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الكويت  قمة  على  ُمــور�ــشــت  هائلة  اأمــريكــيــة  �شغوطاً  اأن  ُعــلــم 

الــدولــة  يــهــوديــة  يرف�س  ختامي  بــيــان  ي�شدر  ال  حتى  ورئا�شتها 

دولته  اإقامة  يف  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  ويوؤكد حق  العربية، 

ختامي،  اإعـــان  على  تقت�شر  القمة  جعل  مــا  امل�شتقلة،  الوطنية 

ولي�س بيان.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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ضغوط أميركية على القمة العربية

14 القمة العربية المقبلة.. بال السعودية

الفراغ السياسي مقّدمة 
للفوضى األمنية

زاسبيكين: الخالفات حول أوكرانيا ال 
»جنيف 3« تساهم في توفير أجواء لـ

رئـــــــــاســيــــــــــات 

تساؤالت حول اشتباكات 
محيط المدينة الرياضية

»ليبيا الدولة«.. من خيمة القذافي 
إلى ِخَيم القبائل

هل يذهب أردوغان ببالده 
إلى »مغامرة سورية« إلنقاذ نفسه؟

5

رسائل إقليمية 
ودولـيـة عـبر 

ريف الالذقية
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ْحـِم ظهر الجيش  ـَ ن ـْ ل ـَ ف
كي يحمَي ظهورنا

 

ما حذرنا  وحّذر منه الكثريون ح�صل بالفعل.. وكاد البلد ينزلق 

اإىل الفتنة العمياء..

فجاأة اأقفلت الع�صبيات واالنفع���االت املذهبية الطرق وقّطعت 

اأو�صال اجلغرافيا اللبنانية..

الراق�ص���ون فوق القب���ور اأفرغوا ما يف نفو�صه���م املحتقنة من 

غ�صب وتوتر، وكادوا ُي�صعلون احلريق..

جن���ح من تبّقى من عقالء يف جلم موجة اجلنون.. نا�صد اجلي�ش 

التدخل فلّبى النداء..

�ريع���ًا دخل عر�صال وجرودها وانت����ر يف جوارها.. ا�صتقبله 

االأهل باالأرز ونرث الزهور ونحر اخلراف..

خ���الل �صاع���ات اأعاد و�صل م���ا انقطع بني الق���رى املتجاورة 

واملتاآخية منذ زمن..

ا�صتقب���ال البقاعيني للجي����ش مل يفاجئ اأح���داً، ففي �صفوفه 

ين�صوي اأبناوؤهم.. هم كما باق���ي اللبنانيني؛ رهانهم على اجلي�ش 

كخ�صبة خال�ش من هذا الواقع املفزع واملاأزوم.

تط���ورات االأيام القليلة املا�صية اأك���دت للجميع اأن فتح االأفق 

اأمام احلل ما زال ممكنًا..

لة لَلّم �صتات الوحدة الوطنية،  املوؤ�ص�صة الع�صكرية وحدها املوؤهَّ

ووحدها من يعيد اإىل الدولة هيبتها، وللنا�ش اأمنهم واأمانهم..

ولعل���ه من ح�صن احلظ اأن يرتافق نيل احلكومة للثقة مع خطط 

واإجراءات اأمني���ة اأقرّ بع�صها و�صُيقر البع����ش االآخر لوقف دورات 

العنف و�صبط معابر املوت..

ومدعاة لالرتياح اأك���رث اإقرار القيادات ال�صيا�صية، على اختالف 

تالوينها ال�صيا�صية، باأن اجلي�ش بقي وحده الال�صق بني اللبنانيني، 

مرتفعًا بت�صحياته فوق خالفات ال�صيا�صيني وانق�صاماتهم املذهبية 

رة. املدمِّ

لكن مع االأ�ص���ف، ثمة من اعتاد رفع ال�صقوف املذهبية، وامتهن 

الت�صويب على اجلي�ش اأداء ودوراً وموقعًا..

الهّبة اجلماهريية العفوية التي احت�صنته كّذبت اإيحاءات هوؤالء 

بوجود اأزمة بينه وبني �ريحة من لون واحد..

االحتف���ال باجلي�ش يف عر�صال كم���ا يف اللبوة وباقي املناطق 

اللبناني���ة ف�صحت بع�ش حديث���ي النعمة يف ال�صيا�ص���ة؛ تواطوؤاً 

وتاآُمراً، بال�صمت تارة وبالتحري�ش على دوره اجلامع تارة اأخرى..

لي�ش ال�صيا�صيون وحدهم هم املطاَلبني بالوقوف وراء جي�صهم، 

بل اللبنانيون جميعًا مدعوون مل�صاندته، �ركاء يف الدعم وتقا�صم 

يف امل�صوؤولية..

لقد اآن اأوان الف�صل وقول كلمة الف�صل..

م�صداقية احلكوم���ة اجلامعة اأمام املحك، وه���ي ت�صتطيع مبا 

ت�ص���م يف داخلها من قوى على تاأم���ني التغطية ال�صيا�صية حلماة 

الديار، وتوفري االإمكانات التي ت�صمح لهم بالت�صدي لالإرهاب ووقف 

عّداد املوت وجتارة اخلطف..

لننت�ر للجي�ش، لنحِم ظهره كي يحمي ظهورنا..

لننت�ر له فننت�ر الأنف�صن���ا ونحمي البلد من ال�صالح العاهر 

الذي ال ق�صية له..

عرفات حجازي

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

تساؤالت حول اشتباكات محيط المدينة 
الرياضية.. الفكر االنعزالي يتقدم

طرحه���ا  كث���ري  اأ�صئل���ة 

البريوتيون حول اال�صتباكات 

االأخرية التي �صهدتها منطقة 

غرب���ي طري���ق اجلديدة يف 

العا�صم���ة، وح���ول اأهدافها 

وغاياتها.

ع���ن  النظ���ر  ب����رف 

الروايات الت���ي �صاقها طرفا 

اال�صتب���اكات، وعن االأ�صباب 

����رارة  اإىل  اأّدت  الت���ي 

لتبلغ  وتو�ّصعها  املواجهات 

ذروتها فج���راً، اإال اأن املنطق 

االإلغائ���ي ونظرية »اأنا اأو ال 

اأح���د« الت���ي يّتبعها »تيار 

ومتفرعات���ه  امل�صتقب���ل« 

اإال  ميك���ن  ال  وحتالفات���ه، 

اأن يق���ودا اإىل ه���ذه النتائج 

الدامي���ة، خ�صو�ص���ًا يف ظل 

ي�صهدها  الت���ي  التط���ورات 

لبنان واملنطقة.

اخلط���ري يف االأم���ر ه���و 

امل�صتقبل«  »تيار  حماوالت 

التحالفي���ة،  وامتدادات���ه 

اجلماعات  م���ع  خ�صو�ص���ًا 

تتخ���ذ  الت���ي  املتطرف���ة 

عناوين »اإ�صالمية« خمتلفة 

الت���ي حت���اول  ومتنوع���ة، 

يف ه���ذه املنطق���ة اأو تل���ك 

لها،  الت���ي تعتربها حك���راً 

اختبار قوة اأخ�صامها ومدى 

وح�صوره���م،  جهوزيته���م، 

والتي تدفعه���م يف كل َمرة 

التي  ة 
ّ
امُل���ر التج���ارب  اإىل 

وحدهم  املواطن���ون  يدف���ع 

واحل�صابات  املغامرات  ثمن 

الطائ�صة.

زال���ت طرابل�ش  هكذا، ما 

تنزف يف جولة عنف حتمل 

الرقم ع�رين، بعد اأن كانت 

اجلول���ة االأوىل الختبار مدى 

قبل  جب���ل حم�صن  جهوزية 

اأكرث من �صنتني.

تدفع  النحو  ه���ذا  وعلى 

بل���دة عر�ص���ال يف البق���اع 

حميطها،  ال�صتعداء  ال�صمايل 

بعد اأن كانت هذه البلدة منذ 

خم�صيني���ات القرن املا�صي 

طليع���ة الن�ص���ال الوطن���ي 

والقوم���ي واملواجه���ات مع 

واالأح���الف  امل�صاري���ع  كل 

فكان���ت يف  اال�صتعماري���ة، 

كث���ري م���ن املراح���ل رائدة 

الن�صال واملقاومة، وتكوكبت 

البلدات  كل  ومعه���ا  حولها 

والنا����ش يف املنطقة، اإىل اأن 

من  امل�صتقبل«  »تيار  متّكن 

خطفه���ا اإىل اأماك���ن اأخرى، 

دورها  وجعلها غريب���ة عن 

اأهلها  وت�صحيات  وتاريخها 

امليامني.

ال�صلوك  ه���ذا  ظ���ل  ويف 

املريب، يحاول هذا »التيار« 

وتفرعات���ه  وامتدادت���ه 

اأن ياأخذ عا�صمة  وحتالفاته 

مدينة  واملقاوم���ة،  اجلنوب 

�صي���دا، اإىل مكان اآخر متامًا، 

يع���ادي تاريخه���ا املجي���د 

الدفاع  اأهلها يف  وت�صحيات 

ع���ن لقم���ة عي�صه���م، ويف 

املواجه���ة واملقاوم���ة �صد 

العدو »االإ�رائيلي«..

وعلى هذه الطريقة يحاول 

»التي���ار االأزرق« اأن ياأخ���ذ 

اإقلي���م اخل���روب والعرقوب 

وغريه���ا.. وحت�رن���ا هن���ا 

الت�صامن  ورح���الت  نزهات 

لق���وى »14 اآذار 1978« اإىل 

وعكار،  طرابل����ش،  م���ن  كل 

وعر�صال، و�صي���دا، وغريها.. 

وكاأنهم بذل���ك يدفعون هذه 

املناطق اإىل اقتتال داخلي ال 

يخدم يف النتيجة اإال م�صالح 

العدو »االإ�رائيلي«، ال�صيما 

اأن املنط���ق املتحّك���م بهذه 

الت�رف���ات دف���ع بها نحو 

نف�صها،  غيتوات مغلقة على 

حروبًا  بالنتيجة  و�صُتفر�ش 

وح���روب  واأزم���ات  وفتن���ًا 

داخلية متنقلة، خ�صو�صًا اأن 

لدى اأحد مكونات هذه القوى 

من التجرب���ة ما يكفي ملثل 

هذه الفنت.

بداأ  حينما  نذك���ر  دعونا 

طرح �صع���ار »اأمن املجتمع 

امل�صيح���ي«، وال���ذي طّوره 

�صمري جعجع يف زمن �صطوته 

»فوق كل اعتب���ار«، فكانت 

جمرزة اإهدن يف حزيران عام 

1978، وكانت جمزرة ال�صفرا 
وكان���ت   ،1980 مت���وز  يف 

واحلروب  االنقالبات  �صل�صلة 

والت�صفي���ات يف »غيت���و« 

القوات منذ العام 1983 حتى 

.1989
من  االعتبار  ناأخذ  دعونا 

ال�صورية  والتجرب���ة  االأزمة 

االآن،  نعي����ش ف�صولها  التي 

التطهري  ح���روب  تبداأ  حيث 

العرقي من قَب���ل ما ت�صمى 

»املعار�ص���ات« امل�صلح���ة 

�ص���د كل م���ن ال يوافقه���م 

بعدها حروب  لتب���داأ  الراأي، 

بينه���ا،  فيم���ا  الت�صفي���ات 

فتق�ص���ي »داع����ش« عل���ى 

وت���رّد  هن���ا،  »الن����رة« 

االأخرية عل���ى االأوىل هناك، 

االإ�صالمية«  »اجلبهة  وتبيد 

يف مكان ما اأخ�صامها، فريّد 

االأخ�صام باأعمال مماثلة يف 

مكان اآخر، وهكذا دواليك..

تابعوا االآن جتربة »قادة 

العا�صم���ة  يف  املح���اور« 

الثاني���ة.. ه���ل انتب���ه اأحد 

التي  لل�صع���ارات اخلط���رية 

تط���رح جب���ل حم�ص���ن بدل 

بدل  عر�ص���ال  ث���م  ي���ربود، 

اجلبل، وكاأن عر�صال مهدَّدة، 

املغلوب على  اأهله���ا  وكاأن 

اأمره���م مل ي�صيقوا ذرعًا من 

»امل�صتقبلية«  املجموعات 

واملجموعات امل�صلحة؟

اأحمد  تذكرون جتربة  هل 

االأ�ص���ري يف �صيدا وف�صولها، 

وابنها  »ال�ص���ت«  واإ����رار 

على اأن �صيدا لن تكون وفية 

اإال للرئي�ش »ال�صهيد«؟

ق���د يك���ون �روري���ًا اأن 

ن����رخ م���ع ذاك العج���وز 

 على راأ�صه 
ّ
البريوتي الذي مر

الكثري من التجارب والعهود: 

ح���ذاِر ثم ح���ذاِر م���ن الفكر 

اخلط���ري باالنعزال والتقوقع 

اأو �صع���ار  ا�ص���م  اأي  حت���ت 

امل�صل�صل  با�ص���م  يخت����ر 

املك�صيكي »اأنا اأو ال اأحد«..

�أحمد �شحادة

»تيار المستقبل« وحلفاؤه أرادوا اختبار 
مدى جهوزية خصومهم.. والمواطنون 

وحدهم يدفعون ثمن المغامرات 
والحسابات الطائشة

عنا�ضر م�ضّلحة اأثناء اال�ضتباكات يف احلي الغربي للمدينة الريا�ضية

أحــداث
) العدد 304(  اجلمعة - 28 اآذار - 2014
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الدع���وات  كث���رياً  تختل���ف  ال 

امل�صبوه���ة ل�رذمة اجلي�ش اللبناين 

واملذاهب،  الطوائ���ف  على  وتوزيعه 

عن الدعوات امل�صبوهة اأي�صًا الإن�صاء 

خميمات جل���وء لل�صوريني النازحني 

�صتبق���ى  فالرهان���ات  لبن���ان،  اإىل 

تخريب  موا�صل���ة  عل���ى  م�صتم���رة 

�صورية، والعمل �صيتوا�صل الإجناز ما 

ف�صل اأعداء �صورية يف حتقيقه خالل 

ال�صنوات الثالث املن�رمة.

الذي���ن يحمل���ون عل���ى اجلي�ش 

وي�صع���ون اإىل تعطي���ل دوره االأمني 

يف حماي���ة البلد واأهل���ه، معروفون 

م���ن قَبل اللبناني���ني باأنهم ي�صعون 

اإىل اأح���د هدفني: اإما اإىل دفع اجلي�ش 

اإىل التغا�ص���ي عن ن�صاط الع�صابات 

امل�صلح���ة االآتية م���ن �صورية حتت 

�صتار »اللجوء االإن�صاين«، التي بات 

احلدي���ث عن وجوده���ا الكثيف على 

كل �صفة ول�صان، خ�صو�صًا يف بع�ش 

مناطق عكار والبقاع، واإما اإىل اإقامة 

اإمارة اأو اإم���ارات تكفريية يف لبنان، 

ت�صتقوي بهذا احل�صد ال�صوري امل�صلّح، 

ال���ذي �صيزداد عدة وعدي���داً كلما فر 

واالأجانب عند  ال�صوريون  امل�صلحون 

كل انت�صار يحقق���ه اجلي�ش العربي 

ال�صوري.

اأما الذين يدعون اإىل اإطالة اإقامة 

ال�صوري���ني يف لبنان، من  الالجئني 

خالل »توطينهم« يف خميمات تعجز 

الدولة عن �صبط ما فيها، وهي التي 

تعجز عن �صب���ط �صجن رومية مثاًل، 

هوؤالء من اأ�صحاب الرهانات التي ال 

تكّل وال متّل من االدعاء باأن الق�صاء 

عل���ى الدول���ة ال�صوري���ة واالإطاحة 

باحلك���م فيها بات ق���اب قو�صني اأو 

اأدنى، وهم ي�صعون بكل ال�صبل الإطالة 

احلرب على �صورية، مهما كلف االأمر، 

اأن ه���وؤالء ال�صا�صة، كما  خ�صو�ص���ًا 

جرّبهم اللبناني���ون، ال تعنيهم دماء 

اللبنانيني، فكي���ف بدماء ال�صوريني، 

وهم دائمًا يتعي�صون ويتك�صبون على 

مثل هذه احلروب واملاآ�صي!

ه���وؤالء ال ياأخ���ذون الع���ربة من 

ت�ريح ال�صفري االأمريكي ال�صابق يف 

دم�ص���ق، الذي دفعه ف�صله يف اإ�صقاط 

النظ���ام يف �صوري���ة اإىل التقاعد من 

العمل الدبلوما�صي، روبرت فورد قال: 

»املعار�صة ال�صورية ال حتمل اأجندة 

�صوري���ة، بل حتمل اأجن���دات البلدان 

االأمريكي اعرتف  الت���ي تدعمه���ا«.. 

اأخرياً اأن تلك املعار�صة التي يرعاها 

ال حتمل م�روع���ًا وطنيًا �صوريًا، بل 

هي عميلة ملن يدف���ع لها وي�صرّيها 

لتدمر بالدها.

الق���وى يف  اأول رهان���ات تل���ك 

لبنان و�صوري���ة كان تهويل اململكة 

ال�صعودي���ة بفتح معركة من اجلنوب 

ال�صوري، انطالقًا م���ن االأردن وبدعم 

»اإ�رائيل���ي«، لل�صغط على دم�صق 

لتقدمي تن���ازالت �صيا�صية من جهة، 

ولوقف تق���دم جي�صه���ا الوطني يف 

جبال القلمون من جهة اأخرى، واأمام 

ف�ص���ل هذا التهويل نتيج���ة ال�صقوط 

املريع للقوى التي مولتها ال�صعودية 

يف القلمون، ولوجود تردد اأردين يف 

االنخ���راط الكامل يف ه���ذه الهجمة، 

با�صتعم���ال  الث���اين؛  الره���ان  كان 

»اخليار الرتك���ي«، عرب تدخل تركيا 

املف�ص���وح اإىل جان���ب الع�صاب���ات 

االإرهابي���ة القادم���ة ع���رب االأرا�صي 

الرتكية باجتاه ال�صاحل ال�صوري.

االآن، تب���دو ق���وى 14 اآذار حتمل 

م�روع���ًا واحداً م���ع »املعار�صة« 

ال�صوري���ة؛ �صم���ري جعج���ع يدع���و 

بو�ص���وح اإىل »من���ع انتخاب رئي�ش 

م���ن 8 اآذار«، علم���ًا اأن���ه يعرف اأن 

و�صوله هو اإىل ق����ر بعبدا من اأول 

امل�صتحي���الت، لذل���ك ب���ات تعطيل 

االنتخاب���ات الرئا�صية يف لبنان من 

اأولويات جعج���ع وحلفائه، الأن هذه 

االنتخاب���ات اإذا اأجريت لن تكون يف 

�صاحلهم.

و»املعار�ص���ة« ال�صورية ترف�ش 

يقول  رئا�صي���ة  انتخاب���ات  اإج���راء 

ال�صوريون فيها كلمتهم، الأنها ال جتد 

بني ال�صوري���ني قبواًل فعليًا لرموزها 

الذي���ن عا�ص���وا عق���وداً يف اأح�صان 

الغرب واأجهزة خمابراته.

م���ن  اال�صتف���ادة  تري���د  اآذار   14
�صالح التخري���ب املهزوم يف �صورية 

لتقوية موقفها يف لبنان، الذي دخل 

يف التوقي���ت القان���وين لال�صتحقاق 

وجود  ت�ري���ع  وتري���د  الرئا�ص���ي، 

امل�صلح���ني ال�صوريني وعائالتهم يف 

لبنان باإقامة خميمات لهم، يف وقت 

حتاول اإقامة فراغ �صيا�صي يف البالد، 

مقدمة لفو�ص���ى اأمنية يكون ل�صالح 

فل���ول »املعار�ص���ة« ال�صورية دور 

اأ�صا�صي فيه.

تلجاأ،  ال�صورية  و»املعار�ص���ة« 

كما فعل���ت طوال ال�صن���وات الثالث 

املا�صية، اإىل القوى اخلارجية، بهدف 

فر����ش معادالت داخلي���ة، اأو تق�صيم 

�صورية.

مل يع���د اأمام ال�صف���ري فورد غري 

تبديل اال�ص���م، ليطابق ت�ريحه عن 

املعار�صة ال�صورية واقع قوى الرابع 

ع�ر من اآذار.

عدنان ال�ساحلي

همسات

n ا�صتغراب
ا�صتغرب مرج���ع د�صتوري اجل���دَل الدائر حول 

املهلة الد�صتورية النتخ���اب الرئي�ش اجلديد، واأ�صد 

ما اأثار ا�صتغرابه جهل بع�ش »ممثلي االأمة« لهذه 

امل�صاألة الد�صتورية البديهية.

n مقن�ّعون من �صربا
واملدين��ة  اجلدي��دة  الطري��ق  يف  ال�س��كان  اأف��اد 

الريا�سي��ة اأنه خ��ال الأحداث الأخ��رة بني »التيار 

جمموع��ات  ظه��رت  امل�ستقب��ل«  و»تي��ار  العرب��ي« 

م�سّلح��ة مقنَّع��ة قدمت م��ن منطقة �س��را اإىل خلف 

املدين��ة الريا�سية، واأطلقت الر�سا�ص باجتاه احلي 

الغرب��ي، لتوري��ط فري��ق لبن��اين م�سل��ح يف املنطقة 

املذك��ورة، ويق��ال اإن املجموع��ات ه��ي فل�سطيني��ة 

و�سورية ذات طابع ديني مت�سدد.

n »زكزكات«
اعتربت قوى �صيا�صية اأن »غزل« �صرتيدا جعجع 

ل�»حزب اهلل« يف كلمتها على منرب جمل�ش النواب 

هدفه »زكزكة« تي���ار »امل�صتقبل« القرتاب االأخري 

من التيار »الوطني احلر« واحلديث عن عدم ممانعة 

»امل�صتقبل« يف تاأييد عون للرئا�صة، وخل�صت اإىل 

القول: »يف حدا ما بدو يكرب«؟!

n حماولة للّم ال�صمل
ي�س��عى اأحد ن��واب »تيار امل�س��تقبل« يف بروت، 

ومن خال و�ساطة �س��عودية، لتقريب وجهات النظر 

بني »التيار« واحلزب التقدمي ال�س��راكي، و�س��وًل 

اإىل عقد لقاء يف اأقرب وقت ممكن بني الرئي�ص �س��عد 

احلري��ري والنائب وليد جنباط يف فرن�س��ا، برعاية 

. وزير فرن�سي �سابق �سديق م�سرك بني ال�سخ�سيتنينْ

n هل ُترفع دعوى �صد 3 نواب؟
يدر�ش اأحد املحامني املعروفني باإثارة االأ�صواء 

اإمكانية رف���ع دعوى على ثالثة ن���واب على االأقل 

غائبني ع���ن املجل�ش النيابي من���ذ �صنتني واأكرث، 

الأنه���م يتقا�صون رواتبهم م���ن خزينة الدولة، وهم 

منقطعون عن امله���ام التي انتخبه���م ال�صعب من 

اأجلها ب�ص���كل متوا�صل.. بل اإنه���م غري مقيمني يف 

البالد، واأحده���م يتحرك يف مق���ر اإقامته بجن�صية 

البلد التي يحملها.

n من وجوه ال�راع

ف���ّر اأمني �س��ليع مبا يج��ري يف طرابل���ص، ارتفاع 

ح��دة القت��ال يف املدينة وع��دم اخل�س��وع اإىل رغبة 

غالبي��ة اأبن��اء املدينة بالهدوء، ب��اأن ما يجري لي�ص 

اإل وجه��ًا من وج��وه ال�راع ال�س��عودي - القطري، 

وهذا ما �سيظهر لحقًا.

n »م�صاعدات«.. للتخريب
جزمت م�صادر اأمنية غري لبنانية، اأن ال�صعودية 

كلّفت م�صوؤولني من اإمارة اأبو ظبي مبهمات تخريبية 

يف لبن���ان، على غرار الدور الذي لعبوه وما يزالون 

على ال�صاح���ة الفل�صطينية، بدع���م حممد دحالن، 

بذريعة »امل�صاعدات االجتماعية«.

n احلدث االأهم
راأى دبلوما�س��ي غرب��ي يف العا�س��مة الكويتي��ة 

اأن احل��دث الأه��م يف قم��ة الكوي��ت كان بق��اء مقعد 

اجلمهوري��ة العربي��ة ال�س��ورية فارغ��ًا واأمام��ه علم 

الدول��ة الوطني��ة، وان�س��حاب ع�س��و الوف��د اللبن��اين 

الوزي��ر علي ح�س��ن خلي��ل اأثن��اء اإلقاء اأحم��د اجلربا 

كلمت��ه، مذّك��راً باملوق��ف الق��وي لوزي��ر اخلارجية 

ال�سابق عدنان من�سور �سد اجلربا حينما األقى كلمة 

يف اجلامعة العربية.

للتأثير على االستحقاقْين الرئاسيْين اللبناني والسوري

الفراغ السياسي مقّدمة للفوضى األمنية

»14 اآذار« ت�ضعى لال�ضتفادة من امل�ضلحني املهزومني الهاربني اإىل لبنان.. لتقوية موقفها

جعجع يدرك أن وصوله 
إلى قصر بعبدا من 

المستحيالت.. لذلك 
بات تعطيل االنتخابات 
الرئاسية في لبنان من 

أولوياته وحلفائه
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لماذا فتح أردوغان و»النصرة« و»داعش« معركة أم الطنافس؟

لقاء األردن الستكمال معركة شمال سورية من الجنوب
قد يك����ن جائزاً ال�س����ؤال عن الفرق 

ب���ن اأب� حممد اجل����الين؛ »اأمري جبهة 

الن�رصة«، اأو اأب� بك���ر البغدادي؛ »اأمري 

داع�ش«، ورجب طي���ب اأردوغان، فكلهم 

يخرج�ن من اأدغال التاريخ واجلغرافيا.. 

التلم����د  »عب���اءات«  م���ن  وحت���ى 

والط�رانية.

رجب طيب اأردوغان حاول اأن ميتطي 

ظه�ر العرب بعن�ان مقارعة »اإ�رصائيل«، 

بع���د اأن �ساهد خناجر االأعراب و�سي�فهم 

�سداأت و�سارت يف ذمة التاريخ.

اأردوغان هذا الذي جعلنا ننت�سي ذات 

ي�م بامل�اجهة امل�رصحي���ة مع �سيم�ن 

برييز يف داف��ش، وب�سفينة مرمرة، جعلنا 

ن�سّدق اأنه طّي���ب، ومل ن�سمع لكالم ذاك 

العج�ز احلكيم جن���م الدين اأربكان الذي 

حّذر من ذاك »اجلا�س��ش ال�سهي�ين«.

يف عه���د ذاك الط����راين مّت ا�ستدعاء 

الدرع ال�ساروخية االأمريكي، وه� قباًل ظل 

يناور ويعمل م���ن اأجل اأن يدخل االحتاد 

االأوروب���ي، وحتّدث كث���رياً ب�»االإ�سالم« 

بعط���ر نيناريت�سي، ولبا����ش كري�ستيان 

دي�ر، لكنه ما ق�ب���ل بتاتًا، وه� يف كل 

احلاالت ظل ع�س�اً فاعاًل يف حلف النات�، 

ومتم�ّسكًا بقاعدة »اجنرليك« االأمريكية.

مل ننتب���ه ل�رصخ���ة تابع���ه اأحم���د 

داود اوغل���� »نحن اأحف���اد العثمانين 

وال�سالجق���ة«، وحديثه ع���ن العثمانية 

اجلديدة »الني� - عثمانية«..

ومع ذلك، اعتق���د االأعراب اأو بع�سهم 

اأن خي�ل اأرطغرل بك �ستتخطى اال�ستانة 

لت�سل اإىل القد�ش مرة جديدة.. مل ن�سدق 

ق�ل اأربكان »اإن���ه جا�س��ش �سهي�ين«، 

الأن���ه يف كل التط����رات تب���ّن اأن هدفه 

وغايت���ه واأحالم���ه وطم�ح���ه اأن ت�سل 

خي�له اإىل الالذقية وحلب ودم�سق ودير 

الزور والقام�سلي..

اأب���� حمم���د اجل����الين واأب���� بكر 

البغ���دادي مباذا يختلف���ان وت�ابعهما 

»ال�هابية«  االإفرازات  من  وحلفاوؤهما 

االإ�س���الم، و»العلمانية«  حتت م�سمى 

و»الي�ساري���ة« من اأيت���ام برنار هرني 

»االإ�رصائيلي«  الكني�ست  وع�س�  ليفي، 

اأمث���ال برهان  ب�س���ارة، وم���ن  عزمي 

غلي����ن ومي�س���ال كيل���� وغريهم���ا، 

وه���م جميعه���م الغارق����ن يف ح���ب 

و«دميقراطية«  ال�سع�دية،  »ال�س�رى« 

قطر، و»ت�سام���ح« الدولة العربية مع 

الفل�سطيني���ن و»حمايته���ا« للقد�ش 

وامل�سجد االأق�سى املبارك؟

ه���ل انتبه اأح���د لتلك االأخب���ار التي 

حتدثت عن لقاءات »ميم�نة« اإىل جن�ب 

�س�رية، وحتديداً يف »اإمارة �رصق االأردن«، 

حي���ث التقى �سهاين���ة واأمريكي�ن واأتراك 

واأعراب من مملكة الرمال، ومعهم اجل�الين 

واأع�ساء م���ن جمال�ش ا�سطنب�ل والدوحة، 

حث خطط�ا وعمل�ا وحتدث�ا عن ا�ستكمال 

عدوان ال�سمال م���ن تركيا على ك�سب واأم 

الطناف�ش بغزو من اجلن�ب؟

دع�نا ن�ساأل هذه املعار�سات ال�س�رية 

تل���ك امل�سم���اة وطني���ة اأو »ث�رجي���ة«، 

وتل���ك امل�سم���اة »اإ�سالمي���ة«، واملهتمة 

باإقامة اإمارات »اخلالف���ة«، كيف لكم اأن 

تر�س�ا بهذا الع���دوان الرتكي، وبالعدوان 

»احل�س���ارة  وبعدواني���ة  ال�سهي����ين، 

الدميقراطية« ال�سع�دية اأو القطرية، وكيف 

لك���م اأن تقتنع�ا اأن حلظ���ة حتقيق الن�رص 

عل���ى الدولة ال�طني���ة ال�س�رية قد اأزفت، 

الأن حليفي دم�سق م�سغ����الن بهم�مهما، 

اأي م��سك���� م�سغ�ل���ة بهم�مها يف البحر 

االأ�س����د، وطه���ران منهمك���ة يف متاهات 

املفاو�س���ات ب�ساأن امللف الن�وي، وكاأنكم 

تعمل����ن عل���ى طريق���ة الكذاب���ن الذين 

يطلق�ن كذباتهم وي�سدق�نها؟!

