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مـصر تــطـلـق 
ثـورتــهـا الـحقــة.. 

و»اإلخوان« يكتشفون 
»جحيم السلطة«

حتى لو عاد سعد.. 
فالسعد لن يعود

العميد جابر: 
بوتين اتصل 

شخصيًا 
باألسد ليقنعه 

بعدم الرّد 
على »إسرائيل«

مزيج من 
مشاريع 

االنتخابات.. 
والتأجيل وارد

14

17

8

2

مل يقّدم النائب بطر�س حرب، وهو من اأهل القانون، الدليل احل�ّصي على ما قاله عن وجود �صفقة ب�صاأن 

م�صدر  هو  من  يقل  مل  اأن��ه  كما  املزعومة،  اغتياله  حماولة 

معلوماته التي ا�صتند اإليها ملهاجمة الق�صاء، حتديداً النيابة 

العامة التمييزية. 

العام  ال��ن��ائ��ب  اأن  ت��وؤك��د  »ال��ث��ب��ات«  معلومات  اأّن  ُي��ذك��ر 

ب��االدع��اء  �صار  م��ن  ه��و  ما�صي،  ح��امت  القا�صي  التمييزي؛ 

الدعوى يف عهد  كانت  بينما  »م.ح.« يف ق�صية ح��رب،  على 

القا�صي �صعيد مريزا نائمة يف االأدراج، وملدة �صبعة اأ�صهر.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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حــرب يفـتـقـد لـلـــدلـيــــل

4

6 المجموعات اإلرهابية في لبنان أمام خيارين: االستسالم.. أو القتال حتى النهاية

لقاء »تنسيقي« لبناني - سوري في باريس يسبق حادثة عرسال

الحرب على سورية بلغت مرحلة اإلفالس
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ي�����س��ت��م��ر ح���ال امل���راوح���ة وال�������دوران يف حلقة 

م���ف���رغ���ة، م����ن اأج�������ل ا����س���ت���ي���اد ق����ان����ون ج��دي��د 

ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، خ��ل��ف��اً ل��ق��ان��ون اأم�����س��ى 

ال�سعب  مكونات  بني  والتنازع  الفرقة  يبث  عمره 

اللبناين منذ والدته عام 1960 من القرن املا�سي، 

وحتى تاريخه مل ي�ستطع اللبنانيون، بالرغم من 

»عبقريتهم« التي توزعت يف اأربع رياح االأر�ض، من 

اجرتاح قانون يوحدهم ويلتفون حوله وي�سريون 

على هداه.

اإال اأن اتفاقاً وحيداً يبدو اأنه �سار من امل�سلمات، 

ال�ستني  ق��ان��ون  باإحالة  ق�سى  عرفياً  حكماً  اأن��ت��ج 

من  اأ�سا�سية  مكونات  وجدت  بعدما  التقاعد،  اإىل 

االجتماعي  العقد  اأن  ال��ك��رى  ال�سيا�سية  الكتل 

جرى  ل��ذل��ك  باجلميع،  ويطيح  ينفرط  اأن  ي��ك��اد 

لتغيري  و�ساقة  طويلة  م�سرية  ب��دء  على  التوافق 

النظام االنتخابي، فتّم تاأليف جلنة م�سّغرة ت�سم 

ال��رغ��م من  ال�ساحة. وع��ل��ى  االأف��رق��اء على  ك��اف��ة 

ع�سر  ال�سابع  حتى  عملها  د  امل��م��دَّ اللجنة  ه��ذه  اأن 

م��ن ���س��ب��اط احل����ايل، مل ي��ب��ق اأم��ام��ه��ا ���س��وى اأي���ام 

قائل الإباغ اللبنانيني واملجل�ض النيابي بنتائج 

الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  خّل�ض  وقد  عملها، 

حتقق  اإجن��از  »ال  االآتية:  بالعبارة  عملها  النيابية 

اإعادة  اأهم عمل ح�سل هو  اأن  حتى االآن«، معتراً 

تفوي�سها من قبل اللجان امل�سرتكة، لكن ال تقّدم 

وال توافق على �سيء.

ويلخ�ض امل�سدر النيابي ما جرى مبرحلتني؛ 

اللقاء  �سيغة  ح��ول  النقا�ض  ه��و  االأوىل  امل��رح��ل��ة 

نيابية  اأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  وق���د حت�سل  االأرث��وذك�����س��ي، 

ناهزت ال�سبعني، وهي كتل »التيار الوطني احلر« 

و»القوات« و»الكتائب« و»اأمل« و»حزب اهلل«.

بال�سيغة  املت�سل  ال��ن��ق��ا���ض  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة 

ح�سل  حيث  والن�سبي،  االأك����ري  ب��ني  املختلطة 

م���ي���دين م���ن دون ح�����س��م يف اخل����ي����ارات،  ت���واف���ق 

وبانتهاء عمل اللجنة رفعت تقريرها اإىل اللجان 

امل�سرتكة، التي طلبت متديد العمل خم�سة ع�سر 

ال�سيغة  وهو  وحيد،  ببند  النقا�ض  وح�سر  يوماً، 

املختلطة، واإذا مل حت�سل هذه ال�سيغة على توافق 

القوى االأ�سا�سية كافة، ف�سُتدعى اللجان النيابية 

امل�سرتكة اإىل جل�سة يف الثامن ع�سر من اجلاري، 

االأرثوذك�سي  اللقاء  ب�سيغة  النقا�ض  ف�سيعاد  واإال 

ل  القادر على حت�سيل االأغلبية ب�سهولة، ثم يحوَّ

اإىل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ق��دمي اق����رتاح ق��ان��ون له 

والت�سويت عليه.

امل�سدر  يعود  ال�سيناريو،  ه��ذا  كل  ورغ��م  لكن 

النيابي يف حديثه معنا، وبعد اأن ياأخذ نف�ساً عميقاً 

وم��ع��ّق��دة،  �سعبة  االأم�����ور  اأن  »ان��ط��ب��اع��ي  ي��ق��ول: 

ت��واف��ق غ��ري وا���س��ح ب�سبب تباعد  اإىل  وال��و���س��ول 

املواقف، نقطة على اأول ال�سطر«.. بح�سب و�سفه.

واإزاء ذل���ك، ف��ا ب��د م��ن اإي��ج��اد احل��ل��ول قدر 

نريد،  كما  اأمامنا  متاحاً  لي�ض  فالوقت  االإم��ك��ان، 

االإقليمي،  واملحيط  الداخل  يف  �سعبة  واالأو���س��اع 

وع��ل��ي��ه ف��امل��ط��ل��وب حت�����س��ني ال�����س��اح��ة واإب���ع���اد اأي 

ال��ل��ب��ن��ان��ني، فما  ع��ل��ى  ���س��اغ��ط��ة  �سلبية  ت���اأث���ريات 

حت��م��ل��وه ك���ان ك��ب��رياً وي��ج��ب االن��ت��ه��اء م��ن و�سع 

ق����ادرون على ذلك  ق��ان��ون يلبي اجل��م��ي��ع، ون��ح��ن 

�سرط توفر االإرادة والنية ال�سافية.

وهنا وجهنا ال�سوؤال االآتي: عندما تلتقون، هل 

ي�ساير  كل طرف  اأن  اأم  لبنان،  م�ستقبل  تناق�سون 

النيابي  امل�سدر  يجيب  حل�سته؟  �سماناً  االآخ���ر 

الذي كان خرج لتّوه من اأحد االجتماعات املرهقة: 

»اأم��ام��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن ال�سيغ واالق���رتاح���ات، وال 

االأط��راف  بع�ض  و�سعية  يحاكي  بع�سها  اأن  اأنفي 

مع  الن�سبي  فهناك  الفرعية،  اللجنة  يف  املمثلة 

واح��دة و�سيغة  دائ��رة  لبنان  اأي  الكرى،  الدائرة 

وم�سروع  ب��ري،  الرئي�ض  اقرتحها  التي  املنا�سفة 

وم�سروع  االأق�سية،  وه��ي  دائ���رة،   26 مع  الن�سبي 

ال��ك��ت��ائ��ب ع��ر ���س��ام��ي اجل��م��ي��ل، اأرب���ع���ون يف املئة 

ال��دوائ��ر  و�سيغة  اأك����ري،  امل��ئ��ة  يف  �ستون  ن�سبي، 

امل�سغرة، على اأال يتجاوز عدد النواب يف كل دائرة 

4 نواب، و�سيغة الن�سبي مع 9 حمافظات، و�سيغة 
ث��اث��ون يف  اأك���ري،  املئة  �سبعون يف  اأك���رم �سهيب 

ال��ذي  احلكومة  م�سروع  اإىل  اإ�سافة  ن�سبي،  املئة 

ق�سم الدوائر اإىل 13 مع الن�سبية، وهناك م�سروع 

ينتظر اأن يقدمه النائب جورج عدوان عن القوات 

اللبنانيون يف  يتفنن  الذي  املزيج  اللبنانية.. هذا 

�سنعه قد ال يكون طعمه لذيذاً، اأو رمبا با طعم، 

اإذ اإن بع�ض ال�سيغ مل تنْل ر�سا اأكر من ع�سوين 

يف اللجنة، رغم عدم اقتناع مقدمها اأحياناً، لكنه 

ملزم بتقدمي �سيء اأمام جمهوره اأواًل كما هي حال 

اإىل  للعودة  ونهاراً  ليًا  يكد  الذي  امل�ستقبل،  تيار 

قانون ال�ستني بعدما ترك ال�سريك امل�سيحي«.

اإذاً، ال�سورة غام�سة، وكل االحتماالت واردة، 

ال  مل��دة  احل��ايل  للمجل�ض  التقني  التمديد  ومنها 

تقل عن خم�سة اأ�سهر، مع اأمل اأن يلحظ اجلميع 

املخاطر ومواجهة التحديات اأمنياً و�سيا�سياً، بدل 

دوال��ي��ب  يف  الع�سي  و���س��ع  اإىل  البع�ض  يعمد  اأن 

احل����ل، وه���م م��ع��روف��ون ووا���س��ح��ون حت��ت راب��ع��ة 

»اخلائفون  كتيبة  عليهم  اأحدهم  ويطلق  النهار، 

الزرق«.

بهاء النابل�سي
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أحداث األسبوع

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات
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ر بطقس شباط
ّ
 متأث

عّلق وزير دولة يف احلكومة اللبنانية على ت�سريحات النائب وليد جنباط املتناق�سة 

جتاه االأزمة يف �سورية، خ�سو�ساً بعد لقائه امل�سوؤولني يف رو�سيا وفرن�سا قائًا: »بياناته 

مثل طق�ض �سباط؛ ما اإلها رباط، واهلل وحده يعلم ماذا يريد جنباط«!

 أماني الخصوم
يرّوج مناوئون للرئي�ض جنيب ميقاتي اأنه لن يرت�سح لانتخابات النيابية املقبلة، الأنه 

لن يفوز براأي هوؤالء، وي�ستندون بذلك اإىل اأن ميقاتي كلف موؤ�س�سة اإح�سائية لدر�ض املزاج 

ال�سعبي قبل ح�سم خياراته النهائية.. اإال اأن م�سادر �سمالية جتزم باأن هذه الرتويجات 

مدٍو  �سقوط  من  واخل��وف  جهة،  من  ميقاتي  لرتهيب  النف�سية،  احل��رب  �سمن  تندرج 

الئحة  طرابل�سية  مرجعيات  مع  ميقاتي  �سكل  اإذا  اأخ��رى،  جهة  من  »امل�ستقبل«  ملر�سحي 

متما�سكة، ويردف هوؤالء: اإذا �سقط ميقاتي ف�سي�سّيع فر�سة رئا�سة احلكومة اأي�ساً.

www.athabat.net

 تحركات غريبة
ر������س�����د ب���ع�������ض امل����واط����ن����ني 

ال��ق��اط��ن��ني يف م��ن��ط��ق��ة ن��ق��ا���ض 

ال������ع������رب، مب���ح���ي���ط ال�������س���ف���ارة 

االأم��ريك��ي��ة يف ع��وك��ر، حت��رك��ات 

غ��ري��ب��ة الأ���س��خ��ا���ض اأم��ريك��ي��ني 

ُجدد دخلوا اإىل املنطقة املذكورة 

االأ�����س����ب����وع امل����ا�����س����ي، وع���دده���م 

ت��وزع��وا  �سخ�ساً،  ال�15  يتجاوز 

ع����ل����ى ع�������دة م������ن������ازل حم��ي��ط��ة 

ب��ال�����س��ف��ارة، واأغ��ل��ب ال��ظ��ن اأنهم 

م��ن اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة 

.»C.I.A«�ال

كتيبة »الخائفون الزرق« تعرقل الحل

مزيج من مشاريع االنتخابات.. والتأجيل وارد

األمور صعبة 
ومعّقدة.. والوصول 
إلى توافق غير مؤكد

طالئع صحوة
لدى  يقظة  بداية  ال��دول��ي،  الصعيد  على  اإليجابية  المالمح  من 
أوساط مختلفة في أوروبا وأميركا للحق الفلسطيني المستباح من قبل 
بيئات  األوس��اط  هذه  ومن  العالم،  في  االستبداد  وق��وى  الصهيونية 
جامعية ومرجعيات دينية في إنكلترا، إلى حلقات ديمقراطية وثقافية 
في مختلف بلدان أوروبا، راعها استمرار االحتالل في عمليات االستيطان 
قرارات  وتجاهل  حقوقه،  وإنكار  الفلسطيني،  الشعب  وقهر  والسطو 
الشرعية الدولية، وإذا كانت مرجعية كنتربري في بريطانيا إلى جانب 
فترة  منذ  جاهرت  قد  والشخصيات  والهيئات  الجامعات  من  العديد 
النشاطات  لمقاطعة  ودعت  »اإلسرائيلية«،  للممارسات  استنكارها  في 
الصهيونية، واّدعت على قادة عسكريين »إسرائيليين« بارتكاب جرائم 
حرب، وعملت على منعهم من الدخول إلى الموانئ والمطارات األوروبية، 
فإن الخطوات التي اتخذها مجلس حقوق اإلنسان باتجاه إدانة »تل أبيب«، 
يمكن اعتبارها تطورًا بارزًا أقلق قادة »إسرائيل«، وجعلهم يتحسسون 

رقابهم بعد أن توغلوا في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من حمالت التهويل التي تقوم بها الجهات الصهيونية 
ردًا على هذه المبادرات والخطوات، إال أن العديد من المؤسسات الدولية، 
بما فيها مجلس حقوق اإلنسان، باتت أقوى في مواجهة هذه الحمالت، 
في  توازنًا  وأكثر  »اإلسرائيلية«،  بالجرائم  التنديد  على  إصرارًا  وأكثر 
وإنصاف  العدوان  وقف  إلى  والدعوة  الفلسطينية،  القضية  مقاربة 
كبيرًا  دورًا  لعبت  أهلية  منظمات  هؤالء  بين  ومن  الفلسطيني،  الشعب 
تنظيم  في  وساهمت  المناضلة،  غزة  على  الرهيب  الحصار  كسر  في 
المسيرات الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وفي مقدمها المنظمات 
الثقافية واإلعالمية والسياسية التي يشرف عليها  النائب البريطاني 
جورج غاالوي، الذي ساهم بدوره في تحريك المجتمعات الغربية لصالح 
الشعب الفلسطيني، كما ال يسعنا هنا إال التنويه بمبادرة الجسر الجوي 
التي  الخطوة  تلك  فلسطين،  في  فوكين  وادي  لدعم  كاليفورنيا  من 

استأثرت باهتمام دولي في األيام الماضية.
الدولي  المجتمع  قرار  كان  األخيرة،  الفترة  في  األبرز  التطور  ولعل 
بغالبيته الساحقة اعتبار فلسطين دولة غير كاملة العضوية في األمم 
القرار خوفًا من  المستميتة مناهضة  واشنطن  رغم محاوالت  المتحدة، 
القرار  أن  خصوصًا  القضائية،  للمالحقة  وقادتها  »إسرائيل«  تعريض 
الدولي يثبت الحق الفلسطيني، ويدين ضمنًا الكيان الصهيوني  الذي 
بات مشهورًا باحتقاره للقرارات الدولية، غير أنه مقابل هذه اإلنجازات 
التي حققتها القضية الفلسطينية فإن النظام العربي العام لم يستوعب 
ما حصل، وبقي يتصرف وكأن تقدم القضية الفلسطينية بات ضربًا من 
أو  المستحيل، فاستمر في إهماله لهذه القضية، ال بل شارك بطريقة 
بأخرى في الحصار القائم على الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة 
كما في أماكن النزوح، وبداًل من أن تبادر الدول العربية الميسورة للوفاء 
بالتعهدات التي قطعتها في المؤتمرات، تتجاهل نداءات المواطنين 
والمسؤوليين الفلسطينيين، وتنشغل في التفرج على الهيئات الدولية 

في حركتها لتأمين مساعدات محدودة للشعب الفلسطيني.
إن العبرة من تعاظم وجود قوى ديمقراطية في العالم تتلخص بالقول 
إن الشعوب بعكس حكامها؛ مستعدة لتفّهم قضيتنا القومية، واتخاذ 
مواقف مغايرة ألنظمتها، لكنها بحاجة إلى احتضان حتى تتحول إلى 

نهر حقيقي يسهم في التغيير وإعادة الحق إلى أصحابه.

الوزير السابق بشارة مرهج
جلنة در�ض قانون االنتخابات حول طاولة م�ستديرة
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درج��ات  اأع��ل��ى  يف  الفتنة  �سياطني  ت���زال  م��ا 

ا�ستنفارها من بوابة اجلرمية االآثمة واملو�سوفة 

بحق اجلي�ض اللبناين على اأيدي قتلة ومرتزقة 

يحتمون باملواطنني يف بلدة عر�سال، تلك البلدة 

تاريخها  ت�سّوه  اأن  م��ارق��ة  »���س��ّل��ة«  ال��ت��ي حت���اول 

املقاوم، ومعدن اأهلها النظيف.

اجل���رمي���ة م���ن ح��ي��ث امل���ب���داأ ك�����س��ف��ت خبايا 

املعدي  منها  ب��ف��ريو���س��ات،  اأ���س��ب��ه  نائمة  ك��ث��رية 

ومنها القاتل، خ�سو�ساً البوؤر امل�سلحة، وحجم 

اأنها توّفر ماذات  �سيما  البوؤر اخلطرية،  هذه 

الأ�سخا�ض غري لبنانيني، واالأرجح من جن�سيات 

م��ت��ع��ددة، وم��ا ي��وؤك��د ذل��ك ال��ع��دد الكبري ال��ذي 

اجلي�ض؛  ل��دوري��ة  املن�سوب  الكمني   يف  ���س��ارك 

70 - 80 م�سلحاً يوؤازرهم اأكر من مئتي م�سلح 
كانوا منت�سرين حلمايتهم، وهذا ينفي احلملة 

امل�سعورة املرتكزة على اأن امل�ساألة كانت رد فعل، 

كانت  واإال  انت�سار،  جهوزية  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإمن���ا 

الدورية الحظت احلركة، ولي�ض العك�ض.

ه����ذا يف ���س��ك��ل اجل����رمي����ة، اأم�����ا احل��ي��ث��ي��ات 

االإجهاز  فيها  مت  التي  الفا�سّية  فهي  االأخ��ط��ر 

بال�سكني  طعنه  ع��ر  اجل��ري��ح  الع�سكري  على 

ح��ت��ى ل��ف��ظ اأن���ف���ا����س���ه، وك���ذل���ك ط��ري��ق��ة نقل 

البلدية  مبنى  اإىل  اجلرحى  وبقية  ال�سهيدين 

وال��ت�����س��ف��ي م���ن اجل��ث��ت��نْي، وه����ذا م���ا يتناق�ض 

ترك  وكذلك  احلنيف،  الدين  مع  وروح��اً  ن�ساً 

اجل��رح��ى ي��ن��زف��ون ل�����س��اع��ات، وذل����ك م��ا ي��وؤك��د 

تتحكم  التي  التكفريية  الع�سابات  عقل  كفاءة 

ت��ق��وم على  وال��ت��ي  امل�����س��ل��ح��ني،  ه����وؤالء  اإدارة  يف 

االإرهاب والرتويع.

يف  مت��ث��ل��ت  االأخ����ط����ر  اخل���ا����س���ات  اأن  اإال 

ال��ت��ع��اط��ي ال��ف��ت��ن��وي م��ع امل�����س��األ��ة، يف وق���ت مل 

توفر قيادة اجلي�ض �سبيًا اإال و�سلكته الحتواء 

امل�سكلة وقطع الطريق على الفتنة، عر و�سع 

االأم��ور يف ن�سابها واحلقائق اأم��ام امل��اأ، و�سط 

تق�سري ر�سمي فا�سح يف الدعوة العاجلة التي 

ال���وزراء،  جمل�ض  اإىل  ��ه  ت��وجَّ اأن  ُيفرت�ض  ك��ان 

عادياً،  ولي�ض  ح��ادث��اً،  لي�ض  ج��رى  ما  اأن  �سيما 

وامل�سنودة  املمنهجة  الت�سعيد  حملة  والدليل 

لت�سويه  م�سبوقني  غ��ري  وف��ج��ور  اأب��اط��ي��ل  اإىل 

جرى  مبا  قيا�ساً  املوقف  وا�ستغال  احلقائق، 

لرئي�ض احلكومة جنيب ميقاتي على باب وزارة 

اأنه »ال ميكن اأن  اإ�سارته اإىل  الدفاع، خ�سو�ساً 

باأنه  اللبنانيني  من  فريق  اأي  ي�سعر  اأن  نقبل 

ب��ال��ذات«، وم��ا فيه  م�ستهدف يف ه��ذا ال��ظ��رف 

م��ن اإي��ح��اء.. االأم���ر ال��ذي عّجل ب��اإ���س��دار اأم��ر 

ال��ي��وم وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن اجل��ي�����ض ل��ن ير�سى 

معروفون،  وه��م  املطلوبني،  ت�سليم  م��ن  ب��اأق��ل 

وقد  املتورطني،  جميع  اأ�سماء  االأجهزة  ول��دى 

مت ت��وق��ي��ف ب��ع�����س��ه��م، وك���ذل���ك ت�����س��دي��د ق��ائ��د 

اجلي�ض على اأن »كل يد امتدت غدراً �سنقطعها، 

اأي جهة  واإىل  كانوا  اأينما  املعتدين  و�سناحق 

انتموا«.

ينتقل  الفتنوي  الفريق  جعل  التاأكيد  هذا 

اأخ��رى، بعد ف�سل النيل من هيبة  اإىل مرحلة 

واالإجماع  الكبري،  ال�سعبي  وااللتفاف  اجلي�ض 

امل��وح��دة  املوؤ�س�سة  على  ال��ت��ط��اول  رف�����ض  على 

النيابي  ال��ث��اث��ي  م��ن  ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني، خ�����س��و���س��اً 

املرعبي،  ال�ساهر ومعني  كبارة وخالد  حممد 

الب�ساعة  ���س��وى  جعبتهم  يف  ي��ع��د  مل  ال��ذي��ن 

ال��ف��ا���س��دة ب��ات��ه��ام ح����زب اهلل ب���اأن���ه ����س���ارك يف 

مع  حميد،  خ��ال��د  للعدالة  امل��ط��ل��وب  م��داه��م��ة 

ي�سعل  اأن  ك���ان مي��ك��ن  م��ذه��ب��ي،  اإي��ح��اء خبيث 

الباد لو ُوجد َمن هو بخفة هوؤالء يف الطرف 

اأن حملة ال�سخ وجدت اأثرياً  االآخر، خ�سو�ساً 

يحملها اإىل االآذان.

يف اخل��ا���س��ة، ف���اإن ث��اث��ة اأه����داف �سقطت 

دف��ع��ة واح������دة، اأول����ه����ا، خ��ط��ة ت��دم��ري ال��ب��ن��ي��ان 

اإذا  امل��ر���س��و���ض ل��ل��ج��ي�����ض، ك��ت��م��ه��ي��د ط��ب��ي��ع��ي - 

رد  ا�ستدراج  وثانيها  الفو�سى،  النت�سار   - جنح 

اإىل �سراع مذهبي، وهذا  امل�ساألة  فعل وحتويل 

الفتنة  اإذا جن��ح، على جن��اح  ذات��ه،  ي�ساعد بحد 

التي ي�سعى اإليها البع�ض، اأو على االأقل توظيف 

�سيا�سي يف �سندوق االنتخابات النيابية املوعودة 

ثالثاً.

وهناك  ب��ع��د،  ت�سقط  مل  الفتنة  ال��واق��ع،  يف 

لي�ض  البنزين،  بخرطوم  مي�سك  ي��زال  م��ا  م��ن 

الإيقاظها بل الإ�سعالها.

يون�س عودة
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االآلية الع�سكرية التي ا�سُتهدفت من قبل امل�سلحني يف عر�سال                                        )اأ.ف.ب(

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

يـقــــال

»الجملة«؟  تمديد بـ
�ساأل نائب اأكري: هل �سيتّم التمديد لقائد اجلي�ض اللبناين العماد جون 

يتم  ثم  �سنة،  ملدة  ريفي،  اأ�سرف  اللواء  الداخلي  االأم��ن  وملدير قوى  قهوجي، 

د  بعد ذلك تاأجيل موعد االنتخابات النيابية اللبنانية مدة �سنة، وبالتايل مُيدَّ

لرئي�ض اجلمهورية؟ 

 نأي عن النأي
املقبلة  امل��واج��ه��ة  اأول��وي��ات  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�ض  ح��دد  اأن  بعد 

ومعاجلة  بالنف�ض،  وال��ن��اأي  اللبنانية،  ال�سناعة  ودع��م  باالقت�ساد  باالهتمام 

الوزراء  اأحد  �ساأل  املادية لهم،  اإىل لبنان، وتاأمني االإمكانيات  ال�سوري  النزوح 

العاملي؟  باالأمن  وا�ستقراره  لبنان  اأمن  ميقاتي  الرئي�ض  ربط  ال�سابقني: هل 

وهل بلغته تقارير حول ما يجري يف �سمال لبنان، خ�سو�ساً من جهة احلدود 

مع �سورية، والبلدات العكارية املكتظة بامل�سلحني ال�سوريني املعار�سني للنظام؟

 »زبطت«
فوجئ حميطون مب�سوؤول ر�سمي، مبدى اغتباطه عندما بلغه نباأ تعيني 

االأمري مقرن نائباً ثانياً لرئي�ض الوزراء ال�سعودي، االأمر الذي يفتح الطريق 

اأن  للعهد، و�سمعه البع�ض يردد: »زبطت«.. على اعتبار  اأمامه كي يكون ولياً 

مقرن كان من الذين �سّوقوا امل�سوؤول دولياً، وعملوا على تو�سيله اإىل من�سبه.

»المستقبل«   استثمار لـ
�ُسئل وزير ونائب �سابق اأطاح الف�ساد مع الرهان اخلاطئ مبن�سبْيه وموقعه 

اخلطاب  »اإن  ف��اأج��اب:  �سعد  للحريري  املتلفزة  باملقابلة  راأي��ه  عن  ال�سيا�سي، 

ميلك مفاهيم رجل دولة بعيداً عن احل�سابات ال�سيقة«، فقال ال�سائل: »وكم 

اإليه  فنظر  للم�ستقبل«،  »ا�ستثمار  اأن��ه  فرد  املديح«؟  هذا  ح�سابك  يف  �سُيدخل 

با�سماً وقال: »تلّونك اأ�سقط مفاهيمك واأملك يف املا�سي، ويبدو اأنه �سي�سقط 

م�ستقبلك نهائياً«.

 تّجار االنتخابات
العديد  ي�سعى مع  كبرياً  اأن مرجعاً  يرتدد يف منطقة جبيل 

من رجال االأعمال كي يكونوا �سركاء يف متويل قائمة مر�سحيه 

لانتخابات النيابية، التي ميكن اأن يكون جنله اأو اأحد اأقربائه يف 

عدادها، اأما الهدف فهو مناف�سة مر�سحي »التيار الوطني احلر«.

 موقع لّم الشمل
اإلكرتوين  موقع  عن  االإع��ان  املقبلة  الفرتة  خ��ال  �سيتم 

�سيا�سي جديد، من بريوت، يتوىل اإدارته مدير حترير �سحيفة 

مّمن  االآخرين  ال�سحافيني  من  عدد  مب�ساركة  �سابق،  لبنانية 

ال�سفارة  و���س��ح��اف��ي��ي  »ال��ي�����س��ار  اأب��ن��اء  عليهم  ي��ط��لَ��ق  اأن  مي��ك��ن 

وُعلم  »ال�سرق«،  اإذاع��ة  مديرة  وكذلك  ب��ريوت،  يف  االأمريكية« 

�سحيفتي  يف  يعمل  ك��ان  َم��ن  اأي�ساً  املوقع  يف  العاملني  من  اأن 

»ال�سفري« و»االأخبار« وبع�ض ال�سحف الي�سارية.

 »نهفات« االنتخابات
ت���ع���زم ن��ح��و ث���اث���ني ���س��خ�����س��ي��ة ب���ريوت���ي���ة ع��ل��ى ال��رت���س��ح 

 8 ق���وى  اإىل  ���س��ي��ا���س��ي��اً  امل��ق��ب��ل��ة، تنتمي  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات 

اأع�ساء  ومنها  اإ�سامية،  جمعيات  اإىل  ينتمي  م��ن  منها  اآذار، 

اأح��زاب  روؤو�ساء  ومنها  ونا�سرية،  قومية  اأح��زاب  يف  »قياديون« 

القدم،  ك��رة  فريق  منا�سريها  ع��دد  يتعدى  ال  احلجم  �سغرية 

االجتماعية  املوؤ�س�سات  اإط��ار  يعمل يف  اأق��ل، ومنها من  اأو حتى 

وال�سحية.. لكن الافت اأن معظمها ينوي الرت�سح عن دائرة 

منطقتي البا�سورة واملدّور.

 تشكيالت قضائية صالحة
الت�سكيات  اأن  ب�»م�ساك�ستها«،  م�سهورة  قا�سية  ك�سفت 

الق�سائية التي اأعّدها جمل�ض الق�ساء االأعلى قبل اكتمال راأ�ض 

الهرم فيه، كانت �ساحلة بامتياز العتمادها وال�سري فيها قدماً، 

قبل اأن يجري و�سعها يف االأدراج و»خنقها«.

ب مدعي عام المحكمة  تغيُّ
بلبنان،  اخلا�سة  املحكمة  يف  العام  االدع��اء  مكتب  اأن  لوحظ 

التي  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  ع��ن  الق�سدي  التغّيب  على  ي��واظ��ب 

تعقدها املحكمة نف�سها يف لبنان، كما اأن املدعي العام هو الوحيد 

بني م�سوؤويل الوحدات يف املحكمة الذي مل يتوا�سل مع اجلمهور 

عر »تويرت« منذ اعتماد هذه الطريقة قبل اأكر من عام.

 مائدة جامعة
جمعت  ال�سنوي،  ع�سائها  حفل  اأم��ل«  »حركة  اأق��ام��ت 

فيه اأغلب القوى ال�سيا�سية املوجودة يف بريوت، والافت 

كان اأن اإحدى الطاوالت الرئي�سية جمعت كًا من ممثل 

الطب�ض،  ب��در  د.  االإ�سامية  اخل��ريي��ة  امل�ساريع  جمعية 

»تيار  امل�سري، وممثل  االإ�سامية عمر  وممثل اجلماعة 

اأي�ساً معظم  امل�ستقبل« ب�سري عيتاين، و�سارك يف احلفل 

خماتري بريوت واأئمة م�ساجد العا�سمة، ما اعُتر خطوة 

اإيجابية وجّيدة نحو الوحدة الوطنية واالإ�سامية.

حادثة عرسال تكشف الخاليا المسلحة

نيران الفتنة الكبرى لم تخمد بعد

طريقة التشّفي من 
عناصر الجيش تؤكد 

على منهج العصابات 
التكفيرية القائم على 

اإلجرام واإلرهاب

 تغيير قضاة النيابة العامة
اأّكد مرجع ق�سائي رفيع ل�»الثبات«، اأن اإجراء مناقات 

بحيث  العاجل،  القريب  يف  م�ستبعد  غري  جزئية  ق�سائية 

علمت  وق��د  امل��راك��ز.  بع�ض  وتغيري  ال�سواغر  م��لء  تلحظ 

»الثبات« اأن التغيري املنتظر ي�سمل ثاثة ق�ساة يف من�سب 

داين  هم  لبنان،  جبل  يف  اال�ستئنافيني  العامني  املحامني 

االأخ��ري  يعنّي  بحيث  �سعيتو،  وماهر  املعّلم  ووليد  �سرابية 

الدائمة  الع�سكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  ملفّو�ض  معاوناً 

من�سب  اإىل  �سينقل  ال���ذي  ��ار،  ن�����سّ ك��م��ال  ال��ق��ا���س��ي  م��ك��ان 

���ح تعيني  حم��ام��ي ع����ام ا���س��ت��ئ��ن��ايف يف ج��ب��ل ل��ب��ن��ان، وي���رجَّ

بات  كما  التمييز.  حماكم  يف  م�ست�سارْين  واملعّلم  �سرابية 

موؤّكداً تعيني امل�ست�سار يف املحكمة الع�سكرية الدائمة 

القا�سي ح�سن �سحرور حمامياً عاماً متييزياً.
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اأ���ص��وات  ارت��ف��ع��ت  امل��ا���ص��ي  ال��ث��اين  ت�صرين  �صهر  يف 

ومعهم  اآذار،   14 ق��وى  م��ن  خ�صو�صاً  لبنان،  يف  ك��ث��رة 

وليد جنبالط، تتحدث عن قرب نهاية الدولة الوطنية 

ال�صورية، والرئي�س ب�صار الأ�صد.

كان مفاجئاً جتدد الثقة بالنف�س لدى هذا الفريق، 

وا�ضتنها�س همة الت�ضاريح اجلنبالطية �ضد النظام يف 

�صورية ورئي�صه، ليتبني يف النهاية اأن �صيناريو اأمركياً 

من  قليل  ع��دد  على  الأمريكية  ال�ضفارة  بوا�ضطة  ُوزِّع 

اأ���ض��اب��ي��ع، ل  ال��ن��ظ��ام خ��الل  ه����وؤلء، يتحدث ع��ن نهاية 

تتعدى الأ�ضابيع الثالثة الأوىل من �ضنة 2013.

وتركية  وخليجية  عربية  حمى  م��ع  ذل��ك  ت��راف��ق 

خمتلف  لفتت  ال�ضورية،  الوطنية  للدولة  ال��ع��داء  يف 

ترافقت  اأن��ه��ا  ل�ضيما  العاملية،  الإع��الم��ي��ة  الو�ضائل 

الف�ضائية  املحطات  من  وفربكات  اأك��اذي��ب  حملة  مع 

وبع�ضها  �ضورية،  على  امل��وؤام��رة  يف  ال�ضريكة  العربية 

العاملية  الإع��الم  و�ضائل  من  الكثري  جعل  ما  لبناين، 

املرتقبة،  ال��ت��ط��ورات  ملتابعة  وت��رك��ي��ا  لبنان  يف  حت��ط 

ال��ت��ق��ري��ر الأم��ريك��ي  ت��ل��ّق��وا  اأن بع�س م��ن  خ�����ض��و���ض��اً 

ممّنني  خمتلفة،  ب��اأ���ض��ك��ال  حم��ت��وي��ات��ه  بع�س  ���ض��ّرب��وا 

النف�س ب�ضبق »حتليلي«.

م��ّرت املواعيد الأم��ريك��ي��ة، لكن اأر����س امل��ي��دان يف 

فاجلي�س  مت��ام��اً،  مغايرة  وق��ائ��ع  ع��ن  ك�ضفت  �ضورية 

ال��ع��رب��ي ال�����ض��وري ح��ق��ق ان��ت�����ض��ارات ن��وع��ي��ة مذهلة 

يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق، يف ن��ف�����س ال���وق���ت ال����ذي ب���داأت 

ب��دور  تطالب  ال�ضوري  ال�ضعب  م��ن  وا�ضعة  قطاعات 

يف املعركة ملواجهة قوى التكفري والظالمية، والذي 

ال��ن��زول  خ��الل  م��ن  ���ض��واء  ب��اأ���ض��ك��ال خمتلفة،  يتبلور 

امل�ضلحة،  امل��ج��م��وع��ات  وج��ه  يف  �ضعبية  م��ظ��اه��رات  يف 

كان مقتل  ال�ضعبي، وهنا  تفعيل اجلي�س  اإع��ادة  اأو يف 

يوؤ�ض�س  النظام  اأن  وليد جنبالط حينما حت��ّدث عن 

التاريخ،  �ضيئاً يف  اأنه ل يفقه  كم  »ملي�ضياته«، كا�ضفاً 

حيث اإن اجلي�س ال�ضعبي يف �ضورية موجود منذ العام 

1967، وبع�ضهم يعيد تاريخ تاأ�ضي�ضه اإىل العام 1966، 

ل��ك��ن��ه اأب������داً مل ي��ت��ح��رك خ����ارج اإط�����ار ح���اج���ات ق���وات 

حفظ النظام اأو القوات امل�ضلحة ال�ضورية.

ب��داأت تتبلور يف كل دول��ة،  امل�ضتوى اخل��ارج��ي،  على 

حتديداً اخلليجية منها، اخلالفات، ففي ال�ضعودية كان 

تعيني الأمري مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئي�س 

وُيعترب  العزيز،  اأبناء عبد  اأ�ضغر  ال��وزراء، وهو  جمل�س 

»ال�ضني  اأو  ال�����ض��وري��ة،   - ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��الق��ة  مهند�س 

�ضني« على حد تعبري الرئي�س نبيه بري. ومن بواكري 

ال��ت��ط��ورات ال�����ض��وري��ة اجل��دي��دة اأي�����ض��اً، اإع����الن جمل�س 

»الإ�ضرائيلي« على  بالعدوان  تنديده  ال�ضعودي  ال��وزراء 

مركز الأبحاث العلمية يف جمرايا يف ريف دم�ضق، وهو 

اأمر مل تقدم عليه الريا�س منذ اندلع الأزمة ال�ضورية 

الفي�ضل يف  �ضعود  م��واق��ف  اإن  ب��ل  ع��ام��ني، ل  قبل نحو 

مرات كثرية كانت ت�ضّجع اأي عدوان على �ضورية.

يف  وا�ضح  ب�ضكل  وتبلور  ال�ضعودي  املوقف  ر  تطوَّ بل 

بع�س الإعالم ال�ضعودي؛ بتوجيه النتقادات العلنية اإىل 

قطر، بحيث كان لفتاً مقال ورد يف جريدة »احلياة« يف 4 

�ضباط الفائت يف ال�ضفحة 11 حتت عنوان »مهاتفة مع 

حمد بن جا�ضم«، حيث حتدث املقال عن »مزاعم قطرية 

مبحاربة الف�ضاد وال�ضتبداد، فيما الدميقراطية تغيب 

باأب�ضط اأ�ضكالها« عن تلك الدويلة.

اأما يف تركيا التي حاول اأردوغان - اأوغلو اأن ي�ضتقويا 

ك��ب��رية ت�ضيبهما،  خ��ي��ب��ة  ف��ث��م��ة  ال����»ب���ات���ري���وت«،  ب��ن�����ض��ر 

حمط  يكون  قد  والتنمية«  »العدالة  حكم  اأن  خ�ضو�ضاً 

الل�ضو�ضية  اأع��م��ال  نتيجة  دول��ي��ة  وحم��اك��م��ة  م�ضاءلة 

التي قاموا بها يف حلب، حيث تتح�ضر يف وجهه مئات 

الدعاوى، �ضواء اأمام املحاكم الرتكية، اأم يف دول العامل 

املختلفة من قبل اأ�ضحاب امل�ضانع املنهوبة وامل�ضروقة.

وي�ضاف اإىل كل ذلك، نك�ضات ا�ضتخبارية هامة، بعد 

من  كنز  على  العثور  من  ال�ضورية  ال�ضلطات  متّكنت  اأن 

املعلومات بعد قب�ضها على النقيب ال�ضوري الفار ريا�س 

الأح���م���د، ال���ذي ك���ان ق��د ات��خ��ذ م��ن الأرا����ض���ي الرتكية 

مقراً له، فكان اأن مت اعتقاله من قبل املخابرات اجلوية 

اأدىل  حيث  الرتكية،   - ال�ضورية  احل��دود  قرب  ال�ضورية 

و»اإ�ضرائيل«  لرتكيا  خطرية  اأدوار  على  مذهلة  بوقائع 

الرتكية،  القيادة  �ضُيحرج  م��ا  وه��و  و»ال��ق��اع��دة«،  وقطر 

حيث عقد عبد اهلل غول ورجب طيب اأردوغ��ان ورئي�س 

ا�ضُتبعد عنه  م��ط��وًل  اج��ت��م��اع��اً  ال��رتك��ي��ة  ال���ض��ت��خ��ب��ارات 

اأحمد داود اأغلو، الذي تتحدث اأو�ضاط تركية متابعة عن 

احتمال ا�ضتبعاده عن امل�ضوؤولية يف فرتة قريبة مقبلة.

اأم��ا يف لبنان، ف��اإن احل��رج كبري ال��ذي و�ضعت قوى 

فيه، قد ل جتد له خمرجاً  نف�ضها  و»امل�ضتقبل«  اآذار   14
امليقاتية،  احل��ك��وم��ة  �ضد  الت�ضعيد  م��ن  مب��زي��د  ���ض��وى 

ا�ضُتبقْت  التي  عر�ضال،  حادثة  كانت  ا�ضتفزازتها  واآخ��ر 

بلقاء يف باري�س �ضم بع�س رموز 14 اآذار، ماجعل بع�س 

املراقبني يربطونها ببع�ضها، وهنا يك�ضف من�ّضق الأمانة 

�ضعيد  ف��ار���س  ال�����ض��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  اآذار   14 ل��ق��وى  ال��ع��ام��ة 

باري�س  يف  عقده  اجتماع  عن  املركزية«  الأنباء  ل�»وكالة 

مع جمموعة من ممثلي »الئتالف ال�ضوري« على حد 

تعبريه، بح�ضور النائب عقاب �ضقر، وكانت جولة اأفق 

يف تطورات الأزمة يف �ضورية، واإمكانية التعاون من اأجل 

ال�ضورية   - اللبنانية  للعالقات  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  و���ض��ع 

امل�ضتقبلية يف �ضورية اجلديدة، كما قال �ضعيد، الذي ل 

اأحد يعرف باأي �ضفة حتّدث عن هذا الأمر اخلطري.

