بيان حكومي ال يزعج أحدًا ..وال ُيرضي الجميع
عُلم �أن بيان احلكومة اجلديدة �سيكون مقت�ضباً ج��داً ،وعلى �شاكلة
تكوينها� ،أي ال يُزعج �أحداً وال ير�ضي اجلميع ،و�سيتم جتاوز الكثري من
التفا�صيل والعُقد؛ بالت�أكيد على بيانات احلكومات ال�سابقة منذ البدء
بتنفيذ اتفاق الطائف ،مع الت�شديد على مكافحة الإره��اب ،والتي تلقى
دعماً دولياً كبرياً.

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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«يبرود» ..الحسم لن يطول

انفجاران إرهابيان في بئر حسن بوجه
الحكومة الجديدة
الوزير بو صعب :محاربة اإلرهاب
تفرض االستقرار في لبنان
ّ
المخفية» في ارتقاء
«القطبة
العالقة المصرية  -الروسية

5

السعودية
و«المستقبل»..
ّ
من التصدي
إلى االحتواء 2

2

موضوع

الغالف

االفتتاحية

ُ ّ
كما تكونون يولى عليكم
يف وقت ح�سم املعنيون املل���ف احلكومي مل�صلحة �إعالن
ت�ش���كيلة �سيا�سية غابت عنها زحلة هذه املرة  ،عاد الهاج�س
الأمني �إىل ال�ص���دارة من بوابة البقاع ،يف ظل املعلومات التي
تناقلته���ا بع�ض و�سائ���ل الإعالم عن �إقام���ة حواجز لعنا�رص
حزبية على مداخل عر�سال من جهة ،ووجود مكثف ملخابرات
�إقليمية داخل املدينة من جه���ة �أخرى ،ف�ض ًال عن انت�شار �أكرث
من خم�سني �ألف نازح �سوري ،من �ضمنهم �أكرث من ثالثني �ألف
م�سلح يف �سهل البقاع املتاخم ملدينة زحلة.
ه���ذه معلومات مل تنفه���ا الأجهزة اللبناني���ة ،ومل تتكتم
عنها؛ يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل خطورة الو�ضع يف البقاع عموم ًا،
وزحل���ة التي ت�شكل اخلا��ص�رة الرخوة ،و�س���ط هجوم منظم
ي�شنه بع�ض ن���واب «� 14آذار» ،مبن فيهم بع�ض نواب املدينة
امل�سيحية التي ت�شكل �صل���ة الو�صل اال�سرتاتيجي وال�سيا�سي
والبقاعي الغربي وال�شمايل على اجلي�ش
بني العا�صمة بريوت
نْ
اللبناين.
ما يزيد من املخاطر الأمنية هو املواقف ال�سيا�سية امللتب�سة
لن���واب املدينة اخلا�ضعة حكم ًا ملب���د�أ التحالف مع التيارات
الأ�صولي���ة و«ال�سلفية» التي ت�شكّل عام���ل البقاء لهم بعيداً
عن ق���راءة التحوالت الإقليمية والدولي���ة التي تفر�ض حكمة
زائ���دة يف التعاطي مع املوا�ضيع احل�سا�س���ة ،يف ظل تنامي
الأ�صولي���ات التكفريي���ة ،واقرتابها ب�شكل خط�ي�ر من املعاقل
امل�سيحية يف البق���اع الأو�سط وخزانه الب�رشي واال�سرتاتيجي
املهدد بال�سقوط يف �أت���ون لعبة الإرهاب املتمركز هناك على
مقرب���ة من اجلبهة ال�سورية من جه���ة ،وعلى �أبواب العا�صمة
ب�ي�روت من جه���ة �أخرى ،فن���واب املدينة الذي���ن طاملا والوا
الأ�صولي���ات التكفريية ودعموها بالق���ول والفعل عرب زيارات
متكررة للمناطق التي ت�شكل م�صدر تع ٍّد على اجلي�ش اللبناين،
ً
ف�ض�ل�ا عن تربير الأعمال الإرهابي���ة التي طاولته والعديد من
اللبنانيني ،بيد �أنهم ما زال���وا حتى ال�ساعة يلتزمون ال�صمت
حي���ال �أي اعت���داء �إرهابي بحجة واهية ،وه���ي االلتزام مببد�أ
التحال���ف الع�ضوي مع «التي���ار الأزرق» ،الذي ي�شهد �سقوط ًا
مد ّوي��� ًا وتراجع��� ًا ملحوظ ًا ت�ؤك���ده الإح�ص���اءات والدرا�سات
مل�صلحة التي���ارات «ال�سلفية» والأ�صولي���ة والتكفريية التي
تهدد الأمن البقاعي بكل ما للكلمة من معنى.
ناهيك ع���ن اخل�شية من تداعيات املع���ارك ال�سورية على
الو�ض���ع يف مدينة زحلة وجوارها يف ظل حقيقة واقعة ،وهي
�أن حما��ص�رة عا�صمة الكثلكة من قب���ل التنظيمات الأ�صولية
باتت �شبه منتهية يف ظل عجز نواب املدينة ومن يقف وراءهم
ع���ن �إبعاد الأخطار عنها بعد �سل�سلة م���ن التجارب بد�أت مع
االعتداءات على منطقة الأ�رشفية يف وقت �سابق ،ومل تنته مع
وقف التنكيل بامل�سيحيني يف ال�شمال وعكار ،مروراً با�ستمرار
حماوالت التعمية على احلقائق و�إطالق قنابل دخانية لتمرير
م�صالح �سيا�سي���ة �آنية ،على غرار التباك���ي على عدم توزير
زحلي بع���د رهن املدينة ملع���راب تارة وبكفي���ا طورا وبيت
الو�سط تكراراً.

�أنطوان احلايك
www.athabat.net

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
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السعودية و«المستقبل»..
ّ
من التصدي إلى االحتواء

«احلكومة ال�سالمية» يف �صورة تذكارية

دخ���ل لبنان مرحل���ة جديدة
بت�شكيل احلكومة ،بطريقة فاج�أت
العديد م���ن املواطنني ،وجعلت
االنتقادات قا�سم��� ًا م�شرتك ًا بني
جمه���ور كل م���ن «امل�ستقب���ل»
و«ح���زب اهلل» ،وامت���دت حتى
جمهور «التي���ار الوطني احلر»،
ولع���ل م���ا ح�ص���ل يف لبن���ان
ق���د يك���ون نتيج���ة طبيعية ملا
يح�ص���ل يف املنطقة من تطورات
مت�سارع���ة ،و�أهمها م���ا يح�صل
على ال�صعيد الإقليمي من توجّ ه
لت�سويات قد ال تكون قد ن�ضجت
ب�شكل كام���ل بعد ،ولكن هياكلها
ب���د�أت تتح��ض�ر ،خ�صو�ص ًا على
�صعيد ا�ستدراك اململكة العربية
ال�سعودي���ة نف�سه���ا ،و�إدراكه���ا
حتمية االنخ���راط الإيجابي يف
الت�سوية الإقليمية ،التي �ست�ؤدي
حتم ًا �إىل «حتالف دويل و�إقليمي
�ضد الإرهاب».
كيف ح�صل كل ذلك؟
بدءاً من الع���ام  ،2007بد�أت
مراكز التفكري الأمريكية تتحدث
ع���ن تغ�ّي�رّ يف اال�سرتاتيجي���ة
الأمريكية يف «احلرب العاملية
عل���ى الإره���اب» ،ال�سيما بعد
ف�شل ال�سيا�س���ات الأمريكية يف
الع���راق ،ورغبة �أمريكية �شديدة
يف اخل���روج م���ن امل�ستنقعني
العراقي والأفغاين ،وبد�أ احلديث
عن مقاربة خمتلف���ة ملواجهة
«التط���رف الإ�سالم���ي» ،وذلك
باعتم���اد �سيا�س���ة االحت���واء
 ،containmentبــــــ���ل
املواجهة ،و�أن���ه من الأف�ضل �أن
يتم االحتواء عرب قوى �إ�سالمية
�أخرى «معتدلة» ت�سيطر عليه،
وقد ت�ص���ل �إىل الق�ض���اء عليه

نهائي���اً ..ومبا �أن هذه العنا�رص
املتطرف���ة موج���ودة يف �أماكن
جغرافي���ة منت��ش�رة يف �أنحاء
العامل ،ال بد من اعتماد �سيا�سة
التجميع� ،أي ال�سماح للعنا�رص
الإرهابية املتطرف���ة بالتجمع
يف البل���دان العربي���ة ،متهيداً
الحتوائها والق�ضاء عليها ،وهو
ما ح�ص���ل يف ليبي���ا و�سورية
بال���ذات ،الت���ي �شه���دت تدفق ًا
غري م�سبوق تاريخي ًا للعنا�رص
«اجلهادي���ة» من كاف���ة �أرجاء
العامل.
حتق���ق النج���اح يف اجل���زء
مت ت�أمني
الأول من امل�شـ���روع ،و ّ
ج��س�ر ج���وي مفت���وح وجتميع
«اجلهادي�ي�ن» يف �ساحة واحدة
متهي���داً الحتوائهم ث���م الق�ضاء
عليهم ،بينما مل ي�ستطع «الإ�سالم
ال�سيا�سي»  -املتمثل بـ«الإخوان
امل�سلمني» بقيادة قطر وتركيا -
�أن يفي باجل���زء املتعلق به من
االتفاق ،وذلك ب�أن يحقق �سيطرة
تامّة عل���ى الأر�ض ،وعلى احلكم
يف البلدان التي �شهدت تغيريات
ثورية ،ت ؤ�هّل���ه لعملية االحتواء
ث���م الق�ض���اء عل���ى العنا��ص�ر
املتطرف���ة يف جمتمعاته .وهكذا
بات الغ���رب اليوم �أم���ام م�أزق
مت جتميع العنا�رص
حقيقي ،فقد ّ
الإرهابي���ة يف منطق���ة جغرافية
حماذي���ة لأوروبا ،الت���ي تعي�ش
قلق ًا كبرياً من عودتهم �أو �إمكانية
تغلغلهم لديها ،وباتت امل�شكلة:
مَ ن �سيقوم بتحقيق اجلزء الثاين
من امل�رشوع� ،أي الق�ضاء على هذا
الإرهاب التكف�ي�ري ،بعدما ف�شل
«الإ�سالم ال�سيا�س���ي الإخواين»
يف الوف���اء بوع���وده ،و�سق���ط

م�رشوعه الإمرباط���وري املدعوم
من الغرب يف املنطقة ككل؟
بعد الو�صول �إىل هذا امل�أزق،
حاولت �إي���ران �أن تدفع �أردوغان
لأن يلتف على �سيا�سته ال�سورية
ويتعهد باال�ستمرار بالقيام بهذا
ال���دور بالتعاون مع ب�شار الأ�سد،
و�أن يحك���م الأتراك العامل ال�سُّ ني
حت���ت م�سم���ى ه���ذه «الوظيفة
الدولي���ة» ،لكن �أردوغ���ان كان
�أعجز من �أن يلتف على �سيا�سته

المرحلة المقبلة
تبدأ بتفاهمات
سعودية-إيرانية
ستترجم في لبنان
والبحرين واليمن..
والعراق وسورية

ال�سوري���ة التي ح���رق فيها كل
اجل�س���ور وكل �إمكاني���ة للعودة
عنها ،علم ًا �أن الرتاجع قد يكلّفه
م�ستقبله ال�سيا�سي يف الداخل.
�أم���ام ه���ذا الواق���ع ،كان���ت
ال�سعودية �أم���ام خيارين :القبول
باملهم���ة وحكم العامل الإ�سالمي
بال�رشاك���ة مع �إي���ران� ،أو اعتماد
�سيا�س���ة الرف����ض والت�ص���دّي

للتوجهات الأمريكية ،والتي كان
من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل تغيريات
داخل اململكة نف�سها ،وقد اختارت
ال�سعودي���ة  -كما يبدو  -اخليار
العقالين الأن�س���ب� ،أي امل�ساهمة
يف االحتواء ،متهي���داً النخراطها
يف املرحلة الثانية التي �ست�أتي
بع���د الت�سوي���ة :امل�شارك���ة يف
احلملة الدولية على الإرهاب.
م���ن هن���ا ،و�إن �ص��� ّح ه���ذا
الت�صور� ،ستكون املرحلة املقبلة
�إقليمي ًا هي مرحلة بدء تفاهمات
�سعودي���ة � -إيراني���ة� ،سترتجم
نف�سه���ا يف �ساحات ع���دة ،منها
لبن���ان والبحري���ن واليمن ،على
�أن متت���د �إىل الع���راق و�سوري���ة
يف مرحلة الحق���ة؛ حني ين�ضج
التفاهم الرو�سي  -الأمريكي.
�أما يف لبنان ف�ستكون مرحلة
قيام «تيار امل�ستقبل» باحتواء
العنا��ص�ر التكفريي���ة املتطرفة،
وحماربتها يف بيئته ويف لبنان
ب�ش���كل ع���ام ،ولـ«امل�ستقب���ل»
م�صلح���ة مزدوَج���ة يف ذل���ك:
التخل�ص من العنا��ص�ر الهدّامة
الت���ي ل���ن تتوان���ى ع���ن تكفري
«امل�ستقبلي�ي�ن» قب���ل غريهم،
واحل��� ّد م���ن نفوذه���ا يف بيئته
على �أبواب االنتخابات النيابية،
والثاني���ة �أن يُظه���ر نف�سه قادراً
على ال�سيطرة الفعلية وتخلي�ص
اللبناني�ي�ن م���ن ه���ذه الأخطار
الأمني���ة ،و�إع���ادة تكري�س نف�سه
�ضمن معادلة «االعتدال ال�سُّ ني»
ال���ذي دف���ع اللبناني���ون �أثمان ًا
باهظة نتيجة �إق�صائه عن احلكم
بالطريقة التي ح�صلت �سابقاً.

د .ليلى نقوال الرحباين

www.athabat.net
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همسات

حكومة مكافحة اإلرهاب «السالمية»
أسقطت السياسات الحريرية

| حضور َ
مسبق

م���ا �أن ا�ستقرّت ت�شكيلة حكومة
الرئي�س متام �س�ل�ام على �أ�سمائها،
حت���ى ��ض�رب كث�ي�رون �أخما�سهم
ب�أ�سدا�سه���م ،حماول�ي�ن ا�ستك�شاف
التوازنات الطارئ���ة على احلكومة
اجلدي���دة ،لتحديد م���ن هو اخلا�رس
والراب���ح م���ن ط���ريف اخل�ص���ام
الداخلي امل�ستعر منذ �سنوات عدة،
خ�صو�ص��� ًا �أن ما جرى التو�صل �إليه
على ال�صعي���د احلكوم���ي يرجعه
كثريون �إىل «املناخ���ات» الدولية
والإقليمي���ة التي فعل���ت فعلها يف
دف���ع الأطراف اللبناني���ة للو�صول
�إىل هذه الت�سوي���ة ال�سيا�سية التي
جتمع القوى الأ�سا�سية يف البلد يف
حكومة واح���دة ،انتظاراً ال�ستحقاق
انتخابات رئا�سة اجلمهورية ،الباقي
يف مهب رياح الداخل واخلارج.
والواق���ع �أن النقا�شات يف هذه
امل�س�أل���ة �سبق���ت ورافق���ت وتلت
الت�شكي���ل احلكومي ،و�سجلت وقوع
خ�سائ���ر فادحة لأط���راف قوى 14
�آذار ،خ�صو�ص��� ًا للتيار الأقوى فيها
«امل�ستقب���ل» ،ومل يك���ن اعتكاف
حزب «الق���وات» عن امل�شاركة يف
احلكومة �إال �أحد وجوه التعبري عن
هذه اخل�سائر.
معنوياً ،خ�رس «تيار امل�ستقبل»
برتاجع���ه وحلفاءه ،ع���ن موقفهم
ال�ص���ادح بال�صوت الع���ايل ب�أنهم
لن ي�شاركوا يف حكومة مع «حزب
اهلل» ما مل ي�سحب احلزب مقاتليه
م���ن �سورية ..كم���ا تراجع���وا عن
مطالبتهم بحكوم���ة حيادية حيناً،
وغري �سيا�سية حين ًا �آخر ،و�أمر واقع
يف حني ثالث.
�سيا�سياً ،دخول متام �سالم نادي
ر�ؤ�ساء احلكومات من بابه الوا�سع،
خ�سارة بكل املع���اين لـ«احلريرية
ال�سيا�سي���ة» ،مبا يعني���ه ا�ستبعاد
رموز «تيار امل�ستقبل» عن رئا�سة
احلكوم���ة ،واال�ستعا�ض���ة عنه���م
بحلفاء �سبق لآل احلريري �أن �أقفلوا
لهم بيوتهم ال�سيا�سي���ة ،خ�صو�ص ًا
يف ب�ي�روت ،التي ت�شك���و الطارئني
عليه���ا الذي���ن ينتزع���ون متثيلها،
و«امل�ستقب���ل» مل يُ�ش���فَ بعد من
جرح تكلي���ف «حليف���ه» ال�سابق
جنيب ميقاتي ،ومل َ
ين�س اللبنانيون
«ي���وم الغ�ض���ب» ال���ذي �أطلق���ه
«امل�ستقبل» يف وجه ميقاتي.
يف الإدارة ،وحت���ت �شع���ار
«امل���داورة» ،ا�ستعاد الرئي�س نبيه
ب���ري وزارة املال من «امل�ستقبل»،
التي ا�ستطاع���ت «مونة» الرئي�س
رفي���ق احلريري انتزاعه���ا منه منذ
ع�رشين �سنة ،وبذل���ك ا�ستعاد بري

| صراع «األجنحة»

لوحظ �أن نحو ع�رشين وزي���راً من �أ�صل  24كانوا
يف الق�رص اجلمهوري قبل �إع�ل�ان والدة احلكومة ،ما
يعني �أنهم �أُبلغ���وا �صبيحة يوم ال�سبت بالتوجه �إىل
بعبدا واملكوث يف �صالوناته �إىل حني �إذاعة الأ�سماء
و�أخذ ال�صورة.

تب� نّّي� �أن التغي�ير املتك��رر ال�س��م مر�ش��ح «تي��ار
امل�ستقب��ل» حلقيب��ة الداخلية ناجم ع��ن �رصاع ثالثة
�أجنح��ة ،بحي��ث ق��ال �أحم��د احلري��ري« :لن نقب��ل �إال
بريف��ي وزي��راً للداخلية» ،فيما النائ��ب نهاد امل�شنوق
م��ن ح�ص��ة ال�سني��ورة ،يف وقت وظّ ��ف الرئي���س �سعد
احلري��ري ا�ستقب��ال املل��ك عب��د اهلل ل��ه بجع��ل القرار
الأخري والفا�صل له.

| انتقادّ ..
ورد

• انتق���د م�س�ؤول���ون يف ق���وى � 8آذار الإط�ل�االت
الإعالمي���ة والأ�سل���وب النافر لرئي����س حزب �صغري،
وانتقاده ال�ل�اذع �أداء الفريق بعد قبول���ه الت�شكيلة
احلكوم���ة «ال�سالمي���ة» ،وقال �أحده���م« :يفرجينا
حجمو ع الأر�ض قبل ما يحكي».
• �سخ���ر وزي���ر �سي���ادي �سابق م���ن كالم وزير
عادي �سابق يف مقابل���ة تلفزيونية م�ؤخراً عن كالم
طال���ه ،فيه ذم وحتقري له عندما ق���ال« :لي�ش � 8آذار
بيكبّوا وزراءه���م و�ضباطهم وال ي�س�ألون عنهم ،بينما
احلريري يحرتم �أ�صدقاءه» ،وقال «م�ش عيب يحكي
بهالطريقة»؟

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً اجلل�سة الأوىل حلكومة الرئي�س متام �سالم يف بعبدا

«التوقيع الإلزام���ي الثالث» على
كل معامالت الدولة.
يف الع�سك���رة ،ح���اول «تي���ار
امل�ستقب���ل» املوازن���ة بني «حزب
اهلل» و�س�ل�اح املقاوم���ة من جهة،
وبني القوى التكفريية التي دعمها
«التي���ار» �سابق���اً ،للقول بوجوب

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

اخلال����ص من الطرفني مع���اً ..هذه
اخلطة �سقطت �سقوط ًا مريعاً ،لي�س
فق���ط لأن «حزب اهلل» �أقوى من �أن
تلغيه احل�سابات الداخلية ،بل لأن
املرحل���ة القائمة ت�شهد حالة رعب
م���ن القوى التكفريي���ة تع ّم العامل
ب�أكمله ،ويف مقدمه���ا الدول التي
دعمت وموّلت و�سلّحت هذه القوى
التي متار����س الإرهاب يف �أكرث من

بلد ،وهذا م���ا دفع رئي�س احلكومة
رئي�سيي
نْ
هدفي
اجلديد �إىل و�ض���ع نْ
حلكومت���ه« :مواجه���ة الإره���اب،
وتنفيذ اال�ستحقاقات الد�ستورية»،
وق���د تب��� ّو�أ «ح���زب اهلل» مكانه
املتق���دم يف حمارب���ة الإرهابيني
الذي���ن ي�شوّه���ون �ص���ورة الإ�سالم
وامل�سلمني.
وكم���ا تراج���ع يف ال�سابق كل
من اتخذ موقف��� ًا �سلبي ًا من احلزب
واملقاومة قبل التحرير عن موقفه،
و�أخ���ذ ي�شي���د تزلف��� ًا باملقاومة،
�سيك���ون قريب��� ًا ذلك الي���وم الذي
يقف فيه املع���ادون «حلزب اهلل»
ي�ستجدونه لأن يكمل ما بد�أه على
املناط���ق احلدودية م���ع �سورية،
حماية للبنان واللبنانيني ..وهكذا،
ينقل���ب االبت���زاز احلري���ري على
�صاحبه ،وها ه���و «ال�شيخ �سعد»
يترب�أ من «القاعدة» و�أخواتها ،ولو
على قاعدة «مرغم �أخوك.»...
هذا املعط���ى اجلدي���د �سيكون
عام�ل�اً م�ضاف ًا �إىل حاج���ة لبنان
�إىل املقاوم���ة و�سالحه���ا حلماية
�أر�ض لبنان وثرواته مياه ًا ونفطاً،
بانتظ���ار �أن تتمك���ن الدول���ة من
ت�سليح اجلي����ش وم�ضاعفة عديده
لي�صبح ق���ادراً على مواجهة جي�ش
العدو «الإ�رسائيلي».
يف االقت�صاد ،ال بد من ت�سجيل
�أن «احلريري���ة» ه���ي م�شـ���روع
ا�ستثم���ارات اقت�صادي���ة ،رمزه���ا
«�سوليدير»� ،أما ال�سيا�سة فت�أتيها
من خ�ل�ال تقاطعاتها اال�ستثمارية
واملالي���ة ،وجناح العم���اد مي�شال

عون ب�إبقاء حقيبة وزارة «النفط»
مع كتلته ،هي خ�سارة كبرية ت�ضاف
�إىل م�سل�سل اخل�سائر احلريرية.
�أما جلهة احلقائ���ب ،ف�إن حزب
�أمني اجلميل �أكمل منهجه التاريخي
يف وراثة الأقارب والأ�صحاب ،ونال
ح�صت���ه وح�ص���ة «الق���وات» يف
احلكومة ،رغ���م �إ�رصاره الدائم على
التمايز عن حتالف � 14آذار يف �أكرث
املحطات الهامة ،يف حني «تورّط»
امل�ستقبليون بوزارات �ستكون حجة
عليهم ولي�ست قوة لهم ،لأن �إرهاب
التكفريي�ي�ن م�ستم���ر ومكافحتهم
تت�صاع���د ،ولوزارت���ي الداخلي���ة
والع���دل (واالت�ص���االت التي نالها
بطر����س حرب) موق���ع ال�صدارة يف
هذه احل���رب املعلنة على الإرهاب،
يف ظ���ل و�ضع الرجل غري املنا�سب
يف امل���كان غري املنا�س���ب ،ووزراء
«امل�ستقبل» يف هذه املواقع �أمام
خياري���ن �أحالهما مُ ر� :إما اال�شتباك
مع الق���وى التكفريي���ة واملدافعني
عنها ،و�إم���ا �إعالن الف�شل والإفال�س
ال�سيا�س���ي �أم���ام اللبناني�ي�ن ،من
دون �أن نن�س���ى التملم���ل البريوتي
من ح�رص متثي���ل م�سيحيي بريوت
بالنائب�ي�ن فرع���ون ودوفري���ج،
لرمزيتهم���ا يف «جمعي���ة حت�سني
ن�سل اجلواد العربي» ،التي لو كان
لبلدية بريوت �صوت الرتفع مطالب ًا
ب�أم�ل�اك البلدية يف �أر����ض �سباق
اخلي���ل ،والت���ي ت�ستغلها اجلمعية
مل�صاحلها اخلا�صة.

عدنان ال�ساحلي

| شبطيني ..والعمالء

بعدم��ا عُ يّن��ت القا�ضي��ة �ألي���س �شبطين��ي وزي��رة
للمهجرين ،ما يزال ال�س�ؤال الأبرز :هل �سيتم ا�ستكمال
حماكم��ة العمالء الذين �سبق لها �أن وافقت على �إخالء
�سبيلهم قبل �سنة ونيّف ،خ�صو�ص ًا �أن �إخالء �سبيلهم ال
يعني �إقف��ال امللفّ  ،كما �أنّه يعني �أنّ ه�ؤالء ال يزالون
مطلوبني للعدالة حتّى �صدور احلكم املربم؟

| دعاوى سياسية ..ونفطية

بلغ عدد الدعاوى املقامة من زعيم �سيا�سي على
تاجر م�شتقات نفطية كان مقرّب��� ًا منه� ،أربع دعاوى
مبو�ض���وع واحد ،هو االحتيال و�إ�ساءة الأمانة ،وجرى
تق�سيمها على �أربع دعاوى بهدف الت�ضخيم ،علم ًا �أ ّن
واح���دة منها مقدّمة مبا�رشة م���ن الزعيم ال�سيا�سي،
والبقيّة ُقدّمت من نا ٍد ريا�ضي موالٍ للزعيم.

| خالف حول ّ
سيدة

ف��ّسررّ مراقب��ون عملي��ة املقا�ض��اة احلا�صل��ة من
�شخ�صي��ة �سيا�سية جت��اه رجل �أعم��ال كان من فريق
عمله اخلا�ص ،على �أنّ ظاهره احتيال ،وباطنه خالف
عل��ى �سيّدة تعم��ل يف املج��ال التلفزي��وين ،وتقا�ضت
مبلغ�� ًا خيالي�� ًا ف��اق امللي��ون دوالر �أمريك��ي لق��اء
ت�صويرها دعاية مل�سحوق غ�سيل.

| «أمير» طرابلس وعكار

ال�شي���خ ح�سام ال�صباغ �أح���د �أخطر قادة القاعدة
يف طرابل����س وال�شمال ،خمتفٍ من���ذ �أ�سابيع طويلة،
وبح�س���ب الت�رسيبات من مقربني من���ه ،ف�إن ال�صباغ
ي�ستعد لإعالنه �أمرياً على منطقة طرابل�س وعكار.

| فهم خاطئ

اعترب �أحد قادة املحور املعادي ل�سورية يف لبنان،
�أن �سب��ب تلوي��ح الإدارة الأمريكي��ة جم��دداً بالورق��ة
الع�سكري��ة �ض��د �سوري��ة كما ج��رى فهم��ه ،ناجم عن
قناعة �أمريكية بخروج م�رص من القب�ضة الأمريكية.
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األعراب لن ينجحوا في تحقيق «سفر أشعيا -التلمودي» في سورية
بعد النهاي���ة التعي�سة لريا�ض الأ�سعد،
ه���وذا انقالب جدي���د ينفذ يف م���ا ي�سمى
«اجلي�ش احلر» ،فيتم �إق�صاء �سليم �إدري�س
ويع�َّي�نَّ مكانه عب���د الإله الب�ش�ي�ر رئي�س ًا
لأركان اجلي�ش املذكور.
املعلومات الواردة من ا�سطنبول �أ�شارت
�إىل �أن الأ�سعد حاول �أن ينتحر جراء نهايته
البائ�سة لكنه �أُنقذ يف اللحظات الأخرية.
�إدري����س الذي ب���د أ� �سريت���ه يف وحول
اخليان���ة الوطنية بعدم���ا قب�ض املاليني
اخل�رضاء من الدوح���ة ،ا�ستُبدل مبن�شق عن
جي�ش���ه ووطنه ه���و الب�ش�ي�ر ،حيث ت�شري
املعلوم���ات �إىل عالق���ات ين�سجها الرجل
مع املخابرات «الإ�رسائيلية» وال�سعودية،
لكن ال�س����ؤل هنا :ه���ل �سي�ستطيع العميل
اجلديد �إنقاذ ما ميكن م���ن فلول «احلر»؟
وه���ل �سيتمكن من ال�صمود �أمام اجلماعات
التكفريي���ة م���ن «داع����ش» و«الن�رصة»
وغريه���ا م���ن الت�سميات الت���ي تتوالد من
بع�ضه���ا البع����ض كالفطر ،لتعي���ث خراب ًا
وف�ساداً يف بالد الأمويني؟
ل���ن نذهب هن���ا يف ��س�رد الوقائع �أو
التحلي�ل�ات ،لكن نطرح خال�ص���ة واحدة،
وه���ي �أن كل املجموع���ات امل�سلح���ة يف
�سورية وامتداداً �إىل العراق ولبنان ..وحتى
�إىل ب�ل�اد النيل ،من حيث ال تدري �أو تدري،
لكن مموليها ورعاتها بالت�أكيد يدرون ،كلها
تن ّفذ و�صايا تاريخية للعقلية ال�صهيونية
والتلمودية ،فقبل نحو مئة عام يقول زئيف
جابوتن�سك���ي �إن «اليهود �سيكونون ملوك
ال��ش�رق الأو�سط» ،وبنظ���رة بعيدة املدى
يقول الكاتب «الي�ساري» �إ�سحاق دويت�رش:

رئي�س وزراء العدو ي�صافح �أحد «املعار�ضني ال�سوريني» يف م�ست�شفى ع�سكري يف اجلوالن املحتل (�أ.ف.ب).

