ألمـــــــة واحـــــــدة

مسلسل التفجير سيستمر
ك�شفت دوائ��ر �سيا�سية �أوروب��ي��ة �أن التجاذبات الإقليمية
باتت تتخذ من الأرا�ضي اللبنانية �ساحة لل�صراعات ،متوقّعة
توا�صل عمليات التفجري امل�ستهدفة لبيئة املقاومة يف لبنان،
ُ
بالرغم من االحرتازات الأمنية امل�شددة ،مع �إمكانية ت�سخني
اجلبهة مع العدو «الإ�سرائيلي» ،ال��ذي يوا�صل مراقبة ما
يجري عن كثب.

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

ثالثية سليمان الذهبية
د�أبت بع�ض القيادات اللبنانية ،احلزبية وال�سيا�سية ،منذ االنتداب
الفرن�سي على لبن���ان ،والذي اعتربه البع�ض وما زال والدة وحتريراً
لهذا البلد ،على �إطالق �شعارات ثالثية ُيعنونون بها ر�ؤيتهم ال�شاملة
للوط���ن ..وملاذا ثالثي���ة؟ رمبا لوقعها يف النفو����س حني تهتف بها
اجلم���وع التابعة� ،إذ �إنها تخرتق ال�سم���ع �إىل ال�صدور والقلوب ،دون
م�س الأدمغة ،متجاوزة احلاجة �إىل ال�رشح والتربير..
هي �رسيعة وحا�سمة كطلقات م�سد�س« :اهلل ،الوطن ،العائلة»،
�أطلقها بيار اجلميل عندما �أن�ش����أ «الفاالجني�ست» ،تي ّمن ًا بكتائب
«فرانكو»« ،الكيان ،النظ���ام ،الد�ستور»؛ الأقانيم الثالثة املقد�سة
التي �أطلقها �أرباب النظ���ام منذ رحيل امل�ستعمر الفرن�سي ،تخليداً
لرتاثه ال�سيا�سي يف لبنان.
«اجلي�ش ،ال�شع���ب ،املقاومة» ،الثالثية التي �أطلقتها املقاومة
للت�صالح مع معظم �أهل النظ���ام و�أ�صحابه الثابتني على �إميانهم
ب����أن «قوة لبنان يف �ضعفه» ،وب����أن لبنان «�إذا ا�ستقل يهتز ،و�إذا
ا�ستُتبع يعتز» ،ح�سب قول �أحد عباقرته؛ �إدوار حنني ،ان�سجام ًا مع
الرتاث اللبناين املنقو�ش على �صخور نهر الكلب.
ويف �أواخ����ر �أي����ام خريف عهده ،وبع����د �أن م ّل م����ن ال�سياحة يف
ربوع الع����امل الوا�سعة «لرفع ا�سم لبنان عالي ًا» ،رغب فخامة رئي�س
اجلمهورية مي�ش����ال �سليمان تخليد ذكراه ب�إع��ل�ان مبادئ و�شعارات
تبقى من بعده منارة للبنانيني ،وتر�شدهم �إىل �سواء ال�سبيل يف الأيام
العا�صف����ة ،ف�أطلق «�إع��ل�ان بعبدا» الذي �أ�صبح م����ن الثوابت ،ح�سب
قول����ه ،و�أطلق �أي�ض ًا «الثالثية الذهبي����ة الدائمة للوطن ،لربط ما�ضيه
مب�ستقبل����ه» ،وهذه الثالثي����ة الذهبية هي «الأر�����ض ،ال�شعب ،القيم
امل�شرتكة».
�إذا م���ا جتاوزنا ق�ضية «ال�شعب» يف هذه الثالثية ،والذي يتمرغ
بالفق���ر واجلوع والبطالة ،ويتطلع �إىل الهروب من لبنان لأي منطقة
يف الع���امل ،ولو �إىل بالد املاو م���او ،طلب ًا للأمن ولقمة العي�ش ،و�إذا
جتاوزنا �شعار «القيم امل�شرتكة» بني اللبنانيني ،وهي لي�ست قليلة،
مث���ل التع�صب الطائف���ي وكره الآخر والتخ ّوف من���ه ،وعبادة املال
وانت�شار الف�ساد ،والتبعي���ة العمياء للزعماء ،واال�ستعالء العن�رصي
جت���اه فقراء العرب ،خ�صو�ص ًا ال�سوريني والفل�سطينيني منهم� ..إذا ما
جتاوزنا كل ذلك لنلقي نظرة �رسيعة على ق�ضية «الأر�ض» يف هذه
الثالثية ،ف�إن اخلبثاء �أو �سيئي الظن �سيعتقدون �أن �شعار «الأر�ض»
يعن���ي الدفاع عن الوطن ،و�أن من ح���ق كل لبناين ولبنانية بل من
واجبهم حمل ال�سالح للذود عن �أر�ض الوطن؛ من الناقورة �إىل العبدة،
وه���ذا التف�س�ي�ر غري الربيء ل�شع���ار يجعل من رئي����س اجلمهورية،
والعياذ باهلل ،منا�رصاً للمقاومة وفريق ًا يف اجلدل الدائم وغري الهادئ
ح���ول حق ال�شعب يف مقاوم���ة املحتل بال�سالح ،ب���دل «املقاومة
احل�ضارية» يف �أروقة م�ؤ�س�س���ات النظام الدويل ،مثل جمل�س الأمن
واجلمعي���ة العامة للأمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية� ،أو اللجوء
�إىل ك�ؤو�س ال�شاي �أو �سكب الدموع لتحرير الأر�ض ،كما فعل الرئي�س
ال�سنيورة عندما �أوقفت دموعه عدوان متوز  ،2006ف�شعار «الأر�ض»
يعني ،كما قال فخامة الرئي�س «حماية الأر�ض من الت�شويه وال�سطو
على الأمالك العامة والعب���ث بالرتاث وع�شوائية العمران ..والتوازن
البيئ���ي والإيكولوجي» ،ال ا�ستعادة الأر����ض وحترير تالل كفر�شوبا
ومزارع �شبعا والقرى ال�سبع من املغت�صبني.
د .غالب �أبو م�صلح
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

ّ
لبنان على مذبح الدول التي دمرت سورية
�ساف���ر رئي����س اجلمهوري���ة
مي�ش���ال �سليم���ان �إىل م�ؤمت���ر
باري����س خ���ايل الوفا����ض .كان
يريد �أن يحمل يف جيبه حكومة
تل ّبي املوا�صف���ات التي طلبتها
«جمموع���ة الدع���م الدولي���ة
للبنان» ،الت���ي اهتمت ب�شطب
التبن���ي الر�سم���ي للمقاوم���ة،
واعتم���اد «�إع�ل�ان بعب���دا»،
مبا ينق���ل لبن���ان نظري��� ًا �إىل
�ضف���ة امل��ش�روع الأمريك���ي -
«الإ�رسائيلي» الذي ين�ضوي فيه
عرب النفط والغاز.
كان م���ن املمك���ن �أن ي�سافر
�سليم���ان مت�أ ّبط ًا ه���ذا الإجناز
احلكوم���ي ،لك���ن يب���دو �أن ما
تريده «املجموعة الدولية» من
لبنان مل ين�ضج بعد ،لذلك كان
الت�صعي���د ال�سيا�س���ي بالهجوم
عل���ى املقاوم���ة ،وو�صفه���ا
بـ«اخل�شبية» ،ما عطّل م�ساعي
التواف���ق للو�ص���ول �إىل �صيغة
ت�س ّهل �إعداد بي���ان وزاري يتيح
لـ«احلكوم���ة ال�سالمية» املثول
�أم���ام املجل�س النياب���ي ونيل
ثقته.
وللعل���م ،ف����إن «جمموع���ة
الدعم للبنان» هذه ،التي «تهتم
بلبنان» حالي ًا ،والتي اجتمعت
خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضيني يف
باري�س ،وا�ضعة لبنان على مذبح
خياراتها وم�شاريعها ،هي ذاتها
الع�صابة امل�سم���اة «جمموعة
�أ�صدقاء �سوري���ة» التي ي�رشف
عليها ويديرها احللف الأمريكي
 «الإ�رسائيل���ي» ،ومت ّوله���ااململكة ال�سعودي���ة وم�شيخات
الغ���از املج���اورة له���ا ،وه���ي
الت���ي �شارك���ت يف احلرب على
�سورية ،وم ّولته���ا ،نا�رشة فيها
الدمار والقتل ،و�رسّبت �إليها كل
حمرتيف اجلرمية با�سم الإ�سالم،
بع���د �أن احت�ضنته���م تلك الدول
ع�رشات ال�سنني ،على الرغم من
احل�ضور ال�شكلي لوزير خارجية
االحتاد الرو�سي �سريغي الفروف،
يف «عرا�ض���ة» كان مق���رراً لها
�أن تبتهج باحلكوم���ة اللبنانية
اجلديدة ،ل�رصف دفعة من الأموال
وامل�ساع���دات الدولية للنازحني
ال�سوريني واجلي�ش اللبناين ،عن
طريقها� ،رشط �أن تكون نالت ثقة
الربملان اللبن���اين ،لكن ما قاله
�سليم���ان بح���ق املقاومة جعل
الفرحة ال تتم.
وبر�أي �أو�س���اط متابعة ،ف�إن
خلطاب الرئي�س �سليمان تداعيات
وا�سع���ة ،ل���ن تقف عن���د ردورد
الفعل احلالي���ة� ،إذ �إن ت�سا�ؤالت

ال رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

جدية �ستُط���رح بعد اليوم حول
�شخ�صية �أي رئي�س جديد للبالد،
فهل ميك���ن ت�صدي���ق �أن رئي�س
جمهورية ما بعد الطائف ،والذي
مل يجد مقراً لرئا�سته ،فارت�ضى
�أن ي�سك���ن يف �شق���ة ،وو�س���ط

خطاب سليمان
ليس ردًا على
العقد التي واجهت
ُ
البيان الوزاري ..بل
مشروع سياسي
لما بعد خروجه من
قصر بعبدا

كبار حتى تت���م زيادة م�صاريف
ه���ذا املق���ر ،ميك���ن �أن يتحول
متهجم على
الآن ،كموق���ع� ،إىل
ّ
املقاومة ،التي لوالها ملا بقيت
رئا�س���ة وال �سيادة وال وطن ،بل
كان لبنان بقي رهينة التفاق 17
�أيار امل�ش�ؤوم وتوابعه؟ وبالتايل
�ست�س�أل النا�س من امل�س�ؤول عن
هذا التب���دل يف التوازنات ،لي�س
لتكري�س �ضع���ف م�سيحي� ،إذ �إن
امل�سيحي�ي�ن لي�س���وا يف �أح�سن

حال ،على الرغم من هذا اخلطاب
الرئا�سي اال�ستفزازي الذي يرفع
من�سوبه م�سيحي���و «� 14آذار»،
ب���ل لأن و�ص���ول �شخ�صي���ة �إىل
�س���دة الرئا�سة قي���ل �إنها وقّعت
على تعهدات خطية� ،أبرزتها يف
بيان الق�سم ،ف�إذ بها تنقلب على
التعه���دات وعل���ى الق�سم ،فبمن
يتم الوثوق بعد اليوم؟ و�إىل متى
يتم ال�سك���وت عن التفريط وعن
ع���دم م�ساءلة املخط���ىء؟ ومن
امل�س����ؤول عن تراك���م االخطاء؟
ولو متاثلنا بعد ّونا «�إ�رسائيل»
ف�إنها حا�سبت املخطىء �أوملرت
قبل نهاي���ة عدوانه على لبنان،
و�أن�ش�أت ل���ه «جلنة فينوغراد»
الت���ي �أطاح���ت ب���ه! وبالتايل
لي�س عيب��� ًا �أن يطال���ب النا�س
باملحا�سب���ة وامل�ساءل���ة بع���د
الأخطاء الفظيع���ة التي تعرتف
بها قي���ادات الثامن من �آذار قبل
غريها.
وتن ّبه الأو�ساط �إىل �أن جميع
من تب��� ّو أ� ال�س���دة الرئا�سية يف
لبنان ،با�ستثن���اء الرئي�س �إميل
حلود ،بد أ� بخطاب وطني جامع،
وانتهى بخطاب طائفي� ،إذ �إنهم
كلهم يري���دون اخل���روج �أبطا ًال
طائفي�ي�ن ،مب���ا يف�س���ح جما ًال
متوهم���ة يريدونه���ا،
لزعام���ة َّ
وت�س�أل :مل���اذا بات موقع قيادة
اجلي�ش مم���راً �إجباري ًا للو�صول
�إىل ق��ص�ر بعبدا؟ وه���ل هذا هو
�رشط «الرئي����س القوي»؟ وهل
قوته �ضد اخلارج �أم �ضد �رشكاء
الداخل؟

الالف����ت �أن �أو�ساط الرئي�س
�سليم����ان �رسّب����ت �أن اخلطاب
حم�ضرَّ من����ذ ما قب����ل �أ�سبوع
على �إلقائه ،ما يعني �أنه لي�س
العق����د التي واجهت
رداً عل����ى ُ
البيان الوزاري ،بل هي قناعات
لدي����ه ،وم���ش�روع �سيا�سي ملا
بعد خروجه من ق�رص بعبدا!
يف كل الأح����وال ،توا�ص����ل
قوى الرابع ع�رش من �آذار ،التي
انحاز �إليه����ا الرئي�س �سليمان،
العي�����ش عل����ى املراهن����ات
اخلا�رسة ،التي مل حت�صل منها
�سوى اخليب����ات ،لي�س لأنها ال
حت�سن ق����راءة التطورات فقط،
بل لأنه����ا مرتبط����ة بالأحالم
ال�سعودي����ة ال�ساعي����ة «بكل
�أموالها» لتغيري وقائع امليدان
التي ت�ؤك����د خ�سارتها املعركة
يف �سوري����ة ،خ�صو�ص���� ًا �أن ال
ع����ودة للأمريك����ي ع����ن قراره
بالرتاجع عن اخليار الع�سكري،
حتى لو ظ����ن ه�ؤالء �أن الرو�س
من�شغلون بالأزمة الأوكرانية،
ف�إن القوة الإيرانية املتعاظمة
تدفع الأمريكي و«الإ�رسائيلي»
ليح�سبا �ألف ح�ساب لأي حترك
�أحمق قد يقدم����ان عليه ،وما
عجِ َز «الإ�رسائيلي» ،والأمريكي
م����ن خلف����ه ،ع����ن حتقيق����ه
بالتخل�����ص م����ن املقاومة ،لن
يقوى عليه �أتباعهم يف لبنان،
مهما ارتفعت �أ�صواتهم وتل ّونت
خطاباتهم.

عدنان ال�ساحلي
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همسات

دولة «داعش» ..نموذج أوكراني  -سوري
ال يك���د ميرّ ي���وم �إال ونقر أ� يف
ال�صح���ف العربي���ة والتحلي�ل�ات
ال�سيا�سي���ة املوالية للغرب حديث ًا
ع���ن ترابط بني املل���ف الأوكراين
وال�س���وري ،للت�أكي���د عل���ى �أن ما
يربحه بوتني يف �أوكرانيا �سي�ؤدي
�إىل ت�ساهل���ه يف �سوري���ة� ،أو �أن
ال�سيناري���و الأوك���راين ميك���ن �أن
ين�سحب على املل���ف ال�سوري� ،أي
تق�سي���م �سورية واقتط���اع �أجزاء
منها؛ كما يح�صل الآن يف �أوكرانيا.
�إذا �سلّمن���ا ج���د ًال ب����أن هذه
ال�سيناريوهات حمتملة ،خ�صو�ص ًا
يف ظ���ل ت�رصيح حدي���ث للرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما ب�أن رو�سيا
و�إيران وحزب اهلل والنظام ال�سوري
يخ��س�رون يف �سوري���ة ،فم���ا هي
النتائج التي ميكن �أن ت�ؤدي �إليها
هذه ال�سيناريوهات  -املراهنات؟
�أو ًال :يف ت�ساه���ل بوت�ي�ن يف
املل���ف ال�س���وري� :إن احلديث عن
�أن �أوراق بوت�ي�ن يف �سوري���ة �أقل
ق���درة مما ه���ي يف �أوكرانيا ،و�إنه
�سيحاول دفع الأم���ور �إىل التهدئة
مع الغرب من خ�ل�ال التنازل لهم
يف امللف ال�سوري ،تدل على ق�صور
يف الق���درة على حتليل املعطيات
امليدانية و�شخ�صية �صاحب القرار
الذي يت ّم احلديث عنه.
واقعي ًا ،ال املعطيات امليدانية
يف الداخل ال�سوري تعطي �أرجحية
ملجموعات مقاتلة مفتتة تت�آكلها
حروب التكفري بني بع�ضها البع�ض،
وال الظ���روف ال�سورية توحي ب�أن
حلفاء النظام ال�سوري �سيتنازلون
عن مكا�سبه���م ،بعدما بات الوقت
واملي���دان يلعب���ان ل�صاحلهم ،وال

�شخ�صية بوتني توحي ب�أنه يخ�شى
التهويل الغربي �أو التهديدات التي
يطلقه���ا الأمريكيون� .أما العقوبات
االقت�صادية التي يهدد بها الغرب،
فيب���دو �أن بوت�ي�ن ال يهت���م لها،
فرتاج���ع الروب���ل الرو�س���ي �أمام
الدوالر واليورو بعد �أزمة �أوكرانيا
�أ ّدى �إىل تده���ور �أ�س���واق املال يف
�أوروبا� ،إذ ت�ستثمر �رشكات �أوروبية
بكثافة يف رو�سيا ،بف�ضل معدالت
منو �أف�ضل منها يف دولها.
وهك���ذا ،يتوه���م م���ن يعتقد
�أن جن���اح بوت�ي�ن يف الدفاع عن
امل�صالح الرو�سي���ة يف اجلغرافيا
الأوكراني���ة �سي�ؤدي �إىل عقدة ذنب
جت���اه الغرب ،فيعط���ي يف امللف
ال�س���وري م���ا مل ي�ستط���ع الغرب
حتقيقه يف �سنوات ثالث من القتال
يف �سورية ،وا�ستخ���دام كل �أدوات
ال�ضغط املختلفة.
ثاني ًا :يف «التب�شري» بتق�سيم
�سورية وانف�ص���ال بع�ض املناطق
كم���ا ح�صل يف املل���ف الأوكراين:
هو �سيناري���و كارثي �سيدفع ثمنه
الغ���رب وال�رشق مع��� ًا� .إن خريطة
املع���ارك يف �سورية التي عر�ضها
الربنام���ج الأمريك���ي الع�سك���ري
ال�شه�ي�ر « »frontlineيف
منت�صف �شباط املن�رصم ،ت�شري �إىل
�سيطرة النظ���ام على �أجزاء كبرية
و�شا�سعة م���ن �سورية ،و�أن مناطق
�سيطرة «املعار�ض���ة» تبدو كب�ؤر
جغرافية حما صرَ� ة كلي ًا من اجلي�ش
ال�سوري والق���وى املوالية له� ،أما
املناطق التي تخ���رج عن �سيطرة
النظام وال تبدو حما�رصة منه فهي
مناط���ق الأك���راد (املتحالفني مع

النظام ال�س���وري) ومناطق الدولة
اال�سالمية «داع�ش».
ويتحدث التقري���ر الذي ي�ستند
�إىل اخلريطة عن انق�سام املعار�ضة
�إىل ح���واىل  5000جمموعة بدون
حتالفات ثابتة ،و�أن النظام ال�سوري
ي�سيط���ر على �أج���زاء وا�سعة جداً
من الأرا�ض���ي ال�سورية ،ويحا�رص
املعار�ضة يف كث�ي�ر من املناطق؛
قاطع��� ًا عنه���ا الإم���داد وال�سالح.
هذا الواقع  -حتى ل���و �سلّمنا �أن
�صحته ال توازي  ٪100من الوقائع

يبدو أنه ال مصلحة
للغرب وحلفائه في
تقسيم سورية بعد
التطورات الميدانية
التي حصلت
خالل السنتين
المنصرمتين

امليدانية عل���ى الأر�ض  -ي�ؤكد �أن
َمن ي�ستفيد من التق�سيم ،طرفان:
 الأكراد الذي���ن �سي�ستعيدونحل���م قيام دولة كردي���ة م�ستقلة،
بعدم���ا حتقق لهم احلك���م الذاتي
يف العراق وال�سيطرة على مناطق
كبرية من �سوري���ة ،ما �سيدفع �إىل

تغذي���ة النزع���ات االنف�صالية عن
تركيا ،وهو ما يهدد الأمن القومي
الرتك���ي ،وهي الع�ض���و يف حلف
«النات���و» ،وال�رشيك���ة الأ�سا�سية
يف م�رشوع ال�سيطرة الغربية على
�سورية.
 «القاع���دة» مب�سمياته���ااملختلف���ة ،والت���ي �ستح�صل على
ج���زء م���ن الأرا�ض���ي ال�سوري���ة
عل���ى احلدود العراقي���ة وجماورة
للمحافظات العراقية التي تتمتع
فيه���ا «القاع���دة» بنف���وذ هام.
وهكذا ،يكون الغرب وبع�ض الدول
العربية ال�ساعية بقوة �إىل «جناح
ما» يف امللف ال�سوري ،قد �صنعت
دولة لـ«القاعدة» ،التي �ستحاول
التم���دد نحو دول عربي���ة �أخرى،
منها اململك���ة العربية ال�سعودية
والأردن.
من هنا ،و�إن كان العرب ب�شكل
ع���ام حت ّركه���م �سيا�س���ات احلقد
والت�شف���ي ،وقد يخ���رج منهم َمن
يق���ول «تكفري داع����ش وال النظام
ال�س���وري» ،ف����إن الغ���رب حترّكه
�سيا�س���ة امل�صال���ح ،وال يبدو �أن
هناك م�صلحة للغ���رب وحللفائه
يف تق�سيم �سوري���ة بعد التطورات
امليداني���ة الت���ي ح�صل���ت خالل
ال�سنتني املن�رصمت�ي�ن ،ويبقى �أن
َم���ن يجاهر بتف�ضي���ل «داع�ش»،
�أو يعتقد �أن هن���اك خطة وا�ضحة
للغرب والأمريكيني و�أنهم يعرفون
كي���ف ينه���ون الن���زاع ال�س���وري
مل�صلحتهم ،فه���و ي�ستحق ال�شفقة
فع ًال.

د .ليلى نقوال الرحباين

 nهل يتحقق «احللم»؟

ر�أت م�صادر �سيا�سية متابعة �أن حظوظ الرئي�س �سليمان يف
تبو�ؤ كر�سي الفرانكوفونية متام ًا كاحللم بالتجديد يف الرئا�سة،
و�أن اجتماع���ات باري�س لن تكون �أف�ض���ل من �سابقاتها يف هذا
الإطار ،رغم «�أوراق االعتم���اد» التي ُقدِّمت �سيا�سي ًا يف الآونة
الأخرية.

« nتعليمة» دولية
ا�ست��اء م�ست�ش��ار «عقالين» من �إ��صرار زميل له عل��ى �إدراج
«املعادل��ة اخل�شبي��ة» يف خط��اب رئي�س اجلمهوري��ة� ،سيما بعد
تب�ش باخلري ،بينما
�إعالن جعجع �أن نقا�شات البيان الوزاري ال رّ
كانت الأجواء خ�لاف ذلك ،الأمر الذي فُهم ب�أن «تعليمة» دولية
وراء الت�صعيد ،وليكن باال�ستفزاز.
 nانتحاري لتفجري ثكنة يف البقاع

ان�شغل���ت الق���وى الأمنية يف البق���اع الأ�سب���وع املا�ضي
مبعلومات عن �إمكانية �إقدام انتحاري على انتحال �صفة �ضابط
وتفجري نف�سه يف �إحدى الثكنات الع�سكرية �ضمن منطقة البقاع.

 nالنظر ممنوع
يتخ��ذ �أح��د وزراء � 14آذار �إج��راءات �أمني��ة يف حميط وزارته
ت�ص��ل �إىل ح ّد توقي��ف �أيّ عابر �سبيل ملج��ر ّد تطلعه �إىل املبنى،
والالف��ت للنظر �أنّ التدابري املعطاة للموظّ فني التابعني لوزارته،
وه��م �سلط��ة قائمة بح�� ّد ذاتها بح�س��ب الد�ستور� ،أق�� ّل بكثري من
التدابري التي يحيط بها الوزير نف�سه.
 nمر�شّ ح ريفي

�رسّبت �أو�ساط مقرّبة ج���داً من وزير العدل �أ�رشف ريفي �أنه
ل���ن يقبل �أي م�ساومة على تعيني القا�ض���ي خالد زودة مدعي ًا
عام ًا متييزياً ،والأخري من مدينة طرابل�س ،فيما هناك من يطرح
�أ�سماء الق�ضاة غ�سّ ان عويدات ،وعبد الرحيم حمود ،وفوزي �أدهم.

 nت�ضليل موجَّ ه
ي��روّج بع���ض ال�سيا�سي�ين والإعالمي�ين يف لبن��ان �أنه لوال
املخاب��رات الأمريكي��ة مل��ا ّمت �إلق��اء القب�ض عل��ى الإرهابيني،
لتب�ين الحق ًا �أن ه���ؤالء يلتقون ب�ضباط غ�ير لبنانيني ويتلقون
«اوردر» �أ�سبوعي�� ًا للتقليل م��ن �أهمية قدرة الأجهزة اللبنانية ،ال
�سيما اجلي�ش ،بعد الإجنازات الأخرية.
 nف�شل

ف�ش���ل رهان «الق���وات اللبناني���ة» يف �إيج���اد �رشخ بني
البطريركي���ة املارونية ،خ�صو�ص ًا البطريي���رك الراعي ،والعماد
مي�ش���ال عون ،وبع�ضهم �رضب كف ًا بكف بع���د اال�ستقبال احلار
للوزير جربان با�سيل يف بكركي.

 nفرح مكبوت
عاد مر�شح رئا�سي من جولة �أوروبية ا�ستطلع خاللها املزاج
تغي حياله ،والحظ من التقاه �أنه حري�ص
الأوروب��ي �إذا كان قد رّ
جداً يف �إبداء فرح مكبوت.
 nعندما يطوي الزمن

علّ���ق �أح���د ن���واب � 14آذار بتهكُّم عل���ى كالم م�س�ؤول كبري
�أطل���ق �أو�صاف ًا ت�شبهه يف منا�سبة عامة ،وقال �إن الوفاء مل يزر
�أ�صح���اب الوجوه ال�صفر ،ف�أولئ���ك ي�ستفر�سون فج�أة يف تقدمي
�أوراق اعتماد رغم �إدراكه���م �أن الزمن طواها انطالق ًا من اعتقاد
�أنهم �أذكياء.

مقاتالن من «داع�ش» خالل املعارك الدائرة بني امل�سلحني يف �ضواحي حلب

(�أ.ف.ب).

 nنوبات ع�صبية
بع��د �إ�ص��دار الق�ض��اء الع�سكري ق��راره االتهامي بح��قّ �أحمد
الأ�سري وجماعته على �إثر �أحداث عربا� ،أ�صيب عدد من املوقوفني
بنوبات وانهيارات ع�صبية نتيجة �سماعهم مب�ضمون االتهامات،
والت��ي و�صلت عقوباتها �إىل الإعدام ،وه��ذا ما ا�ستدعى ا�ستنفار
ال�صلي��ب الأحم��ر لنق��ل بع�ضهم م��ن �أماكن توقيفه��م يف �سجن
جزين �إىل امل�ست�شفى احلكومي يف جزين للمعاجلة.

4

موضوع

الغالف

( العدد  )301اجلمعة � 7 -آذار 2014 -

ُ
روسيا تنتصر في سورية ..وكادت تهزم في أوكرانيا
يف ظل الت�صعيد ال��ذي يظلل
امل�شهد الأوك����راين ،ثمة �أ�سئلة
رو�سية كثرية تطرح ،لعل �أبرزها:
ملاذا تنت�رص رو�سيا يف �سورية؟
وكيف كادت تهزم يف �أوكرانيا؟
يف ال��وق��ائ��ع ،ف���إن ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية التي تعترب
نف�سها قائدة النظام العاملي الذي

تولد بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابقي منذ العام
وحلف وار�سو
نْ
 ،1990ورغ��م جموحها العدواين
الذي عاد ب�شكل �أو �آخر �إىل طريقة
اال�ستعمار القدمية؛ باالحتالل
الع�سكري املبا�رش ،وت�شكيل الدمى
احلاكمة يف البلدان التي �سيطرت
عليها ب�أعتى القوى الع�سكرية

وب��ق��وة ن��اري��ة غ�ير م�سبوقة يف
التاريخ ،كما كان يف �أفغان�ستان
وال��ع��راق واالحت���اد اليوغ�ساليف
ال�سابق ،تلقت وما تزال �رضبات
متالحقة� ،أدى �إىل اهتزاز هيبتها
املعنوية وال�سيا�سية ،فلج�أت �إىل
ح��روب بديلة ،اختربت بدورها
يف زم��ن احل��رب ال��ب��اردة ،وهي

قوات ع�سكرية رو�سية تنت�شر قرب الأرا�ضي الأوكرانية

(�أ.ف.ب).

