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�شككت م�شادر اأمنية مطلعة يف ال�شريط الذي ُبثَّ قبل اأيام، والذي اأعلن 

فيه اأحد املقّنعني من باب التبانة بيعته ل�»اأبي بكر البغدادي«؛ زعيم »تنظيم 

د له  اإنه من فربكة واإخ��راج لواء مل ميدَّ القاعدة يف العراق وال�شام«، وقالت 

يف ال�شلك الع�شكري، ويريد ِفْعل اأي �شيء �شد خ�شومه، ل�شيما اأنه يتقا�شى 

اأتعابه مبا�شرة من اململكة العربية ال�شعودية، ومن تيار �شيا�شي لبناين بارز.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تشكيك أمني

4 دبلوماسي خليجي يؤّكد انتصار بشار األسد وحلفائه

هل يكرر سليمان خطيئة أمين الجميل؟
جولة العنف 

الـ17 في 
طرابلس.. 

كيف بدأت؟ 
وأي خاتمة؟
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النصر حتمًا آٍت
ال شك أن صمود الرئيس السوري بشار األسد، وإدارته 
للمواجه���ة بدقة ومه���ارة طبيب العي���ون، والقيادة 
االستثنائية والفذة لألمين العام »لحزب الله« السيد 
حس���ن نصر الله، مع الدعم اإليراني والروس���ي، وكل 
ُمحّبي العدل والحرية في العالم، بّدل كل المعادالت، 
وش���ّكل البدايات لش���رق عربي وإس���امي جديد على 

أنقاض الشرق األوسط الجديد.
النص���ر آٍت وهو صبر س���اعة، وقريبًا س���ُتعَلن هزيمة 
المش���روع الظامي وطيور الظام التكفيري؛ مش���روع 
قط���ع ال���رؤوس وأكل األكب���اد لصالح مش���روع عربي 
إسامي حضاري تقدمي، ينقل شعوبنا من مرحلة إلى 
مرحلة جديدة نقية صافية، بعد نكبات وخيبات عّمت 
عالمنا العربي واإلس���امي، حتى جاء زمن بشار األسد 
وحس���ن نصر الله؛ زمن تحرير الجنوب وانتصار تموز، 
وزم���ن انتصار الجيش العربي الس���وري في مواجهة 
أكبر مؤامرة يش���هدها التاريخ الحديث على سورية 
وثوابته���ا وثرواته���ا للقضاء على كل أم���ل بالتقدم 

والحرية والتحرير.
النص���ر آٍت بفضل ش���هداء الجيش العربي الس���وري 

و»حزب الله« وكل القوى الشريفة..
النصر آٍت بفضل دم���وع األمهات ودعاء اآلباء، فتحية 
لشهداء الجيش العربي السوري، وتحية، وكل التحية 
لش���هداء »حزب الله« ف���ي الجنوب والبق���اع وبيروت 
والجبل والقصير ومقام »الس���يدة زينب« في سورية.. 
وكل التحية أيضًا لشهداء الثورة الفلسطينية الذين 
لم يضلوا الطريق في مواجهة أعداء األمة واإلس���ام 
في »اليرم���وك« وكل مخيمات س���ورية، وكل التحية 
لش���هداء الق���وى الوطنية وللضحايا الذين س���قطوا، 
فه���ذه الدماء الزكية الطاهرة س���تعّبد لن���ا الطريق 
لانتقال من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق، إلى 

الشرق الجديد.
النصر آٍت وكل من يتابع المشهد السوري يؤكد على 
ه���ذه الحتمية، والفريق اآلخ���ر يعيش مأزقًا حقيقيًا 
ومصابًا بهستيريا كبيرة، ألن واشنطن خذلتهم، ولم 
تقصف قراهم ومدنهم وش���عبهم، فأي خيانة هذه، 
وأي خيان���ة أكبر من هذه الخيانة، وأي قذارة أكبر من 
ه���ذه القذارة، وأي نوع من البش���ر ه���ؤالء من يدعون 
الغ���رب الحت���ال بلدهم من أجل التربع على كرس���ي 
وامتيازات، فهؤالء ليسوا ثوارًا، وال عاقة لهم بالثورة، 
وألي طاولة يدعون الش���عب الس���وري إليها، ونس���ي 
هؤالء أن هذه األرض هي أرض الشرفاء واألبطال، أرض 
كل من يتوق إلى الحرية والعدالة، أرض بش���ار األسد، 
أرض حس���ن نصر الله، وليس أرض رؤساء الذل والعار 

والخيانة.

ر�ضوان الذيب

و�ض���عت جولة القتال رقم 17 يف طرابل�س 

اأوزارها، بعد ثمانية اأيام من االقتتال اجلنوين 

والعبث���ي، لكن مل���اذا همدت؟ وه���ل عا�ضمة 

ال�ض���مال ُمقبلة على جولة جديدة؟ واإىل متى 

�ضتبقى �ضاحة لت�ضفيات احل�ضابات االإقليمية؟ 

ومن هي اجلهة عن هذا الو�ضع املاأ�ضاوي الذي 

تعي�ضه ثاين اأكرب املدن اللبنانية؟ 

اأ�ض���ئلة م�رشوعة تدور يف اأذهان ال�ض���واد 

االأعظم من الطرابل�ض���يني الذين �ض���اقوا ذرعًا 

اإليها  الت���ي و�ض���لت  باالأو�ض���اع املرتدي���ة 

مدينتهم على ال�ض���عد االأمنية واالقت�ض���ادية 

واالجتماعية، جراء ا�ض���تتباع بع�س التيارات 

ال�ضيا�ض���ية جلهات اإقليمية، واإقحام طرابل�س 

يف ال�رشاعات الت���ي تدور يف املنطقة، خدمة 

مل�ضالح اجلهات املذكورة حتت �ضتار »الدفاع 

���نة«، وهو �ض���عار ب���ات معروفًا  عن اأهل ال�ضُّ

وممجوجًا من كرثة املتاجرة باملذهبية خدمة 

مل�ضالح اأطراف خارجية باتت معروفة، وعلى 

األ�ضن اجلميع.

اليوم، وبع���د »اجلول���ة 17«، ملاذا خفت 

اأزيز الر�ضا�س واأ�ضوات القذائف على خمتلف 

حماور اال�ضتباكات يف عا�ضمة ال�ضمال؟ واإىل 

متى �ضي�ضتمر الهدوء الن�ضبي الذي يخّيم على 

هذه املحاور راهنًا؟

ال ريب اأن ال�ض���يد ح�ض���ن ن����رش اهلل خالل 

خطابه االأخري و�ض���ع النق���اط على احلروف، 

و�ض���مى االأمور مب�ض���مياتها، ال �ض���يما جلهة 

تركيزه عل���ى رف�س اململك���ة العربية للحل 

ال�ض���لمي لالأزمة ال�ض���ورية، وانعكا�س نتائج 

هذا الرف�س على االأو�ض���اع االأمنية، خ�ضو�ضًا 

على ال�ض���احة الطرابل�ض���ية، من خالل حتريك 

»جبه���ات« املح���اور التقليدي���ة بني »باب 

التبان���ة« و»جبل حم�ض���ن«، وبالتايل اإذكاء 

الفتنة املذهبية بني اأبناء املدينة الواحدة.

لقد ب���دا االأمني الع���ام ل�»حزب اهلل« يف 

االإطاللة االأخرية واثًقا منت�رشاً ومنفتحًا على 

الفريق االآخر من اأجل التوافق على الق�ض���ايا 

العالقة، ويف مقدمها ت�ضكيل احلكومة املرتقبة، 

ووق���ف املراهنات على املتغ���ريات االإقليمية، 

بعد ف�ض���ل مراهنة فريق »لبن���ان اأواًل« على 

اإ�ضقاط �ضورية، وبالتايل عدم اإقحام لبنان يف 

ال����رشاع الدائر يف املنطق���ة، وجتنيب لبنان، 

وحتدي���داً طرابل����س، مزيداً م���ن الويالت، وقد 

يكون اأف�ضل وقت لالنفتاح ومد اليد هو حلظة 

االنت�ضار، الأن القوي يحاور، اأما ال�ضعيف وغري 

الواثق فيحت���ال ويراوغ، ويح���اول اأن يحرق 

البلد لكي ُيبعد كاأ�س الهزمية امُلرّة عنه.

اأما ال�ض���بب الفعلي للوقف املوؤقت للنزف 

يف طرابل�س، فهو بداية الطريق نحو »جنيف-

2«، وبالتايل فاإن و�ض���ع االأزمة ال�ضورية على 
�ض���كة احلل ال�ضيا�ض���ي، يدفع حكمًا بالقيادة 

ال�ض���ورية اإىل وق���ف العملي���ات الع�ض���كرية 

الكبرية، ما يوؤ�رش اإىل اأن عملية ا�ضتعادة جبال 

ل اإىل  القلمون لي�ضت على نار حامية، وقد توؤجَّ

ما بع���د »جنيف - 2«، اإف�ض���احًا يف املجال 

اأمام جناح اجلهود الدبلوما�ض���ية حلل االأزمة 

الراهن���ة، فالتاأكيد عل���ى اأن تراجع العمليات 

الع�ضكرية يف �ض���ورية راهنًا، �ضينعك�س حتمًا 

على االأو�ضاع يف طرابل�س، مادامت ال�ضعودية 

ت�ض���عى اإىل فر�س معادل���ة »القلمون مقابل 

جبل حم�ض���ن«، فاإذا جنحت اجلهود املذكورة 

انحلت م�ضكلة طرابل�س، واإذا تعّقدت انفجرت. 

يف النهاية، بات الطرابل�ض���يون يعي�ض���ون 

على وقع االأزمة ال�ض���ورية املتفجرة، وال �ضك 

اأن النار التي ت�ض���تعل يف االأحياء الطرابل�ضية 

ويغذيها بع�س القياديني االأمنيني وال�ضيا�ضيني 

�ض���تحرق اجلمي���ع، مب���ن فيها ه���وؤالء الذين 

يغذونه���ا باخلطاب���ات والتحري�س والتمويل، 

وم���ا اأن تنته���ي االأزمة ال�ض���ورية حتى يعود 

ه���وؤالء اإىل اأحجامهم الطبيعي���ة، وقد جند اأن 

الكثري منهم قد دفع ثمن الت�ض���ويات االإقليمية 

التي �ضت�ضّحي به كما �ضّحت بغريه من قبله.

ح�سان احل�سن
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االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

اأحد القنا�سني عند حمور باب التبانة - جبل حم�سن

◄ إصرار.. ويقين
ُنقل عن الرئي�س نبيه بري قوله اإنه م�ضمم على ال�ضغط املتوا�ضل 

من اأجل عقد جل�ض���ات للحكومة للبّت مبل���ف النفط والغاز يف الرب 

والبحر، مهما كلّف االأمر، واإنه متيّقن من الو�ضول اإىل هذا املراد قريبًا، 

�ض���اء من �ض���اء واأبى من اأبى.. يف اإ�ض���ارة اإىل متنُّع الرئي�س ميقاتي 

الدائم.

يا عن ميقاتي
ّ
◄ تخل

م�ضت�ض���اران �ض���ماليان لرئي�س حكومة ت�رشي���ف االأعمال جنيب 

ميقاتي، قررا التخلي عن مهمتيهما، بعد اأن �ضاقا ذرعًا مبواقفه التي 

ال تتنا�ضب مع حجم التحديات واملخاطر التي يواجهها لبنان عمومًا، 

وطرابل�س خ�ضو�ض���ًا، علمًا اأن اأحد امل�ضت�ضارين هو �ضحايف، واالآخر 

نا�ضط �ضيا�ضي كان مقرّبًا من مرجعية حكومية �ضمالية �ضابقة.

www.athabat.net
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كيف بدأت؟ وأي خاتمة؟
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لي����س ال���كالم �ض���ابقًا الأوانه، فما �ض���هدناه خالل 

ال�ض���نوات القليلة املا�ض���ية، ويف حمطات مف�ض���لية 

�ض���ابقة، يدفع للتحذير من »املطب���ات« التي حُت�رشَّ 

للبل���د، واأخذه رهينة اأو مك�ض���بًا »بداًل عن �ض���ائع«، 

خ�ضو�ضًا اأن اخلا�رشين الدوليني واالإقليميني واأتباعهم 

من قوى 14 اآذار، الذين ُمرِّغت اأنوفهم على اأبواب دم�ضق، 

وُك�رشت خططهم الحتاللها، بعد اأن بذلوا كل ما يقدرون 

عليه لتحطيمها، ما يزالون ميّنون النف�س مبك�ضب هنا 

اأو رب���ح هناك، وي�ض���عون لبنان ن�ض���ب اأعينهم، ظنًا 

منهم اأنه احللقة االأ�ض���عف، متوهمني اأنهم باإرهاب هذا 

وترغي���ب ذاك ميك���ن اأن يخطفوا لبن���ان ويحولوه اإىل 

»املرتا�س االأخري« ملوا�ض���لة احلرب على �ض���ورية، اأو 

»جائزة تر�ضية«.

عند بداية واليته الرئا�ض���ية هدد الرئي�س االأ�ض���بق 

اأمني اجلميل بق�ض���ف دم�ض���ق باملداف���ع، وقبل نهاية 

واليته زارها �ض���بع مرات، حماواًل احل�ضول على دعمها 

لتمدي���د الوالية، وعندما اأيقن اأن الفر�ض���ة فاتته، قلب 

الطاولة على اجلميع و�ض���ّكل حكومة ت�ضتفز اأخ�ضامه، 

وت�ض���بب يف اإدخال لبنان، وامل�ضيحيني خ�ضو�ضًا، يف 

اأتون حرب اأوهنتهم، واأو�ض���لت امل�ضيحيني اإىل موؤمتر 

»الطائف« يف حالة عج���ز رْف�س ما ُفر�س عليهم من 

تنازل عن معظم �ض���الحيات رئي����س اجلمهورية، الذي 

كان اأ�ض���به ب�»ديكتاتور« يدير الب���الد بعقلية فئوية 

وا�ضتن�ضابية.

والي���وم، ونح���ن على اأعت���اب الع���ام 2014، الذي 

�ضي�ضهد ا�ض���تحقاق االنتخابات الرئا�ض���ية اللبنانية، 

ال بد من االأخذ باالعتبار اأن اململكة ال�ض���عودية تهدد 

عالنية، على األ�ضنة اأمرائها، بتفجري االأو�ضاع املتوترة 

يف لبنان، ياأتي ذلك لي�س اإثر غ�ضب العائلة ال�ضعودية 

من ف�ض���ل االأمريكيني يف �رشب �ض���ورية فقط، وال من 

ف�ضلهم الذريع يف اإ�ض���قاط الدولة ال�ضورية، بل وكذلك 

اإثر ف�ض���لهم يف دفع الرئي�س االإيراين ح�ضن روحاين اإىل 

زيارة اململكة ب�ض���كل موارب )بعد التوا�ض���ل االأمريكي 

- االإيراين(، من خالل قيامه باحلج هذا املو�ض���م، لكن 

الرد االإيراين كان وا�ض���حًا باأن روحاين »لن يحج هذا 

الع���ام«، وعندما ف���وحت االإيراني���ون باإمكانية زيارته 

الريا�س بعد احل���ج، كان الرد باأن »زيارة روحاين اإىل 

اململكة غري ممكنة، اإال بعد اإزاحة بندر بن �ضلطان، الذي 

تغم�ضت يداه بدماء ال�ضوريني واللبنانيني«.

هذا الف�ضل ال�ض���عودي املتعدد االأوجه �ضيجعل من 

لبن���ان، باعتباره اخلا����رشة الرخوة ل�ض���ورية، موقع 

الرد ال�ض���عودي االأ�ضا�ضي، والذي بداأنا نرى مالحمه يف 

اإغداق التمويل والعتاد على املجموعات امل�ض���لحة يف 

طرابل����س، ويف التحري�س عل���ى اجلي�س اللبناين على 

ل�ض���ان �ض���عد احلريري ونواب تياره، وكذلك يف ح�ضد 

وجتميع امل�ض���لحني - املدعومني من ال�ضعودية - يف 

منطقة القلمون؛ على حدود لبنان ال�رشقية مع �ضورية، 

ومعظمهم من الهاربني من غوطتي دم�ضق اأمام هجمات 

اجلي�س العربي ال�ض���وري، وكاأن اململكة وم�ض���لحيها 

يوجهون ر�ض���الة وا�ضحة باأن ا�ضتكمال الهجوم عليهم 

يف تلك املنطقة يعني نقل املعركة اإىل الداخل اللبناين.

تراُكم كل هذه الغيوم واالأخطار يرتافق مع االأجواء 

ال�ضيا�ض���ية التي توؤكد اجتاه لبنان نحو فراغ رئا�ض���ي 

ي�ض���اف اإىل الف���راغ احلكومي القائم وامل�ض���تمر، واإىل 

التجمي���د الق�رشي القائم لن�ض���اط املجل����س النيابي، 

يف ظل مت�ض���ك قوى الرابع ع�رش من اآذار باأحالمها يف 

ا�ض���تعادة ال�ض���يطرة على البلد واإلغ���اء االآخرين، من 

خالل ت�ض���كيل حكوم���ة عرجاء ترى فيه���ا هذه القوى 

حبل جناتها مما هي فيه من ف�ض���ل واإحباط، وقد يرى 

فيها الرئي�س مي�ضال �ض���ليمان فر�ضة للرد على الذين 

يرف�ضون تذكية متديد واليته، مكرراً بذلك خطيئة اأمني 

اجلميل، وكذلك يحقق فيها امل�ض���توزرون غايتهم، وهم 

الذين ي�ضغطون على �ض���ليمان وعلى رئي�س احلكومة 

املكلَّف للقبول ب�ض���يغتها، حينها �ض���يتحقق ويتكرر 

خراب لبن���ان، الأن تل���ك احلكومة �ضتت�ض���لم ت�رشيف 

االأعمال من حكومة ميقاتي، بعد اإ�ضدارها مبر�ضوم، من 

دون اأن تك���ون قادرة على ملء الف���راغ اإذا تعّذر اإجراء 

انتخابات رئا�ض���ة اجلمهورية، الأنها لي�ض���ت ميثاقية، 

ولكونها لن حت�ضل على ثقة املجل�س النيابي. 

يف املقابل، ن�ض���مع كالمًا وا�ض���حًا ب���اأن »ع�رش 

التن���ازالت انتهى، واأن حزب اهلل ل���ن يرتاجع يف ملف 

ت�ض���كيل احلكومة ع���ن امتالك 8 اآذار الثلث ال�ض���امن، 

ويف �ض���كل ال لب�س فيه، وال عن ت�ضمني البيان الوزاري 

معادلة ال�ضعب واجلي�س واملقاومة«، وباأن احلزب »لن 

ي���رتدد يف القول لالآخرين اإما حكوم���ة بهذه ال�رشوط، 

واإما البقاء بال حكومة حتى ملئة عام«.

فهل تتعظ قي���ادات 14 اآذار وتتجه اإىل التفاهم مع 

�رشكائها يف الوطن، خ�ضو�ضًا بعد قول ال�ضفري االأمريكي 

يف بريوت ديفي���د هيل لها »رّتبوا اأموركم، االأو�ض���اع 

تتغري«، و»اأن الوالي���ات املتحدة فعلت كل ما ميكنها 

فعله يف �ض���ورية الإ�ضقاط نظام الرئي�س ال�ضوري ب�ضار 

االأ�ضد، لكن هذه املحاوالت و�ضلت اإىل طرق م�ضدودة«، 

وليمّننها بالقول: »فعلنا الأجلكم كل ما ميكن اأن نقوم 

به«؟

عدنان ال�ساحلي
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اآليات ودبابات اجلي�س اللبناين خالل تنفيذ اخلطة الع�سكرية يف طرابل�س                                          )اأ.ف.ب.(

يـقــــال

◄ هل يخضع للمحاكمة؟
اأك���د قا����سٍ خم����رشم اأن الدولة 

الل���واء املتقاعد  اإخ�ض���اع  باإمكانها 

اأ�رشف ريفي للمحاكم���ة يف تهمتنْي 

بائنتنْي على ل�ض���انه، االأوىل اإف�ض���اء 

معلوم���ات ع���ن مرحل���ة وجوده يف 

�ض���لك اأمني، وبق�ض���ية تتعلق باأمن 

الدولة، والثانية اعرتافه بتقدمي الدعم 

والتمويل مل�ض���لحيي الزواريب الذين 

نالوا من اال�ضتقرار ومن هيبة الدولة، 

م���ا يعي���د اإىل االأذه���ان احلديث عن 

ت�ضليح »فتح االإ�ضالم« يف البداية.

◄ سؤال وجيه
اأف�ض���حت جهات طرابل�ض���ية فاعلة 

اأن ال����رشاع على وراثة �ض���عد احلريري 

�ضيا�ضيًا يدور فعليًا بني فوؤاد ال�ضنيورة 

واأ����رشف ريفي، وق���د نقل مق���رّب عن 

ريفي قوله: »اإن خزان ن�رشة امل�ضتقبل 

موجود يف ال�ض���مال، ويف طرابل�س على 

وجه اخل�ضو�س، وكل االحتفاالت ت�ضهد 

بذلك، فلماذا نقدم لهم الكرا�ض���ي ونحن 

علينا الت�ضحية فقط«؟!

◄ رفض اإلدانة
رف����س قي���ادي »امل�ض���تقبل« يف 

ال�ضمال؛ م�ضطفى علو�س، خالل برنامج 

تلفزيوين مبا�رش، اإدانة اإدخال ال�ض���يارة 

واالأحزم���ة  باملتتفج���رات  ج���ة  املدجَّ

ا�ض���تبك عنا�رشها مع  النا�ضفة، والتي 

اجلي����س اللبن���اين وقتل منه���م اثنان 

وجرح اآخران يف حو�س احلرميي، لكنه 

اعرتف ب�ض���كل التفايف باأن ال�ض���عودية 

متّول العمليات التخريبية.

قاطع
ُ
◄ »الجماعة« ت

»اجلماع���ة  اأن  امل�ض���ادر  ذك���رت 

االإ�ضالمية« يف لبنان اتخذت قراراً بعدم 

م�ضاركة نائبها الوحيد عماد احلوت يف 

اأي م���ن اجتماعات »كتلة امل�ض���تقبل« 

النيابي���ة اأو قوى الراب���ع ع�رش من اآذار، 

حيث خرجت اخلالفات بني »اجلماعة« 

العلن، خ�ضو�ض���ًا  اإىل  و»امل�ض���تقبل« 

امل�ض���لمني«  ب�»االإخوان  االإطاحة  بعد 

يف م�رش، والتاأييد ال�ض���عودي لالإطاحة 

باالخوان، وهو ما انعك�س مبا�رشة على 

»امل�ضتقبل«، الذي ناه�س »االإخوان«.

◄ منغوليا السياسة
قال �ض���فري دولة كربى، اإن بع�س 

ب�»منغوليا  اللبنانية م�ضابة  القوى 

�ضيا�ض���ية«، حيث ال تلتقط اأو�ض���ح 

���ق مواقفه���ا معها  االإ�ض���ارات لُتن�ضِّ

فتتناغم مع اجلو ال���دويل العام، بل 

ُتوا�ضل اخلطابات واخلطوات التي ال 

تدل على احل���د االأدنى من العقالنية 

املفرت����س اأن تتوافر ل���دى العاملني 

يف ال�ض���اأن الع���ام، فكيف بال�ض���اأن 

ال�ضيا�ضي!

◄ اهتمام كبير
كان الفت���ًا و�ض���ول طل���ب اإح���دى 

املناطق امل�ض���يحية ال�ضورية، اجلن�ضية 

الرو�ض���ية، اإىل لبن���ان، حي���ث ُعلم اأن 

هذه الدعوة تلقى اهتمامًا من اأو�ض���اط 

م�ض���يحية لبنانية وا�ضعة، بعد اأن تبني 

لهم اأن باري�س ولندن ووا�ض���نطن تن�ّضق 

ب�ضكل وا�ض���ع مع اجلماعات التكفريية 

امل�ضلحة يف �ضورية.

بوا أموركم.. األوضاع تتغير«
ّ
»هيل« ل�14آذار: »رت

هل يكرر سليمان خطيئة أمين الجميل؟

موضوع الغالف

◄ سام.. والرقم القياسي
الرئي�س املكلَّف بت�ضكيل احلكومة اجلديدة �رشب 

الرقم القيا�ض���ي يف طول مدة التكليف التي كان قد 

�ض���جلها الرئي�س ال�ضهيد ر�ض���يد كرامي العام 1969، 

حيث ظل رئي�ض���ًا مكلفًا نحو �ضبعة اأ�ضهر، يف الوقت 

نف�ضه الذي كان فيه رئي�س حكومة ت�رشيف االأعمال. 

من جهة اأخرى، قال���ت مرجعية قانونية اإن الرئي�س 

املكلف بت�ضكيل احلكومة اإذا مل ي�ضكل حكومته واعتذر 

ع���ن املهمة، لن يدخل »نادي روؤ�ض���اء احلكومات«، 

وبالتايل لن يحمل لقب »دولة الرئي�س«.

◄ تناقض مستمر لزعيم »التيار«
ت�ض���اءلت اأو�ضاط م�ض���تقبلية عن التناق�س 

الذي يوقعهم به رئي�ض���هم من وراء البحار، اإذ 

بعد اأقل من 48 �ض���اعة ع���ن اإعالنه اأن اجلي�س 

»�ض���اهد زور« يف طرابل����س، اأك���د على الدور 

الوطني للجي�س، مما ذّكرهم مبواقفه املتناق�ضة 

ب�ض���كل دائم منذ اأن قررت ال�ض���عودية توريثه 

العمل ال�ضيا�ضي بداًل من اأخيه.

◄ مراجعة ذاتية
ك�ضف �ض���حايف من قوى 14 اآذار، اأنه للمرة 

االأوىل �ض���يعمد »تيار امل�ض���تقبل« خالل فرتة 

قريب���ة اإىل »خل���وة« تت���ّم خالله���ا مراجعة 

�ضيا�ضته يف املرحلة املا�ضية، واخل�ضائر التي 

حلقت به، ال�ض���يما بعد الرهانات اخلاطئة يف 

�ض���ورية، واأن لقاء احلريري مع ال�ض���نيورة يف 

باري�س متحور حول هذا املو�ضوع.

◄ سياسة فاشلة
راأى م�ض���وؤول كبري اأن اأ�ضلوب الرئي�س جنيب 

ميقات���ي يف اإدارة االأمور هو الذي اأو�ض���له اإىل 

ما و�ض���ل اإليه، ال�ض���يما اعتماده على �ضيا�ضة 

الت�ضويف واملماطلة واملزاجية والتقلُّب، معترباً 

اأنه يجيد »الكيد ال�ضيا�ضي« بامتياز، وهذا ما 

جعله يخ�رش الكثري من االأ�ض���دقاء واملحّبني، 

ومل يح�ضل بالتايل على التاأييد االأمريكي، وال 

على ر�ضا ال�ضعودية و»امل�ضتقبل«، بالرغم من 

اأنه قّدم لهم كل ما طلبوه؛ من متويل املحكمة 

الدولية، اإىل االإبقاء على موظفي »امل�ضتقبل« 

يف االإدارات، وبذل���ك يكون قد خ���رج فعاًل من 

»املولد بال حّم�س«.
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أحداث األسبوع

الدبلوما�سي  ذاك  بدا  املزاج  ع�سبي 

بائعي  من  كببرى  لدولة  اخلليجي 

جمموعة  مببع  التقى  حببن  الببكبباز، 

ال�سيا�سين  مببن  جببببداً  حمببببدودة 

عددهم  كان  واإعالمين  اللبنانين، 

يف  الببواحببدة،  اليد  اأ�سابع  من  اأقببل 

اأنه  الزمالء  اأحد  لقاء خا�ص و�سفه 

اأكرث  ومهمومًا  الوجه،  متجّهم  كان 

ينتهي  اللقاء  جعل  ما  الببالزم،  من 

كما  اأخببرى؛  واأ�سياء  غداء  دون  من 

هي العادة يف ال�سابق.

عببببن ذاك  البببزمبببيبببل  يببنببقببل هبببببذا 

الأوىل  اللحظة  اأنه منذ  الدبلوما�سي 

بقوله:  حا�سمًا  �سيوفه  خبباطببب 

الأ�سد  ب�سار  اأن  العبببراف  »علينا 

املليارات  واأن  انت�رصا،  اهلل  وحزب 

التي ُدفعت راحت هباء منثوراً«.

اأعببداء  حلف  هزمية  اأ�سباب  ويعلل 

�سورية وزمرها امل�سلحة يف الداخل 

اأن  اأبببرزهببا  عوامل،  بعدة  ال�سوري 

كانوا  مما  اأقوى  �سورية  يف  النظام 

تكوينه  بحكم  فاجلي�ص  يت�سورون، 

وعقيدته كان ع�سيًا على الإغراءات 

له،  ُقدِّمت  التي  والهائلة  املذهلة 

بحيث اإن مالين الدولرات ُعر�ست 

الفرار  اأجل  من  �سغار  �سباط  على 

والن�سقاق، فلم تفلح، بعد اأن عجزت 

اللعاب  لها  ي�سيل  التي  الإغبببراءات 

ان�سق  اأو  هرب  ومن  كبار،  ل�سباط 

اأن ل وزن ول دور ول مكانة  تبّن 

له يف هذه املوؤ�س�سة ال�سلبة، موؤكداً 

يبدون  ين�سّقون  الببذيببن  معظم  اأن 

اأن  يببريببدون  ول�سو�ص  كمرتزقة 

مقر  يف  مريحة  �سيخوخة  نوا 
ّ
يوؤم

اإقاماتهم اجلديدة.

اأما الدبلوما�سية ال�سورية فهي اأمر 

الإغببراءات  عجزت  اإذ  متامًا،  اآخر 

اأن  اأرقام مذهلة  التي و�سلت اإىل 

ومن  واحببداً،  دبلوما�سيًا  تك�سب 

»املعار�سات«  �سف  اإىل  جبباء 

ذي  وغري  معزولة  حالت  كانت 

قيمة، واألف عالمة ا�ستفهام حول 

ل  حال  ببباأي  وعددهم  �سلوكهم، 

يتجاوز اخلم�سة، معظمهم خارج 

امل�سوؤولن  اأولئك  حتى  اخلدمة.. 

وابن  حجاب  كريا�ص  املن�سّقن 

تبّن  وغريهما  طال�ص  م�سطفى 

ول  معنى  ول  قيمة  بببال  اأنببهببم 

م�سمون، ل بل اإنهم بفرارهم من 

بلدهم كانوا عامل راحة للنظام.

املخا�سم  احللف  جلاأ  الوقائع  هذه  اأمببام 

ل�سورية - على حد تعبري هذا الدبلوما�سي 

»اجلببهبباديببن«  بببكببل  ال�ببسببتببعببانببة  اإىل   -

وامل�ساجن اجلنائين اخلطرين يف �سجون 

اخلليج، خ�سو�سًا يف ال�سعودية وباك�ستان، 

ال�سوري  النظام  �سد  احلببرب  يف  ببوا 
ّ

فببُزج

من  باأكرث  قّدرهم  والذين  الآلف،  بع�رصات 

اأوراق  كل  �سقطت  وبهذا  م�سلح،  األف   150
املعادية  واحلكومات  الببدول  عن  التوت 

ل�سورية، بدءاً من وا�سنطن، مروراً باأوروبا، 

وانتهاء بركيا واخلليج، حيث بدا اأن هناك 

وهذه  »اجلهادية«  اجلماعات  بن  حتالفًا 

اأمببام  �سورها  يهز  اأخببذ  مببا  وهببو  البببدول، 

ال�سوري  النظام  وُيك�سب  الببعببامل،  �سعوب 

تعاطفًا مل يكن يحلم به، على حد و�سفه.

وهببنببا يبببببلببغ الببغبب�ببسببب اأوجبببببه عببنببد هببذا 

اأن  بع�سبية  ي�سف  الببذي  الدبلوما�سي، 

بالثبات  ز 
ّ
يتمي الأ�سد  ب�سار  اأ�سدقاء  حلف 

بينما  والببوفبباء،  والإخببال�ببص  والتما�سك 

بح�ساباته  مكون  كل  ز 
ّ
يتمي الآخر  الطرف 

على  ينعك�ص  ما  وهو  وح�سته،  وم�ساحله 

وحروب  �رصاعات  امل�سلحة  املجموعات 

فقهية«  و»اجتهادات  وت�سفيات  دموية، 

حتلل ال�رصقة والنهب والغت�ساب والذبح..

ب�سار  اأ�سدقاء  حلف  متّكن  ذلك،  كل  فوق 

اأفقدتهم  اأع�ساب«  »حببرب  �سن  من  الأ�سد 

وارتباكهم، حتى  واأثارت خوفهم  �سوابهم 

النظام  يربحها  كببان  املعارك  بع�ص  اأن 

التي  النف�سية  احلرب  ب�سبب  تبداأ،  اأن  قبل 

واإيبببران،  اهلل  وحببزب  دم�سق  ا�ستخدمتها 

وبهذا ميكن القول اإن املجموعات امل�سلحة 

النظام  �سيفاجئهم  اأيبببن  تببعببرف  تعد  مل 

يف  �سيكون  هل  فمثاًل:  القاتلة،  ب�رصباته 

الزور،  اأم دير  اأم يف درعا،  القلمون،  جبال 

اأم حلب؟ وهلم جرا..

الدبلوما�سي  بهذا  الع�سبية  تبلغ  وهنا 

د انتصار بشار األسد وحلفائه
ّ
أك

دبلوماسي خليجي: الجيش والدبلوماسية السورّيان عصّيان على اإلغراءات المذهلة
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الدبلوماسي الخليجي: 
تأّكد لنا أن إيران ال 
تفّرط أبدًا بصديق.. 

فكيف إذا كان صديقًا 
استراتيجيًا؟

◄عمالء لبنانيون للمخابرات
ذكرت �سحيفة »نيويورك تاميز« الأمريكية، اإن ال�ستخبارات ال�سعودية 

اعتمببدت يف البدايببة على عمالئها من النخب ال�سيا�سيببة والأمنية اللبنانية 

لتمريببر املال وال�سببالح اإىل »اجلهادين« يف �سوريببة. ونقلت ال�سحيفة عن 

قيببادي يف »املعار�سببة ال�سوريببة« قولببه اإن النائب عقاب �سقببر كان اأحد 

اأبببرز هببوؤلء، ول يببزال يقوم بهذا الببدور حتى الآن، بينما نقلببت عن م�سدر 

ر�سمي لبناين وعن م�ست�سار �سعودي قولهما اإن عمياًل لبنانيًا لال�ستخبارات 

تن�سيببق و�سببول  امل�سببوؤول عببن  والفرن�سيببة والأمريكيببة كان  ال�سعوديببة 

امل�ساعببدات للم�سلحببن الأ�سوليببن يف �سورية عن طريق لبنببان. وبح�سب 

ال�سحيفببة، فاإن اململكببة مل توفر للم�سلحن يف البداية )عامي 2011 ب 2012( 

�سببوى ال�سببالح اخلفيببف بدافع القلببق من وقببوع الأ�سلحة الثقيلببة يف اأيدي 

»اجلهادين« املتطرفن منهم، وانقالبهم عليها.

◄العالج »اإلسرائيلي« للمسلحين
بالرغببم من التقارير الإعالميببة املتواترة عن التوا�سببل »الإ�رصائيلي« 

الر�سمي مع »املعار�سببة ال�سورية امل�سلحة«، كانت »الدولة العرية« ت�سع 

الأمببر يف خانببة »اخلدمببة الإن�سانية« التببي تقت�رص على تقببدمي اخلدمات 

الطبيببة لبع�ص اجلرحببى الذين يتعر�سون لالإ�سابة خببالل املواجهات مع 

اجلي�ص ال�سوري يف املنطقة املحررة من اجلولن، اإل اأن الأمور �رصعان ما 

تطببورت و�سوًل اإىل اإقامة م�سفى ميداين للجي�ص »الإ�رصائيلي« يف �سباط/ 

فرايببر املا�سببي قريبببًا من خط وقببف اإطالق النببار يف اجلببولن ال�سوري 

املحتببل، مهمته ا�ستقبال اجلرحى مببن امل�سلحن قبل حتويلهم اإىل م�سايف 

�سمببال »اإ�رصائيببل«، ل�سيما �سفببد ونهاريا، حن تكببون الإ�سابات خطرة 

وغري قابلة للعالج ميدانيًا.

اأنقرة - الثبات

اأكد م�سدر تركي بارز اأن خميم ال�سباط ال�سورين املن�سقن 

الذي تقيمه ال�سلطات الركية على اأرا�سيها قرب مدينة اأنطاكية 

يف جنوب البالد، قد و�سل اإىل �سعته الق�سوى نتيجة جلوء عدد 

كبري من قيادات وعنا�رص اجلماعات امل�سلحة اإىل تركيا خالل 

الأيام الع�رصة املا�سية. 

مع  مبعارك  تتعلق  ل  هذه  النزوح  موجة  اأن  امل�سدر  واأفاد 

العراق  الإ�سالمية يف  »الدولة  ال�سوري، بل مبعارك بن  اجلي�ص 

وال�سام« املعروفة بب»داع�ص« مع اجلماعات امل�سلحة يف منطقة 

حلب التي يبدو اأنها التالية يف املناطق التي قرر فيها التنظيم 

التابع للقاعدة فر�ص �سيطرته، وك�سف امل�سدر اأن عملية وا�سعة 

التوحيد«  »لببواء  يف  ال�سابقن  حلفائها  �سد  »داع�ص«  بداأتها 

املدعوم من »الإخوان امل�سلمن« بعد هدنة غري معلنة. 