«عبقرية اليهودي تكمن يف �أن ن�صف عقله
يف املا�ضي ،ون�صفه الآخر يف امل�ستقبل».
هكذا �إذن ينفذ �أكرث من � 120ألف م�سلح
�أجنبي وعربي كما يق��� ّدر م�صدر من هيئة
الأركان العامة للقوات امل�سلحة الرو�سية،
مهمة خراب �سورية.
هذه اجلماعات امل�سلحة التكفريية
متت �إىل اال�سالم
ت�أتي بكل بدعها التي ال ّ
ب�صلة من قريب �أو بعيد ،وبالعودة �إىل
التلمود البابلي ،جتد �أنهم فع ًال ينفذون

تو�صيات «�أنبي����اء» ال�صهيونية ،ففي
�سفر ا�شعي����ا يف الإ�صح����اح الثالث -
البن����د الرابع ،جاء« :واجع����ل �صبيان ًا
ر�ؤ�ساء لهم و�أطف����ا ًال تت�سلط عليهم»..
فه����ل الحظت����م كيف يوجه����ون الورود
والرباعم على القتل والذبح؟
كم����ا« :يتمرد ال�صب����ي على ال�شيخ
والدنئ على ال�رشيف» ..فهل �أقذر من �أن
ي�صبح تاجر خمدرات زعيم ًا يف ائتالف
املعار�ضات؟

ويف �سف���ر �أ�شعيا ثم���ة اعتقاد بخراب
دم�ش���ق ،حيث ج���اء يف الإ�صحاح ال�سابع
البند الثامن« :الآن ر�أ�س ارام دم�شق ،ور�أ�س
دم�شق ر�صني ،ويف مدة ينك�رس ر�أ�س افرامي
حتى ال يكون �شعب ًا».
ور�أ�س افرامي هو ال�سامرة ،ليو�ضح يف
ال�سفر العا�رش بالق���ول�« :ألي�ست ال�سامرة
مثل دم�شق»؟
ويف الإ�صح���اح ال�سابع ع�رش يقول
يف ال�سفر الأول« :وهي من جهة دم�شق،
ه���وذا دم�شق تزال من بني املدن وتكون
رجمة ردم».
ولي�أتي يف ال�سفر الثاين« :مدن عراعري
مرتوك���ة تكون للقطعان فرتي�ض ولي�س من
يخاف»..
�إىل �أن يق���ول يف ال�سف���ر ال�سابع« :يف
ذل���ك اليوم يلتف���ت الإن�س���ان �إىل �صانعه
وتنظر عيناه �إىل قدو�س �إ�رسائيل».
بعد هذا هل لن���ا �أن ن�س�أل :ملاذا ه�ؤالء
الأعراب ،وخ�صو�ص��� ًا العائلة املالكة على
جند واحلجاز التي يقال الكثري عن �أ�صولها
وف�صوله���ا ،ملاذا هذا االن�رشاح والب�سط يف
تخريب العامل العرب���ي؟ وماذا بعد العامل
العربي؟ وملاذا ه���ذه العدوانية املتوح�شة
�ضد �سورية؟
امللك الأردين ابن الربيطانية انطوانيت
التي �س ّماها �أب���وه الراحل منى ،كيف كان
يغم����ض عينيه وه���و الذي يق���ود مملكة
ذات دور وظيفي ولي����س دولة ،عن �إخوانه
امل�سلم�ي�ن يف �إربد وهم ين�سقون لوجت�سي ًا
وميداين ًا مع �إخوانه يف درعا وما بعد درعا
منذ نحو �سنتني ..وملاذا؟

حبذا ل���و �أن الأعراب وق���د قال عنهم
الق���ر�آن املب���ارك ما ق���ال ،يتمعنون يف
عمق م���ا قاله التلمود والت���وراة ،لعلهم
كانوا ي�شعرون ببع�ض اخلجل ،لكن «من
يهن ي�سهل اله���وان عليه ،ما جلرح مبيت
�إيالم».
ً
رمب���ا كان جي���دا يف ه���ذا املجال �أن
نتذكر ق���و ًال خلالد م�شع���ل ذات يوم من
حك���م الأي���ام الأوىل ملحم���د مر�سي �أنه
�سيحكم غ���زة من م��ص�ر ..وهنا �رضوري
لفت نظ���ره �إىل الإ�صح���اح التا�سع ع�رش
يف �سف���ر �أ�شعيا ،وم���ا �إذا كان من حمدي
قطر املنبوذ ْين ومن جاء بعدهما ينفذون
«واهيج م�رصيني على م�رصيني فيحارب
كل واح���د �أخاه وكل واحد �صاحبه مدينة
مدين���ة ومملك���ة مملك���ة»� ،إىل �أن يقول
«وتكون �أر�ض يهوذا رعب ًا مل�رص ..يف ذلك
اليوم يكون لإ�رسائيل ثلثا م�رص.»..
ه�ؤالء الأع���راب لن يك���ون لهم يوم ًا
م���ا يريدون ،كم���ا فعل���وا يف «فا�س»1
و«فا����س ،»2ولن تتك���رر جتربة اجتياح
لبنان عام  ،1982حيث ر�أينا دبابات حتمل
جنمة داود تختال يف �شوارع بريوت ،وهي
بالت�أكي���د لن تختال يف �ش���وارع دم�شق
وال بغ���داد وال القاهرة ،فق���د �سبق لفتية
�آمنوا بربه���م وبعروبته���م �أن هزموا هذا
العدو يف بريوت ،وظلوا يالحقونهم حتى
«اخلط الأزرق» الآن ،وقد كان ذلك بف�ضل
الدع���م القوي املبا�رش من دم�شق الفيحاء
والعروبة ..دم�شق حافظ وب�شار الأ�سد..

�أحمد زين الدين

قطيعة مع تركيا ..ومعاقبة «إدريس» ّ
لتقربه من قطر

السعوديون يسعون لنقل قيادة أركان المسلحين إلى األردن
�أنقرة  -الثبات
ي�ستمر التجاذب ال�سعودي ـ القطري على
حاله يف ما خ�ص امللف ال�سوري ،وا�ستمرار �سعي
اجلانبني �إىل �إثبات وجودهما وت�أثريهما على
اجلماعات ال�سورية امل�سلحة ،ما �أدى �إىل ن�شوء
ف�صل بني امل�سلحني يف ال�شمال واجلنوب على
خلفية الوالء لإحدى هاتني الدولتني.
وقد �أدى هذا التجاذب �إىل انق�سامات وا�سعة بني
�صفوف امل�سلحني ،بعد �أن عمد الطرفني �إىل عملية
املوحد،
«ت�صفية ح�سابات» وا�سعة ل�ضمان الوالء
َّ
و�إفهام من يعنيهم الأمر �أن ازدواجية الوالء ممنوعة،
وكان �أول من دفع ثمن التطورات اجلديدة هو قائد
ما ت�سمى «هيئة الأرك��ان» العميد املن�شق �سليم
�إدري�س ،الذي «�صفّاه» ال�سعوديون �سيا�سي ًا على
خلفية ات�صاالته مع القطريني ،وحماولته التقرب
من الدوحة.
وب�إق�صاء �إدري�س يكون ال�سعوديون قد قاربوا
على اخلروج من ال�شمال ال�سوري ،با�ستثناء التحالف

الذي يقوده جمال معروف؛ �آخر من �صمد �أمام املد
القطري ومد «اجلبهة الإ�سالمية» يف ال�شمال،
ولعبت عدة عوامل دورها يف اخلروج ال�سعودي
من ال�شمال� ،أبرزها اخلالف مع تركيا حول امللف
امل�رصي ،وقيام �أنقرة ب�إقفال مكاتب اال�ستخبارات
ال�سعودية يف تركيا و«ط��رد» رجلها الآخ��ر يف
تركيا ،وه��و نائب لبناين يعمل مع املعار�ضة
ال�سورية ،وقد �أدت هذه التطورات �إىل وقف الدعم
ال�سعودي الع�سكري ب�شكل كامل من تركيا ،مع بقاء
الدعم املايل املحدود لبع�ض الفرقاء ل�رشاء ال�سالح
من الداخل ودفع الرواتب ،وهو دعم يتعر�ض بدوره
مل�ضايقات تركية.
وتُعترب �إقالة �إدري�س رد فعل �سعودي ًا عنيف ًا حيال
ال�ضغوط الأمريكية  -القطرية التي ح�صلت جلرّ
املعار�ضني �إىل م�ؤمتر «جنيف ،»2وقد جرت هذه
اخلطوة رغم التحذير الأمريكي املبا�رش للجماعات
امل�سلحة ،وربط وا�شنطن م�ساعداتها بالإبقاء عليه
يف رئا�سة الأرك��ان ،كما �رصح العقيد قا�سم �سعد
الدين؛ �أحد زعماء الف�صائل امل�سلحة ،علن ًا.

م�صادر �سورية معار�ضة تقول �إن ال�سعوديني
اتخذوا قراراً نهائي ًا بالرتكيز على اجلبهة اجلنوبية،
ل�سهولة حتركهم من الأردن ،مقارنة بو�ضعهم يف
تركيا ،وت�شري امل�صادر �إىل �أن تعيني عبد الإله
الب�شري يف من�صب �إدري�س يهدف �إىل نقل القيادة
�إىل اجلنوب ،وحماولة �إحداث خرق نوعي على هذه
اجلبهة من �أجل �إثبات وجودها وتعوي�ض خ�سائرها
يف ال�شمال واجلنوب والو�سط .وت�شري امل�صادر
�إىل قرار �سعودي �أُبلغ �إىل املعار�ضني بتزويدهم
ب�أ�سلحة نوعية ،منها �صواريخ حتمل على الكتف
م�ضادة للطائرات ،و�أخرى م�ضادة للدبابات ،غري
�أن املعار�ض قال �إن هذه الوعود بقيت يف �إطار
الوعد الذي مل ينفذ بعد ،م�شرياً �إىل ت�شدد �أردين بد�أ
يظهر يف الآونة الأخرية حيال حترك املجموعات
امل�سلحة على احلدود بني البلدين ،مبدي ًا تخوفه
من �ضغوط �أمريكية على ال�سعوديني للتقليل من
هذه امل�ساعدات ،خ�صو�ص ًا �أن الرئي�س الأمريكي
ب��اراك �أوباما �سيزور ال�سعودية يف �آذار املقبل،
وهو و�إن كان يريد ترطيب الأجواء مع ال�سعودية،

�إال �أنه يرف�ض خروج الأمور عن ال�سيطرة الأمريكية
وو�ضعها يف ي��د ال�سعوديني ال��ذي��ن يتحركون
«عاطفي ًا �أكرث منهم عقالني ًا».
غري �أن امل�صدر نف�سه يرى �أن ثمة �إمكانية
لتحقيق بع�ض من هذه الوعود ،خ�صو�ص ًا يف ما
يتعلق بال�صواريخ امل�ضادة للدبابات التي ال
تخيف الأمريكيني بقدر ال�صواريخ امل�ضادة للطائرة
و�إمكانية ت�رسبها �إىل جماعات خارجة عن ال�سيطرة
قد ت�ستعملها �ضد �أهداف غربية ،وي�شري امل�صدر �إىل
�أن الطرفني (ال�سعودية والواليات املتحدة) يرغبان
بك�رس التقدم الذي يحرزه اجلي�ش ال�سوري قبل �أي
خطوة تفاو�ضية جديدة.
وكانت ال�سعودية قد توقفت عن مد �إدري�س
بال�سالح منذ � 3أ�شهر ،و�سط معلومات عن نيتها
الدفع باجتاه نقل قيادة الأرك��ان من تركيا �إىل
الأردن ،رغم عدم احلما�سة الأردنية لهذه اخلطوة،
ورغ��م �صعوبة تنفيذ ه��ذا ال��ق��رار ب�سبب جتذر
امل�سلحني يف تركيا وحرية احلركة التي يتمتعون
بها هناك مقارنة بالأردن.
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أسرار «الماجد»
توصل
قد َ َ
إلى قتلة الحريري

الخناق يضيق على المسلحين

«يبرود» ..الحسم لن يطول
ت�ستعد �سورية حلدث االنتخابات
الرئا�سي���ة يف �صيف العام اجلاري،
ولذل���ك تعم���د احلكوم���ة ال�سورية
�إىل تهيئ���ة امل�رسح ليك���ون جاهزاً
على جمي���ع الأ�صع���دة؛ ال�سيا�سية
والع�سكري���ة واالقت�صادي���ة� ،إ�ضافة
ُلح���ة
�إىل الأو�ض���اع احلياتي���ة امل ّ
والأ�سا�سية ،حيث تب���دو الأمور يف
نواح مهمة يف حت�سني م�ضطرد ،رغم
ٍ
الظروف القاهرة وال�صعبة التي متر
بها البالد ،وم���ن املالحظ �أن الأداء
ارتق���ى بامل�س�ؤولي���ة الوطنية �إىل
م�ستوي���ات مل تكن كذلك قبل الأزمة
الراهنة ،واملر�شحة لأن تطول كثرياً.
لكن ورغم ذلك ،فامل�س�ؤولون يف
دم�شق ين�رصفون �إىل متابعة عملهم،
وبجه���د الف���ت ،وم���ا امل�صاحلات
والت�سوي���ات التي حدثت م�ؤخراً يف
ريف دم�شق �سوى ثمرة لهذه اجلهود
امل�ضني���ة ،بع���د �أ�شه���ر طويلة من
العمل الد�ؤوب.
كذلك ف����إن القي���ادة يف دم�شق
منهمك���ة ب�شكل متوا�ص���ل ملتابعة
الأم���ور عل���ى �صع���د ع���دة� ،ضمن
خطط بع�ضه���ا بعيد ع���ن الإعالم
و�ضغ���ط الوق���ت ،لي����س �أهمها ما
يجري عل���ى احل���دود الأردنية يف
منطق���ة درع���ا ،حي���ث املعلومات
تفيد بالتح�ض�ي�ر ملعركة ع�سكرية

يخطط لها
من احل���دود اجلنوبي���ة َّ
م���ن الأردن ب�إ��ش�راف املخاب���رات
املركزية الأمريكية و«الإ�رسائيلية»
وال�سعودية ،بد�أت ب�شق طريق مع ّبد
مل���رور عرب���ات ومدرع���ات ،وذلك
يف حماولة لتك���رار جتربة معركة
الغوطة يف ت�رشين الثاين من العام
املا�ض���ي ،والتي �ش���ارك فيها �آالف
املقاتل�ي�ن ،انتهت �إىل مقتل ن�صفهم
وهروب الباقني.
ُي���راد من ه���ذه املعرك���ة � -إن
ح�صلت  -التوغل �إىل عمق الأرا�ضي
ال�سورية ،لزعزع���ة دفاعات دم�شق
املتين���ة ،وح�صول تغيري يف قواعد
اللعب���ة ال�ستثماره���ا يف امليدان
ال�سيا�س���ي ،يف �إط���ار لعب���ة ع�ض
الأ�صاب���ع الدولية ،ويق���ال �إن �أكرث
دربهم
م���ن خم�سة ع�رش �ألف مقاتل ّ
اجلي����ش الأردين بات���وا م�ستعدين
ل�ساع���ة ال�صف���ر ،لك���ن الأمور يف
خواتيمها ،ح�سب امل�صادر.
عل���ى املقلب الآخر ،ويف اجلبهة
الغربي���ة� ،أي يف القلم���ون القريبة
من ال�سل�سلة ال�رشقية جلبال لبنان،
الأمور خمتلفة هناك ،فعملية احل�سم
الع�سكري �ضد �آالف امل�سلحني الذي
يحتم���ون يف ت�ضاري����س اجلب���ال
الوعرة على مقربة من كربى بلداتها
 -ي�ب�رود ،يف ه���ذه البق���اع يتقدم

الجيش السوري يعمد
إلى عزل يبرود عن
محيطها وقطع حبل
الوريد إلى عرسال

اجلي����ش ال�س���وري وق���وات الدفاع
ال�شعبي ،وامل�سلحون يتقهقرون.
يف خميلته���م الع�سكري���ة �أنهم
يريدون ا�ستدراج اجلي�ش �إىل �شوارع
املدين���ة ال�ست�سه���ال �رضب���ه ،لكن
من ق���ال �إن اجلي�ش يري���د دخولها
مبا�رشة؟
املعلومات امل�ؤكدة من املراجع
الع�سكري���ة يف غ���رف العملي���ات
واملي���دان تق���ول �إن اجلي�ش يهدف
�إىل ع���زل ي�ب�رود ع���ن حميطه���ا،
وقط���ع حب���ل الوري���د �إىل عر�سال،
حيث تع�ب�ر ال�سيارات املفخخة �إىل
مناطق حمددة يف لبن���ان ،وف�صل
يربود عن ال�سل�سلة ال�رشقية ،حيث
ا�ستطاعت املدرعات وبدون �صعوبة
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دخ���ول قري���ة جراجري وج���زء من
ر�أ�س املعرة ،و�ص���و ًال نحو ال�سحل
والفليطة ،وبالتوازي متت ال�سيطرة
على كل الت�ل�ال كتلت���ي الكويتي
والعقب���ة املهمت�ي�ن للغاي���ة يف
تلك املنطقة ،و�أي�ض��� ًا �أخذ الفلوات
الفا�صل���ة والفارغة حت���ى مزارع
رميا ،ومت �إىل الآن �إقفال العديد من
م�س���ارب الطرق و�أخطره���ا الرزامة
مبا��ش�رة وبالن���ار ،وم���ن املعلوم
�أن املنطق���ة معق���دة وطويلة ،وال
يوجد فيه���ا كثافة �أ�شجار للتخفي،
�إمنا هي ج���رداء ب�صورة عامة ،مع
كهوف ومغارات �صخرية عالية ،كل
ذلك للو�صول �إىل املرحلة الأخرية،
وه���ي فكفكة ي�ب�رود م���ن الداخل،
حيث تنتظر جمموعات ا�ستخبارية
جاهزة ل�رضب الداخل والعمل على
ا�ست�س�ل�ام كل املقاتل�ي�ن �أو قتلهم،
لكن املعركة لن تكون حرب ًا مبا�رشة
كما ج���رى يف الق�ص�ي�ر ،ح�سب ما
ت�ؤك���ده امل�ص���ادر الع�سكرية التي
اعتمدت تكتيك ح�رش امل�سلحني يف
اجلغرافي���ا ،وعزلهم وفر�ض �أ�سلوب
قتايل عليهم ال فرار منه.
العملي���ة الع�سكري���ة ترتف���ع
وتريتها ب�شكل يوم���ي ،رغم ق�ساوة
الطق����س ،وتفتح الثغ���رات بكفاءة
عالية ،حي���ث يت�شكل ح�صار خانق
لإقف���ال كل امل�س���ارب �إىل ي�ب�رود،
ومت ّكن اجلي�ش حت���ى الآن من ك�رس
خط الدف���اع الأول يف مزارع رميا،
وتثبيت نق���اط ر�ص���د ومراقبة له،
توغل بعد
بهدف القيام بعملي���ات ّ
ات�ساع مدى الر�ؤية للجي�ش ال�سوري،
الذي يفر�ض وج���وداً ع�سكري ًا كبرياً،
وا�ستقدم ق���وات النخب���ة لتحقيق
�أف�ضل النتائج ،وبوقت ق�صري.
العمل ج���ار لتح�ض�ي�ر معركة
�ستعج���ل م���ن انهي���ار
قريب���ة
ّ
املجموعات امل�سلح���ة املح�شورة
يف بقعة �ضيقة و�صعبة طبوغرافي ًا،
ما �سيجعلهم �ضمن حلقة نار متتد
م���ن الغوطة ال�رشقي���ة حتى حدود
لبنان ،وجتزم امل�ص���ادر �أن معركة
يربود �ستنته���ي �إىل انت�صار �ضخم
�سيك���ون قا�سي��� ًا عل���ى امل�سلحني
ورعاته���م ،و�إجنازاً كب�ي�راً للجي�ش
ال�س���وري وحلفائه ،بعدما يكون قد
�أطب���ق بالكامل على كل امل�سلحني،
و�سيط���ر عل���ى املنطق���ة الوا�سعة
جغرافي��� ًا م���ن ري���ف دم�شق حتى
حدود لبنان ال�رشقي���ة وال�شمالية
بطول مئات الكيلومرتات.

ا�ستفاق اللبنانيون الأ�سبوع
املا�ضي عل����ى خرب اعتقال
نعي����م عبا�����س و�سياراته
املفخخة التي كادت ت ؤ�دّي
�إىل كارث����ة دموي����ة لو قدِّر
له����ا �أن تنجح ،لكن اجلي�ش
اللبن����اين كان باملر�ص����اد،
و�سجّ ����ل �إجنازاً كب��ي�راً من
�سل�سل����ة �إجن����ازات �سابقة
بد�أت فعلي���� ًا �أثناء اعتقال
ماج����د املاج����د ،والأ�رسار
الت����ي ح�صل����ت عليه����ا
مديرية املخاب����رات ،حيث
ب����د�أت اخلالي����ات تتهاوى
الواح����دة تل����و الأخ����رى،
والقادم ه����و الأخطر ،حيث
املعلوم����ات املتوافرة لدى
مديرية املخب����ارات ت�شري
�إىل �ضل����وع ماج����د املاجد
باغتي����ال الل����واء فرن�سوا
احل����اج والنائب عن «تيار
امل�ستقب����ل» ولي����د عيدو،
ف�إذا �صحّ ت هذه املعلومات
فالتحقي����ق �سيرتك����ز عن
اجله����ة ال�سيا�سي����ة �أو
الأمني����ة؛ داخلي����ة كان����ت
�أو خارجي����ة ،الت����ي تقف
وراء هذي����ن االغتيالني ،ما
ي�����ؤدي �إىل ك�ش����ف �سل�سلة
االغتي����االت الت����ي �شهدها
لبنان ،و�ص����و ًال �إىل اغتيال
الرئي�����س رفي����ق احلريري،
فال����ر�أي الع����ام اللبن����اين
ال����ذي ا�ستيق����ظ �شاكراً اهلل
ثم اجلي�����ش اللبناين على
جنات����ه من ه����ذه الكارثة،
توقّ����ف �أم����ام املعلومات
الت����ي تتحدّث ع����ن تورّط
نعيم عبا�س باغتيال اللواء
فرن�س����وا احل����اج والنائب
ولي����د عي����دو ،م�ستح�رضاً
�رشي����ط �أحمد �أب����و عد�س،
وتبنّي «جبه����ة الن�رصة»
لعملي����ة اغتي����ال الرئي�س
رفي����ق احلري����ري� ،سائلني:
�أين هو ف����رع املعلومات..؟
وما هو الراب����ط بني نعيم
عبا�س و«جمموعة الـ»13
التي اعرتفت �سابق ًا بتنفيذ
اغتي����ال الرئي�����س رفي����ق
احلري����ري ،فال����ر�أي العام
اللبناين �سيتابع املقّ�رصين
املتورطني باغتيال الرئي�س
رفي����ق احلري����ري ،طالبني
�ضمن ملف ي�ضم عبا�س �إىل
املحكمة الدولية.

بهاء النابل�سي

خالد الديركي

6

لبنانيات

 ..وفي زمن الظلم ُولدت
 ..وبع���د ع��ش�رة �أ�شهر م���ن املخا�ض
الأليم ُولدت حكومة يف لبنان ،و�سط كثري
من االلتبا�سات م���ن حيث عدالة التمثيل
ملكون���ات املجتمع اللبناين� ،أو من حيث
�إمكاني���ة االعرتا�ض ،و�ص���و ًال �إىل احلديث
ع���ن �أكرث من «قُطب���ة خمفية» اجتمعت
يف بوتقة واحدة على امل�ستوى الإقليمي،
�أدت �إىل �إنتاج حكومة متام �سالم الأوىل.
ال �شك �أن الأطراف ال�سيا�سية الأ�سا�سية
يف الب�ل�اد ق ّدمت تن���ازالت متبادلة ،لكن
ب�أحجام متفاوتة وم�شك���وك ب�أ�صلها� ،إال
�أن امل�شكلة املركزية تكمن ب�أن التنازالت
لي�ست بحج���م الت�ضحيات على امل�ستوى
الوطني ،ولذل���ك ت�شعر �رشائح اجتماعية
تعر�ض���ت لظل���م ذوي القربى الذي
�أنها ّ
ه���و «�أ�شد م�ضا�ضة عل���ى املرء من وقع
احل�سام» ،م���ا جعل الثقة تهتز يف م�سار
الأداء ،خ�صو�ص��� ًا �أن التجربة مع الفريق
املتنا َزل ل�صاحله مل تكن يف يوم مب�شرّ ة،
ومل يك���ن قد تطرف وك�شرّ عن �أنيابه كما
ه���و الي���وم ،ومل يكن قد اخت���ار للوزارة
�شخ�صي���ات تعي����ش احلقد كم���ا تتنف�س
الهواء.
من الت�سا�ؤالت امل�رشوع���ة ،وبالعقل:
هل ميكن من خالل ه���ذه احلكومة تبديد
البيئ���ة احلا�ضنة للإره���اب الذي �رضب
لبنان و�أوقع ال�شهداء واجلرحى باملئات،
وهي البيئة امل�س�ؤول ع���ن تكونها فريق
له الأرجحي���ة العددي���ة والتقريرية يف
احلكومة ،وب���ات مبقدوره الآن وبالقانون
املط���اط تو�سيع دائرة حركت���ه الأمنية
والق�ضائية؟
قد يكون ال�سبب ،ووف���ق «ال�رضورات
تبي���ح املحظورات» ،القبول بتنازل كبري،
يتجرع ك�أ����س ال�سم كي ينقذ
كمثل الذي
ّ
عائلت���ه �أو بلده ،لكن هل الواقع هو على
هذا القدر من امل�أ�ساوية؟!
تلك هي الأ�سئلة البديهية وال�سطحية
يف حالن���ا اللبنانية ،لأن اال�سئلة الكربى
وعالم���ات اال�ستفهام يج���ب �إظهارها يف
�أمكنة و�أزمنة �أخ���رى ،مطالب بتحديدها
الطرف املقرر والذي منحه النا�س عمياء
الثق���ة بقدرت���ه على حت�صي���ل و�صيانة
حقوقه���م وكرامتهم ،وعدم خذالنهم حتت
�أي ظرف �أو م�صلحة.
�صحي���ح �أنه ال يج���وز �أن تبقى البالد
بال حكوم���ة �إىل �آج���ال� ،إىل حني حلول
�أجل الوطن� ،سيما �أن املو�ضوعات مو�ضع
اال�شتب���اك لن تتغ�ي�ر �إن كان يف ق�ضايا
ال�صـ���راع الإقليمي واال�صطف���اف القائم،
�أو على م�ست���وى الر�ؤية يف قيامة الوطن
وكيفية حمايته ،لذلك يبقى الرهان على
حكوم���ة ُولدت يف زمن الظل���م ،عمرها
االفرتا�ض���ي ك�أعم���ار الطغ���اة ..و�أعمار
الطغاة ق�صار.

