ألمـــــــة واحـــــــدة

ضربة قاتلة للعدوان المرتقب
فيما كانت و�سائل ا إلع�لام العاملية تتحدث عن احل�شد الأم�يرك��ي -
«الإ�سرائيلي»  -ال�سعودي  -الأردين عند احلدود الأردنية واجلوالن املحتل،
متهيداً للهجوم على �سورية ،وجّ ه اجلي�ش ال�سوري يف ال�ساعات املا�ضية
�ضربة قاتلة للمجموعات امل�سلحة يف الغوطة ال�شرقية ،فق�ضى على �أكرث
من  170م�سلحاً معظمهم من جن�سيات �سعودية وقطرية و�شي�شانية ،وقد
اعترب املراقبون ذلك �ضربة موجعة لطليعة العدوان املرتقب.

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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االفتتاحية

هل ينقلب السحر على الساحر؟
م���ع �صمود الدولة الوطنية ال�سوري���ة وانتقال جي�شها �إىل
ً
�شام�ل�ا ،حمقق ًا انت�صارات
مرحلة الهجوم ال���ذي يكاد يكون
نوعية يف �أكرث من م���كان ،وم�ضيق ًا اخلناق على املجموعات
امل�سلح���ة املجمعة من كل �أنحاء الدنيا ،يبدو �أن حلف �أعداء
دم�شق قرر النزول �إىل امليدان ،عرب التدخل املبا�رش علن ًا و�رساً
وفق خطة �أمريكي���ة �« -إ�رسائيلية» � -سعودية ،يف حماولة
لتعديل التوازن���ات امليدانية ،بعد الإخف���اق الكبري والهزائم
املتتالية لكل ف�صائل املجموعات امل�سلحة ،وكان �آخر ف�صول
هذا التدخل العملياتي املبا�رش ما �أعلنته العالقات الإعالمية
يف «ح���زب اهلل» من �أن «طائرات العدو ا�ستهدفت بتاريخ 24
�شباط موقع ًا حلزب اهلل عند احلدود ال�سورية  -اللبنانية قرب
منطقة جنتا» ،و�أ�ضاف« :العدوان الإ�رسائيلي لن يبقى بال رد
املنا�سبي
من املقاومة ،واملقاوم���ة �ستختار الزمان واملكان
نْ
للرد عليه».
و�إذا م���ا ُربطت هذه العملية العدواني���ة ب�سل�سلة الوقائع
التي مت الك�شف عنها فيما يخ�ص امل�ؤامرة على حلف املقاومة
واملمانعة تت�ضح ال�صورة احلقيقية ..لنالحظ هذه امل�شاهد:
وا�شنطن ترفع ا�سم �أبو حممد اجلوالين عن لوائح املطلوبني
اخلطرين ،بع���د اجتماع يف الأردن ح�رضه �سلمان بن �سلطان،
واجل���والين ،وم�س�ؤولون من املخاب���رات الأمريكية واملو�ساد
واملخابرات الأردنية.
�إن�شاء غرفة عمليات م�شرتك���ة يف الأردن بقيادة �أمريكية
وح�ش���د �آالف امل�سلح�ي�ن املرتزقة على احل���دود الأردنية -
ال�سورية ويف اجلوالن املحتل ،متهيداً ل�شن عدوان على �سورية.
�إله���اء الكرملني بتطورات �أوكرانيا ،حي���ث تبني �أن يهوداً
�صهاينة �أوكرانيني يلعبون دوراً بارزاً يف هذه التطورات.
الغ���ارة «الإ�رسائيلية» على موق���ع لـ«حزب اهلل» ،حيث
مل تتج���ر�أ تل �أبيب على الإع�ل�ان عن هذا العدوان ،مما ا�ضطر
احلزب للإعالن عنه.
�إذا ،ثمة حماولة ا�ستباقي���ة يقوم بها حلف �أعداء �سورية،
ملن���ع توجيه �رضبات قاتلة للع�صابات امل�سلحة يف القلمون
وحل���ب وحم�ص القدمي���ة ..وغريها ..لكن ه���ل �ستنجح هذه
املحاول���ة؟ لنتذكر الهجوم على الغوطة قبل �أ�شهر الذي ح�شد
له نحو � 10آالف مرتزق..
يف الوقائع امليدانية عل مدى ثالث �سنوات ،كانت مفارقة
هام���ة تتحكم باملي���دان ،وهي �أن املرتزق���ة الذين يح�شدون
�ض���د �سورية ،ال ميلكون �إرادة القت���ال والعزمية ال�صلبة التي
تتوفر للجي�ش ال�سوري ،خ�صو�ص ًا جلهة اال�ستعداد للت�ضحية،
وجتربة الكمني املحكم الذي نفّذه اجلي�ش قبل � 24ساعة دليل
على �إمكانيات القوات امل�سلحة ال�سورية ،علم ًا �أن ثمة من بد�أ
يخ�شى من حلف �أعداء �سورية �أن ا�ستنفار �أجنحة «القاعدة»
و«الإخ���وان» وتورط الأردن وال�سعودية وغريهم من الأعراب،
قد ينتج ردود فعل مفاجئة ال ترد باحل�سبان ،فينقلب ال�سحر
على ال�ساحر.

�أحمد �شحادة
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مزايدات « 14آذار»
تهدد االستحقاق الرئاسي
ذه��ب��ت «���س��ك��رة» ت�شكيل
احلكومة اللبنانية التي امتدت
على م��دى �أح���د ع�رش �شهراً،
وجاءت «فكرة» البيان الوزاري
ال��ت��ي ب���ددت �أج����واء ال��ت��ف��ا�ؤل
املفتعلة التي انت�رشت بعد
َ
الوالدة احلكومية.
على الأرجح ،كان الإح�سا�س
ب��ال��ت��ف��ا�ؤل خم��ت�����ص� ًا مبحطة
الت�شكيل ال �أكرث ..مل يقل �أحد �إن
عقبة توزيع احلقائب واحل�ص�ص
كانت الوحيدة التي تقف يف
وجه جناح الرئي�س متام �سالم
يف مهمته ال�صعبة ،فللبيان
ال���وزاري عقده وعقباته ،وهو
مو�ضع التفا�صيل التي يكمن
«ال�شيطان» فيها.
مل يتنبه املتفائلون �إىل حت ّول
م�سيحيي � 14آذار �إىل ر�أ�س حربة
�أمام التطرف الذي يرعاه «تيار
امل�ستقبل» يف عدائه للمقاومة،
للخال�ص منها وم��ن �سالحها،
يف �سياق تبعيته لل�سعودية
املنخرطة يف امل�رشوع الأمريكي
 «الإ��سرائ��ي��ل��ي» امل��ر���س��ومللمنطقة.
الوا�ضح �أن الأم��ر ال يقت�رص
على ذلك؛ هو رد وانتقام لإ�سقاط
حكومة �سعد احلريري وهو بباب
ب��اراك �أوباما ،كان الهدف �أو ًال
ع��زل «ح��زب اهلل» ومنعه من
امل�شاركة يف احل��ك��وم��ة ،عرب
ت�شكيل حكومة «غري �سيا�سية»
�أو «�أمر واقع» ،والآن بات الهدف
وا�ضح ًا� :شطب ذكر املقاومة يف
البيان الوزاري ،واالحتيال على
الن�ص ،ب�إ�سقاط حق اللبنانيني
يف مقاومة العدو «الإ�رسائيلي»،
عرب مترير ن�ص ملتب�س ي�شبه
التبا�س ن�ص القرار الدويل ،242
ال��ذي �أ���ض��اع ح��ق ال��ع��رب بني
«الأر����ض» و«�أر����ض» حمتلة،
وفق اختالف الرتجمتني العربية
والإنكليزية ،وهكذا يت�شتت حق
اللبنانيني يف املقاومة ،بن�ص
يتحدث عن «حق لبنان»� ..أي
لبنان يق�صدون؟ هل هو ذلك الذي
نرث الزهور على جنود العدو
الذين غ��زوا ب�يروت عام ،1982
�أم ذلك الذي ا�ستقوى بدبابات
«�إ�رسائيلية» وقفت على �أبواب
ثكنة الفيا�ضية لتحر�س انتخاب
ب�شري اجلميل رئي�س ًا؟ يف حني �أن
و�صف املقاومة با�سمها ،و�أنها
مقاومة ال�شعب ،هي احلد الأدين
من االعرتاف بال�شهداء والأبطال
الذين بذلوا دماءهم و�أرواحهم

الرئي�س متام �سالم مرتئ�ساً جل�سة جلنة �صياغة البيان الوزاري

لطرد «الإ�رسائيلي» من اجلنوب،
علم ًا �أن تغييب ذكر املقاومة
ودورها عن البيان الوزاري �أمر ال
ميكن ت�سويقه �شعبي ًا.
الآن تريد جماعة «� 14آذار»
تكري�س ما �سمي «�إعالن بعبدا»
و���ص��و ًال �إىل حتييد لبنان يف
ال�رصاع �ضد العدو ال�صهيوين،
خ�صو�ص ًا �أن للتحييد منا�رصين
عرب ًا ولبنانيني ،وه�ؤالء �أ�شاو�س
يف احل��روب الداخلية ،يدمرون
الأوط������ان وي��ق��ت��ل��ون نا�سها
ويهجرونهم ،لكنهم جبناء عن
قتال «�إ��سرائ��ي��ل» ..هم فقراء
ع��اج��زون ع��ن ��ش�راء ال�سالح
حلربها ،لكنهم ي�رصفون ع�رشات
مليارات ال���دوالرات يف الت�آمر
ع��ل��ى امل��ق��اوم��ة ،ويف تدمري
�سورية ،لذلك يطالبون باحلياد.
قبل �أ�سابيع و�ضع اخلالف
حول ت�شكيل احلكومة لبنان على
مفرتق خطري ،وج��رى االلتفاف
على عقدة الت�شكيل باتفاق
�ضمني بو�ضع وديعتني لكل من
قوى الثامن والرابع ع�رش من �آذار
�ضمن «ح�صة» رئي�س اجلمهورية
يف «الكتلة الو�سطية» ،الوزير
الكتائبي الثالث الآن حكيم،
وال���وزي���ر ال�شيعي اخلام�س
عبد املطلب احل��ن��اوي ،ال��ذي
ال مرجعية �سيا�سية ل��ه ،بعد
�شهرين عندما يغادر الرئي�س
�سليمان �إىل منزله� ،إال الرئي�س
نبيه بري.
بعد �أحد ع�رش �شهراً ر�ضخت
قوى الرابع ع�رش من �آذار ومن
يحالفها وق��ب��ل��ت بت�شكيل

حكومة «� »6+9+9ضمن ًا ،فهل
تخاطر ه��ذه ال��ق��وى ب�إطالة
�أم��د التفاو�ض ح��ول البيان
الوزاري ،الذي يو�صل احلكومة
�إىل جمل�س النواب لتنال ثقته،
مبا يتعدى املهلة القانونية
امل��ح��ددة لها ب�شهر واح��د،
فت�صبح م�ستقيلة ت�رصّف
الأع���م���ال ،وي��ج��ري البحث

«مدور
هل ينجح
ِّ
الزوايا» في
إيجاد حل لمعضلة
البيان الوزاري..
ثم لالستحقاق
الرئاسي؟

ع��ن تكليف ج��دي��د ،ي�ستهلك
الوقت وي�شد االنتباه بعيداً
عن اال�ستحقاق الرئا�سي ،مبا
يفر�ض �سابقة غري معهودة
يف تاريخ لبنان ،تتوىل فيها
احلكومة ،التي يرت�أ�سها م�سلم،
�إدارة البلد ،يف غياب الرئي�س
املاروين ،ويحكم لبنان للمرة
الأوىل من غري ماروين؟

هذه ال�سابقة كان ميكن �أن
تتحقق خالل االنتداب الفرن�سي،
عندما انتخب جمل�س النواب
ال�شيخ حممد اجل�رس رئي�س ًا،
فح ّل املندوب ال�سامي الفرن�سي
املجل�س ملنع هذه ال�سابقة ولو
ليوم واحد ،والأم��ر نف�سه حدث
يف نهاية حكم �أم�ين اجلميل،
ال���ذي تخطى وج���ود حكومة
�رشعية ود���س��ت��وري��ة ير�أ�سها
�سليم احل�ص ،وكلف املجل�س
الع�سكري ب ��أن يكون حكومة،
و�أدخل البلد يف حرب دموية ما
يزال اللبنانيون يعانون منها،
فهل هذا ما تريده قوى � 14آذار،
خ�صو�ص ًا م�سيحييها املتطرفني
يف رف�ضهم لثالثية «ال�شعب
واجلي�ش واملقاومة»؟
ال�ساعات �أو الأي��ام املقبلة
كفيلة بتحديد االجت���اه ال��ذي
�سي�سلكه لبنان يف �أزمته ،البيان
ال���وزاري وم��ا يحتويه �سيكون
بو�صلة ح�صول اال�ستحقاق
الرئا�سي يف موعده �أم ت�أجيله،
�أي�ض ًا بو�صلة موقع املقاومة
يف البيان ال���وزاري ،خ�صو�ص ًا
�أنها هي التي تتلقى الهجمات
والطعنات ،بدوره �سيكون بو�صلة
للآتي! ويف كال احل��االت يبدو
�أن رئي�س جمل�س النواب ،الذي
ي��د ّور ال��زواي��ا ويوجد احللول،
هو ال�شخ�صية الأق��وى يف هذه
املرحلة ،فهل ينجح يف �إيجاد
حل ملع�ضلة البيان الوزاري ،ثم
لال�ستحقاق الرئا�سي؟

عدنان ال�ساحلي
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همسات

 3سنوات من الحرب الكونية

أعداء سورية يسقطون ..ومنهم من ينتظر
مع اقرتاب نهاية ال�سنة الثالثة
من احلرب اال�ستعمارية  -الرجعية
على �سورية ودولتها الوطنية ،ثمة
حقائق عديدة تتك�شف عن �أبعاد
ه��ذه امل��ؤام��رة الكونية على بالد
ال�شام.
مع بداية هذه احلرب ،كان حلف
�أع��داء دم�شق يتحدث عن �أ�سابيع
لنهاية النظام ،ثم امتدت �إىل �أ�شهر،
ومن ثم �صارت الأعياد منا�سبات،
ف�ضرُ بت مواعيد مع �أعياد الفطر
والأ�ضحى ور�أ�س ال�سنة امليالدية..
كما �صدرت الكثري من الت�رصيحات
النارية التي �رضبت مواعيد مع
عا�صمة الأمويني ،مثل� :س�أ�صلّي يف
اجلامع الأموي� ..س�أعود �إىل بريوت
عرب مطار دم�شق� ..سنق�ضي هذا
ال�صيف يف بلودان �أو الزبداين..
كرثت �سيناريوهات احلرب على
�سورية واتخذت �أ�شكا ًال متعددة،
وانخرطت فيها ا�ستخبارات عربية
ودولية مبا فيها املو�ساد ال�صهيوين،
ويف ك��ل حلقة م��ن حلقات هذه
امل����ؤام���رات ك��ان الف�شل يالحق
املجموعات التخريبية امل�سلحة
وقبلها الدول الراعية والداعمة التي
مل ترتك و�سيلة وتخطيط ًا و�إجرام ًا
لتغيري املعادلة امليدانية التي
ر�سمها اجلي�ش العربي ال�سوري
ودولته الوطنية بالدم والت�ضحية
وال�شهادة.
احلقائق التي ك�شفها امليدان
ال�سوري تثبت �أن من يخو�ض احلرب
على �سورية هو الواليات املتحدة
وال��ك��ي��ان ال�صهيوين والآخ����رون؛

من قطر �إىل ال�سعودية� ،إىل تركيا،
�إىل التنظيمات التكفريية التي
تتوالد كالفطر� ،إىل فلول ي�سارية
�سابقة ،لي�ست �سوى �أدوات ،ت�أمتر
ب�أمر �سيدها يف وا�شنطن �أو تل
�أب��ي��ب ،وه��ي م��ا عليها �سوى �أن
مت ّول هذه احلرب القذرة ،و�أن توفر
الدعم بالعنا�رص التكفريية الذين
ت�ستجلبهم من كل ري��اح الأر���ض،
خ�صو�ص ًا مع الإجن��ازات امليدانية
النوعية التي �أخذ يحققها اجلي�ش
ال�سوري يف معركة يربود خ�صو�ص ًا،
والقلمون عموم ًا ،والتي �صارت بر�أي
اخلرباء يف نهايتها ،وبالتايل ثمة
�أ���ص��وات عديدة �ستطلع من حلف
�أعداء �سورية واملقاومة ،مبا يذكرنا
مبعركة الق�صري ،حيث كانوا يهددون
مبعارك �أو�سع ومبزيد من عمليات
القتل والتفجري االنتحاري.
وللعلم فقط ،ف���إن امل�سلحني
الإره��اب��ي�ين الذين ي��ه��ددون اليوم
من ي�برود هم �أنف�سهم الذين ف ّروا
من الق�صري �إىل عر�سال ،وم��ن ثم
�إىل يربود ،وهم كما مل ي�صمدوا يف
الق�صري لن ي�صمدوا يف يربود ،التي
انتهت املعركة فيها من الناحية
اال�سرتاتيجية ..وعليه بد�أ احلديث
عن معركة اجلنوب ،بحيث ينقلون
املعركة �إىل ال�رشيط الذي ميتد من
درعا �إىل القنيطرة و�شبعا� ،أي �رشيط
جنوبي ميتد من لبنان �إىل �سورية
�إىل الأردن ،حيث باتت عمان الأمل
الوحيد خلو�ض حرب فا�صلة متتد
�إىل دم�شق ،ولهذا رمبا عاد احلديث
عن معركة دم�شق.

ويف هذا ال�صدد ،ثمة معلومة
دقيقة و�صلت �إىل القيادة ال�سورية
تفيد باجتماع ُعقد يف العا�صمة
الأردنية ع ّمان� ،ضم �أبو حممد
اجلوالين وزهران علو�ش و�سلمان
بن �سلطان �آل �سعود ،وم�س�ؤولني
يف امل���خ���اب���رات الأم�يرك��ي��ة
وامل��و���س��اد «الإ��سرائ��ي��ل��ي»،
مب�شاركة املخابرات الأردنية،
وفيه تقرر:

الحرب على سورية
بدأت من درعا
وستنتهي فيها

�إقامة غرفة عمليات يف الأردن
لقيادة هذه املعركة.
م�شاركة ط��ائ��رات اال�ستطالع
«الإ�رسائيلية» وطائرات الأواك�س
ال�سعودية ،وهي بقيادة طيارين
�أمريكيني ،بهدف الر�صد والت�شوي�ش
على االت�����ص��االت ال�سورية ،كما
ح�صل يف معركة الغوطة.
ي�تراف��ق ك��ل ذل���ك م��ع حملة
ت�ضخيم وتهويل بالعملية التي
�ست�شن من اجلنوب ،وحتديداً من

�أحد مقاتلي «اجلي�ش احلر» يعالَج يف م�ست�شفى للعدو ال�صهيوين يف ه�ضبة اجلوالن املحتل

(�أ.ف.ب).

ريف القنيطرة ،واحلدود الأردنية،
ومن اجلوالن املحتل ،حيث تفيد
املعلومات عن ا�ستحداث فتحات
يف ال�رشيط ال�شائك م��ن اجلهة
«الإ�رسائيلية» ،وفتحات عديدة
يف ال�سواتر الرملية مع احلدود
الأردنية يت�سلل امل�سلحون منها.
اجلي�ش ال�سوري الذي لديه كثري
وجه
من التفا�صيل� ،سبق له �أن ّ
�رضبات للم�سلحني داخل احلدود
الأردنية ،وجرح عدد من عنا�رص
اجلي�ش الأردين ،ومل تتجر�أ ع ّمان
على ذكر احلادثة.
ثمة �أمل واحد باق �أمام حلف
�أعداء �سورية ،يتج�سد يف الأردن،
لكن ما يخطَّ ط له بات مك�شوف ًا،
وهنا يدخل «الإ�رسائيلي» علن ًا
على اخل���ط ،كا�شف ًا ع��ن وجه
ب�شع يف تفا�صيل احل��رب على
�سورية ،حيث تُ�ستح�رض جتربة
«جي�ش لبنان احل��ر» مع �سعد
حداد و«جي�ش لبنان اجلنوبي»
مع �أن��ط��وان حل��د ،فتن�صب عبد
الإله الب�شري قائداً للجي�ش احلر
هو عميل للمو�ساد ..وعليه كانت
الغارة «الإ�رسائيلية» ليل االثنني
 الثالثاء ،والتي هي يف حقيقتهادع��م مل�سلحي «ال��ق��اع��دة» يف
القلمون ،كما كانت غارة جمرايا
ر�سالة دع��م مل�سلحي الق�صري،
وهي بالتايل غ��ارات للتعوي�ض
عن التعاون الذي كان مع بندر بن
�سلطان ،الذي كان يخطط لتفجري
ل��ب��ن��ان ،لكن الأم�يرك��ي منعه،
فا�ستُمر�ض و�أُدخ���ل �إىل �إح��دى
امل�ست�شفيات الأمريكية.
(رمب��ا ك��ان ��ضروري � ًا التذكري
مبوت �سعد حداد املفاجئ يف �إحدى
امل�ست�شفيات «الإ�رسائيلية» ،كما
قد يكون مفيداً التذكري بالنهاية
احلزينة لعمر �سليمان يف امل�شفى
الأمريكي).
ثمة حقيقة ،وه��ي �أن �سقوط
القلمون ،وي�ب�رود حت��دي��داً ،قاب
ق��و���س�ين �أو �أدن����ى ،وم���ع ف�شل
«جنيف» و�سقوط القلمون كان
ال بد من �سقوط بندر ،ال��ذي حل
مكانه حممد بن نايف ،الذي يبقى
عدواً ل�سورية واملقاومة ،لكنه �أكرث
ان�ضباط ًا بالتعليمات الأمريكية.
حقيقة �أخرية ،وهي �أن احلرب
بد�أت على �سورية قبل ثالث �سنوات
من درعا ،وبالت�أكيد ف�إن نهايتها
القريبة �ستكون من هناك ..و�إن غداً
لناظره قريب.

�أحمد زين الدين

 nقهوجي ..الأوفر حظ ًا

لفت وزي���ر �سابق يف قوى الثامن م���ن �آذار �إىل
�أن بور�صة الرت�شيحات لرئا�سة اجلمهورية اللبنانية
بات���ت طويل���ة ،ال تخلو م���ن خالف���ات �شخ�صية
و�سيا�سية و�إقليمية بني املر�شحني .ور�أى الوزير �أن
قائ���د اجلي�ش اللبناين العم���اد جان قهوجي يتقدم
عل���ى غريه من الأ�سم���اء ،وهو الأوف���ر حظاً ،كونه
يتمتّع بدعم عربي و�إقليمي ودويل.
 nحُ رِم الوزارة ..فهدّد
يعمل ح��زب «الكتائب» على معاجلة «حرَد» �أحد
نواب��ه ال��ذي ه��دد بالإقدام عل��ى خطوة �س��يندم من
جرائه��ا القيم��ون على احلزب ب�س��بب ع��دم توزيره،
مذكّراً �أنه كان الأكرث حر�ص ًا على «العائلة» ،والأكرث
جذري��ة يف احلفاظ على احل��زب و�أفكاره حيث �سقط
الآخرون.
 nوزير التناق�ضات
وزي���ر جديد م���ن «� 14آذار» اعرت�ض قبل ت�شكيل
احلكومة على زيارة وزير �سابق وم�س�ؤول ق�ضائي
ملرجعي���ة �سيا�سية م���ن �أجل ب���تّ الت�شكيالت
الق�ضائية ،ا�ستقبل بعد توزيره ح�شداً من الق�ضاة
املهنئني والراغبني مبراكز يف منطقة ال�شمال.
 nمفاج�أة ..وحترّ�ش
فوج��ئ رئي�س ح��زب م�س��يحي يف � 14آذار بح�ش��د
حركة ت�ص��حيحية ير�أ�س��ها حزبي ق��دمي ،جمهوراً
هام�� ًا يف حمل��ة ال�س��بتية قبل ف�ترة ،ف�أوع��ز �إىل
منا�رصيه التحرّ�ش به�ؤالء بغية ح�صول �إ�شكاالت،
م�ستنداً على دعم �آذاري يف ال�سلطة.
 nم�س�ؤولية
زاد م�س�ؤول �أمني له �صالت بو�سائل الإعالم ،عديد
عنا�رص �شعبته ،حي���ث �أ�ضحوا مبعظمهم مييلون
�إىل �أحد �أحزاب � 14آذار.
 nتخوّف ق�ضائي
تخ��وّف م�س�ؤول��ون يف اجل�س��م الق�ضائ��ي م��ن �أن
يب��ادر وزير العدل اجلدي��د �إىل �إجراء تغيري جذري
يف الت�شي��كالت الق�ضائي��ة لرتجي��ح كفّ��ة ق�ض��اة
حم�سوبني على فريقه ال�سيا�سي.
 nمل ينفعه الندم
مل ينج���ح اللواء املتقاع���د ع�صام �أبو جمرا يف
الع���ودة �إىل التي���ار «الوطني احل���ر» ،بعدما عمل
عل���ى تو�سيط �أك�ث�ر من �شخ�صي���ة ،و�إبالغ اجلميع
�أنه م�ستع ّد لالعتذار ،وم���ر ّد الف�شل وجود معار�ضة
�شديدة داخل «التيار» �سحبت الثقة نهائي ًا من �أبو
جمرا.
 nانعكا�س ًا للتعاون ال�سعودي « -الإ�رسائيلي»
لفتت م�صادر �إعالمية �إىل �أن تن�سيق املجموعات
امل�سلح��ة يف الأرا�ض��ي ال�سوري��ة م��ع هيئ��ة �أركان
العدو ال�صهيوين يقوى ب�شكل مطرد ومفاجئ ،ح�سب
م��ا ت�ؤك��د حت��ركات تل��ك املجموعات عن��د املنطقة
احلدودية� ،إىل حد ميكن القول �إنها  -وب�شكل خا�ص
«جبه��ة الن��صرة» و«اجلبه��ة الإ�سالمي��ة»  -بات��ت
ت�شكل ذراع�� ًا «�إ�رسائيلية» خا�ضع�� ًا لتعليمات غرفة
عملي��ات خا�صة عل��ى احلدود بني الع��دو ال�صهيوين
و�سورية ،خ�صو�ص ًا �أن العالقة بينهما مل تعد تقت�رص
عل��ى عالج جرحى امل�سلحني .و�أ�شارت امل�صادر �إىل
�أن ه��ذا التح��ول ،ال�سيم��ا يف الأ�شهر الأخ�يرة ،جاء
برتتيب بني النظام ال�سعودي و«�إ�رسائيل» ،يف �ضوء
العالقات املتقدمة ب�ين الريا�ض وتل �أبيب ،وب�شكل
امليداني الع�سكري والأمني.
نْ
خا�ص يف
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مصالح «إسرائيلية» في معركة القلمون
بالرغم من التعيتم الإع�لام��ي الذي
ُفر�ض على الغارة اجلوية «الإ�رسائيلية»
التي ا�ستهدفت مواقع على �سل�سلة جبال
لبنان ال�رشقية عند احل��دود اللبنانية
ال�سورية ،والتي كرث خاللها احلديث عن
�إمكانية دخ��ول «�إ�رسائيلي» على خط
املعارك الدائرة يف يربود ال�سورية ،التي
ينتظر اللبنانيون نتيجتها �أم ًال يف �أن تكون
�سيطرة الدولة ال�سورية عليها عام ًال ي�ؤدي
�إىل احلد من و�صول �سيارات مفخخة من
اجلانب ال�سوري ،وحتديداً من يربود� ،إىل
الأرا�ضي اللبنانية.
ال��دخ��ول «الإ��سرائ��ي��ل��ي» على خط
امل��واج��ه��ات ال��دائ��رة يف �سورية لي�س
جديداً ،فالكل يذكر كيف تدخل الطريان
«الإ��سرائ��ي��ل��ي» لق�صف م��واق��ع اجلي�ش
ال�سوري ورادارات��ه خالل معركة الهجوم
على دم�شق ،والتي ف�شلت رغم كل التح�شيد
وال��دع��م اللوج�ستي الغربي والعربي
و«الإ�رسائيلي».
وق��د ي��ك��ون ال��دع��م «الإ��سرائ��ي��ل��ي»
للمعار�ضة ال�سورية متكام ًال مع ال�سيا�سات
التجريبية الأمريكية ،والتي باتت ال�سمة
الغالبة على �سيا�ستهم اخلارجية بعد ما
�سمي «الربيع العربي» ،والتي جعلت
«الإخ��وان امل�سلمني» يت�صدرون واجهة
احلرب على �سورية ،وما �أن ف�شلوا حتى
أُ�ق�صوا وا�ستُعني ببندر بن �سلطان ،الذي
ُيعرف يف الأو�ساط الأمريكية والغربية
با�سم «بندر بو�ش» ،ومع بندر ت�ص ّدرت