واأو�سحت م�سادر �سورية معار�سة اأن التنظيم بعث ر�سائل 

اإىل قادة هذه املجموعات ب�رصورة ترك ال�سالح ومبايعة زعيمه 

قوله  التنظيم  قادة  اأحد  عن  ونقل  القوة،  ا�ستعمال  طائلة  حتت 

لوفد حاول التو�سط لديه: »لقد قاتلنا وا�ستحقينا ال�سيطرة على 

اأتوا وبداأوا ال�ستعرا�ص، وكنا نقبل بذلك على  الأر�ص، وهوؤلء 

اأمل اأن ن�ستكمل حترير اأر�ص الدولة، اأما وقد بداأت الأمور تاأخذ 

بيننا  البقاء  )امل�سلحن(  لهوؤلء  ن�سمح  لن  فنحن  اآخر  منحى 

بف�ساد دينهم و�سواذاتهم وات�سالتهم املريبة مع اخلارج«. 

املتطرف  التنظيم  اتخذه  بقرار  الت�رصيحات  هذه  وتوحي 

امل�سلحون،  عليها  ي�سطر  التي  الأرا�ببسببي  على  دولته  باإعالن 

اجلي�ص  اأعبباد  اأن  بعد  احللقة،  من  الأ�سعف  اجلببزء  باعتبارهم 

التنظيمات  قدرة  وعدم  وا�سعة  مناطق  على  ال�سيطرة  ال�سوري 

على اإحداث اأي خرق جدي يف مواجهته. 

»لواء  وبن  بينها  اتفاق  نتيجة  اأعببزاز  على  �سيطرتها  فبعد 

التوحيد« ق�سى بح�سولها على املنطقة مقابل �سيطرة »التوحيد« 

وارداته  من  وال�ستفادة  تركيا،  مع  احلدودي  ال�سالمة  معر  على 

وقال  املبا�رصة،  ال�سيطرة  وقت  حان  اأنه  »داع�ص«  قررت  املالية، 

يف  �رصيعة  مواجهة  �سهد  املا�سي  الأ�سبوع  اإن  �سوري  معار�ص 

منطقة ال�ساخور قتل فيها 4 من »التوحيد« يف ر�سالة اإىل هذا اللواء 

اأن »داع�ص« لن ت�سمح لأحد مب�ساركتها ال�سيطرة يف مناطقها، واأن 

حلب هي املنطقة التالية يف م�رصوع »داع�ص«، وقال املعار�ص اإن 

قائد »التوحيد« عبد القادر ال�سالح فر اإىل قريته »مارع« ليحتمي 

العزيز �سالمة نداء »املحاججة«  القيادي عبد  باأبناء عمه واأطلق 

لب»داع�ص« ليتحاججوا اأمام ما ت�سمى »الهيئة ال�رصعية«. 
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ولكن »داع�ص« رف�ست الو�ساطات وقال القيادي 

فيها ما قاله من ر�سائل، بداأت على اأثرها عملية فرار 

وا�سعة من عنا�رص »التوحيد« اإىل تركيا.

من  »�سابطًا«  اأربعون  هرب  التايل  اليوم  ويف 

من  احلببر«  للجي�ص  الأركبببان  »هيئة  عمليات  غرفة 

اأي  دون  من  »داع�ص«،  دخلتها  التي  الأتببارب  بلدة 

مقاومة تذكر، والالفت اأن وحدة »داع�ص« التي دخلت 

ا�ستطاعوا  عن�رصاً   12 من  مكونة  كانت  لببالأتببارب 

40 �سابطًا من�سقًا  ال�سيطرة على كل الأتارب وهرب 

من هيئة الأركان التي يقودها العميد املن�سق �سليم 

اإدري�ص.

الركية  ال�سلطات  اإن  الببركببي  امل�سدر  وقببال 

يف  ح�سلت  اإ�سكالت  لف�ص  التدخل  اإىل  ا�سطرت 

املخيم بن الوافدين اجلدد واملقيمن الدائمن فيه، 

الفارين  امل�سلحن  و�سع  اإىل  ال�سلطات  جلوء  ب�سبب 

اجلي�ص  من  من�سقن  عنا�رص  مع  واحببد  مكان  يف 

تركيا  و�سعتهم  وقد  �سورية،  يف  القتال  يرف�سون 

املحاط  املخيم  يف  اجلرية  الإقامة  ي�سبه  ما  يف 

بالأ�سالك ال�سائكة واحلرا�سة الدائمة.

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

عن  يتحدث  حينما  الببزمببيببل،  هببذا  ينقل  كما  ذروتببهببا، 

دبلوما�سية  كبري  من  فيهزاأ  وتركيا،  اخلليج  دبلوما�سية 

ده بامتناعه عن اإلقاء كلمة 
َ
ر

َ
بائعي الكاز �سعود الفي�سل وح

يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ورف�سه الع�سوية غري 

الدائمة يف جمل�ص الأمن، ما اأعطى العامل روؤية اأن الريا�ص 

دولة غري جديرة بالحرام، يف نف�ص الوقت الذي يتحدث 

ى 
ّ
عن ف�سل زعيم »القاعدة« الفعلي والدبلوما�سي الذي ترب

25 عامًا يف وا�سنطن، ورجل املخابرات احلايل ويعني به 
بندر بن �سلطان، يف كل خططه وم�ساريعه لهزمية دم�سق، 

فما عاد منه اإل العمل على اإثارة الفنت والنزاعات املذهبية 

يف لبنان، واإر�سال ال�سيارات املفخخة، وتوجيه ال�سواريخ 

اللقيطة، مو�سعًا بيكار الفو�سى العارمة بتفجريات العراق 

اأنه  والأخطر  الإن�سانية،  جبن  لها  يندى  والتي  الدموية، 

معها  فتح  التي  اأبيب  بتل  وا�سنطن  ربيبته  عن  ا�ستعا�ص 

عالقات وا�سعة وخطرية.

القاتل  ال�سلجوقي  الطموح  ذاك  هو  يثري  فما  تركيا  اأما 

لرجب طيب اأردوغان، وتابعه اأحمد داود اأوغلو، اللذين ظنا 

لل�سيطرة  قد حانت  اإمراطوريتهما  اإعادة  زمن  اأن  للحظة 

فكان  العراق،  وعلى  �سورية،  وروحها  ال�سام  بالد  على 

العالقة  رت 
ّ
دم كما  وبغداد،  دم�سق  مع  العالقة  رت 

ّ
دم اأن 

الأعرق  الدولة  هي  م�رص  اأن  يعرف  ل  وكاأنه  م�رص،  مع 

احتالل  و�سك  على  كان  با�سا  علي  حممد  واأن  العامل،  يف 

 بريطانيا لنجدة ال�سدر الأعظم..
ّ
ال�ستانة لول اأن تهب

فذّكر  ورو�سيا حتديداً،  اإيران  الآخرون،  �سورية  اأما حلفاء 

مو�سكو،  اأمن  من  دم�سق  اأمن  اأن  بوتن  فالدميري  مبقولة 

ا�ستعمال خيط  الذي يجيد  اإىل دبلوما�سية لفروف،  لفتًا 

احلرير لن�سج اأف�سل القما�ص الذي يريده.. والذي يذبح به 

اأي�سًا.. مذّكراً بليلة الفرح »العرمرمي« يف اخلليج وتركيا 

واملعار�سات ال�سورية، وقت احلديث عن الهجوم الأمريكي 

على دم�سق ذات ليل خمي�ص-جمعة، فعاموا جميعًا على 

اآخر،  �سر ماء.. لكن وليد املعلم ولفروف كان لهما راأي 

فانتهت اأكذوبة الكيميائي.. اأما اإيران، فتكتفي بالقول اإنها 

ط ب�سديق، فكيف اإذا كان �سديقًا ا�سراتيجيًا..؟
ّ
اأبداً ل تفر

النتيجة  ا�ستنتجوا  احلا�رصين  اأن  اللقاء  هببذا  خال�سة 

له  �ستكون  وانت�ساره  انت�رص،  الأ�سد  ب�سار  باأن  ال�ساطعة 

ال�سعودية  الأوامببر  �سدرت  ولهذا  لبنان،  على  انعك�ساته 

لوا!.
ّ
والبندرية للت�سعيد �سد جبل حم�سن.. تاأم

اأحمد زين الدين
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تتج���ه الأزمة ال�س���ورية - ول���و ببطء - 

للدخول يف م�سار الت�سوية املفرَت�ض اأن تظهر 

ب�س���ائرها بع���د اأن يرّتب الأمريكيون و�س���ع 

حلفائهم ووكالئهم م���ن الأوروبيني والأتراك 

وال�س���عوديني، والذي �سين�سحب ب�رسعة على 

املعار�سة ال�سورية التي �ستذهب �ساغرة اإىل 

»جنيف - 2« حاملا ياأمرها ممولوها بذلك. 

وهكذا، يبدو اأن التفاهم الرو�سي - الأمريكي 

ال���ذي ظهرت تبا�س���ريه يف مل���ف الكيمائي 

ال�سوري �سين�س���حب على ملفات عّدة �ستظهر 

تباعًا، مما حدا باململكة العربية ال�س���عودية 

لأن تظه���ر حنق���ًا وَحَرداً غري م�س���بوقنينْ يف 

العالق���ات ال�س���عودية - الأمريكية، وجعلت 

ن عن حتّفظهم  العجائز ال�س���عوديني يتخل���ونْ

التخاط���ب  يف  املعه���ودة  ودبلوما�س���يتهم 

الإعالم���ي، واإط���الق املواق���ف يف الق�س���ايا 

الإقليمية الراهنة، ومنع »الئتالف ال�سوري« 

من القب���ول بالذهاب اإىل الت�س���وية، ما دفع 

الأمريكيني اإىل التهديد بالتكال على معار�سة 

الداخ���ل التي اأعلنت منذ بداية املعارك باأنها 

مع احلل ال�سلمي وتقا�سم ال�سلطة مع النظام.

ويب���دو اأن الأمريك���ي ال���ذي يتج���ه اإىل 

ال�ستقاللية والكتفاء الذاتي يف النفط والغاز 

- كما يقول اخلرباء الأمريكيون - بات يدر�ض 

خياراته ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية على �سوء 

ه���ذا املعطى اجلدي���د، والذي ق���د يكون اأحد 

الأ�سباب الأ�سا�س���ية يف تغيري ال�سرتاتيجية 

الأمريكي���ة يف ال�رسق الأو�س���ط، بالإ�س���افة 

اإىل اأن جت���ارب العراق واأفغان�س���تان املكلفة 

باتت من���اذج تخ�س���ى الإدارة اأن تكررها يف 

�سورية، مما يجعلها تدفع اأثمانًا م�ساعفة يف 

امل�ستقبل، تفوق اأي تنازلت اليوم قد تقّدمها 

من �سمن ت�سوية �ساملة يف املنطقة.

عاجاًل اأم اآجاًل �ستظهر الت�سوية يف �سورية 

كتتويج لن�سوج ت�سوية كربى بني الأمريكيني 

والرو�ض، بع���د اأن يكون الأمريك���ي قد اقتنع 

نهائيًا باأنه ل منا�ض من اأن يتقا�س���م النفوذ 

يف منطقة ال�رسق الو�سط، وهو ما �سين�سحب 

على العديد من امللفات ال�سرتاتيجية وعقود 

الإعمار والنفط وغريها، مما ي�س���يف خ�سائر 

اإ�س���افية اإىل جمموعة اخلا�رسين يف امليدان 

ال�سوري، وتبدو موؤ�رسات الت�سوية الكربى يف 

معطيات عّدة، منها:

- الدخول الرو�سي ال�ستثماري يف املنطقة، 

وال���ذي بداأ يظهر يف جم���ايل النفط والطاقة 

ب�س���كل خا�ض. ففي جمال الطاق���ة النووية، 

على �س���بيل املثال، اأعلنت الأردن عن اتفاق 

بني احلكومتنينْ الأردنية والرو�سية لإن�ساء اأول 

حمطة نووية يف الأردن، وي�ستمل على اختيار 

تكنولوجي���ا املفاع���الت النووية الرو�س���ية، 

واملقدَّم من �رسكة »اأتوم �سرتوي اإك�سبورت« 

كجه���ة م���زودة للتكنولوجي���ا النووية، كما 

ي�ستمل على اختيار ال�رسكة الرو�سية »رو�ست 

اأتوم اأفر�س���يز« ك�رسيك ا�سرتاتيجي وم�ستثمر 

م�س���ّغل للمحط���ة النووية الأردني���ة الأوىل، 

علمًا اأن الأردن ُتعّد م���ن احللفاء التقليديني 

للوليات املتحدة الأمريكية يف منطقة ال�رسق 

الأو�س���ط، ومل تكن احلكوم���ة الأردنية لتوّقع 

م�رسوعًا كهذا مع الرو�ض لو مل يكن الأمريكي 

وافق على ذلك م�سبقًا.

- نقا�ض �سيا�س���ي واإعالمي واأكادميي يف 

الولي���ات املتحدة، يبح���ث يف مدى جدوى 

ا�س���تمرار معادلة »الأم���ن مقابل النفط« يف 

اخلليج، اأي اأن الوليات املتحدة الأمريكية لن 

تعود ملزمة على تقدمي احلماية للم�سيخات 

اخلليجية مقابل �سيطرتها على النفط والغاز 

ومنابعه واأنابيبه بعد اكت�س���اف ال�»�سايل« 

الأمريكي.

- انت�س���ار رو�س���يا يف تثبيت حكم ب�سار 

الأ�س���د، عنى يف ما عناه انت�سارها يف حرب 

اأنابيب الغاز التي كانت �س���تهدد م�س���احلها 

القت�س���ادية يف اأوروب���ا فيما ل���و انت�رست 

املعار�سة ال�س���ورية »الإخوانية« املدعومة 

من قطر، والتي كانت تخطط لإي�س���ال الغاز 

القط���ري و»الإ�رسائيل���ي« اإىل اأوروب���ا عرب 

�سورية. اخلا�رس يف حرب الأنابيب هذه كانت 

»اإ�رسائيل« الداخلة اإىل الدول النفطية حديثًا، 

واأوروبا التي تعاين من اأزمة اقت�سادية هائلة، 

وحيث تبلغ اأ�سعار الغاز فيها ثالثة اأ�سعاف 

ما هي عليه يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

علم���ًا اأن كلف���ة الإنتاج ال�س���ناعي العالية 

جداً جتعل القدرة الأوروبية على املناف�س���ة 

ال�سناعية يف الأ�سواق العاملية �سعبة جداً. 

اإذاً، دخ���ل الرو�ض معرك���ة تثبيت احلكم 

ال�سوري، وانت�س���ارهم فيها من خالل ت�سوية 

كربى �سي�سمن لهم م�ساحلهم القت�سادية يف 

ال�رسق الأو�سط واأوروبا معًا.

وهكذا، واإن مل ي�س���تدرك نف�س���ه، �س���يجد 

»الئتالف ال�سوري« نف�سه خارج هذا احلراك 

ال���دويل املتَّجه اإىل تكري�ض �س���فقة »بوتني 

- اأوبام���ا«، اأم���ا اخلا�رس الأك���رب فعليًا فقد 

تكون اململكة العربية ال�س���عودية، التي هدد 

جورج بو�ض يومًا ب���اأن احلرب على الإرهاب 

تعني الق�س���اء عل���ى الفكر التفك���ريي الذي 

����ض يف املدار�ض التي تن�س���ئها اململكة  يدرَّ

العربية ال�س���عودية يف �س���تى اأنحاء العامل، 

وهو ما يحّتم تق�س���يم اململكة اإىل دول عّدة. 

فهل ميكن اأن تعود نظرية التق�س���يم هذه اإىل 

الظهور جمدداً داخل الإدارة الأمريكية اإن ظهر 

اأن احلكم ال�س���عودي بات عائقًا اأمام حتقيق 

امل�س���الح ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رسق 

الأو�سط؟

د. ليلى نقول الرحباين

هل تؤدي »التسوية« إلى تقسيم السعودية؟

�لرئي�شان �لرو�شي فالدميري بوتني و�لأمريكي بار�ك �أوباما

انتصار الروس في معركة 
تثبيت الحكم السوري من 

خالل تسوية كبرى سيضمن 
لهم مصالحهم االقتصادية 

في الشرق األوسط وأوروبا معًا
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مببادرة من ال�ض���يد علي ف�ض���ل اهلل وجمعية 

»اأ�رسة التاآخي« مل�ؤ�ض�ضها املرجع الراحل ال�ضيد 

حممد ح�ضني ف�ض���ل اهلل، تاأ�ض�س »ملتقى الأديان 

والثقافات للتنمية واحل�ار«، وه� م�ؤ�ض�ضة فكرية 

اأهلية �ض���اهم يف تاأ�ضي�ض���ها نخبة م���ن العلماء 

والباحث���ني واخت�ضا�ض���يني بالق�ض���ايا الدينية 

والفكري���ة بروح ح�ارية �ض���فافة ومنفتحة، ت�ؤكد 

على ا�ض���تمرار ما دعى اإليه امل�ؤ�ض�ض����ن الأوائل 

لنهج احل�ار امل�ض���يحي - الإ�ض���المي والإ�ضالمي 

- الإ�ض���المي، ويف ذل���ك عمل على بن���اء اأوا�رس 

التفاهم بني امل�اق���ع الدينية والفكرية والثقافية 

على قاعدة  والجتماعي���ة املتن�عة، وا�ض���تناداً 

مبادئ الحرتام لالآخر والثقة املتبادلة.

ي�ؤكد امللتقى الذي اأُطلق من »قرية ال�ض���احة 

الرتاثي���ة« عل���ى منظ�مة القيم امل�ض���رتكة بني 

الأديان، وي�ض���عى اإىل تهيئة م�ض���احات التعاون 

امل�ض���رتك والعمل اجلماع���ي اله���ادف اإىل اإعداد 

الربامج، والنه��س باملبادرات ذات ال�ضلة بق�ضايا 

ُعد العربية والإ�ضالمية والدولية،  احل�ار على ال�ضُّ

لتعزيز العالق���ة بني اأبناء الديان���ات املختلفة، 

ونبذ الفنت بجميع اأ�ض���كالها؛ املذهبية والطائفية 

وال�ضيا�ض���ية والق�مي���ة، ل �ض���يما يف ظاهرة ما 

ن���راه يف الراه���ن املعا�رس من ����رسب امل�ؤمنني 

بع�ضهم ببع�س وحت�يل العدو اإىل الداخل العربي 

والإ�ضالمي.

اأما ا�ضرتاتيجيات امللتقى فتق�م على: 

العناية بال�ض���لم الأهلي القائ���م على مفه�م 

امل�ض���اواة يف امل�اطن���ة يف لبن���ان والع���امل، 

وتعميم اأدبياته د�ض���ت�ريًا بني الهيئات الثقافية 

والجتماعية عم�مًا، والدينية خ�ض��ضًا.

تعزيز كل ما من �ض���اأنه الرتقاء بلغة احل�ار 

يف التعامل مع الق�ض���ايا ال�طنية، ويف مقدمتها 

تاأكيد ن�اظم العي�س امل�ضرتك على قاعدة امل�اطنة 

القائمة على اأ�ض���ا�س الكرامة والعدالة وامل�ضاواة، 

وجعلها القاعدة الأ�ض���ا�س حل���ل اخلالفات بعيداً 

عن خطابات احلقد والعن���ف والكراهية، ونزعات 

التطرف الديني بجميع م�ضت�ياته وتعبرياته.

امل�ضاهمة يف خلق مناخات التفاعل الإيجابي 

بني املجتمعات الدينية والثقافية، وتعزيز القيم 

امل�ض���رتكة بينها، والعمل على ت��ض���عة ق�ا�ضمها 

وجمانب���ة الإكراهات املبنية عل���ى وهم امتالك 

احلقائق املطلقة يف الفكر والدين.

النظر اإىل العل���م واملعرفة والرتبية كمنظ�مة 

كاملة من مرتكزات العمل يف هذا امللتقى.

التع���اون على تب���ادل املعرفة امل��ض����عية 

وال�ضحيحة.

الرتكي���ز على اعتبار القيم الدينية والأخالقية 

ال�ضامية قيمًا حاكمة لعمل امللتقى واملتعاونني 

معه وهي جزء اأ�ض���ا�س ل يتجزاأ م���ن اأخالقيات 

اأع�ضائه.

كم���ا يحر�س امللتق���ى على ازده���ار التنمية 

الأخالقية والروحية يف لبنان والعامل.

اأما و�ضائله واآلياته فتق�م على:

الهتم���ام بن����رس واإ�ض���دار الكت���ب الثقافية 

والعلمي���ة، وت�ض���جيع الفن�ن والآداب املت�ض���لة 

بق�ض���ايا احل����ار وثقافت���ه وقيم���ه املت�ض���لة 

با�ضرتاتيجية امللتقى واأهدافه.

تزويد امل�ؤ�ض�ض���ات العلمية والرتب�ية باأحداث 

بالتن�ض���يق  والإمنائية،  الت�جيهي���ة  الدرا�ض���ات 

الكامل مع اجلهات الر�ضمية ذات العالقة.

أحداث األسبوع
6

إنه التجسس.. واألوغاد
يف زحمة الأحداث العا�ض���فة بالأقطار 

العربية، حّطت حكاية التج�ض����س الأمريكي 

عل���ى زعم���اء 35 دول���ة، ل �ض���يما حلفاء 

وا�ض���نطن احلميمني �ضيا�ض���يًا، الأمر الذي 

ي�ض���ع اأوروبا التي اأطلقت عليها ال�ليات 

املتحدة و�ض���ف »القارة العج����ز«، اأمام 

حتد مل تقبل اأمراً مماثاًل له منذ تك�ن عامل 

الدول والأوطان.

يف ال�ضكل، فاإن التج�ض�س حكاية قدمية 

تط����رت اأ�ض���اليبها وتقنياته���ا، اإىل احلد 

املك�ض����ف عنه هذه الأيام، وع���رب الأقمار 

ال�ض���طناعية، لكن اأن تك����ن اأوروبا كلها 

واأك���ر حت���ت العي����ن والآذان الأمريكية، 

ل�ض���يما زعماءها من ه�لند اإىل مريكل اإىل 

الإ�ض���بان وهلم جر.. ويف غ���رف الن�م قبل 

خلع املالب�س وبعد اخللع والتد�ضي والهم�س 

وكيفية التعاطي يف كل اخل�ض��ضيات، فهذا 

اأمر اأي�ضًا لي�س عيبًا ول عجيبًا اإذا حّم�ضنا 

يف ظروف حت�ُّل دول اأوروبا ب�رسعة فائقة 

اإىل جمرد ملحقات وبال اأدنى كرامة وطنية 

يف تنفيذ ال�ضيا�ضات الأمريكية والنزول عند 

�ضبق الرغبات »الإ�رسائيلية«.

من هن���ا نفهم خ�ض����ع روؤ�ض���اء دول 

و»زعم���اء« يف زمانه���م حت�ل�ا اإىل جمرد 

م�ظفني يف م�ؤ�ض�ض���ات دولية كان ال��ضيط 

الت�ظيفي املخابرات الأمريكية، وخري مثال 

على ذلك ط�ين بلري الذي �ض����رته �ضحافة 

بريطاني���ا »كلبًا مي�ض���ك بر�ض���نه ج�رج 

ب��س«، ومل ينب�س ببنت �ضفه.

البع����س رمب���ا �ض���اورته �ض���ك�ك بعد 

ت�رسيحات قادة اأوروبيني يعرت�ض����ن على 

التج�ض�س، باأْن ها هي اأوروبا �ضتنتقم لأنفها 

الأمريكي،  الإنت���اج  املغرو�س يف ق���ذارات 

لكن ال�ض���ك�ك الإيجابية �رسعان ما تبددت 

بع���د متحي����س، واإن كان غ���ري عميق تبداأ 

يف م�ض���األتني: واح���دة على األ�ض���نة كبار 

»اإمنا  وفح�اه���ا  الأمريكيني،  امل�ض����ؤولني 

نتج�ض����س كما كل الدول، وهمنا م�ض���لحة 

اأمريكا«، والث���اين: يف طلب اأوروبا الذي مل 

يك���ن يف تاريخها مثل ه���ذه الدونية، باأن 

اأق�ض���ى م���ا تطلبه وبخجل ك���ي ل ينزعج 

خاطر العم �ضام وي�ضطر اإىل اأن يهمهم، باأن 

ل تتكرر ال�اقعة امل�ثقة.

اإذا كان���ت حال اأوروب���ا يغمرها كل ذاك 

الهري���ان، فما ح���ال »اأمة اق���راأ« الغارقة 

يف اجلهالة؟ ومل���اذا نتفاج���اأ باأنهم اأذلء 

كاخلراف، فال »بزمة« ول من يبزم�ن، اإمنا 

يرّتل�ن لنا �ضباحًا وم�ضاًء اأحلان بط�لتهم 

يف عرن التكفري، واأنهم ي�ؤدون ر�ضالة كلف�ا 

به���ا دون غريهم من بني الب����رس، اأَواألي�س 

ذلك نتاج التن�ضت والتج�ض�س حتى حت�ل�ا 

مدافع���ني عن كل اأع���داء الأمة بال قليل من 

احلياء؟

هل ل يزال ع�ض���يًا على فهمنا ال�ض���بب 

وال�ظيفة يف الع���دوان على كل من يقاوم 

اأوطانه���م ورهن�ا  اأمريكا، ومل���اذا باع����ا 

ثرواته���ا ل����رساء البهجة، ب���دل اأن يبذل�ا 

املهجة فداء لالأوطان؟!

اإنه جت�ض����س اأمريكا يا باب���ا، والأوغاد 

فتح�ا بف�ضائحهم الباب.

ي�ن�س

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

املنطق���ة  الأم����ر يف  تتح���رك 

على وقع م�ض���ار واحد ه� م�ض���ار 

الت�ض�ية يف �ض����رية، والتي �ضارت 

البديهيات امل�ؤك���دة كما يراها  من 

الكثريون، خ�ض��ضًا يف دوائر �ضنع 

الق���رار الدويل والإقليم���ي، وه� ما 

جزم به ال�ض���يد ح�ض���ن ن�رساهلل يف 

خطابه الأخري ي�م الثنني املا�ضي، 

عندم���ا ن�ض���ح معار�ض���ي احل���ل 

ال�ضيا�ض���ي يف �ض�رية باغتنام هذه 

الفر�ضة التي قد ل تبدو �ضانحة لهم 

يف امل�ض���تقبل، فالزمن الآتي لي�س 

مل�ضلحتهم.

بع���د مرور ع���ام ون�ض���ف على 

الأول، وم���ا حملته  م�ؤمتر جني���ف 

تلك املدة من تط����رات بالغة على 

ال�ض���عيدين ال�ضيا�ضي واحلربي يف 

�ض����رية، اأُعلن عن م�عد مبدئي يف 

الثالث والع�رسين من ت�رسين الثاين 

اجلاري لنعق���اد امل�ؤمتر الأول، لكن 

ماه���ي الع�امل التي �ض���اعدت يف 

ح�ض����ل هذه التط�رات الهاّمة؟ وما 

هي فر�س جناح جنيف الثاين الذي 

�ضت�ض���ارك فيه ح�ايل ثالثني دولة، 

بعدما اقت�رس جنيف الأول على ت�ضع 

دول فقط؟

املجم�عات الإرهابية التي و�ضل 

عددها اإىل اأكر من األف ف�ضيل عاثت 

يف الأر����س خراب���ًا، تتقاتل وتتناحر 

على اأب�ض���ط الأم�ر، ث���م اإن »اجلي�س 

احلر« ف�ض���ل يف ال�ض���يطرة امليدانية 

امل�ض���لحة،  املجم�ع���ات  وتروؤُّ����س 

بالرغم م���ن الدعم الهائل له من دول 

غربي���ة وعربية عّ�ل���ت عليه ليك�ن 

راأ�س احلربة لإ�ض���قاط النظام. اإ�ضافة 

اإىل ذلك، ظه���رت جمم�عات تكفريية 

ت�ض���ارعت فيما بينها لل�ضيطرة على 

اقت�ض���ادي، كدير  اأماك���ن ذات طابع 

الزور، حيث اآبار النفط، وعلى مناطق 

حدودي���ة قرب تركيا، خ�ض��ض���ًا بني 

»داع�س« و»الن�رسة«.

هذا ال�اقع رفع م�ضت�ى ال�ضت�ضعار 

باخلطر لدى الأت���راك والغرب عم�مًا 

خ�ف���ًا من قي���ام دويلة ق���رب تركيا 

والع���راق، ي�ض���اف اإىل ذل���ك واق���ع 

املعار�ضة ال�ض�رية يف اخلارج، والتي 

مل ت�ض���تطع ت�حي���د وبل����رة م�قف 

وروؤي���ة واأجندة واح���دة، فاخلالفات 

عا�ضفة وعميقة اإىل اجلذور.

من هنا ن�ضاأت الت�ض�ية الرو�ضية 

- الأمريكية على خلفية ا�ض���تخدام 

ال�ضالح الكيميائي يف غ�طة دم�ضق 

من قب���ل اجله���ات الإرهابية، وهذه 

الت�ض����ية �ض���اهمت اإىل ح���د كبري 

يف حماية النظ���ام واإعطاء اجلي�س 

للق�ض���اء  اأخرى  فر�ض���ة  ال�ض����ري 

عل���ى املجم�عات امل�ض���لحة التي 

الريف  القاتلة يف  ارتكبت خطيئتها 

الدم�ضقي، لكن امل�ضار الت�ض�وي اأدى 

اإىل انزعاج وغ�ضب عارم لدى حلفاء 

مقدمهم  املتح���دة، ويف  ال�لي���ات 

اإ�ضارة  ال�ضع�دية وتركيا، ثم جاءت 

اإيران  اإيجابية م�ض���درها حمادثات 

مع جمم�ع���ة »5+1«، لتفرز واقعًا 

اأكر لي�نة بالتعاطي مع املجم�عة 

الت���ي ع���ززت منطقها  الإ�ض���المية 

وال�ضيا�ض���ي  الدبل�ما�ض���ي  بالعمل 

وق����ة التاأثري لديه���ا لإخماد نريان 

الأزمة ال�ض�رية التي امتدت اإىل دول 

دة. اجل�ار، و�ضّببت لها م�ضاكل معقَّ

جممل هذه ال�قائع ت�ض���ري اإىل اأن 

�ض���ارت  والإقليمية  الدولية  الأطراف 

اأك���ر مي���اًل واقتناعًا بف�ض���ل اخليار 

الع�ض���كري، وب�رسورة ال�ل�ج �رسيعًا 

ال�ضيا�ضي، للحد من اخل�ضائر،  باحلل 

وحت�ضيل ما اأمكن من املكا�ضب.

اإذاً، جني���ف الث���اين �ض���ار على 

الأب����اب، لك���ن امل�ؤمت���ر يحتاج اإىل 

اأر�ض���ية �ض���احلة لنجاح���ه، تعمل 

اجله���ات الدافعة له عل���ى تاأمينها، 

ويف ذات ال�ق���ت ثمة عقبات ما تزال 

م��ض����عة اأمام���ه، اأهمها ا�ض���تمرار 

عن���اد الدول املت�رسرة من احل�ار يف 

�ض����رية، وميكن الق�ل اإن ال�ضع�دية 

�ض���تبقى ال�حيدة الت���ي ت�رسخ يف 

ال����ادي ل�حده���ا دون اأن ي�ض���معها 

اأح���د، لأن دوًل مثل تركيا وقطر بداأتا 

بالنعطاف لناحية احلل ال�ضيا�ض���ي، 

بعدما فعل���ت كل ما ب��ض���هعا ومل 

حت�ض���ل على �ض���يء، اأما اجلماعات 

املقاتل���ة فم���ا زالت حت���ى اللحظة 

دة  القي���ادة امل�حَّ انعدام  تعاين من 

القادرة على التفاُو�س.

يف املقاب���ل، تتظافر جه�د دولية 

واإقليمية مكثفة للدفع باجتاه اإطالق 

العملية ال�ضيا�ضية للت��ضل اإىل اتفاق 

حقيق���ي ي�قف احل���رب والنزف الذي 

ت�ضري الأرقام اإىل م�ضت�يات خميفة.

مل تع���د دول كب���رية على حتمل 

الطريق نحو »جنيف - 2« سالكة.. والدولـة »الغـاضبــــة« عاجزة

قادة �ملعار�سة �ل�سورية.. و�لدور �ملفقود                                                                                     )�أ.ف.ب.(

ملتقى األديان والثقافات.. للتنمية والحوار

) العدد 285(  اجلمعة - 1 ت�شـرين الثاين - 2013

اأحر التعازي 

للزميل ي�ن�س ع�دة

تتقدم اأ�رسة »الثبات« من 

الزميل ي�ن�س ع�دة باأحر 

التعازي ب�فاة �ضقيقته، راجية 

من اهلل العلي القدير اأن ي�ضكنها 

ف�ضيح جناته، واأن ُيلهم اأ�رستها 

واأهلها ال�ضرب وال�ضل�ان.
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■ جبه���ة العم���ل الإ�ض���المي طالبت امل�ض����ؤولني اللبناني���ني 
بالإ�رساع يف ت�ض���كيل حك�مة وحدة وطنية ت�ض���م كافة الق�ى 

والتيارات ال�ضيا�ض���ية بح�ض���ب متثيلها واأحجامها يف املجل�س 

النياب���ي العتيد، معت���ربة اأن ما يج���ري يف طرابل�س الي�م ه� 

انتحار جماعي، داعية اإىل �رسورة ت�ضهيل عملية انت�ضار اجلي�س 

اللبناين ودعمه، ك�نه ال�ض���امن لأمن النا�س واأرزاقهم واأرواحهم 

وممتلكاتهم، بعدما ف�ضل ال�ضيا�ضي�ن يف ال�ضيطرة على ال��ضع 

و�ضبطه و�ضحب امل�ضلحني املتقاتلني من ال�ض�ارع.

■ كم��ال �شاتيال رئي�س املوؤمتر ال�شعبي اللبناين، راأى اأن العوامل 
الدولي��ة والإقليمي��ة مل تن�ش��ج بع��د لإجن��اح موؤمت��ر »جني��ف-

2«، مبدي��ًاَ خ�شيته من اتف��اق دويل لتق�شيم �شورية، ل�شيما بعد 
ف�ش��ل الإدارة الأمريكي��ة با�شتبدال النظام ال�ش��وري الذي خالف 

�شيا�شاته��ا يف املنطق��ة بدعم��ه للمقاومات العربي��ة يف العراق 

ولبن��ان وفل�شط��ن، ورف�ش��ه مواكب��ة م���روع ال���رق الأو�شط 

اجلديد.

■ ال�ض���يخ ماه���ر حم�د اأ�ض���ف من م�اق���ف اململك���ة العربية 
ال�ضع�دية، ل�ض���يما اأنها جاءت على خلفية ال��ضع يف �ض�رية 

ولي�س على خلفية الحت���الل »الإ�رسائيلي« وامل�قف الأمريكي 

من الأو�ض���اع يف فل�ض���طني، معترباً اأن عرقلة ت�ضكيل احلك�مة 

يف لبن���ان ومقاطعة جمل�س الن�اب والت�ض���نج يف امل�اقف اأت�ا 

على خلفية امل�قف ال�ضع�دي، لفتًا اإىل  اأن هناك من ينّفذ هذه 

»الأجندة« دون اأن ينظر اإىل امل�ضلحة اللبنانية. 

■ جتمع العلماء امل�شلمن ا�شتقبل وفداً من حركة وحدة امل�شلمن 
يف باك�شت��ان، وبع��د اللق��اء اعت��ر املجتمع��ون اأن م��ا يج��ري 

يف �شوري��ة هو ج��زء من املخط��ط ال�شهي��وين الأمريكي ل�رب 

املقاوم��ة يف العامل العربي والإ�شالمي، وت�شوير النزاع على اأنه 

مذهبي اأو طائفي اأو اأنه حترك �شعب من اأجل نيل حقوق اإمنا هو 

من قبيل ذر الرماد يف العيون، لإخفاء طبيعة النزاع وحقيقته.

م��ن جهة اأخ��رى، اأك��د املجتمع��ون اأن الق�شي��ة الفل�شطينية هي 

الق�شي��ة املركزية لالأمة، واجلهود يج��ب اأن تن�شب على الإعداد 

لتحريره��ا م��ن براث��ن الع��دو ال�شهي��وين، وكل اخلالف��ات التي 

حترف عن هذا التوجه ت�شب يف خدمة العدو ال�شهيوين.

■ حركة الأمة دعت احلك�مة اللبنانية اإىل التحرك ال�رسيع ل�قف 
نزي���ف الدم احلا�ض���ل يف طرابل�س، م�ؤكدة اأن م���ا يجري هناك 

خمط���ط خبيث يهدف ل�رسب وح���ّدة اللبنانيني، وتهديد لالأمن 

وال�ض���تقرار يف لبنان واملنطقة، وكل ذلك ل يخدم اإلّ م�ض���لحة 

العدو »الإ�رسائيلي«.

■ ح��زب الحت��اد اأ�شف لغي��اب ن��واب العا�شمة عن هم��وم اأهل 
له��م اإىل مطلقي تعليم��ات ملرجعيات  ب��ريوت ومعاناتهم، وحتوُّ

�شيا�شية همومها خارج الوطن، واإر�شاء هذا اخلارج على ح�شاب 

اأهل بريوت وحاجاتهم الإن�شانية واملعي�شية والوطنية.

