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نا�صط بيئي راأى يف احلديث الذي خرج عن دفن الكيماوي 

ال�صوري يف لبنان اأنه غري بريء بتاتاً، ال�صيما اأن هناك جتربة 

�صابقة يف مطلع ت�صعينيات القرن املا�صي، حيث ُدفنت نفايات 

اآذار، وبتغطية   14 �صيا�صياً يف قوى  �صامة، وكان بطلها قطباً 

من وزير حايل بارز، كان وزيراً يف تلك الفرة اأي�صاً.

ألمـــــــة واحـــــــدة

286A T H A B A T

الحديث عن دفن الكيماوي السوري غير بريء

3 لبنانيو »داعش« و»النصرة« في طرابلس وعرسال

ســورية 
تدفع بالسعودية 
إلى »سـن اليـأس«

تشكيل الحكومـة 
اللبنانية وانتخاب الرئيس 

بانتظـار »جنيف - 2«

لبنان ليس مطمرًا 
للمخلفات الكيماوية

ميشال أبو نجم:
 

ّ
ن متفائلين بكل

ُ
فلنك

حركة مسيحية تصّب 
في خانة تثبيت وجودنا

ه مصر االستقاللي  توجُّ
يدفع كيري لإلقرار 

بنتائج »ثورة 30 يوليو«

◄ بحجة التضييق 
على »حزب الله«.. أميركا 
و»إسرائيل« تستهدفان 

مصالح اللبنانيين في 
غرب إفريقيا 4
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ل التركي في األزمة السورية.. 
ّ
التدخ

بة
َ
ونتائجه المرتق

ن داود أوغلو وزي���رًا للخارجية التركية استبش���رنا خيرًا،  عندم���ا ُعيِّ
الس���يما أنه صّرح في أكثر من مناسبة بأن سياسة تركيا الخارجية 

ستكون مبنّية على »صفر مشاكل«، خصوصًا مع سورية.
ل���ت أو ُغّض النظر  وبالفع���ل، تم التقارب بين تركيا وس���ورية، وُأجِّ
عن قضية لواء االس���كندرون، الذي ضّمته تركيا إليها بعدما احلته 
فرنسا عند انتهاء الحرب العالمية األولى بهدف سلخه عن سورية.
لقد أوحت لنا تركيا أنها الصديق القريب المحاذي لسورية؛ القلعة 
العربي���ة األبية التي ما ت���زال تقاوم وتحارب الكي���ان الصهيوني 
المحتل، رغم كاف���ة الصعوبات المحلية واإلقلمي���ة، وقلة الموارد.. 
أوح���ت تركي���ا لنا أنها معنا ف���ي الدفاع عن أمتن���ا، وأنها معنا في 
استعادة الحقوق الفلس���طينية المغتصبة، ومعنا في فك الحصار 
عن غزة عندما أرس���لت باخرة مرمرة التي ُجرح واستش���هد عدد من 
األتراك والعرب كانوا على متنها، ومنهم المقاوم المحامي اللبناني 

هاني سليمان، والمطران العربي المقاوم كابوجي.. 
لك���ن ما قامت به تركي���ا منذ حوالي ثالث س���نوات تجاه األزمة في 
سورية، يؤكد أنها قّررت االنتقال إلى معسكر بعض الدول اإلقليمية 
والخليجي���ة وحلفائه���ا األميركيي���ن و«اإلس���رائيليين«، هدفهم 
المعَل���ن تطوي���ر الديمقراطية فيه���ا، لكن الغاي���ة الحقيقية هي 
تقسيم س���ورية مذهبيًا وطائفيًا وإثنيًا.. وهي سياسة »إسرائيل« 
د وقوي يمكن أن يقاوم سياس���ة  الدرامتكي���ة إلزال���ة أي كيان موحَّ
توسعها في المش���رق العربي، وقد نجحت السياسة »اإلسرائيلية« 
بتقس���يم الس���ودان إلى دولتين، كما نجحت في تقس���يم العراق 
إل���ى ثالث مناطق، وكذلك في خلق أجواء التقس���يم في ليبيا إلى 3 
كيانات، وتعمل على ذلك في س���ورية، كم���ا أنها خلقت البلبلة في 
مصر، التي تريد أيضًا تقس���يمها وتضيق الخن���اق عليها من قبل 

حلفائها في جنوب السودان وإثيوبيا.. 
إال أن تركيا نفس���ها ُألبس���ت أيضًا قميص السياس���ة التقسيمية 
»اإلس���رائيلية« - األميركي���ة، حيث لدى تركيا أقلي���ة كردية كبيرة 
تطالب بالحكم الذاتي للمناطق المحاذية للعراق وس���ورية، ولتركيا 
أيضًا مش���اكل مع اليونان، حيث ما تزال المش���اكل عالقة بالنسبة 
إل���ى الحدود البحرية الخالصة في بحر ايجه، حيث توجد كميات من 
البترول، وهناك بالطبع المشكلة القبرصية وشواطئ قبرص ووجود 
البت���رول فيها، كذلك هنال���ك المطالب اليونانية واألرثوذكس���ية 
بإرجاع القس���طنطينية )اس���تمبول(، كما أن هنالك مطالب األرمن 
بقس���م من األراضي التركية في الش���رق على الح���دود مع أرمينيا، 
ومطالب أيضًا ف���ي كيليكيا، يضاف إلى ذلك االنقس���ام الحاد بين 

العلمانيين والمتدينين..
إذًا، لقد فتحت تركيا على نفسها أبوابًا خطيرة تهدد أمتها وكيانها 
كبلد موحد، فالحرب على سورية ليس لتقسيم سورية وحسب، إنما 
لتقس���يم منطقة الشرق األوسط كلها، وهو فخ السياسة األميركية 
- »اإلسرائلية« الذي وقعت فيه أنقرة حين ساعدت على الحرب على 

سورية.

خالد الداعوق

اأيا يكن التف�س���ر اأو ال�سبب 

ال���ذي منع رئي����س اجلمهورية 

مي�سال �سليمان من تلبية دعوة 

اململكة ال�سعودية لزيارتها يف 

الأ�س���بوع  حددته  الذي  املوعد 

املا�س���ي، فاإن من حق �سليمان 

الكرامة  وواجبه، حفاظ���ًا على 

الوطني���ة وال�سخ�سي���ة، اتخاذ 

موقف �سلبي، ولو موؤقتًا، جتاه 

هذه الدع���وة، بعد الإهانة التي 

وّجهتها ل���ه اململكة ال�سعودية 

الإم���ارات،  دويل���ة  وجارته���ا 

برف�سهم���ا حتدي���د موع���د له 

لزيارتهم���ا، تل���ك الرغبة التي 

عّب عنها خالل زيارته الأخرة 

الأمركية،  املتح���دة  للوليات 

ال�سعودية  املوافق���ة  وج���اءت 

عليها متاأخرة كثراً. 

 لي����س ه���ذا فح�س���ب، لكن 

اململكة،  اإىل  �سليم���ان  زي���ارة 

اإذا ج���رت، ل���ن تك���ون مبناأى 

ع���ن التاأويل ال�سلب���ي والطعن 

خ�سو�سًا  ومراميه���ا،  باأهدافها 

الأي���ام، يف ظ���ل حالة  ه���ذه 

اأ�سابت حكام  التي  »الغ�سب« 

اململكة اإث���ر تهمي�سهم من قبل 

حليفه���م الأمرك���ي، الذي عقد 

ال�سفقات من وراء ظهورهم، يف 

و�ساخنة مت�ّس  ق�سايا ح�سا�سة 

دورهم وموقعه���م يف املنطقة، 

وتوؤثر عل���ى م�ستقبلهم كنظام 

واأ����رة حاكمة، ث���م جاء وزير 

اخلارجي���ة الأمرك���ي ليحاول 

م�سح هذا التهمي�س ببيع �سعود 

الفي�س���ل كالم���ًا ووع���وداً غر 

قابلة لل�رف، ما يجعل زيارة 

�سليمان يف مثل هذا الظرف غر 

مالئمة له وللبن���ان، خ�سو�سًا 

اأن اأب�س���ط �س���وؤال ميكن طرحه 

جتاهها هو: ما ال���ذي �سيقّدمه 

�سليمان للريا�س اإذا زارها؟ وما 

الذي ي�ستطي���ع تقدميه بالأ�سل 

له���ا؟ وما ال���ذي يتوقعه منها، 

هذا اإذا قرّرت وقف اعتكافها عن 

مناق�سة ملف لبنان؟

بداية، ل بد من التذكر باأن 

اأوباما  باراك  الأمركي  الرئي�س 

كان ق���د ن�سح الرئي�س �سليمان 

له  التمديد  ق�سي���ة  مبناق�س���ة 

الفرن�سي فرن�سوا  الرئي����س  مع 

هولند، عندما فاحته بها خالل 

الأمركية  العا�سم���ة  زيارت���ه 

ال�سهر الفائت، ومن �سمن حملة 

العالق���ات العام���ة تلك جاءت 

والإمارات،  اململكة  زيارة  فكرة 

والت���ي مل تل���َق ترحيبًا منهما 

حينها، فهل بات الوقت منا�سبًا 

لهذه الزي���ارة، يف الوقت الذي 

ُتعّط���ل اململكة ت�سكيل حكومة 

�سديقها  برئا�س���ة  لبن���ان  يف 

متام �س���الم، بحج���ة اأن لديها 

ق�سايا اأك���ب واأكرث اأهمية؟ وهل 

باإمكان اأح���د اأن يظن اأن حكام 

ال�سعودي���ة الذي���ن رّدوا عل���ى 

الإهان���ة الأمركية لهم بغ�سب 

طف���ويل وح���رد �س���اذج، ميكن 

له���م اأن يقدم���وا اأو يوؤخروا يف 

ق���رار الأط���راف اللبنانية التي 

ا�سه���رت موق���ف الرف�س جتاه 

اأي فك���رة بتمديد ولية الرئي�س 

�سليم���ان؟ وما ال���ذي ت�ستطيع 

خدم���ة  تقدمي���ه  ال�سعودي���ة 

لتطلعات �سليمان، فيما هي يف 

»الغا�سب  ل���دور  متثيلها  اأوج 

العنيد« حفظًا ملاء الوجه الذي 

اأراقه لها الأمركيون؟

يف ظل هذا الظرف ال�ساغط 

الذي ي�سهد ت�سويات كبى دوليًا 

واإقليميًا ي�سح ال�سوؤال: ما الذي 

ي�ستطي���ع الرئي����س �سليم���ان 

تقدمي���ه للمملك���ة اإ�سهامًا منه 

يف تهدئة »غ�سبها«، مبا يبر 

زيارته لها، حتى ل تكون لزوم 

ما ل يلزم؟

يف ظرف اآخ���ر ل مبر لكل 

ه���ذه الت�س���اوؤلت، لكن حلكام 

ال�سعودي���ة مطال���ب حم���ددة 

يف املنطق���ة حالي���ًا يقاتلون 

اأ�سا�سًا على  لتحقيقها، ترتك���ز 

الدول���ة،  ب�سوري���ة  الإطاح���ة 

وجعلها تابعًا للنفوذ الأمركي، 

للم����روع  معادي���ة  وغ���ر 

ال�سهيوين، لأن اأي عاقل اإذا اأراد 

ال�ست�س���الم فاإنه يق���ّدم اأوراقه 

اإىل الأ�سيل ولي����س اإىل التابع 

الذليل. 

 كذل���ك تري���د ال�سعودي���ة 

ممار�سة دور الو�سي على لبنان، 

والتدخل يف كل �ساردة وواردة 

من �س���وؤون اإدارته، وا�ستخدامه 

يف احلرب على �سورية، اإ�سافة 

اأعم���ال القت���ل  اإىل رعايته���ا 

ال�سعب  بحق  اجلارية  اليومية 

منها  »احتجاج���ًا«  العراقي، 

عل���ى ف�سلها يف اإي�سال رجلها 

اإياد الع���الوي اإىل موقع القرار 

العراق���ي، ناهي���ك ع���ن الدور 

اليمن،  يف  املعروف  ال�سعودي 

الذي يزي���د ويطيل من معاناة 

ه���ذا البلد العرب���ي، يف �سعي 

�سعبه لإقامة �سلطة دميقراطية 

حقيقية تخلف رجل ال�سعودية 

املعزول علي عبد اهلل �سالح.. 

ول نن�س���ى الدور ال�سعودي يف 

امل�سلمني«  »الإخوان  حماربة 

ومنعه���م م���ن ت�سل���م مقاليد 

احلكم يف اأك���رث من بلد عربي، 

لأن املطلوب منهم �سعوديًا اأن 

يبقوا اأتباعًا ل اأكرث، فهل للبنان 

للدخول  والإمكان���ات  املقدرة 

عل���ى خط ه���ذه ال�سيا�سة لأن 

التمديد  اإىل  ي�سع���ى  رئي�س���ه 

الرئي�س  باإمكان  وهل  لوليته؟ 

اللبناين تقدمي اأي خدمة ممكنة 

لل�سعودي���ني يف هذا امل�سمار، 

من  اللبن���اين  اجل���زء  لت�سكل 

برنامج الزي���ارة؟ بالتاكيد ل، 

خ�سو�س���ًا اأن العج���ز والف�سل 

اململكة  �سيا�س���ة  �سم���ة  هما 

ه���ذه الأي���ام، م���ا يجعل من 

هذه الزيارة خط���اأ يف املكان 

ي���رى كل احلري�سني  والزمان، 

األ  عل���ى الرئي����س �سليم���ان 

ي�سيف���ه اإىل �سل�سل���ة الأخطاء 

التي �سهدها الن�سف الثاين من 

عهده الرئا�سي. 

عدنان ال�ساحلي

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:  

أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

الرئي�ض مي�سال �سليمان م�ستقباًل ال�سفري ال�سعودي علي عوا�ض ع�سريي

www.athabat.net

سليمان في الرياض.. خطأ المكان والزمان

ما الذي يستطيع الرئيس 
سليمان تقديمه للمملكة العربية 

السعودية إسهامًا منه في 
تهدئة »غضبها«؟

أحداث 
األسبوع
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يعي�س زعم���اء واأهل طرابل�س حتت 

الإقامة اجلبية الت���ي فر�سها لبنانيو 

»داع�س« و»الن�رة«، يف ظل اخلوف 

والبتزاز م���ن اأدوات �سنعوها باأيديهم 

اأو تبّنوه���ا، �سموهم »قادة املحاور«، 

معتقدي���ن اأنهم الأذك���ى و�سيح�سدون 

ثم���ن ر�سا�سات مقاتلي ب���اب التبانة 

لي�رفوها يف ال�سيا�س���ة، ومل يدركوا 

اأن ه���وؤلء امل�سلح���ني ومتزعميهم ل 

يثق���ون بهم، بل يحق���دون عليهم منذ 

»دول���ة املطلوب���ني« يف طرابل�س يف 

اإنه���م يعي�س���ون الفقر  ال�سبعين���ات.. 

والتهمي����س واحلرم���ان والبطالة، وقد 

�ُس���ّدت بوجوههم اأبواب العي�س الكرمي، 

فمار�س���وا مهن���ة العي����س م���ن خالل 

القن�س وتهديد جرانهم واأهلهم، اإىل اأن 

تعرّف���وا اإىل رجال ال�سيا�سة واملال يف 

طرابل�س كمرحلة اأوىل، وتوزعوا عليهم 

وعلى تياراته���م ال�سيا�سية، خ�سو�سًا 

»امل�ستقب���ل« و»ال�سلفي���ني« ورجال 

الأعمال، فحققوا الربح املايل وال�سهرة 

الإعالمية والغط���اء الأمني واملعنوي، 

ما جعلهم يو�سعون جتارتهم عب ب�سع 

طلق���ات قن�س وج���ولت معارك »غب 

الطلب« من ه���ذا املرجع ال�سيا�سي اأو 

اأو »الطامح  الزعي���م »الطرابل�س���ي« 

للزعامة«، والثم���ن مدفوع، وتو�سعت 

جتارتهم من خالل »كنوز« املعار�سة 

و�سارت  التمويل،  املتع���ددة  ال�سورية 

جتارة �رق���ة امل�ساع���دات للنازحني 

وجمع الأموال با�سم »الثورة ال�سورية« 

وت�سليح »اأهل ال�سنة«، فتحّول بع�س 

اإىل ق���ادة وزعماء واأ�سحاب  امل�سايخ 

موؤمت���رات �سحفية، يهددون ويتوعدون 

واملب���ادرات،  بالزي���ارات  ويقوم���ون 

ف�رق���وا الأ�سواء من زعم���اء طرابل�س 

وتطور دورهم اإقليمي���ًا مع ال�سعودية 

وقط���ر، حتى و�س���ل الأم���ر ببع�سهم 

با�ستدع���اء »داع����س«  التهدي���د  اإىل 

و»الن����رة«، متجاوزين م���ا ي�سمى 

»اجلي�س ال�سوري احلر«، بعدما انتهى 

دوره بقتل م�سوؤوليه من قبل »داع�س«، 

اأو الهرب مبا غنم من اأموال وم�روقات 

اأو ال�ست�س���الم للدول���ة ال�سورية طلبًا 

للعفو وامل�ساحمة و�سمان امل�ستقبل. 

ح����رت »داع����س« و»الن�رة« 

�ريعًا، فكانت »بو�سطة باب التبانة«، 

وقبله���ا العتداء على اأح���د القوميني 

ال�سوريني، واحلبل على اجلرار..

- »داع����س والن����رة« يف لبنان 

�ستبداأ بقط���ع الروؤو�س ملعار�سيها من 

اأه���ايل جبل حم�س���ن، اأو م���ن موؤيدي 

املقاومة والنظام ال�سوري..

- »داع����س والن����رة« �ستفر�س 

على زعماء طرابل�س »اخلوات املالية« 

لتموي���ل »املجاهدي���ن«، واإل اعُتبوا 

م���ن املتقاع�سني ومن اأع���وان النظام 

ال�س���وري، ول���و كانوا من اأه���ل ال�سنة 

واجلماع���ة، و�سيعاَمل���ون ك�»اجلي�س 

ال�سوري احل���ر« والأكراد وباقي القوى 

العلمانية يف »املعار�سة ال�سورية«.. 

الطرابل�سي���ون »بالدب  لقد ج���اء 

التكفري« اإىل كرومه���م كما ا�ستدعى 

اأهل عر�س���ال »الدببة التكفريني« اإىل 

كرومه���م، فا�ستفاد بع����س جتار الدم 

وال�سالح، و�سار اأهل عر�سال الوطنيون 

والطيب���ون رهائ���ن عن���د »داع����س« 

و»الن�رة« واأدواتهم يف عر�سال.

من ينق���ذ طرابل����س واأهلها؟ ومن 

ينقذ عر�سال واأهلها؟ ومن �سينقذ عكار 

واأهلها قبل اأن ت�ستعل النار التكفرية 

باأهلها وبيوتها؟

طرابل����س؛  زعم���اء  اإىل  نداوؤن���ا 

�سيا�سي���ني ورج���ال دي���ن ووجه���اء 

وعقالء.. فليب���ادروا اإىل اإنقاذ طرابل�س 

وال�سمال من الإع�سار التكفري املهزوم 

والزاحف م���ن �سورية اإىل لبنان، حيث 

الآمن، و�سيخطفون طرابل�س من  املالذ 

اإمارتهم  و�سيعلن���ون  وزعمائها  اأهلها 

التكفرية، ويوزعون فتاويهم العجيبة.

على  وعر�سال  وطرابل����س  ال�سمال 

فوه���ة ال���بكان التكفري، ب���ل لبنان 

كلّه على فوهة ال���بكان، من �سيحمي 

الطاحم���ني للزعام���ة يف طرابل�س من 

فتاوى »داع�س«؟

نة واجلماعة«  هل يعل���م »اأهل ال�سُّ

اأنهم »كفرة« وف���ق فتاوى »داع�س«؟ 

لأنه���م يقل���دون اأئم���ة مذاهبه���م من 

ال�سافع���ي اإىل اأب���ي حنيف���ة ومال���ك 

واأحم���د بن حنب���ل.. فينطب���ق عليهم 

»وفق داع����س« الآية الكرمية {الذين 

اتخذوا اأحباره���م ورهبانهم اأربابًا من 

دون اهلل وامل�سي���ح ابن مرمي وما اأمروا 

اإل ليعب���دوا اإلهًا واح���داً ل اإله اإل هو 

اأنهم  �سبحانه عم���ا ي�ركون}، م���ع 

اأمراءه���م واأجهزة املخابرات  يطيعون 

ف�»داع�س« و»الن�رة«  اأعمى،  ب�سكل 

لن تكّفر العلوي���ني يف طرابل�س فقط، 

بل �ست�سل اإىل اأه���ل ال�سنة واجلماعة، 

واإىل العلماني���ني، واإىل الع�سكريني يف 

اجلي�س اللبن���اين، لأنه جي�س لل�سلطة 

الكافرة، وقد اأ�س���دروا بيانات متعددة 

�سد اجلي�س، واأ�سدر نوابهم وحلفاوؤهم 

الدعوات لالن�سقاق عن اجلي�س.

التج���ار  بع����س  اأن  الظاه���ر 

والنتهازي���ني يف طرابل����س وعر�سال 

يبيعون اأهلهم واأمنهم بدراهم معدودة، 

ل���ن ي�ستفي���دوا منه���ا، ف�»داع�س« ل 

ترح���م ال�سدي���ق ول الع���دو، وها هي 

تق���وم باإعدام واعتقال ق���ادة الكتائب 

والألوي���ة يف »اجلي�س احلر« و»ولواء 

بدر« وغره���ا بتهم���ة ال�رقة وعدم 

»القادة«  فتقتل  بال�ريع���ة،  اللتزام 

وت�سب���ي ن�ساءهم كم���ا يف »عا�سفة 

اأموالهم وحتتل  ال�سم���ال«، وت�س���ادر 

مراكزهم وتفر�س اأفكارها »ال�رعية« 

وال�سيا�سي���ة عل���ى اجلمي���ع، وهذا ما 

�ستفعل���ه يف طرابل����س وعر�سال، واإن 

ا�ستطاع���ت يف جب���ل حم�س���ن وبقية 

اأو  م�سيحي���ة  لبن���ان؛  يف  املناط���ق 

اإ�سالمي���ة، �سنية اأو �سيعي���ة اأو درزية، 

فالكل يف مرمى »داع�س«، ول يطمئّن 

اأحد اأنه باأمان من »داع�س«.

لق���د اأخط���اأ »امل�ستقب���ل« وفتح 

الطريق اأمام »داع�س« عندما حتّدى دار 

الفتوى نكاية باملفت���ي ال�سيخ حممد 

ر�سيد قباين، فاألغى دور اأئمة امل�ساجد 

الفتوى،  ب���دار  اللبناني���ني املرتبطني 

وهدم احل�سان���ة املعنوية والثقة بني 

دار الفت���وى مبا متثل من رمزية دينية، 

وبني رعيتها واأتباعها.

جترّاأ بع����س امل�ساي���خ املراهقني 

اإماراتهم يف حم���ال جتارية  لإع���الن 

م�ساج���د،  و�سموه���ا  م�ستودع���ات  اأو 

له���ا منابره���ا الإعالمي���ة وجمهورها 

الطري���ق  واأف�سح���ت  وف�سائياته���ا، 

اأم���ام »داع����س« و»الن����رة«.. من 

�سيحمي »امل�ستقب���ل« من »داع�س« 

و»الن�رة«؟ ومن �سيحمي علماء اأهل 

ال�سنة من الأمراء التكفريني اجلدد؟

الوح�س التكف���ري يفرت�س اجلميع 

بحج���ة اأنهم اأع���داء، وعندم���ا ي�سعر 

�سيفرت�س حلفاءه  واخل���وف  باحل�سار 

واأ�سدق���اءه ليبقى على قي���د احلياة، 

فاحلي���اة لالأقوى الأك���رث اإجرامًا.. فهل 

ينتبه البع����س يف طرابل�س اأنهم على 

قاب قو�سني اأو اأدن���ى من حتّولهم اإىل 

فري�سة اأو �سحية ل�»داع�س«؟ ا�ستفيقوا 

قبل فوات الآوان.

د. ن�سيب حطيط
م�سلحون قدموا من �سورية للم�ساركة يف معارك باب التبانة - جبل حم�سن

همسات

◄ ضغط جنبالطي
توّق��ف اأح��د املتابع��ن لت�ش��كيل احلكومة 

اللبناني��ة اأمام ت�رصيح رئي�س احلزب التقدمي 

اال�ش��راكي النائب وليد جنبالط حن قال: اإذا 

مل ي�ش��كل متام �ش��الم احلكومة فلي�ش��كلها عبد 

الرحي��م م��راد.. معت��راً اأن كالم جنب��الط هو 

لل�شغ��ط على ق��وى 14 اآذار للقبول بامل�شاركة 

لي�س اإال.

◄ إحباط األمانة العامة
بعد الإحباط ال���ذي اأ�ساب الأمانة العامة 

لق���وى 14 اآذار جراء الف�س���ل ال�سيا�سي، وبعد 

ظهور اخلالفات ب���ني اأع�سائه���ا، قررت هذه 

الأمانة اإعادة �سياغ���ة برناجمها ال�سيا�سي، 

وتوحي���د  التحالف���ات  جله���ة  خ�سو�س���ًا 

املوؤ�س�سات الإعالمية التابعة لها يف مواجهة 

املرحلة املقبلة، م�ستعينة ببع�س الإعالميني 

والف�سائيات العربية لهذه الغاية.

◄ »هيل«.. ووّهاب
ج��زم ال�شف��ري االأمريك��ي ديفيد هي��ل اأمام 

جمموعة م��ن »املثقف��ن« اللبناني��ي الهوية، 

باأن احلكوم��ة اللبنانية لن ت��رى النور اإال بعد 

موافقة »ح��زب اهلل«، واأن االعرا�س على ذلك 

ل��ن يكون اإال يف اإط��ار متديد االأزمة بال طائل، 

بالق��ول:  املنّظري��ن  اأح��د احلا�رصي��ن  فعّل��ق 

»كاأننا ن�شتمع اإىل وئام وهاب«.

◄ انكفاء ضابط سابق
لحظ بع�س املراقبني لأحداث باب التبانة 

- جبل حم�سن، غياب عقيد �سابق من اجلي�س 

اللبناين ع���ن ال�ساحات، وانكفاءه عن الظهور 

ب�سبب عالقته اجليدة م���ع ال�سفارة القطرية، 

يف حني ي�رف عل���ى �سر الأحداث �سابطان 

اأمنيان يف �سفارة �سقيقة لل�سفارة املذكورة.

◄ خوف السعودي.. 
وحماية »إسرائيلية«

ي�شعى االأم��راء املح�شوبون عل��ى التيار 

النافذ داخل ال�شعودي��ة اإىل اإقامة حتالفات 

اإقليمي��ة يف مواجه��ة اإيران، بع��د �شعورهم 

اأن الوالي��ات املتحدة تخل��ت عنهم. وذكرت 

دوائ��ر دبلوما�شي��ة مطلع��ة اأن ه��ذا التي��ار 

ال�شع��ودي الذي يق��وده بندر ب��ن �شلطان ال 

ي�شتبعد م�شاركة »اإ�رصائيل« كطرف اأ�شا�شي 

يف ه��ذه التحالف��ات، معت��رة اأن املرحل��ة 

املقبلة هي مرحلة ن�شوء حتالفات اإقليمية، 

فال�شعودي��ة ودول اخللي��ج ل��ن تعي�س دون 

مظل��ة حماي��ة من دول��ة قوي��ة يف مواجهة 

اإي��ران و�شعوده��ا، و»اإ�رصائي��ل« م��ن اأب��رز 

مظالت احلماية.

◄ تسليح 
من المخابرات األميركية

اأن  ذكرت �سحيفة »لوفيغارو« الفرن�سية 

وكال���ة املخابرات املركزي���ة الأمركية نقلت 

خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل من هذا العام وحدها 

600 طن م���ن ال�سالح عب احلدود الأردنية اإىل 
املجموعات امل�سلحة قرب دم�سق. ونقل تقرير 

لل�سحيف���ة اأعده جورج مالبونو عن م�سوؤول 

يف »اجلي�س احلر« قول���ه اإن »عمليات نقل 

ال�سالح جتري ب�رّية تام���ة من خالل قوافل 

ليلية اإىل �سوري���ة انطالقًا من �سحراء �رقي 

الأردن، وم���ن خالل امل�ساع���دة التي يقدمها 

البدو، تتج���ه قوافل ال�سالح نحو ريف دم�سق 

)غوطة دم�سق ال�رقية(.

لبنانيو »داعش« و»النصرة« في طرابلس وعرسال

من سيحمي 
»المستقبل« من 

»داعش« و»النصرة«؟ 
ومن سيحمي علماء 

نة من  أهل السُّ
التكفيريين الجدد؟



ج������ون ك������ري ي����ج����ول يف 

فيه  حّط  مكان  كل  ويف  املنطقة، 

م�ضيفه،  تر�ضي  بطريقة  حت��ّدث 

هو  ال�ضاطر  الدبلوما�ضي  لكن 

ال�ضطور،  ب��ن  ال��ق��راءة  يجيد  م��ن 

لينجز  الكلمات،  ح��روف  ويجمع 

الكلمات  ل�ضبكة  �ضحيحًا  ح��ًا 

املتقاطعة.

انتبهت  امل�رصية  الدبلوما�ضية 

وعرفت  كري،  جون  لكام  جيداً 

مت��ام��ًا م���دى م����اآزق الآخ���ري���ن، 

وال�ضعودي،  الأمركي  خ�ضو�ضًا 

ال�ضيف  اأم�����ام  ك���ان  م���ا  لأن����ه 

ب��دور  ي��ع��رف  اأن  اإل  الأم��رك��ي 

الفاعل،  امل�رصية  الدبلوما�ضية 

ال�ضيا�ضات  على  موؤمَتنة  واأن��ه��ا 

يف  خ�ضو�ضًا  املعتدلة،  العربية 

امللفننْ ال�ضوري والإيراين.

انعك�س  الأمركي  الر�ضوخ  هذا 

يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب 

له  وعملت  خططت  ال��ذي  الأخ���ر 

مت�ضدد  مبوقف  ليخرج  ال�ضعودية 

م���ن اج��ت��م��اع��ات »ج��ن��ي��ف- 2« 

ال�ضورية،  الوطنية  ال��دول��ة  وم��ن 

املعار�ضات  »ائتاف  دعت  ولهذا 

تغطية  ملنحه  حل�ضوره،  ال�ضورية« 

ك�رصط  العربي  نبيل  جامعة  من 

للذهاب اإىل جنيف.

وه���ك���ذا ان��ت��ه��ى الج��ت��م��اع 

يف  �ضيء،  ل  اإىل  العربي  ال��وزاري 

عربية  مواقف  من  تبّن  ما  ظل 

الدبلوما�ضية  جعلت  متناق�ضة، 

اهتزازاً،  ت��زداد  الهرمة  ال�ضعودية 

عدة  يف  متثلت  امل��واق��ف  وه���ذه 

اجتاهات:

اجلزائر ولبنان والعراق رف�ضوا 

الت�ضعيد ال�ضعودي �ضد دم�ضق.

الت�ضعيد  ع��ار���س  ال��ب��ع�����س   -

مبوقفه  يجهر  مل  لكنه  ال�ضعودي، 

اأو  ال�ضعودي  العقاب  من  خوفًا 

وال�ضلطة  ك��امل��غ��رب  الأم���رك���ي، 

الفل�ضطينية والكويت.

الذين  املرتبكون  اأي�ضًا  هناك   -

�ضد  ال�����ض��ع��ودي  الت�ضعيد  م��ّل��وا 

لكنهم  واملقاومة،  و�ضورية  اإيران 

اإحراج  يريدون  ول  ي�ضتطيعون  ل 

كما  يقاتلوا  مل  ولهذا  ال�ضعودية، 

موقف  ل��دع��م  ون��ي��ف  �ضنة  ق��ب��ل 

الدبلوما�ضية املهزوزة.

يهمه  من  واأي�ضًا  اأي�ضًا  وهناك   -

�ضورية  جت��اه  يجري  م��ا  ك��ل  م��ن 

البو�ضلة الأمركية لي�س اإل، وهذا 

حال الأردن.

اجلامعة  اج��ت��م��اع  ان��ت��ه��ى  اإذاً، 

العربية اإىل ل �ضيء، واأبرز ه�ضا�ضة 

هذه اجلامعة، وبالتايل �ضارت يف 

مهب الريح.

عودة اإىل جون كري الذي انطلق 

حيث  ال�ضعودية،  اإىل  م�رص  م��ن 

امللغومة  الهدايا  من  الكثر  ق��ّدم 

للمملكة الهرمة:

ف��ل��ن��اح��ظ ال���ه���داي���ا وال���وع���ود 

الأمركية التي �رصحت قلب �ضعود 

الفي�ضل:

- الأ�ضد فقد �رصعيته.

بامتاك  لإي����ران  ُي�ضمح  ل��ن   -

املر�ضد  اأن  علمًا  النووي،  ال�ضاح 

ال�ضيد  الإ�ضامية  للثورة  الأعلى 

علي خامنئي ي�ضدد على اأن ال�ضاح 

م فقهيًا و�رصعيًا.
ّ
النووي حمر

بت�ضكيل  اهلل  حل��زب  ُي�ضمح  لن   -

كلمة  )لحظوا  اللبنانية  احلكومة 

ت�ضكيل(.

 م��ع ه��ذه ال��وع��ود ال���ذي اأف��رج��ت 

كري  جون  اأكد  الفي�ضل،  اأ�ضارير 

الآتي:

احل���ل  م����ع  وا����ض���ن���ط���ن  اأن   -

الدبلوما�ضي للنووي الإيراين.

�ضورية،  يف  ال�ضيا�ضي  احلل  مع   -

اإىل  الع�ضكري لن يو�ضل  لأن احلل 

نتيجة.

بكل  الإره�����اب  مكافحة  م��ع   -

اأ�ضكاله.

- مع موؤمتر »جنيف- 2«.

ال�ضيا�ضية  الهدايا  من  بقي  م��اذا 

الأمركية؟ 

املهم اأن �ضعود الفي�ضل حينما 

طماأنه جون كري  ب�ضّنه هجومًا 

بدا  �ضورية،  وعلى  اهلل،  حزب  على 

التي  الريا�س  عن  يدافع  وكاأنه 

خطابه  يف  ن�رصاهلل  ال�ضيد  اتهمها 

الرئي�س  وعلى  ب��ال���ض��م،  الأخ���ر 

مقابلته  يف  ات��ه��م  ال���ذي  الأ���ض��د 

وتركيا  وقطر  ال�ضعودية  الأخ��رة 

والوليات املتحدة بدعم الإرهاب 

وامل�ضاركة يف �ضفك الدم ال�ضوري.

كري  اأفهمها  التي  اخلا�ضة 

مو�ضكو  اأن  ال��ف��ي�����ض��ل،  ل�����ض��ع��ود 

رت��ا ال��ذه��اب اإىل 
ّ
ووا���ض��ن��ط��ن ق��ر

»جنيف- 2« و»نقطة على ال�ضطر«، 

وا�ضحة  حقيقة  ثمة  وب��ال��ت��ايل 

وه��ي  مت��ام��ًا،  مفهومة  ���ض��ارت 

فاإن  »جنيف«،  تعطيل  مت  اإذا  اأنه 

�ضتكون  ال�ضوري  العربي  اجلي�س 

ال�ضوؤال  له هجماته احلا�ضمة، لكن 

»جنيف  �ضُيعقد  متى  ُيطرح:  الذي 

.»2 -

املوعد،  حتديد  ه��ام��ًا  يعد  مل 

اأن التباينات بن حلف  خ�ضو�ضًا 

وبالتايل  وا�ضعة،  �ضورية  اأع���داء 

رمب��ا ك��ان م��رج��ح��ًا ت��اأخ��ر هذا 

امل��ق��ب��ل،  ال���ع���ام  اإىل  امل���وؤمت���ر 

املبعوث  ب��ات  اأن  بعد  خ�ضو�ضًا 

با  الإبراهيمي  الأخ�رص  الأمم��ي 

اأ�ضنان بعد اأن اأفهمته الدبلوما�ضية 

ال�ضورية والرو�ضية اأن دوره جمرد 

و�ضيط، ولي�س حتديد املواقف التي 

له 
ّ
ميو مل��ن  اأو  ل��اأم��رك��ي  ت��روق 

خليجيًا.

ال�ضعودي  »احل��رد«  انتهى  هل 

وغ�ضبها من الوليات املتحدة؟

على  خليجية  م�ضادر  حت�ضم 

القرار  ب��دوائ��ر  وثيقة  �ضلة 

ال��ري��ا���س  اأن  الأم����رك����ي، 

وا�ضنطن  من  غا�ضبة  لي�ضت 

امل�ضتجدة  مواقفها  ب�ضبب 

فح�ضب،  و�ضورية  اإي��ران  من 

اإمن���ا ه��ن��اك م��ا ه��و اأخ��ط��ر 

العائلة  اإىل  بالن�ضبة  واأدهى 

ما  وهو  احلاكمة،  ال�ضعودية 

قد يتك�ضف من ف�ضائح كربى 

التن�ضت  ملفات  يف  ومذهلة 

التي ك�ضفها املخرب الأمركي 

يف  الآن  امل��ق��ي��م  ���ض��ن��ودن 

العا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو.

واأك�����ر م���ا ي��ث��ر رع��ب 

ال�ضعودية  الأ����رصة  وخ��وف 

هذه  تت�ضمنه  ما  احلاكمة، 

امللفات من جرائم وف�ضائح 

و�ضم�رصات  واأخاقية،  مالية 

وارت�����ب�����اط�����ات م���ت���ع���ددة 

فالريا�س  ولهذا  وم�ضبوهة، 

ت�ضّعد �ضد مو�ضكو وحليفتها 

دم�ضق.

وب����راأي ه���ذه امل�����ض��ادر 

اإىل  نقل  ك��ري  ج��ون  ف���اإن 

الرئي�س  ال�ضعودين وعداً من 

الأمركي باراك اأوباما، بناء 

من  الأخ��ر  تلّقاه  وع��د  على 

فادمير  الرو�ضي  القي�رص 

ن�رص  يتم  ل��ن  ب��اأن��ه  ب��وت��ن، 

املالكة  ال��ع��ائ��ل��ة  ف�ضائح 

التفاو�س  واأن  ال�ضعودية، 

�ضي�ضتمر من اأجل ا�ضردادها، 

يجري  م��اذا  يعرف  ل  حتى 

يف  ال�ضعودية  الق�ضور  يف 

واإ�ضبانيا،  واملغرب  �ضوي�رصا 

ف�ضائح  ُت��ن�����رص  ل  وح��ت��ى 

ن��وادي  يف  املالكة  العائلة 

واملاهي  والتعري  القمار 

الليلية..

