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ال�شائق  اإىل  ال�شمال تعرفت  - فرع  اأن خمابرات اجلي�ص  ُعلم 

احلقيقي الذي نقل اأحمد مرعي وخ�شر �شدوق، وُيدعى »م.ك.«، 

وقد اعرتف اأمام املحققني اأنه هو من قام بنقلهم، وقد مت اإطاق 

�شراحه بعد التحقيق معه ومقارنة املعلومات.

ومن  فجاأة،  تدهورت  ال�شحية  ال�شائق  حالة  اأن  املفاجئ  لكن 

دون معرفة الأ�شباب احلقيقية، ومت نقله اإىل اإحدى م�شت�شفيات 

رافقه  الذي  واأن جنله  الفائقة،  العناية  طرابل�ص، وهو يف غرفة 

اإىل التحقيق هو من اأبلغ املقربني مبا ح�شل.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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السائق الحقيقي للمتهمين بتفجيرْي طرابلس

9 المفاوضات المعلَّقة بين قبر عرفات وسرير عريقات

سليمان 
في الـسعودية.. 
سـقوط األوهام

هل تتخذ قيادات الثامن 
من آذار اإلجراءات الكفيلة 

بحماية حلفائها؟

الجيش السوري يرسم 
الوقائع الحقيقية للحوار

الشيخ زهير جعيد: في 
طرابلس فكر »قندهاري«..
 وقد نضطـر لـلـدفـاع عن 

أنفسنا بأنفسنا

مصر – روسيا.. نحو 
صفحة جديدة من 
العالقات المتينة

◄ أميركا وإيران.. 
اللعب على المكشوف

◄ انتصار دبلوماسية 
ع جبهة  إيران.. وتصدُّ

أعدائها 3
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النفخ في جلد األفاعي
بالفظاظ���ة إياها يتحدث برنارد لويس عن »تلك الثقافة 
الت���ي ما ت���زال تراقص.. اإلب���ل«.. هذا عندم���ا تراقص 
س���ائر الثقافات الكواكب األخرى، كما لو أن المستشرق 
األميرك���ي، البريطاني األصل، لي���س من هو الذي »ينفخ 
في جل���د األفاعي«، فالمحافظون الجدد أخذوا الكثير من 
أفكاره حول العرب والمس���لمين، وعملوا على تسويقها 

استراتيجيًا.
أليس هو من قال لجون ماكين إن على أميركا أن تتصرف 
في الش���رق األوسط على أنها »نسخة بشرية عن القضاء 
والقدر«؟ فهل ترانا نس���تغرب، ونحن ضالعون في لعبة 
القاع، حين يكون ماكين الذي طالما اعتبر أن األزمنة إنما 

تدور حول هيكل سليمان هو »عّراب العرب«؟
يقول لنا أس���تاذ جامعي أميركي إن ماكين، وبالتنسيق 
مع دنيس روس، أقام ش���بكة م���ن العالقات مع أكثر من 
بالط عربي، وبطبيعة الحال ليس من أجل بلورة العمليات 
التفاوضي���ة التي يمكن أن تنتج الدولة الفلس���طينية، 
إنم���ا من أجل تفكيك س���ورية أو باألح���رى »صوملتها«، 
فه���ل هناك م���ن يقرأ بين الع���رب ليدرك م���ا كان رأي 
الس���يناتور األميركي في الدور الجيوسياسي لدمشق، 
وكيف ُنصح جورج دبليو بوش باإلطباق عليها »لكي ينام 
اإلس���رائيليون دون أن يتوجس���وا من األشباح اآلتية من 

ليل األمم«.
وليم كريستول؛ صديق ماكين، هو الذي قال إن ما يعني 
أميركا هو إح���داث تعديل بنيوي في ذلك الدور، وهو ما 
يفضي تلقائيًا إل���ى تفريغ النظام من ديناميات البقاء، 
وإن كان يالحظ أن المشكلة في أولئك الروس وفي أولئك 
اإليرانيين الذين يحاولون تكريس التماهي بين النظام 
وال���دور كون ذلك ج���زءًا ال يتجزأ من القواع���د الجديدة 

للعبة.
هل يق���رأ العرب، أو بعضه���م على األق���ل، كيف تدور 
الك���رة األرضي���ة؟ إن س���وزان رايس؛ مستش���ارة األمن 
القومي، تقول لهم إن ل���دى الواليات المتحدة أولويات 
ومس���ؤوليات أخرى في هذا العالم.. م���ا يعني أن الدور 
األميركي في الشرق األوسط تغّير، أو هو في الطريق إلى 
التغّي���ر، وبالتالي فإن الذين مازالوا يراهنون، وعلى ذلك 
النحو الس���اذج، بتقويض النظام عسكريًا إنما تسكنهم 
حق���ًا ثقافة اإلب���ل، ألن المنطق���ة مقبلة عل���ى تطورات 

دراماتيكية في ظل رؤية مختلفة للنظام العالمي.
اس���تطرادًا، إذا أردنا أن نتجاوز الخلط بين لعبة القبائل 
ولعب���ة االم���م، نذهب إل���ى »جني���ف - 2« بوع���ي آخر، 
ألن »صوملة« س���ورية، حت���ى من خ���الل تركها تتخبط 

اقتصاديًا، يستتبع حتمًا »صوملة« المنطقة. 
ثمة عالم يتغير.. فلماذا ُنصّر على اللعب مع الهاوية؟!

نبيه البرجي

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

www.athabat.net

المكاَبرة مستمرة إلى حين موعد االنتخابات الرئاسية

الـقوى »اآلذارية« تـراهن على الفراغ 

أحداث 
األسبوع

م���ّل اللبناني���ون االنتظار، بل 

االنتظار م���ّل منه���م.. هكذا ميكن 

ال�سيا�سي  ال�س���لل  حالة  تلخي�ص 

القائم���ة حاليًا لت�س���كيل حكومة 

وف���اق وطني تعي���د دوران عجلة 

العمل املوؤ�س�س���اتي الذي اأ�س���يب 

باالهرتاء التام، فيما الفراغ ي�سنع 

اأزم���ات اأمنية متنقل���ة �سحاياها 

الفق���راء، اإال اأن هذا الف���راغ الذي 

خرقت���ه زيارة رئي����ص اجلمهورية 

مي�سال �سليم���ان للريا�ص اأحدثت 

مادة �سيا�سية و�سخبًا يف االأجواء 

قد يتح���ول اإىل �سجال يف النادي 

اجرتاح  ع���ن  العاج���ز  اللبن���اين 

اأي ح���ل ب�سب���ب �س���كل وتوقيت 

وم�سم���ون الزيارة الت���ي بدا اأنها 

ترتيب �سعودي بالكامل، يف حلظة 

�سيا�سي���ة بالغ���ة التعقي���د على 

امل�رسح الداخلي، اأحرجت بالتايل 

الرئي�ص مي�س���ال �سليمان؛ بني اأن 

يلّبي الزي���ارة، فهي دون مفاعيل، 

وكما قال ال�سيخ نعيم قا�سم »هي 

زي���ارة عادية ال تثم���ر اأي نتائج 

حقيقي���ة«، لك���ن بع���دم تلبيتها 

ي�سبح رئي�ص اجلمهورية يف موقف 

رج اأمام فريق 14 اآذار املرمتي  محُ

ال�سعودية،  اأح�س���ان  يف  بالكامل 

حي���ث اأراد على قاع���دة »ال يفنى 

الديب وال ميوت الغنم« اأن ير�سي 

نف�سه ويدغدغ م�ساعر قوى 14 اآذار.

على كل ح���ال، م�سى اأكرث من 

مئتني وع�رسين يومًا على تكليف 

متام �سالم ت�سكيل حكومة، ولغاية 

اليوم مل تولد اأي �سحنة كهربائية 

الأن مركات الرئي�ص �سالم مطفاأة، 

وحتى دون وقود .

لع���ل املراقبني يعتق���دون اأن 

اإ�سقاط  ال�سعودي���ة ومنذ حلظ���ة 

حكوم���ة جني���ب ميقات���ي اأرادت 

ممار�سة الو�ساية، اأو اعتمدت هذه 

ال�سيا�س���ة الإع���ادة اإنتاج حكومة 

تتمتع بنف���وذ و�سلة قربى مبوقع 

الق���رار ال�سع���ودي، غ���ر اأن هذه 

النظري���ة بال���ذات اأثبت���ت االأيام 

خلوها من اأي �سحنة اأو قوة دفع، 

بل وعج���ز تام ع���ن مقاربة ذلك 

على االأر�ص، وهذا ماجعل الفريق 

ال�سيا�س���ي القريب م���ن الريا�ص 

يعاين اآالم املخا�ص �سعيًا لتوليد 

اأي �س���كل م���ن اأ�س���كال احلكومة، 

وليد  النائ���ب  �رسب���ة  وج���اءت 

جنبالط الراف�ص ل�سيغة »الثالث 

ل�سيغة »-9-9 ثمانات« ودعمه 

6« لتزيد من هذه االآالم واملعاناة، 
زٍر  بل والتخبط، ما اأدى اإىل و�سع محُ

للغاية لكل م���ن اململكة وقواها 

لتحقيق  امل�ستميتة  »االآذاري���ة« 

اأي اإجن���از، ولذلك حاولت الريا�ص 

اال�ستعان���ة برئي����ص اجلمهورية، 

لعل���ه يفع���ل �سيئ���ًا يف حلظات 

دولي���ة واإقليمية �سدي���دة الوطاأة 

على اململكة ال�سعودية، خ�سو�سًا 

اق���رتاب موؤمت���ري »جنيف  م���ع 

االإيراين« من  ال�سوري« و»جنيف 

الرئي�ص  اإجناز تفاهم���ات و�سفها 

بري باأنه���ا انفجار نووي اإيجابي 

�سيتاأثر  ولبن���ان  املنطق���ة،  على 

ب�سكل اأ�سا�سي بهذا االنفجار .

عم���دت  اآخ���ر،  �سي���اق  ويف 

ال�سعودي���ة اإىل اإلقاء عجزها على 

»ح���زب  اهلل«، ال���ذي جعلت منه 

»�سّماع���ة« ف�سل نتيج���ة الياأ�ص 

من اج���رتاح �سيغة حل يف الواقع 

اللبن���اين، وحقيقة االأم���ر اأن هذا 

الفري���ق رف���ع منذ بداي���ة اإ�سقاط 

اأال  حكومة الرئي�ص جنيب ميقاتي 

حكومة يف لبن���ان و»حزب اهلل« 

بداخله���ا، كما اأن مت���ام �سالم يف 

اآخر موقفني له حّمل فريق الثامن 

م���ن اآذار م�سوؤولية ف�س���ل ت�سكيل 

احلكومة، م�ستغ���اًل مواقف النائب 

ممد رعد االأخ���رة، والتي و�سع 

فيها عدداً من النقاط على احلروف.

هناك من يقول اأي�سًا اإن اإلغاء 

زيارة الرئي�ص �سليمان لل�سعودية 

نهاية اأيلول املا�سي كانت نتيجة 

رف�سه ال�سر بحكوم���ة اأمر واقع، 

ر�سالة  اإر�س���ال  اململكة  ف���اأرادت 

مبا�رسة له اأن عليك املوافقه على 

ال�سيغة التي قّدمها »متام بيك«، 

ويف الواق���ع هي �سيغ���ة »بيت 

الو�سط« الذي خرج منه متام، بل 

هي �سيغة الريا����ص بالذات، اإىل 

اأن جاء وق���ت الت�سويات الدولية، 

فاأحُر�سلت دع���وة للرئي�ص اللبناين 

مبا ي�سب���ه اال�ستدعاء، من دون اأن 

���اًل نف�سيًا اأو مو�سوعيًا  يكون موؤهَّ

اأح�سن  اأو تاأخره���ا يف  لرف�سها، 

االأحوال .

وبن���اء عليه ا�سط���ر الرئي�ص 

لقب���ول االأمر عل���ى م�س�ص، حيث 

قيل اإن الرئي����ص مل يبلَّغ بوجود 

�سع���د احلري���ري يف ع���داد الوفد 

اللبن���اين، والذي لي����ص له �سفة 

اللق���اء، كما  ر�سمي���ة يف �سيغة 

اأن ال�سعودي���ة رف�س���ت اأن يح�رس 

وزي���ر اخلارجية عدن���ان من�سور، 

الذي يرافق عادة رئي�ص البالد يف 

رح���الت العمل الر�سمية، وال حتى 

اأي وفد وزاري .

اإذاً، االأم���ور تب���دو يف مرحلة 

مغلقة نتيجة ت�سلب الفريق االآخر 

وعناده، وا�ستمرار مكابرته ورهانه 

على الفراغ امل�ستم���ر الإطالة اأمد 

االأزمة حتى االنتخابات الرئا�سية، 

عًا  اللهم اإال اإذا حدث ما لي�ص متوقَّ

بع���د »لقاءات جني���ف«، فعندها  

�س���رى هذا املح���ور يتو�ّسل احلل 

املرجَت���ى وف���ق ما ي���راه مور 

املقاومة.

بهاء النابل�سي

الرئي�س متام �صالم خالل م�ؤمتر �صحفي يف ق�صر بعبدا

كي »ال يفنى 
الديب وال يموت 
الغنم«.. سليمان 

ُيرضي نفسه 
ويدغدغ مشاعر 

قوى 14 آذار
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هل تكون زيارة رئي�ص اجلمهورية 

اململك���ة  اإىل  �سليم���ان  مي�س���ال 

ال�سعودية فاحتة عهد من العقالنية 

�سق���ط مراهنات البع�ص على  التي تحُ

مة  املتوهَّ اململك���ة وقدرته���ا  نفوذ 

على »حتويل املاء اإىل زيت«، التي 

جتعله���م يحلمون بقلب االأمور راأ�سًا 

على عق���ب يف لبن���ان، وبالهيمنة 

على البلد واإلغ���اء كل من يخالفهم 

الراأي، حتى ل���و و�سل االأمر بهم اإىل 

حد القتل والت�سفية اجل�سدية، مثلما 

فعلوا يف طرابل�ص اأم�ص االأول؟

يدرك كل متابع اأن ما تطالب به 

قوى الراب���ع ع�رس من اآذار غر قابل 

للتحق���ق، اإن كان جله���ة ان�سحاب 

مقاتلي »حزب اهلل« من �سورية قبل 

زوال اخلطر الغربي والتكفري عنها، 

اأو جلهة ع���زل احلزب عن امل�ساركة 

يف احلكوم���ة اللبناني���ة املن���وي 

ت�سكيلها، كما اأنه ال اإمكانية لت�سكيل 

حكوم���ة اأم���ر واقع، ول���و كان ذلك 

ممكنًا لتّم قبل ثمانية اأ�سهر؛ عندما 

قدم الرئي�ص جنيب ميقاتي ا�ستقالة 

حكومته، وجرى تكليف النائب متام 

�سالم ت�سكيل حكومة بديلة، بتزكية 

من اململكة ال�سعودية، خ�سو�سًا اأن 

ق���وى 14 اآذار التي ه���ي ل�سان حال 

اململكة، تبدو غر واقعية يف فر�ص 

ال�رسوط لت�سكيل احلكومة اللبنانية، 

ولي�ص معهوداً من املهزوم اأن يفر�ص 

�رسوطه، اأو اأن تقبل هذه ال�رسوط.

ج���اء تكليف النائب �سالم و�سط 

القتح���ام  ع�سكري���ة  ا�ستع���دادات 

العا�سم���ة ال�سوري���ة دم�س���ق، من 

تدعمهم  الذي���ن  امل�سلح���ني  قب���ل 

ال�سعودي���ة، وت�س���ّد اأزرهم بع�رسات 

اآالف امل�سلحني التكفريني الذين مّت 

العامل،  اأ�سقاع  جمعهم من خمتلف 

لكن هوؤالء ف�سل���وا وهزمهم اجلي�ص 

العرب���ي ال�سوري و�ست���ت جمعهم، 

ورغم تغ���ّر اأحوال املي���دان بقيت 

اأوهام اال�س���رتاط والفر�ص واالإلغاء 

تفعل فعله���ا يف عقول قوى 14 اآذار 

ومموليه���ا وم�سّريه���ا يف اململكة 

ال�سعودي���ة، التي ت�رس على ت�سكيل 

حكومة لبنانية، اإما ت�ستثني »حزب 

اهلل« م���ن امل�ساركة فيه���ا، اأو على 

االأق���ل، ال يكون له فيه���ا دور موؤثر 

فيها.

يف ظل هذه االأجواء جاءت زيارة 

الرئي�ص اللبناين اإىل ال�سعودية، ومن 

الوا�سح اأن »ح���زب اهلل« وحلفاءه 

مل يتعاطوا بتف���اوؤل معها، الأ�سباب 

اأبرزها اق���رتاب �سليمان يف  عديدة، 

مواقفه م���ن ق���وى 14 اآذار، وجتنُّبه 

الوفد  اإ�رساك �سيا�سي���ني ووزراء يف 

املرافق ل���ه، مبا اأتاح له اإبعاد وزير 

اأجواء  اخلارجية عدنان من�سور عن 

ال�سعودي  ال�سف���ر  ودخول  الزيارة، 

يف بروت عل���ى خط الدع���وة اإىل 

اإحياء »بيان بعب���دا« الذي يتم�سك 

به �سليم���ان، ويعتربه »حزب اهلل« 

لد ميتًا. وحُ

بع�ص االأو�ساط حاول االدعاء باأن 

�سليمان ميك���ن اأن يكون نقل ر�سالة 

من اجلانب االإي���راين اإىل امل�سوؤولني 

ال�سعوديني للو�س���ول اإىل حد اأدنى 

ال�سيا�س���ي، قد ي�ستفيد  التوافق  من 

منه لبن���ان، مبا ي���وؤدي اإىل ت�سوية 

تنت���ج حكومة توافقي���ة قبل موعد 

اال�ستحقاق الرئا�س���ي، لكن اأو�ساطًا 

اأخرى تلف���ت اإىل اأن اجلانب االإيراين 

لديه و�سطاء خليجي���ون اأقرب اإليه 

واإىل ال�سعودي���ة من لبن���ان، اإذا اأراد 

اإر�سال ر�سائ���ل اإىل �سلطات اململكة، 

واأن �سليمان لي����ص الطرف ال�سالح 

حلمل مثل ه���ذه الر�سائل، خ�سو�سًا 

اأن اأقل م���ن �سهر م�سى على االإهانة 

الت���ي وجهتها اململك���ة ال�سعودية 

واالإم���ارت له، برف�سهم���ا ا�ستقباله 

عندم���ا طلب ذلك، كم���ا اأن تغيرات 

فرت�ص اأن تطراأ داخل اململكة،  كثرة يحُ

اإذا اأرادت االأخرة تعديل موقفها مما 

يجري يف لبنان اأو �سورية، وهو اأمر 

يتطل���ب وقتًا كثراً، كم���ا اأنه يفوق 

ما يعط���ى لزيارة �سليمان من حجم 

واأهمية. 

وتلفت االأو�س���اط اإىل اأن اململكة 

وّجه���ت اإهان���ة جدي���دة للرئي����ص 

اللبناين عندما فر�ست عليه ح�سور 

�سعد احلري���ري اللقاء الر�سمي الذي 

جمع���ه بامللك عبداهلل، الأن احلريري 

ال ميل���ك اأي �سفة ر�سمي���ة لبنانية 

خ���روج  ذل���ك  ويف  �سعودي���ة،  اأو 

عل���ى اأ�سول اللياق���ات يف ا�ستقبال 

ال�سي���وف الر�سمي���ني، وه���ذا يوؤكد 

تبعي���ة فري���ق 14 اآذار والت�ساق���ه 

باحلكم ال�سع���ودي، وطاملا اأن دولة 

الو�ساية على ه���ذا الفريق غا�سبة 

من الف�س���ل يف �سورية، الأن م�رسوع 

اإ�سق���اط النظام يف �سوري���ة �سقط، 

فاإنها مع كل تق���دم ميداين للجي�ص 

ي���زداد غ�سبها  ال�س���وري  العرب���ي 

وتزيد من حجم التحري�ص والتوتر 

واملذهبي يف  وال�سيا�س���ي  امليداين 

لبن���ان، مبا يوؤك���د اأن الزيارة كانت 

غ���ر �رسوري���ة وم���دودة التاأثر 

والنتائج، وال يعوَّل عليها يف تغير 

الواقع اللبناين، اأو يف حتقيق تهدئة 

يرف�سها »الغا�سبون«، بل اإن الواقع 

هو عك�ص ذل���ك، اإذ اإن زيارة اململكة 

بّين���ت اأن ال�سعودي���ة ال تلعب دوراً 

اإيجابي���ًا يف لبنان، وهن���اك دالئل 

كثرة توؤكد اإ�رسارها على ا�ستعماله 

من�سة �سد �سورية، اأو جائزة تر�سية 

اأبواب  عن �سقوطه���ا املدّوي عل���ى 

دم�سق.

عدنان ال�ساحلي

امللك  ال�صع�دي عبداهلل بن عبد العزيز م�صتقباًل الرئي�س مي�صال �صليمان                                                                        )اأ.ف.ب.(

همسات

◄ استدعاء أم دعوة؟
و�سف �سيا�سي خم����رسم زيارة رئي�ص اجلمهورية 

مي�سال �سليمان اإىل ال�سعودية اأنها اأ�سبه باال�ستدعاء 

من كونها دعوة ر�سمية.

◄ هدايا ثمينة
ك�س��ف اأح��د الإعالميني املرافقني ملرجع �سيا�س��ي 

رفيع خالل زيارته اإىل دولة خليجية م�ؤخراً، اأن هناك 

العدي��د من الهداي��ا الثمينة التي حمله��ا اأع�ساء ال�فد 

املقّربني من املرجع واأفراد حر�سه اخلا�ص.

◄ »البصمة« مفقودة
راأى مرجع نيابي اأن الرئي�ص املكلَّف متام �سالم مل 

ي�ستطع حتى االآن اأن ي�سع ب�سمة �سخ�سية اأو يخرتق 

احلياة ال�سيا�سي���ة اللبناني���ة، واأن ف�سله يف ت�سكيل 

احلكوم���ة �سينعك����ص �سلبًا على تاريخ���ه وم�ستقبله 

. ال�سيا�سينينْ

◄ وما خفي أعظم
اأك��د مرجع مطلع عل��ى �س�ؤون الدول��ة اللبنانية، اأن 

هن��اك عدة اختال�سات و�رسقات منظمة تتعدى الأرقام 

الت��ي يت��م تداوله��ا يف الإع��الم، وذل��ك يف ظ��ل غياب 

اأجه��زة الرقاب��ة، وما اإع��الن ف�سيحة العمي��د ب�سري يف 

»الهيئ��ة العليا لالإغاثة« اإل تغظية ملا ه� اأخطر واأعظم 

من ذلك.

◄.. والله من وراء القصد
ال ي���رتدد ال�سف���ر االأمرك���ي ديفي���د هي���ل اأمام 

»املحافل« التي يح�رسها بغزارة، عن قول اإنه منفتح 

على اجلميع، وعل���ى االأط���راف ال�سيا�سية املتعددة، 

ويري���د ا�ستع���ادة العالقات م���ع �سخ�سيات مددة 

قة  اأخط���اأ يف حقها �سفراء �سابقون، نتيجة تقارير ملفَّ

�ساغها مر�سحون لرئا�سة اجلمهورية، اأو اأ�سخا�ص لهم 

لون. مر�سحون مف�سَّ

◄ أهل البيت.. وتفجيرات طرابلس!
ُعل��م اأن��ه اأثناء زيارة م�س���ؤول اأمني رفي��ع للمفتي 

ال�سيخ عبد الأمري قبالن م�ؤخراً، �ساأله املفتي اجلعفري 

املمت��از؛ ال�سي��خ اأحم��د قب��الن: ه��ل �سمع��ت م��ا قاله 

خطب��اء مهرج��ان »اإحق��اق احلق« يف طرابل���ص اأم�ص؟ 

ف��رّد امل�س�ؤول الأمن��ي: »ما هذه الكلم��ات واخلطابات 

املقيت��ة.. وم��ا دخ��ل اأه��ل البي��ت والإم��ام احل�س��ني 

بتفجريات طرابل�ص«؟!

◄ الحقيقة الُمّرة
فو »14 اآذار« اأن االتفاق بني الدول ال�ست  يرّوج مثقَّ

واإيران �سيكون منح�رساً يف امللف النووي ولن يتعداه 

اإىل غ���ره، ومل���ا تناهت املعلوم���ة اإىل �سفر اأوروبي 

عمداً، قال بح�سور اأحد املرّوجني: اإن النووي هو عنوان 

لق�سايا اأخرى اأكرث تعقيداً، واالأمور تناولت التفا�سيل، 

حتى اململة منها، فامتع�ست وجوه بع�ص احلا�رسين!

ال
ّ
◄ »اللطش« شغ

اته��م املعار���ص ال�س���ري عم��ار القرب��ي رئي���َص 

»املجل���ص ال�طني«؛ ج�رج �سربا، ب�»لط�ص« 20 ملي�ن 

دولر كان��ت خم�س�سة لإ�سدار ج���ازات �سفر للفارين 

من �س�رية.

◄ »ثورة« ضد الرشى
�سهدت جل�سة انتخ���اب حكومة من قَبل »ائتالف 

املعار�سة« يف ا�سطنب���ول بتمويل �سعودي بلغ 300 

مليون دوالر، ما اأدى اإىل ان�سحاب 27 ع�سواً تبنّي لهم 

اأن االأ�سم���اء قد اخترت م�سبقًا، ول���كّل �سعر، ما دفع 

امل�رسف االأمركي على املعار�سني؛ روبرت فورد، اإىل 

اإبالغ »االئت���الف« اأن وا�سنطن لن تعرتف باحلكومة، 

وحذا حذوه وزير اخلارجية الرتكي، وال�سفر الربيطاين 

يف اأنقرة.

لبنان لن يكون جائزة ترضية

سليمان في السعودية.. سقوط األوهام

زيارة السعودية 
محدودة التأثير 

ل  والنتائج.. وال يعوَّ
عليها في تغيير 
الواقع اللبناني

موضوع الغالف
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�سمع  ع���ام���ن  م���ن  �أق�����ل  ق��ب��ل 

و��سحًا  رو�سيًا  كالمًا  لبناين  مرجع 

�أن  م�سلحتكم  م��ن  »لي�س  ودق��ي��ق��ًا: 

�سورية  تكون  و�أن  باك�ستان  تكونو� 

�أفغان�ستان..«.

�ل��رو���س��ي  ه���ذ�  �إن  ق��ي��ل  ي��وم��ه��ا 

ن��ّب��ه من  �ل��ت��ح��ذي��ر،  �ل���ذي نقل ه��ذ� 

بع�س  �أو  �للبناين  �الن��زالق  خماطر 

�أع��د�ء  حلف  �ختيار  يف  �للبناين 

»مدينة   - حم�س  منطقة  دم�سق 

�لفا�سلة  للمعركة  �أر�سًا   - وريفًا« 

الأن  �ل�سورية،  �لوطنية  �ل��دول��ة  مع 

و�لبقاع  �ل�سمال  مع  متد�خلة  حم�س 

تد�خلها  �إىل  باالإ�سافة  �للبنانين، 

هذه  �أن  كما  و�لطائفي،  �ملذهبي 

�متد�د�ً  ُتعترب  �أو  تتو��سل  �ملنطقة 

لريف دم�سق، و�خلطة تق�سي بع�سكرة 

هذ� �ل�رشيط �ملمتد من �لزبد�ين حتى 

تخوم ريف درعا، وذلك كله من �أجل 

ت�سكيل زنار من �لنار حول دم�سق.

ورغم ما تك�ّسف من ف�سول عملية 

�كت�ساف  �أب��رزه��ا  �خل��ط��ة،  ه��ذه  يف 

�لتي   »2 �هلل  »لطف  �ل�سالح  باخرة 

�إىل  للتهريب  معدة  حمولتها  كانت 

�سورية )باملنا�سبة �أين �سار �لتحقيق 

بعدها  ومن  �لباخرة؟(،  هذه  ب�ساأن 

مقتل �ملجموعة �مل�سلحة �لتي ت�سللت 

ومن  تلكلخ،  ري��ف  �إىل  لبنان  م��ن 

�أنه  �إال  �لعر�سالية،  �لتطور�ت  بعدها 

مع �الأ�سف �ل�سديد مل ُتتَّخذ �أي تد�بري 

عملية حقيقية ملنع �لتهّور باالنخر�ط 

يف �الأزمة �ل�سورية، ما خال �ل�سجيج 

وبيانات �لناأي بالنف�س، ورفع وترية 

�ل�سورية  �لوطنية  ل��ل��دول��ة  �ل��ع��د�ء 

�لتي  �آذ�ر«،   14« مكونات  قَبل  من 

�ل�سيا�سي  خطابها  لهجة  من  �سّعدت 

�الأمر  وو�سل  �ملقاومة،  با�ستهد�ف 

تتحدث  �أنها �سارت  �إىل  �لقوى  بهذه 

ع��ل��ن��ًا ع��ن �إز�ل����ة �ل��ن��ظ��ام �ل�����س��وري 

تر�فق  وقد  لبناين«،  وطني  ك�»و�جب 

�ملجموعات  ��ستعر��سات  مع  ذل��ك 

�ل�سورية يف حم�س وريفها  �مل�سلحة 

كل  ودم�����س��ق، ويف  درع���ا  وري��ف��ي 

�لع�سابات  يف  تتو�جد  �لتي  �الأمكنة 

على  �سياأتي  �ل���دور  ب��اأن  �مل�سلحة، 

متز�منًا  وم��ق��اوم��ت��ه،  �هلل«  »ح���زب 

من  �ملذهبية  �خلطابات  ت�سعري  مع 

و»�مل�ستقبل«  �ل�سمال  تكفرييي  قَبل 

)تذّكرو� خطابات خالد �ساهر ومعن 

�ملرعبي و�أبو عبد كبارة( مع �سعود 

�سيد�،  يف  ومغنيه  �الأ�سري  �أحمد  جنم 

�لتي  �ال�ستعر��سية  وحركاتهما 

�حلرب  ن��ري�ن  الإ�سعال  تهدف  كانت 

بو�بة  و�أْخ����ذ  �لبغي�سة،  �ملذهبية 

�جلنوب وعا�سمتها رهينة حل�سابات 

�إ�سعال  �إىل  �إ�سافة  خطرية..  �إقليمية 

جبل  بن  �لفقر�ء  على  �لفقر�ء  حرب 

تتعدد  و�لتي  �لتبانة،  وباب  حم�سن 

�لظاهري  �سكلها  كان  و�إن  �أ�سبابها، 

�ل�سورية،  بالتطور�ت  يرتبط  �الآن 

�ل�����س��و�ري��خ �لتي  وم���ن ث��م ب��ح��رب 

وكل  �ل�سمايل،  �لبقاع  على  ت�ساقطت 

ذلك ��ستدعى دخول »حزب �هلل« على 

خط �ملعركة، فكانت معركة �لق�سري، 

مما  قيا�سية،  ب�رشعة  ُح�سمت  و�لتي 

خ�سو�سًا  �سورية،  �أع��د�ء  حلف  �أربك 

�أخذت  �ل�سورية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أن 

�لق�سري  يف  �لنوعي  �نت�سارها  من 

فاندفعت  وقوة،  باأ�س  دفعة  وحم�س 

�مل�سلحة  للمجموعات  مو�جهتها  يف 

حمققة  و�لغوطتْن،  دم�سق  ريف  يف 

تقرتب  �أن  ك��ادت  نوعية  �نت�سار�ت 

�لكبري، فجاءت  �النت�سار  من حتقيق 

هند�ستها  �لتي  �لكيماوي  �أك��ذوب��ة 

وبقية  و�الأم���ريك���ي���ون،  �ل�����س��ع��ودي��ة 

لكن  م��ع��روف��ة..  ���س��ارت  �لتفا�سيل 

�الأمريكي  �لتهديد  �أن  �الأه��م  در�سها 

ب�سن �حلرب �ملبا�رشة على �سورية مل 

�أكرث  كان  بل  يرجتف،  �لنظام  يجعل 

كانت  �لتي  �ملو�جهة  على  ت�سميمًا 

مر�ّسحة الأن تتحول �إىل حرب �إقليمية 

يف  �آذ�ر   14 قوى  كانت  فيما  و��سعة، 

يهللون  و�الأت���ر�ك  و�الأع���ر�ب  لبنان 

�حلربية  للم�سهدية  وي��ح�����رشون 

متامًا  �الأموين،  بالد  على  �الأطل�سية 

مبا ي�سبه �ملو�قف �لذليلة و�ملتو�طئة 

�متنع  حيث   ،2006 مت��وز  ح��رب  يف 

�لتنديد  عن  حتى  نف�سه  �حللف  ه��ذ� 

ب���ال���ع���دو�ن �ل�����س��ه��ي��وين، وو���س��ف 

�ملقاومن باملغامرين.

باأي حال، بد�أ بعد هذه �لتطور�ت 

�لوقت  يف   ،»2 »جنيف  موؤمتر  طبخ 

�لعربي  �جلي�س  و��سل  �ل��ذي  نف�سه 

�لنوعية  �رشباته  توجيه  �ل�سوري 

و�حلا�سمة للم�سلحن، فكانت �ل�سفرية 

  80 �للو�ء  ومنطقة  وب��رزة  و�ل�سبينة 

تت�ساعد  و�لتي  وغريها،  و�حلجرية 

جعل  ب�سكل  وت�ستمر  وت��ت��و����س��ل 

�ل�سوري  �حلو�ر  عّطل  �لذي  �الأمريكي 

يبّلغ  �الأزم��ة،  بد�ية  منذ  �ل�سوري   -

و�ل�سعودي  و�لرتكي  �لقطري  �أتباعه 

يتاأخر  ق��د  �ل��ذي   -  »2 »جنيف  �أن 

هو   - �ملقبل  �ل��ع��ام  �إىل  �ن��ع��ق��اده 

بع�س  لتح�سيل  �ل��وح��ي��د  �ل�سبيل 

يف  �ل��ه��ز�ئ��م  ت��الح��ق  بعد  �ملكا�سب 

�لتي  �مل�سلحة  �ملجموعات  �سفوف 

ال  وبالتايل  �نق�سامًا،  وتزد�د  تتو�لد 

طاولة  على  لهم  مقاعد  حجز  من  بد 

�حلو�ر يف موعد �نعقاد »جنيف 2«.

�سورية  �أعد�ء  حلف  ماأزق  �أن  بيد 

يزد�د �ت�ساعًا، الأن هذ� �حللف مل يعد 

ميلك �سطوة على �لع�سابات �مل�سلحة 

و�عتمدها  �سلحها  �لتي  �لتكفريية 

�الأعر�ب و�لغرب، يف وقت كان للعفو 

�لرئا�سي �جلديد �لذي �أ�سدره �لرئي�س 

فبد�أ  ومفعوله،  تاأثريه  �الأ�سد  ب�سار 

يعودون  �ل�سورين  �مل�سلحن  �آالف 

�إىل ح�سن وطنهم �ل�سوري، ومعظمهم 

�ل�سوري  باجلي�س  �اللتحاق  ل  يف�سّ

�لتي  �مل�سلحة،  �لع�سابات  ملو�جهة 

�آالف  ع�����رش�ت  م��ن  تتاألف  ���س��ارت 

و�الأت����ر�ك  �ل�����س��ع��ودي��ن  �مل�سلحن 

و�لليبين،  و�لتون�سين  و�الأردن��ي��ن 

وجن�سيات غربية و�رشقية، مما جعلها 

تفقد �حلد �الأدنى من �لبيئة �حلا�سنة.

�ملتالحقة،  �لتطور�ت  ه��ذه  �أم��ام 

�لعربية  �حلكومات  على  لز�مًا  �سار 

و�ل��غ��رب��ي��ة و�مل��ت��ورط��ة يف �الإره���اب 

لهذه  دعمها  توقف  �أن  �سورية  على 

تفر�س  كما  �الإرهابية،  �ملجموعات 

يف  لكنها  �الإره���اب،  مكافحة  عليها 

نزيف  وق��ف  من  تخاف  �الأم��ر  حقيقة 

�ست�سمح  كيف  �إذ  ���س��وري��ة،  يف  �ل���دم 

�خلطريين  �ل�سجناء  بعودة  �ل�سعودية 

�لذين �أفرجت عنهم ودعمتهم ومّولتهم 

�إليها؟  ب��ال��ع��ودة  �سورية  يف  للقتال 

وكيف �سي�سمح �لغرب الآالف �مل�سلحن 

بالعودة �إليه؟

تتهاوى  �سوف  �لطريق  هذه  وعلى 

و�جهات كثرية مما ي�سمى معار�سات، 

وقائع  الأن  عديدة،  �أ�سماء  �ست�سقط  كما 

�مليد�ن �لتي ي�سجل فيها �جلي�س �لعربي 

�سرت�سم  نوعية  �نت�سار�ت  �ل�سوري 

كان  و�إن  للحو�ر..  �حلقيقية  �لوقائع 

بع�س  من  و�لتحذير  �لتنبيه  من  بد  ال 

�ملقيمة  �ل�سورية  �ملعار�سة  و�جهات 

�لدول  بع�س  ُتلّمع  و�لتي  �خل��ارج،  يف 

خانة  يف  �ملح�سوبن  و�الإع��الم��ي��ن 

وحت�رّشها  �سورتها،  �سورية  �أ�سدقاء 

�ل�����س��وري..  �مل�ستقبل  يف  م��ا  ل���دور 

�ملقيمن  هوؤالء  �رتباطات  من  فحذ�ر 

�لباري�سية  جن��وم  خم�س  ف��ن��ادق  يف 

و�الأع�ساء يف ما ي�سمى �جلمعيات غري 

ل  ومتوَّ باملئات  وعددها  �حلكومية.. 

و�لغربية..  �الأمريكية  �ملخابر�ت  من 

وبع�سها بالتاأكيد من �ملو�ساد.

اأحمد زين الدين

الجيش السوري يرسم الوقائع الحقيقية للحوار

�أنقرة - �لثبات

�أقوى  من  و�ح��دة  حاليًا  تركيا  تعي�س 

�سفوف  يف  �لد�خلية  �لتجاذبات  مر�حل 

بعد  �حل��اك��م،  و�لتنمية«  »�ل��ع��د�ل��ة  ح��زب 

منه  خرج  �ل��ذي  �حلاكم  �لتحالف  �هتز�ز 

جزء�ً  ُيعترب  �لذي  كولن،  �هلل  فتح  �لد�عية 

�لبالد،  يف  �ل�سوفية«  »�لطرق  من  مهمًا 

و�سعية  يف  �حلاكم  �حلزب  �أع�ساء  تاركًا 

غرق  من  خوفًا  �لنجاة  قارب  عن  �لباحث 

�ل�سفينة �الأم.