باأي حال، ثمة مرحلة جديدة يف التطورات ال�ضورية، 

اأعلن  الأ�ضد، حيث  ب�ضار  الرئي�س  بعد مبادرة  خ�ضو�ضاً 

اأمني جمل�س الأمن القومي الإيراين �ضعيد جليلي من 

دم�ضق، بطريقة غري مبا�ضرة، نهاية املبادرات الإيرانية 

وال��رو���ض��ي��ة اأو اأي م��ب��ادرة اأخ����رى ب��ع��د م��ب��ادرة الأ���ض��د، 

كان  واإن  �ضورية،  خ��ارج  للحوار  ا�ضت�ضافات  اأي  ونهاية 

اأعلن  اخلطيب  معاذ  الدين،  تاج  ال�ضيخ  العميل  حفيد 

�ضروره بدعوة مو�ضكو لزيارتها.

وكان جليلي وا�ضحاً متاماً باإعالنه اأن حلفاء �ضورية 

خا�ضوا امل��ب��ادرات والت�����ض��الت م��ن اأج��ل ال��و���ض��ول اإىل 

نقطة بداية ت�ضمح بانطالق ال�ضقف الدويل الأمريكي 

امل�ضري - الرتكي -  ال�ضعودي -  الرو�ضي والإقليمي   -

الإيراين، حيث �ضيكون احلوار ال�ضوري - ال�ضوري وفق 

مبادرة الرئي�س الأ�ضد املحمي دولياً واإقليمياً.

�ضيفعل  ماذا  اأجوبة:  عن  تبحث  اأ�ضئلة  ثمة  ختاماً، 

اإىل  ���ض��ي��ع��ود  اأي م��ط��ار  ال��دي��ن احل���ري���ري؟ وم���ن  �ضعد 

بريوت؟ وماذا �ضيقول وليد جنبالط؟ فهل ما زال عند 

كالمه يف العام 2005 وطموحاته »النيوركية«؟

اأحمد زين الدين

لقاء »تنسيقي« لبناني - سوري في باريس يسبق حادثة عرسال

الحرب على سورية بلغت مرحلة اإلفالس
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من بواكير التطورات 
السورية تنديد مجلس 

الوزراء السعودي بالعدوان 
»اإلسرائيلي« على مركز 

األبحاث العلمية في جمرايا 
بريف دمشق

مـــن هنــــا وهنـــــاك

 مساعدات لإلغاثة أو للتخريب؟
ومنظماتها  امل��ت��ح��دة  الأمم  ح��رم��ان  امل��ت��ح��دة  العربية  والإم�����ارات  ال�ضعودية  م��ن  ك��ل  ق���ررت 

املانحني«  »موؤمتر  يف  خ�ض�ضتهما  التي  املبالغ  من  الالجئني..(  وغوث  )اليوني�ضيف  املتخ�ض�ضة 

الذي ُعقد يف الكويت الأ�ضبوع املا�ضي، و�ضرف هذه املبالغ بطريقتهما اخلا�ضة؛ من دون رقابة 

وهو  واح��د،  تف�ضري  له  والإم���ارات  ال�ضعودية  ق��رار  ف��اإن  مطلعة  م�ضادر  وبح�ضب  املتحدة.  الأمم 

ت�ضريب املبالغ املقررة للمجموعات امل�ضلحة، ويف اأف�ضل احلالت تقدميها جلهات حمددة بعينها، 

وحرمان جهات اأخرى منها.

 مسؤولو التنسيقيات
نقل موقع اإلكرتوين اأن »تن�ضيقيات الثورة ال�ضورية«، التي يخ�ضع معظمها ل�ضيطرة »الإخوان« 

واملنظمات امل�ضلحة والتكفرييني، تنوي افتتاح مكاتب لل�»ممثليات« يف دول اخلليج العربي، بهدف 

يف  والنازحني  اخل��ارج  يف  الالجيئن  ل�ضيما  ال�ضوري،  وال�ضعب  »ال��ث��ورة«  با�ضم  م�ضاعدات  جمع 

لهم  ال�ضماح  م�ضت�ضيفيهم  على  ا�ضرتطوا  »التن�ضيقيات«  تلك  م�ضوؤويل  بع�س  اأن  وُعلم  الداخل. 

ببيع امل�ضاعدات العينية يف البلد نف�ضه، بعد تعاُظم حجمها، كونهم يف�ضلون املال »الكا�س« على 

حتّمل اأعباء اإر�ضال امل�ضاعدات اإىل �ضورية والدول املجاورة!

 موقف.. وترجمة عملّية
يف  مطلعة  م�ضادر  عن  الأو���ض��ط  ال�ضرق  اأنباء  وكالة  نقلته  ما  عند  باهتمام  املراقبون  توقف 

اتفاق  م�ضودة  �ضياغة  على  حالياً  يعكفان  والأم��ريك��ي  ال��رو���ض��ي  »اجل��ان��ب��ني  اأن  الأم���ن؛  جمل�س 

العام عن  بالعفو  ق��راراً  اإ�ضداره  ب�ضرط  ال�ضلطة،  الأ�ضد يف  ب�ضار  الرئي�س  بقاء  ا�ضتمرار  تت�ضمن 

كافة ال�ضوريني الذين حملوا ال�ضالح �ضد الدولة ال�ضورية يف العامني املا�ضيني، وت�ضكيل جمل�س 

من كافة ممثلي ال�ضعب ال�ضوري لإدارة �ضوؤون البالد يف املرحلة املقبلة«.

�ضورية،  يف  للنظام  ممثلني  مع  لالجتماع  ا�ضتعداده  اخلطيب  معاذ  اإب��داء  اأن  املراقبون  وراأى 

ياأتي مبنزلة ترجمة  اإمن��ا  املعار�ضني يف اخل��ارج،  املعتقلني وجتديد ج��وازات �ضفر  اإط��الق  مقابل 

للموقف الأمريكي، كون »الئتالف الوطني« �ضناعة غربية.

الرئي�س الأ�سد 

م�ستقباًل اأمني املجل�س 

الأعلى لالأمن القومي 

الإيراين �سعيد جليلي 

والوفد املرافق
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العدو  اإق��دام طائرات  يكن مفاجئاً  مل 

ع���ل���ى ق�����ض��ف م���رك���ز الأب�����ح�����اث امل��خ��ت�����س 

ب��ت��ط��وي��ر ق������درات ال����دف����اع وامل���ق���اوم���ة يف 

جمرايا بريف دم�ضق، فلي�ضت املرة الأوىل 

ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ال���ع���دو ب���الع���ت���داء على 

كان  املفاجئ  اإمن��ا  بحثية،  علمية  من�ضاآت 

القرار »الإ�ضرائيلي« بالدخول املبا�ضر على 

اأن كان طوال  خط الأزم��ة يف �ضورية، بعد 

املا�ضيتني يلعب دور املحرك من  ال�ضنتني 

خ��ل��ف ال�����ض��ت��ار ل��وك��الء ل��ه ي��ت��ول��ون تنفيذ 

�ضورية  اإ�ضقاط  بهدف  عنه،  نيابة  املهمة 

اإح���دى  ال��وط��ن��ي��ة، لك�ضر  وت��دم��ري ق��وت��ه��ا 

احللقات املركزية ملحور املقاومة.

ال�صهيونية  ال�����ص��رب��ة  ت��وق��ي��ت  ي���اأت���ي 

امليدانية  ال��ت��ط��ورات  م��ن  اأع��ق��اب جملة  يف 

وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، ع��ك�����ض��ت اإف����ال�����س خمطط 

الأم��ور يف غري  �ضورية، واجت��اه  ا�ضتهداف 

م�ضلحة الهدف ال�ضهيوين ال�ضرتاتيجي 

امل��ت��م��ث��ل يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى الإط���اح���ة بنظام 

ال��رئ��ي�����س ب�����ض��ار الأ�����ض����د، وجت�����ض��دت ه��ذه 

التطورات بالآتي:

ل�ضل�ضلة  امل�ضلحة  املجموعات  تعّر�س   -1
من الهزائم وال�ضربات النوعية يف مواقع 

اجلي�س  وح��ي��وي��ة، متثلت يف جن���اح  ه��ام��ة 

ال�������ض���وري يف حت���ري���ر ب�������ض���رى احل���ري���ر، 

على  �ضيطرته  وف��ر���س  ع��ق��رب��ا،  وم��دي��ن��ة 

من  امل��زي��د  وحتقيق  داري���ا،  مدينة  معظم 

ال���رتاج���ع  ه����ذا  واأدى  ح���ل���ب،  يف  ال���ت���ق���دم 

وان��ت��ق��ال  امل�ضلحني،  �ضيطرة  يف  امل��ل��ح��وظ 

ال�ضوري  العربي  اإىل اجلي�س  املبادرة  زمام 

ال���ع���دو  ق�������ادة  ل�����دى  ق���ن���اع���ة  ت���ول���ي���د  اإىل 

ال�ضهيوين باأن اجلماعات امل�ضلحة مل تعد 

ال�ضرتاتيجي  ه��دف��ه  حتقيق  على  ق���ادرة 

على  ول  الأ�ضد،  الرئي�س  نظام  اإ�ضقاط  يف 

���ض��رب م��رك��ز الأب��ح��اث يف ج��م��راي��ا، ال��ذي 

تعّر�س قبل ذلك لهجمات فا�ضلة، ولذلك 

قبل  �ضربه  اإىل  نتنياهو  حكومة  �ضارعت 

املتاحة  الفر�ضة  و�ضياع  امل�ضلحني  هزمية 

ال���ي���وم اأم���ام���ه���ا، ب�����ض��ب��ب ان�����ض��غ��ال اجلي�س 

الإرهابية  اجلماعات  مواجهة  يف  ال�ضوري 

يف الداخل.

2- ظهور تبّدل وا�ضح يف املواقف العربية 
الت�ضليم  ب��اجت��اه  وال��دول��ي��ة؛  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

املراهنة  من  الياأ�س  بعد  ال�ضيا�ضي،  باحلل 

ع��ل��ى اإ���ض��ق��اط ال��رئ��ي�����س الأ����ض���د، وحت��دث��ت 

امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ات��ف��اق اأم���ريك���ي رو���ض��ي يف 

الرئي�س  ب��ق��اء  على  ين�ّس  امل��ت��ح��دة  الأمم 

عفواً  اإ���ض��داره  مقابل  ال�ضلطة،  يف  الأ���ض��د 

عاماً عن املعار�صني.

اأهداف العدوان

مي����ك����ن ر������ض�����د ج����م����ل����ة م������ن الأه������������داف 

ال�ضهيونية:

2- ا�ضتكمال »اإ�ضرائيل« ما بداأته اجلماعات 
امل�����ض��ل��ح��ة م���ن ا���ض��ت��ه��داف م���واق���ع ال��دف��اع 

واغتيال  ال�ضاروخية،  وال��ق��درات  اجل��وي 

والطيارين،  والأدم��غ��ة  العلمية  الكفاءات 

الأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د م��ن ج��دي��د اأن الهدف 

الأ���ض��ا���ض��ي م���ن احل����رب ع��ل��ى ���ض��وري��ة هو 

تدمري عنا�ضر القوة ال�ضورية، التي ت�ضكل 

خطراً على الكيان ال�ضهيوين.

تقّدم  على  الطريق  قطع  حماولة   -2
خيار احلل ال�ضيا�ضي ال�ضلمي لالأزمة، 

وال���ع���م���ل ع���ل���ى اإع��������ادة اإن���ع���ا����س خ��ي��ار 

ال��دويل  الإقليمي  الع�ضكري  التدخل 

ف�»اإ�ضرائيل«  امل�ضلحة،  لدى اجلماعات 

حا�ضرة لدعمها بهدف رفع معنوياتها 

حتدثت  وق��د  التما�ضك،  اإىل  ودف��ع��ه��ا 

احتمال  عن  »الإ�ضرائيلية«  ال�ضحافة 

ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ض��ك��ري ح���ني ذك�����رت اأن 

»وا�ضنطن واأوروبا مل ينجحا يف فر�س 

م��ن��ط��ق��ة ع���ازل���ة مل�����ض��ل��ح��ة امل��ع��ار���ض��ة 

امل�ضلحة، ول يف تر�ضيخ �ضيطرتها، واأن 

ال�ضوري  اجلي�س  خطر  جعل  م��ا  ه��ذا 

واأ�ضلحته يزداد على اإ�ضرائيل«.

والعمل  ال�ضورية،  القيادة  اإح���راج   -3
ع��ل��ى ال��ن��ي��ل م���ن م��ن��اع��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة 

مبوقفها،  الت�ضكيك  ع��رب  وال��ق��وم��ي��ة، 

وفعل  فعلها  ردود  اخ��ت��ب��ار  وب��ال��ت��ايل 

به  يقوموا  اأن  ما ميكن  على  حلفائها 

على  الع��ت��داء  ال�ضهاينة  ك��رر  م��ا  اإذا 

باأهميتها  امل��م��اث��ل��ة  الأه������داف  ب��ع�����س 

من  وي�ضبح  �ضورية،  تتعافى  اأن  قبل 

ال�ضعب �ضربها.

ال���ق���ي���ام  ع���ل���ى  ت���رك���ي���ا  4- حت���ري�������س 

ب�����ض��رب��ات مم��اث��ل��ة ل��ب��ع�����س الأه�����داف 

�ضورية،  �ضمال  يف  ال�ضورية  الع�ضكرية 

ل��ت��خ��ف��ي��ف ال�����ض��غ��ط ع���ن اجل��م��اع��ات 

امل�����ض��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن ال��رتاج��ع 

وال�ضعف.

ملنع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الأوراق  خ��ل��ط   -5

�ضورية  دفع  عرب  الراديكايل،  التغيري 

وم�ضر نحو الفو�ضى التي تطيل عمر 

الأزمة طاملا ا�ضتحال حتقيق الأهداف 

بالرئي�س  الإط��اح��ة  يف  »الإ�ضرائيلية« 

اإع���ادة تعومي نظام كامب  الأ���ض��د، ويف 

ديفيد.

النتائج

ان���ك�������ض���اف ال���������دور »الإ�����ض����رائ����ي����ل����ي« 

يف الأزم�������ة ال�������ض���وري���ة، وم�����دى ارت���ب���اط 

اجلماعات امل�ضلحة باملخطط ال�ضهيوين 

ل�ضرب عنا�ضر القوة ال�ضورية املقاومة.

اإ�����ض����ق����اط  اإىل  ال�������ض���ع���ي  اأن  ت�����اأك�����د 

ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ب�����ض��ار الأ����ض���د ه���و ه��دف 

اأم����ريك����ي  ا����ض���رتات���ي���ج���ي ����ض���ه���ي���وين - 

حتقيقه  على  امل�ضلحة  اجل��م��اع��ات  تعمل 

بالوكالة.

ات�����ض��اح ال�����ض��ورة ل���دى ال�����راأي ال��ع��ام 

العربي ب�ضاأن حقيقة ما يجري يف �ضورية، 

والت�ضليل الذي مار�ضته و�ضائل الإعالم 

العربية املاأجورة واملرتبطة بالغرب.

�ضعبية  ت��ع��زي��ز  ال�����ض��رب��ة يف  اأ���ض��ه��م��ت 

ن���ظ���ام ال��رئ��ي�����س الأ����ض���د داخ�����ل ���ض��وري��ة، 

ودف��ع��ت ب��اجت��اه اإح���داث ف��رز ب��ني م��ن هو 

التاآمر على  وطني يرف�س ال�ضرتاك يف 

وط��ن��ه، وب��ني م��ن ه��و عميل ينفذ اأوام��ر 

الوطنية  �ضورية  مناعة  ل�ضرب  خارجية 

املقاومة.

ح�سني عطوي
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لماذا دخلت »إسرائيل« مباشرة على خط األزمة السورية؟

اإحدى غرف مركز البحوث العلمية الذي ا�ستهدفه ال�سهاينة يف جمرايا بريف دم�سق )اأ.ف.ب.(

اأنقرة - الثبات

وج���د »اإخ������وان« ���ض��وري��ة ال��ف��ر���ض��ة ���ض��ان��ح��ة اأخ����رياً 

ُول��د  ال���ذي  »الئ���ت���الف«  ُي�ضمى  م��ا  على  لالنق�ضا�س 

بطريقة قي�ضرية اأواخر ال�ضنة املا�ضية، ب�ضغط غربي 

وخليجي كبري، ما يعيد اإىل الواجهة ال�ضراع ال�ضعودي 

- القطري على قيادة املعار�ضة ال�ضورية.

ف�»الئتالف« الذي كان �ضنيعة اأمريكية - �ضعودية، 

يرتّنح الآن حتت وطاأة الهجمات التي ي�ضنها »جمل�س 

ا�ضطنبول«، الذي ي�ضيطر عليه »الإخ��وان« حتت �ضعار 

بت�ضريحات  م��ت��ذرع��ني  ال��ن��ظ��ام،  م���ع  احل�����وار  رف�����س 

وم���واق���ف رئ��ي�����س الئ���ت���الف، وي���ب���دو اأن »الإخ�������وان«، 

م��دع��وم��ني م��ن ق��ط��ر وت��رك��ي��ا، ي��ج��دون امل��وق��ف الآن 

ُول��د ميتاً«، على  »ال��ذي  الئتالف  لإنهاء  لهم  مالئماً 

حد تعبري اأحد اأع�ضاء »املجل�س الوطني«، بعد اأن ر�ضخ 

للموافقة  الأمريكية  لل�ضغوط  و»الإخ����وان«  املجل�س 

على تاأليف هذه الهيئة، لكن ما اأخطاأ فيه الأمريكيون 

غالبية  واملجل�س  »الإخ����وان«  اإع��ط��اء  هو  وال�ضعوديون 

مقاعد »الئتالف« لإر�ضائهم، وبداأ ذلك يرتد عليهم 

م��ع ظ��ه��ور ب����وادر »ال��ت��م��رد« ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا »امل��ج��ل�����س«، 

ت�ضريحات  فيه  اع��ت��رب  ال���ذي  ال�ضهري  بيانه  واآخ��ره��ا 

اجتماع  اإىل  وال��دع��وة  للثورة«،  »طعنة  اخلطيب  معاذ 

عاجل ل�»الئتالف«، لبحث امل�ضتجدات الأخرية.

اأو�ضاط �ضورية »معار�ضة« تقول اإن ف�ضل اجلماعات 

اإثبات ح�ضورها وقوتها انعك�س �ضلباً لدى  امل�ضلحة يف 

ال����دول ال��داع��م��ة، ال��ت��ي ب����داأت ت��ع��ي��د ح�����ض��اب��ات ال��رب��ح 

واخل�ضارة، فامل�ضلحون ف�ضلوا خالل الأ�ضهر املا�ضية يف 

اأي تقدم على الأر���س، على الرغم من الدعم  حتقيق 

الالحمدود الذي تلقوه، والذخائر التي اأُر�ضلت اإليهم، 

مباَلغ  بطريقة  اأعرا�ضهم  يف  يطلقونها  ب���داأوا  وال��ت��ي 

ه����وؤلء بخ�ضائر كبرية  ُم��ن��ي  ف��ق��د  وب��ال��ع��ك�����س؛  ف��ي��ه��ا، 

العربي  اجلي�س  حقق  حيث  وحم�س،  دم�ضق  ري��ف  يف 

ال�ضوري تقّدماً لفتاً ومهماً.

وت�ضري هذه الأو�ضاط اإىل �ضبه قناعة باتت تتكون 

النظام  اإ�ضقاط  باأن رهانهم على  املعار�ضني،  اأروق��ة  يف 

بالقوة مل يعْد منطقياً، فهم واثقون اأنهم ل ميتلكون 

الأكرثية ال�ضعبية الالزمة، ول القوة امل�ضلحة الكافية 

لإ���ض��ق��اط ال��ن��ظ��ام، ل��ك��ن م���ع ه���ذا ث��م��ة م���ن ي�ضتعمل 

�ضيطرته على  النظام لإحكام  فكرة رف�س احل��وار مع 

الت�ضكيالت املعار�ضة.

ويو�ضح م�ضدر يف املعار�ضة اأن ال�ضجالت الداخلية 

بالإ�ضافة  النظام،  اإ�ضقاط  عن  بالعجز  تعرتف  ب��داأت 

اإىل عن�ضر هام جداً، وهو عدم وجود التغطية ال�ضعبية 

ال��الزم��ة يف اأو���ض��اط ال�����ض��وري��ني، ال��ذي��ن – كما يقول 

الأكرثية  فيما  والنظام،  بيننا  ينق�ضمون   – املعار�س 

ال�ضاحقة من ال�ضوريني تريد عودة الأمان وال�ضتقرار 

اإىل �ضورية.

وت��و���ض��ح امل�����ض��ادر اأن امل��ع��ار���ض��ني ت��ل��ّق��وا اإ����ض���ارات 

�ضلبية جداً من اجلانب اخلليجي يف الآون��ة الأخ��رية، 

بالإ�ضافة اإىل املجتمع الدويل، فالأمم املتحدة حّملت 

امل��ع��ار���ص��ة – ك��م��ا ال��ن��ظ��ام – م�����ض��وؤول��ي��ة ال��ت��ج��اوزات 

والتدمري املمنهج ل�ضورية، كما عرّبت عن عدم ثقتها 

تراجعت  فيما  املحتاجني،  على  امل�ضاعدات  لتوزيع  بها 

ال��دع��م اخلليجي، كما ه��ي حال  وت��رية  اإىل ح��د كبري 

الكويت والإمارات وال�ضعودية، التي بداأ اإعالمها يعيد 

الأحداث ال�ضورية اإىل ال�ضفوف اخللفية من التغطية 

الإعالمية، وهو ما جعل العديد من القيادات املعار�ضة 

تتحدث عن »فجيعتها« بهذا التخلي، الذي اأزال اخلرب 

ال�ضحف  ل��ك��ربي��ات  الأوىل  ال�����ض��ف��ح��ة  ع���ن  ال�����ض��وري 

ال�ضعودية واخلليجية.

»المعارضة السورية« تقرأ اإلشارات السعودية - الخليجية السلبية
»اإلخوان« يسعون إلنهاء  تركيبة »االئتالف« والعودة إلى مجلس اسطنبول

رئي�س »التالف الوطني« معاذ اخلطيب
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لبنانيات

وزارة  وطالب  عر�سال،  جرمية  ا�ستنكر  الوطنية  ال��وح��دة  منرب   

الداخلية مبحا�سبة رئي�س البلدية، واإحالة ملفه اإىل الهيئة التاأديبية 

املخت�سة، واتخاذ الإجراءات املنا�سبة بحقه.

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  قدمتها  التي  الدع�ى  بتحريك  املنرب  طالب  كما 

خ�س��سًا  �سابقة،  اأح��داث  اإب��ان  عليها  تهجم�ا  الذين  الن�اب  على 

الن�اب الثالثة الذين ت�سدروا م�ؤمترًا �سحافيًا يف 2013/2/4، ورْفع 

احل�سانة عنهم.

تكرار  اأن  اعترب  ال�حدوي،  الإ�سالمي  اللقاء  رئي�س  احلاج عمر غندور؛   

العدوان الإرهابي على اجلي�س يف بلدة عر�سال اأف�سل مق�لة الأمن بالرتا�سي 

وا�ستدراجها  نتائجها اخلفة مب�ؤ�س�سة اجلي�س،  الدولة، ومن  انتهجتها  التي 

اإىل وح�ل الف��سى النارية يف اجل�ار.

اللبناين، خ�س��سًا  ا�ستنكر العتداء على اجلي�س  حزب االحتاد   

اأنه تزامن مع الغارة ال�سهي�نية على ريف دم�سق يف جمرايا، لي�سري 

لبنان  باأمن  والعابثني  ال�سهي�ين  العدو  امل�سرتكة بني  الأهداف  اإىل 

والأمن الق�مي العربي.

 حزب التيار العربي احتفل بذكرى انتفا�سة ال�ساد�س من �سباط 

1984، واألقيت يف املنا�سبة كلمات �سددت على �سرورة تط�ير النظام 
احلق�ق  يف  امل�اطنني  بني  امل�ساواة  يف  عدالة  اأكرث  ليك�ن  ال�سيا�سي 

وال�اجبات، وتنفيذ اتفاق الطائف، وم�ؤكدة اأن الق�سية الفل�سطينية 

�ستبقى الق�سية الأ�سا�س لل�سع�ب العربية، واأن �س�رية �ستبقى طليعة 

ق�ى املقاومة واملمانعة يف م�اجهة امل�سروع الأمريكي - ال�سهي�ين.

اآذان  �سّم  امل�ستقبل«  »تيار  اأن  راأى  اللبناين  ال�شعبي  امل���ؤمت��ر   

�سعد  النائب  مبادرة  اأن  الطائف، غري  اتفاق  بدفاعه عن  اللبنانيني 

لعتماد  ال��دع���ة  لأن  الت��ف��اق،  ه��ذا  على  انقالبًا  �سكلت  احل��ري��ري 

دائ��رة  م��ن  الت��ف��اق  عليه  ن�ّس  م��ا  م��ع  تتناق�س  ال�سغرى  ال��دوائ��ر 

التعددية  حماية  اإىل  الهادف  البند  هذا  روحية  وت�سرب  املحافظة، 

فلجاأ  النتخابية،  الدوائر  امل�سرتك �سمن  والعي�س  والتن�ع  ال�سيا�سية 

اإىل مداواة الداء بداء اأ�سد خط�رة.

 ال�شيخ زهري اجلعيد؛ رئي�س جبهة العمل املقاوم، ا�ستهجن م�قف النائب 

ال�سرعية  امل�سائل  اأن  م�ؤكدًا  امل��دين،  ال��زواج  لقان�ن  امل�ؤيد  احلريري  �سعد 

والدينية ل يحق له ول لأي �سيا�سي اأن يعرّب عنها واخل��س يف ما ل يعنيه.

الذي  الغا�سم  بالعتداء  ندد  الإ�شالمية  وال�شخ�شيات  اجلمعيات  لقاء   

طاول دورية للجي�س اللبناين يف بلدة عر�سال، م�ؤكدًا اأنه ا�ستهداف لل�طن 

برّمته، وداعيًا اإىل �سرورة اللتفاف ح�ل اجلي�س اللبناين وقيادته احلكيمة، 

الداخلي  ال�ستقرار  و�سعار  وامل�ساواة بني اجلميع،  العدالة  �سعار  ترفع  التي 

وال�سلم الأهلي، واحلفاظ على �سيغة العي�س امل�سرتك.

حتماً، ل ميكن ف�شل ما حدث ويحدث 

يف »اإم����ارة ع��ر���ش��ال« ع��ن ال��شع الأم��ن��ي 

امل��ت��ف��ّل��ت يف ط��راب��ل�����س، ف��ه��ن��اك م���ؤ���ش��رات 

رواب����ط وتن�شيق بني  ت���ؤك��د وج����د  ع���دة 

املجم�عات التكفريية النا�شطة على خط 

الأزمة ال�ش�رية يف املنطقتني املذك�رتني 

لبنان  اأن  �شيما  ل  ال�ش�ري،  الداخل  ويف 

وفقاً  ال�شام«  لبالد  ن�شرة  »اأر����س  ي�شكل 

ملفه�م املجم�عات »اجلهادية«.

�شامل  ال�هابي  ال�شيخ  م�شارعة  اأوًل- 

الرافعي اإىل زيارة عر�شال على راأ�س وفد 

»علمائي«، وعقد لقاء مع رئي�س بلديتها 

علي احلجريي اأحد املت�رطني يف حادثة 

بق�شد  البلدة،  يف  اجلي�س  على  العتداء 

اإي�شال ر�شالة ملن يهمه الأمر باأن عر�شال 

لن تك�ن وحدها يف اأي م�اجهة حمتملة 

مع اجلي�س.

الذي عقده  ال�شحفي  امل�ؤمتر  ثانياً- 

كبارة  حممد  ال��ث��الث��ي:  امل�شتقبل  ن����اب 

وم��ع��ني امل��رع��ب��ي وخ��ال��د ال�����ش��اه��ر، اأب���رز 

ال�����ج�����ه ال��ت��ح��ري�����ش��ي��ة ع��ل��ى الق��ت��ت��ال 

يف  خ�ش��شاً  ولبنان،  �ش�رية  يف  املذهبي 

ال�شمال، ناهيك عن التقارير ال�شحافية 

وامل���ع���ل����م���ات ال���ت���ي حت���دث���ت ع���ن ت����رط 

ال��ث��الث��ي امل��ذك���ر ب��احل���ادث الأم��ن��ي��ة يف 

ال�����ش���ري��ة،  امل��ن��اط��ق  ط��راب��ل�����س ويف بع�س 

اإىل  بالت�شعيد والنزول  فقد هددوا علناً 

من  اجلي�س  يخفف  مل  ح��ال  يف  ال�����ش��ارع 

اإج���راءات���ه الأم��ن��ي��ة يف حم��ي��ط ع��ر���ش��ال، 

حم����اول����ني ال���ق���ي���ام ب���ه���ج����م ا���ش��ت��ب��اق��ي 

امل�شلحني  م��الح��ق��ة  ع���ن  ل��ث��ن��ي اجل��ي�����س 

قيادة  تاأكيد  بعد  خ�ش��شاً  ال�شمال،  يف 

اأي  مع  الأم��ن  على  م�شاومة  األ  اجلي�س 

جهة.

ع��زام«  اهلل  عبد  »كتائب  نعي  ث��ال��ث��اً- 

الإره��اب��ي  »ال��ق��اع��دة«  بتنظيم  املرتبطة 

امل��ت���رط��ني يف عملية  اأب���رز  خ��ال��د حمّيد 

ال�����ش��ب��ع��ة، وم�شبب  الأ���ش��ت���ن��ي��ني  خ��ط��ف 

ح��ادث��ة ع��ر���ش��ال، م��ا ي���ؤك��د �شلة »اإم����ارة 

عر�شال« بالإمارات التكفريية يف املنطقة 

ككل.

ل ري��ب اأن امل���ؤ���ش��رات امل��ذك���رة اآن��ف��اً، 

ارتباط  وج���د  ال�شك  يقبل  ل  مبا  ت�ؤكد 

وت���ن�������ش���ي���ق ب�����ني خم���ت���ل���ف امل���ج���م����ع���ات 

ال�شيا�شية  واجل��ه��ات  امل�شلحة  الإره��اب��ي��ة 

وبعد  وامل��ن��ط��ق��ة،  لبنان  يف  لها  ال��داع��م��ة 

ال�ش�رية قد  بروز ب�شائر ت�ش�ية لالأزمة 

ت�ؤدي اإىل اإنهاء دوره هذه املجم�عات، هي 

تبدو الي�م اأمام خيارين؛ اإما ال�شت�شالم 

ال��ن��ه��اي��ة مهما كانت  ال��ق��ت��ال ح��ت��ى  واإم����ا 

الأثمان، واعتماد اخليار الأخري قد يهدد 

�شالمة ال��شع الأمني.

ويف ه�����ذا الإط����������ار، ع���ق���د ع�����دد م��ن 

القادة  وبع�س  ال�هابيني  امل�شايخ  اأم��راء 

امل���ي���دان���ي���ني ل��ل��م��ج��م���ع��ات امل�����ش��ل��ح��ة يف 

ط��راب��ل�����س اج��ت��م��اع��اً يف ج��ام��ع ال��ت��ق���ى 

يف حم��ل��ة امل��ل���ل��ة وال�����ذي ي�����ش��رف عليه 

عر�شال  يف  بال��شع  ل��ل��ت��دوال  ال��راف��ع��ي، 

وال�شمال  انعكا�شه على طرابل�س  واإمكان 

يف حال تفاقم الأم�ر، والبحث يف كيفية 

الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة  خ��ط���ات  على  ال��رد 

اإىل  داع�����ني  ب���ني  الآراء  ان��ق�����ش��م��ت  وق����د 

ال��ت�����ش��ع��ي��د وراف�����ش��ني ال���دخ����ل يف نفق 

جم��ه���ل يف ���ش���ء ال������ش��ع��ني الإق��ل��ي��م��ي 

والدويل اللذين ي�حيان بقرب الت��شل 

الأزم��ة، وبالتايل  اإىل تفاهم دويل ينهي 

لتجنب وق���ع��ه��م يف »ن��ه��ر ب���ارد ج��دي��د«، 

ع��ل��ى م���ا اأك�����د م�����ش��در اإ����ش���الم���ي وا���ش��ع 

الطالع.

اأم���ام ه��ذا ال���اق��ع ال�شعب، ق��د تك�ن 

اخل�شارة،  ه�ل  رغم  على  عر�شال  حادثة 

حم���ف���زاً لت���خ���اذ ق�����رار ���ش��ي��ا���ش��ي ي��دع��م 

اجل���ي�������س يف اإج��������راء ع��م��ل��ي��ة ي��ن��ه��ي م��ن 

يف  املنت�شرة  الإرهابية  الب�ؤر  كل  خاللها 

بع�س املناطق اللبنانية قبل متددها اإىل 

خمتلف املناطق، وهكذا تك�ن احلادثة قد 

جّنبت لبنان ما �شهدته �ش�رية يف الأ�شهر 

الفائتة من اأعمال قتل واإرهاب.

ح�سان احل�سن

المجموعات اإلرهابية في لبنان أمام خيارين: 
االستسالم.. أو القتال حتى النهاية

لفتة ُرفعت عند مدخل »�ش�ق النحا�شني« يف طرابل�س

صحتين »ع قلبو«
ال شك أن المتابع الجيد لبرامج الحوارات السياسية لم ُيفسد ليلته 
وهو يشاهد الحوار المسّلي جدًا مع النائب سعد الحريري، فالوقت يمر 
بسرعة هائلة، وكأنه رياضي هزيل في مباراة للعدو السريع، ال يشارك 
الذي  المتناقض  الحديث  مثل  تمامًا  الثقيل،  الوزن  أصحاب  إال  فيها 

حتمًا كان يسابق عقول المشاهدين في حل رموزه.
كي ال نقع في شرك التهم واالتهامات العامة، ال بد من سؤال وجيه 
رجل  يكرر  أن  معنى  ما  »الغني«:  الحديث  فاته  من  أو  يريد،  من  على 
قلبو«  ع  كلمتي »صحتين  السياسية،  الطبقة  من شريحة  أنه  ُيفترض 
إذا كان هناك مكسب لشخص ورد اسمه في الحديث؟ هذا األمر حصل 
تكرارًا، وكأننا في محضر مزاد علني على »جاروفة« سمك تلو الجاروفة، 
أو »شروة« بقايا أمتعة كي ال تبور في »الديّبو«، أي بمعنى آخر كأننا في 
سوق تبّضع يقف على ناصيته داّلل متمّرن، ولسنا أمام قنبلة الموسم 

التي سبقها حملة إعالمية النتظار المولود الميمون من رجل سياسة.
إذا تركنا هذه التفاصيل التي قد يراها البعض من الشكليات، أو 
يمكن  فكيف  الغفورة،  الجماهير  تعشقها  التي  الشعبوية  من ضمن 
فهم المضامين المتناقضة في الطرح السياسي، والتي فهم القاصي 
عن  الناجمة  الخيبة  بسبب  هو  االنتخابات  تأجيل  هدفها  أن  والداني 

صمود سورية، وعدم وقوعها في أيدي السادة األطلسيين؟
وعلى صعيد الحصر ال العّد، فإن الشيخ سعد كبير قبائل الحريري 
اللقاء  قانون  ضد  إن��ه  ال��م��آن،  بالفم  قالها  والمهاجر  الوطن  في 
أساس  على  االنتخاب  يريد  وهو  الطائفية،  يزيد  ألنه  األرثوذكسي، 
وطني، إال أن هذا الوطني يرفض إلغاء الطائفية السياسية التي نص 
الطرح االنتخابي بكل مضامينه  َلبس، وطبعًا  الطائف بال  عليها اتفاق 
صحة  عنوان  الظواهر  »صالح  أن  صحيح  وروحًا..  نصًا  الطائف  يناقض 

الضمائر«.
هو يؤيد الرئيس سليمان في رفض »األرثوذكسي«، لكنه لم يقل 
إن الرئيس سليمان مع النسبية »هو حر، يصطفل، ينقي اللي بيعجبو«، 
لكن أليس صحيحًا أن من نصحه بتقديم هذه الفذلكة أحمق.. وصديق 

األحمق معّرض للعطب؟!
أَوليس هذا الطرح، مضافة إليه كل الترهات، دعوة لتعليق العمل 

بدستور البالد المسمى الطائف، وبال خجل أو وجل؟
هذا إذا لم نأِت على ذكر عبقريته في مسألة الزواج المدني نكاية 
بمفتي الجمهورية، ألنه لم يسايره في »الصبيانية« السياسية، متهمًا 
المفتي بأنه يكّفر الماليين.. لكن ماذا يقول دولته في مستهل خطاب 
البن عمته الشيخ أحمد في كندا لترويج سعد انتخابيًا، وبالحرف وفق ما 
نقلته صحيفة المستقبل: »يا أيها الذين آمنوا« بأفكار سعد الحريري!

أما »الصبيانية« السياسية فقد تجّلت بأنه سيعمل، طبعًا إذا شّكل 
هذه  يكّفن  ثم  ميقاتي،  حكومة  فعلته  ما  بعكس  شيء  كل  حكومة، 
الصبيانية قائاًل اآلتي عن شعبه وبلده: »مين قارينا، نحن بدنا نسّوق 

أنفسنا، بدنا نبيع أنفسنا ليجو لعنا«.
بدك الصدق: »بيع.. وصحتين ع قلبك«.

يون�س
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حركة الأمة ولقاء اجلمعيات الإ�سالمية

ال�حدة  واأ���ش��ب���ع  ال�شريف  النب�ي  امل���ل��د  ذك��رى  ملنا�شبة 

الإ�����ش����الم����ي����ة، ن��ظ��م��ت »ح����رك����ة الأم��������ة« ول����ق����اء اجل��م��ع��ي��ات 

م�شجد  يف  دينياً  احتفاًل  لبنان  يف  الإ�شالمية  وال�شخ�شيات 

ال�شيخ اأحمد كفتارو.

ال��ك��رمي، ثم  ال��ق��راآن  م��ن  ب��ت��الوة عطرة  ا�شُتهل الحتفال 

األقى ال�شيخ ح�شني غربي�س كلمة با�شم جتمع العلماء امل�شلمني 

الإ�شالمية يف م�اجهة  ال�حدة  لبنان، ف�شدد على �شرورة  يف 

ت�شتهدف  وال��ت��ي  ب���الأم���ة،  ال��ت��ي تع�شف  ال��ك��ربى  ال��ت��ح��دي��ات 

يف  املحمدية  ال�شرية  ل�شتلهام  داع��ي��اً  وم�شتقبلها،  حا�شرها 

اأق�النا واأعمالنا واأفعالنا وتطلعاتنا.

كما األقى ال�شيخ جربي كلمة تناول فيها املنا�شبة املباركة، 

داعياً ل�شتلهام عربها يف كل تفا�شيل حياتنا، لأن فيها الب��شلة 

احلقيقية التي تدل على اخلري وطريق الإ�شالح والهداية.

وتطرق ال�شيخ جربي اإىل التط�رات على امل�شت�ى املحلي، 

فراأى اأن ا�شتهداف اجلي�س اللبناين ه� ا�شتهداف لل�طن كله، 

والغطاء  بالتاأييد  تتمتع  الكربى  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  هذه  لأن 

عر�شال  واأه����ل  ع��م���م��اً  ال��ل��ب��ن��اين  ال�شعب  ك��ل  م��ن  ال�شيا�شي 

خ�ش��شاً، ك�نها تق�م بدورها ال�طني يف احلفاظ على لبنان 

وا�شتقراره و�شلمه الأهلي، ووحدة ال�شعب واجلي�س واملقاومة 

هي معادلة الق�ة وال�شتقرار، واأي ا�شتهداف لأحد اأ�شالع هذا 

املثلث ه� خدمة للعدو ال�شهي�ين.

جتمع العلماء امل�سلمني

اأق����ام جت��م��ع ال��ع��ل��م��اء امل�شلمني يف ل��ب��ن��ان اح��ت��ف��اًل  ك��ذل��ك 

الإ�شالمية.  ال�حدة  واأ�شب�ع  الأك��رم  الر�ش�ل  ولدة  مبنا�شبة 

الإداري���ة  الهيئة  رئي�س  األقى  الكرمي  ال��ق��راآن  من  اآي��ات  وبعد 

اأن  اأن نعرتف  ال�شيخ ح�شان عبد اهلل كلمة قال فيها: »يجب 

وه�  املذهبية،  الفتنة  ن�شر  يف  وا�شعة  خ��ط���ات  ت��ق��ّدم  ع��دون��ا 

امل�شلمني،  ب�حدة  يتمثل  داه��م  نف�شه من خطر  بذلك يحمي 

وهذا ال�اقع يفر�س على اجلميع، خ�ش��شاً العلماء، اأن يعلن�ا 

ب��ال��دع���ة ل�حدة  ال��داه��م  ه��ذا اخل��ط��ر  وي���اج��ه���ا  ال�شتنفار 

ال�شف وحتديد العدو احلقيقي لهذه الأمة«.

ال�شرعي مع من هم من غري  امل�قف  ك��ان  »اإذا  واأ���ش��اف: 

هم  م��ع  من  فكيف  ه���ادئ،  ع��ق��الين  ال�شعي حل����ار  ه���  ديننا 

م�شلم�ن مثلنا؛ ي�ؤمن�ن باهلل ال�احد والقراآن الكرمي والنبي 

حممد �شلى اهلل  عليه واآله؟! اإن تعامل امل�شلم مع اأخيه امل�شلم 

ملا فيه  م�شلحة  والتفاهم  يك�ن على قاعدة احل���ار  اأن  يجب 

الإ�شالم العليا، ل م�شلحة املذهب والفئة، واأكرث ما نهانا اهلل 

وقد  والق��ت��ت��ال،  للفتنة  امل����ؤدي  ه�  اخلالف  وتعاىل  �شبحانه 

قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله: »ل ترجع�ا بعدي  كفاراً 

ي�شرب بع�شكم رقاب بع�س«. 

