كل عام وأنتم إلى الله أقرب
ملنا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة وذكرى املولد النبوي ال�شريف،
حتتجب «الثبات» عن ال�صدور يف الأ�سبوع املقبل ،على �أن تعود �إىل
قرائها يف الأ�سبوع الذي يليه ،راجية من اهلل ع ّز وج ّل �أن حتمل ال�سنة
اجل��دي��دة للبنانيني اخل�ير واليمن وال�برك��ات ..وك��ل ع��ام واجلميع
بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كوبا تلوي ذراع أميركا..
والمعركة مستمرة
إميل لحود يتذكر

 2موضوع الغالف
االفتتاحية

على الحد الفاصل بين عام وعام
عام يرحل حام ًال �أيامه وما فيها من �آالم و�أحزان و�سلبيات ،وقليل
قليل من الآمال والأحالم والإيجابيات.
ع���ام يع�رص �آخر �أيامه التي ال يقطر منها �س���وى عتمات الليايل،
و�س�ي�رة الف�ساد التي تع ّج من جنبات وزوايا ومفا�صل نظام �سيا�سي
تع�شع�ش���ت فيه كل �أ�س���باب نهاية اخلدمة ،بحي���ث مل يعد «حرا�س
الهيكل» ي�س���تطيعون �أن يك�س���وا «الهيكل العظم���ي» لهذا النظام،
باللحم والأع�ص���اب ،لي�س ب�سبب اكت�ش���افات وائل وهبي �أبو فاعور
املثرية واملده�ش���ة لف�س���اد موا ّد غذائية ،ولي�س ب�سبب االكت�شافات
املذهلة للوزير علي ح�س���ن خليل يف مغارة «علي بابا» املتمثلة
يف ف�س���اد الدوائر العقارية ..هو بب�ساطة نظام مهرتئ عن بكرة �أمه
و�أبيه ،مل يعد با�ستطاعة �أح�سن ما�شطات الكرة الأر�ضية �أن تز ّينه� ،أو
�أن تعيد �إليه بع�ض ًا ي�سرياً من زهو ال�شباب ،بعد �أن امت�ص «حرا�سه»
كل رحيقه ،فبات كل �شيء فيه يحتاج �إىل �أعجوبة:
رئي����س اجلمهورية انتخابه بحاج���ة �إىل �أعجوب���ة ،والأعجوبة
ال تتحقق �إال باتفاق ال�س���ند والهند وبالد ال���واق الواق ،التي تتنزل
«وحي ًا» على نواب «الأمة» ،فيقولون له« :كن فيكون».
املوازنة الع���ام للدولة بحاجة �إىل �أعجوب���ة يف هذا البلد الذي
يعي�ش منذ �أكرث من ع�رش �س���نوات بال موازنة عامة للدولة ،بحيث ال
ُيعرف مدخولها وال م�رصوفها ..والدين ما�ش���ي «والفائدة ما�شية»،
والعجز يتزايد «وا�سلم بطول �إقامة يا مربع».
قان���ون االنتخابات «ع الوعد يا كم���ون» منذ العام  ،1992ال بل
منذ الع���ام � 1964أحاديث و�أحاديث عن قانون انتخابات �أكرث عدالة
وتوازن ًا وع�رصنة ..لكن بب�س���اطة« ،الدميقراطية» يف بالدنا حت ّولت
�إىل دميقراطية املهزلة ،فهل من �أحد من زعماء الطوائف ال�سيا�س���ية
م�ستعد لأن يتخلى عن ع�صاه التي جعلها ممث ًال للأمة؟
ماذا �سي�أخذ الـ 2015من 2014؟
�أزمة الع�س���كريني املخطوف�ي�ن التي دخلت يف ب���زار املزايدات
والبهلونيات ،و«تويرت» وليد جنبالط� ،أم همروجة الف�ساد التي تزكم
الأنوف؟
حبذا لو يعلمنا الوزير وائل وهبة �أبو فاعور ب�صفته حامي حمى
�صحة اللبنانيني كم يتناول اللبنانيون من الأقرا�ص املهدئة..
حبذا لو يعلمنا بالإ�صابات ال�رسطانية يف القرى املحيطة مبعمل
�سبلني� ،أو حتى مبعمل �شكا.
ن�أمل �أن ت�ص���ل قب�ض���ة وزير املال �إىل :كيف وب�أي و�س���يلة ومن
فعل وقدر على ا�س���تمالك ال�شاطئ البريوتي ،و�ضفاف نهر الأويل يف
�صيدا ،دون �أن نن�سى �أنه يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ا�ستفاق �أهايل
املريية على �أن م�شاع بلدتهم ميلكه رجل من عا�صمة اجلنوب.
تُ���رى هل �س���ي�أخذ املعلم���ون وموظفو القطاع الع���ام حقهم يف
�سل�سلة الرتب والرواتب� ،أم �أن وزير الرتبية والتعليم العايل �سيمنح
�إفادات يف نهاية العام الدرا�سي ،وحبذا لو يعلمنا ملاذا وكيف تَنبت
اجلامعات كالفطر يف البلد احلزين!
ماذا عن املرامل والك�سارات...
وماذا وماذا وماذا...
بب�ساطة :نظام م�أزوم م�أزوم...
على احلد الفا�ص���ل بني عام وعام ال منل���ك �إال �أن نقول :كل عام
واجلميع بخري ..وما �أ�ضيق العي�ش لوال ف�سحة الأمل.

�أحمد �شحادة
www.athabat.net
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«حزب الله» « -المستقبل» ..وحوار الزمن الصعب
كم���ا كان متو َّقع��� ًا ،مل ت���� ِأت
جل�س���ة احلوار الأوىل بني حزب اهلل
و«تيار امل�ستقبل» بجديد ،مادامت
الإ�شكاليات والتباينات ظهرت قبل
التو�ص���ل
�أن يبد�أ هذا احلوار؛ بعدم
ُّ
�إىل برنامج يت�ضمن بنوداً وا�ضحة،
وبدا الطرف���ان وك�أنهما يرف�ض���ان
ت�رسيب كلمة للإعالم قبل �ص���دور
بيان م�ش�ت�رك يتوافقان عليه �ضمن
املمك���ن ،لأن ال توافق على �ش���يء
بع���د انتهاء اجلل�س���ة الأوىل ،ولعل
الكوة الت���ي حاول «امل�س���تقبل»
فتحها خل���رق اجل���دار ،واملتمثلة
يف رف����ض العم���اد عون لرئا�س���ة
اجلمهورية ،هي اخلط�أ اجل�سيم الذي
ارتكبه «امل�ستقبل» ،لأن عون لي�س
�شخ�ص��� ًا موثوق ًا وال تياراً وا�س���ع ًا
فح�سب ،بل هو ميثل خيار املقاومة
على خطوط املواجهة ال�سيا�س���ية،
ومن املب ّكر البحث با�ستبعاده بهذه
ال�رسعة.
قبل نحو �أ�سبوع من انطالق هذا
املقربة
احلوار ،ذكرت �إحدى ال�صحف َّ
من «� 14آذار» �أن «تيار امل�ستقبل»
مل يوافق حت���ى تاريخه على كافة
البن���ود احلواري���ة مع ح���زب اهلل،
لأن م�س����ألة الدعم العلني للجي�ش
اللبناين يف مواجهة الإرهابيني ما
زالت عليها حتفظات «م�ستقبلية»،
ما �أنب�أ ب�أن احلوار قد يبحث يف �أمور
ثانوي���ة مادام اخلالف على اجلوهر
ما زال قائم ًا ،وقد يكون ار ُت�ؤي الحق ًا
البحث خالل احلوار باخلطة الأمنية
للبقاع يف ما ي�ش���به �إعالن ًا خجو ًال
من «امل�ستقبل» بدعم اجلي�ش دون
ذكر عبارة «مواجهة الإرهابيني».
ال �أح���د ينك���ر �أن احل���وار بني
الطرفني الأ�سا�سيني يف لبنان واجب
الوجوب ،ملا لكل منهما من حيثيات
�ش���عبية وبرملانية وحكومية ،وهذا
احلوار يت�س���م بالأهمي���ة لأن كافة
احلوارات بني الأطراف الأخرى تغدو
يتم
ثانوية وغ�ي�ر ذات ت�أثري ما مل ّ
حوار حزب اهلل « -امل�ستقبل» ،وهو
يف الظ���روف الداخلي���ة والإقليمية
احلالي���ة ُيعت�ب�ر جترب���ة فري���دة
نتيج���ة ال�ش���حن املذهب���ي ،ولأنه
مطلب وطن���ي لبناين نتيجة غياب
ال�سنية الفاعلة يف غياب
القيادات ُّ
الرئي�س احلريري على مدى �أكرث من
ثالث �س���نوات ،و«فلتان» ال�شارع
الطرابل�س���ي والع���كاري على وقع
الفتاوى اجلهادية التكفريية.
ورغ���م الرغب���ات ال�ص���ادقة
للطرف�ي�ن ب�رضورة احل���وار بوجود
قا�س���م م�ش�ت�رك يجمعهم���ا على
ملفات عدي���دة� ،أبرزه���ا التخفيف
من اخلط���اب املذهب���ي واحلمالت
الإعالمية ،وتفعيل العمل احلكومي،
والبح���ث اجل���دي يف امللف���ات
االقت�صادية واملعي�شية و�صو ًال �إىل
بحث املو�ض���وع الرئا�سي وقانون
االنتخاب ،ف�إن لهذا احلوار خطوطه
احلمراء التي ت�ضعها قوى �إقليمية،
مبا ال ي�س���مح للبنانيني بالتوافق

جعجع بات عبئاً على حلفائه

على م�س���ائل لها امت���داد �إقليمي،
ولي����س هن���اك عاق���ل يقتنع مبا
قاله ال�س���فري ال�س���عودي يف لبنان
منذ فرتة ،ب����أن ت�ص���نيف اململكة
للجماعات التي تقاتل يف �سورية،
ومن �ضمنها حزب اهلل� ،أنها �إرهابية
ل���ن ي�ؤثر على احل���وار بني احلزب
و«امل�س���تقبل» ،لأن يف هذا ال�ش�أن
بالذات يكمن االنق�س���ام احلاد بني
الطرفني.
ولعل ال�شكل يف هذا احلوار يغلب
على امل�ضمون ،لأنه برعاية الرئي�س
بري ،ما يجعل «امل�ستقبل» يدخله
من منطل���ق ال�ض���عف يف املوقع،
نتيجة خ�سارة رهاناته يف �سورية
من جهة ومت ُّزق قاعدته ال�ش���عبية

أقصى ما ُيمكن أن ُيفضي
إليه حوار حزب اهلل -
«المستقبل» هو التفاهم
على تهدئة إعالمية..
وتغليب لغة االعتدال على
لغة «التكفير»

الداخلية من جهة �أخرى� ،إ�ضافة �إىل
�أن دور الرئي�س ب���ري ما كان يوم ًا
�س���وى جزئية هامة م���ن الواجهة
ال�سيا�س���ية اللبناني���ة الر�س���مية
حلزب اهلل واملقاوم���ة ،ما يعني �أن
موقف «امل�س���تقبل» يف حوار مع
الطرف اللبناين املنت��ص�ر �إقليمي ًا
واملدع���وم م���ن قواعده ال�ش���عبية

وحلفائه داخلي ًا هو موقف غاية يف
الإحراج ،وال ُين�ش���د من حوار كهذا
�أكرث من �إعادة متو�ضع �ضمن اللعبة
ال�سيا�سية الداخلية ،نتيجة الغياب
الق�سـري «للزعيم الأزرق».
�ص���حيح �أن هذا احل���وار يبدو
لعامة ال�شعب اللبناين �أنه �إ�سالمي
 �إ�س�ل�امي ،لك���ن يف الوقت الذي«حج» فيه �سمري جعجع �إىل البالط
ّ
ومنح لق���ب «مطران»
ال�س���عودي ُ
على م�س���يحيي ال�رشق ب�أمر ملكي،
ف�إن الت�ش���اور مع الرئي�س احلريري
يف «بيت الو�سط ال�سعودي» تناول
حكم ًا ح���وار حليف���ه احلريري مع
احلزب ،وح���واره هو م���ع الرابية،
م���ا يعني بقاء جعج���ع عبئ ًا على
احلري���ري ،بينم���ا يب���دو حزب اهلل
مرتاح ًا لعمق التفاهم مع حلفائه.
وم���ع بق���اء الو�ض���ع الإقليمي
على م���ا هو عليه ،ف�إن �أق�ص���ى ما
ميكن �أن ُيف�ض���ي �إلي���ه حوار حزب
اهلل « -امل�ستقبل» جمرد تفاهمات
على تهدئ���ة �إعالمية ،وتغليب لغة
االعت���دال على لغ���ة التكفري التي
ال�سني ،ومعها
لوثت بع�ض ال�شارع ُّ
ّ
البيت اللبناين بالكامل ،و�س���يبقى
ه���ذا احل���وار حمكوم ًا مب���ا ينجزه
اجلي����ش وتنجزه املقاومة يف وجه
�إرهاب يط���رق �أب���واب البقاع ،وما
على احلريري و«امل�ستقبل» �سوى
الوقوف على احلي���اد ميداني ًا ،لأنه
مادام هن���اك تهديد خارجي للبنان
ف�إن حزب اهلل واملقاومة �س���يبقيان
�إىل جانب اجلي�ش يف مواجهة �إرهاب
بغي�ض ،والأولوي���ة حلماية الكيان
اللبناين واجلمهورية اللبنانية قبل
الدخول يف �أية تفا�ص���يل تت�ص���ل
بانتخ���اب رئي����س للجمهورية �أو
بحث يف قانون انتخاب ،و�س���يبقى
احل���وار جمرد حوار ويف و�ض���عية
«مكانك راوح».

�أمني �أبو را�شد

www.athabat.net

( العدد  )339اجلمعة  26 -كانون الأول 2014 -

3

همسات

َّ َ
ُّ
تبدل في «األداء السلفي» تجاه حزب الله

¡ مهمته مهاجمة حزب اهلل

لوحظ �أن �صحافي ًا جنل رجل دين� ،أ�س�س موقع ًا
�إلكرتوني���اً ،يحمل ا�س���م منطق���ة لبنانية متميزة
مبقاومته���ا للع���دو «الإ�رسائيلي» ،ي�ش��� ّن حملة
م�س���تمرة على حزب اهلل واملقاوم���ة حتت ذريعة
حر�صه على ال�ضاحية اجلنوبية واجلنوب اللبناين.

¡ دعوة ق�ضائية �ضد املرجعية

عُ لم �أن دعوة ق�ضائية ُقدِّمت �ضد مرجعية دينية
م�سيحية ،من قبَل هيئة حتمل ا�سم الطائفة ،ب�سبب
الت��ص�رُّ ف ب�أموال غ�ي�ر منقولة ،و�إ�س���اءة ائتمان،
أرا�ض وقفية.
وخمالفة قوانني و�أنظمة ،وبيع � ٍ

¡ عميل ي�ستعيد ن�شاطه

الحظ مهتمون �أن رجل دين كان �سجين ًا بتهمة
العمالة لـ«�إ�رسائيل» ،وباعرتافه ،عاد �إىل ن�ش���اط
�إعالمي ملحوظ يطلق خالله مواقف �سيا�سية ،دون
�أن يتطرق مرة واحدة لأ�سباب �سجنه �أو الدفاع عن
نف�سه ،علم ًا �أن جهة �سيا�سية كانت تدافع عنه وهو
نزيل ال�س���جن بحجة �أنه بريء ،وقد ثبت العك�س،
وهي الآن تروّج ن�شاطه الإعالمي.