■ لقاء اجلمعيات وال�ضخ�ض���يات الإ�ض���المية حّذر من الأحداث 
الأمنية اجلارية يف عا�ض���مة ال�ض���مال، وحماولة بع�س الفئات 

امل�ت�رة ربطها بالتط�رات الإقليمية، خ�ض��ض���ًا يف �ض����رية، 

حيث ن�ض���هد ف�ض�ًل من ا�ض���تدعاء اجلماعات الإجرامية ليك�ن 

لها الدور واملكانة يف التط�رات احلا�ضلة يف طرابل�س. من جهة 

ثانية، اأعاد اللقاء مطالبة جميع امل�ض�ؤولني مبتابعة وم�ا�ضلة 

امل�ضاعي من اأجل الإفراج عن املطرانني املعتقلني يف �ض�رية.

■ نقاب��ة الفني��ن ال�شينمائين يف لبنان، ويف بي��ان لها، اأعلنت 
اأن��ه عم��اًل بالأ�شول والتزام��ًا بالنظ��ام الداخل��ي للنقابة، وبعد 

م�ش��ي �شنت��ن عل��ى املجل���س احل��ايل، تق��رر اإج��راء انتخابات 

ل�شت��ة اأع�شاء جدد بع��د ا�شتقالة �شتة من املجل���س احلايل. لذلك 

تدع��و نقابة الفنين ال�شينمائين يف لبن��ان جميع الأع�شاء اإىل 

الت�ش��ال مبكت��ب النقابة يوميًا م��ن ال�شاعة العا���رة والن�شف 

�شباح��ًا وحت��ى الثالثة بعد الظه��ر، لت�شديد الر�ش��وم امل�شتحقة، 

ليت�شن��ى القي��ام بالق��رتاع اأو الرت�ش��ح لع�شوي��ة املجل���س التي 

ح��ددت ي��وم الأح��د يف 2013/11/10 ال�شاعة العا���رة �شباحًا 

حتى الواحدة ظهراً، يف مقر النقابة �شارع احلمرا بناية البافيون 

الطاب��ق الأول، ويف حال عدم اكتمال الن�شاب يوؤجل املوعد اإىل 

يوم 2013/11/24 يف نف�س املكان والزمان مبن ح�ر.

اتخذ املجل�س ال�رسعي الإ�ض���المي الأعلى يف 18 اأيار 1989 

قراراً كلَّف مب�جبه ال�ضيخ حممد ر�ضيد قباين مبقام املفتي اإثر 

اغتيال املفتي ال�ضهيد ال�ضيخ ح�ضن خالد، ويف 28 كان�ن الأول 

1996 مت انتخابه مفتيًا للجمه�رية اللبنانية، وعلى الرغم من 
معار�ضة بع�س العلماء، اإلّ اأنه ا�ضتلم من�ضبه مدع�مًا من قبل 

الدول النافذة واملا�ضكة للملف اللبناين وقتها.

�ضدرت قرارات عديدة عنه كُر مب�جبها املعار�ض�ن له، لكن 

مل تعل ال�رسخة يف وجه���ه، فللمفتي م�اقف وطنية وعروبية 

داعمة للمقاومة يف لبنان وفل�ضطني منذ اأيامه الأوىل يف الدار، 

جعلته م�ضانًا بالدعم الكايف.

وقف املفتي اإىل جانب روؤ�ضاء احلك�مات، نظراً ملا يكت�ضبه 

���نية، فمن���ذ ت�يل الرئي�س  هذا امل�قع من رمزية للطائفة ال�ضُّ

الراح���ل رفيق احلريري اإىل ي�منا هذا، مل يكن قباين اإلّ املدافع 

الأول عن مقام الرئا�ضة الثالثة. وقف اإىل جانب �ضعد احلريري 

وكان من املطالبني باإحالة ق�ض���ية اغتيال والده اإىل املحكمة 

الدولي���ة، على الرغم من اعرتا�س الكثريين.. وقبله كان املفتي 

قباين من اأ�ضّد املدافعني عن ف�ؤاد اإبان العت�ضام ال�ضهري، معلنًا 

ني خط اأحمر، ل  اأن ال�رسايا التي ي�ض���كنها رئي�س احلك�مة ال�ضُّ

بل اأم �ض���الة اجلمعة يف به� ال�رساي، م�ض���كاًل ح�ض���نًا حاميًا 

ل�ضاكن ال�رساي ي�مها.

ا�ض���تلم  ميقاتي احلكم، وم�اقف املفتي بقيت ح�ضنًا ملقام 

الرئا�ضة الثالثة، فدافع عنه ودان حماولة اقتحام ال�رسايا اأثناء 

ت�ضييع الل�اء احل�ضن.

اأما الي�م، فاخلالفات بني املفتي ومعار�ض���يه هي ب�ض���بب 

م�اقفه الراف�ض���ة ملا يح�ض���ل يف لبنان و�ض����رية واملنطقة 

العربية والإ�ض���المية، و�ضد حماولت زرع الفتنة وال�ضقاق بني 

امل�ضلمني، منعًا لالجنرار اإىل فتنة طائفية، وحماية لال�ضتقرار 

وال�ضلم الأهلينْي.

من منا ن�ض���ي م�اقفه التي اأطلقها م���ن البلدات املحاذية 

لالأرا�ض���ي الفل�ض���طينية املحتل���ة، ب���اأن  ل ع���دو اإلّ العدو 

»الإ�رسائيل���ي«، واأنه باملقاومة تتح���رر الأر�س، ون�رس مت�ز 

اأثبت ذلك.. واأي�ضًا م�اقفه اإثر التفجريات الإرهابية التي �رسبت 

ال�ضاحية وطرابل�س.

م���ن اأجل ذل���ك، يعمل البع����س جاهداً لتعديل املر�ض����م 

ال�ض���رتاعي رقم 18، ملنع اأي مفٍت من اإدارة �ض�ؤون الطائفة من 

دون الع�دة اإىل املجل�س الذي ي�ض���يطر عليه فريق �ضيا�ض���ي، 

وبالتايل �ضي�ض���بح املفت���ي م�ظفًا يتلق���ى التعليمات منهم، 

ها اجلميع اأنها وق�د لإحراق البالد..  ويطلق م�اقفهم التي خربرِ

الر�ضالة وا�ضحة لقباين: »اإما اأن تك�ن معنا.. واإما اأن ترحل«.

مهم���ا كان اخلالف مع ال�ض���يخ حممد ر�ض���يد قباين، فاإنه 

ل يحّق لأحد اأن ي�جه الإهانات اأو ي�ض���تخف باملن�ض���ب الذي 

يرتاأ�ض���ه، فه� الأب احلا�ضن للجميع، ومل ينَحز لفريق �ضيا�ضي 

على ح�ضاب فريق اآخر، حمى دار الفت�ى و�ضان دورها اجلامع 

وامل�حد للم�ضلمني واللبنانيني، وما متثله هذه الدار للطائفة 

نية من ُبعد وطني وعروبي وق�مي. ال�ضُّ

لأجل ذلك، على املجل�س الإ�ضالمي ال�رسعي املنتخب التمديد 

للمفتي قباين، فالأو�ضاع ال�ضيا�ضية والأمنية يف لبنان واملنطقة 

باأ�رسها ل ت�ض���مح ب�ج�د مفٍت متحيز لديه م�اقف خارج ث�ابت 

دار الفت�ى ال�طنية ال�حدوية العروبية املقاومة.

�ضعيد عيتاين

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

.. للتمديد لمفتي الوحدة والعروبة

تداعيات احلرب امل�ض���تمرة منذ عامني 

ون�ضف فكيف بدول اجل�ار التي بالفعل 

�ض���ارت الأو�ضاع لديها كارثية كما هي 

احلال يف لبنان والأردن والعراق .

الت�ض����ية املقبلة م���ن املمكن جداً 

اأن تت��ض���ل اإىل حل مقب����ل، فمن غري 

املقب�ل اأن ت�ض���تمر احلرب يف منطقتنا 

فقط لأن هناك دولة غا�ض���بة مل حتقق 

لة  اأي مك�ضب، وهي تعرف اأنها غري م�ؤهَّ

للدخ�ل اإىل حلبة لعبة الأمم.

بهاء النابل�ضي

الطريق نحو »جنيف - 2« سالكة.. والدولـة »الغـاضبــــة« عاجزة

زار ال�ض���يخ د. عبد النا�رس جربي يرافقه وفد من علماء كرد�ضتان العراق، مفتي 

طرابل�س وال�ض���مال ال�ضيخ مالك ال�ضعار، حيث قّدم�ا له التهاين مبنا�ضبة حل�ل عيد 

الأ�ضحى املبارك، وكذلك التربيكات ب�ضالمة الع�دة اإىل لبنان.

وبعد اللقاء دعا ال�ض���يخ جربي ال�ضيا�ض���يني املعنيني اإىل اإخراج دار الفت�ى من 

التجاذبات ال�ضيا�ضية وال�ضخ�ضانية، واإىل عدم التدخل ب�ض�ؤون امل�ؤ�ض�ضة، فكما ق�ّضم 

ال�ضيا�ضي�ن البالد بحجج طائفية ومذهبية، يعمل�ن على تق�ضيم املجل�س الإ�ضالمي 

ال�رسعي الأعلى، ودار الفت�ى التي هي رمز وحدة البالد، ويجهدون يف متزيق ال�ضف 

العلمائي العامل دومًا وال�ض���اعي لل�حدة مقابل الفتنة  وزرع ال�ض���قاق، وكل ذلك 

خدمًة ملاآرب واأهداف وم�ضالح �ضخ�ضية تخدم اأعداء الأمة.

وقال ال�ض���يخ جربي: اإن املرحلة التي مير بها لبنان واملنطقة حرجة وع�ضيبة، 

فعلينا الت�ض���دي مل�ضاريع التق�ض���يم والتفتيت على جميع امل�ضت�يات الداخلية يف 

البيت ال�احد، واخلارجية على م�ضت�ى ال�طن.

زار المفتي الشعار مهنئًا

الشيخ جبري: لوحدة دار الفتوى 
وإخراجها من التجاذبات السياسية

قادة �ملعار�سة �ل�سورية.. و�لدور �ملفقود                                                                                     )�أ.ف.ب.(

مفتي طر�بل�س �ل�سيخ مالك �ل�سعار م�ستقباًل �ل�سيخ جربي و�لوفد �لعر�قي �ملر�فق

) العدد 285(  اجلمعة - 1 ت�شـرين الثاين - 2013
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مقابلة

عن اأحداث طرابل�س الأمنية �س�ألت 

الإعالمي  امل�س�ؤول  »الثب�ت«  جريدة 

يف ح���زب العرب���ي الدميقراطي عبد 

اللطيف �س�لح، وك�ن هذا احل�ار:

الطرابل�س���ي  امل�س���هد  انف���راج 

لف���رة حمددة ل تعن���ي الهدوء على 

الإطالق يف مدينة طرابل�س بح�س���ب 

�س����لح، فح�لة الت�ّت���ر الأمني براأي 

امل�س����ؤول الإعالمي ل�»حزب العربي 

الدميقراطي«، �س���تطّل براأ�س���ه� على 

الطرابل�سيني جمدداً، وال�سبب معروف 

وفق راأيه، يق�ل: »الإطف�ئي�ن يف هذا 

البلد، يريدون ترك اجلمر حتت الرم�د، 

لإيق�ظه م���رّة جديدة وق���ت احل�جة 

وال����روررة، واحلجج ال�اهية كثرية، 

ولكن النتيجة هي املزيد من امل�آ�سي 

واخلراب والقتل التي تط�ل الطرابل�سي 

ال�س���م�يل  وامل�اط���ن  ب�خل�س�����س، 

ال�س�لح: »وم�ذا  وي�سيف  ب�لعم�م«، 

ُينتظر من هكذا �سي��س�ت غري م�س�ؤولة 

وح�قدة، هل ينتظ���ر اللبن�ني�ن اأمنً� 

واإمن����ء اأم تعطياًل مل�س����لح الن��س 

ولقمة عي�سهم، اإّن املت�رر هن� يط�ل 

الجتم�عية  طرابل����س  �رائح  جميع 

على اختالف تالوينه�«.

بر�سم اجلميع

الأ�س��سي  امل��س�ع  �س�لح،  براأي 

منذ 17 ج�ل���ة وحتى الي����م، يبداأ 

برف�س ال�س���م�ح للجي����س اللبن�ين 

الدخ����ل اإىل عم���ق ب����ب التب�نة، 

والي�م مع انته�ء اجل�لة ال�س����بعة 

ع�رة الأمني���ة يف طرابل�س، وعلى 

الرغ���م عّم� يق�ل من خط���ط اأمنية، 

ممن�ع على جي�سن� ال�طني الدخ�ل 

اإىل اأعم����ق ب�ب التب�ن���ة، وهذا م� 

نحّذر منه، لأنن� ع�زم�ن لل��س����ل 

اإىل نتيجة ملم��سة«، وي�س�أل �س�لح: 

الأ�سئلة  »بر�س���م من ت��س���ع هذه 

عند  املخ����وف؟  وه���ذه  امل�روعة 

رئي����س اجلمه�ري���ة؟ اأم عند رئي�س 

ال�زراء امل�ستقيل اأم املكلّف؟ اأم عند 

احلك�مة جمتمعة اأم وجه�ء املدينة 

م���ن ن�اب ووزراء وقي����دات اأم ق�دة 

حم�ور«؟

انطالقً� من الأ�س���ئلة التي رفعه� 

حزب العربي الدميقراطي ب�جه ك�فة 

ال�سي��سية، �س�ألن� �س�لح: هل  الق�ى 

تعت���رون اأّن هدن���ة طرابل�س الي�م 

م�ؤقتة؟ يجيبن� امل�س����ؤول الإعالمي 

للح���زب العرب���ي الدميقراطي بثقة 

وا�س���حة، ولكنه� مليئ���ة ب�ملرارة: 

»حل����ل جزئية مل تع���د ُتفيد اأحداً، 

والطرابل�س���ي  مت����رر،  اجلمي���ع 

ب�لعم�م مل يعد يحتمل هذا ال��سع 

ال�س���يء ال���ذي يفر�س���ه قلّ���ة على 

الأغلبية، ت�س���ّنج ثّم قطع للطرق�ت 

وقن�س وخراب، وطبعً� قتلى لأن��س 

بريئ���ني من جب���ل حم�س���ن وب�ب 

التب�ن���ة..«، ق�طعن�ه لن�س����أله عن 

ال��سع الطرابل�سي الي�م، بعد مرور 

17 ج�لة؟ يق�ل: »اإنه� هدنة م�ؤقتة، 
ون�ره� حتت الرم�د«.

وي�ؤكد �س����لح ثقة حزب العربي 

الدميقراطي ب�لق�س����ء لبّت ق�س���ية 

ال�س����ب »ي��س���ف دي����ب« وغريه 

من الق�س����ي�، يق�ل: »ليُقل الق�س�ء 

�س���ندعمه  ونحن  كلمته،  اللبن����ين 

ون�ؤيده، نحن من جهتن� م�س���تعدون 

لرفع الغط�ء ع���ن اأّي ك�ن مهم� عال 

�س�أنه يف ح�ل ثبت �سل�عه ب�أي عمل 

اأمني تخريبي، وذلك �س����اء ك�ن من 

احلزب العربي الدميقراطي اأم ل، لأّن 

م�س����ألة اأمن الن��س و�سالمتهم يجب 

ع���دم الته�ون به����، ون�أمل اأن يك�ن 

ه���ذا امل�قف ال�طن���ي املبدئي هي 

قن�عة اأي�س���ً� ك�فة الق�ى ال�سي��سية 

يف طرابل����س«، وي�س���يف �س����لح: 

»متم�س���ك�ن ب�لق�س����ء وب�أحك�مه، 

لأنن� متم�سك�ن ب�لدولة وم�ؤ�س�س�ته� 

بع�س  بعك�س  اللبن����ين،  وب�جلي�س 

الق����ى الت���ي ل تث���ق ل بدولة ول 

بجي�س لأّنه� تريد دولة على �س�كلة 

»جبهة الن�رة« و»داع�س«، ولهذا 

ال�س���بب يط�لب�ن به� يف طرابل�س«، 

ويعتر �س����لح اأّن دع�ات ا�س���تقدام 

»الق�ع���دة« اإىل لبن����ن وطرابل�س، 

بحّجة الغرية على الط�ئفة ال�س���نية 

اأم���ر معي���ب، لأّن الط�ئفة ال�س���نية 

ترف�س اخلط����ب املذهبي اأ�س��س���ً�، 

رخي�س���ة  بدع�ات  ال�س���ري  وترف�س 

م�سب�هة«. 

ريفي.. والتنورة

يف ح�ارن� مع �س����لح، يرف�س 

الأخري النزول اإىل م�س���ت�ى املدير 

الع�م ال�س�بق لق�ى الأمن الداخلي 

الل�اء اأ�رف ريف���ي، يجيبن�: »م� 

الف���رق براأيكم بني اأ����رف ريفي، 

واأي زعيم حم����ر يف ب�ب التب�نة، 

الراف����س لب�س  ف�أب���� »تن����رة« 

»التن�رة«، نذّكره ب�أّنه ك�ن مديراً 

ع�مً� لق����ى الأمن الداخلي للبن�ن 

كلّه، ونذّكره ب�أنه ك�ن م�ؤمتنً� على 

حي�تن� وحي����ة كّل اللبن�نيني، م� 

اإن خرج من من�س���به واإذا به ينزل 

اإىل م�س���ت�ى ق�ئد حم����ر يف ب�ب 

التب�نة، فع���ن اأّي اأمن يتحدث هذا 

الرجل«؟

ف���رع  بح���ّل  �س����لح  يط�ل���ب 

املعل�م����ت، لأّن ت�رف����ت عن��ره 

وم�س����ؤوليه اأه�ن���ت كرام���ة 60 األف 

ن�سمة من الط�ئفة العل�ية، »العتداء 

مل يطل احلزب العرب���ي الدميقراطي، 

بل اأبن�ء الط�ئفة برمته�، لأنهم اتهم�ا 

اأبن�ء جبل حم�س���ن بعمليتي تفجري 

طرابل����س، وهذا ال���كالم فيه حتري�س 

ط�ئفي غري مقب�ل م���ن قبلن�، ونحن 

يف ه���ذا املج����ل نق�له���� وب�إ�رار 

اأّن���ه يف ح�ل ثب���ت لي��س���ف دي�ب 

اأو اأي �س���خ�س ُذكر ا�س���مه ب�أي عمل 

اإره�بي بحّل حزبن����، ويف ح�ل مّتت 

ترئتهم من حقن� املط�لبة بحّل فرع 

املعل�م�ت نه�ئيً�«.

احلل

الطريق  �س����لح خريط���ة  ب���راأي 

لإنق�ذ طرابل�س تب���داأ بدخ�ل اجلي�س 

اللبن����ين لفر����س الأم���ن، وتنته���ي 

ب�إع����دة جمه�ري���ة »طرابل�س« اإىل 

كنف الدول���ة اللبن�ني���ة، وح�ليً� – 

مع الأ�س���ف ال�س���ديد - ق�دة املح�ور 

يف طرابل�س ه���م الذين مي�ن�ن على 

ال��سع هن�  ال�سي��سيني يف طرابل�س، 

�سيء للغ�ية، وللذي ل يعرف طرابل�س 

عل���ى ف�هة برك�ن وه���ي متجهة اإىل 

مث�اه� الأخري«، ومع ا�ستغرابن� لهذه 

الق�متة، كرر �س����لح على  ال�س����رة 

م�س����معن� عب�رته، »طرابل�س متجهة 

اإىل مث�اه� الأخري، وهي حتت�ر.. فعن 

اأّي بلد حتدثن�، واأ�س���بحت »داع�س« 

هي التي تف�و�س م���ع ق�دة املح�ور 

لإي�س����ل الن�����س اإىل ب����ب التب�نة؟ 

وبراأي �س�لح ت�س���لّط هذه اجلم�ع�ت 

املتطرفة ل���ن يت�قف اإل ب�قف الدعم 

امل�يل والت�سليحي لهم، يق�ل: »حتى 

الآن اململكة العربية ال�س���ع�دية هي 

التي تزّود املق�تلني ب�لأم�ال والعت�د 

احلربي، لإ�س���ع�ل الفتنة يف طرابل�س 

ولبن�ن، وهذا م� اأ�س����روا اإليه اأنف�سهم 

عند ق�لهم اإّن لبن�ن مقبل على حرب 

اأهلية«. 

ومب�ذا تط�لب����ن رئي�س احلك�مة 

امل�س���تقيل جنيب ميق�تي؟ يرّد �س�لح 

بق�ة: »لي�قف جمم�ع�ته امل�س���لّحة 

يف طرابل����س، بع�س ق����دة املح�ور 

ت�أخذ الأوامر مب��رة منه، م�ذا ميكن 

الق�ل اأكرث من ذلك«.

ويحّذر �س����لح م���ن مغّبة دخ�ل 

اإىل  الن����رة«  و»جبهة  »داع����س« 

طرابل�س، لأّنه براأيه املعركة لن تك�ن 

بينه���م وبني جبل حم�س���ن فقط، لأّن 

ن�ره� �ستط�ل اجلي�س اللبن�ين البطل، 

متمني���ً� على بع�س ال�سي��س���يني اأن 

يع�ا خط�رة م���� يحدث على الأر�س، 

لأّن الن�ر عندم� تندلع �ست�سيب ك�فة 

اللبن�نيني، فلَم ا�ستقدام الن�ر ال�س�رية 

اإىل لبن�ن؟ ينهي رئي�س حزب العربي 

الدميقراطي كالمه جلريدة الثب�ت.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

حة
ّ
دعا ميقاتي إليقاف مجموعاته المسل

عبد اللطيف صالح: طرابلس على فوهة بركان ومتجهة إلى مثواها األخير
طرابل�س الي�م على �س�رة املنطقة يتن�زعه� منطق�ن، الأول 

ي�سعى اإىل زّج لبن�ن يف �راع�ت املنطقة بت�جيه الر�س�ئل، 

والث�ين ي�سعى اإىل اإبق�ء طرابل�س لبن�نية، وبني هذين النهجني، 

طرابل�س على �س�كلة لبن�ن.. بع�س اأبن�ئه� – مع الأ�سف - يلعب 

لغة احلرب واإق�س�ء الآخر، اإىل حني اأن ي�س�بهم امللل جلهلة 

القرن ال�احد والع�رين، اأو اإىل حني اأن ي�ستفيق�ا من �سب�تهم اأو 

تخديرهم الط�ئفي.

صالح: السعودية تزّود 
المقاتلين باألموال 

والعتاد الحربي إلشعال 
الفتنة في طرابلس 

ولبنان

صالح: مؤمنون 
بالقضاء وأحكامه ألننا 

متمسكون بالدولة 
ومؤسساتها والجيش 
اللبناني.. بعكس بعض 
القوى التي تريد دولة 

على شاكلة »جبهة 
النصرة« و»داعش«

w w w . a t h a b a t . n e t2013 - العدد 285(  اجلمعة - 1 ت�شـرين الثاين (

ل�ل�ب����ي�ع

�سقة يف منطقة الطريق 

اجلديدة، قرب م�قف 

اجل�معة العربية، بن�ء 

جديد مع ديك�رات 

جف�سني داخلية، 

امل�س�حة 85 مر مرّبع. 

لال�ستف��س��ر وال�م�راج�ع����ة:

76/678365 - 03/678365
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تحقيق

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

رغم اأن اللبن�نيني اعت�دوا التذمر من 

ح�ل ع��س���متهم املزدحمة على الدوام، 

وال�س���ك�ى من غ���الء الأ�س���ع�ر وارتف�ع 

وانقط�ع  والبي����ت  ال�س���قق  اإيج����رات 

الكهرب����ء وغي�ب الكثري م���ن اخلدم�ت 

وعدم ت�أهي���ل الطرق�ت... اإل اأن للمجتمع 

الدويل ق�ًل اآخر على م� يبدو، فقد احتلت 

بريوت املركز الع�رين بني اأف�س���ل مدن 

الع�مل يف ال�س���ي�حة، متف�قة بذلك على 

ع�ا�سم غربية يطمح اللبن�ني�ن للهجرة 

اإليه���� مثل ب�ري�س وملب����رن والبندقية 

وبر�س���ل�نة، وذلك ح�س���ب تقرير ن�رته 

�سحيفة »ك�ندي ن��س���ت ترافيلري« يف 

م�س����بقته� الت���ي تقيمه� للع����م 2013 

لختي�رات القراء..

لط�مل���� ك�ن���ت ب���ريوت الع��س���مة 

العربية الأبرز والأكرث جذبً� للزوار، فهي 

من دون �سك ع��س���مة ك�زم�ب�ليت�نية 

رائعة احت�س���نت الكثري من احل�س����رات 

والثق�ف�ت، اإىل ج�نب مميزاته� اجلغرافية 

ك�نت  ولط�مل�  واملن�خية،  وال�س���ي�حية 

للكت�ب والروائيني وال�س���عراء  مق�س���داً 

وال�سي�ح من خمتلف  والديبل�م��س���يني 

اجلن�س���ي�ت، لكن ميكن الق�ل اإنه� مدينة 

ب�جهني، فبمعزل عن نق�طه� الإيج�بية، 

حتمل بريوت وجهً� اآخ���ر خمتلفً� مت�مً� 

وال�سي��سية  الأمنية  ب��سطراب�ته�  يتمثل 

ومب�سكالته� التي ل تنتهي. 

مع ذلك، متكنت بريوت هذا الع�م من 

اأن حتتل مركزاً متقدمً� بني الدول الأف�سل 

والأجمل يف الع����مل لتك�ر جمدداً ك�فة 

الت�قع�ت وتثبت اأنه� مدينة ع�ملية من 

الطراز الأول.

قائمة �ساملة

وق�ل���ت جمل���ة »ك�ن���دي ن��س���ت 

الع�ملية،  ترافيلري« �س�حبة امل�س����بقة 

اإن ق�ئمة هذا الع�م ك�نت الأكرث �س���م�ًل 

م���ن اأي وقت م�س���ى، مع م�س����ركة 1.3 

ملي�ن �س���خ�س فيه� وه���� العدد الأكر 

حتى الي�م، وو�سف تقرير املجلة بريوت 

اإىل  الأو�سط«، م�سرية  ال�رق  ب�»ب�ري�س 

اأن بريوت متلك الكثري لتقدمه لل�س����ئح 

الذي يجد فيه� اأف�سل املط�عم والن�ادي 

ب�لع�مل، واأ�س�فت: »يف بريوت ن�سيج من 

التي  الط�ائف والدي�ن�ت واأمن�ط احلي�ة 

متنح املثقف م�س�ح�ت ه�ئلة من اجلم�ل 

ليتمتع به�«.

وم���ن املعل�م�ت املث���رية لالهتم�م 

الت���ي ج���رى الروي���ج له���� للتعريف 

عن ب���ريوت يف ال�س���حف الع�ملية، اأن 

الع��س���مة اللبن�ني���ة ت�س���م 18 دي�نة 

وط�ئف���ة خمتلف���ة، وفيه� 40 �س���حيفة 

ي�مية، وت�س���م اأي�س���ً� 42 ج�معة لذلك 

تعتر مدينة العلم يف ال�رق الأو�س���ط 

خ�س��سً� اأن 70 يف املئة من التالميذ يف 

مدار�س خ��سة، وفيه� اأول مدر�سة ق�ن�ن 

يف الع�مل بنيت يف منطقة و�سط بريوت، 

وجت�ريً� هن����ك اأكرث م���ن 100 م�رف، 

و�س���حيً� هن�ك طبيب لكل 10 اأ�سخ��س، 

يف ح���ني اأن هن�ك طبيبً� واحداً لكل 110 

اأ�سخ��س يف اأوروب� وال�لي�ت املتحدة. 

يف ال�اقع، بريوت مدينة ل ت�سبه م� 

�س����اه�، فهن�ك الكثري من املدن ال�اقعة 

على املت��س���ط وقد تت�س�به مع بريوت 

من حيث املن�خ واجلغرافي�، ولكن نق�سد 

الركيبة ال�سحرية التي ل جتده� اإل يف 

ب���ريوت وهذا يع�د اإىل اللبن�نيني ذاتهم، 

فقلم� جتد �س���عبً� مليئ���ً� ب�لدين�ميكية 

مثل اللبن�نيني، فهم يعمل�ن ط�ال الي�م 

ورمب���� يف وظيفت���ني اأو اأك���رث وجتدهم 

مرهقني من اأعب�ء الف�اتري املكلفة، لكنهم 

ل يت�ان�ن ع���ن اخل���روج والرفيه عن 

اأنف�سهم كلم� �سنحت الفر�سة لهم.

وقد اأجري هذا ال�س���تفت�ء من خالل 

تعبئة ا�ستم�رات �س���محت ب�لإج�بة عن 

اأ�س���ئلة خمتلفة و�س����ملة ملعرفة املدن 

الأجم���ل ح�ل الع����مل، ورك���زت معظم 

الإج�ب�ت املتعلقة يف بريوت على مذاق 

املطب���خ اللبن����ين واجلم����ل الطبيعي، 

وعلى ال�س���هر والرفيه، كم� اأن عدداً من 

الن��س ركزوا ب�س���كل خ��س على التن�ع 

الديني يف هذه الع��سمة التي ت�سم عدداً 

كبرياً من دور العب����دة الت�ريخية منه� 

واحلديث���ة، فبريوت الت���ي ك�نت ملتقى 

الكثري من احل�س����رات، من الفينيقية اإىل 

الي�ن�نية والروم�نية والإ�سالمية، ل تزال 

حتتفظ ببق�ي� اآث����ر ت�ؤرخ تلك احلقب�ت، 

�س���فع� لبريوت  والت�ريخ  العراقة  ولعل 

يف احتالل املرك���ز الع�رين على ق�ئمة 

اأف�سل الأم�كن جم�ًل ب�لع�مل.

ت�سنيفات �سابقة

علم���ً� اأنه���� لي�س���ت امل���رة الأوىل 

التي ت�س���نف بريوت كع��س���مة ع�ملية 

الني�ي�رك  لل�س���ي�حة، فق���د اعترته���� 

ت�ميز املق�س���د ال�سي�حي الأول يف الع�م 

2009، والع��س���مة الت���ي ل تن����م يف 
الف�ين�ن�سي�ل ت�ميز، وغريه� من ال�سحف 

الع�ملية اله�مة، وي�أتي ت�س���نيف بريوت 

دلي���اًل ق�طعً� على املك�ن���ة التي تتمتع 

به� مدين���ة بريوت واملق�م����ت اله�ئلة 

التي يتمتع به� لبن�ن وع��س���مته التي 

ل مت����ت ب���ريوت، وي�أتي لي�س���ع حداً 

للت�أويالت والإ�رار على ت�س����يه �س�رة 

لبن����ن وبريوت عر ت�س����ير ال��س���ع 

ب�لك�رثي وامل�أ�س�ي، فم� تزال الع��سمة 

بريوت من بني املق��سد الأوىل املرغ�بة 

ع�مليً� ب�سبب ح�س�رته� الكبرية وتن�عه� 

وغن�ه� وك�نه� ملتقى ن�س�ط�ت ع�ملية 

وم�ست�س���في�ته�  وفن�دقه�  بج�مع�ته���� 

وجت�رته����، ومرك���ز ترفيه وا�س���تجم�م 

ومق�سداً �سي�حيً� من الدرجة الأوىل.

وزارة ال�سياحة

وتعليقً� على هذا اخلر، متنت وزارة 

ال�س���ي�حة اللبن�نية على جميع الأطراف 

التع����ون يف هذه املرحلة لال�س���تف�دة 

م���ن ال�س����رة الإيج�بية الت���ي تتمتع 

الع��س���مة بريوت وال�ستف�دة منه�  به� 

اإيج�بي���ً� على ال�س���عيدين ال�س���ي�حي 

والقت�س�دي.

كم� متنت وزارة ال�س���ي�حة ل� تلتفت 

�رك�ت الط���ريان الأجنبي���ة اإىل امل�قع 

الذي حتتله بريوت على ق�ئمة املق��سد 

املف�س���لة لتنتهج عرو�س�ت اأكرث �سداقة 

مع لبن�ن، فقد اأعلنت مثاًل �ركة خط�ط 

الط���ريان الريط�نية عن رحالت مب��رة 

اإىل لرنك� ابتداء من 75 ب�وند مع حملة 

ترويجية مكثفة لهذه العرو�س، وت�س����أل 

وزارة ال�س���ي�حة، األ ت�س���تحق ب���ريوت 

عرو�سً� مم�ثلة، خ�س��سً� اأن الإح�س�ءات 

الأخرية اأثبتت اأنه� ب�تت مق�سداً مرغ�بً� 

من الأوروبيني؟

يعتر هذا الت�سنيف خط�ة جيدة يف 

ع�دة احلي�ة ال�سي�حية اإىل بريوت ولبن�ن 

ككل بعد الع�مني الأخريين اللذين �سهدا 

تدنيً� كبرياً يف ن�س���بة ال�سي�ح ومق�طعة 

عربية للبن�ن، لكن ال�س����ؤال امل�جه اإىل 

وزارة ال�س���ي�حة، ه���ل ت�س���تطيع وزارة 

ال�ستف�دة  اللبن�نية  ال�سي�حة واحلك�مة 

من مركز بريوت يف هذه امل�س�بقة لإع�دة 

تن�سيط ال�سي�حة؟

اإعجاب ال�سياح

بريوت، من اأكرث الع�ا�س���م التي تثري 

اإعج�ب ال�سي�ح، لكن الأو�س�ع ال�سي��سية 

والقت�س����دية جعلت منه� مدينة تدفع 

ثم���ن اخلالف����ت الداخلي���ة والإقليمية، 

فب���ريوت احتلت املرتب���ة الع�رين رغم 

كل م���� تع�نيه، ف�أي مرتبة �س���تحتل ل� 

اأنه� ك�نت تنعم ب�أج�اء �سي��سية ه�دئة 

وب��ستتب�ب الأمن وال�ستقرار.

ه���ذا الت�س���نيف واإن ك�ن قد اأتى يف 

وقت غري من��سب مع م� ت�سهده ال�س�حة 

اللبن�نية من ا�سطراب�ت وخم�وف اأمنية 

واقت�س����دية و�سي��سية، ومع وج�د فراغ 

كبري يف احلك�م���ة، اإل اأنه دليل على اأن 

لبريوت حمبيه� ح����ل الع�مل، وب�لت�يل 

يتطل���ب الأمر م���ن ال�سي��س���يني القي�م 

ب�أب�س���ط اخلط�ات الالزمة للحف�ظ على 

هذه ال�س����رة، ورمب� لتح�س���ني �س����رة 

بريوت الع��س���مة يف نظر �سك�نه� ممن 

يرون اأم�مهم الكثري من املخ�لف�ت التي 

ل حت�سى، �س�اء خم�لف�ت عمرانية ك�س�ء 

تنظيم واإدارة يف املب�ين، وانعدام م�اقف 

ال�س���ي�رات، وغي�ب امل�س�ح�ت اخل�راء، 

اأو خم�لف����ت »خدم�تي���ة« ك�نقط����ع 

الكهرب�ء، وانغم����ر الطرق�ت ب�ملي�ه مع 

هط�ل الأمط����ر للمرة الأوىل، وانت�س����ر 

الفقر والع�ز يف �س�ارع كثرية وغريه�.

مراتب عليا

لقد حلت الع��سمة اللبن�نية بريوت 

يف املرتبة الع�رين لتتف�ق على ب�ري�س 

22(، والبندقي���ة وبر�س���ل�نة  )املرتب���ة 

)املرتب���ة 24(، فيم� مدينة �س����ن ميغيل 

دي الليندي يف املركز الأول، تلته� مدينة 

ب�داب�ست، وفل�رن�س� الإيط�لية. 

 وقد ت�زع���ت املراتب ال����25 الأوىل 

تب�عً� على: �س�ن ميغ�ل دي األيندري يف 

املك�سيك، ب�داب�ست يف هنغ�ري�، فل�رن�س� 

يف اإيط�لي����، �س����لزب�رغ يف اأ�س���رالي�، 

�س�رل�س���ت�ن ب�لية ك�رولين� ال�سم�لية 

ال�لي�ت املتحدة، �س�ن �سيب��ستي�ن  يف 

يف اإ�س���ب�ني�، فيين� يف النم�س�، روم� يف 

اإيط�لي�، �س���يين� يف اإيط�لي�، كيبيك يف 

كندا، ك�يب ت����ون يف اأفريقي� اجلن�بية، 

ب���روج يف بلجي���ك�، ف�نك�ف���ر يف كندا، 

كي�ت� يف الي�ب����ن، براغ يف اجلمه�رية 

الت�س���يكية، كراك� يف ب�لن���دا، فيكت�ري� 

يف كندا، �سيدين يف اأ�سرالي�، �س�نت� فيه 

ني�مك�سيك� يف ال�لي�ت املتحدة، �سيفيل 

يف اإ�سب�ني�، بريوت يف لبن�ن، ب�ري�س يف 

فرن�س�، ميلب�رن يف اأ�سرالي�، فيني�س يف 

اإيط�لي�، بر�سل�نة يف اإ�سب�ني�.