���ه اإىل ه�ؤالء  ثمة �س����ؤال جيد اأن ي�جَّ

يف  »الث�رجي���ن«  اأو  »املتاأ�سلم���ن« 

تعادون  مل���اذا  ال�س�ري���ة:  املعار�س���ات 

اجلي�ش العربي ال�س�ري وتكره�نه؟ وكيف 

ل الط����راين رجيب طيب  ت�سّفق����ن لتدخُّ

اأدوغان؟ وكي���ف لكم اأن ت�سع���روا باللذة 

لن����رصة الكيان ال�سهي����ين؟ ثم كيف لكم 

اأن ترف�س����ا اأو ت�ستنكروا التدخل الرو�سي 

اأو االإي���راين لن�رصة اأو دع���م �س�رية اأمام 

الدماء  التاريخ وم�سا�سي  جحافل برابرة 

الذين يري���دون تفتيت وحتطيم دولة ميتد 

عمقها التاريخ���ي واحل�ساري اإىل اأكرث من 

8 اآالف �سنة؟
كيف لك���م اأن تعادوا جي����ش �س�رية؛ 

جي�ش زن�بي���ا، وجي�ش ي��س���ف العظمة، 

ال���ذي كاد اأن ي�سل يف حرب ت�رصين 1973 

اإىل ما بعد بحرية طربيا، ل�ال خيانة اأن�ر 

ال�سادات وتخطيطه مع اليه�دي ال�سهي�ين 

ه���رني ك�سينجر ل�ق���ف القت���ال و�سحب 

اجلي����ش العرب���ي الث���اين، وه���� اجلي�ش 

امل�رصي، من املعركة؟

قد يك�ن هنا �رصوريًا التذكري مبا قالته 

�سحيف���ة »ني�ي����رك تامي���ز« االأمريكية 

قب���ل اأي���ام؛ باأن االأع���راب اأع���داء �س�رية 

واملعار�سات املعلنة �سد دم�سق يقتنع�ن 

كثرياً بكالم �سيده���م االأمريكي، فقد قالت: 

»ُتَعّد احلرب ال�س�ري���ة وامل�اجهة ب�ساأن 

�سبه جزيرة الق���رم يف االأ�سا�ش جزءاً من 

معركة واحدة اأو�سع نطاق���ًا �سد الهيمنة 

االأمريكي���ة يف مرحل���ة م���ا بع���د احلرب 

الباردة«.

اأ�ساف���ت: »�س�رية تنظ���ر اإىل االأحداث 

االأخرية على اأنه���ا جزء من تراجع النف�ذ 

االأمريكي يف العامل، وت�ساعد نف�ذ رو�سيا 

تّ�جت���ه بالتخطيط لب���دء ف�س�ل جديدة 

لتعلي���م اللغ���ة الرو�سي���ة يف املدار����ش 

ال�س�رية«.

وختمت بالق����ل: »اإن تنامي الت�سدع 

ب���ن رو�سيا والغ���رب، ب�س���اأن االأزمة يف 

اأوكراني���ا، يعزز ثقة الرئي����ش ب�سار االأ�سد 

وي�سجع���ه على امل�سي ُقُدمًا يف ما يطمح 

اإليه واثق���ًا من اأن رو�سيا لن ت�سغط عليه 

لتقدمي تنازالت يف اأي وقت قريب«.

فليتاب���ع اأع���داء �س�ري���ة الداخل���ن 

واالأع���راب امل�سي يف غّيه���م.. ثمة يربود، 

والق�سري، وبابا عمرو.. والكثري بانتظاركم، 

واإن غداً لناظره قريب.

اأحمد زين الدين

الحرب السورية 
ومواجهات القرم جزء 
من معركة واحدة ضد 

الهيمنة األميركية في 
مرحلة ما بعد الحرب 

الباردة

اآليات اجلي�ش العربي ال�شوري تتوّجه نحو ريف الالذقية ال�شمايل
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| هل تنت�سح عّمان؟
تدر�ش االأردن تقارير خا�سة تتناول االأو�ساع على حدودها مع �س�رية، اأعدتها مراكز اأبحاث واأجهزة 

ا�ستخبارية، و�سترتتب عليها نتائج هامة. وتق�ل امل�سادر اإن ما ت�سمنته تلك التقارير من حتذيرات 

وت��سيات هي مدار بحث االآن على اأعلى امل�ست�يات يف عمان، م�سيفة اأن التقارير املذك�رة تن�سح 

االأردن ب�سب���ط حدوده والت�قف عن �سيا�سة »الباب املفت����ح« على احلدود مع �س�رية، فاالإرهاب 

ال ي�س���ري اأو يتح���رك باجتاه واحد، لذلك � كما جاء يف ه���ذه التقارير � على االأردن �سد ال�سغ�طات 

ال�سع�دي���ة عليها، واإغالق غرف العمليات »االإرهابية« املقامة داخل اأرا�سيها يف املناطق القريبة 

من احلدود مع �س�رية.

| ت�زيع االأدوار
اأّك���د رئي�ش جهاز اال�ستعالمات الداخلية الفرن�سي ال�سابق برن���ار �سكار�سيني يف كتاب ن�رصه خالل 

االأي���ام املا�سي���ة، ال�سك�ك املتداولة بخ�س�����ش مت�يل اململكة العربي���ة ال�سع�دية وقطر ل�سبكات 

اإرهابي���ة تن�سط يف كل من اجلزائر و�س�رية وبع�ش بل���دان يف ال�رصق االأو�سط. وبح�سب �سكار�سيني 

ال���ذي غادر من�سب���ه منذ �سنة ون�سف تقريبًا، فاإن املم�ِّل االأ�سا�س���ي للجماعات التي اأعلنت والءها 

لتنظي���م »القاعدة« ه� االأمري بندر بن �سلطان، معترباً اأنه تبّنى �سيا�سة اإقليمية م�ستقلة عن اإخ�ته 

وبن�ي عم�مت���ه، وم�ؤكداً اأنه كان وراء مت�يل اجلماعات اجلهادي���ة يف اأفغان�ستان و�س�رية ولبنان 

وم����رص و�سمال اإفريقيا، واأن قطر ال�رصيك االقت�سادي وال�سيا�س���ي الكبري لفرن�سا مهتمة جداً بتم�يل 

ت�سليح اجلماعات االإ�سالمية التي تن�سط يف �سمال اإفريقيا. وقال �سكار�سيني اإن الدوحة تتخفى وراء 

منظمة غري حك�مية لتغطية ومترير الدعم الل�جي�ستي لهذه اجلماعات وتدريب عنا�رصها.

أحــداث
) العدد 304(  اجلمعة - 28 اآذار - 2014
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ت�سي االأخب���ار املت�ساربة ح�ل �سري 

املع���ارك يف ري���ف الالذقي���ة، وانت�سار 

�س�ر امل�سلحن على االإنرتنت، اأنه ُيراد 

لهذه املعرك���ة يف الالذقية؛ مركز الثقل 

االأ�سا�س���ي للنظام ال�س����ري، اأن ت�ؤ�س�ش 

ل�اقع جديد يف احل���رب ال�س�رية، ميتد 

اإىل امل�سه���د االإقليمي برّمت���ه، وي�جه 

ر�سائل يف اجتاهات ع���ّدة، وميكن اإبراز 

بع�ش م�ؤ�رصاتها:

اأواًل: اإن االأخبار التي �رصت عن حتالف 

االأ�س���داد يف ه���ذا الهج����م، والتن�سيق 

ب���ن املجم�ع���ات امل�سلح���ة التابعة 

لل�سع�دية وتل���ك التابعة لرتكيا، ي�سري 

مبا ال يقبل ال�س���ّك اإىل اأن القائد الفعلي 

ال���ذي يحرّك هذا الهج����م ه� االأمريكي 

بنف�سه، الأنه ال�حي���د القادر على فر�ش 

التن�سيق بن جمم�ع���ات م�سلّحة تكّفر 

بع�سها البع�ش، وقتلت بع�سها البع�ش 

يف معارك عّدة يف �س�رية.

وقد تك�ن االأهداف االأمريكية من هذا 

الهج�م متعددة، منها:

اأ- ت�جيه ر�سالة مبا�رصة اإىل الرو�ش 

يف منطقة نف�ذهم االأ�سا�سية يف �س�رية، 

وعل���ى مقربة من قاعدته���م الع�سكرية 

البحري���ة يف طرط��ش، ب���اأن ما ك�سب�ه 

ب�سه�لة يف قاعدتهم الع�سكرية البحرية 

االأخ���رى يف القرم لن مي���رّ ب�سه�لة يف 

�س�رية.

ب- التع�ي����ش ع���ن اخل�سائر التي 

ُمنيت بها املجم�ع���ات امل�سلحة على 

احل���دود اللبناني���ة - ال�س�ري���ة ورفع 

انت�سار تقارير تتحدث  معن�ياتهم، بعد 

عن هج���رة معاك�س���ة ل�»املجاهدين« 

القادمن من اخلارج.

ج- احلاج���ة اإىل انت�س���ار مي���داين 

ف اإعالميًا على اأب�اب زيارة اأوباما  ي�ظَّ

ال�سع�دي  اإىل املنطق���ة ولقائه املل���ك 

يف اأواخ���ر ال�سهر احلايل، يف ظل حاجة 

االأمريكي���ن الإبراز فائ�ش ق����ة ما، يف 

منطقة باتت تتفل���ت من اأيديهم وتنتقد 

ال�سيا�س���ة االأمريكية علن���ًا، ومن ه�ؤالء 

بع����ش ال���دول احلليف���ة لالأمريكي���ن، 

كاأفغان�ستان عل���ى �سبيل املثال، حيث 

اأعل���ن الرئي����ش االأفغاين حام���د كرزاي 

تاأييد بالده النف�سال القرم عن اأوكرانيا؛ 

يف حت���دٍّ وا�س���ح لل�سيا�س���ة االأمريكية 

وحللف النات� امل�ج�د يف بالده.

ثاني���ًا: اإن الدخ�ل الرتك���ي العلني 

على خط املعارك الدائرة على حدودهم، 

واإ�سق���اط االأتراك لطائ���رة �س�رية، تبّن 

اأنه���ا كان���ت �سم���ن احل���دود ال�س�رية 

ولي�ش الرتكية، كما قيام الق�ات الرتكية 

بق�س���ف م�اقع عّدة يف الداخل ال�س�ري، 

وتاأمن غطاء ناري للم�سلحن، ثم ت�قف 

التدخل الع�سكري الرتكي فجاأة يف الي�م 

التايل ي�س���ري اإىل اأن تهديدات دولية قد 

تعرّ�ش لها اجلان���ب الرتكي، وقد تك�ن 

ق���د اأتت من االأ�سط����ل الرو�سي بالذات، 

يف ظ���ل اأنباء ع���ن قيام �سف���ن حربية 

رو�سية متم��سعة قبالة �ساطئ طرط��ش 

بالتحرك نح� احلدود الرتكية - ال�س�رية 

قبالة الالذقية، وه� ما قد يك�ن قد اأّدى 

اإىل اإعادة الرتك���ي اإىل �س�ابه، علمًا اأن 

حزب »العدال���ة والتنمية« كان باأم�ّش 

احلاجة اإىل ذل���ك الت�سعيد على احلدود 

مع �س�ري���ة ع�سية االنتخابات املحلية، 

حل���رف االأنظار عن االأو�س���اع الداخلية 

والتده����ر يف التاأيي���د ال�سعب���ي الذي 

يعاين منه الأول م���رة منذ العام 2002، 

اأردوغان  ب�سبب ال�سيا�سات التي اتبعها 

التي  االإقليمية  الداخل وامل�ساري���ع  يف 

دخل فيها وخ�رص خ�سارة مدّوية.

كم���ا يكت�س���ب الدخ����ل الرتكي يف 

تل���ك املعركة طابعًا مذهبي���ًا وطائفيًا، 

اأردوغ���ان  يح���اول  الت���ي  فاملنطق���ة 

ال�سيطرة عليها فيها مزيج من العل�ين 

وامل�سيحي���ن، خ�س��س���ًا االأرمن الذين 

مّت تهجريه���م ق�رصي���ًا م���ن تركي���ا اإىل 

�س�رية ولبنان، بع���د املذابح التي قام 

بها العثماني����ن بح���ق اأجدادهم، وقد 

يك����ن اأردوغان بتع�سب���ه الطائفي قد 

اأراد اأن ينتق���م م���ن االأرمن القاطنن يف 

تل���ك املناط���ق، خ�س��س���ًا يف منطقة 

االأول  انتقامًا مزدوجًا؛  ك�سب احلدودية، 

الأنه يته���م االأرمن القدامى بالتمرد على 

اأجداده، والثاني���ة لالنتقام من االأجيال 

االأرمني���ة اجلديدة الت���ي �سّ�هت �س�رة 

تركيا يف العامل، خ�س��سًا بعد جناحها 

يف ك�س���ب اعرتاف الكثري من الربملانات 

االأوروبية والك�نغر�ش االأمريكي باالإبادة 

االأرمنية، التي ما تزال حّية يف ال�جدان 

وال�سل�ك االأرمن���ي، رغم مرور ما يقارب 

املئة عام على حدوثها.

يف املح�ّسلة، يبدو اأن قدر ال�س�رين 

اأن يدفع����ا �رصيبة عن الع���امل اأجمع، 

فاالأزم���ة االأوكرانية والت�تر االأمريكي - 

الرو�س���ي باتا يرخي���ان بظاللهما على 

احلرب يف �س�ري���ة، فما قبل القرم لي�ش 

كما بعدها، والت�س�ي���ة التي كان ي�ؤمل 

حتقيقها نتيجة تفاهم رو�سي - اأمريكي 

يف املنطقة بات���ت اأ�سعب من ذي قبل، 

ورغم اعرتاف اجلميع اأن ال حّل ع�سكريًا 

يف �س�ري���ة، اإال اأن املي���دان ال�س����ري 

يبقى ه���� احَلكم والفي�سل الذي �سيحدد 

النتائج، ومن يك�س���ب ماذا، ومن يخرج 

من الت�س�ية ومن يقطف ثمارها.

د. ليلى نق�ال الرحباين

رسائل إقليمية ودولية عبر ريف الالذقية
| هل ي�ؤّجل اإعالن تر�سيحه؟

ر وزي���ر الدف���اع امل�رصي 
ّ
ق���ر

امل�سري عبد الفت���اح ال�سي�سي 

تاأجي���ل اإعالن ق���رار تر�ّسحه 

النتخاب���ات الرئا�س���ة، بع���د 

تلّقي���ه تقاري���ر اأمني���ة تفيد 

ب�ج�د م�ؤامرة لتنفيذ عمليات 

اإرهابية عن طريق جمم�عات 

ل�»االإخ�ان  تابع���ة  داخلي���ة 

امل�سلم���ن«، بالتن�سي���ق مع 

عنا����رص خارجي���ة واأط���راف 

دولية، به���دف تق�ي�ش عملية 

اإليها  ي�سعى  الت���ي  اال�ستقرار 

ال�سي�سي مل�رص.

| ب�سهادة اأمريكية
�أمريكية  ذكرت در��س��ة بحثية 

�ملقاتل��ن  ع��دد  �أن  حديث��ة 

يف  �س��اركو�  �لذي��ن  �لأجان��ب 

�لقت��ال يف �س��ورية من��ذ بد�ية 

كان��ون   31 وحت��ى  �لأح��د�ث 

�أل��ف   248 بل��غ   2013 �لأول 

مقات��ل �أجنب��ي، ُقت��ل منهم 58 

�ألف��ًا، وغ��ادر 82 �ألف��ًا، وهناك 

12 �ألف �س��خ�ص مفقود، بينما 
لي��ز�ل 96 �أل��ف مقاتل �أجنبي 

يقاتلون م��ع »جبهة �لن�رصة« 

م��ن  وغريهم��ا  و»د�ع���ص« 

�لف�س��ائل �مل�سلحة يف �سورية. 

�أك��ر  �أن  �لدر��س��ة  و�أو�س��حت 

�لأجان��ب  للمقاتل��ن  جتم��ع 

يف  كان  �لتاري��خ  يف  ح�س��ل 

جن�س��ية   87 بو�ق��ع  �س��ورية؛ 

عاملي��ة، و�أعلى رقم للمقاتلن 

يف  ج��دو� 
ُ
و �لذي��ن  �لأجان��ب 

�س��ورية بوق��ت و�ح��د كان يف 

ت�رصي��ن �لأول 2013، حيث بلغ 

عدده��م 143 �ألف مقاتل، ثم ما 

لب��ث بعدها ه��ذ� �لرق��م �أن بد�أ 

بالتناق�ص �ل�رصيع.

| �سبط األباين للمحرّ�سن
االألبانية  ال�رصط���ة  اعتقل���ت 

�سبع���ة اأ�سخا�ش، بينهم اثنان 

من اأئمة امل�ساجد، بتهمة جتنيد 

اأ�سخا�ش للقت���ال يف �س�رية. 

االألباين؛  االدعاء  وك�سف ممثل 

اأوج���ن بي�سي، خ���الل م�ؤمتر 

�سح���ايف، اأّن حمكمة اأ�سدرت 

مذك���رات اعتقال بح���ق �ستة 

اآخرين بالتُّهم نف�سها، م��سحًا 

اأّن »اثنن م���ن االأئمة ُي�ستبه 

يف قيامهم���ا بتلقن اأ�سخا�ش 

اأفكاراً مت�س���ددة للقتال الحقًا 

ت�سعها  منظمات  يف  كاأع�ساء 

االأمم املتح���دة عل���ى القائمة 

ال�س����داء«، وكا�سفًا اأنه »ُعرث 

على 15 طلقة باأعرية خمتلفة 

ه���ة،  وحقيب���ة ع�سكري���ة مم�َّ

اأخرى يف امل�سجد الذي  واأم�ر 

كان اأح���د املعتقلن ُيلقي فيه 

درو�س���ًا ديني���ة يف قرية قرب 

العا�سمة تريانا«.
م�شلحون متعددو اجلن�شيات ينت�شرون يف منطقة ك�شب ال�شورية املحاذية للحدود الرتكية                                          )اأ.ف.ب.(

من هنا   وهناك
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المجموعات المسلحة 

التابعة للسعودية 
واأُلخرى تركيا في معارك 

كسب يشير إلى أن 
المحّرك الفعلي لهذا 
الهجوم هو األميركي
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دروس من محاولة تغيير 
قواعد االشتباك

ميّث���ل حترير قلع���ة احل�صن بع���د الإجنازين 

الكبريي���ن يف ا�صتع���ادة يربود وراأ����س العني - 

والبقي���ة اآتية بال ري���ب - �صق���وط اآخر ح�صون 

الإره���اب يف املناط���ق املتاخمة للح���دود مع 

لبنان، لكن ذلك ل يعني اأبداً اأن الإرهاب ب�صكليه؛ 

التنفيذي الدم���وي وال�صيا�صي املتهور، قد انتهى، 

واإن كانت ال�رضبة موؤمل���ة جداً، كما �صترتك اآثاراً 

وندوبًا كبرية يف اجل�ص���م الإرهابي من راأ�صه اإىل 

اأخم����س قدمي���ه، ل �صيما اأولئ���ك الذين خّططوا 

ومّول���وا على مدار الكرة الأر�صية من اأجل اإ�صقاط 

�صورية.

يف التداعي���ات الأولية، �صمعن���ا العويل ممن 

ُيفرت����س اأنهم ق���ادة يف مقل���ب »الدعم بحليب 

الأطف���ال«، كم���ا �صاهدن���ا جث���ث الهاربني من 

املواجهات التي تعود لع�صابات الإجرام، وراأينا 

باأّم الع���ني و�صمعنا ب���اآذان �صاغية كيف يطلب 

البع�س، وهم نّواب يف الربملان اللبناين، معرفة 

م�صائ���ر مئ���ات امل�صلح���ني الذي���ن �صاركوا يف 

اإر�صاله���م اإىل املوت ال���زوؤام واحلتمي، خوفًا من 

اأهايل املغرَّر بهم، وانعكا�س ذلك على م�صاحلهم 

النتخابية لحقًا، وهذا ما �صيحدث حتمًا.

هذه الفئ���ة املتاآم���رة )ولي����س ال�صالة( من 

ال�صيا�صي���ني، ميثل لها دمار خط���وط الإمداد مع 

قواعد الإرهاب وم�صان���ع تفخيخ �صيارات املوت 

ال�صيناريو الأ�ص���واأ لأ�صباب عدة، اأبرزها اأن و�صع 

روؤو�صه���م عل���ى املق�صلة بات �صبح���ه ل يفارق 

خميلتهم، لأنهم باتوا يدركون بعد فوات الأوان اأن 

ما من جمرم ينجو بفعلته، فكيف املتمادون يف 

الإجرام بحق ال�صع���ب والوطن؟! حتمًا لن ُيفلتوا، 

مهم���ا كانت الرحم���ة كبرية يف قل���وب وعقول 

العادلني.

املح���ور املق���اوم وّج���ه يف الأي���ام الأخرية 

�رضبات مهمة ملح���ور الإرهاب املتحالف، فعلى 

جبهة فل�صطني، اأعطت »حركة اجلهاد الإ�صالمي« 

العدو در�صًا قا�صي���ًا يف عملية »ك�رض ال�صمت«، 

ف�صمت العدو بعد تلّقيه ال�صفعة امُلرّة.

حاول العدو اأن يغرّي قواعد اللعبة اأو ال�صتباك 

على اجلبهات الثالث؛ فل�صط���ني، لبنان، �صورية، 

فكان اأن انقلب ال�صح���ر على ال�صاحر، فاملقاومة 

يف لبن���ان ردت يف مزارع �صبع���ا، فابتلع قادة 

الع���دو ريقهم م���ع ال�رضبتني، وج���اءت عمليتا 

اجلولن كموؤ�رض جدي���د قلب القواعد يف م�صلحة 

»اإ�رضائي���ل«، �صيما تزامنهما مع توجيه �رضبات 

حموري���ة لالإرهاب على الأرا�ص���ي ال�صورية ويف 

لبنان، اأم���ا يف فل�صطني فق���د تزخمت املقاومة 

وانت�صت روحها.

حمور الإرهاب مع »اإ�رضائيل« غارق الآن يف 

الإرباك، لذلك جاء العدوان من تركيا مبا�رضة هذه 

امل���رة؛ تغطية مدفعية لهج���وم �صنه الإرهابيون 

على ك�ص���ب، وا�صتخدام املنظوم���ة ال�صاروخية 

الأمريكية من على الأرا�ص���ي الرتكية يف اإ�صقاط 

الطائ���رة ال�صوري���ة، يف حماولة ملن���ع ال�صوؤال 

امل���رتدد بقوة: اأي���ن �صتكون ال�رضب���ات املقبلة 

ملحور ال�رض؟ مع �رضورة امل�صارعة يف املبادرة.

يون�س

»التيار«.. من المستقبل إلى الماضي
يعاين »تي���ار امل�صتقبل« منذ 

ولدته م���ن اأزمة وج���ود، يف ظل 

رافعًا  �صاخب���ة،  �صيا�صية  حي���اة 

�صع���ار »اإن احلكم اإلّ يل«، متا�صيًا 

مع م�رضوع���ه ال�صلط���وي الذي ل 

يبغي �صوى ال�صتئث���ار، اإل اأنه ما 

فتئ يعي�س اأزمات تلو الأخرى يف 

اللبنانية  ال�صيا�ص���ة  مراحل  كافة 

املتقلبة كالرمال املتحركة، ولذلك 

الأزرق« م�صطرب  ف���اإن »التي���ار 

البال دوم���ًا ول ي�صتقر على قرار، 

�صواء كان يف ال�صلطة اأو خارجها، 

وهو الي���وم يعي�س اأزمات حقيقية 

ميكن تلخي�صها بثالثة اأمور:

الدين  �صع���د  رئي�ص���ه  غي���اب 

احلريري ع���ن لبنان، وه���ي اأزمة 

تت�صّعب اإىل قيادي غائب ل يريد اأن 

يكون احلا�رض ف���وؤاد ال�صنيورة هو 

البديل ع���ن املكلّف نادر احلريري، 

 رئا�صة احلكومة؛ 
ْ
وبني م�رضوع���ي

اأ����رضف ريف���ي ونه���اد امل�صنوق، 

اجلاحمني نحو القيادة.

اأزمة اأجن���دة؛ مبعنى اأن »تيار 

امل�صتقب���ل« عاجز فعاًل عن و�صع 

برنامج اأو خارطة طريق جلمهوره، 

وحتى لقيادته، ل�صيما اأن م�صاركته 

يف احلكومة احلالية وما قبلها وما 

بعدها كانت متاأرجحة وغري ثابتة، 

ومل ترتك���ز اإىل اأ�ص�س مفهومه، فهو 

و�ص���ع ع����رضات املوان���ع ثم عاد 

اآخرها »ل  وعدل عنه���ا، ولي����س 

للجلو�س مع حكومة حزب اهلل.. ول 

حلكومة يتمثل فيها حزب ال�صالح.. 

»تيار المستقبل« 
بدأ يعاني من انتقال 
الصراع إلى الداخل.. 
خصوصًا أنه لم يعد 

ذاك الحزب الذي 
ُيخّرج الطالب ويوّزع 
الشهادات العلمية

من �حتفال تيار �مل�شتقبل يف �لبيال                                                                              )�أر�شيف(

أحــداث

نعم حلكوم���ة تكنوقراط.. ل 

حلكومة �صيا�صية جامعة..«، 

وهك���ذا، ليتبنّي اأن »التيار« 

ول  اأولويات���ه،  ���ت يف  م�صتَّ

اإل من  ميلك روؤي���ة حقيقية 

ما  �رضعان  �صع���ارات  خالل 

تذوب مع اجلولت الكربى.

اأزمة العالقة مع اجلمهور، 

مت�صّعبة  امل�صكل���ة  وه���ذه 

اأي�ص���ًا، حي���ث يعي����س بني 

يف  الأوىل  الن���ار  ناري���ن؛ 

احلا�صنة،  وبيئت���ه  �صاحته 

حيث جهد �صابقًا لال�صتيعاب 

عرب املال، لكنه تعّث ب�صبب 

التي  القت�صادية  الإخفاقات 

�صّببته���ا اإدارة »الرئي����س« 

ال�صتثماري���ة،  للم�صاري���ع 

م���ا ح���دا ببع����س ال�صباب 

ه  املوؤيدين ل�»التيار« التوجُّ

»ال�صلفية«،  الق���وى  نح���و 

حي���ث اخلطاب احل���اد الذي 

والبعي���د،  القري���ب  يكّف���ر 

وبع����س امل���ال ال���ذي ي�صّد 

الرم���ق، اإ�صاف���ة اإىل �صاحة 

�صورية،  ه���ي  قريبة  قتالية 

تنّف�س ذاك احلقن املرتاكم.

والن���ار الثاني���ة حرب���ه 

ال�رضو�س مع الرئي�س جنيب 

ميقات���ي، اإىل اأن متّك���ن من 

اإخراجه م���ن احلكومة بدعم 

�صعودي مبا����رض، ل�صيما اأن 

ما عن���د ميقات���ي اأكث مما 

لدى �صعد احلريري من مزايا، 

اأو العالقات  �ص���واء امل���ال، 

الدولية، اأو وجوده القوي يف 

اأكرب مدينة �ُصنية يف لبنان.. 

وهكذا عا�س احلريري �رضاعًا 

بني  املا�صية  املرحل���ة  يف 

خطابه اخلا�س الذي يحاول 

في���ه اإثبات نف�ص���ه �صيا�صيًا 

املكا�صب  لتحقي���ق بع����س 

الظرفي���ة يف اأغلب الأحيان، 

يجاري  متط���رف  وخط���اب 

والتكفريي���ني  املتطرف���ني 

خالل ال�رضاع على ا�صتقطاب 

اجلمهور.

اأمام هذه املع�صالت، ماذا 

له  اأن يفع���ل؟ وكيف  ع�صاه 

اأن ي�صتقي���م تي���ار اأو رئي�س 

تيار ميلك ه���ذا الكم الهائل 

من التناق�صات والزدواجية، 

اخلط���اب،  يف  والتط���رف 

الأداء،  يف  والب�صاط���ة 

والنفعالية يف املمار�صة؟ 

انزل���ق  ذل���ك،  ل���كل 

مهاوي  نح���و  »امل�صتقبل« 

وفك���ري  ثق���ايف  ����رضاع 

و�صيا�صي، اأدى اإىل تخّبط يف 

ال�صاح���ات والجتاهات،  كل 

ون�ص���اأت على هام�صه اأو من 

و�صخ�صيات  تي���ارات  رحمه 

له���ا امت���دادت خارجية لها 

دعمه���ا امل���ايل والت�صلّحي 

اخلا����س، والنتيج���ة اأعمال 

وعرا�صات  وع�صكرية،  اأمنية 

لقطع الطرق؛ من طرابل�س اإىل 

اجلديدة،  فالطري���ق  عر�صال 

املتناثرة  الق���رى  وبع����س 

هنا وهن���اك، على اأن مو�صم 

احل�صاد قد دن���ا، ومن عمق 

اأن »تيار  يّت�ص���ح  الق���راءة 

امل�صتقب���ل« ب���داأ يعاين من 

انتقال ال����رضاع من اخلارج 

اإىل الداخل، وهذه الأزمة بداأت 

فعاًل حتى لو مل يعرتف بها 

�صقور »امل�صتقبل«، يف وقت 

يعي�س اجلمهور على خطوط 

النار.. وب���داأ اجلميع يعرتف 

اأن���ه مل يعد ذاك احلزب الذي 

ويوّزع  العلم  ج ط���الب 
ّ
ُيخر

ب���ل  العلمي���ة،  ال�صه���ادات 

حتّول اإىل حزب هو اأقرب اإىل 

املا�صي من امل�صتقبل.

