ألمـــــــة واحـــــــدة

الئحة «الراعي» الرئاسية
طلب مرجع �سيا�سي كبري من �شخ�صية م�سيحية كن�سية الئحة
ب�أ�سماء املقبولني لدى بكركي ل�شغل من�صب رئا�سة اجلمهورية يف
العهد املقبل ،وعندما و�صلته الالئحة بخط اليد كان اال�سم الأول
للنائب مي�شال عون ،واال�سم الأخري ل�سمري جعجع ،فيما لوحظ
غياب �شخ�صيات مارونية ت�شغل �إحداها وزارة كربى عن الالئحة.

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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انتهاء «وظيفة السالح» في طرابلس يفتح باب الصراع الداخلي «المستقبلي»

من كسب
إلى حلب..
سيناريو الكمائن
الحاسمة

8
3
نصرالله في معادلة «الذهب والخشب»
 14استقرار مصر ..و«فانوس» السيسي
 7يؤكد على صفة الرئيس المبدئي
سليمان على
هجوم
ّ
المقاومة يعطل الحوار

النائب كامل الرفاعيً :مسلحو جرود
عرسال قد يتسللون ليال إلى المناطق

2

5
15
17

روسيا تنتصر في أوكرانيا
وأميركا تفشل بنظر األميركيين
رئـــــــــاســيــــــــــات

2

أحــداث
( العدد  )305اجلمعة  4 -ني�سان 2014 -

االفتتاحية

استرضاء المملكة
من الطبيعي �أن يهتم العامل بزيارة يقوم بها الرئي�س الأمريكي
�إىل اململكة ال�س���عودية ،لي����س فقط لأنه رئي����س الدولة العظمى
الذي تثري زيارته �أي بل���د املتابعة واالهتمام ،بل لأن العالقة بني
وا�شنطن والريا�ض لي�س���ت على ما يرام ،وزيارة الرئي�س الأمريكي
عب
هي ال�سرت�ضاء اململكة الغا�ضبة من ال�سيا�سات الأمريكية ،كما رّ
عن ذلك الكثري من ال ُكتّاب وامل�س����ؤولني ال�سعوديني يف منا�سبات
عدة؛ ت�رصيح ًا وتلميح ًا.
ملاذا الغ�ضب ال�سعودي من �أوباما؟
اتخذت الواليات املتحدة يف الأ�ش���هر القليلة املا�ض���ية قرارين
ا�س�ت�راتيجيي �أثارا غ�ضب امل�س�ؤولني ال�سعوديني وقلقهم ،ما جعل
نْ
�أوبام���ا ي�أتي �إىل اململكة ال�سرت�ض���ائها ،وللت�أكيد على ا�س���تمرار
التحالف اال�سرتاتيجي.
القرار الأول الذي اتخذه الرئي�س الأمريكي هو الرتاجع عن ال�رضبة
الع�س���كرية ل�س���ورية .لقد اعتقد امل�س�ؤولون ال�س���عوديون �أن �رضب
�س���ورية و�إ�سقاط النظام بات و�ش���يك ًا بعد انتظار دام ثالث �سنوات،
و�أن الواليات املتحدة اقتنعت �أخرياً ب�رضورة الفعل الع�س���كري ،و�أن
�أهداف اململكة �س���تتحقق و�سي�سقط نظام الرئي�س الأ�سد ،لكن تراجع
الواليات املتحدة عن هذا القرار �أحبط اململكة و�أثار غ�ضبها ،لأن هذا
غي كل احل�سابات والرهانات،
الرتاجع ،دون الت�ش���اور مع اململكة ،رّ
و�أعاد الأمور �إىل نقطة ال�صفر يف م�رشوع �إ�سقاط النظام ال�سوري.
القرار اال�سرتاتيجي الثاين الذي اتخذه �أوباما ،ومن دون الت�شاور
مع اململكة ،هو احلوار مع �إيران حول برناجمها النووي والتو�صّ ���ل
�إىل اتفاق مبدئي حول هذا الربنامج ،واالعرتاف بحقها يف تخ�صيب
اليورانيوم ،على �أن يبد�أ رفع العقوبات تدريج ًا عن �إيران..
لقد �ش���عرت اململكة �أن الواليات املتحدة ت�سري يف عك�س اجتاه
امل�ص���الح ال�س���عودية التي كانت تعتمد على احل�ص���ار الأمريكي
لإي���ران ،وعلى التهديد الع�س���كري لها م���ن «�إ�رسائيل» والواليات
املتحدة ،وقد جاء االتفاق النووي لي�س���تبعد ذل���ك كله ،لذا اعترب
امل�س����ؤولون ال�سعوديون �أن الرئي�س الأمريكي ال يقيم لتحالفهم �أي
مت�س م�صاحلهم اال�سرتاتيجية..
وزن ،وال يهتم لر�أيهم يف ق�ضايا ّ
ج���اء الرئي����س الأمريك���ي �إىل اململك���ة ليق���ول �إن التحالف
اال�سرتاتيجي ما يزال قائم ًا ،وهذا حقيقي وواقعي ،ومل ي�شك �أحد ال
يف اململكة وال خارجها �أن هذا التحالف قد تب ّدل� ،أو �أنه قد ا�ستُبدل
�سيغي الرئي�س الأمريكي القرار ْين اللذين
بتحالف �آخر ..ولكن كيف
رّ
اتخذهما جتاه �سورية و�إيران لرت�ضى اململكة؟
بالن�س���بة �إىل �س���ورية ،قرّر الرئي�س الأمريكي دعم املعار�ض���ة
املعتدل���ة بال�س�ل�اح ،وهذا يعني ع���ودة �إىل النغم���ة القدمية يف
التعاطي مع الأزمة يف �س���ورية ،وبالن�س���بة �إىل �إيران ،وعد �أوباما
ب�أنه «ل���ن يقبل باتفاق �س���يئ مع �إيران» ،هكذا حلت امل�ش���كلة
ور�ض���يت اململكة ،لكن ه���ذا يعني يف الوقت نف�س���ه �أن الواليات
املتحدة باتت �أكرث ابتعاداً عن منطق الت�سوية واحلل ال�سيا�سي يف
�سورية ،خ�صو�ص ًا بعد ا�شتباكها مع الرو�س يف �أوكرانيا ،وهذا يعني
�أن الواليات املتحدة �س���تحاول عرقلة �أو ت�أخري االتفاق النووي مع
�إيران ،كما �ستحاول ربطه مبلفات �أخرى عالقة بني البلدين..
لقد ر�ض���يت اململكة ..و�سي�س���تمرّ التحالف اال�س�ت�راتيجي بني
البلدين لت�أخري الت�سويات واحللول لأزمات املنطقة..
د .طالل عرتي�سي

انتهاء «وظيفة السالح» في طرابلس
يفتح باب الصراع الداخلي «المستقبلي»
جاء تطبيق اخلطة الأمنية
ملدين����ة طرابل�����س ،وال����ذي
منظم لـ«قادة
�س����بقه هروب َّ
حماور اال�ش����تباكات» ،لي�ؤكد
�أن احل����وداث الدامي����ة التي
دارت يف املدين����ة و�أدت �إىل
���ض�رب ُبنيته����ا االجتماعية
واالقت�صادية لي�ست �إال امتداداً
للحرب على �سورية ،و�أن لي�س
لدى املجموعات امل�سلحة �أي
م�رشوع �سيا�سي ،فكانوا �أ�شبه
«بدم����ى �ص����غرية يف لعبة
�إقليمي����ة كبرية انتهى دورهم
عن����د الو�ص����ول �إىل مرحل����ة خروج المسلحين
حمددة من هذه اللعبة لي�س في طرابلس عن
�إال».
ويب����دو �أن����ه بع����د جناح الدور المنوط بهم
اجلي�ش ال�س����وري يف �ض����بط
أسهم في رفع
احلدود ال�شمالية -
ال�رشقية ،الغطاء السعودي
ال �س����يما غ����داة ا�س����تعادة
عنهم
«قلع����ة احل�ص����ن»� ،أيق����ن
الراعي الإقليمي للمجموعات
امل�سلحة يف عا�صمة ال�شمال
بنهاي����ة وظيفتهم يف جمال

م�ساندة نظرائهم يف �سورية،
عل����ى ال�ص����عيد ْين الب���ش�ري
واللوجت�س����ي ،وبالتايل باتوا
عبئ ًا علي����ه ،وبد�ؤوا يتهددون
وجود «تيار امل�ستقبل» الذي
ي����دور يف الفلك ال�س����عودي،
ال �س����يما يف �ض����وء اخلالف

بني الريا�����ض والدوحة ،التي
ا�س����تغلت بدوره����ا بع�����ض
اخلاليا املتطرف����ة يف لبنان
لتوظيفه����ا يف ال���ص�راع مع
«اململكة» ،من خالل ت�أليب
املتطرفني على «امل�ستقبل»،
يف حماول����ة لتقلي�����ص نفوذ
الأخرية يف لبنان.
ال ريب �أن خ����روج ه�ؤالء
امل�س����لحني عن الدور املنوط
بهم �أ�س����هم يف رف����ع الغطاء
ال�سعودي عنهم ،عندها �أعطت
احلكومة اللبنانية «ال�ض����وء
الأخ���ض�ر» للجي�����ش والقوى
الأمني����ة ب�إزال����ة املظاه����ر
امل�س َّلحة من خمتلف �شوارع
طرابل�س ،وحق���� ًا كانت بداية
تطبي����ق اخلط����ة الأمنية يف
م�ستهل هذا الأ�سبوع.
وما �أدى �أي�ض ًا �إىل ت�رسيع
تطبيق اخلطة املذكورة ،زيارة
وزي����ر اخلارجي����ة امل�رصية
نبيل فهمي للبن����ان ،وطلبه
من املعن ّيني �رضورة الت�صدي
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ل����كل �أ�ش����كال التط����رف يف
املنطق����ة ،كذل����ك �أبلغ فهمي
من التق����ى به����م �أن القاهرة
�س����تعمل على �إعادة و�صل ما
انقط����ع بني دول املنطقة فور
انتهاء االنتخابات الرئا�سية
امل�رصية ،ح�س����ب م����ا �أكدت
م�ص����ادر �سيا�س����ية وا�س����عة
االطالع.
ومل تُب���� ِد امل�ص����ادر �أي
خم����اوف م����ن ف����وز ح����زب
«العدال����ة والتمنية» الرتكي
يف انتخاب����ات املجال�����س
املحلي����ة الأخ��ي�رة ،لأن ذلك
لن ي�ؤث����ر يف جمرى الأحداث
يف املنطق����ة ،ول����ن تكون له
انعكا�س����ات �س����لبية عل����ى
الأو�ضاع يف لبنان ،وبالتايل
التخ���� ّوف م����ن دع����م �أنقرة
للمجموع����ات املتطرف����ة يف
لبن����ان و�س����ورية لي�����س يف
حمله ،خ�صو�ص���� ًا يف �ض����وء
التقارب الرتك����ي  -الإيراين،
معت��ب�رة �أن الهجوم التكفريي
 الرتكي الأخري على ك�س����بيف ري����ف الالذقية ل����ه ُبعده
الداخلي تركي ًا ،بهدف حت�سني
ظروف «العدال����ة والتمنية»
يف االنتخاب����ات الأخ��ي�رة،
«وحق���� ًا هذا ما ح����دث ،ففاز
ح����زب �أردوغ����ان» تخت����م
امل�صادر.
وبالعودة �إىل م�س�ألة انتهاء
«وظيفة» م�س����لحي طرابل�س،
ف��ل�ا �ش����ك �أنها �س����تفتح باب
ال�رصاع الداخلي واملناف�س����ة
ب��ي�ن قي����ادي «امل�س����تقبل»
وال�شمال ،ال �سيما بعد دخول
الوزي����ر �أ�رشف ريفي على خط
اللعبة ال�سيا�سية ب�شكل ر�سمي
هذه امل����رة ،بعدما دخلها من
الباب الأمني ،من خالل احتواء
«قادة املحاور» ودعمهم يف
جوالت القت����ال الع�رشين يف
عا�ص����مة ال�ش����مال� ،أما اليوم
فتخل����ى عنه����م بع����د انتهاء
مهمتهم ،وي�س����عى وزير العدل
كغريه من م�س�����ؤويل «التيار
الأزرق» لتح�س��ي�ن ظروف����ه
وتقوية �أوراقه ال�سيا�س����ية يف
املرحلة املقبل����ة ،التي رمبا
قد ت�ش����هد ت�س����ويات �إقليمية،
�إ�ضافة �إىل الت�سوية الداخلية
الت����ي �أدت �إىل والدة «حكومة
فك اال�شتباك».

ح�سان احل�سن

www.athabat.net

( العدد  )305اجلمعة  4 -ني�سان 2014 -

3

همسات

جلسات بعبدا لزوم ما ال يلزم

ّ
هجوم سليمان على المقاومة يعطل الحوار

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة احلوار يف ق�صر بعبدا

انتهت جل�س���ة احلوار التي ُعقدت
يف الق�رص اجلمهوري مطلع الأ�سبوع
بدون �أي نتيجة تُذكر ،با�ستثناء تلك
املداخلة التي ق ّدمه���ا الرئي�س نبيه
بري وركّز فيها ب�ش���كل م�سهب على
دور املقاومة الأ�سا�س يف بقاء لبنان،
م�ستعر�ض ًا الأ�سباب املنطقية لدخول
«ح���زب اهلل» �إىل �س���ورية ،بعدم���ا
تدخّ ل اجلميع وافتُ�ض���حت «باخرة
لطف اهلل .»2
احل���وار الوطن���ي ،وك�أي حوار،
راع مت���وازن يحف���ظ
بحاج���ة �إىل ٍ
خط الو�ص���ال مع �أطراف التناق�ض
ال�سيا�س���ي ،ويجب على هذا الراعي
�أن يتمت���ع بالأهلية التوافقية التي
ت�ؤ ّهله قيادة �س���فينة احل���وار �إىل
�ش���اطئ الأمان ،فالرئي�س مي�ش���ال
�س���ليمان كثرياً ما كان يوحي ب�أنه
مت�ساو مع
يت�رصف ب�أ�سلوب حواري
ٍ
كل الأطراف ،لكن �سل�سلة من املواقف
املرتاكمة منذ خطابه ال�ش���هري يف
عي���د اجلي����ش يف �آب ع���ام 2013
�أو�ص���لت �إىل �أنه بد�أ ينزاح تدريجي ًا
عن منطق التوافق ،هذا يف الظاهر،
�أما بني جدران الغرف فقد كان الأمر
من الو�ض���وح مبكان ب����أن الرئي�س
�س���ليمان جاه���ر �أم���ام الكثريين
مبواقف حادة جتاه املقاومة ،ورغم
ما �أب���داه من مواق���ف ،لكن «حزب
اهلل» حر�ص لفرتة طويلة على عدم
قطع ج�س���ور التوا�ص���ل مع رئا�سة
اجلمهورية ،لكن مع و�صول الأمر �إىل

حد الهجوم املبا�رش على املقاومة
بطريقة جتاوزت �أي اعتبار وطني �أو
توافق���ي� ،أدرك احلزب �أن هذا ال ُّر ّبان
مل يعد ق���ادراً على قيادة �س���فينة
احلوار.
يف الأ�سا�س ،ارتكز احلزب بقراره
عدم امل�ش����اركة �إىل ق����راءة هادئة
ودرا�س����ة يف عمق مواقف الرئي�س،
جعلته دون �أي التبا�س ي�ص����ل �إىل
الإثب����ات الدامغ ب�����أن الرئي�س فقد
معي����ار ت�ص���� ُّدر م�س�����ؤولية وطنية
ب�أهمي����ة هذه الطاول����ة ،وعلى هذا
الأ�س����ا�س �أت����ت الإطالل����ة الأخرية
للأم��ي�ن الع����ام لـ«ح����زب اهلل»
مفاجئ����ة للبع�����ض ،عندما حتدث
للم����رة الأوىل بكلم����ات تلميح هي
�أق����رب �إىل الت�رصي����ح ع����ن موقف
«حزب اهلل» يف جل�س����ات احلوار،
وهن����اك م����ن اعتق����د �أن ه����ذا الرد
جتاوز امل�ألوف يف �سيا�س����ة احلزب
الوا�ض����حة ،لكن م����ن يتابع احلزب
عن ق����رب ويفهم موازينه ومعايريه
فاج�أ مبا نطق به ال�س����يد جلهة
مل ُي َ
موازين الذهب واخل�ش����ب ،على �أن
هذا الأم����ر مل يكن نابع ًا من كيدية
غ��ي�ر موج����ودة �أ�ص��ل� ًا يف �أدبيات
«حزب اهلل» ومنظوماته ال�سيا�سية
والفكرية ،وال من ا�س����م هذا الرئي�س
�أو ذاك ،بقدر ما ه����ي نابعة فعلي ًا
من خط����وط حمراء ت�ص����ل �إىل حد
القدا�سة ،تتعلق حتديداً باملقاومة
تر�س����خها يف وجدان و�إميان
ومدى ّ

الهجوم المباشر على
المقاومة أثبت للحزب
الر ّبان لم يعد قادرًا
أن ُّ
على قيادة سفينة
الحوار

احلزب وجمه����وره العري�ض ،ال بل
�إنها ت�ش����كّل ملح ّبيه بقعة ال�ض����وء
الوحيدة يف هذا الوطن.
من هنا� ،ش���كّل البيان ال�شهري ذو
الأ�س���طر الثالث���ة (جت���اه املقيم يف
ق�رص بعبدا) الزمة منطقية �أو�ص���لت
�إىل ما قاله ال�سيد ح�سن يوم ال�سبت
املا�ضي ،و�أو�صلت �إىل ات�صال النائب
حممد رعد �ص���بيحة الي���وم التايل
بدوائر الق�رص اجلمه���وري و�إبالغهم
عدم امل�شاركة.
م���ن املنطقي الق���ول �إن عدم
م�ش���اركة «ح���زب اهلل» �أف���رغ
عملي ًا طاولة احلوار من عن�رصها
املحوري� ،س���واء الرتباط البحث
�أ�ص�ل�اً بوجود احل���زب جدلي ًا� ،أو
مب���ا ميثل���ه «ح���زب اهلل» على
امل�ستويي الوطني واال�سرتاتيجي
نْ

ب ُبعد ْي���ه اللبن���اين والإقليم���ي،
وعن�رص ثقل كبري يف املنطقة.
جل�س���ة احل���وار يف احلقيق���ة،
بغ����ض النظر ع���ن عنوانه���ا ،فقدت
ثقلها الوازن ،ومن هنا كرّت �س���بحة
توجهات
الغائبني املتناغم�ي�ن مع ّ
احلزب يف هوام�ش وا�سعة يف احلراك
املحلي ،لكن لي�س يف موا�ضيع ذات
بعد وطن���ي ك�أهمي���ة املقاومة ،يف
حلظة يلفظ فيها «العهد» �أنفا�س���ه
الأخرية ،وهي لزوم ما ال يلزم ،وتالي ًا
هي منا�س���بة يريد العهد من خاللها
�أن يق���ول �إن حملته الأخرية مل ترتّب
علي���ه خ�س���ائر كب�ي�رة ،ومل جتعله
يع ّد �أيام���ه املتبقي���ة دون مفاعيل
حقيقية لهذه الأي���ام ،بل �إنه ما زال
قادراً على افتعال املنا�س���بات ذات
الطابع الوطني ،لكن جردة ح�سابية
�أثبتت �أن هذا الكالم غري واقعي وغري
�صحيح.
يف املح�ص���لة ،ب�ض���ع كلم���ات
حا�س���مة يف اجلزء الأخري من خطاب
ال�س���يد ن��ص�ر اهلل ر�س���مت املعادلة
الدقيق���ة للواقع؛ ب����أن الأمور ُر ِّحلت
عملي��� ًا بانتظار �أن حتطّ على طاولة
الرئي�س اجلديد مع املرحلة اجلديدة
التي تن�ضج معاملها من خالل املناخ
وال�شخ�ص���ية الآتية ،وهما عن�رصان
م�ؤثران يف ر�سم معامل طاولة احلوار
القادمة على �أ�س�س خمتلفة.

بهاء النابل�سي

 nبني الذكاء ..والتذاكي

ر ّد قي���ادي ميداين يف «تيار امل�س���تقبل»
عند �س����ؤاله عن م�ص�ي�ر «قادة املحاور» يف
طرابل�س قائالً�« :أغلبيتهم موالون حلزب اهلل،
وكنا ن���درك ذلك ،وحاولنا اال�س���تفادة منهم،
واليوم انتهت �صالحية عملهم».
� nشقاء
جزمت م�صادر �سيا�سية �أن لديها معلومات
مفاده��ا �أن ويل ويل العهد يف ال�س��عودية كان
قد �أر�س��ل بطلب النائب عقاب �ص��قر كي يبقى
قريب ًا من��ه ،بعد � 3سنوات «�شقاء» ق�ضاها بني
�أوروبا وتركيا.
 nخمالفات حمورية
فوجئ وزير االت�صاالت بطر�س حرب بحجم
ارتكاب���ات املدير العام عبد املنعم يو�س���ف،
لي�س على م�ستوى جتاوز ال�صالحيات فح�سب،
بل يف خمالفات حمورية ،منها تلحيم �أبواب
حديدية لعدم ك�شف ما وراءها ،الأمر الذي حدا
بالوزير �إىل اال�ستعانة مبعلومات من موظفني
منعهم يو�س���ف من مزاولة وظائفهم ح�س���ب
الأ�صول.
 nزيارة �أمنية
جتزم قوى حليف��ة لتيار نا�شط يف ال�شمال
�أن �أح��د املرجعيات التكفريي��ة عاد م�ؤخراً من
ال�سعودي��ة يف خت��ام لق��اءات مل تقت��صر على
امل�شغل�ين التقليدي�ين يف ال�سعودي��ة ،ب��ل مع
متخ�ص�ص�ين �أجانب ح�رضوا من �أماكن بعيدة
ملناق�شة �أمور �أمنية معه.
 nنا�س ..ونا�س
داهمت ق���وة �أمنية منزل م�س����ؤول حزبي
مناوئ لـ«تيار امل�ستقبل» يف منطقة عرمون
فج���راً ومل جت���ده ،على اعتبار �أن امل�س����ؤول
مطلوب م���ن قبَل االدعاء الع���ام على الئحة
ق���ادة حماور القتال يف طرابل�س ،الذين مازال
بع�ضهم طليق ًا وي�رصّح لو�سائل الإعالم .
 nاملَلك الهرم
قال دبلوما�سي �أمريكي �إن امللك ال�سعودي
عب��د اهلل بن عب��د العزيز يعي�ش و�ضع�� ًا �صحي ًا
�صعب��اً ،فهو م�شوّ�ش الذه��ن ويتحدث عن �أمور
غ�ير مفهومة ،وقدرته عل��ى الرتكيز تتناق�ص.
وك�شف الدبلوما�سي الأمريك��ي �أن اللقاء الذي
جم��ع املل��ك ال�سع��ودي بالرئي���س الأمريك��ي
ب��اراك �أوبام��ا كان بروتوكولي�� ًا فق��ط ،وكان
املل��ك خالله ي��ردد عبارات ال مت��ت ب�صلة �إىل
جدول الأعم��ال الذي ُنظِّم ليكون حمور حديث
الرجلي.
نْ
 nتن�سيق تركي �« -إ�رسائيلي»
�رسّبت دوائر ا�ستخباراتية تركية �أن �أنقرة
�أعدّت ب�ش���كل محُ كم ملعارك ري���ف الالذقية
الأخ�ي�رة ،وح�ش���دت لها بالتن�س���يق مع قطر
�أعداداً كبرية من امل�س���لحني ،وملأت املخازن
بال�س�ل�اح والأعت���دة املنا�س���بة واملتنوّعة،
كما ن�رشت �ضباط ا�س���تخباراتها يف املنطقة
احلدودي���ة بكثاف���ة ،كا�ش���فة �أن العا�ص���مة
الرتكية �ش���هدت لقاءات عديدة على امل�ستوى
الأمني والع�س���كري بني تركيا و«�إ�رسائيل»،
بتوجيه مبا�رش من رئي�س���ي ال���وزراء الرتكي
و«الإ�رسائيلي» ،ومت البحث يف حجم التدخّ ل
و�أدواته و�أهدافه.
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بعد االنتصارات النوعية للجيش السوري

ّ
األميركي ينسق التحالف التركي – القطري – السعودي – «اإلسرائيلي» ضد دمشق
متعددة ،خ�صو�ص ًا �أن الطريان ال�سوري يف
� 31آذار وما بعده ق�صف ب�شدة وعنف على
ووجه �رضبات مبا�رشة على معرب
احلدودّ ،
ك�س���ب ،دون �أن يتحرك الطريان الرتكي �أو
القوات الرتكية.
وت�ش�ي�ر املعلومات هنا �إىل �أن اجلانب
الرتكي �أُبلغ عرب القنوات الدبلوما�سية ،من
قبل طهران ومو�س���كو ،بالر�س���ائل الالزمة
لكبح جماح مغامراته الطائ�شة.
لكن ه���ل الدعم الرتك���ي للمجموعات
امل�سلحة كان هدفه فقط انتخابي ًا؟
ي�ؤك���د اخلرباء �أن ذلك ُيعترب تب�س���يط ًا
للأم���ور ،فالعدوانية الرتكي���ة يف جانب
منها كانت انتخابية ،لكن ثمة خمطط �أكرب
و�أو�سع ،الفتني �إىل ما ت�رسّب من معلومات
م���ن دوائر ا�س���تخباراتية تركي���ة ،من �أن
انقرة �أع ّدت ب�ش���كل دقيق وحمكم ملعارك
ريف الالذقية ال�ش���مايل ،بعد االنت�صارات

«الدب»
هل جلب رجب طيب �أردوغان
ّ
�إىل كرم تركيا بدعمه العملي واللوج�ستي
للمجموعات امل�سلحة وتدخّ له املبا�رش يف
ريف الالذقية ال�شمايل؟
�ص���حيح متام ًا ،كما يقول اخلرباء� ،إن
هذا التدخل الع�س���كري الرتكي �أراده رجب
طيب �أردوغان قبي���ل االنتخابات املحلية
ل��ص�رف النظر ع���ن عائلت���ه و�أقطاب من
حزبه يف ف�ضائح الف�ساد ،لكن النتائج مل
ت�أت كما كان يحلم ،حيث ب ّينت �ص���ناديق
االقرتاع تراجع �شعبية حزب �أردوغان �أكرث
من خم�سة يف املئة ،وخ�رس �سيطرته على
كامل املناطق التي يوجد فيها الأكراد ،ومن
جنح يف تلك املناطق ال ميت ب�ص���لة �إىل
م�س���عود الربازاين ،الذي �ش ّد �إليه �أردوغان
حبال التوافق والتحالف ،كما خ�رس احلزب
احلاكم �س���يطرته على لواء الإ�س���كندرون،
وبالتايل لي�س هناك �أي �س���يطرة �أو وجود
يف املحافظ���ات ال�س���احلية ،با�س���تثناء
انطالي���ا ،الت���ي ربحها �أردوغ���ان بفارق
�ضئيل جداً ،يف وقت واجه مناف�سة �شديدة
يف ا�س���طنبول ،وفاز بف���ارق �أقل من واحد
باملئ���ة يف �أنقرة ،وه���ي نتيجة مطعون
فيها قد يعاد فرز �أ�ص���واتها ،وبالتايل فتح إشعال الجبهة الشمالية
«ال�س���لطان» الرتكي اجلديد ع�ش الدبابري هدفه استمرار استراتيجية
عليه ،حيث ع���ادت �إىل لواء ا�س���كندرون
استنزاف الدولة
الروح القومية ب�أنها منطقة عربية ،وبد�أت
�سل�سلة من الهجمات على القوات الرتكية،
الوطنية السورية من
يف وقت بد�أ ال�صوت الكردي يعلو من �
الرتكية.أجل جهة ..وتشتيت القوات
ا�ستقالل ذاتي ملنطقة كرد�ستان
�أمام هذه اللوحة االنتخابية ،ف�إن يوم المسلحة السورية في
الأح���د � 30آذار ُيعترب ب���ر�أي اخلرباء بداية
جبهات بعيدة
لهجوم معاك�س على احلدود ال�س���ورية –
الرتكية ،ترجمه اجلي�ش العربي ال�س���وري
بتوجيه �رضب���ات حا�س���مة للمجموعات
امل�س���لحة ،مبا فيها من �أتراك وجن�سيات

| تعاون �إلكرتوين  -ع�سكري مع العدو
التع���اون «الإ�رسائيلي»  -الرتكي يف جمال الت�س���لّح وبي���ع الأنظمة الإلكرتونية
املتطورة لأنقرة و�صل �إىل درجة كبرية ومتقدمة ،وهذا التعاون ي�سري ب�شكل طبيعي
تنفيذاً لتعليمات رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان .فقد ُك�ش���ف النقاب عن
قيام وفد ع�سكري تركي بزيارة «�إ�رسائيل» الأ�سبوع املا�ضي ،حيث التقى م�س�ؤولني
يف ال�ص���ناعات اجلوية والع�سكرية ،علم ًا �أن امل�صادر �أ�ش���ارت �إىل �أن «�إ�رسائيل»
وفّرت �أنظمة متطورة للطائرات الهجومية الرتكية خالل �شهر �شباط املا�ضي.
| قوة عربية  -باك�ستانية م�ساندة
ك�ش����ف م�ص����در م�س�����ؤول يف «البنتاغون» �أن هناك مقرتح ًا �أمريكي ًا لت�شكيل
قوة م�س����اندة للمجموعات امل�سلحة يف �س����ورية ،من �أجهزة ع�سكرية و�أمنية
مهمتها الإ�رشاف على ا�ستخدام الأ�سلحة املتطورة التي
عربية وباك�س����تانيةّ ،
ب�ضخها �إىل امل�سلحني
تنوي الواليات املتحدة بيعها لل�س����عودية وقطر ،للبدء ّ
املنت�رشين على الأرا�ض����ي ال�سورية ،خ�صو�ص ًا عند احلدود الأردنية  -ال�سورية،
والرتكية  -ال�سورية.
وكانت وا�ش���نطن قد �أجرت ات�ص���االت مع دول عربية للم�شاركة يف تنفيذ

نريان اجلي�ش ال�سوري ت�ستهدف �أوكار امل�سلحني يف خان اجلوز بريف الالذقية ال�شمايل

النوعية التي حققها اجلي�ش ال�س���وري يف
القلم���ون والغوطة يف ريف دم�ش���ق ،ويف
حم����ص وريفها ،ويف حل���ب التي مل يبق
منها �إال �أقل م���ن  15كلم ب َيد املجموعات
امل�سلحة.
ووفق ًا للمعلومات ف�إن تركيا ح�ش���دت
بالتن�س���يق مع قطر ،وحتى مع ال�سعودية
 رغ���م ما يب���دو عليه الأم���ر من خالفب�ي�ن �أنقرة والريا�ض � -أع���داداً كبرية من
امل�س���لحني ،ووف���رت لهم خمتل���ف �أنواع
الأ�س���لحة والعت���اد ،كما ن��ش�رت بكثافة
�ضباط ا�ستخبارات يف املنطقة احلدودية.
وك�ش���فت ه���ذه املعلوم���ات �أن تركيا
�شهدت العديد من اللقاءات على امل�ستويني
الع�س���كري واال�س���تخباراتي ب�ي�ن تركيا
و«�إ�رسائيل» وبتوجي���ه مبا�رش من رجب
طيب �أردوغان وبنيامني نتنياهو ،حيث ّمت
البحث يف حجم هذا التدخل و�أهدافه.

