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�شاكلة  وعلى  جــداً،  مقت�شباً  �شيكون  اجلديدة  احلكومة  بيان  اأن  ُعلم 

تكوينها، اأي ال ُيزعج اأحداً وال ير�شي اجلميع، و�شيتم جتاوز الكثري من 

البدء  منذ  ال�شابقة  احلكومات  بيانات  على  بالتاأكيد  والُعقد؛  التفا�شيل 

تلقى  والتي  االإرهــاب،  الت�شديد على مكافحة  الطائف، مع  اتفاق  بتنفيذ 

دعماً دولياً كبرياً.

ألمـــــــة واحـــــــدة

299A T H A B A T

بيان حكومي ال يزعج أحدًا.. وال ُيرضي الجميع

5 »يبرود«.. الحسم لن يطول

السعودية 
و»المستقبل«..

من التصّدي 
إلى االحتواء الوزير بو صعب: محاربة اإلرهاب 

تفرض االستقرار في لبنان

»القطبة المخفّية« في ارتقاء 
العالقة المصرية - الروسية

انفجاران إرهابيان في بئر حسن بوجه 
2الحكومة الجديدة
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موضوع
الغالف

ى عليكم
ّ
كما تكونون ُيول

يف وقت ح�صم �ملعنيون �ملل���ف �حلكومي مل�صلحة �إعالن 

ت�ص���كيلة �صيا�صية غابت عنها زحلة هذه �ملرة ، عاد �لهاج�س 

�لأمني �إىل �ل�ص���د�رة من بو�بة �لبقاع، يف ظل �ملعلومات �لتي 

تناقلته���ا بع�س و�صائ���ل �لإعالم عن �إقام���ة حو�جز لعنا�رص 

حزبية على مد�خل عر�صال من جهة، ووجود مكثف ملخابر�ت 

�إقليمية د�خل �ملدينة من جه���ة �أخرى، ف�صاًل عن �نت�صار �أكرث 

من خم�صني �ألف نازح �صوري، من �صمنهم �أكرث من ثالثني �ألف 

م�صلح يف �صهل �لبقاع �ملتاخم ملدينة زحلة. 

ه���ذه معلومات مل تنفه���ا �لأجهزة �للبناني���ة، ومل تتكتم 

عنها؛ يف �إ�صارة و��صحة �إىل خطورة �لو�صع يف �لبقاع عمومًا، 

وزحل���ة �لتي ت�صكل �خلا����رصة �لرخوة، و�ص���ط هجوم منظم 

ي�صنه بع�س ن���و�ب »14 �آذ�ر«، مبن فيهم بع�س نو�ب �ملدينة 

�مل�صيحية �لتي ت�صكل �صل���ة �لو�صل �ل�صرت�تيجي و�ل�صيا�صي 

بني �لعا�صمة بريوت و�لبقاعنينْ �لغربي و�ل�صمايل على �جلي�س 

�للبناين.

ما يزيد من �ملخاطر �لأمنية هو �ملو�قف �ل�صيا�صية �مللتب�صة 

لن���و�ب �ملدينة �خلا�صعة حكمًا ملب���د�أ �لتحالف مع �لتيار�ت 

�لأ�صولي���ة و»�ل�صلفية« �لتي ت�صّكل عام���ل �لبقاء لهم بعيد�ً 

عن ق���ر�ءة �لتحولت �لإقليمية و�لدولي���ة �لتي تفر�س حكمة 

ز�ئ���دة يف �لتعاطي مع �ملو��صيع �حل�صا�ص���ة، يف ظل تنامي 

�لأ�صولي���ات �لتكفريي���ة، و�قرت�بها ب�صكل خط���ري من �ملعاقل 

�مل�صيحية يف �لبق���اع �لأو�صط وخز�نه �لب�رصي و�ل�صرت�تيجي 

�ملهدد بال�صقوط يف �أت���ون لعبة �لإرهاب �ملتمركز هناك على 

مقرب���ة من �جلبهة �ل�صورية من جه���ة، وعلى �أبو�ب �لعا�صمة 

ب���ريوت من جه���ة �أخرى، فن���و�ب �ملدينة �لذي���ن طاملا و�لو� 

�لأ�صولي���ات �لتكفريية ودعموها بالق���ول و�لفعل عرب زيار�ت 

متكررة للمناطق �لتي ت�صكل م�صدر تعدٍّ على �جلي�س �للبناين، 

ف�ص���اًل عن تربير �لأعمال �لإرهابي���ة �لتي طاولته و�لعديد من 

�للبنانيني، بيد �أنهم ما ز�ل���و� حتى �ل�صاعة يلتزمون �ل�صمت 

حي���ال �أي �عت���د�ء �إرهابي بحجة و�هية، وه���ي �للتز�م مببد�أ 

�لتحال���ف �لع�صوي مع »�لتي���ار �لأزرق«، �لذي ي�صهد �صقوطًا 

مدّوي���ًا وتر�جع���ًا ملحوظًا توؤك���ده �لإح�ص���اء�ت و�لدر��صات 

مل�صلحة �لتي���ار�ت »�ل�صلفية« و�لأ�صولي���ة و�لتكفريية �لتي 

تهدد �لأمن �لبقاعي بكل ما للكلمة من معنى.

ناهيك ع���ن �خل�صية من تد�عيات �ملع���ارك �ل�صورية على 

�لو�ص���ع يف مدينة زحلة وجو�رها يف ظل حقيقة و�قعة، وهي 

�أن حما����رصة عا�صمة �لكثلكة من قب���ل �لتنظيمات �لأ�صولية 

باتت �صبه منتهية يف ظل عجز نو�ب �ملدينة ومن يقف ور�ءهم 

ع���ن �إبعاد �لأخطار عنها بعد �صل�صلة م���ن �لتجارب بد�أت مع 

�لعتد�ء�ت على منطقة �لأ�رصفية يف وقت �صابق، ومل تنته مع 

وقف �لتنكيل بامل�صيحيني يف �ل�صمال وعكار، مرور�ً با�صتمر�ر 

حماولت �لتعمية على �حلقائق و�إطالق قنابل دخانية لتمرير 

م�صالح �صيا�صي���ة �آنية، على غر�ر �لتباك���ي على عدم توزير 

زحلي بع���د رهن �ملدينة ملع���ر�ب تارة وبكفي���ا طور� وبيت 

�لو�صط تكر�ر�ً.

اأنطوان احلايك

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

السعودية و»المستقبل«..
من التصّدي إلى االحتواء

دخ���ل لبنان مرحل���ة جديدة 

بت�صكيل �حلكومة، بطريقة فاجاأت 

وجعلت  �ملو�طنني،  م���ن  �لعديد 

بني  م�صرتكًا  قا�صم���ًا  �لنتقاد�ت 

جمه���ور كل م���ن »�مل�صتقب���ل« 

و�مت���دت حتى  و»ح���زب �هلل«، 

جمهور »�لتي���ار �لوطني �حلر«، 

ولع���ل م���ا ح�ص���ل يف لبن���ان 

ق���د يك���ون نتيج���ة طبيعية ملا 

يح�ص���ل يف �ملنطقة من تطور�ت 

مت�صارع���ة، و�أهمها م���ا يح�صل 

على �ل�صعيد �لإقليمي من توّجه 

لت�صويات قد ل تكون قد ن�صجت 

ب�صكل كام���ل بعد، ولكن هياكلها 

ب���د�أت تتح����رص، خ�صو�صًا على 

�لعربية  �ململكة  ��صتدر�ك  �صعيد 

و�إدر�كه���ا  نف�صه���ا،  �ل�صعودي���ة 

�لإيجابي يف  �لنخ���ر�ط  حتمية 

�صتوؤدي  �لتي  �لإقليمية،  �لت�صوية 

حتمًا �إىل »حتالف دويل و�إقليمي 

�صد �لإرهاب«.

كيف ح�صل كل ذلك؟

بدء�ً من �لع���ام 2007، بد�أت 

مر�كز �لتفكري �لأمريكية تتحدث 

ع���ن تغ���رّي يف �ل�صرت�تيجي���ة 

�لأمريكية يف »�حلرب �لعاملية 

عل���ى �لإره���اب«، ل�صيما بعد 

ف�صل �ل�صيا�ص���ات �لأمريكية يف 

�لع���ر�ق، ورغبة �أمريكية �صديدة 

يف �خل���روج م���ن �مل�صتنقعني 

�لعر�قي و�لأفغاين، وبد�أ �حلديث 

مقاربة خمتلف���ة ملو�جهة  عن 

»�لتط���رف �لإ�صالم���ي«، وذلك 

�لحت���و�ء �صيا�ص���ة  باعتم���اد 

ب���������ل   ،containment
�ملو�جهة، و�أن���ه من �لأف�صل �أن 

يتم �لحتو�ء عرب قوى �إ�صالمية 

�أخرى »معتدلة« ت�صيطر عليه، 

وقد ت�ص���ل �إىل �لق�ص���اء عليه 

نهائي���ًا.. ومبا �أن هذه �لعنا�رص 

�ملتطرف���ة موج���ودة يف �أماكن 

جغر�في���ة منت����رصة يف �أنحاء 

�لعامل، ل بد من �عتماد �صيا�صة 

�ل�صماح للعنا�رص  �أي  �لتجميع، 

بالتجمع  �ملتطرف���ة  �لإرهابية 

�لعربي���ة، متهيد�ً  �لبل���د�ن  يف 

لحتو�ئها و�لق�صاء عليها، وهو 

ما ح�ص���ل يف ليبي���ا و�صورية 

بال���ذ�ت، �لت���ي �صه���دت تدفقًا 

للعنا�رص  تاريخيًا  م�صبوق  غري 

»�جلهادي���ة« من كاف���ة �أرجاء 

�لعامل.

حتق���ق �لنج���اح يف �جل���زء 

�لأول من �مل�ص����روع، ومّت تاأمني 

ج����رص ج���وي مفت���وح وجتميع 

»�جلهادي���ني« يف �صاحة و�حدة 

�لق�صاء  ث���م  متهي���د�ً لحتو�ئهم 

عليهم، بينما مل ي�صتطع »�لإ�صالم 

�ل�صيا�صي« - �ملتمثل ب�»�لإخو�ن 

�مل�صلمني« بقيادة قطر وتركيا - 

�أن يفي باجل���زء �ملتعلق به من 

�لتفاق، وذلك باأن يحقق �صيطرة 

تاّمة عل���ى �لأر�س، وعلى �حلكم 

يف �لبلد�ن �لتي �صهدت تغيري�ت 

ثورية، توؤّهل���ه لعملية �لحتو�ء 

ث���م �لق�ص���اء عل���ى �لعنا����رص 

�ملتطرف���ة يف جمتمعاته. وهكذ� 

�أم���ام ماأزق  بات �لغ���رب �ليوم 

حقيقي، فقد مّت جتميع �لعنا�رص 

�لإرهابي���ة يف منطق���ة جغر�فية 

حماذي���ة لأوروبا، �لت���ي تعي�س 

قلقًا كبري�ً من عودتهم �أو �إمكانية 

�مل�صكلة:  وباتت  لديها،  تغلغلهم 

َمن �صيقوم بتحقيق �جلزء �لثاين 

من �مل�رصوع، �أي �لق�صاء على هذ� 

ف�صل  �لتكف���ريي، بعدما  �لإرهاب 

�لإخو�ين«  �ل�صيا�ص���ي  »�لإ�صالم 

و�صق���ط  بوع���وده،  �لوف���اء  يف 

�ملدعوم  �لإمرب�ط���وري  م�رصوعه 

من �لغرب يف �ملنطقة ككل؟

�إىل هذ� �ملاأزق،  �لو�صول  بعد 

حاولت �إي���ر�ن �أن تدفع �أردوغان 

لأن يلتف على �صيا�صته �ل�صورية 

بهذ�  بالقيام  بال�صتمر�ر  ويتعهد 

�ل���دور بالتعاون مع ب�صار �لأ�صد، 

ني  و�أن يحك���م �لأتر�ك �لعامل �ل�صُّ

حت���ت م�صم���ى ه���ذه »�لوظيفة 

كان  �أردوغ���ان  لكن  �لدولي���ة«، 

�أعجز من �أن يلتف على �صيا�صته 

�لتي ح���رق فيها كل  �ل�صوري���ة 

�جل�ص���ور وكل �إمكاني���ة للعودة 

عنها، علمًا �أن �لرت�جع قد يكلّفه 

م�صتقبله �ل�صيا�صي يف �لد�خل.

�أم���ام ه���ذ� �لو�ق���ع، كان���ت 

�ل�صعودية �أم���ام خيارين: �لقبول 

باملهم���ة وحكم �لعامل �لإ�صالمي 

بال�رص�ك���ة مع �إي���ر�ن، �أو �عتماد 

و�لت�ص���ّدي  �لرف����س  �صيا�ص���ة 

للتوجهات �لأمريكية، و�لتي كان 

من �ملمكن �أن توؤدي �إىل تغيري�ت 

د�خل �ململكة نف�صها، وقد �ختارت 

�ل�صعودي���ة - كما يبدو - �خليار 

�لعقالين �لأن�ص���ب، �أي �مل�صاهمة 

يف �لحتو�ء، متهي���د�ً لنخر�طها 

يف �ملرحلة �لثانية �لتي �صتاأتي 

بع���د �لت�صوي���ة: �مل�صارك���ة يف 

�حلملة �لدولية على �لإرهاب.

م���ن هن���ا، و�إن �ص���ّح ه���ذ� 

�لت�صور، �صتكون �ملرحلة �ملقبلة 

�إقليميًا هي مرحلة بدء تفاهمات 

�صترتجم  �إير�ني���ة،   - �صعودي���ة 

نف�صه���ا يف �صاحات ع���دة، منها 

لبن���ان و�لبحري���ن و�ليمن، على 

�أن متت���د �إىل �لع���ر�ق و�صوري���ة 

يف مرحلة لحق���ة؛ حني ين�صج 

�لتفاهم �لرو�صي - �لأمريكي. 

�أما يف لبنان ف�صتكون مرحلة 

باحتو�ء  �مل�صتقبل«  »تيار  قيام 

�لعنا����رص �لتكفريي���ة �ملتطرفة، 

وحماربتها يف بيئته ويف لبنان 

ب�ص���كل ع���ام، ول�»�مل�صتقب���ل« 

ذل���ك:  يف  مزدَوج���ة  م�صلح���ة 

�لهّد�مة  �لعنا����رص  من  �لتخل�س 

�لت���ي ل���ن تتو�ن���ى ع���ن تكفري 

غريهم،  قب���ل  »�مل�صتقبلي���ني« 

و�حل���ّد م���ن نفوذه���ا يف بيئته 

�أبو�ب �لنتخابات �لنيابية،  على 

و�لثاني���ة �أن ُيظه���ر نف�صه قادر�ً 

على �ل�صيطرة �لفعلية وتخلي�س 

�للبناني���ني م���ن ه���ذه �لأخطار 

�لأمني���ة، و�إع���ادة تكري�س نف�صه 

ني«  �صمن معادلة »�لعتد�ل �ل�صُّ

�ل���ذي دف���ع �للبناني���ون �أثمانًا 

باهظة نتيجة �إق�صائه عن �حلكم 

بالطريقة �لتي ح�صلت �صابقًا.

د. ليلى نقوال الرحباين

المرحلة المقبلة 
تبدأ بتفاهمات 

سعودية-إيرانية 
ستترجم في لبنان 
والبحرين واليمن.. 

والعراق وسورية

) العدد 299(  اجلمعة - 21 �شباط - 2014

»احلكومة ال�صالمية« يف �صورة تذكارية



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

3

م���ا �أن ��صتقرّت ت�صكيلة حكومة 

�لرئي�س متام �ص���الم على �أ�صمائها، 

حت���ى ����رصب كث���ريون �أخما�صهم 

باأ�صد��صه���م، حماول���ني ��صتك�صاف 

�حلكومة  على  �لطارئ���ة  �لتو�زنات 

�جلدي���دة، لتحديد م���ن هو �خلا�رص 

�خل�ص���ام  ط���ريف  م���ن  و�لر�ب���ح 

�لد�خلي �مل�صتعر منذ �صنو�ت عدة، 

خ�صو�ص���ًا �أن ما جرى �لتو�صل �إليه 

يرجعه  �حلكوم���ي  �ل�صعي���د  على 

كثريون �إىل »�ملناخ���ات« �لدولية 

و�لإقليمي���ة �لتي فعل���ت فعلها يف 

دف���ع �لأطر�ف �للبناني���ة للو�صول 

�إىل هذه �لت�صوي���ة �ل�صيا�صية �لتي 

جتمع �لقوى �لأ�صا�صية يف �لبلد يف 

حكومة و�ح���دة، �نتظار�ً ل�صتحقاق 

�نتخابات رئا�صة �جلمهورية، �لباقي 

يف مهب رياح �لد�خل و�خلارج.

و�لو�ق���ع �أن �لنقا�صات يف هذه 

ور�فق���ت وتلت  �صبق���ت  �مل�صاأل���ة 

�لت�صكي���ل �حلكومي، و�صجلت وقوع 

خ�صائ���ر فادحة لأط���ر�ف قوى 14 

�آذ�ر، خ�صو�ص���ًا للتيار �لأقوى فيها 

�عتكاف  »�مل�صتقب���ل«، ومل يك���ن 

حزب »�لق���و�ت« عن �مل�صاركة يف 

�حلكومة �إل �أحد وجوه �لتعبري عن 

هذه �خل�صائر.

معنويًا، خ�رص »تيار �مل�صتقبل« 

برت�جع���ه وحلفاءه، ع���ن موقفهم 

�ل�ص���ادح بال�صوت �لع���ايل باأنهم 

لن ي�صاركو� يف حكومة مع »حزب 

�هلل« ما مل ي�صحب �حلزب مقاتليه 

م���ن �صورية.. كم���ا تر�جع���و� عن 

مطالبتهم بحكوم���ة حيادية حينًا، 

وغري �صيا�صية حينًا �آخر، و�أمر و�قع 

يف حني ثالث.

�صيا�صيًا، دخول متام �صالم نادي 

روؤ�صاء �حلكومات من بابه �لو��صع، 

خ�صارة بكل �ملع���اين ل�»�حلريرية 

�ل�صيا�صي���ة«، مبا يعني���ه ��صتبعاد 

رموز »تيار �مل�صتقبل« عن رئا�صة 

عنه���م  و�ل�صتعا�ص���ة  �حلكوم���ة، 

بحلفاء �صبق لآل �حلريري �أن �أقفلو� 

�ل�صيا�صي���ة، خ�صو�صًا  بيوتهم  لهم 

يف ب���ريوت، �لتي ت�صك���و �لطارئني 

عليه���ا �لذي���ن ينتزع���ون متثيلها، 

و»�مل�صتقب���ل« مل ُي�ص���َف بعد من 

جرح تكلي���ف »حليف���ه« �ل�صابق 

جنيب ميقاتي، ومل ين�َس �للبنانيون 

�أطلق���ه  »ي���وم �لغ�ص���ب« �ل���ذي 

»�مل�صتقبل« يف وجه ميقاتي.

�صع���ار  وحت���ت  �لإد�رة،  يف 

»�مل���د�ورة«، ��صتعاد �لرئي�س نبيه 

ب���ري وز�رة �ملال من »�مل�صتقبل«، 

�لرئي�س  ��صتطاع���ت »مونة«  �لتي 

رفي���ق �حلريري �نتز�عه���ا منه منذ 

ع�رصين �صنة، وبذل���ك ��صتعاد بري 

على  �لثالث«  �لإلز�م���ي  »�لتوقيع 

كل معامالت �لدولة.

يف �لع�صك���رة، ح���اول »تي���ار 

�مل�صتقب���ل« �ملو�زن���ة بني »حزب 

�هلل« و�ص���الح �ملقاوم���ة من جهة، 

�لتي دعمها  �لتكفريية  �لقوى  وبني 

»�لتي���ار« �صابق���ًا، للقول بوجوب 

�خلال����س من �لطرفني مع���ًا.. هذه 

�خلطة �صقطت �صقوطًا مريعًا، لي�س 

فق���ط لأن »حزب �هلل« �أقوى من �أن 

تلغيه �حل�صابات �لد�خلية، بل لأن 

�ملرحل���ة �لقائمة ت�صهد حالة رعب 

م���ن �لقوى �لتكفريي���ة تعّم �لعامل 

�لتي  �لدول  باأكمله، ويف مقدمه���ا 

دعمت ومّولت و�صلّحت هذه �لقوى 

�لتي متار����س �لإرهاب يف �أكرث من 

بلد، وهذ� م���ا دفع رئي�س �حلكومة 

�جلديد �إىل و�ص���ع هدفنينْ رئي�صينينْ 

�لإره���اب،  حلكومت���ه: »مو�جه���ة 

�لد�صتورية«،  �ل�صتحقاقات  وتنفيذ 

وق���د تب���ّو�أ »ح���زب �هلل« مكانه 

�ملتق���دم يف حمارب���ة �لإرهابيني 

�لذي���ن ي�صّوه���ون �ص���ورة �لإ�صالم 

و�مل�صلمني. 

وكم���ا تر�ج���ع يف �ل�صابق كل 

من �تخذ موقف���ًا �صلبيًا من �حلزب 

و�ملقاومة قبل �لتحرير عن موقفه، 

باملقاومة،  تزلف���ًا  ي�صي���د  و�أخ���ذ 

�صيك���ون قريب���ًا ذلك �لي���وم �لذي 

يقف فيه �ملع���ادون »حلزب �هلل« 

ي�صتجدونه لأن يكمل ما بد�أه على 

�صورية،  م���ع  �حلدودية  �ملناط���ق 

حماية للبنان و�للبنانيني.. وهكذ�، 

على  �حلري���ري  �لبت���ز�ز  ينقل���ب 

�صاحبه، وها ه���و »�ل�صيخ �صعد« 

يترب�أ من »�لقاعدة« و�أخو�تها، ولو 

على قاعدة »مرغم �أخوك...«.

هذ� �ملعط���ى �جلدي���د �صيكون 

عام���اًل م�صافًا �إىل حاج���ة لبنان 

�ملقاوم���ة و�صالحه���ا حلماية  �إىل 

�أر�س لبنان وثرو�ته مياهًا ونفطًا، 

بانتظ���ار �أن تتمك���ن �لدول���ة من 

ت�صليح �جلي����س وم�صاعفة عديده 

لي�صبح ق���ادر�ً على مو�جهة جي�س 

�لعدو »�لإ�رص�ئيلي«.

يف �لقت�صاد، ل بد من ت�صجيل 

م�ص����روع  ه���ي  »�حلريري���ة«  �أن 

رمزه���ا  �قت�صادي���ة،  ��صتثم���ار�ت 

�ل�صيا�صة فتاأتيها  �أما  »�صوليدير«، 

من خ���الل تقاطعاتها �ل�صتثمارية 

و�ملالي���ة، وجناح �لعم���اد مي�صال 

عون باإبقاء حقيبة وز�رة »�لنفط« 

مع كتلته، هي خ�صارة كبرية ت�صاف 

�إىل م�صل�صل �خل�صائر �حلريرية.

�أما جلهة �حلقائ���ب، فاإن حزب 

�أمني �جلميل �أكمل منهجه �لتاريخي 

يف ور�ثة �لأقارب و�لأ�صحاب، ونال 

ح�صت���ه وح�ص���ة »�لق���و�ت« يف 

�حلكومة، رغ���م �إ�رص�ره �لد�ئم على 

�لتمايز عن حتالف 14 �آذ�ر يف �أكرث 

�ملحطات �لهامة، يف حني »توّرط« 

�مل�صتقبليون بوز�ر�ت �صتكون حجة 

عليهم ولي�صت قوة لهم، لأن �إرهاب 

ومكافحتهم  م�صتم���ر  �لتكفريي���ني 

�لد�خلي���ة  ولوز�رت���ي  تت�صاع���د، 

و�لع���دل )و�لت�ص���الت �لتي نالها 

بطر����س حرب( موق���ع �ل�صد�رة يف 

هذه �حل���رب �ملعلنة على �لإرهاب، 

يف ظ���ل و�صع �لرجل غري �ملنا�صب 

يف �مل���كان غري �ملنا�ص���ب، ووزر�ء 

»�مل�صتقبل« يف هذه �ملو�قع �أمام 

خياري���ن �أحالهما ُمر: �إما �ل�صتباك 

مع �لق���وى �لتكفريي���ة و�ملد�فعني 

عنها، و�إم���ا �إعالن �لف�صل و�لإفال�س 

�ل�صيا�ص���ي �أم���ام �للبناني���ني، من 

دون �أن نن�ص���ى �لتملم���ل �لبريوتي 

من ح�رص متثي���ل م�صيحيي بريوت 

ودوفري���ج،  فرع���ون  بالنائب���ني 

لرمزيتهم���ا يف »جمعي���ة حت�صني 

ن�صل �جلو�د �لعربي«، �لتي لو كان 

لبلدية بريوت �صوت لرتفع مطالبًا 

باأم���الك �لبلدية يف �أر����س �صباق 

�خلي���ل، و�لت���ي ت�صتغلها �جلمعية 

مل�صاحلها �خلا�صة.

عدنان ال�ساحلي

همسات

| حضور مسَبق
لوحظ �أن نحو ع�رصين وزي���ر�ً من �أ�صل 24 كانو� 

يف �لق�رص �جلمهوري قبل �إع���الن ولدة �حلكومة، ما 

يعني �أنهم �أُبلغ���و� �صبيحة يوم �ل�صبت بالتوجه �إىل 

بعبد� و�ملكوث يف �صالوناته �إىل حني �إذ�عة �لأ�صماء 

و�أخذ �ل�صورة.

| صراع »األجنحة«
تب���نّ اأن التغي��ر املتك��رر ال�ش��م مر�ش��ح »تي��ار 

امل�شتقب��ل« حلقيب��ة الداخلية ناجم ع��ن �رصاع ثالثة 

اأجنح��ة، بحي��ث ق��ال اأحم��د احلري��ري: »لن نقب��ل اإال 

بريف��ي وزي��راً للداخلية«، فيما النائ��ب نهاد امل�شنوق 

��ف الرئي���س �شعد  م��ن ح�ش��ة ال�شني��ورة، يف وقت وظنّ

احلري��ري ا�شتقب��ال املل��ك عب��د اهلل ل��ه بجع��ل القرار 

االأخر والفا�شل له.

| انتقاد.. ورّد
• �نتق���د م�صوؤول���ون يف ق���وى 8 �آذ�ر �لإط���اللت 
�لإعالمي���ة و�لأ�صل���وب �لنافر لرئي����س حزب �صغري، 

و�نتقاده �ل���الذع �أد�ء �لفريق بعد قبول���ه �لت�صكيلة 

�حلكوم���ة »�ل�صالمي���ة«، وقال �أحده���م: »يفرجينا 

حجمو ع �لأر�س قبل ما يحكي«.

• �صخ���ر وزي���ر �صي���ادي �صابق م���ن كالم وزير 
عادي �صابق يف مقابل���ة تلفزيونية موؤخر�ً عن كالم 

طال���ه، فيه ذم وحتقري له عندما ق���ال: »لي�س 8 �آذ�ر 

بيكّبو� وزر�ءه���م و�صباطهم ول ي�صاألون عنهم، بينما 

�حلريري يحرتم �أ�صدقاءه«، وقال »م�س عيب يحكي 

بهالطريقة«؟

| شبطيني.. والعمالء
ن��ت القا�شي��ة األي���س �شبطين��ي وزي��رة  بعدم��ا ُعينّ

للمهجرين، ما يزال ال�شوؤال االأبرز: هل �شيتم ا�شتكمال 

حماكم��ة العمالء الذين �شبق لها اأن وافقت على اإخالء 

�شبيلهم قبل �شنة ونينّف، خ�شو�شًا اأن اإخالء �شبيلهم ال 

ه يعني اأننّ هوؤالء ال يزالون  ، كما اأننّ يعني اإقف��ال امللفنّ

مطلوب� للعدالة حتنّى �شدور احلكم املربم؟

| دعاوى سياسية.. ونفطية
بلغ عدد �لدعاوى �ملقامة من زعيم �صيا�صي على 

تاجر م�صتقات نفطية كان مقرّب���ًا منه، �أربع دعاوى 

مبو�ص���وع و�حد، هو �لحتيال و�إ�صاءة �لأمانة، وجرى 

تق�صيمها على �أربع دعاوى بهدف �لت�صخيم، علمًا �أّن 

و�ح���دة منها مقّدمة مبا�رصة م���ن �لزعيم �ل�صيا�صي، 

و�لبقّية ُقّدمت من ناٍد ريا�صي مو�ٍل للزعيم.

| خالف حول سّيدة
ف���رصنّ مراقب��ون عملي��ة املقا�ش��اة احلا�شل��ة من 

�شخ�شي��ة �شيا�شية جت��اه رجل اأعم��ال كان من فريق 

عمله اخلا�س، على اأننّ ظاهره احتيال، وباطنه خالف 

عل��ى �شينّدة تعم��ل يف املج��ال التلفزي��وين، وتقا�شت 

لق��اء  اأمرك��ي  مبلغ��ًا خيالي��ًا ف��اق امللي��ون دوالر 

ت�شويرها دعاية مل�شحوق غ�شيل.

| »أمير« طرابلس وعكار
�ل�صي���خ ح�صام �ل�صباغ �أح���د �أخطر قادة �لقاعدة 

يف طر�بل����س و�ل�صمال، خمتٍف من���ذ �أ�صابيع طويلة، 

وبح�ص���ب �لت�رصيبات من مقربني من���ه، فاإن �ل�صباغ 

ي�صتعد لإعالنه �أمري�ً على منطقة طر�بل�س وعكار.

| فهم خاطئ
اعترب اأحد قادة املحور املعادي ل�شورية يف لبنان، 

اأن �شب��ب تلوي��ح االإدارة االأمركي��ة جم��دداً بالورق��ة 

الع�شكري��ة �ش��د �شوري��ة كما ج��رى فهم��ه، ناجم عن 

قناعة اأمركية بخروج م�رص من القب�شة االأمركية.