املجموعات الإرهابية واجهة القتال يف
�سورية ،و�سيطرت على مناطق املعار�ضة،
ومنها دير ال��زور والرقة ،التي يتبجح
«داع�ش» ب�أنه ي�سيطر على م�ساحة «�أكرب
من الكويت» ،وفج�أة ا�ستفاق الغربيون
على خطر ال�سيا�سة التي يقومون بها
على م�صاحلهم يف املنطقة وعليهم يف
بلدانهم ،فا�ستبدلوا «بندر بو�ش» بالوزير
ال�سعودي حممد بن نايف ،علّه ينقذ ما
تبقّى من خطة غربية  -عربية لإ�سقاط
�سورية ،ويقوم باحتواء العنا�رص الإرهابية
لتقوية ما ي�سميه الغرب «معار�ضة
معتدلة».
ال�سيا�سات التجريبية الأمريكية هذه
تن�سحب على مناطق ع � ّدة من العامل،

وترتافق مع عدم القدرة على ال�سيطرة على
النتائج ،فـ«الربيع العربي» الذي حاول
الغرب ا�ستثماره انقلبت مفاعيله ،وال يبدو
�أن �أحداً من الأط��راف قادر على ال�سيطرة
يتوهم الصهاينة أن
على التطورات يف العامل العربي والتحكم
بإمكانهم تغذية اإلرهاب
مب�سارها.
أوروبا
�
يف
كذلك
العربي
العامل
يف
وكما
في المنطقة بدون أن
ال�رشقية ،ورغم �أن الرئي�س الأوكراين
كان يحترقوا بنيرانه ..أو تصل
�شخ�ص ًا فا�سداً ،ومل يكن �شخ�ص ًا موثوق ًا
شظاياه إليهم
به حتى من قبل الرو�س� ،إال �أن ما ح�صل
يف �أوكرانيا من انت�شار القنّا�صة على
ال�سطوح وقتل املتظاهرين وال�رشطة مع ًا،
ي�شبه � -إىل حد التطابق  -ما ح�صل يف
م�رص خالل الثورة الأوىل ،وي�شي ب�ضلوع
جهات خارجية يف عملية االنقالب التي ح�صلت �إن يف ال�شارع �أو يف الربملان
�أو داخ��ل احل��زب الأوك���راين احلاكم ،لكن
الن�شوة الغربية ب�سقوط احلكم يف �أوكرانيا،
والنجاح الذي حققه الغربيون ب�إ�سقاط
يانيكوفيت�ش ،يرتافق اليوم مع قلق �أوروبي
موا ٍز من تق�سيم �أوكرانيا� ،أو حت ّول �أوكرانيا
�إىل يوغ�سالفيا �أخ��رى ،و�سط خماوف من
انفجار عرقي مذهبي ،ويخ�شى الأوروبيون
من ردة فعل الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،فيت�سابق كل من �أوباما ومريكل
وهوالند �إىل االت�صال به لالطمئنان ومعرفة
ردة فعله ..لكن من دون جدوى ،الأمر الذي
يجعل املحللني الغربيني يت�سابقون
ملحاولة الإج��اب��ة على ال�س�ؤال التايل:
«كيف �سري ّد بوتني»؟
ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج وغ�يره��ا ت�شي ب ��أن

اجلي�ش العربي ال�سوري يعتمد ا�سرتاتيجية الق�ضم الع�سكري يف معركة القلمون

ال�سيا�سات التجريبية الغربية قد ترتد
�سلب ًا على حلفائهم ،وها هو الأردن التي
يتحدث داعمو املعار�ضة ال�سورية ب�أن
جبهة جديدة حا�سمة �ستفتح من بوابته
اجلنوبية ،غري بعيد من القلق من النتائج
ال�سورية على الداخل الأردين ،وها هو
اجلي�ش الأردين يعلن �إحباط عمليات تهريب
كميات كبرية جداً من الأ�سلحة والذخائر
واملتفجرات من �سورية �إىل الأردن ،وي�شري
�إىل �أن عمليات التهريب بني الأردن و�سورية
تزايدت يف الآونة الأخرية بن�سبة ت�صل �إىل
 ،٪300م�شرياً �إىل �أنه ّمت �إحباط حماوالت
تهريب  900قطعة �سالح خمتلفة �إىل الأردن
يف �شهر كانون الأول وحده.
وهكذا ،تتوهم «�إ�رسائيل» �أن ب�إمكانها
تغذية التطرف والإره����اب يف املنطقة
بدون �أن حترتق بنريانه� ،أو ت�صل �شظاياه
�إىل العمق «الإ�رسائيلي» ،ال��ذي ُيعرف
به�شا�شة جبهته الداخلية ،علم ًا �أن �سنوات
ثالث ًا من احلرب على �سورية بد�أت تُظهر
�أن على جميع من �شارك فيها من غربيني
وعرب �أن يقلق ،فاملارد الإرهابي الذي ّمت
خلقه �أو �أُخرج من القمقم لن يتوانى عن
افرتا�س �أهله ومدربيه وداعميه ،وحينها
�ستت�شابه �ساحاتهم مع �ساحات لبنان
والعراق و�سورية ،ولن يوفر االنتحاريون
احلاقدون �أطفالهم وال �أيتامهم وال �شبابهم
�أو ع�سكرييهم.

د .ليلى نقوال الرحباين

يبرود تستنفر «إسرائيل»

ّ
آالف المسلحين في عرسال يعدون لهجوم مضاد
يتابع امل��راق��ب��ون ال��دول��ي��ون �سري العمليات
الع�سكرية املتوا�صلة للجي�ش ال�سوري يف القلمون
مع انتهاء ا�ستعداداته لبدء معركة ا�سرتداد يربود
من املجموعات امل�سلحة ،معتمداً على عملية
الق�ضم التدريجي و�إطباق احل�صار عليها ،رغم ق�ساوة
املواجهة التي تتوقعها القيادة ال�سورية ،نظراً
�إىل الأع��داد الكبرية للم�سلحني املتح�صنني فيها،
وطبيعتها اجلغرافية ،ناهيك عن غرف العمليات
واخلنادق التي �أن�ش�أوها داخل اجلحور عقب انتهاء
معركة الق�صري وفرارهم �إىل البلدة القلمونية ذات
الثقل اال�سرتاتيجي ،من دون �إغفال �أن هذه املعركة
�ستقلب املعادالت امليدانية يف �سورية ب�شكل كبري
ل�صالح القيادة ال�سورية  -وفق ما �أكد �أكرث من م�صدر
�إقليمي متابع  -م�ضافة �إليها الإجنازات الع�سكرية
الالفتة التي ي�سجلها اجلي�ش ال�سوري ،حتديداً يف
حلب وريفها ،باعرتاف الإدارة الأمريكية على ل�سان
ي�سجل
وزير خارجيتها جون كريي ،وقوله �إن الأ�سد ّ

نقاط ًا يف امل��ي��دان ،يف وق��ت طغى على امل�شهد
امليداين املحتدم كالم رو�سي الفت ي�شري �إىل «ر�صد»
مو�سكو خلطة �أمريكية  -فرن�سية مت الإع��داد لها
للهجوم على دم�شق ،بالتزامن مع معلومات �رسّبها
�سفري دولة �إقليمية يف عمان تفيد ب�أن «�إ�رسائيل»
لن تقف مكتوفة الأيدي �إزاء الزحف ال�رسيع للجي�ش
ال�سوري ومعه «حزب اهلل» نحو �إعالن الن�رص ،و�إنها
ت�ضغط بقوة باجتاه عدوان ع�سكري على �سورية -
عرب حلفائها  -يعيد خلط الأوراق امليدانية ،ورغم
جملة العوائق التي تعرت�ض م�سار البدء بالعملية
الع�سكرية يف يربود � -آخر قالع امل�سلحني و�أخطرها
 نظراً �إىل اعتبارها م�صدر ال�سيارات املفخخةتر�سل �إىل عر�سال ومنها باجتاه باقي املناطق
التي َ
اللبنانية� ،سواء يف ال�ضاحية اجلنوبية �أو الهرمل،
�إال �أن القيادة ال�سورية ت�رصّ على ا�سرتداد البلدة
الع�صية �إىل ح�ضن الوطن ،بعدما �أعطت املجال
الكايف للمفاو�ضات الدولية القا�ضية بح�سم املعركة

�سلمي ًا ،عرب ت�سليم امل�سلحني �أ�سلحتهم للجي�ش
ال�سوري..
�أما على اجلانب الآخر من احلدود ،فقد ك�شفت
م�صادر ا�ستخبارية �أملانية  -نق ًال عن معلومات
�أمنية و�صفتها باملوثوقة  -عن حراك م�سلح كثيف
لـنحو � 3آالف مقاتل يف عر�سال يع ّدون العدة لهجوم
م�ضاد ،بهدف التخفيف من ال�ضغط الع�سكري
على م�سلحي يربود ،وفتح طريق �آمن فيما بينهم،
معلومات تقاطعت مع �أخرى �إقليمية متابعة �أ�شارت
�إىل ازدياد �أعداد امل�سلحني يف عر�سال ب�شكل الفت
عقب بدء العمليات الع�سكرية يف القلمون ،كا�شفة
عن خطة مت الإعداد لها من قبل قياديني يف «جبهة
الن�رصة» ،حيث ج� ّه��زوا جمموعات كبرية ت�ضم
مت�شددين لبنانيني و�سوريني بانتظار �إ�شارة ال�صفر
لالنطالق نحو تنفيذ هجوم ،رجحت �أن يكون باجتاه
املناطق املجاورة ،وباملوازاة خرق كالم «�إ�رسائيلي»
الفت امل�شهد امليداين ال�سوري ،حيث قال رئي�س

املنطقة ال�شمالية ال�سابق رايف نوي تعليق ًا على
�سري العمليات الع�سكرية يف القلمون�« ،إن و�ضع
املتمردين يف �سورية �سيدفع حكم ًا �إىل تدخّ ل اجلي�ش
الإ�رسائيلي من �أجل تخفيف �ضغط اجلي�ش ال�سوري
عنهم ،وب��ات م�ؤكداً �أن ه ��ؤالء املتمردين خ�رسوا
املعركة ،واال�سرتاتيجية التي اتبعوها خاطئة ،ولن
يعرفوا الإف�لات من كما�شة النظام ،خ�صو�ص ًا �أن
«حزب اهلل» هو املنت�رص حتم ًا خلف هذا اجلي�ش»،
م�شرياً �إىل زيارة رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو
جلرحى امل�سلحني يف �أحد امل�شايف «الإ�رسائيلية»
يف اجلوالن ،وما لها من دالالت بالغة الأهمية يف
هذا التوقيت بالذات ،ويف ال�سياق علّق �أحد املحللني
الع�سكريني «الإ�رسائيليني» ل�صحيفة «معاريف»
على �شحنات الأ�سلحة التي �أر�سلتها ال�سعودية
م ��ؤخ��راً ،وعلى عجل للمجموعات امل�سلحة يف
�سورية ،والتي ت�ض ّمنت �صواريخ م�ضادة للطائرات
واملدرعات ،م�ؤكداً �أن «ح�صول امل�سلحني على هذا
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غارة «إسرائيلية» على سورية ..بطلب سعودي
مل يكن الدخ���ول «الإ�رسائيلي»
على خط مع���ارك يربود �أول تدخل
مبا��ش�ر يف جمريات احلرب الدائرة
يف �سوري���ة ،ولن يكون الأخري على
الأرج���ح ،يف ظل تالق���ي امل�صالح
اجلديد ب�ي�ن «�إ�رسائيل» وال�سيا�سة
ال�سعودية يف الو�ضع ال�سوري.
م�صادر �سوري���ة «معار�ضة»
ت ؤ� ّك���د �أن التن�سي���ق القائ���م بني
الطرف�ي�ن ينطل���ق م���ن معار�ضة
التق���ارب الإي���راين  -الأمريك���ي،
وميتد �إىل الداخل ال�سوري ،م�شرية
�إىل �أن ت���ل �أبيب تتدخل لوج�ستي ًا
يف املع���ارك الت���ي يخو�ضه���ا
امل�سلحون يف جنوب �سورية منذ
فرتة لي�س���ت بالقليلة ،ومو�ضحة
�أن الت�شوي�ش «الإ�رسائيلي» كان
�سالح��� ًا �أ�سا�سي ًا يف الهجوم الذي
�شنه ه�ؤالء قبي���ل انطالق م�ؤمتر
«جني���ف ،»2كم���ا �أن مل�س���ات
تدريبي���ة «�إ�رسائيلي���ة» ب���د�أت
تظهر ،خ�صو�ص ًا لدى العائدين من
العالج يف «�إ�رسائيل» ،خ�صو�ص ًا
�أن �أكرث م���ن � 1600شخ�ص دخلوا
�إىل امل�ست�شفيات «الإ�رسائيلية»،
عاد منهم نحو � 450شخ�ص ًا فقط.
وي�ؤك���د «معار����ض �سوري»
بارز �أن الغ���ارات «الإ�رسائيلية»،
حتى ل���و مل تكن فعالة يف م�سار
املعرك���ة� ،إال �أن له���ا «فوائ���د»

المعارضون يفتحون
مسارب السدود
السورية لرفع منسوب
المياه «اإلسرائيلي»
في سنة الجفاف الكبير
َّ
المتوقعة في المنطقة

االعتداء «الإ�سرائيلي» تعدّى الأهداف الع�سكرية �إىل الراحة النف�سية للمعار�ضني ال�سوريني

تو�ضح للمقاتلني
نف�سية هام���ة؛ ّ
املحا�صرَ ي���ن �أنه���م «لي�س���وا
مرتوكني» ،م�شدداً على �أن الغارات
متت بطلب �سع���ودي مبا�رش ،وقد
ّ
ذك���رت القناة العربي���ة العا�رشة
بو�ض���وح �أن «�إ�رسائيل» ت�ساعد
املعار�ض���ة ال�سورية ،كما اعتربت
�أن الغارة «الإ�رسائيلية» الأخرية

ال�سالح النوعي �سيقلب النتائج امليدانية على الأر�ض من
دون تدخل «�إ�رسائيلي».
معارك مف�صلية يدور رحاها يف القلمون ،مرتافقة مع
عمليات الق�ضم املتوا�صلة التي يعتمدها اجلي�ش ال�سوري
يف تكتيكه ،حتديداً يف ريف حلب ،يف ظل �إقرار ا�ستخباري
�إقليمي بانت�صار الرئي�س ال�سوري يف امليدان ،وهذا ما عبرّ
عنه على امل أل مدير املخابرات الأمريكية جيم�س كالبر بقوله
�إن «الأ�سد �أ�صبح اليوم �أقوى من �أي وقت م�ضى» ،مع التذكري
بالكالم الذي �صدر عن م�س�ؤول موريتاين زار الرئي�س ال�سوري
منذ �أ�شهر ،وك�شف فيه �أن الأ�سد �أكد له �أن الن�رص مل يع ّد بعيد
املنال« ،انتظر ب�ضعة �شهور و�سرتى مفاج�آتنا» ،هذا من دون
�إغفال «ت�رسيبات» �ضابط رو�سي رفيع امل�ستوى ل�سفري دولة
�إقليمية يف بريوت �أكد فيها �أن «معركة ما بعد يربود �ستحمل
مفاج�آت ميدانية غري متوقعة» ،وحتى حينه تبقى الكلمة
الف�صل للميدان.

ماجدة احلاج

على احلدود اللبنانية  -ال�سورية
�أعطت دعم ًا للمعار�ضة ال�سورية،
ما �سي�ؤدي �إىل مزيد من العمليات
�ضد «ح���زب اهلل» يف ال�ضاحية
اجلنوبية.
ويعتق���د «املعار����ض» على
نطاق وا�س���ع �أن «الإ�رسائيليني»
يقدم���ون معلوم���ات «ق ّيم���ة»
للم�سلح�ي�ن ،الذي���ن يقوم���ون
بـ«خدم���ات �صغ�ي�رة» لقاءها،
لي�س �أولها فت���ح م�سارب ال�سدود
ال�سوري���ة الت���ي تق�ن�ن و�ص���ول
املياه �إىل بحرية طربيا ،حارمني
ال�سوري�ي�ن منه���ا ل�صال���ح رفع
من�سوب املياه «الإ�رسائيلي» يف
�سنة اجلفاف الكبري املتو َّقعة يف
املنطقة.
وت�ستغرب امل�ص���ادر ال�سورية
«املعار�ض���ة» الراف�ض���ة له���ذا
التطبي���ع كيفية تركيز امل�سلحني
على مراكز الدفاع اجلوي ال�سوري
ال�ستهدافها من دون غريها ،حيث
مت تعطيل  17مرك���زاً مهم ًا حول
دم�شق وحدها ،الأم���ر الذي �س ّهل
غ���ارات «�إ�رسائيلي���ة» الحق���ة،
وتقول امل�ص���ادر �إن هذه املواقع
ال ت�شكل خطراً عل���ى امل�سلحني،
لكنهم �أعطوا الأولوية ال�ستهدافها،
ما يطرح �أكرث من عالمة ا�ستفهام
حول الدور املطلوب منهم.
�أم���ا يف اجلان���ب ال�سيا�س���ي،
في�ؤكد املعار�ض نف�سه �أن «مهمات
تطبيعي���ة» �أُ�سن���دت �إىل �شخ�صية
�سورية بارزة ،هي رئي�س ما ي�سمى
«حكومة االئتالف املعار�ض» �أحمد

طعمة ،م�ش�ي�راً يف الوقت نف�سه �إىل
مهمات لوج�ستية �أ�سندت �إىل ممثل
«االئت�ل�اف» يف وا�شنط���ن؛ جنيب
الغ�ضبان.
معلوم���ات «�إ�رسائيلي���ة»
مت يف ا�سطنبول
ك�شف���ت عن لق���اء ّ
ب�ي�ن ع�ض���و الكني�ست ع���ن حزب
«�شا�س»؛ يعقوب مارغي ،وممثلني
ع���ن اجلماع���ات امل�سلح���ة طلبوا
منه �أن تُوا�ص���ل «�إ�رسائيل» تقدمي
امل�ساع���دات والدع���م لهم ،معربني
ب�شكل خا�ص ع���ن تقديرهم البالغ
للعالج ال���ذي تقدمه للم�صابني يف
القتال �ضد اجلي����ش ال�سوري ..وقال
مارغي �إن «انطباع ًا تكون لديه ب�أن
وفد املعار�ضة ال���ذي التقاه ي�شعر
بالإحباط �إزاء الدع���م الذي تقدمه
ال���دول الغربي���ة له���م» ،و�أ�شارت
الإذاعة العربي���ة �إىل �أن املعار�ضة
ال�سوري���ة قدمت لع�ض���و الكني�ست
طلب���ات جدي���دة تدعو فيه���ا �إىل
زيادة امل�ساع���دات «الإ�رسائيلية»
للمعار�ضة ،وع���دم اقت�صارها على
تقدمي العالج لهم.
وتتوقع م�ص���ادر متابعة زيادة
عمليات التن�سيق م�ستقب ًال ،كا�شفة
عن مركز قي���ادة و�إدارة للعمليات
�أقي���م عل���ى الأرا�ض���ي الأردني���ة
بهدف تن�سيق �س�ي�ر عمل املعارك،
ي�ش���ارك في���ه خ�ب�راء �أمريكي���ون
و«�إ�رسائيلي���ون» ،بالإ�ضاف���ة �إىل
ممثل�ي�ن لال�ستخب���ارات ال�سعودية
والأردنية والف�صائل امل�سلحة ،لكن
لي�س من بينه���ا جبهة «الن�رصة»،
الت���ي يتم التن�سي���ق معها من قبل
ف�صائل م�سلحة �سورية على عالقة
جيدة بالأمريكيني وال�سعوديني.

عبد اهلل نا�رص

| مليونا دوالر �شهري ًا
ذك���رت �صحيف���ة «التلغ���راف» الربيطاني���ة عن
م�ص���ادر دبلوما�سية غربي���ة �أن الواليات املتحدة
الأمريكية موّلت م�سلحي «اجلي�ش احلر» مباليني
ال���دوالرات يف الآون���ة الأخرية من �أج���ل الق�ضاء
على تنظي���م «داع�ش» ،وذلك بالتزامن مع انعقاد
م�ؤمتر «جنيف» .ونقلت «التلغراف» عن م�صادر
ع�سكرية �أمريكي���ة �أن الواليات املتحدة الأمريكية
مل تقدّم فق���ط دعم ًا مبا��ش�راً بالأ�سلحة ملقاتلي
«اجلي����ش احلر» ،لكنها قدمت �أي�ض��� ًا دعم ًا مالي ًا
�ضخم ًا ي�صل �إىل حواىل مليوين دوالر �شهرياً.
| �صواريخ باك�ستانية� ..إىل �سورية
ك�شف��ت م�صادر خا�صة لبع�ض املواقع الإلكرتونية
ال�سعودية املقرّبة من اجلهات املموِّلة للمجموعات
امل�سلحة يف �سوري��ة� ،أن الريا�ض جتري حمادثات
م��ع باك�ست��ان لتزوي��د املقاتلني ب�أ�سلح��ة م�ضادة
للطائرات وال��دروع ،مو�ضحة �أن �إ�سالم �آباد ت�صنع
منوذجها اخلا�ص من ال�صواريخ امل�ضادة للطريان
املحمولة عل��ى الكتف (مانب��اد) ،واملعروفة با�سم
«انزا»� ،إ�ضافة �إىل ال�صواريخ امل�ضادة للدروع.
| خمازن ال�سالح امتلأت
عُ لم �أن خم���ازن ال�سالح التي ت�رشف عليها وكالة
املخاب���رات املركزي���ة ،واملوج���ودة يف �ساحات
جماورة ل�سورية ،باتت مليئة بالأ�سلحة النوعية،
ال�سيما بال�صواريخ امل�ضادة للطائرات واملدرعات.
وك�شفت تقارير دوائر ا�ستخبارية يف �أكرث من دولة،
�أن عمليات �رشاء ه���ذه الأ�سلحة من دول �أوروبية
والوالي���ات املتحدة و«�إ�رسائي���ل» ميولها النظام
ال�سعودي ،لكن وا�شنطن مل ت�صدر �أوامرها بعد �إىل
الأجهزة اال�ستخباري���ة الإقليمية املخت�صة ل�ضخ
هذه الأ�سلحة النوعي���ة �إىل املجموعات امل�سلحة
يف �سورية ،علم ًا �أن كمي���ات قليلة م�شابهة لتلك
الأ�سلحة و�صلت �إىل �أيدي بع�ض املجموعات التي
توا�صل �سفك الدماء يف ال�ساحة ال�سورية.
| عودة �إىل ال�ضغط الدبلوما�سي
ك�شفت �صحيف��ة «وول �سرتيت جورنال» الأمريكية
ع��ن م�ست�شاري��ن للعائل��ة ال�سعودي��ة املالك��ة �أن
الريا���ض بع��د �أن ا�ستبع��دت رئي���س اال�ستخبارات
ال�سعودي��ة بندر بن �سلطان كم�س�ؤول �أول عن تقدمي
الدع��م الع�سك��ري وامل��ايل للم�سلح�ين يف �سورية،
وا�ستبدلت��ه بوزير الداخلية حمم��د بن نايف ،قرّرت
�أن ت�ص��ب جهوده��ا وحت��وّل ثقله��ا �إىل القن��وات
الدبلوما�سي��ة لل�ضغط عل��ى رو�سيا و�إي��ران وحزب
اهلل .بع���ض املحللني �أ�شاروا �إىل �أن عودة ال�سعودية
�إىل تكثي��ف �ضغطه��ا الدبلوما�س��ي �إمن��ا ين�� ّم ع��ن
�ضعفه��ا وف�ش��ل �سيا�سته��ا الت��ي انتهجته��ا جت��اه
�سوري��ة ،ال�سيما �أنها مل تق�� رّّصا �سابق ًا على ال�صعيد
الدبلوما�سية الدولية ..و�أخفقت.
| ت�أكيد جديد
من جديد� ،أكدت م�صادر معار�ضة �سورية يف حلب
�أن تنظيم «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام»
(داع����ش) �سينف���ذ هجمات تفجريي���ة يف واليات
تركي���ة حدودية م���ع �سورية .وح�س���ب «القد�س
العربي» �أو�ضح���ت تلك امل�ص���ادر �أن الهجمات
�ستطال والي���ات غازي عنت���اب ،و�شانلي �أورفة،
وهاطاي ،يف �أماك���ن ذات كثافة �سكانية ،وقالت
�إن هاطاي �ستكون هدف ًا لالعتداءات ،كون موقعها
يت�سم بح�سا�سية �أكرب.
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عولمة التكفير ..والسيارات المفخخة

وطن للمواالة يحتاج
إلى معارضة وطنية
لي�س م���ن �أحد من الق���وى ال�سيا�سية
املقررة يف لبنان� ،أو القوى امل�ستندة �إىل
قدرات ب�أ�شكال متع���ددة� ،أن ت ّدعي �رشف
املعار�ض���ة ،ال يف التو�صيف ال�شكلي وال
يف العمق .
جمرد ت�شكيل احلكومة اللبنانية على
ال�صورة التي �شهده���ا اللبنانيون ،يعني
�أن �أدعي���اء املعار�ضة (م���ع الأ�سف قوى
� 14آذار كانوا يعتنقون ت�سمية املعار�ضة
لأنف�سه���م) �أ�صبحوا ��ش�ركاء يف ال�سلطة،
وهم ال�رشيك الأكرب والأوزن ،بغ�ض النظر
عن �آراء بع�ض املكابرين .
تل���ك الق���وى التي «لط�ش���ت» �رشف
ت�سمي���ة املعار�ض���ة �إىل ح�ي�ن تلطيخه،
وت�رصّفت طوال فرتة خروجها من ال�سلطة
عل���ى �أنها �سلطة وغا�شم���ة ،م�صابة الآن
بفائ�ض االدعاء والعنجهية ،رغم الغو�ص
يف الرمال املتحركة ،جراء �شهوة ال�سلطة
التي عربها ميك���ن �أن تنفذ امل�شاريع� ،أو
عربها يتم حماية املرتكبني .
نع���م ،لقد جنح���ت ق���وى � 14آذار يف
ت�شوي���ه «املعار�ضة» كحاج���ة وطنية
وكقيم���ة نبيل���ة يف ت�صوي���ب امل�سارات
اخلاطئ���ة ،لكنها �سقط���ت حيث مل تنجح
�أبداً ..يف �إغراء ال�سلط���ة ،ولي�س فيها من
ط���رف ميكن �أن يدعي لنف�س���ه البقاء يف
ميدان املعار�ضة ،وهو م���ا �أثبته �أكرثهم
غلواً وت�شدداً ،واملق�ص���ود الوزير ال�سابق
م���روان حم���ادة الذي قال بع���د لقاء مع
زميله «يف العمق» �سمري جعجع« :نحن
ل�سنا معار�ضني لـ� 14آذار ،نحن متوحدون
معهم».
يف الواق���ع ،هناك ت�ضامن حقيقي بني
مكون���ات � 14آذار ،لكن �أم���ام �أعني قوى 8
�آذار ،ال ل�ش���يء �سوى منع ًا لل�شماتة ،وهو
ما ينق�ص قوى � 8آذار التي ه�شمت بع�ض
الأطراف بع�ضها .
وبالطب���ع ،لي�ست ق���وى � 8آذار �أف�ضل
حا ًال م���ن واقع القوى الت���ي ناوئتها يف
ف�ت�رة الطالق امل�ؤق���ت� ،أو �أنها تتمتع يف
ب�ستان الورود ال���ذي كان موعوداً كربيع،
لكنه مل يزهر ومل ي����أت �أبداً ،ولذلك �صح
الق���ول �إنها حكومة امل�صلح���ة للأطراف
ال�سيا�سي���ة التي تكون���ت منها احلكومة،
ولي�ست حكومة امل�صلحة الوطنية ،وهذا
عمل م��ش�روع يف ال�سيا�س���ة ،وكل طرف
يعمل مل�صاحله التي عربها يرى الوطنية،
ودون ذلك القرب .
لبنان بعد كل ذل���ك املخا�ض يحتاج
�إىل معار�ضة وطني���ة حقيقية ميكنها �أن
ت�ص��� ّوب الأمور واحلي���اة ال�سيا�سية التي
انت��ش�رت فيها �أمرا����ض �آن �أوان عالجها،
و�إال على لبنان ال�س�ل�ام ،لأنه مبثل هكذا
حكومة لن يواجه الإرهاب .