يف غ�ضون ذلك ،ك�شفت املعلومات �أنه
رغم اخلالفات ال�سعودية – القطرية ،ف�إن
الأمريكي فر�ض عل���ى الريا�ض والدوحة
�أن يبق���ى التفاه���م بينهما يف ما يخ�ص
�س���ورية ،ملنع �أي ت�أثريات �س���لبية على
حلف العدوان الدويل على بالد الأمويني،
م���ا يعني �أن تق�س���يم الأدوار �أمريكي ًا هو
خريط���ة الطري���ق التي تذه���ب يف عدة
اجتاهات� ،أبرزها:
�أن ال�س���عودية عليها العمل على منع
انعطاف ال�سلطات امل�رصية اجلديدة نحو
التن�س���يق مع الدولة الوطنية ال�س���ورية،
ومنعها من التحالف مع رو�سيا و�إيران.
�أن قطر موكلة بـ«الإخوان امل�سلمني»،
بال�رشاك���ة م���ع تركيا ،من �أج���ل الأهداف
الأمريكية.
ويلفت اخلرباء هنا �إىل �أن الهجوم على
ريف الالذقية ال�شمايل ،والذي �شاركت فيه

املقرتح الأمريكي املذكور ،ف�أبدت موافقتها وا�س���تعدادها للم�ش���اركة يف
ترجمة املقرتح عملياً.
| ذك���رت جريدة «التاميز» الربيطانية �أن رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون
�أمر ب�إجراء حتقيق عاجل حول جماعة «الإخوان امل�سلمني» ون�شاطها يف بريطانيا،
ب�سبب املخاوف من قيامها ب�أن�شطة متطرفة.
وك�ش���فت اجلريدة �أن �أجهزة اال�س���تخبارات الربيطانية �ست�ش���ارك يف التحقق من
املزاعم التي ترددت عن �ض���لوع «اجلماعة» يف الهجوم على حافلة �سياحية يف
م�رص يف فرباير� /شباط املا�ضي و�أدى �إىل مقتل  3بريطانيني.
و�أ�ش���ارت «التاميز» �إىل �أن احلكومة الربيطانية �ستجري مراجعة للنظر يف فل�سفة
و�أن�ش���طة هذه «اجلماع���ة» ،وكيف ينبغي �أن تكون �سيا�س���ة احلكومة الربيطانية
جتاهها ،ال�س���يما �أن التقارير الأخرية تفيد ب�أن «الإخوان» قد ي�س���تخدمون لندن
كمركز لقيادة التنظيم الدويل ،ومكانا اللتقاء قادتها.
وك�ش���فت «التامي���ز» �أن كامريون يقع حتت �ض���غوط لتت ُّبع خط���ى كل من م�رص
وال�سعودية يف اعتبار الإخوان «جماعة �إرهابية» ،وذلك ملنعها من ا�ستخدام لندن
كمركز عمليات للتنظيم الدويل.

«جبهة الن�رصة» و«اجلبهة الإ�س�ل�امية»
و�شي�ش���ان و�أتراك ،وكثري م���ن الإرهابيني
الذي يحملون جن�س���يات غربي���ة ،يعني
بب�س���اطة متناهية وحدة احلركة الرتكية
 القطرية  -ال�سعودية « -الإ�رسائيلية»حتت الإ�رشاف الأمريكي.
�أما عن �أهداف ال�ض���غوط الع�س���كرية
اجلدي���دة وفت���ح اجلبهة ال�ش���مالية ،ف�إن
التح�ض�ي�رات التي كانت جتري لهجوم من
اجلن���وب� ،أي من جهة اجل���والن واحلدود
الأردنية ،وما درج على ت�س���ميته مبعركة
درعا ،مل يع���د ذا قيمة بعد االنت�ص���ارات
احلا�س���مة للجي�ش العربي ال�س���وري يف
حم�ص وريفها امت���داداً �إىل القلمون وريف
دم�شق ،فجاء فتح تركيا  -قطر  -ال�سعودية
 «�إ�رسائيل» للجبهة ال�ش���مالية من �أجلا�س���تمرار ا�س�ت�راتيجية ا�س���تنزاف الدولة
الوطنية ال�س���ورية من جهة ،وال�ستقطاب
نق���ل الق���وات امل�س���لحة ال�س���ورية نحو
جبهات بعيدة ،لت�ش���تيت اجلي�ش ال�سوري،
يف نف�س الوقت الذي كانت ت�شهد طرابل�س
يف ال�ش���مال اللبناين توت���راً ملحوظ ًا ،مع
حم���اوالت رف���ع املعنويات يف ق�ص���ف
ال�صواريخ الع�شوائية على البقاع ال�شمايل
م���ن ج���رود عر�س���ال واملناط���ق القليلة
املتبقية يف �أيدي امل�س���لحني يف �سل�سلة
ال�رشقية (الغربية من جهة �س���ورية) ،وكل
ذلك من �أجل �إعادة خلط الأوراق ع�سكري ًا،
لعرقلة خطة احل�سم التي و�ضعتها القيادة
ال�س���ورية بالقلمون وريف دم�ش���ق� ،سواء
ع�سكري ًا �أو من خالل امل�صاحلات الوطنية،
حيث �س���تت ّم يف غ�ض���ون �أيام قليلة جداً
م�صاحلات يف الزبداين والت�ضامن واحلجر
الأ�س���ود والريموك ،لتبق���ى منطقة جوبر
التي ت�ض���م �أكرب ح�شد للإرهابيني ،وخطة
ح�سمها لن تطول.
وكذلك احلال يف حم�ص وريفها ،حيث
�صار امل�سلحون يف ما بقي لهم من مناطق
معزولني ،وهم �أمام خيارين ال ثالث لهما:
�إما اال�ست�سالم� ،أو املوت ،يف نف�س الوقت
الذي يتجه اجلي�ش ال�س���وري للح�سم يف
حلب ،ما يعني �أن ثمة �إجنازات ع�سكرية
نوعية �ستح�ص���ل ،بحيث ي�أتي ا�ستحقاق
االنتخابات الرئا�سية ال�سورية بني �شهري
حزيران ومت���وز املقبلني ومعظم املناطق
يع ّمها الهدوء واال�ستقرار..
�إذاً ،فلنتاب���ع تط���ورات املي���دان :يف
معركة الريف ال�ش���مايل لالذقية ،ويف ما
تبقى م���ن القلمون ،حيث �س���تُغلَق طرق
التهريب والإرهاب على املعابر اللبنانية
– ال�س���ورية ،يف ظل التقدم الو�شيك على
رنكو�س ،وفيما تبقّ���ى من حم�ص وريفها
واجلي�ش ال�س���وري ح�س���ب اخلرباء ي�سري
نحو حتم ًا نحو الن�رص احلا�سم.

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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من هنا وهناك

من كسب إلى حلب ..سيناريو الكمائن الحاسمة
تت�س���ارع التط���ورات امليداني���ة
لتدخل منعطف ًا جديداً
يف �س���ورية
ُ
�إثر دخول تركي���ا عالنية على خط
التدخُّ ل الع�سكري املبا�رش من البوابة
ال�ش���مالية ،عرب تغطيته���ا ملعركة
«الأنفال» التي �أطلقتها املجموعات
امل�سلحة عنوان ًا للهجوم على بلدة
ك�س���ب يف ري���ف الالذقي���ة ..ورغم
�رشا�س���ة هذا الهجوم من حيث عديد
امل�س���لحني وجتهيزهم اللوج�ستي
واعتماده عن��ص�ر املباغتة ،مرتافق ًا
مع �إ�س���ناد ناري كثي���ف وعمليات
ت�شوي�ش من قبل القوات الرتكية على
�أجهزة االت�صاالت ال�س���ورية� ،إال �أن
وحدات اجلي�ش ال�س���وري ا�ستطاعت
�رسيع ًا الإم�س���اك بزمام الأمور على
الأر�ض وال�س���يطرة على «قمة »45
اال�س�ت�راتيجية ،واال�ستحكام مبواقع
هامة يف اجلب���ال املحيطة بالبلدة
احلدودية.
ويف وق���ت ت�س���تمر املع���ارك
ب�رضاوة ،يف حماوالت م�ستميتة من
قبل املهاجمني ال�س�ت�رداد «النقطة
 »45وخ���رق دفاع���ات اجلي����ش،
وبالت���ايل حتقيق �أه���داف الهجوم،
خرقت معلومات ا�ستخبارية امل�شهد
املي���داين على جبهة ك�س���ب ،حيث
الع�س���كريتي
ك�ش���فت �أن القيادتني
نْ
ال�س���ورية والرو�س���ية �أجنزتا خطة
ع�س���كرية ُو�ص���فت بـ«املُحبك���ة»
رداً عل���ى الهج���وم� ،س���ترتافق مع
�ش���ن حملة ع�س���كرية مباغتة على
�إحدى اجلبهات اال�س�ت�راتيجية ،،يف
الوقت الذي �رسّب دبلوما�سي غربي
معلومات مفادها �أن قراراً حا�س���م ًا
اتخذت���ه القي���ادة الرو�س���ية عقب
�ض���م كبار
اجتماع «ا�س���تثنائي»
ّ
ال�ضباط يف �أجهزتها اال�ستخبارية،

ويق�ض���ي بت�رسيع احل�سم الع�سكري
يف �سورية ،بعد �أن جتاوزت وا�شنطن
 الراعية للتدخل الع�سكري الرتكي اخلط���وط احلمراء ،ع�ب�ر تهديدهامدينة الالذقية وما متثّله من خالل
مرفئها للم�صالح الرو�سية ،خ�صو�ص ًا
القاعدة اجلوية الرو�سية.
ويف وق���ت �أف���ادت غالبي���ة
وكاالت الأنباء العاملية عن ح�شود
ع�س���كرية كبرية �سيدفع بها اجلي�ش
ال�س���وري باجت���اه ري���ف الالذقية،
ك�شفت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
الأمريكي���ة �أن وا�ش���نطن تعتزم يف
ه���ذا التوقيت بال���ذات تدريب �آالف
املقاتلني الإ�ضافيني يف ال�سعودية
وقط���ر والأردن على �أيدي �ض���باط
من جه���از اال�س���تخبارات الأمريكي
« ،»FBIوف���ق خمط���ط يج���ري
الإع���داد ل���ه حالي ًا ،يت���م مبوجبه
توريد �صواريخ م�ض���ادة للطائرات
للجماعات امل�س���لحة يف �س���ورية،
م�شرية �إىل �أن الهدف من هذا املخطط
هو �إن�شاء «جي�ش بديل» عن تنظيم
«اجلي�ش احلر» .ويف ال�س���ياق ح ّذر
رئي�س جلنة اال�ستخبارات يف جمل�س
النواب الأمريكي؛ مايك رودجرز ،من
عواق���ب تغطية وا�ش���نطن للهجوم
الع�سكري الرتكي على ريف الالذقية
ال�شمايل ،الذي تعتربه رو�سيا جتاوزاً
للخط���وط احلمر ،ور�س���الة �أمريكية
«ا�س���تفزازية» له���ا ،خ�صو�ص��� ًا �أن
�أجه���زة الأمن الرتكية تدعم ب�ش���كل
فا�ض���ح املقاتل�ي�ن ال�شي�ش���انيني
(ع�صب الهجوم امل�سلح على ك�سب)
املن�ض���وين حتت ل���واء «جهاديي
القوق���از» ،كا�ش���ف ًا �أن �أجه���زة
اال�س���تخبارات الرو�سية باتت متلك
�أك�ث�ر من  95يف املئ���ة من الوثائق

الخرق االستخباري
السوري للجماعات
حد
المسلحة وصل إلى ّ
كشف أرقام أسلحة
المسلحين وكمية الذخائر
الموجودة بحوزتهم

الع�س���كرية الأمريكي���ة «ال�رسية»،
والتي ح�ص���لت عليها من امل�ست�شار
ال�س���ابق يف وكالة الأم���ن القومي
الأمريك���ي �إدوارد �س���وندن ،املقيم
يف رو�س���يا منذ ال�ص���يف املا�ضي،
وم���ا ميثله ذلك م���ن خطورة بالغة
على الأم���ن القوم���ي الأمريكي يف
حال زادت وا�شنطن من ا�ستفزازاتها
للقيادة الرو�سية.
م���ن جهة �أخرى ،ك�ش���فت تقارير
ا�س���تخبارية عن عملية ع�س���كرية
هامة �سي�ش ّنها اجلي�ش ال�سوري خالل
الأيام املقبلة يف ريف الالذقية ،وفق ًا
خلطة ا�س�ت�راتيجية �أع ّدها جيداً مع
خرباء ع�سكريني رو�س� ،ستتزامن مع
�ش���ن هجوم مباغت على اجلماعات
امل�س���لحة يف �إح���دى املحافظات
ال�س���ورية يف ال�ش���مال ،والتي ُتع ّد
ثق ًال حلراك اال�س���تخبارات الرتكية،

دبابة للجي�ش العربي ال�سوري عند �أحد املرتفعات املطلة على مناطق يف ريف الالذقية ال�شمايل

خ�صو�ص��� ًا �أن املواجه���ات الدائرة
يف ري���ف الالذقية ا�س���تدعت تدخُّ ل
القيادة الع�س���كرية الرو�سية ب�شكل
مبا�رش ،وعلى نحو عاجل.
معلوم���ات ما لبث���ت �أن �أكدتها
�ص���حيفة «وورل���د تريبي���ون»
الأمريكي���ة ،م�ش�ي�رة �إىل �أن اجلي�ش
ال�سوري بات �أي�ض ًا على قاب قو�سني
�أو �أدن���ى م���ن ح�س���م معركة حلب،
بعد �أن �س���يطر عل���ى  80يف املئة
من املدينة ،مب���وازاة تقرير ن�رشته
�ص���حيفة «لو�س �أجنلو�س تاميز»،
مف���اده �أن الأمر الوا�ض���ح الآن هو
«ثوار �سورية» املدعومني
خ�س���ارة ّ
�أمريكي��� ًا للحرب ل�ص���الح الأ�س���د،
ي�س���جل ن�رصاً تل���و الآخر يف
الذي
ّ
امليدان ،مرتافق ًا مع ت�رسيبات �سفري
دول���ة �إقليمية يف برل�ي�ن تفيد ب�أن
الرئي�س ال�س���وري يع���د العدة «لر ّد
ٍ
قا����س» على جبهة ري���ف الالذقية،
حيث �أجنز خطة ع�سكرية �ستت�ضمن
�س���يناريو «الكمائ���ن احلا�س���مة»،
بح�س���ب و�صفه ،على غرار ما ح�صل
يف معارك القلم���ون ،و�إدخال قنابل
موجهة وتقنيات ع�سكرية لأول مرة
َّ
على خط املواجهات الدائرة ،كا�شف ًا
عن «�أدمغ���ة تخطيط نخبوية» من
«ح���زب اهلل» �ش���اركت يف و�ض���ع
ب�ص���ماتها يف اخلط���ة الع�س���كرية
املنجزة للمقبل من الأيام.
�إذاً هي املعركة احلا�سمة القادمة
ال حمالة يف ال�ش���مال ال�سوري حتت
عنوان «الكمائن احلا�سمة من ك�سب
�إىل حل���ب» ،وفق تعب�ي�ر حمللني
ع�س���كريني متابعني تو ّقف���وا �أمام
ت�صفية اجلي�ش ال�سوري لأهم القادة
امليداني�ي�ن يف «جبه���ة الن�رصة»
الذين يديرون املواجهات مع اجلي�ش،
ويف ه���ذا داللة بالغ���ة على اخلرق
اال�س���تخباري ال�سوري غري امل�سبوق
للجماعات امل�سلحة ،خ�صو�ص ًا على
جبهة درع���ا� ،إىل حد ك�ش���ف �أرقام
�أ�سلحة امل�س���لحني وكمية الذخائر
املوجودة بحوزة كل منهم ،من دون
�إغفال �إ�شارة �ض���ابط اال�ستخبارات
الأمريكي ال�س���ابق جيفري وايت يف
تقرير ن�رشه م�ؤخراً «معهد وا�شنطن
ل�سيا�س���ة ال�رشق الأدن���ى» ،حيث
اعترب �أن اجلي�ش ال�سوري �أجنز ثالثة
�أرب���اع مرحلة الن�رص يف �س���ورية،
ع�ب�ر �إم�س���اكه ب�أهم ث�ل�اث جهات
ا�سرتاتيجية ،وهي املنطقة احلدودية
مع لبنان ودم�شق وحلب ،وهذا كفيل
باالعرتاف �أن الأ�سد قد ك�سب احلرب.

ماجدة احلاج

| حتالف غريب

ن��ش�رت جري���دة «الإندبندن���ت» مقا ًال
للكاتب باتريك كوكبرين حول العالقات
الأمريكية  -ال�س���عودية تزامن ًا مع زيارة
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما للريا�ض،
يقول في���ه «كوكب�ي�رن» �إن �أوباما طار
�إىل ال�س���عودية ليحاول ترميم العالقات
معها ،حي���ث ترتكز اخلالفات على نقاط
تر�ض عن
�أ�سا�سية ،ال�سيما �أن الريا�ض مل َ
قرار وا�ش���نطن احلوار مع �إيران وتوقيع
اتفاق���ات معه���ا بخ�ص���و�ص برناجمها
النووي ،كما رف�ض���ت �أي�ض��� ًا عدم خو�ض
وا�ش���نطن احل���رب يف �س���ورية لإطاحة
«نظام الأ�سد .ويلفت «كوكبرين» �إىل �أن
وا�ش���نطن من جانبها ال ت�شعر بالر�ضى
عن متويل الريا�ض للجماعات املعار�ضة
«الإ�سالمية» يف �س���ورية ،مثل «جبهة
الن�رصة» و«تنظيم الدولة الإ�س�ل�امية»
يعرج كوكبرين
يف العراق وال�ش���ام .ثم ّ
على ما ي�سميه غرابة التحالف الأمريكي
 ال�س���عودي من الأ�سا�س لأنه جرى بني«نظ���ام ملك���ي ديني رجع���ي» ودولة
تعترب نف�س���ها قائدة للعامل الدميقراطي
العلماين.
| �صامد يف وجه «الربيع»
�أ�ش��ارت �صحيفة «لو���س �أجنلي�س تاميز»
�إىل �أن��ه «م��ع دخ��ول ال��صراع ال�س��وري
عامه الرابع ب��ات هناك �أمر وا�ضح ،وهو
متم��ردي �سوري��ة املدعوم�ين
خ�س��ارة
ّ
�أمريكي ًا للح��رب ،وبات اجلي���ش ال�سوري
يح��رز ن��صراً تل��و الآخ��ر ،بع��د �أن كان
عاج��زاً ع��ن الدخول يف ح��رب ع�صابات
ويعاين من قلة العتاد الع�سكري» .ولفتت
ال�صحيف��ة الأمريكي��ة يف تقري��ر لها من
مدين��ة حم�ص �أن «الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد ميكن �أن ينتهي به املطاف �إىل �أنه
الرئي���س الوحيد يف ال��شرق الأو�سط الذي
ظ��ل يف ال�سلط��ة بع��د �أن هددت��ه ث��ورات
الربيع العربي».
| تقدُّم يف حلب
ذك���رت �ص���حيفة «وورل���د تريبيون»
الأمريكية �أن اجلي�ش ال�سوري بات حالي ًا
ي�سيطر على  ٪80من مدينة حلب .ونقلت
ال�ص���حيفة ع���ن دبلوما�س���يني غربيني
قوله���م �إن اجلي����ش ال�س���وري يتقدم يف
املدينة من ثالثة اجتاهات ،وو�ص���ل �إىل
حي املدينة القدمية.
| �أملانيا تالحق «داع�ش»
اعتقل��ت ال�سلط��ات الأملاني��ة ع��دداً م��ن
املقاتل�ين املنتم�ين �إىل تنظي��م الدول��ة
الإ�سالمي��ة يف الع��راق وال�ش��ام «داع�ش»
ل��دى عودته��م م��ن �سوري��ة �إىل �أملاني��ا،
�إ�ضاف��ة �إىل امر�أة ُي�شتب��ه يف �أنها ت�ساهم
يف متوي��ل التنظي��م املذك��ور ،وف��ق م��ا
�أعلنت النيابة العامة .كما قامت ال�رشطة
الأملاني��ة بع�رشات عملي��ات التفتي�ش يف
عدة مدن قرب العا�صمة برلني ،ملالحقة
خم�سة �أ�شخا�ص �آخرين ُي�شتبه يف دعمهم
للتنظي��م ال��ذي ُيعت�بر من �أ�ش��د احلركات
تطرف ًا يف �سورية.
«الإ�سالمية» ُّ
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أردوغان يقاتل حتى آخر «إخواني»

 ..والصبح قريب
لوح���ظ يف الفرتة الأخ�ي�رة تزايد وتائر
الوقاحة القابل���ة للإخماد ،خ�صو�ص��� ًا من
�أولئك الذين تُتاح �أمامهم و�س���ائل تخولهم
االرتزاق ال���دينء ،بغ�ض النظر عن ال�أخالقية
ما ين�رشون� ،أو كذب م���ا يد ّبجون� ،أو حجم
امل�س���احة التي يلوث���ون� ،أو يك���ون هناك
�ضحايا ملا يرتكبون .
ومن احلقائق الت���ي ال يناق�ش �أحد فيها،
�إال بع����ض العابثني والعبثي�ي�ن� ،أن التاجر
املفل����س يفت����ش يف دفات���ره العتيقة ،عله
يعرث على بقية ح�س���اب ،ح�ساب مل يكن يف
ح�سبانه عندما كانت الريح تلعب ل�صاحله،
لكنه بدل �أن يفت�ش عن �أ�سباب الإفال�س التي
�ألقته على قارعة تزوير يف احل�سابات ،يلج�أ
�إىل الن�صب واالحتيال با�سم املا�ضي املبهم،
ما�ض ال تعرفه �إال قلة من الب�رش .
وهو ٍ
ولي�س الوقاحة املق�ص����ودة هنا �أولئك
الذين يدافعون ع����ن الإرهاب والإرهابيني
ب�ش����كل مبا�رش� ،أو �أولئك الذين يت�شدقون
بـ«اال�س��ت�راتيجيات الدفاعي����ة» وه����م
يدرك����ون �أنه����م مك�ش����وفون يف التماهي
م����ع �أولياء �أمر امل���ش�روع التكفريي ،وهو
امل���ش�روع النقي�����ض للم���ش�روع املقاوم،
وال يقل خطورة عن امل�رشوع ال�ص����هيوين
الأ�ص����لي ،ال بل ه����و الن�س����خة املنقحة
للم���ش�روع املذكورة عرب ت�ش����غيل �أدوات
جديدة خمرتقة الثقافة.
�إن الثقافة هي الأ�ص���ل ،وال�شعوب عادة
تفتخر مبا قدمته للب�رشي���ة عرب الرتاكمات
الت���ي تتحول ثقاف���ة عامة ،وه���ذا املنتج
الوطني يرافق الذين ي�ؤمنون به حتى يلقون
وجه ربهم يوم احل�س���اب ،حيث ال ينفع مال
وال بنون ،وال �أي ح�س���ابات م�رصفية وال من
ي�رصفون ،وال �أولئ���ك الذين يفاخرون ب�أنهم
خال�صة منتج دويل؛ �أي غري وطني.
�إن يف بالدن���ا اليوم منتج��� ًا قيد التطور
الثق���ايف منذ احت�ل�ال فل�س���طني ،وكل مرة
يتجلى ب�ص���ورة ،و�إن كانت القواعد املتينة
واحدة ،واليوم� ،أي يف هذه املرحلة الدقيقة
من تاريخن���ا ،يتبلور املنتج الثقايف ب�أروع
�صوره يف الت�ضحية ،ولذلك ت�شتد املواجهة
مع الثقافة القائم���ة على التزوير والرتويع
والن�ص���ب واالحتيال ،واالنح�ل�ال الأخالقي،
والتفري���ط يف القي���م وااللتح���اق بثقافة
الـ«وان واي» ،وعل���ى قاعدة «يا رايح كرث
القبايح» ،ما دمت لي�س منتج ًا وطني ًا ميكن
التفاخر مب�سريته.
�إن ثقاف���ة اال�س���تخدام مل���رة واح���دة
امل�س���تخ َدمة م���ن �أولي���اء الأم���ر« ،ثقافة
البح���ث ع���ن �ض���حايا» واملرفو�ض���ة من
غالبي���ة �س���احقة ،ال ميكنه���ا �أن تنت��ص�ر
مبواجهة الثقافة الرا�س���خة والأكرث تر�سخ ًا،
واملعبرّ عنه���ا يف وجدان �ش���عوبنا ،ثقافة
الت�ضحيات العظام ،من �أجل الكرامة والعزة،
وقد وجدتها �ش���عوبنا يف املقاومة ،بينما
للبع�ض ح�سابات م�رصفية.