حكومة مكافحة اإلرهاب »السالمية« 
أسقطت السياسات الحريرية

الرئي�س مي�صال �صليمان مرتئ�صاً اجلل�صة الأوىل حلكومة الرئي�س متام �صالم يف بعبدا

معادو حزب اهلل 
سيستجدونه قريبًا 
ليكمل ما بدأه على 
المناطق الحدودية 
مع سورية.. حماية 
للبنان واللبنانيين
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اأنقرة - الثبات

على  القطري  ـ  ال�سعودي  التجاذب  ي�ستمر 

حاله يف ما خ�ص امللف ال�سوري، وا�ستمرار �سعي 

على  وتاأثريهما  وجودهما  اإثبات  اإىل  اجلانبني 

ن�سوء  اإىل  اأدى  ما  امل�سلحة،  ال�سورية  اجلماعات 

على  واجلنوب  ال�سمال  يف  امل�سلحني  بني  ف�سل 

خلفية الولء لإحدى هاتني الدولتني.

وقد اأدى هذا التجاذب اإىل انق�سامات وا�سعة بني 

�سفوف امل�سلحني، بعد اأن عمد الطرفني اإىل عملية 

د،  »ت�سفية ح�سابات« وا�سعة ل�سمان الولء املوحَّ

واإفهام من يعنيهم الأمر اأن ازدواجية الولء ممنوعة، 

وكان اأول من دفع ثمن التطورات اجلديدة هو قائد 

�سليم  املن�سق  العميد  الأركــان«  »هيئة  ت�سمى  ما 

على  �سيا�سيًا  ال�سعوديون  »�سّفاه«  الذي  اإدري�ص، 

التقرب  وحماولته  القطريني،  مع  ات�سالته  خلفية 

من الدوحة.

قاربوا  قد  ال�سعوديون  يكون  اإدري�ص  وباإق�ساء 

على اخلروج من ال�سمال ال�سوري، با�ستثناء التحالف 

الذي يقوده جمال معروف؛ اآخر من �سمد اأمام املد 

ال�سمال،  يف  الإ�سالمية«  »اجلبهة  ومد  القطري 

ال�سعودي  اخلروج  يف  دورها  عوامل  عدة  ولعبت 

امللف  تركيا حول  اأبرزها اخلالف مع  ال�سمال،  من 

ال�ستخبارات  باإقفال مكاتب  اأنقرة  وقيام  امل�رصي، 

يف  الآخــر  رجلها  و»طــرد«  تركيا  يف  ال�سعودية 

املعار�سة  مع  يعمل  لبناين  نائب  وهــو  تركيا، 

الدعم  وقف  اإىل  التطورات  هذه  اأدت  وقد  ال�سورية، 

ال�سعودي الع�سكري ب�سكل كامل من تركيا، مع بقاء 

الدعم املايل املحدود لبع�ص الفرقاء ل�رصاء ال�سالح 

من الداخل ودفع الرواتب، وهو دعم يتعر�ص بدوره 

مل�سايقات تركية.

وُتعترب اإقالة اإدري�ص رد فعل �سعوديًا عنيفًا حيال 

جلرّ  ح�سلت  التي  القطرية   - الأمريكية  ال�سغوط 

هذه  وقد جرت  موؤمتر »جنيف2«،  اإىل  املعار�سني 

اخلطوة رغم التحذير الأمريكي املبا�رص للجماعات 

امل�سلحة، وربط وا�سنطن م�ساعداتها بالإبقاء عليه 

�سعد  قا�سم  العقيد  كما �رصح  الأركــان،  رئا�سة  يف 

الدين؛ اأحد زعماء الف�سائل امل�سلحة، علنًا.

ال�سعوديني  اإن  تقول  معار�سة  �سورية  م�سادر 

اتخذوا قراراً نهائيًا بالرتكيز على اجلبهة اجلنوبية، 

يف  بو�سعهم  مقارنة  الأردن،  من  حتركهم  ل�سهولة 

الإله  عبد  تعيني  اأن  اإىل  امل�سادر  وت�سري  تركيا، 

القيادة  نقل  اإىل  يهدف  اإدري�ص  من�سب  يف  الب�سري 

اإىل اجلنوب، وحماولة اإحداث خرق نوعي على هذه 

اجلبهة من اأجل اإثبات وجودها وتعوي�ص خ�سائرها 

امل�سادر  وت�سري  والو�سط.  واجلنوب  ال�سمال  يف 

بتزويدهم  املعار�سني  اإىل  اأُبلغ  �سعودي  قرار  اإىل 

الكتف  على  �سواريخ حتمل  منها  نوعية،  باأ�سلحة 

غري  للدبابات،  م�سادة  واأخرى  للطائرات،  م�سادة 

اإطار  يف  بقيت  الوعود  هذه  اإن  قال  املعار�ص  اأن 

الوعد الذي مل ينفذ بعد، م�سرياً اإىل ت�سدد اأردين بداأ 

املجموعات  حيال حترك  الأخرية  الآونة  يف  يظهر 

تخوفه  مبديًا  البلدين،  بني  احلدود  على  امل�سلحة 

من  للتقليل  ال�سعوديني  على  اأمريكية  �سغوط  من 

الأمريكي  الرئي�ص  اأن  خ�سو�سًا  امل�ساعدات،  هذه 

املقبل،  اآذار  يف  ال�سعودية  �سيزور  اأوباما  بــاراك 

ال�سعودية،  الأجواء مع  يريد ترطيب  واإن كان  وهو 

اإل اأنه يرف�ص خروج الأمور عن ال�سيطرة الأمريكية 

يتحركون  الــذيــن  ال�سعوديني  يــد  يف  وو�سعها 

»عاطفيًا اأكرث منهم عقالنيًا«.

اإمكانية  ثمة  اأن  يرى  نف�سه  امل�سدر  اأن  غري 

ما  يف  خ�سو�سًا  الوعود،  هذه  من  بع�ص  لتحقيق 

ل  التي  للدبابات  امل�سادة  بال�سواريخ  يتعلق 

تخيف الأمريكيني بقدر ال�سواريخ امل�سادة للطائرة 

واإمكانية ت�رصبها اإىل جماعات خارجة عن ال�سيطرة 

قد ت�ستعملها �سد اأهداف غربية، وي�سري امل�سدر اإىل 

اأن الطرفني )ال�سعودية والوليات املتحدة( يرغبان 

اأي  قبل  ال�سوري  الذي يحرزه اجلي�ص  التقدم  بك�رص 

خطوة تفاو�سية جديدة.

اإدري�ص  مد  عن  توقفت  قد  ال�سعودية  وكانت 

نيتها  عن  معلومات  و�سط  اأ�سهر،   3 منذ  بال�سالح 

اإىل  تركيا  من  ــان  الأرك قيادة  نقل  باجتاه  الدفع 

اخلطوة،  لهذه  الأردنية  احلما�سة  عدم  رغم  الأردن، 

جتذر  ب�سبب  الــقــرار  هــذا  تنفيذ  �سعوبة  ــم  ورغ

امل�سلحني يف تركيا وحرية احلركة التي يتمتعون 

بها هناك مقارنة بالأردن. 

قطيعة مع تركيا.. ومعاقبة »إدريس« لتقّربه من قطر
السعوديون يسعون لنقل قيادة أركان المسلحين إلى األردن

بعد النهايـــة التعي�سة لريا�ص الأ�سعد، 

هـــوذا انقالب جديـــد ينفذ يف مـــا ي�سمى 

»اجلي�ص احلر«، فيتم اإق�ساء �سليم اإدري�ص 

ويعـــنيَّ مكانه عبـــد الإله الب�ســـري رئي�سًا 

لأركان اجلي�ص املذكور.

املعلومات الواردة من ا�سطنبول اأ�سارت 

اإىل اأن الأ�سعد حاول اأن ينتحر جراء نهايته 

البائ�سة لكنه اأُنقذ يف اللحظات الأخرية.

اإدري�ـــص الذي بـــداأ �سريتـــه يف وحول 

اخليانـــة الوطنية بعدمـــا قب�ص املاليني 

اخل�رصاء من الدوحـــة، ا�سُتبدل مبن�سق عن 

جي�ســـه ووطنه هـــو الب�ســـري، حيث ت�سري 

املعلومـــات اإىل عالقـــات ين�سجها الرجل 

مع املخابرات »الإ�رصائيلية« وال�سعودية، 

لكن ال�ســـوؤل هنا: هـــل �سي�ستطيع العميل 

اجلديد اإنقاذ ما ميكن مـــن فلول »احلر«؟ 

وهـــل �سيتمكن من ال�سمود اأمام اجلماعات 

التكفرييـــة مـــن »داع�ـــص« و»الن�رصة« 

وغريهـــا مـــن الت�سميات التـــي تتوالد من 

بع�سهـــا البع�ـــص كالفطر، لتعيـــث خرابًا 

وف�ساداً يف بالد الأمويني؟

لـــن نذهب هنـــا يف �ـــرصد الوقائع اأو 

التحليـــالت، لكن نطرح خال�ســـة واحدة، 

وهـــي اأن كل املجموعـــات امل�سلحـــة يف 

�سورية وامتداداً اإىل العراق ولبنان.. وحتى 

اإىل بـــالد النيل، من حيث ل تدري اأو تدري، 

لكن مموليها ورعاتها بالتاأكيد يدرون، كلها 

ال�سهيونية  تنّفذ و�سايا تاريخية للعقلية 

والتلمودية، فقبل نحو مئة عام يقول زئيف 

جابوتن�سكـــي اإن »اليهود �سيكونون ملوك 

ال�ـــرصق الأو�سط«، وبنظـــرة بعيدة املدى 

يقول الكاتب »الي�ساري« اإ�سحاق دويت�رص: 

»عبقرية اليهودي تكمن يف اأن ن�سف عقله 

يف املا�سي، ون�سفه الآخر يف امل�ستقبل«.

هكذا اإذن ينفذ اأكرث من 120 األف م�سلح 

اأجنبي وعربي كما يقـــّدر م�سدر من هيئة 

الرو�سية،  العامة للقوات امل�سلحة  الأركان 

مهمة خراب �سورية.

التكفريية  امل�سلحة  اجلماعات  هذه 

تاأتي بكل بدعها التي ل متّت اإىل ال�سالم 

ب�سلة من قريب اأو بعيد، وبالعودة اإىل 

التلمود البابلي، جتد اأنهم فعاًل ينفذون 

ال�سهيونية، ففي  »اأنبيــــاء«  تو�سيات 

�سفر ا�سعيــــا يف الإ�سحــــاح الثالث - 

البنــــد الرابع، جاء: »واجعــــل �سبيانًا 

روؤ�ساء لهم واأطفــــاًل تت�سلط عليهم«.. 

فهــــل لحظتــــم كيف يوجهــــون الورود 

والرباعم على القتل والذبح؟

كمــــا: »يتمرد ال�سبــــي على ال�سيخ 

والدنئ على ال�رصيف«.. فهل اأقذر من اأن 

ي�سبح تاجر خمدرات زعيمًا يف ائتالف 

املعار�سات؟

ويف �سفـــر اأ�سعيا ثمـــة اعتقاد بخراب 

دم�ســـق، حيث جـــاء يف الإ�سحاح ال�سابع 

البند الثامن: »الآن راأ�ص ارام دم�سق، وراأ�ص 

دم�سق ر�سني، ويف مدة ينك�رص راأ�ص افرامي 

حتى ل يكون �سعبًا«.

 وراأ�ص افرامي هو ال�سامرة، ليو�سح يف 

ال�سفر العا�رص بالقـــول: »األي�ست ال�سامرة 

مثل دم�سق«؟

ويف الإ�سحـــاح ال�سابع ع�رص يقول 

يف ال�سفر الأول: »وهي من جهة دم�سق، 

هـــوذا دم�سق تزال من بني املدن وتكون 

رجمة ردم«.

ولياأتي يف ال�سفر الثاين: »مدن عراعري 

مرتوكـــة تكون للقطعان فرتي�ص ولي�ص من 

يخاف«.. 

اإىل اأن يقـــول يف ال�سفـــر ال�سابع: »يف 

ذلـــك اليوم يلتفـــت الإن�ســـان اإىل �سانعه 

وتنظر عيناه اإىل قدو�ص اإ�رصائيل«.

بعد هذا هل لنـــا اأن ن�ساأل: ملاذا هوؤلء 

الأعراب، وخ�سو�ســـًا العائلة املالكة على 

جند واحلجاز التي يقال الكثري عن اأ�سولها 

وف�سولهـــا، ملاذا هذا الن�رصاح والب�سط يف 

تخريب العامل العربـــي؟ وماذا بعد العامل 

العربي؟ وملاذا هـــذه العدوانية املتوح�سة 

�سد �سورية؟

امللك الأردين ابن الربيطانية انطوانيت 

التي �سّماها اأبـــوه الراحل منى، كيف كان 

يغم�ـــص عينيه وهـــو الذي يقـــود مملكة 

ذات دور وظيفي ولي�ـــص دولة، عن اإخوانه 

امل�سلمـــني يف اإربد وهم ين�سقون لوجت�سيًا 

وميداينًا مع اإخوانه يف درعا وما بعد درعا 

منذ نحو �سنتني.. وملاذا؟

حبذا لـــو اأن الأعراب وقـــد قال عنهم 

القـــراآن املبـــارك ما قـــال، يتمعنون يف 

عمق مـــا قاله التلمود والتـــوراة، لعلهم 

كانوا ي�سعرون ببع�ص اخلجل، لكن »من 

يهن ي�سهل الهـــوان عليه، ما جلرح مبيت 

اإيالم«.

رمبـــا كان جيـــداً يف هـــذا املجال اأن 

نتذكر قـــوًل خلالد م�سعـــل ذات يوم من 

حكـــم الأيـــام الأوىل ملحمـــد مر�سي اأنه 

�سيحكم غـــزة من م�ـــرص.. وهنا �رصوري 

لفت نظـــره اإىل الإ�سحـــاح التا�سع ع�رص 

يف �سفـــر اأ�سعيا، ومـــا اإذا كان من حمدي 

قطر املنبوذْين ومن جاء بعدهما ينفذون 

»واهيج م�رصيني على م�رصيني فيحارب 

كل واحـــد اأخاه وكل واحد �ساحبه مدينة 

مدينـــة ومملكـــة مملكـــة«، اإىل اأن يقول 

»وتكون اأر�ص يهوذا رعبًا مل�رص.. يف ذلك 

اليوم يكون لإ�رصائيل ثلثا م�رص..«.

هوؤلء الأعـــراب لن يكـــون لهم يومًا 

مـــا يريدون، كمـــا فعلـــوا يف »فا�ص1« 

و»فا�ـــص2«، ولن تتكـــرر جتربة اجتياح 

لبنان عام 1982، حيث راأينا دبابات حتمل 

جنمة داود تختال يف �سوارع بريوت، وهي 

بالتاأكيـــد لن تختال يف �ســـوارع دم�سق 

ول بغـــداد ول القاهرة، فقـــد �سبق لفتية 

اآمنوا بربهـــم وبعروبتهـــم اأن هزموا هذا 

العدو يف بريوت، وظلوا يالحقونهم حتى 

»اخلط الأزرق« الآن، وقد كان ذلك بف�سل 

الدعـــم القوي املبا�رص من دم�سق الفيحاء 

والعروبة.. دم�سق حافظ وب�سار الأ�سد..

اأحمد زين الدين

رئي�س وزر�ء �لعدو ي�سافح �أحد »�ملعار�سني �ل�سوريني« يف م�ست�سفى ع�سكري يف �جلوالن �ملحتل    )�أ.ف.ب.(
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ت�ستعد �سورية حلدث النتخابات 

الرئا�سيـــة يف �سيف العام اجلاري، 

ولذلـــك تعمـــد احلكومـــة ال�سورية 

اإىل تهيئـــة امل�رصح ليكـــون جاهزاً 

على جميـــع الأ�سعـــدة؛ ال�سيا�سية 

والع�سكريـــة والقت�ساديـــة، اإ�سافة 

اإىل الأو�ســـاع احلياتيـــة امُللّحـــة 

والأ�سا�سية، حيث تبـــدو الأمور يف 

نواٍح مهمة يف حت�سني م�سطرد، رغم 

الظروف القاهرة وال�سعبة التي متر 

بها البالد، ومـــن املالحظ اأن الأداء 

اإىل  الوطنية  بامل�سوؤوليـــة  ارتقـــى 

م�ستويـــات مل تكن كذلك قبل الأزمة 

الراهنة، واملر�سحة لأن تطول كثرياً.

لكن ورغم ذلك، فامل�سوؤولون يف 

دم�سق ين�رصفون اإىل متابعة عملهم، 

وبجهـــد لفـــت، ومـــا امل�ساحلات 

والت�سويـــات التي حدثت موؤخراً يف 

ريف دم�سق �سوى ثمرة لهذه اجلهود 

امل�سنيـــة، بعـــد اأ�سهـــر طويلة من 

العمل الدوؤوب.

كذلك فـــاإن القيـــادة يف دم�سق 

منهمكـــة ب�سكل متوا�ســـل ملتابعة 

الأمـــور علـــى �سعـــد عـــدة، �سمن 

الإعالم  خطط بع�سهـــا بعيد عـــن 

و�سغـــط الوقـــت، لي�ـــص اأهمها ما 

يجري علـــى احلـــدود الأردنية يف 

منطقـــة درعـــا، حيـــث املعلومات 

ع�سكرية  بالتح�ســـري ملعركة  تفيد 

ط لها  من احلـــدود اجلنوبيـــة يخطَّ

مـــن الأردن باإ�ـــرصاف املخابـــرات 

املركزية الأمريكية و»الإ�رصائيلية« 

وال�سعودية، بداأت ب�سق طريق معّبد 

ملـــرور عربـــات ومدرعـــات، وذلك 

يف حماولة لتكـــرار جتربة معركة 

الغوطة يف ت�رصين الثاين من العام 

املا�ســـي، والتي �ســـارك فيها اآلف 

املقاتلـــني، انتهت اإىل مقتل ن�سفهم 

وهروب الباقني.

ُيـــراد من هـــذه املعركـــة - اإن 

ح�سلت - التوغل اإىل عمق الأرا�سي 

ال�سورية، لزعزعـــة دفاعات دم�سق 

املتينـــة، وح�سول تغيري يف قواعد 

امليدان  ل�ستثمارهـــا يف  اللعبـــة 

ال�سيا�ســـي، يف اإطـــار لعبـــة ع�ص 

الأ�سابـــع الدولية، ويقـــال اإن اأكرث 

بهم 
ّ
مـــن خم�سة ع�رص األف مقاتل در

اجلي�ـــص الأردين باتـــوا م�ستعدين 

ل�ساعـــة ال�سفـــر، لكـــن الأمور يف 

خواتيمها، ح�سب امل�سادر.

علـــى املقلب الآخر، ويف اجلبهة 

الغربيـــة، اأي يف القلمـــون القريبة 

من ال�سل�سلة ال�رصقية جلبال لبنان، 

الأمور خمتلفة هناك، فعملية احل�سم 

الع�سكري �سد اآلف امل�سلحني الذي 

يحتمـــون يف ت�ساري�ـــص اجلبـــال 

الوعرة على مقربة من كربى بلداتها 

- يـــربود، يف هـــذه البقـــاع يتقدم 

اجلي�ـــص ال�ســـوري وقـــوات الدفاع 

ال�سعبي، وامل�سلحون يتقهقرون.

يف خميلتهـــم الع�سكريـــة اأنهم 

يريدون ا�ستدراج اجلي�ص اإىل �سوارع 

املدينـــة ل�ست�سهـــال �رصبـــه، لكن 

من قـــال اإن اجلي�ص يريـــد دخولها 

مبا�رصة؟

املعلومات املوؤكدة من املراجع 

الع�سكريـــة يف غـــرف العمليـــات 

وامليـــدان تقـــول اإن اجلي�ص يهدف 

اإىل عـــزل يـــربود عـــن حميطهـــا، 

وقطـــع حبـــل الوريـــد اإىل عر�سال، 

حيث تعـــرب ال�سيارات املفخخة اإىل 

لبنـــان، وف�سل  مناطق حمددة يف 

يربود عن ال�سل�سلة ال�رصقية، حيث 

ا�ستطاعت املدرعات وبدون �سعوبة 

دخـــول قريـــة جراجري وجـــزء من 

راأ�ص املعرة، و�ســـوًل نحو ال�سحل 

والفليطة، وبالتوازي متت ال�سيطرة 

على كل التـــالل كتلتـــي الكويتي 

للغايـــة يف  املهمتـــني  والعقبـــة 

تلك املنطقة، واأي�ســـًا اأخذ الفلوات 

مزارع  حتـــى  والفارغة  الفا�سلـــة 

رميا، ومت اإىل الآن اإقفال العديد من 

م�ســـارب الطرق واأخطرهـــا الرزامة 

مبا�ـــرصة وبالنـــار، ومـــن املعلوم 

اأن املنطقـــة معقـــدة وطويلة، ول 

يوجد فيهـــا كثافة اأ�سجار للتخفي، 

اإمنا هي جـــرداء ب�سورة عامة، مع 

كهوف ومغارات �سخرية عالية، كل 

اإىل املرحلة الأخرية،  ذلك للو�سول 

وهـــي فكفكة يـــربود مـــن الداخل، 

حيث تنتظر جمموعات ا�ستخبارية 

جاهزة ل�رصب الداخل والعمل على 

ا�ست�ســـالم كل املقاتلـــني اأو قتلهم، 

لكن املعركة لن تكون حربًا مبا�رصة 

كما جـــرى يف الق�ســـري، ح�سب ما 

توؤكـــده امل�ســـادر الع�سكرية التي 

اعتمدت تكتيك ح�رص امل�سلحني يف 

اجلغرافيـــا، وعزلهم وفر�ص اأ�سلوب 

قتايل عليهم ل فرار منه.

ترتفـــع  الع�سكريـــة  العمليـــة 

وتريتها ب�سكل يومـــي، رغم ق�ساوة 

الثغـــرات بكفاءة  الطق�ـــص، وتفتح 

عالية، حيـــث يت�سكل ح�سار خانق 

لإقفـــال كل امل�ســـارب اإىل يـــربود، 

ومتّكن اجلي�ص حتـــى الآن من ك�رص 

خط الدفـــاع الأول يف مزارع رميا، 

وتثبيت نقـــاط ر�ســـد ومراقبة له، 

بهدف القيام بعمليـــات توّغل بعد 

ات�ساع مدى الروؤية للجي�ص ال�سوري، 

الذي يفر�ص وجـــوداً ع�سكريًا كبرياً، 

لتحقيق  النخبـــة  قـــوات  وا�ستقدم 

اأف�سل النتائج، وبوقت ق�سري.

معركة  لتح�ســـري  جـــار  العمل 

انهيـــار  مـــن  �ستعّجـــل  قريبـــة 

املح�سورة  امل�سلحـــة  املجموعات 

يف بقعة �سيقة و�سعبة طبوغرافيًا، 

ما �سيجعلهم �سمن حلقة نار متتد 

مـــن الغوطة ال�رصقيـــة حتى حدود 

لبنان، وجتزم امل�ســـادر اأن معركة 

يربود �ستنتهـــي اإىل انت�سار �سخم 

�سيكـــون قا�سيـــًا علـــى امل�سلحني 

ورعاتهـــم، واإجنازاً كبـــرياً للجي�ص 

ال�ســـوري وحلفائه، بعدما يكون قد 

اأطبـــق بالكامل على كل امل�سلحني، 

و�سيطـــر علـــى املنطقـــة الوا�سعة 

جغرافيـــًا مـــن ريـــف دم�سق حتى 

وال�سمالية  ال�رصقيـــة  لبنان  حدود 

بطول مئات الكيلومرتات.

بهاء النابل�سي

الخناق يضيق على المسلحين 

»يبرود«.. الحسم لن يطول

الجيش السوري يعمد 
إلى عزل يبرود عن 

محيطها وقطع حبل 
الوريد إلى عرسال
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أسرار »الماجد« 
قد توصل 

ة الحريري
َ
ل
َ
إلى قت

ا�ستفاق اللبنانيون الأ�سبوع 

املا�سي علــــى خرب اعتقال 

و�سياراته  عبا�ــــص  نعيــــم 

املفخخة التي كادت توؤّدي 

اإىل كارثــــة دمويــــة لو قدِّر 

لهــــا اأن تنجح، لكن اجلي�ص 

اللبنــــاين كان باملر�ســــاد، 

و�سّجــــل اإجنازاً كبــــرياً من 

�سل�سلــــة اإجنــــازات �سابقة 

اعتقال  اأثناء  بداأت فعليــــًا 

والأ�رصار  املاجــــد،  ماجــــد 

عليهــــا  ح�سلــــت  التــــي 

املخابــــرات، حيث  مديرية 

تتهاوى  بــــداأت اخلاليــــات 

الأخــــرى،  تلــــو  الواحــــدة 

والقادم هــــو الأخطر، حيث 

املعلومــــات املتوافرة لدى 

ت�سري  املخبــــارات  مديرية 

اإىل �سلــــوع ماجــــد املاجد 

فرن�سوا  اللــــواء  باغتيــــال 

احلــــاج والنائب عن »تيار 

عيدو،  وليــــد  امل�ستقبــــل« 

فاإذا �سّحت هذه املعلومات 

عن  �سيرتكــــز  فالتحقيــــق 

اأو  ال�سيا�سيــــة  اجلهــــة 

الأمنيــــة؛ داخليــــة كانــــت 

تقف  التــــي  خارجيــــة،  اأو 

وراء هذيــــن الغتيالني، ما 

يــــوؤدي اإىل ك�ســــف �سل�سلة 

الغتيــــالت التــــي �سهدها 

لبنان، و�ســــوًل اإىل اغتيال 

الرئي�ــــص رفيــــق احلريري، 

فالــــراأي العــــام اللبنــــاين 

الــــذي ا�ستيقــــظ �ساكراً اهلل 

على  اللبناين  اجلي�ــــص  ثم 

جناتــــه من هــــذه الكارثة، 

املعلومات  اأمــــام  توّقــــف 

التــــي تتحّدث عــــن توّرط 

نعيم عبا�ص باغتيال اللواء 

والنائب  احلــــاج  فرن�ســــوا 

م�ستح�رصاً  عيــــدو،  وليــــد 

اأبــــو عد�ص،  اأحمد  �رصيــــط 

الن�رصة«  »جبهــــة  وتبّني 

لعمليــــة اغتيــــال الرئي�ص 

رفيــــق احلريــــري، �سائلني: 

اأين هو فــــرع املعلومات..؟ 

وما هو الرابــــط بني نعيم 

الـ13«  و»جمموعة  عبا�ص 

التي اعرتفت �سابقًا بتنفيذ 

رفيــــق  الرئي�ــــص  اغتيــــال 

العام  فالــــراأي  احلريــــري، 

اللبناين �سيتابع املّق�رصين 

املتورطني باغتيال الرئي�ص 

طالبني  احلريــــري،  رفيــــق 

�سمن ملف ي�سم عبا�ص اإىل 

املحكمة الدولية.

خالد الديركي
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.. وفي زمن الظلم ُولدت
.. وبع���د ع����رة اأ�شهر م���ن املخا�ض 

الأليم ُولدت حكومة يف لبنان، و�شط كثري 

من اللتبا�شات م���ن حيث عدالة التمثيل 

ملكون���ات املجتمع اللبناين، اأو من حيث 

اإمكاني���ة العرتا�ض، و�ش���وًل اإىل احلديث 

ع���ن اأكرث من »ُقطب���ة خمفية« اجتمعت 

يف بوتقة واحدة على امل�شتوى الإقليمي، 

اأدت اإىل اإنتاج حكومة متام �شالم الأوىل. 

ل �شك اأن الأطراف ال�شيا�شية الأ�شا�شية 

يف الب���الد قّدمت تن���ازلت متبادلة، لكن 

باأحجام متفاوتة وم�شك���وك باأ�شلها، اإل 

اأن امل�شكلة املركزية تكمن باأن التنازلت 

لي�شت بحج���م الت�شحيات على امل�شتوى 

الوطني، ولذل���ك ت�شعر �رائح اجتماعية 

اأنها تعرّ�ش���ت لظل���م ذوي القربى الذي 

ه���و »اأ�شد م�شا�شة عل���ى املرء من وقع 

احل�شام«، م���ا جعل الثقة تهتز يف م�شار 

الأداء، خ�شو�ش���ًا اأن التجربة مع الفريق 

املتناَزل ل�شاحله مل تكن يف يوم مب�ّرة، 

ومل يك���ن قد تطرف وك�ّر عن اأنيابه كما 

ه���و الي���وم، ومل يكن قد اخت���ار للوزارة 

�شخ�شي���ات تعي����ض احلقد كم���ا تتنف�ض 

الهواء.

وبالعقل:  امل�روع���ة،  الت�شاوؤلت  من 

هل ميكن من خالل ه���ذه احلكومة تبديد 

البيئ���ة احلا�شنة لالإره���اب الذي �رب 

لبنان واأوقع ال�شهداء واجلرحى باملئات، 

وهي البيئة امل�شوؤول ع���ن تكونها فريق 

له الأرجحي���ة العددي���ة والتقريرية يف 

احلكومة، وب���ات مبقدوره الآن وبالقانون 

املط���اط  تو�شيع دائرة حركت���ه الأمنية 

والق�شائية؟

قد يكون ال�شبب، ووف���ق »ال�رورات 

تبي���ح املحظورات«، القبول بتنازل كبري، 

كمثل الذي يتجرّع كاأ����ض ال�شم كي ينقذ 

عائلت���ه اأو بلده، لكن هل الواقع هو على 

هذا القدر من املاأ�شاوية؟!