جمعية »األفة«

باآيات من  اُفتتح  »األفة« احتفاًل  اأقامت جمعية  ويف �شيدا 

يف  امل�شلمني  العلماء  جتمع  كلمة  ك��ان��ت  ث��م  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 

»علماء  اأن  اأك��د  ال��ذي  غربي�س،  ح�شني  ال�شيخ  األقاها  لبنان، 

الدين م�ش�ؤول�ن عن اإبعاد الفنت عن اأمتنا«، راف�شاً الن�شياق 

الفنت  ي��ك��ر���س  دي���ن  رج���ل  اأو  �شيا�شي  زع��ي��م  اأي  اأه������اء  وراء 

املذهبية. 

ال�شالة  عليه  اأم���ره  نخلة  ول��ي��م  الأب  حت��دث  جانبه  م��ن 

وال�شالم بالتخلق بالأخالق احل�شنة ونبذ الع�شبية والبغ�شاء، 

اأر�شل�ا  الذين  والر�شل  الأنبياء  ك�شائر  والألفة  املحبة  ون�شر 

للمحبة وال�شالم.

على  اأك��د  ال��ذي  حبلي،  �شهيب  لل�شيخ  كانت  اخلتام  كلمة 

احتفى  م��ن  اأول  ك�نه  اهلل،  ر���ش���ل  مب�لد  الح��ت��ف��ال  �شرعية 

الب�شرية  ميالد  ه�  وميالده  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  بنف�شه 

احلجاب  ب��ارت��داء  فتيات  بالتزام  احلفل  واُختتم  جديد.  من 

ال�شرعي اأمام احلا�شرين.

كما ع��ّم��ت ال��ف��رح��ة وال�����ش��رور ط��الب وط��ال��ب��ات »ال��غ��اردن 

جمعية  نظمته  ال��ذي  بالحتفال  الربامية  منطقة  يف  �شيتي« 

»األفة« يف املدر�شة، مبنا�شبة امل�لد النب�ي ال�شريف، مب�شاركة 

فرقة من »امل�ل�ية«.

ب��ح��ك��م ���ش��الح��ي��ات��ه��ا يف م��الح��ق��ة ك���ّل امل��ط��ل���ب��ني 

ن��ط��اق الإره�������اب، دان����ت املحكمة  ب��ج��رائ��م ت��دخ��ل يف 

يحيى  الرحمن  عبد  ال�شع�دي  ال��دائ��م��ة،  الع�شكرية 

مع  ال�شع�دي«  ب�»طلحة  امللّقب  اليحيى،  العزيز  عبد 

اآخ��ري��ن م���ق���ف��ني وف��اري��ن، ب��ج��رائ��م ت��األ��ي��ف ع�شابة 

باأعمال  للقيام  م�شّلح  تنظيم  اإىل  والنتماء  م�شّلحة، 

اإرهابية والتقتيل والنهب والتخريب ونقل اإرهابيني، 

ع�شكريني  قتل  جرائم  لتنفيذ  بالأ�شلحة  وتزويدهم 

نزار  الركن  العميد  برئا�شة  عليه  وحكمت  ومدنيني، 

الأ�شغال  بعق�بة   ،2010 الثاين  ت�شرين   12 خليل يف 

حمّمد  امل���ق���ف  م�اطنه  ن��ال  فيما  امل����ؤّب���دة،  ال�شاقة 

الأ���ش��غ��ال  عق�بة  نف�شها  الق�شّية  يف  ال�ش�يد  �شالح 

ال�شاقة �شبع �شن�ات.

وارتباطاته  عالقاته  يف  خط�رة  ال�ش�يد  يقّل  ول 

»القاعدة« عن »طلحة«، كما  القياديني يف تنظيم  مع 

ولكّل  املغام�س،  العزيز  عبد  فهد  م�اطنهما  �شاأن  ه� 

تقّدم  »طلحة«  اأّن  غ��ري  واآث����اره،  ب�شمته  منهم  واح��د 

ال�ق�ع  وع��دم  الت�اري  على  قدرته  حيث  من  عليهما 

الآخ��ران  بينما  اللبنانية،  الأمنية  الأجهزة  قب�شة  يف 

»ط��اب��ق  يف  وج��اه��ي��ة  ب�����ش���رة  حمك�ميتهما  يق�شيان 

رومية  �شجن  داخ��ل  ال�شهري  املبنى )ب(  الإره���اب« يف 

يف  والعنا�شر  امل�����ش���ؤول��ني  ع�شرات  ب�شحبة  امل��رك��زي، 

التي  التنظيمات،  من  وغ��ريه  الإ���ش��الم«  »فتح  تنظيم 

رّوعت امل�اطنني العّزل، وقتلت الأبرياء بذرائع واهية 

ل متّت اإىل الإ�شالم ب�شلة.

الثالثة، وكّل �شمن نطاق  اأّن ه�ؤلء  وامل�شتغرب 

التخريبية،  و���ش��ب��ك��ات��ه  ع��ات��ق��ه،  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة  امل��ه��ام 

لبنان  الإ�شالمية« يف �شمال  »الإم��ارة  جهد لإع��الن 

اأن يق�م  وال����ط���ن، م��ن دون  ال���دول���ة  ع��ل��ى ح�����ش��اب 

العربية  اململكة  اأّي  الأّم،  وط��ن��ه  يف  امل��ج��ازف��ة  ب��ه��ذه 

ال�����ش��ع���دي��ة، ال��ت��ي جن��ح��ت يف اإب���ع���اده ع��ن اأرا���ش��ي��ه��ا، 

���ع »ط���ل���ح���ة« ن�����ش��اط��ات��ه ل��ت�����ش��م��ل خ��الي��اه  وق����د و����شّ

اإقامة  اإىل  يبادر  فلماذا مل  ولبنان،  و�ش�رية  العراق 

كثريين  لديه  اأّن  خ�ش��شاً  ال�شع�دية،  يف  »اإم��ارت��ه« 

قابلة  الأر�شية  اأّن  مبعنى  واملبايعني،  امل�ؤّيدين  من 

ال��دول العربية  اأكرث مما هي عليه يف  للتعاون معه 

ال��ث��الث الأخ����رى؟ وي��ب��دو اأّن���ه اأراد ال���ش��ت��ف��ادة من 

ال��دول، فاأخذ يت��ّشع  اله�ّس يف هذه  ال��شع الأمني 

باجتاهها رويداً رويداً، مغتنماً وج�د عنا�شر قابلة 

للتعاون والتعامل حتت وهم املال والفتنة الطائفية 

واملذهبية، ويف ظّل ت�افر املال، ميكن تاأمني العن�شر 

ت��دري��ب��ات ع�شكرية  ف��اأج��ري��ت  ال��ب�����ش��ري وال�����ش��الح، 

اأع��داء اهلل«، ممن يختلف�ن معهم  �شارمة »ملحاربة 

لبنان وخ��ارج��ه، على ما قال  والنهج يف  العقيدة  يف 

ر�شيد  ال�����ش��اب��ق  الأّول  الع�شكري  التحقيق  ق��ا���ش��ي 

مزهر، يف قراره التهامي بحّق ال�ش�يد وجمم�عته 

املت�شّددة.

تراأ�س ال�ش�يد واحدة من اأ�شخم �شبكات »القاعدة« 

على الأرا�شي اللبنانية، �شّمت وج�هاً لبنانية ماأل�فة 

املحك�م يف عداد  نبعة  الإرهابي مثل ح�شن  العمل  يف 

فل�شطينيني  واأ�شخا�شاً  ال�شهرية،  ال�13«  »جمم�عة 

رئي�شها  �شقيق  بينهم  الأن�����ش��ار«،  »ع�شبة  تنظيم  من 

»اأب� حمجن« املدع� هيثم عبد الكرمي ال�شعدي.

ت�ّجه اإىل العراق حيث التقى اأمري »القاعدة« هناك 

حتت  »اجل��ه��اد«  على  وبايعه  ال���زرق���اوي،  م�شعب  اأب���� 

رايته واإمرته، واأنيطت به م�ش�ؤولية التن�شيق والربط 

والعراق  ال�شع�دية  يف  القائمة  »القاعدة«  خاليا  بني 

اللبنانية،  الإ�شالمية  واملجم�عات  ولبنان  و�ش�رية 

التي تلتقي معه يف الفكر ال�شلفي التكفريي، ولحقه 

الق�شاء العديل اللبناين بجرم تبيي�س اأم�ال.

لبنان،  اأر���س  وط��اأت قدماه  فعندما  املغام�س،  اأّم��ا 

بل  اهلل«،  اأع���داء  »ال��ي��ه���د  ملحاربة  لي�س  جن�باً  ت���ّج��ه 

لالإقامة يف خمّيم عني احلل�ة لدى »ع�شبة الأن�شار« 

والتعاون معها، ثّم انتقل اإىل منطقة البقاع وحتديداً 

اإىل بلدة بر اليا�س، حيث اأ�ّش�س خلّية خّططت للقيام 

زحلة  مدينة  يف  امل�شيحيني  تطال  تفجريات  ب�شل�شلة 

واتهام اآخرين بها من اأجل اإحداث فتنة طائفية، غري 

ب��اأدوات  متلّب�شني  اآخرين  مع  عليه  القب�س  اإلقاء  اأّن 

اجلرمية عام 2007، اأنقذ البقاع من م�شروع تفتيتي، 

ل� قّي�س له النجاح لزاد املنطقة تخّلفاً وحرماناً.

وخ��الل اأح��داث خمّيم نهر ال��ب��ارد، ظهرت خاليا 

املخّيم  الإ���ش��الم« خ��ارج ح��دود  م�شاعدة لتنظيم »فتح 

امل����ذك�����ر، م��ن��ه��ا »جم��م���ع��ة ال��ق��ل��م���ن« ال���ت���ي ق��ات��ل��ت 

لتخفيف ال�شغط عن املحا�شرين يف املخّيم، ولإحالل 

القلم�ن  مغارة  يف  كّلها  قتلت  حّتى  ال�شمال«،  »اإم���ارة 

الأمنية  ال��ق���ى  م��ع  ال�طي�س  حامية  ا�شتباكات  بعد 

اللبنانية يف 26 حزيران 2007، اأّي بعد اأّيام قليلة على 

افتعال اأحداث خمّيم نهر البارد.

وق���د ���ش��ّم��ت ه���ذه امل��ج��م���ع��ة ع��ن��ا���ش��ر ���ش��ع���دي��ني 

هم: فار�س �ش�يلم �شنهات ال�ريكة، و�شنهات �ش�يلم 

ال�شعيدي  مفرح  ح��م��دان  وم�شعل  ال���ري��ك��ة،  �شنهات 

الظفريي امللّقب ب� »م�شعل ال�شمري«.

علي املو�سوي

احتف���االت ب�ذك��رى الم��ول��د ال�ن��ب�وي ال�ش���ري���ف

احلا�شرون ي�شتمع�ن لأنا�شيد امل�لد خالل احتفال حركة الأمة

ال�شيخ ح�شان عبد اهلل يلقي كلمة جتمع العلماء امل�شلمني
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مقابلة

رئي�س مركز ال�سرق الأو�سط للدرا�سات 

املتقاعد  الركن  العميد  العامة؛  والعالقات 

د. ه�سام جابر يك�سف جلريدة »الثبات« اآخر 

ما يدور يف كوالي�س الدوائر العاملية، �سارحاً 

امل��ع��ط��ي��ات الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى الأر�������س، ل��ب��ن��ان��ي��اً 

واإقليمياً وا�سرتاتيجياً، واإليكم احلوار:

الأو���س��ط  ال�سرق  م��رك��ز  رئي�س  ي�ستهل 

ل���ل���درا����س���ات وال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة، ال��ع��م��ي��د 

الركن املتقاعد الدكتور ه�سام جابر حديثه، 

ا���س��ت��ع��ادة اجل��ي�����س  اإىل ����س���رورة  ب���الإ����س���ارة 

يقول:  ممكن،  وق��ت  باأقرب  هيبته  اللبناين 

اأحداث  الدولة فقدت منذ فرتة، مع  »هيبة 

ط��راب��ل�����س وع���ك���ار و���س��ي��دا وح�����الت ال��ف��رار 

املتكررة للمت�سددين الإ�سالميني من �سجن 

ا�ستهداف  هو  عر�سال،  يف  ج��رى  ما  روم��ي��ة، 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  الوطني..  جي�سنا  لهيبة 

هي عتيد وعتاد ومعنويات، وكل ذلك يغّلف 

ب�����س��يء ا���س��م��ه »ه��ي��ب��ة«، ال�����س��الح امل��ت��ط��ور ل 

ي��ك��ف��ي ل��ف��ر���س الأم�����ن، ال��ه��ي��ب��ة وامل��ع��ن��وي��ات 

واحل����زم ت��ك��ف��ي.. ال��ك��م��ني ال���ذي ت��ع��ّر���س له 

للجي�س،  املعنوية  للروح  �سرب  هو  اجلي�س 

خطر  هناك  هيبته،  اجلي�س  ي�سرتّد  مل  واإذا 

اإمكانية  ع��ن  ���س��األ��ن��اه  ل��ب��ن��ان«،  على  حقيقي 

ذلك يف حال عدم �سدور قرار حازم من قبل 

ال�سلطات ال�سيا�سية؟ يرّد جابر: »هناك قرار 

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  ت��اأخ��ذه  اأن  يجب  ق��وي 

اأّن اجل��ي�����س لي�س  اأوؤك����د  ���س��اب��ق،  وك��ع�����س��ك��ري 

بحاجة بعد ما ح�سل معه يف عر�سال، اإىل اأّي 

اأحد، وحتّركه هذا مدعوم و�سرعي  اإذن من 

ال���وزراء  ب��وج��ود مر�سوم ���س��ادر ع��ن جمل�س 

البقاع«،  منطقة  يف  الأم���ن  حفظ  ب�����س��رورة 

وي�سيف: »قرار ال�سلطة ال�سيا�سية املتذبذب 

ي��ت�����س��رف��ون  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني  لأّن  ي���ف���ي���ده،  ل 

وانتخابية  طائفية  ح�سابات  م��ن  ان��ط��الق��اً 

نرى  اأن  خم��زي  اأم��ر  ول��الأ���س��ف  وم�سلحية، 

رواتبهم  يقب�سون  النيابي  املجل�س  يف  نواباً 

م���ن ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وي��ح��ّر���س��ون ه��ذه 

وي��ررون  اجلي�س  �سّد  امل�سلحة  اجل��م��اع��ات 

رئي�س  موقف  يكون  اأن  ناأمل  وكنا  اأعمالها، 

احلكومة جنيب ميقاتي اأكرث حزماً بالن�سبة 

للدفاع عن املوؤ�س�سة الع�سكرية«.

املطلوب واحد

�سريحاً:  ���س��وؤاًل  جابر  للعميد  وجهنا 

»ولكن يف ال�سابق، اأمل تتعر�س هيبة اجلي�س 

للتفريط يف حادثة »الكويخات«، مع حماولة 

البع�س معاقبة ال�سباط والعنا�سر املوكلني 

ح��ف��ظ الأم����ن؟ ف��اأي��ن ك���ان م��وق��ف املوؤ�س�سة 

»نهر  امل��ط��ل��وب  اأّن  اأم  وق���ت���ذاك،  الع�سكرية 

ي��رّد جابر: »ل ميكن  ب��ارد« عر�سال جديد؟ 

املوؤ�س�سة  اأو عن�سر من  اأو رتيب  لأي �سابط 

عر�سال،  يف  ح�سل  مب��ا  يقبل  اأن  الع�سكرية 

احلكومات  ك��ّل  ذل���ك،  قبل  الكويخات  يف  اأو 

��رة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ج��ي�����س، ل  امل��ت��ع��اق��ب��ة م��ق�����سّ

اخلدمة  واإزال����ة  التطويع  ت��راج��ع  م��ع  عتيد 

بفقدان ميزانية جدية  عتاد  الع�سكرية، ول 

لت�سليح اجلي�س، واليوم يتّم �سرب ما تبقى 

�سيء  ك��ّل  اجلي�س  من  يطلب  معنويات،  من 

ال�سيا�سية  التغطية  �سيئ، حتى  ُيقّدم له  ول 

»الكويخات«  هزيلة وغري متوفرة.. وحادثة 

ك��ان مطلوباً  لأّن��ه  بريئة،  تكن  يف حينها مل 

اف��ت��ع��ال م�����س��ك��ل م���ع اجل��ي�����س، ب��غ��ي��ة تهيئة 

مل�سلحي  اآم��ن��ة  ع��ازل��ة  منطقة  اإىل  ال�����س��م��ال 

الأ�سف  ومع  والتكفرييني،  احل��ّر«  »ال�سوري 

ي��ن��ف��ذون تعليمات  ال�����س��ب��اط لأن��ه��م  اأوق����ف 

ملمار�سة  اجلي�س  وك����اأّن  لي�سبح  ق��ي��ادت��ه��م.. 

النائب  من  خطّي  اإذن  اإىل  بحاجة  واجباته 

خالد ال�ساهر واأمثاله.. ومع ف�سل ا�ستحداث 

كثرية،  ال�سمال لعتبارات  عازلة يف  منطقة 

بقيت منطقة عر�سال مالذاً لذلك، فاأغرقت 

خلفية  حديقة  املنطقة  واأ���س��ح��ت  الأم����وال، 

لعمليات »ال�سوري احلّر« املقاتلة يف �سورية.. 

ومع �سيا�سة الناأي بالنف�س الفا�سلة، ح�سدنا 

تبعات هذه ال�سيا�سة، لأّن تداعيات الأحداث 

اأم��ن��ي��اً  ع��ل��ي��ك  حم���ال  ل  منعك�سة  ال�����س��وري��ة 

واقت�سادياً«، وي�سيف جابر: »هناك معاهدة 

واتفاقيات  البلدين  ب��ني  والتن�سيق  الأخ���وة 

�سارية املفعول، فميقاتي الذي مّول املحكمة 

ال��دول��ي��ة حت���ت ���س��ع��ار اح�����رتام الت��ف��اق��ي��ات 

جتربته  تكرار  ي�ستطيع  الدولية،  واملواثيق 

باحرتام التفاقيات الثنائية مع �سورية، لأّن 

�سورية  اأح���داث  ع��ن  بالنف�س  ال��ن��اأي  �سيا�سة 

للم�سلحني  م�ساعاً  اأر�سنا  بتحويل  تكون  ل 

ال��ت��ك��ف��ريي��ني امل��ن��اوئ��ني ل��ل��ن��ظ��ام ال�����س��وري.. 

وب��اخ��ت�����س��ار ���س��دي��د، ال��ت��و���س��ي��ف ال��ي��وم على 

اأه��م��ي��ت��ه ل ي��ف��ي��د، لأّن امل��ط��ل��وب واح���د على 

الع�سكري  الق�سم  تنفيذ  الع�سكرية  القيادة 

وامل��ر���س��وم ال�����وزاري ب��ح��ف��ظ الأم�����ن، ونحن 

ل  ك��ي  ال��ق��وة  نظهر  اأن  تعلمنا  كع�سكريني 

حال  يف  اإب��رازه��ا  ن�ستطيع  فهل  ن�ستخدمها، 

اأظهرنا عجزنا«؟ ي�ساأل جابر.

لبنان مرتع للأجهزة اال�ستخباراتية

اأن ي�����س��در ه������وؤلء ف��ت��اوى  ه���ل مي��ك��ن 

جهادية �سّد اجلي�س اللبناين؟ يجيب جابر: 

تلك اجلماعات  لأّن  للغاية،  »الو�سع خطري 

امل�سلّحة لي�ست مرتزقة، هم يوؤمنون بعقيدة 

معينة، وم�ستعدون للموت يف �سبيلها.. �سبق 

6000 عن�سر من اجلهاديني  اأّن  واأ�سرت اإىل 

م��ن »اجلي�س  األ���ف���اً   60 ي�����س��اوون  ���س��وري��ة  يف 

اأظّن  اإىل لبنان، ل  ال�سوري احلّر«، بالن�سبة 

اأّنه من م�سلحة الدول الكرى اإدخال لبنان 

يف اأتون الفو�سى، ملا ي�سّكل هذا البلد مرتعاً 

املنطقة،  يف  ال�ستخباراتية  لأجهزتها  اآم��ن��اً 

�سورية  التج�س�س يف  اأجهزة  وبالتايل معظم 

نف�سها  وتنّظم  لبنان،  من  ا�سرتاحتها  تاأخذ 

ان���ط���الق���اً م���ن���ه.. وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ي��ت��ذك��رون 

كيف  احل�سن  و�سام  العميد  ا�ست�سهاد  حلظة 

اإ�سقاط  اأوروب��ا  اأمريكا ومن وراءه��ا  رف�ست 

اليوم  الآم��ن  لبنان  ميقاتي،  جنيب  حكومة 

قد  فيه  الفو�سى  لأّن  حيوية،  م�سلحة  ه��و 

جابر  وي�سيف  اأج��ه��زت��ه��م«،  اأع��م��ال  ت��ع��رق��ل 

انطالقاً من خرته الع�سكرية: »هناك قرار 

متدهور،  غري  لبنان  يبقى  اأن  دويل  خمفي 

ولكن لي�س متعافياً، وبالتايل ممنوع عليه اأن 

اأّنه ممنوع عليه  ينعم بال�سحة اجليدة، كما 

اأن تتفاقم فيه الأمور اأكرث من اللزوم«.

�سربة »اإ�سرائيل«

وم����اذا ع��ن ���س��رب��ة »اإ���س��رائ��ي��ل« اجل��وي��ة 

»كّل عمل ع�سكري  يرّد جابر:  �سورية؟  على 

الأه����داف  م��ت��ع��ددة، يف  �سيا�سية  اأه����داف  ل��ه 

»اإ���س��رائ��ي��ل«  رئ��ي�����س وزراء  ي��ب��غ��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 

بنيامني نتنياهو العاجز عن �سرب الرنامج 

الكبري(  الت�سويق  )ب��ع��د  الإي����راين  ال��ن��ووي 

اأمريكا يف ذلك، تفادي ت�سكيل  وعن توريط 

ط��وارئ،  حكومة  بت�سكيل  ائتالفية  حكومة 

بتوقيتها  ���س��وري��ة  اأه�����داف  ���س��ّد  وال�����س��رب��ة 

فر�سة منا�سبة خللق جو متوتر، �سيما اأّنه ل 

يعلم اإن كانت �سورية �سرتّد«.

ج��اب��ر ال����ذي ي��وؤك��د ق����درة ���س��وري��ة على 

الرّد، ي�سري اإىل اأّنها لو فعلت ذلك، لت�سببت 

م�ستفهمني:  ن�ساأله  كبرية،  اإقليمية  بحرب 

»اإ�سرائيل«  دام��ت  م��ا  �سورية،  ت��رّد  ل  »ومل���اذا 

اإقليمية؟  ح��رب  خ��و���س  ع��ن  ع��اج��زة  نف�سها 

يف�ّسر جابر: »�سورية اإن ردت على اإ�سرائيل، 

ت���رّد ان��ط��الق��اً من  اأّل  ل مي��ك��ن لإ���س��رائ��ي��ل 

املجتمع  خ�سائ�س  و�سو�سيولوجية  نف�سية 

تدخل  �سيتدحرج  حينها  ويف  الإ�سرائيلي.. 

الدول، �سواء جلهة داعمني �سورية من اإيران 

وحزب اهلل ورو�سيا، اأو جلهة داعمي اإ�سرائيل 

من اأمريكا واأوروب��ا..«، وي�سيف جابر: »كي 

اّت�سل  احل��رج��ة،  املرحلة  ه��ذه  اإىل  ن�سل  ل 

ال�سوري  بنظريه  �سخ�سياً  الرو�سي  الرئي�س 

على  ال���رّد  ع��دم  عليه  متمنياً  الأ���س��د،  ب�سار 

اإ���س��رائ��ي��ل، رغ��م اأّن ق���رار ال���رّد اأو ع��دم��ه هو 

ال�سوؤون  اأّن مفو�سة  بيد الأ�سد وحده.. كما 

الأوروبية كاترين اآ�ستون متّنت على �سورية 

ع��دم ال��رّد اأي�ساً، واأم��ريك��ا من خ��الل فريق 

الإ�سرائيلية  ال�����س��رب��ة  ذل����ك..  مت��ّن��ت  ث��ال��ث 

ع��ل��ى ���س��وري��ة ت��دخ��ل يف ح�����س��اب��ات اإ���س��رائ��ي��ل 

اآخ����ر، لأّن  اأّي ���س��يء  اأك����رث م��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

الأخرية غري م�ستعدة لذلك«.

اقتناع الغرب

براأي جابر، اأمريكا اقتنعت اأنه »ل ميكن 

يف  تركيعه  وم�ساألة  باآخر،  النظام  ا�ستبدال 

م�ستحيلة،  �سبه  املو�سوعية  الأو���س��اع  ظ��ّل 

م�ستحيل،  اأم����ٌر  ال�����س��وري  اجل��ي�����س  تفكيك 

اأ�سبح  للقاعدة  الأمريكيني  دع��م  ومو�سوع 

ح�سل  ما  الأمريكية..  الإدارة  على  �ساغطاً 

يف ليبيا بعد �سقوط معّمر القذايف اأف�سى اإىل 

و�سع »جبهة الن�سرة« على لئحة الإرهاب.. 

اأم��ريك��ا، علمت من  اإىل  اإح���دى زي��ارات��ي  يف 

اتفاق  م�����س��وّدة  ه��ن��اك  اأّن  ج���داً،  ه��ام  م�سدر 

الرو�س والأمريكيني، وبرعاية �سينية،  بني 

تقت�سي بحّل �سلمي يف �سورية، ويف ملخ�سه 

جي�سها  كما  م��وح��ّدة  �سورية  �ستبقى  اأي�����س��اً 

وكافة املوؤ�س�سات.. امل�ساألة كانت عالقة حول 

م�ساألة تغيري روؤو�س النظام، هم حتدثوا عن 

حول  ُيح�سم  مل  والنقا�س  انتقالية،  حكومة 

الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  تر�ّسح  م�ساألة 

تعمل على قطع  فاأمريكا   ،2014 لنتخابات 

الطريق لعدم تر�سّحه، ورو�سيا ت�سع امل�ساألة 

ال�سوري، وباخت�سار عندما  ال�سعب  يف خانة 

الأمور  كافة  وال�سني،  واأمريكا  رو�سيا  تتفق 

�ستحّل تباعاً«.

وعن �سبب الت�سعيد الع�سكري امل�ستعر، 

يجيب جابر: »كع�سكري يف امليدان، اإذا ُبّلغت 

يف  �سيكون  ال��ن��ار  اإط���الق  وق��ف  اأّن  �سخ�سياً 

اإىل حني  �ساأ�سعى  �سباحاً،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

الع�سكرية  عملياتي  ت�سعيد  امل��ح��دد  ال��وق��ت 

لتحقيق اأكر قدر ممكن من املكت�سبات على 

الأر����س.. الأم��ور قد تتجه لت�سكيل حكومة 

ان��ت��ق��ال��ي��ة يف ���س��وري��ة، وم��وؤ���س��ر ك���الم رئي�س 

اخلطيب،  معاذ  ال�سوري  الوطني  الئتالف 

ت�سّب �سمن هذا ال�سياق«.

وح�����ده�����ا ال�����ت�����ط�����ورات غ�����ري م��ت��وق��ع��ة 

ب��اإم��ك��ان��ه��ا تغيري  ودرام��ات��ي��ك��ي��ة يف ���س��وري��ة، 

ال�سعب  ت�سحيات  �سطرتها  ال��ت��ي  امل��ع��ادل��ة 

ال�����س��وري، ي��ق��ول ج��اب��ر: »حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال 

�سيء  اأّي  اأو  اهلل(  قدر  )ل  ال�سوري  الرئي�س 

ب��اأ���س��ره��ا اإىل  اآخ����ر، م��ن ���س��اأن��ه ف��ت��ح املنطقة 

م��ك��ان خ��ط��ر ج����داً، لأن اإي�����ران ورو���س��ي��ا لن 

تدفع  اأن  دون  م��ن  �سورية  ب�سقوط  ي�سمحا 

اإ�سرائيل ثمن ذلك«.

يالطا 2

وم���اذا ع��ن امل�سهد الإق��ل��ي��م��ي وال���دويل 

ال���س��رتات��ي��ج��ي ال����ذي ت���ب���ّدل ان��ط��الق��اً من 

البوابة ال�سورية؟ يقول جابر: »هذه املنطقة 

لطاملا كانت مناطق �سراع ونفوذ بني القوى 

الدولية الكرى، فالحتاد ال�سوفياتي الذي 

املا�سي،  ال��ق��رن  ت�سعينات  مطلع  يف  انك�سر 

مل��ل��م ج���راح���ه م���ن خ����الل رو����س���ي���ا، وه��ن��اك 

للنفوذ، ومت�ّسك رو�سية  اإع��ادة تر�سيم  اليوم 

تراجعها  بعد  حيوية  م�ساألة  باتت  ب�سورية، 

الو�سع  وبالتايل  وال��ع��راق،  وم�سر  ليبيا  يف 

ل   2 يالطا  اجتماع  بانتظار  ال�سرتاتيجي 

�ساي�س بيكو«، يعود جابر اإىل الوراء ليقول: 

وروزفلت  �ستالني  تقا�سم  يالطا  اجتماع  »يف 

وت�سر�سل العامل بعد احلرب العاملية الثانية، 

2، )ال��ق��م��ة امل��ن��ت��ظ��رة التي  ال��ي��وم يف ي��ال��ط��ا 

�ستعالج  وبوتني(،  اأوباما  الرئي�سني  �ستجمع 

اأمريكا ورو�سيا امللف ال�سوري، و�سيتقا�سمان 

م���ع ال�����س��ني ف���رز م�����س��احل��ه��م امل�����س��رتك��ة يف 

امل��ن��ط��ق��ة، وب���راأي���ي امل�����س��األ��ة ل��ن ت��ط��ول اأك��رث 

م��ن ع��دة اأ���س��اب��ي��ع.. وم��ن امل��رت��ق��ب اأن يكون 

الجتماع يف نهاية ال�سهر اجلاري«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

العميد جابر: بوتين اتصل شخصيًا باألسد 
ليقنعه بعدم الرّد على »إسرائيل«

هل ما يح�سل يف عر�سال تردد طبيعي لأحد�ث �سورية، �أم �أّنه نتيجة حتمية 

عالق  �ل�سوري  �مل�سهد  وهل  �لدولة؟  هيبة  فر�ض  عن  بالنف�ض  �لناأي  ل�سيا�سة 

لأَجل غري م�سّمى؟ ومن �أين يبد�أ �حلل؟

هناك مسودة اتفاق 
بين الروس واألميركيين 

وبرعاية صينية لحل 
سلمي في سورية
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بالعناية  ف��اأك��رث  اأك��رث  يهتم  اأ�سبح  ال��ي��وم  فال�سائح 

واملعاجلة  اجل��ودة  العايل  وال�ست�سفاء  اجليدة  ال�سحية 

يف  ك��ث��رياً  ن�سطت  التي  التجميلية  وك��ذل��ك  الفيزيائية، 

الكرى  ب���ريوت  م�ست�سفيات  ودخ��ل��ت  الأخ����رية،  ال��ف��رتة 

اإىل  يطمئنون  الكثريين  جعل  مما  العري�س،  بابها  من 

اأن بريوت هي الوجهة املثلى لتلقيهم العالج، وهذا يعود 

ال�ست�سفائية  امل��راك��ز  وك��رثة  وحرفيتهم  الأط��ب��اء  ملهارة 

وتخ�س�سها وتنوعها يف العا�سمة اللبنانية.

ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ن��اي��ة  والأه�������م  الأول  ال��ف�����س��ل  ي���ع���ود 

وال�سحية اإىل خمتلف العيادات وامل�ست�سفيات العاملة يف 

يتخرجون  الذين  الأطباء  مئات  اإىل  بالإ�سافة  ب��ريوت، 

اجلامعات  م��ن  ���س��واء  خمتلفة،  اخت�سا�سات  م��ن  �سنوياً 

اللبنانية اأو الأجنبية.

مبا اأن لبنان يعتمد على ال�سياحة، وهي تعتر املورد 

طبي  بجهاز  يتمتع  وك��ون��ه  اقت�ساده،  دع��م  يف  الأ�سا�سي 

املوؤ�س�سات  اأرف��ع  يناف�س  ع��ال،  وتقني ذي م�ستوى  ب�سري 

اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  ال���ع���امل،  يف  وال�����س��ح��ي��ة  ال�ست�سفائية 

عا�سمته باتت الأوىل عربياً يف ال�سياحة العالجية.

اأ���س��در يف �سهر مت��وز عام  ال���وزراء  اأن جمل�س  يذكر 

ال�سياحة  لإمن��اء  الوطنية  الهيئة  باإن�ساء  ق��راراً   2001
ال�����س��ح��ة  ع���ن وزارات  ت�����س��م مم��ث��ل��ني  ال�����س��ح��ي��ة، وه����ي 

نقابات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ب��ي��ئ��ة والإع������الم،  وال�����س��ي��اح��ة 

ال�سياحة  و���س��رك��ات  وال��ف��ن��ادق  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  الأط���ب���اء 

اللبنانية  الر�سمية  ال��دوائ��ر  وت�سع  وال��ت��اأم��ني،  وال�سفر 

اأولوياتها، وقد كانت  ال�سياحة يف مقدمة  املخت�سة هذه 

م�ست�سفيات بريوت حتديداً، ودوناً عن بقية امل�ست�سفيات 

الأك���رث  اللبنانية،  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف  ال�سحية  وامل���راك���ز 

لعالجات  وال��ط��ال��ب��ني  امل��ر���س��ى  م��ن  لل�سياح  ا�ستقطاباً 

خمتلفة.

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ال��ع��دي��د م���ن  اأن  ي���ذك���ر 

وامل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة يف ب����ريوت ح��ائ��ز على 

 ،)ISO 900( ال���ع���امل���ي���ة  اجل�������ودة  ����س���ه���ادة 

وبع�سها ي�ستقبل مر�سى من ذوي احلالت 

ال�����س��ع��ب��ة م���ث���ل: ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ل��ب امل��ف��ت��وح 

والنخاع ال�سوكي وزرع الأع�ساء، بالإ�سافة 

و�سحب  والتنحيف  التجميل  عمليات  اإىل 

ال���ده���ون وال���ع���الج ال��ف��ي��زي��ائ��ي واأم���را����س 

ب���داأ ي�ستقدم  الأط���ف���ال وغ���ريه���ا، وب��ع�����س��ه 

عوا�سم  كريات  يف  فقط  موجودة  تقنيات 

غ��رف��ة  الآيل يف  ال���رج���ل  ك���وج���ود  ال���ع���امل، 

عمليات  من  الكثري  عن  امل�سوؤول  العمليات 

ال��ق�����س��ط��رة واجل����راح����ات اخل���ط���رية، وه��و 

كليمن�سو  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  ال���ي���وم  م���وج���ود 

الطبي.

اأن����ه ول��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة، �سنفت  ي��ذك��ر 

ال��ل��ج��ن��ة ال���ع���امل���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ج����ودة 

الطبي  كليمن�سو  مركز  الطبية  ال�سياحة 

يف بريوت واحداً من اأف�سل ع�سرة م�ست�سفيات يف العامل 

مع  املتعاون  املركز  وج��اء   ،2012 للعام  الطبية  لل�سياحة 

منفرداً   )CMC( انرتنا�سيونال  هوبكنز  جونز  موؤ�س�سة 

على لئحة املوؤ�س�سات الفائزة من العامل العربي وال�سرق 

اللجنة على معايري �سارمة يف  اعتمدت  وق��د  الأو���س��ط، 

للمر�سى حول  �ستعتر مرجعاً  التي  الالئحة  اختيارها 

العامل، منها �سالمة املر�سى واأمنهم، اجلودة يف الرعاية 

الطبية ونتائجها، والإدارة الدولية للمر�سى.

وح����ول امل���و����س���وع، ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز 

»اإنها مدعاة  قلعاوي:  موؤن�س  الدكتور  الطبي  كليمن�سو 

ت�سنيف  يتم  اأن  باأ�سرها،  واملنطقة  للبنان  واعتزاز  فخر 

مركزنا من بني الأف�سل يف العامل، وياأتي هذا الختيار 

للمرة  املتوا�سلة منذ ت�سنيفنا  لإجنازاتنا  تتويجاً  اليوم 

الطبية  اخل��دم��ات  يف  ومت��ي��زن��ا   ،2010 ال��ع��ام  يف  الأوىل 

امل���ت���ط���ورة، واأ����س���اف »ه����ذه اجل���ائ���زة ت�����س��ع ب����ريوت على 

ودوره،  لبنان  مكانة  وت��ع��زز  الطّبية  ال�سياحة  خريطة 

كلوؤلوؤة ال�سرق الأو�سط يف جمال الرعاية ال�سحية«.

ل��ل��ج��ه��ود احلثيثة  وي���اأت���ي ه���ذا الخ��ت��ي��ار ت��ق��دي��راً 

تر�سيخ  �سبيل  يف  الطبي  كليمن�سو  م��رك��ز  بذلها  ال��ت��ي 

العامل،  م�ستوى  على  الطبية  ال�سياحة  قطاع  يف  مكانته 

الدولية  امل�سرتكة  الهيئة  قبل  من  اعتماده  �ساهم  وق��د 

و2012   2009 العامني  يف   )JCI( امل�ست�سفيات  لعتماد 

بتعزيز هذه املكانة على خارطة ال�سياحة الطبية العاملية، 

فمنذ اإن�سائه، قام مركز كليمن�سو الطبي بجهود جبارة 

التجهيزات  واأحدث  العاملية  اأف�سل اخلرات  ل�ستقطاب 

اخل��دم��ات  يف  املعتمدة  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى  مطبقاً  وامل��ع��دات، 

الطبية، ما عزز ثقة اللبنانيني والدول العربية باملركز، 

هذا ف�ساًل عن الدور احليوي الذي قام به حما�سروه يف 

خمتلف املوؤمترات واجلمعيات العاملية لإلقاء ال�سوء على 

عموماً  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  القطاع  ه��ذا  اأهمية 

وبريوت خ�سو�ساً. 

ي��ذك��ر اأن����ه ب��ح�����س��ب اإح�����دى الإح�����س��ائ��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة 

يف  الأق�سام  ق��ادة  من  املئة  يف   55 ف��اإن  اأخ���رياً،  ال�سادرة 

اأكر امل�ست�سفيات يف العامل هم لبنانيون.

وميكن القول اإن موقع بريوت على ال�ساحل ال�سرقي 

للبحر الأبي�س املتو�سط يف و�سط قارات العامل، قد �ساهم 

يف دعمها �سياحياً نظراً لقربها من دول ال�سرق والغرب، 

فيها خمتلف  تتماهى  كوزموبوليتانية  عا�سمة  ولكونها 

يكتفي  يعد  مل  اليوم  فال�سائح  والن��ت��م��اءات،  اجلن�سيات 

اأ�سبح  بل  الأث��ري��ة،  والأم��اك��ن  والثلج  والبحر  بال�سم�س 

واملعاجلة  اجل��ي��د  ال�ست�سفاء  ع��ن  يبحث 

كما  وغ���ريه���ا،  والتجميلية  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 

واملراكز  املنتجعات  اأه��م  ب��ريوت  يف  تتوفر 

ال�سحية  بالعناية  املتخ�س�سة  الطبية 

وال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، وم��ن��ه��ا م���راك���ز ع���دي���دة يف 

منطقة فردان واحلمرا.

الن��رتن��ت  �سبكة  �سمحت  وق���د  ه���ذا 

ل��ل��ن��ا���س الط������الع ع��ل��ى ���س��ج��ل ال��ط��ب��ي��ب 

وامل�ست�سفى وكلفة ال�ست�سفاء، عر مواقع 

موقع  ومنها  النرتنت،  على  امل�ست�سفيات 

ي�ستقطب  ال��ذي  الطبي  ط��راد  م�ست�سفى 

الكثري من احلوامل من جن�سيات خمتلفة 

اأحدث  لكونه ميلك  للتوليد فيه حتديداً 

الإط��ار، ويتمتع برامج  التقنيات يف هذا 

مل��ك��اف��ح��ة اأم���را����س الأط���ف���ال والأم���را����س 

املتوفرة  املعلومات  على  وب��ن��اء  ال��وراث��ي��ة، 

يتخذ  ب��ريوت  امل�ست�سفيات يف  مواقع  عر 

املري�س على �سوئها قراره.

ع��ل��ى  ال���ت���ج���م���ي���ل  دخ������ل  ذل�������ك،  اإىل 

اجلراحية،  وغ��ري  منها  اجل��راح��ي��ة  م�ستوياته  اخ��ت��الف 

ع��ل��ى خ���ط ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة يف ب�����ريوت م���ن ب��اب��ه��ا 

اإليه عدد كبري من  يلجاأ  اأ�سا�سياً  العري�س، و�سار هدفاً 

ال�سياح الذين يق�سدون بريوت بهدف التجمل واللحاق 

باملو�سة وحت�سني املظهر اخلارجي، واإذا كان �سيت بريوت 

يف  كبري  ح��د  اإىل  ي�ساهمان  اأطبائها  وحرفية  اجل��م��ايل 

زيادة هذه الن�سبة يوماً بعد يوم، فاإن الدور الكبري الذي 

وال��ف��ن��ادق  املتخ�س�سة  ال��ك��رى  التجميل  م��راك��ز  تلعبه 

التي جتمع بني اخلدمات  ال�5 جن��وم،  ذات  ال�ست�سفائية 

امل�ست�سفيات  واه��ت��م��ام  وال��رف��اه��ي��ة،  التجميلية  الطبية 

والتي  اجلراحية،  العمليات  من  النوع  بهذا  البريوتية 

لها  ك��ان  ال��ت��ج��ه��ي��زات،  كاملة  خا�سة  اأق�����س��ام��اً  لها  ت��ف��رد 

الوقع الأبرز يف اإثبات موقع لبنان على �سعيد التجميل 

واحتالله مركزاً متقدماً يف خريطة ال�سياحة التجميلية 

مراكز  زي��ادة عدد  الواقع  هذا  على  دليل  العاملية، وخري 

اإىل  اإ�سافة  الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  كبري  ب�سكل  التجميل 

ظهور وكالت خا�سة تتوىل تنظيم الرحالت التجميلية 

ال��رح��ل��ة، ك��ذل��ك ويف  ب���ريوت وت��اأم��ني ك��ل متطلبات  اإىل 

املقابل يلعب الإعالم العربي والأجنبي دوراً بارزاً يف هذا 

والرتكيز  الظاهرة،  ه��ذه  على  ال�سوء  اإلقائه  يف  الإط��ار 

حد  اإىل  �ساهمت  التي  والنجاحات  البتكارات  اأه��م  على 

كبري يف تو�سيع دائرة ال�سياحة التجميلية.