يون�س

انتهت االنتخابات املحلية الرتكية
بف���وز  -متوقَّع  -وجيد ن�س���بي ًا حلزب
«العدالة والتنمية»� ،سي�ؤدي �إىل زيادة
الغ���رور الأردوغ���اين ،الذي �س���يعتربه
تفوي�ض��� ًا لال�س���تمرار يف �سيا�س���ته
الداخلي���ة الإق�ص���ائية ،واخلارجي���ة
التدخلية يف ال�ش����ؤون الداخلية للدول
املجاورة ،و�ست�ش���هد تركي���ا مزيداً من
عدم اال�س���تقرار الداخلي ،كما قد ت�شهد
املناط���ق ال�س���ورية املحاذي���ة لرتكيا
حم���اوة �إ�ض���افية حتكمه���ا الرغب���ة
الأردوغاني���ة ب�إعادة �إحي���اء امل�رشوع
«الإخواين الإمرباطوري».
اعتق���د البع�ض �أن تركيا � -أردوغان
ّي�ر �سيا�س���تها جتاه
ميكن له���ا �أن تغ� رّ
�سورية ،و�أن ي�ص���بح القلق من الإرهاب
املتمرك���ز عل���ى احل���دود الرتكي���ة،
بالإ�ضافة �إىل الن�صائح الإيرانية ،حافزاً
لتغيري جوهري يف ال�سيا�س���ة الرتكية
اخلارجي���ة ،باالن�س���حاب م���ن القتال
يف �س���ورية� ،أو على الأقل التخلي عن
امل�س���لحني و�إقف���ال احل���دود الرتكية
بوجههم ،لكن تبينّ �أن هذا الأمر تعيقه
عوامل ع ّدة� ،أهمه���ا �أن حزب «العدالة
والتنمي���ة» يقات���ل الي���وم نيابة عن
م�رشوع «�إخواين» �رشق �أو�سطي متعرث،
ونيابة عن «الإخوان امل�س���لمني» يف
كل �أنحاء العامل ،و�أردوغان حني يقاتل
اليوم �إمنا يقاتل لأهداف ع ّدة� ،أهمها:
 حماولة تعومي م�رشوع «�إخواينامرباط���وري حلم به �أردوغ���ان ،وطمح
له «الإخوان» ،لكنه �رسعان ما �س���قط
يف مناطق ع��� ّدة ،وها هو ينازع للبقاء

عل���ى قيد احلي���اة �أو  -بطموح �أكرب -
ال�س���تعادة ما كان .ي���درك �أردوغان �أن
فر�ص���ة ذهبية �ست�ضيع نهائي ًا فيما لو
مل ي�س���تطع «الإخ���وان» النهو�ض من
جديد ،هذه الفر�صة التي انتظروها منذ
�س���قوط الدولة العثمانية ،وتراءى لهم
�أنهم على قاب قو�سني �أو �أدنى من حلم

نتائج االنتخابات
نفعت خصوم تركيا
وجيرانها ..فمن
األفضل لهم أال
يتحقق االستقرار
وأن يستمر الصراع
الداخلي التركي

اخلالفة جمدداً ،و�إذا بها ت�ض���يع خالل
�س���نة واحدة يف خ�ض���م الفو�ضى التي
ع ّمت العامل العربي.
 لث�أر �شخ�ص���ي مع الرئي�س ب�ش���ارالأ�س���د ،الذي عرقل طموحات «الإخوان»
الأممية ،و�أظهرهم �أمام الغرب عاجزين عن
�إ�سقاط دم�شق ،التي كانت الباب واملعرب

ال�رضوري لفتح �أبواب ال�س���لطنة
العثماني���ة اجلديدة ،التي متتد -
بح�سب داود �أوغلو  -من ليبيا �إىل
جورجيا و�رساييفو ،مروراً بدم�شق
وامتداداً حتى اليمن.
 ع���دم وج���ود خي���ار �آخ���ر�س���وى القتال حتى الرمق الأخري،
ف�س���قوط �أردوغ���ان ومع���ه حزب
«العدال���ة والتنمي���ة» يعني �أنه
�س���يت ّم �س���حق �أي خلية �أو جت ّمع
�أو حرك���ة «�إخوانية» يف جميع
�أنح���اء الع���امل العرب���ي ،يف ظل
غياب الدعم ،والعج���ز اخلارجي
عن التدخل.
 يقات���ل �أردوغان للت�ص���ديمل��ش�روع تق���وده ال�س���عودية
للق�ضاء على �أي نفوذ لـ«الإخوان
امل�س���لمني» يف الع���امل العربي،
ولن تتوان���ى فيه عن ا�س���تخدام
نفوذها اخلارجي ل�ش���يطنتهم يف
كل �أنحاء الع���امل ،وهو ما يوحي
ب���ه الإع�ل�ان الربيطاين ع���ن �أن
رئي����س الوزراء الربيط���اين ديفيد
كام�ي�رون �أم���ر ب�إج���راء حتقيق
عاجل ح���ول جماع���ة «الإخوان
امل�سلمني» ون�شاطها يف بريطانيا
عل���ى خلفية املخاوف من قيامها
ب�أن�ش���طة متطرف���ة ،و�أن ال�س���فري
الربيطاين ال�س���ابق لدى اململكة
العربية ال�س���عودية ال�س�ي�ر جون
جنكينز �سيقود التحقيق احلكومي
الربيط���اين حول فل�س���فة جماعة
«الإخ���وان» و�أن�ش���طتها ،وم���دى

رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان وعائلته يحتفلون بفوز «حزب العدالة والتنمية»

(�أ.ف.ب).

ت�أثريها على امل�ص���الح الوطنية
الربيطانية� ،إ�ض���افة �إىل مراجعة
�سيا�س���ة احلكوم���ة الربيطاني���ة
جت���اه ه���ذه اجلماع���ة ،وتقدير
مدى ت�أثريها عل���ى الأمن القومي
لربيطانيا وال�سيا�س���ة اخلارجية،
مبا يف ذلك العالقات املهمة التي
تربطها بدول ال�رشق الأو�سط.
�أم���ا على ال�ص���عيد الأمريكي،
فقد تكون زيارة الرئي�س الأمريكي
ب���اراك �أوباما �إىل ال�س���عودية يف
ه���ذا الوقت بال���ذات ،وبعد ظهور
اخل�ل�اف العلني ب�ي�ن «الإخوان
امل�س���لمني» واململكة ،هو �إعادة
اعتبار ،مبفعول رجعي ،للتحالف
التاريخ���ي مع اململك���ة العربية
ال�سعودية ،خ�صو�ص ًا �أن �أوباما كان
قد ا�ستهل زياراته �إىل املنطقة بعد
انتخابه يف واليته الأوىل ،بزيارة
�إىل تركيا والقاهرة ،يف تف�ض���يل
وا�ضح للجهة التي تدعمها الإدارة
الأمريكية ،كما واف���ق الأمريكيون
على الإطاحة بحلفاء ال�س���عودية
كح�سني مبارك وبن علي ،و�إجراء
ترتيب���ات  -تبني �أنه ُمع ّد لها مع
الأمريكي�ي�ن  -لإحالل «الإخوان»
يف ال�سلطة يف الدول التي �شهدت
انتفا�ضات داخلية.
 يقاتل �أردوغان ملنع الأكراديف �س���ورية من حتقيق كيان ذاتي
م�س���تقل ي�ص���ل الأكراد ال�سوريني
والعراقي�ي�ن بالأك���راد يف تركيا،
وهو م���ا قد يع���زز االنف�ص���الية
لديهم ،وي�ض���يف ق���وة �إىل الدعم
ال���ذي يتمتع به عب���داهلل �أوجالن
يف كل م���ن �س���ورية وتركيا ،وقد
ب ّينت االنتخابات البلدية الأخرية
بو�ض���وح �أن نف���وذ ه���ذا الأخري
يتخطى نف���وذ �ص���ديق �أردوغان
م�سعود الربزاين.
لكل ه���ذه الأ�س���باب وغريها
يقاتل �أردوغ���ان وحزب «العدالة
والتنمي���ة» يف الداخل واخلارج،
و�س���يقاتلون حت���ى الرمق الأخري
لعودة �سلطتهم ،وقد تكون نتائج
االنتخاب���ات ق���د نفعت خ�ص���وم
تركي���ا وجريانه���ا ،فمن الأف�ض���ل
له���م �أن ال يتحقق اال�س���تقرار و�أن
ي�س���تمر ال�رصاع الداخلي الرتكي،
فالتاريخ ي�شري �إىل �أنه كلما ازداد
الأتراك قوة وا�ستقراراً ،انعك�س ذلك
�سلب ًا على ال�شعوب املحيطة بهم
ترهيب ًا وتنكي ًال وحماوالت ترتيك
و�إبادة �أقليات ،وازداد يف املقابل
�إ��ص�رار تلك ال�ش���عوب والأقليات
عل���ى مواجهتهم بكل الو�س���ائل
املتاحة.

د .ليلى نقوال الرحباين

www.athabat.net

لبنانيات

( العدد  )305اجلمعة  4 -ني�سان 2014 -

نصرالله في معادلة «الذهب والخشب»
يؤكد على صفة الرئيس المبدئي
من ا�س���تمع بتم ُّع���ن للأمني
العام حلزب اهلل ال�س���يد ح�س���ن
ن�رصاهلل وهو ير ّد بكل لباقة ،لكن
بح�س���م وو�ض���وح ،على ما قاله
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان
بحق «الثالثي���ة الذهبية» التي
�أثبتت جدارتها «ال�شعب واجلي�ش
واملقاوم���ة» ،بع���د �أن اعتربها
«معادلة خ�شبية» ،يدرك �أهمية
الر�سالة التي �أراد ال�سيد �إي�صالها
�إىل العنوان ال�صحيح ،يف خ�ضم
اال�س���تحقاق الرئا�سي ،خ�صو�ص ًا
�أن احلزب �س���بق �أن ر ّد على كالم
�سليمان مبا�رشة.
وت���رى �أو�س���اط متابعة لهذا
ال�س���جال الذي افتعل���ه الرئي�س
�س���ليمان� ،أن تب�س���يط م�س����ألة
انقالبه ال�سيا�س���ي تف�سرّ ب�شكل
منطقي �أ�سباب انتقاله من �ضفة
خطاب الق�س���م �إىل �ض���فة �أخرى
معاك�سة لها متام ًا� ،إذ �إن �سليمان،
مثل كل �سيا�سي لبناين ،يريد �أن
ي�ضمن لنف�س���ه دوراً م�ستمراً يف
احلياة ال�سيا�سية اللبنانية� ،إما
ع���ن طريق التجدي���د �أو التمديد
لواليته الرئا�سية ،و�إما عن طريق
�إيجاد موقع �سيا�س���ي م�ستقبلي
ل���ه يف الب�ل�اد ،ولعل ه���ذا هو
ال�س���بب الأ�سا�سي لالنقالب الذي
مار�سه �سليمان على مواقفه.
ت�ض���يف الأو�س���اط ،بنظ���رة
�رسيع���ة ال حتت���اج �إىل كث�ي�ر
تفح����ص ،ميكن �أخذ
متحي�ص �أو ّ
«عين���ات» م���ن الذي���ن تو ّلوا
ّ
الرئا�سة يف لبنان ،لنعرف على
�أي �أ�س�س �ضمن بع�ضهم م�ستقبله
الرئا�س���ي ،وكيف خرج البع�ض
الآخ���ر على الطبقة ال�سيا�س���ية،
فنبذت���ه من عاملها ،و�إن بقي يف
�ض���مائر و�أذهان النا����س ،علم ًا
�أن قلة من الر�ؤ�س���اء اللبنانيني
تبع ومل
«ح�رضت ال�سوق» فلم ْ
ت�شرتِ؛ لكن الكرثة حظيت بف�ضائح
واتهامات ُتدخل �صاحبها ال�سجن
يف بالد غري لبنان.
�أول هذه النم���اذج االنقالبية
كان الرئي�س ب�شارة اخلوري ،الذي
حتول من «بطل اال�ستقالل» �إىل
ّ
�شقيق «ال�س���لطان �سليم» ،الذي
�أدى ف�س���اده امل���ايل �إىل «ثورة
بي�ضاء» منعت التجديد ل�شقيقه،
كان م���ن �أركانها احلليفان كمال
جنبالط وكميل �شمعون� ،أو�صلت
الأخ�ي�ر �إىل الرئا�س���ة الأوىل،
و�رسع���ان م���ا انقلب �ش���معون
م���ن «فتى العروب���ة الأغر» �إىل
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ُيـقــــال
� nأخطر من زريقات

قال م�ص���در �أمني رفيع امل�س���توى �إن
العيون والآذان تر�صد وتتابع على مدار
الوقت �ش���يخ ًا معمَّم��� ًا يف �أحد �أحياء
بريوت ال�ش���عبية ،وحركت���ه ولقاءاته
مع �أ�ش���خا�ص من خارج العا�ص���مة،
لبنانيني وغري لبنانيني ،على �ص���لة
م�ؤكدة بتنظيم �إرهابي ،كا�شف ًا �أن ذاك
املعمَّم يُع��� ّد �أخطرمن ال�ش���يخ �أحمد
زريقات املتواري عن العدالة ،وم�ؤكداً
�أنه لن مي�ضي وقت طويل لالنق�ضا�ض
على خلية ال�شيخ املراقَب.

 nت�صفية

تدق��ق �أجه��زة خمت�ص��ة مبعلوم��ات
م�صدره��ا م�س�ؤول حم��ور يف الطريق
اجلدي��دة تتحدث عن خمط��ط لت�صفية
رئي���س ح��زب مت��رّد عل��ى جماع��ة
ط��رف اخلط��ة
يَ
«امل�ستقب��ل» ،و�أن
«الع�سكري��ة» هم��ا م��ن «امل�ستقب��ل»
وتنظيم «�سلفي» يف املنطقة.
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل متحدثاً يف خطابه الأخري

م�س���تدع جلنود «املارينز» �إىل
ٍ
�ش���واطىء بريوت حلماية حكمه،
حتول حليفه املذكور �إىل
بعد �أن ّ
�أ�ش��� ّد �أعدائه ،لك���ن ذلك مل مينع
م���ن حتول���ه �إىل زعي���م لبناين
من الدرج���ة الأوىل ،على عك�س
الرئي����س ف�ؤاد �ش���هاب؛ الرئي�س
الوحي���د الذي اهت���م ببناء �إدارة
حت���ول البلد
حديث���ة و�ش���فافة
ّ
م���ن مزرعة �إىل وطن ،فا�ص���طدم
�س���ماهم «�أكل���ة اجلبنة»
مبن
ّ

قائد المقاومة انتصر
بخطابه األخير لنموذج
لحود ..نموذج الرئيس
المبدئي الذي ال يحيد
عن قناعاته المعلنة
وال ينقل «البارودة»
حسب اتجاه الريح

م���ن �أركان الطبق���ة ال�سيا�س���ية
ف�ضل االنزواء
املتحكمة ،فكان �أن ّ
يف منزله حتى وفاته ،فيما نال
«تالمذته» من �أركان «ال�ش���عبة
الثانية» اال�ضطهاد والت�رشيد.

ت�ضيف :الرئي�س ال�سابق �أمني
اجلميل؛ �أبرز منوذج على «وفاء
اللبنانيني» لكل من يخطىء يف
ممار�سته ال�سلطة.
غب���ار كث�ي�ر واتهام���ات ال
ح ّد له���ا �أثريت ح���ول ت�رصفات
اجلمي���ل املالي���ة قبل و�ص���وله
�إىل �س���دة الرئا�سة ،خ�صو�صا من
جماعة �ش���قيقه الراحل ب�ش�ي�ر،
وبعد جلو�سه على كر�سي بعبدا
قي���ل الكثري عن �ص���فقة طائرات
«البوم���ا» الت���ي كان ُيفرت�ض
�أن تكون فرن�س���ية ،ف�إذا بالنائب
عا�ص���م قان�ص���و يكت�ش���ف �أنها
رومانية ال�صنع .كما �أثريت ق�ضية
�صفقات ال�س�ل�اح الأمريكي التي
ا�ستهلكت فائ�ض اخلزينة حينها،
وجرى كالم عن التالعب ب�أموال
«بنك امل�رشق» ،من دون التثبت
من �أي تهمة ،لأن زعماء الطوائف
و�أبناءهم فوق املحا�سبة ..والأهم
من كل ذلك اتفاق ال�س���ابع ع�رش
من �أيار مع العدو «الإ�رسائيلي»،
والذي �سار فيه اجلميل و�أ�سقطه
حلف���اء �س���ورية واملقاومة يف
لبنان ..كل ذلك مل مينع الرئي�س
اجلميل م���ن �أن يكون من زعماء
ال�صف الأول ،ورئي�س ًا لأكرب حزب
م�سيحي (العونيون تيار ولي�سوا
حزب ًا) تتقاطر القوى والفاعليات
خلط���ب و ّده ،ابتداء من ال�س���فري
الأمريكي ،و�ص���و ًال �إىل ال�س���فري
الإي���راين وم���ا بينهم���ا .كما �أن
للجميل �أربعة نواب يف الربملان،
جرى متثيله���م بثالثة وزراء يف
احلكومة احلالية.
يف املقاب���ل ،هن���اك منوذج

خمتلف ه���و الرئي�س ال�س���ابق
�إميل حلود ،ال���ذي ورث الوطنية
والعروب���ة عن والده ،الذي كانت
بواك�ي�ر وقفات���ه ان�ش���قاقه عن
الفرن�سيني وان�ضمامه �إىل حكومة
اال�ستقالل عام  .1943حلود بقي
�أمين��� ًا ووفي ًا لفك���ره وقناعاته
ال�سيا�سية خالل وجوده يف قيادة
اجلي�ش ،وخالل ال�س���نوات الت�سع
التي �أم�ض���اها يف ق��ص�ر بعبدا،
حت���ى �أطلق���ت علي���ه املقاومة
ا�س���م «الرئي�س املق���اوم» ،وهو
الرئي�س اللبن���اين الوحيد الذي
حت��� ّدى الإم�ل�اءات الأمريكي���ة
و�أقف���ل هاتفه يف وج���ه وزيرة
خارجيتها ،و�أجرب القمة العربية
يف بريوت على الإبقاء على بند
حق العودة للفل�س���طينيني ،لكن
حلود منبوذ اليوم ،خ�صو�ص ًا من
قبل امل�س���يحيني ،وهو مل يتم ّكن
من �إبقاء ابنه ل���دورة ثانية يف
جمل����س الن���واب ،ول���وال رتابة
بع�ض الزي���ارات التي يقوم بها
بع�ض �سيا�س���يي الثامن من �آذار
لظن كثريون �أن حلود يعي�ش يف
مكان بعيد.
لو �س�����ألنا �أنف�سنا :ماذا يف�ضّ ل
رجل ال�سيا�س����ة اللبناين لنف�س����ه
منوذج ًا للبقاء �ض����من «الكادر»
ال�سيا�س����ي ،ف�إن اجلواب معروف،
لكن قائد املقاومة انت�رص بخطابه
الأخ��ي�ر لنم����وذج حل����ود ،منوذج
الرئي�����س املبدئي ال����ذي ال يحيد
ع����ن قناعاته املعلن����ة ،وال ينقل
«البارودة» ح�سب اجتاه الريح.

عدنان ال�ساحلي

� nشُ بُهات
�أثارت زيارات نائ���ب هو الوحيد عن
حركته ال�سيا�س���ية يف الربملان� ،إىل
دول���ة �أوروبية� ،ش���بهات لدى �أجهزة
معنية� ،س���يما �أن احلركة املت�ش���ققة
قدم���ت خدم���ات ال تقت��ص�ر عل���ى
ال�سيا�سة ،لقبولها حتت �إبط «لبنان
�أوالً».
 nاخلطر يرتاجع

�أك��د م�صدر �أمني �أنه م��ن غري املبالَغ
في��ه �أن ن�سب��ة العم��ل اال�ستخب��اري
اال�ستباقي والردعي بلغ �أكرث من ٪90
بع��د تع��اون وثيق م��ع �أجه��زة �أمنية
لبنانية وغري لبناني��ة بهدف الق�ضاء
عل��ى خالي��ا ف��وق الأر���ض وحتته��ا،
وبه��ذا املعن��ى ف���إن خط��ر ال�سيارات
املفخخة ق ّل بن�سبة عالية جداً.

 nحت�ضرياً لالنتقال

قال موظف ر�س���مي كبري �إن الرئي�س
مي�شال �س���ليمان طلب من معاونيه
اال�ستعداد لالنتقال من بعبدا اعتباراً
من منت�صف �أيار املقبل .

 nحب ًا بجُ بيل؟

الحظ��ت م�ص��ادر متابع��ة �أن �أك�ثر
املنا�سبات «املخرتَعة» من �أجل �إلقاء
خطاب��ات �شعبوي��ة للرئي���س مي�ش��ال
�سليمان كانت يف منطقة جبيل.

 nزيارة �رسية

زار م�س����ؤول خليجي لبن���ان م�ؤخرا
بعيداً عن عد�س���ات و�س���ائل الإعالم،
وا�ض���ع ًا ع���دداً من امل�س����ؤولني يف
حقيقة اخلالف ال�سيا�س���ي املت�صاعد
ب�ي�ن بع�ض دول اخلليج ،وا�ص���ف ًا ما
ج���رى ب�أنه ا�س���تهداف مربمَ ج لدولة
�ص���غرية مع جارتها الكب�ي�رة ،والرد
عليها لن يطول بو�سائل متعددة.
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تحت الضوء

صف حكي
كان الفت ًا �إعالن وزير
العدل يف اجلمهورية اللبنانية
ت�سليمه ت�رصيح ًا عن �أمواله
وممتلكاته..
مل نفهم �سبب هذه الإثارة
الإعالمية ،مع �أن ذلك م�س�ألة
قانونية ود�ستورية تفرت�ض
مبن يت�سلم م�س�ؤولية عامة �أن
ي�سلّم مغلف ًا مقف ًال للمجل�س
الد�ستوري ،يت�ضمن تفا�صيل
�أمواله وممتلكاته ،يبقى �رساً
وحمفوظ ًا لدى املجل�س ،وهو
�إذا مل يفعل ذلك مع نظرائه
من الوزراء اجلدد يكون قد
ارتكب خمالفة كبرية ..ولنا
مثال يف ذلك النائب ال�سابق
غربيال املر ،الذي كان من
�أ�سباب �إ�سقاط نيابته عدم
ت�سليمه هذا الت�رصيح �ضمن
املهلة املحددة.
حُ �سن ت�رصُّف وزير عدل
لبنان لقي ا�ستح�سان ًا وقبو ًال
وحتية وتقديراً و�إعجاب ًا من
برنامج التنجيم «التاريخ
ي�شهد» ،الذي يقدَّم �آخر �أحد
من كل �شهر على �شا�شة
« ،»LBCحني �س�أل مقدمَ ا
الربنامج «�سيد َة التوقعات»
وك�شف الغيم والغيب
والنجوم؛ ليلى عبد اللطيف،
عن هذه اخلطوة «اجلريئة»
للوزير  -اجلرنال ،والتي بدت
عند «النجوم» الثالثة وك�أنها
حادث فريد ووحيد يف القرن
الذي ا�ستهلكنا منه �أربعة
ع�رش عام ًا �إال ت�سعة �أ�شهر..
ولعمري قد يكون ال�س�ؤال هنا
�رضوري ًا لل�سيدة عبد اللطيف،
التي تتوقع ما �ستحمله الأيام
ورمبا الأ�سابيع �أو الأ�شهر �أو
ال�سنوات من �أحداث وتطورات
للوطن وبلداته وقراه ،ولبلدان
العامل ،وقادته ورموزه
و�شخ�صياته ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية
والفنية والفولكلورية،
كيف يغيب عنها ق�ضية
�أو م�س�ألة �أو حتى �أمر ما
من املا�ضي القريب� ،صادر
فيه قانون ،و�صار م�س�ألة
قانونية ود�ستورية ال حتتمل
املخالفة؟! فلرمبا هنا �أن هذه
ال�سيدة ال تفكر مبا م�ضى ،لأن
كل هدفها هو امل�ستقبل وال
�شيء غري امل�ستقبل ..مع �أن
«التاريخ ي�شهد»..
وهو ي�شهد حقاً..

�أحمد

( العدد  )305اجلمعة  4 -ني�سان 2014 -

الرفاعي :مسلحو جرود عرسال
كامل
النائب
ً
قد يتسللون ليال إلى مناطق أخرى
املعب�أ نف�سي ًا وتلقائي ًا
منذ ���س��ن��وات �ضد الآخ��ر
باملطلق؟ يجيبنا« :اجلو
التكفريي موجود لي�س يف
لبنان فح�سب ،بل بالعامل
ال��ع��رب��ي ب��أك��م��ل��ه ،هناك
م�ؤ�س�سات داعمة له وت�ؤمن
له عمليات التنقل من بلد
�إىل �آخ���ر ،ولبنان يت�أثر
بهذه الأج��واء التي ت�سود،
وك�شعب نحن عانينا كثرياً
من تبعات ت�رصفاتهم».
يعترب الرفاعي �أن ت�أييد
كافة الفعاليات يف املنطقة
�ساهم يف احلد من ت�أثري
هذه القوى اخلارجة على
القانون« :جهود اجلميع
�أثمرت �إلقاء القب�ض على
كثري من اخلاليا النائمة يف
عدة مناطق ،ولكن بر�أينا
ه��ذا ال يكفي ،لأن��ه يجب
متابعة جي�شنا الوطني من
قبل هيئات املجتمع املدين
حتى ن�ستطيع من احلد من
هذه املوجات التكفريية،
وكلنا ثقة بقدراته».

تنفّ�س اللبنانيون
ال�صعداء مع �إقرار اخلطة
الأم��ن��ي��ة يف خمتلف
امل��ن��اط��ق اللبنانية،
ب��ع��د �إن������ذار اجلي�ش
اللبناين والقوى الأمنية
والأح����زاب ال�سيا�سية
وف��ع��ال��ي��ات املنطقة
ب���ـ«حم���ب���ة» ق����ادة
امل��ح��اور وامل�شاغبني
«الأب���ط���ال» ب����ضرورة
�إلقاء ال�سالح والتواري
عن الأنظار..
�أم��ا «ف�شة اخللق»
ف�����س��ت�����ص��ي��ب ح��ت��م � ًا
م��ت��ح� ّ�م�����س � ًا ه��ن��ا �أو
متهوراً هناك ،من دون
�أن نن�سى �أن عنا�رص
اجلي�ش اللبناين �ضباط ًا
ورتباء وجنوداً هم �أكرث
املتحملني م�صائب �سوء
ر�ؤية بع�ض ال�سيا�سيني..