يون�س
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من هم المقاتلون األجانب في «فتح اإلسالم»؟
وما هي أدوارهم؟ ()4/1
كث�ي�راً ما يُحك���ى ع���ن م�شاركة
مقاتل�ي�ن �أجانب يف املعارك اجلارية
يف بل���د ما غ�ي�ر بلدانه���م الأ�صلية،
على غرار م���ا هو حا�صل يف �سورية،
حي���ث انخرطت كثري م���ن جن�سيات
خمتلفة عربي���ة وغربية يف املعارك
الدائرة �ض��� ّد اجلي�ش العربي ال�سوري،
وه���و ما �سبق �أن ح�ص���ل مع اجلي�ش
اللبناين �أي�ض ًا خالل ت�صدّيه يف خميّم
نهر البارد لتنظي���م «فتح الإ�سالم»
الإرهاب���ي ،والذي �ض��� ّم مقاتلني غري
لبناني�ي�ن ،ومتعدّدي اجلن�سيات ،فمن
هم ه�ؤالء الأ�شخا�ص؟ وما هي �أدوارهم
و�أفعالهم؟ وملاذا �أتوا �إىل لبنان؟
ال ب ّد من ت�أكيد جملة �أمور تك�شّ فت
�صحّ تها مع مرور الأيّام ،وهي:
�أوالً :القا�س���م امل�ش�ت�رك بني ه�ؤالء
املن�ضوين يف �صفوف «فتح الإ�سالم»
حملهم للفكر املت�شدّد واملتطرّف ،وهو
ما ظه���ر ب�شكل جل���ي يف ممار�ساتهم
الدينية والدنيوية ،بعدما اعتنقوها ،ك ّل
من موقع���ه وبيئته ،على �أيدي م�شايخ
�سلفي�ي�ن معظمه���م يحم���ل اجلن�سية
ال�سعودي���ة ،وينتم���ي �إىل املدر�س���ة
الوهّابية التي �شوّهت تعاليم الإ�سالم.
النا�س
حمل املظهر الديني له�ؤالءَ ،
عل���ى ت�صديقه���م يف خطواتهم ،فيما
هو كان يف واقع احلال �ستاراً لتمرير
خمطّطاتهم وال�سيطرة امليدانية على
الأر�ض لإقامة «دولتهم املنتظرة».
ثانياً :م���ا يجمع �أغلبي���ة ه�ؤالء
املقاتلني ،هو �أنهم مطلوبون للعدالة،
ك ّل يف بل���ده ،بفع���ل ارتكاباته���م
و�أفعاله���م املتعار�ضة مع الإن�سانية،
ومتخرّجون م���ن ال�سجون �أكرث ت�شدّداً
يف التماه���ي م���ع التط���رّف الديني
الذي اكت�سب���وه يف حياتهم اخلا�صة،
«ف�أمريهم» الفل�سطيني الأردين �شاكر
العب�سي �أم�ضى يف ال�سجن يف �سورية
�أربع �سنوات (.)2005 - 2002

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

ثالث���اً :اعتاد ه����ؤالء على خو�ض
القتال واملعارك احلربية يف غري بلد
غري �أوطانه���م ،كما هو حال العب�سي،
الذي ح���ارب يف نيكاراغ���وا واليمن،
وتدرّب يف ليبيا يف عهد نظام العقيد
معمّر القذّايف.
رابعاً :بعدما ت�شكّلت نواة «فتح
الإ�س�ل�ام» وانتقلت حت���ت مظلّة من
ال�رسّية التامة �إىل منطقة �شمال لبنان،

حرْ ص العبسي على
تسمية إحدى مجموعاته
ينم
بـ«االستشهاديين» ّ
عن رغبة بالموت دفاعًا
عما يعتقده صحيحًا من
ّ
وجهة نظره التكفيرية

واختلط���ت بالنا�س ب�شكل عادي؛ من
دون �إثارة الريب���ة وال�شكوك وتوليد
الظنون ،مُ نعت العنا�رص الأجنبية من
الظهور ب�ي�ن النا�س واال�شرتاك معهم
يف حياتهم ومعي�شتهم ومنا�سباتهم،
خ�شي���ة افت�ض���اح �أمره���ا و�إحداث
عالم���ات ا�ستفهام ور�س���م ت�سا�ؤالت
ل���ن ت�أتي على التنظي���م باخلري ،بل
ت�ضع اجلميع حت���ت جمهر �أحاديث
النا�س ومالحقة املخربين والأجهزة
الأمني���ة ،غ�ي�ر �أ ّن ازدي���اد �أع���داد
الأجانب والغرب���اء �رسعان ما دفع
بالتنظيم���ات الفل�سطينية املنت�رشة
يف املخيّمات الفل�سطينية �إىل مراقبة
حترّكات ه����ؤالء ،خ�صو�ص��� ًا بعدما
مل�سوا تغلغلهم بطريقة مريبة ،وهذا
ما أ�دّى �إىل ح�ص���ول مواجهة طفيفة
انتهت ب�سيطرة «فتح الإ�سالم» على
ك ّل �أرجاء خميّم نهر البارد.
خام�ساً :لقد اتبع «فتح الإ�سالم»
�أ�سالي���ب قتالية حديث���ة ،ف�ض ًال عن
مت فيه���ا توزيع
أ� ّن الطريق���ة الت���ي ّ
املقاتل�ي�ن تن��� ّم ع���ن وج���ود خربة
ع�سكرية لدى العب�سي و�آخرين ،فكانت
لديه جمموعات للهجوم ،واالقتحام،
والإ�سناد ،والتغطية ،واالن�سحاب.

�ساد�س���اً :حر����ص العب�سي خالل
تق�سي���م عنا��ص�ره �إىل جمموع���ات
وخالي���ا عل���ى وج���ود م���ا �سم���اه
«اال�ست�شه���ادي» فيهم� ،أيّ االنتحاري
الدائم الت�أهّ���ب للمهمّات اخلطرة يف
حلظ���ة حا�سمة ،وهذا م���ا برز ب�شكل
وا�ض���ح يف جمموعة الهج���وم ،وهو
ين ّم عن رغبة عارم���ة باملوت دفاع ًا
عمّا يعتقده �صحيح ًا من وجهة نظره
التكفريية.
�سابعاً� :شع���ارات «فتح الإ�سالم»
تت�آل���ف �إىل ح��� ّد كبري م���ع �شعارات
�سواه���ا م���ن التنظيم���ات الإرهابية
املتطلّع���ة �إىل ني���ل برك���ة تنظي���م
«القاع���دة» ،وه���ي مل تت���وانَ عن
الدع���وة �إىل «حمارب���ة الطغيان يف
العراق» واملتمثل باجلي�ش الأمريكي
بعد الإطاحة بالرئي�س �صدّام ح�سني،
والتطلّع �إىل «قت���ال �إ�رسائيل» ،وهو
�أم���ر مل تقم ب���ه �أي جه���ة �سلفية �أو
تكفريية؛ ال «القاعدة» وال متفرّعاته،
وال تل���ك التي متنّي نف�سها ب�أن تكون
جناح ًا تابع��� ًا لهذا الأخري ،بالإ�ضافة
�إىل «ن�رصة �أهل ال�سُّ نة» ،وهو ال�شعار
الأك�ث�ر حما�سة بني �سابقي���ه ،وفيه
نزع���ة مذهبي���ة ت�ستث�ي�ر العواطف
جلذب اجلمهور و�ش ّد ع�صبه وانتباهه
واال�ستئثار بت�ضامنه.
ثامناً :ح���اول العب�س���ي الت�شبّه
بتنظي���م «القاع���دة» م���ن حي���ث
اعتم���اد الهيكلية ذاتها ،وتوا�صل مع
م�س�ؤولني يف ه���ذا الأخري ارتقت �إىل
م�ست���وى �إر�سال موفدي���ن �سعوديني
�إليه ،عُ رف منهم عبداهلل حممّد �أحمد
بي�ش���ي ،وعبد الرحم���ن يحيى عبد
العزيز اليحي���ى ،وذلك بغية معرفة
حقيقة تنظيم���ه ومدى جدّيته ،و�أخْ ذ
البيعة منه.

علي املو�سوي

وفد من حركة األمة ولقاء الجمعيات زار ضريح مغنية معزيًا:

للتمسك بخط الجهاد والمقاومة
حتى تحرير األرض والمقدسات

زار وفد من حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان
�رضيح القائد اجله���ادي الكبري عماد مغنية يف رو�ض���ة ال�شهيدين  -بريوت،
و�ألقى ال�شي���خ وليد العمري كلمة جاء فيها :جئنا لنقف بني �شهدائنا الأطهار
وقفة نعتز بها �أمام العامل ،ولنجدد العهد ل�شهدائنا الأبرارعلى �أن من�ضي بخط
اجلهاد واملقاومة حتى حترير الأر�ض واملقد�سات من براثن االحتالل.
كما و�ضع الوفد �إكلي ًال من الزهر على ال�رضيح با�سم الأمني العام للحركة؛
ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،بعد قراءة �سورة الفاحتة عن �أرواح ال�شهداء.

وفد حركة الأمة يقر أ� الفاحتة �أمام �ضريح ال�شهيد احلاج عماد مغنية

www.athabat.net
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انفجاران إرهابيان في بئر حسن بوجه الحكومة الجديدة
م���رة جديدة تع�ت�رف «كتائب عب���داهلل عزام»
التكفريية ب�إجرامها بحق النا�س ..كل النا�س.
هل �أتاكم خرب �أن التفجريين الإرهابيني الإجراميني
الأخريين املتالزمني يف بئر ح�سن ا�ستهدفا من �ضمن
م���ا ا�ستهدفا «دار الأيت���ام الإ�سالمية» ،ولي�س فقط
النا�س العابري���ن �إىل �أ�شغالهم و�أعمالهم �سعي ًا وراء
اللقمة احلالل.
رمب���ا �ص���ار �رضوري��� ًا �أن ت�س����أل فل�سطني هذه
«الكتائ���ب» ،والآن �صار بني �أي���دي الأجهزة الأمنية
قياديون منها ،كالفل�سطيني نعيم عبا�س ،والعر�سايل
عمر الأطر����ش ،و�أبو طاقية احلجريي ،الذي ا�ستهدفت
�صواريخ من مزرعته يف خراج عر�سال بلدة البزالية
على طريق بعلبك – حم�ص الدولية.
مل���اذا تفعلون ذل���ك؟ وملاذا تري���دون �أن تقتلوا

الزه���ر وال���ورد والأطف���ال والفتي���ة وال�صبايا يف
ال�ضاحية اجلنوبية الت���ي عجزت كل جحافل العدو
«الإ�رسائيلي» ع���ام  1982عن الدخ���ول �إليها ،كما
عجزت كل �آالت املوت والدمار عام  2006يف متوز -
�آب عن زعزعة �إميانها مبواجهة هذه العدو ،وانت�رصت
وهزمته؟
ه���ل �سمعتم بع����ض الأب���واق التكفريي���ة التي
تدع���وا �إىل مقاتلة «ح���زب اهلل»؟ وهل �شاهدمت تلك
«الأ�ص���وات» الت���ي ي�سمونها «معتدل���ة» وتدعو
�إىل تفكي���ك تر�سانة املقاوم���ة؟ وك�أن العدو مل يدمر
طائرات ا�سطول امليدل اي�ست عام  1968وهي راب�ضة
عل���ى �أر�ض مطار بريوت ال���دويل ،وك�أنها مل ترتكب
عام  1949جمزرة حوال الت���ي ا�ست�شهد فيه �أكرث من
مئة مواطن ،دون �أن تكون هناك مقاومة و�سالح.

�سيارة حمرتقة جراء االنفجار الذي وقع يف بئر ح�سن

لي�س خافي ًا ب�أي حال حجم اخلطر الذي تواجهه
الت�شكي�ل�ات الإرهابي���ة لـ«القاع���دة» و�سواها يف
�سوري���ة ،وهي يف حالة االحت�ض���ار ال�شديد يف ريف
دم�ش���ق والقلمون وحم����ص ،وبالتايل ف����إن البديل
الوحيد املتاح �أمام الآالف املهزومة من كل اجلن�سيات
العربية والأجنبية ،بالإ�ضافة طبع ًا �إىل ال�سورية ،هو
ه���ذا البلد ال�صغري ،الذي ميك���ن القول عنه �إنه لي�س
غريب ًا عن ه����ؤالء امل�سلحني التكفرييني والإرهابيني
الذين بنى لهم «تيار امل�ستقبل» وامتداداته يف «14
�آذار» الأ�س�س ،مبزاعم مواجهة «حزب اهلل».
هل تذكرون حليب �أطفال وبطانيات عقاب �صقر؟
ه���ل تذكرون �شعار الع���ودة �إىل لبنان عن طريق
مطار دم�شق؟
وهل تذكرون �شعار «فـليحكم الإخوان»؟ وغريها
الكثري من ال�شعارات..
ال نفت���ح جرحاً ،لكن نُذكّر � -إن نفعت الذكرى -
ون�ضي���ف �أنه منذ ب�ضع �سنوات وم���ا بعدها� ،أطلقت
«كتائ���ب عبداهلل عزام» �صواري���خ باجتاه فل�سطني
املحتلة ،لكنها مل تخد�ش زهرة ،حتى ال نقول جداراً.
يف احلقيقة ،ف�إنه بالإ�ضافة �إىل ا�ستهداف النا�س،
ف����إن هذي���ن االنفجارين الإرهابيني هم���ا ا�ستهداف
للحكوم���ة اللبناني���ة اجلدي���دة ،الت���ي �سيكون يف
مقدم���ة �أولوياتها مكافحة الإره���اب؛ وفق ًا حلاجات
اللبنانيني ،ووفق ًا للمتطلبات الدولية والإقليمية.
�إذن ،يف وج���ه من وج���وه التفجريين الإرهابيني
هناك ق���رار م���ن «القاع���دة» مبواجه���ة احلكومة
اجلديدة ،ما يعن���ي بب�ساطة ،ول�رضورات وطنية� ،أنه
لي�س م�سموح ًا لهذه احلكوم���ة الدخول يف متاهات
النقا�ش���ات العقيمة ح���ول �س�ل�اح املقاومة وخلق
�رشوخ وانق�سامات داخلية� ..إنها حلظة التحدي التي
توفر الثقة احلقيقية لـ«احلكومة ال�سالمية».

(�أ.ف.ب).

�أحمد �شحادة

ّ
لماذا سهل "حزب الله" والدة الحكومة؟
بع���د نح���و ث�ل�اث �سن���وات من
التحري����ض املذهبي ،ال���ذي انفجر
اقتتا ًال عبثي��� ًا يف طرابل�س ،وكاد �أن
ينتقل �إىل �صي���دا واجلنوب وعر�سال
و�سواها ،لو مل يقتلع اجلي�ش اللبناين
«ظاهرة الأ�سري» يف عربا ،ولوال دور
التهدئة الذي مار�س���ه «حزب اهلل»
وع�شائ���ر منطقة البق���اع للت�صدي
للفتنة الت���ي بد�أت تته���دد العي�ش
الواحد بني الأهايل ،فج�أة �أ�سقط تيار
«امل�ستقبل» احلرم عن امل�شاركة يف
حكومة واحدة مع «حزب ال�سالح»،
وبالتايل �سقطت مع���ه كل ال�رشوط
التي كان و�ضعه���ا «التيار الأزرق»
للقبول يف امل�شارك���ة يف «حكومة
جامعة» ،و�أبرزها :ان�سحاب مقاتلي
«ح���زب اهلل» من �سوري���ة ،وت�سليم
�سالح���ه �إىل الدول���ة اللبناني���ة،

واملتهم�ي�ن باغتي���ال الرئي�س رفيق
احلريري �إىل الق�ضاء الدويل.
ال �ش���ك �أن هن���اك �إيجابية مهمة
من خالل خف����ض «امل�ستقبل» �سقف
مطالبه ،فجلو�س الأخ�صام على طاولة
م�شرتكة ي�سهم حتم ًا يف التخفيف من
االحتقان ،وي�ساعد على �ضبط الو�ضع
الأمن���ي ،خ�صو�ص ًا �أن ال���وزارات التي
تعنى ال�ش�أن�ْي نْ الأمن���ي والق�ضائي
�أُ�سن���دت �إىل «امل�ستقب���ل» ،وعل���ى
الأقل هو ق���ادر على �ضبط امل�سلحني
و�أ�صحاب «اخلطب النارية» التابعني
ل���ه ،وه���ذا الأم���ر �سيحد قطع��� ًا من
ن�شاط «التكفرييني» ويجعلهم �شبه
معزولني يف حال �أقدموا على فتح �أي
ا�شتباك مع �أي طرف ،وبالتايل ت�سهل
عملية �ضبطهم ومكافحتهم ،ال �سيما
�أن «احلكوم���ة ال�سالمي���ة» و�ضعت

بدورها م�س�أل���ة «مكافحة الإرهاب»
يف �سلم �أولوياتها.
هنا يكمن ال�سب���ب الرئي�س الذي
دفع «حزب اهلل» �إىل تقدمي التنازالت
لت�سهي���ل احلكوم���ة ،بح�سب م�صادر
عليمة ،الأمر الذي �أدى �إىل «مواجهة»
احلزب مع جمه���وره وقاعدته للمرة
الأوىل ،لكنها لي�ست املرة الأوىل الذي
يقدم فيها التنازالت درءاً للفنت؛ منذ
دخوله يف «احلل���ف الرباعي» يف
انتخاب���ات  ،2005ث���م موافقته على
«ت�سوية الدوحة» يف العام .2008
�إذاً ،يب���دو �أن م�س�أل���ة مكافح���ة
الإره���اب ت�أت���ي ك�أوىل �أولوي���ات
املقاومة راهناً ،يف �ضوء املعلومات
التي حتدث���ت عن ت�سل���ل �أعداد من
عنا��ص�ر املجموع���ات امل�سلحة يف
�سورية �إىل بع�ض املناطق اللبنانية،

كعر�س���ال و�سواه���ا ،بعدم���ا متكن
اجلي�ش ال�سوري م���ن �إحكام احل�صار
عل���ى تل���ك املجموع���ات يف يربود
ورنكو����س وع�سال ال���ورد يف ال�شطر
الث���اين من احل���دود ،وبالتايل لي�س
م���ن امل�ستبعد �أن تنتق���ل املواجهة
مع الإره���اب �إىل الداخ���ل اللبناين،
وهذا الأمر يتطل���ب �إجماع ًا لبنانياً،
وقد تك���ون «مكافحة الإرهاب» هي
ال�سبب الأ�سا�س لوالدة هذه احلكومة.
لك���ن ه���ل اقنت���ع «امل�ستقبل»
ورعاته الإقلميون بوجوب الكف عن
مراهنات كهذه ،وبالتايل مد اليد �إىل
الآخ���ر� ،أم �أن م�شاركته يف احلكومة
جمرد �إعادة متو�ض���ع م�ؤقت متهيداً
لت�صعيد ما؟ ..و�إن غداً لناطره قريب.

ح�سان احل�سن
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ُيـقــــال
 nتوريط
قال وزير جديد من �صقور � 14آذار� ،إن «حزب
اهلل» ورّطنا يف هذه احلكومة ،مع �أن فريق 8
�آذار مل يكن مهزوماً.
 nالقاعدة الثالثية ..والبيان الوزاري
عُ ل��م �أن حزب�� ًا كب�يراً ل��ن ميار���س �ضغط��ه
عل��ى �أع�ض��اء جلن��ة �صياغة البي��ان الوزاري
لتمري��ر القاع��دة الثالثي��ة «اجلي���ش وال�شعب
واملقاوم��ة» ،ب��ل �سيرتكها ل�صياغ��ة بالغية
تع� رّّب� ع��ن املعن��ى وامل�ضم��ون ،وق��ال �أح��د
م�س�ؤولي��ه« :خلينا منرر انتخاب��ات الرئا�سة،
وبعدها لكل حادث حديث».
 nا�ستقالة قادة املحاور
تردد �أن عدداً من م�س����ؤويل حماور طرابل�س
قدّم���وا ا�ستقاالتهم اجلماعي���ة لزعيمهم بعد
كالم قاله عنهم يف منزل���ه ،وفيه« :ال قادة
حم���اور بعد الي���وم ،والأمر بالن�سب���ة �إلينا
انتهى ..هك���ذا يريد ال�شيخ �سع���د احلريري..
روحوا لعندو �إذا ما عجبكن».
« nتغطية الرئي�س»
تردد �أن م�س�ؤو ًال غري مدين يف ال�شمال ميار�س
�أعمال��ه العقاري��ة الكب�يرة وه��و يف وظيفته
الع�سكرية بتغطية خا�صة من رئي�سه.
 nرزق يف الواجهة؟
فوج���ئ بع����ض احلا�رضين يف حف���ل ذكرى
اغتيال احلريري ،بعدم ح�ضور �أي من �أبنائه
من جهة ،ومن���ح الوزير ال�ساب���ق الذي مهّد
للمحكمة الدولي���ة �شارل رزق كلمة ،فيما مل
يُعطَ الذي���ن يعتربون �أنف�سهم يف مواقع �أهم
«اجل�ست» نف�س���ه ،كما قال �أحد الذين ثارت
حفيظتهم.
 nمدير العدلية املقبل
يف ح��ال �رشعت حكوم��ة الرئي�س متام �سالم
يف م��لء ال�شواغ��ر يف بع���ض منا�ص��ب الفئة
الأوىل ،ف�إنّ الأ�سماء املطروحة لتويل من�صب
مدي��ر ع��ام وزارة الع��دل ه��م الق�ض��اة :نبيل
�صاري ،و�أمين عويدات ،وعماد قبالن.
 nدكروب تر�أ�س معهد
الدرو�س الق�ضائية

ع�ّي�نّ وزير الع���دل ال�سابق النقي���ب �شكيب
قرطباوي قبل انتهاء واليت���ه القا�ضية ندى
دك���روب رئي�سة ملعهد الدرو����س الق�ضائية،
خلف ًا للقا�ضي املتقاعد �سامي من�صور ،وهي
تر�أ�س الهيئة االتهامية يف بريوت.
� nإرهابي «احل�صن»

جزائري من «رومية»

بع��د �سنة و�أربعة �أ�شه��ر تقريب ًا على فراره من
�سج��ن رومية ،قُتل اجلزائري في�صل �إ�سماعيل
عقل��ي (موالي��د  )1981يف بل��دة احل�ص��ن
ال�سورية ،حي��ث كان ير�أ�س جمموعة �إرهابية
با�س��م «جن��د ال�ش��ام» ،وه��و كان ق��د �أوق��ف
يف لبن��ان يف مل��فّ تنظي��م «فت��ح الإ�سالم»،
وحتديداً �أح��داث نهر البارد ،حيث كان يحمل
ثالثة �ألقاب هي� :أبو �شعيب اجلزائري ،وح�سن
حمم��د كيالين ،وب�سام يعق��وب ،و�أ�ضاف لقب ًا
جديداً يف �سورية هو� :أبو ح�سني اجلزائري.

مقابلة
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تحت الضوء

هل الحكومة
ميثاقية؟
لي�س يل من مالحظات
حول احلكومة اجلديدة ،ففي
النتيجة هي نتيجة ت�سوية،
ويف الت�سوية يفرت�ض تقدمي
تنازالت من جميع الأطراف..
لكن �أت�ساءل �إن كانت هذه
احلكومة ميثاقية فعالً؟
هنا ميكن اجلزم بعدم
ميثاقيتها ،فمادام التمثيل
مت على �أ�سا�س طائفي،
فيها ّ
فثمة طوائف حلقها احليف
واجلور والظلم والغنب.
لقد كان للأقليات
التي لها مقعهد نيابي
واحد ،وزير يف احلكومة
«ال�سالمية» �أُخذ من
احل�صة الأرمنية التي
يُفرت�ض �أن متثَّل بوزيرين،
خ�صو�ص ًا �أن لها �ستة
مقاعد نيابية ،وهي كانت
متثَّل دائم ًا يف ال�سابق على
هذا الأ�سا�س ،با�ستثناء
احلكومة التي �شكلها
الرئي�س الراحل رفيق
احلريري بعد انتخابات
العام  ،1996ومُ ثِّل فيها
الإجنيليون ب�شخ�ص النائب
الراحل با�سل فليحان ،على
ح�ساب الأرمن يومها ،الذين
كان لهم وزير واحد ،رغم �أن
احلكومة كانت ثالثينية.
وهنا ميكن اعتبار هذه
احلكومة �أقل متثي ًال للأرمن،
ومادام الأقليات الذين
لهم مقعد نيابي واحد،
ملاذا مل ميثل الإجنليون
الذين يت�ساوون نيابي ًا مع
الأقليات؟
وملاذا مل ميثل العلويون
الذين لهم مقعدان نيابيان،
بهذه احلكومة� ،أي �ضعف
الأقليات؟
ثمة �س�ؤال �أخري يف
املجال احلكومي وهو:
ما هي احلكمة من وجود
الوزيرين مي�شال فرعون
ونبيل دو فريج يف حكومة
واحدة؟
ن�أمل �أن ينجح وزير
ال�شباب والريا�ضة مع بلدية
بريوت يف تطوير ميدان
�سباق اخليل ،بتوفري حديقة
فيها متارَ�س ريا�ضة امل�شي
�أو اجلري� ،أو �إيجاد حلبة ما
�شبيهة بـ«الفورميال وان»!

�أحمد

( العدد  )299اجلمعة � 21 -شباط 2014 -

الوزير بو صعب :محاربة اإلرهاب تفرض االستقرار في لبنان
ديناميكي وقريب م���ن القلب،
و�شخ�صيت���ه جتم���ع ميزت���ي
«التكنوقراط» امللمّة بالتفا�صيل،
والقي���م الوطني���ة الت���ي تتحلى
به���ا عائلت���ه� ..إجم���اع �إعالمي
عل���ى اعتب���اره الرج���ل املنا�سب
يف امل���كان املنا�س���ب ،و�شع���ور
برهبة امل�س�ؤولي���ة الواعدة� ،سيما
أ�نّه يحم���ل �أمانة تكتّ���ل التغيري
والإ�ص�ل�اح والتي���ار الوطني احلرّ
والعماد مي�شال عون..

جري���دة «الثب���ات» التق���ت وزير
الرتبية �إليا�س بو �صعب ،واحلوار تناول
�آفاق ت�شكيل حكومة امل�صلحة الوطنية،
و�آفق التوافق املحلي  -الدويل ،و�ش�ؤون
وزارته ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
�شخ�صية «ب���و �صعب» قادرة على
تقري���ب امل�سافات ،ا�ستطاعت �أن جتمع
دارته يف الرابي���ة رئي�س تكتّل التغيري
والإ�صالح النائب مي�شال عون بالرئي�س
�أم�ي�ن اجلميل مع طل���ب الأخري بلقاء
الأول� ،إث���ر القطيعة التي ح�صلت بعيد
اغتيال النائ���ب بيار اجلميل ،ير ّد على
�إطالق بع����ض الإعالم ت�سمي���ة الوزير
«العومي» خللفيته القومية و�أن�شطته
�ضمن التيار الوطني احلر بالقول م�ؤكداً:
«كنت م���ن م�ؤيدي احلالة العونية منذ
انطالقتها يف الع���ام � ،1989صحيح �أ ّن
بيئة البيت كما العائلة وبلدتي �ضهور
�شوير من امل�ؤيدين لفكر احلزب ال�سوري
القومي االجتماعي ،لكنني يوم ًا مل �أكن
من�ضوي��� ًا فيه ،وال يف أ� ّي حزب �آخر ،ما
ي�ش�ي�ر �إليه الإعالم م���ن �أين «عومياً»
جاء من خ�ل�ال خلفيت���ي «القومية»
والنا�شطة �ضمن احلالة العونية ،وهذا
الأم���ر بد�أ يف انتخاب���ات بلدية �ضهور
ال�شوي���ر ،واحلال���ة العوني���ة امتازت
يف العام � 1989أنه���ا ا�ستطاعت جذب
اللبنانيني بكافة توجهاتها ،و�شخ�صي ًا
�صعدت �إىل ق�رص بعبدا يف العام 1989
لت�أيي���د العماد مي�شال ع���ون وقتذاك،
لأنّه كان ميثل وما يزال الرجل النظيف
الداعم للدول���ة وم�ؤ�س�ساتها ،وكان يف
حينها ي�ؤيد حل امليلي�شيات».
يلف���ت ب���و �صع���ب �إىل �أن م�سرية
ت�أييده للعماد ع���ون والتكتّل والتيار
تع���ود ل�سن���وات« ،رغم ك���وين ل�ست
نا�شط��� ًا حزبي ًا �ضمن التي���ار الوطني
احل���رّ ،ولكنن���ي �أعمل �ضم���ن دائرته
الوطنية الأ�شمل».