وي��خ��ت��م ه����ذا امل�����ض��در 

الأمركي  اأن  على  بالتاأكيد 

يعرفون  الغربين  وحلفاءه 

جعلتها  �ضعود  اآل  مملكة  اأن 

و�ضمود  ال�ضورية  التطورات 

ال�ضورية،  الوطنية  ال��دول��ة 

تبلغ »�ضن الياأ�س«.. فكيف اإذا 

ُن�رصت ملفات �ضنودن؟

اأحمد زين الدين

سورية تدفع بالسعودية إلى »سن اليأس«

تحديد موعد »جنيف- 2« 
لم يعد هامًا.. خصوصًا أن 
التباينات بين حلف أعداء 
سورية واسعة

اأنقرة - الثبات

»ال��وق��ت  يف  ال��ل��ع��ب  اإىل  ق��ط��ر  ع���ادت 

ال�ضائع«، م�ضتغلة حالة »ال�ضبات« ال�ضعودية 

اأ�ضا�ضيًا  نف�ضها لعبًا  الدوحة  لإعادة فر�س 

يف امللف ال�ضوري، من خال اأقوى اأوراقها 

وهي  الإ���ض��ام��ي��ة«،  »ال��ك��ت��ائ��ب  امل�ضماة 

مل  التي  »اجلهادية«  امل�ضلحة  اجلماعات 

�ضورية  يف  واأدواتها  »القاعدة«  علنًا  تبايع 

)داع�س والن�رصة(.

من�ضغلة  ال�ضعودية  ك��ان��ت  ح��ن  ففي 

»هيئة  فوجئت  الأمركين،  مع  بخافها 

الأركان« التي يقودها املن�ضق �ضليم اإدري�س 

ببيان  �ضعودي،   - اأمركي  بغطاء  وحتظى 

ال�رصعية  فيه  تنزع  »جهادية«  كتيبة  ل�21 

كانت  الأك��رب  املفاجاأة  لكن  الأرك���ان،  من 

يف  البيان  لأ�ضحاب  القطرين  جمع  يف 

على  واقع  اأمر  فر�س  وحماولتهم  ا�ضطنبول 

م�ضابه  جديد  ت�ضكيل  بخلق  الأرك��ان  هيئة 

حماولة  اأخ��رى  بعبارة  اأي  ل���»الئ��ت��اف«، 

القيام مبا قام به ال�ضعوديون �ضابقًا لتحجيم 

النفوذ القطري بخلق كيان اأكرب من املجل�س 

�ضمته  قطر،  عليه  ت�ضيطر  ال��ذي  الوطني 

املجل�س  اأ�ضبح  بحيث  الوطني«  »الئتاف 

ع�ضكرية  هيكلية  اإن�ضاء  تريد  فقطر  اأقلية، 

املدعومة  الأرك����ان  فيها  ت�ضبح  ج��دي��دة 

�ضعوديًا اأقلية يف و�ضط امل�ضلحن جمدداً.

اخلارجية  وزير  تخ�ضي�س  لفتًا  وكان 

كاملة  اأي��ام  ثاثة  العطية  خالد  القطري 

اجتماعات  مرئ�ضًا  ا�ضطنبول  يف  ق�ضاها 

امل�ضلحن الذين قدمت قياداتهم بت�ضهيل من 

ال�ضتخبارات الركية اإىل موقع الجتماع يف 

اأحد فنادق ا�ضطنبول الفاخرة، ثم ا�ضتدعيت 

اأمام  لو�ضعها  الجتماع  اإىل  الأركان  هيئة 

واقع من اثنن، تو�ضيع الأركان ب�ضم كتائب 

اإليها تكون �ضاحبة الكلمة  اإ�ضامية جديدة 

الأوىل، اأو اإعان هذه الكتائب النف�ضال عن 

الأركان وحماربتها.

يف  �ضاركت  معار�ضة  �ضورية  م�ضادر 

الكتائب  ق��ادة  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت  الجتماع 

يف  الو�ضوح  غاية  يف  كانوا  »اجلهادية« 

تاأكيدهم رف�س �ضلطة اإدري�س »اإذا ما ا�ضتمر 

اأحدهم  قيام  اإىل  و�ضوًل  املنحى«،  هذا  يف 

والئتاف  »اأن��ت  ل��ه:  قائًا  علنًا  بتهديده 

اأقوى  اأنا  الأر���س..  على  �ضيئًا  ت�ضاويان  ل 

»الن�رصة«  غياب  ورغم   .» جمتمعننْ منكما 

ظّلهما  اأن  اإل  الج��ت��م��اع،  ع��ن  و»داع�����س« 

بقوة  فيه  ممثلتن  بدتا  اإذ  وا�ضحًا،  ك��ان 

كان  واإن  التي  اجلماعات  ه��ذه  خ��ال  من 

بع�ضها �ضغراً، اإل اأنه ي�ضتند اإىل قوتها على 

الأرا�ضي ال�ضورية.

مل  القطري  البيدر  ح�ضابات  اأن  غ��ر 

تتطابق متامًا مع ح�ضابات حقل امل�ضلحن 

ه���وؤلء على  اإ����رصار  »اجل��ه��ادي��ن«، جلهة 

عن  ي�ضدر  �ضيا�ضي  اإع��ان  اأي  يت�ضمن  اأن 

دولة  قيام  »الئ��ت��اف«  وع��ن  املجتمعن 

النظام  �ضقوط  بعد  �ضورية  يف  »اخل��اف��ة« 

ك�رصط اأ�ضا�ضي مل�ضاركتها حتت لواء الأركان 

والئتاف، ومل تفلح جهود وزير اخلارجية 

واأف���اد  امل��وق��ف،  تلين  يف  اإل  ال��ق��ط��ري 

غر  اإنه  لهوؤلء  قال  العطية  اأن  معار�ضون 

يتفهمهم  كان  واإن   – جماراتهم  على  قادر 

ويوؤيدهم – ب�ضبب الو�ضع الدويل املتخوف 
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من منو احلركات اجلهادية، ونقل عنه 

قوله بو�ضوح: »نحن ندعمكم ونوؤيدكم 

يف م�ضعاكم، لكننا ل ن�ضتطيع اأن نقوم 

بذلك الآن.. عليكم بال�ضرب«. 

وحيداً  تنازًل  »اجلهاديون«  وقدم 

»الدولة  عبارة  نزع  عن  عبارة  كان 

املعار�ضة  مواثيق  كافة  من  املدنية« 

علنًا  ان�ضمامهم  لعدم  اأ�ضا�ضي  ك�رصط 

وذلك  �ضورية،  »القاعدة« يف  اإىل جهد 

اخل��اف��ة«،  »دول���ة  ذك��ر  ع��دم  مقابل 

لكن  القطرين والأتراك اأكدوا �ضعوبة 

ال��دويل  ال��واق��ع  ظل  يف  الأم��ر  تطبيق 

هذه  من��و  م��ن  وامل��ت��خ��وف  ال�ضاغط 

احلركات.

قبل  تركيا،  العطية  غ��ادر  وهكذا 

جولة  اأجل  من  جم��دداً  اإليها  يعود  اأن 

يلتقط  اأن  قبل  احل���وار،  م��ن  ج��دي��دة 

ال�ضاحة  اإىل  وعود  اأنفا�ضه،  ال�ضعودي 

ال�ضتخبارات  ت�ضمح  اأن  بانتظار 

بع�س  بفتح  لل�ضعودين  ال��رك��ي��ة 

مكاتبهم جمدداً يف تركيا.
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الو�ض��ع  اأن  عل��ى  التاأكي��د  ميك��ن 

الأمن��ي يف طرابل�س و�ض��ل اإىل اأق�ضى 

درج��ات الت��اأزمي، ل �ضيم��ا يف �ض��وء 

العربي��ة  اململك��ة  مراهن��ة  خ�ض��ارة 

يف  احلك��م  اإ�ضق��اط  عل��ى  ال�ضعودي��ة 

�ضوري��ة، الت��ي انقلب��ت فيه��ا موازين 

الق��وى مل�ضلح��ة ال�ضلطة عل��ى نحٍو ل 

يرق��ى اإليه ال�ض��ك، ومن خ��ال التقدم 

املي��داين - ال�ضراتيجي الذي يحققه 

اجلي���س ال�ض��وري يوميًا عل��ى خمتلف 

جبه��ات القتال، بح�ضب م��ا ت�ضر اإليه 

الوقائع.

ف�ض��ل  يعت��ربون  املراقب��ون 

املراهن��ة ال�ضعودية دف��ع »باململكة« 

ال�ضغ��ط  اأوراق  كل  ا�ضتخ��دام  اإىل 

الت��ي بحوزته��ا يف لبن��ان واملنطق��ة 

ورق��ة  خ�ضو�ض��ًا  وباك�ضت��ان، 

»التنظيمات التكفري��ة«، عرب الإيعاز 

لها بتعني��ف الأجواء الأمني��ة، لن�ضف 

اأي حل �ضيا�ض��ي لاأزمة ال�ضورية، قبل 

حتقي��ق ت��وازن ع�ضكري عل��ى الأر�س 

ب��ن اجلي���س ال�ض��وري واملجموع��ات 

�ضيا�ضي��ًا  ك�ضب��ًا  ينعك���س  امل�ضلح��ة، 

مل�ضلح��ة »ال�ضعودي��ة« يف اأي ت�ضوية 

مرتَقبة.

ويف هذا ال�ضدد يلفت املراقبون اإىل 

اأنه مت تلزمي اللواء اأ�رصف ريفي امللف 

الأمني يف طرابل���س، بعد ف�ضل الأذرع 

الأمني��ة التابع��ة لتي��ار »امل�ضتقب��ل« 

ورعاته الإقليمين بالإم�ضاك بامللف 

املذك��ور يف عا�ضمة ال�ضم��ال بح�ضب 

املراقب��ن، م��ن هن��ا �ضعى ريف��ي اإىل 

تذليل اخلاف��ات بن »قادة املحاور« 

�ضمله��م  مّل  وحماول��ة  طرابل���س،  يف 

وتوحيده��م بقيادت��ه، غ��ر اأن مهمته 

دونه��ا عقب��ات، �ضيم��ا اأن��ه ا�ضط��دم 

توحي��د  عل��ى  قدرت��ه  ع��دم  بعائ��ق 

»الإ�ضامي��ن« الذي��ن يلتق��ون دعم��ًا 

م��ن جه��ات داخلي��ة وخارجي��ة، وقد 

اأدى »عائق الإ�ضامين« اإىل اأن تكون 

»بق��ادة  حم�ض��ورة  ريف��ي«  »حرك��ة 

املحاور« لي�س اإل.

ويف �ضبيل ال�ضيط��رة على مفا�ضل 

عا�ضمة ال�ضم��ال، حتاول »جمموعات 

ريف��ي« اإلغاء اأي طرف طرابل�ضي موؤيد 

خ�ضو�ض��ًا  اهلل«،  و»ح��زب  ل�ضوري��ة 

يف �ض��وء اقتن��اع احلزب بع��د جدوى 

»الع�ضكرة« يف طرابل�س، بح�ضب م�ضدر 

اإ�ضامي وا�ضع الطاع.

الدع��م  اأن  امل�ض��در  ويك�ض��ف 

»جمموع��ات  اإىل  ي�ض��ل  اللوج�ضت��ي 

ريفي« خ��ال ال�ضتب��اكات مع »جبل 

حم�ضن«، لك��ن ب�ضكل منّظ��م وحمدود، 

لكي يبق��ى »قادة املحاور« يف حاجة 

دائمة اإىل دعم م�ضغليهم، على حد قول 

امل�ض��در، ويلفت اإىل اأن متويل كل ليلة 

من ال�ضتباكات التقليدية يف طرابل�س 

ي�ضل اإىل اأكر من اأربعمئة األف دولر.

ويف ه��ذا ال�ضي��اق ت�ض��ر م�ض��ادر 

حيثي��ات  عل��ى  الط��اع  وا�ضع��ة 

الأو�ض��اع يف عا�ضم��ة ال�ضمال اإىل اأن 

لف��رع املعلوم��ات اإ�ضهام��ًا كب��راً يف 

دعم »حركة ريفي« راهنًا، بعد تكليف 

»للم�ضتقب��ل«  التاب��ع  )م.ع(   املق��دم 

الت��ي  املجموع��ات  هيكل��ة  باإع��ادة 

كان��ت ت��دور يف فل��ك »املعلوم��ات« 

يف الأع��وام ال�ضابق��ة، بالتن�ضي��ق م��ع 

النائب خال��د ال�ضاهر ا�ضتعداداً لتنفيذ 

اأي اأم��ر عملي��ات اإقليم��ي، عل��ى ق��ول 

امل�ض��ادر، وتعت��رب اأن اله��دوء احل��ذر 

ال��ذي ت�ضه��ده طرابل�س ج��اء بعد لقاء 

وزي��ري خارجيتي الولي��ات املتحدة 

و�ضع��ود  ك��ري  ج��ون  وال�ضعودي��ة 

موؤمت��ر  انعق��اد  وتاأجي��ل  الفي�ض��ل، 

»جنيف 2«.

وم��ن اأجل تاأم��ن غط��اء �ضيا�ضي 

لريف��ي، عق��دت م�ضاحل��ة بين��ه وبن 

النائ��ب »امل�ضتقلب��ي« حمم��د كب��ارة 

برعاي��ة النائ��ب بهي��ة احلري��ري يف 

�ضيدا، بعد خ��اف بينهما على خلفية 

طرابل���س،  اأزق��ة  يف  النف��وذ  تقا�ض��م 

بح�ضب امل�ضادر.

�ضتح��اول  احل��الت،  كل  ويف 

اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة اأن تقّوي 

حلفاءه��ا، واأن تك�ض��ب م��ن الت�ضوي��ة 

املرتقب��ة يف املنطقة، باأن تق�ضي كل 

نف��وذ لقط��ر اأو تركي��ا اأو غره��ا كما 

فعلت يف م�رص، م��ن هنا فاإن التقاتل 

الف�ضائ��ل  اأ�ض��ده ب��ن  �ضيك��ون عل��ى 

واجلماع��ات املدعوم��ة م��ن كل ه��ذه 

ال��دول لتاأمن نف��وذ له��ا يف ال�ضاحة 

اللبنانية، والطرابل�ضية بالتحديد، وهو 

ما �ضيحدد وجهة النتخابات النيابية 

يف املدينة يف امل�ضتقبل.

ح�سان احل�سن

»اللعب بأوراقها« في باب التبانة؟ هل تستمّر الرياض بـ

م�شلحان من »د�ع�ض« يف ريف حلب

َربي
ُ
 جوازات فلسطينية لسنقر والق

ذك��رت بع���س املواق��ع الإلكروني��ة اأن ال�ضلطة 

الوطنية الفل�ضطينية منحت جوازات �ضفر دبلوما�ضية 

« هم��ا كمال �ضنق��ر وعمار  ل�»معار�ض��ننْ �ضوري��ننْ

القرب��ي، ومبوافق��ة جه��از »ال�ضاب��اك الإ�رصائيلي«، 

الذي كان اأر�ضل لوزارة الداخلية الفل�ضطينية �رصائح 

»البارك��ود« التي تت�ضم��ن املعلومات اخلا�ضة بكل 

منهما. وبح�ضب اتفاقيات اأو�ضلو وماحقها الأمنية، 

�ضيت��ّم التعام��ل مع �ضنق��ر والقرب��ي يف دول العامل 

باعتبارهما »مواطنننْ مقيمننْ يف مناطق خا�ضعة 

ل�ضلطة الحتال الإ�رصائيلي«.

 »رحمة« يهّرب السالح
بث الرادي���و ال�سويدي تقريراً اته���م فيه ع�سو 

»املجل�س الوطن���ي ال�س���وري« و»جمل�س �سورى 

جماعة الإخ���وان امل�سلمني«؛ هيث���م رحمة، الذي 

يحمل اجلن�سي���ة ال�سويدية، بتهري���ب ال�سالح اإىل 

�سوري���ة، ل�سيم���ا اإىل م�سقط راأ�س���ه حم�س. وذكر 

التقرير الذي اأعدته »كارولينا جيمب�سي« و»كاي�سا 

نوريل«، اإن رحمة متف���رغ لعملية تهريب ال�سالح 

اإىل حم����س وحميطها منذ اأكرث من عام، م�سرياً اإىل 

اأنه كان ي�سرتي �سحنات ال�سالح من ليبيا بالدرجة 

الأوىل، ث���م من بلدان اأوروب���ا الو�سطى، كالبو�سنة، 

قب���ل نقلها اإىل تركيا، ليت���ّم اإدخالها من هناك اإىل 

امل�سلحني »الإ�سالميني« ال�سوريني.

 تقرير ألماني يفضح المتطرفين
 »ARD« �ضبك��ة  يف  الأوىل  القن��اة  عر�ض��ت 

الأملانية فيلمًا وثائقيًا ع��ن ال�ضطهاد الذي يلحق 

باملواطنن ال�ضوري��ن من الطائفة امل�ضيحية، وعن 

ه��روب مئ��ات الآلف منه��م اإىل لبن��ان، وم��ن ث��م 

اإىل اأوروب��ا. وذكر تقري��ر القناة الأملاني��ة نقًا عن 

املط��ران اللبناين جورج �ضليبا وعائلتن �ضوريتن 

م�ضيحيت��ن مهّجرت��ن اإىل لبن��ان، اإن »الإ�ضامين 

ولي���س نظ��ام الأ�ض��د هم م��ن ي�ضطه��د امل�ضيحين، 

واإن ح��زب اهلل ه��و م��ن ي�ضاعد امل�ضيحي��ن ويقاتل 

دفاعًا عنه��م«، موؤكدين اأن »امل�ضيحين امل�رصقين 

لي�ض��وا ذوي اأهمية بالن�ضب��ة اإىل الغرب الذي ل يرى 

فيه��م �ضوى اأرق��ام«. املثر يف التقرير ه��و اإ�ضارته 

اإىل اأن الإ�ضامي��ن ال�ضوري��ن الاجئن اإىل اأملانيا 

يط��اردون الاجئ��ن ال�ضوري��ن امل�ضيحين هناك، 

ويحاولون قتلهم.

 تراجع »حمساوي«
ُدعي موظفون يف قناة تابعة حلركة »حما�س« 

مقره���ا يف بريوت، اإىل لق���اء �سيا�سي مع القيادي 

»احلم�س���اوي« ع���زت الر�س���ق، ال���ذي اعت���ر اأن 

»احلركة« ُظلم���ت عندما ُزّج ا�سمه���ا يف ال�رصاع 

الع�سك���ري الدموي الدائر يف �سورية، فهي مل تقاتل 

ومل توؤّيد اأحداً من الف�سائل املقاتلة هناك، لكنه مل 

يذكر ملاذا تركت قيادة »حما�س« وكوادرها دم�سق 

بعد �سنوات من الحت�سان على امل�ستوينينْ الر�سمي 

وال�سعب���ي، ومل يات الر�سق على ذكر »حزب اهلل«، 

دة، نافيًا زيارة  لكنه قال اإن العالقة مع اإيران جممَّ

اأحم���د يو�سف )م�ست�سار رئي�س وزراء غزة اإ�سماعيل 

هني���ة( اإىل اإي���ران لطل���ب موعد لرئي����س املكتب 

ال�سيا�س���ي خالد م�سع���ل، مدعي���ًا اأن »الإيرانيني 

هم الذي���ن ات�سلوا بنا للقائه���م، وقلنا لهم دعونا 

نوؤج���ل املو�سوع ونرتكها لظ���روف اأف�سل«، علمًا 

اأن يو�سف اأُر�سل اىل طه���ران ب�سفة ر�سمية لرتتيب 

موعد ولق���اءات مع امل�سوؤول���ني الإيرانيني، الذين 

اأبلغوه اأنه من الأف�سل تاأجيل املواعيد حتى تنتهي 

الأزمة يف �سوري���ة، لأن اإيران من�سغلة بهذا امللف، 

وله الأولوية حاليًا.
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• مصير زيارة السعودية
قالت م�س���ادر �سيا�سية رفيع���ة اإن رئي����س اجلمهورية ما زال 

يدر�س مع م�ست�ساري���ه تلبية الدعوة لزي���ارة اململكة ال�سعودية، 

فه���و واإن كان قِبله���ا من حيث املب���داأ، اإال اأنه ال يري���د اأن ُت�ستغّل 

زيارته �سعوديًا، الأن ال�سعوديني الذين يواجهون الكثري من االأزمات 

الداخلية واخلارجية بعد التق���ارب الرو�سي - االأمريكي واالت�سال 

االأمريكي - االإي���راين، بحاجة اإىل اأي حيوية، ول���و كانت اإعالمية، 

ليوؤكدوا اأنهم مازالوا فاعل���ني يف اللعبة اللبنانية واالإقليمية. من 

جهة ثانية، توؤكد امل�سادر اأن ال�سعودية لي�س باإمكانها تقدمي �سيء 

للرئي�س مي�سال �سليمان، الذي بدوره ال ي�ستطيع اأي�سًا خالل االأ�سهر 

املتبقية من واليته تقدمي اجلديد، لذلك فاإن الزيارة اإن متت �ستكون 

�سكلية وبروتوكولية، وهو ما يحاول الرئي�س �سليمان االبتعاد عنه.

• من السعودية
• اأكدت تقارير �سحفية غربية اأن االأمري بندر بن �سلطان؛ رئي�س 
اال�ستخبارات ال�سعودية، موجود خالل هذه الفرتة يف االأردن الإدارة 

االأعمال احلربية يف �سوري���ة وخارجها، ومنها حادثة اإطالق النار 

على اجلن���ود االإيرانيني من قبل جن���ود باك�ستانيني على احلدود 

بني الدولت���ني، والتي تبنّي اأنها من تن�سيق بندر مع اال�ستخبارات 

الباك�ستانية.

• اأفادت معلومات موؤك���دة اأن �سلطات االأمن ال�سعودي اعتقلت 
عدداً من النا�سط���ني يف حركة »االإخوان امل�سلمني« يف جامعتي 

الريا����س، واأم الق���رى يف مك���ة املكرمة، من جن�سي���ات �سعودية 

وعربية.

لالحتفال  اال�ستعدادات  فيما جتري 

ثمة  لال�ستق���الل،  ال�سبعيني  بالعي���د 

اأ�سئل���ة، اإذا كان املعني���ون باملنا�سبة 

�سيتذكرون بع�س من قام بدور كبري يف 

حتقيق هذا اال�ستقالل.

ثمة رجال لعبوا دوراً هامًا يف اإجناز 

هذا اال�ستقالل، ال ُيوؤتى على ذكرهم من 

بعيد اأو قريب.. م���ن هوؤالء يح�رض اأواًل 

را�س���م العلم اللبن���اين الرئي�س �سعدي 

املنال، حينما كان نواب �ستة و�سابعهم 

رئي�س املجل�س النيابي �سربي حمادة 

حما�رضين يف املجل�س النيابي، وخرج 

العلم املر�سوم بيد �سعدي املنال لي�سري 

العلم الوطني؟ فه���ل يتذكرونه بو�سع 

اإكليل زهور عل���ى �رضيح؟ وهل �سرنى 

�سارعًا با�سمه يف ب���ريوت اأو طرابل�س 

وق���ادة  ب�سيا�سييه���ا  االآن  املبتلي���ة 

املحاور؟

من يتذك���ر النائب الراح���ل �سليم 

الداود ال���ذي حتول اإىل �سلة و�سل بني 

امل�سجونني يف قلع���ة را�سيا وحكومة 

ب�سام���ون، ف���كان يحم���ل دم���ه على 

كف���ه يتحرك يف اللي���ل والنهار الإبقاء 

التوا�س���ل بني قادة الدولة ومع النا�س 

املنتف�سة يف ال�سوارع؟

من يتذكر هذين الرجلني؟

وهل تتذكر بلدية بريوت بع�س قادة 

اأ�سماءهم  فتطلق  البارزي���ن  اال�ستقالل 

اأ�سوة  الرئي�سية  ال�س���وارع  على بع�س 

بق���ادة اال�ستق���الل االآخري���ن، كح���ال 

الرئي�س �سربي حمادة وجميد اأر�سالن؟

بي���د اأن هن���اك جن���وداً جمهولني 

من عام���ة النا�س واجه���وا امل�ستعمر 

ب�سدوره���م، وكتب���وا بال���دم اخلطوة 

احلقيقي���ة لال�ستقالل كحال �سهيد عني 

عنوب.

اأحمد �سحادة

المشهد القطري 
ما يزال ينبض

لي�ست املعطي���ات املتعلقة بحجم 

ون�سب���ة التغي���ري يف االأداء ال�سيا�سي 

القطري كث���رية، اإال اأن ما يت�رضب على 

قلته، ورمبا ذلك م���ن لزوم »ا�ستعينوا 

عل���ى ق�س���اء حوائجك���م بالكتمان«، 

ب���ات �سياقًا مطلوبًا للقي���ادة القطرية 

اجلديدة، بع���د الفجور الذي اندفع اإليه 

املعزول حم���د بن جا�س���م ودفع اإليه 

�سيده وامل�سيخة، حت���ى كانت اخليبة 

الك���ربى بع���د اأن »اجته���د« يف ما ال 

يحق له االجتهاد، كمثل ُغرّ يف معركة 

مل ينف���ذ اأوام���ر قائد اجلبه���ة، ما اأدى 

اإىل مقتله بع���د اأن ك�سف موقع زمالئه 

فباتوا يف دائرة املوت احلتمي.

رغم ذلك توؤك���د املوؤ�رضات اأن قيادة 

قطر اجلديدة لن تنجر اإىل ما يوؤدي اإىل 

القا�سية  التجربة  خيبات مرتاكمة بعد 

لل�سلف من جهة، وبث عدوى املنازعات 

ب���ني االأ�سق���اء، ما اأدى بلف���ظ اآخر اإىل 

اإ�س���كال اجلمع اأنفا�س���ه، واملق�سود ما 

كان ي�سمى »اجلامعة العربية«.

هن���اك من يق���ول اإن قط���ر احلالية 

م�ستعدة لدف���ع »كفارة« بغ�س النظر، 

اأو�سى به���ا االآب���اء اأم ال، ولي�س مهمًا 

حجم الكفارة الأن اخلطيئة كانت كبرية.

هناك اأي�سًا من بداأ يقراأ املتغيريات 

يف املنطق���ة بعد اأن تورط���وا يف الدم 

العرب���ي حت���ى االأذنيني، وه���و تركيا 

االأردوغانية - االأوغلوية، لكن من باب 

اآخ���ر بعد اأن طرق االإرهاب اأبوابها التي 

كانت معاب���ر لالإرهابيني طيلة �سنتني 

واأ�سه���ر ت�سعة، وكذلك بع���د اأن لفظت 

اأنفا�سهما يف  »الدميقراطية« والعف���ة 

مي���دان تق�سي���م وكل امليادين، مبوازاة 

كذبة احلل ال�سلمي مع االأكراد.

كما يب���دو ف���اإن الق���راءة الرتكية 

للمتغيريات ما تزال يف االأحرف االأوىل، 

رغم حماوالت املعار�سة اإر�ساد النظام 

اإىل طريق ال�سواب، والكف عن االأالعيب 

اآ�سي���ا  امل�سبوه���ة، واللع���ب يف دول 

القريبة من اإيران ورو�سيا، الأن تلك النار 

اإن ا�ستعلت فاإن اأوارها �ستلهب وتطيح 

�سيا�سيًا  للدول���ة  الداخلية  الرتكيب���ة 

وجغرافيًا.

بني القراءتني ملدر�ستني خمتلفتني، 

واإن اجتمعا يف التوجه ال�سيا�سي، يبقى 

هن���اك من يع�سى عل���ى فهمه ماحدث 

وما يح���دث من متغي���ريات تاريخية، 

الت���ي يحاول  ال�سعودي���ة  خ�سو�س���ًا 

حكامها التمظهر باأن و�سعهم الداخلي 

مم�سوك رغم يقينه���م باأنه »خملَوع«، 

كي���ف  االآن  حت���ى  معروف���ًا  ولي����س 

�سينعك�س الغب���اء يف فهم املتغيريات 

على امل�سه���د ال�سعودي، لكنه قطعًا لن 

يخدم ال�سالم، �سيما اأن الو�سع الداخلي 

يزداد �سوءاً، ورمبا يكون امل�سهد القطري 

الحقًا اختزااًل مل���ن يع�سى عليه الفهم 

وهو �ساهد ما يزال ينب�س باحلياة.

يون�س

للم�سارك���ة يف  لبن���ان  ي�ستع���ّد 

املوؤمتر الدويل حل���ل االأزمة ال�سورية 

املزمع عقده يف الثالث والع�رضين من 

هذا ال�سه���ر يف مقر االأمم املتحدة يف 

جني���ف، بعدما ح�سم اأمره بامل�ساركة 

اإثر تلّقيه دعوة ر�سمية من جانب االأمم 

املتحدة؛ راعي���ة ومنظمة هذا املوؤمتر 

الهام ج���داً، والذي ترتقبه دول العامل 

باأ����رضه، نظ���راً اإىل خط���ورة ما جرى 

ويجري يف �سورية، وتاأثري احلرب على 

املحيط االإقليم���ي، ال بل على العامل 

باأ�رضه، ولعل لبنان ه���و البلد االأكرث 

تاأثرياً مبا جرى يف �سورية حتى اليوم، 

نظراً اإىل عوامل جيو�سيا�سية انعك�ست 

على اأزمات���ه الكثرية واقعًا اجتماعيًا 

و�سيا�سيًا واقت�ساديًا واأمنيًا غاية يف 

اخلطورة وال�سعوب���ة، لذلك رفع منذ 

البداية �سع���ار »الناأي بالنف�س« عما 

يجري عن���د جاره املثخ���ن باجلراح 

عل���ى كل ال�سعد، اإال اأن ه���ذا ال�سعار 

اأثبت عجزه عن اإبعاد النار ال�سورية، 

فلَفَحته التاأثريات املبا�رضة بال�سميم، 

فكان ال بد م���ن اأن ينخرط لبنان يف 

اجلهد ال���دويل واالإقليمي دون العربي 

بطبيع���ة احلال، الأن اجلامعة العربية 

كانت م���ن اأعل���ى �سلتطه���ا اإىل اأقل 

موؤ�س�ساتها واأ�سعف دولها تتخذ موقفًا 

حازمًا �سد الدولة ال�سورية، لهذا كان 

مطلوبًا ال بل �رضوريًا اأن يتجه لبنان 

بكل قياداته ال�سيا�سي���ة التخاذ قرار 

امل�سارك���ة يف جنيف اثن���ني، ولو اأن 

ق���وى 14 اآذار حاول���ت الوقوف بوجه 

ه���ذه امل�سارك���ة، ل���وال اأن االأمريكي 

تدخ���ل واأعط���ى االأوام���ر بامل�ساركة 

ل���كل الدول العربية، مبا فيها اململكة 

»االآذاريون«  ق���راأ  لذلك  ال�سعودي���ة، 

الر�سالة وخ�سع���وا تلقائيًا للرغبة - 

ال�سفري  اأن  االأمر االأمريكي، ومع���روف 

االمريك���ي يف �سورية روبرت فورد هو 

الذي اأبلغ ع���دداً من ال���دول واأفرقاء 

املعار�س���ة ال�سورية التي تتلقى دعم 

اأوام���ر امل�ساركة للح�سور  ال�سعودية 

اإىل ملعب الكبار يف �سوي�رضا.

اإذاً، لبن���ان معني ب�س���كل اأ�سا�سي 

باالأزم���ة، حيث �سغطت عليه الوقائع 

ال�سوري���ة بثقلها؛ من ق�سية النازحني 

الذي���ن تع���ّدوا امللي���ون، اإىل الو�سع 

االأمن���ي واالقت�س���ادي، وحتى املايل، 

اإىل تداخل الواق���ع اللبناين مع  نظراً 

الواق���ع ال�سوري، وبالت���ايل فال يريد 

اأح���د اأن يت�سب���ب ب���اأي �سقطة جتعل 

الذي  ال���دويل  لبنان خ���ارج املطبخ 

يعم���ل عل���ى اإن�ساج ت�سوي���ة االأزمة 

ال�سوري���ة، خ�سو�س���ًا بع���د التفاهم 

النهائي بني مو�سك���و ووا�سنطن على 

دعوة كل االأط���راف اإىل وقف وجتميد 

ه  اأي عم���ل حربي، وال���كالم هنا موجَّ

بالدرجة االأوىل اإىل اململكة ال�سعودية 

وتركيا، وقطر التي كان جتاوبها تامًا، 

وبداأت اأنقرة ت�سري على خطاها، فيما 

الريا�س ما تزال متار�س االبتزاز ولعب 

اآخر االأوراق.

اأم���ر العملي���ات �س���در، واجلميع 

�سيتوج���ه اإىل جنيف، حي���ث �سيعقد 

لقاء حت�سريي عل���ى م�ستوى ال�سفراء 

ل���كل الدول املدع���وة، يعقبه اجتماع 

اأو�سع عل���ى م�ستوى وزراء اخلارجية. 

من جهته تلّقف رئي�س جمل�س النواب 

نبي���ه ب���رّي اللحظ���ة وكلم���ة ال�رض، 

بعدم���ا اأدرك حّل االأزمة يف �سورية اآن 

وقته، ودعا بحنكت���ه املعهودة وزير 

اخلارجية عدن���ان من�سور اإىل جتهيز 

نف�س���ه للتوج���ه اإىل جني���ف لتمثيل 

لبن���ان، ما اأح���رج كاًل م���ن رئي�سي 

اجلمهوري���ة واحلكوم���ة، فاأم���ا االأول 

فلم ميان���ع البتة، بينما حاول الثاين 

»التذاكي«، فقط بهدف اإبعاد من�سور 

عن رئا�س���ة الوفد اللبن���اين، و�رضقة 

اإىل جنيف،  الوهج والذهاب ب�سخ�سه 

لك���ن بح�سب املت���داول حالي���ًا فاإن 

اإليه وزراء اخلارجية  املوؤمتر �سُيدعى 

فقط، وال جمال الأي رئي�س حكومة الأن 

ميّثل دولته.

يف كل االأح���وال، الوقائ���ع توؤكد 

اأن االأمريكي الت���زم للرو�سي بدعوة 

التفاهم  وكان  للح�س���ور،  حلفائ���ه 

تام���ًا يف هذا االأم���ر، حتى لو ح�سل 

تاأجيل تقني ال يتعدى كانون االأول، 

لهذا فاإنن���ا �سرنى يف لبن���ان مثاًل 

اأن كل اأ�سح���اب الروؤو����س احلامية 

والت�رضيح���ات الناري���ة �سيلتزمون 

ال�سمت، وبالت���ايل فهم اأمام اأمر من 

اثنني، اإما اإع���ادة التمو�سع كما هي 

حال النائ���ب وليد جنب���الط، الذي 

تعامل م���ع املتغريات بواقعية، واإما 

االأمريكية وال�سعودية  االأوامر  انتظار 

لتربيد الروؤو�س وعدم اإثارة ال�سجيج 

الطرابل�سي���ة  املع���ارك  وافتع���ال 

دون طائ���ل، ويف احلالت���ني اأثب���ت 

تشكيل الحكومـة اللبـنانيـة وانتخـاب الرئيس بانتظـــــار »جنيف - 2«

على أبواب االستقالل.. من يتذكر 
سعدي المنال وسليم الداود؟
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■ الهيئ���ة الوطنية لدعم الوح���دة ومقاومة االحت���الل راأت يف التفجري املمنهج 
للو�سع االأمني يف طرابل�س، حماول���ة لتحويل املدينة اإىل �سندوق بريد لتوجيه 

ر�سائ���ل يف كل اجتاه، ممه���ورة بر�سا�س »قب�سايات« املح���اور املدعومني من 

�سخ�سي���ات »م�سوؤولة« يف املدينة، خدمة الأغرا�س ال مت���ت ب�سلة اإىل م�سلحة 

اللبنانيني عمومًا، واأبناء طرابل�س وال�سمال خ�سو�سًا.

■ جتم��ع العلم��اء امل�سلمني لفت اإىل اأن اجلرمية الت��ي ارتكبها بع�ض احلاقدين يف 
منطق��ة طرابل���ض بحق عم��ال اأبرياء ُتربز ب�س��كل وا�سح عمق الأزم��ة التي و�سلت 

اإليه��ا تلك املنطقة، نتيجة الأف��كار الوافدة اإليها، والتي ل تقيم اأية حرمة للإن�سان 

والإن�سانية، م�ستغربًا عدم دخول الأجهزة الأمنية لغاية الآن اإىل عمق منطقة باب 

التبانة، ووقوفها ك�ساهد زور على ما يح�سل هناك.

■ حرك���ة االأم���ة �سّددت على ����رضورة ت�سكي���ل حكومة وطنية ت�س���م كل القوى 
ال�سيا�سية، وتعالج الق�سايا االأ�سا�سية التي تهم املواطنني يف اجلوانب االقت�سادية 

واالجتماعي���ة، وت�سع اخلطط االإمنائية لرفع احلرمان واالإهمال املزمن للكثري من 

املناطق اللبنانية، وال �سيما مناطق ال�سمال.

■ كم��ال �ساتي��ل؛ رئي�ض املوؤمتر ال�سعب��ي اللبناين، راأى اأن زي��ارة وزير اخلارجية 
الأمريكي��ة ج��ون كريي اإىل القاه��رة هدفه��ا ا�سرت�ساء م�رص دون ح��ل اخللفات 

الأ�سا�سية بني الدولتني بعد ثورة 30 يونيو 2013.

■ ال�سيد جعفر العلوي اأّكد اأن حكم الطغاة يف البحرين بلغ حداً مل يبلغه غريهم، 
فهم يقودون حربًا �سعواء �ساملة على �سعبنا بالقتل والقمع والتعذيب واأحكام 

ق�سائهم القا�سية، وهدم م�ساجدنا وهتك حرماتنا ومقد�ساتنا هو ال�سبيل االأوحد 

عندهم. ودعا �سماحته ال�سعب البحريني لتحّمل م�سوؤولياته واالنطالق من ثورة 

عا�سوراء باتب���اع نهجها و�سبيلها، واال�ستب�سال والت�سحية والتفاعل مع القوى 

الثورية املوؤمنة ال�سائرة على خطى االإمام احل�سني عليه ال�سالم.

■ ال�سي��خ ماه��ر حمود اأ�سف مل��ا ُين�رص ع��ن اأو�ساط دبلوما�سي��ة واإعلمية 
م��ن اأن بندر بن �سلطان و�سع��ود الفي�سل هما اللذان ينفقان على ال�سيارات 

املفخخة، وعلى التدمري والفنت يف �سورية والعراق، خ�سو�سًا بعد خلفهما 

م��ع الإدارة الأمريكية، التي مل جت��د من م�سلحتها الدخول يف حرب ل اأفق 

لها اإذا ما قامت بعدوان على �سورية ب�سكل من الأ�سكال.