هبة �سيداين

بيروت.. من أفضل مدن العالم
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الشراكة الوطنية.. والتعديل الوزاري مصطلح »إسرائيلي« 
مع كل جولة مفاوضات

لقد ابتدع قادة كيان الحتالل »الإ�رسائيلي« م�صطلحات 

متدرج���ة يف مفهومهم لعملية »ال�ص���الم«، حيث يف البدء 

ُطرح م�ص���طلح »الأر�ض مقابل ال�صالم«، والذي على اأ�صا�صه 

كان اتفاق اأو�ص���لو الكارثي، وعندما حتقق للكيان وقادته ما 

ي�ص���عون اإليه من ا�ص���تدراج منظمة التحرير الفل�صطينية اإىل 

مفاو�صات على هام�ض موؤمتر مدريد، اأنتجت التفاق املرحلي 

»اأو�ص���لو« يف العام 1993، ليتح���ول وبعد مرور عقدين من 

الزم���ن اإىل اتفاق دائم، حيث ا�ص���تحوذ الكي���ان على الأر�ض 

وال�صالم على حد �صواء من دون اأن يرتك لل�صلطة حوًل اأو قوة.

ويف العام 2007 جنح الرئي�ض الأمريكي الأ�ص���بق جورج 

بو�ض البن من اإح�ص���ار ال�صلطة الفل�ص���طينية ورئي�صها اإىل 

موؤمت���ر اأنابولي�ض حتت اأوهام �رساب اأن الدولة الفل�ص���طينية 

�صتكون يف نهاية العام 2008، وبذلك دفع من جديد الطرفني 

»الإ�رسائيلي« والفل�صطيني ملعاودة املفاو�صات، حيث رفع 

اأوملرت بعد نتنياهو وبتو�ص���ية من طوين بلري �صعار »الأمن 

مقابل القت�ص���اد« فاأخذ »الإ�رسائيلي« الأمن عرب التن�صيق 

الأمني ال���ذي اأ�رسف عليه وطور مفهوم���ه اجلرنال الأمريكي 

دايتون، حتى بات معه التن�صيق الأمني يف اأعلى م�صتوياته، 

والذي اأف�ص���ى اإىل كبح جماح املقاومة يف ال�صفة، واأثمر قبل 

اأيام يف اإف�ص���ال الأجهزة الأمنية لعملية بوا�صطة طائرة من 

دون طيار، وبقيت ال�صلطة اأ�صرية البتزاز املايل والقت�صادي 

م���ن قبل الدول املانحة، رغم التوقي���ع على اتفاقية باري�ض 

القت�صادية يف العام 1994.

بعد م�صي ما يزيد على �صهرين من ا�صتئناف املفاو�صات 

تركز ال�صحافة العربية والعربية اليوم على م�صطلح جديد؛ 

»الأ�رسى مقابل ال�ص���تيطان«، يف اإ�ص���ارة اإىل اأ�رسى ما قبل 

اتفاق اأو�ص���لو العام 1993 والذين مت الإفراج عن دفعة اأوىل، 

وقالت �صحافة الحتالل اإن ال�صلطة اأبدت موافقتها املبدئية 

عليه، والالفت اأن النفي اأتى على ل�صان كل من الدكتورة حنان 

ع�رساوي ويا�رس عبد ربه، ومل ياأِت النفي على ل�صان الدكتور 

�ص���ائب عريقات املفاو�ض احل�رسي من قبل رئي�ض ال�ص���لطة 

حممود عبا�ض، وما يعزز العتقاد اأن ثمة تغا�صيًا اإن مل نقل 

موافقة ما �رسح به الوزير كريي اأمام وزراء اخلارجية العرب 

الذي���ن التقاهم موؤخراً حني قال »اإننا واإن كنا ل نوافق على 

ال�ص���تيطان ونعتربه غري �رسعي، ولكننا نعرف اأن نتنياهو 

حمكوم يف ال�صتيطان لئتالفه احلكومي، واأ�صاف اأن الرئي�ض 

عبا�ض تفهم اأن نتنياهو لي�ض مبقدوره وقف ال�ص���تيطان يف 

القد�ض وال�صفة حتى ل ينهار ائتالفه احلكومي«، والغريب اأن 

وزير خارجية ال�ص���لطة ريا�ض املالكي كان من بني احل�صور 

ومل ُيعلق .

واإن كان حال ال�صلطة ومرجعيتها املنظمة هي ال�صتكانة 

والنتظ���ار كبديل عن اخليارات الأخرى كرد على ممار�ص���ات 

الكي���ان وحكومته، ياأتي كالم رئي�ض ال�ص���لطة اأبو مازن يف 

جولت���ه الأوروبية ولقائ���ه وزير اخلارجي���ة الأردنية نا�رس 

اجلودة ع���ن اأن »الفل�ص���طينيني ملتزمون بالإط���ار الزمني 

والعمل���ي الذي و�ص���عته الإدارة الأمريكية للتفاو�ض«، الأمر 

ال���ذي يوؤكد اأنه وحتى نهاية الإطار الزمني �ص���يبقى اجلانب 

»الإ�رسائيل���ي« مطل���ق اليدي���ن يف فر����ض وقائع���ه على 

الفل�ص���طينيني يف كل ملفات التفاو�ض يف القد�ض والالجئني 

واحلدود واملياه، وثمة اأن املخفي اأعظم واأخطر، الأيام كفيلة 

لك�صفه .

وختامًا، هل �ص���نكون بعد �ص���هر اأو �صهرين اأمام م�صطلح 

جديد يطلقه قادة الكيان حتت م�ص���مى »ال�ص���تيطان مقابل 

بطاقة ال�صخ�ص���يات الهامة V.I.P« املمنوحة من قبل الكيان 

لرئي�ض ال�ص���لطة وقيادات ال�ص���لطة واملنظم���ة وحركة فتح، 

خ�صو�ص���ًا اأن »الإ�رسائيليني« يف العام 2012 منحوا رئي�ض 

ال�ص���لطة ت�رسيحًا جديداً حمدوداً ملدة �صهرين، كالت�صاريح 

التي مُتنح للعمال الفل�صطينيني داخل اخلط الأخ�رس، بعد اأن 

  »V.I.P نزعت »اإ�رسائيل« منه بطاقة »ال�صخ�ص���يات الهامة

التي ت�صمح له التحرك بحرية، يف اأي وقت ولأي مكان.

رامز م�صطفى 
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مع ا�ص���تمرار توتر العالقات بني احلكومة 

الفل�ص���طينية يف غزة، وال�ص���لطات امل�رسية، 

وع���دم �ص���دور اأي رد فعل م���ن الأخرية على 

اإ�صماعيل  اأطلقها  التي  الدعوات والت�رسيحات 

هنية وقيادي���ون اآخرون يف حرك���ة حما�ض، 

والتي حمل���ت نربة ت�ص���احلية، وفيها الكثري 

من التاأكيدات على رف�ض التدخل يف ال�صوؤون 

الداخلي���ة امل�رسية، فقد بداأ عدد من الباحثني 

الفل�ص���طينيني ا�ص���ت�رساف م�ص���تقبل العالقة 

املتوترة، والنعكا�ص���ات املحتملة على قطاع 

غزة.

اأحد اأب���رز اجلهود يف ه���ذا املجال قدمها 

»مركز الزيتونة للدرا�ص���ات وال�صت�ص���ارات« 

يف بريوت، حيث اأ�صدر »تقديراً اإ�صرتاتيجيًا«، 

حول تدم���ري الأنفاق التي كان���ت قائمة بني 

غزة وم�رس، ويف ال�ص���ياق، عر�ض للعالقة بني 

ال�ص���لطات امل�رسية، واحلكوم���ة القائمة يف 

القطاع.

ملخ�ض التقدير

ي�صري التقدير اإىل »تزايد معاناة اأهايل غزة 

نتيجة هدم الأنفاق« )بح�ص���ب ت�رسيح لوزير 

القت�ص���اد يف غزة بلغت اخل�صائر القت�صادية 

الناجمة عن ه���دم الأنفاق 460 مليون دولر(، 

ويعترب اأن الهدف الأ�صا�ص���ي يت�صل مبحاولة 

»اإ�ص���عاف احلكومة التي تقودها حما�ض يف 

غزة«، م�ص���تبعداً حتركات ع�ص���كرية وا�صعة 

�ص���د القط���اع، مبا يف ذلك حماول���ة اجتياح 

»اإ�رسائيلي« يف الوقت الراهن. 

يف النعكا�صات ال�صيا�صية، يلحظ التقدير 

اإمكانية ا�ص���تغالل ال�صلطة الفل�صطينية الواقع 

القائم لل�ص���غط عل���ى حما����ض، و»برنامج 

املقاوم���ة«، ورف���ع مكانة ال�ص���لطة، وفر�ض 

روؤيتها يف مو�ص���وع امل�صاحلة، وم�رسيًا، فاإن 

ال�ص���لطات امل�رسي���ة، تريد بح�ص���ب التقدير، 

زيادة ال�ص���غط الجتماعي على حكومة غزة، 

و»تكري�ض مقولة ف�صل الإ�ص���الم ال�صيا�صي«، 

وعودة م�رس اإىل »حمور العتدال العربي«.

يتحدث التقدير عن عدد من ال�صيناريوهات 

ووجهات النظر يف التعام���ل مع غزة، تراوح 

ب���ني اعتماد اأ�ص���لوب »اخلن���ق التدريجي«، 

وال�ص���تهداف الع�ص���كري املبا����رس، ومتري���ر 

امل�صاحلة، وت�ص���غيل املمر الآمن بني القطاع 

وال�صفة، و�صوًل اإىل اإزاحة حكومة حما�ض من 

القطاع، ويرى اأن اعتماد اأي من هذه اخليارات 

يتعلق بنجاح ال�ص���لطات امل�رسية يف تثبيت 

اأو�ص���اعها الداخلي���ة، ودرج���ة توافقه���ا مع 

ال�ص���لطة الفل�صطينية يف رام اهلل، واأي�صًا مبدى 

قدرة حما�ض على »�ص���بط الو�صع يف غزة«، 

م�ص���رياً اإىل اأن »العامل الإ�رسائيلي هو حمدد 

رئي�ص���ي يف التعامل مع قطاع غزة«، ودولة 

الحتالل بح�صب التقدير »ل تف�صل الجتياح 

الآن، ول اخلنق ال�ص���ديد«، ويخل�ض اإىل اأن ما 

�صيجري اعتماده هو ال�صغط باحل�صار بدرجة 

حم�صوبة«، وذلك من بني �صيناريوهات اأخرى 

منها: الو�ص���ول اإىل اتفاق عل���ى عودة حر�ض 

رئي�ض ال�صلطة اإىل معرب رفح، اأو وقوع فو�صى 

ناجمة عن حتركات »مترد الغزية« ورد الفعل 

عليها، واحتمالت الهجوم الع�صكري املحدود 

اأو ال�ص���امل امل����رسي، واحتم���الت العدوان 

الع�صكري ال�صهيوين وا�صع النطاق.

يف التو�ص���يات يطالب التقدير »الأطراف 

الفل�ص���طينية تغلي���ب امل�ص���لحة الوطني���ة 

بالإ�رساع للتو�صل اإىل توافق فل�صطيني لإدارة 

مع���رب رفح وبالتن�ص���يق امل�ص���رتك مع م�رس 

لإنهاء ماأ�ص���اة غزة اإن�صانيًا« والأمانة العامة 

باجلامعة العربية اأن تدعو اإىل اجتماع عاجل 

ل���وزراء اخلارجية العرب لبحث ح�ص���ار غزة، 

ولإيجاد �ص���يغة توافقية لفت���ح معرب رفح«، 

كذلك يو�صي بتحرك ملنظمات حقوق الإن�صان، 

الر�ص���مية  ال�صيا�ص���ية  للق���وى  وبتح���ركات 

وال�ص���عبية، وجمي���ع الأحزاب واملوؤ�ص�ص���ات 
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بالتز�مششن مششع �لإعششان عششن ن�ششر �أ�سماء 

�ملعتقلني �لفل�سطينيني يف �سجون �لحتال، 

و�لذيششن تعتششزم حكومششة �لحتششال �لإفششر�ج 

عنهششم، �سمن �لتفاهمات �خلا�سة با�ستئناف 

�ملفاو�سششات مع �ل�سلطششة �لفل�سطينيششة، �أعلن 

�ل�سهاينششة عششن �أن عمليششة �لإفششر�ج يقابلهششا 

تعزيز �ل�ستيطان يف �ل�سفة.

وفيما نفششت �ل�سلطششة �لفل�سطينية، وقيادة 

منظمششة �لتحرير، وجششود �أي �سفقة ملقاي�سة 

�إطششاق �ششر�ح �أ�ششرى فل�سطينيششني معتقلني 

لدى حكومة �لحتششال، ببناء وحد�ت �سكنية 

��ستيطانية يف �ل�سفة �لغربية و�رقي �لقد�س، 

قالششت و�سائل �إعششام �سهيونيششة �إن بنيامني 

��ستيطششاين  م�ششروع  عششن  �سيعلششن  نتنياهششو 

يت�سمن بناء 1700 وحدة ��ستيطانية جديدة.

 يا�ششر عبششد ربششه ع�سششو؛ رئي�ششس �للجنششة 

�لفل�سطينيششة  �لتحريششر  ملنظمششة  �لتنفيذيششة 

قششال: »مل يكششن هنششاك �أي �سلة بششني ��ستمر�ر 

�ل�ستيطان و�إطاق �ر�ح �لأ�رى«، و�أ�ساف 

�أن »�ملوقف �لإ�ر�ئيلششي �لذي يريد مقاي�سة 

دفعششة جديدة مششن �لأ�رى باإطششاق �ر�حهم 

�آلف �لوحششد�ت  مقابششل �لإعششان عششن بنششاء 

�ل�ستيطانيششة، يعرب عن �سفقششة دنيئة تخرج 

كليششًا عن �لتفاهمات �لتششي جرت قبل �نطاق 

�ملفاو�سششات«، وتابششع »�إن �لرئي�س عبا�س مل 

ي�ستمع جمرد �ل�ستماع �إىل مثل هذه �ل�سفقة 

�ملزعومششة �ملرفو�سششة مششن حيث �ملبششد�أ، ولو 

ذكششرت �أمامششه لرف�سها كليششًا«، مو�سحششًا �أن 

»�جلانب �لأمريكي وعد باحلد من �ل�ستيطان 

�إىل �أق�سششى درجة ومل يتششم تنفيذ ذلك«، وقال 

عبششد ربششه »�إن �أي �إجششر�ء لإ�ر�ئيششل من قبيل 

بناء وحششد�ت ��ستيطانية جديششدة �سيوؤدي �إىل 

نتائج وتد�عيششات بالغة �خلطورة، ول ميكننا 

كقيششادة فل�سطينيششة �أن نقبل بهششا مهما كلف 

�لأمر«.

كما نفت ع�سو �للجنششة �لتنفيذية ملنظمة 

ع�ششر�وي،  حنششان  �لفل�سطينيششة؛  �لتحريششر 

هششذه �ملعلومششات، وقالت: »�إن هششذه �لتقارير 

يو�فششق  ومل  ملّفقششة،  تقاريششر  هششي  �خلادعششة 

�جلانششب �لفل�سطيني على مثل هششذ� �لتبادل«، 

ولكن ع�ر�وي ك�سفت عششن جانب �آخر يتعلق 

بالتفاهمات بني �ل�سلطة وحكومة �لحتال، 

فقد قالت ع�سو �للجنة �لتنفيذية �إن »�لق�سية 

�لوحيششدة �لتي ترتبششط بالإفر�ج عششن �لأ�رى 

�لتي و�فق عليها �لرئي�س هي تاأجيل �ن�سمام 

فل�سطششني �إىل وكالت وهيئات �لأمم �ملتحدة 

�ملختلفة«. 

»�مل�ستوطنششات  �أن  ع�ششر�وي  و�أكششدت 

جميعها غري �رعية بغ�س �لنظر عن موقعها 

و�ملو��سفششات �لإ�ر�ئيلية �لتي حتددها، ولن 

يتم ��ستخد�منا لدفششع ثمن �لتاعب �ل�سيا�سي 

و�لتحالفات �لد�خلية �لإ�ر�ئيلية، و�أ�سافت: 

»من �لو��سح �أن �لئتاف �حلكومي �ملتطرف 

يحششاول بيششع وت�سويششق عرو�ششس د�خلية على 

ح�ساب حقوق �سعبنا �لفل�سطيني و�ملتطلبات 

�ل�سرت�تيجية لل�سام«.

نتنياهششو يعتششزم �لإعششان عششن �مل�روع 

�ستفعلششه  �لششذي  فمششا  �جلديششد،  �ل�ستيطششاين 

�ل�سلطة؟ هل �ستقوم باإلغاء جولت �لتفاو�س، 

�أم يتبششني وجود تفاهمات ل نعلم تفا�سيلها، 

بنفششي  عابئششني  غششري  �ل�سهاينششة  ويك�سفهششا 

�ل�سلطششة، �أو �لتكذيششب �لتي تقوم بششه �لقياد�ت 

�لفل�سطينية؟

األسرى مقابل االستيطان



بداأت الأجهزة املخت�صة يف الدولة 

اأ�ص���بوعني  اللبناني���ة من���ذ اأكرث من 

وبالتن�ص���يق م���ع البلدي���ات بحملة 

لإزالة املخالفات يف عدد من املناطق 

اللبنانية، وا�ص���تنكر ع���دد من الأهايل 

عملية اإزالة الأبنية املخالفة، ومنها ما 

هو موجود يف خميم ال�صبية لالجئني 

الفل�صطينيني �رسق بريوت، حيث طرح 

الأهايل م�صكلة �صيق الرقعة اجلغرافية 

املخ�ص�ص���ة لل�ص���كن على الرغم من 

الزيادة ال�ص���كانية الطبيعية خالل 60 

عامًا، وجلوء البع�ض اإىل بناء �ص���قوف 

جديدة للحد من م�صكلة الن�ض املزمنة 

نتيجة ال�صقوف املهرتئة مبرور الزمن، 

وتقاع����ض الأونروا عن حل م�ص���كلتها 

بع���د وعود كثرية قطعها املعنيون يف 

الأونروا.

حتركت بع�ض املنظمات احلقوقية، 

فزار عدد منها املخيم الذي يقع �رسق 

واأُ�ص���درت بيانات ذكرت فيها  بريوت 

بع����ض املالحظ���ات منه���ا، اأن هناك 

الآيلة  ال�ص���قوف  ع�رسات املنازل ذات 

لل�ص���قوط بحالة مزرية ت�ص���ّكل خطراً 

على حياة الالجئني، ل�ص���يما الأطفال 

منهم، وقد وافقت الأونروا على ترميم 

25 من���زًل منذ اأكرث من عام بعد القيام 
بك�ص���ف عليها واكت�ص���اف اأو�ص���اعها 

اخلط���رية، لك���ن مل يتح���رك �ص���يء 

باملو�ص���وع على الرغم من مراجعات 

عديدة من قبل الأهايل، كذلك اأن بع�ض 

العائالت جلاأت اإىل بناء �صقوف بديلة 

فوق �ص���طوح املن���ازل للتخل�ض من 

م�ص���كلة الن�ض املزمنة، لك���ن ذلك ل 

مينع من خطر �صقوط ال�صقوف القدمية، 

بالإ�ص���افة اإىل اأن اأ�ص���حاب الأر�ض مل 

يكون���وا اإيجابيني بال�ص���كل املطلوب 

اأمام ماأزق انخفا�ض �صعر اإيجار الأر�ض 

الذي تكفلت به الأون���روا، كما مل تقم 

البلدية بالت�صهيالت الكافية لأ�صحاب 

الالجئني  م���ن  الأر����ض ولل�ص���اكنني 

تطوير  لتنفيذ  ولالأونروا  الفل�صطينيني 

معقول، مما عرّ�ض للمخاطر الكثري من 

البيوت.

وم���ا مييز خميم �ص���بية عن باقي 

املخيمات الفل�صطينية اأنه الوحيد الذي 

حافظ على واقعه العمراين منذ قيامه 

1956، باقي املخيمات �ص���هدت  ع���ام 

تط���وراً يف الأبني���ة، واإن كانت ل تتبع 

املعايري الهند�ص���ية املطلوبة، يف حني 

اأن خميم �ص���بية عا�ض ظروفًا مغايرة، 

فر�ص���تها جغرافيته ال�صيا�صية التي مل 

ت�صمح له با�صتيعاب الزيادة الطبيعية 

ل�صكانه فتكثفت فيه الهجرة �صواء كانت 

داخلية – �ص���من اإطار البلد امل�ص���يف 

– اأو خارجي���ة، واجلدي���ر ذكره هنا اأن 
هجرة لجئي �صبية كانت قبل موجات 

الهجرة التي �ص���هدتها املخيمات خالل 

�صتة عقود ونيف من الزمن.

 اأرا�صي املخيم هي ملك للرهبانية 

املارونية، وقد وق���ع عقد الإيجار مع 

الأونروا عام 1953 )علمًا اأن م�ص���ادر 

ت�ص���ري اإىل اأن الأر�ض م�ص���تاأجرة منذ 

عام 1948(، والأونروا تكفلت بح�ص���ب 

العق���د بتاأمني من���ازل لالجئني وفق 

املوا�ص���فات املنا�صبة وبتاأمني كل ما 

يلزم من خدم���ات، اإل اأنه مع التكاثر 

ال�صكاين مل تبادر الأونروا اإىل بناء مزيد 

من امل�صاكن، وعلى الرغم من الظروف 

اخلا�ص���ة ال�صيا�ص���ية واجلغرافية، مل 

توافق الوكالة الدولية ل يف ال�ص���ابق 

ول الآن عل���ى منح ال�ص���كان بطاقات 

للتعريف بال�ص���كن، وهو ما يجعل اأي 

لجئ يف �ص���بية ل ميل���ك اأي وثيقة 

توؤكد حيازته للمنزل الذي ي�صكن فيه، 

وه���و ما يعر�ص���ه للتن���ازع القانوين 

�ص���واء يف الإطار الف���ردي العائلي اأو 

اجلماع���ي وهو امل�ص���كلة الأخطر يف 

الظ���روف احلالي���ة، وهذا م���ا طرحته 

املنظم���ات احلقوقي���ة وطالبت وكالة 

الفل�صطينيني  غوث وت�صغيل الالجئني 

- الأون���روا باإيجاد �ص���يغة للنهو�ض 

بالأو�ص���اع ال�ص���كنية لأه���ايل خميم 

�ص���بية وفقًا ملقّومات العي�ض وال�صكن 

املالئم املتفق عليه���ا يف املعاهدات 

والتفاقات الدولي���ة من خالل تطوير 

البنى التحتية وترميم البيوت وتوفري 

حلول �ص���كنية لالأ�رس اجلديدة، وجمع 

الأم���وال الالزمة له���ذا التطوير عمليًا 

وبعي���داً ع���ن الوعود اجلوف���اء التي 

امتدت ل�صنوات طويلة.

كم���ا طالب���ت املنظم���ات الدولة 

اللبنانية بالرتيث يف اإزالة املخالفات 

اأزمة  لدرا�صة  واإر�صال جلنة خمت�ص���ة 

البيوت وال�ص���قوف املهرتئة، والتفريق 

بينه���ا وب���ني املخالف���ات الأخ���رى، 

خ�صو�صًا اأن ا�صتغالل عدد من النافذين 

فو�ص���ى البن���اء الالمرخ����ض ال���ذي 

ا�صت�رسى موؤخراً يف اأكرث من منطقة يف 

لبنان بح�ص���ب الأهايل، اأ�صاء اإىل احلق 

البديهي ملعظ���م الالجئني يف اأن يتم 

تاأمني ماأوى لهم معقول اإن�صانيًا، واأدى 

اإىل ا�صتغالل فاح�ض يف عمليات تاأجري 

البيوت لعدد من ال�صكان يف عدة مبان 

ا�ص���تحدثت، خ�صو�ص���ًا اأن الع����رسات 

من عائ���الت املخيم قامت باإ�ص���الح 

منازلها، وهذه الإ�صالحات �صملت اأكرث 

من 50 يف املئة عمليات ترميم ما هو 

اإ�صافية حلماية  اأ�صطح  موجود، وبناء 

البيوت من ال�صقوط وعدم ت�رسب املياه 

داخلها فيما ا�صتفاد البع�ض ممن ميلك 

مقومات مادية اإ�صافية من بناء طابق 

اأو اأكرث �صواء لال�صتعمال ال�صخ�صي اأو 

لال�صتفادة املالية )تاأجري(، ل �صيما اأن 

املنطقة العقارية غالية الثمن وقيمتها 

�ص���ببًا  التاأجريية مرتفعة، وكان ذلك 

الأر�ض للمطالبة  اأ�ص���حاب  يف حترك 

بحقوقه���م وق���د جاء ذلك م���ع حترّك 

الدولة اللبنانية لإزالة املخالفات يف 

عدد من املناطق ومنها خميم �ص���بية، 

كما ج���اء عل���ى ح�ص���اب الكثري من 

العائالت الفقرية يف املخيم.

�صامر ال�صيالوي
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واملنظمات املعنية اأن تتوا�ص���ل مع 

باجتاه  لدفعها  امل�رسية  ال�ص���لطات 

فتح معرب رفح، بناء على املنطلقات 

الوطنية والقومية والإن�صانية«.

ه���ذه  يف  جوه���ري  ه���و  م���ا 

التو�صيات يت�صل مبا هو مطلوب من 

احلكومة الفل�ص���طينية يف غزة، وهو 

وف���ق التقدير »اأن جتهد لإقناع كافة 

الأط���راف الفل�ص���طينية لإدارة قطاع 

غزة على قاع���دة ال�رساكة الوطنية، 

واأن تعمل عل���ى تعميق احلوار بني 

كاف���ة املكونات ال�صيا�ص���ية لتمتني 

اللحم���ة الوطنية، واأن ت�ص���بط اأداء 

املقاوم���ة بالتواف���ق مع الف�ص���ائل 

الأخرى«. 

الإدارة امل�صرتكة

�ص���واء اتفقن���ا مع م���ا جاء يف 

التقدي���ر اأم اختلفنا كلي���ًا اأو جزئيًا، 

فاإن التفاق قائم ن�صبيًا مع التو�صية 

الأخ���رية، ح���ول ما ه���و مطلوب من 

احلكوم���ة يف غزة، هنا رمبا ي�ص���ري 

البع�ض اإىل اأن رئي�ض احلكومة �ص���بق 

وبادر بالدعوة اإىل قيام اإدارة م�صرتكة 

للقطاع، ومل يل���ق جتاوبًا من القوى 

الفل�صطينية، ورمبا اأن جتديد ذكر هذه 

التو�ص���ية، مرتبط ارتباطًا وثيقًا برد 

فعل الف�صائل التي جرى تقدمي عر�ض 

»الإدارة امل�صرتكة« لها.

يفرت����ض البع����ض اأن هن���اك من 

ل يري���د تق���دمي الع���ون حلما����ض، 

وم�ص���اركتها يف حتمل تبعات اأخطاء 

كان���ت ه���ي امل�ص���وؤول الأول عنها، 

لك���ن يف الأم���ر ما هو اأه���م من ذلك 

واأكرث عمق���ًا، فوفق عدد من القيادات 

الفل�صطينية يف القطاع، فاإن العر�ض 

الذي قدمته حكومة غزة، يرتكز اأ�صا�صًا 

على تقدمي »ح�صة وزارية« للف�صيل 

الذي يوافق على دخول احلكومة، من 

»وزي���ر« اأو اثنني، م���ا يجعل الأمر 

بكليته اأ�صبه بتعديل وزاري ي�صتدعي 

ق���وى جديدة اإىل امل�ص���اركة، دون اأن 

يعني ذلك، اإعادة النظر يف الربنامج 

والتوجه���ات، اأو اإيجاد �رساكة فعلية 

يف اتخاذ القرار.

فل�صطينيون  م�ص���وؤولون  يتحدث 

هنا، عن اأهمية امل�ص���احلة الوطنية 

ال�ص���املة، مفرت�صني اأن قيام حكومة 

م���ن الف�ص���ائل يف القطاع، �ص���يدمر 

الفل�ص���طينية  م�ص���اعي امل�ص���احلة 

نهائي���ًا، اأقله �صي�ص���ع عقبات جدية 

يف طريقها، لكنه من املوؤكد �صيق�صي 

على التطل���ع اإىل اإعادة بناء منظمة 

التحرير الفل�صطينية.

يرتدد اأن هناك م���ن اأبلغ حما�ض 

ب�رسورة القي���ام بحل احلكومة التي 

قامت اأ�ص���اًل وفق خمرجات اأو�ص���لو، 

ثم ال�رسوع يف البحث لت�صكيل هيئة 

طورائ وطنية، اأو جلنة مو�صعة لإدارة 

�ص���وؤون قطاع غزة، وفق روؤية وطنية 

الردود جاءت  حمددة ووا�صحة، لكن 

يف ال�ص���ياق امل�صار اإليه �صابقًا، وهو 

عر�ض امل�ص���اركة من خالل احلكومة 

القائم���ة، وهك���ذا انته���ت الدع���وة 

والت�ص���الت مع القوى اإىل الف�ص���ل، 

حتى مع حر����ض قيادات يف حما�ض 

على اإبقاء الدعوة قائمة.

يق���ول قياديون فل�ص���طينيون: اإن 

املخاطر التي تته���دد القطاع جدية، 

وامل�ص���األة ل تقف عند ال�صكليات اأو 

الت�ص���اطر لت�صجيل مكا�صب حمدودة، 

ل ميكن مل�صاركة على طريقة تعديل 

احلكوم���ة التي تقرتحه���ا حما�ض اأن 

حتل امل�صكلة، اأو حتى تفتح الطريق 

اإىل حلول فعلية، كل ما �ص���ينتج عن 

�ص���لوك كهذا ه���و زي���ادة التعقيدات 

الفل�ص���طينية  ال�ص���احة  يف  القائمة 

عمومًا، ويف غ���زة على نحو خا�ض، 

ولك���ن توجه���ًا فعليًا نح���و �رساكة 

بالبحث يف  تب���داأ  وطنية حقيقي���ة 

والأهداف  ال�رساك���ة،  ه���ذه  مقومات 

املتوخاة منها، ميكن اأن يحمل حلوًل 

من  القط���اع كثرياً  فعلية، ويجن���ب 

املنزلق���ات، ومما يجري التخطيط له 

من اأطراف عديدة.

عبد الرحمن نا�صر



مخالفات البناء.. مشكلة لبنانية »أصيلة«
الزيت«،  اإبري���ق  »ق�ص���ة  اإنها 

اأو رمب���ا »لعبة الق���ط والفاأر«، اأو 

م�ص���كلة »عوي�ص���ة«  رمبا جمرد 

من الطراز اللبناين الأ�ص���يل، لذلك 

اأو التعامل معها  ي�ص���عب حله���ا 

ب�صكل حا�صم.. اإنها بب�صاطة م�صكلة 

خمالف���ات البناء وحم���ات القمع 

والهدم التي تاحقها.

ل ت���كاد هذه الق�ص���ية تختفي 

م���ن و�ص���ائل الإعام حت���ى تظهر 

جمدداً بف�صول اأكرث تعقيداً، وو�صط 

�رصخ���ات م���ن قب���ل املواطن���ن 

حد  على  الأمني���ن  وامل�ص���وؤولن 

�صواء، بن �رصورة اخل�صوع للقانون 

و�رصخ���ات  املخالف���ات،  وه���دم 

املواطنن الراف�ص���ن لهدم بيوتهم 

فوق روؤو�ص���هم، تقف القوى الأمنية 

مربكة، تتح���رك بحزم حينًا فتقوم 

بالدك واله���دم، وترتاجع حينًا اآخر 

اإىل اأن تتط���ور ه���ذه املخالف���ات 

ب�صكل  اإ�صافية  م�ص���احات  وتق�صم 

غري �رصعي.

ميكن القول اإن خمالفات البناء 

اأخذت منعطفًا �ص���لبيًا منذ البداية، 

بعدما ت�صببت التدخات ال�صيا�صية 

والأمنية يف ح�ص���ول ا�صتن�ص���ابية 

بن املواطنن، اإثر ال�صماح لبع�ض 

املواطن���ن بت�ص���ييد من���ازل فوق 

والت�ص���دي  اأرا����ض غ���ري �رصعية، 

ملواطنن اآخري���ن، وكذلك اإثر هدم 

بع�ض البيوت لأن اأ�ص���حابها فقراء 

ول ميلك���ون اأي و�ص���اطات، بينما 

يق���وم بع�ض »احليتان« بت�ص���ييد 

عم���ارات من ثاثة طواب���ق اأحيانًا 

ب�ص���كل غ���ري �رصعي م���ن دون اأن 

يواجهوا اأي م�صكلة.

اأخرياً، انفجرت هذه امل�صكلة يف 

اأك���رث من منطق���ة يف لبنان، برزت 

يف منطقة الق���اع يف البقاع، ويف 

وطى امل�ص���طيبة يف بريوت، ويف 

طرابل����ض، ومناطق كث���رية، ويعزو 

الكثري م���ن املراقبن انفجارها اإىل 

قرار وزارة الداخلية.

وكانت املديري���ة العامة لقوى 

الأمن الداخلي ق���ررت التخلي عن 

واحدة من امل�صوؤوليات التي كانت 

تتولها منذ �صنوات، واأ�صدرت قراراً 

بكف يد الأمن الداخلي عن التعامل 

م���ع كل ما ل���ه �ص���لة مبخالفات 

البناء على الأماك اخلا�صة، ابتداء 

م���ن 25 اأيل���ول، ومن���ذ ذلك احلن 

بات قم���ع خمالفات البناء مرتبطًا 

واحت���ادات  البلدي���ة  باملجال����ض 

البلديات وال�صلطة الإدارية املمثلة 

باملحافظ���ن والقائمقامن، حيث 

ل وجود للبلديات، ولهذه ال�ص���لطة 

حق ال�صتعانة بالقوى الأمنية متى 

وجدت حاج���ة لذلك، لك���ن ما اأن 

�ص���در هذا القرار حتى بداأت حركة 

بناء خمالفة ن�ص���طة، اإذ اإن معظم 

املدن  البلديات، خ�صو�ص���ًا خارج 

الكربى، تفتقر اإىل القدرة التنفيذية 

الت���ي تتيح لها قم���ع املخالفات، 

ف�ص���ًا ع���ن احل�ص���ابات العائلية 

وال�صيا�صية التي حتكم عمل معظم 

البلديات، وتفر�ض عليهم  روؤ�ص���اء 

غ�ض النظر عن املخالفات. 

الداخلية والبلديات  وكان وزير 

م���روان �رصبل اأكد اأن���ه »لي�ض من 

�ص���احيات قوى الأمن الداخلي يف 

رخ�ض  مو�صوع  متابعة  الأ�ص���ا�ض 

البن���اء، لكننا �ص���اعدنا البلديات، 

والآن م���ن واجب كل م�ص���وؤول اأن 

يتحمل م�ص���وؤوليته«، واأ�صار �رصبل 

اإىل اأن »قوى الأمن الداخلي تتدخل 

يف ح���ال التع���دي عل���ى الأماك 

العام���ة اأو اإذا تلقت �ص���كاوى من 

مواطن���ن، اأو بناء عل���ى طلب من 

البلديات، فليقم روؤ�ص���اء البلديات 

تع���دٍّ  اأو  تق�ص���ري  وكل  بعمله���م 

وتابع  م�ص���وؤوليته«،  يحملون هم 

�رصبل »الع�صكر م�ض مهند�صن«.

لكن  قرار وزير الداخلية تكليف 

البناء، مل  البلديات قمع خمالفات 

يل���ق ترحيبًا من قبل بلدية بريوت 

التي متنت عليه ا�صتثناءها من هذا 

ال�صلطة لقوى  واإبقاء هذه  التعميم 

الأمن الداخلي، ومتنى رئي�ض بلدية 

بريوت بال حمد على الوزير �رصبل 

ا�ص���تثناء مدينة بريوت بالنظر اإىل 

�ص���خامة حجم املدينة الذي يبلغ 

22 كل���م مربع، وال���ذي يفوق قدرة 
املراقبن املوجودي���ن يف البلدية 

على متابعة خمالفات البناء.

وذكر اأن مو�صوع املخالفات يف 

غاية الأهمي���ة، حيث تعترب بريوت 

املركز الأ�صا�صي للحركة العمرانية 

اإىل جانب جبل لبنان، كما اأن هناك 

اكتظاظًا �صكانيًا رهيبًا يف املدينة 

وكثافة يف حركة البناء.

لذل���ك راأى حمد اأن���ه لي�ض يف 

القيام بهذه  ب���ريوت  مقدور بلدية 

املهم���ة املوكل���ة اإليه���ا، وقم���ع 

املخالفات يف كافة اأنحاء املدينة 

ب�صكل م�صتمر، ولفت اإىل اأن العائق 

جت���اه ذلك، ياأتي م���ن ناحية عدد 

لإمتام  املطلوب  الب�رصي���ة  املوارد 

هذه املهم���ة، ومن ناحية الفاعلية 

يف قمع املخالفات، م�ص���رياً اإىل اأن 

هن���اك تقارير باملخالف���ات بداأت 

بالفعل ت�صل اإىل بلدية بريوت ومل 

يكد مير اأيام على قرار الوزير وذلك 

ا�ص���تغاًل لعدم تدخ���ل قوى الأمن 

الداخلي املبا�رص يف مراقبة وقمع 

املخالفات.