ما �أطلق عليها احلرب الناعمة،
باالعتماد على احتياطاتها من
املرتزقة والإرهابيني الذين و ّفرت
لهم منذ مطلع ثمانينات القرن
املا�ضي كل �أ�سباب القيامة والدعم
املبا�رش ،عرب تدريبهم يف قواعد
اال�ستخبارات الأمريكية «،»C.I.A
ويف القواعد الع�سكرية الأمريكية
امل��ن��ت����شرة يف خمتلف �أن��ح��اء
ال��ع��امل ،وتوفري كل م�ستلزمات
الت�سليح النوعي ،ال��ذي كانت
توفره اململكة العربية ال�سعودية
عرب جتنيد العنا�رص ،وتغذيتها
بالأفكار التحريفية التي ال متت
�إىل الإ�سالم احلنيف ب�صلة ،وتقدمي
الأم��وال الهائلة التي ي�سيل لها
لعاب النفو�س املري�ضة.
و�إذا كانت الواليات املتحدة
قد حققت جناحات يف البداية� ،إال
�أنها ا�صطدمت باجلدار ال�سميك يف
�سورية ،فكان اهتزازها املعنوي
وال�سيا�سي ..وحتى الع�سكري،
وتبني لها �أن يف �سورية قيادة
خمتلفة عن ال��دول التي لعبت
معها يف ال�سابق.
�أمام ال�صمود ال�سوري املذهل،
ويف ظل الثبات النوعي حللفاء
دم�شق من قوى املقاومة واملمانعة،
ك��ان حلفاء �سورية يف امل��دى
الأب��ع��د ،خ�صو�ص ًا يف جمموعة
«الربيك�س» و«�شنغهاي» ،يبنون
ا�سرتاتيجية مواجهة الهيمنة
الأمريكية والإمربيالية انطالق ًا
من حمور العامل �أورا�سيا ،وهنا

كان على وا�شنطن اللجوء �إىل ما
ميكن ت�سميته بالهجوم املعاك�س،
يف حماولة ال�ستعادة الهيبة التي
ب��د�أت ترتنح �سواء يف العراق �أو
�أفغان�ستان ..وحتى يف ال�صومال
واليمن ،يف وقت بد�أت ال�شعوب،
خ�صو�ص ًا العربية ،تعي �أبعاد
امل�ؤامرة واال�ستهداف الإمربيايل –

للرد
اختيار حزب اهلل ّ
في المكان والزمان
المناسبين وكمين
ْ
العتيبة وصواريخ
الجليل لجمت
التصعيد الصهيوني

الرجعي – التكفريي – ال�صهيوين،
وبهذا قد يكون �رضوري ًا متابعة
التطورات اجل��اري��ة يف م�رص �أو
اليمن ،وحتى يف ليبيا وتون�س،
و�أكرث من مكان يف العامل العربي.
وعليه ،ف�إن احلرب على �سورية
والأحداث الآن يف �أوكرانيا ،وقبلها
يف ج��ورج��ي��ا ،وم���ا ي��ج��ري يف

فنزويال ،وتهديدات اثيوبيا و�سد
النه�ضة للت�أثري على م�رص ،ويف
�أك�ثر من منطقة من العامل ،مبا
فيها ال�صني والهند ،حيث يجري
حتريك جمموعات ال���دالي الما
وجمموعات «�إ�سالمية» تكفريية،
التي حتاول فيها وا�شنطن ا�شعال
احل��روب بالوا�سطة �أو ما يطلق
عليه حديث ًا «احلرب الناعمة»،
كل ذلك هو يف حقيقته عودة �إىل
نوع من «احلرب الباردة».
وهنا ي�س�أل املحلل الرو�سي
ت��ي��ودور ل��وك��ي��ان��وف :مل���اذا غزا
الأمريكيون يف ال�سابق فيتنام
وك��وري��ا و�أفغان�ستان وال��ع��راق،
وه��ل��م ج���را ،وه��ي دول بعيدة
عن ال��والي��ات املتحدة ،بذريعة
الدفاع عن امل�صالح الأمريكية
اال�سرتاتيجية؟ وبالتايل ُيطرح
ال�س�ؤال هنا :كيف ال يحق ملو�سكو
�أن تفعل ال�شيء نف�سه مع بالد
تعترب ال��ت��و�أم لالحتاد الرو�سي،
كحال �أوكرانيا؟ م�ؤكداً �أن لدى
رو�سيا وا�ستخباراتها الكثري من
الوثائق التي ت�شري �إىل �أن �إ�رضام
النار يف كييف هدفه �إي�صال �أل�سنة
اللهب �إىل مو�سكو.
من هنا قد نفهم ملاذا عملت
جماعة وا�شنطن على تخريب
االتفاق الذي مت التو�صل �إليه يف
� 21شباط املا�ضي بني الرئي�س
الأوك���راين واملعار�ضات ،يف بلد
يتميز برتكيبة طائفية و�أثنية
معقدة ،بالإ�ضافة �إىل دور تل �أبيب

مشروع لنقل رئاسة «االئتالف» إلى القاهرة

ّ
«إسالميو المعارضة السورية» خائفون من بن نايف ..والمنفذ الجربا
�أنقرة  -الثبات
تعي�ش املعار�ضات ال�سورية هاج�س االنتقال ،غري
ال�سل�س ،مللفها من يد الأم�ي�ر بندر بن �سلطان �إىل يد
الأمري حممد بن نايف ،وم���ا �سي�ستتبعه هذا االنتقال
م���ن «انتقاالت» مماثلة داخل �أطراف املعار�ضة ،التي
بات �أركانها يرتقبون �أي حركة �سعودية للبناء عليها
يف �إطاحة هذا �أو ذاك من الأطراف والقوى.
وبعد �أن �أو�ص���ل بندر ،املغمو َر �أحم���د اجلربا �إىل
ً
مف�ض�ل�ا �إياه عل���ى العديد من
رئا�س���ة «االئتالف»،
املعار�ضني الآخري���ن ،ل�سهولة انقي���اده و�شخ�صيته
املرتبك���ة ،بات الأخري يف موق���ع �إثبات الوالء ملحمد
بن نايف ع���ن طريق حملة «تطه�ي�ر» يعتزم القيام
بها بحق «الإ�سالمي�ي�ن» داخل «االئتالف» ،وحتديداً
جماع���ة «الإخوان» التي حتظى بك���ره مميز لدى بن

نايف ،وهو م���ا يف�رس م�سارع���ة «املجل�س الوطني»
الذي يهيمن عليه «الإخوان» للعودة �إىل «االئتالف»
بعد ان�سحابه منه ،و�سيف�رس عودة مماثلة جلماعة قطر
وفري���ق م�صطفى ال�صباغ �إليه قريب ًا ،من باب مواجهة
م�شاريع اجلربا.
وفيما دفع العميد املن�شق �سليم �إدري�س �أول �أثمان
االنتقال ،بع���د �أن ا�ستفرد به اجلرب���ا م�ستغ ًال خروج
راعي���ه (بندر) ،يعتقد «الإخوان» �أنهم اخلطوة الثانية
يف عمليات �إثبات الوالء التي يقوم بها اجلربا ،ويقول
�أحد املعار�ضني ال�سورين املقربني من «اجلماعة» �إن
رئي����س حكومة االئتالف �أحمد الطعمة هو الثاين على
الئحة اجلربا ،لقربه من التنظيم ،م�شرياً �إىل �أن الأخري
ي�سع���ى لإبداله ب�أ�سعد م�صطف���ى ،الذي يتوىل «وزارة
دفاع االئتالف» ،واملقرب منه �شخ�صي ًا.
وتقول املعلوم���ات �إن �أمر عمليات تركي ًا  -قطرياً

�صدر له�ؤالء من �أجل العودة �إىل «االئتالف» ملحاربة
م�شاريع اجلرب���ا ،ومنها م�رشوع نقل مقر «االئتالف»
�إىل القاه���رة بد ًال م���ن ا�سطنبول ،وهو �أم���ر يرى فيه
ال َبلدان �إق�صاء نهائي ًا لهم���ا عن امللف ال�سوري ،فيما
يراه املعار�ضون و�سيل���ة من اجلربا لقيام «ائتالف»
على ح�سابه.
ففي ظل وج���ود «االئتالف» يف م�رص �سيكون من
ال�صع���ب على ال َبلدين «العدوي���ن» ممار�سة �أي نفوذ
يف اجتماع���ات «االئتالف» ،كما �أن اجلانب ال�سعودي
�سيتمكّن حتى من حتديد �أ�سماء من يحق لهم الدخول
�إىل االجتماع���ات التي �سيدعو �إليه���ا اجلربا ،لتغيري
قواعد اتخ���اذ القرار داخل «االئت�ل�اف» ،فال�سوريون
باتوا يدخل���ون �إىل م�رص بت�أ�شرية دخ���ول ،ما يعني
املر�ض���ي عنهم �سيواجهون �صعوبة يف
ُحكم ًا �أن غري
ّ
الدخول للم�شاركة يف اجتماعات «االئتالف».

ويقول معار�ضون �سوري���ون �إن اجلربا يريد �أي�ض ًا
تعدي���ل النظام الداخلي لـ«االئت�ل�اف» ،والذي ين�ص
عل���ى �أن والية الرئي�س ه���ي �ستة �أ�شه���ر جت َّدد مرة
واحدة ،ومبا �أن ه���ذه واليته الثانية ،ف ُيفرت�ض بها �أن
تكون الأخرية ،ما يعن���ي مغادرته يف نهاية حزيران
املقب���ل ،وهو ما ال يتق ّبله ،ويح��ّض�ررّ اجلربا م�رشوع ًا
جلعل والية الرئي�س �سنتني جت َّدد مرة واحدة ،و ُيتوقع
�أن يطل���ب �أن ت�شمله ،ما �سيعني �أن يبقى يف رئا�سته
�أربع �سنوات.
ويته���م املعار�ض���ون اجلربا بال�سع���ي لال�سئثار
بكل مكون���ات القرار املعار�ض ،امل���ايل �أو ال�سيا�سي،
ويقولون �إن هدفه الراب���ع �سيكون تقلي�ص �صالحيات
الأمني العام ،ال���ذي يحق له منفرداً تقدمي امل�ساعدات
املادية من ح�ساب «االئتالف» ،وبالتايل �إن�شاء �شبكة
م�ستفيدين ،و�شبكة نفوذ ال ي�ستهان بها.
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روسيا  -أميركا ..الصراع الساخن
وحماولة ال�صهاينة اال�ستثمار عليها
كما هي عادتهم ،ملزيد من احلروب
يف كل الأمكنة ،حيث ت�شري الوقائع
�إىل �أن هناك �أكرث من ن�صف مليون
ي��ه��ودي �أوك���راين يف «�إ��سرائ��ي��ل»،
وهنا ي�صبح ال�س�ؤال �رضوري ًا حول
معنى وجود ال�صهيوين برنار هرني
ليفي و�سط املتظاهرين يف كييف
ودور رجال �أعمال يهود يف التمرد
الأوكراين!
ه��ل م��ن راب���ط ب�ين الت�صعيد
الأمريكي – ال�صهيوين يف �أوكرانيا
والت�صعيد «الإ�رسائيلي» يف �سورية،
ح��ي��ث �شهدنا يف �أ���س��ب��وع واح��د
احت�ضان بنيامني نتنياهو جلرحى
امل�سلحني ال�سوريني يف م�ست�شفيات
العدو «الإ�رسائيلي» ،والغارة على
موقع حلزب اهلل على احلدود ال�سورية
 اللبنانية.ت�شري املعطيات �إىل �أن الت�صعيد
«الإ�رسائيلي» يف �سورية ولبنان مت
ب�ضوء �أخ�رض �أمريكي و�أوروبي ،لكن
رد حزب اهلل ببيان وا�ضح حول رده
املحتمل يف املكان والزمان اللذين
تختارهما املقاومة ،ثم ال�رضبة
الهائلة للع�صابات امل�سلحة يف
كمني العتيبة ،وال�صواريخ التي
�أ�صابت مواقع ع�سكرية «�إ�رسائيلية»
هامة يف اجلليل ،جلمت الت�صعيد
ال�صهيوين.
�أم���ا يف �أوك��ران��ي��ا ،ف��ك��ان ال��رد
الرو�سي يف البداية من �شبه جزيرة
القرم ،ويف اجل��ارور الرو�سي ثمة
�أوراق كثرية خلطط املواجهة..
ملاذا كل هذا الت�صعيد؟
ً
ثمة حقيقة تت�ضح متاما ،وهي
�أن �سورية ما�ضية يف قرارها الكبري
ب�أن التوازن الإقليمي حتققه املقاومة
و���ص��م��ود دم�شق وان��ت�����ص��اره��ا يف
مواجهة امل�رشوع الأمريكي.
وثمة من بد�أ يف الغرب الأوروبي
يكت�شف �أن امل����شروع الأم�يرك��ي -
ال�صهيوين لتق�سيم �أوكرانيا املعقدة
برتكيبتها الطائفية الأثنية (كاثوليك
– �أرثوذك�س)� ،ستتدحرج ككرة الثلج
من �أوروب���ا ال�رشقية �إىل الغربية؛
كاثوليك – �أرثوذك�س ،كاثوليك –
بروت�ستانت� ،أي �إن التق�سيم �سيطيح
بكل �أوروبا ،ما يعني �أننا يف ال�شهرين
املقبلني �سنكون �أمام اختبارات قوة
قد تُفتح فيها كل اجلروح ،وبالتايل
قد يكون احلل قريب ًا.
تابعوا ت��ط��ورات ي�ب�رود ،حيث
�وج��ه ال�رضبة ال��ك�برى للم�رشوع
ت� َّ
ال�شيطاين بتحويل القلمون �إىل «تورا
بورا ال�رشق الأو�سط».

�أحمد زين الدين

هل ينقلب ال�سحر الأمريكي على ال�ساحر؟

م ّثلت جزيرة القرم عرب التاريخ �ساحة
�رصاع بني الإمرباطوريات ،ونقطة ت�صادم
بني احل�ضارات انتهت بحروب ومعاهدات
من���ذ عه���د الإمرباطوري���ة الرومانية �إىل
احلرب العثمانية الرو�سي���ة عام 1853م،
والت���ي انتهت مب�ؤمتر باري�س عام 1856م،
ال���ذي �أكد عل���ى حيادية البح���ر الأ�سود،
وحت ّوله �إىل بحرية عثمانية ميداني ًا ولي�س
قانوني��� ًا ،وا�ستعاد الرو����س نفوذهم عام
1870م �أثناء احلرب الرو�سية  -الفرن�سية.
يتكررال��ص�راع الأمريك���ي  -الرو�سي
بعدما ا�ستدرجت �أمريكا عام  1979االحتاد
ال�سوفيات���ي �إىل �أفغان�ست���ان ،بعد ف�شل
االنقالب الذي د ّبرته املخابرات الأمريكية
على احلك���م ال�شيوع���ي ،وقاتلت اجلي�ش
الأحم���ر بـ«املجاهدي���ن» الإ�سالمي�ي�ن
ومتويل �سعودي كما ي���روي بريجن�سكي؛
م�ست�شار الأم���ن القومي الأمريكي الأ�سبق،
فانه���زم ال�سوفي���ات يف �أفغان�ست���ان،
وانهارت الإمرباطورية ال�سوفياتية والكتلة
اال�شرتاكي���ة يف العامل ،و�أعلن���ت �أمريكا
نف�سها قائداً للعامل.
بعد عقدين م���ن الزمن �شاخت �أمريكا
وانهزمت يف �أفغان�ستان والعراق ،وها هي
ترتنح يف �سورية منذ ثالث �سنوات ،بعدما
عج���زت يف �إخ�ضاع �إي���ران و�أعلنت هدنة
معه���ا ،واجتهت نحو رو�سي���ا ،علّها تغيرّ
موقفها وترتك حمور املقاومة واملمانعة
لت�سهيل �إ�سقاط �سورية و�إنهاء ما تبقّى من
مقاومة عربية � -إ�سالمية يف لبنان ،كما
�أعادت �إحياء الثورة الربتقالية التي ولدت
عام  2004ثم خم���دت وز ُّج بزعيمتها يف
ال�سجن بتُهم مالية ،وكان الهدف الأمريكي
من �إعادة احلراك الأوكراين ما يلي:
 تهديد رو�سيا يف ف�ضائها اال�سرتاتيجي،وال�رضب على خا�رصته���ا الأوكرانية وما
متثله م���ن امت���داد ع�سك���ري واقت�صادي
(امل�صانع والغاز.)..
 �إ�شع���ال احلرائق املتعددة حول رو�سيا،وح�صارها بح���ركات التمرد يف جورجيا
و�أوكراني���ا و�شم���ال القوق���از ،بالإ�ضافة
�إىل بع����ض احلراك املعار����ض يف رو�سيا،
ال�ستنزافه���ا وحتجيمه���ا و�إعادتها دولة
�ضعيفة.

 �رضب حمور املقاومة واملمانعة ،وك�رسالتحال���ف امل�رشق���ي اجلدي���د املمتد من
ال�صني ورو�سيا و�إي���ران والعراق و�سورية
ولبنان ،وال���ذي ي�شكّل حاج���زاً عقائدي ًا
واقت�صادي ًا �أمام التم���دد الأمريكي ،ومعه
الأوروبي.
 اختب���ار القوة الرو�سي���ة؛ هل جتاوزتمرحلة ال�ضعف وا�ستعادت قوتها حلماية
م�صاحله���ا� ،أم �أنها دول���ة من دول العامل
الثال���ث؛ تلب�س بدلة مرقطة تخبئ ج�سم ًا
هزي ًال؟
لق���د فعله���ا الأمريكي���ون وحت ّر�شوا
بال���دب الرو�سي يف عق���ر داره لإرجاعه
�إىل زمن التبعي���ة والتهمي�ش ،وكعادتهم
ب���د�أوا مرحل���ة القت���ال بالوكال���ة عرب
�أدواتهم املتطرفني التكفرييني يف ال�رشق
الإ�سالم���ي ،وبوا�سطة املتطرفني القوميني
يف �أوكراني���ا ،ب�شع���ارات «الدميقراطية»
و«حق���وق الإن�س���ان» اخلادع���ة ،وه���م
يتحالفون م���ع �أكرث املمال���ك والإمارات
ظالمية يف الع�رص احلديث.
وال�س�ؤال :هل �سينقلب ال�سحر الأمريكي
على ال�ساحر؟
راهن الأمريكيون على ال�ضعف والرتدد
الرو�س���ي وع���دم القدرة عل���ى املواجهة
وت�شت���ت قواهم على �أك�ث�ر من جبهة يف
�سوري���ة و�أوكرانيا وفنزويال وكوبا ،لكنهم
يغامرون و�سيدفعون الأثمان الآتية:
 �إحراج الرو�س ودفعه���م للتمو�ضع يفدائ���رة العداء واملواجهة ب���دل احليادية،
و�إعطاء املح���ور العاملي املواجه لأمريكا
ينحز الرو�س
نقاط قوة �إ�ضافي���ة ،ف�إذا مل َ
نهائي��� ًا للتحال���ف مع هذا املح���ور ف�إن
املح���ور الأمريك���ي �سي�ضع���ف يف نقاط
املواجهة معه يف �إيران و�سورية ولبنان،
مم���ا يري���ح ق���وى املقاوم���ة يف �ساحة
املعركة.
 �سي�ستفيد الرو�س من املواجهة املبا�رشةيف �أوكراني���ا ،فهي �أول اختب���ار حقيقي
ومي���داين ملنظوم���ة بوت�ي�ن ال�سيا�سية
والع�سكري���ة ،والتي تري���د ا�ستعادة دور
رو�سيا ال�سيا�س���ي ،والتعوي�ض عن حلف
وار�سو والكتلة ال�رشقية ،بعدما ا�ستعادت
رو�سيا العافية االقت�صادية.

 �أول مواجه���ة م���ع �أوروب���ا بعد خروجاالحتاد ال�سوفياتي (الرو����س) من �أوروبا
ال�رشقي���ة ،مما يهدد الكيان���ات الأوروبية
احلالي���ة ،ف�إذا ّمت تق�سي���م �أوكرانيا (�رشق
وغ���رب) وانف�صل���ت الق���رم� ،سيم ّهد ذلك
لتق�سي���م �إ�سباني���ا �أو ًال ،ع�ب�ر احل���ركات
االنف�صالي���ة لإقلي���م «البا�س���ك» و�إقليم
«كاتالونيا» ،و�سيهدد الوحدة البلجيكية
«الفلمن���ك» و«الوالوني���ون» ،وال نن�سى
تق�سيم دول البلق���ان ،واملتوقع �أن تكون
دول �أوروب���ا �أول اخلا�رسي���ن ،لأن �أمريكا
تورطها يف �أوكرانيا ،ولن ت�ستطيع �أوروبا
و�أم�ي�ركا الدخول يف ��ص�راع ع�سكري مع
رو�سي���ا ،يف الوقت الذي ال ي�ستطيع حلف
الناتو ت�أمني ع�سكري�ي�ن �إىل �أفغان�ستان،
ومل ت�ستط���ع �أمريكا وق���وى التحالف من
البق���اء يف الع���راق ،وف�شل���ت يف ح�صار
�إيران ،وتراجعت نحو املفاو�ضات النووية،
يف الوق���ت الذي تعاين �أم�ي�ركا من �أزمة
مالية ي� ّؤجلها الكونغر�س والرئي�س �أوباما
من �سنة �إىل �أخ���رى ،وترزح حتت الديون
املالية الكربى لل�صني وغريها.
املغام���رة الأمريكي���ة يف �أوكراني���ا
�ست�صب
واحل�سابات اخلاطئ���ة واملتهورة
ّ
ل�صال���ح حم���ور املقاوم���ة للم��ش�روع
الأمريك���ي ،لأن���ه ال خي���ار للرو����س �إال
املواجهة وع���دم الرتاجع ،ف�أي هزمية يف
�أوكرانيا �ستجعل من رو�سيا دولة هام�شية
غري فاعلة ومنراً م���ن ورق ،وهكذا تعامل
معها �أوباما والأوروبيون.
�سيتجه الرو�س نحو الت�شدد والتكتيك
يف لعبة �شط���رجن �سيا�سية وع�سكرية لن
يربح فيها الأمريكيون وحلفا�ؤهم.
الع�رص الأمريكي �إىل �أفول واخل�سارات
تتكاث���ر ،ومل يب���ق �إال وه���م اخلوف من
الأمريكي�ي�ن وحلفائه���م ،و�أول الهزائ���م
الأمريكي���ة �أنها ت�ستخ���دم و�سائل بديلة
ل�شن حروبها بطريقة ذكية ب�سبب عجزها
عن القي���ام باحل���رب مبا��ش�رة ولي�ست
امل�ست�أج���رة كالثكل���ى ،ول���ن ي�ستطي���ع
الأمريكيون ا�ستع���ادة زمام املبادرة على
�ساحة العامل.

د .ن�سيب حطيط
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من هنا وهناك
| رئي�س الل�صو�ص

ك�شف��ت �صحيفة «رادي��كال» الرتكية
نق�ل ًا ع��ن رئي���س ح��زب ال�شع��ب
اجلمه��وري كم��ال كيليت�ش��دار �أوغلو
�أن «اال�ستخب��ارات الرتكي��ة قدّم��ت
لرئي�س احلكومة رجب طيب �أردوغان
يف  18ني�س��ان� /أبري��ل املا�ض��ي
تقري��راً يعر�ض العالق��ات امل�شبوهة
ب�ين رج��ل الأعم��ال ر�ض��ا ��صراف
والوزيري��ن معم��ر غول�ير وظاف��ر
ت�شاغلي��ان ،ويح��ذر �أردوغ��ان م��ن
�إمكانية ا�ستخ��دام ذلك �ضد احلكومة
يف ح��ال انك�ش��اف الأم��ر» .وقال��ت
ال�صحيف��ة «لك��ن رئي���س احلكوم��ة
حتوّل �إىل رئي�س لل�صو�ص» ،م�ضيفة
�أن «الت�سجيل الذي ظهر مع ابنه بالل
هو حقيقة توازي وجود نهر بور�سوك
يف الأنا�ض��ول ،ال ميك��ن لل���ص �أن
يك��ون رئي�س�� ًا للحكوم��ة» .بدوره��ا
ت�ساءل��ت �صحيف��ة «ميلليي��ات» عما
�إذا كانت ل��دى �أردوغان ا�سرتاتيجية
للخ��روج م��ن �أزم��ة امل�رشوعية التي
يواجهه��ا؟ و�أجاب��ت �أن «�أردوغ��ان
ي�سع��ى �إىل ذل��ك م��ن خ�لال اعتب��ار
�صن��دوق االق�تراع مبنزل��ة الرد على
م��ا يواجه��ه ،وت�أ�سي�س دول��ة قمعية
بوا�سط��ة قوانني الإنرتن��ت والق�ضاء
واال�ستخبارات» ،م�شرية �إىل �أن «مثل
هذا النظ��ام لن يحم��ي �أردوغان وال
حزب العدالة والتنمية» ،ومعتربة �أنه
«ال ميك��ن لرتكيا �أن تك��ون �سعودية
�أخ��رى و�أن تنغل��ق عل��ى الع��امل،
و�أردوغ��ان ال ي�ستطيع قي��ادة البالد
عرب املحافظني وحدهم».

| الأردن بدل تركيا

لفت م�ص���در ع�سك���ري �أردين �إىل �أن
الأو�ضاع الت���ي يواجهها النظام يف
تركيا حوّلت الأردن �إىل ممر �أ�سا�سي
لعمليات تهري���ب ال�سالح واملرتزقة
نح���و الأرا�ضي ال�سوري���ة ،كا�شف ًا �أن
عمّ���ان تتعر�ض ل�ضغ���وط �سعودية
و�أمريكية كبرية للقبول بهذا الو�ضع،
خ�صو�ص ًا بع���د االن�شغال الذي وقع
فيه نظام �أردوغان.

| خمطط خلف�ض
�صوت الأذان فـي القد�س

ح������ذّرت «ال��ه��ي��ئ��ة الإ���س�لام��ي��ة
 امل�����س��ي��ح��ي��ة ل��ن����صرة ال��ق��د���سواملقد�سات» من خمطط جديد لبلدية
االح��ت�لال يف ال��ق��د���س ،ي��ه��دف �إىل
تخفي�ض �صوت الأذان يف م�ساجد
املدينة املقد�سة ،بدعوى تخفي�ض
ما ت�صفه بـ«ال�ضجيج».
و�أك��دت الهيئ��ة �أن «كل ي��وم ت�شه��د
مدين��ة القد�س تط��وراً خطرياً ونوعي ًا
يف عملي��ة انته��اك حرم��ة امل�ساجد
وقد�سيتها ،وما ه��ذا املخطط الأخري
وال��ذي ي�ستهدف تخفي���ض الأذان �إال
تتمة لله��دف اليهودي الأكرب بتهويد
القد���س وطم�س معامله��ا الإ�سالمية
والعربي��ة ،و�إب��راز الطاب��ع اليهودي
فيها».
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حكم بالغرائز
مرر ال�صهاينة
يف ذروة الت�شتت العربي ّ
طرح ًا يف الكني�ست ب�أن تنقل الو�صاية على
املقد�سات يف القد�س ال�رشيف من الأردن �إىل
الإدارة «الإ�رسائيلية» ،وعلى ما يبدو ف�إن
�أكرث من هدف ا�سرتاتيجي تريد «�إ�رسئيل»
حتقيق���ه ،و�إن كان اجلوه���ر املبا��ش�ر هو
اال�ستيالء على املقد�سات ،ال �سيما الأق�صى
ال�رشيف ،ال���ذي يوجد ب�صدده م�رشوع �أمام
الكني�ست لتجز�أته ن�صفني؛ ي�ستويل اليهود
على �أحد ال�شطرين ويرتك الآخر للعرب.
كان رد فعل جمل�س النواب الأردين على
ا�ستدراج الفع���ل «الإ�رسائيلي» يف مكانه
من حي���ث ال�شكل؛ ب�أن طلب ط���رد ال�سفري
«الإ�رسائيل���ي» يف تو�صي���ة غ�ي�ر ملزمة
للحكومة ،وه���ي بالأ�صل التو�صية الثالثة
م���ن نوعها ،ومل تعره���ا احلكومة الأردنية
�أدن���ى اهتم���ام ،و�ض���اع �ص���وت الإجماع
النياب���ي يف بحر «املون���ة» بوعود الغاز
امل�ستوىل عليه من حقول البحر املتو�سط،
ويف �أنهار التن�سيق الأمني واال�ستخباراتي
املكر�س يف اتفاقية «وادي عربة».
َّ
�إن م���ا �أراده ال�صهاين���ة ،ال �سيم���ا
«الليك���ود» بزعام���ة نتنياهو ،م���ن �إلقاء
ح�ص���ى الو�صاية يف زم���ن اال�ستيطان غري
املتوق���ف ،معرفة درجة ال�سب���ات العربي
ب�ش�أن املقد�سات� ،سيم���ا �أن مبادرة العرب
ذات املن�ش�أ ال�صهي���وين واقع ًا حول تقدمي
فل�سطني �أر�ض��� ًا على «املائ���دة» ،رف�سها
الوح�ش ب�صالفة.
لق���د جنح ح���زب نتنياه���و يف اختبار
ال�سب���ات العرب���ي عموم��� ًا والفل�سطيني
خ�صو�ص ًا ،فاجلميع ي���درك �أن «�إ�رسائيل»
ت�سع���ى دوم ًا عندما يك���ون لديها م�رشوع
تنفي���ذي �إىل معرف���ة مدى ثب���ات �أعدائها،
ولو �أنهم «افرتا�ضيون» ،على مواقف لزوم
احلال.
�ألي����س غريب ًا �أن ال يحرك العرب �ساكن ًا،
ال �سيما �أولئك املت�شدق�ي�ن بالإ�سالم دين ًا،
وقد جعل���وا �أنف�سهم �أو�صي���اء على الدين
لدرجة تكفري كل الآخرين؟
�ألي�س معيب��� ًا على احلكوم���ة الأردنية
املعني���ة مبا�رشة بالق�ضي���ة (ولو مل تكن
كذلك وتخ��س�ر قيمة معنوي���ة لكانت يف
�سبات كما البقية) �أقله �أن ت�ستدعي ال�سفري
«الإ�رسائيل���ي» حفظ��� ًا لكرام���ة جمل�س
النواب؛ �أي ال�شعب الذي اختاره؟
�ألي�س ع���اراً على حكومت���ي غزة ورام
اهلل �أن يت�رصف���ا وك�أنهما غري معنيني مبا
حدث ،وما ح���دث هو يف احلقيقة والواقع
والتوقيت جليل جداً؟
يف احلقيقة والواقع� ،إذا بقي حاملو ا�سم
العرب من املحيط �إىل اخلليج يرون الفعل
«الإ�رسائيلي» بعني ع���دم االكرتاث� ،إال �إذا
ح�صل يف فرا�ش كل منهم ،ف�إنهم ي�ستحقون
�أن يحكموا بغرائزهم.