■ حركة اجله����اد االإ�سالمي اأحيت ذكرى انطالقته����ا ال�ساد�سة والع�رضين، 
والذكرى الثامنة ع�رضة ال�ست�سهاد اأمينها العام ال�سهيد د. فتحي ال�سقاقي، 

مبهرج����ان �سيا�س����ي يف خميم نهر البارد، اأُلقيت خالل����ه كلمات اأكدت اأن 

احلركة متّث����ل اليوم مببادئها وطروحاتها وجهاده����ا رداً من الردود على 

املوؤام����رة وعلى املتواطئني وال�ساكتني عنها واملنخرطني فيها، ورداً على 

املن�سغلني بالق�سايا الهام�سيه.

■ جبه��ة العم��ل الإ�سلم��ي ا�ستنكرت جرمي��ة العتداء على با���ض العمال 
يف طرابل���ض، موؤك��دة اأّن ما ح�س��ل حالة �ساذة وغ��ري م�سبوقة وغريبة عن 

املجتمع الطرابل�سي، الذي يتكّون من ن�سيج لبناين ووطني متعدد الطوائف 

واملذاهب، ومطالبة مبلحقة ومعاقبة املجرمني اإىل اأي فريق انتموا.

■ لق����اء اجلمعيات وال�سخ�سيات االإ�سالمية نّب����ه من املحاوالت اخلطرية 
التي جتري لربط لبنان بالفو�سى العربية وال�سياع العربي، ويف الفو�سى 

واخلالفات وامل�ساكل العربية، معت����رباً اأن تلك املحاوالت هدفها اإجها�س 

كل االنت�سارات التي حققتها املقاومة البا�سلة التي حررت االأر�س ودحرت 

العدو »االإ�رضائيلي«، وخدمة رخي�سة لهذا العدو. 

■ حتال��ف �سب��اب ب��ريوت توّج��ه بال�سك��ر اإىل كل الذين ح���رصوا للتعزية 
بالعماد جام��ع جامع، وكذلك الذين ات�سلوا اأو اأر�سلوا برقيات معربني عن 

حزنهم.

n »غرفة �سوداء«.. 
مب�ساركة لبنانية

ك�سفت م�سادر اأمنية عن ت�سكيل غرفة �سوداء 

اأمنية يف العا�سم��ة الأردنية عمان، يديرها 

اأمني��ون م��ن ال�سعودي��ة والكوي��ت  �سب��اط 

والإمارات وقطر، وبريطانيا وفرن�سا وتركيا 

والأردن، و�ساب��ط اأمريك��ي، و�سابط لبناين 

�ساب��ق تاب��ع لق��وى 14 اآذار، ين�سق��ون عل��ى 

م��دار ال�ساعة ب�ساأن �سورية ولبنان، وي�رصف 

على عمله��م من اخلارج �سباط من املو�ساد 

»الإ�رصائيلي«.

n اكتئاب �سعد احلريري
الحظ املقربون م���ن الرئي�س �سعد احلريري 

اأن حال���ة االكتئاب لديه تتزاي���د يومًا بعد 

يوم، ال �سيما اأن ال�سعوديني رفعوا من�سوب 

الفوقي���ة التي يعاملونه به���ا بالتوازي مع 

حالته املالية االأك���رث تدهوراً، ما دفعه اإىل 

اال�ستغناء عن موظفني كرث من دون منحهم 

حقوقهم، رغم ن�سحه وحتذيره من انعكا�س 

ذلك على االنتخابات املقبلة.

n �رضّ امللّثمني
الأ�سخا���ض  اأن  اأمني��ة  معلوم��ات  اأك��دت 

امللثم��ني الذي��ن ظه��روا يف �رصي��ط فيدي��و 

مدعني اأنهم من »جبهة الن�رصة« و»داع�ض«، 

ه��م �سوري��ون وفل�سطينيون موج��ودون يف 

اجلن��وب  يف  الفل�سطيني��ة  املخيم��ات  اأح��د 

اللبن��اين، وين�سق��ون م��ع بع���ض الف�سائ��ل 

»ال�سلفية« الفل�سطينية هناك.

n هل تلحق 
مب�سري ال�سعبة الثانية؟

توق���ع �سيا�سي لبناين خم����رضم اأن يكون 

م�س���ري اأح���د االأجه���زة كم�س���ري ال�سعبة 

الثانية، التي اأو�سله���ا ما اعتربه »فائ�س 

الثقة والقوة« اإىل تركي���ب اأحداث وفربكة 

معلوم���ات، اإىل ح���د اته���ام املخاب���رات 

1969 مبحاولة خطف  ال�سوفياتي���ة ع���ام 

طائ���رة »م���رياج« من لبن���ان، م���ا اأثار 

ال�سوفيات يومها، فطلبوا من حليفهم كمال 

جنبالط عدم تاأييد مر�سح ال�سعبة الثانية 

لرئا�سة اجلمهوري���ة اليا�س �رضكي�س، فكان 

ف���وز الرئي�س �سليمان فرجني���ة عام 1970 

بفارق �س���وت واحد، واأول عمل قام به حل 

ال�سعبة الثانية ومالحقة اأركانها.

n حتري�س �سد تراي�سي
تتعر���ض تراي�س��ي داين �سمع��ون مل�سايقات 

وحم��لت حتري���ض م�سدره��ا اأزلم عمه��ا 

النائ��ب دوري �سمع��ون، بع��د عزمه��ا عل��ى 

الرت�س��ح للنتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة يف 

م�سقط راأ���ض والدها دير القم��ر، يف مواجهة 

عمها دوري.

n األقتها ال�سفارة على الطريق
حت���اول �سحافية لبنانية اإع���ادة التوا�سل 

مع ال�سفارة االأمريكية، الت���ي اأهملتها بعد 

اأن اأّهلته���ا واأ�رضفت عل���ى تقارير م�سورة 

له���ا قبيل احلرب عل���ى اأفغان�ستان، وقالت 

ال�سحافية اأمام اأ�سدقائها: »تخلّيُت وزوجي 

عن تاريخنا، وقدمنا خدمات اأكرث من العمل 

ال�سحفي، واالآن األقونا على قارعة الطريق«.

�سيا�سي���ون  اأنه���م  »االآذاري���ون« 

بالكيدية مع  ويتعاملون  فا�سلون، 

التطورات.

اأم���ام ه���ذه املعطي���ات، ي���رى 

املراقبون اأن ما �سي�سهده لبنان بعد 

»جنيف- 2« مبا�رضة هو االآتي:

اأواًل: تاأليف حكومة وحدة وطنية 

اأو حكومة »9-9-6«.

ثاني���ًا: انتخ���اب رئي����س جديد 

للجمهورية اللبنانية.

بهاء النابل�سي

تشكيل الحكومـة اللبـنانيـة وانتخـاب الرئيس بانتظـــــار »جنيف - 2«
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يـقــــال

اأث����ار طلب »رج����ل الدولة« 

امل�ستقيل����ة  احلكوم����ة  رئي�����س 

جنيب ميقاتي عقد جل�سة عامة 

مهمة  لتف�سري  النيابي  للمجل�س 

اال�ستغراب  االأعم����ال،  ت�رضي����ف 

حقيق����ة  ح����ول  والت�س����اوؤالت 

واأ�سب����اب هذا الطل����ب، الأنه كان 

االأحرى ب����ه اأن يراجع التجارب 

احلكومي����ة، واأن يطل����ع وهو ما 

زال يحط يومي����ًا يف مكتبه يف 

ال�����رضاي احلكومي على حما�رض 

منذ  ال����وزراء  جل�س����ات جمل�س 

ت�سكي����ل اأول حكوم����ة يف لبنان 

برئا�سة اأوغ�ست با�سا اأديب عام 

1926 حت����ى الي����وم، اأي جتارب 
الفرن�سي،  االنت����داب  حكوم����ات 

)1926-1943(، وجتارب حكومات 

اتفاق الطائف  اال�ستقالل حت����ى 

)1943-1992(، وجتارب حكومات 

م����ا بعد اإق����الع اتف����اق الطائف 

)1992-2013..(، واأن يطل����ع على 

الد�ستور اللبناين وتعديالته منذ 

�سهر اأيار 1926 وحتى اليوم.

وبب�ساط����ة، فمهمة احلكومة، 

اأي حكومة، �س����واء كانت تتمتع 

بكامل ال�سالحيات اأو يف مرحلة 

ت�رضي����ف االأعمال، ه����ي ت�سيري 

اأم����ور البالد والعب����اد يف اأو�سع 

اأو اأ�سي����ق نط����اق، فاملهم اأن ال 

»تكرب����ج« اأعم����ال الدولة.. ثم 

ومن اأه����م �سفات رج����ل الدولة 

رئي�����س  وحتدي����داً  د�ستوري����ًا، 

احلكومة، �سواء كان اأ�سياًل اأو يف 

طور ت�رضي����ف االأعمال، اأن يكون 

اأواًل وقبل اأي �س����يء اآخر �ساعراً 

الكربى  الوطني����ة  بامل�سوؤولي����ة 

امللقاة على عاتقه، بعيداً عن اأي 

م�سالح فئوية �سيقة، اأو مذهبية 

م�سلحي����ة، اأو مناطقية �سغرية، 

واأن يبتعد عن املحاور وقادتها، 

�سواء كان����وا على تخ����وم باب 

التبانة، اأو على حدود املذاهب.

يف كل احل����االت، على رئي�س 

احلكوم����ة، اأن ال يكون هّمه فقط 

�س����ادي املول����وي عل����ى �سبيل 

املث����ال ال احل�رض، رمب����ا م�ساألة 

الغاز والنفط اأهم واأكرث وطنية..

باخت�س����ار، وكما يرى مرجع 

كل  ف����اإن  مرم����وق،  د�ست����وري 

املمار�س����ات الت����ي ُقّدم����ت منذ 

العام 1992 وحتى اليوم، ما خال 

جتربة الربوفي�سور �سليم احل�س، 

�سارت تفر�س اإعادة نظر باتفاق 

الطائف، الذي و�سع ال�سلطة يف 

جمل�س ال����وزراء جمتمعًا، ولي�س 

ب�سخ�س رئي�سه..

حممد �سهاب

ميقاتي يريد تعويم حكومته 
دون أن يتحّمل المسؤولية



مسيحيو المشرق استيقظوا وما من مجال للتراجع بعد اآلن.. 
ه بأيدينا، ونشر البذور في األرض والتربة 

ّ
مستقبلنا نخط

الصالحة سينمو ويزدهر، وبالتالي مسيحيو لبنان والمشرق 
يعّولون كثيرًا على »اللقاء المسيحي المشرقي«، ويتوقعون 

أفعااًل تجّسد أمانيهم.. 

أمين سّر اللقاء المسيحي ميشال أبو نجم:

 حركة مسيحية تصّب في خانة تثبيت وجودنا
ّ

ن متفائلين بكل
ُ

فلنك

لـلـبــــيـع

�شقة يف منطقة الطريق 

اجلديدة، قرب موقف 

اجلامعة العربية، بناء 

جديد مع ديكورات 

جف�شني داخلية، 

امل�شاحة 85 مرت مرّبع. 

لال�شتفـ�شـار والـمـراجـعــــة:

76/678365 - 03/678365
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تحت الضوء

بين »بوسطة« 
و»بوسطة«

بني 13 ني�سان 1975 والأول من 

ت�رشين الثاين 2013، 38 عامًا و�ستة اأ�سهر 

ونيف.. والقا�سم امل�سرتك بني التاريخني، 

»بو�سطة«.

يف التاريخ الأول ُعرفت با�سم »بو�سطة 

عني الرمانة«، التي كانت ال�رشارة التي 

اندلع منها لهيب احلرب الأهلية القذرة 

التي ا�ستمرت على مدى اأكرث من 15 عامًا، 

لكن مفاعيل ما خلفته من ويالت ملا ينته 

بعد، اإذ ما نزال بب�ساطة وكاأننا يف »بلد 

قيد التاأ�سي�س«.

يف التاريخ الثاين ُعرفت بـ»بو�سطة 

التبانة«، التي مل تنته كما انتهت الأوىل 

ب�سحايا ن�سيهم النا�س، وقبلهم »اأبطال« 

حروب الأزقة وال�سوارع واأثرياء احلرب، 

اإمنا انتهت بجرحى اأطلقت النار عليهم 

عمداً وعن �سابق ت�سور وت�سميم، ل ل�سيء 

�سوى لأنهم فقراء، قبل اأن يكونوا من 

جبل حم�سن، فالفقراء يف حروب »داح�س 

والغرباء« الطرابل�سية منذ نحو �سنتني هم 

الذين يدفعون الثمن من دمهم واأرزاقهم 

واأمالكهم، من اأجل اأبطال املحاور ومن 

ورائهم يف عا�سمة ال�سمال والوطن 

واملهجر، ومن وراء وراء هوؤلء »القادة« 

يف ال�سحراء العربية، الذين دخلوا يف 

املناف�سة مع اأبناء عمومتهم وعمومتهم 

على الريا�سة والكيا�سة.. وباخت�سار على 

املال وال�سلطة والرثوة..

واإذا مل ت�سدقوا اأن الفقراء هم الهدف 

والذين يدفعون الثمن �سواء على املحاور 

اأو يف »البو�سطة«.. فتذكروا �سحايا عبارة 

املوت يف بحر اأندوني�سيا، والذين ما تزال 

تربة قبورهم رطبة..

اإنها بب�ساطة حرب الفقراء على الفقراء 

التي يقودها اأثرياء احلروب واأمراء 

الزواريب واملذاهب، خدمة للمعلم الكبري 

يف ال�سحراء اأو تل اأبيب اأو رمبا يف 

وا�سنطن.

�أحمد

من ي�شاأل اأمني �رسّ اللقاء امل�شيحي 

ال�شّيد  ال�شيا�شي  والباحــــث  الإعالمي 

مي�شــــال اأبو جنــــم، يالحــــظ ب�شهولة 

احلما�شة والتفــــاوؤل والأمل املوجودة 

لديه باإر�شاء اأ�ش�س نه�شوية م�شيحية 

م�رسقيــــة بعــــد تراجــــع طــــال لعدة 

اعتبارات، واإليكــــم احلوار الذي اأجرته 

جريدة »الثبات«: 

يوؤكــــد اأبــــو جنــــم اأّن عجلة جمع 

امل�شيحيــــني �شمــــن روؤيــــة واحــــدة 

ا�شرتاجتية انطلقت، يرّد علينا بتفاوؤل 

وا�شح بعد توجيه �شوؤالنا امل�رسوع عن 

اجلديد املعّول على املوؤمتر امل�رسقي، 

�شيمــــا اأّن امل�شيحيــــني ملـّـــوا كــــرة 

املوؤمترات وقلّة الأعمال، يقول ب�شوت 

ملــــوؤه الثقة: »القيمــــة امل�شافة لهذا 

املوؤمتر متيــــزه باإيجاد بيئة �شيا�شية 

حا�شنة  وم�رسقية  ولبنانية  م�شيحية 

له، هنــــاك امل�شاركون ال�شيا�شيون من 

العــــراق و�شوريــــة والأردن وفل�شطني 

وم�ــــرس ولبنان، وهناك نــــواب ووزراء 

حاليون و�شابقون و�شفراء ولهذا الأمر 

ال�شيا�شي  الطابع  لإر�شاء  دللة كبرية 

للموؤمتر، وهناك ن�شطــــاء فاعلون يف 

ال�شاأن العــــام، بالإ�شافة اإىل فعاليات 

اقت�شاديــــة، وعــــدد امل�شاركني جتاوز 

اخلم�شني«.

اأبو جنم  ال�شيا�شي  الباحث  ي�شري 

اأّن املوؤمتــــر بحجمــــه ومقرراته  اإىل 

يعترب الأول من نوعه يف جماله يف 

لبنان اأو امل�رسق بالعموم، �شواء جلهة 

التح�شــــري اأو املقــــررات اأو النتائج، 

يقول: »و�شعت خطة متابعة باإن�شاء 

لقاء م�شيحي م�رسقي، واأن�شئ للغاية 

اأمانة عامة، و�شكلت جلان للمتابعة 

)ثــــالث مندوبني مــــن كّل بلد( بهدف 

خلق ديناميكيــــة م�رسقية ولبنانية، 

ال�شــــوء على  اأجــــل ت�شليــــط  مــــن 

التحديات التي يواجهها امل�شيحيون 

يف امل�ــــرسق، و�شن�شعــــى اإىل رفــــع 

من�شــــوب الت�شبيك بــــني كافة الدول 

من خــــالل تبادل اخلــــربات وتفعيل 

التوا�شــــل والتعرّف علــــى هواج�س 

بع�شنا اأكر«.

يلفــــت النظــــر اأمــــني �ــــرسّ اللقاء 

امل�شيحــــي اأبــــو جنــــم، اإىل اأّن ال�شقف 

الذي حترّك من خالله كافة امل�شاركني 

الهدف منه اإنتــــاج دول مدنية، وكان 

الت�شدد كبرياً مــــن قبلنا لإيجاد نقاط 

حمدّدة مع ال�رسيك الآخر، حتت �شقف 

املواطنية وامل�شــــاواة التامة، ونعّول 

الرهان على الفئات املتنورة واملعتدلة 

لــــدى ال�رسيك يف جمتمعاتنا وبلداننا 

املختلفة، من اأجل اإنتاج حياة وطنية 

�شليمــــة وم�شتقــــرّة وزاهــــرة، حتى ل 

تذهب ت�شحيات �شهــــداء �شعوب هذه 

املنطقــــة �شدى، فهذه الــــدول ت�شتحّق 

عــــن حــــّق م�شتقباًل واعــــداً بعد مرور 

اأعوام وعقود مــــن الت�شّحر ال�شيا�شي 

والثقايف والقت�شــــادي نتيجة عوامل 

متعددة، ما اأّدى اإىل �شعود هذا احلراك 

ال�شعبي العنيف«.

وقت العمل

�شاألنا اأبو جنم: وهل لدى امل�شاركني 

روؤية واحدة وموحدة لكيفية التعاطي 

مع هذا احلــــراك العنيف الذي ي�رسب 

املنطقة مــــن اخلليج اإىل املحيط؟ يرّد 

علينا اأمني �رسّ اللقــــاء امل�شيحي اأبو 

جنم: »بغ�ّس النظر عن الت�شميات التي 

تطلق على هذا احلراك ال�شعبي، وبغ�ّس 

النظر عن الأ�شباب، علينا اأوًل معاجلة 

تبعاته باأمور عمالنية، ليدر�س اأ�شباب 

انبعاثه الأكادمييون وليطلعوننا على 

النتائــــج، اليوم نحــــن باأم�ّس احلاجة 

حللول عمالنية مــــن دون الدخول يف 

مقاربــــات �شيا�شيــــة مو�شعيــــة، نعم 

علينا اإقحام نف�شنا بكّل زاروب و�شارع 

وا�شكال، وعلينا وقف النزيف احلا�شل 

على كافــــة امل�شتويات، بالأم�س م�رس 

كانــــت »اإخوانيــــة« واليــــوم ال�شعب 

امل�رسي متّكــــن من حتجيــــم دورهم، 

وجود �رسيحة �شبابية موؤمنة بالطرح 

املــــدين متوفــــرة يف كافــــة الــــدول 

العربيــــة، املطلــــوب التوا�شــــل معها 

لتفعيل النتائــــج، والرهان عليها هي 

م�شاألة واقعية وقد تــــوؤدي اإىل نتائج 

ملمو�شة«. 

يوؤكــــد ال�شّيد اأبو جنــــم اأّنه ورغم 

تركيز املوؤمتر على و�شع امل�شيحيني 

امل�رسقيني وهواج�شهم وخ�شو�شياتهم: 

»الروؤيــــة للحــــل وا�شحة مــــن قبلنا، 

ن�شــــدد على التالقي مع ال�رسيك الآخر 

بالوطن من خالل الت�شديد على ثوابت 

الدولة املدنيــــة وامل�شاواة التامة يف 

املواطنية والعرتاف بالآخر املختلف 

والإقرار بالتنّوع«.

خطف فتيات قا�صرات

اأبو  النا�شـــط الجتماعي  �شاألنا 

جنم عن تو�شيفهم للحراك العنيف 

املوجود يف �شورية؟ يقول: »هناك 

اإجماع لدى جميع النخب امل�شيحية 

اخلطـــر  اأّن  امل�شاركـــني  وكافـــة 

املحـــدق بهم يتاأتـــى اليوم بدرجة 

اأوىل مـــن موجـــات التكفـــري التي 

ت�رسب م�رسقنـــا، وهذا اخلطر يطال 

امل�شيحـــي وغـــري امل�شيحي، ويف 

املوؤمتر حتدث ممثلو الوفود لق�شايا 

التعرّ�س للم�شيحيني موؤخراً، والوفد 

امل�رسي اأ�شهـــب يف �رسح عمليات 

الأ�شلمة لدى »الإخوان« والتيارات 

املت�شـــددة، وعلـــى �شبيـــل املثال 

هنـــاك اختطاف لفتيـــات قا�رسات 

لأ�شلمتهّن، وهنـــاك حرق للكنائ�س 

متعّمد وممنهج.. هذه الأمور وا�شحة 

ومتفـــق عليهـــا من قبـــل اجلميع، 

ومتفق اأي�شًا اأنـــه علينا مواجهتها 

بقوة، لأّن هـــذه املنطقة كانت وما 

زالت عريقة بتنوعها لي�س الطائفي 

فح�شب، بـــل اأي�شًا بتنوعها القومي 

والإثنـــي وال�شيا�شي«، وي�شيف اأبو 

جنم، اأّنه ويف هذا الإطار، مّت التفاق 

م�شرتكة،  قوا�شـــم  جمموعـــة  على 

والبيـــان املقت�شب النهائي يوؤ�ش�س 

واللقاء امل�شيحي  مل�شتقبل واعـــد، 

امل�رسقـــي �شت�شتّمـــر اأعماله داخل 

البيئة امل�رسقية«.

أبو نجم: الخطر المحدق 
بنا يتأتى اليوم بدرجة 

أولى من موجات 
التكفير التي تضرب 

مشرقنا.. وهذا الخطر 
يطال المسيحي وغير 

المسيحي
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رأي

التح�شريات  بـــدء  ــع  م

ــري  ــداب ــت ــات وال ــب ــدري ــت وال

عيد  لحتفالية  املرتَقبة 

ال�شتقالل، والتي ل تختلف 

ول  ب�شيء،  �شابقاتها  عن 

اأي�شًا  الربوتوكولية  الأمــور 

�شمنها  ومــن  �شتختلف، 

البذلة  ـــداء  ارت يفر�س  مــا 

البي�شاء، على الأقل ملقدمة 

ــن  ــمــيــني احلــا�ــرسي الــر�ــش

اللبناين،  اجلي�س  ا�شتعرا�س 

ــاإن الأخــ�ــرس املــرّقــط زاد  ف

عيون  اخــ�ــرسار جمــده يف 

ال�شنة،  ــذه  ه اللبنانيني 

واأبي�س الر�شميني بات اأقرب 

كّفنت  دولة  يف  الكفن،  اإىل 

يدها  كّفت  عندما  نف�شها 

ووطن،  �شعب  احت�شان  عن 

اللبناين  ال�شعب  ُخــريرِّ  ولو 

لدولة  مدّوية  »نعم«  لقال 

دولة  ولتحمل  جي�س،  من 

اأمتعتها  بالأبي�س  املكفنني 

وترحل.

حق لأي مواطن اأن ي�رسخ 

الوطن،  ا�شتقالل  �شهر  يف 

ببذلتهم  املقّنعني  بوجه 

ي�شاألهم:  واأن  البي�شاء، 

مواجهة  بــاإمــكــانــكــم  ــل  ه

�شتمرّ  التي  ال�شباع  عيون 

�شباع  اأمــامــكــم؟  اأفــواجــهــا 

اأردمتوها رهينة قف�س القرار 

تنه�س  والذئاب  ال�شيا�شي، 

تغتال  وال�شباع  الوطن  يف 

ــن  ـــدراً يف �ــشــاحــات الأم غ

عليها  وممنوع  بالرتا�شي، 

لتحمي  نف�شها  حتمي  اأن 

ال�شعب والوطن واملوؤ�ش�شات.

ــعــرا�ــس  ــت ــش ــحــ�ــرس ا� ي

حكومة  رئي�س  ال�شتقالل 

ان�رسف  ــال،  ــم اأع ت�رسيف 

اإىل اأعماله تاركًا الوطن بال 

حكومة، ويجل�س اإىل جانبه 

رئي�س حكومة مكلّف، ينتظر 

قرار رجل خمابرات يف دولة 

اإقليمية، »يتغندر ويتبندر« 

الوطنية  ــة  ــرام ــك ال عــلــى 

احلكومة  ت�شكيل  ومفتاح 

»الد�شدا�شة«،  جيب  يف 

يكلف  مل  املكلف  والرئي�س 

اأ�شهر  ت�شعة  بعد  نف�شه 

مهني  واقع  على  النتفا�س 

ويعتذر عن اأداء دور هو غري 

اأن ي�شارك بكتابته ول  قادر 

بال�شيناريو ول بالإخراج.

وليبيا  ومــ�ــرس  تون�س 

واليمن دول �رسبها »الربيع 

الــعــربــي«، وهــي مــا زالــت 

حتاول اإعادة بناء هيكليتها 

ال�شيا�شية واإنتاج د�شاتريها، 

لكنها يومًا واحداً مل تكن بال 

تنفيذية  �شلطة  اأو  حكومة 

رمبا  النا�س،  �شوؤون  تتوىل 

لأنها رغم كل ما حدث فيها 

ما  يحدث  ومــا  ــالت  وي من 

من  بع�س  قادتها  لدى  زال 

يد  اأي  متنع  وطنية  كرامة 

قرارها  م�شادرة  من  غريبة 

اليومية  ــاة  احلــي بــــاإدارة 

لــ�ــشــعــوبــهــا �ــشــمــن احلــد 

حكومة  ورئي�س  ــــى،  الأدن

لبنان  يف  الأعمال  ت�رسيف 

م�شوؤولياته  من  املتن�شل 

واملعطل لل�شوؤون احلكومية، 

ال�شتقالل  يوم  واثقًا  �شيقف 

اجلي�س  اأبــطــال  ي�شتعر�س 

نف�شه  وهــــو  ــاين،  ــن ــب ــل ال

امليلي�شيات  زعــمــاء  اأحــد 

عمليًا  املانعة  الطرابل�شية 

اأزقــة  اإىل  اجلي�س  دخـــول 

ــاين، وهــو  ــج النــتــحــار امل

ــًا كــي ل  ــارب ـــر ه الـــذي اأدب

الــوزراء  جمل�س  يف  يتخذ 

�شواء  اجلي�س  بدخول  قــراراً 

طرابل�س! اأو  عر�شال   اإىل 

لأنف�شهم  املمددين  واأمــام 

والذين �شيمدَّد لهم، �شرياقب 

خلف  من  اللبناين  ال�شعب 

غري  دولة  رجال  ال�شا�شات 

د�شتوريني،  وغري  �رسعيني 

ت�شليح  يرف�س  بع�شهم 

�رسق  وبع�شهم  اجلــيــ�ــس، 

ونهب ما كان يكفي لت�شليح 

لهم  وي�شتعر�س  جيو�س، 

جي�س الوطن دون وجه حق، 

لذكرى  تذكارية  �شور  يف 

التي   ،2013 العام  ا�شتقالل 

باأن  �شابقاتها  عن  �شتتميز 

كانت  واحدة  اإقليمية  دولة 

ال�شابق،  يف  �شوؤوننا  تدير 

 2013 ودولــتــنــا مــن طـــراز 

كــل الـــدول تــديــرهــا، ل بل 

امللف  بات  رجال خمابرات 

اللبناين بعهدتهم، واأننا لن 

ن�شاهد على من�شة الحتفال 

اأو  وكالء  �شوى  بال�شتقالل 

دول  لدى  اأُجــراء  اأو  ممثلني 

ال�شاأن  بوا�شطتهم  تــديــر 

الفراغ  دائرة  اللبناين �شمن 

القاتل.

حكومة  لت  �ُشكرِّ �ــشــواء 

مــن »ثـــالث ثــمــانــات« اأو 

و�شتة«،  »ت�شعتنينْ  مــن 

الرقم  تركيب  عقدة  وُحلَّت 

24 ومتّخ�س جبل احلوارات 
عن  والــقــرارات  والتدخالت 

ولدة حكومة، ماذا باإمكانها 

تركيبة  كــانــت  مــا  كــائــنــًا 

احلكومة  هذه  »ثالثيتها« 

الأرقام  لتعوي�س  تفعل  اأن 

تراكمت  ــي  ــت ال املــخــيــفــة 

ال�شتني  ــارات  ــي املــل فــوق 

توريط  نتيجة  ال�شابقة 

ال�شورية،  الأزمة  يف  لبنان 

احلياة  تعطيل  وبــالــتــايل 

والقت�شادية،  ال�شيا�شية 

تبقى  مــا  على  والق�شاء 

يف  املوؤ�ش�شات  ــة  دول من 

العار�شني  الأ�شخا�س  دولة 

عــ�ــشــالتــهــم عــلــى الــوطــن 

امل�شتعر�شني  ــن،  واملــواط

ال�شتقالل،  للجي�س يف عيد 

املعرت�شني  اأنف�شهم  وهــم 

تكون  لأن  الــدولــة،  طريق 

الحتفال  ت�شتحق  دولـــة 

بال�شتقالل؟

ل حل �شعبيًا لأزمة وطن 

دام  ما  ــة،  دول اإىل  بحاجة 

الثالث  على  موزعًا  ال�شعب 

مع  اأبينا،  اأم  �شئنا  ثمانات 

عدم وجود عدل يف التوزيع، 

النتخابات  اأجريت  لو  لأنه 

طائرات  عن  بعيداً  النيابية 

�شحن الناخبني من اخلارج، 

و�شحن املقيمني بامللوثات 

اجليوب  و�شحن  املذهبية، 

ــرزت  لأف املهانة،  ــاأمــوال  ب

اإرادة  النتخابات  هذه  رمبا 

احلقيقة،  تــقــارب  �شعبية 

ب�شي�س  ــاك  ــن ه ولـــكـــان 

من�شة  تقلب  اأن  ــل،  اأم من 

على  ال�شتقالل  ا�شتعرا�س 

ال�شفة،  منتحلي  ـــس  روؤو�

كل  على  الطاولة  وتقلب 

وال�شعب  بالوطن  الالعبني 

واجلي�س.

اأمني اأبو را�صد

أي استقالل؟
جيش في وطن لدولة في كفن

األخضر المرّقط زاد 
اخضرار مجده في 
عيون اللبنانيين 

هذه السنة.. وأبيض 
الرسميين بات 
أقرب إلى الكفن

عنا�سر من اجلي�ض اللبناين خالل العر�ض الع�سكري يف ذكرى اال�ستقالل الـ69

ميزة لبنان

�شاألنــــا ال�شّيد اأبو جنم، عن التنــــّوع امل�شيحي 

اللبناين امل�ــــرسّ لناحية عدم التفــــاق يف حتديد 

املخاطــــر ا�شرتاجتيًا، بعك�س اتفــــاق معظم النخب 

امل�شيحية يف كافة الدول العربية على روؤية واحدة 

بغ�ّس، النظر عن �شوابيــــة موقفهم اأم عدمه؟ يقول 

اأبو جنم: »م�شار اللقاء امل�شيحي انطلق من لقاءات 

بيت عنيــــا، وكانت الفكرة تلحظ �ــــرسورة توحيد 

اجلهــــود امل�شيحية بعد �شل�شلة انك�شارات �شعر بها 

امل�شيحــــي يف لبنان، بدءاً مــــن الت�شعينات مروراً 

باتفــــاق الطائف واإن�شــــاء التحالف الرباعي وغريه 

من املعطيات.. وباأ�شف نقولها، كان هناك عمل غري 

بريء لو�شع اليد على البيئة ال�شيا�شية امل�شيحية، 

وهذا الأمر واإن بداأ مع تطبيق اتفاق الطائف ا�شتمر 

بعد خروج ال�شوريني من لبنان، فكان من ال�رسوري 

خلق دينماكية داخل الو�شط امل�شيحي حول الثوابت 

ال�شرتاجتية، واملطلوب هنا لي�س اإلغاء التنّوع عند 

امل�شيحيــــني بقدر ما هو مطلوب مــــن حتديد روؤية 

م�شتقبلية للم�شيحيني باتفاق ور�شى كن�شي«. 

ل حدود لإيجابيتنا

ي�شدّد اأبو جنم علــــى فكرة »الرتاكم الإيجابي« 

رداً على �شــــوؤال باإمكانية اللقاء امل�شيحي ال�شغط 

على الأحزاب امل�شيحية الكربى يف مو�شوع معنّي، 

قا�شدين بذلك التيار الوطني احلرّ والقوات اللبنانية 

واملــــردة والكتائب، يقــــول: »ال�شــــوت ُطرح على 

اجلميع، التيار والعماد عون كانوا من اأوائل امللبنّي، 

بع�ــــس الأحزاب تعاطت مع املو�شوع بتحّفظ اأو مل 

ت�شتجيب لدعوات التوا�شل والجتماع، بغ�ّس النظر 

عن الأ�شبــــاب نحن كلقاء م�شيحــــي م�رسقي ندعو 

جميع الأحــــزاب امل�شيحية وكافــــة القوى الفاعلة 

ملناق�شــــة مقــــررات اللقاء، ل يوجد �شــــيء مقّد�س، 

ولكن لنكن اإيجابيني بت�رسفاتنا ولكن اأي نقد نقداً 

بناًء.. التعديل والت�شذيب �رسوري اأّما رمي ال�شجرة 

بالأحجار فغري جائز«.

وي�شيف اأبو جنم: »لنكن متفائلني واإيجابيني 

جتاه كّل حركة م�شيحية م�رسقية ت�شّب جهودها 

يف خانـــة تثبيـــت وجودنـــا وحت�شـــني دورنا 

ال�شيا�شـــي، ومن بعد اإطالق هـــذه الوثيقة، يدنا 

�شتبقى ممدودة اإيجابًا جتاه جميع الأطراف الذين 

تخلوا عـــن تلبية الدعوات.. اأّمـــا امل�شاركون يف 

اللقاء امل�شيحي فهم من م�شارب خمتلفة، فاملهم 

باملو�شـــوع التخلّي عن �شغائـــر الأمور ل�شالح 

الإ�شرتاجتيـــة الكربى، اإذ ل يجـــوز ال�شتمرار يف 

اجرتار لغة املا�شـــي فيما املطلوب اإيجاد حلول 

للم�شتقبل، حتى ل يتحـــّول امل�شيحي امل�رسقي 

اإىل جمرّد اأرقام يف جاليات �شيكاغو وباري�س اأو 

باري�س اأو لندن«.

وي�شـــري اأبـــو جنـــم اإىل اأّن اللقـــاء امل�شيحي 

امل�رسقـــي يحظى بدعم كلّي مـــن كافة الكنائ�س 

امل�رسقيـــة وبكركي حتديـــداً، التن�شيق كامل منذ 

بدايـــة حتركنا، ونحـــن ا�شتظلينـــا توجيهاتهم 

العامـــة، وباإمكاننـــا القـــول اإّن هنـــاك تعاونًا 

وان�شجامًا بيننا وبني بكركي وخمتلف الكنائ�س 

لأّن هّمنا واحد، وم�شيبتنا واحدة«، ويلفت بوجنم 

اإىل كلمـــة العماد عون ال�شاملة والإ�شرتاجتية مع 

تطرقها ملختلف اجلوانب التاريخية وامل�شتقبلية 

للمو�شـــوع امل�شيحي امل�رسقـــي، وتاأكيده على 

حمورية بنـــاء الدولة املدنية بعد تهاوت الهوية 

العربية اجلامعة ل�شالـــح هويات اأخرى« يختم 

اأبو جنم حديثه جلريدة »الثبات«.

اأجرى احلوار: بول با�صيل



ْ
الوفد استقال.. الوفد لم يستِقل

أالعيب تافهة.. ومواقف غائبة

االنتهاكات »اإلسرائيلية«.. 
ومجلس حقوق اإلنسان

بعد ما يقـــارب الـ19 �سهراً على مقاطعة جمل�س حقوق الإن�سان 

الدويل يف اآذار من العـــام 2012 مبوجب قرار اتخذه وزير اخلارجية 

»الإ�رسائيلـــي« ال�سابـــق اأفيغدور ليربمان، ها هـــو كيان الحتالل 

»الإ�رسائيلـــي« يعود اإىل اجتماعات املجل�س، وفق ت�سوية متت بني 

الـــدول الغربية وحكومـــة كيان نتنياهو ح�سب مـــا �رسبته و�سائل 

الإعالم عـــن اأن »اإ�رسائيل« ا�سرتطت على الدول الغربية اأن ت�سمها 

كع�سو دائمة يف جمموعة الدول الغربية يف جمل�س حقوق الإن�سان، 

واحلـــد من ا�ستعمال البند 7 من اإجراءات املجل�س، والذي ين�س على 

عقد جل�ســـة منف�سلة لو�سع حقـــوق الإن�ســـان يف ال�سفة الغربية 

و»اإ�رسائيل«.

وهذا ما ذهبت اإليه املـــداولت الأخرية يف اجتماعات املجل�س، 

حيث رف�ست »اإ�رسائيل« جمـــدداً �سبع تو�سيات كانت قد تقدم بها 

عـــدد من الدول امل�ساركة يف املجل�ـــس ب�سبب ت�سمنها عبارة دولة 

فل�سطني، واأحجمت عن التعليق على 231 تو�سية تقدمت بها 73 دولة 

ع�سو ومراقب يف املجل�س، حيث ركزت هذه التو�سيات على حت�سني 

حقوق الإن�سان للفل�سطينيني، والرتقاء مب�ستوى تطبيق »اإ�رسائيل« 

لالتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة بخ�سو�س حماية 

املدنيـــني حتت الحتالل وتطبيقها علـــى الفل�سطينيني، وامل�سادقة 

على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية مناه�سة 

التعذيب.