بهاء النابل�صي
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■  حرك���ة الأمة نّوهت بالإجنازات النوعية الت���ي قامت بها املديرية العامة لالأمن 
الع���ام، موؤّك���دة اأن اإجنازاتها تخطت حدود الوطن، من مديره���ا العام اللواء عبا�س 

اإبراهي���م اإىل ق���ادة واأفراد املديرية، الذين يعملون على خدم���ة هذا الوطن و�صعبه، 

ابت���داء من ا�صرتجاع جثامني اللبنانيني من تلكل���خ، مروراً بتحرير خمطويف اأعزاز 

وراهبات معلول، ولي�س انتهاًء بالعمل على حّل ق�صية املطرانني اليازجي واإبراهيم 

وملف لبنانيي نيجرييا، ما يثبت اأن املديرية العامة لالأمن العام قادرة على و�صع 

نهايات �صعيدة للماآ�صي التي حتّل باللبنانني.

■  ح���زب الحتاد اعترب اأن الأحداث التي جرت يف منطقة الطريق اجلديدة توؤ�رض اإىل 
مناخات غري �صحية يلجاأ اإليها البع�س لنقل ال�رضاع اإىل العا�صمة دون التعاظ من 

حجم املاأ�صاة التي قد تخلفها ال�صتباكات امل�صلحة، م�صدداً على اأهمية دور اجلي�س 

اللبناين يف احلفاظ على الأمن وال�صلم الأهلينْي، ومطاردة املخلني وحما�صبتهم.

■  كم���ال �صاتيال؛ رئي�س املوؤمتر ال�صعبي اللبن���اين، وتعقيبًا على الأحداث الأمنية 
الت���ي �صهدتها املدين���ة الريا�صية، اأكد اأن بريوت �صتبقى مدين���ة الإميان والوطنية 

والعروب���ة اجلامعة والتعددي���ة ال�صيا�صية، ولن ي�صتطيع اأي ط���رف تغيري هويتها 

وطبيعتها هذه، مطالبًا اجلي�س اللبناين والقوى الأمنية بحماية التعددية ال�صيا�صية 

يف اأي منطق���ة لبنانية، لأنها م�صاألة حقوق وحري���ات عامة، وم�صدداً على �رضورة 

احرتام دور اجلي�س اللبناين.

■  ال�صيخ ماهر حمود، اأ�صف لكون كثري مما ورد يف خطب النواب يف جل�صات الثقة، 

قي���ل عك�س احلقيقة، فالذي ينهب الدولة وي�رضقها يتحدث عن �صيادة الدولة، والذي 

يدعم امليلي�صيات يف ال�رض والعلن يتحدث بوقاحة عن ال�صالح غري ال�رضعي، والذي 

يرتب���ط بجهات اأجنبية وينفذ رغباته���ا عك�س م�صلحة الوطن يتحدث عن الوطنية، 

والذي كان جزءاً من الحتالل »الإ�رضائيلي« يتحدث عن ال�صتقالل!

■  وفد من جتمع العلماء امل�صلمني برئا�صة رئي�س الهيئة الإدارية ال�صيخ ح�صان عبد 
اهلل زار ال�صف���ري ال�صوري علي عبد الكرمي علي، ومت التاأكيد على اأن احلل يف �صورية 

هو �صيا�صي يبتدئ بعودة الأمن وال�صتقرار، ثم بناء الدولة بح�صب قرار ال�صعب الذي 

يتخذه من خالل املوؤ�ص�صات الد�صتورية.

■  ال�صي���خ �رضيف توتيو؛ ع�صو قيادة جبهة العمل الإ�صالم���ي يف لبنان، حّذر من 
خط���ورة ترّدي الأو�ص���اع يف ال�صمال عمومًا وطرابل�س خ�صو�ص���ًا، �صّيما اأّن الو�صع 

الأمن���ي يف املدينة قارب اخلطوط احلمر م���ن خالل التعر�س ب�صكل مبا�رض للجي�س 

اللبناين، الذي يح���اول جاهداً ب�صط �صلطته و�صيطرته واإع���ادة الهدوء والطماأنينة 

وال�صتقرار اإىل ربوع العا�صمة الثانية.

■  لقاء اجلمعيات وال�صخ�صيات الإ�صالمية راأى اأن الو�صع يف ال�صمال عمومًا ومدينة 
طرابل�س خ�صو�صًا خطري جداً، وينذر بو�صع اأخطر، نتيجة ما يح�صل من فلتان اأمني 

وانت�ص���ار للمجموعات امل�صلحة التي باتت تهدد الأمن وال�صلم الأهلي، مطالبًا برفع 

الغطاء عن املجموعات امل�صلحة ووقف متويلها، وم�صتنكراً الهجمات التي يتعر�س 

لها اجلي�س اللبناين.

n حتت طائلة امل�صوؤولية
امل�صتقبل«  »تي���ار  قي���ادة  منعت 

و�صائ���ر  ب���ريوت  يف  كوادره���ا 

املحافظات من احل�صور اأو امل�صاركة 

يف اأي اعت�ص���ام اأو ا�صتن���كار على 

خلفي���ة ا�صتدع���اء رئي����س جمعية 

اإ�صالمية موؤخ���راً يف بريوت، وقبله 

رجل دين من البق���اع، مهدِّدة برفع 

الغطاء التنظيمي وال�صيا�صي عن اأي 

خمالف لهذا القرار.

n �رضّ تر�صيح نف�صه للرئا�صة؟
نّب��ه مرج��ع قانوين من ني��ة �أحد �أقطاب 

ال  الأن��ه  للرئا�س��ة،  �لرت�ّس��ح  �آذ�ر«   14«

يح��ق له ذل��ك، باعتبار �أن��ه حمكوم من 

�أعلى حمكمة يف لبن��ان باغتيال رئي�س 

حكوم��ة لبنان، و�سيا�س��ي لبن��اين بارز، 

وه��و مل ياأخ��ذ عفو�ً ع��ن �جلرمي��ة، �إمنا 

�لعف��و كان م��ن عقوب��ة �الإع��د�م �لت��ي 

�أنزلتها �ملحكمة �إىل �ل�سجني �ملوؤبد. و�إذ 

�عترب هذ� �ملرجع �أن �ل�سيا�س��ي �ملذكور 

يع��رف �أن ال ح��ظ له بتاتًا يف �ملن�س��ب 

�الأول يف �لبالد، لكنه يريد تكري�س نف�سه 

كمر�س��ح رئا�س��ي لتج��اوز �حلك��م عليه 

بجرميتي �لقتل.

n مل ياأِت »الوحي« بعد
راأت م�ص���ادر �صيا�صية رفيعة اأنه مل 

يحن بعد التداول باأ�صماء املر�صحني 

البارزين لالنتخابات الرئا�صية، لأن 

القوى الإقليمية والدولة املعنية مل 

تهم�س بالأ�صم���اء بعد، اأو ما ي�صمى 

يف القامو����س ال�صيا�ص���ي اللبنانية 

ب�»الوحي«.

n.. و»قطي�صة«
يرّوج �أحد �الأل�س��ن �لعاملة يف حمطة 

تلفزيونية ترت�جع يومًا بعد �آخر، �أنه 

مل ي�س��تلم حقوقه �لنقدي��ة منذ فرتة، 

لكن��ه جتّنب �الإجابة عند �س��وؤ�له عن 

�سبب عدم �مل�ساركة يف جنازة و�لده 

ودفنه يف م�سقط ر�أ�سه.

n �صعبة الحتواء
»تيار  يف  الأجنحة  ق��ادة  اأح��د  اأك��د 

ال��ت��ع��ار���ص��ات  اأن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل« 

التنظيمي  اجل�صم  داخل  والتناق�صات 

اأن  �صيما  ممكنًا،  احتواوؤها  يعد  مل 

الفريق الأكث تطرّفًا متّكن من الإم�صاك 

الع�صوائي«  »التنظيم  مبفا�صل 

القوى املحركة على  بقدرة  والتحكم 

الأر�س عرب املال.

n جهود خبيثة
ُعل��م �أن �ل�س��فري �الأمريك��ي يف لبن��ان 

د�يفي��د هيل �س��عى م��ن خالل �سل�س��لة 

�ت�س��االت م��ع �ل��وزر�ء �جل��دد، لع��دم 

يف  �ملقاوم��ة«  »دع��م  كلم��ة  متري��ر 

�أُق��ّر  �ل��ذي  �ل��وز�ري  �لبي��ان  �س��يغة 

و�أخ��ذت �حلكوم��ة �لثقة على �أ�سا�س��ه، 

ل �أحد �ل�س��فر�ء �لعرب، وهو  ول��وال تدخُّ

خليجي، حلل �خلالفات وت�س��ويتها ملا 

�سدر �لبيان �لوز�ري.

قــــال ـُ ي عظ من تجربة »نهر البارد«
ّ

»المستقبل« لم يت
املرحلة التي مترّ بها طرابل�س راهنًا 

ت�صبه اإىل حد قريب املرحلة التي �صبقت 

حوادث نهر الب���ارد يف العام 2007 من 

جوان���ب ع���دة، ل �صيما العت���داء على 

اجلي�س. فخالل عدوان متوز 2006 ا�صتقدم 

ال���ذي يحمل  الإ�صالم«،  تنظيم »فت���ح 

فكر »القاع���دة«، مقاتلني من جن�صيات 

خمتلفة، جاوؤوا مع عائالتهم اإىل خميم 

نهر البارد لإقامة »اإمارتهم« فيه.

املعادية  الق���وى  راهن���ت  يومه���ا، 

للمقاومة على جناح »العدوان« يف �صّل 

ق���درات »حزب اهلل«، وبالت���ايل اإرباكه، 

ال����رضوط »الإ�رضائيلية« عليه،  وفر�س 

ل �صيم���ا ����رضط ت�صلي���م �صالحه لوقف 

العدوان، وهذا ما تبلّغه »احلزب« اآنذاك 

من اأح���د القادة الأمني���ني املقربني من 

الرئي�س �صعد احلريري.

اأما بالن�صبة اإىل دور »فتح الإ�صالم« 

يف تل���ك احلقبة، فكان دوراً تكميليًا، من 

خ���الل ا�صتهداف املقاومة م���ن الداخل، 

بع���د تاأمني الغط���اء املذهب���ي له من 

تي���ار »امل�صتقبل« وُرعات���ه الإقليميني 

والدوليني، بعد اإطالق احلمالت الإعالمية 

واخلطب التحري�صية للنيل من املقاومة 

و�صيدها، وهذا ما اأعلنه �رضاحة ال�صفري 

الأمريك���ي ال�صاب���ق يف لبن���ان جيفري 

فلتم���ان اأمام الكونغر�س؛ باأنه مّت �رضف 

خم�صمئة ملي���ون دولر لت�صويه �صورة 

الأمني العام ل�»حزب اهلل«.

ل ري���ب اأن هذه احلم���الت اأّدت اإىل 

اأجواء متوت���رة وموؤاتية ملحاولة  خلق 

عزل املقاومة والنيل منها، ل �صيما بعد 

اتهامها ب�»املغامرة، وباأنها تنفذ اأجندة 

اإيرانية يف لبنان«، وعلى خط ُمواٍز كان 

»فتح الإ�ص���الم«؛ ذو الفك���ر التكفريي، 

يتحنّي الفر�صة لتحقيق مهمته املتكاملة 

واملتماهية مع الأهداف »الإ�رضائيلية«، 

من خالل افتعال فتنة مذهبية ل�صتهداف 

املقاوم���ة من الداخل، غ���ري اأن الأخرية 

جنحت يف �صد العدوان، وحظيت بتاأييد 

وطني وا�ص���ع، فحققت »الن�رض الإلهي« 

يف اآب من الع���ام 2006، واأ�صقطت بذلك 

م����رضوع »ال����رضق الأو�ص���ط الكب���ري« 

الذي اأعلن���ت ولدته وزي���رة اخلارجية 

ال�صابقة كوندليزا راي�س عقب  الأمريكية 

بدء الع���دوان، واأ�صقط »حزب اهلل« معه 

اأي�صًا كل املراهن���ات على ك�رض م�رضوع 

املقاومة يف املنطقة.

بعد هذا الإجناز التاريخي الذي حققه 

»حزب اهلل« بدعم �صوري - اإيراين كبري، 

انتهت بذل���ك وظيفة »فت���ح الإ�صالم«، 

وحتّول اإىل عبء عل���ى ممّوليه، وعندما 

رفع���وا عنه الدعم امل���ايل ق�صد م�رضف 

»البحر املتو�صط« يف اأميون يف الكورة، 

وخلع خزن���ة املال في���ه، واأخذ املبلغ 

ال���ذي كان يتقا�صاه �صهريًا من امل�رضف 

املذكور، عندها ق���رر »امل�صتقبل« رفع 

الغط���اء عن ه���ذا التنظيم، فق���ام فرع 

املعلوم���ات مبهاجم���ة �صق���ق تابع���ة 

ل�»فت���ح الإ�صالم« يف �ص���ارع املئتني 

بطرابل�س، م���ن دون اأن يقوم بالتن�صيق 

الالزم مع اجلي�س، واأدى ذلك اإىل تعرّ�س 

جن���وده للغدر يف الك���ورة، ويف منطقة 

املحم���رة العكاري���ة القريب���ة من نهر 

البارد، على يد املدعو �صهاب قدور »اأبو 

هريرة«، الذي قدم م���ن منطقة »تعمري 

عني احلل���وة« يف �صيدا، وكان من�صويًا 

يف »تنظيم ال�صام« قبل اأن يبايع �صاكر 

العب�صي زعيم »فتح الإ�صالم«، وعندها 

اتُّخذ الق���رار با�صتئ�صال تنظيم العب�صي 

من »البارد«، وهذا ما حدث فعاًل، بعدما 

جنح اجلي����س باجتثاث ه���ذه الظاهرة 

الإرهابية بدع���م لوج�صتي �صوري، رغم 

التكلفة الكبرية التي تكبدها.

بالنتقال اإىل املرحلة الراهنة، وبعد 

جناح ال�صوري يف ال�صيطرة على املعابر 

احلدودية املوؤدي���ة اإىل �صمال لبنان، ما 

ه���و دور امل�صلحني التكفريي���ني الذين 

ا�صتقدموا اإىل طرابل�س وعكار، لالنخراط 

يف احل���رب عل���ى �صوري���ة، اإ�صافة اإىل 

�صواه���م من الذين فروا من قلعة احل�صن 

يف اجتاه الأرا�صي اللبنانية بعد انتهاء 

وظيفته���م الإقليمي���ة، ل �صيما يف �صوء 

خالفه���م العلني م���ع ن���واب وقياديي 

»التي���ار الأزرق« الذي ب���رز يف و�صائل 

الإعالم؟

ل �ص���ك اأن هناك اأوج���ه �صبه كبرية 

ب���ني املراحلة الراهن���ة واملرحلة التي 

�صبقت حوادث »نهر الب���ارد«، ل �صيما 

التطور اخلطر الذي ا�صتج���ّد اأخرياً، بعد 

�صل�صلة العتداءات التي طاولت اجلي�س 

والتحري����س علي���ه، اإ�صاف���ة اإىل بروز 

اخلالف »التكفريي - امل�صتقبلي«، الأمر 

الذي يدعو اإىل القل���ق من اإعادة جتربة 

»نه���ر البارد« مرة اأخ���رى يف عا�صمة 

ال�صمال.

ح�صان احل�صن

لبنانيات

�العتد�ء و�لتطاول على �جلي�ش فر�شة تتحّينها �لقوى �لتكفريية �مل�شلحة �ملتغلغلة يف لبنان

) العدد 304(  اجلمعة - 28 اآذار - 2014



مقابلة8

»جنيف 3« كشف أن الخالفات حول أوكرانيا ال تساهم في توفير أجواء دولية لـ

زاسبيكين: هناك مخاطر أمام مسيحيي المشرق.. ونـريدهـــــم أن يبقوا في أوطانهم

تحت الضوء

أمنيات سعودية
ال�سعودية با�ستمرار كانت يف 

بياناتها العلنية مع الت�سامن العربي، 

ومع الق�سية العربية وق�سيتها 

املركزية فل�سطني.. لكن ثمة الكثري من 

احلقائق والوثائق التي توؤكد عك�س 

ذلك.

هل �رضوري اأن نذّكر بلقاء عبد 

العزيز اآل �سعود بالرئي�س الأمريكي 

املقعد روزفلت على منت �سفينة 

اأمريكية يف البحريات املرة يف خليج 

ال�سوي�س يف �سهر �سباط عام 1945، 

وفيه تكرّ�س الغرام ال�سعودي مع 

وا�سنطن بدًل من لندن �سانعة عر�س 

اآل �سعود؟

على الدوام كانت ال�سعودية ربيبة 

وفّية لوا�سنطن وم�ساريعها واأحالمها، 

ولعل يف ر�سالة امللك الراحل في�سل 

يف 27 كانون الأول 1966 اإىل الرئي�س 

الأمريكي جون�سون بع�س من مالمح 

ما تعي�سه اأمتنا اليوم، وفيها قدم 

اقرتاحات كانت على النحو الآتي:

- اأن تقوم اأمريكا بدعم 

»اإ�رضائيل« بهجوم خاطف على م�رض، 

ت�ستويل به على اأهم الأماكن حيوية 

يف م�رض، لت�سطرها بذلك ل اإىل �سحب 

جي�سها �ساغرة من اليمن فقط، بل 

لإ�سغال م�رض بـ»اإ�رضائيل« عنها مدة 

طويلة، لن يرفع بعدها اأي م�رضي 

راأ�سه خلف القناة ليحاول اإعادة 

مطامع حممد علي وعبد النا�رض يف 

وحدة عربية.

- �سورية هي الثانية التي يجب 

األ ت�سلم من هذا الهجوم، مع اقتطاع 

جزء من اأرا�سيها، كيال تتفرغ هي 

الأخرى فتندفع ل�سد الفراغ بعد �سقوط 

م�رض. 

- ل بد اأي�سًا من ال�ستيالء على 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، كي ل 

يبقى للفل�سطينيني اأي جمال للتحرك، 

وحتى ل ت�ستغلهم اأي دولة عربية 

بحجة حترير فل�سطني، وحينها 

ينقطع اأمل اخلارجني منهم بالعودة، 

كما ي�سهل توطني الباقي يف الدول 

العربية.

- نرى �رضورة تقوية املال 

م�سطفى الربازاين �سمال العراق، 

بغر�س اإقامة حكومة كردية مهمتها 

اإ�سغال اأي حكم يف بغداد يريد اأن 

ينادى بالوحدة العربية �سمال 

مملكتنا يف اأر�س العراق، �سواء يف 

احلا�رض اأو امل�ستقبل. 

علمًا اأننا بداأنا منذ العام املا�سي 

)1965( باإمداد الربازاين باملال 

وال�سالح من داخل العراق، اأو عن 

طريق تركيا واإيران..

َدق من هذا الكالم  وبعد، هل اأ�سْ

التلمودي وما يجري اليوم؟

�أحمد

التقت  »الــثــبــات«  جــريــدة 

لبنان؛  يف  الــرو�ــســي  ال�سفري 

اأبرز  الك�سندر زا�سبيكني، واإليكم 

ما دار يف احلوار:

زا�سبيكني  ال�سفري  يـــرّد 

تطاول  التي  التهامات  على 

جتاه  للتو�سع  و�سعيها  بالده 

»نرف�س  بالقول:  اأوكــرانــيــا 

يوؤدي  لأّنــه  ــادي  الأح املنطق 

ال�رضاكة  ال�ستئثار، ونوؤيد  اإىل 

فيما  ــعــة  ــس ــوا� ال ــة  ــي ــدول ال

امللحة  الق�سايا  كافة  يخ�ّس 

املطروحة اأمام الب�رضية، وهذا 

الرو�سي  الن�ساط  منهاج  هو 

مع  بتعاون  ونعمل  دولــيــًا، 

جمموعة »الربيك�س« وغريها 

نظريات  ولدينا  ــك،  ذل على 

النظام  واإقامة  الأمن  لتاأمني 

الأورو-  املنطقة  يف  الآمـــن 

الأخــرى.  واملناطق  الآ�سيوية 

كان  اأوكرانيا  يف  يح�سل  ما 

الداخلية  لالأو�ساع  ا�ستغالًل 

فيها، والهجوم بداأ من الوليات 

املتحدة والغرب جتاه كييف، 

ــع  لــال�ــســتــيــالء عــلــى املــواق

اإىل  وان�سمامها  القت�سادية 

حلف الناتو، وهذا الأمر تطلب 

منا اإجراءات معينة لوقف هذه 

القرم،  بخ�سو�س  املخططات. 

لهذا  امل�سري  تقرير  حق  اأّيدنا 

عدم  حالة  يف  لأّنــه  ال�سعب، 

وجود �سلطة �رضعية قوية يف 

حماية  اأولويتنا  باتت  كييف، 

النا�س يف ظّل تنامي العدائية 

اأو  اجلــدد  الفا�سيني  قبل  من 

�سبه  النازيني، وما ح�سل يف 

�سعبي  ا�ستفتاء  هو  اجلزيرة 

فعلي«.

يرف�س ال�سفري الرو�سي اتهام 

اإقليم  »القرم  بالتو�سع:  بالده 

على  والأخــرية  رو�سيا،  يجاور 

وجغرافية  تاريخية  عالقات 

ال�سنوات،  مــئــات  منذ  معها 

الغرب جتاه  من  والتو�ّسع جاء 

والأحــداث  مل�سايقتها،  رو�سيا 

حترّك  مع  ــداأت  ب اأوكرانيا  يف 

الأوكرانية، خ�سو�سًا  املعار�سة 

وبتاأييد  اليميني..  جناحها 

ومت  النقالب  ح�سل  اأمريكا  من 

تهديد  ومّت  ال�سلطة،  اغت�ساب 

والناطقني  الــرو�ــس  مــاليــني 

اأوكرانيا.  يف  الرو�سية  باللغة 

دون  من  باأوكرانا  املطالبة  مع 

يح�سل  اأن  نخاف  كنا  ــس  رو�

لالأقليات  تطهري  اأو  تهجري 

كالمًا  ن�سمع  وكنا  وللرو�س، 

حرب  عن  كــالم  عن  مت�ساعداً 

لأوكرانيا،  اأو عن تق�سيم  اأهلية، 

الرو�سي  الربمان  ا�ستخدم  لذلك 

قراراً باإمكانية ا�ستخدام القوات 

الأمر  وهذا  الرو�سية،  امل�سلحة 

بعدم  لال�ستقرار  عاماًل  �سّكل 

ت�سعيد الأمور يف القرم«.

باأوروبا،  رو�سيا  وعن عالقة 

تق�سيم  تداعيات  عن  �ساألناه 

اأوكرانيا اأو دخولها بحرب اأهلية 

على القارة العجوز؟ يقول: »ما 

حدث �سيء موؤ�سف، وكان موقف 

رو�سيا منذ بداية املواجهة بني 

ال�سلطات الأوكرانية واملعار�سة 

هادئًا، و�سعينا على عدم التدخل 

نهج  ولكن  الداخلية،  بال�سوؤون 

الأهــداف،  هــذه  عاك�س  اأوروبـــا 

ت�سعيد  اإىل  ــون  ــرم ي وكــــان 

ي�سغطون  وبـــداأوا  ــاع،  ــس الأو�

لإدخـــال اأوكــرانــيــا يف اأوروبــا 

اإجباريًا،  اأ�سبح  ــر  الأم ــاأن  وك

وعندما قرر اخلرباء يف احلكومة 

اتفاق  توقيع  تاأجيل  الأوكرانية 

املو�سوع  ت�سخيم  مّت  ال�رضاكة، 

القت�سادي  الطابع  من  ونقلوه 

اإىل الطابع ال�سيا�سي - الأمني، 

لتربير  الحتجاجات  وافتعلوا 

والأوروبــيــون بذلك  النــقــالب، 

يــتــعــامــون عــن خــطــر اإبــعــاث 

متزيق  باإمكانها  التي  النازية 

كانت  املــقــابــل،  يف  اأوروبـــــا.. 

للحلول  وداعية  هادئة  مواقفنا 

اقرتاحات  وقدمنا  ال�سيا�سية، 

اأن  ونتمنى  اخل�سو�س،  بهذا 

اللغة  اإىل  الأوروبــيــون  يعود 

البناءة«.

وهل تتوقعون حربًا �ساخنة، 

املنطقة  يطال  اللعب  اأن  �سيما 

»حتى  يرّد:  الرو�سية؟  احليوية 

هذه  جتنيب  ا�ستطعنا  الآن 

يجب  الآن  املاأ�ساوية،  النتائج 

حتويل الو�سع اإىل حوار اأوكراين 

داخلي، والقرتاح الرو�سي ين�س 

اتفاق  اإىل  العودة  �رضورة  على 

من  ال�سالح  ــزع  ون �سباط   21
وتطبيع  امل�سلحة  املجموعات 

جديد  د�ستور  وو�سع  الأو�ساع 

مكونات  جميع  حقوق  واحرتام 

والأقليات  الأوكــراين  املجتمع 

الرو�سية  باللغة  والعـــرتاف 

كلغة ثانية وتو�سيع �سالحيات 

بحثنا  واإذا  املحلية،  الإدارات 

جدي  ب�سكل  القــرتاحــات  هــذه 

الأمور قد تتحلحل«.

م�سار  من  اخلارجة  رو�سيا 

الــفــرد  ــا�ــرضة -  ــي ــق ال ــم  ــك ُح

)ب�سّقيه احل�سن وال�سيئ( ملئات 

النظام  حكم  ومــن  ال�سنوات، 

ال�سيوعية(  )التجربة  ال�سمويل 

مل�سلحة  الإن�سان  �سّخر  الــذي 

جتربتها  تكن  مل  املجموعة، 

الليربالية اأف�سل حاًل مع اإعطاء 

وطمعه  للفرد  املطلقة  الأولوية 

توازن  اليوم  رو�سيا  وج�سعه.. 

وعملها  املبدئية  مواقفها  بني 

وجتربتها  وت�سري..  ال�سيا�سي 

معاناة  مــن  الناجتة  الغنية 

الب�رضية  ــد  ــزوي ت بــاإمــكــانــهــا 

التي  رئي�سها  و�سعبية  بالكثري، 

تك�سف  الــدويل  امل�ستور  تطال 

بع�س اخلال�سات البدائية..

الإرهاب  جتليات  اأبرز  ولأّن 

ظهر من البوابة ال�سورية، �ساألنا 

»زا�سبيكني«  الرو�سي  ال�سفري 

للحل،  مــو�ــســكــو  روؤيــــة  عــن 

»جنيف2«،  ف�سل  مــع  �سيما 

والجتماعات الدورية للرئي�سني 

 – بوتني  والأمــريكــي  الرو�سي 

اأن  نعترب  »كنا  يقول:  اأوباما، 

ال�سوري  بداية للحوار   2 جنيف 

خطوة  اأنها  ونعتقد  الداخلي، 

النتائج  ال�سحيح،  الجتاه  يف 

كانت غري ملمو�سة، كان وا�سحًا 

الأولويات  يطرحان  الطرفني  اأن 

احلكومة  لدى  خمتلف،  ب�سكل 

اأعمال  وقف  اأولوية  ال�سورية 

فيما  الإرهاب،  ومواجهة  العنف 

ت�سكيل هيئة  املعار�سة  اأولوية 

انتقالية، مبعنى ت�سليم ال�سلطة 

من النظام اإىل املعار�سة، وهذا 

وكنا  واقعي،  غري  نعتربه  الأمر 

�سهلة  مب�سائل  الأمور  بدء  نريد 

امل�ساعدات  كتقدمي  ن�سبيًا 

اأو تقدمي امل�ساحلات  الإن�سانية 

ذلك  بعد  والنتقال  امليدانية، 

واليوم  تعقيداً،  اأكرث  ق�سايا  اإىل 

موعد  حتديد  براأينا  املطلوب 

ولكن  له،  والتح�سري   3 جلنيف 

امل�سائل حول اأوكرانيا ل ت�ساهم 

يف خلق الأجواء الدولية لنقاط 

نقول  ال�سدد  وبهذا   ،3 جنيف 

برغم خطورة  الغربية  لالأطراف 

الو�سع يف اأوكرانيا، علينا عدم 

مبا  الأخــرى،  الق�سايا  ن�سيان 

جاهزون  ونحن  �سورية،  فيها 

للتعاون حلل جميعها«.

تر�سيح  توؤيد  رو�سيا  وهــل 

الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 

بحزم:  يرّد  اجلمهورية؟  لرئا�سة 

»من حيث املبداأ، ل نبحث اأمراً 

اإّنه  ال�سورية،  بالقرارات  تتعلق 

�ساأن داخلي بحت، وهذا املوقف 

متم�سكون به، ونتمنى اأن تكون 

زاسبيكين: رغم خطورة الوضع في 
أوكرانيا علينا عدم نسيان القضايا 

األخرى بما فيها سورية.. ونحن جاهزون 
للتعاون إليجاد الحلول

) العدد 304(  اجلمعة - 28 اآذار - 2014

رو�سيا ا�ستعادت زخمها على 

ال�ساحة الدولية، وتعمل انطالقًا 

من مبادئ ثالث: ال�رضاكة لتاأمني 

وال�رضعية  الدول،  امل�سالح بني 

ال�ستقرار  لــتــاأمــني  الــدولــيــة 

الإن�سانية  والقيم  الــعــاملــي، 

ال�سامية  الأديان  من  امل�ستمدة 

العدالة  لتحقيق  والأرثوذك�سية، 

بني الب�رض بدل احلروب.

ــي ا�ـــســـرتّدت  ــت مــو�ــســكــو ال

يف  اليوم  نف�سها  جتد  عافيتها 

واأمــريكــا  الــغــرب  مــع  مواجهة 

تتو�سع  ل  فرو�سيا  عنها..  رغمًا 

ــل اأمــريكــا  جتــاه »الـــقـــرم«، ب

لتقزمي  اأوكرانيا  �سوب  تتو�سع 

الدور الرو�سي.. 
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»جنيف 3« كشف أن الخالفات حول أوكرانيا ال تساهم في توفير أجواء دولية لـ

زاسبيكين: هناك مخاطر أمام مسيحيي المشرق.. ونـريدهـــــم أن يبقوا في أوطانهم
الظروف مهياأة لالنتخابات، وندعو 

املجتمع  داخل  اأكرث  تفاهمات  اإىل 

ال�سوري«.