الأمن بالرتا�ضي
ع���ن اخل��ط��ة الأم��ن��ي��ة
وتداعياتها� ،س�ألت جريدة
«ال��ث��ب��ات» نائب بعلبك
 الهرمل كامل الرفاعي،وا�ستخل�صت م��ن��ه �آخ��ر
ال��ت��ط��ورات ،حت���دي���داً يف
البقاع وبعلبك والهرمل:
ينقل النائب الرفاعي
جو االرت��ي��اح ال��ذي ي�سود
النا�س يف البقاع الأو�سط
مع الإعالن عن بدء تنفيذ
اخلطة الأمنية يف خمتلف
الأرا�ضي اللبنانية ،وي�شري
�إىل �أن العامل النف�سي جيد،
رغم مالحظة �شيء عمالين
جديد بهذا اخل�صو�ص ،يقول:
«�إق��رار اخلطة الأمنية �أمر
هام ،لكن نتمنى التنفيذ،
لغاية ال�ساعة لي�س هناك
من �إج��راءات ميدانية ،وما
ت��زال الأم���ور على حالها
�سواء جلهة انت�شار للجي�ش
والقوى الأمنية يف بعلبك
الهرمل ،مبعنى �أنه ال جديد
عما �سبق ،اجلي�ش اللبناين

يقوم مبهماته ،ولكن كخطة
جديدة مل ُيلحظ بوجودها
حتى ال�ساعة ،ورمبا للجي�ش
اللبناين توقيته و�أولوياته،
ونحن يف هذا املجال نثق
ب��دوره وقيادته ،والنا�س
عموم ًا بد�أت ت�شعر بالأمن
والأم����ان م��ن جمموعات
�صغرية ال متثل �شيئ ًا يف
منطقة بعلبك والهرمل ،غري
�أنها تثري الذعر ب�إرهابها
وزعرنتها».
ي�����ض��ي��ف ال���رف���اع���ي:
«وم��ع ممار�سة ه ��ؤالء كل
�أن���واع اخلطف والت�شليح
والت�شبيح على النا�س،
خ��وات��ه��ا على
وف���ر����ض
ّ
النا�س ،ت�أمل النا�س �سحب
هذه الذرائع من االنت�شار،
خ�����ص��و���ص � ًا �أن معظم
املرجعيات ال�سيا�سية يف
املنطقة والبقاع �سحبت
الغطاء عن �أي جمرم ومفنت،
ونطالب ال��ق��وى الأمنية
وال�سلطات الق�ضائية القيام

بواجبها على �أكمل وجه».
ن�س�أل الرفاعي عن م�صري
مئات امل�سلحني الهاربني
م��ن منطقة القلمون يف
�سورية �إىل لبنان والبقاع،
يرد« :ه�ؤالء امل�سلحون ما
زال��وا موجودين يف جرود
عر�سال واملناطق املحيطة
بها ،وعليهم بر�أيي ت�سليم
�أ�سلحتهم للجي�ش اللبناين،
لكننا يف ال��وق��ت عينه

نحذر م��ن انتقالهم لي ًال
عرب الطرقات الوعرة �إىل
مناطق �أخرى ،لأن اجلي�ش
لي�س مبقدوره مراقبة هذا
الت�رسب الذي قد يح�صل».
التكفرييون
ن�س�أل النائب الرفاعي
ع��ن �إمكانية «تكفريي»
�أن ي�سلم ن��ف�����س��ه ،وه��و

المشروع األميركي ما زال قائمًا في
المنطقة ..وبعض األفرقاء اللبنانيين ما
زالوا متمسكين بهذا المشروع ويريدون
تطبيقه على الداخل

وم���اذا ع��ن الأم���ن ال��ذي
يهادن امل�سلحني ،ويطلب
منهم ال��ف��رار وال���ت���واري،
يجيبنا ن��ائ��ب بعلبك –
الهرمل« :مع الأ�سف ال�شديد،
ه��ذا هو لبنان ،الأم��ن فيه
لي�س بالرتا�ضي وح�سب،
بل �ستة و�ستة مكرر ،حتى
يف اجل��رائ��م يطبق منطق
املحا�ص�صة الطائفية ،ومن
يريد �إل��ق��اء القب�ض على
م�سلحي طرابل�س ،عليه �أن
يلقي القب�ض على بع�ض
املناطق ،يف النهاية ما من
م�شكلة يف ذل��ك� ،إن كانت
تنهي البلد من هذه الأزمة
ال��ت��ي ط��ال��ت� .أزم���ة الثقة
بني القوى ال�سيا�سية على
الأر���ض تفر�ض تنازالت من
اجلميع والرابح عندها يكون
لبنان ،ورمب��ا يجب تطمني
البع�ض ب��ه��ذا اخل�صو�ص
حتى ال ي�شعر �أي لبناين �أنه
م�ستهدف ،ونحن بذلك نعطل
على اجلماعات التكفريية
الدخول فيما بيننا عندما
حت�صن اجلبهة الداخلية».

www.athabat.net
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غلطة الكبار كبيرة ..يا فخامتكم
وعن عدم ان�سحاب اجلو التوافقي الذي
�أدى �إىل ت�شكيل حكومة امل�صلحة الوطنية
�إىل جو توافقي بداخلها يقول الرفاعي:
«االنتقال من فرتة القالقل وانعدام الثقة �إىل
مرحلة امل�صلحة الوطنية وفق ما �رصح به
معبدة متام ًا،
الرئي�س متام �سالم لن تكون ّ
�سيما و�أن ق�ضايا كثرية ما زال��ت عالقة
كمو�ضوع ا�سرتاجتية دفاعية حتمي البلد ،يف
ظل انق�سام ر�ؤية اللبنانيني جتاه الأحداث
ال�سورية ،ونحن بر�أينا امل�رشوع الأمريكي ما
زال قائم ًا يف املنطقة ،ومع الأ�سف ،بع�ض
الأفرقاء يف الداخل ما زالوا متم�سكني بهذا
امل�رشوع ويريدون تطبيقه على الداخل،
ولهذا ال�سبب ما زال جمل�س الوزراء يعاين
من �شد احلبال».
�أزمة �سورية طويلة
بر�أي الرفاعي م�سار الت�سوية يف �سورية
مع َّلق و�أزمتها طويلة« :املخطط املو�ضوع
لتق�سيمها م�ستمر ،يريدون تدمري امل�ؤ�س�سات
برمتها وكل ما له عالقة بالدولة والنظام،
ولغاية اليوم �صمود �سورية مب�ؤ�س�ساتها
وجي�شها يعني ا�ستمرار ال�ضغط عليها.
الأمريكي ومن ورائه «الإ�رسائيلي» يريدان
تهدمي �سورية على ر�أ�س �أبنائها ،ويف النهاية
الدماء التي تراق هي دماء �سورية وعربية،
والأموال التي ُت�رصف هي �أموال عربية كذلك،
فلم �سيعدل الغرب من خمططاته»؟
َ
لكن الف�شل مبكان م��ا بتحقيق هذه
امل�آرب� ،ألي�س عليه تداعيات؟ يرد الرفاعي:
«ما الذي يخ�رسونه؟ بيع الأ�سلحة ين�شط
اقت�صادياتهم ،واخلراب الذي يطال املنطقة
�سين�شط االقت�صاد العاملي ،نحن ك�شعوب
عربية ن�أمل انتهاء �أزم��ة �سورية ب�أقرب
وقت ،ولكن احلكام العرب مبعظمهم �أثبتوا
�أنهم عاجزون عن اتخاذ قرار حر واحد ،لأن
عرو�شهم م�ستمدة من الغرب و�أمريكا ولي�س
بلدانهم».
وم���اذا ع��ن ان��ت��ق��ال ع���دوى «اخل��ري��ف
العربي» �إىل منطقة اخلليج وتهديد الذهب
الأ�سود هناك؟ يقول« :منابع النفط تبقى
حتت �سيطرة الغرب ،و�أمريكا �أ�صبح لديها
منابع طاقة �أخ��رى ،م�صالح ال��دول �أ�ص ًال
تبقى م�ؤمنة مع تغيري ملوك �أو عرو�ش،
ومثل ليبيا وا�ضح يف هذا املجال».
ويتمنى النائب الرفاعي من الفريق
بحرية �شعوب املنطقة
ال�سيا�سي الذي ي�ؤمن ُ
االنتقال من �سيا�سة �صد الهجوم ،رغم
�أهمية ال�صمود يف ذلك ،واالنتقال �إىل تنفيذ
�سيا�سات هجومية ،بالتن�سيق بني �سورية
و«ح��زب اهلل» و�إي���ران ورو�سيا ،و«نحن
ب�إمكاننا فعل الكثري يف هذا املجال» ،ينهي
الرافعي حديثه جلريدة «الثبات».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

نعم للحوار وال بديل عنه يف
النهاية ،وال ملقاطعة دع��وة� ،سواء
وجهها رئي�س اجلمهورية �أو �س ِّيد
َّ
�رصح بكركي� ،أو �سواهما من املقامات
املدنية �أو ال�رصوح الدينية ،لكن من
ال�صعب �أن ُتفتح طاولة احلوار بقلوب
وعقول مفتوحة واجل��رح الذي فُتح
عرب �إطاللة رئي�س اجلمهورية من
وعمقته �أك�ثر �إطاللته من
ك�رسوان
َّ
داوى بجل�سة على طاولة
ي
ال
جبيل ُ َ
حوار.
ق��د ت��ك��ون م��ق�����ص��ودة املناطق
ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا الرئي�س للهجوم
على املقاومة ،لي�س لأن ك�رسوان
وجبيل هما �ضد خيار املقاومة
(ال ق� ّدر اهلل) ،بل رمبا لأن للرئي�س
خياراته وطموحاته بعد تقاعده،
و�أف�ضل منطقتني ملنازالت انتخابية
نيابية تنا�سبان الرئي�س هما
ك�رسوان وجبيل ،وهذا ح ّقه ،لكن ال
ك����سروان وجبيل �ستتلقيان �صدى
ق�صف الرئي�س على املقاومة ،وال
الهجومي
املقاومة �أ�صابتها �شظايا
نْ
ُ�ستغر َبني ،لأن ا�ستعمال كلمة دعم
امل َ
اجلي�ش طاملا ا�س ُتهلكت من �أ�شخا�ص
مل يدعموا اجلي�ش ،رغم وجودهم يف
مراكز القرار ،بقدر ما دعمته املقاومة
عندما وق��ف امل��ق��اوم �إىل جانب
اجلندي يف �ساحات مواجهة العدوان،
ويف متاري�س الت�ص ِّدي للإرهاب.
وعتاد،
اجلي�ش بحاجة اىل ُع� َّدة َ
لكنه �أي�����ض � ًا بحاجة �إىل �شحنة
معنويات منعتها عنه امل�ؤمرات حتت
�ستار الغطاء ال�سيا�سي ،وحالت دون
�إقدامه للدفاع عن �ضباط وعنا�رص
ُذبحوا و ُقتلوا ،وحالت دون مداهمته
عربا للقب�ض على الإرهابي الهارب
ال��ذي �أ��َس رَ ع�برا و�صيدا مب�رشوعه
الفتنوي ،وحالت دون دخول عر�سال
وج��روده��ا ،حيث ما زال حتى الآن
يختبئ فيها من �أجرموا بح ّق اجلي�ش
واملدنيني الأبرياء ،وما زالوا ي�ص ِّدرون
ال�سيارات االنتحارية �أو ي�س ِّهلون
م��روره��ا ،وح��ال��ت امل���ؤام��رات على
مدى �سنتني من دخول اجلي�ش �أز َّقة
املجرمني اخلارجني على القانون
يف طرابل�س بداعي عدم وجود غطاء
�سيا�سي!
ال �أحد مينع الرئي�س وباقي الفرقاء
من بحث اال�سرتاتيجية الدفاعية ،ال
بل هي مطلب وطني ،لكن من يرغب
البحث بها من �أركان احلوار عليه �أن
يقرتح بدائل وحلو ًال؛ كما فعل العماد
مي�شال ع��ون يف كل جل�سة ح��وار،
و«�إعالن بعبدا» الذي يريده الرئي�س
ميثاق ًا ُيكتب يف تاريخ عهده ب�أحرف
من ذهب ،ال ُي َط َّبق عرب اعتبار َذ َهب
الكرامة خ�شب ًا ،خ�صو�ص ًا �أن «�إعالن
بعبدا» ج��اء على خلفية حمولة

الباخرة «لطف اهلل» ،فلماذا حتميل
الوِزر لـ«حزب اهلل»؟
كنا نتمنى لفخامة الرئي�س وداع ًا
من كل لبنان ،ال �أن ُيغادر وهو على
«زعل» مع ثلثي لبنان ،وكان يمُ كن
له وملكتبه الإعالمي وم�ست�شاريه �أن
يختاروا الدخول مبو�ضوع املعادلة
بخطاب �أق��ل ح � َّد ًة ،وفخامته ُيدرك

ردود الفعل العفوية على
رفض التمديد ال تُ جيز
التعرُّ ض لمقاومة شعبها
يترامى على امتداد وطن

�أن «الأب��ط��ال اخل�شبيني» عندما
كانوا يف �ساحات النار عامي 2000
و ،2006كان �سواهم ممن ابتلعوا َذ َهب
الوطن وخزائن الدولة �إما متواطئني
مع العدو �أو هاربني يف منتجعات
اخلارج.
وهنا نرغب التذكري ب�أن من قاطع
طاولة ح��وار بعبدا ،وقاطع قبلها
بيومي لقاء بكركي ،هو نف�سه الذي
نْ
ق��ال قبل دخ��ول «ح��زب اهلل» �إىل
تعر�ضت له
الق�صري تعليق ًا على ما َّ

بلدة الق�رص اللبنانية احلدودية مع
�سورية�« ،أين هي هذه بلدة الق�رص؟
�أن��ا م�ش �سامع فيها» ،وا�ستهز�أ
باملقاومة لأنها انتف�ضت للدفاع
عن بلدة لبنانية ،وهنا نت�ساءل
رحب بحكم «الإخوان»،
مع كل من َّ
وكل من قال �إن «الن�رصة» ظاهرة
م�ؤقتة تنتهي بزوال النظام ال�سوري
وانت�صار املعار�ضة :ماذا لو مل ُيدافع
«حزب اهلل» عن الق�رص اللبنانية،
وعن الق�صري التي ي�سكنها لبنانيون؟
بل لنفرت�ض �أن��ه مل ي ُكن يف لبنان
مقاومة و«ح��زب اهلل» ،م��اذا كان
يردع «داع�ش» و�أخواتها عن التكفري
القيم ،طاملا كل كني�سة
والكفر بكل َ
�أو م�سجد �أو �رضيح مباح تدمريها،
وطاملا �أن حرب �إب��ادة قائمة بني
املتطرفة على مغامن
هذه اجلماعات
ِّ
احل��روب العبثية ،وطاملا كل طرف
تكفريي يعترب � ّأي �آخر هو «�آخ��ر»،
ودمه مهدور؟
نحن ل�سنا يف معر�ض الدفاع عن
املقاومة ،لكن الهجوم عليها �أي�ض ًا
خاطئ يف توقيته و�أهدافه واملقا�صد
التي خلفه ،وكل العرو�ش والأ�شخا�ص
�إىل زوال ،ويبقى التاريخ �شاهداً على
�سيج الوطن عند كل عدوان �سواء
من َّ
كان عن�رص جي�ش �أو عن�رص مقاومة،
وردود الفعل العفوية على رف�ض
التعر�ض ملقاومة
التمديد ال تجُ يز
ُّ
�شعبها يرتامى على امتداد وطن،
و�أمام فخامة الرئي�س فر�صة التوا�صل
قبل اخلام�س من �أيار ،لو كان فع ًال
ي�سعى �إىل حوار.

�أمني �أبو را�شد
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عندما ينقلب السحر على الساحر ..أوروبا تح
يب���دو �أن ال���دول الغربي���ة التي قررت
�س���ابق ًا دعم القوات امل�س���لحة املعار�ضة
لنظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،ومدها
باملال وال�سالح ،والتي تراجعت �أخرياً عن
قرارها ه���ذا بالنظر �إىل االجتاه املت�ش���دد
الذي جل����أت �إليه هذه املعار�ض���ة ،تواجه
الي���وم قلق ًا متزاي���داً من �إمكاني���ة ارتداد
فعلتها عليها مع قرار املزيد من املقاتلني
يف �س���ورية ،من حملة اجلن�سيات الغربية،
برتك �سالحهم والعودة من حيث �أتوا بعدما
باتوا ي�شعرون مبرارة الهزمية.
يف هذا ال�س���ياق ،حت���اول بع�ض دول
�أوروب���ا اتخاذ كل االحتياط���ات والتدابري
الالزم���ة ملن���ع ع���ودة ه����ؤالء املقاتلني
املت�شددين �إىل �أرا�ض���يها ،كونهم ي�شكلون
خطراً حقيقي ًا على �أمنها وا�ستقرارها ،لكن
املع�ض���لة ال تنتهي عند من���ع ه�ؤالء من
العودة فح�سب ،بل يف �إزالة الفكر املت�شدد
الذي ب���ات منت�رشاً �أوروبي ًا �ض���من خاليا
نائمة تتحني اللحظة املنا�سبة للتحرك.
تربز هذه املخ���اوف الغربية من خالل
ما ر�شح �أخرياً من بريطاني ًا من تقارير تفيد
ب�أن بع�ض املدار�س ،ومنها مدر�سة ثانوية
بارك فيو يف مدينة برمنيغهام� ،ستخ�ض���ع
�إىل �إجراءات خا�ص���ة ب�س���بب انت�شار �أفكار
املت�شددين فيها ،و�أن هيئة الرقابة خف�ضت
ت�صنيف املدر�س���ة من «ممتاز» �إىل «غري
كاف» ،وهي �أ�ض���عف درجة يف ت�ص���نيف
املدار�س يف بريطانيا ،كذلك� ،أكدت تقارير
اتفاق احلكوم���ة الربيطاني���ة مع �رشكات
ا�س���تخبارية و�أمنية جلم���ع معلومات عن
الرموز الإ�س�ل�امية املت�ش���ددة امل�س���اندة

لـ«اجلهاد» يف �سورية �ض���د قوات الأ�سد،
والت���ي تعد م�ؤثرة يف �أو�س���اط ال�ش���باب
الربيطانيني من �أ�صول عربية ومغربية.
وتتخ���وف بريطانيا ب�ش���دة من عودة
الع��ش�رات م���ن ال�ش���باب الع���رب الذين
يقاتلون يف �سورية ممن يحملون اجلن�سية
الربيطانية �إىل �أرا�ض���يها ،لذلك دخلت يف
ا�سرتاتيجيات ا�س���تباقية تهدف �إىل و�ضع
«بروفاي�ل�ات» �أمنية عن كل الإ�س�ل�اميني
�سواء املقيمني على �أرا�ضيها �أو املوجودين
يف بلدان توافق على �إدخال �شباب للقتال
يف �س���ورية ،ملنعهم من دخ���ول بريطانيا
وتوقيفهم عند املطار.
ورغ���م �ص���عوبات التحق���ق م���ن عدد
الربيطانيني الذين يقاتلون يف �سورية� ،إال
�أن �أجهزة اال�س���تخبارات الربيطانية ت�شري
�إىل �أنه���م بالع��ش�رات ومن �أ�ص���ول عربية
خمتلفة.

قلق �أملاين
من جهتها �أملانيا تعي�ش قلق ًا متزايداً من
عودة الإ�سالميني املت�ش���ددين �إىل �أرا�ضيها،
خ�صو�ص ًا بعد حتذير اال�ستخبارات الأملانية
من خطورة املت�شددين الأملان العائدين من
القتال يف �س���ورية ،معتربة �أنهم ي�ش���كلون
تهديداً �إرهابي ًا مبا��ش�راً للمواطنني ،وقالت
وكال���ة الأمن الداخل���ي الأملانية ،املعروفة
باملكتب الفي���درايل حلماية الد�س���تور� ،إنه
منذ اندالع النزاع ال�س���وري قبل نحو ثالثة
�أعوام� ،س���افر نحو  300من الإ�س�ل�اميني من
�أملانيا �إىل �س���ورية عن طريق تركيا وم�رص،

و�أنه بع�ضهم عاد بالفعل �إىل �أملانيا
ورمبا يعمل على ن�رش فكره املتطرف
وجتنيد املزيد من ال�ش���بان الأملان،
نتيجة لذلك ،تعترب جهات �أمنية �أن

تزايد خطر وقوع �أعمال �إرهابية يف
�أملانيا ممكن ،ال �سيما �أن حترك تيار
اجلهادي�ي�ن من �أملانيا �إىل �س���ورية
ا�ستمر بال هوادة.

من جان���ب �آخر ،ك�ش���فت
درا�سة �إح�صائية �أن نحو ن�صف
«اجلهاديني» الذين �س���افروا
م���ن �أملانيا وحتدي���داً منطقة

| در�س لرتكيا
فيما ب��د�أت ال��دول الغربية تع�ض �أ�صابعها ندم ًا
على التورط يف دعم امل�سلحني يف �سورية �ضد نظام
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وتتخوف من تداعيات خطوة كهذه
وانعكا�سها على �أرا�ضيها ،يبدو �أن تركيا مل تتعلم من
درو���س الغرب ،بل �آث��رت االمعان يف التورط يف الدم
ال�سوري عرب دعم املقاتلني امل�سلحني يف «ك�سب» ومدهم
بال�سالح.
وك��ان��ت امل��خ��اب��رات الرتكية دعمت ب�شكل فعال
بع�ض احلركات امل�سلحة مثل «�أن�صار ال�شام»� ،إن
كان بالإحداثيات �أو بالتن�صت على القوات ال�سورية
النظامية والدفاع الوطني ور�صد حتركاتها �أو عرب
الدعم بال�سالح النوعي وال��ذخ�يرة ،حتى �أن اجلي�ش
الرتكي رد ولأكرث من مرة بق�صف مدفعي على القوات
ال�سورية ،كما �أن قادة الف�صائل امل�شاركة يف القتال
له عالقة وثيقة بالأجهزة الرتكية منذ ما قبل اندالع
احلرب يف �سورية ،وهو على تن�سيق دائم معها ،وهذا
ما يظهر جلي ًا يف عتاد وحتى �ألب�سة الف�صيل املعني،
�إذن الدعم الرتكي للمقاتلني كان جلي ًا يف معركة ك�سب،
منها حادثة �إ�سقاط الطائرة ال�سورية املقاتلة من قبل
الدفاعات الرتكية.
وقد وقع اخليار على معرب ك�سب لرمزيته ورمزية

منطقة الالذقية ،فاملعرب هو الوحيد للنظام ال�سوري مع
تركيا ،والذي ما زال على توا�صل مع الداخل ال�سوري،
كون معرب القام�شلي بات معزو ًال عن املناطق التي ما
زالت حتت �سيطرة النظام ،ومن خالل معرب ك�سب كان
مير املقاتلون الأتراك من الطائفة العلوية الراغبون يف
القتال �إىل جانب اجلي�ش ال�سوري النظامي يف ما يعرف
بـ«املقاومة ال�سورية» ،وهي ترجمة للرغبة امل�ستجدة يف
ا�ستعادة «لواء ا�سكندرون» الذي �سلخه االنتداب الفرن�سي
عن �سورية مطلع القرن املا�ضي.
لكن العملية ال تدر بفائدة ا�سرتاتيجية تذكر للمعار�ضة
امل�سلحة ،فاحلدود الرتكية م�رشعة على م�رصاعيها �أمام
الدعم الع�سكري واللوج�ستي منذ بدايات احلراك ال�سوري،
ويعترب جبل الرتكمان نقطة مرور هذا الدعم الأ�سا�سية
�إىل كل مناطق ريف الالذقية وريف �إدلب ،وبالتايل ف�إن
تركيا ت�ستغل املقاتلني مل�صاحلها ولتحقيق مكا�سب على
الأر�ض �ضد الأ�سد.
علم ًا �أن ال�سيطرة على معرب ك�سب ال تغري يف توازن
القوى القائم يف مناطق ال�ساحل� ،إال �أن �إبقاء ال�سيطرة
على ك�سب وجوارها وعلى تلة الن�رس وبرج � 45سيكون يف
غاية ال�صعوبة �إن مل حتظ القوات املعار�ضة بدعم داخلي
وخارجي ،وهو ما حتاول تركيا �أن توفره �أم ًال منها يف
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حت مقصلة اإلرهاب

«الراي���ن  -ماي���ن» �إىل
�س���ورية ،هم من �أ�ص���حاب
ال�س���وابق ،و�أو�ض���حت
الدرا�سة التي �أجرتها وزارة

الداخلية يف والية هي�س���ن
الأملاني���ة �أن جرائم ه�ؤالء
الأ�ش���خا�ص تنوع���ت بني
ال�رسقة وتعاطي املخدرات
والت���ورط يف �أعمال عنف
وحتر�ش جن�س���ي ،وركزت
الدرا�سة على حتليل �أ�سباب
تبني ه�ؤالء للفكر املتطرف
و�سفرهم ل�سورية كالبحث
ع���ن الهوية وع���دم وجود
م�ستقبل وا�ضح ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أث�ي�ر بع����ض امل���واد
الإعالمية املن�ش���ورة على
�ش���بكة الإنرتن���ت ،وقدرت
الدرا�س���ة متو�سط �أعمارهم
بـ 23عاماً ،كما تخوفت من
احتمال عودتهم �إىل �أملانيا
لتكري����س فكرهم املتطرف
والقيام ب�أعم���ال �إرهابية
بذريعة تكفري الآخرين.

توجيه �رضبة للأ�سد من دون �أن تدري �أنها تذكي
ن��ار احل��رب بيدها ،و�أن للأمر تداعياته ال�سلبية
اخلطرية عليها.
يذكر �أن��ه كان لرتكيا اليد يف ال�سماح للمزيد
من ال�شبان الأوروبيني املتطرفني بالتوجه للجهاد
يف �سورية� ،إذ �إن بع�ض مقاتلي «القاعدة» الذين
كانوا يذهبون �إىل احلرب يف �سورية لديهم قواعد
يف تركيا املجاورة وميكنهم الو�صول ب�سهولة �إىل
�أوروب��ا عن طريق تركيا الدولة الع�ضو يف حلف
�شمال الأطل�سي ،وهو ما ي�ضع �أنقرة يف م�شكلة مع
املجتمع الأوروبي ،وي�ضع املزيد من العراقيل �أمام
حلم ان�ضمامها �إىل االحتاد الأوربي.
وت�شري التقارير �إىل �أن الكثري م��ن مقاتلي
«القاعدة» من �شتى �أنحاء العامل كانوا يدخلون
�سورية �أ�سبوعي ًا عرب تركيا «لكنهم ال يبقون هناك»،
�إذ لديهم ثالث قواعد لتنظيم «القاعدة» داخل تركيا،
وهو ما �سيجر الويالت على تركيا يف امل�ستقبل
القريب.
ورغ��م �أن رئي�س ال���وزراء ال�ترك��ي رج��ب طيب
�أردوغان نفى مراراً �أن تكون تركيا توفر مالذاً �أو
دعم ًا جلماعات مرتبطة بالقاعدة يف �سوريا� ،إال �أن

عودة قريبة
يف املقابل ،تتحدث تقارير
غربية عن مغ���ادرة املئات من
املقاتل�ي�ن الأجان���ب �ص���فوف
املقاتلني يف �س���ورية ب�س���بب
�إحباطهم املتزايد من اخلالفات
التي تق�س���م املعار�ض���ة على
الأر����ض واالقتتال يف ما بينها،
ف�ض�ل�اً عن الهزائ���م املتتالية
على ي���د ق���وات الأ�س���د ،وهو
اجتاه يوح���ي برتاجع احلما�س
ب�ي�ن امل�س���لحني الإ�س�ل�اميني
املت�شددين ويرفع من م�ستويات
القلق بني امل�س�ؤولني الأمنيني
الغربي�ي�ن من احتم���ال توجه
ه����ؤالء املقاتل�ي�ن �إىل �أماك���ن
�أخرى.
ويقول ثوار ون�ش����طاء �إن
تدفق املقاتلني الأجانب �إىل

الواقع يقول غري ذلك ،كما �سبق �أن ظهرت تقارير
غربية مزودة بخرائط تو�ضح قوة ومكان القواعد
التي ي�ستخدمها مقاتلو «القاعدة» واملوجودة على
ما يبدو يف �أقاليم كرمان وعثمانية و�أورفة.
وقد حاولت تركيا حت�سني �صورتها �أمام الغرب
عرب بع�ض عمليات الدهم املزعومة ،حيث روجت
و�سائل الإع�لام الرتكية لعمليات دهم قامت بها
�رشطة مكافحة الإره���اب الرتكية ملكتب وكالة
معونة على احلدود مع �سورية يف �إطار ما و�صفته
و�سائل الإعالم بعملية يف �ست مدن �ضد �أفراد ي�شتبه
يف �صلتهم بتنظيم «القاعدة».
وحافظت تركيا علن ًا على �سيا�سة الباب املفتوح
يف تعاملها مع ال�رصاع ال�سوري بال�سماح بدخول
امل�ساعدات غري الع�سكرية كما تدعي �إىل املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرة مقاتلي املعار�ضة وا�ستقبال
الالجئني وال�سماح لـ«اجلي�ش ال�سوري احلر» بتنظيم
�صفوفه على �أرا�ضيها ،لكن زيادة نفوذ جماعات
مرتبطة بـ«القاعدة» مثل «جبهة الن�رصة» و«الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام» يف مناطق ب�شمال
�سورية قرب احلدود الرتكية عرّ�ض �أنقرة التهامات
بدعم الإ�سالميني املت�شددين.
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| قنبلة موقوتة
يرى خرباء دوليون �أن امل�س�ؤولني الأوروبيني
على حق يف قلقهم من الآثار الطويلة الأمد ،التي
ميثلها اجلهاديون الذين حاربوا يف �سورية على
�أمن بالدهم ،وي�شريون �إىل �أن االحتاد الأوروبي
يقدر عدد اجلهاديني الأوروبيني يف �سوريا بنحو
�ألفني ،فيما تقول تقديرات �أخرى �إن عددهم خم�سة
�آالف ،ومعظهم من ال�شباب امل�سلم الذين وقعوا
«يف م�صيدة النا�شطني امل�س�ؤولني عن التجنيد،
وك��ان��وا �ضحية ل��ر�ؤي��ة رومانتيكية يف حرب
ينظرون �إليها كحرب مقد�سة».
وي�ضيف اخلرباء �أن وقف تدفق ه�ؤالء ال�شباب،
ومنعهم م��ن ال�سفر �إىل ه��ن��اك ،والتعامل مع
م�شاكلهم حني عودتهم لي�س بالأمر ال�سهل ،الفتني
�إىل بريطانيا التي عانت حت��دي��داً من هجمات
�إرهابية نفذها نا�شطون �إ�سالميون مرتبطون
ب��ـ«ال��ق��اع��دة» ع��ام  ،2005وتعترب كتحذير من
خماطر تعر�ض ال�شباب للت�شدد لأنهم �سيلج�أون
�إىل تكري�س �أفكارهم على �أر�ض الواقع عرب �أعمال
ارهابية ت�ستهدف الآخر املختلف.
يف هذا الإطار� ،سادت م�شاعر من ال�صدمة بني
الربيطانيني عندما �شاهدوا �رشيط فيديو و�ضع
على «يوتيوب» ال�شهر املا�ضي ،يظهر انتحاريون
بريطانيون يف �سورية ،ما دعا وزي��رة الداخلية
الربيطانية تريزا مي �إىل القول �إن ال�شبان الذين
يقاتلون يف �صفوف اجلماعات اجلهادية ،يجب
�أن ت�سحب منهم اجلن�سية ،فيما دعا وزير �ش�ؤون
الهجرة والأم��ن جيم�س بروكين�شاير �إىل تقدمي