يتمتع  ي��ز�ل  م��ا  �أردوغ����ان  �أن  ورغ��م 

يف  �ملحافظة  �لفئات  من  و��سع  بتاأييد 

�لقوية  �الأعمال  رجال  طبقة  ومن  �لبالد، 

�جلارية  �الن�سقاقات  بو�در  �أن  �إال  �لنفوذ، 

�لتي مل جتد  قياد�ته،  قلق  تثري  �حلزب  يف 

�حلزب  رموز  جلمع  �ملنا�سبة  �لو�سيلة  بعد 

رئي�سه  ح��ول  م��ن  ينفكون  ب����د�أو�  �ل��ذي��ن 

يف  مي�سي  �ل��ذي  �أردوغ����ان،  طيب  رج��ب 

�الأعد�ء يف د�خل �حلزب  ��ستجالب  �سيا�سة 

وخارجه.

م�سادر تركية بارزة توّقعت قيام نائب 

باال�ستقالة  �أرينج،  بولند  �ل��وزر�ء؛  رئي�س 

من �حلكومة �حتجاجًا على »�لطعنة« �لتي 

مل  �ل��ذي  �أردوغ����ان،  قبل  من  لها  �س 
ّ
تعر

ق�سية  حول  �أطلقها  ت�رشيحات  يف  ير�عه 

»بيوت �لطلبة« �ملختلطة.

رجب  �أن  �لكو�لي�س  يف  ت��ردد  فبعدما 

�حل��زب  �جتماعات  يف  تطرق  �أردوغ����ان 

مو�سوع  �إىل  �ملا�سي  �الأ���س��ب��وع  نهاية 

بيوت �لطلبة �ملختلطة، وقوله �إنها منافية 

خرج  مبا�رشة  �لرتكية،  و�لتقاليد  للعاد�ت 

يكون  �أن  لينفي  �ل��وزر�ء  جل�سة  بعد  �أرينج 

ق �إىل مثل هذ� �ملو�سوع، 
ّ
�أردوغان قد تطر

�أ�سلوب  يف  تتدخل  ال  »�حلكومة  �أن  موؤكد�ً 

نق�س  ي��وم��ن  بعد  لكن  �ل�سعب«،  ح��ي��اة 

نحن  »نعم،  وق��ال:  �أرينج  كالم  �أردوغ��ان 

يكون  �أن  نقبل  ول��ن  �ملو�سوع،  ناق�سنا 

طالب  فيها  ي�سكن  للطلبة  بيوت  هناك 

�إىل  �أعطى تعليمات  �أنه  وطالبات«، كا�سفًا 

�لقانونية  �الإجر�ء�ت  ليتخذو�  �ملدن  حكام 

و�سع  قد  يكون  وبهذ�  �لبيوت،  تلك  حيال 

�أرينج يف موقف حرج كما فعل من قبل يف 

�أحد�ث حديقة جيزي.

وخرج �خلالف �إىل �لعلن مع قيام �أرينج 

مبا�رش  لقاء  يف  �ملو�سوع  عن  باحلديث 

�إذ  �الإخبارية،  ترك«  تي  �ر  »تي  قناة  على 

كي�س  ف�ساعد�ً  �الآن  من  �أك��ون  »ل��ن  ق��ال: 

�لريا�سيون«،  عليه  يتدرب  �ل��ذي  �لرمل 

بن  ف��رق كبري ج���د�ً  ي��وج��د   « و�أ����س���اف: 

�أردوغ��ان  ت�رشيحات  وب��ن  ت�رشيحاتي 

»أرينج« يلّوح باالستقالة.. وأردوغان مهدد بخسارة بلدية اسطنبول

خالفـات »العدالة والتنميـة« تخرج إلـى الـعـلــن.. والطـــــــرق الصــوفيــة إلى المعــارضـة

4
أحداث 
األسبوع



) العدد 287(  اجلمعة - 15 ت�شـرين الثاين - 2013

حول بيوت �لطلبة، و�أمتنى �أن يو�سح 

�إىل  م�سري�ً  �خل��الف«،  هذ�  �سبب  لنا 

عربة  يركب  الأن  متحم�س  »غري  �أنه 

وتقول  وز�رية«.  حمر�ء  لوحة  حتمل 

�ملعلومات �إن حماوالت جرت للملمة 

هذ� �خلالف، غري �أن �أردوغان مل يف 

الأرينج  بزيارة  بالقيام  قطعه  بوعد 

غ�سب  ز�د  ما  �خل��الف،  �آث��ار  للملمة 

�أرينج �لذي يفكر جديًا باال�ستقالة.

لت�سع  �أرينج  ��ستقالة  و�ستاأتي 

بعد  م��وق��ف ح���رج  �أردوغ������ان يف 

�جلمهورية  برئي�س  عالقته  ت��ردي 

ُغ���ل، وه��م��ا �مل��ع��روف��ان  ع��ب��د �هلل 

�سفوف  يف  »�لعقالء«  من  باأنهم 

��ستطاعت  وقت  يف  �حلاكم،  �حلزب 

قا�سية  �رشبة  توجيه  �ملعار�سة 

قد  �ل���ذي  و�لتنمية«،  ل���»�ل��ع��د�ل��ة 

بلدية  �خل��ط��وة  ه��ذه  ج���ر�ء  يخ�رش 

��سطنبول ل�سالح �حلزب �جلمهوري 

قام  فقد  �ملقبلة،  �النتخابات  يف 

�حلزب باإعادة �أقوى مر�سح لرئا�سة 

بلدية ��سطنبول م�سطفى �رشيجول، 

بلدية  رئي�س  من�سب  يعتلي  �ل��ذي 

�أغنى و�أهم بلدية يف  �سي�سلي، وهي 

��سطنبول، وتقول ��ستطالعات �لر�أي 

�لعام �إن �رشيجول هو �لذي �سيكون 

برئا�سة  بالفوز  حظًا  �الأك���رث  م��ن 

مر�سح  مع  �لكربى  ��سطنبول  بلدية 

�لالفت  �أن  غري  و�لتنمية«،  »�لعد�لة 

ح�سل  �أن���ه  �رشيجول  �إع���الن  ه��و 

ورجال  �ل�سوفية  �لطرق  دعم  على 

�أن  يعني  قد  ما  لرت�سيحه،  �الأعمال 

ويجعل  �ملوؤكد  حكم  يف  بات  فوزه 

�حلزب �حلاكم مهتز�ً.
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قبل �لدخول يف �ملقرر�ت �لتي �أ�سفر عنها 

��سطنبول،  يف  �ل�سوري«  »�الئتالف  �جتماع 

وت�سكيل   »2 »جنيف  يف  �مل�ساركة  لبحث 

حكومة برئا�سة �أحمد طعمة، ال بد من �لعودة 

�أحمد �جلربا رئي�سًا لهذ�  �نتخاب  �إ�سكالية  �إىل 

�خلطيب،  معاذ  للُم�ستقيل  خلفًا  »�الئتالف« 

بن  جتاذبات  من  �جلربا  �نتخاب  ر�فق  وما 

هو  �جلربا  �إن  حيث  »�الئ��ت��الف«،  مع�سكري 

قطر،  مر�ّسح  كان  وخ�سمه  �ل�سعودية،  مر�ّسح 

ومبا �أن جنم قطر قد �أفل عن �ل�ساحة �ل�سورية، 

�نتقال  على  كموؤ�رش  �جلربا  على  �لتو�فق  مت 

�مللف �ل�سوري من �لعهدة �لقطرية �إىل �لقب�سة 

�ل�سعودية.

��ستقالة  بعد  �ل�سوري«  »�الئتالف  َو�سُع 

�لوطني«  ب�»�ملجل�س  �أ�سبه  هو  �خلطيب  معاذ 

�إقالة برهان غليون، و�ن�سو�ء »�ملجل�س«  بعد 

حت��ت ر�ي���ة »�الئ��ت��الف« �جل��دي��د، و�ل���ذي قد 

�الأخري  مو�فقة  بعد  »�الئتالف«  من  ين�سحب 

يعك�س  م��ا   ،»2 »جنيف  يف  �مل�ساركة  على 

�لتكتيكي  �لعمل  م�ستوى  على  �لتخّبط  و�ق��ع 

ما  »��سرت�تيجية  م�ستوى  وعلى  �ل�سيا�سي، 

خارجي  ت�سكيل  �أي  ظهر  بحيث  �الأ�سد«،  بعد 

�لتي  �حل��رب  �أدو�ت  من  �أد�ة  د 
ّ
جم��ر �سوري 

وتركيا  �خلليج  دول  بع�س  حت��دي��د�ً  ت�سّنها 

و�لرتّدد  �الأمريكي  �النكفاء  بعد  �سورية،  على 

ر�قد  م�ستنقع  يف  �أكرث  �لغو�س  يف  �الأوروب��ي 

�إقليمية  دولة  منها  تنجو  لن  زالزل  خّط  على 

�إن  بل  ال  مقدِّمتها،  يف  و»�إ�رش�ئيل«  و�ح��دة 

�سوى  لديهم  لي�ست  »�الئ��ت��الف«  هذ�  �أع�ساء 

يكونو�  �أن  جمل�سهم؛  �سمن  و�ح��دة  وظيفة 

ح�رشت  �لتي  �خلارجية  �لقوى  لكل  ممّثلن 

�ملمّثلن  لهوؤالء  ولي�س  �سورية،  يف  نف�سها 

خ�سو�سًا  �ل�سوري،  للد�خل  متثيلية  �سفة  �أي 

�لد�خلية«،  �ل�سورية  �ملعار�سة  ل�»تن�سيقيات 

 »2 »جنيف  يف  �مل�ساركة  مبد�أ  رف�ست  �لتي 

قبل يومن من �نعقاد �جتماع »�الئتالف« يف 

�أن حُتّل  �أن �مل�ساألة يجب  ��سطنبول، و�عتربت 

�سلميًا �سمن �إطار حو�ر �سيا�سي مع �لنظام.

مقرر�ت  وك��ل  �لهجن  »�الئ��ت��الف«  ه��ذ� 

موؤمتر�ته �لعقيمة بن �أح�سان �أردوغان ودول 

�ل�سيا�سي  �لوعي  �نعد�م  من  ُيعاين  �خلليج، 

�ل�سوري،  �ل�سعب  بتطلعات  �لوطني  و�اللتز�م 

وما مقرر�ته �لتي خرج بها باإعطاء نف�سه مهلة 

ع�رشة �أيام للت�ساور مع �لد�خل قبل �تخاذ قر�ر 

�مل�ساركة يف »جنيف 2« من عدمها، مل ي�سمع 

يرف�س  �ل��ذي  »�ل��د�خ��ل«  بيان  يبدو  ما  على 

مع  حو�ر  على  وي�رّش  �خلارجية،  �ملغامر�ت 

�لنظام من �لد�خل، كما �أن هذ� »�الئتالف« مل 

ي�سمع ببيان رئي�س �ملجل�س �لع�سكري �لثوري 

�جلّبار  عبد  «؛ 
ّ
�حلر ل�»�جلي�س  �لتابع  حلب  يف 

من�سبه  من  ��ستقالته  �أعلن  �ل��ذي  �لعكيدي، 

على  �ل��دويل  �ملجتمع  تاآمر  »على  �حتجاجًا 

�ل�سعب �ل�سوري، وت�رشذم �ملعار�سة �ل�سيا�سية 

و�لع�سكرية، و�لرت�جع على �الأر�س«.

�أخطر  ي�سمع  مل  »�الئ��ت��الف«  هذ�  �أن  كما 

و�ل��ذي  �لعكيدي،  ��ستقالة  بيان  يف  ورد  ما 

توّجه به حتديد�ً �إىل »�الئتالف« و»�ملعار�سة 

بتم  ن�سّ �لذين  �أنتم  »�أما  قوله:  يف  �خلارجية« 

ت�سّمون  ممن  �ل�سعب،  هذ�  على  �أولياء  �أنف�سكم 

لكم: هنيئًا  باملعار�سة فنقول  �أنف�سكم جماز�ً 

بالكاد  �إنكم  و�هلل  ومنا�سبكم،  فنادقكم  لكم 

�لتهاون  �إال  منكم  كان  فما  �أنف�سكم،  متّثلون 

بالدماء وعدم �الرتقاء �إىل م�ستوى �مل�سوؤولية، 

�ستات ووهن و��ستكانة ولهث ور�ء �ملنا�سب، 

تنفيذ�ً لالأجند�ت و�رش�ء للوالء�ت«.

مكّوناته  بن  يجمع  ال  �سوري«  »�ئتالف 

�سوى �إجماع على رف�س �الأ�سد، وثورة بال قائد 

وغياب روؤية �سيا�سية وخريطة طريق عمالنية، 

وتخبُّط حتكمه �لتجاذبات �لدولية و�الإقليمية، 

و�سط �سلل ذر�عه �لع�سكرية �مل�سّماة ب�»�جلي�س 

�لد�خل« �العرت�ف  «، ورف�س »تن�سيقيات 
ّ
�حلر

بوطنيتها  �مل�سكوك  ق��ر�ر�ت��ه  وب�رشعية  به 

�ل�سلطوية  �مل�سالح  عن  دة 
ّ
�مل��ج��ر �ل�سورية 

�نتقالية؟  �أن ي�سّكل حكومة  �خلا�سة، كيف له 

ه��ذه  �سيطرة  �ستكون  م��ن��اط��ق  �أي  وع��ل��ى 

ُي�سيطر  رة« 
ّ
»حم��ر مناطق  د�مت  ما  �حلكومة، 

بعد  خ�سو�سًا  منفرد�ً،   »
ّ
�حلر »�جلي�س  عليها 

وبعد  �ل�سمال،  يف  »د�ع�����س«  �أم��ام  �ن��دح��اره 

وبعد  »�ل�����س��ف��رية«،  �ل��ف��ادح��ة يف  �خل�����س��ارة 

�ملناطق  على  �سيطرته  �ل�سوري  �جلي�س  �إعادة 

�ملحيطة مبطار حلب مع تقّدٍم يف ريف دم�سق 

و�لغوطتن وجنوب �لعا�سمة؟

هذ�  على  ُي��ط��رح  �أن  يجب  �أخ���ري  ���س��وؤ�ل 

حتت  �سوى  �أ�ساًل  �ملتاآلف  غري  »�الئ��ت��الف« 

�لرتكي:  ��ن«  و»�ل��َر���سَ �خلليجي  �ل�سيف  رهبة 

به  �أمر  �لذي  »د�ع�س«  تق�سيم  �سيو�جه  كيف 

�لظو�هري، و�إعالنه »والية �لن�رشة على بالد 

بالد  يف  �الإ�سالمية  �لدولة  و»والي��ة  �ل�سام« 

�لر�فدين«، ورف�س »د�ع�س« لهذه �الأو�مر، وما 

��ستتبع ذلك و�سيتبع من قتال مع »�لن�رشة«، 

باأو�مر  تاأمتر  ع�سكرية  ق��ّوة  وج��ود  ع��دم  مع 

كافة  على   »
ّ
»�حل��ر �ندحار  بعد  »�الئ��ت��الف«، 

ك��ان��و� من  ���س��و�ء  �مل��رت��زق��ة،  �أم���ام  �جلبهات 

�لفاحتة  �لف�سائل  �أو  »�لن�رشة«  �أو  »د�ع�س« 

�الألفي  عددها  ُيناهز  و�لتي  ح�سابها،  على 

ف�سيل؟

�خل��ارج،  يف  �ل�سورية«  ل�»�ملعار�سة  �آن 

و»�الئتالف« يف مقّدمتها، �أن ت�سعى �إىل حقن 

�لدّم �ل�سوري بدل حقن �ل�سموم عرب �ملوؤمتر�ت 

�مُلعار�سة،  هذه  وحدها  الأنها  و�مل��وؤ�م��ر�ت، 

�إقليمين،  ج���ّز�ري���ن  جم��م��وع��ة  وب���اإ����رش�ف 

عن  �ل�سوري  �ل�سعب  و�أمام  �هلل  �أمام  م�سوؤولة 

�ل�سوري،  �لكرم  �إىل  �لكون  »دببة«  كل  �إدخال 

وهي �لوحيدة �لتي لن ينالها من دو�يل �لكرم 

�آت و�الآتي  عنقود عنب و�حد ومو�سم �لقطاف 

قريب.

اأمني اأبو را�شد

ن هجين وقرارات عقيمة »االئتالف السوري«.. مكوِّ

بولند �أرينج نائب رئي�ش �لوزر�ء �لرتكي

 تنسيق معارضات
سورية - »إسرائيلية«

�لعربي��ة  �الإذ�ع��ة  ك�سف��ت 

�ملبع��وث  مرغ��ي؛  يعق��وب  �أن 

�ل��وزر�ء  لرئي���س  �خلا���س 

»�الإ�رش�ئيل��ي« وع�سو �لكني�ست 

ح��زب  ع��ن  �ل�ساب��ق  و�لوزي��ر 

�لعن���رشي  �لدين��ي  »�سا���س« 

�ملتط��رف، موج��ود يف مدين��ة 

��سطنب��ول �لرتكي��ة لالجتم��اع 

بق��ادة �ملعار�س��ة �ل�سورية يف 

�لوطني  و»�ملجل�س  »�الئتالف« 

�ل�س��وري«، ومل تذكر �الإذ�عة �أي 

تفا�سيل �أخ��رى، �إال �أن م�سادر 

يف ��سطنبول �أكدت �أن »مرغي«، 

وهو من �أ�س��ول مغربية، هاجر 

�لع��ام  �ملحتل��ة  فل�سط��ن  �إىل 

1962 مع �أفر�د عائلته حن كان 
يف �لثاني��ة م��ن عم��ره، �لتق��ى 

كاًل م��ن نائ��ب �ملر�ق��ب �لع��ام 

�مل�سلمن«  »�الإخ��و�ن  جلماع��ة 

فاروق طيفور، ورئي�س �ملجل�س 

وم��ن  �لوطن��ي ج��ورج �س��رب�، 

�ملق��رر �أن يلتق��ي �لعقي��د �سليم 

�أركان »�جلي�س  �إدري�س؛ رئي���س 

�ل�سوري �حلر«، وع�سو »�ملجل�س 

�لوطن��ي« خالد خوجة، و�آخرين 

يف وقت الحق.

 سرقة اآلثار السورية
�أن  ك�سف��ت م�س��ادر تركي��ة 

�ساحنت��ْن متو�سطت��ي �حلج��م، 

�الآث��ار  ب�سنادي��ق  مليئت��ن 

�ل�سورية،  �الأثري��ة  و�ملقتني��ات 

عربت��ا �إىل تركي��ا قادمتن من 

�ل�سالم��ة«  �لرق��ة ع��رب »مع��رب 

�حل��دودي �ل��ذي ت�سيط��ر علي��ه 

�مل�س��در  وق��ال  »د�ع���س«. 

كان  �للت��ن  �ل�ساحنت��ن  �إن 

ير�فقهم��ا م�سلح��ون �سوري��ون 

توجهت��ا مبا���رشة �إىل »متحف 

غازي عينت��اب« لالآثار، �لو�قع 

de r �س��ارع  تقاط��ع  »نن��د 

i r« �س��ارع  م��ع   »ekenann
ك��رة  ملع��ب  ق��رب   »tansyon
و�أك��د  �ملدين��ة.  و�س��ط  �لق��دم 

م�س��در مطل��ع يف �ملتح��ف �أن 

�إىل  �الأثري��ة  �لقط��ع  ��ستق��د�م 

�ملتحف »يعود �إىل �أنه من �أكرث 

تخ�س�س��ًا  �لرتكي��ة  �ملتاح��ف 

�لع���رش  ف�سيف�س��اء  قط��ع  يف 

�لروماين، ف�ساًل عن �الآثار �لتي 

تع��ود �إىل �لع�رشي��ن �حلج��ري 

و�حل�س��ار�ت  و�لربون��زي 

�ملتعاقبة على �ملنطقة، ال�سيما 

و�لرومانية  و�لفار�سي��ة  �حلثية 

و�الإغريقي��ة، ف�س��اًل ع��ن �الآثار 

�مل�سيحي��ة«، م�سيف��ًا �أن عملية 

�الآث��ار ج��رت بالتن�سي��ق  نق��ل 

و�لتع��اون بن »ل��و�ء �لتوحيد« 

�حل��ر«  �ل�س��وري  »�جلي���س  يف 

�لتابع ل�»�الئتالف« �ملعار�س، 

وبن �جلهات �الأمنية �لرتكية.

w w w . a t h a b a t . n e t
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يطرحه���ا  باجلمل���ة  ت�س���ا�ؤالت 

�قت�سادي���ون لبناني���ون ��أجانب عن 

�لت���ي جتع���ل  �حلقيقي���ة  �الأ�سب���اب 

�أ�  �للبناني���ة،  �ل�سيا�سي���ة  �لطبق���ة 

بع�سه���ا �هو غ���ر قلي���ل، ال يكرتث 

على  �لكربى  �لوطني���ة  مل�سوؤ�ليات���ه 

�مل�ست���وى �القت�س���ادي، �حتديد�ً على 

م�ستوى �لرث�ة �لغازية ��لنفطية �لتي 

يحت�سنها بحر لبنان �بره.

�يف ه���ذ� �ل�س���دد ثم���ة خ���وف 

حقيقي لدى عدد �خلرب�ء �القت�ساديني 

�للبناني���ني �لذين يتمي���ز�ن باحل�س 

��ل�سعور ��مل�سوؤ�لية �لوطنية، من �أن 

يكون هذ� �لت�سويف �خلطر بحق لبنان 

�ثر��ته �لوطنية هدفه �لو�سول �إىل ما 

ي�سبه بد�يات �إدخ���ال �لهاتف �خللوي 

�إىل �خلدم���ة �لعملية يف لبنان، ��لذي 

ُح�رش يف �رشكت���ني فقط ال غر، جنى 

�أ�سحابهما منهما �ملليار�ت من �لعملة 

�خل����رش�ء، بحيث جت���ا�زت �أرباحهما 

�ل�سنوية �مللي���ار �200 مليون د�الر، 

بينما جنت خزين���ة �لد�لة منهما �أقل 

من �ستمئة مليون د�الر �سنويًا.

كان  م���ا  �إذ�  �خل���رب�ء  �يت�س���اءل 

بع�س �أباط���رة �ل�سيا�سة �للبنانية من 

�لر�أ�سمالي���ني �ملتوح�س���ني قد ��سرت�� 

�أ�سهم���ًا �أ� ه���م ����رشكاء يف بع����س 

�ل����رشكات �لنفطية يف جمال �لتنقيب 

��لت�سوي���ق، �بالتايل ي�س���ب هدفهم 

يف عرقل���ة هذ� �مل����رش�ع، لي�سر يف 

�للحظ���ة �الأخرة �أمر�ً ال بد منه، بر�سّو 

�لتنقيب ��ال�ستخر�ج عليها، مبا ي�سبه 

�الأمر �لو�قع �لذي ال مفر منه، خ�سو�سًا 

�أم���ام �لتطور�ت �ملحلي���ة ��الإقليمية 

�لتي تع�سف بنا.

�يعي���د بع�س هوؤالء �خل���رب�ء �إىل 

�لذ�ك���رة حما�لة �لرئي����س �إميل حلود 

لتطبي���ق قان���ون �ل�سيخوخ���ة، �لذي 

�أُقرّ بعد جهد جهي���د، �بتكلفة �سنوية 

ب�سيط���ة ال تتج���ا�ز �خلم�سة ماليني 

د�الر، لكن �لطبقة �ل�سيا�سية �للبنانية 

حال���ت د�ن تنفيذه، الأنه���م �ختلفو� 

عل���ى �سلطة �لو�ساية عل���ى �سند�ق 

�سمان �ل�سيخوخة، فالكل يريد �لو�سل 

بال�سن���د�ق، فاأُجه�س ه���ذ� �مل�رش�ع 

�حلي���وي �جتماعيًا ��إن�ساني���ًا، ��أحد 

�أه���م �ملكت�سب���ات �الجتماعي���ة �لتي 

كان �لرئي����س حلود يري���د �أن يحققها 

للبنانيني.

�ب���ر�أي هوؤالء �خلرب�ء ف���اإن رئي�س 

تكتل �لتغير ��الإ�سالح �لعماد مي�سال 

عون حُمّق يف �رشخت���ه �الأخرة باأن 

هناك م���ن يري���د �أن يخن���ق �ل�سعب 

�للبناين.. �حمق بتاأكيده �أن »من يريد 

خن���ق لبنان �سنخنقه، �ه���ذ� حقنا«، 

الفتًا �إىل �أن »�آخر ��سيلة قد ن�ستعملها 

يف مو�س���وع �لنف���ط �ستك���ون جتنيد 

�ل�سع���ب �للبناين، �لنا �حلق بالتعبر 

�جلماعي مع �ل�سعب �للبناين«.

�يلفت �خلرب�ء �القت�ساديون �إىل �أن 

�لديون �لت���ي تر�كمت على لبنان منذ 

نهاي���ة �لعام 1992 حت���ى �ليوم، هي 

نتيجة �سفقات �لرت��سي ��ل�سم�رش�ت، 

��مل�ساري���ع »�لعمالقة« �لتي نفذتها 

����رشكات يف معظمه���ا حم�سوبة على 

�ل�سيا�سيني �حلاكم���ني، باالإ�سافة �إىل 

�ل�سفقات �لتي كانت تتم على طريقة: 

�الأر��ح«،  »من هالك ملالك لقّبا����س 

كما يقول �ملث���ل، ��لتي يف خال�ستها 

ر�كمت دينًا عام���ًا على �لبلد يتجا�ز 

�ل�60 مليار د�الر، �لهذ� هي �الآن تدفع 

بالب���الد �إىل �النق�سام �خلطر �سيا�سيًا 

�طائفي���ًا �مذهبي���ًا، �تتو�لد �الأزمات 

�لتي من �أهد�فه���ا �ل�سرت على ف�سائح 

�لع����رش �ملالية، بحيث ميكن �لقول �إن 

�أزم���ة �لعميد ب�سر �الآن قد تكون نقطة 

يف حميط ه���ذ� �لف�ساد �لفظيع، ح�سب 

ما يوؤكد �خلرب�ء.

حممد �سهاب

نهايات البازار
بات �مل�سهد �ل���د�يل على كل 

�مل�ستويات �أكرث ��سوحًا، فمرحلة 

�للع���ب �نته���ت، �كذل���ك مرحلة 

ع�س �الأ�ساب���ع �مل�سحوبة باأقذر 

�آالت �لك���ذب �لعاملي �ملنَتجة يف 

�مل�سانع �ل�سود�ء.

يف ��ق���ع �الأمر، ميك���ن �لقول 

�بال توج�س �إطالق���ًا، �إن �لظر�ف 

يف �أ��خر مر�ح���ل �لن�سوج، �من 

يح����رش �ل�سوق ميكن���ه �لبيع �إذ� 

كان لدي���ه من �سل���ع ت�ستحق، �أ� 

يكون �ساريًا �إذ� كان ميلك ر�أ�سمااًل 

يوؤهل���ه �مل�سارك���ة يف �لباز�ر، �أ� 

يك���ون كالنع���اج �مُل�ساقة، �أ� يف 

�لتي ال  �الأح���و�ل كالبقرة  �أح�سن 

تتمنى �س���وى �أن يق���دم لها �يل 

�الأمر بع�س �ل�سعر كمكرمة على 

�حلليب �لذي مل ترف�سه، �بالطبع 

للبقرة �ساأن �أعظم!

�إال �أن���ه يف �ل�سوق �أي�سًا جتار 

�رشبهم �الإفال����س، �باتو� يدللون 

�الأ�سعار،  باأبخ�س  ب�سائعهم  على 

الأنه���م يعرفون قيمته���ا �لفعلية، 

�ل���و حا�لو� »�لت�ساط���ر« قلياًل 

�أن  �لذي���ن �رت�س���و�  �أع���ني  على 

يكون �سلع���ًا، �بع�سها خم�س�س 

لالنتعال فقط.

من هنا يفهم حت���ى �ملبتدئ 

يف �لعمل �ل�سيا�سي ملاذ� كل هذ� 

�لغيظ »�الإ�رش�ئيلي« - �ل�سعودي 

حتديد�ً م���ن ح�س���ول �تفاق بني 

�إير�ن ��لد�ل �ل�»5+1«، �هي يف 

�حلقيق���ة �أكرث م���ن 35 د�لة، الأن 

�الحتاد �الأ�ر�ب���ي يفا��س با�سم 

كل �أ�ر�ب���ا �لتي ته���ر�ل باجتاه 

�سفار�تها  فت���ح  الإع���ادة  �إي���ر�ن 

�يف  دبلوما�سييه���ا،  ��إر�س���ال 

�ملقدمة »بريطانيا �لعظمى«.

ميكن �أن يفه����م �ملرء �جلزع 

�لكي����ان  الأن  »�الإ�رش�ئيل����ي« 

�ل�سهي����وين يدرك �أن����ه ب�سقوط 

حما�ر �لعد�ء، ��إن بقيت �لر�ح 

�لعد��ني����ة فال م����كان له على 

�أر�����س فل�سطني، ف����اإن �مل�ساألة 

يف جوهره����ا بالن�سبة �إليه هي 

�مل�س����ر، �لذل����ك �أدرك بيق����ني 

�أن كل �ل����د�ل هي �لت����ي تقدم 

�لتن����ازالت يف �سفقة لن تتنازل 

فيها �إير�ن ع����ن �أي من �حلقوق 

�لنو�ية.

�أما عجائ���ز �آل �سعود فلي�سو� 

»�إ�رش�ئيل«،  ملخ���ا�ف  �سدى  �إال 

بينما �لذين يعتقد�ن �أنهم مبناأى 

عن �إقد�م �لفيلة �يرف�سون �سعود 

�لقطار �هم ي�ساهد�ن باأم �أعينهم 

كيف ي�س���ر �لقطار �ل�سوري �أي�سًا، 

ف�سي�سقطون حتت عجالت �لقطار، 

�أ� تقذفهم رياح���ه �الإع�سارية، �أ� 

يبقون يف �نتظار �لوهم على �سفة 

نهر جّفت مياهه.

يون�س

ال �س���ك �أنه منذ �أن قرر �ملحور 

�خلليج���ي - �الأمرك���ي �إقح���ام 

طر�بل�س يف �الأزمة �ل�سورية، �أ�عز 

�إىل �أد��ت���ه يف عا�سم���ة �ل�سمال 

باإلغاء كل �سوت طر�بل�سي موؤّيد 

لنهج �ملقا�م���ة ��ملمانعة، حتى 

�إىل حد�د �لت�سفية �جل�سدية، كما 

حدث م���ع �ل�سي���خ �ل�سهيد �سعد 

�لدين غّي���ة، �قبله ح�سام �ملوري 

��ل�سي���خ د. عبد �ل���رز�ق �الأ�سمر، 

ناهيك عن جملة �العتد�ء�ت �لتي 

طا�لت �أع�ساء �مقار فريق �لثامن 

من �آذ�ر يف طر�بل�س.

�يف هذ� �ل�سدد يطرح �ل�سوؤ�ل: 

�لق���ر�ر باغتيال  خ���ذ  �تُّ »مل���اذ� 

غّية؟ �م���ا هو تاأثر ه���ذ� �لقر�ر 

يف جمريات �الأح���د�ث يف لبنان 

�لتوقيت، ماد�م  ��ملنطقة يف هذ� 

�أن ث���اين �أك���رب �مل���دن �للبنانية 

�أح���د م�س���ارح �ل�رش�ع  �س���ارت 

�الإقليمي؟

يوؤك���د م�سدر �إ�سالم���ي ���سع 

�الط���الع، �أن غّي���ة كان �الأ�سه���ل 

»��سطي���اد�ً« عل���ى ح���د قوله، 

�يك�سف �أن �ملغ���د�ر �أُ�سديت �إليه 

ن�سائ���ح متتالي���ة م���ن م�سادر 

باأن  �الأخرة  �الآ�ن���ة  متنوعة يف 

يخف���ف م���ن حرك���ة جتو�له يف 

طر�بل�س يف هذه �لظر�ف �لدقيقة، 

ال �سيم���ا �أنه تعرّ����س ملحا�لتي 

�غتيال قبل �أن تنجح �لثالثة.

�يلفت �مل�س���در �إىل �أن �ل�سيخ 

�لتوّج���ه«  »�ل�س���ويف  �ل�سهي���د 

�لتهدي���د�ت  ل���كل  يك���رتث  مل 

��لتحذي���ر�ت، �كما د�أب على �أد�ء 

�س���الة �لفج���ر يف �مل�سجد، هكذ� 

فعل �سبيحة يوم �الغتيال، �بعد 

زيارته ملنزل ذ�ي���ه �عودته �إىل 

منزل���ه مت ��ستهد�فه ب���دم بارد، 

كذلك �نت�س���ل �جلناة م�سد�سه من 

��سط���ه، م���ن د�ن �أن يت�سنى له 

��ستخد�مه للدفاع عن نف�سه.

عملية  �أن  �مل�س���در  �يعت���رب 

�الغتيال تاأتي يف �سياق ��ستهد�ف 

خمتلف �الأطر�ف �ملوؤيدة للمقا�مة 

يف طر�بل�س، الفتًا �إىل �أن لدى �أحد 

�الأجه���زة �الأمنية موقوفني بتهمة 

�لعام  �الأمني  �لتخطيط الغتي���ال 

حلركة �لتوحيد �الإ�سالمي؛ �ل�سيخ 

ب���الل �سعبان، ��سقيق���ه �لدكتور 

مع���اذ، بن���اء على �أم���ر عمليات 

خارجي.

�أما عن ه���دف �غتيال �ل�سيخ، 

�أن �جلرمية لن  فيوؤك���د �مل�س���در 

�حل���و�دث  جمري���ات  يف  تغ���ّر 

�سيئ���ًا، معترب�ً �أنها ترجمة عملية 

ب�»تعطيل  �ل�سعودية  لل�سيا�س���ة 

�إال،  �تخري���ب كل �سيء« لي����س 

�حما�ل���ة توجيه �رشبة �إىل نهج 

�ملقا�م���ة ��العت���د�ل يف لبنان، 

خ�سو�سًا يف �سوء �سل�سلة �لهز�ئم 

�لتي تتلقاها �ململكة يف �سورية.

�أن �خلطب  �يعت���رب �مل�س���در 

�لناري���ة �لتي �أُلقيت ي���وم �الأحد 

�لفائ���ت يف مهرج���ان »�إحق���اق 

�حل���ق« يف معر�س ر�سيد كر�مي، 

هل تتخذ قيادات الثامن من آذار اإلجراءات الكفيلــة بحمـــاية حلفائها؟

حينما يفكر البعض ببداية نفطية على طريقة الخلوي

ال�سيخ ال�سهيد �سعد الدين غّيّة
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أحداث 
األسبوع
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■ �حلاج يو�س���ف بكري �لغز��ي طالب �لد�ل���ة باإقامة �ز�رة للغاز 
��لنفط، �تاأ�سي����س �ملوؤ�س�سة �لوطنية �للبنانية للغاز ��لنفط مبئة 

مليون �سهم، حت�سل �لد�ل على �أربعني باملئة منها، ��لباقي لعموم 

�ل�سع���ب �للبناين، على �أن يح�سل كل مولود جديد لبناين ذكر�ً كان 

�أ� �أنثى على ع�رشة �أ�سهم، �تنتهي ملكيته لهذه �الأ�سهم عند �فاته، 

�على �أن يتم �رشف عائد�ت �لغاز ��لنفط كل ثالثة �أ�سهر لكل �أفر�د 

�ل�سعب �للبناين، معترب�ً هذ� �الأمر حقه يف ملكه.

■ �ملحامي عمـر زيـن؛ �أمني عام �حتاد �ملحامني �لعرب، �أكد �أن م�رشوع 
�لقانــون �لذي ي�صمح »لليهــود« بال�صالة يف �مل�صجــد �لأق�صى، �إعالن 

�رشيــح وو��صح لتق�صيم �مل�صجد و�ل�صيطــرة عليه، لإ�صفاء طابع ديني 

و�رشعيــة مزيفة على و�قع �لحتــالل و�إغت�صاب حقــوق �لفل�صطينيني 

�مل�صلوبة من قبل �لكيان �ل�صهيوين �لعن�رشي �ل�صتعماري.

■ جتم���ع �لعلماء �مل�سلمني لف���ت �إىل �أنه من �ملعيب �أال جتد بع�س 
�ل�سخ�سي���ات ��لقوى �ل�سيا�سية يف لبن���ان يف مو�سوع �لتج�س�س 

»�الإ�رش�ئيلي« عل���ى �ت�ساالتنا �خ�سو�سياتنا �سببًا ال�ستنفار عام 

يبتدئ م���ن �جتماع ��ستثنائي ملجل�س �ل���وزر�ء �ال ينتهي باتخاذ 

�إجر�ء�ت عمالئية لوقف هذ� �العتد�ء �ل�سارخ على �ل�سيادة �للبنانية.

■ حركــة �لأمة �أكــدت �أن �لتعر�ض للذ�ت �لإلهيــة و�لأنبياء و�لعلماء 
مــن قبل برنامــج �صافر على قنــاة »�ملوؤ�ص�صــة �للبنانيــة لالإر�صال« 

�أمــر خطــري ومرفو�ض، وجرميــة، لأنها تعــدٍّ خطري علــى �ملعتقد�ت 

و�ملقد�صات، د�عيــة وزيــري �لد�خليــة و�لإعالم �إىل وقــف �لربنامج 

وحماكمة �مل�صوؤولني فيه.

■ �لوزي���ر �ل�سابق عبد �لرحيم مر�د؛ رئي�س ح���زب �الحتاد، ��ستقبل 
��أع�ساء �لقيادة يف �حلزب �فد�ً من �لتيار �لوطني �حلر، �مّت �لتد��ل 

بامل�ستجد�ت �للبنانية ��لعربية ��لد�لية. 

■ �للقــاء �لإ�صالمــي �لوحــدوي، وتعقيبــًا على �ملهرجــان �خلطابي 
�لــذي �أقيــم يف طر�بل�ض حتت عنو�ن »�إحقاق �حلــق«، �أّكد رف�صه لأن 

يتحــول �ملهرجان �إىل منــرب لل�صحن و�لتحري�ض علــى رجال �لدولة 

و�لعلماء، و�ل�صتقو�ء بغــري �للبنانيني لت�صفية �حل�صابات مع بع�ض 

�للبنانيــني، م�صتنكر�ً ما قيــل عن �لفار �أحمد �لأ�صــري و�عتباره رمز�ً 

للطائفة �ل�صنية.

