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اأكدت م�شادر ما ُي�شمى »التيار الو�شطي«، اأن حكومة اأمر واقع �شت�شدر 

املقبل، حتت عنوان »حكومة حيادية«..  الثاين  �شهر كانون  مرا�شيمها يف 

اأيــار  �شهر  يف  اجلمهورية  رئي�س  واليــة  انتهاء  بعد  الــفــراغ  مــلء  بذريعة 

لكن اأكرث من جهة ت�شاءلت عن كيفية »احليادية« ومقيا�شها يف   ..2014
لبنان، حمذرة من اأي خطوة غري حم�شوبة العواقب.

ألمـــــــة واحـــــــدة

291A T H A B A T

حديث عن حكومة »حيادية« الشهر المقبل

4 مـا الـذي دار بـين بــوتـين وبـندر؟

سليمـان 
يخـتـار حلف 
الخـاســريــن

النفاق السياسي ُيفسد 
»وحدة المسار والمصير«

مي خريش: المطران نصار شهد للحق.. 
ونقل معاناة »الـقـــــواتيـــيـن«

جدول مباريات مونديال البرازيل 2014ماذا ستقدم إيران للخليجيين؟
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عذرًا اسطنبول
5 أيام في اس���طنبول كانت كافية ألرى الصورة من منظار مختلف، 
فال الشعب التركي عبارة عن »نور« و»مهند« و»يحيى«، وال »السلطان 
وحريم���ه« في حديث المقاهي، وال التطرف ال���ذي ينقله اإلعالم.. 
في اس���طنبول معظم الحدي���ث يذّكر بالثورة وح���ق التعبير.. في 
اس���طنبول ال يتحدث الجميع عن ميدان التحري���ر وأخيه »رابعة«، 
إنما الحدث األبرز هو ميدان تقس���يم وش���هداء تقسيم ومعتقلو 
التظاهرات التي أرعبت أردوغان وجعلته يردد عبارة الزعماء العرب 

الخالدة: »مؤامرة خارجية«.
في اسطنبول ينشط اليس���اريون، ويتحرك الوطنيون واليمينيون 
واالش���تراكيون من أجل الحفاظ على الدول���ة المدنية التي بناها 
أجدادهم بالعرق والدم والفكر والنضال.. في اس���طنبول ال يعرف 
»المجلس االنتقالي« للمعارضة الس���ورية، وال يدرون أن  الن���اس ب�
أضخم فن���ادق المدينة تضم العديد منهم على حس���اب دافعي 
الضرائب، وليس من حساب »حزب العدالة«.. في اسطنبول يجتمع 
العلمان���ي مع اإلس���المي المعتدل على حق الش���عوب، بما فيهم 
س���ورية، بتغيير قياداتها عن طريق الحراك الس���لمي، وليس من 
خالل جز الرؤوس وشي األعضاء واختطاف الراهبات.. في اسطنبول 
هناك المئات من الفقراء الس���وريين يطلب���ون المعونة من المارة 
في ظل الب���رد القارس.. تتغير النظرة عن المدينة حينما تس���مع 
وتشاهد بنفسك، وهذه المرة سمعت وفهمت الكثير، فيسارّيوها 
مهووس���ون بالعداء لإلمبريالية العالمي���ة جهارًا ونهارًا، في وقت 
يتس���ابق أصح���اب الدكاكين »المتأس���لمون« لخط���ب وّد أميركا 
و»إسرائيل«.. في اسطنبول انهزم مشروع أردوغان بتحويل حديقة 
»جزي بارك« إلى مباٍن ُتعطى لليهود، وتغلبت األشجار على البنادق 
كما تغلب���ت قبلها إرادة الش���باب على لوبيات المال والسياس���ة 

والقتل.
اس���طنبول عاصمة العثمانيين الدائم���ة ترفض العودة من جديد 
إلى بي���ت الطاعة، وتكون من بي���ن حريم الس���لطان الجديد.. في 
اس���طنبول ال يعرفون أن الذي يهدد الن���اس ويخّوفهم من الكرد 
هو ذات���ه الذي يعقد معهم صفقات نفط ف���ي الجانب العراقي.. 
في مدينة المساجد؛ اسطنبول، المعارضة فقيرة ومطاَردة، لكنها 
صادقة مع نفسها ومسلمة بقدرتها، ورغم قلة إمكانياتها المادية 

والمعنوية، إال أنها تستهويني أكثر من قصور السلطان.. 
قضيت خمسة أيام في اسطنبول، في اجتماعات ولقاءات صحفية 
وندوات جماهيرية وشبابية وأدبية يرافقني شباب حالمون بالحياة 
الكريمة، ال يس���ألون عن ديني وطائفتي وقوميتي، بل يسألونني 
عن العراق، ويتأس���فون لما حّل بش���عبه، ال يقفون مع طائفة ضد 

أخرى أو جهة سياسية معّينة، بل ينشدون آالم الشعب الجريح..
ع���ذرًا اس���طنبول إن صّدقنا إعالمهم بأنك مدين���ة ال تقبل باآلخر، 
وش���كرًا لك ألنك كش���فِت لنا كثيرًا من الزيف والطالء، كشفته لنا 

وكشفته عنك.. 
اسطنبول مدينة السالم والمحبة واألخوة، وليست مدينة »اإلخوان« 

والتحريض.

منتظر الزيدي

االفتتاحية

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

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:  

أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

سليمان يختار حلف الخاسرين
ع���ً� �أن ي�أتي رف�ض  ك�ن متوقَّ

دعوة حكوم���ة �لرئي�ض ميق�تي 

�مل�س���تقيلة �إىل �الجتم����ع، من 

جه���ة »تي�ر �مل�س���تقبل« �لذي 

يرف�ض ب�الأ�س��ض وجود ميق�تي 

عل���ى ر�أ����ض حكومة ب���داًل من 

�س���عد �حلريري، ويرى �أن وجود 

ميق�ت���ي �ل�سي��س���ي بحد ذ�ته 

ح�س���مً� من ر�س���يد »�لتي�ر«، 

�ل���ذي يعت���ر نف�س���ه »�ملمثل 

نة  �ل�رشعي و�لوحيد« الأهل �ل�سُّ

يف لبن����ن، لكن �ملف�ج����أة �أن 

مي�س����ل  �جلمهوري���ة  رئي����ض 

�س���ليم�ن �أك���د م���� ك�ن ُيعتر 

»�إ�س�ع�ت« و»�ته�م�ت« بحقه، 

و�نح�ز �إىل حلف �خل��رشين يف 

�ل����رش�ع �لد�ئ���ر يف �ملنطق���ة، 

وب�ت عمليً� »�لن�طق �لر�سمي« 

ب��س���م »حت�لف �أ�سدق�ء �أمريك� 

و�ململكة �ل�سعودية« يف لبن�ن؛ 

�لر�بع ع�رش من  ى قوى  �مل�س���مَّ

�آذ�ر. 

�إ����رش�ر  كث���ريون  يتفّه���م   

»�حلريري���ة �ل�سي��س���ية« على 

حم�رب���ة ميق�ت���ي وحم�ول���ة 

ح�س����ره وعزله، ب�لتحديد يف 

مدينت���ه طر�بل����ض، وب�لت����يل 

�إ�س���ق�ط حكومت���ه، ويف �حل���د 

�الأدن���ى منعه���� من مم�ر�س���ة 

�ل�س���لطة، وقط���ع �لطريق على 

�أي حم�ول���ة لتعوميه�، لكن من 

�مل�س���تغرب �أن تك���ون للرئي�ض 

�سليم�ن م�سلحة يف تعطيل دور 

�مليق�تية يف ت�رشيف  �حلكومة 

�الأعم�ل، يف �س���عيه لل�سري يف 

ت�س���كيل حكومة جدي���دة ُت�رشّ 

�ململكة �ل�سعودية على فر�سه� 

على �للبن�نيني، ُي�س���تبعد عنه� 

���م دوره  »ح���زب �هلل«، �أو يحجَّ

م���ع حلف�ئه، وهو ه���دف يبدو 

�أك���ر م���ن ط�ق���ة كل �الأطر�ف 

مب�  للحزب،  �ملع�دية  �لد�خلية 

فيه� �ملو�قع �لر�سمية �حل�كمة، 

الأ�س���ب�ب تتعلق بحجم �حلزب 

ودوره ب�لدرجة �الأوىل، و�لتف�ف 

�لن��ض حول م�رشوع �ملق�ومة. 

منذ �أن ف�ج�أ �لرئي�ض �سليم�ن 

�مل�س���تفزّة  مبو�قفه  �للبن�نيني 

ل�سورية ورئي�س���ه�؛ عندم� نظر 

�إىل م���� يج���ري عل���ى �حلدود 

و�حدة،  بعني  معه����  �للبن�نية 

�إىل  وتغ��سى عن حتويل لبن�ن 

ممر ومقرّ للعدو�ن على �سورية، 

�أنو�ع �لتخريب  وملم�ر�س���ة كل 

فيه�، ثم ج�ء �إ�رش�ره على مترير 

�لنيل  وتك���ر�ره  بعبد�«  »بي�ن 

من �س���اح �ملق�وم���ة ودوره�، 

ب�ت يف يقني معظم �للبن�نيني 

�أن رئي�ض �جلمهورية مل يعد يف 

�ل�س���فوف �لو�س���طية، وال حتى 

�حلي�دي���ة، بل �خت����ر �النحي�ز 

�إىل �جله���ة �لت���ي ت�س���ن حربً� 

تدمريية عل���ى �ملنطقة، �متد�د�ً 

من �س���م�ل �أفريقي�، �إىل �لعر�ق 

ب�ليمن،  و�سورية ولبن�ن، مرور�ً 

الأنه� بب�س�طة تعمل وت�سعى �إىل 

�لهيمن���ة عليه� وتغيري موقعه� 

�ل�سي��سي و�ال�سرت�تيجي، خدمة 

مل�س����ريع دولية كرى، �أدو�ته� 

�إقليمية، �نك�س���فت بعد �سل�سلة 

�لهز�ئم �لتي ُمنيت به�. 

ال نق�س���د هن� �أبد�ً �لتعرُّ�ض 

�جلمهوري���ة،  رئي����ض  ملق����م 

وال ل�سخ�س���ه، لكن م���ن حقن� 

كلبن�ني���ني �أن نفه���م مق��س���د 

م���� يقوم ب���ه »�ملوؤمَت���ن على 

و»�لق�ئد  و�لد�س���تور«،  �لدولة 

�الأعل���ى للق���و�ت �مل�س���لحة«، 

ونت�س����ءل عن �لعرة و�ملنفعة 

�لوطنية من �النفت�ح على دولة 

و�لدف�ع  �لوه�ب���ي«  »�الإره�ب 

عنه�، و��س���تعد�ء �أق���رب �لدول 

و�مل�س����ركة يف  �إلين�،  �لعربية 

بذلك  �إليه����، ونعني  �الإ�س����ءة 

�س���ورية، على �لرغ���م من رفع 

�س���ع�ر »�لن�أي ب�لنف�ض« �لذي 

ك�ن يف �حلقيق���ة ن�أيً� عن منع 

�إ�رش�ك لبن�ن يف �حلرب �لدولية 

�لف��سلة على �سورية. 

�ملوؤ�س���ف �أن ذل���ك يج���ري 

حتت �س���ع�ر »حم�ي���ة �لدولة 

و�جلمهوري���ة«، فهل ي�رشح لن� 

�مل�س���وؤولون �للبن�ني���ون، مبن 

فيه���م �لرئي����ض �س���ليم�ن، عن 

�أي جمهوري���ة ودولة يتحدثون 

وفيه� يحكمون؟ هل يق�س���دون 

�لدول���ة �لع�ج���زة ع���ن من���ع 

»�الإ�رش�ئيلي���ة«  �الخرت�ق����ت 

�أم  الأجو�ئن� ومي�هن� و�أر�س���ن�، 

يق�س���دون �لدول���ة �لت���ي ترتك 

حدوده���� �س����ئبة »ل���كل من 

ه���ّب ودّب«، �أم �لدول���ة �لت���ي 

تتع�ط���ى مع م�س���لحي �الأزقة 

»تبوي�ض  مبنط���ق  و�ل�س���و�رع 

�أم �لتي ترعى، بك�مل  �للحى«، 

�ل�س���ب�ب  �أجي�ل  هجرة  وعيه�، 

مب��رشة  �جل�مع����ت  �أبو�ب  من 

�إىل بل���د�ن �الغ���رت�ب بحثً� عن 

عمل يوؤّمن لقم���ة �لعي�ض، �لتي 

�نتزعه���� »ملي�ردير�ت« �حلكم 

و�ل�س���لطة من �أفو�ه �للبن�نيني، 

عر ��ستيائهم على �مل�ل �لع�م 

و�الأم���اك �لع�م���ة؟ وه���ل ك�ن 

ب�الأم�ض  م�رشّفً�  �لدولة  م�س���هد 

عندم���� عج���زت ع���ن مو�جهة 

تد�عي�ت ع��سفة �أمط�ر طبيعية 

ك�ن متوقعً� حدوثه� يف زم�نه� 

�ملعهود؟ 

�الأخط���ر �أن »�لدولة« �لتي 

يريد �لرئي�ض �سليم�ن »�سطب« 

�ملق�ومة و�س���احه� ل�س�حله�، 

م�سلحي  تتملّق  »�لدولة«  هذه 

�الأزق���ة يف طر�بل����ض، ويتحول 

وزير د�خليته� �إىل »�أبو ملحم« 

)مع م� فيه من ظلم لهذ� �لفن�ن 

�لطيب �لر�حل، الأنه ك�ن ُم�سلحً� 

�جتم�عي���ً�، ومل يكن م�س����ير�ً 

للخط����أ(، يف حني وظيفة وز�رة 

�لد�خلي���ة يف �الأ�س���ل �أن تكون 

�لغليظ���ة« للنظ�م،  »�لع�س���� 

لكنه���� يف �لو�قع ال جتروؤ على 

�العرت�ف بوجود ع�س����ب�ت من 

»�لتكفريي���ني« و»�ملتطرفني« 

تنظيم  �س���فوف  �ملن�سوين يف 

يف  وتفرع�ت���ه  »�لق�ع���دة« 

لبن����ن، وك�أن وزي���ر �لد�خلية 

�لرئي����ض  عل���ى  �ملح�س���وب 

م���ن »جبهة  ينتظر  �س���ليم�ن 

�لن����رشة« �أو تنظيم »د�ع�ض« 

ورفع  �ملك�تب  فتح  و�أ�سب�ههم� 

�لر�ي�ت و�الأعام عليه�، وتنظيم 

حتى  �لع�سكرية  �ال�ستعر��س�ت 

لكن  بوجوده�،  �الع���رت�ف  يتم 

�لو�قع غري ذلك، �إذ �إن �العرت�ف 

بوج���ود مثل هذه �لع�س����ب�ت 

يتطلب  و�مل�أج���ورة  �الإجر�مية 

وتعديل  �لبو�س���لة  ت�س���حيح 

�الأولوي����ت وتغي���ري �خلط����ب 

�ل�سي��سي، وفتح �سفحة جديدة 

م���ن �لتح�لف����ت، وه���و �أمر ال 

ين��سب �حل�س����ب�ت �ل�سخ�سية 

لكنه  �ل�س���لطة،  ور�ء  لل�س�عني 

عل���ى �الأق���ل ي�س���تدعي منهم 

و�حرت�م  �لتو��س���ع،  �لقليل من 

عقول �للبن�نيني.

عدنان ال�ساحلي

موضوع 
الغالف

أين تكمن المنفعة الوطنية في 
الدفاع عن دولة »اإلرهاب الوهابي« 

واستعداء سورية؟
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عندم� ك�نت �س���ورية مُت�سك 

لبن����ن،  يف  �الأم���ور  بزم����م 

و�ملتزّلف���ون  �حللف����ء  ك�ن 

كل  يفتتح���ون  و�النته�زي���ون 

وت�رشيح�ته���م  خط�ب�ته���م 

ب�»وحدة �مل�س����ر و�مل�س���ري« 

�للبن����ين - �ل�س���وري، وك�نت 

الزمة �سي��س���ية لكل من يريد 

�أن ي�س���بح ن�ئب���ً� �أو وزير�ً �أو 

م�س���وؤواًل لتنظيم �سي��س���ي، �أو 

مق�واًل كبري�ً.

ر�س���ميون  �جلمي���ع؛  ك�ن 

و�سخ�س���ي�ت  وحزبي���ون 

�جتم�عية و�قت�س�دية، يحّجون 

�إىل مر�كز �ملخ�بر�ت ويحملون 

�لهد�ي�، ويتن�ف�سون على دعوة 

�ملخ�بر�ت  و�سب�ط  �مل�سوؤولني 

ليت�رشفو� بتقدمي  �إىل بيوته���م 

لل�س���يف،  حوله�  وم�  �لتبولة 

مق�ب���ل �لوع���د ب�لف���وز بلقب 

من�ق�س���ة..  �أو  م�س���وؤولية  �أو 

و�ملفت�ح �ل����رشي �لذهبي لكل 

ذلك »وحدة �مل�س�ر و�مل�سري«!

لكن عندم� تعرّ�ست �سورية 

�أمريكية -  لكمني دويل بقي�دة 

غربية  و�أدو�ت  »�إ�رش�ئيلي���ة« 

�س���ع�ر  ر�فعو  �بتلع  وعربي���ة 

»وحدة �مل�س����ر و�مل�سري« من 

�للبن�نيني و�الأحز�ب �أل�س���نتهم 

و�س���متو�، بل وبد�أو� يج�هرون 

�لدميقر�طية  وفو�ئ���د  ب�رشورة 

وت���د�ول �ل�س���لطة، منتقدي���ن 

»�لقم���ع« يف �س���ورية، بينم� 

على  منه���م  �لو�ح���د  يرتب���ع 

عر����ض تنظيم���ه �أكرث م���ن �أي 

لتوريث  وميّه���د  عربي،  رئي�ض 

و�لط�ئفة  و�الأم���اك  �لتنظي���م 

�لتي يتزعمه� الأوالده وع�ئلته 

وبط�نته.. 

�للبن�نيني  بع�ض  ��س���تبدل 

�سع�ر »وحدة �مل�س�ر و�مل�سري« 

ب�س���ع�ر »�لن����أي ب�لنف����ض«، 

ت�ركني �س���ورية تغرق يف بحر 

دم�ئه� من دون م�س�عدته�.. 

�لذي  ب�لنف����ض«  »�لن����أي 

م�ر�س���وه وم�ز�ل���و� يعني ترك 

�س���ورية حت���رتق وال نطف���ىء 

ب�لنف�ض«  و»�لن����أي  ن�ره����.. 

يعني �لتن�ّس���ل من م�س���وؤولية 

و�ملر�ف���ئ  �حل���دود  فت���ح 

للم�س���لحني و�ل�س���اح �ل���ذي 

يقتل ويدمر يف �سورية، و�إيو�ء 

ط���رق  وت�أم���ني  �الإره�بي���ني، 

�لتمويل و�ل�س���ي�ر�ت �ملفخخة 

�إىل �ل�س�حية وغريه�.

�مل�س���وؤولون  رك���ب  لق���د 

�للبن�نيون على ح�س�ن »وحدة 

�مل�س�ر و�مل�سري« وترّبعو� على 

لهم  و�أعطيت  �إم�ر�تهم،  عرو�ض 

مف�تيح لبن�ن وطو�ئفهم بتوقيع 

�س���وري، وعندم� �س���عر هوؤالء 

بغرق �ل�س���فينة �ل�سورية بد�أو� 

ب�لرت�جع حتى ح���دود �لت�آمر، 

وفرحو� ب�أن كل ديونهم ل�سورية 

و�س���قوط  بنه�ي���ة  �سُت�س���طب 

�لنظ����م، ليبد�أو� مرحلة جديدة 

مع �لنظ�م �جلدي���د كم� فعلو� 

مع �لقدمي، وكم� فعل بع�س���هم 

مع �لعدو »�الإ�رش�ئيلي« عندم� 

�ملن�طق  بع����ض  ك�ن حمت���ًا 

�للبن�نية.

لك���ن �مل�س���كلة �أن »وحدة 

�أو  �لدموي  و�مل�س���ري«  �مل�س�ر 

�ل�س���لمي بني لبن�ن و�س���ورية 

هو ق���َدر �لبلدْي���ن، ف�جلغر�في� 

تفر�س����ن  �الإره�بية  و�لعوملة 

�مت���د�د �لن�ر �إىل �ل�س����حتني، 

�س���و�ء �أر�د لبن����ن �أو رف����ض، 

ف�لق���ر�ر بي���د رع����ة �الإره�ب 

ومم���ويل �لتكفرييني لل�س���غط 

و�إح���د�ث  �ملق�وم���ة  عل���ى 

�لتفج���ري�ت يف لبن�ن.. فوحدة 

�ل���دم و�لن���زوح و�لقل���ق بني 

�ل�سعبنْي �أمر حمتوم.. 

�س���يفعل  م����ذ�  لك���ن 

�سورية  �ملتخ�ذلون عن ن�رشة 

عندم���� تنت����رش وال ي�س���قط 

�لنظ�م؟! هل �س���يعودون حلمل 

�لهد�ي���� و�ل�س���ع�ر�ت �خل�دعة 

ب�«وحدة �مل�س�ر و�مل�سري«..؟

م�ذ� �س���تفعل �س���ورية؛ هل 

�ستنطلي عليه� خدعة �لع�ئدين 

منت�س���ف  يف  تركوه�  �لذي���ن 

�لبئر �الإره�بي، �أم �ست�سفع لهم 

كم�  فيعودو�  وغريه����  �لهد�ي� 

�ل�سوري  للموقف  ك�نو� ممثلني 

وهم �لذين خر�س���و� طو�ل ثاث 

�س���نو�ت عن ذكر ��سم �لرئي�ض 

�الأ�سد �أو ت�أييد �سورية خوفً� من 

�الأمريكيني و�ل�سعوديني؟

وحدة »�مل�س����ر و�مل�سري« 

تفر�ض  و�س���ورية  لبن����ن  بني 

مق�وم���ة �لتكفرييني وح�س����ر 

�ملن�فق���ني م���ن �ل�سي��س���يني؛ 

�أحز�ب���ً� �أو �سخ�س���ي�ت، فكلهم 

ط���رو�دة  ح�س����ن  ميثل���ون 

�الأمريكي يف �س����حة �ملق�ومة 

�لتي �س���تمتد لت�س���مل �سورية 

ولبن�ن ووح���دة �جلبه�ت، فا 

خ�م�ض  بط�ب���ور  �لقبول  ميكن 

يف �لد�خ���ل، ويكفي م���� �أخذه 

�ل�سي��س���يون ب��سم �سورية من 

من��سب و�أمو�ل..

وحدة »�مل�س����ر و�مل�سري« 

و�لتهجري  وب�ل�س���ام،  ب�ل���دم 

و�ل�سمود، وب�ملق�ومة و�لدف�ع... 

ولي�ست بوحدة �لف�س�د و�لهد�ي� 

�الأمريكي  ومب�يع���ة  و�النهز�م 

و�لرجعية �لعربية.

لقد �سنع �ل�سوريون �لبع�ض 

يف لبن����ن وجعلوه���م نو�ب���ً� 

ووزر�ء و�سخ�سي�ت ومرجعي�ت، 

تب�هى  �سورية  مر�ست  وعندم� 

هوؤالء �أم�م �أ�سي�دهم ب�أنهم غري 

�أوفي�ء!

لق���د �نتقل �س���ع�ر »وحدة 

�مل�س����ر و�مل�سري« �إىل جح�فل 

للبدء  ورع�ته���م  �لتكفريي���ني 

بتفج���ري �ل�س����حة �للبن�ني���ة 

�ل�سورية  �ل�س�حة  و�إحر�قه� مع 

و�ل�س���ي�ر�ت  ب�الغتي����الت 

و�أعلنو�  و�ل�سو�ريخ،  �ملفخخة 

مع  و�مل�س���ري  �مل�س����ر  وحدة 

�لع���دو »�الإ�رش�ئيل���ي« �س���د 

�سورية  و�سد  و�أهله�،  �ملق�ومة 

و�إير�ن، و�أعلنو� وحدة �مل�س����ر 

�ل�س���هيونية  م���ع  و�مل�س���ري 

�لع�ملي���ة وجم�ع�ت �لتحريف 

�الإ�س���ام  لبو�ض  تلب����ض  �لتي 

لكنه� تدمره ب�نحر�فه� وتفجري 

�ل�س�ح�ت �الإ�س���امية، وتهجري 

�مل�س���يحيني و�قتاعه���م م���ن 

�ل�رشق. 

لقد توّحد �أه���ل �لب�طل من 

و�لغز�ة  و�ملحتلني  �لتكفرييني 

ب�طلهم  ح���ول  �مل�س���تعمرين 

حل�س�ر �الأمة وم�س�درة ثرو�ته� 

و�سي�دته�، وليفرّقون� عن حقن� 

ودينن� �الأ�سيل.

للوحدة  لل�رشف����ء  ند�وؤن���� 

عل���ى  للحف����ظ  و�ملق�وم���ة 

ت�ريخن���� ودينن� وم�س���تقبلن�، 

�س���ه�ينة  �إىل  و�النتب����ه 

�لد�خل من عم���اء وتكفرييني 

و�نته�زيني.

د. ن�سيب حطيط

وحدة امل�سار وامل�سري الدموي اأو ال�سلمي بني لبنان و�سورية هو قَدر البلدْين

همسات

◄ ال فْرق
و�س���ف وزير حم�س���وب على �لعهد كام �ل�سفري 

�لفرن�س���ي ب�أن ب�ري����ض ال تعمل للتمدي���د لرئي�ض 

�جلمهورية ب�أنه� »ر�س����لة من�ّسقة مع �الأمريكيني«، 

م�سيفً� �أن »فرن�س� �أخط�أت، و�لتمديد �رشوري كي ال 

نق���ع يف �لفر�غ«، فرّد زميل له، لكنه خم�رشم: »م� 

�لذي �سيتغري �سوى �لتمديد لفر�غ موجود �أ�سًا«؟

◄ مرغوب
ك�سف �أح��د �لوزر�ء �ل�سابقني يف لبن��ان �أن �أغلب 

قادة �لدول �خلليجية يعملون جاهدين من �أجل دعم 

متديد فرتة والية رئي�س �جلمهورية �للبنانية مي�سال 

�سليمان ملدة �سنتنينْ عل��ى �أقل تقدير، لتعّذر �نتخاب 

رئي�س يف �لظ��روف �حلالية، �إىل حني و�سوح �لروؤية 

يف ما يتعلق باحل��رب �لد�ئرة يف �سورية، ال�سيما �أن 

مو�قف �سليمان جتاه �سورية مطلوبة خليجيًا.

◄ لم »يشّرفه« بالزيارة
�لتقى �لرئي�ض فوؤ�د �ل�سنيورة �ل�سح�يف �مل�رشي 

حممد ح�سنني هيكل م�س����دفة �أثن�ء خروج �الأخري 

م���ن لق�ء رئي�ض �جلمهوري���ة يف ق�رش بعبد�، وطلب 

من���ه �أن يلتقيه يف �أي وقت يق���رره، �إال �أن هيكل رّد 

بلب�قة �أن ال وقت لديه، و�أن مو�عيده مكتملة.

◄ على »الَحْبلين«
�أوع��ز رئي�س �حل��زب �لتقدم��ي �ال�سرت�كي �لنائب 

وحمازيب��ه  ونو�ب��ه  وزر�ئ��ه  �إىل  جنب��اط  ولي��د 

ومنا�رصي��ه بع��دم �لت�رصي��ح و�لتف��ّوه ب��اأي كلم��ة 

تهاج��م �سوري��ة، قائًا له��م �إن �الأمور ق��د تتغري بني 

ليلة و�سحاها.

من جهة �أخ��رى، �أكدت �مل�سادر �أن دعوة �لنائب 

جنب��اط �إىل ع��دم �ته��ام �ل�سعودي��ة بالت��ورط يف 

�العت��د�ء�ت �الإرهابي��ة مل ُت��وؤِت �أُُكله��ا ل��دى حليف��ه 

�ل�ساب��ق يف �لن��دوة �حلريري��ة، فقد ك�س��ف نائب من 

�ملنظومة �ملذكورة �أن موقف جنباط ال يوؤّهله لنيل 

تاأ�سرية �لدخول �إىل »جنة« �ل�سعودية.

◄ »القاعدة« في الطريق الجديدة
ق����ل م�س���وؤول �أمن���ي �إن���ه يت�بع بدق���ة ورود 

معلوم�ت خ��س���ة و�س���ور موثقة عن تن�سيق �أمني 

ب���ني �أحد �الأجهزة �الأمنية �لت���ي تهيمن على خمفر 

�لطري���ق �جلديدة، وبني عن�����رش وخاي� ل�»تنظيم 

�لق�عدة« يف ز�روب �لديك قرب خميم �س���ر�، حيث 

حتّول �ملك�ن �إىل بوؤرة �أمنية خ��س���ة بهذ� �لتنظيم 

�الإره�بي.

لبان؟ ◄ أين الصُّ
مل ي��رتدد كات��ب لطامل��ا د�ف��ع ع��ن �رتكاب��ات 

�لتكفريي��ني يف �سوري��ة ع��ن ق��ول �إن �لر�هب��ات مل 

ُيختطفن من معل��وال، و�لدليل، ح�سب ر�أيه، ظهورهن 

�لتلفزي��وين �لهادئ، لكنه فوجئ ب��رد فعل زميله يف 

�لعم��ل و�ل�سيا�س��ة، و�لذي �ساأل: ه��ل �أ�سول �ل�سيافة 

و�ل�سهام��ة تقت�سي نزع �ل�سلبان عن �سدورهن، »يا 

د�ع�سي«؟!

◄ سلمان في »إسرائيل«
علمت »�ملن�ر�ملقد�س���ية« من م�س���در موثوق 

�أن �س���لم�ن بن �س���لط�ن بن عبد �لعزيز؛ ن�ئب وزير 

�لدف�ع و�س���قيق رئي�ض �ال�س���تخب�ر�ت �ل�س���عودي 

بندر بن �س���لط�ن، ق����م موؤخر�ً بزي����رة �رشية �إىل 

»�إ�رش�ئيل«، برفقة �ثنني من �ل�س���ب�ط �ل�سعوديني، 

و�لتقى بقي�د�ت �أمنية وع�س���كرية �س���هيونية، كم� 

ق�م برفقة �س�بط كبري يف هيئة �الأرك�ن يف �جلي�ض 

�لع�س���كرية  �لقو�عد  �إحدى  »�الإ�رش�ئيلي« بزي����رة 

»�الإ�رش�ئيلية«.

النفاق السياسي ُيفسد »وحدة المسار والمصير«

جحافل التكفيريين تعتمد شعار »وحدة 
المسار والمصير« لتفجير الساحة اللبنانية 

وإحراقها مع الساحة السورية
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الكونية  هل فر�ض���ت احلرب 

الت���ي ُتخا����ض �ض���د الدول���ة 

الوطنية ال�ض���ورية، على العديد 

بدءاً  العاملي���ة،  العوا�ض���م  من 

م���ن وا�ض���نطن م���روراً باأوروبا، 

مراجع���ة احل�ض���ابات واإع���ادة 

النظر يف طغيانها، بعد ال�ضمود 

للجي�ض  الأ�ضطوريينْ  واملواجهة 

العربي ال�ض���وري على مدى األف 

واأربعة اأيام، وانتقاله اإىل مرحلة 

املواجهة،  ه���ذه  م���ن  جدي���دة 

ب�ض���نه هجوم���ًا دقيق���ًا عل���ى 

مواقع وحت�ض���ينات املجموعات 

اأكرث  والع�ضابات امل�ض���لحة يف 

من منطقة، خ�ضو�ضًا يف القلمون 

«؟ و»الغوطتينْ

املعلومات املتوافرة من اأكرث 

من عا�ض���مة اأوروبية توؤكد على 

ذلك، مقابل تعّنت غري م�ض���بوق 

لل�ض���عودية، واإ����رار على هذه 

لها  التي حت�ض���د  القذرة  احلرب 

من كل اأ�ض���قاع الدني���ا، وتوّفر 

ال���دولرات،  امللي���ارات من  لها 

يف الوقت الذي ذهب بها �ض���وء 

تقديراتها وغطر�ض���تها اإىل الظن 

باأنه���ا قادرة على تغيري موازين 

الق���وى الدولية اجلدي���دة، التي 

باإعادة  ال�ض���وري  ال�ض���مود  بداأ 

�ض���ياغتها، فت�ضّورت اأنها قادرة 

عل���ى فر�ض اإرادته���ا على الأمم 

وعوا�ض���م  ووا�ض���نطن  املتحدة 

فرف�ض���ت  العج���وز،  الق���ارة 

ع�ضوية  املهزوزة  دبلوما�ضيتها 

جمل�ض الأم���ن غري الدائمة، رغم 

ر�ض���وتها وعملها طوياًل من اأجل 

هذه الع�ض���وية، بع���د اأن ظنت 

يف ال�ض���ابق اأنها قادرة على اأن 

تفر����ض على وا�ض���نطن والناتو 

خو����ض غم���ار ح���رب عدوانية 

وا�ضعة على بالد الأمويي، توؤدي 

اإىل انهيار الدولة ال�ضورية، فكان 

اأن �ضقط هذا احللم »الوهابي«.

بالطبع، مل ت�ضت�ضلم الريا�ض، 

فانطلقت علنًا اإىل التن�ض���يق مع 

العدو »الإ�رائيلي«، وفر�ض���ت 

والرتهيب  وبالرتغيب  بالإك���راه 

اأن تب���داأ عمليات  عل���ى الأردن 

عدوانية وا�ض���عة �ض���د �ضورية، 

فاأن�ض���اأت غرف���ة عمليات لتقود 

حربًا وا�ضعة �ضد �ضورية، ووّفرت 

له���ا كل الإمكانيات الع�ض���كرية 

ي�رف  واللوج�ض���تية،  واملادية 

عليها �ضلمان بن �ضلطان؛ نائب 

وزي���ر الدفاع ال�ض���عودي والأخ 

ال�ض���قيق لبندر، فكانت كل  غري 

الع�ض���كرية  العمليات  حلق���ات 

تتحط���م الواحدة تل���و الأخرى، 

النوعي���ة  النت�ض���ارات  وبع���د 

للجي����ض ال�ض���وري يف الغوطة 

ال�رقي���ة والقلمون، ويف اأرياف 

والالذقي���ة  وحم����ض  حل���ب 

وغريها، كان القرار ال�ضعودي - 

الوا�ضع  بالهجوم  »الإ�رائيلي« 

على طريق���ة »موجات البحر« 

الهائج، فح�ض���دت له���ذه الغاية 

ع�رات اآلف املقاتلي، ليندفعوا 

»موجات موج���ات« من الأردن 

ع���ر درع���ا اإىل الغوطتي واإىل 

القلمون.

يف ه���ذه العدوانية اجلديدة 

قوة  امل�ضلحة  للع�ضابات  رت  ُوفِّ

نارية هائلة، و�ض���اركت تل اأبيب 

يف ه���ذه العملي���ة، م���ن خالل 

العالية  التكنولوجي���ة  قدراتها 

التي ح�ّرت لها على مدى اأكرث 

من �ضهر، فقطعت الت�ضالت عن 

اجلي�ض العربي ال�ضوري، لت�رب 

وال�ضيطرة  القيادة  اإمكانيات  كل 

لديه.

واإذا ماجنح���ت موجة الآلف 

م���ن  امل�ض���لحي  م���ن  الأوىل 

التق���دم واحتالل بع����ض القرى، 

ف���اإن اجلي�ض العربي ال�ض���وري 

�رعان ما ا�ضتوعب هذا الهجوم، 

ومتّك���ن م���ن اإع���ادة الت�ض���ال 

والتوا�ض���ل، موّجه���ًا بذلك كفًا 

قوي���ًا للع���دو »الإ�رائيل���ي«، 

وق�ض���ى على موج���ات الهجوم 

الوا�ض���ع واملتالحقة، فقتل اآلف 

ال�ضعوديي والأردنيي والليبيي 

وجن�ض���يات  وال�ضي�ض���انيي، 

واآ�ضيوي،  اأوروبي  بينها  متعددة 

ووا�ضل اجلي�ض ال�ضوري هجومه 

ليحرر النبك من فلول الع�ضابات 

امل�ض���لحة، التي اكُت�ض���فت فيها 

خمازن اأ�ض���لحة ثقيلة وم�ضانع 

عبوات واأحزمة نا�ضفة و�ضيارات 

لإر�ض���الها  ُمعدة  كانت  مفخخة 

اإىل لبن���ان، وها ه���و الآن على 

م�ضارف يرود.

ويالح���ظ اأن���ه م���ع احتدام 

 - ال�ض���عودي  الهج���وم 

»الإ�رائيلي« م���ن الأردن على 

املوج���ة  ت�ض���اعدت  �ض���ورية، 

الهت�ض���ريية يف حروب عا�ضمة 

ال�ض���مال طرابل����ض، حيث ُطرح 

�ض���عار »جب���ل حم�ض���ن مقابل 

القلم���ون«، لك���ن �رع���ان ما 

اختف���ى بع���د اأن تاأّك���د ف�ض���ل 

هجوم »موجات البحر الهائج« 

وا�ض���تالم اجلي�ض ال�ضوري زمام 

هناك  ب���ات  حي���ث  املب���ادرة، 

�ض���به يقي باأن اجلي�ض العربي 

عمليات���ه  �ض���يتابع  ال�ض���وري 

ل�ضتئ�ض���ال  الدقيقة  النوعي���ة 

الع�ضابات امل�ضلحة.

وهنا مل يبق اأمام ال�ضعودي 

 - القدمي���ة  طريقت���ه  �ض���وى 

اجلديدة؛ اللجوء اإىل الر�ضاوى، 

فعاود الكرّة مع الرو�ض���ي من 

ما الذي دار بين بوتين وبندر؟
أوروبا تستنجد بدمشق لمساعدتها في مكافحة اإلرهابيين

اأنقرة - الثبات

واجلماعات  ال�سورية  املعار�سة  تواجه 

امل�سلحة املنت�رشة قي الأرا�سي ال�سورية موجة 

الر�سميني  الراعيني  بني  التجاذب  من  جديدة 

تخو�سان  اللتني  وقطر،  ال�سعودية  اأي  لهما، 

على  لل�سيطرة  املواجهات  من  جديدة  جولة 

قرارهما ا�ستعداداً للمرحلة املقبلة.