يون�س

كمين «الغوطة» ..ومفاجآت «حزب الله»
تت�سارع وترية العمليات الع�سكرية
للجي�ش ال�����س��وري يف ي�برود ب�شكل
الفت عقب �سيطرة وحداته على بلدة
ال�سحل بالكامل ومرتفع الكويتي؛ �أحد
�أهم النقاط اال�سرتاتيجية يف املدينة،
مرتافقة مع دخول «�إ�رسائيلي» علني
مرة �أخرى على خط املواجهات الدائرة،
مت ّثل بالغارة التي نفذها �ضد مواقع
لـ«حزب اهلل» على احلدود اللبنانية
– ال�سورية ،والتي �أرادتها «�إ�رسائيل»
 وف��ق و���ص��ف م��راق��ب�ين دول��ي�ين -«متهيدية» ملعركة درع��ا املتوقَّعة
والهجوم امل�سلح امل��زع��وم باجتاه
دم�شق ،و»فرملة» للإجنازات امليدانية
املتالحقة التي ت�سجلها ال��وح��دات
النظامية ال�سورية ومقاتلو «حزب
اهلل» يف القلمون ،لي�أتي كمني العتيبة
يف الغوطة ال�رشقية مبنزلة �صدمة
�أقلقت الدوائر الأمنية واال�ستخبارية
«الإ�رسائيلية» ،التي اعتربته ر�سالة
حتذيرية بالغة الأهمية ،ور ّداً �أولي ًا
من ق َبل احلزب على تدخلها الع�سكري
املبا�رش يف احلرب ال�سورية ،خ�صو�ص ًا
�أن ب�صماته يف الإعداد للكمني وا�ضحة،
يف الوقت الذي ن ّبه فيه م�س�ؤول �أملاين
رفيع امل�ستوى «�إ�رسائيل» عرب ال�سفري
الأم�يرك��ي يف ب��رل�ين� ،أن��ه��ا �ستواجه
مفاج�آت خطرية لي�ست بح�سبانها �إذا
دخلت بحرب مع «ح��زب اهلل» ،و�أن
كمني الغوطة هو �أول الغيث ،حمذراً -
ا�ستناداً �إىل تقديرات ا�ستخبارية  -من
�أن املنازلة املقبلة مع مقاتلي احلزب
�ستكون يف عقر دار «�إ�رسائيل».
عقب تنفيذ كمني العتيبة يف
الغوطة ال�رشقية ،والذي �أ ّدى �إىل �سحق
رتل م�سلح جتاوزت �أع��داد م�سلحيه
عتبة  ،175كان ي�سري باجتاه �رشق
القلمون بهدف القيام بهجوم خلفي

جثث امل�سلحني الذين كانوا ي�سريون باجتاه �شرق القلمون للقيام بهجوم خلفي على وحدات اجلي�ش ال�سوري

االستخبارات األميركية:
كمين الغوطة الشرقية
ّرد موجع مزدوج على
«إسرائيل» ..ومن
خلفها السعودية

على وحدات اجلي�ش ال�سوري و«حزب
اهلل» ،للتخفيف من ال�ضغط الع�سكري
على م�سلحي يربودُ ،هرعت الدوائر
الأمنية «الإ�رسائيلية» �إىل درا�سة

هذا الكمني الذي ُد ِّبر بليل ،والذي يدل
على حرفية فائقة يف طريقة �إعداده،
ما حدا مبحلل ال�ش�ؤون الع�سكرية
يف �صحيفة «ه�آرت�س» �إىل الت�شديد
على ��ضرورة التوقف مل ّي ًا �أمامه،
خ�صو�ص ًا لناحية كيفية ا�ستدراج
مقاتلي اجلي�ش ال�سوري و«ح��زب
اهلل» للرتل امل�سلّح بكامل �أفراده �إىل
املوت املحتم ،عرب ا�ستخدام الأ�شعة
حتت احلمراء؛ �أحد �أكرث الأمور تعقيداً
بالن�سبة لـ«�إ�رسائيل».
وربط ًا بالأمر ،ن ّبه �أح��د اخلرباء
الع�سكريني الفرن�سيني م��ن �أن
«�إ�رسائيل» �سرتتكب خط�أ فادح ًا �إذا
دخلت بحرب مع «حزب اهلل» ،وك�شف
�أن ا�سرتاتيجية احلزب للحرب املقبلة
مع «�إ�رسائيل» تت�ضمن غرف عمليات
تدير �أك�ثر من جبهة ،و�سيتخللها

(�أ.ف.ب).

�إطالق �صواريخ تفوق ب�أهميتها تلك
التي ا�ستخدمها �إبان حرب متوز ،2006
�ستنطلق هذه امل��رة باجتاه �أه��داف
ع�سكرية ومن�ش�آت حيوية و�صفها
بـ«احل�سا�سة جداً» ،م�شرياً �إىل ح�صول
احل��زب على �صواريخ «ياخونت»
الرو�سية املتطورة ..معلومات �أكدتها
�صحيفة «وورلد تربيون» الأمريكية،
حيث �شددت على �أن «ح��زب اهلل»
ح�صل على نظام الدفاع ال�ساحلي
 P800الذي ت�سلمته دم�شق من رو�سيا،
�أعقبها حتذير جاء على ل�سان قائد
القاعدة البحرية يف حيفا (ايلي
�شارفيت) م��ن مغبة التخفيف من
خطورة هذا الأمر ،الذي ي�شكّل تهديداً
كبرياً ل�سالح البحرية «الإ�رسائيلي»
وي�شله بالكامل.
م�س�ؤول �أملاين رفيع امل�ستوى ن ّبه

كل التعديالت اللغوية ال تلغي معادلة المقاومة
�إذا كان البع�ض يعاين من خ�صومة مزمنة مع
املقاومة ،ويعتقد �أن بيان ًا وزاري ًا حلكومة قد ال تعمّر
�أ�شهراً ب�إمكانه �أن يغري من واقع «معادلة املقاومة»،
فالواقع على الأر����ض يثبت �أن «�سيبويه اللغة
العربية» لو ا�ستُحت�رض قادر �أن ي�صيغ �أبلغ بيان
وزاري ،لكنه �أعجز من �أن ميحي حرف ًا واحداً من فكر
�أي رجل لبناين �سيادي مقاوم.
ب�رصف النظر عن البيان ال���وزاري ،و»الإخ��راج
الالئق» ال��ذي يحفظ م��اء وج��ه الفريقني ،نتوقف
عند ت�رصيح الوزير �سجعان قزي عدم ممانعته ذكر
املقاومة��« ،شرط �أن تكون حتت �سلطة الدولة»..
لو قالها بـ«التن�سيق مع اجلي�ش» ،لأدّينا للوزير
قزي التحية ،لأن هذا التن�سيق حت�صيل حا�صل منذ
الثمانينات وتر�سخ عامي  2000و ،2006لكن �أن يربط
املقاومة بقرار من جمل�س وزراء ،ف�أوىل ب�أي جمل�س

وزراء تتقا�سمه حما�ص�صة القوى ال�سيا�سية التي تدار
بع�ضها من اخل��ارج� ،أن يرفع يده عن اجلي�ش �أوالً،
وي�سمح له يف املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل �أن يدافع
عن نف�سه ويوقف االنتهاكات «الإ�رسائيلية» اليومية.
املقاومة يا معايل الوزير قزي «ر�سالة �سيادية»
ولي�ست ميلي�شيا فاحتة على ح�سابها ،وها هي �رشعت
كافة مناطقها للجي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي،
لكن قوة املقاومة يا معاليكم هي يف �رسّية عنا�رصها
وت�شكيالتها ،ويف خمازن �أ�سلحتها و�صواريخها ،ويف
تكتيكاتها الع�سكرية التي تحُ وِّل بلحظات جمتمع ًا
مدني ًا كام ًال �إىل ق��وى ع�سكرية مقاتلة وخدمات
لوج�ستية ،ولو �أن املقاومة جاهرت يف العامني 2000
و ،2006وما قبلهما وبينهما وبعدهما� ،أنها خا�ضعة
ل�سلطة الدولة وللجي�ش اللبناين مبا�رشة ،لكانت
«�إ�رسائيل» دمرت كافة الثكنات الع�سكرية التابعة

للجي�ش؛ متام ًا كما دمّرت اجل�سور والبنى التحتية.
املقاومة يا معايل الوزير ،مهند�س وطبيب ،وحريف
ومزارع ،جميعهم يعملون ب�شكل طبيعي �ضمن جمتمع
مدين ،ال فرق بينهم ب�شيء �سوى مبهام كل منهم متى
نزلوا �ساحة املعركة ،وال حاجة بنا لأن ن�رشح املزيد،
طاملا هناك من يناق�ش ا�سرتاتيجية دفاعية بديلة عن
املقاومة و�سالحها وهو يدرك �أنه لدينا ب�ضع طائرات
«هوكر هنرت» ال�ستعرا�ض عيد اال�ستقالل ،متوقفة
داخل هنغار من «الإترنيت» املهرتئ ،وب�إمكان �أي
عابر �سبيل �أن يتفرج عليها.
وختاماً ،ومبعزل عن �أي «بيان وزاري من ورق»
اعتدنا عليه من�سوخ ًا منذ ع�رشات ال�سنني من حكومة
�إىل �أخرى دون حتقيق بند واحد منه خلدمة النا�س
واحت�ضان همومهم ،ف�سالح املقاومة �سالح لبناين،
ومن العار �أن يكون مو�ضوع بحث قبل نزع ال�سالح

www.athabat.net

لبنانيات
بدوره «�إ�رسائيل» من اال�ستخفاف بقدرات
«ح��زب اهلل» يف �أي ح��رب مفرتَ�ضة مع
مقاتليه ،ولفت �إىل �أن «�أدمغة نخبوية»
م��ن احل���زب مت �إدخ��ال��ه��ا ع��ل��ى اجلبهة
احلدودية اللبنانية مع فل�سطني املحتلة
لإدارة احلرب املقبلة� ،إال �أن الأخطر  -وفق
امل�س�ؤول الأملاين  -الذي �سيواجه اجلي�ش
«الإ�رسائيلي» هذه املرة ،هو �إجناز قيادة
«حزب اهلل» خلطة ا�سرتاتيجية حمكَمة �أتت
نتاج �سنوات من تخطيط «�أدمغة» ،وتق�ضي
بنقل املعركة �إىل �شمال فل�سطني املحتلة،
كا�شف ًا  -نق ًال عن تقارير ا�ستخبارية � -أن
مقاتلي احلزب عمدوا عقب انتهاء احلرب
الأخرية مع «�إ�رسائيل» �إىل حفر خنادق على
طول احلدود اجلنوبية وا�ستحداث �شبكات
ات�صال متطورة ب�إمكانها خ��رق منظومة
ات�صاالت اجلي�ش «الإ�رسائيلي» ،والت�أثري
الكبري على �سري وحداته امليداين ،من دون
�إغفاله الإ�شارة �إىل ح�صولهم على �صواريخ
م�ضادة للطائرات� ،إال �أنه �أكد �أنه �سيكون لها
الأثر الكبري يف خلخلة قواعد اللعبة ،مدرج ًا
�إياها حتت عنوان «ال�صواريخ الكا�رسة
للتوازن».
يف املح�صلة ،ووف��ق م��ا ��سرّب��ه جهاز
اال�ستخبارات الأمريكي ، FBIف�إن كمني الغوطة
ال�رشقية ميكن اعتباره رداً موجع ًا مزدوج ًا
على «�إ��سرائ��ي��ل» وم��ن خلفها ال�سعودية،
حيث «�إن �أع��داداً كبرية من قتلى م�سلحي
الرتل ال�ضخم هم �سعوديون» ،مع �إ�شارته �إىل
الكمني «امللحق» الذي نفذه اجلي�ش ال�سوري
ومقاتلو «حزب اهلل» ،والذي �أف�ضى �إىل �أ�رس
�ضباط �سعوديني و�سحق �سائر املجموعة،
من دون �إغفال ما �سي�شكله احل�سم الع�سكري
يف ي�برود من �رضبة قا�سية لـ«�إ�رسائيل»
وحلفائها ت�ضاف �إىل «نكبتهم» يف الق�صري،
والتي ما زالت ماثلة يف الأذهان.

ماجدة احلاج

الغريب من داخل املخيمات وخارجها ،وها
هي «الن�رصة» و«الداع�ش» تهددان ب�أن
لبنان على �أجندة كل منهما ،والبع�ض من
اللبنانيني ي�سعى لنزع �سالح لبناين �سحق
�أعتى قوة يف ال�رشق لتحقيق حلم الـ10452
كلم مربع يف �ساحات املواجهة وميادين الدم،
بالنيابة عن احلاملني بتحقيقه بـ«املراجل»
وامل��زاي��دات الف�ضفا�ضة من مقاهي �ساحة
�سا�سني و»الداون تاون» وميادين الرهانات
اخلائبة ،و�أق�صى �أحالمهم الآن حذف ثالثية
«اجلي�ش وال�شعب وامل��ق��اوم��ة» لتحقيق
انت�صار من «ح�بر وورق» على من �سطّر
املالحم بالدم الطاهر على تراب الوطن.

�أمني يو�سف
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القرى الحدودية العكارية محط أنظار
المجموعات المسلحة
منذ �أن ا�ستعاد اجلي�ش ال�سوري
مدين���ة الق�صري يف ريف حم�ص ،مل
يع���د ملنطقة �شمال لبنان ،ال �سيما
عا�صمته طرابل����س ،وعكار ،وظيفة
ا�سرتاتيجي���ة تُ�سه���م يف تقوي�ض
اال�ستق���رار ال�سوري بعد قطع طريق
�إمداد املجموعات امل�سلحة املمتد
بني طرابل����س � -أكروم العكارية -
الهرمل  -الق�صري ،وخط الإمداد هذا
لي����س خط ًا وهمي��� ًا ،بدليل توقيف
باخرة «لط���ف اهلل  »2 -املح َّملة
بال�س�ل�اح واملتجه���ة �إىل مرف��� أ�
طرابل�س ،وقد تك���ون هذه الباخرة
«غي�ض ًا من في�ض».
وم���ا كان ا�ستمرار اال�شتباكات
جنود �سوريون مي�شّ طون منطقة حدودية مع �شمال لبنان
امل�سلحة التقليدي���ة يف الفيحاء
قب���ل والدة «احلكومة ال�سالمية»
�إال لتوظيفه���ا يف ال�سيا�س���ة على قري���ة ال�سح���ل يف القلمون ،على احل���دود ال�شمالية  -ال�رشقية
املحلية ،خ�صو�ص ًا من �أجل عودة وتوجيه �أنظ���اره �إىل قرية فليطة ،هو نتيجة حتمية لت�سلل امل�سلحني
«تيار امل�ستقب���ل» مم َّث ًال ببع�ض التي �سي�ؤدي �سقوطه���ا �إىل �إحكام �إىل منطق���ة «تلكل���خ» ال�سورية،
«�صق���وره» �إىل ال�سلط���ة ،ع�ب�ر الطوق حول مدين���ة يربود ،وقطع لن��ص�رة نظرائه���م املحا�صرَ ي���ن
افتعال احل���وادث الأمنية لت�أليب الطريق على امل�سلحني بني يربود يف منطقت���ي «ال���زارة» و«قلعة
الر�أي العام �ضد احلكومة ال�سابقة ،وبلدة عر�سال يف البقاع اللبناين ،احل�صن».
ويف ال�سي���اق عين���ه ،يك�ش���ف
وت�صويره���ا ب�أنه���ا عاج���زة عن الأمر الذي يدفع املتحم�سني للقتال
�ضب���ط الو�ضع الأمني يف عا�صمة حتت لواء «القاع���دة» و�أخواتها ،مرج���ع ع�سك���ري وا�سرتاتيج���ي
ال�شمال.
ب�أن ي�سلك���وا معرباً �آخر غري طريق عن ت�سل���ل بع����ض امل�سلحني �إىل
«تلكل���خ» وريفه���ا ع�ب�ر طري���ق
اليوم ،وبعد عودة «امل�ستقبل» «عر�سال  -يربود».
�إىل «ال�رساي���ا» و�إ�سن���اد
«عر�س���ال  -اللبوة  -الهرمل
ال���وزارات الت���ي تعن���ى
 جبال �أك���روم العكارية»،والق�ضائية
بال�ش�ؤون الأمنية
ال �سيما بعدما �أحكم اجلي�ش
�إىل «التي���ار الأزرق» ،تب��� ّدل
ال�سوري الط���وق على يربود،
الو�ضع الأمن���ي يف طرابل�س
حمذراً من ارت���دادات �سلبية
بع�ض ال�شيء نح���و الأف�ضل ،ما هو الدور المستقبلي على القرى احلدودية نتيجة
االعت���داءات عل���ى ال�سيادة
و�س���ط خم���اوف املواطنني للمسلحين الموجودين
من عودة اال�شتب���اكات ،بعد
ال�سورية ،وداعي ًا املعنيني �إىل
اخلالف بني مكونات احلكومة عند الحدود اللبنانية -
القيام باملقت�ض���ى لتجنيب
العتيدة على البيان الوزاري ،السورية؟ وكيف سيتم املناطق احلدودي���ة «دوامة
وما يرف���ع من�سوب املخاوف
عنف» قبل فوات الأوان.
«الرسمي»
التعاطي
ً
تنامي «التيارات التكفريية»
بالت�أكي���د ،بدا جلي���ا �أن
يف العا�صم���ة الثاني���ة
معهم؟
اجلي�ش ال�سوري يحقق تقدم ًا
وحميطها ،وتو ُّرط بع�ض هذه
ملحوظ��� ًا يف حرب���ه عل���ى
التي���ارات يف ال���دم ال�سوري،
الإره���اب ،فبع���د ا�ستع���ادة
من خالل دع���م املجموعات
«الق�صري» يبدو �أن «يربود»
التابع���ة لتنظيم «القاعدة»،
�ستلقى امل�ص�ي�ر عينه ،وهنا
وت�أم�ي�ن البيئة احلا�ضنة لها
ال�س����ؤال املهم« :ماذا �سيكون
ال�سنة».
حتت �شعار «دعم �أهل
ويف ه���ذا ال�سي���اق ت�ش�ي�ر دور امل�سلحني املوجودين يف جرود
ال ريب �أن هذه «البيئة» تُ�سهم املعلومات �إىل �أن �أبرز خطوط �إمداد عر�سال و�سواها م�ستقب ًال»؟ وكيف
يف منح التكفريي�ي�ن حرية كبرية ،امل�سلح�ي�ن يف احلدود ال�شمالية � -سيكون التعاط���ي الر�سمي معهم؟
�إذا ق���رروا ا�ستخدام بع�ض املناطق ال�رشقية هو خ���ط «خربة الرمان وه���ل تعم���ل الأجه���زة املخت�صة
ال�شمالي���ة ال�سته���داف اال�ستقرار  -تلكلخ» و«اخلرب���ة» هي قرية على تطويقهم ومكافحتهم ،بعدما
ال�س���وري ،م���ن خ�ل�ال ت�أمني مالذ لبناني���ة مهج���ورة ،وممت���دة �إىل باتوا ي�شكل���ون خطراً حقيقي ًا على
�آمن للمجموعات امل�سلحة� ،إ�ضافة ال�شطر الثاين م���ن احلدود ،وواقعة املجتمع اللبن���اين؟ �أما بغري ذلك
�إىل ت�سهيل عب���ور «مقاتليها» �إىل بني قريتي «العوينات» و«ر ّماح» ف�سن�شه���د مزي���داً م���ن العمليات
اجل���ارة الأقرب ،ع�ب�ر بع�ض القرى العكاريت�ي�ن ،وت�ؤكد املعلومات �أن االنتحارية.
احلدودية العكارية ،ال �سيما بعدما و�صول الن�ي�ران ال�سورية �إىل بع�ض
ح�سان احل�سن
�أحك���م اجلي�ش ال�س���وري �سيطرته القرى احلدودية اللبنانية الواقعة
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ُيـقــــال
 nماذا ميكن �أن تقدم فرن�سا؟

ت�ساءل خب�ي�ر ع�سكري عما ميكن
�أن تقدّمه فرن�سا للجي�ش اللبناين
من �أ�سلحة وعتاد ع�سكري ،يف ظل
حكم فرن�س���وا هوالند ،الذي يوجد
يف حكومت���ه �أكرث م���ن  18وزيراً
�صهيوني���اً ،ومن �أ�ص���ول يهودية،
و�أع�ضاء يف املحافل املا�سونية؟
 nملف كبري
بد�أت �أو�س��اط �شمالية جتميع ملف
ع��ن خمالف��ات وزير من��ذ �أن كان
موظف��اً ،عقاري ًا ومالي�� ًا و�سلوكي ًا
ووظيفياً ،وم��اذا فعل يف �أكرث من
منطقة ومكان خدم فيهما..
�« nآذاريون» يتمنون انت�صار

الأ�سد

�أكد م�صدر قيادي م�سيحي من قوى
الثامن م���ن �آذار� ،أن �أعداداً كبرية
من «القواتيني» ،وبع�ضهم كوادر
هامة ،يت�صلون به ،ليطمئنوا على
التطورات ال�سورية ،ول�سانهم يلهج
بالتمنيات النت�صار الرئي�س ب�شار
الأ�سد على �أعدائه.
 nملاذ ال�سكوت؟
ّتي مل تتخذا
نقابتي معني نْ
نْ
لوحظ �أن
�أي موق��ف ب�ش���أن املواجه��ة ب�ين
زميلة يومية ومرج��ع كبري ووزير،
كم��ا مل حت��رّكا �ساكن ًا ح��ول الأمر
الذي وجّ هه قائد حمور يف طرابل�س
�إىل �أ�صح��اب حمط��ات «ال�ستاليت»
مبنع بث حمطة تلفزيونية.
 nبعد خطاب �سليمان
لوح���ظ �أن���ه بعد خط���اب رئي�س
اجلمهوري���ة يف الك�سليك و«اللغة
اخل�شبية» ،ع���ادت مداوالت جلنة
�صياغة البي���ان الوزاري �إىل نقطة
ال�صفر ،بع���د �أن راجت على مدى
�أكرث م���ن �أ�سبوع �أج���واء التفا�ؤل
ب�إجناز البيان ب�رسعة.
 nغُ يِّب اجلي�ش عن ثالوثه
يف معادل��ة رئي���س اجلمهورية يف
خطابه الك�سليكي ،لوحظ �أنه �أ�سقط
من «ثالوثه الذهبي» الذي طرحه،
«اجلي���ش» ،فل��م ي���أت عل��ى ذكره،
م��ع �أنه ي�ش��كل امل�ؤ�س�س��ة الوطنية
الك�برى الت��ي تع�بر ع��ن وح��دة
اللبنانيني وانتمائهم الوطني.
« nرامبو»
ا�ستغ���رب ع���دد م���ن ال���وزراء
و�شخ�صي���ات نيابي���ة و�سيا�سية
ونقابي���ة الطريقة الت���ي تعامل
بها وزي���ر الداخلية والبلديات مع
�أ�صح���اب وموظف���ي وم�ستخدمي
�رشكات الغاز يف منطقة بئر ح�سن،
خ�صو�ص ًا جله���ة اللغة التهديدية
الت���ي ا�ستعملها ،م���ا حدا ببع�ض
امل�ستخدَمني �أن ي�صفه بـ«رامبو».

مقابلة
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دعا لتأمين شبكة أمان سياسي

معروف القلعة
يف ذكرى ا�ست�شهاد
املنا�ضل الكبري معروف �سعد،
«لط�شتنا» ال�سيدة بهية
احلريري بت�رصيح قالت فيه
�إن �صيدا �ستبقى وفية لرفيق
احلريري ،وك�أن تاريخ املدينة
العريقة املنا�ضلة مل يبد�أ �إال
مع «�أبو بهاء» وتوقف عنده،
ال قبله �أحد ،وال بعده �أحد،
اللهم �سوى ما يتحفنا به
جنلها �أحمد حماه اهلل وحفظه
من كل مكروه ،لأنه ميتلك من
التجربة ال�سيا�سية والعقائد
الفكرية والف�صاحة اللغوية
ما يجعله من املتفوقني على
الأولني والآخرين ،مبن فيهم
�أحمد الأ�سري.
عودة على بدء ،ويف
الذكرى التا�سعة والثالثني
ال�ست�شهاد معروف �سعد،
املنا�ضل الكبري الذي عرفته
�ساحات فل�سطني ولبنان
مقاوم ًا طليعي ًا �ضد الع�صابات
ال�صهيونية ،ومن �أجل الوحدة
والعروبة والتقدم ..وعرفه
العمال والفالحون وال�صيادون
مدافع ًا �رش�س ًا عن حقوقهم
يف احلياة احلرة الكرمية،
فدافع عن عمال الب�ساتني،
واملزارعني ،وحقوقهم ،ودافع
عن ال�صيادين ،ونا�ضل معهم..
وا�ستُ�شهد بني �صفوفهم حني
ت�صدّوا ل�رشكة «بروتيني»،
التي �أرادت �أن جتعل خري
البحر لها وحدها ولأ�صحابها
املحتكرين طالئع اقت�صاد
ال�سوق املتوح�ش.
ومعروف القلعة الذي
انخرط يف الن�ضال يف
خم�سينيات القرن املا�ضي �ضد
حلف بغداد وم�رشوع ايزنهاور،
حمله ال�صيداويون نائب ًا عن
مدينتهم عام  ،1957رغم كل
حماوالت تزوير كميل �شمعون
الذي �أ�سقط كل قادة املعار�ضة،
وعجز عن �إ�سقاط معروف
ور�شيد كرامي و�صربي حمادة.
ولعلم ال�سيدة �أم نادر ف�إن
اتفاقية الهدنة عام  1949ن�صت
على بند القوى امل�سلحة غري
النظامية على طريف احلدود
(مع فل�سطني املحتلة)� ،أي
�أنها حفظت حق املقاومة
التي �أ�س�سها وكان يقودها �آنئذ
معروف �سعد؛ والد م�صطفى
و�أ�سامة ..و�إننا بذلك نذكّر ..لعل
الذكرى تنفع.