■ �ل�سيخ ماهر حمود �أ�سف لعملية �النتظار �لتي طالت ت�سع �سنو�ت 
لياأتي �لتقرير �ل�سوي�رشي �ل���ذي يفيد باأن �لرئي�س عرفات قد مات 

بال�س���م، مع �أن �الأمر كان ���سحًا منذ �لبد�ية، لكنهم �أخفو� �حلقيقة 

�دّل�س���و� على �لر�أي �لع���ام، خلوفهم على �ملفا��س���ات، �سائاًل: ما 

�ل���ذي �أتت به �ملفا��سات؟ �ماذ� نتج عنها؟ معترب�ً ما ح�سل �إهانة 

حقيقي���ة لل�سعب �لفل�سطيني، �ي�سمل ذلك �ملو�لني للرئي�س عرفات 

��ملعار�س���ني، بل ي�سمل جميع �ل�سع���وب �مل�ست�سَعفة �لتي تعتقد 

�أن �لق�سية �لفل�سطينية هي ق�سي���ة �لعرب ��مل�سلمني، �ق�سية كل 

�مل�ست�سعفني ��الأحر�ر يف �لعامل. 

■ جبهــة �لعمل �لإ�صالمي يف لبنان دعــت �إىل عقد جل�صة ��صتثنائية 
حلكومة ت�رشيف �لأعمال، للبحث يف ملف �لنفط و�لغاز، ويف �لطرق 

و�لو�صائــل �لكفيلة حلفظ حق لبنان يف �ل�صتفادة من ثرو�ته �ملائية 

و�جلوفية، ومنع �لعدو �ل�صهيوين من �رشقة هذه �لرثوة.

n »�سطح« �إىل �لو�جهة
م�صــوؤول »م�صتقبلــي« �أكــد يف جمال�صــه �أن رئي�ــض 

تيــاره لن يعود قريبــًا �إىل بــريوت، و�صيبقى يتنقل 

بــني �ل�صعوديــة وباري�ض، خ�صو�صًا �أنــه ل ميلك �أي 

�إمكانيــة للعــودة �إىل �ل�رش�ي، يف وقــت يتحرك فيه 

فوؤ�د �ل�صنيورة يف كل �لجتاهات، من �أجل �إ�صعاف 

حظــوظ حممــد �صطــح، �لــذي تتحــدث �ملعلومــات 

�أنــه �لبديــل �لأمريكــي �ملر�صح خلالفــة ميقاتي يف 

�ل�رش�ي.

n حاالت نف�سية
بــرر �لنائب مــرو�ن حمادة عدم لقــاء وليد جنبالط 

ب�صعــد �حلريــري يف باري�ــض بالقــول: »�إن �لرجلني 

كانــا يف �أو�صاع ج�صدية وحــالت نف�صية �صعبة«، 

�ل�صنيــورة  م�صت�صــاري  �أحــد  �لقــول  علــى  و�صــّدق 

بابت�صامــة م�صحوبة ب�صخريــة: »�مل�صاألة �أعمق من 

�لنف�صية �ل�صعبة، فالبع�ض ينوح على م�صريه«.

n ال ر��تب يف �إعالم »�مل�ستقبل«
ُعلــم �أن رو�تب �لعاملني يف موؤ�ص�صــات �آل �حلريري 

�لإعالمية )�لتلفزيون و�جلريدة و�ملوقع �لإلكرتوين( 

مل ُتدفع منذ ثالثة �أ�صهر، وهم تلقو� وعد�ً غري حا�صم 

�أنهم قد يقب�صون مرتب �صهرْين مع نهاية ��صتحقاق 

�ل�صهر �لر�بع.

n مب�ساعدة �الأ�سدقاء
ي�صعــى تيــار �صيا�صــي بــارز يف لبنــان �إىل �إعــادة 

ت�صكيل قيادة تياره �لتي ف�صلت يف �ملهمات �ملكلَّفة 

بهــا يف منــذ تعيينهــا حتــى �لآن، ومعظــم �لتغيري 

�صيكون يف بريوت و�صيد� وطر�بل�ض، و�صيتم �ختيار 

عنا�ــرش من �جليــل �جلديــد ليتنا�صب مــع �ملرحلة 

�ملقبلــة، علمــًا �أن رئي�ــض �لتيــار �ملوجــود خــارج 

لبنان �صي�ــرشف �صخ�صيًا على �صري �لت�صكيل �جلديد، 

ومب�صاعدة بع�ض �خلرب�ء �لعرب �لأ�صدقاء.

n غياب �مل�سد�قية
قــال م�صــوؤول �أمنــي معــروف بجديتــه، �إن »تيــار 

�مل�صتقبــل« ��صتعــان بالقو�ت �ل�صاربــة لديه، وهي 

�حتياطــه �ل�صرت�تيجــي، بعدمــا فقــدت قيادته �أي 

بريــق وم�صد�قيــة يف �لتهجــم علــى 8 �آذ�ر عمومًا، 

و»حزب �هلل« خ�صو�صًا.

n بانتظار �لنتائج
جتــري لقــاء�ت و�ت�صــالت بعيدة عــن �لإعالم بني 

�صفــري دولة �إقليمية موؤثرة ورئي�ض جمهورية لبناين 

�صابــق ي�صعى للتقرب من هــذه �لدولة �لتي يقول �إن 

�صيا�صتهــا منطقية وفعالة، و�صتجــد نتائج �إيجابية 

ومثمرة عما قريب.

n م�رش�ع قانون مرفو�س
�صــاأل نائــب لبنــاين عــن �إمكانيــة طــرح م�ــرشوع 

قانــون مُينع مبوجبه �أن يتوىل م�صوؤولية عامة )من 

موظفي �لدرجة �لأوىل، و�لوزر�ء و�لنو�ب بالإ�صافة 

طبعــًا �إىل �لرئا�صة �لثالث( مــن يحمل غري �جلن�صية 

�للبنانية، وبالتايل عليهم �أن يتخلو� عن جن�صياتهم 

�جلريــدة  يف  ت�صــدر  مر��صيــم  مبوجــب  �لأخــرى، 

�لر�صميــة، فجاءه �جلو�ب �أن �أكــرث من ن�صف هوؤلء 

�صي�صبحون بال عمل.

n جوالت.. �لكن
تقــوم قيــادة حركــة »حما�ــض« يف لبنــان بتن�صيط 

زيار�تهــا مل�صوؤولــني �صيا�صيــني وقيــاد�ت �أحــز�ب 

لبنانية، خ�صو�صًا يف قــوى �لثامن من �آذ�ر، ل�رشح 

مو�قــف »�حلركة« مــن �ل�صطر�بات �لتــي ت�صهدها 

بع�ض �ل�صاحات �لعربية، ل�صيما يف م�رش و�صورية.

ه���ي �ل�سب���ب �لتحري�س���ي �ملبا����رش 

على �غتي���ال غّية، حمم���اًل م�سوؤ�لية 

تغير �جه طر�بل����س ل�سيا�سة »تيار 

�مل�ستقبل«، �لتي �أّمن���ت �لغطاء لنمو 

�لتي���ار�ت �لتكفري���ة، �لت���ي مل يعد 

با�ستطاعت���ه �سبطها، يق���ول �مل�سدر، 

حاماًل ب�سدة على قياد�ت فريق �لثامن 

نية منها، معترب�ً  م���ن �آذ�ر، ال �سيما �ل�سُّ

�أنه���ا »�أعجز من �أن تو�كب �الأحدث يف 

لبنان ��ملنطقة«.

�ي�س���األ �مل�س���در: مل���اذ� مل تتخذ 

قي���اد�ت �لثام���ن م���ن �آذ�ر �الإجر�ء�ت 

�لكفيل���ة بحماية موؤيديه���ا؟ ال �سيما 

بعد �غتيال �الأ�سمر ��ملوري، �حما�لة 

�لوزير في�س���ل كر�مي، معترب�ً  �غتيال 

�أنه���ا تفتقد �إىل �لتن�سي���ق بينها، ��إىل 

�أن  �تخاذ �لق���ر�ر �ل�سائ���ب، �متوّقعًا 

ت�سهد �الأ�سهر �لثالثة �ملقبلة مزيد�ً من 

�أعمال �لت�سعي���د يف لبنان ��ملنطقة، 

لغاية �لتو�س���ل �إىل �ل�سيغة �لنهائية 

للتفاه���م �ل���د�يل على �إنه���اء �الأزمة 

�ل�سورية.

 �هكذ�، بات على �ملقا�مة م�سوؤ�لية 

�الأمني  �النك�س���اف  �أن تتح�س���ب لهذ� 

»�ملناطق  يف  خ�سو�س���ًا  حللفائه���ا، 

نية«، فاالأم���ن بالدرجة �الأ�ىل هو  �ل�سُّ

�سيا�سي قبل �أن يكون �أمنيًا �ع�سكريًا، 

�لهذ� على حلفاء ه���وؤالء �النتباه �إىل 

م�سوؤ�ليته���م يف ك�سفهم �سيا�سيًا، خال 

�ل�سكوت عما يتعر�سون له من حمالت 

تخوين �حتري�س ��إهد�ر دم.

ح�سان �حل�سن

هل تتخذ قيادات الثامن من آذار اإلجراءات الكفيلــة بحمـــاية حلفائها؟
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يـقــــال

�ملعامل �لرت�ثي���ة �لبر�تية كثرة، منها 

�ساطئ �سخ���رة �لر��سة، �بالطبع من يعرف 

�ل�سخرة يعرف د�لي���ة؛ �لذكريات �لبر�تية 

�لقاطنة حتت هدير �أمو�ج �سو�طئ بر�ت.

�لد�لية �لقريبة من �سخرة �لر��سة �جهة 

�أ�قاتهم ��لغو�س يف  �لبر�تيني لتم�سي���ة 

ذكري���ات �أجد�ده���م ��آبائهم، فل���م يبَق من 

بر�ت �إالّ ق�سم من ��جهتها �لبحرية، بعدما 

ر تاريخها �لعريق بذريعة �الإمناء  �ُسل���ب �ُدمِّ

��الإعمار.

مل يب���ق �إاًل �لذكريات �ق�س���م من �لبحر، 

بعدما ق���ام �حو�س �ل�سلط���ة ��ملال ب�رش�ء 

�حلج���ر ��لق�ساء عل���ى �لب����رش، فاالأر��سي 

�لو�قعة على �ساطئ بر�ت حتولت من ملك 

ع���ام الأهايل بر�ت �إىل مل���ك خا�س، �حتى 

�أم���الك �لبيارته حتول���ت بالغ�سب �إىل ملك 

لوحو�س �ملال ��ل�سلطة، بهدف حتويلها �إىل 

منتجعات �سياحية لزمالء �لوحو�س.

�أه���ايل  �إىل  ملكيته���ا  تع���ود  �لد�لي���ة 

بر�ت، فهي جزء م���ن تاريخهم �حا�رشهم 

�م�ستقبله���م، �ح�س���ب �لد��ئ���ر �لعقاري���ة 

للمنطق���ة، يظه���ر �أن ملكيته���ا تع���ود �إىل 

�آل �ساتي���ال �بي�س���ون �عيت���اين �غاليني، 

باالإ�ساف���ة �إىل بع�س �لعائ���الت �لبر�تية 

�لعريق���ة. ��فق �لقان���ون �أي�س���ًا، فالد�لية 

منطق���ة غر خم�س�سة للبن���اء، لكن من يقر 

قانون على قيا�س ح�ساباته ي�ستطيع �لبناء.

يف �ل�سنو�ت �ملا�سية عمد �لرئي�س �لر�حل 

رفيق �حلري���ري �إىل �رش�ء معظ���م �لعقار�ت 

على منطقة �لرملة �لبي�ساء، �بعدها �نطلق 

�سما�رشته مبفا��سات مع �أ�سحاب �لعقار�ت 

على ط���ول �ساطئ �لد�لي���ة، متّنع �ملالكون، 

لكن �حلريري ب�»حنكته« طماأنهم ��عدهم 

ببناء ميناء يلي���ق ب�سو�طئ بر�ت، ��سمح 

لهم باملر�ر �إىل مر�كبهم من �أمالكه �خلا�سة، 

فُرفعت �سوره على طول �ل�ساطئ، لكن توقف 

كل �سيء مع �غتياله.

مل يعد هناك من ميناء موعود، ��سياد� 

�لد�لية بني �لطرد �أ� �ملوت يف بحر د�ليتهم.. 

هكذ� قالو�.. مت تهديدهم بالطرد من منازلهم 

�بالقوة، قام���و� باعت�سامات �قطعو� طريق 

�لر��س���ة، لك���ن ما م���ن ُمب���ال بال�سيادين 

�لبيارت���ة �لذين يقطنون �لد�لية منذ ع�رش�ت 

�ل�سنني، �قب���ل نقل نفو�س عائل���ة �لرئي�س 

�لر�حل ��رثته من �سيد� �إىل بر�ت.

ُ�ع���د�� مب����رش�ع بناء �ملين���اء حلماية 

م�ساحلهم �تنميته���م، �بعدها بنقل �مليناء 

�إىل م���كان �آخ���ر، مع تعوي�س���ات، �أما �ليوم 

فال مين���اء �ال تعوي�سات، �كل ذلك من �أجل 

منتجعات �بناء مر�ف���ق �سياحية لالأثرياء.. 

فقط، �الأ�سحاب �ملال ��ل�سلطة ��جلاه، على 

ح�ساب �ل�سيادين �»�ملعرّتين« �بر�ت.

لل�سيادي���ن �حل���ّق يف �لعي����س، �على 

�لبيارت���ة �لت�سام���ن ��لوق���وف �إىل جانب 

ق�سيتهم، فاأبناء �لد�لي���ة مهدد�ن من �رثة 

�لرئي����س �لر�حل بالطرد، لكن لو يتعظ �أبناء 

�لر�حل من �أن ر�حلهم خّط على باب �ل�رش�ي 

»لو د�مت لغرك ملا �ت�سلت �إليك«.

�سعيد عيتاين

دالية بيروت.. لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك
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أكد أن في طرابلس فكر »قندهاري«

الشيخ زهير جعيد: ال نفهم على الوزير شربل.. وقد نضطــر لـلـــدفــــــاع عن أنفسنا بأنفسنا

مقابلة8
تحت الضوء

قال: بطل »الحرب« 
و»السالم«!

»نحن احرتفنا احلرب من 

اأجل ال�سالم، ولكن حذار اأن 

تغ�سوا اأنف�سكم ال نريدها.. لكننا 

لها عندما يحني االأوان«.

هذا الكالم لنائب قواتي كان 

يف زمن م�سى، ما قبل العام 

1991، قائداً لـ»حاجز املدفون«.
فعالَم يذّكر هذا الرجل 

بتاريخه؟ هل يذّكرنا »حمرتف 

احلرب« بالذين ُخطفوا عند 

حاجزه امل�سوؤوم، ومعظمهم مل 

ُيعرف م�سريهم بعد؟

هل يذكرنا »حمرتف 

احلرب« من اأجل »ال�سالم« 

بحروبه الداخلية يف املناطق 

التي كانت ت�سمى »�رشقية«، 

ف�سارك معلمه ثم قاد حروب 

الت�سفيات الداخلية �سد حلفائه؛ 

من جمزرة اإهدن عام 1979، 

اإىل جمزرة ال�سفرا عام 1980، 

مروراً بحروبه العبثية يف 

اجلبل و�رشق �سيدا عام 1983، 

حينما دخلها بحماية القوات 

ال�سهيونية بعد االجتياح عام 

1982، فاأّدت اإىل اأو�سع عمليات 
التهجري، ثم انقالباته املجنونة 

1985 و1986، اإىل حروبه 
املجنونة �سد اجلي�ش اللبناين 

بقيادة العماد مي�سال عون 

بعد العام 1988، فكان اأن دمر 

املجتمع الذي رفعه �سعاراً له 

»فوق كل اعتبار«، واأ�سهم يف 

اإ�سعاف هذا املجتمع، لتاأتي 

الت�سوية على ح�سابه وح�ساب 

حقوقه.. ومع ذلك مل يرعِو، فظل 

على خلقه و�سلوكه الدموي، 

فاغتال يف العام 1993 داين 

�سمعون، بعد اأن كان قد اغتال 

يف االأول من حزيران عام 1987 

الرئي�ش ال�سهيد ر�سيد عبد 

احلميد كرامي، وقبله بالطبع 

طوين فرجنية.. دون اأن نن�سى 

م�سري الكثري من اأمثال اليا�ش 

الزايك والبري خري�ش وغريهما..

ثمة �سوؤال هنا لقائد حاجز 

املدفون: ما معنى »عندما 

يحني االأوان«..؟

اللبنانيون يا هذا خربوا جيداً 

جتاربكم يف احلرب و»ال�سالم«.. 

وتاأكد اأننا �سنظل نتذكر 

»ال�سبت االأ�سود« الذي ارتكبته 

ملي�سياتكم يف مثل هذه االأيام 

قبل 38 عامًا..

اللهم جّننا من التجارب.. 

ومن ال�رشير.. اآمني

�أحمد

عن ا�ستهـــداف ال�سيخ �سعد الدين 

غّيـــة يف طرابل�ـــش، واإمكانية انزالق 

املدينـــة اإىل منهج »�رشيعة الغاب« 

نهائيـــًا، �ساألـــت جريـــدة »الثبات« 

ع�سو قيادة جبهـــة العمل االإ�سالمي؛ 

ال�سيخ زهري جعيـــد، عن جممل هذه 

التطورات، واإليكم احلوار:

ال ي�ستغـــرب رئي�ش جبهة املقاوم 

ال�سيخ جعيد ح�سول اجلرائم بو�سح 

النهار، وبراأيه فاإن التجيي�ش املذهبي 

العلنـــي وتخويـــن كّل راأي خمالـــف 

االأجواء  هدفه رفع من�ســـوب ت�سنيج 

وت�سميم االأجواء يف لبنان وطرابل�ش 

حتديـــداً، يقول: »ياأتي اغتيال ال�سيخ 

الدين غيـــة �سمـــن م�سل�سل  �سعـــد 

القـــوى املعار�سة للمنهج  ا�ستهداف 

التكفريي االإلغائي، وهي لي�ست املرّة 

االأوىل التـــي يتّم فيها ا�ستهدافه، اإنها 

املحاولة الثالثـــة لت�سفيته ج�سديًا، 

اإ�سافـــة اإىل اأنه مّت اإطـــالق الر�سا�ش 

علـــى �سيارتـــه املركونة ليـــاًل منذ 

حوايل اأ�سبـــوع. عملية االغتيال هذه 

لي�ســـت االأوىل من نوعها، فلغة القتل 

والرتهيب طالت قبـــاًل ال�سيخ د. عبد 

الـــرزاق االأ�سمر منـــذ �سنـــة تقريبًا، 

التكفريية  للحالة  املناه�ش  وال�سيخ 

ح�ســـام املـــوري منذ حـــوايل ثالثة 

اأ�سهر«.

بـــراأي جعيـــد ر�سائـــل االإلغـــاء 

م�ستمـــرّة، »ومع االأ�سف، التكفري جاء 

علنيـــًا يف اأحد الذي �سبـــق اغتياله، 

فمع هكذا نـــربة تكفريية ماذا ُينتظر 

اأن يكون الو�سع يف طرابل�ش؟ فعندما 

يتحدث اخلطباء عـــن رف�سهم وجود 

حاالت اأخرى ال متثل راأيهم، ويتوعدون 

اأ�سحـــاب الـــراأي املخالـــف بعظائم 

النا�ش �ستت�رشّف،  اإّن  االأمور، وقولهم 

كّل ذلك يعني اأّنه مّت ا�ستباحة دم كّل 

مواطن اأو �سيا�سي اأو �سيخ ال يوؤيدهم، 

ولهذا ال�سبب نحّمل م�سوؤولية اغتيال 

ال�سهيد �سعـــد الدين غية للم�ساركني 

يف مهرجان االأحد.. �سيما اأّن �سيا�سة 

الرتهيب هي ال�سائدة لدى هذا الفريق، 

وهل ن�سينا حماولتهم الإلغاء ال�سيخ 

ها�سم منقارة وهجومهم على م�سجد 

عي�ســـى بن مرمي يف املينـــاء، ولوال 

تدخل اجلي�ش اللبناين للف�سل بينهما 

حل�سلت مذبحة كبرية تفوق ب�ساعتها 

جمزرة حلبا«.

ن�ســـاأل ال�سيـــخ جعيد عـــن �سبل 

املواجهة كجبهة عمل اإ�سالمي وجتّمع 

علمـــاء م�سلمـــني، فهل مـــع ا�ستعار 

التخويني وقعت  الطائفـــي  اخلطاف 

التكفرييني؟  رهينـــة  طرابل�ش  مدينة 

يـــرّد رئي�ـــش جبهة املقـــاوم ال�سيخ 

جعيد باأّن ما يراه يف طرابل�ش اليوم 

هو حالـــة �ســـاذة، فطرابل�ش �ستبقى 

طرابل�ـــش ال�سيـــخ �سعيـــد �سعبـــان 

والدكتور فتحي يكن، وال�سهيد ر�سيد 

كرامي مهما فعلوا، واليوم مبا ن�سهده 

من حالـــة جديـــدة »قندهارية« لن 

ت�ستمـــر طويـــاًل، الأّن طرابل�ش مدينة 

االنفتاح واملحبة والت�سامح بني كل 

اأبنائها«.

ال نفهم ت�شرفات �شربل

ال�سيــــخ جعيــــد  ا�ستوقفنــــا كالم 

عن وجــــود الفكــــر »القندهاري« يف 

طرابل�ــــش، �ساألناه عّما اإذا كان الو�سع 

بات حرجــــًا، يجيبنا: »مــــع االأ�سف، 

نحن كلبنانيــــني ندفع ثمن التباينات 

االإقليمية والدولية، والدولة اللبنانية 

هنا م�سوؤولــــة عن التقاع�ش والرتاخي 

امل�ستمر يف املدينــــة، م�سوؤولية الدم 

الذي �سقط منذ يومــــني نحّملها اأي�سًا 

للدولة، فاالأخرية مل حُترّك �ساكنًا مع 

كالم االأحد والدعوة ال�ستباحة الدماء، 

ودعوات القتــــل.. ال يجــــوز اأن تغ�ّش 

النظر الدولة مع اإطالق دعوات التهديد 

حتى للجي�ــــش، يبدو اأّن بع�ش النواب 

ن�سوا اأنهم ينتمون اإىل ال�سعب اللبناين 

بعامته، فباتــــوا يتحدثون باملذهبية، 

وهــــذا الفلتــــان االأمني م�ســــوؤول عنه 

كافــــة اأركان الدولة، بــــدءاً من رئي�ش 

اجلمهوريــــة مي�سال �سليمــــان، مروراً 

مبجل�ش الوزراء جنيب ميقاتي، و�سواًل 

اإىل ال�سيا�سيني الذين ي�سّخون االأموال 

اأجــــواء القتال بــــني باب  ال�ستمــــرار 

التبانة وجبل حم�سن، فبدل اأن ت�رشف 

هذه االأمــــوال التي تقدَّر بع�رشات اآالف 

الدوالرات يف اإطــــار التنمية واالإعمار، 

ت�رشف يف �سبيل التخريب والدمار«، 

وي�سيــــف ال�سيخ جعيد: »هذا ال�سباب 

امل�سكني الذي ُي�ســــاق اإىل التهلكة هو 

وجمتمعه، مــــن م�ســــوؤول عنه؟ على 

الدولــــة اأن تتحرّك، واأنــــا ال اأفهم كيف 

الداخليــــة باجتماع مع  ي�سارك وزير 

قادة حماور، هناك �رشعنة من الدولة 

القاتل،  والتحــــزّب  الفلتــــان  حلالــــة 

اأن  اأتريديننا  باملنا�سبــــة،  ون�ساألهــــا 

ناأخذ حقنــــا باأيدينا.. هــــل ي�سّح اأن 

ن�سبــــح يف �رشيعة الغــــاب.. الأّنه يف 

اللحظة االأخرية، م�سطرون للدفاع عن 

اأنف�سنا وعن حياتنا«؟

�شالح طرابل�س �شيقتل �شاحبه

�ساألنا جعيد: ولكــــن �سيا�سة �سبط 

النف�ــــش املتبعــــة لدى فريقكــــم مّكنت 

الفريق االآخر من تنفيــــذ �سيا�سة ق�سم 

املدينة �سيئًا ف�سيئًا، اأال يجب مواجهتم 

بقوة من خالل التظاهرات واالعت�سامات 

والتحركات ال�سعبية؟ يرّد ال�سيخ جعيد 

بكثري مــــن الهدوء: »الوزير �رشبل اعترب 

اأّن طرابل�ش مرتهنة اإىل اأنا�ش ال ميثلون 

اأكــــر من 10٪، وقد تكــــون هذه الن�سبة 

اأي�سًا مرتفعــــة، املجتمع املدين �سعى 

اإىل ك�رش تكري�ش هــــذا النمط التكفريي، 

امل�سكلة تبداأ بال�سيا�سيني الذين يغذون 

بقوة هذه احلاالت، ومع االأ�سف، قد يظّن 

البع�ش اأّن ح�ســــد ال�سالح يف طرابل�ش 

�سيكون مقابل �سالح املقاومة.. وبراأينا 

هــــذا ال�ســــالح لــــن يقتــــل اإالّ �ساحبه، 

�سيا�سات التكفري �ستبداأ بتكفري بع�سهم 

بع�ســــًا، ومــــا ح�سل من تطــــاول على 

املفتي مالــــك ال�سعار املح�سوب عليهم 

اإالّ موؤ�ــــرشاً لذلك، هــــم يطالبون النا�ش 

اأن توؤيدهم يف كافة االأمــــور، واإالّ بداأوا 

ب�سيا�ســــات الوعيد والتهديد، اإنها حالة 

اجلنــــون والتع�ّســــب، طرابل�ــــش اليوم 

مفتوحــــة علــــى اجتاهــــني: االأوىل هي 

ا�ستمرار حالة التمذهب، وبالتايل حالة 

االقتتــــال يف املدينة، واإّمــــا نعود اإىل 

لغة احلوار والقبــــول بالراأي املختلف، 

فكفــــى زّج الطرابل�سيني يف ال�رشاعات 

االإقليميــــة والدولية، فلرنحــــم النا�ش، 

ولكــــن مع االأ�سف مــــن خ�رش رهانه يف 

تغيــــري املعادلة يف �سوريــــة والعراق 

يحاول اال�ستعا�ســــة عنها يف طرابل�ش 

البازار  االآخريــــن يف  لل�سغــــط علــــى 

ال�سيا�سي، ويف النهاية مع تفلت االأمور 

�سيكون اأول اخلا�رشين من يوقدون النار، 

اليــــوم لت�ستقيم االأمور يف ال�سمال على 

الدولة اأن تت�رشف لتعود لغة العقل بدل 

خيار العاطفة واملذهبية، واإالّ اأ�سبح كّل 

عاقل جمنونًا، متامًا كاالأنبياء والر�سل 

الذيــــن يحاربون مــــن االأكرية الأّنهم ال 

يريدون اال�ستماع للحق«.

مشاركة وزير الداخلية 
باجتماع مع قادة محاور 

يشير إلى »شرعنة« 
الدولة لحالة الفلتان 

والتحّزب القاتل

طرابلس لم تسقط بيد التكفيريين بين ليلة وضحاها، والدولة 
بكافة أجهزتها مسؤولة عن الدْرك الدنيء التي وصلت إليه 

عاصمة الشمال.. الدم يجّر دمًا، والفلتان األمني سيخسر 
الجميع حتمًا.. استسهال التخوين والتكفير والتهديد 

ر بعظائم السوء..
ّ

مقدمات لتنفيذ التصفيات الجسدية وتبش
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أكد أن في طرابلس فكر »قندهاري«

الشيخ زهير جعيد: ال نفهم على الوزير شربل.. وقد نضطــر لـلـــدفــــــاع عن أنفسنا بأنفسنا

w w w . a t h a b a t . n e t
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تزامـــن االإعالن عن ف�سيحة 

فريق  رئي�ش  عريقـــات؛  �سائب 

الفل�سطينيـــني،  املفاو�ســـني 

ويا�رش عبد ربه؛ م�ساعد الرئي�ش 

الفل�سطيني، مع ت�سيبي ليفني، 

مع �ســـدور التقرير ال�سوي�رشي 

الـــذي يوؤكـــد وفـــاة الرئي�ـــش 

الفل�سطيني يا�رش عرفات مبادة 

والذي  امل�سع،  »البولونيـــوم« 

الفل�سطينية  القيـــادة  يربك  لن 

اأ�ســـاًل، ولي�ش  الأنهـــا مربكـــة 

اأ�سهل عندها من توجيه التهمة 

عرفات،  بقتـــل  لـ»اإ�رشائيـــل« 

وهذا ما �ستفعلـــه، بالرغم من 

اأرملة الراحل،  اأن �سهى عرفات؛ 

قالت فور �سدور التقرير اإنها ال 

تتهم اأحـــداً، الأن لزوجها اأعداء 

كثريون يف العامل. 

م�ساألـــة قتـــل عرفـــات لن 

ُتف�ســـد يف »الـــود« ق�سية مع 

يف  فوقيتها  الأن  »اإ�رشائيـــل«، 

الفل�سطينيون،  يعرفها  التعامل 

تعرفهـــا  العـــرب  وحتتيـــة 

اأن  »اإ�رشائيل« من زمان، وبدل 

تقوم الدنيا وال تقعد على مثل 

هكذا جرمية، فاإن احلرب �ستقوم 

بـــني حما�ش وفتح، بـــل وكاأن 

حما�ش قد �سبطـــت كل منظمة 

التحرير باجلـــرم امل�سهود عرب 

�سبـــط عريقات وعبـــد ربه يف 

التـــي عززت  ليفنـــي،  فرا�ـــش 

روايتهـــا بالوثائـــق امل�سورة، 

وال جمال الإنـــكار الواقعة التي 

تثبت الذكـــورة العربية وُتثبت 

انتفاء الرجولـــة عندما تتعلق 

اآمـــال �سعـــب م�ستـــت منذ 65 

�سنة باأ�سخا�ـــش تقودهم دولة 

ليفنـــي يف املفاو�ســـات كمـــا 

ت�ســـاء، وتقودهـــم ليفني بعد 

املفاو�سات اإىل حيث ت�ساء!

اأية مفاو�سات تعيد لل�سعب 

الفل�سطينـــي حقوقـــه ما دامت 

»اإ�رشائيـــل« خالل املفاو�سات 

ال توقف اال�ستيطـــان، وال هدم 

البيـــوت، وال اقتـــالع االأ�سجار 

التـــي هـــي مـــورد رزق وحيد، 

حتى بلغت اجلـــراأة الوقحة اأن 

تتقا�سم االأق�سى الذي هو »اأوىل 

القبلتني« مع م�سلمي فل�سطني، 

وتتهياأ القت�سام امل�سجد فعليًا، 

عـــرب ت�رشيعـــات يف الكني�ست 

الذي مل ميلك النواب العرب فيه 

اجلل�سة،  مـــن  االن�سحاب  �سوى 

و�سط ان�سحاب عربي كامل من 

�ساحـــة ال�رشاع، عـــدا اجتماع 

من قبيل رفـــع العتب �سيعقده 

ما تبقـــى مـــن وزراء خارجية 

العربية  اجلامعـــة  �سمن  عرب 

املحت�ـــرشة، يذّكرنـــا بالقمـــم 

ومقرراتها  ال�سابقـــة  العربيـــة 

التي ال ت�ســـاوي احلرب املهدور 

يف اأمة الكرامة املهدورة؟!

تق�سيم االأق�سى، هو اأق�سى ما 

ميكن اأن يرتكب بحق امل�سلمني 

علــــى مدى تاريــــخ ال�رشاع مع 

جــــون  كان  واإذا  »اإ�رشائيــــل«، 

كريي قد اأطلق هذه املفاو�سات 

حلفظ ماء وجه اأمريكا املنكفئة 

عن ربيع العرب، فــــاإن النتائج 

�ستكــــون معروفة �سلفــــًا و�سط 

تبايــــن الطروحات بني الطرفني 

مــــن جهة، ومــــن جهــــة اأخرى 

و�سط االإنق�سام الفل�سطيني الذي 

بلغ الطــــالق البائــــن بني فتح 

والف�سائل  القوى  فيما  وحما�ش 

االأخرى تزيد مــــن الت�رشذم اأكر 

تعري  »اإ�رشائيل«  وباتت  فاأكر، 

باإنق�ساماتهــــم،  الفل�سطينيــــني 

وقالهــــا لهــــم بــــاراك منذ نحو 

�سنتني: كيــــف نفاو�سكم ونحن 

ال نعــــرف مــــن ميثــــل ال�سعب 

الفل�سطيني؟

لل�سعــــب  تكتمــــل  وكــــي 

الفل�سطينــــي نكباته بقادته، مت 

ا�ستغالل فو�سى الربيع العربي 

املقاومة  �سعلــــة  على  للق�ساء 

الفل�سطينيــــة عــــرب اإطفاء خالد 

مليون  وخم�سني  مبئــــة  م�سعل 

دوالر، وغــــادر �سورية اإىل قطر، 

الدوحــــة »املقاومة  واأعلن من 

ال�سيا�سية«، ثم كانت زيارة اأمري 

قطــــر ال�سابق اإىل غزة، وتناقلت 

و�سائل االإعالم اأن الهبة القطرية 

التي بلغت اأربعمئة مليون دوالر 

اإ�سماعيل  على  م�رشوطة  جاءت 

هنية بعدم اإطــــالق اأي �ساروخ 

علــــى »اإ�رشائيل«، ومع التغيري 

الذي ح�سل يف قطر راأى م�سعل 

نف�ســــه غري مرغوب به وعاد اإىل 

دم�سق،  عتبــــات  علــــى  التملق 

مدعيًا الوالء خلط املقاومة.

�سواء توقفت املفاو�سات عند 

القرب امل�سموم بـ»البولونيوم«، 

اأو علــــى عتبات غرفــــة ليفني 

مــــع عريقات، لي�ــــش لق�سية اأن 

تنت�ــــرش بــــال قائد بعــــد رحيل 

عرفــــات، ولي�ــــش للفل�سطينيني 

القدرة علــــى تزكية قائد طاملا 

اأن قوتهم مهــــدورة على �سبعة 

ع�ــــرش ف�سيــــاًل تبعيتهم موزعة 

ويدينون  اإقليميــــة  قــــوى  على 

بالــــوالء للــــكل اإال لفل�سطــــني، 

ال  الفعالة  الفاعلــــة  واملقاومة 

تكــــون من �سوريــــة اأو لبنان اأو 

االأردن، بــــل من قلــــب فل�سطني 

املحتلة، وكفى ن�ساالت كالمية 

من البلدان امل�ست�سيفة لل�ستات 

الفل�سطيني، وكفى جعجعة من 

دون طحــــني، واألــــف �سالم على 

كني�ســــة املهــــد واالأق�سى، وكل 

املقد�سات، وعلــــى ما تبّقى من 

فل�سطني.

اأمني يو�شف

قة 
َّ
المفاوضات المعل

بين قبر عرفات وسرير عريقات

وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي متو�صطاً ت�صيبي ليفني و�صائب عريقات

فاتورة االآخرين

وهل من املعقول اأال تن�سحب اأجواء التهدئة 

يف املنطقة مع تزايد الكالم عن �سفقة اأمريكية 

رو�سيـــة بخ�سو�ـــش �سورية وتهدئـــة غربية 

اإيرانية، من دون تطال لبنان؟ فهل يعقل اأن تهداأ 

ال�ساحة ال�سورية واأن تبقى �ساحتنا اللبنانية 

م�ستعلة؟ يـــرّد جعيد: »مـــع االأ�سف نحن يف 

لبنـــان نحّب دفع فاتـــورة االآخريـــن، احلرب 

اللبنانيـــة كانت على الدوام حـــرب االآخرين.. 

االأطراف اخلا�رشة على بع�ش اجلبهات ت�سعى 

اإىل التعوي�ـــش يف ال�ساحـــة املحلية، ومادام 

اللبنانيون غري مكرتثني بحالهم، فهل �سيكرتث 

االآخر بنـــا، الدماء هي دماء لبنانية واخل�سائر 

هي خ�سائر لبنانية، يف نهاية املطاف احلراك 

الت�ســـووي �سيطال كّل امللفـــات، فلهذا ال�سبب 

ندعـــو اللبنانيني اإىل قـــراءة االأحداث جيداً، ال 

يوجد اتفاق مو�سعـــي، التفاهمات �ستطال كّل 

املحـــاور، الأّنه منذ حلظـــة التفاهم على ملف 

الكيماوي يف �سورية ووقف ال�رشبة االأمريكية 

واحلديـــث يقول اإّن هنـــاك �سلّة واحدة �ستطال 

اإيـــران ولبنان و�سورية، ونحـــن يف اللحظات 

االأخـــرية قبل االتفـــاق، ولعل حالـــة طرابل�ش 

واغتيال ال�سهيـــد غية تقع �سمن اإطار حت�سني 

�رشوط بع�ـــش االأطراف، ولكن اجلميع يعلم اأن 

تغيري املعادالت مل يعد ممكنًا واجلي�ش ال�سوري 

يتقـــّدم بقوة، واالئتالف ال�سوري املعار�ش غرّي 

مواقفه التعجيزيـــة، وموؤمتر جنيف 2 �سي�سلك 

م�ساره اآجاًل اأم عاجاًل«.

براأي جعيد احلال يف لبنان واملنطقة اأف�سل 

مّمـــا كانت عليه �سابقًا، »البع�ش يريد الك�سب 

باآخـــر اللحظات، واأخطر مـــا ن�سهده هو حالة 

التفجري والقتل التـــي تتّم يف العراق )ع�رشات 

التفجريات يوميًا( ويف �سورية ولبنان من اأجل 

حت�سني �رشوط املفاو�ســـات، والنا�ش الربيئة 

من هنا وهناك تدفع ثمن حروب الكبار«.

ال م�شتحيل �شرط اأن نبادر

وهـــل مـــن �سبيـــل ل�سبـــط التكفرييني يف 

طرابل�ش بعد منّوهم؟ يجيبنا ال�سيخ جعيد: »ال 

�سيء ا�سمه م�ستحيـــل، �رشط اأن نبداأ واأن نبادر، 

من اأتـــى بهـــم اإىل طرابل�ش و�سوريـــة باإمكانه 

اأخذهم اإىل جبهات جديـــدة، املخابرات الدولية 

تفتح لهم جبهات جديدة، وهـــوؤالء التكفرييون 

يتنقلون من مكان الآخـــر، عملوا يف اأفغان�ستان 

والعـــراق واليمـــن وليبيا و�سوريـــة وال�سي�سان 

وال�سومـــال، وهناك ت�رشّب لهـــم يف لبنان، من 

يعلم قد ن�سهد م�ستقباًل جبهة جديدة يف اأق�سى 

املحيط االأطل�سي، اهلل اأعلم اأين ياأخذونهم؟ وكم 

يوؤ�سفنا ويدمينا �سماع اأّنه بع�ش الفل�سطينيني 

من ال�سفة وغزة ياأتون اإىل �سورية ليقاتلوا بدل 

مقاتلـــة االإ�رشائيلي.. فهل مـــن خطيئة اأكرب من 

ذلـــك، ال بّد من اإعادة االأولويـــات لتبقى القد�ش 

معركتنا االأ�سا�سية«.