ميكن  ل  حمر  خطوط  من  وهل 

لرو�سيا اأن تقبل بها؟ وهل من مغزى 

البحر  يف  الرو�سية  ال�سفن  لتحرك 

ريف  اأحــداث  مع  تزامنًا  املتو�سط 

الالذقية؟ وهل �ست�سمح رو�سيا باأن 

قباًل  ح�سل  ما  �سورية  يف  يح�سل 

يف ليبيا على �سبيل املثال؟ يقول: 

»رو�سيا �سمحت باتخاذ قرار احلظر 

اجلوي بحجة الدفاع عن املدنيني، 

لتربير  الأمــور  هذه  تزوير  مّت  لكنه 

تدخل »الناتو«.. بالن�سبة ل�سورية، 

وقفنا �سّد اأي تدخل خارجي، ونحن 

�رضبة  ا�ستطعنا جتنيب  الآن  حتى 

وموقفنا  �سورية،  على  ع�سكرية 

الأحمر  ثابت يف امل�ستقبل، واخلط 

لرو�سيا هو رف�س التدخل اخلارجي 

التدخل  هــذا  كــان  ــو  ول املبا�رض، 

مبا�رضة  ــري  غ بطريقة  يح�سل 

والت�سليح  التمويل  خــالل  مــن 

وندعو  امل�سلحة،  للمجموعات 

لوقف هذا العمل غري ال�رضعي«.

�لإرهاب

ــس«  ــريو� »ف �سينتقل  وهـــل 

اإىل  العربية  الــدول  من  ــاب  الإره

يــرّد: »الإرهــاب  ورو�سيا؟  اأوروبــا 

بــاأي  التنبوؤ  ميكن  ول  يتو�ّسع 

ــيــ�ــرضب، خمــاطــره  مــنــطــقــة �ــس

ــدرات  ق متلك  رو�سيا  حقيقية، 

وعانينيا  له،  والت�سدي  ملقاومته 

منه منذ ت�سعينات القرن املا�سي 

وا�ستطعنا  ال�سمايل،  القوقاز  يف 

جهتنا  مـــن  ــه،  ــي عــل الــتــغــلــب 

�سنواجهه، وننّبه الآخرين من عدم 

تاأييد  ونرف�س  جتاهه،  املبالة 

ا�ستخدامها  اأو  كهذه  جماعات 

�رضرها  لأّن  املناطق،  بع�س  يف 

�سيطال الب�رضية باأ�رضها«.

حزب �هلل

اأّن  اإىل  الرو�سي  ال�سفري  يلفت 

رو�سيا م�ستعدة لدعم لبنان بكافة 

اليوم  »نحن  يقول:  املــجــالت، 

ندخل مرحلة جديدة يف العالقات 

جمموعة  وجود  ومع  لبنان،  مع 

تدر�س  رو�سيا  دعمه،  تريد  دولية 

م�ساعدته بكافة املجالت، مبا يف 

الفنية،  الع�سكرية  العالقات  ذلك 

وناأمل يف الفرتة القريبة اأن يكون 

هناك نتائج ملمو�سة«.

بـ»حزب  رو�سيا  عالقة  وعن 

اأّن  الرو�سي  ال�سفري  يعترب  اهلل« 

هي  اهلل«  بـ»حزب  رو�سيا  عالقة 

»عالقة اإيجابية ومتوازنة، ونحن 

اهلل  حــزب  اأّن  بالعتبار  نــاأخــذ 

اللبناين،  املجتمع  من  جزء  هو 

خالل  مــن  بــــارزاً  دوراً  ويلعب 

الربملان واحلكومة، ونحن نحر�س 

الطيبة  ال�سالت  كل  اإجــراء  على 

لبنان  الأ�سا�سية يف  الأحزاب  مع 

�سواء  النيابية  التكتالت  وكافة 

كانت من »8 اآذار« اأو »14 اآذار«، 

تندرج  اهلل  حــزب  مع  وعالقتنا 

�سمن هذه العالقات«.

القيم امل�سيحية

القيم  رو�سيا  تبّني  عن  وماذا 

مواقفها  عن  ــاذا  وم امل�سيحية؟ 

يف  امل�سيحيني  على  للحفاظ 

الرو�سي  ال�سفري  يقول  الــ�ــرضق؟ 

زا�سبيكني: »لدينا نطرية متكاملة 

وللعي�س  اخلارجية  لل�سيا�سة 

يف  القوميات  بني  ما  امل�سرتك 

مبنية  النظرية  ــذه  وه الــعــامل، 

على ال�رضاكة وا�سعة النطاق بني 

ومت�سكنا  امل�سالح،  وفق  الــدول 

تاأمني  هدفه  الدولية  بال�رضعية 

الأع�ساء  دول  لكافة  ال�ستقرار 

�سغرية،  اأم  كبرية  كانت  �سواء 

واإلّ فتحنا املجال لال�ستئثار، اأّما 

الأمر الثالث الذين نركز عليه هو 

الإن�سانية  القيم  من  ال�ستلهام 

لتاأمني العدالة، وهذه القيم تنبع 

الأديـــان  قيم  مــن  اأوىل  بــدرجــة 

باأغلبها  كدولة  ونحن  ال�سامية، 

املو�سوع  بهذا  نهتم  اأورثوذك�س 

امل�سرتك  العي�س  اأجل  من  داخليًا 

ماليني  ولدينا  الأديـــان  كل  بني 

اهتمامنا  اأما  واآخرون،  امل�سلمني 

يف  امل�سيحيني  واأمـــن  ب�سالمة 

لهتمامنا  عائد  الأو�سط  ال�رضق 

هناك  ولكن  باملطلق،  بالإن�سان 

خماطر اأمام امل�سيحيني ونريدهم 

اأن يبقوا يف اأوطانهم لأّنها بلدانهم 

وم�سدر اأ�سل الديانة امل�سيحية«.

ــل مــن عــالقــة بــني خطف  وه

وتوجيه  �سورية  يف  املطراننْي 

واأن  �سيما  رو�سيا،  اإىل  الر�سائل 

ال�سي�سانيني  اأّن  يتحدث  البع�س 

يقول:  اخلطف؟  عملية  وراء  هم 

»ل تاأكيدات لهذه الرواية، ونحن 

بكل ب�ساطة وقفنا موقفًا �سيا�سيًا 

مع  مت�سامنون  ونحن  اأخالقيًا، 

اأي  عملية  ونــديــن   
ْ

املــطــرانــني

خطف.. ونبذل اجلهود لالإفراج عن 

اأي خمطوف«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

القضاء اللبناني و»القاعدة«.. 
والقتال في سورية )2/2(

اأظهـــرت �ساحـــات ال�ستبـــاكات 

يف اأكرث من منطقـــة �سورية، �سقوط 

ع�ـــرضات القتلى اللبنانيـــني الذين 

كانوا يقاتلون يف �سفوف اجلماعات 

التكفريية والإرهابية، وتبنّي اأّن عدداً 

ل باأ�س به منهم كان مطلوبًا للق�ساء 

اأحـــكام وقرارات  اللبنـــاين مبوجب 

خلفية  علـــى  توقيـــف،  ومذّكـــرات 

ان�سوائهـــم يف جمموعـــات م�سلّحة 

وارتكابهم جرائم قتـــل واإرهاب �سّد 

اجلي�س اللبنـــاين واملواطنني العزّل، 

واقرتافهـــم جرائم ال�رضقـــة وال�سطو 

علـــى امل�ســـارف، وتزويـــر هويات 

واإخراجات قيد، واأمور اأخرى يعاقب 

عليها قانون العقوبات اللبناين.

اأ�سمـــاء  ا�ستعرا�ـــس  ومبجـــرّد 

هـــوؤلء القتلـــى، يـــربز يف الدرجة 

الأوىل مـــن كانت لـــه اأ�سبقيات يف 

مقاتلـــة اجلي�س اللبنـــاين يف جرد 

ال�سنية، ويف خمّيم نهـــر البارد، اأو 

ال�سرتاك �سمـــن جمموعات خّططت 

ل�ستهـــداف الع�سكريني يف اأكرث من 

اأو حماولـــة اغتيال العماد  منطقة، 

جـــان قهوجي قبـــل اأن ي�سبح قائداً 

اأو تفجـــري مركز خمابرات  للجي�س، 

اجلي�س اللبناين يف حملّة العبدة، اأو 

حماولة اقتحام مقرّ املديرية العامة 

لقـــوى الأمـــن الداخلـــي، اأو التفكري 

باإطـــالق �سواريخ باجتـــاه �سفارات 

دول اأجنبية يف بـــريوت، كال�سفارة 

الإيطالية، وو�سع عبوات نا�سفة يف 

عدد من املطاعم، كونها حتمل اأ�سماء 

اأجنبية، رغـــم اأّن موّظفيها لبنانيون 

مثلهم.

والالفت للنظر اأّن من كان موقوفًا 

منهـــم يف �سجـــن روميـــة املركزي، 

�سعـــى جاهـــداً وب�سّتـــى ال�سبل اإىل 

املقاتلني  بقوافل  لاللتحـــاق  الفرار 

الآتني من عـــدة دول اإىل �سورية، اأو 

اختبـــاأ يف منطقة �سمال لبنان فرتة 

مـــن الزمن، بعيداً عن عيون الأجهزة 

الأمنيـــة الر�سميـــة، ثـــّم انتقل اإىل 

�سورية، وحتديداً املناطق القريبة من 

اأو توّغل  ال�سورية،  اللبنانية  احلدود 

اأبعد، ب�سبـــب احلاجة  اإىل مناطـــق 

اإليه، وهـــذا يدّلل على  الع�سكريـــة 

حملهم نف�س الفكر التكفريي اخلا�س 

بتنظيـــم »القاعـــدة« ومتفرّعاتـــه 

الكثرية، ومل يردعهـــم توقيفهم عن 

ال�سيا�سي  ال�ستمرار يف »خّطهـــم« 

والفكر ال�سال الـــذي و�سعوه ن�سب 

اأعينهم.

فاللبنـــاين عبد النا�ـــرض �سعيد 

�سنجـــر )مواليد الكويـــت يف العام 

1971، وملّقب بـ»اأبـــو زيد«، و»اأبو 
عمـــر«( كان على �سلة وثيقة باأمري 

تنظيـــم »فتـــح الإ�ســـالم« �ساكـــر 

العب�سي، ومو�سع �رضّه، ور�سوله اإىل 

عدد من امل�سايخ يف طرابل�س وعّكار 

للتعـــاون معه، مثـــل ال�سيخ داعي 

الإ�سالم ال�سّهال، وتوىّل نقل مقاتلني 

مـــن جن�سيـــات عربيـــة واأجنبيـــة 

خمتلفـــة اإىل مزرعـــة عبـــد القادر 

�سنجقدار، لإيوائهـــم فيها وتدريبهم 

علـــى كيفية ا�ستعمـــال املتفّجرات، 

كما اأُ�سندت اإليه مهّمة تثقيفية، هي 

عبارة عن تن�سيق املكتبة ال�رضعية 

التابعـــة لتنظيم »فتـــح الإ�سالم«، 

وتزويدها بالكتـــب والكومبيوترات، 

واأوقف اإثـــر اأحداث خمّيم نهر البارد 

يف 13 اأيلول 2007، وا�ستطاع الفرار 

مـــن �سجن روميـــة يف 13 اآب 2011، 

متوّجهـــًا علـــى الفـــور اإىل �سورية، 

لـ«ن�ـــرضة« اإخوانـــه وال�سرتاك يف 

القتـــال، اإىل اأن ُقتل يف مدينة اإدلب 

يف 26 ني�سان 2013.

وهذا اللبنـــاين الآخر وليد ح�سن 

يف  التّبانـــة  )مواليـــد  الب�ستـــاين 

طرابل�ـــس يف العـــام 1964، وملّقب 

بـ»اأبـــو بكر«، و»�سفيـــان«، و»اأبو 

اأنطون«، و»�سامـــي فرجنية«( عنّي 

نف�سه »اأمرياً« على جمموعة تابعة 

لتنظيم »فتح الإ�سالم« اختباأت يف 

املغـــاور يف بلدة القلمـــون، بعدما 

�سعت اإىل فّك الطوق الأمني والناري 

ين يف �سّقة  عن امل�سلّحني املحا�رضَ

يف �ســـارع املئتني يف طرابل�س، بعد 

اإمتام عملية ال�سطـــو على فرع بنك 

»البحـــر املتو�ّســـط«، وعملت على 

قتل ع�سكريني مـــن اجلي�س اللبناين 

يف بلـــدة قلحـــات، وكان ُيخرب يف 

جمال�سه اخلا�ســـة عنا�رَضه بوجود 

تة لتغيري النظام يف لبنان،  نّية مبيَّ

عـــرب ا�ستخدام العنـــف املتمّثل مبا 

�سّماه »الأعمال ال�ست�سهادية«. 

وعـــرف عـــن الب�ستـــاين ت�سّدده 

الدينـــي اإىل درجـــة تكفـــري امل�سلم 

الآخـــر، وكان على اطالع وا�سع على 

م�ســـادر متويـــل »فتـــح الإ�سالم«، 

ويقـــول اإّن اأ�سخا�سًا مـــن الدامنارك 

التي يحمل جن�سيتهـــا، وال�سعودية 

واجلزيـــرة العربيـــة ير�سلون املال 

الـــالزم لتحقيـــق املبتغـــى باإقامة 

»الدولة الإ�سالمية« املن�سودة. اأوقف 

بعد الق�ساء علـــى »فتح الإ�سالم« 

يف خمّيـــم نهـــر البـــارد، واأودع يف 

�سجـــن روميـــة يف 30 اآب 2007، اإىل 

اأن هرب منـــه يف 16 ت�رضين الثاين 

2010، و�سارك يف القتال �سّد اجلي�س 
العربـــي ال�سوري، غـــري اأّن خالفات 

ن�سبت بينه وبني امل�سلّحني لأ�سباب 

مالية، فاأعدموه يف 22 ني�سان 2012.

ورغم و�سعه �سخ�سيًا متفّجرتي 

�ســـارع امل�ســـارف والبح�سا�س يف 

طرابل�ـــس يف العام 2008، اإلّ اأّن عبد 

الغنـــي علي جوهـــر )مواليد ببنني 

العّكاريـــة يف العـــام 1983، وملّقب 

بـ»وائل«، و»اأبو هاجر«( متّكن من 

الإفالت من قب�ســـة الأجهزة الأمنية 

اللبنانية بعد تفكيك جمموعته التي 

عنّي نف�سه »اأمرياً« عليها كفرع تابع 

لتنظيم »فتـــح الإ�سالم« يف منطقة 

ال�سمال، وجلاأ اإىل خمّيم عني احللوة 

للبقاء بعيداً عن التوقيف، ثّم ت�سلّل 

خل�ســـة اإىل �سورية، حيث انخرط يف 

القتال مـــع اجلماعات التكفريية يف 

مدينـــة الق�ســـري، اإىل اأن قتل يف 20 

ني�سان 2012.

علي املو�سوي
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ملف العدد10

و�إن  �أي�ضًا،  لندن  �إن  �إذ  وحدها، 

كانت حتاول �إخفاء ذلك، ما ز�لت 

�ل�رشكات  على  �حلفاظ  ترغب يف 

�ملال  حي  يف  �لعاملة  �لرو�ضية 

و�لأعمال يف �لعا�ضمة �لربيطانية، 

كما ترتدد فرن�ضا يف �إلغاء �ضفقة 

بيع بارجتني حربيتني �إىل رو�ضيا، 

وفنلند�  �ليونان  تتخوف  فيما 

�لغاز  و�رد�ت  تاأثر  من  وبلغاريا 

�لعقوبات،  ه��ذه  ج��ر�ء  �لرو�ضي 

بعودة  لها  يت�ضبب  قد  �لذي  �لأمر 

م�ضكالتها �لقت�ضادية و�ملالية.

عدم �لكرت�ث

تبدو رو�ضيا غري عابئة حيال كل 

وموؤ�رش  و�لتهديد�ت،  �لعقوبات  هذه 

وزير خارجيتها �ضريغي  �إعالن  ذلك 

لفروف �أن �خلطو�ت �لقانونية ل�ضم 

فيما  �ضتكتمل،  �لقرم  جزيرة  �ضبه 

�ل�ضفر  تو��ضل مو�ضكو منح جو�ز�ت 

متهيد�ً  �لقرم  جزيرة  �ضبه  ملو�طني 

�لحت��اد  �إىل  كامل  ب�ضكل  ل�ضمهم 

�لرو�ضي.

مل يكن �لرئي�س �لرو�ضي فالدميري 

بوتني ليقدم على خطوة مماثلة يف 

�لقرم رغم �ملعار�ضة �لدولية لو �أنه 

�لرو�ضي  من �ملوقف  مل يكن متاأكد�ً 

�لغرب  �تخاذ  �ضعوبة  ومن  �لقوي 

عقوبات فاعلة �ضد بالده، فالرئي�س 

فالدميري  �لرو�ضي  �لرئي�س  قرر  �أن  ما 

�لقرم  يف  �لع�ضكري  �لتدخل  ب��وت��ني 

�ضبه  يف  �لرو�ضية  �مل�ضالح  حلماية 

�إط��الق  يف  �لغرب  ب��د�أ  حتى  �جل��زي��رة، 

بفر�س عقوبات على  �لتهديد�ت  من  ثلة 

عن  �ل��رت�ج��ع  على  لإج��ب��اره��ا  مو�ضكو 

خطوتها، لكن �لأقو�ل هي �أ�ضهل بكثري من 

�لعقوبات،  تطبيق  يف  �مل�ضكلة  �لأفعال، 

رو�ضيا  على  منها،  �لقت�ضادية  �ضيما  ل 

هي �أن �لدول �لأوروبية، وكذلك �لوليات 

�أعباء  حتمل  على  قادرين  غري  �ملتحدة، 

فر�س عقوبات جمدية على رو�ضيا بدون 

�إ�ضعاف �قت�ضادهم �لذي ما ز�ل يتعافى 

�لعقوبات  �أن  �لو��ضح  من  �لأزم��ة،  من 

توؤذي �لغرب، وت�رش باقت�ضاده، �أكرث مما 

�لأ�ضباب  من  جملة  هناك  �لرو�س،  توؤذي 

لعل  �لطرح،  هذ�  تدعم  �لتي  و�حلقائق 

�ل�ضتغناء  ت�ضتطيع  ل  �أوروب��ا  �أن  �أولها 

كما  �ضعره،  �لرو�ضي لرخ�س  �لنفط  عن 

�أنها لن ت�ضتطيع حتمل خ�ضارة �لتفاقات 

�ملقدرة  �لثنائية  �لتجارية  و�ل�ضفقات 

�ضفقات  عن  ناهيك  �لدولر�ت،  مبليار�ت 

�لأ�ضلحة  وبر�مج  ومنظومات  �ل�ضالح 

من  مو�ضكو  ت�ضتوردها  �لتي  �لأوروبية 

عدد من �لدول �لأوروبية من �أجل حت�ضني 

وتقنياته  �لتكنولوجية  جي�ضها  ق��در�ت 

على  كذلك  ينطبق  �حل��ال  �لع�ضكرية، 

�لوليات �ملتحدة - و�إن كان �أقل مقد�ر�ً - 

و�قت�ضادية  تعامالت جتارية  �لتي متلك 

كثرية مع رو�ضيا.

يف �لو�قع، �إن جتميد بع�س �حل�ضابات 

�مل�رشفية، وهي �لعقوبة �لتي مت �لتفاق 

ما  �لآن،  رو�ضيا حتى  �ضد  تطبيقها  على 

�لغرب  كان  ف��اإذ�  رمزية،  عقوبة  �إل  هي 

بالقت�ضاد  �ل�����رشر  �إحل���اق  حقًا  يريد 

و�رد�ته  عن  �لتنازل  �أوًل  فعليه  �لرو�ضي 

�لنفطية من رو�ضيا، وهو ما ل ت�ضتطيع �أن 

تفعله �أوروبا، لأنها �ضتوؤذي نف�ضها قبل �أن 

توؤذي رو�ضيا، ثانيًا، �لتخلي عن �لتبادلت 

و�لتفاقات و�ل�ضتثمار�ت �لتجارية، وهذ� 

�لأمر ل يقل خ�ضارة.

خيار�ت حمدودة

�لحت��اد  �أم���ام  لي�س  �إن��ه  �ل��ق��ول  ميكن 

�لأوروبي �لكثري من �خليار�ت �ملتاحة لفر�س 

عقوبات جمدية على رو�ضيا، �ضو�ء من ناحية 

تو�ضيع  حتى  �أو  �قت�ضادية،  عقوبات  �تخاذ 

نطاق �لعقوبات �لتي ت�ضتهدف جمموعة من 

�ل�ضخ�ضيات �لرو�ضية و�لأوكر�نية.

يف �لبد�ية، تربز �ضعوبة فر�س عقوبات 

�أكرب  من  تعد  �لتي  رو�ضيا  على  �قت�ضادية 

�لحت��اد  دول  �إىل  و�ل��غ��از  �لنفط  م���وردي 

�إىل طرح خطة  �لأوروبي، ما حد� بربيطانيا 

لتقليل �عتماد دول �لقارة على �لنفط و�لغاز 

�لرو�ضيني خالل �ل�ضنو�ت �ملقبلة، لكن �لأمر 

و�لتح�ضري  �لتخطيط  من  �لكثري  �إىل  يحتاج 

ما ل ميكن  بد�ئل ممكنة، وهو  و�لبحث عن 

حتقيقه على �ملدى �لقريب.

�لتجارة  حجم  فاإن  ذلك،  �إىل  بالإ�ضافة 

ورو�ضيا  �لأوروبي  �لحتاد  دول  بني  �لبينية 

يتجاوز 335 مليار يورو، كما �أن �لحتاد هو 

�أكرب �رشيك �قت�ضادي لرو�ضيا، ويحتكر 41 يف 

�إىل  وبالنظر  �خلارجية،  جتارتها  من  �ملئة 

�لعقوبات  ما �ضبق ميكن فهم ملاذ� ل تبدو 

�مل�ضوؤولني  لدى  حمببًا  خيار�ً  �لقت�ضادية 

خالفات  مثار  يكون  قد  �إنه  بل  �لأوروبيني، 

بني قادة �لقارة.

�لتبادل  حجم  يبلغ  �لتي  مثاًل،  فربلني 

�لتجاري بينها وبني مو�ضكو 76 مليار يورو 

�لعقوبات  من  �ملزيد  يف  ترغب  ل  �ضنويًا، 

�مل�ضت�ضارة  ت�رشيحات  رغم  �لقت�ضادية، 

تكون  �أن  ب�رشورة  مريكل  �أجنيال  �لأملانية 

هناك عو�قب لقر�ر مو�ضكو ب�ضم �ضبه جزيرة 

�لقرم.

دول  د�خل  �نق�ضامًا  هناك  �أن  و�جللي 

�لعقوبات  نطاق  ب�ضاأن  �لأوروبي  �لحتاد 

�لقت�ضادية، فبينما ترى بريطانيا، ومعها 

�ل�رشقية  و�أوروبا  �لبلطيق  ودول  �ل�ضويد 

وتو�ضيعها  �لعقوبات  ت�ضديد  ���رشورة 

حيال  ممانعة  �أملانيا  تبدو  �قت�ضاديًا، 

�لقت�ضادية  عالقاتها  على  للحفاظ  ذلك 

�أملانيا  ولي�ضت  رو�ضيا،  م��ع  �لوثيقة 

صعوبة تطبيق العقوبات الغربية على روسيا

املفو�ضية  موقع  على  املن�ضورة  الأرق���ام  ت�ضري 

لرو�ضيا  القت�ضادية  العالقات  اأن  اإىل  الأوروب��ي��ة، 

التجارية  العالقات  حجم  بكثري  تتخطى  الحت��اد  مع 

تقديرات  فح�ضب  وا�ضنطن،  مع  لرو�ضيا  والقت�ضادية 

بني  ال�ضلعي  التجاري  التبادل  حجم  بلغ   2012 العام 

رو�ضيا والحتاد الأوروبي 335.9 مليار يورو )468 مليار 

دولر(  مليار   296.6( يورو  مليار   212.9 منها  دولر(، 

واردات اأوروبية من رو�ضيا، يف حني اأن واردات رو�ضيا 

من الحتاد بحدود 123 مليار يورو )171.3 مليار دولر(، 

وبذلك يكون امليزان التجاري يف �ضالح رو�ضيا حمققًا 

فائ�ضًا قدره قرابة 90 مليار يورو )125 مليار دولر(.

ويغلب النفط والغاز على ال�ضادرات الرو�ضية لالحتاد، 

اإذ ي�ضتحوذ الأخري على 84 يف املئة من �ضادرات رو�ضيا 

النفطية، و76 يف املئة من �ضادراتها من الغاز، يف حني 

الآلت  من  اأ�ضا�ضًا  رو�ضيا  اإىل  اأوروب��ا  �ضادرات  تتكون 

وو�ضائل النقل ومواد كيميائية وطبية ومنتجات زراعية.

وعلى العك�س من التجارة ال�ضلعية، فاإن ميزان جتارة 

اخلدمات بني الطرفني مييل ل�ضالح الأوروبيني بفائ�س 

اإجمايل  وك��ان  دولر(،  مليار   18( ي��ورو  مليار   13 ق��دره 

 2012 العام  الطرفني يف  للخدمات بني  التجاري  امليزان 

اأي�ضًا بحدود 43.4 مليار يورو )60.4 مليار دولر(، ت�ضدر 

 39.2( يورو  مليار   28.2 مبقدار  خدمات  لرو�ضيا  اأوروب��ا 

 15.2 بنحو  خدمات  رو�ضيا  من  وت�ضتورد  دولر(،  مليار 

مليار يورو )21.1 مليار دولر(.

 53.1 اأوروبا  يف  الرو�ضية  ال�ضتثمارات  اإجمايل  وبلغ 

حجم  و�ضل  ح��ني  يف  دولر(،  مليار   74( ي��ورو  مليار 

اإىل  نف�ضه  العام  يف  رو�ضيا  يف  الأوروبية  ال�ضتثمارات 

)232.4 مليار دولر(، وبذلك فالحتاد  يورو  166.8 مليار 
يزيد بثالث مرات  ال�ضتثمارات يف رو�ضيا ما  ميتلك من 

قيمة ال�ضتثمارات الرو�ضية لديه.

الإح�ضائي  التعداد  بيانات  وبح�ضب  املقابل،  يف 

لوا�ضنطن يف العام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بني 

للعام  التجاري  امليزان  واأ�ضفر  دولر،  مليار   38 البلدين 

مليار   15.7 نحو  قدره  رو�ضيا  ل�ضالح  فائ�س  عن  نف�ضه 

دولر، ويغلب على ال�ضادرات الرو�ضية للوليات املتحدة 

الكيميائية،  واملواد  التعدين  والغاز وخامات  النفط  �ضلع 

اخلمر وال�ضجائر  لرو�ضيا  وا�ضنطن  ت�ضدر  ح��ني  يف 

وال�ضيارات.

متقاربة  فهي  البلدين  بني  ال�ضتثمار  تدفقات  اأم��ا 

القيمة، ففي العام 2011 بلغت ال�ضتثمارات الأمريكية يف 

ال�ضتثمارات  وكانت  دولر،  مليارات  �ضبعة  نحو  رو�ضيا 

الرو�ضية يف وا�ضنطن بحدود 7.7 مليارات دولر.

�لعالقات �لقت�ضادية |
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بحنكته  �مل��ع��روف  �ل��رو���ض��ي 

مينح  ل��ن  �ل�ضيا�ضي،  وده��ائ��ه 

رو�ضيا  لإ�ضعاف  �لفر�ضة  �لغرب 

و�إنهاك �قت�ضادها.

تبدو  �لأرق���ام،  �إىل  بالنظر 

للغاية،  قوي  موقع  يف  مو�ضكو 

قوى  �أك��رب  ثامن  رو�ضيا  تعترب 

باإجمايل  �لعامل،  يف  �قت�ضادية 

2 تريليون  ناجت حملي يتجاوز 

�قت�ضادها  �أن  علمًا  دولر، 

�ل�ضلع  ع��ل��ى  ب�����ض��دة  يعتمد 

يعترب  كذلك  و�لنفط،  كالغاز 

�ل�رشكاء  �أكرب  �لأوروبي  �لحتاد 

وهناك  لرو�ضيا،  �لتجاريني 

متجذرة  �قت�ضادية  ع��الق��ات 

ن�ضف  فمعظم  �جلانبني،  بني 

وت�ضل  �ل��رو���ض��ي،  �ل�����ض��ادر�ت 

دولر،  مليار   292 �إىل  قيمتها 

�أوروبية، ومتثل  دول  تنتهي يف 

�ل�ضادر�ت للقارة �لأوروبية نحو 

15 يف �ملئة من �إجمايل �لناجت 
�ملقابل،  ويف  �لرو�ضي،  �ملحلي 

�أكرب  ثالث  تعترب  رو�ضيا  ف��اإن 

�رشيك لتكتل �لأوروبي ب�ضادر�ت 

تبلغ 169 مليار دولر، لذلك فاإن 

دول حميط �ليورو خرجت للتو 

من �أزمة �قت�ضادية، وتبدو حذرة 

�رشيك  م��ع  ع��الق��ات  قطع  يف 

�لغاز  �أن  كما  ق��وي،  �قت�ضادي 

�لرو�ضي ي�ضيف �إىل ذلك �حلذر.