�أحمد

المشنوق :مهمة الحكومة مواجهة اإلرهاب ..وتنفيذ االستحقاقات الدســ
هل عاد لبنان �إىل غرفة اجلمود
ال�سيا�سي بانتظار حلحلة عقد
معينة يف �أك�ثر من ملف �إقليمي
ودويل؟ وهل مماحكات �صياغة بيان
ال��وزاري هدفها مترير الوقت لي�س
�إال ،أل ّن من جتاوز ُعقد اجللو�س مع ًا
واحلوار وكثرياً من اخلطب النارية
�سابق ًا من ال�سهل �أن يجد خمرج ًا
لفظي ًا ملع�ضلة عمرها �سنوات
و�سنوات؟
عن هذه الأ�سئلة وغريها التقت
جريدة «الثبات» وزير البيئة حممد
امل�شنوق ،وكان هذا احلوار:
ت�شكيل احلكومة يف ظ ّل انق�سامات
البلد احل��ا ّدة كانت �أ�شبه مبعجزة،
بح�سب وزير البيئة حممد امل�شنوق.
بر�أيه ،اليوم رُّ
تعث ال�سيا�سيني بحلحلة
البيان الوزاري و�إن طال بع�ض ال�شيء
حمكوم به اللبنانيون ،يقول« :هذه
املعجزة لتكتمل عليها �أن ت�صدر بيانها
الوزاري بثقة» ..لكن �أمل ينقلب تفا�ؤل
ال�شعب اللبناين قلق ًا مع ا�ستمرار
�أج��واء الت�شنّج بني حم��اوري جلنة
�صياغة البيان الوزاري؟ ير ّد امل�شنوق:
«علينا �أال نن�سى �أننا ننتقل من �أزمة
يبلغ عمرها �سنوات ،الأخذ بهواج�س
اجلميع �سا ٍر على قدم و�ساق ،وجهود
جل�سات البيان ال���وزاري املتالحقة
فكفكت ك ّل امل�شاكل با�ستثناء النقا�ش
الدائر حول بند املقاومة» وعالقتها
بالدولة واجلي�ش وال�شعب� ،أو «�إعالن
بعبدا» ،و�أظن �أنّه «يف الأيام املقبلة
�ستُح�سم الأم���ور ،و�ستربّد الأج��واء
ال�ساخنة بعد الت�رصيحات املتبادلة،
و�ستتهي أ� الظروف ال�سيا�سية يف البلد
لوالدة البيان الوزاري».
ي�ضيف امل�شنوق« :ه��ن��اك عدة
اقرتاحات وت�ص ّورات من �ش�أنها الأخذ
بروحية �إع�لان بعبدا ،وح��ق لبنان
باملقاومة ،ولكن ه��ذه ال�صياغات
التي تُ�صاغ ت�أخذ �أبعادها كاملة،
ويجب �أال نن�سى �أن الأطراف املتحاورة
كانت حتى الأم�س تتناقل خطابات
مت�شنجة ،وبالتايل ه��ذه املعجزة
ّ
التي حتدث عنها رئي�س الوزراء متام
�سالم بالن�سبة �إىل ت�شكيل احلكومة
ج��اءت بو�ضع نقاط اخل�لاف جانب ًا،
واليوم عليهم الو�صول ب�شكل �أو ب�آخر
�إىل نتيجة تر�ضي اجلميع لت�ستكمل
الت�سوية ،والروحية اليوم هي روحية
�آخ��اء توافق ،و�إن �شاء اهلل �ست�أخذ
احلكومة الثقة من املجل�س النيابي».

�س�ألناه ع��ن ع��ودة الت�شدد يف
�صياغة البيان الوزاري ،خ�صو�ص ًا �أ ّن
اجلميع اتف ّق على اعتبار �أ ّن احلكومة
ُول���دت مل��واج��ه��ة الإره����اب وال�سري
باال�ستحقاقات الد�ستورية ،فهل
التعطيل م�صدره �ضغوطات خارجية؟
ير ّد وزير البيئة« :ب�إمكاننا ن�سج كثري
من الت�سا�ؤالت حول املو�ضوع ،ومنهم

المشنوق :سياسية
عدم النأي بالنفس
التي اتُّ بعت سابقًا
ورطت البلد في كثير
من المشاكل ..واليوم
للحد منها
ّ
نسعى

يف لبنان ،اليوم الأمور اخلالفية من
املفرت�ض ترحيلها �إىل طاولة احلوار
ملناق�شتها ،لأ ّن مهمة احلكومة اليوم
الأ�سا�سية هي مكافحة الإرهاب و�إنقاذ
البلد �أمني ًا» ،وي�ضيف حممد امل�شنوق:
«معايري العرقلة مزدوجة �أي�ض ًا ،فمنها
ما هو داخلي ومرتبط باال�ستحقاق
الرئا�سي ،ومنها ما هو مرتبط بالواقع
الإقليمي وما يح�صل من ت�سويات �أو
�ش ّد حبال ،وهنا يجب �أال يغيب عن
بالنا �أ ّن الثقة املريحة التي �ستحظى
بها حكومة �سالم هدفها ر�سم الطريق
مل��دة ال تتجاوز الأ���ش��ه��ر العديدة؛
ليمر اال�ستحقاق الرئا�سي على خري،
ّ
لت�شكيل �شبكة �أمان �سيا�سي ،رغم �أ ّن
ك ّل طرف قد يفهمها بطريقة معينة.
املهم اليوم تعزيز م�ؤ�س�سات الدولة
وحت�صينها من االنهيار ،وذلك ال يكون
بزيادة الت�شنجات فيما بني القوى
ال�سيا�سية ،لأ ّن الو�ضع الأمني بحاجة
�إىل ا�ستقرار �سيا�سي ،واجلي�ش والقوى
الأمنية لكي يواجهوا الإرهاب علينا
توفري اجلو ال�سيا�سي املالئم لهم».
الإرهاب

من ير ّدها �إىل قبول ّ
وغ�ض نظر �إقليمي،
ومنهم من يعتربها نتيجهة جهود
حملية ،لنقل �إن احلكومة ُ�صنعت

ي�أمل امل�شنوق �أن ت�أتي �صياغة
ال��ب��ي��ان ال����وزاري ق��وي��ة جلهة دعم
امل�ؤ�س�سات الأمنية ،يقول« :على جلنة
البيان الوزاري �صياغة بيان خمت�رص،

لي�شعر ال�شعب اللبناين بجدبة عمل
هذه القوى ال�سيا�سية لإيجاد احللول
وامل��خ��ارج ،ف�سيا�سية ع��دم الن�أي
بالنف�س التي ا ُّتبعت �سابق ًا ورطت
البلد بكثري من امل�شاكل ،واليوم ن�سعى
�إىل احل ّد من هذه اخل�سائر».
ن�س�أله عن م�س�ألة حت�صني لبنان
�أم��ن��ي�� ًا؟ يجيبنا« :ق��ب��ل الإج����راءات
العمالنية �أمني ًا ،حت�صني الوطن هو
�أ�سا�س كل حت�صني ،وهو يبد�أ �سيا�سي ًا
ثم يتتابع �أمني ًا فاقت�صادي ًا فاجتماعي ًا..
وه��ذا التح�صني ال �أج��د له �سبي ًال �إال
بن�أي حقيقي عن تداعيات املنطقة،
�أما امل�س�ألة الأخرى ملواجهة الإرهاب
فتكون بدعم اجلي�ش الوطني وقوى الأمن
الداخلي ،وتفعيل قنوات التوا�صل فيما
بينها ،وحت��دي��داً مع ف��رع املعلومات
ل�رضب �شبكات الإره���اب ،وبالتعاون
ب�إمكانها �رضب جذوره ومتابعته ،ويف
الأيام الأخرية ر�أينا العديد من تهاوي
هذه ال�شبكات الإجرامية ،وهذا الأمر مل
يح�صل لوال توفر �شبكة �أمان �سيا�سي
معينة».
وماذا عن اال�ستحقاقات الد�ستورية؟
هل الظروف املو�ضوعية ت�سمع بتمرير
ان��ت��خ��اب رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة؟ ي��ر ّد
امل�شنوق« :ن�أمل ذلك ،وكما قال رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري ،هذا املو�ضوع
�سيت ّم مناق�شته يف ال�شهرين اللذين
ي�سبقان موعد اال�ستحقاق يف � 25أيار،
ويف حينها �سرنى كيف �ستتحمل القوى
ال�سيا�سية م�س�ؤوليتها التاريخية جتاه
هذا الأم��ر» ،ويقول امل�شنوق« :ن�أمل
الو�صول �إىل خامتة �سعيدة ،واليوم
ب�إمكاننا مالحظة وج��ود ح��وارات يف
هذا املجال ،فاالتفاقات من ق َبل عدة
الأط��راف ظهرت م�ؤخراً �إع��ادة متو�ضع
لأكرث من فريق �سيا�سي ،ومنها ما يظهر
للإعالم ومنها ما ال يظهر� ..أ ّما من حيث
النتائج فعلينا انتظار بع�ض الوقت ،أل ّن
الت�سويات يف حال ح�صلت �ستحد ّد عما
�إذا كنا يف � 25أيار �سنكون �أمام رئي�س
جمهورية جديد �أم ال ..واليوم من املبكر
اجلزم ب�أي اجتاه �ست�سري الأمور».
البيئة
وهل من عمل لوزارة البيئة مع
االحتدام ال�سيا�سي؟ ن�س�أل وزير البئية
حممد امل�شنوق ،ير ّد« :رفعت �شعار
«بيئتي  -وطني» لأ ّن هذه الوزارة
ب�إمكانها فعل الكثري يف البلد من
�أجل النا�س ،خ�صو�ص ًا �إن ا�ستطاعت
تفعيل عمل املجتمع الأهلي والقطاع
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ــتورية
اخلا�ص� ،شخ�صي ًا �س�أ�ستكمل
عمل ال��وزارات التي �سبقتني،
وبر�أيي اليوم هناك �أولويات
�ضاغطة على النا�س».
بر�أي امل�شنوق ق�ضية �إدارة
قطاع النفايات يف لبنان
�أ�صبح هاج�س ًا بيئي ًا �صحي ًا
ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين« :نحن
بحاجة ملعاجلة النفايات
ال�صلبة ب�أقرب وق��ت ممكن،
لأ ّن حتويل مطمر الناعمة
بعد �أق��� ّل م��ن �سنة لي�صبح
حديقة يفر�ض من قبل اجلميع
و�ضع �سيا�سة بديلة ،ويعني
ذلك �إيجاد حل لنحو ثالثة
�آالف ط��ن يومي ًا م�صدرها
بريوت وجبل لبنان» ،ويقول:
«هناك م�شاريع قيد الدرا�سة
مع اجلهات البيئية واخلرباء
يف احلقل ال�صحي ووك��االت
الأمم امل��ت��ح��دة ،بالتعاون
مع منظمات بيئية وغريها..
وامل�س�ألة تتطلب توفر �رشوط
عديدة قد تبد�أ بفرز النفايات
من امل�صدر� ،أي املواطن ،وما
ي�ستتبع ذلك من تثقيف بيئي،
مروراً بالتدوير للو�صول �إىل
حل جذري».
معرفة امل�شنوق بامل�شاكل
ال��ع��ال��ق��ة ب��ي��ئ��ي�� ًا ال حتبط
عزميته ،ف�إرادته قادرة على
عمل الكثري لأ ّنه راغب بذلك،
ومن امل�شاكل الأخ��رى التي
ي�سعى ملعاجلتها «يجب
م��ت��اب��ع��ة ب��ع�����ض ال��ق��وان�ين
والأن��ظ��م��ة البيئية داخ��ل
املجل�س ال��ن��ي��اب��ي ،ويجب
رعاية امل�ؤ�س�سات النا�شطة
يف هذا املجال للحفاظ على
ث��روات لبنان البيئية ،وهذا
الأم��ر ال ميكن حتقيقه �إن مل
ن�سعى �إىل تفعيل ال�ضابطة
ليتم مراقبة
العدلية البيئية
ّ
املحميات وج���داول الأنهر
والغابات و�شاطئ البحر».
ويعترب امل�شنوق يف نهاية
حديثه جل��ري��دة «الثبات»
�أ ّن وزارة البيئة هي وزارة
املواطن بامتياز ،لأنها تطال
الإن�����س��ان بعمقه م��ن كافة
االجتاهات؛ �صحي ًا و�سياحي ًا
وحتى اقت�صادياً.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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من هم المقاتلون األجانب في «فتح
اإلسالم»؟ وما هي أدوارهم؟ ()4/3

عن�صر من اجلي�ش اللبناين ي�ساعد عائلة من خميم نهر البارد على اخلروج على �أثر املعارك

يب���دو م���ن تتبع �أث���ر ن�شاط���ات تنظيم «فتح
الإ�سالم»� ،أنه كان ينوي �إقامة «دولة �إ�سالمية» يف
�شمال لبنان ،ولذلك ا�ستق���دم «ملبي نداء الواجب
اجلهادي» من م�رشق الأر�ض ومغربها ،وفق �أ�ساليب
خمتلفة ،وبع�ضهم كان م�س�ؤو ًال يف وطنه �أو يف بلد
�آخر ،ولذلك ف�إنه من الطبيع���ي �أن يتحرك وينتقل
�إىل بلد �آخر يعتقد �أن �أر�ضيته �أ�ضحت ممهَّدة لتنفيذ
الأعمال «اجلهادية» وفق مفهوم «القاعدة» ،علم ًا
�أن ال «القاعدة» وال �أي جمموعة �أو تنظيم تكفريي
تابع لها� ،أو يتطلع �إىل االن�ضمام �إىل الئحتها ،نفذ
عملية واحدة �أو �أطل���ق ر�صا�صة واحدة� ،ضد قوات
االحتالل «الإ�رسائيلي» يف فل�سطني ،التي يُفرت�ض
�أن تك���ون يف �أولويات «�أجن���دة» هذه التنظيمات
لتحريرها وا�سرتجاعها.
فاجلزائ���ري ن��ص�ر الدين عدة بلق���امي (مواليد
تي���ارت يف الع���ام  ،1986وملق���ب بـ«�أب���و يا�رس
اجلزائ���ري ،وحمم���د علي عب���ود») كان ع�ضواً يف
جلن���ة التن�سيق ،وتوىل نقله من اجلزائر �إىل �سورية
املن�س���ق املولج مبلف اجلزائري�ي�ن �إبراهيم عابد،
الذي �أو�صله �إىل �سورية و�أعطاه بطاقة هوية مزورة
با�سم «حممد علي عبود» ،ثم ا�ستلمه فايز حممد
عبدان امللقب بـ«�أبو ال�ب�راء» ،و�أدخله خل�سة �إىل
لبنان فمخيم «نهر البارد».
�أ�صيب بر�صا�صة قبل انطالق املعارك يف «نهر
الب���ارد» خرجت ع���ن طريق اخلط�أ م���ن بندقيته،
فنُق���ل �إىل امل�ست�شف���ى للمعاجل���ة ،لكنه مل يق�رص
يف دعم «�إخوان���ه» يف «فتح الإ�سالم» بُعيد بدء
املعارك �ضد اجلي�ش اللبن���اين� ،إذ حول غرفته يف
امل�ست�شفى �إىل م�صنع للمتفجرات ،بعدما علّمه عبد
العزيز ح�سن ال�شواخ امللقب بـ«�أبو �صقر الأردين»

طريقة �إعداد وطبخ املتفجرات ،فن�شط يف تركيبها
وجتهيزها و�إر�سالها �إىل العنا�رص ال�ستخدامها.
وادع���ى التون�س���ي �شك���ري ب�ش�ي�ر ال�سعيدي
(مواليد مدنني يف العام  ،1986وملقب «�أبو هالل
التون�س���ي» ،و«ميالد») ،واجلزائ���ري عمر عيا�ش
�سبتي���وي (مواليد �سيدي حمم���د يف العام 1972
وملقب بـ«�أب���و عبد الرحمن اجلزائ���ري») �أنهما

بعض مقاتلي «فتح اإلسالم»
خضعوا لالبتزاز من «إخوانهم»
من أجل المال

دخال لبنان خل�سة من �سورية بغية العمل ولي�س
بداعي االن�ضمام �إىل «فت���ح الإ�سالم» ،غري �أنهما
وقعا �ضحية �أحد املهربني يف وادي خالد املدعو
عب���د املح�سن خال���د املحمد املع���روف بـ«عبد
عجاج» ،الذي عمد �إىل ابتزازهما وحجز حريتهما،
و�سمع علي جمع���ة ال�شافعي املدعو «�سبتيوي»
يقول �إنه �أتى �إىل لبنان بغية تدريب عنا�رص «فتح
الإ�س�ل�ام» ،بعدما �سبق له �أن ت���درّب يف اجلي�ش
اجلزائري على ا�ستعمال املدفع امل�ضاد للطائرات.
ورغم �أن اللبناين وليد ح�سن الب�ستاين (مواليد

(�أر�شيف)

التبانة يف الع���ام  ،1964وملق���ب بـ«�أبو بكر» و
بـ«�سفي���ان») ن���ال اجلن�سية الدامناركي���ة� ،إال �أنه
تخل���ى عن العي�ش هناك ،مف�ضّ ًال العودة �إىل لبنان،
�ِّيأ« «�أمرياً»
حيث ان�ض���م �إىل «فتح الإ�سالم» وعُ نِّ
على «جمموع���ة القلمون» التي قتلت الع�سكريني
من اجلي�ش اللبناين يف بل���دة قلحات ،وقام بقطع
طري���ق ال�شمال م���ع كل من �أبو بك���ر ال�سوري و�أبو
�أحم���د العراقي ونايف ال�سعودي ،وحممد ال�سعودي
وم�شعل ال�سع���ودي ،بهدف عزل منطقة ال�شمال عن
باقي املناطق اللبنانية ،وقام بنف�سه برمي دورية
للجي�ش اللبناين بقذيفت���ي «�أر بي جي» ف�أ�صاب
من فيه���ا ،ثم اختب أ� م���ع جمموعته يف مغارة يف
القلمون ،حي���ث مت توقيفه و�إيداع���ه �سجن رومية
املركزي ،غ�ي�ر �أنه ا�ستطاع الف���رار يف  16ت�رشين
الثاين من العام  ،2010وهرب �إىل �سورية للم�شاركة
يف القت���ال مع اجلماعات التكفريي���ة هناك ،فبقي
�سنة وخم�سة �أ�شهر تقريب ًا �إىل �أن قتل يف  22ني�سان
من العام  ،2012مع عبد الغني جوهر امل�س�ؤول عن
ارتكاب تفج�ي�ري البح�صا�ص و�شارع امل�صارف يف
طرابل����س يف العام  ،2008واللذين ا�ستهدفا عنا�رص
من اجلي�ش اللبناين ومواطنني �أبرياء.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جماعة الب�ستاين قُتلوا يف
مغارة القلمون خ�ل�ال اال�شتباك مع القوى الأمنية
اللبناني���ة بعد انك�شاف �أمره���م ،وهم :ال�سعوديون
فار�س �سويلم �صنهات الوريك���ه ،و�صنهات �سويلم
�صنهات الوريكه ،وم�شع���ل حمدان مفرح ال�سعيدي
الظف�ي�ري امللقب بـ«م�شعل ال�شم���ري» ،والعراقي
فا�ضل �إبراهيم حممد امللقب بـ«�أبو �أحمد العراقي».

علي املو�سوي
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ُ
«ثـورات» ِشعـار «قبضـة اليد» ..صـنــ

فتحت ال��ث��ورات ال��وردي��ة وامللونة
املتزامنة يف العامل العربي ،وال�شبيهة
ب�ألوانها و�شعاراتها مع الثورات ال�سابقة
يف �أوروب��ا ال�رشقية و«ث��ورة» �أوكرانيا،
اجلدل حول مدى عفوية هذه التحركات
والتظاهرات �سواء جلهة تزامنها �أو جلهة
الأيدي اخلفية التي تنظمها� ،رشيحة كبرية
من املراقبني بد�أت ت�ؤكد فع ًال �أنه لي�س
هناك �أي �شيء عفوي بالن�سبة حلركات
االحتجاج اجلماهريي التي �شهدتها الدول
العربية ،ال �سيما ثورتي م�رص وتون�س،
ويرون �أن هذه التحركات ما هي �إال �إعادة
جت�سيد للثورات امللونة التي دبرتها
الواليات املتحدة لإحداث تغيري يف �أنظمة
جمهوريات االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق،
بحيث كانت املنظمات الأمريكية ترفع
�شعار الدميقراطية وتدرب قادة املعار�ضة
املحلية يف البلد امل�ستهدف على فن
تنظيم ثورات عفوية ،والأهم �أنها تفر�ض
عليها رفع �شعار «قب�ضة اليد».
قب�ضة اليد هو رمز اتخذته حركات
املعار�ضة حول العامل ،كانت البداية مع
حركة �أوتبور يف �رصبيا التي �أطاحت
بالديكتاتور �سلوبودان مليزوفيت�ش عام
 ،2000كما �أن احلركة ال�رصبية نف�سها كانت
خلف «الثورة الربتقالية» يف �أوكرانيا
التي حملت �شعار القب�ضة القا�ضية هي
الأخ����رى ،ومت ا�ستخدام ال�شعار عينه
يف ث��ورة التوليب يف كازاخ�ستان عام
 ،2005والحق ًا يف الثورة اخل�رضاء يف
�إيران عام ،  2009قبل �أن تنتقل الثورات

| معنى ال�شعار

ا�سرتاتيجية القوة يف يد ال�شعب قد
ت�ؤدي �إىل الفو�ضى اخلالقة ،لأن حتكم
ال�شعب يف مقدرات �أمور الدولة على
اختالف �أفراده و�أحزابه وطوائفه دون
�ضابط وال رقيب �سي�ؤدي �إىل االختالف
واالف�تراق ،وبالتايل البقاء يف حلقة
مفرغة من ال�رصاعات وال��ث��ورات بال
عمل وال بناء.
ه���ذا ه��و التكتيك امل�ستخدم
الآن لغزو الدول امل�ستهدفة عن طريق
قوة �شعوبها لتدمري �أنظمة و�أعمدة
الدولة ب��دون اال�ضطرار �إىل التدخل
الأجنبي ،حيث يقوم عنا�رص الطابور
اخلام�س بال�ضغظ على الدولة من
ال��داخ��ل ،وي��ق��وم املجتمع ال��دويل
بال�ضغط من اخل��ارج حتى تخ�ضع
الدولة يف النهاية لقوانني املحتل
الأجنبي غري املرئي لل�شعوب يف
العملية برمتها.

ب�شعار قب�ضة اليد نف�سه �إىل العامل العربي
مع ثورة تون�س وم�رص ،وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن ال�شعار عينه ترفعه ثورة الأرز يف
لبنان.

الت�شجيع على االنقالب
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ع على
االنقالبات �أو ما ت�سمى الثورات امللونة،
كانت موجودة يف العديد من ملفات
وزارة اخلارجية والبنتاغون على الأقل
منذ عقد �أو �أكرث ،بعد �إعالن جورج دبليو
بو�ش احلرب على الإره��اب عام 2001
كان يطلق عليه م�رشوع ال�رشق الأو�سط
الكبري.
لذلك ي�ؤكد بع�ض املراقبني ال�سيا�سيني
�أن االحتجاجات التي �أدت �إىل تنحية
الرئي�س امل����صري ح�سني م��ب��ارك يف
م�رص ،والرئي�س التون�سي زين العابدين
بن علي يف تون�س ،لي�ست عفوية على
الإط�لاق ،لكن البيت الأبي�ض يرغب يف
ت�صويرها كذلك ،والواقع �أنه مت تنظيمها
على من��ط االحتجاجات الأوك��ران��ي��ة
واجلورجية املنظمة الكرتونياً ،ففي
م�رص مت تنظيم احلركات االحتجاجية
الأوىل م��ن خ�لال دع���وات كثيفة عرب
�شبكات االنرتنت ،ال �سيما موقعي تويرت
والفي�سبوك ،بحيث �صدرت الدعوة �إىل
�إ�رضاب عام يف م�رص ويوم الغ�ضب يوم
 25كانون الثاين بوا�سطة منظمة على
الفي�سبوك تطلق على نف�سها حركة 6

| قوة ال�شعب

�أبريل ،الأمر امل�شبوه به �أن هذه
احلركة تتخذ من رمز قب�ضة اليد
رمزاً حلركتها ،وهي ت�ضع اليد على
�أعالمها ،متام ًا كما الثورات امللونة
يف العامل التي دعمتها وا�شنطن
�سواء يف جورجيا �أو �أوكرانيا �أو
لبنان �أو قريغيزيا� ،أو �أوزبك�ستان،
جميع هذه الثورات تت�شارك يف
رمز قب�ضة اليد مما يعزز ال�شكوك

قب�ضة اليد تعني �أن القوة يف يد ال�شعب� ،أي �أن يحكم ال�شعب نف�سه بنف�سه دون
�سلطات قيادية �أو مدنية� ،أو غري ذلك بحيث يكون القرار الأول والأخري يف يد ال�شعب،
ولكن ال�س�ؤال هل هناك �شعب مكون من املاليني ميكنه �أن يتفق على قرار واحد،
ويتحكم يف م�صري دولة كاملة ..هذا �شبه م�ستحيل ،وال ميكن �أن يح�صل.
ظهر للمرة الأوىل �شعار قب�ضة اليد على بطاقة من بطاقات لعبة ت�سمى
«الإيلوميناتي»؛ وهي لعبة تف�ضح خطط النخبة ال�صهيونية املتحكمة يف العامل،
قام بو�ضعها �شخ�ص يدعى �ستيف جاك�سون منذ العام  ،1995ويقال �إنه كان ينتمي
�إىل املنظمات ال�رسية ثم تركها وقام بف�ضح خططها ،وقد ذكرت اللعبة �أحداث هجوم
� 11أيلول� /سبتمرب  2001بالتف�صيل قبل احلادث بـ� 6أعوام.
يف العام � 1998أُ�س�ست يف �رصبيا حركة �سمت نف�سها �أوتو باور واملق�صود بهذه
الت�سمية :الطاقة الذاتية ،حيث يحرك ال�شعب نف�سه بنف�سه ،واتخذت هذه احلركة �شعار
القب�ضة �شعاراً لها ،حيث كانت القوة ال�ضاغطة لإ�سقاط حكم الرئي�س �سلوبودون
ميلوزوفيت�ش ،لكن من تكون هذه احلركة ومن �أين ي�أتي متويلها؟
�أ�س�ست عام  ،1998كان هدفها �إ�سقاط حكم الرئي�س �سلوبودن ميلوزوفيت�ش وجنحت
جناح ًا باهراً يف حتقيق هدفها ،حركة تدعي �أنها ال تلقى دعم ًا مادي ًا من حكومات
�أو من دول ،لكن دعمها الرئي�سي ي�أتي عرب ال�صندوق الوطني للدميقراطية الذي ميوله
جورج �سورو�س امللياردير ال�صهيوين ورجل النظام العاملي اجلديد ،وبعد �أن جنحت
جناح ًا كبرياً هذه احلركة حتولت �إىل مركز لدرا�سات الالعنف ومتت ت�سميتها كانفا�س.
بعد جناح �أوتو باور يف �رصبيا وت�أ�سي�سها مركزاً لدرا�سات الالعنف� ،صدرت ثورة

ب��أن الواليات املتحدة هي وراء
تنظيم هذه االنقالبات ،خ�صو�ص ًا
�أن هذا ال�شعار �رسق من ثورات
وحركات التحرر على مر التاريخ،
وحتول �إىل �صناعة من قبل الإدارة
الأمريكية وقد ا�ستخدمته كرمز
للثورات التي دعمتها يف دول
االحت��اد ال�سوفياتي منذ بداية
القرن الع�رشين.