»الئتالف  تعطيل  اإىل  الصص�صصرشاع  واأدى 

ال�سوري« الذي تنتهي ولية رئي�سه واأع�ساء 

واإذ  احلايل،  ال�سهر  من  الع�رشين  يف  قيادته 

كان من املفرت�ض اأن يجتمع الئتالف نهاية 

مت  قيادته،  لنتخاب  ا�سطنبول  يف  الأ�سبوع 

تاأجيل الجتماع اإىل اأجل غري م�سمى ب�سبب 

اأظهرت  والتي  فيه،  تع�سف  التي  اخلالفات 

»الإخصصوان«  واأن  ينته،  مل  القطري  النفوذ  اأن 

اأقوياء  زالوا  ما  ال�سباغ  م�سطفى  وجماعة 

كبرية  اأعداد  اأ�سوات  »�رشاء«  على  وقادرين 

من الأع�ساء يف اأي انتخابات، بعد اأن �سادت 

بها  يقوم  التي  »التوكيالت«  عملية  جمصصدداً 

هوؤلء ملن يدفع اأكرث، ثم الختفاء من قاعة 

الجتماعات لل�سماح ملن اأوكلوهم الت�سويت، 

هو  »الئتالف«  رئي�ض  من�سب  تبني  وهكذا 

اأن  خ�سو�سًا  احلقيقي،  اخلطر  مو�سع  يف 

ممار�سات اأحمد اجلربا، وتعامله مع اأع�ساء 

ال�سعودية  م�سايخ  طريقة  على  »الئتالف« 

لتنقالته  خا�سة  طائرة  وا�ستئجار  الفوقية، 

اإعادة  اأمر  – جعلت  منها  الق�سرية  حتى   –
ال�سعودي  اجلانب  اأن  كما  �سعبة،  انتخابه 

من »الئتالف« ت�سدع من حول اجلربا بعد 
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خ���الل زيارة بندر بن �ض���لطان الثانية اإىل 

رو�ض���يا، حيث تفي���د املعلوم���ات اأنه قال 

للرئي����ض بوت���ي اإن الريا����ض تقبل ببقاء 

الرئي�ض الأ�ضد يف الفرتة النتقالية �رط اأن 

تناط �ضالحيات الرئا�ضة ال�ضورية مبجل�ض 

وزراء ترتاأ�ض���ه املعار�ض���ة وت�ض���ارك فيه 

املوالة، واأل ُترى النتخابات الرئا�ض���ية 

يف العام 2014، بل يت���م التمديد للرئي�ض 

الأ�ض���د اإىل حي انتهاء الف���رتة النتقالية، 

ويف حال التفاق على ذلك فاإن ال�ضعودية 

م�ض���تعدة لإع���ادة اإعمار كل م���ا تهّدم يف 

�ضورية، لكن بندر �ض���مع كالمًا قا�ضيًا؛ باأن 

اجلي�ض ال�ض���وري حقق انت�ضارات ميدانية، 

وه���و الأمر ال���ذي اأتى ببندر اإىل مو�ض���كو 

مرة ثانية، و�ض���ورية لي�ض���ت بحاجة اإىل 

املال ال�ض���عودي، فرو�ض���يا وال�ضي واإيران 

�ض���يعيدون بناء �ض���ورية، اأما الأهم فهو اأن 

مو�ضكو ووا�ضنطن متفاهمتان على �رورة 

اجتث���اث الإرهاب الذي ي�ض���ّكل خطراً على 

الأمن العاملي، كم���ا اأن اأوروبا اقرتبت من 

املوقف الأمريكي – الرو�ض���ي خ�ض���ية من 

تف�ض���ي الإرهاب يف بلدانها، جراء م�ضاركة 

اآلف الأوروبي���ي يف جرائ���م املجموعات 

امل�ضلحة يف �ضورية، والتي �ضتنتقل عاجاًل 

اأو اآج���اًل اإىل بلدانهم. اإ�ض���افة اإىل ذلك، ذّكر 

بوتي زائ���ره اأن ال�ض���عودية تنتج ع�رة 

ماليي وخم�ض���مئه األف برميل نفط يوميًا، 

يذهب معظمه لالأ�رة احلاكمة، فيما رو�ضيا 

تنتج ع����رة ماليي برميل يذهب من اأجل 

جمد رو�ضيا وتقّدمها وتطورها.

ب���اأي حال، اأم���ام التطورات ال�ض���ورية 

املتالحقة، والنت�ض���ارات النوعية للجي�ض 

ال�ض���وري، ب���ات م���ن املوؤّكد اأن وا�ض���نطن 

ومو�ضكو �ضُي�ضيفان بنداً على جدول اأعمال 

موؤمتر »جنيف - 2« حتت عنوان »مكافحة 

الإرهاب«.

ووفقًا للمعلومات فاإن اأجهزة خمابرات 

اأوروبية بداأت ات�ضالت حثيثة مع املخابرات 

ال�ض���ورية للوقوف على الوقائع واحلقائق، 

وتذه���ب ه���ذه املعلوم���ات اإىل التاأكيد اأن 

العا�ض���مة ال�ضورية دم�ضق �ضهدت اجتماعًا 

بي روؤ�ضاء اأجهزة ال�ضتخبارات الريطانية 

والإ�ضبانية والأملانية والإيطالية من جهة، 

واأجهزة اأمنية �ضورية من جهة اأخرى، جرى 

خالله عر�ض دقيق لنت�ضار عنا�ر متطرفة 

اأوروبية يف �ض���ورية تنتمي اإىل »داع�ض« 

و»الن�رة« يقدَّر عددها بنحو األفي عن�ر، 

كم���ا اأن وزراء داخلي���ة الحت���اد الأوروبي 

اجتمعوا يف بروك�ضل للغر�ض نف�ضه.

ماذا بعد؟

ال�ض���ورية بدقة؛ ماذا  التطورات  تابعوا 

�ضيح�ضل يف يرود ويف �ضل�ضلة جبل لبنان 

ال�رقية )الغربية يف �ض���ورية(؟ وماذا عن 

معارك احل�ضم التي ينفذها اجلي�ض ال�ضوري 

يف اأكرث من مكان، خ�ضو�ضًا يف اأرياف حلب 

والالذقي���ة وحم�ض ودرعا؟ تابعوا جيداً ما 

يجري يف ال�ض���عودية، التي ف�ضل م�روعها 

يف اإقام���ة احتاد خليج���ي بدًل من جمل�ض 

التعاون، وانتبهوا جي���داً لل�راع الذي بداأ 

على ال�ضلطة يف مملكة الرمال.

اأحمد زين الدين

أحــداثاألســــــبـوع

بوتين لبندر: سورية 
ليست بحاجة إلى المال 

السعودي.. فروسيا 
والصين وإيران ستعيد 

بناءها 
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ال�ضعودية  العربية  اململكة  جددت 

دعوتها لنتق���ال دول جمل�ض التعاون 

اخلليج���ي اإىل مرحلة الحتاد، بعد اأن 

كانت ق���د اأطلقت هذه الدعوة يف وقت 

�ض���ابق عام 2011، ومل تلَق التجاوب 

املطل���وب م���ن قب���ل دول اخللي���ج، 

وكانت ال�ض���عودية قد بررت باأن هذه 

الدع���وة باتت ����رورة ُملّح���ة الآن، 

وال�ضيا�ضية  الأمنية  التغريات  تفر�ضها 

والقت�ضادية.

ولعل م�ضارعة �ض���لطنة ُعمان اإىل 

معار�ض���تها ر�ض���ميًا لفك���رة الحتاد، 

وتهديدها بالن�ض���حاب م���ن املجل�ض 

يف حال جن���اح جهود اإن�ض���اء احتاد 

بي الدول ال�ض���ت، يعك�ض عمق الأزمة 

التي تعي�ض���ها منطقة اخلليج ب�ض���كل 

عام، خ�ضو�ضًا بعد التفاهم بي اإيران 

والدول ال�ض���ت ح���ول برنام���ج اإيران 

النووي، وامل�ض���ار الذي �ضت�ضلكه تلك 

املفاو�ض���ات يف رف���ع العقوبات عن 

طهران.

وميك���ن الق���ول اإن ما ح�ض���ل يف 

املنامة، وما �ض���هدته قمة الكويت من 

تباين يف ال�ضيا�ضات اخلليجية، ورف�ض 

بع�ض الدول ال�ضري مب�روع الحتاد، ما 

اأدى اإىل تاأجيل طرح املو�ضوع بذريعة 

حاجته اإىل مزيد من البحث والدرا�ضة، 

كل ذل���ك يعك����ض مراكز الق���وى التي 

تتناف����ض على منطقة اخلليج ب�ض���كل 

عام، وهي كما يلي:

1- اململك���ة العربية ال�ض���عودية 
عام،  ب�ض���كل  »الوهاب���ي«  والتي���ار 

فاململك���ة حت���اول مبا لها م���ن قوة 

جغرافية ودميغرافية اأن ت�ض���يطر على 

دول اخلليج الأخ���رى، وتدخلها حتت 

جناحيه���ا، وقد تك���ون املمكلة اأرادت 

يف هذه الف���رتة بالذات خل���ق توازن 

جديد بي �ض���فتي اخلليج، وتاأ�ضي�ض 

احتاد يناف�ض اإيران ويت�ض���دى لدورها 

الإقليمي ب���دور اإقليمي مواز، ومينعها 

م���ن اأن تتحول اإىل »�رطي املنطقة« 

كما يخ�ض���ى بع�ض  اخلليجيي، لكن 

الرغبة ال�ضعودية تلك يقابلها قلق من 

بع�ض الدول اخلليجية م���ن اأن يوؤدي 

الحتاد اإىل انتهاك اأو زوال �ض���يادتها 

الإقليمي���ة عل���ى اأرا�ض���يها، اأو رمب���ا 

اأتون �راع���ات ونزاعات  يدخلها يف 

هي غري م�ض���تعدة لها ول ترغب فيها، 

خ�ضو�ضًا مع اإيران.

2- الوليات املتحدة الأمريكية مبا 

لها من نفوذ تاريخ���ي وتقليدي على 

امل�ضيخات اخلليجية، وولء هوؤلء لها 

واتكالهم عل���ى الأمريكيي يف حماية 

اأمنه���م ووجودهم يف احلكم، ُت�ض���اف 

اإىل ذلك القواعد الع�ض���كرية الأمريكية 

املنت����رة يف اخللي���ج، والتي تعطي 

لالأمريكيي نفوذاً ع�ض���كريًا ي�ضاف اإىل 

النفوذ ال�ضيا�ض���ي والقت�ض���ادي الذي 

تتمتع به وا�ضنطن.

ولع���ل ترحي���ب العديد م���ن دول 

اخللي���ج بالتفاق الإي���راين مع الدول 

مغاير  مبوق���ف  وخروجه���م  ال�ض���ت، 

ل�»ال�ض���قيقة الأكر«، وما مّت ت�ريبه 

عن اأن �ض���لطنة عمان لعبت دوراً هامًا 

ورئي�ضيًا يف املفاو�ضات ال�رية التي 

دارت ب���ي الأمريكي���ي والإيراني���ي، 

يعك�ض م���دى النفوذ الأمريكي يف هذه 

ال���دول، واأن بع�ض تل���ك الدول تختار 

الوقوف اإىل جان���ب الوليات املتحدة 

فيم���ا ل���و مّت تخيريه���م بينها وبي 

ال�ضعودية.

التي  الثالث«  وقد تكون »الالءات 

اأطلقتها ُعمان قبيل انعقاد قمة القادة 

يف الكوي���ت: )ل لالحت���اد، ل للعملة 

اخلليجية املوحدة، ل لتو�ض���عة قوات 

»درع اجلزيرة«( ه���ي لءات اأمريكية 

قبل اأن تكون خليجية اأو ُعمانية.

-3 تيار »الإخوان امل�ضلمي«، وهو 

تيار اإ�ضالمي مدعوم من قطر، ويحاول 

اأن يتغلغ���ل يف الن�ض���يج اخلليج���ي، 

ويعتقد ال�ضعوديون اأن جمرد الت�ضييق 

عل���ى زعماء ه���ذا التيار وم�ض���ايخه، 

ومراقبة خطب اجلمعة �ضيمنع تغلغل 

»الإخ���وان« يف اخلليج، وهو ما يبدو 

�ضعبًا، ب�ض���بب براغماتية »الإخوان«، 

التي  والدوغمائية  ال�ض���البة  مقاب���ل 

التي���ار »الوهاب���ي«  يتحل���ى به���ا 

ال�ض���عودي، واإن كانت قطر مل تعار�ض 

م�روع الحتاد علنًا، اإل اأنها - وحتى 

لو مل ت�رّح بذلك - ل توؤيد �ض���يطرة 

على  »الوهابي«  والتيار  ال�ض���عودية 

دول اخلليج برمّته.

-4 اجلمهورية الإ�ضالمية يف اإيران، 

ولها نف���وذ على جمموع���ات ل باأ�ض 

بها يف اخلليج، وهي كانت قد طرحت 

اإن�ض���اء نظام اإقليمي اأمني جديد ي�ضم 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي واإيران 

والع���راق، رغ���م اإدراك الإيراني���ي اأن 

اخلليجيي �ضريف�ضون العر�ض.

اليد  تّتب���ع �ضيا�ض���ة  الآن  اإي���ران 

اأنها  وتعل���ن  للخليجيي،  املم���دودة 

ل متانع يف اجللو����ض لبحث امللفات 

العالقة، كم�ضاألة اجلزر الإماراتية على 

�ض���بيل املثال، وقد يكون من م�ضلحة 

النفت���اح عل���ى اخلليج  الإيراني���ي 

وا�ض���رتاتيجية  اقت�ض���ادية  لأ�ض���باب 

واأمني���ة ع���ّدة، لذا قد يك���ون التقارب 

الإي���راين - اخلليج���ي املرتقب على 

ح�ض���اب امللف���ات اخلا�ّض���ة مبنطقة 

املعار�ض���ة يف  كمو�ض���وع  اخللي���ج 

البحري���ن، ومو�ض���وع احلوثي���ي يف 

اليمن، مقابل خط���وط حمراء ل ميكن 

امل�ّض بها بالن�ضبة اإىل الإيرانيي، وهي 

املقاومة يف لبنان والنظام ال�ضوري.

د. ليلى نقول الرحباين

n �رقة من اأجل »اجلهاد«ماذا ستقّدم إيران للخليجيين؟
ذكرت �ض���حيفة »ديلي ميل اأون �ض���ندي« 

ال�ض���ادرة يف لندن اأن »جهاديي اإ�ضالميي« 

بريطاني���ي مّولوا رحلته���م »اجلهادية« اإىل 

�ض���ورية من خ���الل عملي���ات ال�ض���طو وقطع 

الطرق يف بع�ض مناطق العا�ضمة الريطانية. 

واأو�ضحت ال�ضحيفة يف حتقيقها املطّول، نقال 

عن م�ض���ادر اأمنية بريطانية، اإن »اجلهادي« 

�ض���كري اخلليفة )22 عامًا( �ض���افر اإىل �ضورية 

قبل نحو عام مع اثني اآخرين ل�»اجلهاد« مع 

ه على عمليات  »القاع���دة«، واأقدم م���ع زميلينْ

ال�ض���طو يف مناط���ق ار�ض���تقراطية يف لندن، 

ل�ضيما منطقة »بلغرافيا« و�ضط العا�ضمة.

n »الن�رة.. و»اإ�رائيل«

يف  »الإ�رشائيليصصة«  العامصصة  النيابصصة  ادعصصت 

النا�صصرشة علصصى اثنصصني مصصن اأبنصصاء بلصصدة »جمدل 

�سم�صصض« يف اجلصصولن ال�سصصوري املحتصصل، وهمصصا 

راأفصصت حمصصد احللبصصي )28 عامًا(، وحممصصد رومية 

)24 عامصصًا(، بتهمصصة »التج�س�صصض« ل�سالح اجلي�ض 

العربصصي ال�سوري، والقتال معصصه �سد »املعار�سة 

اأمنيصصة ل�سالصصح  ال�سوريصصة«، وتقصصدمي معلومصصات 

اأجهزته الأمنية، مما يوؤكد التن�سيق الأمني الكبري 

بني »جبهة الن�رشة« واملو�ساد »الإ�رشائيلي«. 

n قتل الأبرياء لبيع اأع�ضائهم
اأن  ل��»الثب���ات«  اأكدت م�ض���ادر خا�ض���ة 

جمموعات م�ضلّحة يف الأرا�ضي ال�ضورية تقوم 

بالتار بالأع�ضاء الب�رية، وتّتفق مع �ركات 

خا�ضة لها مكاتب ومقرات يف الأرا�ضي الرتكية، 

مرتبط���ة ب����ركات غربي���ة. واأو�ض���حت هذه 

امل�ضادر اأن قيادات الع�ضابات امل�ضلّحة �ضّكلت 

طواقم اإرهابية خا�ض���ة مهمتها قتل املواطني 

ال�ض���وريي، والأطفال ب�ضكل خا�ض، ثم تر�ضلهم 

اإىل م�ض���ايف متنقلة حيث يتم �رقة اأع�ضائهم، 

وبعد ذل���ك ياأتي الإرهابيون بطواقم تلفزيونية 

ماأجورة لدول عربية وتركية لت�ض���وير اجلثث 

بعد »تكفينها« والدعاء باأن اأ�ض���حابها ُقتلوا 

على اأيدي اجلي�ض ال�ض���وري، علمًا اأنهم مينعون 

اأهايل ال�ضهداء من روؤية ال�ضحايا، بل يتم دفنهم 

على الفور حتى ل تكت�ضف اأفعالهم الإجرامية. 

واأ�ضافت امل�ض���ادر اأن الع�ضاء الب�رية ُتر�ضل 

يف �ضيارات اإ�ضعاف خا�ضة اإىل الأرا�ضي الرتكية 

بعل���م جهاز ال�ض���تخبارات الرتكي، ومن هناك 

يتّم بيعها يف دول عديدة.

n �ضغوط وتهديدات
ممار�سصصة  مصصن  عربيصصة  دول  عصصدة  ا�ستكصصت 

عليهصصا  كبصصرية  �سغوطصصًا  واأمصصريكا  ال�سعوديصصة 

ملوا�سلصصة دعصصم امل�سلحني يف �سوريصصة. وك�سفت 

م�سصصادر وا�سعة الطالع لص»املناراملقد�سية« اأن 

�ساحات بع�ض هذه الدول حتّولت اإىل مع�سكرات 

علصصى  بُحريصصة  يتنقلصصون  الذيصصن  لالإرهابيصصني 

اأرا�سيهصصا، مصصن دون اأن ت�ستطيصصع حكومات تلك 

الصصدول اإيقاف ذلك، بفعل ال�سغوطات ال�سيا�سية 

باإ�سقصصاط  التهديصصد  واأحيانصصًا  والقت�ساديصصة، 

الأنظمة القائمة فيها.

n مبادلة
ذكرت �ض���حيفة »ايل موندو« الإ�ض���بانية 

اأن جمموعة من تنظيم »القاعدة« يف �ض���مال 

�ض���ورية خطفت �ضحافيي اإ�ض���بانيي تطالب 

باإطالق �راح اأ�ض���خا�ض تابعي ل�»القاعدة« 

مت توقيفهم يف اإ�ضبانيا منذ عدة اأيام.

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

5

�رشبة الكف ال�سهرية التي وجهها للوؤي املقداد.

الجتماع  تاأجيل  اإن  معار�سة  �سورية  م�سادر  وتقول 

هدفه تاأمني اإعادة انتخاب اجلربا اأو اإيجاد �سخ�سية بديلة 

ت�ستطيع ال�سعودية من خاللها قيادة »الئتالف«، خ�سو�سًا 

اأن اجلانب القطري ينظم حملة »مدفوعات« كبرية لي�ض اأقل 

بيانات  دخلوا  الذين  امل�رشيون  الهاكرز  عنها  ك�سف  ما 

�سخ�سية   200 يقارب  ما  اأ�سماء  ليجدوا  الوطني  قطر  بنك 

»معار�سة« على جدول الرواتب املنتظمة، بينهم عدد كبري 

من قادة »الئتالف« املوالني – نظريًا – لل�سعودية.

كبرية  �رشبة  القطريون  وجصصه  فقد  الصصداخصصل،  يف  اأمصصا 

قادة �خلليج �لعربي وممثلوهم قبيل �فتتاح �أعمال �لقمة يف �لكويت                                      )�أ.ف.ب.(
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»اجلبهة  ت�سمى  ما  اأول  بت�سكيلهم  لل�سعوديني، 

وبينهم  ال�سلفيني،  معظم  ت�سم  التي  الإ�سالمية« 

زهصصران  ال�سابق  ال�سعودية  ال�ستخبارات  رجصصل 

علو�ض، الذين ان�سقوا عن رئا�سة الأركان بقيادة 

ب�سكل  تعريته  متت  الصصذي  اإدري�ض  �سليم  العميد 

قام  »غصصزوة«  مع  املا�سي  الأ�سبوع  كامل  �سبه 

ذخريته  وخمازن  مراكزه  على  قطر  اأن�سار  بها 

حمتوياتها  مفرغني  بالكامل،  عليها  ف�سيطروا 

اإذ �سادروا  حتى  لت�سبح جمرد »غرف فارغة«، 

واملكاتب  الهاتف  واأ�رشطة  التلفزيون  اأجهزة 

والطاولت، اأما الذخائر فقيمتها باملاليني.

عدم  يف  اأوًل  كانت  الأكرب  املفاجاأة  اأن  غري 

اأنهم تعر�سوا  الذين قيل  املراكز  مقاومة حرا�ض 

200 دولر لل�سخ�ض، وبعدم قيام  للر�سوة مبعدل 

اإدري�ض باإ�سدار اأي بيان اعرتا�ض اأو ا�ستنكار.

باأنه  فعلته  اإدريصص�صصض  مصصن  املصصقصصربصصون  ويصصربر 

اأن  نصصافصصني  الصص�صصسصصف«،  �سق  عصصدم  على  »حصصر�صصض 

ي�سمى  ما  اأن  علمًا  �سعفًا،  اأو  جبنًا  الأمر  يكون 

الع�سكرية  الف�سائل  اأ�سعف  هو  بصصص»الأركصصان« 

ولء  ت�سرتي  اإنها  اإذ  �سورية،  يف  الأر�صصض  على 

اجلماعات املقاتلة باملال وال�سالح، مبعنى اأنها 

تزود امل�سلحني بالذخائر والأ�سلحة مقابل اإعالن 

جمرد  هو  الأمصصر  كصصان  واإن  لصصالأركصصان،  انتمائها 

على  متار�ض  الكتائب  هذه  لأن  �سوري  انتماء 

الأر�ض �سيا�ستها اخلا�سة.

�سخ  الصصتصصوازن،  ل�ستعادة  منه  حماولة  ويف 

ولء  ل�رشاء  الأمصصصوال  من  كبرية  كمية  اإدريصص�صصض، 

ثوار  »جبهة  فاإن�ساء  تدعمه،  اأخصصرى  جماعات 

اخلطر  وقصصف  خاللها  من  ياأمل  التي  �سورية« 

القطري الزاحف باجتاهه، خ�سو�سًا اأن جماعات 

بكثري  اأقرب  نفوذاً، وهي  الأكرث  باتت  »القاعدة« 

اإىل زهران علو�ض واجلبهة القطرية.



األفاعي ضحايا بندر
ال يظه����ر �أن خملوق����ًا يحت����اج �إىل 

�����رح، ولو باحلد �الأدنى، لي�س����تخل�ص 

�الأ�س����باب �لكامنة ور�ء م�سارعة رئي�ص 

�ال�ستخبار�ت �ل�سعودية بندر بن �سلطان 

�إىل زيارة مو�سكو ولقاء �لقادة �لرو�ص، 

وعلى ر�أ�سهم �لرئي�ص فالدميري بوتني.

لك����ن قد يوؤخ����ذ �لبع�ص بال�س����طط، 

ويعتقد �أن ما ي�سمى �لتعار�ص �الأمريكي 

- �ل�سعودي دفع باالأمري �خلطري للقيام 

بالزي����ارة بهدف »زكزكة« و��س����نطن، 

�لتي ال تتحّمل موقفًا يعار�س����ها، �سيما 

من �الأدو�ت �لتاريخيني، مثل بندر على 

وجه �خل�سو�ص، و�لذي دلت �أعماله على 

�أن ل�»�إ�ر�ئي����ل« لي�ص جهاز�ً خارجيًا 

و�حد�ً خم�س�س����ًا للقتل و�لتدمري، بل �إن 

هناك �أجهزة متعددة، �أحدها ما يقوم به 

وينفذه »�لبنادرة« جميعًا.

تز�منت زيارة بندر �إىل مو�س����كو مع 

زيارة وزير �خلارجي����ة �الأمريكية جون 

ك����ريي �إىل فل�س����طني �ملحتل����ة ولقاء 

�مل�سوؤولني �ل�سهاينة الإقناعهم ب�رورة 

فه����م �التفاق �لعامل����ي - �الإير�ين، الأن 

معار�سته وحماولة ن�سفه �سيوؤذي لي�ص 

»�إ�ر�ئيل« فح�س����ب، ب����ل كل �أعو�نها، 

ويلحق �الأ�ر�ر باجلميع، ويف �ملقدمة 

�مل�سالح �الأمريكية.

وب����ني هات����ني �لزيارتني �س����حا 

ر�ف�س����و »نظرية �ملوؤ�مرة« �لغربية 

- �ل�س����هيونية  على �أمر ي�س����تكمل 

�ملوؤ�مرة �لتي ي�سكلون جزء�ً ت�سويقيًا 

منها وله����ا، وهو �لت�س����كيك باتهام 

باأنها  »�الإ�ر�ئيلي����ة«  �ملخاب����ر�ت 

ور�ء �غتيال �لقائد ح�س����ان �للقي�ص، 

و�الإيحاء باأنه �سحية تعار�ص د�خل 

�ل�س����ف، وكل ذل����ك من �أج����ل تربئة 

�لدور يف  »�إ�ر�ئي����ل«، و��س����تكمال 

�إيقاظ �لفتنة �لت����ي يتنقلون بها مع 

ف�سلهم �أينما حلو�.

يف �لو�ق���ع، �إن �أه���د�ف زيارة بندر 

�الأخ���رية الق���ت �لنتائ���ج �لتي غمرت 

زيارة ما قبلها، با�س���تثناء بند جديد 

طرحه، جوه���ره �ال�س���تعد�د للتعاون 

مع رو�س���يا مقابل �سمان بقائه العبًا، 

ولو كلّفه ذل���ك �إلقاء �أدو�ته يف �لبحر، 

ومنهم لبنانيون، لكن �جلو�ب �لرو�سي 

مل يت�رب منه �سيء!

�أما ج���والت كريي، ال �س���يما على 

�ل�س���هاينة، فُتبطن �لدع���وة �إىل �أخذ 

نف�ص بعد ف�س���ل �ملخطط �مل�س���رك، 

و�نقالب دع���م �الإره���اب �إىل كابو�ص 

يق����ص م�س���اجع �أوروب���ا و�أم���ريكا، 

لقيت يف  وبات ال ب���د من تقدمي �أفاٍع �أُ

�ملجتمع���ات كاأكبا�ص، ومنهم مرّوجو 

رف�ص نظرية �ملوؤ�مرة.

يون�ص
القائم بالأعمال يف ال�سفارة الإيرانية ود. حممود كفتارو خالل زيارة جناح »الثبات« يف معر�ض الكتاب

لبنانيات6

ت�سارك كّل من جريدة 

يف  »�لثبات«  وف�سائية 

�لعربي  ب��ريوت  معر�ص 

�لدويل للكتاب يف دورته 

ينظمه  و�ل����ذي  �ل�57، 

�لعربي  �لثقايف  �لنادي 

و�سط   - »�لبيال«  يف 

بريوت.

ي�����س��ت��م��ر �جل���ن���اح 

لغاية  ز�ئريه  با�ستقبال 

�جلاري،  �الأول  كانون   19
�لعا�رة  �ل�ساعة  م��ن 

�سباحًا ولغاية �لعا�رة 

م�ساء، حيث يتم تعريفهم 

ع��ل��ى �أه����د�ف وم��ب��ادئ 

�ل�سحيفة و�لقناة.

العلل تنخر الجسد »اآلذاري«.. و»المستقبل« عاجز 
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من  ع�ر  �لر�بع  فريق  ي�ستحق 

»غيني�ص«  مو�سوعة  دخ��ول  �آذ�ر 

تنظيم  كيفية  يف  �لقيا�سية  لالأرقام 

�ل�سيا�سية  و�للقاء�ت  �الجتماعات 

منها  �لهدف  يكون  ما  غالبًا  �لتي 

�أي  من  خلت  ولو  �الإعالمي،  �لظهور 

م�سمون �سيا�سي.

�سار  �لذي  �لطاغي  �مل�سهد  لكن 

ماألوفًا هو كثافة �حل�سور �مل�ستقبلي 

حد  �إىل  �مل�سيحي  �حل�سور  وتر�جع 

 14 فريق  �أن  فيه  �سك  ال  ومما  كبري، 

يتمتع  �لذي  �لفريق  ذ�ك  عاد  ما  �آذ�ر 

بقدر�ت قوية، نتيجة ظروف �سيا�سية 

م��د�رك  �إىل  لبنان  �أخ���ذت  �سابقة 

�الإقليمية  �لرهانات  ج��ر�ء  خطرية، 

�ل�سوؤون  يف  و�لتدخالت  و�لدولية 

�لد�خلية للبنان، ب�سبب تهّور قياد�ته 

و»مر�هقتهم«. 

�ليوم، �لفريق »�الآذ�ري«، و�إن بد� 

يف �ل�سكل متما�سكًا، �إال �أنه بكل تاأكيد 

يعي�ص �أزمة وجودية مل مير بها �سابقًا، 

�آخرها  لي�ص  ع��دة،  ع��و�م��ل  نتيجة 

�لتي  �لكبرية  �الإقليمية  �ملتغري�ت 

ت�سب يف غري م�سب »�الآذ�ريني«، ولو 

�أن هذه �لكلمة بالذ�ت مل تعد تعني 

�لذين  »�مل�ستقبليني«،  �ريحة  �إال 

�لرئي�ص �سعد  يتاأرجحون بني زعامة 

�لرئي�ص  ونفوذ  �خلارجية،  �حلريري 

فوؤ�د �ل�سنيورة �لد�خلي على م�ستوى 

�حل�سور و�لقر�ر.

من  �أو�سح  �سارت  �الآن  �ل��روؤي��ة 

بدء�ً  حدثت،  �لتي  �ملتغري�ت  حيث 

حزير�ن  من  �لثالثني  يف  م�ر  من 

�إىل  �ل�سلطة،  من  »�الإخو�ن«  وخروج 

تر�جع �لدور �لركي �حلليف و�لقطري 

�ملموِّل للحرب على �سورية، و��سطد�م 

�لرو�سي  ب��ال��دور  �ل�سعودي  �ل���دور 

�ل��دويل،  �مل�رح  على  بقوة  �لعائد 

�الأمريكية  �لقدرة  تر�جع  هو  و�الأه��م 

�إىل  و�سواًل  �الإقليمي،  �ل�سعيد  على 

�إي��ر�ن  بني  �ل��ن��ووي  �الت��ف��اق  توقيع 

و�ملجموعة �لدولية، ومن هذ� �ملنطق 

تتحرك �ل�سيا�سة �الإير�نية - �لرو�سية 

�الإقليمي،  �مل�رح  على  �أرحب  ب�سكل 

�إجن��از�ت  مبا�ر  وب�سكل  عك�ص  ما 

ع�سكرية در�ماتيكية للجي�ص �ل�سوري 

لهذ�  مبا�رة  كنتيجة  �مليد�ن،  يف 

�لعو�مل  هذه  كل  �أخذنا  و�إذ�  �حلر�ك، 

�أن وطاأة ذلك حتمًا  جمتمعة ف�سرنى 

كانت ثقيلة على فريق 14 �آذ�ر، �لذي 

كثري�ً ما رفع �سعار�ت مل يتحقق منها 

قول  �أ�سهرها  ولي�ص  �خليبة،  �سوى 

رئي�ص �مل�ستقبل �إنه �سيعود �إىل لبنان 

�سورية  �سقوط  بعد  دم�سق  عرب مطار 

بقيادة �لرئي�ص ب�سار �الأ�سد.

بالطبع  ُول���دت  �ل�سعار�ت  تلك 

باأن �سقوط  نتيجة رهانات وقناعات 

هو  �لفريق  ه��ذ�  �أن  يعني  �سورية 

�الآخرين  وعلى  لبنان  �سيحكم  �لذي 

مل  �حلقل  ح�ساب  لكن  له،  �خل�سوع 

�لرغم  وعلى  �لبيدر،  ح�ساب  يطابق 

�الأقطاب يف هذ�  من كل هذ� يحر�ص 

�سور  و�أخ��ذ  �الجتماع  على  �لفريق 

ت�سي بحيوية تدب يف عروقهم، لكن 

قبل  كان  عما  كليًا  خمتلف  �لو�قع 

�ل�سائع،  �ملجد  �أي��ام  �سنو�ت  ثماين 

�إىل  »�الآذ�ري«  �جل�سد  نخرت  فالعلل 

�لعطب، حيث ال قدرة لديه على  حد 

تكري�ص �لتو�زن �لد�خلي، فيما ميار�ص 

يف  ��ستفر�د�ً  �ل�سنيورة  فوؤ�د  �لرئي�ص 

�ل�سيا�سة  تلك  �أن  منه  ظنًا  �ل���ر�أي، 

�ل�سعودية،  �إىل  �ملو�سلة  �لقناة  هي 

متجاوز�ً بذلك رئي�سه �سعد �حلريري، 

تر�جعًا  �مل�ستمر  غيابه  ي�سكل  �لذي 

يف م�سار �لعمل �حلزبي �ملبا�ر.

�إذ�ً، �لتحوالت �لد�خلية و�خلارجية 

»�الآذ�ري«  �لقر�ر  د�ئرة  يف  �ملوؤثرة 

ت�سيب �جلميع بالدو�ر �إىل حد فقد�ن 

�لعا�سفة،  م��رور  بانتظار  �ل��ت��و�زن، 

على  �الأزرق«  »�لتيار  يعاين  فيما 

من  ميّكنه  لن  �أرق��ًا  �خل�سو�ص  وجه 

�لوقوف يف وجه �لرياح �الآتية من كل 

�جلهات، كما �أنه يعاين �أي�سًا من تاآكل 

دور  ت�ساعد  بعد  �ل�سعبي  ر�سيده 

�ملن�سوية  »�ل�سلفية«  �ملجموعات 

و»�لقاعدة«،  »�لن�رة«  لو�ء  حتت 

�أدو�ر  �إىل  �لطاحمني  ناحية  من  �أو 

متام  �سقوط  بانتظار حلظة  �سيا�سية 

�سالم، ويف �حلالتني هناك تر�جع يف 

�لقدرة �ملالية، �لتي هي ع�سب �لعمل 

�لنائب  تبدو  فيما  »�مل�ستقبلي«، 

�أي  �إحد�ث  بهية �حلريري عاجزة عن 

�سعد  �أخيها  �بن  بني  تفا�سلية  ميزة 

و�بن مدينتها �لرئي�ص فوؤ�د �ل�سنيورة.

بهاء �لنابل�سي

»المستقبليون« 
مازالوا يتأرجحون 

بين زعامة الحريري 
ونفوذ السنيورة 

على مستوى الحضور 
واتخاذ القرار

النائبة بهية احلريري عاجزة عن اإيجاد ميزة تفا�سلية بني ابن اأخيها وابن مدينتها



»حم��اور  على  اال�شتباكات  اأن  »ي��ب��دو 

التقليدية يف طرابل�س مل ت�ؤدِّ دورها  القتال« 

املطل�ب اإقليميًا، ما دامت حم�ش�رة يف بقعة 

حتى  تت�شبب  ومل  حمدودة،  �شغرية  جغرافية 

ال�طن،  م�شت�ى  على  مذهبية  بفتنة  ال�شاعة 

كما اأرادتها بع�س اجلهات االإقليمية، ال�شيما 

املجم�عات  اإدارة  يف  اإخفاقاتها  �ش�ء  يف 

يدفع  قد  ال��ذي  االأم��ر  �ش�رية،  يف  التكفريية 

اجلهات املذك�رة اإىل ت��شيع رقعة عملياتها 

بذلك  عّلها  البقاع،  مناطق  بع�س  لتطاول 

 - �ُشني  ���راع  اإىل  اهلل«  »ح��زب  ت�شتدرج 

�شيعي، تع�ي�شًا عن اخل�شائر التي تكبدتها يف 

اجلارة االأقرب، وكان اآخرها الهزائم املتتالية 

ال�رقية والغربية وجبال  يف غ�طتي دم�شق 

من  قريب  لبناين  مرجع  بح�شب  القلم�ن، 

دم�شق. 

م�روع  حتريك  اأن  من  املرجع  ويحذر 

�شل�شلة  بعد  االأق�شى،  حده  راهنًا  بلغ  الفتنة 

االعتداءات التي ال تزال تطاول اأبناء الطائفة 

فرع  اتهام  اإىل  اإ�شافة  طرابل�س،  يف  العل�ية 

املعل�مات للنائب ال�شابق علي عيد، بالتدخل 

هذا  اأن  علمًا  طرابل�س،  تفجريي  جرمية  يف 

اإ�شعال نار  اإ�شهام  يف  الت�رف يبدو وكاأنه 

الفتنة، مما يطرح عالمات ا�شتفهام عّدة ح�ل 

دور هذا اجلهاز ورعاته االإقليميني، خ�ش��شًا 

على  خطرة  بتداعيات  ينذر  ب��ات  االأم��ر  اأن 

االأو�شاع االأمنية على امتداد البالد.

حم�شن«  »جبل  حلفاء  اأن  املرجع  وي�ؤكد 

اإطالقًا  ي�شمح�ا  لن  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف 

اقتحام  حماولة  اأي  احلمر،  اخلط�ط  بتجاوز 

»اجلبل«، مبديًا يف ال�قت عينه ثقته الكبرية 

بدور اجلي�س اللبناين يف هذا املجال وت�شديه 

اأهايل  و�شم�د  وبعزمية  الفنت،  اأ�شكال  لكل 

»اجلبل«، ما دام�ا يدافع�ن عن وج�دهم.

ويف هذا ال�شياق، تعترب م�شادر عليمة اأن 

التبانة«  باب   - حم�شن  »جبل  جرح  حتريك 

احلالية  لل�روط  ال�شع�دي  بالرف�س  مرتبط 

مل�ؤمتر »جنيف 2«، ال �شيما جلهة بقاء الرئي�س 

ب�شار االأ�شد يف احلكم واإمكانية تر�شحه ل�الية 

االأو�شاع  تفجري  اأن  م�ؤكدة  جديدة،  رئا�شية 

فيه  اأهلية  حرب  قيام  اأو  لبنان،  يف  االأمنية 

كما هدد ال�شفري ال�شع�دي ال�شابق يف وا�شنطن 

ن�شف  اإىل  حتمًا  �شي�ؤدي  الفي�شل،  تركي 

»جنيف 2«، كما يت�ش�ر ه�ؤالء، بعد اأن فقدوا 

امليدان  يف  ع�شكري  ت�زان  حتقيق  يف  االأمل 

ال�ش�ري، خ�ش��شًا اأن للبنان دوراً اأ�شا�شيًا يف 

امل�ؤمتر املرتقب، نظراً للرتابط بني االأو�شاع 

يف  االأزم���ة  وتداعيات  و�ش�رية،  لبنان  يف 

منها  �شيما  ال  ال�شعد،  جممل  على  االأخ��رية 

االأمنية واالجتماعية واالقت�شادية.