يون�س

طُ رحت فكرة العوملة مب�ستوياتها
وقطاعاتها املتعددة ليتحوّل العامل
�إىل قرية كربى ال تف�صلها احل��دود،
بعدما �أ�سقطت ث���ورة االت�صاالت
وو�سائل التوا�صل االجتماعي كل
احلواجز والرقابة ،و�أ�سقطت اتفاقية
التجارة العاملية احلواجز اجلمركية
وغ�ّي�رّ ت قوانني ال��دول لتتالءم مع
االجتياح الأم�يرك��ي للعامل ،وكان
من ظواهر العوملة ظاهرة الإره��اب
العاملي والتفجريات العابرة للحدود،
للو�صول �إىل مرحلة عوملة الإرهاب
والتكفري وفق املعطيات التالية:
تو�سع �ساحات التفجريات لت�شمل
القارات اخلم�س ،و�إن بن�سب متفاوتة،
حيث ما زالت �آ�سيا حتى الآن تت�صدر
قائمة الإرهاب واالنتحاريني خ�صو�ص ًا
يف منطقة ال�رشق الأو�سط (العربي).
ظ��ه��ور ��شري��ح��ة االن��ت��ح��اري�ين
امل��ت��ع��ددي اجل��ن�����س��ي��ات العربية
والأوروب�����ي�����ة وال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة
وال�����ش��ي�����ش��ان��ي��ة ،وغ�ي�ره���ا ،وع��دم
ح�رص هويتهم بالعرب ،خ�صو�ص ًا
اخلليجيني ،وان��خ��راط الن�ساء يف
التفجريات االنتحارية.
تعدد و�سائل االنتحار الإرهابي؛
من ال�سيارات املفخخة� ،إىل الأحزمة
ال��ن��ا���س��ف��ة وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة،
وا�ستعمال املواد الكيماوية ،وتفجري
القطارات والبا�صات ،مع توقعات
بتو�سعة مروحة الأهداف والو�سائل.
عوملة تعليم التفخيخ و�صناعة
امل��ت��ف��ج��رات ،و�إع��ط��اء التعليمات
ب��وا���س��ط��ة ال�شبكة العنكبوتية
والفاي�سبوك وتويرت ،وغريها ،مما
�سهّل على الإرهابيني ورعاتهم قيادة
امل��ج��م��وع��ات ،حيث ���ص��ارت غرف
العمليات الأمنية الإرهابية ال تقت�رص
على غرف �أجهزة املخابرات ،بل ميكن
لأي �أم�ير �أو �شيخ �أن ي�صبح قائد
عمليات �إرهابية من غرفته يف �أي
بقعة من الأر�ض.
تعميم فكرة «العدو الكافر» وفق
�إيديولوجيا تكفريية ت�شكل احلافز
العقائدي لالنتحاريني ،العتقادهم
ب�أن ما يفعلونه �إمنا هو «يف �سبيل
اهلل» ،واحلقيقة الأمر �سواء بق�صد �أو
بدون ق�صد يف �سبيل �أمن «�إ�رسائيل»
وم�صالح �أمريكا وحلفائها و�أدواتها.
ال�سيارات املفخخة تظهر يف كل
ال�ساحات العربية والإ�سالمية لكنها
مل تظهر حتى الآن يف فل�سطني
املحتلة ،وال يف �أوروب����ا �أو دول
اخلليج ..وال�س�ؤال :هل �ستبقى هذه
ال�ساحات �آمنة وبعيدة عن ال�سيارات
املفخخة واالنتحاريني؟
ال��وق��ائ��ع امليدانية والتجارب
ال�سابقة تاريخي ًا وديني ًا ت�ؤكد �أن من
يزرع ال�رش وي�صنعه ال بد �أن تلفحه

عنا�صر اجلي�ش اللبناين يعاينون مكان االنفجار الذي وقع عند حاجز مدخل الهرمل

نار القتل عقاب ًا له ،ومن ي�ست�أجره
الغرب لقتل �إخ��وان��ه يف الدين �أو
املواطنة� ،سيتخلى عنه �أ�سياده كما
تخلوا عمن قبله؛ من �شاه �إيران �إىل

قريبًا ستنتقل
«إنفلونزا السيارات
المفخخة» إلى ديار
الخصوم ..وكما
كانت تجربة األفغان
العرب ستتكرر تجربة
«السوريين المتعددي
الجنسيات»

حلمَدين �إىل مبارك �إىل بن علي،
ا َ
وكما تخلى العدو «الإ�رسائيلي» عن
عمالئه يف لبنان (جي�ش حلد) ،وكما
تخلى الأمريكيون والربيطانيون عن
عمالئهم يف فيتنام والعراق ،وكما
تخلى «الإ�رسائيليون» عن عمالئهم
يف غ��زة ،وعندها �سيتحرك بع�ض
«التكفرييني» ب��ردة فعل انتقامية
�ضد من �أر�سلهم �إىل حفر املوت يف
�سورية والعراق ولبنان ،و�سريفعون
�شعار االنتقام من الأنظمة واحلكام

وم�����س��ؤويل امل��خ��اب��رات ،وميكن �أن
ت�ستعملهم �أجهزة املخابرات لتفجري
الأنظمة يف بالدهم عندما ت�شعر �أن
م�صلحتها ت�ستدعي ذلك ،فمن �سيمنع
ال�سيارات املفخخة من الو�صول �إىل
ا�سطنبول و�أن��ق��رة وال��داخ��ل الرتكي
بعدما اقرتبت من معرب باب الهوى
و�أطمة؟
م��ن �سيمنع االن��ت��ح��اري�ين من
التجول يف ال�سعودية انتقام ًا من
قوانني �سجنهم� ،أو تنفيذاً ملا تخططه
�أمريكا ،خ�صو�ص ًا �أن النفط ال�سعودي
كما العائلة املالكة �صارا يف عمر
ال�شيخوخة؟
ي��ت�����س��اءل ال��ب��ع�����ض :ه��ل حم��ور
امل��ق��اوم��ة وامل��م��ان��ع��ة � -أنظمة
وخم��اب��رات ومقاومة  -عاجز عن
ال��ق��ي��ام ب��ت��ف��ج�يرات يف ���س��اح��ات
اخل�صوم؟
اجل��واب :حم��ور املقاومة ميتلك
الإمكانيات وال��ق��درات على تنفيذ
�رضبات عنيفة يف �ساحات اخل�صوم
يف تركيا واخلليج و�أوروب���ا ،لكنه
ميتنع عن ذلك ل�سببني:
عقيدته الدينية التي متنعه من
قتل املدنيني.
منع الفتنة و�إطفاء النار لإعادة
البو�صلة �إىل �إجتاهها ال�صحيح �ضد
العدو «الإ�رسائيلي» والغزاة متعددي
اجلن�سيات.
ل��ك��ن يف حل��ظ��ة م���ا ،وع��ن��دم��ا
تتجاوز وقاحة الآخ��ري��ن اخلطوط
احلمر التي تهدد وج��ود املقاومة
وحلفائها ،ف�إن الرد �سيكون مو�ضعي ًا
يف �أماكن ح�سا�سة على امل�ستوى
الأمني والع�سكري دون �إحلاق �رضر
باملدنيني ،ومن ينقل املعركة �إىل

(�أ.ف.ب).

جوار ال�سفارات والقن�صليات الإيرانية
يف لبنان واليمن وباك�ستان والعراق
عليه �أن ينتظر الرد باملثل ،وهو ال
ي�ستطيع املناف�سة �أو التغلب.
ماذا لو انقطعت الكهرباء وتعطلت
حم��ط��ات حتلية امل��ي��اه يف بع�ض
الدول؟ وماذا لو تعطّل ت�صدير النفط،
�سواء من �آب��اره� ،أو يف ناقالت نفط
بع�ض الدول؟ وماذا لو بد�أ قطع الطرق
ال�صحراوية ب�ين امل��دن يف بع�ض
اخلليج؟
ال��ب��ع�����ض ر����ش���ق الآخ����ري����ن
باالنتحاريني وال�سيارات املفخخة
وبيته من زج��اج و�أوه���ن من بيت
العنكبوت ،فمن �سيحميه �إن مل يعُ د
�إىل ر�شده؟
ال�سيارات املفخخة واالنتحاريون
العابرون للحدود يف مرحلة التهي�ؤ،
و�سرتجع مع املهاجرين التكفرييني
بعد عودتهم من �سورية ،و�ستنفجر
يف طريق العودة على كل امل�سارات؛
من تركيا �إىل اخلليج �إىل �أوروب��ا،
ول��ن متنعها ق��وان�ين الإره����اب وال
�إقفال احل��دود ،فقد تغلغلوا يف كل
الدول التي �أر�سلتهم ،وقريب ًا �ستنتقل
«�إنفلونزا ال�سيارات املفخخة» �إىل
دي��ار اخل�صوم ،وكما كانت جتربة
الأف��غ��ان ال��ع��رب �ستتكرر جتربة
«ال�سوريني املتعددي اجلن�سيات»،
ومن �أر�سل التكفرييني لقتل ال�شعب
ال�سوري واللبناين �سيتذوق طعم
املوت الذي �أر�سله بعناوين دميقراطية
وحقوق الإن�سان ،و�سيفجر يف بالدهم
«دميقراطية الإره���اب وال�سيارات
املفخخة».

د .ن�سيب حطيط

www.athabat.net
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ّ
األبعاد الحقيقية لمذكرة توقيف عيد
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن �صدقية
االتهامات املوجّ هة للنائب ال�سابق
علي عيد بتهريب �أح��د املتهمني
بجرمية تفجريي م�سجدي «التقوى»
و«ال�سالم» يف طرابل�س ،لكن قد
ي�سهم �إ���ص��دار الق�ضاء الع�سكري
م��ذك��رة توقيف يف ح��ق عيد يف
احلد من الت�شنج بني �أبناء «�أولياء
الدم» و�أبناء جبل حم�سن ،وبالتايل
وقف كل �أ�شكال االعتداءات عليهم،
وقد ي�ؤدي القرار الق�ضائي �إىل �سحب
ق�ضية اجلرميتني املذكورتني من
«املحاكمة» يف ال�شارع ،وو�ضعهما
يف امل�سار ال��ق��ان��وين ال�صحيح،
�إذا توافرت النيات ال�صادقة لدى
املكوّن الطرابل�سي يف احلكومة
بوقف م�سل�سل العنف املتمادي يف
عا�صمة ال�شمال ،ال �سيما �أن هذا
املكون هو الأكرث ت�أثرياً يف الو�ضع
الأمني فيها.

�إذاً ،قد ي�شكل القرار الق�ضائي
امل��ذك��ور �آن��ف � ًا خم��رج � ًا لـ«تيار
امل�ستقبل» لتهدئة الأو�ضاع الأمنية
يف املدينة ،ال �سيما بعد والدة
«احلكومة ال�سالمية» التي توىل
فيها «التيار الأزرق» الوزارات التي
تعنى بال�ش�ؤون الأمنية والق�ضائية
واالجتماعية ،وبالتايل فقد �أ�صبح
لزام ًا عليه �أن يثبت جناحه يف
هذه الوزارات �أمام الر�أي العام ،و�إال
�سي�سقط يف االمتحان ال�سيا�سي.
من ناحية �أخ��رى ،قد يف�سح هذا
القرار يف املجال �أم��ام عيد تبيان
حقه وت�أكيد املعلومات املتوافرة عن
املتورطني يف «جرميتي طرابل�س»،
ما قد ي�سقط االتهام عنه ،وبالتايل
ي�سحب ذري��ع��ة االنتقام ل�ضحايا
«ال�����س�لام» و«ال��ت��ق��وى» م��ن �أي��دي
املعتدين على �أبناء منطقته.
وتعليق ًا على ���ص��دور مذكرة

التوقيف يف حق عيد ،يلفت مرجع
�إ�سالمي طرابل�سي �أنها تركت �أجواء
من االرتياح يف ال�شارع الطرابل�سي،
خ�صو�ص ًا ل���دى املحتجني على
م�شاركة «امل�ستقبل» يف حكومة
ت�ضم ممث ًال عن «حزب اهلل» ،ال �سيما
بعد احلرب التحري�ضية التي �شنها
«ت��ي��ار احل��ري��ري» على املقاومة،
من اتهامها باغتيال الرئي�س رفيق
احلريري� ،إىل «تورطها بقتل» �أهل
ال�سنة يف �سورية ،على اعتبار �أن
املذكرة الق�ضائية تن�صف «�أولياء
ال���دم» ،وت��ؤك��د ع��دم عقد ت�سويات
تبخ�سهم حقهم ،ومتنح وزير العدل
اللواء �أ��شرف ريفي نوع ًا من الفوز
�أمام جمهوره على حد قول املرجع،
ويتوقع �أن ت�شهد طرابل�س ا�ستقراراً
�أم��ن��ي � ًا يف ���ض��وء والدة احلكومة
العتيدة.
ويلفت املرجع �أن ما ي�سهم يف

�إ�صدار الق�ضاء الع�سكري مذكرة توقيف بحق عيد قد يح ّد من الت�شنج بني «�أولياء الدم» وجبل حم�سن

■ املجم���ع العاملي للتقريب بني املذاه���ب الإ�سالمية دان ما يتعر�ض له
امل�سلمون امل�ضطهدون يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،وال�صمت الدويل �إزاء
هذه اجلرائم النكراء ،وما يجري هناك من قتل ونهب و�إبادة وتهجري ،مطالب ًا
املجتمع الب��ش�ري واحتاد الدول الإفريقية والأو�ساط الدولية وكل الغيارى
يف �أنحاء العامل بالقيام بكل ما من �ش�أنه �إيقاف هذه اجلرائم الوح�شية.
■ النائ��ب ال�ساب��ق ح�س��ن يعق��وب لف��ت �إىل �أن الغ��ارة «الإ�رسائيلية» على
مواق��ع يف ال�سل�سل��ة ال�رشقي��ة تعك���س التماه��ي الوا�ض��ح ب�ين «�إ�رسائيل»
وامل�سلح�ين املتطرف�ين التكفريي�ين ،وتدريب عب��د الإله الب�ش�ير النعيمي
يف «�إ�رسائي��ل» وتعيين��ه قائ��د �أركان «اجلي���ش احلر» وتطبي��ب «�إ�رسائيل»
للمقاتلني ال�سوريني.
■ قيادتا رابطة ال�شغيلة وتيار العروب���ة للمقاومة والعدالة االجتماعية
دان���ا التفجري الإرهابي على حاجز اجلي����ش الوطني اللبناين يف الهرمل،
و�أكدتا �أن �شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا على مدخل املدينة يف هذا التفجري
حموا بدمائهم �أهلنا يف املدينة من جمزرة جديدة مروعة.
■ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود ا�ستقبل يف مكتب��ه ممثل حركة اجله��اد الإ�سالمي
يف لبن��ان احلاج �أب��و عماد الرفاع��ي ،ومت البحث يف �إ��صرار البع�ض على
�إح��داث فتنة بني الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان وجمتمع املقاومة ،ويف
�سبل ت�ضافر اجلهود ملحا�رصة هذه الفتنة و�إخمادها ،خ�صو�ص ًا على �ضوء

ارتفاع من�سوب التفا�ؤل هو الكالم
عن ا�ستيعاب م�سلحي املحاور يف
وظائف �أو �أ�شغال معيّنة� ،أ�ضف �إىل
ذلك خروج الرئي�س جنيب ميقاتي
من ال�رسايا الكبرية ،بالتايل مل يعد
م�ضطراً �إىل اللجوء �إىل «�سيا�سية
تدوير الزوايا» مع «قادة املحاور»
خ�شية �أن يُ�ستخدموا لعرقلة م�سريته
احلكومية ،كما ح��دث يف الأع���وام
الثالثة الفائتة.
ال ري���ب �أن ه���ذه ال��ت��ط��ورات
ال�سيا�سية ،ال �سيما التغيري احلكومي
وانعكا�سه على الأو�ضاع يف طرابل�س،
�ست�ساعد اجلي�ش يف �ضبط الأم��ن
ومالحقة اخل��ارج�ين على القانون
فيها ،لكن هذا التفا�ؤل دونه معوقات،
فنجاح عقد �أي ت�سوية �سيا�سية
لإع��ادة الهدوء �إىل طرابل�س �سرتت ّد
�سلب ًا على املتورطني بـ«لعبة الدم»،
خ�صو�ص ًا الغرباء عن املدينة ،ومن
�صدر يف حقهم م��ذك��رات و�أح��ك��ام
ق�ضائية ،الأمر الذي قد يدفعهم �إىل
حماولة ال�ضغط من البوابة الأمنية
لإيجاد حل لأو�ضاعهم.
يف املح�صلة ،ال يجوز الإغراق يف
التفا�ؤل وك�أنه حتقق احلل املرجتى
ل�ل�أو���ض��اع الأم��ن��ي��ة واالجتماعية
واالقت�صادية يف طرابل�س ،لكن ال �شك
�أن هناك ب�شائر �أمل تلوح يف الأفق
نتيجة التطورات ال�سيا�سية ،ال �سيما
تويل «امل�ستقبل» الوزارات امل�رشفة
على الأجهزة الأمنية والق�ضائية.

ح�سان احل�سن

الإجنازات الأمنية التي يحققها اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية.
■ حرك���ة الأمة ا�ستنك���رت التفجري الإجرامي الذي وق���ع يف مدينة الهرمل
م�ستهدف ًا حاجزاً للجي�ش اللبناين ،الفتة �إىل �أن ا�ستهداف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ج���اء بعد الإجن���ازات النوعية للجي����ش ومديري���ة ا�ستخباراته يف توقيف
ال�ضالع�ي�ن بالعمليات الإجرامية التي ا�ستهدف���ت لبنان يف الآونة الأخرية،
وعملي���ات �ضبط عدد من ال�سيارات املفخخ���ة التي كانت تهدد �أمن و�سالمة
اللبنانيني.
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،طالب علماء الأمة
بوقف��ة هلل والوطن يو�ضحون فيها للنا�س �أح��كام و�رشوط اجلهاد والقتال
يف �سبي��ل ،م�ش�يراً �إىل �أن م��ا يح�صل حتت هذه العناوي��ن هو جهل وتخلّف
و��شر و�إثم و�إجرام و�سف��ك للدماء بغري حق ،فـ«من يري��د اجلهاد حق ًا فهذه
فل�سط�ين على مرمى حج��ر ،وقد جاءت �أ�رشاطها ،وفيه��ا ُتنتهك املقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية كل يوم».
■ احل���اج يو�س���ف بكري الغزاوي �أب���دى �أ�سفه على ما �آل���ت �إليه �أو�ضاع
الأح���زاب واحل���ركات النا�رصية القومية يف لبن���ان ،وتغييب جماهريها،
ال�سيم���ا �أن البع�ض بات همه���م الأول والأخري بقاءهم على ر�أ�س مواقعهم
�إىل الأبد ،مما �أفقدهم القيام بالدور الأ�سا�سي للجماهري النا�رصية القومية
يف لبنان.
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ُيـقــــال
�« nشيخ الفتنة»؟

دع��ا امل���ؤرخ الإمارات��ي جمال حوي��رب ،من خالل
حمل��ة �شنّه��ا عل��ى موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي
«توي�تر» ،ل�سحب جائزتي «العوي���س» وجائزة دبي
الدولية للقر�آن الكرمي من ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي؛
رئي���س االحتاد العامل��ي لعلماء امل�سلم�ين ،وا�صفا
�إياه بـ«�شيخ الفتنة» .واعترب حويرب �أن «هذا الرجل
ال ي�ستح��ق اجلوائ��ز الت��ي ح�ص��ل عليه��ا يف ف�ترة
ما�ضي��ة ،لأن فتاوي��ه وت�رصيحات��ه ت�سببت بالفنت
والقت��ل والإره��اب والك��وارث ،كما �أن��ه م�ؤ�س�س ما
ي�سم��ى االحتاد العامل��ي للعلم��اء امل�سلمني ،ل�رسقة
�أموال امل�سلمني م��ن خالل التربعات با�سم الأعمال
اخلريية وما �شابه».
 nانتقاد احلليف
و�صل���ت �إىل م�سام���ع النائب �سام���ي اجلميل
معلوم���ات �أن زميل���ه يف «� 14آذار» فار�س �سعيد
يتح���دث بتهكّ���م عن���ه ،و�أن ع���وده ال�سيا�سي لن
يتما�سك ،لأن املدر�سة «الكتائبية» غري قادرة على
�أن تطور نف�سها باللغة اخل�شبية �إياها.
ُفت�ضح
 nكي ال ي َ
ن�صح��ت جه��ة غربية متورط��ة يف �سورية نائب ًا
يف «تي��ار امل�ستقبل» بع��دم الظه��ور الإعالمي قبل
التدرّب على احلركات املواكبة لكالمه ب�شكل �أف�ضل،
لأن �آخر م��رة ظهر فيها تبينّ للم�شاهد تناق�ض ًا بني
االثنني ،ما ف�ضح الأكاذيب التي �ساقها.
« nالقب�ضاي»
تدور و�شو�شات حول �سل����وك وزير جديد يحلم
ب����دور «القب�ضاي» لي�����س يف �سلوكه فح�سب،
بل يف انتق����اء م�ست�شاري����ن باجلملة ،بع�ضهم
من �أ�صحاب ال�سل����وك ال�شائن ،وقد جرى تناول
ال�سلوك م����ن املقربني على م�ست����وى االنتفاع
واالنتفاخ.
 nتن�صّ ت بريطاين على �أردوغان
ذك��رت �صحيفة «حرييت» الرتكي��ة �أن خرباء جهاز
املخاب��رات الرتكي تو�صل��وا �إىل �أن �أجهزة التن�صت
الت��ي �ضبطت يف مكتب رئي�س الوزراء الرتكي رجب
طي��ب �أردوغان ،ومنزله يف حي «كجي �أورن» و�سط
�أنق��رة ،ه��ي بريطانية ال�صن��ع ،وقد زُرع��ت بدرجة
عالي��ة م��ن االحرتافي��ة ،ومت م�سح الرق��م الت�سل�سلي
جلهاز التن�صت ورمز الإنتاج.
 nابنه �أنقذه
كاد رج����ل يف الثمانني من العمر �أن يفقد حياته
خالل اعتقاله من عنا�رص �أحد املخافر «الهامة»
يف ر�أ�����س بريوت ،جراء ال�ضغ����وط التي مور�ست
عليه كي يعرتف زوراً وي�شهد �ضد م�س�ؤول حزبي
حمل����ي عن ارتكاب����ات مل حت�صل ،وق����ال الكهل
«م�.س� ».إنه ال يعرف ال�شخ�ص �أ�صالً ،ومل يطلَق
�رساحه �إال بعدم����ا اكت�شف املخفر �أن جنل الكهل
لي�س مدنياً.
 nبني احلريري ..وجعجع
ي�س��وّق م�س���ؤول يف «الق��وات» �أن �سع��د احلري��ري
لي���س على ق��در امل�س�ؤولية املناطة ب��ه ،وال ي�ستحق
�أن يك��ون يف رئا�س��ة احلكوم��ة� ،سيم��ا �أن��ه ال يزال
هارب�� ًا جراء خوف غري م�رشوع ،بينما جعجع الذي
«تعرّ�ض لأكرث من حماولة اغتيال» مل يغادر لبنان،
وهو «رف�ض طلب احلريري �أن يغادر �إىل فرن�سا كي
يربر هروبه من لبنان».

مقابلة
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تجارة تضاهي
إجرام التفجير
الإجرام ..والإرهاب..
والقتل ..كلمات وتعابري
متداوَلة بني خمتلف
�رشائح املجتمع اللبناين،
لكن املعنى والهدف واحد؛
�إزهاق الأرواح الربيئة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن
التفجري و�إطالق النار
و�أ�ساليب كثرية ت�ؤدي �إىل
خطف روح الإن�سان الربيء
و�إنهاء حياته ،تلك احلياة
التي وهبنا �إياها اخلالق
البارئ ذو اجلالل والإكرام،
ذو العزّة هو اهلل �سبحانه..
الإجرام والإرهاب ال
دين لهما ،وحتى �أنهما ال
يعرتفان باخلالق والعياذ
باهلل ،لأن املجرم �أو
الإرهابي لو كان م�ؤمن ًا
حق ًا بوجود اخلالق ،و�أن
الروح التي فينا هي ملك
هلل الواحد الأحد ،اهلل الذي
يبث بنا الروح وي�ستودعها
�أمانة عند الإن�سان �إىل
�أجل م�سمى ليختربه،
�أي ليخترب الإن�سان
باملحافظة على الأمانة
الإلهية التي ا�ستودعها
اخلالق بنا ،الرتدع عن
�إجرامه خوف ًا من التطاول
على الأمانة الإلهية
التي �أودعنا �إياها ،وعلى
م�شيئة اهلل.
�أحبائي..
ما ق�صدته بهذه
الكلمات� ،أن املجرم
والإرهابي لي�س من يطلق
النار �أو يفجر نف�سه �أو
يقوم بتفجري الأبرياء فقط،
�إمنا هناك �إجرام ما بعده
�إجرام ،وهو متمثّل يف
املتاجرة بالب�رش وا�ستغالل
ال�ضعفاء بالتالعب والغ�ش
املتداول اليوم بالأدوية
املزوّرة وبيعها لعامة
النا�س ،ما ي�ؤدي �إىل �إزهاق
الأرواح الربيئة.
�..ألي�س هذا �إجرام ًا
ي�ضاهي التفجري �أو �إطالق
النار الذي ي�ؤدي �إىل نتيجة
واحدة ،هي قتل الأبرياء؟
�س�ؤال بر�سم املعنيني.
رفعت بدوي

( العدد  )300اجلمعة � 28 -شباط 2014 -

أكد أن أميركا هي الراعي الرسمي لإلرهاب في المنطقة

أبو زينب :تحصين لبنان في وجه اإلرهاب ضرورة ..والبيان الوزاري ســـ
ال بيئة حا�ضنة ل�ل�إره��اب
يف لبنان ..تراخي ال�سيا�سيني
واملناكفات فيما بينهم �س ّهلت
�أعمال التكفرييني ..لبنان يبقى
نقي�ض ًا لكل �أن����واع التكفري
والأح��ادي��ة ،و«ح��زب اهلل» ميد
يده للجميع للحفاظ على لبنان
وقوته.
جريدة «الثبات» ناق�شت ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي يف «حزب اهلل»
غالب �أبو زينب حول �آخر ق�ضايا
الإرهاب وت�شكيل احلكومة والبيان
الوزاري ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
يعول �أبو زينب على الأج��واء
ّ
الإيجابية التي �سادت خمتلف
الكتل النيابية من خالل ت�شكيل
حكومة جامعة ،بر�أيه جو التفا�ؤل
نف�سه �سين�سحب على البيان
ال�����وزاري ،ي��ق��ول« :ت��وف��ر �إرادة
�سيا�سية جامعة ح��ول ت�شكيل
حكومة وحدة وطنية يعني توفر
هذه الإرادة لتمار�س هذه احلكومة
�أعمالها ،ويفر�ض ذل��ك منطقي ًا
حلحل ًة للبيان الوزاري ،والنقا�ش
حوله �ضمن هذه الأجواء املنفتحة
يفر�ض الو�صول بنا �إىل خواتيم
ج��ي��دة لتنفيذ م��ا ه��و مطلوب
للمرحلة التي مير بها لبنان،
ونعتقد �أن مناق�شة البيان الوزاري
بت�أ ٍّن �سي�صل بنا يف نهاية املطاف
�إىل �شاطئ الأمان املرجو».
ب����ر�أي �أب���و زي��ن��ب ،املطلوب
مناق�شة البيان ال���وزاري بهدوء
ومو�ضوعية بعيداً عن التقييمات
العامة �سواء كانت �إعالمية �أو
حزبية للو�صول �إىل جامع م�شرتك
ير�ضي اجلميع دون ا�ستثناء،
ونحن كفريق �سيا�سي نناق�ش
املوا�ضيع بعقلية منفتحة للحفاظ
على قوة لبنان مبا يخدم جميع
اللبنانيني ،ولنرتك الأمور تناق�ش
حيث يجب �ضمن جمل�س الوزراء
واللجنة الوزارية تخ�صي�ص ًا.
�سبل مواجة الإرهاب
وم����اذا بخ�صو�ص حم��ارب��ة
الإرهاب يف لبنان؟ هل الغرب جاد
يف حماربته؟ يجيبنا �أبو زينب:
«الغرب ي�شعر �أن ن��اره اقرتبت،
الأنظمة املختلفة بد�أت حتذر من
تداعياته ،وهم ك�أنهم يوحون ب�أن