وبالفع���ل فقد جت���اوب الوزير 

م���ا طرحه  م���روان �رصب���ل م���ع 

رئي����ض بلدية بريوت وق���رر اإعفاء 

مدينة ب���ريوت فقط م���ن مفاعيل 

قراره، حر�ص���ًا منه على العا�صمة 
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لتجنيبه���ا م���ن الفلتان وا�ص���تغال الظروف 

والن�ص���ياق يف جمال خمالفات البناء، لكن 

يبدو اأن هذا الأمر مل يحل امل�صكلة بل فاقمها.

ف�صل جديد

يف وطى امل�ص���يطبة يف بريوت، �ص���جلت 

هذه الق�ص���ية ف�ص���ًا قامتًا، فعلى مدى عقود 

طويلة كانت هذه املنازل غري ال�رصعية قائمة 

وموجودة وحممية اإذا اأمكن القول، لكن اليوم 

حدثت تغيريات كثرية، وقررت اجلهات املعنية 

ال�ص���طاع مب�ص���وؤولياتها واإزالة املخالفات، 

فت�صببت يف »ثورة �صكانية«، وم�صادمات بن 

النا�ض والقوى الأمنية انتهت اإىل هدم البيوت 

بع���د رفع الغط���اء ال�صيا�ص���ي والطائفي عن 

املنطقة ويف ظل غ�صب ال�صكان، هوؤلء اأكدوا اأن 

عائاتهم كربت يف هذه املنطقة واأن ل اأرا�صي 

ميلكونها خارج هذا احلي، حي التنك ال�صهري، 

و�صاأل بع�ص���هم »ما امل�صكلة يف بناء �صقوف 

خمالف���ة ت���وؤوي عائاتنا وعائ���ات اأولدنا، 

طاملا اأنهم يبنون ق�صوراً خمالفة، وي�صيجون 

ال�ص���وارع من حولها بو�صائل خمالفة، وطاملا 

اأنهم يتملك���ون البحر ويردمونه، ثم األي�ص���ت 

�ص���وليدير خمالفة،  واألي�ص���ت الك�صارات التي 

تق�صم اجلبال خمالفة هي الأخرى.. ملاذا تاأتي 

الدولة على الفقري دومًا«؟

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

تت�ص���اءل بع�ض العائات عن �صبب ا�صتهدافها من قبل 

الق���وى الأمنية دون غريها بينم���ا بع�ض التجار يقومون 

بالبناء غ���ري ال�رصعي ويبيعونه من دون اأي حمات قمع 

بحقهم. 

وي���رى هوؤلء اأن اخلطاأ بداأ مع غ����ض الأجهزة الأمنية 

النظ���ر عن بع����ض املخالفات، مما �ص���جع الآخرين على 

املخالفة، وما ح�صل اأن القوى الأمنية تركت النا�ض تبني 

وتتكبد خ�صائر ثم قامت باإزالتها.

يف املقابل، يوؤكد املعنيون بحمات القمع والإزالة اأنه 

لو ا�صتمر البناء غري امل�رصوع لت�صوهت بريوت اأكرث، لذلك 

ل ميكن ال�صكوت اأكرث عن حمات البناء غري ال�رصعي، كما 

اأن معظ���م الذين �رصعوا يف البن���اء كانوا يتوخون الربح 

على رغ���م وجود حالت خاف ذلك، و�ص���تجري ماحقة 

جميع املخالفات واإزالتها عاجًا اأم اآجًا.

غض النظر

ملف العدد
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»لن ينا�صدوا اأحداً، ولن يطلبوا من اأحد، 

كما لن نهاجم اأو ن�ص���كر اأحداً، ول �صيما 

اإل بعد حتقي���ق مطالبنا  امل�ص���وؤولن، 

املتمثلة يف اإزالة املخالفات، ول �صيما 

منها التي �ص���يدت اأخرياً، وا�صتثناء بلدة 

القاع من قرار وزير الداخلية، لن�صتطيع 

كاأ�صحاب حق التحرك، والطلب من القوى 

الأمني���ة قم���ع املخالف���ات دون املرور 

باأحد من امل�صوؤولن املحلين، والطلب 

من الق�ص���اء الت�ص���دد بح���دود العقوبة 

الق�ص���وى بحق املخالف���ن، ومن قيادة 

اجلي�ض جعل بلدة القاع منطقة ع�صكرية 

خا�صعة ل�صلطته، ومتكينه من موؤازرتنا 

ل�صبط الأمن وقمع املخالفات«.

مي���اد رزق؛ رئي����ض بلدي���ة القاع، 

راأى اأن امل�ص���وؤول عن تل���ك التعديات 

»الدولة  ه���و  احلا�ص���لة  واخلاف���ات 

اللبنانية، التي ل تنفك تهمل ملف فرز 

اأرا�ص���ي البلدة، لترتكه كفتيل فتنة بن 

اأبناء املنطقة، ويف كل مرة ت�ص���تند يف 

تقاع�ص���ها اإىل ذرائ���ع وحجج خمتلفة، 

اآخرها الو�ص���ع الأمني«، اأما العرا�صلة 

فرف�ص���وا هذه التهامات، موؤكدين اأنهم 

يبنون يف اأرا�ض تعود لهم ولأجدادهم.

اأما يف طرابل����ض، ويف ظل الفلتان 

الأمني، فق���د عادت ق�ص���ية خمالفات 

البناء اإىل الواجه���ة، بعدما كان ات�ُّخذ 

قرار بقمعها، وب�ص���بب الأو�صاع الأمنية 

ال�ص���عبة الت���ي تتخبط فيه���ا مدينة 

طرابل�ض، عاد اأ�ص���حاب ه���ذه الأعمال 

وعمل  ليع���ززوا خمالفاتهم،  املخالفة 

بع�ص���هم على بناء �ص���قق على اأ�صطح 

اأبني���ة ل ميلكون فيها �ص���يئًا، مهددين 

قاطنيها بال�صاح، والأخطر اأن كل هذه 

املخالفات تتم على مراأى وم�ص���مع من 

الق���وى الأمنية التي ل حترك �ص���اكنًا، 

لعتب���ارات تتعلق بالرتكي���ز اأوًل على 

خط���وط التما�ض ب���ن املتقاتلن يف 

خمتلف ال�صوارع والأزقة، وثانيًا لوجود 

ق���رار من وزير الداخلي���ة بكف يد قوى 

الأم���ن ع���ن ماحقة املخالف���ات على 

الأماك اخلا�صة، علمًا اأن بع�ض الأبنية 

التي يجري البناء فوق �صطوحها لي�صت 

�ص���احلة للبناء، واأ�صا�ص���اتها �صعيفة، 

حتى اأن بع�صها اآيل لل�صقوط.

وعلى الرغم من الدعاوى الق�صائية 

املقام���ة ل���دى النياب���ة العام���ة بن 

القاطنن واأ�ص���حاب املخالفات، اإل اأن 

الأعمال  التبليغ وتوقيف  القيمن على 

مل يحركوا �ص���اكنًا، خوف���ًا من انفجار 

الأو�صاع على الأر�ض.

وبراأي املراقبن، ف���اإن املخالفات 

التي يق���وم بها البع����ض يف منطقة 

البداوي هي التي اأدت اإىل هذا التوتر، 

حيث ت�صهد املدينة »عمليات منظمة« 

لبناء اأبنية �صكنية دون اإذن من الدولة 

اللبناني���ة، وحتت اإ�رصاف وحماية من 

العنا�رص امل�ص���لحة يف املدينة التي 

يحت�ص���نها اأحد التيارات ال�صيا�ص���ية 

ب�ص���كل علن���ي، وترتكز ه���ذه الور�ض 

يف املناط���ق الت���ي ت�ص���هد اكتظاظًا 

�ص���كانيًا يف ظ���ل تزاي���د النازح���ن 

ال�ص���ورين يف ه���ذه الأحي���اء مث���ل 

»وادي النحلة«و»ح���ي التنك«، هذه 

املخالف���ات التي مل تبداأ خال الفرتة 

الأخرية تدور حولها ت�ص���اوؤلت كثرية 

عن �رص هذا الت�ص���ادم مع املخالفن 

بعد التغريات التي ح�صلت يف قيادة 

قوى الأمن الداخلي وحول اإذا ما كانوا 

يحظون بتغطية ر�صمية وحزبية.

الق���وى  حاول���ت  ال�ص���ابق،  يف 

الأمني���ة قمع هذه املخالفات ب�ص���تى 

الط���رق املتاح���ة، غري اأنه���ا اأجيبت 

امل�ص���تعلة،  بالإطارات  الطرق  باإقفال 

اإطاق الر�ص���ا�ض على القوى الأمنية 

املوج���ودة يف املنطق���ة، لذلك فهي 

ت���رتدد اليوم يف التحرك من اأجل قمع 

املخالفات.

ت�صويات حمتملة

اأم���ام اإ����رصار الدول���ة عل���ى قمع 

املخالفات، ي���ربر الكثري من املواطنن 

بناءه���م ب�ص���كل خمال���ف للقان���ون، 

ويوؤك���دون غي���اب ال�ص���لطة والقانون 

وتهمي����ض مناطقهم ل�ص���نوات، وهو ما 

يدفعهم اإىل البناء ب�ص���كل غري �رصعي 

لتاأم���ن منزل له���م ولأبنائهم يف بلد 

تغي���ب في���ه كل احلق���وق وترتفع فيه 

اأ�ص���عار ال�صقق والأرا�صي ب�صكل خيايل، 

بحيث اأ�ص���بح ل م���كان في���ه للفقري 

وملحدود الدخل.

لك���ن هل ميكن اأن يربر ذلك عمليات 

البن���اء غ���ري ال�رصعية التي تغت�ص���ب 

اأرا�صي الدولة وتنتهك القوانن؟ البع�ض 

يعرتف باأنه اأخطاأ ويطالب بت�ص���ويات 

معين���ة بدًل من ق���رارات الهدم اإن كان 

حال البناء ي�ص���مح بذلك، علمًا اأن قمع 

املخالفات ي�ص���مح بدخول 700 مليار 

لرية اإىل اإيرادات الدولة.

اإعداد هناء عليان

مخالفات البناء.. مشكلة لبنانية »أصيلة«
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ل �ص����ك اأن ق����رار وزارة الداخلية 

يع����زز �ص����لطة البلدي����ات ويعطيها 

احلق يف �ص����بط املخالف����ات كونها 

�ص����لطة تنفيذية، لأن ه����ذا الأمر من 

القرار  ل����وزارة  وتربر  �ص����احياتها، 

بالقول اإن »قوى الأمن الداخلي �صبق 

اأن اأخذت ه����ذا الأمر عل����ى عاتقها، 

لأن����ه يف عدد كبري م����ن البلدات، مل 

تكن هناك بلديات، فا�ص����طرت وزارة 

الداخلي����ة لأن تتوىل امل�ص����األة، اأما 

التفرغ  الآن، فالو�صع اختلف، علينا 

ال�ص����اغطة، ل �صيما  الأمنية  لاأمور 

تعق����ب اجلرائ����م والتهدي����د الأمني، 

وم�صاألة خمالفات البناء كانت تاأخذ 

الكثري م����ن وقتنا وجهدن����ا، وباتت 

عبئًا علينا، لذلك، الفرتة ال�ص����اغطة 

اليوم مل تعد ت�ص����مح لن����ا بذلك، ل 

�صيما اأن الأمر هو اأوًل من �صاحيات 

البلديات، هذا هو الو�ص����ع الطبيعي 

الذي ينبغي اأن يطبق«.

صالحيات البلدية

ومن املاح���ظ اأن اجلهات املعنية 

عادة ما تتغا�صى عن املخالفات لوقت 

طوي���ل لتعود بع���د ذلك وتب���داأ حملة 

قا�صية لإزالة املخالفات.

ويف  وبقاع���ًا  وجنوب���ًا  �ص���ماًل 

ال�ص���واحي، تكرث املخالفات وهي اأكرث 

بكث���ري من تلك املوج���ودة يف بريوت، 

ومنذ مدة، ا�ص���تعلت امل�ص���كلة عينها 

يف البداوي يف ال�ص���مال، ب�ص���بب قمع 

خمالفات بناء، و�رصعان ما هداأت قليًا 

من دون حل جذري.

وها ه���ي اليوم ت�ص���تعل يف القاع 

ويف وط���ى امل�ص���يطبة، والنتيجة اإما 

ه���دم العقار املخالف م���ن قبل القوى 

الأمنية اأو الرتاجع يف حال كان ال�صكان 

»مدعوم���ن« اأو رمبا م�ص���لحن، واإذ 

تتنوع خمالفات البناء، ميكن ح�رصها 

ببن���اء م���ن دون رخ�ص���ة، اأو التاعب 

بالأمتار، اأو بالبناء على اأر�ض لي�ص���ت 

خم�ص�ص���ة للبناء اأ�صًا ول �صندات لها 

اأو غ���ري مفرزة، وهن���اك تعديات كثرية 

عل���ى امل�ص���اع ل ت�ص���تطيع البلديات 

الت�صدي لها.

منذ اأن اأ�ص���در وزير الداخلية مروان 

�رصب���ل ق���راره املتعلق بح����رص مهمة 

مراقب���ة خمالفات البن���اء بالبلديات، 

انفجر الو�ص���ع الأمني بن اأهايل القاع 

واأ�ص���حاب ور�ض البن���اء املخالفة يف 

منطقة امل�ص���اريع وبن اأهايل عر�صال، 

حي���ث من املع���روف اخل���اف القائم 

بينه���م وب���ن القاعين ح���ول ملكية 

الأرا�ص���ي وتداخله���ا، علم���ًا اأن حركة 

البناء غري ال�رصعي انفجرت ب�صكل كبري 

حتى اأن اأحدهم قرر النتهاء من �ص���ب 

�صقف املنزل يف ليلة واحدة، واملفارقة 

اأن البع����ض يعمد اإىل خدع كثرية، منها 

ن�صب خيم كبرية على اأ�صا�ض اأنها خيم 

لاجئ���ن ال�ص���ورين ويقومون حتتها 

ببناء جدران اإ�ص���منتية، يليها �ص���قف، 

وبعد ذلك تنزع اخلي���م، لتبقى حملها 

املنازل غري املرخ�ص���ة، وكرث لي�ص���وا 

من اأهايل القاع ب���ل يبنون على اأرا�ض 

للقاعين اإم���ا لأنهم مغرتبون اأو لأنهم 

ل ي�صتخدمونها.

ج���راء ذل���ك، نزل ع���دد م���ن اأبناء 

بل���دة الق���اع وقطعوا الطري���ق الدولية 

احتجاجًا على اأعمال البناء والتعديات 

يف م�ص���اريع القاع، م�ص���ددين على اأن 

قرار وزير الداخلية والبلديات ب�ص���حب 

�ص���احيات قمع خمالف���ات البناء من 

يد ق���وى الأم���ن الداخلي، وت�ص���ليمها 

للبلديات، �صمح بهجمة تعديات وا�صعة 

م���ن قب���ل العرا�ص���لة عل���ى اأرا�ض غري 

مفروزة، و�صلت حد 150 بناًء يف غ�صون 

�صهر، اأُ�صيفت اإىل نحو 800 بناء منذ 30 

�ص���نة، البيان الذي تاه املحامي ب�صري 

مطر �ص���دد فيه اأهايل الق���اع على اأنهم 
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حلظة،  �أي  يف  ت��ف��اج��ئ��ه��م  ق��د 

يدهم  ينف�ضون  ب�����د�أو�  ل��ذل��ك 

ويفت�ضون  �ملتهالك  �لعهد  من 

�ضالتهم  ف��وج��دو�  �لبديل،  ع��ن 

�ل��ت��ي متلك  يف ه���ذه �جل��م��اع��ة 

�ال�ضتخبار�تية  �ل��دو�ئ��ر  ح�ضب 

لل�ضلطة،  غريبًا  �الأمريكية �رشهًا 

و�ملباحثات  �الت�ضاالت  فكانت 

�لتي  �الأمريكية   - »�الإخو�نية« 

يف  علنًا  و�أح��ي��ان��ًا  ���رش�ً  �ضارت 

وخال�ضتها  �الجت���اه���ات،  ك��ل 

�أذهل  »�إخو�نيًا«  ��ضتعد�د�ً  كانت 

ح��ت��ى �الأم��ريك��ي��ن ب��احل��ف��اظ 

ع��ل��ى �مل�����ض��ال��ح �الأم��ريك��ي��ة 

و»�الإ�رش�ئيلية«، وحمايتها لي�س 

يف م�رش وحدها بل يف �ملنطقة، 

حركات  تطويع  على  �لعمل  مع 

ت�ضمى  ما  �أو  �ل�ضيا�ضي  �الإ�ضالم 

وفقًا  �جل��ه��ادي��ة«  »�جل��م��اع��ات 

يف  وتروي�ضها  �مل�ضالح،  لهذه 

�الإخو�ن(  )�أي  وهم  �الجتاه،  هذ� 

�أمريكيًا  �ل�ضالح  �ملثال  قدمو� 

با�ضتيالئهم  �الجت���اه  ه��ذ�  يف 

�ل�ضعبية  �النتفا�ضة  نتائج  على 

يف  �ضلوكهم  ويف  ت��ون�����س،  يف 

ل��ي��ب��ي��ا، ب��ع��د �إط���اح���ة �حل��ل��ف 

�لقذ�يف،  بالعقيد معمر  �الأطل�ضي 

وب��ان��خ��ر�ط��ه��م �ل����دم����وي يف 

�لدولة  �ضد  �ل��ك��رى  �مل��وؤ�م��رة 

�لوطنية �ل�ضورية.

�الأمريكي  �الأمر  ح�ضم  لقد  �إذ�ً، 

ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى »�الإخ������و�ن« 

�لعاملي،  وتنظيمهم  م�رش  يف 

قد  كانت  و��ضنطن  �أن  خ�ضو�ضًا 

بد�أت بتغيري �مل�ضار �ال�ضرت�تيجي 

وحتديد�ً  �خلارجية،  ل�ضيا�ضتها 

و�جل��ه��ود  �ل��ع��م��ل  تكثيف  جل��ه��ة 

مل��و�ج��ه��ة �الأخ���ط���ار �ل��رو���ض��ي��ة 

مبو�جهة  تنذر  �لتي  و�ل�ضينية 

وع�ضكرية،  و�ضيا�ضية،  �قت�ضادية 

�ملنطقة  ت�ضليم  �أن  يعني  مم��ا 

وحلفائهم  »�الإخ����و�ن«  جلماعة 

�أو  �الأنظمة،  م�ضتوى  على  �ضو�ء 

هم  �لذين  »�جلهادية«  �جلماعات 

كفيل  �ضلبهم،  م��ن  �لنتيجة  يف 

ب���اإر�ح���ة �الأم��ريك��ي��ن و�إ���ض��غ��ال 

و�إنهاك كل من لديه نيه بخ�ضومه 

وعد�ء لو��ضنطن وتل �أبيب.

ويف خارطة �لطريقة �الأمريكية 

هناك  ك��ان��ت  »�الإخ���و�ن���ي���ة«   -

وهي  باالهتمام،  ب��ارزة  حمطة 

�ال�ضتخبارية،  �ملحطات  �أهم  من 

ح��ي��ث ج���رت ع���دة ل���ق���اء�ت بن 

وم�ضوؤول  �الأمريكية  �ملخابر�ت 

ل���»�الإخ��و�ن« يف  �ل��دويل  �لتنظيم 

�ال�ضتخبار�ت  م�ضاركة  يف  تركيا، 

�لرتكية، ليكون من بعدها كل هذ� 

عربي

يف وقت يتو��ضل تنفيذ خارطة �لطريق 

�مل�رشية،  �مل�ضلحة  �لقو�ت  بد�أتها  �لتي 

بعد �النتفا�ضة غري �مل�ضبوقة يف �لتاريخ 

حزير�ن  يونيو/   30 يف  �مل�رشي  لل�ضعب 

�لرئي�س  �عتقال  �إىل  �أدت  و�لتي  �ملا�ضي، 

�جلماعة  مر�ضي، وحل  »�الإخ��و�ين« حممد 

فيما بعد، نتيجة تعّنتها و�إ�رش�رها على 

و�ملجتمع  �لدولة  �إد�رة  حقها وحدها يف 

هذ�  يف  ح�ضيب..  �أو  رقيب  �أو  �رشط  دون 

�حلقائق  من  �لكثري  تتك�ضف  بد�أت  �لوقت 

حول �ضلوك »�الإخو�ن �مل�ضلمن« وفق فقه 

�لوثائق  ُتبن  حيث  لل�ضيطرة،  »�لتمكن« 

�أمرهم  »�الإخ��و�ن« مل يح�ضمو�  �أن جماعة 

يناير   25 �نتفا�ضة  يف  �مل�ضاركة  ب�ضاأن 

تاأّكد  �الأخ��رية، حيث  �الأي��ام  �إال يف   2011
�أن  تبن  كما  زو�ل،  �إىل  حتمًا  مبارك  �أن 

قيادة »�الإخو�ن« كانت على تو��ضل د�ئم 

لتتكثف   ،2005 �لعام  منذ  و��ضنطن  مع 

�أنها  تبن  حيث   ،2010 عام  �الت�ضاالت 

�خلارجية  وز�رة  برعاية  جت��ري  كانت 

�الأم��ريك��ي��ة و�ل�����ض��ف��ارة �الأم��ريك��ي��ة يف 

�لعا�ضمة �مل�رشية.

كما  �الأم��ريك��ي��ن،  ل��دى  و��ضحًا  ك��ان 

مباركة  ح�ضني  عهد  �أن  �لوثائق،  �أظهرت 

عليه  و��ضعة  �ضعبية  نقمة  و�أن  ��ضُتهلك، 
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الريا�ض - الثبات

قب��ول  ع��ن  �ل�ضعودي��ون  �عت��ذر  »مل��اذ� 

ع�ضوي��ة �ملجل���س«؟ �لق��ر�ر �ل�ضع��ودي كم��ا 

يب��دو يتج��اوز م�ضاأل��ة �الحتج��اج �لعلني - 

»�ل�ضعار�ت��ي« �إىل �أغر����س �أخ��رى قد ترتتب 

عليها مكا�ضب �أكر.

عل��ى م�ضتوى �ضنع �لق��ر�ر، يبدو �ملوقف 

�ل�ضعودي نتاج �ندماج مدر�ضتن �ضيا�ضيتننْ 

حتكمان تفاعالتها �لدولية موؤخر�ً؛ �لتقليدية 

ل �لعمل بهدوء خلف �لكو�لي�س  منها �لتي تف�ضّ

�لعام��ة، من دون �أن تظهر �إىل �لعلن، و�أثبتت 

حتقي��ق مق��د�ر و��ضح من �لنج��اح، و�لثانية 

�لت��ي فر�ضته��ا ظ��روف �ضيا�ضي��ة دولية يف 

�لعق��د �الأخ��ري، دفع��ت �ململك��ة �إىل �ملبادرة 

ع��ر �لدبلوما�ضي��ة �ملتعددة �الأط��ر�ف للفت 

�النتباه نح��و مو�قف حمددة، وتعظيم �ل�دور 

�ل�ضيا�ض��ي م��ن خ��الل �لدبلوما�ضي��ة �لعامة 

ف�ي �إط��ار �أروق��ة �الأمم �ملتح��دة �لتي كانت 

يف �ض��كل مالح��ظ مرك��ز�ً لن�ض��اط �ململك��ة 

�لدبلوما�ضي �ملتعدد �الأطر�ف موؤخر�ً. 

ع�ضوي��ة جمل���س �الأم��ن غ��ري �لد�ئمة يف 

�ضكله��ا �حل��ايل �إن مل تتو�ف��ر له��ا �ملقومات 

�لكافي��ة ل�ضم��ان �لنج��اح، ت�ضب��ح عدمي��ة 

�جل��دوى يف �حل��االت �لعادي��ة، �إن مل ت�ض��ع 

�لدولة وم�ضاحله��ا يف د�ئرة �ل�ضوء �ل�ضلبي، 

وه��ذ� �الأث��ر �ملحدود بالن�ضب��ة �إىل دولة مثل 

�ل�ضعودي��ة يف �ملجل�س لي�س �أمر�ً ميكن قبوله 

يف ه��ذه �ملرحل��ة، خ�ضو�ض��ًا �أن��ه و�رد جد�ً 

الأ�ضب��اب ع��دة، بغ�س �لنظر ع��ن »�آلية �لعمل 

�ملعتَمدة« �لتي حتت��اج �إىل �إ�ضالح، فغالبية 

 يف 
ّ

دول �لع��امل يف �جلمعي��ة �لعام��ة تع��ر

�ضكل و��ضح ع��ن �متعا�ضها �لد�ئم من نظام 

جمل���س �الأم��ن، وتدع��و د�ئم��ًا �إىل �إ�ضالحه، 

وغني عن �لق��ول �إن �ململكة خا�ضت �ل�ضباق 

للو�ض��ول �إىل �ملجل�س وهي تعلم م�ضبقًا هذه 

�الإ�ضكاالت يف �آلي��ات �لعمل، كما �أنها كانت 

تنتقدها يف �لوقت ذ�ته �لذي تخو�س �ضباقًا 

»مع �لذ�ت �أحيان��ًا وقبل كل �ضيء« ��ضتعد�د�ً 

للو�ضول �إليه.

�إال �أن��ه كم��ا يب��دو للمملك��ة م�ضكل��ة م��ع 

�لعقي��دة �ل�ضيا�ضي��ة الإد�رة �لرئي�س �الأمريكي 

�أوبام��ا �أكر منه��ا م�ضكلة م��ع نظام جمل�س 

�الأمن، ومع حلفاء مثل رئي�س �لبيت �الأبي�س 

بو�ضعه �مل�ضلول حاليًا »د�خليًا قبل �أن يكون 

خارجي��ًا«، وخ�ض��وم مثل رو�ضي��ا و�ل�ضن، 

تت�ض��اءل �لفر���س �أمام �ململك��ة لتحقيق �أي 

من تطلعاتها د�خل جمل�س �الأمن. 

و�لر�زي��ل  �لهن��د  ف��اإن  �ملقاب��ل،  يف 

و�أملانيا وجن��وب �أفريقيا وغريها من �لدول 

�ل�ضناعي��ة �لبازغ��ة عل��ى �ل�ضاح��ة، حتاول 

��ع �ل�ضالحي��ات ويك���رش 
ّ
��ه يو�ض قي��ادة توجُّ

جمل���س  يف  �لد�ئم��ن  لالأع�ض��اء  �الحت��كار 

لنظ��ام  �لو��ض��ح  �ل�ضل��ل  وت�ضتغ��ل  �الأم��ن، 

�ملجل���س �حل��ايل يف ح��ل �الأزم��ات �لدولية، 

لتق��ود حر�كًا لتو�ضيع جمل���س �الأمن لل�ضغط 

م��ن �أجل حتقيقه بحلول �لعام 2015، ودخول 

�ل�ضعودي��ة يف ه��ذ� �ملع��رتك �الآن، و�لزخ��م 

�ل��ذي يعطي��ه �ن�ضحابها، لي���س فقط حماولة 

لل�ضغ��ط من �أج��ل �لق�ضية �ل�ضوري��ة وح�ضب، 

�إمنا �أبعد م��ن ذلك �أي�ضًا يف حماولة لرتحيل 

��ضتحقاقه��ا �ل�ضيا�ض��ي يف �ملجل���س �ىل م��ا 

بع��د 2015، ليكون �أك��ر نفوذ�ً وتاأث��ري�ً وفقًا 

ملتغري�ت �ملرحلة �ملقبلة. 

يف �ملح�ضل��ة، ومن ب��اب �لقر�ءة �جلدية، 

ق��د ال يبدو �ملوقف �ل�ضعودي �ن�ضحابًا �ضلبيًا 

بق��در م��ا هو حماول��ة لتحويل ف�ض��ل جمل�س 

�الأمن �ل�ضيا�ضي �إىل مك�ضب �ضيا�ضي للمملكة، 

خ�ضو�ض��ًا �أن �لتجارب �ملختلفة لدول كثرية 

يف جمل�س �الأمن مل تكن ذ�ت تاأثري فعال كما 

ينبغ��ي يف خ�ضم �الأح��د�ث، ومل ترتك ب�ضمة 

حقيقية على �ملجل�س.

ثمة �إجماع عل��ى �أن ما يجري 

يف ليبي��ا، ه��و �لفو�ض��ى �ل�ضاملة، 

�لت��ي تط��ال كل نو�ح��ي �حلي��اة 

و�ملجتمع و�لدول��ة �لليبية، وتبدو 

�الأم��ور ح�ض��ب و�ض��ف �ملر�قبن، 

نح��و  ذ�هب��ة  �لب��الد  ه��ذه  وكاأن 

�لتق�ضي��م، حيث كل قبيل��ة، وتيار، 

وملي�ضيا، تري��د ح�ضتها ون�ضيبها 

�ل�ضلط��ة،  وكعك��ة  �ل��روة  م��ن 

فتو�ضعت �الإنق�ضام��ات و�مل�ضاكل، 

و�مل��دن  �الأقالي��م  وح��روب 

و�ملناطق، ب�ض��كل ال ميكن �لتكهن 

بنهاية قريبة لها.

مفجع��ة  ��ضتق��ر�ر  ال  حال��ة 

ت�ضهده��ا ليبي��ا عل��ى ح��د و�ضف 

�ضاب��ق،  عربي��ة  خارجي��ة  وزي��ر 

و�رش�ع��ات،  خالف��ات  فهن��اك 

وف��رط حتالف��ات ون�ض��وء �أخ��رى 

حول حكومة عل��ي زيد�ن، وهناك 

�رش�ع��ات قاتل��ة ح��ول ح�ضة كل 

�إقلي��م م��ن �ل��روة �لنفطي��ة، فيما 

ت��رى  للنف��ط،  �ملنتج��ة  �ملناط��ق 

بال��روة،  �الأح��ق  �أنه��ا  قبائله��ا 

وتريدها لنف�ضها.

�رش�ع��ات ومع��ارك وم�ض��اكل 

د�ئمة ال ح��دود لها، ويف كل فرتة 

تق��وم ملي�ضي��ا جدي��دة، تتولد من 

رح��م ملي�ضي��ا قدمي��ة، تتاجر بكل 

�ض��يء، باالأ�ضلح��ة: م��ن ر�ضا���س 

بال�ضور�ي��خ،  م��رور�ً  �لبن��ادق، 

لدى القضاء المصري تسجيالت 
التصاالت بين مرسي والمخابرات 

»اإلسرائيلية« واألميركية.. وبعض 
محاكماته تتم على أساسها

الفوضى تحكم ليبيا.. وتؤجج صراعات المليشـيـــــات والقبـــائـــلقراءة في المواقف الـسعودية
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مظاهرة و�سط �لعا�سمة �لتون�سية مطالبة برحيل �حلكومة                                                                            )�أ.ف.ب.(

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

�ل�رشيط �لدموي من �ضورية �إىل م�رش، �لذي 

و�جلماعات  »�الإخ��و�ن«  حلفاء  عليه  دخل 

قطر  خ�ضو�ضًا  �مل�ضلحة،  �الإره��اب��ي��ة 

لتغيري  مقد�س،  غري  حلف  يف  و�ل�ضعودية 

وجه �ملنطقة مبا يخدم �مل�ضالح �الأمريكية 

– �ل�ضهيونية، و�إنهاء كل �أ�ضكال �ملقاومة 
بع�ضها  تطويع  �أو  �ل�ضهيوين،  �لعدو  �ضد 

مبختلف �الإغر�ء�ت.

�ملخابر�ت  ل��دى  ف��اإن  �ل��وق��ائ��ع،  ويف 

مذهلة  ت�ضجيالت  �الآن،  �مل�رشية  �لعامة 

بن  جت��ري  كانت  �لتي  �الت�����ض��االت  ع��ن 

ومر�ضد  مر�ضي  حممد  �مل��ع��زول  �لرئي�س 

م�رشية  »�إخو�نية«  وقياد�ت  »�الإخ���و�ن« 

ل���»�الإخ��و�ن«  �ل���دويل  �لتنظيم  وم�����ض��وؤول 

�لرتكية  و�ملخابر�ت  تركيا،  �إىل  �لهارب 

يت�رشب  بد�أ  و�الأمريكية،  و»�الإ�رش�ئيلية« 

�لعاملية  �الإع��الم  و�ضائل  �إىل  منها  �لكثري 

�لتي  �ملحاكمات  من  وج��زء  و�مل�رشية.. 

جتري �الآن ملر�ضي وقياد�ت »�إخو�نية« تتم 

على �أ�ضا�ضها.

حممد �شهاب

على ن�ش���ق ما يج���ري يف معظم 

بل���دان »الربيع العرب���ي« املزعوم، 

رغم تغ���ر هوية القوى ال�شيا�ش���ية، 

وتب���دل اأدوارها يف كل بلد على حدة، 

ت�شر الأو�ش���اع يف تون�ض من �شيء 

اإىل اأ�ش���واأ، ففي جوهر املو�ش���وع، ل 

توجد اأي موؤ����رات نحو النفراج يف 

املدى املنظ���ور، ول يبدو اأن العملية 

ال�شيا�ش���ية، كم���ا ر�ش���متها خارطة 

الطري���ق املتف���ق عليها ب���ن جميع 

الأط���راف، �ش���توؤدي اإىل اإنق���اذ البالد 

من م�ش���رها البائ�ض، ال���ذي يحمل 

املزيد من النق�شام العمودي لل�شعب 

التون�ش���ي، وتغييب دور املوؤ�ش�ش���ات 

الد�شتورية، وانت�شار الفو�شى، وتو�شع 

دائرة العنف الأهلي.

فق���د تنام���ى ن�ش���اط اجلماعات 

باملقاتل���ن  املدعوم���ة  امل�ش���لحة، 

القادم���ن ع���ر احل���دود الليبية من 

اأخرى، حت���ت غطاء  م���ايل وبل���دان 

العجز ال�شيا�ش���ي ال���ذي تتخبط فيه 

جميع القوى ال�شيا�ش���ية التون�ش���ية، 

يف املعار�شة واحلكومة على ال�شواء، 

فقد تعرثت جل�شات احلوار التي بداأت 

الأ�شبوع املا�شي، حتت وطاأة الأحداث 

الأمني���ة يف الوقت الذي تراجعت فيه 

احلكومة عن تعهدها بال�ش���تقالة مع 

بدء احلوار.

وعلى الأثر، نظم���ت كرى اأحزاب 

املعار�ش���ة مظاهرات �شعبية تطالب 

رئي����ض احلكوم���ة املوؤقت���ة؛ عل���ي 

العري�ض، باأن يلتزم فعليًا با�شتقالة 

حكومته يف الآجال املن�شو�ض عليها 

يف خارط���ة الطري���ق، اأي خالل ثالثة 

اأ�ش���ابيع، ولك���ن اخلالف���ات القائمة 

تتجاوز م�شاألة بقاء احلكومة اإىل اتهام 

النه�شة«  الرتويكا احلاكمة، و»حزب 

بالتحديد، باملماطلة والت�ش���ويف من 

خالل ت�شجيع م�شلحيها على النت�شار 

العلني يف ال�ش���وارع، والت�شاهل مع 

بهدف  الأخرى،  اجلهادي���ة  املنظمات 

اإطالة اأمد ا�شتفرادها بال�شلطة.

الأمن،  وبحج���ة احلف���اظ عل���ى 

املوؤ�ش�ش���ات  عم���ل  وا�ش���تمرارية 

النتقالي���ة، ت�ر احلكوم���ة املوؤقتة 

على عدم ال�شتقالة قبل حل امل�شائل 

الد�شتور  على  والت�ش���ديق  اخلالفية، 

لالنتخاب���ات  والتح�ش���ر  اجلدي���د، 

العامة، وهذا بحد ذاته اأمر ي�ش���تحيل 

اإجن���ازه خالل اأ�ش���ابيع معدودة، كما 

تخ�ش���ى املعار�شة اأن ي�شتغل »حزب 

النه�ش���ة« فر�ض الت�شويف والتعطيل 

ل�ش���مان اإ����راف احلكوم���ة املوؤقتة 

التح�ش���رات مل���ا بعد  على كاف���ة 

الفرتة النتقالية، وتوظيفها ل�ش���الح 

ا�شتمراره على راأ�ض ال�شلطة.

وعليه، ف���اإن الثقة معدومة بن 

اأطراف النزاع من البداية، الأمر الذي 

�شينعك�ض �شلبًا على جل�شات احلوار، 

العام  الع���ام لالحتاد  الأمن  ولكن 

العبا�شي،  لل�شغل، ح�شن  التون�شي 

يبن���ي عليها الآمال الكبرة، اإذ علق 

افتتاح املفاو�شات يف جل�شة  على 

مغلقة، يوم اجلمعة املا�شي، بقوله، 

»اليوم يعتر موعداً مهمًا يف تاريخ 

تون�ض واإن العامل باأ�ره يف انتظارنا 

وينظر اإلينا مليًا ع�شانا ننجح، وها 

اأننا جنحنا يف الو�شول اإىل اجلل�شة 

الر�شمية للحوار الوطني«. 

تقيي���م  يف  املراقب���ون  يبال���غ 

الطروح���ات املتبادل���ة بن خمتلف 

�ش���اأن  وتعظيم  التون�ش���ية،  الأحزاب 

النقا�شات واحلجج التي ترر النق�شام 

والفرق���ة، فهي يف الواق���ع ل تتعدى 

خطابات املحا�ش�ش���ة، التي ت�ش���ود 

يف معظم الدول التي ت�شهد �راعات 

ال�ش���لطة، بهدف تقا�شم  مماثلة على 

م�شادر الرثوة الوطنية، ومراكز النفوذ 

ال�شيا�شي والقت�ش���ادي، فاإن »جبهة 

الإنقاذ« املعار�ش���ة تت�ش���كل من 26 

حزبًا وجتمعًا وحركة، ل يجمع بينها 

�ش���وى املطالبة باحل�ش�ض، واحتالل 

على  واحل�ش���ول  الر�ش���مية،  املواقع 

امتيازات خا�شة ل عالقة لها مبطالب 

املواطنن الذي���ن تدعي هذه الأحزاب 

متثيل م�شاحلهم العامة.