تلك هي الأ�شئلة البديهية وال�شطحية 

يف حالن���ا اللبنانية، لأن ال�شئلة الكربى 

وعالم���ات ال�شتفهام يج���ب اإظهارها يف 

اأمكنة واأزمنة اأخ���رى، مطالب بتحديدها 

الطرف املقرر والذي منحه النا�ض عمياء 

الثق���ة بقدرت���ه على حت�شي���ل و�شيانة 

حقوقه���م وكرامتهم، وعدم خذلنهم حتت 

اأي ظرف اأو م�شلحة.

�شحي���ح اأنه ل يج���وز اأن تبقى البالد 

بال حكوم���ة اإىل اآج���ال، اإىل حني حلول 

اأجل الوطن، �شيما اأن املو�شوعات مو�شع 

ال�شتب���اك لن تتغ���ري اإن كان يف ق�شايا 

ال�ش����راع الإقليمي وال�شطف���اف القائم، 

اأو على م�شت���وى الروؤية يف قيامة الوطن 

وكيفية حمايته، لذلك يبقى الرهان على 

حكوم���ة  ُولدت يف زمن الظل���م، عمرها 

واأعمار  الطغ���اة..  كاأعم���ار  الفرتا�ش���ي 

الطغاة ق�شار.

يون�ض

من هم المقاتلون األجانب في »فتح اإلسالم«؟ 
وما هي أدوارهم؟ )4/1(

كث���رياً ما ُيحك���ى ع���ن م�شاركة 

مقاتل���ني اأجانب يف املعارك اجلارية 

يف بل���د ما غ���ري بلدانه���م الأ�شلية، 

على غرار م���ا هو حا�شل يف �شورية، 

حي���ث انخرطت كثري م���ن جن�شيات 

خمتلفة عربي���ة وغربية يف املعارك 

الدائرة �ش���ّد اجلي�ض العربي ال�شوري، 

وه���و ما �شبق اأن ح�ش���ل مع اجلي�ض 

اللبناين اأي�شًا خالل ت�شّديه يف خمّيم 

الإ�شالم«  البارد لتنظي���م »فتح  نهر 

الإرهاب���ي، والذي �ش���ّم مقاتلني غري 

لبناني���ني، ومتعّددي اجلن�شيات، فمن 

هم هوؤلء الأ�شخا�ض؟ وما هي اأدوارهم 

واأفعالهم؟ وملاذا اأتوا اإىل لبنان؟

ل بّد من تاأكيد جملة اأمور تك�ّشفت 

�شّحتها مع مرور الأّيام، وهي:

اأوًل: القا�ش���م امل�ش���رتك بني هوؤلء 

املن�شوين يف �شفوف »فتح الإ�شالم« 

حملهم للفكر املت�شّدد واملتطرّف، وهو 

ما ظه���ر ب�شكل جل���ي يف ممار�شاتهم 

الدينية والدنيوية، بعدما اعتنقوها، كّل 

من موقع���ه وبيئته، على اأيدي م�شايخ 

�شلفي���ني معظمه���م يحم���ل اجلن�شية 

املدر�ش���ة  اإىل  وينتم���ي  ال�شعودي���ة، 

الوّهابية التي �شّوهت تعاليم الإ�شالم.

حمل املظهر الديني لهوؤلء، النا�َض 

عل���ى ت�شديقه���م يف خطواتهم، فيما 

هو كان يف واقع احلال �شتاراً لتمرير 

خمّططاتهم وال�شيطرة امليدانية على 

الأر�ض لإقامة »دولتهم املنتظرة«.

اأغلبي���ة هوؤلء  ثانيًا: م���ا يجمع 

املقاتلني، هو اأنهم مطلوبون للعدالة، 

ارتكاباته���م  بفع���ل  بل���ده،  يف  كّل 

واأفعاله���م املتعار�شة مع الإن�شانية، 

ومتخرّجون م���ن ال�شجون اأكرث ت�شّدداً 

يف التماه���ي م���ع التط���رّف الديني 

الذي اكت�شب���وه يف حياتهم اخلا�شة، 

»فاأمريهم« الفل�شطيني الأردين �شاكر 

العب�شي اأم�شى يف ال�شجن يف �شورية 

اأربع �شنوات )2002 - 2005(.

ثالث���ًا: اعتاد ه���وؤلء على خو�ض 

القتال واملعارك احلربية يف غري بلد 

غري اأوطانه���م، كما هو حال العب�شي، 

الذي ح���ارب يف نيكاراغ���وا واليمن، 

وتدّرب يف ليبيا يف عهد نظام العقيد 

معّمر القّذايف.

رابعًا: بعدما ت�شّكلت نواة »فتح 

الإ�ش���الم« وانتقلت حت���ت مظلّة من 

ال�رّية التامة اإىل منطقة �شمال لبنان، 

واختلط���ت بالنا�ض ب�شكل عادي؛ من 

دون اإثارة الريب���ة وال�شكوك وتوليد 

الظنون، ُمنعت العنا�ر الأجنبية من 

الظهور ب���ني النا�ض وال�شرتاك معهم 

يف حياتهم ومعي�شتهم ومنا�شباتهم، 

واإحداث  اأمره���ا  افت�ش���اح  خ�شي���ة 

عالم���ات ا�شتفهام ور�ش���م ت�شاوؤلت 

ل���ن تاأتي على التنظي���م باخلري، بل 

ت�شع اجلميع حت���ت جمهر اأحاديث 

والأجهزة  النا�ض ومالحقة املخربين 

اأع���داد  ازدي���اد  اأّن  غ���ري  الأمني���ة، 

الأجانب والغرب���اء �رعان ما دفع 

بالتنظيم���ات الفل�شطينية املنت�رة 

يف املخّيمات الفل�شطينية اإىل مراقبة 

بعدما  ه���وؤلء، خ�شو�ش���ًا  حترّكات 

مل�شوا تغلغلهم بطريقة مريبة، وهذا 

ما اأّدى اإىل ح�ش���ول مواجهة طفيفة 

انتهت ب�شيطرة »فتح الإ�شالم« على 

كّل اأرجاء خمّيم نهر البارد.

خام�شًا: لقد اتبع »فتح الإ�شالم« 

اأ�شالي���ب قتالية حديث���ة، ف�شاًل عن 

اأّن الطريق���ة الت���ي مّت فيه���ا توزيع 

املقاتل���ني تن���ّم ع���ن وج���ود خربة 

ع�شكرية لدى العب�شي واآخرين، فكانت 

والقتحام،  للهجوم،  لديه جمموعات 

والإ�شناد، والتغطية، والن�شحاب.

�شاد�ش���ًا: حر����ض العب�شي خالل 

اإىل جمموع���ات  تق�شي���م عنا����ره 

وخالي���ا عل���ى وج���ود م���ا �شم���اه 

»ال�شت�شه���ادي« فيهم، اأّي النتحاري 

الدائم التاأّه���ب للمهّمات اخلطرة يف 

حلظ���ة حا�شمة، وهذا م���ا برز ب�شكل 

وا�ش���ح يف جمموعة الهج���وم، وهو 

ينّم عن رغبة عارم���ة باملوت دفاعًا 

عّما يعتقده �شحيحًا من وجهة نظره 

التكفريية.

�شابعًا: �شع���ارات »فتح الإ�شالم« 

تتاآل���ف اإىل ح���ّد كبري م���ع �شعارات 

�شواه���ا م���ن التنظيم���ات الإرهابية 

املتطلّع���ة اإىل ني���ل برك���ة تنظي���م 

تت���واَن عن  »القاع���دة«، وه���ي مل 

الدع���وة اإىل »حمارب���ة الطغيان يف 

الأمريكي  العراق« واملتمثل باجلي�ض 

بعد الإطاحة بالرئي�ض �شّدام ح�شني، 

والتطلّع اإىل »قت���ال اإ�رائيل«، وهو 

اأم���ر مل تقم ب���ه اأي جه���ة �شلفية اأو 

تكفريية؛ ل »القاعدة« ول متفرّعاته، 

ول تل���ك التي متّني نف�شها باأن تكون 

جناحًا تابع���ًا لهذا الأخري، بالإ�شافة 

نة«، وهو ال�شعار  اإىل »ن�رة اأهل ال�شُّ

الأك���رث حما�شة بني �شابقي���ه، وفيه 

العواطف  نزع���ة مذهبي���ة ت�شتث���ري 

جلذب اجلمهور و�شّد ع�شبه وانتباهه 

وال�شتئثار بت�شامنه.

ثامنًا: ح���اول العب�ش���ي الت�شّبه 

بتنظي���م »القاع���دة« م���ن حي���ث 

اعتم���اد الهيكلية ذاتها، وتوا�شل مع 

م�شوؤولني يف ه���ذا الأخري ارتقت اإىل 

م�شت���وى اإر�شال موفدي���ن �شعوديني 

اإليه، ُعرف منهم عبداهلل حمّمد اأحمد 

بي�ش���ي، وعبد الرحم���ن يحيى عبد 

العزيز اليحي���ى، وذلك بغية معرفة 

حقيقة تنظيم���ه ومدى جّديته، واأْخذ 

البيعة منه.

علي املو�شوي

حْرص العبسي على 
تسمية إحدى مجموعاته 
بـ»االستشهاديين« ينّم 
عن رغبة بالموت دفاعًا 
عّما يعتقده صحيحًا من 
وجهة نظره التكفيرية

لبنانيات
) العدد 299(  اجلمعة - 21 �شباط - 2014

اأبو ق�سورة الذي اأعلن »فتح الإ�سالم« مقتله يف حم�ص بعد »خروجه« من �سجون لبنان

زار وفد من حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شالمية يف لبنان 

�ريح القائد اجله���ادي الكبري عماد مغنية يف رو�ش���ة ال�شهيدين - بريوت، 

واألقى ال�شي���خ وليد العمري كلمة جاء فيها: جئنا لنقف بني �شهدائنا الأطهار 

وقفة نعتز بها اأمام العامل، ولنجدد العهد ل�شهدائنا الأبرارعلى اأن من�شي بخط 

اجلهاد واملقاومة حتى حترير الأر�ض واملقد�شات من براثن الحتالل.

كما و�شع الوفد اإكلياًل من الزهر على ال�ريح با�شم الأمني العام للحركة؛ 

ال�شيخ د. عبد النا�ر جربي، بعد قراءة �شورة الفاحتة عن اأرواح ال�شهداء.

وفد من حركة األمة ولقاء الجمعيات زار ضريح مغنية معزيًا: 

للتمسك بخط الجهاد والمقاومة 
حتى تحرير األرض والمقدسات

وفد حركة الأمة يقراأ الفاحتة اأمام �سريح ال�سهيد احلاج عماد مغنية
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n توريط
قال وزير جديد من �شقور 14 اآذار، اإن »حزب 

اهلل« وّرطنا يف هذه احلكومة، مع اأن فريق 8 

اآذار مل يكن مهزومًا.

n القاعدة الثالثية.. والبيان الوزاري
ل��ن ميار���س �ضغط��ه  اأن حزب��ًا كب��راً  ُعل��م 

عل��ى اأع�ض��اء جلن��ة �ضياغة البي��ان الوزاري 

لتمري��ر القاع��دة الثالثي��ة »اجلي���س وال�ضعب 

واملقاوم��ة«، ب��ل �ضيرتكها ل�ضياغ��ة بالغية 

تع���رّ ع��ن املعن��ى وامل�ضم��ون، وق��ال اأح��د 

م�ضوؤولي��ه: »خلينا منرر انتخاب��ات الرئا�ضة، 

وبعدها لكل حادث حديث«.

n ا�شتقالة قادة املحاور
تردد اأن عدداً من م�ش���وؤويل حماور طرابل�ض 

قّدم���وا ا�شتقالتهم اجلماعي���ة لزعيمهم بعد 

كالم قاله عنهم يف منزل���ه، وفيه: »ل قادة 

حم���اور بعد الي���وم، والأمر بالن�شب���ة اإلينا 

انتهى.. هك���ذا يريد ال�شيخ �شع���د احلريري.. 

روحوا لعندو اإذا ما عجبكن«.

n »تغطية الرئي�ض«
تردد اأن م�ضوؤواًل غر مدين يف ال�ضمال ميار�س 

اأعمال��ه العقاري��ة الكب��رة وه��و يف وظيفته 

الع�ضكرية بتغطية خا�ضة من رئي�ضه.

n رزق يف الواجهة؟
فوج���ئ بع����ض احلا�رين يف حف���ل ذكرى 

اغتيال احلريري، بعدم ح�شور اأي من اأبنائه 

من جهة، ومن���ح الوزير ال�شاب���ق الذي مّهد 

للمحكمة الدولي���ة �شارل رزق كلمة، فيما مل 

ُيعَط الذي���ن يعتربون اأنف�شهم يف مواقع اأهم 

»اجل�شت« نف�ش���ه، كما قال اأحد الذين ثارت 

حفيظتهم.

n مدير العدلية املقبل
يف ح��ال �رشعت حكوم��ة الرئي�س متام �ضالم 

يف م��لء ال�ضواغ��ر يف بع���س منا�ض��ب الفئة 

االأوىل، فاإنرّ االأ�ضماء املطروحة لتويل من�ضب 

مدي��ر ع��ام وزارة الع��دل ه��م الق�ض��اة: نبيل 

�ضاري، واأمين عويدات، وعماد قبالن.

n دكروب تراأ�ض معهد 
الدرو�ض الق�شائية

ع���نّي وزير الع���دل ال�شابق النقي���ب �شكيب 

قرطباوي قبل انتهاء وليت���ه القا�شية ندى 

دك���روب رئي�شة ملعهد الدرو����ض الق�شائية، 

خلفًا للقا�شي املتقاعد �شامي من�شور، وهي 

تراأ�ض الهيئة التهامية يف بريوت.

n اإرهابي »احل�شن« 
جزائري من »رومية«

بع��د �ضنة واأربعة اأ�ضه��ر تقريبًا على فراره من 

�ضج��ن رومية، ُقتل اجلزائري في�ضل اإ�ضماعيل 

احل�ض��ن  بل��دة  يف   )1981 )موالي��د  عقل��ي 

ال�ضورية، حي��ث كان يراأ�س جمموعة اإرهابية 

با�ض��م »جن��د ال�ض��ام«، وه��و كان ق��د اأوق��ف 

يف لبن��ان يف مل��فرّ تنظي��م »فت��ح االإ�ضالم«، 

وحتديداً اأح��داث نهر البارد، حيث كان يحمل 

ثالثة األقاب هي: اأبو �ضعيب اجلزائري، وح�ضن 

حمم��د كيالين، وب�ضام يعق��وب، واأ�ضاف لقبًا 

جديداً يف �ضورية هو: اأبو ح�ضني اجلزائري.

قــــال ـُ ي انفجاران إرهابيان في بئر حسن بوجه الحكومة الجديدة
م���رة جديدة تع���رتف »كتائب عب���داهلل عزام« 

التكفريية باإجرامها بحق النا�ض.. كل النا�ض.

هل اأتاكم خرب اأن التفجريين الإرهابيني الإجراميني 

الأخريين املتالزمني يف بئر ح�شن ا�شتهدفا من �شمن 

م���ا ا�شتهدفا »دار الأيت���ام الإ�شالمية«، ولي�ض فقط 

النا�ض العابري���ن اإىل اأ�شغالهم واأعمالهم �شعيًا وراء 

اللقمة احلالل.

رمب���ا �ش���ار �روري���ًا اأن ت�ش���األ فل�شطني هذه 

»الكتائ���ب«، والآن �شار بني اأي���دي الأجهزة الأمنية 

قياديون منها، كالفل�شطيني نعيم عبا�ض، والعر�شايل 

عمر الأطر����ض، واأبو طاقية احلجريي، الذي ا�شتهدفت 

�شواريخ من مزرعته يف خراج عر�شال بلدة البزالية 

على طريق بعلبك – حم�ض الدولية. 

مل���اذا تفعلون ذل���ك؟ وملاذا تري���دون اأن تقتلوا 

الزه���ر وال���ورد والأطف���ال والفتي���ة وال�شبايا يف 

ال�شاحية اجلنوبية الت���ي عجزت كل جحافل العدو 

»الإ�رائيلي« ع���ام 1982 عن الدخ���ول اإليها، كما 

عجزت كل اآلت املوت والدمار عام 2006 يف متوز - 

اآب عن زعزعة اإميانها مبواجهة هذه العدو، وانت�رت 

وهزمته؟

ه���ل �شمعتم بع����ض الأب���واق التكفريي���ة التي 

تدع���وا اإىل مقاتلة »ح���زب اهلل«؟ وهل �شاهدمت تلك 

»الأ�ش���وات« الت���ي ي�شمونها »معتدل���ة« وتدعو 

اإىل تفكي���ك تر�شانة املقاوم���ة؟ وكاأن العدو مل يدمر 

طائرات ا�شطول امليدل اي�شت عام 1968 وهي راب�شة 

عل���ى اأر�ض مطار بريوت ال���دويل، وكاأنها مل ترتكب 

عام 1949 جمزرة حول الت���ي ا�شت�شهد فيه اأكرث من 

مئة مواطن، دون اأن تكون هناك مقاومة و�شالح.

لي�ض خافيًا باأي حال حجم اخلطر الذي تواجهه 

الت�شكي���الت الإرهابي���ة ل�»القاع���دة« و�شواها يف 

�شوري���ة، وهي يف حالة الحت�ش���ار ال�شديد يف ريف 

دم�ش���ق والقلمون وحم����ض، وبالتايل ف���اإن البديل 

الوحيد املتاح اأمام الآلف املهزومة من كل اجلن�شيات 

العربية والأجنبية، بالإ�شافة طبعًا اإىل ال�شورية، هو 

ه���ذا البلد ال�شغري، الذي ميك���ن القول عنه اإنه لي�ض 

غريبًا عن ه���وؤلء امل�شلحني التكفرييني والإرهابيني 

الذين بنى لهم »تيار امل�شتقبل« وامتداداته يف »14 

اآذار« الأ�ش�ض، مبزاعم مواجهة »حزب اهلل«.

هل تذكرون حليب اأطفال وبطانيات عقاب �شقر؟

ه���ل تذكرون �شعار الع���ودة اإىل لبنان عن طريق 

مطار دم�شق؟

وهل تذكرون �شعار »ف�ليحكم الإخوان«؟ وغريها 

الكثري من ال�شعارات..

ل نفت���ح جرحًا، لكن ُنذّكر - اإن نفعت الذكرى - 

ون�شي���ف اأنه منذ ب�شع �شنوات وم���ا بعدها، اأطلقت 

»كتائ���ب عبداهلل عزام« �شواري���خ باجتاه فل�شطني 

املحتلة، لكنها مل تخد�ض زهرة، حتى ل نقول جداراً.

يف احلقيقة، فاإنه بالإ�شافة اإىل ا�شتهداف النا�ض، 

ف���اإن هذي���ن النفجارين الإرهابيني هم���ا ا�شتهداف 

للحكوم���ة اللبناني���ة اجلدي���دة، الت���ي �شيكون يف 

مقدم���ة اأولوياتها مكافحة الإره���اب؛ وفقًا حلاجات 

اللبنانيني، ووفقًا للمتطلبات الدولية والإقليمية.

اإذن، يف وج���ه من وج���وه التفجريين الإرهابيني 

هناك ق���رار م���ن »القاع���دة« مبواجه���ة احلكومة 

اجلديدة، ما يعن���ي بب�شاطة، ول�رورات وطنية، اأنه 

لي�ض م�شموحًا لهذه احلكوم���ة الدخول يف متاهات 

النقا�ش���ات العقيمة ح���ول �ش���الح املقاومة وخلق 

�روخ وانق�شامات داخلية.. اإنها حلظة التحدي التي 

توفر الثقة احلقيقية ل�»احلكومة ال�شالمية«.

اأحمد �شحادة

بع���د نح���و ث���الث �شن���وات من 

انفجر  ال���ذي  املذهبي،  التحري����ض 

اقتتاًل عبثي���ًا يف طرابل�ض، وكاد اأن 

ينتقل اإىل �شي���دا واجلنوب وعر�شال 

و�شواها، لو مل يقتلع اجلي�ض اللبناين 

»ظاهرة الأ�شري« يف عربا، ولول دور 

الذي مار�ش���ه »حزب اهلل«  التهدئة 

للت�شدي  البق���اع  منطقة  وع�شائ���ر 

الت���ي بداأت تته���دد العي�ض  للفتنة 

الواحد بني الأهايل، فجاأة اأ�شقط تيار 

»امل�شتقبل« احلرم عن امل�شاركة يف 

حكومة واحدة مع »حزب ال�شالح«، 

ال�روط   وبالتايل �شقطت مع���ه كل 

التي كان و�شعه���ا »التيار الأزرق« 

للقبول يف امل�شارك���ة يف »حكومة 

جامعة«، واأبرزها: ان�شحاب مقاتلي 

»ح���زب اهلل« من �شوري���ة، وت�شليم 

اللبناني���ة،  الدول���ة  اإىل  �شالح���ه 

واملتهم���ني باغتي���ال الرئي�ض رفيق 

احلريري اإىل الق�شاء الدويل.

ل �ش���ك اأن هن���اك اإيجابية مهمة 

من خالل خف����ض »امل�شتقبل« �شقف 

مطالبه، فجلو�ض الأخ�شام على طاولة 

م�شرتكة ي�شهم حتمًا يف التخفيف من 

الحتقان، وي�شاعد على �شبط الو�شع 

الأمن���ي، خ�شو�شًا اأن ال���وزارات التي 

والق�شائي  الأمن���ي  ال�شاأن���نْي  تعنى 

اأُ�شن���دت اإىل »امل�شتقب���ل«، وعل���ى 

الأقل هو ق���ادر على �شبط امل�شلحني 

واأ�شحاب »اخلطب النارية« التابعني 

ل���ه، وه���ذا الأم���ر �شيحد قطع���ًا من 

�شبه  ويجعلهم  »التكفرييني«  ن�شاط 

معزولني يف حال اأقدموا على فتح اأي 

ا�شتباك مع  اأي طرف، وبالتايل ت�شهل 

عملية �شبطهم ومكافحتهم، ل �شيما 

ال�شالمي���ة« و�شعت  اأن »احلكوم���ة 

بدورها م�شاأل���ة »مكافحة الإرهاب« 

يف �شلم اأولوياتها.

هنا يكمن ال�شب���ب الرئي�ض الذي 

دفع »حزب اهلل« اإىل تقدمي التنازلت 

لت�شهي���ل احلكوم���ة، بح�شب م�شادر 

عليمة، الأمر الذي اأدى اإىل »مواجهة« 

احلزب مع جمه���وره وقاعدته للمرة 

الأوىل، لكنها لي�شت املرة الأوىل الذي 

يقدم فيها التنازلت درءاً للفنت؛ منذ 

الرباعي« يف  دخوله يف »احلل���ف 

انتخاب���ات 2005، ث���م موافقته على 

»ت�شوية الدوحة« يف العام 2008.

اإذاً، يب���دو اأن م�شاأل���ة مكافح���ة 

اأولوي���ات  كاأوىل  تاأت���ي  الإره���اب 

املقاومة راهنًا، يف �شوء املعلومات 

التي حتدث���ت عن ت�شل���ل اأعداد من 

عنا����ر املجموع���ات امل�شلحة يف 

�شورية اإىل بع�ض املناطق اللبنانية، 

كعر�ش���ال و�شواه���ا، بعدم���ا متكن 

اجلي�ض ال�شوري م���ن اإحكام احل�شار 

عل���ى تل���ك املجموع���ات يف يربود 

ورنكو����ض وع�شال ال���ورد يف ال�شطر 

الث���اين من احل���دود، وبالتايل لي�ض 

م���ن امل�شتبعد اأن تنتق���ل املواجهة 

مع الإره���اب اإىل الداخ���ل اللبناين، 

وهذا الأمر يتطل���ب اإجماعًا لبنانيًا، 

وقد تك���ون »مكافحة الإرهاب« هي 

ال�شبب الأ�شا�ض لولدة هذه احلكومة.

لك���ن ه���ل اقنت���ع »امل�شتقبل« 

ورعاته الإقلميون بوجوب الكف عن 

مراهنات كهذه، وبالتايل مد اليد اإىل 

الآخ���ر، اأم اأن م�شاركته يف احلكومة 

جمرد اإعادة متو�ش���ع موؤقت متهيداً 

لت�شعيد ما؟ ..واإن غداً لناطره قريب.

ح�شان احل�شن

) العدد 299(  اجلمعة - 21 �شباط - 2014

�سيارة حمرتقة جراء النفجار الذي وقع يف بئر ح�سن                                   )اأ.ف.ب.(

ل "حزب الله" والدة الحكومة؟
ّ

لماذا سه
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الوزير بو صعب: محاربة اإلرهاب تفرض االستقرار في لبنان
تحت الضوء

هل الحكومة 
ميثاقية؟

لي�س يل من مالحظات 

حول احلكومة اجلديدة، ففي 

النتيجة هي نتيجة ت�سوية، 

ويف الت�سوية يفرت�س تقدمي 

تنازلت من جميع الأطراف.. 

لكن اأت�ساءل اإن كانت هذه 

احلكومة ميثاقية فعاًل؟

هنا ميكن اجلزم بعدم 

ميثاقيتها، فمادام التمثيل 

فيها مّت على اأ�سا�س طائفي، 

فثمة طوائف حلقها احليف 

واجلور والظلم والغنب.

لقد كان لالأقليات 

التي لها مقعهد نيابي 

واحد، وزير يف احلكومة 

»ال�سالمية« اأُخذ من 

احل�سة الأرمنية التي 

ُيفرت�س اأن متثَّل بوزيرين، 

خ�سو�سًا اأن لها �ستة 

مقاعد نيابية، وهي كانت 

متثَّل دائمًا يف ال�سابق على 

هذا الأ�سا�س، با�ستثناء 

احلكومة التي �سكلها 

الرئي�س الراحل رفيق 

احلريري بعد انتخابات 

العام 1996، وُمثِّل فيها 

الإجنيليون ب�سخ�س النائب 

الراحل با�سل فليحان، على 

ح�ساب الأرمن يومها، الذين 

كان لهم وزير واحد، رغم اأن 

احلكومة كانت ثالثينية.

وهنا ميكن اعتبار هذه 

احلكومة اأقل متثياًل لالأرمن، 

ومادام الأقليات الذين 

لهم مقعد نيابي واحد، 

ملاذا مل ميثل الإجنليون 

الذين يت�ساوون نيابيًا مع 

الأقليات؟

وملاذا مل ميثل العلويون 

الذين لهم مقعدان نيابيان، 

بهذه احلكومة، اأي �سعف 

الأقليات؟

ثمة �سوؤال اأخري يف 

املجال احلكومي وهو: 

ما هي احلكمة من وجود 

الوزيرين مي�سال فرعون 

ونبيل دو فريج يف حكومة 

واحدة؟ 

ناأمل اأن ينجح وزير 

ال�سباب والريا�سة مع بلدية 

بريوت يف تطوير ميدان 

�سباق اخليل، بتوفري حديقة 

فيها متاَر�س ريا�سة امل�سي 

اأو اجلري، اأو اإيجاد حلبة ما 

�سبيهة بـ»الفورميال وان«!

�أحمد

جريـــدة »الثبـــات« التقـــت وزير 

الرتبية اإليا�س بو �سعب، واحلوار تناول 

اآفاق ت�سكيل حكومة امل�سلحة الوطنية، 

واآفق التوافق املحلي - الدويل، و�سوؤون 

وزارته، واإليكم اأبرز ما جاء:

�سخ�سية »بـــو �سعب« قادرة على 

تقريـــب امل�سافات، ا�ستطاعت اأن جتمع 

دارته يف الرابيـــة رئي�س تكّتل التغيري 

والإ�سالح النائب مي�سال عون بالرئي�س 

اأمـــن اجلميل مع طلـــب الأخري بلقاء 

الأول، اإثـــر القطيعة التي ح�سلت بعيد 

اغتيال النائـــب بيار اجلميل، يرّد على 

اإطالق بع�ـــس الإعالم ت�سميـــة الوزير 

»العومي« خللفيته القومية واأن�سطته 

�سمن التيار الوطني احلر بالقول موؤكداً: 

»كنت مـــن موؤيدي احلالة العونية منذ 

انطالقتها يف العـــام 1989، �سحيح اأّن 

بيئة البيت كما العائلة وبلدتي �سهور 

�سوير من املوؤيدين لفكر احلزب ال�سوري 

القومي الجتماعي، لكنني يومًا مل اأكن 

من�سويـــًا فيه، ول يف اأّي حزب اآخر، ما 

ي�ســـري اإليه الإعالم مـــن اأين »عوميًا« 

جاء من خـــالل خلفيتـــي »القومية« 

والنا�سطة �سمن احلالة العونية، وهذا 

الأمـــر بداأ يف انتخابـــات بلدية �سهور 

ال�سويـــر، واحلالـــة العونيـــة امتازت 

يف العام 1989 اأنهـــا ا�ستطاعت جذب 

اللبنانين بكافة توجهاتها، و�سخ�سيًا 

�سعدت اإىل ق�رص بعبدا يف العام 1989 

لتاأييـــد العماد مي�سال عـــون وقتذاك، 

لأّنه كان ميثل وما يزال الرجل النظيف 

الداعم للدولـــة وموؤ�س�ساتها، وكان يف 

حينها يوؤيد حل امليلي�سيات«. 

يلفـــت بـــو �سعـــب اإىل اأن م�سرية 

تاأييده للعماد عـــون والتكّتل والتيار 

تعـــود ل�سنـــوات، »رغم كـــوين ل�ست 

نا�سطـــًا حزبيًا �سمن التيـــار الوطني 

احلـــرّ، ولكننـــي اأعمل �سمـــن دائرته 

الوطنية الأ�سمل«.