اأجرى احلوار: بول با�شيل
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الجناة معروفون.. والتسويف مستمر الملفات المتدحرجة..
والمنظمة المأزومة

يف التوقيت ال�سيا�سي احلرج الذي متر به منظمة التحرير 

وال�سلط���ة الفل�سطينية على حٍد �س���واء ب�سبب انغالق الأفق 

يف عملي���ة املفاو�سات، ه���ا هي امللف���ات ترتاكم يف وجه 

املفاو����ض الفل�سطيني ككرة الثل���ج يف حلظة حرجة ب�سبب 

اأن اجلان���ب »الإ�رسائيلي« ي�ستغل هذه املفاو�سات من اأجل 

مترير وقائعه وفر�سها بالأمر الواقع وبت�سجيع اأمريكي، ومع 

الأ�س���ف، بتفهم من رئي�ض ال�سلط���ة ح�سب رواية الوزير جون 

كريي، وحتديداً يف مو�س���وع ال�ستيطان، وكاأن فتح امللفات 

الواح���د تل���و الآخر مل يكن حم����ض �سدفة، ب���ل هو متعمد 

يف خط���وة نحو املزيد من تعميق م���اأزق املنظمة ورئي�سها 

وفريقها املفاو�ض، فق���د مت الك�سف واحلديث عن وجود قناة 

تفاو�ض خلفية مع »الإ�رسائيليني« غري التي يراأ�سها الدكتور 

�سائ���ب عريقات وع�سوية حممد اأ�ستيه، وامل�سادر ك�سفت اأن 

هذه القناة ال�رسية برئا�سة اأكرم هنية اأحد م�ست�ساري رئي�ض 

ال�سلطة، وع�سوية يا�رس عبد ربه.

وق���د اأفادت م�س���ادر فل�سطينية اأي�س���ًا اأن ثمة تقدمًا قد 

حتقق على �سعيد مفاو�سات ه���ذه القناة، حيث مت التوافق 

عل���ى اإقرار مبداأ تب���ادل الأرا�سي، وتقلي���ل احلواجز الأمنية 

»الإ�رسائيلي���ة«، مب���ا ي�سهل احل�سول عل���ى اآلف تراخي�ض 

العمل لليد العاملة الفل�سطينية داخل منطقة اخلط الأخ�رس، 

وحتوي���ل املناطق امل�سنفة »ج« و»ب« اإىل منطقة »اأ«، اأي 

اأن ت�سب���ح تابعة لل�سلطة الفل�سطيني���ة، واإن�ساء مطار دويل 

فل�سطيني قرب البح���ر امليت، وعلى تدويل القد�ض، واإعالنها 

مدينة دولية �سياحية، و�ستك���ون هناك اأدوار لكل من الأردن 

والفاتيكان وتركيا، حي���ث اأعلن امل�ست�سار ال�سيا�سي لرئي�ض 

ال�سلط���ة منر حماد، ويف �سياق مت�س���ل، اأن الفل�سطينيني قد 

تقدم���وا يف املفاو�سات مبقرتح و�سف���ه باملرن يف مو�سوع 

القد�ض، وقبل اأن تنفي املنظمة ومفاو�سوها ما جاءت به هذه 

امل�سادر، حتى �سع���د اإىل امل�سهد الإعالمي التقرير املخربي 

اخلا����ض بق�سية اغتيال الراحل يا����رس عرفات بالتزامن مع 

الذك���رى التا�سعة على ا�ست�سهاده، وال���ذي اأكد اأن الراحل قد 

مات م�سمومًا مبادة البلونيوم امل�سعة، لي�ساف عنوان جديد 

لعناوين ال�رساع مع »الإ�رسائيلي« املتهم الأوحد يف عملية 

الغتي���ال، والذي بادر من جانب���ه ويف خطوة خللط الأوراق 

بني الفل�سطينيني اإىل اتهام اأرملة ال�سهيد اأبو عمار باأنها هي 

من تقف وراء اغتياله. 

ومع ت�سدر ه���ذه امللفات امل�سهدين ال�سيا�سي والإعالمي 

الفل�سطيني عل���ى امل�ستوي���ني الر�سمي وال�سعب���ي، يرتفع 

احلديث من جديد حول منظمة التحرير الفل�سطينية ودورها 

واجلدوى من ا�ستمرارها كقائدة وم�سوؤولة عن عمل املوؤ�س�سات 

الفل�سطينية مبا فيها ال�سلطة، يف ظل وجود �سيا�سة متعمدة 

من اأج���ل اأن تبتلع ال�سلطة منظمة التحري���ر، وهو الذي بداأ 

منذ التوقي���ع على اتفاقات اأو�سلو ب���اأن ال�سلطة هي اأ�سا�ض 

الدول���ة، ح�سب ما جاء بت�رسيح القي���ادي البارز يف اجلبهة 

الدميقراطي���ة وع�سو املجل�ض الت�رسيع���ي قي�ض عبد الكرمي 

)اأب���و ليلى(، الذي ت�ساءل »اإذا كانت ال�سلطة هي من متثل كل 

الفل�سطينيني، فم���ا احلاجة ملنظمة التحرير«؟ هذه املنظمة 

الت���ي اأريد لها اأن تتحول اإىل عنوان من دون م�سامني فعلية، 

رغم التوقيع عل���ى اتفاقني يف القاهرة من اأجل ا�ستنها�سها 

وتطويرها وتفعيله���ا، الأول يف اآذار العام 2005، والثاين يف 

اأيار العام 2011 املتعلق بامل�ساحلة، وقد بات من املوؤكد اأن 

املنظمة التي ا�ستخدمت يف التوقيع على اأو�سلو العام 1993، 

عليها ا�ستكمال دوره���ا وا�ستخدمها مرة جديدة يف التوقيع 

على اأو�سلو رقم 2، ثم جتري عملية اإنهاء وظيفتها ودورها يف 

احتفال كرنفايل للجامع���ة العربية، على اعتبار اأن املنظمة 

ق���د مت تاأ�سي�سها بقرار ر�سمي عرب���ي يف قمة القاهرة العام 

1964، فال بد اأن تنتهي بقرار النظام الر�سمي العربي، كيف ل 
وهذه اجلامعة قد ا�ستبدلت دورها ووظيفتها القومية لتتحول 

امل�ستدعية والداعية للتدخ���ل الع�سكري الأجنبي يف العديد 

من الدول العربية، كما ح�سل يف ليبيا والآن يف �سورية.

رامز م�صطفى 

كل م���ا كان معروف���ًا اأ�ساًل 

�سار موؤكداً م���ن خالل تقارير 

يف  �س���درت  علمي���ة  طبي���ة 

ال�سهاينة  ورو�سي���ا،  �سوي�رسا 

الفل�سطيني  الرئي����ض  اغتالوا 

يا����رس عرف���ات م���ن خ���الل 

ت�سميم���ه مب���ادة البلوني���وم 

امل�سع���ة، ه���ذه املعلوم���ات 

الفرن�سي���ون  يعرفه���ا  كان 

طوياًل،  زمنًا  واأخفوه���ا  اأي�سًا، 

حول  مت�ساربة  واملعلوم���ات 

م���ا اإذا كان تقري���ر امل�سف���ى 

الع�سك���ري الفرن�سي الذي نقل 

اأم  الرئي�ض عرفات مزوراً،  اإليه 

اأنه جرى حذف معلومات منه 

بطريقة متعمدة؟

ال�سهاين���ة حتدثوا �رساحة 

القي���ام  بنيته���م  وموارب���ة، 

باغتي���ال الرئي�ض الفل�سطيني، 

�سارون  اإىل ت�رسيحات  العودة 

وموفاز اآنذاك تك�سف الكثري من 

الوقائع، اأم���ا م�سهد اجلرافات 

وهي  العمالق���ة،  الع�سكري���ة 

تق�سم مبن���ى املقاطعة فيقول 

الكثري اأي�سًا.

ويف حني م���ا زالت فرن�سا 

ترف����ض ت�سلي���م تقاري���ر عن 

اخلا�سة  البيولوجية  العينات 

بالرئي����ض يا�رس عرف���ات، اأقر 

خمترب ن���ووي �سوي�رسي واآخر 

ورو�سي اأجري���ا فح�سًا لرفات 

الرئي����ض الفل�سطيني، اأن موته 
�لرئي�س �لر�حل يا�سر عرفات يوّدع �ل�سعب �لفل�سطيني يف ر�م �هلل قبل توّجهه �إىل باري�س عام 2004                )�أ.ف.ب.(
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ال�سلط��ة  عل��ى  االحت��ال  حكوم��ة  تعتم��د 

الفل�سطيني��ة ملن��ع ان��دالع انتفا�س��ة فل�سطينية 

جديدة، اأو ما ي�سطلح عليه باالنتفا�سة الثالثة، 

وق��د عاد احلدي��ث ع��ن االنتفا�س��ة الثالثة هذه 

امل��رة من قب��ل وزير اخلارجي��ة االأمريكية جون 

ك��ريي، والذي حذر دولة االحت��ال من اأنها »قد 

تواج��ه انتفا�سة فل�سطينية ثالث��ة وعزلة دولية 

اأك��ر اإذا ف�سل��ت حمادثات ال�س��ام التي ترعاها 

الواليات املتحدة«.

وزع��م ك��ريي ال��ذي دع��ا حكوم��ة االحتال 

اأن  ال�سف��ة،  البن��اء اال�ستيط��اين يف  اإىل تقيي��د 

املحادث��ات حققت »تقدمًا ملمو�س��ًا« يف بع�ض 

النقاط، م�سيف��ًا: اأن من ال�رضوري احلفاظ على 

ه��دف التو�سل اإىل اتف��اق ب�ساأن »و�سع نهائي« 

كام��ل يعال��ج الق�ساي��ا املحوري��ة يف ال�رضاع، 

على عك�ض بع�ض االتفاقات املوؤقتة التي تعرثت 

ب�سبب اجلمود الدبلوما�سي و�سنوات من العنف.

اإال اأن م��ا بدا الفتًا لانتب��اه يف ت�رضيحات 

الوزي��ر االأمريكي، هو ما قال��ه ب�ساأن االنتفا�سة 

الثالث��ة، فف��ي مقابل��ة م��ع القن��اة الثاني��ة يف 

التلفزيون العري ت�ساءل ك��ريي قائًا: »اأق�سد.. 

ه��ل تري��د اإ�رضائيل انتفا�سة ثالث��ة«؟ م�سرياً اإىل 

خط��ر ان��دالع انتفا�س��ة فل�سطيني��ة جديدة على 

غ��رار ما حدث يف العامي 1987 و2000، واأ�ساف 

»اإذا مل جن��د ال�سبي��ل لتحقي��ق ال�س��ام، �ستحدث 

عزلة متزاي��دة الإ�رضائيل، و�ستك��ون هناك حملة 

متزايدة لنزع ال�رضعية عن اإ�رضائيل على ال�سعيد 

الدويل«.

ت�رضيح��ات الوزير االأمريكي اأث��ارت ا�ستياء 

يف كي��ان االحت��ال، ال��ذي يعت��ر اأن لدي��ه م��ا 

يراه��ن عليه ك��ي ال ياأخذ حتذي��رات كريي على 

حمم��ل اجل��د، فقد ا�ستبع��د »معهد اأبح��اث االأمن 

القومي االإ�رضائيلي« ان��دالع انتفا�سة ثالثة يف 

االأرا�سي الفل�سطينية يف حال ف�سل املفاو�سات، 

مقّدراً اأن ال�سلط��ة الفل�سطينية واأجهزتها االأمنية 

�ستمنع اندالع انتفا�سة جديدة.

املعه��د  رئي���ض  يادل��ن؛  عامو���ض  وق��ال 

والرئي���ض ال�ساب��ق لهيئة ا�ستخب��ارات االحتال 

يف  ثالث��ة  انتفا�س��ة  ان��دالع  اإن  الع�سكري��ة، 

االأرا�سي الفل�سطينية يف حال ف�سل املفاو�سات 

مع »اإ�رضائي��ل« م�ستبعد، كون االأم��ر ال يتما�سى 

مع امل�سلحة الفل�سطينية ذاتها.

واأع��رب يادل��ن، عن اعتق��اده ب��اأن ال�سلطة 

امل�س��ار  ف�س��ل  عن��د  �ستبا���رض  الفل�سطيني��ة 

التفاو�سي ما و�سفه ب�»حرب دبلوما�سية« �سد 

»اإ�رضائيل«، ولن ت�سمح باندالع انتفا�سة ثالثة، 

واأ�س��اف اأن��ه ينبغ��ي ل�»اإ�رضائيل« اإع��داد خطة 

بديل��ة عن املفاو�سات، تفادي��ًا الن�سياقها نحو 

حل الدول��ة الواحدة ثنائي��ة القومية الذي ميثل 

هدفًا للفل�سطينين عل��ى املدى البعيد، على حد 

تعبريه.

م��ن جانب��ه وزير ح��رب االحت��ال »مو�سيه 

يعل��ون« قال: »ال ينبغي التخوف من التهديدات 

باندالع انتفا�س��ة ثالثة«، واأ�س��اف: »اأننا اإزاء 

حالة ال حل لها يف الوقت الراهن، اإمنا مع مرور 

الوق��ت علينا اإدارة االأمور ب��ذكاء، وال ينبغي اأن 

نخ�س��ى تهدي��دات باحتم��ال ان��دالع انتفا�س��ة 

ثالثة«.

غ��ري اأن رئي�س��ة طاق��م املفاو�س��ات وزيرة 

الق�س��اء؛ ت�سيب��ي ليفن��ي، قال��ت: »اإن حتذيرات 

ك��ريي نابعة ع��ن اهتمامه مب�سلح��ة اإ�رضائيل، 

وب��ن  بينن��ا  �س��ام  اتف��اق  اأن  يعتق��د  وه��و 

الفل�سطيني��ن ه��و اأم��ر م�س��ريي بالن�سب��ة اإىل 

اإ�رضائي��ل واأمنها، ويح��ذر يف الوقت ذاته من اأن 

الهدوء ال�سائد اليوم هو هدوء موؤقت«.

م��ن املهم التذكري باأن ال�سيد حممود عبا�ض؛ 

رئي���ض ال�سلطة الفل�سطيني��ة، و�سحبه، يواظبون 

عل��ى التاأكيد باأنهم �سيمنع��ون اندالع انتفا�سة 

امل�سال��ح  عل��ى  »حر�س��ًا  ثالث��ة،  فل�سطيني��ة 

العلي��ا لل�سعب الفل�سطين��ي«، وباملنا�سبة اأي�سًا، 

التن�سي��ق االأمن��ي براأيه��م يعتر »حفاظ��ًا على 

امل�سالح العليا لل�سعب الفل�سطيني«!

الصهاينة: ال انتفاضة ثالثة بضمانة السلطة
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ميكن القول اإن حالة حقوق الإن�سان 

بالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني مل يطراأ 

عليها اأي حت�سني فعلي خالل ال�سنوات 

ال�س���ت ال�سابقة، مما دف���ع موؤ�س�سات 

املجتم���ع املدين العامل���ة يف الو�سط 

الفل�سطين���ي، ل �سيما منظمات حقوق 

الإن�س���ان، اإىل تنظيم ع���دة اجتماعات 

للخروج بتقارير ح���ول حالة احلقوق 

الإن�سانية، وت�ستند اإىل التزامات لبنان 

ال�سابق���ة فيما يتعل���ق بتعزيز حقوق 

الوطنية  اخلط���ة  الإن�س���ان، خ�سو�سًا 

حلقوق الإن�س���ان يف لبنان، التي اأكدت 

يف الق�سم املتعل���ق بالفل�سطينيني اأن 

حماي���ة الالجئ���ني الفل�سطينيني هي 

م�سوؤولي���ة م�سرتك���ة تتقا�سمها الدول 

الدويل  املجتمع  ومنظم���ات  امل�سيفة 

املعني���ة، ك���ون الالجئ���ني عمومًا ل 

ي�ستطيعون اللجوء اإىل �سلطات بالدهم 

طلبًا للحماية.

ع���دة  التقاري���ر  تل���ك  وتناول���ت 

تعري���ف  مقدمته���ا  ويف  موا�سي���ع 

الالج���ئ الفل�سطيني، حيث اإن امل�رسع 

اللبناين مل يحدد ن�سًا من هو الالجئ 

الفل�سطين���ي يف لبن���ان، فالقوان���ني 

الالجئ���ني  اإىل  تتوج���ه  اللبناني���ة 

وطوراً  كاأجانب،  ت���ارة  الفل�سيطينيني 

»فئة خا�سة من الأجان���ب« واأحيانًا 

كالجئني فل�سطينيني، لذا فاإن التو�سية 

الأوىل املت�سمنة يف التقارير للحكومة 

اللبنانية باأن تعتم���د تعريفًا قانونيًا 

ووا�سحًا ملن ه���و الالجئ الفل�سطيني 

يف لبنان.

بالن�سبة حلق العمل، اأو�ست التقارير 

بتطبيق التعديل القانوين اخلا�ض بحق 

العمل وال�سم���ان بتاريخ 17 اآب 2010 

واإعفاء  التطبيقية،  املرا�سي���م  باإ�سدار 

الالجئ���ني الفل�سطيني���ني امل�سجل���ني 

ر�سمي���ًا يف وزارة الداخلية من �رسورة 

احل�س���ول على رخ�ض عم���ل من وزارة 

العم���ل، بالإ�ساف���ة اإىل ال�ستفادة من 

قان���ون العمل على ق���دم امل�ساواة مع 

العم���ال اللبناني���ني، ويت�سم���ن ذلك 

ال�ستف���ادة م���ن تقدمي���ات ال�سم���ان 

الجتماع���ي كاماًل لقاء دف���ع الر�سوم 

املتوجبة كاماًل اأي�س���ًا، واإ�سدار قانون 

ي�سمح للمهنيني الفل�سطينيني مبمار�سة 

النقاب���ات  اإىل  والن�سم���ام  عمله���م، 

املهنية امل�سّكلة بقانون، واإعفائهم من 

�رسط املعاملة باملثل.

الفقرة  باإلغاء  املوؤ�س�سات  وطالبت 

الثانية من امل���ادة الأوىل من القانون 

رق���م 296/2001 املتعلق���ة باكت�ساب 

غ���ري اللبناني���ني احلق���وق العيني���ة 

العقاري���ة يف لبنان، مبا ي�سمح جمدداً 

للفل�سطين���ي بالتملك العق���اري اأ�سوة 

بالرعاي���ا العرب الآخري���ن يف لبنان، 

كذلك وقف التطبيق التع�سفي للقانون 

2001/298 عينه الذي مينع الفل�سطيني 
من ت�سجي���ل عقود امللكي���ة ال�سابقة 

ل�سدور القانون، كما مينعه من ت�سجيل 

امللكية العقاري���ة املنقولة عرب الإرث، 

وكذلك وقف التميي���ز �سد الفل�سطيني 

بناء على اأ�سل���ه الوطني، حيث يحرم 

الفل�سطين���ي الذي ميتل���ك اأي جن�سية 

اأجنبية اأخرى من حق امللكية العقارية 

ب�سبب هذا الأ�سل.

وت�سمن���ت التقارير اأي�سًا بند احلق 

يف ال�سخ�سية القانونية، حيث ما زال 

نحو 5000 لج���ئ فل�سطيني يف لبنان 

غ���ري م�سجلني ل���دى كل م���ن الدولة 

الالجئون  ه���وؤلء  والأونروا،  اللبنانية 

املقيمون حاليًا يف لبنان يعود اأ�سلهم 

اإىل ال�سف���ة الفل�سطيني���ة التي كانت 

تابعة لل�سلط���ات الأردنية وقطاع غزة 

الذي كان تابع���ًا لل�سلطات امل�رسية، 

وق���د منعوا الع���ودة اإليه���ا اأو جتديد 

وثائقه���م امل�ستخرجة من هذه البلدان 

اللبنانية  اأ�ساًل، والتو�سي���ة للحكومة 

تق�سي باتخاذ قرار مينح اأوراقًا ثبوتية 

لالجئني الفل�سطيني���ني فاقدي الأوراق 

الثبوتية، وذلك ع���رب اإجراء م�ستدام ل 

يقبل الإلغاء وميكنه �سون كرامة هذه 

الفئ���ة م���ن الفل�سطيني���ني وحقها يف 

ال�سخ�سي���ة القانونية، كم���ا امل�ساواة 

مع الالجئ���ني الفل�سطينيني من حملة 

الوثائق الثبوتية.

التقاري���ر تو�سيات  كما ت�سمن���ت 

اأخ���رى خا�سة ب�سمان حري���ة التنقل 

للالجئ���ني الفل�سطيني���ني، م���ن خالل 

ت�سهي���ل دخ���ول وخ���روج الالجئ���ني 

الفل�سطيني���ني املقيم���ني يف لبن���ان 

م���ن واإىل كاف���ة املخيم���ات، من اأجل 

اح���رتام احل���ق يف التنقل ع���رب اإنهاء 

املعاملة الع�سكرية للمخيمات والقيود 

اإزالة  املفرو�سة، مب���ا فيها  الع�سكرية 

اأي�سًا  ال�سياج من ح���ول املخيم���ات، 

اإىل احل���ق بال�سكن  التقارير  تطرق���ت 

الالئق بالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني 

يف لبن���ان واملطالب���ة برب���ط البنى 

التحتي���ة يف املخيم���ات بالبلدي���ات 

املج���اورة واإيج���اد اآلي���ات التن�سيق 

املنا�سب���ة ب���ني املخيم���ات، وتل���ك 

البلديات فيما يتعلق ببع�ض اخلدمات 

البلدية )مياه ال�رسب، النفايات، ال�سحة 

البيئي���ة...(، وال�سم���اح بتو�سيع رقعة 

املخيمات وبناء خميمات جديدة بدل 

تلك التي جرى تدمريه���ا، �سواء خالل 

احل���رب الأهلية اأو ب�سب���ب العتداءات 

»الإ�رسائيلي���ة« على لبنان، بالإ�سافة 

اإىل التعوي�ض عل���ى �سكان خميم نهر 

البارد الذي���ن ُهجروا وخ�رسوا منازلهم 

ون�ساطاتهم القت�سادية ب�سبب احلرب. 

وعن ج���دوى تل���ك التقاري���ر، اأكد 

اأن  النا�س���ط احلقوقي عاط���ف يون�ض 

ا�ستخدام اآلية املنا�رسة من خالل رفع 

تقارير اإىل جمل�ض حق���وق الإن�سان اأو 

الهيئ���ات الإن�سانية الدولي���ة الأخرى 

�رسوري لل�سغط على اجلهات املعنية، 

لكن يف ما يخ����ض مو�سوع الالجئني 

الفل�سطينيني يف لبنان، فاإن الأمر ياأخذ 

دائمًا منحى �سيا�سيًا، مما يعيق عملية 

التقدم يف م�س���رية احلقوق الإن�سانية، 

ال�سا�سة  الكثري م���ن  ب�سبب حماول���ة 

الفل�سطيني  املو�سوع  اللبنانيني طرح 

كورقة �سغط �سيا�سية داخلية واإقحامه 

يف الأزمات اللبنانية مل�سالح خا�سة، 

لذل���ك يج���ب الرتكي���ز عل���ى اجلانب 

اأي  وف�س���ح  الجتماع���ي،  احلقوق���ي 

ا�ستخدامات �سيا�سية له والربط الدائم 

لهذه احلقوق باحلق الأ�سا�سي املتمثل 

بالعودة اإىل فل�سطني.

�صامر ال�صيالوي

الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينين في لبنانالجناة معروفون.. والتسويف مستمر

المقاربة السياسية أبرز المعيقات
التقريران  مل يكن طبيعيًا، وبني 

وج���ود م���ادة اإ�سعاعي���ة اأخرى 

يف رفات الرئي����ض الراحل وهي 

»الر�سا����ض امل�سع 210«، وبعد 

الفح�ض تبنّي اأن الر�سا�ض امل�سع 

نتج ع���ن البولونيوم امل�سع يف 

ج�سده، وح�سب املخترب الرو�سي، 

فقد ظه���ر اأن م�ستوى البولونيوم 

امل�سع يف رف���ات عرفات بلغت 

بني 10 مرات اإىل 100 مرة اأعلى 

من امل�ستوى الطبيعي، فيما وجد 

املخت���رب ال�سوي����رسي امل�ستوى 

بني مرة واح���دة و18 مرة اأعلى 

من امل�ست���وى الطبيع���ي، وهذا 

عائد اإىل اختالف التقنيات التي 

ي�ستخدمها كل م���ن املختربين، 

ول ينبغ���ي اأن يح���اول اأحد ما 

احلدي���ث جمدداً ع���ن حتقيقات 

بذريع���ة الخت���الف يف الن�سب 

التي تو�سل اإليها املختربان.

الفرن�سي���ون ودون وجه حق 

امل�سف���ى  بتقاري���ر  يحتفظ���ون 

وجمدداً  الفرن�س���ي،  الع�سك���ري 

طالب وزي���ر العدل يف احلكومة 

الفل�سطينية ب���رام اهلل ال�سلطات 

التقاري���ر  بت�سلي���م  الفرن�سي���ة 

اإىل  املوجودة بحوزته���ا، م�سرياً 

التوجه بهذا الطل���ب مرات عدة 

يف وقت �سابق.

يف كل ح���ال، مل يع���د هناك 

جم���ال لالإخفاء واملناورة، جرى 

وطوي���اًل عن جلان  الكالم كثرياً 

الوا�سحة،  اجلرمي���ة  حتقيق يف 

كان هن���اك ما ي�سب���ه حماولة 

الربه���ان على بديهي���ة، مل تعد 

من اأهمية تذكر لكل هذا، بعد ما 

جرى الك�سف عنه، ع�سية الذكرى 

الرئي�ض  ل�ست�سه���اد  التا�سع���ة 

الفل�سطيني، وق���د حتدث اأع�ساء 

يف جلنة التحقي���ق الفل�سطينية 

ال�سهيد يا�رس  الر�سمية، باغتيال 

عرف���ات، وب�س���كل �رسي���ح عن 

م�سوؤولية ال�سهاينة الكاملة عن 

اجلرمية، يبقى ال���كالم الآن عن 

اخلطوة التالية.

اخلطوة التالية

م���ن الطبيع���ي اأن ين����رسف 

التفكري مبا����رسة، وعند احلديث 

عن اخلطوة التالية )يف الظروف 

الفل�سطينية الراهنة( نحو �رسورة 

التوج���ه اإىل املحاك���م الدولية، 

وذلك للمطالبة مبحا�سبة اجلناة 

على جرميتهم، لك���ن حتى هذه 

اعتبارها  التي ميك���ن  اخلط���وة 

طبيعي���ة متامًا، ل تب���دو كذلك 

الفل�سطينية  لل�سلط���ة  بالن�سبة 

املنبثق���ة  التحقي���ق  وجلن���ة 

عنها، فقد حت���دث رئي�ض اللجنة 

املذكورة توفي���ق الطرياوي حول 

هذه النقطة، مو�سحًا اأن »م�ساألة 

التقدم اإىل الق�ساء الدويل بحاجة 

اإىل حت�سريات قانونية واإجراءات 

�سيتم اتباعه���ا بعد النتهاء من 

التحقيق«.

اأي حتقي���ق؟ لقد جرى الك�سف 

ومرتكبوه���ا  اجلرمي���ة،  ع���ن 

ا�ستكمال  عن  احلديث  معروفون، 

التحقي���ق ه���و ت�سوي���ف جديد 

للتحرك املطلوب منذ وقت طويل، 

اإل اإذا كان اللتزام بعدم التوجه 

خ���الل  الدولي���ة  الهيئ���ات  اإىل 

التحرك  عدم  ي�سمل  املفاو�سات، 

ال�سهيد،  جتاه جرمي���ة اغتي���ال 

اإىل املحاك���م الدولية  والطل���ب 

القيام بدورها.

جرت الإ�سارة اإىل ما هو متوقع 

من ال�سلطة وفتح واملنظمة، وهو 

يف احل���دود الأدنى م���ن الدنيا، 

م���ع الأخذ بنظ���ر العتبار حالة 

ال�سغف باملفاو�س���ات، ولكن اإذا 

كان من املمكن افرتا�ض املطلوب، 

واأي�سًا مع مراعاة الواقع الراهن، 

التفاو�سي  ال�سغ���ف  )وب�سمن���ه 

اأقل م���ن الإعالن  اأي�س���ًا( فلي�ض 

الفوري ع���ن وق���ف املفاو�سات 

والتن�سيق الأمني، والرئي�ض يا�رس 

عرفات ي�ستحق ه���ذا، بل ما هو 

اأكرث بكث���ري اأي�سًا، وهذه منا�سبة 

ال�سواعد  اإىل  التحي���ة  لتوجي���ه 

املبارك���ة الت���ي ق�س���ت عل���ى 

الإرهابي »رحبعام زيئفي« بعد 

اغتيال ال�سهيد اأبو علي م�سطفى.

رمب���ا ي�س���ع البع����ض الأمر 

يف �سي���اق تكتيك���ي، ويقول: اإن 

اإل  املفاو�سات خائبة، ول تنتج 

طلبات بالتنازل، فلنقم باإيقافها 

احتجاج���ًا على ك�س���ف جرمية 

وهكذا  عرفات،  الرئي����ض  اغتيال 

نك�س���ب اأمرين يف وق���ت واحد، 

وقف اخليبات التفاو�سية، والثاأر 

املعنوي للقائد ال�سهيد.

لكن هناك م���ا هو اأكرث اأهمية 

من املن���اورة، ويتعلق ب�رسورة 

حما�سبة القتل���ة على جرميتهم 

والثاأر لل�سهيد يا�رس عرفات، ولكل 

اجلرائم  فتمرير  �سعبن���ا،  �سهداء 

وال�سك���وت عنه���ا، ه���و مبنزلة 

ت�سجيع للمج���رم على موا�سلة 

جرائمه، وملن خان وتواطاأ و�سّهل 

ال�ستمرار يف اجلرمية امل�ساعفة؛ 

اخليانة والقتل.

وق���ف املفاو�س���ات ه���و مما 

ميكن و�سفه باأ�سعف الإميان، هي 

خطوة �سغرية جداً، باإزاء جرمية 

كب���رية وم�ستمرة تق���رتف بحق 

اأن  ويجب  الفل�سطين���ي،  ال�سعب 

تكون نقطة البداية لك�سف اجلناة 

احلديث  واخلائنني، حينها ميكن 

عن الوفاء لل�سهيد وال�سهداء، عدا 

ذلك كالم يف كالم.

عبد الرحمن نا�صر
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فضيحة »الهيئة العليا لإلغاثة«.. ليســــت األولــــى

»�لهيئ���ة �لعلي���ا للإغاث���ة« �أن 

�لأم���و�ل �ملتبقية من هبات �لدول 

عدو�ن  للمت�رضرين جر�ء  �ملانحة 

متوز ل تكفي لدف���ع �لتعوي�ضات 

�ملهدمة جزئيًا،  �ملنازل  لأ�ضحاب 

مما �ضّكل �إعلنًا �رضيحًا باأن ق�ضمًا 

كبري�ً من �لأم���و�ل ذهب مل�ضاريع 

�أخرى مل ي�رضّح عنها.

�قتطاع �لأمو�ل

�لرئي�س  حكومة  ��ضتخدمت 

�ل�ضابق ف���وؤ�د �ل�ضنيورة �أمو�ل 

للإغاثة«  �لعلي���ا  »�لهيئ���ة 

�ملخ�ض�ض���ة لإز�لة �آثار عدو�ن 

2006 بطرق ملتوية عرب  متوز 

قر�رت عدة، منها:

- ق����ر�ر يق�ض����ي باقتط����اع 40 

مليون دولر من �لهبة �ل�ضعودية 

دولر،  ملي����ون  ب�����500  �ملقدرة 

لدعم متويل م�رضوع �لأتوت�ضرت�د 

�لعرب����ي تغطية للعج����ز جر�ء 

�رتفاع �ضعر مو�د �لبناء.

- ق���ر�ر ق�ض���ى بتحويل مبلغ 

15 مليون دولر من هبة �لبنك 

م��ع كل كارث��ة حتل بلبنان ومع تدفق امل�صاعدات والهب��ات املالية، هناك من يجد مرتعًا خ�صبًا لالختال�س 

والحتي��ال، الأم��ر يف الهيئ��ة العليا لالإغاث��ة مل يقت�رص على خم�ص�ص��ات حرب مت��وز، اأو تعوي�صات خميم نهر 

الب��ارد، ب��ل اأي�صًا طاول جلنة احل��وار اللبناين الفل�صطيني، ففي تقرير رفعته الهيئ��ة العليا لالإغاثة اإىل احلكومة 

يتعل��ق باأعماله��ا، والالف��ت فيه الأرقام الت��ي وردت يف التقرير على اأنها �صلف قدم��ت اإىل جلنة احلوار اللبناين 

الفل�صطين��ي، اإذ تب��ن اأن اللجن��ة اأنفقت 75 مليون ل��رة فقط، بينما اأفادت الهيئ��ة يف تقريرها اأنها �رصفت على 

اللجنة 123 مليون لرة.. فاأين الأموال ال�صائعة؟ اأكدت م�صادر م�صوؤولة جداً يف اللجنة اأن الهيئة العليا و�صعت 

يف ت���رصف اللجن��ة �صلف��ة واحدة يف اإطار عملها يف املخيم هي بقيمة 75 مليون ل��رة، فيما ت�صر الهيئة العليا 

لالإغاثة يف تقريرها اإىل اأنها اأعطت اللجنة �صلفتن بقيمة 123 مليون لرة: الأوىل بقيمة 81 مليون لرة، والثانية 

لتغطي��ة احلمل��ة الإعالنية التي قام��ت بها اللجنة بقيمة 42 ملي��ون لرة، اإل اأن م�صادر اللجن��ة اأكدت بالأرقام 

والوثائ��ق اأن احلمل��ة الإعالنية ه��ذه مل تكلف اللجنة �صوى 3 مالين و750 األف ل��رة، واأن هذه الكلفة دفعت من 

�صمن ال�صلفة الوحيدة التي ح�صلت عليها اللجنة بقيمة 75 مليون لرة!

الحوار الفلسطيني

دّوت ف�ضيح���ة �لع����رضة ملي���ن دولر يف 

»�لهيئة �لعليا للإغاث���ة« موؤخر�ً لتفتح �لباب 

�أمام حملة من �مل�ضاءلت و�أدو�ت �لرقابة �لغائبة، 

لكن هذه �لف�ضيحة بالطبع مل تكن مفاجئة على 

�لإطلق، فقد �عت���ادت �لف�ضائح �ملالية �أن جتد 

طريقها ب�ضهول���ة �إىل هذه »�لهيئة« �لتي حتوم 

حولها �ضبهات �لف�ضاد بقوة منذ �لعام 2006. 

من يتابع ملف���ات �لف�ضاد �لتي حتيط بعمل 

»هيئة �لإغاثة« يكاد يعترب �أن �مللين �لع�رضة 

ما هي �إل نقط���ة يف بحر من �لأمو�ل �ملختَل�ضة 

و�لهبات �ل�ضائعة، ل �ضيما �أن �ملو�زنة �ل�ضنوية 

للهيئة تتجاوز �خلم�ضمئة مليون دولر.

�إذ�ً، تك�ّضفت ف�ضول �لف�ضيحة �لأخرية عندما 

�كت�ضفت هيئ���ة �لتحقيق �خلا�ض���ة يف م�رضف 

لبن���ان عملية �لختل�س �ملتمثلة بتحويل مبلغ 

ع�رضة ملي���ن دولر �إىل بيلرو�ضي���ا، فاأحالت 

�مللف �إىل �لق�ضاء، وقد مت توجيه �أ�ضابع �لتهام 

�إىل �لأمن �لعام ل�»�لهيئة«؛ �إبر�هيم ب�ضري، �لذي 

نفى �لتهام���ات �ملن�ضوبة �إليه باأنه هو من قام 

بتحويل �مللين �إىل جنل���ه يف بيلرو�ضيا عرب 

ح�ضاب زوجته �مل�رضيف، وه���و ح�ضاب م�ضرتك 

بينهم���ا، م�ضري�ً �إىل �أن ما يجري ما هو �إل مكيدة 

دّبره���ا ل���ه �أمن ع���ام جمل�س �ل���وزر�ء �ضهيل 

�لبوجي، �لذي ق���ام هو بعملية �لتحويل �ملالية 

بالنيابة ع���ن رئي�س �ل���وزر�ء �مل�ضتقيل جنيب 

ميقاتي، وهنا جتدر �لإ�ضارة �إىل �أن �لقانون مينح 

رئي�س �ل���وزر�ء حق �رضف �لأمو�ل من »�لهيئة« 

من دون �إذن جمل�س �لوزر�ء، ومن دون �أي رقابة، 

لذل���ك فهناك م�ضوؤولية كبرية مرتتبة على عاتق 

ميقاتي، كونه رئي����س �لهيئة، ومع ذلك مل يكن 

عل���ى علم ب�رضف هذ� �ملبل���غ �لكبري �لذي كان 

خم�ض�ضًا، بح�ضب ما تقول �مل�ضادر، كتعوي�ضات 

ل�ضحايا تفجريْي م�ضج���دي �ل�ضلم و�لتقوى يف 

طر�بل����س، وبالتايل ف���اإن �مل�ضوؤولية م�ضاعفة، 

وه���و �ليوم مطالب بتو�ضيح���ات كبرية من قبل 

�أبناء مدينته يف طر�بل�س. 