ب��ريوت  اأن  اإىل  ال�سحة  وزارة  اإح�����س��اءات  وت�سري 

مقارنة  ال�سحية،  للعالجات  تناف�سية  بتكلفة  تتميز 

والبعيدة،  امل��ج��اورة  ال��ب��ل��دان  عوا�سم  م��ن  غريها  م��ع 

ل��ق��اء ت��ق��دمي��ه��ا خ��دم��ات ع��ال��ي��ة اجل�����ودة، وه���ي متلك 

اأطباء  توافر  اأهمها  ال�سناعة،  ميزات متعددة يف هذه 

م�ست�سفيات  وجود  عن  ف�ساًلً  عالية،  خرة  ذي  اأكفاء 

الطبي يف  التعليم  باأعلى م�ستوى من  تتميز  جامعية 

ال�سرق الأو�سط.

هبة �سيداين

بيروت رائدة في مجال 
السياحة الطبية
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 بغض النظر عن الفضائح التي يشهدها القطاع الصحي في لبنان بين الفينة 
واألخرى، ولعل آخرها فضيحة تزوير األدوية، تبقى بيروت العاصمة العربية األولى 

للسياحة الصحية أو العالجية، إذ تبقى إنجازاتها في غمار الطب أكبر بكثير من بعض 
الفضائح التي يتحمل مسؤوليتها ثلة من الفاسدين، بمشافيها المتطورة والحديثة، 

وأطبائها الذين ذاع صيتهم حول العالم، وخدماتها الطبية المتعددة، تستقطب 
بيروت سنويًا المئات من العرب من جنسيات مختلفة للخضوع لعمليات جراحية، أو 

لتشخيص حاالتهم المرضية وعالجها، أو حتى للنقاهة، حتى أصبحت بيروت تعرف 
»مستشفى الشرق األوسط«، لما لقطاع الصحة عامة والسياحة الصحية خاصة أهمية  بـ

قصوى تنفرد بها.



اأن اخل���وف من  ك��ث��ر م��ن املحللني ع��ن  ي��ت��ح��دث 

تطور التحركات ال�ضعبية يف ال�ضفة، اآونة العدوان على 

االحتالل،  تعجل  وراء  كان  �ضاملة،  انتفا�ضة  اإىل  غزة، 

وقف  اإىل  الو�ضول  يف  ل��ه،  الداعمة  الدولية  وال��ق��وى 

القيادات  اإىل ق�ضر نظر  ه��وؤالء  واأ���ض��ار  النار،  الإط��الق 

الفل�ضطينية يف التعامل مع الوقائع، فوافقت على وقف 

النار، ع�ضية ت�ضارع االأحداث باجتاه اندالع االنتفا�ضة.

جديدة  معركة  الغربية،  ال�ضفة  يف  ت��دور  ال��ي��وم، 

وم����ن ط�����راز خ���ا����ص، ح��ي��ث ي���ق���وم ع����دد م���ن ال�����ض��ب��ان 

الفل�ضطينيني، ومعهم من يو�ضفون بنا�ضطني اأجانب، 

ق��وات  �ضادرتها  فل�ضطينية  اأرا����ص  على  ق��رى  ب��اإق��ام��ة 

االحتالل، بغر�ص اإقامة م�ضتوطنات جديدة فوقها.

ورغ�����م ال��ع��ن��ف ال�����ض��دي��د ال�����ذي ت���واج���ه ب���ه ق���وات 

االح��ت��الل حم����اوالت ال�����ض��ب��ان وال��ن��ا���ض��ط��ني، ف��اإن��ه��م ال 

يرتاجعون، وي�ضرون على اإقامة قرية اأو جتمع جديد، 

بعد كل عملية هدم تقوم بها قوات االحتالل.

ال�ضم�ص«،  »ب��اب  قرية  م��ع  ب���داأت  االأوىل  امل��ح��اول��ة 

القمع ال��ذي ق��ام ب��ه االح��ت��الل، ه��دف لي�ص فقط اإىل 

اإىل توجيه ر�ضالة قا�ضية  اأي�ضاً  اإزالة خيام القرية، بل 

بعد ذلك  ه��اج��م قريتني  لكنه  امل��ح��اول��ة،  ت��ك��رار  ب��ع��دم 

بنف�ص الطريقة. 

عمل  املا�ضي،  اجلمعة  ي��وم  االأخ���رة،  الواقعة  ويف 

اإزال���ة  على  االح��ت��الل،  ق���وات  ج��ان��ب  اإىل  امل�ضتوطنون 

الن�ضطاء  �ضعى  ال�ضفيح،  م��ن  �ضغرة  وب��ي��وت  اخل��ي��ام 

اأرا�ضي  بالتعاون مع �ضكان قرية بورين الإقامتها على 

القرية املهددة بامل�ضادرة.

ويقول النا�ضطون اإنهم اختاروا قرية بورين هذه 

املرة الإقامة قرية جديدة على اأرا�ضيها ملواجهة الزحف 

»جنود  اأن  واأ���ض��اف��وا  ل��ه،  تتعر�ص  ال���ذي  اال�ضتيطاين 

اإط��الق  م��ن  العنف  و�ضائل  ك��ل  ا�ضتخدموا  االح��ت��الل 

وجوه  ور���ص  الغاز  وقنابل  واملطاطي  احل��ي  للر�ضا�ص 

املتظاهرين بالفلفل الإجبارهم على مغادرة املكان«.

واأطلق الن�ضطاء على قريتهم ا�ضم »باب املناطر«، 

التي  االأر�����ص،  يحر�ص  ك��ان  ال���ذي  ال��ن��اط��ور  اإىل  ن�ضبة 

�ضدور  م��ن  اأي���ام  بعد  عليها،  القرية  الإق��ام��ة  ح��ددوه��ا 

حت��ق��ي��ق ل����الأمم امل��ت��ح��دة ي��ط��ال��ب ح��ك��وم��ة االح��ت��الل، 

ب�ضحب امل�ضتوطنني اليهود من ال�ضفة الغربية.

ي���وؤك���د ال�����ض��ب��ان وال��ن��ا���ض��ط��ون اأن���ه���م ���ض��ي��ت��اب��ع��ون 

وامل�ضتوطنني،  االح��ت��الل  جي�ص  حت��دي  يف  معركتهم 

الفل�ضطينيني،  امل�ضادرة الأرا�ضي  ويف مواجهة عمليات 

م��ن اأج����ل ال��ت��و���ض��ع اال���ض��ت��ي��ط��اين ال���زاح���ف يف ال�ضفة 

الغربية، وبح�ضب الت�ضريحات التي يطلقها امل�ضوؤولون 

على  اإ���ض��راراً  ه���وؤالء  يظهر  ال�ضهاينة،  وامل�ضتوطنون 

ومتابعة  الفل�ضطينيني،  ال�����ض��ب��ان  حت��رك��ات  م��واج��ه��ة 

االأن�ضطة اال�ضتيطانية.

اجلديد،  ال���دويل  ال��ق��رار  يف  ال�ضبان  يجد  وبينما 

وال�������ض���ادر ع���ن جم��ل�����ص ح���ق���وق االإن�������ض���ان يف امل��ن��ظ��م��ة 

الدولية، �ضنداً لهم يف معركتهم متعددة االأ�ضكال، يدير 

ويعتربه  ال���دويل  للقرار  وك��ال��ع��ادة، ظهره  االح��ت��الل، 

غر موجود، هذا القرار ميكن اأن ي�ضكل نقطة ارتكاز 

لال�ضتيطان  امل�����ض��روع��ة  امل��ق��اوم��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  ج���دي���دة 

ال�ضهيوين، الذي يوا�ضل ق�ضم االأرا�ضي الفل�ضطينية 

املحتلة يف ال�ضفة الفل�ضطينية.

املقاومة ال�شعبية

واالنتفا�ضة الثالثة

ي�ضع ال�ضبان الفل�ضطينيون اأن�ضطتهم املت�ضاعدة 

خا�ضوا  وه��م  لالحتالل،  ال�ضعبية  املقاومة  �ضياق  يف 

من���اذج م��ن ه���ذه امل��ق��اوم��ة يف م��واج��ه��ة ج���دار الف�ضل 

وعملياً  املحتلني،  على  تراجعات  وفر�ضوا  العن�ضري، 

 ،1987 ع��ام  منذ  اأط��ل��ق  ق��د  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ف���اإن 

على توغل االحتالل، وزحف  رداً  ال�ضعبية  االنتفا�ضة 

الوطنية  االأه�����داف  حتقيق  اأج���ل  وم���ن  اال���ض��ت��ي��ط��ان، 

لل�ضعب الفل�ضطيني.

البع�ص ي��ح��اول ال��ي��وم اإح���داث ف��ارق وا���ض��ح، بني 

على  دوم����اً  وي�����ض��دد  ال�ضعبية،  وامل��ق��اوم��ة  االن��ت��ف��ا���ض��ة 

ما  ال�ضعبية،  للمقاومة  ال�ضلمي  بالطابع  ي�ضفه  م��ا 

التي  االن��ت��ف��ا���ض��ة،  رف�����ص  اإىل  بينة  اإ����ض���ارة  ي�ضتبطن 

يعتربها ن�ضاطاً عنيفاً.

بداية، فاإن من حق ال�ضعب الفل�ضطيني، وواجبه 

دام  فما  اأ�ضكالها،  بكافة  امل��ق��اوم��ة  مم��ار���ض��ة  بالطبع، 

فمقاومة  الفل�ضطينية،  االأر�ص  على  االحتالل جاثماً 

االحتالل حق طبيعي لل�ضعب الفل�ضطيني، وهو اأي�ضاً 

حق تكفله القوانني الدولية، وهذه القوانني تتحدث 

مبا  املقاومة،  اأ�ضكال  كافة  مبمار�ضة  ال�ضعب  حق  عن 

فيها »الكفاح امل�ضلح«، ومن �ضاغ هذه الن�ضو�ص يدرك 

تتطلب  الغا�ضمة  االح��ت��الل  ق��وة  م��واج��ه��ة  اأن  ج��ي��داً، 

اأمناط فعل متعددة.

الفل�ضطينية،  ال�ضعبية  االنتفا�ضة  انطلقت  لقد 

اجلي�ص  مواجهة  يف  وا�ضعة  �ضعبية  مقاومة  كحركة 

�ضياق  يف  اأدوات���ه���ا  ط���ورت  وه��ي  وم�ضتوطنيه،  املحتل 

بداأت  ال�ضراع ملواجهة وح�ضية االحتالل، وهكذا فقد 

املقاومة  وو�ضائل  احلجارة،  ا�ضتخدمت  ثم  بالهتافات 

ال��ب��دائ��ي��ة ال��ب�����ض��ي��ط��ة، وو���ض��ل��ت اإىل م��رح��ل��ة االإ���ض��ن��اد 

اإف��راط ال�ضهاينة يف  بالنار، بعد وقت طويل، وب�ضبب 

ا�ضتخدام العنف، وو�ضائل القتال املختلفة �ضد العزل، 

ما دفع املنتف�ضني اإىل تطوير و�ضائط الت�ضدي جلي�ص 

االحتالل وامل�ضتوطنني. 

ال�ضعبية تتحرك  املقاومة  اإن  ما نريد قوله هنا: 

وفق مقت�ضيات ومتطلبات املواجهة، وهي ال تقوم �ضلفاً 

بتحديد الو�ضائط التي �ضتعتمدها، فتحرم نف�ضها من 

تطوير ذاتها، وتقيد كل عنا�ضر املباداأة املتاحة لها.

على هذا النحو، فمن املتي�ضر نقل جتربة املقاومة 

اإىل  الدخول  اأعلى، مبعنى  اإىل طور  القائمة  ال�ضعبية 

مرحلة االنتفا�ضة ال�ضعبية ال�ضاملة، على غرار جتربة 

عام 1987، وهذا ما ميثل مطلباً ملحاً، وحاجة وطنية 

حقيقية، فمن املعروف اأن وترة اال�ضتيطان تت�ضاعد 

االن�ضداد  اأن  كما  بوجودها،  وتنح�ضر  املقاومة،  بغياب 

القائم يف ال�ضاحة الفل�ضطينية، �ضيظل م�ضتمراً بغياب 

االنتفا�ضة، فاملقاومة توحد، والرهانات البائ�ضة تفرق 

وتزيد من حالة االنق�ضام وتعمقها.

االحتالل،  كيان  يف  االنتخابات  نتائج  بينت  لقد 

وا�ضعة  ا�ضتيطانية  م�ضاريع  تتبنى  ال��ت��ي  ال��ق��وى  اأن 

يف ال�����ض��ف��ة، وم�����ض��اري��ع ت��ه��وي��دي��ة ك��ب��رة يف االأرا���ض��ي 

الناخبني  بتاأييد  حظيت  التي  هي   ،1948 عام  املحتلة 

ال�����ض��ه��اي��ن��ة، ويف ه����ذا م���ا ي��ث��ب��ت ع��ق��م امل���راه���ن���ة على 

ال�ضعب  اأن  كما  املحتلني،  م��ع  وامل��ف��او���ض��ات  الت�ضوية 

الفل�ضطيني، يدرك اأكرث فاأكرث اأهمية العودة اإىل خيار 

املقاومة واالنتفا�ضة، فهو خيار جرى اختباره، وباتت 

حمللون  ويعتقد  عليه،  ترتتب  التي  النتائج  معروفة 

املرة  هذه  االنتفا�ضة  نتيجة  اأن  ب��ارزون،  فل�ضطينيون 

ال��ذي  الفل�ضطيني،  لل�ضعب  م�ضموناً  ن�ضراً  �ضتكون 

اأي�ضاً، وهو يطبق  خا�ص جتارب كثرة، وتعلم الكثر 

مقولة التكامل يف اأ�ضكال املقاومة، ب�ضكل فعلي وموؤثر.

عبد الرحمن نا�ضر 
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قالت م�ضادر يف حركة حما�ص، اإنها تلقت دعوة من رئي�ص ال�ضلطة 

الفل�ضطينية حممود عبا�ص للقاء يف القاهرة، من اأجل ا�ضتكمال ملفات 

دع��وات  وج��ه  عبا�ص،  اأن  ذك��رت  فل�ضطينية  م�ضادر  وكانت  امل�ضاحلة، 

العا�ضمة  لزيارة  امل�ضتقلة،  وال�ضخ�ضيات  الوطنية  والقوى  للف�ضائل 

امل�ضاحلة  ملفات  باقي  وبحث  مناق�ضة  ال�ضتكمال  القاهرة،  امل�ضرية 

الداخلية.

عمرة:  حنا  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  وق���ال 

االإطار  اجتماع  والقوى، حل�ضور  للف�ضائل  الدعوات  عبا�ص وجه  »اإن 

يف  املقرر  القاهرة  يف  الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة  امل��وؤق��ت  القيادي 

الثامن من ال�ضهر اجلاري«، واأكد عمرة اأن الف�ضائل �ضتبداأ بالتوجه 

ملفات  ب��اق��ي  بحث  ال�ضتكمال  امل��ذك��ور،  ال��ت��اري��خ  على  ب��ن��اًء  للقاهرة 

امل�ضاحلة، و�ضيكون على راأ�ضها ت�ضكيل احلكومة واالنتخابات املركزية، 

وعمل جلان امل�ضاحلة وانتخابات املجل�ص الوطني وهيكليته.

ولفت ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، اإىل اأن االجتماع 

املقبل يف القاهرة، �ضيكون هاماً، متوقعاً اأن يخرج بنتائج اإيجابية ت�ضع 

حداً ال�ضتمرار االنق�ضام واخلالفات القائمة حول بع�ص امللفات التي 

من �ضاأنها اأن تعطل امل�ضاحلة.

وحول موعد اللقاء املرتقب حلركتي »فتح وحما�ص« يف القاهرة 

ال�ضلطة  رئي�ص  يرتاأ�ضها  التي  االنتقالية  احلكومة  ت�ضكيل  لبحث 

�ضتبداأ  احلكومة،  ت�ضكيل  م�ضاورات  اأن  عمرة،  اأكد  عبا�ص،  حممود 

ف��ور ب��دء عمل جلنة االن��ت��خ��اب��ات يف ق��ط��اع غ��زة وحت��دي��ث ال�ضجل 

االنتخابي.

احلكومة  فيها  مب��ا  امل�ضاحلة،  ملفات  ك��اف��ة  اأن  ع��م��رة،  واأك���د 

»فتح  راأ�ضهم  وعلى  الف�ضائل،  كافة  بني  عليها  متفق  واالنتخابات، 

�ضيتم معاجلتها  اأي عقبة جديدة،  اأن خروج  اإىل  وحما�ص«، م�ضراً 

ال�ضتكمال باقي ملفات امل�ضاحلة.

اللجنة  ع�ضو  ت�ضريحات  بح�ضب  القيادي  ل��الإط��ار  ه��ي  ال��دع��وة 

ت��ق��ارب امللف  امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا، ف��ال  ال��ب��ح��ث  اأم���ا م��و���ض��وع��ات  التنفيذية، 

اأي البدء ببحث مو�ضوع املنظمة، وتاأجيل باقي التفا�ضيل  االأ�ضا�ضي، 

اإىل ما بعد االنتهاء من ترتيب و�ضع منظمة التحرير الفل�ضطينية.

انتخابات  على  النقا�ص  تركيز  باجتاه  دفع  عن  يتحدث  من  ثمة 

ال��ق��ي��ادات  ت��ك��ون  ه����ذا،  ���ض��ح  اإْن  ج���دي���د،  فل�ضطيني  وط��ن��ي  جم��ل�����ص 

الفل�ضطينية قد بداأت خطوة يف االجتاه ال�ضحيح، لكن املوؤ�ضرات على 

وجود هذا االجتاه ما زالت �ضعيفة. 

المصـــالحة خــطــوة أخــرى

عربي

االنتفاضة الثالثة.. مطلب وحل

بينت نتائج االنتخابات في 
كيان االحتالل أن القوى 

التي تتبنى مشاريع 
االستيطان والتهويد 

هي التي حظيت بتأييد 
الناخبين الصهاينة
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غزة  ق��ط��اع  على  ال�ضهيونية  احل���رب  انتهاء  بعد 

اأن  املقاومة  ف�ضائل  اأعلنت  حتقق،  ال��ذي  واالنت�ضار 

يف  واملعتقلني  االأ�ضرى  حترير  عام   2013 العام  يكون 

ال�ضجون ال�ضهيونية، وقد دخل عدد من االأ�ضرى بعد 

ذلك يف معركة جديدة �ضد الكيان املغت�ضب �ضالحهم 

فيها اجلوع والعط�ص.

املعتقل  يوا�ضل  ال��ت��وايل،  على  ال�ضاد�ص  ولل�ضهر 

الطعام  عن  االإ���ض��راب  العي�ضاوي  �ضامر  ال�ضجون  يف 

مع عدد من االأ�ضرى منهم طارق قعدان، وجعفر عز 

ال��دي��ن، واالأخ��وي��ن اأك���رم و���ض��ادي ال��ري��خ��اوي، واأمي��ن 

ورفاقه  العي�ضاوي  ويتعر�ص  وغ��ره��م،  ال�����ض��راون��ة.. 

بحياتهم  ت��ودي  ق��د  بطيئة  ج�ضدية  ت�ضفية  لعملية 

يف اأي حلظة، حيث ظهر موؤخراً على �ضا�ضات التلفاز 

ب������اإرادة ���ض��ل��ب��ة وع���زمي���ة، خم��اط��ب��اً ال���ع���امل واأح�����راره 

العاجل  التحرك  واالإن�ضانية،  احلقوقية  وموؤ�ض�ضاته 

امل�ضي  عن  لثنيها  االح��ت��الل  حكومة  على  وال�ضغط 

قدماً يف تنفيذ جرميتها، واالإجهاز على حياته وحياة 

حريتهم  ان��ت��زاع  على  امل�ضممني  االآخ��ري��ن  االأ���ض��رى 

بكافة الو�ضائل املمكنة.

وب��ح�����ض��ب اآخ����ر اإح�������ض���اءات امل���راك���ز واجل��م��ع��ي��ات 

امل��خ��ت�����ض��ة ب���االأ����ض���رى ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني يف ال�����ض��ج��ون 

الفل�ضطيني  االأ���ض��ر  ن���ادي  خ�ضو�ضاً  ال�ضهيونية، 

 4744 على  يزيد  م��ا  هناك  ف��اإن  ال�ضمر،  وموؤ�ض�ضة 

معتقاًل، منهم 178 اأ�ضراً اإدارياً، و10 اأ�ضرات، و193 

االأ�ضرى  وي��ت��وزع  ت�ضريعي،  جمل�ص  ع�ضو   12 طفاًل، 

توقيف،  وم��رك��ز  ومعتقاًل  �ضجناً   17 م��ن  اأك���رث  على 

اأبرزها النقب وعوفر ونفحة وهدارمي.  

واأك�����د االأ����ض���ت���اذ ف���ار����ص زي�����اد؛ حم��ام��ي م��وؤ���ض�����ض��ة 

ال�ضمر، الذي زار االأ�ضرى امل�ضربني عن الطعام منذ 

عدة اأيام، اأن االأ�ضر �ضامر العي�ضاوي يوا�ضل اإ�ضرابه 

ع��ن ال��ط��ع��ام ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ده��ور اخل��ط��ر يف 

�ضحته، وقد اأوقف تناول الفيتامينات منذ ع�ضرة اأيام، 

االأحمر  لل�ضليب  الدولية  اللجنة  طبيب  ح��ّذر  وق��د 

من اأن و�ضع العي�ضاوي �ضديد اخلطورة، حمذراً من 

تعر�ضه ل�ضكته قلبية يف اأي وقت، ومل يتمكن املحامي 

�ضجن  اإىل  نقله  ب�ضبب  ال�ضراونة،  االأ���ض��ر  زي��ارة  من 

اآخر بطريقة مفاجاأة وغام�ضة. 

وط��ال��ب��ت ج��م��ع��ي��ات ح��ق��وق االإن�������ض���ان وع����دد من 

الهيئات ال�ضبابية الفل�ضطينية يف لبنان، االأمم املتحدة 

ال��ف��وري الإن��ق��اذ حياة  واالحت���اد االأوروب����ي، بالتحّرك 

االأ�ضرى يف �ضجون الكيان ال�ضهيوين، وقد اأقيمت يف 

امل�ضربني  االأ���ض��رى  مع  ت�ضامنية  خيمة  احللوة  عني 

املجتمع  فيها �ضمت  املعت�ضمون  ا�ضتنكر  الطعام،  عن 

التي  العربية عن اجلرمية  ال��دول  ال��دويل، وجامعة 

ترتكبها قوات االحتالل ال�ضهيوين يف حق االأ�ضرى. 

ح��م��زة اأح���م���د )25 ع����ام����اً(؛ اأح����د امل�����ض��ارك��ني يف 

االح���ت���الل  ���ض��ل��ط��ات  ك���ان���ت  »اإذا  ق������ال:  االع���ت�������ض���ام 

ال�ضهيوين تتحمل امل�ضوؤولية املبا�ضرة عن االنتهاكات 

الفل�ضطينيون  االأ�ضرى  لها  يتعر�ص  التي  العن�ضرية 

تقع  رئي�ضية  م�ضوؤولية  فاإن  ال�ضهيونية،  ال�ضجون  يف 

اأي�ضاً على املجتمع الدويل ووكاالته اخلا�ضة بحقوق 

االحتالل  �ضجون  م�ضلحة  موا�ضلة  نتيجة  االإن�ضان، 

لالأ�ضرى،  اإن�ضانية  الال  واملعاملة  الطبي  االإهمال  يف 

واإقدامها على نقل اأ�ضرى ب�ضكل متكرر اأكرث من مرة 

من �ضجن اإىل اآخر«.

وط���ال���ب اأح���م���د امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب��ال��ت��دخ��ل 

االأ�ضرى من ممار�ضات  والعاجل حلماية  الفوري 

االح���ت���الل ب��ح��ق��ه��م، وال���ق���ي���ام ب�����دوره يف ح��م��اي��ة 

والعقوبات  االن��ت��ه��اك��ات  واإدان����ة  وف�ضح  االأ���ض��رى 

»االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة« ب��ح��ق��ه��م، وحت��م��ل م�����ض��وؤول��ي��ات��ه 

ه��وؤالء  جت��اه  وال�ضيا�ضية  واالإن�����ض��ان��ي��ة  القانونية 

الكيان  حكومة  على  عقوبات  وفر�ص  املنا�ضلني، 

القوانني  ان��ت��ه��اك  موا�ضلتها  ج���راء  ال�ضهيوين 

واالأعراف الدولية، واإلزامه بوقف كافة اإجراءاتها 

على  وال��ع��م��ل  االأ���ض��رى،  بحق  امل��ت��خ��ذة  التع�ضفية 

املحافل  يف  الفل�ضطينيني  االأ�ضرى  ق�ضية  تدويل 

الدولية، وف�ضح كافة املمار�ضات االحتاللية بحق 

االإه��م��ال  �ضيا�ضة  ف�ضح  اإىل  باالإ�ضافة  االأ���ض��رى، 

ال��ط��ب��ي واالإب���ع���اد ال��ق�����ض��ري ع��ن ال��وط��ن، واإع����ادة 

امل���ح���رري���ن يف �ضفقة  االأ�����ض����رى  ب��ح��ق  االع���ت���ق���ال 

التبادل االأخر مع اجلندي �ضاليط.

يف  �ضراحهم  اأط��ل��ق  ال��ذي��ن  اأح���د  العي�ضاوي  وك���ان 

الكيان  قيادة  التزام  ع��دم  يوؤكد  مما  التبادل،  �ضفقة 

اعتقال  اأع��ادت  املعقودة، حيث  باالتفاقات  ال�ضهيوين 

ع���دد ك��ب��ر م��ن االأ����ض���رى ال��ذي��ن اأط��ل��ق ���ض��راح��ه��م يف 

�ضفقة �ضاليط.

النا�ضطني واالإعالميني  يبقى الرهان على قدرة 

الكيان  وف�ضح  ال��ع��امل،  اإىل  االأ���ض��رى  ر�ضالة  اإي�����ض��ال 

ومطالبهم  حتّركهم  ودع��م  وممار�ضاته،  ال�ضهيوين 

بكافة الو�ضائل يف �ضبيل احلق والعدل واحلرية. 

�ضامر ال�ضيالوي
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ت�ضبب ا�ضتخدام ال�ضموع لالإ�ضاءة باحرتاق عدد من البيوت يف قطاع غزة، 

جنم عن هذه احلرائق �ضقوط �ضحايا، و�ضجل وفاة عائلة كاملة من �ضتة اأفراد، 

الظالم،  مقاومة  خاللها  من  حت��اول  �ضمعة  واأبقت  النوم،  اإىل  االأ�ضرة  خلدت 

فكانت النتيجة ا�ضتعال حريق، اأودى باالأب واالأم واالأبناء، وقبل بدء التحقيق 

يف هذه الواقعة، احرتق منزل اآخر بالطريقة نف�ضها، و�ضقط �ضحايا جدد.

احل�ضار  ا�ضتمرار  عن  االأوىل  الدرجة  يف  ناجم  الكهربائي  التيار  انقطاع 

الذي مينع دخول املحروقات الالزمة لت�ضغيل حمطة توليد الطاقة يف القطاع، 

لكن هناك �ضبباً اآخر يتعلق بقيام ال�ضلطات يف غزة، بقطع التيار الكهربائي عن 

بيوت اأ�ضخا�ص مل يتمكنوا من دفع قيمة الطاقة التي قام هوؤالء با�ضتجرارها.

يقول ذوو من مل يتمكنوا من دفع ما هو مرتتب عليهم، اإن اأرباب االأ�ضر 

ق��وت يومهم،  وه��م ال ميلكون ثمن  ف��رتة ط��وي��ل��ة،  العمل منذ  م��ن  ع��اط��ل��ون 

وبالتايل ي�ضعب عليهم دفع ثمن الكهرباء.

اإدارة  الأداء  ثمناً  وكذلك  امل�ضتمر،  للح�ضار  اآخ��ر  ثمناً  يدفعون  غ��زة  اأه��ل 

اأه��ل  اأو���ض��اع  اإج����راءات حرفية، دون م��راع��اة  تنظر بعني واح���دة، وه��ي تطبق 

القطاع، بتفا�ضيلها وت�ضابكاتها كافة.

حــرائــق بــيوت غــزة
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.. واأثناء نقله اإىل املحكمة �ضامر العي�ضاوي قبيل اعتقاله

اإذا كان لبنان قد اأجنز خطوات عديدة يف م�ضاألة ال�ضمان االجتماعي، فاإن م�ضكالت عديدة، خ�ضو�ضاً يف التطبيقات، ما زالت تطفو 

اأنواعاً من الرعايات الطبية واملر�ص  اأن روح فكرة ال�ضمان االجتماعي التي تبناها العهد الدويل، حمدداً  اأهمها  على ال�ضطح، لكن 

مازال  مبكوناته  اللبناين  املجتمع  كان  واإذا  وثغرات،  تغييب  اأو  غياب  اإما  فيها  م��ازال  واالأ�ضرة،  والبطالة  العمل  واإ�ضابات  واالأمومة 

اإىل هذا احلق  اأي�ضاً  الفل�ضطينيني  باأن يطمح جمتمع الالجئني  اأبنائه، ال غرابة  ال�ضمان لكل  يلِغ هدف بلوغ مرحلة  طموحاً ومل 

اإعانات البطالة وال�ضيخوخة والعجز،  االإن�ضاين العادل، واأن يكون ال�ضمان �ضاماًل اللبنانيني والفل�ضطينيني املقيمني فيه، خ�ضو�ضاً 

اإ�ضافة لغرها، بينما اقت�ضر التطبيق بانحكام الفل�ضطينيني اإىل اأحكام قانون العمل دون �ضواه جلهة تعوي�ص نهاية اخلدمة وطوارئ 

العمل مبا منع اال�ضتفادة من تقدميات �ضندوقي �ضمان املر�ص واالأمومة والتقدميات العائلية.

وقد اأ�ضّر الربملان اللبناين يف م�ضاألة حق العمل وحق ال�ضمان للفل�ضطينيني، اأن ي�ضمنها �ضرط اال�ضتح�ضال على اإجازة العمل، 

اأنهم عاي�ضوا تطبيقاً قانونياً يف م�ضاألة االإقامة يف  ولي�ص مفهوماً وال مقبواًل لدى الفل�ضطينيني اأي تربير لهذا ال�ضرط، خ�ضو�ضاً 

اإلغائها عملياً، فاجلميع يذكر اأن كل فل�ضطيني الجئ كان عليه، باعتباره غر لبناين، اأن يح�ضل على االإقامة من  ال�ضابق اأدى اإىل 

االأمن العام يف بداية �ضنوات اللجوء، ولكن لبنان بعد اإجراء اإ�ضدار بطاقات لالجئني، اعتربها دلياًل على االإقامة امل�ضروعة، ومل يعد 

يطبق جتديد االإقامة �ضنوياً كاالأجانب االأخرين، وذلك خل�ضو�ضية حالتهم، اإذ اإن اإقامة الالجئني الفل�ضطينيني يف بالد اللجوء، 

ومنها لبنان، مفتوحة حتى اأوان عودتهم وتطبيق قرار ال�ضرعية الدولية 194 ال�ضادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وكان َحرياً 

اأن يكون له مفاعيل تطبيقية باالإعفاء اأي�ضاً من اإجازة العمل، وهذا ما يراه الفل�ضطينيون حتى اليوم واحداً من املعيقات االأ�ضا�ضية 

لعدالة اأف�ضل لهم، اإذ ال يعقل اأن ي�ضمح لهم باالإقامة املفتوحة دون ربطها بحقهم البديهي يف العمل كي ينتجوا ما يعي�ضون به.

اإن اال�ضتفادة الكاملة الإجراء الفل�ضطينيني كاللبنانيني من �ضندوق ال�ضمان االجتماعي، والو�ضول بالو�ضع الفل�ضطيني عموماً 

اإىل مرحلة ال يعاين فيها من التمييز، ويتم جتاوز منع الفل�ضطيني من ممار�ضة املهن احلرة وي�ضمح باالنخراط يف نقاباتها، واالقرتاب 

احلقيقي من تطبيق بروتوكوالت الدار البي�ضاء، وروح احلقوق الواردة يف اتفاقية الالجئني الدولية التي مل يوقع لبنان عليها، يجب 

اأن تكون اأولوية يف احلوار الفل�ضطيني اللبناين بهدف تعزيز العالقات االأخوية واالإن�ضانية بني ال�ضعبني.

إجازة العمل والضمان الصحي 
للفلسطينيين في لبنان



على مر العقود، اأثبتت التجارب اأن الوعود 

بها  تتعهد  التي  املالية  والهبات  بامل�ساعدات 

الدول املانحة، تبقى جمرد كالم يف الهواء، 

و�سعارات تكتب على طبق من جليد، لتذوب 

�سريعاً حتى قبل انتهاء املوؤمترات الباهظة، 

تقدمي  وميكن  املنح،  جمع  اإىل  تهدف  التي 

ما  وع��ادة  املنوال،  هذا  على  الأمثلة  ع�سرات 

جتد الدول الكربى مربرات اأو ذرائع عديدة 

ل��ع��دم ال���وف���اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ووع���وده���ا التي 

من  الكثري  ت�سع  وه��ي  ال�سابق،  يف  اأطلقتها 

الأحيان  من  العديد  يف  ال�سيا�سية  ال�سروط 

قبل تقدمي اأي هبة اأو منحة.

على �سبيل املثال، بعد غزو اأفغان�ستان يف 

للدول  موؤمتر  عقد  جرى   ،2001 عام  نهاية 

كابل  حكومة  م�ساعدة  غ��ط��اء  حت��ت  امل��ان��ح��ة 

ت�سل  الآن مل  والإع��م��ار، حتى  الإمن���اء  على 

اأو تربعت  ت��ل��ك امل��ل��ي��ارات ال��ت��ي وع����دت ب��ه��ا 

بتقدميها الدول الكربى والهيئات واملنظمات 

تنتظر  التي  واأفغان�ستان  الدولية،  وامل�سارف 

منذ  املي�سرة  والقرو�ض  وامل�ساعدات  الهبات 

الفو�سى،  فيها  ودب��ت  ف��ق��راً،  ازدادت  �سنوات 

ومتزقت اإىل اأ�سالء قبلية، ومل تقطع بو�سة 

واحدة يف �سياق م�سروع اإعادة الإعمار.

كذلك الأم��ر، بعد غزو العراق يف مطلع 

ع���ام 2003 وت��ق��وي�����ض دول���ت���ه، دع���ت ال���دول 

ال���ك���ربى وال��ه��ي��ئ��ات وامل�������س���ارف وامل��ن��ظ��م��ات 

اإىل عقد  اجل��ن�����س��ي��ة،  امل���ت���ع���ددة  وال�����س��رك��ات 

خطة  خالله  اأطلقت  املانحة  للدول  موؤمتر 

واأدت  ك��الم بكالم،  اإىل  انتهت  اإع��م��ار،  اإع���ادة 

ونهب  ال�����س��رق��ات  وات�����س��اع  الفو�سى  دب  اإىل 

الر�سوة  تنويع م�سادر  ال��روات، من خالل 

درج���ة غري  اإىل  الف�ساد  وت��ط��ور  والرت�����زاق، 

م�سبوقة، ل تعرف كمية الأموال التي و�سلت 

اأو مل ت�سل، ولكن ما هو معروف، اأن العراق 

بعد الغزو انهار اقت�سادياً اأكر مما كان عليه 

و���س��ع��ه ق��ب��ل ال��غ��زو الأم���ريك���ي، والح��ت��الل 

اأ�سرف  الإعمار،  واإع��ادة  بالتنمية  الذي وعد 

م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى ال��ن��ه��ب وال�����س��رق��ة وت��ب��دي��د 

ال��دول الغنية  ال��روات، فالعراق يعترب من 

باملواد اخلام، ويقدر اإنتاجه من النفط اأكر 

من مليوين برميل يومياً، اأي ما يعادل 200 

بحاجة  لي�ض  فهو  وب��ال��ت��ايل  دولر،  مليون 

اإىل منح وم�ساعدات وهبات، بقدر ما يحتاج 

الإنتاج  ت�سبط  وحمرتمة،  عادلة  دول��ة  اإىل 

والتاأ�سي�ض،  ال��ب��ن��اء  لإع����ادة  ت��وزي��ع��ه  وت��ع��ي��د 

اأن ث��روة العراق واأم��وال��ه هدرت  وم��ا ح�سل 

اإىل اخل��ارج وتخزينه يف ودائع  ومت تهريبها 

وح�سابات م�سرفية �سخ�سية.

ال��ع��دوان  ل��ب��ن��ان، فبعد  واحل���ال عينه يف 

تداعت   ،2006 ع��ام  �سيف  يف  »الإ�سرائيلي« 

ال����دول ال��ك��ربى اإىل ع��ق��د م��وؤمت��ر يف روم��ا 

املانحة  ل��ل��دول  م��وؤمت��ر  اإىل  ث��م  مل�����س��اع��دت��ه، 

لدعمه  الفرن�سية  العا�سمة  يف   »3 »باري�ض 

الآن،  اإع��ادة ما دمرته احل��رب.. وحتى  على 

ل تزال مدن وقرى تنتظر الوعود التي مل 

التي  ال�سيا�سية  ال�سروط  تلك  ب�سبب  ت�سل، 

و�سعتها عوا�سم الغرب، ولو مل يبادر القليل 

م��ن ال����دول وال��ه��ي��ئ��ات امل��دن��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات 

وال�سخ�سيات  امل��ت��م��ول��ن  وب��ع�����ض  امل�ستقلة 

على تقدمي م�ساعدات وهبات، مل يكن لبنان 

ليتمكن من اإعادة الإعمار.

فوعود  الأم���ر،  يختلف  مل  فل�سطن  ويف 

ال�سلطة  ع��ل��ى  ال��ت��ي هطلت  امل��ان��ح��ة  ال����دول 

كثرية،  �سنوات  قبل  باري�ض  يف  الفل�سطينية 

ثم على قطاع غزة بعد احلرب »الإ�سرائيلية« 

التي  الأك��اذي��ب  كانت على هيئة   ،2008 ع��ام 

اأفغان�ستان  ح��دث يف  ما  غ��رار  على  ت�سوقها، 

2001، لكن يف  ال��ع��ام  ول��ب��ن��ان منذ  وال��ع��راق 

الق�سية الفل�سطينية، الوعد بامل�ساعدة لي�ض 

كامل�ساعدة، الوعد بالعمل من اأجل قيام دولة 

الفعل  عن  يختلف  للحياة  قابلة  فل�سطينية 

امل���ي���داين، وم���ا يح�سل ه��و ال��ع��ك�����ض مت��ام��اً، 

بتقدمي  الفل�سطينية  ال�سلطة  تعد  فالدول 

امل���ن���ح وال���ه���ب���ات وال���ق���رو����ض، ل��ك��ن��ه��ا تعطي 

ل�»اإ�سرائيل«  والع�سكرية  املالية  امل�ساعدات 

وال�ستيطان  الح��ت��الل  �سيا�سات  مل��وا���س��ل��ة 

ال�سكنية،  وال����وح����دات  امل�����س��ت��ع��م��رات  وب���ن���اء 

وال��غ��ارات  القد�ض،  يف  احلفريات  وا�ستئناف 

غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  ال�سفة  على  اجل��وي��ة 

وقتل الأبرياء وامل�ساكن واملحا�سرين.

اأن دعا �سندوق النقد الدويل  وقد �سبق 

اح��رتام وعودها بتقدمي  اإىل  املانحة  ال��دول 

دخل  التي  الفل�سطينية  لل�سلطة  م�ساعدات 

اقت�سادها يف مرحلة �سعبة.

بح�سب بع�ض التقارير الغربية ال�سادرة 

ح��دي��ث��اً، ف���اإن ال���دول الغنية، ت��وف��ر اأق���ل من 

ن�سف امل�����س��اع��دات ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ه��دت قبل 

ال���ب���ل���دان  اإىل  ب��ت��ق��دمي��ه��ا  ����س���ن���وات  ث���م���اين 

تنفيذ  اإمكانية  للخطر  يعر�ض  ما  النامية، 

على  م�ساعدتها  يف  واملتمثل  املعلن  ال��ه��دف 

 ،2015 ال��ع��ام  بحلول  اآف��ات��ه��ا  م��ن  التخل�ض 

وهي املهلة التي خ�س�ستها الكثري من الدول 

ملنح هباتها.