وعـــن اختياره وزيراً للرتبية، يقول 

بو �سعـــب: »التوزيع الطائفي وحاجة 

التكّتـــل لأرثوذك�ســـي يف هذا املن�سب 

والتوزير  ل�سخ�ســـي،  الختيار  اأوقعت 

جاء لإملامي ومعرفتي بقطاع الرتبية، 

فاجلرنال عون يعرف خربتي الوا�سعة 

يف حقلـــي الرتبية والتعليـــم، ويريد 

ا�ستثمارها �سمـــن وزارة الرتبية، واأنا 

اأ�سكره علـــى الثقة التـــي اأولها بي، 

اإنها بالفعـــل م�سوؤولية كبرية اأحتملّها 

بكّل حمبة وثقة، وهـــي جتعلني اأفّكر 

اأّنـــه يجب اأن ل اأنـــام لأكون على قدر 

هـــذه امل�سوؤولية، لأّن قرار العماد عون 

بت�سليـــم وزارة الرتبيـــة لإليا�ـــس بو 

�سعب يفر�ـــس عليـــك األّ تخذله واأل 

تخذل جمهور التكّتل، واإن �ساء اهلل لن 

اأ�سمح لالأعداء اأو الأخ�سام ال�سيا�سين 

بـــاأن ينتقدوننا، و�سنثبـــت اأّن وزارتنا 

هي يف خدمة كّل اللبنانين«.

بـــو �سعـــب: »اإنها فرتة  وي�سيف 

ق�سرية، ل نتمنى اأن تبقى وزارتنا اأكرث 

مـــن ثالثه اأ�سهر وكحـــّد اأق�سى خم�سة 

اأ�سهـــر؛ اإىل حـــن اإمتـــام ال�ستحقاق 

الرئا�سي وانتخاب رئي�س للجمهورية«.

�لو�قعية

وعن مقـــدور بو �سعـــب اأن يفعله 

بحكومة لن يتجاوز عمرها عدة اأ�سهر، 

يقول: »لنكـــن واقعين، بفرتة ق�سرية 

ل ميكنك اجرتاح املعجزات، لكن هناك 

م�سائل عديدة عالقة يف وزارة الرتبية 

قـــرارات حللحلتها،  اتخاذ  بالإمـــكان 

منها ما يتعلق بو�سع الأ�ساتذة ب�سكل 

خا�ـــس، ومنها ما يتعلـــق باملناهج، 

وكثـــري من الأمور منجـــزة واخلالفات 

حولهـــا بالإمكان جتاوزهـــا، وهذا ما 

�ساأ�سعى بكل قـــواي فعله، بكّل اأمانة، 

اأّن الق�سيـــة تتعلـــق ب�سوؤون  �سيمـــا 

الأ�ساتـــذة واأثره على الطالب، وي�سيف 

بو �سعـــب: »ل اأ�ستطيع �سحب »الزير 

من البـــري« باأربعة اأو خم�ســـة اأ�سهر، 

العقد  ولكني عـــازم علـــى حلحلـــة 

املختلفة، وبعـــد ال�ستحقاق الرئا�سي 

لن اأحرد مـــن عدم اإعادة توزيري، لأين 

ل�ست طاحمـــًا بجـــاه اأو من�سب، وما 

اأفعله اأقـــوم به بطيبـــة خاطر حلبي 

لوطني، و�سخ�سيًا �ساأ�ستمر يف خدمة 

وطنـــي من خالل هـــذا التكّتل الوطني 

والتيار الوطني احلرّ«.

وماذا عن التفـــاق ال�سيا�سي الذي 

بداأت مالحمه يف ت�سكيل حكومة الوفاق 

الوطني، اأو الهدنة.. هل �سين�سحب على 

ال�ستحقاق الرئا�سي؟ يتوقع بو �سعب 

اأّن اتفاق الكبار وم�سعى العماد مي�سال 

عون بتقريب امل�سافات بن اأمن عام 

حزب اهلل ال�سيد ن�ـــرصاهلل وزعيم تيار 

امل�ستقبل النائـــب �سعد احلريري على 

باقي ال�ستحقاقات الد�ستورية.

�لإرهاب �أولوية

يعترب بو �سعب اأّن الو�سع اللبناين 

متجـــه اإىل مزيد من احللحلـــة، براأيه 

التفاق بـــن اللبنانين �سي�سمل كافة 

ال�ستحقاقات الآتية اإىل لبنان، بدءاً من 

ا�ستحقاق رئا�ســـة اجلمهورية وانتهاء 

بانتخابـــات النيابية، نقاطعه لن�ساأله 

عن اإمكانيـــة ت�سكيل حمادل كربى يف 

ظّل تقارب حزب اهلل وامل�ستقبل والتيار 

الوطني احلر؟ يجيبنا بو �سعب: »لي�س 

بال�رصورة ت�سكيل حمادل انتخابية، قد 

ُيعمد على تغيـــري قانون النتخابات، 

ولعلنـــا نتّجه لإ�ســـدار قانون ن�سبي 

يريد جميع الأفرقاء ال�سيا�سين«.

الإقليمـــي  ال�ســـاأن  عـــن  ومـــاذا 

وانعكا�ساتـــه على لبنـــان، هل �سلمت 

اأمـــريكا باأن يكـــون لبنان بلـــداً لي�س 

خا�سعًا لنفوذهـــا، وهل �ستتخلى عن 

حلفائها بهذه ال�سهولة ل�سالح تنامي 

النفـــوذ الرو�سي - الإيـــراين واملحور 

الـــذي يقابلهـــا، يرّد بـــو �سعب »يف 

ال�سيا�سة هناك اإعادة متو�سع لأمريكا 

يف املنطقة، وقد يكون هناك تفاهمات 

بينهـــم والرو�س والأولويـــة اليوم يف 

العامل باتت موجهة ملحاربة الإرهاب 

الـــدويل الـــذي ي�رصّ بالطرفـــن، وهذا 

املوقف يجمع الفريقن واأوروبا �سمنًا 

كما كافة دول العامل«.

نفط �ملتو�سط

براأي بو �سعب، البلدان بحاجة اإىل 

ا�ستقرار لبنـــان ل�ستخراج نفط البحر 

الأبي�ـــس املتو�ســـط، وهـــي بالن�سبة 

للجميـــع وللبنانين حاجـــة وطنية 

وم�سلحـــة قوميـــة كبـــرية لإنعا�ـــس 

والأمريكيـــن  وللرو�ـــس  اقت�سادنـــا، 

م�سالح يف ذلـــك، ن�ساأله عن اإمكانية 

العرقلة مـــن قبل »اإ�رصائيل«؟ يجيبنا 

بو �سعـــب: »نفط اإ�رصائيـــل ل يكفي 

متطلبات ال�سوق العاملي، وهم بحاجة 

اإىل نفط البحـــر املتو�سط، ولبنان فيه 

اأكـــرث تلك الكميـــات، وبالتايل العامل 

استقرار لبنان
مصلحة دولية

الستخراج النفط 

القلب،  مـــن  وقريب  ديناميكي 

ميزتـــي  جتمـــع  و�سخ�سيتـــه 

»التكنوقراط« امللّمة بالتفا�سيل، 

والقيـــم الوطنيـــة التـــي تتحلى 

اإعالمي  اإجمـــاع  عائلتـــه..  بهـــا 

علـــى اعتبـــاره الرجـــل املنا�سب 

يف املـــكان املنا�ســـب، و�سعـــور 

برهبة امل�سوؤوليـــة الواعدة، �سيما 

اأمانة تكّتـــل التغيري  اأّنه يحمـــل 

والإ�ســـالح والتيـــار الوطني احلرّ 

والعماد مي�سال عون..
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الوزير بو صعب: محاربة اإلرهاب تفرض االستقرار في لبنان
القت�سادي يف ا�ستقرار، بلدنا �سي�سبح يومًا بعد 

يوم حاجة الدول كافة، ونعلم جيداً اأّن القت�ساد 

يف العامل هو وراء كثري من احلروب اأو التهدئة«.

لبنان ودبي

يرف�س بو �سعب اعتبــــار نه�سة دبي وبع�س 

الــــدول اخلليجية اأّنها جاءت وراء تدهور وتراجع 

دور لبنــــان، »لي�ســــت بهــــذه الأمــــور والب�ساطة 

باإمــــكان تف�سري ظاهرة تطور دبي، لي�س �سحيحًا 

اأّن اخلليــــج ازدهــــر لأّن لبنــــان »ِخــــرب«، وهل 

كافــــة دول اخلليــــج تعــــرف ازدهار دبــــي، وهل 

البحريــــن مثل قطر، وقطر مثــــل دبي، ودبي مثل 

ال�سعودية.. هنــــاك قيادات امتلكت روؤية واتخذت 

قرارات جريئة وكانت متلــــك التمويل وال�ستقرار 

ال�سيا�ســــي، فح�سدت ما زرعته، �ساألناه عن ف�سل 

اللبنانين يف ذلك؟ يــــرّد: »اأن حتب بلدك �سيء، 

وت�سخيم الأمور �ســــيء اآخر، للبنانين دور هام، 

ولكــــن هنــــاك 100 جالية يف دبــــي، وكّل جالية 

تتحدث عن نف�سها اأنهــــا بنت دبي، ويف النهاية 

هناك �سيا�ســــات وحكومة وانفتاح وخطة جريئة 

هي وراء عوامــــل نه�سة دبي.. ووجود اللبنانين 

يف كّل دول اخلليــــج اإثبــــات لوجــــود معطيات 

مو�سوعية اأخــــرى، فاللبنانيــــون موجودون يف 

الأردن علــــى �سبيل املثــــال، ويف بلدان خليجية 

اأخرى، ومل نلحظ يف هذه البلدان الزدهار نف�سه 

الذي تعي�سه دبي«.

وهل الظروف اليوم باإمكانها اإعادة لبنان اإىل 

عزّه تربويًا وتعليميًا؟ يقول بو �سعب: »حاليًا 

لدينا م�ســـاكل كثرية يف قطاع التعليم، والكالم 

هنـــا ل يطال العن�رص الب�رصي، نحن نتحدث عن 

قطاع كْهل يجب اإعـــادة بث احلياة فيه، ويجب 

تطويـــره ليواكب الع�رص الـــذي نحن فيه.. وهذا 

الأمر لن يكون با�ستمرار املح�سوبات ال�سيا�سية، 

وجامعتنـــا الوطنية و�سعها اليوم مذٍر كما هي 

حـــال اأي�سًا املدار�س الر�سميـــة.. ووزارة الرتبية 

عرفت وزراء واأ�سخا�ســـًا اأ�سحاب روؤية، وهناك 

روؤى ذكية ون�سيطة، ولكن الو�سع العام يف البلد 

مل ي�ساعد كثرياً بال�سري بها، �سخ�سيًا ل�ست اآتيًا 

لأقـــول اكت�سفت »البارود«، ولكن بجانبي تكّتل 

كبـــري وعندما �ساأطالب بت�سحيـــح اأو تنفيذ اأي 

اأمر اأعرف �سمنًا اأّن بجانبي تكتاًل كبرياً و�رص�سًا 

خلفي، وعندما نتفاهم مـــع الأفرقاء ال�سيا�سن 

اأعلـــم اأي�ســـًا اأننا نبنـــي تفاهمـــات قوية بن 

اللبنانين.. وهذا هو الأمل الذي يراودين يف هذا 

املجال باأين �ساأ�ستطيـــع تنفيذ بع�س املطالب 

املحقّة يف وزارة الرتبية«.

ينهي بـــو �سعب كالمه جلريـــدة »الثبات« 

باأّن الأجواء الإيجابيـــة بن املتخا�سمن اأم�س 

تتبـــدّد مع الأيام، »هناك اأمل جدي باإنقاذ البلد 

من املهوار، وكان لفتًا كالم الوزير ريفي تاأييده 

حماربة الإرهاب يف جمل�س الوزراء، لأّن م�ساألة 

حماربته بو�سع خطـــة وجلنة بخ�سو�سه، بات 

م�ساألة دولية ملّحـــة، والأمر مل يعد مزحة كما 

و�سفها ريفي داخل جمل�س الوزراء«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

ل الوزارة.. ووضع البيان الوزاري
َّ

السيد نصرالله شك
كلمة �ساملة بامتيـــاز يف ذكرى ال�سهداء 

القادة، ارت�سمـــت خاللها البالغـــة العفوية 

لدى ال�سيد ح�سن ن�ـــرصاهلل من بداية الكالم 

حتى م�سك اخلتام، وحقـــه اأن يرتدد اإىل حد 

التلعثم عند حماولته اإعطاء ت�سمية حلكومة 

ل اأر�ست الثامن من اآذار ول الرابع ع�رص منه، 

ول �رصائـــح وا�سعة من ال�سعب، وترك للنا�س 

اإعطاءها ت�سمية ثم قال: »فلنعتربها حكومة 

امل�سلحة الوطنية، اإمنا من منطلق واحد، اأنها 

لي�ســـت حكومة وحدة وطنيـــة، لكن البلد مل 

يعد يحتمل البقاء بـــال حكومة، اأي حكومة، 

لأننا على اأبواب ا�ستحقـــاق رئا�سي داهم«، 

واأ�ســـاف: قد يكون من ح�سنات هذه احلكومة 

اأنها »نافـــرة« والنفور منها قد ي�سجع على 

ح�سول النتخابـــات الرئا�سية يف موعدها، 

وُتعترب بحكم امل�ستقيلة حكمًا.

هـــذه احلكومة كان ميكن لهـــا اأن تت�سكل 

منـــذ ت�سعة اأ�سهر، مادام بع�ـــس من ان�سموا 

اإليها كان من اأبرز �رصوطهم التي ل م�ساومة 

فيهـــا، ان�سحـــاب »حزب اهلل« مـــن �سورية، 

ومع ذلـــك »تـــوّزروا« ومل ين�سحب احلزب، 

ول ال�سيد ن�رصاهلل �سحـــب التزامه مبحاربة 

التكفري الزاحف قبل و�سولـــه اإىل كل مدينة 

وقرية وبيـــت يف لبنان، ورغـــم عدم رف�سه 

حلريـــة »التكفري الفكري«، لكـــن ال�سيد يف 

جولته »البانورامية« على ثقافة هذا النوع 

من التكفري، قد يكـــون فاجاأ البع�س من غري 

املطلعـــن على مـــا ي�سمى الفكـــر اجلهادي 

»احلديث«، باأن تدمـــري كل م�سجد وكني�سة 

ومنزل و�رصيح، واأن قتـــل النا�س، مبن فيهم 

العجزة والن�ساء والأطفـــال، ومن اأي دين اأو 

مذهب كانـــوا، كلها اأر�ســـدة وقيمة م�سافة 

لل�سعود اإىل اجلنة، ومتى باتت ثقافة التدمري 

والقتـــل والتنكيـــل و�سائل وغايـــات لفئات 

�سيطانية موتورة، فحق »ال�سيد« و�سواه من 

الروؤيوين الكبار يف هذا الوطن اأن ي�ستعيذوا 

باهلل مـــن ال�سيطان الرجيـــم ال�ساكن اأدمغة 

الوا�سعن  والقلـــوب  الأدمغة  اأكلـــة  وقلوب 

لبنان، كل لبنان، علـــى لئحة النتظار بعد 

�سورية.

كمــــا اأن ال�سيــــد يف كلمتــــه، وبب�سع 

كلمات، وّفر على اللجنة املرتقبة لإعداد 

البيان الــــوزاري، الذي كان اأي�سًا من اأحد 

�رصوط بع�س »امل�ستوزرين« �سطب بند 

واملقاومة«  وال�سعــــب  اجلي�س  »ثالثية 

منه، واأراحهــــم من عناء التالعب باللغة 

العربية ل�ستنباط عبــــارة بديلة، واأ�سار 

اإىل اأن هــــذه احلكومــــة عمرهــــا ب�سعة 

اأ�سهــــر، واأن مهمتهــــا – م�ستنــــداً اإىل ما 

�رصح بــــه رئي�سها – تقت�رص على بندين 

الرئا�سية يف  اإجراء النتخابــــات  اثنن: 

موعدهــــا، ومكافحة العنــــف والإرهاب، 

وكاأنــــه بذلك قارب الواقعية كعادته، من 

منطلق اأن عمــــر احلكومة »غري حرزان« 

ليت�سمــــن بيانها »العــــدو الإ�رصائيلي« 

ومو�سوع  الدفاعية«  و»ال�سرتاتيجيــــة 

املقاومــــة، وبالتــــايل ل داعــــي نهائيًا 

للخالف على بيــــان وزاري غري مطلوب 

من حكومة ق�سرية العمر اأن تغرق نف�سها 

فيــــه، طاملــــا اأن لبنان علــــى امل�ستوى 

ال�سيا�سي خمتلف علــــى تعريف العدو، 

وطاملا اأن نظام الأ�سد براأي الفريق الآخر 

هو الأخطر علــــى لبنان من »اإ�رصائيل«! 

ثم اإن هــــذا البند وباأي �سيغــــة ُكتب اأو 

�سطب فلن يغري �سيئــــًا بو�سع املقاومة 

وال�سرتاتيجي وامليــــداين، ول  الفكــــري 

بالقواعد ال�سعبيــــة املليونية من اأن�سار 

ال�سيد وحلفائه يف مواجهة من �سعبيتهم 

حمولة ب�سعة با�سات..

ابت�سامــــات ال�سيد التــــي تكررت عند 

رغبته بعدم ت�سمية بع�ــــس املناطق اأو 

الأ�سخا�ــــس، كانت ببالغــــة كالمه، لأنه 

�سيد »جمتمع مقاومة«، يتحدث عن فئة 

على  ومفرو�سة  »مقاومة ملجتمعهــــا« 

بيئتهــــا بقوة ال�ســــالح امليلي�سيوي، يف 

زواريب واأزقة، وهنا تكمن الهوة الكبرية 

بن اللبنانين:

طرفــــان لبنانيان يقاتالن يف �سورية، 

الأول تــــوّرط قبــــل اأن تتحــــول الأزمــــة 

ال�سوريــــة اإىل نــــزاع ع�سكــــري، وفتــــح 

مع�سكــــرات التدريب وا�ستــــورد مقاتلن 

و�سّدر مقاتلــــن، و�رصع احلدود وعار�س 

دخــــول اجلي�ــــس ل�سبطها حتــــت ذريعة 

لعتبارات  والثــــاين  والن�ــــرصة،  اجلهاد 

تتعلــــق مبو�ســــوع لبنانيــــي الق�ســــري 

وحمايــــة مقامات دينيــــة وحماربة ما 

يعتربه اإرهابًا تكفرييًا ترتعد دول الغرب 

منه، فكيف عندما يكون على احلدود مع 

لبنــــان، ويهدد ويكفر ويهــــدر دم اأي اآخر 

�سواء كان �سنيًا اأو �سيعيًا اأو م�سيحيًا اأو 

درزيًا لأنه بنظره »اآخر«؟

لعل يف حديث ال�سيــــد عن احلكومة 

اأحاطت  التــــي  الظروف  وتغا�سيه عــــن 

بت�سكيلها، وكلمة ال�ــــرص الأمريكية التي 

ُمرّرت اإىل ال�سعودية، واملوقف الإيجابي 

املفاجــــئ للرئي�س �سعد احلريري، والذي 

اأزعــــج اأقــــرب املقربــــن اإليــــه وبع�س 

احللفاء، يدعونا اإىل ا�ستمرار اخلوف على 

ال�سارع اللبنــــاين وال�سني ب�سكل خا�س 

ونت�ساءل: عندما يغدو الرئي�س احلريري 

قــــادراً عرب وزرائه الدخــــول يف حكومة، 

وغــــري قادر هو ووزراوؤه اأو نوابه الدخول 

اإىل مناطق و�سوارع كانت حم�سوبة عليه 

�سيا�سيــــًا و�سعبيًا، وباتــــت الكلمة فيها 

لزعماء زواريــــب حتركهم اأموال خليجية 

تتعــــارك بهم على اأر�س لبنان، رغمًا عن 

اأنف البيئة اللبنانية التي لي�ست حا�سنة 

لهــــم بر�ساهــــا، يتبن لنــــا الفارق يف 

ثقافــــة املواطنة بن »جمتمع مقاومة« 

يحت�سن اأهله ونا�سه وميد يده لل�رصكاء 

يف الوطن، وبن �رصذمة مقاومة ملجتمع 

ل حول لــــه ول قوة اإل بــــاهلل، والرحمة 

وال�ســــالم على �رصاكة وطنيــــة مع اأمراء 

دولة اخلالفة..

�أمني �أبو ر��سد

»السيد« في جولته 
»البانورامية« على أنواع 

ثقافة التكفير فاجأ 
البعض من غير المطلعين 

على ما يسمى الفكر 
الجهادي »الحديث«

ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل متحدثاً يف ذكرى القادة ال�شهداء
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القدرة لت�رصيفها اإىل اخلارج، ناهيك 

ما  ال�سترياد  لبنان  ق��درة  ع��دم  عن 

يلزم من اخلارج.

البنى  ت��دم��ري  اأدى  فقد  ك��ذل��ك 

العديد  واإقفال  �سورية،  يف  التحتية 

من امل�سانع اإىل ترك اآثار بالغة على 

االقت�ساد اللبناين، خ�سو�سًا بالن�سبة 

يعتمد  التي  االأولية  املواد  ال�سترياد 

عليها اللبناين يف �سناعاته اأو حتى 

يف  �ساهم  مما  الزراعي  االإنتاج  يف 

رفع اأ�سعار العديد من ال�سلع.

ف��ر���ض  اإىل  اأدى  ذل����ك  ك���ل 

العامل  على  خانقة  �سغوطات 

املوؤ�س�سة  �ساحب  اأو  امل�ستثمر  اأو 

تراجع  اإىل  اأدى  مم��ا  اللبناين، 

ب�سبب  عمومًا  ال�رصائية  القدرة 

تراجع الدخل الفردي اأواًل.

اأم��ن��ي��ة  اأو����س���اع  ظ���ل  ويف 

م�سطربة، فمن الطبيعي اأن يح�سل 

انكما�ض اقت�سادي، واأن تكون ن�سب 

اأبعد  يف  ت�سجل  متدنية  النمو 

حدود �سفر يف املئة.

قطاع  �سجل   ،2013 العام  منذ 

يف   40 بن�سبة  انخفا�سًا  ال�سياحة 

ال��ت��ج��اري �سجل  امل��ئ��ة، وال��ق��ط��اع 

انخفا�سًا اأي�سًا بن�سبة 25 يف املئة، 

اليوم  اللبناين  االقت�ساد  ي��زال  وال 

ال�سيا�سي  ال��را���س��ق  وط���اأة  حت��ت 

واالهتزازات االأمنية.

رئي�ض جمعية جتار بريوت نقوال 

�سما�ض يقول »اإن الو�سع ال�سوداوي 

يف القطاع التجاري م�ستمر، معربًا 

التجاري  »الت�سحر  الأن  اأ�سفه  عن 

»احلق على الطق�ض«، هذا ما ميكن اأن 

ي�رصب  الذي  االقت�سادي  الركود  عن  يقال 

عن جملة  التغا�سي  املرء  اأراد  اإن  لبنان، 

م�سببات اأخرى متنع املواطن اللبناين من 

القدرة  تراجع  منها  ال�رصاء،  على  االإقبال 

بني  الكبري  التفاوت  للمواطنني،  ال�رصائية 

الغالء ومعدالت االأجور، املخاوف االأمنية، 

غياب ال�سياح، االأزمة ال�سورية التي توؤثر 

من  الكثري  وغريها  واال�سترياد،  باالإنتاج 

االأ�سباب. 

 يعزو البع�ض خفوت احلركة التجارية 

اإىل  خميف  ب�سكل  القطاعات  خمتلف  يف 

ف�سل  ق��دوم  اأخ��رت  التي  املناخ  عوامل 

اخلدمات  بقطاع  مبا�رصة  اأثر  ال�ستاء، مما 

قطاع  �سيما  ال  كافة،  التجارية  واالأ�سواق 

ب�سبب  الزراعي  وباالإنتاج  امللبو�سات، 

اجلفاف وغياب االأمطار، ناهيك عن مراكز 

من  ال�ستوية  ال�سياحة  وقطاع  التزلج 

�ساليهات ومطاعم وفنادق. 

غياب  لبنان  ي�سهد  مل  ال��واق��ع،  يف 

الثلوج واالأمطار يف عز كانون الثاين منذ 

اأكرث من 60 عامًا، وهي ظاهرة توؤثر بال �سك 

باالقت�ساد اللبناين، لكن ال ميكن حتميلها 

مبفردها وزر ما يجري، واحلالة االقت�سادية 

وال�رصائية املتدهورة للبنانيني.

االأ���س��واق،  على  ق�سرية  ج��ول��ة  يف 

حركة  خفوت  يتلم�ض  اأن  املرء  ي�ستطيع 

خالية  �سبه  تبدو  امل��ح��ال  املبيعات، 

حتاول  التي  االإعالنات  وج��ود  مع  حتى 

من  املئة«  و80 يف  ب�»70  امل��ارة  اإغ��راء 

الربيعي  الطق�ض  اإىل  التنزيالت، باالإ�سافة 

االأمنية  املخاوف  هناك  للبنان،  امل��الزم 

والهواج�ض من التفجريات املتنقلة وتدين 

االحتفاظ  يف  والرغبة  ال�رصائية  القدرة 

بالقر�ض االأبي�ض لالأيام ال�سوداء التي يب�رص 

من خ�سائر  يزيد  ذلك  كل  البلد،  بها حال 

املنتجات  فتتكد�ض  وال�سناعيني،  التجار 

النظر  بغ�ض  املخازن  يف  اختالفها  على 

اأو العرو�سات التي و�سلت  عن التنزيالت 

اإىل االإعالن عن عر�ض  باأحد الهيربماركت 

يق�سي ب�»احل�سول على كيلو جماين من 

اأي �سيء مقابل اأي كيلو ت�سريه«.. الفنادق 

االأجانب  ال�سياح  من  خاوية  مبعمظها 

والعرب، حتى حركة املطاعم مل تعد كما 

كانت.

االأمني  والو�سع  االقت�سادية  ال�سائقة 

اإقبال  اأثروا جميعًا على  والتغري املناخي 

من  كرث  ال�رصاء،  وعلى  اللبناين  املواطن 

اأن  يوؤكدون  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  التجار 

هذا العام رمبا يكون االأ�سواأ، اإذ منذ اليوم 

اللبناين  ال�سوق  يعي�ض   2014 لعام  االأول 

ت�سجيل  مع  الركود  من  حالة  يف  عمومًا 

حركة تراجع يف املبيعات واالإنتاج، وهو 

انحدر بن�سبة 10 يف املئة عن العام 2013 

و40 يف املئة عن العام 2012.
جتار  ك��ان  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  قبيل 

وم�ستثمرون و�سناعيون كرث يلقون باللوم 

البلد  لتربير »حال  احلكومي  الفراغ  على 

الواقف«، فمنذ اأكرث من 10 اأ�سهر، واالقت�ساد 

اللبناين يف تدهور م�ستمر، بحيث �سجلت 

اأزمات معي�سية واجتماعية جماعية متثلت 

التجارية  املوؤ�س�سات  من  العديد  باإقفال 

اأن  حتى  عمالها،  و���رصف  واخلدماتية 

فنادق ومطاعم ومنتجعات اأعلنت اإفال�سها 

وخرجت من لبنان اإىل اأماكن اأخرى جاذبة 

لل�سياح، بينما كانت هناك طلبات جتارية 

و�سناعية من لبنان اإىل دبي وم�رص لوحظ 

باالأو�ساع  الثقة  عدم  ب�سبب  توقفت  اأنها 

يف لبنان، والتخوف من تفجر الو�سع يف 

اأي وقت.

من  التجاري  القطاع  ف��اإن  ك��ذل��ك، 

متو�سطة  اأو  �سغرية  وموؤ�س�سات  حمال 

االأ�سواق  من  االن�سحاب  بدورها  اأعلنت 

اللبنانية وف�سلت االإقفال نتيجة اخلوف 

اإىل  باالإ�سافة  الواقع  هذا  االإفال�ض،  من 

ا�ستتبعه  وما  ال�سوريني  النازحني  اأزمة 

على  �ساغطة  معي�سية  اأو���س��اع  م��ن 

االأو�ساع  تدهور  يف  �ساهم  اللبنانيني، 

كافة  على  االأ�سواق  وجمود  االقت�سادية 

االأ�سعدة.

ال�ساغطة  االأو�ساع  هذه  نتائج  ومن 

ت�رصيح عدد كبري من العمال اللبنانيني 

الدين  ارتفاع  املوؤ�س�سات،  اإقفال  نتجية 

توقف  عن  ف�ساًل  العجز،  ارتفاع  العام، 

االأجانب  امل�ستثمرين  من  االأموال  تدفق 

وتوقف امل�رصوعات احليوية، والتي كان 

اأبرزها  ولعل  بها،  البدء  املفر�ض  من 

ال�سغوط  هذه  والغاز،  النفط  م�ساريع 

يف  النمو  ن�سب  براجع  كفيلة  كانت 

لبنان خالل الفرة ال�سابقة من 4 و5 اإىل 

2 يف املئة و�سواًل اإىل 1يف املئة.
بح�سب  النمو  ت��راج��ع  اأ�سباب  وم��ن 

واالنفجارات  االأمنية  ال�سغوط  اخل��رباء، 

االغتيال،  وعمليات  العا�سمة  هزت  التي 

مع  احل��دود  على  يجري  ما  اإىل  اإ�سافة 

وهي  البقاع  اأو  ال�سمال  �سواء يف  �سورية 

اأحداث كانت كفيلة بطرد اأي م�ستثمر عربي 

امل�ستثمرين  غياب  فاإن  وعليه  اأجنبي،  اأو 

يف  اأجنبية  عمالت  اأي  �سخ  غياب  يعني 

�رصايني االقت�ساد.

كذلك بعيداً من االأجواء االأمنية، هناك 

اأو  غياب  وبالتايل  ال�سياح  غياب  عامل 

لعب  عن  ال�سياحية  املوؤ�س�سات  تغيب 

اإليها يف االقت�ساد اللبناين،  الدور املوكل 

البيئة  يف  خلل  اإح���داث  يف  �ساهم  مما 

االقت�سادية القائمة على اأ�سا�ض ال�سياحة.