وع���ن اختياره وزيراً للرتبية ،يقول
بو �صع���ب« :التوزيع الطائفي وحاجة
التكتّ���ل لأرثوذك�س���ي يف هذا املن�صب
�أوقعت االختيار ل�شخ�ص���ي ،والتوزير
جاء لإملامي ومعرفتي بقطاع الرتبية،
فاجلرنال عون يعرف خربتي الوا�سعة
يف حقل���ي الرتبية والتعلي���م ،ويريد
ا�ستثمارها �ضم���ن وزارة الرتبية ،و�أنا
�أ�شكره عل���ى الثقة الت���ي �أوالها بي،
�إنها بالفع���ل م�س�ؤولية كبرية �أحتملّها
بك ّل حمبة وثقة ،وه���ي جتعلني �أفكّر
�أنّ���ه يجب �أن ال �أن���ام لأكون على قدر
ه���ذه امل�س�ؤولية ،لأ ّن قرار العماد عون
بت�سلي���م وزارة الرتبي���ة لإليا����س بو
�صعب يفر����ض علي���ك �أالّ تخذله و�أال
تخذل جمهور التكتّل ،و�إن �شاء اهلل لن
�أ�سمح للأعداء �أو الأخ�صام ال�سيا�سيني
ب����أن ينتقدوننا ،و�سنثب���ت �أ ّن وزارتنا
هي يف خدمة ك ّل اللبنانيني».
وي�ضيف ب���و �صع���ب�« :إنها فرتة
ق�صرية ،ال نتمنى �أن تبقى وزارتنا �أكرث
م���ن ثالثه �أ�شهر وكح��� ّد �أق�صى خم�سة
�أ�شه���ر؛ �إىل ح�ي�ن �إمت���ام اال�ستحقاق
الرئا�سي وانتخاب رئي�س للجمهورية».
الواقعية
وعن مق���دور بو �صع���ب �أن يفعله
بحكومة لن يتجاوز عمرها عدة �أ�شهر،
يقول« :لنك���ن واقعيني ،بفرتة ق�صرية
ال ميكنك اجرتاح املعجزات ،لكن هناك
م�سائل عديدة عالقة يف وزارة الرتبية
بالإم���كان اتخاذ ق���رارات حللحلتها،
منها ما يتعلق بو�ضع الأ�ساتذة ب�شكل
خا����ص ،ومنها ما يتعل���ق باملناهج،
وكث�ي�ر من الأمور منج���زة واخلالفات
حوله���ا بالإمكان جتاوزه���ا ،وهذا ما
�س�أ�سعى بكل ق���واي فعله ،بك ّل �أمانة،
�سيم���ا أ� ّن الق�ضي���ة تتعل���ق ب�ش�ؤون

الأ�سات���ذة و�أثره على الطالب ،وي�ضيف
بو �صع���ب« :ال �أ�ستطيع �سحب «الزير
من الب�ي�ر» ب�أربعة �أو خم�س���ة �أ�شهر،
ولكني ع���ازم عل���ى حلحل���ة العقد
املختلفة ،وبع���د اال�ستحقاق الرئا�سي
لن �أحرد م���ن عدم �إعادة توزيري ،لأين
ل�ست طاحم��� ًا بج���اه �أو من�صب ،وما
�أفعله �أق���وم به بطيب���ة خاطر حلبي

استقرار لبنان
مصلحة دولية
الستخراج النفط

لوطني ،و�شخ�صي ًا �س�أ�ستمر يف خدمة
وطن���ي من خالل ه���ذا التكتّل الوطني
والتيار الوطني احلرّ».
وماذا عن االتف���اق ال�سيا�سي الذي
بد�أت مالحمه يف ت�شكيل حكومة الوفاق
الوطني� ،أو الهدنة ..هل �سين�سحب على
اال�ستحقاق الرئا�سي؟ يتوقع بو �صعب
�أ ّن اتفاق الكبار وم�سعى العماد مي�شال
عون بتقريب امل�سافات بني �أمني عام
حزب اهلل ال�سيد ن��ص�راهلل وزعيم تيار
امل�ستقبل النائ���ب �سعد احلريري على
باقي اال�ستحقاقات الد�ستورية.
الإرهاب �أولوية
يعترب بو �صعب �أ ّن الو�ضع اللبناين
متج���ه �إىل مزيد من احللحل���ة ،بر�أيه
االتفاق ب�ي�ن اللبنانيني �سي�شمل كافة

اال�ستحقاقات الآتية �إىل لبنان ،بدءاً من
ا�ستحقاق رئا�س���ة اجلمهورية وانتهاء
بانتخاب���ات النيابية ،نقاطعه لن�س�أله
عن �إمكاني���ة ت�شكيل حمادل كربى يف
ظ ّل تقارب حزب اهلل وامل�ستقبل والتيار
الوطني احلر؟ يجيبنا بو �صعب« :لي�س
بال�رضورة ت�شكيل حمادل انتخابية ،قد
يُعمد على تغي�ي�ر قانون االنتخابات،
ولعلن���ا نتجّ ه لإ�ص���دار قانون ن�سبي
يريد جميع الأفرقاء ال�سيا�سيني».
وم���اذا ع���ن ال�ش����أن الإقليم���ي
وانعكا�سات���ه على لبن���ان ،هل �سلمت
�أم�ي�ركا ب�أن يك���ون لبنان بل���داً لي�س
خا�ضع ًا لنفوذه���ا ،وهل �ستتخلى عن
حلفائها بهذه ال�سهولة ل�صالح تنامي
النف���وذ الرو�سي  -الإي���راين واملحور
ال���ذي يقابله���ا ،ير ّد ب���و �صعب «يف
ال�سيا�سة هناك �إعادة متو�ضع لأمريكا
يف املنطقة ،وقد يكون هناك تفاهمات
بينه���م والرو�س والأولوي���ة اليوم يف
العامل باتت موجهة ملحاربة الإرهاب
ال���دويل ال���ذي ي�رضّ بالطرف�ي�ن ،وهذا
املوقف يجمع الفريقني و�أوروبا �ضمن ًا
كما كافة دول العامل».
نفط املتو�سط
بر�أي بو �صعب ،البلدان بحاجة �إىل
ا�ستقرار لبن���ان ال�ستخراج نفط البحر
الأبي����ض املتو�س���ط ،وه���ي بالن�سبة
للجمي���ع وللبنانيني حاج���ة وطنية
وم�صلح���ة قومي���ة كب�ي�رة لإنعا����ش
اقت�صادن���ا ،وللرو����س والأمريكي�ي�ن
م�صالح يف ذل���ك ،ن�س�أله عن �إمكانية
العرقلة م���ن قبل «�إ�رسائيل»؟ يجيبنا
بو �صع���ب« :نفط �إ�رسائي���ل ال يكفي
متطلبات ال�سوق العاملي ،وهم بحاجة
�إىل نفط البح���ر املتو�سط ،ولبنان فيه
�أك�ث�ر تلك الكمي���ات ،وبالتايل العامل
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السيد نصرالله شكل الوزارة ..ووضع البيان الوزاري
االقت�صادي يف ا�ستقرار ،بلدنا �سي�صبح يوم ًا بعد
يوم حاجة الدول كافة ،ونعلم جيداً �أ ّن االقت�صاد
يف العامل هو وراء كثري من احلروب �أو التهدئة».
لبنان ودبي
يرف�ض بو �صعب اعتب����ار نه�ضة دبي وبع�ض
ال����دول اخلليجية �أنّها جاءت وراء تدهور وتراجع
دور لبن����ان« ،لي�س����ت به����ذه الأم����ور والب�ساطة
ب�إم����كان تف�سري ظاهرة تطور دبي ،لي�س �صحيح ًا
�أ ّن اخللي����ج ازده����ر لأ ّن لبن����ان «خِ ����رب» ،وهل
كاف����ة دول اخللي����ج تع����رف ازدهار دب����ي ،وهل
البحري����ن مثل قطر ،وقطر مث����ل دبي ،ودبي مثل
ال�سعودية ..هن����اك قيادات امتلكت ر�ؤية واتخذت
قرارات جريئة وكانت متل����ك التمويل واال�ستقرار
ال�سيا�س����ي ،فح�صدت ما زرعته� ،س�ألناه عن ف�ضل
اللبنانيني يف ذلك؟ ي����ردّ�« :أن حتب بلدك �شيء،
وت�ضخيم الأمور �ش����يء �آخر ،للبنانيني دور هام،
ولك����ن هن����اك  100جالية يف دب����ي ،وك ّل جالية
تتحدث عن نف�سها �أنه����ا بنت دبي ،ويف النهاية
هناك �سيا�س����ات وحكومة وانفتاح وخطة جريئة
هي وراء عوام����ل نه�ضة دبي ..ووجود اللبنانيني
يف ك ّل دول اخللي����ج �إثب����ات لوج����ود معطيات
مو�ضوعية �أخ����رى ،فاللبناني����ون موجودون يف
الأردن عل����ى �سبيل املث����ال ،ويف بلدان خليجية
�أخرى ،ومل نلحظ يف هذه البلدان االزدهار نف�سه
الذي تعي�شه دبي».
وهل الظروف اليوم ب�إمكانها �إعادة لبنان �إىل
عزّه تربوي ًا وتعليمياً؟ يقول بو �صعب« :حالي ًا
لدينا م�ش���اكل كثرية يف قطاع التعليم ،والكالم
هن���ا ال يطال العن�رص الب�رشي ،نحن نتحدث عن
قطاع كهْل يجب �إع���ادة بث احلياة فيه ،ويجب
تطوي���ره ليواكب الع�رص ال���ذي نحن فيه ..وهذا
الأمر لن يكون با�ستمرار املح�سوبات ال�سيا�سية،
وجامعتن���ا الوطنية و�ضعها اليوم مذ ٍر كما هي
ح���ال �أي�ض ًا املدار�س الر�سمي���ة ..ووزارة الرتبية
عرفت وزراء و�أ�شخا�ص��� ًا �أ�صحاب ر�ؤية ،وهناك
ر�ؤى ذكية ون�شيطة ،ولكن الو�ضع العام يف البلد
مل ي�ساعد كثرياً بال�سري بها� ،شخ�صي ًا ل�ست �آتي ًا
لأق���ول اكت�شفت «البارود» ،ولكن بجانبي تكتّل
كب�ي�ر وعندما �س�أطالب بت�صحي���ح �أو تنفيذ �أي
�أمر �أعرف �ضمن ًا أ� ّن بجانبي تكت ًال كبرياً و�رش�س ًا
خلفي ،وعندما نتفاهم م���ع الأفرقاء ال�سيا�سني
�أعل���م �أي�ض��� ًا �أننا نبن���ي تفاهم���ات قوية بني
اللبنانيني ..وهذا هو الأمل الذي يراودين يف هذا
املجال ب�أين �س�أ�ستطي���ع تنفيذ بع�ض املطالب
املحق ّة يف وزارة الرتبية».
ينهي ب���و �صعب كالمه جلري���دة «الثبات»
ب أ� ّن الأجواء الإيجابي���ة بني املتخا�صمني �أم�س
تتب���د ّد مع الأيام« ،هناك �أمل جدي ب�إنقاذ البلد
من املهوار ،وكان الفت ًا كالم الوزير ريفي ت�أييده
حماربة الإرهاب يف جمل�س الوزراء ،لأ ّن م�س�ألة
حماربته بو�ضع خط���ة وجلنة بخ�صو�صه ،بات
م�س�ألة دولية ملحّ ���ة ،والأمر مل يعد مزحة كما
و�صفها ريفي داخل جمل�س الوزراء».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

كلمة �شاملة بامتي���از يف ذكرى ال�شهداء
القادة ،ارت�سم���ت خاللها البالغ���ة العفوية
لدى ال�سيد ح�سن ن��ص�راهلل من بداية الكالم
حتى م�سك اخلتام ،وحق���ه �أن يرتدد �إىل حد
التلعثم عند حماولته �إعطاء ت�سمية حلكومة
ال �أر�ضت الثامن من �آذار وال الرابع ع�رش منه،
وال �رشائ���ح وا�سعة من ال�شعب ،وترك للنا�س
�إعطاءها ت�سمية ثم قال« :فلنعتربها حكومة
امل�صلحة الوطنية� ،إمنا من منطلق واحد� ،أنها
لي�س���ت حكومة وحدة وطني���ة ،لكن البلد مل
يعد يحتمل البقاء ب�ل�ا حكومة� ،أي حكومة،
لأننا على �أبواب ا�ستحق���اق رئا�سي داهم»،
و�أ�ض���اف :قد يكون من ح�سنات هذه احلكومة
�أنها «ناف���رة» والنفور منها قد ي�شجع على
ح�صول االنتخاب���ات الرئا�سية يف موعدها،
وتُعترب بحكم امل�ستقيلة حكماً.
ه���ذه احلكومة كان ميكن له���ا �أن تت�شكل
من���ذ ت�سعة �أ�شهر ،مادام بع����ض من ان�ضموا
�إليها كان من �أبرز �رشوطهم التي ال م�ساومة
فيه���ا ،ان�سح���اب «حزب اهلل» م���ن �سورية،
ومع ذل���ك «ت���وزّروا» ومل ين�سحب احلزب،
وال ال�سيد ن�رصاهلل �سح���ب التزامه مبحاربة
التكفري الزاحف قبل و�صول���ه �إىل كل مدينة
وقرية وبي���ت يف لبنان ،ورغ���م عدم رف�ضه
حلري���ة «التكفري الفكري» ،لك���ن ال�سيد يف
جولته «البانورامية» على ثقافة هذا النوع
من التكفري ،قد يك���ون فاج�أ البع�ض من غري
املطلع�ي�ن على م���ا ي�سمى الفك���ر اجلهادي

«السيد» في جولته
«البانورامية» على أنواع
ثقافة التكفير فاجأ
البعض من غير المطلعين
على ما يسمى الفكر
الجهادي «الحديث»

«احلديث» ،ب�أن تدم�ي�ر كل م�سجد وكني�سة
ومنزل و�رضيح ،و�أن قت���ل النا�س ،مبن فيهم
العجزة والن�ساء والأطف���ال ،ومن �أي دين �أو
مذهب كان���وا ،كلها �أر�ص���دة وقيمة م�ضافة
لل�صعود �إىل اجلنة ،ومتى باتت ثقافة التدمري
والقت���ل والتنكي���ل و�سائل وغاي���ات لفئات
�شيطانية موتورة ،فحق «ال�سيد» و�سواه من
الر�ؤيويني الكبار يف هذا الوطن �أن ي�ستعيذوا
باهلل م���ن ال�شيطان الرجي���م ال�ساكن �أدمغة
وقلوب �أكل���ة الأدمغة والقل���وب الوا�ضعني
لبنان ،كل لبنان ،عل���ى الئحة االنتظار بعد
�سورية.

ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل متحدثاً يف ذكرى القادة ال�شهداء

كم����ا �أن ال�سي����د يف كلمت����ه ،وبب�ضع
كلمات ،وفّر على اللجنة املرتقبة لإعداد
البيان ال����وزاري ،الذي كان �أي�ض ًا من �أحد
�رشوط بع�ض «امل�ستوزرين» �شطب بند
«ثالثية اجلي�ش وال�شع����ب واملقاومة»
منه ،و�أراحه����م من عناء التالعب باللغة
العربية ال�ستنباط عب����ارة بديلة ،و�أ�شار
�إىل �أن ه����ذه احلكوم����ة عمره����ا ب�ضعة
�أ�شه����ر ،و�أن مهمته����ا – م�ستن����داً �إىل ما
�رصح ب����ه رئي�سها – تقت�رص على بندين
اثنني� :إجراء االنتخاب����ات الرئا�سية يف
موعده����ا ،ومكافحة العن����ف والإرهاب،
وك�أن����ه بذلك قارب الواقعية كعادته ،من
منطلق �أن عم����ر احلكومة «غري حرزان»
ليت�ضم����ن بيانها «الع����دو الإ�رسائيلي»
و«اال�سرتاتيجي����ة الدفاعية» ومو�ضوع
املقاوم����ة ،وبالت����ايل ال داع����ي نهائي ًا
للخالف على بي����ان وزاري غري مطلوب
من حكومة ق�صرية العمر �أن تغرق نف�سها
في����ه ،طامل����ا �أن لبنان عل����ى امل�ستوى
ال�سيا�سي خمتلف عل����ى تعريف العدو،
وطاملا �أن نظام الأ�سد بر�أي الفريق الآخر
هو الأخطر عل����ى لبنان من «�إ�رسائيل»!
ثم �إن ه����ذا البند وب�أي �صيغ����ة كُتب �أو
�شطب فلن يغري �شيئ���� ًا بو�ضع املقاومة
الفك����ري واال�سرتاتيجي واملي����داين ،وال
بالقواعد ال�شعبي����ة املليونية من �أن�صار
ال�سيد وحلفائه يف مواجهة من �شعبيتهم
حمولة ب�ضعة با�صات..
ابت�سام����ات ال�سيد الت����ي تكررت عند
رغبته بعدم ت�سمية بع�����ض املناطق �أو
الأ�شخا�����ص ،كانت ببالغ����ة كالمه ،لأنه
�سيد «جمتمع مقاومة» ،يتحدث عن فئة
«مقاومة ملجتمعه����ا» ومفرو�ضة على
بيئته����ا بقوة ال�س��ل�اح امليلي�شيوي ،يف
زواريب و�أزقة ،وهنا تكمن الهوة الكبرية
بني اللبنانيني:
طرف����ان لبنانيان يقاتالن يف �سورية،

الأول ت����ورّط قب����ل �أن تتح����ول الأزم����ة
ال�سوري����ة �إىل ن����زاع ع�سك����ري ،وفت����ح
مع�سك����رات التدريب وا�ست����ورد مقاتلني
و�صدّر مقاتل��ي�ن ،و�رشع احلدود وعار�ض
دخ����ول اجلي�����ش ل�ضبطها حت����ت ذريعة
اجلهاد والن���ص�رة ،والث����اين العتبارات
تتعل����ق مبو�ض����وع لبناني����ي الق�ص��ي�ر
وحماي����ة مقامات ديني����ة وحماربة ما
يعتربه �إرهاب ًا تكفريي ًا ترتعد دول الغرب
منه ،فكيف عندما يكون على احلدود مع
لبن����ان ،ويهدد ويكفر ويه����در دم �أي �آخر
�سواء كان �سني ًا �أو �شيعي ًا �أو م�سيحي ًا �أو
درزي ًا لأنه بنظره «�آخر»؟
لعل يف حديث ال�سي����د عن احلكومة
وتغا�ضيه ع����ن الظروف الت����ي �أحاطت
بت�شكيلها ،وكلمة ال���س�ر الأمريكية التي
مُ رّرت �إىل ال�سعودية ،واملوقف الإيجابي
املفاج����ئ للرئي�س �سعد احلريري ،والذي
�أزع����ج �أق����رب املقرب��ي�ن �إلي����ه وبع�ض
احللفاء ،يدعونا �إىل ا�ستمرار اخلوف على
ال�شارع اللبن����اين وال�سني ب�شكل خا�ص
ونت�ساءل :عندما يغدو الرئي�س احلريري
ق����ادراً عرب وزرائه الدخ����ول يف حكومة،
وغ��ي�ر قادر هو ووزرا�ؤه �أو نوابه الدخول
�إىل مناطق و�شوارع كانت حم�سوبة عليه
�سيا�سي���� ًا و�شعبياً ،وبات����ت الكلمة فيها
لزعماء زواري����ب حتركهم �أموال خليجية
تتع����ارك بهم على �أر�ض لبنان ،رغم ًا عن
�أنف البيئة اللبنانية التي لي�ست حا�ضنة
له����م بر�ضاه����ا ،يتبني لن����ا الفارق يف
ثقاف����ة املواطنة بني «جمتمع مقاومة»
يحت�ضن �أهله ونا�سه وميد يده لل�رشكاء
يف الوطن ،وبني �رشذمة مقاومة ملجتمع
ال حول ل����ه وال قوة �إال ب����اهلل ،والرحمة
وال�س��ل�ام على �رشاكة وطني����ة مع �أمراء
دولة اخلالفة..

�أمني �أبو را�شد
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اللبنانيون يحجمون عن اإلنفاق في
«احلق على الطق�س» ،هذا ما ميكن �أن
يقال عن الركود االقت�صادي الذي ي�رضب
لبنان� ،إن �أراد املرء التغا�ضي عن جملة
م�سببات �أخرى متنع املواطن اللبناين من
الإقبال على ال�رشاء ،منها تراجع القدرة
ال�رشائية للمواطنني ،التفاوت الكبري بني
الغالء ومعدالت الأجور ،املخاوف الأمنية،
غياب ال�سياح ،الأزمة ال�سورية التي ت�ؤثر
بالإنتاج واال�سترياد ،وغريها الكثري من
الأ�سباب.
يعزو البع�ض خفوت احلركة التجارية
يف خمتلف القطاعات ب�شكل خميف �إىل
عوامل املناخ التي �أخ��رت ق��دوم ف�صل
ال�شتاء ،مما �أثر مبا�رشة بقطاع اخلدمات
والأ�سواق التجارية كافة ،ال �سيما قطاع
امللبو�سات ،وبالإنتاج الزراعي ب�سبب
اجلفاف وغياب الأمطار ،ناهيك عن مراكز
التزلج وقطاع ال�سياحة ال�شتوية من
�شاليهات ومطاعم وفنادق.
يف ال��واق��ع ،مل ي�شهد لبنان غياب
الثلوج والأمطار يف عز كانون الثاين منذ
�أكرث من  60عاماً ،وهي ظاهرة ت�ؤثر بال �شك
باالقت�صاد اللبناين ،لكن ال ميكن حتميلها
مبفردها وزر ما يجري ،واحلالة االقت�صادية
وال�رشائية املتدهورة للبنانيني.
يف ج��ول��ة ق�صرية على الأ���س��واق،
ي�ستطيع املرء �أن يتلم�س خفوت حركة
املبيعات ،امل��ح��ال تبدو �شبه خالية
حتى مع وج��ود الإعالنات التي حتاول
�إغ��راء امل��ارة بـ« 70و 80يف املئة» من
التنزيالت ،بالإ�ضافة �إىل الطق�س الربيعي
امل�لازم للبنان ،هناك املخاوف الأمنية
والهواج�س من التفجريات املتنقلة وتدين
القدرة ال�رشائية والرغبة يف االحتفاظ
بالقر�ش الأبي�ض للأيام ال�سوداء التي يب�رش
بها حال البلد ،كل ذلك يزيد من خ�سائر
التجار وال�صناعيني ،فتتكد�س املنتجات
على اختالفها يف املخازن بغ�ض النظر
عن التنزيالت �أو العرو�ضات التي و�صلت
ب�أحد الهيربماركت �إىل الإعالن عن عر�ض
يق�ضي بـ«احل�صول على كيلو جماين من
�أي �شيء مقابل �أي كيلو ت�شرتيه» ..الفنادق
مبعمظها خاوية من ال�سياح الأجانب
والعرب ،حتى حركة املطاعم مل تعد كما
كانت.
ال�ضائقة االقت�صادية والو�ضع الأمني
والتغري املناخي �أثروا جميع ًا على �إقبال
املواطن اللبناين وعلى ال�رشاء ،كرث من
التجار و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ي�ؤكدون �أن
هذا العام رمبا يكون الأ�سو�أ� ،إذ منذ اليوم
الأول لعام  2014يعي�ش ال�سوق اللبناين
عموم ًا يف حالة من الركود مع ت�سجيل
حركة تراجع يف املبيعات والإنتاج ،وهو
انحدر بن�سبة  10يف املئة عن العام 2013
و 40يف املئة عن العام .2012
قبيل ت�شكيل احل��ك��وم��ة ك��ان جتار

وم�ستثمرون و�صناعيون كرث يلقون باللوم
على الفراغ احلكومي لتربير «حال البلد
الواقف» ،فمنذ �أكرث من � 10أ�شهر ،واالقت�صاد
اللبناين يف تدهور م�ستمر ،بحيث �سجلت
�أزمات معي�شية واجتماعية جماعية متثلت
ب�إقفال العديد من امل�ؤ�س�سات التجارية
واخلدماتية و��صرف عمالها ،حتى �أن
فنادق ومطاعم ومنتجعات �أعلنت �إفال�سها
وخرجت من لبنان �إىل �أماكن �أخرى جاذبة
لل�سياح ،بينما كانت هناك طلبات جتارية
و�صناعية من لبنان �إىل دبي وم�رص لوحظ
�أنها توقفت ب�سبب عدم الثقة بالأو�ضاع
يف لبنان ،والتخوف من تفجر الو�ضع يف
�أي وقت.
ك��ذل��ك ،ف���إن القطاع التجاري من
حمال وم�ؤ�س�سات �صغرية �أو متو�سطة
�أعلنت بدورها االن�سحاب من الأ�سواق
اللبنانية وف�ضلت الإقفال نتيجة اخلوف
من الإفال�س ،هذا الواقع بالإ�ضافة �إىل
�أزمة النازحني ال�سوريني وما ا�ستتبعه
م��ن �أو���ض��اع معي�شية �ضاغطة على
اللبنانيني� ،ساهم يف تدهور الأو�ضاع
االقت�صادية وجمود الأ�سواق على كافة
الأ�صعدة.
ومن نتائج هذه الأو�ضاع ال�ضاغطة
ت�رسيح عدد كبري من العمال اللبنانيني
نتجية �إقفال امل�ؤ�س�سات ،ارتفاع الدين
العام ،ارتفاع العجز ،ف�ض ًال عن توقف
تدفق الأموال من امل�ستثمرين الأجانب
وتوقف امل�رشوعات احليوية ،والتي كان
من املفرت�ض البدء بها ،ولعل �أبرزها
م�شاريع النفط والغاز ،هذه ال�ضغوط
كانت كفيلة برتاجع ن�سب النمو يف
لبنان خالل الفرتة ال�سابقة من  4و� 5إىل
 2يف املئة و�صو ًال �إىل 1يف املئة.
وم��ن �أ�سباب ت��راج��ع النمو بح�سب
اخل�براء ،ال�ضغوط الأمنية واالنفجارات
التي هزت العا�صمة وعمليات االغتيال،
�إ�ضافة �إىل ما يجري على احل��دود مع
�سورية �سواء يف ال�شمال �أو البقاع وهي
�أحداث كانت كفيلة بطرد �أي م�ستثمر عربي
�أو �أجنبي ،وعليه ف�إن غياب امل�ستثمرين
يعني غياب �ضخ �أي عمالت �أجنبية يف
�رشايني االقت�صاد.
كذلك بعيداً من الأجواء الأمنية ،هناك
عامل غياب ال�سياح وبالتايل غياب �أو
تغيب امل�ؤ�س�سات ال�سياحية عن لعب
الدور املوكل �إليها يف االقت�صاد اللبناين،
مما �ساهم يف �إح���داث خلل يف البيئة
االقت�صادية القائمة على �أ�سا�س ال�سياحة.
ومن امل�سببات املهمة� ،إقفال احلدود
الربية ل�سورية مع الأردن والعراق وتوقف
حركة اال�سترياد والت�صدير من لبنان �إىل
اخل���ارج والعك�س �صحيح ،مم��ا خف�ض
احلركة التجارية و�ساهم يف ح�صول ركود
يف بع�ض املنتجات اللبنانية نظراً لعدم

القدرة لت�رصيفها �إىل اخلارج ،ناهيك
عن ع��دم ق��درة لبنان ال�سترياد ما
يلزم من اخلارج.
ك��ذل��ك فقد �أدى ت��دم�ير البنى
التحتية يف �سورية ،و�إقفال العديد
من امل�صانع �إىل ترك �آثار بالغة على
االقت�صاد اللبناين ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة
ال�سترياد املواد الأولية التي يعتمد
عليها اللبناين يف �صناعاته �أو حتى
يف الإنتاج الزراعي مما �ساهم يف
رفع �أ�سعار العديد من ال�سلع.

ك���ل ذل����ك �أدى �إىل ف��ر���ض
�ضغوطات خانقة على العامل
�أو امل�ستثمر �أو �صاحب امل�ؤ�س�سة
اللبناين ،مم��ا �أدى �إىل تراجع
القدرة ال�رشائية عموم ًا ب�سبب
تراجع الدخل الفردي �أوالً.
ويف ظ���ل �أو����ض���اع �أم��ن��ي��ة
م�ضطربة ،فمن الطبيعي �أن يح�صل
انكما�ش اقت�صادي ،و�أن تكون ن�سب
النمو متدنية ت�سجل يف �أبعد
حدود �صفر يف املئة.