وحت���ت غطاء هذا الت�ش���ابق على 

دوائر  تنج���ح  ال�ش���يقة،  املكا�ش���ب 

للع���رب  املعادي���ة  ال�ش���تخبارات 

وامل�ش���لمن يف اإنعا����ض احل���ركات 

»تنظي���م  اإىل  ون�ش���بها  امل�ش���لحة، 

ونعته���ا  الفرتا�ش���ي،  القاع���دة« 

بالإره���اب الدويل، بينم���ا هي تهدد 

فقط اأمن دول املنطقة، خ�شو�ش���ًا يف 

املغرب العربي، حيث يتجه الو�ش���ع 

الداخل���ي يف اجلزائر نحو الت�ش���ادم 

مبنا�شبة اقرتاب النتخابات الرئا�شية، 

ورف�ض املعار�ش���ة اجلزائرية، وعلى 

راأ�شها قوى الإ�شالم ال�شيا�شي، تر�شيح 

العزيز بوتفليقة  الرئي�ض احلايل عبد 

لولية رابعة.

الدع���وات للتن�ش���يق بن  تك���رث 

حكوم���ات دول املغ���رب ملواجهة ما 

اخلالفات  ولكن  »الإرهاب«،  ي�ش���مى 

الداخلية ت�ش���غلهم جميعًا، يف الوقت 

الذي »حتّذر« فيه ال�شفارات الأمركية 

يف تلك البلدان من ا�ش���تمرار م�شل�شل 

الغتي���الت ال�شيا�ش���ية بهدف جذب 

الأنظ���ار بعيداً ع���ن مواجهة الأخطار 

ب�ش���عوب  الت���ي ترتب�ض  احلقيقي���ة 

املنطقة، وتهدد كياناتها بالفو�ش���ى 

واإعادة التق�شيم.

 يف�ر املحللون وال�شيا�شيون ما 

يجري على ال�ش���احة التون�شية باأنه 

تك���رار للتجربة امل�ري���ة، وياأملون 

باإزاحة »حزب النه�شة« عن ال�شلطة 

على غرار ا�شتبعاد جماعة »الإخوان 

الو�شع احلايل يف  امل�شلمن«، ولكن 

تون�ض م�ش���ابه للو�ش���ع امل�ري من 

دون اإ�ش���قاط حكم »الإ�شالمين«، يف 

تطور مغاير لالأحداث وتبعًا ل�شيناريو 

خمتلف بال�شكل. 

ففي نهاي���ة الأمر، �ش���توؤدي تلك 

الأح���داث اإىل تعميق الفرقة بن اأبناء 

ال�ش���عب يف كال البلدين، وت�ش���عيد 

وت���رة العتداء على الق���وى الأمنية، 

فتك���ون النتيج���ة واح���دة يف كلتا 

»الإ�شالميون«  تربع  �شواء  احلالتن، 

على راأ�ض ال�شلطة اأو العلمانيون، وهذا 

ما يره���ن على اأن تب���دل اخلطابات 

ال�شيا�ش���ية هو يف الواقع جمرد تبدل 

يف ال�ش���كل والأدوار، ل اأك���رث ول اأقل، 

بينما تبق���ى الأزمات على حالها من 

التوتر والت�شعيد.

عدنان حممد العربي

المحاصصة تحكم الخالف بين األحزاب التونسية.. 
وتغطي تنامي الجماعات المسلحة

الفوضى تحكم ليبيا.. وتؤجج صراعات المليشـيـــــات والقبـــائـــل

) العدد 285(  اجلمعة - 1 ت�شـرين الثاين - 2013

وحت��ى �لدبابات، و�ضما���رشة �خلليج وجتار 

�ل�ضالح، جاهزون لل�ضحن باأدو�ت �لقتل �إىل 

�ضوري��ة �أو �لع��ر�ق �أو �ل�ضوم��ال.. �أو �إىل �أي 

مكان يف �لعامل.

دوره��م،  له��م  �أي�ض��ًا  �لتكف��ري  وروؤو���س 

با�ضتغالل �لبوؤ���س و�لفو�ضى �لليبين، ل�ضحن 

�ملو�طنن �لفقر�ء، �إىل �أر��ضي »جهادهم« يف 

ب��الد �ل�ض��ام، �أو �أفريقي��ا، كال�ضومال ومايل، 

حيث تفي��د �لوقائع عن مقت��ل �آالف �لليبين، 

يف معارك �لع�ضبية �لبدوية �خلليجية.

وي�ض��ف وزي��ر �خلارجية �لعرب��ي �ل�ضابق 

و�ق��ع �حل��ال بن ق��وى �ضلطات �الأم��ر �لو�قع 

يف ليبي��ا، وي�ض��دد هن��ا على كلم��ة »�ضلطات« 

مبا معناه جم��ع �ضلطة، حيث هناك �ضلطة يف 

برقه، و�أخرى يف بنغازي، وثالثة يف طر�بل�س 

�لغ��رب وهل��م ج��ر�، باالإ�ضاف��ة �إىل ع��دد من 

�مللي�ضيات �ملتناحرة، عل��ى �لروة و�ل�ضلطة.. 

و�لنه��ب يف �أك��ر من م��كان، وكل حت��ت ��ضم 

»�ألوي��ة« وغرفة عملي��ات، وكل طرف يريد �أن 

يكون له دور ومكانه وح�ضته.

وي�ضه��د �مل�ضوؤول �لعرب��ي �ل�ضابق، على �أن 

�آخ��ر بدع �ل�رش�عات �جلارية يف ليبيا، هو ما 

يجري �الآن من مفاو�ضات، تقوم على معادلة 

�إ�ضقاط حكومة علي زيد�ن، لترير قر�ر حل ما 

ت�ضمى »غرفة عمليات ثو�ر ليبيا«.

باخت�ض��ار ثم��ة �ض��وؤ�ل مل��ح يق��ول ه��ذ� 

�مل�ضوؤول: من يحكم ليبيا �ليوم؟

ه��ل ه��ي �مللي�ضي��ات؟ ه��ل ه��و �ملجل���س 

�لوطني، �أم �حلكومة، �أم �لقبائل؟

�إنه��ا �لفو�ضى.. حتم��ًا �لفو�ضى �لتي قد ال 

جن��د �إجاب��ة �أو حاًل له��ا يف �لقري��ب �لعاجل، 

�إال �إذ� عادت م���رش و�ضهدت ��ضتقر�ر�ً، وقامت 

فيها حكومة قوي��ة ذ�ت هوية قومية و��ضحة 

ال لب���س فيه��ا... حينه��ا �ضيك��ون �لتاأثري على 

جمم��ل �ملنطق��ة �لعربي��ة، ورمب��ا عل��ى �آ�ضيا 

و�أفريقيا.

اأحمد الطب�ض



دخل القت�ص��اد »الإ�رسائيلي« يف خما�ض الأزمة 

الأمريكي��ة  القت�صادي��ات  قب��ل  الت��ي �رسب��ت م��ن 

الدي��ون  وتراك��م  بالرك��ود  واأ�صابته��ا  والأوروبي��ة 

وفوائدها املرهقة وازدياد جي�ض العاطلني من العمل 

وتراجع م�صتويات املعي�صة.

ومب��ا اأن »اإ�رسائي��ل« هي جزء م��ن منظومة الدول 

الراأ�صمالي��ة الغربي��ة وترتب��ط به��ا ارتباط��ًا ع�صويًا، 

ب�صب��ب اعتماده��ا ال�صدي��د عل��ى الدع��م الغرب��ي لها، 

ع�صكري��ًا واقت�صادي��ًا ومالي��ًا، وكذل��ك عل��ى ت�صدير 

�صلعه��ا ال�صناعية والزراعي��ة اإىل الأ�صواق الأوروبية، 

فاإن��ه م��ن البديه��ي اأن ت�ص��ل اإليها الأزم��ة وت�رسب 

اقت�صادها، وتوؤثر عليها يف كافة املجالت.

م��ع اأن الأزم��ة ب��داأت من��ذ ف��رة ت�صي��ب الكي��ان 

»الإ�رسائيلي«، اإل اأن تداعياتها على كافة امل�صتويات 

كانت بطيئة ب�صبب ا�صتمرار �صخ امل�صاعدات الأمريكية 

الغربية املالية والع�صكرية وعدم اإقدام الدول الغربية 

عل��ى تقلي�صه��ا باعتبار دعمه��ا ل�»اإ�رسائي��ل« يتقدم 

�صل��م اأولوياته��ا، اأما وقد بلغت ال��دول الغربية مرحلة 

اأكرث �صعوبة وبات��ت غري قادرة على تاأمني موازنات 

تفوق بكث��ري مداخيلها املراجعة با�صتمرار، فاإنها مل 

تعد ت�صتطيع ا�صتثناء »اإ�رسائيل« من اإجراءات التق�صف 

وتقلي�ض حجم م�صاعداتها لها.

ويراف��ق ذل��ك م��ع ت�صجي��ل الإنت��اج ال�صناع��ي 

والزراع��ي »الإ�رسائيل��ي« املزي��د من الراج��ع ب�صبب 

تقل���ض ال�صادرات اإىل الأ�صواق اخلارجية، مما اأ�صاب 

العدي��د م��ن املوؤ�ص�ص��ات بالعج��ز وع��دم الق��درة على 

الحتفاظ بعمالها والإنفاق عليهم.

فالقت�ص��اد دخ��ل يف حال��ة رك��ود، م��ا اأدى اإىل 

انخفا���ض مع��دلت الت�صدي��ر ال�صناع��ي خ�صو�ص��ًا، 

حي��ث �صج��ل تراجعًا يف الرب��ع الثالث من ه��ذا العام 

بن�صب��ة 7.9 يف املئة، وذل��ك من دون ح�صاب قطاعات 

التكنولوجيا واملناجم، وعلى رغم تباهي »اإ�رسائيل« 

بن�صب��ة البطالة املتدني��ة، )6.1 ٪(، فاإن ح�صاب فر�ض 

العم��ل و�صاع��ات العم��ل مل تزدد، ما يعن��ي اأن الأزمة 

الجتماعي��ة تتفاق��م، عل��ى اأن م��ا يقل��ق امل�صوؤولني 

»الإ�رسائيلي��ني« اأن الأزم��ة ب��داأت تنعك���ض �صلبًا على 

ث��اث م�صائ��ل حيوي��ة بالن�صب��ة لوجوده��ا وم�ص��در 

قوتها وهي:

1- ارتف��اع كبري وغري م�صبوق يف الهج��رة املعاك�صة، 
مقاب��ل تراجعها الكبري من اخلارج، لأ�صباب اقت�صادية 

اأكادميي��ة  ودرا�ص��ات  وت�صري تقاري��ر  واجتماعي��ة، 

»اإ�رسائيلي��ة« اإىل اأن نح��و 26 األ��ف »اإ�رسائيلي« غادروا 

الباد كل عام، خال ال�صنوات الأربع املا�صية.

2- تقل���ض ال�صناع��ة الع�صكري��ة، وه��و م��ا ع��ر عن��ه 
بال�صتعداد لت�رسيح ع�رسة اآلف م�صتخدم يف املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية.

3- زي��ادة يف عوام��ل العج��ز عن �صن احل��رب، فتوفري 
نفقات احلرب والتعوي�ض على اخل�صائر الناجمة عنها، 

ي�ص��كل اأح��د العوامل الت��ي يجب �صمانه��ا »اإ�رسائيليًا« 

امتن��اع  اأ�صب��اب  اأح��د  اأن  ومعل��وم  ح��رب،  اأي  ل�ص��ن 

اأمريكا ع��ن �ص��ن احل��رب على �صوري��ة، ه��و العجز عن 

توفري نفقات وتكاليف هذه احلرب.

4- ازدي��اد القل��ق »الإ�رسائيل��ي« م��ن اأن ي��وؤدي ذل��ك 
اإىل دف��ع اأم��ريكا اإىل تقلي���ض املزي��د م��ن م�صاعداتها 

ل�»اإ�رسائي��ل« بع��د اأن قل�ص��ت ج��زءاً م��ن امل�صاع��دات 

مل���رس،  املعون��ة  خف���ض  وق��ررت  اإليه��ا،  الع�صكري��ة 

وم��ا يعني��ه ذلك م��ن انعكا�ص��ات �صلبية عل��ى اتفاقية 

كام��ب ديفي��د، خ�صو�صًا اإث��ر ال���رساع  يف الكونغر�ض 

ح��ول امليزاني��ة وطل��ب اإدارة باراك اأوبام��ا املزيد من 

ال�صتدان��ة لتاأمني �ص��داد ا�صتحقاقات الدي��ون الكبرية 

ونفقات املوؤ�ص�صات احلكومية الأ�صا�صية.

احت��دام  اإىل  ذل��ك  كل  ي��وؤدي  اأن  الطبيع��ي  وم��ن 

النقا���ض »اإ�رسائيليًا« ب�صاأن تداعي��ات هذه الأزمة على 

مكان��ة اأم��ريكا يف احللب��ة الدولية، وا�صتط��راداً عل��ى 

مكان��ة »اإ�رسائيل«؛ التي ت�صتم��د قوتها من قوة اأمريكا 

ونفوذها، وقد جاءت التط��ورات الدولية الأخرية، التي 

توؤ���رس اإىل دخ��ول العامل يف مرحلة ت��وازن دويل جديد 

ي�ص��ع نهاية للهيمن��ة الأمريكية الأحادي��ة على القرار 

ال��دويل، لتزيد م��ن هذا القل��ق وتفق��د »اإ�رسائيل« نعمة 

الغطاء الدويل الكامل الذي وفرته لها هذه الهيمنة.

ح�سني عطوي

بداأ الغ���زو الأمريك���ي للعراق بحج���ة تدمري 

�ش���اح الدمار ال�ش���امل »املزع���وم«، ومت غزو 

اأفغان�ش���تان للق�ش���اء على �ش���اح »الإرهاب« 

املتمث���ل ب�»طالبان« و»القاع���دة«، ومت توقيع 

التفاقات الدولية، خ�شو�ش���ًا بني اأمريكا ورو�شيا 

حول حتجيم وتدمري ال�ش���اح النووي والكيمائي 

والبيولوجي وغريها من الأ�شلحة الفتاكة.

لقد اتفق الرو�س والأمريكيون مبوافقة �ش���ورية 

على تدم���ري ال�ش���اح الكيماوي ال�ش���وري، وبداأ 

التنفيذ ب�ش���كل قيا�شي واإيجابي، لأن هذا ال�شاح 

يه���دد اأم���ن الع���دو »الإ�رسائيلي«، ويه���دد اأمن 

الغربيني والأمريكيني اإذا وقع يف اأيدي الإرهابيني 

التكفرييني، ولو اأن هذا ال�ش���اح يهدد ال�ش���عوب 

العربي���ة والإ�ش���امية فقط ملا حترك���ت اأمريكا 

والغرب وجمل����س الأمن لتدم���ريه، فالأمريكيون 

وحلفاوؤهم الغربي���ون ل يتحركون اإل اإذا تهددت 

م�شاحلهم واأمنهم القومي.

ا�ش���تولد الربيطانيون »الفك���ر التكفريي« منذ 

اأك���ر من مئتي ع���ام عرب الفك���ر الوهابي، الذي 

ظهر كاإ�شام يبتغي التوحيد وتطهري الإ�شام من 

ال�ش���وائب، فكانت نتائجه اإبادة الآثار الإ�شامية، 

وغ�ش���ل الأدمغة وتلقيحها بفكر �شاذج وم�شطح، 

اأفرغ الإ�ش���ام من جوهره وم�ش���مونه الإن�شاين 

والفكري وال�ش���لوكي، واأعقبت هذا الفكر ن�ش���خة 

جديدة تلب�س البدلة وربطة العنق يف اأوائل القرن 

الع�رسين، ع���رب جماعة »الإخوان امل�ش���لمني«، 

الذي���ن اأطلقوا م�ش���طلح »اجلاهلي���ة احلديثة« 

عل���ى املجتمعات الإ�ش���امية، واتخ���ذوا العنف 

والغتيالت طريق���ًا لن�رس اأفكاره���م بدل احلوار 

واملوعظة احل�شنة.

بعد الغزو ال�شوفياتي لأفغان�شتان بداأت حمنة 

الإ�ش���ام احلقيقي���ة عندما ا�ش���تولد الأمريكيون 

واملا�شونية العاملية »الفكر التكفريي« الذي يدّمر 

من يحمله ابتداء، ثم ينت�رس هذا الوباء لي�ش���يب 

جمتمع الذين يعي�ش���ون في���ه، وينتقل بالعدوى 

والتاآم���ر اإىل املجتمعات الأخ���رى بعنوان خادع 

هو »اجلهاد يف �ش���بيل اهلل«، عرب قتل امل�شلمني، 

وتخريب الدول وم�شادرة الروات، واإ�شعال الفنت 

املذهبية والطائفية والقومية، والأ�شواأ من كل ذلك 

هو حتريف الفكر الإ�ش���امي، لي�شبح الزنا طريقًا 

ل�»اجلهاد وحترير ال�شعوب«، و�شوًل اإىل العدالة 

اخلادعة، وي�شبح القتل و�شفك الدماء طريقًا لن�رس 

الدعوة الإ�ش���امية، والأكر خطورة اأنهم يعلنون 

اتباع ال�شلف ال�شالح و�شنة نبيه )�شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم(، لكنهم يقومون مبا مل يفعله الر�شول 

الكرمي )عليه ال�ش���اة وال�ش���ام( ول اخللفاء من 

بعده ول ال�شاحلون.. فر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم( مل يكّفر اأحداً حتى من جاهره العداء، 

بل تعامل مع���ه باللني والرحمة، وبعد فتح مكة 

قال لأعدائه الكفار: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.

مل يقت���ل م�ش���لمًا، وقاتل من اأج���ل اأن يتعّبد 

النا�س ويوؤمنوا بالإ�شام وباهلل �شبحانه وتعاىل، 

ومل يقت���ل كافراً نطق ال�ش���هادتني، حتى لو كان 

كاذبًا اأو خمادعًا، فعليه بالظاهر واهلل �ش���بحانه 

يحاكم على الباطن.. فكيف يقوم التكفرييون بقتل 

امل�شلمني الذين ي�شلّون وي�شومون، وهم من اأهل 

نة واجلماعة، وداخل امل�شاجد؟! ال�شُّ

الفك���ر التكفريي �ش���اح الدمار ال�ش���امل، اإنه 

اأخطر من ال�ش���اح النووي »الإ�رسائيلي«، واأخطر 

م���ن الكيماوي والأ�ش���لحة البيولوجي���ة، واأخطر 

من الغزو الأمريكي اأو الحت���ال »الإ�رسائيلي«، 

يدخل كل بيت وي�شيطر على الإن�شان فيجعله اآلة 

متحركة للقتل والتكفري وهي ل تعلم، بل الأ�ش���واأ 

اأنها تظن فعلها عمًا �شاحلًا تدخل فيه اجلنة عرب 

ذبح الأبرياء واغت�ش���اب الن�شاء وتدمري امل�شاجد 

والكنائ�س!

ل بد من البدء بح�ش���ار الفكر التكفريي لإنقاذ 

حامليه اأوًل، واإنقاذ الإ�ش���ام من التلوث الفكري، 

وا�ش���تنقاذ الإن�ش���انية من هذا الفك���ر العن�رسي 

املنحرف.

لقد �ش���هد التاريخ فكراً عن�رسيًا متثل بالنازية 

الأملانية والفا�شية الإيطالية والتمييز العن�رسي 

يف جن���وب اأفريقيا، والعن�رسية ال�ش���هيونية يف 

فل�ش���طني، وت�ش���دت الأمم املتحدة والراأي العام 

ال���دويل ومنظمات حقوق الإن�ش���ان ملحاربة هذا 

الفك���ر ورعاته الذين ين�رسون���ه يف العامل.. فهل 

تب���ادر الهيئات الدولي���ة واملوؤ�ش�ش���ات الدينية 

الإ�ش���امية م���ن الأزه���ر ال�رسي���ف اإىل ق���م اإىل 

النجف اإىل جميع املوؤ�ش�ش���ات الفكرية والثقافية 

والإعامي���ة للبدء مبحا�رسة هذا الفكر املتوح�س 

والعن�رسي الذي اأ�شعل ال�شاحات العربية، واأطفاأ 

الأنوار وطعن الإ�ش���ام، وحا�رس كل اإبداع وثقافة 

وفن ويريد تعمي���م التخلف واجلاهلية املخططة 

اأمريكيًا و�ش���هيونيًا، واملمولة من بع�س اخلليج 

العربي لتدمري الأمة من الداخل؟ 

اإن مل تبداأ هذه الإجراءات قبل موؤمتر »جنيف-

2« فا معنى للحل ال�شيا�ش���ي حتت ظال الفكر 
التكفريي الذي اأنهك م�رس يف ال�ش���بعينات، والتي 

ب���داأ فريو�س التكف���ري فيها وانتق���ل اإىل اجلزائر، 

فارُتكب���ت املج���ازر فيها، ث���م اإىل اأفغان�ش���تان 

والعراق، وبعدها اإىل �ش���ورية، وها هو ي�شل اإىل 

تون�س وليبي���ا.. فهل ينتظ���ر البع�س يف الغرب 

والعرب اأن ي�ش���ل وب���اء التكفرييني واأ�ش���لحته 

وجمازره اإليهم حتى يتحركوا؟

اإنن���ا نعتق���د اأن حمرقة التكفري �شت�ش���عل كل 

ال�ش���احات والدول عاجا اأم اآجًا، ولن ي�شتطيع 

اأحد اإطفاء النار بعد اإ�شعالها.. فهل يبادر العقاء 

الوباء  واملوؤمن���ون احلقيقيون للت�ش���دي له���ذا 

التكفريي؟

د. ن�سيب حطيط

»إسرائيل« في مواجهة انعكاسات األزمة االقتصادية األميركية
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لتدمير السالح التكفيري قبل »جنيف - 2«

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

محرقة التكفير سُتشعل 
كل الساحات والدول عاجال 
أم آجاًل.. ولن يستطيع أحد 

إطفاء النار بعد إشعالها

دولي
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رأي

ان�رسح �ش����در امل�شافر لعلمه اأن توارد الأفكار 

واخلواطر بينه وبني ال�شحايف دليل على وحدة 

التوجه، وال�رساكة يف ا�شتك�شاف طريق النجاة، 

وا�ش����تخا�س العرب من خربة املن�ش����غلني يف 

ال�ش����اأن العام، ون�رسها يف الأقاليم والعوا�شم، 

لعل اأبناء الأمة املنكوبة ي�ش����تنبطون الو�شائل 

والأ�شاليب للخروج من غياهب �شجنهم الكبري، 

ويتحا�ش����ون اأت����ون الف����نت والتقات����ل البيني، 

ويتح�شنون بالعزة كي ينعموا جمدداً باحلرية 

والعي�س الكرمي.  

»اإن معرفة الداء ن�ش����ف ال����دواء، كما يقول 

املث����ل«، حّدث امل�ش����افر نف�ش����ه، ث����م خاطب 

رفاقه الثاثة وه����م يف طريقهم اإىل ندوة دعي 

حل�ش����ورها امل�شيف، و�ش����األهم، »هل �شن�شارك 

يف احل����وار، اأم نكتفي باملراقبة وال�ش����تماع«؟ 

فرد الوزير ال�ش����ابق قائًا، »لّبيُت الدعوة هذه 

امل����رة بعد انقطاع طويل، لغر�س اآخر.. اأردت اأن 

اأطلعك����م على مدى ابتعاد مثقفينا املرتفني عن 

واقع ما يجري حولنا من كوارث«.

مل يْخَف على امل�ش���افر كيف تتكاثر اجلمعيات 

»املدني���ة« يف الأم���ة كالفط���ر، وكيف ت�ش���تظل 

بيافط���ة مزيف���ة، تتغن���ى بالتن���وع، وتتباه���ى 

بالخت���اف، وتتفاخ���ر ب�»انتعا����س احلري���ات 

الدميقراطية، والنفتاح عل���ى احلداثة والتمدن«، 

والأنكى، بح�شب اعتقاده، اأن تلك اجلمعيات تّدعي 

متثيل »مكونات املجتمع«، الذي يتفتت، بنظرها، 

وتتباعد فيه الفروقات ُبعَد الرّيا عن الّرى، واأنها 

تن�شط ل�ش���مان احلقوق املفرت�شة، والتوفيق بني 

امل�شالح »املت�شاربة«، بينما اخلاف يف الواقع 

ينح�رس يف �شفاهة املحا�ش�شة، وتوزيع الغنائم، 

على ح�شاب الأمة.

اأ�ش���هب الوزير ال�ش���ابق ب�رسحه ح���ول النخبة 

امل�ش���لّلة، اآخ���ذاً عليهم جهلهم مب���ا ينتظر الأمة 

من مكائد املرتب�ش���ني بها، وال�ش���اعني اإىل �شلّها، 

وتهمي�س دورها، يف ع�رس تلمودي ي�شعى لعوملة 

الظامية والإف�ش���اد، ورّكز يف كامه على احلقيقة 

املرة باأن املف�ش���دين يف الأر�س قد اختاروا بادنا 

لتك���ون من�ش���ة لإط���اق حملتهم الهمجية �ش���د 

الإن�ش���انية، واأن الأمة قد وجدت نف�شها على خط 

الدف���اع الأمام���ي يف هذه اجلولة امل�ش���ريية يف 

ال�رساع الأزيل بني اخلري وال�رس.

ا�ش���تكمل امل�شيف تعليل اأ�ش���باب ح�شوره يف 

تلك املنا�شبة، وقال، »يف هذه الندوة، �شتك�شفون 

ي���ا رفاق���ي جانبًا ب���ارزاً م���ن مباعث �ش���عفنا، 

وتتح�ش�شون بفطرتكم كيف ت�شاهم النخبة طواعية 

يف اجرتار املفاهيم التي جترجر الأمة يف الوجهة 

اخلاطئ���ة«، ازداد امل�ش���افر اإميان���ًا برفقة الوزير 

ال�شابق، واعتربها دعامة متينة مل�شرية طويلة قد 

ت�شعب م�شقاتها مع اقرتاب الهدف املن�شود.

خط���ر يف ذهن ال�ش���حايف اقرتاح �ش���ارع اإىل 

عر�ش���ه على اأ�شحابه، وقال، »ل اأظن اننا بحاجة 

اإىل در����س جديد حول ما جت���رته املحا�رسات يف 

الن���وادي املخملي���ة، دعونا ن�ش���تغل ال�ش���اعات 

املتبقية قبل افرتاقن���ا لرتتيب لقائنا املقرتح مع 

بقية الرفاق«، توقفت ال�شيارة اإىل جانب الطريق، 

وترجل منها الرفاق، وحتلقوا حول ال�ش���حايف، ثم 

عانقوه واحداً واحداً، �ش���اكرين ل���ه اإعفاءهم من 

�ش���هرة مملة، ل تروي عط�ش���ًا للمعرفة، ول ت�شمن 

من جوع للحقيقة.

ويف �ش���بيحة الي���وم التايل، اجتم���ع الرفاق 

يف غرفة املكتب، و�ش���اغوا برنام���ج اجتماعهم 

املرتقب، وكان���وا قد ناق�ش���وه بعناية بالغة يف 

الليلة ال�ش���ابقة، واأجروا الت�ش���الت الازمة مع 

الأفرق���اء املعني���ني، وتوزع���وا الأدوار، ثم اأخرج 

الوزير من درجه مبلغًا من املال، منحة �ش���محة، 

لتغطية النفقات املتوقعة، فقبلها اجلميع بامتنان 

�شديد، وتاأهبوا للوداع، على اأمل اللقاء يف القريب 

العاجل.
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مل ياأِت ال�شيخ �شامل الرافعي بجديد 

عندم���ا زّف اإلينا خ���رب احتمال دخول 

»داع�س« اإىل طرابل����س ل�»ُن�رسة اأهل 

ال�ش���ّنة«، ومعه���ا »جبه���ة الُن�رسة« 

ملزيد م���ن امُلنا����رسة، مادامت طائع 

كل »اجلهادي���ني« موجودة اأ�ش���ًا يف 

طرابل����س وموّزع���ة على ميل�ش���ياتها، 

لك���ن البارز خال الأ�ش���بوع املا�ش���ي 

خم����سُ اإطالت خ���ال خم�ش���ة اأيام، 

ت�شل�ُش���لها الزمني وتراتبية اأ�ش���حابها 

عل���ى امل�ش���توى ال�شيا�ش���ي، توؤكد اأن 

امل�شاألة لي�شت فقط جبًا من التباينات 

ب���ني اجلبل والتبانة، ب���ل هي اأبعد من 

طرابل�س، وهي عبٌث باأمن كل الوطن.

الإطال���ة الأوىل كان���ت م���ن جبل 

العرب���ي  احل���زب  لرئي����س  حُم�ش���ن 

الدميقراط���ي رفع���ت عيد، نف���ى فيها 

توّرط حزب���ه بالرتكابات الأمنية التي 

ح�ش���لت يف حينه، وو�شع حزبه حتت 

طائلة الإلغ���اء من قبل الدولة يف حال 

ثبت هذا الت���وّرط، ثّم اأطل اللواء اأ�رسف 

ريفي وه���دد جبل حُم�ش���ن وتوّعد، اإىل 

اأن جاءت اإطالة للمدعو خالد ال�ش���ّيد 

كمتحّدث با�ش���م فعاليات باب التبانة، 

الذين اعتربوا اجتماعاتهم مفتوحة مع 

اإ�رسار املجتمعني على معرفة هوية من 

ارتكب جمزرتي تفجري م�شجدّي التقوى 

وال�ش���ام، و�رسورة مغادرة رفعت عيد 

منطقة جبل حُم�شن، وكان م�شك اخلتام 

ظه���ور الرئي����س �ش���عد احلري���ري عرب 

و�شائل الإعام، حمّمًا الدولة اللبنانية 

م�شوؤولية التق�شري يف حماية طرابل�س، 

وغمز بو�شوح من قناة تقاع�س اجلي�س 

اللبناين عن اأداء واجبه!

اخلطري يف هذه الإطالت اأن منطقة 

جبل حُم�ش���ن لديها قائٌد واحد، ب�رسف 

النظر عن راأينا به، لكن الدولة على الأقل 

تعرف من هي املرجعية التي تعود اإليها 

يف ما يرتب���ط بهذه املنطقة، وطرابل�س 

ال�شيا�ش���ية  املرجعيات  ع�رسات  لديها 

والدينية والأمنية وامليل�شاوية، وتعرف 

الدول���ة ه���ذه املرجعيات بالأ�ش���ماء 

وحجم القوى يف الأزّقة والزواريب، لكن 

اأن يغدو �ش���اب يف مقتبل العمر ا�شمه 

خالد ال�ش���ّيد هو املتحّدث با�ش���م باب 

التبانة وفعالياته���ا، ثم يليه امليقاتي 

وبعده احلريري، ف���اإن واقعًا جديداً طراأ 

عل���ى الأر�س، ُيظه���ر اأن الفعل بات بيد 

ال�شغار، يف ال�ش���ّن واملوقع ال�شيا�شي، 

واأن الكبار باتوا يتحرّكون برّدات فعل، 

واأن خالد ال�شّيد اأقوى منهم جميعًا على 

ال�ش���احة الفالتة، واأن �ش���وت القذيفة 

اأقوى من  »الفاحتة عل���ى ح�ش���ابها« 

كل اأحجام من اأنزلوا اأنف�ش���هم اإىل اأزّقة 

خالد ال�ش���ّيد واأقران���ه، وهنا ل نتحّدث 

عن »قائدي ميلي�شيا امُل�شتقبل« ريفي 

وحّم���ود يف طرابل����س، ب���ل عن حجم 

احلريري نف�شه يف املدينة، ول نتحّدث 

عن قائد ميلي�ش���يا امليقات���ي، بل عن 

امليقاتي نف�ش���ه، وعن كّبارة وال�شفدي 

وعن اأهل الثقل ال�شيا�شي.

�ش���بق وف�ّشلنا على اخلرائط ما اآلت 

اإليه »ال�شوارع الزرقاء« يف لبنان، واإذا 

كان الرئي�س احلريري مت�ش���ّوق للعودة 

اإىل لبنان، فال�شوارع الزرقاء باتت حتمل 

اإ�ش���ارات حمراء بوجهه كزعيم �ش���ّني، 

ولي�س بالنزول اإىل م�ش���توى ال�ش���ارع 

عرب امليلي�ش���يات يعود رجل ال�شيا�شة 

اإىل وهج ال�شيا�ش���ة، وكف���ى بطانيات 

ت�ش���رت حرتقة باطنية باجلي�س والدولة 

وب���دار الفت���وى، وكفى قناب���ل خمزّنة 

بعل���ب حليب تزرع الف���نت على امتداد 

الوطن، ومن يرغب ا�شرتجاع جمده على 

م�ش���توى لبنان، عليه على الأقل اأن يلّم 

اأ�ش���اء وبقايا جمد مل يح�ش���ن احلفاظ 

عليه يوم ُقّدم له على طبق من ذهب.

�أمني يو�سف

من داحس إلى داعشأعلى من جبل ُمحسن وأوسع من باب التّبانة
م��ن داب��ة اإىل دبابة.. من جاهلي��ة اإىل جهاء.. ومن ب��دوي اإىل بدائي.. 

اجلنا�ض ناق�ض، والطب��اق واملقابلة، كما املقارنة واملفا�صلة ل اأثر لهما، 

حتى ول وجوب..

ففي املا�صي الغاب��ر، كان للخيول العربية الأ�صيلة كرامتها، وعزوتها 

م��ن الب�رس.. فمن اأجل �صباِق »داح�ض والغراء« الإ�صراتيجي.. �صطر التاريخ 

اأربع��ني عامًا من العداوة – الب��داوة – ا�صتعرت فيها نريان احلرب القبلية، 

ب��ني عب���ض وذبيان.. من غري اأن تنطفئ جذوته��ا.. فالتهمت �صحاياها من 

املقاتلني والأبري��اء ب�صيء من الرفعة وال�صفقة، اإذ كان فيها للميت حرمة، 

وللجري��ح حق ال�صت�صفاء على اجلارح، ولاأ�ص��ري مكانة ال�صيف، وللمروءة 

العربية - البدوية – دور، ولل�رسف الإن�صاين مو�صع، ولكلمة الرجال موقع، 

وللعهود واملواثيق احرام.. وكان الزمان.. زمن اجلاهلية، زمن عبادة اآلهة 

من )عدم( اأ�صنام!

لك��ن.. يف زمن الإل��ه الواحد.. »ل اإله اإّل اهلل« زمن الر�صالت، زمن العلم، 

الزم��ن احل���رسي، زم��ن العارب��ة، زمن القري��ة الكوني��ة.. اختل��ف امل�صهد، 

واختلف املوقف، واختلفت املقايي�ض واملعايري، ل �صيما ح�صارة »داع�ض« 

الت��ي ت�رسب عر�ض احلائط، ب��كل القيم والف�صائل التي ج��اء بها الإ�صام 

وم��ن �صبقه.. فهوؤلء ل يرع��ون الذمام، وقد �صهدت اأفعاله��م ال�صنيعة، على 

خروجهم على ما اأمر به اهلل واأو�صى، يف كتابه العزيز.. حتى ما يتحّلى به 

الإن�صان بالفطرة، هم يفتقرون اإليه.

التحري�صي��ة  م��ن ت�رسفاتك��م وخطابتك��م  فاللبن��اين �ص��اق �ص��دره 

الفّتاك��ة.. ولبنان ل طاقة له على احتمال املزيد م��ن اأوزاركم ورزايكم، يا 

رواد ح�ص��ارة الق��رن الواحد والع�رسين.. يا ج��اوزة ال�صهيونية، وخّدامها 

الأمن��اء.. فاأنت��م اأ�صّد خطراً على الوطن من تلك ال�صبكات التي مّت اكت�صافها، 

وقيل اإنها تعمل حل�صاب العدو!

اأنتم املم�صكون بزمام الأمور.. املتاعبون مب�صري الباد والعباد، عودوا 

اإىل ر�صدكم، اإىل �صمائركم.. اأن يبقى لبنان با حكومة ترعى �صوؤون الدولة.. 

وي�صتمر جمل�ض النواب معطًا عن ممار�صة دوره الت�رسيعي والرقابي، فتلك 

جرائ��م يحا�ص��ب عليها القان��ون، واإذا م��ا تغا�صى القانون ع��ن املحا�صبة 

، فاإن ال�صمائ��ر ال�صنينة بالوطن واإن�صانه ل��ن ت�صكت و�صتحا�صب،  اأو ق���رسّ

فق��د بلغ ال�صتخفاف بعقول النا���ض، ومقدرات الوطن و�صجاتكم ما عادت 

لتت�صع املزيد من ماآثركم الآثمة.. فلعنة الأجيال �صرافقكم مدى الدهر..