م�ضادر مقرَّب���ة من �لرئي����س ميقاتي نقلت 

��ضتي���اءه �ل�ضديد مما يجري، ورمبا هذ� ما يف�رض 

�لتنبي���ه �لذي وّجه���ه �إىل �إبر�هي���م ب�ضري على 

خلفية ت�رضيح���ات �أدىل بها �لأخري حول وجود 

�ضغينة يكّنه���ا له بوجي وبع����س �لأ�ضخا�س، 

لأنه ح���ّول �لهيئة �لعليا للإغاث���ة من »دكانة 

�ُضني���ة« �إىل موؤ�ض�ضة فعلية.. وقد جاء يف كتاب 

وّجهه ميقاتي لب�ض���ري: »�أنّبهك �إىل �أن ما �أدليت 

ب���ه ي�ضكل خروجًا عل���ى �لقانون، وعلى موجب 

�لتحفظ وعدم �لإدلء ب���اأي ت�رضيحات من دون 

�إذن م���ن رئي�ضك �ملبا�رض، ناهيك عن �فتقاده �إىل 

�ملناقبي���ة.. �إن ما قمَت به يخالف �أي�ضًا �لأحكام 

�لقانونية �لتي تنّظم وترعى عمل �لهيئة �لعليا 

للإغاث���ة، فاأنت تعل���م �أنه ل توج���د �أي علقة 

مطلق���ًا، ل ع�ضوية ول وظيفي���ة، للهيئة �لعليا 

للإغاثة وللوظيفة �لتي كنت ت�ضغلها باملديرية 

�لعامة لرئا�ضة جمل�س �لوزر�ء، �أو بالأمن �لعام 

ملجل�س �لوزر�ء«.

�حلقيقة �لغائبة

حتى �لي���وم ما تز�ل �حلقيق���ة غائبة، لكن 

�لرئي����س ميقاتي ق���رر �إعفاء �لل���و�ء ب�ضري من 

مهامه و�إعط���اءه �إجازة �إد�رية، �أما عن �إمكانية 

��ضتعادة هذه �لأم���و�ل �ملختَل�ضة، فقد ح�ضمت 

بيلرو�ضيا �لأم���ر، معتربة �أنه���ا باتت بحوزة 

�رضكات م�ضتقلة ل ميكن �إجبارها على �إعادتها، 

وم�ضتن���دة �إىل قانونها �ل���ذي يقوم على رف�س 

�إع���ادة �لأمو�ل من دون حكم قانوين، كما �أكدت 

�أن �حلكومة ل تتدخل يف عمل �مل�ضارف لإعادة 

�لأمو�ل، وقد بّينت �لتحقيقات �لأولية �أن �ملبالغ 

حوِّلت �إىل �رضكات بيلرو�ضي���ة بالفعل، با�ضم 

رجلْي �أعمال لبنانيْن يعملن يف بيلرو�ضيا.

عمل �لهيئة

�أُن�ضئ���ت �لهيئة �لعلي���ا للإغاثة يف �لعام 

1976، لكنها مل ت�ضب���ح �أد�ة فاعلة بيد رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �إل يف �لعام 1993؛ حن تو�ضعت 

مهماتها لت�ضمل: قب���ول �لهبات على �ختلف 

�أنو�عه���ا �ملقدم���ة �إىل �لدول���ة �للبنانية من 

�لدول و�لهيئات و�ملنظمات �لدولية و�لإقليمية 

و�جله���ات �ملحلي���ة و�لأ�ضخا����س �ملعنوين 

و�لطبيعين لإغاثة �ملت�رضرين، وعادت �لهيئة 

و�كت�ضبت نف���وذ�ً �أكرب يف �لع���ام 1997، حن 

دخلت يف �ضلب مهامه���ا عملية �إد�رة �ضوؤون 

�لك���و�رث على �ختلف �أنو�عها، وجميع �لأمور 

�لتي لها طابع �لإغاثة، بحيث تكلف »�لهيئة 

�لعليا للإغاثة« لهذه �لغاية �لوز�رة �ملخت�ضة 

�أ�ضبحت  �لتنفيذية، وبالتايل  �لقيام بالأعمال 

�لهيئة تقبل �لهبات وتل���زم �مل�ضاريع وتفتح 

�حل�ضاب���ات يف م�رضف لبن���ان وتقرت�س منه، 

لكن ذلك فت���ح �لباب �أم���ام �ضل�ضلة عمليات 

�حتيال و�ختل����س، وبرزت يف ه���ذ� �ل�ضياق 

ف�ضائح باجلملة، منه���ا ف�ضيحة هبات حرب 

مت���وز 2006، وف�ضيحة �لهبة �ل�ضعودية للقوى 
�لأمنية، حيث تب���ن �أن �لهيئة �ضلفت �ململكة 

قيمة �لهبة ب�ضكل غري قانوين، وف�ضيحة خميم 

نهر �لبارد و�قرت��ضها من م�رضف لبنان.

�ضل�ضلة ف�ضائح

يف حرب مت���وز 2006 قدم���ت دول عربية 

و�أجنبية م�ضاعد�ت �إىل لبنان لإعمار ما دّمرته 

»�إ�رض�ئي���ل«، وقد طلب رئي����س �حلكومة فوؤ�د 

�ل�ضنيورة يومها حتويل هذه �لأمو�ل �إىل ح�ضاب 

»هيئة �لإغاثة«، حيث مت �رضف مليارْي دولر 

من ح�ضاب �لهيئ���ة دون ح�ضيب �أو رقيب، لكن 

�للغط �لأبرز ترّك���ز �آنئذ على �لهبة �ل�ضعودية، 

فقد �عرتف �ل�ضني���ورة مب�ضري �لهبة �ل�ضعودية 

يف جل�ض���ة م�ضاءلة للحكومة ح���ن قال �إنه 

ج���رت �ل�ضتد�نة من م�رضف لبن���ان ب�ضمانة 

ه���ذه �لأم���و�ل، �أي رهنها، ل�ضتكم���ال �لإعمار 

و�لتعوي�ضات عقب حرب متوز، وهو �أمر خمالف 

متام���ًا للقانون، �إذ كيف يعق���ل لهيئة �لإغاثة 

رهن �لهبة و�ل�ضتد�نة من م�رضف لبنان؟!

ويف �لإط���ار عينه، جمع���ت �حلكومة �آنذ�ك 

مئ���ة وع�رضة ملي���ن دولر كهب���ات قدمتها 

دول عربي���ة للمت�رضرين م���ن عدو�ن �لحتلل 

»�لإ�رض�ئيل���ي«، لكن مت حتويل ه���ذه �لأمو�ل 

�إىل م�ضاري���ع ��ضتن�ضابي���ة؛ بع�ضها ل �ضلة له 

بالع���دو�ن و�آثاره، ويف �لنهاي���ة �رضّح رئي�س 
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يف م�رضف لبنان �آنذ�ك �أن �لدلئل تفيد 

باأن �ملتورطن يف ه���ذه �لف�ضيحة هم 

عل���ى �طلع تام عل���ى بر�مج دفع هذه 

�لتعوي�ضات وهويات �مل�ضتفيدين منها، 

�إذ �ضحبت ع���رب �ضناديق م�رضف لبنان 

يف مو�عيد مدرو�ضة، بالتز�من مع �إ�ضد�ر 

�ل�ضيكات �لأ�ضلية منعًا لكت�ضافها، وقد 

حملت �ل�ضيكات �ملزورة �لأرقام نف�ضها 

لل�ضي���كات �لأ�ضلية، ف�ض���ًل عن وجود 

تطاب���ق مريب بن رق���م كل �ضيك مزور 

و��ضم �ضاح���ب �حلق �لأ�ضل���ي، بحيث 

كان �ضعب���ًا على موظف���ي �ل�ضناديق 

�أن يكت�ضفو� �رضيع���ًا وجود هذ� �لتزوير 

�ملتقن، لكن �ل�ض���وؤ�ل �ملطروح هو: هل 

متت م�ضاءلة �ملزورين وحما�ضبتهم؟

�لتدقيق بامللفات

من جهة �أخ���رى، �أظهر تقرير مفو�س 

على �لهيئة �لعليا للإغاث���ة  �ملر�قب���ة 

)�ضيد�ين و�رضكاهم( وجود ح�ضاب بقيمة 

تتجاوز 5 ملي���ن دولر م�ضجلة با�ضم 

»�لهيئ���ة« يف م�رضف لبنان، لكنه غري 

ظاهر يف �ضجلتها، ومل يتم �إعلن �جلهة 

�لتي �ختل�ضت هذه �مللين �خلم�ضة.

كذل���ك، ورد يف �لتقري���ر نف�ضه، عن 

معلومات  ح�ضابات �لهيئة �ملوقوف���ة، 

مف�ضلة عن �حل�ضابات �ملرتبطة بالهبة 

�ل�ضعودية للق���وى �لأمنية، وهي تظهر 

�أن �لهيئ���ة �لعلي���ا للإغاث���ة مل تتلّق 

�لهب���ة �لكاملة، بل �أكملته���ا من مالها 

�خلا�س، وبالت���ايل فهي �ضلفت �ململكة 

�لعربية �ل�ضعودي���ة، ما يثري �لكثري من 

�لأ�ضئل���ة عم���ا �إذ� كانت �لهيئة �ضلفت 

ومن  �ل�ضعودي���ة؟  �لعربي���ة  �ململك���ة 

بالأم���و�ل  »�لهيئ���ة«  ج���اءت  �أي���ن 

�أ�ضبحت »�لهيئة«  وه���ل  لت�ضليفه���ا؟ 

وز�رة مالي���ة ثاني���ة؟ وه���ل يدخل يف 

قب���ول  مهام »�لهيئة« و�ضلحياته���ا 

�لهبات للق���وى �لأمنية و�إنفاقها عليها، 

وحتى ت�ضليف �لو�هب؟

ويف �إط���ار مل���ف نهر �لب���ارد، كان 

لفت���ًا �أن �حلكومة �آن���ذ�ك مل حتول �إىل 

�لهيئة �ض���وى ملياري لرية من �أ�ضل 10 

مليار�ت يف ما يتعلق باإجناز �لإجر�ء�ت 

�مليد�نية يف �ملخيم، كما �أن �ل�ضعودية 

مل حت���ول �أي مبلغ من هب���ة بقيمة 12 

مليون دولر تعهدت بدفعها �إىل �لهيئة 

لتق���دمي م�ضاع���د�ت مادي���ة �إىل �أهايل 

�ملخيم و�ملناطق �ملجاورة و�ل�ضيادين.

وز�رة رديفة

يرى �لكثري م���ن �خلرب�ء �أن »�لهيئة 

�لعليا للإغاثة« �أ�ضبحت مبنزلة وز�رة 

ل���وز�رة �مل���ال، يرت�أ�ضها رئي�س  رديفة 

�حلكومة، �إل �أن �خلط���ري يف عملها هو 

�إنفاقه���ا من خ���ارج �ملو�زن���ة �لعامة، 

وبالتايل عدم خ�ضوعها لآليات �لرقابة 

�أ�ض���وة بالإنف���اق �لع���ام وف���ق قانون 

�ملو�زن���ة �لعام���ة، ورغ���م �أّن �لدول���ة 

�للبنانية تلق���ت �لعديد من �لهبات من 

دول عربي���ة �أو غربية، �أو من موؤ�ض�ضات 

دولي���ة، �إل �أن وجه���ات �إنف���اق ه���ذه 

�لهب���ات بقيت جمهول���ة ب�ضبب �نعد�م 

�ل�ضفافية �لناجمة عن عدم ن�رض �لأرقام 

�لتف�ضيلية، ولهذ� على �ل�ضعب �للبناين 

�أن يطالب �لي���وم مبعرفة كيف �رضفت 

هذه �لأمو�ل، وم���ا �إذ� كان ذلك لأ�ضباب 

�ضخ�ضي���ة �أم �ضيا�ضي���ة و�إل �ضتنك�ضف 

ف�ضائ���ح مالي���ة جدي���دة عل���ى غر�ر 

�لف�ضيحة �لأخرية.

و�عت���رب �خل���رب�ء �أن �حل���ل يكم���ن 

يف �إن�ض���اء �إد�ر�ت خمت�ض���ة بالكو�رث 

و�لإغاث���ة، يف كل وز�رة، ك���ي تخ�ضع 

للرقاب���ة �أ�ضوة باأعمال �ل���وز�رة وبقية 

�أبو�ب نفقاتها، وعدم �إناطة هذه �مل�ضاألة 

برئا�ضة �حلكومة من باب �حلفاظ على 

�ل�ضفافية يف �لأد�ء �لعام، كما �أنهم دعو� 

�إىل مزيد م���ن �ل�ضفافية يف عمل �لهيئة 

�لعليا للإغاثة من خلل �إلز�مها بتقدمي 

تقارير دوري���ة مف�ضلة، و�لتدقيق مبدى 

�ضحة ه���ذه �لتقارير و�لأرق���ام �لو�ردة 

فيها، وحما�ضبة �مل�ضوؤولن عن �أي خلل 

�أو �ختل�س مايل �أو م�ضاريف غري مربرة، 

فقد كان لفتًا يف �ل�ضنو�ت �لأخرية �إنفاق 

�لهيئة �لعليا للإغاثة مبالغ طائلة على 

�أمور �أقل م���ا يقال فيها �إنها غري مهمة، 

كاإنف���اق �مللين على �لقرطا�ضية مثًل، 

ناهي���ك عن �خللل �ملوج���ود يف �لهيئة 

�أ�ضًل من خلل تخ�ضي�س مبالغ طائلة 

مل�ضاريفها، و��ضتئج���ار مكاتب خا�ضة 

لها، مع �أنها يجب �أن تكون ممثلة فقط 

بيد رئي�س جمل�س �لوزر�ء!

�إعد�د هناء عليان

بالن�صب��ة للح�صاب��ات العالقة بن الهيئ��ة العليا لالإغاثة وجمل���س الإمناء والإعمار فضيحة »الهيئة العليا لإلغاثة«.. ليســــت األولــــى

املتعلق��ة باإ�صالح بع�س الأ�رصار الناجتة عن الع��دوان »الإ�رصائيلي«، مل يح�صل ُمعدُّو 

التقرير من »�صيداين و�رصكاهم« �صوى على كتاب تاأييد من املجل�س حول ا�صتالمه هذه 

املبالغ، من دون اأن تظهر كافة الأر�صدة واللتزامات مع الهيئة، علمًا اأن جمل�س الإمناء 

والإعم��ار قدم كتاب��ًا يظهر لئحة بالعقود املنفذة واللتزام��ات املتوجبة على الهيئة، 

لك��ن ملفات تل��زمي الأ�صغال مل تكن موج��ودة لدى الهيئة لقت�ص��ار دورها على عملية 

التمويل، وهو ما يدفع اإىل الت�صاوؤل: هل اأ�صبحت الهيئة العليا لالإغاثة م�صدراً للتمويل؟ 

وما الطريقة التي اعتمدت يف تلزمي الأ�صغال ملجل�س الإمناء والإعمار؟ وملاذا مل تكرتث 

الهيئ��ة ملتابع��ة العقود والأعمال ومعرف��ة اأين �صت�رصف الأموال؟ فه��ل هو ا�صتخفاف 

باأموال العامة، اأم اأن الأمر يرتكز على ثقة عمياء بن الهيئة واملجل�س؟

غياب العقود

�لدويل �ملقررة لإع���ادة �إعمار ما 

هدم���ه �لع���دو�ن، وذل���ك لتمويل 

م�رضوع مي���اه يف �لبقاع �لغربي 

مقرر قبل حرب متوز.

- قر�ر بتحويل 5 ملين دولر من 

هبة �لبنك �ل���دويل ذ�تها لتمويل 

م�رضوع يق���دم خدمات ��ضت�ضارية 

لقطاع �لكهرباء.

- ق����ر�ر ل�ضتخد�م 3.5 مليون دولر 

من هبة �لبنك �ل����دويل ذ�تها لدعم 

عدد من �لبلديات يف �ل�ضمال.

- ق����ر�ر ق�ضى ب�����رضف هبة تركية 

قيمته����ا 20 ملي����ون دولر لإن�ضاء 

م�ضت�ضفى يف �ضيد� ب����دل �إن�ضائها 

يف �لغازية.

- قر�ر ق�ضى بتاأجيل �لبحث يف قبول 

هبة �أوروبي���ة بقيمة 26 مليون دولر 

خم�ض�ضة لإعادة �لإعمار.

�مل�رضوفة  �لأم���و�ل  هذه  جمموع 

يف غري حملها �أو �ملوؤجلة �لتح�ضيل، 

رغم �حلاجة �إليه���ا، بلغ 110 ملين 

�ل�ضنيورة  حكوم���ة  حرمته���ا  دولر، 

لآلف �مل�ضتحقن من �أ�ضحاب �ملنازل 

�ملهدمة و�ملت�رضرة جر�ء حرب متوز، 

قب���ل �أن توؤخر لحق���ًا ت�ضديد �لدفعة 

�ملالية �لثانية ل�ضتكمال �إعادة �إعمار 

�لهبة  �كت�ضاف ف�ضيحة  منازلهم بعد 

�ل�ضعودية ورهنها.

مل تتوقف �لف�ضائح عند هذ� �حلد، 

�إىل  بل عم���د بع�س »�ملدعوم���ن« 

تزوي���ر 107 �ضي���كات بطريقة متقنة، 
�ضادرة عن »�لهيئة �لعليا للإغاثة«، 

وحمرَّرة باأ�ضماء �ضحيحة ملت�رضرين 

حقيقين من �حلرب، و�ُضحبت قيمتها 

ع���رب �ضنادي���ق م�رضف لبن���ان، وقد 

�أو  بلغت قيم���ة �ملبال���غ �ملختل�ضة 

�مل�رضوقة �ملكت�ضفة �أكرث من مليارين 

و400 ملي���ون لرية، �أي مبعدل و�ضطي 

هو 22 مليونًا و430 �ألف لرية لل�ضيك 

م�ضوؤولة  م�ض���ادر  و�أو�ضحت  �لو�حد، 
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امل�رسية –»الإ�رسائيلية« امل�شرتكة، 

ويقوم املو�ش���اد بتجنيد املتعاونني 

من املوظفني والعاملني يف الوزارة، 

اأهمي���ة مراكزهم  النظ���ر عن  بغ�ض 

ن���ح« بع�شه���م  ووظائفه���م، اإذ »يمُ

الأ�شمدة  ل�شت���راد  وكالت ح�رسية 

الكيماوية من »اإ�رسائيل«، والنتيجة 

الأ�شواق  املبيدات امل�رسطنة متلأ  اأن 

الطم���ع بتحقيق  امل�رسي���ة، ملجرد 

املداخيل اخليالية.

لق���د انبه���ر الر�شمي���ون وبع�ض 

املثقف���ني امل�رسي���ني مب���ا اأنتجته 

العلقات امل�رسية – »الإ�رسائيلية«، 

كم���ا تظهر مقالة ن�رسته���ا �شحيفة 

الأهرام يف مت���وز 2012، عن املزرعة 

النموذجي���ة التي ت�شتثمر م�شاحة ل 

تزي���د على 500 ف���دان، بينما ت�شدر 

اإىل اأوروبا منتجات بقيمة 90 مليون 

دولر �شنويًا، واعتربها كاتب املقال 

اأنها جتيب »عل���ى ال�شوؤال ال�شعب.. 

كي���ف ت�شب���ح الزراع���ة �شناعة«؟ 

الزراعة  ويت�ش���اءل: »متى تتح���ول 

بالفع���ل يف ب���ر م����رس باأكمله اإىل 

�شناعة كم���ا فعلها العامل«؟ ويكيل 

اأثرت يف م����رس يف الأ�شب���وع املا�شي 

م�شاأل���ة وج���ود منتجات زراعي���ة م�رسطنة 

م�شدره���ا »اإ�رسائيل«، وتوال���ت ردود فعل 

املناه�ش���ني للتطبيع الزراعي م���ع الكيان 

ال�شهيوين، معرت�ش���ني ا�شتمرار هذا التطبيع 

بع���د خل���ع ح�شن���ي مب���ارك، غ���ر اأن هذا 

»الكت�شاف« ل يث���ل �شوى جزء �شئيل من 

التغير البنيوي الهدام الذي اأحدثه التغلغل 

»الإ�رسائيلي« يف كل مفا�شل القطاع الزراعي 

امل�رسي خلل العقود الثلثة املا�شية.

لقد ا�شته���دف الكي���ان ال�شهيوين طوال 

فرتة علقاته الزراعية مع م�رس، �رسب الأمن 

اأرا�شي  الغذائي لل�شع���ب امل�رسي، و�شل���ب 

الفلح���ني وتهجرهم، وقط���ع اأ�شواطًا على 

ه���ذا الطريق من خلل املتعاونني معه على 

امل�شت���وى احلكومي والأهلي عل���ى ال�شواء، 

وقد جتاوب���ت احلكوم���ات امل�رسية مع كل 

واتبعت  الإ�رسائيلية«،  العلمي���ة  »البعثات 

تو�شياته���ا حت���ت عنوان »تب���ادل اخلربات 

ونقل التقنيات احلديثة وتطبيقها يف القطاع 

الزراعي«.

وبعد ثلثة عقود من التطبيع و»التعاون 

امل�ش���رتك«، كان���ت النتيج���ة تلويث الرتبة 

الزراعي���ة بالأ�شم���دة الكيماوي���ة، واإت���لف 

املحا�شيل التقليدية العريقة، وتعطيل جهاز 

املناعة لدى اأ�شجار النخيل، وعرقلة الكتفاء 

الذات���ي م���ن احلب���وب واللح���وم، واحتكار 

م�ش���ادر املياه، وتدمر �شبكات الري ل�شالح 

تقنية ال���رّي بالنقط���ة، واإن�شاء م���ا ت�شمى 

»املزارع احلديث���ة« لإثراء نخبة فا�شدة من 

امل�شتثمرين، الذين ترعى ن�شاطهم املختربات 

امل�شبوهة و�رسكات الت�شدير »الإ�رسائيلية«.

قب���ل عامني، ن����رست جري���دة التحرير 

امل�رسي���ة عل���ى �شفحات النرتن���ت تقريراً 

هاّمًا، و�شمنته وثائق �رسية توؤكد تورط عدد 

كبر م���ن امل�شوؤول���ني يف وزارة الزراعة يف 

علقات خا�شة مع العدو »الإ�رسائيلي«، ومت 

ر�شد رحلته���م املتكررة اإىل تل اأبيب بحجة 

امل�شاركة يف املوؤمترات العلمية، اإ�شافة اإىل 

حتركات غره���م من املتعاونني، من ب�شطاء 

النا����ض غر اخل���رباء، الذين �شه���ل املو�شاد 

»الإ�رسائيلي« تن�شيبهم يف مواقع ح�شا�شة 

يف الوزارة، اأو متويلهم للقيام مب�شاريع ذات 

علق���ة، ت�شب جميعه���ا يف خدمة املخطط 

ال�شهيوين ل�رسب الزراعة امل�رسية. 

يك�ش���ف التقري���ر اأن جه���از املو�شاد هو 

الذي يدي���ر العلقات الزراعية مع م�رس، وقد 

زرع رجال���ه يف كل اتفاقية، واأهمهم املدعو 

�شامويل بوهوريل�ض، الذي عني رئي�شًا للجنة 

جهاز الموساد يدير العالقات الزراعية بين مصر والكيان الصهيوني

قد تكون نادرة جداً اأن يحط وزيران 

اأ�شا�شيان يف دول���ة كربى، يف عا�شمة 

دول���ة اأخ���رى يف وقت واح���د وزيارة 

واح���دة، لكن هذا ح�شل فعًل يف قاهرة 

املعز، التي يزورها الآن وزير اخلارجية 

ووزير الدفاع الرو�شيان.

هذه الزي���ارة راأى فيها �شفر م�رس 

الأ�شب���ق يف مو�شكو نبيل العرابي، اأنها 

تعني ب���دء تعايف العلقة بني القاهرة 

ومو�شكو يف امل�شتقبل القريب، وبالتايل 

فهي �شت�شهد منواً وتطوراً مت�شاعداً.

وبح�ش���ب العراب���ي، ف���اإن التقارب 

امل����رسي – الرو�شي �شي�شاعد م�رس يف 

�شتى املجالت، مهم���ا كانت العلقات 

القاه���رة ووا�شنط���ن، لأن م�رس  ب���ني 

�شت�شتفي���د من علقته���ا املتجددة مع 

رو�شيا عل���ى م�شت���وى الت�شلح وعلى 

امل�شت���وى ال�شيا�ش���ي، وخ�شو�ش���ًا اأن 

البارز  مو�شكو ع���ادت لتلعب دوره���ا 

دوليًا كقوى عظمى موؤثرة.

وح�ش���ب خ���رباء م�رسي���ني، ف���اإن 

ا�شتف���ادة م����رس من رو�شي���ا، ل يكن 

ح�رسه���ا بالت�شليح فقط، م���ع اأهمية 

ذلك، لأن الت�شليح ل يعني فقط ال�شلح، 

ب���ل اأن الأهم يف ه���ذا املجال قد يكون 

ا�شرتاتيجية الت�شلي���ح، مبا يعني ذلك، 

نوعية ال�ش���لح الذي قد يت���م التفاق 

ال�شلح  البلدي���ن، وبن���اء  ب���ني  عليه 

وت�شنيعه اأي ب�شكل دقيق »ا�شرتاتيجية 

الت�شليح والعمل بها«.

الرو�ش���ي -  اللق���اء  واللف���ت يف 

امل�رسي اجلدي���د اأنه ياأتي وفق معاير 

وتعابر �شيا�شية جديدة وا�شرتاتيجية، 

حيث يعقد يف اإطار »2 + 2« اأي )وزير 

اخلارجي���ة �شرغ���ي لف���روف، ووزير 

الدف���اع �شرغي �شويغ���ر + نظراهما 

امل�رسي���ان نبيل فهمي وعب���د الفتاح 

ال�شي�شي(.

الجتماع���ات التي بو�رست بني هذا 

اأنها  الرباعي، تفيد املعلوم���ات عنها، 

قد تنتج توقيع �شفقات اأ�شلحة نوعية 

م���ن مو�شك���و اإىل القاه���رة، بالإ�شافة 

اإىل التع���اون الع�شكري، ب���ني البلدين، 

وخ�شو�ش���ًا اأن الوف���د الرو�ش���ي ي�شم 

اإىل الوزيري���ن الرو�شي���ني النائب الأول 

لرئي�ض هيئة التعاون الع�شكري الفني، 

وم�ش���وؤول يف �رسكة ت�شدي���ر الأ�شلحة 

الرو�شية »رو�ض اأو بورن اك�شبورت«.

وطبقًا للمعلومات التي توافرت مع 

بدء املباحث���ات الرو�شية – امل�رسية، 

فاإنها اأي�شًا تتن���اول العلقات الثنائية 

ب���ني البلدي���ن يف خمتل���ف املجالت 

ال�شيا�شية والقت�شادية والأمنية، ف�شًل 

عن تن���اول الق�شايا الإقليمية والدولية 

املختلفة، ويف مقدمها الأزمة ال�شورية 

والق�شية الفل�شطينية.

وبراأي خ���رباء رو�ض وم�رسيني على 

اط���لع دقي���ق بالتط���ورات امل�رسية، 

فاإن هذا اللق���اء رفيع امل�شتوى �شربك 

الولي���ات املتح���دة، الت���ي حاول���ت 

اأن متار����ض �شغوط���ات عل���ى القيادة 

امل�رسية اجلدي���دة، من خلل وقفها مد 

م�رس بطائرات »اإف - 16«، اإ�شافة اإىل 

وقفها املن���اورات امل�شرتكة التي كانت 

مق���ررة مند عدة اأ�شه���ر، وتعليق اإمداد 

م�رس بقطع الغي���ار، لكنها مل تفلح يف 

وقف م�شاعي م����رس للنفتاح على كل 

ال���دول، وبالت���ايل اأحرج ه���ذا التوجه 

الوليات املتحدة الأمركية، التي بداأت 

جتد نف�شها اأنها على طريق اخلروج من 

منطق���ة ال�رسق الأو�ش���ط، خ�شو�شًا من 

م�رس بعد العراق، يف الوقت نف�شه الذي 

جند رو�شي���ا متوثبة ومتعط�شة للعودة 

اإىل منطقة ال�رسق الأو�شط، وتركيز نفوذ 

لها اأخ���ذت تعتربه �رسوري���ًا وحيويًا 

بعد اجلموح الأمرك���ي الذي و�شل اإىل 

حدوده���ا، من خلل تركي���ز ما ي�شمى 

ال���درع ال�شاروخي���ة يف بع����ض بلدان 

اأوروب���ا ال�رسقي���ة، التي كان���ت �شابقًا 

�شمن منظوم���ة حلف وار�شو، بالإ�شافة 

اإىل تركي���ا و»اإ�رسائيل«، وبالتايل فاإن 

التق���دم الرو�شي، براأي ه���وؤلء اخلرباء، 

ثابت وحا�شم، خ�شو�شًا اأن لدى رو�شيا 

من الإمكانيات القت�شادية والإمكانيات 

الع�شكري���ة، م���ا يجعلها ق���ادرة على 

تو�شيع اأفقها العاملي، فكيف اإذا كان هذا 

النفتاح لي�ض جديداً، اإذ اإن هناك علقات 

قدية وقوية بني مو�شكو والقاهرة، من 

زمن املرحلة ال�شوفياتية.. ول بد اأخراً 

م���ن ملحظة هامة، وهي اأن هناك اأزمة 

حقيقية بني القاهرة ووا�شنطن ل تتعلق 

بامل�شاع���دات الأمركي���ة فح�ش���ب، بل 

مبجمل الدور لقاهرة املعز يف منطقتي 

اآ�شيا واإفريقيا.. ورمبا ما بعدها.

اأحمد الطب�ض

المنتجات المسرطنة تغزو 
أسواق العالم برّمته عن طريق 

شركات كبرى تخضع إلرادة 
الدوائر الصهيونية العالمية

مصر – روسيا.. نحو صفحة جديدة من العالقات المتينة
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عـربـي

املطلوب مراجعة كاملة لل�صيا�صات الزراعية التي �صربت االأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي يف م�صر

املرحل��ة  نهاي��ة  موع��د  اق��راب  م��ع 

الع��ام  ني�س��ان  يف  املح��ددة  االنتقالي��ة 

املقبل، وف��ق اخلطة ال�سعودي��ة التي اأُطلق 

عليه��ا »املب��ادرة اخلليجي��ة«، اأي بعد اأقل 

م��ن �ست��ة اأ�سه��ر، تتعاظ��م ال�سعوبات يف 

اليم��ن عل��ى امل�ستوي��ات كاف��ة، ال�سيم��ا 

املركزي��ة منه��ا، مث��ل االأم��ن والعالق��ات 

ال�سيا�سية الداخلي��ة، اإىل االأزمات املتعلقة 

بالو�سعني االقت�سادي واالجتماعي.

حمفوف��ًا  لي���س  االأمن��ي  فالو�س��ع 

باملخاطر وح�ْسب، جراء عمليات االغتيال 

اليومي��ة لرموز يف ال�سلطة، ال�سيما �سباط 

االأمن ال�سيا�سي الذين يلم�سون بتحقيقاتهم 

اجلهات الدافعة لالقتتال يف اليمن، وكذلك 

لرموز قبلية و�سيا�سية وبرملانية يف اإطار 

ال�رصاع مع جمموعات »القاعدة«، التي ال 

تاألوا جهداً يف �سح��ن النزاعات التاريخية 

ب��ني املكونات اليمنية، من خالل اإيقاظها 

م��ن ال�سبات العمي��ق، من خ��الل »اأدواتها 

الع�رصي��ة« مثلم��ا تغ��ذي م��ا يج��ري يف 

منطق��ة �سع��دا، ال�سيم��ا يف »دم��اج« بني 

ال�سلفيني واحلوثيني، عّل اأحقادها الدفينة 

اأمامه��م  عل��ى احلوثي��ني ج��راء الهزمي��ة 

قب��ل ث��الث �سن��وات تتوق��ف ع��ن الغي�س 

تمديد لألزمة اليمنيـــــة.. وكلب يفّجر العالقة بين الرئيسين
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املديح للم����رسوع الذي ترع���اه »اإ�رسائيل« 

وعملوؤها بقوله: »وهكذا يكون البيزن�ض..«!

 يتنا�ش���ى الكات���ب اأن املاجن���و والعنب 

والفلفل الل���وان والفراولة وال���ورود واأ�شجار 

النخي���ل الزين���ة، ل تخ���دم الأم���ن الغذائي 

لل�شعب امل�رسي، كما اأن اأرباح هذه املنتجات 

اخلبيثة واملعدلة جينيًا تذهب لإثراء الطغمة 

املتعاونة مع العدو ال���ذي ل يكن اأن ي�شمر 

مل�رس �شوى ال�رس واخلراب.

اإن املنتج���ات امل�رسطن���ة ل تقت�رس على 

م�رس وحدها، بل تغزو اأ�ش���واق العامل برمته 

عن طري���ق �رسكات كربى، حتتكر اإنتاج البذار، 

وتخ�ش���ع لإرادة الدوائر ال�شهيونية العاملية، 

وما اكت�شاف الطماط���م امل�رسطنة يف اأ�شواق 

م�رس باخلرب املفاجئ، ولن يكون مبقدور وزير 

الزراعة اأن يوقف انت�شارها مبجرد نفي اخلرب، 

اأو اإجراء حتقي���ق ب�شحته، وحتليل املنتجات 

امل�شبوهة.

لن حتل املع�شلة مبجرد مقاومة التطبيع 

الزراعي، اأو مقاطعة الب�شائع »الإ�رسائيلية«، 

بل تتطلب مراجعة كاملة لل�شيا�شات الزراعية 

التي �رسبت الأم���ن الغذائي والكتفاء الذاتي، 

وعل���ى القوى اجلادة ل�شتعادة العافية مل�رس 

اأن تطرح الربام���ج العملية التي تخرج البلد 

من اأزماتها، ومتح���و اآثار التغلغل ال�شهيوين، 

ول بد اأن تكون البداية باإعادة توزيع الأرا�شي 

الزراعية الت���ي �شادرها املتنّف���ذون بالطرق 

امللتوية، واإنعا�ض الدورة الزراعية التي ت�شمن 

للمواطنني اأمنهم الجتماعي، وعي�شهم الكرمي.

عدنان حممد العربي

w w w . a t h a b a t . n e t
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بداأ ما ي�شم���ى »الربيع العربي« 

يف تون����ض بالإطاح���ة بالرئي�ض بن 

عل���ي ونظام���ه، وا�شتلم���ت ال�شلطة 

التون�شية كجزء  النه�ش���ة«  »حركة 

امل�شلمني«  »الإخ���وان  منظومة  من 

يف العامل، مع اخل�شو�شية التون�شية، 

وق���د مار�ش���ت »احلرك���ة« املنهج 

»الإخواين« يف م�رس باحتكار ال�شلطة 

وتهمي�ض الآخرين، وغ�ض الطرف عن 

اجلماعات »ال�شلفية« التكفرية وفق 

تكتيك غبي ل�شتعمالها كفزاعة �شد 

العلمانيني من جه���ة، واتقاء �رسّها 

من جه���ة اأخرى، وف���ق نظرية �رساء 

اإح���كام ال�شيطرة  الوقت للتمكن من 

على مفا�شل الدولة واملجتمع.

لك���ن »النه�شة« الت���ي التهمت 

ال�شلط���ة بنه���م اجلائع���ني اأ�شيبت 

والأمني  ال�شيا�شي  اله�شم«  ب�»ع�رس 

يف تون�ض، فلم ت�شتطع ابتلع التيار 

العلم���اين ذي اجل���ذور العميقة يف 

تون����ض، وكذلك مل تتمّك���ن من اإلغاء 

منظوم���ة احلكم ال�شابق���ة واأجهزته 

الأمني���ة، وبداأت بالتزل���ف واخلوف 

م���ن »التيار ال�شلفي« التكفري ويف 

ال�رسيعة«،  اأن�ش���ار  مقدمته »حركة 

فبان خيط »احلركة« التي �شارت يف 

مركب مهادن���ة العدو »الإ�رسائيلي« 

والعامل الغربي باإملءات من قطر.

انتكا�شة »الإخوان«  لقد �شغطت 

يف م�رس عل���ى »حرك���ة النه�شة« 

يف تون����ض، حي���ث اأ�شي���ب التي���ار 

»الإخ���واين« يف الع���امل العرب���ي 

بكارث���ة ا�شرتاتيجي���ة من���ذ انه���زم 

يف �شوري���ة، واأزي���ح عن قي���ادة ما 

ال�شوري���ة«،  »املعار�ش���ة  ي�شم���ى 

واإن كان ل���ه تاأثر وا�ش���ع بوا�شطة 

الدعم القط���ري خلف الكوالي�ض، لكن 

ال�رساع ال�شع���ودي - القطري اأخرج 

»الإخ���وان« من قي���ادة »املعار�شة 

ال�شوري���ة« واأخ���رج »الإخوان« يف 

قل مر�شي«  م����رس من ال�شلط���ة واعتمُ

فخ���اف الغنو�شي وارتب���ك، وبداأ يف 

املن���اورة ال�شيا�شي���ة والرق�ض على 

العلماني���ني و»ال�شلفيني«،  حب���ال 

لكنه ب���داأ بال�شق���وط نتيجة طمعه 

ال�شلط���وي وعدم التزام���ه املبادىء، 

العقيدة، وبداأ  ال�شلطة على  وتغليبه 

ال�شعبي  ال�شغ���ط  التنازلت حت���ت 

وال�شيا�ش���ي، والت���ي ب���داأت مبطلب 

ا�شتقالة احلكوم���ة وت�شكيل حكومة 

جدي���دة ل تخ�ش���ع ل�»النه�ش���ة« 

و»ال�شلفي���ني«، بالإ�شافة اإىل احلوار 

ح���ول من�ش���ب رئا�ش���ة اجلمهورية، 

ال�شعبية، �شواء  وغرها من املطالب 

قان���ون املراأة، والد�شت���ور التون�شي، 

وامل�شاجد واجلامعات..

ال�رسيع���ة«  »اأن�ش���ار  تدخل���ت 

وبداأت بتهديد الق���وى التون�شية عرب 

اجلي�ض  �ش���د  الع�شكرية  عملياته���ا 

يف جب���ل ال�شعانب���ي بالق�رسي���ن، 

ونق���ل املعركة اإىل امل���دن التون�شية 

بع���د اتهامها باغتي���ال بع�ض قادة 

املعار�ش���ة العلماني���ة التون�شي���ة، 

�شوري���ة  اإىل  املقاتل���ني  واإر�شاله���ا 

رف ب�»جهاد النكاح«  وف�شيحة ما عمُ

الت���ي تورط���ت فيها الع����رسات من 

الفتيات التون�شيات.

العنف  تون����ض عل���ى م�ش���ارف 

التي  وه���ي  التكف���ري،  والإره���اب 

تت�ش���ارع فيها ق���وى داخلية )حركة 

النه�ش���ة واأن�شار ال�رسيع���ة والتيار 

واأتباع  العلم���اين  والتيار  ال�شلف���ي 

النظ���ام ال�شاب���ق(، كم���ا تت�ش���ارع 

فيه���ا بع�ض الق���وى اخلارجية )قطر 

وال�شعودية وتركيا والعامل الغربي(.