منذ العام � ،2013سجل قطاع
ال�سياحة انخفا�ض ًا بن�سبة  40يف
امل��ئ��ة ،وال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري �سجل
انخفا�ض ًا �أي�ض ًا بن�سبة  25يف املئة،
وال ي��زال االقت�صاد اللبناين اليوم
حت��ت وط����أة ال�ترا���ش��ق ال�سيا�سي
واالهتزازات الأمنية.
رئي�س جمعية جتار بريوت نقوال
�شما�س يقول «�إن الو�ضع ال�سوداوي
يف القطاع التجاري م�ستمر ،معرب ًا
عن �أ�سفه لأن «الت�صحر التجاري

| خ�سائر التجار
ب�سبب �إحجام املواطن ع���ن الإنفاق ،يعاين التجار من
الكث�ي�ر من امل�شكالت ،ولعل �أكرث م���ا يتعب التاجر اليوم،
املخزون الهائل الذي يف حوزت���ه يف كل القطاعات ،علم ًا
�أن قيمة ه���ذا املخزون تنخف�ض حكم ًا مع بداية كل مو�سم
جديد ،بح�سب كل �صنف ،بدءاً بال�سيارات �إىل قطاع الألب�سة
�إىل الإلكرتونيات �إىل الأطعمة.
ه���ذا الواقع دفع بالتجار �إىل خف����ض ن�سبة ا�ستريادهم
و�سيتجلى ذل���ك ب�إح�صاءات حجم اال�ست�ي�راد من اخلارج
عام � ،2014إذ يف ظ���ل توفر هذا املخزون الهائل يف البالد
ل���دى كل التجار فه���م حكم ًا لن ي�ست���وردوا الكمية نف�سها
من اخلارج مقارنة م���ع العام املا�ضي ،لكن رغم الأو�ضاع
ال مف���ر من اال�سترياد مواكبة للحرك���ة التجارية العاملية،
فعالق���ة التجار مع املوردين يف اخل���ارج يجب �أن ت�ستمر
رغم هذه الأو�ض���اع ،خ�صو�ص ًا �أن التج���ار ملزَمون ب�رشاء
كمية معينة من املوردين حتت طائلة �سحب الوكالة ،علم ًا

�أن املوكلني يف اخل���ارج يدركون اليوم �أكرث ف�أكرث �صعوبة
الو�ض���ع يف لبنان ،مع الإ�ش���ارة �إىل �أن ال�رشكات الآ�سيوية
ونتيجة لو�ضعها االقت�صادي اجليد يف بالدها تظهر مرونة
�أكرث مع التجار اللبنانيني من الوكالء يف الدول الأوروبية،
�إذ الو�ضع االقت�صادي ه�ش ،وتتجلى هذه املرونة بال�سماح
للتج���ار اللبنانيني ب��ش�راء كميات �أقل م���ن املتفق عليه
ومتديد فرتة ت�سديد امل�ستحقات.
وبح�س���ب اخلرباء االقت�صاديني ،ف�إن لبنان دخل مرحلة
االنكما�ش االقت�صادي قبل �أن ينتهي العام  ،2013خ�صو�ص ًا
�أن الرتاجع عل���ى ال�صعيد التجاري و�صل �إىل  15يف املئة،
�أم���ا خالل �شهر كانون الثاين من ه���ذا العام ف�أتت احلركة
�أ�ضع���ف من ال�ساب���ق ،كما مل نلح���ظ �أي حت�سن خالل هذا
ال�شهر ،فال ف���ارق ملحوظ يف التجارة وف���ق املناطق ،بل
الأ�ص���ح �أن الرتاج���ع ي�شمل كل املناطق م���ع فارق بن�سبة
الرتاجع بني منطقة و�أخرى.
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يحاكي الت�صحر املناخي ،والالفت
هذا التوازي �أو الرتابط ما بني اخلطوط
البيانية االن��ح��داري��ة يف مو�ضوع
املت�ساقطات ويف مو�ضوع الن�شاط
ال��ت��ج��اري ،مب��ا يجعل م��ن الـ2014
�سنة ا�ستثنائية يف كل املقايي�س،
خ�صو�ص ًا �أن عامل املناخ زاد الطني
بلة وزاد الي�أ�س واالكتئاب املوجود
يف البالد».
و�أو�ضح «�أن العوامل الطبيعية
�أثرت ب�شكل الفت ببع�ض القطاعات،

ال �سيما منها الألب�سة ال�شتوية،
م��ع��دات ريا�ضة ال��ت��زل��ج ،والتجار
يف املناطق اجلبلية واملنتجعات
ال�سياحية ال�شتوية التي ت�أثرت ب�شكل
مو�ضعي كما �أثرت باحلالة النف�سية
عند اللبنانيني ،فخلقت حالة اكتئاب
نف�سي يف البلد حت��ول �إىل اكتئاب
جتاري يف الأ�سواق».
و�أكد �شما�س �أن العامل الأبرز يف
تراجع احلركة التجارية هو العامل
الأمني ،لكن يجب �أال تتوقف الأمور

هنا ،الفت ًا �إىل �أن «هذا العامل مربر
�إىل حد ما ولي�س بالكامل ،لأننا �سبق
وع�شنا يف مرحلة احل��رب ونعرف
�أن االقت�صاد مل يتوقف ويجب �أن
ال يتوقف ،ف�إذا ا�ست�سلم اللبنانيون
للي�أ�س ننحر االقت�صاد اللبناين».
يف الإط���ار عينه ،ي��ق��ول حممد
امل����صري وه��و رب عائلة مكونة
م��ن خم�سة �أ�شخا�ص ميلك حم ًال
للملبو�سات يف �شارع عفيف الطيبة:
«مل ن�شهد مثل ه��ذا ال�تراج��ع يف

املبيعات منذ فرتة طويلة ،كنا منر
ب�أو�ضاع �أمنية و�سيا�سية �صعبة ،لكن
اللبناين لطاملا ك��ان يحب الإنفاق
ويتبع مقولة �أنفق ما يف اجليب ي�أتيك
ما يف الغيب ،اليوم الأو�ضاع تبدلت
ومن ميلك قر�ش ًا بات يخبئه �إىل حني
حاجة ،كما �أن ارتفاع �أ�سعار املواد
الغذائية وف��وات�ير الكهرباء وامل��اء
و�أق�ساط امل��دار���س يجعل اللبناين
يحجم عن الإنفاق على الكماليات
ك����شراء امل�لاب�����س بنف�س ال��وت�يرة
ال�سابقة».
وي�ضيف امل�رصي« :بالإ�ضافة �إىل
املخاوف� ،أتى الطق�س ليزيد الطني
بلة ،فالطق�س ال ي�شبه طق�س ال�شتاء
يف �شباط من كل ع��ام ،وبالتايل ال
حاجة ل�رشاء اجلاكيتات واملعاطف �أو
املالب�س ال�شتوية الثقيلة».
وع��ن ت�شكيل احلكومة و�إم��ك��ان
ح��دوث انفراجة يف ال�سوق ،يقول:
«ميكن لت�شكيل احلكومة و�سد الفراغ
ال�سيا�سي �أن ي�ساعد قليالً ،لكن ما
يحتاجه النا�س هو هدوء البال ،و�أن
تقوم احلكومة بدورها ال�صحيح».
�أم���ا حم��م��د را���ض��ي ،وه���و مدير
�أحد الفنادق ،ف�أ�شار �إىل �أن القطاع
ال�سياحي ه��و الأك�ث�ر ت����ضرراً على
الإطالق� ،إذ �إنه تلقى ال�رضبات واحدة
تلو الأخرى منذ نحو � 3أعوام ،ولفت
�إىل �أن «الفندق يف �أح��ي��ان كثرية
يكون �شبه فارغ من النزالء رغم ا�سمه
الكبري ،ورغم احلمالت الإعالنية التي
يقوم بها».
و�إذ ك�شف �أنه مت ت�رسيح �أكرث من
 5موظفني من الفندق خالل ال�شهرين
املا�ضيني� ،أكد �أن ا�ستمرار احلال على
ما هو عليه �سي�ؤدي حتم ًا �إىل القرار
ب�إقفال الفندق ،وكل ذلك ي�ؤثر حتم ًا
على اللبنانيني ،وي ��ؤدي �إىل جتريد
عائالت من معيلها ،وبالتايل دفعها
�إىل التقنني يف الإنفاق والإحجام عن
�رشاء الكثري من احلاجيات مما يربر
ركود ال�سوق.
يف ال�سياق نف�سه� ،أكد نقيب وكاالت
ال�سفر وال�سياحة يف لبنان؛ جان عبود،
�أن و�ضع القطاع �سيئ ،م�شرياً �إىل �أن
«الو�ضع ال�سياحي يف لبنان يف حال
�شلل ت��ام ،فاللبنانيون ال يتجر�أون
على احلركة داخل البالد ،فكيف احلال
خارجها؟ وذلك ب�سبب تراجع الو�ضع
االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل التخوف من
الو�ضع الأم��ن��ي»� ،أم��ا بالن�سبة �إىل
حركة القدوم اىل لبنان فهي �أي�ض ًا يف
حال جمود ،و�أ�ضاف عبود« :ال�سياح
واملغرتبون غائبون ،ولي�س هناك �سوى
عدد �ضئيل من العراقيني والأردنيني»،

و�أو���ض��ح �أن لبنان فقد حركة قطع
�سوق التذاكر التي كان ي�ستفيد منها
جراء حركة ال�سوريني الذين ي�سافرون
عرب لبنان �إىل دول �أخرى ،وفيما كان
لبنان يعترب حمطة عبور بالن�سبة �إىل
ال�سوريني لبلدان �أخ��رى ،خ�رس قطاع
التذاكر هذا التمييز بعد �أن ت�ضاءل هذا
ال�سوق و�أحجمت دول مثل :تركيا وم�رص
والأردن ،عن �إعطاء ت�أ�شريات دخول
للمواطنني ال�سوريني ،ما عطل حركة
قطع التذاكر يف لبنان ،املنفذ الأخري
لوكاالت ال�سفر وال�سياحة ،وفيما لفت
�إىل �أن ظروف البالد غري واعدة ،قال �إن
وكاالت ال�سفر ال تت�أمل الكثري يف حال
ا�ستمر الو�ضع الأمني وال�سيا�سي على
ما هو عليه اليوم.
و�إىل جانب ركود الفنادق� ،شهدت
�صناعة التزلج يف لبنان انخفا�ض ًا
حاداً يف الأعمال بن�سبة ت�صل �إىل 60
يف املئة� ،إذ جاء �شهر كانون الأول
دافئ ًا على غري املعتاد وجاف ،وعادة
ما تفتتح منحدرات الثلج �أبوابها يف
الفرتة بني عيد امليالد وال�سنة اجلديدة،
�إذ بعد ع��دة عوا�صف �شتوية تخلق
القاعدة ال�رضورية الرتفاع الثلوج
لنحو � 40سنتيمرتاً ،لكن ذلك مل يحدث
هذا العام ،ففي العام املا�ضي ،هذا
املو�سم ت�أخر قليالً ،لكنه هذا العام
ت�أخر كثرياً وباتت اخل�سائر ال تعو�ض.
م�س�ؤولو �رشكات التزلج وال�سياحة
ي�ؤكدون �أنهم مل ي�شاهدوا مثل ف�صل
�شتاء ه��ذا العام وي��ق��درون �أن �أكرث
من ن�صف الأعمال يف مو�سم ال�شتاء
قد فقدت حتى الآن ،وقد �شعرت كل
املن�ش�آت املتعلقة ب�صناعة التزلج
باخل�سارة ،خ�صو�ص ًا املطاعم اجلبلية،
والفنادق وال�رشكات لتزويد املعدات
الريا�ضية التي تعتمد تقريب ًا كل
�أعمالها على الثلوج يف املنطقة ،وقد
متت �إ�صابة �أي�ض ًا جمموعات ال�سياحة
البيئية التي تعمل يف جميع �أنحاء
منتجعات التزلج ،وبالتايل خ�رست فئة
كبرية من اللبنانيني �أعمالها املو�سمية
التي تعول عليها لتعتا�ش بقية العام.
ومع معاناة قطاع ال�سياحة يف
لبنان ب�أكمله من االنخفا�ض ب�سبب
الو�ضع الأمني وحتذيرات ال�سفر من دول
اخلليج ،كان من املتوقع �أن تكون نقطة
م�ضيئة واح��دة ،لأن �سياحة التزلج
تعتمد يف معظمها على ال�سياحة
الداخلية ،لكن املناخ منع ذلك �أي�ضاً،
وتتوقع �إدارة الأر�صاد اجلوية اللبنانية
�سقوط الثلج يف �شباط مما قد يعو�ض
بع�ض اخل�سائر.

�إعداد هناء عليان
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عـربـي

من يستغل حاجات الشباب
الفلسطيني في المخيمات؟
«ال�شب��اب هم القوة احلا�سم��ة يف املجتمع ،و�أداة
التغي�ير فيه ،وذخره وعم��اده ،وطليعته الثورية يف
معارك حترره الوطني».
خ�لال الأيام القليلة املا�ضي��ة طفت على �صفيح
املخيمات ال�ساخ��ن ما �سميت بحملة «نعم للهجرة..
نعم للتهج�ير» ،والتي انطلقت من خميم نهر البارد،
لتب��د�أ يف االت�ساع والتمدد نح��و املخيمات الأخرى،
حقيق��ة الأم��ر م�ؤمل مل��ا ت�ضمنه م��ن توجهات قد ال
ي��درك بع�ض القيمني �أبعادها اخلطرية على الق�ضية
الوطنية يف مرتكزها احليوي؛ حق العودة.
وقبل �أن يب��د أ� �أحد ب�شجب وا�ستنكار هذه اخلطوة
غري الربيئة يف التوقيت ال�سيا�سي الذي تتعر�ض فيه
الق�ضي��ة الوطنية م��ن حماوالت �صهي��و � -أمريكية
م��ن �أجل ت�صفيته��ا ،علينا االع�تراف �أننا يف مكان
ما ق��د ف�شلنا وتقاع�سنا و�أخط�أن��ا ،فنحن مل نالم�س
عمق الأزمة التي عا�شها �شعبنا يف خميم نهر البارد
ومنذ الع��ام � 2007أوالً ،ثم يف بقي��ة املخيمات ،وما
ورد يف �إح��دى عب��ارات ه��ذا احلراك «نري��د الهجرة
لنرتك اجلم��ل مبا حمل للف�صائل ت�رسح ومترح به»،
�إمن��ا يدلل على عمق الهوة ب�ين الف�صائل و�شارعها،
لذلك ت�أتي هذه اخلطوة يف �سياق رد الفعل ملا و�صل
�إليه احلال الفل�سطيني وعلى ال�صعد كافة ،وبالتايل
عندم��ا ت�شع��ر ال�رشيحة الأك�بر والأك�ثر حيوية يف
جمتمعن��ا �أنها مهم�ش��ة ،و�أ�صبح��ت يف طيف وا�سع
منه��ا جم��رد �أرق��ام لي���س �إالّ ،م�ضاف ًا �إليه��ا ان�سداد
�أف��ق امل�ستقب��ل �أمام ه���ؤالء ال�شب��اب ب�سبب حرمان
الفل�سطيني�ين م��ن حقوقه��م املدني��ة واالجتماعية،
لت�صبح �شهادات تخ��رج الآالف منهم جمرد �شيكات
م��ن دون ر�صيد ،ويتحول ه���ؤالء ال�شباب �إىل جي�ش
عاط��ل من العم��ل ،وبنتيجت��ه يقتل الأم��ل والتطلع
وت�أم�ين امل�ستقبل لديهم ،وف��وق كل ذلك ما تعانيه
ال�ساحة الفل�سطينية م��ن م�شهد لالنق�سام احلاد بني
الف�صائ��ل الذي��ن هم الي��وم يف جمموعه��م متهمون
يف التق�ص�ير والتخل��ي والإهمال ،وعملي��ة �سيا�سية
ال ت�ست��شرف يف واقعه��ا الراهن �أي �أف��ق نحو وطن
�سي��د وم�ستق��ل يجم��ع وال يفرق ،ي�ضم ب�ين جنباته
وحت��ت جناحي��ه جمي��ع �أبنائه ،جميع م��ا �سبق يف
جممله نعم ي�شكل حالة من الإح�سا�س بفقدان الأمن
والأم��ان لي�س ل��دى ه�ؤالء ال�شب��اب فح�سب ،بل لدى
جموع ال�شعب الفل�سطيني بكل �رشائحه.
املطل��وب م��ن القيم�ين على ه��ذا احل��راك وقفه
ف��وراً ملا ل��ه من خماط��ر جدية على واق��ع الق�ضية،
والتي هي لي�ست ملك ًا للف�صائل ،بل هي ملك ال�شعب
الفل�سطين��ي ،ولتذه��ب الف�صائ��ل مبا��شرة �إىل فتح
نقا���ش وح��وار معم��ق م��ع كل �رشائ��ح �شعبنا ،ويف
مقدمه��م �شبابن��ا عم��اد وقل��ب جمتمعنا ،م��ن �أجل
امل�شارك��ة يف �صياغ��ة الق��رارات يف خميماتنا مبا
يحفظ عناويننا الوطنية.
وعل��ى ه�ؤالء ال�شباب التنب��ه ب�أن هناك من يقف
خل��ف الأبواب من مت�صيدي��ن وم�ستفيدين القريبني
منه��م والبعيدي��ن ،ومنعهم م��ن ا�ستغ�لال حاجات
�شبابن��ا الفل�سطين��ي ،يف ظل اجله��ود املحمومة من
�أج��ل �شطب ملف الالجئ�ين ،وما احل��رب الإعالمية
الت��ي ُت�ش��ن عل��ى خميماتن��ا �إ ّال يف �سي��اق ه��ذا
اال�سته��داف ،و�أختم يف القول مك��رراً� ،أن التوقيت ال
ي�شي ب�براءة اخلطوة� ،أو على الأق��ل من زرع الفكرة
ليح�ص��د النتائج التي يتوخاها ،وهو لن ي�صل �إليها
بوعيكم و�أ�صالة انتمائكم.

رامز م�صطفى
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ال نشبههم ..هم محتلون ونحن مقتلعون

استرضاء القاتل ال ينقذ القتيل

كت���ب يل مواط���ن فل�سطين���ي،
ي�شبهني كثرياً (هو الجئ من بلدته
يف فل�سطني املحتل���ة عام ثمانية
و�أربعني ،ونازح م���ن خميمه عام
 ،1967ومهج���ر م���ن املخيم الثاين
حالي ًا) الر�سالة التالية ،وطلب �إيل
�أن �أن�رشها كما ه���ي دون زيادة �أو
نق�صان ،كم���ا �سمح يل ب�أن �أوقعها
با�سم���ي ،فه���و كما ق���ال ال تهمه
ال�شه���رة ،وكذل���ك ال يعترب كلماته
ممي���زة� ،إذ بح�س���ب زعم���ه ،ثم���ة
ماليني م���ن الفل�سطينيني يتكلمون
مثل���ه و�أح�سن و�أو�ض���ح مما تكلم،
وعليه فهي لي�ست �إبداع ًا �أو ابتكاراً
ي�ستح���ق لهاث��� ًا من �أج���ل حقوق
التفكري والن��ش�ر ،خ�صو�ص ًا �أنه كما
قال �أي�ض ًا :ال يث���ق باملفكرين �أبداً
وت�ستفزه ،لأ�سباب تخ�صه ،ال�صفات
التي يطلقونها على �أنف�سهم بداية
من لفظة مفكر ،هو قال كالم ًا ثقي ًال
به���ذا ال�صدد ،مل �أج���ر ؤ� على ذكره،
وهو مل ي�شدد على ن�رشه ،ما طلبه
هو ن�رش الن�ص التايل:

ت�صفيق حار
وت�صفيق فاتر
«ال نري���د �إع���ادة تق�سي���م
القد�س ،بلدي���ة �إ�رسائيلية ،وبلدية
فل�سطينية ،وج�س���م ين�سق فوقهم،
بداية التعاي�ش احلقيقي».
�صفق اجلمه���ور بقوة ،اجلمهور
�صفق يف مرات �أخرى بفتور ،واحدة
من تلك الت�صفيقات كانت «للرجل
احلكي���م �شمعون بريي���ز» ،بح�سب
م���ا و�صف���ه املتح���دث ،م�ستذكراً
حديث ًا «للحكي���م» عن «م�ساعدة
اجل���ار ال�ضعي���ف ،وال���ذي يحتاج
�إىل م�ساع���دة»( ،برييز الذي اقرتف
جمزرة قان���ا الأوىل ليثبت جدارته
كقاتل �صهي���وين مميز� ،أي نوع من
امل�ساع���دة كان يقدم���ه يف ه���ذه
احلالة)؟
املتح���دث هو رئي����س ال�سلطة
الفل�سطيني���ة حمم���ود عبا����س،
واجلمه���ور يف غالبيته هو ع�رشات
م���ن الطلب���ة ال�صهاين���ة ،الذي���ن
ا�ستقبله���م رئي����س ال�سلط���ة يف
مق���ر املقاطعة ب���رام اهلل ،وذكرت
و�سائل الإع�ل�ام �أنهم ميثلون كافة
االجتاهات يف كيان االحتالل.
قال الرئي�س�« :أنا �سعيد للغاية
باللقاء ،وكن���ت �أتطلع �إليه ب�شغف
وحمب���ة ،لأنني �أري���د �أن �ألتقي مع
جيل ال�شباب يف �إ�رسائيل» ،وب�سبب
�سعادة الرئي�س( ،وهي تهمني جداً،
لي�س �شيئ��� ًا قلي ًال �أن يكون الرئي�س

الرئي�س حممود عبا�س والنائب ال�صهيوين هيليك بار خالل اللقاء مع �شبان «�إ�سرائيليني» يف مقر الرئا�سة الفل�سطينية برام اهلل

�سعيداً) ف�ل�ا تعليق عل���ى ال�شكل
ال���ذي اعت�ب�ره البع����ض تطبيع ًا،
يبدو احلديث عن التطبيع يف هذه
احلالة ،تعمية عل���ى ما هو �أخطر
بكثري :املفاو�ضات املتوا�صلة ،وما
يحدث فيها من تنازالت عن احلقوق
الأ�سا�سي���ة لل�شع���ب الفل�سطيني،
وعليه رمبا كان من الالزم التوقف
عند امل�ضمون ،عند ما قاله الرئي�س.
بداية فقد كان الكالم م�ستفزاً يل
كثرياً ،ولأ�سباب كثرية �أي�ض ًا ،ورمبا
طرح كثريون ممن ا�ستمعوا خلطاب
حممود عبا�س �أ�سئلة كثرية (�أي�ض ًا)
حول كيفي���ة تعام���ل الرئي�س مع
م�شاعرهم ،مع وجدانهم وذاكرتهم،
وقب���ل ذل���ك وبعده م���ع حقوقهم،
خ�صو�ص��� ًا وهو يك���رر �أنه يتحدث
با�سم ال�شع���ب الفل�سطيني ،ويردد
ا�س�أل���وا م���ن تريدون م���ن ال�شعب
الفل�سطيني؟ باملنا�سبة ،مل ي�س�ألني
�أحد ،وال �أظن �أن �أحداً �سي�س�ألني �أو
يفكر يف الأمر حتى.

بع�ضه بع�ض ًا يف كل �شيء ،وفات
الرئي�س �أن هذا حمتل ،وذاك واقع
حت���ت االحتالل ،وه���ذا فرق كبري
جداً ،فرق ب�ي�ن الظامل واملظلوم،
ب�ي�ن اجل�ل�اد وال�ضحي���ة ،ب�ي�ن
امل�سلح حتى الأ�سنان ،وامل�أفون
بالعن�رصية ،وبني م���ن ا�ستلبت
�أر�ضه واقتلع من دياره ،وتعر�ض
وجوده حلرب متوا�صلة.
الرئي����س يدع���و �إىل «ثقافة
ال�س�ل�ام»� ،إىل تعمي���م ثقاف���ة
ال�س�ل�ام� ،أح�س���ب �أن تو�ضي���ح
الف���روق� ،أهم كثرياً م���ن تعميم
افرتا�ضات ال قيمة لها على �أر�ض
الواق���ع ،هو بدا يف موقع من يعد
بر�شوة كب�ي�رة ،تكلم عن مبادرة
�سالم �ستجل���ب اعرتاف ًا بـ«دولة
�إ�رسائي���ل» من �سب���ع وخم�سني
دول���ة عربي���ة وم�سلم���ة ،ه���ذه
لي�ست ثقافة �سالم ،هذا ا�ستجداء،
«طبعنا مب���ادرة ال�سالم العربية
بالعربي���ة ،عليك���م �أن تقر�أوها»
قال الرئي����س املعجب باملبادرة
�إىل حدود الهو�س.

خاطب رئي�س ال�سلطة «�ضيوفه
من ال�شب���اب الإ�رسائيلي» ب�أنهم
من جيل ي�شبه اجليل الفل�سطيني،
حتدث عن جيل من ال�شباب ي�شبه

تقدير املخاوف

جيل مت�شابه

«نقدر ح�سا�سي���ة �إ�رسائيل يف
مو�ض���وع الأمن� ،إ�رسائي���ل خائفة،

(�أ.ف.ب).

قلنا لن�أت بطرف ثالث من �أجل �أن
يحمي الأم���ن يف املنطقة ،وقبلنا
�أن يكون هذا الط���رف هو الناتو»،
«�إ�رسائي���ل» املعتدية والتي حتتل
الأر����ض وتغت�صب حق���وق ال�شعب
الفل�سطين���ي ،ومتلك م���ن الأ�سلحة
م���ا ي���وازي ال�س�ل�اح املوجود يف
ع�رشات الدول ،ه���ذه «الإ�رسائيل»
خائفة ،والرئي����س (ب�سالمته) يقدر
خوفها ،ولذلك قرر بب�ساطة �أن ي�أتي
باحت�ل�ال م�ضاعف �إىل بالدنا ،ماذا
عن خوفنا؟ ماذا عن �أطفالنا الذين
يرجتفون مل���ر�أى اجلن���ود يقتلون
�آباءه���م� ،أو ي�سوقونهم للموت يف
الزنازي���ن؟ ماذا عن ف�ل�اح اقتلعت
زيتونات���ه؟ و�أي�ض ًا م���اذا عن الجئ
طردته ع�صابات الناتو من بيته يف
املخيم فتاه فوق التيه؟ من يتكلم
عن اخل���وف هنا ،من يح���ق له �أن
يحكي عن اخلوف؟

ثمينة وهامة وعظيمة
ال ت�ستعجل���وا وال ت�رشعوا يف
تخيل من �أي ن���وع ،الرئي�س يق�صد
املبادرة العربية ،هو يقول بالن�ص
حت���ى ال �أُتهم بالتزوي���ر والتقول:
«املب���ادرة العربية الت���ي قادتها
ال�سعودية ،وتعت�ب�ر يف نظري �أهم

www.athabat.net

( العدد  )299اجلمعة � 21 -شباط 2014 -

13

الحراك اإلعالمي والشبابي في عين الحلوة
بين األمن واألمان االجتماعي
و�أثم���ن و�أعظم مب���ادرة لل�سالم
(ي���ا ح�ل�اوة) والت���ي قالت عن
تطبيع العالقات ..قالت بالن�سبة
لالجئ�ي�ن ،ح���ل ع���ادل ومتفق
علي���ه» ث���م ا�ستط���رد مو�ضح ًا
للأجيال ال�شاب���ة« :مع من؟ مع
من احلل بالتفاهم واالتفاق؟ بني
�إ�رسائي���ل والفل�سطيني�ي�ن� .أي ال
�أحد يفر����ض على �أحد �شيئ ًا ،وال
�أحد يفر�ض على �أحد ح ًال».
مل ي�صف���ق «ال�ضيوف» لهذه
الفق���رة كم���ا حدث ح�ي�ن تكلم
الرئي����س ع���ن القد����س ،رمبا مل
تعجبه���م ،والكرم م���ع ال�ضيف
واجب ،يقولون �إنها عادة عربية
�أ�صيل���ة ،قال الرئي����س خماطب ًا
�ضيوفه« :كل الذي قلناه تعالوا
ن�ض���ع مل���ف الالجئ�ي�ن عل���ى
الطاول���ة ،لأنه ال ب���د من حلها
(ق�ضية الالجئ�ي�ن) لن�ضع نهاية
لل�رصاع».
�أي�ض ًا مل ي�صفق �أحد ،ما ه�ؤالء
الذين ال ير�ضيهم �شيء ،لنجرب
قو ًال �آخر� ،شكا الرئي�س طوي ًال من
اتهامات توجه �إلي���ه ب�أنه يريد
تدمري «�إ�رسائي���ل» بـ«الإرهاب
الدبلوما�س���ي» ،مل يلم����س
تعاطف ًا ،ثم ب���دا كمن وقع على
خال�صة مث�ي�رة ،قال« :ال ن�سعى
وال نعمل على �أن نغرق �إ�رسائيل
بالالجئني لنغري هويتها».
وياله ،ملاذا مل تقولوا لنا هذا
منذ زم���ن بعيد ،نحن تخيلنا �أن
البالد لنا ،و�أن الغزاة ال�صهاينة
هم من غ�ي�روا هويتها وطردونا
م���ن �أر�ضن���ا ،هل كذب���ت علي
جدتي ،وهي حتكي يل عن قريتنا
يف �أطراف الرملة؟ وهل كان �أبي
يك���ذب ،وهو ي�سلمن���ي كوا�شني
الأر����ض اململوك���ة لأبيه وجده،
ويطل���ب �إيل االحتفاظ بها؟ وهل
ن�ش�أن���ا يف املخيم���ات �صدفة؟
و�صور ال�شه���داء ،ومن ماتوا يف
الأ�رس ،وق�ص�صنا وكتبنا ،واجلراح
املحفورة على جلودنا ،هل هي
جميع ًا جم���رد كذب؟ ونحن الآن
نهدد «�إ�رسائيل» بتغيري هويتها؟
(تذك���رت �شيئ��� ًا باملنا�سب���ة،
هناك �صهاين���ة ي�سمون �أنف�سهم
بامل�ؤرخني اجلدد� ،أكدوا روايات
جدت���ي ،كتب���وا عن املج���ازر،
وكتبوا عن كيفي���ة اقتالعنا من
�أر�ضنا ،وكتبوا �أي�ض ًا عن �أكاذيب
ال�صهيونية الكربى)
والأنك���ى هل املطل���وب �أن
نتفاهم معها على ترتيب منفانا
ونهايتنا حتى حتتفظ بهويتها؟

هل املطل���وب �أن ي�سلم املقتول
رقبته للقاتل مرة �أخرى؟ ثم هم
ما زالوا ي�أت���ون باليهود من كل
مكان ،ويهودون حيث ال يجدون،
فمن يغري هوية الأر�ض يا رئي�س
ال�شعب الفل�سطيني؟
باملنا�سبة مل ي�صفق �ضيوف
الرئي�س ممن يحمل���ون «ثقافة
ال�س�ل�ام» لهذه الطعنة العميقة،
الت���ي وجهه���ا �إىل �ساكن���ي
املخيمات والأح�ل�ام يف �آن ،مل
ي�صفق���وا ،مل���اذا؟ ال �أعرف ،رمبا
كان ما �سمعوه �صادم ًا� ،أبعد من
التخيل.