اخلارج ال يزال قليالً ،لكن رمبا يو�ض����ح هذا
زوال وهْ م يبدو �أن كثريين بد�أوا ي�ش����عرون به
ب�سبب ق�ضائهم وقت ًا يف قتال بع�ضهم بع�ض ًا
وبد�أ ه�ؤالء املقاتلون يت�س����اءلون« :ما هذه
الق�ضية التي �س�����أموت من �أجلها»؟ م�ؤثرين
الع����ودة �إىل البلدان التي قدم����وا منها ،لكن
ب�إمكان ه�ؤالء الذين متر�س����وا على القتال يف
�س����ورية التوجه لـ«اجلهاد» يف دول �أخرى،
حيث تعم����ل جمموعات �إ�س��ل�امية متطرفة،
�أو رمبا ميكنهم ا�س����تخدام مهاراتهم يف �شن
هجمات داخل بالدهم.
يف �سياق مت�صل� ،شنت ال�رشطة البلجيكية
�أخ��ي�راً حمل����ة ده����م واعتقال لإ�س��ل�اميني
مت�ش����ددين ي�ش����تبه يف عالقته����م بالإرهاب
والتخطي����ط لأعمال �إرهابية بعد عودتهم من
القتال يف �سورية.
وهكذا انقلب ال�س����حر على ال�ساحر ،علم ًا
�أن هذه الق�ض����ية قد تفتح الباب وا�سع ًا على
العديد من الق�ضايا اخلالفية داخل املجتمع
الأوروبي الذي يتهمه البع�ض يف الف�ش����ل يف
احت����واء املهاجرين ،الذين �أ�ص����بحوا املادة
الأ�سا�س����ية ال�س����تقطابهم من قبل املتطرفني
للقت����ال واندماجه����م داخ����ل املجتمع����ات
الأوروبي����ة ،ليتحول����وا �إىل قنبل����ة موقوتة
قد تغري الن�س����يج االجتماع����ي الأوروبي �إىل
�رصاع����ات ال تنته����ي ،بع����د �أن يقوموا بنقل
جتاربه����م اجلهادية و�أفكاره����م املتطرفة من
�س����ورية �إىل الداخ����ل ،وهذا م����ا عملت عليه

�أي مواطن متورط ب�أعمال لها عالقة بالإرهاب،
وو�صف باملقام نف�سه وزير العدل مانويل فالز
عودة املقاتلني يف �سورية بـ«القنبلة املوقوتة».
وهناك الع�رشات من ال�شبان الأوروبيني من
ال�سويد ،الرنويج� ،أملانيا ،هولندا ،وغريها يقاتلون
يف �سورية ،وبع�ضهم رمب��ا اجن��ر �إىل هناك من
خالل الدعوة على الإنرتنت� ،أو من خالل و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وعرب خطب بع�ض الأئمة
املت�شددين« ،ويظل ال�شعور بالهزلة والتهمي�ش هو
الدافع الأ�سا�سي لل�سفر �إىل هناك».
وحت���دث اخل�ب�راء ع��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها
الأوروبيون للت�صدي لهذه امل�شكلة ،ففي كانون
الثاين اجتمع  180خبرياً يف هيغ يف م�ؤمتر املدن
حول املقاتلني الأجانب يف �سورية ،وناق�ش رئي�س
ال���وزراء الربيطاين ديفيد ك��ام�يرون ،والرئي�س
الفرن�سي فران�سوا هوالند طرق التعاون يف مواجهة
امل�شكلة ،وح�سب املعلومات ف ��إن امل�ؤ�س�سات
الأمنية واال�ستخباراتية لن تكون وحدها قادرة
على مواجهة امل�شكلة ،ووفق حتذير �شبكة التوعية
من الت�شدد ،وهي مظلة تابعة لالحتاد الأوروبي،
ف�أي حل يحتاج �إىل ا�سرتاتيجية وا�سعة يقت�ضي
التحاور مع العائالت واملجتمعات.
ويختم اخل�براء بالقول� :إن «الثقة �رضورية
لأي جهد يحاول الو�صول �إىل ال�شبان ،ويجب
لا ع��ن العنف ،وكما يعرف
�أن يقدم لهم ب��دي� ً
الأوروبيون ،فقد ترك النزاع يف �سورية ورعبه
�أثراً يف جيل كامل».

التنظيم����ات اجلهادي����ة مث����ل «القاع����دة»،
«جبه����ة الن�رصة»« ،داع�����ش» الأكرث تطرف ًا
بعد �أن ف�ش����لت يف الو�ص����ول بجهادييها يف
ال�سابق �إىل �أوروبا.
من جانب �آخر ،ي�ش��ي�ر املحلل����ون �إىل �أن
الت�س����اهل احلكومي يف ال�سيطرة على تدفق
اجلهاديني من دولهم� ،إ�ضافة �إىل غ�ض النظر
عن وجود منظمات وجتمعات دينية متطرفة
جمعت الأموال والتربعات ل�صالح املتطرفني
الإ�س��ل�اميني واحل�ض على م�ش����اركة اجلهاد
معهم يف �س����ورية ،رغم وجود عدة م�ؤ�رشات
�أولية ومعلومات ا�س����تخبارية دقيقة عن هذا
الأمر� ،ش����جع يف حتولها �إىل ظاهرة تتنامى
بوترية �أ�رسع.
ما يخ�شاه قادة �أورربا ،اليوم ،هو اخلوف
من خروج الو�ض����ع ع����ن ال�س����يطرة وتنفيذ
عمليات �إرهابية يف وقت قريب داخل مناطق
و�أهداف حيوية يف �أوروبا قبل �أن تتمكن من
احتواء الأمر �أو و�ض����ع حلول حقيقية لإيقاف
اجل����ذب املتوا�ص����ل واال�س����تقطاب اجلهادي
ملواطنيها م����ن قبل التنظيم����ات الإرهابية،
مما يلقي على عاتقه����ا املزيد من الهواج�س
الأمنية ومراجعة �ش����املة ملنظومتها الأمنية
وقواع����د ال�س��ل�امة من �أجل جتنب الفا�ص����ل
الزمني ال����ذي يقرب �أوروبا م����ن الوقوع يف
م�صيدة الإرهاب.

�إعداد هناء عليان
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عـربـي

األرض ..فعل إيمان ومقاومة
«اال�ستيط��ان نف�س��ه هو ال��ذي يق��رر �إذا كان علينا �أن
نداف��ع عن اجللي��ل �أم ال» ،ق��و ٌل لأ�ش��د ال�صهاين��ة تطرفاً؛
الإرهابي «بن غوريون» ،الذي بنى على هذا القول و�أ�س�س
لكل ال�سيا�س��ات اال�ستيطانية التي �أق��دم عليها ال�صهاينة
بكل حكوماتهم املتعاقبة.
لق��د كث��ف ال�صهاين��ة م�صادرته��م للأرا�ض��ي
الفل�سطيني��ة ،حيث مثلت الذروة له��ذه امل�صادرات ما
�أقدم��ت عليه حكوم��ة الكي��ان ال�صهي��وين يف التا�سع
والع�رشي��ن م��ن �آذار الع��ام  1976من و�ض��ع اليد على
� 21أل��ف دومن يف مناط��ق اجللي��ل الفل�سطين��ي يف
�سخن�ين وعراب��ه ودير حنا وع��رب ال�سواعد التي هبت
جماهريه��ا ومعه��ا اجلماه�ير الفل�سطيني��ة يف اليوم
التايل لهذا القرار لتعم التظاهرات واملواجهات عموم
مناط��ق فل�سطني التاريخية الع��ام  1948يف انتفا�ضة
�شعبي��ة عارمة ،ف�سق��ط ال�شهداء ال�ست��ة واعتقل وجرح
املئات م��ن �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،هذه الهبة والتي
�سمي��ت بـ«ي��وم الأر���ض» �أ�س�س��ت ملرحل��ة جديدة من
الن�ض��ال الوطني لل�شع��ب الفل�سطيني يف مناطق العام
 ،1948والت��ي و�ضع��ت الكي��ان وقادت��ه �أم��ام حقيقة
واح��دة ال ثاني��ة له��ا� ،أن ال�شع��ب الفل�سطين��ي ال��ذي
انغر���س يف �أر�ض��ه كم��ا �أ�شج��ار ال�سندي��ان والزيتون
وبي��ارات الليمون وال�ضارب يف الأر���ض عميق ًا دونه
اال�ستحال��ة يف اقتالع��ه ،و�أر�س��ت ه��ذه الهب��ة ثقاف��ة
التج��ذر بالأر�ض والتم�سك به��ا مهما كان ،وعلى ذلك
ُبني��ت معادل��ة جدي��دة قوامه��ا �أن اندح��ار امل�رشوع
ال�صهي��وين واندث��اره عل��ى �أر���ض فل�سط�ين حقيق��ة
�ساطع��ة مهما حاول ال�صهاين��ة �إبعاد هذا الك�أ�س املر
عنهم ،فم�رشوعهم و�إن ظاهره النجاح لكن يف حقيقته
يتهاوى ،فالوجود الفل�سطيني يف اجلليل واملثلث �أحد
�أهم عوامل زوال هذا امل�رشوع ،لأن بقاء الفل�سطينيني
متم�سكني ب�أر�ضهم هي حلظة التحدي اليومي ،وحلظة
الت�ص��ادم اليومي مع ه��ذا امل��شروع اللقيط والهجني
ال��ذي لن يكت��ب له النجاح مهما فر�ض��وا من ت�سويات
ووقعوا م��ن اتفاقيات يعتقدون واهمني �أن من �ش�أنها
�أن تكر�سه��م دولة بدي ًال لدول��ة فل�سطينية وعا�صمتها
القد���س ،ومهم��ا مار�س��وا من �إج��رام ط��اول ويطاول
الب��شر واحلج��ر وال�شج��ر واملقد�س��ات وكل �شيء فوق
الأر�ض الفل�سطينية.
والي��وم وبعد مرور ثمانية وثالث�ين عام ًا على يوم
الأر���ض ،يبقى ال�س���ؤال املركزي املط��روح :هل مازال
الفل�سطيني على ذات الإ�رصار يف التم�سك ب�أر�ضه؟ رغم
اتفاق��ات �أو�سل��و ،التي مت التن��ازل مبوجبها عن % 78
من �أر���ض فل�سطني التاريخي��ة ،ومع ا�ستم��رار انخراط
ال�سلط��ة ومفاو�ضيه��ا الي��وم يف مفاو�ض��ات عبثية لن
جتل��ب �س��وى املزيد من تبدي��د وهدر للحق��وق الوطنية
والتاريخي��ة لل�شع��ب الفل�سطين��ي ،لنق��ول ويف ج��واب
قاطع جازم وح��ازم �أن ال�شعوب قد ت�ستكني يف مرحلة
م��ن املراحل� ،إ ّال �أنها ال ميكن �أن تتنازل �أو تفرط مهما
ط��ال الزم��ن ،فلم يكت��ب التاريخ �أن �شعب ًا ق��د فرط ،بل
كتب �أن قيادات قد فرطت وتنازلت ،و�شاهدي �أن �شعبنا
ال��ذي مت�س��ك ب�أر�ضه ومل يربحها الع��ام  ،1948هو ذاته
ه��ب يف يوم الأر�ض ع��ام � ،1976أي بع��د ثمانية
ال��ذي ّ
وع�رشي��ن عام ًا عل��ى النكب��ة ،وذات ال�شع��ب الذي فجر
انتفا�ض��ة الأق�صى الع��ام  2000بوجه املحتل الغا�صب،
�أي بع��د مرور �سبع��ة �أعوام على اتفاق��ات �أو�سلو املذلة
واملهين��ة ،واليوم ال�شعب ال��ذي يتحفز من �أجل الذهاب
نحو انتفا�ضة �شعبية ثالثة قد تتجاوز من خاللها �أغلب
الف�صائل �إن لن نقل جميعها.
�إن ال�شع��ب الفل�سطين��ي الذي متر�س الن�ض��ال والكفاح
واجلهاد ،فالأر�ض بالن�سبة �إليه فعل �إميان وعقيدة ،وفعل
�إرادة ومقاومة.

رامز م�صطفى
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أردوغان ..وغاز غزة
و�س���ط االرتكاب���ات الكب�ي�رة
واملتعددة التي تق���وم بها حكومة
�أردوغ���ان الرتكي���ة ،م���ر ت�رصي���ح
وزي���ر اخلارجي���ة داود �أوغلو ،حول
العالقات ب�ي�ن تركيا وب�ي�ن كيان
االحتالل ال�صهيوين ،دون �أن يثري ما
يتنا�سب معه من االنتباه والتعليق.
حتدث �أوغل���و ع���ن �أن «الهوة
ق���د تقل�ص���ت كث�ي�راً ب�ي�ن تركيا،
و�إ�رسائيل» ،م�شرياً �إىل تخطي الكثري
من العقبات بني اجلانبني ،ومع �أنه
ي�صعب كثرياً ت�ص���ور حجم «الهوة
يف العالق���ة بني اجلانبني» الرتكي
وال�صهيوين ،فمن ال�رضوري التوقف
عند دالالت ت�رصيح �أوغلو ،م�ضمون ًا
وتوقيت��� ًا ،ومعرفة الأ�س���باب التي
�أ�سهمت يف تقلي�ص «الهوة» امل�شار
�إليها.
من املع���روف �أن عالقات وثيقة
وممي���زة جداً ،قد ربط���ت بني تركيا
وبني كيان االحتالل ال�صهيوين منذ
قيام الكيان ال�ص���هيوين على �أر�ض
فل�س���طني ،وكانت تركي���ا من �أوائل
الدول التي �أعلنت االعرتاف بالدولة
الغا�صبة ،وجت�س���دت تلك العالقات
باتفاق���ات �سيا�س���ية واقت�ص���ادية
وع�س���كرية ،ويف املجال الع�سكري
ُ�س���جلت �أ�ش���كال متعددة ومتنوعة
من التعاون والتن�سيق ،مبا يف ذلك
التدريبات واملناورات امل�شرتكة.

حكاية «مرمرة»..
ووهم البطل
مل يت�أث���ر التع���اون الع�س���كري
بو�ص���ول جن���م الدين �أرب���كان �إىل
رئا�س���ة الوزراء يف تركي���ا ،وعملي ًا
مل ميه���ل الرجل طوي ًال لتبني وجهة
نواي���اه النهائي���ة ،ورغ���م الن�ب�رة
اخلطابي���ة الت���ي تبناه���ا �أقطاب
يف ح���زب «العدال���ة والتنمي���ة»،
ح���ول التوجه���ات اجلدي���دة ،فقد
�ش���هد التعاون الع�س���كري مع كيان
االحت�ل�ال ال�ص���هيوين من���واً كبرياً،
وازدهرت العالقات االقت�صادية بني
اجلانب�ي�ن ،قيل دوم��� ًا �إن «العدالة
والتنمي���ة» ال ي�س���تطيع مواجه���ة
تيارات م�ؤثرة تريد ا�ستمرار العالقة
القوية ب�ي�ن تركيا وكيان االحتالل،
وظلت العالقة قوية جداً و�أ�سا�سية،
رغم ما بدا من حتوالت يف ال�سيا�سة
الرتكية ،جت�س���دت يف انفتاح على
عدة دول عربية.
ث���م ج���اءت حادث���ة �س���فينة
«مرم���رة» ليحدث تغي�ي�ر ظاهري
كبري يف امل�ش���هد ،وملخ�ص احلكاية
�أن �سفينة تركية ،حتركت نحو قطاع
غزة يف �س���ياق التحركات الدولية،

طمع تركي بغاز غزة الواعد حتت �شعار «فك احل�صار عن القطاع»

ذات الطابع املدين ،والهادفة لك�رس
احل�ص���ار الذي يتعر�ض له القطاع،
ويف املي���اه الدولية ،قب���ل اقرتاب
ال�سفينة من ال�شواطئ الفل�سطينية،
تعر�ض���ت لهجوم �ض���ار م���ن قوات
االحت�ل�ال ،وا�ست�ش���هد ع���دد م���ن
املتطوع�ي�ن الذين كانوا على متنها
من جن�س���يات خمتلفة ،ومن بينهم
ت�سعة متطوعني �أتراك.
علت الأ�صوات الرتكية املطالبة
بالث�أر من املعتدي���ن ،ثم املطالبة
باالعتذار والتعوي�ض ،ويف خ�ض���م
�إط�ل�اق التهديدات من قبل «العدالة
والتنمية» وحتديداً �أردوغان ،بد�أت
�صناعة �ص���ورة البطل الذي �سيث�أر
من ال�ص���هاينة ،ويرفع احل�صار عن
غزة.
مع الوق���ت كان ال�ص���وت يعلو
�إعالمي��� ًا ،وينخف����ض يف الأداء
الدبلوما�سي الفعلي ،طلبت الواليات
املتحدة من حليفيها طي �ص���فحة
اخل�ل�اف الطارئ ،وهك���ذا كان ،فقد
عادت الأ�صوات ال�صاخبة لتنخف�ض
ب�ش���كل تدريجي ،ثم جاءت الأحداث
الزلزالي���ة يف الوط���ن العربي ،وما
�س���مي بـ«الربيع» لتعيد مو�ضوع
العالق���ات الرتكي���ة م���ع كي���ان

االحتالل �إىل م�ؤخ���رة االهتمامات،
حتى مع ظه���ور تطابق يف املواقف
الرتكية – ال�ص���هيونية من العدوان
على �س���ورية ،و�ص���و ًال �إىل ما جرى
الإعالن عنه م�ؤخراً �س���واء من خالل
ت�رصيح���ات �أوغل���و� ،أو احلديث عن
زي���ارة قريبة يقوم بها �أردوغان �إىل
كيان االحتالل.

حقائق «مرمرة»
جنح���ت الدعاي���ة املركزة يف
الرب���ط ب�ي�ن «حادث���ة مرمرة»،
و�س���قوط �ش���هداء عل���ى متنه���ا
وبني �ص���ورة البطل الت���ي �أرادها
�أردوغان لنف�س���ه ،ما غيبته و�سائل
الإعالم عم���داً �أن حكومة «العدالة
والتنمية» ،كان���ت قد منعت كافة
منت�سبي احلزب ،و�أع�ضاء الربملان
الرتك���ي ع���ن احل���زب �أي�ض��� ًا ،من
ال�صعود �إىل ال�سفينة ،رغم �أن عدداً
من ه�ؤالء كانوا قد �أدرجوا �أ�سماءهم
�ض���من املتطوعني الذي���ن يريدون
التوجه �إىل قطاع غزة.
وبعد �أ�ش���هر م���ن الواقعة التي
جت�سد فيها �إجرام ال�صهاينة املعهود
على نحو وا�ض���ح ،حترك نا�شطون

من �أجل ت�س���يري �سفينة �أخرى لك�رس
احل�صار ،باال�ستفادة من الزخم الذي
خلفته جرمية ال�صهاينة بالتعر�ض
ل�س���فينة مدنية يف املياه الدولية،
والإدانة الوا�س���عة جلرائم االحتالل،
من قوى دولية ر�سمية ومدنية.
ظن النا�شطون �أن تركيا وحكومة
«العدالة والتنمية» حتديداً� ،ستبدي
حما�س���ة كب�ي�رة لتحرك ال�س���فينة
اجلدي���دة ،وح�س���بوا �أن اجلعجعة
الرتكي���ة قد تعطي طحين��� ًا ،وتبدي
حتدي��� ًا لالحت�ل�ال الذي �س���بق له
واعرت����ض �س���فينة تركي���ة وقت���ل
مواطنني �أتراك ًا.
لكن ه����ؤالء فوجئوا مبنعهم من
ا�س���تخدام �أي مين���اء تركي لر�س���و
�س���فينتهم� ،أو االنط�ل�اق به���ا نحو
قطاع غزة ،ويذكر م���ن تابعوا تلك
التحركات ،كيف توجه النا�ش���طون
نحو املوانئ اليونانية ،ومنعوا من
التحرك �أي�ض ًا ،و�أم�ضوا بع�ض الوقت
على اجل���زر هناك ،قب���ل �أن تطوى
احلكاية كله���ا ،ودون �أن ينب�س �أحد
ببنت �ش���فة ،ح���ول املوقف الرتكي
املتناق�ض م���ع اخلطابات العنرتية
عن «معاقبة �إ�رسائي���ل» وتلقينها
در�س ًا ..الخ.

www.athabat.net
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المخيمات الفلسطينية تحيي الذكرى الـ 38ليوم األرض

االتفاق :غاز غزة
تدحرجت املطالب الرتكية من
الث�أر �إىل االعتذار ومنح تعوي�ضات
لعائالت ال�ضحايا ،رف�ضت حكومة
نتنياهو تقدمي اعتذار ،بل وتعر�ض
ال�سفري الرتكي لدى كيان االحتالل
للتوبي���خ والإهان���ة ،ويف الأثناء
مل يحدث توق���ف فعلي للعالقات
مب�ستوياتها و�أ�شكالها املختلفة.
ظل���ت الو�س���اطة الأمريكي���ة
فاعل���ة لطي �ص���فحة اخلالف بني
احلليفني نهائي��� ًا ،وبرزت نقطتان
تعيقان الو�صول �إىل اتفاق نهائي:
التعوي�ض���ات ،ورفع احل�ص���ار عن
قطاع غ���زة ،فقد �أظهرت و�س���ائل
الإع�ل�ام الرتكي���ة وت�رصيح���ات
امل�س����ؤولني الأت���راك عل���ى نحو
مفاجئ م�س����ألة رفع احل�صار عن
قط���اع غ���زة �رشط ًا الزم��� ًا لإمتام
ال�صفقة.
خُ ِّيل لكثريين �أن املطلب الرتكي
برفع احل�صار يتعلق ب�آلية تقليدية
ت�شمل فتح املعابر و�إدخال املواد
الغذائي���ة ،وم�س���تلزمات البن���اء
وغريها م���ن املواد الت���ي يواجه
القطاع نق�ص ًا حاداً فيها ،واحت�سبه

�آخرون يف خانة امل�س���عى الرتكي
امل�ستمر لت�سجيل مكا�سب �إعالمية،
وتعزيز �ص���ورة �أردوغ���ان املهتزة
على وقع ف�ض���ائح الف�س���اد ،لكن
م���ا تناهى �إىل م�س���امع �أو�س���اط
فل�سطينية ،على �صلة مبقربني من
«العدالة والتنمي���ة» ،يدور حول
�صيغة جديدة ،ون�ص مركب.
الن����ص يف النقط���ة املتعلقة
برفع احل�ص���ار ع���ن القطاع يقول
بـ«�ضمان و�صول تركيا �إىل �شواطئ
قطاع غ���زة» ،له���ذا الن�ص معنى
�أ�سا�سي وا�ضح وحمدد ،رمبا حتمل
�سفن تركية بع�ض املواد املطلوبة
للقطاع ،لكن الهدف الرئي�س يبقى
هو :غاز غزة.
�أمام �شواطئ القطاع ،مثلما هو
احلال يف ال�ش���اطئ ال�شامي كله،
حقل غاز واعد ،وبالطبع ف�إن كيان
االحت�ل�ال الذي بد�أ يف ا�س���تخراج
الغاز من ال�ش���واطئ الفل�سطينية،
يحظر على الفل�سطينيني ا�ستثمار
ما تبقّى له���م ،ويف املنفذ الوحيد
الباقي من ال�شاطئ الفل�سطيني يف
غزة.
يتطل���ع الأتراك �إىل ال�س���يطرة
على هذا احلق���ل ،ويحققون بذلك
هدف�ي�ن يف �آن واحد :هدف دعائي
يتعلق ب�إنهاء احل�ص���ار املفرو�ض
عل���ى القط���اع ،وهدف �أ�سا�س���ي
با�ستثمار حقل الغاز الفل�سطيني،
وامل�ش���اركة من خالله يف ح�ص���ة
من ال�ث�روة الغازي���ة الواعدة يف
املتو�سط.
م�ض���ت �أ�س���ابيع على تداول
ه���ذه املعطي���ات يف الأو�س���اط
الفل�سطينية التي تقول� :إن الن�ص
امل�ش���ار �إليه كان طلب��� ًا تركي ًا،
و�إن حكوم���ة االحت�ل�ال مل تعط
�إجابة نهائي���ة باملوافقة عليه،
لك���ن التط���ورات الأخ�ي�رة وفق
امل�ص���ادر ذاتها قد ت�شي بحدوث
اتف���اق فعلي يتي���ح لرتكيا غاز
غزة ،فارتفاع من�س���وب التورط
الرتك���ي املبا��ش�ر يف الع���دوان
على �س���ورية ،هو م�ؤ��ش�ر هام،
وكان الفت ًا لالنتباه �أي�ض ًا تزامن
ت�رصيحات �أوغل���و ،عن تقلي�ص
اله���وة م���ع كي���ان االحت�ل�ال،
واحلديث ع���ن زيارة قريبة يقوم
بها �أردوغان للكيان ال�صهيوين،
مع الت���ورط املبا�رش يف الهجوم
على ك�سب �ش���مال �سورية ،فمن
خ�ل�ال اخلطوت�ي�ن املتزامنتني
ت�ؤكد �أنقرة عل���ى حقيقة دورها
ومتو�ضعها.