ويبق���ى ال�ش���وؤال م�رسوع���ًا: هل 

»الربيع  بن���ران  تون����ض  �شتحرتق 

العرب���ي« املوه���وم بعدما احرتقت 

�شوري���ة بلهيب اخل���داع الديقراطي 

والوح����ض التكفري؟ وه���ل �شتلحق 

تون�ض بركب احلالة امل�رسية والتوتر 

الدائ���م بني »الإخ���وان« املعزولني 

ال�شيا�شي���ة،  والتي���ارات  واجلي����ض 

مما ين���ع قي���ام الدول���ة امل�رسية 

اجلديدة، ويعطل ال�شتثمار، خ�شو�شًا 

ال�شياحة؟

�ش���اب تون����ض بعدوى  ه���ل �شتمُ

الفو�ش���ى والتق�شيم الت���ي تتعر�ض 

ق���م فيها دولة  له���ا ليبيا، التي مل تمُ

ول جي����ض ول موؤ�ش�ش���ات، والظاهر 

اأنها لن تق���وم يف امل�شتقبل القريب، 

اإن مل تنق�ش���م ليبي���ا عل���ى نف�شها 

�شم���ن وليات واإم���ارات فيدرالية اأو 

كونفدرالية وف���ق املخطط الأمركي، 

ال���ذي يلب�ض جلباب���ًا اإ�شلميًا تارة، 

ولبا�ش���ًا قبلي���ًا طوراً، واآخ���ر قوميًا 

اأو مذهبي���ًا اأو طائفي���ًا؛ وفق التنوع 

الديغ���رايف والعقائ���دي لل�ش���كان، 

وموقع الدولة اجليو�شيا�شي؟

تون����ض دليل اآخر - م���ع الأ�شف 

- عل���ى عقم »الإ�ش���لم ال�شيا�شي« 

ل عربيًا  املهيم���ن اأمركي���ًا واملم���وَّ

والذي يتغذى من احلركة »الوهابية« 

والأفكار ال�شاذجة ال�شطحية، كاعتقاد 

حاملي ه���ذا الفك���ر التخريبي اأنهم 

يعمل���ون يف �شبي���ل اهلل، ويرف�شون 

الأئمة،  وبع����ض  الأنبي���اء  ع�شم���ة 

مع�شوم���ون،  باأنه���م  ويت�رسف���ون 

ويبنون على �شوابية تفكرهم وعدم 

�شه���رون ال�شلح  اخلطاأ، ول���ذا فهم يمُ

التكفري لقتل املخالفني لراأيهم.

تون�ض تغلي على نار »ال�شلفيني« 

و»حركة النه�شة«، فهل �شت�شقط يف 

فخ العنف الدموي؟ وهل يرتد العنف 

والإرهاب يف �شورية على البلد التي 

هاجر منها التكفريون، بعدما ي�شيق 

اخلناق عليه���م يف �شورية، وما ذلك 

ببعيد؟

حم���ى اهلل تون����ض و�شعبها من 

الإرهاب التكفري ورعاته.

د. ن�شيب حطيط

تونس ضحية »السلفيين« و»النهضة«

مهرجان خطابي حلركة »اأن�صار ال�صريعة« يف تون�س

املتنامي، وها هي حتاول اأي�سًا تو�سيع 

دائ��رة النزاع��ات امل�سلح��ة اإىل مناط��ق 

ح��وث وكتاف وحر�س، كي تن�سب حرب 

مذهبية ال تبقي وال تذر.

ال�سعودي��ة  املخاب��رات  وتعم��ل 

عل��ى من��ع اأي م�ساحل��ة يف ه��ذا النزاع 

اغتي��ال  حم��اوالت  ع��ر  امل�ستج��د، 

و�سطاء اإنه��اء النزاع، وه��و ما تعر�ست 

بذل��ك  املكلف��ة  ل��ه  اللجن��ة  الرئا�سي��ة 

برئا�س��ة يحي��ى اأب��و اأ�سب��ع، وع�سوي��ة 

قادة ع�سكريني ومن��ع اللجنة بالو�سائل 

االأمني��ة م��ن لق��اء زعي��م ال�سلفي��ني يف 

دماج يحي��ى احلجوري، وكذلك ال�سليب 

االأحم��ر من الدخول الإج��الء امل�سابني، 

ج��راء جناح اللجنة يف عقد لقاء مع عبد 

امللك احلوث��ي، اأثمر وقف��ًا الإطالق النار 

وو�س��ع مراقبني يف املنطقة من اجلي�س 

متهيداً لن�رص ق��وات ع�سكرية متهد لوقف 

النزاع.

لي���س ذلك وح��ده الدور غ��ر احلميد 

م��ن  فالقل��ق  ال�سعودي��ة،  تلعب��ه  ال��ذي 

اأعلن��ت  اأن  بع��د  ي�ستع��ر  »القاع��دة« 

احلكوم��ة حرب��ًا مفتوح��ة عليه��ا، وهي 

تدرك بل��د املن�ساأ ما جعله��ا هدفًا ثانيًا 

بع��د اإجها���س »الث��ورة« الت��ي اأثخنتها 

اجلراح وتهمي�س الذي��ن و�سعوا االأ�سبع 

على اجل��راح منذ البداي��ة ليجعلوا منهم 

بيادق على رقعة م�سارح احلوار الفا�سل 

عن �سابق ت�س��ور وت�سميم، وا�ستخدامه 

كملهاة رغ��م ا�ستمرار اجلل�س��ات وعودة 

ان�سم��ام ف�سائ��ل من احل��راك اجلنوبي 

اإلي��ه كي ال يتهموا بتعطيل احلوار، �سيما 

اأن النزاع��ات بات��ت مك�سوفة بني رئي�س 

الدولة عبد ربه من�س��ور هادي، ورئي�س 

الوزراء حممد �سامل با�سندوة، وقد جتلى 

ذل��ك يف تفتي�س �سي��ارة با�سن��دوة على 

ب��اب الق�رص اجلمهوري بال��كالب، اأثناء 

توجهه حل�سور اجتم��اع طارئ برئا�سة 

من�س��ور، م��ا دفع��ه اإىل الع��ودة ورف�س 

الرئي���س نقلهم��ا وزي��ر  اعتذاري��ن م��ن 

الدفاع ووفد اآخر، باعتبار اأن الهدف من 

التفتي���س ه��و االإهانة، االأمر ال��ذي فّجر 

االأزم��ة التي كان��ت حتت الرم��اد، قبيل 

�ساعات من و�سول وفد اأمركي برئا�سة 

الرئي���س  التقاه��ا  الت��ي  لي��ف،  برب��ارة 

اليمن��ي الذي امت��دح م�ساع��ي الواليات 

املتحدة »جتنيب اليمن حربًا اأهلية«.

عنوان��ًا  االأمن��ي  االنف��الت  كان  اإذا 

احلال��ة  ف��اإن  اليم��ن،  يحك��م  اأ�سا�سي��ًا 

االقت�سادي��ة واملعي�سي��ة اأك��ر تدهوراً، 

»املب��ادرة  م��ع  ب��روزاً  ازدادت��ا  وهم��ا 

اخلليجي��ة«، اإذ ت�سهد الب��الد منذ �سنتني 

تدهوراً ح��اداً يف اأو�ساع التنمية، حيث 

اإن الت�سخ��م ال�سنوي جتاوز ن�سبة 23 يف 

املئة، والبطالة بني ال�سباب جتاوزت 60 

يف املئ��ة، ون�سف �سكان اليم��ن تقريبًا 

اإىل  يفغتق��رون  ن�سم��ة(  مالي��ني   10(

االأم��ن الغذائ��ي واخلدم��ات االجتماعية 

م��ن �سي��ىء اإىل اأ�س��واأ، وهن��اك ملي��ون 

طف��ل على االأقل حت��ت اخلام�سة يعانون 

�سوء التغذي��ة، فيما النمو ال�سكاين ي�سكل 

�سعفي املتو�س��ط االإقليمي )3 يف املئة( 

ما يزيد من ح��دة ال�سغط على اخلدمات 

االجتماعي��ة وال�سحي��ة وعل��ى امل��وارد 

الطبيعي��ة، فيم��ا متنع ال�سعودي��ة اليمن 

م��ن ا�ستغالل النفط والغ��از يف املناطق 

احلدودية، الأن ذلك يجعل يديها مكبلتني 

من التدخل اإذا ازدهر اليمًن.

اأك��ر  اأ�سه��ر  ب�سع��ة  اليم��ن  اأم��ام 

�سعوبة.. ويف االأفق متديد لالأزمة.

يون�ض عودة

تمديد لألزمة اليمنيـــــة.. وكلب يفّجر العالقة بين الرئيسين



) العدد 287(  اجلمعة - 15 ت�شـرين الثاين - 2013

يف وق���ت كان العامل يتابع حلظ���ة بلحظة التقدم 

احلا�ض���ل يف املفاو�ضات بني جمموع���ة ال�)5+1( مع 

اإي���ران، وينتظر الإعالن عن التو�ضل اإىل اتفاق تاريخي 

ب�ضاأن برناجمها النووي، اأعلن فجاأة انتهاء املباحثات 

دون التو�ضل اإىل اتف���اق، وتقرر عقد جولة جديدة يف 

الع�رصي���ن من اجلاري و�ضط ت�رصيح���ات اإيجابية من 

جميع الأطراف.

كان وا�ضح���ًا اأن اخلطوط العري�ضة مل�ضودة التفاق 

التي اأكد الرئي�س الإيراين ح�ضن روحاين موافقة الدول 

الكربى عليها ت�ضمنت مرحلتني:

الأوىل: مدته���ا �ضتة اأ�ضهر، ُتوافق اإيران خاللها على 

وقف عمليات تخ�ضي���ب اليورانيوم بن�ضبة 20٪، على 

اأن ت�ضتم���ر بالتخ�ضي���ب بن�ضب���ة 5٪، وت�ضمح لفرق 

التفتي����س بدخ���ول من�ضاأتها باأي حلظ���ة، مقابل رفع 

العقوب���ات الغربية عن التحويالت امل�رصفية والنفط، 

وجتارة الذهب.

الثانية:  مناق�ض���ة حق اإي���ران مبوا�ضلة التخ�ضيب 

بن�ضبة5٪ مقابل وقف التخ�ضيب بن�ضبة 20٪، وتاأمني 

حاجة اإيران من الوقود النووي ملراكز اأبحاثها العلمية.

لكن ما هي العوامل الت���ي حالت دون الإعالن عن 

التفاق؟

اأث���ار هلع���ًا داخ���ل  العام���ل الأول: اأن التف���اق 

»اإ�رصائيل«، ف�ضارع رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو 

اإىل حتري���ك اللوبي ال�ضهيوين يف اأمريكا ودول الغرب 

لل�ضغط عل���ى اإداراتها لالمتناع ع���ن التوقيع عليه، 

باعتباره ي�ضكل �ضفق���ة القرن بالن�ضبة لإيران، وجنح 

يف التاأثري مبوقف فرن�ضا التي �ضارع وزير خارجيتها 

فابيو�س اإىل و�ض���ع العراقيل، وا�ضرتاط رفع العقوبات 

بوقف تام لربنامج اإي���ران النووي، الأمر الذي ترف�ضه 

اإي���ران وتعتربه م�ّض���ًا بخطوطها احلم���راء وبحقوقها 

امل�رصوعة.

غ���ري اأن ما �ضاهم يف التاأثري على املوقف الفرن�ضي 

اأي�ض���ًا ان�ضمام ال�ضعودي���ة اإىل جانب »اإ�رصائيل« يف 

ممار�ضة ال�ضغط على باري�س، التي تربطها بال�ضعودية 

م�ضالح اقت�ضادية حيوية، وهو ما دفع وزير اخلارجية 

الأمريكية جون ك���ريي اإىل ال�ضتغراب من هذا املوقف 

ال�ضعودي، املتماهي مع املوقف »الإ�رصائيلي«.

العام���ل الثاين: انق�ضام الدول الغربية حول �رصوط 

الت�ضوي���ة مع اإيران، وقد عك����س املوقف الفرن�ضي هذا 

النق�ضام ال���ذي ف�رص على اأنه تعبري اأي�ضًا عن انزعاج 

باري�س من املوقف الأمريكي بخ�ضو�س الأزمة ال�ضورية.

العام���ل الثالث: حاج���ة كريي ملزيد م���ن الوقت 

لت�ضويق التفاق لدى فرن�ضا و»اإ�رصائيل«.

غري اأن ما ح�ضل يوؤكد اخلال�ضات الآتية:

جناح اإيران يف انتزاع العرتاف بحقها يف موا�ضلة 

تخ�ضيب اليورانيوم داخل اأرا�ضيها بن�ضبة 5٪، واأن هذا 

احلق بات م�ضلمًا به يف اأي اتفاق �ضيتم.

وعك�س ذلك جن���اح الدبلوما�ضية الإيرانية يف اإدارة 

عملية تفاو�س ب���ذكاء ومرونة مع مت�ض���ك باأهدافها 

الأ�ضا�ضية، الأمر الذي وحد املوقف الإيراين الداخلي.

ت�ضدع وانق�ضام يف جبهة اأعداء اإيران حول �رصوط 

الت�ضوي���ة معها، واحتدم اخلالف بني اأمريكا وكل من 

فرن�ضا وAاإ�رصائيل« وال�ضعودية، ما اأدى اإىل ات�ضاع 

اأزمة الثقة بينه���م، والتي بداأت بعد تراجع وا�ضنطن 

عن �ض���ن احلرب �ضد �ضورية، وهو ما عك�ضته مواقف 

الدول املذكورة املنتق���دة لالتفاق، فيما كانت ردود 

الفع���ل »الإ�رصائيلي���ة« هي الأعن���ف، حيث اتهمت 

الرئي����س الأمريك���ي اأوباما باخل�ض���وع للمناورات 

الإيراني���ة، واأن »الإيرانيني يج���رون الأمريكيني من 

اأنفهم«.

»اإ�رصائيل« �ضت�ضعى ملن���ع التو�ضل اإىل اتفاق يف 

اجلول���ة املقبلة من املفاو�ضات، لأن الق�ضية بالن�ضبة 

اإليها م�ضريية، كون التفاق يعني دخول اإيران ر�ضميًا 

نادي دول التكنولوجيا النووية.

ق���ررت وا�ضنطن الإ�رصاع يف اإجن���از اتفاق مع اإيران 

م���ع اقرتاب ا�ضتحقاق ان�ضحاب قواتها من اأفغان�ضتان، 

حلاجتها اإىل م�ضاعدة اإيران لتاأمني ان�ضحاب اآمن.

ولهذا ف���اإن اأمريكا عندما تتخذ ق���راراً ا�ضرتاتيجيًا 

من نوع التف���اق مع اإيران، اإمن���ا تنطلق يف ذلك من 

م�ضاحله���ا، وهو ما يثري هلع القادة ال�ضهاينة والدول 

املت�رصرة من التفاق مع اإيران، والتي قد تنجح لوقت 

يف و�ض���ع العراقيل، لكنها لن تتمك���ن من ذلك طوال 

الوقت عندما تكون امل�ضلحة الأمريكية هي التي تقرر 

ما اإذا كان التفاق �ضيتم اأم ل.

ح�سني عطوي

تنت����رص اأج���واء التف���اوؤل يف 

العامل واملنطق���ة باحتمال قرب 

التو�ض���ل اإىل ت�ضوية �ضاملة يف 

منطق���ة ال����رصق الأو�ض���ط، وهو 

و�ضول  بع���د  م����رصوع  تف���اوؤل 

�ض���دة  اإىل  روح���اين  الرئي����س 

الرئا�ضة يف اإيران، ووجود باراك 

اأوبام���ا وفالدمي���ري بوتني على 

راأ�س ال�ضلطة يف كل من الوليات 

ورو�ضي���ا  الأمريكي���ة  املتح���دة 

الحتادية.

ورغم اأج���واء التفاوؤل املفرطة 

التي ع���اد وبّددها ما ح�ضل يف 

الجتماع الأخري الذي ح�ضل يف 

جنيف بني ال���دول ال�ضت واإيران، 

اإل اأن م���ا ب���دا م���ن ال�ضيا�ضات 

اخلارجي���ة ل���كل م���ن الوليات 

ُيظهر  واإيران،  الأمريكية  املتحدة 

قدرة احرتافية للطرفني يف لعبة 

ال�ضطرجن، التي حتتاج اإىل هدوء 

اأع�ضاب وتكتي���كات ل يبدو اأنها 

تنق�س اأح���داً منهما، وهكذا جند 

يف لعبة ال�ضطرجن امل�ضرتكة تلك 

ما يلي:

- توزي���ع اأدوار غربي وا�ضح 

ب�ض���كل ل لب�س فيه، وقد ا�ضطرت 

الولي���ات املتحدة الأمريكية اإىل 

تربير ما ح�ضل يف الجتماع من 

بالقول:  مدرو�ضة  فرن�ضية  عرقلة 

اإن املواقف الغربية كانت من�ّضقة.. 

وذلك يف ظل اته���ام للفرن�ضيني 

انتظره  تاريخي  اتف���اق  بعرقلة 

العامل لعقود، ونفت باري�س تفرّد 

وزير اخلارجي���ة الفرن�ضي لوران 

فابيو�س يف طلبه خالل حمادثات 

اإدخال التخ�ضيب بن�ضبة  جنيف، 

20 يف املئ���ة ومفاع���ل »اآراك« 
ال���ذي �ضي�ضّن���ع بلوتونيوم، يف 

التفاق املرحلي املقرَتح، واأكدت 

اأن فابيو����س كان قد نال موافقة 

تاّمة من كريي قبل هذا الطرح.

الأمريكي  الطرف���ني  - ت���ذّرع 

والإيراين باملتطرفني واملت�ضددين 

عل���ى ميين���ه حل�ض���د مزيد من 

املكا�ض���ب من الطرف الآخر، فمن 

ناحية الوليات املتحدة والغرب، 

يق���وم الأمريكي���ون بالنفت���اح 

على اإي���ران واإطالق الت�رصيحات 

املتفائل���ة حول ال���دور الإيراين 

الإيجاب���ي واإمكاني���ة التو�ض���ل 

اإىل ت�ضوي���ة، ويف الوق���ت نف�ضه 

الكونغر�س  اأع�ض���اء  يهدد بع�س 

الأمريكي���ني بالت�ضوي���ت عل���ى 

اإيران،  ت�ضدي���د العقوبات عل���ى 

ويق���وم »الإ�رصائيلي« بالتهديد 

بالذه���اب اإىل خي���ار ال�رصب���ة 

الع�ضكري���ة �ضد اإي���ران، علمًا اأن 

الأمريكي ل ميك���ن اأن يقدم على 

اأي خطوة دبلوما�ضية اأو ع�ضكرية 

اأو �ضيا�ضي���ة يف منطق���ة ال�رصق 

الأو�ضط دون الأخذ بعني العتبار 

العامل »الإ�رصائيلي«، وم�ضلحة 

واأمن »اإ�رصائي���ل« م�ضبقًا، وقبل 

اأي اعتب���ار، وما هذا التباين بني 

الت�رصيح���ات اإل ن���وع م���ن ذّر 

الرماد يف العيون، وتوزيع اأدوار، 

لك�ضب املزيد م���ن التنازلت من 

الطرف الإيراين.

مقاب���ل ذل���ك، يلع���ب الإيراين 

اللعب���ة نف�ضه���ا، ويتقنه���ا كم���ا 

الأمريكيون متام���ًا، ففي  يتقنه���ا 

خ�ضم احلديث عن ق���رب التو�ضل 

اإىل اتف���اق يف جنيف، قام املر�ضد 

الأعل���ى عل���ي خامنئ���ي بدع���م 

لكن���ه  الإيراني���ني،  املفاو�ض���ني 

عرّب - م�ضبق���ًا - عن عدم تفاوؤله 

بنتائ���ج املفاو�ض���ات، معترباً اأنه 

ل ميكن »الوثوق يف عدو يبت�ضم، 

يبت�ضمون  ناحية  من  فالأمريكيون 

ويعربون ع���ن رغبة يف التفاو�س، 

وم���ن ناحي���ة اأخ���رى �رصعان ما 

يقولون اإن كل اخليارات مطروحة«، 

ويف الوقت ال���ذي كانت ال�ضلطات 

الإيراني���ة حت���اول م���ّد ج�ض���ور 

التوا�ض���ل مع الولي���ات املتحدة 

القيام  الأمريكية والغرب، وحتاول 

ع جبهة أعدائها انتصار دبلوماسية إيران.. وتصدُّ

أميركا وإيران.. اللعب على المكشوف

م�شوؤولة �ل�شيا�شة �خلارجية يف �لحتاد �لأوروبي كاثرين �أ�شتون ووزير �خلارجية �لإير�ين حممد جو�د ظريف يف جنيف                   )�أ.ف.ب.(

سياسة »المصافحة 
باليد اليمنى 
والمسدس باليد 
اليسرى« تتقنها 
جيدًا كل من 
واشنطن وطهران
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الدولية  ال�ضتثمار  اتفاقيات  عادت 

لتحتل عناوين الأخبار من جديد، على 

مدى عق���ود داأبت الولي���ات املتحدة 

على فر�س اتفاقات ا�ضتثمارية متنحها 

الكثري من املكا�ضب على ح�ضاب الدول 

التي تتعامل معها.

تزعم الولي���ات املتحدة اأنها تقوم 

بتوقي���ع اتفاق���ات ال�ضتثمار هذه مع 

حكوم���ات ال���دول النامية م���ن اأجل 

حماية حق���وق ال����رصكات الأمريكية، 

كحماي���ة حقوق امللكي���ة، ولكن هذه 

التربيرات ل طائ���ل منها، اإذ اإن بع�س 

البل���دان مثل جنوب اإفريقي���ا، اأ�ضبح 

لديها بالفعل �ضمانات د�ضتورية قوية 

حلق���وق ال�رصكات الأجنبي���ة العاملة 

على اأرا�ضيها، كما اأنه ل يوجد قانون 

يق���ول اإن ملكيات الأجان���ب ل بد اأن 

تكون حممية ب�ضكل اأف�ضل من ملكيات 

املواطن���ني يف اأي دول���ة، وبالت���ايل 

فالقانون قانون ويجب اأن يطبق على 

اجلميع من دون امتيازات.

وع���الوة عل���ى ذلك، ف���اإذا مل تكن 

الد�ضتوري���ة كافية لإقناع  ال�ضمانات 

امل�ضتثمري���ن بالتزام جن���وب اإفريقيا 

بحماي���ة حق���وق ال����رصكات، فبو�ضع 

الأجانب اأن ي�ضتفيدوا دومًا من التاأمني 

�ض���د امل�ض���ادرة ال���ذي توفره وكالة 

�ضمان ال�ضتثمارات املتعددة الأطراف، 

والتي ت�ضكل ق�ضم���ًا من البنك الدويل 

التي  العديدة  الوطني���ة  اأو املنظمات 

توفر مث���ل ه���ذا التاأم���ني، ف�رصكات 

التاأمني هذه �ضتعو�س على ال�رصكات 

الأمريكية يف حال تعر�ضت للم�ضادرة 

اأو لأي قرار تع�ضفي من البلد امل�ضيف.

لكن اأولئك الذين يدعمون اتفاقيات 

ال�ضتثمار ل تقلقهم حقًا م�ضاألة حماية 

ال�رصكات، فاله���دف احلقيقي يتلخ�س 

يف تقييد قدرة احلكومات على تنظيم 

عمل ال�رصكات وفر�س ال�رصائب عليها، 

وهذا يعني تقيي���د قدرتها على فر�س 

حت���اول  فال����رصكات  امل�ضوؤولي���ات، 

بال�ضبل ال�رصي���ة امللتوية ومن خالل 

اتفاقي���ات جتارية مت التفاو�س عليها 

�رصاً حتقي���ق ما ل ميكنها حتقيقه عن 

طريق التفاقات املعلنة.

وبالت���ايل، ف���اإن تربي���ر التفاقات 

ال�ضتثمارية املجحف���ة التي تفر�ضها 

الولي���ات املتحدة على الدول الأخرى 

لي����س اأك���ر م���ن خدع���ة، علم���ًا اأن 

ال�رصكات التي تتخذ من دولة ما مقراً 

لها ت�ضتطيع اأن توؤ�ض�س �رصكات تابعة 

يف دول���ة ثاني���ة ملقا�ض���اة حكومة 

الدول���ة الأوىل، واملحاك���م الأمريكية، 

على �ضبيل املثال، ت�ضتطيع اأي �رصكة 

اإفريقيا يف  اأمريكية مقا�ضاة جن���وب 

الوليات املتحدة اإذا اأرادت ذلك.

اأن اتفاقيات  والأمر الأ�ض���د �ض���وءاً 

ال�ضتثمار متكن ال�رصكات من مقا�ضاة 

احلكومة ب�ضب���ب اأي تغيريات معقولة 

وعادل���ة تفر�ضها، ويف جنوب اإفريقيا 

ت�ضتطي���ع اأي �رصك���ة اأن تقيم دعوى 

ق�ضائي���ة اإذا ارت���اأت اأن احل���د الأدنى 

لأرباحه���ا ق���د يت�رصر بفع���ل برامج 

و�ضيا�ض���ات حكومي���ة جدي���دة، وهذا 

يعن���ي تكبيل امل�ضوؤول���ني واحلد من 

قدرتهم على التغيري نحو الأف�ضل.

هناك افرتا�س قدمي يكفل احل�ضانة 

التي تتمتع بها الدول، فالدول ل ميكن 

مقا�ضاته���ا اإل يف ظ���روف حم���دودة 

ال�ضتثمار  اتفاقي���ات  للغاية، ولك���ن 

كتلك الت���ي تدعمها الوليات املتحدة 

تطالب البل���دان النامية بالتخلي عن 

هذا الفرتا�س وال�ضم���اح بالف�ضل يف 

الدع���اوى الق�ضائية وفق���ًا لإجراءات 

ل ترقى ب���اأي حال من الأح���وال اإىل 

تلك املتوقع���ة يف دميقراطيات القرن 

فهي  وبالتايل  والع�رصي���ن،  احل���ادي 

الدول وحقوقها بتغيري  تنتهك �ضيادة 

القواع���د التنظيمية الداخلية يف حال 

وج���دت اأنها مل تع���د تالئمها، وهكذا 

جند م���ع الأ�ضف اأن بع����س ال�رصكات 

الراأ�ضمالي���ة الك���ربى ت�ضب���ح قادرة 

التحكم بقرارات احلكومة ب�ضبب  على 

التفاقات ال�ضتثماري���ة، لذلك ت�ضعى 

جن���وب اإفريقيا اليوم اإىل النفالت من 

هذه التفاقات وعدم جتديدها.

اأن  الأن�ض���ار  يزع���م  ح���ني  ويف 

معاه���دات ال�ضتثمار تعمل على احلد 

من انع���دام الثقة وتعزي���ز التعاون، 

فق���د اأدى غمو����س ه���ذه التفاقيات 

اإىل  لأحكامها  املت�ضاربة  والتف�ضريات 

زيادة حالة عدم اليقني يف العالقات 

التجارية وال�ضتثمارية.

وقد دفع���ت الدول التي وقعت على 

مث���ل ه���ذه التفاقيات ثمن���ًا باهظًا، 

فالعدي���د منها خ�ضعت لع���دد هائل 

من الدعاوى الق�ضائية وتكبدت اأمواًل 

طائل���ة، وهناك مطالبات باإلزام الدول 

باح���رتام العقود الت���ي وقعت عليها 

�ضابق���ة غ���ري دميقراطية  حكوم���ات 

وفا�ضدة، حتى رغم التو�ضية ال�ضادرة 

عن �ضندوق النقد ال���دويل وغريه من 

باإلغاء  الأطراف  املنظمات املتع���ددة 

مثل هذه العقود.

وعالوة على ذل���ك فاإن الأدلة توؤكد 

اأن الفوائ���د التي تعود عل���ى البلدان 

التي بلغ���ت من احلماقة القدر الكايف 

للتوقي���ع على مثل ه���ذه التفاقيات 

�ضئيل���ة للغاية، ه���ذا اإن كان لها اأي 

فوائ���د عل���ى الإطالق، فف���ي مراجعة 

بجن���وب اإفريقيا، تب���ني اأنها مل تتلق 

اأي ا�ضتثمارات كب���رية من الدول التي 

وقع���ت معها على اتفاقي���ات، ولكنها 

تلقت ا�ضتثمارات كبرية من تلك الدول 

التي مل توقع معها على اتفاقيات.

اإذن، بعد  ولي�س م���ن امل�ضتغ���رب 

مراجعة دقيق���ة ملعاهدات ال�ضتثمار، 

اأن تق���رر دولة جن���وب اإفريقيا اأنها ل 

بد اأن تعي���د التفاو�س على مثل هذه 

التفاقيات يف اأق���ل تقدير، ولي�س يف 

هذا معاداة لال�ضتثمار بل هو ي�ضب يف 

�ضالح التنمية، وهو اأمر بالغ الأهمية 

اإذا كانت حكومة جنوب اإفريقيا راغبة 

يف تطبي���ق ال�ضيا�ض���ات التي تخدم 

اقت�ضاد الب���الد ومواطنيها على اأف�ضل 

وجه.

هنا مرت�ضى

ا�صتق��ر امل�ص�فر يف املق�صورة، وراح يت�أمل وجه 

املراف��ق اجل�ل���س على ال�رسي��ر املق�ب��ل، وخ�طبه 

ق�ئ��ًا: »لق��د اأده�صني هذا ال�صب��ه بينك وبني والدك 

الك��رمي.. فف��ي حلظ��ة اللق���ء، اخت���رسَت ال�صن��ني 

امل��صي��ة م��ن عم��ري«، ابت�ص��م ال�ص���ب واأن�ص��ت 

به��دوء حلديث ال�صيف وه��و ي�صتذكر رحلته الأوىل 

اإىل الواح���ت البحرية، �ص�ئحً� م��ن باد الغرتاب، 

م�صتجيب��ً� لدع�ية اأجنبي��ة �صّوقت الزب�ئ��ن لزي�رة 

مق�ب��ر الأول��ني، وتقف��ي اآث���ر ق�صوره��م اخل�وية، 

وقاعهم املنت�صلة من ب�طن ال�صحراء الغربية. 

»ولك��ن، م��ن كل م� خربت��ه يف رحلت��ي اآنذاك«، 

اأ�ص���ف امل�ص�ف��ر، »مل يعلق يف ذهن��ي �صوى كام 

حّدثن��ي به رجل حكيم من اأبن�ء املنطقة، �ص�دفته 

اأثن�ء جتوايل يف الأحي���ء املعّفرة ب�لرمل والغب�ر، 

بعيداً من فن��دق اخلم�س جنوم، واأجوائ��ه الب�هرة.. 

فق��د �ص��ّدين اإىل اأبيك، ي� ابن اأخ��ي، حكمته الب�لغة، 

وبع��د روؤيته الث�قبة، و�رسع�ن م� نزلت عند رغبته 

ب�أن اأحل عليه �صيفً�، واأن اأطيل الإق�مة يف داره«. 

مل يكن الرجل احلكيم متف�ئًا ب�إنع��س ال�صي�حة 

��ًا اأن ت��دوم، يف تراث��ه الأ�صي��ل،  يف بل��ده، مف�صّ

نعم��ة ا�صت�ص�فة ع�ب��ري ال�صبي��ل، ورك�ب القوافل 

املب�رك��ة، لق��د راأى يف القط�ع امل�صتح��دث ُم�صّكنً� 

موؤّقت��ً� لوج��ع يت�صب��ب به تقطي��ع اأط��راف الن��س، 

وحتويله��م اإىل طفيلي��ني يعت��ص��ون عل��ى مداخيل 

تب��دو للوهلة الأوىل واف��رة وك�فية، بينم� يف واقع 

الأمر، ت�صّل قدرتهم على و�صل م� ينقطع من اأ�صب�ب 

العي�س الكرمي. 

ال�صل��ف، وتن��ص��وا معي�ص��ة  »لق��د نب�ص��وا قب��ور 

اخلل��ف«، ق�ل احلكي��م يومه��� ل�صيفه، »كن���، قبل 

انتع����س ال�صي�ح��ة، نت�ص�بق متلهف��ني ل�صت�ص�فة 

الق�دم��ني اإلين� م��ن اأق�صى الدني��� واأدن�ه�، ف�ص�ر 

ل�صطي���د  ودن���ءة،  بري���ء  يت��وددون،  اأبن�وؤن��� 

غنيم��ة من �ص�ئح ط�رئ، كم��ن يت�صول يف ال�صوارع 

واحل�رات، وي�صمونه��� رقّيً� يف منط احلي�ة، وثورة 

بو�ص�ئل الرتزاق، مت�صيً� مع ع�رس احلداثة«.

م�ص��ت عق��ود ثاثة منذ اأن ���رسع الرجل احلكيم 

بتحذي��ر مواطنيه من امل�صري الب�ئ�س، حتى ظهرت 

القاقل يف طول الب��اد وعر�صه�، وهدمت عرو�س 

»الرف�هي��ة« اله�ّص��ة، وترك��ت الغ�فل��ني ع��راة، با 

نخي��ل يقيه��م ح��رَّ ال�صح��راء، اأو ي��ردَّ عنه��م غربة 

رم�له��� الغ��صبة، وتف�ّصت البط�ل��ة لدى الع�مللني 

يف قط�ع ال��ذل وامله�نة، و�ص�رت غ��رف الفن�دق 

تلف��ظ اأنف��صه��� الأخ��رية، ول يبك��ي عل��ى فراقه��� 

�ص��وى امل�صتثمرين الطفيلي��ني، ي�رسخون من وقع 

اخل�ص�ئر.

���رسح ال�ص���ب ل�صيف��ه امل�ص�ف��ر ح���ل الن��س يف 

الواح���ت، فلم ينج منهم اإل م��ن ا�صتظل بفيء رزقه 

مم��� تنبته الأر�س الطيبة، ومن اكتفى مب� ع�د عليه 

اجّت���ره بحال م� �صنعه م��ن �صعف النخيل، ورطبه 

اجلنّي��ة، وهم مع الأ�صف ال�صديد قلة، ومنذ ع�مني اأو 

اأكرث، �ص���ر املعيلون �صحية لتج���ر الب�رس، فتكلفوا 

مدخراته��م با ط�ئ��ل، ومنهم من ق�ص��ى نحبه، اإم� 

غرقً� يف البح�ر، اأو تواهً� يف ال�صح�ري الق�حلة.

القط���ر  ا�صرتخ��ى امل�ص�ف��ر لين���م، رغ��م هدي��ر 

وقرقع��ة عجاته، وراح يحدث نف�ص��ه، ويوؤكد �صدق 

م� ج���ء يف ر�ص�ل��ة احلكيم عن خط��ورة الو�صع يف 

الإقلي��م، واأدرك اأن ب�نتظ�رهم عمًا �ص�ّقً� لت�صحيح 

امل�ص�ر.. اأم� م�صدر تف�وؤله ب�لنج�ح، فقد اأ�ص�ء عليه 

ت�أكيد احلكيم ب�أن الن��س قد ا�صتف�قوا، ولو بعد حني، 

ومل ُتْعِم اأب�ص�َرهم تّره�ُت الربيع الزائف.

w w w . a t h a b a t . n e t

17 اقتصاد

ت من االتفاقات األميركية المجحفة
ّ
جنوب إفريقيا تتفل

الثق���ة، والظهور  اإيجابية لبناء  مبب���ادرات 

مبظه���ر امل�ضتعد للح���وار والنفتاح ولعب 

دور اإيجابي والإ�ضهام باحللول يف املنطقة، 

كان���ت الحتفالت تع���ّم طه���ران مبنا�ضبة 

الذكرى الرابعة والثالث���ني لعملية احتجاز 

الرهائن يف ال�ضفارة الأمريكية يف طهران، مع 

ا�ضتمرار التم�ض���ك ب�ضعار »املوت لأمريكا«، 

وتاأكيد نحو 200 م���ن نواب الربملان ال�290 

يف بيان م�ضاركته���م يف التظاهرة ال�ضنوية 

التي تق���ام اأمام مبنى ال�ضف���ارة الأمريكية 

ال�ضابقة، والهتاف »املوت لأمريكا«، كما اأكد 

احلر�س الث���وري اأن �ضعار »املوت لأمريكا« 

هو رمز مقاومة وت�ضميم الأمة الإيرانية اأمام 

هيمنة الوليات املتح���دة؛ الأّمة امل�ضتكربة 

غري اجلديرة بالثقة.

ال�ضيا�ض���ة  فتق���وم  املنطق���ة،  يف  اأم���ا 

اخلارجي���ة الإيراني���ة - كم���ا الأمريكية - 

عل���ى خطني: ال�ضري نحو خي���ار الذهاب اإىل 

»جنيف 2«، والنفت���اح نحو تركيا وبع�س 

الدول اخلليجية، �ضواء من قبل الإيرانيني اأو 

من قبل حلفائه���م العراقيني، مقابل الثبات 

على املوقف، ودع���م النظام ال�ضوري، وعدم 

التخلي عن ب�ضار الأ�ض���د، وم�ضاعدته ماليًا 

ولوج�ضتيًا وتقنيًا، وهو ما يفعله الأمريكيون 

متامًا بت�ضويق التزامهم بخيار الت�ضوية التي 

اتفقوا عليه���ا مع الرو�س، وب�رصورة الذهاب 

اإىل حل �ضلمي يف »جنيف 2«، ويف املقابل 

ي�ضتمرون بدعم املعار�ضة امل�ضلحة، وتوكيل 

حلفائه���م ال�ضعوديني باإطال���ة عمر الأزمة 

وحماولة تغي���ري موازين القوى على الأر�س 

لك�ضب املزيد من التنازلت من الطرف الآخر.

اإذاً، هي �ضيا�ضة »امل�ضافحة باليد اليمنى 

وامل�ضد����س بالي���د الي����رصى« يتقنها جيداً 

الفريق���ان الالعب���ان على ال�ضاح���ة ال�رصق 

اأو�ضطية، وب���ات اللعب مك�ضوفًا جداً، وتبقى 

ال�ضعوب الفقرية يف الع���امل العربي رهينة 

لعب الكبار يف م�ضريه���ا، وبانتظار انتهاء 

اللعب���ة بياأ�س اأحد الطرف���ني اأو القبول مبا 

حتقق من الت�ضوية، اقتناعًا من الطرفني باأنه 

مل ميكن بالإمكان اأح�ضن مما كان.

د. ليلى نقوال الرحباين
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سبعون االستقالل

ال اأمّد اهلل بعمر الزيف، والزائف، واملزيف!