الوح�ش الذي ربوه على �أيديهم،
من �أج��ل تنفيذ �سيا�ساتهم يف
املنطقة وحتديداً يف �سورية ،بد�أ
يك�رش عن �أنيابه جت��اه كل من
يعرت�ضه» ،وي�ضيف ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي يف «ح��زب اهلل» �أبو
زينب� ،أن «نقزة» الدول الغربية
يف حملها ،لأن �إمكانية �أن يرتد
عليهم الإرهاب �آخذة يف الت�صاعد..
وب��ال��ت��ايل ال��ع��امل ب ��أ��سره �أم��ام
م�شكلة عاملية ا�سمها «الإرهاب»،
ويتطلب �أمر مكافحته جهوداً بني
اجلميع ،وعندما نقول �إن �آف��ة
الإرهاب ي�رضب ال�ساحة العربية
ب�أكملها ،يعني ذل��ك ال�ساحة
املحيطة به �أي �أوروبا».
وي�شري �أبو زينب �إىل �أن الإرهاب
الذي ي�رضب لبنان من �أجل خلخلة
الن�سيج اللبناين املتنوع هدفه
�رضب الت�آلف الغني بني �رشائح
املجتمع من �أجل منطق الإلغاء
والأح��ادي��ة يف التفكري ،ويقول:
«�إل��غ��اء و�إق�صاء كل �آخ��ر ،عم ٌل
م�ستنكر ،ولذلك يتطلب ت�ضافر
اجلهود فيما بيننا ،لأن الإره��اب
ل��ن مييز ب�ين م�سيحي ودرزي
و�شيعي و�سني يخالفهم ..لذلك،
املطلوب اخلروج من احل�سا�سيات
ال�سيا�سية ال�ضيقة ملكافحته
ب��إرادة �صلبة وجامعة ،بحيث ال
ت�شعر هذه اجلماعات ب�أي منطقة
�أنها ق��ادرة على التحرك ،وعلى
القوى ال�سيا�سية اعتبار �أن الوح�ش
التكفريي ال ميكنه �أن ي�ؤمن لها
غاياتها ال�سيا�سية» ،ي�ضيف �أبو
زينب« :لبنان منوذج للتنوع يجب
التم�سك ب��ه ،و�أي فريق يظن �أن
ب�إمكانه �إلغاء �رشيكه يف الوطن
خمطئ ،والتكفري هو نقي�ض ر�سالة
لبنان ،والإره��اب «مي�سخه» عن
حقيقته الفريدة يف هذه املنطقة».
يرف�ض �أبو زينب القول �إن هناك
بيئة حا�ضنة للإرهاب يف لبنان،
«الإرهاب والتكفري والقتل دعوات
ال ميكنها �أن تعي�ش يف بلد كلبنان،
وهذه الأفكار ال ميكنها �أن تعي�ش
يف املنطقة ،فكيف يف بلد متنوع!
بعد ا�ستهدافهم للنا�س الآمنني
يف بيوتهم و�أرزاق��ه��م واملقاومة
واجل��ي�����ش� ،أ�صبح ل��زام � ًا علينا
كلبنانيني �أن نكون واعني لهذه
امل�ؤامرة الب�شعة ،وهذا الأمر �أ�صبح
وا�ضح ًا لدرجة ال ميكن دح�ضها
من �أي جهة �سيا�سية يف لبنان

مهما كان اخلالف ال�سيا�سي فيما
بينهم ،واليوم مع ا�ستهداف عمود
وحدة لبنان ،يتطلب تن�سيق ًا كام ًال
بني خمتلف الأجهزة الأمنية ،وكل
الأجهزة م�س�ؤولة جتاه هذا امللف
ال�شائك حملي ًا ودولي ًا ،ويجب �أال
يرتاخى �أي جهاز �أمني يف ذلك».
يعترب �أب���و زي��ن��ب �أن منابع

أبو زينب :المطلوب
مناقشة البيان
الوزاري بموضوعية
بعيدًا عن التقييمات
العامة ..للوصول إلى
جامع مشترك يرضي
الجميع

الإرهاب معروفة من قبل اجلميع،
«احل��ل يكون بتجفيف م�صادره،
�سواء من خالل ت�سلل الإرهابيني
من اخلارج و�سورية �إىل لبنان� ،أو
من خالل خلق مقرات ومتو�ضعات
لهم يف لبنان ،ويف كال احلالني
الرتاخي الأمني الذي كان موجوداً
يف ال�سابق زاد الأم���ور تعقيداً،

وه��ذا الت�ساهل فعل ك��ث�يراً من
�أعمال هذه الأن�شطة ،ون�أمل اليوم
مع ت�شكيل احلكومة اجلديدة �أن
يكون التعاطي مع هذه اجلماعات
التكفريية حازم ًا وق��وي� ًا ،وعلى
ال�سيا�سيني امل�ساهمة يف �إقفال
هذه الب�ؤر».
الغارة «الإ�سرائيلية»
وماذا عن الغارة «الإ�رسائيلية»
التي قيل �إنها هاجمت موقع ًا
لـ«حزب اهلل» يف �سورية؟ ماذا
وراء الر�سالة الأمنية لـ«�إ�رسائيل»؟
يرد �أبو زينب« :تهديدات �إ�رسائيل
مييز بني دولة و�أخرى،
ملحيطها ال ّ
ووا���ض��ح ج��داً �أنهم مل يهاجموا
الأرا�ضي اللبنانية وفق ما �رصحت
به و�سائل الإعالم ،من جهتنا نرى
�أن �إ�رسائيل عدو دائم للبنان ،وهو
على ال��دوام ي�سعى �إىل اقتنا�ص
ال��ف��ر���ص لتحقيق م���آرب��ه ،و�أي
خطوة عدوانية جت��اه املنطقة
ال تفاجئ �أح���د» ،وي�ضيف �أب��و
زينب« :املعلومات الدقيقة حول
املو�ضوع ال �أملكها ،ولكن الأكيد
امل�ؤكد �أنهم مل ي�ستهدفوا الأرا�ضي
اللبنانية».
�سورية
حول �أح��داث �سورية وانطالق
م�سار احلل ال�سيا�سي يف م�ؤمتر
«ج��ن��ي��ف  ،»2رغ���م ال��ع�ثرات
الدبلوام�سية الوا�ضحة ،يعترب �أبو
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ــــيـبــصـر النـــور
زينب �أن الغرب والأمريكيني
ميار�سون الكذب ال�سيا�سي،
يقول رداً على �س�ؤال رغبتهم
يف �رضب الإره��اب�« :أمريكا
�رشيكة يف �إراقة الدم ال�سوري،
ويف ت��دم�ير ���س��وري��ة ويف
متوين اجلماعات التكفريية..
هو ي�سعى �إىل اال�ستفادة من
هذه القوة والطاقة املتنامية
ل�رضب دول املمانعة ،من
�أجل �إراحة �إ�رسائيل والو�صول
�إىل �أهدافه االقت�صادية ،وهو
حتى الآن هو القاتل الأول
يف �سورية ولكل دول �شعوب
املنطقة ،وهو الراعي الر�سمي
للإرهاب».
التيار ..واحلزب
�أب��و زينب ي�صف عالقة
«ح�����زب اهلل» ب��ال��ت��ي��ار
«الوطني احلر» باملمتازة،
«ن�أمل تعميم هذا التعاون
بني كل الأفرقاء ال�سيا�سيني،
ولعل توجيه الأ�سئلة على
الدوام لال�ستعالم واال�ستفهام
من قبل �إعالميني وباحثني
و�سيا�سيني يك�شف �أهمية هذه
العالقة ،وبالفعل هذا التفاهم
ه���و الأب�����رز ب�ي�ن ع�لاق��ات
الأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان،
وهناك تف ُّهم من قبل الفريقني
لهواج�س كل منا ،والعالقة
ب�ي�ن ال��ط��رف�ين انعك�ست
�إيجابي ًا على لبنان« ،وحمته
ب�أكرث من ا�ستحقاق».
وهل �سي�شمل هذا التفاهم
«تي���ار امل�ستقب���ل»؟ ن�س�أل
�أبو زين���ب ،ي���رد« :ن�أمل �أن
ي�شم���ل التفاهم لي����س تيار
امل�ستقب���ل فق���ط ،ب���ل كافة
الق���وى ال�سيا�سي���ة ،نح���ن
منفتحون لأي نقا�ش ليطمئن
كاف���ة اللبناني�ي�ن ،وواجب
على اجلمي���ع تفهم هواج�س
الآخري���ن ،لأنه ال خري للبنان
بفريق �سيا�سي ي�ستقوي على
الآخر ،ولبنان من دون تفاهم
�أبنائه ال ميكنه �أن يعي�ش وال
�أن ي�ستمر ،فلنحميه جميع ًا»،
ينهي �أبو زينب كالمه جلريدة
«الثبات».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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من هم المقاتلون األجانب في «فتح اإلسالم»؟
وما هي أدوارهم؟ ()4/2
�أطلق «�أمري» تنظي���م «فتح الإ�سالم»
الإرهاب���ي �شاك���ر العب�سي عل���ى �أ�سماء
املقاتل�ي�ن املن�ضمّ�ي�ن �إلي���ه �صف���ة
«املهاجري���ن» الذين قدم���وا من بالدهم
العربي���ة والغربي���ة املختلف���ة مل�ؤازرته
وم�ساعدته يف بن���اء «�إمارته» يف �شمال
لبنان ،بعدما اتّبع �أ�ساليب متنوّعة للإيقاع
به���م ،م�ستنداً على من�سّ ق�ي�ن وتن�سيقيات
قائم���ة ب�أ�سم���اء وهمية يف ه���ذه البالد،
متكّن���ت يف نهاية املط���اف من جرّهم �إىل
حتفهم يف خميّم نهر البارد ،وقلّة منهم من
�أ�سعفهم حظّه���م بالبقاء على قيد احلياة،
بعدما جُ رحوا� ،أو اعتقل���وا� ،أو ا�ست�سلموا،
ليودع املحرتفون منهم و�أ�صحاب ال�سمعة
ال�سيئة يف الرتهيب والتكفري زنازين �سجن
رومية املركزي ،وليرتك الباقون ممن ت�شي
ملفّاتهم ب�أنّهم �ضحايا التجنيد والت�ضليل
والفكر العبثي.
وعلى غرار طريق���ة تنظيم «القاعدة»
ومتفرّعات���ه يف ا�ستخ���دام عبارت���ي
«اجلزي���رة» ،و«ال�شام» عل���ى عنا�رصه
الآتني م���ن هذه الدول ،ميّ���ز العب�سي يف
خريطة تق�سي���م ه����ؤالء املقاتلني ،فبدت
«اجلزي���رة» و«ال�شام» �أكرث ا�ستعما ًال من
الب�ل�اد الأخرى ،وهي :رو�سي���ا وداغ�ستان
واجلزائر وتون�س ،و�أملانيا وتركيا واليمن
وعُ م���ان ،وال�سعودي���ة وم��ص�ر وليبي���ا..

لم يترك العبسي اسمًا
عربيًا أو إسالميًا أو تاريخيًا
قديمًا إالّ واقتبسه ليسمي
به مقاتليه ..في عمل
احترازي ووقائي لحمايتهم

وكان الفت��� ًا للنظر �أن���ه مل يذكر �أ�سماءهم
احلقيقي���ة؛ يف عم���ل اح�ت�رازي ووقائي
حلمايتهم ،مكتفي��� ًا بالألقاب والكنى التي
مل تتكرّر �إالّ ملام���اً ،ومل يرتك ا�سم ًا عربي ًا
و�إ�سالمي��� ًا وتاريخي ًا وقدمي��� ًا �إالّ واقتب�سه
باالتفاق م���ع �صاحب العالقة� ،أو من دون
قبوله ،و�سمّاهم بها.
�أبرز الكوادر والعنا��ص�ر الغريبة التي

موقوفون من «فتح الإ�سالم» وراء الزجاج خالل �إحدى جل�سات املحاكمة

لعب���ت �أدواراً خمتلفة يف «فتح الإ�سالم»،
وظلّ���وا �أحياء نذك���ر ك ًال من :ط���ه �أحمد
حاج���ي �سليم���ان (موالي���د الالذقية عام
 ،1982وملقّ���ب بـ«�أبو ل�ؤي ،و�سيف العدل،
وحممّد �صال���ح ال�س���امل») ،والفل�سطيني
ال�س���وري حممّ���د �صال���ح زواوي (مواليد
الريم���وك يف الع���ام  ،1972وملقّب بـ«�أبو
�سليم طه») ،والفل�سطين���ي الأردين كمال
حممّد خلف (مواليد البارد يف العام ،1989
وملقّب بـ«�أبو ثابت ،و�أبو عبيدة ،وحممّد
�سعي���د احل�سين���ي ،وكمال �أب���و ثابت»)،
والتون�سي الب�شري حممّد الطيب الإيرماين
(مواليد العام  ،1985وملقّب بـ«�أبو خبيب
التون�سي») ،والعُ ماين حممّد خلف حممّد
اجلابري ،موالي���د �سلطنة عمان يف العام
 ،1984وملقّ���ب بـ«�أبو تركي العماين ،و�أبو
الف�ضي���ل») ،واجلزائري ن��ص�ر الدين عدة
بلق���امي (مواليد تيارت يف الع���ام ،1986
وملقّ���ب بـ«�أبو يا�رس اجلزائ���ري ،وحممّد
علي عب���ود») ،واليمن���ي �سليم علي عبد
الكرمي �صالح (مواليد عدن يف العام ،1983
وملقّب بـ«�أبو تراب») ،واليمني ال�سعودي
نا�رص حممّد يحي���ى �شيبة (مواليد جنران
يف العام  ،1983وملقّب بـ«�أبو احلور ،و�أبو
�أحمد») ،واجلزائري ع���زّ الدين عبد القادر
بن مو�سى (مواليد ح�س�ي�ن داي يف العام
 ،1975وملقّ���ب بـ«�أب���و معت���زّ اجلزائري،
و�أبو املعت���زّ ،و�سامي �أحم���د بي�ضون»)،
والتون�سي فتحي ن�رصي ح�سني الع�صادي
(موالي���د والد بوعافية ك��س�رى يف العام
 ،1982وملقّب بـ«�أب���و الفداء التون�سي»)،
والأمل���اين الرتكي �شينا�س���ي ياديكارات�ش
(موالي���د بو�سالر يف الع���ام  ،1982وملقّب

بـ«�أب���و عب���داهلل الرتك���ي») ،والرو�س���ي
�سريغاي فالدمي�ي�ر في�سوت�سك���ي (مواليد
نال ت�شيك يف العام  ،1989وملقّب بـ«�أبو
عمران»).
وهناك اجلزائري في�صل �إ�سماعيل عقلي
الذي اعتقله اجلي�ش اللبناين و�أودعه �سجن
رومية املركزي ،غ�ي�ر �أنه متكّن من الهرب
يف ت�رشي���ن الأوّل من الع���ام  ،2012حيث
التحق باجلماع���ات التكفريية يف �سورية
حتّى قتل يف �شهر �شباط .2014
وق���د عُ رف عن عقلي املولود يف مدينة
ح�سني داي اجلزائرية يف العام � ،1981أنه
من �أتباع النهج التكفريي والظالمي ،والذي
ال يتوان���ى عن قت���ل الأبرياء ب�ل�ا هوادة،
وخ�ضع ل���دورات تدريبية كثرية نال معها
درجة مقاتل متمرّ�س و�رش�س ،وعمل من�سق ًا
مل�صلح���ة اجلماع���ات الإ�سالمية يف دول
املغرب العربي ،وهذا م���ا �أهّ له لأن يكون
قيادي ًا فعّا ًال يف تنظيم «فتح الإ�سالم»� ،إذ
تر�أ�س ما ت�سمّى «اللجنة ال�رشعية» فيها،
ومل يردع���ه ال�سجن ع���ن ممار�سة طقو�س
التطرّف ،فما �إنْ �سنح���ت له فر�صة الفرار
من «رومية» حتّى انتقل �إىل منطقة �شمال
لبنان ،ومنها دخل مع لبنانيني للقتال يف
بلدة احل�صن ال�سورية حتت م�سمّى «جند
ال�شام» ،بقي���ادة اللبن���اين خالد ريا�ض
خال���د املحم���ود (والدته هن���اء العبّا�س،
موالي���د م�شت���ى ح�سن يف الع���ام ،)1977
والذي قُت���ل بدوره مع جمموعة كبرية من
عنا��ص�ره يف بلدة الزارة الواقعة يف ريف
حم�ص ال�سورية.

علي املو�سوي
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مسلمو إفريقيا الوسطى يقتلون بالمناجل
ت�شهد جمهورية �إفريقيا الو�سطى
منذ �أ�سابيع حملة �إب��ادة جماعية بحق
امل�سلمني ،يف ظل �صمت مريب من دول
ال��ع��امل العربي والإ���س�لام��ي ،امل�سلمون
يتعر�ضون للقتل باملناجل ،بالركل والطعن
وطحن العظام ،وكرث يق�ضون حرق ًا حتى
املوت ،بينما ال�سواد الأعظم منهم يهجر
ق��راه ومدنه ومنازله التي حترق وتهدم
فوق ر�ؤو�سه ،ويتوجه نحو احلدود هرب ًا من
�أعمال العنف غري امل�سبوقة ،لكن ماذا يفعل
قادة امل�سلمني العرب حيال ذلك؟ وماذا
يفعل امل�س�ؤولون يف الدول العربية التي
ترفع راية الإ�سالم؟ ال �شيء على الإطالق،
فعلى ما يبدو هم متلهون بتغذية �رصاعات
�إقليمية و�إثارة اال�ضطرابات والفنت الطائفية
واملذهبية.
ما يحدث اليوم يف �إفريقيا الو�سطى ال
ميكن القول عنه �سوى �أنه حمرقة امل�سلمني،
يح�صل ذلك بحق م�سلمي بانغي ،بينما
قادة الدول العربية يتفرجون وك�أن على
ر�ؤو�سهم الطري ،ي�صدرون ب�ضعة ا�ستنكارات
و�إدانات ال ت�ؤثر بني الفينة والأخرى ،بينما
تغيب املواقف ال�سيا�سية احلا�سمة والتدخل
ال�رسيع� ،أما قوات حفظ ال�سالم الفرن�سية
فهي ب��دوره��ا ال تتدخل ملنع املقاتلني
املدججني بال�سالح من قتل الأبرياء.

مناجل القتل
هرب ًا من الكراهية واملناجل ،ينزح
م�سلمو �إفريقيا الو�سطى م��ن وطنهم
باجتاه بلدان ال يعرفونها ،خ�صو�ص ًا ت�شاد
والكامريون هرب ًا من �أ�سو�أ عملية تطهري
عرقي �ضدهم يف تاريخ البالد ،يف الواقع،
�سبق و�أن �شهدت هذه الدولة الإفريقية،
التي نالت ا�ستقاللها عام  1960العديد
من حركات التمرد واالنقالبات ،ولكنها مل
تعرف مثل الو�ضع احل��ايل ،حيث ينزف
ال�سكان على �أ�سا�س ديني وطائفي.

| �رصاع على الطاقة

بح�سب التقارير الوافدة من هنا ،يهرب
امل�سلمون ب�أعداد كبرية وخميفة حتى من
«غيتوهاتهم» املغلقة ،مبا يف ذلك �آخر
«غيتو» لهم وهو حي «بي كا  »5ببانغي،
بعد تعر�ض احلي �إىل هجوم من قبل جحافل
من املقاتلني امل�سيحيني املعروفني با�سم
«مناه�ضي باالكا».
ورغم وجود قوات ع�سكرية دولية ،ال
�سيما الفرن�سية منها التي دخلت �أخرياً،
تتوا�صل عمليات القتل �ضد امل�سلمني يف
غرب البالد على مر�أى من هذه القوات.

تدهور الأو�ضاع
تدهورت الأو�ضاع الأمنية يف جمهورية
�إفريقيا الو�سطى منذ االنقالب الذي قاده
مي�شال دجوتوديا وائتالف �سيليكا امل�سلم
امل�سلح يف نهاية  ،2012و�أطاح بالرئي�س
امل�سيحي فرن�سوا بوزيزيه يف �آذار ،2013
مل ت�ستقر جماعة �سيليكا يف احلكم حتى
ظهرت جمموعات �أخرى مكونة من ملي�شيات
قروية للدفاع الذاتي ،ت�ضم جمموعة من
املزارعني امل�سيحيني ملقبة با�سم «�أنتي
باالكا» ،وهي جمموعات متطرفة مناه�ضة
للم�سلمني ،وعملت على قتل امل�سلمني
وتهجريهم كرد انتقامي.
ظ��ه��رت ه��ذه املجموعات م��ن �أت��ب��اع
الرئي�س بوزيزيه منذ �أيلول  2013يف �شمال
غرب �إفريقيا الو�سطى رداً على التجاوزات
التي ارتكبها م�سلحون من �صفوف حتالف
�سيليكا املتمرد ،ولرغبتهم يف انتقال احلكم
�إىل رئي�س م�سيحي ،ثم كان  5كانون الثاين
 ،2013حيث متت عملية انقالبية بامتياز،
قادها زم��رة من املرتزقة بدعم (فرن�سي،
كامريوين ،جنوب �سوداين) ،ومبباركة رجال
الكني�سة ،كانت عملية قتل امل�سلمني يف
حي بوينغ ت�ضلي ًال للجي�ش الوطني للتحرك
بعيداً عن مقاره حول الق�رص ،وهو ما يف�سح
املجال �أم��ام ه��ذه امللي�شيات واملرتزقة

بالإ�ضافة �إىل البُعد الطائفي ،يبدو ال�رصاع على ال�سلطة
واملوارد �أحد الأ�سباب الداخلية القوية ملا حدث يف �إفريقيا
الو�سطى� ،أما على امل�ستوى اخلارجي ،فهناك �أط��راف دولية
و�إقليمية متورطة يف ال�رصاع من �أجل م�صاحلها ول�ضمان
نفوذها يف البلد الإفريقي ال�ضعيف الذي ميتلك موارد �ضخمة،
ويف مقدمة القوى الدولية تربز فرن�سا ،امل�ستعمر القدمي لإفريقيا
الو�سطى والو�صي احلايل على البلد املدعوم من القوى الغربية،
ويف مواجهة املناف�سة الآ�سيوية املمثلة حتديداً بال�صني.
فرغم امل�شاكل الأمنية ،نقبت م�ؤ�س�سة البرتول الوطنية
ال�صينية عن النفط يف �شمال �رشقي البالد وكانت النتائج
مثمرة� ،إىل جانب �رشيكتها ال�سودانية ،فحازتا على احتكار

القتحام الق�رص والإذاعة والتلفزيون،
و�إع�ل�ان االن��ق�لاب مبا�رشة بتغيري
احلكومة التي ت�ضم م�سلمني ،لت�أتي
القوات الفرن�سية ال�ستكمال الالزم
وفر�ض الأمر الواقع.
وقد بدا ال�سيناريو وا�ضحاً ،فقد
مت ا�ست�صدار قرار من الأمم املتحدة
�صبيحة املجزرة لتثبيت احلكومة

التنقيب عن النفط بعد �أن ا�ضطرت �رشكة �أمريكية �إىل وقف
عمليات البحث عن النفط� ،إثر تعر�ضها لهجمات م�سلحة يف
�شمال البالد ،كما ت�ستثمر ال�رشكات ال�صينية يف قطاعات
�أخرى عديدة ،خ�صو�ص ًا يف جمال الطاقة والبناء واالت�صاالت،
ويبدو �أن هذا البلد ي�شكل �سوق ًا واعدة للمنتجات ال�صينية
يف ظل �ضعف بنيته التحتية و�إنتاجيته ،ورغم الدور ال�صيني
املتعاظم ،ف�إن فرن�سا ال تزال امل�ستثمر الأول يف جمهورية
�إفريقيا الو�سطى ،حيث تتمتع فرن�سا بامتيازات واف��رة
ل�رشكاتها ،خ�صو�ص ًا يف جمال الطاقة والنقل واالت�صاالت،
علم ًا �أن الوجود الفرن�سي غري حمايد بني الفرقاء يف �إفريقيا
الو�سطى.

اجل��دي��دة ،مع �أن القوات الفرن�سية
قد و�صلت �إىل �إفريقيا الو�سطى قبل
امل��واف��ق��ة ،ودخ��ل��ت مدينتي ب��وار،
وبربرتي الغنيتني بالأملا�س والذهب،
وحني �أدركت باري�س ف�شل حماولتها
االنقالبية ب���د�أت تعلن �أن هناك
حرب ًا �أهلية جت��ري بني امل�سلمني
وامل�سيحيني ،و�أنها ما جاءت �إال لوقف

| بعد �أنغوال

ه��ذا االح�ت�راب ،و�أن على املجتمع
الدويل دعمها يف هذه اجلهود ،ثم يف
 9كانون الأول � 2013أقدمت القوات
الفرن�سية بالتعاون م��ع ال��ق��وات
الإفريقية املوجودة يف البالد على
نزع �أ�سلحة �أكرث من �سبعة �آالف من
مقاتلي �سيليكا ،وو�ضعهم يف ثكنات
خمتلفة بالعا�صمة ،وهو �إجراء �أغ�ضب

يرى بع�ض املراقبني �أنه بعد حظر الدين الإ�سالمي يف �أنغوال ،وهدم م�ساجد
امل�سلمني ،ومنعهم من �أداء عباداتهم ،جاء الدور على امل�سلمني يف جمهورية
�إفريقيا الو�سطى ،الذين يتعر�ضون لأب�شع اجلرائم على يد امليل�شيات امل�سيحية
املتطرفة ،التي تقوم بعمليات قتل و�إرهاب منظمة ،وتنقية عرقية ب�شعة للقرى
واملدن التي يقطنها امل�سلمون ،ما دفعهم �إىل الهروب اجلماعي �إىل الدول املجاورة.
وقد �أوردت التقارير �أن ع�صابة من امل�سيحيني املتطرفني �شقت بطون ن�ساء
م�سلمات حوامل ،وذبحت الأطفال باملناجل ،يف هجوم من عرقية «البويل»،
كما �أعلنت جلنة ال�صليب الأحمر مقتل � 300شخ�ص خالل الأيام القلية املا�ضية
من امل�سلمني نتيجة لأعمال العنف ،وك�شفت قوات حفظ ال�سالم التابعة لالحتاد
الإفريقي النقاب عن مقربة جماعية يف مع�سكر و�سط العا�صمة «بانغي»� ،ضمت
جثث ًا لع�رشات امل�سلمني.

www.athabat.net

( العدد  )300اجلمعة � 28 -شباط 2014 -

ل ..وسط صمت عربي

امل�سلمني ،باعتبار �أن هذه القوات كانت
متثل لهم �شيئ ًا من احلماية يف مواجهة
امللي�شيات امل�سيحية.
ولذلك نظم امل�سلمون احتجاجات
يف بع�ض �شوارع العا�صمة ،منددين
باالنحياز الفرن�سي ل�صالح امل�سيحيني،
و�أقاموا املتاري�س بالإطارات واحلجارة،
احتجاج ًا على انت�شار القوات الفرن�سية،
وقالوا �إن هذا الأمر يرتك امل�سلمني عُ ز ًال
من دون حماية من ملي�شيا مناه�ضي
«باالكا».
وقد مار�ست «باالكا» منذ العام
الفائت عمليات قتل وح�شية �ضد
املدنيني امل�سلمني رغم عجزها عن
حتقيق �أي نتيجة �أمام حتالف �سيليكا،
وت�ضمنت جرائم هذه امللي�شيات بحق
امل�سلمني حرق اجلثث وبرت الأع�ضاء
وتدمري امل�ساجد وتهجري �أعداد كبرية
من ال�سكان امل�سلمني.
وكانت اخلالفات بد�أت ت�صيب نظام
الرئي�س بوزيزيه ،بعد �شكوى املعار�ضة
م��ن تهمي�شها ،وف�شل احلكومة يف
ال�سيطرة على الأمن يف البالد ،لتبد�أ
حالة فو�ضى غري م�سبوقة قُتل على
�إثرها امل�سلمون بطريقة ع�شوائية على

�أي��دي امليل�شيات امل�سيحية� ،إىل �أن
ا�ضطر دجوتوديا للتنحي ب�ضغط من
ر�ؤ�ساء دول و�سط �إفريقيا يف مطلع
كانون الثاين املا�ضي.
لكن تنحي قائد االنقالب مل يحم
البالد من �أت��ون ال�رصاعات الدموية،
فمنذ تنحي دجوتوديا غرقت البالد يف
دوامة �أكرب من العنف الطائفي والأعمال
االنتقامية التي ت�شنها امليلي�شيات
امل�سيحية �ضد املدنيني امل�سلمني.
وقبل ذلك ،اغتيل النائب الربملاين
ج��ان �إمي��ان��وي��ل جن���اروا بعد� إعالنه
معار�ضته القوية للهجمات التي
ت�ستهدف قتل امل�سلمني يف البالد ،و�أدت
�أعمال العنف الطائفية �إىل نزوح ربع
�سكان البالد ،البالغ عددهم  4.6ماليني
ن�سمة عن مناطقهم خوف ًا من الهجمات
االنتقامية التي �أودت بحياة ما ال يقل
عن �ألفي �شخ�ص.