ت�سمية «الثورات»
املالحظ �أن املنظمات الأمريكية
ذات العالقة ب��ال��ث��ورات امللونة
تف�ضل �أ���س��م��اء �إب��داع��ي��ة جذابة
وناعمة للثورات ،ففي ثورة جورجيا
يف ت�رشين الثاين ع��ام  2003مت
اختيار ا�سم الثورة الوردية ،بينما
يف �أوك��ران��ي��ا ال��ث��ورة الربتقالية،

�إىل جورجيا عن طريق حركة كمارا والتي تعني ،يكفي ،ومت ت�سميتها ثورة الورود يف
العام .2003
بعد جورجيا نقلت الثورة �إىل رو�سيا يف العام  2005ثم �إىل فنزويال يف العام
 ،2007و�سميت كل هذه الثورات بالثورات امللونة ،لأنها كانت ت�ستخدم �شعار قب�ضة
اليد ،لكن يف كل ثورة ا�ستعملوا لون ًا خمتلف ًا جلذب �أنظار اجلمهور حتت �شعار واحد.
بعدها جاء دور م�رص وحركة كفاية التي �أ�س�ست يف العام � ،2005ضمت ن�شطاء
ان�ضموا فيما بعد حلركة � 6أبريل وتلقوا تدريبات على �أيدي كانفا�س ال�رصبية ،ويعد
وائل غنيم من �أبرز نا�شطي حركة � 6أبريل.
كانفا�س �أي�ض ًا كانت وراء الثورة الربتقالية يف �أوكرانيا وث��ورة التوليب يف
كازاغ�ستان عام  ،2005والثورة اخل�رضاء الفا�شلة يف �إيران ،كانفا�س تعمل حالي ًا مع
�شبكات ومنظمات يف  50دولة حول العامل ،وهي متورطة يف تغيري النظام العاملي
والذي يهدف �إىل تطويق رو�سيا وال�صني.
علم ًا �أن الدرا�سات التي تقدمها كانفا�س هي تكتيكات حلروب الالعنف واملكافحة
ال�سلمية امل�ستوحاة من مقاومة غاندي لالحتالل الربيطاين للهند ..وا�ضع تكتيكات
حرب الالعنف هو جني �شارب  -خبري ا�سرتاتيجي حربي متقاعد ،وميول كتيبات
وتعليمات جني �شارب امللياردير ال�صهيوين بيرت �أكريمان ،وهو الرجل ال�صهيوين
الثاين امل�شارك يف الثورات امللونة بعد جورج �سورو�س ،كما �أن جني �شارب بد�أ
�أعماله مبركز �صغري ي�سمى �ألربت �أين�شتني يف الواليات املتحدة قبل �أن يتطور
�إىل كانفا�س يف �رصبيا.
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ـع في واشنطن
وقريغيز�ستان ثورة الزنبق ،ومن ثم
ثورة اليا�سمني يف تون�س.
كما �أن اجلهات الأمريكية اختارت
كلمة «كمارا» من �أجل التعريف بحركة
تغيري النظام ال�شبابية يف جورجيا،
واملده�ش يف الأم��ر �أن «ك��م��ارا» يف
اللغة اجلورجية تعني �أي�ض ًا «يكفي»
�أو «كفاية» بامل�رصية ،علم ًا �أن حركة
كفاية هي من احل��رك��ات املعار�ضة
الأوىل حل�سني م��ب��ارك ال��ت��ي دعت
للتظاهرات ،حركة «كفاية» كجزء من
حركة � 6أبريل غري متبلورة ا�ستفادت
مبكراً من و�سائل الإعالم االجتماعية
اجلديدة والتكنولوجيا الرقمية كو�سيلة
رئي�سية للتعبئة ،وب�شكل خا�ص من
املدونات ال�سيا�سية والأفالم الق�صرية
على اليوتيوب وال�صور الفوتوغرافية
غ�ير اخلا�ضعة للرقابة ،حيث كان
يتم ن�رشها مبهارة بالغة وبطريقة
احرتافية.
ويف م�سرياتها �أعلنت كفاية الدعم
لرت�شيح حممد الربادعي يف انتخابات
الرئا�سة امل�رصية لعام  ،2011علم ًا �أن
الربادعي كان �أول من �أدخل فكرة القوة
بيد ال�شعب وهو ما ترمز �إليه القب�ضة
�إىل م�رص ،وهو تكتيك جديد وتطبيقه
يف ال��دول ال يزال حتت قيد التجربة،
خ�صو�ص ًا يف العامل العربي ..جنح
هذا التكتيك يف كثري من الدول وف�شل
يف البع�ض الآخر مثل �إيران وفنزويال
ورو�سيا.
�إذاً ،بح�سب املعلومات املتوافرة
واملت�شابهة يف الظروف وال�شعارات،
تعدد �أوجه و�أذرع جهاز اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية يف العامل ،وهي
مبجملها ع��دا �أعمالها التج�س�سية

والأمنية ،تلج أ� عادة �إىل تهيئة الظروف
املالئمة لإحداث تغيريات يف الأنظمة
ال�سيا�سية للدول مبا ي�صب يف خدمة
امل�صالح الأمريكية اال�سرتاتيجية،
ومبا يجعلها قادرة على ا�ستبدال تلك
الأنظمة ب�أنظمة حليفة تدور يف الفلك
الأمريكي.
وكما �أن لكل حرب �أدواتها ،فللحرب
الناعمة التي تخو�ضها اال�ستخبارات

الـ« »CIAوالبنتاغون
سرقوا الشعار
لصالح «ثوراتهم»
المشبوهة

الأم�يرك��ي��ة �أ�ساليبها �أي�����ض�اً ،ومنها
ا�ستحداث ع��دد كبري م��ن املنظمات
غري احلكومية ،فلكل من ه�ؤالء مهمة
حمددة منها ما هو خم�ص�ص الخرتاق
االقت�صاد والأنظمة امل�رصفية ،ومنها
م��ا ه��و خم�ص�ص للتج�س�س وجمع
املعلومات ،ومنها ما هو خم�ص�ص
لتحقيق ال�ضغط على الأنظمة والدول،
ومن هذه املنظمات التي حققت انت�شاراً
وا�سع ًا يف �شتى �أرج���اء املعمورة:

منظمة فريدوم هاو�س �أو بيت احلرية،
وال�صندوق الوطني للدميقراطية التابع
للملياردير ال�صهيوين جورج �سورو�س،
ومنظمة �سايرب دي�سينت�س �أو �صناعة
املعار�ضة الإلكرتونية ،وكلها ترفع
�شعار القب�ضة.
ول��ع��ل �إح����دى �أب����رز املنظمات
ال��ت��ي لعبت دوراً ك��ب�يراً يف �سياق
املحاوالت الأمريكية امل�ستمرة لإحداث
ث��ورات ما ي�سمى «الربيع العربي»
منظمة «كانفا�س» املعنية بتطبيق
ا�سرتاتيجيات فو�ضى �صدم ال�شعوب
بالأنظمة عرب ت�سمية ناعمة «الالعنف
والكفاح ال�سلمي» والتي درّبت عدداً
كبرياً من الن�شطاء العرب قبل وخالل
وبعد ال��ث��ورات العربية ح��ول كيفية
�إحداث التغيري يف بالدهم ،زاعمة �أنها
تروج لن�رش احلرية والدميقراطية.
ال �شك �أن ثمة قا�سم ًا م�شرتك ًا بني
كل �شعارات ثورات ما ي�سمى «الربيع
العربي» ،وبني هذه الأخرية وبني ما
�سمي «الثورات امللونة» امل�صطلح
ال��ذي �أطلق على احلركات املطلبية
يف بع�ض ال���دول امل��ن��اوئ��ة للغرب
كالدول ال�شيوعية ال�سابقة يف و�سط
و�رشق �أوروب��ا وو�سط �آ�سيا مع بداية
القرن احلادي والع�رشين ،وقد ا�ستخدم
امل�شاركون يف هذه الثورات تكتيكات
«الكفاح ال�سلمي» واالحتجاجات،
ف��ل��وح��ظ ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع� ًا ا���س��ت��خ��دام
تكتيكات مت�شابهة ،منها مث ًال اعتماد
و�شاح ذي لون حمدد� ،أو زهرة كرمز
الثورة الوردية يف جورجيا ،الثورة
الربتقالية يف �أوكرانيا ،وثورة التوليب
�أو ثورة ال�سو�سن �أو ثورة الزنبق �أو
ثورة الأقحوان �أو الثورة الزهرية يف

| احلركات التي ت�ستخدم القب�ضة هي:
 -1حركة كاخ ،ال�صهيونية.
 -2حركة �أوتو باور� ،رصبيا.
 -3حركة كمارا ،جورجيا.
 -4حركة بورا� ،أوكرانيا.
 -5حركة كلكل ،كازاخ�ستان.
 -6حملة دعم �أوباما ،الواليات املتحدة.
 -7ثورة الأرز ،لبنان.
 -8الثورة اخل�رضاء� ،إيران.
 -9حركة التغيري الدميقراطي ،زميبابوي.
 -01حزب الرابطة الوطنية للدميقراطية،
مينامار.
 -11حركة احتلوا ،الواليات املتحدة.

 -21حركة ال�رشيط الأبي�ض ،رو�سيا.
 -31ثورة اليا�سمني ،تون�س.
 -41حركة � 6أبريل ،م�رص.
 -51جلان التن�سيق املحلية� ،سورية.
 -61حركة قرفنا ،ال�سودان.
 -71حركة مغافت� ،ألبانيا.
 -81حركة القمي�ص الأحمر ،تايالند.
 -91حركة الثور ،بيالرو�س.
 -02حركة  ،MSPماليزيا.
� -12أحداث  ،2007فنزويال.
 -22حركة �أوبورونا ،رو�سيا.
 -32حركة بريي�ش ،ماليزيا.

اجلدير بالذكر �أن جميع هذه احلركات مت تدريبها على �أيدي كانفا�س التابعة
حلركة �أوتو باور التي �شكلت �أول ثورة يف �رصبيا ،لكن هذه احلركات الـ 32لي�ست
الوحيدة ،فهناك الكثري من احلركات واملنظمات حول العامل التي تلقت تدريب ًا على
�أيدي كانفا�س ال�رصبية.
من املالحظ �أن منظمة كانفا�س التي هي فرع من فروع حركة �أوتو باور ت�سعى �إىل
تغيري النظام العاملي وحتدث فو�ضى وزعزعة للأمن يف الدول التي تريد املخابرات
الأمريكية تدمريها ،ومن الوا�ضح �أن هذه املنظمة �إعداد ومتويل املخابرات الأمريكية.

قريغيزيا ،وثورة الأرز يف لبنان ،الثورة
الزرقاء عام  2005للمطالبة مب�شاركة
املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية يف الكويت،
وث��ورة الزعفران يف بورما �أو ميامنار
عام  ،2007و�أطلق على �أعمال ال�شغب يف
التيبت عام  2008ا�سم الثورة القرمزية.
�إال �أن الرابط الأق��وى بني كل هذه
الثورات يبقى �شعار «قب�ضة اليد» ،الذي
كانت حركة اوتو باور �أول من رفعه عام
 2000يف �شعارها �ضد النظام ال�رصبي،
لينتقل �إىل دول عربية كثرية منها حركة
املعار�ضة  20فرباير يف املغرب ،حركة
 25فرباير يف موريتانيا ،وكذلك اعتمدته
حركة � 14آذار عام  2005عقب اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،مع العلم �أن
�شعار «قب�ضة اليد» يتطابق مع �شعار
حركة «كاخ» ال�صهيونية �أي�ضاً ،والتي
كانت �أول من اعتمده عام  ،1971كما �أن
جميع تلك احلركات ت�ضمنت حماوالت

مت�شابهة ال�ستمالة اجلي�ش �أو ال�رشطة،
وو�سائل الإعالم..
وهنا يطرح ال�س�ؤال :هل ا�ستن�ساخ
ه��ذا الرمز يف �شعارات جميع ث��ورات
«ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» وب��اق��ي ال��ث��ورات
امللونة يف العامل هو حم�ض �صدفة� ،أم
�أن جهة واحدة تقف خلف هذا وحتاول
ت�صدير �أفكار معينة وتعليب التحركات
ال�شعبية الثورية واخرتاقها يف حماولة
ال�ستيعاب نتائجها وجتيريها ل�صاحلها؟
ومن يقف خلف تلك الت�سميات ،وحتديد
الرموز والأل��وان والأ�شكال وال�شعارات
التي ترفع؟ ومن يقود بع�ض امل�شاهد
التي ت�صور ما يح�صل يف بع�ض الثورات
بالعفوية والرباءة ،علما �أن املالحظ �أن
م�شهداً واحداً يف خ�ضم احلراك ال�شعبي
يكاد يتكرر يف �أكرث من بلد؟

�إعداد هناء عليان
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الحديث عن التوطين
واقع أم فزاعة؟
يف نهاي��ة �شهر كانون الث��اين من العام احلايل ،ورد يف
�إح��دى ال�صحف حديث من�سوب لرئي���س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا���س ،مفاده �أن �أبو مازن وخالل زيارته الأخرية
�إىل لبن��ان واجتماع��ه �إىل امل�س�ؤول�ين يف الدول��ة اللبنانية
�أن ق��ال لهم« :جه��زوا �أنف�سكم للتوطني» ،وذُك��ر �أنه �أ�ضاف
«�أن عليك��م التعام��ل بواقعي��ة وجتهي��ز �أنف�سك��م ال�ستيعاب
الالجئ�ين الفل�سطينيني ،واال�ستعداد ملطالب��ات دولية بهذا
املعن��ى» ،يومها مل ي�صدر نف��ي ملا ورد ،ولكنه كان مو�ضع
ا�ستغ��راب وت�سا�ؤل من قب��ل بع�ض الف�صائ��ل التي ح�رضت
اللق��اء الذي جمعها برئي�س ال�سلطة يف مقر �سفارة فل�سطني،
خ�لال زيارته لبنان ،جلهة �أنه��م مل ي�سمعوا هكذا كالم ًا من
�أب��و مازن ،ولك��ن ما يق��ال للآخرين ال يق��ال للف�صائل يف
العادة ،وحتى لي�س ل��كل �أع�ضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة،
�ألي���س ه��ذا م��ا ح�صل يوم اتخ��ذ �أبو م��ازن ق��رار ا�ستئناف
املفاو�ضات يف �آب من العام املا�ضي.
وبع��د احلدي��ث ع��ن اخلطة الت��ي �سلمه��ا الوزي��ر كريي
لرئي���س ال�سلطة الذي التقاه يف باري�س ،بح�سب ما �رصح به
ال�سفري الفل�سطين��ي يف فرن�سا هايل الفاهوم ،عادت ل ُتطرح
من جديد الكثري من الت�سا�ؤالت وتو�ضع عالمات اال�ستفهام
عل��ى هذه اخلط��ة وعناوينها ،خ�صو�ص ًا فيم��ا يتعلق مبلف
الالجئ�ين الفل�سطيني�ين وم�ص�ير حقه��م يف الع��ودة �إىل
دياره��م التي ط��ردوا منها يف الع��ام  1948مبوج��ب القرار
 ،194ب�سب��ب �أن ما يت��م ت�رسيبه حول تعرث املفاو�ضات يف
�أكرث من عنوان� ،إ ّال �أن ملف الالجئني ميثل العقبة الأ�سا�سية
يف وجه املفاو�ضات وتو�صلها �إىل حل انتقايل ،الأمر الذي
ا�ستل��زم دخول الرئي�س الأمريكي �أوباما على خط تعرث هذه
املفاو�ضات ،وه��و لهذه الغاية �سيلتقي نتنياهو و�أبو مازن
ال�شه��ر اجلاري ك ًال على حدة به��دف تذليل العقبات ،مع ما
ي�ستلزم��ه ذلك من ممار�سة ال�ضغوط عل��ى �أبو مازن لتمرير
احلل االنتقايل مبوجب خطة كريي.
وبع��د م��رور م��ا يزي��د عل��ى �أك�ثر م��ن �شهر عل��ى خرب
ال�صحيف��ة الذي قر�أه البع���ض با�ستخفاف وا�ستهزاء ،ها هو
الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي اللبناين جوين من�ير يعود ويف
مقالة له حت��ت عنوان «التوطني �أ�صبح قريب�� ًا» ،ي�ؤكد فيها
�أن املفاو�ض��ات تدور ب�صمت مطبق ،وت�سجل خطوات هائلة
�ست�صي��ب تردداتها املنطقة عموم ًا ولبنان خ�صو�ص ًا ،حيث
فل�سطيني��ي ال�شتات مبن فيهم
يلح��ظ االتف��اق تفاهم ًا حول
ّ
فل�سطينيو لبنان وق��د ح�سم االتفاق م�صري ه�ؤالء وفق �أربع
جمموع��ات ،الأوىل وتلحظ عودة ق�س��م �صغري من الالجئني
�إىل الأرا�ض��ي التي تقع حت��ت �سيطرة الكيان ال�صهيوين� ،أما
الثاني��ة فهي ت�سم��ح لق�سم حمدود من الالجئ�ين باالنتقال
�إىل مناطق واقعة حتت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية ،والثالثة
فه��ي تق�ضي بنقل جمموع��ات �أخرى �إىل بل��دان �أوروبية �أو
عربي��ة �أو �إىل كن��دا ،ولكن حت��ت �إ��شراف الأمم املتحدة� ،أم
وت�ضم بقي��ة الفل�سطينيني والذي��ن �س ُيجرى ت�رشيع
الرابع��ة
ّ
�سيتم
الفل�سطينيني
معظ��م
أن
�
يعني
ما
لبنان،
يف
وجوده��م
ّ
جتني�سهم ،مع الإ�شارة �إىل � ّأن هذه الفئة
�ست�ضم املجموعات
ّ
الفل�سطينية التي ت�شكل تهدي��داً لال�ستقرار الأمني والنتظام
القانون.
و�إذا ما جمعنا ما �سبق ،خ�صو�ص ًا ما �رصح به �أبو مازن
للطلب��ة اليه��ود يف رام اهلل مب��ا ي�شبه التعه��د «�أنه لن يغرق
�إ�رسائي��ل باملاليني اخلم�سة م��ن الفل�سطينيني ،مبعنى �أن ال
ع��ودة لالجئني الفل�سطينيني الذي��ن اقتلعوا من �أر�ضهم قبل
 65عام ًا» ،لي�ؤكد �أن ما ورد يف ال�صحيفة وما ذكره الكاتب
واملحل��ل ال�سيا�س��ي ج��وين منري ،هو يف ع�ين احلقيقة التي
يحاول البع�ض التعام��ي عنها ،و�أحيلهم �إىل ما قاله رئي�س
الوزراء الأردين عبد اهلل الن�سور عندما حتدث عن عدم وجود
حقوق عودة ملن ا�ستقر وحمل جن�سية بلد ثالث ،وهو و�ضع
ينطبق على الن�سخة الأردنية من الالجئني.

رامز م�صطفى
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من قتل معتز وشحة؟
مب���ا �أن كثرياً م���ن احلروب
واال�شتباكات �ص���ارت منقولة
على الهواء مبا�رشة ،فقد ت�سمر
بع�ضن���ا �أمام �شا�ش���ة وحيدة
كانت تنقل وقائع الهجوم على
من���زل عائلة «و�شحة» يف بري
زي���ت ،بال�ضف���ة الفل�سطينية،
�أواخ���ر الأ�سب���وع املا�ض���ي،
�أعداد كب�ي�رة ن�سبي ًا من اجلنود
ال�صهاينة ،تهاجم منز ًال واحداً،
ورج ًال واحداً �أي�ض ًا ،رج ًال واحداً
رف����ض ت�سليم نف�س���ه للقتلة،
�أرادوا اعتقال���ه ،وهو الذي خرب
وحرر منها
�سجونه���م �سابق��� ًاُ ،
م�ؤخراً ،وف�ض���ل ال�شهادة على
االنك�سار� ،أراد �أن ي�صنع م�أثرة،
و�أن يق���دم منوذج��� ًا يف رف�ض
اال�ست�سالم للعدو ،بل مقاومته،
حتى وهو يعلم �أن ال قبل لرجل
واح���د مبواجهة دول���ة الغزاة
القتلة ،وهو بذل���ك كان يختار
ال�شهادة.
ولك���ن مه�ل�اً � ،ألي����س م���ن
املتوق���ع �أن �أف���كاراً �أخرى قد
دارت يف خل���ده ،وه���و يختار
طريق املواجهة والتحدي ،بدي ًال
لذل اال�ست�سالم؟
قبل حماولة تخيل ما ميكن
�أن يكون قد خطر للمحرر «معتز
و�شحة» قبل ارتقائ���ه �شهيداً،
ويف���وز بثالث �صف���ات كبرية:
الأ�س�ي�ر ،املح���رر ،ال�شهيد ،ف�إن
انفراد قناة وحيدة بنقل وقائع
املواجهة على الهواء مبا�رشة،
ه���و م�ؤ�رش على امل���كان املراد
لفل�سط�ي�ن وق�ضي���ة فل�سطني
ه���ذه الأي���ام ،وباملنا�سبة فقد
كان ن�صيب اقتحامات امل�سجد
الأق�ص���ى من التغطي���ة ،والتي
وقع���ت بالتزامن م���ع العدوان
على بري زيت ،م�شابه ًا ملا حدث
يف بريزي���ت نف�سه���ا� ،أو يزيد
قلي�ل�اً  ،قلي ًال ج���داً ،وهذا واقع
يف�ض���ي �إىل اال�ستنتاج ال�سابق
نف�سه.
يف كل ح���ال ،وبالعودة �إىل
حماول���ة الإجابة على ال�س�ؤال،
فقد تلقيت ات�ص���ا ًال هاتفي ًا من
�أح���د الأ�صدق���اء القدامى ،يف
مدين���ة رام اهلل ،وم���ع تب���ادل
الأ�سئلة ع���ن احل���ال ،و�أخبار
الأهل ،الحظ���ت �ضيق ًا وا�ضح ًا
يف ن�ب�رات �صوته ،ثم دار بيننا
احلوار الآتي:
 ما بك؟ ال �شيء. -من الوا�ضح �أنك مت�ضايق.

الطواقم الطبية حتمل جثمان ال�شهيد معتز و�شحة

 تلقي���ت ا�ستدع���اء م���ناملخابرات.
 م���اذا يريدون من���ك؟ لعلهميريدون ت�أكيد وجود ال�سلطة.
 ال �ش�أن لل�سلطة وخمابراتها،خماب���رات االحت�ل�ال هي من
ا�ستدعاين.
 خماب���رات االحت�ل�ال؟ كيفو�أنت يف مناطق ال�سلطة؟
كان اجل���واب قهقهة عالية،
وفهم���ت م���ن جديد م���ا الذي
يحدث على �أر�ض الواقع ،بعيداً
عن الأوه���ام ،وم�صيدة الإعالم
الذي يكرر عبارات جتعل املرء
تائه ًا ،وغري قادر على التحديد
الدقيق يف �أحيان كثرية.
من هنا تبد أ� حكاية ال�شهيد
«معت���ز و�شح���ة» ،الأ�س�ي�ر
املح���رر ،فال�شهيد ،عند حتريره
من ال�سجن ،ع���اد �إىل بيته يف
مناطق ي�صطلح على ت�سميتها
مبناط���ق «ال�سلط���ة الوطنية
الفل�سطينية» ،والبع�ض يذهب
�إىل ت�سميتها بـ«الدولة» ،ولأن
فل�سط�ي�ن ت�سكن كل خالياه ،مل
يتوق���ف عن ن�شاط���ه الكفاحي
بل تابع م�سريته ،حتى اللحظة
الت���ي و�صل فيه���ا حتديه مداه
الأق�ص���ى وارتقى �شهي���داً ،يف
بيته ،على �أر�ض���ه ،وبر�صا�ص
جن���ود العدو الذي���ن حا�رصوه
ل�ساع���ات ،وه���م يطلق���ون
الر�صا����ص والقذائف على رجل
واحد.

 ..يف تلك اللحظات
معتز مث���ل كل املنا�ضلني يف
ال�ضفة ،يعرف كثرياً عن «التن�سيق
الأمن���ي» ،ومل تخاجل���ه الأوهام
ب�أنه يعي�ش يف دولة م�ستقلة ذات
�سي���ادة ،لكنه مثل كل املنا�ضلني
�أي�ض ًا ،ال ي�ستطيع العي�ش من دون
الأمل ،وم���ن دون االقتناع الأكيد
ب�أن ما يحدث طارئ ،وغريب ،وال
ميت �إىل تقاليد ال�شعب وتاريخه
الن�ضايل الطويل ب�أي �صلة.
وه���و اعتقد يف تلك اللحظات،
�أن دم���ه �سي�صن���ع الف���رق ،فقد
يتحم����س رج���ال ال�رشط���ة
الفل�سطيني���ة ،ويتخذون قراراً �ضد
انته���اك ال�صهاين���ة لأرا�ض تقع
حتت �سيط���رة ال�سلطة ،وين�ضمون
�إليه يف املواجهة غري املتكافئة،
ولك���ن ال�رشيفة ،ورمب���ا يتناهى
�ص���وت الر�صا����ص ال���ذي يطوق
ج�سده ،وال�صواريخ التي انهمرت
على منزل���ه ،وهدمت جدرانه� ،إىل
�ساكني املقاطعة ،فيتخذون قراراً
باملواجهة ،مواجهة ما ،واالعرتا�ض
ال�صارخ يف وج���ه القتلة ،ورمبا
ي�صل ال�صوت �إىل قاعة مفاو�ضات
م���ا ،فيقرر املفاو����ض �أن ينتف�ض
لدم منا�ضل ي�سيل ،وين�سحب من
عتمة املفاو�ضات ال�سقيمة رف�ض ًا
واحتجاج��� ًا ،من �أج���ل دم �شاب
فل�سطيني ،ولي����س ،كالعادة ،من
�أجل �أنه ال يعرف م���ا الذي يدور
يف غرف �أخرى.

وعندما ا�شتد احل�صار ،خطر يف
باله �أن رج���االت التن�سيق الأمني
البغي�ض ،وبع�ضهم �شديد التورط،
�سي�ستقيلون ،ويرمون عن كاهلهم
هذا العار املقيم ،و�أنهم لن ي�شاركوا
بع���د الي���وم يف التمهي���د ل�سفك
دم فل�سطين���ي �آخ���ر� ،أو امل�شاركة
املبا�رشة يف ا�ستباحة دمه.
ا�شت���د احل�صار �أك�ث�ر ،اخرتقت
بع����ض الر�صا�ص���ات ج�س���داً ما
زال يق���اوم ،امت�شق بع�ض الفتية
حجارة الأر�ض ،كان الأمل يقرتب
كثرياً ،يكاد يتحول حقيقة قائمة،
فال���دم كان فاحت���ة االنتفا�ضات،
وال�شهداء كانوا بداية الثورة.
ارتقى «معتز و�شحة» �شهيداً
بر�صا�ص املحتل�ي�ن ،لكن له�ؤالء
��ش�ركاء يف دم ال�شهيد ،من يقوم
بالتن�سيق الأمن���ي مع العدو هو
�رشي���ك كام���ل يف اجلرمي���ة ،من
ان�سحب من �ساحة املواجهة وهو
يحم���ل �صفة الأمن الوطني �رشيك
�أي�ض ًا ،خ�صو�ص��� ًا �أن املكان الذي
وقع فيه االعتداء وجرمية االغتيال
يتبع �أمني ًا لل�سلطة الفل�سطينية،
وم���ن �أعط���ى الأوام���ر لعنا�رص
ال�رشطة والأمن باالن�سحاب وعدم
�إط�ل�اق �أي ر�صا�ص���ة على جنود
االحتالل ،حتت طائل���ة العقوبة،
هو �رشيك وم���دان وال يختلف يف
�شيء عمن نفذوا العدوان وجرمية
االغتيال ،ومن ي�ستمر يف ت�سويق
الأوه���ام ،والكذب على �شعبنا هو
�رشيك يف اجلرمية �أي�ض ًا.
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الصحة والتعليم واإلغاثة
تحذيرات لألونروا من تقليصات محتملة
يف الي���وم الت���ايل �شيع
جثم���ان ال�شهي���د ،كان عدد
م���ن ال�شب���ان ميت�شق���ون
حجارته���م م���ن جدي���د� ،أما
يف «املقاطع���ة» التي تبعد
كيلوم�ت�رات قليلة فقط ،فران
ال�صم���ت كم���ا كان يف اليوم
ال�ساب���ق ،مل ت�ستنكر ال�سلطة
االعتداء ،باملنا�سبة كان الأمر
�سيثري الكثري من الأ�سئلة� ،إذ
كيف ي�ستقي���م اال�ستنكار مع
الت���ورط يف وح���ل التن�سيق
الأمن���ي ،ومل تن���ع ال�سلطة
ال�شهيد� ،أي�ض��� ًا لأن الأمر يف
هذه احلال���ة ،رمبا ال ي�ستقيم
�أي�ض��� ًا ،ومن دي���وان ال�سلطة
�صدرت تعزية لقطر ،ب�ضحايا
انفجار الغاز ،ح�سن ًا ،هناك ما
ميكن القيام به.
لكن ال ،مل يتم االكتفاء بكل
ذلك ،فوفق ما نقل عن بع�ض
�أقارب و�أ�صدقاء ال�شهيد ،قام
القي���ادي امل�س����ؤول عن �أحد
�أ�شكال «التن�سي���ق الأمني»
مع العدو ال�صهيوين ،ح�سني
ال�شيخ ،ب�إقفال هواتفه طوال
الف�ت�رة التي قاوم فيها معتز
وحيداً ،حي���ث حاول البع�ض
االت�صال ب���ه للتدخل ،ووقف
الهجوم ال�ض���اري على منزل
ال�شهيد وعائلته.
قي���ادي «الم���ع» (�أ�سباب
اللمعان ال عالق���ة لها مبا هو
معت���اد حليازة ه���ذا الو�صف)
�آخ���ر ،و�ضع تخريج���ة يعجز
عنه���ا جهابذة كث�ي�رون ،فقد
اعت�ب�ر �أن «االحت�ل�ال يري���د
ا�ستفزاز القيادة الفل�سطينية»
وهي بح�سب ر�أيه �أذكى (و�أكرث
حكمة) م���ن �أن ت�ستفز ،ملجرد
عملية قتل �أخرى.
وبح�س���ب م���ا ن��ش�ر يف
و�سائ���ل �إعالمي���ة نق�ل�اً
ع���ن مقرب�ي�ن م���ن رئي�س
ال�سلط���ة ،ف�إن الأخري ال يريد
التحدث يف �أم���ر رمبا ي�ؤثر
بـ«مفاو�ض���ات ال�س�ل�ام»،
ويف��س�ر على �أن���ه حتري�ض
مق�صود على انتفا�ضة ثالثة،
يف ح�ي�ن الت���زم اجلان���ب
الفل�سطين���ي باحلفاظ على
التهدئة ،وترجم���ة هذا قمع
�أي حت���رك نح���و االنتفا�ضة
واملقاوم���ة ،واالن�سحاب من
مواجهة اجلن���ود ال�صهاينة،
ح�ي�ن يط���اردون منا�ض�ل�اً
فل�سطيني ًا.