نافذ �أبو ح�سنة

إجماع على التمسك باألرض
ورفض «اتفاق اإلطار» وطروحات كيري
ملنا�سبة الذكرى الثامنة والثالثني
لي���وم الأر�ض الفل�س���طيني ،نظم عدد
من الهيئات وامل�ؤ�س�س���ات والف�صائل
الفل�س���طينية �سل�س���لة من التحركات
والن�ش���اطات والن���دوات ال�سيا�س���ية
احلا�شدة ،مب�شاركة ح�شود جماهريية
كبرية من �أهايل املخيمات والتجمعات
الفل�سطينية يف لبنان.
وتخل���ل الن�ش���اطات ع���دد م���ن
املواق���ف التي اعتربت ي���وم الأر�ض
منا�س���بة للت�أكي���د املتج���دد على
موا�صلة الن�ضال من �أجل الدفاع عن
الأر�ض ومنع م�ص���ادرتها وتهويدها
على يد �سلطات االحتالل ال�صهيوين،
الت���ي مت���ادت يف �إق���رار اخلط���ط
اال�ستيطانية �ض���اربة عر�ض احلائط
باملبادرات العربية والدولية ،وكذلك
الت�أكيد على ا�س���تمرار الن�ضال حتى
تتحول العودة م���ن حلم �إىل حقيقة
مهم���ا كان���ت م�ش���اريع التوط�ي�ن
والتهج�ي�ر امل�ش���بوهة ،كم���ا �أكدت
املواقف رف�ض املفاو�ض���ات احلالية
واتف���اق الإطار املط���روح ملخاطره
على الق�ض���ية الفل�سطينية ،واعتربت
�أن ال حل وال ت�س���وية �إال ب�ضمان حق
الالجئني الفل�س���طينيني يف العودة
�إىل دياره���م وممتلكاتهم وفق ًا للقرار
ال���دويل رق���م  ،194واعتب���ار �أن �أي
م�س���ا�س بحق العودة هو م�س���ا�س
مب�صري وحقوق �أكرث من �ستة ماليني
الج���ئ يعانون م���ن تراجع حاد يف
الأو�ضاع االقت�صادية �أو�صل معظمهم
�إىل م�س���تويات مرتفع���ة م���ن الفقر
ب�س���بب تراجع خدمات الأونروا ،كما
يعترب م�سا�س بالأمن واال�ستقرار يف
املنطقة.
ويحيي الفل�سطينيون يف الثالثني
من �آذار كل عام ذكرى يوم الأر�ض الذي
تعود �أحداث���ه �إىل العام  ،1976حني

�صادرت �سلطات االحتالل ال�صهيوين
ع�رشات �آالف الدومنات من الأرا�ض���ي
الفل�س���طينية ،خ�صو�ص��� ًا يف ق���رى
عرابة
منطقة اجلليل الأو�س���ط منها ّ
و�سخنني ودير حنا وعرب ال�سواعد..
وغريه���ا ،حيث متت م�ص���ادرة �أكرث
من � 21ألف دومن ،ف�أعلن فل�س���طينيو
الداخ���ل الإ��ض�راب الع���ام ،وردت
�س���لطات االحتالل ال�ص���هيوين بغزو
عدد من القرى الف�سطينية بالدبابات،
ما �أدى �إىل ا�ست�ش���هاد وجرح املئات
من املدنيني الفل�سطينيني العزّل.
و�أ�ص���درت ع���دد م���ن االحتادات
والهيئات ال�سيا�س���ية بيان���ات �أكدت
فيها موا�ص���لة اجله���ود لإنهاء حالة
االنق�سام املدمر ،وا�س���تعادة الوحدة
الوطني���ة الفل�س���طينية ،و�إعادة بناء
م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية
وال�س���لطة الفل�س���طينية على �أ�س����س
دميقراطي���ة باالنتخاب وفق��� ًا لنظام
التمثيل الن�س���بي الكامل� ،أما الهيئات
احلقوقي���ة فق���د �أ�ش���ارت �إىل �رضورة
�إقرار احلقوق الإن�سانية واالجتماعية
لل�شعب الفل�سطيني يف لبنان ،مبا فيها
حق التملك وح���ق العمل ،واملحافظة
على املخيمات واملكانة التي متثلها
بالن�سبة لق�ض���ية الالجئني ،ومطالبة
املجتمع الدويل بتحمل م�س����ؤولياته
جت���اه ا�س���تمرار الكيان ال�ص���هيوين
باعتقال الآالف من الفل�س���طينيني يف
�سجونه ،والعمل على �إطالق �رساحهم
ف���وراً ودون قي���د �أو ��ش�رط ،وتعزيز
الوحدة الوطنية ،مبا يعزز من �إمكانية
املواجه���ة مبوقف وحترك فل�س���طيني
موحد �س���واء على امل�ستوى امليداين
بتفعي���ل املقاوم���ة ال�ش���عبية ب���كل
�أ�شكالها و�ص���و ًال لالنتفا�ضة ال�شعبية
ال�ش���املة� ،أو على امل�ستوى ال�سيا�سي
والدبلوما�س���ي بتفعي���ل ع�ض���وية

فل�س���طني يف الأمم املتحدة و�رضورة
املب���ادرة بطلب ع�ض���ويتها يف كافة
الهيئات وامل�ؤ�س�س���ات التابعة للأمم
املتحدة ،خ�صو�ص��� ًا حمكم���ة العدل
الدولية.
كما كان هناك �إجماع على التحذير
م���ن ا�س���تمرار الع���دوان ال�ص���هيوين
وتوا�ص���ل ال�سيا�سة اال�ستيطانية التي
باتت تهدد ب�ضياع الأر�ض الفل�سطينية،
يف ظل موقف فل�س���طيني وعربي غري
متما�سك ،وهو ما �أدى �إىل فتح ال�شهية
التو�سعية ال�ص���هيونية التي ر�أت يف
واق���ع الفرق���ة والتمزق الفل�س���طيني
فر�ص���ة م�ؤاتي���ة لفر����ض الر�ؤي���ة
ال�صهيونية القائمة على فر�ض الواقع
اال�ستيطاين و�ضم الكتل اال�ستيطانية،
وتهوي���د القد����س ،وفر����ض مفه���وم
«يهودية دولة �إ�رسائيل» ،مبا ي�ض���ع
الفل�س���طينيني الذين بقوا متم�س���كني
ب�أرا�ضيهم يف املثلث واجلليل والنقب
�أمام خطر «الرتان�سفري» واالقتالع من
الأر�ض.
ويف ما يخ�ص املفاو�ض���ات� ،أكدت
املواقف رف����ض �أي اتفاق ينتق�ص من
حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن اتفاق
الإطار الذي ي�س���عى جون كريي ،وزير
اخلارجية الأمريكي لتمريره هو اتفاق
يخ���دم الكي���ان ال�ص���هيوين ،ويطلق
العنان لل�س���يطرة الأمنية والتو�س���ع
اال�س���تيطاين يف ال�ض���فة ويفر����ض
الوقائ���ع الت���ي حت���ول دون �إمكانية
قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ،وكانت
الذكرى منا�س���بة لرف����ض هذا االتفاق
واالن�س���حاب من املفاو�ضات واعتماد
ا�س�ت�راتيجية ن�ض���الية بديل���ة توفر
مقومات اندالع انتفا�ض���ة يف مواجهة
االحت�ل�ال واال�س���تيطان وموا�ص���لة
اجلهود ال�سيا�س���ية لالن�ضمام جلميع
امل�ؤ�س�س���ات الدولية م���ن �أجل تقدمي
قادة االحتالل للمحاكمة على اجلرائم
التي ترتكب بحق ال�شعب الفل�سطيني.
كما كانت هناك دعوة �إىل حت�صني
املخيم���ات و�إبعادها عن �أي تداعيات
�س���لبية للأزمات الداخلية والإقليمية،
باعتبار �أن الالجئني يف لبنان لي�سوا
طرف��� ًا يف ه���ذه ال�رصاعات ،ونا�ش���د
البع�ض الر�ؤ�س���اء الثالث���ة والتيارات
ال�سيا�س���ية للعمل عل���ى �إلغاء الغنب
التاريخ���ي بح���ق الفل�س���طينيني،
واملب���ادرة لإقرار احلقوق الإن�س���انية
والإ��س�راع يف �إعمار خميم نهر البارد
والتخفيف من معاناة الفل�س���طينيني
الالجئني من �سورية.

�سامر ال�سيالوي
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استقرار مصر ..و«فانوس» السيسي
يعي����ش امل�رصي���ون ومعهم العامل
العربي هواج�س االنف�ل�ات الأمني يف
ال�ساحة امل�رصية ،وخطر انهيار الدولة
وغرقها يف د ّوامة القتل و�أعمال العنف
التي جتتاح العامل العربي ،الذي حت ّول
«ربيعه» �إىل حريق �شامل ،ومع الأ�سف
حت���ت عناوين دينية ،وفق ما ي�س���مى
مفاهيم «الإ�سالميني اجلدد»!
يراه���ن امل�رصي���ون  -م���ا ع���دا
«الإخ���وان امل�س���لمني»  -على قيادة
امل�ش�ي�ر عبد الفتاح ال�سي�سي ،وهم يف

الواقع يراهن���ون على اجلي�ش امل�رصي
ك�صمام �أمان مل�رص و�شعبها ،خ�صو�ص ًا
�أن ال�ش���عب امل��ص�ري تاريخي��� ًا مييل
�إىل القائد الع�س���كري �أك�ث�ر من القيادة
املدنية ،لكن هل ينجح رهان امل�رصيني
على الع�س���كر �أم يخي���ب ظنهم؟ وهل
يتق ّب���ل «الإخ���وان» خ�س���ارة جولة
من حربهم لل�س���يطرة عل���ى احلكم� ،أم
ي�ستمرون يف تدمري م�رص؟
�إنقاذ م�رص ال ميكن �أن يقوم به �شخ�ص،
مهم���ا كانت قوته� ،إال �إذا ا�س���تطاع قيادة

م�س�ي�رة الإنقاذ بامل�ش���اركة م���ع القوى
ال�سيا�س���ية والأزهر والنقابات واالحتادات
الطالبية.
�إن م�شاكل م�رص االقت�صادية والإمنائية
وال�سيا�س���ية ترتاك���م منذ عهد ال�س���ادات
وبع���ده مبارك ،و�أ�ض���يفت �إليها �أحداث ما
ت�سمى «الثورة» التي �رسقها «الإخوان»
وا�ستجعت منهم بعد العبث بها.
رُ
�إن انحي���از امل�رصي�ي�ن �إىل امل�ش�ي�ر
ال�سي�سي ُيظهر بع�ض الدالالت وامل�ؤ�رشات
للعامل العربي و�شعوبه وحراكه ال�سيا�سي

(�أ.ف.ب).

�صورة للم�شري عبد الفتاح ال�سي�سي رُفعت خارج املحكمة العليا امل�صرية و�سط القاهرة

وثوراته التي �أجه�ض���ها القائمون عليها،
بعدم���ا �أخ�ض���عوها للعر����ض والطل���ب
والبيع وال�رشاء ،ووظفوها ل�ص���الح الإدارة
الأمريكية وحلفائها.
�إن الت�أييد لل�سي�س���ي يعطي امل�ؤ�رشات
الآتية:
عدم ثقة ال�ش���عوب العربية بالقيادات
املدنية ال�سيا�سية ،وجنوحها نحو القيادة
الع�س���كرية ،مبا فيها ال���دول الدميقراطية
(ومنها لبنان) ،وذلك قبل الثورات العربية
ومعها وبعدها.
ف�ش���ل الث���ورات العربي���ة يف قي���ادة
�ش���عوبها و�إدارة احلكم ،وانك�شاف �ضعفها
لعدم امتالكها اخلطط وامل�ش���اريع لإدارة
الدولة ،حتى مع «الإخ���وان» الذين بقوا
ثماني���ة عق���ود ي���رددون ال�ش���عارات وال
ميتلكون اخلطط.
دور املال العربي (اخلليجي)� ،سواء يف
�إ�شعال الثورات ومتويلها� ،أو يف مقاومتها
ودع���م الأنظمة التي حتاربه���ا� ،أو �رصاع
املال العربي يف �ساحة واحدة مثل م�رص،
فاملال ال�سعودي  -الإماراتي مع ال�سي�سي،
واملال القطري مع «الإخوان» ،وال ي�ستفيد
منه امل�رصيون �سوى باحلرائق واخلرطو�ش
وما ينتج عنهما من قتل وتخريب.
احتف���اظ الع���دو «الإ�رسائيل���ي»
مب�ص���احله و�أمنه ،عرب �إبقاء اتفاقية كامب
ديفيد ،فال�س���ادات وقّع املعاهدة ،ومبارك
التزم بها وحماها ،ومر�سي « -الإخوان»

السعودية ..وأولوية ترتيب البيت الداخلي
الأمور العائلية داخل اململكة العربية ال�س���عودية
�أ�ص���عب من امللف���ات الإقليمية الت���ي حملها �أوباما
خالل زيارته لها ،ولذلك لي�س منطقي ًا قول �إن العر�ش
ال�سعودي ا�ستبق تعيني مقرن بن عبد العزيز ول َّي ًا لو ّ
يل
العهد قبل و�ص���ول �أوباما الذي مييل ملحمد بن نايف،
لأن التعيني يرتب���ط بحقيقة تواجهها كافة العائالت
احلاكم���ة يف الع���امل ،ولي����س فقط يف ال�س���عودية،
خ�صو�ص��� ًا خالل املرحلة االنتقالية من جيل �إىل �آخر،
ال �سيما �أن مقرن هو �أ�صغر �أبناء امللك عبد العزيز �آل
�سعود ،وهو يف اجليل احلايل �آخر العنقود.
و�إذا كان���ت الأجنح���ة داخل اململك���ة تتن َ ّوع بني
حمائ���م و�ص���قور ،قد «مي���ون» �أوبام���ا ليطلب نقل
امللف���ات من جن���اح �إىل �آخر ،حت���ت ذريعة مكافحة
الإرهاب الذي ب���د�أ يُالم�س اخلليج و�أوروبا ،متام ًا كما
ح�ص���ل يف �إبعاد بندر بن �سلطان عن بع�ض امللفات،
لكن ت�ص���ارع الأجنحة الذي ب���د�أ مع بدايات «الربيع
العرب���ي» ،وحتديداً عندما ب���رزت قطر دولة حمورية
يف تون����س وليبيا� ،أعطى �إ�ش���ارة وا�ض���حة على �أن
انكفاء ال�سعودية عن بع�ض امللفات الإقليمية ،مع ما
مت ِّثل���ه من وزن خليجي كبري بالقيا�س �إىل قطر ،يعود
�إىل �أولويات ترتيب البيت الداخلي ال�س���عودي ،الذي
تفاقمت م�ش���اكله عند وفاة ويل العهد الأ�سبق الأمري
�س���لطان بن عبد العزيز ،ثم وفاة ويل العهد ال�س���ابق

الأم�ي�ر نايف بن عبد العزيز ،وبد�أت اململكة مبواجهة
احلقيق���ة؛ �أن �أبناء اجليل احلايل قد بل���غ بهم ال َه َرم،
و�أن الأمراء ال�ش���باب لديهم طم���وح �إىل ح ّد اجلموح،
وح ِر َ�ص امللك عبداهلل �أن يكون «ماي�س�ت�رو» للتوفيق
َ
بني اجلميع ،قدر ا�ستطاعته.
لي����س «الربي���ع العربي» ه���و مي���دان التحدي
الوحيد لل�س���عودية وحجمها الإقليمي ،فقد ُف ِت َح ملف
�إيران النووي و�س���لك طريقه بان�س���يابية الفتة نحو
التفاهم���ات ،فغدا وك�أنه املل���ف الأول الذي كان على
ال�س���عودية مواجهته ،وكانت القطيع���ة اجلزئية مع
�أمريكا ،وجاء رف�ض اململكة ل�ش���غل املقعد غري الدائم
وجهتها الريا�ض
يف جمل�س الأمن كر�س���الة امتعا�ض ّ
لوا�شنطن ،ثم جاء رف�ض بع�ض الدول اخلليجية فكرة
الوحدة ال�سيا�س���ية التي طرحتها ال�س���عودية ،وكان
�س���لطان ُعمان طليعة الراف�ض�ي�ن ،ث َّم ذهب بعيداً يف
عالقته الو ِّدية مع �إيران ،والتي ت َّوجها مب�رشوع �إقامة
ج�رس فوق م�ض���يق هرمز بني ُعمان و�إيران� ،أراده رمز
توا�صل �سيا�سي �أكرث منه حاجة اقت�صادية ،ثم جاءت
العالق���ة املرت ِّدية لل�س���عودية مع قط���ر لتزداد عزلة
اململكة يف اخلليج.
زي���ارة �أوباما لل�س���عودية بد�أت مدل���والت عدم
الرتحي���ب بها من املطار ،بحي���ث كان حجم التمثيل
يف اال�س���تقبال مقت�رصاً على �أم�ي�ر الريا�ض بد ًال من

ويل العه���د �أو وزير اخلارجية ،والزيارة اقت�رصت على
تهدئة اخلواطر العاتبة نتيجة جناح املفاو�ضات مع
�إيران ،ولطم�أنة ال�سعودية من عدم خطورة م�رشوعها
النووي على بلدان اخلليج� ،إ�ض���افة �إىل تفاهم �صوري
على امللف ال�سوري ،وهو �أ�شبه بـ«فيلم �أمريكي» جاء
�أوباما لي�ض���ع له �إخراج اخلروج من �سورية وخروج
ال�سعودية معه مبا يحفظ ماء وجه احلليفني اللدودين
كي ال يب���دو هزمية ،من خالل التفاهم على ت�س���ليح
املعار�ض���ة املعتدلة دون ت�س���مية �أي معار�ضة هي
املعتدلة ،وحتى يف حال وج���ود بقايا من «اجلي�ش
احلر» فمن امل�ستحيل الو�صول �إليها و�إي�صال ال�سالح.
يف اخلال�ص���ة� ،إعادة التمو�ضع العائلي ال�سعودي
فر�ض���ها الواقع الذي تواجهه ال�س���عودية يف الداخل
واخلارج ،وجاء تعي�ي�ن الأمري مقرن وت�أهيله للعر�ش
مع �أرجحي���ة �أن يكون الأمري متع���ب بن عبداهلل و َّيل
عه���ده ،وكال الرجل�ي�ن م���ن اجلناح املعت���دل ،وهذا
التمو�ضع العائلي اجلديد يعك�س رغبة �إعادة انفتاح
�إقليم���ي للمملكة ،ورمبا تقارب ًا مع �إيران وان�س���حاب ًا
«تكتيكي ًا» حتمي ًا من امل�ستنقع ال�سوري ،نتيجة ف�شل
�سيا�سة ال�ص���قور التي انتهجها جناح �سعود الفي�صل
وبندر بن �سلطان.

�أمني يو�سف

بايعها و�أعلن التزامه بها ،وكذلك امل�ش�ي�ر
ال�سي�سي ،فالأحوال يف م�رص تتغري وكامب
ديفيد تبقى؛ قب���ل الثورة ومعها وبعدها..
ف�أين الإ�س�ل�ام الأ�ص���يل الذي حت ّدث عنه
«الإخوان»؟!
�إن الواقع املعي�شي امل�أ�ساوي وانت�شار
الفقر م�ش���اكل ال ميك���ن حلها ب�س���نة �أو
�أك�ث�ر ،ب���ل حتت���اج �إىل عقود م���ن العمل
والإمناء املتوا�صل ،وهذا ما ب�شرّ به امل�شري
ال�سي�س���ي؛ ب�أن عالج امل�ش���اكل امل�رصية
يحت���اج �إىل عقود طويلة ،ويبد�أ من حتديد
الن�سل والوالدات الع�شوائية ،وكذلك تنظيم
ال�س���كن ،والأمن االقت�ص���ادي واالجتماعي
والثقايف ،و�أخرياً مكافحة الإرهاب.
لك���ن ،ه���ل ال�سي�س���ي ولي���د اللحظة
ال�سيا�س���ية احلا�رضة� ،أم �أنه نتاج اخلطة
(ب) يف حال ف�ش���ل «الإخوان» يف قيادة
الدول���ة؟ وه���ل الإدارة الأمريكي���ة عادت
للتعام���ل مع القي���ادات الع�س���كرية بعد
ف�ش���ل منظومة «الإخوان» وت�صاعد قوى
التكفري والإرهاب التي �ص���ادرت الثورات،
وعلى م�ش���ارف التمرد على الدول و�أجهزة
املخابرات التي �صنعتها �إرها�صات زحف
الوحو�ش التكفريية �إىل ال�ساحات العربية
واخلليجي���ة ودول اجلوار ،مما �سي�ش���عل
احلرائق ال�شاملة ويخلط احلابل بالنابل؟
وهل ال�سي�س���ي م��ش�روع وطني� ،أم هو
م�رشوع خمتل���ط من الوطني �إىل الإقليمي
وال���دويل؟ وم���ا ه���و دوره يف الق�ض���ية
الفل�سطينية واملقاومة يف غزة!
هل يتحالف ال�سي�س���ي مع الأ�س���د يف
مكافح���ة الإره���اب بدع���م دويل ،على �أن
تكتمل ثالثي���ة مكافحة الإرهاب بعد توليّ
الأمري متعب بن عبد اهلل �أو حممد بن نايف
العر�ش يف ال�سعودية؟
هل �سي�س��� ّهل حتالف حركة «حما�س»
مع «الإخوان» يف خطة القيادة امل�رصية
للق�ض���اء عليه���ا وت�أمني جبهة �س���يناء
والق�ض���اء عل���ى املقاوم���ة يف غزة حتت
�ش���عار «حماية الأمن امل��ص�ري» كهدف
وا�ضح؟ وهل �ست�س���تمر قيادة «حما�س»
يف اخلارج بالهرول���ة واالنقياد وراء قطر
وتركيا املتحالفتني مع «�إ�رسائيل» ،والتي
�س���ي�ؤدي التحالف معهما �إىل ال�سقوط يف
الهاوية؟
م��ص�ر عل���ى ك���ف عفري���ت الإرهاب
وم�ش���اريع «الإخوان» وتخ ّبط «حما�س»
وال��ص�راع ال�س���عودي  -القط���ري والعدو
«الإ�رسائيل���ي» ..م��ص�ر يف خطر االنزالق
�إىل احل���رب الأهلي���ة ،لكن يبق���ى الرهان
على وعي ال�شعب امل�رصي ووطنيته التي
رف�ضت التطبيع مع «�إ�رسائيل».
هل يكون ال�سي�سي امتداداً للرئي�س عبد
النا�رص� ،أم لل�س���ادات ومبارك� ،أم منوذج ًا
جديداً ين�سجم مع ع�رص ما بعد «الثورات
العربية»؟ حمى اهلل م�رص و�شعبها.
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روسيا تنتصر في أوكرانيا ..وأميركا تفشل بنظر األميركيين
رغ���م ا�س���تنها�ض الأزم���ة
الأوكرانية بكل ت�ش��� ّعبات البذور
احلقيقية للحرب الباردة ،ب�س���بب
حم���اوالت الغ���رب  -بقي���ادة
الوالي���ات املتح���دة الأمريكية -
فر�ض هيمنته ك�إح���دى مكونات
�سيا�س���ته ،ف�إن رو�س���يا ما تزال
تتعام���ل على قاع���دة �أن الغرب
«�رشيك» يف امل�س���ائل الدولية،
لكنه لن يكون �رشيك ًا يف ال�سيادة
الوطنية مهم���ا كلّف الأمر ،ومهما
ت�صاعدت االبتزازات .
يف املقابل توا�ص���ل رو�س���يا
خطواته���ا الثابتة بعد ا�س���تفتاء
�ش���به جزي���رة الق���رم ومدين���ة
�سيفا�س���توبول التاريخي���ة،
والنتائج ال�صاعقة للغرب بطلب
االن�ضمام �إىل رو�سيا كدولة «�أم»،
ومبادرة رو�س���يا �إىل ح�ضانتهما
�رشعي ًا ،حيث ح�ص���لت �سل�س���لة
خطوات عربت عنه���ا ،وتتلخ�ص
بالآتي ،بغ�ض النظر عن موا�صلة
اال�شتباك ال�سيا�سي  -االقت�صادي
م���ع الغ���رب ب�ش���قّيه الأمريكي
والأوروبي:
 زيارة رئي�س الوزراء الرو�س���ي�إىل الق���رم ،والإع�ل�ان �أن الهدف
هو جعل �ش���به اجلزي���رة جاذبة
رئي�س الوزراء الرو�سي دمرتي مدفيديف خالل و�ضع �إكليل من الزهر على الن�صب التذكاري يف �سيفا�ستوبول

لال�س���تثمار قدر الإمكان ،كي تد ّر
دخ ًال كافي��� ًا لتطويرها ،وحتويل
القرم �إىل منطقة اقت�صادية خا�صة
تق ّدم �إعفاءات �رضيبية و�إجراءات
ُمي�سرّ ة جلذب امل�ستثمرين .
 دع���وة الغ���رب ،وع�ش���ية لقاءوزير اخلارجية الرو�س���ية بنظريه
الأمريك���ي جون كريي يف باري�س،
�إىل ت�أييد �إقامة نظام فيدرايل يف
�أوكرانيا ،و«�إذا كان �رشكا�ؤنا على
ا�س���تعداد ،فعندئذ ميكن �أن ت�شكل
رو�س���يا والوالي���ات املتحدة مع
االحتاد الأوروب���ي جمموعة دعم
وتوجه دعوة م�ش�ت�ركة
لأوكرنياّ ،
للذي���ن يتولون ال�س���لطة الآن يف
كييف».
هاتان القاعدتان املحوريتان
هما الرد الرو�س���ي املبدئي على
ما يعتربه الغرب �ض���غوط ًا على
رو�سيا ،بدءاً من �إخراج رو�سيا من
جمموعة الدول الثماين ،والعودة
�إىل ال�س���باعية الإمربيالية ،مروراً
بال�ض���غوط امل�رصفية والعقابية
على الأ�شخا�ص التي ردت عليها
رو�س���يا باملثل ،م���ع اعتبار ،كما
قال الفروف� ،أنها «لي�ست م�أ�ساة،
لكن ال ننظر �إليه���ا بال مباالة»،
والتلوي���ح بالبحث عن م�ص���ادر

(�أ.ف.ب).

نتائج االنتخابات البلدية التركية :حملة «تطهير» قريبة في إدارات الدولة
�أنقرة  -الثبات
رئي�س
�أعط��ت نتائ��ج االنتخاب��ات املحلي��ة الرتكي��ة َ
احلكومة رج��ب طيب �أردوغان الزخم الكايف يف معركته
�ضد خ�صوم��ه يف املعار�ضة واملواالة عل��ى ال�سواء ،لكن
خطط �أردوغان مل تظهر �إىل العلن بعد ،فالرجل القوي يف
تركي��ا ما يزال ُم�رصاً على �إ�ضفاء الغمو�ض على خطواته
امل�ستقبلية.
ً
لي���س خفيا عل��ى �أحد الطم��وح الرئا�س��ي لأردوغان،
فالرج��ل و�ضع لنف�سه اخلطط منذ بداي��ة عمله ال�سيا�سي؛
و�ض��ع يف النظ��ام الداخل��ي حل��زب «العدال��ة والتنمي��ة»
بن��داً مين��ع عل��ى �أي م�س���ؤول يف احل��زب البق��اء يف �أي
من�ص��ب ر�سمي �أكرث من � 3سن��وات ،وبالتايل مل يعد يحق
لأردوغ��ان و 73م��ن ال��وزراء والن��واب �أن يرت�شح��وا مرة
�أخرى ،من بينهم �شخ�صيات بارزة يف احلزب والدولة.
خا�ض �أردوغ��ان االنتخابات بكل قوة ،ا�ستعمل فيها
كل الأ�سلحة املتاح��ة ،و«امل�رشوعة» كما يقول �أن�صاره،
وغ�ير امل�رشوع��ة كم��ا ي�شتك��ي خ�صوم��ه ،لكن��ه فاز يف
االنتخاب��ات و�أثب��ت زعامت��ه لل�شارع الرتك��ي يف غياب
الربنام��ج الوا�ض��ح وغي��اب البديل ل��دى املعار�ضة على
كافة م�شاربها.
لك��ن من�ص��ب الرئا�س��ة ،ب�صالحياته احلالي��ة ،لي�س
كافي�� ًا لأردوغ��ان ،ورئي���س اجلمهوري��ة عب��د اهلل غ��ل

ال يب��دو �أن��ه قابل ب�أن يك��ون ميدفيديف تركي��ا� ،أي �أن
ي�شغ��ل من�صب رئي�س الوزراء وي�أمت��ر ب�أوامر �أردوغان،
وله��ذا ب��ات �أردوغ��ان م�ضط��راً للذهاب نح��و خيارات
�أ�سا�سي��ة يف جمال اختيار البديل املالئم ،علم ًا �أن وزير
اخلارجي��ة �أحمد داود �أوغلو املع��روف بطاعته العمياء
لأردوغ��ان لي���س مقب��و ًال يف �أو�س��اط احل��زب احلاك��م،
وبالت��ايل تنح��صر خي��ارات �أردوغ��ان ب�ين الرت�ش��ح
لرئا�س��ة اجلمهوري��ة بال�صالحي��ات احلالي��ة ،والعم��ل
عل��ى تعدي��ل الد�ست��ور الحق ًا م��ن خالل االعتم��اد على
نتائج االنتخابات النيابي��ة بح�صوله على ثلثي مقاعد
الربمل��ان ،وهو �أمر من ال�صعب على �أردوغان القيام به
عندم��ا يكون رئي�س ًا للجمهورية� ،إذ ال ي�ستطيع �أن يكون
طرف�� ًا يف �أي حمل��ة انتخابي��ة ،ويفرت���ض ب��ه �أن يرتك
احلزب فور انتخابه ،وبالتايل تقل قدرته على التجيي�ش
ال�شعبي ،وه��و ال ميتلك حتى اللحظة البديل القادر على
القيام بهذا الدور.
ترج��ح م�ص��ادر تركي��ة مطلع��ة �أن ير�ض��ى
وله��ذا ّ
�أردوغ��ان بالبقاء يف من�صب رئا�سة ال��وزراء بعد تعديل
النظ��ام الداخل��ي للحزب ،مب��ا ي�سمح له بتجدي��د واليته،
ويعمل على تعديل الد�ستور لالنتقال �إىل النظام الرئا�سي
الذي يطمح �أردوغان �إىل قيادة البالد من خالله ،على �أن
يبقى الرئي�س عبداهلل غل يف موقعه لوالية �أخرى.
ويب��دو �أن غ��ل نف�سه ال يرغب ب�ترك من�صب الرئا�سة،

وهو يعمل عل��ى اال�ستمرار فيه ،ما ي�ض��ع �أردوغان �أمام
خي��ار �صع��ب ،يتمث��ل باملواجه��ة مع��ه� ،إذا م��ا ا�ستم��ر
بال�ضغ��ط ،خ�صو�ص�� ًا �أن غل ب��ادر �إىل االعرتا�ض العلني
عل��ى بع���ض ق��رارات �أردوغ��ان ،كقيامه بحج��ب مواقع
التوا�صل االجتماعي.
ويق��ول �أح��د املقرب�ين م��ن �أردوغ��ان �إن��ه �سيرت�شح
لالنتخابات بتعديل د�ست��وري �أو من دونه ،لكن م�صادر
مقرب��ة م��ن الأخري ت�ؤك��د �أن الأخري مل يف�ص��ح عن قراره
بع��د ،وت�شري امل�ص��ادر �إىل �أن �أردوغان يدر�س الأمور من
كاف��ة جوانبه��ا ،م��ن دون �أن تنكر �أن الف��وز الذي حققه
�أردوغ��ان ال بد م��ن �أن ُي�ستثمر يف ال�سيا�س��ة ،م�شرية �إىل
�أن �أوىل �ضحاي��ا االنتخاب��ات �ستك��ون جماع��ة الداعي��ة
فتح اهلل غول��ن الذي �سيتم ا�ستئ�صال نفوذه ب�شكل كامل،
وك�شف��ت امل�صادر عن لوائ��ح ا�سمية ل��دى اال�ستخبارات
الرتكية مبنا�رصي الأخ�ير يف دوائر الدولة وامل�ؤ�س�سات
الع�سكري��ة والأمنية ،بالإ�ضاف��ة �إىل م�ؤيديه يف جماالت
�أخرى ،كالنقابات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
وت�ؤ��شر ه��ذه املعلوم��ات �إىل حمل��ة تطه�ير وا�سع��ة
�سيق��وم بها �أردوغان لكل منا�رصي اجلماعة يف الق�ضاء
وال�رشط��ة والإدارات العام��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل حم�لات
ت�ضيي��ق عل��ى و�سائ��ل الإع�لام التابع��ة للجماع��ة التي
ب��د�أت الدوائر ال�رضيبي��ة التدقيق الوا�س��ع يف ح�ساباتها
ومعامالتها.