اإن املفارقة الغريبـــة يف عودة كيان الحتـــالل »الإ�رسائيلي« 

لجتماعـــات املجل�س اأنها تاأتي يف ظل ا�ستمـــرار انتهاجه �سيا�سة 

النتهاكات التي حتولت ل�سلوك يومي لهذا الكيان بحق الفل�سطينيني 

وحقوقهـــم واأر�سهـــم وممتلكاتهم ومقد�ساتهـــم، ويف املقدمة منها 

ا�ستفحـــال وانفـــالت ال�ستيطان ب�سكل غري م�سبـــوق، وهو الذي، اأي 

جمل�س حقـــوق الإن�سان، اتخذ قـــراراً يف اآذار العام 2012 للتحقيق 

يف ال�ستيطـــان والطلب مـــن »اإ�رسائيل« ب�ـــرسورة اإخالئها، فاأين 

اأ�سبح قرار املجل�س بعد م�ســـي ما يزيد على ال�سنة والن�سف؟ وما 

الـــذي حتقق من القرار؟ ووفق اأي اآلية والتزامات عاد الكيان حل�سور 

اجتماعات املجل�س؟ وعلى ماذا بنت العديد من الدول ترحيبها بهذه 

العودة؟ وعلى ماذا ا�ستنـــد ال�سفري الفل�سطيني اإبراهيم خري�سي يف 

�سكره الدبلوما�سيني الذين فاو�سوا »اإ�رسائيل« واأف�ست اإىل عودتها، 

وبالتـــايل قوله اإن »اإ�رسائيل« ل تفهـــم اإلّ لغة ال�سغط؟ جملة من 

الأ�سئلـــة مطلوب الإجابة عليها من ال�سفري الفل�سطيني خري�سي قبل 

جمل�ـــس حقوق الإن�سان املطالب بدوره اأي�سًا الإجابة عليها، يف ظل 

ما ت�سهده الأرا�سي الفل�سطينيـــة املحتلة من انتهاكات وممار�سات 

ترتقي اإىل م�ستوى ارتكاب جرائم حرب بحق الب�رس واحلجر وال�سجر 

وكل ما تقع عليه يد كيان الحتالل، ولي�س اآخرها ما وجهه نتنياهو 

اإىل �رسورة ال�رسوع ببناء جدار عازل يف منطقة الأغوار الفل�سطينية، 

والذي تزامن مع امل�سادقة على بناء 1500 وحدة ا�ستيطانية يف حي 

�سلومو يف القد�س ال�رسقية.

اإن بقـــاء املحتل »الإ�رسائيلي« متفلتًا من القدرة على م�ساءلته 

ثـــم اإخ�ساعه للمحا�سبة وفر�س العقوبـــات عليه مبوجب القوانني 

واملحاكـــم الدولية، من �ساأنه اأن ي�سكل ت�سجيعًا له يف الإبقاء على 

انتهاكاته مبتعلقات عناوين الق�سية الفل�سطينية، وهو الذي ي�سعى 

جاهداً لفر�س وقائعه على هذه العناوين وبقوة اإن عرب املفاو�سات 

العقيمـــة اجلارية راهنًا، والتي اأكـــدت وبعد مرور حوايل ثلث املدة 

الزمنية املقررة لها على عبثيتها، وت�سب يف �سالح اأجندات كل من 

الكيـــان والإدارة الأمريكية التي يح�رس وزير خارجيتها اإىل املنطقة 

من جديد يف حماولة لإنقاذها من النهيار ب�سبب ا�ستمرار املمار�سات 

والنتهاكات »الإ�رسائيليـــة«، اأو عرب الرتجمات امليدانية يف فر�س 

نف�سه علـــى هذه العناوين، ولعل ت�رسيح نتنياهو خلري �ساهد على 

التوجهـــات »الإ�رسائيلية« عندما اأكد »اأن علـــى الفل�سطينيني اأن 

يتخلوا عـــن مطالبهم«، اإن موافقة ال�سلطة علـــى مقاي�سة الأ�رسى 

الفل�سطينيني ما قبـــل اأو�سلو، مقابل التـــزام ال�سلطة بعدم التوجه 

اإىل املحاكـــم الدولية ملقا�ساة كيـــان الحتالل »الإ�رسائيلي« على 

جرائمه بحق ال�سعب الفل�سطيني، اإن مل يكن اأي�سًا مقابل ال�ستيطان 

ح�سب الرواية »الإ�رسائيلية« من جانب، و�سمت ال�سلطة من جانب 

اآخر، هو من �سجع هذا الكيان على التمادي يف انتهاكاته وممار�ساته 

وجرائمه بحق ال�سعـــب الفل�سطيني وحقوقـــه الثابتة والتاريخية 

امل�رسوعة فوق اأر�سه فل�سطني.

رامز م�صطفى 

ن�رست و�سائل اإعالم فل�سطينية 

وغري فل�سطينية تقارير تفيد باأن 

رئي�س الوفد الفل�سطيني املفاو�س 

الوفد   وع�سو  عريقات  �سائب 

حممد ا�ستية وباقي اأع�ساء الوفد 

من  ا�ستقالتهم  و�سعوا  املفاو�س، 

رئي�س  ت�رسف  حتت  املفاو�سات 

حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة 

و�سولهما  بعد  وذلـــك  عبا�س، 

)عريقات وا�ستية( اإىل قناعة بعدم 

جدوى التفاو�س، وح�سب التقارير 

امل�سار اإليها، فاإن عريقات وا�ستية 

جل�سة  ترك  مرة  من  اأكــر  حــاول 

�ساخبة للمفاو�سات قبل يوم من 

كيفية  على  احتجاجا  ال�ستقالة، 

وتوجيهها  املفاو�سات  اإدارة 

بطريقة اعترباها م�سيعة للوقت.

العربي  الــقــد�ــس  �سحيفة 

فل�سطيني  مــ�ــســدر  ــن  ع نقلت 

اأ�سيبوا  الفل�سطينيني  اإن  قوله، 

بعد  كبريين  وغ�سب  بــاإحــبــاط 

وهما:  »اإ�رسائيليني«  قــراريــن 

وبناء  القد�س  يف  منزًل   20 هدم 

واأ�ــســاف  ا�ستيطانية،  وحـــدات 

الفل�سطينية  القيادة  اأن  امل�سدر 

املفاو�سات  وقف  اإمكانية  تدر�س 

الن�سمام  طلبات  وا�ستئناف 

الأمم  يف  الدولية  للموؤ�س�سات 

املتحدة.

التقارير  بح�سب  ال�ستقالة 

بت�رسف  و�ــســعــت  ال�سحافية 

احلديث  ــدور  وي ال�سلطة،  رئي�س 

لتخاذ  قيادية  اجتماعات  عن 

املوقف املنا�سب، لكن اأع�ساء يف 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

من  جــزء  وهـــوؤلء  الفل�سطينية، 

ويح�رسون  الفل�سطينية،  القيادة 

قيام  نفوا  القيادية،  الجتماعات 

ا�ستقالته،  الوفد املفاو�س بتقدمي 

حتى اأن ال�سيد وا�سل اأبو يو�سف؛ 

املوقرة،  التنفيذية  اللجنة  ع�سو 

يف  ال�ستقالة  خــرب  ن�رس  اعترب 

ــالل، مبنزلة  الحــت دولــة  اإعـــالم 

ال�سعب  �ــســد  نف�سية  ـــرب  »ح

الفل�سطيني«، م�سيفًا: »كل ما يف 

يوجد  ل  اللحظة  حتى  اأنه  الأمر 

تقدم يف املفاو�سات«.

قال:  نف�سه  عريقات  �سائب 

الحتالل  حكومة  ا�ستمرار  »اإن 

الإ�رسائيلية يف البناء ال�ستيطاين 

الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة  الأر�ـــــــس  يف 

اأمــام  العراقيل  ي�سع  املحتلة، 

الأر�ــس«،  على  الت�سوية  عملية 

»القيادة  اأن  عريقات  واأ�ــســاف 

وا�سنطن  من  طلبت  الفل�سطينية« 

لوقف  »اإ�رسائيل«  على  ال�سغط 

موؤكًدا  ال�ستيطانية،  الأن�سطة 

غري  ال�ستيطان  اأ�سكال  كافة  اأن 

�رسعية وباطلة قانونيًا، وبالطبع 

مل ياأت على ذكر ال�ستقالة اأو ما 

ي�سبهها.

من ي�سّدق �سائب عريقات؟

التقارير  نــ�ــرس  ــة  ــداي ب مــنــذ 

املــتــعــلــقــة بــا�ــســتــقــالــة الــوفــد 

ال�سعب  ــن  م كـــان  ــس،  ــاو� املــف

امل�ساألة  ــذ  اأخ متابع  اأي  على 

خ�سو�سًا  اجلـــد،  حمــمــل  عــلــى 

جاءت  ال�ستقالة  اإن  القول:  عند 

ال�ستيطانية،  الأن�سطة  ب�سبب 

ال�سلطة  وفــد  اأن  املعروف  فمن 

املفاو�سات  اإىل  عاد  الفل�سطينية 

وهو يعرف جيداً جداً اأن الحتالل 

مع  التجاوب  قطعيًا  رف�سًا  رف�س 

ال�ستيطان  املطلب املتكرر بوقف 

يعرف  اأنه  كما  حتى جتميده،  اأو 

ال�ستيطاين  الن�ساط  بــاأن  جيداً 

ومل  ـــس  الأر� على  م�ستمراً  ظــل 

يتوقف للحظة واحدة، وعليه فاإن 

ال�سبب الذي �سيق م�سوغًا لتقدمي 

ال�ستقالة يبدو غري مفهوم، لي�س 

عريقات،  فال�سيد  وح�سب،  هــذا 

)دون  بالتفاو�س  املــغــرم  وهــو 

مّيال  ومقت�سياته(  فنونه  اإدراك 

ملثل هذا النوع من ال�ستعرا�سات 

التفاو�سي  تاريخه  ويف  الفارغة، 

من  وحـــالت  كــثــرية،  ا�ستقالت 

اآخــرهــا عندما  ــان  ك »احلــــرد«، 

مبا  معرفته  ــدم  ع على  احــتــج 

ووزير  ال�سلطة،  رئي�س  بني  يدور 

كريي  جون  الأمريكية  اخلارجية 

من تفاهمات، اأثناء جولت الأخري 

املفاو�سات،  لإطــالق  املخ�س�سة 

لكن حرد ال�سيد عريقات من النوع 

الذي ل ي�سل اإىل مرحلة الغ�سب، 

عليه،  التغلب  ي�سهل  حرداً  يبقى 

اإميانًا  يوؤمن  رجل  مع  خ�سو�سًا 

مفاو�سات«  »احلياة  باأن  عميقًا 

ا�ستثنائية  قدرات  لنف�سه  ويتوهم 

على هذا ال�سعيد.

ال�ستيطان.. والأ�رسى

ال�ستعرا�سية  للجولة  لكن 

ــة من  ــال ــق ــت ــس ــال� ب اخلـــا�ـــســـة 

لأن  لي�س  يربرها،  ما  املفاو�سات 

ال�ستيطان،  من  م�ستاء  عريقات 

مل�سوؤولني  ت�رسيحات  ب�سبب  بل 

عن  الإفــراج  بني  تربط  �سهاينة، 

وبني  الفل�سطينيني،  الأ�ــــرسى 

ال�ستيطانية،  الأن�سطة  ا�ستمرار 

لقد  قال:  من  هوؤلء  بني  اأن  حتى 

اأطلقنا عدداً من الأ�رسى، واتخذنا 

قراراً بتعزيز ال�ستيطان، واحلقيقة 

اأ�ساًل،  يتوقف  مل  ال�ستيطان  اأن 

توجيه  هنا  ال�سهاينة  اأراد  ورمبا 

للم�ستوطنني  داخلية  ر�سالة 

يف  نتنياهو  �ــرسكــاء  ولبع�س 

ر�سالة  وتوجيه  احلاكم،  الئتالف 

من  تــزيــد  للمفاو�سني  اأخـــرى 

كالم  اأي  اأن  لهم  وتوؤكد  حرجهم، 

جتميده،  اأو  ال�ستيطان  وقف  عن 

ل ميكن متريره من خالل متابعة 

جولت التفاو�س.

ح�سا�سية  ال�سهاينة  يعرف 

لـــدى عموم  ــــرسى  الأ� مــو�ــســوع 

يريدون  الفل�سطيني، وهم  ال�سعب 

يف  الأق�سى  احلد  اإىل  ال�ستثمار 

ق�سية ذات اأبعاد كثرية ومت�سعبة، 

لهذا  قرب  عن  متابعني  وبح�سب 

بعملية  الحــتــالل  يقوم  امللف، 

ابــتــزاز دائــمــة، ويــريــدون فر�س 

اجلانب  على  جــديــدة  تــنــازلت 

الإفــراج  يعترب  الذي  الفل�سطيني 

عن الأ�رسى اإجنازاً يربر به متابعة 

املفاو�سات.

اأن  ـــات  ـــق ـــري ع يـــتـــ�ـــســـور 

باحلديث  يثريها  التي  ال�سو�ساء 

وعن  ونفيها،  ال�ستقالة  عــن 

لدر�س  القيادية  الجــتــمــاعــات 

وم�سريها،  املفاو�سات  م�ستقبل 

وطنية  ف�سيحة  على  يغطي  رمبا 

ل�سنا  عينه،  الآن  يف  وتفاو�سية 

عن  يحكى  ما  يف  اخلو�س  نريد 

عن  الإفــراج  بني  مقاي�سة  �سفقة 

الأ�رسى، وال�ستمرار يف ال�ستيطان، 

بل يف الطريقة التي يت�رسف بها 

التفاو�س، غري م�ستفيدين  فر�سان 

راكموها  اأنهم  يفرت�س  درو�س  من 

اأكر من ع�رسين عامًا،  على مدى 

من البوؤ�س التفاو�سي.

يطقطقون بامل�سابح

ــــــوا يــطــقــطــقــون  ــــــان »ك

بامل�سابح..«، هكذا و�سف فر�سان 

اأو�سلو  يف  الفل�سطيني  التفاو�س 

عن  يــدور  احلديث  كان  و�سواها، 

اإىل  جــاوؤوا  �سهاينة  مفاو�سني 

اأنواع  بكل  م�سلحني  املفاو�سات 

ومفاو�سني  والدرا�سات،  اخلرائط 

فل�سطينيني جاوؤوا خاوي الوفا�س 

املــفــرت�ــســة،  ـــدرات  ـــق ال ــن  م اإل 

واملحفوظة يف اأذهانهم، ويحملون 

امل�سابح لتزجية الوقت اأي�سًا.

اإجناز تفاو�سي  ل ميكن توقع 

النظر  ب�رسف  هــوؤلء،  اأمثال  من 

ــن املــفــاو�ــســات  ــف م عــن املــوق

دخول  هناك  كان  اإن  ولكن  اأ�ساًل، 

ينبغي،  كما  فليتم  املعرتك  لهذا 

كان  لــه،  اجليد  بال�ستعداد  اأي 

عام  »امل�سابح«  عــن  احلــديــث 

اأو�سلو،  على  التفاو�س  وقت   ،93
لقد  حاله،  على  الو�سع  زال  وما 

اجلل�سات  اإىل  املفاو�سون  ذهب 

درا�سة  من  حتى  فارغة  واأيديهم 

لالأ�رسى  واحدة  قائمة  اأو  يتمية، 

ذلك  من  والأدهــى  الفل�سطينيني، 

الإفراج  جتزئة  على  وافقوا  اأنهم 

منذ  الأ�رسى  من  واأربعة  مئة  عن 

دفعات،  اأربع  اإىل  اأو�سلو،  قبل  ما 

دون اأن يكون لهم دور يف حتديد 

التوقيت، اأو تعيني الأ�سماء.

يقول متابع لالأداء التفاو�سي 

الفل�سطيني: كان هناك اإدراك لدى 

مبدى  اأي�سًا  ومعرفة  ال�سلطة، 

ا�ستئناف  على  الأمريكي  الإ�رسار 

اأي�سًا  هوؤلء  وعرف  املفاو�سات، 

رين                                                                                                                                   )�أ.ف.ب.( �لرئي�س حممود عبا�س يف ر�م �هلل حماطاً بالأ�سرى �ملحَرّ
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يف ذكرى مرور 96 عامًا على �سدور 

ما �سمي بوعد بلفـــور )1917-11-2(، 

اأقيم العديد من الندوات ال�سيا�سية يف 

الفل�سطينية،  والتجمعـــات  املخيمات 

كمـــا اأ�ســـدرت العديد مـــن الف�سائل 

واملوؤ�س�ســـات الفل�سطينيـــة بيانـــات 

ذّكرت فيها بالوعد امل�سوؤوم الذي �سّكل  

الفل�سطينية،  للماأ�ساة  التح�سري  بداية 

التي ما زالت م�ستمرة باحتالل الأر�س 

وجرائـــم القتـــل واحل�ســـار والتدمري 

ال�سهيوين،  وال�ستيطـــان  والعتقـــال 

وا�ستمـــرار ت�رسيـــد اأكـــر مـــن ن�سف 

اأبناء ال�سعـــب الفل�سطيني يف املنايف 

وال�ستـــات، وحرمانهـــم مـــن حقهـــم 

الطبيعي واملقد�س بالعودة اإىل بالدهم 

يف اأب�سع جرمية تهجري جماعي ق�رسي 

عرفها التاريخ املعا�رس.

ال�سعـــب  اأن  البيانـــات  واأكـــدت 

الفل�سطينـــي مل ينك�س رايـــة الن�سال 

الوطني والقومي، فخا�س على امتداد 

اأكر من قرن، اأ�سعب معارك الدفاع عن 

وجوده وهويته وكيانه يف وجه قوى 

البط�ـــس واجلـــربوت ال�سهيوين، وقدم 

من الت�سحيات ما ل يقدمه �سعب اآخر 

يف التاريخ، ومـــا زال يوا�سل ن�ساله 

م�سجاًل يف �سفحات تاريخه الن�سايل 

املزيـــد مـــن الت�سحيـــات، على درب 

م�سرية الكفاح املتوا�سل..

واأجمعت البيانات على اأن اجلرمية 

التي ارتكبت بحق ال�سعب الفل�سطيني 

من قبل النتـــداب الربيطاين وتغطية 

الـــدول الكربى على هـــذه اجلرمية ما 

زالت متوا�سلة على جميع امل�ستويات 

وت�سعيـــد الحتـــالل يف ممار�ساتـــه 

التـــي ت�سدم كل �سمـــري اإن�ساين حي، 

خ�سو�سًا يف ال�سفة وا�ستمرار احل�سار 

على قطاع غزة. 

 وتخلل الندوات دعوة اإىل التوجه 

اإىل الأمم املتحدة وو�سع جمل�س الأمن 

ودول العـــامل اأمـــام م�سوؤوليـــة وقف 

ال�ستيطـــان حتـــت طائلـــة العقوبات 

ال�سغوط  ورف�ـــس  الحتـــالل،  علـــى 

الأمريكيـــة وال�سعـــي لالن�سمـــام اإىل 

خمتلف املنظمـــات الدولية، مبا فيها 

املحكمة اجلنائيـــة الدولية، والتفاق 

على خارطـــة طريق وطنيـــة حلماية 

لل�سعب  الوطنية  واحلقـــوق  امل�سالح 

الفل�سطينـــي، وموا�سلة ال�سعي لإنهاء 

حالة النق�ســـام، كونها ت�سكل املدخل 

من اأجـــل اإعادة بنـــاء وتوحيد البيت 

الزخم  الداخلي وا�ستعادة  الفل�سطيني 

للحركة الوطنيـــة الفل�سطينية كحركة 

حترر وطني، خ�سو�سًا يف ظل الت�سعيد 

ال�سهيوين امل�ستمر وامل�سي يف خطط 

التو�سع ال�ستيطاين.

ويف ال�سيـــاق، كانـــت دعـــوة اإىل 

الفوري مـــن املفاو�سات  الن�سحـــاب 

التـــي اأ�سبحـــت مفاو�ســـات عبثيـــة 

وعقيمة ي�ستخدمهـــا الحتالل كغطاء 

لال�ستيطان ونهب الأر�س الفل�سطينية، 

الـــذي مل يتوقف يف القد�ـــس وال�سفة 

الإمعان يف  اإن  الفل�سطينيـــة، حيـــث 

الفل�سطيني قد  ال�سعـــب  اإرادة  جتاهل 

يقود اإىل نتائج ل تخـــدم اأحداً وعلى 

ال�سلطة الفل�سطينية اتخاذ قرار �سجاع 

يحـــرتم اإرادة ال�سعب بالن�سحاب فوراً 

من املفاو�سات واعتماد ا�سرتاتيجيات 

ن�ساليـــة بديلة تكـــون كفيلة بتغيري 

الواقع القائم على خمتلف امل�ستويات..

وكان املفاو�س الفل�سطيني قد قدم 

دون اأي �رسح اأو تربير مقنع للجماهري 

الفل�سطينية تنازلت خطرية تر�سم اأفقًا 

�سلبيًا جـــداً للمرحلة القادمة، فهو مل 

يتم�سك ب�رسط وقف التو�سع ال�ستيطاين 

»الإ�رسائيلي« يف ال�سفة الفل�سطينية، 

بـــل على العك�س �ســـارع الحتالل اإىل 

مزيد من قـــرارات البناء وزيادتها عن 

املعدلت ال�سابقة التي كانت مرفو�سة 

ومطلـــوب تفكيك ما اأقيم منها، واأ�سدر 

�سل�سلـــة قوانـــني لتحقيـــق تكري�سها 

جزءاً باقيًا م�ستمراً وعلى الفل�سطيني 

القبول باإحلاقـــه بـ»اإ�رسائيل« بعدما 

قبل بتنازلت خطرية، اآخرها املوافقة 

على تبـــادل الأرا�سي، ي�ساف لذلك اأن 

الطابـــع املمار�ـــس يف التفاو�س �رساً، 

وانطالقًا من قاعدة اخلطة القت�سادية 

التي طرحها وزير اخلارجية الأمريكي 

جون كريي.

كذلك فقـــد كر�ست عملية ا�ستئناف 

�سيا�سيـــًا خطرياً  ان�سقاقًا  التفاو�ـــس 

يطيـــح مبقومات ما تبقـــى من وحدة 

وطنيـــة فل�سطينية ويهددهـــا لحقًا، 

التحرير  التنفيذيـــة ملنظمة  فاللجنة 

الفل�سطينية مل تاأخذ قراراً بامل�ساركة، 

كمـــا مل توافق الف�سائـــل الأخرى مما 

يهـــدد ق�سية الالجئني التـــي اأ�سيبت 

باهتـــزاز �سلبـــي خطـــري يف ت�رسيح 

اإىل حزب مريت�س  الفل�سطيني  الرئي�س 

اهلل  رام  يف  )لقـــاء  »الإ�رسائيلـــي« 

2013/8/23( باأنه لن يطالب بالعودة 
اإىل يافـــا وعكا و�سفد، وذلك يف اإعالن 

وا�ســـح بالتخلـــي عن حـــق العودة 

لالجئني الفل�سطينيني يف مقابل بع�س 

وعود اقت�سادية و�سيا�سية رخي�سة.

ول يـــزال املفاو�س الفل�سطيني هو 

الطرف الأ�سعـــف يف هذه املفاو�سات 

�سكاًل وم�سمونًا، فقد فـــرّغ كل اأوراقه 

املفرت�سة مـــن م�سمونها التي جتعل 

منـــه قـــادراً على التاأثـــري يف جمرى 

ن�سبـــي  ب�ســـكل  ولـــو  املفاو�ســـات 

كاملقاومة باأ�سكالها املختلفة، الوحدة 

الوطنيـــة على امل�ستويـــني ال�سيا�سي 

واجلغـــرايف والتحالفـــات الإقليميـــة 

والدولية..

و�سيكـــون هذا الطرف م�سطراً حتت 

تاأثـــري �سلـــة متكاملة مـــن ال�سغوط 

واملاليـــة  والقت�ساديـــة  ال�سيا�ســـة 

والأمنيـــة، علـــى الت�سليـــم ب�سطـــب 

حقوق الالجئني )العـــودة( والعرتاف 

بيهوديـــة الدولـــة علـــى النقي�س من 

م�سالـــح الفل�سطينيـــني يف الأرا�سي 

املحتلة عـــام 1948 ل�سالـــح الدولة 

املنتظرة واملتخيلة وهمًا يف الأرا�سي 

املحتلة عام 1967، مما يهدد املجتمع 

الفل�سطيني بانق�سام وطني وجمتمعي 

ولي�ـــس �سيا�سيـــًا ف�سائليـــًا كما هو 

حادث اليـــوم، ومهدداً حركة الالجئني 

يف �سميم اأهدافها وم�ساحلها و�سعيها 

امل�ستمـــر اإىل حتقيق العودة اإىل كامل 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

�صامر ال�صيالوي

ْ
الوفد استقال.. الوفد لم يستِقل

أالعيب تافهة.. ومواقف غائبة

في الذكرى الـ69 لوعد بلفور

دعوات إلى االنسحاب  من المفاوضات العبثية صونًا لحق العودة

�حلدود �للبنانية - �لفل�سطينية

رين                                                                                                                                   )�أ.ف.ب.( �لرئي�س حممود عبا�س يف ر�م �هلل حماطاً بالأ�سرى �ملحَرّ

باأن حكومة نتنياهو ل تريد التزحزح 

ال�ستيطان،  بخ�سو�س  موقفها  عن 

على  الرتكيز  يتوجب  كــان  وعليه 

ا�سرتاط  مبعنى  ـــرسى،  الأ� مو�سوع 

قبل  ما  املعتقلني  كافة  عن  الإفــراج 

اأو�سلو، قبل الدخول اإىل املفاو�سات.

حت�سيل  بالإمكان  كان  وي�سيف: 

عرب  منه،  اأكر  هو  وما  املطلب،  هذا 

ال�سغط الأمريكي الذي يتحدثون عنه، 

ويطالبون بتحريكه الآن، امل�سكلة هي 

يف وجود اأ�سخا�س، ل يح�سنون روؤية 

ما بني اأيديهم من اأوراق، واإذا راأوها ل 

يعرفون كيفية ا�ستخدامها.

الأول  البند  يكون  اتفاق  كل  يف 

تبادل  الــثــاين  والبند  الــنــار،  وقــف 

النار  اأو�ــســلــو  يــوقــف  مل  ــــرسى،  الأ�

ع�رسين  وبعد  �سعبنا،  نحو  املوجهة 

عن  الإفـــراج  الحتالل  يرف�س  عامًا 

اأ�رسى ما قبل التفاق، هذا بوؤ�س غري 

م�سبوق، ومرة اأخرى ب�رسف النظر عن 

املوقف من التفاو�س مع الحتالل من 

حيث املبداأ.

البتزاز بالتجزئة

قــ�ــســت الــتــفــاهــمــات اخلــا�ــســة 

بــالإفــراج  املفاو�سات،  با�ستئناف 

اأو�سلو،  قبل  ما  منذ  اأ�ــرسى   104 عن 

بتجزئة  الفل�سطيني  الــوفــد  وقبل 

ما  دفعات،  اأربــع  اإىل  عنهم  ــراج  الإف

ال�سهاينة  اأمــام  وا�سعًا  الباب  فتح 

ملمار�سة اللعبة التقليدية يف البتزاز 

ــد كــان احلــديــث عن  ــة، وق ــراوغ وامل

الأ�ــرسى  عن  ــراج  الإف بني  املقاي�سة 

على  منوذجًا  ال�ستيطان  وا�ستمرار 

البتزاز امل�سار اإليه.

ما  ــرسى  اأ� عن  نتحدث  وعندما 

من  اأ�ــســرياً   26 فهناك  اأو�سلو،  قبل 

املحتلة  ــي  والأرا�ــس القد�س  اأبــنــاء 

ال�سهاينة  يعتربهم  والذين   ،48 عام 

لل�سلطة  دخــل  ل  »اإ�رسائيليني« 

يزيد  وهـــذا  ــم،  ــه ب الفل�سطينية 

ال�سهيوين  البــتــنــزاز  مــعــدلت  مــن 

و»بذرائع قانونية«.

يتحدث بع�س املقربني من دوائر 

ال�سلطة  رئي�س  اأن  عن  التفاو�س، 

عديدة  وملرات  حاول  الفل�سطينية، 

من  واحد  ا�سم  وجود  على  احل�سول 

الأوىل،  الدفعة  �سمن  الأ�رسى  هوؤلء 

اخلارجية  وزير  من  الأمر  هذا  طلب 

اإليه  الأمريكي جون كريي، الذي عاد 

يف كل مرة حاماًل رف�سًا من نتنياهو 

مع  املحاولة  تكررت  ثم  للفكرة، 

الدفعة الثانية دون جدوى.

الذين  الأ�ــــرسى  مــن  الدفعتان 

اأبناء  من  هم  عنهم  الإفـــراج  جــرى 

واإذا  غــزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

اأن  فيجب  ثالثة  دفعة  هناك  كانت 

اأبناء  من  عــدداً  بال�رسورة  تت�سمن 

 ،48 عام  املحتلة  والأرا�سي  القد�س 

م�ستملة  الرابعة  الدفعة  و�ستكون 

على من يتبقى منهم، وهذا �سي�سكل 

امتحانًا �سعبًا، يريد ال�سهاينة معه 

وهكذا  كبرية،  اأثمان  على  احل�سول 

تكر الت�رسيحات الآن عن ال�ستيطان 

الفل�سطينية  الدولة  حدود  وم�ستقبل 

املواقف  من  ذلــك  وغــري  الأردن  مع 

ال�سهيونية املتتابعة.

ــحــًا حتــرك  ــذا يــبــدو وا�ــس ــك وه

اإ�سرتاتيجية  خــالل  من  ال�سهاينة 

املفاو�س  الوفد  وت�سليم  وا�سحة، 

املفاو�سات  اإىل  الــدخــول  مبجرد 

جمدداً، ومن قبل بتجزئة الإفراج عن 

الأ�رسى، يح�سد الآن مرارات التعامل 

مع البتزاز ال�سهيوين.

والتعامل مع هذا البتزاز ل يكون 

عن  والبتعاد  »احلــرد«،  مبناورات 

ذكر احلقائق كما هي، ليجرب هوؤلء، 

يف  ال�ستمرار  يريدون  اأنهم  وطاملا 

اأن  وعبثها،  املــفــاو�ــســات  مهزلة 

مرة  واحدة،  ملرة  التعامل  يح�سنوا 

واحدة فقط يعلنون فيها موقفًا جديًا 

على  احل�سول  حتى  به،  ويتم�سكون 

التفاو�س  مبقايي�س  املكا�سب  بع�س 

للمفاو�سات  عودة  ل  مثاًل:  نف�سها، 

دون تبيي�س ال�سجون، مثاًل: ل عودة 

ال�ستيطان،  وقــف  دون  للتفاو�س 

هذا  من  موقف  على  نراهن  ل�سنا 

من  القول:  ن�ستطيع  ولكننا  القبيل، 

ال�سعب  ق�سية  مع  التعامل  املعيب 

البائ�س  النحو  هذا  الفل�سطيني على 

واملهني.

نافذ اأبو ح�صنة
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لبنان ليس مطمرًا للمخلفات الكيماوية
»لبنان لي����س مطمراً للنفايات 

�س���واء كان���ت نووي���ة  ال�سام���ة، 

اأو  اإلكرتوني���ة  كيميائي���ة،  اأو 

بيولوجية«.. هذا م���ا ت�سدد عليه 

وزارة البيئة الي���وم يف ظل اجلدل 

املتنامي حول وج���ود نية دولية 

مبيتة لطمر الأ�سلح���ة الكيميائية 

ال�سورية يف لبنان.

اأعاد ه���ذا اجلدل اإىل الأذهان ما 

حدث يف الثمانينات، حني مت طمر 

ال�سامة يف  النفاي���ات  م�ستوعبات 

ك����روان، مقابل ماليني الدولرات، 

وم���ا ح���دث يف الت�سعينات حني 

اأقدمت بع�س ال�سفن، ومنها �سفينة 

ت�سيكية، عل���ى رمي نفايات �سامة 

يف املياه اللبنانية.

بح�س���ب خ���راء يف املج���ال 

النفايات  طم���ر  �سي�سكل  البيئ���ي، 

ال�سام���ة اأي���ًا كانت نوعه���ا �رراً 

�سحي���ًا مبا����راً يته���دد ال�سعب 

اللبن���اين بكامله نظ���راً اإىل ن�سب 

ال�سموم العالية التي حتتويها.

 - الرو�س���ي  التف���اق  بع���د 

ال�سالح  اإت���الف  عل���ى  الأمريك���ي 

الكيميائ���ي الرو�سي بع���د موافقة 

الأ�سد،  ال�س���وري ب�س���ار  الرئي����س 

و�سل مبعوثون م���ن منظمة حظر 

الأ�سلح���ة الكيميائي���ة اإىل �سوريا 

لأداء ه���ذه املهمة، وقد اأكدوا اأخرياً 

اأن كل خم���زون �سورية املعلن من 

الأ�سلح���ة الكيميائي���ة و�سع حتت 

الأختام التي ل ميكن ك�رها، لكن 

كيفي���ة تدمري هذه الأ�سلحة بحلول 

منت�سف 2014 تبقى مو�سع جدل.

بح�س���ب قوانينها، متنع منظمة 

حظ���ر الأ�سلح���ة الكيميائية الدول 

من نق���ل خمزونها الكيم���اوي اإىل 

دول اأخ���رى لإتالفه، ولطاملا كانت 

ه���ذه امل���واد تتل���ف بالكامل يف 

اأرا�س���ي البلد ال���ذي ميتلكها، هذا 

ما فعلته رو�سي���ا وكذلك الوليات 

املتح���دة وليبي���ا واألباني���ا.. لكن 

مبوجب القرار 2118 الذي اعتمد يف 

جمل�س الأم���ن الدويل، �سمح للدول 

الأع�س���اء يف املجل�س بامل�ساعدة 

يف نقل خم���زون ال�سالح الكيماوي 

ال�سوري املق���در باأكرث من األف طن 

كي ميك���ن تدم���ريه يف اأقرب وقت 

اأمانًا، ويف  ممكن وبالطريقة الأكرث 

جو ه���ادئ ل جتري في���ه عمليات 

ع�سكرية، ففي ظل ما متر به البالد 

من ا�سطراب���ات، هناك خماوف من 

اأن يه���دد اأي اقتت���ال عملية احلرق 

والإتالف التي تقدر تكلفتها ب�400 

مليون دولر.

طرق التلف

يف الواق���ع، هن���اك طريقت���ان 

لتدمري الأ�سلح���ة الكيميائية وهي: 

ال�سام���ة كيميائيًا،  امل���واد  اإتالف 

اأو حرقه���ا، اأما الولي���ات املتحدة 

فتف�س���ل عملية احل���رق، يف حني 

ت�ستخ���دم رو�سيا طريق���ة التفاعل 

الكيميائ���ي، ي�سري اخل���راء اإىل اأن 

كلتا الو�سيلتني اآمنة ن�سبيًا، لكنها 

تتطلب ا�ستثمارات مالية كبرية.

لئح���ة اأ�سعار املعدات معروفة 

نوعًا م���ا، فعلى �سبيل املثال، ثمن 

امل�سن���ع الرو�س���ي لإزال���ة املواد 

ال�سام���ة يبل���غ نح���و 200 مليون 

دولر، يف ح���ني اأن ثمن جمموعة 

املع���دات الالزم���ة لتطبيق عملية 

احلرق اأرخ�س، لكنه���ا بحاجة اإىل 

املزي���د، وتكلف تقريب���ًا نحو 200 

اإىل 250 ملي���ون دولر، لك���ن ه���ذا 

م���ن دون احت�ساب تكلف���ة عملية 

جم���ع الأ�سلحة الكيميائية ونقلها، 

واحلفاظ على �سالمتها.

عملية معقدة

يلف���ت اخل���راء اإىل اأن »اإتالف 

الأ�سلح���ة الكيماوي���ة يف الأرا�سي 

ال�سوري���ة عملي���ة معق���دة ج���داً، 

لأنها خمزن���ة ع�سوائيًا يف مناطق 

خمتلفة، ولأن ذلك ي�ستلزم معامل 

خا�سة لإت���الف ال�سالح الكيماوي، 

بحي���ث يجب اإ�سافة غازات خا�سة 

للم�ساعدة عل���ى حتليله وحتويله 

اإىل �سوائ���ل اأقل �رراً حتَفظ لحقًا 

يف مناطق نائية كي ل تت�رب اإىل 

الرتبة، وه���ذه التقنية غري متاحة 

يف ال�رق الأو�سط«.

وي�سيف اخلراء اأنه اإذا و�سعت 

الأ�سلح���ة الكيماوي���ة، وبينها غاز 

الأع�س���اب، يف مطام���ر م���ن دون 

معاجلتها يف معام���ل متخ�س�سة، 

فاإنه���ا ق���د تت�سب���ب م���ع الوقت 

بكارث���ة بيئية، لأنه���ا اإذا ت�ربت 

اإىل الرتب���ة، ف�ستمت���د اإىل م�سافات 

تفوق مئات الكيلومرتات، و�ستلحق 

كارثية بالب�ر واحليوانات  اأ�راراً 

واملزروع���ات، و�ستظه���ر عوار�سها 

ما  تدريج���ًا،  و�سترتاكم  مبا����رة 

�سي�سعب معاجلتها.

الكيماوي  ال�س���الح  طم���ر  لكن 

حتت الأر�س يف �سناديق اإ�سمنتية 

م�سلّح���ة اأو فولذي���ة، لن يوؤثر يف 

الإن�س���ان، لأنه �سيطم���ر يف مكان 

بعيد، على عمق 40 م���رتاً تقريبًا، 

بع���د اأن يكون عول���ج يف م�سانع 

متخ�س�سة.

و�سائل فعالة

اأما يف ح����ال كان احلرق هو 

الو�سيلة الت����ي ا�ستعملت لتدمري 

ف����اإن  الكيميائي����ة،  الأ�سلح����ة 

النفاي����ات �ستكون حتم����ًا رماداً 

�سام����ًا ع����ادة يت����م تخزينه يف 

مواد غ����ري قابلة للتفاعل ويطمر 

يف مناج����م املل����ح امل�ستهلكة، 

لأن مث����ل هذا الرم����اد ل يتوجب 

اأن يك����ون على احت����كاك مبا�ر 

بالرتبة خوف����ًا من اإمكان ت�ربه 

اإىل املي����اه اجلوفي����ة اأو اإمكانية 

انتقاله اإىل النبات اأو الإن�سان اأو 

احليوان، مما قد يوؤدي اإىل املوت 

يف امل����دى القريب اأو البعيد اأو املتو�سط 

وف����ق طبيعة الرماد، ويف اأح�سن الأحوال 

قد ي����وؤدي اإىل اأمرا�س تعكر نوعية حياة 

امل�ساب.

اأم���ا اإذا مت التل���ف ع���ر التفاع���الت 

الكيميائي���ة فاإن ال�سائ���ل الناجت عن ذلك 

يتم �سخ���ه عادة اإىل حمط���ات ملعاجلة 

النفاي���ات ال�سناعي���ة، وهذا غ���ري متوفر 

يف لبنان و�سوري���ة والدول املحيطة، لأن 

�سبكات ال�رف وحمطات التكرير القليلة 

ج���داً ت�ستخدم لل����رف ال�سحي املنزيل 

ح�راً، وهي ل تف���ي بالغر�س مطلقًا، بل 

تتعطل وت�سبب تلوثًا يف البحر واملجاري 

املائي���ة، لذلك يجري احلدي���ث اليوم عن 

احتم���ال موافقة األبانيا على طمر ال�سالح 

الكيم���اوي ال�سوري يف اأرا�سيها، خ�سو�سًا 

اأن لها جتربة �سابقة يف هذا املجال.