من قتل معتز و�شحة؟
�أال يحق لنا واحلالة هذه
�أن ن�س����أل ،وب�صوت عال :من
قتل معت���ز و�شح���ة؟ طبع ًا
الع���دو ال�صهي���وين هو من
�أطل���ق الر�صا�ص وال�صواريخ
عل���ى ال�شهي���د ،ه���و القاتل
واملحت���ل ،لكن له���ذا العدو
�رشكاء �شئنا �أم �أبينا.
يف انتفا�ض���ة النفق عام
 ،1996ظه���رت يف و�سائ���ل
الإعالم �ص���ورة م�ؤثرة جداً،
وحتمل الكث�ي�ر من الدالالت،
يف ال�صورة �رشطي فل�سطيني
ي�صوب بندقيته نحو اجلنود
ال�صهاين���ة ،وخلف���ه ح�شد
كبري من ال�شبان ،بدوا ك�أنهم
يحتمون ب���ه ،و�أي�ض ًا ك�أنهم
ي�سندون يده ،وي�شدون معه
على الزناد.
كانت قد م�ض���ت �سنوات
ث�ل�اث عل���ى توقي���ع اتفاق
�أو�سلو ،وكان���ت معروفة كل
االلتزامات الأمنية التي جرى
التوقي���ع عليه���ا ،ومع ذلك
مل يغ���ب الرهان على جنود
الأم���ن الوطن���ي ،ب�أنهم لن
ي�سمح���وا با�ستباحة كرامة
�شعبهم.
يف انتفا�ض���ة الأق�ص���ى
عام  2000ح���دث تبدل كبري
يف امل�شه���د ،قدمت الأجهزة
الأمني���ة ع���دداً كب�ي�راً من
ال�شه���داء الذي���ن دافعوا عن
مواقعه���م ،لك���ن يف مواقع
�أخرى �سجلت م�شاهد مهينة،
فقد خرج البع�ض م�ست�سلم ًا
بالثي���اب الداخلية ،وحتدث
البع�ض عن �أوام���ر غام�ضة
بعدم املقاومة ،وبالت�سليم.
�أما يف ال�سنوات التالية،
فق���د ج���رى العم���ل كث�ي�راً
عل���ى الوعي ،عل���ى «�صوغ
فل�سطيني جديد يف الأجهزة
الأمنية» ،جاه���ز للتن�سيق
الأمني ،وجاه���ز لالن�سحاب
عندما يب���د�أ جي����ش العدو
بتنفيذ عمل ع�سكري ،وجاهز
لرتك �ش���اب يق���اوم جي�ش
االحت�ل�ال وحي���داً ،وجاهز
للع���ودة يف الي���وم التايل
ملبا�رشة مهامه الأمنية ،ويف
ذات املكان ،م���ن قتل معتز
و�شحة؟

نافذ �أبو ح�سنة

تلج����أ �إدارة الأون���روا قب���ل القيام
ب�أي تقلي�ص���ات خدماتية على ت�رسيب
معلوم���ات ملعرفة حج���م ردات الفعل
امل�ؤ�س�ساتي���ة والف�صائلي���ة وال�شعبية
الفل�سطيني���ة ،ويتزامن ذل���ك دائم ًا مع
احلديث ع���ن الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني
وال�سيناري���وات املطروح���ة للتخل�ص
من «عبئه���م» ال�سيا�سي والدويل على
الكي���ان ال�صهيوين ،باعتب���ار �أن وجود
الوكال���ة ت�أكيد على اع�ت�راف املجتمع
الدويل بالق�ضية الفل�سطينية ،خ�صو�ص ًا
اجلزء املتعل���ق بالالجئني ،وقد وردت
معلوم���ات م�ؤخ���راً م�صدره���ا رئا�سة
احتاد العامل�ي�ن يف وكال���ة الأونروا،
ت�ش�ي�ر �إىل وجود توجه���ات لدى وكالة
الأونروا للإق���دام على تقلي�صات كبرية
يف العدي���د م���ن براجمه���ا ال�صحي���ة
والرتبوي���ة واخلدماتي���ة الأ�سا�سية يف
خمتلف الأقاليم ،ومنها� :إلغاء التعليم
املهني واملتمثل يف لبنان مث ًال مبعهد
�سبل�ي�ن ،و�إلغاء التعلي���م الثانوي يف
لبنان ،كذل���ك جامع���ات الوكال���ة يف
الأردن وال�ضفة الغربية ،وبرنامج �صحة
الف���م والأ�سنان ،ومنظم���ات املجتمع
املحلي ،بالإ�ضاف���ة �إىل �إزالة النفايات
م���ن املخيمات والعديد م���ن اخلدمات
الأخرى.
ُ
وق���د أ��س�س���ت الأون���روا بق���رار من
اجلمعي���ة العامة ل�ل��أمم املتحدة يف 8
كان���ون الأول /دي�سم�ب�ر  ،1949و ُكلّفت
مبوج���ب الفقرة الرابع���ة بتنفيذ برامج
�إغاثة وت�شغي���ل الجئي فل�سطني ،وبد�أت

عملياته���ا يف الأول م���ن �أي���ار /مايو
 ،1950وقد تكرر تفوي�ضها مراراً كل ثالث
�سنوات ،كانت �آخرها حتى ،2011/6/30
ويعترب ق���رار ت�أ�سي�س الأون���روا مرتبط ًا
بالق���رار الدويل رقم  194القا�ضي بعودة
الالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن �إىل دياره���م
الت���ي ُه ّجروا منه���ا ،وال���ذي ُقبِل على
�أ�سا�س تنفي���ذه الكيان ال�صهيوين ع�ضواً
يف الأمم املتح���دة باعتب���ار �أن م�شكلة
الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني تقع على عاتق
الكي���ان ال�صهيوين وممار�ساته التي أ� ّدت
�إىل تهجري الفل�سطينيني م���ن �أرا�ضيهم،
م���ن هنا جن���د �أن امل�س�ؤولية الأوىل عن
الأو�ضاع الت���ي و�صل �إليه���ا الالجئون
الفل�سطيني���ون بعد  62عام��� ًا تقع على
عاتق الكي���ان ال�صهيوين ال���ذي يرف�ض
تنفيذ الق���رارات الدولية وعل���ى ر�أ�سها
القرار .194
وح���ذّرت العدي���د م���ن االحت���ادات
وامل�ؤ�س�س���ات والف�صائ���ل الفل�سطينية
وكال���ة الأونروا من الإق���دام على تنفيذ
�أي تقلي�صات على جممل خدماتها التي
تقدمه���ا لأبناء �شعبن���ا الفل�سطيني يف
لبنان خ�صو�ص ًا ،واعت�ب�رت �أن امل�سا�س
بهذه اخلدمات يعترب حماولة غري بريئة
ل�رضب حق الع���ودة ،لأن هذه اخلدمات
والتقدمي���ات هي حق���وق ثابتة لل�شعب
الفل�سطين���ي ،وهي جوه���ر وجود وكالة
الأونروا الت���ي �أن�شئت بقرار دويل بهدف
تقدمي اخلدمات لالجئ�ي�ن الفل�سطينيني
حلني عودتهم �إىل ديارهم.
ويف بي���ان �أك���د احت���اد ال�شب���اب

الدميقراطي الفل�سطيني �أن وكالة الأونروا
�ستتفاج����أ بتحركات طالبي���ة و�شعبية
كبرية �إذا ما فك���رت امل�سا�س بالربنامج
التعليم���ي� ،س���واء التعلي���م املهني �أو
الثان���وي ،الذي نا�ض���ل االحتاد من �أجل
�إجنازه وحتقيقه �سنوات طويلة جداً.
وذكر االحت���اد يف بيانه �أنه كان من
الأج���دى لوكال���ة الأون���روا �أن تفكر يف
كيفية تطوير براجمها املختلفة ،ال �سيما
برناجمها التعليمي الذي يعاين العديد
من امل�ش���كالت� ،س���واء التعليم املهني
وب�ش���كل خا�ص مركز �سبل�ي�ن للتدريب
املهني الذي يحت���اج �إىل عدة تطويرات
لزي���ادة قدرت���ه اال�ستيعابي���ة يف ظل
تزاي���د �إقبال الطلبة عل���ى االلتحاق به،
�إىل جان���ب حاجته لإدخ���ال التطويرات
الالزم���ة عل���ى دورات���ه واخت�صا�صاته،
وكذل���ك التعليم الثان���وي الذي يحتاج
�أي�ض ًا كما هو ح���ال املراحل التعليمية
الأخرى �إىل االهتم���ام والرعاية الكبرية
من �أج���ل حت�سني امل�ست���وى التعليمي
املت���دين الذي تعانيه مدار����س الأونروا،
وق���د �أدى �إىل ارتفاع ن�سبة الر�سوب لدى
الطلبة الفل�سطينيني.
كما دعا االحت���اد الأونروا �إىل تطوير
وم�ضاعف���ة جهوده���ا لإيج���اد التمويل
املطل���وب لزي���ادة خدماته���ا ومعاجلة
م�شكل���ة التعلي���م اجلامع���ي للطلب���ة
الفل�سطينيني يف لبن���ان من خالل بناء
جامعة جمانية وحتويل مركز �سبلني �إىل
كلية جامعية معرتف بها من قبل الدولة
اللبنانية لتخفيف الأعباء واملعاناة عن
ال�شعب الفل�سطين���ي ومتكني الطلبة من
متابعة درا�ستهم اجلامعية.
وكانت هناك دعوة للأونروا للتفكري
ملي��� ًا قب���ل الإق���دام عل���ى �أي خطوات
تقلي�صي���ة ،لأن العواقب �ستكون وخيمة،
و�ست�ضع الأونروا نف�سها مبواجهة �شاملة
مع ال�شع���ب الفل�سطيني يف لبنان ،الذي
لن ي�سمح بتمرير �أي خطوة تنتق�ص من
حقوقه التي حتتاج �إىل الدعم والرعاية،
حي���ث �إن ذل���ك م�س�ؤولي���ة الأون���روا
واملجتمع ال���دويل املعنيني بتقدمي كل
اخلدمات التعليمية وال�صحية والإغاثية
للفل�سطيني�ي�ن يف لبنان حت���ى تنفيذ
القرارات الدولية.
وح ّملت البيان���ات املجتمع الدويل
امل�س�ؤولي���ة ب�سبب تخاذله وعدم القيام
مب�س�ؤولياته جت���اه ال�شعب الفل�سطيني،
وعدم ق���درة هذا املجتم���ع على فر�ض
تطبي���ق الق���رارات الدولي���ة و�إع���ادة
احلق���وق الوطنية لل�شع���ب الفل�سطيني،
ويف مقدمتها حقه بالع���ودة �إىل �أر�ضه
وممتلكاته التي هجر منها بقوة الإرهاب
الإ�رسائيلي منذ �أكرث من  65عام ًا.
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مصر ..أزمة حكومتين ورئاسة
كم����ا كان����ت ا�ستقال����ة
حازم البب��ل�اوي بحكومته
مفاجئ����ة ،ول����و م����ن دون
وقع يف ال�ش����ارع امل�رصي،
كذلك ج����اء ت�شكيل �إبراهيم
حمل����ب حلكوم����ة ب�رسعة
قيا�سية احتفظت ب�أكرث من
ن�صف الوزراء من احلكومة
ال�سابق����ة ،ال �سيما الوزراء
ال�سياديني .
ال �ش���ك �أن نقطة الإثارة
يف اال�ستقال���ة الببالوي���ة
جميئ اخلطوة قبل �أ�سابيع
م���ن موع���د االنتخاب���ات
الرئا�سي���ة الت���ي ميكن �أن
تديره���ا بب�ساط���ة قب���ل
رحيله���ا� ،إال �إذا كان هن���اك
هروب م���ن ا�ستحقاقات مل
تعد ق���ادرة على حتمل وزر
�إدارته���ا� ،سيما �أن ال�ضغوط
الإقليمي���ة تتعاظ���م ،بعيداً
عن الت�أوي�ل�ات املمجوجة
ب�أن اال�ستقالة جاءت لفتح
الطري���ق �أمام تر�شح امل�شري
عب���د الفت���اح ال�سي�س���ي
ملن�ص���ب رئي�س اجلمهورية،
فامل�ش�ي�ر ال�سي�سي بقي يف
من�صبه كوزير للدفاع ،رغم
�أن كثريي���ن يجزم���ون ب�أن
تر�شحه بات جاهزاً ،ولذلك
يج���زم �آخ���رون يف املقابل
�أن �سبب�ي�ن وراء اال�ستقالة،
�أولهما املخاوف من انفجار
الو�ض���ع االجتماعي جمدداً
بع���د �إح�صاء �أك�ث�ر من 300
تظاهرة يف عه���د الببالوي
الق�ص�ي�ر ن�سبي��� ًا� ،شمل���ت
القطاع���ات الأ�سا�سية ،مثل
عم���ال الن�سي���ج والأطباء
وال�صيادلة .
�أما ال�سبب الثاين فمتعلق
ب�أزمة «�سد النه�ضة» الذي
تبنيه �أثيوبيا وحقوق م�رص
املائي���ة تاريخي��� ًا ،بحيث
توا�صل �أثيوبي���ا العمل من
دون �أن حت���رك حكوم���ة
البب�ل�اوي الدبلوما�سي���ة
املطلوب���ة للتو�ص���ل �إىل
حل���ول متن���ع اال�ستئث���ار
بحقوق م��ص�ر التي تنظمها
اتفاقات دولية ،رغم احلاجة
املتزايدة للمياه اجلارية يف
النيل ب�سبب النمو ال�سكاين .
لذل���ك ،ف����إن التحديات
التي التزم الببالوي الت�صدي
له���ا ومعاجلته���ا ،كالأمن
وال�سيا�س���ة واالقت�صاد ،مل
ت�أتِ أُ�كلها �أبداً� ،إمنا تع ّمقت

من تنام���ي الإرهاب ،حيث
�شهدت م�رص �أقوى ال�رضبات
الإرهابي���ة لي����س فقط يف
�سين���اء� ،إمن���ا يف القاهرة
وامل���دن الكربى الأخرى ،من
حيث ا�ستهداف مراكز �أمنية
وا�ستخبارية ،ف� ً
ضال عن تزايد
انت�ش���ار اجلرمي���ة ب�أ�شكال
متع���ددة ،وهذا م���ا يجعل
كل امللف���ات االقت�صادي���ة
والأمني���ة وال�سيا�سي���ة
موروث���ة حلكوم���ة �إبراهيم
حملب ،التي ورغم املكابرة

برت�شي����ح ال�سي�س����ي ب��ل�ا
مناف�س����ة ت�شكل خطراً على
فوزه� ،سيم����ا �أن الثورة يف
مرحلتيها مل تفرز جمعية
وطني����ة حت����ى الآن� ،إمن����ا
تباع����دت عل����ى م�ست����وى
املجتم����ع ،وبن����اء علي����ه
يجري الرتوي����ج حالي ًا �أنه
�إذا بقيت املناف�سة اجلدية
حم�ص����ورة ب��ي�ن ال�سي�سي
وحمدي����ن �صباح����ي ف�إن
ثنائي���� ًا ميك����ن �أن يت�شكل
حلكم م���ص�ر الحق ًا بعد �أن

تعويل «محلب» على األزهر
والكنيسة والمثقفين لمواجهة
تلمس واقعي لحجم
الفكر التكفيري ّ
األزمة العاصفة في مصر

ين�سح����ب �صباحي ل�صالح
ال�سي�سي رئا�سي ًا ،مع تزايد
رقعة املناوئة لـ«الإخوان
امل�سلمني» .
يف احلقيقة� ،إن التحديات
كبرية جداً مقابل ال�ضغوط
العالية ،وما تعويل حملب
عل���ى الأزه���ر والكني�س���ة
واملثقف�ي�ن ملواجهة الفكر
التكفريي وكل �ألوان الت�شدد
والتطرف ،ومنا�شدة العامة
التوقف ع���ن االحتجاجات
والتوج���ه للبن���اء لتحقيق
العدال���ة االجتماعي���ة� ،إال
تلم�س واقعي حلجم الأزمة
العا�صفة يف م�رص ،وبالطبع
ل���ن تكون حكومت���ه قادرة
على حتقي���ق ن�سبة ب�سيطة
يف عمره���ا االفرتا�ض���ي،
فكي���ف بتحقي���ق �أه���داف
الثورة ومواجه���ة الإرهاب
الذي طالب حمل���ب بوقفة
جماعية �إقليمي���ة ودولية
مت�شاركة �ض���ده ،لأنه يهدد
م�رص والإن�سانية؟

يون�س عودة
فلن ت�أتي باملعجزات حتم ًا،
ولي�ست ق���ادرة على ت�أمني
الدعم املطلوب عاملي ًا الذي
عجزت عنه حكومة الببالوي
م���ن �أج���ل دح���ر الإرهاب،
�سيم���ا �أن وزي���ر الداخلية
الل���واء حمم���د �إبراهي���م ال
يزال م�ست�أثراً باحلقيبة منذ
تعيين���ه يف حكومة ه�شام
قندي���ل «الإخوانية» ،مروراً
بحكومة البب�ل�اوي ،و�صو ًال
�إىل حكوم���ة حمل���ب ،التي
يعتربها البع����ض �أقرب �إىل
منتوج م���ن عهد مبارك مع
تعديالت طفيفة.
لي�س����ت مث��ي�رة فق����ط
للت�سا�ؤل م�س�ألة اال�ستغناء
عن متثي����ل الأح����زاب يف
احلكومة اجلديدة ،با�ستثناء
ح����زب «الوف����د» ،باعتبار
�أن الأح����زاب ه����ي �أحزاب
ورقي����ة ال قواع����د �شعبية
له����ا� ،إمن����ا �أي�ض���� ًا �إن�شاء
جمل�����س للأم����ن القوم����ي
ي�ض����م كب����ار امل�س�ؤولني،
وهو ما ف�سرّ ه اخلبثاء ب�أنه
ال�سبيل ال�ضمن����ي لت�أجيل
االنتخاب����ات الرئا�سية� ،إذا
مل تتبل����ور قناع����ة عامة

العيون �شاخ�صة �إىل الأزهر لأداء الدور االعتدايل املن�شود

(�أ.ف.ب).

مشاهدات من العراق وفصوله الدامية
بغداد  -بهاء النابل�سي
للقادم �إىل العراق زائراً هذا البلد امل�ض ّمخ
باجلراح ،يتملكه �شيء من القلق جراء ا�ستمرار
حم���ى ال�سيارات املفخخ���ة يف نواحي بغداد
وبع����ض �شوارعها ،ت�سته���دف دوم ًا املدنيني
ال���ذي ال ذن���ب له���م يف معرك���ة �رش�سة مع
الإرهاب «القاعدي» ،لكن م���ا �إن تط�أ قدماك
�أر�ض الرافدين حتى تزول عوامل القلق تلك.
يف الطائرة الت���ي �أقلتنا �إىل مطار النجف
الأ��ش�رف ،كان لبنانيون وعراقيون وجن�سيات
�أجنبي���ة وموظفو �رشكات اال�ستثمار املنت�رشة
على �شعاع اجلغرافيا العراقية ،وعلى الأر�ض
حركة امل���رور الكثيفة يف خمتل���ف ال�شوارع
ومئات امل�ؤ�س�سات تعم���ل على مدار ال�ساعة،
تعمدن���ا التج���وال حتى �ساع���ة مت�أخرة من
الليل فحركة النا�س ال تهد�أ ،واالطمئنان يبدو
م�سيط���راً و�صور احل���راك االنتخابي الذي دنا
موعده الفتة يف كل مكان.
احلوزة العلمية الديني���ة التي لها وزنها
وثقله���ا التاريخي يف العراق �سيا�سي ًا وديني ًا
معني���ة ب�أمر وحيد ،هو ا�ستقرار العراق و�أمنه
ووحدته و�سيادته ،لكنه���ا ال تعط ر�أيها ب�أي
مر�شح مهما كان قريب ًا منها �أو بعيداً عنها.
م�ص���ادر احل���وزة ت�ؤكد �أن م���ا يهمها هو

وحدة القرار العراق���ي لكل بنيه ُ�سنة و�شيعة
وم�سيحيني وكل قومياته عرب ًا وكرداً وتركمان ًا،
فكفى هذا البلد انق�سام ًا وانهياراً ،فالعراق بلد
ميتلك كل مقومات النهو�ض ب�رشي ًا واقت�صادي ًا
ومالي ًا ،لكنها (احل���وزة) ال تخفي امتعا�ضها
من الطبقة ال�سيا�سي���ة احلاكمة التي ال تل ّبي
تطلعات النا�س ،فامل���ال متوفر لكن ال تنمية
تغي م���ن الواق���ع امل�أ�ساوي،
وال م�شاري���ع رِّ
وبالتايل يجب الإتيان بفريق �إىل احلكم يعطي
معاناة ال�شعب الأولوية الق�صوى.
ويف جولة على مناط���ق الفرات الأو�سط،
الأو�ض���اع تب���دو هادئة يف احلل���ة وكربالء
والديوانية والنجف ،وحت���ى منطقة امل�سيب
الت���ي حدثت فيه���ا بع�ض اال�شتب���اكات ،يف
منطقة جرف ال�صخر مررنا يف و�سطها ،وكانت
ت���دب يف �أرجائه���ا ،وحواجز اجلي�ش
احلركة
ّ
العراقي منت�رشة يف كل مكان.
الدخول �إىل بغ���داد لي�س �سه ًال ،فاحلواجز
والدوري���ات والأجه���زة الإلكرتوني���ة تراقب
وتفت�ش امل�ش���اة وكل �أنواع الآليات ،ورغم كل
ذلك فال�سيارات املفخخ���ة ال تتوقف ،بل هي
�أحيان ًا يف ازدياد خميف.
على مقربة م���ن مكتب رئي����س املجل�س
الوطني العراقي �أحمد اجللبي ،املليء ب�أ�شجار
حب ،هناك
النخيل واخل�ض���ار اللبنانية ،كما ُي ّ

�ساحة م�شهورة با�سم �ساحة عدن ،وهي حمور
للعدي���د من الط���رق الوا�صل���ة �إىل �أبو غريب
وغريها ال تبعد �سوى ب�ضع �أمتار من العا�صمة
ومدينة الكاظمية املقد�سة ،قرب هذه ال�ساحة
املزدحم���ة �أدى تفج�ي�ر �سي���ارة مفخخة �إىل
�سقوط العديد من الأبرياء� ،إال �أن احلركة عادت
بع���د �ساعات من هذا التفجري ،ويقول اجللبي:
«�إن يف بغ���داد و�ضواحيها �ألف ًا ومئتي حاجز
لكاف���ة الأجهزة الأمنية ،فه���ل ا�ستطعنا منع
االنفجارات والتخل�ص منها؟ ال �شك �أن الف�ساد
وتراتبي���ة العم���ل ال�س���يء والإدارة املهرتئة
واالخرتاق���ات الأمنية وراء ه���ذه الكارثة ،مع
الإرهاب ال حوار ،هذا �أمر حم�سوم».
وعن الو�ض���ع االقت�صادي يقول اجللبي �إن
«املال موجود بوف���رة يف خزائن الدولة ،وال
�أحد ميلك املال غ�ي�ر الدولة ..القطاع اخلا�ص
مد ّم���ر ،ف�ل�ا ا�ستثم���ارات وال بن���وك خا�صة،
ومع ذلك فميزانية الدول���ة بلغت  750مليار
دوالر خ�ل�ال ع�رش �سنوات� ،أن���ا �أ�سال �أين هي
امل�شاري���ع النه�ضوية يف ال�صح���ة والتعليم
واملوا�ص�ل�ات وال�صناعة والزراع���ة� ،أ�ؤكد لكم
�أن الع���راق ي�ستورد �أكرث من  ٪90من حاجاته
ال�سوقية ،وحتى علبة اللنب واحلليب والع�صري
ن�ستوردها ،مع �أنه ميكننا �صناعتها ،هذا الأمر
غري مقبول على الإطالق».
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العدوان على البلدان المستضعفة محور ميزانية «البنتاغون» الجديدة
توا�صل الإدارة الأمريكية تنفيذ خطتها
الرامية �إىل تقلي�ص حجم القوات امل�سلحة،
وتغيري اال�سرتاتيجي���ة الع�سكرية ،غري �أن
امليزانية الع�سكري���ة للعام التايل ،والتي
تق���دم به���ا وزير الدف���اع ت�شي���ك هيغل،
تتعر����ض النتقادات �شديدة و�صلت �إىل حد
املطالب���ة ب�إعادة النظر باخلطة ،رغم �أنها
أُ�قرّت يف البداية بالتوافق بني اجلمهوريني
والدميقراطيني ،وي���رى بع�ض املراقبني �أن
االعرتا�ض���ات ال تتع���دى كونها مماحكات
�سيا�سي���ة ،ولن حتول دون مترير امليزانية
التي �ست�ؤدي �إىل تخفي�ض عديد اجلي�ش �إىل
م�ستوى ما قبل احل���رب العاملية الثانية،
ويرى البع����ض الآخر �أن التدخل الع�سكري
الرو�سي يف �أوكرانيا يجعل اخلالفات �أكرث
جدية.
يرتك���ز الإنف���اق ،بح�س���ب امليزاني���ة
اجلديدة ،عل���ى توظيف �أح���دث التقنيات
املطبقة يف جمال ا�ستخ���دام الروبوتات،
وطائ���رات الدرونز ،و�أجه���زة التحكم عن
بعد يف العمليات الع�سكرية واال�ستطالع،
وعل���ى تطوير و�سائط احل���رب الف�ضائية،
وحتافظ امليزاني���ة على تر�سانة الأ�سلحة
النووية وو�سائط �إطالقها ،وعلى الأ�سطول
البح���ري ،وت�سمح بتحدي���ث �سالح اجلو
وتبديل دوره العمالين.
يف املقاب���ل ،يج���ري تخفي�ض عديد

القوات الربي���ة ،وت�شكي�ل�ات الدفاع عن
احلدود ،وتقلي����ص اخلدمات التي يح�صل
عليها املجندون على �صعيد التعاونيات
اال�ستهالكي���ة ،و�صناديق دع���م الإ�سكان
والتعلي���م وما �إىل ذل���ك ،ولكن ال يعني
ذل���ك بال�رضورة تخفي����ض حجم الإنفاق
الع�سكري ،بل �إن امليزانية املقرتحة تزيد
عن �سابقتها مببلغ  115مليار دوالر ،الأمر
الذي يلقى ا�ستح�سان الأ�سواق املالية يف
نيويورك ،وقطاع ت�صنيع الأ�سلحة ،ومراكز

الأبحاث العلمية والتقنية العالية.
يف ح�ساب���ات املي���زان الع�سك���ري
مع الق���وى العاملي���ة املناف�س���ة ،يقرتح
هيغل �إنهاء خدمة طائ���رات «�إيه »10 -
الهجومية ،التي كان���ت خم�ص�صة لتدمري
الدباب���ات ال�سوفياتي���ة يف �سيناريو غزو
�أوروبا الغربية ،وكذلك �سيتم التخل�ص من
طائرات «ي���و  »2 -للتج�س�س الع�سكري،
وا�ستبداله���ا بطائرات التحكم عن بعد من
طراز غلوبال هوك ،وت�سمح امليزانية ب�رشاء

مدمرتني بحريتني ،وغوا�صتني هجوميتني
�سنوي ًا ،مقابل تقلي�ص دور ال�سفن احلربية
احلالية بالتزامن مع التحديث.
يب���دو �أن احتم���ال احل���روب الوا�سعة
مع ال���دول الكربى ال حتت���ل الأولوية يف
�سيا�سات وا�شنط���ن الع�سكرية على املدى
القريب ،بل يجري الرتكي���ز على مواجهة
ال�شع���وب والبل���دان الأ�صغ���ر يف �إفريقيا
و�أم�ي�ركا الالتينية وو�س���ط �آ�سيا ،ويعطي
هيغل �أهمية �أكرب لدور وزارة اخلارجية يف

(�أ.ف.ب).

رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة اجلرنال مارتن دميب�سي ووزير الدفاع الأمريكي ت�شاك هيغل

الرسالة السعودية للدوحة :مجلس التعاون في مأزق كبير
ما الذي يجري يف جمل�س التعاون اخلليجي؟
�س�ؤال ُيط���رح بقوة منذ �أكرث م���ن خم�س �سنوات،
وزادت عالم���ات اال�ستفه���ام �أمامه ب�إع�ل�ان دول هذا
املجل����س مع بداي���ات ما ي�سمى «الربي���ع العربي»
النظامي
قبل ثالث �سنوات ،عن ترحيبه���ا بان�ضمام
نْ
امللكيي يف الأردن واملغرب.
نْ
رحبا بهذه
و�إذا كان مل���كا الأردن واملغ���رب ق���د ّ
الدع���وة يف البداية ،ظن��� ًا منهما �أن امل���ن وال�سلوى
اخلليجي �سيت�ساقط عليهم���ا وينقذهما من عرثاتهما
االقت�صادية واملالي���ة� ،إال �أنهما �رسعان ما اكت�شفا �أن
هذه الدعوة غري بريئة ،ب���ل تهدف لإ�رشاك جيو�شهما
وجتني���د �شعوبهم���ا للدفاع عن الأنظم���ة اخلليجية،
خ�صو�ص ًا يف ال�سعودية والبحرين وقطر� ،أو يف جتنيد
مقاتل�ي�ن ومرتزقة يف احل���رب الأمريكية التي تقررت
على عدد م���ن الدول العربية حت���ت م�سمى «الربيع
العرب���ي» يف تون����س وليبي���ا و�سوري���ة ،وحتى يف
ال�صومال ومايل.
كما اكت�شف هذا النظامان امللكيان �أن هذه الدعوة
ال تلقى �إجماع ًا م���ن دول جمل�س التعاون اخلليجي،
فهناك دولتان على الأقل (�سلطنة عمان والكويت) �ضد
حتويل هذا املجل�س من كونه جت ّمع ًا خليجي ًا �إقليمي ًا
�إىل نوع من تكتل �سيا�س���ي �سي�ضعه يف مواجهة مع
حميط���ه العربي ،ورمبا �إىل ما بعد العربي ..وبالتايل
بد�أ الرتدد من قبل عمان والدار البي�ضاء يف االن�ضمام،
ث���م الرف����ض و�إن مل يعلَ���ن ،خ�صو�ص��� ًا �أن يوم ًا بعد

ي���وم ،تكت�ش���ف الأردن �أنها تغط����س يف احلرب على
�سورية ،ب�ضغ���ط �سعودي هائل ،بالتن�سيق مع الكيان
ال�صهي���وين ،الذي يوج���ه تهديده للنظ���ام الها�شمي
ب�أ�شكال خمتلفة.
هذه ال�ضغوطات مل تتوقف عند هذه احلدود ،فمع
بدء احلرب الناعمة ثم���ة ا�ضطرابات �شهدتها �سلطنة
عم���ان ،تب�ي�ن �أن وراءه���ا اال�ستخب���ارات ال�سعودية
والإماراتية ،وهو ما حدا بال�سلطات العمانية للتهديد
بك�ش���ف امل�ست���ور ،ما ح���دا بالدولت�ي�ن اخلليجتني
الرتاجع ع���ن تهورهما ،لأن «من بيت���ه من زجاج ال
يرا�شق الآخرين باحلجارة».
و�إذا كانت االندفاعة ال�سعودية  -القطرية لتمويل
وتبن���ي ملا ي�سم���ى «الربيع العرب���ي» ،عرب اخلطة
الأمريكية باالعتماد على الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي ب�شقيه
«الإخ���واين» و«القاع���دي» ،ف�إن ح�ص���ة قطر كانت
بتمويل ودعم «الإخوان امل�سلمني» ،وح�صة ال�سعودية
متويل ودعم احل���ركات التكفريية و«القاعدة» ،و�أمام
ال�رضبات املتالحقة التي تلقاها «الإخوان» يف ليبيا
و�سوري���ة ،ثم ال�رضبة الكبرية الت���ي ُو ِّجهت �إليهم يف
م�رص ،كان على الدوحة �أن تتحمل م�س�ؤولية خ�سائرها
القاتل���ة ،يف وقت بد�أت ال�سلط���ة اجلديدة تبحث عن
خم���ارج لها من م�آزقه���ا ،فكان موفدوه���ا ال�رسيون
وعمان و«حزب اهلل»،
والعلنيون �إىل �سوري���ة و�إيران ُ
فيما وا�صلت ال�سعودية �سلوكها الت�صعيدي والتدمريي
�ضد �سوري���ة واملقاومة يف لبن���ان ،وو�صلت ببع�ض

ح���ل معظ���م امل�ش���كالت الأمني���ة ،وذلك
با�ستخ���دام «ال�سف���ارات املقاتل���ة» يف
البلدان امل�ست�ضعف���ة ،ونهج الدبلوما�سية
املرنة وال�ضغوط االقت�صادية� ،أو ما ت�سمى
القوة الناعمة ،خ�صو�ص ًا مع القوى العظمى
التي ال يجدي معه���ا ال�صدام امل�سلح يف
الوقت الراهن.
تتوخى �إدارة الرئي�س باراك �أوباما من
هذه امليزانية ،على املدى القريب ،تو�سيع
رقع���ة احل���روب «اخلفي���ة» يف البلدان
امل�ستهدف���ة حالي ًا ،خ�صو�ص��� ًا يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،فقد اقرتح
وزي���ر الدفاع هيغل تخفي�ض عديد اجلي�ش
الربي بن�سبة  ٪13وقوات االحتياط بن�سبة

هدف الميزانية الجديدة
توسيع رقعة الحروب
«الخفية» في البلدان
المستهدفة ..خصوصًا
َ
في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

املراحل �إىل حد تهدي���د رو�سيا بع�صاباتها التكفريية
باعتبارها خالقتها وممولها.
ويف وق���ت بد�أت تت�ضح املرحل���ة اجلديدة ،حيث
ت�شري معطياتها �إىل جناح الدول���ة الوطنية ال�سورية
يف ك��س�ر حلقات امل�ؤامرة املتعددة ،و�إىل �سلوك م�رص
طريق ًا د�ستوري ًا� ،ستنت���ج �سلطة جديدة ال مكان فيها
لـ«الإخ���وان» واحل���ركات التكفريية ،حي���ث �سيعود
للأزه���ر ال�رشي���ف دوره ،وللدول���ة الوطنية امل�رصية
دورها القيادي على امل�ستوى العربي والإفريقي ،بحيث
�ستتح���ول ال�سعودية حتم��� ًا �إىل جمرد دولة خليجية
ناقل���ة للنفط لي�س �إال ،و�ص���ارت الريا�ض بحاجة �إىل
التهديد وتوجيه ر�سائل ملحيطها اخلليجي ،الذي �أخذ
يفك���ر بالتفلت من هيمنة و�ضغط «الأخ الكبري» ،كي
تبق���ى يف ال�ضوء ،فا�ستجمعت ق ّوتها بالبحرين ،التي
حتتلها قوة «درع اجلزي���رة» ،التي هي يف معظمها
�سعودية ،وبالإم���ارات التي تتخ���وف من �ضغوطات
الريا����ض على �إماراتها ،لتوج���ه الإنذار «الكبري» �إىل
الدوحة ب�سح���ب ال�سفراء ،يف ر�سال���ة ال تخفى على
لبيب.
ال�سعودية خائفة على دورها ومكانتها اخلليجية
�أو ًال ،وعلى دورها العربي ،فكيف �إذا �أعيد االعتبار �إىل
جيو����ش م�رص وبالد ال�شام ،وجي�ش �سورية ما زال يف
االعتبار امل�رصي هو اجلي�ش الأول؟

 ،٪5لك���ي يت�سنى له زي���ادة حجم قوات
العملي���ات اخلا�صة بن�سب���ة  ،٪6و�إ�ضافة
 3000عن��ص�ر جديد �إىل الق���وات اخلا�صة،
عل���ى �شاكلة تل���ك التي قام���ت باغتيال
�أ�سامة بن الدن يف باك�ستان.
تنت��ش�ر ه���ذه الق���وات املتخ�ص�ص���ة
باحل���روب اخلفية يف �أكرث م���ن  75دولة
حول العامل ،حي���ث تقوم حالي ًا بعمليات
ترتاوح ب�ي�ن اغتيال الأف���راد واجلماعات،
و�إ�شاع���ة الفو�ض���ى وع���دم اال�ستق���رار،
وتدري���ب اجلماع���ات امل�سلح���ة م���ن
املرتزقة ،والإرهابي�ي�ن الذين ت�ستخدمهم
اال�ستخب���ارات الأمريكية يف �أماكن عديدة
مثل �أوكرانيا وفنزويال وباك�ستان ،واليمن
وليبيا و�سورية.
املعرت�ضون على امليزانية اجلديدة ،من
�أمثال دي���ك ت�شيني نائب الرئي�س الأ�سبق،
يرون يف �سيا�س���ة �أوباما الدفاعية كارثة
�ست�ؤدي �إىل فق���دان ال�سيطرة على البحار
والأج���واء والف�ضاء اخلارج���ي ،يف وجه
تنامي القوى ال�صاع���دة ،والأيام والأ�شهر
املقبلة �ستظهر ما �إذا كان التدخل الرو�سي
يف �أوكراني���ا �سي�ؤك���د تلك املخ���اوف� ،أم
�سيك�سب هيغل برهانه على الدبلوما�سية
ملواجهة القوى املناف�سة.

�أحمد �شحادة

عدنان حممد العربي

 16بيروتيات
■ ال�شي���خ ح�سان عبد اهلل؛ رئي����س الهيئة الإدارية يف
جتمع العلم���اء امل�سلمني ،تر�أ�س وف���داً لزيارة العماد
مي�ش���ال عون ،وبعد اللقاء �أك���د �سماحته على �رضورة
اخلروج من املماحكة ال�سيا�سية ،و�أنه ال بد �أن يت�ضمن
البيان الوزاري مو�ضوع املقاومة ،كونها حق ًا بل واجب ًا
على جمي���ع اللبنانيني ،الفت ًا �إىل �أن �إعالن بعبدا لي�س
ميثاق ًا ،ومل مير ب�أية م�ؤ�س�سة د�ستورية لكي ي�أخذ هذه
امليثاقي���ة ،ال بد من عر�ض �أي فك���رة ُيتو�صل �إليها يف
هيئة احلوار على امل�ؤ�س�سات الد�ستورية كي ي�أخذ هذا
املو�ضوع امليثاقية.
■ حرك��ة الأم��ة ر�أت �أنه لوال املقاوم��ة ملا حترر لبنان
واندح��ر الع��دو ال�صهي��وين ،ومعادل��ة اجلي���ش وال�شعب
واملقاومة تبقى حاجة وطنية ال ميكن التخلي عنها يف
ظل التهديدات واخلروقات ال�صهيونية املتكررة ،مطالبة
بت�ضم�ين البي��ان ال��وزاري معادل��ة الق��وة واالنت�ص��ار
املتمثلة بـ«اجلي�ش وال�شعب واملقاومة».
■ رابط���ة ال�شغيلة انتق���دت موقف الرئي����س مي�شال
�سليمان م���ن معادلة اجلي����ش وال�شع���ب واملقاومة،
وعرقلة ت�ضمني البيان الوزاري ن�ص ًا وا�ضح ًا ي�ؤكد على
هذه املعادلة الذهبية ،وعلى حق اللبنانيني باملقاومة
�ضد االحتالل ال�صهيوين وتهديداته و�أطماعه.
■ العالم��ة ال�شي��خ عفي��ف النابل�س��ي اعت�بر �أن حج��م
الأخطاء التي �صدرت من بعبدا خالل العهد احلايل أ� ّدت
�إىل التهاب ال�ساحة ال�سيا�سية عند العديد من املنعطفات
واال�ستحقاق��ات ،م��ا ت��رك تداعي��ات �سلبية عل��ى موقع
الرئا�س��ة ،وعل��ى الأو�ض��اع داخ��ل الدول��ة ،و�أي�ض ًا على
طبيع��ة العالقات ب�ين الق��وى ال�سيا�سي��ة املحلية التي
ازدادت توت��راً ب�سب��ب خ��روج رئي���س اجلمهوري��ة ع��ن
الثواب��ت الوطنية وما مت االتفاق علي��ه ،وما �أق�سم عليه
للحفاظ على وحدة لبنان و�سيا�سته.
■ قيادت���ا بريوت يف حزب االحت���اد وحركة فتح دانا
التفجريات الإرهابية التي حت�صل يف لبنان� ،شددا على
حي���اد اجلانب الفل�سطيني يف ال�رصاع���ات الدائرة يف
املنطق���ة ،و�أن هدف الط���رف الفل�سطيني كان و�سيبقى
دائم ًا فل�سطني ،وجددا دعوة كل الأطراف لإعادة توجيه
البندقية باجتاه العدو احلقيقي الذي يحتل الأر�ض يف
فل�سطني.
يفاج�أوا
■ االحت��اد البريوتي لف��ت �إىل �أن اللبنانيني مل َ
مب��ا قال��ه رئي���س اجلمهوري��ة يف خطاب��ه يف الك�سليك،
خ�صو�ص ًا �أنه��م يتابعون مواقف��ه وممار�ساته ال�سابقة،
وحتدي��داً من��ذ �أن اندلع��ت �أح��داث االزم��ة ال�سوري��ة،
وكله��ا ت�ش�ير �إىل �أن م�شكلة لبنان ه��ي دائم ًا مع رئي�س
اجلمهورية.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �ش ّددت على �رضورة
وحدة ال�صف والكلمة وحت�صني ال�ساحة الداخلية ،وعلى
�أهمية املعادل���ة الثالثية (اجلي�ش وال�شعب واملقاومة)
عملي��� ًا يف ردع العدوان والت�صدي ل���ه ،ويف مكافحة
الإرهاب ورف�ض الفتنة الداخلية.
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�صي��ات الإ�سالمية و�صف ما
يح��دث يف �إفريقيا الو�سطى بح��ق امل�سلمني باملحرقة،
كونه��م يتعر�ض��ون للقتل والذبح ،يف ظ��ل �صمت مريب
للمجتم��ع ال��دويل ومنظم��ات م��ا ي�سم��ى بـ«حق��وق
الإن�سان» ،و�أي�ض ًا  -مع الأ�سف  -من دول العامل العربي
والإ�سالمي .كما دان اللقاء عمليات االقتحام التي يقوم
به��ا امل�ستوطنون ال�صهاينة للم�سج��د الأق�صى املبارك،
وتدني�سهم للمقد�س��ات وحماوالتهم املتكررة لهدمه من
خالل الأنفاق املحفورة حتت امل�سجد ،حميي ًا املرابطني
يف امل�سج��د الذي��ن يدافع��ون عن��ه ب�أج�ساده��م ،بينم��ا
البع�ض يفاو�ض ال�صهاينة ويقدم التنازالت.
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كاميرات بيروت بـ 40مليون دوالر
بلغ����ت قيم����ة العق����د الذي
وقعت����ه بلدي����ة ب��ي�روت م����ع
�رشك����ة «غواردي����ا» التي فازت
باملناق�صة التي �أطلقتها البلدية
لتنفيذ م���ش�روع تركيب كامريات
املراقب����ة يف �ش����وارع العا�صمة،
نح����و  40مليون دوالر ،وهو الأمر
الذي �أث����ار جد ًال كب��ي�راً حولها،
قيمة العقد خيالية جداً بالن�سبة
للمطل����وب م����ن ال�رشك����ة ،وهو
تركيب  1550كامريا ثابتة ،و200
كام��ي�را متحرك����ة ،و 100كامريا
خم�ص�صة اللتق����اط �صور ب�أرقام
ال�سي����ارات� ،إ�ضاف����ة �إىل �أعم����ال
ال�صيانة ملدة � 5سنوات وجتهيز
غرفت��ي�ن للتحك����م ،ولعل اجلدل
ال����ذي دار ح����ول ه����ذه الق�ضية،
وهو ال�سب����ب الرئي�سي الذي دفع
بال�رشك����ة الفائ����زة باملناق�صة
�إىل ح�س����م  5يف املئة من ال�سعر
الأ�صل����ي ال����ذي قدمت����ه ،كانت
املناق�صة بعيدة عن الأ�ضواء �إىل
�أن مت ت�رسي����ب تكلفتها ،وهو ما
�أدى �إىل ط����رح عالمات ا�ستفهام
كثرية حتيط حول امل�رشوع الذي
تهدف بلدية بريوت من ورائه �إىل
ت�أمني احلماية الكاملة للعا�صمة.
من جهة �أخرى ،ورغم �أهميتها

الأمني����ة الت����ي يج����ري الرتويج
لها بح����رارة ،كانت هن����اك �آراء
راف�ضة لتزن��ي�ر بريوت بكامريات
املراقب����ة� ،إذ عنده����ا �سي�صبح ال
مكان للخ�صو�صية ،وك�أن �سكان
العا�صمة يعي�ش����ون حتت �أنظار
الرقيب على مدار اليوم.
يذكر �أن جمل�س بلدية بريوت
برئا�سة بالل حمد كان اتخذ قراراً
يف  10كان����ون الث����اين املا�ضي
ق�ضى برتكيب كام��ي�رات مراقبة
يف العا�صمة ،لكن الالفت هو �أن
امل���ش�روع �سار عل����ى عجل على
عك�س كل امل�شاري����ع التي تقدم
للبلدية وتبق����ى حبي�سة الأدراج
لوقت طويل قب����ل �أن يتم الإفراج
عنه����ا ،ال �سيم����ا عندم����ا تكون
بتكلفة عالية ،وعندما يكون على
ه����ذه الدرجة م����ن الأهمية كونه
يتعلق ب�سالمة النا�س وحريتهم.
ج����راء العجل����ة يف �إق����رار
امل�رشوع ،عمد ع����دد من �أع�ضاء
املجل�س البل����دي يف بريوت �إىل
التحف����ظ عل����ى املوافق����ة على
القرار ،بينما وافق البع�ض عليه
م����ن دون الإملام ب����كل تفا�صيله
الدقيقة ،وهو ما �أث����ار انتقادات
كثرية يف وجه املجل�س البلدي،

ال �سيما �أن كلفة امل�رشوع بلغت
 40مليون دوالر.
وبعملي����ة ح�سابي����ة ب�سيطة،
ف�����إن الكلفة الو�سطي����ة للكامريا
الواح����دة �ستبلغ نح����و � 27ألف
دوالر ،وه����ي كلف����ة مرتفعة جداً
مقارن����ة مب����ا دفعت����ه بلديات
�أوروبي����ة ركب����ت �أخ��ي�راً �أعداداً
مماثلة من الكامريات� ،إذ راوحت
الكلفة الو�سطية بني  2000دوالر
و 7000دوالر للكام��ي�را الواحدة،
مبا يف ذلك كلف����ة حفر وتركيب
الكابالت الالزمة وغرف التحكم
واملراقبة.
يف املقاب����ل ،ب����ررت بلدي����ة
ب��ي�روت الكلف����ة املرتفع����ة ب�أن
امل�رشوع «ي�شم����ل ت�أمني البنى
التحتي����ة م����ن �أعم����ال حفريات
يف عدد من ال�ش����وارع الرئي�سية
وتركيب مولدات كهرباء ل�ضمان
عدم انقطاع التيار عن الكامريات،
�إ�ضافة �إىل بع�ض الأعمال املدنية
والكهربائية».

اعرتا�ض على امل�رشوع
يف هذا الوق����ت ،ت�سلم رئي�س
بلدية بريوت بالل حمد و�أع�ضاء

املجل�س البلدي كتاب ًا من نقابة
حم��ت�ريف احلماي����ة وال�سالم����ة،
اعرت�ض����ت في����ه عل����ى طريق����ة
�إجراء املناق�ص����ة ،وقد جاء فيه
«مب����ا �أن املناق�ص����ة املح�صورة
املتعلقة بتلزمي كامريات بريوت
م�شوب����ة بعيب جوه����ري متمثل
بع����دم الإعالن عنه����ا باجلريدة
الر�سمية وث��ل�اث �صحف حملية
على الأقل ،ومبا �أن �أحكام املواد
 128و 144و 146م����ن قان����ون
املحا�سبة العمومي����ة ي�ؤدي �إىل
نتيجة قوامها �أن موجب الإعالم
ع����ن كل مناق�ص����ة عمومية يف
اجلري����دة الر�سمية ويف � 3صحف
يومية على الأقل يبقى قائم ًا و�إن
اخت����ارت الإدارة لأ�سباب قدرتها
اعتم����اد املناق�ص����ة املح�صورة
املن�صو�ص عليه����ا باملادة ،142
لأن �أحكام هذه املادة جتيز ح�رص
التناف�س بفئة معينة ،فيما تن�ص
املادة الالحقة لها � 144أن تطبق
يف ه����ذه احلال����ة �سائ����ر �أحكام
املناق�صة العمومية ،والتي ت�شمل
بطبيع����ة احل����ال عل����ى معاملة
الن�رش ،ومم����ا يدعم هذه النتيجة
�أن امل�شرتع حينما �أراد �أن يلحظ
�إم����كان اال�ستغن����اء ع����ن الن�رش
فت�صب����ح الإدارة بحل من موجب
الن���ش�ر ،ن�ص عل����ى ذلك �رصاحة
يف الفق����رة الأوىل من املادة 146
املتعلق����ة با�ست����دراج العرو�ض،
وتالي ًا ،لو �شاء امل�شرتع الإعفاء
م����ن موجب الن�رش ح��ي�ن اعتماد
املناق�صة املح�صورة ،لكان ن�ص
على ذلك �رصاح����ة كما فعل يف
ا�ستدراج العرو�ض».
ودع����ا الكت����اب �إىل ���ض�رورة
«�أخ����ذ العلم باملخالفات املنوه
عنها �أع��ل�اه ،والعمل على اتخاذ
الإجراءات التي من �ش�أنها احلد من
ح�صولها� ،إذا ما اقرتنت بالتنفيذ
وعدم �إعط����اء �أي مفعول قانوين
لإج����راءات املناق�صة املح�صورة
بتلزمي كامريات مراقبة لبريوت»،
وكذل����ك «دع����وة نقابة حمرتيف
احلماية وال�سالمة للإطالع على
دفرت ال�رشوط اخلا�ص بامل�رشوع
و�إب����داء الر�أي ح����ول املوا�صفات
التقني����ة املحددة في����ه ،و�إعطاء
قيم����ة تخميني����ة واقعي����ة على
�ضوئه لتنفيذ عقد مناق�صة تلزمي
كامريات مراقب����ة ملدينة بريوت،
مقدم��ي�ن �إياه����ا جمان���� ًا خدمة
لل�سالم����ة العامة وحمافظة على
احرتافية املهنة ومن ي�ؤديها».

هبة �صيداين

www.athabat.net

رئاسيات
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والشيشكلي ُينجدون كميل شمعون
اإلنكليز
ُ

ُ
جان عبيد أحضر من باريس إلى دمشق رئيسًا ..فانتخب الياس الهراوي
ثم���ة ع���دة �أ�سئل���ة يطرحه���ا
اللبناني���ون عل���ى �أنف�سه���م كلما
ا�ستح��� ّق موع���د انتخ���اب رئي����س
جمهوريتهم اجلديد ،ومنها:
�إىل متى يبقون يجلهون رئي�سهم
املحتم���ل �أو املر�ش���ح الأوفر حظ ًا
َ
حتى ربع ال�ساعة الأخري؟
املحتمل
�إىل متى يظ���ل الرئي�س
َ
مرهون��� ًا �إىل التجاذب���ات الإقليمية
والدولي���ة ،ورهني م���ا يط َلق عليه
كلمة «الوحي»؟
و�إىل مت���ى �سيظ���ل ال يقام وزن
للر�أي العام اللبناين يف اختيار من
�سيرتبع على الكر�سي الأوىل؟
ّ
و�إىل مت���ى �سيظلون ي�سمعون �أن
فالن��� ًا يف �سنة معينة ن���ام رئي�س ًا
فان ُتخب يف اليوم التايل غريه؟
وغريه���ا من الأ�سئل���ة التي تظل
عل���ى الدوام تقل���ق اللبنانيني ،لأن
هذا اال�ستحقاق �ص���ار موعداً دائم ًا
لهم مع اخلالفات ال�سيا�سية احلادة،
واالنق�س���ام اخلطري ال���ذي يهددهم
بوحدتهم الوطنية.
يف ال�سرية الرئا�سية تقول الوقائع
�إن الأكرثي����ة النيابي����ة الناجت����ة عن
انتخاب����ات الع����ام  1951كان����ت ت�ؤيد
النائ����ب حميد فرجني����ة للو�صول �إىل
�س����دة الرئا�س����ة ،لكن النائ����ب كميل
�شمعون كانت عينه عليها منذ ما قبل
الع����ام  ،1943وهو رغم �أن����ه كان �أحد
�أع�ضاء الكتلة الد�ستورية البارزين منذ
ثالثينيات القرن املا�ضي� ،إال �أنه كثرياً
ما كان يغازل الكتلة الوطنية بزعامة
�إمي����ل �إده ،وقد جتلى ذل����ك الغزل يف
انتخاب����ات الرئا�سة عام 1936؛ حينما
�ص ّوت �إىل جان����ب �إميل �إده �ضد رئي�س
كتلت����ه ال�سيا�سي����ة ب�ش����ارة اخلوري،
وحينما خطط مع الكتلة الوطنية عام
 1937ليكون وزي����راً يف حكومة الأمري
خال����د �شهاب .ويق����ول الرئي�س �صربي
حم����ادة عن ذلك« :الح����ظ اجلميع �أن
كميل �شمع����ون كان متفق ًا مع الرئي�س
�إميل اده على دخول الوزارة ،فغاب يوم
ت�شكيلها بداع����ي ال�صيد ،مما دل على
�أنه �أمني على الو�صول �إىل غر�ضه».
و�إذ ج���اءت تلك احلكوم���ة �آنئذ
ائتالفية� ،إال �أن �شمعون مل يتقيد بعد
�أ�شهر قليلة بقرار الكتلة الد�ستورية
باالن�سحاب من احلكومة ،يف الوقت
الذي ا�ستق���ال منها الد�ستوري الآخر
�سليم تقال.
ويف الع���ام  ،1952و�إثر ا�ستقالة
الرئي����س ب�شارة اخل���وري يف �شهر
�أيل���ول ،كان معظ���م اللبناني�ي�ن
يتوقع���ون �أن حمي���د فرجني���ة هو
الرئي����س اجلديد ،لكن كميل �شمعون

الرئي�س ف�ؤاد �شهاب

كما يق���ول الوزي���ر والنائب الراحل
يو�س���ف �سامل «�شح���ذ كل �أ�سلحته
للمعركة املحتدمة» ،و�أول ما فعله
كان ا�ستنج���اده ب�أ�صدقائه الإنكليز،
يخيب الإنكليز
الذي���ن وثقوا به ،ومل ّ
ظنه ،ف�أجندوه يف فرتة كان ال�رصاع
الإنكلي���زي  -الفرن�س���ي على لبنان
على �أ�شده ،و�إن وراء الكوالي�س.
كم���ا ا�ستنج���د كمي���ل �شمعون
ب�صديق���ه و�صدي���ق الإنكليز حاكم
�سورية �آنئذ �أديب ال�شي�شكلي ،فوجد
فيه عون ًا على فريق من اللبنانيني
يت�أث���ر ب�سيا�س���ة �سوري���ة ،ف�أعان
ال�شي�شكل���ي �شمع���ون ،حيث مار�س
الأول �ضغوط ًا على ن���واب ال�شمال،
الذي���ن كان فرجنية يف عداد كتلتهم
النيابية ،وعلى نواب بريوت ..وهكذا،
بف�ض���ل ال�ضغوط من جان���ب �أديب
ال�شي�شكلي وتدخل ال�سفري الربيطاين

الرئي�س كميل �شمعون

حتولت الأغلبية النيابية
يف بريوتّ ،
�إىل جان���ب كمي���ل �شمع���ون ،الذي
ان ُتخب يف � 22أيلول .1952

�شارل حلو بد ًال من عبد
العزيز �شهاب
و�إذا كان قائ���د اجلي����ش اللبناين
ف�ؤاد �شه���اب قد ان ُتخ���ب بعد ثورة
ع���ام  1958نتيجة اختي���ار الرئي�س
امل�رصي جم���ال عبد النا��ص�ر �أو ًال،
وموافق���ة وا�شنطن عل���ى ذلك� ،إال �أن
كل امل�ؤ�رشات كان���ت ت�ؤكد �أن نائب
ال�ش���وف عب���د العزي���ز �شه���اب هو
اخللف للرئي�س �شهاب ،بعد �أن رف�ض
الرئي����س �شهاب جتديد واليته ،وكان
جميع الن���واب يت�رصفون ،خ�صو�ص ًا
منذ �شه���ر �آذار  ،1964مع عبد العزيز
�شهاب �أنه الرئي�س البديل.

المحتمل مرهونًا
الرئيس
إلى متى سيبقى
ُ
َ
بالتجاذبات اإلقليمية والدولية ..ورهين ما
َ
يطلق عليه كلمة «الوحي»؟

وم���ع اق�ت�راب موع���د اال�ستحقاق
الرئا�سي���ة �آنئ���ذ ،ك�ث�رت اللق���اءات
واالجتماع���ات مع الرئي����س املوعود،
ويف �صيف عام ُ 1964عقد اجتماع يف
املنزل ال�صيفي للرئي�س �صربي حمادة
النهج
يف �س���وق الغرب ،حيث ر�شّ ���ح
ُ
ال�شهاب���ي ،عب َد العزي���ز �شهاب ر�سمي ًا
للرئا�سة.
ومع اقرتاب موعد انتخاب الرئي�س
اجلدي���د ،وفيم���ا كان���ت ال�شاليه التي
ا�ست�أجره���ا عب���د العزي���ز �شهاب يف
م�سب���ح االكوبولكو يف حملة الأوزاعي
تعج بالزوار ،يف نف�س الوقت الذي كان
منزل املر�شح الرئا�سي يف عاليه يعج
بالن���واب والأ�صدقاء القدامي ..واجلدد..
كما �أي�ض ًا منزل �شقيق عبد العزيز؛ قائد
موقع ب�ي�روت الكولونيل عب���د القادر
يغ�ص بدوره باملريدين والزوار.
�شهاب ّ
فج�أة ..ومع اقرتاب موعد اال�ستحقاق،
ر ّن الهات���ف يف منزل الرئي�س املحت َمل
يف عالي���ه ،وبدا التج ّهم على وجه من
رد على املكامل���ة ..وما هي �إال حلظات
حتى ب���د أ� النواب ينف�ض���ون من منزل
عبد العزيز �شهاب ،وبد�أ عدد الزوار يف
عاليه والأوزاع���ي بالتناق�ص ،لي�صبح
املكانان خاويني متام ًا.
يف هذا الوقت ،كان فندق الكارلتون
ي�شه���د اجتماع��� ًا مو�سع��� ًا للن���واب
النهجيني الذين نزلت �إليهم كلمة ال�رس
ال�شهابية �أو «الوح���ي» :وزير الرتبية
�ش���ارل حلو هو رئي�سكم ..وانتُخب حلو
فع ًال بعد �أن تعمد «وحي» ف�ؤاد �شهاب
بتزكية نا�رصية  -فاتيكانية.