ات�ساع النزوح
ومع ات�ساع نطاق نزوح امل�سلمني
�إىل دول���ت���ي ال���ك���ام�ي�رون وت�����ش��اد
املجاورتني� ،أعلنت منظمة هيومان

رايت�س ووت�ش� أنها م�س�ألة �أيام و�سيغادر
جميع امل�سلمني �إفريقيا الو�سطى فراراً
من العنف� ،إذ توجد �أحياء كاملة ذهب
�سكانها من امل�سلمني بالكامل ،ويتم
هدم منازلهم ب�صورة ممنهجة ،حيث يتم
نزع الأبواب والنوافذ والأ�سقف ،وتوجد
�أدلة على حمو وجودهم بالكامل ،وكرث
حتدثوا عن جثث رجال م�سلمني حترق
يف ال�شارع ويتم التنكيل بها.
امل���ؤ���س��ف �أن����ه يف ظ��ل �صمت
امل�سلمني ال��ع��رب ،وع��دم اتخاذهم
�أي خطوات حلماية م�سلمي �إفريقيا
الو�سطى �أو حث الأمم املتحدة على
�إ�صدار قرارات تدين امل�سلحني ،ادعت
بع�ض ال��دول الغربية �أنها �ستتدخل
لوقف العنف ،لكنها مل تفعل �أي �شيء
يذكر ،فجراء �أع��م��ال العنف ك��ان ال
بد من تدخل املجتمع ال��دويل ممث ًال
بفرن�سا ،امل�ستعمرة ال�سابقة التي
باتت تعترب نف�سها �رشطي القارة
ال�سمراء ،لذلك ،ويف �شهر كانون الأول
الفائت �أر�سلت فرن�سا  1600جندي
�إىل �إفريقيا الو�سطى مل�ساعدة نحو
خم�سة �آالف من قوات حفظ ال�سالم
التابعة لالحتاد الإفريقي ،كما وعد
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| العفو الدولية
كانت منظمة العفو الدولية قد �أعلنت �أن «قوات حفظ ال�سالم الدولية ف�شلت يف
منع التطهري العرقي للمدنيني امل�سلمني يف اجلزء الغربي من جمهورية �إفريقيا
الو�سطى ،الذي يقطنه معظم امل�سلمني يف البالد».
كما �أكدت املنظمة يف تقرير �أخري� ،أن ا�ستجابة املجتمع الدويل لوقف عمليات
التطهري العرقي والقتل الطائفي �ضد امل�سلمني «كانت فاترة» ،وهو �أمر م�ؤ�سف
للغاية بالنظر �إىل تزايد �أعداد القتلى بطرق وح�شية.
وبح�سب التقرير ف�إنه «يتعني على قوات حفظ ال�سالم الدولية ك�رس �سيطرة
ملي�شيات «مناه�ضي باالكا» ،ون�رش قوات كافية يف املدن ،حيث يتعر�ض امل�سلمون
للتهديدات ،من �أجل حماية املجتمعات امل�سلمة املتبقية يف البالد».
االحتاد الأوروبي بن�رش نحو خم�سة �آالف
جندي يف العا�صمة بانغي يف بداية �آذار
املقبل.
ومع م��رور الوقت ،ب��د�أت �أع��داد من
امل�سلمني ترف�ض وجود القوات الفرن�سية،
وتظاهر الآالف م��ن املتعاطفني مع
حركة �سيليكا يف العا�صمة بانغي �ضد
العمليات الع�سكرية التي ت�شنها القوات
الفرن�سية يف بالدهم ،وذلك بعد مقتل
عدد من عنا�رص �سيليكا يف ا�شتباك مع
اجلنود الفرن�سيني ،كما اتهم امل�سلمون
القوات الفرن�سية باالنحياز للميلي�شيات
امل�سيحية.
ومع ا�ستمرار ا�ستهداف امل�سلمني
يف �إفريقيا الو�سطى ،اعترب الأم�ين
العام للأمم املتحدة بان كي مون �أن
«الوح�شية الطائفية تغري الرتكيبة
ال�سكانية يف البالد ،ويجب علينا بذل
املزيد من اجلهد ملنع ارتكاب املزيد من
الفظائع وحلماية املدنيني وا�ستعادة
النظام والقانون وتقدمي امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة واحل��ف��اظ ع��ل��ى متا�سك
البالد» ،و�أعرب مون عن قلقه ال�شديد
من �أن العنف هناك قد يتحول �إىل �إبادة
جماعية �ضد امل�سلمني الذين ميثلون
�أقلية يف البالد.
و�أعلنت املفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان يف الأمم املتحدة �أن �أعداداً كبرية
من املدنيني امل�سلمني يجربون على
الفرار وترك بيوتهم ومناطقهم للحفاظ
على حياتهم ،و�أن معظمهم يتوجه �إىل
احل��دود و�سط �صمت مريب من ال��دول
الكربى و�أي�ض ًا العامل الإ�سالمي ب�شكل
�أخ�ص.

قوة امل�سلمني
يقدر تعداد مقاتلي �سيلكا بنحو
� 25ألف مقاتل وفق بع�ض التقديرات،
ويتزعم االئ��ت�لاف مي�شال دجوتوديا
الذي كان يحمل ا�سم «حممد �ضحية»
قبل �أن يغري ا�سمه ،وهو كان �أول رئي�س
م�سلم توىل احلكم بعد �سيطرة قواته
على العا�صمة والق�رص الرئا�سي وفرار
بوزيزيه يف � 24آذار  ،2013لتن�صب حركة
�سيلكا زعيمها رئي�س ًا انتقالي ًا للبالد
يوم � 18آب.
ومت ت�شكيل احلكومة امل�ؤقتة من 28

وزيراً ،مبن فيهم وزراء الدولة ،و�أ�سندت
لأول مرة يف تاريخ الدولة  14وزارة
للم�سلمني� ،إ�ضافة �إىل وزارة �سيادية،
وهي وزارة الداخلية التي عني وزيراً لها
القائد نور الدين �آدم� ،إ�ضافة �إىل �أن معظم
م�ست�شاري الرئي�س هم من امل�سلمني ،يف
� 13أيلول  2013قام الرئي�س دجوتوديا
ر�سمي ًا بحل قوات �سيلكا ،كما مت الإعالن
عن دمج بع�ض مقاتليها يف اجلي�ش.
انزعجت الدوائر الغربية ب�شكل كبري
من التمكني الذي حظي به امل�سلمون
يف عهد احلكومة اجلديدة قبل االنقالب
عليها ،ذلك �أن امل��وارد املالية مل تعد
حم�صورة على الوزراء امل�سيحيني ،حيث
كانوا ي�ستغلون تلك الإمكانيات عالوة
على منا�صبهم ال�سامية يف الدولة
لبناء الكنائ�س واملعاهد الالهوتية،
وهو ما ي�ؤكد ح�ضور البُعد العقائدي يف
التدخل الع�سكري الفرن�سي الأخري يف
م�ستعمرتها ال�سابقة جمهورية �إفريقيا
الو�سطى ،كان التخطيط للتدخل لقطع
الطريق على ال�سكان امل�سلمني الذين
�أ�رصوا على �إدراج مطالبهم الأ�سا�سية من
احلريات واحلقوق الأ�سا�سية �ضمن بنود
اتفاقية م�ؤمتر امل�صاحلة يف ليربافيل،
كان يقود هذه امل�ؤامرات فرن�سا التي
ح�صلت على تفوي�ض من جمل�س الأمن
للتدخل يف �إفريقيا الو�سطى ،فقامت
بن�رش قرابة  1600جندي على �أرا�ضي
�إفريقيا الو�سطى يف ك��ان��ون الأول
املا�ضي ،وبعدها قام الرئي�س الفرن�سي
ه��والن��د ب��زي��ارة خاطفة �إىل بانغي،
لتن�ضم �إىل القوة الإفريقية امل�شرتكة
«مي�سكا» املنت�رشة بالفعل يف البالد
بنحو �ستة �آالف ع�سكري ،ظن اجلميع �أن
فرن�سا �ستعزل الرئي�س ديوتوديا زعيم
حتالف ال�سيلكا من دون �إراقة دماء ،لكن
يف احلقيقة القوات الفرن�سية مل تفعل
�شيئ ًا من هذا القبيل ،ما قامت به هو
نزع �أ�سلحة مقاتلي ال�سيلكا ،ومل يحدث
�أي نوع من التفاو�ض ال�سيا�سي معها �أو
و�ضع حد مللي�شيات املعار�ضة ،التي
ال تقل وح�شية يف ت�رصفاتها ،و�أي�ض ًا
مت �إ�ضعاف حكومة ديوتوديا ع�سكرياً،
بينما ال يوجد �أي دعم �سيا�سي لها من
اخلارج.

�إعداد هناء عليان
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عـربـي

األردن ..ومتطلبات الوصاية
على فلسطين
هن��اك م��ن ال يريد �أن ي�صدق �أن ثمة �شيئ�� ًا قد مت التو�صل
�إلي��ه يف �سياق املفاو�ضات اجلارية ب�ين ال�سلطة ومن خلفها
منظم��ة التحري��ر م��ع اجلان��ب «الإ�رسائيلي» ،ولك��ن بحاجة
�إىل تظه�ير وتذلي��ل للعقب��ات الت��ي تربز م��ن هن��ا �أو هناك،
وتذليله��ا بحاج��ة �إىل متدي��د املهل��ة �أو ال�سق��ف الزمني لهذه
املفاو�ض��ات الت��ي تنته��ي �أواخر ني�س��ان الق��ادم� ،إىل نهاية
العام احلايل ،وم��ا يو�شي مبوافقة فل�سطينية على التمديد هو
م��ا �أ�سند لرئي�س ال�سلطة من كالم ح��ول موافقته على التمديد
��شرط �أن يك��ون هن��اك �شيء ج��دي ،ج��اء ذلك عل��ى هام�ش
اللق��اء الذي جمع عبا���س مع الوزير ك�يري يف باري�س ،الذي
ق��ال عن اللقاء ال�سف�ير الفل�سطيني لدى فرن�سا هايل الفاهوم
«ب��ات �أكيداً �أن �أبو مازن �سيع��ود من باري�س وبني يديه خطة
الإدارة الأمريكية القادمة لدفع املفاو�ضات ،والتي �ستعر�ض
ر�سمي�� ًا على رئي�س احلكومة الإ�رسائيلي نتنياهو الذي �سيزور
وا�شنط��ن للق��اء الرئي�س �أوبام��ا يف � 2آذار» ،و�أ�ضاف «�سيعقد
الرئي�س عبا�س اجتماع ًا للقيادة الفل�سطينية لو�ضعها يف �آخر
الرتتيب��ات الأمريكية اخلا�ص��ة بعملية الت�سوي��ة ،و�سيطلعهم
على خطة اتفاق الإطار».
وم��ع م��ا يل��ف اخلط��ة الأمريكي��ة ح��ول اتف��اق الإط��ار
االنتق��ايل والتعتيم املفرو�ض عليه��ا من ال�سلطة ومفاو�ضي
منظم��ة التحرير ،ت�برز �إ�شارات غاية يف اخلط��ورة ت�أتي من
اجلان��ب الأردين الذي من امل�ؤكد وح�س��ب رئي�س الوزراء عبد
اهلل الن�س��ور ال��ذي لطاملا �أك��د با�ستم��رار �أنهم ��شركاء فيما
يج��ري بني الفل�سطيني�ين «والإ�رسائيليني» م��ن مفاو�ضات،
وحتدي��داً يف ملف��ات الالجئ�ين واحل��دود والقد���س« ،وه��ذا
لي���س من��ة من �أح��د علينا ،بل هو ج��زء من حقوقن��ا» ح�سب
ت�رصيحات الن�سور.
والي��وم تت�سارع الإ�شارات الآتية م��ن الأردن وامل�س�ؤولني
فيه��ا ،ويف مقدمه��م املل��ك عبد اهلل ،ال��ذي نقل عن��ه م�س�ؤول
�أردين رفي��ع ،قوله خالل لقائه كب��ار امل�س�ؤولني يف ال�سلطات
الث�لاث التنفيذي��ة والت�رشيعي��ة والق�ضائي��ة ،و�شخ�صي��ات
برملانية� ،إن «الوطن البديل هو وهم �سيا�سي غري موجود ولن
يكون موج��وداً» ،م�ضاف ًا لذلك ما ت�شهده العالقات التطبيعية
ب�ين الأردن والكي��ان ال�صهي��وين من ارتف��اع وتطور ملحوظ
يف الآون��ة الأخ�يرة ،بالتزامن م��ع الزيارات املتك��ررة لوزير
الدبلوما�سي��ة الأمريكي��ة ج��ون ك�يري �إىل الأردن ،ومتثل��ت
يف قي��ام مكات��ب ت�شغي��ل تعر�ض عل��ى الأردني�ين العمل يف
«�إ�رسائيل» مقابل امتيازات ورواتب عالية ،وانت�شار �سما�رسة
يه��ود ي�سع��ون ل��شراء عق��ارات الأردنيني م��ن ذوي الأ�صول
الفل�سطيني��ة داخ��ل الكي��ان� ،إ�ضاف��ة �إىل فتح ب��اب اال�سترياد
على م�رصاعيه للفواكه واخل�ضار من امل�ستوطنات ،وقد مثلت
االتفاقية التي وقعتها �رشكتا «البوتا�س العربية» و«برومني»
الأردن مع �رشكة نوبل �إنريجي الأمريكية لتوريد  2مليار مرت
مكع��ب من الغاز الطبيعي م��ن حقل «تامار الإ�رسائيلي» ملدة
 15عام�� ًا وبقيمة  771ملي��ون دوالر ،وكان قد �سبقها م�رشوع
«ناق��ل البحري��ن» ،الذي قاي�ض��ت فيه احلكوم��ة الأردنية مع
الكيان املي��اه املحالة يف العقبة ،مقابل كميات م�شابهة من
مياه طربيا �إىل املدن ال�شمالية يف اململكة.
ه��ل ثم��ن ما تق��دم �أو ما �أق��دم عليه الأردن م��ن خطوات،
�أو يف احلالت�ين مع�� ًا� ،أ�صب��ح مم��راً �رضوري�� ًا ليبق��ي الأردن
الو�ص��ي ال�رشعي عل��ى الق�ضي��ة الفل�سطينية؟ لذل��ك هو يقوم
مب��ا ق��ام ويقوم به من خط��وات يف �أكرث من اجت��اه ،جميعها
تدل��ل �أن��ه من هنا وحت��ى نهاية العام احل��ايل �ستكون هناك
حلول خالقة للق�ضية الفل�سطينية وعناوينها ،ولكن بالت�أكيد
ل��ن تكون �إ ّال على ح�ساب �أبناء هذه الق�ضية وحقوقهم الثابتة
وامل�رشوعة ،حيث �إنه ومن املقرر بح�سب ا ُمل�رسب �أنه يف حال
الإعالن عن الدولة الفل�سطينية لن ي�ستمر عمرها �سوى �أيام ال
تتج��اوز �أ�صابع اليد الواحدة ،لي�ص��ار بعدها �إىل الإعالن عن
الكنفدرالية مع الأردن.

رامز م�صطفى
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إحباط السلطة ..وبدائل نتنياهو
بينما ت�سيطر حالة من الإحباط
عل���ى رئي�س ال�سلط���ة الفل�سطينية
حمم���ود عبا����س ،يع���اود وزي���ر
اخلارجي���ة الأمريكي ج���ون كريي
الت�أكيد جمدداً على التزامه الثابت
ب�أمن الكيان ال�صهيوين ،عبا�س الذي
قدم كل تنازل ممك���ن ،دون �أن يجد
�صدى ل���كل ذلك ،ب���د أ� يتحدث عن
التوج���ه �إىل املنظم���ة الدولية يف
حال ف�ش���ل التو�صل �إىل اتفاق ،ولذا
ف�إن رئي�س حكومة العدو ال�صهيوين،
كلف خ�ب�راء ب�إعداد ت�صورات بديلة
الن�سح���اب �أحادي اجلان���ب ،يذكر
مبخططات �أوملرت القدمية.
جملة التطورات املتعلقة بخطة
كريي ،ت�ؤكد �أن امل�سعى الأمريكي ال
يزال متوا�ص ًال ،وذلك يف ظل قناعة
وا�شنطن بوجود فر�صة كبرية ،حتقق
لل�صهاين���ة م���ا يري���دون ،وتوجه
�رضبة قا�سية للق�ضية الفل�سطينية،
وحقوق ال�شعب الفل�سطيني.

�أولويات كريي
وزير اخلارجي���ة الأمريكي جون
كريي قال �إن «�أمن �إ�رسائيل ،يف �أعلى
�سل���م الأوليات لدي���ه» ،م�شرياً �إىل
�أنه ي�سع���ى للو�صول �إىل «م�ستقبل
�آمن م���ن غري �رصاع» بني اجلانبني
الفل�سطيني و«الإ�رسائيلي».
ك�ي�ري �أ�ض���اف يف مقابلة مع
حمطة تلف���زة �صهيوني���ة «ل�ست
مهوو�س��� ًا ،لكن �أق���وم بعملي على
�أكمل وجه ،وهديف يف هذه املرحلة
تق���دمي امل�ساع���دة للإ�رسائيليني»،
وق���ال�« :إن �أم���ن �إ�رسائيل يف �سلم
الأولويات لدي ،ه���ذه الق�ضية تعد
من الق�ضايا املهم���ة لدى الواليات
املتحدة».
وح���ول النق���د ال���ذي وجهه له
م�س�ؤولون كبار يف حكومة نتنياهو،
ومنهم وزير االقت�صاد نفتاىل بينيت
ووزي���ر احل���رب مو�شي���ه يعلون،
وو�صفه بامل�سيح���ي املهوو�س قال
ك�ي�ري« :ال �أريد الت�شاجر كالأطفال،
�أنا هن���ا �صاحب جترب���ة �أ�ستطيع
عربه���ا الرتكي���ز عل���ى الق�ضاي���ا
املهمة» ،وتاب���ع «من يعرفني عن
ق���رب يدرك �أنني ح�ي�ن �أ�صمم على
�شيء �أقوم بكل ما �أ�ستطيع من �أجل
حتقيق الهدف».
وتابع وزير اخلارجية الأمريكي:
«مل يق���ل يل �أح���د تن���ازل عن حل
ال��ص�راع الإ�رسائيل���ي الفل�سطيني،
لكنهم ح���ذروين من �أن هذا الأمر قد
ً
م�ستحي�ل�ا �أو مهمة معقدة»،
يكون
م�ش�ي�راً �إىل �أن االتهامات املتبادلة
بني اجلانبني ،ب�ش�أن جدية كل طرف
يف عملية ال�سالم ،يدفعه ملوا�صلة

هل ي�أخذ عبا�س موقفاً تاريخياً وين�سحب من املفاو�ضات؟

جه���ود الت�سوية ،وق���ال كريي« :ما
�أريده ه���و م�ساع���دة الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني للو�صول �إىل ال�سالم،
الأمن ،م�ستقبل �آمن من غري �رصاع».
وكان الوزي���ر الأمريك���ي عق���د
لقاء م���ع رئي����س ال�سلطة حممود
عبا����س يف العا�صم���ة الفرن�سية،
ظهرت بع���ده حالة م���ن الإحباط،
عك�سته���ا ت�رصيح���ات مل�س�ؤول�ي�ن
يف ال�سلط���ة الفل�سطينية ،وبح�سب
م�صادر �إعالمية مقربة من ال�سلطة،
ف�إن «ما عر�ض���ه كريي يف لقاءاته
بالرئي�س عبا�س يف باري�س ال ميكن
قبوله م���ن �أي فل�سطيني» ،وح�سب
امل�صادر نف�سها ،ف�إن ما عر�ضه كريي
ال يلبي احل���د الأدنى من طموحات
ال�شع���ب الفل�سطيني ،م�شرية �إىل �أن
الرئي�س الفل�سطيني «حمبط» مما
طرحه وزي���ر اخلارجي���ة الأمريكي
يف �إطار �سعيه لبل���ورة اتفاق �إطار
يطرحه عل���ى اجلانبني الفل�سطيني
و«الإ�رسائيل���ي» خ�ل�ال الف�ت�رة
القادمة.
و�أملح���ت امل�ص���ادر �إىل �أن م���ا
طرح م���ن قبل كريي عل���ى عبا�س
يف باري�س ،مل ي�أخذ بعني االعتبار
حمت���وى الر�سال���ة الت���ي وجهها
الرئي����س الفل�سطين���ي ،للرئي����س
الأمريكي ب���اراك �أوبام���ا يف �شهر
كانون الأول /دي�سمرب املا�ضي ،وال
حت���ى الر�سالة التي وجهت لأوباما

وك�ي�ري و�أطراف اللجن���ة الرباعية
يف كانون الث���اين /يناير املا�ضي،
والت���ي حت���دد الثواب���ت الوطنية
لل�شعب الفل�سطيني.

اتفاق الإطار
اللق���اء الباري�س���ي كم���ا بات
معروف��� ًا خ�ص�ص لعر����ض ما بات
يع���رف باتفاق الإط���ار ،الذي �أعده
الوزي���ر الأمريكي وفريق���ه ،وينوي
طرح���ه يف �صيغ���ة نهائي���ة ،على
ال�سلطة الفل�سطينية وحكومة العدو
يف الفرتة القريب���ة القادمة ،ورغم
ت�رسب معطيات تفيد ب�أن ما �ضمنه
كريي يف مقرتحه ،قد �صمم بعناية
خلدم���ة حكوم���ة الع���دو ،ويلب���ي
كاف���ة مطالبه���ا وا�شرتاطاتها ،ف�إن
ال�صهاينة يرف�ض���ون �صيغة كريي،
بينما هي ال تق���دم �شيئ ًا ينقذ ماء
وجه ال�سلطة ،والتي مل جتد منا�ص ًا
م���ن رف�ضها يف �صيغته���ا القائمة،
مقابل �سعي الوزير الأمريكي لإقناع
الط���رف الفل�سطين���ي بتمديد مدة
التفاو����ض ملا بعد نهاي���ة �أبريل/
ني�سان املقبل ،الأم���ر الذي يرف�ضه
الفل�سطينيون حت���ى الآن ،ويطالب
الوف���د الفل�سطين���ي املفاو�ض ،كما
ب���ات معروف ًا ،ب����أن يت�ضمن اتفاق
الإطار املنوي عر�ضه �آليات للتنفيذ.
ووف���ق م�ص���ادر فل�سطيني���ة،

ف�إن كريي «م���ا زال يلقي بالأفكار
ميين ًا وي�س���اراً وينتظر ردود الفعل
عليها م���ن اجلانب�ي�ن الفل�سطيني
والإ�رسائيل���ي ليع���ود لتعديله���ا
وللبح���ث عن نقطة ت���وازن تر�ضي
ب�شكل �أو ب�آخر الطرفني» ،وقد رجح
ال�سفري الأمريكي يف دولة االحتالل،
دان �شابريو� ،أن يت�ضمن اتفاق الإطار
للمحادثات بني حكوم���ة نتنياهو
وال�سلطة الفل�سطيني���ة «االعرتاف
ب�إ�رسائيل كدولة يهودية» ،ون�سبت
�إذاعة العدو ال�صهيوين� ،إىل �شابريو
قول���ه�« ،إن الواليات املتحدة كانت
تق���ول دائم��� ًا �إن �إ�رسائيل هي دولة
يهودية ويجب �أن تبقى كذلك».
و�أ�ضاف ال�سف�ي�ر الأمريكي� ،أنه
يج���ب عل���ى الطرف�ي�ن �أن يتخ���ذا
ق���رارات مل يتخذوه���ا بع���د ،و�أن
يناق�شا ،من بني جملة من الق�ضايا،
م�ص�ي�ر امل�ستوطنني الذين �سيبقون
يف اجلان���ب الث���اين م���ن احلدود..
و�أ�ش���ار �إىل �إمكاني���ات كث�ي�رة يف
ه���ذا اخل�صو�ص ،ولكن���ه مل ي�رصح
ب����أي تفا�صيل ،وق���ال �شابريو�« ،إن
الإدارة الأمريكية تدرك �أنه يوجد يف
احلكومة الإ�رسائيلية والكني�ست من
يعار�ض فكرة ح���ل الدولتني� ،إال �أن
رئي����س احلكومة ،بنيامني نتنياهو،
قال �إنه ملتزم بهذا احلل و�أنه يلقى
قبو ًال م���ن اجلمه���ور الإ�رسائيلي»،
ح�سب قوله.

www.athabat.net
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�إحباط ال�سلطة
املتح���دث الر�سم���ي با�س���م
رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل
�أبو ردينة ،قال يف �أعقاب اللقاء
الباري�س���ي �إننا ل���ن نوافق على
�أي اتف���اق� ،سواء اتف���اق �إطار �أو
نهائي ،م���ا مل يت�ضمن املواقف
الفل�سطينية والعربي���ة الثابتة
امل�ستن���دة لل�رشعي���ة الدولية،
و�أو�ضح �أب���و ردينة يف ت�رصيح
لوكال���ة الأنب���اء الفل�سطيني���ة،
�أن املوق���ف الفل�سطيني الثابت
والدائم هو موقف الرئي�س حممود
عبا�س ،والقي���ادة الفل�سطينية:
«ال دول���ة دون القد�س ال�رشقية
عا�صم���ة لها ،ولن نعرتف بدولة
يهودي���ة ،و�أن اال�ستيط���ان غري
�رشع���ي ،و�أن الدولة الفل�سطينية
يجب �أن تقوم على حدود العام
 ،1967ويجب �إيج���اد حل عادل
لق�ضية الالجئني ،و�أن يتم �إطالق
�رساح الأ�رسى».
�أم���ا رئي����س ال�سلط���ة ف�أكد
يف باري����س �أن الدبلوما�سي���ة
الأمريكي���ة ف�شل���ت «حت���ى
اللحظ���ة» يف اجن���از «اتف���اق
 �إط���ار يرم���ي �إىل �إنهاء النزاعالفل�سطين���ي – الإ�رسائيل���ي»،
وقال عبا�س �إثر لقاء مع الرئي�س
الفرن�س���ي فرن�س���وا هوالند يف
ق��ص�ر الرئا�سة الفرن�سية «حتى
اللحظ���ة مل يتمك���ن الأمريكيون
من و�ضع �إطار لهذه الأفكار ،رغم
�أن اجلهود املبذولة جدية جداً»،
وكان عدد م���ن م�س�ؤويل ال�سلطة
الفل�سطيني���ة ،ق���د حتدث���وا يف
الآون���ة الأخرية ،عن رف�ض متديد
التفاو����ض ،كما تق���دم ،و�شددوا
عل���ى �أن اخليار البديل يكمن يف
التوج���ه �إىل املنظم���ة الدولية،
والت���ي تتمت���ع فيه���ا فل�سطني
بو�ضع «الع�ضو املراقب» ،وهو
ما يرف�ض���ه ال�صهاينة ،وما حذر
منه كريي مراراً.
ويبدو �أن حكومة العدو ت�أخذ
�إمكانية التوج���ه نحو املنظمة
الدولية بنظ���ر االعتبار ،هي من
�أجل ذل���ك �رشع���ت يف حت�ضري
بدائ���ل م���ن بينه���ا االن�سحاب
�أحادي اجلانب ،وعلى نحو يذكر
باالقرتاح���ات القدمي���ة لرئي�س
حكومة الع���دو ال�ساب���ق �إيهود
�أوملرت.