احلدود  اإقفال  املهمة،  امل�سببات  ومن 

الربية ل�سورية مع االأردن والعراق وتوقف 

اإىل  لبنان  من  والت�سدير  اال�سترياد  حركة 

خف�ض  مم��ا  �سحيح،  والعك�ض  اخل���ارج 

احلركة التجارية و�ساهم يف ح�سول ركود 

لعدم  اللبنانية نظراً  يف بع�ض املنتجات 

اللبنانيون يحجمون عن اإلنفاق في ظل الركود االقتصادي

ب�سبب اإحجام املواطن ع���ن االإنفاق، يعاين التجار من 

الكث���ري من امل�سكالت، ولعل اأكرث م���ا يتعب التاجر اليوم، 

املخزون الهائل الذي يف حوزت���ه يف كل القطاعات، علمًا 

اأن قيمة ه���ذا املخزون تنخف�ض حكمًا مع بداية كل مو�سم 

جديد، بح�سب كل �سنف، بدءاً بال�سيارات اإىل قطاع االألب�سة 

اإىل االإلكرونيات اإىل االأطعمة.

ه���ذا الواقع دفع بالتجار اإىل خف����ض ن�سبة ا�ستريادهم 

و�سيتجلى ذل���ك باإح�ساءات حجم اال�ست���رياد من اخلارج 

عام 2014، اإذ يف ظ���ل توفر هذا املخزون الهائل يف البالد 

ل���دى كل التجار فه���م حكمًا لن ي�ست���وردوا الكمية نف�سها 

من اخلارج مقارنة م���ع العام املا�سي، لكن رغم االأو�ساع 

ال مف���ر من اال�سترياد مواكبة للحرك���ة التجارية العاملية، 

فعالق���ة التجار مع املوردين يف اخل���ارج يجب اأن ت�ستمر 

رغم هذه االأو�س���اع، خ�سو�سًا اأن التج���ار ملَزمون ب�رصاء 

كمية معينة من املوردين حتت طائلة �سحب الوكالة، علمًا 

اأن املوكلني يف اخل���ارج يدركون اليوم اأكرث فاأكرث �سعوبة 

الو�س���ع يف لبنان، مع االإ�س���ارة اإىل اأن ال�رصكات االآ�سيوية 

ونتيجة لو�سعها االقت�سادي اجليد يف بالدها تظهر مرونة 

اأكرث مع التجار اللبنانيني من الوكالء يف الدول االأوروبية، 

اإذ الو�سع االقت�سادي ه�ض، وتتجلى هذه املرونة بال�سماح 

للتج���ار اللبنانيني ب����رصاء كميات اأقل م���ن املتفق عليه 

ومتديد فرة ت�سديد امل�ستحقات.

وبح�س���ب اخلرباء االقت�ساديني، فاإن لبنان دخل مرحلة 

االنكما�ض االقت�سادي قبل اأن ينتهي العام 2013، خ�سو�سًا 

اأن الراجع عل���ى ال�سعيد التجاري و�سل اإىل 15 يف املئة، 

اأم���ا خالل �سهر كانون الثاين من ه���ذا العام فاأتت احلركة 

اأ�سع���ف من ال�ساب���ق، كما مل نلح���ظ اأي حت�سن خالل هذا 

ال�سهر، فال ف���ارق ملحوظ يف التجارة وف���ق املناطق، بل 

االأ�س���ح اأن الراج���ع ي�سمل كل املناطق م���ع فارق بن�سبة 

الراجع بني منطقة واأخرى.

خ�سائر التجار |
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والالفت  املناخي،  الت�سحر  يحاكي 

هذا التوازي اأو الرابط ما بني اخلطوط 

مو�سوع  يف  االن��ح��داري��ة  البيانية 

الن�ساط  مو�سوع  ويف  املت�ساقطات 

ال�2014  م��ن  يجعل  مب��ا  ال��ت��ج��اري، 

املقايي�ض،  كل  يف  ا�ستثنائية  �سنة 

الطني  زاد  املناخ  عامل  اأن  خ�سو�سًا 

املوجود  واالكتئاب  الياأ�ض  وزاد  بلة 

يف البالد«.

الطبيعية  العوامل  »اأن  واأو�سح 

القطاعات،  ببع�ض  الفت  ب�سكل  اأثرت 

ال�ستوية،  االألب�سة  منها  �سيما  ال 

والتجار  ال��ت��زل��ج،  ريا�سة  م��ع��دات 

واملنتجعات  اجلبلية  املناطق  يف 

ال�سياحية ال�ستوية التي تاأثرت ب�سكل 

النف�سية  باحلالة  اأثرت  كما  مو�سعي 

عند اللبنانيني، فخلقت حالة اكتئاب 

اكتئاب  اإىل  حت��ول  البلد  يف  نف�سي 

جتاري يف االأ�سواق«.

اأن العامل االأبرز يف  واأكد �سما�ض 

العامل  هو  التجارية  احلركة  تراجع 

االأمور  تتوقف  اأال  يجب  لكن  االأمني، 

مربر  العامل  اأن »هذا  اإىل  الفتًا  هنا، 

اإىل حد ما ولي�ض بالكامل، الأننا �سبق 

ونعرف  احل��رب  مرحلة  يف  وع�سنا 

اأن  ويجب  يتوقف  مل  االقت�ساد  اأن 

اللبنانيون  ا�ست�سلم  فاإذا  يتوقف،  ال 

للياأ�ض ننحر االقت�ساد اللبناين«.

حممد  ي��ق��ول  عينه،  االإط���ار  يف 

مكونة  عائلة  رب  وه��و  امل�����رصي 

حماًل  ميلك  اأ�سخا�ض  خم�سة  م��ن 

الطيبة:  للملبو�سات يف �سارع عفيف 

يف  ال��راج��ع  ه��ذا  مثل  ن�سهد  »مل 

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

11

منر  كنا  طويلة،  فرة  منذ  املبيعات 

باأو�ساع اأمنية و�سيا�سية �سعبة، لكن 

االإنفاق  يحب  ك��ان  لطاملا  اللبناين 

ويتبع مقولة اأنفق ما يف اجليب ياأتيك 

تبدلت  االأو�ساع  اليوم  الغيب،  يف  ما 

ومن ميلك قر�سًا بات يخبئه اإىل حني 

املواد  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  كما  حاجة، 

وامل��اء  الكهرباء  وف��وات��ري  الغذائية 

اللبناين  يجعل  امل��دار���ض  واأق�ساط 

الكماليات  على  االإنفاق  عن  يحجم 

ال��وت��رية  بنف�ض  امل��الب�����ض  ك�����رصاء 

ال�سابقة«.

اإىل  »باالإ�سافة  امل�رصي:  وي�سيف 

الطني  ليزيد  الطق�ض  اأتى  املخاوف، 

ال�ستاء  طق�ض  ي�سبه  ال  فالطق�ض  بلة، 

ال  وبالتايل  ع��ام،  كل  من  �سباط  يف 

حاجة ل�رصاء اجلاكيتات واملعاطف اأو 

املالب�ض ال�ستوية الثقيلة«.

واإم��ك��ان  احلكومة  ت�سكيل  وع��ن 

يقول:  ال�سوق،  يف  انفراجة  ح��دوث 

الفراغ  و�سد  احلكومة  لت�سكيل  »ميكن 

ما  لكن  قلياًل،  ي�ساعد  اأن  ال�سيا�سي 

واأن  البال،  هدوء  هو  النا�ض  يحتاجه 

تقوم احلكومة بدورها ال�سحيح«.

اأم���ا حم��م��د را���س��ي، وه���و مدير 

القطاع  اأن  اإىل  فاأ�سار  الفنادق،  اأحد 

على  ت�����رصراً  االأك���رث  ه��و  ال�سياحي 

االإطالق، اإذ اإنه تلقى ال�رصبات واحدة 

ولفت  اأعوام،   3 نحو  منذ  االأخرى  تلو 

كثرية  اأح��ي��ان  يف  »الفندق  اأن  اإىل 

يكون �سبه فارغ من النزالء رغم ا�سمه 

التي  االإعالنية  احلمالت  ورغم  الكبري، 

يقوم بها«.

من  اأكرث  ت�رصيح  اأنه مت  ك�سف  واإذ 

ال�سهرين  الفندق خالل  5 موظفني من 
املا�سيني، اأكد اأن ا�ستمرار احلال على 

القرار  اإىل  حتمًا  �سيوؤدي  عليه  هو  ما 

حتمًا  يوؤثر  ذلك  وكل  الفندق،  باإقفال 

جتريد  اإىل  وي��وؤدي  اللبنانيني،  على 

دفعها  وبالتايل  معيلها،  من  عائالت 

اإىل التقنني يف االإنفاق واالإحجام عن 

يربر  مما  احلاجيات  من  الكثري  �رصاء 

ركود ال�سوق.

يف ال�سياق نف�سه، اأكد نقيب وكاالت 

ال�سفر وال�سياحة يف لبنان؛ جان عبود، 

اأن  اإىل  م�سرياً  �سيئ،  القطاع  و�سع  اأن 

»الو�سع ال�سياحي يف لبنان يف حال 

يتجراأون  ال  فاللبنانيون  ت��ام،  �سلل 

على احلركة داخل البالد، فكيف احلال 

الو�سع  تراجع  ب�سبب  وذلك  خارجها؟ 

من  التخوف  اإىل  اإ�سافة  االقت�سادي، 

اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  االأم��ن��ي«،  الو�سع 

حركة القدوم اىل لبنان فهي اأي�سًا يف 

»ال�سياح  عبود:  واأ�ساف  جمود،  حال 

واملغربون غائبون، ولي�ض هناك �سوى 

عدد �سئيل من العراقيني واالأردنيني«، 

قطع  حركة  فقد  لبنان  اأن  واأو���س��ح 

منها  ي�ستفيد  كان  التي  التذاكر  �سوق 

ي�سافرون  الذين  ال�سوريني  جراء حركة 

كان  وفيما  اأخرى،  دول  اإىل  لبنان  عرب 

لبنان يعترب حمطة عبور بالن�سبة اإىل 

قطاع  خ�رص  اأخ��رى،  لبلدان  ال�سوريني 

التذاكر هذا التمييز بعد اأن ت�ساءل هذا 

ال�سوق واأحجمت دول مثل: تركيا وم�رص 

دخول  تاأ�سريات  اإعطاء  عن  واالأردن، 

حركة  عطل  ما  ال�سوريني،  للمواطنني 

االأخري  املنفذ  لبنان،  يف  التذاكر  قطع 

لفت  وفيما  وال�سياحة،  ال�سفر  لوكاالت 

اإىل اأن ظروف البالد غري واعدة، قال اإن 

وكاالت ال�سفر ال تتاأمل الكثري يف حال 

وال�سيا�سي على  االأمني  الو�سع  ا�ستمر 

ما هو عليه اليوم.

�سهدت  الفنادق،  ركود  جانب  واإىل 

انخفا�سًا  لبنان  يف  التزلج  �سناعة 

 60 اإىل  ت�سل  بن�سبة  االأعمال  يف  حاداً 

االأول  كانون  �سهر  جاء  اإذ  املئة،  يف 

دافئًا على غري املعتاد وجاف، وعادة 

يف  اأبوابها  الثلج  منحدرات  تفتتح  ما 

الفرة بني عيد امليالد وال�سنة اجلديدة، 

تخلق  �ستوية  عوا�سف  ع��دة  بعد  اإذ 

الثلوج  الرتفاع  ال�رصورية  القاعدة 

لنحو 40 �سنتيمراً، لكن ذلك مل يحدث 

هذا  املا�سي،  العام  ففي  العام،  هذا 

العام  هذا  لكنه  قلياًل،  تاأخر  املو�سم 

تاأخر كثرياً وباتت اخل�سائر ال تعو�ض.

وال�سياحة  التزلج  م�سوؤولو �رصكات 

ف�سل  مثل  ي�ساهدوا  مل  اأنهم  يوؤكدون 

اأكرث  اأن  وي��ق��درون  العام  ه��ذا  �ستاء 

ال�ستاء  مو�سم  يف  االأعمال  ن�سف  من 

كل  �سعرت  وقد  االآن،  حتى  فقدت  قد 

التزلج  ب�سناعة  املتعلقة  املن�ساآت 

باخل�سارة، خ�سو�سًا املطاعم اجلبلية، 

املعدات  لتزويد  وال�رصكات  والفنادق 

كل  تقريبًا  تعتمد  التي  الريا�سية 

وقد  املنطقة،  الثلوج يف  اأعمالها على 

اأي�سًا جمموعات ال�سياحة  اإ�سابة  متت 

اأنحاء  جميع  يف  تعمل  التي  البيئية 

منتجعات التزلج، وبالتايل خ�رصت فئة 

كبرية من اللبنانيني اأعمالها املو�سمية 

التي تعول عليها لتعتا�ض بقية العام.

يف  ال�سياحة  قطاع  معاناة  ومع 

ب�سبب  االنخفا�ض  من  باأكمله  لبنان 

الو�سع االأمني وحتذيرات ال�سفر من دول 

اخلليج، كان من املتوقع اأن تكون نقطة 

التزلج  �سياحة  الأن  واح��دة،  م�سيئة 

ال�سياحة  على  معظمها  يف  تعتمد 

اأي�سًا،  ذلك  منع  املناخ  لكن  الداخلية، 

وتتوقع اإدارة االأر�ساد اجلوية اللبنانية 

�سقوط الثلج يف �سباط مما قد يعو�ض 

بع�ض اخل�سائر.

اإعداد هناء عليان

اللبنانيون يحجمون عن اإلنفاق في ظل الركود االقتصادي
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من يستغل حاجات الشباب 
الفلسطيني في المخيمات؟

»ال�سب��اب هم القوة احلا�سم��ة يف املجتمع، واأداة 

التغي��ر فيه، وذخره وعم��اده، وطليعته الثورية يف 

معارك حترره الوطني«.

خ��ال الأيام القليلة املا�سي��ة طفت على �سفيح 

املخيمات ال�ساخ��ن ما �سميت بحملة »نعم للهجرة.. 

نعم للتهج��ر«، والتي انطلقت من خميم نهر البارد، 

لتب��داأ يف الت�ساع والتمدد نح��و املخيمات الأخرى، 

حقيق��ة الأم��ر موؤمل مل��ا ت�سمنه م��ن توجهات قد ل 

ي��درك بع�ض القيمني اأبعادها اخلطرة على الق�سية 

الوطنية يف مرتكزها احليوي؛ حق العودة. 

وقبل اأن يب��داأ اأحد ب�سجب وا�ستنكار هذه اخلطوة 

غر الربيئة يف التوقيت ال�سيا�سي الذي تتعر�ض فيه 

الق�سي��ة الوطنية م��ن حماولت �سهي��و - اأمركية 

م��ن اأجل ت�سفيته��ا، علينا الع��راف اأننا يف مكان 

ما ق��د ف�سلنا وتقاع�سنا واأخطاأن��ا، فنحن مل نام�ض 

عمق الأزمة التي عا�سها �سعبنا يف خميم نهر البارد 

ومنذ الع��ام 2007 اأوًل، ثم يف بقي��ة املخيمات، وما 

ورد يف اإح��دى عب��ارات ه��ذا احلراك »نري��د الهجرة 

لنرك اجلم��ل مبا حمل للف�سائل ت�رسح ومترح به«، 

اإمن��ا يدلل على عمق الهوة ب��ني الف�سائل و�سارعها، 

لذلك تاأتي هذه اخلطوة يف �سياق رد الفعل ملا و�سل 

اإليه احلال الفل�سطيني وعلى ال�سعد كافة، وبالتايل 

عندم��ا ت�سع��ر ال�رسيحة الأك��رب والأك��ر حيوية يف 

جمتمعن��ا اأنها مهم�س��ة، واأ�سبح��ت يف طيف وا�سع 

منه��ا جم��رد اأرق��ام لي���ض اإّل، م�سافًا اإليه��ا ان�سداد 

اأف��ق امل�ستقب��ل اأمام ه��وؤلء ال�سب��اب ب�سبب حرمان 

الفل�سطيني��ني م��ن حقوقه��م املدني��ة والجتماعية، 

لت�سبح �سهادات تخ��رج الآلف منهم جمرد �سيكات 

م��ن دون ر�سيد، ويتحول ه��وؤلء ال�سباب اإىل جي�ض 

عاط��ل من العم��ل، وبنتيجت��ه يقتل الأم��ل والتطلع 

وتاأم��ني امل�ستقبل لديهم، وف��وق كل ذلك ما تعانيه 

ال�ساحة الفل�سطينية م��ن م�سهد لانق�سام احلاد بني 

الف�سائ��ل الذي��ن هم الي��وم يف جمموعه��م متهمون 

يف التق�س��ر والتخل��ي والإهمال، وعملي��ة �سيا�سية 

ل ت�ست���رسف يف واقعه��ا الراهن اأي اأف��ق نحو وطن 

�سي��د وم�ستق��ل يجم��ع ول يفرق، ي�سم ب��ني جنباته 

وحت��ت جناحي��ه جمي��ع اأبنائه، جميع م��ا �سبق يف 

جممله نعم ي�سكل حالة من الإح�سا�ض بفقدان الأمن 

والأم��ان لي�ض ل��دى هوؤلء ال�سب��اب فح�سب، بل لدى 

جموع ال�سعب الفل�سطيني بكل �رسائحه.

املطل��وب م��ن القيم��ني على ه��ذا احل��راك وقفه 

ف��وراً ملا ل��ه من خماط��ر جدية على واق��ع الق�سية، 

والتي هي لي�ست ملكًا للف�سائل، بل هي ملك ال�سعب 

الفل�سطين��ي، ولتذه��ب الف�سائ��ل مبا���رسة اإىل فتح 

نقا���ض وح��وار معم��ق م��ع كل �رسائ��ح �سعبنا، ويف 

مقدمه��م �سبابن��ا عم��اد وقل��ب جمتمعنا، م��ن اأجل 

امل�سارك��ة يف �سياغ��ة الق��رارات يف خميماتنا مبا 

يحفظ عناويننا الوطنية.

وعل��ى هوؤلء ال�سباب التنب��ه باأن هناك من يقف 

خل��ف الأبواب من مت�سيدي��ن وم�ستفيدين القريبني 

منه��م والبعيدي��ن، ومنعهم م��ن ا�ستغ��ال حاجات 

�سبابن��ا الفل�سطين��ي، يف ظل اجله��ود املحمومة من 

اأج��ل �سطب ملف الاجئ��ني، وما احل��رب الإعامية 

ه��ذا  �سي��اق  يف  اإّل  خميماتن��ا  عل��ى  ُت�س��ن  الت��ي 

ال�سته��داف، واأختم يف القول مك��رراً، اأن التوقيت ل 

ي�سي ب��رباءة اخلطوة، اأو على الأق��ل من زرع الفكرة 

ليح�س��د النتائج التي يتوخاها، وهو لن ي�سل اإليها 

بوعيكم واأ�سالة انتمائكم.

رامز م�صطفى 
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عون
َ
ال نشبههم.. هم محتلون ونحن مقتل

استرضاء القاتل ال ينقذ القتيل
كت���ب يل مواط���ن فل�سطين���ي، 

ي�سبهني كثرياً )هو الجئ من بلدته 

يف فل�سطني املحتل���ة عام ثمانية 

واأربعني، ونازح م���ن خميمه عام 

1967، ومهج���ر م���ن املخيم الثاين 
حاليًا( الر�سالة التالية، وطلب اإيل 

اأن اأن�رشها كما ه���ي دون زيادة اأو 

نق�سان، كم���ا �سمح يل باأن اأوقعها 

با�سم���ي، فه���و كما ق���ال ال تهمه 

ال�سه���رة، وكذل���ك ال يعترب كلماته 

ممي���زة، اإذ بح�س���ب زعم���ه، ثم���ة 

ماليني م���ن الفل�سطينيني يتكلمون 

مثل���ه واأح�سن واأو�س���ح مما تكلم، 

وعليه فهي لي�ست اإبداعًا اأو ابتكاراً 

ي�ستح���ق لهاث���ًا من اأج���ل حقوق 

التفكري والن����رش، خ�سو�سًا اأنه كما 

قال اأي�سًا: ال يث���ق باملفكرين اأبداً 

وت�ستفزه، الأ�سباب تخ�سه، ال�سفات 

بداية  اأنف�سهم  التي يطلقونها على 

من لفظة مفكر، هو قال كالمًا ثقياًل 

به���ذا ال�سدد، مل اأج���روؤ على ذكره، 

وهو مل ي�سدد على ن�رشه، ما طلبه 

هو ن�رش الن�ص التايل:

ت�سفيق حار 

وت�سفيق فاتر

تق�سي���م  اإع���ادة  نري���د  »ال 

اإ�رشائيلية، وبلدية  القد�ص، بلدي���ة 

فل�سطينية، وج�س���م ين�سق فوقهم، 

بداية التعاي�ص احلقيقي«.

�سفق اجلمه���ور بقوة، اجلمهور 

�سفق يف مرات اأخرى بفتور، واحدة 

من تلك الت�سفيقات كانت »للرجل 

احلكي���م �سمعون بريي���ز«، بح�سب 

م���ا و�سف���ه املتح���دث، م�ستذكراً 

حديثًا »للحكي���م« عن »م�ساعدة 

اجل���ار ال�سعي���ف، وال���ذي يحتاج 

اإىل م�ساع���دة«، )برييز الذي اقرتف 

جمزرة قان���ا االأوىل ليثبت جدارته 

كقاتل �سهي���وين مميز، اأي نوع من 

امل�ساع���دة كان يقدم���ه يف ه���ذه 

احلالة(؟

املتح���دث هو رئي����ص ال�سلطة 

عبا����ص،  حمم���ود  الفل�سطيني���ة 

واجلمه���ور يف غالبيته هو ع�رشات 

م���ن الطلب���ة ال�سهاين���ة، الذي���ن 

يف  ال�سلط���ة  رئي����ص  ا�ستقبله���م 

مق���ر املقاطعة ب���رام اهلل، وذكرت 

و�سائل االإع���الم اأنهم ميثلون كافة 

االجتاهات يف كيان االحتالل.

قال الرئي�ص: »اأنا �سعيد للغاية 

باللقاء، وكن���ت اأتطلع اإليه ب�سغف 

وحمب���ة، الأنني اأري���د اأن األتقي مع 

جيل ال�سباب يف اإ�رشائيل«، وب�سبب 

�سعادة الرئي�ص، )وهي تهمني جداً، 

لي�ص �سيئ���ًا قلياًل اأن يكون الرئي�ص 

ال�سكل  �سعيداً( ف���ال تعليق عل���ى 

البع����ص تطبيعًا،  ال���ذي اعت���ربه 

يبدو احلديث عن التطبيع يف هذه 

احلالة، تعمية عل���ى ما هو اأخطر 

وما  املتوا�سلة،  املفاو�سات  بكثري: 

يحدث فيها من تنازالت عن احلقوق 

الفل�سطيني،  لل�سع���ب  االأ�سا�سي���ة 

وعليه رمبا كان من الالزم التوقف 

عند امل�سمون، عند ما قاله الرئي�ص.

بداية فقد كان الكالم م�ستفزاً يل 

كثرياً، والأ�سباب كثرية اأي�سًا، ورمبا 

طرح كثريون ممن ا�ستمعوا خلطاب 

حممود عبا�ص اأ�سئلة كثرية )اأي�سًا( 

حول كيفي���ة تعام���ل الرئي�ص مع 

م�ساعرهم، مع وجدانهم وذاكرتهم، 

وقب���ل ذل���ك وبعده م���ع حقوقهم، 

خ�سو�س���ًا وهو يك���رر اأنه يتحدث 

الفل�سطيني، ويردد  ال�سع���ب  با�سم 

ا�ساأل���وا م���ن تريدون م���ن ال�سعب 

الفل�سطيني؟ باملنا�سبة، مل ي�ساألني 

اأحد، وال اأظن اأن اأحداً �سي�ساألني اأو 

يفكر يف االأمر حتى.

جيل مت�سابه

خاطب رئي�ص ال�سلطة »�سيوفه 

من ال�سب���اب االإ�رشائيلي« باأنهم 

من جيل ي�سبه اجليل الفل�سطيني، 

حتدث عن جيل من ال�سباب ي�سبه 

بع�سه بع�سًا يف كل �سيء، وفات 

الرئي�ص اأن هذا حمتل، وذاك واقع 

حت���ت االحتالل، وه���ذا فرق كبري 

جداً، فرق ب���ني الظامل واملظلوم، 

ب���ني اجل���الد وال�سحي���ة، ب���ني 

واملاأفون  االأ�سنان،  حتى  امل�سلح 

ا�ستلبت  م���ن  وبني  بالعن�رشية، 

اأر�سه واقتلع من دياره، وتعر�ص 

وجوده حلرب متوا�سلة.

اإىل »ثقافة  الرئي����ص يدع���و 

ثقاف���ة  تعمي���م  اإىل  ال�س���الم«، 

تو�سي���ح  اأن  اأح�س���ب  ال�س���الم، 

م���ن تعميم  اأهم كثرياً  الف���روق، 

افرتا�سات ال قيمة لها على اأر�ص 

الواق���ع، هو بدا يف موقع من يعد 

بر�سوة كب���رية، تكلم عن مبادرة 

�سالم �ستجل���ب اعرتافًا ب�»دولة 

اإ�رشائي���ل« من �سب���ع وخم�سني 

دول���ة عربي���ة وم�سلم���ة، ه���ذه 

لي�ست ثقافة �سالم، هذا ا�ستجداء، 

»طبعنا مب���ادرة ال�سالم العربية 

بالعربي���ة، عليك���م اأن تقراأوها« 

قال الرئي����ص املعجب باملبادرة 

اإىل حدود الهو�ص.

تقدير املخاوف

اإ�رشائيل يف  ح�سا�سي���ة  »نقدر 

مو�س���وع االأمن، اإ�رشائي���ل خائفة، 

قلنا لناأت بطرف ثالث من اأجل اأن 

االأم���ن يف املنطقة، وقبلنا  يحمي 

اأن يكون هذا الط���رف هو الناتو«، 

»اإ�رشائي���ل« املعتدية والتي حتتل 

االأر����ص وتغت�سب حق���وق ال�سعب 

الفل�سطين���ي، ومتلك م���ن االأ�سلحة 

م���ا ي���وازي ال�س���الح املوجود يف 

ع�رشات الدول، ه���ذه »االإ�رشائيل« 

خائفة، والرئي����ص )ب�سالمته( يقدر 

خوفها، ولذلك قرر بب�ساطة اأن ياأتي 

باحت���الل م�ساعف اإىل بالدنا، ماذا 

عن خوفنا؟ ماذا عن اأطفالنا الذين 

يرجتفون مل���راأى اجلن���ود يقتلون 

اأو ي�سوقونهم للموت يف  اآباءه���م، 

الزنازي���ن؟ ماذا عن ف���الح اقتلعت 

زيتونات���ه؟ واأي�سًا م���اذا عن الجئ 

طردته ع�سابات الناتو من بيته يف 

املخيم فتاه فوق التيه؟ من يتكلم 

عن اخل���وف هنا، من يح���ق له اأن 

يحكي عن اخلوف؟

ثمينة وهامة وعظيمة

ال ت�ستعجل���وا وال ت�رشعوا يف 

تخيل من اأي ن���وع، الرئي�ص يق�سد 

املبادرة العربية، هو يقول بالن�ص 

حت���ى ال اأُتهم بالتزوي���ر والتقول: 

»املب���ادرة العربية الت���ي قادتها 

ال�سعودية، وتعت���رب يف نظري اأهم 

�لرئي�س حممود عبا�س و�لنائب �ل�سهيوين هيليك بار خالل �للقاء مع �سبان »�إ�سر�ئيليني« يف مقر �لرئا�سة �لفل�سطينية بر�م �هلل        )�أ.ف.ب.(



االإع���الم املرئي���ة  رك���زت و�سائ���ل 

واملكتوب���ة يف لبن���ان خ���الل الف���رتة 

االأخرية تقاريرها حول االأو�ساع االأمنية 

يف خمي���م عني احلل���وة، خ�سو�سًا بعد 

القب����ص على نعيم عبا����ص، وال ينطلق 

هذا االهتمام من ك���ون املخيم ي�سم يف 

اإطار ن�سيجه االجتماعي عدداً من االأفراد 

الذين يرتبطون بتنظيمات اأ�سولية فقط، 

بل باالإ����رشار اأي�سًا عل���ى ربط املخيم 

باخل�ّس���ات االأمنية الت���ي ح�سلت خالل 

االأ�سهر ال�ست املا�سية.

الوطني���ة  الفاعلي���ات  وت�ستغ���رب 

واالجتماعية داخل املخيم هذه احلمالت 

املبالغ فيها، وحتاول البحث عن اأ�سباب 

لها، كما تعرب عن تخوفها من اأين يتمكن 

اأف���راد حم���ددون اأو منظم���ات اأ�سولية 

�سغرية وغري موؤثرة يف الن�سيج الوطني 

واالجتماعي للمخيم من اأن جتر املخيم 

والالجئني اإىل �رشاعات قد تودي باملخيم 

كما ح�س���ل يف خميم نهر الب���ارد، مما 

يتطل���ب تكثيف اجلهود لتح�سني الو�سع 

الداخل���ي الفل�سطين���ي يف املخيم على 

امل�ستويني الف�سائلي وال�سعبي من خالل 

واملجتمعية  ال�سيا�سي���ة  املوحدة  االأطر 

والتاأكيد عل���ى �سيا�سة احلياد االإيجابي 

جتاه اأزمات البلد واملنطقة. 