تاريخ املعاهدة

دخلت معاه���دة الأ�سلح���ة الكيميائية 

حي���ز التنفيذ يف مطلع عق���د الت�سعينيات 

م���ن القرن املا�سي، وان�سمت لها زهاء 189 

دولة، وامتنعت 7 دول هي: �سورية، اأنغول، 

جنوب ال�س���ودان، بورم���ا )ميامنار(، م�ر، 

ال�سمالية، »اإ�رائيل«، عن توقيعها  كوريا 
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�سبق اأن ُك�سف النق���اب عن قيام باخرة ت�سيكية باإفراغ حمولتها ال�سامة يف احلو�س 

اخلام�س من مرفاأ بريوت يف العام 1987 وهي حمولة بلغت 15800 برميل و20 م�ستوعبًا 

من النفايات ال�سناعية ال�سامة، ومنذ ذلك الوقت بداأت اآثار هذه املواد تظهر هنا وهناك، 

ويف الع���ام 1994 �سجلت عدة ح���الت خطرية مت�س الرعاة واملا�سي���ة يف عدة مناطق 

لبناني���ة. ويف الثمانينات، خالل فرتة ال�راعات الداخلية، ح�سل طمر لنفايات �سامة يف 

منطقة ك�روان، ول تاأكيدات لغاية اليوم عما اإذا كان مت اإعادة ت�سديرها اأو اإذا كانت ما 

زالت موجودة.

علمًا اأن طمر ال�سالح الكيميائي ل يتم بطرق عادية، بل يحتاج اإما اىل طريقة احلرق 

�سمن حمارق خا�سة وعلى درج���ة حرارة مرتفعة 1100 درجة مئوية وما فوق، واإما من 

طري���ق اإبطال مفعولها، وبالتايل ف���اإن رميه اأو طمره من دون الأخ���ذ بالعتبار التدابري 

الالزمة �سي�سفر عن تداعيات �سحية كبرية للغاية يدفع ثمنها املواطن اللبناين.

 حاالت سابقة



لوج�ستي���ة واأمنية اإ�سافي���ة قد تفاقم 

الأزمة مع املراقبني الدوليني املكلفني 

بالإ�راف على عملية التدمري.

البع����س طالب ب�سح���ن املكونات 

الكيميائي���ة خارج �سوري���ة للتخل�س 

منها ب�سال�سة اأكر، بيد اأن اأيًا من الدول 

مل تعرب عن ترحيبها ا�ست�سافة املواد 

امللوثة موؤقتًا على اأرا�سيها وهذا احلال 

ينطبق اأوًل على لبنان.

التخل�س من الكيماوي

يف زمن ال�سلم، يتطلب التخل�س من 

الأ�سلحة الكيماوية نهائيًا �سنوات عدة، 

فعلى �سبيل املث���ال، كان لدى اجلي�س 

الأمريك���ي يف منطق���ة األباما ما ي�سل 

اإىل 7 يف املئ���ة من خم���زون اأ�سلحته 

الكيماوي���ة، وب���داأ التخل����س منها يف 

العام 2003، لكنه مل ينته حتى الآن من 

تدمريها بالكامل.

اأم���ا يف زم���ن احل���رب، في�سع���ب 

تقدير املدى الزمن���ي لإتالف الأ�سلحة 

الكيماوية، ويعك���ف خراء حاليًا على 

در�س امل���دة الزمنية الالزم���ة لتدمري 

تر�سان���ة �سورية الكيماوي���ة، لكن هذه 

املدة تتفاوت بني درا�سة واأخرى.

وعلى �سورية، وفق���ًا للمادة الأوىل 

من اتف���اق حظر الأ�سلح���ة الكيماوية، 

اأن تتعهد بتدم���ري الأ�سلحة الكيماوية 

التي متلكه���ا، وفقًا ملع���دل وت�سل�سل 

التدم���ري املتف���ق عليهم���ا، ويجب اأن 

يبداأ هذا التدم���ري يف موعد ل يتجاوز 

�سنت���ني من ب���دء نف���اذ التفاقية، واأن 

ينته���ي يف غ�س���ون م���ا ل يزيد على 

ع�ر �سن���وات، وه���ذه العملية تنطوي 

على 3 مراحل رئي�سة هي: يف املرحلة 

الأوىل يتم تفكيك الأ�سلحة اأو الأحوا�س 

املليئة باملواد الكيماوية، ومن ثم يتم 

جتميعها بح�سب ن���وع العنا�ر، ويتم 

ف�سل امل���ادة الكيماوية عن املتفجرات 

اأو الوقود وحاويات التخزين.

ويف املرحل���ة التالي���ة يت���م �سخ 

الأج���زاء املنف�سلة وحرقه���ا يف واحد 

من 3 اأنواع من الأفران: حمرقة للعامل 

الكيم���اوي ال�سائل، ف���رن دوار لتدمري 

املتفج���رات والوق���ود، ف���رن الأج���زاء 

املعدني���ة، حيث تتم عملي���ة التطهري 

عر احلرق للحاويات الفارغة والقذائف 

والقناب���ل، ويف املرحل���ة الأخرية تتم 

تنقية بقاي���ا الغ���ازات وتنظيفها قدر 

امل�ستط���اع من خالل عدد م���ن اأجهزة 

مكافحة التلوث، اأما بقايا اخلردة فيتم 

دفنها يف مطمر خا�س للنفايات.

واملحلول الناجت عن عملية التطهري 

يتم تبخريه بالكامل، والأمالح املتبقية 

م���ن عملية التبخر يت���م تو�سيبها يف 

حاوي���ات متهيداً لدفنه���ا، وتبلغ كلفة 

التخلّ����س من امل���واد الكيماوية عادة 

مليون دولر للطن الواحد.

يذكر اأن عملية اإن�ساء معامل خا�سة 

للتخل�س م���ن الأ�سلحة ق���د ي�ستغرق 

ب�سع �سنني لتاأهيله���ا، ل �سيما اأن كل 

من�ساأة لها خوا�سها ومميزاتها التقنية 

لتتماث���ل مع متطلب���ات مبادئ علمية 

معينة تخ�س عنا�ر ومكونات بعينها، 

حاوي���ات تخزي���ن امل���واد الكيميائية 

يج���ري حرقه���ا وحتويله���ا اإىل رماد 

ب�سهولة ن�سبية، اأما الروؤو�س الكيميائية 

املع���دة لال�ستخدام فينبغ���ي التعامل 

معه���ا بحر�س ع���ال وتفكي���ك موادها 

املتفج���رة يف معام���ل خا�س���ة بذلك، 

بعد جن���اح فرز املكونات املختلفة اإىل 

عنا����ر معزولة ينبغ���ي معاملة كل 

مكون على ح���دة، ومن اأب�س���ط قواعد 

ال�سالمة العلمية التعامل مع املكونات 

الفعال���ة، كاملن�سات،  اجلامدة وغ���ري 

والتي ينبغي معاجلتها كعنا�ر ملوثة 

والتخل�س منها وفق تلك القاعدة.

وقد اأ�سحت تقني���ة حرق املكونات 

الكيميائي���ة متط���ورة ومف�سل���ة على 

غريه���ا م���ن اأ�سالي���ب، يف الرت�سان���ة 

الأمريكي���ة، مث���اًل، مت تخزي���ن غ���از 

الأع�ساب، يف اأك�س، يف مدينة نيوبورت 

بولية انديانا يف حاويات كبرية ب�سعة 

طن، اأفرغت عر تقنية معينة لتحولها 

اإىل عنا�رها الأولية املكونة، ومن ثم 

�سخت بداخل مفاع���ل يخ�سع ملراقبة 

حمكم���ة، مت حتلي���ل الغ���از املنبعث 

حتت حرارة عالية للغاية، ثم خ�سعت 

احلاوي���ات الفارغ���ة اإىل عملية غ�سيل 

مكثفة لتخلي�سها من العنا�ر امللوثة 

با�ستخدام تقنية احلرارة العالية.

من جهة اأخ���رى، ويف العام 2002، 

ا�ستخدم���ت الوليات املتح���دة تقنية 

اتبعته���ا بتقنية  التحيي���د املو�سوفة 

املعاجل���ة البيولوجي���ة للتخل�س من 

نحو 2.611 طنًا من عنا�ر غاز اخلردل 

املع���د للقذائف والطلق���ات يف معامل 

التخل�س من الأ�سلحة يف مدينة بويبلو 

بولية كولورادو.

اإعداد هناء عليان

لبنان ليس مطمرًا للمخلفات الكيماوية
بح�س���ب التقارير املتداولة، يب���دو اأن موقع ال�سفرية جن���وب حلب ُيعتر اأحد 

املواقع الرئي�سة يف اإنتاج ال�س���الح الكيماوي وتخزينه وجتميع املواد الكيماوية، 

كما اأن موقع جمرايا �سمال غرب دم�سق اأقيم يف ثمانينات القرن الع�رين مب�ساعدة 

الحتاد ال�سوفييتي، من اأهم املواقع.

اأما مواقع تخزين الأ�سلحة الكيماوية، فت�سمل خمزن خان اأبو �سماط )20 كيلومرتاً 

�رق دومري(، وخم���زن فوركلو�س )40 كيلومرتاً جنوب �رق حم�س(، وم�سياف )40 

كيلومرتاً �سمال �رق دم�سق(.

مواقع سورية

قبل اأن تعود �سوري���ة وتوافق عليها 

اأخرياً.

وقب���ل �سوري���ة، �سب���ق اأن وافقت 

الدول املوقعة على تدمري تر�ساناتها 

املتع���ددة خ���الل ع�ر �سن���وات من 

تاري���خ توقيعه���ا، والحتفاظ بطلب 

التمدي���د ملدة خم�س �سن���وات اأخرى، 

اأما ال���دول التي تخلف���ت عن الوفاء 

الأ�سل���ي  املوع���د  بالتزاماته���ا يف 

امل���درج اآن���ذاك واملح���دد يف العام 

2007، فهي: الوليات املتحدة، رو�سيا، 
كوريا اجلنوبية، الهند، األبانيا، رو�سيا 

بدورها اأعلنت اأنها �ستفي بالتزاماتها 

للتخل�س من تلك الأ�سلحة يف العام 

2015، اأما الولي���ات املتحدة فطلبت 
التمديد لغاية العام 2023.

يذك���ر اأن جه���ود الهن���د وكوريا 

اجلنوبي���ة جنح���ت يف التخل�س من 

تر�ساناتهم���ا الكيميائية، املتوا�سعة 

ن�سبي���ًا، بي���د اأن الأمر تطل���ب زمنًا 

اإ�سافي���ًا اأبعد مم���ا كان يعتقد، نظراً 

ملا تطلبه م���ن اإن�ساء معامل خا�سة 

للعملي���ة، جترب���ة البلدي���ن ينبغي 

القتداء بها نظ���راً حلجم خمزونهما 

الكيميائ���ي الذي رمب���ا يقارب حجم 

الرت�سانة ال�سورية.

جترب���ة الوليات املتح���دة رمبا 

�سكل���ت منوذج���ًا للعقب���ات الت���ي 

واجهتها، وهي ل تزال حتتفظ مبخزون 

معتر يف وليتي كولورادو وكنتاكي 

اللتني ت�سكوان م���ن العقبات التقنية 

البارزة لإجناز مهمة التخل�س، تخزن 

بل���دة بويبلو بكول���ورادو نحو 2611 

طنًا من غاز اخلردل، اأما الرت�سانة يف 

ولية كنتاك���ي فقد بلغ حجمها نحو 

524 طنًا م���ن الأ�سلح���ة الكيميائية 
والت���ي حتتوي  لال�ستخدام  املع���دة 

على عدة اأن���واع من الغازات ال�سامة 

والفتاك���ة وغازات الأع�س���اب، ونظراً 

لتنوع العبوات املعباأة فاإن كل منها 

يتطلب اإجراء حمدد لتفكيكها.

الت���ي حتققت  النجاح���ات  اأم���ا 

يف ال���دول التي اأخفق���ت يف الوفاء 

والولي���ات  رو�سي���ا  بالتزاماته���ا، 

والهند وكوري���ا اجلنوبية  املتح���دة 

واألباني���ا، فهي تع���ود اإىل عزمها يف 

التخل����س التلقائي من تلك الأ�سلحة، 

كذلك، وعلى الرغم م���ن التزام ليبيا 

يف الع���ام 2004 بتدم���ري تر�سانتها 

الأمم  وال�سم���اح ملراقبي  الكيميائية 

املتحدة التحقق من اجله���ود، اإل اأن 

بع�س خمزونها من غاز اخلردل تبني 

اأنه ل يزال بحالة جيدة بعد العدوان 

الأطل�س���ي عليه���ا يف الع���ام 2011، 

واحلالة ال�سورية ملا لها من تعقيدات 
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به��ذا اخل�صو���ص، وت�أكي��ده عل��ى 

عالق���ت �رصاكة مع م�رص، والقول 

اإن وقف امل�ص�ع��دات لي�صت عق�بً� 

للق�هرة، اإمن� هو حم�ولة لتلطيف 

العالق��ة معه�، وجتن��ب املزيد من 

وب�لت���يل  البلدي��ن،  ب��ن  التوت��ر 

اجلدي��دة  ب�حلق�ئ��ق  الإق��رار 

احل��صل��ة يف ال�صي��ص��ة امل�رصية 

ل  والت��ي  يولي��و،   30 ث��ورة  بع��د 

تن�صجم مع توجه�ت ال�صرتاتيجية 

الأمريكية.

ث�لث��ً�: ال�ص��ري يف خ��ط تنوي��ع 

عالق���ت م���رص اخل�رجي��ة، وه��و 

م��� جت�صد يف الجت���ه نحو توطيد 

لإيج���د  رو�صي���،  م��ع  العالق���ت 

»خي�رات اأخرى لتلبية احتي�ج�ت 

م���رص الع�صكري��ة«، وع��دم البق�ء 

حتت رحمة البتزاز الأمريكي، وقد 

عك�صت زي���رة وف��د ال�صتخب�رات 

الرو�صي��ة للق�ه��رة، قبي��ل زي���رة 

كريي، وكذل��ك زي�رة وفد �صي��صي 

ه��ذا  و�صعب��ي م���رصي ملو�صك��و، 

التوجه بو�صوح.

رابعً�: ا�صتع�دة م�رص تدريجيً� 

تتكثف الأحداث يف م�رص على نحو يوؤ�رص 

اإىل دخوله��� يف م�ص���رات ح��صم��ة يف ك�فة 

الجت�ه���ت، يف وق��ت عك�ص��ت زي���رة وزي��ر 

اخل�رجي��ة الأمريكي ج��ون ك��ريي للق�هرة، 

حمم��د  املع��زول  الرئي���ص  حم�كم��ة  ع�صي��ة 

مر�صي، اعرتافً� ب�حلكومة امل�رصية املوؤقتة، 

وب�لت�يل الت�صليم مب��� متخ�صت عنه ثورة 30 

يوليو من اإ�صق���ط حلكم »الإخوان امل�صلمن« 

وانته���ج �صي��صة م�رصية جدي��دة بعيدة عم� 

ترغب به اأمريك�.

وب��دا وا�صح��ً� م��ن جمري�ت الأح��داث اأن 

زي���رة كريي ج�ءت لتوؤك��د العديد من الأمور 

اله�م��ة، الت��ي ب�ت��ت حتك��م توجه���ت م�رص 

اجلديدة، وهذه الأمور هي:

اأوًل: اإن م�ص���ر احل�صم مع »الإخوان« يف 

املي��دان وحم�كم��ة ق�دته��م، ويف املقدمة 

حمم��د مر�صي، ل تراجع عن��ه، واأن احلكومة 

املوؤقتة لي�صت يف وارد الت�ص�هل اأو الرتاخي 

يف ه��ذا املو�ص��وع، وهو م� جت�ص��د يف بدء 

حم�كم��ة مر�ص��ي وموا�صل��ة املواجه��ة مع 

�صب�ب »الإخوان« والت�صدي بقوة لعتدائهم 

عل��ى ج�مع��ة الأزهر انتق�مً� م��ن دور �صيخ 

 30 اإىل ج�ن��ب ث��ورة  الوق��وف  الأزه��ر يف 

يوليو.

ه��ذا امل�ص���ر م��ن احل�ص��م ي�ص�ع��د علي��ه 

ا�صتمرار »الإخوان« يف �صي��صة مع�ندة الواقع 

واإ�ص�ع��ة كل فر���ص احل��وار لإع���دة تطبيع 

و�صعه��م وامل�ص�رك��ة يف العملي��ة ال�صي��صية 

احل��صل��ة، م��� جعلهم ي��زدادون عزل��ة، على 

امل�صتوي��ن ال�صعب��ي وال�صي��صي، حت��ى اأنهم 

ا�صتع��دوا ح��زب الن��ور ال�صلف��ي ال��ذي و�صف 

مط�لبه��م ب�ل�»تعجيزية«، لأن ع��ودة مر�صي 

اإىل احلكم م�صتحيلة.

ويح�ص��ل ذلك يف وقت ت�صتم��ر فيه عملية 

مالحقة ق�دة »الإخوان« لعتق�لهم وتقدميهم 

للمح�كم��ة بتهم التحري�ص على العنف، حيث 

مت القب�ص موؤخراً على ع�ص�م العري�ن.

ث�ني��ً�: دخ��ول م���رص يف م�ص���ر انته���ج 

�صي��ص��ة خ�رجي��ة م�صتقلة تخرجه��� من فلك 

اأو  الأمريكي��ة،  املتح��دة  للولي���ت  التبعي��ة 

اخل�ص��وع لإمالءاته��� ع��ر ا�صتخ��دام �ص��الح 

امل�ص���ر  ه��ذا  عل��ى  واملوؤ���رص  امل�ص�ع��دات، 

ال�صتق��اليل ت�صدي��د وزي��ر اخل�رجي��ة نبي��ل 

فهم��ي على ه��ذا التوجه ع�صي��ة زي�رة كريي 

مل���رص، ال��ذي �صم��ع املوق��ف نف�ص��ه خ��الل 

لق�ءاته مع امل�صوؤولن امل�رصين.

على اأن عدم تط��رق كريي، خالل املوؤمتر 

ال�صحف��ي م��ع فهم��ي، اإىل حم�كم��ة مر�صي، 

والتهرب من الإج�بة على اأ�صئلة ال�صح�فين 

ه مصر االستقاللي يدفع كيري لإلقرار بنتائج »ثورة 30 يوليو« توجُّ

ي��رى دبلوم��ص��ي يف الأمم املتحدة اأن 

الري����ص اعتقدت ب�أنه� بلقط��ة »الأك�صن« 

ب�لتخل��ي عن املقع��د يف املنظمة الأممية، 

�صيجعل اجلميع من الأمريكي اإىل الرو�صي 

وم��� بينهم� من دول دائم��ة الع�صوية اإىل 

غ��ري الدائم��ة، �صيهرولون لك�ص��ب ر�ص�ه�، 

ويعي��دون العتب���ر ل�صي��صته��� الط�ئ�ص��ة 

الت��ي مل حت�صد �صوى الف�ص��ل والإخف�ق�ت 

يف كل م��ك�ن، م��ن �صوري��ة اإىل العراق اإىل 

فل�صطن.. وحتى اإىل اأفغ�ن�صت�ن وب�ك�صت�ن 

وال�صوم�ل.. ولي�ص انته�ء ب�لطبع ب�ليمن، 

التي تبق��ى الو�صية الدائمة م��ن الأب عبد 

العزي��ز اإىل اأولده واأحف���ده، ب�أن »انتبهوا 

اإىل اليمن ول جتعلوه��� ت�صرتيح، فخريكم 

و�رصكم منه�«.

وله��ذا يرى ه��ذا الدبلوم��صي اأنه قبل 

الث��ورة اليمني��ة يف 26 �صبتم��ر/ اأيل��ول 

يف  مرت�ح��ة،  ال�صعودي��ة  ك�ن��ت   1962
ظ��ل نه��ج اململك��ة املتوكلي��ة اليمني��ة، 

الت��ي ك�ن��ت متن��ع عل��ى ال�صع��ب اليمني 

حي��ث  والتط��ور،  التق��دم  اأ�صب���ب  كل 

ك�ن يحكمه��� الث�ل��وث الرهي��ب: اجلهل 

والتخلف واملر�ص.

بع��د قي�م الث��ورة، مل ت��رتك اململكة 

ال�صعودية و�صيل��ة واأ�صلوبً� اإل وا�صتغلته 

ل���رصب واإجه����ص اجلمهوري��ة الفتية 

الت��ي ق�م��ت، ودفعت امللي���رات ل�رصاء 

املرتزقة وتقليب الن��ص، وك�نت الفرتة 

م� بن 1969 - 1979 من اأ�صعب الفرتات 

عل��ى تلك البالد، خ�صو�صً� بعد ا�صطرار 

اجلي�ص امل���رصي لالن�صح�ب بعد حرب 

.1967
م��ن  �صل�صل��ة  الف��رتة،  ه��ذه  يف 

والغتي���لت  املتالحق��ة،  النقالب���ت 

الت��ي ط�لت روؤ�ص���ء وق���دة ون��صطن، 

ك�ن اأبرزه��م الرئي���ص العمي��د اإبراهي��م 

ال��ذي و�ص��ع ن�ص��ب عيني��ه  احلم��دي، 

النهو�ص ب�جلمهوري��ة العربية اليمنية 

الب�رصي��ة،  ط�ق�ته���  عل��ى  والعتم���د 

الدفين��ة،  والعم��ل ل�صتغ��الل ثرواته��� 

والنهو���ص ب�لقط���ع الزراع��ي، وبن���ء 

ق�عدة �صن�عي��ة تتطور، من اأجل تعزيز 

ال�صتقالل الوطني والتقدم.

بعد هذه التطورات، عملت ال�صعودية 

على نط�ق وا�صع لن�رص الوه�بية، بداأته� 

م��ن داخ��ل ال�صعودية نف�صه��� من خالل 

املغرتب��ن اليمني��ن، يف الوق��ت نف�صه 

ال��ذي ك�ن��ت ت�ص��خ ملي���رات الري�لت 

على الداخل اليمني، على بع�ص روؤو�ص 

القب�ئل وامل�ص�يخ، والأفراد فنجحت يف 

خل��ق نوع م��ن »التجمع���ت« الوه�بية 

اإن ج���ز التعب��ري، كح���ل عب��د الوه�ب 

اليمن��ي  والتجم��ع  الزن��داين وغريه��م، 

لالإ�ص��الح الذي ق���م بعد الوح��دة ع�م 

.1990
»الربي��ع  ي�صم��ى  م���  قي���م  وبع��د 

العرب��ي«، اندفع��ت ال�صعودي��ة لزي���دة 

م�ص�ح���ت التوت��ر واخلالف���ت حوله�، 

لتك��ون له��� الي��د الط��وىل يف جمري�ت 

الأم��ور.. وهك��ذا تق��دم الأم��ري الأ�صم��ر 

ب��ن  بن��در  للزرق��ة  امل�ئ��ل  الغ�م��ق 

�صط���ن ب�صفت��ه رئي�ص��ً� لال�صتخب�رات، 

ورف��ع وت��رية امل��وت والدم، م��ن خالل 

الأزم��ة ال�صورية، والتفج��ريات الدموية 

الف��ن  وت�صع��ري  الع��راق،  يف  اليومي��ة 

يف اليم��ن، وحم�ول��ة و�ص��ع الي��د على 

لبن���ن مبختل��ف الأ�ص��ك�ل، �ص��واء م��ن 

خ��الل ت�صكي��ل حكوم��ة للري����ص الي��د 

الطوىل فيه���، اأو من خ��الل التفجريات 

الإره�بي��ة الدموية عل��ى نحو م� جرى 

وطرابل���ص،  ال�ص�حي��ة  تفج��ريات  يف 

وب�ختالق احلروب »الأهلية« على نحو 

م� حت���ول اأن ت�صعله ب��ن جبل حم�صن 

وب�ب التب�نة، واحل��رص الدائم يف هذه 

التطورات، هو اإ�صع�ل اليمن ب�صل�صلة من 

احلروب والأزم�ت التي ل تنتهي.

ب��داأ  الدم��وي  ال�صع��ودي  امل���رصوع 

يت�ص��ح اأم���م اجلمي��ع، ولهذا رمب��� ك�ن 

اأم�م ال�صعودية ع��دة احتم�لت كم� يرى 

ه��ذا الدبلوم��ص��ي اأبرزه���، م��� ج���ء يف 

جمل��ة »ذي ف��ورن بولي�صي« عل��ى ل�ص�ن 

الك�تب �ص�ميون ه�ندر�صن:

- تق��رر ال�صعودي��ة خف���ص اإنت�جه��� 

النفط��ي )تنتج يومي��ً� 11 مليون برميل(، 

مم��� ي��وؤدي اإىل رف��ع �صع��ر النف��ط ب�صكل 

مذهل.

- جلوء الري��ص اإىل امتالك قنبلة نووية، 

من خالل اإغراءات مذهلة لب�ك�صت�ن التي 

رمب� تبني له��� �صواريخ ب�ك�صت�نية ذات 

روؤو�ص نووية.

- اأن تلج�أ اإىل اأ�ص�ليبه� املعت�دة ب�لعمل 

�صواط��ئ  يف  الأمريك��ي  الأ�صط��ول  �ص��د 

البحري��ن، ب�أ�ص��ك�ل خمتلفة )تذك��روا اأن 

معظم اأبط�ل 11 اأيلول من ال�صعودين(.

- اإم��داد املق�تل��ن يف �صورية ب�أ�صلحة 

ثقيلة وب�أ�صلحة كيمي�ئية.

وي�صيف ه��ذا الديبلوم��صي العربي من 

عندي�ت��ه، اإ�صع���ل املزي��د م��ن احلروب 

والأزم�ت اأبرزه�:

- اإ�صع�ل اأو�صع الفن يف اليمن.

- حتري��ك �صلفيي الأردن لإ�صع�ل حرب 

اأهلية يف الأردن.

- ت�أجيج الأو�ص�ع الداخلية امل�رصية.

هل تنجح ال�صعودية يف �صلوكه� هذا؟

ب�خت�ص�ر، يوؤكد هذا الدبلوم��صي اأن 

وا�صنطن لن تلبي طلب�ت الري��ص، التي 

�صتجد نف�صه��� ع�جاًل اأم اآج��اًل م�صطرة 

الأمريك��ي،  الط�ع��ة  بي��ت  يف  للبق���ء 

وب�لت�يل ل��ن تطول املدة الت��ي �صتعود 

فيه��� الري��ص اإىل مقعده��� يف جمل�ص 

الأمن، لك��ن بدبلوم��صية اأكرث هدوءاً، اإذ 

�صتعلم ال�صعودي��ة قريبً� جداً اأن »ال�صحر 

ينقلب على ال�ص�حر«؟

حممد �شهاب

مصر وّطدت عالقاتها مع روسيا 
إليجاد خيارات أخرى لتلبية 

احتياجاتها العسكرية.. وعدم 
البقاء تحت رحمة االبتزاز األميركي

السعودية تفتح الصراع في اليمن على مداه.. وتوّسع رقعة التوترات العربية
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لدوره� العربي، ومتّثل ذلك يف موقفه� الداعم 

للت�صوي��ة ال�صي��صي��ة يف �صوري��ة، بعي��داً ع��ن 

التدخل اخل�رجي يف �صوؤونه�.

وم��ن الوا�ص��ح اأن هذه التح��ولت املهمة، 

حت�ص��ل عل��ى اإيق���ع ف�ص��ل احل��رب الغربي��ة 

�صد �صوري��ة، والتوازن�ت الإقليمي��ة والدولية 

الن�جتة عنه، الأمر ال��ذي يعزز من التوجه�ت 

اجلديدة مل���رص، م� ا�صطر اأمريك�، التي ف�صلت 

يف حم�ول��ة ابت��زاز م�رص عر �ص��الح املعونة 

واإث�رة »الفو�صى اخلالقة« بوا�صطة »الإره�ب 

تع�مله���  اأ�صل��وب  تغي��ري  اإىل  الق�ع��دي«، 

ال�صتعالئ��ي � الإمالئ��ي م��ع الق�ه��رة جتنب��ً� 

خل�ص�رة العالقة نه�ئيً� معه�.

امل�لي��ة  امل�ص�ع��دات  ع��ن  احلدي��ث  اأم��� 

ال�صعودية مل�رص وقدرته� على احتواء املوقف 

امل�رصي ل�ص�ل��ح ال�صي��صة الأمريكية، ف�إنه ل 

يعدو وهم��ً� يراود خميلة واأح��الم امل�صوؤولن 

ال�صعودي��ن، بدلي��ل موقف م�رص م��ن الأزمة 

ال�صعودي��ة،  ملوق��ف  واملن�ق���ص  ال�صوري��ة، 

التي ل��ن تكون ق�درة عل��ى حتقيق م� عجزت 

عن��ه اأم��ريك�، و�صتج��د نف�صه��� اأم���م خي�رين 

اأحالهم� مر: ف�إن ا�صتمرت مب�ص�عدته� امل�لية 

مل���رص، ف�إنه� تع��زز نظ�مً� جدي��داً ل ين�صجم 

م��ع �صي��صته���، واإن اأقدم��ت عل��ى وق��ف هذه 

امل�ص�ع��دات، حل�ص�ب�ت امل�صلح��ة الأمريكية، 

ف�إنه��� �صتجل��ب لنف�صه��� خ�ص���رة العالقة مع 

م���رص، اأكر دول��ة عربية، مم� يق��ود اإىل مزيد 

م��ن اإ�صع���ف دور ال�صعودي��ة، خ�صو�ص��ً� بعد 

ي يف �صورية.
ّ
ف�صله� املدو

ح�شني عطوي
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توال���ت املوؤمترات الت���ي تعالج 

الهواج�س امل�شيحي���ة، والتي تبحث 

يف ق�شايا الوجود امل�شيحي يف هذا 

ال����رق ودوره، والأخط���ار املحدقة 

ب���روز احلركات  التي تته���دده بعد 

التي  الأ�شولية  والتيارات  التكفريية 

متار����س القتل والتنكي���ل والفظائع 

بامل�شيحي���ني وامل�شلم���ني على حد 

�شواء.

املوؤمت���رات  ه���ذه  تك���ون  ق���د 

امل�شيحي���ة اأتت متاأخ���رة نوعًا ما، 

بالرغم م���ن اأن احلرك���ة امل�شيحية 

الداعية اإىل تثبي���ت امل�شيحيني يف 

اأر�شه���م، وحّثهم عل���ى عدم الهجرة 

اإىل الغ���رب، كان���ت قد ب���داأت منذ 

�شن���وات، خ�شو�شًا يف ع���ام 2008، 

بن�شوء جمعي���ة »مركزية م�شيحيي 

امل�رق«، التي حددت �شمن اأهدافها 

العم���ل على جت���ّذر امل�شيحيني يف 

تاأمني  وقراهم، وحماول���ة  اأر�شه���م 

عي�س كرمي ولئق به���م، يحفظ لهم 

كرامته���م ووجودهم، وحددت عملها 

يف دول امل�رق امل�شيحي املهدد يف 

دول �شت هي: م�ر ولبنان و�شورية، 

والعراق والأردن وفل�شطني.

نقول اإن ه���ذه احلركة امل�شيحية 

اأتت متاأخرة لي����س لأننا نعتقد اأنه 

اإىل امل�شيحيني  فات الأوان بالن�شبة 

وب���ات تهجريهم اأمراً مفروغًا منه اأو 

قدراً ل ميك���ن رّده، بل لأن التطورات 

احلا�شل���ة يف املنطق���ة تخطت ذاك 

اخلط���ر الداه���م، وم���ا كان ُيح���اك 

للم�شيحي���ني يف امل����رق اأ�شقطته 

اأطاحت  التطورات املت�شارع���ة التي 

مُبعّدي م�شاري���ع القتالع والتهجري، 

ون�شتذكر منها ما يلي:

- تزاي���د اخلطر على امل�شيحيني 

امل�رقيني ب�شكل كب���ري بعد دخول 

اإىل املنطقة واحتاللهم  الأمريكي���ني 

الع���راق ع���ام 2003، وق���د تبنّي من 

التط���ورات العراقية خ���الل �شنوات 

ع�ر اأن تهج���ري امل�شيحيني مل يكن 

َعَر�شي���ًا، ب���ل كان �شيا�شة منهجية 

مدرو�شة وخمط���ط لها، و�شارك فيها 

الكث���ري من امل�شلم���ني وامل�شيحيني 

يف العراق واملنطق���ة، ومنها بع�س 

اجلمعيات اللبنانية املعروفة.

اإن تعبري »الفو�شى اخلالّقة«   -

ال���ذي اأطلقه الأمريكيون، عنى يف ما 

عناه تقاتل اإ�شالم���ي - اإ�شالمي، اأي 

تقاتل �ُشّني - �شيعي، و�شّني - �شّني، 

و�شّني - علوي.. ويف معركة »داح�س 

والغ���راء الإ�شالمي���ة« كان ل بد اأن 

ُيقتل���ع امل�شيحي���ون لتخلو مناطق 

التما�س املبا�رة بني هذه املذاهب 

لكي ياأخذ القتت���ال مداه، ويتو�شع، 

وتتعّم���ق اخلالف���ات الإ�شالمي���ة - 

الإ�شالمية بالدم واحلديد والنار.

- وبعد التط���ورات التي ح�شلت 

يف العامل العربي، و�شعي الغرب اإىل 

التحالف م���ع »امل�روع الإخواين« 

الذي ح���اول اأن يعي���د عهد اخلالفة 

الرتكية اإىل �شابق عهدها، واملمار�شة 

العملي���ة التي اأظه���رت حجم اخلطر 

املتاأتي من ه���ذا امل�روع املدعوم 

اأمريكي���ًا، والذي ظه���ر يف �شيا�شات 

اإق�ش���اء واإلغ���اء تاّم ل���كل خمالف 

لل���راأي، اأو خمتلف مذهبي���ًا ودينيًا، 

حينه���ا كان اخلطر على امل�شيحيني 

على اأ�ش���ّده، فقد اعتر الغربيون اأنه 

باإمكانهم اإيج���اد وكيل جديد يوؤّمن 

لهم م�شاحله���م يف املنطقة ويحفظ 

اأم���ن »اإ�رائي���ل«، وم���ا الوج���ود 

من  امله���دد  امل�رق���ي  امل�شيح���ي 

جماع���ات ل توؤمن بح���ق الختالف 

�شوى »خ�شائر واأ�رار جانبية« يف 

معرك���ة الغرب �ش���د ال�رق، ويجب 

اأن يق���ّدم امل�شيحي���ون قرابني على 

مذبح امل�شال���ح الغربية والأوروبية 

التي وعدت باأن ت�شتقبل امل�شيحيني 

الهاربني من ال�شطهاد كالجئني على 

اأمام امل�شيحيني  اأر�شها، وهكذا كان 

- فيما لو جنح امل�روع - الختيار 

بني �شفتني: »اأهل ذّمة« يف اأر�شهم، 

اأو »لجئني« يف الغرب.

�شق���ط »امل����روع  اأن  - وم���ا 

الإخ���واين« عل���ى �شخ���رة �شمود 

احللف املقاوم الداع���م ل�شورية، ثم 

اإ�شقاط���ه يف املي���دان ال�شوري عر 

القا�شي���ة يف  بال�رب���ة  هزميت���ه 

الق�شري، وا�شتكمال امل�ريني الق�شاء 

علي���ه يف �شاحاته���م و�شوارعه���م، 

حتى ا�شتب���دل الغربيون »امل�روع 

الإخ���واين« للهيمنة عل���ى امل�رق 

مل  الذي  الوهاب���ي«  ب�»امل����روع 

يعّم���ر طوياًل، ف�شقط بعد �شهرين يف 

امليدان ال�ش���وري اأي�ش���ًا، ومل تنفع 

حماولته ا�شتجداء التدخل الع�شكري 

الأمريكي ب�رب���ة ع�شكرية مبا�رة 

لنظام الأ�شد لتعوميه.

- وهك���ذا، وبعد ه���ذه التطورات 

التي ت�شارعت  وال�شيا�شية  امليدانية 

يف وقت قيا�شي، ميكن القول اإن م�شري 

امل�شيحيني مل يعد مه���دَّداً كما كان 

يف ال�شابق، ب���ل اإن �شقوط امل�روع 

الغربي يف املنطقة بعناوينه الثالث 

والوهابي«،  والإخ���واين  »الفو�شى 

نفوذهم  برتاجع  الأمريكيني  وت�شليم 

يف ال����رق، وتقا�شمه م���ع الرو�س، 

يجعل من اخلط���ر الداهم، الذي كان 

على امل�شيحي���ني معاجلته، اأقّل من 

ذي قبل.

وتاأ�شي�شًا على ما �شبق، ومبا اأن 

جبهات م�شاريع القتالع باتت تعاين 

انهياراً دراماتيكيًا يف �شفوفها، بات 

على امل�شيحي���ني امل�رقيني تغيري 

ا�شرتاتيجيته���م وكيفية التعبري عن 

واخلطر  والقلق  فاخل���وف  مطالبهم، 

املحدق بهم مل يعد مي�ّشهم وحدهم، 

بل اإن امل�شيحيني وامل�شلمني يف هذا 

امل����رق على حد �ش���واء باتوا اأمام 

خط���ر اأ�شويل تكف���ريي يتغلغل يف 

جمتمعاته���م ويهدد اأمنهم وحريتهم 

وكرامته���م، فاإما اأن يواجهوه معًا اأو 

ي�شقطوا معًا.

د. ليلى نقول الرحباين

مسيحيو المشرق.. زوال الخطر الداهم

�شخ�شيات �شيا�شية ودينية خالل �فتتاح �مل�ؤمتر �لعام �لأول مل�شيحيي �مل�شرق

املنامة - الثبات

ف�»عم�ل��ة« ال�صع��ب البحريني اأ�صبحت عل��ى كل ل�ص�ن، 

وخروج��ه عل��ى املل��ك ظ�ه��رة تق���صّ م�ص�ج��ع كل حك�م 

اخللي��ج، رغم اأنهم وّفروا لهذا النظ�م وو�صعوا حتت ت�رصفه 

ق��وة »درع اجلزيرة« ليتع�مل مع هذا »العدو الداخلي« الذي 

احت��ل مملك��ة البحري��ن لي�صي��ح ب�أعلى ال�ص��وت يف ميدان 

اللوؤل��وؤة اآن للملك اأن يتزحزح قلياًل ليجد ال�صعب متنف�صً� من 

احلرية والدميقراطية. 