¡ «امل�ستقبل» يعزّي بقتيل لـ»الن�رصة»

مل يُفاج��� أ� �أه���ايل بل���دة ال�ص���ويري البقاعية
ب�إر�س���ال «تيار امل�س���تقبل» وفداً للتعزية مبقتل
�أح���د الإرهابيني م���ن البلدة يف �س���ورية ،بعد �أن
�شارك القتيل يف االعتداء على اجلي�ش اللبناين يف
عر�س���ال ،علم ًا �أن �أغلبية �أبناء البلدة مل ي�شاركوا
يف التعازي لأن القتيل ينتمي �إىل «الن�رصة».

ال�شهال :م�ستعدون لإجراء حوار مع حزب اهلل!

ملاذا كلّ���ف النائب وليد
نائ���ب رئي�س بلدية
جنبالط
َ
عر�س���ال؛ �أحم���د الفليط���ي،
بالدخول على خط الو�ساطات
الآيلة �إىل �إطالق الع�س���كريني
املختطفني؟
َ
البع����ض اعت�ب�ر �أن ه���ذا
التكلي���ف يرم���ي «بي���ك
املخت���ارة» م���ن خالل���ه
�إىل ك�س���ب و ّد املجموع���ات
التكفريي���ة يف «اجل���رود»،
وحتديداً م�س���لحي «داع�ش»،
لثنيهم ع���ن تنفي���ذ الإعدام
يف ح���ق الع�س���كري الدرزي
املختط���ف لديه���ا ،و�أي�ض��� ًا
َ
ملحاولة تفادي مهاجمة هذه
املجموعات للمناطق الدرزية،
خ�صو�ص��� ًا بعد الهجوم الذي
�ش ّنته «جبهة الن�رصة» على
«جبل ال�شيخ» ال�شهر الفائت.
وتعقيب ًا عل���ى هذا الر�أي،
ر�أى مرج���ع �إ�س�ل�امي مطلع
على جانب من الو�س���اطات،
�أن «التكلي���ف اجلنبالط���ي»
يهدف �إىل �إطال���ة �أمد «�أزمة
املختطف�ي�ن» لي����س �إال ،من
َ
خالل �إجراء مفاو�ضات جديدة
مع اخلاطفني عرب الفليطي ،قد
متت ّد �أ�ش���هراً ،يف انتظار جالء
التط���ورات الإقليمية ،ليبني
عندها «رئي�س اال�ش�ت�راكي»
على ال�شيء مقت�ضاه.
ويعترب املرج���ع �أن لدى
الزعي���م ال���درزي خوف��� ًا من
قيام اجلي�ش اللبناين بعملية
ع�سكرية لتحرير الع�سكريني،

مب����ؤازرة اجلي����ش ال�س���وري
وح���زب اهلل ،وقد ي����ؤدي هذا
التع���اون بني اجلي�ش�ي�ن �إىل
تعزي���ز العالق���ات اللبنانية
مع اجل���ارة الأق���رب ،والتي
ه���ي مقطوعة على ال�ص���عيد
الر�سمي يف هذه الفرتة �أ�صالً،
كذلك قد ت�س���هم هذه العملية
يف ح���ال جناحه���ا يف تق ُّدم
القوات ال�سورية على امل�ستوى
اال�س�ت�راتيجي ،وحماية ظهر
مدين���ة دم�ش���ق ،وبالت���ايل
تبدي���د احلل���م التكف�ي�ري -

ويف �س���ياق مت�صل ،ي�ؤكد
املرجع �أن و�س���اطة ال�ش���يخ
و�سام امل�رصي ماتزال قائمة،
ي�ص���ب �أي�ض ًا يف
و�أن جناحها
ّ
ر�ص���يد حمور املقاومة ،الفت ًا
�إىل �أن �أح���د احلل���ول الت���ي
«ال�سلفي»
يحملها ال�ش���يخ
َّ
هو ت�أمني ان�سحاب امل�سلحني
من «جرود عر�سال» باجتاه
�ش���مال «حل���ب» ،مقاب���ل
الإف���راج ع���ن الع�س���كريني،
وفق ًا ملاء ج���اء يف املبادرة
ال�س���ورية الآيلة اىل �إطالقهم،

«التكليف الجنبالطي» يهدف إلى إطالة أمد
المختطفين» ..من خالل إجراء مفاوضات
َ
«أزمة
جديدة عبر الفليطي

اجلنبالطي امل�شرتك ب�إ�سقاط
الدولة ال�سورية ،وبذلك يكون
«البيك اال�شرتاكي» قد تل ّقى
خيبة �أمل جديدة ،و�س���قطت
«مراهنت���ه يف العام ،»2005
والتي تخل���ى عنها يف العام
 ،2009وع���اد ليعق���د �آمال���ه
عليها جم���دداً مع بدء الأزمة
ال�سورية.

وبالت�أكيد �سريف�ض���ها رئي�س
«جبهة الن�ض���ال» ،بح�س���ب
املرج���ع الذي يلف���ت �إىل �أن
«ال�س���لفية» التي
املجموعة
َّ
ير�أ�سها ال�شيخ �صفوان الزعبي
وينتمي �إليها امل�رصي ،ت�سلِّم
مببد�أ التعاي�ش مع حزب اهلل،
رغم «االخت�ل�اف العقائدي»
بينهما.

ويك�شف املرجع الإ�سالمي
�أن امل��ص�ري عل���ى تن�س���يق
م���ع �ش���خ�ص م���ن �آل العلي
م���ن
املقربني م���ن املقاومة
ّ
اال�سالمية ،لت�ض���افر اجلهود
بينهم���ا يف �س���بيل جن���اح
املب���ادرة ،وبالت���ايل ع���ودة
املختطفني �إىل احلرية.
َ
وعن ردود �أفعال «ال�شارع
ال�س���لفي» على التقارب مع
َّ
حزب اهلل ،يلفت املرجع �إىل �أن
هناك تب ُّد ًال وا�ضح ًا يف الأداء
لـ«ال�س��� َلفيني»،
ال�سيا�س���ي
َّ
و�أن لديه���م اقتناع ًا ب�رضورة
التفاهم مع حزب اهلل ،ال�سيما
بع���د بدء احلوار ب�ي�ن «تيار
امل�ستقبل» و«احلزب» ،بدليل
ا�ستعداد ال�شيخ داعي الإ�سالم
ال�شهال بدء حوار مع الأخري.
وبالع���ودة �إىل «ق�ض���ية
املخطوف�ي�ن» ،ي�ؤك���د مرجع
ع�س���كري وا�س�ت�راتيجي �أن
الهدف الرئي�سي للمجموعات
امل�سلحة املنت�رشة يف «جرود
عر�سال» مايزال حتى ال�ساعة
هو حتوي���ل «عر�س���ال» �إىل
قاعدة �إمداد لهم ،ال�س���تهداف
اجل���ارة الأق���رب ،وحماول���ة
التق��� ُّدم نح���و العا�ص���مة
ال�س���ورية ،وفق ًا حل�س���ابات
امل�س���لحني ،لكن قد يوافقون
عل���ى «املبادرة ال�س���ورية»
عند ان�س���داد �أف���ق �أملهم يف
حتقيق هدف «عر�سال الند».

ح�سان احل�سن

¡ خلية «كل من �إيد �إلو»

�ش���بّه بع����ض املتابع�ي�ن لتط���ورات ق�ض���ية
الع�س���كريني املخطوف�ي�ن ،خلي���ة الأزمة املوجلة
مبتابعة امللف ،بخلية «كل من �إيدو �إلو» ..الفتني
�إىل �أن املزايدات التي يقوم بها البع�ض ،والتي تبدو
حري�ص���ة �أكرث من الالزم ،هي يف حقيقتها ت�ص���بّ
يف م�صلحة اخلاطفني ولي�س املخطوفني .وت�ساءل
ه�ؤالء عن معنى �إعطاء �أهايل املخطوفني �أدواراً يف
حتركهم لأ�ش���خا�ص لي�س لهم عالقة �أو �صلة قربى
باملخطوفني.

¡ النفط ..واخللوي

تخوف خب�ي�ر اقت�ص���ادي على م�ص�ي�ر الرثوة
النفطي���ة يف لبنان ،والتي تلق���ى عرقلة داخلية،
مبدي ًا خ�ش���يته م���ن �أن يكون خط �س�ي�رها على
طريقة ت�أ�س���ي�س اخللوي ،حيث احتكرتها عائلتان
لبنانيتان جن���ت من روائها امللي���ارات ،وعُ لم �أن
مليارديراً لبناني ًا �أ�ص���بح من كبار امل�ساهمني يف
�رشكة نفط كولومبية ،و�آخر بات ميلك �أ�س���هم ًا يف
�رشكة عاملية.

¡ �سمن ..وزيت

�أ�سئلة كثرية تطرح عن �أ�سباب ت�أجيل حماكمة
�شخ�ص���ية وزاري���ة ونيابية �س���ابقة موجودة يف
ال�سجن منذ نحو �س���نتني بتهمة نقل متفجرات مل
تنفجر ،يف وقت تو�ض���ع مئات عالمات اال�ستفهام
إرهابيي �أحمد الأ�س�ي�ر و�شادي املولوي
نْ
عن فرار ال
وغريهما.

¡ �س�ؤال

قال م�س�ؤول لبناين �أمام زواره ،وهم من م�شارب
خمتلف���ة ،تعليق ًا على �إعالن �أوباما �أن ال�سيا�س���ة
الأمريكية جتاه كوبا كانت خاطئة وفا�شلة« :باهلل
عليك���م ،قولوه���ا ب�رصاحة ،كم �س���نة لديكم بعد
لتقتنعوا �أن االمريكيني جناة».
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تحالف إقليمي عاموده سورية يفرض على الغرب والخليج مراجعة الحسابات
حدي���ث طوي���ل يج���ري يف مراكز
الدرا�س���ات الغربي���ة ح���ول مراجعات
�أمريكية وغربية وخليجية عن تطورات
الأو�ض���اع يف �سوري���ة والع���راق ،بعد
�أن ثب���ت عجزهم عن �إج���راء التغيريات
الوا�سع���ة التي كانوا يحلمون بها لقلب
الأو�ضاع يف هذين البلدين� ،أو حتويلهما
�إىل كونفدرالي���ات� ،أو جمهوري���ات موز
متناح���رة ،رغ���م الإمكاني���ات املالية
الهائل���ة الت���ي ُوفِّ���رت للمجموع���ات
الإرهابي���ة امل�سلح���ة ،وكل الإمكانيات
اال�ستخباري���ة واللوج�ستية والإعالمية
والع�سكرية لهذه املجموعات التي جيء
بها م���ن رياح الأر����ض الأربعة ،وتوفري
مدى حي���وي لها يف دول اجلوار :الأردن،
لبنان ،ال�سعودية ،وتركيا ،بالإ�ضافة �إىل
الكيان ال�صهيوين ،الذي وفّر للجماعات
الإرهابية امل�سلح���ة ،خ�صو�ص ًا «جبهة
الن��ص�رة» و«اجلي�ش احلر»� ،أ�س���باب
الدعم والتدريب الع�سكري واال�ستخباري
وال�صحي ،حيث �إن نحو �ألف عن�رص من
«الن��ص�رة» وحدها تلق���وا عالجهم يف
امل�شايف ال�صهيونية.
بع���د كل ذل���ك عجزوا ع���ن هزمية
الدولة الوطنية ال�سورية على مدى ثالث
�س���نوات ونيف ،رغم ��ض�راوة امل�ؤامرة
والهجم���ة ،واملواجه���ة البطولية التي
قام بها اجلي�ش ال�سوري ،وك�شفت حجم
امل��ش�روع الأمريك���ي والغربي للمنطقة
ككل ولي����س ل�س���ورية وحده���ا ،حيث
ا�س���تعملت فيه���ا احلمالت الع�س���كرية
وحروب الع�صابات..
املفارق���ة هن���ا �أن احلكوم���ات
اال�س���تبدادية التوريثي���ة يف اخللي���ج،
خ�صو�ص ًا يف ال�س���عودية وقطر ،حتوّلت
�إىل داعيات للدميقراطية يف �سورية ،فيما
يُظه���ر الطوراين رجب طيب �أردوغان مع
كل يوم ميرّ ،نواياه اال�س���تبدادية� ،سواء
بحق �ش���عبه �أم ب�أحالمه اال�س���تعمارية
القدمية مع كل �سورية والعراق.
�أمام ال�صمود ال�سوري املذهل ،كانت
اخلطة اجلدي���دة باالندفاعة الوح�ش���ية
املفاجئ���ة لـ«داع�ش» ،التي ا�س���تولت

عنا�صر اجلي�ش ال�سوري �أثناء حملة لتطهري �أحد �شوارع مدينة حلب من الإرهابيني

صرخات غربية تطالب
بوقف دعم التشكيالت
اإلرهابية في سورية بعد
إعدام الرعايا الذين ملّ وا
القتال مع «داعش»

على املو�ص���ل امت���داداً حتى �س���ورية،
و�سط توفري كل �أ�ش���كال الدعم من �إحدى
�أبرز القواعد الأطل�س���ية ،وهي تركيا ،مبا
�أو�ض���ح متام ًا �أمام العرب���ي العادي �أن
الهجمة على �س���ورية ،والتي امتدت �إىل
العراق ،بالإ�ض���افة �إىل اخلطط املطروحة
�ض���د املقاومة يف لبنان منذ عام ،2000
هي ف�ص���ول متتالية للم�ؤامرة الدولية –
الرجعية العربية – ال�ص���هيونية ،وهي
نتيجة لذاك «الربيع» املزعوم الذي نظّر
له ال�صهيوين برنار هرني ليفي ،بدءاً من
التطورات الليبية ،وب��ّش�رّ به بائع الكاز
العربي.
عودة �إىل بدء ،ف�إن حم�ضرِّ ي وطابخي
«ال�سم» الداع�ش���ي ،الذي �أطاح باحلدود

ال�سورية – العراقية ،و�أخذته الن�شوة �إىل
حد بدء �أنا�ش���يده عن الإطاحة باحلدود
العراقية – ال�سعودية ،و�رصاخه الإطاحة
باحلدود اللبنانية التي وجّ ه لها اجلي�ش
اللبناين واملقاومة �رضبة قا�صمة ،جعل
�أمر الرد عليها يبدو �أنه ال مفرّ منه ،ومن
هن���ا كان االجتماع الثالثي ب�ي�ن �إيران
والعراق و�سورية يف طهران ،والذي ت�شري
املعلومات �إىل �أنه تخلله بحث جاد عن
�إن�شاء احتاد �أو حتالف �إقليمي ذي �أبعاد
�سيا�سية واقت�ص���ادية وع�سكرية ،ميكنه
الرد ب�أ�سلوب حا�سم على م�رشوع �إطاحة
«داع�ش» باحلدود ،كما هو حا�ص���ل بني
�س���ورية والعراق ،والرد بالأ�سلوب نف�سه
على الدول الإقليمي���ة التي وفّرت الدعم

املتنوّع للع�صابات الإرهابية امل�سلحة.
ومن الوا�ض���ح �أن ه���ذا االجتاه الذي
قطع مرحل���ة جديه من البحث والقوننة،
ق���د حرّك حل���ف العدوان على �س���ورية،
ف�س���ارعت مملكة الرمال ال�س���عودية �إىل
توجي���ه التهدي���دات املختلف���ة لقط���ر،
لإعادته���ا �إىل «بيت الطاعة» وردها �إىل
حجمه���ا كناقلة غاز لي����س �إال ،يف نف�س
الوقت الذي ت�سعى ال�ستيعاب م�رص حتى
ال تع���ود �إىل دورها العربي القيادي ،عرب
�إغ���راءات مذهل���ة ،تفي���د معطياتها ب�أن
الريا�ض �أبدت ا�س���تعداداً لتقدمي ع�رشين
ملي���ار دوالر للقاه���رة مل�س���اعدتها يف
�أزماتها املالية واالقت�ص���ادية ،لكن �أمام
اللعبة ال�س���عودية اخلط�ي�رة يف املجال
النفط���ي وتده���ور �أ�س���عاره �إىل �أكرث من
خم�سني باملئة بات ال�س�ؤال مطروحاً :هل
ب�إمكان ال�سعودية ودول اخلليج �أن توفر
دعم ًا مل�رص بعد �أن انخف�ض���ت عائداتهم
النفطية من نح���و  730مليار دوالر عام
� 2013إىل �أق���ل من  350ملي���ار دوالر يف
العام 2014؟
�أم���ا يف الغ���رب ،فثم���ة بح���ث يف
مراكز الدرا�س���ات عن معنى ا�ستمرار دعم
الت�ش���كيالت الإرهابية الت���ي بد�أت تعدم
الرعايا الغربيني والأمريكيني الذين ملّوا
القت���ال مع «داع�ش» ويري���دون العودة
�إىل بلدانهم ،يف وقت ب���د�أت تط ّل طالئع
الإرهاب يف �أكرث من عا�صمة غربية ،كما
جرى يف املقهى اال�س�ت�رايل ،وكما يجري
الآن يف باري�س من هجمات جمهولة على
النا�س ..ما ينذرهم ب�أكرث من � 11أيلول.
�أخرياً ،على امتداد ال�س���نوات الأربع
من احلرب الكونية على الدولة التقدمية
يف �سورية ،يبدو وا�ضح ًا �أن حلف �أ�صدقاء
�سورية يتقدّم� ،س���واء من خالل التالحم
الإيراين – ال�س���وري� ،أو من خالل توثيق
التحالف الرو�سي – ال�سوري� ،أو الرو�سي
– الإيراين ،والذي ي�أخذ �أ�ش���كا ًال خمتلفة
من التع���اون والدعم ،رغم كل التهديدات
الأمريكية والغربية �ضد مو�سكو.