ا�ستدراكات ..ومن�سيات
تكلم الرئي�س عن اال�ستيطان،
وعن التحري�ض ،حكى عن جلنة
م�شرتكة كان قد اقرتحها برئا�سة
الأمريكي�ي�ن ملراقب���ة عملي���ات
التحري�ض ،وحتديد امل�س�ؤوليات،
الكالم عن احلقوق حتري�ض� ،أما
القت���ل املبا�رش فه���و دفاع عن
النف����س ،لك���م �أن تتخيلوا جلنة
�أمريكية تراق���ب كتبنا و�إذاعاتنا
و�أ�شعارنا وق�ص�صن���ا و�أحالمنا
ال�صغ�ي�رة� ،سيك���ون مطلوب ًا -
واحلال���ة تلك  -حماكمة ماليني
الفل�سطيني�ي�ن الذين م���ا زالوا
يرف�ضون مغادرة احللم ،والتخلي
ع���ن البديهي���ات ،وحقوقهم يف
وطنهم وهويتهم.
قال الرئي����س �إنه ا�ستطاع �أن
يحل م�شكل���ة املياه مع �أوملرت
بكلمة واح���دة :القانون الدويل،
وبر�أي���ه ف����إن القان���ون الدويل
كفي���ل بح���ل م�ش���كالت كثرية،
وقال �إن القانون نف�سه ،يت�ضمن
حلو ًال مل�شكلة تب���ادل الأرا�ضي،
بامل�ساحات والن�سب املالئمة.
لكن الرئي����س ن�سي الأ�رسى،
رمبا مل ي���رد �إزع���اج ال�ضيوف،
ون�سي االعتداءات املتكررة على
مدننا وقرانا وخميماتنا ،ق�صف ًا
على غزة ،وتوغ ًال واجتياح ًا يف
ال�ضفة ،مل يتكل���م عن احلواجز،
وفاته التذكري ب�إجنازات التن�سيق
الأمني ،مع �أنه���ا مهمة يف هذه
املنا�سبة.
رمبا يف لقاء �آخر ،حتى ذلك
احلني ،كل ما قاله رئي�س ال�سلطة
الفل�سطيني���ة ،ومنظمة التحرير
الفل�سطيني���ة �أي�ض��� ًا حمم���ود
عبا�س ،ال يعنيني يف �شيء.

نافذ �أبو ح�سنة

رك���زت و�سائ���ل الإع�ل�ام املرئي���ة
واملكتوب���ة يف لبن���ان خ�ل�ال الف�ت�رة
الأخرية تقاريرها حول الأو�ضاع الأمنية
يف خمي���م عني احلل���وة ،خ�صو�ص ًا بعد
القب����ض على نعيم عبا����س ،وال ينطلق
هذا االهتمام من ك���ون املخيم ي�ضم يف
�إطار ن�سيجه االجتماعي عدداً من الأفراد
الذين يرتبطون بتنظيمات �أ�صولية فقط،
بل بالإ��ص�رار �أي�ض ًا عل���ى ربط املخيم
باخل�ضّ ���ات الأمنية الت���ي ح�صلت خالل
الأ�شهر ال�ست املا�ضية.
وت�ستغ���رب الفاعلي���ات الوطني���ة
واالجتماعية داخل املخيم هذه احلمالت
املبالغ فيها ،وحتاول البحث عن �أ�سباب
لها ،كما تعرب عن تخوفها من �أين يتمكن
�أف���راد حم���ددون �أو منظم���ات �أ�صولية
�صغرية وغري م�ؤثرة يف الن�سيج الوطني
واالجتماعي للمخيم من �أن جتر املخيم
والالجئني �إىل �رصاعات قد تودي باملخيم
كما ح�ص���ل يف خميم نهر الب���ارد ،مما
يتطل���ب تكثيف اجلهود لتح�صني الو�ضع
الداخل���ي الفل�سطين���ي يف املخيم على
امل�ستويني الف�صائلي وال�شعبي من خالل
الأطر املوحدة ال�سيا�سي���ة واملجتمعية
والت�أكيد عل���ى �سيا�سة احلياد الإيجابي
جتاه �أزمات البلد واملنطقة.
ولك���ن ي�ب�رز ت�س���ا�ؤل م��ش�روع عن
�إغفال و�سائ���ل الإعالم ت�سلي���ط ال�ضوء
على الظ���روف املعي�شي���ة واالجتماعية
ال�صعبة الت���ي يعي�شه���ا الالجئون منذ
عق���ود ،والناجتة ع���ن �سيا�س���ة الدولة

اللبناني���ة وحرمانه���ا ال�شام���ل لكافة
احلقوق الإن�سانية ،والتي �أدت �إىل ازدياد
قيا�سي يف معدالت الفقر داخل املجتمع
الفل�سطين���ي يف لبن���ان ،خ�صو�ص��� ًا يف
خميم عني احلل���وة الذي و�صلت الكثافة
ال�سكانية فيه �إىل معدالت خيالية ،كذلك
الرتاج���ع املخيف يف خدم���ات الأونروا
نتيج���ة تخل���ف العديد م���ن املانحني
الدولي�ي�ن ع���ن �س���داد ما ه���و متوجب
عليهم ،مم���ا �أدى �إىل تراجع امل�ستويات
التعليمية والأو�ضاع ال�صحية ،بالإ�ضافة
�إىل الأداء القا��ص�ر لف�صائ���ل العم���ل
الوطني وال�سيا�س���ي الفل�سطيني نتيجة
االنق�سام ال�سيا�سي ب�شكل خا�ص ،وغياب
الإ�صالح الدميقراطي عن احلالة الوطنية
الفل�سطينية ،مم���ا �أدى �إىل انت�شار حالة
الغ�ض���ب ال�شعبي الع���ارم ،والذي ترجم
بظه���ور العديد م���ن الهيئ���ات ال�شعبية
وال�شبابي���ة بعناوي���ن خمتلف���ة حتمل
مطالب حمددة �أهمها ت�سهيل الهجرة من
لبن���ان هرب ًا من الفق���ر والعوز والبطالة
والأو�ضاع ال�صحية والتعليمية ال�صعبة.
وتو�سعت ظاهرة التحركات املطلبية
هذه لت�شمل كافة املخيمات ،كما �أن هروب
الف�صائ���ل والقوى ال�سيا�سية عن الإجابة
الوا�ضحة عل���ى �أ�سئلة حم���ددة تتعلق
بالو�ضع الأمن���ي �أو الت�صدي ملمار�سات
�أمني���ة وحقوقية من قب���ل �أجهزة الدولة
امل�ضيفة� ،شجع الكثريين على االلتحاق
به���ذه التحركات ب�شكل ق���د يهدد الحق ًا
حق العودة ،ي�ضاف لذلك الرتاخي ب�ش�أن

املطالب االجتماعي���ة واخلدماتية �سواء
جتاه الدولة امل�ضيفة �أو وكالة الأونروا،
وازدادت الأم���ور حدة و�صعوبة مع توافد
�أعداد كب�ي�رة من املهجرين الفل�سطينيني
من �سوري���ة وان�ضمام الكثريين منهم �إىل
احلراك الداعي للهجرة.
وظهرت يف املخي���م حتركات موازية
ركّ���زت مطالبه���ا على حت�س�ي�ن الو�ضع
الأمن���ي الداخلي يف املخي���م ،وطالبت
الف�صائل والقوى الفل�سطينية رفع الغطاء
عن �أي خم���ل بالأمن ورفع ع���دد القوى
الأمنية الفل�سطيني���ة امل�شرتكة وتطوير
امل�شارك���ة ال�شعبي���ة يف �إدارة جمتمع
الالجئ�ي�ن ،ال �سيم���ا هيئاته املجتمعية
عرب انتخ���اب اللج���ان ال�شعبية وجلان
الأحي���اء ،وحتويلها من هيئات خدماتية
جزئي���ة �إىل هيئ���ات متثيلي���ة حقيقية
مع�ب�رة عن النا�س وقادرة على �ضبط �أي
جتاوزات �أمنية �أو غريها.
وق���د �أن�شئ خميم ع�ي�ن احللوة عام
� 1949رشق���ي مدين���ة �صي���دا على بعد
ثالث كيلوم�ت�رات منها على قطعة �أر�ض
م�ساحته���ا  318236م ، 2وع���دد ال�سكان
امل�سجل�ي�ن يف الأون���روا  49978ن�سمة
بينم���ا العدد الفعل���ي للمقيمني نتيجة
للهجرات الداخلي���ة من خميمات بريوت
و�صور بالإ�ضافة للوافدين من �سورية ،فقد
جتاوز املئة �ألف ن�سمة ،ويلتحق باملخيم
عدد من التج ّمعات �أبرزها :ال�سكة واوزو
والربك�سات �إ�ضافة �إىل التعمري الذي ي�ضم
مئات العائالت اللبنانية.
ويرتاف���ق ذلك احلراك م���ع حالة من
االحتق���ان االجتماع���ي واالقت�ص���ادي
وال�صح���ي التي تلق���ي بظاللها على كل
حي م���ن �أحي���اء املخيم ،حي���ث هناك
ازدي���اد كب�ي�ر يف الأمرا����ض ال�رسطانية
والقل���ب تظهر يف �سج�ل�ات امل�ساعدات
ل���دى امل�ؤ�س�سات واجلمعيات يف املخيم
و�إجراءات معقدة لال�ستح�صال على جزء
من العالج نظ���راً لتدين م�ستوى خدمات
الأون���روا ال�صحية واجلمعي���ات الأخرى
املعنية بالفل�سطينيني.
وبالن�سبة للو�ض���ع االقت�صادي ،ف�إن
القلق الن���اجت عن التوت���رات والأحداث
الأمني���ة الت���ي حت�ص���ل يف خميم عني
احللوة ب�ي�ن احلني والآخ���ر� ،أجهز على
القطاع االقت�ص���ادي الهام والوحيد وهو
ال�س���وق التجاري ال���ذي يربط ال�شارعني
الرئي�سيني يف املخيم ،حيث تدل معطيات
اجلمعيات الأهلي���ة �أن �أكرث من  ٪30من
�س���كان منطقة �صي���دا و�ضواحيها كانت
تق�صد ه���ذا ال�سوق للت���زود بحاجياتها
من الغذاء وامللبو�سات ب�شكل كامل ،وقد
تراجع���ت �أهمية هذا ال�س���وق الذي كان
يعيل �أكرث من � 2000أ�رسة فل�سطينية.
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الشباب الفلسطيني ..ونكبة الهجرة بدل حق العودة
ُ�صدمت الأو�س���اط ال�شعبية والوطنية
مبظاه���رات ال�شب���اب الفل�سطين���ي يف
املخيم���ات مطالبة بفتح ب���اب الهجرة
وت�سهيلها �إىل ال���دول الأوروبية والعربية
ب���د ًال م���ن املطالبة بح���ق الع���ودة �إىل
فل�سط�ي�ن ،هرب��� ًا م���ن البطال���ة وامللل
الذي يعي�شه ال�شب���اب الفل�سطيني داخل
املخيمات.
ي�أتي هذا التحرك الذي و�صفه بامل�شبوه
�أو «االنتح���ار اجلماع���ي» بعي���داً ع���ن
االته���ام ،خ�صو�ص ًا �أن هذه اخلطوة ُ�سبقت
برتحيب ال�سلطة الفل�سطينية و�سلطة غزة
باخلطوة القطرية ب�إعطاء � 40ألف ت�أ�شرية
عم���ل لل�شباب الفل�سطين���ي يف ال�ض�سفة
والقطاع للعمل يف املن�ش�آت الريا�ضية يف
قطر ،مما يفرغ �ساحة الداخل الفل�سطيني
من ال�شباب الذي ي�شكل وقود �أي انتفا�ضة

جديدة �أو مقاومة داخل الأرا�ضي املحتلة،
تطبيق ًا ملا قال���ه وزير اخلارجية القطري
املقال حممد بن جا�سم مع بداية احلريق
العربي« :لقد انتهت حركة حما�س كحركة
مقاومة م�سلحة».
�إن العم���ل عل���ى �شطب ح���ق العودة
من املفك���رة الفل�سطينية يظهر عرب ثالثة
عوامل تتكامل مع بع�ضها لإمتام امل�ؤامرة،
وهي:
 �إخ���راج ال�شباب الفل�سطين���ي بوا�سطةعق���ود عم���ل �إىل اخلليج ،وقد ب���د�أت قطر
بذل���ك ،وميكن �أن تتو�س���ع عملية ا�ستقدام
العمالة الفل�سطينية �إىل اخلليج.
 مطالبة ال�شباب الفل�سطيني يف �سوريةولبن���ان بالهجرة وترك املخيم���ات� ،أم ًال
بظروف �أف�ضل للعي����ش و�إفراغ املخيمات
م���ن خ���زان املقاومة ،و�إح���داث هوة بني

الأجي���ال املقاوم���ة التي �شاخ���ت ،وبني
الأجيال اجلديدة ،لتحقيق منافع املقاومة
و�شباب حق العودة.
 �إغراق الف�صائ���ل الفل�سطينية وقياداتهايف �آتون احلريق العربي ،وانحراف بو�صلة
البن���ادق الفل�سطينية ،فت�ص���وروا املحنة
الك�ب�رى عندم���ا يعل���ن الع���راق �أن عدد
االنتحاري�ي�ن الفل�سطينيني �ضد املدن يف
العراق بلغ  1200انتحاري من �أ�صل 2300
انتحاري بني العامني  2007و.2013
ت�ص���وروا املحنة وامل�أ�س���اة عرب ترك
ال�شباب الفل�سطيني �أرا�ضي  1948املحتلة،
وكذل���ك �شباب غزة ،والهج���رة املعاك�سة،
وجتا ُوز حواجز االحت�ل�ال «الإ�رسائيلي»
بهدف القت���ال يف �سوري���ة و«حتريرها»
من اجلي����ش العربي ال�س���وري و«تعميم
الدميقراطية» ،وهم الذي���ن مل ي�ستطيعوا

حتقيق امل�صاحلة بني «فتح» و«حما�س»
منذ �سنني!
فل�سطني باعها بع�ض امللوك والأنظمة
قبيل ت�سليمها لل�صهاينة ،وتباع مرة �أخرى
من �أهله���ا وبع�ض ف�صائله���ا ومقاوميها
الذي���ن يريدون حتريرها م���ن فنادق قطر
وتركيا!
«احلريق العربي» يد ّمر البالد العربية،
وي�ستنزف مقاوميه���ا وجيو�شها الوطنية
للتمهي���د لتدم�ي�ر الق�ضي���ة الفل�سطينية،
بعدما �شُ غلت ال�شعوب والأنظمة ب�أنف�سها،
وبعدما ارتكب بع�ض الفل�سطينيني خطيئة
التدخل يف م�رص و�سورية وتركوا ق�ضيتهم
وحتولوا �إىل ذراع جهادي���ة لـ«الإخوان»
ب���دل �أن يبقوا ذراع��� ًا جهادي���ة لل�شعب
الفل�سطيني ال�سرتجاع �أر�ضهم.
فل�سطني اليوم تبيعها بع�ض الف�صائل

إشعال الجبهة الجنوبية يحقق تغييرات خطيرة في الحرب السورية
ا�ستكمل��ت وا�شنط��ن التح�ض�يرات
الع�سكري��ة عل��ى احل��دود الأردني��ة التي
ب��د�أت باملن��اورات املتتالي��ة يف مطل��ع
الع��ام  ،2012وانته��ت م�ؤخ��راً ب�إن�ش��اء
التح�صين��ات الع�سكري��ة و�ش��ق الط��رق
داخل الأرا�ضي ال�سوري��ة ،حتى �أ�صبحت
اجلبه��ة اجلنوبية يف احل��رب الدائرة �ضد
�سوري��ة جاه��زة لال�شتع��ال ،لي���س للحد
من تقدم اجلي�ش ال�س��وري على اجلبهات
الأخ��رى كم��ا يعتق��د املراقب��ون ،ب��ل
لتحقيق تغي�يرات ا�سرتاتيجية و�سيا�سية
بالغة الأهمية على �صعيد تفتيت �سورية
ودول اجل��وار ،وخل��ق وقائ��ع جدي��دة
ل�صال��ح الكي��ان ال�صهي��وين وم�شاريع��ه
التو�سعية يف املنطقة.
مل يك��ن خي��ار التدخ��ل الأجنب��ي يف
احل��رب م�ستب َع��داً من��ذ اللحظ��ات الأوىل
الفتع��ال الأزم��ة ال�سوري��ة� ،إذ احتف��ظ
البنتاغ��ون ب�سيناريوه��ات حربي��ة
متنوع��ة ،بح�س��ب تب��دل املعطي��ات
ال�سيا�سي��ة والدبلوما�سي��ة والع�سكري��ة
يف الأردن والع��راق وتركيا ولبنان ،ومل
يتوقف ت�سلي��ح اجلماع��ات «الإرهابية»
قب��ل بدء م�ؤمت��ر «جنيف ،»2كم��ا تبدلت
اللهج��ة الأمريكية جتاه احل��ل ال�سيا�سي
ع�شي��ة تعلي��ق امل�ؤمت��ر ،و�إع�لان ف�ش��ل
اجلولة الثانية من املفاو�ضات.
�سارع��ت مو�سكو �إىل اته��ام وا�شنطن
ب�أنها تعد لعدوان ع�سكري وا�سع النطاق،
يب��د�أ بفر���ض حظ��ر ج��وي يف جن��وب
�سوري��ة ،و�إن�ش��اء �رشيط ح��دودي يف�صل
بني الكي��ان ال�صهيوين والأردن من جهة
وب�ين �سوري��ة من جه��ة �أخ��رى ،على �أن
يكون لالحتالل «الإ�رسائيلي» واملو�ساد
ال��دور القي��ادي يف �إدارة اجلماع��ات

جنديان من «املارينز» يف قاعدة ع�سكرية وات�صاالت ومراقبة عند احلدود االردنية مع �سورية

امل�سلح��ة ،الت��ي تن�ش��ط عل��ى ط��ول خط
الف�صل يف اجلوالن.
�رساً �أن البنتاغون �أجنز مهامه
مل يعد ّ
داخ��ل الأرا�ض��ي ال�سوري��ة انطالق�� ًا من
الأردن� ،إذ مت ت�شييد التح�صينات ،وتعبيد
الط��رق الع�سكرية املجه��زة لنقل الآليات
الثقيل��ة ،وا�ستقب��ال الطائ��رات العمودية
يف حمي��ط مدين��ة درع��ا ويف املناط��ق
احلدودي��ة املت�صلة به��ا ،وترافقت مهمة
البنتاغون م��ع دور اجلماعات امل�سلحة،
الت��ي دمرت جميع الد�ش��م والتح�صينات
ب�شكل ممنهج ،ملن��ع اجلي�ش ال�سوري من
ا�ستخدامها يف حال حتريرها قبل �إجناز
التح�ضريات امليدانية املطلوبة.
ظل��ت احلكومة الأردني��ة تنكر وجود
القواع��د الع�سكري��ة الأمريكي��ة عل��ى
�أرا�ضيه��ا ،وت�شدد عل��ى حياديتها وعدم
رغبته��ا بالت��ورط يف الأزم��ة ال�سوري��ة،
وكذل��ك د�أب��ت ال�سف��ارة الأمريكي��ة يف
عم��ان على نفي املعلومات التي تت�رسب
ب�ين احل�ين والآخر ح��ول وج��ود قواعد

لتدري��ب امل�سلح�ين ،وح��ول الت�سهيالت
اللوجي�ستي��ة لنقلهم م��ن خمتلف البلدان
العربية والإ�سالمية �إىل الداخل ال�سوري.
يف مطل��ع ال�شه��ر احل��ايل ،ن��شرت
�صحيفة «الر�أي» الأردنية �شبه احلكومية
إعالن�ْين لطل��ب �سي��دات ورج��ال للعمل
�
نْ
يف قاع��دة جوية �أمريكي��ة موجودة على
�أرا�ض��ي اململكة ،ومل يكن الإعالن «خط�أً
�رصحت امل�ص��ادر الر�سمية،
ف ّني�� ًا» كم��ا ّ
بل ابت��زازاً مق�ص��وداً ،و�إحراج ًا للحكومة
الأردني��ة ك��ي تتقب��ل علن ًا فت��ح اجلبهة
اجلنوبية انطالق ًا من �أرا�ضيها.
وق��د ا�ستغلت ال�سعودي��ة �أزمة الأردن
وحتمل��ه �أعب��اء خميم��ات
االقت�صادي��ةّ ،
الالجئ�ين ال�سوريني ،فمار�ست �ضغوطها
لت�سهي��ل املخط��ط الأمريك��ي ،وال�سم��اح
بنقل الأ�سلحة املتطورة ،ك�أنظمة الدفاع
اجل��وي وال�صواري��خ امل�ض��ادة للدروع،
وغريها من الأ�سلحة التي قررت الريا�ض
وباري�س �إر�سالها لدعم قدرات املعار�ضة
امل�سلحة.

و�سع��ى العاهل الأردين خالل زيارته
الأخ�يرة �إىل وا�شنط��ن �إىل احل�صول على
تطمين��ات �أمريكي��ة حلماي��ة الأردن،
فالتق��ى له��ذا الغر���ض وزي��ر الدف��اع؛
ت�شاك هيغل ،وحتادث مع جو بايدن ،ثم
اجتمع م��ع الرئي�س ب��اراك �أوباما ملزيد
من التطمينات يف حال �شن عدوان جديد
على �سورية.
وقد �شم��ل التطم�ين الأمريكي تقدمي
املن��ح املالية حلل الأزم��ة االقت�صادية،
مقاب��ل الت�سهي�لات الع�سكري��ة الت��ي
�رساً ،مع وعود
توفرها احلكومة الأردنية ّ
بنق��ل خميم��ات الالجئ�ين �إىل الأرا�ضي
ال�سوري��ة ،وع��دم انط�لاق العملي��ات
الع�سكرية مبا�رشة م��ن الأردن ،ويف هذا
املج��ال عر���ض ب�ش��ار اجلعف��ري؛ �سفري
�سوري��ة �إىل الأمم املتح��دة ،وثائق تثبت
بال�ص��ور والإحداثي��ات �أن التجهي��زات
الع�سكرية قد �أن�ش�أه��ا البنتاغون بالفعل
فوق الأرا�ضي ال�سورية.
تت��ذرع ال�سعودية
لي�س م�ستغرب�� ًا �أن ّ
والأردن وبقي��ة الدول والق��وى املرتهنة
لإرادة الع��دو بخوفه��ا م��ن انت�ش��ار
التنظيمات «الإرهابية» ،كي تت�سابق �إىل
التحالف مع الوالي��ات املتحدة والكيان
ال�صهي��وين بحج��ة ال�رشاك��ة يف «احلرب
على الإرهاب» ،لك��ن امل�ستغرب �أن ت�سري
بع���ض ق��وى املمانع��ة واملقاوم��ة يف
الطري��ق امل���ؤدي �إىل الفخ ذات��ه ،وتن�سى
�أن تلك التنظيم��ات ،مبختلف م�سمياتها،
�صنيعة اال�ستخبارات الغربية واملو�ساد،
و�أداة م��ن �أدوات الهجم��ة ال�صهيونية -
الأمريكية �ضد دول املنطقة و�شعوبها.

عدنان حممد العربي

كم���ا تباع بع����ض النازح���ات ال�سوريات
مل�شاي���خ وكبار ال�سن بعن���وان خادع هو
زواج ال�س�ت�رة �أو العي����ش الك���رمي ..تباع
فل�سط�ي�ن بثم���ن بخ�س ال تع���دو �أ�ضغاث
�أح�ل�ام ،ورغبات وعي�ش رغيد يف الفنادق،
وال�سيطرة على ال�سلطة يف �سورية وم�رص؛
متام ًا كما تو ّهم بع����ض الفل�سطينيني يف
لبنان قبل االجتي���اح «الإ�رسائيلي» عام
 ،1982وكان���ت النتيجة خراب لبنان ونفي
املقاومة الفل�سطينية �إىل تون�س.
�أيها الإخوة الفل�سطينيون:
ال تقتل���وا رفاقكم يف خنادق املقاومة
لتدفعوا مهر ال�صداقة مع قطر وتركيا ومن
ورائهما �أمريكا و«�إ�رسائيل».
ع���ودوا �إىل تثقيف ال�شباب الفل�سطيني
بفك���ر املقاومة من �أج���ل حترير فل�سطني،
ولي�س لتحرير و�إ�سق���اط الأنظمة العربية
ب�سبب التع�صب املذهبي.
�أعيدوا بناء منظماتكم ال�شبابية لتبقى
راي���ة فل�سط�ي�ن و�شعلتها م�ض���اءة لأيام
الن�رص القادم.
ال جتعلوا البندقية والأيدي الفل�سطينية
�سلعة لالجت���ار �أو اال�ستثمار �أو امل�شاريع
امل�شبوه���ة واخلاطئ���ة ،فالأنظم���ة التي
باعتك���م وتركتكم �ستني عام��� ًا ال ت�شفق
عليك���م الآن ،وال تريد حتري���ر �أر�ضكم ،بل
ا�ستغاللك���م لقت���ال املقاوم�ي�ن الذين ما
يزالون يفكّرون بالقد�س وفل�سطني ويجب
معاقبته���م ،ومع الأ�سف ب�أي���د فل�سطينية
تنق���ل ال�سيارات املفخخ���ة �إىل ال�ضاحية
اجلنوبي���ة ،وتخ���ون ال�شهداء �أب���و جهاد
وفتح���ي ال�شقاقي وال�شي���خ �أحمد يا�سني
ويحي���ى عيا�ش و�رساي���ا القد�س وكتائب
الق�سائ���م ..وكل ال�شه���داء واملقاوم�ي�ن
فجروا يف �إيالت وتل
الفل�سطيني�ي�ن الذين ّ
�أبيب وحيفا وغزة وال�ضفة..
�أيها الإخوة الفل�سطينيون:
ال�ضاحية اجلنوبي���ة لي�ست تل �أبيب..
و�أهله���ا لي�سوا من الفال�ش���ا �أو ال�صهاينة
الذين ا�ستوطنوا خميماتكم و�أر�ضكم� ..أهل
ال�ضاحية هم م���ن ح�ضنوكم فال حت�ضنوا
يفجره���م ،و�أنق���ذوا املخيم���ات من
م���ن ّ
اجلماعات التكفريية امل�ضللة �أو امل�شبوهة
التي �ستح��� ّول كل خميماتكم �إىل ماي�شبه
الريموك ونهر البارد.
�أيها الإخوة الفل�سطينيون:
التكون���وا �ضحايا «الربي���ع العربي»
املوه���وم ،وال ت���ودوا بق�ضيتك���م �إىل
التهلك���ة وال�ضي���اع ..وميك���ن لـ«الربيع
العرب���ي» اجلاف وامللته���ب �أن ي�صل �إىل
حكوماتك���م الوهمي���ة ،و�إىل خميماتك���م،
بعدما �شاخ���ت ف�صائلكم ولب�ست قياداتها
البدالت الأنيقة وربط���ات العنق ومل تعد
ت�سك���ن �أزق���ة املخيم���ات ،ومل تذق طعم
الوق���وف يف طوابري م�ساع���دات الأونروا،
و�صبغت وجوهه���ا لتح�سني �صورتها �أمام
الف�ضائيات!