بدائل نتنياهو
�صحيفة معاريف ،ذكرت �أن
اثنني من م�ست�ش���اري بنيامني

نتنياهو ال�سابقني ،يعكفان على
الإع���داد ب�شكل منف���رد لبلورة
خطة ان�سح���اب �أحادي اجلانب
من �أرا�ض���ي ال�ضف���ة الغربية،
ت�ستثن���ي اال�ستيط���ان ،ومتكن
«�إ�رسائي���ل» م���ن تقوي�ض �أي
جدوى من توجه الفل�سطينيني
للم�ؤ�س�س���ات الدولية يف حال
�أقدموا على مثل هذه اخلطوة.
وزعم���ت ال�صحيف���ة �أن هذا
الإجراء يتم م���ن دون التن�سيق
مع نتنياهو ،و�أن���ه ال علم لأي
منهم���ا بطبيعة اخلط���ة التي
يعدها الآخر ،و�أنهما قاما بهذه
املبادرة مبب���ادرة ذاتية بعدما
تو�صال �إىل قناعة ب�أن مهمة وزير
اخلارجية الأمريكي جون كريي
�ستف�شل ،وك�شفت ال�صحيفة عن
�أن �أحد امل�ست�شارين هو «يوعاز
هندل» الرئي�س ال�سابق جلهاز
الإع�ل�ام احلكوم���ي يف مكتب
نتنياه���و ،و�أو�ضحت �أنه يعمل
على خطت���ه بالتعاون مع �أحد
ال�سيا�سيني الأمريكيني.
ووفق ًا ملا �أوردته معاريف،
ف����إن اخلطتني ترتك���زان على
��ض�رورة القي���ام بان�سح���اب
ملمو�س «للجي�ش الإ�رسائيلي»
م���ن ال�ضف���ة الغربي���ة ،م���ع
االحتفاظ باملناط���ق احليوية
وال�رضوري���ة «لأمن �إ�رسائيل»،
و�أن م���ا يجم���ع ب�ي�ن هاتني
اخلطتني ه���و عدم احلديث عن
حل ،ب���ل عن �إج���راء تبادر له
«�إ�رسائي���ل» لتحديد حدودها
بح�س���ب احتياجاتها ،و�أ�شارت
ال�صحيف���ة �إىل وجود اختالف
بني اخلطت�ي�ن ،يتعلق بالنظرة
مل�ستقب���ل امل�ستوطن���ات ،ففي
الوق���ت ال���ذي ال ي���رى في���ه
هندل ��ض�رورة �إخ�ل�اء �أي من
امل�ستوطن���ات يف �إطار الإجراء
الأحادي ،ف�إن اخلطة الثانية ما
زالت غام�ضة بهذا اخل�صو�ص.
ووفق��� ًا لل�صحيف���ة ف����إن
امل�ست�ش���ار الث���اين الذي يعمل
على خطة ح���ول ذات الق�ضية،
ورغ���م �أنه يرف����ض الك�شف عن
خطت���ه� ،إال �أن���ه ي�أم���ل بتنفيذ
مثل هذا الإج���راء «االن�سحاب
الأح���ادي وفق��� ًا الحتياج���ات
�إ�رسائيل ور�ؤاه���ا» ،ويقول �إنه
ويف مث���ل ه���ذه احلالة «حال
ح���دوث االن�سح���اب الأحادي»
ف����إن الفل�سطيني�ي�ن حت���ى لو
توجه���وا مل�ؤ�س�س���ات الأمم
املتحدة ف�إنهم �سيف�شلون.

عبد الرحمن نا�صر

13

ّ
التجمعات الفلسطينية في الجنوب
بيئة وطنية حاضنة للمقاومة
خالل م�س�ي�رة العودة الت���ي ن ُِظمت
يف الع���ام  ،2011زح���ف ع��ش�رات �آالف
الالجئني الفل�سطيني�ي�ن املنت�رشين يف
لبنان نحو فل�سطني املحتلة ،وقد �شارك
�أهايل التج ّمعات الفل�سطينية بني �صيدا
و�ص���ور بكثاف���ة وب�شكل �أظه���ر تعط�ش
الكب���ار وال�صغ���ار لأر����ض فل�سطني ،يف
م�شه���د ملحمي انته���ى با�ست�شهاد �ستة
�شباب على ال�سياج ال���ذي يف�صل لبنان
عن فل�سطني.
وق���د �أعاد ه���ذا امل�شه���د �إىل �أذهان
الكثريي���ن من �أبن���اء التج ّمع���ات �صور
االعتداءات ال�صهيوني���ة التي ا�ستهدفت
مئات البي���وت الفل�سطينية يف اجلنوب
ب�ش���كل ع�شوائي ،وبذريع���ة �أنها قاعدة
انطالق للفدائيني الفل�سطينيني ،خ�صو�ص ًا
يف نهاي���ة ال�ستيني���ات ،وو�ص���ل الأمر
بال�صهاين���ة �إىل تدمري خمي���م النبطية
ب�شكل كامل وتهجري �أهله يف العام .1978
ويف ع���دوان مت���وز  2006ت��ض�ررت
الع��ش�رات م���ن بي���وت التج ّمع���ات
الفل�سطيني���ة ،كم���ا �سق���ط العدي���د من
الفل�سطيني�ي�ن �شه���داء وجرح���ى بفعل
الق�صف ال�صهي���وين الذي ا�ستمر  33يوم ًا
على لبنان ،حيث اعترب العدو ال�صهيوين
�أن املخيمات والتج ّمع���ات الفل�سطينية
ج���زء م���ن البيئ���ة الوطني���ة احلا�ضنة
للمقاومة.
معظم ه���ذه التج ّمع���ات �أقيمت بعد
نكب���ة  1948ب�سب���ب احلاج���ة �إىل اليد
العامل���ة الزراعية ،خ�صو�ص ًا على امتداد
ال�ساح���ل اجلنوبي من �صي���دا �إىل �صور،
حي���ث ترتكز زراع���ة احلم�ضي���ات على
�أنواعها ،فلج�أت بع�ض العائالت اللبنانية

كع�سريان واخلليل �إىل ا�ستخدام الالجئني
الفل�سطينيني ،خ�صو�ص ًا �أ�صحاب اخلربة
الزراعية كعم���ال مياومني يف �أرا�ضيهم،
فن�ش�أت جت ّمع���ات كفربدا ،جمجيم ،العب
والعر����ش ،القا�سمي���ة ،البي�ساري���ة� ،أبو
الأ�سود ،الربغلية ،جل البحر ..وغريها.
وتعاين هذه التجمعات من م�شكالت
مزمن���ة بحاجة �إىل معاجل���ات �رسيعة،
فالأون���روا ال تق���دم خدم���ات لأي جتمع
كونه���ا ال تعتربه���ا خميم���ات بح�سب
موا�صفات الت�أ�سي�س ،لذلك ف�إن امل�س�ؤولية
تقع بالدرجة الأوىل على عاتق الأونروا،
مم���ا يتطلب خط���وات عملي���ة تبد�أ يف
تبني املرجعيات ال�سيا�سية الفل�سطينية
واللبنانية خلطة عمل �رسيعة والنهو�ض
بالأو�ضاع الإن�ساني���ة للفل�سطينيني من
خالل تثبيت عيادات ال�صحة ،ورفع �أيام
الدوام �إىل ثالثة �أي���ام �أ�سبوعي ًا ،والعمل
على ت�أمني دائم للأدوية ،خ�صو�ص ًا �أدوية
الأمرا����ض املزمن���ة ،وترمي���م املدر�سة،
و�إيجاد حل مل�شكل���ة النفايات و�إ�صالح
املجارير ،بالإ�ضافة �إىل معاجلة م�شكلة
تل���وث املي���اه وا�صالح �شبكت���ي املياة
وال�رصف ال�صح���ي ،وتطوير دور اللجنة
ال�شعبي���ة والعم���ل امل�ش�ت�رك يف �سبيل
تطوير اخلدم���ات وحل م�شكالت التحتية
بالتعاون مع البلديات ا�ضافة اىل حت�سني
تقدمي���ات منظمة التحري���ر الفل�سطينية
بالن�سبة ال�رس ال�شه���داء وحاالت الع�رس
ال�شديد.
بالن�سب���ة للأو�ض���اع ال�صحية ،ف�إن
�أه���ايل تل���ك التج ّمع���ات يعان���ون من
ارتفاع ح���اد يف بع�ض الأمرا�ض املزمنة
كال�سك���ري وال�ضغ���ط ،بالإ�ضاف���ة اىل

�أمرا����ض احل�سا�سية ب�سب���ب طبيعة بناء
البي���وت ،حيث ما زالت العديد منها ذات
�أ�سق���ف معدنية وال تتمتع ب�أدنى معايري
ال�سالمة ،من جهة �أخرى وب�سبب القوانني
اللبنانية ال ي�ستطيع الفل�سطيني املعاينة
يف امل�ست�شفي���ات اللبناني���ة البعي���دة
ن�سبي ًا ع���ن التج ّمع���ات� ،أم���ا الأونروا
وجمعية الهالل الأحم���ر الفل�سطيني فال
يقدم���ون خدمات �صحي���ة تذكر يف هذه
التج ّمعات ،وتبع ًا للظروف التي عا�شتها
وكال���ة الأون���روا و�أهمها العج���ز الدائم
يف ميزانيته���ا ،وال���ذي ينعك����س ب�شكل
مبا�رش عل���ى اخلدمات الطبي���ة ،يتعذّر
�إقامة �أي عيادات �إ�ضافية هناك ،وي�ضطر
الفل�سطيني���ون يف ح���االت الطوارئ �إىل
االنتقال ع��ش�رات الكيلومرتات للح�صول
عل���ى خدمات �صحية غ�ي�ر جمانية يف
م�ست�شفيات �صيدا و�صور.
ويف ما يخ����ص التعليم ،ف�إن مدار�س
الأونروا و�أمام نق����ص التجهيزات الفنية
ونق����ص الكادر التعليم���ي ،وعدم القدرة
على ا�ستيعاب الع���دد املتزايد للطالب،
ف����إن العملية التعليمية �أ�صبحت برمتها
�أداة �ضغط على الطالب ،و�أدت يف الغالب
�إىل والدة ظواه���ر كالر�س���وب املتك���رر
والت��س�رب املدر�سي ،ي�ضاف �إىل ذلك ُبعد
املدار�س عن �أماكن �سكن الطالب ،وتكلفة
املوا�صالت الت���ي ترهق موازن���ة الأهل
املتوا�ضعة ،حيث ت�ص���ل التكلفة �أحيان ًا
�إىل �أكرث من مئة دوالر.
يعم���ل معظ���م الفل�سطيني�ي�ن يف
التج ّمعات بالزراعة مبع���دل �أجر يومي
ال يتج���اوز الع��ش�رة دوالرات ،خ�صو�ص ًا
يف موا�سم قط���اف احلم�ضي���ات واملوز
والزيت���ون ،كما يعم���ل بع�ض النا�س يف
احلطب ،بالإ�ضافة �إىل احلدادة والنجارة
والتجارة.
وميكن الق���ول �إن املخاط���ر الكبرية
الناجم���ة ع���ن تفاق���م وارتف���اع ن�سبة
البطالة بني �صفوف ال�شباب الفل�سطيني
يف لبن���ان عموم��� ًا ،ويف التج ّمع���ات
الفل�سطينية خ�صو�ص��� ًا ،تعترب من �أخطر
امل�شكالت الت���ي يواجهها املجتمع ،نظراً
مل���ا لها من �آث���ار �سلبي���ة خطرية على
كاف���ة امل�ستوي���ات ،مع م���ا توفره من
�أر�ضية خ�صبة لنمو امل�شكالت والظواهر
ال�سلبية ،كما ت�ؤدي �إىل ارتفاع قيا�سي يف
معدالت الهجرة ،مما ي�ستدعي وقفة جادة
وم�س�ؤول���ة من جميع املعنيني ليتداركوا
هذه الأزمة ويعملوا على معاجلة الواقع
املزري والظ���روف ال�صعبة التي يعي�شها
الفل�سطيني���ون يف ه���ذه التج ّمعات ،من
خالل منحهم �أب�س���ط حقوق الإن�سان مبا
يع���زز من �صموده���م ون�ضالهم من �أجل
العودة.

�سامر ال�سيالوي
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مصر ..استقالة الببالوي تفاجئ واشنطن والسعودية
ثم���ة حقيقة واح���دة ،تتك�شف عنها
التط���ورات امل�رصية ،و�آخره���ا ا�ستقالة
حكومة حازم البب�ل�اوي ،وهي �أن هناك
تركة ثقيلة �أمام احلك���م الذي �ستنتجه
الثورة امل�رصية التي مل ت�ستقر بعد.
وم�رص ب����أي حال ،مثقل���ة بهمومها
الداخلي���ة االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة
والإمنائي���ة املتوارث���ة منذ �أي���ام �أنور
ال�سادات ،ال���ذي �أطلق «القطط ال�سمان»
الذي عاثت نهب ًا وف�س���اداً و�رسقات غري

حمدودة للدول���ة ولقطاعها العام الذي
�أ�س�سه جمال عبد النا�رص ،وانت�شل م�رص
من اجلوع والفقر واملر�ض.
وه���ي �أي�ض��� ًا مثقل���ة بهمومه���ا
اخلارجي���ة ،من مداه���ا و�أفقها القومي
ال���ذي كانت قو����س قزح���ه يف الفرتة
النا�رصي���ة ،لتتح���ول �إىل ج���رم عادي
غري م�ضي���ئ بعدها ،فتخلت عن ق�ضايا
الع���رب وق�ضيته���ا الأ�سا�سية فل�سطني،
ال بل �إنها �ص���ارت متواطئة عليها ،منذ

زي���ارة ال�سادات للقد����س املحتلة عام
 ،1977حتى عهد «الإخ���وان» ور�سالة
مر�سي ال�شهرية ل�صديقه العزيز �شيمون
برييز.
وهي �أي�ض ًا مهددة يف جمالها احليوي
عل���ى امت���داد جم���رى نهر الني���ل ،حيث
ال�س���ودان �صار �سوادني�ي�ن ،وما زال حتت
مب�ضغ الغرب الأمريكي ،و�أثيوبيا تقيم �سد
نه�ضتها الذي بد�أ يف عهد «الإخوان» دون
�أن يحركوا �ساكن ًا.

يف كل املرحلة املا�ضية بدءاً من العام
 ،1971رتب���ت على م�رص التزامات جمانية
جتاه الأمريكي و«الإ�رسائيلي» ،يف مقابل
م�ساعدات وقرو�ض حتت �شعارات متعددة
ومتنوعة بذريع���ة التنمي���ة ،التي كانت
ت�صب يف ح�سابات «القطط ال�سمان».
�أما عربي ًا ،فقد حتولت الدولة العريقة،
والأكرب والأقدر �إىل دولة موزعة الوالء بني
�أنظمة متخلفة ،رجعي���ة ،و�إن كانت متلك
ث���روات هائلة ،وكل ذلك م���ن �أجل بع�ض
امل�ساع���دات الت���ي ال ت�سم���ن وال تغني،
ولكنه���ا يف احل�صيلة النهائية ي�صب ق�سم
كبري منها يف «قجج» هذه «القطط».
الآن ،م���ع التط���ورات املت�صاعدة التي
تعي�شها �أر�ض الكنانة منذ � 3سنوات ونيف،
ما يزال �أخ�ص���ام �أو �أعداء م�رص يرتب�صون

جهود عربية وغربية
حثيثة إلبقاء مصر رهينة
اإلغراءات الذهبية أو
المالية المشروطة
الرئي�س امل�صري بالوكالة امل�ست�شار عديل من�صور م�ستقب ًال رئي�س الوزراء املك ّلف �إبراهيم حملب يف الق�صر الرئا�سي بالقاهرة

به���ا الدوائ���ر ،ويعمل���ون ب���كل جهدهم
و�أ�ساليبهم ،لبق���اء م�رص رهينة لهم �سواء
بالإغراءات الذهبية �أو املالية امل�رشوطة،
كم���ا كان حال قطر بعد ثورة  25يناير� ،أو
كما هو حال ال�سعودي���ة مدعومة �أمريكي ًا
و«�إ�رسائيلي��� ًا» ،بع���د انتفا�ضة  30يونيو
لتبقى �ضمن قافل���ة اجلمال العربية التي
يقودها عرب �صحراء الكاز.
تابعوا املواقف الأمريكية بعد ا�ستقالة
البب�ل�اوي ،حي���ث ر�أت اخلارجية يف هذه
اال�ستقالة «خط���وة غري متوقعة» ،م�ؤكدة
�أنها «تراقب الأو�ض���اع عن كثب وحتاول
االت�صال مع م�س�ؤولني م�رصيني للح�صول
على معلومات» ،م�ضيفة« :يبقى تركيزنا
على ال�ضغط وت�شجي���ع م�رص على اتخاذ
خط���وات �إىل الأم���ام ت����ؤدي �إىل عملي���ة
انتقالية �شاملة».
ب�أي حال ،فم�رص رغ���م الرتكة الثقيلة
املوروث���ة ،توا�صل انتفا�ضتها ،وكل العرب
ينتظرون« ،احلتمي���ة التاريخية» ب�أنه ال
ب���د ،مهما طال الأمل ،م���ن تغيري يف م�رص
نحو الأف�ض���ل ،فم�رص وحدها القادرة على
اجلمع وال�ضم ،وخلق الغد العربي الأف�ضل.
يذكر �أخرياً� ،أنه بعد ا�ستقالة الببالوي
كُلف وزير الإ�سكان �إبراهيم حملب بت�شكيل
احلكومة اجلدي���دة التي �ستتاب���ع تنفيذ
خارطة طريق انتفا�ضة  30يونيو ،بانتخاب
رئي����س جديد مل��ص�ر ،حيث يبق���ى �أبرز
املر�شحني امل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي.

�أحمد الطب�ش

(�أ.ف.ب).

تحديات كبيرة تنتظر العراق ..أمنيًا وسياسيًا
بهاء النابل�سي  -بغداد
ي�ستع���د العراق خلو����ض االنتخابات
العام���ة يف ني�س���ان املقب���ل ،يف ظ���ل
ا�ستحقاقات كبرية تنتظره يف ر�سم معامل
العراق اجلديد ،و�سط حديث مت�صاعد عن
توجه ل���دى الأطي���اف ال�سيا�سية لو�ضع
ت�صور تقدمه هذه املكونات ،ليكون عنوان
املرحلة املقبلة ك�أ�سا�س النطالق العملية
ال�سيا�سية على �أ�س�س متينة ،حيث ي�شكل
الربمل���ان القادم حج���ر الرحى حلكومة
العراق املوعودة.
ويف ظ���ل خم���اوف م���ن ت�أجي���ل
االنتخابات الت�رشيعية ت�سعى املكونات
الأ�سا�سي���ة يف هذه العملي���ة �إىل تقدمي
حلول لتوافق احلد الأدنى ،حيث التباعد
يف ال���ر�ؤى واملنهجي���ة �سي���د املوق���ف
حالي��� ًا� ،إذ ال يوجد ما يوح���ي ب�أن هذه
املكونات ب�ص���دد �صياغة عقد اجتماعي
و�سيا�س���ي ُيخ���رج ال�شع���ب العراقي من

الأزمات الت���ي تفتك به ،لي����س �أخطرها
الي���وم «الإرهاب» ،وال �ش���ك �أن ال�شعب
العراقي ورغم الإمكاني���ات الذاتية التي
ميلكه���ا ،لكنها ال ت�شكل حاف���زاً للنجاح
ب�سبب الف�ساد ال�سيا�سي الذي تعاين منه
الدولة �إذا مل تتخل�ص من موروثات العهد
البعث���ي البائد ،والتي ال ي���زال منهجها
الإداري مهيمن��� ًا يف مفا�ص���ل عديدة ،مما
�سبب البطال���ة املقنع���ة والبريوقراطية
القاتل���ة وعدم توزيع ال�ث�روات والأموال
بطريقة عادلة ،واملح�سوبيات يف الإدارة
وما �سواها ،ما انعك�س حاالت اجتماعية
وو�ضع ًا معي�شي ًا �سيئ ًا مل�سنا الكثري منه
يف لقاءاتن���ا وجوالتن���ا ،حي���ث يالحظ
انع���دام امل�شاريع النه�ضوي���ة رغم توافر
الأم���وال بعد �سنني عج���اف من احل�صار
والفق���ر ،ولع���ل اخلم�سة مالي�ي�ن بطاقة
الكرتونية التي �سلمتها املفو�ضية العليا
لالنتخاب���ات للناخب�ي�ن حت���ى الآن من
�أ�صل �أك�ث�ر من �سبعة ع�رش مليون ناخب،

خ�ي�ر دليل عل���ى توق ال�شع���ب العراقي
لإنتاج �صيغة �سيا�سية متوازنة و�إي�صال
�صوت���ه بق���وة �إىل الن���دوة الربملاني���ة،
ومن���ه �إىل الق���رار ال�سيا�س���ي ،وبح�سب
م�صادر عراقي���ة مواكبة لتطورات الو�ضع
ال�سيا�س���ي ،فثم���ة كت���ل �سيا�سية كربى
لها ثق���ل �سيا�سي ملحوظ ،عل���ى ر�أ�سها
كتلة «دولة القان���ون» بزعامة املالكي،
ال���ذي يبذل جهوداً كب�ي�رة لإنهاء احلالة
«الداع�شي���ة» امل�ستفحل���ة يف الغ���رب،
حي���ث يتابع الو�ضع بدق���ة و�ضمن ر�ؤية
ي�ؤكد �أنها �صائب���ة ال�ستئ�صال ما �سميت
«دول���ة الإ�س�ل�ام يف الع���راق وال�شام»
التابعة لتنظيم «القاعدة» رغم ال�ضغوط
الداخلية عليه ،وال يختلف اثنان على �أن
املالكي يحظى بت�أييد م�ضطرد بعد �إر�سال
اجلي����ش خلو�ض احلرب عل���ى «داع�ش»
ومتكن من ا�ستمال���ة العديد من الع�شائر
التي انخرط بع�ضه���ا �إىل جانب اجلي�ش
يف القتال �أو حتييد بع�ضها ،وبا�ستطاعة

املراق���ب �أي�ض ًا �أن يلحظ توجه ًا لدى كتل
مهم���ة للدخول �ضمن حتالف���ات جديدة،
رغم حدة املواقف ،واله���دف �إنتاج واقع
�سيا�سي ي�ؤم���ن ا�ستقراراً وتوازن ًا �سيا�سي ًا
وطائفي��� ًا طال انتظ���اره ،ويف خ�ضم هذا
احل���راك فوج���ئ العراقيون بح���ل ال�سيد
مقتدى ال�صدر كتلته الربملانية واعتزاله
احلياة ال�سيا�سي���ة ،وبر�أي املراقبني ،ف�إن
حركة ال�ص���در مل ترتك ت�أث�ي�راً �سيا�سي ًا
مبا��ش�راً بالواق���ع الع���ام ،ومل ت�ش���كل
تداعيات خطرية على العملية ال�سيا�سية،
بل �إن حركته ا�ستهدفت التيار ال�صدري من
الداخل الذي عانى من ت�صدعات خلخلت
البيت ال�صدري ب�ش���كل كبري ،وبناء عليه
فهو ب�صدد �إع���ادة الرتميم �أو �إن�شاء بناء
جدي���د ،ويف كلتا احلالت�ي�ن ،ف�إن مهمته
لي�ست ي�سرية.
ب�أي ح���ال ،الر�ؤية م���ن داخل العراق
لي�ست كالر�ؤية من اخلارج ،وهي بالت�أكيد
تختل���ف ب�ش���كل جل���ي ،فهن���اك الو�ضع

الكردي يف ال�شم���ال وم�شكلته مع املركز
�أي العا�صم���ة الإداري���ة بغ���داد ،وهناك
احلالة ال�ش���اذة يف الفلوج���ة والرمادي
ونين���وى وبعقوبة و�ص�ل�اح الدين ،ويف
املقلب الآخر ،هناك جهد وم�سعى من �أجل
قي���ام حتالف �شيعي كب�ي�ر دونه عقبات
وح�سابات �سيا�سية ومناطقية وم�صلحية
حتول دون قيام هك���ذا حتالف يف املدى
املنظور ،وبالتايل هناك ترجيح ال�ستمرار
احلالة االنق�سامية التناف�سية مع �أف�ضلية
لتحالف املالكي ،الذي يتمتع بت�أثري كبري
ي�ؤهله ليكون العب ًا فاع ًال على ال�ساحتني
املحلية والإقليم���ة ،وبا�ستطاعة املالكي
�أن يكون حموراً رابح ًا يف معركة الإرهاب،
يف ظ���ل �ش���د احلبال الدويل ب�ي�ن طهران
ومو�سكو من جه���ة ،ووا�شنطن وحلفائها
من جهة �أخرى ،م���ع ت�أكيد عراقي وا�ضح
ب�أن املالكي هو املر�ش���ح الأجنح لقيادة
ال�سفينة العراقية ،لكن���ه يف �إزاء الو�ضع
امل�أزوم ،كمن يقود �سفينة يف ال�صحراء.
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أوكرانيا ..استنساخ «البرتقالية»
ل���ن تنتهي العا�صف���ة التي هبت على
�أوكرانيا ،وتل���ك التي هبت من داخلها يف
وقت قري���ب ،رغم املظاه���ر الدولية التي
تعك����س �صورة ت�ش���ي �شك ًال ب����أن تواري
الرئي����س فكتور يانوكوفيت����ش وعزله من
الربملان ،الذي عني رئي�س���ه لإدارة البالد
�إىل حني انتخاب رئي�س جديد ،ب�أن االزمة
يف خواتيمها.
�إن حقيق���ة ما ج���رى يف �أوكرانيا غري
موج���ود يف امل�شهد ال�سيا�س���ي الظاهري،
با�ستثناء �سقوط ع�رشات القتلى ،ك�رضورة
طبيعية ملحركي الأو�ض���اع حتت م�سمى
«ثورة» ،ك���ي تتدح���رج املطالب بهدف
تغيري النظ���ام �أو الإتي���ان بنظام يحاكي
م�صالح القوى التحريكية العاملية .
لي�س من الطبيع���ي �أن يكون االنتماء
�إىل االحتاد الأوروبي ،ورف�ض ذلك �سبب ًا ملا
حدث ،واندفاع الب�ل�اد �إىل حافة الهاوية،
و�أن يحول الذين يطمح���ون �إىل االن�ضمام
لـ«جنة �أوروبا» بالدهم �إىل جهنم تت�أجج
نارها ل�سنوات.
لقد ج���رى ا�ستخدام فئ���ات �أوكرانية
ب�شع���ارات حتاك���ي �أحالم ال�شب���اب ب�أن
االنتم���اء �إىل �أوروب���ا �سينت�ش���ل �أوكرانيا
من الأزمة االقت�صادي���ة التي تغرق فيها،
وهي البلد التي يقرتب ع���دد �سكانها من
اخلم�س�ي�ن ملي���ون ن�سمة ،بينم���ا �أوروبا

نف�سها غارقة يف �أزمات اقت�صادية ومالية،
وبع�ض ال���دول املتما�سك���ة اقت�صادي ًا مل
تع���د قادرة على م�ساع���دة بقية الأع�ضاء
يف االحت���اد ،وبالتايل ف����إن �أوروبا لي�س
مق�صدها م�ساع���دة �أوكراني���ا ،بل الهدف
حتويلها �إىل �سوق لت�رصيف ب�ضائعها.

�إذاً امل�س�أل���ة �سيا�سي���ة بامتي���از ،كما
�أعلن���ت مو�سك���و التي جه���دت حلل منذ
اللح�ض���ات الأوىل ب�إدراكها �أن رو�سيا هي
اله���دف املركزي ،و�أوكراني���ا لي�ست �سوى
موق���ع انتق���ايل �إذا جنحت اخلط���ة ،التي
كانت قد جنحت قب���ل ع�رش �سنوات لفرتة

ق�صرية حني �أ�شعل الغرب بزعامة الواليات
املتحدة ��ش�رارة م���ا �سمي���ت «الثورات
امللون���ة» ،وم���ن �أوكراني���ا �أو ًال حيث مت
اخرتاق منظمات املجتمع املدين.
�إن الوالي���ات املتح���دة الت���ي م ّولت
ونظمت الث���ورة الربتقالي���ة العام ،2004

روسيا لن تسمح باللعب
في حدائقها الخلفية
وال بصحن دارها

(�أ.ف.ب).