ولك���ن ي���ربز ت�س���اوؤل م����رشوع عن 

اإغفال و�سائ���ل االإعالم ت�سلي���ط ال�سوء 

على الظ���روف املعي�سي���ة واالجتماعية 

ال�سعبة الت���ي يعي�سه���ا الالجئون منذ 

عق���ود، والناجتة ع���ن �سيا�س���ة الدولة 

ال�سام���ل لكافة  اللبناني���ة وحرمانه���ا 

احلقوق االإن�سانية، والتي اأدت اإىل ازدياد 

قيا�سي يف معدالت الفقر داخل املجتمع 

الفل�سطين���ي يف لبن���ان، خ�سو�س���ًا يف 

خميم عني احلل���وة الذي و�سلت الكثافة 

ال�سكانية فيه اإىل معدالت خيالية، كذلك 

الرتاج���ع املخيف يف خدم���ات االأونروا 

نتيج���ة تخل���ف العديد م���ن املانحني 

الدولي���ني ع���ن �س���داد ما ه���و متوجب 

عليهم، مم���ا اأدى اإىل تراجع امل�ستويات 

التعليمية واالأو�ساع ال�سحية، باالإ�سافة 

العم���ل  لف�سائ���ل  القا����رش  االأداء  اإىل 

الوطني وال�سيا�س���ي الفل�سطيني نتيجة 

االنق�سام ال�سيا�سي ب�سكل خا�ص، وغياب 

االإ�سالح الدميقراطي عن احلالة الوطنية 

الفل�سطينية، مم���ا اأدى اإىل انت�سار حالة 

الغ�س���ب ال�سعبي الع���ارم، والذي ترجم 

بظه���ور العديد م���ن الهيئ���ات ال�سعبية 

وال�سبابي���ة بعناوي���ن خمتلف���ة حتمل 

مطالب حمددة اأهمها ت�سهيل الهجرة من 

لبن���ان هربًا من الفق���ر والعوز والبطالة 

واالأو�ساع ال�سحية والتعليمية ال�سعبة.

وتو�سعت ظاهرة التحركات املطلبية 

هذه لت�سمل كافة املخيمات، كما اأن هروب 

الف�سائ���ل والقوى ال�سيا�سية عن االإجابة 

اأ�سئلة حم���ددة تتعلق  الوا�سحة عل���ى 

بالو�سع االأمن���ي اأو الت�سدي ملمار�سات 

اأمني���ة وحقوقية من قب���ل اأجهزة الدولة 

امل�سيفة، �سجع الكثريين على االلتحاق 

به���ذه التحركات ب�سكل ق���د يهدد الحقًا 

حق العودة، ي�ساف لذلك الرتاخي ب�ساأن 

املطالب االجتماعي���ة واخلدماتية �سواء 

جتاه الدولة امل�سيفة اأو وكالة االأونروا، 

وازدادت االأم���ور حدة و�سعوبة مع توافد 

اأعداد كب���رية من املهجرين الفل�سطينيني 

من �سوري���ة وان�سمام الكثريين منهم اإىل 

احلراك الداعي للهجرة.

وظهرت يف املخي���م حتركات موازية 

رّك���زت مطالبه���ا على حت�س���ني الو�سع 

االأمن���ي الداخلي يف املخي���م، وطالبت 

الف�سائل والقوى الفل�سطينية رفع الغطاء 

عن اأي خم���ل باالأمن ورفع ع���دد القوى 

وتطوير  امل�سرتكة  الفل�سطيني���ة  االأمنية 

اإدارة جمتمع  ال�سعبي���ة يف  امل�سارك���ة 

الالجئ���ني، ال �سيم���ا هيئاته املجتمعية 

عرب انتخ���اب اللج���ان ال�سعبية وجلان 

االأحي���اء، وحتويلها من هيئات خدماتية 

جزئي���ة اإىل هيئ���ات متثيلي���ة حقيقية 

مع���ربة عن النا�ص وقادرة على �سبط اأي 

جتاوزات اأمنية اأو غريها. 

وق���د اأن�سئ خميم ع���ني احللوة عام 

1949 �رشق���ي مدين���ة �سي���دا على بعد 
ثالث كيلوم���رتات منها على قطعة اأر�ص 

م�ساحته���ا 318236 م2 ، وع���دد ال�سكان 

49978 ن�سمة  االأون���روا  امل�سجل���ني يف 

بينم���ا العدد الفعل���ي للمقيمني نتيجة 

للهجرات الداخلي���ة من خميمات بريوت 

و�سور باالإ�سافة للوافدين من �سورية، فقد 

جتاوز املئة األف ن�سمة، ويلتحق باملخيم 

عدد من التجّمعات اأبرزها: ال�سكة واوزو 

والربك�سات اإ�سافة اإىل التعمري الذي ي�سم 

مئات العائالت اللبنانية.

ويرتاف���ق ذلك احلراك م���ع حالة من 

واالقت�س���ادي  االجتماع���ي  االحتق���ان 

وال�سح���ي التي تلق���ي بظاللها على كل 

حي م���ن اأحي���اء املخيم، حي���ث هناك 

ازدي���اد كب���ري يف االأمرا����ص ال�رشطانية 

والقل���ب تظهر يف �سج���الت امل�ساعدات 

ل���دى املوؤ�س�سات واجلمعيات يف املخيم 

واإجراءات معقدة لال�ستح�سال على جزء 

من العالج نظ���راً لتدين م�ستوى خدمات 

االأون���روا ال�سحية واجلمعي���ات االأخرى 

املعنية بالفل�سطينيني.

فاإن  االقت�سادي،  للو�س���ع  وبالن�سبة 

التوت���رات واالأحداث  الن���اجت عن  القلق 

االأمني���ة الت���ي حت�س���ل يف خميم عني 

احللوة ب���ني احلني واالآخ���ر، اأجهز على 

القطاع االقت�س���ادي الهام والوحيد وهو 

ال�س���وق التجاري ال���ذي يربط ال�سارعني 

الرئي�سيني يف املخيم، حيث تدل معطيات 

اجلمعيات االأهلي���ة اأن اأكرث من 30٪ من 

�س���كان منطقة �سي���دا و�سواحيها كانت 

تق�سد ه���ذا ال�سوق للت���زود بحاجياتها 

من الغذاء وامللبو�سات ب�سكل كامل، وقد 

تراجع���ت اأهمية هذا ال�س���وق الذي كان 

يعيل اأكرث من 2000 اأ�رشة فل�سطينية.

�صامر ال�صيالوي

الحراك اإلعالمي والشبابي في عين الحلوة
بين األمن واألمان االجتماعي
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عون
َ
ال نشبههم.. هم محتلون ونحن مقتل

استرضاء القاتل ال ينقذ القتيل
واأثم���ن واأعظم مب���ادرة لل�سالم 

)ي���ا ح���الوة( والت���ي قالت عن 

تطبيع العالقات.. قالت بالن�سبة 

لالجئ���ني، ح���ل ع���ادل ومتفق 

علي���ه« ث���م ا�ستط���رد مو�سحًا 

لالأجيال ال�ساب���ة: »مع من؟ مع 

من احلل بالتفاهم واالتفاق؟ بني 

اإ�رشائي���ل والفل�سطيني���ني. اأي ال 

اأحد يفر����ص على اأحد �سيئًا، وال 

اأحد يفر�ص على اأحد حاًل«.

مل ي�سف���ق »ال�سيوف« لهذه 

الفق���رة كم���ا حدث ح���ني تكلم 

الرئي����ص ع���ن القد����ص، رمبا مل 

تعجبه���م، والكرم م���ع ال�سيف 

واجب، يقولون اإنها عادة عربية 

اأ�سيل���ة، قال الرئي����ص خماطبًا 

�سيوفه: »كل الذي قلناه تعالوا 

ن�س���ع مل���ف الالجئ���ني عل���ى 

الطاول���ة، الأنه ال ب���د من حلها 

)ق�سية الالجئ���ني( لن�سع نهاية 

لل�رشاع«.

اأي�سًا مل ي�سفق اأحد، ما هوؤالء 

الذين ال ير�سيهم �سيء، لنجرب 

قواًل اآخر، �سكا الرئي�ص طوياًل من 

اتهامات توجه اإلي���ه باأنه يريد 

ب�»االإرهاب  »اإ�رشائي���ل«  تدمري 

يلم����ص  مل  الدبلوما�س���ي«، 

تعاطفًا، ثم ب���دا كمن وقع على 

خال�سة مث���رية، قال: »ال ن�سعى 

وال نعمل على اأن نغرق اإ�رشائيل 

بالالجئني لنغري هويتها«.

وياله، ملاذا مل تقولوا لنا هذا 

منذ زم���ن بعيد، نحن تخيلنا اأن 

البالد لنا، واأن الغزاة ال�سهاينة 

هم من غ���ريوا هويتها وطردونا 

م���ن اأر�سن���ا، هل كذب���ت علي 

جدتي، وهي حتكي يل عن قريتنا 

يف اأطراف الرملة؟ وهل كان اأبي 

يك���ذب، وهو ي�سلمن���ي كوا�سني 

االأر����ص اململوك���ة الأبيه وجده، 

ويطل���ب اإيل االحتفاظ بها؟ وهل 

ن�ساأن���ا يف املخيم���ات �سدفة؟ 

و�سور ال�سه���داء، ومن ماتوا يف 

االأ�رش، وق�س�سنا وكتبنا، واجلراح 

املحفورة على جلودنا، هل هي 

جميعًا جم���رد كذب؟ ونحن االآن 

نهدد »اإ�رشائيل« بتغيري هويتها؟ 

باملنا�سب���ة،  �سيئ���ًا  )تذك���رت 

هناك �سهاين���ة ي�سمون اأنف�سهم 

روايات  اأكدوا  اجلدد،  باملوؤرخني 

املج���ازر،  كتب���وا عن  جدت���ي، 

وكتبوا عن كيفي���ة اقتالعنا من 

اأر�سنا، وكتبوا اأي�سًا عن اأكاذيب 

ال�سهيونية الكربى( 

اأن  املطل���وب  هل  واالأنك���ى 

نتفاهم معها على ترتيب منفانا 

ونهايتنا حتى حتتفظ بهويتها؟ 

هل املطل���وب اأن ي�سلم املقتول 

رقبته للقاتل مرة اأخرى؟ ثم هم 

ما زالوا ياأت���ون باليهود من كل 

مكان، ويهودون حيث ال يجدون، 

فمن يغري هوية االأر�ص يا رئي�ص 

ال�سعب الفل�سطيني؟

باملنا�سبة مل ي�سفق �سيوف 

»ثقافة  يحمل���ون  الرئي�ص ممن 

ال�س���الم« لهذه الطعنة العميقة، 

�ساكن���ي  اإىل  وجهه���ا  الت���ي 

اآن، مل  املخيمات واالأح���الم يف 

ي�سفق���وا، مل���اذا؟ ال اأعرف، رمبا 

كان ما �سمعوه �سادمًا، اأبعد من 

التخيل.

ا�ستدراكات.. ومن�سيات

تكلم الرئي�ص عن اال�ستيطان، 

وعن التحري�ص، حكى عن جلنة 

م�سرتكة كان قد اقرتحها برئا�سة 

االأمريكي���ني ملراقب���ة عملي���ات 

التحري�ص، وحتديد امل�سوؤوليات، 

اأما  الكالم عن احلقوق حتري�ص، 

القت���ل املبا�رش فه���و دفاع عن 

النف����ص، لك���م اأن تتخيلوا جلنة 

اأمريكية تراق���ب كتبنا واإذاعاتنا 

واأحالمنا  وق�س�سن���ا  واأ�سعارنا 

�سيك���ون مطلوبًا -  ال�سغ���رية، 

واحلال���ة تلك - حماكمة ماليني 

زالوا  م���ا  الذين  الفل�سطيني���ني 

يرف�سون مغادرة احللم، والتخلي 

ع���ن البديهي���ات، وحقوقهم يف 

وطنهم وهويتهم.

قال الرئي����ص اإنه ا�ستطاع اأن 

يحل م�سكل���ة املياه مع اأوملرت 

الدويل،  القانون  واح���دة:  بكلمة 

وبراأي���ه ف���اإن القان���ون الدويل 

كفي���ل بح���ل م�س���كالت كثرية، 

القانون نف�سه، يت�سمن  اإن  وقال 

حلواًل مل�سكلة تب���ادل االأرا�سي، 

بامل�ساحات والن�سب املالئمة.

لكن الرئي����ص ن�سي االأ�رشى، 

رمبا مل ي���رد اإزع���اج ال�سيوف، 

ون�سي االعتداءات املتكررة على 

ق�سفًا  وخميماتنا،  وقرانا  مدننا 

على غزة، وتوغاًل واجتياحًا يف 

ال�سفة، مل يتكل���م عن احلواجز، 

وفاته التذكري باإجنازات التن�سيق 

االأمني، مع اأنه���ا مهمة يف هذه 

املنا�سبة.

رمبا يف لقاء اآخر، حتى ذلك 

احلني، كل ما قاله رئي�ص ال�سلطة 

التحرير  ومنظمة  الفل�سطيني���ة، 

حمم���ود  اأي�س���ًا  الفل�سطيني���ة 

عبا�ص، ال يعنيني يف �سيء.

نافذ اأبو ح�صنة



دمت الأو�ش���اط ال�شعبية والوطنية  �شُ

يف  الفل�شطين���ي  ال�شب���اب  مبظاه���رات 

الهجرة  ب���اب  املخيم���ات مطالبة بفتح 

وت�شهيلها اإىل ال���دول الأوروبية والعربية 

ب���دًل م���ن املطالبة بح���ق الع���ودة اإىل 

فل�شط���ن، هرب���ًا م���ن البطال���ة وامللل 

الفل�شطيني داخل  ال�شب���اب  الذي يعي�شه 

املخيمات. 

ياأتي هذا التحرك الذي و�شفه بامل�شبوه 

اأو »النتح���ار اجلماع���ي« بعي���داً ع���ن 

الته���ام، خ�شو�شًا اأن هذه اخلطوة �ُشبقت 

برتحيب ال�شلطة الفل�شطينية و�شلطة غزة 

باخلطوة القطرية باإعطاء 40 األف تاأ�شرية 

عم���ل لل�شباب الفل�شطين���ي يف ال�ش�شفة 

والقطاع للعمل يف املن�شاآت الريا�شية يف 

قطر، مما يفرغ �شاحة الداخل الفل�شطيني 

من ال�شباب الذي ي�شكل وقود اأي انتفا�شة 

جديدة اأو مقاومة داخل الأرا�شي املحتلة، 

تطبيقًا ملا قال���ه وزير اخلارجية القطري 

املقال حممد بن جا�شم مع بداية احلريق 

العربي: »لقد انتهت حركة حما�س كحركة 

مقاومة م�شلحة«.

اإن العم���ل عل���ى �شطب ح���ق العودة 

من املفك���رة الفل�شطينية يظهر عرب ثالثة 

عوامل تتكامل مع بع�شها لإمتام املوؤامرة، 

وهي: 

- اإخ���راج ال�شباب الفل�شطين���ي بوا�شطة 

عق���ود عم���ل اإىل اخلليج، وقد ب���داأت قطر 

بذل���ك، وميكن اأن تتو�ش���ع عملية ا�شتقدام 

العمالة الفل�شطينية اإىل اخلليج.

- مطالبة ال�شباب الفل�شطيني يف �شورية 

ولبن���ان بالهجرة وترك املخيم���ات، اأماًل 

بظروف اأف�شل للعي����س واإفراغ املخيمات 

م���ن خ���زان املقاومة، واإح���داث هوة بن 

الأجي���ال املقاوم���ة التي �شاخ���ت، وبن 

الأجيال اجلديدة، لتحقيق منافع املقاومة 

و�شباب حق العودة.

- اإغراق الف�شائ���ل الفل�شطينية وقياداتها 

يف اآتون احلريق العربي، وانحراف بو�شلة 

البن���ادق الفل�شطينية، فت�ش���وروا املحنة 

الك���ربى عندم���ا يعل���ن الع���راق اأن عدد 

النتحاري���ن الفل�شطينين �شد املدن يف 

العراق بلغ 1200 انتحاري من اأ�شل 2300 

انتحاري بن العامن 2007 و2013.

ت�ش���وروا املحنة واملاأ�ش���اة عرب ترك 

ال�شباب الفل�شطيني اأرا�شي 1948 املحتلة، 

وكذل���ك �شباب غزة، والهج���رة املعاك�شة، 

وجتاُوز حواجز الحت���الل »الإ�رسائيلي« 

بهدف القت���ال يف �شوري���ة و»حتريرها« 

ال�ش���وري و»تعميم  من اجلي����س العربي 

الدميقراطية«، وهم الذي���ن مل ي�شتطيعوا 

حتقيق امل�شاحلة بن »فتح« و»حما�س« 

منذ �شنن!

فل�شطن باعها بع�س امللوك والأنظمة 

قبيل ت�شليمها لل�شهاينة، وتباع مرة اأخرى 

من اأهله���ا وبع�س ف�شائله���ا ومقاوميها 

الذي���ن يريدون حتريرها م���ن فنادق قطر 

وتركيا!

»احلريق العربي« يدّمر البالد العربية، 

الوطنية  وجيو�شها  مقاوميه���ا  وي�شتنزف 

للتمهي���د لتدم���ري الق�شي���ة الفل�شطينية، 

بعدما �ُشغلت ال�شعوب والأنظمة باأنف�شها، 

وبعدما ارتكب بع�س الفل�شطينين خطيئة 

التدخل يف م�رس و�شورية وتركوا ق�شيتهم 

وحتولوا اإىل ذراع جهادي���ة ل�»الإخوان« 

ب���دل اأن يبقوا ذراع���ًا جهادي���ة لل�شعب 

الفل�شطيني ل�شرتجاع اأر�شهم.

فل�شطن اليوم تبيعها بع�س الف�شائل 

كم���ا تباع بع����س النازح���ات ال�شوريات 

مل�شاي���خ وكبار ال�شن بعن���وان خادع هو 

زواج ال�ش���رتة اأو العي����س الك���رمي.. تباع 

فل�شط���ن بثم���ن بخ�س ل تع���دو اأ�شغاث 

اأح���الم، ورغبات وعي�س رغيد يف الفنادق، 

وال�شيطرة على ال�شلطة يف �شورية وم�رس؛ 

متامًا كما توّهم بع����س الفل�شطينين يف 

لبنان قبل الجتي���اح »الإ�رسائيلي« عام 

1982، وكان���ت النتيجة خراب لبنان ونفي 
املقاومة الفل�شطينية اإىل تون�س.

اأيها الإخوة الفل�شطينيون: 

ل تقتل���وا رفاقكم يف خنادق املقاومة 

لتدفعوا مهر ال�شداقة مع قطر وتركيا ومن 

ورائهما اأمريكا و»اإ�رسائيل«.

ع���ودوا اإىل تثقيف ال�شباب الفل�شطيني 

بفك���ر املقاومة من اأج���ل حترير فل�شطن، 

ولي�س لتحرير واإ�شق���اط الأنظمة العربية 

ب�شبب التع�شب املذهبي.

اأعيدوا بناء منظماتكم ال�شبابية لتبقى 

راي���ة فل�شط���ن و�شعلتها م�ش���اءة لأيام 

الن�رس القادم.

ل جتعلوا البندقية والأيدي الفل�شطينية 

�شلعة لالجت���ار اأو ال�شتثمار اأو امل�شاريع 

امل�شبوه���ة واخلاطئ���ة، فالأنظم���ة التي 

باعتك���م وتركتكم �شتن عام���ًا ل ت�شفق 

عليك���م الآن، ول تريد حتري���ر اأر�شكم، بل 

ا�شتغاللك���م لقت���ال املقاوم���ن الذين ما 

يزالون يفّكرون بالقد�س وفل�شطن ويجب 

معاقبته���م، ومع الأ�شف باأي���د فل�شطينية 

تنق���ل ال�شيارات املفخخ���ة اإىل ال�شاحية 

اجلنوبي���ة، وتخ���ون ال�شهداء اأب���و جهاد 

وفتح���ي ال�شقاقي وال�شي���خ اأحمد يا�شن 

ويحي���ى عيا�س و�رساي���ا القد�س وكتائب 

واملقاوم���ن  ال�شه���داء  وكل  الق�شائ���م.. 

الفل�شطيني���ن الذين فّجروا يف اإيالت وتل 

اأبيب وحيفا وغزة وال�شفة..

اأيها الإخوة الفل�شطينيون:

ال�شاحية اجلنوبي���ة لي�شت تل اأبيب.. 

واأهله���ا لي�شوا من الفال�ش���ا اأو ال�شهاينة 

اأهل  الذين ا�شتوطنوا خميماتكم واأر�شكم.. 

ال�شاحية هم م���ن ح�شنوكم فال حت�شنوا 

م���ن يفّجره���م، واأنق���ذوا املخيم���ات من 

اجلماعات التكفريية امل�شللة اأو امل�شبوهة 

التي �شتح���ّول كل خميماتكم اإىل ماي�شبه 

الريموك ونهر البارد.

اأيها الإخوة الفل�شطينيون:

لتكون���وا �شحايا »الربي���ع العربي« 

اإىل  بق�شيتك���م  ت���ودوا  ول  املوه���وم، 

التهلك���ة وال�شي���اع.. وميك���ن ل�»الربيع 

العرب���ي« اجلاف وامللته���ب اأن ي�شل اإىل 

حكوماتك���م الوهمي���ة، واإىل خميماتك���م، 

بعدما �شاخ���ت ف�شائلكم ولب�شت قياداتها 

البدلت الأنيقة وربط���ات العنق ومل تعد 

ت�شك���ن اأزق���ة املخيم���ات، ومل تذق طعم 

الوق���وف يف طوابري م�شاع���دات الأونروا، 

و�شبغت وجوهه���ا لتح�شن �شورتها اأمام 

الف�شائيات!

د. ن�شيب حطيط
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الشباب الفلسطيني.. ونكبة الهجرة بدل حق العودة

إشعال الجبهة الجنوبية يحقق تغييرات خطيرة في الحرب السورية
التح�ضييرات  وا�ضنطيين  ا�ضتكملييت 

الع�ضكرييية علييى احلييدود الأردنييية التي 

بييداأت باملنيياورات املتتالييية يف مطلييع 

باإن�ضيياء  م�ؤخييراً  وانتهييت   ،2012 العييام 

الطييرق  و�ضييق  الع�ضكرييية  التح�ضينييات 

داخل الأرا�ضي ال�ض�رييية، حتى اأ�ضبحت 

اجلبهيية اجلن�بية يف احلييرب الدائرة �ضد 

�ض�رييية جاهييزة لال�ضتعييال، لي�ييس للحد 

من تقدم اجلي�س ال�ضيي�ري على اجلبهات 

بييل  املراقبيي�ن،  يعتقييد  كمييا  الأخييرى 

لتحقيق تغيييرات ا�ضرتاتيجية و�ضيا�ضية 

بالغة الأهمية على �ضعيد تفتيت �ض�رية 

جديييدة  وقائييع  وخلييق  اجليي�ار،  ودول 

ل�ضالييح الكيييان ال�ضهييي�ين وم�ضاريعييه 

الت��ضعية يف املنطقة.

مل يكيين خيييار التدخييل الأجنبييي يف 

احلييرب م�ضتبَعييداً منييذ اللحظييات الأوىل 

احتفييظ  اإذ  ال�ض�رييية،  الأزميية  لفتعييال 

حربييية  ب�ضيناري�هييات  البنتاغيي�ن 

املعطيييات  تبييدل  بح�ضييب  متن�عيية، 

والع�ضكرييية  والدبل�ما�ضييية  ال�ضيا�ضييية 

يف الأردن والعييراق وتركيا ولبنان، ومل 

يت�قف ت�ضليييح اجلماعييات »الإرهابية« 

قبييل بدء م�ؤمتيير »جنيف2«، كمييا تبدلت 

اللهجيية الأمركية جتاه احلييل ال�ضيا�ضي 

واإعييالن ف�ضييل  ع�ضييية تعليييق امل�ؤمتيير، 

اجل�لة الثانية من املفاو�ضات.

�ضارعييت م��ضك� اإىل اتهييام وا�ضنطن 

باأنها تعد لعدوان ع�ضكري وا�ضع النطاق، 

جنيي�ب  يف  جيي�ي  حظيير  بفر�ييس  يبييداأ 

�ض�رييية، واإن�ضيياء �رشيط حييدودي يف�ضل 

بني الكيييان ال�ضهي�ين والأردن من جهة 

وبييني �ض�رييية من جهيية اأخييرى، على اأن 

يك�ن لالحتالل »الإ�رشائيلي« وامل��ضاد 

اجلماعييات  اإدارة  يف  القيييادي  الييدور 

امل�ضلحيية، التييي تن�ضييط علييى طيي�ل خط 

الف�ضل يف اجل�لن.

مل يعد �رّشاً اأن البنتاغ�ن اأجنز مهامه 

داخييل الأرا�ضييي ال�ض�رييية انطالقييًا من 

الأردن، اإذ مت ت�ضييد التح�ضينات، وتعبيد 

الطييرق الع�ضكرية املجهييزة لنقل الآليات 

الثقيليية، وا�ضتقبييال الطائييرات العم�دية 

يف حميييط مدينيية درعييا ويف املناطييق 

احلدودييية املت�ضلة بهييا، وترافقت مهمة 

البنتاغ�ن مييع دور اجلماعات امل�ضلحة، 

التييي دمرت جميع الد�ضييم والتح�ضينات 

ب�ضكل ممنهج، ملنييع اجلي�س ال�ض�ري من 

ا�ضتخدامها يف حال حتريرها قبل اإجناز 

التح�ضرات امليدانية املطل�بة.

ظلييت احلك�مة الأردنييية تنكر وج�د 

علييى  الأمركييية  الع�ضكرييية  الق�اعييد 

اأرا�ضيهييا، وت�ضدد علييى حياديتها وعدم 

رغبتهييا بالتيي�رط يف الأزميية ال�ض�رييية، 

يف  الأمركييية  ال�ضفييارة  داأبييت  وكذلييك 

عمييان على نفي املعل�مات التي تت�رشب 

بييني احلييني والآخر حيي�ل وجيي�د ق�اعد 

لتدريييب امل�ضلحييني، وحيي�ل الت�ضهيالت 

الل�جي�ضتييية لنقلهم ميين خمتلف البلدان 

العربية والإ�ضالمية اإىل الداخل ال�ض�ري. 

ن�ييرشت  احلييايل،  ال�ضهيير  مطلييع  يف 

�ضحيفة »الراأي« الأردنية �ضبه احلك�مية 

 لطلييب �ضيييدات ورجييال للعمل 
نْ

اإعالنييني

يف قاعييدة ج�ية اأمركييية م�ج�دة على 

اأرا�ضييي اململكة، ومل يكن الإعالن »خطاأً 

فّنيييًا« كمييا �رّشحت امل�ضييادر الر�ضمية، 

بل ابتييزازاً مق�ضيي�داً، واإحراجًا للحك�مة 

الأردنييية كييي تتقبييل علنًا فتييح اجلبهة 

اجلن�بية انطالقًا من اأرا�ضيها.

وقييد ا�ضتغلت ال�ضع�دييية اأزمة الأردن 

القت�ضادييية، وحتّملييه اأعبيياء خميمييات 

الالجئييني ال�ض�ريني، فمار�ضت �ضغ�طها 

لت�ضهيييل املخطييط الأمركييي، وال�ضميياح 

بنقل الأ�ضلحة املتط�رة، كاأنظمة الدفاع 

اجليي�ي وال�ض�اريييخ امل�ضييادة للدروع، 

وغرها من الأ�ضلحة التي قررت الريا�س 

وباري�س اإر�ضالها لدعم قدرات املعار�ضة 

امل�ضلحة.

و�ضعييى العاهل الأردين خالل زيارته 

الأخييرة اإىل وا�ضنطيين اإىل احل�ض�ل على 

الأردن،  حلماييية  اأمركييية  تطمينييات 

الدفيياع؛  وزييير  الغر�ييس  لهييذا  فالتقييى 

ت�ضاك هيغل، وحتادث مع ج� بايدن، ثم 

اجتمع مييع الرئي�س بيياراك اأوباما ملزيد 

من التطمينات يف حال �ضن عدوان جديد 

على �ض�رية. 

وقد �ضمييل التطمييني الأمركي تقدمي 

املنييح املالية حلل الأزميية القت�ضادية، 

التييي  الع�ضكرييية  الت�ضهيييالت  مقابييل 

ت�فرها احلك�مة الأردنية �رّشاً، مع وع�د 

بنقييل خميمييات الالجئييني اإىل الأرا�ضي 

العمليييات  انطييالق  وعييدم  ال�ض�رييية، 

الع�ضكرية مبا�رشة ميين الأردن، ويف هذا 

املجييال عر�ييس ب�ضييار اجلعفييري؛ �ضفر 

�ض�رييية اإىل الأمم املتحييدة، وثائق تثبت 

التجهيييزات  اأن  والإحداثيييات  بال�ضيي�ر 

الع�ضكرية قد اأن�ضاأهييا البنتاغ�ن بالفعل 

ف�ق الأرا�ضي ال�ض�رية. 

ع ال�ضع�دية 
ّ
لي�س م�ضتغربييًا اأن تتييذر

والأردن وبقييية الدول والقيي�ى املرتهنة 

انت�ضييار  ميين  بخ�فهييا  العييدو  لإرادة 

التنظيمات »الإرهابية«، كي تت�ضابق اإىل 

التحالف مع ال�ليييات املتحدة والكيان 

ال�ضهييي�ين بحجيية ال�رشاكيية يف »احلرب 

على الإرهاب«، لكيين امل�ضتغرب اأن ت�ضر 

واملقاوميية يف  املمانعيية  قيي�ى  بع�ييس 

الطريييق امليي�ؤدي اإىل الفخ ذاتييه، وتن�ضى 

اأن تلك التنظيمييات، مبختلف م�ضمياتها، 

�ضنيعة ال�ضتخبارات الغربية وامل��ضاد، 

واأداة ميين اأدوات الهجميية ال�ضهي�نية - 

الأمركية �ضد دول املنطقة و�ضع�بها.