د .ن�سيب حطيط

www.athabat.net
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«القطبة المخفية» في ارتقاء العالقة المصرية  -الروسية
تعددت التف�سريات للزي���ارة التي قام
به���ا وزيرا اخلارجية والدف���اع امل�رصيان
نبي���ل فهمي وامل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي
�إىل العا�صمة الرو�سية ،رغم الإجماع على
�أنه���ا تاريخية يف توقيتها ونقاط حماور
البح���ث ،والر�سائ���ل امل���راد �إي�صالها �إىل
عناوين وا�ضحة ،لعل �أهمها على الإطالق
اخلروج مب�رص من القب�ضة الأمريكية التي
كان���ت ت�ضغط على عنقه���ا ت�صاعدي ًا من
ت�سلم �أن���ور ال�سادات ل�س���دة الرئا�سة يف
�أعقاب وفاة الرئي�س جمال عبد النا�رص.
م���ن حيث ال�شكل ،هي رد للزيارة التي
ق���ام بها وزي���را خارجية ودف���اع رو�سيا
�سريغ���ي الف���روف و�سريغ���ي �شويغو �إىل
القاهرة قب���ل ثالثة �أ�شهر ،وه���و ما �أراده
«الباطنيون» �أو �أولئ���ك الذين ال يريدون
�إعط���اء الزيارة حقه���ا الطبيعي من حيث
امل�ضمون اجلدي� ،أو �أولئك الذين يتعمدون
�إبخا�س الزي���ارة حتى حقها املعنوي ،من
خلفية لها مراميه���ا ال�سيا�سية املرتبطة
باملا�ض���ي القري���ب لل�سيا�س���ة امل�رصية،
فيما «التب�سيطي���ون» امل�ؤيدون للزيارة
�أق�رصوه���ا عل���ى بندي���ن اثن�ي�ن ،هما رد
للزيارة ،وعقد �صفقة �سالح ملجرد التنويع.
�إن الأبع���اد احلقيقي���ة للزي���ارة التي
تزامنت مع بداي���ة الرت�شيحات الرئا�سية
امل�رصية ،والت���ي �سيخو�ضها ال�سي�سي من
حيث وجهة نظر القائم�ي�ن بها ،هي بحد
ذاتها «انطالقة جدي���دة لتطوير التعاون
الع�سك���ري والتكنولوج���ي» وفق ما قاله
ال�سي�سي �شخ�صي��� ًا ،والذي �أمل يف ت�رسيع

التعاون ،لكن املعروف يف الظاهر والعمق
�أن العالق���ات الع�سكري���ة تك���ون ترجمة
مل���دى التقارب ال�سيا�س���ي ،وهذا الأمر هو
الذي �أربك الوالي���ات املتحدة وح�ساباتها
امل�ستم���رة عل���ى �أخطائها من���ذ احلراك
الذي �أط���اح �أو ًال بالرئي�س ح�سني مبارك،
والذي ا�شتد عمق ًا �أثناء وبعد عزل الرئي�س
حممد مر�سي ،ال���ذي كانت تربطه وفريقه
ال�سيا�سي عالقات حميمة مع وا�شنطن.

الزي���ارة يف جوهره���ا رد �شامل على
ال�سيا�سات االبتزازي���ة الأمريكية ،ال �سيما
ما يتعلق باملعونات ،خ�صو�ص ًا الع�سكرية،
وبالتايل ه���ي م�ؤ�رش ج���دي للخروج من
قب�ضة الهيمنة ،والتوجه �إىل ال�رشق �شيء
طبيعي ،لت�أكيد انطالق التحرر على طريق
فر����ض �سيادة الق���رار امل��ص�ري الوطني،
ولي�س جمرد ك�رس احتكار الهيمنة ،وحترير
م�ص���ادر ال�سالح حت���ى ل���و �أراد البع�ض

الق���ول �إن «ال�سالح الذي انت�رصنا به عام
 1973كان �سالح��� ًا رو�سي��� ًا» ،وحتى هذه
امل�س�أل���ة التف�صيلية �أفقدت وا�شنطن جزءاً
م���ن �صوابه���ا ،ورد الفع���ل الأمريكي خري
دليل على �شع���ور وا�شنطن بك�رس هيبتها
وهيمنتها يف م�رص ،فم���ن التجاهل بداية
�إىل التعلي���ق املقت�ض���ب للناطق���ة با�سم
اخلارجي���ة التي ترجم���ت القلق الأمريكي
بالقول �إن دو ًال كثرية مهتمة مب�رص وتريد

مواجهة «اإلخوان» هي
النقطة المركزية الرتقاء
العالقة المصرية -
عهدي عبد
ْ
الروسية في
الناصر والسيسي

الرئي�س فالدميري بوتني م�ستقب ًال امل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي يف مو�سكو

(�أ.ف.ب).

اليمن ..ستة أقاليم أو كونفدراليات
�صنعاء  -الثبات
�آخ���ر ما تفتق���ت ب���ه «العبقرية»
الغربي���ة  -اخلليجي���ة ،وحتدي���داً
ال�سعودي���ة ،جعل اليمن �ست���ة �أقاليم..
و�إذا كان هذا امل�رشوع الكونفدرايل لي�س
جديداً ،فهو كان مطلب ًا �سعودي ًا مزمن ًا،
لبق���اء اليمن بحكم جمتمع���ه القبلي،
حتت وط����أة اخلالف���ات واالنق�سامات
احلادة.
وبر�أي م�ص���ادر مينية عل���ى �صلة
بالتط���ورات احلا�صلة ،ف�إن هذا االقرتاع
بجعل اليمن �ستة �أقالي���م لي�س بريئ ًا،
خ�صو�ص ًا يف ظل رئي����س �ضعيف ،كان
الرئي����س اليمني ال�ساب���ق علي عبداهلل
�صالح قد ع ّينه نائب ًا له لأنه يتميز بهذه
اخلا�صية� ،إ�ضاف���ة �إىل �أنه ع�سكري من
ي�سجل يف تاريخه الع�سكري
اجلنوب مل َّ
�أي اجن���از نوعي ،كما �أنه �شخ�صية غري
معروف���ة �شعبي ًا ،رغم الرتبة الع�سكرية
الكبرية التي كان يحملها� .أما حكومته،

�إقامة عالقات� ،إىل انفجار الغي�ض املكبوت
من الرتحيب الرو�س���ي بال�سي�سي ،و�إ�رصار
الرئي����س بوتني على ا�ستقبال���ه ا�ستقبال
الر�ؤ�ساء ،والإثن���اء على خطوته بالرت�شح
للرئا�س���ة امل�رصية ،حت���ى تعلن وا�شنطن
«�أن ال بوتني وال الواليات املتحدة من يقرر
من �سيحكم م�رص� ،إمنا ال�شعب امل�رصي هو
الذي يقرر من �سيكون الرئي�س ،وما ت�سمى
انت�ص���ارات رو�سية يف م��ص�ر مبالغ فيه،

فت�شري ه���ذه امل�ص���ادر للدالل���ة على
�ضعفه���ا وه�شا�شته���ا �إىل عقد الرئي�س
اليمن���ي م�ؤخ���راً اجتماع��� ًا مع ع�رشة
�سف���راء غربي�ي�ن وع���رب� ،أجمعوا يف
جمل�سه عل���ى انزعاجه���م ال�شديد من
�ضع���ف �أدائها ،معتربين ه���ذا ال�ضعف
ميث���ل عائق ًا �أمام املرحل���ة االنتقالية،
وم�شددين على ��ض�رورة �إحداث تغيري
يف �أداء هذه احلكوم���ة ،داعني الرئي�س
اليمن���ي �إىل اتخاذ قرارات رئا�سية فيما
يخ�ص الو�ضع االجتماعي جتاه �أعمال
التخريب واالرهاب.
�أمام هذا الواقع امل�ضطرب يف اليمن،
تعترب فئات وا�سعة من املجتمع اليمني
�أن ط���رح الأقاليم ال�ست���ة هو اخلطوة
الأوىل لتفتيت اليمن ،الذي يجري العمل
عليه �سعودي ًا منذ �أيام عبد العزيز ،الذي
�أو�ص���ى �أبناءه قبل وفاته ب�رضورة عدم
�إراح���ة هذا البلد بقول���ه لهم« :خريكم
و�رشكم من اليمن».
كما �أن االطم���اع ال�سعودية ببع�ض

م���ن الأقاليم ال�ستة لي����س جديداً ،فهي
من���ذ ثالثينيات الق���رن املا�ضي كانت
تطمع بح�رضم���وت التي تعد م�ساحتها
نحو ثل���ث اليمن ،وه���ي بالإ�ضافة �إىل
موقعه���ا البح���ري الهام وم���ا فيه من
ثروات ،ت�شري الدرا�س���ات �إىل �أن �أر�ضها
غنية بال�ث�روات ،وملا كانت ح�رضموت
�ضمن اليمن اجلنوب���ي الذي كان يرزح
حتت اال�ستعمار الربيط���اين ،مل تتجر�أ
عل���ى املطالبة ب�ضم ه���ذه املحافظة،
ولهذا حاول���ت �أن تقوم بعمليات �إغراء
وا�سعة ليمني�ي�ن ح�ضارمة ،فوفرت كل
ال�سبل لأن يتح���ول بع�ضهم القليل �إىل
كبار رجال الأعمال يف ال�سعودية ،بعد
�أن منحته���م اجلن�سية ،كحال عائلة بن
الدن ،واحل�رضمي ،وبخ�شان وبخ�شوين
وغريهم الكثري.
الطمع ال�سعودي �أي�ض ًا كان ميتد �إىل
�صعده التي تعترب ممراً بري ًا حيوي ًا بني
ال�سعودية واليم���ن� ،إ�ضافة �إىل موقعها
الديني والتاريخ���ي الهام ميني ًا ،والذي

كانت الريا�ض تري���د �إلغاء هذا املعلم
ب�شكل �أ�سا�سي ،ولهذا جل�أت يف ال�سابق
مع قيام اجلمهوري���ة العربية اليمنية
عام  1962بعد ثورة ال�ساد�س والع�رشين
من �سبتمرب ،على �صع���ده ،من �أجل �أن
تك���ون ر�أ�س �صعدة احلرب���ة ال�ستعادة
اململكة املتوكلية اليمنية..
كما �أن امل�رشوع ال�سعودي بتحويل
اليمن �إىل �ستة �أقالي���م يغذي النعرات
االنق�سامي���ة والتفتيتي���ة يف املدخ���ل
اجلنوب���ي ل�شب���ه اجلزي���رة العربي���ة
املتحكم مب�ضيق باب املندب ،املطالبة
اليمنية بالأرا�ضي التي ت�ستويل عليها
ال�سعودية مث���ل جيزان وجنران وحائل
والبع����ض م���ن اليمني�ي�ن يذه���ب �إىل
حد الق���ول �أن الأرا�ض���ي اليمنية متتد
�إىل تخ���وم الطائف يف ط���ي الن�سيان،
�أو يف �أ�س���و�أ االحتم���االت ق���د ت�ضيع
يف و�سط االنق�سام���ات التي �سي�شهدها
امل�ستقبل اليمني يف ظل الكونفدراليات
املطروحة.

ولدينا عالقات قوية وطويلة على ال�صعيد
الع�سك���ري» ،لك���ن الذي يك�ش���ف القلق
امل�شوب بالغ�ضب هي الر�سالة التي بعثت
بها وا�شنطن عرب الرت�شح املفاجئ لرئي�س
الأركان ال�ساب���ق �سام���ي عن���ان خلو�ض
االنتخابات الرئا�سية ،و�إعالن من�سق حملة
عنان «�أننا منتلك من املفاج�آت ما �سريبك
كل ح�سابات املر�شحني».
ال �ش���ك �أن املق�صود هو ال�سي�سي ،الذي
ترك الربودة مع وا�شنطن وانتقل �إىل دفء
مو�سك���و ،م���ع الت�أكيد من���ه �أن الزيارة ال
ته���دف �إىل تغيري حلي���ف �أي مو�سكو بدل
وا�شنطن� ،إمنا مل يع���د الأمر م�شجع ًا على
االعتماد على وا�شنطن كحليف �أوحد.
يف الواق���ع ،و�إذا عدن���ا للتاريخ ،ف�إن
�أكرث ما �أف�سد عالق���ة الرئي�س عبد النا�رص
بالوالي���ات املتح���دة ه���و حماولة منعه
م���ن الت�ص���دي لـ«الإخ���وان امل�سلمني»
واالقت�صا�ص منهم عل���ى �أفعالهم ،فكانت
مو�سكو من تلقف احل���ال ون�ش�أت العالقة
التي �أدت �إىل بن���اء ال�سد العايل والت�سلح
امل��ص�ري النوعي ،وها ه���و التاريخ يعيد
نف�سه يف �إعادة بن���اء العالقات امل�رصية
 الرو�سي���ة ،وعل���ى القاع���دة نف�سها منبابي املواجه���ة مع «الإخوان امل�سلمني»
املفتوح على ت�سل���ح نوعي غري م�رشوط،
بتمويل �سعودي �-إمارات���ي قاعدته �أي�ض ًا
العداء لـ«الإخوان» ،وهي النقطة املركزية
و«القطب���ة املخفي���ة» يف ارتقاء العالقة
امل�رصية  -الرو�سية.
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الشركات الغربية تتدفق على إيران
يف �أعق���اب تخفي���ف العقوب���ات
املفرو�ضة على طهران ،بد�أت �رشكات
�أجنبي���ة ب�إر�سال �إ�ش���ارات �إيجابية،
مبدية رغبته���ا يف البحث عن فر�ص
جتاري���ة جديدة يف �إي���ران ،ورغم �أن
البع����ض اتهمها بالت�رسع ،ودعا هذه
ال�رشكات �إىل ��ض�رورة الرتوي خوف ًا
من انهيار االتف���اق النووي �أو ريثما
تتبني مالمح املرحل���ة االقت�صادية
املقبلة يف اجلمهورية الإ�سالمية� ،إال
�أن الكثري من ال�رشكات الكربى قررت
املخاطرة ،لأن ما ينتظرها يف ال�سوق
الإيراين م���ن �أرباح وم�شاريع يغريها
ب�رسعة التحرك.
وكان���ت جمموع���ة م���ن كب���ار
امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذيني يف �رشكات
فرن�سية متنوعة ،مبا يف ذلك �رشكات
وم�ؤ�س�س���ات م���ن قطاع���ي الطاقة
وال�سي���ارات ،قد ق���ررت التوجه �إىل
طهران مطل���ع ال�شه���ر املقبل ،وهي
تتب���ع وفداً من الن���واب الربيطانيني
�سب���ق و�أن ق���ام بزيارة لإي���ران هذا
ال�شهر.
يف الإط���ار عينه� ،أك���دت جهات
جتاري���ة �إيراني���ة ر�سمي���ة �أن هناك
بعثات جتاري���ة واقت�صادية �ست�صل
�إىل �إيران م���ن دول عدة مثل �إيطاليا
والنم�س���ا وجورجي���ا وكازاخ�ستان
وتركي���ا ،و�أن بعثات �أخرى من بلدان
متفرق���ة قد زارت �إي���ران بالفعل منذ
�أواخ���ر العام املا�ض���ي عقب توقيع
ال�صفقة النووية بني القوى العاملية
ال�ست و�إيران.
بح�س���ب العقوب���ات التي خففت
مبوجب االتف���اق� ،سي�سم���ح لإيران
ب�إنفاق  4.2ملي���ار دوالر يف ح�ساب
الأم���وال املجمدة �سابق��� ًا على مدى
الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،ومع ذلك ،ف�إن
ح�صة كبرية م���ن العقوبات الدولية
ال ت���زال على حاله���ا ومل تخفف يف
انتظ���ار �إيج���اد حل دائ���م للق�ضية
النووية الإيرانية يف امل�ستقبل.

اتفاقات جتارية
رغم عدم رفع العقوبات ،وتخفيفها
جزئي ًا� ،إال �أن ذل���ك كان كافي ًا خللق
م�صلحة جتارية �ضخم���ة بني �إيران
و��ش�ركات عاملية من دول عدة �أبدت
رغبتها بالعودة �إىل ال�سوق الإيرانية،
حتتاج �إيران �إىل ال�سلع والتكنولوجيا
املتطورة لتحدي���ث االقت�صاد ،بينما
ال�رشكات الأجنبية ترغب بتوفري ذلك
واال�ستفادة من هذه الفر�صة.
على مدى الع�رشين عام ًا املا�ضية،
مت جتري���د �إيران م���ن حرية الو�صول
�إىل �أح���دث التكنولوجي���ا الغربية،
وهي التكنولوجيا الرائدة يف العديد

م���ن املجاالت ،كذلك فف���ي ال�سنوات
اخلم�س �أو ال�س���ت املا�ضية� ،أ�صبحت
القيود �أك�ث�ر قوة و�صعوب���ة وباتت
�إي���ران تفتقد �إىل الكث�ي�ر من براءات
االخرتاع والدراي���ة التكنولوجية يف
عدد من قطاع���ات االقت�صاد الإيراين،
لكن الأمر عر�ضة للتغيري اليوم.
وبح�س���ب اخلرباء ف����إن �صناعة
النف���ط والغ���از يف �إي���ران كان���ت
الأكرث ت��ض�رراً كونها كان���ت الأكرث
ا�ستهداف ًا من قبل العقوبات الغربية
والأمريكي���ة ،ال �سيم���ا يف ما خ�ص
التكنولوجيا اجلدي���دة واال�ستثمار،
وبالتايل من املالحظ �أن م�ستويات
الإنت���اج يف العديد م���ن املجاالت
النفطي���ة يف �إيران الي���وم هي ربع
الن�سب���ة املوج���ودة يف احلق���ول
املماثل���ة املجاورة يف العراق مثالً،
�إال �أن ذل���ك �أي�ض��� ًا عل���ى و�شك �أن
يتغري كون الكثري من �رشكات النفط
العاملية ق���ررت الت�ساب���ق لدخول
ال�سوق النفطية الإيرانية الغنية.

قطاع ال�سيارات
يف الآون���ة الأخرية وقبل التو�صل
�إىل االتف���اق� ،أدى فر����ض املزيد من
العقوب���ات �إىل �إ�ضع���اف الكثري من
القطاع���ات �أكرث م���ن �أي وقت م�ضى،
مب���ا يف ذلك قطاع �صناعة ال�سيارات
الذي كان قطاع��� ًا ناجح ًا للغاية يف
�إيران� ،أنت���ج القطاع نحو  1.5مليون
�سيارة جدي���دة يف العام  ،2011لكن
الإنتاج انخف����ض �إىل � 800ألف العام
الفائت ب�سبب القيود الغربية ،ورغم
�أن �إيران اعت���ادت مقاومة العقوبات
والبح���ث عن خم���ارج بديل���ة ،لكن
ت�أثري العقوب���ات مل يكن منه مهرب،
�أما اليوم فقط���اع �صناعة ال�سيارات
يف �إي���ران مرج���ح لأن ي�صب���ح من
�أهم القطاع���ات و�أكرثها �إنتاجية يف
غ�ض���ون وق���ت ق�صري للغاي���ة ،كون
البنى الأ�سا�سية للقطاع متوافرة.
يذكر �أنه قبل نحو عامني ون�صف،
كان قط���اع �صناعة ال�سي���ارات يف

�إيران يحتل ما يقرب من  10يف املئة
�أو  9.8يف املئة م���ن �إجمايل الناجت
املحلي ،وهو كان يوظف �أكرث من 950
�ألف �شخ�ص من اليد العاملة.
على قدم امل�ساواة ،ميكن القول �إن
قطاع الط�ي�ران الإيراين كان يف حال
�صعبة ،كذلك ب�سبب عدم قدرة �إيران
على ا�سترياد القط���ع والتكنولوجيا
لتطوي���ر الطائرات والقط���ع اجلوية
املوج���ودة لديها منذ الع���ام ،1979
وكانت ال�سلط���ات الإيرانية حاولت
احلفاظ على �أ�سطول الطريان الإيراين
با�ستخدام قطع غيار حملية ال�صنع
و�رشاء قطع وطائرات رو�سية و�أخرى
م�ستعملة من كازاخ�ستان.

خماطر عالية
حت���ى الآن مل يتم حتدي���د ما الذي
ميكن توفريه م���ن ال�سلع واخلدمات من
قبل ال�رشكات الغربي���ة اخلا�صة لإيران
يف خمتلف القطاعات ،ال�رشكات الغربية

املهتمة يف العودة �إىل ال�سوق الإيرانية
ت�سعى �إىل احل�صول على تو�ضيحات من
حكوماتها يف ه���ذا اخل�صو�ص ،لتعرف
ماهية ال�سلع والب�ضائع واخلدمات التي
ب�إمكانها �أن تدخلها لل�سوق الإيراين من
دون �أي معوق���ات ،بينم���ا احلكومات ال
تزال تتجنب اخلو�ض يف التفا�صيل بغية
تف���ادي النقا�ش���ات ال�سيا�سية ال�ساخنة
يف ما يتعلق باالتف���اق النووي امل�ؤقت
واحلكمة منه.
ال �شك �أن ال�رشكات الغربية متلك
حواف���ز قوي���ة للع���ودة �إىل ال�سوق
الإي���راين الكب�ي�ر واال�ستف���ادة منه،
وت�سع���ى ال��ش�ركات الأجنبي���ة �إىل
التغا�ضي عن كل العقبات ال�سيا�سية
والعودة �إىل �إيران من جديد ،واحلديث
عن �صفق���ات جتارية م���ع �إيران هو
امل�سيطر على ال�ساحة الدولية اليوم.
وم���ن املتوق���ع خ�ل�ال م�شاركة
الرئي�س الإي���راين ح�سن روحاين يف
املنت���دى االقت�ص���ادي العامل���ي يف
دافو�س �أن ي�سعى �إىل جذب عدد كبري
من ال�رشكات ال �سيما �رشكات النفط.
ويقول حملل���ون اقت�صاديون �إنه
من م�صلحة الطرفني اال�ستفادة مبكراً
م���ن عام���ل تخفيف العقوب���ات �إذا
كانوا يري���دون �إعطاء الزخم لالتفاق
امل�ؤقت ،وبالتايل تطويره �إىل ت�سوية
دائمة ت�ؤدي �إىل رفع العقوبات ب�شكل
نهائي ،و�إعطاء دفعة قوية لل�رشكات
الغربية للعودة بقوة �إىل ايران.
يف ه���ذا الإط���ار ،ق���ال م�س�ؤول
�أمريك���ي �إن الـ 4.2ملي���ار دوالر من
الأموال الإيرانية التي حررت مبوجب
االتفاق امل�ؤقت ،لي�ست �سوى جزء من
�إجمايل مئة مليار دوالر من الأ�صول
املجمدة من العم�ل�ات الأجنبية يف
جمي���ع �أنحاء الع���امل ،هذا هو وعاء
�ضخ���م من امل���ال وميك���ن �أن ينفق
منه بغية حتديث االقت�صاد الإيراين،
وهناك الكث�ي�ر من ال�رشكات الغربية
امل�ستعدة لدخول ال�س���وق الإيرانية
للم�ساع���دة يف حتفي���ز االقت�ص���اد
وتطويره ،ال �سيم���ا يف حال متكنت
�إيران من ا�سرتجاع �أموالها املجمدة.
�إي���ران لديه���ا نح���و  80ملي���ون
م�ستهلك �أما قيمة اقت�صادها فتتعدى
الـ 500ملي���ار دوالر ،وهي ثالث �أكرب
اقت�صاد فعال يف املنطقة بعد تركيا
واململكة العربي���ة ال�سعودية ،علم ًا
�أن ه���ذا االقت�صاد الإي���راين ال�ضخم
كان مرتبط��� ًا جتاري ًا بال�صني والهند
ورو�سيا ل�سن���وات ،بينما كان مغلق ًا
�أم���ام الغرب ،لذل���ك ال عجب يف �أن
ال��ش�ركات الغربي���ة الي���وم ترغب
بالتغيري وتتدفق �إىل �إيران.

هنا مرت�ضى

www.athabat.net
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حوادث السير تحصد أرواح الطالب في بيروت
هزت وفاتها الر�أي العام البريوتي،
كونه���ا ُترك���ت مل�صريها م���ن دون
م�ساعدة تذك���ر ،الطالبة ثمار نا�رص
الت���ي ال تتجاوز ال���ـ 18عام ًا ق�ضت
على ر�صيف مدر�ستها «ثانوية فخر
الدين الر�سمية» يف منطقة برج �أبي
حيدر �إثر حادث �سري مروع ،و�إهمال
ال يغتفر من جميع من ر�آها وتركها
ت�صارع املوت مبفردها.
امل�ؤ�س���ف يف حالة ه���ذه الفتاة
ال�شابة ،الت���ي مل تقرتف ذنب ًا �سوى
�أنه���ا �أرادت التوج���ه �إىل مدر�ستها،
�أنها بقي���ت ممددة على الأر�ض عقب
�صدمه���ا ب�سيارة م�رسع���ة ملدة 15
دقيقة من دون �أن يتجر�أ �أحدهم على
م�ساعدتها ونقلها �إىل �أقرب م�ست�شفى
لتعالج عل���ى الفور ،تلك أ� جميع من
ر�آه���ا مرمية على الأر�ض وتهرب من
م�س�ؤوليت���ه الإن�ساني���ة التي حتتم
علي���ه م�ساعدتها ،تخ���وف اجلميع
من التحقيق���ات والتداعيات ،ويبدو
�أنهم مل يكرتثوا حلقيقة �أنهم �أ�سهموا
بطريقة �أو ب�أخرى مبقتل هذه الفتاة،
فهل كانوا �سيت�رصفون بال�شكل عينه

لو كانت الفت���اة ابنتهم؟ وماذا كان
موق���ف مديرة املدر�س���ة املحرتمة؟
هذه املديرة التي رف�ضت نقل الفتاة
�إىل امل�شفى كون احلادث وقع خارج
�أ�سوار املدر�س���ة ،وبالتايل فهي غري
م�س�ؤولة عما جرى!
�صودف م���رور الفتاة ثمار نا�رص
على الر�صيف حي���ث كانت متجهة
�إىل املدر�س���ة ح�ي�ن انحرفت �سيارة
م�رسع���ة ع���ن الطري���ق وا�صطدمت
بعمودين ،فوقعت ال�شجرة عليها ما
�أدى �إىل �إ�صابتها بجروح خطرة نقلت
على �إثره���ا �إىل م�ست�شفى املقا�صد
بحالة حرج���ة ،وما لبثت �أن فارقت
احلي���اة ،وعلى �إثر احل���ادث ،ن�رشت
طالبات يف ثانوية فخر الدين على
مواقع التوا�ص���ل االجتماعي ر�سالة
ي�شك�ي�ن فيه���ا من ت��ص�رف مديرة
الثانوي���ة عقب احلادث املروع الذي
تعر�ضت له �إح���دى زميالتهن وجاء
يف املن�شور ما يلي :
«نحن طالبات ثانوية فخرالدين
الر�سمية وقع �صب���اح اليوم حادث
�سري مروع جان���ب املدر�سة �أ�صيبت

م���ن جرائ���ه التلميذة ثم���ار نا�رص
بك�س���ور يف اجلمجم���ة �إث���ر وقوع
�شجرة عليه���ا بعد ا�صطدام ال�سيارة
بها وبقي���ت  15دقيق���ة مرمية يف
ال�شارع ومت نقله���ا من �شاب غريب
يف �سيارته اخلا�ص���ة �إىل م�ست�شفى
املقا�صد فو�صل اخلرب للمديرة وكان
جوابها كالت���ايل« :نحن ما خ�صنا
م����ش من م�س�ؤوليتن���ا بحادث �صار

ب���را املدر�س���ة» ..هك���ذا نعامل يف
املدر�سة الر�سمي���ة وت�صفى دما�ؤنا
يف ال�شارع ..نرجو الن�رش و�أخذ الأمر
بعني االعتبار و�شكراً»..
مع العلم �أن الفتاة بقيت مرمية
يف ال�شارع �إىل �أن و�صل والدها بعد
تبلغه باخلرب ونقلها ب�سيارة خا�صة
�إىل م�ست�شفى املقا�صد ،فهل يعقل �أن
جمتمعنا و�صل �إىل هذا الدرك؟ وهل

هل يعقل أن ُتترك فتاة مرمية في بحيرة
من دمائها بينما من حولها يتفرج أو ربما
يستخدم هاتفه الخلوي لتصويرها ووضع
الصورة على الواتس آب أو الفيسبوك؟