الفو�ضى يف �أوكرانيا� ..إىل التق�سيم �أو حرب مذهبية؟

«إسرائيل» عقبة «الحل النهائي» للملف النووي اإليراني
مل يك���ن م�س���ار اجلول���ة الأوىل من
املفاو�ضات ال�شاملة يف فيينا الأ�سبوع
املا�ض���ي حول امللف الن���ووي الإيراين
�أف�ضل من م�سار م�ؤمتر «جنيف  »2حول
الأزمة ال�سورية ،فق���د اقت�رصت النتائج
على �إع�ل�ان �أجندة مباحث���ات للأ�شهر
ال�ست���ة التالية ،وحتدي���د موعد جلولة
جدي���دة يف �آذار ،م���ع احتم���ال جتديد
الف�ت�رة االنتقالية �ستة �أ�شه���ر �إ�ضافية،
وكان وا�ضح ًا �أن املفاو�ض الغربي حاول
و�ض���ع عراقي���ل قد حت���ول دون تو�صل
الأطراف �إىل االتف���اق النهائي املن�شود
يف موع���ده املحدد ،وذل���ك ب�ضغط من
جان���ب وا�شنطن من داخل امل�ؤمتر ،ومن
اللوبي ال�صهيوين وحكومة «�إ�رسائيل»
من خارجه.
فقد تبنّ���ى ممث���ل الإدارة الأمريكية
موقف رئي�س حكومة الكيان ال�صهيوين،
بنيامني نتنياهو ،وحاول �إدراج م�س�ألة
ال�صواري���خ البالي�ستي���ة الإيرانية على
ج���دول املفاو�ضات ،بحج���ة �أنها جزء
ال يتج���ز�أ من «خطط �إي���ران ال�ستخدام
برناجمها النووي للأغرا�ض الع�سكرية»،
فرك���زت وا�شنط���ن على انت���زاع تنازل
يتعلق بع���دم تطوي���ر ال�صواريخ التي

تعيد الكرة بعد ع��ش�ر �سنوات ،رغم ف�شل
�شعارات «ثورتها» ال�سابقة وعدم حتقيق
�أي مل���ف حتمل���ت م�س�ؤوليت���ه� ،إذ تعمق
الف�ساد �أك�ث�ر ،وترنح االقت�صاد يف العمق،
وازدادت البطال���ة حي���ث و�صل���ت ن�سبة
ال�س���كان م���ا حتت خط الفق���ر �إىل  37يف
املئة ،ف�ض ًال عن االنكما�ش الدميقراطي مع
�إفال����س فكري غري م�سبوق يف �إدارة �ش�ؤون
الدولة ،م���ا �أدى �إىل انهيار الثقة ال�شعبية
يف «زعامات الثورة الربتقالية» واندحار
غالبيتهم يف انتخابات العام  ،2010حتى
قيل يومها من باب ال�سخرية� ،إن الواليات
املتح���دة وحدها دون بقي���ة دول العامل

يتع���دى مداه���ا  500كلم ،ولك���ن وزير
اخلارجي���ة الإيراين ،حممد جواد ظريف،
رف����ض التباحث حول �أي بند يخرج عن
ن�ص التفاهم الذي اتفق عليه يف ت�رشين
الثاين املا�ضي.
�صحي���ح �أن الكونغر����س ق���د �أف�شل
م�ؤخراً م�رشوع ق���رار كان هدفه توريط
�إدارة ب���اراك �أوبام���ا يف ح���رب فورية
مع �إي���ران بذرائع واهية ق���د تختلقها
اال�ستخب���ارات «الإ�رسائيلي���ة» ،وتتهم
طهران بعدم االلت���زام باالتفاق النووي،
ولكن منظم���ة �أيباك مل تتخ��� َّل نهائي ًا
عن م�رشوع الق���رار و�ستطرحه يف �أقرب
منا�سبة لتمريره بال�ضغط واالبتزاز.
رغم �صعوبة التفاو����ض والعراقيل
امل�ستجدة� ،أبدى وزير اخلارجية الإيراين
تفا�ؤله بالتو�صل �إىل نتائج �إيجابية يف
الأ�شهر التالية ،وقال�« ،إن ما نراه داخل
غرف املفاو�ضات ال نراه خارجها»� ،آم ًال
ب����أن ي�ستمر ال��ش�ركاء يف املفاو�ضات
بالأ�سل���وب نف�س���ه» ،مع ت�أكي���ده ب�أن
هناك «و�سائل �إع�ل�ام �صهيونية ت�ضخ
�أخب���اراً غ�ي�ر �صحيحة للت�أث�ي�ر ب�سري
املفاو�ض���ات» ،ويف احلقيقة ،مل يكتفِ
ال�صهاين���ة بالت�شوي����ش الإعالمي ،بل

مار�سوا �ضغوط��� ًا �سيا�سية ودبلوما�سية
وا�ستخباراتية لإنهاء جولة املباحثات
قب���ل اكتمالها ،وذلك عل���ى وقع �أحداث
�أوكرانيا التي ال يخفى دور املو�ساد يف
حتريكها.
رغم موافقة القيادة الإيرانية العليا
على التفاو����ض ،فقد عك�ست ت�رصيحات
مر�ش���د اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة ،علي
خامنئ���ي ،ع�شي���ة لقاء فيين���ا ،انعدام
الثق���ة باملفاو����ض الغرب���ي� ،إذ اعترب
�أن املفاو�ض���ات التي جت���ري بني �إيران
وجمموع���ة « ،1+5لن ت�ؤدي �إىل نتيجة،
وه���ي جمرد ذريع���ة ملوا�صلة وا�شنطن
عداءه���ا لطه���ران» ،كم���ا دع���ا الذين
يحاولون تلميع �صورة �أمريكا �إىل الكف
عن حماوالتهم «لأنها غري جمدية».
ويف ال�سياق نف�سه ،جاءت حتذيرات
القائ���د الع���ام لقوات احلر����س الثوري
الإ�سالمي ،اللواء حمم���د علي جعفري،
ب�رضورة احلفاظ على «اخلطوط احلمر»
يف املفاو�ضات النووية يف فيينا ،ومت ّثل
هذه التحذي���رات ر ّداً عل���ى املحاوالت
الغربي���ة لك�س���ب الوق���ت� ،أو الر�ضوخ
ملطال���ب الكي���ان ال�صهي���وين بتدمري
الربنامج النووي برمته ،حتى و�إن ت�أكد

جلميع املعنيني �أن �أغرا�ضه �سلمية.
�إن القي���ادة الإيراني���ة �إذ ال تعار�ض
توجه احلكوم���ة �إىل التفاو����ض ،تبقى
متيقظ���ة وحذرة جت���اه نواي���ا الغرب
العدوانية ،ف�صن���اع القرار الفاعلون يف
�إيران يحر�صون على �أن ال يقعوا فري�سة
الأوهام ملج���رد �أن حكوم���ات االحتاد
الأوروب���ي ت�سع���ى لإع���ادة عالقاته���ا
الدبلوما�سي���ة مع طه���ران ،ويدركون �أن
امل�ساعي تنطلق من حاجة الغرب لهذه
العالقات �أكرث من حاجة �إيران �إليها.
ففي ع�شية املفاو�ض���ات ،ومن باب
ع���دم الثق���ة املطلق���ة باملفاو�ض���ات،
حر�ص اخلامنئي عل���ى �أن يبلغ ر�ؤ�ساء
ال�سلط���ات الث�ل�اث ،ورئي����س جمم���ع
ت�شخي�ص م�صلحة النظ���ام ،ال�سيا�سات
العامة لالقت�صاد املقاوم الذي تنتهجه
�إيران بح�سب الد�ستور ،م ؤ�كّداً �أن «اتّباع
النموذج العلم���ي والوطني املنبثق من
الثقاف���ة الثورية والإ�سالمي���ة� ،سيكون
ً
عام�ل�ا يف ف�ش���ل الع���دو وتراجعه يف
احل���رب االقت�صادي���ة املفرو�ض���ة �ضد
ال�شعب الإيراين».

عدنان حممد العربي

لن ت�شهد واح���دة من الثورات امللونة� ،أما
ال�سبب فهو عدم وجود �سفارة �أمريكية يف
الواليات املتحدة.
هناك عامل ال ي�سته���ان به لعب دوراً
بالغ ال�سوء يف التح���ركات التي �شهدتها
�أوكراني���ا يف الأ�سابي���ع املا�ضي���ة ،وهو
احلرك���ة ال�صهيونية التي لها يد طوىل يف
املناط���ق الغربية من �أوكراني���ا ،ال �سيما
يف مدينة «لف���وف» ،حيث الت�أثري الكبري
لليهود ،والذي���ن ي�ستمدون قوة من بولندا
احلدودي���ة ،ولذلك دعا كب�ي�ر احلاخامات
اليهود �إىل مغ���ادرة كييف والتجمع هناك
(يف الغ���رب) بالتزامن م���ع ارتفاع لهجة
احلديث ع���ن احتمال ان�شق���اق مناطقي،
�سيما �أن املناط���ق ال�رشقية توايل مو�سكو
تاريخي ًا ،وقد تزام���ن ذلك مع ت�رصيحات
�أمريكي���ة فحواها �أن انق�سام �أوكرانيا لي�س
يف م�صلحة رو�سيا وال �أوروبا وال الواليات
املتحدة ،وه���ذه الت�رصيحات مناق�ضة ملا
تقوم به وا�شنطن يف اخلفاء الأوكراين.
�إن الع���امل ينتظر ما �سيكون عليه الرد
الرو�س���ي ،فرو�سيا منذ الع���ام  2008بد�أت
خطواتها الثابت���ة يف العودة �إىل امل�رسح
الدويل ،وهي �سحق���ت ب�ساعات ما حاول
الأمريكيون فر�ض���ه يف جورجيا ،وبالتايل
ف�إنه���ا �إذا مل ت�سم���ح باللع���ب يف �إحدى
حدائقه���ا اخللفي���ة ،فلن ت�سم���ح ب�إثارة
�أع�صابها باحتالل �صح���ن دارها حتت �أي
م�سمى.
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بيروت لم تعد لذوي الدخل المحدود
�أظه���رت الدرا�س���ات الأخ�ي�رة �أن
�أ�سع���ار ال�شقق يف ب�ي�روت ارتفعت
�إىل م�ستوي���ات مل تبلغه���ا �سابق��� ًا،
بحيث �أ�صبح معدل �سعر ال�شقة التي
م�ساحتها  252مرتاً مربع ًا مليون ًا و91
�ألف دوالر �أمريكي ،بذلك ،يكون معدل
م�ساحة ال�شقة انخف�ض نحو  58مرتاً
�أي  18يف املئة خالل � 4سنوات.
وبح�س���ب درا�سة حديث���ة قامت
بها �رشك���ة «رامك���و» لال�ست�شارات
العقاري���ة ،ف�إن مع���دل املرت املبني
ال�سكني يف بريوت يبلغ  4331دوالراً
�أمريكي��� ًا ،وبالتايل ارتفع هذا املعدل
ل�سعر ال�شق���ة يف بريوت �إىل م�ستوى
مل تبلغه من قبل �أ�سعار ال�شقق على
رغم اجلم���ود احلا�ص���ل يف ال�سوق،
وتدين حج���م املبيعات خالل الأ�شهر
الأخرية ،وال �شك �أن على الراغبني يف
ال�سكن يف بريوت �أن يزدادوا ثراء حتى
يتمكنوا من التملك يف العا�صمة ،فقد
تفاقم يف ال�سنوات الأخرية املدخول
املطلوب ل�رشاء �شقة.
يف الواق���ع� ،أ�صبح متلك �شقة يف
بريوت طموح ًا بعيد املنال بالن�سبة
�إىل ذوي الدخل املح���دود ،وبالتايل
ال�س���واد الأعظم من اللبنانيني ،هناك
عائالت بريوتية كثرية ال متلك م�سكن ًا
خا�ص��� ًا بها م�ستفيدة من �إقامتها يف
�شقق ا�ست�أجرتها قبل ردح من الزمن،
و�أ�صبحت اليوم �إيجاراتها زهيدة جداً
ال تتج���اوز ب�ضع مئ���ات الألوف من
اللريات اللبناني���ة �سنوي ًا ،خ�صو�ص ًا
�أنها ال ت���زال تخ�ضع لقانون الإيجار
القدمي ال���ذي مينع املال���ك من رفع
الإيجار على هواه وحتديده بالعملة
ال�صعبة ،غري �أن �أعداد ه�ؤالء تتناق�ص
يوم ًا بعد يوم يف ظل �إفادة املالك من
قانون الإيجار اجلدي���د ،الذي ي�سمح
له بالطلب م���ن امل�ست�أجرين �إخالء
امل�سكن يف حال �أراد �إ�سكان �أحد �أفراد
عائلته فيه� ،أو ه���دم املبنى و�إن�شاء
بدي���ل منه ،مقابل دفع تعوي�ض مايل
يحدد القانون قيمته.
�أم���ا بالن�سب���ة �إىل ال�شباب ،فقد
حاولت امل�ؤ�س�س���ة العامة للإ�سكان
�إيجاد حل ي�ساعدهم على متلك �شقة،
لكن ب�ي�روت ال ميك���ن �أن تكون يف
احل�سبان ب�سبب غالء �أ�سعار ال�شقق،
بينما حت���دد امل�ؤ�س�سة �سقف القر�ض
بـ� 180أل���ف دوالر ،فمن ال�صعب جداً
�إيجاد �شقة بهذا ال�سعر يف العا�صمة.
هن���اك م���ن ي�س�أل :مل���اذا التدين
يف ن�س���ب القرو����ض املمنوحة من
امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان ،وم�رصف
الإ�س���كان؟ وماذا عن قيم���ة الفوائد
الت���ي يدفعه���ا املقرت����ض لكلت���ا
امل�ؤ�س�ست�ي�ن؟ فعلى �سبي���ل املثال
ت�صل قيم���ة الفوائد الإجمالية ،التي

يدفعها املقرت����ض للم�ؤ�س�سة العامة
لقر�ض بقيمة  100مليون لرية وملدة
� 30سن���ة� ،إىل  71مليون لرية� ،أي 71
يف املئ���ة من قيم���ة القر�ض ،وهذه
الكلف���ة تعترب عالية ل���ذوي الدخل
املحدود والأجور املتدنية ،والو�ضع
نف�سه ينطب���ق على م�رصف الإ�سكان
وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية الأخرى.
�أما عن القيمة (�أي الدفعة الأوىل)
التي يفرت�ض دفعها من قبل املقرت�ض
للح�صول على قر�ض الإ�سكان ،فهناك
من ي���رى �أن ��ش�روط االقرتا�ض جد
ثقيلة عل���ى ذوي الأجور واملداخيل
املتدنية ،فاالقرتا����ض ملدة � 20سنة
للح�صول على �شقة �سكنية متو�سطة
تبل���غ م�ساحتها  130م�ت�راً وقيمتها
� 150ألف دوالر يفر�ض على املقرت�ض
�أن ي�ؤم���ن � 30أل���ف دوالر من قيمتها
يف حالة م�رصف الإ�سكان و�أن ي�صل
راتبه ال�شهري �إىل  3.949ماليني لرية،
و�إذا كانت م�ساح���ة ال�شقة  115مرتاً
ف�إن راتب املقرت�ض ال�شهري يجب �أن
ي�ص���ل �إىل  3.161ماليني لرية وعليه
�أن يدفع مبلغ ًا ي�ساوي � 24ألف دوالر
من قيمة امل�سكن.
وبالت���ايل ،يعت�ب�ر املنتق���دون
�أن���ه على عك����س ما يت���م الرتويج
له من قب���ل امل�ؤ�س�سة ،ف����إن الكثري
م���ن املواطن�ي�ن مب�ست���وى �أجور ال
ي�سمح لهم باالقرتا����ض ،ال �سيما �أن

�أ�سع���ار ال�شقق والعقارات يف ارتفاع
م�ستمر ،ويرون �أن امل�شكلة الأ�سا�سية
الت���ي تفاقم م�شكل���ة ال�سكن تتمثل
بالطبع بت���دين م�ستوى �أجور �أكرثية
اللبناني�ي�ن ،فقبل الزي���ادة الأخرية
على احلد الأدنى للأجور كان  60يف

ممكنة ،ومن امل�ؤكد �أن م�شكلة ال�سكن
�ستتفاقم م���ع ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار
الأرا�ضي وال�شقق ،وهذا االجتاه يبدو
حتمي ًا ويعت�ب�ر كت�صحيح للأ�سعار
الت���ي كان���ت جامدة يف ف�ت�رة من
الفرتات.

¾  28.5في المئة من األسر
اللبنانية تحت خط الفقر
¾ المعدل الوسطي لألجور  663دوالرًا

املئة من الأ��س�ر اللبنانية يتقا�ضى
�أقل م���ن  800دوالر �شهري ًا ،والطبقة
الدنيا �شكلت  62يف املئة من جمموع
اللبنانيني ،والأ��س�ر اللبنانية التي
تعي�ش حتت خط الفقر بلغت ن�سبتها
 28.5يف املئ���ة� ،أما املعدل الو�سطي
للأجور ف���كان يف حدود  663دوالراً،
وهذا جعل ق���درة غالبية اللبنانيني
عل���ى االقرتا�ض �ضعيف���ة جداً وغري

ويرى اخلرباء �أن م�رشوع الإيجار
التملكي من �أهم امل�شاريع حلل �أزمة
ال�سكن ،وه���و يقوم عل���ى م�ساهمة
امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان وامل�صارف
وامل�ستثمري���ن بت�أمني � 12ألف وحدة
�سكنية �سنوي ًا ن�ص���ف حاجة لبنان
�إىل م�ساك���ن جديدة ،عل���ى �أن تكون
م�ساح���ة ال�شقة ما ب�ي�ن  100و150
م�ت�راً ،و�أن ت�ؤجر لقاء بدل يرتاوح ما

بني ال���ـ 350و 500دوالر �شهري ًا ،و�أن
ت�صبح مل���ك ًا للم�ست�أج���ر بعد فرتة
زمنية معينة (مبدئي ًا � 30سنة).
تق���ول من���ال وه���ي فت���اة يف
اخلام�س���ة والع�رشي���ن م���ن عمرها:
«نريد وخطيبي �أن نتزوج منذ ثالث
�سنوات ،كل �شيء حا�رض �إال البيت»،
كان م���ن املفرت����ض �أن يتزوجا منذ
عام حني وجدا �شق���ة مالئمة ،اتفقا
م���ع �صاحبه���ا على الرتي���ث ريثما
ي�ؤمن���ان موافقة امل�ؤ�س�س���ة العامة
للإ�س���كان عل���ى القر����ض ،لكن بعد
مرور وقت قليل ارتف���ع �سعر ال�شقة
ب�شكل خيايل ،لأنها يف منطقة طريق
اجلديدة يف بريوت ،انقلبت حياتهما
ر�أ�س��� ًا على عقب وهم���ا اللذان كانا
توقف���ا عن البح���ث ريثم���ا تنتهي
معامالت امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان،
ف�أتت النتيجة عل���ى غري ما خططا
له ،وعندما حاوال تعديل �سعر ال�شقة
كان عليهما �أن يقدما الطلب من جديد
و�أن يقوما ب�إعداد كل املعامالت مرة
جديدة ،لتكون النتيجة بعد �أن قاما
بح�ساب���ات جدي���دة �أن الفوائد التي
�سيتم احت�سابه���ا عليهم تبلغ نحو
 72يف املئ���ة من ثم���ن ال�شقة ،وهو
م���ا جعلهم���ا يعدالن ع���ن قرارهما
باالقرتا�ض م���ن امل�ؤ�س�س���ة العامة
للإ�سكان� ،إذ اعتربوا �أن الفوائد متثل
�إجحاف ًا بحقهم.
م���ن جه���ة �أخ���رى ،كادت رحلة
البحث عن �شق���ة �سكنية يف بريوت
�أو �ضواحيه���ا �أن ت���ودي ب���كل من
رام���ي وخطيبته �إىل حاف���ة الي�أ�س،
فبعد بحث م�ضن ع���ن �شقة تنا�سب
دخلهما قريب ًا م���ن بريوت ا�ست�سلما
للأم���ر الواقع وقررا ��ش�راء �شقة يف
منطقة ق���رب ب�شامون تبع���د كثرياً
عن م���كان عملهم���ا ،فقدم���ا طلب ًا
للم�ؤ�س�س���ة العامة للإ�سكان وح�صال
على القر�ض م���ن دون �أن يعلما �أنه
�سيرتتب عليهم���ا الكثري من الفوائد
والنفقات ،ال �سيم���ا نفقات الت�أمني
يف البنوك ،الي���وم انتهيا من ت�سديد
ثمن ال�شقة لك���ن بقيت عليهم ن�سبة
الفوائد الكبرية.
�إىل ذلك ،ت�ش�ي�ر الإح�صاءات �إىل
ا�ستم���رار ارتفاع �أ�سعار العقارات يف
لبن���ان مبعدل يرتاوح ب�ي�ن  10و15
يف املئة خ�ل�ال ال�سنوات املقبلة ما
يقل�ص فر�ص املواطن يف متلك �شقة،
ووفق��� ًا للتوقع���ات املطروحة ،تقدر
ن�سبة منو ال�سعر بنحو  75يف املئة،
حيث �إن �شقة �سعرها � 120ألف دوالر
على �سبيل املث���ال حالي ًا� ،سريتفع
�إىل � 210آالف دوالر يف غ�ضون �أعوام.

هبة �صيداين
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حينما أراد جورج لطف الله أن يكون رئيسًا ..فأميرًا ..فملكًا
منذ ع�رشينيات الق���رن املا�ضي
كان ي�ب�رز مع كل ا�ستحقاق رئا�سي،
مر�شح���ون رئا�سي���ون ،يحيط���ون
�أنف�سه���م بجي�ش م���ن امل�ست�شارين
وامل�ساعدي���ن ،وبهالة م���ن اجلدية،
ومتتد �سل�سلة ات�صاالتهم وعالقاتهم
من الداخ���ل حتى عوا�ص���م العامل
القريب والبعيد.
و�إذا كان البع����ض من املر�شحني
يت�سم باجلدية والر�صانة ،والبع�ض
الآخر ميني النف�س ب�أن يكون «فلتة
�شوط» ،ينزل الوحي على ا�سمه كان
البع�ض الثالث ،مر�شح ًا كاريكاتوري ًا
وج���د يف نف�س���ه ال�صالحية للمركز
الأول يف الب�ل�اد� ،أو زين له البع�ض
�أن���ه الأف�ضل للمرك���ز ،خ�صو�ص ًا �إذا
كان ه���ذا «املر�شح» ميل���ك املال
الطائ���ل ،ومن هذا البع����ض الثالث
«الأمري» جورج لطف اهلل الذي زين
له البع�ض ب�أنه ال�صالح الأوحد لأن
يكون رئي�س ًا للبنان ،ثم ي�صري �أمرياً
فملك ًا لبالد الأرز.
ح���دث ذل���ك يف الع���ام 1929
وحتديداً قبل ب�ضعة �أ�شهر من نهاية
الوالية الأوىل للرئي�س �شارل دبا�س،
رئي����س اجلمهوري���ة الأول يف عهد
االنتداب الفرن�سي.
�آنئذ كانت رئا�سة اجلمهورية ملك
املندوب ال�سامي الفرن�سي هو الذي
يحدد اال�سم العتي���د ملن �سي�ستغل
الكر�سي الأوىل ،وه���و الذي ين�صبه
وكان املجل����س النياب���ي يب�صم يف
�صندوق االقرتاع على الوحي املوحى
به من فخامة املندوب ال�سامي� ،أما
عالق���ة «الأمري» ج���ورج لطف اهلل
بهذه الق�ضية ،فلها ق�صة طريفة مع
عم���ق داللتها يف كل الأزمنة حينما
ي�ستح���ق املوعد الختي���ار فخامة
رئي�س البالد ،لن���دع الزميل الراحل
ا�سكن���در ريا�شي يروي ق�صة «الأمري
– الرئي�س»:
اجتم���ع ذات م�س���اء يف مطل���ع
الع���ام  ،1929بع����ض ال�صحافي�ي�ن
ورج���ال ال�سيا�س���ة اللبنانيني من
�أهل املتاج���رة والتملق حول مائدة
�سخية يف ق��ص�ر اجلزيرة بالقاهرة،
وكان �صاحب الق��ص�ر الأمري جورج
لطف اهلل ير�أ�سها.
جاءوا كالعادة ير�سلون املدائح
والإط���راء ل�صاحب الق�رص ،الذي كان
ح�سا�س ًا كث�ي�راً يف هذا اجلانب مما
كان يجعله يغدق النعم على ه�ؤالء
الأ�ساتذة يف الكالم ،كان جورج لطف
اهلل �ضعيف��� ًا جداً �أمام املدح والثناء
مع �أنه كان جباراً ومغري ًا بع�ضالته
القوية ،ذا �شعر مبعرث حالك ال�سواد
ول���ون �أ�سمر ح���ادق وكان مليونرياً
كب�ي�راً ،ملك ثروة ك�ب�رى كان والده

الرئي�س �شارل دبا�س

ق���د و�ضع قاعدتها ،عندما هاجر من
لبنان �إىل م��ص�ر فا�ستطاع �أن يربط
م�ص�ي�ره مب�ص�ي�ر اخلدي���وي عبا�س
املرتبع على عر�ش �أر�ض الكنانة يف
ذلك الوقت.
كربت ثروة الرجل الذي كان م�صاباً
مبر�ض العظمة ،وه���و املر�ض الذي
�أ�صاب �أجناله من بعده بطريقة �أ�شد
و�أق���وى ،وقد ابتاع والد جورج لطف
اهلل ق�رص اجلزيرة التاريخي وجعله
مق���راً ل�سكنه ومنز ًال ل�ضيافة عظماء
الأر����ض وكبارها ،وتقول حكاية هذا
الق�رص� ،إن اخلديوي ا�سماعيل ابتنى
هذا الق�رص ب�رسعة فائقة وكرم عظيم
لتنزل فيه االمرباطورية �أوجيني دي
مونتجو احل�سن���اء ،عندما ت�أتي �إىل
م�رص مع ملوك �أوروبا ،لتد�شن قناة
ال�سوي�س ،فال يتبدل عليها �شيء يف
ق�رص اجلزيرة عم���ا هو عليه احلال
يف ق�رص التويلري يف باري�س حتى
جلهة الفرا����ش وال�رشا�شف واملرايا
و�أواين الزينة.
ويقال �إن اخلديوي ا�سماعيل جعل
يف ج���دران غرف ن���وم االمرباطورة
وحمامه���ا ثقوب��� ًا خفي���ة ي�ستطيع
منها �أن ميتع �أنظاره بعري �أوجيني
ال�ساحرة.