�أم����ا �أم���ريك���ي���ًا، ف��رو���ض��ي��ا 

�لع�رشين  �لأك���رب  �ل�رشيك  ه��ي 

وت�ضل  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 

�إىل  بينهما  �لتجارية  �لعالقات 

�جلانب  وعلى  دولر،  مليار   27
�ملتحدة  ف��ال��ولي��ات  �لآخ����ر، 

�لأك��رب  �خلام�س  �ل�رشيك  فهي 

دولر،  م��ل��ي��ار   11 ب��اإج��م��ايل 

غري  عامل  �لتجارة  �أن  �ضحيح 

بني  �لعالقات  يف  ن�ضبيًا،  مهم، 

�لطاقة  رو�بط  �أن  كما  �لبلدين، 

بينهما ت�ضعف، فو��ضنطن تتجه 

بالرتكيز  �ل��ذ�ت  على  لالعتماد 

فاإن  لذلك  �ل�ضخري،  �لغاز  على 

و��ضنطن �ضتكون �أقوى من �لدول 

�لأوروبية لناحية فر�س عقوبات 

مالية ت�ضتهدف �لنظام �مل�رشيف 

�تخاذ  �أن  كما  �لروبل،  و��ضتقر�ر 

تد�بري ت�ضتهدف �لأفر�د، قد تكون 

تريد  ل  لكنها  ب��دوره��ا،  فاعلة 

حلفائها  و�ضع  يف  تخاطر  �أن 

�قت�ضادي  �لأوروبيني يف مو�ضع 

عليها  �ضيوؤثر  ذلك  لأن  �ضعب، 

على  �ضيوؤثر  كما  مبا�رش،  ب�ضكل 

حلف �لناتو �لذي يجمعها بهم.
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�لو�رد�ت �لع�ضكرية

�ل��دويل،  للمجتمع  مو�ضكو  حتدي  خ�ضم  يف 

يف  �لع�ضكريني  �ملحللني  بع�س  �رشخات  بد�أت 

�أوروبا تعلو حلث دول �لحتاد �لأوروبي على وقف 

يكون  ل  قد  لكن  مو�ضكو،  �إىل  �لأ�ضلحة  مبيعات 

من �لو�قعي �أن نتوقع من دول �لحتاد �لأوروبي 

مبليار�ت  تقدر  �أ�ضلحة  �ضفقات  عن  �لتخلي 

طليعة  من  تعترب  رو�ضيا  �أن  �ضحيح  �ل��دولر�ت، 

�لدول �لتي تنتج وت�ضدر �ل�ضالح �إىل دول �لعامل 

عدد  ��ضتري�د  على  تعتمد  �أي�ضًا  لكنها  �لأخ��رى، 

دول  من  �لع�ضكرية  و�لتكنولوجيات  �ملعد�ت  من 

�لحتاد �لأوروبي، �إما لتطوير ما لديها �أو لتعزيز 

دفاعاتها ومو�كبة �لتطور �لغربي يف عامل �ل�ضالح، 

وفيما يوؤكد �لحتاد �لأوروبي �أنه ل يبيع رو�ضيا 

ما من �ضاأنه زيادة قوة نري�ن تر�ضانتها �لع�ضكرية 

تكنولوجيات  هناك  ولكن  �مل�ضلحة،  قو�تها  �أو 

ع�ضكرية مهمة، تبتاعها رو�ضيا من �لغرب، وهي 

على  �لقدرة  منها  كافة  جم��الت  يف  ت�ضاعدها 

�ملناورة، وحت�ضني �لقيادة و�ل�ضيطرة على �لقو�ت 

�مل�ضلحة، مثال على ذلك هو �ل�ضفينة �لهجومية 

�لربمائية »مي�ضرت�ل« �لتي بنتها فرن�ضا للبحرية 

�لرو�ضية، ويجري حاليًا �لعمل على بناء �ثنتني 

بناء  لإمكانية  مباحثات  توجد  فيما  �إ�ضافيتني، 

هذه  لكن  نف�ضه،  �لنوع  من  جديديتني  �ضفينتني 

و�لتقنيات  �لرب�ءة  منحها  بعد  رو�ضيا  يف  �ملرة 

نظام  �أي�ضًا  �لأمثلة  ومن  �لالزمة،  �لتكنولوجية 

ي�ضمح  وهو  للتدريب،  �أمل��اين  ع�ضكري  حماكاة 

على  �أنف�ضهم  بتدريب  �لرو�ضية  �لألوية  لعنا�رش 

�لقدرة  يعزز  مما  و�ل�ضيطرة،  �لقيادة  �إج��ر�ء�ت 

هذ�  من  رو�ضية،  ع�ضكرية  وحدة  لأي  �لع�ضكرية 

�جلارية  �مل�ضاريع  من  �لعديد  هناك  �ملنطلق، 

�ل�ضبيهة، و�لتي ت�ضمح للقو�ت �مل�ضلحة �لرو�ضية 

وهي  ع�ضكريًا،  قدر�تها  وزيادة  نف�ضها  بتحديث 

تقدر مبليار�ت �لدولر�ت وت�ضهم مبا�رشة يف دعم 

�لقت�ضاد �لأوروبي.

�أي  بوقف  غربيون  ع�ضكريون  يطالب  �ليوم 

�ضفقات ت�ضلح بني رو�ضيا و�لحتاد �لأوروبي كجزء 

من نظام �لعقوبات �لذي يجب فر�ضه �ضد مو�ضكو 

ب�ضاأن �أزمة �لقرم، وي�ضدد هوؤلء على �ضحة وجهة 

�لأ�ضلحة  نبيع  ل  »نحن  �لقول:  من خالل  نظرهم 

�لحتاد  مثاًل،  �ل�ضني  �إىل  �لع�ضكرية  و�ملعد�ت 

�إىل  �لأ�ضلحة  ت�ضدير  على  حظر�ً  فر�س  �لأوروب��ي 

�حلظر،  رفع  حول  مناق�ضات  هناك  كانت  �ل�ضني، 

�ل�ضني  من  �ملخاوف  ب�ضبب  يتم  مل  �لأم��ر  لكن 

وما تفعله يف حميطها من �إزعاج جار�تها، ولكن 

�ل�ضني - مقارنة مع رو�ضيا - مل تغز حتى �لآن 

�أر��ضي  من  �أجز�ء  على  ت�ضتول  مل  دولة جماورة، 

على  �لأوروب��ي  فاحلظر  ذلك  مع  �ملجاورة،  �لدول 

�ل�ضني  �إىل  �لع�ضكرية  و�ملعد�ت  �لأ�ضلحة  بيع 

جيو�ضيا�ضية  مناف�ضة  تعترب  لأنها  قائمًا  يز�ل  ل 

للوليات  �أي�ضًا  بل  فقط،  لأوروب��ا  لي�س  حمتملة 

�ملتحدة، حليفة �لحتاد �لأوروبي يف حلف �ضمال 

�لأطل�ضي، من هنا، فاإن بيع �ل�ضالح �إىل رو�ضيا يبدو 

غري منطقي على �لإطالق«.

على  �إن  �لقائل  �لطرح  و�قعية  مدى  ما  لكن 

دول �لحتاد �لأوروبي �أن توقف �أي �ضفقات �أ�ضلحة 

مع رو�ضيا، وبالتايل �لتخلي عن �لعقود �ملربحة 

�لتي تعزز �قت�ضاد�تها وت�ضمح لها باحلفاظ على 

�ل�ضناعات �لدفاعية �خلا�ضة بها وتطورها؟

قدرة  ح��ول  جدية،  �ضكوكًا  هناك  �أن  �لو�قع 

عن  فقط  لي�س  �لتخلي  على  �لأوروب���ي  �لحت��اد 

�لعالقات  عن  �أي�ضًا  بل  �لع�ضكرية،  �ل�ضارد�ت 

�لكثري  فهناك  رو�ضية،  مع  و�لقت�ضادية  �لتجارية 

و�لعك�س  رو�ضيا  يف  �لأوروبيني  �مل�ضتثمرين  من 

�ضحيح، وبالتايل قد يكون من �ل�ضعب �لدفع يف 

رو�ضيا،  �ضد  و�لتجارية  �ملالية  �لعقوبات  م�ضاألة 

تدر  �لتي  �لع�ضكرية  بالتفاقات  �حل��ال  فكيف 

�ملليار�ت؟

يظهر  �أل  �لأوروب��ي  �لحت��اد  يحاول  ذل��ك،  مع 

مبظهر �ل�ضعيف، بل يحاول �إعطاء عالمات و�إ�ضار�ت 

�لفرن�ضي  �لرئي�س  قاله  ما  مثاًل  منها  م�ضجعة، 

فرن�ضو� هولند باأنه »يجب طرح جولة ثالثة من 

به،  تقوم  ما  و��ضلت  �إذ�  رو�ضيا،  �ضد  �لعقوبات 

لكن  �لطاولة«،  على  �ضيكون  �لع�ضكري  و�لتعاون 

�إن  �لقول  ميكن  ل  �إ�ضار�ت،  هكذ�  وجود  مع  حتى 

�لحتاد �لأوروبي �ضيتخلى عن �ملليار�ت �لرو�ضية، 

�أوروبا  يف  و�لدفاعية  �لع�ضكرية  �ل�ضناعة  �إن  �إذ 

ونقدية  طائلة  �تفاقات  و�إىل  �مل��ال  �إىل  حتتاج 

�ضيما  ل  وتطورها،  ��ضتمر�ريتها  �ضمان  �أجل  من 

�لدول  من  عدد  يف  �لدفاع  ميز�نيات  تر�جع  بعد 

�لأوروبية، ورو�ضيا تدفع �لكثري لقاء �لتكنولوجيات 

�ل�ضعب  من  �ضيكون  وبالتايل  ت�ضتوردها،  �لتي 

�لتخلي عن مورد مايل كهذ�.

�إعد�د هناء عليان

صعوبة تطبيق العقوبات الغربية على روسيا
يف حال مت وقف عمليات بيع ونقل منظومات الأ�ضلحة الأوروبية اإىل رو�ضيا، اإىل اأي مدى �ضيكون لذلك 

اأثره على القدرات الع�ضكرية لرو�ضيا؟ �ضوؤال من البديهي اأن يطرح ملعرفة اأهمية عقوبة كهذه، تهتم رو�ضيا 

على  بجهد  بوتني  الرو�ضي فالدميري  الرئي�س  داأب  امل�ضلحة، وهي خطوة  قواتها  اإىل حد كبري يف حتديث 

اأنها عملية مكلفة للغاية، هناك بع�س  اأنه يدري  حتقيقها منذ �ضنوات، ولديه برنامج طموح للغاية رغم 

العراقيل، بطبيعة احلال، بحيث ميكن مالحظة اأن الو�ضع القت�ضادي لالحتاد الرو�ضي لي�س ممتازاً حتى 

الآن، واإن كان يف حت�ضن دائم، لكن الأولوية هي لتعزيز القدرات الع�ضكرية والدفاعية بنظر بوتني.

ومع نقل الأ�ضلحة والتكنولوجيا الأوروبية اإىل رو�ضيا، والتعاون يف املجالت الع�ضكرية والتقنية مع 

رو�ضيا، يقوم الغرب مرغمًا بتعزيز القدرة الع�ضكرية، بل ي�ضاعد يف نقل الدراية واملعرفة والتقنية للرو�س 

مت  حال  ففي  مي�ضرتال،  �ضفن  مع  احلال  مثل  امل�ضتقبل  يف  مماثلة  ومنظومات  قطع  ببناء  لهم  وال�ضماح 

بناوؤها يف رو�ضيا، من �ضاأن ذلك اأن ي�ضكل دفعة قوية ل�ضناعة بناء ال�ضفن الرو�ضية التي ي�ضعى بوتني اليوم 

اإىل ا�ضتعادة قوتها ومكانتها من خالل تغذيتها بنظم وقطع تكنولوجية ومتطورة كفيلة باأن ترفعها اإىل 

م�ضتويات اأعلى بكثري مما هي عليه اليوم.

منظومات �لأ�ضلحة |

) العدد 304(  اجلمعة - 28 اآذار - 2014



هل استئناف المفاوضات ممر 
إجباري للسلطة؟

بعد مرور نحو ثمانية اأ�ضهر على ا�ضتئناف املفاو�ضات بني 

ال�ضلطة الفل�ضطينية وحكومة االحتالل، وبعد العديد من اجلوالت 

التفاو�ض��ية برعاي��ة املبع��وث االأمريك��ي مارتن اأندي��ك، وبعد 

امل�ضل�ض��ل الطويل من االنتهاكات واالعتداءات من قتل واغتيال 

واعتق��ال وتهويد وا�ض��تيطان وقلع لالأ�ض��جار وا�ض��تباحة �ض��به 

يومية للم�ض��جد االأق�ض��ى وباحاته.. والت�رشيح��ات بالع�رشات 

مل�ض��ادر وم�ض��وؤولني فل�ض��طينيني و»اإ�رشائيلي��ني« واأمريكيني 

ح��ول املفاو�ض��ات وجناحها وف�ض��لها وترنحه��ا يف اآن، يطرح 

ال�ض��وؤال الكبري على ال�ضلطة الفل�ض��طينية ورئي�ضها ومفاو�ضيها: 

»اإذا كانت لالإدارة االأمريكية اأ�ض��بابها وموجباتها يف ا�ضتئناف 

املفاو�ض��ات وممار�ضة ال�ض��غوط من اأجل متديدها، واإذا كانت 

حلكومة االحتالل اأ�ض��بابها وموجباتها اأي�ض��ًا، فما هي اأ�ضباب 

ال�ضلطة للقبول با�ض��تئناف املفاو�ضات ثم االجتاه نحو القبول 

بتمديدها حتى نهاية العام اجلاري 2014«؟

بالتاأكيد ل��كال االإدارة االأمريكية وحكوم��ة نتنياهو ما يربر 

لهم��ا االندف��اع نحو مفاو�ض��ات �ض��قفها بالن�ض��بة اإليهما »حل 

انتقايل«، بل اإن ذلك يقع يف �ض��لب روؤيتهما اال�ضرتاتيجية، واإن 

اختلف��ت درجة احلما�ض��ة لهذه املفاو�ض��ات بينهما، ث��م اإظهار 

التباين فيما بينهما اأي�ض��ًا، وهو م��ن خلفية توزيع االأدوار لي�س 

اإاّل، وحت��ى ال يح��اول البع�س خداعنا بعد اأن خدع نف�ض��ه واأ�رش 

على اأن ال يرى اإاّل بالعيون االأمريكية يف الت�ض��ويق لها على اأنها 

الراع��ي النزيه، اأو الراعي القادر على اإجناز الت�ض��وية التاريخية 

لل���رشاع العرب��ي ال�ض��هيوين، ليتب��ني لن��ا اأن االإدارة االأمريكية 

وم��ن خلفها الكيان ال�ض��هيوين هم��ا امل�ض��تفيدان الوحيدان من 

ذهاب املفاو�ض��ات نحو التجمي��د اأو املراوحة والتعطيل وحتى 

تفجره��ا، فاأمريكا جتد نف�ض��ها يف �ض��باق مع زم��ن املتغريات، 

فه��ي تكث��ف جهودها لتمرير ت�ض��وية عل��ى الفل�ض��طينيني توؤمن 

الكيان اأقله لعقود من الزمن، وتفر�س نف�ض��ها و�ض��يًا اإن مل يكن 

وحي��داً، اأما الكيان وهو املعني باملفاو�ض��ات وا�ض��تمرارها من 

خلفي��ة فك اأو تخفيف العزلة الدولية املتنامية يف وجهه ب�ض��بب 

ممار�ض��اته العدوانية �ض��د ال�ض��عب الفل�ض��طيني، وبالتايل وعلى 

وقع ا�ضتئناف املفاو�ضات هو غري متاأثر بالتخلي عن برناجمه 

يف تهويد القد�س وامل�ضجد االأق�ضى، واال�ضتمرار يف بناء املئات، 

بل االآالف من الوحدات اال�ضتيطانية يف عمق ال�ضفة الغربية مبا 

فيها منطقة االأغوار، من اأجل تغيري وجهها الفل�ض��طيني ل�ض��الح 

وج��ه قبيح ه��و »اإ�رشائي��ل«، م�ض��افًا لذل��ك متكنه وع��رب بوابة 

املفاو�ض��ات وا�ض��تئنافها م��ن تكبيل اأيادي ال�ض��لطة ورئي�ض��ها 

ومنعهم من التوجه اإىل االأمم املتحدة وامل�ض��اركة يف 63 منظمة 

وهيئ��ة دولي��ة، وهو به��ذا املعنى اأفقد ال�ض��لطة ورقة من �ض��اأن 

ا�ض��تخدامها اإرب��اك الكيان وزيادة عزلت��ه وحرمانه من التحرك 

يف �ضاحات العديد من الدول الغربية.

اأم��ا اأ�ض��باب وموجب��ات توج��ه ال�ض��لطة ومت�ض��كها بخي��ار 

املفاو�ض��ات، اأج��زم كم��ا يجزم كل �ض��عبنا بف�ض��ائله مبا فيهم 

حركة فتح، اأن ال اأ�ض��باب وا�ض��حة اأو موجبة يف ال�ضري يف طريق 

دف��ع �ض��عبنا ب�ض��ببه الكث��ري م��ن حقوق��ه وثوابت��ه الوطنية منذ 

التوقيع على اتفاق اأو�ض��لو امل�ض��وؤوم يف الع��ام 1993، وفقط من 

باب اإنعا�س ذاكرة جوقة املفاو�ضني عن ال�ضلطة واملطبلني لهذه 

املفاو�ض��ات اأقول اإنه ومنذ ا�ضتئناف املفاو�ضات ارتفعت ن�ضبة 

اال�ض��تيطان والتهويد وعمليات اال�ض��تباحة واالقتحام لباحات 

امل�ض��جد االأق�ض��ى، واإقدام قوات االحتالل عل��ى اعتقال املئات، 

وقت��ل واغتي��ال الع���رشات يف ال�ض��فة والقطاع، ولي�س ال�ض��هداء 

الثالثة يف خميم جنني نهاية املطاف حتت �ض��مع وب�رش اأجهزة 

ال�ضلطة التي اأخذت علمًا مبا �ضيقوم به االحتالل من جرمية بحق 

املقاوم��ني من دون اأن حترك �ض��اكنًا ان�ض��جامًا مع مقت�ض��يات 

التن�ض��يق االأمني، فلي�س هناك داخل ال�ضلطة من ي�ضتطيع اأو لديه 

جواب يقنع �ض��عبنا اأو ف�ض��ائله باأ�ض��باب وموجبات هذا التوجه 

وهذا النهج املدمر، فلقد �ضمعت قبل اأيام على اإحدى الف�ضائيات 

جواب��ًا موؤملًا الأحد القياديني حول مربر ال�ض��لطة يف ا�ض��تئناف 

املفاو�ضات، باأنها »ممر اإجباري لل�ضلطة«.

رامز م�صطفى 

12
عـربـي

شهداء جنين.. التـأسيس إلنهـاء جــرائـــــم التنسيق األمني
باختيار النظر من زاوية حمددة 

ملا حدث يف خمي���م جنني، اآواخر 

الأ�ضب���وع املا�ضي، ميك���ن التاأكيد 

عل���ى اأن �ضن���وات التن�ضيق الأمني 

على  الهائل  والت�ضيي���ق  البغي�ض، 

املنا�ضل���ني يف ال�ضف���ة، مل يفلح 

يف اإطفاء ج���ذوة املقاومة، ول هو 

قاد منا�ضل���ي ال�ضعب الفل�ضطيني، 

والأذرع الع�ضكري���ة من قواه احلية 

اإىل الياأ����ض وال�ضت�ض���ام، وواقعة 

الت�ضدي جلنود العدو الذين هاجموا 

من���زل ال�ضهيد حمزة اأب���و الهيجا، 

هامة جداً، وتك���رر واقعة مواجهة 

معتز �ضمعة جلنود العدو، كما اأن ما 

حدث دليل جديد على اأن النق�ضام 

ال���ذي ي�ضدعن���ا طرف���اه باحلديث 

عن���ه، ل ين�ضحب على موقف رجال 

للع���دوان  فالت�ض���دي  املقاوم���ة، 

ال�ضهيوين على خميم جنني، �ضارك 

فيه اأبن���اء كتائ���ب الأق�ضى )فتح( 

و�رساي���ا القد����ض )حرك���ة اجلهاد( 

وكتائ���ب الق�ضام )حما�ض( وقدم كل 

ذراع ع�ضكري �ضهيداً، وكاأن ال�ضهداء 

الثاثة يوؤكدون الوحدة يف امليدان 

بدمهم.

م���ن زاوية نظ���ر اأخ���رى، فاإن 

الثاث���ة، دليل  ال�ضبان  ا�ضت�ضه���اد 

جديد واإ�ضايف عل���ى الدور اخلطري 

ال���ذي يلعب���ه ا�ضتمرار م���ا ي�ضمى 

»التن�ضي���ق الأمن���ي«، وهو ال�ضم 

والتورط  للمحتل،  للعمالة  امللطف 

يف تنفيذ خمططاته، وتاأمني طريقه 

نح���و تنفيذ جرائم���ه القذرة بحق 

اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني، خ�ضو�ضًا 

باملقاومة  املتم�ضك���ني  املقاومني 

نهجًا، وطريقة عي�ض.

�ضيناريو متكرر

بذكريات  ال�ضهاين���ة  يحتف���ظ 

�ضيئ���ة عن خميم جنني، فقد خا�ض 

رجال املقاومة مواجهة م�رسفة �ضد 

قوات العدو ال�ضهيوين، عند قيامها 

باجتياح املخيم عام 2002، و�ضطر 

اأبط���ال اأ�ضطوري���ون مث���ل ال�ضهيد 

»حممود طوالب���ة« وال�ضهيد »اأبو 

جن���دل« وغريهم من اأبناء املخيم، 

ملحم���ة �ضمود ممي���ز، واأوقعوا يف 

�ضفوف جنود العدو خ�ضائر كبرية، 

ومل ينه قي���ام ال�ضهاينة بارتكاب 

جمازر مروعة يف املخيم، وتدمريه 

بالكام���ل تقريبًا ج���ذوة املقاومة 

املتقدة يف خمي���م، يبعد قليًا عن 

عام  املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا�ضي 

1948، وحيث تق���ع القرى والبلدات 
الت���ي اقتل���ع اأبناء املخي���م منها، 

وبقيت حت���ت نظرهم، وعلى مرمى 

خفقة من قلوبهم. 

كررت قوات الحتال اعتداءاتها 

عل���ى املخي���م، و�ضعت م���راراً اإىل 

دخول���ه لعتق���ال اأو قتل مقاومني 

من اأبنائه، وميك���ن اعتبار العدوان 

الأخ���ري حلق���ة يف �ضل�ضلة مت�ضلة 

على  العدواني���ة  الهجم���ات  م���ن 

خمي���م جن���ني، وكما يح���دث يف 

كل مرة يق���وم فيها جن���ود العدو 

ال�ضهي���وين، بالدخ���ول اإىل مناطق 

تو�ضف باأنها حتت �ضيطرة ال�ضلطة، 

ين�ضحب منت�ضب���و الأجهزة الأمنية 

الفل�ضطينية، بن���اء على مندرجات 

اتف���اق التن�ضي���ق الأمن���ي، وترتك 

ال�ض���وارع وال�ضاحات جلنود العدو، 

ليقتل���وا اأو ليعتقل���وا، ويف اأحيان 

كثرية ينربي �ضبان ملواجهة العدو 

املتوغل باحلجارة، ولكن ما حدث 

ال�ضهيد  موؤخراً، حمل تطوراً جديداً، 

البطل معت���ز �ضمعة، اأراد اأن ي�ضجل 

ماأثرة، واجه وحيداً جنود الحتال 

الذي���ن دخل���وا برعاي���ة التن�ضيق 

الأمن���ي واأجهزت���ه، وقات���ل حتى 

ا�ضت�ضهد.

يف خميم جن���ني، دخلت وحدة 

م���ن جن���ود الع���دو ال�ضهي���وين، 

لعتقال اأو اغتي���ال املقاوم حمزة 

جمال اأب���و الهيجا؛ ع�ض���و كتائب 

الق�ض���ام، رف�ض حم���زة ال�ضت�ضام، 

قاوم املعتدي���ن، وانربى �ضبان من 

و�رسايا  الأق�ض���ى،  �ضه���داء  كتائب 

القد�ض للدفاع عن حمزة، والت�ضدي 

�ضهداء  فارتقى ثاثة  العدو،  جلنود 

يف ال�ضتب���اك، عم���دوا بدمهم ثرى 

املخي���م الطهور، ثاث���ة �ضهداء من 

ثاث���ة ف�ضائل، �ض���اروا على درب 

ال�ضهيد معتز �ضمعة، راف�ضني بالدم 

والر�ضا����ض ما ي���راد حتقيقه عرب 

�ضيا�ض���ة التن�ضيق الأمني البغي�ضة 

التي تعني ا�ضتباحة املدن والقرى 

يريده  الذي  الوقت  واملخيمات، يف 

ال�ضهاينة.

جرمية التن�ضيق الأمني

ترتبط اتفاقات التن�ضيق الأمني 

بن�ضو�ض اأو�ضل���و مبا�رسة، يف تلك 

الن�ضو����ض حدي���ث ع���ن التن�ضيق 

والدوري���ات امل�ضرتك���ة، وما �ضمي 

ب�»حق املط���اردة ال�ضاخنة«، عام 

1996 مع اندلع »انتفا�ضة النفق« 
تقو�ض التن�ضيق الأمني، ومر بفرتات 

من النتعا�ض واخلفوت اإىل اأن اأنهته 

انتفا�ضة الأق�ضى، وليعود بقوة بعد 

اغتيال الرئي�ض يا�رس عرفات.

مل تك���ن تلك الع���ودة مرتبطة 

الدوريات امل�ضرتكة  باإحياء منوذج 

اإيج���اد بنية  ال�ضاب���ق، بل عن���ت 

جندي �صهيوين يعتدي على �أحد �ملو�طنني يف خميم جنني                                                          )�أ.ف.ب.(
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تظهر بني احل���ني والآخر م�ضكلة 

تاأمني م���كان للدف���ن يف املخيمات 

وق���د  الفل�ضطيني���ة،  والتجمع���ات 

ب���رزت يف الأع���وام الأخ���رية ه���ذه 

امل�ضكلة املعق���دة بالن�ضبة لاجئني 

الفل�ضطيني���ني يف ظل ع���دم القدرة 

على ����رساء اأرا�ٍض، و�ضي���ق الأماكن 

حول خميمات املدن وغريها، م�ضافًا 

له���ا عدم وجود اأموال ل����رساء اأرا�ض 

اإ�ضافية للمدافن يف خمتلف املناطق، 

وه���ذه التفا�ضيل هي عادًة تقع على 

عاتق البلدي���ات والأونروا امل�ضوؤولة 

عن اأو�ضاع الاجئ���ني الفل�ضطينيني، 

الإفتاء والأوقاف  دار  اإىل  بالإ�ضاف���ة 

الإ�ضامية.

اأب���و عم���اد �ضاتي���ا؛ اأم���ني �رس 

اللج���ان ال�ضعبية يف ب���ريوت يقول: 

»�ضاه���م يف تفاق���م امل�ضكلة غياب 

التخطيط امل�ضبق واإب���راز املوؤ�رسات 

قبل ا�ضتفحال امل�ضكلة والو�ضول اإىل 

اإغاق املدافن ب�ضبب امتائها وتوقف 

ا�ضتيعابها حل���الت دفن اإ�ضافية، اإن 

الأون���روا اإحدى اجله���ات الأ�ضا�ضية، 

ويتبعها اللجان ال�ضعبية الفل�ضطينية 

وهيئ���ات املجتم���ع امل���دين وجلان 

اجلوام���ع وغريها م���ن ال�ضخ�ضيات 

الفاعلة باحلقل ال�ضعبي والعام«.

املعلوم،  �ضاتي���ا: »من  وي�ضيف 

التابعة لاأوقاف  اأن بع�ض املداف���ن 

الإ�ضامية يف بريوت اأو غريها مرتفعة 

)الغب���ريي(  ب���ريوت  التكلف���ة، ويف 

يحتاج الدفن اإىل تدخات،  بالإ�ضافة 

ح�ضل���ت  اإن  الكلف���ة  ارتف���اع  اإىل 

املوافق���ة، ومن املعل���وم، اأن حالت 

الوف���اة الوا�ضع���ة الت���ي تتعرث هي 

لفقراء احلال، والأغلبية ال�ضاحقة من 

والتجمعات،  املخيم���ات  فل�ضطينيي 

ويتوج���ب عل���ى اللج���ان ال�ضعبية 

الفل�ضطيني���ة، دق ناقو����ض الإن���ذار، 

حي���ث معظم املدافن قد �ضارفت على 

ا�ضتنفاد الأر����ض املحدودة املتبقية، 

خال اأ�ضهر معدودة قليلة، ومنها قد 

اأغلقت حاليًا، وهي ت�ضتوعب، احلالت 

املتوفية ولها اأقارب يف تلك املدافن، 

اأي يدفن فوق قرب اأحد اأقاربه«.

وي�ضري اأب���و عم���اد اإىل اأن بع�ض 

ق���د دخلت  املخيم���ات والتجمعات 

الأزمة فعليًا بعدم القدرة على اإيجاد 

مكان لدف���ن املتوفني، مم���ا يتطلب 

البحث والتوا�ضل مع اجلهات النافذة 

واملعنية، من الأونروا مروراً مبنظمة 

التحري���ر الفل�ضطيني���ة والف�ضائ���ل 

وموؤ�ض�ضات  املج���اورة،  والبلدي���ات 

الإن�ضاني���ة والإجتماعي���ة، اإذ اإن من 

ي�ضع���ى للتخطيط للحي���اة الكرمية 

لاأحي���اء وي�ضتنبط احلل���ول ويعمل 

عليها لتطبيقها، يج���ب اأن ل ي�ضقط 

م���ن خمططاته اأن املجتم���ع يتكاثر 

ويتو�ض���ع، ويف املقل���ب الآخ���ر من 

الطبيع���ي اأن يتوفى، وم���ن حقه اأن 

يك���رّم بدفن���ه، واأن يطمئن يف مثواه 

على ذويه باأن ل يدفعوا ثمنًا باهظًا 

لدفنه، م���ا يف���وق اإمكانياتهم، ومن 

حقه ومن واجبنا اأن نوؤمن له انتقاًل 

م�رسفًا مكرمًا.

)75 عام���ًا(  اإبراهي���م  اأم خلي���ل 

م���ن خميم �ضاتي���ا تق���ول: »بقيت 

جثة زوج���ي يف امل�ضت�ضف���ى ثاثة 

اأيام قبل اأن نتمك���ن من تدبري مكان 

لدفنه، وكان م���ن املفرت�ض اأن نتوىل 

القي���ام بواجبات الع���زاء التقليدية، 

لك���ن البحث عن مكان للدفن وتاأمني 

التكالي���ف جعلن���ا مق�رسين يف هذا 

بع�ض  م�ضاهم���ات  ول���ول  ال�ض���اأن، 

الأ�ضدقاء املخل�ض���ني مل نتمكن من 

تاأمني مكان لدفنه«، وت�ضيف احلاجة 

اأم خلي���ل: »لقد ا�ضبحت اأخ�ضى على 

اأولدي م���ن اليوم ال���ذي اأموت فيه، 

ومعاناة تاأمني مكان للدفن«.

اأن املقابر هي  الأه���ايل  ويوؤك���د 

حالة رمزي���ة وذو مكانة خا�ضة لدى 

لبنان،  الفل�ضطين���ني يف  الاجئ���ني 

حيث ي���زور الفل�ضطيني���ون موتاهم 

يف منا�ضباته���م الوطني���ة والدينية، 

ويف اأفراحه���م واأتراحهم، وهي مراكز 

ال�ضح���ن الوطني يف اأح���ام العودة 

اإىل الدي���ار، والآم���ال املعقودة على 

الأجيال املتعاقبة منذ النكبة.