يعقل �أن ترتك فتاة مرمية يف بحرية
من دمائه���ا بينما من حولها يتفرج
�أو رمب���ا ي�ستخ���دم هاتف���ه اخللوي
لت�صويره���ا وو�ضع ال�ص���ورة على
الوات�س �آب �أو الفي�سبوك؟
يف الواق���ع ،ال مير ي���وم �إال ونقر�أ
في���ه خرباً �أو ن�سمع �أو ن�شاهد حادث
�سري تعر����ض خالله �ش���اب �أو فتاة
�أو طف���ل يف املدر�س���ة حلادث ده�س
�أو �ص���دم ،حوادث ال�س�ي�ر كثرية ،وال
ميك���ن ح�رص �أ�سبابها ب�سبب واحد �أو
بجهة واح���دة ،البع�ض يلقي باللوم
على قانون ال�سري املرتهل واملنتهي
ال�صالحية ،فيما البع�ض الآخر ينحي
بالالئمة عل���ى االفتق���ار للعنا�رص
ال�رضوري���ة لتنظيم ال�س�ي�ر و�سالمة
امل���ارة ،ال �سيما الطالب ،حيث عادة
ما يكون طالب املدار�س واجلامعات
عر�ضة حلوادث مروعة وهم يتوجهون
�إىل �صفوفه���م �صباح ًا ،فيما البع�ض
يرغ���ب باختبار �رسع���ة �سيارته� ،أو
رمبا متابعة �سهرة الأم�س.
مثل ه���ذا امل�شهد يتك���رر ب�شكل
�شبه يومي على الأرا�ضي اللبنانية،
يف ظل غياب الأرق���ام الر�سمية عن
ع���دد �ضحايا ح���وادث ال�سري ،ويف
ظل غياب حمالت التوعية املرورية
الالزمة ،وعدم معاقب���ة امل�س�ؤولني
عن هذه احلوادث ب�رصامة.
يذكر �أن مقت���ل الفتاة ثمار نا�رص
ي�أت���ي بعد �أ�شه���ر قليلة م���ن وفاة
الطالبة اجلامعية �أروى وهبي ،التي
مل تكم���ل عامها الث���اين والع�رشين،
نتيجة ح���ادث �سري تعر�ضت له �أمام
جامعته���ا يف الطيون���ة ،حيث قرر
ال�ش���اب املته���ور �أن يق���ود �سيارته
ب�رسعة جنونية على تقاطع يعد من
�أكرث الطرقات ن�شاط ًا واكتظاظ ًا ،و�سط
غياب �أي عنا�رص مرورية ،كانت �أروى
يف ذلك الوقت قد نزلت من التاك�سي،
وتتجاوز ال�شارع املحاذي للجامعة
التي تتعلم فيه���ا ،اجتازت التقاطع
الأول ب�س�ل�ام ،لكن عج�ل�ات �سيارة
�أحدهم كانت لها باملر�صاد� ،صدمها
بقوة ،ارتطم ر�أ�سها بالزجاج الأمامي
لل�سي���ارة ،ما �سبب له���ا نزيف ًا حاداً
يف الر�أ�س وفارق���ت من بعده احلياة
خملفة وراءها الكثري من الأحالم التي
مل حتققها بعد ،ك�أن تقف بعد �أربعة
�أ�شهر على م��س�رح اجلامعة لتت�سلم
ال�شهادة يف �إدارة الأعمال ،وهو احللم
الذي كانت عائلتها تتطلع �إليه.
اليوم ،حتطمت �آمال ثمار نا�رص،
ومن يعلم غ���داً �أحالم من �ستتحطم
م���ن الطالب حتت عج�ل�ات �سيارات
م�رسعة ال جتد من يكبحها!
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زوجك كسول ..كيف تتعاملين معه؟
ِ
زوجي ك�سول� ..أعاين من �ضغط الأعمال،
و�أ�شع���ر بال�ضي���ق من ذل���ك ..كلها �أمور
ت�شكو منها معظ���م الزوجات ،خ�صو�ص ًا
املر�أة العاملة ،نظراً �إىل �ضيق وقتها.
يق���ول ا�ست�شاري���و العالق���ات الأ�رسية
وخ�ب�راء التنمي���ة الب�رشي���ة� ،إن �أك�ث�ر
امل�ش���كالت الزوجية التي تُعر�ض عليهم
هي ك�س���ل الزوج و�ضغط���ه ب�شكل كبري
على الزوجة ،م�شريين �إىل �أن هذه الأزمة
كادت تع�صف بكثري م���ن الأ�رس ،نتيجة
�شعور الزوجة بالقه���ر وال�ضغط ،وعدم
�شعور �رشيكها بها ،وتعامله معه وك�أنه
خادمة ميتلكها.
وي�ؤكد االخت�صا�صيون �أن حواء ت�ستطيع
التخل�ص م���ن ه���ذه الأزم���ة ب�سهولة،
من خ�ل�ال اتباع خط���وات ب�سيطة متت
جتربته���ا مع كثري م���ن الأزواج وحققت
جناح��� ًا باهراً يف عالج ك�س���ل الأزواج،
وجعل الزوج الك�سول �شخ�صية متعاونة
ون�شيط���ة ي�شارك زوجته يف كل الأعمال
املنزلية بحب ،من خالل اتباع الن�صائح
الآتية:
بداي���ة ،ال ب���د �أن تتعاملي م���ع م�شكلة
ك�سل زوجك على �أنها ظاهرة مر�ضية لن
تتخل�ص���ي منها �إال باله���دوء والتخطيط
ب�ش���كل منظم ،وب���دون �ضج���ر �أو غ�ضب
�رسيع من رف�ضه القي���ام بالأعمال التي
�ستطلبيها منه يف البداية ،م�شريين �إىل �أن
�أوىل خط���وات العالج �ستتمثل يف الطلب
من الزوج �أداء بع����ض الأعمال الب�سيطة،
لكن ال ب���د �أن تختاري الوق���ت املنا�سب
جيداً ،ف�ل�ا تتطلبي منه القيام بذلك مث ًال
عند عودته من العم���ل مبا�رشة �أو �أثناء
وق���ت راحته ،لأن ذل���ك �سيدفعه من دون
التفكري �إىل رف����ض طلبك ،مما قد يجعلك
ت�شعرين بالإحباط من خطة العالج.

ِ
أنـت

ي�ستطيع الرف�ض ،لأن اجلميع يوافق على
الأمر ،وعليه ف�إنه �سيدرك جيداً دوره يف
املنزل ،ولن ي�ستطيع التكا�سل والتهرب.

بتنفيذ عر�ضه يف ذل���ك الوقت ،وعندما
يتم ذلك �سي�شعر بحجم امل�س�ؤولية التي
تُلقى عليك ،وبعدها �سيقرر داخل نف�سه
م�ساعدت���ك ب�ش���كل دائ���م ،والتقليل من
ال�ضغط عليك بطلباته الكثرية.

يق���ول ا�ست�شاريو ال�صح���ة النف�سية �إن
�أف�ضل طريقة للتعامل مع الزوج الك�سول
هي التعامل مع الأم���ر ب�شكل كوميدي،
واختالق احليَل الذكي���ة ،فدائم ًا حاويل
�أن تقلّ���دي زوجك ب�ش���كل لطيف عندما
تطلبي منه �أداء عمل م���ا ويرف�ضه ب�أي
حجة ،ف�إن���ه يف ذلك الوق���ت �سيبت�سم،
ويف الوقت نف�س���ه �سي�شعر ب�أنه مق�صرّ
يف حقك ،وحتم��� ًا �سيرتاجع عن مواقفه
ويعلن تعاونه معك.

احذري تطوّر الأمر

العالج بالكوميديا

احليَل الذكية

الت�شجيع
الب���د �أي�ض��� ًا م���ن الرتكيز دائم��� ًا على
ا�ستخ���دام التعبريات التي ت�شجّ ع الزوج
عل���ى التع���اون معك يف املن���زل ،كما
ميكنك مكاف�أت���ه عندما ي�شاركك يف �أداء
�أي عمل ،حت���ى �إن كان تافه���اً؛ ب�إعداد
مف�ضلة له� ،أو عمل حفلة �صغرية
وجبة َّ
رومان�سي���ة لت�شجيع���ه ،فاال�ستم���رار
الدائم يف ا�ستخ���دام العبارات املحبطة
والت�شاجر مع زوجك لف�شله يف �أداء عمل

ما �سيدفعه �إىل تف�ضيل الك�سل واالمتناع
عن القيام ب�أي عمل.

تق�سيم املهام
كما ميك���ن �إجبار الزوج عل���ى التخلي
عن الك�سل من خ�ل�ال حتديد يوم معينّ
م���ن كل �أ�سبوع مث�ل�اً للقي���ام ببع�ض
الأعم���ال املنزلية ،مع الإعداد له م�سبق ًا
وتق�سيم الأعمال على جميع �أفراد الأ�رسة
مب�شارك���ة ال���زوج والأوالد ،وبذل���ك لن

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقات زيارة املتزوجني حديث ًا

األطعمة الصلبة للطفل الرضيع
االنتقال �إىل الطعام ال�صلب بعد احلليب خطوة كبرية مثرية
وخميفة يف الوقت نف�سه لكل �أم ،لذا من املهم �أن ت�ست�شريي
طبيب الأطف���ال قبل تقدمي الأطعمة ال�صلبة للطفل الر�ضيع،
ومع تن���وع االختيارات؛ م���ن املوز املهرو����س �إىل �صل�صة
التفاح والدجاج املف���روم ،تزداد �صعوبة االختيار ،فما هي
الطريقة املنا�سبة لتقدمي الأطعمة ال�صلبة للطفل الر�ضيع؟
�أوالً :عادة ما يكون الأرز �أو ال�شوفان املهرو�س �أول طعام يقدَّم
للطفل الر�ضيع ،بعم���ر اخلم�سة �أ�شهر ،لذا ابدئي با�ستعمال
ملعقة �صغرية بال�ستيكي���ة ،و�إذا �أعجبه الطعام �رسعان ما
�سيح���اول طفلك مل�س الطعام ب�أ�صابع���ه ولعقها ،وبعد �أن
يبد�أ طفلك باال�ستمتاع بال�سرييالك �أو الأرز املهرو�س ميكنك
االنتقال �إىل الأطعمة الأخرى.
ثاني���اً :ح���اويل �أال تنوعي كثرياً يف ه���ذه املرحلة؛ جرّبي
�أنواع ًا خمتلفة من اخل�ضار والفواكه ولكن ال يُن�صح بالبدء
بامل���وز ،لأن امل���ذاق احلل���و �سيعجب الطف���ل ولن تعجبه

كما ميكن���ك اختالق بع�ض احليَل الذكية
الت���ي �ستُجرب زوجك عل���ى التخلي عن
ع�شقه للك�سل ورف�ضه م�ساعدتك ،ومنها
على �سبي���ل املثال :التعبري عن �شعورك
بالتع���ب من خ�ل�ال بع����ض الإيحاءات
واجلمل التي تد ّل على ذلك ،مع ا�ستمرار
الأداء يف �أعمالك املنزلية وتلبية طلباته،
ف�ستجعليه بتل���ك احليلة ي�شعر بت�أنيب
ال�ضمري ،وبحجم ك�سله ،و�أنه �شخ�ص غري
متعاون ،وعندها �سيتخ���ذ قراراً �رسيع ًا
من داخ���ل نف�سه بالتخل���ي عن الك�سل،
ويطلب من���ك �أن ترتاحي وترتكي باقي
الأعم���ال املنزلية له ليق���وم بتنفيذها،
وعليك يف هذا الوقت �أن ترف�ضي عر�ضه
يف البداي���ة ،مربّرة ذل���ك بخوفك عليه
من التع���ب ،لأنه غري معتاد على القيام
به���ذه الأم���ور ،واعلمي �أن���ه �سيتم�سّ ك

م�شكلة ك�سل بع�ض الأزواج قد ال تقت�رص
على حب الراحة ورف�ض م�شاركة الزوجة
يف الأعم���ال املنزلية فقط ،لكن قد متتد
�إىل رف�ض الذهاب �إىل العمل لأنه �أ�صبح
عا�شق��� ًا للن���وم والراحة ،وه���ذا التطور
ميثل منحى خطرياً على م�ستقبل الأ�رسة
املادي ،الذي قد يتدهور ويدمّرها نتيجة
تده���ور �أو�ضاعه���م االقت�صادية ،وزيادة
حدة اخلالف���ات وامل�ش���كالت الزوجية..
و�أف�ضل ع�ل�اج لهذه احلالة هو ا�ستخدام
�أ�سل���وب املقارنة بني ال���زوج و�شخ�ص
�آخر من املحيطني بالأ�رسة ،وكيف ي�ؤدي
�أعماله���ا ويلب���ي كل متطلب���ات �أ�رسته
و�أبنائه ،مما جعله���م ي�شعرون بالأمان
يف وجوده ،لكي حتفزي ال�شعور بالغرية
املعتدلة لديه ،ويدرك �أن رف�ضه الذهاب
�إىل العمل �أمر خط�أ �سي�رضّ به وبعائلته.
كما ميكن اتباع �أ�سلوب �آخر معه يف هذه
احلالة ،وهو جتميع الفواتري وتقدميها له
و�إ�شعاره بتق�صريه جت���اه �أ�رسته ب�شكل
ذكي ،من خالل ال�شكوى له من عدم توفر
بع�ض املواد الغذائية مثالً ،ورغبتك يف
�أن تُع���دّي له الوجب���ات املف�ضلة لديه،
لكنه ال يتوفر لديك مكوناتها ،لكي ي�شعر
بالذنب ويراجع موقفه وي�ضطر للذهاب
�إىل العمل لتوفري احتياجات املنزل.

اخل�ضار اخلالية من املذاق الحقاً ،لذا اخل�ضار قبل الفواكه.
ثالثاً :االنتقال �إىل الوجبات يف عمر الـ� 6أ�شهر ،ميكنك �أن تبدئي
ب�إعطاء طفل���ك الر�ضيع ثالث وجبات طع���ام تت�ضمن القليل
من حليب���ك �أو حليب الأطفال الر�ضّ ع م���ع احلبوب واخل�ضار
واللحوم ،لكن عندما يتعلق الأمر باللحم ،نقرتح �رشاء ماكنة
حت�ضري طعام �صغرية ميكنها هر�س قطع اللحم ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك هناك الكثري من اخليارات اجلاهزة واملتوفرة يف الأ�سواق،
ويف النهاية القرار يعود �إليك ولذوق طفلك الر�ضيع.
رابع���اً :بعمر � 9-8أ�شهر� ،سيبد أ� طفلك الر�ضيع بتعلم �إطعام
نف�س���ه بنف�س���ه (ال مزيد م���ن الطعام املبع�ث�ر على وجهه
ومالب�س���ه) ،يف هذا الوقت ميكن���ك �أن تبدئي ب�إعطاء الطفل
وجب���ات �أكرث تعقيداً ،فقط ت�أكدي من �أنك قطَّ عت الطعام �إىل
لقيمات �صغرية جداً ،وجتنب���ي �إعطاء الطفل �أطعمة ت�سبب
االختناق ،مثل ال���ذرة ال�صفراء والعن���ب واملقانق املقلية
والزبيب والبندق.

قد تتحمّ�سني كثرياً لزيارة ثنائي من �أ�صدقائك �أو من �أقاربك املتزوّجني حديث ًا لتهنئتهم
يف حياتهم اجلديدة ،وا�ستكما ًال للواجبات االجتماعية والتقاليد الرا�سية يف املجتمع،
ين�ص عليها الإتيكيت.
ال تن�سي �أن تكون زيارتك برعاية هذه القواعد والأ�صول التي ّ
بغ�ض النّظر عمّا �إذا كنت �أمتمت واجباتك كلي ًا وه ّن�أت العرو�سني وقدّمت لهما هدية،
 ّال يج���وز �أن تزوري الثنائ���ي يف منزلهما اجلديد من دون هدي���ة ،ولو رمزية ،كغر�ض
يُ�ستعمل يف املنزل� ،أو يف املطبخ� ،أو متثال �صغري للعر�ض.
 انتبه���ي كثرياً لتوقيت الزيارة ،فال يج���وز �أن تقومي بها بعد عودتهما مبا�رشة بعد�شه���ر الع�سل ،واحر�صي �أن تكون زيارة خاطفة �رسيع���ة ،ويجدر بك االتّ�صال ولو قبل
ب�ساعات لإعالمهما بنيّة الزيارة.
 خ�ل�ال الزيارة ،انتبهي �أال تنتقدي حفل الزفاف وجترّحي باختيارات العرو�سني ،لكنتعبي عمّا �أعجبك يف احلفل ،و�أن تدعي لهما بالتوفيق ،من دون التطرّق
احر�ص���ي �أن رّ
�إىل الأ�سئلة املتعلّقة بالتكلفة� ،أو الأ�سئلة اخلا�صة واملحرجة.
 حت���ى ولو كان يف نيّت���ك �أن تتجوّيل يف املنزل وتلقي نظ���رة على الديكور وقطعفلربا �أن �أ�صحاب البيت
الأث���اث ،لي�س من الالئق �أن تقرتحي الأمر �أو �أن تلمّحي �إليه ،مّ
لي�سوا مهّيئني لهذه اخلطوة.

www.athabat.net
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أطعمة قد تصيبنا بالحزن
ت�شع���ر باحل���زن..؟ تعي����ش يف دوام���ة
م���ن االكتئ���اب..؟ غري قادر عل���ى القيام
بواجبات���ك اليومية؟ ال تع���رف �سبب كل
ذلك ،غ���ذا�ؤك هو كلمة ال�رس وراء �إ�صابتك
باالكتئاب واخلمول ،فق���د �أكد الأطباء �أن
طع���ام الإن�سان هو م���ن يتحكّم بحالته
املزاجي���ة؛ ف�إذا كان �صحي ًا و�سليم ًا حُ مي
الإن�سان من الوقوع فري�سة لدوامة املر�ض
النف�سي والع�ض���وي ،و�إذا كان غري �صحي
كان �سبب تدمري احلي���اة و�إنهائها ب�شكل
بطيء.
البطاطا امل�صنَّعة بالنكهات :يقول �أطباء
الكمي���اء احليوية بع�ض �أن���واع الأطعمة
عن���د تناولها ي�ص���اب الإن�س���ان ب�شعور
بال�ضي���ق واالكتئاب ،وذل���ك لأنها حتدث
خل�ل�اً يف �إف���راز الهرمون���ات ،خ�صو�ص ًا
هرمون االندرو فني امل�س�ؤول عن ال�شعور
بال�سعادة ،ومنه���ا الأغذية التي حتتوي
على ن�سب���ة كبرية من مك�سب���ات الطعم
واللون والرائح���ة ،مثل املعلبات ورقائق
البطاطا امل�صنَّعة واجلاهزة ،والتي تكون
بنكه���ات خمتلف���ة ،فهي تُع ّد م���ن �أخطر
�أن���واع الأغذي���ة ،والإف���راط يف تناولها
ي�صيب الإن�س���ان ب�أمرا�ض ع�ضوية كثرية،
ويرفع �ضغ���ط الدم ،مما يحف���ز ال�شعور
بال�صداع الدائ���م ،والدخول يف حالة من
ؤقتي.
ال�ضيق واالكتئاب امل� نْ
امل�رشوبات الغازية امللونة :حتتوي على
ن�سب���ة كبرية من ال�صودا من الأغذية التي
تعطي �إ�ش���ارات �سلبية للمخ ،وت�ساعد يف
زي���ادة جتلّط ال���دم ،خ�صو�ص��� ًا �إذا كانت
مثلّج���ة ،مما ي����ؤدي �إىل ال�شع���ور الدائم
بال�ضي���ق ،لذل���ك ،يجب �أن مين���ع الآباء

الأطفال من تناول هذه امل�رشوبات امل�رضّة،
وا�ستبدالها بامل�رشوب���ات الطبيعية التي
يتم �إعدادها يف املنزل.
الده���ون والزيوت املهدرج���ة :تت�سبب يف
ان�سداد ال�رشايني وجتلّ���ط الدم ،والإ�صابة
باجللطات ال�صغرية ،مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور
باالختن���اق ،وعدم الق���درة على ممار�سة
الأن�شط���ة اليومي���ة ب�ش���كل طبيعي ،مما
يُدخ���ل الإن�سان يف دوامة من احلزن الذي

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

قد يتحوّل �إىل اكتئاب من النوع اخلطري �إذا
مل يتم معاجلته ب�شكل �رسيع.
ال�سكري���ات واحللويات امل�صنّع���ة :ي�ؤكد
ا�ست�شاري���و التغذية العالجي���ة وال�سمنة
والنحاف���ة �أن الإفراط يف تناول احللويات
امل�صنعة التي حتتوي على ن�سبة مرتفعة
من ال�سك���ر الأبي�ض يُع ّد انتح���اراً ب�شكل
بط���يء ،لأنها جتع���ل البنكريا�س ال يعمل
ب�شكل طبيع���ي ،كما ترفع مع���دّل ال�سكر

يف ال���دم ،وت�ؤدي �إىل ال�شع���ور بالإحباط
وال�شع���ور بالهبوط ،وع���دم القدرة على
ممار�سة �أي ن�ش���اط �أو �أداء �أي عمل ،حتى
و�إن كان �صغرياً.
وين�ص���ح اخت�صا�صي���و التغذي���ة بتناول
كمي���ة قليلة م���ن احللوي���ات ،وا�ستبدال
مكعبات ال�سكر بالع�سل الأبي�ض الطبيعي
للتحلية عند حت�ض�ي�ر الع�صائر ،للوقاية
من الإ�صاب���ة بالإحب���اط واالكتئاب ،كما

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1واحدة
 5ثلث���ا يعي  – /النهاية الزمن  /انتفاخ
1
مر�ضي يف اجل�سم (مبعرثة)
 6خط وهمي يت�ساوى عنده الليل والنهار
2
 7اح�س بيدي � /ألهي
3
� 8أعلى قمة يف �أوروبا
 9و�ض���ع ال�سائ���ل يف املاكن���ة بغر�ض
4
�صيانتها
5
 10م���رة االح�سا�س بالي���د (معكو�سة) /
خمزن بذرة احلياة
6

7
8
9
10

عــمـــودي

�أفــقــي
 1م�ضيق يف اخلليج العربي
 2نظرن �إليه بحدة  /في�ضان ما بعد املطر مثال
 3طباخ  /مرجل

 1يف الطبيخ  /عك�س متما�سك (معكو�سة)
 2ح�ضن �أو احت�ضن �أو جمع  /غري �صالح
لال�ستعمال
 3ي�سيل قطرات  /مبد�أ يف الفكر املارك�سي
باحتاد �أمم العامل
 4ممر مائي بني البحرين الأحمر واالبي�ض
املتو�سط
 5ثالثة حروف مت�شابه���ة  /ثلثا باب /
ننهي
 6و�ضع �شيئا يف مكان ما خفية

�أن الع�سل م���ادة ب�سيطة الرتكيب ،في�سهل
ه�ضمه ،بعك�س ال�سكر الأبي�ض الذي ي�سبب
م�شكالت ه�ضمية كربى.
الوجب���ات ال�رسيع���ة :هي خط�ي�رة جداً
على �صحة الإن�س���ان ،وال�سبب يف �إ�صابة
الكثري من ال�شب���اب بحالة االكتئاب التي
انت��ش�رت يف الفرتة الأخ�ي�رة ب�شكل كبري،
نظ���راً �إىل �أنه قد يعتاد الكثري من ال�شباب
على تناول هذه الوجب���ات ال�رسيعة بد ًال
م���ن الغذاء ال�صحي ال���ذي يتم �إعداده يف
املنزل ،لأنه يت�سب���ب يف حدوث خلل يف
كل الهرمونات الت���ي يفرزها اجل�سم ،كما
�أن الإفراط يف تناول هذه الوجبات ي�سبب
الإ�صابة بال�سمنة املفرطة ،التي تكون �أحد
�أ�سباب االكتئاب ،كم���ا ت�ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�أمرا����ض ع�ضوية خط�ي�رة ،منها �أمرا�ض
القلب والكبد واملغ�ص الكلوي.
اللحوم والأ�سم���اك امل�شوية :طريقة �إعداد
الأطعمة هي التي جتعله طعام ًا �صحي ًا �أو
غذاء غري �صحي وفا�سداً ،فا�ستخدام طريقة
�ش ّي الطع���ام عند الطهو تُع��� ّد من �أخطر
الطرق على �صح���ة الإن�سان ،خ�صو�ص ًا �إذا
مت ا�ستخ���دام الفحم يف عملية ال�شي ،لأن
اللح���وم والأ�سماك يف هذه احلالة تت�شبع
بثاين �أك�سيد الكربون ال�سام الذي يت�صاعد
م���ن �أبخرة ودخ���ان ال�ش���يّ ،وعند تناول
الإن�سان هذه الأطعمة ف�إن كل هذه ال�سموم
التي تعرّ�ضت لها وت�شبعت بها تنتقل �إىل
اجل�س���م ،وبالتايل يح���دث خلل يف جهاز
املناع���ة والكبد ،كما �أن���ه يجعل عملية
التنف�س التي ال تتم ب�شكل طبيعي نتيجة
االختناق ت�صيب الإن�سان بحالة من احلزن
وال�ضيق والع�صبية املفرطة.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

� 7أخر النهار  /جل����س �أر�ضا وو�ضع يديه
على ركبتيه
 8ع�صري الزيتون  /عملة رو�سيا
 9مت�شابه���ان � /أم���ة ذات ح�ضارة �شبيهة
بح�ضارة الفراعنة لكن يف �أمريكا اجلنوبية
 10نظرية داروين للتطور  /قام من فرا�شه
ومن �سباته
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كاريكاتير

«الجوال» جواز سفر عبر مطارات دبي
�أطلق����ت الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي خدمة
جديدة جتعل «الهات����ف الذكي» يعمل كجواز �سف����ر للم�سافرين،
وذلك عن طريق مترير «الباركود» من الهاتف الذكي على البوابات
الذكي����ة يف مطارات دبي ،ي�أتي ذلك يف �إطار مواكبة الإدارة للتطور
التكنولوجي ،وتب�سيط الإجراءات على املراجعني.
مدي����ر الإدارة العامة للإقامة و�ش�����ؤون الأجانب دبي �أكد تويل
الإدارة العام����ة للإقامة و�ش�ؤون الأجان����ب بدبي اهتمام ًا كبرياً يف

قط����اع اخلدمات الإلكرتونية ،ملا لها من �أهمية وا�ضحة ودور فعال
يف كل م�ؤ�س�س����ة� ،سواء كانت حكومية �أم خا�صة ،بحيث تواكب كل
ما هو جديد يف عامل اخلدمات الإلكرتونية.
وك�شفت «�إقامة دب����ي» �أن الإدارة �أجنزت يف عام )11.6( 2013
ملي����ون معاملة �إلكرتونية ،و�أن هن����اك  5.3ماليني حركة ا�ستخدام
للبوابات الذكية والإلكرتونية يف مطارات دبي ،متت عرب  28بوابة
ذكية ،مبينة �أن زمن العبور عرب البوابات بلغ  16ثانية.

دفنت ابنها ّ
مشوهًا فعاد إليها معافى

استدرجت زوجها إلى الصحراء ليقتله عشيقها

فوجئت م�رصية بعد �أيام من دفن ابنها امل�شوّه ،وهو
يدخل عليها �سليم ًا معافى مي�شي على قدميه.
املفاج�أة �أذهلت الأم التي �ألقت بنف�سها على الأر�ض من
فوق الكر�سي املتحرك ،حماول����ة الزحف �إىل ابنها لت�أخذه
بني �أح�ضانها قبل �أن ت�سقط فاقدة الوعي من �أثر املفاج�أة.
وكان رج���ال ال�رشطة عرثوا على جث���ة م�شوّهة يف
منطقة كردا�سة غربي القاهرة ،وتزامن ذلك مع �إبالغ الأم
عن اختفاء جنلها �إ�سالم .ولدى عر�ض �صورة للجثة على
الأم ،وجدت فيها بع�ض املالمح التي ت�شبه ابنها ،فقالت
�إنها رمبا تعود لولدها الغائب ،ثم �أجري حتليل للحم�ض
النووي ،و�أظه���رت النتيجة �أن اجلثة تعود بالفعل لالبن
املفقود ،فقامت الأم بدفن اجلثمان.
يُذك���ر �أن الأم ا�ستعادت وعيها الحقً���ا لتجد �أمامها
رج���ال ال�رشطة ،الذين ت�أك���دوا �أن نتائج حتليل احلم�ض
النووي مل تك���ن دقيقة ،و�أن اجلثة التي دفنت يف مدافن
�أ�رسة هذه ال�سيدة ال تخ�ص جنلها.

�أعلن���ت ال�سلطات الأمني���ة ال�سعودية �أن ام���ر�أة �سوريّة �أقدمت
وع�شيقها على قتل زوجها ال�سعودي بعدة طلقات يف الر�أ�س وال�صدر،
بعد �أن ا�ستدرجته �إىل منطقة �صحراوية يف �شمال غرب الريا�ض.
وقال الناطق الإعالمي ل�رشطة منطقة الريا�ض �إن غرفة العمليات
بدوري���ات الأمن تلقت ات�صا ًال من �أح���د ال�سعوديني عن وجود امر�أة
�سورية ،ذكرت �أنها كانت مع زوجها ال�سعودي يف نزهة برية بظهرة
املهدي���ة ،و�أن ثالثة ملثمني حاولوا �سلب نقود كانت بحوزته ،وعند
امتناع���ه �أطلقوا النار عليه وقتلوه وغادروا املكان ،وال تعرف �شيئ ًا
عنهم.
و�أ�ض���اف �أنه من خالل املعاينة ات�ضح �أن «ال�شكوك حامت حول
اال�شتباه بوجود عالق���ة للزوجة باحلادثة ،حيث مت التحفظ عليها
ثم �أدلت باعرتاف مف�صل«.
و�أ�شار الناطق الإعالمي �إىل �أن الزوجة اعرتفت بوجود عالقة مع
�شخ�ص من جن�سيتها ،اتفقت معه على التخل�ص من الزوج و�سلمته
�س�ل�اح زوجها «م�سد�س» ،ثم ا�ستدرج���ت زوجها �إىل رحلة يف تلك
املنطقة ،بعد �أن �أبلغت اجلاين ،الذي ح�رض وغدر باملجني عليه.

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