في��ا داع�ض الفكر الهدام.. ُقْل اهلل حق، الوطن ح��ق، واإن�صانه حق، ومتّرد 

عل��ى الإرادات امل�رسبلة حّريتك، املكّبلة يديك، اململية عليك القرار.. عد اإىل 

ج��ادة ال�صواب.. ُمدَّ يدي��ك بعد فكاكها اإىل ال�رسي��ك وانخرط معه يف حواٍر 

مو�صوعي بناء، ُيعيد للدولة هيبتها، ولل�صعب ثقته بك..

فلبن��ان ما عاد ليتحمل تداعيات »داح�ض والغراء«، وحماكم التفتي�ض، 

واجته��ادات وروؤى وفت��اوى »داع�ض«، و�صواهم من النح��ل والبدع �صنيعة 

ال�صهيونية، التي تقرف اأب�صع اجلرائم الإن�صانية با�صم الدين حينًا، وبا�صم 

العوملة اأحيانًا.. فبئ�ض احل�صارة التي نعي�ض وبع�ض الإن�صان الذي نعاي�ض.
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برباعته���م  ال�ص���ينيون  ُيع���رف 

واجنرافهم نحو العمل والت�صنيع، ولعل 

ذلك ما �صمح لل�ص���ن بالدرجة الأوىل 

بغزو العامل ب�ص���ناعاتها و�صادراتها، 

لكن ما ل ميكن تنا�ص���يه على الإطالق، 

اأن ال�ص���ن مل تكن لتحق���ق هذا النمو 

القت�ص���ادي الكبري الذي حققته لو مل 

يتاأمن لها �ص���وق عامل���ي، وذلك جراء 

النظام القت�ص���ادي ال���دويل املفتوح، 

الذي دعمته الوليات املتحدة وتعاين 

من تبعاته الي���وم، وبالتايل رغم اأنها 

تعترب وا�ص���نطن العدو واملناف�س الأول 

لها، اإل اأن الوليات املتحدة اأ�ص���همت 

قلياًل يف بروز ال�ص���ن على ال�ص���احة 

العاملية، واإن ب�صكل غري مبا�رش.

الآن لدى بكن �ص���بب وجيه لكي 

ت�ص���عر بالقلق، فالنظام املفتوح الذي 

دعمته وا�صنطن قد يتقل�س بالنظر اإىل 

امل�ص���كالت القت�ص���ادية التي تع�صف 

بالوليات املتح���دة، والتي قد تدفعها 

اإىل اتخ���اذ تدابري وقائي���ة واحتزارية 

منغلقة.

اأ�صفرت الأزمة املالية احلادة التي 

ع�صفت بوا�صنطن ودفعت بها اإىل اإغالق 

احلكومة ب�ص���كل موؤق���ت، عن تداعيات 

القت�ص���اد  على  �ص���لبية  اقت�ص���ادية 

ال�ص���يني جراء تاأثر القت�صاد العاملي 

ككل بالأزم���ة الأمريكي���ة، وقد وجهت 

ال�ص���ن ر�ص���الة حادة اإىل الأمريكين 

م�ص���توى  اإىل  الرتق���اء  ب����رشورة 

م�صوؤولياتهم العاملية. 

تداعيات كثرية

اأوباما  ا�ص���طر  اإغ���الق احلكومة 

اإىل اإلغ���اء م�ص���اركته يف قمة منتدى 

التعاون القت�ص���ادي لآ�صيا واملحيط 

الهادئ يف بايل، واأي�صًا يف قمة �رشق 

اآ�ص���يا يف بروناي، حي���ث اإن غيابه 

عن هذه املنتدي���ات العاملية املهمة 

واملهزلة املالية التي تدور ف�ص���ولها 

يف وا�صنطن، من �صاأنها اأن تهدد الثقة 

يف ثق���ل الإدارة الأمريكية الظهور يف 

املنتديات يف هذا اجل���زء من العامل 

له اأهميته الق�صوى، اإل اأن اأوباما ترك 

املن�ص���ة للرئي�س ال�صيني ت�صي جن 

بينغ.

م���ن جانبه، وجد ت�ص���ي نف�ص���ه 

ب�ص���اأن اجتاهات  مع خماوف ع���دة 

القلق  م�ص���در  الأمريكية،  ال�صيا�ص���ة 

الأكرث اإحلاحًا بالن�ص���بة لبكن هو اأن 

اجلمود الذي طال اأمده يف وا�ص���نطن 

اإىل  الأمريك���ي  القت�ص���اد  �ص���يعيد 

الركود، ويجعل الأ�صواق يف حالة من 

الفو�ص���ى، فاإذا مل ت�ص���تطع الوليات 

املتحدة التي متل���ك عملة الحتياط 

يف العامل دفع فواتريها وديونها يف 

الوقت املحدد، فما هو م�صري م�صتقبل 

النظام املايل العاملي؟ كل ذلك يعني 

اأن ال�ص���ن لن تنجو ب�ص���هولة جراء 

ف�ص���ل الوليات املتح���دة يف الإيفاء 

بالتزاماته���ا املالي���ة، اإذ تربطها بها 

م�صالح مالية عدة.

دين ال�صن

ال�ص����يء الث����اين ال����ذي ي�ص����بب 

اإزعاجًا لبكن هو اأن ا�ص����تمرار �صعف 

ال����دولر يت�ص����بب يف تخفي�س قيمة 

الكم الهائ����ل من دين ال�ص����ن على 

ال�ص����ن  الوليات املتحدة، وحتتفظ 

تقرتب  اأمريكي����ة  خزان����ة  ب�ص����ندات 

قيمتها من 1.3 ترليون دولر اأمريكي 

يف متوز من العام 2013، ما يجعلها 

يف اأعل����ى القائم����ة الدولية يف هذا 

اخل�صو�س قبل اليابان، وي�صكو الكثري 

من امل�ص����وؤولن ال�ص����ينين منذ مدة 

طويلة من اأن ديون الوليات املتحدة 

اأ�ص����ابها الت�صخم، و�صارت تنقل ثقل 

تكيفه����ا القت�ص����ادي عل����ى البلدان 

التي حتتفظ بقدر كب����ري من الدولر، 

هناك القلي����ل الذي ميكن اأن تقوم به 

الولي����ات املتحدة حي����ال هذا الأمر، 

وترد الوليات املتحدة على مثل هذه 

ال�صكاوى بهز كتفيها وقولها، اإنها مل 

تطلب من بكن �رشاء ديون الوليات 

املتحدة، بل اإن ال�صن فعلت ذلك من 

تلقاء نف�ص����ها، ظنًا منها اأنها ت�صرتي 

ورقة �صغط على الأمريكين.

لك����ن لعل اأكرب تهديد ت�ص����عر به 

ال�ص����ن هو م����ن التح����ول املتوقع 

املتح����دة  الولي����ات  �صيا�ص����ة  يف 

والتبادل  القت�ص����ادي  ال�صعيد  على 

التجاري، وهو التح����ول الذي يجعل 

الولي����ات املتحدة تتحول من دورها 

ك�ص����امنة لأنظم����ة تب����ادل متعددة 

التجارة  نحو  والجتاه����ات  الأطراف 

التف�ص����يلية مع حتالفات �صغرية من 

اأ�ص����دقائها، اأي اأنها �صتبني حتالفات 

اقت�ص����ادية وجتارية بدًل من �صيا�صة 

ال�ص����وق املفتوح، وهذا يعني ارتداد 

وا�ص����نطن عن النظام الليربايل الذي 

تبنته بعد احل����رب العاملية الثانية 

املفتوح  القت�ص����ادي  النظ����ام  وعن 

الذي خ����دم ال�ص����ن اإىل ح����د كبري، 

واأ�صهم يف منوها وطفرتها ال�صناعية 

والإنتاجية.

لذلك فاإن وا�ص����نطن لن ترتدد يف 

بن����اء حتالفات جتارية واقت�ص����ادية 

حم����ددة لتنق����ذ اقت�ص����ادها، بغ�س 

النظر عما ميكن اأن ي�ص����فر عنه ذلك 

من تداعي����ات �ص����لبية للغاية على 

القت�صادات النا�صئة.

النظام املفتوح

الوليات املتحدة  اأن  �ص���حيح 

كان���ت اأول م���ن ن���ادى بالنظ���ام 

اإىل  القت�ص���ادي املفتوح و�ص���عى 

تكري�صه عامليًا، اإل اأن �صعود بقية 

ال���دول قد عكر �ص���فو العالقة بن 

م�صالح الوليات املتحدة وتوفريها 

الب�ص���ائع يف الع���امل بحيث برز 

مناف�صون لها، ال�صن الآن على ما 

يبدو اأ�ص���بحت مهياأة لت�صبح اأكرب 

اقت�ص���اد يف العامل، ولكن مل يكن 

�صمن خطة لعبة ما بعد احلرب اأن 

الوليات  تتحدى دولة م���ا هيمنة 

وا�ص���نطن  لذلك وجدت  املتح���دة، 

نف�ص���ها يف حتد مبا�رش ومناف�ص���ة 

قوية مع ال�ص���ن، وهو ما مل يكن 

باحل�صبان.

ولهذا ال�ص���بب �صارت الوليات 

املتحدة ت�ص���تبدل تعددية ما بعد 

بالتجارة  الثانية،  العاملية  احلرب 

ال�صتثمارية  وال�صفقات  التف�صيلية 

مع دول تفكر مبنطقها نف�صه. وهذا 

يعن���ي تهمي�س ترتيب���ات جتارية 

�ص���املة ودولية ل�ص���الح �صفقات 

ثنائية واإقليمية تبدو فيها امل�صالح 

الأمريكية وا�صحة جداً.

ينبغي اأن ت�ص���عر بكن بالقلق، 

حيث اإن عدم ال�صتقرار اجلاري يف 

وا�صنطن على املدى الق�صري، �صيوؤثر 

على الرخاء امل�ص���تدام يف ال�صن، 

الوليات املتحدة �صت�ص���عى  اإن  اإذ 

اإىل حتقيق م�ص���احلها اأوًل واإن كان 

ذل���ك يعني التخل���ي تدريجيًا عن 

�صيا�ص���ة ال�ص���وق املفتوح املتعدد 

الأط���راف، وم���ن دون دعم قوي من 

الولي���ات املتح���دة، ف���اإن النظام 

املتع���دد الأطراف �ص���يقع يف مزيد 

م���ن املتاعب، و�صتف�ص���ح العوملة 

اأم���ام التفت���ت والت�رشذم،  املجال 

ال�ص���ن؛ التي تعترب اأكرب الرابحن 

�ص���تكون  اللي���ربايل،  النظ���ام  من 

اخلا����رش الأكرب من زواله، اإذ اإن ذلك 

يعني خ�ص���ارة الكثري من الأ�صواق 

واللتزامات والعقود، مما �صينعك�س 

ب�ص���كل مبا�رش على معدلت النمو 

الت���ي  ال�ص���ن  يف  القت�ص���ادي 

�صترتاجع حتمًا واإىل م�صتويات غري 

م�صبوقة.

انطالقًا من هن���ا، حتاول بكن 

اليوم اإيجاد احللول والبدائل، وهي 

تنتقد ما يقوم به الأمريكين طبعًا 

لأنه لي�س يف �صاحلها على الإطالق.

قوة وا�صنطن

يف الوق���ت ال���ذي تنح�رش قدرة 

الوليات املتح���دة يف توفري الأمن 

للنظام العامل���ي، فاإنها يف الوقت 

نف�صه تتبنى وجهة نظر اأكرث تطرفًا 

ب�ص���اأن دورها يف حماي���ة النظام 

املفت���وح، وه���ي لن  القت�ص���ادي 

تتوان���ى عن �رشب ه���ذا النظام اأو 

حتجيم���ه لكي تتمكن م���ن حماية 

اقت�صادها ونظامها املايل املتدهور.

اأوقات  اأ�ص���واأ  الأي���ام هي  هذه 

الق���وة والهيب���ًة الأمريكي���ة، اإذ اإن 

تردد اأوباما حيال �صورية وتراجعه 

ع���ن ال�رشب���ة مذعوراً، ف�ص���اًل عن 

مع  لإج���راء حمادثات  ا�ص���تعداده 

اإي���ران، جع���ل حلف���اء الولي���ات 

املتح���دة التقليدي���ن م���ن العرب 

يعتملون بالغ�صب، ويف الوقت ذاته 

اخت���ارت تركيا نظ���ام دفاع جوي 

�ص���ينيًا بدًل من الأمريك���ي، بينما 

هاجم رئي�س الوزراء »الإ�رشائيلي«، 

بنيامن نتنياهو، الرئي�س الأمريكي، 

ب�ص���بب مرونته املبال���غ فيها مع 

الإيراني���ن، هذه الدول لديها الكثري 

من الأ�صباب اليوم التي تدفعها اإىل 

البتعاد عن وا�ص���نطن، علمًا اأنه مل 

ي�ص���ل عدم ثقة ال�رشق الأو�صط يف 

الوليات املتحدة يومًا من الأيام ما 

و�صل اإليه احلال يف الوقت الراهن، 

لذلك فاإن الوليات املتحدة �صتعمل 

تاليًا على تعزيز هيبتها ومكانتها 

حتى ل ت�صمح لل�صن ولدول اأخرى 

بالتفوق عليها.

هنا مرت�صى
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4
المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد

المواقف الوطنية الكبرى.. وحقوق المسلمين قبل االستقالل 
مع ا�ص���تالم مفتي اجلمهورية الأكرب ال�ص���يخ 

حمم���د توفيق خالد مهام الإفت���اء يف اجلمهورية 

اللبنانية، بداأت عملية حتديث وتطوير وا�صعة يف 

�ص���تى النواحي الإدارية والعمرانية والدينية، ففي 

اأيام العهد العثماين مل يك���ن لالإفتاء جهاز اإداري 

كما هو احلال اجلاري اليوم، بل كان من�صب الإفتاء 

قا����رشاً على �ص���خ�س املفتي بال���ذات، ولذلك مل 

يع���رف عن املفتن يف العهد املذكور اأنهم اتخذوا 

لأنف�صهم مكاتب خا�صة ملزاولة اأعمالهم على نحو 

م���ا هو معروف الآن، ب���ل كان املفتي اآنذاك يالزم 

بيته، حيث ي�ص���تقبل اأ�ص���حاب احلاجات كما لو 

كانوا من الزوار العادين، حتى اأن�صاأ املفتي الأكرب 

للجمهورية ال�ص���يخ حممد توفيق خالد مبنى دار 

الفتوى الذي ما زال موجوداً لهذا التاريخ.

فلما انتهى الإفتاء اإىل ال�ص���يخ حممد توفيق 

خالد جعل مكتبه يف الغرف���ة التي حتولت فيما 

بعد اإىل ما �صمي بالبهو - اأي ال�صالون - وما زال 

هذا البهو موجوداً حتى اليوم، وكان املفتي خالد 

يداوم فيه كما كان ي�صتعمله ل�صتقبال كبار الزوار 

الذين كانوا يجاملون امل�ص���لمن يف املنا�ص���بات 

الدينية مثل عيدي الأ�صحى والفطر وذكرى املولد 

النبوي ال�رشيف وراأ�س ال�صنة الهجرية..

وب�صكل عام، فاإن هناك اإجماعًا على اأن مفتي 

اجلمهورية الأكرب ال�ص���يخ حممد توفيق خالد كان 

عاملًا م�ص���هوداً له ب�صعة الأفق والطالع والأ�صالة 

بالعل���وم العربية، كان يرجع اإليه النا�س يف علم 

الفرائ�س )اأي علم املواريث والرتكات والو�ص���ايا(، 

كما ترك ب�ص���ماته العميقة عل���ى تاريخ احلركة 

الوطني���ة يف ه���ذا البلد وذلك من خ���الل تعاونه 

الوثي���ق مع الزعيم الوطني ريا�س ال�ص���لح الذي 

يدي���ن له لبن���ان بتحرره من النتداب الفرن�ص���ي 

واعرتاف العامل با�ص���تقالله على اأثر اأحداث �صنة 

.1943
من���ذ اللحظة الأوىل لت�ص���لمه مه���ام الإفتاء، 

وبحكم موقعه الإ�ص���المي القي���ادي اأظهر املفتي 

ال�ص���يخ حممد توفيق خالد مواقف قومية ووطنية 

كربى ت�ص���جل يف ال�ص���جل الوطني امل�رشّف لهذه 

ال�صخ�صية الكبرية يف التاريخ الوطني.

ولكونه اأول مفت للجمهورية اللبنانية، برزت 

بداية لدور اآخر يت���وله املفتون، فاملفتي مل يعد 

فقط رئي�صًا للدين كما يف ال�صابق حن كان اللقب 

مق�صوراً على »مفتي بريوت« واأ�صبح الدور قيادة 

الطائفة الإ�ص���المية.. واأ�ص���بح الدور التعبري عن 

رغائب الطائفة.. وكذلك الدفاع عن حقوقها..

وقد ا�ص���تطاع املفتي حمم���د توفيق خالد اأن 

يكون ذلك القيادي واملدافع بحكمة عن املظلوم.

واعتداد �صماحة مفتي اجلمهورية الأكرب بدينه 

وعمله وداأبه لتكون دار الفتوى �صاحبة راأي مقرر 

يف التطورات، وقوة �صخ�ص���ية، فر�ص���ت على اأي 

م�ص���وؤول فرن�صي ياأتي اإىل لبنان يف زمن النتداب 

الفرن�ص���ي اأن ي���زوره يف منزله ويق���ف على راأيه 

وموقفه، مما جعل دار الفت���وى املكان الذي ل بد 

منه يف القرار ال�صيا�صي اللبناين.

ومنذ اللحظة الأوىل لبداية معارك ال�صتقالل، 

كان���ت وقفات املفتي ال�ص���يخ حممد توفيق خالد 

وا�ص���حة وهادئة اإمنا ثابت���ة ومنطقية.. فقد كان 

ل بد يف تلك الفرتة من مواجهة تيارات م�ص���ادة 

كانت تعم���ل لكي تظهر اأن الثورة �ص���د فرن�ص���ا 

هي ثورة اإ�ص���المية.. وكان على امل�صلمن اآنئذ اأن 

يواجهوا التيارات ويفهموا فرن�ص���ا اأن الثورة هي 

ثورة وطنية.. ثورة من اأجل ال�صتقالل التام، وهي 

رغبة امل�صلمن منذ العام 1936، رغبة عرّبت عنها 

مذكرة وجهها �صماحة املفتي حممد توفيق خالد 

اإىل الرئي�س اإميل اإده يف ذلك الوقت رداً على طلب 

الرئي�س معرفة راأي الطائفة الإ�صالمية يف معاهدة 

1936 بن فرن�صا ولبنان.
وق���د جاء يف ن�س الر�ص���الة التي وجهها اإىل 

رئي����س اجلمهورية اإمي���ل اإده يف 9 متوز 1936 ما 

ياأتي: »يا �صاحب الفخامة، لقد طلبت مني، ب�صفة 

كوين رئي�صًا للطائفة الإ�صالمية يف لبنان اأن اأعر�س 

راأي امل�ص���لمن يف الد�ص���تور، ويف املعاهدة التي 

�صتعقد بن فرن�صا ولبنان، فعطفًا على حمادثتنا 

ال�صفهية التي جرت يف 16 متوز 1936 وجوابًا على 

طلب فخامتكم يل فاإنني اأعر�س ما ياأتي:

بعد اأن اجتمعُت بوجهاء امل�صلمن يف اأنحاء 

لبنان جميعًا، وحتدثت اإليهم واأخذت اآراءهم بدا يل 

اأن رغبة امل�صلمن يف لبنان تتلخ�س يف ما يلي:

اأوًل: ال�صتقالل التام.

ثانيًا: ال�صيادة القومية العربية. 

ثالثًا: الوحدة ال�صورية بطريق ال�صتفتاء.

وتف�ص���لوا يا �ص���احب الفخامة بقبول فائق 

احرتامي.

يف 19 متوز 1936.

وعار�س �ص���ماحة مفتي اجلمهورية ال�ص���يخ 

حممد توفيق خالد يف العام 1938 ب�ص���دة قانون 

الأحوال ال�صخ�ص���ية لالنتداب الفرن�صي، رقم 60 

ال�ص���ادر بتاريخ 13 اآذار 1936 واملعدل لق�صم من 

مواده بالقرار رقم 146 ال�صادر بتاريخ 18 ت�رشين 
الأول م���ن الع���ام 1938، فقاد اجتماع���ًا لهيئة 

علماء امل�صلمن يف مطلع �صهر �صباط من العام 

1939، مت التداول خالله بهذا القرار وما اتخذ من 
خطوات واحتجاجات ملنع تطبيقه واأ�ص���درت يف 

ختام الجتماع بيانًا جاء فيه:

»احلمد هلل وكفى و�ص���الم على عباده الذين 

ا�ص���طفى، اأما بعد فاإن هيئ���ة العلماء يف لبنان 

قد اطلعت على ما اأ�ص���درته املفو�ص���ية العليا 

من الن�رشة الر�ص���مية من نظام الطوائف برقم 60 

وتاريخ 13 اآذار �ص���نة 1936 والقرار املعّدل لق�صم 

من مواده ال�صادرة برقم 146 وتاريخ 18 ت�رشين 

الث���اين 1938، فوج���دت يف �ص���منها من �رشيح 

املخالفة للقراآن الكرمي و�ص���حيح ال�صنة النبوية 

م���ا يجب على كل م�ص���لم اأن يكافح دون حتققه 

فراأت تلك الهيئة الإ�صالمية اأن تذيع للمالأ:

اأوًل: كتاب �صماحة املفتي الأكرب للجمهورية 

اللبناني���ة اإىل املفو����س ال�ص���امي للجمهورية 

الفرن�صية يف �صورية ولبنان.

ثانيًا: نداء هيئة علماء امل�صلمن.

ثالث���ا: كتاب �ص���ماحة املفت���ي اإىل املفت�س 

العام ملراقبة الأوقاف وال�صجل العقاري.

رابعًا: مذكرة هيئة العلماء.

كتاب املفتي الأكرب للجمهورية اللبنانية.

وج���اء يف كت���اب �ص���ماحة املفت���ي الأكرب 

للجمهوري���ة اللبناني���ة اإىل املفو�س ال�ص���امي 

الفرن�صي ما ياأتي:

اإىل ح����رشة املفو�س ال�ص���امي للجمهورية 

الفرن�صية يف �ص���ورية ولبنان اأرفع لكم احتجاج 

الطائفة الإ�ص���المية يف لبنان على القرار رقم 60 

امل���وؤرخ يف 13 اآذار 1936 واملع���دل بالقرار رقم 

146 تاريخ 18 ت�رشين الثاين 1938 الذي اأ�صدرته 
املفو�ص���ية العليا كي يعمل ب���ه نظامًا لالأحوال 

ال�صخ�صية.

اإن امل�ص���لمن يجدون اأن يف هذا القرار كثرياً 

من املخالف���ات الأ�صا�ص���ية ل�رشيعته���م الغراء 

ولتقاليدهم  الدينية ونحن نوجز هذه املخالفات 

مبا يلي:

اأوًل: اإن امل���ادة 11 م���ن الق���رار 60 اأباحت 

للم�ص���لم اأن يعتنق دينًا غري دينه وهذا خمالف 

لقول���ه تعاىل يف القراآن الكرمي: {ومن يتبع غري 

الإ�صالم دينًا فلن يقبل منه}، فكانت هذه املادة 

م�صادمة للقراآن الذي هو اأ�صا�س الدين الإ�صالمي، 

واأما حرية ال�صمري التي �صمنتها الدولة املنتدبة 

للجميع يف امل���ادة 8 من �ص���ك النتداب، فهي 

احلرية التي �صمنت معها القيام بجميع ال�صعائر 

الديني���ة التي حتظر عليه ذلك فق���د وفى القرار 

يف هذه املادة ب�صمان حرية ولكنه اأخّل بحرية 

اأخ���رى هي من نف�س الدين واحل���ال اأن املادة 8 

من �ص���ك النتداب توجب �ص���مان احلريتن ول 

يكون ه���ذا اإل ب�ص���مانتها لكل اأح���د اأن يتمتع 

بدينه دون اأن يكون هناك �صلطة ظاهرة اأو خفية 

حتمل���ه على اعتناق دين معن كما كان يقع يف 

القرون الو�ص���طى، واإن القراآن الكرمي �رشح بهذه 

النظري���ة يف قوله تعاىل: {ل اإكراه يف الدين قد 

تبن الر�صد من الغي} واأما ق�صية اختيار املرء 

دين���ًا غري دينه فتلك مما يرجع اإىل �ص���كل اإدارة 

الطوائف اإن كانت تبيح الإدارة الطائفية له ذلك 

اأو ل تبيحه واملادة 9 من ال�ص���ك جعلت الدولة 

املنتدب���ة متتنع عن التدخ���ل يف اإدارة الطوائف 

وقد تبن م���ن الن�س الق���راآين اأن اإدارة الطائفة 

الإ�صالمية و�ص���عائرها ل تبيح للم�صلم اأن يرتك 

دينه.

ثاني���ًا: اإن امل���ادة 2 من الق���رار 146 جعلت 

الأولد القا�رشي���ن عن���د ت���رك كال الزوج���ن اأو 

اأحدهم���ا طائفته تابع���ن حال���ة والدهم وهذا 

يف�ص���ي اإىل خمالفة اأحكام �رشيعتنا الغراء التي 

تقوم م�ص���احلنا املادية والأدبية على تطبيقها 

تطبيق���ًا تامًا، اإذ الولد القا�رش يتبع امل�ص���لم من 

اأبويه ويبقى م�صلمًا اإذا ارتد اأبواه.

ثالثًا: اإن املادة 23 م���ن القرار 146 �رشّحت 

ب���اأن اأحد الزوجن اإذا ت���رك طائفته بقي الزواج 

وال�ص���كوك املتعلقة بنظام الأحوال ال�صخ�ص���ية 

خا�صعة للقانون الذي احتفل مبوجبه الزواج.

وهذه املادة تخالف اأحكام الدين الإ�ص���المي 

لأن الزواج غري امل�ص���لم اإذا اعتنق الإ�ص���الم ملك 

من اأحواله ال�صخ�صية ما ميلكه امل�صلمون و�صار 

خا�ص���عًا لأحكام دينه اجلدي���د الواجب احرتام 

�صعائره مبقت�صى �ص���ك النتداب، والزوجية غري 

امل�صلمة اإذا دخلت الإ�صالم ل تبقى زوجة لزوجها 

غري امل�صلم، فالإ�ص���الم يعترب امل�صلم م�صلمًا يف 

اأحواله ال�صخ�صية، ول يعترب غري امل�صلم م�صلمًا 

فيها بتات���ًا، فامل�ص���لم اإذا اعتنق غ���ري دينه اأو 

امل�ص���لمة اإذا فعلت ذلك فقد انحلت عقدة النكاح 

بينهم���ا يف الوجهن ولي�س لأح���د منهما عندئذ 

ن�صيب من اأحوال امل�ص���لمن ال�صخ�صية فاملادة 

املبح���وث فيها كما اأنها خمالف���ة لأحكام الدين 

الإ�صالمي ت�صادم اأي�ص���ًا حرية القيام بال�صعائر 

الدينية لأنها حتمل الأ�صخا�س على اتباع �رشائع 

غري �رشائعها.

رابعًا: ن�ص���ت املادة 24 ب���اأن الزوج الذي 

عقد وفقًا لقانون ل يخ�ص���ع ل���ه اأحد الطرفن 

هو ملغى ف�ص���ملت هذه املادة به���ذا الن�س اأن 

امل�ص���لم اإذا عقد على م�ص���يحية يعد هذا العقد 

ملغى واحلال اأن هذا العقد هو عقد �صحيح يف 

نظر ال�رشع الإ�ص���المي ول ميكن للم�ص���لمن اأن 

يعدوه ملغًى.

خام�ص���ًا: اإن املادة 26 م���ن القرار 146 رتبت 

عقوب���ات على من يخالف اأحكام القرار امل�ص���ار 

اإليه، فالقا�ص���ي ال�رشعي امل�صلم اإذا حكم باتباع 

الأولد امل�ص���لمة من اأبويه���م اأو اإذا حكم باأحكام 

امل�ص���لمن على من �صار م�ص���لمًا من الزوجن، 

يكون مبقت�ص���ى هذه املادة هدفًا للعقاب، وهذا 

مناف للحرية يف ممار�صة ال�صوؤون الدينية واإكراه 

للم�صلم اأن يتبع �رشيعة غري �رشيعته يف اأحواله 

ال�صخ�صية.

�صاد�صًا: اإن املادة 4 من القرار 60 القائلة باأن 

على كل طائفة من هذه الطوائف للح�ص���ول على 

ه���ذا العرتاف اأن يعر�س للفح�س على ال�ص���لطة 

احلكومي���ة نظامًا اإلخ.. هي مبهمة وميكن اأن يراد 

به���ا الطوائف ال���وارد ذكرها يف امل���ادة الثالثة 

وامل���ادة الأوىل فنطلب اأن ُي�ص���تثنى من ن�ص���ها 

الطوائ���ف املذك���ورة يف املادة الأوىل ب�ص���ورة 

�رشيحة.

يتبع

اإعداد: اأحمد زين الدين
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تبح����ث الكثري من الن�س����اء عن 

ال�س����فات التي يحبه����ا الرجل يف 

املراأة، رمبا لتحظى بحّب من تريد، 

واإليكم نظرة على اأهم ال�سفات التي 

يع�سقها الرجل يف املراأة:

الرج����ال  ال�س����ادقة:  امل����راأة 

الن�س����اء  يحرتم����ون  احلقيقي����ون 

ه����م  احلقيق����ة  ويف  ال�س����ادقات، 

التي متتلك  يبحثون عنهن، فاملراأة 

القدرة على اأن تتحدث ب�سكل مفتوح 

و�سادق عما تريده هي املراأة التي 

ميكنها اأن تو�ّس����ح ب�س����كل جيد ما 

الذي ت�س����عر وال ت�س����عر ب����ه، ففي 

عامل مليء بالتفاعل ال�س����طحي قد 

تكون �رصاحتِك �سيئًا منع�سًا وجيداً 

بالن�سبة اإليه.

التعاطف ومعرفه االآخرين: هناك 

العدي����د من احلاالت الت����ي ال يريد 

فيها الرج����ل بال�����رصورة اأن يكون 

على حق، بل يريد بكل ب�س����اطة اأن 

يتم فهمه، وهذا اأمر ال باأ�س به، ومع 

ذل����ك، اإذا كان مبق����دورك يف داخلك 

اأن تتفهمي اأن ل����ه منظوراً خمتلفًا، 

واأن حتاويل اأن تري احلياة من وجه 

نظره، ف�سيكون ممتّنًا لك للأبد، وهذا 

�سيدفعه اإىل فعل املْثل معك.

القب����ول: اأ�س����واأ �س����يء ميكن����ك 

فعل����ه هو اأن حتكم����ي على الرجل، 

خ�سو�سًا اإذا تعلّق االأمر بحياته يف 

املا�س����ي قبل اأن يتعرف اإليك، فهو 

ال يطل����ب منك الغفران، بل ي�س����عى 

فقط للح�س����ول على موافقتك، واإذا 

�س����ار مرتاحًا الإف�ساء ما كان عليه 

يف املا�سي، فلن ت�س����طري اأبداً اإىل 

تخمني ال�سخ�سية التي هو عليها.

ثقة املراأة به: اإذا ا�ستطاع الرجل 

اأن يثبت اأن����ه جدير بالثقة، اإذاً ثقي 

به، فه����و يحت����اج اإىل اأن يعلم اأنك 

تثقني يف �سخ�س����يته وتوؤمنني بها، 

فهذا يقويه، وه����و ال يطلب منك اأن 

حتبيه ب�س����كل اأعمى، ولكن فقط ال 

تفرت�سي اأ�سياء كثرية حوله.

امل����راأة الباحثة عن هدف: بع�س 

الرجال الذين ياأملون الو�س����ول اإىل 

ه����دف ما يبحث����ون عن ام����راأة لها 

هدف اأي�س����ًا، فعلمه اأن لديك خططًا 

ال ت�س����مله، يجعله ذلك اأكرث انتباهًا 

اإليك، وي�س����األ عنك دومًا، لذا دعيه 

يعلم اأن هناك �سيئًا يف حياتك اأكرب 

منه.

�س����يدة املنزل: ال نق�سد بذلك اأن 

ترت����دي »مريل����ة« املطبخ وتطهي 

الطعام طوال اليوم، فالرجل يبحث 

ع����ن امراأه ميكنها اأن حتّول اأي منزل 

اإىل منزل عائل����ي دافئ، فهو يبحث 

عن امل����راأة التي مبقدوره����ا اإعطاء 

الت����وازن املطل����وب، وهو  حيات����ه 

يحتاج اأي�س����ًا اإىل االأمان، خ�سو�سًا 

عندما يتعلق االأمر مب�ساركة حياته 

اليومية معك.

املراأة الداعمة: كل رجل يحتاج اإىل 

نظام دعم، فهو يري���د منك اأن توؤمني 

به، فهناك ما يكفي من االنتقادات يف 

حياته، لذا فهو بحاجة اإىل دعمك له.

ك���وين معجبته وادعم���ي اأحلمه: 

اإذا اآمن���ت املراأة الت���ي متلك قلبه به، 

ف�س���يوؤدي ذلك به اإىل اأن ي�سبح رجًل 

اأف�سل.

املراأة  يع�س���ق  الرجل  التوا�س���ع: 

املتوا�س���عة، فهذا ي�س���مح ل���ه باأن 

يتخل���ى عن حذره، وي�س���اعده يف اأال 

ين�سغل ب�سكل كامل يف كيفية اإبهارها 

باملواعيد واالأ�سياء باهظة الثمن.

املراأة ذات االأ�س���ا�س القوي: يحب 

الرجل املراأة التي لها معايري، ويحبها 

اأكرث عندما تتم�س���ك بتل���ك املعايري 

وتلتزم بها، فاملعايري تعطيه �س���يئًا 

اإليه، فالرج���ال احلقيقيون ال  يتطلع 

ميانعون ذلك، بل اإن معايريك جتعلهم 

يحاولون اأن ي�سلوا اإىل م�ستواها. 

االأ�س���الة: يقدِّر الرجل املراأة التي 

تقول بال�س���بط ما ه���ي عليه طوال 

الوقت، فبقدر اإرادته اأن تكوين حنونة 

ومتفهمة، فه���و ال يريدك اأن تق�س���ي 

عليه، فهو يتمنى اأن ي�س���تطيع قراءة 

اأفكارك، لكنه ال ي�س���تطيع، لذا حتدثي 

عما بداخلك، و�سيحرتم ذلك ويقّدره.

املراأة القوية الن�س���يطة: كل النا�س 

التي تعمل  الن�سيطة،  االأ�سخا�س  حتب 

بكد يف اأي �س���يء تقوم به، وهذا ُيعترب 

�س���يئًا مث���رياً يف امل���راأة، ومثل تلك 

ال�س���فة تثري الرجل، بل ت�سجعه اأي�سًا 

على العمل ب�س���كل اأكرث جهداً لتحقيق 

اأحلمه وم�ساعيه.

رمي اخلياط

عـــــــــــالـــــــــم الــــمــــــــــــــرأة
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عة يبحث عنها الرجل في المرأة
َّ

صفات غير متوق

ُتعّد حوا�س الب�رص وال�شمع وال�شّم والتذّوق واللم�س 

اأه��م حوا���س الطف��ل التي تنمو من��ذ الي��وم الأول من 

ل عن اأه��م التطورات  ولدت��ه، وفيما يل��ي �رصح مف�شّ

يف مراحل منّو حوا�س الطفل:

حا�ش��ة الب���رص: ه��ذه احلا�ّش��ة م��ن اأق��ل احلوا�س 

اكتم��اًل عند ال��ولدة، ويكون منوها فيم��ا بعد ب�شكل 

بطيء يختلف عن بقّية احلوا�س، حيث ي�شتطيع الطفل 

يف الأ�شابي��ع الثالث��ة الأوىل م��ن عم��ره اأن يتحك��م 

باأع�شاب عينه يف تركيز النظر على الأج�شام الكبرية 

املتحركة، فهو ي�شتطيع اأن يرى والدته وهي تتحرك، 

والدليل على ذلك اأّنه يكّف عن البكاء اإذا اقرتبت منه.

ويف ال�شه��ر الراب��ع واخلام�س من عم��ره ي�شتطيع 

روؤي��ة الأ�شي��اء متو�شط��ة احلج��م وال�شغ��رية ن�شبيًا، 

والدلي��ل اأنه م��ا اإذا و�شعن��ا اأمامه مكعب��ات خ�شبية 

يح��اول الو�شول اإليها والتقاطها، اأما يف املرحلة ما 

بني ال�شهرْين ال�شابع والتا�شع في�شتطيع روؤية الأ�شياء 

ال�شغرية، حيث اإنه يحاول التقاط اأي ج�شم دقيق من 

على الأر�س، وميّيز الألوان.

- ال�شم��ع: امل��ادة ال�شائل��ة الت��ي توج��د يف قناة 

ا�شتاكيو�س عن��د الولدة متنع الطفل من اأي ا�شتجابة 

�شمعي��ة عند ولدت��ه مبا�رصة، فيكون اأ�شب��ه بالأ�شم، 

لك��ن بع��د زوال هذه املادة يب��داأ الطف��ل بال�شتجابة 

لالأ�شوات العالية والفجائية.

ووفقًا للخ��راء، ي�شتطيع الطفل يف الأيام الع�رصة 

الأوىل �شم��اع الأ�ش��وات، لكن��ه ل يفه��م مدلولها ول 

ينتب��ه اإىل م�شدره��ا، لكّنه يب��داأ بالتط��ّور مع الوقت 

وي�شبح من ال�شهل عليه ربط ال�شوت مع م�شدره.