وبع���د ا�ضتفح���ال م�ضكل���ة نفاد 

اأر����ض املقربة القدمية يف خميم عني 

احللوة، ت�ضاف���رت اجلهود حلل اأزمة 

دفن املوتى، حي���ث ا�ضرتكت منظمة 

التحرير والف�ضائل وبع�ض املح�ضنني 

الفل�ضطيني���ني، باإدارة جلنة املتابعة 

حيث  واإ�رسافها،  ال�ضعبي���ة  للج���ان 

ا�ضتطاعت تاأم���ني مبلغ ل�رساء اأر�ض 

على طرف خميم ع���ني احللوة جهة 

درب ال�ضي���م، ومت التفاق على اإعادة 

حتدي���د ر�ضوم الدف���ن يف مقربة عني 

احلل���وة ب����200،000 ل.ل وفقًا للقرار 

ال�ضابق للج���ان ال�ضعبية، مع اإعفاء 

حالت ال�ض���وؤون الإجتماعية وموتى 

الكوارث والأحداث.

ومن اجلدير ذكره اأن م�ضكلة تاأمني 

م���كان للدف���ن ترتك���ز يف خميمات: 

�ضاتي���ا، برج الرباجن���ة، ماراليا�ض، 

نهر البارد، خميم اجلليل يف بعلبك، 

خمي���م ب���رج ال�ضم���ايل، وع���دد من 

الطريق  على  الفل�ضطينية  التجمعات 

ال�ضاحلي ب���ني �ضي���دا و�ضور، ويف 

احل�ضيلة، وبح�ضب اللجان ال�ضعبية، 

لدينا �ضتة خميمات وجتمعات تعاين 

من م�ضكلة يف دفن موتاهم وحتتاج 

اإىل حترك وتوا�ض���ل، كما هناك �ضتة 

خميمات وجتمع���ات هي على طريق 

الأزمة خال ال�ضهور الأربعة القادمة، 

ومنها حتى نهاية العام، وهي حتتاج 

كذل���ك اإىل تخطيط والتحرك يف وقت 

مبكر.

ويعترب البع����ض اأن اأزمة املدافن 

من واجبات الأونروا، وعليها متابعة 

ق�ضايا املقاب���ر مع اجلهات الر�ضمية 

اللبناني���ة، ودار الإفت���اء والأوق���اف 

الإ�ضامي���ة، ومراجع���ة جلنة احلوار 

والقيادة  الفل�ضطين���ي،   - اللبن���اين 

التحري���ر  منظم���ة  يف  ال�ضيا�ضي���ة 

والف�ضائل.

�صامر ال�صيالوي

مدافن الفلسطينيين في لبنان

مشكلة مزمنة ترهق األحياء واألموات
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شهداء جنين.. التـأسيس إلنهـاء جــرائـــــم التنسيق األمني
جديدة م���ن الأمنيني الفل�ضطينيني 

املقتنع���ني باأن التن�ضي���ق الأمني 

هو ق���وام العقيدة الأمنية، و�ضعت 

حكوم���ة ال�ضلطة قانون���ًا للتقاعد 

البنية  اأزاحت من خال���ه غالبية 

الأمنية، مبا  ال�ضابق���ة، لاأجه���زة 

فيها جهاز الأم���ن الوطني املوؤلف 

يف غالبيت���ه اآنذاك م���ن املقاتلني 

وجيل  ال�ضابق���ني،  الفل�ضطيني���ني 

النتفا�ض���ة الأوىل، واأحلت مكانهم 

م���ن تدربوا يف كلية اأمنية خا�ضة، 

على يد اأمريكيني واأردنيني.

منذ ذل���ك الوقت �ضار التن�ضيق 

الأمن���ي الثاب���ت الرئي�ضي يف اأداء 

الأمنية، من  واأجهزته���ا  ال�ضلط���ة 

مواجهة رجال املقاومة، ت�ضفية اأو 

اعتقاًل، و�ض���وًل اإىل تقدمي ك�ضوف 

ا�ضمية لاحتال، حتى بامل�ضاركني 

يف التظاهرات �ضد اجلدار الفا�ضل، 

وامل�ضاركني يف حمات »املقاومة 

ال�ضعبي���ة« الت���ي دع���ت اإليه���ا 

ال�ضلطة و�ضجعت عليها من خال 

ت�رسيحات متكررة.

اأدت ه���ذه ال�ضيا�ضة اإىل نتائج 

كارثية عل���ى ال�ضعب الفل�ضطيني، 

يف ال�ضف���ة املحتلة حتديداً، جرى 

ال�ضبان  الع����رسات م���ن  اغتي���ال 

الفل�ضطيني���ني، واعتق���ال املئات، 

وح���دث نوع م���ن تقا�ض���م الأدوار 

الع���دو  اأجه���زة  ب���ني  الوا�ض���ح 

واأجهزة ال�ضلطة، وعلى نحو �ضمح 

لل�ضهاين���ة بنوع م���ن ال�ضتباحة 

املفتوحة لأرا�ضي ال�ضلطة مبا فيها 

تلك امل�ضنفة مبناطق األف. 

يجاه���ر م�ضوؤولو ال�ضلطة، ومن 

بهذه  بالتم�ضك  رئي�ضه���ا،  بينه���م 

ال�ضيا�ضة البغي�ضة، ت�ضل املجاهرة 

اأحيانًا، وعلى  اإىل حدود املفاخرة 

نحو غري م�ضب���وق، ولذلك ل يكون 

اأن تل���وذ ال�ضلطة بال�ضمت  غريبًا 

اإزاء كل جرمية يقرتفها ال�ضهاينة، 

ويك���ون التن�ضيق الأمن���ي �ضببها 

املبا�رس.

اأن يتحدث  وق���د كان لفت���ًا 

من���دوب ال�ضلطة ل���دى املنظمة 

الدولي���ة، ريا����ض من�ض���ور، عن 

جرائم الحتال �ض���د املواطنني 

ال�ضف���ة،  يف  الفل�ضطيني���ني 

فاملن���دوب ال���ذي يحم���ل �ضفة 

املراق���ب الدائ���م لفل�ضطني لدى 

الأمم املتحدة، قال: »اإن اإ�رسائيل 

الوح�ضي،  �ضلوكه���ا  م�ضتمرة يف 

العن���ف  اأعم���ال  وبارت���كاب 

وانتهاكات حقوق الإن�ضان ب�ضكل 

منهجي ومتعمد �ضد �ضعبنا، يف 

انتهاك خطري للقانون الدويل، ويف 

واملعايري  الأع���راف  لكل  جتاهل 

حلماية ال�ضكان املدنيني«.

واأ�ض���اف من�ضور اأن���ه »بينما 

ت�ضتم���ر اجلهود الدولي���ة املكثفة 

ب���ني  ال�ض���ام  عملي���ة  لدف���ع 

والإ�رسائيلي���ني،  الفل�ضطيني���ني 

ال�ضلط���ة  اإ�رسائي���ل،  توا�ض���ل 

انتهاكاتها  بالحت���ال،  القائم���ة 

اجل�ضيم���ة حلقوق الإن�ضان لل�ضعب 

وت�ضتم���ر يف حملتها  الفل�ضطيني 

ال�ضتيطاني���ة غ���ري القانونية يف 

جميع اأنح���اء الأر�ض الفل�ضطينية 

املحتلة، مبا فيها القد�ض ال�رسقية، 

م�ضيف���ًا اأن ه���ذه الأعم���ال غ���ري 

القانونية واملدمرة تزيد من تدهور 

الأو�ض���اع عل���ى الأر����ض، وت�ضمم 

الأج���واء الازمة لإجراء مفاو�ضات 

مو�ضوعية وذات م�ضداقية لتحقيق 

حل عادل ودائم و�ضامل«.

اأم���ا اأبرز م���ا ج���اء يف كام 

املن���دوب الفل�ضطين���ي، فيت�ض���ل 

بالأرقام الت���ي ذكرها حول نتائج 

بني  فقد  ال�ضهيونية،  العت���داءات 

مفاو�ضات  ا�ضتئن���اف  »من���ذ  اأنه 

ال�ضام يف اأواخر متوز 2013، قتلت 

»الإ�رسائيلي«  الحت���ال  ق���وات 

57 فل�ضطيني���ًا واأ�ضاب���ت 897 من 
املدني���ني بج���روح، يف حني نفذ 

امل�ضتوطنون اأك���رث من 500 اعتداء 

الفل�ضطيني���ني  املدني���ني  عل���ى 

»يف  اأنه  واأو�ض���ح  وممتلكاتهم«، 

الفرتة نف�ضها، �ضنت قوات الحتال 

3.767 غ���ارة ع�ضكرية على جميع 
واعتقلت  املحتلة،  الأر����ض  اأنحاء 

اأكرث من 3000 فل�ضطيني، من بينهم 

اأطفال«.

بالطب���ع مل يتح���دث من�ضور 

عن الت�ضيق الأمن���ي، امَلقام لي�ض 

اأن  منا�ضبًا، ولك���ن اجلميع يعرف 

ال�ضفة  العتقالت والغتيالت يف 

الفل�ضطيني���ة حتدي���داً، هي وثيقة 

الرتب���اط بالتن�ضي���ق القائم بني 

اأجه���زة اأمن ال�ضلط���ة، وبني قوات 

الحتال ال�ضهيوين. 

الأو�ضاع  �ضتك���ون  ه���ل  ولكن 

بع���د جرمي���ة خميم جن���ني كما 

كان���ت قبله���ا؟ لي�ض م���ن مراهنة 

على تراجع ال�ضلطة واأجهزتها عن 

�ضيا�ضة معتم���دة، غري اأن النموذج 

الذي اأر�ضاه املقاومون يف بري زيت 

)معتز �ضمع���ة( ويف خميم جنني، 

هو ما ميكن الره���ان عليه، لوقف 

ال�ضتباح���ة ال�ضهيوني���ة، ورمب���ا 

التاأ�ضي�ض ملرحل���ة خمتلفة متامًا 

يف ال�ضف���ة الفل�ضطيني���ة، تكن�ض 

التن�ضي���ق الأمني، وتطلق انتفا�ضة 

انتظارها، ولن  فل�ضطيني���ة ط���ال 

تفلح حماولت الكبح يف اإعاقتها.

عبد الرحمن نا�صر
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اأمري الكويت ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح مرتئ�ساً اإحدى جل�سات القمة العربية الـ25 يف �لكويت                                               )�أ.ف.ب.(

القمة العربية المقبلة.. بال السعودية
بغ�ض النظر ع���ن الت�سمية اأو العنوان 

ال���ذي وقع علي���ه اخليار ليك���ون �سعاراً 

ل�سنة مقبلة، والذي اختارته الكويت كبلد 

م�سيف للقمة العربي���ة يف دورتها ال�25، 

وهو »الت�سامن من اأجل م�ستقبل اأف�سل«، 

ف���اإن االجتم���اع اأو دورة القم���ة لي�س���ت 

ك�سابقاته���ا من حي���ث الت�ساب���ه اإطالقًا، 

خ�سو�س���ًا اأن اخلالف���ات العا�سف���ة بني 

الدول واملمالك وامل�سيخ���ات هذه ال�سنة 

اأك���ر بكث���ر مم���ا كان يف املا�سي، وهي 

عل���ى طريق اال�ستداد م���ع غياب احلكماء 

جميعًا، وح�سور امل�سّبحني با�سم الواليات 

املتح���دة االأمركي���ة، والقابلني �ساغرين 

لرغب���ات االإدارة االأمركية بال نقا�ض، ولو 

من باب رفع العتب اأو حفظ ماء الوجه، ما 

دام���ت الكرامة معرو�سة يف �سوق االأ�سهم، 

اأو م���ن �سمن املكُرمات الت���ي ُي�ستهر بها 

م�سادرو النفط العربي.

ُيقراأ م���ن عنوانه«،  والأن »املكت���وب 

ف���اإن املراقب لوج���وه امل�ساركني يف قمة 

»االخت���الالت العربي���ة الك���رى«، وهي 

الت�سمي���ة الواقعية ملا يح���دث، ال بد اأن 

يتوق���ف عند ق���درة الذي���ن اجتمعوا حلّل 

االأزمات اجلاحمة، على النظر اإىل االأو�ساع 

يف م�رص، حيث التخب���ط ال�سيا�سي وعدم 

اال�ستق���رار، واالأم���ن املنفل���ت واالقت�ساد 

املرن���ح، و�سَب���ح الدمار املق���رب، واإىل 

االأو�ساع يف ليبي���ا التي باتت يف »خر 

كان« على امل�ست���وى ال�سيا�سي من حيث 

التاأث���ر واالحرام، و�س���ط اأمن يقرب من 

»ال�سومل���ة« بخط���ى مت�سارع���ة، فيما 

ال�سومال نف�سه يبح���ث عن منوذج يكنَّى 

به مع اجتي���اح االإرهاب للعراق و�سورية، 

وطرقه اأبواب تون����ض واجلزائر وال�سودان، 

ولبنان اأي�سًا بن�سب متفاوتة.

الفل�سطينية  ال�سج���ون  فاإن  وبالطبع، 

ت�ستن�سخ نف�سها، وبوتائر اأ�رصع، مع نف�ض 

غالبية املجتمعني يده���م من امل�سوؤولية 

خ�سوعًا ومب���لء االإرادة لرغبات »االإطار« 

االأمركي الوهمي، و�سط انق�سام فل�سطيني 

ال ُيح�سد ال�سعب الفل�سطيني عليه، وال على 

القيادات املتحّكمة مب�سار ق�سيته، ال �سيما 

اأن »اأن�س���اف الرجال« اأبق���وا »املبادرة 

التنازلية على  العربية« مع التعدي���الت 

الطاولة، وذه���ب تلويحهم ب�سحبها اأدراج 

الرياح.. الأنهم »رجال ال يغّرون كالمهم« 

اإال بع���د ح�سور الرئي����ض االأمركي باراك 

اأوباما اإىل ال�سعودية؛ م�سدر ال�سغط على 

اأ�سحاب الق�ساي���ا، اإن باملال اأو االإرهاب.. 

كي يتنازلوا.

اأما منطقة اال�ست�ساف���ة، ورغم الكلمة 

االفتتاحي���ة العقالنية الأمر الكويت، فهي 

رهين���ة العوا�سف التي حرّكتها ال�سعودية 

عل���ى اأم���ل االإم�س���اك برق���اب كل اأنظمة 

اخللي���ج، حتى انتف�ض بع�سهم يف وجهها 

باعتباره���ا املت�سلّط االأك���ر يف املنطقة، 

فدّبت اخلالفات بني اأطراف جمل�ض التعاون 

اخلليج���ي، الذي اأ�سح���ى جمال�ض متويل 

ومتوين للمجموع���ات االإرهابية املتقاتلة 

واملت�ساحل���ة وفق���ًا للطق����ض ال�سيا�سي، 

« وزي���ر خارجي���ة البحرين  وقد »ب����رصّ

قبي���ل االنعق���اد ب�ساعات بعق���م احتمال 

امل�ساحلة بني دول اخللي���ج، وا�ستبعاده 

اإمتام امل�ساحلة مع قطر، �سواء خليجيًا، اأو 

عربيًا ب�سكل عام، وكان املوؤ�رص ال�سحيح 

باأن »خذوا اأ�رصارهم من �سغارهم«، ولذلك 

فاإن �سع���ار تنقية االأجواء ب���ات حتقيقه 

العربي امل�ستفحل،  الت�سّتت  م�ستحياًل مع 

بدل الت�سام���ن العربي الذي »انفخت دفه 

االآمال  العا�سق���ني«، وطارت  اأقرب  فتفرق 

مب�ساحل���ات خليجي���ة - خليجية، فكيف 

بعربية - عربية؟!

اأما ال���دول العربية الفقرة فهي جمرد 

�سدى للمت�سارعني، وه���م باملجموع من 

منف���ذي »رغب���ات« اأ�سح���اب ال�سهوات، 

ويحاول كل منه���م ال�سر بني زخ ال�سموم 

املتبادل���ة، عّل ا�ستجداءاته���م مل�ساعدات 

يتحق���ق بع�ض منه���ا، رغ���م اإدراكهم اأن 

االأموال مر�سودة لتمويل القتل غر الرحيم 

عل���ى اأر�ض �سوري���ة والع���راق، ولتمويل 

االإرهاب اأينما كان، باعتباره الدرع الواقي 

م�ستقباًل.

اأما تطوير اجلامعة العربية كبند، فلم 

يتوّهم اأحد باأن يق���ارب اجلدّية، �سيما اأن 

الغالبية رهين���ة تفكر »ما�ساوي« هرم، 

وغر قادرة على تطوير اأنظمتها الداخلية، 

وما تزال بال د�ساتر اأو حتى قوانني، وعلى 

راأ�ض اأولئك نظام اآل �سعود.

االإجن���از الوحي���د احلا�س���ل يف هذه 

القم���ة ه���و من���ع ال�سعودية م���ن اإعطاء 

مقعد �سورية الأح���د ُخّدامها املدعو اأحمد 

اجلرب���ا، رغم اأن �سورية لي�ست بحاجة اإىل 

اجللو�ض بني نكرات حم�سوبني على االأمة 

العربي���ة، وي�رصفون من ر�سيدها املعنوي 

والتاريخي.

مل تك���ن نتائج القمة التي ا�ست�سافتها 

���ع اأو اأف�سل، فهي  الكوي���ت اأقل من املتوقَّ

االأكر توا�سعًا، ولي�ست اخليبات بجديدة، 

اإمنا ج���اءت النتائج اأدن���ى على م�ستوى 

االأف���كار، وحتى م���ن حيث ال�س���كل، الأن 

العامل يتغ���ر والكبار ال تعنيهم مثل هذه 

النافذون  فيما  الت�سويري���ة،  االجتماعات 

يف مثل هذه االجتماعات يكررون الطقو�ض 

اإياها، مع القبول والت�سليم لكل ما يطلبه 

�سيد البيت االأبي�ض، الذي يقول كلمته من 

ال�سعودية هذه املرة.. اأو يف ال�سنة املقبلة 

تكون القمة بال ال�سعودية احلالية.

يون�ض عودة

نتائج القمة العربية في 
الكويت كانت أقل من 

ع.. والنافذون في  المتوقَّ
مثل هذه االجتماعات 
كّرروا الطقوس إياها
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ت���رك القذايف ليبي���ا �سحراء �سا�سع���ة ترقد على 

اآبار من الذهب االأ�س���ود، ومل يرك �سيئًا من مقومات 

دول���ة، حي���ث ال برمل���ان وال ق�س���اء وال جي�ض وال 

موؤ�س�سات اإدارية لهيكلية دولة، واليوم، وبعد اأكر من 

ث���الث �سنوات على ث���ورة »ال�سابع ع�رص من فراير« 

واالإطاح���ة بالقذايف، ف���اإن ميزة غريب���ة وفريدة من 

نوعها يّت�سف بها ال�سعب الليبي؛ اأن االأجيال من �سن 

العا�رصة اإىل اخلم�سني ال تعرف اأحداً �سوى القذايف، وال 

تفه���م ما هي كلمة دولة �سوى اأنها اأ�رصار خلف اأ�سوار 

يف »ب���اب العزيزية«، واالأجيال م���ا فوق اخلم�سني 

وحتى ال�سبعني ال تعرف معنى احلياة ال�سيا�سية، وال 

التعددي���ة احلزبية وال دميوقراطية االنتخابات، اللهّم 

با�ستثناء اال�ستفت���اء على الد�ستور برعاية فرقاء من 

»موؤمت���ر وطني« اأُِريَد له اأن يكون الدواء الإنقاذ ليبيا 

م���ا بعد الث���ورة، فبات هو الداء االأك���ر لبلد لن يرى 

الوحدة الكيانية ال�سيا�سية يف املدى املنظور.

بعد كل املحاوالت والتدخالت االإقليمية والدولية، 

اأُريد للموؤمتر الوطن���ي اأن تتمثل فيه االأقاليم الليبية 

عر ممثلي القبائل، قبائل تنت�رص على امتداد �سحراء 

هائل���ة مع 22 مليون قطعة �س���الح من كافة االأنواع، 

ووجود نزعة لدى البع����ض لالنف�سال، ك�»بنغازي« 

و»اإقلي���م برقة«، نتيجة عدم الثقة مبركزية �سيا�سية 

لدولة هي االآن قي���د الوالدة، وجرت حماوالت ت�سوية 

وتهدئ���ة حت���ت م�سّمي���ات فيدرالية متع���ددة اإىل اأن 

ات�سحت ال�سورة النهائية للدولة الليبية املوعودة:

بات���ت القبائل امل�سيط���رة على م�س���ايف النفط 

واملرافئ واملطارات وكافة املرافق امُلنتجة يف خوٍف 

على نف�سها وعلى م�سادر رزقها، وبات النفط الليبي 

رهينة »ثوار« ال ي�سمحون الأحد �سواهم بقطف الثورة 

وثم���ار »ال�سابع ع�رص من فراي���ر«، وارت�سوا العمل 

ل�سال���ح الدولة، لكن على ح�سابه���م ووفق نظامهم، 

ويف املقاب���ل، ظه���ر »ثوار ما بعد الث���ورة«، وباتت 

كل جمموعة تداف���ع عن معاقلها واملرافق التي حتت 

�سيطرته���ا، حتى بات ع���دد امليلي�سي���ات امل�سلحة 

يراوح ما ب���ني 1500 و1700 منظمة، وفق التقديرات 

الغربية.

واليوم، وعلى وقع اإقال���ة رئي�ض حكومة وتعيني 

رئي����ض حكومة، وجي�ض �سعي���ف ال توازي قوته قدرة 

ف�سي���ل واحد من ث���وار »م�رصات���ة« اأو »الزنتان«، 

ت�ستنجد هيئة االأركان الليبي���ة باجلماعات املوالية 

للحكومة ل�سبط وجود 300 األف م�سلَّح، بينهم ع�رصات 

���ن ميتهنون االإره���اب وال�رصقة واالختطاف  االآالف ممَّ

ار  بدعم من القبائل، وبعد اأن بات بع�ض قادة الثوار جتَّ

نف���ط يحا�رصون احلقول النفطي���ة ويخطفون ناقالت 

ات للح�سول على ح�ّستهم من  النفط ويفر�س���ون اخُلوَّ

االأرب���اح النفطية، كما ح�سل يف جنوب البالد، وو�سط 

زحم���ة م�ساري���ع �سيا�سية هجينة لالإنق���اذ، يبدو اأن 

»ليبيا الدولة« لن تّتجه لبناء نف�سها، بغياب الوعي 

ال�سيا�سي املخ�رصم وطغيان املنطق القبلي، وانتفاء 

الرابط القومي بني ع�سائر ترامى على م�ساحة مليون 

وثمامنئة األ���ف كيلومر مربع بالكاد قادرة اأن حتمي 

نف�سه���ا وحتمي م�ساحلها، وال دولة ليبية موّحدة يف 

االأفق بديلة عن دولة زالت مع خيمة القذايف.

لو قراأنا تاري���خ تاأ�سي�ض ليبيا منذ ب�سع ع�رصات 

م���ن ال�سنوات، لتاأكدنا اأن الكي���ان الليبي امُل�ستحدث 

ب�سنيع���ة الفا�سية االإيطالي���ة التي جمعت قبائل من 

نتهم يف �سح���راء، مت التوافق  املحي���ط االإفريقي ووطَّ

عل���ى ت�سميته���ا ليبيا ككي���ان �سيا�سي، ف���اإن هذه 

»الدولة« �س���واء انتقلت من امللكية اإىل اجلماهرية، 

اأو حاول���ت اأن تكون جمهورية، ف�سل���ت يف اأن تكون 

دولة، وتتج���ه الأن تغدو دويالت تتوالد من �رصاعات، 

���د ليبيا بعد اليوم �س���وى البطل التاريخي  ولن يوحِّ

عمر املختار.. لو اختار اهلل ِلُعَمر املختار ُعمراً جديداً 

واأعاده اإىل ليبيا..

اأمني اأبو را�سد

»ليبيا الدولة«.. من خيمة القذافي إلى ِخَيم القبائل
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اأم���ركا م���ن عوار����ض �سن  تع���اين 

ال�سيخوخة ال�سيا�سية، حيث بداأت مرحلة 

اإقفال فروعها اخلارجية من اأنظمة وروؤ�ساء 

ومل���وك، وبداأ �سقوط احلكوم���ة االأمركية 

العاملية الك���رى، بعدما انهارت الواليات 

اخلارجي���ة االأمركي���ة، ومل تنجح اأمركا 

با�ستعادته���ا وتغي���ر جلده���ا مبا �سمي 

العرب���ي«، ف�سقط مب���ارك وبن  »الربيع 

علي والقذايف وعلي �سالح واحلمَدْين يف 

قطر، ويرنح اأردوغ���ان يف تركيا، ويقلق 

ال�سعوديون من امل�ستقبل املظلم خوفًا من 

اأن تركهم اأمركا كم���ا تركت مبارك وبن 

علي وقبلهما �ساه اإيران.

ال�سعودية  طماأن���ة  اأوبام���ا  يح���اول 

العجوز التي غ�سبت من العالقة امل�ستجّدة 

ب���ني اإيران والدول ال�س���ت يف املحادثات 

النووية، وحتاول ال�سغط على االأمركيني 

بفت���ح عالقات م���ع ال�س���ني وغرها، وال 

متل���ك اإال �سالح النفط واملال، وهي تعرف 

اأنهما بالي���د االأمركية، فاملال يف البنوك 

االأمركية، والنفط بي���د ال�رصكات، واالأمن 

ال�سعودي  بيد املارين���ز، ولذا فالتهدي���د 

ب���ال تاأث���ر اأو وزن، ب���ل العك����ض فيمكن 

ال�سعودية  اأنتجته  اإعادة م���ا  لالأمركيني 

من التكفريني و»القاع���دة« يف م�سانع 

الوهابية اإىل اأرا�سيها لتحرير احلرمني.

فق���دت اأمركا التفرد بالق���رار الدويل، 

وف�سلت يف اأفغان�ستان والعراق، ثم عجزت 

ع���ن اإ�سقاط النظ���ام يف �سورية، وخ�رصت 

الدولية؛ من جمل�ض  املوؤ�س�س���ات  احتكار 

االأمن والهيئات التابعة، مبا ي�سبه االنحدار 

اأو ال�سق���وط ال�سوفيات���ي بع���د الهزمي���ة 

الع�سكري���ة يف اأفغان�ست���ان وانعكا�سه���ا 

ال�سلب���ي يف الداخ���ل ال�سوفياتي، والذي 

ع���ر »الري�سرويكا«  اأم���ركا  ا�ستغلته 

- اإع���ادة البن���اء - ال�سوفياتي���ة بقيادة 

غوربات�سوف، الذي ق���اد �سيا�سة االنفتاح 

اأنه���ت االمراطورية  التي  والدميقراطي���ة 

ال�سوفياتي���ة وفككت الع���امل ال�رصقي اأو 

ال�سيوعي.

الرئي����ض اأوباما رفع �سعار العودة اإىل 

r e »ااخ���ل احلدود اأو اإع���ادة التمو�سع 

م���ن  االن�سح���اب  positioning« ع���ر 
اأفغان�ست���ان والع���راق، وحماولة التخلي 

ع���ن م�سوؤولي���ة حماية احللف���اء ميدانيًا 

عر التدخل املبا����رص، واال�ستعا�سة عنها 

البديل���ة املرتكزة  با�سراتيجي���ة احلرب 

على جماميع االإرهابيني التكفريني، بعد 

جناح جتربته���م يف اأفغان�ستان وتكرارها 

يف �سورية االآن .

اإن الف�س���ل والراج���ع االأمركي خالل 

العقد االأخر يظهر وفق االآتي:

- االن�سحاب من اأفغان�ستان والعراق.

- الهزمية يف �سورية، واخلوف من التدخل 

الع�سكري.

- ف�س���ل احل�سار والعقوب���ات على اإيران، 

والر�س���وخ ملبداأ املفاو�س���ات، واالعراف 

بحقوق اإيران النووية ال�سلمية.

- خ�سارة ال�سيطرة االأحادية يف جمل�ض 

االأمن وتعطيل���ه كاأداة رديفة لل�سيا�سة 

االأمركية لل�سيطرة على العامل.

- الف�سل االأمركي يف الق�سية االأوكرانية، 

وانتفا�س���ة القي���ادة الرو�سية ملواجهة 

الغطر�سة االأمركية والدفاع عن ف�سائها 

االأمني اال�سراتيجي.

- ت�س���دُّع جبهة الع���دوان على �سورية، 

وال����رصاع القطري - ال�سعودي والركي، 

ال�سوري���ة، وتغلُّب  وت�ست���ت املعار�سة 

القوى التكفرية االأجنبية على املعار�سة 

الداخلية وم�سادرة االأر�ض والقرار.

- تفكك جمل�ض التعاون اخلليجي الذي 

ي�س���كل رديفًا للجامع���ة العربية واأحد 

نوافذ التدخل االأمركي اإىل املنطقة.

- ف�س���ل امل����رصوع االأمرك���ي لت�سليم 

العامل العربي ل�»االإخوان امل�سلمني«.

اأوبام���ا جولته اخلليجية  األغى  لقد 

و�سيكتف���ي بزي���ارة ال�سعودية، مع عدم 

قدرت���ه يف حتقيق امل�ساحل���ة القطرية 

ال�سعودي���ة اأو ع���دم رغبت���ه يف ذل���ك، 

خ�سو�س���ًا اأن البلدي���ن حت���ت الرعاية 

واالأمرة االأمركية، وذلك نتيجة االرتباك 

االأمرك���ي يف املنطقة بعد  والتخب���ط 

الف�س���ل املتكرر خ���الل ال�سنوات الثالث 

االأخرة، وظهور حمور مواجه لل�سيا�سة 

االأمركية وفق تقاطع امل�سالح مرحليًا 

اأو وح���دة اله���دف باإ�سق���اط الهيمن���ة 

االأمركي���ة وحماي���ة ال���دول لكياناتها 

ال�سيا�سية ووحدتها اجلغرافية.