كل دولة تقوم على التزلف واملحاباة 

والتملّ���ق والت�سوي���ات، زائل���ة ال حمال، 

فالوطن امل�ستق���ل، اإّنا يقوم على ال�سدق، 

والثقة  واملحّبة،  وال�سفافي���ة،  واملكا�سفة، 

املتبادلة، ال على التكاذب والتنابذ، و�سوء 

الظن، واالأثرة، والطعن يف الظهر..

من هنا كان لنخبة اال�ستقالل املتنورة، 

وط���ن م�سرتك هو احلقيق���ة، فاحلقيقة كما 

ال�سم�ض ترف�ض النف���اق.. فهي منجم، كلّما 

حفرت فيه وتعمقت اأكرث تتك�سف لك جواهر 

اأوفر واأثمن، فهي مرتبطة بالوجود ارتباطًا 

م�سرييًا، اأجل فمن الوجود تنجم احلقيقة، 

ومنه ين�ساأ كيان االإن�سان وم�سريه..

اإّن اأعظ���م االأخط���اء اأن ن���رى اأنف�سنا 

منزّهني عنه���ا.. فاأف�سل النا�ض من ي�سارح 

بخطيئته ويعود عنها.. فلوال ظلمة اخلطاأ، 

ملا اأ�رشق نور ال�س���واب.. كما اأّن االعرتاف 

بالذنب ال تفوقه ف�سيلة �سوى الرباءة منه..

الزم���ن، زم���ن اال�ستق���الل، فتعال���وا 

نت�سارح بدل اأن نت�سارع! ن�سارح احلقيقة، 

ق���واًل وعماًل بّن���اًء.. بداًل م���ن اأن ن�رشعها 

حتري�سًا وعنفًا واإرهابًا جوااًل..

فلنع���رتف للوط���ن مبا تكّن���ه بع�ض 

ال�رشائ���ر، وما ت�سم���ره بع����ض النفو�ض! 

الوج���وه املتداب���رة تهدِّم  ب���اأن  لنعرتف 

الوطن.. فيما قامات اال�ستقالل.. الفالّحون، 

الزّراعون، الكرّامون، ذوو الوجوه املتقابلة، 

بنوا ا�ستقالاًل �سادقًا العام 1943.

لكن ومع االأ�س���ف ال�سديد، �رشعان ما 

بداأت مداميكه تتفكك ب�سبب االأثرة واحل�سد 

واالأنا واال�ستقواء باالآخر.

اأخ���ي اللّبناين.. اإن املجاه���رة باالآراء 

احلرّة امل�ستقيمة، والعمل اجلاد على ك�سف 

الزيف والزائف، الأ�سهل طريق واأجدى و�سيلة 

جلعل الوطن، وطنًا �سيداً حرّاً م�ستقالّ على 

الدوام..

قلنا االآراء احلرّة، اأي تلك ال�سادرِة عن 

العق���ل وال�سمري، غري املنزّل���ة، واملوحى 

به���ا، من هنا اأو هن���اك، اأو هنالك.. وهذا ال 

يكون اإالّ من خالل تثقيف ال�سعب �سيا�سيًا 

اإىل  التو�سل  واجتماعي���ًا ووطنيًا، بغي���ة 

و�س���ع دميوقراطي، بف�سل تنمية رابطة يف 

املواطن تكون حم����ض اختيارية، في�سبح 

لدينا راأيًا عام���ًا، ُيعتّد به، وُيعتمد عليه.. 

فالراأي العام هو القدر الذي مي�سك مبعايري 

االأمم وال�سع���وب.. ه���و املق���ّوم وامل�سّوب 

وامل�سحح لكل خلٍل واعوج���اج.. �ساعتئٍذ 

ن�سق���ط يف يدي �سعيد تق���ي الدين القائل: 

»راأي عام«.

ندعو الهَرم اللبن���اين الهِرم املتداعي 

للحوار واملكا�سفة وباإ�رشار.. فهل من يجراأ؟

اأخي اللبناين.. �ساأبقى اأعمل بوحي ما 

قاله مونت�سكيو: »مع اأين اأختلف يف الراأي 

مع���ك، فاإين �ساأقاتل م���ن اأجل حقك يف اأن 

تقول راأيك«.

فمن يبني الوطن ال�سّيد احلرّ امل�ستقّل، 

اإنا ه���و املواط���ن املعريف ال�سّي���د احلرّ 

امل�ستق���ل، ال العب���د املتطّب���ع على البدع 

والهرطقة وال�سف�سطة.

نبيه االأعور

واالأ�سفر  االأبي����ض  الدلي���ل  بع���د 

املنزلية  الهوات���ف  الأرقام  املخ�س����ض 

واملوؤ�س�ساتية، ياأت���ي اليوم دور الدليل 

www.beirutgreenguide.( االأخ�رش 

com( الذي يختل���ف اختالفًا تامًا عما 
�سبقه م���ن اأدلة ملونة، بالدرجة االأوىل، 

يركز هذا الدليل االإلكرتوين على تعريف 

اللبناني���ني عل���ى خمتل���ف احلدائ���ق 

واملتنزه���ات املوجودة �سمن العا�سمة 

ب���ريوت، والبال���غ عدده���ا 32 حديقة 

بع�سه���ا مهم���ل متامًا وغ���ري معروف، 

بح�سب الدليل.

مت اإط���الق الدلي���ل، ال���ذي يحمل 

فكرة جديدة ومفي���دة، من قبل جمعية 

اإىل  الهادف  االأخ�رش«  »م�رشوع بريوت 

تو�سيع رقه���ة امل�ساحات اخل�رشاء يف 

بريوت واحلفاظ على ما تبقى فيها من 

حدائق ومتنزهات.

الالفت اأن الدليل االإلكرتوين اجلديد 

ي�سم خريط���ة تفاعلي���ة للحدائق يف 

بريوت، فما اأن ت�سغط على زر برتقايل 

عل���ى اخلريطة حت���ى تفت���ح �سفحة 

موازي���ة تت�سمن على ����رشح مقت�سب 

للمميزات احلديقة وم�ساحتها وتاريخها 

والتجهيزات املتوفرة من اإنرتنت واألعاب 

لالأطفال وعدد املداخل وامل�ساحة، ال بل 

وحتى عدد املقاعد، وي�سل االأمر اإىل حد 

حتديد ما اإذا كان نظام احلديقة ي�سمح 

باإدخال احليوانات االأليفة.

ياأتي هذا امل����رشوع اجلديد ليتوج 

عمل اجلمعي���ة امل�ستمر من���ذ �سنوات 

اإىل  البريوتي���ني  دف���ع  اإىل  واله���ادف 

املطالب���ة مب�ساحات خ����رشاء للركون 

اإليها لال�سرتخ���اء واال�ستجمام واملرح، 

خ�سو�سًا اأن م���ا يتوافر يف بريوت من 

م�ساحات خ�رشاء قليل اإىل حد كبري وال 

يتوافق مع عدد �سكانها.

وكان �سب���ق للجمعي���ة اأن قام���ت 

بدع���وة اللبناني���ني اإىل زي���ارة بع�ض 

احلدائق املن�سية لت�سليط ال�سوء عليها، 

واأي�سًا بع�ض احلدائق املعروفة للتاأكيد 

للجميع ب���اأن احلدائق هي ملك العامة، 

وهي اأماك���ن للمرح واال�سرتخاء وميكن 

اال�ستف���ادة منها، ويف اإحدى املبادرات، 

دعت اجلمعية اللبنانيني اإىل ا�سطحاب 

اأطفالهم وطعامه���م واملجيء لتم�سية 

النهار يف حديقة عامة يف بريوت.

بح�س���ب اجلمعية: »م���ن املهم اأن 

تزيد امل�ساحات اخل�رشاء، لكن ال ميكننا 

اأن نتعامل به���ذه ال�سلبية فح�سب، لذا 

قررن���ا الرتكي���ز على ما ه���و موجود، 

والتوعية على وج���وده وحتفيز النا�ض 

عل���ى ا�ستخدامه مبختل���ف االأ�سكال«، 

لذلك �سار اأفراد اجلمعية يدعون النا�ض 

اإىل الذه���اب اإىل حديق���ة معنية، داخل 

بريوت، وعندما  اكت�سفوا اأن غالبية هذه 

احلدائق غ���ري معروفة وا�ستدالل النا�ض 

عليها �سعب، هك���ذا، »قررنا اأن ن�سدر 

دلياًل للم�ساح���ات اخل�رشاء يف بريوت، 

وهو مثل خريطة تت�سمن معلومات عن 

احلدائ���ق املوجودة، وطريق���ة الو�سول 

اإليه���ا«، متكنت اجلمعية من حتديد 25 

حديقة يف بريوت لريتفع اإىل 32 تاليًا، 

علمًا اأن ن�سبة 30 يف املئة منها مهملة، 

لكن ما تبقى منه���ا حالته مقبولة مع 

اإج���راء بع����ض التح�سينات،  ����رشورة 

وه���ذا ما يفرت�ض اأن يعمل عليه املوقع 

املعلومات  يعر����ض  ال���ذي  االإلكرتوين 

عن ه���ذه احلدائ���ق، وما حتت���اج اإليه 

لتح�سينه���ا، خ�سو�س���ًا اأن بع�ض هذه 

احلدائق ال تزوره���ا اإال قلة من النا�ض، 

مثل حديقة الكرنتينا، رمبا لبعدها عن 

مرك���ز املدينة، لكن اأي�سًا هناك م�ساحة 

يف الرمل���ة البي�ساء، ت�سل اإىل 10 اآالف 

م2، غ���ري مهتم اأحد فيه���ا، رغم وجود 

الفتة تدل اإليها.

وه���ذا ما ال ميك���ن اأن يتم من دون 

تعاون م���ع بلدية ب���ريوت التي �سبق 

اأن اأطلق���ت م�رشوعًا يق���وم على الفكرة 

نف�سها بعنوان: »بريوت بتجنن« وبينها 

م�ساري���ع بالتعاون مع منطقة »اإيل دو 

فران�ض« للتنقل ال�سل�ض وتنظيم االإنارة 

وتاأهيل حرج بريوت الذي ال يزال مغلقًا 

مع تكرار الوعود ال�سنوية بافتتاحه. 

حدائق خمتلفة

من ب���ني احلدائق التي يعرف عنها 

الدليل حديقة املفتي ح�سن خالد التي 

ت�س���م 38 مقعداً ومتتد عل���ى م�سافة 5 

اآالف مرت مرب���ع »وهي تقع يف منطقة 

تلة اخلياط بني مبن���ى تلفزيون لبنان 

وم�سجد عائ�س���ة بكار، وتعاين احلديقة 

بع����ض العي���وب فنافورته���ا ال تعمل، 

وتتمي���ز ب�سكله���ا امل�ستطي���ل املتعدد 

امل�ستويات  اأح���د  وي�رشف  امل�ستويات، 

هذه عل���ى الطريق الع���ام، وهي ت�سم 

ملعبًا جمه���زاً لالأطفال، ميكن من خالل 

روؤي���ة الطري���ق العام، ولك���ن ال بد من 

االإ�س���ارة اإىل اأنها لي�س���ت حديقة اآمنة 

كثرياً«، وم���ن املعلومات التي ي�سيفها 

الدليل االخ�رش اأنه وخالل �سهر رم�سان، 

يتم تنظيم موائد اإفطار يف احلديقة.

ويلف���ت الدليل النظ���ر اإىل حدائق 

�سغ���رية يجري ت�سييده���ا مثل حديثة 

املط���ران اإليا����ض عودة الت���ي �ست�سم 

ب�سع���ة مقاعد عل���ى م�ساحة 980 مرتاً 

مربعًا.

االأخ����رش  الدلي���ل  ين�س���ى  وال 

احلدائق الكربى مث���ل حديقة ال�سنائع 

ويعرف عنها بال�س���كل التايل: »تعترب 

احلديقة واح���دة من اأق���دم امل�ساحات 

املفتوح���ة العام���ة يف العا�سمة، وقد 

اأمر خليل با�س���ا )1864 – 1923(، قائد 

اأثناء احلرب  ال�ساد����ض  اجلي�ض الرتكي 

العاملي���ة االأوىل ببناء هذه احلديقة يف 

الع���ام 1907، وتتمي���ز ب�سكلها املربع 

ويتو�سطه���ا بركة مي���اه دائرية ال�سكل 

معطلة حاليًا ع���ن العمل، وت�سم اأي�سًا 

ملعبًا جمهزاً لالأطف���ال واأنواع متنوعة 

من النباتات، تقع احلديقة و�سط منطقة 

ال�سناي���ع املزدحم���ة قبال���ة املكتبة 

الوطني���ة، وتتاألف م���ن �ساحة �سغرية 

واأماكن تظللها االأ�سجار الوافرة وتنت�رش 

اأرجائها ال�سجريات املتنوعة، ميكن  يف 

الو�س���ول اإىل احلديق���ة ع���رب مدخلني، 

اإال اأن املدخ���ل املواج���ه ل�سارع �سبريز 

مغلق اأم���ام العامة، تخ�س���ع احلديقة 

حالي���ًا الأعمال ترميم تربعت بها اإحدى 

املوؤ�س�س���ات، تغ���ري ا�س���م احلديقة عن 

اال�س���م ال���ذي حملته عن���د بنائها يف 

العق���د االأول من الق���رن الع�رشين حني 

اإال  ُعرفت بحديق���ة احلمي���دي العامة، 

اأنه���ا ُعرفت بني النا�ض على مدى عقود 

با�سم حديقة ال�سنايع، بعد ذلك �سميت 

تيمنًا بالرئي����ض الراحل رينيه معو�ض 

ال���ذي اغتي���ل يف 22 ت�رشين الثاين من 

العام 1989 على مقرب���ٍة منها، يع�سق 

كب���ار ال�سن هذه احلديق���ة قيق�سدونها 

للجلو�ض يف ظل اأ�سجارها للعب الورق 

اأو الزه���ر اأو ال�سط���رجن، وُتعت���رب اأي�سًا 

مكانًا مثاليًا للفنانني الذين يق�سدونها 

الإنهاء اأعمالهم الفنية«.

 وهناك اأي�سًا جمموعة حدائق مهمة 

منها حديقة جربان خليل جربان »و�سط 

املدينة يف بريوت قبالة مبنى االإ�سكوا، 

وقد �ُسميت تيمنًا بال�ساعر والفيل�سوف 

اللبناين جربان خليل جربان، ت�سميمها 

دائري ال�سكل وفيها نافورة مياه ومتثال 

ع�رشي يج�سد �سخ�سية موؤلف »النبي« 

ومتثااًل اآخر نحتته �سلوى رو�سة �سكري، 

وت�ستعمل احلديقة للمظاهرات ال�سلمية 

والدميقراطية ولالعت�سامات«.

وم���ن احلدائ���ق املن�سي���ة حديقة 

الكرنتين���ا يف منطق���ة م���دور، »بعيداً 

عن حركة امل���رور على الطريق ال�رشيع 

املزدح���م، يجهل عدد كب���ري من النا�ض 

وجود هذه احلديقة رغم اأنها بقعة جميلة 

حتلو زيارتها وت�س���م �سجر كينا قدميًا 

جداً، ت�سبه الكرنتين���ا واحة �سحراوية 

تظللها يف فرتة ما بعد الظهرية اأ�سجار 

وارفة مم���ا يجعلها مثالي���ة ملمار�سة 

ريا�سة امل�سي والهرولة، ُتق�سم احلديقة 

اإىل 4 اأجزاء تقريبًا وفقًا لتنوع االأ�سجار، 

فعلى �سبيل املثال ينمو نوع من اأ�سجار 

النخي���ل يف الق�سم الواق���ع عند اأق�سى 

اجلهة الي�رشى الذي يبدو خمتلفًا متامًا 

عن الق�س���م الذي ي�س���م �سجرتي كينا 

عمالقتني عند املدخ���ل، ت�سم احلديقة 

بركة مي���اه مركزي���ة م�ستطيلة ال�سكل 

وملع���ب رم���ل لالأطفال تظلل���ه �سجرة 

البون�سيانا �سخمة، وهي �سجرة جميلة 

ج���داً ذات اأوراق �سغ���رية ي�سبح لونها 

اأحم���ر يف الربي���ع، ومن املق���رر اإعادة 

جتديد احلديقة قريب���ًا، وقد قدم مكتب 

»غرين �ستوديوز« جم�سمًا هند�سيًا يف 

العام 2013، اإال اأن اأعمال البناء مل تبداأ 

بعد«.

هبة �سيداين

الدليل األخضر لحدائق بيروت
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المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد ]6[

حينمــا تبــادل المفتي الـزيــارات مـع البطــريـرك الـمــارونــي
كما اأ�سلفن����ا، فاإن دار االإفتاء مع 

مفت����ي اجلمهوري����ة اللبنانية االأكرب 

ال�سيخ حممد توفيق خالد، اأ�سبح لها 

مكانتها الدينية والوطنية، وبالتايل 

�سار على جميع املراجع ال�سيا�سية 

والدينية منذ اأيام االنتداب الفرن�سي 

اأن تتعام����ل معه����ا، مب����ا متثله من 

قيمة وطنية ك����ربى ومرجعية هامة 

واأ�سا�سية كمرجعية قيادية اإ�سالمية.

»وم���ا يج���در ذك���ره يف هذا 

االأوىل التي  الزي���ارة  اأن  املج���ال، 

اأنطوان  قام بها البطريرك املاروين 

عري�س���ة يف الثالثين���ات، رافقه���ا 

مالب�س���ات مث���رية ب�سب���ب بع�ض 

ال�سكليات الربوتوكولية التي كادت 

حتدث اأزمة حادة يف العالقات بني 

خري الدين االأحدب؛ رئي�ض احلكومة 

اللبنانية، وبني املقامات الكن�سية، 

ذلك اأنه تخلل هذه الزيارة ترتيبات 

خالل ا�ستقب���ال البطريرك املاروين 

يف بي���ت املفتي مل تعجب املطران 

مبارك اأ�سقف بريوت املاروين، الذي 

كان مرافقًا للبطريرك املذكور، مما 

جعل هذا املطران يعرب عن بع�ض 

االنتق���ادات اأمام رئي����ض احلكومة 

الذي رف�ض يف ذلك الوقت املحاورة 

يف هذا املو�س���وع، واأحال املنتقد 

اإىل اأ�سحاب العالقة من رجال الدين 

اأنف�سهم، االأمر الذي اعتربه الن�سارى 

مو�س���ع انتق���اد بالن�سبة للظروف 

التي اأحاطت باحلادث املذكور.

وم���ن املعروف اأن خ���ري الدين 

االأح���دب كان اأول من يتقلد رئا�سة 

احلكوم���ة من امل�سلم���ني يف عهد 

االنتداب، وذلك يف عه���د اإميل اإده؛ 

رئي�ض اجلمهورية اللبنانية يف ذلك 

احلني، وكان ه���ذا املن�سب من قبل 

وقف���ًا على الن�سارى قبل اأن ي�سبح 

من االأع���راف ال�سيا�سية يف لبنان، 

واآخر من تواله م���ن الن�سارى كان 

ال�سي���خ ب�سارة اخل���وري الذي كان 

اأول رئي����ض للجمهوري���ة يف عهد 

اال�ستقالل«.

وامل���رة الثانية الت���ي زار فيها 

املفتي  اأنط���وان عري�سة  البطريرك 

يف حملة امل�سيطبة، كانت يف عهد 

اال�ستقالل، ويف ه���ذه املرة حدثت 

ال�سكلية،  املالب�س���ات  بع�ض  اأي�سًا 

وذلك اأن البطريرك املاروين املذكور 

قدم اإىل بريوت ونزل يف املطرانية 

املارونية الكائنة يف فرن ال�سباك، 

قرب املتحف احلايل، فاأوفد املفتي 

ال�سيخ توفيق خالد بع�ض العلماء 

لل�س���الم عليه ومنه���م ال�سيخ عبد 

الرحم���ن �س���الم رحم���ه اهلل؛ اأمني 

الفتوى، وال�سيخ م�سطفى الغالييني 

رحم���ه اهلل؛ قا�سي ب���ريوت، اإال اأن 

هذه املبادرات اأثارت اآنئذ �سيئًا من 

احل�سا�سي���ة، الأن الدوائ���ر الكن�سية 

املاروني���ة كانت تف�س���ل اأن ياأتي 

املفتي نف�سه لل�سالم على البطريرك، 

وحتى ال تت�ساعف هذه احل�سا�سية 

وت�س���وى هذه امل�سكل���ة بالتي هي 

اأح�سن، طل���ب ريا�ض ال�سلح رحمه 

ال�سيخ  رئي����ض اجلمهورية  اهلل من 

ب�سارة اخل���وري اإقامة ماأدبة ع�ساء 

تكرميًا للبطريرك يف ق�رشه مبحلة 

القنطاري، يح�رشها املفتي ويكون 

ذلك مبنزلة زيارة للرئي�ض الروحي 

العقدة  تنح���ل  وبذلك  الن����رشاين، 

البطري���رك  وي���رد  الربوتوكولي���ة 

الزيارة للمفتي يف داره بامل�سيطبة 

– وهذا م���ا ح�سل فعاًل، وهنا ال بد 
م���ن التنويه بال���دور الفعال الذي 

ق���ام به جنل املفت���ي خمتار خالد 

يف اإخ���راج لقاء والده مع مرجعية 

الن�سارى على هذا ال�سكل.

ف���اإن  ذل���ك،  اإىل  وباالإ�ساف���ة 

امل�سيطب���ة من خ���الل وجود بيت 

املفتي خال���د فيها �سهدت املواكب 

الر�سمية ترتدد عليها، وفيها اأعيان 

ال���دول االإ�سالمي���ة وكب���ار القادة 

وم���ن  الفرن�سي���ني  والع�سكري���ني 

اإليهم من ح���كام الدولة الفرن�سية 

الذين كان���وا يحر�سون على زيارة 

امل�سلمني يف بيت مفتيهم االأكرب.

و�سماح����ة مفت����ي اجلمهوري����ة 

اللبنانية االأك����رب اأول من و�سع علم 

االإفت����اء عل����ى �سيارت����ه و�سار من 

بعده تقليداً متبع����ًا لدى كل روؤ�ساء 

الطوائف، ويقول ال�سيخ طه الويل:

لقد ح����دد املر�س����وم اال�سرتاعي 

رق����م 18 ال�سف����ة الر�سمي����ة ملفتي 

اللبناني����ة كم����ا يلي:  اجلمهوري����ة 

»مفت����ي اجلمهوري����ة اللبنانية هو 

الرئي�����ض الديني للم�سلمني وممثلهم 

ال�سلط����ات  ل����دى  الو�س����ف  به����ذا 

العام����ة ول����ه ذات احلرمة واحلقوق 

واالمتيازات الت����ي يتمتع بها اأعلى 

الروؤ�س����اء الدينيني بال تخ�سي�ض وال 

ا�ستثناء«.

ه����ذا الو�س����ف الر�سم����ي ملفتي 

اجلمهوري����ة اللبنانية، وهذه ال�سفة 

جتعله عل����ى امل�ست����وى نف�سه لكل 

م����ن بطارك����ة املذاه����ب الن�رشانية 

املختلفة، ورئي�ض املجل�ض االإ�سالمي 

ال�سيعي االأعلى، و�سيخ عقل الطائفة 

)كاثوليكو�ض(  الدرزي����ة، وجائلي����ق 

االأرمن على املذهب����ني االأرثوذك�سي 

والكاثوليكي.

ومبقت�سى ه����ذه ال�سفة، تعامله 

الدول����ة اللبناني����ة، وكذل����ك الدول 

االأجنبية، جله����ة عالقاتها الر�سمية 

واملنا�سبات الطارئة املختلفة، ويف 

اأثن����اء تنقالته التي حتم����ل الطابع 

الر�سمي يف داخل البالد وخارجها.

وقد حدث يف املا�سي اأن �رشكة 

ال�س���ري تعر�س���ت للمفت���ي ال�سيخ 

حممد توفيق خالد اأثناء نزوله من 

اجلبل اإىل بريوت جلهلها من يف هذا 

املوكب، فلجاأ جنله خمتار خالد اإىل 

و�سع علم على �سيارة اأبيه للتعريف 

به كتبت علي���ه االآية الكرمية: )وما 

توفيقي اإال باهلل( وذلك منعًا لتكرار 

تلك احلادثة، ومنذ ذاك اليوم، اأ�سبح 

و�سع علم �سيارة مفتي اجلمهورية 

اللبناني���ة تقليداً متبع���ًا، وما لبث 

الروؤ�س���اء الروحي���ون اأن قلدوه يف 

هذا العمل وو�س���ع كل منهم العلم 

ال���ذي يتميز به على �سيارته، ورغم 

اأن القوانني املرعية حتدد موا�سفات 

الذين يح���ق لهم و�سع  االأ�سخا�ض 

العل���م على �سيارتهم، ف���اإن الدولة 

غ�ست النظر عن هذه البادرة مراعاة 

خلاطر الروؤ�س���اء املذكورين، وهكذا 

اأ�سبح العلم عل���ى �سياراتهم جزءاً 

م���ن امتيازاته���م الربوتوكولية، اأما 

اأعطاها  التي  لل�سالحيات  بالن�سبة 

امل�س���رتع اللبناني���ة للمفتي فاإنها 

على نوعني: اأحدهما عمومي يتعلق 

باالإ����رشاف على اأح���وال امل�سلمني 

واالجتماعية  الديني���ة  وم�ساحلهم 

يف خمتل���ف مناط���ق للجمهورية، 

ويتعل���ق  خ�سو�س���ي  والث���اين 

ب�سلطت���ه الفعلي���ة املبا�رشة على 

جميع االأجه���زة املرتبطة مبوؤ�س�سة 

يف  اأو  االإدارة  يف  �س���واء  االفت���اء 

املرافق الدني���ة، )االإمامة واخلطابة 

والتعليم  امل�ساج���د  والتدري�ض يف 

الر�سمي���ة،  الدين���ي يف املدار����ض 

والوعاظ الدينيون(.

يف �سميم معركة اال�ستقالل

لقد كان �سماحة مفتي اجلمهورية 

اللبنانية االأكرب ال�سيخ حممد توفيق 

خال����د من اأ�سد املنا�سل����ني اندفاعًا 

يف �سبي����ل �سون احلق����وق الوطنية 

للم�سلمني، وي�سهد على ذلك و�سوحه 

التام خ����الل لقاءاته م����ع م�سوؤويل 

االنتداب الفرن�س����ي يف لبنان، حيث 

كان يركز على ه����ذه احلقوق وعلى 

اال�ستق����الل الوطن����ي، ودفاع����ه عن 

حقوق العامل العربي واالإ�سالمي..

وكم����ا اأ�سلفن����ا، فبف�سل املكانة 

التي جعله����ا �سماحة املفتي حممد 

توفي����ق خالد ل����دار االإفت����اء، جعل 

حينم����ا  الفرن�سي����ني  امل�سوؤول����ني 

ي�سلون اإىل لبن����ان يقومون بواجب 

الزيارة ل�سماحته يف دارته للوقوف 

على راأيه يف التطورات كافة.

وعلى هذا النح����و، زار املفو�ض 

ال�سام����ي دي مارتيل �سماحة املفتي 

يف منزله ووقف على راأي امل�سلمني 

يف كل التط����ورات الت����ي ت�سهده����ا 

املنطق����ة، وراأي امل�سلمني فيها، ويف 

اآواخر العام 1939، ومع كل التطورات 

احلربية التي كانت حتفل بها احلرب 

العاملي����ة الثاني����ة، وب����دء و�سوح 

االجتاه����ات اللبناني����ة اال�ستقاللية 

ونزعتها الإنهاء االنتداب، كما التقى 

املفو�ض ال�سام����ي امل�سيو بيو الذي 

كان قد عني حديثًا خلفًا لدى مارتيل، 

للجمهورية  االأك����رب  املفتي  �سماحة 

اللبناني����ة ال����ذي اأكد عل����ى طموح 

احلري����ة واال�ستقالل ل����دى العاملني 

العربي واالإ�سالمي، موؤكداً »اأنه لي�ض 

يف هذي����ن العامل����ني اإال من يود من 

�سميم نف�سه اأن ي����رى العالقات مع 

فرن�س����ا – تزدهر وتتطور على اأ�س�ض 

م����ن اال�ستقالل واالح����رتام املتبادل 

وامل�سلحة امل�سرتكة«.

ويف 27 اأيل����ول م����ن �سنة 1940، 

ويف ع����ز احلرب العاملي����ة الثانية، 

�س����دد �سماحت����ه يف حدي����ث له اإىل 

راديو ال�رشق مبنا�سبة ن�سف �سعبان، 

على حرية و�سيادة وا�ستقالل لبنان 

و�سوري����ة، ومل يعري فرن�سا بهزميتها 

اأمام النازية وق����ال: »كل ما نرجوه 

االآن هو اأن يعيدوا لنا حقوقنا كاملة 

غري منقو�س����ة واأن يحققوا رغباتنا 

يف احلرية واال�ستقالل«.

ويف 26 اآذار 1942 زار اجل����رال 

�س����ارل ديغ����ول مفت����ي اجلمهورية 

اللبناني����ة االأك����رب ال�سي����خ حمم����د 

توفي����ق خالد يف منزله ال�سيفي يف 

بحمدون، فقال �سماحته خالل اللقاء: 

»اإننا نح����ن كم�سلم����ني وطنيني ال 

نن�سد اإال التمتع با�ستقاللنا وكرامتنا 

الوطنية، وكمواطنني ال نريد اإال العدل 

وامل�ساواة التامة املعنوية واملادية 

بني اأبناء الوطن، يظللنا احتاد زاهر 

م�ستمر خلري اجلميع«.

ورد ديغول فقال: »اإن فرن�سا هنا 

لت�سجيع الكرامة الوطنية ومل�ساعدة 

اإىل حقوقه����ا  للو�س����ول  ال�سع����وب 

الكاملة«.

الوطني����ة  اإذا كان����ت املواق����ف 

ل�سماح����ة مفتي اجلمهوري����ة االأكرب 

ال�سي����خ حمم����د توفي����ق خالد بدت 

وا�سح����ة متامًا من����ذ اللحظة االأوىل 

لت�سلم����ه م�سوؤولية املرك����ز الديني 

االأول للم�سلم����ني يف لبن����ان، اإال اأن 

مواقف����ه الوطنية الك����ربى يف �سبيل 

اال�ستق����الل الوطني جتل����ت بو�سوع 

اإبان معركة اال�ستقالل، حيث اإنه كان 

اأحد اأركانها االأ�سا�سيني.

يتبع

اإعداد: اأحمد زين الدين

املفتي ال�سيخ حممد توفيق خالد مع البطريرك عري�سة ورجال دين م�سلمني وم�سيحيني

w w w . a t h a b a t . n e t
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العالقات الزوجية الناجحة لي�ست 

�سهل���ة، وال تنح����ر يف قو����س قوح 

والفرا�س���ات واحلي���اة امللون���ة فقط، 

فالعالق���ة الناجحة تتطل���ب االت�سال 

والتقدي���ر واالحرتام.. لذل���ك نذكر لِك 

بع����س الع���ادات ال�سيئ���ة التي ت�ر 

بعالقات���ك، وتنح���در مب�ستوى العالقة 

لالأ�س���واأ، ل���ذا عليِك جتنبه���ا اإذا كنت 

تريدين اأن تنعم���ي بحياة �سعيدة مع 

�ريك حياتك.

املحاول���ة لتغي���ر الط���رف االآخر 

جذريًا: ال يوج���د ما ي�سمى »ال�سخ�س 

املث���ايل«، لذلك ال نتوقع تغيرات يف 

الطرف االآخر غ���ر واقعية، فال ت�سعي 

اإىل تغي���ر ج���ذري يف حي���اة الطرف 

االآخر، بل كوين حمايدة يف رغباتك يف 

حت�سني �ريك حياتك.

ا�سطي���اد االأخطاء: ال حت���اويل اأن 

ترّك���زي على اأخط���اء الط���رف االآخر 

وت�سط���ادي ل���ه اأخط���اءه، فعندم���ا 

يبحث �سخ�س مق���رب لك عن االأخطاء 

واالكتئاب،  باالإحب���اط  ذلك  �سي�سعرك 

و�سي�سوء احلال حينها بينكما.

االنخراط يف احلياة العامة: العمل 

ال يعني اإهمال الطرف االآخر، بل كوين 

حري�سة على اإر�ساء الطرف االآخر حتى 

اأثناء العم���ل، واإن كانت لديك م�ساغل 

كثرة فمكامل���ة هاتفية اأثناء عملك ال 

ت�ر بالعمل، لكنه���ا �ستطمئن الطرف 

االآخر عليك، و�سي�سعر مبدى اهتمامك.

ال�سج���ار يف االأماكن العام���ة: اإذا 

كنتم���ا خ���ارج املنزل وح���دث موقف 

اأزعج���ك من���ه، فيجب علي���ك التحلي 

باله���دوء اأمام النا����س، وهذا الت�رف 

�سي�سعره باالإحراج ال�سديد.

اخلالف���ات ط���وال الي���وم: ال ب���د 

 ، من وج���ود خالف���ات ب���ني الزوجنينْ

واالختالف جزء م���ن العالقة ال�سحية 

بني االأفراد، لكن وجود ال�راع بينكما 

ط���وال الوق���ت يجعل م���ن امل�ستحيل 

وج���ود حل���ول مل�سكالتك���م، فتجّنبا 

ال�راع واخلناق طوال اليوم.

قل���ة احلدي���ث: اإذا كان هناك �سيء 

خاطئ فعليك قول���ه، فال�سخ�س االآخر 

رمبا ال ميكنه ق���راءة عقلك، اأما كتمان 

امل�ساعر وعدم البوح بها للطرف االآخر 

فيزيد العالقة توتراً.

النقا����س يف الوقت اخلطاأ: التحدث 

ع���ن م�ساكلكما ال بد اأن يكون يف وقت 

، وذل���ك ميّثل اأوىل  وم���كان منا�سب���نينْ

خطوات احلل والت�سالح.

االإح�سائي���ات: احل���ب مبني على 

مب���داأ االأخذ والعطاء، فيجب اأال تقومي 

باإح�سائيات م�ستمرة، مثل عدد املرات 

التي قمِت اأنت باالت�سال به وتقارنينه 

بعدد املرات التي ق���ام هو باالت�سال 

بك، فتوؤ�س�سي مل�سكلة على هذا املبداأ، 

وتوّلدي توتراً ال داعي له يف عالقتكم.

ك���رة الدرام���ا: ال وج���ود لعالقة 

مثالي���ة مهما كانت ممي���زة، لكن هذا 

ال يعن���ي خل���ق الدارم���ا الالزمة عن 

الزائد يف عالقتكم���ا، فاإذا ن�سي �ريك 

حيات���ك اأمراً ب�سيطًا لي�س هناك حاجة 

اإىل ت�سخي���م املوقف وخلق امل�سكالت 

والعي�س يف جو درام���ي كئيب ل�سبب 

ال ُيذك���ر، بل ح���اويل دائم���ًا معاجلة 

امل�سكالت بهدوء.

التج�س�س: الثقة مفتاح النجاح، لذا 

كّوين ثقة جتاه �ريك حياتك، واحرتمي 

خ�سو�سيات���ه، وال تتج�س�سي عليه من 

خ���الل ر�سائل الربي���د االإلكرتوين، وال 

تفت�سي يف اأدراجه، فهذا يوحي للطرف 

االآخر بعدم الثقة وال�سك امل�ستمر، مما 

يجرح �سعوره، فالغرة مفيدة لتقوية 

عالقتكما، لكن عليك التفرق بني الغرة 

وال�سك.

ال�سعور باالأمان اإىل حد اال�ستغناء: 

عندم���ا تطول فرتة عالقتكما ي�سعر كل 

ط���رف اأنه �سمن وج���ود الطرف االآخر 

مع���ه يف حياته، فيب���داأ الروتني وقلة 

االهتم���ام والرومان�سي���ة، مما يوحي 

ب���اأن الطرف االآخر قد يك���ون يفّكر يف 

اال�ستغن���اء عنه، ومن �س���اأن هذا االأمر 

تخريب العالقة ب�سهولة.

املقارنة امل�ستمرة: عالقتك اجلدية 

م���ع زوجك يج���ب اأن تن�سيك املا�سي 

باأكمل���ه، الأن املقارن���ة امل�ستمرة بني 

ال�ريك احل���ايل و�سخ�س من املا�سي 

توؤدي اإىل توقعات غر واقعية، وتدخلك 

ب�»دّوامة« لن تخرجي منها على خر.

خل���وة للتفكر: يحتاج اجلميع اإىل 

بع����س من الوق���ت مبف���رده، فالعزلة 

القليلة م���ن �ساأنها تعزي���ز العالقات 

وتقويتها، واإع���ادة التفكر، مما يجعل 

الوق���ت الذي تق�سيهما مع���ًا له قيمة، 

ومن اأمتع االأوقات.

رمي اخلياط

عادات سيئة تضّر بحياتك الزوجية

تنزع��ج الكثري م��ن االأمهات بعد ال��والدة اإذا ما 

الحظن وجود بقع حمراء اأو بنّية اللون على جلد 

اأطفاله��ن حديثي الوالدة، وق��د ينتابهن اخلوف 

والقل��ق حيال ذلك ب��اأن يكون مر�ض��ًا اأو عدوى 

م��ا، اإال اأن هذه البقع ع��ادة ما ُتدعى ب�»الوحمة 

عن��د االأطفال«، وتوجد بن�ضب��ة 80٪ عند حديثي 

الوالدة، وتظّل بع�ضها ترافقهم طيلة العمر، وقد 

تتال�ضى مع مرور الوقت ويبُهت لونها.

وتنت��ج ه��ذه العالم��ات اأو الوحمات اإم��ا ب�ضبب 

تراكم االأوعية الدموية حتت اجللد، ويكون لونها 

وردّيًا اإىل اأحمر مزّرق، اأو ب�ضبب منو غري طبيعي 

للخاليا ال�ضبغي��ة، والتي تكون عادة بلون بني 

اأو رم��ادي اأو اأ�ضود، وه��ذه الوحمات غري �ضارة 

ل �ضوؤال الطبيب عنها. اأو موؤملة، لكن يف�ضّ

باأ�ضكاله��ا  االأطف��ال  عن��د  الوحم��ة  وتتن��وع 

واأنواعها، وهنا تعداد الأكرث الوحمات �ضيوعيًا:

- �ضاملون بات�ش: ه��ي عالمات وردية م�ضطحة 

تكّون��ت نتيجة لرتاك��م بع�ش االأوعي��ة الدموية 

قريب��ًا من �ضطح اجللد، وهذا النوع من الوحمات 

االأ�ضه��ر عل��ى االإطالق، حي��ث اإن نح��و 70٪ من 

االأطف��ال يوج��د لديه��م واح��دة اأو اأك��رث، وه��ذه 

الوحم��ة تك��ون اأك��رث و�ضوح��ًا عند بكائه��م، اأو 

ارتف��اع درج��ة حرارته��م، وتوج��د عل��ى اجلزء 

اخللف��ي م��ن الرقبة، وعادة م��ا تختفي عند �ضن 

البل��وغ، اأم��ا ال��ذي يوجد منه��ا عل��ى اجلبهة اأو 

اجلفون عادة ما يختفي عند �ضن �ضنتني.