�أحمد زين الدين

الملف الرئاسي ..وعقدة التمثيل المسيحي
برزت يف الفرتة الأخرية حركة دبلوما�س����ية
للمبعوثي الفرن�سي جان جريو ،والرو�سي
نْ
ن�شطة
ميخائيل بوغدانوف ،لها عالقة مبلف انتخابات
الرئا�س����ة يف لبنان ،ترافقت مع الكالم عن مناخ
�إيجاب����ي حول امللف����ات ال�س����اخنة يف منطقة
ال�رشق الأو�س����ط ومنها امللف الن����ووي الإيراين
الذي �سينعك�س �إيجاب ًا على الأزمات فيها ،ودعوة
�أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل «تيا َر
امل�س����تقبل» �إىل احلوار يف موا�ضيع عدة ،ومنها
اال�ستحقاق الرئا�سي.
ه����ل ن�ض����جت �أمام ه����ذه الأج����واء الدولية
والإقليمية انتخابات الرئا�س����ة يف لبنان؟ ومن
قال �إن التفاهم الإيراين  -الأمريكي �سي�ص����ل �إىل
اتفاق نهائي ،حتى يُبنى على ال�ش����يء مقت�ضاه؟
وم����ن قال �إن اخل����ارج قد ربط امللف الرئا�س����ي

يف لبنان بامللفات الإقليمية؟ وهل وُ�ض����ع ملف
الرئا�س����ة يف لبنان عل����ى «ن����ار حامية» لأن
الدولة تعي�ش اليوم �أزمة �سيا�سية ،وم�ؤ�س�ساتها
الت�رشيعي����ة والتنفيذية معطَّ لة ،وهي غري قادرة
على مواجهة اال�س����تحقاقات الرئي�سة ،كمحاربة
الإره����اب التكف��ي�ري الذي يهدد �ص����يغة العي�ش
امل�شرتك يف لبنان؟
ما هي حقيقة التحرك الفرن�س����ي؟ وهل جاء
ج��ي�رو مببادرة حمددة وجال به����ا على الفرقاء
ال�سيا�س����يني؟ وم����ا ه����ي الأفكار الت����ي حملها
بوغدانوف �إىل لبنان يف ملف الرئا�سة؟
الزيارتي اقت�رصتا
نْ
تقول م�ص����ادر مطلعة �إن
على حتريك امللف الرئا�س����ي ،واحل����ث من �أجل
التو�صل �إىل انتخاب الرئي�س يف �أ�رسع وقت ممكن
ُّ
مت
لت�أمني اال�ستقرار ،وال وجود القرتاحات حمددة ّ

عر�ضها على الفرقاء ال�سيا�سيني يف لبنان.
لقد �أ�صبح معلوم ًا لدى الدول �صاحبة الت�أثري
املبا�رش يف امللف اللبناين �أن الأزمة الرئا�س����ية
يف لبنان هي �أزمة م�سيحية  -م�سيحية بامتياز،
لأن رئي�س كتلة الإ�صالح والتغيري العماد مي�شال
ع����ون لديه وجهة نظر خا�ص����ة تتعلق بالرئي�س
املنتخب ،حيث ي�ش��ت�رط �أن يكون قوياً ،وي�ستمد
قوته يف كونه الأكرث متثي ًال لل�ش����ارع امل�سيحي،
وه����و يرى �أن هذا ال�رشط ينطبق عليه دون غريه
من املر�شحني ،ولهذا ال�سبب يطرح اجلرنال نف�سه
ملوقع الرئا�سة ،ولل�سبب ذاته يتبنى فريق � 8آذار،
وعلى ر�أ�س����ه حزب اهلل ،تر�شيحه للرئا�سة ،ولأن
�س����مري جعجع يرى يف نف�س����ه الأهلية للت�صدي
ملوقع الرئا�سة ،ولديه دعم �إقليمي من ال�سعودية،
ومن فريق � 14آذار.

من الوا�ضح �أن ملف الرئا�سة يف لبنان �أمام
عقدة داخلية لها عالقة بالتفاهم امل�س����يحي -
امل�سيحي ،وال جمال لربط هذه العقدة الداخلية
بامللفات الإقليمي����ة ،وال للمراهنة على التقدُّم
يف املفاو�ض����ات الإيرانية  -الأمريكية من �أجل
حلّها ،والطلب من �إيران �أن ت�ض����غط على حزب
اهلل يف املل����ف الرئا�س����ي ،من �أجل �أن ي�ض����غط
على عون ليتخلى عن الرت�شح و�إف�ساح املجال
للو�ص����ول �إىل رئي�س توافقي ،و�إىل حني االتفاق
عل����ى الرئي�س املقبل يج����ب �أال يبقى البلد يف
حالة �شغور فعلي من خالل تعطيل امل�ؤ�س�سات
بحجة الفراغ الرئا�سي ،لأنه موقف حق يراد به
باطل.

هاين قا�سم

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ «الإ�رسائيليون» ي�شرتون يف املو�صل

ك�ش����ف م�ص����در حملي يف املو�صل (�ش����مايل العراق)
عن قيام �أ�ص����حاب مكاتب العقار يف املدينة ب�رشاء
عقارات النازحني ،ال�سيما من امل�سيحيني والأيزيديني
و�أقليات �أخرى ،ب�أ�سعار مغرية ت�صل �إىل �ضعفي ثمن
يرجح �أنهم «�إ�رسائيليون»،
العقار ،مل�ص����لحة جتار َّ
رغم �أن الظروف الأمنية و�س����يطرة «داع�ش» جعلت
�أ�سعار العقارات تتدنى كثرياً يف املناطق التي توجد
فيها الأقليات».
ورجح امل�ص����در �أن «تتحول هذه العقارات فيما بعد
ّ
جت����ار �إ�رسائيلي��ي�ن؛ يف �إعادة لل�س����يناريو الذي
�إىل ّ
عمل����وا عليه بعد �أحداث ع����ام  ،2003وارتفعت بعده
�أ�س����عار العقارات ب�ص����ورة كبرية يف جمي����ع �أنحاء
العراق ،ال�سيما �أن هنالك ما يقارب  2000يهودي من
�أ�صل تركي عادوا �إىل كرد�ستان خالل الفرتة املا�ضية،
وهم يتطلعون �إىل اال�ستقرار فيها».

¡ مو�سى ُمنع من زيارة «دميونا»

االلتقاء الإيراين الرو�سي :وىل زمن القطب الأوحد

رفع �أعداء �سورية واملقاومة
�ش����عار �إ�س����قاط النظام وتفكيك
الدولة ،وجمعوا التكفرييني الذين
ابتلعوا الثورة ال�سورية ب�أفعالهم
غري الأخالقية ،و�صنعوا حمميات
�سيا�س����ية ورَقي����ة ،كـ«املجل�س
الوطني» �أو «االئتالف ال�سوري»
و«تن�سيقيات الثورة» ،و�صنعوا
بربارة ا�سمها «اجلي�ش ال�سوري
احلر» ،ال����ذي ابتلعته «داع�ش»
و«الن�رصة» ،ومل يبق لـ«الثورة
ال�س����ورية» املفرتَ�ضة �أي قيادة
�سورية ،مدنية �أو ع�سكرية.
ف�شل العدوان الأمريكي على
�سورية وحمور املقاومة ،وتقلّ�ص
النفوذ الأمريك����ي يف العامل ،ما
ا�ض����طر �أم��ي�ركا �أن ترتاجع عن
ح�ص����ار كوبا بعد خم�سني عام ًا
من احل�ص����ار ،ف�س����نحت للرو�س
فر�ص����ة الع����ودة �إىل ال�س����احة
الدولي����ة ،نتيجة �ص����مود حمور
املقاومة ،و�إن تل���� ّك�أ الرو�س يف
البداي����ات ،لكنهم بع����د �أحداث
�أوكراني����ا وفر�����ض العقوب����ات
عليهم �أح�سّ وا باخلطر ،فانخرطوا
يف حم����ور مواجه����ة امل�رشوع
الأمريك����ي بالتكافل م����ع �إيران،
ويف حلظة ال�ص����مود ال�س����وري
والتق����اط الأنفا�����س يف العراق،
واالنت�ص����ار يف اليمن لـ«حركة
�أن�ص����ار اهلل» وحلفائها ،فبادرت
رو�سيا و�إيران لطرح مبادرة احلل
ال�سيا�سي يف �س����ورية ،م�ستندة
�إىل �إجن����ازات اجلي�ش ال�س����وري
مع الدف����اع الوطن����ي وحلفا�ؤه
من ح����زب اهلل و�إيران ،يف حلظة
مف�ص����لية من ال�ضعف الأمريكي

بالترب�ؤ م����ن «داع�ش» ظاهرياً،
وانهزام «الإخوان امل�س����لمني»
يف م���ص�ر وتون�����س ،والتخب����ط
الرتكي واخلوف ال�س����عودي من
امل ّد التكفريي.
املبادرة الرو�سية  -الإيرانية
تهدف �إىل:
 احلف����اظ على وح����دة الأر�ضوالدولة ال�س����ورية ،واحرتام قرار
ال�شعب ال�س����وري (باالنتخابات)
بتن�ص����يب الرئي�س ب�ش����ار الأ�سد
رئي�س ًا للجمهورية.
 جم����ع املعار�ض����ة الوطني����ةال�سورية التي ال ترتهن للخارج،
ولي�س����ت من املقاول��ي�ن ونزالء
الفنادق.
 مواجهة الإرهاب التكفريي يف�سورية واملنطقة.
لكن املبادرة الرو�سية  -الإيرانية
تعرت�ضها عدة عوائق ،منها:
 غي����اب الط����رف املعار�����ضال�سوري امل�ؤهَّ ل حلوار النظام� ،أو
القادر على الإم�ساك بامليدان �أو
القوى امل�سلحة.
 هيمنة «الن�رصة» و«داع�ش»واجل��م��اع��ات التكفريية على
امل��ي��دان ،و�إق��ام��ة «�إم����ارات»
ال وج����ود ف��ي��ه��ا لأي متثيل
لـ«املعار�ضة ال�سورية» �أو
«اجل��ي�����ش احل���ر» ال���ذي متت
ت�صفيته.
 مكابرة تركيا وال�سعوديةوقطر ،ورف�ضهم لأي حل �سيا�سي
يُبقي الرئي�س الأ�سد يف ال�سلطة،
لأنهم قيدوا �أنف�سهم مبعادلة
الأ���س��د �أو �أردوغ����ان ،الأ���س��د �أو
امللك عبد اهلل ،الأ�سد �أو �أمري

قطر ،وذهب الأمري وبقي الأ�سد ،الأ�س����ا�س يف حتديد وجهة احلل
والظاهر �أن الآخرين �سريحلون ال�سيا�سي و�إعالن نهاية «الثورة
ويبقى الأ�سد ،كما رحل �ساركوزي ال�س����ورية» ،وبق����اء ع�ص����ابات
وكلينتون واملرزوقي وغريهم.
م�س����لحة متناث����رة ،وقطع اليد
 املوقف الأوروبي ال�ض����عيف ،الرتكية بعدما قيدت اليد الأوىلوالتابع �سيا�س����ي ًا لأم��ي�ركا� ،أو باالتفاقي����ات االقت�ص����ادية مع
اخلا�ض����ع البت����زاز دول اخلليج رو�سيا و�إيران ،وقد بد�أت املبادرة
الرو�س����ية  -الإيراني����ة مع بدء
خطة حترير حل����ب ،ومت احتواء
مبادرة املندوب الأممي �ستيفان
دي م�س����تورا بتجميد القتال يف
حلب لإنق����اذ امل�س����لحني ،ولن
يُكتب له����ا النجاح �إال بال�رشوط
المبادرة الروسية
ال�سورية؛ كما ح�صل يف حم�ص.
– اإليرانية للحل
لقد بد�أت املظاهرات ال�شعبية
السياسي في سورية �ض����د اجلماع����ات امل�س����لحة،
واكتمل����ت دائ����رة االنق��ل�اب
تستند إلى إنجازات على «الث����ورة» ول�صو�ص����ها..
وب����د�أت الثورة مبظاهرات �ض����د
الجيش السوري
النظ����ام بحجة الف�س����اد وطلب ًا
والدفاع الوطني
للإ�ص��ل�اح ،وانته����ت «الثورة»
ببدء املظاهرات �ضد امل�سلحني،
لت�س����هيل احلل ال�سيا�سي كمعرب
�إلزامي لإنهاء الأزمة ال�س����ورية
�ستفر�ضه تداعيات متدد الإرهاب
التكفريي خارج املنطقة ،والذي
املايل واالقت�ص����ادي ،ف�أ�ص����بح بد�أت �إرها�ص����اته العاملية تظهر
املوق����ف الغرب����ي �أو الربيطاين يف �أ�س��ت�راليا وفرن�س����ا و�أمريكا
مرتبط���� ًا بالعط����اءات املالي����ة واخلليج..
�أو ال�ص����فقات الع�س����كرية �أو
مل تعد �أم��ي�ركا قائد العامل
االقت�صادية.
الأوحد ال����ذي يفر�����ض احللول،
 الرهان على احلل الع�س����كري وانته����ى ع�رصه����ا وب����د�أ زم����نوتك����رار جتربة الأربع �س����نوات الأقط����اب املتع����ددة ،والنج����م
املا�ضية مع قناعتهم با�ستحالة الأمريكي �إىل �أفول ومعه «الربيع
هزمية النظام.
العربي»..
�إن معرك����ة ح�ص����ار وحترير
د .ن�سيب حطيط
مدينة حلب �س����تكون املف�ص����ل