تهم��ة ال�صعب البحريني ج�هزة، ولأن��ه ي�صتعمل و�ص�ئل 

الت�ص�ل احلديثة ويلج�أ اإىل الف�ص�ء الفرتا�صي للتعبري فهو 

م��دان ب�لعم��ل دون رخ�صة والتعبري يف مل��ك الغري وتعكري 

�صف��و النظ���م يف مت�ج��ر العم�لة وبي��ع الذم��ة الأخالقية 

وال�صي��صي��ة الت��ي يطلق عليه� بع�ص الظرف���ء دول اخلليج، 

واإذا دعت��ك اأيه��� ال�صع��ب يف البحري��ن غب�وت��ك اأو ح�ص��ن 

نيت��ك، ل يهم ف�لنتيجة واح��دة، اإىل ال�صهر لي��ال وا�صتعم�ل 

»الفي�صبوك« اأو الإنرتنت من دون ترخي�ص م�صبق من �صلطة 

مراقب��ة البث الف�ص�ئي الت�بعة مللك البحرين، ف�لظ�هر اأنك 

تبح��ث عن املت�ع��ب، ول حل اأم�م جاللة املل��ك املعظم اإل 

نقل��ك »وراء ال�صم�ص«، بحي��ث و كم� ق�ل ط�رق بن زي�د يف 

موقع��ة الأندل�ص ال�صهرية للف�حت��ن: »البحر وراءكم والعدو 

اأم�مك��م فم��� اأنتم ف�عل��ون«؟ فملك البحرين يق��ول لل�صعب: 

»اأن� اأم�مكم ووراءكم فم�ذا اأنتم ف�علون«؟

لق��د نفد �صر امللك، ول��ه كل الأعذار والعت��ذار، ف�صعب 

احلري��ة  عل��ى  وم���رص  راف���ص  مك�ب��ر  مع�ن��د  البحري��ن 

والدميقراطي��ة، و مبنظور امللك فه��ذا ال�صعب قد اأينع وح�ن 

قط�ف��ه، فال غراب��ة اأن يحيله جملة وتف�صي��اًل على حم�كم 

اأم��ن الدولة بتهم��ة التخ�بر مع دول اأجنبي��ة، وهي تهمة ل 

توؤدي اإل اإىل قطع الأعن�ق، وملك البحرين لن ي�صتحي، لكن 

م��ن ينّفذ احلكم وكل ال�صعب عمي��ل اإل من اأ�صلم نف�صه طوعً� 

اأو كرهً� حلب امل�ل واجل�ه؟

ج مثنى وثالث 
ّ
رمب��� من حق ملك البحرين - كم��� يتزو

ورب�ع��ً� - اأن ي�ص��رتي �صعب��ً� مثن��ى وثالث��ً� ورب�ع��ً�، فلن 

يحت���ج بعد الآن اإىل قوات مك�فح��ة ال�صغب، اأو اإىل حم�كم، 

اأو اإىل زن�زي��ن تعذي��ب، لن ي�ص��ل اإليه تقري��ع وانزع�ج من 

املنظم���ت الإن�ص�ني��ة ذات ال�صل��ة بحق��وق الإن�ص���ن، ولن 

يواج��ه مق���لت اإعالمي��ة تنه���ص عر�ص حك��م جاللته.. لن 

يحت���ج اإىل قوات »درع اجلزيرة« التي �صتعود اإىل مرب�صه� 

حت�صب��ً� لهجوم اإيراين، يكفي جاللته اأن يتخل�ص من ال�صعب 

بتهم��ة ج�هزة وه��ي وجود موؤامرة اإيراني��ة ينفذه� ال�صعب 

البحرين��ي، والبقية حم�كمة على ال�رصيع، وبعده� ل جم�ل 

 �رصيعً� عن �صعب من كل 
ّ
لنتظ�ر اأ�صهر العدة، ف�لبحث �صيتم

اأ�صق���ع الدني�، �صعب ي�صفق، يغني وميدح، �صعب بال ل�ص�ن، 

وب��ال وجدان، وبال عن.. �صعب ي���أكل وي�رصب وين�م، �صعب 

»بحرين��ي« ب�صحي��ح، ولي�ص ه��ذا »ال�صع��ب امل�ص�غب الذي 

يط�لب ب�مل�صتحيل«.

في البحرين.. الملك يبحث عن شعب



�صمن حملة معلنة ل�»جتفي���ف م�صادر حزب اهلل 

املالية، و����رب بيئته احلا�صنة يف بالد االغرتاب«،  

جل���اأت وزارة اخلزان���ة االأمريكي���ة يف مطلع حزيران 

املا�صي، ع���ن طريق م�صاعد وزير اخلارجية االأمريكي 

ل�»�ص����ؤون االإره���اب واملخابرات املالي���ة«؛ ديفيد 

ك�ه���ني، اإىل فر�ض عق�ب���ات على اأربع���ة م�اطنني 

لبناني���ني بتهمة »جمع االأم����ال، وجتنيد املقاتلني، 

واإر�صالهم اإىل �ص�رية«، ولك���ن اخلط�ة تاأتي بالفعل 

يف اإطار ال�صغ�ط���ات التي متار�صها االإدارة االأمريكية 

و»اإ�رائيل« ل�رب م�صال���ح املغرتبني اللبنانيني، 

والق�صاء على نف�ذهم ال�صيا�صي واالقت�صادي يف غرب 

اإفريقيا.

وت�صم���ل الته���م امل�جه���ة اإىل رج���ال االأعم���ال 

اللبنانيني، االإجت���ار باملخ���درات، وتبيي�ض االأم�ال، 

بت�جيه واإ�راف مبا�رين من اأع�صاء وم�ؤيدي »حزب 

اهلل« يف ال�اليات املتحدة وبلدان غرب اإفريقيا، وعلى 

االأخ����ض يف �صريالي�ن، وال�صنغ���ال، و�صاحل العاج، 

وغامبي���ا، حيث يقيم املتهم�ن االأربعة، علي اإبراهيم 

ال�طف���ي، وعبا�ض لطفي ف�از، وعل���ي اأحمد �صحادة، 

وه�صام منر خناف���ر، الذين و�صفتهم االإدارة االأمريكية 

ب�»�صفراء« احلزب يف البلدان املذك�رة.

اأن »مهرب���ي املخ���درات  وق���د ����رح ك�ه���ني 

ي�صتخدم����ن دول غ���رب اإفريقيا، الت���ي يعرف عنها 

الرتاخ���ي يف تطبيق القان����ن، كنقطة �صحن للت��صع 

يف اأ�ص�اق اأرحب يف اأوروبا وال�رق االأو�صط، وتغ�صل 

اأرباح املخدرات عن طريق مقاي�صة منازل يف لبنان، 

ومناطق اأخرى بال�رق االأو�صط، مع بع�ض ال�صناديق 

املالي���ة املت�صلة بحزب اهلل«، وادعى اأن تلك االأعمال 

ق���د تزايدت مع تراجع م�صادر احلزب من اإيران ب�صبب 

ما تعانيه جراء »العق�بات الدولية«.

تندرج هذه االتهامات واالدعاءات يف اإطار احلملة 

الدعاي���ة لت�ص�يه �ص�رة »ح���زب اهلل« و»�صيطنة« 

حم�ر املمانعة واملقاومة الذي متثله اإيران و�ص�رية 

وح���ركات املقاومة يف املنطق���ة، ومل يخف ك�هني، 

خالل م�ؤمتره ال�صحفي، ارتباط »حملة تفكيك �صبكة 

الدعم العاملي���ة حلزب اهلل وعملياته���ا االإرهابية«، 

بامل�صاع���ي االأمريكي���ة اجلاري���ة الإ�صع���اف النظام 

االإيراين، ووق���ف دعمه املت�ا�صل للح���زب وللرئي�ض 

ب�صار االأ�صد.

لقد �صبق ل���الإدارة االأمريكي���ة اأن فر�صت عق�بات 

مالي���ة يف ني�صان املا�صي �ص���د �ركتي �رافة يف 

لبنان، بتهمة ت�رطهما بتبيي����ض اأم�ال تع�د اإىل ما 

ت�صمى »�صبك���ة تهريب املخ���درات الدولية التابعة 

حلزب اهلل«، كما بداأت احلملة قبل ذلك بت�صفية البنك 

اللبناين الكندي، وتهديد م�ؤ�ص�صات مالية اأخرى تعمل 

يف حميط »احلا�صنة ال�صيعية« للحزب.

يف ال�اق���ع، ال ت�ص���كل احلمل���ة امل�صتجدة يف هذا 

املج���ال �ص����ى ا�صتم���رار ل�صيا�صة اتبعه���ا الكيان 

ال�صهي����ين �صد املغرتبني اللبناني���ني خالل العق�د 

الثالث���ة املا�صية، يف بلدان غ���رب اإفريقيا، مب�صاعدة 

دبل�ما�صي���ة وع�صكرية م���ن جانب ال���دول االأوربية 

واالإدارة االأمريكي���ة واالأمم املتحدة، وقد كان لرتاجع 

العالقات العربية - االإفريقية دور كبري يف ا�صتفحال 

التغلغل »االإ�رائيلي« يف تلك البلدان، خ�ص��صًا بعد 

ت�قيع اتفاقيات كامب ديفيد، واإبرام معاهدة ال�صلح 

مع »اإ�رائيل« يف اأواخر �صبعينيات القرن املا�صي.

ومن���ذ ذل���ك احلني، انتع����ض ن�ص���اط امل��صاد يف 

بلدان االغ���رتاب اللبناين يف اإفريقيا، فدّبر االإنقالبات 

الع�صكرية، واأثار القالق���ل االأمنية وال�صيا�صية، ووّجه 

التهم لكب���ار رجال االأعم���ال اللبناني���ني بت�رطهم 

باالأح���داث، وحر����ض الق�ى املحلية �ص���د اجلاليات 

اللبناني���ة، فت�صب���ب بقتل اأبنائه���ا، و�صجنهم، ونهب 

ممتلكاته���م، وح���رق حماله���م التجاري���ة، وح���ني 

ا�صتعادت تل���ك البل���دان ن�عًا من اال�صتق���رار، وجد 

املغرتب�ن اللبناني�ن اأنف�صهم حتت رحمة امل�ؤ�ص�صات 

»االإ�رائيلية«، وفقدوا نف�ذهم ال�صيا�صي واالقت�صادي 

بالكامل.

وعلي���ه، ال ميكن لعاقل اأن يت�ص�ر اأن »حزب اهلل«، 

اأو غريه من االأحزاب اللبنانية، ي�صتطيع اأن ين�صط يف 

بالد االغرتاب يف ج� م���ن احلرية واملرونة بالدرجة 

التي يروج له���ا امل��صاد »االإ�رائيل���ي« وال�»�صي 

اأي اإي���ه« و�صفراء اأوروب���ا وال�اليات املتحدة، كما اأن 

اإفريقي���ا بالتحديد مل تعد م�صدراً هامًا لدخل عائالت 

املغرتب���ني اللبنانيني، كما كانت احل���ال يف �صابق 

عهدها.

اأ�ص���ف اىل ذل���ك اأن م�صادر »ح���زب اهلل« املالية 

والت�صليحية واخلدم���ات العامة ما زالت مت�فرة من 

م�ص���ادر اأخرى ال عالقة لها باالغرتاب، وقد فّند ال�صيد 

ح�ص���ن ن�راهلل، االأمني العام حل���زب اهلل، يف خطاب 

�صاب���ق ح�ل م�ص���ادر مت�يل احل���زب، كل االدعاءات 

الكاذب���ة، ورّد ب��ص����ح ح����ل خلفي���ة الت�صكيكات 

االأمريكي���ة و»االإ�رائيلي���ة« بقان�ني���ة ا�صتثماراته 

املالية ون�صاطه التجاري.

اإن التهم امل�جهة للرعايا اللبنانيني العاديني، كما 

يج���ري يف بلدان اخلليج العربي، اأو �صد ال�صخ�صيات 

ال�صيعية العامل���ة يف قطاعي ال�صريف���ة والتجارة، 

اإمنا ت�صتهدف ابتزاز البيئ���ة احلا�صنة للمقاومة، يف 

الداخل واخلارج، كي تتخل���ى عن تاأييدها ال�صيا�صي 

للمقاوم���ة، اأي مبعن���ى اأدق، »جتفي���ف« امل�ص���ادر 

الب�ري���ة ولي�ض املالي���ة، ولكن ه���ذه التهم ت�رب 

م�صادر دخل اللبنانيني الذين يهاجرون طلبًا للرزق، 

ولتح�ص���ني ظ���روف عائالتهم املعي�صي���ة يف ال�طن 

املنك�ب باقت�صاده وم�ؤ�ص�صاته الد�صت�رية اإىل حدود 

ال�صلل التام.

عدنان حممد العربي

الكث���ريون يف مراك���ز  يط���رح 

البحث والدرا�صات اأ�صئلة من الن�ع 

الغام�ض عن امل���اآالت التي ميكن 

اأن تتجه اإليه���ا العالقات الرتكية 

الط�يلة  االأ�صهر  العراقية بع���د   -

م���ن الع�صف ال�صيا�ص���ي العدواين 

الذي انتهجته تركيا جتاه العراق، 

وبث �صم�م التاأليب على امل�صت�ى 

العاملي على بغداد، وحماولة زرع 

ال�صقاق بني اأبن���اء ال�طن ال�احد 

ب�صب���ب التناق����ض يف النظرة اإىل 

االأزم���ة ال�ص�رية، التي بداأت تر�ص� 

عل���ى �صاطئ لن يدخل ال�رور اإىل 

قلب الثنائ���ي املغرور رجب طيب 

اأردوغان ومنّظره اأحمد داود اأوغل�.

االجتاه الذي ت�صري اإليه ال�صفينة 

العاملي  االإ����رار  ال�ص�ري���ة، مع 

على ����رورة انتهاج �صبل احل�ار، 

وق���ع كال�صاعق���ة عل���ى راأ�ص���ي 

حتى  اآنف���ًا،  املذك�رين  الثنائ���ي 

اأن بع�ض امل�ص���ادر الرتكية جتزم 

باأنهما بات���ا يتح�ص�صان رقبيتهما 

�صيا�صيًا بع���د اأن اأغرقا تركيا يف 

اله�جاء من  الع�ا�صف  مي ت�ربه 

كل �ص�ب، لذلك اختارا اللج�ء اإىل 

فتح الدوائر التي اأقفالها بنزقهما 

ال�صيا�صي.

من ال�ا�صح اأن الب�ابة العراقية 

باأبعادها املتعددة، �صتك�ن قبلة 

العالقات  ترمي���م  الإعادة  اللهفة 

م���ع دول اجل�ار الت���ي خ�رتها 

االأخرى،  تل����  ال�اح���دة  اأنق���رة 

وباتت ج���راء ذلك يف �صبه عزلة 

�صيا�صية، ف�صاًل عن نبذها اأوروبيًا 

واإلق���اء درو�ض وعظات عليها يف 

�رورات التعام���ل مع احلراكات 

ال�صعبي���ة، ما جعله���ا تتيقن اأن 

حلمه���ا يف االن�صمام اإىل االحتاد 

االأوروبي جمرد وهم.

واإذا كانت مب���ادرة الع�دة اإىل 

االنفتاح على الع���راق عرب اإر�صال 

وفد برمل���اين اإىل رئي����ض ال�زراء 

العراقي ن����ري املالكي، ثم اللقاء 

ب���ني وزي���ري اخلارجي���ة؛ اأوغل� 

وه��صي���ار زيب���اري، ف���اإن ذلك ال 

يعدو ك�ن���ه حمطة عل���ى طريق 

احت����اء الت�تر ب���ني البلدين بعد 

الت�صع���ري املذهب���ي ال�اجب دفن 

فتنت���ه، باالإ�صاف���ة اإىل خط����ات 

اإليه���ا، وكانت من  ال��ص�ل  يجب 

م�صبب���ات تده�ر العالق���ات، وما 

ميكن اخت�صاره باالآتي:

الها�صمي؛ نائب  ت�صليم ط���ارق 

الفار من وجه  العراق���ي،  الرئي�ض 

العدال���ة، واملته���م بجرائ���م قتل 

وتفج���ري، اأو ع���دم ا�صتمرار منحه 

اآمنًا كان���ت وفرته له اأنقرة  مالذاً 

لت�ظيفه �صد العراق.

النفط من كرد�صتان  وقف �راء 

بطريقة غ���ري م�روعة، ودون اإذن 

احلك�مة املركزي���ة، وهناك الكثري 

من التفا�صي���ل يف العالقات التي 

ت�صكنها ال�صياطني.

اإن دواف���ع تركي���ا اأردوغاني���ة 

متع���ددة م���ن اأجل اإع���ادة ترميم 

العالق���ات، فهي بات���ت حما�رة 

وخارجي���ة  داخلي���ة  مبلف���ات 

خانقة، م���ن املعار�صة املتعاظمة 

بحجة التضييق على مصادر »حزب الله« المالية
أميركا و»إسرائيل« تستهدفان مصالح المغتربين اللبنانيين في غرب إفريقيا

ترميم العالقات التركية العراقية.. وشروط النجاح

وزير� �خلارجية �لعر�قي هو�شيار زيباري و�لرتكي �أحمد د�ود �أوغلو

أنقرة تضررت 
اقتصاديًا جراء تدهور 
العالقات مع بغداد.. 
رغم النهب التركي 
للمصانع السورية 

في حلب
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بع����ض  اأع���ده  ر�صم���ي  تقري���ر  يف 

امل�ص�ؤول���ني االإيرانيني يف جمال البيئة، 

يتب���ني اأن الب���الد  ت�اجه  تزاي���داً حاداً 

يف التحدي���ات البيئي���ة الت���ي تعت���رب 

اأك���ر خط�رة على اقت�ص���اد البالد على 

املدى الط�ي���ل من ال�راعات ال�صيا�صية 

الداخلي���ة اأو اخلارجي���ة اأو الع���داوات 

م���ع الغرب، التي ميك���ن الإيران تخطيها 

والتغلب عليها.

بح�صب االإح�صاءات، فاإن اأكر من ثلثي 

اأرا�صي البالد، اأي ما ي�صل اإىل 118 ملي�ن 

هكتار، تتح�ل ب�رعة اإىل ال�صحراء، اإذن 

يبدو اأن ال��صع البيئ���ي اأكر قتامة يف 

اإيران بكثري م���ن ال��صع ال�صيا�صي، وه� 

ق���د ي�ؤثر على ال��صع االقت�صادي للبالد، 

لذلك يحاول بع�ض امل�ص�ؤولني االإيرانيني 

ت�صليط ال�ص�ء على هذه الق�صية ودع�ة 

التعاطي معه���ا بجدية،  اإىل  احلك�م���ة 

على رغم ان�صغالها باملناورات الغربية 

النتزاع �صالحها الن�وي.

بح�صب املعطي���ات البيئية املت�افرة، 

يبدو اأن اإيران ت�ص���ري بخطى ثابتة نح� 

كارثة بيئي���ة واقت�صادي���ة يف حال مل 

تتح���رك عل���ى الف�ر، وذلك م���ع ت�صحر 

االأرا�صي وجفاف االأنهار وتراجع الزراعة.

»عي�ص���ى  ر�ص���م  االإط���ار،  ه���ذا  يف 

كاالنت���اري«؛ وزي���ر الزراع���ة ال�صابق، 

ح�ص���ن  اجلدي���د  الرئي����ض  وم�صت�ص���ار 

روح���اين، �ص����رة قامت���ة لل��صع حني 

اأكد اأن »امل�صكل���ة التي تهددنا هي اأكر 

خط�رة م���ن اإ�رائيل وال�اليات املتحدة 

والنزاعات ال�صيا�صي���ة، هي م�صاألة بقاء 

االأم���ة، اأر�ض اإيران ت�صب���ح غري �صاحلة 

لل�صك���ن«، وت�ق���ع اأزمة مي���اه، ب�صبب 

اجل�فية،  املي���اه  من�ص����ب  انخفا����ض 

وجف���اف بح���ريات طبيعي���ة، وانت�صار 

�صحارى يف اإي���ران، وزاد: »اأنا قلق جداً 

على االأجيال املقبلة، م���ن دون اإ�صالح 

ال��صع، �صت�صبح اإيران اأمة اأ�صباح خالل 

30 �صنة«.
و�صدد على »اأن اأزم���ة املياه خطرية 

للغاي���ة، الأنها ق�صية احلي���اة يف اإيران، 

ويتزاي���د اخل�ف م���ن اأن ت�صبح اله�صبة 

االإيراني���ة غ���ري �صاحل���ة لل�صك���ن، فقد 

انخف�ص���ت املي���اه اجل�في���ة، والت�ازن 

املائي �صلبي للغاية وينت�ر على نطاق 

وا�صع، وال اأحد يفكر يف هذا«.

واأ�ص���اف »اأن ال�صح���اري يف اإي���ران 

اأ�صبحت يف انت�ص���ار، وب�صه�لة اأ�صتطيع 

اأن اأق�ل اإن من اأ�صل ال�75 ملي�ن �صخ�ض 

يف اإي���ران، 45 ملي�ن���ًا منه���م �صتك�ن 

ظروفهم يف علم الغي���ب وغري م�ؤكد ما 

�صيحدث لهم«.

اأن تت�صب���ب  وت�ق���ع »كاالنت���اري« 

درجات احل���رارة التي تف�ق ال�40 درجة 

مئ�ي���ة يف اأزم���ة املي���اه القادم���ة يف 

اإي���ران، وحذر من اأن���ه اإذا مل يتم اإ�صالح 

هذا ال��ص���ع، �صتتح�ل اإيران اإىل �صحراء 

قاحل���ة، وطالب امل�ص�ؤول����ن االإيراني�ن 

ال�صعب با�صتخدام املياه بعناية وحذر، 

ومن دون اإ�راف.

وحتتل اإيران الي����م املرتبة 114 من 

اأ�ص���ل 132 بلداً مت تقيي���م اأدائهم البيئي 

من خالل 22 م�ؤ����راً بيئيًا، مبا يف ذلك 

امل�ارد املائية، وتل����ث اله�اء والتن�ع 

البي�ل�جي وتغري املناخ.

اإمدادات املياه

ترزح اإمدادات املياه العذبة يف اإيران 

حتت �صغ�ط���ات ال ميكن حتملها، ويقدر 

اخلرباء اأن نح� ثلثي االأمطار تتبخر قبل 

اأن تتمكن م���ن جتديد االأنه���ار ورفدها، 

ونتيجة لذلك، ت�ؤمن اإيران اأكر من ن�صف 

احتياجاتها من املياه من خالل االعتماد 

عل���ى م�صادر املي���اه اجل�في���ة، ولكن 

ب�رعة  �صي�صتنزف  الكثي���ف  اال�صتخدام 

هذه اخلزانات اجل�فية، ووفقًا للمعدالت 

احلالي���ة، فاإن االإف���راط يف �صحب املياه 

م���ن اخلزانات اجل�فية يهدد بنفادها يف 

غ�ص�ن ال�صن�ات ال�50 القادمة .

كم���ا املي���اه اجل�في���ة، ف���اإن املياه 

ال�صطحية ت�اجه �صغ�طًا مماثلة، معظم 

االأنه���ار يف اإيران مغلق���ة هيدرول�جيًا 

يعني  وه���ذا  ال�صتخدام���ات خمتلف���ة، 

اأن اإمداداته���ا املائية لي�ص���ت متجددة، 

خ�ص��صًا عندما ت�صقط االأمطار مبعدالت 

اأق���ل من املت��صط، وهي معدالت ال تلبي 

متطلبات االأعداد املتزايدة من ال�صكان.

يف �صم���ال غ���رب الب���الد، ت�صاءلت 

ال�ص���دود االإيرانية مثل �صد الكارون - 3، 

وتراجع���ت نظم ال���ري، فانت�ر اجلفاف 

و�رب ق�صم���ًا كبرياً من االأنه���ار ال�13 

الت���ي ت�صب يف بحرية اأورميا، التي تعد 

اأكرب بحرية يف منطق���ة ال�رق االأو�صط، 

والتي تقل�صت بدوره���ا اإىل اأكر من 60 

يف املئة منذ الع���ام 1995، يف اجلن�ب 

الغربي، وبحرية »بختيغان«، التي تعد 

ثاين اأكرب بحرية يف اإيران، قد جفت متامًا 

ب�صبب ع�امل خمتلفة اأبرزها ال�صدود.

خيارات �صعبة

التناف����ض على املياه ال�صحيحة غذى 

اإي���ران وخارجها، يف  ال����راع داخ���ل 

اأوائ���ل العام 2013، قام املزارع�ن خارج 

ا�صفه���ان بتدمري م�صخ���ة ح�لت م�صار 

املياه من نهر حملي اإىل املدينة، غ�صب 

املزارع����ن من فق���دان املي���اه، ورف�ض 

باإ�صالح  لل�صلطات  ال�صماح  املتظاهرون 

امل�صخة.

يف الع���ام 2011، تبادلت ق�ات حر�ض 

احل���دود االإيرانية اإطالق النار مع الق�ات 

االأفغاني���ة بعد العب����ر اإىل اأفغان�صتان 

ب�صبب مياه  نهر هلمن���د، ومن املت�قع 

اأي�ص���ًا اأن يفاقم تغري املن���اخ العاملي 

م�صاكل اإي���ران البيئي���ة، والتغريات يف 

درجات احل���رارة وهط�ل االأمطار �صتقلل 

فر����ض احل�ص�ل على املي���اه يف اإيران، 

خ�ص��ص���ًا يف املناط���ق الريفية، وميكن 

الرتفاع درجات احلرارة وانخفا�ض هط�ل 

االأمطار خف�ض غلة احلب����ب لت�صل اإىل 

30 يف املئ���ة بحل�ل العام 2050، كما اأن 
تغري املناخ ميك���ن اأن يقلل من جمم�ع 

امل�ارد املائية املتج���ددة يف اإيران من  

15 اإىل 19 يف املئة بحل�ل العام 2040.

هنا مرت�ضى

اأح���ب امل�صاف���ر اأن ي��ّصح لل�صح���ايف اأمراً حرّيه 

منذ بداية امل�ص�ار، فخاطب���ه يف حلظة ال�داع قائاًل، 

»�رُت اأف�صل ال�صفر م�صيًا على االأقدام، اأو راكبًا على 

ظهر دابة، عل���ى اأن اأ�صتخدم ال��صائل احلديثة للتنقل 

والرتحال، فهذه غري م�صم�ن���ة، وبقاوؤها اأكر عر�صة 

للخراب واالأعطال، واأختار عب�ر احلدودات بطرق غري 

�رعي���ة، كي اأحتا�ص���ى ال�ص�ؤال عن ج����از ال�صفر يف 

م�طني وعقر داري«، فرد �صديق���ه م�صتغربًا، »ملاذا 

ابتعت الي�م بطاقة �صفر بالطائرة«؟ قال، »لل�رورة 

اأحكامه���ا يا �صاحبي، فاأنا مل���زم بك�صب ال�قت، كي 

اأجنز مهمتي يف االأقاليم الغربية على اأكمل وجه«.

تقبل ال�صحايف »اأعذار« رفيق���ه، وابت�صم �صاحكًا 

على »اأحكام �رورته املقل�بة«، ولكنه ا�صتبقاه، قبل 

االفرتاق لي�صت��صح منه اأمراً اآخر، كي يزيل اأي التبا�ض 

قد يح�صل يف تف�صريه لطبيعة املهمات امل�كلة اإليه، 

وقال، »ل�صنا على طريق اإن�صاء حزب جديد يف االأمة، 

األي�ض كذلك«؟ اأع���اد امل�صافر تاأكيد ما اتفق عليه يف 

االجتماع االأخري يف من���زل ال�زير ال�صابق، »اإن االأمة 

ي���ا �صاحبي هي احلزب وال�عاء اجلامع، ونحن جنهد 

لالن�صمام اإليه.. فلترت�ص���خ الفكرة يف ذهنك، فتهتدي 

بها يف �صعيك وخطابك«.

تعانق ال�صديقان بحرارة، ثم انطلقا كلٌّ يف طريق، 

ُمّتقدْي���ن بحما�ص���ة املقات���ل املتجه �ص����ب اجلهاد 

االأ�صمل، حت�صرياً جل����الت الفر�ض االأخرية يف �راع، 

قد ت�صعبت خط�طه وا�صتطال اأمده، مع عدو ا�صتطاع، 

حتى الي�م، اخرتاق االأمة باأدوات م�صطنعة، و�صلّحها 

بثقافة زائفة، وفكر م�صّ��ض، وعمل غري �صالح ال طائل 

منه اإال التقهقر واالنهيار. 

هبط���ت الطائرة يف مطار االإقلي���م املق�ص�د، وقرر 

امل�صاف���ر اأن يتحمل اإج���راءات التفتي����ض ال�صخيفة، 

واال�صتنطاق���ات التافه���ة، فل���ن يب����ح مبالحظاته 

ال�صاخرة التي اعتاد اأن ي�صتفز بها رجال االأمن العام 

عند احل���دود، فيعر�ض نف�صه للرتحي���ل، اأو االحتجاز 

�صاع���ات عديدة قب���ل اأن ي�صمح�ا ل���ه بدخ�ل البالد، 

ففي انتظاره، هذه املرة، مهمات ال ي�صح تعطيلها، اأو 

تاأجيلها الأ�صباب عر�صية ي�صهل تبديدها.

يف قاع���ة ال��ص�ل، مل���ح امل�صافر اأح���رف ا�صمه 

خمط�ط���ة بالقلم العري�ض عل���ى يافطة رفعها �صاب 

»اأ�صم���ر اجلبهة...«، فاأيقن اأّنه يف االإقليم املحبب اإىل 

قلب���ه، واألقى على املبع�ث ال�صتقباله بتحية ال�صالم، 

فبادله االأخري باأح�صن منها، وهّناأه ب�صالمة ال��ص�ل، 

واأ�صاف، »اأرج� اأن ال تك�ن منهكًا من الرحلة، فاأمامنا 

�صبع �صاعات م���ن ال�صفر بالقطار.. ك���ن مطمئّنًا، لقد 

حج���زت ل���ك مق�ص�رة للن����م، و�صتب���داأ لقاءاتك يف 

ال�صباح الباكر«.

لق���د احتلت االأحداث املتالحق���ة يف االإقليم 

�ص���دارة االأخبار العاملي���ة يف االآونة االأخرية، 

وكان مل ي���زل املراقب�ن واملحلل����ن يثريون 

ح�له���ا النقا�صات امل�صهبة، فمنهم من اعتربها 

بداية النهاية لع�ر �ص���اده الظلم واال�صتبداد، 

ومنه���م م���ن �ص���ّكك باالأ�صابع الغريب���ة التي 

حتركها م���ن خلف �صتار لغاي���ات  تزيد االأمة 

اإرباكًا ومتزيقًا.

مل يكن امل�صافر قد ح�صم م�قفه من االأحداث 

حت���ى تلك اللحظة، ومل يك���ن يف برناجمه اأن 

يجادل يف االأمر، اأو يحكم على م�اقف م�صيفيه، 

ورجاوؤه اأن ي�صتجيب ه�ؤالء ملا يف جعبته من 

خطاب يخل�، يف عناوينه العري�صة، من الكالم 

على جمري���ات ال��صع، ب���ل يعتربها حت�صياًل 

خاطئًا ملقدمات خاطئة.

w w w . a t h a b a t . n e t
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اقتصاد

إيران تواجه تحديات بيئية واقتصادية
االلتح���اق  ب�ق���ف  واملطالب���ة 

بال�صيا�ص���ة االأمريكية على عماها 

ويف خدمة »اإ�رائيل«، اإىل الق�صية 

الكردية، والت�رط يف ت�صهيل مرور 

االإره���اب اإىل �ص�ري���ة، اإىل مل���ف 

ملف  اإىل  ال�همي���ة،  الدميقراطي���ة 

االأقليات االأخرى، ف�صاًل عن ال��صع 

هزات  ي�صه���د  ال���ذي  االقت�ص���ادي 

متتالية، بعدما كان يزدهر ب�تائر 

جي���دة اإبان العالق���ات الطيبة مع 

العراق و�ص�رية على وجه التحديد.

لقد ت����ررت تركي���ا اقت�صاديًا 

جراء تده����ر العالقات مع العراق، 

للم�صانع  الرتك���ي  النه���ب  رغ���م 

ال�ص�رية يف حلب، الأن طريق انتقال 

الب�صائ���ع عرب االأرا�ص���ي العراقية 

االآتية من  ال�صاحن���ات  اأقفل ب�جه 

تركيا.

اإن العامل���نْي االأ�صا�صينْي اللذين 

لل�صري  اأردوغ���ان  دفع���ا حك�م���ة 

خط����ة اإىل ال����راء، هم���ا تط�رات 

االأزم���ة ال�ص�ري���ة وف�ص���ل الرهان 

وبالت�ازي  ب�صددها،  �صمنًا  الرتكي 

مع م�قفه���ا املت�رع م���ن الث�رة 

امل�ري���ة يف اأعقاب ع���زل حممد 

مر�صي واإخ�ان���ه، وكذلك فتح ك�ة 

يف جدار العداء االأمريكي الإيران.

�صحي���ح اأن العالقات الرتكية - 

العراقي���ة دخلت طري���ق االحت�اء، 

لكن وباعرتاف اأوغل� وزيباري، فاإن 

»اخلالفات ال تزال قائمة، لكن هناك 

اإرادة �صيا�صية لتجاوز اخلالف عرب 

احل�ار«.

اإن احل�ار املذك����ر يبداأ و�صعه 

عل���ى ال�صكة ال�صحيحة جمرد لقاء 

ن�ري املالك���ي واأردوغان، وعندها 

�صتك�ن تركيا حت���ت اختبار الثقة، 

واأخذاً باالعتبار التنبه من جمريات 

املرحل���ة ال�صابق���ة، بحيث مل تكن 

تركيا على قدر العزم.

يون�س عودة
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ملحمة جديدة 
ر بالدم

َّ
تسط

اإىل القاب�ض على اجلم���ر.. ال�صابر على 

ن���زف جراح���ه.. امل�صاب���ر عل���ى التجريح 

املتع���ايل  اإىل  واالف���راءات،  والت�صكي���ك 

على ال�صغائ���ر املذهبي���ة والطائفية منها 

الت�صويف  اإىل املتمرد عل���ى  وال�صيا�صي���ة.. 

وال���ردد والتلكوؤ واملداهن���ة واملواربة.. اإىل 

الذائد عن احليا�ض، حامي االأر�ض والعر�ض 

من دن�ض املفتئتني.. اإىل العني ال�صاهرة على 

الوطن، كل الوطن، ال يدركها نعا�ٌض، وال ينال 

منها التعب اأو الوهن..

اللبناين؛ قائ���داً، �صباطًا،  اإىل اجلي����ض 

رتب���اء، واأفراداً، اإليكم اأخل�ض امل�صاعر، �صواء 

اأكان���ت يف اإط���ار التهنئ���ة باالإجن���از الذي 

حققتم���وه موؤخ���راً يف طرابل����ض.. اأو كانت 

يف اإطار التعزي���ة ب�صهداء الواج���ب االأبرار 

امليام���ني.. فلتعلم���وا ، اأن املوت يف �صبيل 

االأوطان حياة ال تنقطع جمرد انف�صال الروح 

عن اجل�صد! فه���ي م�صتمرة ما ا�صتمر الوطن! 

اإذ ال وجود لوطن �صيد ح���ر، اإال باملواطنني 

االأحرار، ومن اأجدر من املوؤ�ص�صة االأم اأن تدفع 

بالقرابني على مذبح احلري���ة.. فهي مدينة 

للوطن باملهج واالأرواح قبل �صواها.

اأيها االأحرار.. لق���د ابُتلي لبنان، مبر�ض 

ع�ص���ال مقي���ت يدعى »التع�ص���ب«، علينا 

اجتثاث���ه من بع�ض النفو�ض الذي يكاد يفتك 

بها، ولو تطل���ب االأمر »املي�ص���م« فعندما 

تعجز العقاق���ر واملراه���م والو�صفات عن 

التغل���ب على الداء، فال بّد م���ن اللجوء اإىل 

املب�صع ال�صتئ�صال �صاأفة العلة..

اأما وقد بداأت اأيها احلكيم، الواعد، العمل 

اجلراحي! فال تردد بتعقب االأورام يف �صائر 

هذا اجل�ص���م املبتلي، علّ���ك تنقذه من موت 

حمتم، ولو كلفك االأمر مزيداً من ال�صهر والتعب 

والت�صحي���ة، والتعر�ض للنق���د والتجني، اأو 

تطلب املوقف اخلروج على الرحمة والراأفة، 

وبع����ض اللياقات واملجام���الت، فال تنثني 

ع���ن تاأدية الواجب الوطني والتاريخي الذي 

ينادي���ك وي�صت�رصخ���ك، باأن تتب���ع الراأ�ض 

بالذن���ب، فرت���اح لبنان وي�صف���ى من علّة 

الزمته قرون م���ن الزمن، اأو حت���ى الق�صاء 

عليه اأر�ص���ًا و�صعبًا وموؤ�ص�ص���ات.. لكن اهلل 

يقي�ض له يف الوقت املنا�صب جماعة جتنبه 

�رصّ املوت والتهلكة!

لع���ل اأف�ص���ل الو�صائ���ل واالأدوات هذه 

احلفنة من املتع�صبني املتزمتني املغالني، 

املزروعني هن���ا وهناك وهنالك.. الرائني اإىل 

االآخر املختلف ع���دواً مطلقًا، وجب الق�صاء 

عليه، ال االإبقاء عليه – وحواره واإ�صالحه - 

اإذا كان ثم���ة حاجة لالإ�صالح! وهذا نتاجهم 

ظاهر للعيان.

اأيته���ا املوؤ�ص�ص���ة االأم.. اإن تخلى عنك 

بع�ض ال�صا�صة يف الزم���ن ال�صعب، لغايات 

يف نفو�صه���م، اأو حل�صابات �صيّقة ال نفقهها.. 

فاإنَّ ال�صعب ب�صواده االأعظم يلتّف من حولك، 

ي�ص���د اإزرك، يق���ّدر ت�صحياتك، يثم���ن عاليًا 

�صربك وطول اأناتك واإجنازاتك.. لِك مّنا، قائداً 

و�صباطًا واأفراداً، الوفاء واالحرام والتقدير.. 

ولل�صه���داء االنحن���اء باإجالل اأم���ام عظيم 

ت�صحيته���م، يف حني نرباأ ببع����ض اأفرادك 

االن���زالق اإىل ت�رصفات غر الئقة.. يف �صاعة 

غ�صب.