- بقع القهوة باللنب: هي بقع لونها بني خفيف 

اإىل متو�ضط وتكون م�ضطحة، وهي من الوحمات 

ال�ضبغي��ة التي تتكون نتيجة لنم��و غري طبيعي 

للخاليا ال�ضبغية، ونحو 20٪ اأو 50٪ من حديثي 

ال��والدة، توجد لديهم واح��دة اأو اأكرث، وغالبًا ما 

تختف��ي مبرور الوقت، واأحيان��ًا تكرب يف احلجم 

وي�ضب��ح لونها اأكرث قتامة م��ع تقدم ال�ضن، فاإذا 

كان لدى طفل��ك العديد منها فينبغ��ي ا�ضت�ضارة 

الطبيب.

- البق��ع املنغولي��ة: وه��ي بق��ع تك��ون باللون 

الرم��ادي اأو االأزرق، وتك��ون كب��رية وم�ضطحة، 

وع��ادة ما تك��ون اأ�ضفل الظهر اأو عل��ى االأرداف، 

وه��ي االأك��رث �ضيوعًا ب��ني االأطف��ال ذي الب�رشة 

الداكن��ة، وع��ادة م��ا تختفي قبل �ض��ن املدر�ضة، 

واأحيانًا ت�ضتمر طيلة العمر.

- وحم��ة ورم وعائ��ي ت�ضب��ه الفراول��ة: وه��ي 

عب��ارة عن جتمع جمموعة من االأوعية الدموية 

عل��ى �ضطح اجلل��د، ويكون لونها اأحم��ر، وغالبًا 

توج��د على الراأ���ش اأو الوجه اأو ال�ضدر اأو الظهر، 

وتظه��ر بعد اأ�ضابيع قليلة من ال��والدة، وت�ضتمر 

يف النم��و خالل ال�ضنة االأوىل، وتختفي عند �ضن 

9 �ضنوات، ورمبا ترتك اأثراً ب�ضيطًا مكانها، وهي 
اأكرث �ضيوعًا لدى االإناث.

- ال�ضامة: تظهر عند ال��والدة اأو بعدها، وميكن 

اأن توج��د يف اأي م��كان م��ن اجل�ض��م، وتك��ون 

م�ضطح��ة اأو مرتفعة ويكون لونها اأ�ضود اأو بني، 

وقد يوجد بها �ضعر، وتختلف يف احلجم، وتوجد 

عند نح��و 1٪ من حديثي ال��والدة، ومعظمها ال 

يك��ون خطرياً، لك��ن يجب متابعته��ا با�ضتمرار، 

ا�ضت�ض��ارة  ينبغ��ي  تغي��ري  اأي  له��ا  ح��دث  واإذا 

الطبيب.

• ال�سوكة وال�سكني
ال ينتهي اإتيكيت ال�سوك���ة وال�سكني عند ا�ستعمال 

ال�سوكة بيدك اليمنى وال�سك���ني بالي�رى، الأّن اأخطاء 

كثرة ُترتكب خالل ا�ستعمال هاتني االأداتني:

- تذّك���ري دائم���ًا اأن ال�سوكة وال�سك���ني لي�ستا من 

اأدوات »الت�سب���ر« والتعبر باليدي���ن، فال ت�سرت�سلي 

خ���الل تناول الطعام بتحريكهما كي ال تلّوثي �ر�سف 

املائدة اأو مالب�س اجلال�سني اإىل املائدة. 

- بع����س االأطعم���ة ميكن���ك �سحبها م���ن االأطباق 

االأ�سا�سي���ة بوا�سطة ال�سكني، لك���ن هذا ال يعني اأبداً اأن 

تاأكليها بوا�سطته، فال�سكني ال يجوز اأن يدخل فمك.

- ح���ني يطلب منك اأح���د املوجودين اأن مترري له 

�سكينًا، ال مت�سكيه ب�سفرته بل بقب�سته البال�ستيكية اأو 

املعدنية، على تكون ال�سفرة باجّتاهك اأنت.  

- ح���ني تقع اإحدى اأدوات طعام���ك على االأر�س، ال 

ت�ستعمليها جمدداً، حّتى ولو كانت االأر�سية نظيفة، بل 

اح�سلي على اأداة جديدة. 

- ال ت�ستعمل���ي ال�سوكة التي تاأكل���ني بوا�سطتها 

ل�سكب الطعام م���ن االأطباق العاّمة يف طبقك اخلا�س، 

بل ا�ستعملي االأداة اخلا�ّسة بذلك.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك
الوحمة عند األطفال حديثي الوالدة

عالم المرأة20



) العدد 287(  اجلمعة - 15 ت�شـرين الثاين - 2013

منوعات

اليقطني م���ن عائلة الق���رع، وهو 

يحت���وي على دهون وم���واد بروتينية 

احلدي���د  مث���ل  معدني���ة،  واأم���الح 

والكال�سي���وم، والكثر م���ن االأحما�س 

االأميني���ة املفيدة للج�س���م، وهو غني 

بالفيتامين���ات )اأ( و)ب(، كم���ا اأن نحو 

90٪ من وزنه ماء. 

اأو�سافه

هو ثم����رة م�ستديرة اأو بي�ساوية، 

ذات ق�رة �سلبة ولب قا�سي االألياف، 

وبداخل الثمرة فجوة مركزية حتتفظ 

اأنواع اليقطني  بالبذور، وتزن معظم 

م����ن 7 اإىل 10كلغ، لكن بع�سها يبلغ 

90 كل����غ، ويغلب عل����ى معظم ثمار 
اليقط����ني الل����ون الربتق����ايل، اإال اأن 

بع�سها اأبي�س اأو ذو األوان اأخرى. 

لنبات اليقطني اأوراق كبرة مغطاة 

باأ�س���واك غزيرة، وُينت���ج اأزهاراً ذكرية 

واأنثوي���ة، واالأزهار الذكري���ة فقط هي 

التي حتمل اللقاح ال���ذي ينقله النحل 

اإىل االأزهار االأنثوية، ثم تتحول االأزهار 

املوؤنثة امللقح���ة اإىل يقطينات، تتفتح 

الزه���رة االأنثوي���ة للتلقي���ح ملدة يوم 

واح���د فق���ط، باالإ�ساف���ة اإىل اأن معظم 

زهرات اليقطني ذكري���ة، ونتيجة لذلك 

فاإن اأزهاراً قليل���ة فقط هي التي تنتج 

يقطينًا.

فوائده

- ت�ساعد ثمرة اليقطني وبذورها يف 

عالج العديد من االأمرا�س، ومنها:

- ت�سّخ���م غ���دة الربو�ستات عند 

كبار ال�س���ن وما ينت���ج عنها من 

ا�سطرابات يف التبّول.

ب اأو ُغ�سل به  - ال�س���داع، اإذا ����رُ

الراأ�س.

- تليني املعدة ومنع االإكتام.

- طرد الديدان ال�ريطية.

- تن�سيط الكبد، ومنع الريقان.

- تن�سيط الكلى وتقوية وظائفها، 

ودّر البول، وتفتيت احل�سى والرمل.

- ك�ر العط�س، واإزالة احلرارة واحلمى.

- تهدئ���ة االأع�س���اب واالأمرا����س 

النف�سية.

- يفي���د مر�سى ال�سكري من النوع 

االأول.

لق����د ثب����ت حديث����ًا اأن اليقطني 

اأو الق����رع اأو الدب����اء من�سط للعقل، 

الفكرية،  االأعم����ال  الأ�سحاب  ومفيد 

فقد اكت�سف علماء الطب الب�ري يف 

اأملانيا مادة جديدة يف القرع ت�سمى 

encephalic - stim -(

lant( لها تاأثر عظيم يف تن�سيط 
الدماغ، وتنمية تالفيف املخ. 

كما اأن العلم����اء االأملان اأ�سدروا 

اإق����راراً واج����ب التنفي����ذ يف جميع 

املوؤ�س�س����ات املعينة بتعويد الطالب 

والنا�سئني منذ باكورة اأعمارهم على 

االإكث����ار من تناول القرع يف وجبات 

غذائهم، كما يو�سون كل العاملني يف 

ميدان الن�ساط الذهني من املفكرين 

وخرباء ومدر�سني ودار�سني اأن يركزوا 

على العناي����ة يف تناول هذه املادة 

الثمينة يف غذائهم. 

طرق اال�ستعمال

- لطرد ال���دود: ُيق�ر 30 - 50 

جرام���ًا م���ن البذور، وُت���دّق حتى 

ت�سبح كالعجينة، ثم مُتزج مبقدار 

م���ن احلليب، وُت����رب ملدة ثالثة 

اأيام، ويوؤخذ بعدها م�سهل قوي.

- لعالج العجز اجلن�سي: توؤخذ 

كمي���ات متعادلة من ب���ذور القرع 

واخلي���ار وال�سم���ام وتق�ر وتدق 

وت���ذاب يف ال�سك���ر، وتوؤخذ ثالث 

مالعق كل يوم.

اليقط���ني  غن���ى  اإىل  نظ���راً 

بالفيتام���ني »C« فه���و ي�ستخدم 

يف عالج الب�رة والعناية بها كما 

ي�ساعد يف بناء اأن�سجتها.

بذر اليقطني

بتقليل  اليقط���ني  حبوب  تقوم 

وال�سوائ���ب  امل���واد  م�ستوي���ات 

املوجودة بالدم، والتي ت�ساعد يف 

تك���ون الرمل الب���ويل، وبذلك فهي 

تزيد م���ن م�ستويات امل���واد التي 

متنع تكون احل�سوات بالكلى، لكن 

يبقى اأن املركبات الفعالة حلبوب 

اليقطني امل�سوؤولة عن فعل كل ذلك 

مل يتم التعرف اإليها حتى االآن.

كما اأن ب���ذور القرع تعمل على 

االإخ�س���اب، خ�سو�سًا  قدرة  زيادة 

عند �سحقه���ا وخلطها م���ع بذور 

ال�سمام واخليار.

اأزهار اليقطني: ا�ستخدمت اأزهار 

اليقطني يف عالج اجلروح الثانوية، 

وميكن اال�ستفادة من اأزهار اليقطني 

يف عالج االأمرا�س ال�سابقة، بغليها 

وتناول مغلي االأزهار.

االأوراق  اأم���ا  اليقط���ني:  اأوراق 

فيمكن اال�ستف���ادة منها بتطبيقها 

مو�سعيًا عل���ى اجللد، واال�ستفادة 

اجللدي���ة  االأمرا����س  يف  منه���ا 

خ�سو�سًا.

اأف��ق��ي

1 طلب ومنا�ضدة / ياب�ش
اآ�ضيا 2 ناد ريا�ضي �ضعودي اختري نادي القرن يف 

3 فو / العب مغربي يف �ضفوف بوردو الفرن�ضي
اأكرث قربا / ثلثا موج.  4

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5 ن�ضف �ضامح / ذهب / نفذ بجلده
6 ع�ضبية )عامية( / دق )الهاتف(.

بال  ت�رشف   / اطلب   / من  خاف   7
م�ضوؤولية

نيويورك  خليج  مدخل  على  متثال   8
/ حيز ومكان

اأبو الطب اليوناين  9
يجمع   / امللون  للر�ضم  اأدوات   10
لال�ضتقبال  الف�ضاء  م��ن  ال�����ض��ورة 

التلفزيوين.

ع��م���ودي

قدميا  ا�ضتخدمه   / ن�ضب  ح��رف   1
وحتديد  للمالحة  وامل�ضلمون  العرب 

موقعهم اجلغرايف

وث��ار  ق��ام   / )معكو�ضة(  اإغ���الق   2
وانتف�ش.

القدمية  العربية  املمالك  اأهم  من   3
واملر�ضد  امل�ضباح   / ال�ضام  بالد  يف 

الهادي

عذرا  اأعطى   / ال�ضغرية  ال��ق��ردة   4
الهماليا  الأمر ما / منطقة يف جبال 

ت�ضمى �ضقف العامل

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

5 مت�ضابهة / القارة ال�ضمراء
6 �رشب �ضيئا اأو اأمرا حتت �ضتار ما مثل �ضتار 

الليل / �ضدة وعدم تراخ / ثلثا ورل

7 حطم / ن�ضف ناعم
 / ال��ل��ب��ن��اين  ال�����ض��م��ال  يف  ع��ري��ق��ة  ب��ل��دة   8

مت�ضابهات

9 مت�ضابهات / رك�ش
10 ف�ضل اجللد عن اللحم / انق�ضام

اليقطين.. فوائد طبية وجمالية
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ماراتون بيروت 
كـرة الـســــلـة اللبـنانيــة تقترب من آخر الـنـفقيرسم البسمة على وجوه 36 ألف لبناني

ال�سلة  اأزم����ة ك����رة  تق����رب 

يف لبن����ان من نهاياته����ا، بعد 

اأ�سهر م����ن ال�سلل واجلمود، الذي 

اأ�ساب اللعبة يف مقتل، مت�سببًا 

بتوقيف لبنان ع����ن امل�ساركات 

لبنان  بطولة  ون�سف  اخلارجية، 

وباإرباك غري م�سبوق على �سعيد 

الأندية املحلية.

وبع����د اأن اأق����رت اجلمعي����ة 

العمومي����ة لالحت����اد اللبن����اين 

التعديالت على النظام الداخلي 

اأر�سلت  لالأخري، ال�سبت املا�سي، 

الن�ص  الإداري����ة لالحتاد  الهيئة 

اإىل  اجلدي����د،  للنظام  النهائ����ي 

اأندي����ة الدرج����ة الأوىل للتوقيع 

علي����ه، ليتم لحق����ًا اإر�ساله اإىل 

من  الدويل ال�»فيبا«  الحت����اد 

اأجل رفع عقوب����ة الإيقاف بحق 

الحتاد اللبناين.

وكان����ت جل�س����ة اجلمعي����ة 

العمومي����ة لالحت����اد اللبن����اين 

التعديالت  ملناق�سة  املخ�س�سة 

عل����ى النظ����ام الداخل����ي مرت 

به����دوء، حي����ث لع����ب رئي�����ص 

اللجن����ة الأوملبية ج����ان همام 

دوراً هام����ًا لدف����ع الأندي����ة اإىل 

اأمام  الأخرية  وا�سعًا  الت�سويت، 

تنفيذ  عملية  م�سوؤولياته����ا يف 

خارطة طريق احل����ل، التي كان 

هو نف�سه مهند�سها اأي�سًا.

ومتّنى هّم����ام على اجلمعية 

مارات���ون  جن���ح  جدي���دة،  م���رة 

بريوت ال���دويل يف توحيد اللبنانيني، 

الطائفية  انتماءاته���م  على خمتل���ف 

موقعه  موؤكداً  وال�سيا�سية،  واملناطقية 

املميز يف رزنام���ة الأحداث الريا�سية 

ال�سنوية، خ�سو�سًا اأنه جنح يف ح�سد 

عدد قيا�سي هذا العام قارب ال�36 األف 

مت�سابق.

واعت���رت الن�سخ���ة ال����11 الأبرز 

منذ الع���ام 2003 تاري���خ اأول �سباق، 

وذلك جلهة اأع���داد امل�ساركني وحرفية 

العملية التنظيمية واللوج�ستية، التي 

الدويل  توقف عندها من���دوب الحتاد 

لألعاب الق���وى �س���ون ويلي�ص جونز، 

الذي و�سف ال�سب���اق باأنه على درجة 

عالية من الكفاءة وال�سمة الحرافية، 

م���ا يجعل���ه م���ن ب���ني املاراتونات 

العاملية، وقد جاراه فيه رئي�ص الحتاد 

ال���دويل لل�سحاف���ة الريا�سية جياين 

مريل���و الذي اعت���ر اأن جمعية بريوت 

ماراتون ا�ستحقت اأن تكون على من�سة 

التتويج، لأنها فازت يف تنظيم �سباق 

ناجح مبختلف املعاي���ري وعلى كافة 

ال�سعد.

واأك���دت ن�سخ���ة ه���ذا الع���ام من 

املاراتون من���واً ت�ساعديًا لهذا احلدث 

الذي نال الت�سنيف الرونزي عام 2010 

من الحتاد الدويل لألعاب القوى، على 

رغ���م كل التحديات والظروف ال�سعبة 

التي مير بها لبنان.

واعت���رت رئي�س���ة جمعية بريوت 

ماراتون؛ م���ي اخلليل، املاراتون وجهًا 

م�رشق���ًا للبنان يف الع���امل، وراأت اأنه 

كان يومًا ممي���زاً لأن الرك�ص فيه كان 

»للخري واملحبة ولنرهن للعامل مدى 

ق���وة الريا�سة يف بن���اء املجتمعات 

وتغيريها واإر�ساء ال�سالم«. 

وراأت اخلليل اأن ال�سباق هذا العام 

ت�سمن حت�سينات على اأكرث من �سعيد 

يف النواح���ي التنظيمية واللوج�ستية 

والفنية. 

ويف الق���راءة الفني���ة للنتائج فقد 

توزعت الألقاب بني كينيا لدى الرجال 

واإثيوبي���ا ل���دى ال�سي���دات، يف حني 

اأخفق اللبن���اين اإدوار معلوف من فئة 

احلاجات اخلا�سة وحل ثانيًا، كذلك مل 

تتمكن اللبنانية منى اللهيب يف الفئة 

عينها من حتقيق املركز الأول، وجاءت 

ثانية، يف حني ت�ّسدر عمر عي�سى لدى 

الرجال ونيكول اإليا�ص لدى ال�سيدات.  

ومل تتحقق توقعات مدير العدائني 

املحرفني الريطاين بير هايري حول 

الرقم احل���ايل ل�سباق  اإمكانية ك����رش 

املارات���ون والبال���غ 2،11،13 �ساعتان 

لدى الرجال و2،31،37 �ص لدى ال�سيدات.

وتع���ود فك���رة املارات���ون اإىل 17 

ت�رشي���ن الثاين 2001 ح���ني كانت مي 

اخللي���ل متار����ص تدريباته���ا اليومية 

عل���ى اأمل اأن حتق���ق نتيجة جدية يف 

ماراتون دبي، لكن ه���ذا اليوم �سهدت 

جناتها من امل���وت باأعجوبة، بعد اأن 

اجتاحتها �سيارة على جانب الطريق، 

وت�سبب���ت يف اإ�سابتها بك�سور متعددة 

يف ال�ساقني وخمتل���ف اأنحاء اجل�سم، 

م���ا كاد يودي بحياته���ا، لول العناية 

الإلهية.

واحتاج���ت اخللي���ل لكميات كبرية 

من ال���دم، واإىل 20 عملية جراحية قبل 

اأن تتماث���ل لل�سفاء، بع���د 7 اأ�سهر من 

الع���الج، وقد خطرت فك���رة املاراتون 

يف بال اخلليل على فرا�ص امل�ست�سفى، 

قبل اأن تخرج منها، وتبا�رش الت�سالت 

الالزمة لتحويل احللم اإىل حقيقة، وهو 

م���ا جت�سد لحقًا بح���دث �سار من اأهم 

الأحداث الريا�سية يف لبنان واملنطقة.

جناح لفت

اأجمع���ت ال�سخ�سيات التي �ساركت 

يف املارات���ون عل���ى جن���اح احل���دث 

ال�سنوي، وقد كان يف مقدم امل�ساركني 

ال�سي���دة الأوىل وف���اء �سليم���ان التي 

راأت اأن »ه���ذا احلدث هو حمطة جتمع 

الف���رح واملناف�سة، نظه���ر من خاللها 

للع���امل اأن بلدنا اأقوى من كل الظروف 

والتحديات«. 

و�سك���رت �سليمان كل من �ساهم يف 

هذا احلدث الريا�س���ي العاملي، وعلى 

راأ�سهم مي اخلليل، التي تلقت من رئي�ص 

اجلمهورية العماد مي�سال �سلميان عر 

ال�سيدة الأوىل و�سام الأرز برتبة فار�ص 

تقديراً وتكرميًا لعطاءاتها الوطنية.

واأك���د وزير ال�سب���اب والريا�سة يف 

حكومة ت�رشيف الأعمال؛ في�سل كرامي، 

اأهمي���ة احلدث هذه ال�سنة، ل �سيما اأنه 

ياأتي يف ظل الظروف ال�سعبة، معتراً 

اأنه »يجب اأن نرك�ص من اأجل لبنان«.

ال�سب���اب  جلن���ة  رئي����ص  و�س���دد 

والريا�سة النيابية النائب �سيمون اأبي 

رميا على »العي����ص امل�سرك«، داعيًا 

اجلمي���ع اإىل التوافق، وق���ال: »�سعبنا 

ي�ستح���ق العي�ص يف ه���ذا البلد ب�سالم 

وطماأنينة«.

املاراث���وين ح�رشه  احل���دث  وكان 

ال�سخ�سي���ات  م���ن  ح�س���د  وواكب���ه 

والفاعليات الر�سمية اللبنانية والعربية 

الأوىل  اللبنانية  والأجنبية، تقدمته���م 

وفاء مي�سال �سليم���ان، ووزير ال�سباب 

والريا�سة في�سل كرامي، ووزير الإعالم 

وليد الداعوق، ووزير الربية والتعليم 

العايل ح�س���ان دياب، وحمافظ بريوت 

نا�سي���ف قالو�ص، والنائب���ان �سيمون 

اأبي رميا، وريا�ص رحال، والأمرية غيدا 

ط���الل؛ رئي�سة جمل�ص اأمن���اء موؤ�س�سة 

احل�س���ني ملر�سى ال�رشط���ان، واملديرة 

التنفيذية ل���دى حاكمية م�رشف لبنان 

ماري���ان حوّيك، والنائ���ب يف جمل�ص 

اأحم���د �سريوان، وعدد  العراقي  النواب 

من ال�سفراء الع���رب والأجانب، وممثل 

املدير العام لالأمن العام اللواء عبا�ص 

اإبراهي���م؛ النقيب ع�سام �سعادة، وقائد 

�رشط���ة ب���ريوت العميد دي���ب طبيلي 

وروؤ�س���اء جامعات لبناني���ة واأجنبية 

ورئي�ص اللجن���ة الأوملبية جان هّمام، 

واأمني عام اللجنة العميد ح�سان ر�ستم، 

وممثلو احتادات وجمعيات ريا�سية.

النتائج

فئ���ة الأجانب )رج���ال(: 1 �� وليام 

كيب�سان���غ )كيني���ا( 2،13،35 ����ص، 2 �� 

بنجام���ني �سريمي )كينيا( 2،13،47�ص، 3 

�� جيمي�سو ليما )اإثيوبيا( 2،14،18 �ص، 

فئة الأجانب )�سيدات(: 1 �� رحيم كادير 

روبل )اإثيوبي���ا( 2،33،31�ص، 2 �� �سيكو 

جنيمو ووتي )اإثيوبيا( 2،36،43 �ص، 3 �� 

ربيكا جريوتي�ص تالّم )اإثيوبيا( 2،41،08 

�ص، فئة اللبنانيني )رج���ال(: 1 �� عمر 

عي�سى )اجلي�ص( 2،32،49�ص، 2 ��  فادي 

�س���الح )اإنر ليبانون( 2،40،11 �ص، 3 �� 

داود م�سطفى )معًا لبنان( 2،40،31�ص، 

فئة اللبنانيات )�سي���دات(: 1 �� نيكول 

اإليا�ص )ن���ادي املحرفني( 3،23،35�ص، 

2 ��  غن���ى الأ�سري )قوى الأمن( 3،31،23 
�ص، 3 �� الغا ط���راد )نادي املحرفني( 

3،32،00 �ص، فئة الحتياجات اخلا�سة 
)رجال(: 1 ��  فيكتور روتارو ) مولدافيا( 

1،21،40 ����ص، 2 �����  اإدوار معلوف )معًا 
لبن���ان( 1،25،00 �ص، 3 ����� جون فينك 

)هولن���دا( 1،33،20�ص، فئة الحتياجات 

اخلا�س���ة )�سيدات(: 1 ����� نتاليا يناتو 

)رو�سي���ا( 1،48،20 �ص، 2 �� منى اللهيب 
)لبن���ان( 4،02،10 �ص، 3 ��  ريتا �سعادة  

)لبنان( 4،19،43 �ص.

من الأعمار كافة �ساركوا يف املاراتون
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كـرة الـســــلـة اللبـنانيــة تقترب من آخر الـنـفق
العمومية منح اللجنة الإدارية املقبلة 

لالحتاد، واللجنة التي �ست�سّكل لإدارة 

بطول����ة الدرجة الأوىل وف����ق النظام 

اجلديد املعدل »�سالحيات ا�ستثنائية 

مل����رة واحدة للبت يف ث����الث م�سائل 

اأ�سا�سية عالقة م����ن دون الرجوع اإىل 

اجلمعي����ة العمومية، وه����ي الرفيع 

والتنزي����ل يف الدرجات، لئحة لعبي 

النخب����ة للرج����ال، ولئح����ة لعبات 

النخبة لل�سيدات«.

التعديالت اخلطوة  اإق����رار  وي�سكل 

الأوىل �سم����ن خارط����ة طري����ق حلل 

اللعبة يف لبن����ان، وتت�سمن  م�ساكل 

خارطة الطريق، ما يلي: 

1- اإق����رار التعدي����الت على نظام 
اللعبة. 

اللبن����اين  الحت����اد  مرا�سل����ة   -2
الآ�سيوي والدويل لالإ�رشاع  لالحتادين 

بع����ودة ك����رة ال�سل����ة اللبنانية اإىل 

ال�ساحة الدولية. 

اللجنة  ا�ستقالة  الإعالن ع����ن   -3
اإىل  والدع����وة  لالحت����اد،  الإداري����ة 

انتخابات عامة.

الأوملبية  اللجن����ة  رئي�����ص  وكان 

جان همام ا�ست�ساف اجتماعًا مو�سعًا 

اأطراف  بح�س����ور  املا�سي  الأ�سب����وع 

اللعب����ة كافة، و�سكل ه����ذا الجتماع 

اأر�سي����ة للحل، اإذ ج����رى فيه التوافق 

عل����ى اإع����ادة طرح التعدي����الت على 

النظام الداخلي لالحتاد، واإدخال بنود 

جدي����دة منها جلنة الطع����ون، وجلنة 

خا�سة لإدارة دوري الدرجة املمتازة، 

وا�ستقال����ة الحتاد لتاأم����ني انطالقة 

جديدة للعبة.

تاأت����ي اخلطوة  اأن  ومن املنتظ����ر 

ر�سميًا،  با�ستقالة الحت����اد  الثاني����ة 

وتردد اأن ا�ستقالة رئي�ص الحتاد روبري 

اأبو عبد اهلل والأع�ساء باتت يف عهدة 

همام الذي يعتر �سمام اأمان الو�سول 

اإىل اخلامتة ال�سعيدة بانتخاب احتاد 

جديد نهاية ال�سهر احلايل يتما�سى مع 

الطموحات الكبرية املعلقة عليه من 

الرتقالية«  اجلميع لإعادة »الك����رة 

اإىل ال�سكة ال�سحيحة.

واأكد همام اأن »التالقي هو العامل 

الأهم، ولو و�سعن����ا اأف�سل قانون يف 

العامل، ومل تك����ن هناك نيات �سافية 

فلن جتري الأمور ب�سكل �سليم، فالأهم 

وبالتاأكيد  ال�سافي����ة،  الني����ات  ه����و 

و�سعن����ا قانونًا جيداً ويجب اأن ن�سري 

عليه، واحلمد هلل اأن عائلة كرة ال�سلة 

ع����ادت والتحمت وهي خ����زان ذهبي 

للبنان يجب اأن ل ميد اأحد يده عليها، 

وه����ي جوه����رة اأنعم اهلل به����ا على 

لبنان«.

من جهته ع����راب الحتاد ال�سابق؛ 

جهاد �سالم����ة، اأكد اأن اخلطوة التالية 

�ستكون يف توقي����ع الأندية واإر�سالها 

اإىل ال�»فيب����ا« من اأج����ل رفع احلظر 

الدويل، كم����ا اأنها حتر�ص على تاأمني 

متطلبات الأندية باإيجاد جلنة لإدارة 

البطول����ة وحتر�ص عل����ى جميع اأفراد 

عائلة كرة ال�سل����ة اللبنانية، و�سيتم 

العم����ل �رشيعًا عل����ى انتخاب احتاد 

جديد لتنطلق البطولة مع بدايات �سهر 

كان����ون الأول املقبل بوجود تعديالت 

هي الأح����دث على �سعي����د القوانني 

من جلنة اعرا�����ص وا�ستئناف، وعدم 

التوجه جمدداً اإىل الق�ساء والت�سجيع 

على ال�ستثم����ار يف اللعبة عر دعم 

الأندية امل�ساركة يف اإدارة اللعبة«.

واأكد ع�سو الهيئة الإدارية للنادي 

الريا�سي مت����ام جارودي اأن الأهم هو 

ذهاب التعدي����الت اإىل ال�»فيبا« من 

اأجل عودة لبنان اإىل املحافل الدولية، 

ومل يب����ق لالأندية اأي عذر يف الذهاب 

اإىل الق�ساء وتعطيل البطولة، واأ�سبح 

لدينا جلنة خما�سية تدير البطولة«.

وراأى اجل����ارودي اأن »الأمور ت�سري 

عل����ى ال�سكة ال�سحيح����ة نحو اإعادة 

اللعب����ة عل����ى اخلارطت����ني املحلية 

والدولي����ة، وبع����د اإق����رار التعديالت، 

ننتظر ا�ستقالة الحتاد، وهي اخلطوة 

الثاني����ة يف اإطار خارط����ة احلل التي 

تو�سلت اإليها اأطراف اللعبة«.

واأكد اجلارودي اأن ما يهم الريا�سي 

ه����و عدم وج����ود ا�سته����داف له، وهو 

العن����وان ال����ذي �سنقرر عل����ى �سوئه 

موقفن����ا م����ن النتخاب����ات املقبل����ة 

لالحتاد، فالأ�سا�����ص بالن�سبة لنا هو 

وجود احت����اد يجمع ول يفرق بعد اأن 

ت�سببت ال�سيا�سيات ال�سابقة يف زرع 

ال�سغينة والكراهية بني اأبناء العائلة 

ال�سلوية«.

�سلة احلريري

تنطلق دورة ح�سام الدين احلريري 

ال�23 لك����رة ال�سلة م�س����اء اخلمي�ص، 
يف قاع����ة �سائب �س����الم يف النادي 

الريا�سي – بريوت يف املنارة.

وت�س����ارك يف البطولة 7 من اأندية 

الدرجة الأوىل يف لبنان هي الريا�سي 

– بريوت، املتحد – طرابل�ص بيبلبو�ص 
– جبيل، عم�سيت – جبيل، هوب�ص – 
 بريوت، النرانيك والت�سامن – الذوق.

وتقت�����رش البطول����ة عل����ى الأندي����ة 

اللبناني����ة ب�سبب قرار الحتاد الدويل 

جتمي����د م�سارك����ة الحت����اد اللبناين 

للعبة اأو تنظيم اأي بطولت عربية اأو 

دولية يف لبنان.

وهنا برنامج املباريات: اخلمي�ص 

 - الريا�س����ي  الث����اين:  ت�رشي����ن   14
الت�سام����ن )17،30(، اجلمعة 15 منه: 

 ،)15،30( النراني����ك   - بيبلو�����ص 

املتحد - هوب�ص )17،30(، ال�سبت 16 

من����ه: عم�سيت - الت�سام����ن )15،30(، 

الريا�س����ي - بيبلو�ص )17،30(، الأحد 

17 منه: املتح����د - انرانيك )15،30(، 
)17،30(، الإثنني  عم�سيت - هوب�����ص 

18 منه: بيبلو�ص - الت�سامن )15،30(، 
الثالثاء   ،)17،30( الريا�سي - هوب�ص 

19 منه: الت�سامن - انرانيك )15،30(، 
املتح����د - عم�سيت )17،30(، الأربعاء 

20 منه: بيبلو�����ص - هوب�ص )15،30(، 
الريا�سي - انرانيك )17،30(، اخلمي�ص 

21 منه: املتحد - الت�سامن )15،30(، 
عم�سيت - بيبلو�ص )17،30(، اجلمعة 

22 منه: هوب�����ص - انرانيك )15،30(، 
الريا�سي - املتح����د )17،30(، ال�سبت 

23 من����ه: هوب�ص - الت�سامن )15،30(، 
الأحد   ،)17،30( انراني����ك  عم�سيت - 

24 منه: املتح����د - بيبلو�ص )15،30(، 
الريا�سي - عم�سيت )17،30(.

جالل قبطان

عراب احلل جان همام من اجلمعية العمومية للتعديالت

w w w . a t h a b a t . n e t
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يف واق����ع����ة وف������اة غ��ري��ب��ة 

ع��ام��ل هندي  الأط����وار، لقي 

ب���دول���ة  ن��������ادي ع���ج���م���ان  يف 

الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ف��ه، 

املوت  روؤيته ملك  بعد  وذلك 

يف منامه.

وك����������ان اأن���������ش����وك����ان����دي����ل 

اجلن�شية  )هندي  م�شطفى 

ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 56 ع��ام��اً( 

ال��ع��م��ل  زم���������اءه يف  ����ش���ّل���م 

ج�����واز ال�����ش��ف��ر اخل���ا����ص ب��ه، 

وب���ط���اق���ة ال���ه���وي���ة، وه��ات��ف��ه 

راأى  اأن������ه  م���دع���ي���اً  ال���ن���ق���ال، 

»ع��زرائ��ي��ل« يف منامه،  امل��لَ��ك 

واأن�����ه ���ش��ي��ف��ارق احل���ي���اة بعد 

فرغ  اأن  لبث  وم��ا  دقيقتني، 

من كامه، اإذ �شقط ميتاً.

اأن  ال���������ش����ه����ود  واأو��������ش�������ح 

اأن�������ش���وك���ان���دي���ل م�����ش��ط��ف��ى 

نومه  م��ن  ا�شتيقظ  ق��د  ك��ان 

تقريباً  الليل  منت�شف  عند 

اإليهم، يف وج��ود ما  م��ه��روًل 

يقرب من 20 �شخ�شاً بينهم: 

»فظننا عندما اأخربنا زميلنا 

ب���وف���ات���ه ب��ع��د دق��ي��ق��ت��ني اأن���ه 

حيث  النتحار،  على  �شُيقدم 

ك����ان مي���ر ب�����ش��ائ��ق��ة م��ال��ي��ة، 

ذل��ك،  ت��ف��ك��ره يف  ن��ف��ى  لكنه 

وطلب تناول املاء، ثم ارتع�ص 

يحاول  وك���ان  ب��ع��ده��ا،  ب�شدة 

اأم���ام���ن���ا، لكنه  اجل�����ري م���ن 

�شقط يف تلك اللحظة ميتاً«.

وت��اب��ع ال�����ش��ه��ود: »ت��وّج��ه 

ال��ع��ام��ل،  غ��رف��ة  اإىل  بع�شنا 

ه��ن��اك  ك�����ان  اذا  م����ا  مل��ع��اي��ن��ة 

اأ����ش���خ���ا����ص اآخ����������رون داخ����ل 

زم��������اَءه  اأن  اأو  غ����رف����ت����ه، 

ي��ح��اول��ون امل���زاح م��ع��ه، لكننا 

يكن  مل  غرفته  اأن  اكت�شفنا 

ف��ي��ه��ا اأح������د، وت���ب���دو م��رّت��ب��ة 

كان  ال��ذي  ال�شرير  با�شتثناء 

ي���رق���د ع��ل��ي��ه ن��ت��ي��ج��ة ن��وم��ه 

عليه«.

اأن�����ش��وك��ان��دي��ل  اأن  ُي���ذك���ر 

م�شطفى كان مثاًل للم�شلم 

احل���ق���ي���ق���ي ال�������ذي ي��ح��ر���ص 

والغريب  ال�شاة،  اأداء  على 

اأن��ه قبل   - روايتهم  - ح�شب 

يوم واح��د من وفاته حر�ص 

ع��ل��ى ت���وزي���ع ال��ط��ع��ام ال���ذي 

ك���ان ب��غ��رف��ت��ه ع��ل��ى زم��ائ��ه، 

وطلب منهم الدعاء له لأنه 

ي�شعر باأن حياته قاربت على 

النتهاء.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م���الك م�ح����ف��وظ

info@athabat.net :بروت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�ص: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ش�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء الت�شال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع الأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

شاَهد »عزرائيل« في منامه.. فمات

ا���ش��ت��ق��ال م���وظ���ف ه���ن���دي من 

يتقا�شى  اأن���ه  �شعر  ع��ن��دم��ا  عمله 

اأج��������راً اأع����ل����ى م����ن ن���ظ���رائ���ه، ومل 

ب��ال��ذن��ب نتيجة  ي��ت��ح��ّم��ل ال�����ش��ع��ور 

لذلك.

���ش��ان��دي��ب  اأن  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 

ج��ي��ا )32 ع���ام���اً( ال����ذي ي��ع��م��ل يف 

جمال برجمة الكمبيوتر يف �شركة 

الهندية،  بنغالور  مبدينة  خا�شة 

 450 ي��ع��ادل  م��رت��ب  على  ويح�شل 

ي������ورو ����ش���ه���ري���اً، وه�����و ي��ع��ت��رب م��ن 

الأج����ور امل��رت��ف��ع��ة يف ال��ه��ن��د، التي 

يزيد عدد �شكانها عن مليار و200 

�شعور  عليه  �شيطر  ن�شمة،  مليون 

ف��رتة عمله،  الر�شى ط���وال  ب��ع��دم 

خ�شو�شاً عندما كان يقارن مرتبه 

مع الأجور التي يتقا�شاها العمال 

ي��ع��ي�����ص معظم  ال���ت���ي  امل���دي���ن���ة،  يف 

فطلب  الفقر،  خ��ط  حت��ت  �شكانها 

ع��دة م��رات م��ن روؤ���ش��ائ��ه يف العمل 

تخفي�ص مرتبه دون جدوى، فقرر 

والبحث  ا�شتقالته  تقدمي  اأخ���راً 

عن عمل اآخر، ُي�شعره بامل�شاواة مع 

بقية اأفراد ال�شعب.

استقال من عمله بسبب راتبه الكبير