اإح�����س��اء  اأول  ويف  امل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 

الدول  بها  التي تعهدت  مف�سل لاللتزامات 

التنموية  ب��الأه��داف  ال��وف��اء  ب��ه��دف  الغنية 

اأن متو�سط امل�ساعدات التي  لالألفية، يتبن 

املئة  يف   0.28 ن�سبة  ميثل  دول��ة   22 قدمتها 

املعنية، وكانت  للبلدان  القومي  الدخل  من 

والرنويج  وهولندا  واللك�سمبورغ  الدمنارك 

وال�������س���وي���د ف��ق��ط ه���ي ال���ب���ل���دان ال���ت���ي وف��ت 

ن�سبة  رفع  املتمثل يف  الألفية،  اأه��داف  باأحد 

من  امل��ئ��ة  يف   0.7 اإىل  الإن�سانية  امل�����س��اع��دات 

دخلها القومي، وكان تقرير اأ�سدرته هيئات 

و�سندوق  ال���دويل  البنك  فيها  مب��ا  دول��ي��ة، 

الأداء  �سعف  اأن  م��ن  ح���ذر  ال����دويل،  ال��ن��ق��د 

اأ�سعار  بارتفاع  مقروناً  العاملي،  القت�سادي 

امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ط��اق��ة، ي��ه��دد بتقوي�ض 

والهبات  املنح  التقدم احلا�سل يف ما يخ�ض 

مطالبة  املانحة  ال��دول  اأن  علماً  الإن�سانية، 

بتوفري مبلغ 18 مليار دولر اأمريكي اإ�سايف 

خالل العامن املقبلن، حتى يتمكن املجتمع 

الدويل من الوفاء بالأهداف التنموية.

امل�������س���اع���دات  اأن  اإىل  الإ�������س������ارة   جت�����در 

وامل���ع���ون���ات ب���ن ال������دول، ق���دمي���ة ق����دم تلك 

واأن��واع��اً خمتلفة، وقد  اأ�سكاًل  تاأخذ  ال��دول، 

مي�سرة  ب�سروط  لكنها  قرو�ض،  �سكل  تاأخذ 

اأو م��ع��ون��ات مت��ن��ح م���ن دون م��ق��اب��ل،  ج�����داً، 

واملتقدمة  الغنية  ال���دول  م��ن  تن�ساب  وه��ي 

املعونات  اأهمية  وتزيد  النامية،  ال��دول  اإىل 

ال���دول���ي���ة بعد  ال���ع���الق���ات  الق��ت�����س��ادي��ة يف 

على  تقت�سر  تعد  ومل  وال���ث���ورات،  احل���روب 

اإىل  الأه��داف القت�سادية فقط، بل تعدتها 

ال�سيا�سية  والأه����داف  ال�سيا�سية،  الأه���داف 

اأخ��رى،  اإىل دول��ة  تختلف م��ن دول��ة مانحة 

وب��ال��ط��ب��ع ت��خ��ت��ل��ف الأه�������داف ب���ن ال���دول���ة 

مع  وت��خ��ت��ل��ف  امل�ستقبلة،  وال���دول���ة  امل��ان��ح��ة 

مرور الزمن وتغري الظروف..

ف���ف���ي م���رح���ل���ة م�����ا، ك���ان���ت امل�������س���اع���دات 

لكي تظل  ال���دول  لبع�ض  ت��ق��دم  الأم��ريك��ي��ة 

و�سوقاً  الإدارة  ل�سيا�سة  تابعة  ال��دول��ة  ه��ذه 

ل��ل�����س��ادرات الأم��ريك��ي��ة، وي��ظ��ل ه��ذا الهدف 

م�ستمراً وتقدم املعونات اأي�ساً لربط الدولة 

واقت�سادياً  �سيا�سياً  الغنية  بالدولة  الفقرية 
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ملف العدد

متوسط المساعدات 
التي قدمتها 22 دولة 
يمثل نسبة 0.28 في 
المئة من الدخل القومي 
للبلدان المعنية

امل�ساعدات  م��ن  دولر  مليار  اأرب��ع��ون 

مل�سر وتون�ض.. هذا ما اأعلنت عن تقدميه 

قمة »ال��ث��م��اين ال��ك��ب��ار« قبل ع��ام��ن، من 

قراراتهم،  يف  امل�ساركون  ي�سدق  اأن  دون 

بيانات  ف��ه��ن��اك  ل��ذل��ك،  امل���رء  يعجب  ول 

بع�سرات  مليئة  �سابقة  قمم  ع��ن  ���س��درت 

الذي  احل��رب  تتجاوز  مل  لكنها  املليارات، 

قيام  عن  قبل  من  اأعلن  فقد  ب��ه..  كتبت 

ي�سمى  م���ا  م���وؤمت���ر  ال���ك���ربى يف  ال������دول 

باري�ض،  يف  لأفغان�ستان«  املانحة  »ال���دول 

بتقدمي م�ساعدات تقدر ب�20 مليار دولر 

وتنميتها،  اأفغان�ستان  اإعمار  اإع��ادة  لدعم 

�سيئاً من ذلك مل يتحقق، ومازالت  لكن 

اأف��غ��ان�����س��ت��ان غ��ارق��ة يف ال��دم��ار واخل���راب 

والإبادة، التي ميار�سها عليها حتى اليوم 

بقيادة  الع�سكري  الكربى  ال��دول  حتالف 

وا�سنطن.

مساعدات كـاذبــة
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وثقافياً وتكنولوجياً، وللمحافظة على نفوذ 

الدول الغنية وترويج اأيديولوجيات �سيا�سية 

الدول  ل�سادرات  اأ�سواق  واإيجاد  واقت�سادية، 

امل��ان��ح��ة، وع���ن ط��ري��ق ذل���ك، ت�����س��رتد ال���دول 

ت�سرتط  حيث  املعونات،  قيمة  اأغلب  املانحة 

ال����دول����ة امل���ان���ح���ة ع��ل��ى ال����دول����ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ة 

للمعونة �سراء ما يلزمها من �سلع وخدمات 

من الدولة املانحة.

ك��م��ا ت�����س��ت��خ��دم ال������دول ال��ن��ام��ي��ة امل��ن��ح 

وامل��ع��ون��ات يف ح���ال و���س��ل��ت اإىل ي��ده��ا ومل 

للتنمية  برامج  و�سولها، يف حتقيق  يتعذر 

يف  العجز  ملواجهة  اأو  النمو،  م��ع��دل  ورف���ع 

ال��ف��ج��وة بن  ل�سد  اأو  امل��دف��وع��ات،  م��ي��زان 

املطلوبة  وال�ستثمارات  املحلية  الّدخ��ارات 

ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع���دل ال��ن��م��و امل���ط���ل���وب، وع��ل��ى 

ا�ستقبلتها  ال��ت��ي  امل��ع��ون��ات  ���س��خ��ام��ة  رغ���م 

م�سر  مثل  اأخ����رياً،  العربية  ال���دول  بع�ض 

ال�سعب  ف��اإن  الأخ��رية،  ال�سنوات  واليمن يف 

�سئياًل  اإيجابياً  م���ردوداً  اإل  لها  يلم�ض  مل 

ج����داً، وم������ردوداً ���س��ل��ب��ي��اً ك��ب��رياً ج����داً، منه 

الف�ساد  يف  وا�ستخدامها  قيادات  ا�ستقطاب 

ال��ق��رار،  والإف�����س��اد وال��ت��اأث��ري على متخذي 

وهكذا ت�سبح بع�ض الدول خمرتقة جميع 

طريق  وعن  وغريها،  باملعونات  امل�ستويات 

اجلمعيات وبعيداً عنها ويف جمالت قد ل 

تخطر على بال البع�ض. 

الإع������الن عن  ي��ت��م  اأن  ال����واق����ع، وم����ا  يف 

تنهال  ما، حتى  لبلد  القت�سادية  املوؤمترات 

اخليالية  املالية  املبالغ  ب��اأح��ج��ام  التوقعات 

تاأثري  �سيكون  وك��ي��ف  ر���س��ده��ا،  �سيتم  ال��ت��ي 

ه���ذه امل��ب��ال��غ ع��ل��ى ال��و���س��ع ال��ع��ام يف ال��دول��ة 

امل�ستهدفة باملنح، من حيث التطوير والتنمية 

اأو  القت�سادية  الأزم���ة  وانتهاء  والرفاهية 

ب�ساأن  تتكرر  ال��دول  �سكاوى  لكن  ال�سيا�سية، 

م�����س��األ��ت��ي ت��وق��ع وك���ف���اءة امل�����س��اع��دات، بقدر 

اإن�سانية  جهات  وهناك  بكمياتها،  تتعلق  ما 

متزايدة ت�ستهدف جعل امل�ساعدات ملمو�سة 

ب�سورة اأو�سع، وكذلك جعلها اأعلى كفاءة. 

بو�سول  يتعلق  هناك م�ساكل عدة يف ما 

املنح وامل�ساعدات اإىل الدول النامية، تت�سمن 

امل�����س��اع��دات  ك��م��ي��ة  م��ع��رف��ة  الأوىل  امل�����س��ك��ل��ة 

اإىل عمليات نقل حقيقي  التي تتحول فعاًل 

لالأموال، بدًل من اأن تكون جمرد ممار�سات 

ح�������س���اب���ي���ة، ف����ال����زي����ادة امل�����س��ج��ل��ة يف ح��ج��م 

امل�ساعدات الدولية من 57.5 مليار دولر اإىل 

77.8 مليار دولر خالل العقد املا�سي مثاًل، 
حت��دث  ال��ت��ي  الآث�����ار  اإىل  معظمها  يف  ت��ع��ود 

ج��راء ِه��ب��ات الإع��ف��اء م��ن ال��دي��ون، وب��ال��ذات 

فيما يتعلق بنيجرييا والعراق، ويعد الإعفاء 

بالن�سبة لدافعي  ن�سبياً  الديون رخي�ساً  من 

ال�����س��رائ��ب، ك���ون ال��ق��ي��م��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��دْي��ن 

ب�سورة عامة اأقل بكثري من قيمته ال�سمية، 

تتم  ال�����س��داد  م��ن عمليات  ق��ل��ي��اًل  ع����دداً  لأن 

م�سابهة،  وب�سورة  اأ�سا�ساً،  متت  اإذا  بالفعل، 

جند اأنها ت�سكل يف الغالب جمرد فرق �سئيل 

يف الدخل احلقيقي للدول املحتاجة للهبات، 

طاملا ل تتم خدمة الدين.

اأن الأم�������وال احل��ق��ي��ق��ي��ة امل��ق��دم��ة  ع��ل��م��اً 

ل���ل���دول ال��ف��ق��رية مل ت���زد ك���ث���رياً يف ال��ف��رتة 

عينها، على �سبيل املثال، فاليوم وبعد مرور 

الثماين  جمموعة  دول  ت��زال  ل  �سنوات،   8
الوفاء  للغاية عن  بعيدة  الكربى  ال�سناعية 

بامل�ساعدات التي تعهدت بها يف قمة ا�سكتلندا 

عام 2005.

لقد األقى ممثلو الدول »الكبار« البيانات 

ال��دولرات من  التي حتمل مليارات  الرنانة 

امل�ساعدات ملقاومة الفقر واجلوع  يف العامل، 

�سيئاً  ول��ك��ن  ف��ي��ه،  املت�سببن  اأول  م��ن  وه���م 

الذين  للجوعى  ي�سل  مل  املليارات  تلك  من 

ما  اإىل  اليوم  و�سلت  اأعدادهم، حتى  تتزايد 

األ  ينبغي  هنا  ومن  جائع،  مليار  من  يقرب 

امل�����س��اع��دات، ول  ت��ل��ك الأرق�����ام م��ن  تخدعنا 

تغريت  الكربى  ال��دول  اأن  اأوه���ام  تغرقنا يف 

اأو غريت من �سيا�ساتها املجحفة، واأ�سبحت 

ال��ه��ب��ات تتقاطر  وال��رغ��ب��ة يف منح  ال��رح��م��ة 

منها حيال الدول املاأزومة، لقد داأبت الدول 

الدعائية فيما يتعلق  البيانات  الكربى على 

الأخ���رى،  ل��ل��دول  تقدمها  التي  بامل�ساعدات 

وعندما  الإ���س��الم��ي،  ال��ع��امل  دول  خ�سو�ساً 

ت�����س��دق يف وع���وده���ا، ف����اإن ت��ل��ك امل�����س��اع��دات 

الدول  �سيادة  من  وتنق�ض  م�سروطة،  تكون 

بعيداً  نذهب  ول  القرار،  اتخاذ  وحريتها يف 

يف هذا ال�سدد، ففي اإحدى القمم الأخرية، 

اأ����س���ار ال��رئ��ي�����ض  الم���ريك���ي ب�����اراك اأوب���ام���ا 

يف م��ع��ر���ض وع����ده ب��دع��م ال��دول��ت��ن م�سر 

اأ�سار  ال���دولرات،  مليارات من  بعدة  وتون�ض 

الدميقراطيات  لدعم  ه��ي  امل��ل��ي��ارات  اأن  اإىل 

�سيتم  اجت����اه  اأي  يف  ن����دري  ول  اجل���دي���دة.. 

����س���خ ه�����ذه الأم���������وال ل���ل���دول���ة، ه����ل ل��دع��م 

املجتمع  ملنظمات  اأم  اجل��دي��دة،  احل��ك��وم��ات 

حدث  كما  املتحدة  للوليات  املوالية  امل��دين 

يف دول اأخرى؟ والأمر نف�سه تكرر مع اإعالن 

البنك الدويل �سخ ما يقرب من 6 مليارات 

ب�����س��رط م��وا���س��ل��ة  ل��ل��دول��ت��ن، ول��ك��ن  دولر 

وهي  والقت�سادية..  ال�سيا�سية  الإ�سالحات 

عزم  اإىل  ت�سري  ومطاطة  ف�سفا�سة  كلمات 

ال�����دول ال���ك���ربى و���س��ن��دوق ال��ن��ق��د وال��ب��ن��ك 

ال���دول���ي���ن، وه���م���ا وج���ه���ان ل��ع��م��ل��ة واح����دة 

وال��ق��رار  ال�سيادة  مت�ض  ���س��روط��اً  بتكبيلهما 

الوطني، وقد حذر بع�ض اخلرباء يف الغرب 

ك��اًل م��ن م�سر وت��ون�����ض م��ن احل�����س��ول على 

ال����دويل، باعتباره  ال��ن��ق��د  ق��رو���ض ���س��ن��دوق 

كانت  التي  املالية  ال�سيا�سات  يف  الأداة  ميثل 

خالل  العربيتن  ال��دول��ت��ن  اإف��ق��ار  يف  �سبباً 

مبارك  ح�سني  املخلوعن  الرئي�سن  حكمي 

وزين العابدين بن علي، واإن تلك امل�ساعدات 

�ست�سع البلدين يف قف�ض �سيا�سات اقت�سادية 

ل ميكن تغيريها لفرتة طويلة. 

هناء عليان
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فــــــي ســـــــوريــــــــة
حال امل�ساعدات الوهمية يتكرر اليوم مع من يطالب بتقدمي املنح لالجئن ال�سورين حول العامل، 

وطالب البع�ض املوؤمتر الدويل لالجئن ال�سورين يف الكويت بتقدمي الدعم ال�سروري للنازحن يف 

الكارثة  اإىل م�ستوى  اليوم ي�سل  الداخل والالجئن يف اخلارج بطريقة كافية ووافية، لأن ما يح�سل 

الإن�سانية، م�سريين اإىل اأنه يف �سورية ثالثة مالين �سخ�ض يواجهون اجلوع، ويف اخلارج احلال اأ�سبحت 

ماأ�سوية، اإذ هناك اأكر من مليون �سوري باتوا لجئن يف دول اجلوار، داعن الدول املانحة اإىل تقدمي 

الإعالمية  الت�سريحات  لي�ض  اليوم  اإىل م�ستحقيها، فاملطلوب  الالزمة عرب جهات تو�سلها  امل�ساعدات 

والإعالن عن مبالغ خيالية واأرقام فلكية، بل التنفيذ.

خطة  �سمن  دولر  مليون   519 مبلغ  ال�����س��وري  النظام  مبنح  ق���راراً  املتحدة  الأمم  ات��خ��ذت  ك��ذل��ك 

ال�ستجابة للم�ساعدات الإن�سانية ل�سوريا، التي اأطلقتها بتاريخ 19 كانون الأول 2012، وت�ساءل البع�ض: 

»هل �ست�سل هذه امل�ساعدات فعاًل اإىل اأهلنا واإىل املحتاجن احلقيقين يف الداخل ال�سوري«، خ�سو�ساً 

اأن الأرقام التي اأعلن عنها مل�ساعدة النازحن والالجئن ال�سورين يف موؤمتر اأ�سدقاء �سورية، بالإ�سافة 

اإىل موؤمترات اأخرى، مل ينفذ منها �سيء، ومل ت�سل حتى اللحظة، واملطلوب الإيفاء باللتزامات ال�سابقة 

بدًل من اإعطاء التزامات اإيجابية.
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حــــــرب غــــــزة
ال�سيخ امل�سرية عقب احلرب »الإ�سرائيلية« على غزة بن  اإعمار غزة الذي عقد يف مدينة �سرم  اإع��ادة  اأعلن موؤمتر 

كانون الأول من العام 2008 وكانون الثاين من العام 2009، عن ر�سد اأكر من 5 مليارات دولر لإعمارها، ومل ي�سلها 

من تلك املليارات دولر واحد حتى اليوم..



لي�س »�لإخو�ن �مل�صلمون« يف م�صر �أول 

�ل�صلطة  بجحيم  وين�صدم  ي�صطدم  م��ن 

�أن���ه���ا نعيم  ي��ظ��ن  ك����ان  �أن  ب��ع��د  و�حل���ك���م، 

و���ص��م��ن وع�����ص��ل ل��ط��امل��ا ُح�����ص��د �حل��اك��م��ون 

عليهم، بل �صبقهم �إىل ذلك كثريون دفعو� 

ث��م��ن ره��ان��ات��ه��م غ���ري �ل�����ص��ح��ي��ح��ة �ل��ت��ي 

�أن �حلكم م��ع �حل��ف��اظ على  ���ص��ّورت لهم 

ح��ب �لنا�س وولئ��ه��ا لي�س ج��ّن��ة  م��ن ن��ار، 

وبات و��صحاً �أن حكم »�لإخ��و�ن« يف م�صر 

�ملعار�صة  يتوقع هذ� �حلجم من  مل يكن 

�ل�صيا�صية و�ل�صعبية ملا يعتربه �ملعار�صون 

ق��َب��ل  م���ن  لل�صلطة  و�ح���ت���ك���ار�ً  ����ص��ت��ئ��ث��ار�ً 

»�لإخ��و�ن«، و�صعي حثيث منهم ل�»�أخونة« 

موؤ�ص�صات �لدولة �مل�صرية، مبا يجعل من 

تد�ول �ل�صلطة حلماً �صعب �لتحقيق.

�مل�صرية  �لثورة  �إن  ر�ً  مكرَّ قوًل  �أ�صبح 

ح�صني  �ل�صابق  �لرئي�س  حكم  نظام  �صد 

�أو  ب���رن���ام���ج  دون  م���ن  �ن��ط��ل��ق��ت  م���ب���ارك 

ما  عمادها  بانتفا�صة  �أ�صبه  كانت  قيادة؛ 

فيها  تقاطع  �لفي�صبوك«،  »���ص��ب��اب  �ُصمي 

�لجتماعية  �ملطالب  مع  �لتوريث  رف�س 

�لقمعي،  �لنظام  من  و�لتذمر  و�حلياتية 

ل��ذل��ك �ق��ت�����ص��رت ���ص��ع��ار�ت��ه��ا ع��ل��ى »خ��ب��ز، 

حرية، عد�لة �جتماعية«، ومل ترفع �صقف 

مطالبها.

ويف حني كانت �جلموع �مل�صرية تقدم 

�ل�����ص��ه��د�ء يف م��ي��ادي��ن �مل���دن و�مل��ح��اف��ظ��ات، 

وبط�صها،  �لأم���ن  �أج��ه��زة  �صطوة  وج��ه  يف 

ك��ان��ت �ل��ت��دخ��ات �خل��ارج��ي��ة، �لأم��ريك��ي��ة 

و�ل���ع���رب���ي���ة �ل��ن��ف��ط��ي��ة خ�����ص��و���ص��اً، ت��ب��ذل 

ك���ل ج��ه��ده��ا حل��م��اي��ة ن��ظ��ام م���ب���ارك من 

�ل�صخ�س  حماية  �لهدف  فكان  �ل�صقوط، 

م�صتحيل،  ذل���ك  �أن  ت��ب��ني  وع��ن��دم��ا  �أوًل، 

ج���رى �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة �ل��ن��ظ��ام، مع 

�لقبول بتغيري و�جهته.

»�لإخو�ن« �أنف�صهم يقّرون �أنهم لي�صو� 

�إليها  �ن�صمو�  بل  بد�ية،  �لثورة  من فّجر 

�ل�صيا�صية،  و�لأح����ز�ب  �ل��ق��وى  بقية  مثل 

كما �أن »�لإخو�ن« مل يفوزو� يف �لنتخابات 

�لرئا�صية باأ�صو�تهم وحدهم، وبات �صائعاً 

�حل��دي��ث ع��ن »�مل�����ص��ري �ل���ذي ع�صر على 

ن��ف�����ص��ه ل��ي��م��ون��ة و�ن��ت��خ��ب م��ر���ص��ي« لي�س 

ت��اي��ي��د�ً ل������»�لإخ�����و�ن«، ب��ل م��ن��ع��اً ل��و���ص��ول 

مر�صح نظام مبارك �أحمد �صفيق �إىل �صدة 

�لرئا�صة.

�ملنتف�صني،  م��وج��ة  »�لإخ�������و�ن«  رك���ب 

وف���ي���م���ا ك�����ان »����ص���ب���اب���ه���م« ي��ن�����ص��م��ون �إىل 

»�صيوخهم«  ك��ان  �لتحرير،  ميد�ن  ح�صود 

�صليمان،  ع��م��ر  م��ب��ارك  ن��ائ��ب  ي��ف��او���ص��ون 

وب������ني م���ف���او����ص���ة يف �ل�����د�خ�����ل و�أُخ��������رى 

يف �خل������ارج، ق����رر »�لإخ���������و�ن« �ل���ص��ت��ئ��ث��ار 

يف  معهم  ت�صارك  من  و��صتبعاد  بال�صلطة، 

�لثورة وتقدمي �لت�صحيات، وباتت �صعار�ت 

�لثورة �لتي �صدحت يف �مليد�ن غريبة من 

�حلكم، و�إذ� مبطلب �خلبز ُيرتجم �إ�صر�ر�ً 

ومن  �ل����دويل«  »�ل��ب��ن��ك  م��ن  �لت�صّول  على 

غربية،  �أم  ك��ان��ت  عربية  �ل��د�ئ��ن��ة،  �ل���دول 

يتحّكم  �ل��ذي  �لر�أ�صمايل«  »�لعقل  وظهر 

ب��ف��ك��ر »�لإخ�������و�ن« �لج��ت��م��اع��ي يف �أو���ص��ح 

����ص���وره، م���ن خ���ال م���ا ���ص��م��ي »�ل�����ص��ك��وك 

منها  ب��ريء  �لإ���ص��ام  وطبعاً  �لإ�صامية«، 

�مل���ز�د�ت  يف  م�صر  فبيع  وتف�صيًا،  جملة 

عمًا  ل��ي�����س  وم�صتقبلها  �إر�دت���ه���ا  وره����ن 

وطنياً يف حده �لأدنى، و�لإ�صام نزل على 

�لفقري، ومل ينزل  �لأم��ي  �لر�صول  حممد 

على �أغنياء قري�س ول على �صادتها.

�ل�صعبي  �حل���ر�ك  خ��ال  م��ن  �لو��صح 

�أن  و�ملت�صاعد،  �مل�صتمر  �ل��ث��وري  �مل�صري 

�مل�����ص��ري��ني ل ي���ري���دون �إل���غ���اء »�لإخ������و�ن 

يرف�صون  لكنهم  �ملعادلة،  من  �مل�صلمني« 

ن��ظ��ام��ه��م »�لإل����غ����ائ����ي«، وُي��ط��ل��ق��ون �لآن 

ث��ورت��ه��م �حل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه�����د�ف 

�ل���ك���ربى، ف��ه��م ي���ري���دون �إق���ام���ة �ل��ن��ظ��ام 

نظام  ب���ه؛  ح��ل��م��و�  ط��امل��ا  �ل���ذي  �ل�صيا�صي 

قائم على �صلطة �ل�صعب عرب �لنتخابات 

وت��د�ول �ل�صلطة، ي�صتمد قوته من �صعبه 

ل من ر�صى �لأمريكيني، ول �أمر�ء �لنفط 

و�لغاز، و�أن يت�صارك جميع �مل�صريني حكم 

بع�صهم  يتقبلو�  و�أن  وخ��دم��ت��ه،  ب��ل��ده��م 

�ل��ب��ع�����س، ب���ع���ي���د�ً ع���ن �ح���ت���ك���ار �ل�����ص��ل��ط��ة 

و�ل�صتئثار بها، لكن يبدو �أن هذه �ملطالب 

على ب�صاطتها فوق ق��درة »�لإخ���و�ن« على 

تقبل  ل  ل��ل��ح��ك��م  روؤي���ت���ه���م  لأن  ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا، 

بتد�ول  فكيف  �لدميقر�طية،  فكرة  حتى 

�ل�صلطة؟

ومم��ا ي�صّعر �خل��اف ب��ني »�لإخ����و�ن« 

�لوعود  يف  �أ�صرفو�  �أنهم  عد�هم،  ما  وك��ل 

تنّكرو�  ث��م  �ل�صلطة،  �إىل  و�صولهم  قبل 

على  مر�صي  ت��رّب��ع  بعد  �ل��وع��ود  تلك  لكل 

�أنهم يف نهجهم �لإلغائي  �لكر�صي، ون�صو� 

�إىل كل من يحمل م�صروعاً  ُي�صيئون  هذ� 

�إلغائياً،  �إ�صامياً، و�لإ�صام مل يكن يوماً 

ب��دل��ي��ل �أن���ه ح�صن وح��م��ى �أب��ن��اء �لأدي����ان 

و�لر�صالت �ل�صابقة، و�صّم �جتهاد�ت �صتى 

�أنتجت مذ�هب متعددة.

���ص��ر�ع  �أن  »�لإخ������و�ن«  ين�صى  ك��ذل��ك، 

�أ�صقط  �مل�صريني مع نظام ح�صني مبارك 

ح��و�ج��ز خ��وف��ه��م، وب��ال��ت��ايل ف���اإن نزولهم 

�ل�����ص��ل��ط��ة  �ل�������ص���ارع رف�������ص���اً لح���ت���ك���ار  �إىل 

�أن يرت�جع، وعلى  �لإلغاء ل ميكن  ونهج 

»�لإخ���و�ن«  ف��اإن ت�صّلب  �لعك�س من ذل��ك، 

يدفع �لقوى �ل�صيا�صية �لأخ��رى �إىل رفع 

�صقف �صعار�تها �إىل حد �ملطالبة باإ�صقاط 

مر�صي، فهل �صيقبل »�لإخو�ن« بالتعددية 

معه يف  ت�صاركو�  وم�صاركة من  �ل�صيا�صية 

�صيدفعون  �أم  و�حل��ك��م،  �ل�صلطة  �مل��ي��د�ن، 

ب��اأح��ادي��ت��ه��م م�����ص��ر �إىل ه���اوي���ة �ل�����ص��ر�ع 

�لأهلي �لذي ل ُيعرف مد�ه؟

عدنان ال�ساحلي

مل يكد مي�صي عامان على �نطاقة »�لثور�ت« يف �لعامل �لعربي، حتى بد�أت �خليبة 

و�لإحباط يلفان �ل�صعوب �لعربية �لتي �نتف�صت مطالبة بتغيري �صيا�صي، وكر�مة وعنفو�ن 

وعد�لة �جتماعية.

بالتفاوؤل،  �لعرب  من  كثري�ً  �أ�صاب  قد  ملونة،  �صلمية  ث��ور�ت  �ُصمي  قد  ك��ان  ما  ولعل 

معتربين �أنه حان وقت �لنهو�س �لعربي، و�أن �صحوة عربية قادمة �صتدفع �لعامل �لعربي 

�لتقدم و�لدميقر�طية و�ل�صري يف ركب �حل�صارة ل حمالة، ولكن �لعرب مبعظمهم  �إىل 

به  قام  و�تعظو� مما  لقر�أو�  �صبقهم، ولو فعلو�  يتعظون من جت��ارب من  ي��ق��ر�أون، ول  ل 

�أو قبلها بتغذية �لقتل و�لتطهري  �لغرب يف �لبلقان يف مطلع �لقرن �حلادي و�لع�صرين، 

�لعرقي و�لإباد�ت يف حروب �لنف�صال �أو �ل�صتقال يف �أوروبا �ل�صرقية �لتي ح�صلت على 

�إثر �نهيار �لحتاد �ل�صوفياتي يف �لت�صعينات.

�ليوم قد يعمد ل�صتعمال  �أن �لغرب  �لتاريخية �حلديثة، جند  و�تعاظاً من �لتجارب 

�لأ�صلوبني معاً يف �ملنطقة �لعربية �لتي حان دورها، بعدما �صبعت �أوروبا �ل�صرقية و�لبلقان 

ات �صيا�صية وثور�ت �صميت على �أ�صماء زهور وورود، فبعد �حلرب �لتي  تقتيًا وعنفاً وخ�صّ

ميلو�صيفيت�س،  �ل�صابق  �لرئي�س  لإز�ح��ة  يوغو�صافيا  على  �لأطل�صي  �صمايل  حلف  �صّنها 

قامت ثورة د�خلية عرفت ب�ا�صم »�لثورة �لقرنفلية«، تلتها ثورة يف جورجيا عرفت ب�»ثورة 

�لورود« �أز�حت �إدو�رد �صيفاردنادزه من �حلكم و�أحلت حمله ميخائيل �صاكا�صفيلي �ملو�يل 

للغرب، ويف �أوكر�نيا قامت »�لثورة �لربتقالية« �لتي �أحلت حليف �لغرب فيكتور يو�صنكو 

مكان فيكتور يانوكوفيت�س �ملح�صوب على مو�صكو، �أما يف لبنان، فقد �أطلق �لرئي�س جورج 

بو�س على �لتظاهر�ت �لهائلة �لتي قامت �صد �لوجود �ل�صوري على �إثر �غتيال �لرئي�س 

رفيق �حلريري ��صم »ثورة �لأرز«، لكن مو�زين �لقوى مل ت�صمح ببقاء حلفائه يف �حلكم ول 

باإ�صقاط خيار �ملقاومة يف لبنان.

�لعربي  �لعامل  يف  به  يقوم  �أن  بو�س  �أر�د  �لتي  �لدومينو  �صيا�صة  خيار  و��صحاً  وك��ان 

باأن �لدول �ملجاورة للعر�ق �صت�صقط تتابعاً، و�أن �نهيار حكم  بعد �حتاله �لعر�ق، متنبئاً 

ديكتاتوي يف دولة ما، �صيوؤدي �إىل �صقوط �لآخرين ور�ءه كما �أحجار �لدومينو. 

�أن يحققه بو�س بالحتال �لع�صكري و��صتخد�م �لقوة �ل�صلبة، قرر  وما مل ي�صتطع 

�لأمريكيون حتقيقه با�صتخد�م ما كان قد متت جتربته �صابقاً يف �أوروبا �ل�صرقية، فتّمت 

»�لثور�ت« �لعربية و�لتي، ل�صخرية �لقدر، كانت نتيجتها - وب�صرعة قيا�صية - متاماً كما 

�لتي  �ملعار�صات  ومن  نتائجها  من  �صعبي  �إحباط  �لبلقان:  يف  �مل�صطنعة  �لثور�ت  نتيجة 

�لإقليمية  �مل��ج��ري��ات  على  �ل�صيطرة  على  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ق��درة  وع��دم  �حل��ك��م،  �إىل  و�صلت 

و�لد�خلية ملنطقة �لثور�ت، ما جعل �لرو�س ي�صقطون �حللم �جلورجي بال�صربة �لقا�صية، 

و�صعوب �لبلقان تعيد �إ�صقاط »�لثو�ر« يف �صناديق �لقرت�ع، وتعيد رموز �حلقب �ل�صابقة 

�ملتحالفة مع �لرو�س من باب �لنتخابات �لعري�س.

وكما يف �أوروبا �ل�صرقية، كذلك يف �لعامل �لعربي، وبعد ف�صل مبكر لثو�ر مفرت�صني 

�أن يعتمد �لغرب �لأ�صلوب �لآخر �لذي  مّت تن�صيبهم بدعم خارجي، بات ُيخ�صى �لآن من 

�أثبت جناعته يف تفتيت دول �لحتاد �ل�صوفياتي �ل�صابقة و�إ�صعافها و�إنهاكها، وهو تعزيز 

�لنزعات �لنف�صالية و��صتثمار �لتطرف �لأ�صويل �لديني يف حروب تطهري عرقي وديني 

ومذهبي ما ز�لت تد�عياته �إىل �لآن.

وهكذ� �إذ�ً، وبعد �صنتني من �إطاق �صر�رة �ملظاهر�ت �لعربية وحماولت �لتغيري، يبدو 

�أن �لثور�ت �مللونة �أو �ملخملية �ل�صلمية مل تثبت جناعتها، وقد نكون من �لآن ف�صاعد�ً �أمام 

�صي�صعف �جلميع، ويفتت  �لذي  و�لعرقي  �لطائفي  �لعنف و�لقتتال  م�صهد خمتلف من 

�لدول �لعربية، كما مّت تفتيت يوغ�صافيا �ل�صابقة �إىل دويات طائفية تتناحر فيما بينها، 

�أو �لتعاون، تتبعه حماكم جنائية دولية تكمل ما عجز  وتعي�س حقد�ً مينعها من �لتقدم 

�إىل  �إي�صال حلفائهم  �لأمريكيون  �لتي مل ي�صتطع  �لدول  �أن يفعله، ففي  �مليد�ن و�لقتل 

�حلكم، تقوم �ملحاكم �لدولية بهذ� �لدور، فتكون بديًا عن تدخل ع�صكري مكلف لإز�حة 

�ملناوئني وفر�س حكام تابعني لاإد�رة �لأمريكية.

هو تاريخ حديث، مل ميّر �لزمن عليه بعد، وما ز�لت تفا�صيله و�أهو�ل جمازره ماثلة 

لغاية �لآن، ومل تزل �آثار �لتهجري و�ملذ�بح �لطائفية و�لدينية و�لإباد�ت تخرتق بنية �أوروبا 

�ل�صرقية بكاملها ومتنعها من �أن ت�صّكل بيئة �صحية للتقدم �أو �لعي�س ب�صام وتعاون، وهو 

ما ُيخطط ملنطقة �أخرى من �لعامل، �لتي ير�د لها �أن تعي�س حروب �لآلهة على �لأر�س، 

وتعي�س �لتطهري و�لإباد�ت و�جلر�ئم با�صم �لدين، �إىل �أن تتفتت كما تفتتت دول �لبلقان 

قبلها، فت�صبح �إمكانية �خرت�قها �أ�صهل، وميكن �صم بع�س دولها �لنف�صالية �إىل �أحاف 

عد�ئية ت�صتخدم يف تهديد جري�نها �أو �إخوتها �لذين �أ�صبحو� جري�نها - �لأعد�ء.

ليلى نقوال الرحباين
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مـصــــر تــطـــلــق ثــــورتــهـــــا الـحـقـــة.. 
و»اإلخوان« يكتشفون »جحيم السلطة«

قو�ت �لأمن 

�مل�صرية 

ت�صحل �ملو�طن 

حمادى �صابر 

)�أ.ف.ب.(
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الـعـرب.. مــن الـثـورات إلــى التـفـتـيت؟



�حلرب  منذ  �لقتل  طو�حني  تتوقف  مل 

�ل��ع��ر�ق��ي��ة - �لإي��ر�ن��ي��ة؛ ح��ني دخ���ل �ل��ع��ر�ق 

بتخطيط �أمريكي وتو�طئ عربي - خليجي 

ح�صدت  �لتي  �لقتل  ومذ�بح  �لنار  د�ئ��رة  يف 

�ل��ق��ت��ل��ى و�جل���رح���ى وم��اي��ني  �آلف  م���ئ���ات 

�لأر�مل و�ليتامى، وما لبث غزو �لكويت �أن 

�صاعف �مل�صكلة وز�د �أعد�د �لقتلى و�ليتامى، 

م�صافاً �إليها �حل�صار �لقت�صادي ومنظومة 

�أم���و�ل  �ل��ت��ي نهبت  �ل��غ��ذ�ء«  »�ل��ن��ف��ط مقابل 

�ل��ع��ر�ق وع��م��م��ت �ل��ف�����ص��اد، و�أرج��ع��ت��ه ع��ق��ود�ً 

�إىل �لور�ء، وما بني �حلروب كانت طو�حني 

�ل��ت��ي مار�صها  �ل��ق��ت��ل و�ل�����ص��ج��ن و�ل��ت��ه��ج��ري 

�صد�م تفتك بال�صعب �لعر�قي �ملظلوم.

�حلرب  على  �صد�م  �لأمريكيون  حّر�س 

���ص��د �إي������ر�ن و���ص��ّج��ع��وه ع��ل��ى غ����زو �ل��ك��وي��ت 

و�صاعدوه على ظلم �صعبه ثم جاوؤو� ميثلون 

دور »�مل����اك �مل��خ��ّل�����س« ل��ل�����ص��ع��ب، ف��ت��ز�ي��دت 

�أعد�د �لقتلى، ومت تخريب �لعر�ق.

وح�س  و�أفلتو�  �لعر�ق  �لأمريكيون  نهب 

�ل��ف��ت��ن��ة �مل��ذه��ب��ي��ة و�ل��ط��ائ��ف��ي��ة و�ل��ق��وم��ي��ة 

لتفجري �ملجتمع �لعر�قي ووحدته، و�أدخلو� 

�لتكفرييني من »�لقاعدة« و�أخو�تها، و�صارت 

�لنظام  و�أُ�ص�س  �صائعة،  �ملذهبية  م�صطلحات 

�ل��رئ��ا���ص��ة  م��ذه��ب��ي:  �أ���ص��ا���س  ع��ل��ى  �ل�صيا�صي 

ل����اأك����ر�د، و�حل���ك���وم���ة ل��ل�����ص��ي��ع��ة، و�مل��ج��ل�����س 

�ملوحدة  �لع�صائر  �لنيابي لل�صنة.. و�نق�صمت 

وب�����رزت �أق��ال��ي��م �ل��ك��ون��ف��در�ل��ي��ة، وت��اأ���ص�����ص��ت 

�مللي�صيات للدفاع عن �لنف�س، لأن �لأمريكي 

من  �لعر�قي  �جلي�س  �صطب  �أن  بعد  �ملحتل 

�ن��ع��د�م  �لأب����دي بحجة  �ل��ب��ق��اء  �أر�د  �ل��وج��ود 

�لأم����ن، ف��اأف��ل��ت �لفتنة م��ن ع��ق��ال��ه��ا، و�أع���اد 

�ملذ�بح و�ل�صيار�ت �ملفخخة �إىل �ل�صاحة.

�ل������ع������ر�ق ُي�����ع�����دم ث���ان���ي���ة وي������������وؤدَّب م��ن 

ج����ري�ن����ه )�مل����ل����وك و�لأم�����������ر�ء( خ����وف����اً م��ن 

ت�����ص��ل��ل �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة م����ن ح��������دوده �إىل 

ف�صائياتها  ت�����ص��دح  �ل��ت��ي  �خل��ل��ي��ج،  ���ص��اح��ات 

ب���ال���دمي���ق���ر�ط���ي���ة وت���������وزع �أم�����و�ل�����ه�����ا ع��ل��ى 

و»�ل�صلفيني«  �ل��ن�����ص��رة  وج��ب��ه��ة  »�ل��ق��اع��دة« 

دعماً  م���ايل..  ويف  وليبيا،  وتون�س  م�صر  يف 

�ملمالك  دخ��ول  من  �ملمنوعة  للدميقر�طية 

و�لإمار�ت.

�أُعلنت �حلرب ثانية على �لعر�ق لأن فيه 

�إي��ر�ن، ومل تفتح حدودها  حكومة ل تعادي 

ل��اإره��اب��ي��ني �لأج���ان���ب ل��ت��خ��ري��ب ���ص��وري��ة، 

لكن  م�صترتة..  مذهبية  بعناوين  ذلك  وكل 

�أردوغ��ان »�ل��و�يل« �لرتكي �ل��ذي يرفع ر�ية 

�صورية  يف  �ل�صنة  �أه��ل  حماية  ��صمها  خادعة 

و�ل����ع����ر�ق.. مل����اذ� مل ي��دع��م �أه����ل �ل�����ص��ن��ة يف 

ن�صرة  ع��ن  ل�صانه  �بتلع  ومل���اذ�  �أفغان�صتان؟ 

عاقات  يقيم  ومل���اذ�  م���ايل؟  يف  �ل�صنة  �أه���ل 

�أهل  تقتل  �لتي  »�إ�صر�ئيل«  مع  ��صرت�تيجية 

�مل�صلمني  يدعم  ل  مل��اذ�  فل�صطني؟  �ل�صنة يف 

يف �لفيلبني وجزر »فاطاين«؟ وما هو موقفه 

م��ع دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي م��ن �مل��ج��ازر �لتي 

يتعر�س لها �مل�صلمون يف ميامنار؟

�إن �صمود �صورية �أربك �أمريكا وحلفاءها، 

وقطر،  تركيا  �ل�صغرية  �أدو�ت��ه��ا  خ�صو�صاً 

ف�صار� يبحثان عن جائزة تر�صية يف �لعر�ق 

ولبنان، فاأ�صعلو� �لعر�ق بعدما ركبو� موجة 

بتق�صيم  يلّوحون  وب��د�أو�  �ل�صعبية،  �ملطالب 

�ل���ع���ر�ق، ل��ك��ن��ه��م ن�����ص��و� �أن ت��ق�����ص��ي��م �ل��ع��ر�ق 

ت��ق��ف ح��دوده��ا  ل��ن  ك��ردي��ة  دول���ة  �صي�صتولد 

�صمال �لعر�ق، بل �صتتمدد �إىل تركيا وتق�صم 

ك��رد���ص��ت��ان �ل��رتك��ي��ة ل��ت�����ص��ل �إىل ك��رد���ص��ت��ان 

�ل�صورية وتعلن »كرد�صتان �لكربى«.