ال�شياق عينه، وتعليقًا على معادلة   ويف 

»جبل حم�شن مقابل القلم�ن«، ت�شري م�شادر 

يف املعار�شة ال�ش�رية اإىل اأن عمليات اجلي�س 

ال�ش�ري يف القلم�ن غري مرتطبة باالأو�شاع 

اال�شرتاتيجية،  الناحية  م��ن  طرابل�س  يف 

يف  اإال  ال�شلمية،  الت�ش�ية  مب�شار  ت�ؤثر  ولن 

بتعطليها،  خارجي  عمليات  اأمر  �شدور  حال 

فقدت  اإذا  خ�ش��شًا  �شع�ديًا،  اأم��راً  وحتديداً 

اململكة االأمل يف حتقيق اأي تقدم ا�شرتاتيجي 

امليدان  حال  ه�  كما  �ش�رية  يف  و�شيا�شي 

راهنًا، تختم امل�شادر. 

الته�يل  ه��ذا  ك��ل  ورغ��م  االأح�����ال،  بكل 

بني  املتنقلة  املفتعلة  والت�ترات  امليداين 

للمملكة  منا�س  ال  اأنه  يبدو  واأخ��رى،  منطقة 

الر�ش�خ  اإال  النهاية  يف  ال�شع�دية  العربية 

جنيف،  اإىل  بالذهاب  االأمريكية  للمطالب 

واإقناع »االئتالف« بامل�شاركة، فاالأمريكي�ن 

واأنه  ال�شلمي  احلل  ب�رورة  نهائيًا  اقتنع�ا 

ي�شمح�ا  ل��ن  ل��ذا  اأم��ام��ه��م،  ال�حيد  اخل��ي��ار 

م�شاحلهم  بتعطيل  غريها  اأو  لل�شع�دية 

خيارات  نح�  دفعهم  اأو  االأو�شط،  ال�رق  يف 

جن�نية كالتدخل الع�شكري.

ح�سان �حل�سن

■  غادر وفد من كلية �لدعوة �الإ�س���المية برئا�س���ة عميدها �ل�سيخ 
د.عبد �لنا�ر جربي �إىل �جلمهورية �الإ�سالمية �الإير�نية، بدعوة من 

جامعة �ملذ�هب �الإ�سالمية يف طهر�ن. ويلتقي �ل�سيخ جربي و�لوفد 

�ملر�فق رئي�ص جامعة �ملذ�هب �الإ�س���المية �ل�س���يخ �لدكتور �أحمد 

مبلغي، و�أع�ساء �لهيئة �الإد�رية يف �جلامعة. 

�ل�سيخ جربي �أّكد �أن هذه �لزيارة هي للتو��سل �لعلمي و�الأكادميي 

بني معهد �لدعوة �جلامعي وجامعة �ملذ�هب �الإ�س���المية، م�س���دد�ً 

عل���ى �رورة �لتقريب بني �ملذ�هب �الإ�س���المية، الأنها و�جب ديني 

و�أخالق���ي، ولتوحي���د كلمة �س���عوب �أمتن���ا لتتمكن م���ن مقاومة 

�لتحديات �لتي تعر�ص طريقها.

■  حزب االحتاد وخالل ا�شتقباله وفداً من حزب احل�ار دعا الدولة 
اللبناني��ة اإىل التحرك ال�ري��ع لتجنيب لبنان اج��رتاع كاأ�س الفتنة 

املذهبي��ة املرة التي يتم التح�شري له��ا يف عا�شمة ال�شمال، وكذلك 

اأبن��اء مدينة بريوت لتعميم ثقافة ال�ح��دة والعي�س امل�شرتك، وعدم 

االجنرار اإىل منزلقات الفنت الطائفية واملذهبية البغي�شة، وحت�شني 

ال�شاحة الداخلية يف وجه الهجمة التكفريية.

■  جتمع �لعلماء �مل�سلمني ��ستقبل وفد�ً من د�ر �الإفتاء يف جمهورية 
بورن���دي، �لذي �أبلغ���ه مبا يتعر�ص له �مل�س���لمون يف بورندي من 

هجمة وّهابية تريد حرف �ل�س���عب عن �أ�س���وله �ل�سوفية و�إدخاله 

يف م�روع �لفتنة يف �لعامل �الإ�س���المي، طالبًا من �لتجمع �إر�سال 

دع���اة وتزويدهم بالكتب و�ملحا�ر�ت �لتي حتارب �لفكر �لوهابي 

�لتكفريي و�الإلغائي.

■  احل��اج ي��ش��ف بكري الغ��زاوي طالب بعقد جل�ش��ات وزارية 
مفت�ح��ة الإق��رار بدء تل��زمي التنقيب عن الغ��از والنفط، ك�ن هذا 

االأم��ر من م�ش�ؤولياتهم االأ�شا�شي��ة لبناء جمتمع الكفاية والعدل، 

وتاأمني فر���س لق�ى االإنتاج وللق�ى العامل��ة التي من خاللها 

ينته��ي حك��م الزواري��ب واالأحياء، والهج��رة، ويت�ق��ف التدخل 

اخلارج��ي، حمّم��اًل رئي���س احلك�م��ة م�ش�ؤولي��ة ت��ردده باإق��رار 

م�روع الغاز والنفط.

■  �ل�س���يخ ماه���ر حمود لف���ت �إىل �أن جرمية �غتي���ال �لقيادي يف 
�ملقاومة ح�س���ان �للقي�ص ُيفر�ص �أن ت�سّكل �س���دمة �إيجابية تدفع 

بع����ص �ملرددين و�لعقالء �إىل �إعادة �حل�س���ابات و�النتباه �إىل دور 

�ملقاومة و�أهميتها، و�إىل �خلطر »�الإ�ر�ئيلي« �مل�ستمر و�لقادر على 

حتقيق �خر�ق هام حتى يف بنية �ملقاومة �ملح�سنة ب�سكل عام.

■  املحام��ي عمر زي��ن؛ االأمني العام الحتاد املحامني العرب، راأى 
اأن الدع���ة حلم��ل ال�شالح يف وجه اأبن��اء ال�طن، والت��ي ينادي بها 

بع���س اللبناني��ني، ه� م��ا يريده الع��دو ال�شهي�ين، داعي��ًا اإىل عدم 

ن�شي��ان اأن معركتن��ا احلقيقية هي مع الع��دو ال�شهي�ين ال�شرتجاع 

فل�شطني.

■  وف���د من جلن���ة متابعة موؤمت���ر بريوت و�ل�س���احل )�لعروبيون 
�للبناني���ون( برئا�س���ة من�س���قها �لعام كمال �س���اتيال ز�ر �س���فري 

�جلمهورية �الإ�س���المية �الإير�نية يف لبنان؛ د. غ�س���نفر ركن �بادي، 

حيث جدد �لوفد �لتعازي ب�س���هد�ء �لتفجريي���ن �الإرهابيني �للذين 

��ستهدفا �ل�سفارة، وهناأ �س���عادة �ل�سفري ب�سالمته، كما جرى خالل 

�للقاء ��ستعر��ص �آخر �لتطور�ت على �ل�ساحتني �ملحلية و�الإقليمية.

■  جبهة العمل االإ�شالمي �شّددت على �رورة تاأليف حك�مة وحدة 
وطنية اإنقاذية جامع��ة تعم��ل على تدوير الزواي��ا وتخطي العقبات 

وتفكيك االأفخاخ ال�شيا�شية واالأمنية واالجتماعية، وتعمل على حل 

االأزم��ات تدريجي��ًا، و�ش�اًل اإىل مرحلة النه����س بال�طن من جديد 

وحت�ش��ني م�شت���ى معي�ش��ة الفرد واملجتم��ع اللبناين، ع��رب ال�روع 

بعملية اإمنائية مناطقية مت�ازي��ة ومت�ازنة ت�شع حّداً لكل املاآ�شي 

والك���ارث االأمني��ة واالجتماعية واملناخية الت��ي طالت امل�اطنني 

م�ؤخراً.

n حتطيم �ملر�كب
عّل��ق رك��ن م��ن جبي��ل عل��ى خطاب��ات الرئي���س رئي���س اجلمه�رية 

املتتالية وا�شتهدافاتها، ب��اأن �شليمان »حّطم كل مراكبه« االإنقاذية 

دفع��ة واحدة، واعتمد �شع��ار »عليَّ وعلى اأعدائي«. م��ن جهة اأخرى، 

ك�ش��ف �شيا�شي م�شيحي خم�رم اأن حالة اال�شتياء كبرية من دم�شق 

اإزاء م�اق��ف الرئي���س �شليمان، ال��ذي انحاز بق���ة اإىل ال�شع�دية، يف 

حماولة رمبا ال�شتجرار طاقة التمديد لعهده يف الربع �شاعة االأخرية.

n م�ساد�ت حيوية للبنان
قال �س���فري دولة كربى يف لبنان �إنه متاأكد �أن �النتخابات �لرئا�سية 

يف لبنان �س���تجري حتى لو ح�س���ل تاأخري ب�سيط، الأن هناك �تفاقًا 

دوليًا �سمنيًا مبد هذ� �لبلد بجرعات �إ�سافية من �مل�ساد�ت �حليوية 

كي ال ي�سقط متاأثر�ً باالأو�ساع يف �سورية.

n هجوم »�آذ�ري«
جمم�ع��ة م��ن اأقطاب »14 اآذار« ومنذ فرتة ت�ش��ّن هج�مًا على رئي�س 

واملجال���س  ال�شال�ن��ات  ميقات��ي يف  اللبناني��ة جني��ب  احلك�م��ة 

اخلا�ش��ة، بعد اأن قامت باإر�ش��ال مذّكرة لرئي���س اجلمه�رية مي�شال 

�شليمان تطالبه بحل حك�م��ة ت�ريف االأعمال الأنها ال متّثل معظم 

ال�شعب اللبناين.

n ر�سالة مبّطنة
بعد �أن رف�ص مفتي �جلمهورية �للبنانية �ل�س���يخ د. حممد ر�س���يد 

قباين عقد جل�س���ات �ملجل�ص �ل�رعي �ملنحل يف بهو د�ر �لفتوى، 

ج���اءت �لتعليمات م���ن �أحد �س���فر�ء �لدول �خلليجية ب���اأن تكون 

�جلل�س���ات مفتوحة يف م�س���جد حممد �الأمني )�سلى �هلل عليه و�آله 

و�سلم( و�س���ط بريوت، مما �عتربه �ملتابعون لهذ� �مللف �أنها ر�سالة 

مبّطنة من �لدولة �خلليجية للمفتي.

n كذب علني
نق��ل مقّرب من مرج��ع ديني اإ�شالم��ي يف طرابل�س ق�ل��ه اإن غالبية 

ال�شيا�شيني الطرابل�شيني يكذب�ن على عني اأهل املدينة، وال يرف لهم 

جفن.

n تبيي�ص
ذكرت م�س���ادر يف �لريا�ص �أن �أمر�ً �س���عوديًا تبلّغه �لرئي�ص �س���عد 

�حلريري يق�س���ي باإبالغ كل من ��س���تفاد من �ملال �ل�سعودي، وعلى 

كل �مل�ستويات، ب�رورة �لدفاع عن �آل �سعود وممتلكاتهم، من �أجل 

»تبيي�ص« �س���فحة �جلر�ئم �ملرتَكبة، و�حلديث عن �أياٍد بي�س���اء، 

بينما ج���رى تكليف �أحد رجال �لدين بنق���ل �لتعليمات �إىل زمالئه 

الإجر�ء �ملقت�سى نف�سه.

n �رتز�ق م�سرك
جت��ادل اإعالم��ي ا�شته��ر بالتل��ّ�ن ال�شيا�شي م��ن اأق�ش��ى الي�شار اإىل 

اليمني مع جتربة ملرة واحدة يف التم��شع ال��شطي الأ�شباب �شكنية، 

م��ع »مفكر« بداأ ق�ميًا والتنظري لتحرير فل�شطني وانتهى يف احل�شن 

الغرب��ي عرب 14 اآذار، ح�ل اأ�شب��اب التبدُّل يف امل�اقف وعدم ا�شتقرار 

االنتماء، واتهم بع�شهما البع�س باالرتزاق من اجلهة نف�شها.

n �الأجر��ص ال ُتقرع
قال م�س���وؤول كبري يف جمل�ص خا�ص �إنه م�ستاء كون �مل�سيحيني ال 

يحركون �س���اكنًا يف ق�سية �ملطر�ننينْ �ملخطوفنينْ و�لر�هبات �الثنتي 

ع�رة يف معلوال، �س���و�ء من روم���ا �أو �لكنائ�ص �مل�رقية، يف حني 

يتحرك �أكرث من م�س���وؤول من �لطائفة �ال�سالمية لتحرير �ملخطوفني 

عل���ى طريقة �أعز�ز، وهذ� �إن دل فاإمنا يدل على حالة �النق�س���ام بني 

بع�ص �مل�سيحيني �لهائمني على وجوههم، وعلى م�ساحلهم �خلا�سة.

n ��ستثمار رو�سي
زار لبن��ان ملدة ي�مني م�ش�ؤول امللف النفط��ي يف الكرملني، والتقى 

�شخ�شي��ات عل��ى عالقة مبل��ف النفظ والغ��از، ي�شحب��ه مدير ال�رق 

االأو�ش��ط يف اال�شتخب��ارات الرو�شية. واأكد ال�شي��ف الرو�شي اأن ملف 

النف��ط والغ��از يف لبن��ان �شُيفتح عل��ى م�راعيه بعد �شن��ة ون�شف 

بق���ة، الأن عمالقة النف��ط الرو�شية »غاز ب��روم« �شت�شتثمر يف لبنان 

مبلي��ارات ال��دوالرات، وكل ذلك بع��د اأن تك�ن االأزم��ة ال�ش�رية على 

م�شارف احلل النهائي، كما قال ملن التقى بهم بعيداً عن االإعالم.

اشتباكات طرابلس لم تؤدِّ دورها المطلوب
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تحريك جرح جبل محسن - 
باب التبانة مرتبط بالرفض 

السعودي للشروط 
الحالية لمؤتمر »جنيف 2«



مي خريش: المطران نصار شهد للحق.. ونقل معاناة »الـقـــــواتيـــيـن«

مقابلة8
تحت الضوء

وعند إميل لحود
الجواب اليقين

نظامنا ال�سيا�سي عجيب وغريب، 

هو مولد دائم للأزمات واحلروب 

الأهلية.. والف�سائح اأي�سًا، منذ العام 

1943 حتى اليوم.. وما بعد بعد الغد 
تتجدد الأزمات، وتتوالد الف�سائح، 

« يجدون له كل  وال�سعب »املعترّ

اأ�سباب النق�سام والفرقة، ودائمًا 

دائمًا ياأخذونه اإىل زواريب الطائفية 

واملذهبية، من اأجل األ يلتفت اإىل حقه 

يف اأب�سط متطلبات احلياة الب�رشية؛ 

احلق يف العمل وال�سحة والتعليم 

وامل�سكن، و�سمان ال�سيخوخة وهلم 

جررّا.. ومن اأجل األ ينتبه اإىل من هم 

ال�سبب يف �سقائه وتعتريه.

يف اأربعينيات القرن املا�سي ُك�سفت 

ف�سيحة كربى لو حدثت يف اأي بلد 

لزلزلت الأر�ض زلزالها، متثلث بف�سيحة 

»الأ�سربو«، حيث اكُت�سف اأن هناك من 

ر هذا الدواء، فجعل حبات الأ�سربو  ُيزورّ

من اجلب�ض، لكن كيف انتهت تلك 

الف�سيحة؟ ل يعلم اإل اهلل.

يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي، 

كانت ف�سيحة عفاف، وجيوؤل كوهني، 

دون اأن ندخل على الف�سائح ال�سيا�سية 

من حلف بغداد اإىل م�رشوع اأيزنهاور.. 

ومن ثم احلرب الأهلية..

يف �ستينيات القرن املا�سي كانت 

ف�سائح الكروتال، وانتا، واملرياج.. 

وغريها.. لكن �سعرة من هيبة النظام 

مل تهتز.

يف �سبعينيات القرن املا�سي، كان 

اغتيال القادة الفل�سطينيني الثلثة يف 

فردان على بعد مئات اأمتار من ال�سيرّار، 

وان�رشف يهودا باراك الذي ت�سترّ بزيرّ 

الن�ساء مع فرقته من الكوماندو�ض.

يف ثمانينات القرن املا�سي كانت 

الف�سائح من البوما الفرن�سية، التي 

تبني اأنها رومانية، من دفع ثمن ال�سلح 

»كا�ض«، وانهيار اللرية التي �سارت 

قيمتها يف احل�سي�ض.

اإىل ت�سعينيات القرن املا�سي، تكر�ض 

فيها نهج اقت�ساد ال�سوق والليربالية 

املتوح�سة، حيث اإن كل اإجناز فيه 

�سفقة وف�سيحة؛ من تلزمي امل�ساريع 

بالتا�سي، اإىل الهاتف اخللوي، اإىل 

»�سوليدير« وما اأدراك ما »�سوليدير«، 

حيث �رشكة »عاملية« متتلك عا�سمة 

وطن ا�سمه لبنان..

ماذا بعد.. امل�سل�سل مل يتوقف، 

هو م�ستمر، ا�ساألوا العماد اإميل حلود 

الذي جاء ويف باله بناء وطن، فعجز 

حتى عن حتقيق �سمان ال�سيخوخة، 

لأن الوزراء كل يريد اأن تكون وزارته 

و�سية على خم�سة مليني دولر �سنويًا، 

هي كلفة هذا امل�رشوع الهام واحللم 

للأغلبية ال�ساحقة من اللبنانيني..

تابعوا م�سل�سل طوفان نفق املطار. 

�أحمد

»مسكين« رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع، 

يرفض مالقاة الجنرال ميشال 
عون والسيد حسن نصرالله، 

برأيه هنا على األرض األمر 
صعب المنال، ولكن هناك 
في العالم اآلخر يريد ذلك 
فعاًل، ويريد أن يجلس إلى 

جانبهم ومحادثتهم، ويريد 
أن يضحك..

نا قائد القوات 
َ
بالفعل، أتَحف

بأفكاره الفذة التي أدلى بها 
لجريدة »السفير« منذ أقل من 
أسبوع، لكن غاب عن باله أنه 
من ناحية الشكل أقله يحق 
للجنرال والسيد أيضًا عدم 

محادثته هناك، هذا إن ُسمح 
له برؤيتهما باألصل.

اأما قوات جعجع فم�ساكني هم اأي�سًا، 

يظن����ون اأن����ه بال�»به����ورة« وال�رشاخ 

الع����ايل �سيعلو �سجيجه����م على �سوت 

»احلق« ال����ذي عربرّ عنه �سيادة املطران 

اإليا�ض ن�سار، وم����اذا قال �سيادته بغري 

اأحك����ام ق�سائية طال����ت زعيمهم، فهل 

يحق ملن قال بالفم امللآن ويف ت�سجيل 

�سوتي »نحنا قتلن����ا طوين فرجنية يا 

�سب����اب، ويف كثري غريو ب����درّن قتل« اأن 

يخربونا ع����ن اإن�سانيتهم املفرطة التي 

ُخد�ست بكلم �سيدنا، وحبذا لو يجيبنا 

اأتباعه ال�»داع�سي����ون« عن الفرق بني 

اإعدام رفيق دربه �سمري زينون يف اإحدى 

النه����ار، وت�رشفات  ثكنات����ه يف و�سح 

»داع�سيي« اليوم يف �سورية، وبع�سهم 

مع الأ�سف يوؤيرّد يف طلته الإعلمية حكم 

»داع�ض« بعد ف�سل حكم »الإخوان«؟!

الأم���ر نقول: »احلق«  فلمن يهمه 

للدف���اع  اإىل منا�رشي���ن  ل يحت���اج 

عن���ه، لأن حقيقت���ه �ساطع���ة بديهية 

اأو  اأ�سيلة وذاتية.. و»اجلعجعة« هنا 

»البعبعة« هناك ل���ن تبدرّل من اإقرار 

اجلميع اأن لون »الفح���م« اأ�سود، ول 

م���ن اعتبار لون الثلج اأبي�ض، و�سيادة 

املط���ران الذي ل يجي���د التمثيل على 

الأر�ض كما حتدرّث جعجع يف نظريته، 

ل يجي���د ال�سحك عل���ى النا�ض اأي�سًا، 

ومن ل���ه عينان للنظ���ر لي�سهد، ومن 

له اأُُذنان لل�سم���ع فلت�سهد اأي�سًا، ويف 

لكني�ستهم،  �سي�سه���دون  اأبناء  الرعية 

و�سيدافعون عنها، اإن تقاع�ست.

اأقوال »القائد«  وللذكرى، جاء يف 

جعجع ع���ن الإميان يف جريدة النهار 

العرب���ي وال���دويل: »لتك���ن م�سيئتك 

كم���ا يف ال�سماء كذل���ك على الأر�ض« 

.)1984/7/1(

اأجرته جريدة  ال���ذي  اإليكم احلوار 

»الثبات« م���ع املحامية مي خري�ض؛ 

ابنة �سقي���ق ال�سهيد املون�سنيور البري 

خري����ض الذي قتل يف العام 1988، يف 

عز جربوت قوات جعجع اآنذاك:

ترف�ض املحامية مي خري�ض اتهام 

رئي�ض »القوات اللبنانية« بقتل عمها 

ال�سيطرة  رغ���م  املون�سنيورخري����ض، 

الأمني���ة جلعجع عل���ى املنطقة التي 

وقعت فيها حادثة الغتيال واخلطف، 

تق���ول: »ل اأترّهم جعجع ول اأنفي عنه 

التهام وامل�سوؤولية، اجلرمية وقعت يف 

الع���ام 1988 يف ظل �سيطرته الأمنية، 

واملل���ف اليوم موجود ل���دى املجل�ض 

الع���ديل، واأي معلوم���ات بحوزتي لن 

اأديل بها اأمام الإعلم، بل اأمام املحقق 

يف املجل�ض العديل«.

�ساألناه���ا ع���ن �سب���ب تقاع����ض 

الق�س���اء يف بت ملف عم���ره �سنوات، 

ت�سري املحامي���ة خري�ض اإىل اأن امللف 

موجود لدى الق�ساء منذ العام 2008، 

وه���ي لغاية تاريخه م���ا زالت تنتظر 

التي  املعلوم���ات  لنقل  ا�ستدعاءه���ا 

بحوزته���ا، وتق���ول: »قب���ل ذلك كان 

هناك قرار ظني م���ن قا�سي التحقيق 

باتهام م�سوؤولني جمهولني  يف بعبدا 

لإقدامهم على اغتيال املون�سنيور البري 

خري�ض، يف الع���ام 2008 اأحلُت امللف 

اإىل املجل�ض العديل وفقًا لقانون العفو 

ال���ذي �س���در يف الع���ام 1991، والذي 

ا�ستثنى يف م���واده من العفو اجلرائم 

الواقع���ة على رجال الدي���ن، ومبا اأن 

عمي املون�سني���ور خري�ض رجل دين، 

مت���ت اإحالة هذا املل���ف اإىل املجل�ض 

العديل على هذا الأ�سا�ض«.

العفو عن القاتل ل ُي�سقط اجُلرم

وكيف ال�سبيل جل���رح مي اأن يهداأ 

ويطيب؟ ترد خري�ض متنهدة: »العدالة 

وحده���ا ُتهدئ م���ن روع���ي، العتذار 

وحده ل يكف���ي«، �ساألناه���ا عما اإذا 

كان جعج���ع قد ب���ادر للت�سال بها، 

عله يك�سف ع���ن معطيات ت�ساعد يف 

ك�سف قات���ل املون�سنيور خري�ض، كون 

نفوذه يف حينها كان باأوج متدده؟ ترد 

باأ�سى: »الت�سال الوحيد من قبله جاء 

بتق���دمي دعوى ق�سائي���ة بحقي، لأنه 

يتهمني بالقدح والذم، واأنا كمحامية، 

بغ�ض النظر ع���ن اغتيال عمي، اأعترب 

اأن العف���و واإن لغ���ى العقوب���ة بحق 

جمرمي احل���رب، فهو ل ين���زع عنهم 

�سف���ة »جم���رم«، فالقات���ل عن عمد 

يبقى جمرمًا حتى ل���و �سدرت بحقه 

قرارات عفو، وبالت���ايل اأحكام الإعدام 

ال�س���ادرة بحق جعجع وف���ق املادة 

549 الت���ي تن����ض على القت���ل عمداً 
األغ���ت العقوبة ولكنه���ا مل ُتلغ �سفة 

»املجرم«، ولنفت�ض اأن قانون العفو 

يلغي ال�سف���ة عن املجرم، فهل قانون 

العفو يعيد القتل���ى اإىل احلياة؟ وهنا 

اأحت���دث فقط عن دع���اوى �سادر فيها 

اأحكام، اإذاً، املجرم يبقى جمرمًا بنظر 

اأهايل ال�سهداء بقانون عفو اأم من دون 

قانون عفو«.

تعت���رب خري����ض اأن دع���وة ال�سيد 

ل  وامل�ساحم���ة  للغف���ران  امل�سي���ح 

تتعار�ض مع مب���ادئ حتقيق العدالة: 

»�سخ�سيًا لن اأقتل من قتل املون�سنيور 

خري����ض، لأين ملتزم���ة تعاليم ال�سيد 

امل�سيح، ولكنن���ي مع حماكمة القاتل 

لأن تفلت���ه م���ن العقاب، يعن���ي اأننا 

باأعماله  ال�ستم���رار  للمج���رم  ن�رشرّع 

هه لهوؤلء  امل�سينة، و�سوؤال �رشيح اأوجرّ

النواب الذين �سنرّ���وا قانون العفو: من 

اأعطاك���م هذا احلق يف الع���ام 1991؟ 

ملاذا علينا ك�سعب اإعفاء اأمراء احلرب 

من تبعات اأفعالهم«؟

»داع�ش«.. والقوات

ن�س���األ خري�ض ع���ن ق�ساوتها يف 

ت�سبيه مواقف قوات جعجع اليوم وكمرّ 

اأفواه امل�سيحي���ني يف لبنان مبواقف 

»داع�ض« و»الن�س����رة« يف كم اأفواه 

امل�سيحيني يف �سورية، ترد: »ما فعلوه 

باملطران ن�سار ي�سبه اإىل حد بعيد ما 

تفعله داع����ض يف �سورية والعراق؛ اأي 

راأي يخالفهم يكفرّروه.. هناك متاٍه بني 

مواقفهم وجبهة الن�رشة وداع�ض، ملاذا 

�سوتهم خمن���وق ونحيف يف ا�ستنكار 

خطف راهبات معلول واملطرانني على 

�سبي���ل املث���ال ل احل����رش؟ اأين غرية 

الدين الذي���ن يدرّعونه���ا؟ �سخ�سيًا مل 

اأعول عليهم ب�س���يء، ومل اأراهن يومًا 

على قوات جعج���ع، وباملنا�سبة، منذ 

ت�سلرّ���م الأخ���ري قيادة الق���وات ونحن 

ن�ساأل عن البط���ولت التي قدرّمها؟ اأين 

دافع جعجع ع���ن امل�سيحيني لأطلب 

منه الي���وم الدفاع عنه���م«؟ ن�ساألها: 

ل ال�سجن لأع���وام، تقول:  ولكن���ه حتمرّ

»دخوله اإىل ال�سجن مل يكن دفاعًا عن 

امل�سيحيني، بل نتيجة رهانات فا�سلة 

وروؤي���ة خاطئ���ة، باملنا�سبة، جعجع 

�ُسج���ن جلرائم ارتكبه���ا، وهل اأحد ما 

ي�س���دق اأن كافة �سباب���ه �سالعة يف 

جرمية كني�سة �سيدة النجاة وجعجع 

ل علقة له بالأمر!

وتقول خري�ض يف حديثها جلريدة 

ه���ة الكلم جلعجع،  »الثب���ات«، موجِّ

بخ�سو�ض الدعاوى الق�سائية املقامة 

من قبله: »بغ����ض النظر عن الأحكام 

الق�سائية التي �ست�سدر بحقي، اأ�سكره 

على ا�ستخدام و�سيل���ة التقا�سي، ويا 

ليت���ه ا�ستخدمها �سابق���ًا، لوفرّر على 

امل�سيحيني كثرياً من ال�سهداء«.

ن�صار

القوات على  براأي خري�ض هج���وم 

�سيادة املط���ران اإليا�ض ن�سار مربمج، 

والدلي���ل عل���ى ذل���ك كمي���ة الأقلم 

احلاق���دة التي طالته، تقول: »املطران 

ن�سار رجل دي���ن، وهو ميثل اهلل على 

الأر�ض، ول يج���وز التعامل مع رجال 

الدين بالطريقة التي تعامل بها اأتباع 

جعجع، وماذا ق���ال �سيادته.. ملاذا مل 

جند هذه احلمية عندهم عندما حتدث 

النائب ولي���د جنبلط ع���ن املوارنة 

اأنهم جن�ض عاطل، ومل���ا مل يهاجموا 

الفار من وجه العدال���ة اأحمد الأ�سري، 

اإث���ر اإهانته لل�سيد امل�سي���ح وت�سبيه 

عب���ادة امل�سيحي���ني للم�سي���ح مبن 

يعب���دون اجل���رذان والبق���رة؟ احلملة 

امل�سعورة على �سيادة املطران هدفها 

اغتي���ال مواقف���ه الوطني���ة اجلريئة 

وامل�سيحي���ة بامتي���از، وه���ل تورُّط 

جعجع بقتل العديدي���ن يتناق�ض مع 

الأحك���ام الق�سائية املرَبمة وال�سادرة 

عن املجل�ض العديل بحق���ه.. قانونيًا 

جعج���ع  باإمك���ان  ك���ان  واأخلقي���ًا 

وجماعته اأن يطلبوا من الق�ساء اإعادة 

املحاكم���ة لتربئته من حك���م الإعدام 
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مي خريش: المطران نصار شهد للحق.. ونقل معاناة »الـقـــــواتيـــيـن«

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

9

يبح����ث هذا الكت����اب البحث����ي والعلمي 

يف مو�س����وع املحاك����م اجلنائي����ة ويدر�ض 

بالتف�سي����ل جتاربه����ا وم����دى تاأثريها على 

التي  ال�س����لم وال�ستق����رار يف املجتمعات 

تخدمها.

اإن م����ا دف����ع الباحثة لدرا�س����ة املحاكم 

الدولية هو املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان 

بالتحديد، ففي اآذار من العام 2009، با�رشت 

املحكم����ة اأعماله����ا، وك����ان النق�سام على 

اأ�س����درّه بني اللبنانيني حول املحكمة، فمنهم 

من يراها اأداة �ستمن����ع الإفلت من العقاب، 

ويعت����رب اأن اإطلق ال�سباط الأربعة هو دليل 

على ع����دم ت�سيي�سها، بينما ي����رى الآخرون 

اأنها اأداة لتجهي����ل الفاعل من خلل موؤامرة 

دولية تريد اأن تل�سق التهمة ب�»حزب اهلل«، 

بع����د اأن اتهم����ت النظام ال�س����وري. ويك�سف 

الكت����اب نقًل ع����ن وثائق فرن�سي����ة تف�سح 

اأن الرئي�����ض الفرن�س����ي ال�سابق جاك �سرياك 

ح����دد للمحكمة مهمته����ا الأ�سا�سية ب�»قتل 

النظام ال�سوري« واأنه قال لوزيرة اخلارجية 

الأمريكي����ة كوندوليزا راي�ض اأن »ب�سار الأ�سد 

�سي�سق����ط كثم����رة نا�سجة، يكف����ي النتظار 

فق����ط.. �سيتحورّل ديتليف ميلي�ض اإىل جت�سيد 

للعدالة والدميقراطية يف املنطقة«.

اأمام هذا الواقع اللبن����اين املنق�سم، كان 

ل بد م����ن درا�سة ت�ستطي����ع اأن تعطي الراأي 

الع����ام اللبن����اين والعربي راأي����ًا مو�سوعيًا 

علمي����ًا، حول عمل واآلي����ة تلك املحاكم، فل 

ت����وؤدي التوجهات ال�سيا�سي����ة اإىل ال�سري يف 

ركاب الت�سفيق اأو التاأييد الأعمى لهذا الراأي 

اأو ذاك.

يختلف ه����ذا الكتاب عن �سواه من الكتب 

الأخرى ح����ول املحاكم الدولي����ة املتوافرة 

باللغة العربية، فمعظم ما حتتويه املكتبة 

العربي����ة من كتب ح����ول املحاكم اجلنائية 

يتح����دث عن نظام اأ�سا�س����ي، و�رشح الآليات 

ة،  القانوني����ة املعتمدة بطريقة قانونية جافرّ

لك����ن ياأتي ه����ذا الكتاب الفري����د من نوعه 

ليدر�ض مدى تاأث����ري املحاكم على املجتمع 

من ناحية بناء ال�سلم فيه.

يب����داأ الكت����اب ب�رشد التط����ور التاريخي 

للمحاك����م اجلنائي����ة الدولية ال����ذي بداأت 

م�سريته الفعلي����ة مع حماكم نورمربغ التي 

كررّ�ست مفه����وم امل�سوؤولية اجلنائية الفردية 

كبدي����ل عن م�سوؤولية الدول����ة حول اجلرائم 

املرتكبة من ِقبل العامل����ني با�سمها، ولكن 

البح����ث قاد اإىل الطلع عل����ى مفهوم جديد 

طورّرت����ه املحاك����م اجلنائية الت����ي اأن�سئت 

بع����د الت�سعينات، وهو امل�����رشوع اجلنائي 

ع اإىل درجة كبرية حتى  امل�ستك ال����ذي تو�سرّ

ب����ات بالإمكان اتهام اأي كان، بجرم مل يعلم 

به، ومل ي�س����ارك فيه، بل مبجرد انتمائه اإىل 

جمموعة م����ا لديها هدف م�ستك، وحتى لو 

مل يك����ن هذا الهدف جرمي����ًا بالأ�سا�ض، وهو 

ما اأوردته حمكمة لبنان يف فقرتها الثالثة، 

والتي ُيخ�سى اأن يكون و�سفة لتهام ال�سيد 

ح�سن ن�رشاهلل وجمي����ع الأفراد املنتمني اإىل 

»ح����زب اهلل« بامل�ساركة يف جرمية اغتيال 

رفيق احلريري.

ثم ينتقل الكتاب اإىل درا�سة النتائج التي 

حققتها جميع اأ�سناف املحاكم الدولية يف 

بناء ال�سلم يف املجتمعات، فيبداأ باملحكمة 

اجلنائية الدولية الدائمة، ثم ينتقل لنموذجي 

املحاكم اخلا�سة واملختلطة.

اللفت يف الكتاب، الإح�ساءات امليدانية 

التي ي�ستن����د اإليها، والتي ت����ورد بالأرقام 

حقيقة ثقة النا�����ض باملحاكم، ومدى تاأثري 

عملها على امل�ساحلة، و�رشعية املحاكم يف 

نظر املجتمعات التي تتعامل معها.

وقد يكون الف�سل الثالث هو من الف�سول 

املميزة يف الكتاب، الذي تك�سف فيه الباحثة 

بالوثائ����ق كيف مترّ ا�ستغ����لل هذه املحاكم 

من قب����ل الدول الكربى، وم����ن قبل الأطراف 

الداخليني الذين ا�ستعملوا اآلية املحاكمات 

ك����اأداة �سيا�سية للق�ساء  الدولية  اجلنائية 

عل����ى خ�سومه����م املهزوم����ني، وت�ستفي�ض 

يف ن�����رش وثائ����ق وتقارير ع����ن الت�سويات 

وال�سفق����ات التي قام بها املدرّعون العامون 

يف املحاك����م، وكيف فربكوا �سه����ود الزور، 

ومار�سوا التهي����ب والتغيب على ال�سهود، 

لإثبات التهم عل����ى الأ�سخا�ض الذين وردت 

اأ�سماوؤهم يف القرار التهامي، وتقيم ت�سوراً 

ملا �ستكون عليه نتائج حمكمة لبنان على 

�سعيد حتقي����ق العدالة وبن����اء ال�سلم يف 

املجتمع اللبناين.

اأم����ا الفقرة الأخ����رية يف ه����ذا الف�سل، 

فتخ�س�سها الكاتبة ل�رشح م�ستقبل حمكمة 

لبن����ان واملحاك����م الأخ����رى قيا�س����ًا على 

التط����ورات الدولية الراهن����ة وتبدرّل موازين 

القوى العاملية، خ�سو�سًا احلرب الدائرة يف 

�سورية التي �سينبثق على اإثرها نظام دويل 

جديد، �سيبدرّل التحالفات ويغريرّ يف القواعد 

الدولية املعتمدة.

ومن جملة النتائ����ج التي تو�سلت اإليها 

الدرا�سة، اأن املحاكم الدولية مبجملها بدت 

وكاأنه����ا اأداة فوقية فر�سها املجتمع الدويل 

عل����ى املجتمعات، واأنه����ا اأقرب اإىل حماكم 

املنت�رشي����ن التي باتت حتت����اج - فعليًا- 

اإىل َمن يحاكمه����ا، واإن اأي مراهنة على دور 

اإيجاب����ي له����ذه الآلي����ات الق�سائية تفر�ض 

على املجتمع ال����دويل ا�ستخدام الكثري من 

ال�سوابط والآلي����ات املرافقة واإىل احليادية 

وع����دم التحيرّز والت�سيي�ض، ويجب اأن تتوافر 

فيها كل �سبل الإن�ساف وال�سفافية ومعايري 

العدالة احلقيقية لكي ي�ستجيب املجتمع اإىل 

حتقيق العدالة اجلنائية بطريقة اإيجابية.

اإنه كت����اب قيرّم وعلم����ي ومتقدم وياأتي 

تلبية لتطلعات الكثريين من املثقفني ومن 

الذي����ن لديهم �سغ����ف مبتابع����ة التطورات، 

وذلك لقراءة امل�ستقبل الذي ينتظر املحكمة 

اجلنائية الدولية اخلا�س����ة بلبنان انطلًقا 

م����ن جتربة و�سجل املحاك����م الدولية التي 

�سبقتها.

 

ë »املحاك���م اجلنائية الدولية: اإجنازات 
واإخفاق���ات«.. كتاب جديد للدكت���ورة ليلى 

نقول الرحب���اين، توقرّعه يف اإط���ار فعاليات 

معر�ض ب���ريوت الدويل للكت���اب 57 - قاعة 

البيال، اليوم اخلمي�ض 12 كانون الأول، ابتداًء 

من ال�ساعة 4 بعد الظهر.

واملخففة للموؤبد للح�سول على التربئة 

الق�سائية اأوًل، ثم ال�سيا�سية ثانيًا«.

 

اأ�سل امل�سكل جعجع

اأن  خري����ض  املحامي���ة  وتعت���رب 

»زعل« جعج���ع من املطران ن�سار مل 

يكن لتهامه بقت���ل العديدين، »الزعل 

احلقيقي دعوت���ه القواتيني اإىل تغيري 

قيادته���م، وه���ذا الأمر يقل���ق جعجع 

بالفع���ل مع تنام���ي املعار�سة له من 

القوات  قبل قي���ادات قواتية، فداخ���ل 

هن���اك قدامى الق���وات، وهناك احلركة 

لقواتيني  مطالب  وهناك  الت�سحيحية، 

يرف�س���ون احتك���ار احل���زب ب�سخ�ض، 

الذي���ن كافحوا �سمن  ال�سباب  وهوؤلء 

الق���وات لتبقى يجب اأن ُي�سمع �سوتهم 

جيداً ل اأن ُيبعدوا، والقيادة احلالية اأين 

واعتا�ض  الديكتاتورية،  الأنظمة  منها 

املطران ن�سار لي����ض اإل جت�سيداً لهذه 

احلالة املتنامية داخ���ل القوات، ومن 

حقه اأن ُينقل �سوتهم وهذا ما فعله يف 

مقابلته الأخرية«.

قيادات  »موؤمترات  خري�ض:  وت�سيف 

ُتنقل  العتا����ض  وحرك���ات  الق���وات، 

مبا�رشة على اله���واء، ومنا�سلو القوات 

يعت�سون عل���ى اأداء �سمري جعجع يف 

العل���ن، �سواء لناحي���ة احتكاره �سهداء 

القوات، اأم �س���واء لناحية ت�سلرّطه على 

واأموالها..  واأملكه���ا  القوات  موؤ�س�سات 

فاأموال الق���وات لي�ست ملك جعجع، بل 

ملك القواتيني جميعًا، مبن فيهم عوائل 

ال�سه���داء، ونح���ن كم�سيحي���ني نعترب 

اأي تق�س���ري يف هذا املج���ال هو تخاذل 

اأخلقي، وما قاله املطران ن�سار يندرج 

�سمن هذا ال�سياق، فاملطران لي�ض لديه 

موقف �سخ�سي م���ن جعجع، وما قاله 

هو جت�سيد ل�سك���اوى الرعية، وحتديداً 

ماروين  وك���ل  امُلبَعدي���ن،  للقواتي���ني 

باإمكانه اأن يعترب املطران ن�سار راعيه، 

و�رشخت���ه ه���ي �رشخته���م، فامل�سكل 

اأوج���ده جعجع ومل يوجده كلم �سيدنا 

ن�سار«.

تنه���ي خري����ض كلمه���ا قائل���ة: 

»املطران ن�س���ار �سهد للح���ق، وهذه 

ه���ي ر�سالة رجل الدي���ن على الأر�ض، 

الكاهن والأ�سق���ف واأي موؤمن م�سيحي 

عليهم اأن يقتدوا بال�سيد امل�سيح الذي 

ا�ست�سهد من اأج���ل احلقيقة، وهذه هي 

ر�سالة الكهنوت باجلوهر، لأنه اأن نبكي 

حتت ال�سليب م�ستذكرين �سلب ال�سيد 

امل�سي���ح، و�سارح���ني وواعظني معنى 

ال�سلب والقيام���ة ل تفيدنا ب�سيء، اإن 

اأكملن���ا �سلب اأخ���وة امل�سيح ال�سغار 

اأو غ�سين���ا النظ���ر عنه���م كبيلط�ض، 

وامل�سي���ح ي�سلب الآن متامًا كما �سلب 

بالأم����ض، وهذه هي �سه���ادة املطران 

وعظمتها«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

ما أوردته محكمة لبنان في 
فقرتها الثالثة ُيخشى منه 
أن يكون »وصفة« التهام 

السيد نصراهلل وأفراد 
»الحزب« بالمشاركة في 

اغتيال الرئيس الحريري

ë المحاكم الجنائية الدولية.. إنجازات وإخفاقات
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تمديد المفاوضات.. تآكل المواقف والحقوق في الذكرى الـ26 لالنتفاضة: 
شعبنا باٍق على خياراته

يف الثامن من كانون الأول العام 1987، كانت فل�سطني والعامل 

اأجم���ع، على موعد مع حتول من نوع اآخ���ر يف ال�رصاع العربي – 

ال�س���هيوين، والتي اأ�س�س���ت ملرحلة جديدة من ال�رصاع ولأول مرة 

من���ذ قيام الكيان »الإ�رصائيلي« الع���ام 1948، حيث انتقل الكفاح 

الوطني الفل�س���طيني اإىل الداخل الفل�س���طيني بعد اأن كان خارجه، 

واعتربت هذه املرحلة �سفحة جديدة من �سفحات العز الفل�سطيني 

التي اأعادت لق�س���ية ال�سعب الفل�س���طيني العتبار واملكانة التي 

ت�س���تحقها، بعد اأن كاد العامل ن�سيانها ب�س���بب ما اأ�ساب منظمة 

التحرير الفل�سطينية وف�سائل الثورة بعد اخلروج الق�رصي لقواتها 

من بريوت اإبان الجتي���اح »الإ�رصائيلي« للبنان العام 1982، اإىل 

دول املن���ايف البعيدة ع���ن اأر�ض الوطن وال�رصاع، يف ت�س���ٍظ غري 

م�سبوق لهذه القوات، وما خلفه هذا اخلروج من حالة اإحباط وياأ�ض 

دفع بالكثريين من النخب، وكذلك الف�س���ائل، اأن تفكر جديًا يف اأن 

مرحلة الن�س���ال الكفاحي لل�سعب الفل�سطيني قد و�سلت اإىل ماأزق 

خطري قد اأ�ساب احلركة الوطنية الفل�سطينية يف ال�سلل والعقم عن 

اإنتاج نف�س���ه من جديد، اإن هذا التحول اجلديد الذي جاء يف �سياق 

الن�س���ال الوطني الفل�س���طيني، متثل يف النتفا�سة املجيدة التي 

تفجرت على خلفية �س���قوط اأربعة �سهداء من اأبناء جباليا، حيث 

يعملون يف اأ�س���دود، وقد قتلهم م�س���توطن بالعمد ده�سًا، فاأعطى 

احلركة الوطنية الفل�سطينية مداً جديداً من الن�سال.

وبعد تدحرج النتفا�س���ة وتراكم فعلها الن�س���ايل ا�ستحقت اأن 

يطلق عليه���ا ثورة احلجارة، والثورة املعج���زة، والتي واإن كانت 

حادث���ة ده�ض العمال الأربعة هي ال�س���بب املبا����رص لهذه الثورة، 

ولكن هذه النتفا�س���ة جاءت كنتيجة طبيعية حلالة الإ�سباع الذي 

و�س���ل اإليه الو�سع واحلال الفل�س���طيني ب�سبب �سيا�سات الحتالل 

وممار�ساته التع�سفية والعن�رصية بحقه.

لقد اأكدت هذه النتفا�س���ة على الأ�س���الة الثورية لهذا ال�سعب 

ال�س���ابق لقياداته يف البذل والعطاء والتجذر يف خياراته الوطنية 

والكفاحية، وهو الذي دفع ما يزيد على الألف ومئة �سهيد، وع�رصات 

الآلف من اجلرحى والأ�رصى، ف�ساًل عن تدمري ون�سف ما يقارب الألف 

ومئتي منزل، واقتالع نحو 135 األف �سجرة من احلقول الفل�سطينية، 

من اأجل حريته وا�س���تقالله واإقامة دولته امل�س���تقلة وعا�س���متها 

القد�ض، ولكن ومن املوؤ�سف، بل واملخجل، وبعد مرور �ست �سنوات 

على هذه النتفا�س���ة العظيمة التي وقف العامل باإعجاب اأمامها، 

جاءت اتفاقات اأو�س���لو املدانة واملرفو�س���ة كخطوة ل تن�س���جم 

مع حجم ت�س���حيات هذه النتفا�س���ة الثورة، وتطلع���ات اأبنائها 

وت�س���حياتهم، فبدل اأن تك���ون ثمرات هذه النتفا�س���ة املزيد من 

احلرية وال�س���تقالل وال�س���يادة الوطنية والتحرر من نري الحتالل 

وممار�ساته العدوانية، كانت هذه التفاقات املذلة خميبة لالآمال، 

لأنها كر�س���ت العرتاف بالكيان »الإ�رصائيلي« و�سيادته على ٪78 

من اأر�ض فل�سطني التاريخية، على ح�ساب الثوابت الوطنية لل�سعب 

الفل�س���طيني، ويف مقدمها حق العودة، يف �سياق مك�سوف الأهداف 

من اأجل تقوي�ض التطلع الفل�س���طيني، ل�س���الح العرتاف بيهودية 

الدولة ح�سب ما يخطط له من اأجل الو�سول لهذا العرتاف.

اإن ال�سعب الفل�س���طيني وهو يحيي ذكرى انتفا�سته ال�26 لهو 

قادر، رغم املح���اولت الرامية اإىل طم�ض هويته الوطنية وتذويبها 

من خالل التهويد وال�ستيطان يف ال�سفة والقد�ض والنقب واجلليل 

وح�س���ار قطاع غزة، هذا ال�سعب وبف�س���ل ت�سحيات اأبنائه ومهما 

ط���ال الزم���ن وهذا ال�رصاع، ل ميك���ن اإلّ اأن يحقق انت�س���اره على 

امل�رصوع ال�س���هيوين الذي يبذل قادته اجلهود ومن خلفهم الإدارة 

الأمريكية الت���ي حتمي كيانهم الغا�س���ب، بهدف ح�س���م ال�رصاع 

ل�س���احلهم على اأر�ض فل�سطني، م�ستفيدين مما ت�سهده املنطقة من 

الأحداث الكربى، لذلك هو ي�س���ارع اإىل احل�سم يف قطع الطريق على 

املعركة الدميغرافية التي بداأت مالحمها يف الظهور، وهذا ما حذر 

منه الوزير كريي خالل زيارته الأخرية اإىل فل�س���طني املحتلة، وهذا 

ال�س���عب الذي يتح�رص لنتفا�سة ثالثة، م�س���مم اليوم يف التاأكيد 

على خياراته يف املقاومة القادرة وحدها على ا�س���تعادة احلقوق 

والثوابت الوطنية، لأن طريق املفاو�س���ات العبثية لن تو�سلنا اإىل 

�س���يء �س���وى اإىل املزيد من التفريط والتنازلت على ح�ساب هذه 

احلقوق وهذه الثوابت.

رامز م�صطفى 

اخلارجي���ة  وزي���ر  اأج���رى 

الأمريك���ي ج���ون ك���ريي جولة 

جدي���دة م���ن املباحث���ات مع 

الفل�س���طيني  التفاو�ض  ط���ريف 

وال�س���هيوين، وت���ردد اأن الوزير 

لدفع  مبقرتحات  تقدم  الأمريكي 

املفاو�س���ات الت���ي ت���دور يف 

حلقة مفرغ���ة، املقرتحات التي 

قدمها كريي، هي نوع من اإعادة 

ال�س���ياغة لل����رصوط والطلبات 

ال�س���هيونية التي عر�ست على 

املفاو�سني الفل�سطينيني.

مقابل حديث طريف التفاو�ض 

عن املراوحة يف امل���كان، تكلم 

الوزي���ر الأمريكي ع���ن تقدم يف 

اإىل متديد  املفاو�س���ات، داعي���ًا 

اإ�سافية  اأ�س���هراً  الزمنية  مهلتها 

اتف���اق، يرتج���م  اإىل  للو�س���ول 

ه���ذا املوقف الرغب���ة الأمريكية 

ب�رصف  املفاو�سات،  با�س���تمرار 

النظ���ر عن النتائ���ج التي ميكن 

حتقيقها.

وكان الوزي���ر الأمريك���ي ق���د 

اجلديدة،  جولت���ه  ا�س���طحب يف 

اأمريكيًا )اجلرنال  ع�س���كريًا  خبرياً 

اآلن( م���ا اأ����رص اإىل اأن الأمريكيني 

يريدون ال�س���ري خط���وة يف اجتاه 

تقدمي مقرتحات عملية، وما حدث 

بالفع���ل هو العمل على ت�س���ويق 

الرغبات ال�سهيونية متامًا، فرتكز 

ال�س���عي على اإقرار بحل الدولتني 

اإنف���اذاً لت�س���ور اأمريك���ي ق���دمي 

)يعود للع���ام 2003(، وكذلك على 

الفل�سطينية  الدولة  �س���ورة  ر�سم 

املوع���ودة على املقا�س���ات التي 

تقرتحها حكومة نتنياهو.

حتدث كريي عن دولتني، وعن 

تبادل لالأرا�س���ي، وعن عا�س���مة 

الفل�س���طينية يف حدود  للدول���ة 

القد�ض الكربى، دون اإ�سارة وا�سحة 

اإىل حدود العام 1967، ودون اإ�سارة 

اإىل �رصقي القد����ض، فاحلديث عن 

عا�سمة يف حدود القد�ض الكربى، 

يعي���د اإىل الأذهان املقرتحات عن 

عا�سمة يف »اأبو دي�ض« ب�سواحي 

توىل  �سديد،  وباخت�س���ار  القد�ض، 

الوزي���ر الأمريكي تقدمي الت�س���ور 

ال�س���هيوين كاماًل وبال تعديالت، 

ميكن اعتبارها مبنزلة اأخذ لبع�ض 

بالعتبار،  الفل�س���طينية  املواقف 

وقد عاود امل�س���وؤولون ال�سهاينة 

�رصورة  على  الت�س���ديد  بالتوازي 

»بدولة  الفل�س���طينيني  اع���رتاف 

يهودية«، قبل النتقال اإىل اخلطوة 

التالية، هذا ما فهم من ت�رصيحات 

لوزير احلرب مو�سيه يعلون الذي 

قال: »اإ�رصائيل لن تتحدث عن اإن�ض 

الفل�س���طينيني  اعرتاف  قبل  واحد 

بحق ال�س���عب اليهودي يف دولته 

حق  ع���ن  وتنازله���م  اليهودي���ة 

العودة«.

�لرئي�س حممود عبا�س م�ستقباًل وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي يف ر�م �هلل                       )�أ.ف.ب.(
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الثانية،  انتهاء احلرب العاملي���ة  ع�س���ية 

نقل���ت احلركة ال�س���هيونية مرك���ز ثقلها من 

اإىل الوليات املتح���دة الأمريكية،  بريطاني���ا 

اأدرك ال�س���هاينة اأن بريطاني���ا، واإن كانت من 

�س���من الدول املنت�رصة يف احلرب، اإل اأنها مل 

تعد القوة الرئي�س���ية يف العامل، واأن الوليات 

املتحدة �ستكون القوة الأ�سا�سية على امل�رصح 

الدويل لعقود طويلة. 

�سحيح اأن احلركة ال�سهيونية كانت ترتبط 

بعالقات قوية مع الوليات املتحدة منذ مطلع 

الق���رن الع�رصي���ن، اإل اأن العالقة بني اجلانبني 

عرفت من���واً كبرياً وغري م�س���بوق، بعد انتهاء 

احل���رب العاملية الثانية، و�س���ارت وا�س���نطن 

مركز ثقل الن�ساط ال�سهيوين، واحلا�سن الكبري 

للم�رصوع ال�سهيوين يف فل�سطني.

منذ ذل���ك التاريخ، تلقى ال�س���هاينة ما ل 

ميكن احت�س���اب قيمته من دعم �سيا�سي ومايل 

وع�س���كري، تتحدث بع�ض الدرا�س���ات اخلا�سة 

ع���ن اأرقام فلكية من امل�س���اعدات الع�س���كرية 

واملالية املبا�رصة، و�سوًل اإىل اعتبار كثري من 

املتخ�س�س���ني يف اقت�س���اد دولة الحتالل، اأن 

هذه حالة اقت�س���اد متعي�ض على امل�س���اعدات 

الأمريكية ب�سكل اأ�سا�سي.

عل���ى كل حال، ف���اإن اأوج���ه العالقة بني 

الولي���ات املتح���دة، وب���ني كي���ان الحتالل 

مت�س���عبة ومتعددة منذ ذلك التاريخ، وبدايتها 

كما ا�س���تمرارها موؤ�رص اإ�س���ايف على الطبيعة 

النتهازي���ة للحركة ال�س���هيونية التي تختار 

دوم���ًا ظروف���ًا مالئم���ة لها من اأج���ل التحرك 

مل�سلحتها يف الدرجة الأوىل.

والأكي���د اأن ال�س���هيونية ل تري���د، ل الآن 

ول يف امل�س���تقبل، اإحلاق اأي ����رصر اأو اإحداث 

تراجع كب���ري يف العالقة مع الوليات املتحدة 

الأمريكية، لكن احل�سابات ال�سهيونية اخلا�سة 

حتتم، ومثلما جرت العادة، التح�سب ملفاجاآت 

اأو حتولت يف �سلوك هذه القوة العظمى اأو تلك.

ي�سري متابعون للن�ساط ال�سهيوين العاملي، 

اإىل تول���د �س���عور ل���دى �س���هيونيني مهتمني 

بالتحركات الأمريكية، ب���اأن الوليات املتحدة 

قد تق���وم بعملي���ة تنظيم لن�س���حاب متدرج 

من املنطقة، والع���ودة اإىل خيار النكفاء، بعد 

ت�سجيل حمطات متعددة من الف�سل يف تطبيق 

برامج و�سيا�سات على مدى العقد املا�سي كله 

تقريبًا )من���ذ بداية غزو العراق 2003(، وتنظيم 

النكف���اء عملية معقدة وطويل���ة الأمد، لكنها 

حا�س���لة يف نهاية املطاف، وف���ق املتابعني 

امل�سار اإليهم.

ويالحظ ه���وؤلء اأن الق���رار الأمريكي لي�ض 

جديداً متامًا، ولكن ال�س���رتاتيجية التي كانت 

معتمدة �س���ابقًا، كانت تق���ول بتنظيم النكفاء 

بالتزام���ن م���ع حتقيق اندم���اج مهيمن لدولة 

الحتالل يف املنطقة العربية، تكون فيه ال�سيدة 

املطلق���ة، واملتمتعة بقوة ونفوذ ي�س���بهان ما 

كان لوا�س���نطن ويزيد، لكن هذه ال�سرتاتيجية 

ف�سلت اأي�سًا كما هو معروف.

ومما يتندر ب���ه اأن الوليات املتحدة اأرادت 

الكيان ال�س���هيوين دولة تق���وم بدور ال�رصطي، 

وتتوىل تنفيذ ال�سيا�سات الأمريكية يف بالدنا، 

دون اأن ت�س���طر وا�سنطن للتدخل املبا�رص، لكن 

واقع احلال يق���ول: اإن الوليات املتحدة باتت 

تقوم بالتدخل املبا�رص حلماية دولة الحتالل، 

ب���دل اأن تق���وم الأخ���رية بحماية امل�س���الح 

الأمريكية.

يف الكيان ال�س���هيوين يتح�سبون لل�سنوات 

القادمة، وعلى م�ستوى التخطيط ال�سرتاتيجي 

ال�س���هيوين تظل فكرة التكاء على قوة عظمى 

�ساعدة وموؤثرة، اأ�سا�سية يف التفكري ال�سهيوين، 

بل هي واحدة من مكوناته.

.. والعني اليوم على مو�س���كو، لقد توالت 

الدلئل واملوؤ�رصات على اأن رو�س���يا الحتادية 

هي قوة عظمى �س���اعدة، تاأثريها ودورها يف 

ال�سيا�سة الدولية ي�سهد ح�سوراً متزايداً، ورمبا 

غري م�س���بوق حتى يف زمن احل���رب الباردة 

)بني القوت���ني العظمي���ني يف حينه: الحتاد 

ال�سوفياتي والوليات املتحدة الأمريكية(.

الصهاينة.. وقوى ضغط جديدة على المسرح الدولي



خ���الل اأكرث م���ن 64 عام���ًا اعترب 

الفل�سطينيون يف لبنان من  الالجئون 

فئة الأجان���ب، اأي غري اللبنانيني، وقد 

اأخ�سعهم ذلك لقوانني عامة ل تتوافر 

�رصوطها بقدرة الالجئني على تلبيتها، 

ولذلك تع���ددت املرجعيات والقوانني 

الن���ادرة عموم���ًا، والق���رارات الكثرية 

بتف�س���ريات تطبيقية ذات طابع �سلبي 

عمومًا.

معروفة  بات���ت  الت���ي  الأ�س���باب 

الإدارة  امل�س���وؤولني يف  اأن  للجمي���ع 

الر�سمية، يتاأثرون مبواقفهم ال�سيا�سية 

املبني���ة عل���ى الطائفي���ة واملذهبية 

ال�سيا�سية، بع�ض املعنيني كان ميار�ض 

ت�س���هياًل ملعامالت الالجئ���ني والآخر 

يعرقلها ويعق���د الأمور، وطغت عوامل 

من خ���ارج الن�س���و�ض عّمقت التباين 

يف الروؤى، واأ�ساءت لالجئني وحقوقهم 

الأمنية  النظ���رة  لأ�س���باب من من���ط 

الرائجة �سلبيًا �س���د الفل�سطينيني، اأو 

ف�ساد املوظفني اأحيانًا الذين ا�ستغلوا 

مواقفهم، اأو حتى لدى البع�ض رف�س���ًا 

للوج���ود والبق���اء الفل�س���طيني على 

الأرا�س���ي اللبنانية، ومل يوجد �سابقًا 

وحتى اليوم، مرجعية لبنانية واحدة 

تتحمل كامل امل�س���وؤولية حل�س���م اأي 

خ���الف اأو ممار�س���ة �س���لبية حلقوق 

الالجئ الفل�س���طيني، اأو ت�س���عى حلل 

مع  وتتفاعل  املو�س���وعية  امل�سكالت 

املجتمع الفل�سطيني. 

والتطبيقات  ال�سيا�سات  كانت  واإذا 

اإزاء الالجئني الفل�س���طينيني املقيمني 

يف لبنان، تر�سمها احلكومة اللبنانية، 

فاإن الربملان اللبناين دخل اأي�س���ًا يف 

بع�ض التحديدات الت���ي مل يكن منها 

مهرب، اإزاء بع�ض امل�س���كالت من منط 

قانوني���ًا حلرمانهم  تعدياًل  اإ�س���داره 

من حق امللكي���ة العقاري���ة، اأو على 

النقي�ض باإ�س���دار تعدي���الت اإيجابية 

 العمل وال�سمان 
ْ
قلياًل بخ�سو�ض حقي

الفل�س���طينيني،  لالإجراء  الجتماع���ي 

م�ستثنيًا اإياهم عن الأجانب الآخرين.

التطبيقات،  لكن املع�سلة تبقى يف 

الر�س���مية  الإدارة  انت���اب  �س���لل  ويف 

بتعاق���ب الفراغ يف حمط���ات وظيفية 

اأ�سا�س���ية، كتعيني مدير اأحيل لالجئني 

اأو ل���وزارة العم���ل مبا يعي���ق تطبيق 

واإجناز تطوي���رات جادة  ال�س���الحيات 

وعميقة، وهنا ل ميكن لأي فل�سطيني له 

م�سلحة يف ت�سهيل �سوؤونه احلياتية اإل 

الرتحيب بفكرة توحيد الهيئة املخت�سة 

بال�س���اأن الفل�س���طيني، وجعله���ا على 

اأعل���ى امل�س���تويات واأن يكر�ض القانون 

�سالحياتها ب�سفافية ت�ساعد على تعزيز 

الأج���واء الإيجابية لل�س���لم الجتماعي 

لبنانيًا وفل�سطينيًا.

اإن تنظيم وتو�س���يح اآليات العالقة 

والعمل بني جمل�ض ال���وزراء والربملان 

فيما يتعلق بالالجئني الفل�س���طينيني، 

اإيجابًا،  والتفعي���ل  التعزي���ز  تتطل���ب 

�س���واء باإ�س���دار املرا�س���يم التطبيقية 

وب�س���كل عادل ياأخذ بالعتبار اأو�ساع 

وبال�رصع���ة  اخلا�س���ة،  الفل�س���طينيني 

الكفيل���ة بتطبي���ق القان���ون اإيجاب���ًا 

ل�س���الح الالجئني الذين طال �سعورهم 

بال�س���طهاد، ومن���وذج تعدي���ل قانون 

العمل الذي مل يطبق ومل ي�سدر مر�سوم 

اأو قانون تطبيقي له بعد �س���دور ثالث 

�س���نوات، واأك���رث يدفع حلم���ل الربملان 

اأ�سا�سية  على التدخل باإ�سدار م�سامني 

عام���ة موؤث���رة م���ن منط اإلغ���اء �رصط 

املعاملة باملثل اأينما ورد بخ�س���و�ض 

الالجئني  اإم���كان  ل�س���تحالة  احلقوق، 

على حتقيقه، ولإلغاء ا�ستخدامه كعائق 

تطبيق  ملن���ع  للفل�س���طينيني  وعقوبة 

احلقوق الت���ي تقرر لهم، من جهتهم، مل 

يكن الفل�س���طينيون قادرين على بلوغ 

مرحل���ة ا�س���تعادة توحيد �س���فوفهم، 

ب�سبب خالفات و�رصاعات حركتْي فتح 

وحما�ض، وهذا اأعطى عذراً اأحيانًا للجهة 

اللبناني���ة للتمل�ض من ال�س���تحقاقات 

بادعاء اأن مطالب الفل�سطينيني تناق�ض 

بع�س���ها البع����ض، واأنهم لي�س���وا جهة 

موحدة لي�ستجاب لها.

من جهة اأخرى، ف���اإن جتربة جلنة 

اإ�س���كالت فيما  اأي�س���ًا  اأظهرت  احلوار 

اآليات  ب���دور مكوناته���ا، ويف  يتعلق 

عملهم امل�س���رتك، ومث���ال ذلك، غياب 

بع�ض الأع�س���اء الذي كان ي���وؤدي اإما 

لتاأجيل البت بق�سايا تتعلق مبجالهم، 

واإم���ا اأن الغي���اب كان ع���ذراً لع���دم 

ال�ستجابة حللول مقرتحة، ثم تغييب 

الأمر، مما جعل الأمور متعلقة بالأفراد، 

وم���دى جتاوبهم بدًل من مو�س���وعية 

الق�س���ايا ومدى ملحاحية ال�ستجابة 

حللول تتفاعل يف املجتمع، ومنوذجًا 

لذل���ك اإذا كانت تقدي���رات اأمنية توؤدي 

للت�س���دد باإغالق مداخل املخيمات مبا 

حولها اإىل �س���جون عمليًا، تعيق حرية 

احلركة وجتع���ل احلي���اة جحيمًا يف 

بع�ض الأوقات، فكيف ميكن اإيجاد حل 

جمتمعي �سمن معايري حقوق الإن�سان 

املعني���ة  ال�س���لطة  من���دوب  كان  اإذا 

بهذا اجلانب غائبًا ول �س���يغة بديلة 

للتفعيل.

ل ميكن اإنكار الأثر الإيجابي لتو�سع 

وانت�س���ار حق���وق الإن�س���ان، وتفاع���ل 

املجتمع اللبناين مبقت�س���يات ذلك، هذا 

اإ�سافة للتطور التكنولوجي الذي اأو�سل 

املعاناة الفل�سطينية اإىل اأو�سع قطاعات 

الراأي الع���ام يف لبنان والعامل العربي 

والدويل، وحّفز موؤ�س�سات الأمم املتحدة 

على التعمق، واإيالء اأهمية اأعلى بحقوق 

الالجئني، وبات لزامًا على جميع الدول 

املوقعة عل���ى اإعالن حقوق الإن�س���ان، 

ومنها لبنان، اأن تتقدم بتقرير دوري اإىل 

الأمم املتح���دة باإجنازاتها واإخفاقاتها، 

مب���ا يحت���م عل���ى الطرف���ني اللبناين 

والفل�سطيني جماراة هذا التطور الدويل، 

والتع���اون لإنهاء املعاناة املتوا�س���لة 

يكر�سا  وباأن  الفل�س���طينيني،  للالجئني 

بتعاون منطقي اإنهاء التمييز ال�س���لبي 

الذي م�ض حقوقهم واأ�ساء للعالقات بني 

الطرفني والنتهاء من احلقبة املا�س���ية 

نحو اآف���اق اأرحب واأف�س���ل يف تكري�ض 

اإن�س���انية حقيقية ل �س���وائب  عالقات 

عليها..

�صامر ال�صيالوي

السياسة اللبنانية إزاء الفلسطينيين
عندما تطغى السياسة على الحقوق 

ي�س���ار اإىل اأن بحثًا تف�س���يليًا قد 

جرى ب�س���اأن الأغوار وح���دود الدولة 

الأردن،  الفل�س���طينية وتوا�س���لها مع 

يرف����ض ال�س���هاينة على نح���و دائم 

�سيطرة فل�س���طينية على غور الأردن، 

والإ����رصاف املبا����رص عل���ى احل���دود 

الأردنية الفل�سطينية.  

اقرتاح���ًا  الأمريكي���ون  عر����ض 

معاب���ر حدودية  باإقامة  »يق�س���ي 

يف  »اإ�رصائيلي���ة«   – فل�س���طينية 

منطق���ة الأغ���وار، وانف���راد ق���وات 

بالوجود  »الإ�رصائيل���ي«  الحتالل 

ح�رصيًا على بقية احلدود مع الأردن، 

والت���ي مل ي�س���ملها نظ���ام املعابر 

امل�س���رتكة«، وذكرت القناة الثانية 

يف تلفزي���ون الحتالل اأن »القرتاح 

ا�س���تعداد الوليات  الأمريكي ي�سمل 

املتحدة لتوفري غط���اء تكنولوجي، 

مبا يف ذلك طائ���رات من دون طيار 

تناط بها مراقبة احلدود«، م�س���يفة 

اأن »الفل�س���طينيني رف�سوا القرتاح 

قطعيًا«، واأو�سحت اأن هذا »القرتاح 

بداأ على �س���كل اقرتاح بت�سكيل قوة 

ق���وات )حلف  دولي���ة مكونة م���ن 

الأطل�س���ي(، لكن بنيام���ني نتنياهو 

رف�س���ها ب�سدة، حتى و�س���ل الوزير 

الأمريك���ي بالق���رتاح املذكور الذي 

هدف وفقًا للم�س���ادر الأمريكية، اإىل 

ت�سييق الهوة بني املواقف«.

ي�سدد ال�س���هاينة على عامل الأمن 

عند احلديث عن املوقف من ال�سيطرة 

عل���ى الغور، ويالقيه���م تاأييد اأمريكي 

اأوباما  مطلق، الرئي�ض الأمريكي باراك 

قال يف ت�رصيحات له »يجب اأن يوافق 

الفل�س���طينيون على رغبة اإ�رصائيل يف 

قي���ام ف���رتة انتقالية للتاأك���د من اأن 

ال�سفة الغربية ل ت�سكل م�سكلة اأمنية 

م�س���ابهة لتلك التي �سكلها قطاع غزة 

بقيادة حما�ض«، واأ�ساف اأوباما »هذه 

الفرتة النتقالية تتطلب �سبط النف�ض 

من قبل الفل�سطينيني اأي�سًا، ل ميكنهم 

احل�سول على كل ما يريدون منذ اليوم 

الأول«.

لكن م�س���ادر فل�س���طينية وا�سعة 

الط���الع، تقول اإن هناك م���ا هو اأبعد 

من عن�رص الأمن الذي يثابر ال�سهاينة 

على اإبرازه، هناك ما يت�سل بالرثوات 

الهائل���ة يف الغور عامة، وحتت البحر 

امليت عل���ى نحو خا����ض، هنا توجد 

خزانات هائلة للمياه اجلوفية، تليها 

مبا�رصة اأحوا�ض نفط وغاز كبرية جداً، 

ال�س���يطرة  ال�س���هاينة على  ويحر�ض 

باملوقف  موؤيدي���ن  عليها  املبا����رصة 

الأمريكي.

تعتقد امل�س���ادر الفل�س���طينية اأن 

وا�سنطن تريد ا�ستمرار التفاو�ض، دون 

اأن يف�سي بال�رصورة اإىل النتائج التي 

يجري احلديث عنها، ويف الأثناء ي�ستمر 

التاآكل التدريجي للموقف الفل�سطيني، 

ومعه احلقوق الفل�سطينية.

نافذ اأبو ح�صنة
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�س���حيح اأن العالق���ات بني دولة 

الحتالل، وبني الحتاد ال�سوفياتي، ثم 

رو�سيا الحتادية ظلت قائمة، واأن ما 

�سابها من تعرثات كان مرتبطًا مبوقف 

مو�سكو املوؤيد للق�سايا العربية، ويف 

الأ�سا�ض منها ق�سية فل�سطني وال�رصاع 

قامت  ال�س���هيوين، حي���ث  العرب���ي 

عالقاتها  بقطع  ال�سوفياتية  احلكومة 

م���ع دولة الحتالل، يف اأعقاب عدوان 

حزيران عام 1967، ثم عادت العالقات 

من بوابة هجرة اليهود ال�سوفيات اإىل 

فل�سطني، وقويت يف املراحل الالحقة، 

غ���ري اأن ما يفكر به ال�س���هاينة الآن، 

يف���وق جمرد وجود عالقات نا�س���طة 

يف امل�س���تويات القت�س���ادية وحتى 

ال�سيا�س���ية، هم يبحثون )وكالعادة( 

عن طريقة للتاأثري يف ر�سم ال�سيا�سات 

و�سناعتها.

فل�سطينيون  مراقبون  يبدي  ولذلك 

قلق���ًا كب���رياً، جتاه التح���رك املرتبط 

باإنعا�ض »املوؤمتر اليهودي الرو�سي«، 

وهو منظمة يهودية �س���هيونية بداأت 

تتحرك بن�ساط زائد يف رو�سيا موؤخراً، 

ويعتقد ه���وؤلء اأن اليهود ال�س���هاينة 

تاأثري ت�س���به  يخططون لإن�س���اء قوة 

الولي���ات  يف  القائم���ة  منظماته���م 

املتحدة، والتي كانت وما زالت تلعب 

دوراً كب���رياً يف التاأثري ب�س���انع القرار 

وال�سيا�سات الأمريكية.

ال�س���هاينة بداأوا التحرك، وها هي 

التحذيرات ت�س���در مبكرة، كي ل يقع 

العرب كالعادة اأي�س���ا يف فخ الإهمال 

والت�سويف، وعدم احلر�ض على حماية 

م�س���احلهم، واإذا كانت رو�س���يا بال اأي 

ما����ض ا�س���تعماري، وب���ال اأي مطامع 

ا�س���تعمارية يف بالدن���ا، ف���اإن هناك 

امل�سالح التي حتكم �سلوك الكثري من 

الدول، وكثرية هي امل�سالح امل�سرتكة 

بني رو�س���يا والعرب، و�ستكون خ�سارة 

كبرية اإن جنح اليهود ال�س���هاينة يف 

ت�س���كيل ق���وة �س���غط، يحاولون من 

خالله���ا التاأثري على مواقف مو�س���كو 

وا�س���تغالل  العربية،  الق�س���ايا  جتاه 

دورها املتنامي على ال�سعيد الدويل، 

كم���ا فعلوا كل مرة م���ن قبل، اإن توفر 

املخل�ض،  والعمل  والنتب���اه  احلر�ض 

اأمكن تخطي مرحلة الإح�سا�ض بالندم 

متاأخرين، كما كان الأمر دومًا.

عبد الرحمن نا�صر
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لبنان يغرق

لأنها مل ت�رصف امل�ستحقات الالزمة.

اأما النائب حممد قباين، وهو رئي�س 

العامة،  لالأ�س���غال  النيابي���ة  اللجن���ة 

فحّمل امل�س���وؤولية لوزير الأ�سغال غازي 

العري�سي، وقال: »امل�س���كلة تكمن باأن 

امليزانية املخ�س�س���ة لوزارة الأ�س���غال 

�رصفت على متويل م�رصوع تزفيت النفق 

بدل �سيانته وتنظيفه«، واأ�ساف: »اإننا 

ن�رصخ منذ �س���نوات اأن �سيانة الطرقات 

هي الأولوية بالن�س���بة لنا، واأنها يجب 

اأن تعط���ى اأهمي���ة كربى، ولك���ن ل اأحد 

ي�سمعنا، واحلل هو اأن يتحمل امل�سوؤولون 

دون تفرقة م�س���وؤولياتهم لأن املو�سوع 

�سيتكرر دون �سك«.

مناطق عائمة

خالل العا�سفة املا�سية، غرق نفق 

طريق املطار وارتفع من�س���وب املياه 

اإىل ما فوق املرت، بينما اأقفلت الطريق 

الوا�س���لة بني بريوت واجلنوب بفعل 

الأمط���ار الغزيرة وال�س���يول العالية 

اأهضضاب »فوج اإطفاء مدينة بريوت« باملواطنني ب�ضضرورة التقيد بالإر�شادات 

الوقائيضضة واأخذ الحتياطضضات الواجب اتباعها للتعامل مضضع بع�ض حوادث ف�شل 

ال�شتاء التي قد تقع وهي على ال�شكل التايل:

- تفقضضد وترميضضم الفتحات والنوافضضذ يف املنزل والعمل على اإ�شضضاح غري ال�شليم 

منها.

- اإجراء ال�شيانة الازمة للتمديدات الكهربائية.

- اإجراء ال�شيانة الازمة لتمديدات التدفئة املركزية واملدافئ املتنقلة مبختلف 

اأنواعها .

- تثبيضضت الأج�شضضام القابلضضة للتطاير جضضراء الريضضاح ال�شديدة كالألضضواح املعدنية 

و�شبكات التلفاز وغريها .

- حفظ املواد �ريعة ال�شتعال يف اأماكن اآمنة وبعيدة عن م�شادر احلرارة.

- توفري التهوية املنا�شبة اأثناء ا�شتخدام املدافئ املتنقلة ومواقد الفحم ومراقبة 

الأطفال والتاأكد من اإطفاء املدافئ قبل النوم اأو مغادرة املنزل .

- عدم ا�شتخدام املدافئ لأغرا�ض اأخرى مثل الطهو وت�شخني املاء .

- اأخذ احليطة واحلذر عند القرتاب من اأعمدة الكهرباء اأثناء العا�شفة .

- عضضدم التعامضضل مضضع الأدوات الكهربائيضضة املبللضضة بامليضضاه اإل بعضضد التاأكضضد من 

�شامتها وجفافها من املاء.

- البتعاد عن اأماكن جتمع املياه وجماري ال�شيول 

- قيادة ال�شيارة بحذر والتقيد بتعليمات وقواعد ال�شري .

- الحتفاظ بعلبة حتتوي مواد لاإ�شعافات الأولية يف املنزل.

- قم بف�شل التيار الكهربائي وباإقفال قواريرالغاز قبل مغادرتك املنزل .

- اإذا كنضضت تقضضود �شيارتضضك توجه بها بعيداً عضضن الأماكضضن املنخف�شة وجتمعات 

املياه وجماري ال�شيول.

- اإذا حدث اأي عطل يف �شيارتك اتركها يف مكانها واجلاأ لأقرب مكان اآمن.

- ل حتاول مل�ض اأو حتريك الأج�شام ال�شاقطة والأ�شاك الكهربائية املتدلية.

 نصــائــح ضــروريــــة

م���ع اأول زخة مطر فوق لبنان غرقت 

طرقاته ومناطقه ب�س���يول وفي�س���انات، 

وفيما كان اللبنانيون يتذمرون من تاأخر 

هطول الأمطار، باتوا اليوم يتمنون عودة 

مو�س���م ال�س���ح حتى ل تغرق �سياراتهم 

وحماله���م وبيوتهم، ول ي�س���طرون اإىل 

البقاء ل�س���اعات يف نف���ق مظلم وعائم 

بانتظار العون.

مرة جديدة، طافت ال�س���وارع كا�سفة 

ع���ن اإهم���ال وزارة الأ�س���غال العام���ة 

والبلديات مل�س���وؤولياتها طوال ف�س���ل 

ال�س���يف، وبينما تلهى وزير الأ�س���غال 

غازي العري�س���ي ووزير املال بالوكالة 

حممد ال�سفدي برتا�سق التهامات ورمي 

كرة امل�س���وؤولية بني بع�س���هم البع�س، 

كان املواطن اللبناين يغرق يف البحريات 

العائمة ب�سبب في�سان املجاري.

حو����رص الكث���ريون عل���ى قارع���ة 

الأر�س���فة ويف �س���ياراتهم، ويف الأنفاق 

واأبرزه���ا نف���ق طريق املطار، واأم�س���وا 

�س���اعات بانتظ���ار قدوم النج���دة التي 

تاأخرت ب�سكل لفت ب�سبب زحمة ال�سري 

اخلانقة وغياب ال�س���تعدادات ملفاجاأة 

طبيعية من العي���ار الثقيل، بينما بقية 

اللبناني���ني كانوا ي�س���اهدون ما يجري 

ع���رب �سا�س���ات التلفزة غري م�س���دقني 

اأعينه���م، هذا ومل ت�س���تطع قوى الدفاع 

املدين اإخراج العالقني ب�رصعة نظراً لقلة 

اإمكانياته���ا، حيث اأق���دم العنا�رص على 

تقدمي العون بكل اأ�سكال العمل البدائية 

وحاول بع�س املواطنني م�ساعدتهم يف 

انت�س���ال العالقني يف �سياراتهم، واإنقاذ 

ما ميكن اإنقاذه من ال�سيارات التي ت�سكل 

بدورها لأكرث م�س���در رزق اأو حتى ثروة 

ل تعو�س، ويف غ�س���ون �ساعات، خ�رص 

املواطن اللبناين اآلف الدولرات، وعا�س 

كابو�س���ًا حقيقيا مل ت�ستطع معه اإدارات 

الدولة ووزاراتها حمايته منه.

وفيم���ا اأظه���رت الن����رصات اجلوية 

اأن الطق�س العا�س���ف �س���ي�رصب لبنان 

جمدداً عرب عا�س���فة »األك�سا«، مل يخف 

وقلقه���م مما  اللبناني���ون هواج�س���هم 

�ستحمله الأيام املقبلة للمواطنني.

الالفت اأن الوزير العري�سي كان حذر 

قبل اأ�س���هر من �س���تاء كارثي �سي�سيب 

لبن���ان، وقد اأع���رب اأكرث م���ن مرة عن 

خماوفه من و�س���ول اللبنانيني اإىل هذه 

النقط���ة، البع�س حّم���ل وزارة الداخلية 

والبلديات امل�س���وؤولية، والبع�س الآخر 

اأكد اأنها م�سوؤولية �رصكات اأبرمت عقوداً 

مع وزارة الأ�س���غال تلتزم فيها بتنظيف 

قنوات ال�س���يول تاأخر تنفيذها ب�س���بب 

تاأخر حتويل املخ�س�س���ات املالية لها، 

وبالتايل اتهم ط���رف ثالث وزارة املال 
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حتى بداأت ال�ستعدادات لتفادي اأكرب قدر 

من اخل�سائر، علمًا اأن هذه العا�سفة حلت 

�سيفًا ثقياًل على بع�س دول اأوروبا منها 

ال�س���ويد والدمن���ارك وبريطانيا والرنوج 

واأملانيا واأدت اإىل �سقوط عدد من القتلى.

مديرية  والبلديات؛  الداخلي���ة  وزارة 

الدف���اع امل���دين، ح���ذرت املواطنني من 

العا�س���فة، واأ�س���درت بيانًا �رصحت فيه 

التداب���ري الوقائي���ة الواج���ب اعتمادها 

قبل واأثناء العا�س���فة الثلجية، ف�سددت 

عل���ى »�رصورة ال�س���تماع اإىل و�س���ائل 

الإعالم ملعرف���ة اأح���وال الطق�س، وعدم 

التوجه اإىل املناط���ق اجلبلية اأو العك�س 

اإل عند ال�رصورة الق�س���وى«، كما اأعطت 

توجيهات للمواطنني يف حال ا�س���طروا 

اإىل التجول يف ال�س���يارة ب���� »�رصورة 

ال�سيارة،  و�سع �سال�سل معدنية لإطارات 

دولب احتياط���ي، طع���ام ومياه لل�رصب 

ليومني، الأدوي���ة التي يتناولها املواطن 

بانتظام )قلب، �سغط..الخ(، و�سائل مدفئ 

غري كحويل«.

وتابع���ت يف بيانه���ا اإعط���اء املزيد 

من الإر�س���ادات ملنع ح���دوث اأي طارئ 

اأو تعري����س حي���اة املواط���ن اإىل اخلطر 

بالق���ول: »����رصورة ال�س���تماع والتقيد 

الداخلي  الأمن  باإر�س���ادات عنا�رص قوى 

والدفاع امل���دين اأثناء قيادة ال�س���يارة، 

عدم جتاوز ال�س���يارات ملنع النزلق اأو 

اإقفال الطريق، الإف�ساح يف املجال ملرور 

ال�سيارات الآتية من الجتاه املقابل، عدم 

الته���ور واملخاطرة يف قيادة ال�س���يارة، 

ركن ال�س���يارة اإىل ميني الطريق يف حال 

عدم التمكن من املتابعة، عدم ت�س���غيل 

جهاز التدفئة اإذا بداأ الثلج يغمر ال�سيارة، 

�رصورة حتديد مكان وجود ال�سيارة لطلب 

النجدة عرب اخللوي واإر�ساد املنقذين اإىل 

املوقع املح���دد وتزويدهم برقم الهاتف 

والتفا�سيل للو�سول ال�رصيع اإىل املكان، 

والرتجل من ال�س���يارة والحتماء باأقرب 

مكان من دون ن�س���يان ال���دواء والطعام 

وال�رصاب والأغطية ال�سوفية.«

كما توجهت املديرية ب�س���كل خا�س 

اإىل �سكان املناطق اجلبلية وطلبت منهم 

التقيد بالإج���راءات الآتية قبل و�س���ول 

العا�سفة: »ال�ستماع اإىل ن�رصات الطق�س 

عرب و�سائل الإعالم، عدم التجول اإل عند 

ال�رصورة الق�س���وى، التم���ون بالأطعمة 

واملياه والأدوية الدورية واأدوية ال�سعال 

واإن���زال حرارة اجل�س���م، التم���ون مبواد 

التدفئ���ة كامل���ازوت اأو احلطب، حماولة 

الت�سال باأي جهة ر�سمية يف حال بداأت 

امل���واد تنفد يف املنزل اأثناء العا�س���فة، 

واإبع���اد الثي���اب والربادي ع���ن اأجهزة 

التدفئة«.

ورغ���م اأن بع�س التوقع���ات حاولت 

ت�سخيم اآثار العا�س���فة، عمدت م�سلحة 

الأر�س���اد اجلوي���ة اإىل حماول���ة طماأنة 

املواطن���ني بالتاأكيد عل���ى اأن التوقعات 

قد تتبدل، وبالتايل العا�س���فة لن تكون 

بالق�س���اوة التي ي�س���ورها البع�س، يف 

الواقع، كانت م�سلحة الأر�ساد اجلوية قد 

نفت اأن »تكون العا�س���فة بهذه الق�ساوة 

الت���ي يجري احلديث عنه���ا، وهي حتذر 

ملجرد تنبي���ه املواطن���ني حفاظًا على 

�سالمتهم«.

التحذير الأ�س���ا�س، بح�سب امل�سلحة، 

هو لل�س���يادين مع احلدي���ث عن ارتفاع 

املوج اإىل ح���دود 4 اأمت���ار، كذلك جرى 

تنبيه ال�ساكنني يف املناطق اجلبلية من 

خماطر اإقفال الطرق ب�سبب تراكم الثلوج، 

من جهتها م�س���لحة الأبح���اث العلمية 

الزراعية، دعت يف ر�سائل ن�سية ق�سرية 

ا�ستعداداً  وال�س���واقي،  اإىل فتح املجاري 

البق���اع واجلبال،  للثلوج واجللي���د يف 

البيوت  واأ�س���حاب  الكرم���ة  ومزارع���ي 

البال�س���تيك اإىل النتباه لت�ساقط الثلوج 

وتراكمه.

 

اجلامعة اللبنانية

من الف�سائح التي �سجلت دخول مياه 

الأمط���ار اإىل داخل جممع احلدث اجلامعة 

اللبنانية، حيث و�سلت املياه وطافت يف 

بع�س الكلي���ات التي بات حالها ي�س���به 

حال طرق���ات لبنان، وقد اجتاحت الأمطار 

الغزيرة كافة مداخل اجلامعة، الأمر الذي 

دفع الطالب اإىل التنقل و�س���ط ال�س���يارات 

املتوقف���ة لتفادي املياه، لكن دون جدوى، 

حي���ث بات الو�س���ول اإىل احلرم اجلامعي 

يحتاج اإىل تعلم ال�سباحة.

وقد و�سل �سيل املياه داخل احلرم اإىل 

بع�س القاعات، فم���ا كان على الطالب اإل 

املغادرة عرب »ال�س���باحة«، وقد اأدى ذلك 

اإىل انت�سار نكات و�سور �ساخرة منها �سور 

مركبة للطالب وهم يرت���دون زي الغط�س 

ويجرون امتحاناتهم حتت املياه. 

اإعداد هناء عليان

كان���ت املفاجاأة الأكرب يف نفق طري���ق املطار، فبينما كان املواطنون ي�س���لكون هذا لبنان يغرق

الطريق ب�س���ورة طبيعية، ت�س���بب هطول الأمطار الغزير يف جتم���ع كمية من املياه يف 

داخل���ه، وفجاأة ارتفع من�س���وب املياه داخ���ل النفق ليغمر ال�س���يارات التي كان يقودها 

اأ�س���حابها املتوجهون نحو املطار اأو نحو طرقات و�س���وارع متاخمة تو�سلهم اإىل جنوب 

لبنان، بع�س���هم ترجل وخاطر وراح يقطع النفق رك�سًا، بينما ا�سطر اآخرون اإىل ال�سباحة 

يف عز ال�س���تاء للو�سول اإىل الياب�سة ليتخل�س���وا من الغرق، ولعل و�سول رجال الدفاع 

املدين والدرك يف وقت متاأخر جعلهم بالكاد يتنف�س���ون ال�س���عداء من حتت املياه التي 

غمرتهم م���ع اأطفالهم، ونقلت كامريات التلفزيونات م�س���اهد تدمي القلوب لإنقاذ بع�س 

املواطنني من امل�سنني والأطفال.

نـفــق الـمـطـــــار
يف ت�رصيف مياه الطرقات وت�س���ليك 

قنوات ال�رصف ال�سحي واملجاري.

اأنفق ع�رصات  اأن لبن���ان  احلقيقة 

مليارات ال���دولرات منذ مطلع العام 

1992، لإن�س���اء بني���ة حتتي���ة، لكن 
الوا�س���ح اأن الف�س���اد واملح�سوبيات 

و�رصق���ة امل���ال الع���ام كان���ت من 

م�س���ببات وجود ثغ���رات عديدة يف 

هذه البنية التي اأ�س���بحت متهالكة، 

ت�رصيف  واأنابيب  املجاري  خ�سو�سًا 

مياه الأمطار التي ت�س���د ول تخ�سع 

لل�س���يانة رغ���م اأن بناءه���ا تطلب 

مليارات، ففيما يخ�س����س لها �سنويًا 

الدولرات ل�سيانتها لكن من  ماليني 

الوا�س���ح اأنه ل يتم اإنفاقها بال�سكل 

ال�سحيح. 

وبح�س���ب البيانات، فف���ي العام 

2013 وح���ده لزمت وزارة الأ�س���غال 
العام���ة عق���وداً لتاأهي���ل �س���بكات 

ت�رصي���ف مي���اه الأمط���ار واملجاري 

ال�سحية بقيمة 11.7 مليار لرية )7.8 

»الكوكودي«  ونف���ق  دولر(،  ماليني 

ال���ذي غمرت���ه الأمطار وحده �س���يد 

بكلفة 57 ملي���ون دولر وكان يعاين 

منذ اأن و�س���ع باخلدمة من م�س���كلة 

طوفان مياه املجاري، فهل �سيتم فتح 

حتقيق غري م�سي�س يف ما جرى؟ وهل 

�ستتم حما�سبة امل�سوؤولني عن اأعمال 

ال�سيانة وتاأهيل �س���بكات املجارير 

يف لبن���ان؟ وه���ل �س���تنفق بع����س 

ماليني احلكومة على التعوي�س على 

املواطنني وخ�ساراتهم؟

تعليقات �ساخرة 

اللبناني���ني يف تخط���ي  كع���ادة 

اأزماتهم عرب ال�سحك والنكات، انت�رصت 

عل���ى مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي 

التعليق���ات وال�س���ور الت���ي عرب من 

خالله���ا اللبناني���ون ع���ن معاناتهم 

ب�س���خرية م���ن الأزمة التي �س���ببتها 

العا�سفة على طرقات لبنان، تعليقات 

مل تخُل من ال�سيا�س���ة طبعًا، كما اأنها 

تطرقت اإىل الو�سع الجتماعي والأمني 

ومعظم ما ي�س���غل بال املواطنني هذه 

الأيام.

»البلد  التعليق���ات:  اأب���رز  وم���ن 

كلها طايفة م����س 18 طايفة«، »وزير 

الداخلية مروان �رصبل يبداأ مفاو�ساته 

م���ع العا�س���فة للتو�س���ل اإىل تهدئة 

الأو�س���اع«، »ظهور حطام ل�س���فينة 

التايتاني���ك يف املكل�س واأ�س���ماك من 

جميع الأنواع يف فرن ال�سباك«، »لزم 

نبيع ال�سيارات ون�سرتي قوارب بعدها 

اأحلى  ال�س���توية باأوله���ا«، »فيني�س 

منا«.

هل تكفي التحذيرات؟

الأر�س���اد  اأن خرجت توقعات  ما 

اجلوي���ة لتب����رص اللبناني���ني بقدوم 

عا�سفة »األك�سا« التي �ستحمل معها 

والثل���وج جمدداً،  الغزيرة  الأمط���ار 
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وتعطل ال�س���يارات الغارقة، وهو 

ما كبد اأ�س���حاب هذه ال�سيارات 

خ�س���ائر كب���رية يف ظ���ل غياب 

من  الكثري  ورف�س  التعوي�س���ات 

�رصكات التاأمني حتمل امل�سوؤولية.

وكما ج���رت الع���ادة يف كل 

ع���ام، ارتف���ع من�سوب املياه يف 

نه���ر الغدي���ر الذي فا����س على 

التجاري���ة  واملح���ال  البي���وت 

واملوؤ�س�س���ات يف منطق���ة ح���ي 

ال�سلم، مت�سبب���ًا بخ�سائر مادية 

كبرية، تاركًا مئات العائالت التي 

تقط���ن الطوابق الأر�سية من دون 

م���اأوى، وكذلك ك���ان حال بع�س 

�سوارع منطق���ة الكول والأوزاعي 

�س���وارع  بواق���ي  املزدحم���ة،  

ال�ساحي���ة اجلنوبي���ة كمنطق���ة 

احل���دث  اإىل  و�س���وًل  الليلك���ي 

حي���ث غرقت الطواب���ق ال�سفلية 

احلدث  يف  اللبناني���ة  للجامعة 

بالوحول واملي���اه حمولة باحة 

اجلامع���ة وغرفه���ا الأر�سية اإىل 

م�ستنقع���ات. واملعانات نف�سها، 

�سوارع  من  كبري  عدد  �سهده���ا 

والطريق  حمود  وبرج  النبع���ة 

الوحول  �سدت  حيث  البحرية، 

الأ مطار  وحولت  املياه،  جماري 

م�ستنقع  اإىل  ال�سبية  اأوتو�سرتاد 

املارة،  ل�سّيارات  وم�سيدة  مياه 

اأما الطريق من قرنة �سهوان نزول ً 

زحمة  ف�سهدت  انطليا����س  حتى 

�سري خانقة ب�سبب ال�سيول القوية، 

واحتجزت ال�سيول والوحول عدداً 

احلايك  منطقة  ال�سيارات يف  من 

املكل�س، كذلك قطعت طريق مار 

خمايل ج�رص �سفري بعبدا.

اأم���ا يف اجلن���وب، فق���د اأدت 

الأمط���ار املت�ساقطة على مدينة 

النبطي���ة اإىل حتوي���ل الطرق اإىل 

برك مليئة باملياه، فيما طرقات 

البقاع هي الأخرى �سهدت �سيول 

قوية اأدت اإىل عرقلة حركة ال�سري 

عليه���ا مت�سببة بح���وادث �سري، 

ما  وامل���زارع  احلقول  وفا�س���ت 

اأدى اإىل خ�سائ���ر كبرية وتلف يف 

واأفيد من  املزارع���ني،  حما�سيل 

ال�سمال ع���ن في�سان���ات و�سيول 

على الطرقات ويف احلقول، وهكذا 

مل ت�سل���م اأي منطقة لبنانية من 

�رصر الأمط���ار ب�سبب عدم اتخاذ 

اخلط���وات وال�ستعدادات الالزمة 

قبيل حلول ف�سل ال�ستاء.

ك���ل هذا والدول���ة غائبة عن 

امل�سه���د كلي���ًا، ل تنبيهات، ول 

م�سائلة  ل  وبالطب���ع  توجيهات 

ول حما�سب���ة ل���وزارات حكومة 

ت�رصي���ف الأعمال التي بلغ ف�سل 

ت�رصيف الأعمال فيها، حد الف�سل 



الت�صاعد  توقف املرقبوان ملي���ًا عند 

امللحوظ يف هجم���ات »تنظيم القاعدة« 

يف اليمن، ومتكنه اأخرياً من اقتحام جممع 

وزارة الدفاع اليمني���ة يف �صنعاء، اأثناء 

وج���ود الرئي�س اليمني، الأم���ر الذي اأثار 

الأمنية  وال���دللت  الأبعاد  الأ�صئلة حول 

وال�صيا�صي���ة لهذا الت�صعي���د، ل �صيما اأن 

الهج���وم اأم���اط اللثام ع���ن دور اأ�صا�صي 

للعنا�رص ال�صعودية م���ن »القاعدة« يف 

تنفي���ذه، وكذلك ع���ن �رصع���ة ال�صتثمار 

الأمريكي.

من الوا�صح اأن الهجوم ياأتي يف �صياق 

ت�صعيد وا�صع يف عمليات »القاعدة« يف 

اأنحاء البالد، ويعك����س الدللت والأبعاد 

الأمنية الآتية:

عملي���ات  يف  نوع���ي  تط���ور   -1
»القاعدة«، والذي بداأ مع علمية اقتحام 

املنطقة الثانية يف ح�رصموت، الأمر الذي 

يوؤ����رص اإىل اأن عمليات »القاعدة« مل تعد 

تقت�رص عل���ى تنفيذ هجم���ات انتحارية، 

وتفجري �صيارات مفخخة، واغتيال قيادات 

ع�صكرية، اإمنا تطورت اإىل م�صتوى مهاجمة 

مواقع ع�صكرية كبرية والدخول اإىل قلبها 

وال�صتب���اك مع الق���وات امل�صلحة بهدف 

اإح���داث اأكرب ق���در من اخل�صائ���ر املادية 

والب�رصية.

الع�صكرية  املوؤ�ص�ص���ة  2-  اإ�صع���اف 
واإظهاره���ا ب�صورة العاجز، لي�س فقط عن 

اأم���ن املواطن���ن، واحلفاظ على  حماية 

ال�صتقرار يف البالد، اإمنا اأي�صًا عن حماية 

اأمن قادتها وجنودها، ومواقعها الأ�صا�صية، 

ويف مقدمها جممع وزارة الدفاع ح�صنها 

الأ�صا�صي.

3- تكري����س واقع الفو�ص���ى الأمنية 
الهدام���ة يف البالد، وعلى نحو يجعل من 

خطر »تنظيم القاعدة« خطراً داهمًا على 

جميع اليمني���ن لت�صب���ح مواجهته هو 

الأولوية التي ل تعلوها اأي اأولوية اأخرى، 

فالأمن هو حاجة اأ�صا�صية قبل لقمة اخلبز.

ل ميك���ن ف�ص���ل ه���ذا التده���ور يف 

الو�ص���ع الأمني وتعاظم خطر »القاعدة« 

وهجماته���ا عن ال�صرتاتيجي���ة الأمريكية 

ال�صعودية التي يجري تنفيذها يف اليمن، 

منذ  اأن اأ�صبح النظ���ام اليمني يف خطر، 

قبل اندلع ما �صمي »الربيع العربي«.

وه���ذه ال�صرتاتيجي���ة تتو�صل �صالح 

الفو�ص���ى الهدامة، مب���ا ت�صتمل عليه من 

تفجري ال�صتقرار واإث���ارة الفتنة الطائفية 

واإدخ���ال اليمنين يف �رصاع���ات داخلية 

مهلكة حلياته���م واقت�صادهم، وما يعنيه 

كل ذلك من فقدانهم نعمة الأمان، وكل ذلك 

بغية حتقيق الأهداف التالية:

الهدف الأول: خل���ط الأوراق يف البالد 

عل���ى نحو يبع���د اليمنين ع���ن هدفهم 

الأ�صا�ص���ي الكام���ن يف العمل على تغيري 

النظ���ام احلاك���م تغي���رياً جوهري���ًا يف 

�صيا�صات���ه اخلارجية والداخلية، مبا يقود 

اإىل حت���رر اليمن من �صيا�ص���ات التبعية 

للمحور الأمريك���ي ال�صعودي، وبناء دولة 

م�صتقل���ة قادرة عل���ى حتقي���ق التنمية 

القت�صادية والعدالة الجتماعية.

اله���دف الثاين: خل���ق من���اخ �صعبي 

حمبط م���ن اإمكانية تغي���ري نظام احلكم 

يف اليمن، و�صيا�صاته ودفعه اإىل النفكاك 

م���ن حول الق���وى الراديكالي���ة املعادية 

لل�صيا�صة الأمريكي���ة وال�صعودية، بجعله 

ين�ص���د الأمن وال�صتقرار ب���اأي ثمن، حتى 

ولو كان هذا الثم���ن اإعادة تعومي النظام 

الإرهاب  الفو�صى وخطر  احلاكم ملواجهة 

الذي متثله »القاعدة«.

اله���دف الثالث: اإ�صعاف هيبة اجلي�س 

اليمني لإيجاد التربي���ر والذريعة لتعزيز 

التدخل الع�صك���ري والأمني الأمريكي يف 

اليم���ن، مل�صاع���دة اجلي����س اليمني على 

مواجه���ة تنامي خط���ر »القاعدة«، وهذا 

اله���دف اأكدته وكالة روت���ريز التي قالت: 

اإن »م�ص���وؤوًل اأمريكي���ًا كب���رياً يف وزارة 

الدفاع اأكد اأن اجلي�س الأمريكي رفع حالة 

التاأهب الإقليمي���ة يف �صفوف قواته بعد 

هجم���ات من�صقة دامية على وزارة الدفاع 

اليمنية«، واأكد امل�صوؤول الأمريكي لرويرت 

»اأن جي����س الولي���ات املتح���دة م�صتعد 

متامًا لدعم �رصكائنا اليمنين يف اأعقاب 

هذا احلادث«.

اله���دف الرابع:  حما����رصة واإ�صعاف 

التي ترف�س  الراديكالي���ة  التغي���ري  قوى 

التبعي���ة للوليات املتح���دة وال�صعودية 

الأمريكي���ة  ال�صتخب���ارات  قي���ام  ع���رب 

وال�صعودي���ة بدعم »القاع���دة« لت�صعيد 

عملياته���ا م���ن جه���ة، ومتوي���ل حركة 

والتنظيم���ات  امل�صلم���ن«  »الإخ���وان 

ال�صلفي���ة ودفعهم اإىل افتعال ال�صتباكات 

مع حركة احلوثي���ن يف حمافظة �صعده 

واإعطاء ال����رصاع بعداً طائفي���ًا من جهة 

اأخ���رى، خ�صو�ص���ًا اأن���ه مل يع���د خافيًا 

م���دى ارتباط هذه التنظيم���ات الإرهابية 

وال�صلفي���ة و»الإخ���وان« بال�صرتاتيجية 

الأمريكية يف اليمن و�صورية وم�رص، بهدف 

خلق البيئ���ة املوؤاتية لتمك���ن الوليات 

املتحدة والأنظمة العربية التابعة لها من 

احتواء ال�ص���ارع العربي الطامح للتغيري، 

والنعتاق من فلك ال�صتعمار والتبعية.

ولهذا فاإن ال�صعي الأمريكي - ال�صعودي 

لإبقاء اليمن دائ���راً يف فلك هذه التبعية 

ينطلق من اأهمية املوقع اجلغرايف  لليمن 

عل���ى �صواطئ اخللي���ج، وخ���ط اإمدادات 

النفط، واحلدود مع ال�صعودية.

ح�صن عطوي

تصعيد »القاعدة« في اليمن.. 
األبعاد األمنية واألهداف السياسية

مييع ا�شتداد موجة التفجييرات يف العراق، ومتدد 

اجلماعييات امل�شلحة اإىل �شورييية، دعا رئي�س الوزراء 

العراقييي نييوري املالكييي اإىل عقد موؤمتيير يف بغداد 

ملواجهيية »خطر الإرهاب وجتفيييف م�شادره«، غر 

اأن واقييع تبييادل التهامييات بدعييم امل�شلحيين، من 

ه 
ّ

جانب القوى الإقليمية والدولية، املفرت�س اأن ُتوج

لهييا الدعوة، قد يجعل انعقاد املوؤمتر م�شتحياًل اأو قد 

يف�شله من بدايته، رمبا، لهييذا ال�شبب، ارتاأت مو�شكو 

ووا�شنطيين الدعييوة اإىل موؤمتيير »جنيييف - 2«، الذي 

تت�شابق الدول املتعار�شيية اإىل امل�شاركة فيه، حتت 

عنوان »مكافحة الإرهاب«.

 يف الوقييت الييذي يدعييو فيييه املالكييي اإىل عقييد 

املوؤمتر، توؤكد احلكومة ال�شورية اتهاماتها املبا�رشة 

لل�شعودية وتركيا بدعم امل�شلحن، وت�شهيل دخولهم 

اإىل الأرا�شييي ال�شورييية، وعليه فيياإن املالكي ينطلق 

الأطييراف  كل  بيياأن  خاطييئ  اعتقيياد  ميين  بدعوتييه 

مت�ييرشرة ميين تنامييي الع�شابات امل�شلحيية، ومنها 

الوليييات املتحدة وحلفاوؤها يف املنطقة، وهذا غر 

واقعييي يف ظل تييورط هييذه الأطييراف وغرها ممن 

يعترب ح�شورها من �رشورات جناح املوؤمتر.

حتييى اللحظيية، مل تلييق دعييوة املالكييي �شييوى 

الدعييم اللفظييي من جانييب البيت الأبي�ييس، والأمن 

العييام لالأمم املتحييدة، ومن عوا�شم الييدول الأخرى 

التييي �شملتها جولتييه الأخرة، ومنها اإيييران، ويرى 

معار�شييو املالكييي اأن الغاييية الأهييم ميين زيارتييه 

لعوا�شييم القييرار، دوليييًا واإقليميييًا، لي�شييت حماربة 

الإرهيياب بقييدر ما هي ك�شب دعمهييا لتجديد وليته 

يف  حكومتييه  ف�شييل  علييى  و»التغطييية  احلكييم،  يف 

ن�ييرش الأميين، و�ييرشب الع�شابييات امل�شلحيية، وحييل 

امليلي�شيات اخلا�شة«.

امل�شلحيية،  الع�شابييات  انت�شييار  واقييع  اأن  �شييك  ل 

وتعاظييم دورهييا، يقلق ب�شييورة جدية العييراق وي�شكل 

تهديداً ل�شورييية، كما يقلق الييدول العربية والإ�شالمية 

الأخييرى، التي تعاين ب�شييكل متزايد من هذا التمدد، ول 

جتييد الو�شائل الكفيليية برده اأو ردعه، غيير اأن امل�شكلة 

تتمثل يف اأن الأطراف امل�شتهدفة تراهن على اأن تتفهم 

القييوى الدولييية والإقليمييية »خطورة الو�شييع«، بينما 

هي يف الواقع، تت�شنع حر�شها على »جتفيف م�شادر 

الإرهيياب«، ومتييد امل�شلحن باملال وال�شييالح، وت�شهل 

تنقالتهم من �شاحة اإىل اأخرى.

ل حاجيية للتذكيير بيياأن احلييرب املزعوميية �شييد 

ب�شبييب  لي�ييس  بليية«،  الطيين  »زادت  قييد  »الإرهيياب«، 

»هزمية« الوليات املتحدة وحلفائها اأمام التنظيمات 

امل�شلحيية، كمييا يحاول بع�ييس ال�شيا�شييين واملحللن 

ت�شوييير الو�شع، بل لأن القوى التييي تدعي مواجهتها 

اإمنييا تتييذرع بهييا ل�شيين العييدوان، وت�شخرهييا كاإحدى 

اأدواتهييا الطّيعيية لتنفيييذ هجمتهييا امل�شتجييدة، التييي 

ت�شتهدف تدمر كيانات املنطقة وتفتيت �شعوبها.

بعييد �شنتن ونيييف من العمييل الدوؤوب ميين جانب 

الكيييان ال�شهيييوين، والوليييات املتحييدة، وعمالئمها 

الإقليمييين، علييى ت�شهيل مييرور الع�شابييات امل�شلحة 

ميين كل اأقطييار الدنيييا اإىل �شورية، �ييرشح امل�شوؤولون 

مييالذاً  »اأ�شبحييت  قييد  �شورييية  بيياأن  البنتاغييون  يف 

لالإرهابييين«، واليوم، نرى كيييف توظف وا�شنطن هذا 

الو�شييع املعقد لتجيير اأكرب عدد ميين الييدول الإقليمية، 

»املتاأذية من الإرهاب«، كي ت�شبح �رشيكة يف حربها 

املزعومة �شد املنظمات امل�شلحة.

ولي�ييس �شدفة اأن يتزامن ت�شاعد موجة التفجرات 

يف العييراق مع احلييرب �شد �شورية، الأميير الذي ا�شطر 

وا�شنطيين  ميين  العييون  طلييب  اإىل  العراقييية  احلكوميية 

بوا�شطة وزير خارجيتها هو�شيار زيباري، الذي وعده 

البنتاغييون مب�شاعييدة احلكوميية على وقييف العمليات 

الإرهابية.

فقييد بييات معلومييًا لييدى اجلميييع اأن الوليييات 

املتحدة ليين تر�شل جنودها اإىل اأر�ييس املعركة، بل 

�شت�شتخدم طائرات الدرونز، ملكافحة الإرهاب على 

ن�شق مييا يجييري يف باك�شتان واليميين وال�شومال، 

وهو التكتيك الع�شكري الذي يتالءم مع ا�شرتاتيجية 

البنتاغييون اجلديييدة، التييي تت�شميين مبييداأ تقليييل 

اخل�شائر يف العمليات الع�شكرية الالحقة يف ال�رشق 

الأو�شط.

اإن م�شاركيية الوليييات املتحييدة يف اأي موؤمتيير 

ملكافحة الإرهاب، �شواء بتلبية دعوة املالكي، وهذا 

م�شتبعد، اأو حتت مظلة »جنيف - 2«، لن متنعها من 

اأن ت�ييرّش على �شمان اأمن الكيان ال�شهيوين يف كل 

احللييول املطروحة، فهل ي�شدق قادة الدول املعنية 

اأن »اإ�رشائيل مهددة من تنامي التنظيمات املتطرفة 

علييى حدودها«، كما تدعييي حكوماتهييا املتوالية؟ 

وهل �شتتحمييل املوؤمترات املنتظرة، �شواء يف بغداد 

اأو جنيف، تبعات اأن تطرح وا�شنطن �رشورة اإ�رشاك 

»اإ�رشائيل«، �رشاً اأو عالنية، بحجة اأنها اأي�شًا معنّية 

بي»ردع اخلطر امل�شرتك«؟

عدنان حممد العربي

عمليات »القاعدة« في 
اليمن لم تعد تقتصر 

على الهجمات االنتحارية 
وتفجير السيارات واغتيال 

القيادات العسكرية

دعوة المالكي لمؤتمر »مكافحة اإلرهاب« خطوة ناقصة في طريق الحل المستحيل
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موع���د  اق���رتب  كلم���ا 

يف  الرئا�صي���ة  النتخاب���ات 

من  �صهيد  امللي���وين  جزائ���ر 

اأج���ل احلري���ة وال�صتق���الل، 

احتدم ال����رصاع على الكر�صي 

ب���ن رف���اق الأم����س واليوم، 

وبن ه���وؤلء وخ�ص���وم جدد، 

فيم���ا ت���زداد اخلط���ورة على 

وحدة »ح���زب جبهة التحرير 

اجلزائرية« احلاكم.

من الظواهر الأكرث خطورة، 

اأمّل  ال���ذي  املر����س  ومن���ذ 

بالرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 

واأدخل���ه امل�صت�صفى الفرن�صي 

لأ�صه���ر، هو ال����رصاع الطايف 

ال�صطح ب���ن موؤ�ص�صة  عل���ى 

الرئا�صة من جهة، وبن دائرة 

ال�صتعالم���ات الع�صكري���ة - 

»املخابرات« - اأي املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية، الأمر الذي بداأ ينذر 

مبخاوف جدي���ة، ل �صيما من 

الذي���ن قلبهم على اجلزائر يف 

�ص���وء الت�صحي���ات العظيمة 

التي قدمها �صعبها على مدار 

�صنن طويل���ة، لي�س فقط من 

اأج���ل اجلزائر، ب���ل ب�صاأن كل 

ق�صاي���ا الأم���ة، ويف املقدمة 

الق�صية الفل�صطينية.

لذلك، فاإنه من ال�صعب، ل 

ب���ل من امل�صتحي���ل، اأن تكون 

النقالب  ت�صبه  هناك حتركات 

الع�صك���ري، ل �صيم���ا يف هذا 

الزم���ن اإذا ا�صتم���ر تر�صيح بو 

تفليق���ة وفقًا لق���رار اجتماع 

جبه���ة التحري���ر نهاي���ة اآب 

املا�صي، والذي مت فيه انتخاب 

الأمن الع���ام عمار ال�صعدين، 

املطع���ون  الجتم���اع  وه���و 

يف �رصعيت���ه م���ن جانب 110 

املركزية  اللجن���ة  اأع�صاء يف 

بقي���ادة القي���ادي العنيد عبد 

احلميد �صي عفي���ف، ما جعل 

هذا التحرك اجلديد الذي طالب 

بوتفليق���ة النظ���ر ب�رصعة يف 

»الو�صع اخلطري« الذي اآل اإليه 

احل���زب منذ ت�صل���م ال�صعدين، 

اأن ي�صكل دعمًا  ظهرياً، ميك���ن 

 - يك���ن مق�ص���وداً  واإن مل   -

ملجموعة اأخ���رى من الأع�صاء 

اأطلق���وا على اأنف�صهم »احلركة 

اأعلن���ت  التقوميي���ة«، الت���ي 

مناه�صته���ا لزعامة ال�صعدين 

وتقدمت للق�صاء بق�صد الف�صل 

�رصعي���ة  ع���دم  يف 

املا�ص���ي  اآب  دورة 

تلتها،  التي  والدورة 

فيها  اأعل���ن  والت���ي 

بوتفليق���ة  تر�صي���ح 

رئا�صي���ة  ل���دورة 

رابعة، م�صنودة مبواد 

عدم  تو�صح  قانونية 

مطابقته���ا املواد 45 

حتدد  التي  و49  و46 
الالزم���ة  ال����رصوط 

اجتماع  دورات  لعقد 

اللجنة املركزية.

ل  الأم���ر  ه���ذا 

منه  �صت�صتفيد  �ص���ك 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية، اإىل جانب 

احتم���ال توظيف ملف الف�صاد، 

اأخ���ذاً  بالعتب���ار اأن الرئي�س 

بوتفليق���ة متكن خ���الل عهده 

الثالث���ي الولية من ا�صتقطاب 

اأذرع ع�صكري���ة و�رصطي���ة لها 

باعها وقدراتها، ومع ذلك فاإن 

الأمن  بح���وزة  التي  املما�صك 

الع�صك���ري كثرية، ق���د ترجح 

الكف���ة ل�صاحل���ه، خ�صو�ص���ًا 

اأن���ه اإىل جانب مل���ف الف�صاد 

تفا�صيله، ميتلك  بكل  املتوافر 

ح�رصاً مل���ف الو�صع ال�صحي 

للرئي����س ف�صاًل ع���ن اأدوات ل 

تخطر ببال.

ومن احلقائ���ق التي تلقي 

بظالله���ا الثقيلة على الو�صع 

النتخاب���ي اجلزائ���ري املقرر 

العام املقبل، وهو الثاأر النائم 

والذي  املخاب���رات،  اأدراج  يف 

ميك���ن اإلقاوؤه يف وجه اجلميع 

اأو على الطاولة يف اأي حلظة، 

انتهجه  ال���ذي  الدوؤوب  العمل 

�صط���وة  لتفكي���ك  بوتفليق���ة 

املوؤ�ص�ص���ة الأمنية الع�صكرية، 

ال�صتقالل  من���ذ  كان���ت  التي 

�صاحب���ة الأم���ر والنه���ي يف 

ل  ال�صيا�صية،  ال�صتحقاق���ات 

�صيما الرئا�صية.

كل ذلك يعن���ي اأن تر�صيح 

بوتفليقة يف كهولته اجل�صدية 

ل ميكنه���ا امت�صا�س ال�رصاع 

بن املتناف�صن، فيما اخل�صوم 

يف حالة كم���ون لالنق�صا�س، 

انطالقًا من مفهوم را�صخ لديهم 

اأن الرئي����س يف خريف العمر، 

وحتى اأنه غري قادر على ح�صم 

الأم���ور داخل جبه���ة التحرير 

ال�رصاعات  جتتاحه���ا  الت���ي 

عل���ى ال�صلطة، رغ���م الأبوية 

املعنوية التي يقدرها اجلميع 

ويحرتمونها.

ل  يقول،  م���ن  هناك 

بل ينف���ي قطعيًا وجود 

اأي ����رصاع بن موؤ�ص�صة 

الرئا�صة وبن املوؤ�ص�صة 

لكن  الأمنية،  الع�صكرية 

على  التج���روؤ  دون  من 

نفي ال�رصاع املرير بن 

فرق���اء جبه���ة التحرير 

احلاكمة، وعلى ال�صلطة، 

حي���ث ت�صن���ع املالحم 

واملالي���ة،  ال�صيا�صي���ة 

يك���ون  اأن  دون  م���ن 

بتطهري  عالق���ة  لالأم���ر 

خ�صو�صًا  املوؤ�ص�ص���ات، 

م���ن  ال�صرتاتيجي���ة 

الفا�صدي���ن والف�ص���اد، بل اإن 

قوى احلكم املت�صارعة كانت 

دومًا ت�صتخدم ق�صايا الف�صاد 

لتحوي���ل ال�صلطة من جناح 

اإىل اآخر.

لذلك يرى خرباء يف اخلبايا 

اجلزائرية، اأن توليفًة ما يجري 

الإع���داد لها، يخ���رج اجلميع 

منها را�صن العام املقبل.

يون�س عودة

رئاسيات الجزائر.. صراع مرير وتسوية خفّية

الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة يديل ب�سوته خالل النتخابات الرئا�سية الأخرية

وحتديييات  هاميية  وق�شايييا  متعييددة  ملفييات 

اإقليمييية و�شعبييية واجهييت قميية قييادة دول جمل�س 

التعيياون اخلليجييي، الذييين التاأمييوا يف ظل ظروف 

ح�شا�شيية ومرحلة دقيقيية، لعل اأهمهييا التفاق بن 

ايييران والييدول العظمييى ب�شيياأن املفاعييل النييووي 

الإيراين، وملييف ال�رشاع ال�شوري، والدعم اخلليجي 

امل�شتميير جلمهورية م�رش، التي اأ�شبحت تعي�س يف 

حاليية عدم ا�شتقرار �شيا�شي، كمييا اأن هناك مطالب 

�شعبييية تتمثل يف تعزيز مظاهيير الوحدة اخلليجية 

والقت�شادييية  ال�شيا�شييية  املجييالت؛  جميييع  يف 

والأمنية والرتبوية، وغرها. 

ن اأن التو�شيات والدرا�شات حول 
ْ
املراقبون يرو

م�ييرشوع النتقال ميين مرحلة التعيياون اإىل مرحلة 

ذ على وجه ال�رشعة، فالأخطار  الحتيياد ل بد اأن ُتنفَّ

اأ�شبحييت يف تزايد م�شتمر؛ �شييواء الإقليمية منها اأو 

الداخلية، اأما الإقليمية فاأهمها انغما�س بع�س دول 

اخلليييج يف م�شتنقييع الييدم يف العراق، الييذي يعي�س 

�رشاعييًا طائفيًا ول يعرف ال�شتقرار، و�شورية التي 

ت�شهد قتاًل يوميًا ونزيفًا متزايداً.

كمييا اأن هناك اأخطاراً حملية تتمثل يف احتمال 

تفاقييم معييدلت البطاليية يف دول اخلليييج العربي، 

وجتاوز ن�شبة 20 يف املئة من اإجمايل العاملن يف 

دول املجل�س، ب�شبب العتماد على العمالة الأجنبية 

يف الكثيير ميين ال�ييرشكات التجارييية واملوؤ�ش�شييات 

احلكومييية، وذلك لقليية رواتبها، وقد حييذر من ذلك 

�شندوق النقد الييدويل موؤخراً، كما اأن هناك م�شكلة 

يف التحويييالت املالييية من قَبييل الوافدييين، الذين 

ليجدون فر�شييًا جتارييية يف دول املجل�س، ب�شبب 

القوانن اجلامدة، ما جعل حجم تدفقات حتويالت 

العمالة الأجنبييية �شنويًا من الدول اخلليجية بي120 

مليييار دولر، كمييا اأن هنيياك حتديييات اقت�شادييية 

ونفطية بعييد الكت�شافات العاملية للنفط، والتفاق 

الإيراين مع الدول العظمى. 

حقييًا اإنهييا قمة حتييدٍّ ُعقدت يف ظييروف �شعبة، 

وكانييت ت�شتوجب التوافق بن دول جمل�س التعاون 

ل حقيقي نحو الحتاد، والإقرار باأنه ل بد 
ّ
على حتو

من اجللو�س على طاولة احلوار ال�شيا�شي مع اجلارة 

اإيران، لتوقيع اتفاقيات اأمنية وتعهدات دولية تبدد 

املخيياوف امل�شتمييرة، وتنهييي مرحليية القلق وعدم 

الثقة.. لكن ل حياة ملن تنادي.

اأحمد الطب�س

تحديات تواجه قمة قادة الخليج
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كهولة بوتفليقة الجسدية ال 
يمكنها امتصاص الصراع بين 

المتنافسين على الرئاسة



مو�سكو - الثبات

اإعادة كتابة التاريخ فّن رمبا اخرتعه ال�سوفيات، 

اإذ ك���ان من املّتبع خالل ف���رتات خمتلفة من احلكم 

ال�سوفيات���ي اإع���ادة كتابة تاريخ الف���رتة ال�سابقة، 

به���دف اإنهاء تاأثري قادتها. وتفّن �ستالني على وجه 

اخل�سو�ص يف ذلك، وكان ي�ستخدمه �سالحًا يف وجه 

خ�سومه، وو�سيلة لتوجيه ال�سعب على النحو الذي 

ي���راه، وكان معروفًا بحر�سه عل���ى حذف اأي اإ�سارة 

اإيجابية خل�سومه يف كت���ب التاريخ، وم�سحهم من 

ال�س���ور الر�سمية، بعد اأن يق�س���ي عليهم على اأر�ص 

الواقع.

بع���د انهيار االحتاد ال�سوفيت���ي اعتقد الكثريون 

اأن تلك الف���رتة قد وّلت اإىل غري رجع���ة، لكنها االآن 

تب���دو يف طريقها اإىل العودة، ابتداء من ت�سوير تلك 

الفرتة ب�سورة اإيجابية جديدة، خالفًا للت�سور الذي 

كان �سائداً يف عهدي غوربات�سوف ويلت�سني، واإحياء 

الرئي����ص يلت�سني لل�سالم الوطن���ي ال�سوفياتي، بعد 

اإلغائ���ه فرتة، واإعادة العرو����ص الع�سكرية الكبرية، 

نح  واإعادة منح »ميدالي���ات العمل« التي كانت تمُ

وق���ت ال�سوفيات، لكن ما يثري قلق بع�ص الرو�ص هو 

اإحي���اء التقليد ال�سوفياتي يف »عبادة ال�سخ�سية«، 

والقمع العنيف الأي اختالف يف الراأي.

اإذاً، يب���دو اأن اإعادة كتاب���ة التاريخ اأو مراجعته 

يف طريقهم���ا اإىل العودة كذلك، فال�سيا�سة التي يتّم 

تبنيها تق�س���ي باإعداد كتب التاري���خ التي »توفق 

بني وجهات النظ���ر املختلفة حول ما�سي رو�سيا«، 

وتطل���ب من املوؤرخني اإعداد »معايري« لتلك الكتب، 

توفر »�سيغة موّحدة للنظر اإىل الفرتات ال�سعبة يف 

تاريخ رو�سيا واالحتاد ال�سوفيتي«.

وق����د قامت اجلمعي����ة التاريخي����ة الرو�سية 

باإعداد تلك املعايري، ورفعتها للرئي�ص الإقرارها، 

واإذا مت اإقراره����ا ف�ستك����ون اأ�سا�سًا لكتب التاريخ 

�ستخدم يف اأنحاء رو�سيا كافة،  املدر�سية التي تمُ

لكن عدداً من املوؤرخني امل�ستقلني، داخل رو�سيا 

وخارجه����ا، ينتق����دون املعايري اجلدي����دة باأنها 

�سعت من قبل موؤرخني موالني للرئي�ص، وت�سبه  ومُ

من بع�����ص نواحيها املعاي����ري ال�سوفياتية، فقد 

ت����وؤدي اإىل حذف اأو تعديل اأي تفا�سيل اأو اأحداث 

ال توافق عليها احلكومة احلالية، وال تت�سمن اأي 

تفا�سيل اإيجابية عن خ�سومها. 

ويخ�س���ى اآخ���رون اأن امل�رشوع ق���د يهدف اإىل 

اإحي���اء فكرة قدمي���ة مفاده���ا اأن »رو�سيا حتتاج 

اإىل حكام اأقوياء متفردي���ن باحلكم«، رمبا لتربير 

ا�ستمرار بوتني يف احلكم، وي�سريون اإىل حقيقة اأنه 

و�سل اإىل ال�سلط���ة يف عام 2000، وظل فيها حتى 

االآن، بني من�سبي الرئي�ص ورئي�ص الوزراء، وانتمُخب 

لف���رتة ثالثة يف اأي���ار 2012، تنتهي يف 2018، وال 

ظهر اأي نية للتقاعد بعد ذلك. يمُ

رمبا كان هدف املحاولة اجلديدة الإعادة كتابة 

التاري���خ، اإنهاء فرتة البحث ع���ن حقيقة ما حدث 

خالل احلكم ال�سوفيات���ي، وقبله يف االإمرباطورية 

الرو�سية، وما حدث بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي 

يف ع���ام 1991، واإع���داد تاري���خ ي�سم���ل االأحداث 

االإيجابية فق���ط، اإ�سافة اإىل االأه���داف ال�سيا�سية 

القريبة بتح�سني �سورة الرئي�ص بوتني، �ست�ستهوي 

اإعادة كتابة التاري���خ القوميني املتطرفني، الذين 

يعي�سون عل���ى املا�سي ويتباك���ون عليه، لتربير 

نظرتهم ال�سيقة للم�سقبل.

قبيل  واملواقف  االأحداث  تت�سارع 

انعقاد موؤتر »جنيف - 2«، و�سواء 

ق���د املوؤتر اأم مل ينعقد، فاإن ما مت  عمُ

االتف���اق عليه بني رو�سي���ا واأمريكا 

ومعهم���ا اإي���ران وال�س���ني واالحتاد 

احتماالت  قلي���ل  ب���ات  االأوروب���ي، 

التغي���ري في���ه، وم���ا االنعطاف���ات 

ال�سيا�سية املتزامنة وكاأنها جمدولة 

ومن�سجم���ة مبدلوالته���ا منذ توقيع 

االتفاق النووي االإيرين مع جمموعة 

»5+1«، وما طبيع���ة �سري املعارك 

ظهر  امليداني���ة يف �سوري���ة، والتي تمُ

ب�سك���ل جل���ي اأن اجلي����ص العربي 

ال�سوري ي�ستعيد املبادرة وال�سيطرة 

على م�ساحات �سا�سعة على خمتلف 

حماور القتال يف اأغلب املحافظات، 

وانكفاء املعار�س���ات امل�سلحة بكل 

اأطيافها املتناه�س���ة عن مدن وقرى 

مهم���ة وا�سرتاتيجية، اإال موؤ�رشاً قويًا 

عل���ى متغريات جذري���ة يف �سناعة 

ال�سيا�س���ات االإقليمي���ة، وق���د تبدو 

مواقف وا�ست���دارات حكومات موؤثرة 

دولي���ًا واإقليميًا غريبة اإىل حد بعيد 

يف �رشعة اإعادة التمو�سع.

فرتكي���ا التي كان���ت راأ�ص حربة 

يف تاأزمي الو�س���ع يف �سورية، وهي 

التي �سّهلت ودعم���ت ب�سكل فا�سح 

على  وعملت  امل�سلح���ة،  اجلماعات 

ال�س���وري، ودعت  تفتي���ت اجلي����ص 

اإ�سق���اط النظام بالق���وة، نراها  اإىل 

االآن تدع���و اإىل حل �سلم���ي لالأزمة، 

ونراها مرَبكة على احلدود، وت�ستعد 

ملقارع���ة تنظي���م »داع����ص« حتت 

عن���واين التطرف  واالإره���اب، ولعل 

اجلائزة العراقية باإبرام �سفقة النفط 

الكرد�ستاين، والتي اأمُرفقت بالت�رشيح 

للقيام   االإي���راين با�ستعداد طه���ران 

ب���دور الو�ساطة ال�سيا�سية بني اأنقرة 

ودم�س���ق، غايتها تعزي���ز االنعطافة 

الرتكية.

اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، ف���اإن بع�ص 

يف  النظ���ر  اأع���ادت  اخللي���ج  دول 

مواقفه���ا ال�سيا�سي���ة، فب���ادرت اإىل 

اعتماد الزي���ارات واإر�سال املندوبني 

و�سورية  اإي���ران  باجتاه  والر�سائ���ل 

ولبنان، يف ال����رش والعلن، ما �سّجع 

اإ�س���ارات اإىل  اإيران لرت�س���ل بدورها 

ال�سعودية بدعوتها كي تكون �رشيكًا 

كام���اًل يف �سناع���ة احل���ل واإر�ساء 

اال�ستق���رار يف املنطقة، رغم املواقف 

واملت�س���ددة  ال�سلبي���ة  ال�سعودي���ة 

اإيران وحلفائه���ا، مع االإ�سارة  جتاه 

اإىل اأن االأمريك���ي ال���ذي انزع���ج من 

االأداء ال�سعودي وردود فعله بغ�سب 

ال�سيا�سية  الق���راءات  دون  وت����رّشع 

املقبلة  باال�سرتاتيجات  امل�ستفي�سة 

اإىل املنطق���ة، ق���د اأو�س���ى بال�سرب 

واال�ستيعاب، واأب���دى رغبته بتهدئة 

الغ�سب ال�سعودي، وبعدم الرد عليها 

باملثل، واحرتام دورها يف املنطقة، 

وهذا �سّكل تالقيًا مع املوقف االإيراين 

اأي�سًا.

غريب���ًا  يك���ن  مل  املقاب���ل،  يف 

موقف الكيان ال�سهي���وين الذي عرّب 

عن���ه ببالغ الغ�سب رئي����ص الوزراء 

نتنياهو  بنيام���ني  »االإ�رشائيل���ي« 

برف�س���ه م���ا يج���ري م���ن �سفقات 

ح�س���اب  عل���ى  يراه���ا  تاريخي���ة 

امل�سلحة واالأمن »االإ�رشائيلي«، رغم 

اأن ردات فعل قي���ادات »اإ�رشائيلية« 

وازنة وفاعلة قد جاءت باهتة وغري 

متماهية مع طروحات نتنياهو، مثل 

برييز  »االإ�رشائيلي«  الرئي�ص  �سمت 

وقيادات كتل نيابية ووزارية معترَبة، 

إعادة كتابة تاريخ روسيا بين الترحيب واالنتقاد

متغيرات جذرية في السياسات اإلقليمية

وزراء اخلارجية الأمريكي جون كريي والفرن�سي لوران فابيو�س والربيطاين وليام هيغ

مخاوف روسية من تطويع إعادة 
كتاب التاريخ لتبرير استمرار 

بوتين في الحكم
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وهم م���ن اأهم ال�سا�س���ة »االإ�رشائيليني«، 

و»ليبي���د«  »بيني���ت«  ال���وزراء  مث���ل 

و»ليفني«، حيث بدت ال���ربودة الن�سبية 

يف مواقفه���م، وع���دم املواكب���ة احلثيثة 

لتحركات نتنياهو، ول���و حتى باالت�سال 

باالأ�سدقاء النافذين دوليًا لعرقلة االتفاق 

النووي االإي���راين، م�سكلة نافذة يف الروؤى 

اجلديدة يف »اإ�رشائي���ل«، والتي مل تغفل 

عنها ال�سحاف���ة العربية، فيتبني اأنه ويف 

مكان ما هناك مواءم���ة »اإ�رشائيلية« قد 

تتمثل بانكفاء »اإ�رشائيلي« عما هو مقبل 

على املنطقة ردحًا من الزمن، وكاأن هدنة 

غري معلنة ق���د فر�ست نف�سها على جميع 

الالعبني ليتم التف���رغ ملا هو بات ي�سكل 

»اإجماعًا عامليًا لي�ص له مثيل �سابق«.

وهن���ا اأ�سبح من ناقل الق���ول اإن هذا 

االتفاق الن���ووي قد �سك���ل بوابة �سخمة 

فتح���ت على م�رشاعيها الإع���ادة ال�رشاكة 

العاملية على اأنقا����ص االأحادية القطبية، 

اأمني���ة و�سيا�سي���ة  توافق���ات  ولتمري���ر 

واقت�سادية يف ال����رشق االأو�سط، والظاهر 

اأنه ت���ت مرا�سم دف���ن اتفاقية »�سايك�ص 

بدلت بنموذج  بيك���و« دون اإع���الن، وا�ستمُ

جدي���د يف اإدارة املنطقة مبزيد من احرتام 

ال���دول، وبالتمت���ع  �سي���ادة وا�ستق���الل 

خرج اجلميع  بال���روات املوجودة ب�سكل يمُ

را�سي���ًا و�سعي���داً، ويب���دو اأن اأول الغيث 

�سيكون يف لبن���ان و�سورية والعراق، لكن 

هناك دافع اأ�سا�سي لهذه ال�رشاكة يتجاوز 

املنافع واالأرب���اح املتوقعة، وهو اخلوف 

امل�سرتك من التطرف وما يحمل من اإرهاب 

ال اأحد ي�ستطي���ع حتمله اأو التعاي�ص معه 

باأي �سكل من االأ�سكال، والرغبة االأمريكية 

بانته���از الفر�سة ال�سانحة لتوجيه �رشبة 

قا�سمة الأك���رب جتّمع عاملي لك���وادر هذا 

االإره���اب املوج���ود يف �سورية، ولعل هذا 



ال يزال ملف التنقيب عن النفط 

والغ���از يف املي���اه اللبنانية اأ�سري 

التجاذب���ات التي تكبل���ه وت�سيع 

هذه ال���روة التي تعت���رب الفر�سة 

االأخرية لنهو�ص لبن���ان اقت�ساديًا 

واجتماعي���ًا، وجت���اوزه لالأزم���ات 

التي  الدي���ون  وتداعيات  املالي���ة 

تتخطى ال�ستني مليار دوالر.

رغ���م العراقيل، حت���اول وزارة 

الطاق���ة واملي���اه اإزال���ة اخلالفات 

وحتقيق  ال�سيا�سي���ة  والتباين���ات 

الوف���اق اأقل���ه لتمرير ه���ذا امللف 

وامل�سي قدمًا يف اإجراءات املزايدة 

دد موعدها  العاملية التي �سبق اأن حمُ

يف العا�رش من كانون الثاين 2014  

الختيار ال�رشكة التي تقدم العر�ص 

االأف�سل ال�ستخراج النفط والغاز.

وقد اأكد وزير الطاقة يف حكومة 

ت�رشي���ف االأعم���ال عل���ى وجوب 

امل�سي قدمًا يف هذا امل�رشوع الذي 

�سيدر امللي���ارات على لبنان، وذلك 

خالل افتت���اح موؤتر القمة الدولية 

الثانية للنفط والغ���از الذي انعقد 

يف ب���ريوت، الفت���ًا اإىل اأنه »اإذا مل 

يتمكن لبنان من ا�ستكمال املزايدة، 

يكون تخلى طوع���ًا عن اال�ستفادة 

من ثرواته وقدم جمانًا هدية لعدو 

يرتب�ص به �رشاً«.

اأعل���ن با�سي���ل عن  اإىل ذل���ك، 

مناق�س���ة ا�سترياد الغ���از الطبيعي 

امل�س���ال الت���ي �ستح���ل م�سكالت 

مزمنة عانى منها اللبنانيون على 

مدى عقود.

منذ اأ�سهر طويلة بداأ لبنان العمل 

اجلدي على ملف الغاز والنفط من 

خالل اإجراء امل�سوحات والك�سوفات 

الالزمة براً وبحراً، ف�ساًل عن اإطالق 

دورات الرتاخي�ص وتاأهيل 46 �رشكة 

عاملي���ة كب���رية، واإج���راء التقييم 

البيئي للم�رشوع و�سياغة م�رشوع 

قانون ال�رشيبة النفطية، وامل�سودة 

االأوىل لقان���ون نفط ب���ري تهيداً 

لالكت�سافات الربية، لكن على الرغم 

من هذه اجلهود التقنية والعمالنية 

ال تزال هناك الكث���ري من العقبات 

الت���ي حت���ول دون تري���ر قانون 

ا�ستخراج النف���ط والغاز، فاجلل�سة 

النفطية التي يفرت����ص اأن تعقدها 

احلكومة ما ت���زال موؤجلة اإىل اأجل 

غري م�سمى.

املزايدة العاملية

ومعل���وم اأي�س���ًا ب���اأن املزاي���دة 

العاملي���ة احلالية تعرتيه���ا �سعوبة 

اأ�سا�سي���ة ال�ستكماله���ا، اأال وهي اإقرار 

مر�سوم���ني ب�سكل ر�سم���ي من جمل�ص 

الوزراء، هما حتديداً مر�سوم البلوكات 

اتفاقية  ومر�سوم من���وذج  البحري���ة، 

اال�ستك�س���اف واالإنتاج ودفرت ال�رشوط، 

وكانت احلكومة اأ�سدرت القرار القا�سي 

باملوافق���ة عل���ى القواع���د واالأنظمة 

لالأن�سطة البرتولي���ة، كما وافقت على 

تواريخ  باعتماد  املناق�س���ات،  اإطالق 

حمددة الإقرارها. 

ورغم تاأخر احلكومة امل�ستقيلة يف 

اإق���رار املر�سومني، تعمل وزارة الطاقة 

املزايدة  اإج���راءات  ا�ستكم���ال  عل���ى 

العاملي���ة وال�سري بها حت���ى النهاية 

اأي موعده���ا يف 10 كانون الثاين عام 

2014، علمًا اأن عق���د اجتماع حكومي 
الإقرار املر�سومني املذكورين ال يخالف 

مبداأ ت�رشيف االأعمال.

لبن���ان  يتمك���ن  مل  ح���ال  ويف 

م���ن ا�ستكم���ال املزاي���دة يف م�رشوع 

ا�ستخ���راج النفط والغ���از، �سيت�سبب 

لنف�س���ه بخ�سائ���ر اأم���وال كثرية كان 

باإمكانه���ا اأن تقل���ب موزاينه املادية 

اإىل االأف�سل، فبح�سب االأرقام املبدئية 

ف���اإن 45 يف املئة من املياه اللبنانية 

حتت���وي على 850 ملي���ون برميل من 

النف���ط، وبالت���ايل فاإن عائ���دات هذا 

املخزون امل�ستك�سف �سيزيد من قدرة 

لبن���ان املالية وت�سنيف���ه االئتماين، 

وبح�س���ب املراقبني االقت�ساديني، فاإن 

لبنان ميلك اليوم ثورة مطمورة حتت 

االأر����ص من الذهب واملا����ص، لكن ما 

اأن يت���م ا�ستخراجها حتى تتحول اإىل 

�سيولة نقدية.

الغاز امل�سال

يف اإط���ار اآخ���ر، اأك���د با�سيل »اأن 

الطبيعي  الغ���از  ا�ست���رياد  م����رشوع 

امل�سال لتغذي���ة معامل اإنتاج الطاقة 

يف لبن���ان يوؤمن وف���راً �سنويًا يتعدى 

امللي���ار دوالر«، الفت���ًا اإىل اأن كلف���ة 

امل����رشوع على الدول���ة هي »�سفر«، 

وتاليًا فاإن���ه م�رشوع ال كلفة مبا�رشة 

فيه على الدولة.

وقد اأطلقت وزارة الطاقة واملياه 

اإىل اإطالق مناق�س���ة ا�سترياد الغاز 

الطبيع���ي امل�سال بعدم���ا و�سلت 

ال���وزارة اإىل املرحل���ة االأخرية من 

للعرو�ص  وامل���ايل  التقني  التقييم 

بغية اإن�ساء حمطة تخزين عائمة.

وكان���ت فكرة امل����رشوع ولدت 

ع���ام 2009 كفكرة، ث���م تطورت اإىل 

درا�سة للجدوى االقت�سادية، بعدها 

قام���ت وزارة الطاق���ة عرب جمل�ص 

الوزراء بالتعاون مع جمل�ص االإمناء 

واالإعم���ار بتكلي���ف �رشك���ة بوتن 

و�رشكاه للقيام بدرا�سات تف�سيلية، 

ويق�س���م امل�رشوع اإىل ق�سمني، االأول 

املن�ساأة التي حت���ول الغاز ال�سائل 

اإىل غ���از طبيع���ي، والث���اين، �رشاء 

الغاز ال�سائل من �رشكات تورد الغاز 

ال�سائل«.

املتعل���ق  ال�س���ق  ع���ن  اأم���ا 

باال�سترياد، فقد اأعلنت وزارة الطاقة 

»اأنه���ا ترغ���ب م���ن ال�رشكات يف 

التقدم يف هذا امل����رشوع، كما اأنها 

�سرتفع يف حد اأق�سى هو 23 كانون 

االأول اجل���اري، نوع���ًا من »منوذج 

اأ�سئل���ة« اإىل ال�رشك���ات املهتم���ة 

ليك���ون يف اإمكان هذه ال�رشكات اأن 

تتقدم بعرو�سها، بتاريخ اأق�ساه 20 

كان���ون الثاين من ع���ام 2014، واإن 

اأف�سل خم�سة  ال�رشكات التي قدمت 

والتفاو�ص  البح���ث  عرو�ص، �سيتم 

معها بغية خف�ص �سعرها والختيار 

ال�رشك���ة االأف�سل، مما يعني اأنه يف 

اإمك���ان وزارة املي���اه والطاقة يف 

بداية الع���ام 2014 اأن يكون لديها 

فائز حمدد وتاليًا فاإنه عند اندماج 

اإىل  ق�سمي امل����رشوع مع���ًا، ي�سل 

مرحلة الكمال وعندئذ يتمكن لبنان 

ال�سائل وحتويله  الغاز  ا�سترياد  من 

اإىل غاز طبيعي و�سيوفر بذلك الكثري 

من املال.

اإعداد هنا مرت�ضى

حني قّرر الرفاق تكليف البدوي مبهمة متثيلهم لدى 

اللقاءات والتجمعات املنخرطة يف ال�شاأن العام، توقفوا 

عن��د نقطت��ني متعار�شت��ني: كان عليه��م اأن يفا�شل��وا 

بني ح�ش��ور اجتماعات املنظم��ات الأهلية، التي ت�شم 

حتت جناحيها من ميثلون الق��وى العاملة والفعاليات 

امللتزم��ة مب�شالح الأمة، وب��ني التوا�شل مع ما ت�شمى 

منظم��ات املجتمع املدين، التي ل اأ�ش��ل لها ول ف�شل، 

كاأنها اأ�شقطت اإىل الأر�ض من كوكب اآخر. 

و�رسع��ان ما ح�شم الرفاق اأمرهم، فذهبوا مع اخليار 

الأول، وتنك��روا للث��اين، ب��كل تالوين��ه وحبائل��ه، التي 

تت��ذرع تارة بالدفاع عن حق��وق النا�ض، بينما ت�شتبعد 

اأ�شح��اب احلق عن موقع الق��رار، وط��وراً با�شم حماية 

احلري��ات الدميقراطي��ة، بينما ت��رّوج يف الواقع حلرية 

الغزو الثقايف وانح��الل الأخالق العامة، جاء خيارهم 

من�شجم��ًا م��ع اإميانه��م ب��اأن املنظم��ات الفوقي��ة، اإمنا 

وعاوؤه��ا الجتماعي خ��اٍو اإل من املتطفل��ني، ومنابع 

تفكريها م�شتوردة من عند املرتب�شني بالأمة �رّساً. 

اأراد الأ�شح��اب اإعادة العتب��ار للتجمعات الأهلية، 

لأنها وعاء املزارعني الذين ي�شتخرجون خريات الأر�ض 

الطيبة لتاأمني ال�شلة الغذائية، وال�شناع الذين ينتجون 

احلاجيات ال�رسورية لراح��ة النا�ض، واحلرفيني الذين 

يبدع��ون يف �شنعتهم، ويخل�شون يف انحيازهم لإدامة 

النتف��اع بدًل من الغ�ض ال��ذي ينخر جمتمع ال�شتهالك 

والتبذير.

اأرادوا التعاون مع املعلمني، واأ�شحاب املهن احلرة، 

والعلماء واملثقف��ني، الذين يعملون بكد ون�شاط يف كل 

حقل ومي��دان، ول ي�شكلون عالة على النا�ض املنتفعني 

بعلمه��م، ول عل��ى مريديه��م املهتدي��ن بهديهم، خل�ض 

الوزي��ر ال�شابق موقف اأ�شحاب��ه يف هذا املجال بقوله، 

»اإن الغر���ض الأه��م م��ن حت�ش��ري لقائن��ا املنتظ��ر اأن 

ن�ش��ع اللبن��ة الأوىل لبن��اء جمتمع قادر عل��ى �شياغة 

عق��د اجتماعي متني، يكون اأ�شا�ش��ه التكامل بني اأدوار 

مكونات��ه، ومب��داأ التكاف��ل والت�شام��ن، وحفظ احلقوق 

للجمي��ع، دون ا�شتغف��ال، اأو انتقا���ض من قيم��ة ال�شلع 

واخلدمات املتبادلة بالر�شا والقبول والت�شامح«.

ح��دد الرفاق وجهة �شف��ر مندوبهم بعد توافقهم على 

اأن الع�شائر والعوائل تندرج يف خانة اجلمعيات الأهلية 

املطلوب التعامل معها، وعّلل امل�شافر موقفه الإيجابي 

بقول��ه، »اإن العوائ��ل والع�شائ��ر وعاء ي�ش��م النا�ض من 

كل الطوائ��ف واملذاه��ب، وم��ن كل الفئ��ات والطبق��ات 

الجتماعي��ة، وه��م له��ذا ال�شب��ب اأكرث عر�ش��ة للتمزيق 

والتفتي��ت من قبل الأع��داء، فالأحرى بنا اأن نعمل على 

مّل �شمله��م وتوحيدهم، لنحافظ عل��ى اإحدى اأهم البذور 

ال�شاحلة لوحدة الأمة«.

مل يغب عن بال الرفاق اأن العوائل بالأ�شل متعاونة 

فيم��ا بينها على الرّب حني تت�شنى لها و�شائل التوا�شل، 

وه��ي ت�شكل اأهّم م�شدر حل�شد الرج��ال وتاأمني الأموال 

ال�رسوري��ة لبن��اء جي���ض الأم��ة، دفاع��ًا ع��ن بقائه��ا، 

و�شونًا لكرامة اأبنائه��ا، ولهذا اأو�شى الرفاق مندوبهم 

بالرتكي��ز يف لقاءاته املرتقبة على �شيانة جهود اأبناء 

العوائ��ل والع�شائر فال ت�ش��ب، دون اإرادتهم،  يف خدمة 

اأدوات العدو، وع�شابات الرتويع.

و�ش��ل البدوي موفداً م��ن رفاقه اإىل البل��دة النائية، 

يف اأطراف اجلزي��رة العربية، حيث تداعى اأبناء العوائل 

والع�شائ��ر م��ن كل اأقالي��م الوط��ن الأك��رب، م��ن �رسق��ه 

وغرب��ه و�شماله وجنوب��ه، اإىل لقاء مو�ش��ع يتداول فيه 

املجتمعون �شوؤون الأم��ة و�شجونها، ويت�شاورون حول 

روؤيته��م ودوره��م العمل��ي يف ا�شتك�شاف ال�شب��ل الآيلة 

لوق��ف تدهوره��ا، وردع املخاط��ر املحدق��ة به��ا م��ن 

الداخل واخلارج على حد �شواء.

تمت مراسم دفن 
اتفاقية »سايكس 
بيكو« دون إعالن.. 

واسُتبدلت بنموذج 
جديد في إدارة 
المنطقة بمزيد 

من احترام سيادة 
واستقالل الدول

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

17 اقتصاد

ملف النفط أسير التجاذب السياسي

م���ا كان مق�سوداً من ك���الم ال�سيد ن�رش 

اهلل حينم���ا قال منذ اأكر م���ن �سنة، اإن 

»القاع���دة« وتفرعاتها ق���د وقعت يف 

الف���خ يف �سوري���ة وقد بات ه���ذا االأمر 

الي���وم م�سهوداً، ورغم اأن �سقوط جماعة 

اأدائه���م  يف  امل�سلم���ني«  »االإخ���وان 

ال�سيا�س���ي ب�سك���ل عام م���ن تركيا اإىل 

ب�سورية وفل�سطني  اإفريقيا مروراً  �سمال 

واالأردن، خ�سو�س���ًا يف م�رش، ورغم ما 

نتج عنه من �سقوط م���وؤمل ل�»االإ�سالم 

التي  والت�سّوهات  واالأ�رشار  ال�سيا�سي« 

تعر����ص لها، فاإنه بات من املحتم على 

جميع اأفرقاء احل���ل الدويل اأن يتكاتفوا 

ويت�سامن���وا الإقام���ة املحرق���ة الكربى 

الإيقاف الت�سخم العاملي لالإرهاب الذي 

تقوده »القاع���دة«، والذي مت جتميعه 

ها اأن تدفع هذا  على اأر�ص �سورية، فقَدرمُ

ر�ص عليه���ا م�سطرة غري  الثم���ن الذي فمُ

باغية، يدفعها عامالن اأ�سا�سيان: الدفاع 

عن النف�ص، والتوافق الدويل.

حكمت �ضحرور
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تحقيق18
للمشاكس الخلوق: وداعًا

بي�ض �ضنائعُه، و�ضاءة، فهي مراآة قلبه الذي 

ينب����ض اإن�ضانية، وعقله ال���ذي يتحلى باحلكمة، 

و�ضعة الأفق، وحرّية القرار، وال�ضدقية الوطنية.. 

رج���ل اإفريقي���ا املميز، واملتماي���ز »نل�ضون 

مانديال« ال���ذي طبع احلرّي���ة بطابعه اخلا�ض، 

فاأ�ضحت ذات نكهة، مل تاألفها جنوب اإفريقيا من 

قبل، ما دفعه���ا اإىل احت�ضانه، وال�ضري يف ركابه، 

والعمل باأقواله، حتى باتت �ضدى ل�ضوته الثائر 

اله���ادر، الذي يحمل يف ثناياه ونربته اإىل جانب 

ال�ضدق، احل���زم واحل�ضم، فال تاأتاأة تنّم عن ترّدٍد، 

ول وهٍن ينّم عن �ضعف وخوف..

اإنه الرج���ل الذي وقف حيات���ه على جنوب 

اإفريقيا، حتى حتريرها من ربقة الرق، وال�ضتعباد، 

وال�ضتغالل، والتمييز..

القائ���د املتوا�ضع، امل�ضبع  نل�ضون مانديال.. 

بالقيم، ال���ذي حّق���ق انت�ضاره امل�ضه���ود، على 

والعرقي���ة  والفوقي���ة  والتع���ايل  ال�ضتكب���ار 

والعن�رصي���ة، �ضيبق���ى الرّمز واملث���ال، والقدوة، 

واملدر�ضة التي حتتذى..

فهو ناأى بنف�ضه و�ضعبه، بل وترفع عن ذهنية 

النتقام ممن مار����ض التمييز العن�رصي البغي�ض 

يف وطنه، طوال ثالثة قرون، فا�ضتحق هذا التكرمي 

الوطن���ي والدويل، وهذا الح���رام على امل�ضاحة 

الإن�ضانية..

جن���وب اإفريقي���ا يف عهده دول���ة يف رجل، 

حي���ث قاد وجاهد ونا�ضل م���ن خلف الق�ضبان، 

لل�ضمو ب�ضعبه اإىل م�ضاف ال�ضعوب املتح�رّصة، 

بعد ما انت���زع حريته - اإك�ض���ري احلياة – من 

بي����ض الب�رصة، �ض���ود القل���وب وال�ضمائر جّتار 

الرّق، وكرامة بني الإن�ضان.. فهو القائل: »احلرية 

ل ميكن اأن تعطى عل���ى جرعات، فاملرء اإما اأن 

يك���ون حراً، اأو ل يكون حراً«، »احلرية اأقوى من 

جمي���ع �ضجون الأر�ض ومن ي�ضتعبد النا�ض، لهو 

العبُد يف قرارة نف�ضه«.

اأجل اأّيها القائد الراحل.. العبودية على راأ�ض 

عبٍد تاُج عزٍّ يزينه، ويف ِرجِل ُحرًّ قيُد ذلٍّ ُي�ضينه!

وا اأ�ضفاه.. فكم من تاج خزيٍّ وذٍل يزين روؤو�ضًا 

خلت من �ضيم الإن�ضانية ومناقبيتها، فراحت تعيث 

ف�ض���اداً واإف�ضاداً يف طول الأر�ض وعر�ضها، تيجان 

حت�ضُّ على ال�رصّ وتفعله، بدل اأن تعمل على ن�رص 

راية ال�ض���الم والإن�ضانية، تيجان قلّبت الأخ على 

اأخيه، فحّل التنابذ والتحاقد، مكان ثقافة املحبة 

والت�ضامح، تيجان.. يزعم اأ�ضحابها حر�ضهم على 

حرّيات ال�ضعوب وحقوقه���ا وم�ضتقبلها، ف�ضوقوا 

لأطماعهم اخلفية ب���روات ال�ضعوب – اأن اأطلقوا 

�ضعارات حقٍّ ُيراد بها باطاًل!

ال���ذي زّج بامل�ضاك�ض  فاجل���اّلد املتغطر�ض 

املناقب���ي الثائر »ماندي���اّل« يف غياهب الظلم 

والظالم ط���وال ثالثة عقود، ه���و عينه الذي قاد 

ويقود جحاف���ل التخلّف من �ضق���ط املتاع على 

اأمتي، من اأر�ض الرافدين، اإىل اأر�ض الكنانة، فبالد 

ال�ضام.

ال�ضّفاح اإياه.. يقف عل���ى اأر�ضي املغت�ضبة، 

مطمئن���ًا باأن اأمن »اإ�رصائي���ل« يف �ضلّم اأولوّيات 

الدميقراطي���ة، وحتقيق  ن����رص  الزاعمة  اأمريك���ا، 

العدال���ة وامل�ض���اواة يف الع���امل، خ�ضو�ضًا يف 

الأقطار العربية.. فكان هذا الربيع امل�ضوؤوم على 

�ضعبي يف غري قطر.

»نل�ضون مانديالّ«.. يف �ضعبي اأنداد لك كر، 

لكن، كاأّن ب�ضاعتهم مل حتن بعد!

نبيه الأعور

تختلف مهن���ة احلالقة جذريًا 

بني الأم�ض واليوم يف بريوت، بني 

بكر�ضي  حمال متوا�ضعة معظمها 

واحد اأو اثنني كحد اأق�ضى، واأدوات 

ب�ضيط���ة، وق�ض���ات �ضعر حمدودة 

قلم���ا تتغري، و�ضالون���ات مبهرة 

بديك���ور ع�رصي واإ�ض���اءة مميزة 

وكرا�ض متعددة ومرايا حتتل طول 

اجل���دران وعر�ضه���ا وكاتالوجات 

ل حت�ض���ى من الق�ض���ات والألوان 

تعد  مل  املختلفة،  والت�رصيح���ات 

مهنة احلالق���ة عل���ى حالها، بل 

ميكن القول اإنها اإحدى اأكر املهن 

والع�رصنة مبا  للتط���ور  عر�ض���ة 

حلقها من تغيريات.

يف املا�ضي، كان حالق احلي 

اأو املنطق���ة متخ�ض����ض مبه���ام 

الأ�ضنان واخلتان  متعددة، كقل���ع 

وط���ب الأع�ضاب، وك���ان عادة ما 

يتاأبط حقيبت���ه التي يكد�ض فيها 

كل الأغرا�ض التي يحتاجها ويجول 

من �ض���ارع اإىل اآخر، م���ع الوقت، 

تطورت املهن���ة، وافتتح احلالقون 

حماله���م اخلا�ضة الت���ي زينوها 

بكر�ض���ي وب�ض���ع مراي���ا وبع�ض 

العط���ورات واملق�ض���ات والأدوات 

الب�ضيط���ة، وعادة ما كان اأ�ضحاب 

حمال احلالقة يف بريوت يقومون 

بو�ض���ع �ضور بالأ�ض���ود والأبي�ض 

لنجوم الغناء العربي، اأمثال فريد 

الأطر�ض وعبد احلليم حافظ وعبد 

فكانت  اأحاديثه���م  اأم���ا  الوهاب، 

ت���راوح ب���ني الأم���ور ال�ضيا�ضية 

والفنية والثقافية، ولعل الق�ض�ض 

واحلكايات التي متر على م�ضامع 

احلالقني يومي���ًا هي الثابتة التي 

مل تتغري م���ع مرور الوق���ت، اأما 

ال�ضع���ر التي  بخ�ضو����ض ق�ضات 

كان���ت �ضائدة اآن���ذاك، فيقول اأحد 

قدامى احلالقني يف بريوت والذي 

ل يزال يحتف���ظ مبحله املتوا�ضع 

فيه���ا: كانت »الق�ض���ات« ح�ضب 

عمر الزب���ون، فالأطفال يحر�ضون 

على حالقة كان يطلق عليها ا�ضم 

»الطا�ض���ة« اأي مبعنى اآخر يقوم 

احلالق بو�ض���ع »طا�ضة« �ضغرية 

على راأ�ض الطفل ثم يقوم بحالقة 

ال�ضعر اخلارج عن هذه »الطا�ضة« 

اأما بقي���ة الأعمار فكانت حالقتهم 

تتم ب�ضكل طبيعي، بحيث مل تكن 

املو�ضات احلالية موجودة.

فيختلفون  الي���وم  حالقو  اأما 

كث���رياً ع���ن حالقي الأم����ض، قبل 

الب���دء باحلدي���ث ع���ن تفا�ضيل 

عمله���م، هن���اك تغي���ريات كثرية 

طراأت من حيث الهتمام بالديكور 

مبع���دات  وال�ضتثم���ار  املمي���ز 

واأدوات كهربائي���ة حديثة للغاية 

وماكينات لتدليك الراأ�ض والكتفني 

وكرا�ض متخ�ض�ضة لتاأمني الراحة 

التامة للزبون.

للت�رصيحات،  بالن�ضب���ة  اأما 

ال�ضالون املعا�رص من  فال يخلو 

جمموع���ة كبرية م���ن الكتيبات 

التي  والت�رصيحات  الق�ض���ات  اأو 

يت���م حتميله���ا عل���ى الآيب���اد 

والت���ي ت�ضمح للزب���ون باختيار 

م���ا ينا�ضبه منها، وم���ع انت�ضار 

الف�ضائيات والنرنت، وبروز عدد 

وال�ضخ�ضيات  امل�ضاهري  كبري من 

الزبائ���ن  يغ���ري  املعروف���ة، 

ت�رصيحتهم ب���ني حالقة واأخرى، 

ف���ال يواظبون على واحدة معينة 

اإل يف حالت خا�ضة، مثاًل، عادة 

ما يطلب الزبون ت�رصيحة مطرب 

اأو اإعالمي اأو �ضخ�ضية تلفزيونية 

معروف���ة، اأو رمب���ا يق���رر �ضبغ 

�ضعره اأو اختيار ت�رصيحة معينة 

ب�ضبب بطول���ة لكرة الق���دم، اأن 

يختار ق�ضة �ضعر كالعب عاملي 

معني، او اأن ي�ضبغ �ضعره باألوان 

علم البلد الذي ي�ضجعه.

حالقة الأطفال

تعت���رب حالق���ة الأطفال من 

يواجهها  الت���ي  امله���ام  اأ�ضعب 

احلالق يف يومه، وهو اأمر يقلقه 

اأولياء الأمور ب�ضبب بكاء  ويقلق 

الأطفال واخلوف من ق�ض ال�ضعر، 

يف املا�ض���ي كان يت���م التعامل 

خمتلفة  بطريق���ة  الأطف���ال  مع 

عما هو �ضائ���د اليوم، فاإما يقوم 

احل���الق باإعطاء الطفل قطعة من 

ال�ضكاكر يتلهى بها ريثما ينتهي 

واإما يح���اول تهدئته  من عمله، 

باإخب���اره ق�ضة م���ا، اأو بب�ضاطة 

حماول���ة العمل بينم���ا الوالدان 

اإلهاء الطفل، علمًا  يتولون مهمة 

اأن بع����ض احلالق���ني الذي���ن ل 

ميلكون وقتًا كافيًا لدلع الأطفال 

يقومون باإم�ضاك الأطفال وتثبيت 

روؤو�ضهم وتركهم يبكون ويبداأون 

باحلالقة ب�رصعة.

متامًا،  يختلف  الأم���ر  اليوم، 

ب���ريوت �ضالون���ات  توج���د يف 

لالأطف���ال  خم�ض�ض���ة للحالق���ة 

وهي تهتم بتوفري املناخ املالئم 

لُتهّدئهم واخل���روج من ال�ضالون 

الوالدين،  ت�رص  م�رصقة  بابت�ضامة 

من ال�ضالونات من ي�ضمح لالأطفال 

بلعب البالي �ضتاي�ضن، اأو م�ضاهدة 

الأفالم الكرتونية، اأو اللعب ب�ضتى 

اأن���واع الألع���اب الت���ي يوفرها، 

اأو  اإعطائه���م حلويات  ف�ضاًل عن 

�ضكاكر وو�ضع مو�ضيقى مهدئة اأو 

الأطفال،  قنوات خم�ض�ضة لأغان 

اأو ال�ضم���اح له���م بالتجوال يف 

ال�ضال���ون وال�ضتمت���اع بال�ضور 

واملل�ضق���ات عل���ى  الكرتوني���ة 

اجل���دران، بحيث ع���ادة ما تاأخذ 

وميكي  ديزن  وال���ت  �ضخ�ضيات 

اأماكنها عل���ى احلوائط  ماو����ض 

والأرقام، حتى  باحلروف  املزينة 

ي�ض���ع  ال�ضالون���ات  اأن بع����ض 

اأحوا����ض ال�ضم���ك ذات الأل���وان 

الزاهية واأقفا�ض ع�ضافري ليتلهى 

بها الأطفال.

بع�ض ال�ضالونات ياأخذ وقتًا 

لي�ض بالق�ضري ويرك الطفل ميرح 

ويلع���ب يف ال�ضال���ون ويجل�ض 

على كرا�ضيه التي عادة ما تكون 

على �ضكل �ضي���ارات اأو األعاب اأو 

حيوانات حمببة، ثم يحلق له. 

جراء ذل���ك، باتت زيارة هذه 

يف  بكرة  املوجودة  ال�ضالونات 

بريوت اأم���راً حمببًا لدى الأطفال 

الذين بات���وا ينتظرونها بدًل من 

اإن بع�ض  اخلوف منه���ا، حت���ى 

خروجهم  اأثن���اء  يبكون  الأطفال 

من ه���ذه ال�ضالونات لظنهم اأنها 

اأماكن للعب واملرح. 

ال�ضع���ر  ت�رصيح���ات  وع���ن 

اخلا�ض���ة بالأطف���ال، تتفنن هذه 

ال�ضالون���ات الع�رصية يف ابتكار 

والق�ضات اجلميلة  الت�رصيح���ات 

واجلاذبة، ويف ح���ال اأراد اأولياء 

الأم���ور اختب���ار ق�ض���ة �ضعر ما 

ث���م �ضع���روا بال���ردد حيالها، 

اإذ قامت بع�ض  فاحلل موج���ود، 

ال�ضالونات بال�ضتعانة بربنامج 

خا����ض عل���ى الكمبيوت���ر تقوم 

من خالله بو�ض���ع �ضورة الطفل 

املختلف���ة  الق�ض���ات  وتركي���ب 

عليه ليختار ه���و وذووه الق�ضة 

املنا�ضبة له بع���د اأن يكونوا قد 

كّونوا عنها فكرة كاملة.

هن���ا،  الأم���ر  يتوق���ف  ول 

ت�ضمح  احلديث���ة  فال�ضالون���ات 

بذكريات  بالحتف���اظ  لالأه���ايل 

ق�ضات ال�ضع���ر، منهم من يلتقط 

لك���ل زبائن���ه وي�ضعها  �ض���وراً 

عل���ى الفي�ضب���وك وي�ضاركها مع 

الأهل، ومنهم من يحتفظ ببع�ض 

خ�ض���ل م���ن ال�ضعر عق���ب ق�ضه 

وي�ضعه���ا يف مغلف���ات ممي���زة 

وملونة مع ذكر التاريخ وال�ضاعة 

اأو املنا�ضب���ة لك���ي يعط���ي هذا 

املغل���ف اإىل الأهل عندما يهمون 

وعادة  كتذكار جميل،  باملغادرة 

ما تقوم ال�ضالون���ات بذلك عند 

ق�ضة ال�ضع���ر الأوىل للطفل لأنها 

تكون الأكر متيزاً.

هبة �ضيدان

صالونات الحالقة في بيروت.. بين األمس واليوم
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المفتي محمد توفيق خالد.. سيرة علم وجهاد ]10[

رجل اإليمان والتنوير
لق����د دع����ا مفت����ي اجلمهوري����ة 

اللبنانية الأكرب ال�ضيخ حممد توفيق 

خالد، اإىل اجله����اد املقد�ض من اأجل 

فل�ضط����ني والقد�����ض ال�رصي����ف يف 8 

رج����ب �ضنة 1367 ه� املوافق فيه 17 

اآذار �ضنة 1948م، فقد وجه �ضماحته 

نداء اإىل الأمة العربية الكرمية، دعا 

فيه »الأمة من كل �ضقع يف كل قرية 

ويف كل ن����اد اأن تلبي اليوم نداءها، 

فيظل كل ف����رد من اأفرادها �ضغرياً اأو 

كبرياً، ام����راأة اأو رجاًل على اأمت العدة 

لتقدمي جمي����ع الت�ضحيات املعنوية 

اأو املادية التي تطل����ب منه، واأن ل 

يتخلف عن اجل����ود بالنف�ض واملال 

وبكل ما متل����ك يداه يف �ضبيل بلوغ 

الن�رص املرتقب«.

اأ�ض���اف �ضماحت���ه: »اأن املعركة 

الدائ���رة يف فل�ضطني ل���ن تقرر م�ضري 

فل�ضط���ني وحدها فح�ض���ب، بل م�ضري 

الأمة العربية كلها اإىل اأجيال، فليعترب 

كل من���ا حيثما ك���ان واإىل اأي طائفة 

اأن املعركة معركته، ومعركة  انت�ضب، 

اأبنائ���ه واأحف���اده وم�ضتقبله القريب 

والبعيد، وليتولها بالثقة والطمئنان 

ورباطة اجلاأ�ض والأمل، ولين�رصف عن 

دعاة ال�ضوء والهزمية، ولي�ضنها حربًا 

�ضعواء على مروجي الإ�ضاعات، �ضونًا 

منه حلرمة اجلن���دي املقاتل، ولروعة 

ت�ضحيات���ه، التي ي�ض���ري بها الن�رص 

جلي�ضه واملجد لأمته«.

ويف 15 جم���ادى الآخ���رة 367 ه� 

املواف���ق 24 ني�ضان �ضنة 1948م وجه 

اللبنانية  اجلمهوري���ة  مفتي  �ضماحة 

الأك���رب ال�ضي���خ حممد توفي���ق خالد 

بيانًا اإىل اللبناني���ني دعاهم فيه اإىل 

والعمل  والنج���دة  الت�ضحية  واج���ب 

ال�رصيع احلا�ض���م، لن�ضجل يف تاريخ 

احل���ق والعدالة والقوة �ضفحة جديدة 

من تلك الت���ي كتبها اأجدادنا بدمائهم 

وبطولتهم يف الذود عن الراث املقد�ض 

املجيد، وق���ال: »تلك هي كارثة حيفا 

وكوارث اأخرى تنتظرنا اإن مل نعد فوراً 

عما اعتمدناه حت���ى الآن من اأ�ضاليب 

الكفاح، ونعتمد الأ�ضلوب الذي ل يردع 

العدو �ضواه، فاإىل هذا اأدعو الأمة واأدعو 

امل�ضوؤول���ني يف كل قطر عربي، و�ضقع 

اإ�ضالمي، اإنها �ضاع���ات حا�ضمة اإن مل 

نبادر فيه���ا اإىل عمل اإنق���اذي �رصيع 

اأبنائنا  فم�ضتقبل كل من���ا، وم�ضتقبل 

واأحفادنا معر�ض لأهول الأخطار«.

اإذاً، لق���د وعى مفت���ي اجلمهورية 

الأكرب خط���ورة املوؤامرة التي تتعر�ض 

له���ا فل�ضط���ني والأم���ة العربية منذ 

اللحظة الأوىل، فح���ذر العرب جميعًا 

م���ن خط���ورة املوؤامرة، وح���ث على 

املقاوم���ة وبذل اجلهد والنف�ض واملال 

من اأجل منع املوؤامرة، فماذا لو �ضمع 

العرب حتذيراته ونداءاته؟

بعد اأن عرفن���ا جوانب هامة من 

�ضرية �ضماحة الفك���ر التنويري مفتي 

اجلمهوري���ة اللبناني���ة الأكرب ال�ضيخ 

حممد توفي���ق ابن ال�ضي���خ عمر ابن 

ال�ضي���خ عب���داهلل خال���د رحمهم اهلل 

جميعًا، الوطني���ة والقومية، ل بد من 

ع���ودة اإىل �ضريت���ه الإميانية فاملفتي 

حممد توفيق خالد كان يعترب فر�ضيًا 

كب���رياً واإلي���ه يرجع النا����ض يف علم 

الفرائ����ض؛ اأي املواري���ث والرك���ات 

الو�ضاية.

اللبنانية  اجلمهوري���ة  مفت���ي 

الأك���رب الذي جع���ل دارت���ه م�ضدراً 

للتوجي���ه الوطني، نه����ض باأعباء 

الفكري���ة التجديدية واأن�ضاأ  احلركة 

الكلية ال�رصعية يف بريوت امل�ضماة 

حالي���ًا باأزهر لبنان من اأجل تعليم 

الدين عل���ى وجه يتفق مع �ضماحة 

الإ�ض���الم وقابلية التط���ور ومواكبة 

احلياة، وقام بعدة اأعمال منها: تعهد 

اأ�ضبحت  التي  الإ�ضالمي���ة  الأوقاف 

حتت اإ�رصافه وحتريرها من كل �ضلطة 

اأجنبي���ة عليها، فاأ�ضب���ح لالأوقاف 

يف لبنان م���وارد ثابتة وميزانيات 

وا�ضحة يدر�ضها وي�ضدقها املجل�ض 

الذي  الأعلى  الإ�ضالم���ي  ال�رصع���ي 

ميثل امل�ضلمني على جميع الأرا�ضي 

اللبنانية.

وقد راأى املفت���ي الأكرب ال�ضيخ 

حمم���د توفي���ق خال���د »اأن يبحث 

مع بع�ض الأعي���ان والعلماء فكرة 

تاأ�ضي����ض معه���د دين���ي اإ�ضالم���ي 

الطلب���ة  ل�ضتيع���اب  ب���ريوت  يف 

الراغبني يف درا�ضة العلوم الدينية 

اجتماع  ُعقد  وبالفع���ل  وال�رصعية، 

يف بيت املفتي ال�ضيخ حممد توفيق 

خالد انتقلت فيه فكرته من النظرية 

اإىل التطبيق، فتاألفت جلنة برئا�ضة 

وع�ضوي���ة »عم���ر ب���ك الداعوق« 

)رئي����ض جمعي���ة املقا�ضد( وح�ضن 

القا�ض���ي )نائب رئي����ض اجلمعية( 

وقا�ضي ب���ريوت ال�ضيخ »م�ضطفى 

الغالييني« وال�ضيخ »عبد الرحمن 

�ض���الم« )اأم���ني الفت���وى ب���ريوت( 

وغريهم.

الأيام  اللجن����ة  ومل ترك ه����ذه 

تدور بال عمل، ب����ل بادرت اإىل تنفيذ 

م�رصوع موؤ�ض�ضة يتعلم فيها الطالب 

امل�ضلم����ون العل����وم الديني����ة على 

م�ضتوى راق وحمرم، ومت الراأي على 

الت�ض����ال باأحد اأهل اخلري يف بريوت 

وهو املرح����وم �ضليم البنا الذي كان 

ميلك عق����اراً كبرياً يف حملة احلر�ض، 

وهذا الرجل الفا�ضل �رصعان ما لبى 

دعوة اخلري وق����دم هذا العقار ليكون 

املك����ان الذي يوؤمه الط����الب لدرا�ضة 

العل����وم الدينية، وكان ه����ذا املكان 

حيث يقوم اليوم مركز الرببري الطبي.

بع����د اأن اأ�ضب����ح البن����اء جاهزاً 

ق�ض����د اأع�ض����اء اللجن����ة املذك����ورة 

املرح����وم »عبداهلل امل�ضن����وق مدير 

اإليه  اآنذاك وطلب����وا  كلية املقا�ض����د 

م�ضاعدته����م على اختي����ار عدد من 

ط����الب الكلية املذك����ورة لت�ضجيلهم 

لدرا�ض����ة العلوم الديني����ة الإ�ضالمية 

عبداهلل  املرح����وم  فن����زل  ال�رصعية، 

امل�ضن����وق عند ه����ذه الرغبة وطرح 

الفك����رة على طالبه الذين تقدم منهم 

عدد، وكان هوؤلء ه����م الرعيل الأول 

من الطلب����ة يف املوؤ�ض�ضة التي تقرر 

اأن يك����ون ا�ضمها الكلية ال�رصعية يف 

بريوت.

وقد و�ضعت الالفتة التي حتمل 

هذا ال�ضم فوق باب املكان املوقوف 

وكتب حت���ت ال�ضم عب���ارة ذكرى 

ال�ضيخني خالد واحلوت، واملق�ضود 

بال�ضيخني خالد واحلوت ال�ضيخان 

عبداهلل خالد وحممد احلوت اللذان 

كان لهما ف�ضل الفك���رة الأوىل يف 

اإ�ضالمية يف  اأول مدر�ض���ة  تاأ�ضي�ض 

بريوت �ضنة 1862م.

نظام الكلية ال�رصعية

ك����ان نظ����ام الكلي����ة ال�رصعي����ة 

يقت�ضي تخريج طلب����ة يرتدون الزي 

الدين����ي وه����و العمة واجلب����ة، ويتم 

ملتابعة  منه����م  النابه����ني  اختي����ار 

تخ�ض�ضهم الديني يف الأزهر ال�رصيف، 

وق����د اأ�رصف عل����ى ه����ذه الكلية يف 

حينه����ا ورعى اإمناءه����ا و�ضاعد على 

اأداء ر�ضالته����ا مديرها ال�ضيخ الأ�ضتاذ 

حممد عمر منيمنة رحمه اهلل، ومار�ض 

التدري�ض فيها نخبة من اأكابر العلماء 

يف الدي����ن واللغة والعل����وم الأخرى 

مثل ال�ضيخ م�ضطفى غالييني )قا�ضي 

بريوت( وال�ضيخ عب����د الرحمن �ضالم 

)اأمني الفتوى( واملحدث ال�ضيخ حممد 

العرب����ي الع����زوزي والأدي����ب الكبري 

ال�ضي����خ رائ����ف الفاخ����وري واملفتي 

ال�ضيخ حمم����د توفيق خالد الذي كان 

ُيدر�ض الط����الب بنف�ضه فيها، وغريهم 

من خرية اأهل العلم والف�ضل امل�ضهود 

لهم باملقدرة و�ضعة الطالع والإحاطة 

الثقافية يف زمانهم.

مل يب���ق ا�ضم الكلي���ة ال�رصعية 

علمًا على هذه املوؤ�ض�ضة مدة طويلة، 

ذلك باأن مديرها ال�ضيد حممد عمر 

منيمنة رحم���ه اهلل ق�ضد اإىل م�رص، 

حيث اجتمع بوكيل وزارة املعارف 

هناك املرحوم حممد ع�ضماوي الذي 

جمع���ه مبلك م����رص الراحل فاروق 

الأول واأدى ه���ذا الجتماع اإىل منح 

امللك املذكور للكلية مبلغًا ماليًا ل 

باأ����ض به مع تقرير اإيفاد علماء من 

الأزهر ال�رصيف للتدري�ض فيها على 

نفقة احلكومة امل�رصية.

ولقاء هذه امليزة امللكية قررت 

عم���دة الكلي���ة تغي���ري ا�ضمها من 

الكلي���ة ال�رصعي���ة اإىل كلية فاروق 

الأول ال�رصعية يف بريوت.

مل تبق الكلية ال�رصعية ثم كلية 

الف���اروق الأول يف مكانها ال�ضابق 

يف حمل���ة احلرج، ب���ل انتقلت اإىل 

حمدلة الزيدانية حيث �ضغلت عقاراً 

قدميًا بن���ي اإىل جواره املكان الذي 

ت�ضغله دار الفتوى اليوم.

الكلية ال�رصعية

اأ�ض�ضت الكلية ال�رصعية يف بريوت 

�ضنة 1352ه� )1932م(، برعاية ال�ضيخ 
حممد توفيق خالد مفتي اجلمهورية 

اللبناني����ة اآن����ذاك، وكل����ف باإدارتها 

الأ�ضتاذ حممد بن عمر منيمنة وكان 

ذا خربة ومق����درة يف جمال الربية 

والتعليم.

يف 28 رج����ب الفرد �ضنة 1357ه� 
)23 اأيلول �ضنة 1938( جرى الحتفال 
بتخري����ج الدفع����ة الأوىل من طالبها 

بح�ضور مفت����ي اجلمهورية اللبنانية 

حممد توفيق خالد ومب�ضاركة حممد 

با�ضا الع�ضماوي وكيل وزارة املعارف 

امل�رصية والأمري خالد ال�ضهاب رئي�ض 

احلكوم����ة اللبناني����ة ممث����اًل رئي�ض 

اجلمهوري����ة اللبنانية ال�ضيخ ب�ضارة 

اخلوري.

تكلم يف هذا الحتفال مدير الكلية 

حممد بن عمر منيمنة وبهيج عثمان 

ال����ذي كان����ت كلمته با�ض����م الطالب 

املتخرج����ني حيث قال: روى التاريخ 

اأ�ضم����اء ومدار�ض كثرية كان لها الأثر 

الإ�ضالمية،  الثقافة  الأكرب يف توجيه 

اأ�ضهرها املدر�ضة العادلية، وموؤ�ض�ضها 

ال�رصيف  والأزه����ر  الع����ادل،  املل����ك 

وموؤ�ض�ض����ة القائد جوه����ر )ال�ضقلي( 

والقريوان وموؤ�ض�ضته فاطمة الفهرية، 

و�ضريوي التاريخ احلديث ا�ضم الكلية 

ال�ضيخ حممد  ال�رصعية، وموؤ�ض�ضه����ا 

توفيق خال����د واأن�ض����د ال�ضيخ اأحمد 

يو�ض����ف حم����ود من الدفع����ة نف�ضها 

ق�ضيدة قال فيها:

ويف �ضفحات املجد ناديت من�ضداً

يا خالد الإ�ضالم يا خري مرجع

ويا مفتي الإ�ضالم زدن هداية

و�رص بي اإىل اأ�ضمى مقام واأرفع

كما تكل���م يف املنا�ضب���ة نف�ضها 

ال�ضي���د �ضهي���ل ادري����ض با�ضم طالب 

الأوىل فقال:  للدفع���ة  الت���ايل  ال�ضف 

اإن ه���ذا املعهد هو ثم���رة �ضعور قادة 

الأمة باحلاج���ة اإىل الأخالق العالية، 

ولي����ض على اهلل بعزي���ز اأن يخرج من 

بني جدران هذا املعه���د الفتي علماء 

ميثلون بعلمه���م ال�ضيخ حممد توفيق 

خال���د، ال�ضيخ عبد الرحم���ن احلوت، 

ال�ضيخ عبداهلل خالد وال�ضيخ م�ضطفى 

جن���ا وال�ضيخ اأحمد عبا����ض الأزهري.. 

وغريهم.

يتبع

اإعداد: اأحمد زين الدين

املفتي ال�ضيخ حممد توفيق خالد مع علماء كبار وبدا خلفهم الرئي�ض ريا�ض ال�ضلح
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النتيجة

معظم اإجابات���ك »اأ«: اأنت زوجة لطيفة، تتمتعني بخفة 

دم، ونف�س �سافي���ة مت�ساحمة ل حتمل الأحق���اد والأحزان 

يف داخله���ا لفرتة طويلة، تعطني مل�ساعرك حقها يف احلزن 

والغ�سب، اأي حدث ما قد يكّدر ولكن باتزان وعقالنية.

التقيي���م: اأنت ت�سلّم���ني بقيمة امل���رح والبت�سام 

وتاأثريهما يف توطيد العالق���ات العائلية، والزوجية 

خ�سو�سًا، وبينك وبني ال�سديقات اأي�سًا.

معظم اإجابات���ك »ب«: اأنت تفتقدي���ن اإىل حد ما 

روح الُدعابة يف حياتك، وعليك البحث يف داخلك عن 

ال�سفات التي ت�سفي جواً جمياًل على عالقاتك بزوجك 

والنا�س من حولك.

اأوله���ا: غر�س روح الت�سامح والب�ساط���ة يف داخلك عند 

التعامل مع زوجك والآخرين.

وثانيها: مواجهة الأزمات وال�سدم���ات باأع�ساب هادئة 

ومتزنة، وروح متفائلة.

وثالًثه���ا: حاويل التحّكم بنوبات غ�سبك وع�سبيتك بقدر 

الإمك���ان؛ حتى ل ت�سيعي جواً كئيب���ًا يف البيت، فقد اأثبت 

العلم اأن �سع���ادة القلب وم�ساعر الفرح والتفاوؤل والرتحيب 

باحلياة اأمور تقي الكثري من الأمرا�س.

ن�سيحتنا لك: الزوجة الب�سو�سة املرحة تطيل عمر رفيق 

حياتها، واملثل ال�سعبي يق���ول: »الزوجة املفرف�سة زوجها 

عندها من الِع�سا«.. فمتى ياأتي زوجك؟

رمي اخلياط

د أم َمَرح.. اختبري نفسك
َ

ك
َ
ن

لني العظ���ام ل يجعل طفلك خمتلفًا عن غ���ريه اإل يف تاأخره 

بامل�س���ي اأو كرب حجم راأ�س���ه، وقد يوؤدي اأي�س���ًا اإىل �سهولة ك�رس 

العظم اأثناء لعبه ووقوعه مرات متكررة.

• اأ�سبابه:
- نق�س الكال�سيوم يف عظام طفلك.

- وج���ود خلل يف م�ستوى اأمالح الكال�سي���وم والف�سفور يف الدم، 

م���ا يقلل قدرة الأمعاء على امت�سا�سهما، ال�سيء الذي يعيق بناء 

العظام، وحتويل الأجزاء الغ�رسوفية اللينة منها اإىل اأجزاء عظمية 

�سلبة.

- ح���دوث خل���ل يف وظيفة فيتامني »D« اأو ق���درة اجل�سم على 

ت�سنيع���ه، اإ�ساف���ة اإىل اأمرا�س الكبد اأو الكل���ى املزمنة، وحالت 

الإ�سهال املتكررة، وا�ستخدام بع�س الأدوية لفرتات طويلة.

- العامل الوراثي.

• اأعرا�سه: 
- ارتخ���اء املناطق املجاورة ملفا�سل اجلمجمة، مع ازدياد حجم 

الراأ�س، وبروز اجلبهة، وتغري �سكلها الدائري، وتاأخر اأو عدم ظهور 

الأ�سنان.

- ظه���ور نتوءات يف اأط���راف اأ�سالع ال�س���در يف منطقة ات�سالها 

بعظمة القف����س ال�سدري، مع بروز عظام ال�سدر اإىل الأمام وتقعر 

اجلزء ال�سفلي لال�سالع على امتداد جدار ال�سدر.

- تعرّ����س العم���ود الفقري لنحن���اءات جانبي���ة اأو اأمامية غري 

طبيعية.

- تاأخر منو عظام احلو�س.

- ت�سخم نهايات عظام الأطراف حول الر�سغ والكاحل، مع وجود 

انحناءات يف عظام الأطراف الطويلة التي تظهر ب�سكل اأو�سح يف 

تقو����س ال�سيقان اأو تالم�س الركبتني، ما ي���وؤدي اإىل ت�سوهات يف 

العمود الفقري والأطراف ال�سفلية وق�رس القامة.

- تعر�س اأربطة املفا�سل لالرتخاء.

- تاأخر النمو الع�سلي لدى الطف���ل، فيتاأخر يف احلبو واجللو�س 

والوقوف وامل�سي، كما يوؤدي نق�س اأمالح الكال�سيوم اإىل تقل�سات 

ع�سلية وحالت ت�سنج متكررة.

• عالجه:
يج���ب على الطفل املري�س تفّه���م مر�سه، فيخ�سع مع العالج 

الدوائ���ي لعالج نف�سي ي�ساعده عل���ى التاأقلم مع املر�س، وعادة 

م���ا يكون العالج باأخذ كمية م���ن الكال�سيوم ترتاوح بني -1000

1500 ملغرام، اإ�سافة اإىل الإكثار من تناول احلليب وم�ستقاته، كما 
اأن الفاكهة الطازجة لها اأهمي���ة كبرية، ومن املهم احل�سول على 

فيتامني »د« مبا ل يقل عن 400 وحدة كل يوم.

• اأ�سول التوا�سل مع ال�سخ�سيات الر�سمية
»لكّل مق���ام مقال«.. َمن من���ا مل ت�سمع بهذا املثل 

من قبل؟ 

تطبيقًا له، يفر�س الإتيكيت بع�س القواعد للتوا�سل 

والتح���دث مع ال�سخ�سيات الر�سمي���ة، التي ل يجدر بك 

التعاطي معها وكاأنها من دائرة اأ�سدقائك منذ الطفولة.

- بني ط���رق التوا�سل املتاحة، اأف�سلها للتحدث مع 

�سخ�سية ر�سمية هي الربيد الإلكرتوين، لأنها لن تتطلب 

م���ن املر�َسل اإليه اإجابة اآني���ة ول ت�سّتته عن ان�سغاله.. 

على اأن حترتمي قواع���د اإر�سال الربيد الإلكرتوين ب�سكل 

�سبه تام. 

- يف ح���ال كنت على علم اأّن���ك �ستلتقني �سخ�سية 

ر�سمية اأو اأنت ذاهبة ملقابلتها، التزمي اللبا�س املحت�سم 

الكال�سيكي.

- ل ميكن���ك اأن تنادي ال�سخ�سي���ة الر�سمية بال�سم 

ال�سغ���ري من دون اأن تطلَب منك ذل���ك.. التزمي امل�سافة 

بين���ك وبني ال�سخ�س الواقف اأمام���ك، ول تقعي يف فّخ 

املزاح اأو ال�سّد.

- تخلّ���ي عن هاتفك خالل التح���ّدث مع ال�سخ�سية 

الر�سمي���ة، وعن العلكة من فمك، وعن الن�سغال باأي اأمر 

اآخر.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك
العمر المناسب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي
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ه����ل �ساأل����ِت نف�س����ك يومًا عن 

نظ����رة زوج����ك وتقيمه ل����ِك؟ هل 

ي����راِك مبت�سمة ومرح����ة وب�سيطة 

اأم اأنه يتهم����ك باأنك زوجة نكدية 

وروتيني����ة تهدي املل����ل وافتعال 

امل�ساكل؟ 

يو�س���ح  الت���ايل  الختب���ار 

الطريق  ل���ك  وين���ري  �سخ�سيت���ك 

لكت�س���اف اأي نوع م���ن الزوجات 

اأنت؟

ُتغلغ���ل روح املرح يف داخلك 

يف�رّس الأزمات اإيجابيًا؟

اأ: نعم

ب: اإىل حد ما

اأكرث  الزوج���ة املرح���ة املبت�سمة 

جاذبية واإ�رساقًا؟

اأ: هكذا يقول زوجي

ب: الأعباء كثرية

الب�ساطة واملرح والوجه الب�سو�س.. 

مقومات حلياة اأُ�رسية �سعيدة؟

اأ: نعم

ب: اإىل حد ما

اإن�سانيتنا  توؤّك���د  املرحة  الدعابة 

وتك�رس حائط اجلليد بني النا�س؟

اأ: اإىل حدٍّ كبري

ب: اأحيانًا

البت�سامة الربيئة ال�سادقة تنّم عن 

�سماحة وطيبة متاأ�سلة بالنف�س؟

اأ: نعم

ب: لي�س دائمًا

�سعيدة احلظ من متلك روحًا مرحة.

اأ: نعمة من اهلل

ب: اأنا اأحاول

ال�سحك يخفف م���ن التوتر ويقلل 

من الكاآبة؟

اأ: مقولة �سحيحة

ب: اإىل حد ما

روح املرح تخفف من اإيقاع احلياة 

وم�سوؤوليات الأبناء؟

اأ: نعم

ب: لي�س دائمًا

هل جتدي���ن �سعوبة يف اإيجاد جوٍّ 

مرح؟

اأ: ل

ب: كثرياً

اأو غ�سبك  هل ي�ستم���ر خ�سام���ك 

كثرياً؟

اأ: اأتُرُكها مل�ساعري

ب: ح�سب ال�سبب

اإ�ساع���ة امل���رح والدعاب���ة ب���ني 

الزوجني مفتاح لل�سعادة؟

اأ: حقيقة موؤكدة

ب: ح�سب الزوج

اأبناء  �سه���رة عائلي���ة م���ن دون 

وم�ساه���دة فيل���م.. تفت���ح جماًل 

للمرح؟

اأ: اإىل حد كبري

ب: لي�س دائمًا

م���ن ي�سح���ك اأكرث ي�ستمت���ع اأكرث 

بعالقة زوجية اأف�سل؟

اأ: اإىل حد كبري

ب: لي�س دائمًا

الزوج���ة املرحة و»الهنّية« تطيل 

عمر زوجها؟

اأ: تخفف عنه الكثري

ب: ح�سب الزوج

ال�سداع  حت���ارب  املرحة  ال���روح 

وانخفا�س ال�سغط و..؟

اأ: حقيقة علمية

ب: لي�س دائمًا



منوعات

ال�ستاء،  ف�س���ل  بداية  مع 

الدافئ  اجل���و  والتنق���ل بني 

عر�سة  نك���ون  قد  والب���ارد، 

لالأمرا�س، لذلك علينا تفادي 

تغيري اجلو املفاجئ حتى ل 

ُن�ساب بنزلت الربد ال�سديدة.

حديثة  علمي���ة  درا�س���ة 

ح���ّذرت م���ن اأن الحتف���اظ 

بال���دفء يف الأجواء الباردة 

واملمطرة قد يوؤثر على اجللد، 

وتهّيجه،  جفاف���ه  وي�سب���ب 

ويثري احلكة، فالهواء ال�ساخن 

داخل املنزل اأو املكتب خالل 

ف�س���ل ال�ستاء ي���وؤذي اجللد 

وي�سب���ب ت����رسره اأك���رث من 

الهواء البارد يف اخلارج.

ولفت����ت الدرا�س����ة اإىل اأن 

انخفا�س ن�سبة الرطوبة داخل 

املن����ازل اإىل اأق����ل من 60 % 

ي�سبب فق����دان اجللد لطراوته 

املائي،  وحمت����واه  ون�سارته 

في�سبح جافًا ومتق�رساً ومثرياً 

للحكة خالل اأ�سهر ال�ستاء.

واأو�سح اخلرباء اأن الدهون 

الزيتية  الغ���دد  التي تفرزها 

يف الطبق���ة العلوي���ة م���ن 

اجلل���د حتفظ في���ه الرطوبة، 

ولكن���ه يفقده���ا اإىل اجل���و 

منه  الدهنية  الطبقات  وتزال 

والتنظيف،  ال�ستحم���ام  مع 

اأما يف الأج���واء الرطبة، فاإن 

اجللد يتج���دد ويغذي نف�سه 

م���ن الرطوب���ة املوجودة يف 

الهواء، يف حني ل توجد هذه 

الرطوب���ة نف�سه���ا يف اأجواء 

املنازل الدافئ���ة يف ال�ستاء، 

اإ�ساف���ة اإىل مياه ال�ستحمام 

ال�ساخنة التي تهّيج اجللد.

وللمحافظ���ة على ن�سارة 

ونعومته  و�سالمت���ه  اجلل���د 

الدافئة، ين�سح  الأج���واء  يف 

الأطباء بال�ستحمام يف مياه 

فاترة اأو دافئة ولي�س �ساخنة، 

واإذا م���ا اأ�سب���ح اجللد جافًا 

فيجب ا�ستخدام �سابون خاٍل 

م���ن العطور، وم���واد مرطبة 

خا�س���ة للجلد خ���الل ثالث 

دقائق م���ن ال�ستحمام، ملنع 

تبخر املاء من طبقات اجللد.

كم���ا ح���ّذر الأطب���اء من 

ال�ستعان���ة  يف  الإف���راط 

الكهربائي���ة،  بالو�سائ���ل 

كاملدفئ���ة، عن���د البحث عن 

ال���دفء، لأن ذلك ي���وؤدي اإىل 

الإ�ساب���ة بن���زلت �سعبي���ة 

ح���ادة، لع���دم تواف���ر اجلو 

الداف���ئ عن���د اخل���روج اإىل 

الأماكن العامة . 

اأغذية الطاقة

بدًل م���ن ال�ستخدام املبالغ 

في���ه للمدف���اأة اأو ارتداء طبقات 

عديدة م���ن املالب����س لل�سعور 

بالدفء يف ف�سل ال�ستاء، ميكنك 

تق���دمي بع�س الأطعم���ة الغنية 

بالطاقة لأ�رستك، منها:

ح�س���اء العد����س: ُيع���ّد يف 

الت���ي حتتوى  مقدم���ة الأغذية 

على قيمة غذائي���ة عالية، فهو 

العنا�رس  يحتوي على كثري من 

الت���ي يحتاجها اجل�س���م ، وهو 

م�سّكن لل�سعال ومفيد لالأمرا�س 

ال�سدرية ،  كما اأن���ه ُيعّد م�سدراً 

للربوت���ني النبات���ي، وُين�س���ح 

باإ�ساف���ة بع����س اخل�س���ار اإىل 

طب���ق العد����س، لرف���ع القيمة 

الغذائية له، ومن هذه اخل�سار: 

اجلزر والبطاطا والب�سل والثوم 

والبن���دورة، فت�س���اف حبة من 

كل ن���وع من ه���ذه اخل�سار اإىل 

ح�س���اء العد�س، ويتبَّل بالكمون 

وامللح، مع مكعبات من التو�ست 

املحّم�سة وع�سري الليمون. 

الزجنبيل: حتى تنعم ب�ستاء 

ه���ادئ وداف���ئ ملقاوم���ة الربد 

وملزيد  بالغثي���ان،  وال�سع���ور 

�ساي  ا�ستخ���دم  ال���دفء،  م���ن 

الزجنبي���ل يف ال�سب���اح، والذي 

ميكن حت�سريه عن طريق اإ�سافة 

ملعق���ة اأو ملعقت���ني من جذور 

اإىل كوب من  املب�سور  الزجنبيل 

املاء املغل���ي، ث���م اتركه مدة 

خم����س دقائق، ث���م اأ�سيف اإليه 

قلياًل من ع�سل النحل وا�رسبه.

وياأت���ي على راأ����س الأطعمة 

التي تبع���ث الدفء على اجل�سم، 

والنخال���ة،  الكامل���ة  احلب���وب 

حيث حتتوي عل���ى مواد غذائية 

العمليات  تن�سط  واألياف  عديدة، 

بالإ�سافة  باجل�س���م،  احليوي���ة 

اإىل اأهمي���ة الب���ذور، مث���ل دّوار 

ال�سم����س وال�سم�سم، التي ُين�سح 

بتناوله���ا يف ف�س���ل ال�ستاء اإىل 

كالفا�سولياء  البقوليات،  جانب 

اجلافة والعد����س، الذي ُي�ستخدم 

يف ال�سورب���ة، كما تزود الأطباق 

احلارة اجل�س���م مبا يحتاجه من 

الطاقة يف الأيام �سديدة الربودة.

ُيعّد الفلفل احلار، وفق العديد 

التي  الأطعمة  الدرا�سات، من  من 

حتتوي على مواد ت�ساعد اجل�سم 

على تخزين احل���رارة ثم الدفء، 

لإفراز  الدم���اغ  كما حتفز خاليا 

الدورة  الأندورف���ني، ما ين�س���ط 

احليوية يف  والعمليات  الدموية 

اأجهزة اجل�سم.

اأف��ق��ي

1 عا�سمة املغرب / م�س�ؤول
2 عا�سمتها بريوت / مدينة با�سلة يف فل�سطني

3 الغالبية العظمى / عدم و�س�ح )معك��سة(
4 الذي مي�سي على ارجله وبطنه / تاجر فراء

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

فاكهة   / الإم���ارات  عا�سمة   5
حمراء لذيذة

6 خروف كبري
7 ا�س�ات اله�اتف / كتك�ت
8 عا�سمة عربية بني نيلني

 / بال�سهباء  تلقب  عا�سمة   9
جزء من الفم

لدين  املعز  عا�سمة   / اترك   10
اهلل الفاطمي

ع��م���ودي

1 بلد امللي�ن �سهيد / مت�سابهان
ا�سمها   / ال�سجر  ان����اع  م��ن   2

القدمي عم�ن )معك��سة(.

اق�ل   / �س�تا  الهاتف  ا�سدر   3
مامل اكن اريد ق�له )معك��سة(

 / م��ه��ذب  غ��ري   / ب��اب  ثلثا   4
ا�ستاقا

5 �س�ت الأمل
6 لل�س�ؤال )معك��سة( / �سفة من 

�سفات الب�رش احل�سنة اأو ال�سيئة

7 ملل )مبعرثة( / نظر
8 عا�سمة م�ريتانيا

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

يف  بلدة   / غ��زال  مبعنى  بنت  ا�سم   9
لبنان

الأر���ض   / �سهرية  ليبية  مدينة   10
املكرمة

أغذية تمنح الدفء في الشتاء
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قرعة المونديال صعبة للبرازيـل وألمـانيـا وإيطــاليــــا وإنكلترا.. وسهلة لألرجنتين وفرنسا

مل ترح���م قرع���ة كاأ�س الع���امل 2014 

منتخبات الربازيل بطل���ة العامل 5 مرات، 

واإيطاليا بطلة العامل اأربع مرات، واأملانيا 

التي رفعت الكاأ�س ثالث مرات.

�ضتخو����س الربازيل الدول���ة امل�ضيفة 

املباراة االفتتاحي���ة �ضد كرواتيا يف �ضاو 

باول���و يف 12 حزيران املقبل، وذلك �ضمن 

املجموعة االأوىل التي ت�ضم اأي�ضًا املك�ضيك 

والكامريون.

وجاء املنتخب االإيطايل يف املجموعة 

الرابع���ة م���ع االأوروغواي بطل���ة العامل 

مرتني واإنكل���را حاملة اللقب مرة واحدة، 

يف ح���ني اأكملت كو�ضتاريك���ا املجموعة، 

اأما اأملاني���ا، ف�ضتواجه الربتغ���ال بقيادة 

جنمها كري�ضتيانو رونالدو، يف املجموعة 

ال�ضابعة، و�ضتكمل غانا والواليات املتحدة 

هذه املجموعة. 

ويق���ام العر�س الك���روي يف 12 مدينة 

برازيلي���ة هي: برازيلي���ا، ريو دي جانريو، 

بورت���و اليغ���ري، فورتالي���زا، ماناو����س، 

كويياب���ا، �ضالف���ادور دي باهيا، ري�ضيفي، 

�ضاو باولو، بيل���و هوريزونتي، كوريتيبا، 

ناتال من 12 حزيران اإىل 13 متوز املقبلني.

وت�ضت�ضي���ف الربازيل احل���دث الكروي 

االأ�ضخم، للمرة الثاني���ة بعد العام 1950 

عندم���ا خ�رست بطريق���ة دراماتيكية اأمام 

جارته���ا االأوروغ���واي 2-1 اأمام نحو 200 

األف متفرج اكتظ بهم ملعب ماراكانا الذي 

�ضي�ضت�ضيف املب���اراة النهائية اأي�ضًا عام 

.2014
والبو�ضن���ة والهر�ض���ك ه���ي الدول���ة 

النهائيات  الت���ي ت�ض���ارك يف  الوحي���دة 

للم���رة االأوىل وذل���ك بع���د 18 عام���ًا من 

نيله���ا ا�ضتقاللها، وفيما يل���ي ت�ضتعر�س 

»الثبات« املجموعات الثمانية ملونديال 

»الربازيل – 2014«:

| املجموعة االأوىل
يرق���ب الربازيلي���ون بح���ذر مواجهة 

منتخ���ب املك�ضيك بعد اأن غلب هذا االأخري 

»اأبناء ال�ضامبا« يف نهائي دورة االألعاب 

االأوملبي���ة يف لندن العام املا�ضي بهدفني 

نظيفني.

الع�رسي���ن  االأع���وام  م���دى  وعل���ى 

الربازي���ل عدة مواجهات  االأخرية خا�ضت 

»كال�ضيك���و« مع املك�ضي���ك، واجهت فيها 

م�ضاعب كثرية، خ�ضو�ضًا يف نهائي كاأ�س 

القارات عام 99 حني فازت املك�ضيك 4 – 3 

يف مباراة جمنونة، ولكن الربازيل تغلبت 

عل���ى املك�ضيك 2 - 0 يف دور املجموعات 

يف كاأ����س القارات يف حزي���ران املا�ضي، 

والت���ي توجت بلقبها بفوزه���ا اأي�ضًا على 

اإ�ضبانيا 3 - 0.

ومواجه���ة املك�ضيك لن تق���ل �ضعوبة 

بالن�ضب���ة للربازيليني عن مواجهة »اأ�ضود 

االأداء  �ضاح���ب  وكرواتي���ا  الكام���ريون« 

املتطور، فالكامريون اليوم اأقوى من الفريق 

الذي تغلب عليه روماريو ورفاقه ب�ضهولة 

يف موندي���ال الواليات املتح���دة عام 94 

بثالثية نظيف���ة، اأما كرواتيا فباإمكانها اأن 

تكرر عر�ضها القوي اأم���ام الربازيل عندما 

ف���ازت االأخرية ب�ضعوب���ة بهدف لكاكا يف 

مونديال »اأملانيا – 2006«.

| املجموعة الثانية
لن تكون مهم���ة اإ�ضبانيا حاملة اللقب 

�ضهلة اأي�ضًا، الأنه���ا �ضتواجه يف مباراتها 

االأوىل هولن���دا و�ضيفتها قبل اأربع �ضنوات، 

قبل اأن تلعب مع ت�ضيلي مفاجاة ت�ضفيات 

اأمريك���ا اجلنوبية بقيادة جن���م بر�ضلونة 

الك�ضي����س �ضان�ضيز، وتكم���ل اأ�ضراليا هذه 

املجموعة.

�ض���دارة  يف  اإ�ضباني���ا  ت���زال  وم���ا 

الر�ضيحات الإح���راز اللقب، وهولندا تبقى 

حا����رسة دائمًا للمناف�ض���ة، ومنطقيًا هما 

املر�ضحت���ان للتاأه���ل اإىل الدور الثاين ملا 

متتلكانه م���ن جنوم يتاألق���ون مع فرقهم 

على ال�ضاحة االأوروبية.

اأما هولندا فكانت اأول دولة اأوروبية 

تتاأه���ل اإىل كاأ�س الع���امل واأنهت العام 

باحلف���اظ عل���ى �ضجله���ا اخل���ايل من 

الهزائ���م يف 13 مب���اراة متتالية، لكنها 

تبقى بعيدة ع���ن امل�ضتوى الذي جعلها 

قريبة م���ن اإحراز اللق���ب يف 2010، وال 

تزال الت�ضكيل���ة االأ�ضا�ضية لهولندا ت�ضم 

نايج���ل دي يونغ واري���ني روبن وروبن 

فان بري�ضي ووي�ضل���ي �ضنايدر ورافايل 

فان در فارت.

وكان منتخب ت�ضيلي جيداً يف ت�ضفيات 

اأمريك���ا اجلنوبية اأي�ضًا وح���ل ثالثًا خلف 

االأرجنت���ني وكولومبيا واأم���ام االإكوادور، 

فيم���ا يخو�س منتخ���ب اأ�ضراليا نهائيات 

كاأ�س العامل للم���رة الثانية كاأحد ممثلي 

الق���ارة االآ�ضيوية بع���د مونديال 2010 يف 

جنوب اإفريقي���ا، اإذ انتقل اإىل كنف االحتاد 

االآ�ضيوي يف 2006.

| املجموعة الثالثة
ت�ضم هذه املجموع���ة كولومبيا التي 

حل���ت ثانية يف ت�ضفيات اأمريكا اجلنوبية 

بر�ضي���د 30 نقطة، بف���ارق نقطتني خلف 

االأرجنت���ني، و�ضاحل الع���اج تاأهلت على 

ح�ض���اب ال�ضنغال يف ال���دور احلا�ضم من 

 3-1 االإفريقي���ة بفوزها عليها  الت�ضفيات 

ذهابًا وتعادلها معها 1-1 اإيابًا، واليونان 

التي تخطت رومانيا يف امللحق االأوروبي 

بفوزها عليه���ا اأي�ضًا 1-3 ذهابًا وتعادلها 

معها 1-1 اإيابًا. 

وق���د تكون فر�ضة ممث���ل اآ�ضيا اليابان 

جيدة يف هذه املجموعة التي عادت فيها 

كولومبي���ا اإىل النهائيات للمرة االأوىل منذ 

موندي���ال فرن�ض���ا 1998، وبلغتها �ضاحل 

الع���اج للمرة الثالثة بع���د 2006 و2010، 

واليون���ان للمرة الثالث���ة اأي�ضًا بعد 1994 

و2010.

| املجموعة الرابعة
ميني املنتخ���ب االإيطايل النف�س مبحو 

خيب���ة املونديال االأخري ح���ني خرج من 

الباب ال�ضي���ق من الدور االأول ليفقد لقبه، 

لك���ن »االآزوري« اأظهر قدرات كبرية خالل 

كاأ����س اأوروبا االأخرية، حيث تخطى نظريه 

االأمل���اين قبل اأن ي�ضق���ط يف النهائي اأمام 

اإ�ضبانيا.

ومتلك اإيطاليا �ضج���اًل رائعًا يف كاأ�س 

الع���امل، ويب���دو اأن الفريق يق���دم اأف�ضل 

م�ضتويات���ه يف الوق���ت املنا�ض���ب وت�ضم 

الت�ضكيلة احلالية جمموعة من اأبرز العبي 

العامل مث���ل ماي�ضرو الو�ضط اأندريا بريلو 

ودانييل���ي دي رو�ض���ي واملهاجم اخلطري 

ماريو بالوتيلي واحلار����س املتاألق دائمًا 

جيانلويجي بوفون، ورغم ذلك فاإن عرو�س 

املنتخب االإيطايل خالل الت�ضفيات مل تكن 

مقنعة اإىل ح���د كبري وا�ضتمرت الت�ضاوؤالت 

حول مدى قوة خط الدفاع يف ظل ا�ضتقبال 

العديد من االأه���داف ب�رسبات الراأ�س ومن 

الكرات الثابتة.

و�ضت�ضه���د ه���ذه املجموع���ة مواجهة 

طاحنة بني اإيطالي���ا واملنتخب االإنكليزي 

ال���ذي ق���دم عرو�ض���ًا مذهل���ة يف نهاية 

الت�ضفيات وحقق ثالثة انت�ضارات وتعادل 

مرة واحدة يف اآخر اأربع مباريات ا�ضتقبل 

مرماه خاللها هدفًا واحداً. 

و�ضت�ضع���ى االأوروغ���واي خلطف اإحدى 

بطاقت���ي ال���دور الث���اين م���ن العمالقني 

االإيط���ايل واالإنكليزي، معتمدة على ثالثي 

هجومه���ا الرائع )دييغو فورالن وادين�ضون 

كافاين ولوي�س �ضواري���ز(، اأما كو�ضتاريكا 

فحظوظها �ضعيف���ة بني 3 منتخبات �ضبق 

لها اأن فازت باللقب.

| املجموعة اخلام�ضة
اأ�ضع���ف املجموع���ات، وه���ي ت�ض���م 

وهندورا�س،  وفرن�ضا  واالإك���وادور  �ضوي�رسا 

وتب���دو الفر�ضة �ضانحة اأم���ام »الديوك« 

ملح���و ال�ضورة ال�ضيئة الت���ي ظهروا فيها 

يف كاأ�س العامل االأخ���رية، وما رافقها من 

م�ضاك���ل داخلية وخروج مه���ني من الدور 

االأول.

و�ضع���د فريق امل���درب ديدييه دي�ضان 

اإىل النهائيات بع���د تاألقه وفوزه 0-3 يف 

باري�س عل���ى اأوكراني���ا يف اإياب امللحق 

االأوروب���ي م���ن الت�ضفي���ات ليتفوق على 

مناف�ض���ه 2-3 يف النتيج���ة االإجمالي���ة 

للقائي الذهاب واالإياب رغم خ�ضارته 2-0 

يف اأوكرانيا.

وم���ن املمك���ن اأن تلعب فرن�ض���ا دوراً 

بارزاً اإذا خا�ضت النهائيات بروح مباراتي 

»امللح���ق« اأمام اأوكراني���ا، ومل يكن اأداء 

فرن�ضا م�ضجعًا يف ال�ضنوات االأخرية.

اأما رج���ال امل���دّرب االأمل���اين اأومتار 

هيت�ضفيل���د فقدم���وا عرو�ض���ًا قوي���ة يف 

الت�ضفي���ات، ليبلغوا نهائي���ات املونديال 

للمرّة الثالثة عل���ى التوايل والعا�رسة يف 

تاريخهم.

ورمبا خا�ض���ت �ضوي����رسا اأ�ضهل قرعة 

يف الت�ضفي���ات بعدما جتنبت الهزمية يف 

ع����رس مباريات باملجموع���ة التي �ضمت 

اأي�ضًا اي�ضلندا و�ضلوفينيا وقرب�س واألبانيا 

وال���روج، اإ�ضاف���ة اإىل هذا تق���دم الفريق 

بف�ضل نتائجه اجلي���دة اإىل املركز الثامن 

يف الت�ضنيف العاملي.

ومتلك �ضوي����رسا الكثري م���ن االأ�ضباب 

للثق���ة يف قدرتها على الو�ض���ول اإىل دور 

ال�ضت���ة ع�رس عل���ى االأق���ل يف النهائيات، 

وي�ض���م املنتخ���ب ال�ضوي����رسي جمموعة 

من الالعبني املميزي���ن مثل جوكان اينلر 

وبلريمي جيمايل���ي وفالون بهرامي ثالثي 

نابويل االإيطايل و�ضتيف���ان لي�ضتن�ضتاير، 

ويق���ود الفريق اأحد اأك���ر املدربني حنكة 

يف اأوروبا هو اومت���ار هيت�ضفيلد الذي فاز 

بالدوري االأملاين 7 م���رات واأبطال اأوروبا 

مرتني.

| املجموعة ال�ضاد�ضة
من املتوقع اأن حت�ضم االأرجنتني �ضدارة 

املجموع���ة ال�ضاد�ضة يف م�ضلحتها، حيث 

جاءت م���ع نيجرييا يف تكرار ملواجهتهما 

يف الن�ضخ���ة االأخرية )0-1(، باالإ�ضافة اإىل 

البو�ضنة والهر�ضك التي تخو�س املونديال 

للمرة االأوىل يف تاريخها واإيران.

ال �ضك اأن املجموعة ال�ضاد�ضة �ضتكون 

حت���ت �ضيط���رة االأرجنتيني���ني، اإذ يب���دو 

التاأهل للدور الث���اين م�ضمونًا، لكن رحلة 

االأرجنت���ني من���ذ ال���دور الث���اين �ضتكون 

حمفوف���ة باملخاطر بالن�ضبة للفريق الذي 

ياأمل انتزاع كاأ�س العامل، للمرة الثالثة يف 

تاريخه.

ومنتخ���ب االأرجنتني هو اأح���د اأف�ضل 

املنتخب���ات يف العامل بوج���ود مهاجمه 

ليوني���ل مي�ضي كما اأنه يظ���ل فريقًا جيداً 

اأي�ضًا حت���ى واإن غاب عنه مي�ضي، واإذا ما 

كان »الرباعي الرائع« املكون من مي�ضي 

وغونزال���و هيغواي���ن و�ضريجي���و اغويرو 

وانخ���ل دي ماريا يف اأف�ض���ل اأحواله، فاإن 

االأرجنتني ميكنها الفوز بكاأ�س العامل، لكن 

امل���درب اليخاندرو �ضابيا يواجه م�ضكالت 

يف الدفاع يعمل على تالفيها.

�ض���دارة جمموعة  االأرجنتني  واحتلت 

اأمريكا اجلنوبية يف ت�ضفيات كاأ�س العامل 

بعدم���ا خا����س فريقه���ا ت�ض���ع مباريات 

متتالية من دون هزمية من بينها مباريات 

ودية العام املا�ضي عندما اأحرز مي�ضي 12 

هدفًا.

وه���ذا الع���ام تعر�س الفري���ق لهزمية 

واحدة اأمام االأوروغواي لكن العب الو�ضط 

االأ�ضا�ض���ي فرنان���دو غاغو ال���ذي ي�ضبط 

االإيقاع ويقدم التمريرات ملي�ضي غاب عن 

معظم املباريات ب�ضبب االإ�ضابة.

 وتبدو حظوظ منتخ���ب نيجرييا اأوفر 

ملرافقة االأرجنتني اإىل الدور الثاين من دون 

اأن ن�ضتثني اإمكان البو�ضنة واإيران حتقيق 

مفاجاأة.

| املجموعة ال�ضابعة
تتجه االأنظار نح���و املنتخب االأملاين 

يف هذه املجموعة، وبعد فوزه بالكاأ�س يف 

�ضوي�رسا عام 1954، وعلى اأر�ضه 1974، ثم 

يف اإيطاليا عام 1990، يتاأهب فريق املدرب 

االأمل���اين يواكيم لوف خلو����س مناف�ضات 

كاأ�س العامل وعينه عل���ى الكاأ�س الغالية 

التي ي�ضعى لرفعها عاليًا للمرة الرابعة يف 

اأملانياالربازيلاالأرجنتني
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قرعة المونديال صعبة للبرازيـل وألمـانيـا وإيطــاليــــا وإنكلترا.. وسهلة لألرجنتين وفرنسا

تاريخ���ه. وبناء على جتربة غنية ون�ضج 

تكتيكي عال واأداء رائع وقوة �ضاربة برهن 

عليها يف الت�ضفيات املوؤهلة للمونديال، 

ويواجه »املان�ضافت« يف هذه املجموعة 

الربتغال والواليات املتحدة وغانا. 

و�ضتحدد مواجهة اأملانيا مع الربتغال 

�ضك���ل املناف�ضة يف هذه املجموعة، وهي 

من اأبرز مباريات الدور االأول.

وكان املنتخ���ب االأمريكي تغلب على 

اأملانيا التي �ضاركت باملنتخب الرديف 4 

- 3 يف مب���اراة دولية ودية يف وا�ضنطن 
يف حزي���ران املا�ضي، لك���ن على العموم 

يتف���وق املنتخ���ب االأمل���اين يف تاريخ 

مواجه���ات املنتخبني ب�ضت���ة انت�ضارات 

مقابل ثالث هزائم. 

ويتجدد اللقاء بني اأملانيا وغانا بعد 

اأن كان���ا يف املجموع���ة ذاتها يف جنوب 

اإفريقيا قب���ل اأربع �ضن���وات )0-1(، وهي 

اأي�ضًا ملواجهة ال�ضقيقني  منا�ضبة خا�ضة 

جريوم وكيفن برين�س بواتنغ حيث يدافع 

االأول عن األوان اأملانيا، والثاين عن بالده 

االأ�ضلية. 

وتاأهل���ت اأملانيا لنهائي���ات الربازيل 

بجدارة بعد ت�ضدر جمموعتها ومل تعرف 

طع���م اخل�ض���ارة يف املباري���ات الع�رس 

التي خا�ضته���ا يف الت�ضفيات االأوروبية، 

وبف�ضل ت�ضكيلة رمبا تك���ون االأف�ضل يف 

العق���ود االأخرية ال ميك���ن الأحد الت�ضكيك 

يف قدرة الفريق على الفوز بكاأ�س العامل 

للمرة الرابعة.

بدورها جنحت الربتغال يف التاأهل اإىل 

نهائيات بطولة كربى للمرة الثامنة على 

الت���وايل بعدما �ضجل القائ���د كري�ضتيانو 

رونال���دو االأه���داف االأربع���ة لبالده يف 

مبارات���ي الذهاب واالإي���اب لتتفوق 4-2 

عل���ى ال�ضوي���د يف ملح���ق الت�ضفي���ات 

االأوروبية.

اأما غان���ا فكانت اأحد ثالثة منتخبات 

اإفريقي���ة جنحت يف بلوغ رب���ع النهائي 

بعد الكامريون عام 1990 وال�ضنغال عام 

2002، لكنه���ا خ�رست اأم���ام االأوروغواي 
ب�رسبات الرجيح يف جنوب اإفريقيا.

| املجموعة الثامنة
راأفت القرعة مبنتخب بلجيكا املر�ضح 

للعب دور احل�ض���ان االأ�ضود يف البطولة، 

حيث اأوقعته مع كوريا اجلنوبية واجلزائر 

ورو�ضيا.

ويعج منتخب بلجيكا باملواهب التي 

تت�ضم���ن القائد و�ضخ���رة الدفاع فن�ضان 

كومباين ومروان في���الين والعب الو�ضط 

ادين هازارد، ونظريًا فاإنه من املنتخبات 

املر�ضح���ة لتقدمي اأداء قوي يف النهائيات 

املقبلة يف الربازيل.

و�ضتخو�س بلجيكا كاأ�س العامل الأول 

م���رة من���ذ 2002 وهي ت�ضتمت���ع بوفرة 

م���ن الالعبني يف ك���ل املراك���ز يف ظل 

وج���ود املهاجمني كري�ضتي���ان بنتيكي 

وروميل���و لوكاك���و اإىل جان���ب حار�ضي 

املرمى تيب���و كورتوا و�ضيمون مينيوليه، 

وحققت بلجيكا تقدمًا هائاًل يف ت�ضنيف 

االحت���اد الدويل عندما �ضعدت اإىل املركز 

اخلام����س يف نهاية الت�ضفيات االأوروبية 

بعد اأن كان���ت يف املركز 53 عند انطالق 

الت�ضفيات الت���ي مل تعرف خاللها طعم 

الهزمي���ة، ويت���وق الكثري م���ن م�ضجعي 

بلجيك���ا اإىل تكرار ما حقق���ه الفريق يف 

القرن املا�ضي يف  �ضبعينات وثمانينات 

ظل وجود اأ�ضماء ب���ارزة مثل جان ماري 

بفاف وانزو �ضيفو اإىل جانب تاألق الفريق 

يف نهائي���ات 1986 عندم���ا تاأهل للدور 

ن�ضف النهائي.

اأم���ا رو�ضي���ا فت�ض���درت املجموع���ة 

االأوروبي���ة  الت�ضفي���ات  يف  ال�ضاد�ض���ة 

متفوقة عل���ى الربتغال وحجزت مقعدها 

يف نهائي���ات كاأ�س العامل بالتعادل 1-1 

يف �ضياف���ة اأذربيجان يف مباراة حا�ضمة 

بالت�ضفيات.

وتخو����س اجلزائر النهائي���ات للمرة 

الثانية على التوايل والرابعة يف تاريخها 

بع���د اأع���وام 1982 و1986 و2010، وهي 

ف�ضل���ت يف حماوالتها الث���الث ال�ضابقة 

يف تخط���ي ال���دور االأول، وتبدو حظوظ 

اجلزائ���ر قائمة لبلوغ الدور الثاين وتكرار 

اإجناز املغ���رب وال�ضعودي���ة، املنتخبني 

العربي���ني الوحيدين اللذي���ن جنحا يف 

بلوغ ثم���ن النهائ���ي حت���ى االآن )االأول 

ع���ام 1986 والثانية ع���ام 1994(، بف�ضل 

الر�ضانة املهمة من الالعبني املحرفني 

يف البط���والت االأوروبي���ة، اأبرزهم ح�ضن 

يبدا )غرناطة االإ�ضباين( واإ�ضالم �ضليماين 

)�ضبورتين���غ ل�ضبونة الربتغايل( واإ�ضحاق 

بلفو�ضيل و�ضفري تاي���در )االإنر االإيطايل( 

و�ضفيان فغويل )فالن�ضيا االإ�ضباين(.

جالل قبطان

اأ�ضبانيافرن�ضااإيطاليا
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| املجموعات
املجموعة االأوىل: الربازيل، كرواتيا، املك�ضيك، الكامريون.

املجموعة الثانية: اإ�ضبانيا، هولندا، ت�ضيلي، اأ�ضراليا.

املجموعة الثالثة: كولومبيا، اليونان، �ضاحل العاج، اليابان.

املجموعة الرابعة: االأوروغواي، كو�ضتاريكا، اإنكلرا، اإيطاليا.

املجموعة اخلام�ضة: �ضوي�رسا، االإكوادور، فرن�ضا، هندورا�س.

املجموعة ال�ضاد�ضة: االأرجنتني، البو�ضنة والهر�ضك، اإيران، نيجرييا.

املجموعة ال�ضابعة: اأملانيا، الربتغال، غانا، الواليات املتحدة.

املجموعة الثامنة: بلجيكا، اجلزائر، كوريا اجلنوبية، رو�ضيا.

| الربنامج الكامل ملونديال »الربازيل - 2014«
12 - 6 : الربازيل – كرواتيا )23،00(

13 – 6: املك�ضيك - الكامريون )19،00(، اإ�ضبانيا - هولندا )22،00(.              
14 – 6: ت�ضيلي - اأ�ضراليا )1،00 فجراً(، كولومبيا - اليونان )19،00( االأوروغواي - كو�ضتاريكا )22،00(.

15 - 6: �ضاحل العاج - اليابان )1،00 فجراً(، اإنكلرا - اإيطاليا )4،00(، �ضوي�رسا - االإكوادور )19،00(، فرن�ضا - هندورا�س )22،00(.
16 – 6: االأرجنتني - البو�ضنة )1،00 فجراً(، اأملانيا - الربتغال )19،00(، اإيران - نيجرييا )22،00(.               

17 – 6: غانا - الواليات املتحدة )1،00 فجراً(، بلجيكا - اجلزائر )19،00(، الربازيل - املك�ضيك )22،00(.
18 - 6: رو�ضيا - كوريا اجلنوبية )1،00 فجراً(، اأ�ضراليا - هولندا )19،00(، الكامريون - كرواتيا )22،00(.

19 - 6: اإ�ضبانيا - ت�ضيلي )1،00 فجراً(، كولومبيا - �ضاحل العاج )19،00(، االأوروغواي - اإنكلرا )22،00(.
20 - 6: اليابان - اليونان )1،00 فجراً(، اإيطاليا - كو�ضتاريكا )19،00(، �ضوي�رسا - فرن�ضا )22،00(.

21 - 6: هندورا�س - االإكوادور )1،00 فجراً(، االأرجنتني - اإيران )19،00(،  اأملانيا – غانا )22،00(.
22 - 6: نيجرييا – البو�ضنة )1،00(، كوريا اجلنوبية - اجلزائر )19،00(، الواليات املتحدة - الربتغال )22،00(.

23 - 6: بلجيكا - رو�ضيا )1،00 فجراً(، اأ�ضراليا - اإ�ضبانيا )19،00(،  هولندا - ت�ضيلي )19،00(، 
الكامريون - الربازيل، كرواتيا - املك�ضيك )23،00(.

24 - 6: اإيطاليا - االأوروغواي )19،00(، كو�ضتاريكا - اإنكلرا )19،00(، اليابان – كولومبيا، اليونان - �ضاحل العاج )23،00(.
25 - 6: نيجرييا - االأرجنتني، البو�ضنة - اإيران )19،00( هندورا�س – �ضوي�رسا، االإكوادور - فرن�ضا )23،00(.

26 - 6: الواليات املتحدة – اإملانيا، الربتغال - غانا )19،00(، كوريا اجلنوبية – بلجيكا، اجلزائر - رو�ضيا )23،00(.

| ثمن النهائي
6-28: اأول املجموعة االأوىل - ثاين املجموعة الثانية )املباراة 49( )19،00(

اأول املجموعة الثالثة - ثاين املجموعة الرابعة )املبارة 50( )23،00(

6-29: اأول املجموعة الثانية - ثاين املجموعة االأوىل )املباراة 51( )19،00(
اأول املجموعة الرابعة - ثاين املجموعة الثالثة )املباراة 52( )23،00(

6-30: اأول املجموعة اخلام�ضة - ثاين املجموعة ال�ضاد�ضة )املباراة 53( )19،00(
اأول املجموعة ال�ضابعة - ثاين املجموعة الثامنة )املباراة 54( )23،00(

7-1: اأول املجموعة ال�ضاد�ضة - ثاين املجموعة ال�ضابعة )املباراة 55( )19،00(
اأول املجموعة الثامنة - ثاين املجموعة ال�ضابعة )املباراة 56( )23،00(         

| ربع النهائي
7-4: الفائز يف املباراة رقم 49 - الفائز يف املباراة رقم 50 )املباراة 57( )23،00(

الفائز يف املباراة 53 - الفائز يف املباراة 54 )املباراة 58( )19،00(

7-5: الفائز يف املباراة 51 - الفائز يف املباراة 52 )املباراة 59( )23،00(
الفائز يف املباراة 55 - الفائز يف املباراة 56 )املباراة 60( )19،00(

| ن�ضف النهائي
7-8: الفائ����ز يف املباراة 57 - الفائز يف 

املباراة 58 )املباراة 61( )23،00(

7-9: الفائ����ز يف املباراة 59 - الفائز يف 
املباراة 60 )املباراة 62( )23،00(

| املركز الثالث
7-12: اخلا�رس يف املباراة 61 - اخلا�رس 

يف املباراة 62 )23،00(

| املباراة النهائية
7-13: الفائز يف املباراة 61 - الفائز يف 

املباراة 62 )22،00(
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كاريكاتير

باع هواء بلدته في علب

ل�شناعة  بــريــطــانــيــة  �ــشــركــة  مــديــر  اأثـــــار 

حمـــــّركـــــات الــــ�ــــشــــيــــارات مــــوجــــة عــــارمــــة مــن 

االنــتــقــادات لــ�ــشــرائــه �ــشــيــارة فــــرياري فــاخــرة 

ت�شل قيمتها اإىل حوايل 250 األف دوالر، بعد 

45 موظفاً من ال�شركة،  يــوم واحــد من طــرد 

بحجة تخفي�س النفقات.

الــذي يعمل  ال�شيد تريفور مــوديــل،  وكــان 

»لي�شرت  �شركة  يف  تنفيذي  ومدير  كم�شت�شار 

در�شلي،  مدينة  يف  املــحــركــات  ل�شناعة  بيرت« 

وهو  الفائت  االإثنني  �شباح  العمل  اإىل  و�شل 

الوقت  458، يف  نــوع فــرياري  يقود �شيارة من 

الذي تعاين ال�شركة من اأزمة مالية، ا�شطرت 

على اأثرها اإىل ت�شريح الع�شرات من املوظفني.

وعـــّ�مـــتـــحـــدث بــا�ــشــم احتـــــاد الـــعـــمـــال يف 

»تريفور«،  ت�شرف  من  ا�شتيائه  عن  ال�شركة 

اأن االحتـــاد  واعـــتـــ�ه ا�ــشــتــفــزازيــاً، خــ�ــشــو�ــشــاً 

�شبق وخا�س معارك عديدة لتح�شني ظروف 

الــ�ــشــركــة، وكــانــت طــلــبــات العمال  الــعــمــال يف 

تـــواَجـــه دائـــمـــاً بــالــرفــ�ــس بــحــجــة عـــدم وجـــود 

املوارد املالية الكافية.

مدير يفصل 45 موظفًا ليشتري »فيراري«

ُيــتــعــب كـــثـــريون اأنــفــ�ــشــهــم يف الــبــحــث عن 

باأقل  االأمــــوال  عليهم  تـــدّر  مربحة  م�شاريع 

ا�شتثمار ممكن، لكّن اأحداً من هوؤالء مل يفكر 

يوماً يف بيع الهواء! هذا ما فعله بالفعل طالب 

فرن�شي يعي�س جنوبي البالد ويك�شب املال من 

بيع هواء بلدته الريفية، بعد تعبئته يف علب.

بلدة  يف  يعي�س  الــــذي  »ديــبــلــي«  اأنــطــونــيــو 

»مونتكوك« يف جنوب غربي فرن�شا يعبئ هواء 

بلدته يف علب بقيا�س 250 ملليرت مع مل�شقات 

ويبيع  مونتكوك«،  »هــواء  بعبارة  املنتج  ت�شّوق 

دوالر   7.50( يورو   5.50 ب�شعر  منها  الواحدة 

اأمريكي تقريباً(.

عـــ� حملة  »ديـــبـــلـــي«  ومتـــّكـــن 

دعـــــم عـــلـــى االإنـــــرتنـــــت مــــن جــمــع 

من  مّكنته  اأمــريكــي  دوالر   1000
اإنــ�ــشــاء مــوقــع اإلـــكـــرتوين وتــاأمــني 

لـ»هواء  والتعبئة  التغليف  عمليات 

مونتكوك«.

»بزن�س  جملة  مــع  مقابلة  ويف 

اإنــ�ــشــايــدر« قــال »ديــبــلــي« اإنـــه تلّقى 

اآالف  االأوىل  الثالثة  االأ�شابيع  يف 

وك�شب  الهواء،  على علب  الطلبات 

اآالف الدوالرات بهام�س ربح جتاوز 

الـ60 باملئة.

ويـــبـــيـــع »ديــــبــــلــــي« حـــــــوايل 10 

لــيــرتات مــن الــهــواء يف كــل اأ�شبوع، 

لدرجة  مــزّوديــه،  يجهد  ال  بحيث 

اأنه يعلن ع� موقعه نفاد خمزونه 

من الهواء.

مـــا يــجــعــل االإقــــبــــال عــلــى علب 

الــهــواء هــذه كــبــرياً هــو ا�شم بلدته 

ُيــلــفــظ عـــادة ب�شكل خــاطــئ،  الـــذي 

وعــنــدمــا تــ�ــشــاف كــلــمــة هــــواء اإىل 

ُينتج  البلدة  ال�شم  اخلاطئ  اللفظ 

عـــبـــارة فــكــاهــيــة تـــرّغـــب الــنــا�ــس يف 

اقتنائها.

واخــتــتــم »ديــبــلــي« قــائــاًل: كنت 

اأتوّقع حتقيق مبيعات جيدة، ولكن 

لي�س بــهــذا الــقــدر الــكــبــري وخــالل 

تلك الفرتة الق�شرية.