عدنان حممد العربي
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تعددت التف�شريات للزي���ارة التي قام 

به���ا وزيرا اخلارجية والدف���اع امل�رسيان 

نبي���ل فهمي وامل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي 

اإىل العا�شمة الرو�شية، رغم الإجماع على 

اأنه���ا تاريخية يف توقيتها ونقاط  حماور 

البح���ث، والر�شائ���ل امل���راد اإي�شالها اإىل 

عناوين وا�شحة، لعل اأهمها على الإطالق 

اخلروج مب�رس من القب�شة الأمريكية التي 

كان���ت ت�شغط على عنقه���ا ت�شاعديًا من 

ت�شلم اأن���ور ال�شادات ل�ش���دة الرئا�شة يف 

اأعقاب وفاة الرئي�س جمال عبد النا�رس.

م���ن حيث ال�شكل، هي رد للزيارة التي 

ق���ام بها وزي���را خارجية ودف���اع رو�شيا 

�شريغ���ي لف���روف و�شريغ���ي �شويغو اإىل 

القاهرة قب���ل ثالثة اأ�شهر، وه���و ما اأراده 

»الباطنيون« اأو اأولئ���ك الذين ل يريدون 

اإعط���اء الزيارة حقه���ا الطبيعي من حيث 

امل�شمون اجلدي، اأو اأولئك الذين يتعمدون 

اإبخا�س الزي���ارة حتى حقها املعنوي، من 

ال�شيا�شية املرتبطة  خلفية لها مراميه���ا 

باملا�ش���ي القري���ب لل�شيا�ش���ة امل�رسية، 

للزيارة  املوؤيدون  »التب�شيطي���ون«  فيما 

اأق�رسوه���ا عل���ى بندي���ن اثن���ن، هما رد 

للزيارة، وعقد �شفقة �شالح ملجرد التنويع.

اإن الأبع���اد احلقيقي���ة للزي���ارة التي 

تزامنت مع بداي���ة الرت�شيحات الرئا�شية 

امل�رسية، والت���ي �شيخو�شها ال�شي�شي من 

حيث وجهة نظر القائم���ن بها، هي بحد 

التعاون  ذاتها »انطالقة جدي���دة لتطوير 

الع�شك���ري والتكنولوج���ي« وفق ما قاله 

ال�شي�شي �شخ�شي���ًا، والذي اأمل يف ت�رسيع 

التعاون، لكن املعروف يف الظاهر والعمق 

اأن العالق���ات الع�شكري���ة تك���ون ترجمة 

مل���دى التقارب ال�شيا�ش���ي، وهذا الأمر هو 

الذي اأربك الولي���ات املتحدة وح�شاباتها 

اأخطائها من���ذ احلراك  امل�شتم���رة عل���ى 

الذي اأط���اح اأوًل بالرئي�س ح�شني مبارك، 

والذي ا�شتد عمقًا اأثناء وبعد عزل الرئي�س 

حممد مر�شي، ال���ذي كانت تربطه وفريقه 

ال�شيا�شي عالقات حميمة مع وا�شنطن. 

الزي���ارة يف جوهره���ا رد �شامل على 

ال�شيا�شات البتزازي���ة الأمريكية، ل �شيما 

ما يتعلق باملعونات، خ�شو�شًا الع�شكرية، 

وبالتايل ه���ي موؤ�رس ج���دي للخروج من 

قب�شة الهيمنة، والتوجه اإىل ال�رسق �شيء 

طبيعي، لتاأكيد انطالق التحرر على طريق 

فر����س �شيادة الق���رار امل����رسي الوطني، 

ولي�س جمرد ك�رس احتكار الهيمنة، وحترير 

م�ش���ادر ال�شالح حت���ى ل���و اأراد البع�س 

الق���ول اإن »ال�شالح الذي انت�رسنا به عام 

1973 كان �شالح���ًا رو�شي���ًا«، وحتى هذه 
امل�شاأل���ة التف�شيلية اأفقدت وا�شنطن جزءاً 

م���ن �شوابه���ا، ورد الفع���ل الأمريكي خري 

دليل على �شع���ور وا�شنطن بك�رس هيبتها 

وهيمنتها يف م�رس، فم���ن التجاهل بداية 

اإىل التعلي���ق املقت�ش���ب للناطق���ة با�شم 

اخلارجي���ة التي ترجم���ت القلق الأمريكي 

بالقول اإن دوًل كثرية مهتمة مب�رس وتريد 

اإقامة عالقات، اإىل انفجار الغي�س املكبوت 

من الرتحيب الرو�ش���ي بال�شي�شي، واإ�رسار 

الرئي����س بوتن على ا�شتقبال���ه ا�شتقبال 

الروؤ�شاء، والإثن���اء على خطوته بالرت�شح 

للرئا�ش���ة امل�رسية، حت���ى تعلن وا�شنطن 

»اأن ل بوتن ول الوليات املتحدة من يقرر 

من �شيحكم م�رس، اإمنا ال�شعب امل�رسي هو 

الذي يقرر من �شيكون الرئي�س، وما ت�شمى 

انت�ش���ارات رو�شية يف م����رس مبالغ فيه، 

ولدينا عالقات قوية وطويلة على ال�شعيد 

الع�شك���ري«، لك���ن الذي  يك�ش���ف القلق 

امل�شوب بالغ�شب هي الر�شالة التي بعثت 

بها وا�شنطن عرب الرت�شح املفاجئ لرئي�س 

الأركان ال�شاب���ق �شام���ي عن���ان خلو�س 

النتخابات الرئا�شية، واإعالن من�شق حملة 

عنان »اأننا منتلك من املفاجاآت ما �شريبك 

كل ح�شابات املر�شحن«.

ل �ش���ك اأن املق�شود هو ال�شي�شي، الذي 

ترك الربودة مع وا�شنطن وانتقل اإىل دفء 

مو�شك���و، م���ع التاأكيد من���ه اأن الزيارة ل 

ته���دف اإىل تغيري حلي���ف اأي مو�شكو بدل 

وا�شنطن، اإمنا مل يع���د الأمر م�شجعًا على 

العتماد على وا�شنطن كحليف اأوحد. 

يف الواق���ع، واإذا عدن���ا للتاريخ، فاإن 

اأكرث ما اأف�شد عالق���ة الرئي�س عبد النا�رس 

بالولي���ات املتح���دة ه���و حماولة منعه 

امل�شلمن«  ل�»الإخ���وان  الت�ش���دي  م���ن 

والقت�شا�س منهم عل���ى اأفعالهم، فكانت 

مو�شكو من تلقف احل���ال ون�شاأت العالقة 

التي اأدت اإىل بن���اء ال�شد العايل والت�شلح 

امل����رسي النوعي، وها ه���و التاريخ يعيد 

نف�شه يف اإعادة بن���اء العالقات امل�رسية 

- الرو�شي���ة، وعل���ى القاع���دة نف�شها من 

بابي املواجه���ة مع »الإخوان امل�شلمن« 

املفتوح على ت�شل���ح نوعي غري م�رسوط، 

بتمويل �شعودي -اإمارات���ي قاعدته اأي�شًا 

العداء ل�»الإخوان«، وهي النقطة املركزية 

و»القطب���ة املخفي���ة« يف ارتقاء العالقة 

امل�رسية - الرو�شية.

يون�س عودة

»القطبة المخفّية« في ارتقاء العالقة المصرية - الروسية

�شنعاء - الثبات

اآخ���ر ما تفتق���ت ب���ه »العبقرية« 

وحتدي���داً  اخلليجي���ة،   - الغربي���ة 

ال�شعودي���ة، جعل اليمن �شت���ة اأقاليم.. 

واإذا كان هذا امل�رسوع الكونفدرايل لي�س 

جديداً، فهو كان مطلبًا �شعوديًا مزمنًا، 

لبق���اء اليمن بحكم جمتمع���ه القبلي، 

والنق�شامات  اخلالف���ات  وط���اأة  حتت 

احلادة.

وبراأي م�ش���ادر مينية عل���ى �شلة 

بالتط���ورات احلا�شلة، فاإن هذا القرتاع 

بجعل اليمن �شتة اأقالي���م لي�س بريئًا، 

خ�شو�شًا يف ظل رئي����س �شعيف، كان 

الرئي����س اليمني ال�شاب���ق علي عبداهلل 

�شالح قد عّينه نائبًا له لأنه يتميز بهذه 

اخلا�شية، اإ�شاف���ة اإىل اأنه ع�شكري من 

ل يف تاريخه الع�شكري  اجلنوب مل ي�شجَّ

اأي اجن���از نوعي، كما اأنه �شخ�شية غري 

معروف���ة �شعبيًا، رغم الرتبة الع�شكرية 

الكبرية التي كان يحملها. اأما حكومته، 

فت�شري ه���ذه امل�ش���ادر للدلل���ة على 

�شعفه���ا وه�شا�شته���ا اإىل عقد الرئي�س 

اليمن���ي موؤخ���راً اجتماع���ًا مع ع�رسة 

�شف���راء غربي���ن وع���رب، اأجمعوا يف 

جمل�شه عل���ى انزعاجه���م ال�شديد من 

�شع���ف اأدائها، معتربين ه���ذا ال�شعف 

ميث���ل عائقًا اأمام املرحل���ة النتقالية، 

وم�شددين على ����رسورة اإحداث تغيري 

يف اأداء هذه احلكوم���ة، داعن الرئي�س 

اليمن���ي اإىل اتخاذ قرارات رئا�شية فيما 

اأعمال  الجتماعي جتاه  الو�شع  يخ�س 

التخريب والرهاب.

اأمام هذا الواقع امل�شطرب يف اليمن، 

تعترب فئات وا�شعة من املجتمع اليمني 

اأن ط���رح الأقاليم ال�شت���ة هو اخلطوة 

الأوىل لتفتيت اليمن، الذي يجري العمل 

عليه �شعوديًا منذ اأيام عبد العزيز، الذي 

اأو�ش���ى اأبناءه قبل وفاته ب�رسورة عدم 

اإراح���ة هذا البلد بقول���ه لهم: »خريكم 

و�رسكم من اليمن«.

كما اأن الطم���اع ال�شعودية ببع�س 

م���ن الأقاليم ال�شتة لي����س جديداً، فهي 

من���ذ ثالثينيات الق���رن املا�شي كانت 

تطمع بح�رسم���وت التي تعد م�شاحتها 

نحو ثل���ث اليمن، وه���ي بالإ�شافة اإىل 

موقعه���ا البح���ري الهام وم���ا فيه من 

ثروات، ت�شري الدرا�ش���ات اإىل اأن اأر�شها 

غنية بال���رثوات، وملا كانت ح�رسموت 

�شمن اليمن اجلنوب���ي الذي كان يرزح 

الربيط���اين، مل تتجراأ  حتت ال�شتعمار 

عل���ى املطالبة ب�شم ه���ذه املحافظة، 

ولهذا حاول���ت اأن تقوم بعمليات اإغراء 

وا�شعة ليمني���ن ح�شارمة، فوفرت كل 

ال�شبل لأن يتح���ول بع�شهم القليل اإىل 

كبار رجال الأعمال يف ال�شعودية، بعد 

اأن منحته���م اجلن�شية، كحال عائلة بن 

وبخ�شوين  وبخ�شان  واحل�رسمي،  لدن، 

وغريهم الكثري.

الطمع ال�شعودي اأي�شًا كان ميتد اإىل 

�شعده التي تعترب ممراً بريًا حيويًا بن 

ال�شعودية واليم���ن، اإ�شافة اإىل موقعها 

الديني والتاريخ���ي الهام مينيًا، والذي 

كانت الريا�س تري���د اإلغاء هذا املعلم 

ب�شكل اأ�شا�شي، ولهذا جلاأت يف ال�شابق 

اليمنية  العربية  مع قيام اجلمهوري���ة 

عام 1962 بعد ثورة ال�شاد�س والع�رسين 

من �شبتمرب، على �شع���ده، من اأجل اأن 

تك���ون راأ�س �شعدة احلرب���ة ل�شتعادة 

اململكة املتوكلية اليمنية..

اأن امل�رسوع ال�شعودي بتحويل  كما 

اليمن اإىل �شتة اأقالي���م يغذي النعرات 

النق�شامي���ة والتفتيتي���ة يف املدخ���ل 

اجلنوب���ي ل�شب���ه اجلزي���رة العربي���ة 

املتحكم مب�شيق باب املندب، املطالبة 

التي ت�شتويل عليها  اليمنية بالأرا�شي 

ال�شعودية مث���ل جيزان وجنران وحائل 

والبع����س م���ن اليمني���ن يذه���ب اإىل 

حد الق���ول اأن الأرا�ش���ي اليمنية متتد 

اإىل تخ���وم الطائف يف ط���ي الن�شيان، 

اأو  يف اأ�ش���واأ الحتم���الت ق���د ت�شيع 

يف و�شط النق�شام���ات التي �شي�شهدها 

امل�شتقبل اليمني يف ظل الكونفدراليات 

املطروحة.

اليمن.. ستة أقاليم أو كونفدراليات

مواجهة »اإلخوان« هي 
النقطة المركزية الرتقاء 

العالقة المصرية - 
الروسية في عهدْي عبد 

الناصر والسيسي

الرئي�س فالدميري بوتني م�ستقباًل امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي يف مو�سكو                                                              )اأ.ف.ب.(
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يف اأعق���اب تخفي���ف العقوب���ات 

املفرو�ضة على طهران، بداأت �رشكات 

اأجنبي���ة باإر�ضال اإ�ض���ارات اإيجابية، 

مبدية رغبته���ا يف البحث عن فر�ص 

جتاري���ة جديدة يف اإي���ران، ورغم اأن 

البع����ص اتهمها بالت�رشع، ودعا هذه 

ال�رشكات اإىل ����رشورة الرتوي خوفًا 

من انهيار االتف���اق النووي اأو ريثما 

االقت�ضادية  املرحل���ة  مالمح  تتبني 

املقبلة يف اجلمهورية االإ�ضالمية، اإال 

اأن الكثري من ال�رشكات الكربى قررت 

املخاطرة، الأن ما ينتظرها يف ال�ضوق 

االإيراين م���ن اأرباح وم�ضاريع يغريها 

ب�رشعة التحرك.

كب���ار  م���ن  وكان���ت جمموع���ة 

�رشكات  التنفيذيني يف  امل�ضوؤول���ني 

فرن�ضية متنوعة، مبا يف ذلك �رشكات 

الطاقة  قطاع���ي  م���ن  وموؤ�ض�ض���ات 

وال�ضي���ارات، قد ق���ررت التوجه اإىل 

طهران مطل���ع ال�ضه���ر املقبل، وهي 

تتب���ع وفداً من الن���واب الربيطانيني 

�ضب���ق واأن ق���ام بزيارة الإي���ران هذا 

ال�ضهر.

اأك���دت جهات  يف االإط���ار عينه، 

جتاري���ة اإيراني���ة ر�ضمي���ة اأن هناك 

بعثات جتاري���ة واقت�ضادية �ضت�ضل 

اإىل اإيران م���ن دول عدة مثل اإيطاليا 

وكازاخ�ضتان  وجورجي���ا  والنم�ض���ا 

وتركي���ا، واأن بعثات اأخرى من بلدان 

متفرق���ة قد زارت اإي���ران بالفعل منذ 

اأواخ���ر العام املا�ض���ي عقب توقيع 

ال�ضفقة النووية بني القوى العاملية 

ال�ضت واإيران.

بح�ض���ب العقوب���ات التي خففت 

الإيران  �ضي�ضم���ح  االتف���اق،  مبوجب 

باإنفاق 4.2 ملي���ار دوالر يف ح�ضاب 

االأم���وال املجمدة �ضابق���ًا على مدى 

االأ�ضهر ال�ضتة املقبلة، ومع ذلك، فاإن 

ح�ضة كبرية م���ن العقوبات الدولية 

ال ت���زال على حاله���ا ومل تخفف يف 

انتظ���ار اإيج���اد حل دائ���م للق�ضية 

النووية االإيرانية يف امل�ضتقبل.

اتفاقات جتارية

رغم عدم رفع العقوبات، وتخفيفها 

جزئيًا، اإال اأن ذل���ك كان كافيًا خللق 

م�ضلحة جتارية �ضخم���ة بني اإيران 

و����رشكات عاملية من دول عدة اأبدت 

رغبتها بالعودة اإىل ال�ضوق االإيرانية، 

حتتاج اإيران اإىل ال�ضلع والتكنولوجيا 

املتطورة لتحدي���ث االقت�ضاد، بينما 

ال�رشكات االأجنبية ترغب بتوفري ذلك 

واال�ضتفادة من هذه الفر�ضة.

على مدى الع�رشين عامًا املا�ضية، 

مت جتري���د اإيران م���ن حرية الو�ضول 

الغربية،  التكنولوجي���ا  اأح���دث  اإىل 

وهي التكنولوجيا الرائدة يف العديد 

م���ن املجاالت، كذلك فف���ي ال�ضنوات 

اخلم�ص اأو ال�ض���ت املا�ضية، اأ�ضبحت 

القيود اأك���ر قوة و�ضعوب���ة وباتت 

اإي���ران تفتقد اإىل الكث���ري من براءات 

االخرتاع والدراي���ة التكنولوجية يف 

عدد من قطاع���ات االقت�ضاد االإيراين، 

لكن االأمر عر�ضة للتغيري اليوم.

وبح�ض���ب اخلرباء ف���اإن �ضناعة 

النف���ط والغ���از يف اإي���ران كان���ت 

االأكر ت����رشراً كونها كان���ت االأكر 

ا�ضتهدافًا من قبل العقوبات الغربية 

واالأمريكي���ة، ال �ضيم���ا يف ما خ�ص  

واال�ضتثمار،  اجلدي���دة  التكنولوجيا 

اأن م�ضتويات  وبالتايل من املالحظ 

االإنت���اج يف العديد م���ن املجاالت 

النفطي���ة يف اإيران الي���وم هي ربع 

احلق���ول  يف  املوج���ودة  الن�ضب���ة 

املماثل���ة املجاورة يف العراق مثاًل، 

اإال اأن ذل���ك اأي�ض���ًا عل���ى و�ضك اأن 

يتغري كون الكثري من �رشكات النفط 

الت�ضاب���ق لدخول  ق���ررت  العاملية 

ال�ضوق النفطية االإيرانية الغنية.

قطاع ال�ضيارات

يف االآون���ة االأخرية وقبل التو�ضل 

اإىل االتف���اق، اأدى فر����ص املزيد من 

العقوب���ات اإىل اإ�ضع���اف الكثري من 

القطاع���ات اأكر م���ن اأي وقت م�ضى، 

مب���ا يف ذلك قطاع �ضناعة ال�ضيارات 

الذي كان قطاع���ًا ناجحًا للغاية يف 

اإيران، اأنت���ج القطاع نحو 1.5 مليون 

�ضيارة جدي���دة يف العام 2011، لكن 

االإنتاج انخف����ص اإىل 800 األف العام 

الفائت ب�ضبب القيود الغربية، ورغم 

اأن اإيران اعت���ادت مقاومة العقوبات 

والبح���ث عن خم���ارج بديل���ة، لكن 

تاأثري العقوب���ات مل يكن منه مهرب، 

اأما اليوم فقط���اع �ضناعة ال�ضيارات 

يف اإي���ران مرج���ح الأن ي�ضب���ح من 

اأهم القطاع���ات واأكرها اإنتاجية يف 

غ�ض���ون وق���ت ق�ضري للغاي���ة، كون 

البنى االأ�ضا�ضية للقطاع متوافرة.

يذكر اأنه قبل نحو عامني ون�ضف، 

ال�ضي���ارات يف  كان قط���اع �ضناعة 

اإيران يحتل ما يقرب من 10 يف املئة  

اأو 9.8 يف املئة م���ن اإجمايل الناجت 

املحلي، وهو كان يوظف اأكر من 950 

األف �ضخ�ص من اليد العاملة.

على قدم امل�ضاواة، ميكن القول اإن 

قطاع الط���ريان االإيراين كان يف حال 

�ضعبة، كذلك ب�ضبب عدم قدرة اإيران 

والتكنولوجيا  القط���ع  ا�ضترياد  على 

لتطوي���ر الطائرات والقط���ع اجلوية 

املوج���ودة لديها منذ الع���ام 1979، 

حاولت  االإيرانية  ال�ضلط���ات  وكانت 

احلفاظ على اأ�ضطول الطريان االإيراين 

ال�ضنع  با�ضتخدام قطع غيار حملية 

و�رشاء قطع وطائرات رو�ضية واأخرى 

م�ضتعملة من كازاخ�ضتان.

خماطر عالية

حت���ى االآن مل يتم حتدي���د ما الذي 

ميكن توفريه م���ن ال�ضلع واخلدمات من 

قبل ال�رشكات الغربي���ة اخلا�ضة الإيران 

يف خمتلف القطاعات، ال�رشكات الغربية 

املهتمة يف العودة اإىل ال�ضوق االإيرانية 

ت�ضعى اإىل احل�ضول على تو�ضيحات من 

حكوماتها يف ه���ذا اخل�ضو�ص، لتعرف 

ماهية ال�ضلع والب�ضائع واخلدمات التي 

باإمكانها اأن تدخلها لل�ضوق االإيراين من 

دون اأي معوق���ات، بينم���ا احلكومات ال 

تزال تتجنب اخلو�ص يف التفا�ضيل بغية 

تف���ادي النقا�ض���ات ال�ضيا�ضية ال�ضاخنة 

يف ما يتعلق باالتف���اق النووي املوؤقت 

واحلكمة منه.

ال �ضك اأن ال�رشكات الغربية متلك 

حواف���ز قوي���ة للع���ودة اإىل ال�ضوق 

االإي���راين الكب���ري واال�ضتف���ادة منه، 

وت�ضع���ى ال����رشكات االأجنبي���ة اإىل 

التغا�ضي عن كل العقبات ال�ضيا�ضية 

والعودة اإىل اإيران من جديد، واحلديث 

عن �ضفق���ات جتارية م���ع اإيران هو 

امل�ضيطر على ال�ضاحة الدولية اليوم.

وم���ن املتوق���ع خ���الل م�ضاركة 

الرئي�ص االإي���راين ح�ضن روحاين يف 

املنت���دى االقت�ض���ادي العامل���ي يف 

دافو�ص اأن ي�ضعى اإىل جذب عدد كبري 

من ال�رشكات ال �ضيما �رشكات النفط.

اإنه  اقت�ضاديون  ويقول حملل���ون 

من م�ضلحة الطرفني اال�ضتفادة مبكراً 

م���ن  عام���ل تخفيف العقوب���ات اإذا 

كانوا يري���دون اإعطاء الزخم لالتفاق 

املوؤقت، وبالتايل تطويره اإىل ت�ضوية 

دائمة توؤدي اإىل رفع العقوبات ب�ضكل 

نهائي، واإعطاء دفعة قوية لل�رشكات 

الغربية للعودة بقوة اإىل ايران.

ق���ال م�ضوؤول  االإط���ار،  يف ه���ذا 

اأمريك���ي اإن ال�4.2 ملي���ار دوالر من 

االأموال االإيرانية التي حررت مبوجب 

االتفاق املوؤقت، لي�ضت �ضوى جزء من 

اإجمايل مئة مليار دوالر من االأ�ضول 

املجمدة من العم���الت االأجنبية يف 

جمي���ع اأنحاء الع���امل، هذا هو وعاء 

�ضخ���م من امل���ال وميك���ن اأن ينفق 

منه بغية حتديث االقت�ضاد االإيراين، 

وهناك الكث���ري من ال�رشكات الغربية 

االإيرانية  ال�ض���وق  لدخول  امل�ضتعدة 

االقت�ض���اد  للم�ضاع���دة يف حتفي���ز 

وتطويره، ال �ضيم���ا يف حال متكنت 

اإيران من ا�ضرتجاع اأموالها املجمدة.

اإي���ران لديه���ا نح���و 80 ملي���ون 

م�ضتهلك اأما قيمة اقت�ضادها فتتعدى 

ال�500 ملي���ار دوالر، وهي ثالث اأكرب 
اقت�ضاد فعال يف املنطقة بعد تركيا 

ال�ضعودية، علمًا  العربي���ة  واململكة 

اأن ه���ذا االقت�ضاد االإي���راين ال�ضخم 

كان مرتبط���ًا جتاريًا بال�ضني والهند 

ورو�ضيا ل�ضن���وات، بينما كان مغلقًا 

اأم���ام الغرب، لذل���ك ال عجب يف اأن 

ترغب  الي���وم  الغربي���ة  ال����رشكات 

بالتغيري وتتدفق اإىل اإيران.

هنا مرت�ضى

اقتصاد16
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هزت وفاتها الراأي العام البريوتي، 

كونه���ا ُترك���ت مل�ضريها م���ن دون 

م�ضاعدة تذك���ر، الطالبة ثمار نا�رش 

الت���ي ال تتجاوز ال����18 عامًا ق�ضت 

على ر�ضيف مدر�ضتها »ثانوية فخر 

الدين الر�ضمية« يف منطقة برج اأبي 

حيدر اإثر حادث �ضري مروع، واإهمال 

ال يغتفر من جميع من راآها وتركها 

ت�ضارع املوت مبفردها. 

املوؤ�ض���ف يف حالة ه���ذه الفتاة 

ال�ضابة، الت���ي مل تقرتف ذنبًا �ضوى 

اأنه���ا اأرادت التوج���ه اإىل مدر�ضتها، 

اأنها بقي���ت ممددة على االأر�ص عقب 

�ضدمه���ا ب�ضيارة م�رشع���ة ملدة 15 

دقيقة من دون اأن يتجراأ اأحدهم على 

م�ضاعدتها ونقلها اإىل اأقرب م�ضت�ضفى 

لتعالج عل���ى الفور، تلكاأ جميع من 

راآه���ا مرمية على االأر�ص وتهرب من 

م�ضوؤوليت���ه االإن�ضاني���ة التي حتتم 

علي���ه م�ضاعدتها، تخ���وف اجلميع 

من التحقيق���ات والتداعيات، ويبدو 

اأنهم مل يكرتثوا حلقيقة اأنهم اأ�ضهموا 

بطريقة اأو باأخرى مبقتل هذه الفتاة، 

فهل كانوا �ضيت�رشفون بال�ضكل عينه 

لو كانت الفت���اة ابنتهم؟ وماذا كان 

موق���ف مديرة املدر�ض���ة املحرتمة؟ 

هذه املديرة التي رف�ضت نقل الفتاة 

اإىل امل�ضفى كون احلادث وقع خارج 

اأ�ضوار املدر�ض���ة، وبالتايل فهي غري 

م�ضوؤولة عما جرى!

�ضودف م���رور الفتاة ثمار نا�رش 

على الر�ضيف حي���ث كانت متجهة 

اإىل املدر�ض���ة ح���ني انحرفت �ضيارة 

م�رشع���ة ع���ن الطري���ق وا�ضطدمت 

بعمودين، فوقعت ال�ضجرة عليها ما 

اأدى اإىل اإ�ضابتها بجروح خطرة نقلت 

على اإثره���ا اإىل م�ضت�ضفى املقا�ضد 

بحالة حرج���ة، وما لبثت اأن فارقت 

احلي���اة، وعلى اإثر احل���ادث، ن�رشت 

طالبات يف ثانوية فخر الدين على 

مواقع التوا�ض���ل االجتماعي ر�ضالة 

ي�ضك���ني فيه���ا من ت����رشف مديرة 

الثانوي���ة عقب احلادث املروع الذي 

تعر�ضت له اإح���دى زميالتهن وجاء 

يف املن�ضور ما يلي :

»نحن طالبات ثانوية فخرالدين 

الر�ضمية وقع �ضب���اح اليوم حادث 

�ضري مروع جان���ب املدر�ضة اأ�ضيبت 

م���ن جرائ���ه التلميذة ثم���ار نا�رش 

بك�ض���ور يف اجلمجم���ة اإث���ر وقوع 

�ضجرة عليه���ا بعد ا�ضطدام ال�ضيارة 

بها وبقي���ت 15 دقيق���ة مرمية يف 

ال�ضارع ومت نقله���ا من �ضاب غريب 

يف �ضيارته اخلا�ض���ة اإىل م�ضت�ضفى 

املقا�ضد فو�ضل اخلرب للمديرة وكان 

جوابها كالت���ايل: »نحن ما خ�ضنا 

م����ص من م�ضوؤوليتن���ا بحادث �ضار 

ب���را املدر�ض���ة«.. هك���ذا نعامل يف 

الر�ضمي���ة وت�ضفى دماوؤنا  املدر�ضة 

يف ال�ضارع.. نرجو الن�رش واأخذ االأمر 

بعني االعتبار و�ضكراً«..

مع العلم اأن الفتاة بقيت مرمية 

يف ال�ضارع اإىل اأن و�ضل والدها بعد 

تبلغه باخلرب ونقلها ب�ضيارة خا�ضة 

اإىل م�ضت�ضفى املقا�ضد، فهل يعقل اأن 

جمتمعنا و�ضل اإىل هذا الدرك؟ وهل 

يعقل اأن ترتك فتاة مرمية يف بحرية 

من دمائه���ا بينما من حولها يتفرج 

اأو رمب���ا ي�ضتخ���دم هاتف���ه اخللوي 

على  ال�ض���ورة  وو�ضع  لت�ضويره���ا 

الوات�ص اآب اأو الفي�ضبوك؟

يف الواق���ع، ال مير ي���وم اإال ونقراأ 

في���ه خرباً اأو ن�ضمع اأو ن�ضاهد حادث 

�ضري تعر����ص خالله �ض���اب اأو فتاة 

اأو طف���ل يف املدر�ض���ة حلادث ده�ص 

اأو �ض���دم، حوادث ال�ض���ري كثرية، وال 

ميك���ن ح�رش اأ�ضبابها ب�ضبب واحد اأو 

بجهة واح���دة، البع�ص يلقي باللوم 

على قانون ال�ضري املرتهل واملنتهي 

ال�ضالحية، فيما البع�ص االآخر ينحي 

للعنا�رش  االفتق���ار  عل���ى  بالالئمة 

ال�رشوري���ة لتنظيم ال�ض���ري و�ضالمة 

امل���ارة، ال �ضيما الطالب، حيث عادة 

ما يكون طالب املدار�ص واجلامعات 

عر�ضة حلوادث مروعة وهم يتوجهون 

اإىل �ضفوفه���م �ضباحًا، فيما البع�ص 

يرغ���ب باختبار �رشع���ة �ضيارته، اأو 

رمبا متابعة �ضهرة االأم�ص. 