�أردوغ���������ان ي��ث��ق��ب �ل�����ص��ف��ي��ن��ة �ل��رتك��ي��ة 

�مل��رة  يف  ثقبها  بعدما  �ل��ع��ر�ق،  يف  بتدّخله 

�لأوىل بعد تدخله يف �صورية ورفعه �صعار�ً 

فتحرك  و�ل�����ص��ن��ة،  �لعلويني  ب��ني  مذهبياً 

�ل���ع���ل���وي���ون يف ت���رك���ي���ا، و�����ص����ارت ���ص��ف��ي��ن��ة 

و�ح��دة  ثاثة حجر�ت:  �أردوغان 

ت��رك��ي��ة )���ُص��ن��ي��ة(،  و�أخ����رى ك��ردي��ة )�صنية 

وث��ال��ث��ة )ع��ل��وي��ة(.. وت�صّدعت  ع��ل��وي��ة(،   -

تركيا.

يف  �ل�صيا�صية  �لعملية  �إ�صقاط  ي��ري��دون 

�لعر�ق، علهم يقطعون طريق �لتو��صل بني 

طهر�ن ودم�صق، بعدما ف�صلو� يف قطع »حبل 

�ل�صّرة« بني �ملقاومة �للبنانية وطهر�ن بعد 

�صمود �صورية.

�خل���ل���ي���ج���ي���ون ي����خ����اف����ون م�����ن �ل����ع����ر�ق 

فوقي،  ب�صكل  يعاملهم  �لعر�ق  لأن  تاريخياً، 

ب�صرياً  ول  ثقافياً  ي�صتطيعو� مو�جهته  ولن 

فلن  عافيته  �ل��ع��ر�ق  ��صتعاد  و�إذ�  مالياً،  ول 

ي�صمع �أحد مبا ي�صمى »قطر �لعظمى«، ولن 

ُي�صمع مبملكة �لبحرين، ولذ� ل بد من قتل 

�لعر�ق بالفتنة �ملذهبية و�لقومية.

�ل��ن��ار �ل�����ص��وري��ة مت��ت��د �إىل �ل���ع���ر�ق، لأن 

�لأم���ريك���ي نقلوها  �مل���ح���ور  �ل��ف��ا���ص��ل��ني م���ن 

ل��ت��ع��وي�����س خ�����ص��ائ��ره��م، و���ص��ي��ن��ق��ل��ون��ه��ا �إىل 

نارها  جمر�ت  لكن  �ملقاومة،  لإرب���اك  لبنان 

�ل�صفارة  تفجري  عرب  تركيا،  يف  تلمع  ب��د�أت 

�لأمريكية، و�صتبد�أ �لنار �ل�صورية ترتد على 

و�أطلقتهم من  �مل�صلحني  مّولت  �لتي  �لدول 

�لقتال يف �صورية.. �صينقلب  �صجونها �صرط 

�لإقليميني  رع��ات��ه  على  �لتكفريي  �لوح�س 

و�لدوليني ثاأر�ً لتخلي �لآخرين عنه وتركه 

وحيد�ً يف �صاحات �لقتل �ل�صورية.

�صورية  �إىل  ب�»�ل�صلفيني«  �ل��غ��رب  يبعث 

ويخرتع  و�لتكفرييني،  �لنظام  من  لريتاح 

�لإ���ص��ام  تنتهك  ج��دي��دة  منظمة  ي���وم  ك��ل 

�مل��خ��اب��ر�ت  كو�لي�س  ���ص��ارت  حتى  وحت��ّرف��ه، 

م��ز�رع  م��ن  �أك��ر  �ملعّممني«  »�صي�صان  تنتج 

�ل������دج������اج، و������ص�����ارت �ل����ف����ت����اوى �مل��ن��ح��رف��ة 

و�خلاطئة تفرغ �لإ�صام من جوهره.

�ل��غ��رب م��رح��ل��ي��اً يف معركته  ل��ق��د جن��ح 

���ص��د �لإ�����ص����ام، وجن���ح يف حت��ري��ف �لأف���ك���ار 

و�إ���ص��ع��ال �ل�����ص��اح��ات، و�إج��ه��ا���س »�ل���ث���ور�ت«، 

وتق�صيم �لإ�صام �إىل مذ�هب، و�ملذ�هب �إىل 

»�صلفيني« و»�إخو�ن« و»قاعدة«، ومل يبق من 

�لتيار�ت �لإ�صامية �إل ��صمها، و�نقلبت على 

مفاهيمها و�صعار�تها ثمناً لل�صلطة، فانظرو� 

من  ع��ام��ني  بعد  وليبيا  وت��ون�����س  م�صر  �إىل 

»�لإ�صاميون«  ينجح  مل  �لفر�عنة،  �صقوط 

يف �لإم�صاك بخيوط �ل�صلطة وتثبيت �لأمن 

و بناء �لدولة.

على  �صينت�صر  �ل��ر�ف��دي��ن  ب��اد  �ل��ع��ر�ق 

�لفتنة �ملذهبية، و�صيعود �إىل موقعه �لعربي 

و�لإ�����ص����ام����ي م���ع ����ص���وري���ة وم�������ص���ر، ل��ب��ن��اء 

»�لإ�صر�ئيلي«،  �ل��ع��دو  م��ع  �ملو�جهة  ثاثية 

ولإ�صكات �أ�صو�ت �خلليج �لتي تتكلم �لعربية 

و�لإنكليزية.

م���ن ُي�����ص��ع��ل �ل���ن���ار يف �ل���ع���ر�ق ���ص��ي��ح��رق 

ظّن  حتى  �لبع�س  �أ�صاب  فالغرور  �أ�صابعه، 

و�لأن��ظ��م��ة  �ل���ث���ور�ت  ���ص��ر�ء  با�صتطاعته  �أن 

يعرف  �أن  عليه  لكن  �مل��ذه��ب��ي��ة،  و�ل��ط��و�ئ��ف 

بل  ق���ي���ادة،  �أو  دوًل  ت�����ص��ّن��ع  ل  �مل�����ص��ارف  �أن 

�نهيار�ت  ت�صيع يف  �أن  تلبث  ما  ث��روة  جتمع 

�لبور�صة �لعاملية.

 د. ن�سيب حطيط
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إسقاط العملية 
السياسية في 
العراق هدفه قطع 
طريق التواصل بين 
طهران ودمشق

الريا�ض - الثبات

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  يتوفر  �أن���ه  �صحيح 

ن��ف��ط و�أم��������و�ل وث��������رو�ت، وب�����ات ف��ي��ه��ا �ل���ي���وم �ل��ك��ث��ري 

�لع�صكرية  �لقو�عد  م��ن  و�لكثري  �ل�صاح،  م��ن  �لكثري 

�لأمريكية وغريها، و�لكثري �لكثري من مظاهر �لعمل 

�ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي، ل��ك��ن ل�����ص��ن��ا ب�����ص��دد �حل���دي���ث ع���ن ه��ذه 

عن  �حلديث  نريد  �إمن��ا  �لطبيعية،  �أو  �ملادية  �مل��ق��در�ت 

�لب�صرية، وعن  �ملقدر�ت  �لدولة، وعن  تلك  �لإن�صان يف 

�لدولة  يف  �ملكبوتة  �لطاقات  وع��ن  �لإن�صانية،  �ل���روة 

موؤ�ص�صاتها  و�خ��ت�����ص��ار  �خت�صارها  ميكن  �ل��ت��ي  �مللكية 

ب�»�لباط �مللكي«، و�لتي �أطلقت �لعنان ل�صهام �لتمييز 

�لطائفي و�لقبلي لت�صرب �أي �إمكانية لتحقق �للتحام 

�حلقيقي بني مكونات �أبناء ذلك �لبلد )�حلجاز(، )قبل 

�أن ُيخت�صر �لتاريخ و�جلغر�فيا هناك با�صم �آل �صعود(، 

يف �أف���ظ���ع ع��م��ل��ي��ة ت��دم��ري مم��ن��ه��ج ل��ل��م��ج��ت��م��ع �ل��ع��رب��ي 

و�لإ�صامي هناك.

ينبغي �أل نغرّت بالأمو�ل و�لرو�ت �لطائلة �ملوجودة 

هناك، فهي �أي�صاً م�صّي�صة من �ألفها �إىل يائها، وهي على 

حجم �آل �صعود، وعلى ح�صب �لرتباط بهم، وعلى ح�صب 

�لطائفة  �لل��ت��ق��اء معهم يف  وع��ل��ى ح�صب  ل��ه��م،  �ل���ولء 

بن�صب  لكن  �ل�صعودية،  يف  ث��ر�ء  يوجد  نعم،  و�لنتماء.. 

�صئيلة، حيث بلغت ن�صبة �لفقر و�حلرمان يف �ململكة - 

وفقاً لعدد من �لتقارير �لتي تد�ولتها موؤخر�ً �صحيفتا 

»�لو��صنطن بو�صت« �لأمريكية و»�لغارديان« �لربيطانية 

- م��ا ي��ق��ارب رب��ع ع��دد �ل�صكان ه��ن��اك، وم��ا ب��ني 2 �إىل 4 

�أك��ر  �ل��ت��ي متلك  ���ص��ع��ودي يف �ململكة  م��اي��ني م��و�ط��ن 

�مل��و�رد �لنفطية يف �لعامل هم �ليوم يعي�صون حتت خط 

�لفقر.

�ل�صعودية  �مللكية  �لأ���ص��رة  �أن  ذل��ك،  كل  �لأنكى من 

�لباد  �صورة  بتلميع  كبري�ً  �هتماماً  ُتبدي  �حلاكمة 

ت��ق��دمي م�����ص��اع��د�ت دول��ي��ة للدول  �ل��ت��ي حتكمها، ع��رب 

�ملنكوبة خال �ملوؤمتر�ت �لعاملية �ملانحة، ومن يعرت�س 

ع��ل��ى �ل��و���ص��ع �ل��د�خ��ل��ي م��ن ن��اح��ي��ة �ل��ف��ق��ر و�حل��رم��ان 

و�لحتياج و�لبطالة، فالويل ثم �لويل له، وكما يقول 

حري�صة  �ل�صعودية  �حلكومة  ف��اإن  ب��الأم��ور،  �ل��ع��امل��ون 

�لغنية  �لنخبة  و�إن  �لفقر�ء،  �صورة  لإخفاء  يكفي  مبا 

يف �ململكة ل ترى معاناة �لفقر�ء، ول ت�صعر بها �أ�صًا.

كل ما تقّدم يعزز �لعتقاد �ل�صائد باأن هذ� �لتفاوت 

�إل  �لطبقي، وهذ� �لتمييز �لطائفي يف �ململكة، ما هو 

نتاج �صيا�صات حكومية �صيا�صية ممنهجة، ولي�س عائد�ً 

�ل�صلطات  ك��م��ا حت���اول  ف��ردي��ة،  ت�����ص��رف��ات  �إىل جم���رد 

�ل�صعودية �أن ت�صور �لو�صع. فاليوم مل يعد هذ� �لكام 

ُيقنع �أحد�ً، ل �صيما �أن �لدلئل متو�فرة على تكذيبه، 

مل�����ص��ت��وي��ات ه���ذ� �لتمييز  �مل��ت��ت��ب��ع  �مل���ر�ق���ب  وي�����ص��ت��ط��ي��ع 

�لطائفي و�لقبلي، بل و�لعن�صري، �أن يعر �ليوم على 

�أف�صل  نف�صها  ز�لت ترى  �ل�صعودي ما  �ملجتمع  فئة يف 

يف  وتتعامل  �لأُخ���رى،  �لفئات  �صائر  من   - عن�صرياً   -

�لتي  �ملمار�صات  وترتكب  �لأ���ص��ا���س،  ه��ذ�  على  �ملجتمع 

�صائر  �إىل  م�صيئة  �لعن�صرية،  �لنزعة  تنطلق من هذه 

�ل��ط��ب��ق��ات، وجم��رح��ًة ب��ه��ا، و���ص��ارب��ًة - ب��ق��وة - حُلمة 

�صكل  كل  على  وقا�صيًة  �ل�صعودي،  �لجتماعي  �لن�صيج 

و�خل��اق،  �لإيجابي  �لجتماعي  �لتفاعل  �أ�صكال  من 

� فئات  وعلى كل مبادرة من �صاأنها �أن ترفع � �جتماعياً 

�ل�صعب �لعربي �مل�صلم هناك. 

�لعن�صري  �لنهج  ه��ذ�  ف��اإن  �ل�صديد،  �لأ���ص��ف  وم��ع 

يتم تغطيته و�لرتويج له لي�س على �مل�صتوى �ل�صيا�صي 

و�آر�ء  �صاذة  فتاوى  على  �أي�صاً  وبالعتماد  بل  فح�صب، 

�لعن�صرية  فقهية ماأجورة، �صاهمت وت�صاهم يف تعزيز 

و�لتمييز �لطائفي و�لطبقية �لقبلية بني �أفر�د �ل�صعب، 

�لتمييزي  �ل��ن��ه��ج  ه���ذ�  �إن  �ل��ق��ول  ن��اف��ل��ة  �أن م��ن  ع��ل��م��اً 

يخالف خمالفًة �صريحة وو��صحة كل تعاليم �لإ�صام، 

وكل �ملبادئ و�لقيم و�لأخاقية.

هل من تمييز طبقي وعنصري في السعودية؟

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

ـشـعـل فتـنــة العراق
ُ
أمــيركــا ت

�إىل متى �صيبقى �ل�صعب �لعر�قي يدفع ثمن �ملخططات �لغربية �خلليجية؟     )�أ.ف.ب.(
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يف  الرئي�سة  امل��دن  يف  الفرن�سية  ال��ق��وات  تقدم  بعد 

امل�سلحني  ان�سحاب  وبعد  املا�سي،  الأ�سبوع  مايل  �سمال 

املغرب  يف  القاعدة  ب�»تنظيم  املرتبطني  »الإ�سالميني«، 

الإ�����س����الم����ي«، ن��ح��و ال�����س��ح��راء ال�����س��ا���س��ع��ة، واح��ت��م��ال 

ت�سللهم عرب احلدود املجاورة، ت�ستاأنف الدول الغربية، 

امل�ساعي  امل��ت��ح��دة،  وال���ولي���ات  بريطانيا  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 

ت�سمى  م��ا  اأو  ال�����س��راك��ة،  اتفاقيات  لعقد  الدبلوما�سية 

»التحالفات ال�سرتاتيجية«، مع خمتلف بلدان �سمال-

بينما  ال��ع��رب��ي،  امل��غ��رب  دول  خ�سو�ساً  اأف��ري��ق��ي��ا،  غ��رب 

حت�سرياً  والع�سكرية،  اللوج�ستية  ال�ستعدادات  جتري 

حل��م��ل��ة ج����دي����دة، ق���د ت�����دوم ����س���ن���وات، ���س��د م���ا ي�سمى 

»الإرهاب« يف القارة ال�سوداء.

اأولن��د يف زيارته  الفرن�سي فران�سوا  الرئي�س  حر�س 

ال�سبت املا�سي للقوات الفرن�سية يف �سمال مايل، على اأن 

يعيد التذكري باأن احلرب �سد »الإرهابيني« يف املنطقة مل 

تنته، ولكنهم تلقوا »�سربة موجعة ت�سببت باإ�سعافهم يف 

الوقت احلا�سر«، ومل يحدد تاريخاً لن�سحاب قواته، رغم 

احلديث م�سبقاً عن »خطة خروج جاهزة للتنفيذ«، ومن 

الأرجح اأن ل يتم �سحب القوات، بل قد تن�سم اإىل القوات 

الأفريقية امل�سرتكة وُت�سّلم القيادة لالأمم املتحدة.

وك��اأن��ه  ك���ان يت�سرف  اأولن����د  اأن  امل��راق��ب��ون  ولح���ظ 

م�ستعمراتها  يف  اأجم���اده���ا  ف��رن�����س��ا  ب��ا���س��ت��ع��ادة  ي��ت��ب��اه��ى 

ال�سابقة، خ�سو�ساً حني »اأملى« على الرئي�س املايل اإجراء 

النتخابات العامة يف �سهر متوز القادم، وعر�س رعايته 

مايل«،  ال�سعب  »مكونات  �سائر  بني  الوطنية  للم�ساحلة 

القوات  اأن  كيف  ال�سحفية  التقارير  ك�سفت  الواقع  ويف 

�سد  و»ال���ث���ار«  التنكيل  عمليات  ع��ن  تغافلت  الفرن�سية 

املواطنني من اأ�سل عربي، والعمل على نهب ممتلكاتهم 

وتهجريهم حتت تهديد ال�سالح. 

قبل  للجزائر  الفرن�سي  الرئي�س  زي���ارة  ن�سق  وعلى 

التعاون  اأ���س��ك��ال  بع�س  على  والت��ف��اق  ت��ق��ري��ب��اً،  �سهرين 

امل�سلحني  الطلعات اجلوية �سد  ت�سهيل  واأهمها  الأمني، 

يف �سمال مايل، قام ديفيد كامريون الأ�سبوع املا�سي باأول 

منذ  اجلزائر  اإىل  بريطاين  وزراء  لرئي�س  ر�سمية  زي��ارة 

ا�ستقاللها، وعقد اتفاقية للتعاون الأمني وال�ستخباراتي 

اأث���ر ح��ادث��ة حجز ال��ره��ائ��ن الأج��ان��ب، وم��ن بينهم  على 

بريطانيون،على يد م�سلحني قرب حدود مايل. 

ويف معر�س تقييم حمادثاته مع الرئي�س اجلزائري 

عبد العزيز بوتفليقة، ورئي�س الوزراء عبد امللك �سالل، 

�سراكة  لإر�ساء  العمل  على  اتفقنا  »لقد  كامريون  �سّرح 

الأم��ن��ي،  ب��اجل��ان��ب  منها  ه���ام  ح��ّي��ز  يتعلق  ا�سرتاتيجية 

ل ���س��ي��م��ا يف جم���ال ال���دف���اع وال���س��ت��خ��ب��ارات وم��ك��اف��ح��ة 

الربيطانية  امل�سورة  تقدمي  ال�سراكة  وه��دف  الإره���اب.. 

احلدود  يعربون  الذين  اجلهاديني  مع  التعامل  لكيفية 

بني اجلزائر ومايل«.

ويف ���س��ب��ي��ل مت��ك��ني احل���ك���وم���ات امل��ح��ل��ي��ة م���ن ت��ربي��ر 

ت��ع��اون��ه��ا يف امل��ج��ال الأم���ن���ي ال���ذي ي��ه��م ال����دول الغربية 

بالدرجة الأوىل، قال كامريون اإن »رد بريطانيا فى مايل 

اأن  يجب  مت�سددون  فيها  يوجد  التي  الأخ���رى  وال���دول 

ي�سمل عدة عوامل، ولي�س اجلانب الع�سكري فقط«، ولكن 

هذا اجلانب يف املحادثات مل يتعد الوعود ال�سفهية غري 

امللزمة بتن�سيط التبادل التجاري، وامل�ساهمة يف امل�ساريع 

الإمنائية.

واأخ������رياً، ع��ل��ى �سعيد ت��دع��ي��م »ال��ق��ي��ادة الأف��ري��ق��ي��ة 

للقوات الأمريكية«؛ »اأفكوم«، ي�سعى البنتاجون للح�سول 

على موافقة الكونغر�س واإدارة الرئي�س باراك اأوباما على 

املعروفة  اإن�ساء قاعدة للطائرات من دون طيار،  م�سروع 

با�سم »درونز« يف النيجر، وهي دولة �سبه �سحراوية �سرق 

حدود مايل، اأو يف بوركينا فا�سو، للقيام مبدئياً مبهمات 

ا���س��ت��ط��الع وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات، ل��دع��م ع��م��ل��ي��ات ال��ق��وات 

جتهيزها  بنية  الت�سريح  دون  والأف��ري��ق��ي��ة،  الفرن�سية 

ب��اأ���س��ل��ح��ة ه��ج��وم��ي��ة ع��ل��ى ن�سق م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى احل���دود 

القرن  ب��ل��دان  وبقية  وال��ي��م��ن،  الأف��غ��ان��ي��ة،  الباك�ستانية 

الأفريقي.

ال��ذي  املعلومات  بنق�س  م�سروعه  البنتاجون  ي��ربر 

�سمح يف ال�سنتني الأخريتني بحرية حترك »الإرهابيني« 

عرب احلدودات املختلفة، ونقل ال�سالح من ليبيا اإىل مايل 

من  ال�سكلية  املوافقة  انتطار  ويف  املعنية،  ال��دول  وبقية 

اأر�سية امل�سروع  اأفكوم على متهيد  البيت الأبي�س، تعمل 

واإجناز بع�س التفا�سيل، من خالل املباحثات الأولية مع 

حول  »تفاهم«  وثيقة  على  وافقت  التي  النيجر،  حكومة 

تعزيز الن�ساط العمالين فوق اأرا�سيها، وتاأمني احلماية 

وللقوات  حالياً،  امل��وج��ودة  الأمريكية  للقوات  القانونية 

التي �سيتطلبها ت�سغيل قاعدة »الدرونز«.

حلجم  زي����ادة  اأي  ع��ل��ى  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  تتحفظ 

�سمال-غرب  املنتظرة يف  الع�سكرية  العمليات  تورطها يف 

يقت�سر عدد  ب��اأن  تطمئنها  اأف��ك��وم  ق��ي��ادة  ولكن  اأف��رق��ي��ا، 

عن�سر   300 على  القاعدة  لت�سغيل  الأمريكيني  اجلنود 

من  اأو  معها،  »املتعاقدين«  ع��دد  حت��دد  مل  ولكنها  فقط، 

املرتزقة التابعني لل�سركات الأمنية اخلا�سة.

دبلوما�سية  م�ساٍع  من  اليوم  يح�سل  ما  كل  �سوء  يف 

�سمال- بلدان  ب��اأن  اجل��زم  ميكن  ع�سكرية،  وا�ستعدادات 

غرب اأفريقيا، ُمقِدمة على اأحداث م�سريية كربى، ولكن 

العرب جتاه احلدودات  النازحني  امل�سلحني، وعموم  دفع 

ميدان  اإىل  العربية  الأق��ط��ار  حتويل  يرجح  ال�سمالية، 

احلملة التالية �سد ما ي�سمى الإرهاب، ومع ذلك، تبارك 

حكومات هذه الأقطار، �سواء بالإكراه اأو بالرتغيب، كل 

ما يعر�س عليها من »تفاهمات واتفاقيات ا�سرتاتيجية«، 

بحجة دفع البالء مع دول هي يف الواقع اأ�سل البالء.

عدنان حممد العربي

المغـرب العـربي.. الميدان التالي ضد »اإلرهاب« 
فـــــي شــمــــــــال - غـــــــرب أفــــريــقــيــــــــا

دولي

جنديان فرن�سيان 

يتجوالن يف �أحد �أزقة 

�لعا�سمة باماكو 

)�أ.ف.ب.(

من�سبها،  غ��ادرت  كلينتون  هيالري  ال�سابقة  الأمريكية  اخلارجية  ناظرة 

التاأييد  قمة  اإىل  و�سلت  اأن��ه��ا  تعتقد  وه��ي  العاملية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت��ارك��ة 

من   2016 عام  ال�سيا�سية  ال�ساحة  اإىل  بالعودة  اأحالمها،  يدغدغ  ال�سعبي، مما 

بوابة الرت�سيح مرة جديدة للرئا�سة الأمريكية، وبالتايل دخول البيت الأبي�س.

واإذا اأقر خرباء وديبلوما�سيون اأمريكيون، اأن زوجة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق 

بيل كلينتون، وناظرة اخلارجية ال�سابقة قد اأظهرت خالل توليها مهامها ح�سوراً 

وطاقة.. وجناحات على امل�ستوى الديبلوما�سي اأي�ساً، اإل اأنهم يجدون �سعوبة باأن 

ين�سبوا اإليها جناحات باهرة اأو اإخفاقات كبرية.

كلينتون التي اأ�سيبت بارجتاج دماغي قبيل مغاردتها من�سبها، بدت عليها اآثار 

الأ�سى واحلزن وهي تغادر مركزها، لأنها كانت م�سوؤولة عن اإدارة �سخمة ت�سم 70 

األف موظف، وت�سرف مع نحو 275 موظفاً على �سبكة ديبلوما�سية هي الأوىل يف 

العامل، يختلط فيها العمل الديبلوما�سي مع ال�سيا�سي مع املخابراتي، مع اأجهزة 

�سرية مت�سابكة ومتداخلة.

�سعرها  ف��وق  بي�ساء  �سعرة  تخط  ل  اأن  على  حت��ر���س  ال��ت��ي  ال�سيدة  اأن  َب��ي��د 

ما  عرب  �ساركت  اأنها  التاأكيد  �سوى  اأع��م��ال،  من  به  تتغنى  ما  جتد  مل  »الذهبي«، 

و�سفته تن�سيط الديبلوما�سية الأمريكية، بالن�سحاب من العراق، ومن اأفغان�ستان 

قريباً، ويف ت�سفية بن لدن.

يبدو  ما  على  ال��ذي  العربي«،  »الربيع  ي�سمى  ما  باإنتاج  �ساهمت  باأنها  وتزهو 

يف قطر  ال��دمي��ق��راط��ي��ة« اخلليجية، خ�سو�ساً  »واح���ات  م��ربر يف  اأي  ل��ه  مل جت��د 

وال�سعودية، واإن كانت تفتخر وتتيه باإجنازاتها يف ليبيا.

ول تن�سى كلينتون اأن تعتز باإجنازاتها »النوعية« با�ستمرار ح�سارها 

لكوريا ال�سمالية، مع اأن بيونغ يانغ اأعلنت مع مغادرة ال�سيدة ال�سقراء 

الوليات  اأرا�سي  تطال  للقارات  عابرة  �سواريخ  �سنعت  اأنها  مركزها، 

املتحدة، واأنها اأطلقت اأقماراً ا�سطناعية.

ال�سيدة  لكن  اآ�سيا،  اإىل  التوازن  واأع��ادت  اإي��ران،  باأنها عزلت  كلينتون  وتفتخر 

دولها  واقت�ساديات  اقت�سادية مذهلة  �سنغهاي �سارت قوة  اأن جمموعة  تنتبه  مل 

تتعافى وتتنامى، فيما الوليات املتحدة مل ت�ستطع اأن تخرج من عرثاتها املالية 

اجلمهورية  تقدم  ع��ن  ط��ه��ران  فيه  تعلن  ال��ذي  ال��وق��ت  نف�س  ويف  والقت�سادية، 

اأنها بداأت ت�سع خطواتها  الإ�سالمية يف �ستى املجالت العلمية والع�سكرية، حتى 

على طريق الف�ساء اخلارجي الذي د�سنت طريقه برحلة القرد الذي دخل التاريخ، 

على طريقة الكلبتني ليكا و�سرتايكا، اللتني د�سن بهما الحتاد ال�سوفياتي �سبقه 

يف اكت�ساف الف�ساء اخلارجي يف مطلع خم�سينيات القرن املا�سي.

رمبا النجاح املذهل الذي حققته ال�سيدة ال�سقراء، كان يوم تو�سطت »ال�سمرار« 

العربي يف املغرب، ثم يف باري�س وقبلهما يف ا�سطنبول يف موؤمتر ما �سمي »اأ�سدقاء 

�سورية«، حيث اأظهرت اأنها »املاي�سرتو« الذي ل ي�ستطيع اأي من اأع�ساء الفرقة اأن 

ين�سز يف عزفه.

يف  الأول  ال��رج��ل  ت�سري  لأن  تطمح  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة  ال�سيدة  اأن  اخل��ال���س��ة 

من  زادت  وباأنها  بنجاحات،  كثريون  لها  يعرتف   ،2016 ع��ام  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأي ملف  ع��ل��ى  ب�����س��م��ة  ت���رتك  اأن���ه���ا مل  ي���ج���دون  اأي�����س��اً  ك��ث��ريي��ن  ل��ك��ن  �سعبيتها، 

ديبلوما�سي كبري، فال هي جان فو�سرت دال�س، ول هي و�سلت اإىل بع�س ما فعله 

الثعلب هرني ك�سينجر..

ال�65 عاماً ل ميكن  ذات  اأن هيالري  اأنديك، يعترب  اليهودي مارتن  كان  واإذا 

لأحد اأن يهزمها اإذا ما قررت خو�س النتخابات الرئا�سية الأمريكية عام 2016، 

ب�سمة  اأنها  �سجلها،  اأو على  �سوداء كبرية على جبينها  نقطة  ثمة  ي�ستدرك  لكنه 

بنغازي الذي قد جتعل روؤيتها: اأ�سغاث اأحالم.

حممد �شهاب

كلينتون غادرت الخارجية وعينها على البيت األبيض
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وبديهياً،  ب�سيطاً  فحواه  يف  يبدو  ت�ساوؤل  ي��راودين 

اأن  املحللني،  اأو  املراقبني  اأو  الكّتاب  على  ي�سعب  مل��اذا 

يرونه  ملا  اإل  يتحيزون  يكونوا فعاًل مو�سوعيني فال 

حّقا وواقعياً، ولديهم من املعرفة واأدواتها ما مُيّكنهم 

واجرتاح  واملعقدة،  الب�سيطة  امل�سائل  اأغ��وار  �سرب  من 

احللول؟ وملاذا ل نرى يف التزاماتهم على كل �سعيد، 

م��ت��وازي��ني..  ���س��وى خطني  »امل��ب��دئ��ي��ة«،  مواقفهم  ويف 

متقاربني ومتباعدين يف اآن معاً، متاماً ك�سكتي القطار 

امل�سافر يف وجهة واحدة، ولكن ل يلتقيان اأبدا؟

اأن���ا ل اأك��ت��ف��ي ب��ال���س��ت��غ��راب ع��ر���س��اً، ب��ل ك��ث��رياً ما 

ع��ل��ى حممل  الأم����ر  اأح��م��ل  لأين  ال�����س��ك��وى،  ترهقني 

اجلد، وكيف ل، واأنا اأكاد اأ�ساهد، بالعني املجردة، مدى 

اخلراب والنحالل والرتاجع يف �سوؤون الأمة.. فكيف 

لهذا  ي��رون  األ  ال��ق��رار،  و�سناع  املعنيني  عيون  تعمى 

الهبوط قاعاً يقف عند حده؟

حني اأجال�س عامة النا�س، ممن يح�سبهم »اخلا�سة« 

حتليالتهم  اإىل  واأ���س��ت��م��ع  وامل�����س��اك��ني،  الب�سطاء  م��ن 

»ال��ع��ف��وي��ة«، يفحمني م���دى اإدراك���ه���م ل��ه��ول امل��اأ���س��اة، 

اأ�سحاب  �سلوك  يف  اخل��ط��اأ  ملكامن  حت�س�سهم  وع��م��ق 

وال��ق��ادة،  العام  ال�ساأن  م�سوؤويل  من  والنهي«  »الأم���ر 

الر�سا على  اإمي���اءات  األح��ظ من طرفهم  املقابل،  يف 

بعك�س  »حتليل«،  اأو  متلمل،  اأو  �سكوى  من  عندي  ما 

اإليه من نظرات المتعا�س والتنكر حني  اأتعر�س  ما 

اأجتمع اىل املتفذلكني من ال�سيا�سيني واملثقفني على 

اأنواعهم.

املتعار�سني يف  اأج��ري مقارنة بني اخلطني  وح��ني 

ي�سمى  ما  بني  اأو  والعقائدية،  الفكرية  امل��ج��الت  كل 

ال�سيا�سية،  الكيانات  يف  واملعار�سة  امل���والة  مع�سكري 

ال��واح��د ين�سخ الآخ���ر، كما  ال��ط��رف  اأن  األح���ظ كيف 

املراآة تعك�س �سورة الوجه الواحد، ولكن مع ا�ستبدال 

الظواهر  بح�سب  ال��ي�����س��رى،  باجلهة  اليمنى  اجل��ه��ة 

الفيزيائية لنعكا�س ال�سوء، ويف اأكرث الأحيان، ُيدخل 

ال��واح��د  ال��وج��ه  ف��رتى  ال�سينمائية،  حيله  »امل��خ��رج« 

كاأنهما  متغايرة،  وحركات  بتعابري  ذات��ه،  مع  يتجادل 

ميثالن �سخ�سيتني خمتلفتني.    

اإن احل���ق واح����د ل يتغري،  ال���ق���ول،  ال��ب��دي��ه��ي  م��ن 

بينهما يف  التقاء  واح��د، ول يوجد  اأي�ساً  الباطل  واإن 

منت�سف الطريق، وبالتايل، ل مكان لأن�ساف احللول 

يف امل�سائل امل�سريية، فاإن مل نكن على حق، نكون قد 

ي�ساوم  عندما  حتى  الباطل،  يف  �سك  دون  م��ن  وقعنا 

اأب���داً عن  احل��ق حت��ت ���س��روط معينة، ف��اإن��ه ل يتنازل 

بعد  الطريق  با�ستكمال  نيته  يخفي  ل  ب��ل  طبيعته، 

زوال العوائق اأمام ظهوره باأن�سع اأ�سكاله واأو�سحها. 

ل مي��ك��ن ل��ل��م��رء اأن ي��دع��ي اأن����ه دائ���م���اً ع��ل��ى ح��ق، 

�ساأناً  ت��وىّل  اإذا  يتيّقن،  اأن  ال��دارج، ولكن عليه  باملعنى 

عاّماً، باأن ل ي�سعى اإىل اأي مك�سب �سخ�سي يف كل ما 

يقوله وي�سنعه، ول يتحزب ب�سكل اأعمى لهذا الطرف 

واملال  ال�سلطة  اأ�سحاب  اأب��واب  على  يقف  ذاك، ول  اأو 

اجلري  ل��ن��زوات  ي�ست�سلم  اأو  احل��ي��اة،  رفاهية  لي�سحذ 

وراء املجد وال�سهرة.

فلكي ي�سمن املرء �سريه على طريق احلق، ولو مع 

بع�س الهفوات والزلت غري املق�سودة، عليه اأن يكتفي 

بعي�س الكفاف، فال ينام على حرير ثم ي�ستفيق على 

كوابي�س  تقر�سه  حني  غفلته،  اأث��ن��اء  ال�سمري  يقظة 

من  و�سط  وج��دن��ا،  واإن  بالذنب،  الإح�سا�س  اأو  الندم 

عنيتهم يف هذا الكالم، اأنا�ساً يتمتعون براحة ال�سمري 

ونظافة الكف، يتوجب علينا اأن نتبعهم، وحدهم دون 

حتى  حيلتهم  قلة  ونعذر  بظّلهم،  ون�ستظّل  غريهم، 

ن�ستعيد زمناً يظهر فيه احلق ويزهق الباطل.

حلقة  �سمن  لبنان  يف  ال�سيا�سية  الأح��ج��ام  ع��ن  احل��دي��ث  خ��الل 

بركبتيه،  �سعد احلريري يديه، و�سّفق  الرئي�س  النا�س«، فتح  »كالم 

وتراق�ست اللحية »الوهابية« حتت �ساربيه، وقال لالإعالمي مر�سيل 

غامن: »يعملوا انتخابات ومن�سوف«؛ متاماً كاأي �ساب يف مقتبل العمر 

ي�ستعد للنزول واثقاً ليلعب »مات�س فوتبول« مع اأترابه يف احلّي.

ح��دد الرئي�س احل��ري��ري م��وع��د ع��ودت��ه اإىل ال��وط��ن خ��الل �سهر 

ا�ست�سهاد  ذك��رى  اإحياء  يف  �سي�سارك  ك��ان  اإذا  يّت�سح  مل  لكن  �سباط، 

والده، التي اأّكد اأنها �سُتقام يف »البيال«، ولي�س املهم حتت اأي عنوان، 

لأن لكل احتفالية �سباطية »قمي�س عثمان«.

اأه����اًل ب��ال��رئ��ي�����س احل���ري���ري يف وط��ن��ه وب���ني اأه���ل���ه، ول��ك��ن للعودة 

العودة،  لبنان  ي�سبه  ل  امل��غ��ادرة  عند  لبنان  لأن  الدقيقة،  ح�ساباتها 

خ�سو�ساً اأنه غادر رئا�سة احلكومة مرغماً، ومل يعرت�س على عزله 

�سوى فريقه ال�سيا�سي ومن يعتا�سون على »معلف قريطم«، الذين مل 

اأو مل يرغبوا قراءة الرخامية التي ثّبتها الرئي�س ال�سهيد  ُيح�سنوا 

رفيق احلريري فوق عتبة ال�سراي: »لو دامت لغريك، ملا اآلت اإليك«، 

نية مل تعجز عن تزكية البديل، ويوم ترك احلريري  والطائفة ال�سُّ

تهاوت عن  قد  نية  ال�سُّ الزعامة  اأح��ادي��ة  عباءة  اأن  ي��درك  ك��ان  لبنان 

كتفيه، واأنها لن ُتخلع عليه جمدداً يف املدى املنظور على الأقل، واأن 

باأن يجد  اللبنانيني له  اأيام ال�سعد يف ال�سراي قد وّلت، مع متنيات 

�سعده يف اأي موقع اآخر.

انتخابية، وب�سرف  الرئي�س احلريري هي حم�س  اأن عودة  ومبا 

ف��اإن  ال��ب��ح�����س«،  »طبخة  �ستنتجه  ان��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون  اأي  ع��ن  النظر 

ال��ت��ي ح�سلت يف مناطقه  امل��ت��غ��ريات  ت��ن��ت��ظ��ره، لأن  ك��ث��رية  حم��اذي��ر 

اآخر على  كتلة  زعيم  لأي  دراماتيكية، ومل حت�سل  تبدو  النتخابية 

باإمكانه  يعد  مل  ه��ّي��ي«  م��ا  »زي  كلمة  واأن  ال��وط��ن،  م�ساحة  ام��ت��داد 

التفّوه بها خارج قريطم وبيت الو�سط، �سوى يف الطريق اجلديدة، 

ال�ساحات  يف  اجلماهريية  واخلطابات  الأمنية،  احلماية  توّفرت  اإذا 

املفتوحة بالبذلة الر�سمية اأو بقمي�س »التجغيل« فيها من املخاطر 

ما ل يحتمله لبنان يف هذه الظروف.

اإن«  »ك��وال��ي��ت��ي  ف��ن��دق  الرئي�س احل��ري��ري حجز  ب��اإم��ك��ان  ���س��م��اًل، 

الطرقات  لكن  العمليات،  واإدارة  النتخابية  مفاتيحه  ل�ستقبال 

ال�ساعة،  م��دار  على  مراقبة  الإق��ام��ة  مكان  اإىل  امل��وؤدي��ة  وال��زواري��ب 

وكل زائر حم�سوبة عليه زيارته وُيحا�سب عليها ثواباً اأو عقاباً، وفق 

موازين  وت��ب��دلت  الطرابل�سي،  ال�سارع  على  ط��راأت  التي  املتغريات 

ال�سارع  وتقا�سم مفاتيح هذا  ال�سورية،  الأزم��ة  اأنتجتها  التي  القوى 

بني قيادات الأمر الواقع؛ الدينية منها وال�سيا�سية، والتي لي�س لها 

�سيكون حوار  لأن��ه  ب��اب احل��وار معها،  يفتح للحريري  واح��د  مفتاح 

»طر�سان«، و�سط ال�سروط وال�سروط امل�سادة، مع وجود عدم الثقة 

اإمن��اء من طرابل�س  ال�سابقة، حيث ل تنمية ول  بالوعود احلريرية 

و�سوًل اإىل اأقا�سي عكار.

ج��ن��وب��اً، اإىل ���س��ي��دا ب��واب��ة اجل���ن���وب، ال��ت��ي مل ي��ع��د م��ف��ت��اح��ه��ا يف 

�سعد،  واأ�سامة  الأ�سري  ال�سيخ  بني  مفاتيحها  توزعت  بل  جمدليون، 

�سائر  ع��ل��ى  املقفلة  ���س��ي��دا  ع��ل��ى  اع��ت��ادت  م��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ار،  وجمعية 

ال�سيا�سية  التجاذبات  املتوّقعة، نتيجة  اجلنوب، وعلى اخل�سائر غري 

يعتمد  كان  الذي  اجلنوبي،  امل�ستهلك  حّولت  التي  الأمنية  والهّزات 

نفايات،  جبل  اإىل  اإ�سافة   ،٪40 تفوق  بن�سبة  للت�سّوق  مركزاً  �سيدا 

ومل  ال�سمكية،  وال���رثوة  البيئي  امل�ستوى  على  ك���وارث  ي�سّبب  ال��ذي 

احلملة  خ��الل  ال�سنيورية   - احل��ري��ري��ة  ال��وع��ود  م��ن  ���س��يء  يتحقق 

النتخابية املا�سية منذ اأربع �سنوات يف ما يتعلق بهذه الكارثة.

بقاعاً، وما اأدرى احلريري مبا طراأ على القاعدة الناخبة املوالية، 

الهالة،  تقّل�س  اأظ��ه��رت  املا�سية  البلدية  النتخابات  اأن  خ�سو�ساً 

ن��ازك،  ال�سيدة  م��ن  ب��اأوام��ر  الجتماعية  امل��وؤ���س�����س��ات  بع�س  واإق��ف��ال 

لأ�سباب مالية، ولعدم ر�ساها عن الأداء ال�سيا�سي ل�سعد، اإ�سافة اإىل 

انتفاء اأهمية النائب البقاعي بالن�سبة اإىل الناخب، بعد اأن تفّرغ نواب 

»امل�ستقبل« هناك لتوزيع الأ�سلحة ونقل الأموال اإىل »ثوار« �سورية، 

اأخالقه وواجباته  »عقاب بن �سقر« عن  نائب زحله  اأن تخّلى  وبعد 

والتزاماته مع ناخبيه ليغدو نائباً عن »الق�سري« ال�سورية، وليقوم 

على حّد قول الرئي�س احلريري بالدور »الإن�ساين والأخالقي« الذي 

كّلفه به يف »ن�سرة الثوار« واملتاجرة بالأ�سلحة واأرواح النا�س.. الدور 

اأبناء  »اإمارة عر�سال« بذبح  امل�سبوه واحلقري الذي ا�ستكملته موؤخراً 

اأ�سرف موؤ�س�سة يف لبنان.