طاق���ة لأوروبا حتى ت�ص���بح �أقل
احتياج ًا على الطاقة من رو�سيا .
لك���ن �أورورب���ا املدرك���ة
خل�س���ارتها �إذا وا�ص���ل حكامه���ا
اخل�ض���وع للرغب���ات الأمريكي���ة
ال�ش���اذة ،حت���اول بع����ض دولها
�أن ت���دور الزوايا مث���ل بريطانيا
و�أملانيا ،و�س���تكون فرن�سا حتم ًا
على الطريق بعد الهزائم الكبرية
للح���زب اال�ش�ت�راكي احلاكم يف
االنتخابات.
�إن املواجهة التي تخو�ض���ها
رو�سيا لي�س���ت مواجهة تقليدية،
ولي�س���ت يف ظ���روف طبيعي���ة،
ولذل���ك هي ت���درك متام��� ًا ملاذا
انقلب «ال�رشيك» الرباغماتي �إىل
ذئب �رش�س ،ولذلك كان الرد على
بيان البيت الأبي�ض بعد املكاملة
الهاتفية ب�ي�ن �أوبام���ا وبوتني،
واملت�ضمن �أكاذيب حول نقا�شات
مل يج��� ِر التط���رق �إليه���ا مطلق ًا،
بحي���ث جت���اوز البي���ت الأبي�ض
التحريف املعتاد عليه �إىل الكذب
املبا�رش ،ما يعني و�ص���ول الغرب
�إىل م�أزق حقيقي يف م�ساره ب�ش�أن
الأزمة الأوكرانية .
ال �ش���ك �أن الإحباط �سي�رضب
الحق��� ًا الغ���رب ب�ش���كل ع���ام،
والواليات املتحدة ب�شكل خا�ص،
ب�س���بب الت���ورط الأعمى يف زرع
الفو�ض���ى يف �أوكرانيا ،حيث بد�أ
ال�رصاع ب�ي�ن �أقطاب ال�س���لطات
اجلديدة ،وبد�أت عمليات ت�ص���فية
مراكز قوى بالقتل .
�إن التقدير الأمريكي لرد الفعل
الرو�س���ي عل���ى تغذي���ة ال�رصاع
يف �أوكراني���ا مل يك���ن م�ص���يب ًا،
بل كان م�ص���يبة على ال�سيا�س���ة
الأمريكي���ة التي ال ت���زال تعاند،
ولذلك ف�إن الرد الرو�س���ي احلا�سم
مل يك���ن فقط على الأر�ض ،بل يف
الدبلوما�س���ية من خ�ل�ال الدر�س
ال���ذي �ألقاه الفروف كي ي�س���معه
الأمريكيون؛ وخال�صته�« :إذا كانت
الدبلوما�س���ية هي ف���ن التحدث
و�إب���رام اتفاق���ات ،ف����إن حت���ول
الدبلوما�سيني �إىل �أدوات ل�سيا�سة
العقوبات ،ي�صبح الأمر خمتلف ًا».
�إن ال ُّنق���اد يف الوالي���ات
املتحدة يجمعون على �أن �أوباما
ومهند�س���ي �سيا�س���ته اخلارجية
ف�شلوا يف تقدير احل�سابات حول
بوتني ،وظهر �أن �أوباما والواليات
املتح���دة يت�ص���فان باجل�ب�ن
وال�ض���عف والرتدد وعدم املقدرة
على �إيجاد احلل.
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 16بيروتيات
■ النائب ال�س���ابق ح�سن يعقوب ا�ستغرب الإ�رصار
على ت�س���ليم داتا االت�ص���االت لف���رع املعلومات
وخمالفة قانون االت�صاالت  ،141م�ؤكداً �أن الإمعان
يف ك�ش���ف كل اللبنانيني دون مراعاة اخل�صو�صية
باملطل���ق �أمر مرفو�ض ،وما يبعث على الت�س���ا�ؤل
هو تكرار املطالبة ب�إعطاء جممل داتا االت�ص���االت
لفرع املعلومات دون غريها ،خ�صو�ص��� ًا بعد ك�شف
واعتق���ال العم�ل�اء «الإ�رسائيلي�ي�ن» يف �رشكتي
االت�صاالت.
■ ال�شي��خ عبد النا��صر جربي؛ الأمني العام حلركة
الأم��ة ،دان قي��ام املجموع��ات الإجرامي��ة بتفجري
م�سج��دي ال�صحابي عمار بن يا�رس والتابعي �أوي�س
الق��رين (ر�ض��ي اهلل عنهم��ا) يف منطق��ة الرقة �رشق
املرقدين ب�شكل كامل.
�سورية ،يف حماول ًة لهدم
ْ
■ النائب ال�س���ابق في�ص���ل ال���داود؛ الأمني العام
حلرك���ة الن�ض���ال اللبناين العرب���ي ،ر�أى �أن دعوة
رئي�س اجلمهورية ال�ستئناف احلوار ال ت�ستقيم مع
كالمه الذي و�ص���ف فيه ثالثية «اجلي�ش وال�شعب
واملقاومة» باخل�شبية ،مطالب ًا �سليمان بت�صحيح
خط�أه اال�سرتاتيجي ،ليكون احلوار برعايته جدي ًا.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ر�أى �أنه
مل يع��د مقب��و ًال م��ن �أي فريق كان �أن ي�برر ويغطي
العملي��ات الإجرامية التي ت�ستهدف اجلي�ش ،متمني ًا
النجاح للخطة الأمنية يف مناطق ال�شمال والبقاع.
■ قيادت���ا بريوت يف حزب االحتاد وجتمع اللجان
والروابط ال�شعبية ا�ستنكرا التفجري الإرهابي الذي
تعر�ض له حاج���ز اجلي�ش اللبناين يف جرود بلدة
ّ
عر�س���ال ،و�أثنيا على الت�ض���حيات التي يقوم بها
من �أجل حفظ الأم���ن يف املناطق اللبنانية كافة،
مطالبتي ب�رضورة �إعطاء غطاء �سيا�س���ي للجي�ش
نْ
بالقيام مبهام���ه �إىل النهاية حتى ال تُ�رضب هيبة
الدولة ،وال ُي�س���مح ل�ض���عاف النفو����س بالتمادي
واالعتداء على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
■ كم��ال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمت��ر ال�شعبي اللبناين،
اعت�بر �أن هيئ��ة احل��وار الوطن��ي فاق��دة لل�رشعي��ة
تع�ّبر ع��ن التعددي��ة ال�سيا�سية داخل
ال�شعبي��ة ،وال رّ
ي��صر فخام��ة رئي���س
مل��اذا
ً:
�لا
كل املذاه��ب� ،سائ
ّ
اجلمهوري��ة عل��ى ه��ذه الهيئة التي حتتك��ر التمثيل
ال�سيا�سي؟
■ جتم���ع العلم���اء امل�س���لمني ا�س���تنكر االعتداء
الإرهابي على اجلي�ش اللبناين يف عر�س���ال ،والذي
جاء بعد يوم واحد من العمليات الناجحة للجي�ش
ال�سوري �ضد �أوكار الإرهابيني التكفرييني يف فليطة
ور�أ����س املع���رة ،معترباً �أن هذا �إن دل على �ش���يء
ف�إنه ي���دل على حالة التخبط الت���ي متر بها تلك
اجلماعات جراء هزميتها املتكررة.
■ ال�شي��خ ماه��ر حمود لف��ت �إىل �أن جرمية اغتيال
مرت كحدث
املهند�س املبدع ه��ادي �صائب ق�صب ّ
عادي �ضمن الأحداث ال�سيا�سية املرتاكمة ،وان�شغال
النا�س بالفنت املذهبية والأمنية ،وت�شكيل احلكومة
والثقة� ..إمنا ينبغي �أال متر هذه اجلرمية دون ك�شف
�رسه��ا وو�ضعه��ا يف �إطاره��ا ال�صحي��ح ،حت��ى ال
تتك��رر جرمية قتل العلم��اء املخرتعني واملتفوقني
يف �أم�يركا اللبناني�ين والع��رب وامل�سلم�ين من��ذ
�سنوات طويلة.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �شجبت التفجري
الإرهابي الذي ا�ستهدف حاجز اجلي�ش اللبناين يف
وادي عطا – عر�س���ال ،واعتربت �أنّه ا�ستهداف لأمن
الوطن وا�ستقراره و�صيغة عي�شه امل�شرتك.
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المهمة المستحيلة :إيجاد سرير شاغر
في أحد مستشفيات بيروت
ما �أن يعاين �أحد �أفراد �أي �أ�رسة
لبنانية متوا�ضعة الدخل من مر�ض
ما ي�ستوجب نقله �إىل امل�ست�شفى،
حتى تب����د�أ املعاناة لإيجاد �رسير
متوفر فيها ال�س����تقباله ،لن يحل
ه����ذه املعان����اة �س����وى وا�س����طة
�سيا�س����ية من جهة معينة تكون
قادرة على �أن «متون» على �إدارة
امل�ست�ش����فى ،يف بع�����ض الأحيان
مكاملة هاتفية واحدة من �شخ�ص
نافذ حتل امل�ش����كلة ،ويف �أحيان
�أخرى ي�س����توجب الأمر �س����اعات
وج����والت عل����ى امل�ست�ش����فيات
وحماوالت كثرية للح�ص����ول على
«الوا�س����طة» املفرت�ض����ة ،هك����ذا
هو احلال يف معظم م�ست�ش����فيات
بريوت التي باتت تغ�ص باملر�ضى
لي�س من اللبنانيني فقط ،بل �أي�ض ًا
من الالجئني ال�سوريني ،حتى بات
�إيج����اد �رسير فارغ على ح�س����اب
ال�ض����مان �أو وزارة ال�ص����حة م����ن
�سابع امل�ستحيالت.
م����ا �أن تتذم����ر حت����ى ت�أتيك
الإجابة املعلبة «امل�ست�ش����فيات
يف ال�سابق كانت تغ�ص باملر�ضى
اللبناني��ي�ن ولي�����س لديها مكان
ال�س����تقبالهم ،فكيف احلال اليوم
وب��ي�روت تكاد تغ����رق بالالجئني
ال�سوريني»؟
على مدخل الط����وارئ يف �أحد
م�ست�ش����فيات بريوت ،ت�ستمع �إىل

ق�ص�����ص حمزنة للغاية وترى ب�أم
العني كيف يطرد املر�ضى من قبل
«مالئك����ة الرحمة» لع����دم توافر
الأ���س�رة ،طفل يعاين م����ن حرارة
مرتفعة قد تك����ون م�ؤ�رشاً ملر�ض
ال�س����حايا ترف�����ض امل�ست�ش����فى
ا�س����تقباله ،وكذلك رجل �أربعيني
يع����اين م����ن ارتفاع يف �ض����غط
الدم ويكاد ال يرى �أمامه ،و�ش����ابة
تعر�ض����ت حلادث يف مكان عملها
املتوا�ضع حيث «ال يوجد ت�أمني
وال م����ن يحزنون» ،ح����االت تلو
احلاالت ترف�ض عند الباب «لعدم
توافر الأ�رسة» ،تقف منتظراً دورك،
بعد �أن وعدك �أحد الأقارب بتوفري
�رسير لأح����د �أف����راد العائلة الذي
يعاين من عار�ض �ص����حي خطري،
ت�صبح الدقائق �ساعات ،ويت�ضاءل
الأمر تدريجي ًا مع كل حالة يجري
رف�ضها عند الباب ،تفكر �أنه «من
امل�ستحيل وجود �رسير فارغ بينما
طاقم امل�ست�شفى يرف�ض ا�ستقبال
هذا الطفل �أو تلك ال�ش����ابة �أو ذلك
الرج����ل» ،ومن ث����م ي�أتيك اخلرب
املنتظر «يوجد �رسير فارغ عليكم
االنتظار ن�صف �س����اعة فقط» ،ال
تعل����م �إن كان علي����ك �أن تفرح �أو
حتزن ،لقد حلت م�شكلتك لكن ماذا
عن البقية ممن مل ي�سعفهم احلظ
مبعرفة �أحد �أ�صحاب النفوذ؟
يف حماول����ة يائ�س����ة لتغيري

الأم����ر الواقع ،تقرر بحث الأمر مع
�إدارة امل�ست�ش����فى ملعرفة �س����بب
رف�ض املر�ض����ى بينم����ا بالإمكان
توف��ي�ر �رسي����ر �ش����اغر �إذا �أرادوا
ذل����ك ،بع����د �أخ����ذ ورد تفه����م �أن
�إدارة هذا امل�ست�ش����فى ،كما معظم
م�ست�ش����فيات بريوت ،تف�ضل �إبقاء
ع����دد من الأ�رسة ال�ش����اغرة لديها
بانتظار و�صول مري�ض قادر على
دف����ع م�س����تحقاته بنف�س����ه مهما
بلغ����ت �أو �أن يكون على ح�س����اب
�رشك����ة ت�أمني معروفة ،وال�س����بب
هو �أن امل�ست�شفى لي�س «م�ؤ�س�سة
خريية ،بل هناك م�صاريف كبرية
يج����ب حتمله����ا ،وعادة م����ا يتم
ت�أخري م�ستحقاتها من قبل وزارة
ال�صحة �أو ال�ض����مان االجتماعي،
وبالت����ايل ال ميك����ن ت�أم��ي�ن بقاء
امل�ست�ش����فى وحاجياته و�أدويته
و�صيانة معداته �إن مل نقم بذلك»،
باخت�ص����ار ،يت����م االحتفاظ بهذه
الأ�رسة �إىل وقت احلاجة� ،أو الأ�صح
�إىل �أن تتدخل جهة �سيا�س����ية ما
�أو م�س�����ؤول معني �أو �أحد معارف
املدراء وامل�س�ؤولني يف امل�ست�شفى
لت�أمني �رسير.
كذلك ،هناك م��ب�رر �آخر حتاول
�إدارة امل�ست�ش����فى �أن ت�سوقه لكن
بالق����ول« :تعاين امل�ست�ش����فيات
يف ب��ي�روت يف الأ�س����ا�س نق�ص���� ًا
يف التموي����ل والتجهيز ،فكيف �إذا

�أُ�ضيفت الأزمة ال�سورية ،بعد ارتفاع
�أع����داد النازحني ال�س����وريني التي
�أدت اىل �إجه����اد القطاع ال�ص����حي
عرب زيادة الطل����ب على اخلدمات
ال�ص����حية ،وازدياد امل�س����تحقات
غري املدفوعة �إىل امل�ست�ش����فيات،
والنق�ص يف عدد العمال ال�صحيني
وازدياد حاد يف الأمرا�ض املعدية
كاحل�صبة وداء اللي�شمانيا وال�سل،
ف�ض��ل� ًا عن حاالت الوالدة املقدرة
بالآالف �س����نوي ًا» ،علم ًا �أن وزارة
ال�صحة ال تغطي طبابة النازحني
ال�س����وريني ،با�س����تثناء بع�����ض
احلاالت التي ت�ستوجب كتاب ًا من
وزير ال�ص����حة ،ومع ذل����ك هنالك
�ص����عوبة يف حت�ص����يل الفوات��ي�ر
املرتتبة عن معاجلة تلك احلاالت
اال�ستثنائية.
لك����ن هل ي��ب�رر ذل����ك معاناة
اللبناني��ي�ن لإيجاد �رسير �ش����اغر
يف �أحد امل�ست�ش����فيات لأحد �أفراد
عائلتهم ،وا�ضطراراهم �إىل البحث
ع����ن «وا�س����طة» م����ن �أي جه����ة
كان����ت� ،أو القيام بجولة م�ض����نية
على عدد من امل�ست�ش����فيات علهم
يجدون من ي����ر�أف بحالهم فيها؟
وماذا عن العائالت التي ال متتلك
ت�أمين ًا �صحي ًا� ،أو غري املدرجة يف
ال�ضمان االجتماعي؟ �أ�سئلة كثرية
تنتظر الإجاب����ة عليها ومقاربتها
من قبل امل�س�ؤولني منذ عقود ،لكن
يب����دو �أن ال جدوى م����ن االنتظار..
ففي حال تعر�ض �أحد �أفراد الأ�رسة
حلادث مع��ي�ن �أو �أ�ص����يب مبر�ض
ما وا�ض����طرت عائلت����ه لنقله �إىل
امل�ست�ش����فى ،ي�ص����بح عل����ى �أحد
�أفراد العائلة �أن يتحول �إىل مكوك
متح����رك �أو ًال لت�أم��ي�ن الو�س����اطة
الالزم����ة لإيجاد �رسير �ش����اغر ،ثم
لإجن����از املعامالت الر�س����مية يف
ال�ض����مان االجتماعي �أو يف وزارة
ال�ص����حة ،وه����ي عملية م�ض����نية
ومعق����دة �أكرث بكث��ي�ر من حماولة
�إيجاد �رسير.
يف ال�ض���مان االجتماع���ي مث ًال،
يتقاذفك املوظفون بني الطوابق بعد
�أن يطالبونك مبجموعة من الأوراق
ال�شخ�ص���ية والثبوتي���ة و�إف���ادات
العم���ل ،تق���ف يف طواب�ي�ر طويلة
بانتظ���ار توقيع من هن���ا �أو هناك،
كذلك ترى ب����أم العني كيف يتجاوز
من ميلك الو�س���اطة الالزمة ،ال�صف
الطويل لي�صل �إىل �شباك املوظف يف
ثوان ويح�ص���ل على التوقيع الالزم
من دون �أي عرثات.

هبة �صيداين

www.athabat.net
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«ميكافيل» اللبناني حاضر في كل األزمنة والعهود

غبرييل بيو يقترح نظامًا ملكيًا يتبع العرش االسوجي
ه���ل تذك���رون ق�ص���ة ال�ض���ابط
النم�س���اوي ال���ذي �س���اعد نابليون
بونابرت على احتالل بالده ،وحينما
قدم هذا ال�ضابط لي�صافح االمرباطور
الفرن�س���ي ،رف�ض الأخري امل�صافحة
ورم���ى يف وجهه كي�س��� ًا من النقود
لأنه الثمن الذي ي�ستحق!
فع���ل امل�س���تعمرون الأوروبيون
مثلها الكثري ومن بعدهم الأمريكيون،
وفعل���وا مثله���ا �أو ما ي�ش���بهها يف
بالدنا.
فعلها الفرن�س���يون مع �إميل اده
ع���ام  ،1943حينما ارت�ض���ى الأخري
�أن يكون البديل لرئي�سي اجلمهورية
واحلكوم���ة الأولني ب�ش���ارة اخلوري
وريا�ض ال�ص���لح يف عهد اال�ستقالل،
وذلك حينما حل املنتدب الفرن�س���ي
املجل����س النيابي وعلق الد�س���تور،
واعتقل اخل���وري وال�ص���لح ووزراء
والنائب عبد احلميد كرامي.
حاول �إمي���ل اده بعد تعيينه من
قبل الفرن�سي رئي�س ًا للدولة ،ت�أليف
حكوم���ة جدي���دة لكن���ه مل يفلح،
و�س���قطت حماولة الفرن�سي و�أطلق
�رساح رئي�سي اجلمهورية واحلكومة
والوزراء ..وانتهت احلياة ال�سيا�سية
لإميل اده.

 ..ومع كميل �شمعون
يف نهاي���ة عهد الرئي����س كميل

�إميل �إده ..خزله الفرن�سيون

 ..ومع حلد والعمالء
وفعله���ا «الإ�رسائيل���ي» م���ع
عمالئ���ه وكبريهم �أنط���وان حلد يف
العام  2000حينما اندحر جي�شه عن
اجلنوب بف�ض���ل املقاومة ،فلم يعر
«الإ�رسائيلي» للعم�ل�اء �أي اهتمام
وتركهم مل�صريهم و�ش�أنهم دون حتى
�أن يعلمهم بهربه ودون كلمة وداع.
اليوم ،هن���اك كثري م���ن حادثة
ال�ض���ابط النم�س���اوي ،وقد ال تكون
جديدة علينا يف لبنان ،و�سيا�س���ة
نقل البندقية من كتف �إىل �آخر لي�ست
جديدة على اللبناني�ي�ن ،فالتاريخ
هائل بالأمثلة.

�ش���معون فعل الأمريكيون ما ي�شبه قنا�صل وقائمقاميتان وح�سان
تلك احلادث���ة معه ،وذل���ك بعد �أن
زاره املوف���د الرئا�س���ي الأمريك���ي
روبرت موريف ون�ص���حه ب�أن ال يفكر
يف جتديد واليت���ه حتى ال يقال �إنه
ا�س���تعان باجلي�ش الأمريكي ليجدد
لنف�سه.
وحينم���ا �أع���رب �ش���معون عن
خيبة �أمله من �أ�ص���دقائه الغربيني
ويف طليعته���م الأمريكي���ون وقال
مل���وريف�« :إين �أح�ص���د ثمار موقفي
معكم �ضد ال�شيوعية ،وها �أنتم الآن
مع املعار�ض���ة �ض���دي» ،رد موريف
بجواب قاطع« :ال جتديد ،ونرتك لك
يا ح�رضة الرئي�س �أن تفكر يف الأمر،
ويب���دو يل بعد �أن در�س���ت املوقف،
�أن الل���واء ف�ؤاد �ش���هاب هو �أ�ص���لح
املر�شحني يف هذه الفرتة الع�صيبة
التي مير بها لبنان».
وهكذا انتهى عهد �ش���معون عام
 1958بعد �أن كان قد زعزع الأ�س����س
القائ���م عليها اال�س���تقرار يف لبنان
واملرتك���ز عل���ى امليث���اق الوطني،
وبعد �أن جاء بالأ�س���طول ال�س���اد�س
�إىل �ش���واطئ ب�ي�روت و�أنزل اجلي�ش
الأمريكي تطبيق ًا ملبد�أ ايزنهاور.

نعود �إىل الأزمنة املا�ضية ونبعرث
يف كتب التاريخ و�أر�شيف املعلومات،
فيق����ع �أم����ام ناظرين����ا الكث��ي�ر من
الأمثوالت ..وقد �ش����هدنا يف احللقات
املا�ض����ية البع�ض الي�سري منها ..وما
زال هن����اك الكثري ..ومنه����ا ما يقوله
ال�س����فري عادل �إ�س����ماعيل يف مقدمة
كت����اب« :جمل�س الن����واب يف ذاكرة
اال�س����تقالل اللبناين» لعدنان �ضاهر
وريا�ض غنام «عندما قررت احلكومة
العثمانية و�ضع اتفاق القائمقاميتني
– ع����ام  – 1840حي����ز التنفيذ قامت
اخلالفات ب��ي�ن الزعم����اء اللبنانيني
ح����ول اختي����ار القائمقامني وحتديد
�صالحيات كل منها ،ويف ر�سم احلدود
ب��ي�ن الدويلت��ي�ن ،وتدخل القنا�ص����ل
يف هذه اخلالف����ات ،ينا�رص كل منهم
الفريق املن�ضوي حتت لواء دويلته.
ويقول ال�صحايف الراحل ا�سكندر
ريا�ش���ي« :هذا الف�س���اد م�ست�أ�ص���ل
منذ زم���ن بعيد ،منذ عه���د الأتراك،
عندم���ا كان بع�ض �أهايل هذه البالد
ي�ستعملون كل طرق الإر�ضاء والتملق
لك�سب عواطف �أ�سيادهم العثمانيني

كميل �شمعون ..خذله الأمريكيون

وبدرج���ة حاذق���ة وو�س���يعة جداً،
حتى ال نقول �إنه �ألقوا درو�س��� ًا على
الأتراك يف دفن الر�ش���وة واالرت�شاء
واال�ستثمار».
يتابع« :خالل احل���رب العاملية
الأوىل عندم���ا حك���م العثماني���ون
جب���ل لبنان مبا�رشة بع���د �أن �ألغوا
امتيازات���ه ،ر�أينا ه����ؤالء الأتراك يف
جبل لبن���ان عن كث���ب ي�أتوننا يف
البداية رجا ًال م�ستقيمني �إن�سانيني،
وينقلب���ون بعد ح�ي�ن �إىل وحو�ش
كا�رسة وفا�سقني و�سارقني وحرامية،
وذل���ك عندما كنا نفت�ش عن ك�س���ب
ر�ضاهم بكل ما عندنا من حيل ،وبكل
ما عندنا من �سبل وطرق للإغراء ،وال
�أريد �أن �أقول �إن الكثريات من احل�سان
ك ّن يف ر�أ�س �أن���واع ذلك الإغراء مما
يج���ري يف كل ب�ل�اد يدخلها القوي
ويحكمه���ا فاحت��� ًا ،ولكن م���ا بولغ
فيه �أثناء احلربني الكبريتني ،هو �أن
العدد الأكرب من مئات احل�س���ان كن
ي�صلن �إىل �أ�رسة الأ�سياد واحلاكمني
الأتراك ،وم���ن بعدهم الفرن�س���يون
والإنكلي���ز والأ�س�ت�رالية عن طريق
احلنان الأبوي».

ما دامت الحياة
السياسية في لبنان
مرهونة لنظام
المحاصصة على النمط
اإلقطاعي القديم..
فتستمر األزمة
ّ
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�أنطوان حلد ..عميل رخي�ص

حينما اقرتح نظام ملكي
م���اذا تغري بني الأم����س واليوم..
فقط هو الزم���ن والتط���ور والتقدم
التكنولوج���ي واملعلومات���ي� ..أم���ا
ال�سيا�سة� ،أما الرئا�سات والوزارات..
فم���ا تزال على طريق���ة «يا الوذارة
يا بثارة» على نح���و ما عرفنا يف
احللقة ال�سابقة.
وت�ستمر الأزمة ..ما دامت احلياة
ال�سيا�سية يف لبنان مرهونة لنظام
املخا�ص�ص���ة على النمط الإقطاعي
القدمي.
رمبا ،اقطاعيو ال�سيا�س���ة عندنا،
تذكروا �أن مفو�ض��� ًا �س���امي ًا فرن�سي ًا
ح���ل يف لبنان نهاي���ة العام ،1938
خلف ًا للكونت دي مارتيل ،هو امل�سيو
غربيي���ل بي���و ،ر�أى �أن النظام الذي
كان قائم ًا يف لبن���ان لي�س مالئم ًا..
ولهذا كرثت خلواته مع ال�سيا�سيني
اللبناني�ي�ن يف تلك الف�ت�رة ،و�أخذ
يق�ت�رح عليهم النظ���ام امللكي يف
لبنان.
حجة امل�سيو بيو يف ذلك الزمن،
�أن النظ���ام الربملاين الذي فر�ض���ته
فرن�س���ا عل���ى لبنان ،يجع���ل البلد
يف حالة فو�ض���ى �سيا�س���ية دائمة،
لق���د اكت�ش���ف بي���و �رسيع��� ًا النهم
اللبناين نحو ال�س���لطة عند كثري من
«رجاالت» الب�ل�اد وذكرهم بنظام
املت�رصفي���ة يف اجلب���ل ،وكيف �أمن
هدوءاً ملدة �أكرث من �س���بعني �سنة..
وذكرهم �أي�ض��� ًا �أن نظام املت�رصفية
كان �أق���رب �إىل امللكية ..وهو يعرف
�أي�ض��� ًا �أن البا�ش���ا املت�رصف لي�س
لبناني ًا ،وله���ذا كان بيو يقرتح يف
لقاءاته مع ال�سيا�س���يني اللبنانيني
�أن يعلن لبنان نف�سه �إمارة �أو مملكة،
لكن ذلك مل يعجب الأ�رس ال�سيا�س���ة
املالك���ة �أو احلاكمة يف لبنان ،لي�س
لأن املفو�ض ال�سامي يقدم م�رشوعه
الوراثي للحك���م� ،إمنا لأنه اقرتح �أن

يكون الأم�ي�ر �أو امللك م���ن الأمراء
الأ�س���وجيني يرث �أبنا�ؤه العر�ش من
بعده..
ورمبا لو اق�ت�رح مل���ك ًا �أو �أمرياً
لبناني ًا ،لقي ت�أييداً ،رغم ما قد ين�ش�أ
م���ن خالفات لها �أول ولي�س لها �آخر
حول من �س���تكون الأ��س�رة امللكية
اللبنانية ،والعياذ باهلل..