نبيه االأعور

طلب���ات  لتلبي���ة  حماول���ة  يف 

املواطن���ني واإيجاد ح���ل الأزمة ال�صر 

اخلانق���ة وعدم تواف���ر مواقف كافية 

لل�صيارات، ال �صيم���ا �صمن العا�صمة 

بروت، حاولت بلدية بروت ا�صتحداث 

بع�ض اخلطط والبدء بتطبيق م�صاريع 

يف هذا ال�ص���اأن، ومنها حتويل بع�ض 

اإىل مرائب لل�صيارات  احلدائق العامة 

حت���ت االأر�ض، عل���ى اأن تعي���د زرع 

احلدائ���ق يف مرحلة الحقة، لكن هذه 

كبرة  ت�صط���دم مبعار�صة  امل�صاريع 

من قبل �صكان املناط���ق القريبة من 

احلدائق، ال �صيم���ا حديقة الي�صوعية، 

حيث ت�صجل حرك���ة اعرا�ض �رص�صة 

من قب���ل املواطن���ني الراف�صني قيام 

البلدية ب�صلبه���م حلديقتهم اخل�رصاء 

الت���ي تك���ون م���ن �صم���ن م�صاحات 

يف  باقي���ة  ج���داً  قليل���ة  خ����رصاء 

العا�صمة، ولعلمهم باأن بناء املرائب 

حتت االأر�ض، ث���م اإعادة زرع احلديقة 

وتاأهيلها �صيحتاج �صنوات، خ�صو�صًا 

يف بل���د كلبن���ان عادة م���ا تتم فيه 

املماطلة بتطبيق اأي م�رصوع ب�صعفي 

امل���دة املوجبة له، انتف����ض االأهايل 

يف وجه البلدي���ة، لكنهم يف املقابل 

قدموا خططًا وم�صاري���ع اأخرى ميكن 

املروري  االزدحام  اعتمادها ملعاجلة 

وال�صتحداث مواقف لل�صيارات.

يعر����ض  االأه���ايل،  جان���ب  اإىل 

النا�صط���ون البيئيون، راف�صني حتويل 

»حديق���ة الي�صوعي���ة« اإىل حمط���ة 

وقوف �صيارات نظ���راً ل�صغر حجمها 

اأ�صجار معمرة وقطع  واحتوائها على 

اأثري���ة، اإذ اإن عمر احلديق���ة يتجاوز 

املئت���ي عام، وقد ج���رت اعت�صامات 

كثرة يف احلديق���ة وحميطها رفعت 

خاللها الفتات ترف�ض حرمان ال�صكان 

من حديقتهم.

عن احللول البديلة، يقول اخلرباء 

اإن »هناك العديد من االأرا�صي التابعة 

للبلدية يف منطقة اجلعيتاوي حتديداً، 

فلم���اذا ال يت���م ا�صتثماره���ا؟ مل���اذا 

امل�صاريع تكون على ح�صاب احلدائق 

وامل�صاح���ات العام���ة؟ واإذا افر�صنا 

نوايا البلدي���ة �صافية، فلماذا مل يتم 

العمل على موقف �صارل حلو«؟

ويوؤكد اخلرباء اأن البلدية ت�صتطيع 

مثاًل �رصاء اأرا�ٍض واإن�صاء مبان متعددة 

لل�صيارات،  مواق���ف  تك���ون  الطبقات 

واالأهم من ذلك اتباع �صيا�صات تخفف 

م���ن ا�صتخ���دام ال�صي���ارات اخلا�صة 

واإن�ص���اء النقل امل�ص���رك واعتماده  

للحد من اأزمة املواقف وزحمة ال�صر 

والتلوث.

وطالب اخل���رباء البلدية بالرجوع 

النهائي ع���ن قرار اإن�ص���اء مراآب عام 

حتت حديقة الي�صوعي���ة، مهما كانت 

�صعت���ه املرتقب���ة، وا�صتبدال���ه باآخر 

با�صتمالك امل�صاحات املنا�صبة خارج 

حي احلديقة اأو عند تخومه.  

واأكد االئتالف املدين للحفاظ على 

حديقة الي�صوعية، الذي ي�صم جمعيات 

ومهند�صني  بيئي���ني  بيئية، وخ���رباء 

مدني���ني، وممثلني ع���ن اأهايل »حي 

اأفراد  حديقة الي�صوعية« و�صواهم من 

املجتم���ع املدين واالأهل���ي، اأن جميع 

�ص���كان واأه���ايل هذا احل���ي يرف�صون 

رف�ص���ًا باتًا تنفيذ اأي م���راآب اأو غره 

م���ن املن�صاآت حتت حديقة الي�صوعية، 

طالب���ًا من البلدي���ة القي���ام باإعادة 

الدائرية  الط���رق  وحت�ص���ني  تاأهي���ل 

واالأر�صفة وال�صور اخلارجي حول هذه 

احلديقة، مع �صيانته���ا ب�صكل اأف�صل، 

وعمومًا عل���ى �صعيد كام���ل منطقة 

الرمي���ل، واإ�صافة م�صاح���ات خ�رصاء 

جديدة يف جميع اأنحائها وغرها من 

التح�صينات ال�رصورية. 

يتحدث االأه���ايل ب�صخط بالغ عن 

القرار ويحاولون اإفهام امل�صوؤولني اأن 

االإن�صان اأهم م���ن احلجر ومن مواقف 

ال�صي���ارات، وينظر هوؤالء اإىل امل�رصوع 

بو�صفه ي�صب يف م�صلحة امل�صوؤولني 

ويف جيوبه���م، ويج���دون اأن وع���ود 

البلدية باإع���ادة اإعمار احلديقة اأف�صل 

مما كانت عليه، جم���رد وعود واهية، 

ما يعك�ض انعدام الثقة بني اللبنانيني 

وم�صوؤوليهم و�صا�صتهم. 

وتاأتي م�صكل���ة حديقة الي�صوعية 

بعد مدة زمنية ق�ص���رة عن حماولة 

البلدية ق�ص���م حديقة ال�صنائع لتحل 

ع�رصات  بوج���ود  املواق���ف  م�صكل���ة 

اآالف ال�صي���ارات اخلا�ص���ة التي تتخم 

العا�صم���ة، لكن البلدي���ة عدلت، بعد 

اعرا�ض املواطنني، ع���ن اإن�صاء مراآب 

حتت حديق���ة ال�صنائع، واتخذت قرار 

ا�صتمالك اأر�ض جديدة يف حميطها يف 

منطقة احلمرا للغاية نف�صها.

لكن كل ال���كالم حول انعدام الثقة 

بالبلدي���ة ودعوته���ا اإىل العدول عن 

م�رصوعها كما فعلت يف حالة حديقة 

ال�صنائ���ع، ي���رد عليه رئي����ض بلدية 

بروت الدكت���ور بالل حم���د بالقول، 

اإن »حديق���ة الي�صوعية �صتعود اأف�صل 

مما كانت علي���ه«، ويربر مدى اأهمية 

االأ�رصفية  منطق���ة  ل�ص���كان  امل�رصوع 

»الذي���ن يعانون من���ذ �صنوات طويلة 

من عدم وجود مواقف لل�صيارات، االأمر 

ال���ذي و�صل ببع�صهم اإىل بيع �صققهم، 

مما ق���د ينذر بتغي���ر دميوغرايف يف 

االأ�رصفية«.

بروت  بلدي���ة  رئي����ض  وحت���دث 

مبنطق اأن اأه���ايل املنطقة ال يعرفون 

م�صلحتهم، متهمًا معار�صي امل�رصوع 

مبجافاة احلقيقة وت�صليل الراأي العام، 

مو�صحًا اأن امل����رصوع يتمثل بت�صييد 

مواقف ال�صي���ارات حتت احلديقة التي 

�صتعود اأف�صل مما كانت.

اأن هناك جتاذب���ًا �صيا�صيًا  ويبدو 

حول م�رصوع حديق���ة الي�صوعية بني 

فريق 14 اآذار ممثاًل باأحزاب »الكتائب« 

اللبنانية«،  و»القوات  و»امل�صتقبل« 

فيما يعار�صه »التيار الوطني احلر«، 

الذي وبح�صب الدكت���ور بالل حمد لو 

تق���رر عمل »جنائن معلقة يف بروت 

فاإنهم حتمًا �صيعر�صون«، متهمًا تيار 

العماد مي�صال ع���ون »بت�صليل الراأي 

العام«، ونفى تهم���ة النا�ض للبلدية 

بتحقيق مكا�صب مادية من امل�رصوع، 

موؤك���داً اأن كلفته ال تق���ارن باالأرباح 

املتوقعة منه، كما اأن���ه وعد االأهايل 

بو�صع اأ�صعار مدرو�صة للمواقف.

هبة �صيداين

دة باإلغالق حديقة اليسوعية مهدَّ

يبل��غ معدل الزيارات اإىل حديقة الي�سوعية التي تقع 

يف قل��ب ح��ي �سكن��ي بامتياز، م��ا ال يقل ع��ن خم�سني 

�سخ�س��ًا يف الي��وم، وموق��ع املكتب��ة بداخله��ا، �سج��ع 

االأه��ايل على التوج��ه اإليها م�سطحب��ني اأطفالهم للعب 

والقراءة، كم��ا تقابل احلديقة جمعية خا�سة بامل�سنني 

تدعى »جمعية امل�سنني واليتامي«، تديرها ال�سيدة كفى 

خ��ر اهلل، واحلديق��ة هي فعلي��ًا مق�سد ت�سع��ني �سخ�سًا 

م�سج��ًا ب�سكل ر�سمي يف اجلمعية، حيث اإنهم مبعظمهم 

ياأتون الأخ��ذ قوتهم اليومي، واملي�سورين منهم للرتفيه 

وقراءة اجلرائد وق�ساء النهار برفقة االأ�سدقاء.

لك��ن يف املقاب��ل، هن��اك وجهة نظ��ر موؤي��دة لقرار 

البلدية، ال �سيما من قبل بع�ض اأ�سحاب املحال ورجال 

االأعمال يف املنطقة، حيث يوؤكدون »اأن املواطن يبحث 

هن��اك اأكرث من ربع �ساع��ة اأو ن�سف �ساعة ليجد موقفًا 

ل�سيارت��ه ف��ا يجد، فكل العق��ارات بيع��ت لتبنى عليها 

امل�ساك��ن واملكات��ب وباأ�سعار �سبه خيالي��ة، وي�سرون 

اإىل اأن من يزور حديقة الي�سوعية ويح�سي عدد روادها، 

ال يجد اأكرث من 15 اأو 17 متقاعداً اأو ولداً ال يجد فيها ما 

يلع��ب به )ويتغا�سى هوؤالء عن وجود األعاب خم�س�سة 

لاأطف��ال(، م��ن ح��ق املتقاعدين قبل غره��م بحديقة، 

ولكن ماذا مين��ع اأن نحل م�سكلة مئ��ات العائات التي 

متل��ك ال�سيارات وال جتد مكان��ًا لركنها، ثم نحل م�سكلة 

املتقاعدي��ن وامل�سن��ني واالأوالد لرتاح��وا يف احلديقة 

التي �ستقام فوق املراآب«.
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بيانات ونداءات ومذكرات إسالمية بشأن األحوال الشخصية
خّل�ض املفتي حممد توفيق خالد ما 

ال�صخ�صية«  ميكن قبوله من »اأحوالنا 

مبا ياأتي:

اأواًل: ال يجوز للم�صلم اأن يخرج من 

طائفت���ه اإىل طائفة غ���ر حممدية الأن 

خروجه اإىل طائفة غ���ر حممدية يعد 

ارتداداً، الأن الفرق املحمدية هي طائفة 

واحدة.

ثانيًا: اإن االأوالد القا�رصين يتبعون 

ب�صورة دائمة امل�صلم من االأبوين.

ثالث���ًا: اإن م���ن يعتن���ق الديان���ة 

االإ�صالمية جتري عليه اأحكام ال�رصيعة 

االإ�صالمية، ومن يعتنق مذهب فرقة من 

الفرق االإ�صالمية جت���ري عليه االأحكام 

املعتربة لتلك الفرقة.

رابع���ًا: اإن عق���د زواج يجري وفقًا 

لل�رصيع���ة االإ�صالمية يعت���رب �صحيحًا، 

واالأوالد الذي���ن يتنا�صل���ون من���ه هم 

�رصعي���ون، ولكن االأح���كام التي ترتب 

على هذا الزواج جت���ري على الزوجني 

اللذين هما من طائف���ة واحدة اأو فرقة 

واحدة بح�صب قانون الطائفة اأو الفرقة 

ال�صخ�صي.

وعلي���ه، فاإن املحكم���ة الق�صائية 

العليا ال تبقى لها وظيفة اإال يف ق�صية 

تعي���ني املرج���ع وفقًا للقان���ون، واأما 

الدخول يف االأ�صا����ض فاإنه من وظائف 

االأحوال ال�صخ�صية، وعلى كل حال فاإن 

القرار مل يبني الع���دد الذي تتاألف منه 

ه���ذه املحكم���ة وال الطوائف وال الفرق 

التي تكون يف ه���ذا العدد، ولهذا فاإننا 

نحتفظ باالحتجاج على كل ما ال يتفق 

مع امل�صلحة االإ�صالمية يف تاأليف هذه 

املحكمة.

ولق���د و�صع���ت هيئ���ة العلم���اء 

امل�صلم���ني يف لبنان مذك���رة اإجمالية 

يت�رصفون برفعها اإليكم.

هذا واأنني مل���ا تيقنته وا�صتب�رصت 

ب���ه م���ن اأقوالك���م وت�رصيحاتكم التي 

اأعلنتموه���ا م���راراً ومل���ا اأعلم���ه من 

ال�صداق���ة التي حتفظونه���ا للم�صلمني، 

دينه���م  لتعلي���م  احرامك���م  وم���ن 

اإخواين  لتطم���ني  بادرت  و�رصيعته���م، 

واأبنائ���ي امل�صلمني، والتاأكيد لهم اأن ال 

ريب مهتمون بق�صيتهم وناظرون بعني 

الع���دل ملطلبهم احل���ق، متداركون ذلك 

االأم���ر العظيم، اآم���رون بتوقيف العمل 

باأحكام الق���رار 60 وتعديله املذكورين 

حفظًا لتقاليد الكرامة، واإنني واثق باأن 

اإجابتكم لنداء امل�صلمني �صيكون فاحتة 

االأعمال االإ�صالحية التي ترجوها البالد 

من فخامتكم.

كما �صدرت �صل�صلة نداءات وبيانات 

ومذكرات دفع���ت اإىل �صلطات االنتداب 

يف هذا املجال كان اأبرزها:

ال�صام���ي  املفو����ض  »ح����رصة 

للجمهورية الفرن�صية املحرم:

اإن هيئ���ة العلم���اء يف بروت – 

ا�صتناداً منها عل���ى العهود والقوانني 

الدولي���ة واملحلية املوؤي���دة الحرام 

العادات والتقالي���د واملذاهب الدينية 

– يهمها اأن تلف���ت نظر فخامتكم اإىل 
ما تراه يف نظام الطوائف الذي اأعلنته 

املفو�صية من خمالفة لهذه االعتبارات 

اأن تاأم���روا حااًل  جميع���ًا، وترجوكم 

باإبطال مفعول ذلك النظام، م�صتندين 

يف هذا اإىل رغبة امل�صلمني التي نعرّب 

عنه���ا بج���الء وو�ص���وح يف املذكرة 

الفقهي���ة التي �صرفعها هيئة العلماء 

اإىل فخامتكم، ونعتقد اإننا يف كلمتنا 

ه���ذه ال نع���رب ع���ن راأي الطوائ���ف 

االإ�صالمية وحدها، ب���ل ي�صاركنا فيها 

�صائر الطوائ���ف يف البالد التي يهمها 

اأن يبقى بيننا وبينه���ا اأف�صل �صالت 

االأخ���وة، يف حني اأن نظام الطوائف ال 

يعاونن���ا على ذلك ويف انتظار �صدور 

اأمركم بح�صن االلتفات اإىل هذا اخلطاب 

نرفع اإليكم االحرام.

18 �صباط �صنة 1936
هيئة العلماء«

وج���اء يف كت���اب �صماح���ة مفتي 

اجلمهوري���ة اللبناني���ة االأك���رب ال�صيخ 

حمم���د توفيق خال���د اإىل املفتي العام 

ملراقبة االأوق���اف وال�صجل العقاري ما 

ياأتي:

العام ملراقبة  املفت����ض  »ل�صعادة 

ال�صيد  العق���اري  وال�صج���ل  االأوق���اف 

جينادري:

نر�ص���ل اإليكم بالكت���اب املت�صمن 

بي���ان املواد التي ال تتفق مع ال�رصيعة 

الغراء املذكورة يف قانون الطوائف مع 

مذكرة نداء من قبل هيئة العلماء، ولنا 

االأم���ل الوطيد باأن ترف���ع اإىل املفو�ض 

ال�صام���ي للجمهوري���ة الفرن�صي���ة يف 

�صورية ولبنان لتحقيق اأمنية امل�صلمني 

يف هذا ال�صاأن املا�ض، الذي نعتقد اإنكم 

تعرونه من االهتمام م���ا عرفه عنكم 

اخلا�ض والعام.

وتف�صلوا بقبول فائق االحرام.

ومما جاء يف مذكرة هيئة العلماء 

اإىل املفو�ض ال�صامي الفرن�صي ما ياأتي:

نت�رصف باأن نرفع ملقامكم ال�صامي 

ما ياأتي:

اإن القرار رقم 60 املوؤرخ يف 13 اآذار 

1936 واملعدل بالقرار رقم 146 بتاريخ 
18 ت�رصين الث���اين 1938 الذي اأ�صدرته 
مفو�صيتك���م العليا نظامًا للطوائف، قد 

اأحدث ن�رصه واإيجاب العمل به والن�ض 

مبعاقبة من يخالف���ه، �صجة كربى يف 

الطائف���ة االإ�صالمية، يخ�ص���ى بحق اأن 

يك���ون لها نتائج غ���ر م�صتحبة اإذا مل 

يتدارك االأم���ر باإبطال ما كان يف القرار 

املذك���ور خمالف���ًا الأح���كام ال�رصيعة 

االإ�صالمية اإبطااًل متامًا.

االإ�صالمية  الطائف���ة  تاأمله  هذا ما 

من عدلكم واأنتم املمثلون الأمة ا�صتهرت 

وكان ملوقفه���ا  الدين���ي،  بالت�صاه���ل 

احلي���ادي م���ن االأنظم���ة الديني���ة يف 

الواقعة حتت  االإ�صالمية  االأقطار  جميع 

حمايتها اأجل االأثر يف نفو�ض امل�صلمني 

عامة والعرب خا�صة.

لي�ض م���ن امل�صتغرب ي���ا �صاحب 

الفخامة اأن تقوم يف الطائفة االإ�صالمية 

�صجة، فقد اأ�ص���اب منها القرار رقم 60 

اأعز تعاليمها الدينية وخالفت اأحكامه 

اأح���كام كتابها املقد�ض، وه���و القراآن 

الك���رمي، واأحكام ال�صن���ة املطهرة وما 

تفرع عنه���ا لفقد اجتم���اع امل�صلمني 

منذ القدمي عل���ى مراعاتها واحرامها 

والعمل مبوجبها يف العقائد والعبادات 

واالأحوال ال�صخ�صية، ولي�ض للم�صلم اإذا 

خالف كل ذلك عبادة وال دين وال ن�صب 

وال مراث، على اأنه ال يخفى يا �صاحب 

الفخامة اأن القوانني ال ت�صن اإال الأ�صباب 

موجبة تقت�صيها، وامل�صلمون يف هذه 

الب���الد يت�صاءل���ون ما ه���ي االأ�صباب 

املوجب���ة التي جعلت اأح���كام دينهم 

واأحوالهم ال�صخ�صية تنقلب راأ�صًا على 

عقب، وم���ا هي الدواع���ي التي دفعت 

اإىل ا�ص���راع القرار رق���م 60 املخالف 

الأحكام �رصيعتهم الغراء، اإن امل�صلمني 

ي���ا �صاحب الفخامة يج���دون اأنف�صهم 

اإذا م���ا اأذعنوا الأحكام ق���رار الطوائف 

ور�صوا به، ومل يقاوموه، خارجني عن 

دينه���م، مناق�صني قواع���ده، فتم�صكهم 

مبعتقداته���م وتقدي�صه���م لتقاليده���م 

املبني���ة على ثالثة ع�رص قرنًا، كل ذلك 

يجعله���م يقفون وقف���ة الرجل الواحد 

مطالبني باإلغاء القرار رقم 60.

وامل�صلمون ي�صتغرب���ون اأن ي�صدر 

الق���رار املن���ايف لالحرام  مثل ه���ذا 

الواج���ب للمعتق���دات الديني���ة، دون 

اأن يع���ود وا�صع���وه اإىل روؤ�صاء الدين 

املوكول اإليهم اأم���ر النظر يف االأحوال 

ال�صخ�صي���ة، اإذ لو رجع م�صرعو القرار 

املذك���ور اإىل ه���وؤالء الروؤ�صاء ملا �صدر 

القرار على وجه���ه احلا�رص، وملا جاء 

االإ�صالمي���ة، تلك  خمالف���ًا للرغب���ات 

الرغبات القائمة على اأقد�ض �صيء عند 

امل�صلمني.

ي���ا �صاحب الفخام���ة: اإن دولتكم 

العظم���ى قد نزلت يف اأقط���ار اإ�صالمية 

اأخ���رى اأخ����ض بالذك���ر منه���ا تون�ض 

ومراك�ض ب�صورة احلماية التي هي اأقوى 

من الو�صاية واالنت���داب، فلم تتعر�ض 

قط يف تلك االأقطار لالأحوال ال�صخ�صية 

اأو ملا ر�صخ يف التقاليد الدينية، فحري 

بالدولة التي اتخذت لنف�صها هذا املبداأ 

اأن تبقى حمافظ���ة عليه يف هذا القطر 

االإ�صالم���ي ال���ذي يهمه���ا، وال �صك اأن 

تزيد مودة اأ�صدقائها فيه، واأنها لتزيد 

هذه امل���ودة باإبقاء اأح���وال امل�صلمني 

ال�صخ�صي���ة على ما كان���ت عليه، وال 

نظ���ن اأن نظ���ام االأح���وال ال�صخ�صية 

االإ�صالمية خمال���ف ال لل�صالمة العامة 

وال للم�صالح الفرن�صية يف هذه البالد 

حتى ي�صار اإىل تغيره وتبديله.

االإنكليزية  الدول���ة  اإن حليفتك���م 

وقد نزلت يف م�رص منذ ن�صف قرن، مل 

تتعر�ض يف اأي �صيء لل�صعائر الدينية 

االإ�صالمية، فاأحكام االأحوال ال�صخ�صية 

للم�صلم���ني ال تزال معم���واًل بها على 

مذهب واحد هو املذهب احلنفي بدون 

اأن ي�صط���دم العم���ل به���ا ب�صيء من 

م�صالح الطوائ���ف االأخرى وال باالأمور 

ال�صيا�صية.

وبعد م���ا تقدم، فلي�صم���ح لنا اأن 

نعر�ض ل���ه ما ال يخفي عليه مما جاء 

يف امل���ادة ال�صاد�صة من �صك انتدابكم 

للو�صاية على ه���ذا القطر ال�صادر من 

جمعية االأمم التي تن�ض فقرتها االأوىل، 

تن�ص���ئ الدول���ة املنتدب���ة يف �صورية 

ولبنان نظامًا ق�صائي���ًا ي�صون حقوق 

االأجان���ب والوطني���ني �صيان���ة تامة، 

وه���ذا قد مت وال �صاأن لن���ا فيه لتعلقه 

باالأمور، ثم جاء يف الفقرة الثانية من 

املادة املذكورة ما ن�صه، و�صمن اأي�صًا 

لالأهل���ني على اخت���الف مللهم احرام 

نظ���ام االأحوال ال�صخ�صي���ة وامل�صالح 

الدينية.

واإذا كان االأم���ر كذلك، فكيف تكون 

اأحوال هذه الطائفة ال�صخ�صية حمرمة 

بعد �ص���دور القرر 60 الذي ت�رصف فيها 

ت�رصفًا خمالف���ًا ل�رصيعتها، ت�رصفًا مل 

يجزه �ص���ك االنتداب على اأنه لو فر�ض 

امل�صتحي���ل وكانت هنال���ك اأ�صباب مل 

تقف عليها هذه الطائفة اقت�صت تغير 

اأحكام اأحوالها ال�صخ�صية التي �صمنتها 

لها الفقرة الثانية من املادة ال�صاد�صة 

املذك���ورة، فاإن���ه واحلالة م���ا ذكر، ال 

مندوحة من عر�ض هذا التغير املخالف 

ل�صك االنتداب املراد اإدخاله فيها على 

جمل����ض جمعي���ة االأمم للح�صول على 

موافقته علي���ه وبر�صاه قبل ن�رصه وال 

اأمر بالعمل مبوجبه وتبليغه للمحاكم 

ال�رصعية، والن�ض فيه على معاقبة من 

الثامنة  امل���ادة  باأحكام  يخالفه عماًل 

ع�رصة من �صك االنت���داب املذكور التي 

ن�صها )اأن ر�ص���ى جمل�ض جمعية االأمم 

لكل تغير ي���راد اإدخاله على ن�صو�ض 

ه���ذا االنتداب واج���ب ال مندوحة عنه( 

ونح���ن ال نظن اأن جمعي���ة االأمم تقره 

على ما هو عليه مع احتجاج الطائفة 

االإ�صالمي���ة، والذي ال ري���ب فيه عندنا 

اأن فخامتكم م���ن اأ�صد املحافظني على 

تطبي���ق �ص���ك االنت���داب، وه���ذا اأي�صًا 

هو املب���داأ الذي جرى علي���ه اأ�صالفكم، 

وبرهانًا على ذلك نورد ما جاء يف قرار 

مفو�صيتك���م رقم 753 املوؤرخ يف 2 اآذار 

1932 م���ا ن�صه يف حيثيات���ه )ومبا اأن 
من م�صلحة امل�صلمني االأدبية واملادية 

اأن تطبق اأحكام ال�رصيعة تطبيقًا تامًا( 

كما جاء فيه���ا اأي�صًا ما ن�صه )ومبا اأن 

من خ�صائ�ض ممث���ل احلكومة اأن يتخذ 

كل التداب���ر التي تنطب���ق على اأحكام 

ال�رصيع���ة الغ���راء(، وعلي���ه فال ميكن 

لفخامتك���م الت�صليم بو�ص���ع القرار 60 

املذكور مو�ص���ع التنفيذ قب���ل عر�صه 

عل���ى جمل�ض جمعي���ة االأمم واحل�صول 

على ر�صاه، وقبل اأخذ راأي جلنة علماء 

روؤ�صاء وحكام الطائفة االإ�صالمية، وهذا 

هو املاأمول من عدلكم واإن�صافكم.

وتف�صلوا بقبول فائق االحرام.
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�إىل  �مل����ر�أة  ب�شكل ع����ام، متي����ل 

�لوث����وق بالكلم����ات، يف حني مييل 

�لرجل ويعتمد ب�ش����كل �أ�شا�شي على 

�الأفع����ال، وال يث����ق �إال به����ا، فاملر�أة 

عندم����ا يتكلم معه����ا �لرجل بعذوبة 

متيل �إىل ت�شديق����ه على �لفور، حتى 

و�إن كان كالمه �ملع�شول ال يتفق مع 

ت�رصفاته، يف ح����ني �أن �لرجل يحلل 

ت�رصفات �ملر�أة وردة فعلها، وال يهتم 

مل����ا تقوله، لكنه يعتمد على �الأفعال 

يف تكوين �لر�أي.

�لتناق�����ض بني �الأق����و�ل و�الأفعال 

ُيعّد م�شكلة يف �أي عالقة �رتباط، لذ� 

�حرت�شي وكوين حذرة يف �لتعامل �إذ� 

�أحببِت �أحد هوؤالء �لرجال:

- �لذي يطلب منك �مل�شاعدة حتى 

ي�شبح جاهز�ً: هذ� �لنوع من �لرجال 

يكون د�ئمًا منخرطًا يف م�شاعر عدم 

�الإح�شا�����ض باالأم����ان، ويتكلم غالبًا 

عن م�شكالت����ه هو، ول����ن يتكلم عن 

م�شكالتك �أبد�ً، لكنه يحتاج �إىل �أنثى 

بجانب����ه كي ي�شعر كم هو مهم، لذلك 

فه����و يحتفظ بها ع����ن طريق عبارة 

»كوين معي حت����ى �أ�شبح جاهز�ً«، 

لكن �علمي �أنه لن ي�شبح جاهز�ً يف 

يوم من �الأي����ام، وال ميكنك �العتماد 

عليه كزوج يف �مل�شتقبل.

- �لرج���ل �لذي يرتك �ملر�أة تتحدث 

يف �أم���ور �لزو�ج وين�شت لها، �شيرتكك 

تتحدثني ع���ن �أمور �ل���زو�ج و�خلطط 

�مل�شتقبلية، الأنه يع���رف �أنك حتلمني 

به���ذ�، ويناق�ض مع���ك �لتفا�شيل: �أين 

يقع بني �لزوجي���ة، ونوع �الأثاث �لذي 

ُيفر�ض د�خل بيتكم، وعن �أ�شماء �الأوالد 

�لبنات، وكل �ش���يء، وعندما ت�شاألينه 

مباذ� حتلم �أنت؟ �شيقول لك: »�أي �شيء 

حتلمي به حبيبت���ي«.. كل هذ� �لكالم 

جمي���ل، ولكن �نظ���ري �إىل �أفعاله، فاإن 

مل جت���دي �أي فع���ل من���ه فاعلمي �أن 

ه���ذ� �لرجل لن ي�شل���ح �أن يكون زوج 

�مل�شتقبل.

- �لرجل �لذي يطالبك باأن تتحملي 

مع���ه جمي���ع �الأعباء، هو ن���وع يجد 

�الأع���ذ�ر �ملنطقية و�ل���ردود �ملنا�شبة 

للهروب م���ن �حلديث ع���ن م�شوؤولية 

بالعمل  بان�شغاله  �لزو�ج، متحجج���ًا 

�أو مب�شاكله �لعائلية، �أو مع �أ�شدقائه، 

و�لقاع���دة �لذهبية تفيد ب���اأن �لرجل 

كثري �الأعذ�ر و�لتربير�ت غالبًا ما يكون 

كاذبًا.

- �لرجل �ل���ذي يدعوك لال�شتمتاع 

�أواًل، ويظل معك فقط من �أجل �ال�شتمتاع 

لي�ض �أكرث، معت���رب�ً �لعالقة معك فيها 

�لكثري من �لت�شويق و�الإثارة، ومغامرة 

بالن�شبة �إليه، يخو�شها كي يت�شلى، لن 

جت���دي لديه �أي خطط م�شتقبلية لبناء 

حياة م�شتق���رة، وال يحلم بطفل منك.. 

ه���ذ� �لنوع لن تكفيه �مر�أة و�حدة �أبد�ً، 

فقد �عتاد على �ال�شتمتاع و�ملغامر�ت 

و�لت�شويق، وكلما حتدثِت معه يف �أمور 

�لزو�ج تغرّيت تعب���ري�ت وجهه مردد�ً 

جملة ه���ذ� �لنوع من �لرج���ال: »�أنِت 

تف�شدين �للحظ���ات �حللوة«، ويدعوك 

ب�»�لنكدي���ة«.. ه���ذ� �لن���وع �خلبيث 

يح���اول �أن يك�ش���ب �حل���و�ر ل�شاحله، 

لتبدئي �أنت مب�شاحلته، و�إن مل تبادري 

بذلك ي���رتكك ويذهب ملغام���رة �أخرى 

وجتربة �أكرث متعة.

وهناك �أن���و�ع من �لرجال جتنبيهم 

من �لبد�ية:

�ل�شخ�شي���ة: مهما كنِت  - �شعيف 

قوية فاأنِت بحاجة �إىل رجل قوي يقف 

�إىل جانبك ويحميك.. رجل ميلك �لقر�ر، 

ف���اإذ� كان زوجك �شعي���ف �ل�شخ�شية 

فلن تتمّكني من مو��شلة �حلياة معه، 

فقب���ل �لزو�ج كان يعتمد على و�لده �أو 

و�لدت���ه �أو �أ�شحاب���ه يف �تخاذ �لقر�ر، 

وبعد �لزو�ج �شيثقل �حلمل يف �العتماد 

عليك.

- �لفا�شل: �لرجل �لفا�شل يف عمله 

ويف �إد�رة حيات���ه �شيجع���ل حيات���ك 

جحيمًا، ب���ل و�شيك���ره جناحك، ويف 

بع�ض �الأحيان �شيجرّك معه للف�شل، فال 

تنزعجي من �لرج���ل �مل�شغول بعمله 

بال�شاعات، فهذ� دليل على جناحه.

- �ملدمن: لي����ض �لق�شد هنا �إدمان 

�لكح���ول و�ملخ���در�ت فق���ط، فهي من 

�ملحرمات وال د�ع���ي ملناق�شتها، لكن 

�الإدم���ان �أي�شًا ي�شم���ل �ن�شغاله �لد�ئم 

و�مل�شتم���ر باالأمور �الأخ���رى.. يجب �أن 

تاأخذي �الأولوية يف حياته.

- �ل���كاذب: �علم���ي �أن �لكذب هو 

ى بالكذبة  �لك���ذب، وال يوجد م���ا ي�شمَّ

�لبي�ش���اء الإنقاذ �ملوق���ف، مهما كان 

�شغري�ً، فمن يكذب يف �الأمور �لب�شيطة 

يكذب يف �لكب���رية، فالرجل �لكاذب ال 

�أمان له.

- �للعوب )متع���دد �لعالقات(: هذ� 

�لن���وع من �لرجال من �ل�شهل �أن تقعي 

يف ع�شقه، فلديه �لق���درة على �للعب 

عل���ى �أوت���ار �مل�شاعر ب���كل �شهولة، 

و�أن���ت ل�شت �الأوىل �لت���ي يفعل معها 

ه���ذ�، ولن تكوين �الأخ���رية، فمن �عتاد 

على �لعالقات �لكثرية لن تكفيه �مر�أة 

و�حدة..

رمي �خلياط

ب 
ُّ
أسوأ أنواع الرجال.. بين الحذر والتجن

ت�شتك��ي العدي��د م��ن الأمه��ات من ع��دم تركيز 

اأبنائه��ن يف الدرا�ش��ة، وع��دم ا�شتيع��اب درو�شهم، 

وم��ن �شع��ف ذاكرتهم، لذل��ك ين�ش��ح اخت�شا�شيو 

التغذية هوؤلء الأمهات باإعادة تنظيم اأ�شلوب تغذية 

اأبنائه��ن، والهتم��ام بتناول الأغذي��ة التي ت�شاعد 

على تقوية الذاك��رة وتن�شيط الذهن، فالأغذية التي 

حتتوى على فيتامني »C« ت�شاعد ب�شكل فّعال على 

تن�شي��ط الذاك��رة وتقويته��ا، كالربتق��ال والليمون 

والأنانا�س، كما اأن تناول الأطفال للموز والفراولة 

والعنب ي��وؤدي الدور نف�شه، وذل��ك لحتوائهم على 

ع��دد م��ن الفيتامين��ات واملعادن الت��ي تعمل على 

تن�شيط الذاكرة.

كم��ا ُين�ش��ح اأي�ش��ًا ب���رورة تن��اول اخل�شار 

الطازج��ة، ل �شيما التي حتت��وي على مواد م�شادة 

للأك�ش��دة، مثل اخل���س وامللفوف واخلي��ار واجلزر، 

وال�شلط��ة ب�ش��كل يوم��ي، وذلك لحتوائ��ه على عدد 

كبري من الأغذية امل�شادة للأك�شدة.

اإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، لب��د ل��كل اأم اأن تهتم بتقدمي 

الغذاء املتوازن لطفلها، ول بد اأن حتتوي الوجبات 

الرئي�ش��ة عل��ى ن�شب مت�شاوية م��ن احلبوب الكاملة 

واخل�شار والفاكه��ة واحلليب واللحوم، لأنها حتفز 

الذاكرة.

خ��رباء تغذي��ة الأطف��ال يلفت��ون اإىل اأن تناول 

البقولي��ات ب�ش��كل منتظم اأ�شا�شي مل��ن يعانون من 

�شع��ف الذاك��رة، كم��ا اأن تن��اول الألب��ان بجمي��ع 

منتجاتها واللحوم وبدائلها لها دور هام يف حتفيز 

الذاك��رة وتقويتها، وذل��ك لحتوائهم على فيتامني 

»ب«، واأي�ش��ًا تن��اول الأ�شم��اك وجمي��ع املنتجات 

البحرية ُيعترب بديًل للحوم، وله الفائدة نف�شه.

اإ�شاف��ة اإىل م��ا تقدَّم، فاإن لتن��اول امللوخية 

اأهمي��ة كب��رية بالن�شب��ة اإىل م��ن يعان��ون م��ن 

�شع��ف الذاكرة، فهي تعمل عل��ى تن�شيط الذاكرة 

اإىل غناه��ا  الذهني��ة، ويرج��ع ذل��ك  والق��درات 

بعن�ر الف�شفور.

يف املقاب��ل، يح��ّذر اخت�شا�شي��و التغذي��ة من 

الإفراط من تن��اول الدهون والن�شويات لأنها ترفع 

ن�شب��ة الدهون يف الدم، فت�شيق ال�رايني ول ي�شل 

الدم والغذاء اإىل املخ، مما يوؤدي اإىل �شعف الذاكرة.

• تناول �حل�شاء
- الأداة املنا�شب��ة لتناول احل�شاء هي امللعقة 

م��ن دون �شك، لكن يف حال تعّث عليك تقطيع 

��ع ح�شاء الب�شل  اجلبن��ة ال�شائحة كما يف و�شْ

مث��ًل، ميكن��ك ال�شتعان��ة بال�شوك��ة وال�شكني 

ا�شتغن��ي  بعده��ا  �شغ��رية،  اإَرب��ًا  لتقطيعه��ا 

عنهما لت�شتخدمي امللعقة، وذلك منعًا لتكاثر 

الأدوات حولك على املائدة.

- نتن��اول احل�ش��اء ل ن�ربها، تذّك��ري دائمًا 

ه��ذه القاع��دة، لأّن ذل��ك يعن��ي اأنن��ا نرت�شف 

احل�ش��اء من دون اإ�ش��دار اأي اأ�شوات، من جهة 

اأُخ��رى اإي��اك اأن ترفع��ي »الزبدي��ة« وتتناويل 

احل�ش��اء منه��ا مبا���رة، فذل��ك خ��رق مبا�ر 

لآداب اللباقة.