ل���ن ن��ت��وّق��ف ع��ن��د الإق���ل���ي���م ال����ذي حت��ك��م��ه ال��ع��الق��ة م���ع ال��وزي��ر 

النتخابي  الكبا�س  �سيكون  حيث  ب��ريوت،  اإىل  ننتقل  بل  جنبالط، 

قياداتهم  نوابهم وبع�س  واإن تراجع  الذين  امل�سيحيني،  مع احللفاء 

للحريري  اإك��رام��اً  الأرثوذك�سي،  القانون  يكفلها  التي  حقوقهم  عن 

و»احللف املاروين« معه، لعتبارات ترتبط بالقواعد ال�سنّية الناخبة 

النتخابية  بتمويل احلمالت  وترتبط  نوابهم،  اأو�سلت معظم  التي 

قد  امل�سيحي  النتخابي  اخل���زان  ف��اإن  احلا�سنة«،  »اململكة  قبل  م��ن 

تعّر�س لثقوب، لن تتمكن القيادات امل�سيحية املوالية للحريري من 

بحقوق  املتم�ّسك  الآخ��ر  املقلب  �سوب  منها  الناخبني  ت�سّرب  �سبط 

امل�سيحيني.

اأمني اأبو را�شد
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حتى لو عاد سعد.. فالسعد لن يعود
أن ننادي بتحقيق العدالة ورف���ع الغبن عن المظلوم والجور عن 
المعتدى عليه والمقهور، فذلك أمر بديهي، ال بل واجب إنساني..

لكن، أن نقبل ونرضى ونس���كت عن ممارس���ات نفر من ش���ذاذ 
األف���اق والمرتكبي���ن، الضاربين عرض الحائ���ط بالقانون والنظام، 
المتطاولين على القضاء وهيبة وس���معة الدولة.. فهذا ما ال نقبل 

به أو نرضى عنه، أو نسكت عليه.
فعمل القضاء بحرية، بعيدًا عن الضغوطات السياسية والمادية 
والمعنوي���ة تطبيقًا للقان���ون وإحقاقًا للعدال���ة والطمأنينة، إنما 
هو مطلب الس���واد األعظم من المواطنين، بص���رف الّنظر عن رأي 
الحكوم���ة، أو بعض األفرق���اء ممن يحاولون إعاق���ة أو تعطيل دور 
القض���اء، لغايات بات���ت مكش���وفة وواضحة ليس لثاق���ب النظر 
وحس���ب، وإّنما لكل مواطن متجرد حر غير مرتهن لقوى ومؤثرات.. 
ترى إل���ى الباطل حقيقة، وتعتبر الحقيقة الس���اطعة جورًا وظلمًا 

وتجّنيًا عليها.
من أجل كل ما تقّدم، نهيب بالحكومة أن تحزم أمرها وتحس���م 
قرارها حيال هذه الممارس���ات وسواها، فتّتخذ اإلجراءات الكفيلة 
بتحقيق االنتظام العام وسير العدالة، من غير مراعاة  »خاطر« زيد 
أو عمر كائنًا من كان: فسياس���ة تبوي���س اللحى فقدت فعاليتها، 

وأفقدت الحكومة مصداقيتها والدولة جدارتها.
فلبنان واللبنانيون س���ئموا سياس���ة التراخ���ي واإلذعان لهذا 

الفريق أو ذاك ممن أدمنوا الّنيل من هيبة الّدولة والقانون..
األمن بالتراخي ممقوت، واس���تجداء رض���ى وموافقة حفنة من 
السجناء.. هم في قبضة عدالة رخوة واهنة مضطربة أمر مرفوض، 
فليحاكم كل موق���وف ثبتت إدانته، وليخلى س���بيل كل موقوف 
تعّس���فًا.. وليرفع الّساسة وغير الّساسة من لهم دالة على القضاء 
والنظام العام أياديهم عن المؤسس���ات ليستقيم عملها، ولتعود 

الثقة بها وإليها!
نس���وق هذا الكالم وهذا النصح إلى الحكومة اللبنانية والدولة 
اللبناني���ة في آن مع���ًا.. ألن التدخ���ل الفاضح والس���افر في عمل 
السلطة القضائية، لم يؤدِّ فقط إلى فقدان ثقة الشعب بقضائه.. 
وإنما األمر ينس���حب على المجتم���ع الّدولي كذلك، الذي يتغاضى 
إلى حين عن هذه الممارس���ات.. لكن في النهاية هو ملزم بتوجيه 
النقد على األقل إلى الدولة والحكومة إذا ما اس���تمرتا في التراخي 
وت���رك الحبل على الغ���ارب.. ألن مثل هذه الظاه���رة إذا ما تمادت 
واستفحلت، قد تؤدي إلى تفّلت وخروج على النظام العام من أكثر 
من فريق من اللبنانيين، وهذا يؤدي حتمًا إلى فوضى، أليس هكذا 
كانت بدايات االضطرابات في غير دولة من دول »الربيع العربي«؟

مطلوب من الحكومة معالجة األمر بجدية وموضوعية من غير أن 
يت���رك ذيواًل، أو يخلق مبررات ألفرقاء آخرين يدلون بدلوهم تفّلتًا 
وفوضى وخروجًا على القانون.. وإذا ما وجدت نفسها عاجزة فلتخل 
المكان لس���واها.. فس���المة الوطن ووحدة أرضه ومؤسس���اته أهم 

بكثير من أي كان.

نبيه الأعور

النائب احلريري والإعالمي مر�سيل غامن

دولة في قبضة سجنائها
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وا���ض��ح  امل����ب����ادرة  ل���ه���ذه  الأول  ال���ه���دف 

ل��ل��غ��اي��ة، وه����و ك�����ض��ر امل��ق��اط��ع��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

ل��ل��ب��ن��ان، وج����ذب ال�����ض��ي��اح اإل��ي��ه م��ن ج��دي��د، 

على  اللبناين  امل��واط��ن  ت�ضجيع  ع��ن  ف�ضاًل 

الكثرية  العرو�ضات  الإنفاق وال�ضتفادة من 

يف القطاعات كافة.

ب�����ض��ه��ر  ي����ع����رف  م����ا  اأو  ه�����ذه احل���م���ل���ة 

الت�ضوق، والتي اأطلقت منذ �ضنوات لت�ضجيع 

جناحها،  واأثبتت  والأج��ان��ب  العرب  ال�ضياح 

عادت من جديد اإىل الواجهة، علها تنقذ ما 

ميكن اإنقاذه من بقايا القطاعات الأ�ضا�ضية 

اللبناين، لكن جرى متديدها  يف القت�ضاد 

من 30 اإىل 50 يوماً ب�ضبب اخل�ضائر الكثرية 

التي �ضجلت يف خمتلف املوؤ�ض�ضات التجارية 

موجة  اإىل  اأدت  وال��ت��ي  اخل���دم���ات،  وق��ط��اع 

العمال  من  الكثري  وت�ضريح  وا�ضعة  اإفال�س 

واملوظفني.

غ���ط���ت لف����ت����ات احل�����ض��وم��ات  اأن  ب���ع���د 

امل��ئ��ة،  ال�50 يف  م���ن  ب�����دءاً  امل���ح���ال  واج���ه���ات 

روج��ت  اأن  وبعد  امل��ئ��ة،  ال�70 يف  اإىل  و���ض��وًل 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ن��ادق وامل��ط��اع��م ل��رزم��ات��ه��ا 

ال�ضياحة  وزي���ر  اأب����دى  الأ���ض��ع��ار،  املخف�ضة 

ت��ف��اوؤل��ه ح��ي��ال ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة، واأك����د ف��ادي 

ع��ب��ود اأن »احل��م��ل��ة ت��ه��دف اإىل خ��ل��ق اأج���واء 

اإي��ج��اب��ي��ة، وحت���ري���ك ال������دورة الق��ت�����ض��ادي��ة 

معقولة  باأ�ضعار  لبنان  اإىل  ال�ضائح  وجم��يء 

وت��ن��اف�����ض��ي��ة«، وق����ال: »ه��ن��اك رزم����ات اأع���دت 

يف ه����ذا اخل�����ض��و���س، اخ��ت��ي��اري��ة لأن���ن���ا بلد 

اقت�ضادي حر تبداأ الرزمة يف اخلليج اعتباراً 

تذكرة  فيها  مب��ا  اأم��ريك��ي��اً  دولراً   350 م��ن 

دولراً  و650  ف���ن���ادق،  يف  وال���ن���زول  ال�����ض��ف��ر 

اأمريكياً يف اأوروبا و2100 دولر يف الوليات 

�ضركة  فيها  ت�ضارك  الرزمة  وه��ذه  املتحدة، 

الكربى  والفنادق  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ط��ريان 

واأم��ا  ال�ضيارات،  تاأجري  و�ضركات  الأ�ضا�ضية 

بالن�ضبة للمطاعم، فقد واكبت هذه الرزمة 

الأ�ضعار  تتناول  بها،  خا�ضة  عرو�ضات  عرب 

وغ���ريه���ا م���ن ال���ت���ق���دمي���ات، اأم�����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة 

للمحال التجارية، فهناك البع�س منها قدم 

ح�ضومات تتجاوز ال�50 يف املئة«.

واأ���������ض��������اف: »ت���ت���م���ي���ز ه�������ذه احل���م���ل���ة 

مبجموعة من الرزمات املميزة يف كل الدول 

عليها  الطالع  والأوروبية، وميكن  العربية 

ال�����ض��ي��اح��ة وع��ل��ى م��وق��ع  ع��ل��ى م��وق��ع وزارة 

�ضركة طريان ال�ضرق الأو�ضط«.

ب�ضمة  ب�»50  ال�ضيا�ضيني  عبود  وطالب 

ت���ع���اون  ر����ض���ال���ة  و50  حم���ب���ة  ر����ض���ال���ة  و50 

وطماأنينة لكل من يريد املجيء اإىل لبنان«.

احلملة بداأت، ولكن نتائجها ل تزال يف 

غمار الغمو�س، نتيجة اأ�ضباب عديدة، اإل اأن 

الأمل يبقى دوماً باأن ت�ضتطيع هذه احلملة 

اأ�ضابت  التي  يف تعوي�س جزء من اخل�ضائر 

القطاع القت�ضادي.

النقابات  احت��اد  رئي�س  اأك��د  جهته،  من 

تخطى  الو�ضع  »اأن  الأ�ضقر،  بيار  ال�ضياحية 

اخل��ط��وط احل��م��ر، وب���ات اأك���ر م��ن خطري، 

هذه  ا�ضتدعى  لذلك  بالإنفجار،  مهدداً  بل 

احل��م��ل��ة، لف��ت��اً اإىل ����ض���رورة ا���ض��ت��ع��م��ال كل 

وا�ضحاً  اأ�ضبح  ال�ضياح، وقد  الو�ضائل جللب 

ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى ه��ذا  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اأك���رب  اأن 

اأبوابها  اأقفلت  اأو  بالنهيار،  القطاع، مهددة 

بعد مو�ضم يعد من اأ�ضواأ املوا�ضم التي مرت 

ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، ف��ح��ت��ى خ���الل ���ض��ه��ر الأع���ي���اد، 

اأن  اإل  الأ�ضهم،  تعلو  اأن  املفر�س  حيث من 

بريوت مل متتلئ كعادتها، ول حتى املناطق 

املجاورة«.

اإط�������������ار اخل����ط����ط  اأن�����������ه يف  واع�������ت�������رب 

البلدان  على  الركيز  »علينا  الرويجية، 

ال���ع���رب���ي���ة امل������ج������اورة، ال����ت����ي ل���ي�������س ل��دي��ه��ا 

ل��ب��ن��ان، وخ�ضو�ضاً  اإىل  ال��ت��وج��ه  م��ن  خ���وف 

اأن  الإح�����ض��اءات،  فبح�ضب  العراقي،  ال�ضوق 

العراقيني يربعون على العر�س، فهم اأكر 

الأ�ضخا�س جميئاً اإىل لبنان«، وتابع »هذا ما 

خ�ضو�ضاً  اتفاقيات،  لإق��ام��ة  ن�ضعى  يجعلنا 

مع الدولة العراقية، جللب اأكرب عدد ممكن 

من الزوار اإلينا«.

اأما عن اخلطة الطويلة الأم��د، فاأ�ضار 

اأكرب  ميزانية  هناك  تكون  اأن  »���ض��رورة  اإىل 

للو�ضول اإىل البلدان البعيدة مثل الربازيل 

لبنان  زي����ارة  ب��اأه��م��ي��ة  لتعريفهم  ورو���ض��ي��ا، 

مميزات  من  بلدنا  يقدمه  ما  بكل  والتمتع 

غري موجودة �ضوى فيه«.

ك��م��ا اأو����ض���ح الأ���ض��ق��ر اأن����ه ل��ي�����س ه��ن��اك 

م��ن خ��ط��ط ث��اب��ت��ة، ب��ل ف��ق��ط ت����دارك الأم���ر 

ال�ضياحي  الو�ضع  ينفجر  اأن  قبل  اخلطري، 

وي�������وؤذي ال���ب���ل���د، وع����ن احل�����ض��م ب��ن�����ض��ب��ة 50 

ب���داأت  امل���ئ���ة، ق���ال »اإن ه��ن��اك م��وؤ���ض�����ض��ات  يف 

بامل�ضاربة غري امل�ضروعة، بدًل من اأن تقفل 

اأن  متاأماًل  منتج«،  املو�ضم غري  لأن  اأبوابها، 

تنقذ هذه احلملة عدداً كبرياً من املوؤ�ض�ضات، 

وتنهي الأزمة لتفتح على مو�ضم واعد خالل 

�ضيف عام 2013.

امل��ئ��ة  يف  اخل��م�����ض��ني  ح��م��ل��ة  اأن  ي���ذك���ر 

التزلج وحت�ضريات  تزامنت مع بدء مو�ضم 

ال��ت�����ض��وي��ق ل���ه، ع��ل��ى اأم���ل اأن جت���ذب م��راك��ز 

التزلج اللبنانية املزيد من ال�ضياح، ل �ضيما 

العرب منهم، ويف هذا ال�ضياق، اأعدت الوزارة 

م��ن�����ض��ورات ح��ول �ضالمة ال��ت��زل��ج، ت���وزع مع 

كل بطاقة دخول اإىل حلبات التزلج، ويلقي 

التزلج،  اأخالقيات  ال�ضوء على  املن�ضور  هذا 

ب��اأدب��ي��ات الن��ت��ظ��ار  خ�����ض��و���ض��اً يف م��ا يتعلق 

والوقوف يف ال�ضف يف ممرات منتظمة على 

غرار كل بلدان العامل.

قال  ال��ع��ام��ة،  بال�ضالمة  يتعلق  م��ا  ويف 

ك�ضفاً  يجري  اأن  اجلي�س  من  »طلبنا  عبود: 

اأنه بات هناك  التزلج، علماً  على كل مراكز 

ما يكفي من الثلج على احللبات، وتالياً فاإن 

حدة املخاطر تراجعت«.

وزارة  اأن  عبود  اأعلن  اأخ���رى،  جهة  من 

احل�ضومات،  حملة  اإع��الن  و�ضمن  ال�ضياحة 

يف  وال��ت��زل��ج،  الثلج  للبنان  م�ضهداً  اأدرج����ت 

يف  للتزلج  كمركز  لبنان  ت�ضويق  اإىل  اإ���ض��ارة 

هذا املو�ضم، علماً اأن هذا الإعالن يبث اأي�ضاً 

يف الدول العربية واخلليجية.

ك���م���ا اأب�������دى ت���ف���اوؤل���ه يف جن�����اح ح��م��ل��ة 

بدء  مع  تزامنت  اأنها  �ضيما  ل  احل�ضومات، 

يتميز  لبنان  اأن  خ�ضو�ضاً  ال��ت��زل��ج،  مو�ضم 

باأف�ضل مركز يف حميطه للتزلج لأكر من 

تزامن  وقد  املنطقة،  يف  ن�ضمة  مليون   200
ذل���ك م���ع ع��رو���ض��ات مم��ي��زة ج����داً تقدمها 

الفنادق يف هذه الفرة.

اخل��ل��ي��ج��ي��ني  اأن  »����ض���ح���ي���ح  اأ������ض�����اف: 

اأن  نن�ضى  اأن ل  لكن يجب  لبنان،  يقاطعون 

ن�ضبة كبرية من العاملني يف اخلليج هم من 

جن�ضيات اأجنبية، ون�ضعى اإىل جذبهم لزيارة 

ق��ادرون  اللبنانيني  اأن  عبود  واعترب  لبنان، 

على اإجناح مو�ضم التزلج وحدهم، ل �ضيما 

لبنان  ي��زورون  الذين  اخلليجيني  ن�ضبة  اأن 

بق�ضد التزلج ل تتخطى ال�5 يف الأف.

اإىل مراكز  الدخول  تذاكر  اأ�ضعار  وعن 

بحملة  م�ضمولة  اأن��ه��ا  ع��ب��ود  اأك����د  ال��ت��زل��ج، 

فعلى  ال�����وزارة،  اأطلقتها  ال��ت��ي  احل�����ض��وم��ات 

الأ����ض���ع���ار يف منت�ضف  ت�����ض��ل  امل���ث���ال،  ���ض��ب��ي��ل 

األ���ف لرية  الأ���ض��ب��وع يف ف��اري��ا امل���زار اإىل 50 

كافة  اإىل  ال��ول��وج  وت�ضمل  ك��ام��اًل(،  )ي��وم��اً 

يريد  ملن  األ��ف لرية  و35  احللبة،  م�ضتويات 

اإىل م�ضتويات حمددة من احللبة،  الدخول 

زه���ي���دة ج���داً  الأ����ض���ع���ار  ه����ذه  اأن  اإىل  لف���ت���اً 

وت�ضجيعية وقد تكون الأرخ�س يف العامل.

هنا مرت�ضى

لـبـــــــنـان مـستــمـر 
في حملة الخمسين في المئة الترويجية

تزامن حملة الـ ٪50 
مع بدء موسم التزلج 
الذي يجذب مزيدًا 
من السياح.. ال سيما 
العرب منهم

يف وقت يعاين فيه االقت�ضاد اللبناين من تراجع وا�ضح وملحوظ، ال �ضيما ب�ضبب تدين عائدات ال�ضياحة خالل ال�ضيف املا�ضي، 

اأطلق وزير ال�ضياحة فادي عبود مبادرة اخلم�ضني يف املئة امل�ضتمرة حتى 28 �ضباط القادم، لت�ضجيع ال�ضياح واملقيمني على االإنفاق 

واال�ضتهالك، بغية حتريك عجلة االقت�ضاد قدر االإمكان.

والالفت هذا العام، اأن احل�ضومات البالغة خم�ضني يف املئة ملدة 50 يومًا، ال ت�ضمل فقط حمال املالب�س ومراكز الت�ضوق 

التجارية، بل اأي�ضًا تذاكر ال�ضفر وت�ضعرية الفنادق واإيجار ال�ضيارات، وحتى الوجبات يف بع�س املطاعم، التي قررت تخ�ضي�س الئحة 

طعام مغرية خ�ضي�ضًا لهذه الفرتة، جلذب القدر االأكرب من الزبائن، عل ذلك يعو�س اخل�ضائر التي تكبدتها يف االأ�ضهر ال�ضابقة.
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الوظيفة  ب���اأن  ال��ق��دم��اء  امل��ح��دث��ون ع��ن  ل يختلف 

الأ���ض��م��ى ل��ل��غ��ة، ه��ي ال��ت��وا���ض��ل ال��ل�����ض��اين ب��ني الب�ضر، 

الأفكار  التفاهم والن�ضجام يف احلياة، وبيان  لتحقيق 

الكالم، وقد �ضرح  اأجلها  التي يحدث من  والأه���داف 

اإِلَّ  �ُضوٍل  رَّ اأَْر�َضْلَنا ِمن  امل��راد قوله تعاىل: {َوَم��ا  بذلك 

التوا�ضل  هذا  ي�ضتمر  ول  َلُهْم}،   َ ِلُيَبنينِّ َقْوِمِه  ِبِل�َضاِن 

التعامل يف  والأغ��را���س ل�ضتمرار  بتعدد احلاجات  اإل 

احلياة، ولذلك كان حد اللغة عند ابن جني: »اأ�ضواتاً 

يعرب بها كل قوم عن اأغرا�ضهم« بعد اأن توا�ضع عليها 

جمموعة من النا�س يف بقعة معينة من الأر���س، وهو 

ما ذهب اإليه ابن �ضنان اخلفاجي، وقد قرر ابن خلدون 

ول  ب���اإف���ادة،  ق�ضد  ع��ن  نا�ضئ  ل�ضاين  فعل  ال��ك��الم  اأن 

الع�ضو  متقررة يف  ملكة  اللغة  ه��ذه  ت�ضري  اأن  بد من 

ال��ف��اع��ل ل��ه��ا وه���و »ال��ل�����ض��ان«، وم���ن ه���ذه ال��ت��ع��ري��ف��ات 

املوجزة وال�ضريعة نطمئن اإىل اأنَّ للغة حقائق واقعية، 

اأنها و�ضيلة توا�ضل وفعل ل�ضاين ق�ضدي،  يف مقدمها 

واملعنى  اللفظ  ب��ني  وامل��ج��ازي  احلقيقي  ال��ت��واف��ق  م��ع 

بح�ضب مقت�ضيات الكالم.

وقد تنوعت و�ضائل هذا التوا�ضل الل�ضاين العربي 

والتداول الجتماعي  التاريخية  اإىل احلقائق  بالنظر 

على وفق درجات هي: 

ال��ت��وا���ض��ل الل�ضاين ع��ن ط��ري��ق الإل��ه��ام وال��وح��ي، 

وهي درجة خا�ضة بالأنبياء وال�ضاحلني، كما وردت يف 

القراآن الكرمي.

ال��ت��وا���ض��ل ال��ك��ت��اب��ي )ال���ت���دوي���ن���ي( وه����ي ال��درج��ة 

الراقية التي تقل فيها م�ضاكل ال�ضبط والدقة ملراعاة 

النظام اللغوي ال�ضارم.

ال��ت��وا���ض��ل ال�����ض��ف��وي، وه���ي درج����ة خ��ط��رة ومهمة 

عند  عليه  ا�ضطلح  م��ا  وه��و  العربية،  تطور  ت��اري��خ  يف 

ال��ق��دم��اء ب��ال��ن��ق��ل وال�����ض��م��اع، ف��ل��م ي��خ��ل م��ن خماطر 

وم���اآخ���ذ، وه���و ع��ن��د امل��ح��دث��ني اأخ��ط��ر واأ���ض��ن��ع، ك��م��ا يف 

و�ضائل الإعالم احلديثة واملقابالت التلفزيونية.

اأحدث طرق  )الال�ضلكي(، وهو  ال�ضمعي  التوا�ضل 

الت�ضال بالهاتف النقال والنرنت. 

الأدائية  بالفنون  يتجلى  املرئي، وهو ما  التوا�ضل 

نحو امل�ضرح وال�ضينما والتلفزيون والأجهزة احلديثة. 

عمل  اإىل  حت��ت��اج  �ضوتية  رم���وز  جمموعة  وال��ل��غ��ة 

واأغرا�ضه،  حاجاته  عن  ليعرب  باملتكلم  خا�س  و�ضلوك 

النطق  جهاز  اأع�ضاء  يف  ال��ب��ارز  الع�ضو  وه��و  فالل�ضان 

عند الإن�ضان، يعمل على تنظيم تلك الرموز لت�ضكيل 

املعاين الكامنة يف النفو�س. 

ومفاد هذه اخلال�ضة ال�ضريعة ما ياأتي:

اإن التوا�ضل الل�ضاين علم حديث ن�ضبياً عند معظم 

اللغويني املحدثني - عرباً واأعاجم - لكن حداثة هذا 

ال��ع��ل��م ه��ي يف ال��غ��رب ف��ق��ط، اأم���ا ج����ذوره واأ���ض��ول��ه يف 

اأيام اخلليل بن  امل�ضرق العربي فموغلة يف القدم، من 

ولرمبا  كثري،  وغريهما  و�ضيبويه،  الفراهيدي  اأحمد 

حقيقة  ب��ل  اع��ت��ب��اط��ي��اً  لي�س  الع��ت��ق��اد  وه���ذا  قبلهما، 

ثابتة بالأدلة والرباهني، وب�ضيء من القراءة الواعية 

بهذا  م�ضبق  وعي  عن  تك�ضف  التي  القدماء  لإبداعات 

ال��ت��وا���ض��ل، ول��ك��ن ن��ظ��رة ه���وؤلء امل��ح��دث��ني اإىل ال��ث��ورة 

بنوع  امل��ع��ل��وم��ات  وث���ورة  ال��ه��ائ��ل��ة،  والتقنيات  العلمية 

م��ن ال��ق��دا���ض��ة والإع���ج���اب وه��ي اأ���ض��ي��اء ت�ضتحق ذل��ك، 

يف  ال�ضناعي  وال��ت��ق��دم  العلمية  ال��وث��ب��ات  ه���ذه  ول��ك��ن 

ح��وادث  وكاأنها  ما�ضينا  عن  �ضغلتنا  الت�ضال  و�ضائل 

نعي�س  اإننا  واحل��ق  البعيد،  الف�ضاء  كونية هبطت من 

يبدعون  الب�ضر  م��ن  ق�ضم  الأول:  اأق�����ض��ام،  ث��الث��ة  يف 

وذل��ك  الإب�����داع  ب��ه��ذا  ينعم  وال��ث��اين  م�ضتمر،  ب��ع��ط��اء 

العطاء الر، بال�ضتهالك والإف��ادة، وهي �ضنة ب�ضرية 

من  الإف����ادة  حتى  ي�ضتطيعون  ل  وال��ث��ال��ث:  طبيعية، 

املنجز العلمي املتفاقم وكاأنه يف ا�ضرخاء تام، وهو قمة 

اجلهل والتخلف، ذلك اأن التكاء على غري العربية يف 

جمالت احلياة والثقافة ل يعدو اأن يكون انتقا�ضاً من 

قيمة ل�ضاننا العربي، وتعبرياً عن الإميان بق�ضوره عن 

الوفاء بحاجاتنا التعبريية والفكرية على حني اأنه لغة 

احل�ضارة والإ�ضالم. 

اللغة العربية يف الرتاث الإ�ضالمي

ال��ل��غ��ة الإن�����ض��ان��ي��ة ه��ي حم���ور ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وا���ض��ل 

)قدمياً وحديثاً( �ضواء اأكانت املنطوقة اأم املكتوبة، مع 

القدمي  اللغوي  اخلطاب  ن��وع  بني  ال�ضا�ضعة  ال��ف��وارق 

واأ�ضاليب البالغة العريقة، وبني ما نتحدث به اليوم 

لأنها  عنها؛  ننف�ضل  واح��دة، ومل  لغة  وه��ي  نكتبه،  اأو 

اأما  لغته،  ام��رئ  كل  فعنوان  عربيتنا،  وعنوان  هويتنا 

املكان فعر�ضة للتغري، فال يكون عنواناً ثابتاً ل�ضخ�س 

يكت�ضب  لكنه  اأجنبية  يولد عربي يف بالد  فقد   ، معنينّ

تكلنّموا  الذين  اآبائه  باأ�ضل  اأو  ول�ضانه،  بلغته  عربيته 

العربينّة، فيقال عنه: عربينّ الأ�ضل. 

ل اأريد هنا اأن اأنكر هوية املكان وعنونته لالإن�ضان، 

اأو غري عربي - مكان يعي�س  فلكل واح��د مننّا - عربي 

فما  لعربينّته،  عنواناً  يكون  ل  قد  ولكنه  وي�ضكن،  فيه 

ب���ال���ك يف ق�����ض��م ك��ث��ري م���ن ال���ع���رب ي��ع��ي�����ض��ون يف ب��الد 

ترى  يا  فهل  العربية،  يتحدثون  يزالون  وم��ا  اأجنبية 

وعروبتهم؟  لهويتهم  �ضبباً  الطارئ  عنوانهم  �ضيكون 

ال���ردع،  ب����اأداة  الق�ضري  اجل���واب  وب��ه��ذا  ك��ال،  بالتاأكيد 

ويف ب��ع�����س احل�����الت ال��ت��ي ذك��رت��ه��ا ه��ن��ا، ي��ج��ب اأن ل 

القدماء يف حتديد  اللغويني  عند  املكان  اأهمية  نن�ضى 

»اللهجات الف�ضيحة« يف �ضبه اجلزيرة العربية، وح�ضر 

التي  القدمية  العربية  القبائل  بكل  الألفاظ اخلا�ضة 

وهي  امل��ذم��وم��ة«،  »اللهجات  عن  وعزلها  اختيارها  مت 

م�ضاألة معيارية بحتة تناولها معظم الباحثني بالنقد 

والتحليل. 

لهوية  احلقيقي  املعيار  فهي  العربية،  اللغة  اأم���ا 

ال��ع��رب احل�����ض��اري��ة، ف��ه��ي ل��غ��ة ال��ت��خ��اط��ب »ال��ت��ي ن��زل 

والأل�ضنة،  اللغات  خري  والعربية  الكتب..  اأف�ضل  بها 

العلم،  اأداة  اإذ هي  الديانة؛  مها من  والإقبال على تفهنّ

��ه يف ال���دي���ن، و���ض��ب��ب اإ����ض���الح امل��ع��ا���س  وم��ف��ت��اح ال��ت��ف��قنّ

واملعاد«.. نعم، فالل�ضان اإذا �ضلح �ضلحت احلياة و�ضلح 

واآل��ه  النبي الأك���رم �ضلى اهلل عليه  ي��روى ع��ن  امل��ع��اد، 

النا�س على مناخرهم يف  »وه��ل يكب  ق��ال:  ��ه  اأننّ و�ضلم 

القدماء على  تنبنّه  األ�ضنتهم«، ولهذا  اإلنّ ح�ضائد  النار 

اللغة  حفظ  يف  ال��ك��الم  ج��ارح��ة  وه��ي  الل�ضان  ��ة  اأه��م��ينّ

واإتقانها مراعاة لفهم القراآن الكرمي وقراءته القراءة 

ة. ب اللحن اإىل األ�ضنة العامنّ ال�ضحيحة بعد ت�ضرنّ

مفهوم اللحن 

بداأ اللحن ي�ضرياً اأول الأمر يف زمن ر�ضول اهلل 

اأنَّ  اب��ن جني،  ذك��ر  اإذ  و�ضلم؛  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى 

رجاًل حلن يف ح�ضرة الر�ضول �ضلى اهلل عليه واآله 

»اأر�ضدوا  و�ضلم:  واآل��ه  عليه  اهلل  فقال �ضلى  و�ضلم، 

ال��رج��ل �ضاللة لأنَّ  اأخ��اك��م فقد ���ض��ل«، فعدَّ حل��ن 

ي����وؤدي اإىل اخل��ط��اأ يف فهم  اخل��ط��اأ يف ال��ك��الم ق��د 

وال��رواي��ات يف ذلك كثرية يف كتب  الكرمي،  القراآن 

بهذا  اللحن معروفاً  اللغة والنحو والتاريخ، وكان 

اأقبح  النطق  »اللحن يف  املعنى، ولهذا قيل قدمياً: 

من اآثار اجلدري على الوجه«، وكان ولة الأمر ل 

اللحن، ومن ذلك رواية عمر  يتهاونون يف م�ضاألة 

اأب��ي مو�ضى  ب��ن اخل��ط��اب ر�ضي اهلل عنه م��ع كاتب 

الأ�ضعري. 

ل��ق��د اأ���ض��ب��ح ال��ل��ح��ن م��ذم��وم��اً ي��ث��ري ا���ض��م��ئ��زاز 

لأن  عندهم  اللحن  ورف�����س  اللغة،  واأه���ل  العلماء 

اللغة بعد نزول القراآن الكرمي اأ�ضبحت اإعجازينّة، 

ل��ذا ع��دنّ الن��ح��راف عنها خ��روج��اً ع��ن ج��ادة احل��ق، 

ف�ضار اللحن خطيئة، وروى اجلاحظ اأن اأول حلن 

»ع�ضاي«،  من  ب��دًل  ع�ضاتي«  »ه��ذه  بالبادية  �ضمع 

واأول حلن �ضمع بالعراق )حينِّ على الفالح( بك�ضر 

ال��ي��اء ب���دًل م��ن ف��ت��ح��ه��ا، وك���ر ال��ل��ح��ن يف الع�ضر 

اخللفاء  وبع�س  البلغاء  اإىل  تطرق  حتى  الأم���وي 

بن  امللك واحلجاج  بن عبد  الوليد  نحو  والأم���راء 

يو�ضف الثقفي وعبيد اهلل بن زياد، وق�ض�س اللحن 

كثرية يف كتب الأقدمني.

يقال: حلن يف كالمه اإذا مال به عن الإعراب اإىل 

اخلروج  مبعنى  وا�ضتهر  اللحن  ظهر  وقد  اخلطاأ، 

على قواعد اللغة منذ عهد الر�ضول �ضلى اهلل عليه 

واآله و�ضلم، واأوائل املوؤرخني لن�ضاأة النحو يذكرون 

اأول ما  اأن  »واعلم  اللغوي:  الطيب  اأب��و  ق��ال  ذل��ك، 

الإع��راب؛  تعلنّم  اإىل  فاأحوج  العرب  اختل من كالم 

وامل��ت��ع��رب��ني من  امل���وايل  ك��الم  اللحن ظهر يف  لأن 

يخ�ضى  عنه  اهلل  ر�ضي  بكر  اأب��و  وك��ان  النبي،  عهد 

اللحن، فقد كان اللحن معروفاً، بل قد روينا من 

لفظ النبي اأنه قال: »اأنا من قري�س، ون�ضاأت يف بني 

ال�ضحابة والتابعون  اللحن«، وكان  فاأننّى يل  �ضعد، 

على  ��ون  وي��ح��ثنّ ب��ه��ا،  وي��ع��ن��ون  ال��ع��رب��ي��ة  ي�ضتحبون 

الدين  »اإذ هي من  الزبيدي:  بكر  اأبو  قال  تعلمها، 

على  املهيمن  كتابه  اهلل  اأن���زل  فيها  املعلوم  باملكان 

�ضائر كتبه«.

وبعد اإ�ضراقة �ضم�س الإ�ضالم وانت�ضاره بالفتوحات 

يف خارج اجلزيرة العربية يف الجتاهات كلها، ودخول 

ال��ن��ا���س يف ال��دي��ن اجل��دي��د م��ن الأمم الأخ�����رى، ف��اإن 

اأ�ضباب اللحن قد اأخذت اأ�ضكاًل متفرقة ميكن اإجمالها 

مبا ياأتي: 

خ����روج ال��ع��رب ال��ف�����ض��ح��اء م��ن اجل���زي���رة العربية 

م��وط��ن ال��ف�����ض��اح��ة وب��ع��ده��م ع��ن��ه��ا زم��ان��ي��اً وم��ك��ان��ي��اً 

واختالطهم بالأمم الأخرى. 

الأعجميات وظهور طبقة  العرب من  بع�س  تزوج 

املوايل. 

دخول النا�س من غري العرب يف الإ�ضالم. 

اأقاليم غري عربية، دافعاً  وكان انت�ضار الإ�ضالم يف 

القراآن  لغة  لتعلنّم  العربية  غري  الأق���وام  ل�ضعي  مهماً 

الإ�ضالم  تعاليم  فهم  بغية  احلنيف،  وال��دي��ن  الكرمي 

والتمكنّن من قراءة القراآن الكرمي.

من موؤمتر »اللغة العربية.. 

»من خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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ي�ؤكد خرباء العالقات الزوجية، اأن الزوجة يجب 

التي  القاتلة  والأخ��ط��اء  الأم���ور  بع�ض  اإىل  تنتبه  اأن 

هذه  وم��ن  انتهاءها،  وت�سرع  الزوجية  احل��ي��اة  تف�سد 

الأخطاء:

الزوجية  ح��ج��رة  ب��رك  ���س��يء  اأي  على  ال���زوج  معاقبة   -

الرعاية،  بحجة  اإليهم  النتقال  اأو  الأولد،  م��ع  وال��ن��وم 

والقرب  التوا�سل اجل�سدي  ال��زوج من  ويف ذلك حرمان 

الإن�ساين منه، وهو ما ي�ساعد يف زيادة الفجوة العاطفية 

بينهما، ويوؤدي اإىل اأن ينتهي بهما الأمر اإىل اأنهما جمرد 

�سريكني يف البيت والأبناء، ويحّر�ض الزوج على البحث 

باأنها تقبل به كرجل من دون  ت�سعره  البيت عمن  خارج 

�سروط.

احلميمي،  باللقاء  زوجها  على  باملّن  الزوجة  تقوم  اأن   -

ملتعة الزوجني معاً  اأنه يكون م�سدراً  اأنه يجب  وتتنا�سى 

ولي�ض لأحدهما فقط.

اإذا كانا قد تخا�سما  اأن يقوم مب�ساحلتها  اأن ت�سرط   -

قبل اللقاء، مع اأن الكثري من الرجال يرون اأن هذا اللقاء 

كفيل وحده باإبداء الرغبة يف ال�سلح.

- هناك زوجات يعتقدن اأن الرجل وحده هو الذي ي�سعد 

يف ه���ذا ال��ل��ق��اء، ف��ا حت����اول ال���واح���دة م��ن��ه��ن ال��ت��ج��اوب 

بالقول اأو بالفعل.

- ال�سجار مع الزوج لأنه ينام بعد اللقاء ول يبثها حبه، 

مع اأن الثابت اأن الرجل يحتاج بعده اإىل الراحة، وغالباً 

ما يخلد للنوم على اإثره.

- تلبية رغبة الزوج خوفاً من لعنة املائكة، واأخرى تقول 

ل  وثالثة  �سّيئ!  رجل  زوجها  لأن  تلعنها  لن  املائكة  اإن 

تتجاوب مع زوجها حتى يقول اإنها موؤدبة.

- اتهام الزوج باأنه يتعمد اأن يكون لطيفاً معها اأثناء هذا 

ي�سعد  حتى  معه  لتتجاوب  »بر�سوتها«  يقوم  لكي  اللقاء 

وحترم نف�سها من ال�ستمتاع بهذا التفكري التاآمري.

االهتمام يقّوي العالقة

اأن ما  �سعيدة، يذكر اخل��راء  لتفوزي بحياة زوجية 

يريده زوجك حقاً اأن يكون ناجحاً يف اإ�سعادك، ف�سعادتك 

تعطيه اإ�سارة باأنك حتبينه وتقّدرينه.. ثقي اأن ا�ستجابتك 

الدافئة جتعله اأ�سبه باملراآة التي تعك�ض له �سورة م�سرقة.

واعلمي اأنه عندما ل تبدو على املراأة ال�سعادة لروؤية 

زوجها، تبداأ رغبته الرقيقة و�سغفه لإ�سعادها، وحمايتها، 

ورعايتها، يف اخلمود ويف النهاية تنطفئ نهائياً.

ويحتاج الرجل اإىل ر�سائل وا�سحة منك توؤكد له حبك 

ملمار�سة احلميمة معه، فقد يبداأ الرجل يف ال�سعور باأنك ل 

تكرهني ممار�سة احلب معه، لأنه ي�سل اإىل ذروة اإح�سا�سه 

اإىل  ت�سلني  اأن��ت  بينما  املداعبة،  من  وبقليل  منك،  اأ���س��رع 

الذروة متاأخراً عنه، ولأنه قد يكون ا�ستنتاجه خاطئاً عليك 

ممار�سة  حتّبني  اأن��ك  مفادها  اإليه  رقيقة  ر�سائل  بتو�سيل 

العاقة معه.

اأن  اإليه، هي  واأقوى ر�سالة م�ساندة ميكنك تقدميها 

العاقة احلميمة من  اآخ��ر ممار�سة  اإىل  وقت  تقبلي من 

تاأثري  ذات  اأخ��رى  اإيجابية  ر�سائل  وهناك  مقدمات،  دون 

قوي، وهي اأن ت�سانديه حينما يتودد اإليك ملمار�سة احلب، 

وتظهري ا�ستح�سانك ل�»الفكرة«.

امل��راأة؛  ب�سكل خمتلف عن  اإىل احلب  فالرجل ينظر 

مرة  يعلم  جتعله  عندما  حياته  �سريكة  بحب  ي�سعر  اإن��ه 

اإ�سباع رغباتها  اأج��ل  ي��وؤدي عمًا جيداً من  اأن��ه  بعد مرة 

فاإن  اجليد،  بالطق�ض  ت�ستمتعني  عندما  فحتى  وحاجاتها، 

جزءاً من الرجل ُي�سعره باأن له ف�سًا يف ذلك..

اأن  ه��ي  ال��رج��ال  اإىل  بالن�سبة  الرومان�سية  باخت�سار، 

ُتَقّدري ما يفعله لأجلك، فعندما ت�سعرين ب�سعادة ملا يقدمه 

لِك ي�سعر هو باأنك حتبينه وتقّدرين ما يفعله لأجلك.

ن�سائح ت�سعد زوجتَك

واأي�ساً، يجب اأن يدرك الرجل اأن دوره اأ�سا�سي يف جناح 

ب�سكل  الزوجية  حياته  وا�ستمرار  زوجته،  واإ�سعاد  العاقة 

بع�ض  الزوجية  يقدم خ��راء احلياة  لذا  ورومان�سي،  ه��ادئ 

الن�سائح املهمة، التي ي�ستطيع الرجل اأن يعيد رغبة زوجته 

ا�ستخدام  طريق  عن  وذل��ك  احل���دود،  اأبعد  اإىل  و»ي�سعلها« 

بع�ض احلوا�ض التي تزيد رغبتها وجتذبها اإليك، فمثًا:

- حا�سة »ال�سم«: الروائح الذكية تنّبه امل�ساعر، وهناك زيوت 

عطرية معينة تزيد من الرغبة اجلن�سية.

- »ال�����س��م��ع«: احل��دي��ث ال��ه��ام�����ض، وغ��ن��اء ال��رج��ل ل��زوج��ت��ه، 

ل�ستدعاء  اأدع���ى  ه��ذا  ف�سيكون  ال��ع��ذب  ال�سوت  ت��واف��ر  واإن 

العواطف واملحبة بينكما.