- ال�ش��م: ل ت��وؤدي حا�ش��ة ال�ش��م وظيفته��ا ب�شكل 

طبيعي عند ال��ولدة، لكنها تتط��ور ب�رصعة، فنجد اأن 

الطف��ل يف ال�شن��ة الأوىل يتمتع بحا�شة �ش��م قوية، ل 

تختل��ف عن حا�شة البالغني، كما تظهر عليه عالمات 

��ح ���رصوره اأو ا�شمئ��زازه من اأي رائح��ة ي�شمها،  تو�شّ

وبني العامني الثاين والثالث تتبلور لديه هذه احلا�ّشة 

اأك��ر، حي��ث ي�شتطيع اأن مييز وبو�ش��وح بني الرائحة 

العطرة والرائحة الكريهة.  

- الت��ذوق: اأثبت��ت املالحظات الت��ي اأُجريت على 

الأطف��ال يف الأيام الأوىل اأنه ينف��ر من الأطعمة مرة 

امل��ذاق اأو املاحلة، بينما ُيقبل عل��ى الأطعمة احللوة، 

م��ن هنا يتب��ني اأن حا�ش��ة التذوق عن��د الطفل، تعمل 

ب�شكل طبيعي منذ الولدة، اإل اأنها تتاأثر بالتعلم.

- اّللم�س: ت��كاد حا�شة اللم�س تكون اأكر احلوا�س 

الت��ي تعمل بدرج��ة قريبة م��ن التكامل بع��د الولدة 

مبا���رصة، والدلي��ل عل��ى ذل��ك اأن��ه اإذا و�شع��ت الأم 

اإ�شبعها عل��ى فم الطفل، ي�شتجيب مبا���رصة باأن يبداأ 

بحرك��ة المت�شا���س، واإذا مل�ش��ت جفني��ه يغم���س 

عينيه، كذلك الإح�شا�س ب��الأمل، فهو ي�شعر بالأمل منذ 

الأ�شابيع الأوىل من خالل �رصاخه وبكائه اأحيانًا.

وب�ش��كل عام ف��اإن مراحل منو حوا���س الطفل متر 

ب�ش��ورة �رصيع��ة، وي�شب��ح عن��ده يف �شنوات��ه الأوىل 

ا�شتجابة دقيقة لكافة حوا�شه.

• لباقات ا�ستعمال املظلّة
اإ�شافًة اإىل اختيارك املظّلة املتينة، زاهية 

الألوان اأو املميزة، عليك اأن ت�شريي ح�شب دليل 

الإتيكيت وحترتمي قواعده يف هذا ال�شياق.

- اخت��اري املظّل��ة الت��ي تنا�شبك حجم��ًا، اأي 

تل��ك الت��ي ت�شتطيع��ني التحّكم به��ا وال�شيطرة 

عليه��ا خ��الل ا�شتعمالها، وجتدين له��ا مكانًا 

ت�شعينها فيه حني ت�شتغنني عن خدماتها.

- التفت��ي ميينًا وي�شاراً قبل فت��ح املظّلة، كي 

تتاأّك��دي اأن م��ا م��ن �شحي��ة ملظلت��ك �شت�شقط 

م��ن حول��ك، واأّنك يف م��كان ي�شتوع��ب ِقْطرها 

مفتوحًا.

- ارفع��ي مظلتك اأو اخف�شيه��ا ب�شكل يتنا�شب 

م��ع امل��اّرة م��ن حول��ك، وك��ي ل ت�شطدم��ي 

مبظالته��م، ك��وين حا���رصة لتعدي��ل ارتف��اع 

مظلتك احرتامًا لالآخرين.  

- اأغلق��ي املظّلة قبل الدخ��ول اإىل مكان مغلق 

اأو اإىل مبن��ى تق�شدين��ه، وقب��ل ال�شع��ود اإىل 

و�شائل النقل امل�شرتك.

الأماك��ن  يف  مظلت��ك  �شع��ي  الداخ��ل،  يف   -

املخ�ش�ش��ة له��ا، واحر�ش��ي عل��ى األ تبلل��ي 

املكان بها.

- ح��ني حتملينها مغلقة، حافظي على مظلتك 

بال�شكل الأفقي، فهي لي�شت اآلة حادة خم�ش�شة 

للهجوم على الآخرين.

• اآداب غ�سل الوجه
رغ��م بديهي��ة غ�شل الوج��ه يومي��ًا، والتي 

قلي��اًل ما نفّك��ر يف اخلطوات الت��ي ت�شبق هذه 

اأن  تع��ريف  اأن  علي��ك  تتبعه��ا،  اأو  اللحظ��ات 

لتنظيف وجهك قواعد واأ�شوًل.

- بع��د ال�شتيق��اظ م��ن فرا�ش��ك مبا�رصة، 

وبع��د تنظيف اأ�شنانك، عليك اأن تغ�شلي وجهك 

وتزيل��ي تر�ّشب��ات الليل م��ن زي��وت اأو لعاب، 

احر�ش��ي اأي�ش��ًا اأن يك��ون الغ�ش��ول ذا رائح��ة 

طيب��ة، واأن ت�شتعمل��ي من�شف��ة نظيف��ة ك��ي ل 

ت�شيء اإىل رائحة وجهك.

- لي���س غ�ش��ل الوجه حكراً عل��ى ال�شباح، 

حلظ��ة  اأي  يف  بنظافت��ه  با�شتهت��ارك  لأّن��ك 

م��ن النه��ار تكونني ق��د خرق��ت اآداب النظافة 

ْون هذه القاعدة، احتفظي يف  ال�شخ�شية، ول�شَ

حقيبتك مبناديل تنظيف الوجه كي تزيلي اأي 

زيوت اأو تلّوثات.  

- بقايا املاكياج من يوم اىل اآخر، اإ�شافة 

ُتعت��ر  ال�شلب��ي عل��ى ب�رصت��ك،  تاأثريه��ا  اإىل 

اّت�شاخ��ًا، ف��ال ترتكي اآثار الت��رج من يوم اإىل 

اآخ��ر، ول تتخ��ذي م��ن كونه��ا م�ش��ادة للماء 

حّجة، لأن يف الأ�شواق مزياًل للماكياج خا�شًا 

بهذه احلالت.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

مراحل نمو حواس الطفل
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الذرة توؤَكل م�س���وية اأو م�س���لوقة، 

اأو يف ال�س���لطة، وحتت���وي على مواد 

طبيعي���ة عديدة، منها فيتامني »ب1« 

الثيامني، الذي ي�س���تخدمه اجل�سم يف 

عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، 

وفيتام���ني »ب5«، الذي ي�س���اعد يف 

للج�س���م  الف�س���يولوجية  الوظائ���ف 

وكذل���ك   ،)pantothenic acid(

على الف���والت الذي ي�س���اعد يف بناء 

اخلليا اجلدي���دة، خ�سو�س���ًا ما قبل 

واأثناء فرتة احلم���ل عند املراأة، وعلى 

فيتامني »ج« ال���ذي يحارب االأمرا�س 

ويقوي اجلهاز املناعي للج�سم.

املوطن االأ�سلي للذرة

يقال اإن الذرة قد ُوجدت اأ�س���ًل يف 

جن���وب اأمريكا وُنقلت اإىل االنديز، وذلك 

يرجع اإىل حوايل 4000 �سنة، وقد ُوجدت 

يف مقاب���ر »االأنكاد« يف البريو حبوب 

متّثل اأ�س���نافًا خمتلفة من الذرة، ومن 

هناك امتدت �س���مااًل ولعبت دوراً بارزاً 

يف ح�سارة »املايا واالأزتك«، وُروي اأن 

الهنود زرعوها يف نيومك�سيكو منذ األفي 

�سنة قبل امليلد، وحني زار االأوروبيون 

اأم���ريكا اأول مرة كانت الذرة ُتزرع على 

طول الطري���ق من البح���ريات العظمى 

ووادي �س���انت لوران����س املنخف�س���ة، 

اإىل �س���يلي واالأرجنت���ني، واملعروف اأن 

اإىل  الذرة  اأدخل  كري�س���توف كولومب�س 

اأوروبا، وقي���ل اإن الذي نقلها من البريو 

اإىل اأوروب���ا هو فرناندبي���زار، واأول ما 

ُزرعت يف اأوروبا ُزرعت يف اإ�سبانيا اأواًل، 

ثم فرن�س���ا، وكانت اآن���ذاك ُتزرع كعلف 

للما�س���ية، ثم انت�رصت زراعة الذرة يف 

جميع اأنحاء العامل.

الفوائد العلجية

- تعال���ج ال���ذرة االآالم الروماتيزمية 

والتهابات  النقر����س  وغريه���ا، مث���ل 

اإ�س���افة اإىل كونها ملّطف  املفا�س���ل، 

ومنّعم للجلد والب�رصة.

- يدخ���ل دقيق الذرة يف عمل االأقنعة، 

وُي�ستخدم كعلج فّعال حلبوب الوجه، 

وحروق ال�سم�س.

- ُت�س���تخدم كمنظف جيد لل�سعر، من 

خلل �سامبو دقيق الذرة.

- ت�سّكن الذرة الغثيان واال�ستفراغ.

- ُم���دّرة للب���ول الأنها حتت���وي على 

ال�سالي�س���يليك املخفف للأمل  حام�س 

وامل�ساد لللتهاب ولل�سعال اأي�سًا.

- مفتِّتة للح�سى والرمل.

- متن���ع ال���ورم واحتبا����س املاء يف 

اجل�سم.

- من�سطة للج�سم.

- متنع االلتهابات يف املثانة البولية 

والكلية.

- متتاز الذرة بتخفي�س الكول�س���رتول 

يف الدم.

 ،)hdl( ترفع الكولي�س���تول النافع -

 ،)ldl( ويخّف�س الكولي�س���رتول ال�سار

- متنع تراكم الدهن يف اجل�سم.

- ت�ساعد االألياف يف تخفي�س معدالت 

�سكر الدم ملر�س ال�سكر.

- تو�سف ملر�سى القلب ملنع النوبات 

وان�سداد ال�رصايني القلبية.

- تقلل من احتمالية اإ�س���ابة االإن�سان 

ب�رصطان القولون.

ن�س���اط  لل�رصط���ان، وذو  - م�س���ادة 

م�ساد للفريو�س���ات، وذو قدرة من�سطة 

لل�سرتوجني.

اأما تلك احلبات ال�س���فراء امللت�سقة 

بعود �س���لب، فهي غذاء مثايل يحتوي 

عل���ى الفيتامينات واملعادن، اإ�س���افة 

اإىل ال�س���كر والن�ساء، وقد اأكدت درا�سات 

حديثة ا�سرتك فيها فريق من الباحثني، 

اأن ال���ذرة غذاء يطي���ل العمر، ويقي من 

خط���ر االإ�س���ابة بال�رصط���ان واأمرا�س 

القلب، اأُجريت الدرا�س���ات على 34 األف 

اليومي  �س���خ�س يعتمدون يف غذائهم 

عل���ى ال���ذرة، مقارنة بغريه���م ممن ال 

يتناول���ون الذرة مطلق���ًا، فتبنينَّ اأن من 

ياأكل���ون الذرة كل يوم ُي�س���بحون اأكرث 

���نًا من االإ�سابة بال�رصطان بن�سبة  حت�سُّ

مادة حتتويها ال���ذرة وتزيد من تقويه 

جهاز املناعة ب�سكل طبيعي.

اأما بالن�س���بة اإىل اأمرا����س القلب، 

وهي ال�س���بب الرئي�سي يف املوت يف 

اأوروب���ا واأم���ريكا، فقد ُوج���د اأن الذرة 

تقي من خطر املوت من اأمرا�س القلب 

بن�س���بة اأكرث من 63 يف املئ���ة، الأنها 

حتتوي على ن�سبة كبرية من الن�سويات 

وال�س���كريات، وال يوج���د اأي ن���وع من 

الدهون التي ت�سبب ان�سداد ال�رصيان.

وقد اأّك���د البحث اأن تن���اول الذرة 

م�سلوقة اأو م�سوية اأو على �سكل رقائق 

من »الكورن فليك�س«، اأو باإ�س���افتها 

اإىل ال�س���لطات، ُتعّد من اأف�سل االأغذية 

ال�سحية للإن�سان.

  مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات
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اأف��ق��ي

1 اقدم متحف بالعامل
2 براق / �سورة يف القران

3 للتعريف / ما تعطيه التجارب / للنداء معكو�سة
4 ن�سف بيان / للوداع بالعامية / ارهاق معكو�سة

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا 

واأفقي���ًا على اأن ال يتك���رر الرقم يف اأي 

اجتاه عامودي كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5 نحن باال جنبي / نعمره
6 حرف جزم / ح�رصة قد توجد 

بالرا�س

7 مت�س����ابهان / ا�سم موؤنث / 
للتمني معكو�سة

8 مت�سابهات / مكافاآت
9 املطر اخلفيف اللطيف / بيت 

الدجاج معكو�سة

10 ن�س����ف كلمة غايل / �سقيق 
االم / طعم ال�سرب

ع���ام���ودي

1 اول غ����زوة غزاها الر�س����ول 
عليه ال�سلة وال�سلم

2 كلمة ليايل مبعرثة / طعام 
معكو�سة

3 احد االبوين / مت�سابهات
4 اهتز ملوته عر�س الرحمن

5 نوع من الغناء
6 مكت�س����ف قان����ون اجلاذبية 

االر�سية معكو�سة

7 �س����يء ي�س����يل من الرطب / 
بحر

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

8 ن�سف كلمة رامي / مهرج
9 قلم من ق�سب / مغلق معكو�سة

10 ع�س����ا ت�س����تخدم يف لعب����ة البلياردو 
معكو�سة

رة.. يطيل العمر ويقي من السرطان
ُّ
الذ
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الدوري اللبناني: النجمة على السكة الصحيحة.. 
نيمار يقدم أوراق اعتماده لجمهور برشلونة.. وأداء عادي لبايل مع الريالوالصفاء والعهد يخيبان اآلمال

�رضب فريق النجمة جملة ع�ص���افري 

بحجر واحد، بفوزه العري�ض على العهد 

بثالثية نظيفة يف املرحلة اخلام�صة من 

الدوري اللبناين لكرة القدم، موؤكداً �صريه 

على ال�صكة ال�صحيحة نحو اإحراز اللقب 

للمرة الأوىل منذ مو�ص���م 2008 – 2009، 

يف حني ر�صم فريقا ال�صفاء حامل اللقب 

والعهد عالم���ات ا�ص���تفهام كثرية حول 

جاهزيتهما للمناف�ص���ة، بع���د نتائجهما 

وعرو�ص���هما املهزوزة يف املراحل الأوىل 

من املو�صم احلايل.

وث���اأر النجمة خل�ص���ارته اأمام العهد 

0 – 2 ال�ص���هر املا�ص���ي يف نهائي كاأ�ض 
النخبة، كما طماأن جمهوره بعد �صل�صلة 

من النتقادات التي طالت مدربه مو�ص���ى 

حجيج والفريق مبجمله، وك�ص���ب �صحنة 

معنويات مهمة قب���ل مباراته القوية مع 

ال�صفاء يف املرحلة ال�صاد�صة.

اأم���ا الأهم اإىل حجيج هو ا�ص���تعادة 

عنا����رض الفريق مل�ص���تواهم املعهود، ل 

�ص���يما املهاجم ح�ص���ن املحم���د البعيد 

منذ مدة عن هز ال�ص���باك، والذي جنح يف 

ت�صجيل الهدف الثاين للفريق النبيذي يف 

مرمى العهد.

ويربز يف �ص���فوف النجم���ة احلار�ض 

حممد حمود الذي واجه فريقه ال�ص���ابق 

لأول م���رة، والظهري اله���داف علي حمام 

الذي رفع ر�صيده اإىل ثالثة اأهداف )2 يف 

مرم���ى املربة وهدف يف مرم���ى العهد(، 

ويتاألق يف الو�ص���ط القائد عبا�ض عطوي 

اإىل جانب خالد تكه جي، يف حني يرتفع 

م�صتوى ال�صنغايل �صي ال�صيخ، واملهاجم 

ال�صوري رجا رافع تدريجًا.

وينف���رد النجم���ة ب�ص���دارة الرتتيب 

بعد املرحلة اخلام�ص���ة ب�11 نقطة، اأمام 

ال�صفاء الثاين ب�9 نقاط فيما يبلغ ر�صيد 

�ص���باب ال�صاحل والإجتماعي والأن�صار 8 

نقاط.

واأكد تعادل ال�ص���فاء مع الإجتماعي 2 

– 2 معاناة بطل لبنان هذا املو�ص���م، ويف 
الوقت عينه تاألق »�صفري ال�صمال«، الذي 

بداأ يظهر نف�صه كح�صان اأ�صود للبطولة.

وبعد اأن �ص���بت الرت�صيحات يف خانة 

الفريق الأ�صفر قبل املو�صم، اأثبتت الوقائع 

عك����ض ذل���ك خ�صو�ص���ًا يف ظ���ل الأزمة 

الإداري���ة، التي يعاين منه���ا النادي، بعد 

ا�ص���تقالة رئي�ض جمل�ض اأمنائه بهيج اأبو 

ال�صايغ، وتعيني  حمزة ورئي�صه ع�ص���ام 

ولدي �صفري رئي�صًا جديداً. 

وزاد يف الط���ني بلة انتقال اأبرز جنوم 

ال�ص���فاء لالحرتاف يف اخل���ارج كمحمد 

حيدر الذي انتقل اإىل الحتاد ال�ص���عودي، 

وخ�رض �صالمي، الذي توجه لالحرتاف يف 

�ص���فوف مي�صان العراقي، وهذا الأمر جعل 

املدرب الروماين تيت���ا فالرييو يفتقد اإىل 

ورقت���ني رابحتني يف الو�ص���ط والهجوم، 

حيث يعول على بع�ض ال�صبان يف الو�صط 

مثل اأحمد جلول وح�صن هزمية اإىل جانب 

عامر خان وحممد زين طحان.

وجاءت انطالقة العهد خميبة لالآمال، 

حيث تلقى الفريق خ�ص���ارتني حتى الآن؛ 

اأمام الرا�ص���ينغ 1 – 2 والنجمة 0 – 3، ما 

جعله يرتاجع اإىل املركز ال�صابع ب�7 نقاط.

ويع���اين العه���د اإرباكًا فني���ًا عمقته 

املحاولة الفا�ص���لة لحرتاف جنم و�صطه 

هيثم فاعور، اإذ كان مقرراً اأن يلتحق باأحد 

الأندي���ة العراقية، وهو توج���ه اإىل هناك 

بالفعل لالن�صمام اإىل فريق نفط اجلنوب، 

قبل اأن يعود اإىل ناديه الأم، من دون اإكمال 

ال�صفقة.

وبدا وا�صحًا اأمام النجمة تاأثري غياب 

العه���د امل�ص���ابني عبا�ض عطوي  جنمي 

القوة  ي�ص���كالن  اللذين  �ص���عيتو،  وح�صن 

ال�ص���اربة للعهد يف خ���ط الهجوم، حيث 

مل تنج���ح حم���اولت الت�ص���يكي دايفيد 

الالعبني  غي���اب  لتعوي�ض  �ص���رتيهافكا، 

امل�صابني.

ويفر�ض و�صع العهد على اإدارة النادي 

وقفة جدية، ل �ص���يما اأن الفريق ميلك كل 

الالزم���ة للنجاح،  املقوم���ات والعنا�رض 

اإذ اإن���ه ي�ص���م نخبة من جن���وم املالعب 

اللبنانية بوجود علي الأتات يف الو�ص���ط 

وعلي ب���زي وطارق العل���ي يف الهجوم، 

اإ�ص���افة اإىل ح�صني دقيق واحلار�ض حممد 

�صنتينا.

ويع���د الإجتماعي الثال���ث )8 نقاط(، 

مفاجاأة البطولة حت���ى الآن بعدما حقق 

نتائج لفتة اآخرها التعادل مع ال�صفاء.

ويقدم الفريق ال�صمايل مباريات جيدة 

بقيادة املدرب ف���ادي العمري، كما يعول 

على جمهور كبري يواكبه يف كل املباريات، 

وي���ربز من الفريق الثالث���ي الغاين فرانك 

بواتنغ ويب���واه اإفران وك���ويف نيكول�ض 

مت�صدر ترتيب الهدافني )4 اأهداف(.

ول يقل �صباب ال�صاحل �صاأنًا، اإذ برهن 

عن تطور لفت يف م�صتواه، بقيادة مدربه 

اجلدي���د جمال طه، وحقق ال�ص���احل فوزه 

الثاين على التوايل على ح�صاب الرا�صينغ 

4 – 1، علمًا اأنه اكت�صح ال�صالم زغرتا يف 
الأ�ص���بوع املا�صي بنتيجة هي الأعلى يف 

الدوري حتى الآن )7 – 1(.

ويعول طه على مهاج���م الفريق اأمري 

احلاف؛ الذي يقدم م�صتوى مميزاً اإىل جانب 

احلار����ض عبا�ض �ص���يت، واملدافع الدويل 

ح�صن �صاهر، ومو�صى الزيات يف الو�صط، 

والفل�صطيني و�صيم عبد الهادي، وال�صوري 

علي غليوم، والنيج���ريي دانيال اأودافني، 

والعاجي كري�صت رميي لورينيون.

وبات الرا�صينغ يف حاجة اإىل �صحوة 

بعدما تلقى اأمام ال�ص���احل خ�ص���ارته 

الثالث���ة على الت���وايل، وه���ي نتائج 

تفر�ض على مدربه الت�صيكي ليبور بال 

اإعادة ح�صاباته، ل �صيما اأن فريقه ميلك 

الأ�ص���لحة الالزمة ل����رضب اأي مناف�ض 

بوجود املهاجم العاجي ل�ص���ينا �صورو 

واملدافع النيجريي اديل بري�صيو�ض ويف 

الو�ص���ط مواطنه مبا ديري ايبي، كذلك 

العنا�رض املحلية املوؤثرة مثل �ص���ريج 

�صعيد وبول ر�صتم وعدنان ملحم.

بدوره الأن�ص���ار حقق قفزة كبرية اإذ 

تقدم للمركز اخلام�ض بعد اأن بداأ الدوري 

بعرو�ض غري مقنعة، قبل اأن يجد نف�صه 

بقيادة املدرب العراقي هاتف �صمران.

وتاأتي نتائج الأن�ص���ار اجلدية على 

رغم عا�ص���فة الإ�ص���ابات التي �رضبت 

الفريق واأبعدت جمموع���ة من لعبيه، 

اأبرزه���م نبي���ل بعلبك���ي، واأن����ض اأبو 

�ص���الح، واأحمد اخل�رض، وجعفر عي�صى، 

وح�ص���ني اإبراهيم، ما ا�ص���طر باملدرب 

�ص���مران اإىل اإجراء تغيريات جذرية يف 

مراكز الالعب���ني ليعو�ض غياب لعبني 

الأ�صا�صيني. 

ال�صالم زغرتا مرحلة جديدة  ودخل 

بقيادة املدرب الهولندي بيرت مندرت�صما 

الذي حل بدًل من ال�صوري ع�صاف خليفة 

امل�صتقيل. 

ومتكن الفريق ال�ص���مايل من حتقيق 

فوزه الأول يف الأ�ص���بوع املا�صي على 

ح�ص���اب طرابل�ض بهدف نظيف، وينتظر 

القيمون على الفريق نتائج اإيجابية يف 

الفرتة املقبلة، بعد اأن يتاأقلم الالعبون 

مع اأ�ص���لوب املدرب اجلدي���د الذي كان 

م�ص���اعداً لالأملاين ثيو بوكري يف اجلهاز 

الفني ال�صابق ملنتخب لبنان.

فريق �صباب ال�صاحلمن قمة العهد – النجمة

فريق الإجتماعيفريق ال�صفاء

بايل م�صدداً براأ�صه اأمام بر�صلونة
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نيمار يقدم أوراق اعتماده لجمهور برشلونة.. وأداء عادي لبايل مع الريال
به���دف ثمني يف مرم���ى ريال 

مدريد قدم الربازيلي نيمار نف�ص���ه 

كنج���م جديد يف معقل بر�ص���لونة 

ال�»كامب نو«، حيث ي�صعب كثرياً 

تخط���ي المتحان اأم���ام جمهور ل 

يقبل عن النت�صارات بدياًل.

وفر�ض نيمار نف�صه جنمًا لأول 

كال�ص���يكو يخو�صه منذ انتقاله من 

56 مليون يورو  �ص���انتو�ض مقابل 

من خالل افتتاحه الت�صجيل قبل اأن 

ميرر الك���رة التي جاء منها الهدف 

الثاين الذي حمل توقيع الت�ص���يلي 

الك�صي�ض �صان�صيز.

وبعد ح�صم »الكال�صيكو« خرج 

لعبو بر�ص���لونة من »كامب نو« 

و�ص���ط ت�ص���فيق حاد، نال الق�صط 

الأكرب من���ه نيمار، ال���ذي اأكد اأنه 

عند ح�ص���ن ظن جماه���ري القلعة 

الكاتالونية التي تنتظر منه الكثري، 

خ�صو�ص���ًا بعد اأن �صبقته �صمعته 

اإىل بر�صلونة، حيث تاألق مواطنوه 

روماريو ورونالدو وريفالدو، الذين 

ترك���وا ب�ص���مة كب���رية يف النادي 

الكاتالوين.

وق���د جاء تاأل���ق نيم���ار اأمام 

الري���ال، يف حني ق���دم زميله يف 

الهجوم الأرجنتيني ليونيل مي�صي 

اأداء عاديًا مكتفيًا ببع�ض اللمحات 

الفنية م���ن دون اأن يكون له تاأثري 

كبري يف منطقة اخلطر.

واكت�صب تاألق نيمار اأمام ريال 

مدري���د اأهمي���ة �صخ�ص���ية للنجم 

الربازيل���ي، الذي ج���اء اإىل فريقه 

اجلدي���د، م�ص���كونًا بهاج����ض عدم 

للتهمي�ض بوجود مي�صي،  التعر�ض 

واأن يبق���ى حمتفظ���ًا بربيقه امام 

لعب »خربط« معادلت كرة القدم 

يف اإ�ص���بانيا واأوروب���ا يف الأعوام 

الأخرية.

الأخري  الكال�ص���يكو  اأن  والالفت 

انتهى من دون اأن ي�صجل مي�صي اأو 

رونالدو، فعج���ز الأول عن النفراد 

ب�صدارة هدايف املباريات الر�صمية 

للكال�صيكو، حيث يتعادل راهنًا مع 

اأ�صطورة ريال الفريدو دي �صتيفانو 

)18 هدفًا( مقابل 12 لرونالدو.

اأن تاألق نيمار  ويرى املراقبون 

بر�ص���لونة،  يف  اإيجاب���ي  عام���ل 

وباإمكان���ه اأن يخف���ف ال�ص���غوط 

على مي�صي، بعيداً عن ح�صا�صيات 

التي  النجومي���ة  على  املناف�ص���ة 

توؤججها و�صائل الإعالم، فالنجمان 

قادران على تبادل الأدوار والتكامل 

يف هجوم الفريق الذي �ص���ار ميلك 

ميزة التنوع يف م�ص���ادر اخلطورة، 

ما ي�ص���عب كثرياً على اخل�ص���وم 

مراقبة مفاتيحه، وهي بالإ�ص���افة 

اإىل مي�ص���ي ونيم���ار، فابريغا����ض 

و�صان�ص���يز وبيدرو، فاأي من هوؤلء 

قادر على هز ال�صباك، وهذه املزايا، 

بحاجة  بر�ص���لونة  اإ�صافة  �صتقدم 

اإليها، بعد مو�ص���م باهت خرج فيه 

بطريق���ة مهينة م���ن دوري اأبطال 

اأوروب���ا عل���ى يد باي���رن ميونيخ 

الأملاين.

زحف بر�صلونة

من جهة اأخرى، عزز بر�ص���لونة 

�ص���دارته للدوري الإ�صباين بفوزيه 

الأخريين على الريال 2 – 1 ال�صبت 

املا�صي وعلى �صيلتا فيغو 3 – 0 

الثالثاء حي���ث اأراح مدرب الفريق 

خرياردو  الأرجنتيني  الكاتال���وين 

مارتينو، بع�ض جنومه اأمثال خابي 

وانيي�ص���تا ونيم���ار وما�ص���كريانو 

وبيكي���ه، لك���ن فابريغا�ض عو�ض 

غيابهما جي���داً وكان وراء الأهداف 

الثالثة.

وعاد مي�ص���ي اأمام �صلتا فيغو 

اإىل مرك���زه كمهاجم �رضيح خالفًا 

ملا ح�ص���ل اأمام ريال مدريد حني 

لع���ب يف اجلهة اليمنى، فكانت له 

كالعادة  ومراوغات  عدة حماولت 

لكن من دون اأن ينجح يف ت�صجيل 

هدفه التا�صع يف الدوري حتى الآن.

وعل���ى رغم النتائ���ج الأخرية، 

الأرجنتيني  بر�صلونة  مدرب  رف�ض 

ج���رياردو مارتينو اعتبار اأن فريقه 

عل���ى ال�ص���كة ال�ص���حيحة لإحراز 

اللقب وقال: »ل ي���زال الدوري يف 

بداياته وي�ص���تطيع اتلتيكو مدريد 

وريال مدريد تقلي�ض الفارق«.

املح���دق  اخلط���ر  اأن  ويب���دو 

برب�ص���لونة يف ال���دوري ه���و من 

اأتلتيكو مديد، اإذ ي�صم فريق املدرب 

�ص���يميوين  دييغ���و  الأرجنتين���ي 

وجوه���ًا مميزة على غ���رار الهداف 

دييغو كو�صتا الذي ا�صتهل مو�صمه 

ب�ص���كل رائع، ف�صجل 10 اأهداف يف 

9 مباري���ات لأتلتيك���و مدري���د يف 
الدوري الإ�صباين بينها هدف الفوز 

عل���ى الغرمي ريال مدريد، اإ�ص���افة 

اإىل هدفني يف دوري اأبطال اأوروبا، 

ومرياندا ودييغو غودين يف الدفاع 

الدرفيلد  توبي  البلجيكي  واجلناح 

ومواطنه تيب���و كورتوا الذي اعترب 

نف�صه بني اأف�صل خم�صة حرا�ض يف 

العامل.

خيبة بايل

مدري���د،  ري���ال  مع�ص���كر  يف 

�ص���يطرت خيبة الأمل على جمهور 

»النادي امللكي« لي�ض للخ�ص���ارة 

اأمام الغرمي التقليدي فح�ص���ب، بل 

ب�ص���بب الأداء الهزيل لنجم الفريق 

ال���ذي كلف  اجلدي���د غاريث بايل 

خزينة النادي 100 مليون يورو يف 

اأغلى �صفقة يف تاريخ كرة القدم!

وظهر الدويل الويلزي متوتراً يف 

الكال�صيكو حتى حلظة خروجه من 

اأن�صيلوتي  ا�صتبدله  امللعب حينما 

بكرمي بنزميا بعد ربع �ص���اعة من 

انطالق ال�صوط الثاين.

ودفع اأداء بايل جماهري الريال 

لتحميل املدرب كارلو اأن�ص���يلوتي 

اللقاء،  اإ�رضاك���ه منذ بداي���ة  خطاأ 

اإذ بدا غري من�ص���جم م���ع الفريق، 

ف�ص���اًل عن اأن دخوله يف الت�صكيلة 

الأ�صا�ص���ية ت�صبب بتغيري يف مركز 

الهجوم الذي �ص���غله كري�ص���تيانو 

رونالدو.

وقال م���درب ريال مدريد كارلو 

اأن�صيلوتي اإن الوافد اجلديد لكتيبة 

امللكي، مل يقدم بعد امل�ص���تويات 

الباهرة التي �ص���بق ل���ه اأن قدمها 

يف فريقه ال�صابق توتنهام، مرجعًا 

ذلك اإىل »العامل البدين«.

وقال املدرب ال�ص���ابق ل�ص���ان 

جرمان: »غاريث بايل لعب الكثري 

م���ن املباري���ات خ���الل املو�ص���م 

املا�ص���ي، امل�ص���كلة تعود اأ�صا�صًا 

اإىل اأن���ه مل يجر التدريبات البدنية 

ال�صيف املا�صي«.

جالل قبطان

فريق بر�صلونة ملو�صم 2013 - 2014

مي�صي متخطيًا اأحد مدافعي �صلتا فيغو يف مباراة بر�صلونة مع الأخري 

نيمار مراوغًا يف مباراة الريال

بايل م�صدداً براأ�صه اأمام بر�صلونة



ق�����ش��ى ����ش���رط���ي ب���ري���ط���اين ن���ح���و 20 

دقيقة وهو يطارد نف�شه يف �شوارع منطقة 

املراقبة  ع��ام��ل  اأخ��ط��اأ  اأن  بعد  �شا�شيك�س، 

وظّن اأن ال�شرطي ل�ّس متوّرط يف �شل�شلة 

من عمليات ال�شرقة يف املنطقة.

وذك�������رت ���ش��ح��ي��ف��ة »دي����ل����ي ت���ل���غ���راف« 

الربيطانية، اأن ال�شرطي كان يقوم بدورية 

ع���دة عمليات  ���ش��ه��دت  م��ن��ط��ق��ة  راج���ل���ة يف 

���ش��رق��ة يف م��ن��ط��ق��ة ���ش��ا���ش��ي��ك�����س يف ج��ن��وب 

اإجنلرتا، وفيما كان يبحث عن م�شتبه بهم 

كان عميل اآخر ير�شد كامريات املراقبة.

واأبلغ العميل خلف الكامريا، ال�شرطي 

عن تواجد م�شتبه فيه يف املنطقة التي كان 

هو نف�شه فيها، من دون اأن يدرك اأن امل�شتبه 

به املفرت�س كان يف الواقع ال�شرطي الذي 

يح�شل على الإر�شادات منه.

وظّل ال�شرطي يتبع الإر�شادات ويطارد 

دخ��ل  اأن  اإىل  دق��ي��ق��ة،   20 حل����وايل  نف�شه 

�شابط اإىل غرفة املراقبة، وراأى اأن امل�شتبه 

املفرت�س هو يف الواقع ال�شرطي نف�شه.
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كاريكاتير

شرطي يطارد نفسه 20 دقيقة ظنًا أنه لص

نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأعلن 

ج��دي��دة  وزارة  ت�شكيل  ع��زم��ه  م�����ادورو 

ل���ل�������ش���ع���ادة، ب����ه����دف ت���ع���زي���ز م�����ش��ت��وى 

ال��رف��اه��ي��ة يف ال���ب���اد، خ�����ش��و���ش��اً بني 

م��ادورو  واأو�شح  ال�شن.  وكبار  الأطفال 

ا�شم  ال���وزارة اجل��دي��دة �شوف حتمل  اأن 

ل�شعب  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ش��ع��ادة  »وزارة 

تو�شيع  اإىل  �شت�شعى  وال��ت��ي  ف��ن��زوي��ا«، 

برامج  وتنفيذ  املواطنني،  نطاق خدمة 

الرفاهية الجتماعية.

 وي���اأت���ي الإع�����ان ع��ن ت�شكيل ه��ذه 

اأ�شابيع من  �شتة  ال��وزارة اجلديدة قبل 

اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة، ك��م��ا اأن��ه 

حكومة  فيه  تعاين  وقت  يف  اأي�شاً  ياأتي 

الت�شخم،  ارتفاع معدلت  فنزويا من 

والتي جتازوت ٪30.

ي�شعى  م���ادورو  اأن  مراقبون  وراأى   

يف  احل���ك���وم���ة  م���ر����ش���ح���ي  اإجن��������اح  اإىل 

النتخابات املقبلة، من خال ا�شتقطاب 

ال�����ش��ن، ع��ن طريق  ك��ب��ار  الناخبني م��ن 

زي�����ادة ح��ج��م الإن����ف����اق احل��ك��وم��ي على 

الربامج الجتماعية.

اللبنانيون بأمّس الحاجة إلى مثيلتها

وزارة للسعادة االجتماعية في فنزويال
حفل زفاف يتحول إلى مأساة

حت���ّول ع��ر���س ت��رك��ي اإىل م��اأ���ش��اة، ب��ع��د اأن ان��ه��ارت 

 20 اأك��ر من  فيها  التي جتمع  العرو�س  �شرفة منزل 

�شخ�شاً مل�شاهدة العري�س ي�شطحب عرو�شه اإىل ع�س 

الزوجية.

كوتاهيا  مبقاطعة  �شيماف  ح��ي  يف  وقعت  احل��ادث��ة 

منزل  من  العرو�شان  خرج  عندما  تركيا،  غربي  �شمال 

لكن  والأق����ارب،  الأه��ل  وج��وه  تعلو  والفرحة  العرو�س، 

�شرعان ما تبدل الفرح حزناً عندما مل تتحمل ال�شرفة 

وزن هذا العدد الكبري من النا�س، فانهارت بهم.

اأن  بعد  اإغماء  بحالة  العرو�س  اأ�شيبت  الفور  وعلى 

امل�شابني، وحل�شن احلظ مل  بني  والدها من  اأن  ظنت 

خ�شائر  اأي  ت�شجل  ومل  مرتفع،  علو  على  ال�شرفة  تكن 

يف الأرواح، يف حني اأ�شيب 14 �شخ�شاً بجراح خمتلفة.