- غالب��ًا م��ا تقدَّم قط��ع »الكروت��ون« اأو قطع 

اخلب��ز املحّم���س مع احل�ش��اء، ف��اإذا ُقدِّمت يف 

وع��اء م�شرتك بين��ك والآخرين، ف��ل تن�شي اأن 

ت�شتعملي امللقط ل�شحبها من الطبق، من ناحية 

اأخ��رى، �شعي 3 اإىل اأربع قطع من »الكورتون« 

يف طبقك ل اأكث، وكليها قبل اأن تتل�شى كليًا.

• عيد�ن �ل�شو�شي
بوظيفته��ا  ال�شو�ش��ي  عي��دان  ُت�شب��ه   -

ال�شوك��ة، فاأن��ت ت�شعينها يف فم��ك وتلم�س 

لعاب��ك ب�شكل كامل، ل��ذا ل ميكنك ا�شتعمالها 

يف الأطب��اق العاّم��ة ك��ي ل تلم���س  قط��ع 

ال�شو�شي الأخرى. 

- عي��دان ال�شو�ش��ي لي�ش��ت لعب��ة عزيزتي، 

ف��ل مترريها على �شع��رك، ل تق�شمي اأطرافها 

باأ�شنانك، ول تلم�شي اأطرافها بيدك. 

- كي ل تّت�شخ العي��دان التي ت�شتعملينها، 

فمكانه��ا يك��ون يف القاع��دة اخلا�ش��ة به��ا؛ 

ُتثبتينها فيها حني ل تريدين ا�شتعمالها.

- لي�ش��ت عيدان ال�شو�ش��ي الغر�س املثايل 

لت�شحبينه��ا مع��ك اإىل املن��زل كت��ذكار م��ن 

املطع��م الياب��اين، لأّنه��ا ل ُتغ�ش��ل و�شتحتفظ 

ببقايا ورائحة ال�شمك. 

- ا�شتعمل��ي دائم��ًا ع��وَدي ال�شو�ش��ي معًا، 

ف��ل ت�شتعملي واحداً منهم��ا ل�شّك قطع الطعام 

وتناولها، فهذا خطاأ فا�شح.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

أغذية تقّوي ذاكرة ابنك
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منوعات

و�ملطاعم  �ملنازل  معظم 

ت�شتخدم زيت �لذرة يف �لقلي، 

وهو �لزيت �الأكرث �رصر�ً ل�شحة 

در��شة  ح��ذرت  فقد  �الإن�شان، 

يحتوي  �لذرة  زيت  �أن  حديثة 

�لتي  �مل�شبعة  �لدهون  على 

ت�شبب �أمر��ض �لقلب، كما �أنه 

غري  �لدهون  على  يحتوي  ال 

�إليها  يحتاج  �لتي  �مل�شبعة 

بالدهون  غني  بل  �الإن�شان، 

�لتي  �مل��ت��ع��ددة  �مل�شبعة 

 »HDL«�ل� خف�ض  �إىل  توؤدي 

�ل��ك��ول��ي�����ش��ت��ريول �جل��ي��د 

�لكولي�شتريول   »LDL«�و�ل

�ل�شيئ.

قد  �لدر��شة  ُمعّدو  وك��ان 

�إىل  �شابق  وق��ت  يف  �أ���ش��ارو� 

�إثبات  مت  �لذي  �لذرة  زيت  �أن 

�أحد  هو  بالبد�نة،  �ت�شاله 

�ملكونات �لرئي�شية يف جميع 

�لتي  تقريبًا  �الأطعمة  �أن��و�ع 

وقد  �ملطاعم،  يف  بيعها  يتم 

�لبطاطا  على  �لعلماء  رّك��ز 

ب�  ت�شاهم  �أنها  مبا  �ملقلية، 

�حلر�رية  �ل��وح��د�ت  من   ٪20
وظهر  �ل�رصيعة،  �لوجبات  يف 

�أن 7 من �أ�شل 10 من �شال�شل 

تبيع  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ط��اع��م 

�لذرة،  بزيت  �ملقلية  �لبطاطا 

20٪ فقط من �ملطاعم  مقابل 

حني  يف  �خلا�شة،  �ل�شغرية 

�ملطاعم  من   ٪11 ت�شتخدم 

�ملطاعم  من  و٪7  �ل�شغرية 

على  يحتوي  مزيجًا  �لكربى 

�لذرة،  زيت  من   ٪50 من  �أكرث 

�لرخي�شة  �لزيوت  من  كونه 

و�ملنت�رصة،  غذ�ئيًا  و�لفقرية 

الأن نكهة زيت �لذرة �ملحايدة 

�أك��رث  على  حتى  تغطي  ل��ن 

�الأطباق ح�شا�شية، مثل �ل�شمك 

نقطة  فاإن  و�أي�شًا  �خل�شار،  �أو 

مما  ن�شبيًا،  عالية  تدخينه 

لال�شتعمال،  بًا  حمبَّ جعله 

�أن �حلقول  �أن نن�شى  من دون 

منتجي  �أق��وى  من  �الأمريكية 

يرّوجون  جعلهم  مما  �ل��ذرة، 

ه�شتريي  ب�شكل  �ل��ذرة  لزيت 

�ملا�شي،  �لقرن  نهايات  يف 

مما جعله يف �ملقدمة كعادة 

عندما  �الأمريكية  �لر�أ�شمالية 

تروج لفكرة مربحة.

�لتغذية:  علماء  وي�رصح 

على  �لوحيد  �لعلمي  �ملاأخذ 

زيت �لذرة �حتو�وؤه على كثري 

من �الأحما�ض �لد�شمة متعددة 

polyunsa t »ريري �مل�شبعة 

 ،»urated fatty acids
�إىل  �لدر��شات  �أ�شارت  و�لتي 

�مل��وج��ودة  �ل��ده��ون  �أن ه��ذه 

ب�رصطان  مرتبطة  �ل��ذرة  يف 

ل�رصطان  وم�شبب  �لربو�شتاتا، 

�لثدي عند �لن�شاء، �إ�شافة �إىل 

�أن ��شتخد�م زيت �لذرة بكرثة 

يعر�ض  و�لقلي  �لطبخ  يف 

�لبد�نة، وما  �الأ�شخا�ض خلطر 

ير�فقها من �أمر��ض، كال�شكري 

و�رتفاع  �لدماغية،  و�لذبحات 

وت�شلب  �ل�شار،  �لكول�شرتول 

من  يت�شبب  �ل��ذي  �ل�رص�يني 

لالأك�شدة  �لزيت  تعر�ض  جر�ء 

عند ��شتخد�مه يف �لقلي على 

�أن  درجات حر�رة عالية، كما 

ل  يعّجّ ��شتخد�مه  يف  �الإفر�ط 

يف ظهور عالمات �ل�شيخوخة 

لدى �لن�شاء. 

�ل�شابقة  �الأ���رص�ر  لتجنب 

�حتمالية  ت��زي��د  ق��د  �ل��ت��ي 

ح��دوث��ه��ا ب��وج��ود �ل��ع��ام��ل 

وقلة  �لعائلة،  يف  �ل��ور�ث��ي 

�لنظام  و�ف��ت��ق��ار  �حل��رك��ة، 

و�لفاكهة،  لالألياف  �لغذ�ئي 

�لتغذية  �خت�شا�شيو  ين�شح 

با�شتخد�م زيت �لذرة يف �آخر 

مرحلة من مر�حل �لطبخ، كي 

�لعالية،  للحر�رة  يتعر�ض  ال 

يوميًا  بامل�شي  يو�شون  كما 

وتناول  �شاعة،  ن�شف  مل��دة 

وجبات �شغرية، و�البتعاد عن 

�لدهون يف �لطعام.

بع�ض  ي��رى  �ملقابل،  يف 

�الأطباء، وبناء على خال�شات 

�لزيوت  �أن  و�أبحاث،  در��شات 

�لذرة،  زيت  ومنها  �لنباتية، 

الأنها ال  غري م�رصة بال�شحة، 

حتتوي على �لدهون �مل�شبعة 

�مل�����ش��ادر  ت��ك��رث يف  �ل��ت��ي 

كالزبدة  �حليو�نية  �لغذ�ئية 

�أي  �أن  وي��وؤك��دون  و�ل�شمن، 

�أ�رص�ر �شحية حمتملة �حلدوث 

من جر�ء ��شتخد�م زيت �لذرة 

بكميات  ��شتهالكه  يف  تكمن 

بالكمية  و�ل��ق��ل��ي  ك��ب��رية، 

و�حدة،  مرة  من  �أكرث  نف�شها 

م�شريين �إىل �أن زيت �لذرة له 

�الإن�شان،  ل�شحة  عديدة  فو�ئد 

�إنه يقي ويعالج بع�ض  حيث 

�ملثانة،  كالتهابات  �الأمر��ض، 

�لكول�شرتول  ن�شبة  وتخفي�ض 

�جل�شم  وين�ّشط  �ل���دم،  يف 

�ملاء،  و�حتبا�ض  �لورم  ومينع 

و�حدة  ملعقة  تناول  �أن  كما 

يقلل  يوميًا  �ل��ذرة  زي��ت  من 

باأمر��ض  �الإ�شابة  من خطورة 

على  �حتو�ئه  ب�شبب  �لقلب، 

كما  �مل�شبعة،  غري  �ل��ده��ون 

ن�شبة  خف�ض  يف  ُي�شهم  �أن��ه 

ت�شلب  وع��الج  �لكول�شرتول 

�أنه ال يحتوي  �ل�رص�يني، ومبا 

�ل�شار  �ل��ك��ول�����ش��رتول  على 

�ل�رص�يني  ي�شبب م�شاكل  �لذي 

�أحما�ض  على  وال  و�لقلب، 

فال  �لت�شبع،  عدمية  �أحادية 

جدر�ن  على  �رصر  �أي  ي�شكل 

للج�شم،  �ل��دم��وي��ة  �الأوع��ي��ة 

مب��ادة  غني  �أن���ه  خ�شو�شًا 

�لتكوفريول، وهي �ملادة �لتي 

�جل�شم،  د�خل  �الأك�شدة  متنع 

مما يحمي �الإن�شان من خماطر 

�ل�شو�رد �حلرة �لتي ت�شهم يف 

و�إ�شابة  �جل�شم،  خاليا  تدمري 

باخللل  �أع�شائه  م��ن  كثري 

�لوظيفي.

�أف��ق��ي

1 قائل �لعبارة: »�لبحر من ور�ئكم و�لعدو �أمامكم«
2 �أعطى ر�أيا خبري� / �إعادة تدوير �ملو�د �لطبيعية

3 �لبل���د �لوحيد يف �لعامل �ل���ذي ال ي�شع ��شمه على طو�بع 
�لربيد / حرف نفي.

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع �الأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 ن�شف قارب / ن�شف �أر�شل
5 م�رصحية �شيا�شية قدمها دريد حلام

6 هو�دة / ن�شف نا�شط
7 مدين���ة �أ�شباني���ة يف �أفريقيا حماطة 
باأر��ض مغربية / يقرتب كثري� يف �لقيمة 

�أو �لعدد

8 خلف )بالعامية( / منا�شبة تعود ب�شكل 
م�شتمر / ن�شف ر�جع

9 رئي�ض �أميكي �شاب���ق ��شتهر بف�شيحة 
لون�شكي

10 مدينة ترفيهي���ة �مريكية كبرية منها 
ن�شخة يف فرن�شا

ع��م���ودي

1 ق���ارن يف �حلجم لريى مدى �لتطابق / 
�شقوط

2 جعل �الآخر �رصيكا / نظام نقل �لر�شائل
3 م�شاركة يف �الأف���كار حول مو�شوع ما 

/ ما بعده.

4 جمموع �حتياج���ات �ملكتب من �لورق 
و�الأق���الم وغري ذلك / حرف���ان من كلمة 

)كزبرة(.

5 ن�شف مرك���ز / و�شع �ل�شيء يف �لركن 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
ومبعنى �عتمد عليه

6 كريه �لر�ئحة / مت�شابهات
7 طي���ب �لطع���م و�ر�ئح���ة / عا�شم���ة �روبية 

)معكو�شة(

8 ن�ش���ف يرجو / حمام بخ���ار حديث / ن�شف 
تايل.

9 �ملر�أة �لتي ال زوج لها �أو �لرجل �لذي ال زوجة 
له / خالون من �لنجا�شة.

10 فاكهة كاخلوخ / زناد )مبعرثة(.

زيت الذرة عدو قلب اإلنسان

w w w . a t h a b a t . n e t
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هل ينجح عنتر و»سوني« 
أبطال أوروبا: تأهل مبكر لبايرن ميونيخ ومانشستر سيتيفي قيادة منتخب لبنان إلى نهائيات كأس آسيا؟

لن يك���ون منتخب لبن���ان يف لقاء 

الإياب اأمام الكويت على اأر�ض الأخرية، 

�سمن ت�سفي���ات كاأ�ض اآ�سي���ا، كما كان 

يف مباراة الذه���اب يف بريوت، بوجود 

جنمني من ط���راز عاملي هما ر�سا عنرت 

و»�سوين«؛ الالعبان قادران على القيام 

ب���اأدوار يف غاي���ة الأهمي���ة، فر�سا هو 

الذي  الإيقاع ومي���زان املنتخب  �سابط 

افتق���ده لبنان يف املباري���ات املا�سية، 

حيث ب���دا وا�سحًا الف���راغ الذي خلفه 

اعتزاله اللعب دوليًا.

اأما »�سوين« فهو هداف طال انتظاره 

من اجلمهور اللبناين، وقد �سبقته �سمعته 

اإىل لبن���ان، علمًا اأنه برهن عن اإمكانات 

عالية يف املباراة الوحيدة التي خا�سها 

مع املنتخب حت���ى الآن، والتي جمعت 

لبنان وعمان ودي���ًا وانتهت تعادلية 1 

- 1، يف اأي���ار املا�سي، حيث �سجل هو 

نف�سه هدف لبنان.

ويعود عنرت اإىل املنتخب مبعنويات 

عالية بعد اأن اخت���ري كاأف�سل لعب يف 

مرك���زه يف خط الو�سط م���ن قبل رابطة 

الدوري ال�سيني للمحرتفني. 

ولع���ب عنرت 128 مب���اراة مع فريقه 

�ساندون���غ وهو رقم قيا�سي لالعب الذي 

اعترب اأف�سل اأجنب���ي يف تاريخ النادي، 

كما اختري كواح���د من اأف�سل 10 اأجانب 

لعبوا يف الدوري ال�سيني.

ومتكن ر�سا عنرت من قيادة �ساندونغ 

اإىل دوري اأبط���ال اآ�سي���ا للمو�سم املقبل 

بحلول���ه و�سيفًا لغوانغ���زو الذي اأحرز 

اللقب بقيادة املدرب الإيطايل مارت�سيلو 

ليبي، و�سجل عنرت ثمانية اأهداف، اإ�سافة 

اإىل �سناعته لعدد كبري من الأهداف.

وت�ساف اإجنازات عنرت مع �ساندونغ 

يف  الناج���ح  الح���رتايف  �سجل���ه  اإىل 

لهامبورغ  لع���ب  حيث  البوند�سليغ���ا، 

وفرايبورغ وكولن عل���ى مدار 8 �سنوات 

قب���ل اأن ينتق���ل اإىل ال���دوري ال�سيني 

وينج���ح بعد اأق���ل من مو�س���م ون�سف 

باإح���راز لقب ال���دوري والكاأ����ض لفريق 

�ساندون���غ ليونينغ، ويعترب عنرت اأف�سل 

لعب اأجنبي لعب يف �سفوف �ساندونغ 

ع���رب التاري���خ، وكذلك اأك���ر من �سجل 

الأهداف يف تاريخ النادي.

وعل���ى رغم اأن ر�سا لي����ض مهاجمًا 

لكنه يتمت���ع بروؤية وا�سع���ة للملعب، 

وبنقل الكرة من مكان اإىل اآخر ب�سهولة، 

النتق���ال من  وكذل���ك يتمي���ز ب�رسعة 

الهجوم اإىل الدفاع والقيام بدور �سانع 

الألع���اب ولعب الرت���كاز كذلك الكرات 

الراأ�سي���ة، كما ميلك عن���رت »كاريزما« 

القائد احلقيقي داخل امل�ستطيل الأخ�رس، 

ما جعله يحظى بثقة املدربني.

و�ستع���اون ر�سا يف منطق���ة البناء 

والتموين يف و�س���ط املنتخب اللبناين، 

عنا�رس جديدة، فب���دًل من هيثم فاعور 

وح�س���ني دقيق، �سيك���ون حمزة �سالمي 

�ساعد دفاع ال�سف���اء الذي منحه املدير 

الفن���ي الإيطايل جيو�سيب���ي جيانيني 

ثقته، كما �سيلعب اإىل جانب ر�سا ح�سن 

�سعيتو »موين« عبا�ض عطوي )النجمة( 

اأو عطوي )العهد(.

اللبنانيون الكثري من ح�سن  وينتظر 

�سع���د املع���روف ب�»�س���وين«، هو من 

موالي���د 1992 يف ديرب���ورن يف ولي���ة 
ميت�سيغن الأمريكي���ة، ويلعب يف مركز 

املهاجم م���ع �سبورتينغ كن�سا�ض �سيتي 

بعدما قدم اإليه من ميت�سيغن ولفرينز.

وب���داأ �سع���د لع���ب ك���رة القدم يف 

ثانويته، حي���ث كان من ذوي املهارات، 

القيا�سي���ة يف ت�سجيل  الأرق���ام  وك�رس 

الأه���داف م�سّج���اًل 76 هدف���ًا يف �سنته 

الأوىل، و172 يف �سنت���ه الثانية، اإىل 51 

متريرة حا�سمة، الأمر الذي جذب الأنظار 

الأوروبي���ة اإليه، لكن ناديه احلايل الذي 

يلع���ب يف دوري املحرتفني )MLS( ظفر 

بخدماته عام 2011.

وخ�سع »�س���وين« لفرتة جتربة مع 

ماينت�ض الأملاين، لكن العقد مع الفريق 

الأمل���اين مل ُير�ِض وال���د الالعب، فبقي 

جنل���ه يف الوليات املتح���دة، وخا�ض 

»�سوين« ع���دة مباريات م���ع منتخب 

الولي���ات املتحدة لل�سب���اب )دون 20 

�سنة(.

و�سيقود قلب دفاع الظفرة الإماراتي 

بالل جنارين دفاع املنتخب اللبناين اإىل 

جان���ب حممد علي خ���ان املحرتف يف 

بي كي هاك���ن ال�سويدي، وعلى الأطراف 

�سيلع���ب علي حم���ام اإىل اليمني ووليد 

اإ�سماعيل ي�ساراً.

اأم���ا يف الهج���وم فتب���دو اخليارات 

املتاحة اأم���ام جيانيني عديدة بوجود 

حمم���د غ���دار ال���ذي تاأل���ق يف مباراة 

الذه���اب، حيث �سجل اله���دف اللبناين، 

وح�س���ن معتوق اخلطري على اجلناحني، 

ورمبا يخترب امل���درب الإيطايل يف هذه 

املباراة الالع���ب عدنان حيدر املحرتف 

يف الرنوج.

وما تزال جمي���ع الحتمالت واردة 

التي يت�سدرها  الثاني���ة  يف املجموعة 

املنتخب الإيراين ب�7 نقاط، اأمام الكويت 

)5( ولبن���ان )4(، فيما ل متلك تايالند اأي 

نقطة.

وميلك منتخب لبن���ان فر�سة جيدة 

لبل���وغ النهائي���ات، فه���و �سيلعب مع 

الكوي���ت على اأر����ض الأخ���رية يف 15 

ت�رسين الثاين اجل���اري، قبل اأن ي�ستقبل 

اإيران املت�سدرة يف 19 منه يف بريوت.

و�سبق للبنان اأن انت���زع فوزاً غاليًا 

م���ن الكويت على اأر�سه���ا بهدف نظيف 

ملحمود العلي يف ت�سفيات كاأ�ض العامل، 

ح���ني متكن اأي�سًا من التغلب على اإيران 

بهدف لر�سا عن���رت، الذي �سيقود »اأبناء 

الأرز« جم���دداً يف �سعيه���م للتاأهل اإىل 

نهائيات كاأ�ض اآ�سيا للمرة الثانية، بعد 

الأوىل يف الع���ام 2000 حني ا�ست�ساف 

لبنان النهائيات على اأر�سه.

اإرباك كويتي

ل يب����دو منتخب الكويت يف اأف�سل 

حالته، قبل مواجهة لبنان، فالغيابات 

والعتذارات الكثرية دعت اجلهاز الفني 

بقيادة املدرب الربازيلي جورفان فيريا 

اإىل تاأجيل التدريب����ات، اأكر من مرة، 

لإعطاء الالعب����ني ق�سطًا من الراحة ل 

�سيما اأن نهائي كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي، 

والذي جمع الكويت والقاد�سية ا�ستنفد 

كثرياً من طاقة الالعبني.

هذا ومن املقرر اأن يخو�ض منتخب 

الكويت مباراة ودي����ة اجلمعة املقبل 

اأم����ام ماليزيا عل����ى اأن يغ����ادر بعد 

املب����اراة اإىل اأب����و ظب����ي للدخول يف 

مع�سكر تدريبي حتى 13 اجلاري، حيث 

اإىل الكويت ا�ستعداداً ملواجهتي  يعود 

لبن����ان وتايالن����د يف 15 و19 اجلاري 

يف اإط����ار مناف�سات املجموعة الثانية 

الآ�سيوي����ة املوؤهلة لكاأ�ض  للت�سفيات 

اآ�سيا يف اأ�سرتاليا.

و�سم����ت قائم����ة الأزرق الالعبني: 

حمم����د فريح، طالل ناي����ف، �سليمان 

عب����د الغف����ور، فهد الر�سي����دي، نواف 

اخلالدي، عادل مطر، �سعود الأن�ساري، 

�سيف احل�سان، �سال����ح ال�سيخ، عامر 

معتوق، م�ساعد ن����دى، طالل العامر، 

ال�سف����ريي، فهد  اأحمد  اأحمد عج����ب، 

عو�����ض، وليد علي، ج����راج العتيقي، 

ح�سني حاكم، �رسي����دة ال�رسيدة، عبد 

الكندري،  اله����ادي خمي�ض، م�سع����ب 

فهد الهاجري، عب����د العزيز امل�سعان، 

ح�سني فا�سل، يو�سف نا�رس.

 

ت�سكيلة منتخب لبنان

حلرا�س���ة املرم���ى: عبا����ض ح�س���ن 

مهن���ا  لري  ال�سوي���دي(،  )الف�سب���ورغ 

)الأن�سار(، ربيع الكاخي )الإخاء(.

للدفاع: علي حم���ام وليد اإ�سماعيل 

)النجمة( ح�سن �ساه���ر )ال�ساحل(، نور 

من�س���ور وحممد زي���ن العابدين طحان 

)ال�سف���اء(، املعتز ب���اهلل اجلنيدي )دبا 

الفجرية الإماراتي( بالل �سيخ النجارين 

)الظفرة

الإماراتي(، حممد علي خان )بي كي 

 هاكن ال�سويدي(، حممد حمود )الأن�سار(.

للو�سط: ر�سا عنرت )�ساندونغ ال�سيني(، 

حمزة �سالم���ي )ال�سفاء(، حممد �سم�ض، 

عبا����ض اأحمد عط���وي )النجمة(، خ�رس 

�سالمي )نفط مي�سان العراقي(، عبا�ض علي 

 عطوي )العهد(، ربي���ع عطايا )الأن�سار(.

للهج���وم: ح�س���ن معت���وق )الفج���رية 

الإماراتي(، ح�سن �سعيتو وح�سني عوا�سة 

)العهد(، حممد حيدر )الحتاد ال�سعودي(، 

عدنان حيدر )�ستابيك الرنوجي(، حممود 

)الأن�سار(، ح�س���ن �سعد )كن�سا�ض  كجك 

الأمريكي(، حممد غدار )من دون ناد(.
�سوين 

ل
ه
تاأ

ل
با

ن 
ير

با
ي 

عب
ل
ة 

ح
فر

با
غ
و
ب
ل 

و
ب
ض 

�
و
نت

ف
و
ج

ب 
ع
ل
م 

ما
 اأ
ه
�س

راأ
ب
اً 
د
سد

�
م
ل 

ي
با

ث 
ي
ار

غ
د 

ي
در

م
ل 

يا
 ر

م
ج

ها
م

ريـــاضـة22
) العدد 286(  اجلمعة - 8 ت�شـرين الثاين - 2013



أبطال أوروبا: تأهل مبكر لبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
وا�سل نادي����ا بايرن ميونيخ 

الأملاين حامل اللقب ومان�س�سرت 

�سيت����ي الإنكلي����زي نتائجهم����ا 

الرائع����ة يف امل�سابق����ة القارية 

العريقة، وحج����زا بطاقاتيها اإىل 

ال����دور الثاين م����ن دوري اأبطال 

اأوروب����ا لكرة القدم، قبل جولتني 

من نهاية دور املجموعات.

وخرج فريقا جوفنتو�ض وريال 

مدريد »حبايب« بتعادلهما 2 – 

2 على اأر�ض ملعب »جوفنتو�ض 
ارينا« يف تورينو، و�سجل للريال 

ارتورو  ولليويف  وبايل،  رونالدو 

فيدال )من �رسبة جزاء( وفرناندو 

لورنتي.

وكان الريال بحاجة اإىل الفوز 

ليتاأه����ل ر�سميًا اإىل الدور الثاين، 

اأهلته  النتيج����ة  اأن ه����ذه  علمًا 

عمليًا بعد اأن رف����ع ر�سيده اإىل 

10 نقاط، فيم����ا رفع جوفنتو�ض 
ر�سي����ده اإىل 3 نقاط واأ�سبح يف 

حاجة للنقاط ال�ست من مباراتيه 

الأخريتني كي ي�سمن التاأهل.

واأخف����ق جوفنتو�ض يف الثاأر 

خل�سارته 2-1 ذهابًا على ملعب 

�سانتياغو برنابيو واإنعا�ض اآماله 

يف بلوغ الدور الثاين للم�سابقة 

التي يحل����م بلقبه����ا الأول منذ 

1996 والثالث يف تاريخه.
واأكدت املب����اراة اأهمية الدور 

الذي يلعبه هداف الريال وهداف 

امل�سابق����ة حت����ى الآن ال����دويل 

رونالدو  كري�ستيان����و  الربتغايل 

)8 اأه����داف( يف فريقه، اإىل جانب 

الذي  باي����ل  غاري����ث  الويل����زي 

املباريات  يف  توهج����ه  ا�ستعاد 

الأخرية لفريقه.

طابعًا  املواجه����ة  واكت�سبت 

مميزاً ملدرب ريال مدريد الإيطايل 

كارلو ان�سيلوتي الذي اأ�رسف على 

جوفنتو�ض بني 1999 و2001 دون 

اأن يحرز معه اأي لقب ثم تواجه 

مع »ال�سيدة العجوز« يف نهائي 

امل�سابقة عام 2003 وقاد ميالن 

الرتجيح  ب�رسبات  اللقب  لإحراز 

قبل اأن ي�سيف مع »رو�سونريي« 

لقبًا اآخر عام 2007 على ح�ساب 

ليفرب����ول الإنكلي����زي، كم����ا اأن 

م�ساع����د ان�سيلوتي هو الفرن�سي 

زين الدين زي����دان الذي تاألق يف 

�سف����وف »بيانكون����ريي« ب����ني 

يف  زمي����اًل  وكان  و2001   1996
الفريق للم����درب احلايل اأنطونيو 

كونتي.

ويف املجموع����ة ذاته����ا، ثاأر 

كوبنهاغ����ن م����ن غلط����ة �رساي 

فاأ�سقطه به����دف نظيف بعد فوز 

الأخري عليه يف ا�سطنبول 3 - 1.

وغلطة  كوبنهاغ����ن  وميل����ك 

�رساي 4 نق����اط خلف الريال )10 

نق����اط( فيما يحت����ل جوفنتو�ض 

املركز الأخري )3 نقاط(.

الرابع����ة،  املجموع����ة  ويف 

ج����دد باي����رن ميوني����خ ف����وزه 

بل����زن بنتيجة  عل����ى فيكتوريا 

1 – 0، وحج����ز بطاقته اإىل ثمن 
ميونيخ  باي����رن  ورفع  النهائي، 

عدد انت�سارات����ه املتتالية اإىل 9 

القيا�سي  الرق����م  بالتايل  وعادل 

لرب�سلونة.

وكان الفري����ق البافاري اأكرم 

وف����ادة الفري����ق الت�سيكي ذهابًا 

نظيفة،  بخما�سية  �سباك����ه  ودك 

وه����و خا�����ض مب����اراة الإي����اب 

عادل  بعدما  عالي����ة  مبعنويات 

رقم هامب����ورغ التاريخي بفوزه 

ال�سعب عل����ى م�سيفه هوفنهامي 

1-2 ال�سب����ت املا�سي حيث رفع 
ر�سيده اإىل 36 مب����اراة من دون 

خ�س����ارة )حققه����ا هامبورغ بني 

كان����ون الث����اين 1982 وكان����ون 

الث����اين 1983(، ومل يخ�رس بايرن 

منذ �سقوطه اأمام باير ليفركوزن 

1-2 يف 28 ت�رسي����ن الأول 2012 
وخا�ض بعدها 36 مباراة.

الباف����اري  الفري����ق  وميل����ك 

الأ�سلحة الالزمة لالحتفاظ بلقبه 

بطاًل لأوروب����ا خ�سو�سًا بوجود 

قوته ال�ساربة يف الهجوم بقيادة 

الفرن�س����ي املتاألق فرانك ريبريي 

والهولندي اريني روبن والكرواتي 

ماري����و ماندزوكيت�����ض وتوما�ض 

مولر وماريو غوت�سه.

تاأهله  ميونيخ  بايرن  و�سمن 

بعد فوزه على بلزن وتعر �س�سكا 

مو�سكو اأمام مان�س�سرت �سيتي 2 – 

5، ليبلغ الفريق الإنكليزي الدور 
الثاين للم����رة الأوىل يف تاريخه 

وي�سع حداً لف�سله مرتني بقيادة 

مدربه ال�سابق روبرتو مان�سيني.

ويت�س����در باي����رن املجموعة 

الرابعة ب�12 نقط����ة اأمام �سيتي 

)9( و�س�س����كا مو�سكو )3( فيما ل 

ميلك بلزن اأي نقطة.

الثالث����ة،  املجموع����ة  ويف 

تعر باري�ض �س����ان جرمان اأمام 

اأندرخل����ت البلجيك����ي واكتف����ى 

بالتعادل مع����ه 1 – 1، ليتاأجل 

اإعالن تاأهله اإىل الدور الثاين، اإىل 

اجلولة املقبلة.

وت�سم �سف����وف �سان جرمان، 

الذي رفع ر�سي����ده اإىل 10 نقاط 

الثالثة،  املجم����وة  �س����دراة  يف 

تر�سانة هامة من النجوم الكبار 

اإبراهيموفيت�����ض  مقدمه����م  يف 

كافاين  ادين�سون  والأوروغوياين 

والأرجنتيني  لوكا�ض  والربازيلي 

ايزيكيي����ل لفيت����زي ومواطن����ه 

خافي����ري با�ست����وري وجريمي����ي 

ميني����ز والإيطايل ثياغ����و موتا 

ومواطن����ه مارك����و فرياتي وبالز 

ماتويدي.

منا�سبة  املب����اراة  و�سكل����ت 

الأوىل  نقطته  ليح�سد  لأندرخلت 

يف ال����دور الأول بع����د 3 هزائ����م 

متتالي����ة، ويف املجموعة ذاتها، 

حقق اوملبياكو�ض اليوناين فوزاً 

مهم����ًا على بنفيكا الربتغايل يف 

اأثينا بهدف نظيف، لريفع ر�سيده 

اإىل 7 نق����اط، ويخط����و خط����وة 

هامة نحو حجز البطاقة الثانية 

للمجموعة.

الأوىل،  املجموع����ة  ويف 

يونايتد يف  مان�س�س����رت  اأخف����ق 

جتديد الفوز عل����ى م�سيفه ريال 

�سو�سيي����داد، واكتف����ى بتع����ادل 

�سلب����ي باه����ت، وكان يونايت����د 

عان����ى الأمري����ن ذهاب����ًا وف����از 

ب�سق الأنف�����ض بهدف من النريان 

ال�سديق����ة �سجله املدافع اينيغو 

مارتينيز خطاأ يف مرمى فريقه.

تعادل  ذاتها،  املجموعة  ويف 

�ساخت����ار دانيت�س����ك م����ع باير 

ليفركوزن �سلبًا، واأخفق �ساختار 

الذي بلغ ربع النهائي عام 2011، 

يف الث����اأر خل�سارته املدوية 0-4 

اأنه  ذهابًا يف ليفرك����وزن، علمًا 

مل يفز على اأر�سه على اأي فريق 

اأملاين يف اأوروبا منذ تغلبه على 

اينرتاخت فرانكف����ورت يف كاأ�ض 

الحتاد الأوروبي عام 1980.

ويت�س����در يونايتد املجموعة 

الأوىل ب�����8 نقاط اأمام ليفركوزن 

)7( و�ساخت����ار )6( و�سو�سيي����داد 
)نقطة واحدة(.

جالل قبطان

مهاجم مان�س�سرت �سيتي الفارو نيغريدو مراوغًا يف مباراة فريقه مع �س�سكا مو�سكو
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بينما  جيانل«  »ليو  ال�صيني  يبت�صم 

ي���ح���اول اإي���ج���اد ع��ري�����س حم��ت��م��ل الب��ن��ة 

اأخ��ي��ه ال��ت��ي تطّلقت م���وؤخ���راً، وذل���ك يف 

ال�صخ�صية  ال����زواج  اإع��ان��ات  م��ن  بحر 

التي يطغى عليها اللون االأبي�س.

ي�����ص��ع ق��ل��م ر���ص��ا���س ب��ي��ده، ويكتب 

ت��ف��ا���ص��ي��ل ���ص��ف��ات ال��ع��ري�����س امل��ح��ت��َم��ل، 

فيما  ع��ام��اً،   33 العمر  م��ن  يبلغ  ال���ذي 

 63 ووزن�������ه  م�������راً،   1.7 ي��ب��ل��غ ط���ول���ه 

تطّلق  عقارات،  مالك  وهو  كيلوغراماً، 

م���وؤخ���راً ول��ك��ن لي�س ل��دي��ه اأط���ف���ال، اإال 

راتبه  ب��اأن  تتمثل  ال��وح��ي��دة  امل�صكلة  اأن 

يبلغ ما قيمته 800 دوالر فقط �صهرياً، 

مدينة  ملعايري  وفقاً  كافياً  ُيعترب  ال  ما 

�صنغهاي ال�صينية.

»م���رح���ب���اً ب��ك��م يف ����ص���وق ال������زواج يف 

�صنغهاي«.. ت�صتقبل هذه العبارة زائري 

ال�صوق يف منتزه �صنغهاي، الذين ياأتون 

يف نهاية كل اأ�صبوع، ومن بينهم االأمهات 

واالآب�������اء واالأق��������ارب، وو����ص���ط���اء ال����زواج 

للعثور على زوج اأو زوجة الأبنائهم.

ب��ع�����ص��ه��م ي���ك���ت���ب امل���ق���اي���ي�������س ع��ل��ى 

اليد، وتت�صمن الطول  املل�صقات بخط 

والتعليم،  ال�صهري،  واملدخول  والعمر، 

وم�����ص��ق��ط ال����راأ�����س، وب���ع���ده���ا ي�����ص��ع��ون 

اأك��ي��ا���س  اأو  امل���ظ���ات  ع��ل��ى  امل��ل�����ص��ق��ات 

الت�صوق، وقد يحمل البع�س االآخر من 

االأ�صخا�س دفر ماحظات بيده حتى 

يكتب تفا�صيل ما يجمعه من معلومات 

حول االأزواج املحتَملني البنه او ابنته.

وع�������ادة، ي���رب���ي االأه������ل اأب��ن��ائ��ه��م يف 

والعمل  التعليم،  حت�صيل  على  ال�صني 

قبل العثور على احلب.

ُيذكر اأن الرجال ميكنهم الت�صجيل 

ر�صٌم  الن�صاء  على  ُيفر�س  فيما  جماناً، 

قدره 500 دوالر.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م���الك م�ح����ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�صيطبة - �صارع عثمان بن عفان - بناية العر - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكروين
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كاريكاتير

سوق للزواج في شنغهاي

اع���ت���ذر امل���ل���ي���اردي���ر االأم����ريك����ي ب��ي��ل غ���رو����س؛ 

الإدارة  »ب��ي��م��ك��و«  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

وث��روت��ه  ث��رائ��ه  ع��ن  كاليفورنيا،  يف  اال�صتثمارات 

التي جمعها على ح�صاب العمال. 

ودعا غرو�س البالغ من العمر 69 عاماً ويحتل 

املرتبة 641 يف قائمة »فوري�س« لاأثرياء، الإجراء 

اإن على  ال�����ص��رائ��ب، وق����ال  اإ����ص���اح���ات يف ق��ط��اع 

االأكرث ثراء البالغة ن�صبتهم 1 يف املائة اأن يدفعوا 

�صرائب اأكرث، طالباً من »االأعمام دهب البخاء« 

يف العامل، الذين ينتقدون ما يعتربونه اأمراً غري 

مثمر وال منتج، اأي ال�صرائب، ويتهربون من دفع 

تاريخي  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  ث��روات��ه��م  على  ال�صريبة 

يف  النظر  ي��ع��ي��دوا  »اأن  وال��دخ��ل  ال�صركات  الأرب����اح 

تفكريهم مرة اأخرى«.

واأ�صاف: »لنعرف اأنت واأنا واالأثرياء االآخرون 

بحيث  لاإقرا�س،  الذهبي  الع�صر  يف  ن�صاأنا  باأننا 

يدفعون  اأو  االأم���وال  يقر�صون  الذين  اأولئك  اأن 

الغرامات على تو�صيع االأ�صول املالية، كانت لديهم 

فر�صة اأف�صل بكثري لتحويلها اإىل ثروة كبرية من 

اأولئك الذين ا�صتخدموا اأيديهم عن توفري لقمة 

العي�س«.

ال�صيجار  دّخ���ن���وا  »ت��ه��ان��ي��ن��ا..  ق���ائ���ًا:  واأردف 

ال��ع��ام  اإن��ت��اج  م��ن  الف��ي��ت  ���ص��ات��و  بنبيذ  وا�صتمتعوا 

ثرواتكم  باأن  الرفاق(  )اأيها  اعرفوا  لكن   ،1989
وخم�صينيات  اأرب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  ول���دمت  اأن��ك��م  �صببها 

�صرف  لكم  توافر  واأن��ه  املا�صي،  القرن  و�صتينيات 

ركوب موجة االئتمان وطفرته يف العقود الثاثة 

املا�صية«.

»الذنب« بسبب ثرائه ملياردير أميركي يشعر بـ