جان عبيد

اليا�س الهرواي ..وجان عبيد
ويف انتخابات رئا�سة اجلمهورية
بعد اتف���اق الطائف ،وبع���د اغتيال
الرئي�س رينيه معو�ض ،اعقتد اجلميع
بعد رف�ض النائب الراحل بيار احللو
�أن يكون رئي�س ًا للجمهورية ،اعتقدوا
�أن ج���ان عبيد ه���و الرئي�س البديل،
خ�صو�ص��� ًا �أن نائب الرئي�س ال�سوري
عب���د احلليم خ���دام ات�ص���ل يومها
بالرئي�س رفيق احلريري يف باري�س،
طالب��� ًا منه �إح�ضار ج���ان عبيد �إىل
دم�شق ب�رسعة.
ويف م�س���اء  23ت�رشي���ن الثاين
و�صل عبي���د �إىل دم�ش���ق مع رفيق
احلريري على منت طائرته اخلا�صة،
ويف الليلة نف�سها �أي�ض ًا و�صل النائب
اليا�س الهراوي ب�صحبة مي�شال املر.
وت�شري املعلوم���ات التي توفرت
�إىل �أن احلري���ري مل يكن يريد جان
عبي���د للرئا�سة ،رغ���م �إح�ضاره �إىل
دم�ش���ق بطائرت���ه اخلا�ص���ة ،لأنه
بت�شجي���ع من �صديق���ه جوين عبده
كان �أكرث مي ًال �إىل اليا�س الهراوي.
وهكذا طارت فر�ص���ة عبيد الذي
�أح��ض�ر �إىل دم�ش���ق يف طريقه �إىل
الرئا�س���ة ،لك���ن الفر�ص���ة غريه���ا
الطباخون مل�صلحة النائب الهراوي.
ُت���رى ملن �ستك���ون الطبخة هذه
املرة؟

�أحمد زين الدين
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ُّ
لتجنب تفاقم المشاكل الزوجية ..ال تلجأي إلى هؤالء
حتتار حواء دائم��� ًا عند مرورها مب�شكالت
عاطفي���ة وزوجي���ة �إىل من ت�شك���و همها،
ومن ت�أخذ بن�صيحت���ه ،وقد تقع يف خط�أ
كبريعندم���ا تلج�أ �إىل بع����ض الأ�شخا�ص
املقرب�ي�ن له���ا لتخربه���م ب�أزمته���ا ،يف
حماولة منها لإيجاد حل لها ،ومنهم:

�ش���كل ،لذلك اح���ذري �أن تقعي يف ذلك
الف���خ ،حتى و�إن �أ�رصّت «حماتك» على
�أن تخربيها مبا ي���دور بينكما يف ع�ش
الزوجية.

�صديق زوجك املقرَّب

والدتك
ين�صح �أ�ساتذة علم االجتماع ب�أنه ينبغى
�أن ت���درك الزوجة عند ح���دوث م�شكلة �أو
�أزم���ة مع �رشي���ك حياته���ا �أن الأمر ال بد
�أن ال يخ���رج فيم���ا بينهم حت���ى ال ت�أخذ
الأزمة منحنيات �أخ���رى �أكرب من حجمها
احلقيق���ي ،م�شريين �إىل �أن الأزواج تربطهم
رواب���ط كثرية وعالقات م���ودّة ورحمة لن
يدركه���ا �أي �شخ�ص غريهم ،حتى و�إن كان
�أق���رب الأ�شخا�ص �إىل قلوبه���م ،خ�صو�ص ًا
والدة الزوج���ة ،لأن عاطفتها جتاه ابنتها
�سيجعله���ا تت�رصف م���ع ال���زوج وك�أنه
�شخ����ص غري���ب ،ورمبا جتعل���ي زوجك
ووالدتك �أع���داء �إىل الأبد مع كرثة حديثك
�أمامها ع���ن م�شكالتك معه ،م���ن دون �أن
تدركي خط���ورة ما تفعلي���ه ،لذلك ،على
ح���واء حماول���ة �إنهاء الأزم���ة وال�سيطرة
عليها بتعقّل قبل الت��س�رّ ع و�إخبار الأهل
بها ،حتى ال تت�سع الفجوة.

�أ�صدقا�ؤك من اجلريان
وي�ش�ي�ر اخت�صا�صيو عل���م االجتماع �إىل
��ض�رورة توخّ ���ي احلذر عن���د الوقوع يف
�أي م�شكل���ة عاطفية� ،س���واء مع اخلطيب
�أو ال���زوج ،من اللج���وء �إىل اجلريان ،حتى
و�إن كانوا من �ضمن قائمة الأ�صدقاء ،لأنه
بعد انتهاء الأزمة ،حتى و�إن قاموا بتقدمي

ِ
أنـت

خب�ي�رو التنمية الب�رشية يح���ذّرون كذلك
من ال�شكوى �إىل �صدي���ق زوج� ،أو ال�رشيك
املقرب منه ،لأن���ك �إن حاولت ال�شكوى له
من زوجك قد تثريي���ن غ�ضب زوجك منك،
لأنك �أف�شيت ��س�رّ ه ل�صديقه ،كما قد ي�شعر
بالغرية منه لأن���ك تلج�أين �إليه ،وهذا قد
يجعله ي�شعر �أنك رمب���ا �أردت �أن توجهي
�إليه ر�سالة تفيد ب�أن �صديقه ميتلك قدرات
�أف�ضل منه ،ما قد يجعلك تقعني يف م�أزق
جديد مع ال�رشيك ،وقد تفقدينه �إىل الأبد.

�شقيقة زوجك املراهقة
الن�صيحة على �أمت وجه ،ف�ست�شعرين دائم ًا
�أنك فقدت �شموخك بينهم ،كما �سيولد لديك
�إح�سا�س ًا بالنق�ص من داخلك ،وخجل منهم
ب�شكل دائم دون �سب���ب ،وقد ت�ضطرين �إىل
االبتعاد عنه���م ومقاطعتهم للتغلب على
هذا ال�شعور امل�ؤمل.

حماتك ..وكنّتها
امل�شاكل العاطفية حتتاج �إىل عالج من
ن���وع خا�ص ،فال يج���وز التعامل معها
بالطرق نف�سها الت���ي نتعامل بها عند
مواجه���ة �أي من الأزم���ات الأخرى التي
تواجهنا يف حياتن���ا اليومية ،نظراً �إىل

�أنها عالقة مقد�سة ،ومن �أ�سمى الروابط
بني الب�رش ،من جهة �أخرى ،ومن امل�ؤكد
�أنه ميكن جت���اوز امل�ش���كالت الزوجية
والعاطفي���ة ،بل وميكنن���ا حتويلها �إىل
ذكريات جميلة قد تزيد من درجة الرتابط
بني ال�رشيكني ،لكن �إذا مت التعامل معها
بذكاء ،ووفق��� ًا للقواعد التي مت و�ضعها
م���ع بداية االرتباط بينهم���ا� ،أما �إذا مت
التعامل معه���ا ب�شكل ا�ستعالئي و�أناين
وعناد ،فل���ن تنتهى ،خ�صو�ص��� ًا �إذا مت
�إدخال �أطراف �أخرى يف الأزمة.
ويح���ذر االخت�صا�صيون م���ن حماولة
بع����ض الزوج���ات اللج���وء �إىل بع�ض
الأط���راف م���ن �أهل ال���زوج عند حدوث

م�شكلة مع زوجها لإنهائها ب�شكل �رسيع،
ظن��� ًا منها �أنهم الأق���رب �إليه ،و�سيكون
لهم ت�أثري كبري عليه ،لكن العك�س متام ًا
�سيح���دث؛ ومن ه�ؤالء زوج���ة �أخ الزوج
«ال�سّ لف���ة» ،لأنها �ستغ�ضب �أهل زوجها
بهذا الت�رصف الذي يعتربونه �إهانة لهم،
وحماول���ة للتقرب �إليه���م على ح�ساب
ال���زوج ،وكذلك يُن�صح ،ومن باب الأوىل،
بع���دم �إخبار والدة ال���زوج بامل�شكالت
التي حتدث مع ال�رشي���ك ،خ�صو�ص ًا �إذا
كان جنله���ا املدلل ،لأنه���ا لن تن�رصك
عليه حتى و�إن كنت على حق ،بل ورمبا
حترّ�ضه �ض���دك لأنها حتبه ب�شكل كبري،
ولن تقبل �أن تكوين �سبب ًا يف حزنه ب�أي

اإلتيكيت

ّ
تأخر في الكالم ..فكيف تساعدينه؟
بداية ،عليك �أن ت�أخذي باالعتبار بع�ض امل�سائل:
�أوالً� :أن تتع���ريف �إىل جدول ت���درّج الكالم عند
ال�صغار ،لت�ستطيع���ي تقييم طفلك ومعرفة هل
ت�أخ���ر يف الكالم �أم ال ،وال داعي �أبداً للفزع غري
املربر.
ثاني���اً :عليك معرفة �أن لكل طفل طبيعته ،فال
تقارني���ه ب�إخوته و�أبناء العائل���ة ،وعموماً،
البنات �أ�رسع نطق ًا من الأوالد.
ثالث���اً :عليك �إقامة حوار مع ال�صغري ،خ�صو�ص ًا
البك���ر ،بحيث تتكلمني مع���ه وت�ستمعني �إليه،
حت���ى و�إن كانت كل �أ�صوات���ه مناغاة ولي�ست
كالماً.
رابعاً :عليك املتابعة م���ع طبيب �أطفال منذ
مولد ال�صغري ،ملتابعة �أي تطورات �أو تغريات
عامة على �صحته.

 �أ�سباب ت�أخ���ر الطفل يف الكالم قد ترجع �إىل�أ�سب���اب ع�ضوية ،مثل الل�س���ان املربوط ،وهي
م�شكل���ة �شائعة ،حيث يولد كث�ي�ر من الأطفال
ومقدمة �أل�سنتهم مربوط���ة بحزام ن�سيجي �إىل
�أ�سفل ،وحتتاج �إىل عملية ب�سيطة جداً ،لكن دعي
الطبيب يكت�شف ذلك قبل الإقدام على �شيء.
 الأ�سباب النف�سية �أو التخاطبية ،مثل التلعثموع���دم القدرة على نطق احلروف من خمارجها،
وميكن �أن تكون ب�سبب عدم احلديث مع ال�صغري،
�أو تخويفه� ،أو حزن �شديد �أ�صابه.
 فرق اللغة؛ ك�أن يكون الأبوان من جن�سيتنيخمتلفتني� ،أو �أن الأ�رسة تعمل يف بالد الغربة،
وق���د ي�ؤدي ذل���ك �إىل بع����ض الت�أخر ،لدخول
لغتني �إىل عقله ،و�أحيان ًا ال يحدث هذا بتاتاً.

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

�أ�سباب الت�أخُّ ر

بع�ض الزوج���ات يقعْ ن يف خط أ� كبري عند
حماولتهم ا�ستخدام �شقيق���ة الزوج التي
تك���ون يف �سن �صغ�ي�ر �أو تعي�ش يف �سن
املراهق���ة لإنهاء الأزمة ب����أي �شكل� ،سواء
مبحاولة التقرّب �إىل الزوج ب�رشح املوقف
لها ،والطل���ب منها �أن تنق���ل �إليه �سالمة
موقفها� ،أو حتى جمرد ال�شكوى لها ،لأنها
لن جتيد الت��ص�رُّ ف يف الأمور ب�شكل جيد،
ورمبا تزيد الأمر تعقيداً وت�ضعك يف موقف
حمرج �أم���ام �أهل زوجك ،لأنه���ا لن تدرك
الأم���ر ب�شكل �سليم حت���ى و�إن حاولت �أن
توعّيه���ا بذلك ..فتجنب���ي �أن تلج�أي �إليها
لأنه���ا لن تفيدك بل �ست�رضك كثرياً دون �أن
تدرك ذلك.

• �رشب القهوة

خطوات العالج

 وجّ هي انتباه الطفل �إىل الأ�صوات املختلفة،مث���ل �صوت جر����س الباب ،ودعي���ه يجرّبه،
وا�شرتي له �ألعاب ًا ت�صدر �أ�صواتاً.
 �إلعب���ي مع طفلك ب�أ�صوات ب�سيطة ،مثل �أنمت�سك���ي ب�سيارة ثم تق���ويل «ووووووو»� ،أو
ا�صنعي �أ�صوات ًا متنوع ًة بفمك.
 علّمي���ه ا�سم���ه وناديه به ،ون���ادي �إخوتهب�أ�سمائه���م ،وا�س�ألي���ه�« :أين �أحم���د؟» «�أين
دارين»؟
 علّميه الألوان بالكرات ،مثل �أحمر وغريها،وكرريها و�أ�سماء حيوانات وفواكه واخل�ضار..
 تدريجياً ،وح�س���ب �سنّه وا�ستجابته ،ابد�أييف ا�ستخ���دام جمل كبرية ن�سبياً ،مثل «نادي
�أحمد� ..أين القطة؟ هل هي حتت املكتب»؟

 ي�برز يف جل�ساتن��ا فنجان القهوة دائريّ ال�شكل ،ال��ذي يُطلق عليه ا�سم«فنجان ال�شفّة» ،هو لي�س بـ«فنجان ر�سمي» ،لذا يجب �أن يبقى حكراً على
اجلل�سات العائلية والقريبة.
 ح�ين تقدّمني الفنجان الر�سمي ،وهو الفنج��ان ذو «م�سكة» ،انتبهي أ� ّالتقدّمي��ه من دون طبق��ه� ،أو �أن تقّدميه بطبق يعود لفناجني بنق�شة �أخرى،
�أو �أن تقدّمي فنجانني غري متطابقني مثالً.
 عند تقدمي القهوة على ال�صينية ،احر�صي �أن تُديري مب�سكات الفناجنيالر�سمي��ة �إىل اليم�ين ،كي ي�ستطيع ال�ضيوف �أخذه��ا من دون مواجهة �أي
ارتباك.
 من �أكرب عيوب الإتيكيت �أن يت ّم لعق نقاط القهوة املتدليّة على الفنجان،بل يف حال تعذّر عليك منعها ،يجدر بك م�سحها بوا�سطة حمرمة.
 انتبهي كثرياً يف حال كنت ال�ضيفة ،عند �أخذ فنجان القهوة عن �صينيةامل�ضيفة ،احر�صي �أن ت�أخذي الفنجان املوجود �أمامك مبا�رشة ،وانتبهي
�أين ت�ضعينه على الطاولة �أمامك ،وال تن�سي �أن ت�أخذيه مع الطبق.
 يف ح��ال تلطّ ��خ فنجان��ك مباكي��اج �شفتيك ،م��ن الأف�ض��ل �أن مت�سحيهمبحرمت��ك قبل �إعادته ،وال تن�سي �أنّه من واجباتك �أن تعيديه بنف�سك بد ًال
من و�ضعه على الطاولة �أمامك.

www.athabat.net
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الفوائد الصحية لالستحمام بالماء البارد
تعزي���ز املناعة :التعرّ�ض للماء البارد
قد يع���زز املناعة ،وذلك بزيادة م�ستويات
خاليا الدم البي�ضاء ومعدل الأي�ض ،والذي
قد يقلل من احتمال الإ�صابة بنزالت الربد
والإنفلونزا وبع�ض �أنواع ال�رسطان.
حت�سني الدورة الدموية :املاء البارد
يح�سّ ن الدورة الدموي���ة ،وبذلك يح�سن
ب�ش���كل ع���ام �صح���ة القل���ب والأوعية
الدموي���ة ،وي�ساع���د يف من���ع الإ�صابة
بارتفاع �ضغط ال���دم وت�صلّب ال�رشايني
وتو�سّ ع الأوردة.

تنظي���م درجة ح���رارة اجل�س���م :املاء
الب���ارد ي�ساع���د يف �ضبط درج���ة حرارة
اجل�س���م ،مما ي����ؤدي �إىل تن�شي���ط �أجهزة
الإ�صالح يف اجل�سم.
حتفيز فق���دان الوزن :يحفز اال�ستحمام
باملاء البارد �إنت���اج الدهون البنية التي
حترق الده���ون ،والتي تعاك����س الدهون
البي�ضاء ،وق���د تزيد من �رسعة الأي�ض يف
اجل�سم.
تقلي���ل االكتئ���اب :بالإ�ضافة �إىل قدرة
املاء البارد على حتفيز اجل�سم ،ف�إنه �أي�ض ًا

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

يحفز الدماغ ،وهو م�صدر النورادرينالني،
والذي يقلل من االكتئاب.
حت�س�ي�ن احلرك���ة اللمفاوي���ة :يلعب
اجلهاز اللمف���اوي دوراً مهم ًا يف التخل�ص
من ف�ض�ل�ات اخلاليا ونقل الإ�صابات التي
حت���ارب خاليا الدم البي�ضاء ،وهي عملية
تعتمد على انقبا�ض الع�ضالت ..اال�ستحمام
بامل���اء الب���ارد يحفز ه���ذه االنقبا�ضات،
وي�ساعد يف حركة اجلهاز اللمفاوي.
تعمق عملي���ة التنف����س :اال�ستحمام
باملاء الب���ارد يفتح الرئت�ي�ن وميكّن من

�إجراء التنفّ�س العميق ،مما ي�سمح للج�سم
ب�أخ���ذ �أوك�سجني بكمي���ات �أكرب ملكافحة
التعب.
يحافظ على �صحة الب��ش�رة وال�شعر:
امل���اء ال�ساخ���ن يجفف الب��ش�رة وال�شعر
والأظاف���ر ،ولكن املاء الب���ارد ي�ساعد يف
ت�ضييق امل�سام���ات وحتفيز التخل�ص من
ال�سموم ،مما يجعل الب�رشة متوهّجة ،كما
يغل���ق اجلليدة ،مما يجع���ل ال�شعر �أقوى
و�أكرث �صحة.
زي���ادة الطاق���ة :م���ن املع���روف �أن
اال�ستحم���ام بامل���اء ال�ساخن ي����ؤدي �إىل
اال�سرتخاء واخلم���ول ،بعك�س املاء البارد
الذي ين�شّ ط اجل�سم والدماغ.
زيادة �إنت���اج الهرمون���ات :التعر�ض
للحرارة يقلل من �أعداد احليوانات املنوية.
الق�ضاء على �سموم اجل�سم :املاء البارد
يعم���ل على ت�ضيي���ق الأوعي���ة الدموية،
وي�شمل ه���ذا الأوردة وال�شعريات الدموية
وال�رشاي�ي�ن ،م���ا يجعل اجل�س���م ي�ضغط
ال���دم يف هذه الأن�سجة ويتم �إعادة تعيني
توزيع الدم بقوة متجددة ال ت�سبب �ضغط ًا
�إ�ضافي ًا على القلب� ،إمنا ي�ساعد على دفع
الدم الذي ركد يف ال�شعريات الدموية ،مما
يق�ضي على ال�شوائب وال�سموم املوجودة
بهذه الأوعية.
رف���ع م�ست���وى التمثي���ل الغذائ���ي:
اال�ستحمام بامل���اء البارد يقلل من درجة
ح���رارة اجل�سم م�ؤقتاً ،مم���ا يحفز اجل�سم
حلرق الطاقة لرف���ع درجة حرارة اجل�سم،
ونتيجة لذلك يتم حرق املزيد من ال�سعرات
احلراري���ة ،ويت���م ح���رق الكربوهيدرات
والربوتني ب�صورة متزايدة.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�صف �سامح  /ذهب  /نفذ بجلده
 6ع�صبية (عامية)  /دق (الهاتف).
1
 7خ���اف م���ن  /اطل���ب  /ت�رصف بال
م�س�ؤولية
2
 8متثال على مدخل خليج نيويورك /
3
حيز ومكان
� 9أبو الطب اليوناين
4
� 10أدوات للر�س���م املل���ون  /يجم���ع
5
ال�ص���ورة م���ن الف�ض���اء لال�ستقب���ال
التلفزيوين.
6

7
8
9
10

عــمـــودي

�أفــقــي
 1طلب ومنا�شدة  /ياب�س
 2ناد ريا�ضي �سعودي اختري نادي القرن يف �آ�سيا
 3فو  /العب مغربي يف �صفوف بوردو الفرن�سي
� 4أكرث قربا  /ثلثا موج.

 1ح���رف ن�ص���ب  /ا�ستخدم���ه قدميا
العرب وامل�سلم���ون للمالحة وحتديد
موقعهم اجلغرايف
� 2إغ�ل�اق (معكو�س���ة)  /ق���ام وث���ار
وانتف�ض.
 3من �أهم املمالك العربية القدمية يف
بالد ال�شام  /امل�صباح واملر�شد الهادي
 4القردة ال�صغ�ي�رة � /أعطى عذرا لأمر
ما  /منطقة يف جبال الهماليا ت�سمى
�سقف العامل

تقلي���ل حم�ض اليوري���ك :ي�ساعد املاء
الب���ارد على تقلي���ل م�ستوي���ات حم�ض
اليوريك ،ال���ذي ي�سبب �أمرا����ض النقر�س،
فتعرّ�ض اجل�س���م لدرجات احلرارة الباردة
يثري الأي�ض الذي يعزز من معدل الأك�سدة،
مما يقلل من تكوين حم�ض اليوريك.
حت�س�ي�ن احلوا�س :عل���ى عك�س املاء
الداف���ئ ال���ذي يك�س���ب اجل�س���م ال�شعور
باال�سرتخ���اء ،ي�ساع���د اال�ستحمام باملاء
البارد على تن�شيط اجل�سم وحتفيز ال�شعور
بالطاقة املتجددة بعد عناء يوم طويل.
عالج ح�سا�سية درجة احلرارة :يُن�صح
من لدي���ه ح�سا�سية مفرط���ة من تغريات
درجة احلرارة باال�ستحمام باملاء البارد،
مما يح�سّ ن من الق���درة احلرارية للج�سم،
وي�ساعده على الت�أقلم مع درجات احلرارة
املختلفة.
ع�ل�اج التع���رّق املف���رط :يعال���ج
اال�ستحمام باملاء البارد الإ�صابة بالتعرق
املف���رط ،لأن امل���اء البارد يكب���ح ن�شاط
امل�سام املفتوحة ،التي تفرز العرق ب�شكل
طبيعي �أف�ضل م���ن العالجات الكيميائية
التي ت�سب���ب ان�سداد امل�س���ام والتهابات
داخلية.
حماية الع�ضالت :ي�ستح ّم الريا�ضيون
بامل���اء البارد بع���د التدريب���ات املكثفة
لع�ل�اج التهاب���ات الع�ض�ل�ات و�إعادتها
�إىل حالته���ا الطبيعية ،مم���ا يح�سّ ن قوة
الع�ضالت.
توف�ي�ر الكهرب���اء :و�أخ�ي�راً ،ملحب���ي
التوفري ،ي�ساعدك اال�ستحمام باملاء البارد
على توفري فواتري الكهرباء ال�ساخنة ،جراء
ا�ستخدام ال�سخانات لتدفئة املاء.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 5مت�شابهة  /القارة ال�سمراء
�� 6س�رب �شيئا �أو �أمرا حت���ت �ستار ما مثل
�ستار الليل � /شدة وعدم تراخ  /ثلثا ورل
 7حطم  /ن�صف ناعم
 8بل���دة عريق���ة يف ال�شم���ال اللبناين /
مت�شابهات
 9مت�شابهات  /رك�ض
 10ف�صل اجللد عن اللحم  /انق�سام
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قتل خطيبته وأمها بسبب ترتيبات الزفاف
قتل م��ص�ري خطيبت���ه ووالدتها،
و�أ�شعل الن���ار يف جثتيهما ،ثم حاول
االنتح���ار ب�إلق���اء نف�سه م���ن الطابق
الرابع.
حتقيقات ال�رشطة ك�شفت �أن املتهم
رج���ل يف الثالثني من عمره ،قام بقتل
خطيبت���ه ووالدتها بع���د �شجار حاد
ن�ش���ب بينهما ب�سب���ب ترتيبات حفل

الزفاف ،حيث طعنهم���ا ب�سكني كانت
بحوزته ،وق���ام ب�إ�شع���ال النريان يف
ال�شق���ة ،ث���م �ألقى نف�سه م���ن الطابق
الراب���ع ،و�أ�صي���ب بك�س���ور ونقل على
�أثرها �إىل ق�س���م العناية املركّزة ،وقد
فتحت ال�رشطة حم�رضاً باحلادثة �إىل
حني �شفاء القاتل وحتويله �إىل النيابة
العامة.

ببغاء يساعد الشرطة في حل لغز جريمة قتل

ذكر تقري���ر �إخباري يف الهند �أن ببغاء �ساعد ال�رشطة يف العثور على �شخ�ص
قتل ام���ر�أة قال زوجها �إن الببغاء الذكي كان يت��ص�رف ب�شكل غريب يف كل مرة
يح��ض�ر فيها �شخ�ص بعينه من �أفراد العائلة ،م�ضيف ًا «:وعندما كان ا�سم زوجتي
يُذك���ر �أثناء النقا�شات كان الببغاء يبد�أ بال�صياح» ،ما جعل الزوج يبلّغ ال�رشطة
ب�أنه ي�شتبه ب�أن هذا ال�شخ�ص هو قاتل زوجته.
وكان����ت املر�أة الهندية ( 45عاما) قُتلت طعن ًا بال�سكني يف �شقتها �شمال مدينة
�أغ����را ،ولكن ال�رشطة مل ت�ستطع العثور على خي����ط ي�ساعدها يف حتديد مالب�سات
اجلرمي����ة ،حتى �أبلغها زوج القتيلة ب�شكوكه التي ا�ستوحاها من �صيحات الببغاء،
لكن �ضابط ال�رشطة امل�س�ؤول �أكد �أن ال�رشطة اكت�شفت اجلاين دون م�ساعدة من �أحد.
وب��ص�رف النظر عن الروايت�ي�ن ،اعرتف القاتل بجرميت���ه ،ح�سبما �أكد �ضابط
ال�رشطة الذي ق���ال �إن الدافع وراء اجلرمية كان خوف اجلاين من �أن يُفت�ضح �أمره
بع���د �أن حاول مع �رشيك له ال�سط���و على مقتنيات ثمينة من منزل القتيلة ،التي
اكت�شفت الأمر ،ما دفع اللّ�صني �إىل قتلها ،وقتل الكلب الذي بد�أ النباح ،لكن الببغاء
جنا من املوت.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

جثة تركل متعهد
الجنازة وتخرج قبل
دفنها

على الرغم من �أن ق�ص�ص الأموات
الذين يقومون كثرية يف عامل الأفالم
واخلي���ال� ،إال �أنه���ا م�ستحيل���ة يف
الواقع ،لك���ن ق�صة «والرت ويليامز»
الأمريك���ي ك�رست القاع���دة على ما
يبدو.
ويف التفا�صي���ل �أن «وليام���ز»
أ�ُعلنت وفاته بع���د �أن ح�رض حمقق
يف �أ�سب���اب الوفي���ات �إىل منزله يف
لك�سينجت���ون ،ومل يجد ل���ه نب�ضاً،
وبالتايل نُقل �إىل دار اجلنازات ،حيث
�أفاق الرجل البالغ من العمر  78عاما
عندما كان���ت �إدارة �ش�ؤون اجلنازات
ت�ستعد لتحنيطه ،وبد أ� بال�رضب على
الغطاء الذي كان ملفوف ًا فيه.
ويف حتقيق تلفزيوين �أكدت �إحدى
بنات الرجل ،وهو �أب لـ 11ولداً� ،أنه
توجد طبع ًا �أ�سباب قد ت�رشح وتف�سرّ
الأمر من املنظار الطبي ،لكن العائلة
تعتقد �أن���ه القدر ال���ذي مل ي�ش�أ �أن
تنتهي حياة والدها الآن.
يُذكر �أن هذا اخلط�أ يعزى ،بح�سب
الطبيب ال�رشع���ي� ،إىل تعطّل جهاز
قيا�س دقات القلب.
هاتف01/666314 :

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

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