اأوباما يف واليت���ه الرئا�سية الثانية 

االأمركية،  االإمراطورية  ل�سقوط  يوؤ�س�ض 

للم�س���اكل  للتف���رغ  للع���ودة  وميه���د 

الداخلية، فر�سى بتف���كك االإمراطورية 

خارجيًا ليحف���ظ الوحدة الداخلية، ولو 

كان الثم���ن التخلي عن قي���ادة العامل 

وم����رصوع احلكوم���ة العاملي���ة بقيادة 

اأم���ركا بعد ف�سل م�رصوع ال�سيطرة على 

العامل .

ه���ل �سي�سج���ل التاري���خ اأن اأوبام���ا 

ه���و الن�سخ���ة االأمركي���ة لغوربات�سوف 

ال�سوفياتي؟

ميكن اأن ي�ستغرب البع�ض ذلك اأو يقلب 

�سفتيه رف�سًا الإمكانية ال�سقوط االأمركي، 

لكنن���ا نوؤم���ن عقائديًا وتوؤ����رص الوقائع 

امليداني���ة وال�سيا�سي���ة باإمكانية حتقيق 

ذلك عر الثقة ب���اهلل �سبحانه، واالعتماد 

على النف�ض، وال�س���ر وال�سمود، وتعميم 

ثقافة املقاومة والوحدة، واإ�سقاط املقاولة 

الثورية ومقاومة االنهتازيني والو�سوليني، 

وتطه���ر ال�ساحة من االنح���راف وال�سالل 

الفك���ري وال�سلوكي، حتى ال ي�ستمر بع�ض 

امل�سلمني بالعمل وف���ق العقيدة ال�سلفية 

يقوله���ا  والت���ي  املنحرف���ة،  اليهودي���ة 

التلمود الذي يعتقدون به والقائلة بفكرة 

»الت�سامي عر الغو�ض يف الرذيلة«.

د. ن�سيب حطيط

أوباما.. غورباتشوف أميركا

اأنقرة - الثبات

ال ت�سكل االنتخابات البلدية الركية املقرَّرة االأحد 

املقبل جمرد عملية انتخابية عادية هدفها اختيار َمن 

يدير بلدي���ات تركيا، فالأول مرة تاأخذ هذه االنتخابات 

منحى خمتلفًا، ومعاين تتعدى جمرد الفوز واخل�سارة، 

الأن ه���ذه االنتخابات ُتعّد مبنزل���ة »معركة خيارات« 

بالن�سبة اإىل رئي�ض الوزراء الركي رجب طيب اأردوغان 

واأحالمه االإمراطورية، كما يقول خ�سومه. 

فمن���ذ ما قبل ف�سائح الف�ساد االأخرة التي اأ�سابته 

وحزبه، كان وا�سحًا اأن اأردوغان يريد لهذه االنتخابات 

اأن تكون مقيا�سًا ل�سعبيت���ه التي �سينطلق من خاللها 

لتحديد خياراته امل�ستقبلية، ف���اإذا كان من املوؤكد اأن 

ح���زب »العدال���ة والتنمية« الذي يراأ�س���ه م�ستمر يف 

احلكم لعدة اأعوام اأخرى، عل���ى االأقل نتيجة ال�سعبية 

الت���ي يتمتع بها من جهة، و�سع���ف اأحزاب املعار�سة 

الركية من جهة اأخرى، فاإن م�ستقبل اأردوغان ال�سيا�سي 

يعتمد ب�س���كل وا�سح على ما �ستحمله هذه ال�سناديق 

من نتائج.

فف���وز اأردوغان باأكر من 50 يف املئة من اأ�سوات 

الناخب���ني معناه تلقائيًا اأنه قد يلجاأ اإىل انتخابات 

نيابي���ة مبّكرة ت�سمح ل���ه باحل�سول عل���ى ن�سبة 

الثلثني يف جمل�ض الن���واب، والتي يحتاج اإليها من 

اأجل تعديل الد�ستور وحتوي���ل النظام رئا�سيًا يكون 

فيه اأردوغان رئي�سًا للجمهورية ب�سالحيات وا�سعة، 

علم���ًا اأن هذا اخليار �سعي���ف ل�سعوبة حتقيقه يف 

هذه الظ���روف، ف�سيك���ون عندها اأردوغ���ان م�سطراً 

للذه���اب اإىل اخلي���ار الثاين وهو املرج���ح، اأي لدى 

ح�سول���ه على ما يقارب اخلم�س���ني يف املئة، وهي 

الن�سبة الت���ي ح�سل عليها يف االنتخابات النيابية، 

�سيذهب باجتاه طرح التعديل الد�ستوري لال�ستفتاء 

العام املبا����رص من ال�سعب مب�ساعدة بع�ض االأحزاب 

ال�سغرة.

اأم���ا اإذا كانت النتيجة تقارب 38 قي املئة، اأي ما 

ح�سل عليه يف االنتخابات البلدية ال�سابقة، ف�سيكون 

الثمن اإطاحة م�رصوعه الرئا�سي، واالكتفاء باال�ستمرار 

يف رئا�س���ة احلكومة حتى اإ�سع���ار اآخر، وهذا معناه 

اأن اأردوغان �سيلجاأ اإىل تعديل اأنظمة حزب »العدالة 

الداخلية« مبا ي�سمح ل���ه باال�ستمرار رئي�سًا للوزراء 

الأك���ر من 4 فرات، وهذا ال بد م���ن اأن ين�سحب على 

بقية اأع�ساء احلزب من الوزراء والنواب.

اأم���ا اخليار االأ�سود الأردوغان فهو نزوله حتت عتبة 

ال�38 يف املئ���ة، حيث �سيواجه عندها هزمية �سيا�سية 
ق���د تدفع احلزب اإىل تدفيع���ه ثمنها �سخ�سيًا، لكن هذا 

اخلي���ار يبقى االأ�سعب لغياب القي���ادات احلقيقية يف 

احلزب بعد تهمي�ض بولند اأرينج وذهاب عبداهلل غل اإىل 

رئا�سة البالد م�ستقياًل من احلزب.

اأمام ه���ذه اخليارات يجد اأردوغ���ان نف�سه م�سطراً 

ال�ستعم���ال كافة االأ�سلحة املتاحة له، لكنه يجد نف�سه 

حما�رصاً ب�س���دة مبجموعة م���ن الف�سائ���ح املتعلقة 

بف�س���اده واملحيطني به، كما تظهرها الت�سجيالت التي 

ت�رصب ل���ه، والتي يحّمل م�سوؤوليته���ا جلماعة حليفه 

ال�سابق فتح اهلل غوالن، ويقول مقربون من اأردوغان اإنه 

يخ�س���ى ح�سول ت�رصيبات »م���ن العيار الثقيل« قبيل 

االنتخاب���ات، مبا قد يطيح به، خ�سو�س���ًا اأن اأردوغان 

يع���رف اأن كمية كبرة من الت�سجي���الت موجودة لدى 

اجلماع���ة، ويف املقابل يحّذر املعار�سون اأردوغان من 

الذه���اب بعيداً يف الوحل ال�سوري من اأجل اإنقاذ نف�سه، 

م�سري���ن اإىل م���ا ح�سل اأخراً على احل���دود ال�سورية، 

وقيام اجلي�ض الركي بالتدخل مبا�رصة فيها، ملّمحني 

اإىل احتم���ال هربه من ف�سائحه بتدخل ع�سكري مبا�رص 

حتت عن���وان حماية »اآثار عثماني���ة« ك�رصيح امللك 

�سليمان �ساه يف �سمال �سورية.

هل يذهب رئيس الوزراء التركي ببالده إلى »مغامرة سورية« إلنقاذ نفسه؟

»بلديات« تركيا تحدد مستقبل أردوغان السياسي

الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما
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مل يكن ال�ستاء قا�سيًا على بريوت 

ه����ذا العام، عوا�س����ف قليلة حتت�سب 

عل����ى اأ�ساب����ع الي����د الواح����دة فقط 

�رضبت العا�سمة، لكن ما فعلته كان 

الأوىل  القا�سية  العا�سف����ة  خرافي����ًا، 

اأغرقت اأنفاقًا وبيوتًا وحمال جتارية 

الأ�����رضار كانت  و�س����وارع مت�سدعة، 

كث����رية، العوا�سف املتبقية كانت اأقل 

حدة بكثري، لكن كان لل�سواعق كلمة 

اأخرى فيه����ا، فما اأن تهط����ل الأمطار 

بغزارة، وهو اأم����ر انتظره اللبنانيون 

طوياًل، حتى ينقطع التيار الكهربائي، 

وال�سبب على ما يبدو: ال�سواعق، يف 

العا�سفة الأخ����رية املثقلة بالأمطار، 

نامت ب����ريوت ومعها معظم املناطق 

اللبنانية، و�سط انقطاع تام يف التيار 

الطق�س  �سواعق  ب�سب����ب  الكهربائي، 

ال�سبكة،  عل����ى  وال�سدمات  العا�سف 

بح�س����ب ما اأعلن����ت موؤ�س�سة كهرباء 

لبنان، ما اأدى اإىل انف�سال جمموعات 

الإنتاج عن ال�سبكة اإىل وقت طويل.

وبينما عملت املوؤ�س�سة على اإعادة 

بال�سبكة  تدريجي����ًا  ربط املجموعات 

العام����ة، بقي����ت العا�سم����ة يف ظالم 

دام�����س لأكرث م����ن 10 �ساعات، فحتى 

قدرة املول����دات الكهربائي����ة �سعفت 

اأم����ام النقطاع الطويل، وا�سطر معظم 

اأ�سحاب املول����دات اإىل اإطفائها، و�سط 

الظ����الم احلال����ك، الذي قلم����ا ي�رضب 

احت����ار املواطن����ون يف ما  ب����ريوت، 

يفعلونه، خ�سو�سًا اأن كرثاً اأي�سًا فقدوا 

الت�سال بالنرتنت، فما البديل؟ بع�س 

املواطنني جل����اأ اإىل �سوء ال�سموع يف 

�سهرات عائلية ن����ادرة، اآخرون عادوا 

وا�ستلوا الكتب املغ����رة من اأدراجهم 

لقراءتها، م����ن ال�سبان من اختار لعب 

الورق لتم�سي����ة الوقت، اأو الركون اإىل 

اللعب على ال�»اآي باد« مبا تبقى به 

م����ن �سحن، اأما ك����رث فوجدوها فر�سة 

لال�سرتخ����اء يف الفرا�����س واخللود اإىل 

النوم مبكراً.

املخي����ف يف الأم����ر، اأن ال�سواعق 

كان����ت قوي����ة للغاية، عل����ى �ساطئ 

البحر كان الأمر وكاأمن����ا ت�ساهد اأحد 

اأف����الم الرعب، الأ�سوات الرعدية تولت 

مهمة املوؤث����رات ال�سوتية، وال�سواعق 

باملوؤثرات  اهتمت  املتك�رضة  البي�ساء 

الب�رضي����ة، بالطبع، كان����ت املح�سلة 

موؤ�سف����ة، اإذ توفت عائل����ة موؤلفة من 

ثالثة اأفراد بع����د اأن �رضبت ال�ساعقة 

قارورة غ����از، واأدت اإىل احرتاق املنزل 

مبن فيه، بينما اأدت يف مكان اآخر اإىل 

انهي����ار يف ال�سخور ج����رح على اإثره 

عامل بناء �سوري.

لطامل����ا كان خطر ال�سواعق م�سدر 

قلق وازعاج للنا�س، الأخبار ل تنتهي 

عن ح����وادث ال�سواعق واأخطارها وما 

ت�سفر عنه من اأ�����رضار كفيلة بتفتيت 

احلجر قبل الب�رض، يف هذا الإطار، يحذر 

اخلراء النا�����س اأثناء م�ساهدة الغيوم 

و�سماع �س����وت الرعد وم�ساهدة الرق 

م����ن التعر�س لآثار تل����ك امل�ساهدات 

من ال�سواعق والأمط����ار اخلطرة، وما 

ت�سبب����ه م����ن خ�سائ����ر يف الأرواح اأو 

املمتلكات، فمخاط����ر ال�سواعق تكمن 

يف تعر�س ال�سخ�س لل�سعقة، فيما لو 

�سار فوق �سهل منب�سط اأو وقف يف ماء 

�سحل عند �ساط����ئ منخف�س في�سبح 

ج�سمه اأك����رث الأ�سياء املوجودة حوله 

ارتفاعًا، فيهيئ لل�سواعق اأق�رض الطرق 

املو�سلة لتفريغ ال�سحنة فيه، كما اأن 

احلقول املك�سوفة اأو الرطبة وحمامات 

واملباين  البحار  و�سواح����ل  ال�سباحة 

الق�سرية غري املحمية واخليام، تعتر 

بالغ����ة اخلطورة بالن�سب����ة للتعر�س 

لل�سع����ق، وت�سكل الأ�سج����ار املنعزلة 

الواقعة فوق قمم التالل خطراً خا�سة 

كونه����ا جتذب ال�سواعق ويكون للتيار 

الكهربائي ال�ساري يف جذبها تاأثريات 

قوية جداً تكفي لقتل �سخ�س يقف اإىل 

جوارها اأو يجل�س حتتها.

 وم����ن م�س����ادر اخلط����ر الأخ����رى 

املرتبطة بال�سواع����ق، اأ�سوار الأ�سالك 

املعدنية املمتدة على قوائم خ�سبية، 

فلو كانت قوائمه����ا جافة ملا وجدت 

الأ�س����الك  يف  ال�ساري����ة  ال�سواع����ق 

املعدني����ة �سبي����اًل اإىل الت�����رضب اإىل 

الأر�����س، اأم����ا اإذا وج����د �سخ�س على 

ه����ذه الأ�سالك ف�سيك����ون مو�ساًل جيداً 

لل�ساعق����ة، فاإم����ا اأن ت�سيب����ه رجفة 

مفاجئ����ة، واإم����ا اأن يبل����غ التيار من 

ال�سدة ما يكفي للق�ساء عليه.

كذلك، قد ت�رضب ال�سواعق الزجاج 

غري املق����وى للنوافذ والأبواب، وتوؤدي 

اإي����ذاء �سكان  اإىل انهي����اره، وبالتايل 

املنزل مبا�رضة. 

كم����ا يجب احلذر م����ن اجللو�س اأو 

القرتاب من الأ�سج����ار العالية، والتي 

تعلو روؤو�سه����ا، حيث اإنها من املواقع 

الطبيعية لل�سواعق.

وعلى عك�س املعتق����دات ال�سائدة، 

لي�س �سحيح����ًا م����ن اأن ال�سواعق ل 

ت�سيب املكان الواحد مرتني كما يعتقد 

الكث����ريون، ب����ل اإن اإ�ساب����ة ال�ساعقة 

ملكان ما يعتر حتذيراً لحتمال تكرار 

الإ�ساب����ة، فعندم����ا يوم�س الرق بني 

ال�سحابة والأر�س مي�سي وقت ت�ستعيد 

ال�سحابة في����ه �سحنتها قبل اأن تر�سل 

ومي�سًا اآخر من الرق اإىل اجلزء نف�سه 

الذي مت تفريغه.

 لذلك كله، ل بد من وجود اإجراءات 

كفيلة للحماي����ة من خماطرها تتمثل 

يف البح����ث عن م����كان اآم����ن مبجرد 

اقرتاب العوا�سف الرعدية يف حال كان 

املرء يف ال�سارع، ومن الأماكن الآمنة 

التي ميكن اللج����وء اإليها عند اقرتاب 

اأو املباين  ال�سيارة  الرعدية  العا�سفة 

مثاًل، لكن يجب التنبه اإىل عدم اللجوء 

اإىل املب����اين غري املحمية، اأو الأ�سجار 

املنعزلة اأو القرتاب من اأ�سالك الأ�سوار 

املعدنية.

اأم����ا حلماي����ة املب����اين واملن�ساآت 

فعادة م����ا يتم ا�ستعم����ال »مانعات 

التي����ار  تف����رغ  الت����ي  ال�سواع����ق« 

الكهربائ����ي اإىل الأر�����س، وا�ستخ����دام 

الزجاج املقوى واملدعم ملنع اخرتاق 

ال�ساعقة له.

هبة �صيداين

بيروت في الظالم بسبب الصواعق

ا�ستقبل���ت ثانوي���ة ال�سهيد م�سطف���ى �سمران، 

الإعالم���ي العراق���ي منتظر الزي���دي، للحديث عن 

»دور الإعالم يف اإطار املح���ور التعليمي لتالمذة 

املرحلة الثانوية«، بح�سور مدير الثانوية الأ�ستاذ 

اإبراهيم يون�س، ورئي����س الق�سم الأكادميي د. اأحمد 

ن�رض اهلل، واأع�س���اء »جمل�س الوح���دة«، ورئي�س 

بلدي���ة البي�سارية ف���وؤاد م�س���ورب، ورئي�سة جلنة 

الأهل �سهناز مالح، واأع�ساء جلنة الأهل، وجمع من 

املعلمني والتالمذة. 

بداية اللق���اء كان بعر�س �رضيط فيديو وثائقي 

عن الإعالم���ي الزيدي، ثم األق���ى ال�ساعر م�سطفى 

فقيه ق�سائ���د قّدمها لالإعالمي الزيدي، الذي حتدث 

بعد ذلك عن مفهوم الإعالم وكيفية حتويله الأنظار 

اإىل اأم���ور يتجاهلها البع�س، ث���م عر�س لتجربته 

الإعالمية الغنية بنقل الوقائع والأحداث.

كذل���ك عر�س الزيدي ملا قام ب���ه بوجه الرئي�س 

الأمريكي ال�ساب���ق جورج بو�س البن فق���ال: اأردُت 

التاأكي���د وقتها على اأن العراقيني مل ي�ستقبلوا بو�س 

بالورود كما عّرت و�سائ���ل الإعالم الغربية.. ثم رّد 

الزي���دي على اأ�سئل���ة التالميذ، قب���ل اأن يقّدم مدير 

الثانوية درعًا تقديراً للزيدي، وبعد ذلك ُدعي اجلميع 

اإىل حفل غداء تكرميي على �رضف الإعالمي الزيدي.

الزيدي يحاضر عن دور اإلعالم في التعليم
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رئاسيات

إبهام دو جوفنيل حدد أول رئيس للجمهورية عام 1926
من���ذ اأن اأ�سب���ح للبن���ان رئي�س 

 ،1926 الع���ام  يف  للجمهوري���ة 

كان هن���اك ال�سيا�سي���ون واأ�سحاب 

الأوىل،  املراك���ز  يف  الطموح���ات 

بحي���ث اإنه���م مل يرتك���وا و�سيل���ة 

اإىل غاياته���م قبلها؛ على  للو�سول 

زمن القائمقاميتني، ويف زمن نظام 

املت�رضفية يف اجلب���ل، كانوا كذلك 

اأي�سًا، حيث كان احلج ال�سيا�سي اإىل 

عند القنا�سل، خطة لتحقيق الهدف، 

وقبل ذلك اأي�سًا، كان هناك الت�ساطر 

عند ال���وايل العثماين والبع�س ظهر 

اأكرث عثمانية من الوايل نف�سه.

لنُعد اإىل اأول رئي�س للبنان حينما 

اجتهت اإبهام املفو�س ال�سامي هرني 

دو جوفنيل باجتاه �سارل دبا�س.

مت  اللبن���اين،  الد�ست���ور  كان 

الت�سدي���ق علي���ه يف 19 اأيار 1926 

واحتف���اًل به���ذه املنا�سب���ة اأق���ام 

نق���ول ب�سرت�س يف ق����رضه املنيف 

يف الأ�رضفي���ة حف���ل ع�س���اء كبرياً، 

وبدت خالل���ه كل اأق�س���ام وردهات 

الق����رض الب�سرت�س���ي وكاأنها حتتفل 

باملنا�سب���ة، ففي طابق كانت الفرق 

املو�سيقي���ة تعزف اأحلانها ال�سجية، 

الراق�سات  اآخر كان���ت  ويف م���كان 

اأمام  ال�رضقيات يتمايلن بخ�سورهن 

احل�س���ور.. املاأخوذين باأّبهة املكان 

واأجواء الفن���ون اجلميلة املختلفة.. 

فيم���ا طاولت الطع���ام ت�سم نخبة 

ال�سيا�سي���ني اللبناني���ني والنتداب 

الفرن�س���ي.. وعلى اإح���دى الطاولت 

كان هناك الكث���ريون من الطاحمني 

للكر�س���ي الأوىل، كان هن���اك: اأيوب 

ثابت، اإميل اده، حبيب با�سا ال�سعد 

ووجه���اء من اآل ملحم���ة، التويني، 

�سهاب، ب�سرت����س، وبينهم كان ناظر 

العدلي���ة �سارل دبا����س املولود يف 

دم�س���ق، واملت���زوج م���ن ممر�سته 

الفرن�سية »مار�سيل«.

فجاأة، قام دو جوفنيل يتنقل بني 

احل�سور يتهام�س م���ع ذاك، يبت�سم 

على تلك الطاول���ة، ويفرح احل�سور 

لبت�سامت���ه.. وهكذا دواليك، ليتوقف 

فج���اأة اأمام كرى الط���اولت فريفع 

نخ���ب كاأ����س د�ستور لبن���ان ويرد 

اجلميع التحية برفع كوؤو�سهم.

بعدها يعلن ب�سوت عال: اجلل�سة 

املقبل���ة للمجل�س النيابي لنتخاب 

رئي����س جمهوريتكم، يطرب اجلميع، 

بع�سه���م تت�سلط عيون���ه على اأكر 

م�سوؤول فرن�سي يف لبنان، وتت�سارع 

�رضبات قلبه، فلرمب���ا ابت�سم احلظ 

له.

فجاأة، ي�سمت اجلميع مع هم�سات 

هنا وهناك.. وميد هرني دو جوفنيل 

اإبهام ي���ده اليمنى باجت���اه اجلهة 

اليمنى من الطاولة.. ل بل اإىل اأق�سى 

اإن رئي�سكم  اجلهة اليمنى، ويق���ول: 

املقبل اأيها ال�س���ادة موجود بينكم.. 

وهذا هو رئي�سكم.. وي�ستقر اإبهام دو 

جوفنيل عل���ى �سارل دبا�س.. ويكون 

فعاًل �سارل دبا�س رئي�سًا للبنان يف 

26 اأيار 1926.

تعليق الد�ستور

يف الع���ام 1926 كانت ولية دبا�س 

قد �سارفت عل���ى نهايتها وبداأت العدة 

الرئي�س اجلديد، كان كثريون  لنتخاب 

ينتظ���رون اإبه���ام املن���دوب ال�سامي، 

لكن اأب���رز املتناف�س���ني كان اإميل اده 

وب�سارة اخل���وري، واأدرك اده اأن ل اأمل 

له بالرئا�سة، فكان ل بد له اأن يلعبها 

ليبعد الآخرين م���ن املوارنة، فكان اأن 

ال�سيخ  النواب  هم�س لرئي�س جمل����س 

حممد اجل����رض لري�سح نف�س���ه ووعده 

بدعم���ه وتاأيي���ده م���ع منا�رضيه من 

النواب، ومن املفارقات اأن معظم النواب 

امل�سيحي���ني م���ع اده كان���وا يوؤيدون 

اجل�رض، فيما معظ���م النواب امل�سلمني 

كان���وا مع تر�سي���ح ب�س���ارة اخلوري، 

اأن تر�سيح  الفرن�سية  اأدركت املفو�سية 

اجل�رض لي�س مناورة �سيا�سية، خ�سو�سًا 

بعد اأن �سار معظ���م النواب امل�سلمني 

اجلماهري  ل���دى  احلما�سة  ي�ساه���دون 

الإ�سالمية للرت�سي���ح و�ساروا يتاأثرون 

بهذا الواقع، وخ�سو�سًا اأن اجل�رض اأق�سم 

ملن ي�سانده من امل�سلمني ويف مقدمهم 

ريا�س ال�سلح اأن ل يرجع عن تر�سيحه.

الن���واب املوارن���ة: يو�سف  وحاول 

اخلازن، �سامي كنعان، روكز اأبي نا�رض 

اإقناع املفو�س بون�سو برت�سيح ال�سيخ 

اجل�رض الذي ل ي���رون فيه انتقا�سًا من 

حق املوارنة لكنهم مل يفلحوا.

ويف 4 اأي���ار 1929 يلتق���ي ال�سيخ 

حممد اجل�رض ونائ���ب ك�رضوان يو�سف 

اخل���ازن املفو�س ال�سام���ي الفرن�سي، 

لإقناعه برت�سيح اجل����رض، لكن بون�سو 

ظل يه���ز راأ�سه بعالمة الرف�س ويقاطع 

اإقناعه:  النائب اخل���ازن الذي ح���اول 

م�ستحيل.. م�ستحي���ل.. باري�س ل تقبل، 

الكي دور�سيه يغ�سب.

وي�رض اجل����رض عل���ى تر�سيحه ما 

دام���ت الأكرثي���ة توؤيده، وهن���ا يعمد 

بون�س���و ب�سطح���ة قل���م يف 9 اأيار اإىل 

القا�س���ي بتعليق  ق���رار ل/56  اإ�سدار 

الد�ستور وحل جمل�س النواب والتمديد 

ل�س���ارل دبا�س لثالث �سن���وات جديدة، 

علم���ًا اأن بون�سو كان اأعل���م البطريرك 

عري�س���ة م�ساء 8 اأيار قب���ل يوم واحد 

باأنه �سيح���ل املجل�س النيابي ويوقف 

احلياة النيابية..

»الوذارة« اأو »بثارة«

واإذ كانت املناف�سة على املركز الأول 

ب���ني اإميل اده وب�سارة اخلوري عام 1936 

ق���د تناولناها �سابق���ًا، وكيف كان كميل 

النق�سامات  �سمعون يلعب على حب���ال 

ال�سيا�سي���ة وهو الد�ست���وري، وكيف اأيد 

اده بدًل من رئي�س حزبه ب�سارة اخلوري، 

ف���اإن هناك ق�سة طريفة ت���روى عن هذه 

النتخابات كان���ت املعركة حامية وكفة 

امليزان تتاأرجح كل يوم بني املتناف�سني 

ب�سارة اخلوري واميل اده، وا�ستد ال�سغط 

عل���ى النائب الأم���ري خليل اأب���ي اللمع 

الثنني، وقب���ل موعد  ب���ني  املتاأرج���ح 

النتخابات ح����رضوه يف منزل اإميل اده 

واأحّل���وا عليه بانتخ���اب اده، باذلني له 

الوعود املع�سولة، وكان يف ل�سان الأمري 

لثغة بحرف ال�»�س���ني« يلفظه »ثاء«، 

فق���ال كلمة �سارت ل�سن���وات مثل يتندر 

به ال�سيا�سيون حي���ث قال: »يا بثارة يا 

الوذارة« فوعدوه بالوزارة.

حينما نام �سمعون

48 �ساعة رئي�سًا
الرئا�سية  النتخاب���ات  ويف معركة 

عام 1943 كانت املناف�سة حم�سورة بني 

اثنني هما: ب�سارة اخل���وري واإميل اده.. 

وم���ا ميكن تاأكي���ده اأن املناورات كانت 

عل���ى اأ�سدها بني الالعب���ني اللبنانيني 

وب���ني النفوذْين الريط���اين والفرن�سي، 

وكان وا�سحًا كما يوؤكد الوزير والنائب 

الراح���ل يو�س���ف �سامل اأن كف���ة ب�سارة 

اخلوري كانت راجحة على كفة اإميل اده 

ب�سبب ن�ساط �سب���ريز املتزايد وت�ساوؤل 

النفود الفرن�سي يومًا بعد يوم.

وكان وا�سح���ًا اأمام اده اأن الأغلبية 

هي ل�سالح اخلوري، وبالتايل كان عليه 

اأن يعمل ب�ستى الو�سائل للحوؤول دون 

و�سول ب�سارة اخلوري، فاأقدم كما يقول 

كمي���ل �سمعون على خط���وة مل يعرف 

كيف يكملها، فاأبل���غ �سبريز رغبة منه 

يف توفري الإجم���اع لرئي�س اجلمهورية 

اجلديد، موافقت���ه على �سحب تر�سيحه 

�رضط اأن ين�سحب ال�سيخ ب�سارة اخلوري 

بدوره م���ن املعركة، ث���م اقرتح ثالثة 

يتم اخيتار اأحدهم رئي�سًا للجمهورية، 

وكن���ت اأحد هوؤلء فوافق ال�سيخ ب�سارة 

اخلوري عل���ى القرتاح واأ�سبحت طوال 

48 �ساع���ة املر�س���ح الوحي���د، ويوؤكد 
يو�سف �سالم: اأن الفرن�سيني اأ�رضوا على 

رف�س ب�س���ارة اخل���وري.. فاأرتاأى بريز 

وكان���ت مناورة بارعة من���ه مل يطلع 

اأحداً عليه���ا، اأن يكون مر�سحه لرئا�سة 

اجلمهوري كميل �سمعون و�ساأل ال�سيخ 

ب�س���ارة اأن ين�سح���ب ل���ه، فوافق على 

م�س�س.

ويقول ب�سارة اخل���وري اإن مناف�سي 

)اإميل اده( عم���د اإىل �رضبة معلم فتمت 

يف 16 اأيل���ول اأي قبل خم�سة اأيام دعوة 
م�ستعجلة ملقابلة �سبريز، الذي قال: اإن 

معلوماتي تفيد اأن م���ن ال�سعب عليك 

الف���وز بالأكرثية وق���د زارين هذا النهار 

مزاحمك اإمي���ل اده واأبلغني اأنه م�ستعد 

لالن�سحاب لواح���د من اأربعة هم: كميل 

�سمعون، حميد فرجنية، يو�سف ا�سطفان، 

اأمني ال�سعد، واإذ اأبدى اخلوري ا�ستعداده 

لالن�سحاب ل�سالح �سمعون �رضط توقيع 

اتفاق يوقع���ه اده، اإل اأنه يوؤكد اأنه يف 

وق���ت لح���ق ا�ستدعي من قب���ل هيللو 

اإىل ق�رض ال�سنوب���ر، واأعلمه هذا الأخري 

برف�س �سمعون خوي�سة الإنكليز، وطلب 

منه با�سم فرن�س���ا اأن يرجع عن تنازله 

مل�سلحة �سمعون..

وهك���ذا بعد اأن نام كميل �سمعون كما 

يوؤكد هو نف�سه ملدة 48 �ساعة رئي�سًا عاد 

ور�سى اخليار على ب�سارة اخلوري.

�سيا�سيون متبدلون

باأي حال، هل مكتوب على اللبنانيني 

اأن يبق���وا �سحي���ة تب���دل م���زاج طبقية 

�سيا�سية معينة، تتالع���ب مب�سري البالد 

والعباد مع كل ا�ستحقاق رئا�سي.