قال الرئي�س «الإ�رسائيلي» ال�سابق؛ �شيمون برييز� ،إنه
رف���ض يف املا�ضي طلب ًا من وزير اخلارجية امل�رصي
الأ�سب��ق و�أمني ع��ام جامعة ال��دول العربي��ة ال�سابق؛
عمرو مو�سى ،لزيارة مفاعل «دميونا» النووي ،والذي
متتنع �سلطات االحتالل عن ك�شف �أ�رساره.
و�أو�ض��ح برييز خ�لال مقابلة �صحفية م��ع «يديعوت
�أحرونوت»« :كنت مقرب ًا من عمرو مو�سى عندما كان
وزير خارجية م�رص ،جاء يل وقال� :شيمون ،هل نحن
�أ�صدق��اء؟ قلت :نعم ،فقال :خذين �إىل دميونا ،دعني � َأر
ما يج��ري هناك» ،وكان برييز ي�شغ��ل حينها من�صب
فرد« :هل ُج ّن جنونك»؟
وزير اخلارجيةّ ،

¡ توطيد م�ؤقَّت

���ور العالقة بني م�رص وقطر لن
تو ّقع مراقبون �أ ّن تط� ّ
ي�ص����مد طويالً ،و�أن الأخرية �س����تعود ع����ن تعهداتها،
وتبقي عل����ى حالة العداء من م�رص ،و�ست�س����تمر يف
اتباع �سيا�س����ة التخريب �ضد م�رص و�ساحتها ،داعمة
للمجموع����ات الإرهابي����ة .ويلفت املراقب����ون �إىل �أن
القيادة امل�رصي����ة تدرك ذلك ،وبالت����ايل هي حذرة،
رغم ما تقوم به الدوحة والريا�ض على �صعيد تنقية
الأجواء بني قطر و�أر�ض الكنانة ،فال�س����عودية وقطر
معنيتي با�ستعادة كاملة لال�ستقرار يف م�رص،
لي�ستا
نْ
�أو تطوير حقيقي جدي القت�ص����اد م�رص ،فامل�صاحلة
احلقيقية بني القاهرة والدوحة يعني ابتعاد قطر عن
جماعة «الإخوان» ،والتوقُّف عن �إ�سنادها ،واالمتناع
عن دعم الإرهابيني بتن�سيق مع النظام الرتكي ،وهذا
ال ميكن �أن تقدم عليه الدوحة ،فهو من �أ�رسار الأخرية
مع �أمريكا ،ومع تلك اجلماعة التي �س����قط برناجمها
على �أر�ض م�رص.

¡ حتذير �أوروبي

بد�أت تقارير �أوروبية حت ّذر من خطورة �إ�سناد العدو
«الإ�رسائيل��ي» للمجموع��ات امل�سلح��ة يف �سوري��ة،
ومنه��ا «جبه��ة الن�رصة» .وتفي��د ه��ذه التقارير �أن
الإرهابيني على احلدود م��ع �سورية يح�صلون على
ملج�� أ� �آم��ن ،وع�لاج طب��ي ،وحماية م��ن الطائرات
احلربي��ة ال�سوري��ة ،وتوفر لهم «�إ�رسائي��ل» م�سارات
التفافي��ة لتمري��ر املقاتلني والأ�سلح��ة ،لكن املقلق
�أن املجموع��ات امل�سلحة
ت�ض��م جمموعات خمتلفة
ّ
وعدي��دة ،وبع�ضه��ا ان�ض��وت حتت ل��واء «الن�رصة»،
ب�سبب اخلالف مع تنظي��م «داع�ش» ،وم�ؤخراً ات�ضح
�أن ع��دداً م��ن ه��ذه املجموع��ات �أ�صبح��ت ت��وايل
امل�ستويي
«داع���ش» ،ما يثري عدم االطمئن��ان على
نْ
الع�سك��ري وال�سيا�س��ي يف «�إ�رسائي��ل» ،كذل��ك ف���إن
الأمور يف �سورية مل تحُ �سم ،والقتال م�ستمر يف �أكرث
م��ن منطقة �سورية ،و«مادامت هناك �سيطرة للدولة
عل��ى دم�ش��ق ومناطق �أخ��رى هام��ة وا�سرتاتيجية،
ف�إن��ه ال ميك��ن احلديث ع��ن �إمكانية �سق��وط الدولة
ال�سورية».

أحــداث

 6عــربـــي
لكوبا من فلسطين التحية
«اال�ستمرار بالقيام بال�شيء نف�سه طول
خم�سة عقود �سيف�ضي �إىل نتائج خمتلفة»..
بهذه الكلمات خلّ�ص الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما ف�شل �سيا�سات بالده خالل ن�صف قرن
من الغطر�سة والعدوان ،واحل�صار الال�إن�ساين
والال�أخالق����ي يف مواجه����ة جزي����رة كوب����ا
العظيم����ة ،التي تدافع ع����ن حقها وحقوقها،
والعظيمة يف �إرادتها وت�ص����ميمها وت�صديها،
وعزمها وعزميتها ،ويف �صربها واحتمالها..
�ص����حيح �أنهم منعوا ع����ن كوبا العظيمة
كل �ش����يء يتّ�صل بال�ص����ناعة والتكنولوجيا
والزراع����ة ،لكنهم مل يتمكن����وا من منعها من
التوا�صل مع العامل اخلارجي الذي و�صل �إليه
ال�س����يجار الكوبي ،والفنون الكوبية ،والقيم
الثورية الكوبية ،والتجربة الكفاحية لل�شعب
والقي����ادة الكوبية ،ف�أ�ض����حت كوبا امللهمة
لأحرار العامل.
كوبا مل ي�ساورها ال�شك يف �أنها �ستنت�رص
املحا�صة
رَ
يف نهاي����ة املط����اف ،فاجلزي����رة
باملي����اه والأ�س����اطيل الأمريكي����ة ،وال����ذي
ه����و الأط����ول يف التاريخ ،كان����ت على مدار
العق����ود الطويلة حتا�رص ح�ص����ارهم ،وت�ؤرّق
م�ضاجعهم..
كوب���ا وبع���د خم�س���ة عقود من احل�ص���ار
وحماوالت الإ�س���قاط و�إركاعها ،هي اليوم التي
تفر�ض ر�ؤيتها عل���ى القطب الأوحد يف العامل؛
�أمريكا ،التي دعا �سيناتورها اجلمهوري باتريك
ليه���ي �إىل «ع���دم التم�سُّ ���ك ب�سيا�س���ة يُثبت
ف�ش���لها» ،ف�أذعن رئي�س���ه �أوباما لإرادة �شعب
وقي���ادة التحم���ا يف معركة الدف���اع عن كوبا
وحقها يف احلياة.
كوبا ،وعلى الرغم من احل�ص���ار املفرو�ض
عليها ،وثّقت عالقاتها الن�ض���الية مع فل�سطني
وق�ض���يتها ،وجعلتها من �أولويات اهتماماتها
ال�سيا�سية والدبلوما�س���ية ،فلم تبخل يف دعم
الثورة الفل�سطينية ،ويف فتح �أبواب جامعاتها
�أمام الطلبة الفل�سطينيني ،وعلى نفقة احلكومة
الكوبية.
التحي���ة من فل�س���طني لل�ش���عب والقيادة
َّ�ْي� يف كوب���ا ،واللذين مثّال
ال�ص���ديقي الوفي نْ
نْ
العالم���ة الفارقة لكل ال�ش���عوب املكافحة يف
مواجهة ق���وى االحتكار والإره���اب العن�رصي
العاملي ،وعلى ر�أ�سها �أمريكا والكيان ال�صهيوين.

رامز م�صطفى
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المشروع الفلسطيني..
عودة التنازالت عن الحقوق الوطنية
�أظه���ر احلَ���راك الدبلوما�س���ي
الفل�س���طيني العربي يف الأمم املتحدة
خالل الأ�سبوع املا�ض���ي وردود الفعل
الفل�س���طينية والعربي���ة والغربي���ة
وال�ص���هيونية على التق���دُّم مب�رشوع
«ينهي االحت�ل�ال الإ�رسائيلي �ض���من
�س���قف زمني» ،م���دى التخبّ���ط الذي
تعي�ش���ه الق�ضية الفل�س���طينية يف ظل
االنق�سامات والتجاذبات واال�صطفافات،
واتب���اع �سيا�س���ة ا�س���تفرادية بالقرار
الفل�س���طيني جله���ة التحكُّم مب�ص�ي�ر
ال�شعب الفل�س���طيني وحقوقه وق�ضيته
العادل���ة من جه���ة ،واالرتهان للغرب
و�ض���غوطاته املتماهية مع م�ص���لحة
الكيان ال�ص���هيوين من جهة �أخرى ،ما
يقوّ�ض الأ�سا�س املتفق عليه فل�سطيني ًا
داخل �أو خارج هيئات منظمة التحرير
الفل�س���طينية ،ويتطل���ب العم���ل على
�س���حب امل�رشوع املق���دم �إىل جمل�س
الأمن من الت���داول ،وعدم الت�ص���ويت
عليه ب�صيغته احلالية ،جتنُّب ًا لت�رشيع
�سيا�س���ات االحتالل دولياً ،خ�صو�ص��� ًا
الفقرات اخلا�ص���ة بالقد�س والالجئني،
واال�ستيطان.
يف ما يخ�ص القد�س ،ف�إن احلديث
عنها باعتبارها «عا�ص���مة لدولتني»
من �ش����أنه �أن يُخرج املدينة من دائرة
املناط���ق املحتلة ،وي�ض���عها يف �إطار
عا�ص���مة رمزية للدولة الفل�س���طينية
املفرتَ�ض���ة ،كم���ا ي����ؤدي �إىل ت�رشيع
والت�ش���جيع عل���ى �سيا�س���ة التهويد
املتبَعة �ص���هيونياً ،وي�سحب ال�رشعية
من كل �أ�ش���كال املقاوم���ة للدفاع عن
املدينة املقد�سة.
بالن�س���بة �إىل الالجئ�ي�ن وح���ق
الع���ودة ،ف����إن الدع���وة حلل ق�ض���ية
الالجئني الفل�س���طينيني على �أ�س���ا�س
املبادرة العربية والقرارات ذات ال�صلة،
من �ش�أنه �أن يُ�ضعف املرجعية الأ�سا�س
لهذه الق�ض���ية املتمثلة بالقرار الدويل

رقم  ،194الذي �أكّد على حق العودة �إىل
الديار واملمتلكات ،باعتباره هو احلل
العادل لق�ضية الالجئني.
بالن�س���بة �إىل زرع امل�س���توطنات،
ف�إن تهمي�ش و�ض���عف ورود املو�ضوع
يف امل�رشوع ي�شجّ ع على �إيجاد غطاء
دويل لالحتالل ال�ص���هيوين ال�س���تمرار
�سيا�س���ة م�صادرة الأرا�ض���ي ،وتو�سيع
امل�س���توطنات ،وعرقلة احلياة اليومية
للمواطن�ي�ن ،وزرع الط���رق باحلواجز
الع�سكرية وال�سواتر الرتابية ،وموا�صلة
عملي���ات املداهم���ة اليومي���ة للمدن
والق���رى واملخيم���ات ،واالعتق���االت
اليومي���ة الفردي���ة واجلماعي���ة،
والإعدامات للفل�س���طينيني يف ال�ضفة
والقطاع بدم بارد.
كذلك ف�إن الت�شبُّث مببد�أ التفاو�ض
مع الكيان ال�صهيوين ،وا�ستكمال اتباع
�سيا�س���ة املفاو�ض���ات العبثي���ة التي

ا�س���تمرت �أكرث من ع�رشي���ن عام ًا دون
�أي نتائج تُذكر �س���وى ال�س���عي الدائم
�صهيوني ًا و�أمريكي ًا �إىل ت�صفية الق�ضية
الفل�س���طينية منذ مفاو�ض���ات مدريد
واتفاقية �أو�سلو ،مروراً مبفاو�ضات احلل
الدائ���م وطابا ،واملفاو�ض���ات ال�رسية
الأخرى التي ك�ش���ف عنها ال�ص���هاينة،
يُفرِّغ امل�رشوع من م�ض���مونه ،ويحوّله
�إىل �ص���يغة دولي���ة لإع���ادة �إط�ل�اق
املفاو�ض���ات م���ع ال�ص���هاينة بهدف
الو�صول �إىل دويلة فل�سطينية ال ترتقي
�إىل م�ستوى �آمال ال�شعب الفل�سطيني.
�أي�ض���اً ،وبال�ص���يغة احلالي���ة،
�س���يتحول امل��ش�روع �إىل ورق���ة يف
املعرك���ة االنتخابي���ة ال�ص���هيونية
املقبلة على ح�س���اب احلقوق الوطنية
الفل�س���طينية ،خ�صو�ص��� ًا �أن عملي���ة
الت���داول يف امل��ش�روع ب�ي�ن الأطراف
ال�صهيونية املت�صارعة يف االنتخابات

�آخذة بالت�صاعد ،وظهرت �أوىل نتائجها
يف التجاوب الفل�سطيني مع التعديالت
الت���ي �أُدخلت عل���ى امل��ش�روع وفق ًا
لل�ص���يغة الفرن�س���ية ،التي ت�سعى �إىل
الهبوط مب�ستوى قرارات ال�رشعية ذات
ال�ص���لة باحلقوق الوطني���ة امل�رشوعة
لل�شعب الفل�سطيني �إىل م�ستويات دنيا،
مما يتعار�ض مع امل�ص���لحة الوطنية
الفل�سطينية.
تدّعي القي���ادة الفل�س���طينية �أن
هناك معركة دبلوما�سية ،و�أنها ما�ضية
يف العمل على ت�رسيع الت�صويت على
امل�رشوع حماي���ة للحق���وق الوطنية
لل�شعب الفل�سطيني ،بينما الواقع يقول
�إن الإ�رساع يف �سحب امل�رشوع �سينقذ
الق�ض���ية الوطنية الفل�سطينية من فخ
جديد قادم.