مثل ه���ذا امل�ضهد يتك���رر ب�ضكل 

�ضبه يومي على االأرا�ضي اللبنانية، 

يف ظل غياب االأرق���ام الر�ضمية عن 

ع���دد �ضحايا ح���وادث ال�ضري، ويف 

ظل غياب حمالت التوعية املرورية 

الالزمة، وعدم معاقب���ة امل�ضوؤولني 

عن هذه احلوادث ب�رشامة.

يذكر اأن مقت���ل الفتاة ثمار نا�رش 

ياأت���ي بعد اأ�ضه���ر قليلة م���ن وفاة 

التي  اأروى وهبي،  الطالبة اجلامعية 

مل تكم���ل عامها الث���اين والع�رشين، 

نتيجة ح���ادث �ضري تعر�ضت له اأمام 

الطيون���ة، حيث قرر  جامعته���ا يف 

ال�ض���اب املته���ور اأن يق���ود �ضيارته 

ب�رشعة جنونية على تقاطع يعد من 

اأكر الطرقات ن�ضاطًا واكتظاظًا، و�ضط 

غياب اأي عنا�رش مرورية، كانت اأروى 

يف ذلك الوقت قد نزلت من التاك�ضي، 

للجامعة  املحاذي  ال�ضارع  وتتجاوز 

التي تتعلم فيه���ا، اجتازت التقاطع 

االأول ب�ض���الم، لكن عج���الت �ضيارة 

اأحدهم كانت لها باملر�ضاد، �ضدمها 

بقوة، ارتطم راأ�ضها بالزجاج االأمامي 

لل�ضي���ارة، ما �ضبب له���ا نزيفًا حاداً 

يف الراأ�ص وفارق���ت من بعده احلياة 

خملفة وراءها الكثري من االأحالم التي 

مل حتققها بعد، كاأن تقف بعد اأربعة 

اأ�ضهر على م����رشح اجلامعة لتت�ضلم 

ال�ضهادة يف اإدارة االأعمال، وهو احللم 

الذي كانت عائلتها تتطلع اإليه.

اآمال ثمار نا�رش،  اليوم، حتطمت 

ومن يعلم غ���داً اأحالم من �ضتتحطم 

م���ن الطالب حتت عج���الت �ضيارات 

م�رشعة ال جتد من يكبحها!

هبة �ضيداين

حوادث السير تحصد أرواح الطالب في بيروت

هل يعقل أن ُتترك فتاة مرمية في بحيرة 
من دمائها بينما من حولها يتفرج أو ربما 

يستخدم هاتفه الخلوي لتصويرها ووضع 
الصورة على الواتس آب أو الفيسبوك؟
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زوجِك كسول.. كيف تتعاملين معه؟

االنتقال اإىل الطعام ال�صلب بعد احلليب خطوة كبرية مثرية 

وخميفة يف الوقت نف�صه لكل اأم، لذا من املهم اأن ت�صت�صريي 

طبيب االأطف���ال قبل تقدمي االأطعمة ال�صلبة للطفل الر�صيع، 

ومع تن���وع االختيارات؛ م���ن املوز املهرو����س اإىل �صل�صة 

التفاح والدجاج املف���روم، تزداد �صعوبة االختيار، فما هي 

الطريقة املنا�صبة لتقدمي االأطعمة ال�صلبة للطفل الر�صيع؟

اأواًل: عادة ما يكون االأرز اأو ال�صوفان املهرو�س اأول طعام يقدَّم 

للطفل الر�صيع، بعم���ر اخلم�صة اأ�صهر، لذا ابدئي با�صتعمال 

ملعقة �صغرية بال�صتيكي���ة، واإذا اأعجبه الطعام �رسعان ما 

�صيح���اول طفلك مل�س الطعام باأ�صابع���ه ولعقها، وبعد اأن 

يبداأ طفلك باال�صتمتاع بال�صرييالك اأو االأرز املهرو�س ميكنك 

االنتقال اإىل االأطعمة االأخرى.

ثاني���ًا: ح���اويل اأال تنوعي كثرياً يف ه���ذه املرحلة؛ جرّبي 

اأنواعًا خمتلفة من اخل�صار والفواكه ولكن ال ُين�صح بالبدء 

بامل���وز، الأن امل���ذاق احلل���و �صيعجب الطف���ل ولن تعجبه 

اخل�صار اخلالية من املذاق الحقًا، لذا اخل�صار قبل الفواكه.

ثالثًا: االنتقال اإىل الوجبات يف عمر ال�6 اأ�صهر، ميكنك اأن تبدئي 

باإعطاء طفل���ك الر�صيع ثالث وجبات طع���ام تت�صمن القليل 

من حليب���ك اأو حليب االأطفال الر�ّصع م���ع احلبوب واخل�صار 

واللحوم، لكن عندما يتعلق االأمر باللحم، نقرتح �رساء ماكنة 

حت�صري طعام �صغرية ميكنها هر�س قطع اللحم، باالإ�صافة اإىل 

ذلك هناك الكثري من اخليارات اجلاهزة واملتوفرة يف االأ�صواق، 

ويف النهاية القرار يعود اإليك ولذوق طفلك الر�صيع.

رابع���ًا: بعمر 8-9 اأ�صهر، �صيبداأ طفلك الر�صيع بتعلم اإطعام 

نف�ص���ه بنف�ص���ه )ال مزيد م���ن الطعام املبع���ر على وجهه 

ومالب�ص���ه(، يف هذا الوقت ميكن���ك اأن تبدئي باإعطاء الطفل 

عت الطعام اإىل  وجب���ات اأكر تعقيداً، فقط تاأكدي من اأنك قطَّ

لقيمات �صغرية جداً، وجتنب���ي اإعطاء الطفل اأطعمة ت�صبب 

االختناق، مثل ال���ذرة ال�صفراء والعن���ب واملقانق املقلية 

والزبيب والبندق.

• لباقات زيارة املتزوجني حديثًا
قد تتحّم�صني كثرياً لزيارة ثنائي من اأ�صدقائك اأو من اأقاربك املتزّوجني حديثًا لتهنئتهم 

يف حياتهم اجلديدة، وا�صتكمااًل للواجبات االجتماعية والتقاليد الرا�صية يف املجتمع، 

ال تن�صي اأن تكون زيارتك برعاية هذه القواعد واالأ�صول التي ين�ّس عليها االإتيكيت.

- بغ�ّس الّنظر عّما اإذا كنت اأمتمت واجباتك كليًا وهّناأت العرو�صني وقّدمت لهما هدية، 

ال يج���وز اأن تزوري الثنائ���ي يف منزلهما اجلديد من دون هدي���ة، ولو رمزية، كغر�س 

ُي�صتعمل يف املنزل، اأو يف املطبخ، اأو متثال �صغري للعر�س.

- انتبه���ي كثرياً لتوقيت الزيارة، فال يج���وز اأن تقومي بها بعد عودتهما مبا�رسة بعد 

�صه���ر الع�صل، واحر�صي اأن تكون زيارة خاطفة �رسيع���ة، ويجدر بك االّت�صال ولو قبل 

ب�صاعات الإعالمهما بنّية الزيارة.

- خ���الل الزيارة، انتبهي اأال تنتقدي حفل الزفاف وجترّحي باختيارات العرو�صني، لكن 

احر�ص���ي اأن تعّبي عّما اأعجبك يف احلفل، واأن تدعي لهما بالتوفيق، من دون التطرّق 

اإىل االأ�صئلة املتعلّقة بالتكلفة، اأو االأ�صئلة اخلا�صة واملحرجة.

- حت���ى ولو كان يف نّيت���ك اأن تتجّويل يف املنزل وتلقي نظ���رة على الديكور وقطع 

االأث���اث، لي�س من الالئق اأن تقرتحي االأمر اأو اأن تلّمحي اإليه، فلرّبا اأن اأ�صحاب البيت 

لي�صوا مّهيئني لهذه اخلطوة.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

األطعمة الصلبة للطفل الرضيع

زوجي ك�صول.. اأعاين من �صغط االأعمال، 

واأ�صع���ر بال�صي���ق من ذل���ك.. كلها اأمور 

ت�صكو منها معظ���م الزوجات، خ�صو�صًا 

املراأة العاملة، نظراً اإىل �صيق وقتها. 

يق���ول ا�صت�صاري���و العالق���ات االأ�رسية 

وخ���باء التنمي���ة الب�رسي���ة، اإن اأك���ر 

امل�ص���كالت الزوجية التي ُتعر�س عليهم 

هي ك�ص���ل الزوج و�صغط���ه ب�صكل كبري 

على الزوجة، م�صريين اإىل اأن هذه االأزمة 

كادت تع�صف بكثري م���ن االأ�رس، نتيجة 

�صعور الزوجة بالقه���ر وال�صغط، وعدم 

�صعور �رسيكها بها، وتعامله معه وكاأنه 

خادمة ميتلكها.

ويوؤكد االخت�صا�صيون اأن حواء ت�صتطيع 

االأزم���ة ب�صهولة،  م���ن ه���ذه  التخل�س 

من خ���الل اتباع خط���وات ب�صيطة متت 

جتربته���ا مع كثري م���ن االأزواج وحققت 

جناح���ًا باهراً يف عالج ك�ص���ل االأزواج، 

وجعل الزوج الك�صول �صخ�صية متعاونة 

ون�صيط���ة ي�صارك زوجته يف كل االأعمال 

املنزلية بحب، من خالل اتباع الن�صائح 

االآتية:

بداي���ة، ال ب���د اأن تتعاملي م���ع م�صكلة 

ك�صل زوجك على اأنها ظاهرة مر�صية لن 

تتخل�ص���ي منها اإال باله���دوء والتخطيط 

ب�ص���كل منظم، وب���دون �صج���ر اأو غ�صب 

�رسيع من رف�صه القي���ام باالأعمال التي 

�صتطلبيها منه يف البداية، م�صريين اإىل اأن 

اأوىل خط���وات العالج �صتتمثل يف الطلب 

من الزوج اأداء بع����س االأعمال الب�صيطة، 

لكن ال ب���د اأن تختاري الوق���ت املنا�صب 

جيداً، ف���ال تتطلبي منه القيام بذلك مثاًل 

عند عودته من العم���ل مبا�رسة اأو اأثناء 

وق���ت راحته، الأن ذل���ك �صيدفعه من دون 

التفكري اإىل رف����س طلبك، مما قد يجعلك 

ت�صعرين باالإحباط من خطة العالج.

الت�صجيع

الب���د اأي�ص���ًا م���ن الرتكيز دائم���ًا على 

ا�صتخ���دام التعبريات التي ت�صّجع الزوج 

عل���ى التع���اون معك يف املن���زل، كما 

ميكنك مكافاأت���ه عندما ي�صاركك يف اأداء 

اأي عمل، حت���ى اإن كان تافه���ًا؛ باإعداد 

لة له، اأو عمل حفلة �صغرية  وجبة مف�صَّ

فاال�صتم���رار  لت�صجيع���ه،  رومان�صي���ة 

الدائم يف ا�صتخ���دام العبارات املحبطة 

والت�صاجر مع زوجك لف�صله يف اأداء عمل 

ما �صيدفعه اإىل تف�صيل الك�صل واالمتناع 

عن القيام باأي عمل.

تق�صيم املهام

كما ميك���ن اإجبار الزوج عل���ى التخلي 

عن الك�صل من خ���الل حتديد يوم معنّي 

م���ن كل اأ�صبوع مث���اًل للقي���ام ببع�س 

االأعم���ال املنزلية، مع االإعداد له م�صبقًا 

وتق�صيم االأعمال على جميع اأفراد االأ�رسة 

ب�صارك���ة ال���زوج واالأوالد، وبذل���ك لن 

ي�صتطيع الرف�س، الأن اجلميع يوافق على 

االأمر، وعليه فاإنه �صيدرك جيداً دوره يف 

املنزل، ولن ي�صتطيع التكا�صل والتهرب.

العالج بالكوميديا

يق���ول ا�صت�صاريو ال�صح���ة النف�صية اإن 

اأف�صل طريقة للتعامل مع الزوج الك�صول 

هي التعامل مع االأم���ر ب�صكل كوميدي، 

الذكي���ة، فدائمًا حاويل  واختالق احلَيل 

اأن تقلّ���دي زوجك ب�ص���كل لطيف عندما 

تطلبي منه اأداء عمل م���ا ويرف�صه باأي 

حجة، فاإن���ه يف ذلك الوق���ت �صيبت�صم، 

ويف الوقت نف�ص���ه �صي�صعر باأنه مق�رّس 

يف حقك، وحتم���ًا �صيرتاجع عن مواقفه 

ويعلن تعاونه معك.

احلَيل الذكية

كما ميكن���ك اختالق بع�س احلَيل الذكية 

الت���ي �صُتجب زوجك عل���ى التخلي عن 

ع�صقه للك�صل ورف�صه م�صاعدتك، ومنها 

على �صبي���ل املثال: التعبري عن �صعورك 

بالتع���ب من خ���الل بع����س االإيحاءات 

واجلمل التي تدّل على ذلك، مع ا�صتمرار 

االأداء يف اأعمالك املنزلية وتلبية طلباته، 

ف�صتجعليه بتل���ك احليلة ي�صعر بتاأنيب 

ال�صمري، وبحجم ك�صله، واأنه �صخ�س غري 

متعاون، وعندها �صيتخ���ذ قراراً �رسيعًا 

من داخ���ل نف�صه بالتخل���ي عن الك�صل، 

ويطلب من���ك اأن ترتاحي وترتكي باقي 

االأعم���ال املنزلية له ليق���وم بتنفيذها، 

وعليك يف هذا الوقت اأن ترف�صي عر�صه 

يف البداي���ة، مبّرة ذل���ك بخوفك عليه 

من التع���ب، الأنه غري معتاد على القيام 

به���ذه االأم���ور، واعلمي اأن���ه �صيتم�ّصك 

بتنفيذ عر�صه يف ذل���ك الوقت، وعندما 

يتم ذلك �صي�صعر بحجم امل�صوؤولية التي 

ُتلقى عليك، وبعدها �صيقرر داخل نف�صه 

م�صاعدت���ك ب�ص���كل دائ���م، والتقليل من 

ال�صغط عليك بطلباته الكثرية.

احذري تطّور االأمر

م�صكلة ك�صل بع�س االأزواج قد ال تقت�رس 

على حب الراحة ورف�س م�صاركة الزوجة 

يف االأعم���ال املنزلية فقط، لكن قد متتد 

اإىل رف�س الذهاب اإىل العمل الأنه اأ�صبح 

عا�صق���ًا للن���وم والراحة، وه���ذا التطور 

ميثل منحى خطرياً على م�صتقبل االأ�رسة 

املادي، الذي قد يتدهور ويدّمرها نتيجة 

تده���ور اأو�صاعه���م االقت�صادية، وزيادة 

حدة اخلالف���ات وامل�ص���كالت الزوجية.. 

واأف�صل ع���الج لهذه احلالة هو ا�صتخدام 

اأ�صل���وب املقارنة بني ال���زوج و�صخ�س 

اآخر من املحيطني باالأ�رسة، وكيف يوؤدي 

اأعماله���ا ويلب���ي كل متطلب���ات اأ�رسته 

واأبنائه، مما جعله���م ي�صعرون باالأمان 

يف وجوده، لكي حتفزي ال�صعور بالغرية 

املعتدلة لديه، ويدرك اأن رف�صه الذهاب 

اإىل العمل اأمر خطاأ �صي�رسّ به وبعائلته.

كما ميكن اتباع اأ�صلوب اآخر معه يف هذه 

احلالة، وهو جتميع الفواتري وتقدميها له 

واإ�صعاره بتق�صريه جت���اه اأ�رسته ب�صكل 

ذكي، من خالل ال�صكوى له من عدم توفر 

بع�س املواد الغذائية مثاًل، ورغبتك يف 

اأن ُتع���ّدي له الوجب���ات املف�صلة لديه، 

لكنه ال يتوفر لديك مكوناتها، لكي ي�صعر 

بالذنب ويراجع موقفه وي�صطر للذهاب 

اإىل العمل لتوفري احتياجات املنزل.

رمي اخلياط

) العدد 299(  اجلمعة - 21 �شباط - 2014



منوعات

ت�صع���ر باحل���زن..؟ تعي����س يف دوام���ة 

م���ن االكتئ���اب..؟ غري قادر عل���ى القيام 

بواجبات���ك اليومية؟ ال تع���رف �صبب كل 

ذلك، غ���ذاوؤك هو كلمة ال�رس وراء اإ�صابتك 

باالكتئاب واخلمول، فق���د اأكد االأطباء اأن 

طع���ام االإن�صان هو م���ن يتحّكم بحالته 

املزاجي���ة؛ فاإذا كان �صحيًا و�صليمًا ُحمي 

االإن�صان من الوقوع فري�صة لدوامة املر�س 

النف�صي والع�ص���وي، واإذا كان غري �صحي 

كان �صبب تدمري احلي���اة واإنهائها ب�صكل 

بطيء.

اأطباء  البطاطا امل�صنَّعة بالنكهات: يقول 

الكمي���اء احليوية بع�س اأن���واع االأطعمة 

عن���د تناولها ي�ص���اب االإن�ص���ان ب�صعور 

بال�صي���ق واالكتئاب، وذل���ك الأنها حتدث 

خل���اًل يف اإف���راز الهرمون���ات، خ�صو�صًا 

هرمون االندرو فني امل�صوؤول عن ال�صعور 

التي حتتوي  االأغذية  بال�صعادة، ومنه���ا 

على ن�صب���ة كبرية من مك�صب���ات الطعم 

واللون والرائح���ة، مثل املعلبات ورقائق 

البطاطا امل�صنَّعة واجلاهزة، والتي تكون 

بنكه���ات خمتلف���ة، فهي ُتعّد م���ن اأخطر 

اأن���واع االأغذي���ة، واالإف���راط يف تناولها 

ي�صيب االإن�ص���ان باأمرا�س ع�صوية كثرية، 

ويرفع �صغ���ط الدم، مما يحف���ز ال�صعور 

بال�صداع الدائ���م، والدخول يف حالة من 

. ال�صيق واالكتئاب املوؤقتنينْ

امل�رسوبات الغازية امللونة: حتتوي على 

ن�صب���ة كبرية من ال�صودا من االأغذية التي 

تعطي اإ�ص���ارات �صلبية للمخ، وت�صاعد يف 

زي���ادة جتلّط ال���دم، خ�صو�ص���ًا اإذا كانت 

مثلّج���ة، مما ي���وؤدي اإىل ال�صع���ور الدائم 

بال�صي���ق، لذل���ك، يجب اأن مين���ع االآباء 

االأطفال من تناول هذه امل�رسوبات امل�رسّة، 

وا�صتبدالها بامل�رسوب���ات الطبيعية التي 

يتم اإعدادها يف املنزل.

الده���ون والزيوت املهدرج���ة: تت�صبب يف 

ان�صداد ال�رسايني وجتلّ���ط الدم، واالإ�صابة 

باجللطات ال�صغرية، مما يوؤدي اإىل ال�صعور 

باالختن���اق، وعدم الق���درة على ممار�صة 

االأن�صط���ة اليومي���ة ب�ص���كل طبيعي، مما 

ُيدخ���ل االإن�صان يف دوامة من احلزن الذي 

قد يتحّول اإىل اكتئاب من النوع اخلطري اإذا 

مل يتم معاجلته ب�صكل �رسيع.

ال�صكري���ات واحللويات امل�صّنع���ة: يوؤكد 

ا�صت�صاري���و التغذية العالجي���ة وال�صمنة 

والنحاف���ة اأن االإفراط يف تناول احللويات 

امل�صنعة التي حتتوي على ن�صبة مرتفعة 

من ال�صك���ر االأبي�س ُيعّد انتح���اراً ب�صكل 

بط���يء، الأنها جتع���ل البنكريا�س ال يعمل 

ب�صكل طبيع���ي، كما ترفع مع���ّدل ال�صكر 

يف ال���دم، وتوؤدي اإىل ال�صع���ور باالإحباط 

القدرة على  وال�صع���ور بالهبوط، وع���دم 

ممار�صة اأي ن�ص���اط اأو اأداء اأي عمل، حتى 

واإن كان �صغرياً.

وين�ص���ح اخت�صا�صي���و التغذي���ة بتناول 

كمي���ة قليلة م���ن احللوي���ات، وا�صتبدال 

مكعبات ال�صكر بالع�صل االأبي�س الطبيعي 

للتحلية عند حت�ص���ري الع�صائر، للوقاية 

من االإ�صاب���ة باالإحب���اط واالكتئاب، كما 

اأن الع�صل م���ادة ب�صيطة الرتكيب، في�صهل 

ه�صمه، بعك�س ال�صكر االأبي�س الذي ي�صبب 

م�صكالت ه�صمية كبى.

الوجب���ات ال�رسيع���ة: هي خط���رية جداً 

على �صحة االإن�ص���ان، وال�صبب يف اإ�صابة 

الكثري من ال�صب���اب بحالة االكتئاب التي 

انت����رست يف الفرتة االأخ���رية ب�صكل كبري، 

نظ���راً اإىل اأنه قد يعتاد الكثري من ال�صباب 

على تناول هذه الوجب���ات ال�رسيعة بداًل 

م���ن الغذاء ال�صحي ال���ذي يتم اإعداده يف 

املنزل، الأنه يت�صب���ب يف حدوث خلل يف 

كل الهرمونات الت���ي يفرزها اجل�صم، كما 

اأن االإفراط يف تناول هذه الوجبات ي�صبب 

االإ�صابة بال�صمنة املفرطة، التي تكون اأحد 

اأ�صباب االكتئاب، كم���ا توؤدي اإىل االإ�صابة 

باأمرا����س ع�صوية خط���رية، منها اأمرا�س 

القلب والكبد واملغ�س الكلوي.

اللحوم واالأ�صم���اك امل�صوية: طريقة اإعداد 

االأطعمة هي التي جتعله طعامًا �صحيًا اأو 

غذاء غري �صحي وفا�صداً، فا�صتخدام طريقة 

�صّي الطع���ام عند الطهو ُتع���ّد من اأخطر 

الطرق على �صح���ة االإن�صان، خ�صو�صًا اإذا 

مت ا�صتخ���دام الفحم يف عملية ال�صي، الأن 

اللح���وم واالأ�صماك يف هذه احلالة تت�صبع 

بثاين اأك�صيد الكربون ال�صام الذي يت�صاعد 

م���ن اأبخرة ودخ���ان ال�ص���ّي، وعند تناول 

االإن�صان هذه االأطعمة فاإن كل هذه ال�صموم 

التي تعرّ�صت لها وت�صبعت بها تنتقل اإىل 

اجل�ص���م، وبالتايل يح���دث خلل يف جهاز 

املناع���ة والكبد، كما اأن���ه يجعل عملية 

التنف�س التي ال تتم ب�صكل طبيعي نتيجة 

االختناق ت�صيب االإن�صان بحالة من احلزن 

وال�صيق والع�صبية املفرطة.

اأف��ق��ي

1 م�صيق يف اخلليج العربي
2 نظرن اإليه بحدة / في�صان ما بعد املطر مثال

3 طباخ / مرجل

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع االأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 واحدة
5 ثلث���ا يعي / – النهاية الزمن / انتفاخ 

مر�صي يف اجل�صم )مبعرة(

6 خط وهمي يت�صاوى عنده الليل والنهار
7 اح�س بيدي / األهي

8 اأعلى قمة يف اأوروبا
9 و�ص���ع ال�صائ���ل يف املاكن���ة بغر�س 

�صيانتها

10 م���رة االح�صا�س بالي���د )معكو�صة( / 
خمزن بذرة احلياة

ع��م���ودي

1 يف الطبيخ / عك�س متما�صك )معكو�صة(
2 ح�صن اأو احت�صن اأو جمع / غري �صالح 

لال�صتعمال

3 ي�صيل قطرات / مبداأ يف الفكر املارك�صي 
باحتاد اأمم العامل

4 ممر مائي بني البحرين االأحمر واالبي�س 
املتو�صط

5 ثالثة حروف مت�صابه���ة / ثلثا باب / 
ننهي

6 و�صع �صيئا يف مكان ما خفية

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

7 اأخر النهار / جل����س اأر�صا وو�صع يديه 
على ركبتيه

8 ع�صري الزيتون / عملة رو�صيا 
9 مت�صابه���ان / اأم���ة ذات ح�صارة �صبيهة 
بح�صارة الفراعنة لكن يف اأمريكا اجلنوبية

10 نظرية داروين للتطور / قام من فرا�صه 
ومن �صباته

أطعمة قد تصيبنا بالحزن

w w w . a t h a b a t . n e t
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الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

»الجوال« جواز سفر عبر مطارات دبي

دفنت ابنها مشّوهًا فعاد إليها معافى
فوجئت م�رصية بعد اأيام من دفن ابنها امل�شّوه، وهو 

يدخل عليها �شليمًا معافى مي�شي على قدميه.

املفاجاأة اأذهلت الأم التي األقت بنف�شها على الأر�ض من 

فوق الكر�شي املتحرك، حماول����ة الزحف اإىل ابنها لتاأخذه 

بني اأح�شانها قبل اأن ت�شقط فاقدة الوعي من اأثر املفاجاأة.

وكان رج���ال ال�رصطة عرثوا على جث���ة م�شّوهة يف 

منطقة كردا�شة غربي القاهرة، وتزامن ذلك مع اإبالغ الأم 

عن اختفاء جنلها اإ�شالم. ولدى عر�ض �شورة للجثة على 

الأم، وجدت فيها بع�ض املالمح التي ت�شبه ابنها، فقالت 

اإنها رمبا تعود لولدها الغائب، ثم اأجري حتليل للحم�ض 

النووي، واأظه���رت النتيجة اأن اجلثة تعود بالفعل لالبن 

املفقود، فقامت الأم بدفن اجلثمان.

ُيذك���ر اأن الأم ا�شتعادت وعيها لحًق���ا لتجد اأمامها 

رج���ال ال�رصطة، الذين تاأك���دوا اأن نتائج حتليل احلم�ض 

النووي مل تك���ن دقيقة، واأن اجلثة التي دفنت يف مدافن 

اأ�رصة هذه ال�شيدة ل تخ�ض جنلها.

اأطلق����ت الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي خدمة 

جديدة جتعل »الهات����ف الذكي« يعمل كجواز �شف����ر للم�شافرين، 

وذلك عن طريق مترير »الباركود« من الهاتف الذكي على البوابات 

الذكي����ة يف مطارات دبي، ياأتي ذلك يف اإطار مواكبة الإدارة للتطور 

التكنولوجي، وتب�شيط الإجراءات على املراجعني.

مدي����ر الإدارة العامة لالإقامة و�ش����وؤون الأجانب دبي اأكد تويل 

الإدارة العام����ة لالإقامة و�شوؤون الأجان����ب بدبي اهتمامًا كبرياً يف 

قط����اع اخلدمات الإلكرتونية، ملا لها من اأهمية وا�شحة ودور فعال 

يف كل موؤ�ش�ش����ة، �شواء كانت حكومية اأم خا�شة، بحيث تواكب كل 

ما هو جديد يف عامل اخلدمات الإلكرتونية.

وك�شفت »اإقامة دب����ي« اأن الإدارة اأجنزت يف عام 2013 )11.6( 

ملي����ون معاملة اإلكرتونية، واأن هن����اك 5.3 ماليني حركة ا�شتخدام 

للبوابات الذكية والإلكرتونية يف مطارات دبي، متت عرب 28 بوابة 

ذكية، مبينة اأن زمن العبور عرب البوابات بلغ 16 ثانية.

استدرجت زوجها إلى الصحراء ليقتله عشيقها
اأعلن���ت ال�شلطات الأمني���ة ال�شعودية اأن ام���راأة �شورّية اأقدمت 

وع�شيقها على قتل زوجها ال�شعودي بعدة طلقات يف الراأ�ض وال�شدر، 

بعد اأن ا�شتدرجته اإىل منطقة �شحراوية يف �شمال غرب الريا�ض.

وقال الناطق الإعالمي ل�رصطة منطقة الريا�ض اإن غرفة العمليات 

بدوري���ات الأمن تلقت ات�شاًل من اأح���د ال�شعوديني عن وجود امراأة 

�شورية، ذكرت اأنها كانت مع زوجها ال�شعودي يف نزهة برية بظهرة 

املهدي���ة، واأن ثالثة ملثمني حاولوا �شلب نقود كانت بحوزته، وعند 

امتناع���ه اأطلقوا النار عليه وقتلوه وغادروا املكان، ول تعرف �شيئًا 

عنهم.

واأ�ش���اف اأنه من خالل املعاينة ات�شح اأن »ال�شكوك حامت حول 

ال�شتباه بوجود عالق���ة للزوجة باحلادثة، حيث مت التحفظ عليها 

ثم اأدلت باعرتاف مف�شل».

واأ�شار الناطق الإعالمي اإىل اأن الزوجة اعرتفت بوجود عالقة مع 

�شخ�ض من جن�شيتها، اتفقت معه على التخل�ض من الزوج و�شلمته 

�ش���الح زوجها »م�شد�ض«، ثم ا�شتدرج���ت زوجها اإىل رحلة يف تلك 

املنطقة، بعد اأن اأبلغت اجلاين، الذي ح�رص وغدر باملجني عليه.