باب  وه��و  احل�سي،  »امل�����س��اج«  ف��ن  فهناك  »اللم�ض«،  اأم��ا 

اإىل  وي��ه��دف  وم��دار���س��ه،  طرقه  ول��ه  التف�سيل،  فيه  يطول 

ع�سو  اإىل   - اجل�سم  اأن��ح��اء  جميع  يف   - كله  اجللد  حتويل 

من  ال��زوج  عزيزي  فتخّل�ض  ومثار،  يقظ  متفاعل  ح�سا�ض 

والهم�سة  والكلمة  فاللم�سة  الزوجية،  العاقة  يف  الروتني 

العاقة،  اأهمية ملحوظة فى هذه  الأث��ر، ولهن  اأكر  لهن 

وذلك عن طريق عمل جل�سة م�ساج خا�سة تريح بها اأع�سابها 

�ستكون  اأن��ه��ا  وت��اأك��د  وامل�����س��دودة،  املتعبة  ج�سمها  وع�سات 

مدينة ليديك اللتني اأراحتاها من التوتر بالمتنان.

ويقدم لك اخلراء طريقة �سهلة مل�ساج �سحيح ومريح، 

ابداأ اأوًل بتخفيف الإ�ساءة يف الغرفة، واأدر مو�سيقى هادئة، 

املاب�ض، ثم �سع نحو  بن�سافة  ال�سرير قليًا  م��اءات  ودفئ 

ملعقتني ���س��غ��ريت��ني م��ن زي���ت ع��ط��ري ع��ل��ى راح��ت��ي يديك 

وافركهما لتدفئتهما، ثم ابداأ بعملية تدليك منطقتي رقبتها 

وكتفيها اللتني تتاأثران ب�سكل اأ�سرع بتوتر املراأة واإجهادها.

ح���رك ي��دي��ك امل��ف��ت��وح��ت��ني ب��ح��رك��ات دائ���ري���ة �سغرية، 

اأ���س��اب��ع��ك حتى قاعدة  ب��اأط��راف  ت��دري��ج��ي  ب�سكل  وا���س��غ��ط 

كفك، وكن كرمياً معها ول تكتفي باإعادة حركات التدليك 

واأعد  ب�»امل�ّساج«،  م�ستمتعة  اأنها  �سعرت  اإذا  ثاث  اأو  ملرتني 

وبعدها  نف�سها،  للحركة  م��رة  ث��اث��ني  اأو  ع�سرين  ال��ك��رة 

�ستنعم بعاقة ناجحة وممتازة.

رمي اخلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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عاقبين طفلِك بطريقة صحيحة؟
ُ
كيف ت

اإىل  ولتوجيهه  اخل��اط��ئ��ة،  ال��ت�����س��رف��ات  ببع�ض  طفلك  ي��ق��وم  ق��د 

ال�سلوك ال�سائب، عليك اتباع بع�ض الأ�ساليب املختلفة واملتنوعة 

واملتدرجة، خ�سو�ساً يف حال تكررت هذه الأخطاء، جتنباً للوقوع 

يف م�سكات اأُخرى ي�سعب التعامل معها، كاأن يتحّول الطفل اإىل 

العدوانية والعناد كردة فعل على اأ�سلوب العقاب اخلاطئ.

اأن الطفل  امل�سكلة: من املعروف  جتنبي �سرب طفلك مهما كانت 

عدوانية  اأك��ر  ُي�سبح  الت�سرف،  اأ�ساء  اإذا  بال�سرب  يعاَقب  ال��ذي 

اأقرانه الذين ل يعاَقبون ج�سدياً، حيث اختلفت الآراء  وقلقاً من 

اأحد  ال�سرب  َيعتر  الآب��اء لاأبناء يف جمتمع  حول ق�سية �سرب 

درا�سة حديثة  تنفيه  الذي  الأمر  الربية،  التاأديبية يف  الأ�ساليب 

اأُج���ري���ت يف اأك����ر م���ن ���س��ت��ة ب���ل���دان ي�����س��ي��ع ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��اب ال��ب��دين 

لاأطفال، والتي اأفادت اأن الأطفال الذين يعاَقبون بدنياً ُي�سبحون 

اأكر عدوانية وعناداً وقلقاً من الأطفال الذين يعاَقبون بدرجات 

اأقل، اأو ل يعاَقبون اأبداً.

اإىل طفلك، وا�سرحي له اخلطاأ مبا يتنا�سب مع م�ستوى  حتدثي 

ليتجّنب  اخل��ط��اأ  م��وق��ع  تفّهم  ي�ستطيع  حتى  وخ��رات��ه،  تفكريه 

الوقوع فيه مرًة اأخرى، واإذا تكرر ذلك ناق�سيه حول الأ�سباب التي 

العقاب  وح��ّذري��ه من  اأُخ���رى،  م��رة  الوقوع يف اخلطاأ  ُيكرر  جعلته 

الذي �سيتلقاه يف املرة املقبلة.

ل: اإذا لحظت  عاقبي طفلك بحرمانه من ممار�سة ن�ساطه املُف�سَّ

عدم ا�ستجابة طفلك للحوار الذي دار بينكما مرات عديدة، مُيكنك 

البدء باأول عقاب فعلي يف حق الطفل، كحرمانه من القيام بن�ساط 

ل، اأو منعه من تناول احللوى املف�سلة لديه.. وما اإىل ذلك. ُمف�سَّ

خ�س�سي زاوية اأو مقعداً اأو غرفًة يف املنزل للعقاب، وعندما يحني 

بالكام،  معه  تتوا�سلي  ل  م��ا،  خ��ط��اأ  نتيجة  الطفل  ع��ق��اب  وق��ت 

دون  من  زمنية  م��دة  اإبقائه  مع  املكان،  ذل��ك  اإىل  باإدخاله  وقومي 

رادع عن  وه��و  ك��ث��رياً،  الأط��ف��ال  ُيزعج  العقاب  ه��ذا  فيه..  احلركة 

تكرار اخلطاأ، نظراً اإىل تاأثريه البالغ على الطفل.
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اللقاء الزوجي الحميم 
هو مرآة التقارب العاطفي 

والتفاهم بين الزوجين، 
وقوة هذا اللقاء أو ضعفه هو 
الذي يحدد استمرار العالقة 
الزوجية في سعادة أو فتور، 

فالزوجة يجب أن تصارع 
من أجل استمرار حياتها 
ونجاحها، وذلك من خالل 
تجاوبها مع زوجها برّقة 

ونعومة؛ لتجديد العالقات 
ومّدها بالمزيد من الحيوية 

والمودة.



ال�سحلبيات،  نبات معروف من ف�سيلة  ال�سحلب 

ب��ّري، ول��ه جذور  ن��وع  ُي��زرع للزينة، كما يوجد منه 

اأ�سمر من اخلارج واأبي�ض من الداخل،  درنية لونها 

اأ�سود،  بلون  ملطخة  تكون  ما  غالباً  �سيقة  واأوراق 

وُي�����س��ت��ه��ر مب�سحوقه  ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة،  اأزه������ار  ول��ل�����س��اق 

ال�سحلب  �سراب  منه  ُي�سنع  ال��ذي  الن�سوي  الأبي�ض 

املعروف.

على  وم�سر  ال�����س��ام  يف  »ال�سحلب«  كلمة  تطلَق 

بع�ض اأنواع ال�سحلب الذي يعرف يف امل�سادر العربية 

القدمية با�سم »خ�سي الثعلب«، ومنها اأخذت الكلمة 

الفرن�سية »اأوركيد�ض« التي معناها اخل�سية.

ال�ستحاب،  من  م�ستقة  �سحلب  كلمة  اإن  وقيل 

واحلليب  وال�سكر  الع�سل  مع  مغلياً  ُي�ستعمل  حيث 

فيكون �سراباً لطيفاً.

وح��زي��ران،  اأي��ار  �سهري  يف  ال�سحلب  نبات  ُيزهر 

الأر����ض،  امل��وج��ود حت��ت  ه��و  امل�ستخدم منه  واجل���زء 

وبروتني  �سمغية  م��واد   ٪50 على  ج��ذوره  وحتتوي 

ن�سا، و13٪ دك�سرين   ٪30 م��رة، وعلى نحو  وم��واد 

و�سكروز واأوك�سالت كال�سيوم ومعادن وزيت طيار.

ُي��ع��ت��ر ال�����س��ح��ل��ب ذا ق��ي��م��ة غ���ذائ���ي���ة ك���ب���رية يف 

اأوروبا، فهو مقوٍّ وم�ساد لاإ�سهال املزمن وامل�سابني 

بالد�سنتاريا، ويف بريطانيا ُي�ستخدم ال�سحلب ملر�ض 

ي��و���س��ف حل����الت الت�سمم،  ال�����س��ل ول��ل��ن��اق��ه��ني، ك��م��ا 

وُي�ستعمل لإيقاف نزف الرحم، حيث ُي�ستخدم لهذا 

الغر�ض باأخذ ملعقة �سغرية من م�سحوق الدرنات، 

ويو�سع فوق النار مع مقدار كوب ماء، ويقلَب جيداً 

وي�سرب  د  ي���رَّ ث��م  ال�سكر  اإل��ي��ه  وي�ساف  ب����اأّول،  اأوًل 

بهدوء فيوقف النزيف.

نطاق  على  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  ال�سحلب  ُي�ستعمل 

وا�سع، خ�سو�ساً يف م�سر وتركيا وبع�ض مناطق اململكة 

كثري  ويعتقد  عالية،  غذائية  قيمة  ذا  كونه  ال�سعودية، 

من النا�ض اأنه من�ّسط جن�سي اعتماداً على �سكله.

اخل�سائ�ص الطبية

ال�سحلب م�ساد لاإ�سهال، خ�سو�ساً عند الأطفال، 

ولوقف النزيف الداخلي يف املعدة )قرحة املعدة(.

و�سامة  ل��اأط��ف��ال،  ال�����س��ري��ع  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  ي�ساعد 

املناعية  اأ�سنانهم، وتقوية عظامهم، وحت�سني قدراتهم 

�سد الأمرا�ض املعدية.

امل�ستح�سرات  بع�ض  ت��رك��ي��ب  يف  ال�سحلب  ي��دخ��ل 

الطبية اخلا�سة بالأطفال.

للم�سابني  ���س��رج��ي��ة  ك��ح��ق��ن��ة  ال�����س��ح��ل��ب  ُي�����س��ت��ع��م��ل 

باملغ�ض املعوي والنزلت القولونية.

طريقة اال�ستعمال

بال�سكر  وحم���ّل���ى  احل��ل��ي��ب  اإىل  ال�����س��ح��ل��ب  ي�����س��اف 

ر امل�ستحلب باإ�سافة 2-1 ملعقة �سغرية  كغذاء، ويح�سّ

املاء  اأو  ال�ساخن  ال�سحلب لكل فنجان من احلليب  من 

نزيف  يومياً، ويف حالة  3-2 مرات  وُي�سرب من  املغلي، 

املعدة )القرحة( ي�سرب منه فنجان كجرعة اأوىل.

ت��وؤخ��ذ ملعقة �سغرية من  ال��رح��م:  نزيف  لإي��ق��اف 

كوب  مقدار  مع  النار  ف��وق  وتو�سع  ال�سحلب  م�سحوق 

ثم  ال�سكر،  اإليه  وي�ساف  ب��اأول،  اأوًل  جيداً  ويقلب  م��اء 

يرد وي�سرب بهدوء فيوقف النزيف.

لعاج الإ�سهال ونزيف املعدة والإمعاء والدو�سنتاريا 

املاء  اأو  مع احلليب  ال�سحلب مغلياً  ُيعطى  والبوا�سري: 

 3  -  2 م��ن  وي�����س��رب  ك��غ��ذاء  الع�سل  اأو  بال�سكر  وحم��ل��ى 

مرات يف اليوم.

ال�سحلب  اأن  اإىل  ي�����س��ريون  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�سا�سيو 

بقيم  اجل�سم  ميد  والن�سا،  وال�سكر  احلليب  من  ن  املكوَّ

اأنه  عن  ف�سًا  بال�سبع،  ال�سعور  ومينح  كاملة،  غذائية 

يزيد من معدل حرق الدهون، ما ي�سعر اجل�سم بحرارة 

اجل�سم طاقة  يعطي  اأن���ه  الأب��ح��اث  اأث��ب��ت��ت  كما  اأع��ل��ى، 

عنا�سر  احتوائه على  �ساعات طويلة، ف�سًا عن  تدوم 

عديدة، كالروتني عايل القيمة احليوية، والكالي�سوم 

ال�سحلب  وُيعتر  )د(،  فيتامني  اإىل  اإ�سافة  والف�سفور، 

وجبة غذائية كاملة، وميكن اأن ن�ستغني به عن وجبة، 

من  اأك��ر  الأطفال  لدى  مرغوبة  وهو  مثًا،  كالع�ساء 

كوب احلليب، كما ميكن اإ�سافة ال�سوفان اإىل ال�سحلب، 

لزيادة القيمة الغذائية للكبار، وكذلك ميكن ا�ستبدال 

ملن  ال��د���س��م  م��ن��زوع  باحلليب  ال��د���س��م  ال��ك��ام��ل  احلليب 

وكذلك  الكولي�سرول،  ارتفاع  اأو  البدانة  من  يعانون 

ت��ن��اول��ه��ا م��ن خ��ال  ال��ت��ي مي��ك��ن  م��راع��اة كمية ال�سكر 

امل�سروبات.
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اأفــقــي

لاأب من�سوب   / مكتمل  غري  مقطوع   1
مت�سابهان  / ت�سليحات   2

دينية ملكان مقد�ض / مو�سيقي عاملي �ساحب عدد من  زي��ارة   3
ال�سيمفونيات

طــريـقـة اللعـب

واأفقياً  9 عامودياً  اإىل   1 الأرق��ام من  تو�سع 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

مغربية / حتول اإىل  مدينة   4
�سائل

م���روة   / وال��ت��م��ن��ي  ال���ت���وق   5
بالركية

الفم  من ع�سارة  ي�سيل  ما   6
�ساحلية  ف��رن�����س��ي��ة  م��دي��ن��ة   /

)مبعرة(

)م���ب���ع���رة( /  اأمل������اين  ن��ه��ر   7
للتف�سري وال�سر�سال

8 كارثي / مرتو واآخذ كفايته 
من املاء

وحدة   / توا�سل  اأو  اإي�سال   9
قيا�ض الطاقة

/ ذو ميول  الطري  يغطي   10
وم�ساعر غري �سديقة

عـــامـــودي

يحتفظ  ح��ي��ث  ف��رن�����س��ا  يف   1
بلوحة املوناليزا

العمرانية  دبي  معامل  من   2
الأوىل

ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض   / اك��ت��م��ل   3
الوملبية الدولية ال�سابق

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

اأ�سهم اأو  �سهام   / الآخر لانرنت  ال�سم   4
نوع ثلثا   / حذف   5

ومتابعة مراقبة   / اأكمل   6
 / ما  ق�سية  يف  املباحث  مفت�ض  يوجهه   7

وحدة قيا�ض عاملية

خ�سنة بيئة  عن  وناجت  م�سذب  غري   8
فني جمال  يف  العاملون   / مكتمل   9

ثنية  / �سيني  نهر   10
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السحلب قيمــة غــذائيــة كــامـلـــة
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ب���ال���ت���زام���ن م����ع �����ص����دور ه�����ذا ال����ع����دد م��ن 

ال�سلة  لكرة  لبنان  منتخب  يبداأ  “الثبات”، 
لنهائيات  للو�سول  وال�سعبة  الطويلة  رحلته 

ك���اأ����س ال���ع���امل ل��ل��م��رة ال���راب���ع���ة ع��ل��ى ال��ت��وايل 

عندما  وذل��ك  اإ�سبانيا،  يف  املقبل  ال��ع��ام  �سيف 

يف  ع�سرة  الثالثة  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  يخو�س 

لبنان  منتخبات  فيها  ت�سارك  والتي  ط��ه��ران، 

ويتاأهل منها ثالثة  والعراق،  والأردن  واإي��ران 

الآ���س��ي��وي��ة  الأمم  ك��اأ���س  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  منتخبات 

من  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل،  اآب  �سهر  يف  الفيليبني  يف 

خاللها يتاأهل اأ�سحاب املراكز الثالثة الأوىل 

للمونديال.

مونديال  خ��و���س  لبنان  منتخب  ويطمح 

يف   2002 ب����ع����د  ال�����راب�����ع�����ة  ل����ل����م����رة  ال�������س���ل���ة 

يف  و2010  اليابان،  يف  و2006  اأنديانابولي�س، 

حتت  اجلديد  ا�ستحقاقه  يخو�س  وهو  تركيا، 

اإ�سراف املدير الفني غ�سان �سركي�س، وبت�سكيلة 

راأ�سهم  وعلى  املميزين،  بالالعبني  مدججة 

علي  الأل��ع��اب  و�سانع  اخلطيب  ف��ادي  القائد 

حممود، والأمريكي املجن�س ري�سون تريي.

اإعدادياً  برناجماً  اللبناين  الحتاد  وو�سع 

مدرو�ساً للمنتخب هدفه التاأهل اإىل املونديال، 

وي��ت�����س��م��ن ال���رن���ام���ج رح���ل���ة اإع������داد ط��وي��ل��ة، 

يتخلله مباريات ودية عدة، يف حال  ومع�سكراً 

النجاح بالتاأهل لنهائيات كاأ�س الأمم الآ�سيوية 

يف الفيليبني يف اآب املقبل.

البحر  األعاب  دورة  يف  املنتخب  و�سي�سارك 

امل��ت��و���س��ط ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف ح���زي���ران امل��ق��ب��ل يف 

تايبيه  ج��ون��ز يف  ك��اأ���س  )ت��رك��ي��ا(، ويف  مر�سني 

يف متوز املقبل، واحلدثان يف غاية الأهمية يف 

برنامج ا�ستعدادات لبنان خلو�س كاأ�س اآ�سيا.

وي�����س��ع الحت������اد وامل����دي����ر ال��ف��ن��ي غ�����س��ان 

لعب  لتجني�س  خطة  ح�ساباتهما  يف  �سركي�س 

لبنان  منتخب  م��ع  لي�سارك  رف��ي��ع  ط���راز  م��ن 

اأن  املنتظر  وم��ن  الآ���س��ي��وي��ة،  الأمم  بطولة  يف 

بعد  باملنتخب  ق��زوح  جوليان  الالعب  يلتحق 

»غرب اآ�سيا«.

وك�����ان ���س��رك��ي�����س ي�����س��ع��ى ل��ت��ج��ن��ي�����س لع��ب 

بطولة  يف  ل��ي�����س��ارك  وودز  ل��وري��ن  ال��ري��ا���س��ي 

غرب اآ�سيا بدًل من ري�سون تريي، لكن املدير 

الفني للنادي الريا�سي �سلوبودان �سوبوتيت�س 

باأنه ل يريد املخاطرة به كي  ناديه  اإدارة  اأبلغ 

ل يتعر�س لالإ�سابات، واإدارة الريا�سي اأبلغت 

مت�سع  هناك  يعد  بذلك، ومل  املنتخبات  جلنة 

من الوقت لتغيري اخليارات.

اأحمد  الريا�سي  املنتخب جنم  ويغيب عن 

اإ�سكال يف ناديه مع  اإبراهيم، الذي يعاين من 

وف�سل  �سوبتيت�س،  �سلوبودان  ال�سربي  املدرب 

�سركي�س عدم جتاوز الإ�سكال واختيار اإبراهيم 

باأن  اأك��د يف حديث �سحفي  اإن��ه  بل  للمنتخب، 

اإبراهيم ل يزال بحاجة اإىل املزيد من الن�سج 

وال����س���ت���ق���رار ال��ف��ن��ي يف ن���ادي���ه ويف امل��ن��ت��خ��ب، 

اإي��ل��ي  املنتخب لع���ب احل��ك��م��ة  ع��ن  ك��م��ا يغيب 

ر���س��ت��م؛ اأح����د اأب�����رز جن���وم م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان يف 

عليه  �سركي�س  ف�سل  وال��ذي   ،2010 مونديال 

مع  رائعة  مباريات  يقدم  ال��ذي  منيمنة  م��ازن 

بيبلو�س، كما ف�سل �سركي�س ح�سني اخلطيب 

الذي يقدم اأداء دفاعياً ممتازاً هذا املو�سم مع 

رودري���ك عقل  الغائبني  اأب��رز  وم��ن  ال�سانفيل، 

واإيلي ا�سطفان، اللذان يعانيان من تراجع يف 

م�ستواهما هذا املو�سم.

م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني، ففاز  املنتخب  وخ��ا���س 

على بجة الأ�سبوع املا�سي، يف ديك املحدي 110 

�� 95 بغياب علي حممود وجان عبد النور وعلي 

ال�سانفيل  على  ف��از  كما  بوجي،  وبا�سل  كنعان 

بطل لبنان 97 – 88.

من �سيواجه لبنان؟

ا�ستعدت املنتخبات امل�ساركة يف بطولة غرب 

موؤهل  اأن��ه  �سيما  ل  احل��دث،  لهذا  جيداً  اآ�سيا 

لنهائيات كاأ�س اآ�سيا، ثم لنهائيات كاأ�س العامل، 

التي يحلم اأي منتخب بامل�ساركة فيها.

وا�����س����ت����دع����ت اإي������������ران خ�������رية لع���ب���ي���ه���ا 

للم�سابقة، واأبرزهم جنوم فريق برتو�سيمي 

مت�سدر الرتتيب العام يف الدوري الإيراين، 

 18 اإل م���ب���اراة واح�����دة يف  ي��خ�����س��ر  ال����ذي مل 

مباراة، وهم حامد اآفاق، حامد �سوهرابنجاد، 

روزبة ارغوان وبهنام يخجايل، كما ا�ستدعت 

وهم  الو�سيف،  مهان  ف��ولذ  م��ن  لعبني   3
اأ�سغر  وعلي  داوري  ج��واد  �ساحقيان،  او�سني 

ك����اردو�����س����ت، وك����ذل����ك 3 م����ن م����ه����رام ث��ال��ث 

ال���رتت���ي���ب: حم��م��د ���س��م��د ن��ي��ك��خ��ا، م��ه��دي 

ك���م���راين، واأم�����ري ���س��دي��ق��ي، و3 اأي�������س���اً من 

وحيد  ج��م�����س��ي��دي،  حم��م��د  ازادي،  دان�����س��ك��اه 

دال��ريزان و�سالح فروتن، ولع��ب من فريق 

فريق  من  وكذلك  زادة  يون�س  هو  ماه�سهر، 

البدر، حممد يو�سف وند، لكن الغياب الأكر 

الذي يلعب  اه��دادي  �سيكون للعمالق حامد 

يف ���س��ف��وف مم��ف��ي�����س غ��ري��زل��ي��ز يف ال����دوري 

 ،)NBA( املحرتفني  ال�سلة  لكرة  الأم��ريك��ي 

يلعب  ال��ذي  كاظمي  اأر�سالن  املميز  واجلناح 

يف دوري اجلامعات الأمريكي.

اإع���داد  مرحلة  الأردين،  املنتخب  وخ��ا���س 

اأولية بدءاً من 16 كانون الثاين املا�سي، حيث 

اأ�سبوعياً يف  اأي���ام   5 ال��ت��دري��ب��ات مب��ع��دل  ك��ان��ت 

العا�سمة  الأم��ري حمزة بن احل�سني يف  �سالة 

مع�سكر  ع��م��ان  يف  ال��ت��دري��ب��ات  عمان، واأعقب 

اإعداد يف تركيا خا�س خالله املنتخب الأردين 

3 مباريات ودية اأمام فرق حملية.
واع���ت���ذر ال��ن��ج��م��ان اأ���س��ام��ة دغ��ال���س وزي��د 

ع���ب���ا����س ع����ن امل�������س���ارك���ة يف ال���ب���ط���ول���ة ب�����س��ب��ب 

املنتخب  بعد م�ساركة  دولياً،  اللعب  اعتزالهما 

الأردين يف امللحق اخلا�س بالتاأهل اإىل اأوملبياد 

لندن، وهما يلعبان حالياً يف الدوري ال�سيني، 

وال��ب��اق��ون ه��م: اأمي���ن ادع��ي�����س، را���س��ي��م راي��ت، 

و����س���ام ال�����س��و���س، اأح���م���د ال����دوي����ري، ع��ب��داهلل 

اأب���و ق����وره، م��و���س��ى ال��ع��و���س��ي، ف�سل ال��ن��ج��ار، 

حم��م��د ح���م���دان، ع��ل��ي زغ����ب، حم��م��د ���س��اه��ر، 

حم��م��ود ع��اب��دي��ن، خ��ل��دون اأب���و رق��ي��ه، جمدي 

وعلي  حمار�سه  اأحمد  مطلق  مو�سى  غ���زاوي، 

را�سيم  املجن�س  الالعب  اإىل  بالإ�سافة  جمال، 

الأردين  املنتخب  تدريب  على  وي�سرف  راي��ت، 

املدير الفني الوطني مراد بركات الذي خلف 

املدرب  وي�ساعده  بالدوين،  توما�س  الأمريكي 

�سمري مرق�س.

واأوق���ف الحت���اد ال��ع��راق��ي ال���دوري املحلي 

املنتخب  لها  ا�ستعد  التي  للبطولة،  ا�ستعداداً 

داخلي  الأول  تدريبيني  مبع�سكرين  الوطني 

ال�سهر   13 من  ب��دءاً  بغداد  العا�سمة  يف  اأقيم 

امل��ا���س��ي وا���س��ت��م��ر ن��ح��و اأ���س��ب��وع، وك����ان م��ق��رراً 

ب�سبب  نقله  ول��ك��ن ج���رى  ده����وك،  اإق��ام��ت��ه يف 

خارجي  والثاين  املدينة،  �سربت  التي  الثلوج 

اأقيم يف تركيا ملدة 10 اأيام حيث اختتم الأ�سبوع 

مبا�سرة  الالعبون  توجه  تركيا  ومن  املا�سي، 

اإىل اإيران.

وكان جنم ال�سلة العراقية قتيبة عبد اهلل 

الإ�سابة  ب�سبب  باملنتخب  اعتذر عن اللتحاق 

التي تعر�س لها يف املو�سم املا�سي، حيث يعمل 

على متابعة العالج يف لبنان، وبالتاأكيد غياب 

الرافدين  لأب��ن��اء  كبرية  خ�سارة  يعتر  قتيبة 

مل��ا يتمتع ب��ه م��ن م��زاي��ا ال��ق��ائ��د امل��ه��م��ة يف اأي 

الالعبان  اأي�ساً  لالإ�سابة  اعتذر  كما  منتخب، 

علي حامت وعالء �سليم.
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منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ مشواره نحو المونديال

الأمريكي املجن�س راي�سون تريياملدرب غ�سان �سركي�س �سانع الألعاب علي حممود

برنامج البطولة بتوقيت بيروت

اخلمي�س 2013/2/7: لبنان × العراق )13.30(، اإيران × الأردن )15.30(.

اجلمعة 2013/2/8: لبنان × الأردن )13.30(، اإيران × العراق )15.30(.

ال�سبت 2013/2/9: الأردن × العراق )13.30(، اإيران × لبنان )15.30(.

التشكيلة الكاملة لمنتخب لبنان
الكابنت فادي اخلطيب )34 �سنة، 1.98م، ال�سانفيل(.

حممد اإبراهيم )27 �سنة، 1.90م، احلكمة(.

علي حممود )31 �سنة، 1.80م، الريا�سي(.

اأمري �سعود )22 �سنة، 1.88م، الريا�سي(.

ندمي حاوي )27 �سنة، 2.02م، ال�سانفيل(. 

روي �سماحة )29 �سنة، 2.04م، املتحد(.

علي كنعان )27 �سنة، 2.06م، الريا�سي(. 

با�سل بوجي )22 �سنة، 2.02م، املتحد(. 

ح�سني اخلطيب )27 �سنة، 1.90م، ال�سانفيل(.

جان عبد النور )30 �سنة، 1.98م، الريا�سي(.

مازن منيمنة )26 �سنة، 1.90م، بيبلو�س(.

الأمريكي املجن�س ري�سون تريي )30 �سنة، 2.00م، ال�سانفيل(.

منتخب لبنان لكرة ال�سلة مع رئي�س الحتاد روبري اأبو عبد اهلل واملدرب �سركي�س وعدد من الإداريني قبيل �سفره اإىل طهران
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ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�����س��رب��ي  اأك���د 

باإحرازه لقب بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة 

املتقدم  م�ستواه  على  حمافظته  للتن�س، 

اإنه دخل  املا�سي، ل بل  العام  الذي بلغه 

اإىل م�����س��ت��وى  ارت���ق���ى  ال���ت���اري���خ ع��ن��دم��ا 

الأمل���������اين ب���وري�������س ب���ي���ك���ر وال�������س���وي���دي 

اأبرز  اإىل لئحة  ادب��رغ، من�سماً  �ستيفان 

ال��الع��ب��ني يف ت��اري��خ »ال��ك��رة ال�����س��ف��راء«، 

اإث����ر حت��ق��ي��ق��ه 21 ان��ت�����س��اراً م��ت��ت��ال��ي��اً يف 

م���ل���ب���ورن، وب��ل��غ ر���س��ي��ده 141 ف�����وزاً يف 

دورات الغراند �سالم، فت�ساوى يف املركز 

بيورن  ال�سويدي  الأ�سطورة  مع  العا�سر 

ب������ورغ، يف »ع�����س��ر ال���ب���ط���ولت ال��ك��رى 

األقاب اأحرزها اأعوام  املفتوحة«. وباأربعة 

اأ�سبح  و2013،  و2012  و2011   2008
البطولة  �سجل  يف  ديوكوفيت�س  م��وق��ع 

فيدرر  روج��ي��ه  ال�سوي�سري  م��ن  اأف�����س��ل 

املنتظر  ومن  اغا�سي،  ان��دره  والأمريكي 

ماريان  م��درب��ه  بح�سب  اأك��ر  يتقدم  اأن 

فاييدا »لأنه يطمح اأن يرتبع طوياًل يف 

القمة«، علماً اأنه ل يزال يخ�سى خطورة 

فيدرر �ساحب 17 لقباً يف الغراند �سالم.

الكرى،  ال��ب��ط��ولت  ل�سجل  وامل��ت��اب��ع 

ي���الح���ظ وك������اأن ك����اًل م��ن��ه��ا اخ��ت�����س��ا���س 

ديوكوفيت�س  ف��وز  ف���اإىل  م��ع��ني،  ل��الع��ب 

يف اأ�سرتاليا 4 مرات، ي�سم �سجل فيدرر 

الوليات  يف  و5  وميبلدون  يف  األقاب   7
امل��ت��ح��دة )ف��ال���س��ي��ن��غ م���ي���دوز(، وي��ت��ف��وق 

الإ���س��ب��اين راف���اي���ل ن����ادال ب��7 األ���ق���اب يف 

بطولة فرن�سا )رولن غارو�س(.

العام املا�سي ح�سد ديوكوفيت�س لقباً 

واحداً يف بطولت الغراند �سالم كان يف 

اأ�سرتاليا، وخ�سر يف نهائي رولن غارو�س 

وفال�سينغ ميدوز، ما اأثار حرية حمللني 

وم���راق���ب���ني، ل��ك��ن��ه��م ت��رق��ب��وا ا���س��ت��ع��ادت��ه 

خ�سو�ساً  اأ�سرتاليا،  يف  الفنية«  »عافيته 

يف  توج  اإذ  بنجاح،   2012 عام  اإنهائه  بعد 

بكني و�سنغهاي وبطولة املا�سرتز.

ب����ات  ال�������ع�������ام،  ه��������ذا  م�����ل�����ب�����ورن  ويف 

اأول  �سهور(  و8  عاماً   25( ديوكوفيت�س 

لعب يف حقبة البطولت املفتوحة يتوج 

والثالث  ت��وال��ي��اً  الثالثة  للمرة  باللقب 

يف ت��اري��خ ال��ب��ط��ول��ة الأ���س��رتال��ي��ة خ��الل 

ح��ق��ب��ت��ي ال�����ه�����واة وامل����ح����رتف����ني ي��ح��ق��ق 

ه���ذا الإجن�����از ب��ع��د الأ���س��رتال��ي��ني ج��اك 

وروي  و1933(   1931 )ب���ني  ك���راوف���ورد 

بها خم�س مرات )بني  الفائز  امير�سون 

�ستة  اإىل  1963 و1967(، فرفع  ر�سيده 
األ���ق���اب ك���رى ح��ت��ى الآن، ه��ي الأرب��ع��ة 

ومي��ب��ل��دون  اإىل  اإ����س���اف���ة  الأ����س���رتال���ي���ة 

ميدوز  وفال�سينغ   )2011( الإنكليزية 

م��ب��اري��ات   4 خ�����س��ر  اأن����ه  ع��ل��م��اً   ،)2011(

نهائية )رولن غارو�س 2012 وفال�سينغ 

ميدوز 2007 و2010 و2012(.

اأراد  امل������راق������ب������ني،  ت�����رق�����ب  واإىل 

دي���وك���وف���ي���ت�������س اإث�����ب�����ات ط�����ول ب���اع���ه يف 

البطولة الأحب اإىل قلبه، لذا، بدا عليه 

مع  النهائية  مباراته  م�ستهل  يف  التوتر 

اأندي موراي، وا�ستعاد ثقته  الريطاين 

ك�سر  �سوط  بعد  عدة  قيود  من  متحرراً 

و7   -7  6( الثانية  املجموعة  يف  التعادل 

التن�س  »زورو«  فظهر  و2-6(،   -3 و6   6
جمدداً بف�سل براعته يف ح�سن التمركز 

على  الفائقة  وقدرته  والهجوم  وال�سد 

التحمل.

ويو�سح حمللون اأن الالعب ال�سربي 

ل��ي��اق��ي« بني  »م��ن�����س��وب  ب��اأف�����س��ل  يتمتع 

الليونة،  ال�سرعة  على  معطوفاً  زمالئه 

التحمل، القوة النفجارية والتنا�سق يف 

مهمة  �سّعبت  التي  مزاياه  وم��ن  الأداء، 

اأف�سل  �سكل  م��وراي ح�سوره وجريه يف 

ع��ل��ى اخل����ط����وط، وحت��ك��م��ه ب��امل��ج��ري��ات 

امل��ي��دان��ي��ة، وم���ا ت��ق��ّدم ع��وام��ل ت�سب يف 

م�سلحته خالل »املواجهات املاراثونية«، 

م���ا ي��ج��ع��ل��ه ي��ح�����س��م امل���وق���ف يف اأوق�����ات 

تربك  م��ف��اج��اآت  حم��دث��اً  منتظرة،  غ��ري 

املناف�سني وجترّي ال�ساحة له.

اأن  اإىل  م������راق������ب������ون  ي����ل����ف����ت  ك����م����ا 

اإحماء  تنفيذ  على  حري�س  ديوكوفيت�س 

من  الكاملة  وال���س��ت��ف��ادة  ومتقن  دق��ي��ق 

املباريات  بعد  اللياقة  ا�ستعادة  ح�س�س 

امل��ن��ه��ك��ة، ت��ف��ا���س��ي��ل ت��ع��زز اأوراق��������ه، وق��د 

ا�ستفاد منها كثرياً يف ملبورن، خ�سو�ساً 

عندما »يدفع بها اإىل الطاولة« يف الوقت 

الغراند  بطولت  ب��اأن  ينبئ  ما  املنا�سب، 

���س��الم ���س��ت��ك��ون يف م��ت��ن��اول��ه ع��ل��ى غ���رار 

ببلوغ  ع��ام��ذاك  اكتفى  اأن��ه  ول��و   ،2011
الدور ن�سف النهائي يف رولن غارو�س.

وي��ق��ب��ع دي��وك��وف��ي��ت�����س خ��ل��ف ف��ي��درر 

والأمريكي بيت �سامرا�س وبورغ ونادال 

ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ح�����س��د الأل���ق���اب ال��ك��رى، 

»اأ���س��ط��ورة«  ليتكر�س  اأم��ام��ه  وال��ت��ح��دي 

ه��و ال��ف��وز ع��ل��ى م��الع��ب رولن غ��ارو���س 

اجلولة  بطولتها  ت�سكل  والتي  املتطلبة، 

املقبلة من الغراند �سالم، لكنه حالياً هو 

املالعب  على  خ�سو�ساً  املرحلة«،  »بطل 

اإي��ف��ان  الأم��ريك��ي  د�سنه  عهد  ال�سلبة.. 

ل��ي��ن��دل م��ن خ���الل ���س��ده و���س��رب��ات��ه من 

اجلهتني ويكرره ديوكوفيت�س بقوة اأكر، 

وهو يبدو اأقوى تقنياً من بورغ وماكرنو، 

�ساغط  دف��اع  تنفيذ  على  لقدرته  ن��ظ��راً 

وت�سد ممتاز  ح��ل��وًل،  له  يوؤمن  واإر���س��ال 

ومباغت على الأطراف وتركيز ينقذه يف 

الأوقات احلرجة.

 يف املقابل، ل يزال ديوكوفيت�س يوؤكد 

اأن »ن��ادال يف حال تعافيه هو الأق��وى يف 

بطولة فرن�سا، وعلى بذل عرق كثري حتى 

املقبل«،  اأي���ار  اأواخ����ر  ال�ستحقاق  م��وع��د 

ك��م��ا ي���اأم���ل األ ي�����س��ادف ف���ي���درر خ��الل 

م�سريته يف وميبلدون، ويعتر فال�سينغ 

موعدي  �سياق  اأن  علماً  ملعبه،  م��ي��دوز 

ال��ب��ط��ول��ت��ني ال��ف��رن�����س��ي��ة وال��ري��ط��ان��ي��ة 

وتتابعهما ع�سريان اأمام اأي لعب يتطلع 

اإىل ح�سد لقبيهما يف مو�سم واحد، لكن 

الالعب ال�سربي هو حاليا حجر الرحى 

يدور  فلكه  التن�س، يف  املحور يف عامل  اأو 

نادال الطامح ل�ستعادة موقعه، وموراي 

ال�ساعي اإىل بلوغ القمة، وفيدرر الذي مل 

ترد همته ومل تفرت �سهيته لالألقاب.

جالل قبطان

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

نوفاك ديوكوفيت�س

مع كاأ�س بطولة »ملبورن«

ديوكوفيتش يكتب تاريخًا جديدًا لكرة المضرب العالمية
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باأن �صبياً  اعتقادهم  اأمريكيون عن  اأعرب م�صوؤولون 

االختطاف  قيد  اخلام�س  يومه  ق�صى  اأالب��ام��ا  والي��ة  يف 

ب����دين، واأن  ي��ت��ع��ر���س الأذى  يف خم��ب��اأ حت��ت االأر������س، ال 

املفاو�صات مع اخلاطف ما تزال م�صتمرة.

مقاطعة  يف  ال�صرطة  ق��ائ��د  اأول�����ص��ون؛  وايل  وت��خ��ّل��ى 

اأ�صلوب  ن��ادرة احل��دوث عن  دال، على ما يبدو يف عملية 

دايكز  امل�صتبه به؛ جيمي يل  اإىل  التحّفظ، وبعث ر�صالة 

�صاحنة  و���ص��ائ��ق  فيتنام،  يف  ق��دمي  حم���ارب   - ع��ام��اً   65(

متقاعد(.

وقال اأول�صون يف تعليقات تلفزيونية: »اأريد اأن اأ�صكره 

)اخلاطف( على العناية بطفلنا«.

وذكرت �صبكة »CNN« االأمريكية اأن امل�صوؤولني اأكدوا 

اأن املخباأ تتوفر فيه مدفاأة كهربائية وبطانيات حتتفظ 

بالدفئ عند 10 درجات مئوية.

ال�م��دي��ر ال��ف��ن�ي: م����الك م��ح��������ف��وظ

info@athabat.net :بريوت امل�صيطبة - �صارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

ع���ند وج����ود م��ص�ك��ل��ة ف�ي التوزيع الرجاء االت�صال:  هاتف: 01/666314ت�����������وزي�����������ع االأوائ��������������ل 
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كاريكاتير

مجرم يخطف طفاًل.. 
وقائد الشرطة يشكره

ت�صاركها  ��ّرة«  »���صُ على  للح�صول  جزائرية  ام��راأة  ت�صعى 

وقالت  ال���زواج.  من  عقدين  من  اأك��ر  بعد  حياتها،  �صريك 

اإنها  اجل��زائ��ري��ة،  ق�صنطينة  مدينة  يف  تقطن  ال��ت��ي  امل����راأة 

�صعيدة  واإنها  الزوجية،  حياتها  يف  م�صكل  اأي  من  تعاين  ال 

باأبنائهما االأربعة.

واأ�صافت ال�صيدة )51 عاماً( التي با�صرت بالفعل البحث 

عن ابنة احلالل و�صريكتها يف زوجها، اأنها كانت دائماً تن�صح 

نف�صه من  ليقي  ث��ان��ي��ة،  زوج���ة  لنف�صه  ي��خ��ت��ار  ب���اأن  زوج��ه��ا 

خماطر الفنت.

ال��دوائ��ر  اإح���دى  يف  موظفة  تعمل  التي  ال�صيدة  واأك���دت 

الر�صمية، اأن البحث عن زوجة ثانية لزوجها بات �صرورياً، 

بعد اأن ي�ّصر اهلل حياتهما مادياً!

ر  اأب��ن��اءه��ا االأرب���ع���ة، ال��ذي��ن حت�صّ اأن  وك�����ص��ف��ت ال�����ص��ي��دة 

اأكربهم �صهادة الدكتوراه وت�صتعّد للزواج يف ال�صيف املقبل، 

وافقوا على فكرة تزويج والدهم من امراأة ثانية.

بلغت  العنو�صة  اأرق���ام  اأن  فيوؤكد  ع��ام��اً(   53( ال���زوج  اأم��ا 

ال��ذي  12 مليون ام���راأة يف اجل��زائ��ر، االأم���ر   � � ح�صب ق��ول��ه 

وتفادي  اخلطرية،  االجتماعية  امل�صكلة  هذه  حل  ي�صتوجب 

م�صاعفاتها.

تبحث عن زوجة ثانية لزوجها.. لحل مشكلة العنوسة