لعل يف جتارب لبنان ال�سيا�سية منذ 

اأن كان �سغرياً ث���م �سار لبنان الكبري ثم 

اجلمهورية اللبنانية، ما يكفي لأن يتحول 

هذا ال�ستحق���اق اإىل ممار�سة دميقراطية 

فعلية حقيقية يف اإنق���اذ البالد وتطوير 

النظام ال�سيا�سي.

على الدوام كان بني ال�سا�سة اللبنانيني 

ره���ط يعرف كيف يح���ول �سداقاته، كيف 

ينتقل من مكان اإىل اآخ���ر ب�رضعة الريح.. 

 – الريطاني���ة  املناف�س���ة  زم���ن  فف���ي 

الفرن�سي���ة، كان هناك م���ن يجيد �سداقة 

الطرفني، وقبلها اأي�سًا كان هناك من يجيد 

العالقة مع طرفني متناق�سني.

وم���ن الأمثلة على ذلك، اأنه يف العام 

1920 عن���د اإع���الن دولة لبن���ان الكبري 
وعندما جم���ع امللك في�س���ل يف ال�سام 

املوؤمتر ال�س���وري كان هناك يو�سف منور 

ع�س���واً يف املوؤمت���ر ال�س���وري فيما كان 

�سقيقه مو�سى عن���د الفرن�سيني ومن اأ�سد 

اأن�سارهم يف البقاع.

وكان اأ�سعد حي���در ع�سواً يف املوؤمتر 

ال�س���وري وجنل���ه ع�س���واً يف اللجن���ة 

ال�ست�سارية الفرن�سية يف لبنان.

وكان ا�سكن���در عم���ون م���ع الإنكليز 

و�سقيقه داود م���ع الفرن�سيني، وفيما بعد 

كان���ت رجل كمي���ل �سمع���ون يف فالحة 

الإنكليز ورجله الأخرى يف بور الفرن�سيني 

اإلخ..

واإذا كان يق���ر للفرن�سي���ني »مبكرمة 

نبيل���ة« كما يقول ا�سكن���در ريا�سي، هي 

اأنه���م مل يف�سحوا الذين انقلبوا فيما بعد 

بل اأر�سلت املفو�سية الفرن�سية �سنة 1941 

اأوراقها و�سجالتها حترقها يف اأتون النار 

يف ه�ساب بيت مري كي ل تقع يف اأيدي 

الذي���ن ياأتون بعدها.. وم���ن هذه الأوراق 

ذلك ال�سجل الذهبي الذي يت�سمن اأ�سماء 

جميع الذين كانوا يخدمونها ويبيعونها 

البالد باخلف���اء بينما يتظاه���رون اأمام 

النا�س بالنزاهة والوطنية امل�ستقلة التي 

ل يتقبل انتدابًا.

اأحمد زين الدين

كميل �شمعون �شارل دبا�س

لماذا أحرقت 
المفوضية الفرنسية 
وثائقها في هضاب 

بيت مري؟
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مّيزات للمتزوجات دون غيرهّن

ك�سف���ت د�ر�س���ة حديث���ة �أن 

م�ساه���دة �لتلفاز ف���ر�ت طويلة 

حت�ّس���ن م���ن �لأد�ء �ملدر�سي عند 

�لأطف���ال، عل���ى عك����س م���ا هو 

مع���روف منذ وق���ت طويل، حيث 

ي�سعى �لأهل للح���د من م�ساهدة 

ل���ه، لتح�سني م�ستو�هم  �أطفالهم 

يف �ملدر�سة.

�لدر��سة يف  ه���ذه  و�أجري���ت 

جامعة لندن، وفيها متت متابعة 

11 �ألف طفل من���ذ �لولدة وحتى 
عمر 7 �سنو�ت، وذلك ملعرفة تاأثري 

�لجتماعية  �لعو�م���ل  خمتل���ف 

و�لعائلي���ة و�لنظ���ام �ليومي يف 

�ملنزل، مثل وقت �لطعام و�لنوم، 

ومق���د�ر م�ساه���دة �لتلف���از على 

م�ستوى �لأطفال �ملدر�سي.

وكانت م���ن نتائ���ج �لدر��سة 

�أي�س���ًا �أن �مل�ست���وى �لجتماعي 

و�لتعليم���ي للأه���ل م���ن �أك���ر 

�لعو�مل �ملوؤثرة على �أد�ء �لأطفال 

�ملدر�س���ي، �إذ تب���ني �أن هذ� �لأد�ء 

كان متقدم���ًا مبق���د�ر �سن���ة عند 

�لأطف���ال �لذين يعم���ل �أهلهم يف 

مهن تتطلب �مله���ارة وم�ستويات 

عالي���ة م���ن �خل���رة وذ�ت دخل 

مرتف���ع مقارنة عن �لأطفال �لذين 

يعم���ل �أهلهم يف مه���ٍن ل تتطلب 

مهارة، �أو خ���ر�ت عالية، �أو ذ�ت 

دخل منخف�س.

وبالن�سبة �إىل �لعو�مل �لأخرى 

�لتي تو�ّسلت �إليه���ا �لدر��سة، مل 

و�لقو�عد  �ليوم���ي  للنظ���ام  يكن 

�ل�سارمة يف �ملنزل تاأثري�ً و��سحًا 

�لأطف���ال �ملدر�س���ي،  �أد�ء  عل���ى 

�ملنتظمة  �لوجبات  ح�ّسنت  حيث 

م�ستوى �لأطفال مبقد�ر 6 �أ�سابيع 

فق���ط، ومل يح�ّسن �لن���وم بوقت 

منتظم من م�ستو�هم �سوى �سهرين.

يق���ول  �ل�س���دد  ه���ذ�  ويف 

�لتعليمية  �لفو�ئ���د  �إن  �لباحثون 

للتلفاز على �لأطفال مت جتاهلها 

و�لتقليل من �أهميتها لوقت طويل، 

�إل �أن���ه ل ميكن �إن���كار دوره يف 

�إمد�دهم بالكث���ري من �ملعلومات 

و�خلر�ت، بالإ�سافة �إىل �ملفرد�ت 

و�لكلمات و�لتعابري �لتي ميكن �أل 

ي�سمعونها يف �ملنزل �أو �ملدر�سة.

• �آد�ب تقدمي هد�يا �لزفاف
م���ا �أن تتلّق���ني بطاق���ة تدعوك حل�س���ور زفاف، 

حتى تكر �لأ�سئل���ة يف ر�أ�سك، وحمورها �لهدية �لتي 

، ولأّن �لقو�عد  �ستختارينه���ا وتقّدمينها للعرو�س���نينْ

�ل�سائعة بني �لنا�س كث���رية ومت�سّعبة، ولي�ست كلّها 

مو�فقة مل���ا ين�ّس عليه �لإتيكيت م���ن �آد�ب و�أ�سول، 

ق�سدنا �أن جنيبك على كّل �لأ�سئلة �لتي حترّيك.

هل �أنا م�سطرة لختيار �حتمال من لئحة �لهد�يا؟ 

�لإتيكي���ت و�لأ�س���ول �لجتماعية، ل�ست  بح�سب 

جمرة �أبد�ً �أن تقّدم���ي للعرو�سني هدية من �للئحة 

�ملقرحة على بطاقة �لدع���وة، فهي فقط �حتمال، �أو 

توجيه لك مطل���ق �حلرية باأخذه بع���ني �لعتبار �أو 

�ختيار �سو�ه.

ه���ل من �ملفرو�س �أن تك���ون قيمة هديتي مو�زية 

للمبل���غ �لذي ينفق���ه �لعرو�سان عل���ى كل مدعّو �إىل 

�لزفاف؟

كل.. هذه �لفكرة �ملتد�َولة حديثًا بني �لنا�س ُتوّتر 

�ملدعوي���ن، فيما هي يف �حلقيقة غري �سحيحة، قيمة 

هديتك رهن �مليز�ني���ة �لتي ميكنك �رصفها، وعلقتك 

بالعرو�س���ني وقربك منهما، وتعريفك �لعام ملا ترينه 

هدية منا�سبة.

هل من �مل�سيء للعرو�سني �أن �أقّدم لهما �ملال يف 

مغلّف؟

قطع���ًا ل، �لهد�يا �ملادي���ة �لبحتة خيار جّيد جد�ً 

للثنائ���ي �لذي �نتهى من فر����س منزله وهو يف طور 

جتميع �ملال حلدث �أو م�رصوع يعنيه.

�أولي�س عام كام���ل هي �ملّدة �مل�سموحة يل لأقّدم 

خللها �لهدية بعد �لزفاف؟

كل، هذه �إح���دى �لأخطاء �ل�سائعة �لتي يجدر بك 

�لتخلّي عنه���ا، فبح�سب �لإتيكي���ت �لتوقيت �ملثايل 

لتق���دمي هدية �لزفاف هي قبل���ه باأيام قليلية، �أو يف 

�أقرب وقت من بعده. 

م���اذ� لو عرفت �أو �كت�سف���ت �أن هديتي مل ُتعجب 

�لعرو�سني وقاما با�ستبد�لها �أو رّدها؟

�لأمر لي����س عيبًا ول يدعو �أب���د�ً �إىل �لنزعاج �أو 

�ل�سعور باخليبة، فالأذو�ق لي�ست نف�سها بني �لنا�س، 

ورّد �لهدية �أو تبديلها حّق لكّل �سخ�س يتلّقى هدية ل 

تنا�سبه �أو ل تنال �إعجابه.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

مشاهدة التلفزيون تحّسن من مستوى األطفال الدراسي

هل ي�ستح���ق �لزو�ج فع���ًل �لعناء 

�ل���ذي ت�سادف���ه �لزوج���ة يف حياتها؟ 

نعم، �لزو�ج ي�ستحق كل �لعناء، وعلى 

�لزوجة �أن حتافظ على هدوئها وتاأخذ 

نف�سًا عميقًا وتقر�أ مميز�ت �لزو�ج:

�ل�سع���ور بالدفء و�لأم���ان: عندما 

تتزوج���ني �ست�سعرين باإح�سا�س �لدفء 

و�لأمان مع���ًا، وه���ذ� �ل�سعور خمتلف 

عن �أي �سعور لآم���ان �آخر، فبعد �لزو�ج 

�سيكون معك زوج���ك يف �ملنزل نف�سه، 

ليل���ة،  كل  جانب���ه  �إىل  و�ستكون���ني 

�إىل جانبه ومعه  �لن���وم  و�ست�ستطعني 

و�ل�سع���ور بالأمان، لأن���ه معك ويحبك 

ويحتويِك.

�لتخاطر �لعقل���ي يف نقل �مل�ساعر: 

�لتخاطر �لعقلي هو �لتفكري يف �ل�سيء 

نف�س���ه و�مل�ساعر يف �لوقت نف�سه، فمن 

خلل نظ���رة و�ح���دة �ستفهمني زوجك، 

و�لعك�س �سحيح، تقول �إحدى �لزوجات 

عندما �ُسئلت عن �لتخاطر �لعقلي بينها 

وبني زوجه���ا: »عندما �أنظر �إىل زوجي 

نظرة و�ح���دة و�أقول له: �أن���ا جائعة.. 

يفهم م���ن كلمي ونظر�تي م���اذ� �أريد، 

وهو يع���رف �أي�سًا عندما �أ�سعر باجلوع 

ماذ� �أفعل«.

و�لتخاط���ر �لعقلي يفي���د �أي�سًا يف 

�ملنا�سبات �لعائلية و�حلفلت، فُيخفي 

عنكما �لإح���ر�ج يف مثل هذه �ملو�قف، 

وُي�سّهل �لتعام���ل بينكما خلل �حلياة 

�ليومي���ة �لعامة، فيك���ون لديكما فهم 

�لكلمات دون �لنطق بها.

�جلن���ون  حلظ���ات  يف  �مل�سارك���ة 

و�لفرح: عندما ت�سبحني �مر�ة متزوجة 

�ستجدين زوجك مع���ك يف كل حلظات؛ 

يف فرحتك و�سعادتك، وحلظات جنونك 

�أي�سًا، �ستجدي م���ن يجل�س �إىل جو�رك 

يف �ل�سيارة ويغني مع���ك بُحرّية دون 

خجل، فهناك بع�ٌس من حلظات �جلنون 

ل تكتم���ل �إل بوج���ود �ل�رصي���ك �لآخر، 

و�ست�سعرين بهذ� �لكلم وتلم�سينه بعد 

�لزو�ج.

�لرعاية عند �ملر����س: يقول �للورد 

»فولدم���ورت«: يب���دو �ملر����س �أف�سل 

عندما يكون �أح���د �إىل جانبك، فيجل�س 

�إىل ج���و�رك وينتب���ه �إلي���ك.. فعندم���ا 

تتزوج���ني ومتر�س���ني �ستجدي���ن من 

يجل����س �إىل جو�رك ويح�رّص لِك �حل�ساء 

وُيعّد ل���ِك �لطعام، وياأخذك �إىل �لطبيب 

كي يطمئن على �سحتك، فيكون زوجك 

ه���و �ل�سخ�س �لوحيد �ملنقذ لِك يف هذ� 

�لوقت.

�لعي����س بروحك �لطفولي���ة: �حلياة 

مع زوج���ك د�خل بيتكم���ا ل ت�ستدعي 

�لر�سمي���ات و�حل�ساب���ات، ف�ستكون���ني 

معه عل���ى حريتك وتفعلني ما تريدين، 

فاإذ� كن���ِت حُمّبة ل�»�أف���لم �لكرتون« 

�ستجل�سني معه وت�ساهد�نها معًا، وغري 

ذلك من �لأ�سياء �ستقومان بها معًا دون 

تفكري يف �أي �عتبار�ت وح�سابات.

و�لد�عمني  �مل�سجعني  باأكر  �حلظي 

لك: يف بع�س �لأيام �ست�سعرين بال�سيق 

و�لقلق من �سيء ما يف حياتك، كم�سكلة 

يف عمل���ك �أو يوم �سي���ئ للغاية مترّين 

به، فبمجرد دخ���ول زوجك وهو يحمل 

لك �بت�سامة لطيف���ة، �ستجدين �سعورك 

حتّول �إىل �لنقي����س متامًا، و�ست�سعرين 

بالأمان و�حلب، ويختفي �لتوتر و�لقلق 

و�ل�سعور �ل�سيئ �لذي كنت تعانني منه.. 

فلي����س على زوجك �أكر م���ن �أن يكون 

لطيفًا معك يف ه���ذ� �لوقت، وهذ� �لأمر 

يجع���ل منه �أذكى �سخ����س يف حياتك، 

فه���و يعرف كيف يحتوي���ِك �أكر من �أي 

�سخ�س �آخر يف حياتك.

�مل�ساركة يف �لأعمال �ملنزلية: رمبا 

جتدين زوج���ك من ن���وع �لرجال �لذي 

ي�سته���وي �لوق���وف يف �ملطبخ، ويجد 

�لر�حة و�ل�سرخاء يف غ�سيل �لأطباق.. 

رمبا جتدينه بهذه �ل�سفة ورمبا ل، لكّن 

ذكاءك هو �لذي يجعله يقوم مب�ساعدتك 

يف �لأعمال �ملنزلية وهو �سعيد لقيامه 

بهذه �لأم���ور، فامل�ساركة �أ�سا�س �حلياة 

�لزوجية.

�لكثري م���ن �لذكريات: لي�س �حلديث 

هنا عن تو�ريخ �ملنا�سبات �لعتيادية، 

كي���وم �لأم وذكرى مي���لدك ومنا�سبة 

زو�جكم���ا، بل �سيك���ون بينكما تور�يخ 

و�أعي���اد خا�س���ة بكما ل �أح���د يعرفها 

غريكما، ول �أحد يحتف���ل بها �إل �أنتما، 

فهذ� �أجم���ل ما يف �ل���زو�ج؛ �لذكريات 

و�ملنا�سب���ات  و�لتور�ي���خ  �ل�سعي���دة 

�خلا�سة.

�حلري���ة �لعلنية: من �ملمكن للزو�ج 

�أن يك���ون �أجم���ل �س���يء قم���ت به يف 

حياتك، ومن مميز�ت �لزو�ج هي �حلرية 

يف �لتعب���ري عن م�ساعرك �أمام �جلميع، 

فلن حتتاجي �إىل �إخفاء علقتك ب�رصيك 

حيات���ك، بالعك�س؛ �سيك���ون لك �حلق 

يف ه���ذ�، وم�ساركة �لآخري���ن �سعادتك 

بزوجك، وهناك حقوق �أخرى بينك وبني 

زوجك �ستتمتعني به���ا معه، و�لعك�س 

�سحيح.

�ل�سخ����س �لذي يخفف عنك �سعورك 

�ل�سلبي: �إذ� ��ستيقظ���ت يومًا من �لنوم 

على حلم خمي���ف، �ستجدين من يكون 

�إىل جانب���ك ويعانقك ويهدِّئ من روعك 

بعد مرورك بهذ� �حللم �ملخيف، فوجود 

زوجك �إىل جانب���ك يعني وجود �لأمان 

معك.

�لف���وز باأف�س���ل �سديق: م���ن �أجمل 

ح���الت �ل���زو�ج �أن يك���ون زوجك من 

�أ�سدقائ���ك �ملقربني، فه���و يق�سي معك 

وقتًا �أطول بكثري مما تق�سينه يف عملك 

�أو و�سط �أهلك و�أ�سدقائك.

لل���زو�ج مميز�ت كث���رية، كما توجد 

فيه عيوب، فعليِك ت���رك �لعيوب قليًل 

و�لركيز على �ملمي���ز�ت �لتي مينحها 

لِك �لزو�ج، كي تعي�سي حياة �سعيدة.

رمي �خلياط
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منوعات

�آلم �ملفا�س����ل م����ن �أك����ر �أمر��س 

�لعظام �سيوعًا، ول ترتبط بعمر معنّي، 

فم����ن �ملمكن �أن ي�س����اب بها �ل�سباب 

�أي�سًا، حي����ث �أكدت در��س����ة طبية �أن 

�لنف�سي����ة و�لتوتر  �لنفع����الت  تز�يد 

ُي�ساعف من �آلم �لتهابات �ملفا�سل.

وياأتي ذلك يف �لوق����ت �لذي يرى 

فيه �لأطباء �أهمي����ة خ�سوع �ملري�س 

جلل�سات نف�سي����ة للتخفيف من حدة 

�لتوتر و�لنفع����الت �ل�سلبية �لتي قد 

يتعر�����س لها، ملا لها م����ن �آثار على 

�أد�ء �ملفا�س����ل، فقد وج����د �لأطباء �أن 

م�ساعر �خلوف و�لقل����ق �أكر ما توؤثر 

عل����ى �سلمة �ملفا�س����ل وزيادة حدة 

�للتهاب.

وللتخفي����ف من ح����دة �لآلم يقدم 

�خت�سا�سيو �لروماتي����زم و�آلم �لظهر 

و�ل�سمن����ة، و�سفات طبيعية للتخل�س 

من �آلم �ملفا�سل ومر�سى �لروماتويد، 

عن طري����ق تناول بع�����س �ملاأكولت 

و�مل�رصوبات �لتي تزيل �للتهاب:

- �لكرز: يحتوي على �لن�سو�سيانني، 

وه���و م�ساد ق���وي لللته���اب، وتناول 

�لكرز يومي���ًا ملدة 6 �أ�سابيع يخفف �آلم 

�لركبت���ني و�ملفا�سل، كم���ا �أنه يعالج 

�لنقر�س و�لتهاب �لنقر�س �ملف�سلي.

- �ل�سب���ار: م�ساد لللته���اب، وي�ساعد 

على �لتئام �جلروح، وُي�ستخدم مو�سعيًا 

على �ملفا�س���ل �مللتهبة 3 مر�ت يوميًا، 

ومن �ملمكن �أن مُي���زج بع�سري �لرتقال 

وُي�رصب مرة يوميًا.

- �لعلك���ة: لها قدرة فائق���ة على �إز�لة 

�للتهاب���ات، ومتنع �إفر�ز �ملو�د �مل�سببة 

للتهاب �ملفا�سل.

- زيت �لكاف���ور: ُيدهن �لزيت ثم تو�سع 

كماد�ت �ساخنة.

- ����رصب �ل�س���اي �لأخ����رص يقل���ل 

حيث  �ملفا�سل،  خ�سو�س���ًا  �للتهابات، 

�أثبت���ت �لدر��س���ات �أن �ل�س���اي �لأخ�رص 

ي�ساع���د عل���ى �لوقاية م���ن �لتهابات 

�ملفا�سل »�لروماتيزم«.

وك�سف���ت �لدر��سات �أن���ه مفيد �أي�سًا 

يف �لوقاية م���ن �أمر��س �لقلب و�لأوعية 

�لدموية، و�جللطات �لدماغية، بل وحتى 

بع�س �أنو�ع �ل�رصطان.

وج���دو�  �إنه���م  �لباحث���ون  ويق���ول 

مكوننينْ يف �ل�س���اي �لأخ�رص لهما �لقدرة 

على �لوقاية من بع����س �أنو�ع �لتهابات 

�ملفا�س���ل، م���ن خ���لل عزل ن���وع من 

�لإنزميات �لتي تتلف �ملفا�سل، و�لبع�س 

رمبا فات���ه �لأو�ن بالن�سبة �إىل من يعاين 

م���ن �لتهابات ح���ادة يف �ملفا�سل، لكنه 

�إذ� حت���ّول �رصب �ل�ساي �لأخ�رص �إىل عادة 

يومي���ة، ميكن �أن يجع���ل �لإن�سان ي�سعر 

بفو�ئده لحقًا.

- �لكرك���م: يتم تناوله مبق���د�ر معلقة 

�سغرية على كوب ماء على �لريق يوميًا، 

ملحاربة �آلم �ملفا�سل، و�آلم �لروماتويد 

�ملف�سلي، وخ�سونة �ملفا�سل.

- فيتام���ني »E« يقل���ل م���ن �لتهاب 

�ملفا�سل.

- �ل�سيليني���وم: يقلّ���ل ت���وّرم وتيّب�س 

�ملفا�سل.

- �لفوليك ��سيد.

- �أوميج���ا 3: يف �لأ�سم���اك و�ل�سوي���ا 

و�ملك�رص�ت.

- م�س���اد�ت �لأك�سدة �ملوجودة يف 

�لفاكهة و�خل�س���ار �مللّون )�لبطاطا 

و�جلزر و�لطماط���م و�لفلف �لأخ�رص 

و�لأ�سف���ر، و�لروكل���ي و�لرتق���ال 

و�لبطيخ(.

- �حلب���وب �لكاملة، مث���ل �ل�سوفان 

و�ل�سعري.

- يج���ب ��ستب���د�ل �لن�سوي���ات، 

مثل �لأرز �لأبي����س و�خلبز �لأبي�س، 

باحلبوب �لكاملة، لتقليل �للتهابات 

وزيادة �ملناعة.

- زي���ت �لزيتون: هن���اك در��سة 

توؤك���د �أن تن���اول زي���ت �لزيت���ون 

با�ستم���ر�ر يقلل من خط���ر �لإ�سابة 

باأمر��س �ملناعة بن�سبة كبرية، كما 

يقلل من �لتهابات �ملفا�سل.

ريا�سة ملئمة

ذك���رت در��س���ة حديث���ة �أن ريا�سة 

�مل�سي ورك���وب �لدر�جات �أق���ل �إرهاقًا 

للمفا�س���ل من لع���ب �لتن����س �أو �لعدو 

�لبط���يء �أو �لتزل���ج، نظ���ر�ً �إىل �أن هذه 

�أك���ر ملءمة للأ�سخا�س  �لريا�سة ُتعّد 

�لذين يعانون من �لتهاب �ملفا�سل.

و�أو�سحت �لدر��سة �أن �مل�سي وركوب 

�لدر�جات و�ل�سباحة من �لريا�سات �لتي 

متنح �جل�سم ق���درة �أكر على �مت�سا�س 

�ل�سدمات �لتي تتعر����س لها �ملفا�سل، 

كما �أن �ملياه و��ستخ���د�م ع�سا �مل�سي 

ي�ساعد�ن �جل�سم يف �لتغلب على �لإرهاق 

�لناجم عن ممار�سة �لريا�سة. و�إن �ألعاب 

�لكرة �أو �مل�سابقات �لريا�سية توؤدي �إىل 

�إنهاك �لركب و�ملفا�سل، ب�سبب �حلركات 

�ملفاجئة �لتي تتطلبها هذه.

�أف��ق��ي

1 مدينة فل�سطينية )مبع���رة( / �طول �خللفاء �لر��سدين مدة 
يف �خللفة

2 مت�سابهان / من يقرع �لطبل
3 من �لزهور وين�سب �إليها من يحب نف�سه / وقع

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �لأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 ن�سور / دفر
5 يطبخ / ح�سم �لأمر

6 ممثل ج�سد �سخ�سية عمر �ملختار / 
بر�د )بالجنليزية(

7 دفن / دولة تقع فيها �سد�س م�ساحة 
�لياب�سة

8 معظ���م �ل�سيء / �أجه���زة للرويح 
�أيام �حلر

9 تقال عند �ل�سجر / �ل�سيخ �لرئي�س 
�لطبيب �لفيل�سوف

10 تقينا �لرد و�حلر / طرف

ع��م���ودي

1 قلم / عتمة
2 وجدك / خاف ب�سكل مفاجئ

3 �أ�سهر رحالة عربي
4 جد �سيدنا يعق���وب عليه �ل�سلم / 

و�لد

5 �سي���اع �لعق���ل و�حلكم���ة / فقط 
)عامية(

6 حركة ف�سيولوجية ملقاومة �ملر�س 
/ من �لف�سيلة �ل�سنورية )معكو�سة(

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

7 �إرج���ع �إىل عقلك / جزي���رة فرن�سية يف �لبحر 
�لأبي�س �ملتو�سط )مبعرة(

8 خمادع / و�ساد�ت
9 �أول من ق�سم �أيام �لأ�سبوع على �سبعة �أيام

10 لنيل �أق�ساط من �لر�حة

أغذية تخفف من حدة آالم المفاصل

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

»OK«.. الكلمة األكثر شيوعا بالعالم تدخل عامها 176
احتف���ى الع���امل يف 23 اآذار مب���رور 175 

عامًا على ا�شتحداث »الكلمة« الأكرث �شيوعًا 

وا�ش���تخداما يف العامل، وه���ي »ok«، التي 

باتت اأول الكلمات املفهومة بني كل �ش���عوب 

الع���امل على اختالف لغاته���م، كما اأ�شبحت 

كلمة مبعنى م�شرتك يف كافة الثقافات.

ا�شُتخدم���ت »ok« اأول مرة يف �شحيفة 

»the boston morning post« يف 

العام 1839، وكانت تن�رش تقارير ع�شكرية عن 

احلروب التي ت�شنه���ا بريطانيا، بحيث يكتب 

عدد القتلى مرفقا بحرف »k«، يف اإ�شارة اإىل 

.killed كلمة

ف���اإذا كان ع���دد القتل���ى 2 عل���ى �شبيل 

املثال، ُكتب يف التقري���ر »2killed«، اأما 

يف ح���ال كان العدد �شفر، فتك���ون ال�شيغة 

.»0killed«

وكما ه���و معروف، ي�شتعي����ض الناطقون 

باللغ���ة الإنكليزية بحرف o ب���دًل عن كلمة 

zero )�شفر( يف اللفظ.
لكن ثم���ة العديد من النظري���ات الأخرى 

حول اأ�ش���ل كلمة »ok«، منه���ا اأن املر�شح 

للرئا�ش���ة يف الوليات املتح���دة مارتن فان 

بي���ورن املولود يف kinderhook بولية 

نيوي���ورك، اختار لنف�شه يف ع���ام 1840 لقب 

»old kinderhook«، ال���ذي اخُت����رش 

لحقًا باأول حرفني من الكلمتني.

كما هناك راأي اآخر يتعلق برئي�ض اأمريكي 

اآخر هو اأندرو جاك�ش���ون، الذي كان ي�شتخدم 

 »all correct« اأول حرفني من كلمتي

كم���ا ي�شمعهما، وذلك للموافق���ة على بع�ض 

ق���رارات اإدارية، فاأ�شب���ح هذا اللف���ظ رديفًا 

للموافقة، ح�شب هذه النظرية.

توفيت فت���اة �شعودية 

)25 عام���ًا( متاأثرة بل�شعة 
دب���ور، دخل���ت بعدها يف 

املركز  اإىل  وُنقلت  غيبوبة 

اإل  لإ�شعافه���ا،  ال�شح���ي 

احلياة مبجرّد  فارقت  اأنها 

و�شولها.

التي  الفت���اة  وكان���ت 

تعي����ض يف قري���ة القرن، 

اجلنوب  ب���در  مبحافظ���ة 

جن���ران،  غ���رب  �شم���ال 

تعر�ش���ت قبل 20 يومًا من 

وفاته���ا اإىل لدغ���ة ثعبان 

�ش���ام، ومّت نقلها اإىل مركز 

اخلان���ق، ومّت اإ�شعافها من 

الكادر الطبي باملركز  قبل 

ال�شح���ي واإعطائها م�شاًل 

م�ش���اداً ل�ش���ّم الثعب���ان، 

بعد  امل�شت�شفى  وغ���ادرت 

اأُعطي���ت العالج الالزم  اأن 

وحت�ّشنت حالتها ال�شحية 

الفت���اة  اأن  اإل  متام���ًا، 

تعرّ�ش���ت لل�شع���ة دّب���ور 

ت�شببت بوفاتها.

نجت من لدغة 
ثعبان.. 

فقتلها دبور

لماذا توضع المرايا في المصاعد الكهربائية؟

تو�ش���ع املرايا يف امل�شاعد الكهربائية لأنها تعمل كخدعة لت�شهيل النتظار على م�شتخدمي 

امل�شاعد، و�رشف انتباههم اإىل �شيء اآخر، حتى تتال�شى رهبة املكان املغلق واخلوف منه.

اأي�شًا، املرايا ت�شّكل عاماًل ي�شاعد على الإح�شا�ض باأن املكان اأكرث ات�شاعًا، فال ي�شعر ال�شخ�ض 

بالختناق. 

وتقول الدرا�شات اإن »النا�ض يحبون النظر اإىل اأنف�شهم، وعندما ينظر امل�شتخدم اإىل نف�شه يف 

امل�شعد ي�شعر باأن فرتة انتظاره مترّ ب�رشعة«.