الرئي�س عبد اهلل اليافـي

وهك���ذا عا����ش لط���ف اهلل الأب
م���ع �أجنال���ه الأربع���ة يف جنبات
الق�رص يحلمون باجل���اه والعظمة..
وبالعرو����ش ..وكان الأب ق���د ح�صل
على لقب الإمارة من ال�رشيف ح�سني
بن عل���ي عندم���ا حل ه���ذا الأخري
ملك ًا عل���ى عر�ش احلجاز يف احلرب
الكونية الأوىل ..وبالتايل �صار �أمرياً
كما ح�ص���ل �أوالده م���ن بعده على
�ألقاب �أمراء ..بالعودة �إىل تلك املائدة
العامرة التي �أقامه���ا الأمري جورج
لط���ف اهلل ..تن���اول احلدي���ث ق�ضية
الرئا�سة الأوىل يف لبنان مع اقرتاب
نهاية والي���ة �شارل دبا����س ..وهنا
طر�أت على بال رئي�س حترير جريدة
الأهرام ،اللبناين �أنطون اجلميل فكرة
�أثارت اهتمام الأمري جورج.
قال اجلميل :ملاذا ال يتكلمون يف
بالدنا عن عر�ش وملك؟..
وهنا ملعت عين���ا الأمري جورج
وظه���رت االبت�سام���ة عل���ى وجهه..
وفج����أة ��ض�رب بقب�ضت���ه القوي���ة
على املائ���دة ..فاهت���ز كل ما على
املائ���دة ،وق���ال �إذا كان لي�س هناك
من يتكلم ع���ن �إمارة وعر�ش عندنا،
ف�أنا �س�أتكل���م ،و�أمام ك�ؤو�س اخلمور
الفاخرة ،ب���دا الكث�ي�رون امللتفون

حول املائ���دة يزينون الفكرة للأمري
جورج بحيث م���ا �أن انتهت ال�سهرة
العامرة حتى وكان جورج لطف اهلل
قد �أ�صبح رئي�س ًا ثم �أمرياً ثم ملك ًا..
هكذا �ص���ار ق�رص اجلزي���رة بعد
�أي���ام قليل���ة كم���ا ي�ؤك���د ا�سكندر
ريا�ش���ي :ملتق���ى جت���ار ال�سيا�سة
و�أهل الدعاي���ات واملغامرات ،ف�ض ًال
عن جي����ش ال�صحافي�ي�ن العاملني
يف �أ�سواق اال�ستثم���ارات ال�سيا�سية
يقومون بالربوباعندا الالزمة للأمري.
 ..وبد�أ جورج لطف اهلل ات�صاالته
ب���وزارة اخلارجي���ة الفرن�سية ،التي
كان مت�أكداً �أنها وحدها التي تو�صله
�إىل رئا�س���ة اجلمهوري���ة عن طريق
مفو�ضيته���ا ال�سامي���ة يف بريوت،
وبالتايل متهد طريقه نحو الإمارة.
و�ساف���ر ج���ورج لط���ف اهلل �إىل
باري����س وهناك �أق���ام وليمة كربى
على �رشف �سكرتري وزارة اخلارجية،
ف�أخف���ى عقداً من الل�ؤل ؤ� نادر املثال
وثمني ج���داً �ضمن من�شف���ة ال�سفرة
ف���وق �أطباق الطع���ام املعد لزوجة
ال�سكرت�ي�ر الع���ام ،وكان���ت ده�شة
ال�سيدة عظيمة عندما اكت�شفت الكنز
الثم�ي�ن الذي مل ت�ستطع �إخفاءه مما
جعل معظم ال�صحافيني احلا�رضين

يتحدثون يف اليوم التايل عن العقد
الثمني ،وعدا ع���ن العقد دفع الأمري
ج���ورج ،يف باري����س �إىل �سما�رسة
العرو�ش مبالغ كبرية ،منها ثالثون
�أل���ف جنيه �أعطاها ملوظف كبري يف
وزارة اخلارجية مقابل كتاب حمله
معه من باري�س عليه توقيع �سكرتري
الوزارة العام يطلب فيه من املفو�ض
ال�سامي يف ب�ي�روت م�ساعدة الأمري
ليكون رئي�س ًا جلمهورية لبنان.
�سافر الأمري ج����ورج لطف اهلل �إىل
بريوت وب����د�أت على الف����ور م�ساعيه
للو�صول �إىل غايت����ه ،وكان املفو�ض
ال�سامي قد عرف حا ًال بتزوير الكتاب،
ومل يك�ش����ف عن الأم����ر حفاظ ًا على
�سمعة وزارته يف باري�س ،ولهذا بقي
الأمري م�صاب ًا بالده�شة لعدم م�ساعدة
املفو�����ض ال�سام����ي ل����ه ومتابع����ة
م�ساعدته لدبا�س لتجديد واليته.
ب�أي حال يف ب�ي�روت ظل الأمري
ج���ورج لط���ف اهلل عل���ى �سعي���ه
نح���و غايته �إىل الرئا�س���ة فالإمارة
وامللكي���ة ..وكان يع���رف �أن هناك
�شيئني رئي�سيني قادرين على جلب
النا�س وهما :الطعام ال�شهي والذهب.
وكان الأم�ي�ر ج���ورج لط���ف اهلل
قد نزل ف���ور و�صوله �إىل بريوت يف
ق�رص �رس�س���ق الذي ا�ست�أجره ب�أغلى
الأثمان ،وكان �أول ما اعتنى به فور
و�صول���ه �أنه �سحب م���ن امل�صارف
بطريق���ة علم به���ا كل النا�س �أمو ً
اال
كبرية ،ث���م ا�ستخ���دم عن���ده �أمهر
و�أح���ذق طب���اخ يف ذل���ك الزمان،
طانيو�س ال�شمايل الأ�ستاذ الأكرب يف
علم الطعام بالأم�س و�صاحب حمال
وفنادق طانيو�س ال�شهرية.
وفت���ح الأمري ج���ورج لطف اهلل
�أبواب الق�رص على م�رصاعيه ،يدخله
ال�سيا�سي���ون وال���وزراء والن���واب
وال�صحافي���ون والإعالمي���ون وكل
م���ن له مكان���ة ..وكان يغدق الكثري
من عطاياه ..وك���م من الألقاب التي
�أطلقت عل���ى الأمري جورج لطف اهلل
الذي كرب ر�أ�سه �أكرث ف�أكرث..
حتى �أن ما �أغدق���ه جورج لطف
اهلل جعل الكثري من النا�س يعتقدون
�أن���ه وا�ص���ل �إىل الرئا�سة ال حمالة..
ليكت�ش���ف م��ش�روع الرئي�س وامللك
جورج لط���ف اهلل �أن حكايته انتهت
و�أن كثريي���ن كان���وا ي�صلّون كي ال
تنتهي احلكاية التي انتهت فع ًال بعد
دعاوى رفعها الأمري جورج لطف اهلل
على �سيا�سيني و�صحافيني ا�ستفادوا
م���ن �سخائه ،وخل�صه���م منها كلها
�آنئذ املحامي ال�شاب الالمع عبداهلل
اليايف.
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احذري ..عالمات توحي بخيانة الرجل
هل تعتقدين �أن زوجك خمل�ص لكِ ؟ وهل
�شكك���ت مرّة يف ت�رصفات���ه واحرتت هل
يخون���ك �أم ال؟ �أ�سئلة ت���دور يف بال كل
امر�أة ،لكن تبقى تهم���ة اخليانة معلّقة
دون �أن يت���م اكت�شافها ،لذلك ن�ضع بني
يديك بع����ض «احل���ركات» واخلطوات
التي �إن قام به���ا فعندها ي�ستدعي ذلك
منك ال�شك ملتابع���ة الأمور وم�صارحته
باحلقيقة:
 ي�ضع هاتف���ه يف «و�ضعية الطريان»كي ال تتمكني من ر�ؤية الر�سائل الواردة
�إليه وال ر�سائل برامج التوا�صل (الوات�س
�أب والفايرب وغريها) ،فوقتها يكون لديه
ما يخفيه.
 ي�أخ���ذ معه هاتفه يف كل مكان داخلاملنزل ،حتى عندما يذهب �إىل املرحا�ض.
 لديه الكث�ي�ر من ال�صديق���ات ،ورمبايك���ون عددهن �أكرث من ع���دد �صديقاتك،
وجتدين �أ�صدقاءه الرجال �أقل بكثري من
الن�ساء.
 مل تتقابلي مع �أ�صدقائه ،رغم �إحلاحكعلي���ه ،ودائم ًا يكون عذره ب�أنه م�شغول
وال يقدر �أن يجمعك بهم.
 بطاريّ���ة هاتفه غالب ًا ما تكون قاربتعلى االنته���اء �أكرث من املعدّل املعروف
لبطارية ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم الهاتف
بطريق���ة عادي���ة ،فه���ذا يدل عل���ى �أنه
يتحدث كثرياً عل���ى الهاتف ،وي�ستخدم
برام���ج التوا�صل االجتماع���ي ،ويبحث
كثرياً على الإنرتنت.
 يعط���ي ل���كِ االهتمام ال���كايف الذييجعلك ال تنتبهي ل�شيء �آخر يفعله هو
خ���ارج عالقتكما ،لكن ه���ذا االهتمام ال
يدفع عالقتكما �إىل الأمام.
 دائم ًا يكون لدي���ه �سبب لعدم ذهابهمعكِ يف املنا�سب���ات� ،أو االجتماع معك

ِ
أنـت

بالأماك���ن العام���ة ،خمتلق��� ًا الأع���ذار،
ومتذرع ًا بان�شغاله بالعمل وال ي�ستطيع
�أن يرتكه.
 يف كل مرة ت�س�ألينه عن مو�ضوع معينّيتهرب من الإجاب���ة ويفتح مو�ضوعات
�أخ���رى معك تُن�سيك املو�ضوع الذي كنتِ
تتحدثني عنه وتريدين معرفة �إجابته.
 ال تك���ون لدي���ه الرغب���ة يف ممار�سةاجلن�س معك كبداية زواجكما على �سبيل
املث���ال� ،أو رمب���ا ت�شعرين �أن���ه �أ�صبح
«روتين���اً» بالن�سبة �إليه ،وال توجد فيه
�إثارة �أو متعة.
 ال تعرف�ي�ن �أبداً �أين ه���و بالفعل ،واليقول ل���كِ عن مكانه بال�ضبط ،وال يحدد
لك وجهته ،بل يتعمّد �أن يرتك املو�ضوع

مفتوح ًا وقاب ًال لالحتماالت والتغيريات،
و�إذا كان ميل���ك �أح���د الهوات���ف الذكية
وجدته يُقفل حمرك حتديد املكان حتى
ال يتمكن �أحد من معرفة مكانه.
 جتدينه دائم ًا ي�شري �إىل نف�سه على �أنه�شخ�ص وحيد ال �أحد ي�شاركه حياته ،يف
حني �أن���تِ تكونني �إىل جانبه ،وتخربينه
بكل تفا�صيل حياتك وممار�ساتك اليومية.
 لدي���ه الكثري م���ن الر�سائ���ل الن�صية،وعندما تر�سلني �إليه ر�سالة ي�ستغرق وقت ًا
طوي�ل�اً للرد علي���كِ  ،ويف بع�ض الأحيان
ال ي���رد عل���ى ر�سالتك ،فقد يك���ون لديه
الكثري من الر�سائل الن�صية التي �أر�سلتها
الفتيات الأخرى ل���ه ،لذا ي�ستغرق بع�ض
الوقت يف الرد عليك بر�سالة منا�سبة.

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

الطريقة النموذجية لتعليم الطفل الحروف األبجدية
يتعل��م الأطف��ال بع���ض احل��روف الأبجدي��ة ابت��دا ًء من عمر
�سنت�ين �إىل ثالث �سنوات� ،أي �أنه��م ال يُتقنونها يف هذا العُمر
متام��اً ،ويتعرف��ون عل��ى جميع الأح��رف من عم��ر �أربع �إىل
خم���س �سنوات ،ويكون ذلك بالتدري��ج ،حيث �إن تعليم الطفل
احلروف الأبجدية يبد�أ بتقدمي الو�سائل الب�رصية امللونة التي
تُ�شري �إىل احلروف الأبجدية والأل��وان والأ�شكال واحليوانات
والأ�شياء الأخرى التي حتتوي عليها الكتب التعليمية.
اخلطوة الأوىل لتعليم الطف��ل احلروف الأبجدية :يُعترب جذب
الطف��ل وحتفي��زه عل��ى اال�ستمت��اع ب�سم��اع الق�ص���ص ،ه��ي
اخلط��وة الأوىل لتعلي��م احل��روف الأبجدي��ة ،حي��ث ي�ستطيع
الأطف��ال الذين يقر�أون كثرياً يف نحو عمر ال�سنتني �أو الثالث
�سن��وات ا�ستيعاب فك��رة �أن الكتب التي حتت��وي على كلمات
ون�صو�ص مطبوعة تتكون من حروف.
اخلط��وة الثانية لتعليم الطفل احل��روف الأبجدية :عرّيف طفلكِ
على احلروف الأبجدية ب�شكلٍ مُ نف�صل؛ ابتدا ًء من �أحرف ا�سمهِ،

 يتفق معك عل���ى خطط معيّنة ،وبعدمرور الوقت يرج���ع يف قراراته وال ينفذ
�أي ًا من خططه معكِ .
 ال يخط���ط معكِ ملا يج���ب �أن تقومابه يف امل�ستقبل ،حت���ى خروجكما �آخر
الأ�سبوع ال يريد �أن يرتّبه معكِ .
 يف بع����ض الأحيان يق���ول �أ�شياء غريمنطقية وال ت�صدَّق ،ويحاول الكذب عليكِ
لكن بطريقة �ساذجة.
 لدي���ه على هاتفه الكث�ي�ر من الأرقامالتي ال يوجد لها ا�سم ..اعلمي جيداً �أنه
من الأغل���ب �أن تكون هذه الأرقام عائدة
لفتيات كان يحدّثها قبل ارتباطكما ،وما
زالت العالقة بينهما� ،أو رمبا هي عالقات
ا�ستُحدثت بعد زواجكما.

 عندما تكونني معه وتمُ �سكني بهاتفهتتغري مالمح وجهه ويُبعد الهاتف من
وجهك �أو ي�أخذه من يدك بحجة وجود
ر�سائل خا�صة من والداته حتدثه فيها
ع����ن م�شاكل البي����ت� ،أو بع�ض املزاح
مع �أ�صدقائ����ه ب�ألفاظ ال تليق بك ،وال
مينح����ك الفر�صة ك����ي مت�سكي هاتفه،
ورمب����ا يقول ل����ك �إن الهوات����ف �أ�شياء
�شديدة اخل�صو�صية وال ميكنك االطالع
عليها.
عالمات من املمكن �أن تك�شف لك خيانة
الرج���ل ،لكن كوين ذكي���ة وال تت�رسعي،
فرمبا تكون ت�رصفاته عفوية.

بحيث تُل�صقني لوحات مُ لونة بحروف ا�سم ِه على باب غرفته،
�أو باللع��ب بالقطع املغناطي�سية للحروف الأبجدية ب�إل�صاقها
عل��ى الثالج��ة ،وعندما يتعلم حرف ًا م��ا �أو كلمة ما العبي معه
لعبة الكلمات؛ ما هي الكلمات التي تبد أ� بحرف «الباء»؟ بطة،
باب ،بن��ت� ..أو ا�ستخدمي احلرف الأول من ا�سمه «ف» فار�س،
هل مُيكنكَ التفكري يف �أي كلمة �أخرى تبد�أ بحرف «ف»؟
مُ الحظة :لن يكون طفلكِ قادراً على كتابة احلروف الأبجدية
حت��ى يبل��غ عمره نح��و �أرب��ع �سن��وات ،لذلك ال تركّ��زي على
تعليمه كيفية الكتابة حتى ذلك احلني.
و�إذا �أظهر طفلك اهتمام ًا بتعلم احلروف الأبجدية ،ال ترتددي
يف اال�ستم��رار مب�ساعدت ِه على تعلم املزيد منها ،لكن �إذا كان
عمره �أقل من �أربع �سنوات ومل يُظهر �أي اهتمام ،فمن الأف�ضل
�أن ترتكيه لفرتة من الوقت ،وال يوجد دليل يُ�شري �إىل �أن تعلّم
ح��روف الأبجدي��ة يف وقت مبكر جداً يرتب��ط بح�صول الطفل
على مهارات متقدمة يف القراءة يف امل�ستقبل.

• ركوب ال�سيارة
قد تظنني لوهلة �أن رحلة ال�سيارة لي�ست �إالّ ج�رساً يربطك بالأمكنة التي تق�صدينها ،لك ّن
الإتيكيت ي�أبى �إال �أن يرافقك بقواعده و�أ�صوله خالل رحالتك يف هذه املركبة بالذات.
 �إ�ضاف���ة �إىل �سالمتك ال�شخ�صية التي ال ي�صونها �سوى ح���زام الأمان ،يه ّم الإتيكيت �أنير�شدك �إىل �رضورة الت���زام اجللو�س ال�صحيح والر�صني داخل ال�سيارة ،ومهما كنت تعبة
�إيّ���اك �أن ترفعي رجليك مث ًال �أمامك �أو �أن تلقيهم���ا على الزجاج� ،أو �أن تُزعجي ال�شخ�ص
اجلال�س على املقعد الأمامي بت�صويبهما على الكر�سي.
بغ�ض النظر عن جن�س الركاب،
 يُخ�صَّ �ص املقعد الأمامي ح�سب «الربوتوكول» للأكرب �سناًّ ،وال يجوز �أن ترتكي هذا املقعد خالي ًا وتختاري املقعد اخللفي.
 بح�سب قوان�ي�ن �صاحب ال�سيارة ،ميكنك �أن ت�أكلي داخل ال�سيارة �أو متتنعي عن هذا الأمر،ولك��� ّن ما يه��� ّم الإتيكيت تنبيهك �إليه هو وجوب تنظيف املقاعد م���ن �أي بقايا من حمارم �أو
�أكيا����س �أو علب كرتونية ،و�أن حتمي املقاعد من البقع ،ويف حال مل يكن من كي�س خم�ص�ص
للمهمالت يف املركبة ،ميكنك �أن تلفّي الأو�ساخ مبحارم على �أن تتذكّري رميها عند الو�صول.
 ي�سم���ح لك الإتيكيت بالتعبري يف حال �شعرت بالربد ال�شديد جراء املكيّف يف ال�سيارة�أو م���ن املو�سيقى العالية ،وبالتايل ال يجوز �أن تتحكّمي بالأغنيات �أو مبوجة الراديو يف
ال�سيارة� ،أو بدرجة حرارة املكيّف.
 لي�س���ت ال�سيارة املكان ال�صحيح واملثايل للق���راءة �أو للقيام بالن�شاطات التي تتطلبمنك الرتكيز الفكري �أو النظري كي ال تت�سببي لنف�سك بنتائج تحُ رجك �أو تُزعج مرافقيك.

www.athabat.net
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الكافيار ..حماية من الهرم وتلف األعصاب
الكافي���ار من �أطايب الطعام ،ويتكون
م���ن بي�ض ال�سم���ك ،ومن �سم���ك احلف�ش
حتدي���داً الذي يعي�ش ب�ش���كل �أ�سا�سي يف
املياه الباردة يف بحري قزوين والأ�سود،
اللذي���ن يف�ص�ل�ا ب�ي�ن رو�سي���ا وال�رشق
الأو�سط ،يتن���وع لون الكافيار الذي ي�أخذ
�شكل حبيبات دقيقة بني الأ�سود والرمادي
والأ�صفر والبني ،غري �أن بع�ض �أنواعه قد
ي�صل حجمها �إىل حجم حبات البازالء.

فوائد الكافيار

اجل�سمي ،ي�أت���ي من خالل توفري بيو�ض
الأ�سماك للربوتينات والدهون ال�شحمية
الفو�سفورية ،وبكمية عالية خلاليا ج�سم
الإن�سان ،وبالتحدي���د للمتقدرات (مراكز
�أك�س���دة ال�سكري���ات واحلمو�ض الد�سمة
واحلمو�ض الآميني���ة وتفكيكها �إىل مواد
ال ع�ضوية /ماء وثاين �أك�سيد الكربون/
وطاق���ة) ،فعندما يتن���اول الفرد بيو�ض
الأ�سماك يكون قد وفّر خلالياه اجل�سمية
بروتينات هامة ودهون ًا ف�سفورية يف �آن

تن���اول الأ�سماك يفي���د اجل�سم من
ناحي���ة تخفي����ض م�ست���وى الده���ون
يف اجل�س���م ،وتخفي�ض ن�سب���ة الدهون
الثالثية ،والكولي�سرتول يف الدم ،ويفيد
مر�ض���ى اجلهاز ال���دوراين ،ويفيد املر�أة
احلامل والأطفال وكاف���ة �أفراد العائلة،
كما يق���ي تناوله م���ن الإ�صابة ببع�ض
الأمرا�ض الت���ي ت�صيب الإن�سان ،كما �أنه
يعالج بع�ض ًا منها .لكن لي�ست منتجات
الأ�سم���اك هي اللح���وم والدهن والزيت
فقط ،بل هناك م���ا مييز الأ�سماك كمادة
غذائية عن بع�ض املنتج���ات الغذائية
احليواني���ة ،وهو احت���واء الأ�سماك على
املبي�ض الذي يحت���وي على ماليني من
بيو����ض الأ�سماك املغذية للج�سم ب�شكل
تعجز عنه باقي املواد الغذائية الأخرى.

الوظيفة الغذائية
عن���د تن���اول الإن�س���ان لبيو����ض
الأ�سماك ف�إنه �سيالحظ فرق ًا يف ن�شاطه

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

واحد ،ويف غ���ذاء واحد ،وبالتايل يكون
قد وفّر ال�رشارة الأوىل خلالياه ،لقيامها
بعمليات اال�ستقالب و�إنتاج الطاقة.
بيو�ض الأ�سماك ،ونظراً �إىل احتوائها
عل���ى الربوتينات والدهون الفو�سفورية،
تُعت�ب�ر من�شّ ط���ة للخلية ،وه���ذا يعني
قيام املواد الغذائية املوجودة ببيو�ض
الأ�سم���اك بعملي���ة حماي���ة اخللية من
اله���رم والتعب ،وبالت���ايل احلفاظ على
اجل�سم ب�صحة جيدة.

تتع���دى فائ���دة بيو����ض الأ�سماك
الغذائية لتوفريه���ا الربوتينات املهمة
والدهون الفو�سفورية �إىل عملها كم�ضاد
�أك�سدة خلوية ،من خالل قيام حمتوياتها
بحماية ج���دران اخللي���ة اجل�سمية من
التلف.

ويزيد تن���اول بيو�ض الأ�سماك من حجم
ال�سائل املنوي ،ومن الطبيعي �أن يعطي
طاق���ة للعملية اجلن�سية ،نظ���راً �إىل ما
يحتويه من مواد �سبق ذكرها �آنفاً.
تناول بيو����ض الأ�سماك مهم للكبري
يف ال�سن لعملها كم�ضاد ت�أك�سد وعملها
كب���انٍ للخلية اجل�سمية واحتوائها على
مواد غذائية مهمة.

تناول بيو�ض الأ�سم���اك مهم �أي�ض ًا
للم���ر�أة احلامل ،بحي���ث يوفر لها خالل
ف�ت�رة حملها �أهم الده���ون التي يحتاج
�إليها اجلنني.
�إعط���اء بيو�ض الأ�سماك �أو و�ضعها
يف وجب���ات الأطف���ال مه���م لعمليات
النم���و ،ومه���م لعملي���ات التح�صيل
العلمي ومن���و اخلاليا الع�صبية ،ومهم
لعمليات توفري الطاق���ة للطفل ،وهذه
الطاقة املوفرة تكون على �شكل �رشارة
عمل ملختلف عملي���ات اال�ستقالب� ،أي
�أنه���ا تختلف متام ًا ع���ن الطاقة التي
توفره���ا باق���ي �أنواع الأغذي���ة ،فهذه
الطاقة لي�ست دهون ًا �أو �سكرياً ،بل �إنها
طاقة مركبة من الده���ون الفو�سفورية
والربوتين���ات املهم���ة ،والت���ي ت�شكل
حمرك ًا �أ�سا�سي ًا لعمليات �إنتاج الطاقة
يف اجل�سم.
تن���اول بيو����ض الأ�سم���اك مه���م
لليافعني على حد �سواء ،بف�ضل ت�أمينه
للربوتينات التي حتتوي حمو�ض ًا �آمينية
مهم���ة لرتكيب �أنزميات بن���اء ال�سال�سل
الربوتينية ،وكذل���ك لت�أمينه الفو�سفور
والدهون الفو�سفورية وفيتامني «�سي»،

فوائد بيو�ض الأ�سماك الطبية

فوائده للأُ�رسة

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�صف قارب  /ن�صف �أر�سل
 5م�رسحية �سيا�سية قدمها دريد حلام
1
 6هوادة  /ن�صف نا�شط
 7مدينة �أ�سبانية يف �أفريقيا حماطة ب�أرا�ض
2
مغربية  /يقرتب كثريا يف القيمة �أو العدد
3
 8خلف (بالعامية)  /منا�سبة تعود ب�شكل
م�ستمر  /ن�صف راجع
4
 9رئي�س �أميكي �ساب���ق ا�شتهر بف�ضيحة
5
لون�سكي
 10مدينة ترفيهي���ة امريكية كبرية منها
6
ن�سخة يف فرن�سا

7
8
9
10

عــمـــودي
 1ق���ارن يف احلجم لريى مدى التطابق /
�سقوط
 2جعل الآخر �رشيكا  /نظام نقل الر�سائل
 3م�شاركة يف الأف���كار حول مو�ضوع ما
�أفــقــي
 /ما بعده.
 4جمم���وع احتياجات املكت���ب من الورق
 1قائل العبارة« :البحر من ورائكم والعدو �أمامكم»
والأق�ل�ام وغري ذل���ك  /حرف���ان من كلمة
� 2أعطى ر�أيا خبريا � /إعادة تدوير املواد الطبيعية
 3البل���د الوحيد يف العامل الذي ال ي�ضع ا�سمه على طوابع (كزبرة).
 5ن�صف مرك���ز  /و�ضع ال�شيء يف الركن
الربيد  /حرف نفي.

تعت�ب�ر بيو�ض الأ�سم���اك من �أف�ضل
امل���واد امل�ساع���دة على ع�ل�اج �أمرا�ض
اجله���از الع�صب���ي ،خ�صو�ص��� ًا اعتالل
الأع�ص���اب �أو تلفه���ا� ،أو نخ���ر اللي���ف
الع�صب���ي ،وهي ت�ساع���د يف عمليات
�إعادة بناء الألي���اف الع�صبية املتهتكة
بفاعلي���ة .تن���اول بيو����ض الأ�سم���اك
للم�صابني بال�شلل اجلزئي �أو ب�إ�صابات
العم���ود الفق���ري جي���د ،خ�صو�ص ًا عند
�إع���ادة الت�أهيل ،وتُعترب بيو�ض الأ�سماك
�أف�ض���ل مثال مل�ساهمة الغذاء يف ت�أهيل
املري����ض جنب ًا �إىل جن���ب مع التمارين
الريا�ضي���ة التي ي�صفه���ا امل�رشف على
الت�أهيل.
تناول بيو����ض الأ�سماك مفيد �أي�ض ًا
حلاالت الته���اب الأقنية املنوية وترميم
خالياه���ا ،لغناه���ا بفيتام�ي�ن «ياء»،
وتناوله���ا مه���م للم�ساع���دة يف عالج
الأمرا�ض التنف�سي���ة والتهاب الق�صبات،
لغناها بفيتام�ي�ن «�أ» ،ومهمة لإعطاء
املناع���ة للج�س���م وتن�شيط���ه لغناها
بفيتامني «�سي».

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ومبعنى اعتمد عليه
 6كريه الرائحة  /مت�شابهات
 7طيب الطعم وارائح���ة  /عا�صمة اروبية
(معكو�سة)
 8ن�ص���ف يرج���و  /حمام بخ���ار حديث /
ن�صف تايل.
 9امل���ر�أة التي ال زوج لها �أو الرجل الذي ال
زوجة له  /خالون من النجا�سة.
 10فاكهة كاخلوخ  /زناد (مبعرثة).
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كاريكاتير

«رولز رويس» تقاضي إماراتيًا لتحميله العلف على سيارتها الجديدة
قامت �صانعة ال�سيارات الربيطانية
«رولز روي�س» بتقدمي طلب حماكمة
مواطن �إمارات���ي يف حمكمة �أبوظبي
وذل���ك لقيام���ه بتحمي���ل العل���ف
والرب�س���يم فوق وداخل ال�سيارة ،وقد
�أر�سلت وكالة �أبوظبي موتورز (وكيل
�رشكة رولز روي�س يف مدينة �أبوظبي)

�أحد م�س�ؤوليها �إىل املواطن لإجباره
على التوقف عن ه���ذا الفعل ،والذي
يُعترب �إنقا�ص ًا ل�سيارة «رولز روي�س»
اجلديدة من نوع «ريث» ،وقد قدّمت
ل���ه ال�رشكة العديد من اخليارات ،من
�ضمنها �رشاء ال�سيارة ،غري �أنه رف�ض.
ب���دوره ،املواطن الإمارات���ي قال �إن

ال�سي���ارة ح�صل عليها هدي���ة من ابنه،
حي���ث يعمل يف جتارة الإبل وله �سمعة
كب�ي�رة بني �أبن���اء مدين���ة �أبوظبي يف
الإب���ل واملتاجرة فيه���ا وامل�شاركة يف
امل�سابق���ات بها ،ومازال���ت ال�رشكة يف
�ص���دد العمل عل���ى الق�ضية يف حماكم
مدينة �أبوظبي حتى الآن.

قرية هندية تعبد  20ألف فأر
يف واحدة من �أغ����رب الطقو�س الدينية
يف الهن����د ،يعك����ف �سكان �إح����دى البلدات
بوالي����ة راج�ست����ان على عب����ادة اجلرذان
وتق����دمي الطع����ام والرعاية لأع����داد كبرية
منها يف معبد خا�ص �أن�شئ خ�صي�ص ًا لهذه
الغاية.
وي�ض����م معبد كارين مات����ا �أكرث من 20
�ألف جرذ مت �إح�ضارها من املجاري والأزقة
لتحظى برعاية ملكية ،حيث يقدم ال�سكان
له����ذه اجلرذان الهب����ات والطعام واحلليب
كلما �أرادوا �أن ي�����ؤدّوا منا�سك العبادة لها،
كما �أنه����م �أقاموا احلواجز واملتاري�س التي
متنع القط����ط واحليوان����ات املفرت�سة من
االقرتاب منها.
وميكن لزائر املعبد �أن ي�شاهد اجلرذان
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

تتنق����ل بحرية ب��ي�ن �أرجائ����ه ،وال ت�ضطر
للبحث ع����ن طعامها ،حيث تتواجد كميات
كبرية منه موزعة على �أوان كبرية تتجمع
حولها ،وال يقت���ص�ر طعامها على احلليب
وبقايا اجلنب ،ب����ل يبالغ بع�ض املتعبدين

ب�رشاء �أنواع خمتلفة من احللوى والأطعمة
املطبوخة وتقدميها للجرذان.
وتعود خلفية عبادة اجلرذان عند �أتباع
هذه الديانة �إىل اعتقاده����م ب�أنها جت�سيد
حي للآله����ة كارين ماتا التي حمل املعبد
ا�سمه����ا ،وهي ام����ر�أة هندو�سية عا�شت يف
القرن  14ميالدي وعبده����ا �أتباعها بعدما
عا�شت حي����اة التق�شف والزه����د ،وحظيت
بالتبجيل على نطاق وا�سع يف البالد.
ويطالب الكهنة يف املعبد الزوار باحلذر
عن����د ال�سري بداخله ،حي����ث تق�ضي قوانني
املعبد مبعاقبة �أي �شخ�����ص يت�سبب بقتل
�أح����د اجلرذان ب�رشاء متثال م����ن الذهب �أو
الف�ضة على �شكل جرذ وو�ضعه يف املعبد
تكفرياً عن خطيئته.
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
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