ميكافيليون ..دائم ًا
ب����أي حال ،نورد اقرتاح امل�س���يو
بي���و لأخذ العلم لي�س �إال� ،إمنا هناك
العديد من ال�سيا�س���يني وخ�صو�ص ًا
�أمراء ال�سيا�س���ة ،كانوا على الدوام
يتمي���زون بالرباع���ة يف التنق���ل
من م���كان �إىل �آخر ،وم���ن والء �إىل
والء ،وهم تالميذ جنب���اء مليكافل،
وميكافيل هذا ،للعلم وللتذكري فقط،
هو ذاك ال�سيا�س���ي الإيطايل ال�شهري
والداهية الذي و�ضع قاعدة �سيا�سية
يلب�س �ص���احبها لكل حالة لبو�سها،
وهو الذي �أجاز يف ال�سيا�س���ة القول
امل�أث���ور للجزوي���ت« :الغاية تربر
دوم ًا الوا�سطة» ولي�س الو�سيلة كما
درج القول.
ب�أي حال ،جمم���ل الوقائع التي
من���ر بها ت�ؤكد احلاج���ة امللحة لأن
يتم تطوير نظامنا ال�سيا�س���ي ،حتى
ال نبقى �أمام كل ا�ستحقاق رئا�سي �أو
انتخابي رهن ًا ملزيد من االنق�سامات
وجتاذبات امل�صالح اخلارجية ،ثمة
حاج���ة ملح���ة ،ل ْأن نط���ور نظامنا
الدميقراط���ي ال���ذي يج���دد ويطور
احلياة ال�سيا�سية ،وال يبقيها رهينة
�أو فري�س���ة مل�ص���الح �أف���راد ،تتبدل
�أهواءهم وميولهم تبع��� ًا ملنافعهم
وم�صاحلهم ال�شخ�ص���ية والعائلية..
ورمبا �أ�شياء �أخرى.

�أحمد زين الدين
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خصوصيات للنساء لن يفهمها الرجال
هن���اك الكثري الكثري م���ن الأمور
التي ما ي���زال الرجال يف حرية من
�أمرهم ب�ش�أنها ،فهناك �أ�شياء تفعلها
الن�س���اء مبنتهى التلقائي���ة ،وتلقى
احلرية والت�س���ا�ؤالت من قبل الرجال
بل واال�ستعجاب ،و�أحيان ًا اال�ستنكار
بخ�صو�ص تلك الأ�شياء ،ومن ذلك:
ارتداء الأحذية ذات الكعب العايل:
ينظ���ر الرجال �إىل املر�أة التي ترتدي
الكع���ب العايل على �أنها تقوم بعمل
�ش���اق وجمهد ،فيفك���رون كيف لها
�أن مت�ش���ي وهي مرتدي���ة هذا الطول
دون �أن تق���ع �أو ت�ؤملها رجليها ،وال
يعرف���ون �أن امل���ر�أة ت�ؤملها رجالها
كثرياً عن���د ارتداء الكعب العايل لكن
�ش���ياكتها و�أناقتها ي�س���تحقان مثل
هذا العناء! �أما عن عددها فقد ي�صل
�إىل  24زوج��� ًا من الأحذي���ة تقريباً،
وه���ذا يع���ود �إىل �أن طبيع���ة املر�أة
تهتم ب�ش���ياكتها و�أناقتها ومظهرها،
بعك�س الرجل ،فتجدها متتلك زوج ًا
من الأحذية لينا�سب كل طقم لديها،
وهي يف الأ�سا�س لديها جميع الألوان
الأ�سا�سية.
الدورة ال�شهرية :رمبا حتدثت الكثري
من الكتب بخ�ص���و�ص هذا املو�ض���وع
(فرتة احلي����ض عند الن�س���اء) ،لكن ما
زال هناك الكثري من الأ�سئلة التي تدور
داخل عقل الرجل حول هذا املو�ض���وع:
كيف ت�ش���عر املر�أة وقتها؟ وهل تت�أمل؟
ومباذا ت�شعر بعد انتهاء هذه الفرتة؟
�س���هرات الفتيات� :س���هرات الرجال
تكون خمتلفة بع�ض ال�شيء عن �سهرات
الن�س���اء ،فيب���د�أ التعجب ح���ول ماذا
يفعلْن �أثناء وجودهن معاً ،وملاذا يك ّن

ِ
أنـت

م�س���تمتعات وعلى قدر من ال�س���عادة
والبهجة حينها ،فللن�ساء �أ�رسار وخبايا
كثرية رمبا تكون يف م�ض���مونها �سهلة
وب�سيطة ..لكنها �صعبة على �آدم.
حتديد الن�سل :ي�سبب هذا الأمر حرية
عند الرج���ال ،فبع�ض الن�س���اء يعرفن
جي���داً وبكل �س���هولة تنظي���م وحتديد
الن�س���ل عن طريق ح�س���اب �أيام الدورة
ال�شهرية ،والبُعد عن الوقت الذي يكون
فيه اجل�سم مهيئ ًا وم�ستعداً للحمل.
مالب����س الن�س���اء وتعدّدها ،وحرية
الن�س���اء يف ال�رشاء واختيار الف�س���تان
املنا�س���ب حل�ض���ور حفلة م���ا ،فيقول
الرج���ال نحن لدينا قمي����ص وبنطلون

ونك���رر الأل���وان ،وبدل���ة نح��ض�ر بها
املنا�سبات ،وال نعلم ملاذا ي�صعب الأمر
على الن�ساء؟
عندما ت�ش���عر الن�س���اء بالأمل تقوم
باجللو�س �إىل الأ�سفل و�ض ّم نف�سها ،رمبا
تكون هذه احلرك���ة مريحة لها ،ولكننا
ما زلنا جنهل ال�سبب وراءها.
ملاذا تُ�رص الن�ساء على طرح الأ�سئلة
ومعرف���ة ر�أين���ا �إذا كان���ت يف النهاية
تفعل م���ا تريده وتكون ق���د قرّرت يف
وقت �س���ابق؟ على �سبيل املثال ،ت�س�أل
الزوجة زوجه���ا عن لون طالء احلائط؟
فيكون رده «ال �أعل���م ،افعلي ما ترينه
منا�س���باً» ،لك���ن بع���د �إ�رصارها يقوم

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• ارتداء القفازات

أشياء يجب عدم شرائها
م�شّ ���اية الأطفال :يكم���ن �رضرها ب�أنها
ت�س���مح للطف���ل بالتج���ول يف كل �أنحاء
املنزل ،م���ا قد يو�ص���له �إىل �أماكن خطرة،
مثل املطبخ واحلمام� ،أو غريها من الأماكن
التي قد ت�ؤذيه.
مقاعد احلم���ام املخ�ص�ص���ة للأطفال:
خط���ورة ه���ذه املقاعد تكون يف �س���هولة
انزالقها ،ما قد يت�س���بب يف �سقوط الطفل
يف املاء �إذا ما تركته الأم وحده ،ولو لفرتة
ب�سيطة.
�أكيا�س اخل���رز :الكثري من لعب الأطفال
يتم ح�شوها مبا ي�شبه اخلرز لتعطي ملم�س ًا
حمبب ًا ولطيف ًا على يد الطفل ،حيث تنغر�س
�أ�ص���ابعه يف اللعبة عند �إم�ساكه بها ،لكن
خط���ورة مثل ه���ذه الألعاب هي �س���هولة
متزّقه���ا وت��س�رّ ب احلبيبات ،م���ا قد يدفع
الطفل على بلعها وي�سبب له االختناق.

بالرد عليها ويقرتاح �أحد الألوان ،فيجد
الإجابة منها :هل مت���زح؟ هذا اللون ال
ي�ص���لح ..اخرتتُ اللون كذا! ما ي�س���بب
اجلنون للرجل ،فبع���د كل ذاك الإحلاح
والإ�رصار قررتْ هي اللون وحدها.
رائح���ة امل���ر�أة الطيبة با�س���تمرار،
بعك�س الرجل الذي تكون رائحته لي�ست
عل���ى ما ي���رام ،فالعرق واملوا�ص�ل�ات
و�إجهاد العمل يجعلون رائحته �س���يئة،
فيفكر الرجال :هل ت�ضع املر�أة «ما�سك»
لتك���ون رائحتها ذكية له���ذه الدرجة،
�أم ه���و �أمر طبيعي يف ج�س���دها يجعل
رائحتها عطرة دوماً ،رغم املوا�ص�ل�ات
والعرق والإجهاد؟

منتج���ات العناية بالب��ش�رة التي
ت�ستخدمها املر�أة ،فالرجال ،ال�صابونة
ه���ي �أداة النظاف���ة ،ورمبا ي�س���تخدم
البع�ض ال�ش���امبو ،والقليل ي�س���تخدم
املرطب ،فلماذا ت�س���تخدم الن�س���اء كل
هذه الكرميات واملرطبات؟ وملاذا يوجد
كرمي لكل جزء يف اجل�سم؟ وملاذا يكون
كل احلر�ص يف العناية بالب�رشة؟ رمبا
يرجع هذا �إىل طبيع���ة املر�أة الناعمة
التي حتب �أن تهتم بنف�س���ها وبج�سدها
وتدلل نف�س���ها دوماً ،ورمبا لأن املر�أة
جت���د الوقت ال���كايف ك���ي تتمتع هي
وج�سدها وتقوم بالعناية به.
مقا�سات املالب�س الداخلية للن�ساء:
ي�س���تغرب الكث�ي�ر م���ن الأزواج عن���د
ت�س���وقهم مع زوجاتهم و�رشاء املالب�س
الداخلي���ة ،فمقا�س���ات «ال�ص���درية»
باخل�ص���و�ص تنال ا�س���تعجاب الرجل
عما يبدو يف احلقيقة وما يكون مقا�سه
حينها ،لك���ن هذا �أمر لن يفهمه الرجل،
فهو �أمر ن�سائي بحت.
يجهل الرج���ل الكث�ي�ر والكثري من
الأ�شياء عن املر�أة ،ومهما قر�أ يف الكتب
ل���ن يفهم املر�أة كم���ا ينبغي ،ولن جتد
�أ�سئلته الر�ضى يف الكتب وال يف الك�شف
والبحث وراء الن�س���اء ،فالن�ساء لديهن
الكثري م���ن اخلبايا والأ�رسار رمبا تكون
يف منتهى الب�س���اطة ،لكنها بالن�س���بة
�إىل الرج���ل متثل لغزاً وح�ي�رة كبرية،
وهذا ما يجعل للحرية مكان ًا يف حياة
الرجل عن املر�أة ،ورمبا ي�ساعد هذا على
تعميق احلب بينهما ،فنحن نحب كل ما
هو غام�ض وي�صعب علينا فهمه.

حماالت الأطفال املرنة :ت�س���تخدم هذه
احلماالت لدعم الطفل قب���ل �أن يتمكن من
الوق���وف ،بحي���ث يرتديها ويت���م تعليقه
لتالم�س قدميه الأر�ض ،ما ي�سمح له بالقفز
�ص���عوداً وهبوطاً ،لكنّها ق���د ال تكون �آمنة
وي�سقط الطفل منها.
الرتامبولني :ممار�سة لعبة الرتامبولني
ممتعة ،وت�س���اعد على تطوير التن�س���يق
ومهارات الت���وازن ،لك���ن الرتامبولني هو
�أي�ض ًا �سبّب العديد من الإ�صابات للأطفال،
خ�صو�ص ًا ك�س���ور الذراع والتواءه ،كما �أن
الر�ضّ ���ع قد ي�ص���ابون �أثناء لعب الأبناء
الأك�ب�ر �س���ن ًا �إذا م���ا �س���قط �أحدهم فوق
الر�ضيع �أو قام الر�ض���يع بالزحف �إىل ما
حتت الرتامبولني ،واحلل الأف�ضل للتخل�ص
من خماطره ه���و ت�أمني املنطقة املحيطة
به بو�س���ادات لينة ،بالإ�ضافة �إىل �إ�رشاف

�أح���د الوالدين على الأطفال ما دون �س���ن
ال�ساد�سة �أثناء لعبهم.
ال�رسي���ر ذو الطابقني :تُعت�ب�ر الأَ�رسّة
ذات الطابقني احل ّل الأمثل لتوفري م�س���احة
يف الغرفة ،لكنها �أي�ض��� ًا ت�شكل خطراً على
الأطف���ال ،فالطف���ل ق���د يقفز م���ن ال�رسير
العلوي وي�سقط �أثناء اللعب ،ما يت�سبب يف
�إ�صابات خطرية ،لذلك ال ين�صح با�ستخدام
هذه الأ�رسة مع الأطفال حتت عمر التا�سعة،
مع تركيب ق�ضبان خ�ش���بية حول ال�رسير
العلوي.
زخ���ارف الأ�رسّة :قد يب���دو مهد الطفل
�أكرث جما ًال عند تزينه باملفار�ش والو�سائد
ال�ص���غرية وغريها من املفرو�ش���ات ،لكن
احذري فهذه الأ�شياء قد تت�سبب يف اختناق
الطفل �إذا ما جذبها �أثناء نومه بو�ض���عها
فوق وجهه.

لأ ّن القفازات ترافقك يف منا�س���باتك الر�سمية ،حيث يكون الربوتوكول يف �أدنى
الت�رصفات و�أب�سطها �س���يّد املوقف ،ال يجوز �أن تُهملي �أبداً الآداب اخلا�صّ ة بارتداء
هذه االك�س�سوارات الأنيقة والربجوازية:
 يختلف اختيار القفازات واملواد امل�صنوعة منها باختالف الف�صول ونوعية املالب�سالت���ي ترتدينها ،فه���ذا ال�رشط الأول الذي ترتافق فيه املو�ض���ة والإتيكيت ،فالقفازات
املخملية ال يجوز اختيارها خالل ال�صيف� ،أمّا تلك املفرّغة وامللوّنة وامل�صنوعة من
الدانتيل �أو احلرير فال تليق لل�شتاء مع املالب�س امل�صنوعة من الفراء.
 يخ�ضع اختيار طول القفازات �إىل طول الأكمام ،فال يجوز �أن يتعار�ضا �أو �أن يعلو�أحدهما الآخر ،فكلّما كانت �أكمامك ق�ص�ي�رة� ،أمكنك اختيار القفازات باليد العالية،
والعك�س.
 ارتداء القفازات بح�سب الآداب والأ�صول �أمر مرحلي ،كاجلاكيت �أو ال�شال ،فيجبخلعها عند الو�ص���ول �إىل املنزل الذي تزورينه �أو املطعم املدعوّة �إليه ،فال يجوز
ارتدا�ؤها خالل تناول الطعام� ،أو ال�سالم اليدوي ،وخالل تبادل �أطراف احلديث.
 يكون خلع القفازات ب�ش���كل هادئ و�أقرب �إىل ال�رسية واحل�ش���مة ،وال تن�سي �أنّكمتى خلعتها ال يجوز و�ضعها من جديد �إالّ عند املغادرة.
 ال يجوز ارتداء املجوهرات على القفازات ،با�س���تثناء الأ�س���اور ،لأنّك �ست�ضطرين�إىل ن���زع املجوهرات عند خلع القفازات من جه���ة ،ومن جهة �أخرى يد ّل هذا على
�شخ�صية مادية هدفها عر�ض ما متلك.

www.athabat.net

منوعات

( العدد  )305اجلمعة  4 -ني�سان 2014 -

19

الشوفان ..لتخفيض الكوليسترول وزيادة األنسولين
ال�ش���وفان نبات ع�شبي حويل ي�شبه
احلنطة وال�شعري يف ال�شكل ،وهو ينبت
عادة بينهما ،وبذوره متو�س���طة احلجم
بني حب احلنطة وال�شعري ،ويحتوي لبّه
على كمية من الدهون تزيد عما هو يف
احلنط���ة ،وعلى كمية م���ن الربوتني ال
تقل عما يف بذور احلنطة ،وهو ي�شبهها
(احلنطة) يف تركيب الأحما�ض الأمينية
مث���ل «الأرجن�ي�ن» و«االلي�س�ي�ن»
و«الرتبتوفان».
يحت���وي دقي���ق ال�ش���وفان عل���ى
فيتامني « ،»B1وعل���ى مواد معدنية
مثل احلديد والف�سفور ،وفيه طاقة تزيد
عل���ى ما يف القمح ،كم���ا يحتوي على
«الن�ش���ا» ،ويُ�س���تعمل �أي�ض ًا يف �إنتاج
مادة «الفيورفورال» ،وهي مادة مذيبة
يف عملية تنقية �أم�ل�اح زيوت الطعام
النباتية.

�رضوري ،لأنه م�ضاد طبيعي لالكتئاب،
ويعط���ي �إح�سا�س��� ًا باله���دوء ،كما �أنه
يعالج حاالت اال�ضطرابات الع�صبية.

القيمة الغذائية

الفوائد العالجية
�أكدت الدرا�سات العلمية ت�أثري بذور
�س���يقان و�أوراق ال�ش���وفان يف بع����ض
الأمرا�ض ،و�أثبت���ت جدواها كعالج ،ما
دفع م�ص���انع كبرية عديدة ل�ص���ناعة
م�س���تح�رضات متنوعة من ال�ش���وفان
وم�ش���تقاته ،وين�ص���ح خرباء التغذية
اليوم بتناول ال�ش���وفان ،وذلك لقيمته
الغذائية العالية للج�سم ولل�صحة.
فال�ش���وفان يخف����ض ن�س���بة
الكول�س�ت�رول يف الدم ،م���ا يخفف من
خماطر �أمرا�ض القلب وال�رشايني� ،إذ �إن
ثالثة غرامات من ه���ذه الألياف يومي ًا

(�أي ما يحتويه كوب واحد من ال�شوفان)
تعمل على خف�ض معدل الكولي�س�ت�رول
يف الدم ،كما ينظّم عملية اله�ض���م يف
اجل�س���م ،ويخفف من امل�شاكل املعوية
والإم�ساك ،وي�ساعد يف املحافظة على
الوزن ال�ص���حي ،لأنه يعطي ال�ش���عور
بال�شبع.
تو�صل الباحثون �إىل
ويف هذا الإطار ّ
�أن تن���اول ال�ش���وفان يف طعام الإفطار
يقلل ال�ش���هية ،وي�س���اعد على تخفيف
الوزن �أو ال�س���يطرة عليه ،و�أو�ضحوا �أن
الألياف املوجودة يف ال�ش���وفان تبطئ

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
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معدل تفريغ املعدة من الطعام ،فتجعل
ال�شخ�ص ي�ش���عر وك�أن معدته ما زالت
ممتلئة لفرتة زمنية �أطول.
وك�ش���فت نتائج درا�سات جديدة �أن
تناول وجبات وحبوب ال�شوفان الكاملة
قد ت�ساعد يف ال�سيطرة على �ضغط الدم
ال�رشياين يف �ش���كل ملحوظ ،وبالتايل
خف�ض نفقات ا�ستهالك الأدوية ،وت�سهم
يف حت�س�ي�ن قراءات �ض���غط الدم ،من
خالل ت�أثريها يف ح�سا�س���ية اجل�س���م
للأن�سولني ،وا�ستهالك الرقائق واحلبوب
الكاملة الغني���ة بالألياف متثل طريقة
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�سهلة وب�سيطة لزيادة اال�ستهالك الكلي
من الألي���اف الذائبة ،ما ي�س���اعد على
احل�ص���ول على الكمية املو�ص���ى بها،
التي تبلغ � 25إىل  30جرام ًا يومياً.
و�أ�ش���ار خمت�ص���ون يف التغذية �إىل
الفوائد العديدة التي يقدمها ال�ش���وفان
ل�ص���حة الإن�س���ان ،ومنها �أن���ه نتيجة
الحتواء ال�شوفان على ن�سب عالية من
الألي���اف ،ف�إن من خوا�ص���ه الإيجابية
حماية ال�ش���خ�ص من الإ�صابة ب�رسطان
الأمعاء ،وتناول ال�شوفان عندما يكون
امل���رء م�ص���اب ًا باحل���زن �أو الإحباط،
� 4أ�ص���ل كلمة  / Gapرد دفاعا عن
ال�شيء وذودا � /ش���عور بال�ضيق من
�أمر ما
� 5أ�ص���ل كلمة � / Zeroأ�ص���ل كلمة
Cut
Tam aT
6
rind
 7جمموعة الن���وق واجلمال  /عك�س
حر  /ثلثا و�صل
� 8أ�صل كلمة  / Canalبيت الدجاج
 9من تطلب �شهادته
� 10أ�ص���ل كلمة � / Bouquetأ�صل
كلمة Crimson

يُع ّد ال�ش���وفان طعام��� ًا دافئ ًا وحلو
الطعم ،وه���و مثايل للمناخ البارد ،كما
املح�ض من دقيق ال�ش���وفان
رَّ
�أن الطعام
ي�ش���كل فط���وراً مغذي ًا ج���داً ،ونخالته
املنتج���ة من احلبوب اخل�ش���نة مفيدة
يف �ش���كل خا�ص يف خف�ض م�س���توى
الكولي�سرتول يف الدم ،وم�ضادة لتخثرّ
ال���دم� ،إىل جانب �أن حبوب ال�ش���وفان
تُعترب مقوية للج�س���م ،وب�شكل خا�ص
للجهاز الع�صبي ،وهي مهدّئة للأع�صاب
ومغذّية للجهاز الع�صبي.
هناك ال�شوفان املجرو�ش الطبيعي،
فالنوع الف���وري الذي ي�أت���ي بنكهات
خمتلفة ي�أتي ب�أنواع مليئة بال�س���كر،
يف حني �أن املاد َة احلقيقية لل�ش���وفان
الب�س���يط هي الأف�ض���ل ،وت�أتي منافع
ال�ش���وفان املجرو�ش من كونه م�ص���دراً
جي���داً لكل من الألياف القابلة للذوبان
والعدمية الذوبان.
كم���ا �أن هن���اك و�ص���فات خا�ص���ة
بالريجيم ،حيث ي�ش�ي�ر اخلرباء �إىل �أنه
ميكن تناول ال�ش���وفان كوجبة خفيفة
و�س���ط النهار� ،أو وجبة �إفطار �أو ع�شاء،
لأن الطب���ق الواحد من���ه يحتوي على
�أربع���ة جرامات م���ن الده���ون ،و204
�س���عرات حرارية و�س���بعة جرامات من
الربوتني.

الحل السابق
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عــمـــودي
�أفــقــي
 1مبعنى رحلة و�أ�صلها من كلمة �سفر � /أ�صل كلمة Amber
 2الن�س���بة �إىل جمموعة الدول  /من �أ�س���ماء ال�س���يف مبعنى
ال�سيف القاطع
 3منا�ضلة جزائرية �ضد االحتالل الفرن�سي

 1حاجز للماء � /أ�صل كلمة � 6 Castleأ�صل كلمة  / Solidاملاء املن�ساب ال�صايف
� /أ�صل كلمةGap
� 7أخت الأب � /أنت�رص وتغلب على  /قط
 2فم � /أغ�صان
 8جمموع ما كتب يف مقال �أو كتاب � /أ�صل كلمة
� 3أ�ص���ل كلم���ة  / Algebraطويل  / Cottonمن الأطراف
ال�شجر جميله
� 9شجاع � /أ�صل كلمة Down
 4من �أ�سماء الغزال  /مرتفع �صغري  10ف�سد وتعفن � /أ�صل كلمة  / Chemiseثلثا
 5ميتنع عن الأكل طوعا
�سيف
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كاريكاتير
 53يوم ًا على انتهاء الوالية

كوريا الشمالية تلزم رجالها
ّ
بقص شعرهم على طريقة زعيم البالد
يف ق���رار غري���ب من
نوعه بع�ض ال�شيء� ،أعلنت
يتعي
كوريا ال�شمالية �أنه نّ
على كل رجالها �أن يقلدوا
ق�صة �شع���ر زعيم بالدهم
الرئي�س كيم يونغ �أون.
وح�س���ب الق���رار الذي
�رسى مفعوله قبل �أ�سبوعني
على رجال العا�صمة �أوالً،
ف�إنه يتوجب على الذكور

حالقة الن�صف ال�سفلي من
�شعر الر�أ�س.
ومبوجب النظام اجلديد
ينخف����ض �س���قف احلرية
التي كان م�سموح ًا بها يف
كوريا ال�شمالية ،فقد كان
يُ�س���مح للرجال االختيار
ب�ي�ن  10ق�ص���ات خمتلفة
لل�ش���عر� ،أم���ا ال�س���يدات
فهن �أوفر حظ��� ًا وترف ًا من

الرجال ،حيث ي�سمح لهن
باالختيار بني  18ق�ص���ة
خمتلفة.

عجوز سبعيني يبحث عن العروس رقم 205
ي�ستحق هذا الرجل �أن يدخل مو�س���وعة «غيني�س» للأرقام العاملية ،فال يوجد �أحد
من �سكان الكرة الأر�ضية يحذو حذوه .عمره  75عام ًا ويبحث عن الزوجة رقم  ،205بعد
�أن انق�ضت جميع زيجاته بالطالق �أو الوفاة.
الغريب يف هذا الأمر �أن معظم زيجات املواطن امل�رصي م�ص���طفى عيد متّت يف غرف
حتت الأر�ض ،واملثري للده�شة �أي�ضا �أنه رغم هذا العدد الكبري من الزيجات �إال �أنه مل يثمر
�إال ثالثة من الأبناء فقط.
وعن �رس زواجه املتعدد وميوله �إىل الن�س���اء به���ذه الطريقة يقول عيد :كان يل �أخت
تعمل مدرّ�س���ة كنت �أحبها �أكرث من باق���ي �أخواتي ،ويف يوم ذهبت �إىل املنزل الذي كان
يجمعني �أنا وعائلتي�ُ ،ص���عقني بخرب حرقها وموتها مت�أثرة بهذه احلروق ،ومن وقتها
ربطتني بالن�ساء عاطفة وحب ،وقررتُ �أن �أ�ساعد �أي فتاة تقع يف م�أزق!
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

زورق فاخر بـ 108
آالف دوالر نسيه
صاحبه عامين
في الميناء
عرثت �رشطة الرنويج على مالك
زورق فاخر تُقدَّر قيمته بـ� 108آالف
دوالر ،بع���د �أن ظل عامني موثوق ًا
بحواج���ز حديدية على ر�ص���يف
ميناء «�سرتوم�ستاد» بالقرب من
احلدود الرنويجية  -ال�سويدية.
وكان���ت �رشط���ة الرنوي���ج قد
ن�رشت نداء عل���ى الـ«في�س بوك»
م�صحوب ًا ب�صورة الزورق ،مطالبة
�ص���احبه بالظه���ور وحتريكه ،ملا
�أ�ص���بح ميثله من م�ش���كالت على
حركة ال�سفن بامليناء ،وهو النداء
ذاته الذي ن�رشته و�س���ائل الإعالم
ال�سويدية بال�صحف املحلية.
مالك الزورق �أف���اد �أنه كان قد
عر�ض الزورق للبي���ع عام ،2012
وظن �أن ال�ص���فقة قد متت بالفعل،
حتى ن�س���ي املو�ضوع برمّته ،وهو
ما يتوقع �أن يوقع عليه حفنة من
الغرامات ،غري �أن���ه على ما يبدو
ثري مبا يكفي لدفعها بالكامل.
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:

