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االإقليمية  التجاذبات  اأن  اأوروبــيــة  �شيا�شية  دوائــر  ك�شفت 

باتت تتخذ من االأرا�شي اللبنانية �شاحة لل�شراعات، متوّقعة 

ل عمليات التفجري امل�شتهدفة لبيئة املقاومة يف لبنان،  توا�شُ

بالرغم من االحرتازات االأمنية امل�شددة، مع اإمكانية ت�شخني 

ما  مراقبة  يوا�شل  الــذي  »االإ�شرائيلي«،  العدو  مع  اجلبهة 

يجري عن كثب.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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مسلسل التفجير سيستمر

2 لبنان على مذبح الدول التي دّمرت سورية

المشنوق: مهمة الحكومة 
مواجهة اإلرهاب وتنفيذ 
االستحقاقات الدسـتورية

»ثـورات« ِشَعـار »قبضـة اليد«..
ُصـنع في واشنطن 

من هم المقاتلون األجانب في 
»فتح اإلسالم«؟ وما هي أدوارهم؟

العدوان على البلدان المستضعفة 
محور ميزانية »البنتاغون« الجديدة
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ثالثية سليمان الذهبية
داأبت بع�ض القيادات اللبنانية، احلزبية وال�سيا�سية، منذ االنتداب 

الفرن�سي على لبن���ان، والذي اعتربه البع�ض وما زال والدة وحتريراً 

لهذا البلد، على اإطالق �سعارات ثالثية ُيعنونون بها روؤيتهم ال�ساملة 

للوط���ن.. وملاذا ثالثي���ة؟ رمبا لوقعها يف النفو����ض حني تهتف بها 

اجلم���وع التابعة، اإذ اإنها تخرتق ال�سم���ع اإىل ال�سدور والقلوب، دون 

م�ض االأدمغة، متجاوزة احلاجة اإىل ال�رشح والتربير.. 

هي �رشيعة وحا�سمة كطلقات م�سد�ض: »اهلل، الوطن، العائلة«، 

اأطلقها بيار اجلميل عندما اأن�س���اأ »الفاالجني�ست«، تيّمنًا بكتائب 

»فرانكو«، »الكيان، النظ���ام، الد�ستور«؛ االأقانيم الثالثة املقد�سة 

التي اأطلقها اأرباب النظ���ام منذ رحيل امل�ستعمر الفرن�سي، تخليداً 

لرتاثه ال�سيا�سي يف لبنان. 

»اجلي�ض، ال�سع���ب، املقاومة«، الثالثية التي اأطلقتها املقاومة 

للت�سالح مع معظم اأهل النظ���ام واأ�سحابه الثابتني على اإميانهم 

ب���اأن »قوة لبنان يف �سعفه«، وب���اأن لبنان »اإذا ا�ستقل يهتز، واإذا 

ا�سُتتبع يعتز«، ح�سب قول اأحد عباقرته؛ اإدوار حنني، ان�سجامًا مع 

الرتاث اللبناين املنقو�ض على �سخور نهر الكلب.

ويف اأواخ����ر اأي����ام خريف عهده، وبع����د اأن مّل م����ن ال�سياحة يف 

ربوع الع����امل الوا�سعة »لرفع ا�سم لبنان عاليًا«، رغب فخامة رئي�ض 

اجلمهورية مي�س����ال �سليمان تخليد ذكراه باإع����الن مبادئ و�سعارات 

تبقى من بعده منارة للبنانيني، وتر�سدهم اإىل �سواء ال�سبيل يف االأيام 

العا�سف����ة، فاأطلق »اإع����الن بعبدا« الذي اأ�سبح م����ن الثوابت، ح�سب 

قول����ه، واأطلق اأي�سًا »الثالثية الذهبي����ة الدائمة للوطن، لربط ما�سيه 

مب�ستقبل����ه«، وهذه الثالثي����ة الذهبية هي »االأر�����ض، ال�سعب، القيم 

امل�سرتكة«.

اإذا م���ا جتاوزنا ق�سية »ال�سعب« يف هذه الثالثية، والذي يتمرغ 

بالفق���ر واجلوع والبطالة، ويتطلع اإىل الهروب من لبنان الأي منطقة 

يف الع���امل، ولو اإىل بالد املاو م���او، طلبًا لالأمن ولقمة العي�ض، واإذا 

جتاوزنا �سعار »القيم امل�سرتكة« بني اللبنانيني، وهي لي�ست قليلة، 

مث���ل التع�سب الطائف���ي وكره االآخر والتخّوف من���ه، وعبادة املال 

وانت�سار الف�ساد، والتبعي���ة العمياء للزعماء، واال�ستعالء العن�رشي 

جت���اه فقراء العرب، خ�سو�سًا ال�سوريني والفل�سطينيني منهم.. اإذا ما 

جتاوزنا كل ذلك لنلقي نظرة �رشيعة على ق�سية »االأر�ض« يف هذه 

الثالثية، فاإن اخلبثاء اأو �سيئي الظن �سيعتقدون اأن �سعار »االأر�ض« 

يعن���ي الدفاع عن الوطن، واأن من ح���ق كل لبناين ولبنانية بل من 

واجبهم حمل ال�سالح للذود عن اأر�ض الوطن؛ من الناقورة اإىل العبدة، 

وه���ذا التف�س���ري غري الربيء ل�سع���ار يجعل من رئي����ض اجلمهورية، 

والعياذ باهلل، منا�رشاً للمقاومة وفريقًا يف اجلدل الدائم وغري الهادئ 

ح���ول حق ال�سعب يف مقاوم���ة املحتل بال�سالح، ب���دل »املقاومة 

احل�سارية« يف اأروقة موؤ�س�س���ات النظام الدويل، مثل جمل�ض االأمن 

واجلمعي���ة العامة لالأمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية، اأو اللجوء 

اإىل كوؤو�ض ال�ساي اأو �سكب الدموع لتحرير االأر�ض، كما فعل الرئي�ض 

ال�سنيورة عندما اأوقفت دموعه عدوان متوز 2006، ف�سعار »االأر�ض« 

يعني، كما قال فخامة الرئي�ض »حماية االأر�ض من الت�سويه وال�سطو 

على االأمالك العامة والعب���ث بالرتاث وع�سوائية العمران.. والتوازن 

البيئ���ي واالإيكولوجي«، ال ا�ستعادة االأر����ض وحترير تالل كفر�سوبا 

ومزارع �سبعا والقرى ال�سبع من املغت�سبني.

د. غالب �أبو م�صلح

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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لبنان على مذبح الدول التي دّمرت سورية
�ساف���ر رئي����ض اجلمهوري���ة 

مي�س���ال �سليم���ان اإىل موؤمت���ر 

باري����ض خ���ايل الوفا����ض. كان 

يريد اأن يحمل يف جيبه حكومة 

تلّبي املوا�سف���ات التي طلبتها 

الدولي���ة  الدع���م  »جمموع���ة 

ب�سطب  اهتمت  الت���ي  للبنان«، 

للمقاوم���ة،  الر�سم���ي  التبن���ي 

بعب���دا«،  »اإع���الن  واعتم���اد 

اإىل  مبا ينق���ل لبن���ان نظري���ًا 

�سف���ة امل����رشوع االأمريك���ي - 

»االإ�رشائيلي« الذي ين�سوي فيه 

عرب النفط والغاز. 

كان م���ن املمك���ن اأن ي�سافر 

االإجناز  ه���ذا  متاأّبطًا  �سليم���ان 

احلكوم���ي، لك���ن يب���دو اأن ما 

تريده »املجموعة الدولية« من 

لبنان مل ين�سج بعد، لذلك كان 

الت�سعي���د ال�سيا�س���ي بالهجوم 

وو�سفه���ا  املقاوم���ة،  عل���ى 

ب�»اخل�سبية«، ما عّطل م�ساعي 

اإىل �سيغة  للو�س���ول  التواف���ق 

ت�سّهل اإعداد بي���ان وزاري يتيح 

ل�»احلكوم���ة ال�سالمية« املثول 

ونيل  النياب���ي  املجل�ض  اأم���ام 

ثقته.

وللعل���م، ف���اإن »جمموع���ة 

الدعم للبنان« هذه، التي »تهتم 

بلبنان« حاليًا، والتي اجتمعت 

خ���الل اليوم���ني املا�سيني يف 

باري�ض، وا�سعة لبنان على مذبح 

خياراتها وم�ساريعها، هي ذاتها 

»جمموعة  امل�سم���اة  الع�سابة 

ي�رشف  التي  �سوري���ة«  اأ�سدقاء 

االأمريكي  ويديرها احللف  عليها 

ومتّوله���ا  »االإ�رشائيل���ي«،   -

وم�سيخات  ال�سعودي���ة  اململكة 

الغ���از املج���اورة له���ا، وه���ي 

الت���ي �سارك���ت يف احلرب على 

فيها  نا�رشة  ومّولته���ا،  �سورية، 

الدمار والقتل، و�رشّبت اإليها كل 

حمرتيف اجلرمية با�سم االإ�سالم، 

بع���د اأن احت�سنته���م تلك الدول 

الرغم من  ال�سنني، على  ع�رشات 

احل�سور ال�سكلي لوزير خارجية 

االحتاد الرو�سي �سريغي الفروف، 

يف »عرا�س���ة« كان مق���رراً لها 

اأن تبتهج باحلكوم���ة اللبنانية 

اجلديدة، ل�رشف دفعة من االأموال 

وامل�ساع���دات الدولية للنازحني 

ال�سوريني واجلي�ض اللبناين، عن 

طريقها، �رشط اأن تكون نالت ثقة 

الربملان اللبن���اين، لكن ما قاله 

�سليم���ان بح���ق املقاومة جعل 

الفرحة ال تتم.

وبراأي اأو�س���اط متابعة، فاإن 

خلطاب الرئي�ض �سليمان تداعيات 

وا�سع���ة، ل���ن تقف عن���د ردورد 

الفعل احلالي���ة، اإذ اإن ت�ساوؤالت 

جدية �سُتط���رح بعد اليوم حول 

�سخ�سية اأي رئي�ض جديد للبالد، 

فهل ميك���ن ت�سدي���ق اأن رئي�ض 

جمهورية ما بعد الطائف، والذي 

لرئا�سته، فارت�سى  مل يجد مقراً 

اأن ي�سك���ن يف �سق���ة، وو�س���ط 

كبار حتى تت���م زيادة م�ساريف 

ه���ذا املق���ر، ميك���ن اأن يتحول 

اإىل متهّجم على  االآن، كموق���ع، 

املقاومة، التي لوالها ملا بقيت 

رئا�س���ة وال �سيادة وال وطن، بل 

كان لبنان بقي رهينة التفاق 17 

اأيار امل�سوؤوم وتوابعه؟ وبالتايل 

�ست�ساأل النا�ض من امل�سوؤول عن 

هذا التب���دل يف التوازنات، لي�ض 

لتكري�ض �سع���ف م�سيحي، اإذ اإن 

امل�سيحي���ني لي�س���وا يف اأح�سن 

حال، على الرغم من هذا اخلطاب 

يرفع  الذي  اال�ستفزازي  الرئا�سي 

اآذار«،  م�سيحي���و »14  من�سوبه 

ب���ل الأن و�س���ول �سخ�سي���ة اإىل 

�س���دة الرئا�سة قي���ل اإنها وّقعت 

على تعهدات خطية، اأبرزتها يف 

بيان الق�سم، فاإذ بها تنقلب على 

التعه���دات وعل���ى الق�سم، فبمن 

يتم الوثوق بعد اليوم؟ واإىل متى 

يتم ال�سك���وت عن التفريط وعن 

ع���دم م�ساءلة املخط���ىء؟ ومن 

امل�س���وؤول عن تراك���م االخطاء؟ 

ولو متاثلنا بعدّونا »اإ�رشائيل« 

فاإنها حا�سبت املخطىء اأوملرت 

قبل نهاي���ة عدوانه على لبنان، 

واأن�ساأت ل���ه »جلنة فينوغراد« 

وبالتايل  ب���ه!  اأطاح���ت  الت���ي 

لي�ض عيب���ًا اأن يطال���ب النا�ض 

باملحا�سب���ة وامل�ساءل���ة بع���د 

االأخطاء الفظيع���ة التي تعرتف 

بها قي���ادات الثامن من اآذار قبل 

غريها.

وتنّبه االأو�ساط اإىل اأن جميع 

من تب���ّواأ ال�س���دة الرئا�سية يف 

لبنان، با�ستثن���اء الرئي�ض اإميل 

حلود، بداأ بخطاب وطني جامع، 

اإنهم  اإذ  وانتهى بخطاب طائفي، 

اأبطااًل  كلهم يري���دون اخل���روج 

طائفي���ني، مب���ا يف�س���ح جمااًل 

م���ة يريدونه���ا،  لزعام���ة متوهَّ

وت�ساأل: مل���اذا بات موقع قيادة 

اإجباريًا للو�سول  اجلي�ض مم���راً 

اإىل ق����رش بعبدا؟ وه���ل هذا هو 

القوي«؟ وهل  �رشط »الرئي����ض 

قوته �سد اخلارج اأم �سد �رشكاء 

الداخل؟

الالف����ت اأن اأو�ساط الرئي�ض 

�سليم����ان �رشّب����ت اأن اخلطاب 

حم�رشَّ من����ذ ما قب����ل اأ�سبوع 

على اإلقائه، ما يعني اأنه لي�ض 

رداً عل����ى الُعق����د التي واجهت 

البيان الوزاري، بل هي قناعات 

لدي����ه، وم�����رشوع �سيا�سي ملا 

بعد خروجه من ق�رش بعبدا! 

يف كل االأح����وال، توا�س����ل 

قوى الرابع ع�رش من اآذار، التي 

انحاز اإليه����ا الرئي�ض �سليمان، 

املراهن����ات  عل����ى  العي�����ض 

اخلا�رشة، التي مل حت�سل منها 

�سوى اخليب����ات، لي�ض الأنها ال 

حت�سن ق����راءة التطورات فقط، 

بل الأنه����ا مرتبط����ة باالأحالم 

»بكل  ال�ساعي����ة  ال�سعودي����ة 

اأموالها« لتغيري وقائع امليدان 

التي توؤك����د خ�سارتها املعركة 

يف �سوري����ة، خ�سو�س����ًا اأن ال 

ع����ودة لالأمريك����ي ع����ن قراره 

بالرتاجع عن اخليار الع�سكري، 

حتى لو ظ����ن هوؤالء اأن الرو�ض 

االأوكرانية،  باالأزمة  من�سغلون 

فاإن القوة االإيرانية املتعاظمة 

تدفع االأمريكي و»االإ�رشائيلي« 

ليح�سبا األف ح�ساب الأي حترك 

اأحمق قد يقدم����ان عليه، وما 

عِجَز »االإ�رشائيلي«، واالأمريكي 

ع����ن حتقيق����ه  خلف����ه،  م����ن 

بالتخل�����ض م����ن املقاومة، لن 

يقوى عليه اأتباعهم يف لبنان، 

مهما ارتفعت اأ�سواتهم وتلّونت 

خطاباتهم. 

 

عدنان �ل�صاحلي 

خطاب سليمان 
ليس ردًا على 

الُعقد التي واجهت 
البيان الوزاري.. بل 

مشروع سياسي 
لما بعد خروجه من 

قصر بعبدا

الرئي�س مي�سال �سليمان م�ستقباًل رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد

أحــداث
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ال يك���د ميرّ ي���وم اإال ونقراأ يف 

ال�سح���ف العربي���ة والتحلي���الت 

ال�سيا�سي���ة املوالية للغرب حديثًا 

ع���ن ترابط بني املل���ف االأوكراين 

وال�س���وري، للتاأكي���د عل���ى اأن ما 

يربحه بوتني يف اأوكرانيا �سيوؤدي 

اأن  اأو  اإىل ت�ساهل���ه يف �سوري���ة، 

ال�سيناري���و االأوك���راين ميك���ن اأن 

ين�سحب على املل���ف ال�سوري، اأي 

اأجزاء  واقتط���اع  �سورية  تق�سي���م 

منها؛ كما يح�سل االآن يف اأوكرانيا.

اإذا �سلّمن���ا ج���داًل ب���اأن هذه 

ال�سيناريوهات حمتملة، خ�سو�سًا 

يف ظ���ل ت�رشيح حدي���ث للرئي�ض 

اأوباما باأن رو�سيا  االأمريكي باراك 

واإيران وحزب اهلل والنظام ال�سوري 

يخ����رشون يف �سوري���ة، فم���ا هي 

النتائج التي ميكن اأن توؤدي اإليها 

هذه ال�سيناريوهات - املراهنات؟

اأواًل: يف ت�ساه���ل بوت���ني يف 

املل���ف ال�س���وري: اإن احلديث عن 

اأن اأوراق بوت���ني يف �سوري���ة اأقل 

ق���درة مما ه���ي يف اأوكرانيا، واإنه 

�سيحاول دفع االأم���ور اإىل التهدئة 

مع الغرب من خ���الل التنازل لهم 

يف امللف ال�سوري، تدل على ق�سور 

يف الق���درة على حتليل املعطيات 

امليدانية و�سخ�سية �ساحب القرار 

الذي يتّم احلديث عنه.

امليدانية  واقعيًا، ال املعطيات 

يف الداخل ال�سوري تعطي اأرجحية 

ملجموعات مقاتلة مفتتة تتاآكلها 

حروب التكفري بني بع�سها البع�ض، 

وال الظ���روف ال�سورية توحي باأن 

حلفاء النظام ال�سوري �سيتنازلون 

عن مكا�سبه���م، بعدما بات الوقت 

واملي���دان يلعب���ان ل�ساحلهم، وال 

�سخ�سية بوتني توحي باأنه يخ�سى 

التهويل الغربي اأو التهديدات التي 

يطلقه���ا االأمريكيون. اأما العقوبات 

االقت�سادية التي يهدد بها الغرب، 

فيب���دو اأن بوت���ني ال يهت���م لها، 

فرتاج���ع الروب���ل الرو�س���ي اأمام 

اأزمة اأوكرانيا  الدوالر واليورو بعد 

اأّدى اإىل تده���ور اأ�س���واق املال يف 

اأوروبا، اإذ ت�ستثمر �رشكات اأوروبية 

بكثافة يف رو�سيا، بف�سل معدالت 

منو اأف�سل منها يف دولها. 

يعتقد  م���ن  يتوه���م  وهك���ذا، 

اأن جن���اح بوت���ني يف الدفاع عن 

امل�سالح الرو�سي���ة يف اجلغرافيا 

االأوكراني���ة �سيوؤدي اإىل عقدة ذنب 

جت���اه الغرب، فيعط���ي يف امللف 

ال�س���وري م���ا مل ي�ستط���ع الغرب 

حتقيقه يف �سنوات ثالث من القتال 

يف �سورية، وا�ستخ���دام كل اأدوات 

ال�سغط املختلفة.

بتق�سيم  »التب�سري«  ثانيًا: يف 

�سورية وانف�س���ال بع�ض املناطق 

كم���ا ح�سل يف املل���ف االأوكراين: 

هو �سيناري���و كارثي �سيدفع ثمنه 

الغ���رب وال�رشق مع���ًا. اإن خريطة 

املع���ارك يف �سورية التي عر�سها 

الربنام���ج االأمريك���ي الع�سك���ري 

يف   »frontline« ال�سه���ري 

منت�سف �سباط املن�رشم، ت�سري اإىل 

�سيطرة النظ���ام على اأجزاء كبرية 

و�سا�سعة م���ن �سورية، واأن مناطق 

�سيطرة »املعار�س���ة« تبدو كبوؤر 

ة كليًا من اجلي�ض  جغرافية حما�رشَ

ال�سوري والق���وى املوالية له، اأما 

املناطق التي تخ���رج عن �سيطرة 

النظام وال تبدو حما�رشة منه فهي 

مناط���ق االأك���راد )املتحالفني مع 

النظام ال�س���وري( ومناطق الدولة 

اال�سالمية »داع�ض«.

ويتحدث التقري���ر الذي ي�ستند 

اإىل اخلريطة عن انق�سام املعار�سة 

اإىل ح���واىل 5000 جمموعة بدون 

حتالفات ثابتة، واأن النظام ال�سوري 

ي�سيط���ر على اأج���زاء وا�سعة جداً 

ويحا�رش  ال�سورية،  االأرا�س���ي  من 

املعار�سة يف كث���ري من املناطق؛ 

قاطع���ًا عنه���ا االإم���داد وال�سالح. 

هذا الواقع - حتى ل���و �سلّمنا اأن 

�سحته ال توازي 100٪ من الوقائع 

امليدانية عل���ى االأر�ض - يوؤكد اأن 

َمن ي�ستفيد من التق�سيم، طرفان:

- االأكراد الذي���ن �سي�ستعيدون 

حل���م قيام دولة كردي���ة م�ستقلة، 

بعدم���ا حتقق لهم احلك���م الذاتي 

يف العراق وال�سيطرة على مناطق 

كبرية من �سوري���ة، ما �سيدفع اإىل 

تغذي���ة النزع���ات االنف�سالية عن 

تركيا، وهو ما يهدد االأمن القومي 

الرتك���ي، وهي الع�س���و يف حلف 

»النات���و«، وال�رشيك���ة االأ�سا�سية 

يف م�رشوع ال�سيطرة الغربية على 

�سورية.

مب�سمياته���ا  »القاع���دة«   -

املختلف���ة، والت���ي �ستح�سل على 

ج���زء م���ن االأرا�س���ي ال�سوري���ة 

عل���ى احلدود العراقي���ة وجماورة 

تتمتع  التي  العراقية  للمحافظات 

فيه���ا »القاع���دة« بنف���وذ هام. 

وهكذا، يكون الغرب وبع�ض الدول 

العربية ال�ساعية بقوة اإىل »جناح 

ما« يف امللف ال�سوري، قد �سنعت 

دولة ل�»القاعدة«، التي �ستحاول 

التم���دد نحو دول عربي���ة اأخرى، 

منها اململك���ة العربية ال�سعودية 

واالأردن.

من هنا، واإن كان العرب ب�سكل 

ع���ام حترّكه���م �سيا�س���ات احلقد 

والت�سف���ي، وقد يخ���رج منهم َمن 

يق���ول »تكفري داع����ض وال النظام 

ال�س���وري«، ف���اإن الغ���رب حترّكه 

اأن  �سيا�س���ة امل�سال���ح، وال يبدو 

للغ���رب وحللفائه  م�سلحة  هناك 

يف تق�سيم �سوري���ة بعد التطورات 

امليداني���ة الت���ي ح�سل���ت خالل 

ال�سنتني املن�رشمت���ني، ويبقى اأن 

َم���ن يجاهر بتف�سي���ل »داع�ض«، 

اأو يعتقد اأن هن���اك خطة وا�سحة 

للغرب واالأمريكيني واأنهم يعرفون 

كي���ف ينه���ون الن���زاع ال�س���وري 

مل�سلحتهم، فه���و ي�ستحق ال�سفقة 

فعاًل.

د. ليلى نقوال �لرحباين

همسات

n هل يتحقق »احللم«؟
راأت م�سادر �سيا�سية متابعة اأن حظوظ الرئي�ض �سليمان يف 

تبووؤ كر�سي الفرانكوفونية متامًا كاحللم بالتجديد يف الرئا�سة، 

واأن اجتماع���ات باري�ض لن تكون اأف�س���ل من �سابقاتها يف هذا 

االإطار، رغم »اأوراق االعتم���اد« التي ُقدِّمت �سيا�سيًا يف االآونة 

االأخرية.

n »تعليمة« دولية
ا�شت��اء م�شت�ش��ار »عقالين« من اإ���رار زميل له عل��ى اإدراج 

»املعادل��ة اخل�شبي��ة« يف خط��اب رئي�س اجلمهوري��ة، �شيما بعد 

اإعالن جعجع اأن نقا�شات البيان الوزاري ال تب�ررّ باخلري، بينما 

كانت االأجواء خ��الف ذلك، االأمر الذي ُفهم باأن »تعليمة« دولية 

وراء الت�شعيد، وليكن باال�شتفزاز.

n انتحاري لتفجري ثكنة يف البقاع
ان�سغل���ت الق���وى االأمنية يف البق���اع االأ�سب���وع املا�سي 

مبعلومات عن اإمكانية اإقدام انتحاري على انتحال �سفة �سابط 

وتفجري نف�سه يف اإحدى الثكنات الع�سكرية �سمن منطقة البقاع.

n النظر ممنوع
يتخ��ذ اأح��د وزراء 14 اآذار اإج��راءات اأمني��ة يف حميط وزارته 

ت�ش��ل اإىل حدرّ توقي��ف اأيرّ عابر �شبيل ملج��ردرّ تطلعه اإىل املبنى، 

فني التابعني لوزارته،  والالف��ت للنظر اأنرّ التدابري املعطاة للموظرّ

وه��م �شلط��ة قائمة بح��درّ ذاتها بح�ش��ب الد�شتور، اأق��لرّ بكثري من 

التدابري التي يحيط بها الوزير نف�شه.

n مر�ّسح ريفي
�رشّبت اأو�ساط مقرّبة ج���داً من وزير العدل اأ�رشف ريفي اأنه 

ل���ن يقبل اأي م�ساومة على تعيني القا�س���ي خالد زودة مدعيًا 

عامًا متييزيًا، واالأخري من مدينة طرابل�ض، فيما هناك من يطرح 

اأ�سماء الق�ساة غ�ّسان عويدات، وعبد الرحيم حمود، وفوزي اأدهم.

ه n ت�سليل موجَّ
ج  بع���س ال�شيا�شي��ني واالإعالمي��ني يف لبن��ان اأنه لوال  ي��رورّ

املخاب��رات االأمريكي��ة مل��ا مترّ اإلق��اء القب�س عل��ى االإرهابيني، 

لتب��ني الحقًا اأن ه��وؤالء يلتقون ب�شباط غ��ري لبنانيني ويتلقون 

»اوردر« اأ�شبوعي��ًا للتقليل م��ن اأهمية قدرة االأجهزة اللبنانية، ال 

�شيما اجلي�س، بعد االإجنازات االأخرية.

n ف�سل
ف�س���ل رهان »الق���وات اللبناني���ة« يف اإيج���اد �رشخ بني 

البطريركي���ة املارونية، خ�سو�سًا البطريي���رك الراعي، والعماد 

مي�س���ال عون، وبع�سهم �رشب كفًا بكف بع���د اال�ستقبال احلار 

للوزير جربان با�سيل يف بكركي.

n فرح مكبوت
عاد مر�شح رئا�شي من جولة اأوروبية ا�شتطلع خاللها املزاج 

االأوروب��ي اإذا كان قد تغريرّ حياله، والحظ من التقاه اأنه حري�س 

جداً يف اإبداء فرح مكبوت.

n عندما يطوي الزمن
م عل���ى كالم م�سوؤول كبري  علّ���ق اأح���د ن���واب 14 اآذار بتهكُّ

اأطل���ق اأو�سافًا ت�سبهه يف منا�سبة عامة، وقال اإن الوفاء مل يزر 

اأ�سح���اب الوجوه ال�سفر، فاأولئ���ك ي�ستفر�سون فجاأة يف تقدمي 

اأوراق اعتماد رغم اإدراكه���م اأن الزمن طواها انطالقًا من اعتقاد 

اأنهم اأذكياء.

n نوبات ع�سبية
بع��د اإ�ش��دار الق�ش��اء الع�شكري ق��راره االتهامي بح��قرّ اأحمد 

االأ�شري وجماعته على اإثر اأحداث عربا، اأ�شيب عدد من املوقوفني 

بنوبات وانهيارات ع�شبية نتيجة �شماعهم مب�شمون االتهامات، 

والت��ي و�شلت عقوباتها اإىل االإعدام، وه��ذا ما ا�شتدعى ا�شتنفار 

ال�شلي��ب االأحم��ر لنق��ل بع�شهم م��ن اأماكن توقيفه��م يف �شجن 

جزين اإىل امل�شت�شفى احلكومي يف جزين للمعاجلة.

دولة »داعش«.. نموذج أوكراني - سوري

مقاتالن من »داع�س« خالل املعارك الدائرة بني امل�سلحني يف �سواحي حلب                                                                             )اأ.ف.ب.(

يبدو أنه ال مصلحة 
للغرب وحلفائه في 
تقسيم سورية بعد 
التطورات الميدانية 

التي حصلت 
خالل السنتين 

المنصرمتين
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هزم في أوكرانيا
ُ
روسيا تنتصر في سورية.. وكادت ت

اأنقرة - الثبات

تعي�س املعار�سات ال�سورية هاج�س االنتقال، غري 

ال�سل�س، مللفها من يد االأم���ري بندر بن �سلطان اإىل يد 

االأمري حممد بن نايف، وم���ا �سي�ستتبعه هذا االنتقال 

م���ن »انتقاالت« مماثلة داخل اأطراف املعار�سة، التي 

بات اأركانها يرتقبون اأي حركة �سعودية للبناء عليها 

يف اإطاحة هذا اأو ذاك من االأطراف والقوى.

وبعد اأن اأو�س���ل بندر، املغموَر اأحم���د اجلربا اإىل 

رئا�س���ة »االئتاف«، مف�س���ًا اإياه عل���ى العديد من 

انقي���اده و�سخ�سيته  املعار�سني االآخري���ن، ل�سهولة 

املرتبك���ة، بات االأخري يف موق���ع اإثبات الوالء ملحمد 

بن نايف ع���ن طريق حملة »تطه���ري« يعتزم القيام 

بها بحق »االإ�سامي���ني« داخل »االئتاف«، وحتديداً 

جماع���ة »االإخوان« التي حتظى بك���ره مميز لدى بن 

نايف، وهو م���ا يف�رس م�سارع���ة »املجل�س الوطني« 

الذي يهيمن عليه »االإخوان« للعودة اإىل »االئتاف« 

بعد ان�سحابه منه، و�سيف�رس عودة مماثلة جلماعة قطر 

وفري���ق م�سطفى ال�سباغ اإليه قريبًا، من باب مواجهة 

م�ساريع اجلربا.

وفيما دفع العميد املن�سق �سليم اإدري�س اأول اأثمان 

االنتقال، بع���د اأن ا�ستفرد به اجلرب���ا م�ستغًا خروج 

راعي���ه )بندر(، يعتقد »االإخوان« اأنهم اخلطوة الثانية 

يف عمليات اإثبات الوالء التي يقوم بها اجلربا، ويقول 

اأحد املعار�سني ال�سورين املقربني من »اجلماعة« اإن 

رئي����س حكومة االئتاف اأحمد الطعمة هو الثاين على 

الئحة اجلربا، لقربه من التنظيم، م�سرياً اإىل اأن االأخري 

ي�سع���ى الإبداله باأ�سعد م�سطف���ى، الذي يتوىل »وزارة 

دفاع االئتاف«، واملقرب منه �سخ�سيًا.

وتقول املعلوم���ات اإن اأمر عمليات تركيًا - قطريًا 

�سدر لهوؤالء من اأجل العودة اإىل »االئتاف« ملحاربة 

م�ساريع اجلرب���ا، ومنها م�رسوع نقل مقر »االئتاف« 

اإىل القاه���رة بداًل م���ن ا�سطنبول، وهو اأم���ر يرى فيه 

الَبلدان اإق�ساء نهائيًا لهم���ا عن امللف ال�سوري، فيما 

يراه املعار�سون و�سيل���ة من اجلربا لقيام »ائتاف« 

على ح�سابه.

ففي ظل وج���ود »االئتاف« يف م�رس �سيكون من 

ال�سع���ب على الَبلدين »العدوي���ن« ممار�سة اأي نفوذ 

يف اجتماع���ات »االئتاف«، كما اأن اجلانب ال�سعودي 

�سيتمّكن حتى من حتديد اأ�سماء من يحق لهم الدخول 

اإىل االجتماع���ات التي �سيدعو اإليه���ا اجلربا، لتغيري 

قواعد اتخ���اذ القرار داخل »االئت���اف«، فال�سوريون 

باتوا يدخل���ون اإىل م�رس بتاأ�سرية دخ���ول، ما يعني 

ُحكمًا اأن غري املر�س���ّي عنهم �سيواجهون �سعوبة يف 

الدخول للم�ساركة يف اجتماعات »االئتاف«.

ويقول معار�سون �سوري���ون اإن اجلربا يريد اأي�سًا 

تعدي���ل النظام الداخلي ل�»االئت���اف«، والذي ين�س 

عل���ى اأن والية الرئي�س ه���ي �ستة اأ�سه���ر جتدَّد مرة 

واحدة، ومبا اأن ه���ذه واليته الثانية، فُيفرت�س بها اأن 

تكون االأخرية، ما يعن���ي مغادرته يف نهاية حزيران 

املقب���ل، وهو ما ال يتقّبله، ويح����رسّ اجلربا م�رسوعًا 

جلعل والية الرئي�س �سنتني جتدَّد مرة واحدة، وُيتوقع 

اأن يطل���ب اأن ت�سمله، ما �سيعني اأن يبقى يف رئا�سته 

اأربع �سنوات.

ويته���م املعار�س���ون اجلربا بال�سع���ي لا�سئثار 

بكل مكون���ات القرار املعار�س، امل���ايل اأو ال�سيا�سي، 

ويقولون اإن هدفه الراب���ع �سيكون تقلي�س �ساحيات 

االأمني العام، ال���ذي يحق له منفرداً تقدمي امل�ساعدات 

املادية من ح�ساب »االئتاف«، وبالتايل اإن�ساء �سبكة 

م�ستفيدين، و�سبكة نفوذ ال ي�ستهان بها.

مشروع لنقل رئاسة »االئتالف« إلى القاهرة

ذ الجربا
ّ

»إسالميو المعارضة السورية« خائفون من بن نايف.. والمنف

يظلل  ال��ذي  الت�سعيد  ظل  يف 

اأ�سئلة  ثمة  االأوك����راين،  امل�سهد 

اأبرزها:  لعل  تطرح،  كثرية  رو�سية 

�سورية؟  يف  رو�سيا  تنت�رس  ملاذا 

وكيف كادت تهزم يف اأوكرانيا؟

يف ال��وق��ائ��ع، ف��اإن ال��والي��ات 

تعترب  التي  االأمريكية  املتحدة 

نف�سها قائدة النظام العاملي الذي 

تولد بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي 

وحلف وار�سو ال�سابقنينْ منذ العام 

العدواين  جموحها  ورغ��م   ،1990
الذي عاد ب�سكل اأو اآخر اإىل طريقة 

باالحتال  القدمية؛  اال�ستعمار 

الع�سكري املبا�رس، وت�سكيل الدمى 

احلاكمة يف البلدان التي �سيطرت 

الع�سكرية  القوى  باأعتى  عليها 

يف  م�سبوقة  غ��ري  ن��اري��ة  وب��ق��وة 

اأفغان�ستان  يف  كان  كما  التاريخ، 

اليوغ�سايف  واالحت���اد  وال��ع��راق 

�رسبات  تزال  وما  تلقت  ال�سابق، 

هيبتها  اهتزاز  اإىل  اأدى  متاحقة، 

اإىل  فلجاأت  وال�سيا�سية،  املعنوية 

بدورها  اختربت  بديلة،  ح��روب 

ال��ب��اردة، وهي  يف زم��ن احل��رب 

الناعمة،  احلرب  عليها  اأطلق  ما 

من  احتياطاتها  على  باالعتماد 

وّفرت  الذين  واالإرهابيني  املرتزقة 

القرن  ثمانينات  مطلع  منذ  لهم 

املا�سي كل اأ�سباب القيامة والدعم 

قواعد  يف  تدريبهم  عرب  املبا�رس، 

 ،»C.I.A« اال�ستخبارات االأمريكية

االأمريكية  الع�سكرية  القواعد  ويف 

اأن��ح��اء  خمتلف  يف  امل��ن��ت�����رسة 

م�ستلزمات  كل  وتوفري  ال��ع��امل، 

كانت  ال��ذي  النوعي،  الت�سليح 

ال�سعودية  العربية  اململكة  توفره 

وتغذيتها  العنا�رس،  جتنيد  عرب 

متت  ال  التي  التحريفية  باالأفكار 

اإىل االإ�سام احلنيف ب�سلة، وتقدمي 

لها  ي�سيل  التي  الهائلة  االأم��وال 

لعاب النفو�س املري�سة.

املتحدة  الواليات  كانت  واإذا 

قد حققت جناحات يف البداية، اإال 

اأنها ا�سطدمت باجلدار ال�سميك يف 

املعنوي  اهتزازها  فكان  �سورية، 

الع�سكري،  وحتى  وال�سيا�سي.. 

قيادة  �سورية  يف  اأن  لها  وتبني 

لعبت  التي  ال��دول  عن  خمتلفة 

معها يف ال�سابق.

املذهل،  ال�سوري  ال�سمود  اأمام 

حللفاء  النوعي  الثبات  ظل  ويف 

دم�سق من قوى املقاومة واملمانعة، 

امل��دى  يف  �سورية  حلفاء  ك��ان 

جمموعة  يف  خ�سو�سًا  االأب��ع��د، 

يبنون  و»�سنغهاي«،  »الربيك�س« 

الهيمنة  مواجهة  ا�سرتاتيجية 

انطاقًا  واالإمربيالية  االأمريكية 

وهنا  اأورا�سيا،  العامل  حمور  من 

ما  اإىل  اللجوء  وا�سنطن  كان على 

ميكن ت�سميته بالهجوم املعاك�س، 

يف حماولة ال�ستعادة الهيبة التي 

اأو  العراق  يف  �سواء  ترتنح  ب��داأت 

ال�سومال  يف  وحتى  اأفغان�ستان.. 

ال�سعوب،  بداأت  وقت  يف  واليمن، 

اأبعاد  تعي  العربية،  خ�سو�سًا 

املوؤامرة واال�ستهداف االإمربيايل – 

الرجعي – التكفريي – ال�سهيوين، 

متابعة  �رسوريًا  يكون  قد  وبهذا 

اأو  م�رس  يف  اجل��اري��ة  التطورات 

وتون�س،  ليبيا  يف  وحتى  اليمن، 

واأكرث من مكان يف العامل العربي.

وعليه، فاإن احلرب على �سورية 

واالأحداث االآن يف اأوكرانيا، وقبلها 

يف ج��ورج��ي��ا، وم���ا ي��ج��ري يف 

و�سد  اثيوبيا  وتهديدات  فنزويا، 

ويف  م�رس،  على  للتاأثري  النه�سة 

مبا  العامل،  من  منطقة  من  اأك��رث 

يجري  حيث  والهند،  ال�سني  فيها 

الما  ال���دالي  جمموعات  حتريك 

تكفريية،  »اإ�سامية«  وجمموعات 

التي حتاول فيها وا�سنطن ا�سعال 

يطلق  ما  اأو  بالوا�سطة  احل��روب 

الناعمة«،  »احلرب  حديثًا  عليه 

كل ذلك هو يف حقيقته عودة اإىل 

نوع من »احلرب الباردة«.

الرو�سي  املحلل  ي�ساأل  وهنا 

ت��ي��ودور ل��وك��ي��ان��وف: مل���اذا غزا 

فيتنام  ال�سابق  يف  االأمريكيون 

وال��ع��راق،  واأفغان�ستان  وك��وري��ا 

بعيدة  دول  وه��ي  ج���را،  وه��ل��م 

بذريعة  املتحدة،  ال��والي��ات  عن 

االأمريكية  امل�سالح  عن  الدفاع 

ُيطرح  وبالتايل  اال�سرتاتيجية؟ 

ال�سوؤال هنا: كيف ال يحق ملو�سكو 

باد  مع  نف�سه  ال�سيء  تفعل  اأن 

الرو�سي،  لاحتاد  ال��ت��واأم  تعترب 

لدى  اأن  موؤكداً  اأوكرانيا؟  كحال 

من  الكثري  وا�ستخباراتها  رو�سيا 

اإ�رسام  اأن  اإىل  ت�سري  التي  الوثائق 

النار يف كييف هدفه اإي�سال األ�سنة 

اللهب اإىل مو�سكو.

عملت  ملاذا  نفهم  قد  هنا  من 

تخريب  على  وا�سنطن  جماعة 

اإليه يف  التو�سل  الذي مت  االتفاق 

الرئي�س  بني  املا�سي  �سباط   21
بلد  يف  واملعار�سات،  االأوك���راين 

واأثنية  طائفية  برتكيبة  يتميز 

معقدة، باالإ�سافة اإىل دور تل اأبيب 

اختيار حزب اهلل للرّد 
في المكان والزمان 
المناسبْين وكمين 
العتيبة وصواريخ 

الجليل لجمت 
التصعيد الصهيوني

قو�ت ع�ضكرية رو�ضية تنت�ضر قرب �لأر��ضي �لأوكر�نية                                              )�أ.ف.ب.(
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مّثلت جزيرة القرم عرب التاريخ �ساحة 

�رساع بني االإمرباطوريات، ونقطة ت�سادم 

بني احل�سارات انتهت بحروب ومعاهدات 

من���ذ عه���د االإمرباطوري���ة الرومانية اإىل 

احلرب العثمانية الرو�سي���ة عام 1853م، 

والت���ي انتهت مبوؤمتر باري�س عام 1856م، 

ال���ذي اأكد عل���ى حيادية البح���ر االأ�سود، 

وحتّوله اإىل بحرية عثمانية ميدانيًا ولي�س 

قانوني���ًا، وا�ستعاد الرو����س نفوذهم عام 

1870م اأثناء احلرب الرو�سية - الفرن�سية. 
الرو�سي  االأمريك���ي -  يتكررال����رساع 

بعدما ا�ستدرجت اأمريكا عام 1979 االحتاد 

اأفغان�ست���ان، بعد ف�سل  اإىل  ال�سوفيات���ي 

االنقاب الذي دّبرته املخابرات االأمريكية 

على احلك���م ال�سيوع���ي، وقاتلت اجلي�س 

االإ�سامي���ني  ب�»املجاهدي���ن«  االأحم���ر 

ومتويل �سعودي كما ي���روي بريجن�سكي؛ 

م�ست�سار االأم���ن القومي االأمريكي االأ�سبق، 

اأفغان�ست���ان،  يف  ال�سوفي���ات  فانه���زم 

وانهارت االإمرباطورية ال�سوفياتية والكتلة 

اال�سرتاكي���ة يف العامل، واأعلن���ت اأمريكا 

نف�سها قائداً للعامل.

بعد عقدين م���ن الزمن �ساخت اأمريكا 

وانهزمت يف اأفغان�ستان والعراق، وها هي 

ترتنح يف �سورية منذ ثاث �سنوات، بعدما 

عج���زت يف اإخ�ساع اإي���ران واأعلنت هدنة 

معه���ا، واجتهت نحو رو�سي���ا، علّها تغرّي 

موقفها وترتك حمور املقاومة واملمانعة 

لت�سهيل اإ�سقاط �سورية واإنهاء ما تبّقى من 

مقاومة عربية - اإ�سامية يف لبنان، كما 

اأعادت اإحياء الثورة الربتقالية التي ولدت 

عام 2004 ثم خم���دت وُزّج بزعيمتها يف 

ال�سجن بُتهم مالية، وكان الهدف االأمريكي 

من اإعادة احلراك االأوكراين ما يلي:

- تهديد رو�سيا يف ف�سائها اال�سرتاتيجي، 

وال�رسب على خا�رسته���ا االأوكرانية وما 

متثله م���ن امت���داد ع�سك���ري واقت�سادي 

)امل�سانع والغاز..(.

- اإ�سع���ال احلرائق املتعددة حول رو�سيا، 

وح�سارها بح���ركات التمرد يف جورجيا 

واأوكراني���ا و�سم���ال القوق���از، باالإ�سافة 

اإىل بع����س احلراك املعار����س يف رو�سيا، 

ال�ستنزافه���ا وحتجيمه���ا واإعادتها دولة 

�سعيفة.

- �رسب حمور املقاومة واملمانعة، وك�رس 

التحال���ف امل�رسق���ي اجلدي���د املمتد من 

ال�سني ورو�سيا واإي���ران والعراق و�سورية 

عقائديًا  ولبنان، وال���ذي ي�سّكل حاج���زاً 

واقت�ساديًا اأمام التم���دد االأمريكي، ومعه 

االأوروبي.

- اختب���ار القوة الرو�سي���ة؛ هل جتاوزت 

مرحلة ال�سعف وا�ستعادت قوتها حلماية 

م�ساحله���ا، اأم اأنها دول���ة من دول العامل 

الثال���ث؛ تلب�س بدلة مرقطة تخبئ ج�سمًا 

هزيًا؟

وحترّ�سوا  االأمريكي���ون  فعله���ا  لق���د 

بال���دب الرو�سي يف عق���ر داره الإرجاعه 

التبعي���ة والتهمي�س، وكعادتهم  اإىل زمن 

ب���داأوا مرحل���ة القت���ال بالوكال���ة عرب 

ال�رسق  التكفرييني يف  اأدواتهم املتطرفني 

االإ�سام���ي، وبوا�سطة املتطرفني القوميني 

يف اأوكراني���ا، ب�سع���ارات »الدميقراطية« 

و»حق���وق االإن�س���ان« اخلادع���ة، وه���م 

يتحالفون م���ع اأكرث املمال���ك واالإمارات 

ظامية يف الع�رس احلديث.

وال�سوؤال: هل �سينقلب ال�سحر االأمريكي 

على ال�ساحر؟

راهن االأمريكيون على ال�سعف والرتدد 

الرو�س���ي وع���دم القدرة عل���ى املواجهة 

وت�ست���ت قواهم على اأك���رث من جبهة يف 

�سوري���ة واأوكرانيا وفنزويا وكوبا، لكنهم 

يغامرون و�سيدفعون االأثمان االآتية:

- اإحراج الرو�س ودفعه���م للتمو�سع يف 

دائ���رة العداء واملواجهة ب���دل احليادية، 

واإعطاء املح���ور العاملي املواجه الأمريكا 

نقاط قوة اإ�سافي���ة، فاإذا مل ينَحز الرو�س 

نهائي���ًا للتحال���ف مع هذا املح���ور فاإن 

املح���ور االأمريك���ي �سي�سع���ف يف نقاط 

املواجهة معه يف اإيران و�سورية ولبنان، 

مم���ا يري���ح ق���وى املقاوم���ة يف �ساحة 

املعركة.

- �سي�ستفيد الرو�س من املواجهة املبا�رسة 

يف اأوكراني���ا، فهي اأول اختب���ار حقيقي 

ال�سيا�سية  بوت���ني  ومي���داين ملنظوم���ة 

والع�سكري���ة، والتي تري���د ا�ستعادة دور 

رو�سيا ال�سيا�س���ي، والتعوي�س عن حلف 

وار�سو والكتلة ال�رسقية، بعدما ا�ستعادت 

رو�سيا العافية االقت�سادية.

- اأول مواجه���ة م���ع اأوروب���ا بعد خروج 

اأوروبا  )الرو����س( من  ال�سوفياتي  االحتاد 

ال�رسقي���ة، مما يهدد الكيان���ات االأوروبية 

احلالي���ة، فاإذا مّت تق�سي���م اأوكرانيا )�رسق 

وغ���رب( وانف�سل���ت الق���رم، �سيمّهد ذلك 

لتق�سي���م اإ�سباني���ا اأواًل، ع���رب احل���ركات 

االنف�سالي���ة الإقلي���م »البا�س���ك« واإقليم 

»كاتالونيا«، و�سيهدد الوحدة البلجيكية 

»الفلمن���ك« و»الوالوني���ون«، وال نن�سى 

تق�سيم دول البلق���ان، واملتوقع اأن تكون 

دول اأوروب���ا اأول اخلا�رسي���ن، الأن اأمريكا 

تورطها يف اأوكرانيا، ولن ت�ستطيع اأوروبا 

واأم���ريكا الدخول يف ����رساع ع�سكري مع 

رو�سي���ا، يف الوقت الذي ال ي�ستطيع حلف 

الناتو تاأمني ع�سكري���ني اإىل اأفغان�ستان، 

ومل ت�ستط���ع اأمريكا وق���وى التحالف من 

البق���اء يف الع���راق، وف�سل���ت يف ح�سار 

اإيران، وتراجعت نحو املفاو�سات النووية، 

يف الوق���ت الذي تعاين اأم���ريكا من اأزمة 

مالية يوؤّجلها الكونغر�س والرئي�س اأوباما 

من �سنة اإىل اأخ���رى، وترزح حتت الديون 

املالية الكربى لل�سني وغريها.

اأوكراني���ا  االأمريكي���ة يف  املغام���رة 

واحل�سابات اخلاطئ���ة واملتهورة �ست�سّب 

للم����رسوع  املقاوم���ة  ل�سال���ح حم���ور 

االأمريك���ي، الأن���ه ال خي���ار للرو����س اإال 

املواجهة وع���دم الرتاجع، فاأي هزمية يف 

اأوكرانيا �ستجعل من رو�سيا دولة هام�سية 

غري فاعلة ومنراً م���ن ورق، وهكذا تعامل 

معها اأوباما واالأوروبيون.

�سيتجه الرو�س نحو الت�سدد والتكتيك 

يف لعبة �سط���رجن �سيا�سية وع�سكرية لن 

يربح فيها االأمريكيون وحلفاوؤهم.

اأفول واخل�سارات  اإىل  الع�رس االأمريكي 

تتكاث���ر، ومل يب���ق اإال وه���م اخلوف من 

الهزائ���م  واأول  وحلفائه���م،  االأمريكي���ني 

االأمريكي���ة اأنها ت�ستخ���دم و�سائل بديلة 

ل�سن حروبها بطريقة ذكية ب�سبب عجزها 

عن القي���ام باحل���رب مبا����رسة ولي�ست 

امل�ستاأج���رة كالثكل���ى، ول���ن ي�ستطي���ع 

االأمريكيون ا�ستع���ادة زمام املبادرة على 

�ساحة العامل.

د. ن�سيب حطيط

| رئي�س الل�سو�سروسيا - أميركا.. الصراع الساخن
ك�صف��ت �صحيفة »رادي��كال« الرتكية 

ال�صع��ب  ح��زب  رئي���س  ع��ن  نق��ًا 

اجلمه��وري كم��ال كيليت�ص��دار اأوغلو 

قّدم��ت  الرتكي��ة  »اال�صتخب��ارات  اأن 

لرئي�س احلكومة رجب طيب اأردوغان 

املا�ص��ي  اأبري��ل  ني�ص��ان/   18 يف 

تقري��راً يعر�س العاق��ات امل�صبوهة 

ب��ن رج��ل االأعم��ال ر�ص��ا ���راف 

وظاف��ر  غول��ر  معم��ر  والوزيري��ن 

م��ن  اأردوغ��ان  ت�صاغلي��ان، ويح��ذر 

اإمكانية ا�صتخ��دام ذلك �صد احلكومة 

يف ح��ال انك�ص��اف االأم��ر«. وقال��ت 

احلكوم��ة  رئي���س  »لك��ن  ال�صحيف��ة 

حتّول اإىل رئي�س لل�صو�س«، م�صيفة 

اأن »الت�صجيل الذي ظهر مع ابنه بال 

هو حقيقة توازي وجود نهر بور�صوك 

اأن  لل���س  ميك��ن  ال  االأنا�ص��ول،  يف 

يك��ون رئي�ص��ًا للحكوم��ة«. بدوره��ا 

ت�صاءل��ت �صحيف��ة »ميلليي��ات« عما 

اإذا كانت ل��دى اأردوغان ا�صرتاتيجية 

للخ��روج م��ن اأزم��ة امل�روعية التي 

»اأردوغ��ان  اأن  واأجاب��ت  يواجهه��ا؟ 

ي�صع��ى اإىل ذل��ك م��ن خ��ال اعتب��ار 

�صن��دوق االق��رتاع مبنزل��ة الرد على 

م��ا يواجه��ه، وتاأ�صي�س دول��ة قمعية 

بوا�صط��ة قوانن االإنرتن��ت والق�صاء 

واال�صتخبارات«، م�صرة اإىل اأن »مثل 

هذا النظ��ام لن يحم��ي اأردوغان وال 

حزب العدالة والتنمية«، ومعتربة اأنه 

»ال ميك��ن لرتكيا اأن تك��ون �صعودية 

الع��امل،  عل��ى  تنغل��ق  واأن  اأخ��رى 

واأردوغ��ان ال ي�صتطيع قي��ادة الباد 

عرب املحافظن وحدهم«.

| االأردن بدل تركيا
لفت م�س���در ع�سك���ري اأردين اإىل اأن 

االأو�ساع الت���ي يواجهها النظام يف 

تركيا حّولت االأردن اإىل ممر اأ�سا�سي 

لعمليات تهري���ب ال�ساح واملرتزقة 

نح���و االأرا�سي ال�سوري���ة، كا�سفًا اأن 

عّم���ان تتعر�س ل�سغ���وط �سعودية 

واأمريكية كبرية للقبول بهذا الو�سع، 

خ�سو�سًا بع���د االن�سغال الذي وقع 

فيه نظام اأردوغان.

| خمطط خلف�س 
�سوت االأذان ف�ي القد�س

ح������ّذرت »ال��ه��ي��ئ��ة االإ���ص��ام��ي��ة 

ال��ق��د���س  ل��ن�����رة  امل�����ص��ي��ح��ي��ة   -

واملقد�صات« من خمطط  جديد لبلدية 

اإىل  ال��ق��د���س، ي��ه��دف  االح��ت��ال يف 

م�صاجد  يف  االأذان  �صوت  تخفي�س 

تخفي�س  بدعوى  املقد�صة،  املدينة 

ما ت�صفه ب�»ال�صجيج«.

واأك��دت الهيئ��ة اأن »كل ي��وم ت�صه��د 

مدين��ة القد�س تط��وراً خطراً ونوعيًا 

يف عملي��ة انته��اك حرم��ة امل�صاجد 

وقد�صيتها، وما ه��ذا املخطط االأخر 

وال��ذي ي�صتهدف تخفي���س االأذان اإال 

تتمة لله��دف اليهودي االأكرب بتهويد 

القد���س وطم�س معامله��ا االإ�صامية 

والعربي��ة، واإب��راز الطاب��ع اليهودي 

فيها«.

هل ينقلب ال�سحر الأمريكي على ال�ساحر؟

من هنا   وهناك
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وحماولة ال�سهاينة اال�ستثمار عليها 

احلروب  من  ملزيد  عادتهم،  هي  كما 

الوقائع  ت�سري  االأمكنة، حيث  كل  يف 

مليون  ن�سف  من  اأكرث  هناك  اأن  اإىل 

ي��ه��ودي اأوك���راين يف »اإ���رسائ��ي��ل«، 

حول  �رسوريًا  ال�سوؤال  ي�سبح  وهنا 

برنار هرني  ال�سهيوين  وجود  معنى 

كييف  يف  املتظاهرين  و�سط  ليفي 

التمرد  يف  يهود  اأعمال  رجال  ودور 

االأوكراين!

الت�سعيد  ب��ني  راب���ط  م��ن  ه��ل 

اأوكرانيا  يف  ال�سهيوين   – االأمريكي 

والت�سعيد »االإ�رسائيلي« يف �سورية، 

واح��د  اأ���س��ب��وع  يف  �سهدنا  ح��ي��ث 

جلرحى  نتنياهو  بنيامني  احت�سان 

امل�سلحني ال�سوريني يف م�ست�سفيات 

على  والغارة  »االإ�رسائيلي«،  العدو 

موقع حلزب اهلل على احلدود ال�سورية 

- اللبنانية.

الت�سعيد  اأن  اإىل  ت�سري املعطيات 

»االإ�رسائيلي« يف �سورية ولبنان مت 

لكن  واأوروبي،  اأمريكي  اأخ�رس  ب�سوء 

رد حزب اهلل ببيان وا�سح حول رده 

اللذين  والزمان  املكان  يف  املحتمل 

ال�رسبة  ثم  املقاومة،  تختارهما 

يف  امل�سلحة  للع�سابات  الهائلة 

التي  وال�سواريخ  العتيبة،  كمني 

اأ�سابت مواقع ع�سكرية »اإ�رسائيلية« 

الت�سعيد  جلمت  اجلليل،  يف  هامة 

ال�سهيوين.

اأم���ا يف اأوك��ران��ي��ا، ف��ك��ان ال��رد 

البداية من �سبه جزيرة  الرو�سي يف 

ثمة  الرو�سي  اجل��ارور  ويف  القرم، 

اأوراق كثرية خلطط املواجهة..

ملاذا كل هذا الت�سعيد؟

وهي  متامًا،  تت�سح  حقيقة  ثمة 

الكبري  قرارها  �سورية ما�سية يف  اأن 

باأن التوازن االإقليمي حتققه املقاومة 

يف  وان��ت�����س��اره��ا  دم�سق  و���س��م��ود 

مواجهة امل�رسوع االأمريكي.

وثمة من بداأ يف الغرب االأوروبي 

 - االأم��ريك��ي  امل�����رسوع  اأن  يكت�سف 

املعقدة  اأوكرانيا  لتق�سيم  ال�سهيوين 

برتكيبتها الطائفية االأثنية )كاثوليك 

– اأرثوذك�س(، �ستتدحرج ككرة الثلج 
الغربية؛  اإىل  ال�رسقية  اأوروب���ا  من 

 – كاثوليك  اأرثوذك�س،   – كاثوليك 

التق�سيم �سيطيح  اإن  اأي  بروت�ستانت، 

بكل اأوروبا، ما يعني اأننا يف ال�سهرين 

اأمام اختبارات قوة  املقبلني �سنكون 

ُتفتح فيها كل اجلروح، وبالتايل  قد 

قد يكون احلل قريبًا. 

حيث  ي���ربود،  ت��ط��ورات  تابعوا 

للم�رسوع  ال��ك��ربى  ال�رسبة  ��ه  ت��وجَّ

ال�سيطاين بتحويل القلمون اإىل »تورا 

بورا ال�رسق االأو�سط«.

اأحمد زين الدين
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حكم بالغرائز
يف ذروة الت�صتت العربي مرّر ال�صهاينة 

طرحًا يف الكني�صت باأن تنقل الو�صاية على 

املقد�صات يف القد�س ال�رشيف من الأردن اإىل 

الإدارة »الإ�رشائيلية«، وعلى ما يبدو فاإن 

اأكرث من هدف ا�صرتاتيجي تريد »اإ�رشئيل« 

حتقيق���ه، واإن كان اجلوه���ر املبا����رش هو 

ال�صتيالء على املقد�صات، ل �صيما الأق�صى 

ال�رشيف، ال���ذي يوجد ب�صدده م�رشوع اأمام 

الكني�صت لتجزاأته ن�صفني؛ ي�صتويل اليهود 

على اأحد ال�صطرين ويرتك الآخر للعرب.

كان رد فعل جمل�س النواب الأردين على 

ا�صتدراج الفع���ل »الإ�رشائيلي« يف مكانه 

من حي���ث ال�صكل؛ باأن طلب ط���رد ال�صفري 

»الإ�رشائيل���ي« يف تو�صي���ة غ���ري ملزمة 

للحكومة، وه���ي بالأ�صل التو�صية الثالثة 

م���ن نوعها، ومل تعره���ا احلكومة الأردنية 

اأدن���ى اهتم���ام، و�ص���اع �ص���وت الإجماع 

النياب���ي يف بحر »املون���ة« بوعود الغاز 

امل�صتوىل عليه من حقول البحر املتو�صط، 

ويف اأنهار التن�صيق الأمني وال�صتخباراتي 

املكرَّ�س يف اتفاقية »وادي عربة«.

�صيم���ا  ل  ال�صهاين���ة،  اأراده  م���ا  اإن 

»الليك���ود« بزعام���ة نتنياهو، م���ن اإلقاء 

ح�ص���ى الو�صاية يف زم���ن ال�صتيطان غري 

املتوق���ف، معرفة درجة ال�صب���ات العربي 

ب�صاأن املقد�صات، �صيم���ا اأن مبادرة العرب 

ذات املن�صاأ ال�صهي���وين واقعًا حول تقدمي 

فل�صطني اأر�ص���ًا على »املائ���دة«، رف�صها 

الوح�س ب�صالفة.

لق���د جنح ح���زب نتنياه���و يف اختبار 

والفل�صطيني  عموم���ًا  العرب���ي  ال�صب���ات 

خ�صو�صًا، فاجلميع ي���درك اأن »اإ�رشائيل« 

ت�صع���ى دومًا عندما يك���ون لديها م�رشوع 

تنفي���ذي اإىل معرف���ة مدى ثب���ات اأعدائها، 

ولو اأنهم »افرتا�صيون«، على مواقف لزوم 

احلال.

األي����س غريبًا اأن ل يحرك العرب �صاكنًا، 

ل �صيما اأولئك املت�صدق���ني بالإ�صالم دينًا، 

وقد جعل���وا اأنف�صهم اأو�صي���اء على الدين 

لدرجة تكفري كل الآخرين؟

األي�س معيب���ًا على احلكوم���ة الأردنية 

املعني���ة مبا�رشة بالق�صي���ة )ولو مل تكن 

كذلك وتخ����رش قيمة معنوي���ة لكانت يف 

�صبات كما البقية( اأقله اأن ت�صتدعي ال�صفري 

لكرام���ة جمل�س  حفظ���ًا  »الإ�رشائيل���ي« 

النواب؛ اأي ال�صعب الذي اختاره؟

األي�س ع���اراً على حكومت���ي غزة ورام 

اهلل اأن يت�رشف���ا وكاأنهما غري معنيني مبا 

حدث، وما ح���دث  هو يف احلقيقة والواقع 

والتوقيت جليل جداً؟

يف احلقيقة والواقع، اإذا بقي حاملو ا�صم 

العرب من املحيط اإىل اخلليج يرون الفعل 

»الإ�رشائيلي« بعني ع���دم الكرتاث، اإل اإذا 

ح�صل يف فرا�س كل منهم، فاإنهم ي�صتحقون 

اأن يحكموا بغرائزهم.

يون�س

كمين »الغوطة«.. ومفاجآت »حزب الله«
تت�صارع وترية العمليات الع�صكرية 

ب�صكل  ي��رود  يف  ال�����ص��وري  للجي�س 

بلدة  على  وحداته  �صيطرة  عقب  لفت 

اأحد  ال�صحل بالكامل ومرتفع الكويتي؛ 

املدينة،  يف  ال�صرتاتيجية  النقاط  اأهم 

علني  »اإ�رشائيلي«  دخول  مع  مرتافقة 

مرة اأخرى على خط املواجهات الدائرة، 

مواقع  �صد  نفذها  التي  بالغارة  متّثل 

اللبنانية  احلدود  على  اهلل«  ل�»حزب 

»اإ�رشائيل«  اأرادتها  والتي  ال�صورية،   –
- وف��ق و���ص��ف م��راق��ب��ني دول��ي��ني - 

عة  املتوقَّ درع��ا  ملعركة  »متهيدية« 

باجتاه  امل��زع��وم  امل�صلح  والهجوم 

دم�صق، و«فرملة« لالإجنازات امليدانية 

ال��وح��دات  ت�صجلها  التي  املتالحقة 

»حزب  ومقاتلو  ال�صورية  النظامية 

اهلل« يف القلمون، لياأتي كمني العتيبة 

�صدمة  مبنزلة  ال�رشقية  الغوطة  يف 

وال�صتخبارية  الأمنية  الدوائر  اأقلقت 

ر�صالة  اعترته  التي  »الإ�رشائيلية«، 

اأوليًا  ورّداً  الأهمية،  بالغة  حتذيرية 

من قَبل احلزب على تدخلها الع�صكري 

ال�صورية، خ�صو�صًا  املبا�رش يف احلرب 

اأن ب�صماته يف الإعداد للكمني وا�صحة، 

يف الوقت الذي نّبه فيه م�صوؤول اأملاين 

رفيع امل�صتوى »اإ�رشائيل« عر ال�صفري 

�صتواجه  اأن��ه��ا  ب��رل��ني،  يف  الأم��ريك��ي 

اإذا  بح�صبانها  لي�صت  خطرية  مفاجاآت 

واأن  اهلل«،  »ح��زب  مع  بحرب  دخلت 

كمني الغوطة هو اأول الغيث، حمذراً - 

اإىل تقديرات ا�صتخبارية - من  ا�صتناداً 

اأن املنازلة املقبلة مع مقاتلي احلزب 

�صتكون يف عقر دار »اإ�رشائيل«.

يف  العتيبة  كمني  تنفيذ  عقب 

الغوطة ال�رشقية، والذي اأّدى اإىل �صحق 

م�صلحيه  اأع��داد  جتاوزت  م�صلح  رتل 

�رشق  باجتاه  ي�صري  كان   ،175 عتبة 

خلفي  بهجوم  القيام  بهدف  القلمون 

على وحدات اجلي�س ال�صوري و»حزب 

اهلل«، للتخفيف من ال�صغط الع�صكري 

الدوائر  ُهرعت  يرود،  م�صلحي  على 

درا�صة  اإىل  »الإ�رشائيلية«  الأمنية 

ر بليل، والذي يدل  هذا الكمني الذي ُدبِّ

اإعداده،  على حرفية فائقة يف طريقة 

الع�صكرية  ال�صوؤون  مبحلل  حدا  ما 

الت�صديد  اإىل  »هاآرت�س«  �صحيفة  يف 

اأمامه،  ملّيًا  التوقف  ���رشورة  على 

ا�صتدراج  كيفية  لناحية  خ�صو�صًا 

و»ح��زب  ال�صوري  اجلي�س  مقاتلي 

اأفراده اإىل  اهلل« للرتل امل�صلّح بكامل 

الأ�صعة  ا�صتخدام  عر  املحتم،  املوت 

حتت احلمراء؛ اأحد اأكرث الأمور تعقيداً 

بالن�صبة ل�»اإ�رشائيل«.

اخلراء  اأح��د  نّبه  بالأمر،  وربطًا 

اأن  م��ن  الفرن�صيني  الع�صكريني 

اإذا  فادحًا  خطاأ  �صرتتكب  »اإ�رشائيل« 

دخلت بحرب مع »حزب اهلل«، وك�صف 

اأن ا�صرتاتيجية احلزب للحرب املقبلة 

مع »اإ�رشائيل« تت�صمن غرف عمليات 

و�صيتخللها  جبهة،  من  اأك��رث  تدير 

تلك  باأهميتها  تفوق  �صواريخ  اإطالق 

التي ا�صتخدمها اإبان حرب متوز 2006، 

اأه��داف  باجتاه  امل��رة  هذه  �صتنطلق 

و�صفها  حيوية  ومن�صاآت  ع�صكرية 

ب�»احل�صا�صة جداً«، م�صرياً اإىل ح�صول 

»ياخونت«  �صواريخ  على  احل��زب 

اأكدتها  معلومات  املتطورة..  الرو�صية 

الأمريكية،  تربيون«  »وورلد  �صحيفة 

اهلل«  »ح��زب  اأن  على  �صددت  حيث 

ال�صاحلي  الدفاع  نظام  على  ح�صل 

P800 الذي ت�صلمته دم�صق من رو�صيا، 
قائد  ل�صان  على  جاء  حتذير  اأعقبها 

)ايلي  حيفا  يف  البحرية  القاعدة 

من  التخفيف  مغبة  م��ن  �صارفيت( 

الذي ي�صّكل تهديداً  الأمر،  خطورة هذا 

»الإ�رشائيلي«  البحرية  ل�صالح  كبرياً 

وي�صله بالكامل.

م�صوؤول اأملاين رفيع امل�صتوى نّبه 

االستخبارات األميركية: 
كمين الغوطة الشرقية 

رّد موجع مزدوج على 
»إسرائيل«.. ومن 
خلفها السعودية

جثث �مل�سلحني �لذين كانو� ي�سريون باجتاه �سرق �لقلمون للقيام بهجوم خلفي على وحد�ت �جلي�ش �ل�سوري                )�أ.ف.ب.(

أحــداث
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مع  مزمنة  خ�صومة  من  يعاين  البع�س  كان  اإذا 

املقاومة، ويعتقد اأن بيانًا وزاريًا حلكومة قد ل تعّمر 

اأ�صهراً باإمكانه اأن يغري من واقع »معادلة املقاومة«، 

اللغة  »�صيبويه  اأن  يثبت  الأر����س  على  فالواقع 

بيان  اأبلغ  ي�صيغ  اأن  قادر  ا�صُتحت�رش  لو  العربية« 

وزاري، لكنه اأعجز من اأن ميحي حرفًا واحداً من فكر 

اأي رجل لبناين �صيادي مقاوم.

و«الإخ��راج  ال���وزاري،  البيان  عن  النظر  ب�رشف 

نتوقف  الفريقني،  وج��ه  م��اء  يحفظ  ال��ذي  الالئق« 

ذكر  عدم ممانعته  قزي  �صجعان  الوزير  ت�رشيح  عند 

الدولة«..  �صلطة  حتت  تكون  اأن  »���رشط  املقاومة، 

للوزير  لأّدينا  اجلي�س«،  مع  ب�»التن�صيق  قالها  لو 

منذ  حا�صل  حت�صيل  التن�صيق  هذا  لأن  التحية،  قزي 

الثمانينات وتر�صخ عامي 2000 و2006، لكن اأن يربط 

باأي جمل�س  فاأوىل  وزراء،  بقرار من جمل�س  املقاومة 

وزراء تتقا�صمه حما�ص�صة القوى ال�صيا�صية التي تدار 

اأوًل،  اجلي�س  عن  يده  يرفع  اأن  اخل��ارج،  من  بع�صها 

وي�صمح له يف املا�صي واحلا�رش وامل�صتقبل اأن يدافع 

عن نف�صه ويوقف النتهاكات »الإ�رشائيلية« اليومية.

املقاومة يا معايل الوزير قزي »ر�صالة �صيادية« 

ولي�صت ميلي�صيا فاحتة على ح�صابها، وها هي �رشعت 

كافة مناطقها للجي�س اللبناين وقوى الأمن الداخلي، 

لكن قوة املقاومة يا معاليكم هي يف �رشّية عنا�رشها 

وت�صكيالتها، ويف خمازن اأ�صلحتها و�صواريخها، ويف 

جمتمعًا  بلحظات  حُتوِّل  التي  الع�صكرية  تكتيكاتها 

وخدمات  مقاتلة  ع�صكرية  ق��وى  اإىل  كاماًل  مدنيًا 

لوج�صتية، ولو اأن املقاومة جاهرت يف العامني 2000 

اأنها خا�صعة  وبعدهما،  وبينهما  قبلهما  وما  و2006، 

لكانت  مبا�رشة،  اللبناين  وللجي�س  الدولة  ل�صلطة 

التابعة  الع�صكرية  الثكنات  كافة  دمرت  »اإ�رشائيل« 

للجي�س؛ متامًا كما دّمرت اجل�صور والبنى التحتية.

املقاومة يا معايل الوزير، مهند�س وطبيب، وحريف 

ومزارع، جميعهم يعملون ب�صكل طبيعي �صمن جمتمع 

مدين، ل فرق بينهم ب�صيء �صوى مبهام كل منهم متى 

نزلوا �صاحة املعركة، ول حاجة بنا لأن ن�رشح املزيد، 

طاملا هناك من يناق�س ا�صرتاتيجية دفاعية بديلة عن 

املقاومة و�صالحها وهو يدرك اأنه لدينا ب�صع طائرات 

متوقفة  ال�صتقالل،  عيد  ل�صتعرا�س  هنرت«  »هوكر 

اأي  وباإمكان  املهرتئ،  »الإترنيت«  من  هنغار  داخل 

عابر �صبيل اأن يتفرج عليها.

اأي »بيان وزاري من ورق«  وختامًا، ومبعزل عن 

اعتدنا عليه من�صوخًا منذ ع�رشات ال�صنني من حكومة 

النا�س  منه خلدمة  واحد  بند  دون حتقيق  اأخرى  اإىل 

لبناين،  �صالح  املقاومة  ف�صالح  همومهم،  واحت�صان 

ال�صالح  نزع  قبل  يكون مو�صوع بحث  اأن  العار  ومن 

كل التعديالت اللغوية ال تلغي معادلة المقاومة 
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n ماذا ميكن اأن تقدم فرن�صا؟
ت�صاءل خب���ري ع�صكري عما ميكن 

اأن تقّدمه فرن�صا للجي�س اللبناين 

من اأ�صلحة وعتاد ع�صكري، يف ظل 

حكم فرن�ص���وا هولند، الذي يوجد 

يف حكومت���ه اأكرث م���ن 18 وزيراً 

�صهيوني���ًا، ومن اأ�ص���ول يهودية، 

واأع�صاء يف املحافل املا�صونية؟

n ملف كبري
بد�أت �أو�ش��اط �شمالية جتميع ملف 

ع��ن خمالف��ات وزير من��ذ �أن كان 

موظف��ًا، عقاريًا ومالي��ًا و�شلوكيًا 

ووظيفيًا، وم��اذ� فعل يف �أكرث من 

منطقة ومكان خدم فيهما..

n »اآذاريون« يتمنون انت�صار 
الأ�صد

اأكد م�صدر قيادي م�صيحي من قوى 

الثامن م���ن اآذار، اأن اأعداداً كبرية 

كوادر  وبع�صهم  »القواتيني«،  من 

هامة، يت�صلون به، ليطمئنوا على 

التطورات ال�صورية، ول�صانهم يلهج 

بالتمنيات لنت�صار الرئي�س ب�صار 

الأ�صد على اأعدائه.

n ملاذ ال�صكوت؟
لوحظ �أن نقابتينْ معنّيتينْ مل تتخذ� 

�أي موق��ف ب�ش��اأن �ملو�جه��ة ب��ي 

زميلة يومية ومرج��ع كبري ووزير، 

كم��ا مل حت��ّركا �شاكنًا ح��ول �لأمر 

�لذي وّجهه قائد حمور يف طر�بل�س 

�إىل �أ�شح��اب حمط��ات »�ل�شتاليت« 

مبنع بث حمطة تلفزيونية.

n بعد خطاب �صليمان
لوح���ظ اأن���ه بعد خط���اب رئي�س 

اجلمهوري���ة يف الك�صليك و»اللغة 

اخل�صبية«، ع���ادت مداولت جلنة 

�صياغة البي���ان الوزاري اإىل نقطة 

ال�صفر، بع���د اأن راجت على مدى 

اأكرث م���ن اأ�صبوع اأج���واء التفاوؤل 

باإجناز البيان ب�رشعة.

n ُغيِّب اجلي�س عن ثالوثه
يف معادل��ة رئي���س �جلمهورية يف 

خطابه �لك�شليكي، لوحظ �أنه �أ�شقط 

من »ثالوثه �لذهبي« �لذي طرحه، 

»�جلي���س«، فل��م ي��اأت عل��ى ذكره، 

م��ع �أنه ي�ش��كل �ملوؤ�ش�ش��ة �لوطنية 

وح��دة  ع��ن  تع��ر  �لت��ي  �لك��رى 

�للبنانيي و�نتمائهم �لوطني.

n »رامبو«
ال���وزراء  م���ن  ع���دد  ا�صتغ���رب 

و�صيا�صية  نيابي���ة  و�صخ�صي���ات 

تعامل  الت���ي  الطريقة  ونقابي���ة 

بها وزي���ر الداخلية والبلديات مع 

اأ�صح���اب وموظف���ي وم�صتخدمي 

�رشكات الغاز يف منطقة بئر ح�صن، 

خ�صو�صًا جله���ة اللغة التهديدية 

الت���ي ا�صتعملها، م���ا حدا ببع�س 

امل�صتخَدمني اأن ي�صفه ب�»رامبو«.

قــــال ـُ ي
القرى الحدودية العكارية محط أنظار 

المجموعات المسلحة
منذ اأن ا�صتعاد اجلي�س ال�صوري 

مدين���ة الق�صري يف ريف حم�س، مل 

يع���د ملنطقة �صمال لبنان، ل �صيما 

عا�صمته طرابل����س، وعكار، وظيفة 

تقوي�س  ُت�صه���م يف  ا�صرتاتيجي���ة 

ال�صتق���رار ال�صوري بعد قطع طريق 

املمتد  امل�صلحة  املجموعات  اإمداد 

بني طرابل����س - اأكروم العكارية - 

الهرمل - الق�صري، وخط الإمداد هذا 

لي����س خطًا وهمي���ًا، بدليل توقيف 

لة  باخرة »لط���ف اهلل - 2« املحمَّ

مرف���اأ  اإىل  واملتجه���ة  بال�ص���الح 

طرابل�س، وقد تك���ون هذه الباخرة 

»غي�صًا من في�س«.

وم���ا كان ا�صتمرار ال�صتباكات 

امل�صلحة التقليدي���ة يف الفيحاء 

قب���ل ولدة »احلكومة ال�صالمية« 

ال�صيا�ص���ة  يف  لتوظيفه���ا  اإل 

املحلية، خ�صو�صًا من اأجل عودة 

اًل ببع�س  »تيار امل�صتقب���ل« ممثَّ

»�صق���وره« اإىل ال�صلط���ة، ع���ر 

افتعال احل���وادث الأمنية لتاأليب 

الراأي العام �صد احلكومة ال�صابقة، 

وت�صويره���ا باأنه���ا عاج���زة عن 

�صب���ط الو�صع الأمني يف عا�صمة 

ال�صمال.

اليوم، وبعد عودة »امل�صتقبل« 

واإ�صن���اد  »ال�رشاي���ا«  اإىل 

تعن���ى  الت���ي  ال���وزارات 

والق�صائية  الأمنية  بال�صوؤون 

اإىل »التي���ار الأزرق«، تب���ّدل 

الأمن���ي يف طرابل�س  الو�صع 

بع�س ال�صيء نح���و الأف�صل، 

املواطنني  خم���اوف  و�ص���ط 

بعد  ال�صتب���اكات،  من عودة 

اخلالف بني مكونات احلكومة 

العتيدة على البيان الوزاري، 

وما يرف���ع من�صوب املخاوف 

تنامي »التيارات التكفريية« 

الثاني���ة  العا�صم���ة  يف 

وحميطها، وتورُّط بع�س هذه 

التي���ارات يف ال���دم ال�صوري، 

املجموعات  دع���م  من خالل 

التابع���ة لتنظيم »القاعدة«، 

وتاأم���ني البيئة احلا�صنة لها 

حتت �صعار »دعم اأهل ال�صنة«.

ل ريب اأن هذه »البيئة« ُت�صهم 

يف منح التكفريي���ني حرية كبرية، 

اإذا ق���رروا ا�صتخدام بع�س املناطق 

ال�صتقرار  ل�صته���داف  ال�صمالي���ة 

ال�ص���وري، م���ن خ���الل تاأمني مالذ 

اإ�صافة  اآمن للمجموعات امل�صلحة، 

اإىل ت�صهيل عب���ور »مقاتليها« اإىل 

اجل���ارة الأقرب، ع���ر بع�س القرى 

احلدودية العكارية، ل �صيما بعدما 

اأحك���م اجلي�س ال�ص���وري �صيطرته 

على قري���ة ال�صح���ل يف القلمون، 

اإىل قرية فليطة،  اأنظ���اره  وتوجيه 

التي �صيوؤدي �صقوطه���ا اإىل اإحكام 

الطوق حول مدين���ة يرود، وقطع 

الطريق على امل�صلحني بني يرود 

اللبناين،  البقاع  وبلدة عر�صال يف 

الأمر الذي يدفع املتحم�صني للقتال 

واأخواتها،  »القاع���دة«  لواء  حتت 

باأن ي�صلك���وا معراً اآخر غري طريق 

»عر�صال - يرود«.

ت�ص���ري  ال�صي���اق  ه���ذا  ويف 

املعلومات اإىل اأن اأبرز خطوط اإمداد 

امل�صلح���ني يف احلدود ال�صمالية - 

الرمان  ال�رشقية هو خ���ط »خربة 

- تلكلخ« و»اخلرب���ة« هي قرية 

لبناني���ة مهج���ورة، وممت���دة اإىل 

ال�صطر الثاين م���ن احلدود، وواقعة 

بني قريتي »العوينات« و»رّماح« 

العكاريت���ني، وتوؤكد املعلومات اأن 

و�صول الن���ريان ال�صورية اإىل بع�س 

الواقعة  اللبنانية  احلدودية  القرى 

على احل���دود ال�صمالية - ال�رشقية 

هو نتيجة حتمية لت�صلل امل�صلحني 

ال�صورية،  اإىل منطق���ة »تلكل���خ« 

ي���ن  املحا�رشَ نظرائه���م  لن����رشة 

يف منطقت���ي »ال���زارة« و»قلعة 

احل�صن«.

ويف ال�صي���اق عين���ه، يك�ص���ف 

وا�صرتاتيج���ي  ع�صك���ري  مرج���ع 

عن ت�صل���ل بع����س امل�صلحني اإىل 

»تلكل���خ« وريفه���ا ع���ر طري���ق 

»عر�ص���ال - اللبوة - الهرمل 

العكارية«،  اأك���روم  جبال   -

اأحكم اجلي�س  ل �صيما بعدما 

ال�صوري الط���وق على يرود، 

�صلبية  ارت���دادات  من  حمذراً 

نتيجة  احلدودية  القرى  على 

ال�صيادة  عل���ى  العت���داءات 

ال�صورية، وداعيًا املعنيني اإىل 

لتجنيب  باملقت�ص���ى  القيام 

»دوامة  احلدودي���ة  املناطق 

عنف« قبل فوات الأوان.

بالتاأكي���د، بدا جلي���ًا اأن 

ال�صوري يحقق تقدمًا  اجلي�س 

ملحوظ���ًا يف حرب���ه عل���ى 

الإره���اب، فبع���د ا�صتع���ادة 

اأن »يرود«  »الق�صري« يبدو 

�صتلقى امل�ص���ري عينه، وهنا 

ال�ص���وؤال املهم: »ماذا �صيكون 

دور امل�صلحني املوجودين يف جرود 

وكيف  م�صتقباًل«؟  و�صواها  عر�صال 

�صيكون التعاط���ي الر�صمي معهم؟ 

وه���ل تعم���ل الأجه���زة املخت�صة 

بعدما  ومكافحتهم،  تطويقهم  على 

باتوا ي�صكل���ون خطراً حقيقيًا على 

اأما بغري ذلك  اللبن���اين؟  املجتمع 

م���ن العمليات  ف�صن�صه���د مزي���داً 

النتحارية.

ح�صان احل�صن

ما هو الدور المستقبلي 
للمسلحين الموجودين 
عند الحدود اللبنانية - 
السورية؟ وكيف سيتم 

التعاطي »الرسمي« 
معهم؟

لبنانيات

جنود �سوريون مي�ّسطون منطقة حدودية مع �سمال لبنان

) العدد 301(  اجلمعة - 7 اآذار - 2014

بقدرات  ال�صتخفاف  من  »اإ�رشائيل«  بدوره 

مع  مفرَت�صة  ح��رب  اأي  يف  اهلل«  »ح��زب 

نخبوية«  »اأدمغة  اأن  اإىل  ولفت  مقاتليه، 

اجلبهة  ع��ل��ى  اإدخ��ال��ه��ا  مت  احل���زب  م��ن 

املحتلة  فل�صطني  مع  اللبنانية  احلدودية 

اأن الأخطر - وفق  اإل  لإدارة احلرب املقبلة، 

اجلي�س  �صيواجه  الذي   - الأملاين  امل�صوؤول 

قيادة  اإجناز  هو  املرة،  هذه  »الإ�رشائيلي« 

»حزب اهلل« خلطة ا�صرتاتيجية حمَكمة اأتت 

نتاج �صنوات من تخطيط »اأدمغة«، وتق�صي 

املحتلة،  فل�صطني  �صمال  اإىل  املعركة  بنقل 

اأن   - ا�صتخبارية  تقارير  نقاًل عن   - كا�صفًا 

احلرب  انتهاء  عقب  عمدوا  احلزب  مقاتلي 

الأخرية مع »اإ�رشائيل« اإىل حفر خنادق على 

�صبكات  وا�صتحداث  اجلنوبية  احلدود  طول 

منظومة  خ��رق  باإمكانها  متطورة  ات�صال 

والتاأثري  »الإ�رشائيلي«،  اجلي�س  ات�صالت 

دون  من  امليداين،  وحداته  �صري  على  الكبري 

اإىل ح�صولهم على �صواريخ  الإ�صارة  اإغفاله 

م�صادة للطائرات، اإل اأنه اأكد اأنه �صيكون لها 

الأثر الكبري يف خلخلة قواعد اللعبة، مدرجًا 

الكا�رشة  »ال�صواريخ  عنوان  حتت  اإياها 

للتوازن«.

جهاز  ���رشّب��ه  م��ا  ووف��ق  املح�صلة،  يف 

ال�صتخبارات الأمريكيFBI ، فاإن كمني الغوطة 

مزدوجًا  موجعًا  رداً  اعتباره  ميكن  ال�رشقية 

ال�صعودية،  خلفها  وم��ن  »اإ���رشائ��ي��ل«  على 

م�صلحي  قتلى  من  كبرية  اأع��داداً  »اإن  حيث 

الرتل ال�صخم هم �صعوديون«، مع اإ�صارته اإىل 

الكمني »امللحق« الذي نفذه اجلي�س ال�صوري 

اأ�رش  اإىل  اأف�صى  والذي  اهلل«،  ومقاتلو »حزب 

املجموعة،  �صائر  و�صحق  �صعوديني  �صباط 

الع�صكري  اإغفال ما �صي�صكله احل�صم  من دون 

ل�»اإ�رشائيل«  قا�صية  �رشبة  من  ي��رود  يف 

الق�صري،  اإىل »نكبتهم« يف  ت�صاف  وحلفائها 

والتي ما زالت ماثلة يف الأذهان.

ماجدة احلاج

وها  وخارجها،  املخيمات  داخل  من  الغريب 

باأن  تهددان  و»الداع�س«  »الن�رشة«  هي 

من  والبع�س  منهما،  كل  اأجندة  على  لبنان 

�صحق  لبناين  �صالح  لنزع  ي�صعى  اللبنانيني 

اأعتى قوة يف ال�رشق لتحقيق حلم ال�10452 

كلم مربع يف �صاحات املواجهة وميادين الدم، 

بالنيابة عن احلاملني بتحقيقه ب�»املراجل« 

�صاحة  مقاهي  من  الف�صفا�صة  وامل��زاي��دات 

الرهانات  �صا�صني و«الداون تاون« وميادين 

ثالثية  حذف  الآن  اأحالمهم  واأق�صى  اخلائبة، 

لتحقيق  وامل��ق��اوم��ة«  وال�صعب  »اجلي�س 

�صّطر  من  على  وورق«  »ح��ر  من  انت�صار 

املالحم بالدم الطاهر على تراب الوطن.

اأمني يو�صف
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تحت الضوء

معروف القلعة
يف ذكرى ا�شت�شهاد 

املنا�شل الكبري معروف �شعد، 

»لط�شتنا« ال�شيدة بهية 

احلريري بت�رصيح قالت فيه 

اإن �شيدا �شتبقى وفية لرفيق 

احلريري، وكاأن تاريخ املدينة 

العريقة املنا�شلة مل يبداأ اإال 

مع »اأبو بهاء« وتوقف عنده، 

ال قبله اأحد، وال بعده اأحد، 

اللهم �شوى ما يتحفنا به 

جنلها اأحمد حماه اهلل وحفظه 

من كل مكروه، الأنه ميتلك من 

التجربة ال�شيا�شية والعقائد 

الفكرية والف�شاحة اللغوية 

ما يجعله من املتفوقني على 

االأولني واالآخرين، مبن فيهم 

اأحمد االأ�شري.

عودة على بدء، ويف 

الذكرى التا�شعة والثالثني 

ال�شت�شهاد معروف �شعد، 

املنا�شل الكبري الذي عرفته 

�شاحات فل�شطني ولبنان 

مقاومًا طليعيًا �شد الع�شابات 

ال�شهيونية، ومن اأجل الوحدة 

والعروبة والتقدم.. وعرفه 

العمال والفالحون وال�شيادون 

مدافعًا �رص�شًا عن حقوقهم 

يف احلياة احلرة الكرمية، 

فدافع عن عمال الب�شاتني، 

واملزارعني، وحقوقهم، ودافع 

عن ال�شيادين، ونا�شل معهم.. 

وا�شُت�شهد بني �شفوفهم حني 

ت�شّدوا ل�رصكة »بروتيني«، 

التي اأرادت اأن جتعل خري 

البحر لها وحدها والأ�شحابها 

املحتكرين طالئع اقت�شاد 

ال�شوق املتوح�ش.

ومعروف القلعة الذي 

انخرط يف الن�شال يف 

خم�شينيات القرن املا�شي �شد 

حلف بغداد وم�رصوع ايزنهاور، 

حمله ال�شيداويون نائبًا عن 

مدينتهم عام 1957، رغم كل 

حماوالت تزوير كميل �شمعون 

الذي اأ�شقط كل قادة املعار�شة، 

وعجز عن اإ�شقاط معروف 

ور�شيد كرامي و�شربي حمادة.

ولعلم ال�شيدة اأم نادر فاإن 

اتفاقية الهدنة عام 1949 ن�شت 

على بند القوى امل�شلحة غري 

النظامية على طريف احلدود 

)مع فل�شطني املحتلة(، اأي 

اأنها حفظت حق املقاومة 

التي اأ�ش�شها وكان يقودها اآنئذ 

معروف �شعد؛ والد م�شطفى 

واأ�شامة.. واإننا بذلك نذّكر.. لعل 

الذكرى تنفع.

�أحمد

هل عاد لبنان اإىل غرفة اجلمود 

عقد  حلحلة  بانتظار  ال�شيا�شي 

اإقليمي  ملف  من  اأكثثر  يف  معينة 

ودويل؟ وهل مماحكات �شياغة بيان 

لي�ش  الوقت  مترير  هدفها  الثثوزاري 

اإال، الأّن من جتاوز ُعقد اجللو�ش معًا 

النارية  اخلطب  من  وكثرياً  واحلوار 

خمرجًا  يجد  اأن  ال�شهل  من  �شابقًا 

�شنوات  عمرها  ملع�شلة  لفظيًا 

و�شنوات؟

التقت  وغريها  االأ�شئلة  هذه  عن 

حممد  البيئة  وزير  »الثبات«  جريدة 

امل�شنوق، وكان هذا احلوار:

ت�شكيل احلكومة يف ظّل انق�شامات 

مبعجزة،  اأ�شبه  كانت  احلثثاّدة  البلد 

امل�شنوق.  حممد  البيئة  وزير  بح�شب 

براأيه، اليوم تعررُّ ال�شيا�شيني بحلحلة 

البيان الوزاري واإن طال بع�ش ال�شيء 

»هذه  يقول:  اللبنانيون،  به  حمكوم 

املعجزة لتكتمل عليها اأن ت�شدر بيانها 

الوزاري بثقة«.. لكن اأمل ينقلب تفاوؤل 

ا�شتمرار  مع  قلقًا  اللبناين  ال�شعب 

جلنة  حمثثاوري  بني  الت�شّنج  اأجثثواء 

�شياغة البيان الوزاري؟ يرّد امل�شنوق: 

»علينا اأال نن�شى اأننا ننتقل من اأزمة 

بهواج�ش  االأخذ  �شنوات،  عمرها  يبلغ 

اجلميع �شاٍر على قدم و�شاق، وجهود 

املتالحقة  الثثثوزاري  البيان  جل�شات 

فكفكت كّل امل�شاكل با�شتثناء النقا�ش 

وعالقتها  املقاومة«  بند  حول  الدائر 

بالدولة واجلي�ش وال�شعب، اأو »اإعالن 

بعبدا«، واأظن اأّنه »يف االأيام املقبلة 

االأجثثواء  و�شتربّد  االأمثثثور،  �شُتح�شم 

املتبادلة،  الت�رصيحات  بعد  ال�شاخنة 

و�شتتهياأ الظروف ال�شيا�شية يف البلد 

لوالدة البيان الوزاري«.

عدة  »هثثنثثاك  امل�شنوق:  ي�شيف 

االأخذ  �شاأنها  من  وت�شّورات  اقرتاحات 

لبنان  وحثثق  بعبدا،  اإعثثالن  بروحية 

ال�شياغات  هثثذه  ولكن  باملقاومة، 

كاملة،  اأبعادها  تاأخذ  ُت�شاغ  التي 

ويجب اأال نن�شى اأن االأطراف املتحاورة 

خطابات  تتناقل  االأم�ش  حتى  كانت 

املعجزة  هثثذه  وبالتايل  مت�شنّجة، 

الوزراء متام  رئي�ش  التي حتدث عنها 

احلكومة  ت�شكيل  اإىل  بالن�شبة  �شالم 

جانبًا،  اخلثثالف  نقاط  بو�شع  جثثاءت 

واليوم عليهم الو�شول ب�شكل اأو باآخر 

لت�شتكمل  اجلميع  تر�شي  نتيجة  اإىل 

الت�شوية، والروحية اليوم هي روحية 

�شتاأخذ  اهلل  �شاء  واإن  توافق،  اآخثثاء 

احلكومة الثقة من املجل�ش النيابي«.

يف  الت�شدد  عثثودة  عثثن  �شاألناه 

اأّن  خ�شو�شًا  الوزاري،  البيان  �شياغة 

اجلميع اتفّق على اعتبار اأّن احلكومة 

وال�شري  االإرهثثثثاب  ملثثواجثثهثثة  ُولثثثدت 

فهل  الد�شتورية،  باال�شتحقاقات 

�شغوطات خارجية؟  م�شدره  التعطيل 

يرّد وزير البيئة: »باإمكاننا ن�شج كثري 

من الت�شاوؤالت حول املو�شوع، ومنهم 

من يرّدها اإىل قبول وغ�ّش نظر اإقليمي، 

جهود  نتيجهة  يعتربها  من  ومنهم 

نعت  �شُ احلكومة  اإن  لنقل  حملية، 

من  اخلالفية  االأمور  اليوم  لبنان،  يف 

احلوار  طاولة  اإىل  ترحيلها  املفرت�ش 

اليوم  احلكومة  مهمة  الأّن  ملناق�شتها، 

االأ�شا�شية هي مكافحة االإرهاب واإنقاذ 

البلد اأمنيًا«، وي�شيف حممد امل�شنوق: 

»معايري العرقلة مزدوجة اأي�شًا، فمنها 

باال�شتحقاق  ومرتبط  داخلي  هو  ما 

الرئا�شي، ومنها ما هو مرتبط بالواقع 

اأو  ت�شويات  من  يح�شل  وما  االإقليمي 

عن  يغيب  اأال  يجب  وهنا  حبال،  �شّد 

بالنا اأّن الثقة املريحة التي �شتحظى 

بها حكومة �شالم هدفها ر�شم الطريق 

العديدة؛  االأ�ثثشثثهثثر  تتجاوز  ال  ملثثدة 

خري،  على  الرئا�شي  اال�شتحقاق  ليمرّ 

اأّن  اأمان �شيا�شي، رغم  لت�شكيل �شبكة 

معينة.  بطريقة  يفهمها  قد  طرف  كّل 

الدولة  موؤ�ش�شات  تعزيز  اليوم  املهم 

وحت�شينها من االنهيار، وذلك ال يكون 

القوى  بني  فيما  الت�شنجات  بزيادة 

ال�شيا�شية، الأّن الو�شع االأمني بحاجة 

اإىل ا�شتقرار �شيا�شي، واجلي�ش والقوى 

علينا  االإرهاب  يواجهوا  لكي  االأمنية 

توفري اجلو ال�شيا�شي املالئم لهم«.

�لإرهاب

�شياغة  تاأتي  اأن  امل�شنوق  ياأمل 

دعم  قثثويثثة جلهة  الثثثثوزاري  الثثبثثيثثان 

املوؤ�ش�شات االأمنية، يقول: »على جلنة 

البيان الوزاري �شياغة بيان خمت�رص، 

عمل  بجدبة  اللبناين  ال�شعب  لي�شعر 

احللول  الإيجاد  ال�شيا�شية  القوى  هذه 

الناأي  عثثدم  ف�شيا�شية  واملثثخثثارج، 

ورطت  �شابقًا  بعت  اترُّ التي  بالنف�ش 

البلد بكثري من امل�شاكل، واليوم ن�شعى 

اإىل احلّد من هذه اخل�شائر«.

لبنان  حت�شني  م�شاألة  عن  ن�شاأله 

االإجثثثثراءات  »قثثبثثل  يجيبنا:  اأمثثنثثيثثًا؟ 

هو  الوطن  حت�شني  اأمنيًا،  العمالنية 

�شيا�شيًا  يبداأ  وهو  حت�شني،  كل  اأ�شا�ش 

ثم يتتابع اأمنيًا فاقت�شاديًا فاجتماعيًا.. 

اإال  �شبياًل  له  اأجثثد  ال  التح�شني  وهثثذا 

املنطقة،  تداعيات  عن  حقيقي  بناأي 

االإرهاب  ملواجهة  االأخرى  امل�شاألة  اأما 

فتكون بدعم اجلي�ش الوطني وقوى االأمن 

فيما  التوا�شل  قنوات  وتفعيل  الداخلي، 

املعلومات  فثثرع  مع  وحتثثديثثداً  بينها، 

وبالتعاون  االإرهثثثاب،  �شبكات  ل�رصب 

باإمكانها �رصب جذوره ومتابعته، ويف 

تهاوي  من  العديد  راأينا  االأخرية  االأيام 

االأمر مل  االإجرامية، وهذا  ال�شبكات  هذه 

�شيا�شي  اأمان  �شبكة  توفر  لوال  يح�شل 

معينة«.

الد�شتورية؟  اال�شتحقاقات  وماذا عن 

بتمرير  ت�شمع  املو�شوعية  الظروف  هل 

انثثتثثخثثاب رئثثا�ثثشثثة اجلثثمثثهثثوريثثة؟ يثثرّد 

امل�شنوق: »ناأمل ذلك، وكما قال رئي�ش 

جمل�ش النواب نبيه بري، هذا املو�شوع 

اللذين  ال�شهرين  يف  مناق�شته  �شيتّم 

اأيار،   25 يف  اال�شتحقاق  موعد  ي�شبقان 

ويف حينها �شرنى كيف �شتتحمل القوى 

جتاه  التاريخية  م�شوؤوليتها  ال�شيا�شية 

»ناأمل  امل�شنوق:  ويقول  االأمثثر«،  هذا 

واليوم  �شعيدة،  خامتة  اإىل  الو�شول 

يف  حثثوارات  وجثثود  مالحظة  باإمكاننا 

عدة  قَبل  من  فاالتفاقات  املجال،  هذا 

متو�شع  اإعثثادة  موؤخراً  ظهرت  االأطثثراف 

الأكر من فريق �شيا�شي، ومنها ما يظهر 

لالإعالم ومنها ما ال يظهر.. اأّما من حيث 

النتائج فعلينا انتظار بع�ش الوقت، الأّن 

الت�شويات يف حال ح�شلت �شتحدّد عما 

اأمام رئي�ش  اأيار �شنكون   25 اإذا كنا يف 

جمهورية جديد اأم ال.. واليوم من املبكر 

اجلزم باأي اجتاه �شت�شري االأمور«.

�لبيئة

مع  البيئة  لوزارة  عمل  من  وهل 

االحتدام ال�شيا�شي؟ ن�شاأل وزير البئية 

�شعار  يرّد: »رفعت  امل�شنوق،  حممد 

الوزارة  »بيئتي - وطني« الأّن هذه 

من  البلد  يف  الكثري  فعل  باإمكانها 

ا�شتطاعت  اإن  النا�ش، خ�شو�شًا  اأجل 

تفعيل عمل املجتمع االأهلي والقطاع 

المشنوق: سياسية 
عدم النأي بالنفس 
بعت سابقًا  التي اتُّ

ورطت البلد في كثير 
من المشاكل.. واليوم 

نسعى للحّد منها

) العدد 301(  اجلمعة - 7 اآذار - 2014



w w w . a t h a b a t . n e t

9
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المشنوق: مهمة الحكومة مواجهة اإلرهاب.. وتنفيذ االستحقاقات الدســـتورية

�شاأ�شتكمل  �شخ�شيًا  اخلا�ش، 

�شبقتني،  التي  الثثوزارات  عمل 

اأولويات  هناك  اليوم  وبراأيي 

�شاغطة على النا�ش«.

براأي امل�شنوق ق�شية اإدارة 

لبنان  يف  النفايات  قطاع 

�شحيًا  بيئيًا  هاج�شًا  اأ�شبح 

»نحن  الثثلثثبثثنثثانثثيثثني:  عثثلثثى 

النفايات  ملعاجلة  بحاجة 

ممكن،  وقثثت  باأقرب  ال�شلبة 

الناعمة  مطمر  حتويل  الأّن 

لي�شبح  �شنة  مثثن  اأقثثثّل  بعد 

حديقة يفر�ش من قبل اجلميع 

ويعني  بديلة،  �شيا�شة  و�شع 

ثالثة  لنحو  حل  اإيجاد  ذلك 

م�شدرها  يوميًا  طثثن  اآالف 

بريوت وجبل لبنان«، ويقول: 

الدرا�شة  قيد  م�شاريع  »هناك 

واخلرباء  البيئية  اجلهات  مع 

ووكثثاالت  ال�شحي  احلقل  يف 

بالتعاون  املثثتثثحثثدة،  االأمم 

وغريها..  بيئية  منظمات  مع 

وامل�شاألة تتطلب توفر �رصوط 

النفايات  بفرز  تبداأ  قد  عديدة 

وما  املواطن،  اأي  امل�شدر،  من 

ي�شتتبع ذلك من تثقيف بيئي، 

اإىل  للو�شول  بالتدوير  مروراً 

حل جذري«.

معرفة امل�شنوق بامل�شاكل 

حتبط  ال  بثثيثثئثثيثثًا  الثثعثثالثثقثثة 

على  قادرة  فاإرادته  عزميته، 

بذلك،  راغب  الأّنه  الكثري  عمل 

التي  االأخثثرى  امل�شاكل  ومن 

»يجب  ملعاجلتها  ي�شعى 

مثثتثثابثثعثثة بثثعثث�ثثش الثثقثثوانثثني 

داخثثل  البيئية  واالأنثثظثثمثثة 

ويجب  الثثنثثيثثابثثي،  املجل�ش 

النا�شطة  املوؤ�ش�شات  رعاية 

يف هذا املجال للحفاظ على 

وهذا  البيئية،  لبنان  ثثثروات 

مل  اإن  ال ميكن حتقيقه  االأمثثر 

ال�شابطة  تفعيل  اإىل  ن�شعى 

مراقبة  ليتّم  البيئية  العدلية 

االأنهر  وجثثثداول  املحميات 

والغابات و�شاطئ البحر«.

ويعترب امل�شنوق يف نهاية 

»الثبات«  جلثثريثثدة  حديثه 

وزارة  هي  البيئة  وزارة  اأّن 

تطال  الأنها  بامتياز،  املواطن 

كافة  مثثن  بعمقه  االإنثث�ثثشثثان 

و�شياحيًا  �شحيًا  االجتاهات؛ 

وحتى اقت�شادياً.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

من هم المقاتلون األجانب في »فتح 
اإلسالم«؟ وما هي أدوارهم؟ )4/3(

يبثثثدو مثثثن تتبع اأثثثثر ن�شاطثثثات تنظيم »فتح 

االإ�شالم«، اأنه كان ينوي اإقامة »دولة اإ�شالمية« يف 

�شمال لبنان، ولذلك ا�شتقثثثدم »ملبي نداء الواجب 

اجلهادي« من م�رصق االأر�ش ومغربها، وفق اأ�شاليب 

خمتلفة، وبع�شهم كان م�شوؤواًل يف وطنه اأو يف بلد 

اآخر، ولذلك فاإنه من الطبيعثثثي اأن يتحرك وينتقل 

دة لتنفيذ  اإىل بلد اآخر يعتقد اأن اأر�شيته اأ�شحت ممهَّ

االأعمال »اجلهادية« وفق مفهوم »القاعدة«، علمًا 

اأن ال »القاعدة« وال اأي جمموعة اأو تنظيم تكفريي 

تابع لها، اأو يتطلع اإىل االن�شمام اإىل الئحتها، نفذ 

عملية واحدة اأو اأطلثثثق ر�شا�شة واحدة، �شد قوات 

االحتالل »االإ�رصائيلي« يف فل�شطني، التي ُيفرت�ش 

اأن تكثثثون يف اأولويات »اأجنثثثدة« هذه التنظيمات 

لتحريرها وا�شرتجاعها.

فاجلزائثثثري ن�ثثثرص الدين عدة بلقثثثامي )مواليد 

تيثثثارت يف العثثثام 1986، وملقثثثب بث»اأبثثثو يا�رص 

اجلزائثثثري، وحممثثثد علي عبثثثود«( كان ع�شواً يف 

جلنثثثة التن�شيق، وتوىل نقله من اجلزائر اإىل �شورية 

املن�شثثثق املولج مبلف اجلزائريثثثني اإبراهيم عابد، 

الذي اأو�شله اإىل �شورية واأعطاه بطاقة هوية مزورة 

با�شم »حممد علي عبود«، ثم ا�شتلمه فايز حممد 

عبدان امللقب بث»اأبو الثثثرباء«، واأدخله خل�شة اإىل 

لبنان فمخيم »نهر البارد«.

اأ�شيب بر�شا�شة قبل انطالق املعارك يف »نهر 

البثثثارد« خرجت عثثثن طريق اخلطاأ مثثثن بندقيته، 

فُنقثثثل اإىل امل�شت�شفثثثى للمعاجلثثثة، لكنه مل يق�رص 

يف دعم »اإخوانثثثه« يف »فتح االإ�شالم« ُبعيد بدء 

املعارك �شد اجلي�ش اللبنثثثاين، اإذ حول غرفته يف 

امل�شت�شفى اإىل م�شنع للمتفجرات، بعدما علّمه عبد 

العزيز ح�شن ال�شواخ امللقب بث»اأبو �شقر االأردين« 

طريقة اإعداد وطبخ املتفجرات، فن�شط يف تركيبها 

وجتهيزها واإر�شالها اإىل العنا�رص ال�شتخدامها.

وادعثثثى التون�شثثثي �شكثثثري ب�شثثثري ال�شعيدي 

)مواليد مدنني يف العام 1986، وملقب »اأبو هالل 

التون�شثثثي«، و»ميالد«(، واجلزائثثثري عمر عيا�ش 

�شبتيثثثوي )مواليد �شيدي حممثثثد يف العام 1972 

وملقب بث»اأبثثثو عبد الرحمن اجلزائثثثري«( اأنهما 

دخال لبنان خل�شة من �شورية بغية العمل ولي�ش 

بداعي االن�شمام اإىل »فتثثثح االإ�شالم«، غري اأنهما 

وقعا �شحية اأحد املهربني يف وادي خالد املدعو 

عبثثثد املح�شن خالثثثد املحمد املعثثثروف بث»عبد 

عجاج«، الذي عمد اإىل ابتزازهما وحجز حريتهما، 

و�شمع علي جمعثثثة ال�شافعي املدعو »�شبتيوي« 

يقول اإنه اأتى اإىل لبنان بغية تدريب عنا�رص »فتح 

االإ�شثثثالم«، بعدما �شبق له اأن تثثثدّرب يف اجلي�ش 

اجلزائري على ا�شتعمال املدفع امل�شاد للطائرات.

ورغم اأن اللبناين وليد ح�شن الب�شتاين )مواليد 

التبانة يف العثثثام 1964، وملقثثثب بث»اأبو بكر« و 

بث»�شفيثثثان«( نثثثال اجلن�شية الدامناركيثثثة، اإال اأنه 

تخلثثثى عن العي�ش هناك، مف�ّشاًل العودة اإىل لبنان، 

حيث ان�شثثثم اإىل »فتح االإ�شالم« وُعثثثنينِّ »اأمرياً« 

على »جمموعثثثة القلمون« التي قتلت الع�شكريني 

من اجلي�ش اللبناين يف بلثثثدة قلحات، وقام بقطع 

طريثثثق ال�شمال مثثثع كل من اأبو بكثثثر ال�شوري واأبو 

اأحمثثثد العراقي ونايف ال�شعودي، وحممد ال�شعودي 

وم�شعل ال�شعثثثودي، بهدف عزل منطقة ال�شمال عن 

باقي املناطق اللبنانية، وقام بنف�شه برمي دورية 

للجي�ش اللبناين بقذيفتثثثي »اأر بي جي« فاأ�شاب 

من فيهثثثا، ثم اختباأ مثثثع جمموعته يف مغارة يف 

القلمون، حيثثثث مت توقيفه واإيداعثثثه �شجن رومية 

املركزي، غثثثري اأنه ا�شتطاع الفثثثرار يف 16 ت�رصين 

الثاين من العام 2010، وهرب اإىل �شورية للم�شاركة 

يف القتثثثال مع اجلماعات التكفرييثثثة هناك، فبقي 

�شنة وخم�شة اأ�شهر تقريبًا اإىل اأن قتل يف 22 ني�شان 

من العام 2012، مع عبد الغني جوهر امل�شوؤول عن 

ارتكاب تفجثثثريي البح�شا�ش و�شارع امل�شارف يف 

طرابل�ثثثش يف العام 2008، واللذين ا�شتهدفا عنا�رص 

من اجلي�ش اللبناين ومواطنني اأبرياء.

جتدر االإ�شارة اإىل اأن جماعة الب�شتاين ُقتلوا يف 

مغارة القلمون خثثثالل اال�شتباك مع القوى االأمنية 

اللبنانيثثثة بعد انك�شاف اأمرهثثثم، وهم: ال�شعوديون 

فار�ش �شويلم �شنهات الوريكثثثه، و�شنهات �شويلم 

�شنهات الوريكه، وم�شعثثثل حمدان مفرح ال�شعيدي 

الظفثثثريي امللقب بث»م�شعل ال�شمثثثري«، والعراقي 

فا�شل اإبراهيم حممد امللقب بث»اأبو اأحمد العراقي«.

علي املو�سوي

بعض مقاتلي »فتح اإلسالم« 
خضعوا لالبتزاز من »إخوانهم« 

من أجل المال

عن�شر من �جلي�ش �للبناين ي�شاعد عائلة من خميم نهر �لبارد على �خلروج على �أثر �ملعارك                                                   )�أر�شيف(
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ملف العدد10

هذه  �أن  به  �مل�شبوه  �لأمر  �أبريل، 

�ليد  قب�شة  رمز  من  تتخذ  �حلركة 

رمز�ً حلركتها، وهي ت�شع �ليد على 

�أعالمها، متامًا كما �لثور�ت �مللونة 

و��شنطن  دعمتها  �لتي  �لعامل  يف 

�أو  �أوكر�نيا  �أو  جورجيا  يف  �شو�ء 

لبنان �أو قريغيزيا، �أو �أوزبك�شتان، 

يف  تت�شارك  �لثور�ت  هذه  جميع 

رمز قب�شة �ليد مما يعزز �ل�شكوك 

ور�ء  هي  �ملتحدة  �لوليات  ب��اأن 

خ�شو�شًا  �لنقالبات،  هذه  تنظيم 

ثور�ت  من  �رسق  �ل�شعار  هذ�  �أن 

وحركات �لتحرر على مر �لتاريخ، 

وحتول �إىل �شناعة من قبل �لإد�رة 

كرمز  ��شتخدمته  وقد  �لأمريكية 

دول  يف  دعمتها  �لتي  للثور�ت 

بد�ية  منذ  �ل�شوفياتي  �لحت��اد 

�لقرن �لع�رسين.

ت�شمية »�لثور�ت«

�ملالحظ �أن �ملنظمات �لأمريكية 

�مللونة  ب��ال��ث��ور�ت  �لعالقة  ذ�ت 

جذ�بة  �إب��د�ع��ي��ة  �أ���ش��م��اء  تف�شل 

وناعمة للثور�ت، ففي ثورة جورجيا 

مت   2003 ع��ام  �لثاين  ت�رسين  يف 

بينما  �لوردية،  �لثورة  ��شم  �ختيار 

�لربتقالية،  �ل��ث��ورة  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف 

و�مللونة  �ل��وردي��ة  �ل��ث��ور�ت  فتحت 

و�ل�شبيهة  �لعربي،  �لعامل  يف  �ملتز�منة 

�ل�شابقة  �لثور�ت  مع  و�شعار�تها  باألو�نها 

�أوكر�نيا،  و»ث��ورة«  �ل�رسقية  �أوروب��ا  يف 

�لتحركات  هذه  عفوية  مدى  حول  �جلدل 

�أو جلهة  تز�منها  �شو�ء جلهة  و�لتظاهر�ت 

�لأيدي �خلفية �لتي تنظمها، �رسيحة كبرية 

لي�س  �أنه  فعاًل  توؤكد  بد�أت  �ملر�قبني  من 

حلركات  بالن�شبة  عفوي  �شيء  �أي  هناك 

�لحتجاج �جلماهريي �لتي �شهدتها �لدول 

وتون�س،  م�رس  ثورتي  �شيما  ل  �لعربية، 

ويرون �أن هذه �لتحركات ما هي �إل �إعادة 

دبرتها  �لتي  �مللونة  للثور�ت  جت�شيد 

�لوليات �ملتحدة لإحد�ث تغيري يف �أنظمة 

�ل�شابق،  �ل�شوفياتي  �لحتاد  جمهوريات 

ترفع  �لأمريكية  �ملنظمات  كانت  بحيث 

�شعار �لدميقر�طية وتدرب قادة �ملعار�شة 

فن  على  �مل�شتهدف  �لبلد  يف  �ملحلية 

تفر�س  �أنها  و�لأهم  عفوية،  ثور�ت  تنظيم 

عليها رفع �شعار »قب�شة �ليد«.

حركات  �تخذته  رمز  هو  �ليد  قب�شة 

�لبد�ية مع  �لعامل، كانت  �ملعار�شة حول 

�أطاحت  �لتي  �رسبيا  حركة �أوتبور يف 

عام  مليزوفيت�س  �شلوبود�ن  بالديكتاتور 

2000، كما �أن �حلركة �ل�رسبية نف�شها كانت 
يف �أوكر�نيا  �لربتقالية«  »�لثورة  خلف 

هي  �لقا�شية  �لقب�شة  �شعار  حملت  �لتي 

عينه  �ل�شعار  ��شتخد�م  �لأخ����رى، ومت 

عام  يف كاز�خ�شتان  �لتوليب  ث��ورة  يف 

�لثورة �خل�رس�ء يف  يف  2005، ولحقًا 
�لثور�ت  تنتقل  �أن  قبل  عام2009  ،  �إير�ن 

ب�شعار قب�شة �ليد نف�شه �إىل �لعامل �لعربي 

�لإ�شارة  وجتدر  وم�رس،  تون�س  ثورة  مع 

�إىل �أن �ل�شعار عينه ترفعه ثورة �لأرز يف 

لبنان.

�لت�شجيع على �لنقالب

على  �ل��ت�����ش��ج��ي��ع  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�لنقالبات �أو ما ت�شمى �لثور�ت �مللونة، 

ملفات  من  �لعديد  يف  موجودة  كانت 

�لأقل  على  و�لبنتاغون  �خلارجية  وز�رة 

منذ عقد �أو �أكرث، بعد �إعالن جورج دبليو 

 2001 عام  �لإره��اب  على  �حلرب  بو�س 

كان يطلق عليه م�رسوع �ل�رسق �لأو�شط 

�لكبري.

لذلك يوؤكد بع�س �ملر�قبني �ل�شيا�شيني 

تنحية  �إىل  �أدت  �لتي  �لحتجاجات  �أن 

يف  م��ب��ارك  ح�شني  �مل�����رسي  �لرئي�س 

�لعابدين  زين  �لتون�شي  و�لرئي�س  م�رس، 

لي�شت عفوية على  تون�س،  بن علي يف 

يرغب يف  �لأبي�س  �لبيت  لكن  �لإط��الق، 

ت�شويرها كذلك، و�لو�قع �أنه مت تنظيمها 

�لأوك��ر�ن��ي��ة  �لحتجاجات  من��ط  على 

ففي  �لكرونيًا،  �ملنظمة  و�جلورجية 

�لحتجاجية  �حلركات  تنظيم  مت  م�رس 

عرب  كثيفة  دع���و�ت  خ��الل  م��ن  �لأوىل 

�شبكات �لنرنت، ل �شيما موقعي توير 

�إىل  �لدعوة  �شدرت  بحيث  و�لفي�شبوك، 

�إ�رس�ب عام يف م�رس ويوم �لغ�شب يوم 

على  منظمة  بو��شطة  �لثاين  كانون   25
 6 حركة  نف�شها  على  تطلق  �لفي�شبوك 

»ثـورات« ِشَعـار »قبضـة اليد«.. ُصـنــع في واشنطن 

قب�شة �ليد تعني �أن �لقوة يف يد �ل�شعب، �أي �أن يحكم �ل�شعب نف�شه بنف�شه دون 

�شلطات قيادية �أو مدنية، �أو غري ذلك بحيث يكون �لقر�ر �لأول و�لأخري يف يد �ل�شعب، 

و�حد،  قر�ر  على  يتفق  �أن  ميكنه  �ملاليني  من  مكون  �شعب  هناك  هل  �ل�شوؤ�ل  ولكن 

ويتحكم يف م�شري دولة كاملة.. هذ� �شبه م�شتحيل، ول ميكن �أن يح�شل.

ت�شمى  لعبة  بطاقات  من  بطاقة  على  �ليد  قب�شة  �شعار  �لأوىل  للمرة  ظهر 

»�لإيلوميناتي«؛ وهي لعبة تف�شح خطط �لنخبة �ل�شهيونية �ملتحكمة يف �لعامل، 

قام بو�شعها �شخ�س يدعى �شتيف جاك�شون منذ �لعام 1995، ويقال �إنه كان ينتمي 

�إىل �ملنظمات �ل�رسية ثم تركها وقام بف�شح خططها، وقد ذكرت �للعبة �أحد�ث هجوم 

11 �أيلول/ �شبتمرب 2001 بالتف�شيل قبل �حلادث ب�6 �أعو�م.
يف �لعام 1998 �أُ�ش�شت يف �رسبيا حركة �شمت نف�شها �أوتو باور و�ملق�شود بهذه 

�لت�شمية: �لطاقة �لذ�تية، حيث يحرك �ل�شعب نف�شه بنف�شه، و�تخذت هذه �حلركة �شعار 

�شلوبودون  �لرئي�س  حكم  لإ�شقاط  �ل�شاغطة  �لقوة  كانت  حيث  لها،  �شعار�ً  �لقب�شة 

ميلوزوفيت�س، لكن من تكون هذه �حلركة ومن �أين ياأتي متويلها؟

�أ�ش�شت عام 1998، كان هدفها �إ�شقاط حكم �لرئي�س �شلوبودن ميلوزوفيت�س وجنحت 

جناحًا باهر�ً يف حتقيق هدفها، حركة تدعي �أنها ل تلقى دعمًا ماديًا من حكومات 

�أو من دول، لكن دعمها �لرئي�شي ياأتي عرب �ل�شندوق �لوطني للدميقر�طية �لذي ميوله 

جورج �شورو�س �مللياردير �ل�شهيوين ورجل �لنظام �لعاملي �جلديد، وبعد �أن جنحت 

جناحًا كبري�ً هذه �حلركة حتولت �إىل مركز لدر��شات �لالعنف ومتت ت�شميتها كانفا�س.

بعد جناح �أوتو باور يف �رسبيا وتاأ�شي�شها مركز�ً لدر��شات �لالعنف، �شدرت ثورة 

�إىل جورجيا عن طريق حركة كمار� و�لتي تعني، يكفي، ومت ت�شميتها ثورة �لورود يف 

�لعام 2003.

�لعام  �إىل فنزويال يف  ثم   2005 �لعام  �إىل رو�شيا يف  �لثورة  بعد جورجيا نقلت 

2007، و�شميت كل هذه �لثور�ت بالثور�ت �مللونة، لأنها كانت ت�شتخدم �شعار قب�شة 
�ليد، لكن يف كل ثورة ��شتعملو� لونًا خمتلفًا جلذب �أنظار �جلمهور حتت �شعار و�حد. 

�أ�ش�شت يف �لعام 2005، �شمت ن�شطاء  بعدها جاء دور م�رس وحركة كفاية �لتي 

�ن�شمو� فيما بعد حلركة 6 �أبريل وتلقو� تدريبات على �أيدي كانفا�س �ل�رسبية، ويعد 

و�ئل غنيم من �أبرز نا�شطي حركة 6 �أبريل.

يف  �لتوليب  وث��ورة  �أوكر�نيا  يف  �لربتقالية  �لثورة  ور�ء  كانت  �أي�شًا  كانفا�س 

كاز�غ�شتان عام 2005، و�لثورة �خل�رس�ء �لفا�شلة يف �إير�ن، كانفا�س تعمل حاليًا مع 

�شبكات ومنظمات يف 50 دولة حول �لعامل، وهي متورطة يف تغيري �لنظام �لعاملي 

و�لذي يهدف �إىل تطويق رو�شيا و�ل�شني.

علمًا �أن �لدر��شات �لتي تقدمها كانفا�س هي تكتيكات حلروب �لالعنف و�ملكافحة 

�ل�شلمية �مل�شتوحاة من مقاومة غاندي لالحتالل �لربيطاين للهند.. و��شع تكتيكات 

كتيبات  وميول  متقاعد،  حربي  ��شر�تيجي  خبري  �شارب -  هو جني  �لالعنف  حرب 

�ل�شهيوين  �لرجل  وهو  �أكريمان،  �ل�شهيوين بير  �مللياردير  �شارب  جني  وتعليمات 

�شارب بد�أ  �أن جني  كما  �شورو�س،  بعد جورج  �مللونة  �لثور�ت  يف  �مل�شارك  �لثاين 

يتطور  �أن  قبل  �ملتحدة  �لوليات  �أين�شتني يف  ي�شمى �ألربت  �شغري  مبركز  �أعماله 

�إىل كانفا�س يف �رسبيا.

معنى �ل�شعار قوة �ل�شعب| |
��شر�تيجية �لقوة يف يد �ل�شعب قد 

لأن حتكم  �خلالقة،  �إىل �لفو�شى  توؤدي 

على  �لدولة  �أمور  مقدر�ت  يف  �ل�شعب 

دون  وطو�ئفه  و�أحز�به  �أفر�ده  �ختالف 

�شابط ول رقيب �شيوؤدي �إىل �لختالف 

حلقة  يف  �لبقاء  وبالتايل  و�لف��ر�ق، 

بال  و�ل��ث��ور�ت  �ل�رس�عات  من  مفرغة 

عمل ول بناء.

�مل�شتخدم  �لتكتيك  ه��و  ه���ذ� 

�لآن لغزو �لدول �مل�شتهدفة عن طريق 

و�أعمدة  �أنظمة  لتدمري  �شعوبها  قوة 

�لتدخل  �إىل  �ل�شطر�ر  ب��دون  �لدولة 

�لطابور  عنا�رس  يقوم  �لأجنبي، حيث 

من  �لدولة  على  بال�شغظ  �خلام�س 

�ل��دويل  �ملجتمع  وي��ق��وم  �ل��د�خ��ل، 

تخ�شع  حتى  �خل��ارج  من  بال�شغط 

�ملحتل  لقو�نني  �لنهاية  يف  �لدولة 

يف  لل�شعوب  �ملرئي  غري  �لأجنبي 

�لعملية برمتها.
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ثم  ومن  �لزنبق،  ثورة  وقريغيز�شتان 

ثورة �ليا�شمني يف تون�س.

�ختارت  �لأمريكية  �جلهات  �أن  كما 

كلمة »كمار�« من �أجل �لتعريف بحركة 

جورجيا،  يف  �ل�شبابية  �لنظام  تغيري 

يف  »ك��م��ار�«  �أن  �لأم��ر  يف  و�ملده�س 

�للغة �جلورجية تعني �أي�شًا  »يكفي« 

�أو »كفاية« بامل�رسية، علمًا �أن حركة 

�ملعار�شة  �حل��رك��ات  من  هي  كفاية 

دعت  �ل��ت��ي  م��ب��ارك  حل�شني  �لأوىل 

للتظاهر�ت، حركة »كفاية« كجزء من 

��شتفادت  متبلورة  غري  �أبريل   6 حركة 

�لجتماعية  �لإعالم  و�شائل  من  مبكر�ً 

�جلديدة و�لتكنولوجيا �لرقمية كو�شيلة 

من  خا�س  وب�شكل  للتعبئة،  رئي�شية 

�لق�شرية  و�لأفالم  �ل�شيا�شية  �ملدونات 

�لفوتوغر�فية  و�ل�شور  �ليوتيوب  على 

كان  حيث  للرقابة،  �خلا�شعة  غ��ري 

وبطريقة  بالغة  مبهارة  ن�رسها  يتم 

�حر�فية.

�لدعم  كفاية  �أعلنت  م�شري�تها  ويف 

لر�شيح حممد �لرب�دعي يف �نتخابات 

�لرئا�شة �مل�رسية لعام 2011، علمًا �أن 

�لرب�دعي كان �أول من �أدخل فكرة �لقوة 

�إليه �لقب�شة  بيد �ل�شعب وهو ما ترمز 

وتطبيقه  جديد  تكتيك  وهو  م�رس،  �إىل 

�لتجربة،  قيد  يز�ل حتت  ل  �ل��دول  يف 

جنح  �لعربي..  �لعامل  يف  خ�شو�شًا 

�لدول وف�شل  �لتكتيك يف كثري من  هذ� 

وفنزويال  �إير�ن  مثل  �لآخر  �لبع�س  يف 

ورو�شيا.

�ملتو�فرة  �ملعلومات  بح�شب  �إذ�ً، 

و�ل�شعار�ت،  �لظروف  يف  و�ملت�شابهة 

�ل�شتخبار�ت  جهاز  و�أذرع  �أوجه  تعدد 

وهي  �لعامل،  يف  �لأمريكية  �ملركزية 

�لتج�ش�شية  �أعمالها  ع��د�  مبجملها 

و�لأمنية، تلجاأ عادة �إىل تهيئة �لظروف 

�لأنظمة  يف  تغيري�ت  لإحد�ث  �ملالئمة 

خدمة  ي�شب يف  مبا  للدول  �ل�شيا�شية 

�ل�شر�تيجية،  �لأمريكية  �مل�شالح 

��شتبد�ل تلك  ومبا يجعلها قادرة على 

�لأنظمة باأنظمة حليفة تدور يف �لفلك 

�لأمريكي.

وكما �أن لكل حرب �أدو�تها، فللحرب 

�ل�شتخبار�ت  تخو�شها  �لتي  �لناعمة 

ومنها  �أي�����ش��ًا،  �أ�شاليبها  �لأم��ريك��ي��ة 

�ملنظمات  م��ن  كبري  ع��دد  ��شتحد�ث 

مهمة  هوؤلء  من  فلكل  �حلكومية،  غري 

ما هو خم�ش�س لخر�ق  منها  حمددة 

ومنها  �مل�رسفية،  و�لأنظمة  �لقت�شاد 

وجمع  للتج�ش�س  خم�ش�س  ه��و  م��ا 

خم�ش�س  هو  ما  ومنها  �ملعلومات، 

و�لدول،  �لأنظمة  �ل�شغط على  لتحقيق 

ومن هذه �ملنظمات �لتي حققت �نت�شار�ً 

�ملعمورة:  �أرج���اء  �شتى  يف  و��شعًا 

�أو بيت �حلرية،  منظمة فريدوم هاو�س 

و�ل�شندوق �لوطني للدميقر�طية �لتابع 

�شورو�س،  �ل�شهيوين جورج  للملياردير 

�شناعة  �أو  دي�شينت�س  �شايرب  ومنظمة 

ترفع  وكلها  �لإلكرونية،  �ملعار�شة 

�شعار �لقب�شة.

�ملنظمات  �أب����رز  �إح����دى  ول��ع��ل 

�شياق  يف  ك��ب��ري�ً  دور�ً  لعبت  �ل��ت��ي 

�ملحاولت �لأمريكية �مل�شتمرة لإحد�ث 

�لعربي«  »�لربيع  ي�شمى  ما  ث��ور�ت 

بتطبيق  �ملعنية  »كانفا�س«  منظمة 

�ل�شعوب  �شدم  فو�شى  ��شر�تيجيات 

بالأنظمة عرب ت�شمية ناعمة »�لالعنف 

عدد�ً  دّربت  و�لتي  �ل�شلمي«  و�لكفاح 

وخالل  قبل  �لعرب  �لن�شطاء  من  كبري�ً 

كيفية  ح��ول  �لعربية  �ل��ث��ور�ت  وبعد 

�أنها  �لتغيري يف بالدهم، ز�عمة  �إحد�ث 

تروج لن�رس �حلرية و�لدميقر�طية.

م�شركًا بني  قا�شمًا  ثمة  �أن  �شك  ل 

كل �شعار�ت ثور�ت ما ي�شمى »�لربيع 

ما  وبني  �لأخرية  هذه  وبني  �لعربي«، 

�مل�شطلح  �مللونة«  »�لثور�ت  �شمي 

�ملطلبية  �حلركات  على  �أطلق  �ل��ذي 

للغرب  �مل��ن��اوئ��ة  �ل���دول  بع�س  يف 

و�شط  يف  �ل�شابقة  �ل�شيوعية  كالدول 

بد�ية  مع  �آ�شيا  وو�شط  �أوروب��ا  و�رسق 

��شتخدم  �لقرن �حلادي و�لع�رسين، وقد 

تكتيكات  �لثور�ت  هذه  يف  �مل�شاركون 

و�لحتجاجات،  �ل�شلمي«  »�لكفاح 

ف��ل��وح��ظ ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��ًا ����ش��ت��خ��د�م 

�عتماد  مثاًل  منها  مت�شابهة،  تكتيكات 

كرمز  زهرة  �أو  حمدد،  لون  ذي  و�شاح 

�لثورة  جورجيا،  يف  �لوردية  �لثورة 

�لربتقالية يف �أوكر�نيا، وثورة �لتوليب 

�أو  �لزنبق  ثورة  �أو  �ل�شو�شن  ثورة  �أو 

يف  �لزهرية  �لثورة  �أو  �لأقحو�ن  ثورة 
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�لثورة  لبنان،  �لأرز يف  وثورة  قريغيزيا، 

مب�شاركة  للمطالبة   2005 عام  �لزرقاء 

�لكويت،  �ل�شيا�شية يف  �ملر�أة يف �حلياة 

ميامنار  �أو  بورما  يف  �لزعفر�ن  وث��ورة 

عام 2007، و�أطلق على �أعمال �ل�شغب يف 

�لتيبت عام 2008 ��شم �لثورة �لقرمزية.

هذه  كل  بني  �لأق��وى  �لر�بط  �أن  �إل 

�لثور�ت يبقى �شعار »قب�شة �ليد«، �لذي 

كانت حركة �وتو باور �أول من رفعه عام 

�ل�رسبي،  �لنظام  �شد  �شعارها  2000 يف 
لينتقل �إىل دول عربية كثرية منها حركة 

حركة  �ملغرب،  فرب�ير يف   20 �ملعار�شة 

25 فرب�ير يف موريتانيا، وكذلك �عتمدته 
�غتيال  عقب   2005 عام  �آذ�ر   14 حركة 

�أن  �لعلم  مع  �حلريري،  رفيق  �لرئي�س 

�شعار  مع  يتطابق  �ليد«  »قب�شة  �شعار 

و�لتي  �أي�شًا،  �ل�شهيونية  »كاخ«  حركة 

كانت �أول من �عتمده عام 1971، كما �أن 

حماولت  ت�شمنت  �حلركات  تلك  جميع 

�ل�رسطة،  �أو  �جلي�س  ل�شتمالة  مت�شابهة 

وو�شائل �لإعالم..

��شتن�شاخ  هل  �ل�شوؤ�ل:  يطرح  وهنا 

ث��ور�ت  جميع  �شعار�ت  يف  �لرمز  ه��ذ� 

»�ل��رب��ي��ع �ل��ع��رب��ي« وب��اق��ي �ل��ث��ور�ت 

�أم  �لعامل هو حم�س �شدفة،  �مللونة يف 

وحتاول  هذ�  خلف  تقف  و�حدة  جهة  �أن 

�لتحركات  وتعليب  معينة  �أفكار  ت�شدير 

و�خر�قها يف حماولة  �لثورية  �ل�شعبية 

ل�شتيعاب نتائجها وجتيريها ل�شاحلها؟ 

�لت�شميات، وحتديد  ومن يقف خلف تلك 

و�ل�شعار�ت  و�لأ�شكال  و�لأل��و�ن  �لرموز 

�مل�شاهد  بع�س  يقود  ومن  ترفع؟  �لتي 

�لتي ت�شور ما يح�شل يف بع�س �لثور�ت 

�أن  �أن �ملالحظ  و�لرب�ءة، علما  بالعفوية 

�ل�شعبي  �حلر�ك  و�حد�ً يف خ�شم  م�شهد�ً 

يكاد يتكرر يف �أكرث من بلد؟

�إعد�د هناء عليان

»ثـورات« ِشَعـار »قبضـة اليد«.. ُصـنــع في واشنطن 

�لتابعة  كانفا�س  �أيدي  تدريبها على  �حلركات مت  �أن جميع هذه  بالذكر  �جلدير 

حلركة �أوتو باور �لتي �شكلت �أول ثورة يف �رسبيا، لكن هذه �حلركات �ل�32 لي�شت 

�لوحيدة، فهناك �لكثري من �حلركات و�ملنظمات حول �لعامل �لتي تلقت تدريبًا على 

�أيدي كانفا�س �ل�رسبية.

من �ملالحظ �أن منظمة كانفا�س �لتي هي فرع من فروع حركة �أوتو باور ت�شعى �إىل 

تغيري �لنظام �لعاملي وحتدث فو�شى وزعزعة لالأمن يف �لدول �لتي تريد �ملخابر�ت 

�لأمريكية تدمريها، ومن �لو��شح �أن هذه �ملنظمة �إعد�د ومتويل �ملخابر�ت �لأمريكية.

�حلركات �لتي ت�شتخدم �لقب�شة هي: |

الـ»CIA« والبنتاغون 
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الحديث عن التوطين 
واقع أم فزاعة؟

يف نهاي��ة �شهر كانون الث��اين من العام احلايل، ورد يف 

اإح��دى ال�شحف حديث من�شوب لرئي���س ال�شلطة الفل�شطينية 

حممود عبا���س، مفاده اأن اأبو مازن وخالل زيارته الأخرية 

اإىل لبن��ان واجتماع��ه اإىل امل�شوؤول��ن يف الدول��ة اللبنانية 

اأن ق��ال لهم: »جه��زوا اأنف�شكم للتوطن«، وُذك��ر اأنه اأ�شاف 

»اأن عليك��م التعام��ل بواقعي��ة وجتهي��ز اأنف�شك��م ل�شتيعاب 

الالجئ��ن الفل�شطينين، وال�شتعداد ملطالب��ات دولية بهذا 

املعن��ى«، يومها مل ي�شدر نف��ي ملا ورد، ولكنه كان مو�شع 

ا�شتغ��راب وت�شاوؤل من قب��ل بع�س الف�شائ��ل التي ح�رضت 

اللق��اء الذي جمعها برئي�س ال�شلطة يف مقر �شفارة فل�شطن، 

خ��الل زيارته لبنان، جلهة اأنه��م مل ي�شمعوا هكذا كالمًا من 

اأب��و مازن، ولك��ن ما يق��ال لالآخرين ل يق��ال للف�شائل يف 

العادة، وحتى لي�س ل��كل اأع�شاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، 

األي���س ه��ذا م��ا ح�شل يوم اتخ��ذ اأبو م��ازن ق��رار ا�شتئناف 

املفاو�شات يف اآب من العام املا�شي.

وبع��د احلدي��ث ع��ن اخلطة الت��ي �شلمه��ا الوزي��ر كريي 

لرئي���س ال�شلطة الذي التقاه يف باري�س، بح�شب ما �رضح به 

ال�شفري الفل�شطين��ي يف فرن�شا هايل الفاهوم، عادت لُتطرح 

من جديد الكثري من الت�شاوؤلت وتو�شع عالمات ال�شتفهام 

عل��ى هذه اخلط��ة وعناوينها، خ�شو�شًا فيم��ا يتعلق مبلف 

اإىل  الع��ودة  يف  حقه��م  وم�ش��ري  الفل�شطيني��ن  الالجئ��ن 

دياره��م التي ط��ردوا منها يف الع��ام 1948 مبوج��ب القرار 

194، ب�شب��ب اأن ما يت��م ت�رضيبه حول تعرث املفاو�شات يف 
اأكرث من عنوان، اإّل اأن ملف الالجئن ميثل العقبة الأ�شا�شية 

يف وجه املفاو�شات وتو�شلها اإىل حل انتقايل، الأمر الذي 

ا�شتل��زم دخول الرئي�س الأمريكي اأوباما على خط تعرث هذه 

املفاو�شات، وه��و لهذه الغاية �شيلتقي نتنياهو واأبو مازن 

ال�شه��ر اجلاري كاًل على حدة به��دف تذليل العقبات، مع ما 

ي�شتلزم��ه ذلك من ممار�شة ال�شغوط عل��ى اأبو مازن لتمرير 

احلل النتقايل مبوجب خطة كريي.

وبع��د م��رور م��ا يزي��د عل��ى اأك��رث م��ن �شهر عل��ى خرب 

ال�شحيف��ة الذي قراأه البع���س با�شتخفاف وا�شتهزاء، ها هو 

الكات��ب واملحلل ال�شيا�ش��ي اللبناين جوين من��ري يعود ويف 

مقالة له حت��ت عنوان »التوطن اأ�شبح قريب��ًا«، يوؤكد فيها 

اأن املفاو�ش��ات تدور ب�شمت مطبق، وت�شجل خطوات هائلة 

�شت�شي��ب تردداتها املنطقة عمومًا ولبنان خ�شو�شًا، حيث 

يلح��ظ التف��اق تفاهمًا حول فل�شطينّي��ي ال�شتات مبن فيهم 

فل�شطينيو لبنان وق��د ح�شم التفاق م�شري هوؤلء وفق اأربع 

جمموع��ات، الأوىل وتلحظ عودة ق�ش��م �شغري من الالجئن 

اإىل الأرا�ش��ي التي تقع حت��ت �شيطرة الكيان ال�شهيوين، اأما 

الثاني��ة فهي ت�شم��ح لق�شم حمدود من الالجئ��ن بالنتقال 

اإىل مناطق واقعة حتت �شيطرة ال�شلطة الفل�شطينية، والثالثة 

فه��ي تق�شي بنقل جمموع��ات اأخرى اإىل بل��دان اأوروبية اأو 

عربي��ة اأو اإىل كن��دا، ولكن حت��ت اإ���رضاف الأمم املتحدة، اأم 

الرابع��ة وت�شّم بقي��ة الفل�شطينين والذي��ن �شُيجرى ت�رضيع 

وجوده��م يف لبنان، ما يعني اأن معظ��م الفل�شطينين �شيتّم 

جتني�شهم، مع الإ�شارة اإىل اأّن هذه الفئة �شت�شّم املجموعات 

الفل�شطينية التي ت�شكل تهدي��داً لال�شتقرار الأمني ولنتظام 

القانون.

واإذا ما جمعنا ما �شبق، خ�شو�شًا ما �رضح به اأبو مازن 

للطلب��ة اليه��ود يف رام اهلل مب��ا ي�شبه التعه��د »اأنه لن يغرق 

اإ�رضائي��ل باملالين اخلم�شة م��ن الفل�شطينين، مبعنى اأن ل 

ع��ودة لالجئن الفل�شطينين الذي��ن اقتلعوا من اأر�شهم قبل 

65 عامًا«، ليوؤكد اأن ما ورد يف ال�شحيفة وما ذكره الكاتب 
واملحل��ل ال�شيا�ش��ي ج��وين منري، هو يف ع��ن احلقيقة التي 

يحاول البع�س التعام��ي عنها، واأحيلهم اإىل ما قاله رئي�س 

الوزراء الأردين عبد اهلل الن�شور عندما حتدث عن عدم وجود 

حقوق عودة ملن ا�شتقر وحمل جن�شية بلد ثالث، وهو و�شع 

ينطبق على الن�شخة الأردنية من الالجئن.

رامز م�صطفى 
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من قتل معتز وشحة؟
مب���ا اأن كثرياً م���ن احلروب 

منقولة  �ص���ارت  واال�صتباكات 

على الهواء مبا�رشة، فقد ت�صمر 

اأمام �صا�ص���ة وحيدة  بع�صن���ا 

كانت تنقل وقائع الهجوم على 

من���زل عائلة »و�صحة« يف بري 

الفل�صطينية،  بال�صف���ة  زي���ت، 

املا�ص���ي،  االأ�صب���وع  اأواخ���ر 

اأعداد كب���رية ن�صبيًا من اجلنود 

ال�صهاينة، تهاجم منزاًل واحداً، 

ورجاًل واحداً اأي�صًا، رجاًل واحداً 

للقتلة،  نف�ص���ه  ت�صليم  رف����ض 

اأرادوا اعتقال���ه، وهو الذي خرب 

�صجونه���م �صابق���ًا، وُحرر منها 

على  ال�صهادة  وف�ص���ل  موؤخراً، 

االنك�صار، اأراد اأن ي�صنع ماأثرة، 

واأن يق���دم منوذج���ًا يف رف�ض 

اال�صت�صالم للعدو، بل مقاومته، 

حتى وهو يعلم اأن ال قبل لرجل 

واح���د مبواجهة دول���ة الغزاة 

القتلة، وهو بذل���ك كان يختار 

ال�صهادة.

ولك���ن مه���اًل، األي����ض م���ن 

اأخرى قد  اأف���كاراً  اأن  املتوق���ع 

دارت يف خل���ده، وه���و يختار 

طريق املواجهة والتحدي، بدياًل 

لذل اال�صت�صالم؟

قبل حماولة تخيل ما ميكن 

اأن يكون قد خطر للمحرر »معتز 

�صهيداً،  ارتقائ���ه  قبل  و�صحة« 

ويف���وز بثالث �صف���ات كبرية: 

االأ�ص���ري، املح���رر، ال�صهيد، فاإن 

انفراد قناة وحيدة بنقل وقائع 

مبا�رشة،  الهواء  على  املواجهة 

ه���و موؤ�رش على امل���كان املراد 

فل�صطني  وق�صي���ة  لفل�صط���ني 

ه���ذه االأي���ام، وباملنا�صبة فقد 

اقتحامات امل�صجد  كان ن�صيب 

االأق�ص���ى من التغطي���ة، والتي 

وقع���ت بالتزامن م���ع العدوان 

على بري زيت، م�صابهًا ملا حدث 

اأو يزيد  يف بريزي���ت نف�صه���ا، 

قلي���اًل، قلياًل ج���داً، وهذا واقع 

يف�ص���ي اإىل اال�صتنتاج ال�صابق 

نف�صه.

يف كل ح���ال، وبالعودة اإىل 

حماول���ة االإجابة على ال�صوؤال، 

فقد تلقيت ات�ص���ااًل هاتفيًا من 

القدامى، يف  االأ�صدق���اء  اأح���د 

مدين���ة رام اهلل، وم���ع تب���ادل 

واأخبار  احل���ال،  ع���ن  االأ�صئلة 

االأهل،  الحظ���ت �صيقًا وا�صحًا 

يف ن���ربات �صوته، ثم دار بيننا 

احلوار االآتي:

- ما بك؟

- ال �صيء.

- من الوا�صح اأنك مت�صايق.

م���ن  ا�صتدع���اء  تلقي���ت   -

املخابرات.

- م���اذا يريدون من���ك؟ لعلهم 

يريدون تاأكيد وجود ال�صلطة.

- ال �صاأن لل�صلطة وخمابراتها، 

من  هي  االحت���الل  خماب���رات 

ا�صتدعاين.

- خماب���رات االحت���الل؟ كيف 

واأنت يف مناطق ال�صلطة؟

كان اجل���واب قهقهة عالية، 

وفهم���ت م���ن جديد م���ا الذي 

يحدث على اأر�ض الواقع، بعيداً 

عن االأوه���ام، وم�صيدة االإعالم 

الذي يكرر عبارات جتعل املرء 

تائهًا، وغري قادر على التحديد 

الدقيق يف اأحيان كثرية.

من هنا تبداأ حكاية ال�صهيد 

االأ�ص���ري  و�صح���ة«،  »معت���ز 

املح���رر، فال�صهيد، عند حتريره 

من ال�صجن، ع���اد اإىل بيته يف 

ت�صميتها  على  ي�صطلح  مناطق 

الوطنية  »ال�صلط���ة  مبناط���ق 

يذهب  والبع�ض  الفل�صطينية«، 

اإىل ت�صميتها ب�»الدولة«، والأن 

فل�صط���ني ت�صكن كل خالياه، مل 

يتوق���ف عن ن�صاط���ه الكفاحي 

بل تابع م�صريته، حتى اللحظة 

الت���ي و�صل فيه���ا حتديه مداه 

�صهي���داً، يف  وارتقى  االأق�ص���ى 

وبر�صا�ض  اأر�ص���ه،  على  بيته، 

جن���ود العدو الذي���ن حا�رشوه 

يطلق���ون  وه���م  ل�صاع���ات، 

الر�صا����ض والقذائف على رجل 

واحد.

.. يف تلك اللحظات

معتز مث���ل كل املنا�صلني يف 

ال�صفة، يعرف كثرياً عن »التن�صيق 

االأمن���ي«، ومل تخاجل���ه االأوهام 

باأنه يعي�ض يف دولة م�صتقلة ذات 

�صي���ادة، لكنه مثل كل املنا�صلني 

اأي�صًا، ال ي�صتطيع العي�ض من دون 

االأمل، وم���ن دون االقتناع االأكيد 

باأن ما يحدث طارئ، وغريب، وال 

ال�صعب وتاريخه  اإىل تقاليد  ميت 

الن�صايل الطويل باأي �صلة. 

وه���و اعتقد يف تلك اللحظات، 

اأن دم���ه �صي�صن���ع الف���رق، فقد 

ال�رشط���ة  رج���ال  يتحم����ض 

الفل�صطيني���ة، ويتخذون قراراً �صد 

تقع  الأرا�ض  ال�صهاين���ة  انته���اك 

حتت �صيط���رة ال�صلطة، وين�صمون 

اإليه يف املواجهة غري املتكافئة، 

ولك���ن ال�رشيفة، ورمب���ا يتناهى 

�ص���وت الر�صا����ض ال���ذي يطوق 

انهمرت  التي  وال�صواريخ  ج�صده، 

على منزل���ه، وهدمت جدرانه، اإىل 

�صاكني املقاطعة، فيتخذون قراراً 

باملواجهة، مواجهة ما، واالعرتا�ض 

القتلة، ورمبا  ال�صارخ يف وج���ه 

ي�صل ال�صوت اإىل قاعة مفاو�صات 

م���ا، فيقرر املفاو����ض اأن ينتف�ض 

لدم منا�صل ي�صيل، وين�صحب من 

عتمة املفاو�صات ال�صقيمة رف�صًا 

واحتجاج���ًا، من اأج���ل دم �صاب 

فل�صطيني، ولي����ض، كالعادة، من 

اأجل اأنه ال يعرف م���ا الذي يدور 

يف غرف اأخرى.

وعندما ا�صتد احل�صار، خطر يف 

باله اأن رج���االت التن�صيق االأمني 

التورط،  �صديد  وبع�صهم  البغي�ض، 

كاهلهم  عن  ويرمون  �صي�صتقيلون، 

هذا العار املقيم، واأنهم لن ي�صاركوا 

بع���د الي���وم يف التمهي���د ل�صفك 

دم فل�صطين���ي اآخ���ر، اأو امل�صاركة 

املبا�رشة يف ا�صتباحة دمه.

ا�صت���د احل�صار اأك���ر، اخرتقت 

بع����ض الر�صا�ص���ات ج�ص���داً ما 

زال يق���اوم، امت�صق بع�ض الفتية 

االأمل يقرتب  االأر�ض، كان  حجارة 

كثرياً، يكاد يتحول حقيقة قائمة، 

فال���دم كان فاحت���ة االنتفا�صات، 

وال�صهداء كانوا بداية الثورة.

�صهيداً  و�صحة«  »معتز  ارتقى 

بر�صا�ض املحتل���ني، لكن لهوؤالء 

����رشكاء يف دم ال�صهيد، من يقوم 

بالتن�صيق االأمن���ي مع العدو هو 

�رشي���ك كام���ل يف اجلرمي���ة، من 

ان�صحب من �صاحة املواجهة وهو  

يحم���ل �صفة االأمن الوطني �رشيك 

اأي�صًا، خ�صو�ص���ًا اأن املكان الذي 

وقع فيه االعتداء وجرمية االغتيال 

الفل�صطينية،  لل�صلطة  اأمنيًا  يتبع 

لعنا�رش  االأوام���ر  اأعط���ى  وم���ن 

ال�رشطة واالأمن باالن�صحاب وعدم 

اإط���الق اأي ر�صا�ص���ة على جنود 

العقوبة،  طائل���ة  االحتالل، حتت 

هو �رشيك وم���دان وال يختلف يف 

�صيء عمن نفذوا العدوان وجرمية 

االغتيال، ومن ي�صتمر يف ت�صويق 

االأوه���ام، والكذب على �صعبنا هو 

�رشيك يف اجلرمية اأي�صًا.
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تلج���اأ اإدارة االأون���روا قب���ل القيام 

باأي تقلي�ص���ات خدماتية على ت�رشيب 

معلوم���ات ملعرفة حج���م ردات الفعل 

املوؤ�ص�صاتي���ة والف�صائلي���ة وال�صعبية 

الفل�صطيني���ة، ويتزامن ذل���ك دائمًا مع 

احلديث ع���ن الالجئ���ني الفل�صطينيني 

للتخل�ض  املطروح���ة  وال�صيناري���وات 

من »عبئه���م« ال�صيا�صي والدويل على 

الكي���ان ال�صهيوين، باعتب���ار اأن وجود 

الوكال���ة تاأكيد على اع���رتاف املجتمع 

الدويل بالق�صية الفل�صطينية، خ�صو�صًا 

اجلزء املتعل���ق بالالجئني، وقد وردت 

معلوم���ات موؤخ���راً م�صدره���ا رئا�صة 

االأونروا،  العامل���ني يف وكال���ة  احتاد 

ت�ص���ري اإىل وجود توجه���ات لدى وكالة 

االأونروا لالإق���دام على تقلي�صات كبرية 

يف العدي���د م���ن براجمه���ا ال�صحي���ة 

والرتبوي���ة واخلدماتي���ة االأ�صا�صية يف 

اإلغاء التعليم  ومنها:  االأقاليم،  خمتلف 

املهني واملتمثل يف لبنان مثاًل مبعهد 

�صبل���ني، واإلغاء التعلي���م الثانوي يف 

لبنان، كذل���ك جامع���ات الوكال���ة يف 

االأردن وال�صفة الغربية، وبرنامج �صحة 

الف���م واالأ�صنان،  ومنظم���ات املجتمع 

املحلي، باالإ�صاف���ة اإىل اإزالة النفايات 

م���ن املخيمات والعديد م���ن اخلدمات 

االأخرى.

وق���د اأُ�ص�ص���ت االأون���روا بق���رار من 

اجلمعي���ة العامة ل���الأمم املتحدة يف 8 

كان���ون االأول/ دي�صم���رب 1949، وُكلّفت 

مبوج���ب الفقرة الرابع���ة بتنفيذ برامج 

اإغاثة وت�صغي���ل الجئي فل�صطني، وبداأت 

عملياته���ا يف االأول م���ن اأي���ار/ مايو 

1950، وقد تكرر تفوي�صها مراراً كل ثالث 
�صنوات، كانت اآخرها حتى 2011/6/30، 

ويعترب ق���رار تاأ�صي�ض االأون���روا مرتبطًا 

بالق���رار الدويل رقم 194 القا�صي بعودة 

الالجئ���ني الفل�صطيني���ني اإىل دياره���م 

الت���ي ُهّجروا منه���ا، وال���ذي ُقِبل على 

اأ�صا�ض تنفي���ذه الكيان ال�صهيوين ع�صواً 

يف االأمم املتح���دة باعتب���ار اأن م�صكلة 

الالجئ���ني الفل�صطينيني تقع على عاتق 

الكي���ان ال�صهيوين وممار�صاته التي اأّدت 

اأرا�صيهم،  اإىل تهجري الفل�صطينيني م���ن 

م���ن هنا جن���د اأن امل�صوؤولية االأوىل عن 

اإليه���ا الالجئون  االأو�صاع الت���ي و�صل 

الفل�صطيني���ون بعد 62 عام���ًا تقع على 

عاتق الكي���ان ال�صهيوين ال���ذي يرف�ض 

تنفيذ الق���رارات الدولية وعل���ى راأ�صها 

القرار 194. 
وح���ّذرت العدي���د م���ن االحت���ادات 

الفل�صطينية  والف�صائ���ل  واملوؤ�ص�ص���ات 

وكال���ة االأونروا من االإق���دام على تنفيذ 

اأي تقلي�صات على جممل خدماتها التي 

تقدمه���ا الأبناء �صعبن���ا الفل�صطيني يف 

لبنان خ�صو�صًا، واعت���ربت اأن امل�صا�ض 

بهذه اخلدمات يعترب حماولة غري بريئة 

ل�رشب حق الع���ودة، الأن هذه اخلدمات 

والتقدمي���ات هي حق���وق ثابتة لل�صعب 

الفل�صطين���ي، وهي جوه���ر وجود وكالة 

االأونروا الت���ي اأن�صئت بقرار دويل بهدف 

تقدمي اخلدمات لالجئ���ني الفل�صطينيني 

حلني عودتهم اإىل ديارهم.

اأك���د احت���اد ال�صب���اب  ويف بي���ان 

الدميقراطي الفل�صطيني اأن وكالة االأونروا 

�صتتفاج���اأ بتحركات طالبي���ة و�صعبية 

كبرية اإذا ما فك���رت امل�صا�ض بالربنامج 

التعليم���ي، �ص���واء التعلي���م املهني اأو 

الثان���وي، الذي نا�ص���ل االحتاد من اأجل 

اإجنازه وحتقيقه �صنوات طويلة جداً.

وذكر االحت���اد يف بيانه اأنه كان من 

االأج���دى لوكال���ة االأون���روا اأن تفكر يف 

كيفية تطوير براجمها املختلفة، ال �صيما 

برناجمها التعليمي الذي يعاين العديد 

من امل�ص���كالت، �ص���واء التعليم املهني 

وب�ص���كل خا�ض مركز �صبل���ني للتدريب 

املهني الذي يحت���اج اإىل عدة تطويرات 

لزي���ادة قدرت���ه اال�صتيعابي���ة يف ظل 

تزاي���د اإقبال الطلبة عل���ى االلتحاق به، 

اإىل جان���ب حاجته الإدخ���ال التطويرات 

الالزم���ة عل���ى دورات���ه واخت�صا�صاته، 

وكذل���ك التعليم الثان���وي الذي يحتاج 

اأي�صًا كما هو ح���ال املراحل التعليمية 

االأخرى اإىل االهتم���ام والرعاية الكبرية 

من اأج���ل حت�صني امل�صت���وى التعليمي 

املت���دين الذي تعانيه مدار����ض االأونروا، 

وق���د اأدى اإىل ارتفاع ن�صبة الر�صوب لدى 

الطلبة الفل�صطينيني.

كما دعا االحت���اد االأونروا اإىل تطوير 

وم�صاعف���ة جهوده���ا الإيج���اد التمويل 

املطل���وب لزي���ادة خدماته���ا ومعاجلة 

م�صكل���ة التعلي���م اجلامع���ي للطلب���ة 

الفل�صطينيني يف لبن���ان من خالل بناء 

جامعة جمانية وحتويل مركز �صبلني اإىل 

كلية جامعية معرتف بها من قبل الدولة 

اللبنانية لتخفيف االأعباء واملعاناة عن 

ال�صعب الفل�صطين���ي ومتكني الطلبة من 

متابعة درا�صتهم اجلامعية.

وكانت هناك دعوة لالأونروا للتفكري 

ملي���ًا قب���ل االإق���دام عل���ى اأي خطوات 

تقلي�صي���ة، الأن العواقب �صتكون وخيمة، 

و�صت�صع االأونروا نف�صها مبواجهة �صاملة 

مع ال�صع���ب الفل�صطيني يف لبنان، الذي 

لن ي�صمح بتمرير اأي خطوة تنتق�ض من 

حقوقه التي حتتاج اإىل الدعم والرعاية، 

االأون���روا  م�صوؤولي���ة  ذل���ك  اإن  حي���ث 

واملجتمع ال���دويل املعنيني بتقدمي كل 

اخلدمات التعليمية وال�صحية واالإغاثية 

للفل�صطيني���ني يف لبنان حت���ى تنفيذ 

القرارات الدولية.

 وحّملت البيان���ات املجتمع الدويل 

امل�صوؤولي���ة ب�صبب تخاذله وعدم القيام 

مب�صوؤولياته جت���اه ال�صعب الفل�صطيني، 

وعدم ق���درة هذا املجتم���ع على فر�ض 

واإع���ادة  الدولي���ة  الق���رارات  تطبي���ق 

احلق���وق الوطنية لل�صع���ب الفل�صطيني، 

ويف مقدمتها حقه بالع���ودة اإىل اأر�صه 

وممتلكاته التي هجر منها بقوة االإرهاب 

االإ�رشائيلي منذ اأكر من 65 عامًا.

�صامر ال�صيالوي

الصحة والتعليم واإلغاثة
تحذيرات لألونروا من تقليصات محتملة
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من قتل معتز وشحة؟
�صيع  الت���ايل  الي���وم  يف 

جثم���ان ال�صهي���د، كان عدد 

ميت�صق���ون  ال�صب���ان  م���ن 

حجارته���م م���ن جدي���د، اأما 

يف »املقاطع���ة« التي تبعد 

كيلوم���رتات قليلة فقط، فران 

ال�صم���ت كم���ا كان يف اليوم 

ال�صاب���ق، مل ت�صتنكر ال�صلطة 

االعتداء، باملنا�صبة كان االأمر 

اإذ  االأ�صئلة،  �صيثري الكثري من 

كيف ي�صتقي���م اال�صتنكار مع 

الت���ورط يف وح���ل التن�صيق 

ال�صلطة  تن���ع  ومل  االأمن���ي، 

ال�صهيد، اأي�ص���ًا الأن االأمر يف 

هذه احلال���ة، رمبا ال ي�صتقيم 

اأي�ص���ًا، ومن دي���وان ال�صلطة 

�صدرت تعزية لقطر، ب�صحايا 

انفجار الغاز، ح�صنًا، هناك ما 

ميكن القيام به. 

لكن ال، مل يتم االكتفاء بكل 

ذلك، فوفق ما نقل عن بع�ض 

قام  ال�صهيد،  واأ�صدقاء  اأقارب 

القي���ادي امل�ص���وؤول عن اأحد 

االأمني«  »التن�صي���ق  اأ�صكال 

ح�صني  ال�صهيوين،  العدو  مع 

طوال  هواتفه  باإقفال  ال�صيخ، 

الف���رتة التي قاوم فيها معتز 

وحيداً، حي���ث حاول البع�ض 

االت�صال ب���ه للتدخل، ووقف 

الهجوم ال�ص���اري على منزل 

ال�صهيد وعائلته.

)اأ�صباب  قي���ادي »الم���ع« 

اللمعان ال عالق���ة لها مبا هو 

معت���اد حليازة ه���ذا الو�صف( 

اآخ���ر، و�صع تخريج���ة يعجز 

عنه���ا جهابذة كث���ريون، فقد 

اعت���رب اأن »االحت���الل يري���د 

الفل�صطينية«  القيادة  ا�صتفزاز 

وهي بح�صب راأيه اأذكى )واأكر 

حكمة( م���ن اأن ت�صتفز، ملجرد 

عملية قتل اأخرى.

وبح�ص���ب م���ا ن����رش يف 

نق���اًل  اإعالمي���ة  و�صائ���ل 

رئي�ض  م���ن  مقرب���ني  ع���ن 

ال�صلط���ة، فاإن االأخري ال يريد 

اأم���ر رمبا يوؤثر  التحدث يف 

ال�ص���الم«،  ب�»مفاو�ص���ات 

ويف����رش على اأن���ه حتري�ض 

مق�صود على انتفا�صة ثالثة، 

الت���زم اجلان���ب  يف ح���ني 

على  باحلفاظ  الفل�صطين���ي 

التهدئة، وترجم���ة هذا قمع 

اأي حت���رك نح���و االنتفا�صة 

واملقاوم���ة، واالن�صحاب من 

مواجهة اجلن���ود ال�صهاينة، 

ح���ني يط���اردون منا�ص���اًل 

فل�صطينيًا.

من قتل معتز و�صحة؟

اأال يحق لنا واحلالة هذه 

اأن ن�ص���األ، وب�صوت عال: من 

و�صح���ة؟ طبعًا  معت���ز  قتل 

من  هو  ال�صهي���وين  الع���دو 

اأطل���ق الر�صا�ض وال�صواريخ 

عل���ى ال�صهي���د، ه���و القاتل 

واملحت���ل، لكن له���ذا العدو 

�رشكاء �صئنا اأم اأبينا.

يف انتفا�ص���ة النفق عام 

و�صائ���ل  1996، ظه���رت يف 
موؤثرة جداً،  االإعالم �ص���ورة 

وحتمل الكث���ري من الدالالت، 

يف ال�صورة �رشطي فل�صطيني 

ي�صوب بندقيته نحو اجلنود 

ح�صد  وخلف���ه  ال�صهاين���ة، 

كبري من ال�صبان، بدوا كاأنهم 

يحتمون ب���ه، واأي�صًا كاأنهم 

معه  وي�صدون  يده،  ي�صندون 

على الزناد.

كانت قد م�ص���ت �صنوات 

ث���الث عل���ى توقي���ع اتفاق 

اأو�صلو، وكان���ت معروفة كل 

االلتزامات االأمنية التي جرى 

التوقي���ع عليه���ا، ومع ذلك 

مل يغ���ب الرهان على جنود 

لن  باأنهم  الوطن���ي،  االأم���ن 

كرامة  با�صتباحة  ي�صمح���وا 

�صعبهم.

االأق�ص���ى  انتفا�ص���ة  يف 

عام 2000 ح���دث تبدل كبري 

يف امل�صه���د، قدمت االأجهزة 

من  كب���رياً  ع���دداً  االأمني���ة 

ال�صه���داء الذي���ن دافعوا عن 

مواقعه���م، لك���ن يف مواقع 

اأخرى �صجلت م�صاهد مهينة، 

م�صت�صلمًا  البع�ض  فقد خرج 

الداخلية، وحتدث  بالثي���اب 

غام�صة  اأوام���ر  عن  البع�ض 

بعدم املقاومة، وبالت�صليم.

التالية،  ال�صنوات  يف  اأما 

فق���د ج���رى العم���ل كث���رياً 

عل���ى الوعي، عل���ى »�صوغ 

فل�صطيني جديد يف االأجهزة 

للتن�صيق  جاه���ز  االأمنية«، 

االأمني، وجاه���ز لالن�صحاب 

العدو  جي����ض  يب���داأ  عندما 

بتنفيذ عمل ع�صكري، وجاهز 

جي�ض  يق���اوم  �ص���اب  لرتك 

وجاهز  وحي���داً،  االحت���الل 

التايل  الي���وم  للع���ودة يف 

ملبا�رشة مهامه االأمنية، ويف 

ذات املكان، م���ن قتل معتز 

و�صحة؟

نافذ اأبو ح�صنة
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مصر.. أزمة حكومتين ورئاسة
كم����ا كان����ت ا�ستقال����ة 

بحكومته  البب����اوي  حازم 

مفاجئ����ة، ول����و م����ن دون 

وقع يف ال�س����ارع امل�رصي، 

كذلك ج����اء ت�سكيل اإبراهيم 

ب�رصعة  حمل����ب حلكوم����ة 

قيا�سية احتفظت باأكرث من 

احلكومة  من  الوزراء  ن�سف 

الوزراء  ال�سابق����ة، ال �سيما 

ال�سياديني .

ال �س���ك اأن نقطة االإثارة 

البباوي���ة  اال�ستقال���ة  يف 

اأ�سابيع  قبل  جميئ اخلطوة 

االنتخاب���ات  موع���د  م���ن 

اأن  الت���ي ميكن  الرئا�سي���ة 

قب���ل  بب�ساط���ة  تديره���ا 

رحيله���ا، اإال اإذا كان هن���اك 

ا�ستحقاقات مل  هروب م���ن 

تعد ق���ادرة على حتمل وزر 

اإدارته���ا، �سيما اأن ال�سغوط 

االإقليمي���ة تتعاظ���م، بعيداً 

املمجوجة  التاأوي���ات  عن 

لفتح  جاءت  اال�ستقالة  باأن 

الطري���ق اأمام تر�سح امل�سري 

ال�سي�س���ي  الفت���اح  عب���د 

ملن�س���ب رئي�س اجلمهورية، 

فامل�س���ري ال�سي�سي بقي يف 

رغم  للدفاع،  كوزير  من�سبه 

اأن كثريي���ن يجزم���ون باأن 

ولذلك  جاهزاً،  بات  تر�سحه 

يج���زم اآخ���رون يف املقابل 

اأن �سبب���ني وراء اال�ستقالة، 

اأولهما املخاوف من انفجار 

الو�س���ع االجتماعي جمدداً 

بع���د اإح�ساء اأك���رث من 300 

تظاهرة يف عه���د البباوي 

�سمل���ت  ن�سبي���ًا،  الق�س���ري 

مثل  االأ�سا�سية،  القطاع���ات 

واالأطباء  الن�سي���ج  عم���ال 

وال�سيادلة .

اأما ال�سبب الثاين فمتعلق 

الذي  النه�سة«  »�سد  باأزمة 

تبنيه اأثيوبيا وحقوق م�رص 

بحيث  تاريخي���ًا،  املائي���ة 

العمل من  اأثيوبي���ا  توا�سل 

حكوم���ة  حت���رك  اأن  دون 

الدبلوما�سي���ة  البب���اوي 

اإىل  للتو�س���ل  املطلوب���ة 

اال�ستئث���ار  متن���ع  حل���ول 

بحقوق م����رص التي تنظمها 

اتفاقات دولية، رغم احلاجة 

املتزايدة للمياه اجلارية يف 

النيل ب�سبب النمو ال�سكاين .

لذل���ك، ف���اإن التحديات 

التي التزم البباوي الت�سدي 

كاالأمن  ومعاجلته���ا،  له���ا 

مل  واالقت�ساد،  وال�سيا�س���ة 

اأُكلها اأبداً، اإمنا تعّمقت  تاأِت 

االإرهاب، حيث  تنام���ي  من 

�سهدت م�رص اأقوى ال�رصبات 

االإرهابي���ة لي����س فقط يف 

القاهرة  اإمن���ا يف  �سين���اء، 

وامل���دن الكربى االأخرى، من 

اأمنية  حيث ا�ستهداف مراكز 

وا�ستخبارية، ف�سًا عن تزايد 

انت�س���ار اجلرمي���ة باأ�سكال 

متع���ددة، وهذا م���ا يجعل 

االقت�سادي���ة  امللف���ات  كل 

وال�سيا�سي���ة  واالأمني���ة 

موروث���ة حلكوم���ة اإبراهيم 

حملب، التي ورغم املكابرة 

فلن تاأتي باملعجزات حتمًا، 

ولي�ست ق���ادرة على تاأمني 

الدعم املطلوب عامليًا الذي 

عجزت عنه حكومة البباوي 

م���ن اأج���ل دح���ر االإرهاب، 

الداخلية  وزي���ر  اأن  �سيم���ا 

الل���واء حمم���د اإبراهي���م ال 

يزال م�ستاأثراً باحلقيبة منذ 

تعيين���ه يف حكومة ه�سام 

قندي���ل »االإخوانية«، مروراً 

بحكومة البب���اوي، و�سواًل 

اإىل حكوم���ة حمل���ب، التي 

يعتربها البع����س اأقرب اإىل 

منتوج م���ن عهد مبارك مع 

تعديات طفيفة.

فق����ط  مث����رية  لي�س����ت 

للت�ساوؤل م�ساألة اال�ستغناء 

االأح����زاب يف  متثي����ل  عن 

احلكومة اجلديدة، با�ستثناء 

ح����زب »الوف����د«، باعتبار 

اأحزاب  ه����ي  االأح����زاب  اأن 

ورقي����ة ال قواع����د �سعبية 

اإن�ساء  اأي�س����ًا  اإمن����ا  له����ا، 

جمل�����س لاأم����ن القوم����ي 

امل�سوؤولني،  كب����ار  ي�س����م 

وهو ما ف�رّصه اخلبثاء باأنه 

لتاأجيل  ال�سمن����ي  ال�سبيل 

االنتخاب����ات الرئا�سية، اإذا 

قناع����ة عامة  تتبل����ور  مل 

ب����ا  ال�سي�س����ي  برت�سي����ح 

مناف�س����ة ت�سكل خطراً على 

فوزه، �سيم����ا اأن الثورة يف 

جمعية  تفرز  مل  مرحلتيها 

وطني����ة حت����ى االآن، اإمن����ا 

تباع����دت عل����ى م�ست����وى 

املجتم����ع، وبن����اء علي����ه 

يجري الرتوي����ج حاليًا اأنه 

اجلدية  املناف�سة  بقيت  اإذا 

حم�س����ورة ب����ني ال�سي�سي 

فاإن  �سباح����ي  وحمدي����ن 

ثنائي����ًا ميك����ن اأن يت�سكل 

حلكم م�����رص الحقًا بعد اأن 

ين�سح����ب �سباحي ل�سالح 

ال�سي�سي رئا�سيًا، مع تزايد 

ل�»االإخوان  املناوئة  رقعة 

امل�سلمني« .

يف احلقيقة، اإن التحديات 

ال�سغوط  مقابل  جداً  كبرية 

العالية، وما تعويل حملب 

والكني�س���ة  االأزه���ر  عل���ى 

الفكر  ملواجهة  واملثقف���ني 

التكفريي وكل األوان الت�سدد 

العامة  ومنا�سدة  والتطرف، 

االحتجاجات  ع���ن  التوقف 

والتوج���ه للبن���اء لتحقيق 

اإال  االجتماعي���ة،  العدال���ة 

االأزمة  واقعي حلجم  تلم�س 

العا�سفة يف م�رص، وبالطبع 

ل���ن تكون حكومت���ه قادرة 

على حتقي���ق ن�سبة ب�سيطة 

االفرتا�س���ي،  عمره���ا  يف 

اأه���داف  فكي���ف بتحقي���ق 

االإرهاب  ومواجه���ة  الثورة 

بوقفة  الذي طالب حمل���ب 

ودولية  اإقليمي���ة  جماعية 

مت�ساركة �س���ده، الأنه يهدد 

م�رص واالإن�سانية؟

يون�س عودة

تعويل »محلب« على األزهر 
والكنيسة والمثقفين لمواجهة 

الفكر التكفيري تلّمس واقعي لحجم 
األزمة العاصفة في مصر
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مشاهدات من العراق وفصوله الدامية
بغداد - بهاء النابل�سي 

للقادم اإىل العراق زائراً هذا البلد امل�سّمخ 

باجلراح، يتملكه �سيء من القلق جراء ا�ستمرار 

حم���ى ال�سيارات املفخخ���ة يف نواحي بغداد 

وبع����س �سوارعها، ت�سته���دف دومًا املدنيني 

ال���ذي ال ذن���ب له���م يف معرك���ة �رص�سة مع 

االإرهاب »القاعدي«، لكن م���ا اإن تطاأ قدماك 

اأر�س الرافدين حتى تزول عوامل القلق تلك.

يف الطائرة الت���ي اأقلتنا اإىل مطار النجف 

االأ����رصف، كان لبنانيون وعراقيون وجن�سيات 

اأجنبي���ة وموظفو �رصكات اال�ستثمار املنت�رصة 

على �سعاع اجلغرافيا العراقية، وعلى االأر�س 

حركة امل���رور الكثيفة يف خمتل���ف ال�سوارع 

ومئات املوؤ�س�سات تعم���ل على مدار ال�ساعة، 

تعمدن���ا التج���وال حتى �ساع���ة متاأخرة من 

الليل فحركة النا�س ال تهداأ، واالطمئنان يبدو 

م�سيط���راً و�سور احل���راك االنتخابي الذي دنا 

موعده الفتة يف كل مكان.

احلوزة العلمية الديني���ة التي لها وزنها 

وثقله���ا التاريخي يف العراق �سيا�سيًا ودينيًا 

معني���ة باأمر وحيد، هو ا�ستقرار العراق واأمنه 

ووحدته و�سيادته، لكنه���ا ال تعط راأيها باأي 

مر�سح مهما كان قريبًا منها اأو بعيداً عنها. 

م�س���ادر احل���وزة توؤكد اأن م���ا يهمها هو 

وحدة القرار العراق���ي لكل بنيه �ُسنة و�سيعة 

وم�سيحيني وكل قومياته عربًا وكرداً وتركمانًا، 

فكفى هذا البلد انق�سامًا وانهياراً، فالعراق بلد 

ميتلك كل مقومات النهو�س ب�رصيًا واقت�ساديًا 

وماليًا، لكنها )احل���وزة( ال تخفي امتعا�سها 

من الطبقة ال�سيا�سي���ة احلاكمة التي ال تلّبي 

تطلعات النا�س، فامل���ال متوفر لكن ال تنمية 

وال م�ساري���ع تغريرِّ م���ن الواق���ع املاأ�ساوي، 

وبالتايل يجب االإتيان بفريق اإىل احلكم يعطي 

معاناة ال�سعب االأولوية الق�سوى.

ويف جولة على مناط���ق الفرات االأو�سط، 

االأو�س���اع تب���دو هادئة يف احلل���ة وكرباء 

والديوانية والنجف، وحت���ى منطقة امل�سيب 

الت���ي حدثت فيه���ا بع�س اال�ستب���اكات، يف 

منطقة جرف ال�سخر مررنا يف و�سطها، وكانت 

احلركة ت���دّب يف اأرجائه���ا، وحواجز اجلي�س 

العراقي منت�رصة يف كل مكان. 

الدخول اإىل بغ���داد لي�س �سهًا، فاحلواجز 

تراقب  االإلكرتوني���ة  واالأجه���زة  والدوري���ات 

وتفت�س امل�س���اة وكل اأنواع االآليات، ورغم كل 

ذلك فال�سيارات املفخخ���ة ال تتوقف، بل هي 

اأحيانًا يف ازدياد خميف.

على مقربة م���ن مكتب رئي����س املجل�س 

الوطني العراقي اأحمد اجللبي، املليء باأ�سجار 

النخيل واخل�س���ار اللبنانية، كما ُيحّب، هناك 

�ساحة م�سهورة با�سم �ساحة عدن، وهي حمور 

للعدي���د من الط���رق الوا�سل���ة اإىل اأبو غريب 

وغريها ال تبعد �سوى ب�سع اأمتار من العا�سمة 

ومدينة الكاظمية املقد�سة، قرب هذه ال�ساحة 

املزدحم���ة اأدى تفج���ري �سي���ارة مفخخة اإىل 

�سقوط العديد من االأبرياء، اإال اأن احلركة عادت 

بع���د �ساعات من هذا التفجري، ويقول اجللبي: 

»اإن يف بغ���داد و�سواحيها األفًا ومئتي حاجز 

لكاف���ة االأجهزة االأمنية، فه���ل ا�ستطعنا منع 

االنفجارات والتخل�س منها؟ ال �سك اأن الف�ساد 

وتراتبي���ة العم���ل ال�س���يء واالإدارة املهرتئة 

واالخرتاق���ات االأمنية وراء ه���ذه الكارثة، مع 

االإرهاب ال حوار، هذا اأمر حم�سوم«.

وعن الو�س���ع االقت�سادي يقول اجللبي اإن 

»املال موجود بوف���رة يف خزائن الدولة، وال 

اأحد ميلك املال غ���ري الدولة.. القطاع اخلا�س 

مدّم���ر، ف���ا ا�ستثم���ارات وال بن���وك خا�سة، 

ومع ذلك فميزانية الدول���ة بلغت 750 مليار 

دوالر خ���ال ع�رص �سنوات، اأن���ا اأ�سال اأين هي 

امل�ساري���ع النه�سوية يف ال�سح���ة والتعليم 

واملوا�س���ات وال�سناعة والزراع���ة، اأوؤكد لكم 

اأن الع���راق ي�ستورد اأكرث من 90٪ من حاجاته 

ال�سوقية، وحتى علبة اللنب واحلليب والع�سري 

ن�ستوردها، مع اأنه ميكننا �سناعتها، هذا االأمر 

غري مقبول على االإطاق«.

�لعيون �شاخ�شة �إىل �الأزهر الأد�ء �لدور �العتد�يل �ملن�شود                                 )�أ.ف.ب.(
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توا�سل االإدارة االأمريكية تنفيذ خطتها 

الرامية اإىل تقلي�س حجم القوات امل�سلحة، 

وتغيري اال�سرتاتيجي���ة الع�سكرية، غري اأن 

امليزانية الع�سكري���ة للعام التايل، والتي 

تق���دم به���ا وزير الدف���اع ت�سي���ك هيغل، 

تتعر����س النتقادات �سديدة و�سلت اإىل حد 

املطالب���ة باإعادة النظر باخلطة، رغم اأنها 

اأُقرّت يف البداية بالتوافق بني اجلمهوريني 

والدميقراطيني، وي���رى بع�س املراقبني اأن 

االعرتا�س���ات ال تتع���دى كونها مماحكات 

�سيا�سي���ة، ولن حتول دون مترير امليزانية 

التي �ستوؤدي اإىل تخفي�س عديد اجلي�س اإىل 

م�ستوى ما قبل احل���رب العاملية الثانية، 

ويرى البع����س االآخر اأن التدخل الع�سكري 

الرو�سي يف اأوكرانيا يجعل اخلافات اأكرث 

جدية. 

يرتك���ز االإنف���اق، بح�س���ب امليزاني���ة 

اجلديدة، عل���ى توظيف اأح���دث التقنيات 

املطبقة يف جمال ا�ستخ���دام الروبوتات، 

وطائ���رات الدرونز، واأجه���زة التحكم عن 

بعد يف العمليات الع�سكرية واال�ستطاع، 

وعل���ى تطوير و�سائط احل���رب الف�سائية، 

وحتافظ امليزاني���ة على تر�سانة االأ�سلحة 

النووية وو�سائط اإطاقها، وعلى االأ�سطول 

البح���ري، وت�سمح بتحدي���ث �ساح اجلو 

وتبديل دوره العماين.

يف املقاب���ل، يج���ري تخفي�س عديد 

القوات الربي���ة، وت�سكي���ات الدفاع عن 

احلدود، وتقلي����س اخلدمات التي يح�سل 

عليها املجندون على �سعيد التعاونيات 

اال�ستهاكي���ة، و�سناديق دع���م االإ�سكان 

والتعلي���م وما اإىل ذل���ك، ولكن ال يعني 

ذل���ك بال�رصورة تخفي����س حجم االإنفاق 

الع�سكري، بل اإن امليزانية املقرتحة تزيد 

عن �سابقتها مببلغ 115 مليار دوالر، االأمر 

الذي يلقى ا�ستح�سان االأ�سواق املالية يف 

نيويورك، وقطاع ت�سنيع االأ�سلحة، ومراكز 

االأبحاث العلمية والتقنية العالية.

الع�سك���ري  املي���زان  ح�ساب���ات  يف 

مع الق���وى العاملي���ة املناف�س���ة، يقرتح 

هيغل اإنهاء خدمة طائ���رات »اإيه - 10« 

الهجومية، التي كان���ت خم�س�سة لتدمري 

الدباب���ات ال�سوفياتي���ة يف �سيناريو غزو 

اأوروبا الغربية، وكذلك �سيتم التخل�س من 

طائرات »ي���و - 2« للتج�س�س الع�سكري، 

وا�ستبداله���ا بطائرات التحكم عن بعد من 

طراز غلوبال هوك، وت�سمح امليزانية ب�رصاء 

مدمرتني بحريتني، وغوا�ستني هجوميتني 

�سنويًا، مقابل تقلي�س دور ال�سفن احلربية 

احلالية بالتزامن مع التحديث.

يب���دو اأن احتم���ال احل���روب الوا�سعة 

مع ال���دول الكربى ال حتت���ل االأولوية يف 

�سيا�سات وا�سنط���ن الع�سكرية على املدى 

القريب، بل يجري الرتكي���ز على مواجهة 

ال�سع���وب والبل���دان االأ�سغ���ر يف اإفريقيا 

واأم���ريكا الاتينية وو�س���ط اآ�سيا، ويعطي 

هيغل اأهمية اأكرب لدور وزارة اخلارجية يف 

ح���ل معظ���م امل�س���كات االأمني���ة، وذلك 

با�ستخ���دام »ال�سف���ارات املقاتل���ة« يف 

البلدان امل�ست�سعف���ة، ونهج الدبلوما�سية 

املرنة وال�سغوط االقت�سادية، اأو ما ت�سمى 

القوة الناعمة، خ�سو�سًا مع القوى العظمى 

التي ال يجدي معه���ا ال�سدام امل�سلح يف 

الوقت الراهن.

تتوخى اإدارة الرئي�س باراك اأوباما من 

هذه امليزانية، على املدى القريب، تو�سيع 

رقع���ة احل���روب »اخلفي���ة« يف البلدان 

امل�ستهدف���ة حاليًا، خ�سو�س���ًا يف منطقة 

ال�رصق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، فقد اقرتح 

وزي���ر الدفاع هيغل تخفي�س عديد اجلي�س 

الربي بن�سبة 13٪ وقوات االحتياط بن�سبة 

5٪، لك���ي يت�سنى له زي���ادة حجم قوات 
العملي���ات اخلا�سة بن�سب���ة 6٪، واإ�سافة 

3000 عن����رص جديد اإىل الق���وات اخلا�سة، 
عل���ى �ساكلة تل���ك التي قام���ت باغتيال 

اأ�سامة بن الدن يف باك�ستان.

تنت����رص ه���ذه الق���وات املتخ�س�س���ة 

باحل���روب اخلفية يف اأكرث م���ن 75 دولة 

حول العامل، حي���ث تقوم حاليًا بعمليات 

ترتاوح ب���ني اغتيال االأف���راد واجلماعات، 

اال�ستق���رار،  وع���دم  الفو�س���ى  واإ�ساع���ة 

م���ن  امل�سلح���ة  اجلماع���ات  وتدري���ب 

املرتزقة، واالإرهابي���ني الذين ت�ستخدمهم 

اال�ستخب���ارات االأمريكية يف اأماكن عديدة 

مثل اأوكرانيا وفنزويا وباك�ستان، واليمن 

وليبيا و�سورية.  

املعرت�سون على امليزانية اجلديدة، من 

اأمثال دي���ك ت�سيني نائب الرئي�س االأ�سبق، 

يرون يف �سيا�س���ة اأوباما الدفاعية كارثة 

�ستوؤدي اإىل فق���دان ال�سيطرة على البحار 

واالأج���واء والف�ساء اخلارج���ي، يف وجه 

تنامي القوى ال�ساع���دة، واالأيام واالأ�سهر 

املقبلة �ستظهر ما اإذا كان التدخل الرو�سي 

يف اأوكراني���ا �سيوؤك���د تلك املخ���اوف، اأم 

�سيك�سب هيغل برهانه على الدبلوما�سية 

ملواجهة القوى املناف�سة.

عدنان حممد العربي

العدوان على البلدان المستضعفة محور ميزانية »البنتاغون« الجديدة

ما الذي يجري يف جمل�س التعاون اخلليجي؟

�سوؤال ُيط���رح بقوة منذ اأكرث م���ن خم�س �سنوات، 

وزادت عام���ات اال�ستفه���ام اأمامه باإع���ان دول هذا 

املجل����س مع بداي���ات ما ي�سمى »الربي���ع العربي« 

قبل ثاث �سنوات، عن ترحيبه���ا بان�سمام النظامنينْ 

امللكينينْ يف االأردن واملغرب.

واإذا كان مل���كا االأردن واملغ���رب ق���د رّحبا بهذه 

الدع���وة يف البداية، ظن���ًا منهما اأن امل���ن وال�سلوى 

اخلليجي �سيت�ساقط عليهم���ا وينقذهما من عرثاتهما 

االقت�سادية واملالي���ة، اإال اأنهما �رصعان ما اكت�سفا اأن 

هذه الدعوة غري بريئة، ب���ل تهدف الإ�رصاك جيو�سهما 

وجتني���د �سعوبهم���ا للدفاع عن االأنظم���ة اخلليجية، 

خ�سو�سًا يف ال�سعودية والبحرين وقطر، اأو يف جتنيد 

مقاتل���ني ومرتزقة يف احل���رب االأمريكية التي تقررت 

على عدد م���ن الدول العربية حت���ت م�سمى »الربيع 

العرب���ي« يف تون����س وليبي���ا و�سوري���ة، وحتى يف 

ال�سومال ومايل.

كما اكت�سف هذا النظامان امللكيان اأن هذه الدعوة 

ال تلقى اإجماعًا م���ن دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

فهناك دولتان على االأقل )�سلطنة عمان والكويت( �سد 

حتويل هذا املجل�س من كونه جتّمعًا خليجيًا اإقليميًا 

اإىل نوع من تكتل �سيا�س���ي �سي�سعه يف مواجهة مع 

حميط���ه العربي، ورمبا اإىل ما بعد العربي.. وبالتايل 

بداأ الرتدد من قبل عمان والدار البي�ساء يف االن�سمام، 

ث���م الرف����س واإن مل يعَل���ن، خ�سو�س���ًا اأن يومًا بعد 

ي���وم، تكت�س���ف االأردن اأنها تغط����س يف احلرب على 

�سورية، ب�سغ���ط �سعودي هائل، بالتن�سيق مع الكيان 

ال�سهي���وين، الذي يوج���ه تهديده للنظ���ام الها�سمي 

باأ�سكال خمتلفة.

هذه ال�سغوطات مل تتوقف عند هذه احلدود، فمع 

بدء احلرب الناعمة ثم���ة ا�سطرابات �سهدتها �سلطنة 

عم���ان، تب���ني اأن وراءه���ا اال�ستخب���ارات ال�سعودية 

واالإماراتية، وهو ما حدا بال�سلطات العمانية للتهديد 

بك�س���ف امل�ست���ور، ما ح���دا بالدولت���ني اخلليجتني 

الرتاجع ع���ن تهورهما، الأن »من بيت���ه من زجاج ال 

يرا�سق االآخرين باحلجارة«.

واإذا كانت االندفاعة ال�سعودية - القطرية لتمويل 

وتبن���ي ملا ي�سم���ى »الربيع العرب���ي«، عرب اخلطة 

االأمريكية باالعتماد على االإ�س���ام ال�سيا�سي ب�سقيه 

»االإخ���واين« و»القاع���دي«، فاإن ح�س���ة قطر كانت 

بتمويل ودعم »االإخوان امل�سلمني«، وح�سة ال�سعودية 

متويل ودعم احل���ركات التكفريية و»القاعدة«، واأمام 

ال�رصبات املتاحقة التي تلقاها »االإخوان« يف ليبيا 

هت اإليهم يف  و�سوري���ة، ثم ال�رصبة الكبرية الت���ي ُوجرِّ

م�رص، كان على الدوحة اأن تتحمل م�سوؤولية خ�سائرها 

القاتل���ة، يف وقت بداأت ال�سلط���ة اجلديدة تبحث عن 

خم���ارج لها من ماآزقه���ا، فكان موفدوه���ا ال�رصيون 

والعلنيون اإىل �سوري���ة واإيران وُعمان و»حزب اهلل«، 

فيما وا�سلت ال�سعودية �سلوكها الت�سعيدي والتدمريي 

�سد �سوري���ة واملقاومة يف لبن���ان، وو�سلت ببع�س 

املراحل اإىل حد تهدي���د رو�سيا بع�ساباتها التكفريية 

باعتبارها خالقتها وممولها.

ويف وق���ت بداأت تت�سح املرحل���ة اجلديدة، حيث 

ت�سري معطياتها اإىل جناح الدول���ة الوطنية ال�سورية 

يف ك����رص حلقات املوؤامرة املتعددة، واإىل �سلوك م�رص 

طريقًا د�ستوريًا، �ستنت���ج �سلطة جديدة ال مكان فيها 

ل�»االإخ���وان« واحل���ركات التكفريية، حي���ث �سيعود 

لاأزه���ر ال�رصي���ف دوره، وللدول���ة الوطنية امل�رصية 

دورها القيادي على امل�ستوى العربي واالإفريقي، بحيث 

�ستتح���ول ال�سعودية حتم���ًا اإىل جمرد دولة خليجية 

ناقل���ة للنفط لي�س اإال، و�س���ارت الريا�س بحاجة اإىل 

التهديد وتوجيه ر�سائل ملحيطها اخلليجي، الذي اأخذ 

يفك���ر بالتفلت من هيمنة و�سغط »االأخ الكبري«، كي 

تبق���ى يف ال�سوء، فا�ستجمعت قّوتها بالبحرين، التي 

حتتلها قوة »درع اجلزي���رة«، التي هي يف معظمها 

�سعودية، وباالإم���ارات التي تتخ���وف من �سغوطات 

الريا����س على اإماراتها، لتوج���ه االإنذار »الكبري« اإىل 

الدوحة ب�سح���ب ال�سفراء، يف ر�سال���ة ال تخفى على 

لبيب.

ال�سعودية خائفة على دورها ومكانتها اخلليجية 

اأواًل، وعلى دورها العربي، فكيف اإذا اأعيد االعتبار اإىل 

جيو����س م�رص وباد ال�سام، وجي�س �سورية ما زال يف 

االعتبار امل�رصي هو اجلي�س االأول؟

اأحمد �سحادة

الرسالة السعودية للدوحة: مجلس التعاون في مأزق كبير

هدف الميزانية الجديدة 
توسيع رقعة الحروب 

»الخفية« في البلدان 
المستهَدفة.. خصوصًا 

في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

رئي�س هيئة �الأركان �مل�شرتكة �جلرن�ل مارتن دميب�شي ووزير �لدفاع �الأمريكي ت�شاك هيغل                                      )�أ.ف.ب.(
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الذي  العق����د  قيم����ة  بلغ����ت 

م����ع  ب����روت  بلدي����ة  وقعت����ه 

�رشك����ة »غواردي����ا« التي فازت 

باملناق�صة التي اأطلقتها البلدية 

لتنفيذ م�����رشوع تركيب كامرات 

املراقب����ة يف �ص����وارع العا�صمة، 

نح����و 40 مليون دولر، وهو الأمر 

اأث����ار جدًل كب����راً حولها،  الذي 

قيمة العقد خيالية جداً بالن�صبة 

للمطل����وب م����ن ال�رشك����ة، وهو  

تركيب 1550 كامرا ثابتة، و200 

كام����را متحرك����ة، و100 كامرا 

خم�ص�صة للتق����اط �صور باأرقام 

ال�صي����ارات، اإ�صاف����ة اإىل اأعم����ال 

5 �صنوات وجتهيز  ال�صيانة ملدة 

غرفت����ن للتحك����م، ولعل اجلدل 

ال����ذي دار ح����ول ه����ذه الق�صية، 

وهو ال�صب����ب الرئي�صي الذي دفع 

باملناق�صة  الفائ����زة  بال�رشك����ة 

اإىل ح�ص����م 5 يف املئة من ال�صعر 

ال����ذي قدمت����ه، كانت  الأ�صل����ي 

املناق�صة بعيدة عن الأ�صواء اإىل 

اأن مت ت�رشي����ب تكلفتها، وهو ما 

اأدى اإىل ط����رح عالمات ا�صتفهام 

كثرة حتيط حول امل�رشوع الذي 

تهدف بلدية بروت من ورائه اإىل 

تاأمن احلماية الكاملة للعا�صمة.

من جهة اأخرى، ورغم اأهميتها 

الأمني����ة الت����ي يج����ري الرتويج 

اآراء  لها بح����رارة، كانت هن����اك 

راف�صة لتزن����ر بروت بكامرات 

املراقب����ة، اإذ عنده����ا �صي�صبح ل 

�صكان  وكاأن  للخ�صو�صية،  مكان 

اأنظار  العا�صمة يعي�ص����ون حتت 

الرقيب على مدار اليوم.

يذكر اأن جمل�س بلدية بروت 

برئا�صة بالل حمد كان اتخذ قراراً 

يف 10 كان����ون الث����اين املا�صي 

مراقبة  كام����رات  ق�صى برتكيب 

يف العا�صمة، لكن الالفت هو اأن 

امل�����رشوع �صار عل����ى عجل على 

عك�س كل امل�صاري����ع التي تقدم 

للبلدية وتبق����ى حبي�صة الأدراج 

لوقت طويل قب����ل اأن يتم الإفراج 

عنه����ا، ل �صيم����ا عندم����ا تكون 

بتكلفة عالية، وعندما يكون على 

ه����ذه الدرجة م����ن الأهمية كونه 

يتعلق ب�صالمة النا�س وحريتهم.

اإق����رار  يف  العجل����ة  ج����راء 

امل�رشوع، عمد ع����دد من اأع�صاء 

املجل�س البل����دي يف بروت اإىل 

التحف����ظ عل����ى املوافق����ة على 

البع�س عليه  القرار، بينما وافق 

م����ن دون الإملام ب����كل تفا�صيله 

انتقادات  اأث����ار  الدقيقة، وهو ما 

البلدي،  كثرة يف وجه املجل�س 

ل �صيما اأن كلفة امل�رشوع بلغت 

40 مليون دولر.
وبعملي����ة ح�صابي����ة ب�صيطة، 

ف����اإن الكلفة الو�صطي����ة للكامرا 

الواح����دة �صتبلغ نح����و 27 األف 

دولر، وه����ي كلف����ة مرتفعة جداً 

بلديات  دفعت����ه  مب����ا  مقارن����ة 

اأعداداً  اأخ����راً  اأوروبي����ة ركب����ت 

اإذ راوحت  مماثلة من الكامرات، 

الكلفة الو�صطية بن 2000 دولر 

و7000 دولر للكام����را الواحدة، 

مبا يف ذلك كلف����ة حفر وتركيب 

التحكم  وغرف  الالزمة  الكابالت 

واملراقبة.

يف املقاب����ل، ب����ررت بلدي����ة 

ب����روت الكلف����ة املرتفع����ة باأن 

البنى  تاأمن  امل�رشوع »ي�صم����ل 

التحتي����ة م����ن اأعم����ال حفريات 

يف عدد من ال�ص����وارع الرئي�صية 

ل�صمان  كهرباء  مولدات  وتركيب 

عدم انقطاع التيار عن الكامرات، 

اإ�صافة اإىل بع�س الأعمال املدنية 

والكهربائية«.

اعرتا�س على امل�رشوع

يف هذا الوق����ت، ت�صلم رئي�س 

بلدية بروت بالل حمد واأع�صاء 

البلدي كتابًا من نقابة  املجل�س 

حم����رتيف احلماي����ة وال�صالم����ة، 

اعرت�ص����ت في����ه عل����ى طريق����ة 

اإجراء املناق�ص����ة، وقد جاء فيه 

»مب����ا اأن املناق�ص����ة املح�صورة 

املتعلقة بتلزمي كامرات بروت 

م�صوب����ة بعيب جوه����ري متمثل 

بع����دم الإعالن عنه����ا باجلريدة 

الر�صمية وث����الث �صحف حملية 

على الأقل، ومبا اأن اأحكام املواد 

قان����ون  م����ن  و146  و144   128
اإىل  يوؤدي  العمومي����ة  املحا�صبة 

نتيجة قوامها اأن موجب الإعالم 

ع����ن كل مناق�ص����ة عمومية يف 

اجلري����دة الر�صمية ويف 3 �صحف 

يومية على الأقل يبقى قائمًا واإن 

اخت����ارت الإدارة لأ�صباب قدرتها 

املح�صورة  املناق�ص����ة  اعتم����اد 

املن�صو�س عليه����ا باملادة 142، 

لأن اأحكام هذه املادة جتيز ح�رش 

التناف�س بفئة معينة، فيما تن�س 

املادة الالحقة لها 144 اأن تطبق 

يف ه����ذه احلال����ة �صائ����ر اأحكام 

املناق�صة العمومية، والتي ت�صمل 

بطبيع����ة احل����ال عل����ى معاملة 

الن�رش، ومم����ا يدعم هذه النتيجة 

اأن امل�صرتع حينما اأراد اأن يلحظ 

اإم����كان ال�صتغن����اء ع����ن الن�رش 

فت�صب����ح الإدارة بحل من موجب 

الن�����رش، ن�س عل����ى ذلك �رشاحة 

يف الفق����رة الأوىل من املادة 146 

املتعلق����ة با�صت����دراج العرو�س، 

الإعفاء  وتاليًا، لو �صاء امل�صرتع 

م����ن موجب الن�رش ح����ن اعتماد 

املناق�صة املح�صورة، لكان ن�س 

على ذلك �رشاح����ة كما فعل يف 

ا�صتدراج العرو�س«.

ودع����ا الكت����اب اإىل �����رشورة 

»اأخ����ذ العلم باملخالفات املنوه 

عنها اأع����اله، والعمل على اتخاذ 

الإجراءات التي من �صاأنها احلد من 

ح�صولها، اإذا ما اقرتنت بالتنفيذ 

وعدم اإعط����اء اأي مفعول قانوين 

لإج����راءات املناق�صة املح�صورة 

بتلزمي كامرات مراقبة لبروت«، 

وكذل����ك »دع����وة نقابة حمرتيف 

على  لالإطالع  وال�صالمة  احلماية 

دفرت ال�رشوط اخلا�س بامل�رشوع 

واإب����داء الراأي ح����ول املوا�صفات 

التقني����ة املحددة في����ه، واإعطاء 

قيم����ة تخميني����ة واقعي����ة على 

�صوئه لتنفيذ عقد مناق�صة تلزمي 

كامرات مراقب����ة ملدينة بروت، 

مقدم����ن اإياه����ا جمان����ًا خدمة 

لل�صالم����ة العامة وحمافظة على 

احرتافية املهنة ومن يوؤديها«.

هبة �صيداين

كاميرات بيروت بـ40 مليون دوالر
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■  ال�صي���خ ح�صان عبد اهلل؛ رئي����س الهيئة الإدارية يف 
جتمع العلم���اء امل�صلمن، تراأ�س وف���داً لزيارة العماد 

مي�ص���ال عون، وبعد اللقاء اأك���د �صماحته على �رشورة 

اخلروج من املماحكة ال�صيا�صية، واأنه ل بد اأن يت�صمن 

البيان الوزاري مو�صوع املقاومة، كونها حقًا بل واجبًا 

على جمي���ع اللبنانين، لفتًا اإىل اأن اإعالن بعبدا لي�س 

ميثاقًا، ومل مير باأية موؤ�ص�صة د�صتورية لكي ياأخذ هذه 

امليثاقي���ة، ل بد من عر�س اأي فك���رة ُيتو�صل اإليها يف 

هيئة احلوار على املوؤ�ص�صات الد�صتورية كي ياأخذ هذا 

املو�صوع امليثاقية.

■  حرك��ة االأم��ة راأت اأنه لوال املقاوم��ة ملا حترر لبنان 
واندح��ر الع��دو ال�شهي��وين، ومعادل��ة اجلي���ش وال�شعب 

واملقاومة تبقى حاجة وطنية ال ميكن التخلي عنها يف 

ظل التهديدات واخلروقات ال�شهيونية املتكررة، مطالبة 

بت�شم��ن البي��ان ال��وزاري معادل��ة الق��وة واالنت�ش��ار 

املتمثلة ب�»اجلي�ش وال�شعب واملقاومة«.

■  رابط���ة ال�صغيلة انتق���دت موقف الرئي����س مي�صال 
�صليمان م���ن معادلة اجلي����س وال�صع���ب واملقاومة، 

وعرقلة ت�صمن البيان الوزاري ن�صًا وا�صحًا يوؤكد على 

هذه املعادلة الذهبية، وعلى حق اللبنانين باملقاومة 

�صد الحتالل ال�صهيوين وتهديداته واأطماعه.

■  العالم��ة ال�شي��خ عفي��ف النابل�ش��ي اعت��ر اأن حج��م 
االأخطاء التي �شدرت من بعبدا خالل العهد احلايل اأّدت 

اإىل التهاب ال�شاحة ال�شيا�شية عند العديد من املنعطفات 

واال�شتحقاق��ات، م��ا ت��رك تداعي��ات �شلبية عل��ى موقع 

الرئا�ش��ة، وعل��ى االأو�ش��اع داخ��ل الدول��ة، واأي�شًا على 

طبيع��ة العالقات ب��ن الق��وى ال�شيا�شي��ة املحلية التي 

ازدادت توت��راً ب�شب��ب خ��روج رئي���ش اجلمهوري��ة ع��ن 

الثواب��ت الوطنية وما مت االتفاق علي��ه، وما اأق�شم عليه 

للحفاظ على وحدة لبنان و�شيا�شته.

■  قيادت���ا بروت يف حزب الحت���اد وحركة فتح دانا 
التفجرات الإرهابية التي حت�صل يف لبنان، �صددا على 

حي���اد اجلانب الفل�صطيني يف ال�رشاع���ات الدائرة يف 

املنطق���ة، واأن هدف الط���رف الفل�صطيني كان و�صيبقى 

دائمًا فل�صطن، وجددا دعوة كل الأطراف لإعادة توجيه 

البندقية باجتاه العدو احلقيقي الذي يحتل الأر�س يف 

فل�صطن.

اأوا  َ
■  االحت��اد البريوتي لف��ت اإىل اأن اللبنانين مل يفاج

مب��ا قال��ه رئي���ش اجلمهوري��ة يف خطاب��ه يف الك�شليك، 

خ�شو�شًا اأنه��م يتابعون مواقف��ه وممار�شاته ال�شابقة، 

ال�شوري��ة،  االزم��ة  اأح��داث  اندلع��ت  اأن  من��ذ  وحتدي��داً 

وكله��ا ت�ش��ري اإىل اأن م�شكلة لبنان ه��ي دائمًا مع رئي�ش 

اجلمهورية. 

■  جبهة العمل الإ�صالمي يف لبنان �صّددت على �رشورة 
وحدة ال�صف والكلمة وحت�صن ال�صاحة الداخلية، وعلى 

اأهمية املعادل���ة الثالثية )اجلي�س وال�صعب واملقاومة( 

عملي���ًا يف ردع العدوان والت�صدي ل���ه، ويف مكافحة 

الإرهاب ورف�س الفتنة الداخلية.

■  لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�شي��ات االإ�شالمية و�شف ما 
يح��دث يف اإفريقيا الو�شطى بح��ق امل�شلمن باملحرقة، 

كونه��م يتعر�ش��ون للقتل والذبح، يف ظ��ل �شمت مريب 

ب�»حق��وق  ي�شم��ى  م��ا  ومنظم��ات  ال��دويل  للمجتم��ع 

االإن�شان«، واأي�شًا - مع االأ�شف - من دول العامل العربي 

واالإ�شالمي. كما دان اللقاء عمليات االقتحام التي يقوم 

به��ا امل�شتوطنون ال�شهاينة للم�شج��د االأق�شى املبارك، 

وتدني�شهم للمقد�ش��ات وحماوالتهم املتكررة لهدمه من 

خالل االأنفاق املحفورة حتت امل�شجد، حمييًا املرابطن 

يف امل�شج��د الذي��ن يدافع��ون عن��ه باأج�شاده��م، بينم��ا 

البع�ش يفاو�ش ال�شهاينة ويقدم التنازالت.



يطرحه���ا  اأ�صئل���ة  ع���دة  ثم���ة 

كلما  اأنف�صه���م  عل���ى  اللبناني���ون 

ا�صتح���ّق موع���د انتخ���اب رئي����س 

جمهوريتهم اجلديد، ومنها:

اإىل متى يبقون يجلهون رئي�صهم 

اأو املر�ص���ح الأوفر حظًا  املحتَم���ل 

حتى ربع ال�صاعة الأخر؟

اإىل متى يظ���ل الرئي�س املحتَمل 

مرهون���ًا اإىل التجاذب���ات الإقليمية 

والدولي���ة، ورهن م���ا يطَلق عليه 

كلمة »الوحي«؟

واإىل مت���ى �صيظ���ل ل يقام وزن 

للراأي العام اللبناين يف اختيار من 

�صيرتّبع على الكر�صي الأوىل؟

واإىل مت���ى �صيظلون ي�صمعون اأن 

فالن���ًا يف �صنة معينة ن���ام رئي�صًا 

فانُتخب يف اليوم التايل غره؟

وغره���ا من الأ�صئل���ة التي تظل 

عل���ى الدوام تقل���ق اللبنانين، لأن 

دائمًا  ال�صتحقاق �ص���ار موعداً  هذا 

لهم مع اخلالفات ال�صيا�صية احلادة، 

يهددهم  ال���ذي  اخلطر  والنق�ص���ام 

بوحدتهم الوطنية.

يف ال�صرة الرئا�صية تقول الوقائع 

اإن الأكرثي����ة النيابي����ة الناجت����ة عن 

انتخاب����ات الع����ام 1951 كان����ت توؤيد 

النائ����ب حميد فرجني����ة للو�صول اإىل 

�ص����دة الرئا�ص����ة، لكن النائ����ب كميل 

�صمعون كانت عينه عليها منذ ما قبل 

الع����ام 1943، وهو رغم اأن����ه كان اأحد 

اأع�صاء الكتلة الد�صتورية البارزين منذ 

ثالثينيات القرن املا�صي، اإل اأنه كثراً 

ما كان يغازل الكتلة الوطنية بزعامة 

اإمي����ل اإده، وقد جتلى ذل����ك الغزل يف 

انتخاب����ات الرئا�صة عام 1936؛ حينما 

�صّوت اإىل جان����ب اإميل اإده �صد رئي�س 

كتلت����ه ال�صيا�صي����ة ب�ص����ارة اخلوري، 

وحينما خطط مع الكتلة الوطنية عام 

1937 ليكون وزي����راً يف حكومة الأمر 
خال����د �صهاب. ويق����ول الرئي�س �صربي 

حم����ادة عن ذلك: »لح����ظ اجلميع اأن 

كميل �صمع����ون كان متفقًا مع الرئي�س 

اإميل اده على دخول الوزارة، فغاب يوم 

ت�صكيلها بداع����ي ال�صيد، مما دل على 

اأنه اأمن على الو�صول اإىل غر�صه«.

واإذ ج���اءت تلك احلكوم���ة اآنئذ 

ائتالفية، اإل اأن �صمعون مل يتقيد بعد 

اأ�صهر قليلة بقرار الكتلة الد�صتورية 

بالن�صحاب من احلكومة، يف الوقت 

الذي ا�صتق���ال منها الد�صتوري الآخر 

�صليم تقال.

ويف الع���ام 1952، واإثر ا�صتقالة 

الرئي����س ب�صارة اخل���وري يف �صهر 

اللبناني���ن  معظ���م  كان  اأيل���ول، 

يتوقع���ون اأن حمي���د فرجني���ة هو 

الرئي����س اجلديد، لكن كميل �صمعون 

كما يق���ول الوزي���ر والنائب الراحل 

يو�ص���ف �صامل »�صح���ذ كل اأ�صلحته 

للمعركة املحتدمة«، واأول ما فعله 

كان ا�صتنج���اده باأ�صدقائه الإنكليز، 

الذي���ن وثقوا به، ومل يخّيب الإنكليز 

ظنه، فاأجندوه يف فرتة كان ال�رشاع 

الإنكلي���زي - الفرن�ص���ي على لبنان 

على اأ�صده، واإن وراء الكوالي�س.

كم���ا ا�صتنج���د كمي���ل �صمعون 

الإنكليز حاكم  ب�صديق���ه و�صدي���ق 

�صورية اآنئذ اأديب ال�صي�صكلي، فوجد 

فيه عونًا على فريق من اللبنانين 

فاأعان  �صوري���ة،  ب�صيا�ص���ة  يتاأث���ر 

ال�صي�صكل���ي �صمع���ون، حيث مار�س 

الأول �صغوطًا على ن���واب ال�صمال، 

الذي���ن كان فرجنية يف عداد كتلتهم 

النيابية، وعلى نواب بروت.. وهكذا، 

بف�ص���ل ال�صغوط من جان���ب اأديب 

ال�صي�صكلي وتدخل ال�صفر الربيطاين 

يف بروت، حتّولت الأغلبية النيابية 

اإىل جان���ب كمي���ل �صمع���ون، الذي 

انُتخب يف 22 اأيلول 1952.

�صارل حلو بدًل من عبد 

العزيز �صهاب

واإذا كان قائ���د اجلي����س اللبناين 

فوؤاد �صه���اب قد انُتخ���ب بعد ثورة 

ع���ام 1958 نتيجة اختي���ار الرئي�س 

امل�رشي جم���ال عبد النا����رش اأوًل، 

وموافق���ة وا�صنطن عل���ى ذلك، اإل اأن 

كل املوؤ�رشات كان���ت توؤكد اأن نائب 

ال�ص���وف عب���د العزي���ز �صه���اب هو 

اخللف للرئي�س �صهاب، بعد اأن رف�س 

الرئي����س �صهاب جتديد وليته، وكان 

جميع الن���واب يت�رشفون، خ�صو�صًا 

منذ �صه���ر اآذار 1964، مع عبد العزيز 
�صهاب اأنه الرئي�س البديل.

وم���ع اق���رتاب موع���د ال�صتحقاق 

اللق���اءات  ك���رثت  اآنئ���ذ،  الرئا�صي���ة 

والجتماع���ات مع الرئي����س املوعود، 

ويف �صيف عام 1964 ُعقد اجتماع يف 

املنزل ال�صيفي للرئي�س �صربي حمادة 

يف �ص���وق الغرب، حيث ر�ّص���ح النهُج 

ال�صهاب���ي، عبَد العزي���ز �صهاب ر�صميًا 

للرئا�صة.

الرئي�س  انتخاب  ومع اقرتاب موعد 

اجلدي���د، وفيم���ا كان���ت ال�صاليه التي 

ا�صتاأجره���ا عب���د العزي���ز �صهاب يف 

م�صب���ح الكوبولكو يف حملة الأوزاعي 

تعج بالزوار، يف نف�س الوقت الذي كان 

منزل املر�صح الرئا�صي يف عاليه يعج 

بالن���واب والأ�صدقاء القدامي.. واجلدد.. 

كما اأي�صًا منزل �صقيق عبد العزيز؛ قائد 

موقع ب���روت الكولونيل عب���د القادر 

�صهاب يغ�ّس بدوره باملريدين والزوار.

فجاأة.. ومع اقرتاب موعد ال�صتحقاق، 

رّن الهات���ف يف منزل الرئي�س املحتَمل 

يف عالي���ه، وبدا التجّهم على وجه من 

رد على املكامل���ة.. وما هي اإل حلظات 

حتى ب���داأ النواب ينف�ص���ون من منزل 

عبد العزيز �صهاب، وبداأ عدد الزوار يف 

عاليه والأوزاع���ي بالتناق�س، لي�صبح 

املكانان خاوين متامًا.

يف هذا الوقت، كان فندق الكارلتون 

للن���واب  مو�صع���ًا  اجتماع���ًا  ي�صه���د 

النهجين الذين نزلت اإليهم كلمة ال�رش 

ال�صهابية اأو »الوح���ي«: وزير الرتبية 

�ص���ارل حلو هو رئي�صكم.. وانُتخب حلو 

فعاًل بعد اأن تعمد »وحي« فوؤاد �صهاب 

بتزكية نا�رشية - فاتيكانية.

اليا�س الهرواي.. وجان عبيد

ويف انتخابات رئا�صة اجلمهورية 

بعد اتف���اق الطائف، وبع���د اغتيال 

الرئي�س رينيه معو�س، اعقتد اجلميع 

بعد رف�س النائب الراحل بيار احللو 

اأن يكون رئي�صًا للجمهورية، اعتقدوا 

اأن ج���ان عبيد ه���و الرئي�س البديل، 

خ�صو�ص���ًا اأن نائب الرئي�س ال�صوري 

عب���د احلليم خ���دام ات�ص���ل يومها 

بالرئي�س رفيق احلريري يف باري�س، 

طالب���ًا منه اإح�صار ج���ان عبيد اإىل 

دم�صق ب�رشعة.

ويف م�ص���اء 23 ت�رشي���ن الثاين 

و�صل عبي���د اإىل دم�ص���ق مع رفيق 

احلريري على منت طائرته اخلا�صة، 

ويف الليلة نف�صها اأي�صًا و�صل النائب 

اليا�س الهراوي ب�صحبة مي�صال املر.

وت�صر املعلوم���ات التي توفرت 

اإىل اأن احلري���ري مل يكن يريد جان 

عبي���د للرئا�صة، رغ���م اإح�صاره اإىل 

لأنه  اخلا�ص���ة،  بطائرت���ه  دم�ص���ق 

بت�صجي���ع من �صديق���ه جوين عبده 

كان اأكرث مياًل اإىل اليا�س الهراوي.

وهكذا طارت فر�ص���ة عبيد الذي 

اأح����رش اإىل دم�ص���ق يف طريقه اإىل 

الرئا�ص���ة، لك���ن الفر�ص���ة غره���ا 

الطباخون مل�صلحة النائب الهراوي.

ُت���رى ملن �صتك���ون الطبخة هذه 

املرة؟

اأحمد زين الدين

إلى متى سيبقى الرئيُس المحتَمل مرهونًا 
بالتجاذبات اإلقليمية والدولية.. ورهين ما 

يطَلق عليه كلمة »الوحي«؟

w w w . a t h a b a t . n e t
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2

رئاسيات

اإلنكليز والشيشكلي ُينجدون كميل شمعون
خب الياس الهراوي

ُ
حضر من باريس إلى دمشق رئيسًا.. فانت

ُ
جان عبيد أ

جان عبيدالرئي�س كميل �شمعونالرئي�س ف�ؤاد �شهاب
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ب تفاقم المشاكل الزوجية.. ال تلجأي إلى هؤالء
ُّ
لتجن

بداية، عليك اأن تاأخذي باالعتبار بع�ض امل�سائل:

اأواًل: اأن تتع���ريف اإىل جدول ت���دّرج الكالم عند 

ال�سغار، لت�ستطيع���ي تقييم طفلك ومعرفة هل 

تاأخ���ر يف الكالم اأم ال، وال داعي اأبداً للفزع غري 

املربر.

ثاني���ًا: عليك معرفة اأن لكل طفل طبيعته، فال 

تقارني���ه باإخوته واأبناء العائل���ة، وعمومًا، 

البنات اأ�رسع نطقًا من االأوالد.

ثالث���ًا: عليك اإقامة حوار مع ال�سغري، خ�سو�سًا 

البك���ر، بحيث تتكلمني مع���ه وت�ستمعني اإليه، 

حت���ى واإن كانت كل اأ�سوات���ه مناغاة ولي�ست 

كالمًا.

رابعًا: عليك املتابعة م���ع طبيب اأطفال منذ 

مولد ال�سغري، ملتابعة اأي تطورات اأو تغريات 

عامة على �سحته.

ر اأ�سباب التاأخُّ

- اأ�سباب تاأخ���ر الطفل يف الكالم قد ترجع اإىل 

اأ�سب���اب ع�سوية، مثل الل�س���ان املربوط، وهي 

م�سكل���ة �سائعة، حيث يولد كث���ري من االأطفال 

ومقدمة األ�سنتهم مربوط���ة بحزام ن�سيجي اإىل 

اأ�سفل، وحتتاج اإىل عملية ب�سيطة جداً، لكن دعي 

الطبيب يكت�سف ذلك قبل االإقدام على �سيء.

- االأ�سباب النف�سية اأو التخاطبية، مثل التلعثم 

وع���دم القدرة على نطق احلروف من خمارجها، 

وميكن اأن تكون ب�سبب عدم احلديث مع ال�سغري، 

اأو تخويفه، اأو حزن �سديد اأ�سابه.

- فرق اللغة؛ كاأن يكون االأبوان من جن�سيتني 

خمتلفتني، اأو اأن االأ�رسة تعمل يف بالد الغربة، 

وق���د يوؤدي ذل���ك اإىل بع����ض التاأخر، لدخول 

لغتني اإىل عقله، واأحيانًا ال يحدث هذا بتاتًا.

خطوات العالج

- وّجهي انتباه الطفل اإىل االأ�سوات املختلفة، 

مث���ل �سوت جر����ض الباب، ودعي���ه يجرّبه، 

وا�سرتي له األعابًا ت�سدر اأ�سواتًا.

- اإلعب���ي مع طفلك باأ�سوات ب�سيطة، مثل اأن 

مت�سك���ي ب�سيارة ثم تق���ويل »ووووووو«، اأو 

ا�سنعي اأ�سواتًا متنوعًة بفمك.

- علّمي���ه ا�سم���ه وناديه به، ون���ادي اإخوته 

باأ�سمائه���م، وا�ساألي���ه: »اأين اأحم���د؟« »اأين 

دارين«؟

- علّميه االألوان بالكرات، مثل اأحمر وغريها، 

وكرريها واأ�سماء حيوانات وفواكه واخل�سار..

- تدريجيًا، وح�س���ب �سّنه وا�ستجابته، ابداأي 

يف ا�ستخ���دام جمل كبرية ن�سبيًا، مثل »نادي 

اأحمد.. اأين القطة؟ هل هي حتت املكتب«؟

• �رشب القهوة
- ي��رز يف جل�ساتن��ا فنجان القهوة دائرّي ال�سكل، ال��ذي ُيطلق عليه ا�سم 

»فنجان ال�سّفة«، هو لي�س ب�»فنجان ر�سمي«، لذا يجب اأن يبقى حكراً على 

اجلل�سات العائلية والقريبة. 

- ح��ني تقّدمني الفنجان الر�سمي، وهو الفنج��ان ذو »م�سكة«، انتبهي اأاّل 

تقّدمي��ه من دون طبق��ه، اأو اأن تّقدميه بطبق يعود لفناجني بنق�سة اأخرى، 

اأو اأن تقّدمي فنجانني غري متطابقني مثاًل.

- عند تقدمي القهوة على ال�سينية، احر�سي اأن ُتديري مب�سكات الفناجني 

الر�سمي��ة اإىل اليم��ني، كي ي�ستطيع ال�سيوف اأخذه��ا من دون مواجهة اأي 

ارتباك.

- من اأكر عيوب االإتيكيت اأن يتّم لعق نقاط القهوة املتدلّية على الفنجان، 

بل يف حال تعّذر عليك منعها، يجدر بك م�سحها بوا�سطة حمرمة. 

-  انتبهي كثرياً يف حال كنت ال�سيفة، عند اأخذ فنجان القهوة عن �سينية 

امل�سيفة، احر�سي اأن تاأخذي الفنجان املوجود اأمامك مبا�رشة، وانتبهي 

اأين ت�سعينه على الطاولة اأمامك، وال تن�سي اأن تاأخذيه مع الطبق. 

- يف ح��ال تلّط��خ فنجان��ك مباكي��اج �سفتيك، م��ن االأف�س��ل اأن مت�سحيه 

مبحرمت��ك قبل اإعادته، وال تن�سي اأّنه من واجباتك اأن تعيديه بنف�سك بداًل 

من و�سعه على الطاولة اأمامك.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

ر في الكالم.. فكيف تساعدينه؟
ّ
تأخ

حتتار حواء دائم���ًا عند مرورها مب�سكالت 

عاطفي���ة وزوجي���ة اإىل من ت�سك���و همها، 

ومن تاأخذ بن�سيحت���ه، وقد تقع يف خطاأ 

كبريعندم���ا تلجاأ اإىل بع����ض االأ�سخا�ض 

املقرب���ني له���ا لتخربه���م باأزمته���ا، يف 

حماولة منها الإيجاد حل لها، ومنهم:

والدتك

ين�سح اأ�ساتذة علم االجتماع باأنه ينبغى 

اأن ت���درك الزوجة عند ح���دوث م�سكلة اأو 

اأزم���ة مع �رسي���ك حياته���ا اأن االأمر ال بد 

اأن ال يخ���رج فيم���ا بينهم حت���ى ال تاأخذ 

االأزمة منحنيات اأخ���رى اأكرب من حجمها 

احلقيق���ي، م�سريين اإىل اأن االأزواج تربطهم 

رواب���ط كثرية وعالقات م���وّدة ورحمة لن 

يدركه���ا اأي �سخ�ض غريهم، حتى واإن كان 

اأق���رب االأ�سخا�ض اإىل قلوبه���م، خ�سو�سًا 

والدة الزوج���ة، الأن عاطفتها جتاه ابنتها 

�سيجعله���ا تت�رسف م���ع ال���زوج وكاأنه 

�سخ����ض غري���ب، ورمبا جتعل���ي زوجك 

ووالدتك اأع���داء اإىل االأبد مع كرثة حديثك 

اأمامها ع���ن م�سكالتك معه، م���ن دون اأن 

تدركي خط���ورة ما تفعلي���ه، لذلك، على 

ح���واء حماول���ة اإنهاء االأزم���ة وال�سيطرة 

عليها بتعّقل قبل الت����رّسع واإخبار االأهل 

بها، حتى ال تت�سع الفجوة.

اأ�سدقاوؤك من اجلريان

اإىل  وي�س���ري اخت�سا�سيو عل���م االجتماع 

����رسورة توّخ���ي احلذر عن���د الوقوع يف 

اأي م�سكل���ة عاطفية، �س���واء مع اخلطيب 

اأو ال���زوج، من اللج���وء اإىل اجلريان، حتى 

واإن كانوا من �سمن قائمة االأ�سدقاء، الأنه 

بعد انتهاء االأزمة، حتى واإن قاموا بتقدمي 

الن�سيحة على اأمت وجه، ف�ست�سعرين دائمًا 

اأنك فقدت �سموخك بينهم، كما �سيولد لديك 

اإح�سا�سًا بالنق�ض من داخلك، وخجل منهم 

ب�سكل دائم دون �سب���ب، وقد ت�سطرين اإىل 

االبتعاد عنه���م ومقاطعتهم للتغلب على 

هذا ال�سعور املوؤمل.

حماتك.. وكّنتها

امل�ساكل العاطفية حتتاج اإىل عالج من 

ن���وع خا�ض، فال يج���وز التعامل معها 

بالطرق نف�سها الت���ي نتعامل بها عند 

مواجه���ة اأي من االأزم���ات االأخرى التي 

تواجهنا يف حياتن���ا اليومية، نظراً اإىل 

اأنها عالقة مقد�سة، ومن اأ�سمى الروابط 

بني الب�رس، من جهة اأخرى، ومن املوؤكد 

اأنه ميكن جت���اوز امل�س���كالت الزوجية 

والعاطفي���ة، بل وميكنن���ا حتويلها اإىل 

ذكريات جميلة قد تزيد من درجة الرتابط 

بني ال�رسيكني، لكن اإذا مت التعامل معها 

بذكاء، ووفق���ًا للقواعد التي مت و�سعها 

م���ع بداية االرتباط بينهم���ا، اأما اإذا مت 

التعامل معه���ا ب�سكل ا�ستعالئي واأناين 

وعناد، فل���ن تنتهى، خ�سو�س���ًا اإذا مت 

اإدخال اأطراف اأخرى يف االأزمة.

م���ن حماولة  االخت�سا�سيون  ويح���ذر 

بع����ض الزوج���ات اللج���وء اإىل بع�ض 

االأط���راف م���ن اأهل ال���زوج عند حدوث 

م�سكلة مع زوجها الإنهائها ب�سكل �رسيع، 

ظن���ًا منها اأنهم االأق���رب اإليه، و�سيكون 

لهم تاأثري كبري عليه، لكن العك�ض متامًا 

�سيح���دث؛ ومن هوؤالء زوج���ة اأخ الزوج 

»ال�ّسلف���ة«، الأنها �ستغ�سب اأهل زوجها 

بهذا الت�رسف الذي يعتربونه اإهانة لهم، 

وحماول���ة للتقرب اإليه���م على ح�ساب 

ال���زوج، وكذلك ُين�سح، ومن باب االأوىل، 

بع���دم اإخبار والدة ال���زوج بامل�سكالت 

التي حتدث مع ال�رسي���ك، خ�سو�سًا اإذا 

كان جنله���ا املدلل، الأنه���ا لن تن�رسك 

عليه حتى واإن كنت على حق، بل ورمبا 

حترّ�سه �س���دك الأنها حتبه ب�سكل كبري، 

ولن تقبل اأن تكوين �سببًا يف حزنه باأي 

�س���كل، لذلك اح���ذري اأن تقعي يف ذلك 

الف���خ، حتى واإن اأ�رسّت »حماتك« على 

اأن تخربيها مبا ي���دور بينكما يف ع�ض 

الزوجية.

�سديق زوجك املقرَّب

خب���ريو التنمية الب�رسية يح���ّذرون كذلك 

من ال�سكوى اإىل �سدي���ق زوج، اأو ال�رسيك 

املقرب منه، الأن���ك اإن حاولت ال�سكوى له 

من زوجك قد تثريي���ن غ�سب زوجك منك، 

الأنك اأف�سيت ����رّسه ل�سديقه، كما قد ي�سعر 

بالغرية منه الأن���ك تلجاأين اإليه، وهذا قد 

يجعله ي�سعر اأنك رمب���ا اأردت اأن توجهي 

اإليه ر�سالة تفيد باأن �سديقه ميتلك قدرات 

اأف�سل منه، ما قد يجعلك تقعني يف ماأزق 

جديد مع ال�رسيك، وقد تفقدينه اإىل االأبد.

�سقيقة زوجك املراهقة

بع�ض الزوج���ات يقْعن يف خطاأ كبري عند 

التي  الزوج  ا�ستخدام �سقيق���ة  حماولتهم 

تك���ون يف �سن �سغ���ري اأو تعي�ض يف �سن 

املراهق���ة الإنهاء االأزمة ب���اأي �سكل، �سواء 

مبحاولة التقرّب اإىل الزوج ب�رسح املوقف 

لها، والطل���ب منها اأن تنق���ل اإليه �سالمة 

موقفها، اأو حتى جمرد ال�سكوى لها، الأنها 

ف يف االأمور ب�سكل جيد،  لن جتيد الت����رسُّ

ورمبا تزيد االأمر تعقيداً وت�سعك يف موقف 

حمرج اأم���ام اأهل زوجك، الأنه���ا لن تدرك 

االأم���ر ب�سكل �سليم حت���ى واإن حاولت اأن 

توّعيه���ا بذلك.. فتجنب���ي اأن تلجاأي اإليها 

الأنه���ا لن تفيدك بل �ست�رسك كثرياً دون اأن 

تدرك ذلك.

رمي اخلياط
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منوعات

تعزي���ز املناعة: التعرّ�ض للماء البارد 

قد يع���زز املناعة، وذلك بزيادة م�ستويات 

خاليا الدم البي�ساء ومعدل االأي�ض، والذي 

قد يقلل من احتمال االإ�سابة بنزالت الربد 

واالإنفلونزا وبع�ض اأنواع ال�رسطان.

حت�سني الدورة الدموية: املاء البارد 

يح�ّسن الدورة الدموي���ة، وبذلك يح�سن 

ب�س���كل ع���ام �سح���ة القل���ب واالأوعية 

الدموي���ة، وي�ساع���د يف من���ع االإ�سابة 

بارتفاع �سغط ال���دم وت�سلّب ال�رسايني 

وتو�ّسع االأوردة.

تنظي���م درجة ح���رارة اجل�س���م: املاء 

الب���ارد ي�ساع���د يف �سبط درج���ة حرارة 

اجل�س���م، مما ي���وؤدي اإىل تن�سي���ط اأجهزة 

االإ�سالح يف اجل�سم.

حتفيز فق���دان الوزن: يحفز اال�ستحمام 

باملاء البارد اإنت���اج الدهون البنية التي 

حترق الده���ون، والتي تعاك����ض الدهون 

البي�ساء، وق���د تزيد من �رسعة االأي�ض يف 

اجل�سم.

تقلي���ل االكتئ���اب: باالإ�سافة اإىل قدرة 

املاء البارد على حتفيز اجل�سم، فاإنه اأي�سًا 

يحفز الدماغ، وهو م�سدر النورادرينالني، 

والذي يقلل من االكتئاب.

حت�س���ني احلرك���ة اللمفاوي���ة: يلعب 

اجلهاز اللمف���اوي دوراً مهمًا يف التخل�ض 

من ف�س���الت اخلاليا ونقل االإ�سابات التي 

حت���ارب خاليا الدم البي�ساء، وهي عملية 

تعتمد على انقبا�ض الع�سالت.. اال�ستحمام 

بامل���اء الب���ارد يحفز ه���ذه االنقبا�سات، 

وي�ساعد يف حركة اجلهاز اللمفاوي.

اال�ستحمام  التنف����ض:  عملي���ة  تعمق 

باملاء الب���ارد يفتح الرئت���ني وميّكن من 

اإجراء التنّف�ض العميق، مما ي�سمح للج�سم 

باأخ���ذ اأوك�سجني بكمي���ات اأكرب ملكافحة 

التعب.

يحافظ على �سحة الب����رسة وال�سعر: 

امل���اء ال�ساخ���ن يجفف الب����رسة وال�سعر 

واالأظاف���ر، ولكن املاء الب���ارد ي�ساعد يف 

ت�سييق امل�سام���ات وحتفيز التخل�ض من 

ال�سموم، مما يجعل الب�رسة متوّهجة، كما 

يغل���ق اجلليدة، مما يجع���ل ال�سعر اأقوى 

واأكرث �سحة.

زي���ادة الطاق���ة: م���ن املع���روف اأن 

اال�ستحم���ام بامل���اء ال�ساخن ي���وؤدي اإىل 

اال�سرتخاء واخلم���ول، بعك�ض املاء البارد 

الذي ين�ّسط اجل�سم والدماغ.

التعر�ض  الهرمون���ات:  اإنت���اج  زيادة 

للحرارة يقلل من اأعداد احليوانات املنوية.

الق�ساء على �سموم اجل�سم: املاء البارد 

يعم���ل على ت�سيي���ق االأوعي���ة الدموية، 

وي�سمل ه���ذا االأوردة وال�سعريات الدموية 

وال�رساي���ني، م���ا يجعل اجل�س���م ي�سغط 

ال���دم يف هذه االأن�سجة ويتم اإعادة تعيني 

توزيع الدم بقوة متجددة ال ت�سبب �سغطًا 

اإ�سافيًا على القلب، اإمنا ي�ساعد على دفع 

الدم الذي ركد يف ال�سعريات الدموية، مما 

يق�سي على ال�سوائب وال�سموم املوجودة 

بهذه االأوعية.

الغذائ���ي:  التمثي���ل  م�ست���وى  رف���ع 

اال�ستحمام بامل���اء البارد يقلل من درجة 

ح���رارة اجل�سم موؤقتًا، مم���ا يحفز اجل�سم 

حلرق الطاقة لرف���ع درجة حرارة اجل�سم، 

ونتيجة لذلك يتم حرق املزيد من ال�سعرات 

الكربوهيدرات  ح���رق  ويت���م  احلراري���ة، 

والربوتني ب�سورة متزايدة.

تقلي���ل حم�ض اليوري���ك: ي�ساعد املاء 

الب���ارد على تقلي���ل م�ستوي���ات حم�ض 

اليوريك، ال���ذي ي�سبب اأمرا����ض النقر�ض، 

فتعرّ�ض اجل�س���م لدرجات احلرارة الباردة 

يثري االأي�ض الذي يعزز من معدل االأك�سدة، 

مما يقلل من تكوين حم�ض اليوريك.

حت�س���ني احلوا�ض: عل���ى عك�ض املاء 

الداف���ئ ال���ذي يك�س���ب اجل�س���م ال�سعور 

باال�سرتخ���اء، ي�ساع���د اال�ستحمام باملاء 

البارد على تن�سيط اجل�سم وحتفيز ال�سعور 

بالطاقة املتجددة بعد عناء يوم طويل.

عالج ح�سا�سية درجة احلرارة: ُين�سح 

من لدي���ه ح�سا�سية مفرط���ة من تغريات 

درجة احلرارة باال�ستحمام باملاء البارد، 

مما يح�ّسن من الق���درة احلرارية للج�سم، 

وي�ساعده على التاأقلم مع درجات احلرارة 

املختلفة.

يعال���ج  املف���رط:  التع���رّق  ع���الج 

اال�ستحمام باملاء البارد االإ�سابة بالتعرق 

املف���رط، الأن امل���اء البارد يكب���ح ن�ساط 

امل�سام املفتوحة، التي تفرز العرق ب�سكل 

طبيعي اأف�سل م���ن العالجات الكيميائية 

التي ت�سب���ب ان�سداد امل�س���ام والتهابات 

داخلية.

الريا�سيون  ي�ستحّم  الع�سالت:  حماية 

بامل���اء البارد بع���د التدريب���ات املكثفة 

لع���الج التهاب���ات الع�س���الت واإعادتها 

اإىل حالته���ا الطبيعية، مم���ا يح�ّسن قوة 

الع�سالت.

توف���ري الكهرب���اء: واأخ���رياً، ملحب���ي 

التوفري، ي�ساعدك اال�ستحمام باملاء البارد 

على توفري فواتري الكهرباء ال�ساخنة، جراء 

ا�ستخدام ال�سخانات لتدفئة املاء.

اأف��ق��ي

1 طلب ومنا�سدة / ياب�ض
2 ناد ريا�سي �سعودي اختري نادي القرن يف اآ�سيا
3 فو / العب مغربي يف �سفوف بوردو الفرن�سي

4 اأكرث قربا / ثلثا موج.

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�سف �سامح / ذهب / نفذ بجلده
6 ع�سبية )عامية( / دق )الهاتف(.

7 خ���اف م���ن / اطل���ب / ت�رسف بال 
م�سوؤولية

8 متثال على مدخل خليج نيويورك / 
حيز ومكان

9 اأبو الطب اليوناين
10 اأدوات للر�س���م املل���ون / يجم���ع 
ال�س���ورة م���ن الف�س���اء لال�ستقب���ال 

التلفزيوين.

ع��م���ودي

1 ح���رف ن�س���ب / ا�ستخدم���ه قدميا 
العرب وامل�سلم���ون للمالحة وحتديد 

موقعهم اجلغرايف

2 اإغ���الق )معكو�س���ة( / ق���ام وث���ار 
وانتف�ض.

3 من اأهم املمالك العربية القدمية يف 
بالد ال�سام / امل�سباح واملر�سد الهادي

4 القردة ال�سغ���رية / اأعطى عذرا الأمر 
ما / منطقة يف جبال الهماليا ت�سمى 

�سقف العامل

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

5 مت�سابهة / القارة ال�سمراء
6 ����رسب �سيئا اأو اأمرا حت���ت �ستار ما مثل 
�ستار الليل / �سدة وعدم تراخ / ثلثا ورل

7 حطم / ن�سف ناعم
8 بل���دة عريق���ة يف ال�سم���ال اللبناين / 

مت�سابهات

9 مت�سابهات / رك�ض
10 ف�سل اجللد عن اللحم / انق�سام

الفوائد الصحية لالستحمام بالماء البارد
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كاريكاتير

قتل خطيبته وأمها بسبب ترتيبات الزفاف
ووالدتها،  م����ري خطيبت���ه  قتل 

واأ�شعل الن���ار يف جثتيهما، ثم حاول 

االنتح���ار باإلق���اء نف�شه م���ن الطابق 

الرابع.

حتقيقات ال�رطة ك�شفت اأن املتهم 

رج���ل يف الثالثني من عمره، قام بقتل 

خطيبت���ه ووالدتها بع���د �شجار حاد 

ن�ش���ب بينهما ب�شب���ب ترتيبات حفل 

الزفاف، حيث طعنهم���ا ب�شكني كانت 

بحوزته، وق���ام باإ�شع���ال النريان يف 

ال�شق���ة، ث���م األقى نف�شه م���ن الطابق 

الراب���ع، واأ�شي���ب بك�ش���ور ونقل على 

اأثرها اإىل ق�ش���م العناية املرّكزة، وقد 

فتحت ال�رطة  حم�راً باحلادثة اإىل 

حني �شفاء القاتل وحتويله اإىل النيابة 

العامة.

على الرغم من اأن ق�ش�ص االأموات 

الذين يقومون كثرية يف عامل االأفالم 

واخلي���ال، اإال اأنه���ا م�شتحيل���ة يف 

الواقع، لك���ن ق�شة »والرت ويليامز« 

االأمريك���ي ك�رت القاع���دة على ما 

يبدو.

اأن »وليام���ز«  التفا�شي���ل  ويف 

اأُعلنت وفاته بع���د اأن ح�ر حمقق 

يف اأ�شب���اب الوفي���ات اإىل منزله يف 

لك�شينجت���ون، ومل يجد ل���ه نب�شًا، 

وبالتايل ُنقل اإىل دار اجلنازات، حيث 

اأفاق الرجل البالغ من العمر 78 عاما 

عندما كان���ت اإدارة �شوؤون اجلنازات 

ت�شتعد لتحنيطه، وبداأ بال�رب على 

الغطاء الذي كان ملفوفًا فيه.

ويف حتقيق تلفزيوين اأكدت اإحدى 

بنات الرجل، وهو اأب ل�11 ولداً، اأنه 

توجد طبعًا اأ�شباب قد ت�رح وتف�ّر 

االأمر من املنظار الطبي، لكن العائلة 

تعتقد اأن���ه القدر ال���ذي مل ي�شاأ اأن 

تنتهي حياة والدها االآن.

ُيذكر اأن هذا اخلطاأ يعزى، بح�شب 

اإىل تعّطل جهاز  ال�رع���ي،  الطبيب 

قيا�ص دقات القلب.

جثة تركل متعهد 
الجنازة وتخرج قبل 

دفنها

ببغاء يساعد الشرطة في حل لغز جريمة قتل
ذكر تقري���ر اإخباري يف الهند اأن ببغاء �شاعد ال�رطة يف العثور على �شخ�ص 

قتل ام���راأة قال زوجها اإن الببغاء الذكي كان يت����رف ب�شكل غريب يف كل مرة 

يح����ر فيها �شخ�ص بعينه من اأفراد العائلة، م�شيفًا :»وعندما كان ا�شم زوجتي 

ُيذك���ر اأثناء النقا�شات كان الببغاء يبداأ بال�شياح«، ما جعل الزوج يبلّغ ال�رطة 

باأنه ي�شتبه باأن هذا ال�شخ�ص هو قاتل زوجته.

وكان����ت املراأة الهندية )45 عاما( ُقتلت طعنًا بال�شكني يف �شقتها �شمال مدينة 

اأغ����را، ولكن ال�رطة مل ت�شتطع العثور على خي����ط ي�شاعدها يف حتديد مالب�شات 

اجلرمي����ة، حتى اأبلغها زوج القتيلة ب�شكوكه التي ا�شتوحاها من �شيحات الببغاء، 

لكن �شابط ال�رطة امل�شوؤول اأكد اأن ال�رطة اكت�شفت اجلاين دون م�شاعدة من اأحد.

وب����رف النظر عن الروايت���ني، اعرتف القاتل بجرميت���ه، ح�شبما اأكد �شابط 

ال�رطة الذي ق���ال اإن الدافع وراء اجلرمية كان خوف اجلاين من اأن ُيفت�شح اأمره 

بع���د اأن حاول مع �ريك له ال�شط���و على مقتنيات ثمينة من منزل القتيلة، التي 

اكت�شفت االأمر، ما دفع اللّ�شني اإىل قتلها، وقتل الكلب الذي بداأ النباح، لكن الببغاء 

جنا من املوت.