�سامر ال�سيالوي

بعد أن لعبت دورًا في ترتيب العالقة مع قطر

السعودية تحاول احتواء مصر ..لحسابات أميركية

بعد م���رور نحو �س���بعة �أ�ش���هر على
تولّي���ه احلك���م ،حتدّيات كث�ي�رة يواجهها
الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي؛ على
امل�س���تويات الداخلية والعربية والإقليمية
والدولية.
بداي���ة ،ال بد من مالحظ���ة �أن الرئي�س
امل�رصي لي�س لديه نظام �سيا�س���ي وا�ضح
يف �إدارت���ه ل�ش����ؤون م�رص بع���د� ،إذ ما زال
يعم���ل وفق �آليات النظام القدمي ،لأن جهاز
الدولة املوج���ود لديه م���وروث من نظام
ح�سني مبارك ،بالإ�ضافة �إىل نحو عام من
حكم «الإخوان امل�سلمني» الذين كادوا �أن
يفككوا �آليات الدولة العميقة.
ال �ش���ك �أن التوجُّ ه ال�سيا�سي يف م�رص
بعد الإطاحة بـ«الإخوان» قد اختلف� ،سواء

من خالل حماوالت و�ضع برامج اجتماعية
خمتلفة على امل�س���توى الداخل���ي� ،أم من
خ�ل�ال الر�ؤى ال�سيا�س���ية على امل�س���توى
اخلارجي ،والتي ميك���ن اعتبارها خمتلفة
عن عهد مبارك ،وعن مرحلة «الإخوان».
بي���د �أن مفهوم الدول���ة يعني التنظيم
ال�ش���امل للمجتمع بكل ق���واه ،مبا فيه من
قوى �سيا�سية؛ موالية �أو معار�ضة ،ي�سارية
�أو ميني���ة ،بالإ�ض���افة �إىل النظام و�أجهزته
واجلهات التنفيذية فيه ،واحلكومة وجمل�س
ال�شعب (الربملان).
و�إذا كانت �أجهزة الدولة هي م�ؤ�س�س���ة
احلكم ،لك���ن توجّ هاتها تتبدل وتتغري وفق
ال�ش���خ�ص ال���ذي ينتخبه ال�ش���عب ،والذي
اختار بعد انتفا�ض���ة  30يونيو؛ ال�سي�سي،

حيث ب���دا يف �أ�س���ابيعه الأوىل من تولّيه
مهامه الد�س���تورية �أنه يح���اول ان يتلمّ�س
طريق���ه ومعاجلة م�ش���كالت م�رص الكثرية
املوروثة على مدى �أكرث من  44عاماً ،والتي
جعلت م�رص تعي�ش يف �أزمات اقت�ص���ادية
واجتماعية و�سيا�س���ية خطرية� ..إىل تبعية
غري م�سبوقة يف التاريخ امل�رصي للهيمنة
الأمريكي���ة ،بالإ�ض���افة �إىل تراج���ع دورها
القائ���د على امل�س���توى القوم���ي العربي
والإقليمي ،والقارّي على امل�ستوى الإفريقي.
ثم���ة حم���اوالت م�رصي���ة ب���د�أت مع
ال�سي�سي لإعادة الوهج للدور امل�رصي على
هذه امل�س���تويات ،كانت بدايتها مع تغيري
الدور بالن�س���بة للأزمة ال�س���ورية ،وبداية
تن�س���يق على امل�ستوى الأمني بني القاهرة

ودم�شق ،خ�صو�ص ًا لناحية مواجهة الإرهاب
الذي ي�رضب �أي�ض��� ًا يف م�رص ،بالإ�ضافة �إىل
حماوالت مل تتّ�ض���ح بعد لعودة م�رص �إىل
دورها القي���ادي �إفريقي ًا وعربي���اً ،وهو ما
خ�شيته ال�سعودية ،وبد�أت تعمل يف �سبيل
منع تطوّره ،لأن ع���ودة م�رص �إىل مكانتها
معناه تراجع الدور ال�سعودي و«الوهابي»،
وهنا كان���ت عملية الإغ���راءات والرتغيب
الهائلة ،م�س���تغلة الأزمة االقت�صادية التي
تعي�ش���ها �أر�ض الكنانة ،ف�ض���خّ ت مليارات
الدوالرات كم�س���اعدات وقرو�ض وم�شاريع،
كم���ا ب���د�أت عمليات ح�ص���ار ل�ش���قيقتها
ال�ص���غرى قطر؛ املم���وِّل الآخ���ر واخلطري
للإرهاب.
على �أن �أكرث ما يجعل ال�سعودية ترتعد

م���ن التحول امل�رصي ،ه���و موقف القاهرة
الإيجابي ل�صالح الدولة الوطنية ال�سورية،
ولهذا جاء ك َرمُها نحو م�رص و�ضغطها على
الدول اخلليجية ،حيث �شهدنا بداية التحول
القطري بت�سليمها �أو ًال بقيادة الريا�ض ،ومن
ثم نحو م�رص ،حيث لعبت و�ساطة �سعودية
ب�ي�ن القاهرة والدوح���ة دوراً يف فتح كوة
بني العا�ص���متني ب�إيفاد قطر م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش����ؤون التعاون الدويل؛ ال�شيخ
حممد بن عبد الرحمن �آل ثاين ،بالإ�ض���افة
�إىل رئي�س الديوان امللكي ال�س���عودي خالد
بن عبد العزيز التويجري �إىل القاهرة ،لفتح
�ص���فحة جديدة بني حاملة الغاز والدولة
العربية الكربى.
يت�ض���ح من هذا ال�س���ياق ال�رسيع �أن

www.athabat.net
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مصالحات عربية..
أم ترتيب أميركي للبيت الداخلي؟
تبدو الدول����ة القطرية متَّجهة �إىل
تبنّي �سيا�س����ة خارجي����ة براغماتية
خمتلفة عن ال�س����ياق ال����ذي اتخذته
منذ بداية ما �سمي «الربيع العربي»
ولغاية اليوم ،من خالل دعمها املطلق
مل�رشوع «الإخوان امل�سلمني» ،والذي
كانت حت����اول من خالل����ه �أن تفر�ض
نف�سها العب ًا �إقليمي ًا �أكرب من حجمها
اجلغرايف بكثري ،ومفتاح ًا لل�سيا�س����ة
الإقليمي����ة اخلليجي����ة ،متخطية دو ًال
عريقة كال�سعودية.
ولع����ل ال�سيا�س����ة الرباغماتي����ة
امل�ستجدة تتجلى يف رغبة قطر � -أو
الراعي الأمريكي  -ب�����أن تقوم بلعب
دور «املوازن الإقليمي» بني �ض����فتي
النزاع ال�سُّ ����ني  -ال�سُّ ني يف املنطقة،
�أي بني ال�س����عودية وتركيا ،من خالل
الت�ص����الح ومد اجل�س����ور بينهما من
خالل:
 على اجلهة ال�سعودية :بد أ� �أمريقطر خالل القمة اخلليجية وما بعدها
�سيا�سة انفتاحية جديدة جتاه اململكة
وحلفائه����ا ،وب����د�أ التطبي����ق الفعلي
ل�سيا�س����ة م ّد اجل�س����ور وامل�ص����احلة
م����ع املح����ور املع����ادي لـ«الإخوان
امل�س����لمني» ،بالبدء ب�إج����راءات ف ّك
االرتباط مع «الإخوان» وامل�ص����احلة
مع م�رص.
و�إذا كان����ت الدول����ة القطري����ة -
بعد امل�ص����احلة التاريخية مع م�رص
 لن ت�س����مح للمعار�ضني امل�رصينياملوجودين داخل �أرا�ض����يها مبمار�سة
العمل ال�سيا�س����ي ،وعلى الأرجح �أنهم
�س����ينتقلون �إىل تركيا ،لكن ت�ص����فية
اخلالف امل�رصي  -القطري حتتاج �إىل
�أكرث من �إغالق قناة «اجلزيرة مبا�رش
 م�رص» ،و�إبعاد قي����ادات «الإخوانامل�س����لمني» من الأرا�ضي القطرية ،بل
تتعداه����ا �إىل امللف الليبي ،الذي بات
ي�ؤثر ت�أثرياً مبا�رشاً على الأمن القومي

ال�س���عودية ومعها قطر والإمارات يحاولن
�إف�شال ال�سي�سي يف �إعادة م�رص �إىل دورها
مل ال�ش���مل العربي،
الريادي والقيادي يف ّ
خ�صو�ص��� ًا �أن القاهرة ت�ستع ّد يف �شهر �آذار
من العام املقبل ال�ست�ضافة القمة العربية،
التي يطمح ال�سي�سي لأن تكون فاحتة لدور
م�رصي جديد على �ص���عيد العمل العربي
امل�ش�ت�رك ،وبالتايل ف�إنه ق���د ال يكون يف
هذه املرحلة على ا�س���تعداد لو�ض���ع ح ّد
لتدخل ال�س���عودية يف ال�ش����ؤون الداخلية
امل�رصي���ة ،التي ت�ش�ي�ر بوادرها الأوىل �إىل
�أدوار خط�ي�رة بد�أت تنفذها على م�س���توى
تدخلها يف �ش�ؤون �أزهرية ،ومتويل حركات
«�سلفية» ذات توجهات «وهابية».
ف�أين وا�ش���نطن م���ن كل ما يجري يف
م�رص؟
املعلومات تفيد ب�أن ال�سي�سي يحاول
�أن يعي���د �إىل م�رص دوره���ا املتوازن على
ال�ص���عيد ال���دويل ،والذي جتل���ى الآن يف
ا�س���تعادة احل���رارة على خط مو�س���كو -

ال ميكن عزل م�صاحلات حلفاء �أمريكا عن ال�سياق العام ل�سيا�سة وا�شنطن يف ال�شرق الأو�سط

لحل
تمهد ّ
واشنطن ّ
سياسي في الشرق
قطف ثماره
األوسط لن تُ َ
بدون ترتيبات وتسويات
في المنطقة

امل�رصي ،من خالل ت�س����لل الإرهابيني
وتهريب الأ�س����لحة ،وه����و ملف يُنتظر
من قطر �أن تُقدِّم فيه ما يُثبت �ص����دق
نياتها جتاه امل�ص����احلة م����ع م�رص،
و�إر�ضاء ال�سعودية.
 على اجلهة الرتكية :يف الوقتالذي تتجه قطر للم�صاحلة مع م�رص،
والتي بدت نوع ًا من اخل�ضوع القطري
للتمنيات ال�س����عودية ،وقّع �أمري دولة
قطر ال�شيخ متيم خالل زيارته لرتكيا
مع الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
�إعالن ًا �سيا�سي ًا م�شرتك ًا ب�ش�أن ت�أ�سي�س
«جمل�س التعاون اال�سرتاتيجي الرتكي
 -القطري الرفيع امل�ستوى» ،والهدف

منه التعاون بني البلدين يف جماالت
الطاقة واال�ستثمار ،والذي ي�شمل �رشاء
تركيا الغاز القطري ،وا�س����تثمار قطر
يف م�ش����اريع يف الداخل الرتكي تزيد
قيمتها عن  12مليار دوالر ،بالإ�ضافة
�إىل اتف����اق «للتع����اون يف املجاالت
الدفاعية» وقّعه وزير الدفاع الرتكي
ع�ص����مت يلماز ووزير الدولة القطري
ل�ش�ؤون الدفاع حمد العطية.
كما ّ
مت يف �أيلول املا�ضي التوقيع
عل����ى اتفاقية ب��ي�ن البلدين تق�ض����ي
با�س����ترياد  1.2ملي����ار م��ت�ر مكع����ب
من الغاز امل�س����ال القطري يف ت�س����ع
دفعات ل�شتاءي  2014و ،2015وهو ما

�س����يغطي جزءاً من احتياجات تركيا
ال�س����نوية من الغ����از الطبيعي ،والتي
تبلغ  45مليار مرت مكعب ،وي�صب يف
�صالح التنويع الرتكي مل�صادر الإمداد
بالغاز.
لك����ن الالف����ت �أن العناوي����ن
االقت�صادية للعالقة القطرية  -الرتكية
مل تخ ُل من �إيحاءات ور�سائل �سيا�سية
وجّ هه����ا �أردوغان �إىل م����ن يهمّه الأمر
بقول����ه �إن البلدين «مل ي�ش����هدا حتى
اليوم �أي خالفات يف وجهات النظر»،
و�إنهم����ا «وقفا دائم ًا مت�ض� نْ
���امني �إىل
جانب املظلومني يف العامل» ،م�ؤكداً
�أن «تركيا وقطر ملتزمتان اال�س����تمرار
يف النهج نف�سه يف الفرتة املقبلة».
انطالق���� ًا م����ن الت�رصيح����ات
الأردوغاني����ة :ه����ل �ص����حيح �أن قطر
ملتزمة النه����ج الرتكي نف�س����ه؟ و�إذا
كان هذا �ص����حيحاً ،فهل هذا يعني �أن
تركيا �س����تنتهج ال�سيا�سة القطرية يف
التقارب وامل�ص����احلة مع ال�س����عودية
وم�رص؟
يف كل الأح����وال ،ال ميك����ن ع����زل
احلرك����ة الت�ص����احلية �ض����من املحور
املتحالف مع الأمريكيني عن ال�سياق
العام لل�سيا�س����ة الأمريكية يف ال�رشق
الأو�س����ط ،فمقابل هذه امل�صاحلة التي
تعطي نوع ًا من االنت�صار لل�سعودية،
كان الإع��ل�ان ع����ن تل����زمي تركي����ا
عملية تدريب املعار�ض����ة ال�س����ورية
«املعتدل����ة» وك�أن الأم����ر  -على ما
يب����دو  -توزيع �أدوار وح�ص�����ص يقوم
به الأمريكيون ب��ي�ن الطرفني ،لرتتيب
البي����ت الداخل����ي ال�سُّ ����ني املتحالف
معهم ،متهيداً لإطالق �سيا�س����ة جديدة
يف ال�رشق الأو�سط متهّد حل ّل �سيا�سي
لن ي�س����تطيعوا قطف ثماره بدون هذه
الرتتيبات والت�سويات.

د .ليلى نقوال الرحباين

القاه���رة ،وعلى خ���ط بك�ي�ن  -القاهرة،
ل�ص���ياغة �رشاكة ا�سرتاتيجية �شاملة ،لكن
الأمريكيني يحاولون ا�ستيعاب هذا التوجه،
�أوالً :عرب �إع���ادة ترميم العالقات امل�رصية
 الأمريكي���ة املتوترة ،وثاني ًا عرب الوعودبتقدمي امل�س���اعدات املالية التي كانت قد
توقّفت بعد �سقوط حممد مر�سي.
ب�ش���كل عام ،فالأمريكي���ون يخططون
لعدم تقدُّم م�رص كما ي�ش���تهي امل�رصيون،
لأن لوا�ش���نطن م�ش���اريع لن تتخلى عنها،
حتى ولو تغريت الأمور يف �أر�ض الكنانة،
فامل�شاريع عند الدول الكربى التي حت�ضرّ ها
للدول الأخرى ت�ستمر كا�سرتاتيجيات ،وهو
�أمر ب�أي حال خمطط �أكرب من م�رص ،ولهذا
تتحرك الآن عرب ترغيب وترهيب ال�سعودية
م���ن جهة ،وع�ب�ر النهج الأمريك���ي الدائم
املعروف ب�سيا�سة «الع�صا واجلزرة».
فتابعوا معركة م�رص �ضد الإرهاب.

حممد �شهاب

الرئي�سان امل�صري وال�صيني عبد الفتاح ال�سي�سي ت�شي جينبينغ ي�ستعر�ضان حر�س ال�شرف يف بكني

(�أ.ف.ب).
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كوبا تلوي ذراع أميركا ..والمعركة مستمرة
عل���ى الأرجح �أن دو ًال متعددة،
على م�ستوى التمو�ضع ال�سيا�سي
عاملي��� ًا فوجئت ب�إع�ل�ان الإدارة
الأمريكي���ة من �أعل���ى ر�أ�س فيها،
ني���ة عودة العالق���ات مع الدولة
الكوبي���ة ،بع���د �أكرث من ن�ص���ف
قرن على انقطاعها ،وح�ص���ار غري
م�س���بوق يف التاري���خ امتد لـ55
عام��� ًا ،تخللتها حماوالت اغتيال
عدة لقائد الث���ورة الكوبية فيدل
كا�س�ت�رو ،الذي رفع ورفاقه ا�س���م
كوب���ا عالي��� ًا ،وواج���ه الواليات
املتحدة ووقف نداً عنيداً لها ،بعد
�أن كانت كوبا يف غياهب الن�سيان
�أثن���اء احلكم املوايل لوا�ش���نطن،
و�إحدى جمهوريات املوز ال�شهرية
بفقرها.
لي�ست بالطبع عودة العالقات
�أو حتري���ر ال�س���جناء وحدهم���ا
املَك�س���بني املبا�رش ْي���ن للدول���ة
حتمل كل
الكوبية ول�شعبها الذي ّ
تلك ال�سنوات من احل�صار القا�سي
م���ن الدولة الت���ي متل���ك �أعتى
تر�سانات من الأ�سلحة القذرة يف
القتل والتجويع ،ومنع الدواء من
الو�ص���ول �إىل اجلزيرة املحا�صرَ ة،
والت���ي ال تبع���د �س���وى  90مي ًال
ع���ن ال�ش���واطئ الأمريكي���ة من
حيث تنطلق الب���وارج وحامالت
الطائ���رات ،وكل التهدي���دات ملن
يق���ول ال للظلم وال لال�ض���طهاد
واال�س���تعباد حت���ت �ش���عارات
«احلري���ة» و»الدميقراطي���ة»
الزائفة ،وه���ي ال�ش���عارات التي
ح���اول الأمريكي���ون وخ�ل�ال كل
الإدارات ااجلمهورية والدميقراطية
�أن تكون مغريات لل�شعب الكوبي
لإ�س���قاط وطن���ه يف القب�ض���ة
الأمريكي���ة ،لكن���ه �ص�ب�ر وكابد
و�ص���نع من احل�صار فُر�ص ًا جعلت
التعليم يف كوبا يف م�صاف �أف�ضل
اجلامعات الأوروبي���ة ،كما جعل

الطب من �ضمن املجموعة الأرقى
والأهم يف الكرة الأر�ضية.
�إن املك�س���ب الأكرب لكوبا متثّل
يف االع�ت�راف املبا��ش�ر للرئي�س
الأمريك���ي ب���اراك �أوبام���ا ب����أن
ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة بعزل كوبا
مل ُتعط نتيجة ،و�أن «�سيا�س���تنا
كانت خاطئة وفا�ش���لة على مدى
 55عام��� ًا من حم���اوالت تطويع
اجلزيرة املحا صرَ� ة».
هذا الو�ضوح يف االعرتاف كان
�أكرث و�ض���وح ًا يف خطاب مهند�س
ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة الأمريكية؛
جون كريي ،ال���ذي قالها بال تردد
�أمام الكامريات�« :إن �سيا�ستنا مل

فشلت سياسة
اإلرهاب األميركي أمام
صالبة الشعب الكوبي
الذي يدرك أن المعركة
تحط
مع واشنطن لم ّ
الرحال بعد

تف�ش���ل فقط على مدى عقود ،بل
عزل���ت الواليات املتحدة بد ًال من
عزل كوبا».
بالطبع ،انت���زع الكوبيون هذا
الن�رص الكبري يف امليزان ال�سيا�سي،
لكن���ه ن�رص ل���كل املظلومني يف
العامل جراء �سيا�سة القهر والنهب
الأمريكية ،وهذا الن�رص مر ُّده �أ� ً
صال

■ احل���اج عم���ر غندور؛ رئي����س اللقاء الإ�س�ل�امي
الوحدوي لفت �إىل �أن نواب «تيار امل�ستقبل» د�أبوا
يف مقاربتهم للحوار عل���ى قولهم �إن احلوار ي�ؤدي
�إىل تخفيف االحتقان املذهبي ،بينما االحتقان يف
ي�س���جل
لبنان هو احتقان �سيا�س���ي بامتياز ،ومل
ّ
التاري���خ �أي احتق���ان ب�ي�ن املذاه���ب االجتهادية
الإ�س�ل�امية اخلم�س���ة ،فلم يكن املذهب يوم ًا �سبب ًا
لالحتق���ان واالحتكاك ،بل جميعهم يعود �إىل الدين
الواحد ال�ستنباط دليله ال�رشعي.
■ ال�شي��خ ح�س��ان عب��د اهلل؛ رئي���س الهيئ��ة الإدارية
يف جتم��ع العلم��اء امل�سلمني ،وخ�لال حفل تكرميي
للدكت��ور حمم��د ح�سن تربئي��ان؛ مع��اون �أمني عام
املجم��ع العاملي للتقريب بني املذاهب� ،أ�شار �إىل �أن
ف�ض��ح توجه��ات التكفرييني ومنطلقاته��م و�سعيهم
للإ�ساءة �إىل الإ�سالم هي �أهم الواجبات امللقاة على
عات��ق علماء الدي��ن .من جهت��ه ،ر�أى د .تربئيان �أن
حقيقة الف�تن التي ت�شهدها بالد الإ�سالم ،خ�صو�ص ًا

قائد الثورة الكوبية فيدل كا�سرتو

�إىل �إميان ال�ش���عب الكوبي بعدالة
ق�ضيته من جهة ،وبثقته بقيادته
التي مل ت�س���اوم بعد االنت�ص���ار
عل���ى الأمريكي�ي�ن يف املي���دان،
ومعرك���ة «خلي���ج اخلنازي���ر»
خري دلي���ل ،وكذلك بت�شخي�ص���ه
ال�سليم للأهداف الأمريكية ،ور�سم
ا�س�ت�راتيجية مواجهة ،واالبتعاد
ع���ن الغرق يف التكتي���كات التي
حتول ال���دم �إىل ماء ُيباع وي�رشى
ّ
على مذبح امل�صالح.
بالطب���ع ،ف�ش���لت �سيا�س���ة
الإره���اب الأمريكي �أم���ام �إ�رصار

يف الع��راق و�أفغان�ست��ان وباك�ست��ان واملناط��ق
وال�سنة ،وال بني
الأخ��رى ،لي�س��ت حرب ًا بني ال�شيع��ة ُّ
العرب والك��رد ،وال بني امل�سلمني وامل�سيحيني� ،إمنا
هي ح��رب القوى اال�ستكبارية �ض��د جبهة املقاومة
ال�صامدة يف وجه العدو ال�صهيوين.
■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام حلركة
الن�ض���ال اللبناين العربي� ،أثنى على عودة احلوار
بني «تيار امل�ستقبل» «وحزب اهلل» ،لأنه �رضورة
وطني���ة يف هذه املرحلة الدقيقة ،وي�ؤ�س����س �إذا ما
جنح �إىل �إف�ش���ال فتنة مذهبية يعمل لها املت�آمرون
على وحدة لبنان ،ونتطلع �إىل �أن يكون فاحتة حوار
بني كل املكونات ال�سيا�س���ية اللبنانية ،ل�ص���ياغة
ميثاق �سيا�س���ي ي�ستند �إىل الد�س���تور ،ويقوم على
�ص���ياغة الوحدة الوطنية ،وتعزيز اخلطاب الوطني
اجلامع ،ودعم اجلي�ش وم�ؤازرة املقاومة مبا �أجنزته
من حترير للأر�ض ورادع لأي عدوان «�إ�رسائيلي».

و�ص�ل�ابة ال�ش���عب الكوبي ،وهو
ال�شعب الذي يدرك �أن املعركة مع
حتط الرحال بعد� ،سيما
�أمريكا مل ّ
�أن الأمريكي�ي�ن يحاولون التالعب
يف امل�ص���طلحات به���دف واهم؛
ب�إمكاني���ة ت�أليب ال�ش���عب على
القي���ادة ،من خالل �إع�ل�ان �أربعة
�أه���داف جوهرها تغي�ي�ر النظام
بالتوازي مع االعرتاف ب�أن �إعادة
العالق���ات «خط���وة �أنه���ت �أكرث
اال�سرتتيجيات اخلاطئة يف تاريخ
ال�سا�س���ات الأمريكية ،وبالتوازي
مع حماولة جتمي���ل وجه �أمريكا

■ ال�شي��خ ماه��ر حم��ود ر�أى �أن التعام��ل م��ع
العلم��اء يجب �أن يكون حمكوم�� ًا باالحرتام من
كاف��ة الفرقاء� ،سواء كانوا يف احلكم �أو خارجه،
م��ادام �صاحب الفكرة الإ�سالمية ي�ستند �إىل �أدلة
فقهية ال يجوز بحال من الأحوال �أن يتحول �إىل
كيدي��ة وانتقام و�سلوك �شائ��ن ،كما �أكد ف�ضيلته
�أن��ه مهما بلغت مكائد املتخلفني فكري ًا وعقلي ًا،
ومهم��ا حاول��وا �أن يحا�رصوا الفك��ر الإ�سالمي،
ف�إن عجلة التاريخ لن تعود �إىل الوراء ،والإ�سالم
احلقيق��ي �سينت��صر عل��ى كاف��ة امل�ؤام��رات يف
نهاية املطاف.
■ ال�ش����يخ ح�س����ام العيالين �س�����أل :م����ن يعيد
لن����ا حقنا نح����ن دعاة الوح����دة والتقارب بني
اللبناني��ي�ن الذين وقفنا و�أعلنا موقفنا الراف�ض
للخطاب����ات التحري�ض����ية املذهبي����ة ،ودعمنا
املقاومة يف وقت كان الكثريون ممن هم اليوم

القبي���ح ب����أن اله���دف ه���و رفع
معاناة ال�ش���عب الكوبي ،والعمل
على حت�س�ي�ن اح�ت�رام احلكومة
الكوبية حلقوق الإن�سان ،والدعوة
�إىل �إجراء �إ�ص�ل�احات دميقراطية،
وتعزي���ز حرية التعب�ي�ر وريادة
الأعم���ال ،و�إن�ش���اء جمتمع مدين
فعال ،ي�س���اعد يف �إعادة انخراط
كوبا يف املجتمع الدويل.
�إال �أن الرئي����س الكوبي را�ؤول
كا�سرتو �س���ارع للإعالن متوجه ًا
بقول���ه �إىل الإدارة الأمريكي���ة:
«علين���ا �أال نتوق���ع ب����أن كوبا
�ستتخلى عن الأفكار التي نا�ضلت
م���ن �أجلها يف �س���بيل حت�س�ي�ن
العالقات م���ع الواليات املتحدة،
وكما مل نقرتح �أبداً على الواليات
املتحدة تغيري نظامها ال�سيا�سي،
عليها �أن حترتم نظامنا ال�سيا�سي،
وبني حكومت ْين���ا خالفات عميقة
ت�ش���مل م�س���ائل �أخرى ،ومفاهيم
خمتلفة يف �ش�أن ممار�سة ال�سيادة
الوطني���ة والدميقراطية والأنظمة
ال�سيا�س���ية والعالق���ات الدولية،
وكل ما يراد مناق�ش���ته يف احلوار
ب�ش�أن كوبا ين�سحب على الواليات
املتحدة».
لقد و�ضع كا�سرتو بذلك النقاط
على احل���روف ،و�أ�س���قط الأوهام
الأمريكية املتجددة دفعة واحدة،
يرق للبع�ض ذلك ،ما يعني
و�إن مل ُ
�أن املعركة ما تزال م�ستمرة ،فيما
كانت وا�ش���نطن امل�ض���طرة حتت
وط����أة التغي�ي�رات يف العامل ،وال
�سيما يف �أمريكا الالتنية� ،أن تطيح
من خالل عودة العالقات مع كوبا،
وتعميم ذلك يف فناءاتها اخللفية،
خ�صو�ص��� ًا بعد ف�ش���ل �سيا�ستها
اال�س���تعمارية يف كل العامل ،رغم
كل الأ�رضار التي خلّفتها وما تزال.

يون�س عودة

يدعمون حوار «امل�س����تقبل»  -حزب اهلل �أو من
الذين بلعوا �أل�س����نتهم اليوم واختفت �أ�صواتهم؟
والالف����ت �أي�ض���� ًا �إعالن بع�ض «الإ�س��ل�اميني»
ا�س����تعدادهم للح����وار م����ع ح����زب اهلل ،ونحن
الذين تعر�ض����نا التهامات وحتري�ض وت�ش����هري،
لأننا جتر�أنا ونظمنا اعت�ص����ام ًا دعم ًا للمقاومة
و�س��ل�احها ،ووقفنا يف وجه املفاهيم اخلاطئة
والأف����كار الهدام����ة الت����ي كان البع�ض يحاول
ال�سنية.
فر�ضها على ال�ساحة ُّ
■ ال�شيخ �رشيف توتي��و � ّأكد على �رضورة احلوار
والتالق��ي ب�ين اللبناني�ين كافة ،وعل��ى �أهمية
جناح احلوار بني حزب اهلل وتيار امل�ستقبل على
�أ�س���س �سليم��ة وا�ضح��ة ،وعلى قاع��دة م�صلحة
حق لبنان الطبيعي
�شدد على ّ
الوطن العليا .كما ّ
وامل��شروع يف اال�ستفادة م��ن ثرواته الطبيعية،
ومن �ضمنها النفط والغاز.

رئاسيات

www.athabat.net

( العدد  )339اجلمعة  26 -كانون الأول 2014 -

إميل لحود يتذكر..
حكومة العهد األولى برئاسة الحص
ال يعلم الرئي�س �إميل حلود ملاذا
جرى حديث ونقا�ش وا�س���عينْ مع
ت�سلُّمه �سلطاته الد�ستورية يف 24
ت�رشين الثاين  ،1998على �صفحات
ال�ص���حف ،ح���ول اال�ست�ش���ارات
النيابي���ة وفق��� ًا للم���ادة  53من
الد�س���تور ،وم���ا �إذا كان���ت ملزمة
بنتائجها �أم �إلزامية ب�إجرائها.
مل يهتم لكل هذا النقا�ش وملاذا
جرى ،وما هي غايته ،وبالتايل مل
يعره اهتمام ًا لأنه اعترب نف�سه غري
معني بهذا املو�ض���وع ،كما �أنه مل
ّ
ير �أي م�شكلة �أو خمالفة د�ستورية،
َ
لأنه ملتزم بالأ�ص���ول الد�ستورية
يف �إجراء اال�ست�ش���ارات ونتائجها،
تك�شفت غايته
و�إن كان بع�ضها قد ّ
مع �أوىل اال�ست�شارات التي �أجراها،
والتي �أف�ضت يف نهايتها �إىل اعتذار
الرئي�س رفيق احلريري ،على نحو
ما ذكر يف حلقة �س���ابقة ،و�أف�ضت
�إىل ا�ست�شارات نيابية جديدة ،نال
مبوجبه���ا الرئي�س �س���ليم احل�ص
� 95ص���وت ًا م���ن �أ�ص���وات النواب،
فيما امتنعت كتلتا الرئي�س رفيق
احلريري والنائب وليد جنبالط عن
ت�سمية مر�شح لرئا�سة احلكومة.
ويذك���ر الرئي�س حل���ود �أنه مع
�إب�ل�اغ الرئي����س احلري���ري قبول
اعتذاره عن ت�شكيل حكومة العهد
الأوىل ،كم���ا ج���اء يف احللقة ،25
�س����أل احلريري الرئي�س حلود :مبن
تفكر لرئا�سة احلكومة؟
ر ّد الرئي����س حل���ود :بالرئي�س
�سليم احل�ص.
الرئي�س احلريري :ا�س���مع مني،
وا��ص�رف النظر عنه ،ف���كل الذين
يتحملوه،
تعاملوا معه قبل���ك مل
ّ
لأنه عنيد ورا�سه ياب�س.
ب�أي حال ،فقد �ص���درت مرا�س���يم
حكومة عه���د الرئي����س �إميل حلود
الأوىل برئا�س���ة الرئي�س احل�ص يف
 ،1998/12/4وج���اءت عل���ى النحو
الآتي:
�س���ليم احل�ص رئي����س جمل�س
الوزراء وزيراً للخارجية ،مي�ش���ال
املر نائب ًا للرئي�س ووزيراً للداخلية
ووزيراً لل�ش�ؤون البلدية والقروية،
حممد يو�سف بي�ضون وزيراً للرتبية
الوطني���ة وال�ش���باب والريا�ض���ة
ووزيراً للتعلي���م املهني والتقني
ووزيراً للثقاف���ة والتعليم العايل،
�س���ليمان فرجنية وزي���راً للزراعة
ووزي���راً للإ�س���كان والتعاونيات،
�أنور اخللي���ل وزيراً للإعالم ووزيراً
ل�ش����ؤون املهجرين ،غ���ازي زعيرت
وزي���راً للدف���اع الوطني ،مي�ش���ال
مو�سى وزيراً للعمل ووزيراً لل�شون
االجتماعية ،ع�صام نعمان للربيد
واملوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية،
�سليمان طرابل�س���ي وزيراً للموارد
املائية والكهربائية ووزيراً للنفط،
ح�سن �ش���لق وزير دولة للإ�صالح
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الإداري ،جورج قرم وزيراً للمالية،
نا�رص ال�س���عيدي وزيراً لالقت�صاد
والتجارة ووزيراً لل�ص���ناعة� ،أرتري
نازاريان وزيراً لل�س���ياحة ووزيراً
للبيئ���ة ،جني���ب ميقات���ي وزيراً
للأ�شغال العامة ووزيراً للنقل.
والالف����ت �أنه م����ع الإعالن عن
تكلي����ف الرئي�����س �س����ليم احل�ص
بت�ألي����ف احلكومة اجلدي����دة ،كان
امل�ؤمت����ر ال�ص����حفي للرئي�س رفيق
احلري����ري ،والذي قال خالله �إنه لو
كان م����كان الرئي�س احل�ص ملا قبل
بالتكلي����ف ،معترباً �أن «امل�س�����ألة
م�س�ألة مبد�أ».
وهو �أم���ر بالطبع غري م َّربر وغري
مفهوم ،مع العلم �أن الرئي�س احلريري
كم���ا �س���بق يف حلقة �س���ابقة ،قبل
التكليف لت�شكيل حكومة الثانية يف
� 19أيار  ،1995رغم �أن هناك عدداً من
النواب ف ّو�ضوا �إىل رئي�س اجلمهورية
�إليا����س اله���راوي حري���ة االختيار،
وبينهم كان رئي�س حكومة �س���ابقة
و�أحد نواب اتفاق الطائف هو الرئي�س
ر�شيد ال�ص���لح؛ رئي�س حكومته �أول
انتخابات بعد ع���ام اتفاق الطائف،
وبع����ض الن���واب البارزي���ن خالل
اجتماعات اتفاق الطائف عام ،1992
ومنهم القانوين البارز النائب خمايل
ال�ض���اهر ،فلم يعرت�ض احلريري على
ذلك ،وقبل التكليف.
على �أي ح���ال� ،أقلعت حكومة
العه���د الأوىل برئا�س���ة الرئي����س
مهام كربى،
احل�ص ،وكانت �أمامها
ّ
منه���ا :االهتمام بعج���ز املوازنة،

وحالة الركود ،ومعاجلة املديونية
العامة ،وارتفاع معدالت الفائدة،
التي ت�ش��� ّكل �سبب ًا لكبح �أي ن�شاط
اقت�ص���ادي ،بالإ�ضافة �إىل كثري من
الق�ض���ايا والأمور الهامة الأخرى
التي تفرت�ض املعاجلة.

الرئيس لحود لم يتطرق
في لقائه واتصاالته
بالرئيس حافظ ثم
بشار األسد إال لألمور
االستراتيجية

ويتناول الرئي�س حلود عالقته
ب�س���ورية ،حيث كان���ت �أول زيارة
ر�س���يمة له للخارج بعد انتخابه،
�إىل �سورية ،ولقاء الرئي�س املرحوم
حافظ الأ�س���د ،فكانت بذلك املرة
الثانية الت���ي التقى فيها الرئي�س
الراحل ،حيث كان���ت الأوىل �إبان
قيادة اجلي�ش عام .1993
ويقول الرئي�س حل���ود :بعد �أن
التقينا للمرة الثانية بعد انتخابي
رئي�س��� ًا للجمهورية ع���ام ،1998

اتفقن���ا عل���ى �أن نتهاتف كل
�أ�سبوع ،حيث كان حديثنا ير ّكز
على الق�ض���ايا اال�سرتاتيجية
الإقليمي���ة والدولي���ة ،وكانت
حتتل يف اهتمامنا ب�شكل دائم
ق�ضية دعم املقاومة ،ومواجهة
العدو «الإ�رسائيلي» ،كما كنا
نتطرق �أي�ض��� ًا �إىل ق�ض���ايا يف
التاريخ املعا�رص ،مثل مرحلة
وهلم جرا.
االنتداب الفرن�سي..
ّ
�أما الأمور الداخلية اللبنانية
فلم نكن ن�أتي عليها ،وهو عك�س
ما كان يح�صل يف ال�سابق ،حيث
كان املطبخ ال�سيا�سي اللبناين
الداخل���ي يلعب دوراً �أ�سا�س���ي ًا
فيه عبد احللي���م خدام وغازي
كنع���ان ،وكان يت���م مترير هذا
وذاك ،على طريقة «خذ وهات»
التي يجيده���ا املقاولون ،وهو
الأمر الذي مل يعد له مكان بعد
�أن ت�سلّمت �سلطاتي الد�ستورية،
كما �أن رئي�س احلكومة الدكتور
�س���ليم احل�ص هو يف نف�س هذا
التفكري والنه���ج ،ورمبا هذا ما
ا�س���تجلب على كلين���ا هجوم
الطبقة ال�سيا�س���ية ،التي ر�أينا
طالئعها يف مناق�شة بيان الثقة
باحلكومة.
وي�ش���دد الرئي����س حل���ود
هنا �أنه يف كل ات�ص���االته مع
الرئي�س الراحل حافظ الأ�س���د،
ثم مع الرئي�س ب�ش���ار الأ�س���د،
مل يتطرقوا �إىل ق�ضايا داخلية
لبناني���ة ،وهو م���ا مل تتعود

عليه الطبقة ال�سيا�س���ية التي
كان���ت «طالع���ة ونازلة» من
و�إىل عنجر �أو من و�إىل دم�شق،
للقاء �أبو جم���ال� ،أو غريه من
امل�س����ؤولني ال�س���وريني ،فمن
املعيب على رئي�س اجلمهورية
اللبنانية �أن يناق�ش �أو يبحث
ق�ضايا داخلية مع امل�س�ؤولني
ال�سوريني� ،أو يطلب منهم حل
ق�ض���ية داخلي���ة ،وبنف�س هذه
العقلي���ة كان �أي�ض��� ًا الرئي�س
�س���ليم احل�ص ،ال���ذي مل يكن
يذهب �إىل دم�شق �إال عند اللزوم،
وهو �أمر مل تعتد عليه الطبقة
ال�سيا�س���ية مع الأ�سف ال�شديد،
والتي ت�رشبت وتثقفت ونهجت
�أ�سلوب الوا�س���طة والو�ساطة،
وورث���ت عقلي���ة �سيا�س���ة
القنا�صل ،و�أ�سلوب ميكافيللي
«الغاي���ة تربر الو�س���يلة»� ،أو
«الو�ساطة».
يتاب���ع الرئي����س حلود :مع
انطالق���ة العه���د ،كان �أمامنا
م�س����ألة �إج���راء التعيين���ات
الإدارية ،التي �أردناها �أن تكون
تخ�ضع للكفاءة واخلربة ،وهذا
ما ا�س���تجلب كث�ي�راً من اللوم
ورمب���ا النقمة من �سيا�س���يني
ودينيني.
وهذا ما �س���يكون لنا عودة
�إلي���ه يف احللقة املقبلة ..ف�إىل
تفا�صيل جديدة.

�أحمد زين الدين
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ُ
َ
َ
البركة ميزة حرمت منها بيوتنا ..فكيف نجلبها؟
البَك���ة ..كث�ي�راً ما ت�ت�ردد هذه
رَ
الكلمة على �أل�س���نتنا ،ويف كل وقت
نح���ن نطلب الربك���ة ،فم���ا معني
الربك���ة؟ وكيف تتحق���ق يف بيوتنا
و�أ�رسن���ا؟ وم���ا هي الو�س���ائل التي
نكت�سب بها الربكة؟
الربكة هي الزيادة والنماء ،ويف
املال هي زيادته وكرثته ،ويف الدار
ف�ساحتها و�س���كينتها وهد�ؤها ،ويف
الطعام وفرته وح�سنه ،ويف العيال
كرثتهم وح�سن �أخالقهم ،ويف الأ�رسة
ان�س���جامها وتفاهمه���ا ،ويف الوقت
ات�س���اع وق�ض���اء احلوائج فيه ،ويف
ال�صحة متامها وكمالها ،ويف العمر
طوله وح�سن العمل فيه ،ويف العلم
الإحاطة واملعرفة..
�إذاً ،الربك���ة ه���ي جوامع اخلري،
وك�ث�رة النعم ،فال غرابة بعد ذلك �أن
نطل���ب الربكة ون�س���عي �إليها ..لكن
كيف؟ وهل تُكت�س���ب اكت�س���اب ًا من
خم�ص�ص
َّ
احلياة� ،أم �أنها عطاء �إلهي
لبع�ض النا����س دون الآخرين؟ وهل
جعلها اهلل عام���ة ميكن لأي �أحد �أن
خ�ص بها
يح�ص���ل عليه���ا� ،أي �أن���ه ّ
عباداً م���ن خلقه و�أفرده���م بها فال
تنبغي لأحد �سواهم؟
الأم���ور اجلالبة للربك���ة كثرية
ومتعددة ،منها:
القر�آن الكرمي :لقد و�صفه اهلل تبارك
تعاىل ب�أن����ه مبارك ،فق����ال} :وهذا
كتاب �أنزلناه مبارك م�صدّق الذي بني
يدي����ه{ .وقال �ص����لى اهلل عليه و�آله
و�س����لم« :ال جتعلوا بيوتكم مقابر� ،إن
ال�ش����يطان ينفر من البي����ت الذي تقر�أ
فيه �سورة البقرة».
التقوى والإميان :ال �ش���ك �أنها من
الأمور اجلالب���ة للربكة ،حيث يقول
اهلل ع���ز وجل} :ول���و �أن �أهل القرى
�آمنوا واتق���وا لفتحنا عليهم بركات

ِ
أنـت

من ال�سماء والأر�ض{ ،فالزوج يجد
الربكة بتقواه م���ع زوجته و�أوالده،
وبرزقه وحالله.
الت�س���مية :تك���ون يف بداية كل
عمل ،ليمن���ع �إ�رشاك ال�ش���يطان يف
�أعمال���ه ،قال �ص���لى اهلل عليه و�آله
و�س���لم« :كل عم���ل مل يبد�أ با�س���م
اهلل فهو �أب�ت�ر»� ،أي مقطوع وناق�ص
الربكة ،وقال �أي�ض��� ًا عليه ال�ص�ل�اة
وال�س�ل�ام�« :إذا دخ���ل الرج���ل بيته
فذكر اهلل تعاىل عن���د دخوله وعند

طعامه قال ال�ش���يطان :ال مبيت لكم
وال ع�ش���اء ،و�إذا دخل فلم يذكر اهلل
تعاىل عند دخوله ،قال ال�ش���يطان:
�أدركت���م املبي���ت ،و�إذا مل يذكر اهلل
تعاىل عند طعامه فق���ال�« :أدركتم
املبيت والع�شاء» ،فالت�سمية تبارك
يف �أعمالنا ،وجتعلها خال�ص���ة من
رج�س ال�شيطان و�رشه.
االجتم���اع عل���ى الطع���ام :لقد
بورك الأكل املجتم���ع على الطعام،
وجُ علت الربكة عل���ى الطعام الذي

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• كيف تتعاملني مع الزيارات املفاجئة؟

بين الحنان والدالل شعرة
يخلط الكثريون بني االهتم���ام بالطفل والإفراط يف
تدليل���ه ،وبوجه عام ف�إن االعتناء بالطفل �ش���يء جيد،
و��ض�روري لعملية منوه الطبيعية ،غ�ي�ر �أنه �إذا زاد هذا
االهتمام عن احلد� ،أو جاء يف وقت غري منا�س���ب ،كانت
له �أ�رضار بالغة ،ويف�س���د الطفل �أكرث مما ي�صلحه لعدة
�أ�سباب ،ومنها:
تدليل الأطفال يق�ضي نهائي ًا على فر�صة تكوّن الإرادة
لديهم ،حيث يتعلق بوالديه لدرجة ال �أنه ي�س���تطيع �أن
يتخذ �أب�س���ط القرارات اخلا�صة به دون الرجوع �إليهما،
ويفتقر �إىل الثقة بالنف�س ..فخري الأمور �أو�سطها.
يحذّر رجال الرتبية الأ�رسية من العاطفة الفيا�ض���ة
الت���ي جتعل الطفل عاجزاً ع���ن االرتباط ب�أقرانه ،حيث
ي�ش���عر بت�شبع �ش���ديد من عاطفة الأ�رسة ،فال مييل �إىل
الآخرين وذلك ينمي داخله الوحدة واالنطواء.
الطفل املدلل هو طفل قلق بطبعه ي�س���تعجل الأمور،
ويحكم على املواقف ب�رسعة دون تفهّم ،وعلى م�ستوى
�شخ�صي ولي�س امل�ستوى املو�ضوعي املطلوب.

يجتمع عليه النا�س ،قال �ص���لى اهلل
علي���ه و�آله و�س���لم« :طعام االثنني
كايف الثالث���ة ،وطعام الثالثة كايف
الأربع���ة» ،ويظه���ر ه���ذا جلي ًا يف
وجب���ات الفطور والغداء والع�ش���اء،
حي���ث تزداد بركة الطع���ام بازدياد
عدد املجتمعني عليه.
الأكل احل�ل�ال :ه���و الأكل الطيب
الذي يبارك اهلل فيه ،قال �ص���لى اهلل
عليه و�آله و�س���لم�« :أيها النا�س �إن
اهلل طي���ب ال يقبل �إال طيباً» ،فاملال

احلرام ال يب���ارك اهلل فيه ،وال يعود
على �أ�صحابه �إال بالفقر والنق�ص.
ك�ث�رة ال�ش���كر :وه���ي وا�ض���حة
م���ن قوله تع���اىل} :ولئن �ش���كرمت
لأزيدنكم{ ،والزيادة هنا زيادة يف
كل �شيء� ،سواء يف املال �أو ال�صحة
�أو العم���ر� ..إىل �آخر نعم اهلل التي ال
تُع ّد وال حُت�صى.
ال�صدقة :ي�ضاعفها اهلل تعاىل �إىل
ع�رش �أ�ضعاف� ،إىل �سبعمائة �ضعف،
فال �ش���ك �أنها تبارك مال الإن�س���ان
وتزي���ده ،قال تع���اىل} :مثل الذين
ينفقون �أموالهم يف �سبيل اهلل كمثل
حب���ة �أنبتت �س���بع �س���نابل يف كل
�سنبلة مائة حبة واهلل ي�ضاعف ملن
ي�شاء واهلل وا�سع عليم{.
الربّ و�صلة الرحم :كما �أخرب النبي
�ص���لى اهلل عليه و�آله و�سلم�« :صلة
الرحم وح�س���ن اخللق وح�سن اجلوار
يعمرن الديار ويزدن يف الأعمار».
التبكري :وذلك يكون يف ا�ستيقاظ
الإن�س���ان باكراً وابت���داء �أعماله يف
ال�صباح الباكر ،وقد قال النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�س���لم« :بورك لأمتي
يف بكوره���ا» ،ويتح���دث كثري من
الأ�ش���خا�ص عن �س���بب جناحهم �أنه
التبكري يف �أداء الأعمال.
الزواج :هو �أحد الأ�سباب اجلالبة
للربك���ة ،وق���د كان بع�ض ال�س���لف
ال�صالح يطلبون الزواج لكي يتحقق
لهم الغن���ى وي�أتيهم ال���رزق ،لأنهم
فهموا ذلك من قوله تعاىل} :و�أنكحوا
الأيامي منكم وال�صاحلني من عبادكم
و�إمائك���م �إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل
من ف�ضله واهلل وا�سع عليم{ ،وكذلك
قوله تعاىل} :وال تقتلوا �أوالدكم من
�إمالق نحن نرزقكم و�إياهم{.

ت�س���يطر على الطفل املدلل الأنانية وحب ال�سيطرة
على �إخوت���ه ،والعنف يف ت�رصفاته معهم لإح�سا�س���ه
بالتميز عنهم.
اهتمام الأ�رسة بطفل دون �آخر من �ش�أنه زراعة الغرية
واحلقد يف نف�س الطفل املهمل ،و�إهانة كربيائه ،ومن ثم
تتغري طباعه بحيث تت�سم بال�شذوذ والغرابة وامليل �إىل
االنتقام من �أفراد املجتمع املحيط به.
لذلك ،لي�س جائزاً لنا �أن نكبت غ�ض���بنا بدعوى �أننا
نخ�ش���ى على الأبناء من الكبت ،فنعي�ش يف حالة غيظ،
ويعي�ش الأبناء يف حالة ا�س���تهتار ،كما �أنه لي�س جائزاً
لنا �أن نحوّل غ�ض���بنا �إىل ق�س���وة مبال���غ فيها ب�إهدار
�إن�س���انية الأبناء ،ما يجعل الأبناء يف حالة من الرعب
امل�س���تمر من احلياة ،ويزرع يف نفو�سهم الت�شا�ؤم .ومن
هذا املنطلق كان احلرمان �أف�ضل طرق التقومي ،كاحلرمان
من امل��ص�روف �أو اخلروج للنزهة ،لكن علينا �أن نعرف
�أن العقاب الب�سيط يحتاج �إىل هدوء وثبات ،ال �أن جنعل
الطفل �سبب ًا لكل منغ�صات حياتك.

 حاويل تنظيف القطع املعرو�ض���ة كافّة يف ال�ص���الون �أو غرفةاجللو�س ،ف�إذا �ض���اق الوق���ت ال ترتددي يف نقله���ا �إىل غرفة �أخرى،
واالكتفاء مب�سح الطاولة من الغبار.
 يف حال كانت غرف���ة اجللو�س مليئة بالأغرا�ض ،ولي�س �أمامكمتّ�س���ع من الوقت لرتتيبها� ،ض���عي ك ّل الأغرا�ض يف كي�س كبري يف
غرفة لن يدخلها ال�ضيوف.
 �أغلق���ي �أب���واب الغرف غري املرتّبة ،الخت�ص���ار وق���ت ترتيبهاوتنظيفها.
 بدّيل من�ش���فة احلمام ونظّفي �سلّة املهمالت فيه ،ور�شّ ي القليلمن الرذاذ املعطّر فيه كي يبدو نظيفاً.
 رتّبي املطبخ قدر الإمكان ،لأن احتمال �أن يتبعك ال�ضيوف �إليه،كبري.
 حتقق���ي من �أن منزل���ك ال يخلو من القهوة وال�ش���اي ،وك ّل ماتريدين تقدميه لل�ضيوف ،تفادي ًا للإحراج �أمام ال�ضيوف.
 بدّيل مالب�سك ،و�رسّحي �شعرك وانتبهي لطالء �أظافرك ونظافتها. حني ي�ص���ل ال�ضيوف ،ا�س���تقبليهم بحفاوة وال ت�شعريهم ب�أنّكمنزعجة من قدومهم �أو مرتبكة يف ا�ستقبالهم.

منوعات

www.athabat.net
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حلول لمشكلة ترهل البطن

تنا�س���ق ج�س���د املر�أة يُ�شعرها
بالطم�أنينة ،و�أن زوجها مازال ينظر
�إليه���ا نف�س نظرة ما قب���ل الزواج،
لك���ن امل�ش���كلة التي ت����ؤرق املر�أة
�أنها ت�صاب برتهُّ ل �شديد يف منطقة
البطن ،خ�صو�ص ًا بعد الوالدة ،وهنا
يفقد ج�سدها تنا�سقه ،وت�صاب بنوع
من الإحباط ،وتبد أ� يف جتريب �أنواع
عديدة من الريجي���م والأدوية التي
تكون وهمية.
خ�ب�راء جراح���ات التجمي���ل
ير�س���مون خريط���ة طري���ق خلروج
حواء من هذه امل�ش���كلة التي ت�سبب
لها م�شاكل نف�سية قد تنعك�س على
عالقته���ا وثقته���ا ب�أ�رسته���ا ،فهذه
امل�ش���كلة مزعجة لأي امر�أة ،فت�شعر
امل���ر�أة �أنه���ا �أ�ص���بحت تعاين من
الكر����ش ،معتقدة �أن مل�س���ة اجلمال
غابت عنه���ا ،وامل�ش���كلة �أن املر�أة
ترتك نف�س���ها ف�ت�رة طويلة ثم تهتم
بالأمر بعدها ،خ�صو�ص ًا �إذا لفت نظر
زوجها� ،أو �ص���ديقة لها �أو زميلة يف
العمل ،وهذا الأم���ر قد يكون ظاهرة
بني ال�س���يدات ،ما �أدى �إىل �أن ت�صبح
عملي���ة «�إ�ص�ل�اح» البط���ن الأكرث
انت�شاراً فى ال�سنوات املا�ضية ،حيث
تعترب الآن العملي���ة رقم واحد بني
عمليات التجميل الهادفة �إىل �إعادة
تنا�سق ج�سد املر�أة.
ويلف���ت خرباء التجمي���ل �إىل �أن
جناح �أي عملية ،كبرية �أم �ص���غرية،
يعتم���د يف املق���ام الأول عل���ى
كف���اءة جرّاح التجمي���ل ،واهتمامه
بالتفا�ص���يل الدقيقة جداً من حيث
ا�س���تعادة املعامل اجلمالية للبطن،
مثل �ش���كل ال�رسة حت���ت اخل�رصين،
ومنطقة املعدة ،وجمال وطول اجلرح
بعد العملية ..فكل هذه النقاط نقاط
فني���ة وهامة يجب �أن ت�س����أل عنها

املر�أة قب���ل العملي���ة ،حتى تكون
على علم تام مبا �س���يحدث ،وجراح
التجمي���ل املاه���ر ميكن ت�ش���بيهه
بالنح���ات الذي يحوّل كتلة حجرية
�إىل متثال رائع اجلم���ال ،مع الفرق
فى الت�ش���بيه طبعاً ،فاجلراح املاهر
يحوّل ج�س���د املر�أة غري املتنا�س���ق

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�إىل ج�سد متنا�س���ق ت�سعد به املر�أة
عندما تنظر �إليه يف املر�آة� ،أو ينظر
�إليه زوجها وال�سعادة يف عينيه.
هناك عدة ن�صائح ذهبية ميكن �أن
ت�ساعد على احلد من هذه امل�شكلة:
�أوالً� :أن حتافظ املر�أة على وزنها
�أثناء احلمل والر�ض���اعة ،و�أن تكون

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 - 1عام  /من ال�شهور الهجرية
 - 2من �أعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم
� - 3أف�ضل العب لكرة قدم يف العامل 2008
 - 4يدعو �إىل الأمل واحلزن  /ثلثا �شام

مبكراً يف ممار�س���ة الريا�ضة ،حتى
ميكن ا�س���تعادة قوة ع�ضالت البطن
بالتدري���ج قبل �أن ترته���ل ،وهناك
متاري���ن معروفة ت�ؤدي هذا الغر�ض،
مع جتنُّب اال�س���تخدام الع�ش���وائي
للأدوية واحلبوب بعد الوالدة ،لأنها
تعطي �إح�سا�س ًا كاذب ًا بقوة ع�ضالت
البطن ،بينما هي ت�ض���عف ب�ش���دة
مع ا�س���تخدامها� ،أي�ض��� ًا هي متنع
االنكما�ش املتجان�س للجلد املتمدد
�أثناء احلمل.
الن�ص���يحة الأخ�ي�رة :يجب على
املر�أة ا�ست�ش���ارة ج���راح التجميل
مبكراً ،لأنه قد يكون لديه حل ب�سيط
للم�شكلة التي تكون يف بداياتها.
يف حال���ة وج���ود الرته�ل�ات �أو
الت�ش���وّهات يف البطن ،م���اذا تفعل
املر�أة؟
هن���اك احتم���االن ،الأول :وجود
جتمّع���ات دهني���ة ب���دون ح���دوث
تره�ل�ات يف اجلل���د ،ويف ه���ذه
احلالة يُن�ص���ح باتباع نظام غذائي،
وممار�سة الريا�ضة كخطوة �أوىل ،و�إذا
مل تك���ن هناك نتيجة بعد �ش���هرين
ميكن �إعطاء احلقن املذيبة للدهون
بعد انته���اء فرتة الر�ض���اعة ،ويف
الغالب تُعطي نتيجة �إذا مت �إعطا�ؤها
عن طريق طبيب متمرّ�س ،وا�ستعمال
النوع املنا�س���ب منها� ،أما �إذا كانت
الدهون كبرية فقد يكون �شفطها هو
املنا�س���ب للتخل�ص منها ،مادامت
حالة اجللد مازالت جيدة ،وهو �شيء
يحدّده جراح التجميل املتخ�ص�ص،
�أم���ا يف حال وجود ترهُّ ل يف اجللد،
مع تراكم ده���ون اجللد ،وهو الأكرث
�شيوعاً ،خ�صو�ص ًا بعد تكرار الوالدة،
فهن���ا يكون احل���ل الأمث���ل ب�إجراء
عملية �شفط البطن.

الزيادة يف الوزن الزيادة الطبيعية،
ويجب ع���دم التفريط ال�ش���ديد يف
تناول الطعام بحجة تغذية اجلنني
�أو �إدرار الل�ب�ن ،وال مانع من الذهاب
�إىل اخت�صا�ص���ي تغذية �أثناء احلمل
والر�ضاعة.
ثاني���اً :يجب على امل���ر�أة البدء

 - 5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن
الكاراتي
 - 6ن�صف تواق  /ير�سل من ينوب عنه
 - 7الع���ب كرة قدم الأكرث �ش���عبية يف
الوطن العربي
 - 8دار � /إذا تعدى اثنني �شاع
 - 9دواء �شاف �ض���د ال�سم �أو املر�ض /
غجري
 - 10مو�س���يقى امريكي���ة افريقي���ة /
قرو�ض م�ستحقة
عــمـــودي
 - 1ن�صف يحطم  4 /مت�شابهة  /قوام
 - 2يف ال�س���لم املو�سيقي  /ف�صيلة من
النباتات ت�ضم الفول (معكو�سة).
 - 3اال�س���م الأول للمغن���ي اال�س���باين
ايغلي�سيا�س  /كثري
 - 4مذكرات يومية  /ن�صف راهب
 - 5حار�س مرمى فريق الن�س الفرن�سي
� /أجرة موظف
 - 6وكالة ف�ضاء امريكية
 - 7ثروة � /آخر اال�سبوع (باالجنليزية)

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 8موقع املرجان الطبيعي يف البحر � /ص���وت
الأمل العميق  /نعم (بالفرن�سية)
 - 9تعديالت طفيفة على عمل فني � – /أ�شجار
رفيعة وعالية حلماية املزارع من الريح
 - 10من حاالت البح���ر  /الدولة العربية التي
اخرجت ال�سعودية من ك�أ�س العامل 2010
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كاريكاتير

القرود تتحدث فيما بينها ..وبلهجات
ك�ش���فت درا�س���ة حديثة عن
قدرة القرود على التوا�ص���ل فيما
بينها ع�ب�ر لغة متقدمة �أكرث مما
كان يُعتقد �سابقاً ،بل �إنها قادرة
يف بع����ض الأحيان عل���ى بناء
جمل كاملة.
والح���ظ العلماء ا�س���تعمال
الق���رود للغ���ة توا�ص���ل معقدة،
وان لديه���م ما ي�ش���به اللهجات
يف �ص���يحاتهم التي كان نطقها
يتف���اوت م���ن مكان لآخ���ر ،كما
اكت�ش���فوا قدرة هذه الف�صيلة من
القرود على التمييز بني م�ص���ادر

الكلمات واللواحق امل�ستعملة يف
نهاياتها.
من جهة اخرى قال باحثون
بريطاني���ون �إنه���م متكن���وا من
التو�ص���ل �إىل مع���اين بع����ض
احل���ركات والإ�ش���ارات الت���ي
تقوم بها قرود «ال�ش���مبانزي»
للتوا�ص���ل فيم���ا بينه���ا ،و�إن
حيوانات «ال�شمبانزي» تتوا�صل
فيما بينها عرب جمموعة تت�ألف
من � 66إمياءة ،والتي من خاللها
تقوم هذه احليوانات بتو�صيل 19
ر�سالة معينة.

َ
حرق سيارة ..كي يتدفأ
�أ�رضم رجل �ص���يني النار يف �سيارة
لأنه كان ي�شعر بالربد ورغب يف �أن يتدف�أ.
ال�رشط���ة �ألقت القب����ض على الرجل
الذي عرف با�سم «�شني» ،بعد �أن �أقرّ �أنه
�أ�رضم النار يف ال�سيارة من نوع «بيتل»
�ص���فراء يف «ناجنين���غ» ،لأنه كان ثم ًال
وي�شعر بالربد ،وقد �أدى احلريق �إىل تدمري
ال�سيارة بالكامل.
كامريات املراقبة املنت�رشة يف املكان
التقطت م�شاهد لـ»�شني» فيما كان يحرق
ال�سيارة ،والذي قال لل�رشطة« :اعتقدتُ �أن
حرق ال�سيارة �س���يدفئني ،ولكنني هربتُ
حني �أ�صبحت النار متوهجة ..وحمرقة».

بعد  19عامًا ..صديقتان تكتشفان أنهما اختان
اكت�ش���فت طالبتان جامعيتان �أمريكيت���ان �أنهما �أختان من
نف�س الأب ،وهو كولومبي اجلن�سية كان «تربّع» ب�سائله املنَوي.
وتعرّفت كل من ميكايال �س���ترين �إلي�س (� 19س���نة) و�إميلي
نابي (� 18س���نة) عرب موقع التوا�ص���ل االجتماعي (في�سبوك) قبل
التحاقهم���ا بجامعة «تول�ي�ن» يف والية لويزيان���ا الأمريكية،
وربطتهما عالقة �صداقة وطيدة.
وتو�صلت ميكايال و�إميلي �إىل �أنهما تت�شاركان يف الكثري من
الأ�ش���ياء املف�ضَّ لة ،بل و�أنهما تت�شابهان يف هيئة اجل�سد ،قبل �أن
تكت�شفا م�ؤخراً �أنهما من �أب واحد جمهول ،له �أ�صول التينية.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�إزاء الت�ش���ابه الكبري بينهما ،بد�أ ال�شك ي�ساور الفتاتني �إىل
�أن طلبتا معرفة رقم هوية املتربع بال�س���ائل املنوي لوالدتيهما،
ليعرفا �أنهما اختان من نف�س الأب.
و�أو�ض���حت �إميلي خالل مقابلة تلفزيزني���ة قائلة« :لطاملا
فكرن���ا �أننا ن�ش���به �أمهاتنا ،ولكن احلقيقة �أننا ن�ش���به بع�ض���نا
البع�ض».
وكانت ال�ش���قيقتان وُلدتا يف منطقتني خمتلفتني من والية
كاليفورنيا ،وبفارق زمني � 7أ�ش���هر� ،إال �أن القدر جعلهما زميلتي
درا�سة يف نف�س اجلامعة.
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:

