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إطاللة بعد غياب
ت�ساءلت م��راج��ع �سيا�سية ع��ن معنى ا�ست�ضافة حمطة
تلفزيونية يف هذه الظروف بالذات ،لنائب طال غيابه عن
ال��ب�لاد ،الفتة �إىل �أن ه��ذه الإط�لال��ة تتزامن م��ع جناحات
م�ؤقتة حققتها املجموعات امل�سلحة يف ���س��وري��ة ،وحت��دي��داً
يف �إدل���ب وج�سر ال�����ش��غ��ور ،وم��ع��ت�برة �أن ه��ذه الإط�لال��ة قد
ترفع املعنويات ،لأن النائب املذكور «�شاطر جداً» بالت�سويق
ال�سيا�سي للمعار�ضات ال�سورية.

السنة الثامنة  -الجمعة  19 -رجب 1436هـ  8 /أيار  2015م.
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أحــداث

االفتتاحية

 6أيار ..يوم لإلعالم اللبناني الواحد
�ص����ادف يف ال�ساد�س من �أيار عيد ال�صحافة ،وهو كان يوم ًا لل�شهداء
وال�صحافيني ،من بينهم الذين �أعدمه����م ال�سفاح جمال با�شا الذي ُل ِّقب
با ّ
جل����زار يف عهد ال�سلطنة العثمانية الت����ي كان لبنان حتت احتاللها،
فانتف�ض الوطنيون اللبنانيون يطالبون باحلرية ،كما برف�ض «الترتيك»
والدعوة �إىل الوحدة ال�سورية.
�ألغت احلكوم����ة اللبنانية عي����د ال�شهداء من املنا�سب����ات الر�سمية
والوطني����ة والدينية ،لتعتربه نقابة ال�صحافة يوم ًا لها ،يف وقت ترتفع
�أ�ص����وات ،ال �سيما منها عائالت �شهداء اجلي�ش ،ب�����أن يكون للبنان يوم
لل�شه����داء لي�س من �أعدمهم جمال با�شا فق����ط ،بل �شهداء اال�ستقالل من
اال�ستعم����ار الفرن�سي ،و�شهداء املقاومة �ضد االحت��ل�ال «الإ�رسائيلي»،
و�شهداء اجلي�ش يف حربه �ضد العدو «الإ�رسائيلي» واجلماعات الإرهابية
التكفريي����ة� ،إ�ضافة �إىل �شهداء احلرب الأهلية دون متييز ،للتذكري برف�ض 
العودة �إليها.
وتبق���ى ال�صحافة على � 6أيار ،كيوم للحرية التي من �أجلها ا�ست�شهد
�صحافي���ون ،ويف �سبيلها ما زالوا ينا�ضلون ،و�أال يكون للإعالم املكتوب
فق���ط ،بل لغريه ،وهو الذي يعاين من �أزمة ا�ستمراره ووجوده �أمام زحف
الإع�ل�ام الذي ولّدته ث���ورة االت�صاالت ،وخلقت و�سائ���ل توا�صل جديدة
ه���ي �أ�رسع ما كان ميكن للم���رء �أن يت�صوره من تط ّور يف العقود الثالثة
املا�ضية.
فالإعالم ه����و امل�شمول باملكتوب واملرئ����ي وامل�سموع والإلكرتوين
ومواق����ع التوا�صل االجتماعي ،بحيث باتت التقنيات ال ي�ؤثر فيها رقيب
خماب����رات �أو �أم����ن عام ليمنع دخ����ول �صحيفة �أو توزيعه����ا� ،أو يعمل
مق�ص����ه يف مقاالتها وموا�ضيعها وحتقيقاته����ا في�ش ّوهها ،فهي �أ�صبحت
مقروءة �إلكرتوني���� ًا ،وهذا تعطيل لـ«الدول����ة البولي�سية» التي حتاول
بع�����ض البلدان �أن تخرق �شبكات االت�ص����االت لتتج�س�س ،وهو ما تفعله
الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث ك�شف����ت تقارير «ويكيليك�س» التي
ن�رشها ادوارد �سن����ودن؛ العامل يف جهاز املخابرات الأمريكية ،عن دور
التن�صت على ات�صاالت زعماء دول ،ومنهم حلفاء لأمريكا،
وا�شنط����ن يف ّ
ما �أحدث عدم ثقة بينهم.
مت ت�صنيفها على �أنها «ال�سلطة الرابعة» ،ف�إن
و�إذا كان����ت ال�صحافة ّ
الإعالم هو �صناعة الر�أي العام ،وت�رصف الدول واحلكومات واملنظمات
ورجال املال والأعمال ميزانيات على الإعالم� ،سواء ب�إن�شاء و�سائلها� ،أو
بتمويلها لل�سيطرة عليها وتوجيهها ،مبا ينفي عنها ح ّريتها و�صدقيتها
ومو�ضوعيتها ،ويتم ا�ستخدامها لأغرا�ض خا�صة �أو �أهداف �سيا�سية ،حيث
يفعل التعطيل والت�شويه والتحري�ض فعله يف اجلماعات وال�شعوب� ..أمل
تك����ن ما ُ�سمي «ثورات الربيع العربي» �إال م����ن �صناعة الإعالم؛ ك�أحد
�أ�سباب انطالقتها وتو�سيع انت�شارها؟
ويف لبن����ان� ،أي����ن �صار تطبيق قان����ون الإعالم املرئ����ي وامل�سموع
ال����ذي �صدر قبل �أكرث من عقدين؟ وكي����ف حت ّولت و�سائله وحمطاته �إىل
من�صات لل�شتم والفرز والتخوين والتحري�ض املذهبي ،وتظهري �أ�شخا�ص 
ّ
معدومي ال�شخ�صية ،واحل�ضور �إىل مرجعيات وقادة ر�أي ،لأن اللغة التي
يتحدث����ون فيها هي لغة ال�شتم وال�سب والتحقري ،والتحاور بالأدوات ال
بالعقل والفكر؟
على الإع�ل�ام اللبناين �أن يقوم بوظيفت���ه الأخالقية ،و�أن يتحلّى
باملو�ضوعي���ة ،و�أن يق ّدم احلقيقة ،و�أن يك���ون حامل هموم املواطن،
و�صوت الوطن الواحد ،ال �أ�صوات الطوائف واملذاهب والفئويات ،عندها
حر له يومه يف � 6أيار ،الذي فيه يجب �أن تتوحد كل
نكون �أمام �إعالم ّ
و�سائ���ل الإعالم يف نقابة واحدة ،بقانون ع�رصي يحمي الإعالم ومن
يعمل فيه ،وي�ضمن للعاملني فيه حقوقهم.
كمال ذبيان
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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« 7أيار» ..صمام أمان الحوار اللبناني
«تنذكر وما تنع���اد» ..عبارة اعتاد
اللبناني���ون تكراره���ا يف ذكرى احلرب
الأهلية يف  13ني�س���ان من كل عام؛ يف
حماولة منهم لرمي املا�ضي خلفهم ،لكن
من ح�سن حظ اللبنانيني �أن «قطوع» 7
�أي���ار من العام  2008ق���د مرّ عليهم قبل
قدوم ن�سائم «الربي���ع العربي» ،ع�سى
م���ن مل يتعظوا م���ن الذك���رى الأوىل �أن
يتعظ���وا من الثانية ،خوف��� ًا على لبنان
من «الثالث���ة ثابتة» ،لأن انت�صار فريق
لبناين عل���ى ح�ساب فري���ق �آخر �أثبتت
التجارب ا ُملرّة �أنه مكروه ومدمِّر وقاتل.
ن�ستذكر «� 7أيار» لأننا ل�سنا خائفني
حتى الآن من � 7أيار �آخر ،رغم �أن «ن�سائم
الربيع العربي» بد�أت من لبنان ،وحتديداً
من نهر البارد عام  ،2007وكل املحاوالت
الت���ي ح�صل���ت الحق ًا كان���ت تهدف �إىل
�إيقاعنا يف «الثالثة ثابتة» ،وال حاجة
لن�ستذكر عكار وطرابل�س وعربا وعر�سال،
و�أن يف كل منها كان هناك م�رشوع فتنة،
وما زال اجلي�ش يزيل �ألغامه يف طرابل�س
بانتظار �أن يزيلها من عر�سال ،ورمبا مل
تكن وا�ضحة للبع�ض �سابق ًا دعوة ال�سيد
(�أر�شيف)
الرئي�س نبيه بري متو�سطاً ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل والرئي�س �سعد احلريري
ح�سن ن��ص�راهلل اللبنانيني �إىل االختالف
عل���ى اخل���ارج يف اخل���ارج ،و�أن يبقى
الداخل مبن����أى عن ارتداداته ،رمبا كي ال
العرب���ي» ،وتظهر احلرب في���ه مذهبية اليم���ن منذ الثمانين���ات� ،سوى م�صالح
يتكرر «� 7أيار» بكل م�آ�سيه.
من املكابرة االعتق���اد �أن «� 7أيار» فاقع���ة بامتياز ،حي���ث يو�ضع «احل�شد ذاتي���ة لعائالت مالكة �أو حاكمة ،ممنوع
مل حت�صل حماوالت ال�ستعادته ،وها هي ال�شعب���ي» على الالئح���ة الوطنية عند يف عرفه���ا �أن ي�سق���ط ت���اج �أو يهت���ز
الر�ؤو�س الت���ي �أ�سقطها اجلي�ش اللبناين ،احلاجة �إليه ،كما ح�صل يف معركة حترير عر����ش ،يف وق���ت يجب �أن تغ���دو باقي
�سواء تلك التي انتقل���ت �إىل ديار احلق ،تكريت ،ويو�ضع عل���ى الالئحة الإيرانية الدول العربي���ة «�إ�رسائيليات» مذهبية
�أو الهارب���ة من العدالة� ،أو املوجودة يف املنبوذة يف الأنبار نظراً �إىل اخل�صو�صية �أو عرقي���ة ،وهذا هو املطل���وب �أمريكي ًا
�سجن رومي���ة ،كانت تعمل بالتوازي مع املذهبية للمحافظة ،ث���م ا�ستعادته �إىل و«�إ�رسائيلياً» وخليجياً ،خ�صو�ص ًا بعد
امل�ستجدات الإقليمي���ة على ت�أجيج نار الوط���ن ال�ستحالة مواجه���ة «داع�ش» الإ�رصار الأمريكي عل���ى �إ�شعال �ساحات
الفتنة وا�ستح�ضار م���ا هو �أخطر و�أفظع بدونه ،وهنا ن�ستذكر ما ت�ضمنته اخلطة التذاب���ح الذي كانت �آخ���ر م�ؤ�رشاته منذ
م���ن «� 7أي���ار» ،وعلى امت���داد خارطة الأمريكية وتناقلته كافة وكاالت الإعالم �أيام ق���رار بت�سليح ال�سُّ ن���ة والأكراد يف
الوطن ،و�صو ًال �إىل رف���ع الراية ال�سوداء يف بدايات «الربي���ع العربي»« :العرب العراق ،مع ا�ستمرار احل���رب ال�سعودية
عل���ى مدخل ق��ص�ر بعب���دا ،وكان رهان جمعتهم الأر����ض فلتفرقه���م ال�سماء» ،على احلوثيني يف اليمن.
كثريون يف لبنان انزلقوا� ،سواء على
اللبنانيني عل���ى اجلي�ش اللبناين وعلى وهك���ذا كان ،و ضرُ� بت الطوائف واملذاهب
م�ستوى ال�سيا�سيني �أو رجال
حكمة م���ن لديهم الر�ؤية من
الدي���ن ،ليقطفوا مذهبي ًا ثمن
الق���ادة ،و�أمني ع���ام حزب
انت�ص���ارات واهمة واهية يف
اهلل يف طليعته���م ،عل���ى
اجلوار الإقليمي ،وكاد لبنان
ا�ستيعاب نوبات بلغت حدود
�أن يع���رف من���ذ العام 2011
الهلو�س���ة واجلنون واملجون
ن�سخة ع���ن � 7أي���ار «على
املحر�ضة
ل���دى
اجلماع���اتإخماد الفنت ضرورة استمرار الحوار قناعة راسخة لدى
م�ستوى �أرف���ع» ،من �شماله
على الإرهاب ،و�
�إىل جنوب���ه م���روراً ببريوت
الحزب و«المستقبل» ..كي ال يُ طرح كل
املتنقل���ة يف كل مهد �أطلت
والداخل ،لأن الوطن ال�صغري
ذلك
بر�ؤو�سه���ا منه ،وم���ع
لبنان على طاولة الجزارين الدوليين
معتاد عل���ى االرتدادات ،لكن
ما زالت بع����ض الر�ؤو�س من
لبنان ما بعد العامني 2000
«ال�صف الثاين» تطل لغاية
و 2006لي����س كم���ا قبلهما،
الآن ،وت�ستق���وي بالعوا�صف
وخط���ورة � 7أي���ار � 2008أنه
الإقليمي���ة �إىل ح���د الرهان
ح�صل ب�ي�ن ال�سُّ نة وال�شيعة
حتى على «عا�صفة احلزم»
ح��ص�راً ،ب��ص�رف النظر عن
يف اليم���ن ،وانت�ص���ارات
«داع�ش» يف الأنبار ،وتبني ج�سور �أمل ببع�ضه���ا ،وكان لـ«ال��ص�راع ال�سُّ ني  -امل�سببات والنتائج ،لكن التجربة كانت
على �سق���وط «ج�رس ال�شغ���ور» ب�أيدي ال�شيعي» احل�صة الأف���دح ،وحتديداً يف كافية للج���م املتهوري���ن وكبح جماح
املراهن�ي�ن ،ول���و جزئياً ،وم���ا ا�ستمرار
العراق.
الإرهابيني!
م�شهدية هذا «الربيع العربي» الذي احلوار بني حزب اهلل و«تيار امل�ستقبل»
�إذا كان «الربي���ع العرب���ي» ق���د
ا�سته���دف الأنظم���ة يف تون����س وم�رص  �شاءته �أم�ي�ركا واحللفاء اخلليجيون لن بعد ط���ول انتظار �س���وى قناعة را�سخة
وليبي���ا واليمن ،وي�سته���دف النظام يف تتوقف قبل �أن تالم�س النار عر�ش ًا ملكي ًا بوج���وب اجللو����س �إىل طاول���ة لتهدئة
�سورية ،ف����إن حقيقة هذا «الربيع» تُقر�أ �أو �أمريي���اً ،وال�سبح���ة بعده���ا �ستتناثر اللعب���ة ،ك���ي ال يُط���رح كل لبنان على
لبناني ًا وفق م���ا يح�صل يف العراق ،لأن حباتها ب�رسع���ة قيا�سية ،وما حماوالت طاولة اجلزارين الدولي�ي�ن والإقليميني،
الع���راق مل يكن بحاج���ة �إىل قلب نظام �ضم عر�ش���ي املغ���رب والأردن �إىل دول ويكون م�أدبة ل�شياطني القرن.
قلبه ل���ه الأمريكيون بالتحالف مع دول جمل�س التعاون ،رغ���م البعد اجلغرايف،
�أمني �أبو را�شد
اخلليج قب���ل عقدين من زم���ن «الربيع يف حني رف�ضت الطلب���ات املتكررة من

www.athabat.net

( العدد  )356اجلمعة � 8 -أيار 2015 -

3

همسات

من القلمون إلى الهاي ..تكامل في األدوار والنتائج
م����ن القلم����ون �إىل اله����اي ،يب����دو �أن
ال�سيناري�ست واحد؛ يكتب الف�صول مل�سل�سل
مملّ.
يف القلمون ،كان ثمة حديث وا�سع منذ
الأ�سبوع املا�ضي عن �ساعات وحتى دقائق
تف�صل عن حلظ����ة املعركة الك��ب�رى ،وكان
معظ����م املخربين من جماع����ات «� 14آذار»
يوزعون الأخبار والأ���س�رار و«املعلومات»
عن املعركة التي �سيبد�أ حزب اهلل بخو�ضها
�ض����د اجلماعات التكفريي����ة والإرهابية بني
حلظة وثانية.
وبلغ���ت ذروة ه���ذه املعلوم���ات يومي
ال�سبت والأح���د املا�ضي�ي�ن ،دون �أن تخرج
كلم���ة واحدة عن ح���زب املقاومة حول هذه
الأمر ،ال���ذي تناوله مع الأ�سف ال�شديد بع�ض 
الإعالم املح�سوب عل���ى «� 8آذار» �أو حليف
املقاومة ..ليفاجَ �أ اجلميع بالهجوم املفاجئ
الذي ب���ادرت �إليه «جبه���ة الن�رصة» وعدة
جمموعات �إرهابية م�سلحة ،الإثنني ،وهو ما
كان قد حت�سّ ب له اجلي�ش ال�سوري وحزب اهلل،
ف���ردّوا ال�صاع �صاع�ي�ن ،و�أوقعوا يف �صفوف
الإرهابيني املهاجمني خ�سائر فادحة� ،سواء
يف �أع���داد القتل���ى واجلرح���ى� ،أو يف تدمري
�آلياتهم وعتاده���م ،حتى �أن هناك من حتدث
ع���ن عدد كب�ي�ر من املعتقلني ب�ي�ن �صفوف
املهاجم�ي�ن ،علم��� ًا �أن املباغت���ة ال�سورية
للم�سلحني كانت يف منطقة الغوطة ال�رشقية
يوم الأح���د ،حينما �سيط���ر اجلي�ش ال�سوري
على بلدة ميدعا ،قاطع ًا طريق امل�سلحني يف
دوما ،وم�ضيّق ًا عليهم احل�صار.
احلقيق����ة الوا�ضح����ة هن����ا �أن دم�ش����ق
كانت قد �أدرك����ت �أن «عا�صفة ال�سعودية»
بالإغارات اجلوية على اليمن لها وجه بري
يف �سورية .يف اجلن����وب ،بتح�ضري �أردين -
«�إ�رسائيلي» ،للزح����ف يف القنيطرة ودرعا
وريفهم����ا ،ويف ال�شمال بزح����ف تركي نحو
�إدلب ودير الزور وحلب ..عرفت دم�شق متام ًا
قبل نحو �أربعني يوم ًا �أن الأيام املقبلة هي
الأ�شد والأعنف ،فوزّعت وحداتها الع�سكرية،
وبا���ش�رت خططه����ا لإجها�����ض امل���ش�روع
اخلليج����ي  -الرتكي  -الأمريكي الذي كانت

طالئعه بدفعات من موجات االنتحاريني.
ولعل����ه قد يك����ون مفيداً هن����ا الإ�شارة
�إىل حتلي��ل�ات �إعالمي����ة خليجية عن نزوح
�سوري وا�سع من املنطقة ال�ساحلية ،تتجاوز
املليون��ي�ن ،نح����و لبنان ،ويف ه����ذا تف�سري
وا�ض����ح لتالزم عا�صف����ة ال�سعودية اليمنية
مع عا�صف����ة الرب «الإ�رسائيلية»  -االردنية

حزب اهلل كان حذرًا من
تسريبات معركة القلمون
اإلعالمية ..وتعامل معها
بصمت مطبق ووعي كبير
إلشاراتها

 الرتكية  -التكفريي����ة  -ال�سعودية ..ومايريدون للبنان.
حزب اهلل تعامل م����ع ت�رسيبة املعركة
املفاجئة يف القلمون ب�صمت مطبق ،وبوعي
كبري لإ�شاراتها ،وبالت����ايل مع �إعطاء حلف
العدوان على حم����ور املقاومة �إ�شارة البدء
مبعرك����ة القلمون ،كان ل����كل �شيء ح�سابه،
وبالت����ايل فلرمبا طوّر احل����زب هذا الت�صدي
للمفاج�����آت التكفريي����ة بالتحري����ر الفعلي
ملناط����ق القلمون اللبنانية ،وم�ساحتها هي
ال تتجاوز  6كيلومرتات ،بالتزامن مع حترير
اجلي�ش ال�سوري ملا بقي من منطقة القلمون،
ويف مقدمها الزبداين.
يف املقلب البعي���د ،كان �أحد الذين بايعوا
«جبه���ة الن��ص�رة» قب���ل �أ�سابي���ع ،بدعوته
املوحدين ال���دروز لالنخ���راط يف «اجلبهة»،

ومبايعته���ا ،يغرّد يف اله���اي ،ومطلق ًا مواقف
�سيا�سي���ة عجيبة يف الع���داء لدم�شق ،و�إن كان
ق���د اعرتف بجميل عبد احللي���م خدام وحكمت
ال�شهاب���ي وغ���ازي كنعان عليه ،وه���و ما دعا
رئي����س غرفة الدرج���ة الأوىل يف هذه املحكمة
القا�ض���ي دايفيد راي �إىل لفت نظر «�أبو تيمور»
بالقول« :هذا حتليل �سيا�سي ولي�س دلي ًال على
تورّطهم يف اغتيال احلري���ري» ،يف �إ�شارة �إىل
مزاعم بيك املختارة بـ«اتهام النظام ال�سوري».
وتراوحت اتهامات جنبالط الذي �رصخ
يف ع����زّ نف����وذه يف «� 14آذار» ع����ام ،2006
م�ستنجداً بالعا�صمة« :يا بريوت بدنا الثار..
م����ن حلود ومن ب�شار» ،ب��ي�ن اعتماد �شهود
�أموات من ال�سوريني ،و�شهود لبنانيني �أحياء
معرويف امليول واملوقع واالجتاهات..
بالطبع ،جنبالط �أمام املحكمة الدولية
يف �شهادات����ه «ال�سيا�سية» ،مل يُ�رش �إىل �أنه
كان «الطفل املدل����ل» ملرحلة ما�ضية بني
 ،2005 - 1990حيث كان كل �شيء ي�صبّ يف
م�صلحته ،وعل����ى ر�أ�سها قانون االنتخابات
الذي كان ال يُلحظ فيه����ا �إالّ تكري�س مكانة
ودور ولي����د جنب��ل�اط ال�سيا�سية واملذهبية
واالقت�صادية واملالية ،وهو غيرّ مواقفه بعد
 2004لأن ن�صائح �أمريكية و�صلته باالنتظار
عل����ى �ضف����ة النهر ،وه����و ملّا ي����زل ينتظر،
و�سيط����ول انتظاره بالت�أكي����د ،لأنه �سيبقى
على حافة النهر الذي قد يجفّ من املياه.
بني ت�رصيحات ولي����د جنبالط امل�ؤيّدة
حتى النخاع ال�شوك����ي لعا�صفة ال�سعودية
�ضد اليم����ن ،ومواقفه املبايع����ة لـ«جبهة
الن���ص�رة» ،و«ت�رصيحات����ه» عل����ى قو�س
املحكمة الدولية ،ك�أ ّن خيط ًا واحداً يربطها..
فمن ي����دري ،فقد ي�ستفيق جنبالط غداً ويرى
�أن هذا اخليط قُطِّ ع �إرب ًا �إرباً ..حينها ،على حد
قول ع�ضو قي����ادي قدمي يف احلزب التقدمي
اال�شرتاكي ،تكون تكويع����ة جنبالطية تقوم
عل����ى  180درجة ،لكن ه����ذه املرة لن يُفلح
بتاتاً ،لأن تقلباته �صارت دائرية تقوم على
الدوران على مدى  360درجة.

�أحمد �شحادة

¡ «البيك» يائ�س

ا�ستغرب���ت �أو�ساط كبار م�شاي���خ الدروز يف لبنان،
«ال���رد املوتور» على دع���وة �شي���خ العقل نعيم
للتم�سك
ح�سن م���ن وادي التيم �إىل �أبن���اء الطائفة
ُّ
بالهوي���ة العربية والإ�سالمية ،وع���دم ال�سماح لأي
حماوالت يائ�س���ة بالنف���اذ �إىل حياتهم امل�شرتكة
واملليئ���ة باملحطات امل�رشّف���ة يف مقاومة العدو
والتم�س���ك بالأر�ض ..وقالت« :يبدو
«الإ�رسائيلي»
ّ
�أن البي���ك �ص ّنف نف�سه بني اليائ�س�ي�ن ،لذلك �أ�شاد
ب�إرهابيي الن�رصة ومن معهم».

¡ تاريخ واحد ..ونهج م�شرتك

ر�أى �أح��د م�س���ؤويل «الق��وات اللبناني��ة» �أن��ه ل��وال
«التاري��خ الأ�سود بيننا وبني جنب�لاط لأعل ّنا وحدة
احلزب�ين يف بوتق��ة واح��دة ،لأننا بتن��ا يف اخلندق
ال�سيا�س��ي نف�س��ه؛ حملي�� ًا و�إقليمي ًا ودولي�� ًا ،رغم �أن
بع�ض الدول العربية تثق بالقوات �أكرث من جنبالط».

¡ جنبالط ..والتخلي

تذ ّكر �سيا�س���ي لبناين مرموق مواقف رئي�س احلزب
التقدم���ي اال�شرتاكي النائب وليد جنبالط قبل نحو
�أك�ث�ر من �أربع �سن���وات؛ حني حت ّدث ع���ن «�ساعة
التخلي» التي �أبعدته عن �سورية واملقاومة ،لكنه
�رسعان ما عاد وانقل���ب على هذا املوقف يف �شهر
�أيار عام  2011بعد �أقل من �شهرين من اندالع الأزمة
ال�سورية.

¡ فكرة

ق��ال نائب يف «تي��ار امل�ستقب��ل» �إنه �أ�صب��ح واجب ًا
اته��ام قادة املح��اور ال�سابق�ين يف طرابل�س ب�أنهم
عمالء للنظ��ام ال�سوري بع��د «الهمروجات» اليومية
يف املدين��ة ،واع�تراف بع���ض ق��ادة املح��اور ب�أن
«امل�ستقب��ل» وعمي��ده الع�سك��ري الف��ار عميد حمود
كانوا وراء الت�سليح وتفجري الأو�ضاع.

¡ حتذير من الهيمنة

ح��� ّذر علم���اء و�سيا�سيون مرجع ًا ديني��� ًا كبرياً من
التح�ضريات اجلارية النتخاب جمل�س �رشعي جديد،
لأن املعلوم���ات ت�ش�ي�ر �إىل خطة حم���ددة لو�صول
�شخ�صيات حم�سوبة على طرف �سيا�سي واحد فاعل
يف ال�سلطة ،م���ا �سيعيد االنق�س���ام والتجاذب �إىل
املرجعية الكربى التي ُتعترب �أي�ض ًا مرجعية وطنية
هامة.

¡ خوف من االنفجار يف عر�سال

يت��م التداول يف �أو�ساط قيادية من قوى � 14آذار عن
خ��وف كبري من �أن تنفجر الأو�ضاع يف بلدة عر�سال
ب�ين الأهايل من جه��ة ،واملجموع��ات امل�سلحة من
جه��ة ثانية ،بعد �أن �ض��اق الأهايل ذرع ًا بت�رصفات
امل�سلح�ين و�أذنابهم من العرا�سلة� .أما �سبب اخلوف،
فلأن ذلك معناه �أنه �سي�ؤكد �صوابية و�صحة مواقف
حزب اهلل بالت�صدي للإرهاب التكفريي.

¡ مدعوون بزيت ..و�آخرون ب�سمن

ُعل���م �أن رئي����س احلكومة ال�ساب���ق جنيب ميقاتي
تكفّ���ل مب�صاريف عدد حمدود م���ن املدعووين �إىل
حفل زفاف جنله الأ�سطوري الذي �أقامه يف املغرب،
حتمل تكاليف ال�سفر والإقامة يف �أهم الفنادق
حيث ّ
املغربي���ة .وتب�ّي�نّ �أن ب�ي�ن املدعوي���ن كان هناك
�سيا�سي���ون وع�سكريون ،كما ُعل���م �أن ميقاتي دعا
البع����ض لل�سفر �إىل الزفاف على ح�سابهم ،ما جعل
الكثريين يعتذرون على تلبية الدعوة.

¡ �ضد التطوير ..لال�ستفادة

نريان اجلي�ش ال�سوري ت�ستهدف مواقع امل�سلحني يف �سهل الزبداين قرب احلدود مع لبنان

(�أ.ف.ب).

الحظ��ت جه��ات رقابي��ة �أن م�س�ؤول�ين يف بع���ض
امل�ؤ�س�س��ات الر�سمي��ة ي�ضعون الع�ص��ي يف عجالت
التطوير الإداري ع�بر التقنيات احلديثة ،رغم وجود
امليزانيات الالزم��ة ،والإبقاء على ا�ستخدام الدفاتر
القدمي��ة ،ل�ضم��ان ا�ستمرار «النز» امل��ايل جليوبهم،
ال�سيما �أن املبالغ «حرزانة».
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ّ
اإلرهاب المتعدد الجنسيات يصعد عدوانه ..وجيش سورية يواجه بكفاءة
بعد م�ضي �أكرث م���ن خم�سني �شهراً
على احلرب اال�ستعماري���ة  -الرجعية
 التكفريية عل���ى �سورية ،ثمة حقيقةوا�ضحة اع�ت�رف بها الأ�صدقاء والأعداء،
وهي �أن الدولة الوطنية ال�سورية بقيادة
الرئي�س ب�شار الأ�س���د �صمدت ،وواجهت
بب�سالة نادرة تلك احلرب الكونية التي
وفّ���رت لها الوالي���ات املتحدة والغرب
ودول ال���كاز العرب���ي كل �أ�شكال الدعم
امل���ادي والع�سكري والب��ش�ري ،ب�شكل
جعلت �أمري قطر ال�سابق يقول يف بداية
احلرب على �سورية� ،إنه م�ستع ّد ل�رصف
مئة مليار دوالر من �أجل هزمية �سورية،
يف وقت كانت مملكة الرمال ال�سعودية
تُف���رج ع���ن كل ال�سجن���اء الإرهابيني
وامل�صنَّف�ي�ن يف خان���ة «خطريي���ن»،
وتوفّر لهم ولعائالتهم كل �أ�سباب الدعم
املايل ،مقاب���ل �أن يلتحقوا باجلماعات
الإرهابية التي تقات���ل الدولة الوطنية
ال�سورية.
ووفق��� ًا ل���ر�أي العديد م���ن اخلرباء
الع�سكري�ي�ن واال�سرتاتيجي�ي�ن ،ف�إن كل
مفاهي���م و�أجيال الإرهاب ،وكل اخلربات
لدى الدوائ���ر اال�ستخبارية يف الواليات
املتح���دة وباري�س ولن���دن ،من جتارب
التمييز العن�رصي يف الواليات املتحدة،
وجتنيد املرتزقة م���ن قبَل الغرب على
طريق���ة «ب���وب دين���ار» و«الكونرتا»
وغريهما� ..إىل �إطالق احلروب التكفريية
منذ ثمانين���ات القرن املا�ضي ،بدءاً من
اجلزائر �إىل �أفغان�ست���ان ،ولي�س انتهاء
بـ� 11أيل���ول  ،2001وغزو العراق ،2003
ا�ستح��ض�رت يف احل���رب عل���ى الدولة
الوطنية ال�سورية.
ت�ضاف �إىل كل ذلك ،بح�سب اخلرباء،
�سل�سلة من العوامل جعلت احلروب على
�سورية على مدى �أكرث من خم�سني �شهراً
حروب ًا غري تقليدي���ة ،ت�شارك فيها دول
كربى و�صغ���رى ودوائر خمابرات دولية
كربى ،وخماب���رات �إقليمية ،وع�صابات
وم�سلحني من كل ف��� ّج عميق ،من دول
الغ���رب «املتم���دن»� ،إىل ال�شي�ش���ان
والقوق���از واخلليج واملغ���رب العربي،
وهلم جرا.
كم���ا �سُ خِّ ���رت فيه���ا كل و�سائ���ل
الغنى والرثوة ،والإعالم بكل �إمكانياته

جنود اجلي�ش ال�سوري يداهمون �أوكار امل�سلحني يف بع�ض قرى ريف �إدلب

وحيَله ،والتي ا�ستف���اد فيها ما ي�سمى
«معار�ض���ون» يف �سورية� ،صارت لهم
�أر�صدتهم وح�ساباتهم الكربى ،واملتعة
اجلن�سي���ة الت���ي �أُطلقت حت���ت عنوان
«جهاد النكاح».
حروب غ�ي�ر تقليدية ،فيه���ا �أعلى
�أ�ش���كال الإرهاب� ،إ�ضافة �إىل عدة عوامل
�أبرزها:
�أن ل�سوري���ة ح���دوداً مفتوحة مع
عدة دول كان���ت كلها ت�ض ّخ �إىل الداخل
ال�سوري العنا��ص�ر الإرهابية وال�سالح
واملال؛ من الكيان ال�صهيوين �إىل الأردن
�إىل لبن���ان �إىل تركي���ا والع���راق ..هل
تذكرون على �سبي���ل املثال ال احل�رص،
باخرة «لط���ف اهلل ،»2 -التي �ضبطها
اجلي����ش اللبناين يف ال�ساحل ال�شمايل؟
ثم م���اذا ع���ن القتل���ى اللبنانيني يف
�سوري���ة ،والذي���ن كانوا قب���ل �أكرث من

ع�رشين �شهراً �أكرث من  850قتيالً ،وهناك
الكثري من ال�شباب الذين ال يعلم �أهلهم
عنهم �شيئاً ،وال يج���دون جواب ًا �شافي ًا
م���ن رجال دين و�سيا�سي�ي�ن غرروا بهم
ودفعوهم �إىل �أتون النار ال�سوري؟
الدعم الخارجي للمجموعات
ثم���ة دع���م خارج���ي للمجموعات
المسلحة في سورية ألغى الإرهابية امل�سلح���ة يف الداخل ال�سوري
غ�ي�ر حم���دود ،مم���ا �ألغ���ى عملي��� ًا كل
عمليًا تصنيفات الواليات الت�صنيف���ات الت���ي ت�ضعه���ا الوالي���ات
المتحدة والغرب واألمم املتح���دة والغ���رب ،وم���ا ت�سم���ى الأمم
املتح���دة للمنظمات الإرهابي���ة ،وهكذا
المتحدة للمنظمات
كنا جند م���ا ي�سمى «جمموعات �أ�صدقاء
�سورية» يوفّ���رون كل �أ�شكال الدعم لكل
اإلرهابية
�أ�صناف وح���روب ومتفرعات «القاعدة»
و«الإخوان امل�سلمني» ،من �أمثال «جبهة
الن�رصة» و«داع�ش» ،و«جي�ش الإ�سالم»
و«�أحرار ال�شام» ،وغريها من الأ�سماء.
�إذاً ،ثم���ة حتال���ف وا�س���ع ��س�ري

وعلن���ي كما ي���رى اخل�ب�راء ،مل يحدث
مثل���ه يف تاري���خ احلروب ب�ي�ن دول
كربى و�صغرى ،مث���ل الواليات املتحدة
وفرن�سا وبريطاني���ا ،والأردن والبحرين
وجماع���ات «� 14آذار» املتمثل�ي�ن يف
احلك���م يف دولة لبن���ان ،وتركيا ،ودول
فاح�ش���ة الرثوة مث���ل ال�سعودية وقطر،
والكي���ان ال�صهي���وين ،ومنظمات دولية
و�إقليمي���ة ،مثل جمل�س الأمن واجلامعة
العربي���ة ،ومنظمة امل�ؤمت���ر الإ�سالمي
وغريه���م ..وق���وى الإره���اب التكفريي
وح���روب الردة عرب التاري���خ من �أمثال
«القاعدة» و«الن��ص�رة» و«داع�ش»،
ومعار�ض���ات الياق���ات وربطات العنق،
من فلول ي�سارية وقومية �سابقة و�سكان
فن���ادق  5جنوم من �أمثال مي�شال كيلو،
وبرهان غليون ،وريا�ض الرتك ،وجورج
�ص�ب�را ،وغريهم ،وامتداداته���م العربية
والفل�سطينية من �أمث���ال عزمي ب�شارة
وبع�ض قادة «حما�س» ،ومرتدي الي�سار
وبقايا احل���ركات القومية العربية التي
وجدت م�صلحتها يف املال الأ�سود.
بع���د �أكرث من خم�س�ي�ن �شهراً ،ثمة
حقيقة وا�ضحة ،وهي �أن اجلي�ش العربي
ال�سوري جنح ب�شكل رائع يف ا�ستيعاب
التج���ارب واملواجه���ة ،فابتدع اخلطط
واحلروب والأعم���ال الع�سكرية النوعية
والنادرة يف �شتى املواجهات ،ف أ�كّد �أنه
ي�ستطيع ال�سيطرة على �أي مكان يريده،
مما كان ل���ه �أكرب الأثر يف احلفاظ على
معنويات �ضباطه وجنوده ،وي�شهد على
ذلك يف مواجهاته البا�سلة يف اجلنوب
ال�سوري ،حيث غرف���ة عمليات «موك»
يف الأردن ،وفيه���ا �ضب���اط �سعوديون
و�صهاينة و�أردنيون و�أمريكيون يقودون
املعارك ،ويف ال�شمال ،حيث املخابرات
الرتكية والأمريكي���ة ،واملو�ساد يقودون
معارك الإرهاب التكفريي.
ب�أي ح���ال ،وحدات اجلي�ش ال�سوري
مع �س�ل�اح الطريان ما زال���وا ي�صنعون
«املعج���زات» ،فلنتابع وقائع امليدان؛
م���ن القلمون �إىل ريفي القنيطرة ودرعا،
�إىل �أرياف �إدلب والرقة وحلب ..ولنتابع
�أي�ض ًا التطورات اليمنية والعراقية.

�أحمد زين الدين

المشنوق ..ورهانات ريفي غير المحسوبة
حني مت التوافق على ت�شكيل احلكومة
الراهنة ،وتوزيع املقاعد الوزارية كما هي
عليه الآن ،ظن اللواء �أ�رشف ريفي �أن �أولوية
عمل هذه احلكوم���ة �ستكون �ضبط الو�ضع
الأمني يف خمتل���ف الأرا�ض���ي اللبنانية،
ال�سيم���ا يف مدينة طرابل����س التي �شهدت
نح���و  20جولة اقتت���ال دموية بني «جبل
حم�سن» و«باب التبانة» ،لهذا كان يراهن
ريفي على �أنه �سيك���ون هو وزير الداخلية
الفعلي ،و�إن �أُ�سندت هذه الوزارة �إىل الوزير
نهاد امل�شن���وق ،كون وزي���ر العدل يتمتع
بخ�ب�رة �أمنية كبرية ،ال�سيم���ا حني ت�سلّم
املديري���ة العام���ة لقوى الأم���ن الداخلي،

وكان���ت لديه �أي�ض ًا «مون���ة» على «قادة
حم���اور القتال» يف الفيح���اء ،الأمر الذي
يفتق���ده امل�شنوق ال�صح���ايف وال�سيا�سي،
وفق ًا حل�سابات وزير العدل ،بح�سب م�صادر
�سيا�سية مطلعة.
وتلفت امل�ص���ادر �إىل �أن ريفي مل
ينج���ح يف مراهنته املذك���ورة �آنفاً،
وتبينّ �أن امل�شنوق حقق جناحات يف
�إدارة امللف الأمن���ي ،بدءاً من تطبيق
اخلط���ة الأمني���ة يف طرابل�س ،ثم يف
بعلبك  -الهرمل ،و�أخرياً يف ال�ضاحية
اجلنوبي���ة ،بالإ�ضافة �إزال���ة احلالة
ال�ش���اذة يف املبن���ى «ب» يف �سجن

رمي���ة ،وبعدها احلال���ة املماثلة يف
املبنى «دال».
وتلف���ت امل�صادر �إىل �أن وزير الداخلية
�أب���دى مرون���ة يف التعاطي م���ع خمتلف
الأفرقاء اللبناني�ي�ن ،ويف طليعتهم حزب
اهلل والعماد مي�شال عون؛ عك�س ما ي�شتهيه
وزي���ر الع���دل ،بدليل جناح���ه يف تطبيق
«خطة ال�ضاحية» بحزم ،وبدون وقوع �أي
�إ�شكال يُذكر.
بع���د �سقوط «رهان ريف���ي» ،وجناح
امل�شن���وق ،ي�سع���ى الأول �إىل عرقلة وزير
الداخلي���ة ،وت�أليب ال���ر�أي الع���ام �ضده،
ال�سيما لدى ال�شارع ال�سُّ ني ،فا�ستغل وزير

العدل حادثتي قتل املطلوب �أ�سامة من�صور
و«حركة التمرد» الأخرية يف �سجن رومية،
لالنق�ضا�ض على وزير الداخلية ،وحماولة
عزله ،م���ن خالل ت�أم�ي�ن ا�صطفاف نيابي
�شمايل �ضده ،و�صو ًال �إىل حد تخوينه ،تقول
امل�صادر.
وله���ذه الغاية ،حرّ����ض ريفي «هيئة
العلم���اء امل�سلم�ي�ن» و�أه���ايل ال�سجناء
«الإ�سالمي�ي�ن» عل���ى امل�شن���وق ،والذين
طالبوا احلكومة والرئي����س �سعد احلريري
ب�إقال���ة وزي���ر الداخلية ،بع���د النجاحات
الت���ي حققها ،لأنها مل تالئ���م وزير العدل
و«م�شاريعه امل�ستقبلية».

�أمام هذا الواقع ،ترى امل�صادر �أن ريفي
مل ينجح يف مراهنته ،وال يف عرقلة م�سار
امل�شنوق ،ال���ذي ي�ستكمل �ضب���ط الو�ضع
الأمني يف البلد ،وه���ا هو ي�رشف مبا�رشة
على تنفيذ اخلطة الأمني���ة يف ال�ضاحية؛
املعق���ل الرئي�سي حل���زب اهلل ،ومبباركته
وت�أييده ،وتبني �أن كل ما �سعى �إليه ريفي
ك�أن �أ�شب���ه بـ«زوبع���ة يف فنجان» ،ومل
ت�ؤث���ر يف عمل وزير الداخلي���ة ،بل ك�شفت
«ق�رص نظ���ر» وزير الع���دل و«مغامرته»
غري املح�سوبة.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

«جنيف –  ..»3بداية حل أو تنظيم المعارضة؟
دعا املبعوث ال���دويل �إىل �سورية؛ �ستيفن
دي مي�ستورا ،مكوّنات املعار�ضة ال�سورية التي
ال تحُ �ص���ى وتتكاثر يومياً ،مب���ن فيها ممثلون
عن جبهتي «الن�رصة» و«داع�ش» الإرهابيتني
بعن���وان �ضباط ات�ص���ال بهما ،مقاب���ل الوفد
الر�سمي ال�سوري ،للبح���ث �أو «الدرد�شة» مبا
ي�شبه احلوار التجريبي دون �سقف زمني ،والذي
�سيمت ّد �إىل حوايل �شهرين �أو �أكرث ،بالتزامن مع
انتهاء مباحثات املل���ف النووي الإيراين الذي
حتدَّد موع���د �إجنازه بني �شهري حزيران ومتوز
مبدئياً.
�إن م���ا تتميّز به ه���ذه الدعوة الأممية هو
الآتي:
م�شاركة الأط���راف الإقليمية املعنية ،مبن
فيها �إي���ران ،ولأول مرة منذ انعقاد «جنيف -
.»1
التورُّط ال�سعودي مب���ا يُ�سمى «التحالف
العرب���ي» يف عدوان���ه على اليم���ن مبا�رشة،
وخ�سارت���ه دور الو�سي���ط ،وحتوُّل���ه �إىل طرف
م�شارك وغري حيادي باملعنى الع�سكري.
التغيري الدراماتيك���ي يف هيكلية القيادة
ال�سعودية الت���ي خلعت ال���رداء الدبلوما�سي
واحل���واري ،وتقمّ�صت ال���دور الع�سكري احلاد،
واالنفعايل املتهوّر.
خيبة اململك���ة ال�سعودية م���ن حلفائها
الذين تركوها وحيدة يف مغامرتها الع�سكرية،
ور�سوبها يف امتحان زعامة العامل الإ�سالمي،
وب�شكل فا�ضح.
التدخُّ ���ل الرتك���ي الفا�ض���ح يف الت�صعيد
الع�سك���ري ال�شام���ل ،خ�صو�ص��� ًا يف ال�شمال
ال�سوري؛ يف �إدلب وحلب ونواحيهما.
حماولة املبعوث الدويل ملحاورة الأطراف
ال�سوري���ة املعار�ض���ة والنظ���ام ،بع���د ف�شل
حماوالت���ه املتكررة لف�ض اال�شتباك يف مدينة
حلب ،منوذج ميكن تكراره يف بقية املحافظات
ال�سوري���ة يف حال جناحه وف���ق ا�سرتاتيجية
«احلل باملفرّق» �أو احلل املتدحرج؛ مبا ي�شبه
امل�صاحلات الت���ي جتريها الدول���ة ال�سورية،
والت���ي �أف�شلتها ال���دول الراعي���ة للمعار�ضة
ال�سورية ،ما �أل���زم دي م�ستورا مبناق�شة احلل
ال�شام���ل� ،أي احل���ل ال�سيا�س���ي ،بع���د اقتناع
الإدارة الأمريكية بف�ش���ل �إ�سقاط النظام ،وعقم
احل���ل الع�سكري ،وخوف ًا م���ن انقالب الأو�ضاع
يف الع���راق ل�صالح الدول���ة العراقية ،وهزمية
«داع�ش» الت���ي ب���د�أت �إرها�صاتها تلوح يف
الع���راق ،بعد جناح احل�ش���د ال�شعبي واجلي�ش
العراقي يف الإم�ساك بزمام املبادرة.
لكن «جنيف  »3 -يبد�أ مع تغيرّ وقائع ما
يُ�سمى «الربي���ع العربي» الذي بد�أ مبظاهرات
�شعبية تطال���ب بالإ�صالح يف مرحلته الأوىل،
ثم �صادرت���ه اجلماعات التكفريي���ة مبرحلته
الثانية ،والآن �صادرت���ه ال�سعودية وحلفا�ؤها
كلي ًا عرب «عا�صفة احلزم» املوهومة ،والتهديد
بتك���رار التجربة يف �سوري���ة ،لت�أمني الغطاء
العربي للتدخُّ ل اجلوّي «الإ�رسائيلي» والرتكي
يف املعركة ،لدعم امل�سلحني  -كما ح�صل يف
ليبيا  -خ�صو�ص��� ًا يف جبهتي اجلنوب (درعا
والقنيطرة) وجبه���ة ال�شم���ال (�إدلب وحلب)،
لتغي�ي�ر الواقع املي���داين يف �سورية قبل بدء
الت�سوي���ة ال�سيا�سي���ة ال�شامل���ة يف املنطقة،
والت���ي انتقل فيه���ا ال�رصاع ب�ي�ن اجلماعات
التكفريية واملعار�ضة مع �أنظمتها القطرية �إىل
�رصاع بني املحور املقاوم واملحور الأمريكي،
ومن ورائهم���ا �رصاع دويل ي�شابه ال�رصاع بعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية ،لتحديد مناطق

¡ حالة ت� ُّأهب يف الأردن

ك�ش���ف م�ص���در ع�سك���ري �أردين �أن جمموعات من
«داع�ش» تخطط ل�شن هجمات يف مناطق �أردنية،
ب�إ�سناد من دولة خليجي���ة عملت مراراً ،وبو�سائل
خمتلفة ،ل�رضب اال�ستقرار يف الأردن .وقال امل�صدر
�إن هناك حالة ت� ُّأهب غري معلَنة يف �صفوف الأجهزة
الأمنية الأردنية ملواجهة التطورات املختلفة ،وقد
فر�ضت هذه الأجهزة �إجراءات �أمنية دقيقة ومحُ كمة
ووا�سعة ،ل�ص��� ّد �أي عدوان من جان���ب الإرهابيني،
و�إف�ش���ال خمطط ت�س ُّلل �إىل داخل الأرا�ضي الأردنية.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن هذه املجموعات الإرهابية على
ات�ص���ال مع خاليا �إجرامي���ة يف ال�ساحة الأردنية،
زرعته���ا الأجهزة اال�ستخباري���ة للدولة اخلليجية
تر�ض يوم ًا عن عالقات الأردن مع النظام
الت���ي مل َ
ال�سعودي.

¡ هل يت�أثر «داع�ش» بغياب البغدادي؟

ا�ستبع��د ديفيد بل�ير؛ مرا�سل ال�ش���ؤون اخلارجية يف
�صحيف��ة «تلغ��راف» الربيطاني��ة� ،أن يتعافى زعيم
الدول��ة الإ�سالمي��ة �أبو بك��ر البغدادي م��ن �إ�صابته،
م�ؤك��داً �أن انتق��ال ال�سلط��ة �إىل «�أبو ع�لاء العفري»
�صار �شب��ه دائم ،ومعترباً �أن التنظي��م قد خ�رس بهذا
ال�شكل قائداً �شديد الوح�شية واملهارة ،لكن «اختفاء
البغ��دادي لن ي�ؤث��ر كثرياً عل��ى تنظي��م الدولة ،لأن
التنظي��م ال يعتمد عليه فقط ،ب��ل البغدادي جزء من
قيادة جماعية ملجموعة من الأ�شخا�ص ذوي اخلربة
والعن��ف واملعلومات ،كما ي�ضم قادة متمر�سني من
اجلي�ش واملخابرات العراقية الذين عملوا �أثناء حكم
الرئي���س ال�ساب��ق �ص��دام ح�س�ين» .ور�أى الكاتب �أن
«م�ستقبل داع�ش قوة و�ضعف ًا يتوقف على ما �سيقوم
ب��ه خلف��ه �أبو الع�لاء العفري م��ن ا�ستم��رار �أو ف�سخ
التحالفات التي عقدها البغدادي».

¡ لقاءات �رس ّية

دي م�ستورا ف�شل يف حلب رغم مرونة القيادة ال�سورية ..فهل ينجح يف «جنيف »3 -؟

النفوذ لكال املحوري���ن ،وح�صة كل منهما يف
ثروات املنطق���ة ،لذا ف�إن م�ؤمترات احلوار التي
جت���ري يف ليبيا �أو العراق �أو �سورية �أو اليمن،

األشهر المقبلة ستكون أكثر
سخونة ودموية مما مضى..
فكل طرف يحاول كسب أوراق
القوة لفرضها على طاولة
المفاوضات

وقريب��� ًا يف ال�سعودية واملغ���رب العربي ،هي
م�ؤمت���رات حت�ضريية �أو جل���ان فرعية للحوار
لبح���ث التفا�صي���ل ال�سيا�سي���ة واجلغرافي���ة

الوطني���ة ،لتكوين ملف �شامل للحوار احلقيقي
املقبل دولي ًا و�إقليمي���اً ،وفق ح ّل واحد يطبّق
على اجلمي���ع ،ف�إذا انت�رص املح���ور الأمريكي
�سينفذ م�رشوعه التق�سيمي ،عرب �إقامة دويالت
و�إم���ارات وم�شيخ���ات �ضعيفة ،كم���ا هو حال
بع�ض الإمارات اخلليجي���ة ،و�إذا انت�رص حمور
املقاومة و�صم���د ،ف�ستبقى الدول كما هي ،مع
تقا�سم الدول عرب الأنظمة اجلديدة �أو القدمية،
�إ�ضاف���ة �إىل تنفي���ذ الإ�صالح���ات املطلوب���ة
لـ«حتقي���ق العدالة االجتماعية ،وحفظ حقوق
املكونات الإثنية والطائفية».
الأ�شه���ر املقبل���ة �ستكون �أك�ث�ر �سخونة
ودموي���ة مما م�ض���ى ،نتيج���ة حماولة بع�ض
الأط���راف الإقليمية ك�سب بع����ض �أوراق القوة،
وال�سيط���رة ميداني���اً ،ل�رصفه���ا عل���ى طاولة
املفاو�ض���ات الت���ي �ستظهر عاج�ل�اً �أم �آجالً،
لأن كل احل���روب وال�رصاع���ات ال تنته���ي �إال
باملفاو�ض���ات ،مع فارق �أن تفاو�ض مهزوم ًا �أو
تفاو�ض نداً ،لتكتب املعادلة الأخرية ،وال�صرب
وال�صمود مفتاح الن�رص وحفظ الهوية واحلقوق
والأوط���ان ،فالي�أ�س ممن���وع }�إن تن�رصوا اهلل
ين�رصكم ويثبت �أقدامكم{.

د .ن�سيب حطيط

ج���رت يف فل�سط�ي�ن املحتلة الأ�سب���وع املا�ضي
لقاءات وم�شاورات لها �أبعادها وانعكا�ساتها على
املنطق���ة وق�ضاياها ،ودارت ح���ول ق�ضايا ثالث:
تعزيز الأمن «الإ�رسائيلي» ،وم�ساندة العدو لقوى
تتوىل احلكم يف �ساحاتها ،باتفاق وتن�سيق مع تل
�أبي���ب ،والهدف الثالث هو و�ضع اللم�سات الأخرية
ل�ش ّن عدوان ،مب�شاركة ع���دة دول ،على العا�صمة
ال�سوري���ة دم�شق ،عرب املنطقة اجلنوبية ال�رشقية،
مب�شارك���ة قوة جوي���ة «�إ�رسائيلي���ة» ،وتن�سيق
م���ع طريان حربي م���ن دول يف املنطقة العربية،
�إ�ضافة �إىل �ضخ ع�رشة �آالف من الوحدات اخلا�صة
من جيو�ش دول عربي���ة ،بينها اجلي�ش ال�سعودي.
وح�سب املخطط ال���ذي مل يق َّر حتى ال�ساعة ،ف�إن
الق�صف اجلوي �سي�ستهدف مواقع داخل العا�صمة
ال�سورية ،لإ�شاعة الفو�ضى ،والتمهيد لهجوم بري
على دم�شق.

¡ �آثار التغيريات

ق��ال دبلوما�سي خليجي �إن الإع�لان عن التغيريات
الأخ�يرة يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة �سبقت��ه
عملي��ات ح�ص��ار لع��دد م��ن ق�ص��ور �أبن��اء العائل��ة
احلاكم��ة غري الرا�ض�ين على �أركان احلك��م اجلديد،
خ�صو�ص�� ًا �أبن��اء �سلطان ب��ن عبد العزي��ز ،وعبداهلل
ب��ن عبدالعزيز ،و�سع��ود الفي�صل ،متوقع�� ًا �أن تدفع
ه��ذه اخلطوة بكثري من الأم��راء �إىل مغادرة اململكة
�إىل �أوروب��ا و�أم�يركا واملغ��رب العرب��ي ،ال�سيم��ا
�أن ه��ذه التغي�يرات �أ�شعل��ت الأ�ض��واء احلم��راء يف
ق�ص��ور املت�صارع�ين من الأم��راء ،حي��ث ات�ضح �أن
هن��اك ان�شقاق ًا داخل العائل��ة احلاكمة بني الأ�شقاء
والأبن��اء ،ف��كل يري��د توريث ابن��ه ،وانت��زاع قطعة
كبرية من «كعكة احلكم».
ومل ي�ستبع��د الدبلوما�س��ي ب��روز حتالف��ات جدي��دة
لل�سعودي��ة ،خ�صو�ص�� ًا مع النظ��ام الرتك��ي ،و�إذابة
للجليد يف العالقات مع تنظيم «الإخوان امل�سلمني».
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أدوار ال عالقة لها بالشأن
الداخلي الفلسطيني
غريبة ه��ي ال�ساح��ة الفل�سطينية امللأى
باملفاج���آت ،والأغ��رب هي بع���ض القيادات
�أو ال�شخ�صي��ات فيه��ا ،والذين ت�ض��جّ و�سائل
الإعالم بحراكهم وجهوده��م التي يبذلونها،
لك��ن امل�ؤ�س��ف ع��دم توظيف الكث�ير من هذه
اجله��ود يف �سبي��ل �إع��ادة ّمل �شم��ل ال�ساح��ة
الفل�سطيني��ة ،بع��د �سن�ين عل��ى االنق�س��ام
البغي�ض واملدان.
ما �أطلعتن��ا عليه و�سائل الإعالم م�ؤخراً،
وعل��ى خمتل��ف تنوّعه��ا ،ي�ستح��ق التوق��ف
عن��ده ملياً ،طارح�� ًا ال�س�ؤال عل��ى نف�سك قبل
غ�يرك :كي��ف له��ذه الق��درات جنده��ا تفع��ل
فعله��ا �إال يف العناوي��ن الفل�سطيني��ة؟ وحتى
ال نُغ��رق �أنف�سن��ا باملف��ردات والكلمات ،ف�إن
مما �أطلعتنا عليه ه��ذه الو�سائل� ،أن الأجهزة
الأمني��ة الفل�سطينية التابع��ة لل�سلطة جنحت
�سويديي كانا خمتطف نَْي يف
نْ
يف الإفراج ع��ن
�سوري��ة لدى «جبهة الن��صرة» ،وهذا ما �أكده
رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ،الذي اعترب هذا
النجاح هدية وعربون حمبة لل�شعب ال�سويدي
وحلكومت��ه عل��ى اعرتافه��ا بدول��ة فل�سطني..
يذكّ��رين هذا امل�شه��د بالدور ال��ذي لعبه «�أبو
م��ازن» يف �إقن��اع �أط��راف يف املعار�ض��ة
ال�سورية ب�رضورة امل�شاركة يف «جنيف.»2 -
�أم��ا اخل�بر الآخ��ر ال��ذي ك�شفت��ه تل��ك
الو�سائ��ل ،وحتدي��داً «نيوزوي��ك» الأمريكي��ة،
فه��و تو�سُّ ��ط ال�سيا�س��ي الفل�سطين��ي حمم��د
دح�لان يف �إبرام اتف��اق ت�شييد م��شروع �سد
النه�ضة بني م�رص وال�سودان و�أثيوبيا ،م�ؤكداً
�أن امل�ستقبل �سيك�شف الكثري من الأدوار التي
تلعبه��ا قيادات و�شخ�صي��ات فل�سطينية على
غري �صعيد.
من امل�ؤكد �أي�ض�� ًا �أن اخلالفات التي نقر�أ
ونتطلع عليها ب�شكل �شبه يومي ،وحتديداً عند
كل ا�ستحق��اق �أو منعط��ف ،ل��ن جن��د من بني
هذه الأدوار ما ي�ستحق التوقف عنده فيما لو
تعلق الأمر بال�ش�أن الداخلي الفل�سطيني ،وهذا
م��ردّه �إىل �أن تناق���ض امل�صال��ح وتعار�ضها
ال ي�سم��ح لتلك القي��ادات وال�شخ�صي��ات ب�أن
تلعب �أدواراً من �ش�أنها تعزيز اللحمة الوطنية
الت��ي تنعك���س يف ارتف��اع من�س��وب املناعة
ال�سيا�سي��ة والوطني��ة �إزاء م��ا تتعر���ض ل��ه
الق�ضية من حتديات ي�سعى الكيان ال�صهيوين
لفر�ض علينا جميعاً.

رامز م�صطفى
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السعودية فشلت في «عاصفة الحزم» ..فهل تنجح في «إعادة األمل»؟
�أعلنت ال�سعودية انتهاء «عا�صفة
احلزم» ،بذريعة �أنها حققت �أهدافها،
و�أزال���ت التهديد عن �أمنه���ا والدول
املج���اورة ،ثم بد�أت املرحلة الثانية
من حربها على اليم���ن ببدء عملية
«�إعادة الأمل» ،التي و�ضعت �أهداف ًا
حمددة لها ،كالق�ضاء على التحركات
الع�سكري���ة للحوثي�ي�ن واجلي����ش
اليمني ،وفر����ض حظر بحري وجوي
عليهم ،ملنع و�صول الأ�سلحة �إليهم.
ظ ّن كث�ي�رون �أن انته���اء عملية
«عا�صف���ة احلزم» هو م���ن �أجل �أن
تعطي ال�سعودي���ة فر�صة للمعاجلة
ال�سيا�سي���ة ،خ�صو�ص��� ًا �أنها ترافقت
مع حتركات �سيا�سية من قبَل الدول
املعني���ة بامللف اليمن���ي ،وجاءت
تلبية لل�ضغط الأمريكي عليها.
عمل���ت ال�سعودي���ة عل���ى �إيهام
املجتمع ال���دويل �أنها �أوقفت حربها
عل���ى ال�شعب اليمن���ي امل�ست�ضعَ ف
لتخفي���ف ال�ضغ���ط ال���دويل عليها،
بعد املج���ازر الت���ي ارتكبتها بحق
ال�شعب اليمني ،والتي ت�شبه جمازر
اجلي����ش «الإ�رسائيلي» �ضد ال�شعب
الفل�سطيني.
حاول���ت ال�سعودي���ة �أن توه���م
�أمراءها �أنها انت�رصت يف هذه احلرب،
را�ضي ًا عنها،
لأن فريق ًا منهم مل يكن ٍ
ومنه���م الأمري متع���ب؛ قائد احلر�س
الوطن���ي ال�سعودي ،ك���ي ال ي�شكّلوا
�إرباك ًا �سيا�سي��� ًا للملك �سلمان ،بعد
�إق�صاء غري ال�سديريني عن احلكم.
ف�شل���ت ال�سعودي���ة يف حتقي���ق
�أه���داف «عا�صفة احل���زم» ،فهي مل
حت ّد من مت���دد احلوثيني و�سيطرتهم
على اليمن ،ومل يعد عبد ربه من�صور
ه���ادي �إىل اليمن بع���د هروبه منها،
ومل ير�ض���خ احلوث���ي ل�رشوطها يف
الت�سوية.
ا�ستع���ارت ال�سعودية عنوان ًا �آخر
حلرب الإب���ادة ،وهو «�إعادة الأمل»،
ف���زادت من ق�صفه���ا الع�شوائي الذي
ط���ال الأبرياء ،وجُ لّهم م���ن الأطفال
والن�ساء وال�شيوخ ،وطال امل�ؤ�س�سات

تقارير الأمم املتحدة ت�ؤكد عجز امل�ست�شفيات اليمنية عن ا�ستقبال ومداواة م�صابي الق�صف ال�سعودي

ذات الطابع املدين ،والبنى التحتية
وامل�ست�شفيات الت���ي مل تعد م�ؤهَّ لة
ال�ستقبال اجلرحى ،وعملت على منع
و�صول املواد الغذائية �إليهم ،وكذلك
املواد الطبية والوقود ،ما دفع ب�أمني
ع���ام الأمم املتحدة بان كي مون �إىل
موق���ف عاجل دع���ا �إىل وقف فوري
لإطالق النار ،و�رصخ���ة امل�ؤ�س�سات
الدولية التي ا�ستنكرت ما يجري يف
اليمن ،لأنه يهدد بكارثة �إن�سانية.
م���ن �أه���داف عملي���ة «�إع���ادة
الأم���ل»� ،إ�ضافة �إىل م���ا تقدّم ،دعم
القبائ���ل يف العدي���د م���ن املناطق
وجماعة «حزب الإ�صالح» (الإخوان
امل�سلمني) ،و�أن�ص���ار الرئي�س هادي،
وجمموع���ات «القاع���دة» بال�سالح
وامل���ال ،وم�ساندتهم ع�ب�ر الق�صف
اجل���وي ال�ستع���ادة املناط���ق التي
�سيطر احلوثيي���ون عليها ،ولإدخال
اليمنيني يف حرب داخلية ت�ستنزفهم
وت�ضعف من قدرة احلوثيني واجلي�ش

يف مواجه���ة ال�سعودية ،لكي ت�صبح
الظ���روف مهي�أة لها من �أجل الق�ضاء
على «�أن�ص���ار اهلل» وال�سيطرة على
اليم���ن ،بع���د �أن �أخفق���ت يف ح�شد
اجليو�ش العربي���ة للقتال الربي يف
اليمن.
تتابع �أم�ي�ركا م�ستجدات الو�ضع
اليمني ب�شكل دقيق ،نظراً �إىل �أهمية
االقت�صادية لب���اب املندب ،وتعطي
ال�سعودية الفر�صة كي تنهي احلرب
مل�صلحته���ا �إذا ا�ستطاعت ،لكنها لن
ترتك له���ا احلري���ة يف �أن تفعل ما
تريد ،ك���ي ال ترتك���ب حماقة ما قد
ت���ورّط �أمريكا يف ح���رب جديدة مع
�إيران.
لك���ن ه���ل ت���درك ال�سعودي���ة
�أن ا�ستمراره���ا يف ه���ذه احل���رب
�سي�ستنزفها ،وق���د تتطور على نحو
ال يعرف �أح���د متى وكيف �ستنتهي؟
وما هي النتائج التي �سترتتب على
هذه احلرب؟ وما ه���ي الأثمان التي

(�أ.ف.ب).

�ستُدفع من �أج���ل �إيقافها؟ وقد تكون
ال�سعودي���ة �أحد هذه الأثمان ،وتكون
البداية لنهاية ملك �آل �سعود.
ما ال���ذي يفعله حكام ال�سعودية
ودول اخلليج؟ �أال يكفيهم الذل والعار
ال���ذي حلق بهم من ج���راء خذالنهم
لل�شعب الفل�سطيني ،وخوفهم الدائم
من «�إ�رسائي���ل» ،واخل�ضوع لها يف
كل ما تريده؟
ملاذا ه���ذه احلروب العبثية التي
يقوده���ا الزعماء الع���رب؟ �أال ت�ؤدي
�إىل ا�ضعاف الأم���ة ،وتقوية م�رشوع
�أم�ي�ركا و«�إ�رسائي���ل» يف ال�سيطرة
عل���ى املنطقة وثرواته���ا؟ ملاذا هذا
الإ��ص�رار يف اخل�ض���وع لهما؟ وهل
م�صاحله���م ال�شخ�صي���ة �أغ�شت على
قلوبه���م و�أفقدته���م عقوله���م؟ وهل
يتّعظ ه�ؤالء احلكام ممن كان قبلهم،
من الذين تخلت �أمريكا عنهم؟

هاين قا�سم

السائقون الفلسطينيون العموميون وقانون السير الجديد :وقف العمل ..أو الحجز والتغريم
�أحي���ا الع���امل يف الأول م���ن �أيار عيد
العم���ال العامل���ي ،ت�أكيداً عل���ى الت�ضامن
م���ع العم���ال وحقوقهم عرب الع���امل ،كما
�أحيا ال�شع���ب الفل�سطيني املنا�سبة ،م�ؤكداً
على موا�صلة العم���ال الفل�سطينيني القيام
بواجبه���م ودوره���م التاريخ���ي يف داخل
فل�سطني ومقاوم���ة االحتالل بعرق اجلبني،
ويف اخلارج بحث ًا عن قوت يومهم لتحقيق
ال�صمود �إىل حني العودة.
تتوا�ص���ل معاناة العمال الفل�سطينيني
يف لبن���ان ،نتيج���ة ا�ستم���رار احلكومات
اللبناني���ة املتعاقبة يف اتب���اع �سيا�سة
احلرم���ان والتمييز جتاههم ،م���ا �أدى �إىل
ارتفاع ن�سبة الهجرة والبطالة يف �صفوف
العمال الفل�سطينيني لت�صل �إىل م�ستويات

مرتفع���ة ،نتيج���ة الإج���راءات والقوانني
اللبناني���ة بح���ق العم���ال ،و�آخرها بحق
ال�سائقني الفل�سطيني�ي�ن الذين حُ رموا من
ح���ق ممار�سة املهنة ،وقبلهم العاملني يف
امل�ؤ�س�س���ات الدولية ،ناهي���ك عن حرمان
املهنيني الفل�سطينيني م���ن حق ممار�سة
�أي مهنة حتت طائلة املالحقات القانونية،
خ�صو�ص ًا الأطباء واملهند�سني ..وغريهم.
وال يتج���اوز عدد ال�سائقني العموميني
الفل�سطيني�ي�ن يف لبن���ان ال���ـ 3يف املئة
م���ن �إجم���ايل ال�سائقني ،بح�س���ب م�صادر
احتاد عمال فل�سط�ي�ن ،وكانوا يتعر�ضون
للمالحقات من اجلهات املخت�صة ،وتُنظَّ م
بحقهم حما�رض �ضبط �أحياناً ،وخمالفات،
جرّاء ع���دم حيازتهم عل���ى رخ�صة �سوق

عموم���ي ،وهك���ذا احل���ال بالن�سب���ة �إىل
ال�سائق�ي�ن يف امل�ؤ�س�س���ات التجاري���ة
وال�صناعية والزراعية ،باعتبار �أن القانون
ي�سم���ح له���م امتالك لوح���ة عمومية ،وال
ي�سمح لهم حق احل�صول على رخ�صة �سوق
عمومية ،وال على �إف���ادة من ال�ضمان؛ يف
تناق�ض وا�ضح ب�ي�ن القوانني وتطبيقاتها
و�إجراءاتها.
ومينع قانون ال�س�ي�ر اجلديد ال�سائقني
العموميني الفل�سطينيني من مزاولة عملهم
ب�شكل مطلق ،فالقانون ال يراعي خ�صو�صية
هذه الفئة ،حيث ت�صل غرامة عملهم وعدم
حيازتهم على �إجازة �س���وق عمومية� ،إىل
حج���ز لل�سيارة ،ودفع ما يق���ارب الثالثة
مالي�ي�ن لرية لبناني���ة ،يف الوقت الذي ال

يوجد لهم بديل ،خ�صو�ص ًا مع رف�ض معظم
ال�سائقني اللبنانيني الدخول �إىل املخيمات
�أو الو�صول �إىل جوارها ،م���ا �سي�ؤثر �سلب ًا
لي�س عل���ى ال�سائقني فقط ،بل على عموم
الالجئني ،خ�صو�ص ًا �إذا �أرادوا الو�صول �إىل
م�ساكنه���م يف املخيمات ،م���ع غياب �أية
و�سيلة نقل �أخ���رى �إىل هذه املناطق ذات
ال�سمع���ة ال�سيئة �إعالمي���اً ،ودون مراعاة
�أو�ض���اع الالجئني الفل�سطينيني املعي�شية
واالجتماعية.
قي���ادة احتاد نقابات عم���ال فل�سطني
تابعت ق�ضية منع ال�سائقني الفل�سطينيني
من ح���ق امت�ل�اك رخ�صة قي���ادة ملركبة
عمومية ،ومنعهم من مزاولة مهنتهم وفق ًا
لقان���ون ال�سري اجلديد ،حي���ث زارت عدداً

من الن���واب والوزراء واالحتادات واملكاتب
العمالي���ة اللبناني���ة ،واحت���اد نقاب���ات
ال�سائق�ي�ن العموميني والنق���ل يف لبنان،
وق���د طرح وفد االحت���اد مطالب ال�سائقني
الفل�سطينيني جله���ة ال�سماح لهم بامتالك
رخ�صة �س���وق عمومية ومزاول���ة املهنة،
و�أبدى اجلمي���ع تفهُّمه خل�صو�صية مطالب
ال�سائقني ،ووعدوا ببذل جهودهم للمتابعة
مع اجله���ات املعنية ،و�إيج���اد املخارج
لل�سماح لل�سائقني بحق العمل ،ما قد يرتك
�آثاراً �إيجابية على العالقات بني ال�شعبني
اللبناين والفل�سطيني ،مبا يخدم امل�صلحة
امل�شرتكة املتمثلة بال�صمود حتى التحرير
والعودة.

�سامر ال�سيالوي

موضوع الغالف
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قمة «كامب ديفيد» تحسم الخيارات الخليجية ..أميركيًا
يتح�ضرّ احلُكام اخلليجيني للذهاب
�إىل قمة «كامب ديفيد» للقاء الرئي�س
الأمريكي باراك �أوبام���ا وفريق �إدارته،
وكان من �ضمن �سي���اق التح�ضري لهذا
اللق���اء التاريخ���ي� ،سل�سلة حت�ضريات
�أمريكية وخليجية  -خ�صو�ص ًا �سعودية
 ت�سبق موعد اللقاء املرتقَب.حت���اول ال�سعودية يف ه���ذا الوقت
املنتظَ ���ر �أن جتمّع ق���در امل�ستطاع من
�أوراق القوة لديها ،لذل���ك �ستحاول �أن
تقوم مبا ميكنه���ا القيام به يف اليمن،
لتحقيق �إجناز ع�سكري مهما كان �شكله
وحجم���ه ،وهذا ما دفعه���ا �إىل ت�رسيب
قيام �إنزال ب���رّي يف اليمن ،و�إعالن �أن
مت �إنزالها هي
الق���وات اخلا�صة الت���ي ّ
قوات ميني���ة كانت قد طلب���ت اللجوء
ال�سيا�سي يف اخللي���ج يف ت�سعينيات
الق���رن املا�ضي ،وان�ضم���ت �إىل القوات
مت نفي
ال�سعودي���ة �أو الإماراتي���ة ،ثم ّ
الأم���ر جمل���ة وتف�صي�ل�اً فيم���ا بعد..
ويف الت�رسي���ب والنفي� ،إم���ا حماولة
القيام بحرب نف�سي���ة ،والإيحاء بقدرة
اخلليجيني عل���ى القيام ب�إنزاالت برية
يف حال تعذّر القيام بهجوم برّي �شامل،
جل�س نب�ض الأعداء والأ�صدقاء على
�أو ّ
ح ّد �س���واء ،ملعرفة تط���ورات الأو�ضاع
وردات الفعل جتاه �أي عمليات �إنزال يف
امل�ستقبل.
ه����ذا يف اليم����ن� ،أم����ا يف الداخل
ال�سع����ودي ،في�ستكم����ل امللك �سلمان
تغيري هيكلية ال�سلطة يف ال�سعودية،
م����ن «ب����اب توحي����د البندقي����ة»،
و«توحيد ال����ر�أي وجتان�س ال�سلطة»،
والتمهيد حلكم يكرّ�س قب�ضته وقب�ضة
كل م����ن ابنه حممد والوزير حممد بن
نايف عل����ى مقدرات احلك����م ،فكانت
�سل�سل����ة التعيينات الت����ي ح�صلت،
والت����ي طال����ت �أعلى قم����ة يف الهرم
(ويل العه����د ،وويل ويل العه����د) �إىل
�أ�صغ����ر من�صب يف ه����رم ال�سلطة يف

كل ه���ذه التط���ورات ،بالإ�ضافة �إىل
القم���ة اخلليجية امل�سبَق���ة والتمهيدية
لـ«كامب ديفيد» ،تفيد ب�أن اخلليجيني
يتهيب���ون حلظ���ة اللق���اء بالرئي����س
الأمريكي ،خ�صو�ص ًا بعدما كان قد �أر�سل
لهم تهدي���دات علنية ومبطّنة ،من خالل
مقابلت���ه مع الكات���ب توما�س فريدمان
بقول���ه �إن «اخلط���ر الأك�ب�ر على هذه
ال���دول لي�س تهديد االجتي���اح الإيراين،
بل من عدم الر�ضى املت�أجّ ج داخل هذه
ال���دول ذاتها» ،فهن���اك  -ح�سب و�صفه
 «جمتمع���ات داخل ال�شعب ال�سعوديتواج���ه الإق�ص���اء يف بع����ض احلاالت،
و�س���وء توظيف ال�شب���اب ،وايديولوجية
هدام���ة ومنعدمة» ..ل���ذا �ستعمد �إدارته

من المبكر ّ
تخلي األميركي
عن حليفه الخليجي..
فالتسويات في المنطقة
لم تنضج بعد
ال�سعودية ت�سعى لتحقيق �أي �إجناز ع�سكري يف اليمن قبل اللقاء املرتقَب مع �أوباما

املمكل����ة ،ويبقى م����ن احلر�س القدمي
الأم��ي�ر متعب بن عب����داهلل على ر�أ�س
وزارة احلر�س الوطني ،ما يجعل القرار
باال�ستعانة باحلر�س الوطني و�إر�ساله
�إىل احل����دود اليمني����ة للم�شاركة يف
«عا�صفة احل����زم» قبل �إعالن توقّفها
بلحظات ه����و من قبيل زجّ الرجل يف
م�ستنق����ع اليم����ن ،للتخلّ�ص منه ،من
خالل حتميل����ه وزر �أي ف�شل �سعودي

(�أ.ف.ب).

يف اليم����ن� ،أو التخل�����ص منه ب�إلغاء
وزارة احلر�س الوطني ،كما �أعلن �أحد
الباحثني الربيطانيني؛ ديفيد هري�ست،
الذي ق����ال �إن «امللك �سلمان بن عبد
العزيز �سيُلغي وزارة احلر�س الوطني
قريب����اً ،والتي يتواله����ا الأمري متعب
بن عبد اهلل ،و�سيُعيد احلر�س الوطني
�إىل وزارة الدف����اع ،والتي ير�أ�سها ابنه
حممد بن �سلمان».

�إىل «العم���ل مع هذه الدول على تطوير
قدراتها الدفاعية يف مواجهة التهديدات
اخلارجية ،والعمل على تقوية ال�سيا�سة
الداخلي���ة يف ه���ذه الدول ،ك���ي ي�شعر
ال�شباب ال�سُّ ني �أن لدي���ه �شيئ ًا عدا عن
الدولة الإ�سالمية لالختيار».
وم���ع كل هذا املخا����ض والتحوالت
اخلليجية ،يبقى امل�ستقبل اخلليجي بيد
�صاحب القرار الأمريكي ،وذلك من خالل

مقاربات ثالث ،عل���ى الإدارة �أن تختار
فيما بينها:
 - 1الإبق���اء عل���ى ال�سعودية قطب ًا
�أ�سا�سي ًا و�رشيك ًا وازن ًا يف املنطقة ،وهذا
يتطلب �أكرث م���ن �إعالن مبادئ ف�ضفا�ض
بدعم الأمريكيني لـ«احللفاء اخلليجيني
يف ح���ال تعرّ�ضهم لع���دوان خارجي»،
بل يتطلب التوقي���ع على اتفاق دفاعي
ب�ي�ن �أمريكا ودول اخللي���ج ،مقابل دعم
اخلليجيني لالتفاق الن���ووي مع �إيران،
وهو ما عر�ضه ويل عهد الإمارات ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهي���ان على الرئي�س
�أوباما يف ني�سان املن�رصم.
 - 2الإبق���اء على ال�سعودية م�ستقرة
وفاعل���ة �إقليمي���اً ،لكن �أ�ضع���ف من �أن
تعرق���ل �أي تفاهم ن���ووي م�ستقبلي مع
�إيران ،وهذا يعني عدم �إعطاء ال�سعودية
وباق���ي ال���دول اخلليجية م���ا تطلبه،
واالكتفاء ببي���ان ر�سمي �شامل ال يُ�سمن
وال يُغني.
 - 3الفو�ض���ى وع���دم اال�ستق���رار
ال�سع���ودي ،وه���و خيار ق���د يكون غري
مطل���وب �أمريكي��� ًا �إال يف ح���ال �شع���ر
الأمريكي���ون بع���دم قدرته���م على جلم
االندفاعة ال�سعودية ،وعدم قدرتهم على
�ضبط حرك���ة احللفاء يف ظ���ل التوجّ ه
للتفاه���م م���ع �إيران ،وهو م���ا قد يدفع
ال�سعوديني �إىل خف�ض م�ستوى متثيلهم
يف القمة.
كل ال�سيناريوه���ات الآنفة قد تكون
واردة ،لكن يبقى اخليار الثاين هو الأقرب
�إىل الواق���ع ،فم���ا زال �أم���ام الأمريكيني
حتدّي���ات كب�ي�رة يف مناط���ق عدّة يف
ال��ش�رق االو�س���ط ،ولل�سعودية نفوذ يف
العديد من املناطق احليوية ،ومن املبكّر
التخلّ���ي عن حليف ي����ؤدي للأمريكيني
خدمات جمّة وثمينة يف هذا الوقت؛ قبل
ن�ضوج الت�سويات يف املنطقة.

د .ليلى نقوال الرحباين

ّ
«المركز اإلسالمي» ينظم ندوة حول «الشهيد الشيخ أحمد عساف ..أوزاعي القرن العشرين»
�أقام املرك���ز الإ�سالمي  -عائ�شة بكار،
بالتع���اون م���ع جمعي���ة «رواد الك�شاف
امل�سلم يف لبنان» ،ندوة عنوانها «العالمة
ال�شهيد ال�شيخ �أحمد حممد ع�ساف� ..شهيد
االعت���دال والعي����ش امل�ش�ت�رك (- 1937
� ،»)1982شارك فيها معايل الوزير ال�سابق
�أدم���ون رزق ،وامل����ؤرخ الدكت���ور ح�سان
ح�ل�اق ،والقا�ضي امل�ست�شار ال�شيخ حممد
ع�ساف ،بح�ضور الرئي����س �سعد احلريري
ممثَّ�ل�اً باملهند�س ب�شري عيتاين ،والرئي�س
جنيب ميقاتي ممث ًال بعبد الفتاح خطاب،
ومفتي اجلمهوري���ة اللبنانية ال�شيخ عبد
اللطي���ف دريان ممث�ل�اً بال�شي���خ ه�شام
خليفة ،ورئي�س احتاد العائالت البريوتية
د .فوزي زيدان ،وعائل���ة ال�شهيد ،وق�ضاة
وعلماء دي���ن ور�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات وخماتري
وممثلي اجلمعيات الأهلي���ة والفاعليات
االجتماعية والثقافية.
امل�ست�ش���ار ال�شيخ حمم���د ع�ساف �أكد

امل�ست�شار ال�شيخ حممد �أحمد ع�ساف متو�سطاً الوزير ال�سابق ادمون رزق وامل�ؤرخ ح�سان حالق

�أن االعت���دال والعي�ش امل�ش�ت�رك قاعدتان
�أ�سا�سيتان كان ينادي بهما ال�شهيد ال�شيخ
�أحمد ع�س���اف �إىل �أن ا�ست�شهد و�سقط حلم

�أعدائ���ه بتق�سي���م ب�ي�روت �إىل كانتونات
حملي���ة ،الفت��� ًا �إىل �أن ال�شهيد كان يجهر
باحلق دائماً ،وال يخاف يف اهلل لومة الئم،

وب���ذل حياته يف خدمة دينه و�إر�ضاء ربه
عز وجل.
ثم �ألق���ى الوزير ال�ساب���ق �أدمون رزق
كلمة قال فيها« :ال�شهي���د امل�صلّى عليه
بدمه� ،صن َع يف وطني �آيةً ،حقّق ما عجزتْ
عنه مب���ادرات ع���رب وعج���م ،وبيانات
م�ؤمت���رات ،وق���راراتُ قم���م ..ال�شيخ �أحمد
ع�سّ اف ،امل�ؤمـ ُن ال�صادق ،ماتَ عن ق�ضيّة،
�شه َد بحياتِه لر�سالة ..لبنان كان ق�ضيَّـتَـه
ور�سالتَه ..لبن���ان ال�شعب الواحد ..متنّيتُ
لو يطاف بنع�ش���ه يف لبنانَ كلِّه ،ويُحْ مَل
على الراح���اتِ ج�سده املمزَّق بالر�صا�ص،
فتتوحَّ ُد الأمة املب���دّد ُة حولَ دمه الطاهر،
لكن الآية متّت م���ن دونِ طواف ،لأنَّ روح
ال�شهي���د انت��ش�رت يف �أر�ضن���ا ،ووحّ دتْ
موقفَنا حولّ���ه ،ت�أكيداً �أنَّ الأ�ص َل بيننا هو
الوف���اق ،و�أن ك ّل فرز وت�صنيف ،و�أيَّ تفرقة
�إىل زوال».
امل�ؤرخ د .ح�سان حالق لفت يف كلمته

�إىل �أن ال�شهيد ال�شي���خ �أحمد ع�ساف كان
ي�ؤكد يف خطب اجلمعة �أن احلرب اللبنانية
لي�س���ت حرب ًا بني امل�سلمني وامل�سيحيني،
بل هي حرب على امل�سلمني وامل�سيحيني،
وه���ي حرب بني من يري���د تق�سيم لبنان،
وب�ي�ن من يعمل لإبقاء لبنان دولة ووطن ًا
موح���داً لكل �أبنائه ،لذلك رف�ض يف جميع
خطبه وت�رصيحات���ه ما عرف �آنذاك با�سم
«الإدارة املدنية» ،لي�س لأنها �إدارة مدنية،
لكنها لأنه���ا كانت تدي���ر مناطق بريوت
الغربي���ة وك�أنها الدول���ة ،وجبي الأموال
من املواطنني الذين ابتلوا بويالت احلرب
االقت�صادي���ة وال�سيا�سي���ة واالجتماعية
والع�سكري���ة ،وهكذا كان موقفه من �إدارات
مدني���ة يف مناطق لبناني���ة �أخرى ،و«قد
دافع �سماحته عن امل�سيحيني املظلومني،
كما دافع ع���ن امل�سلمني املظلومني ،ولقد
أ�ُعط���ي بحق لق���ب الأوزاع���ي اجلديد� ،أو
�أوزاعي القرن الع�رشين».
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أوضح كيفية انتخاب رئيس للجمهورية

ُ
َّ
نبيل نقوال :هناك  150عميدًا مارونيًا ..فليعين أحدهم قائدًا للجيش
لبن���ان التن��� ّوع واالعت���دال
على املق�صلة ..لبن���ان ال�صيغة
و«العي�ش مع��� ًا» على املحك..
نظام���ه الطائف���ي ،رغ���م عالته
الكث�ي�رة ،يبق���ى جترب���ة فريدة
قابل���ة للتطوير والتح�س�ي�ن يف
منطق���ة تزح���ل نح���و مزيد من
التطرف واجلنون..
ّ
م�ش���اكل لبن���ان املزمن���ة
وامل�ستع�صية ميكن حلّها بو�صفة
القب���ول احلقيق���ي بـ«الآخر –
املختل���ف» م���ن دون تذاك���ي،
ولبنته الأوىل تبد أ� باحرتام �إرادة
ومكونات جمي���ع �أبنائه ،لأنه ال
ميكن لأحد �أن ي�ص��� ّدق �أ ّن احرتام
�ش���عار «املواطن���ة  -الف���رد»
التي ه���ي م�آل كل �إن�س���ان حر،
ميكن ال�س�ي�ر بها ،فيم���ا يجنح
تيار �سيا�س���ي حم��� ّدد يف لبنان
�إىل ال��ض�رب بعر�ض احلائط ر�أي
مكونات ب أ� ّمها وعر�ضها..
ع���ن الت�شنجات الت���ي تطفو
على ال�سطح م���ع كل ا�ستحقاق
د�ست���وري ،ا�ستف��س�رت جري���دة
«الثبات» النائب نبيل نقوال عن
الت�صعيد الأخ�ي�ر لتكتّل التغيري
والإ�صالح يف ما يتعلق ب�ش�ؤون
اال�ستحقاق الرئا�سي والتعيينات
ورف����ض التمدي���د ..ويف ما يلي
ملخ�ص عما ورد:
يرف����ض النائ���ب نبي���ل نق���وال
حتميل امل�ؤث���رات الإقليمية والدولية
ال�ضاغط���ة يف املنطق���ة م�س�ؤولي���ة
املراوح���ة وال�شل���ل الت���ي ت��ض�رب
م�ؤ�س�س���ات النظام اللبن���اين ،بر�أيه،
الأزمات الد�ستوري���ة املتالحقة ،وان

كانت تك�شف ه�شا�شة اتفاق الطائف،
تك�ش���ف �أي�ض ًا امل�س�ؤولي���ة التي تقع
على عات���ق اللبناني�ي�ن ،يقول :مع
الأ�سف� ،رشكا�ؤنا يف الوطن ،وحتديداً
«تيار امل�ستقبل» ي�ستطيب له �رضب
�إرادة امل�سيحي�ي�ن ،و�إالّ الحرتم �إرادة
�أك�ب�ر تكتّل نياب���ي م�سيحي يف عدة
ق�ضاي���ا وموا�ضيع ميثاقي���ة (قانون
االنتخ���اب والتعيين���ات وانتخ���اب
رئي����س اجلمهوري���ة) ،فب���دل طم�أنة
امل�سيحي�ي�ن يف منطقة ت�شهد جنون ًا
طائفي��� ًا م���ن املحي���ط �إىل اخلليج،
ت�ست�سه���ل «احلريري���ة ال�سيا�سية»
ال�سري باالجتاه نف�سه ،بدل معاك�سته.
ي�ضيف نقوال :انتخاب رئي�س �ضعيف
«ذ ّم���ي» باملعنى ال�سيا�سي يف هذه
املرحل���ة بال���ذات يعن���ي ا�ستكمال

■ كم���ال �شاتي�ل�ا هن أ� خال���د الداع���وق النتخابه الأمني
العام ملنرب الوحدة الوطني���ة ،معترباً �أن انتخابه ي�ش ّكل
خطوة متقدم���ة للحفاظ على خط الرئي�س �سليم احل�ص،
وا�ستم���رار نهجه الوطني التح���رري ،وداعي ًا �إىل التعاون
مع الداعوق والإدارة اجلديدة ،وم�ؤكداً �أن امل�ؤمتر ال�شعبي
اللبناين �سيوا�ص���ل تعاونه مع منرب الوحدة الوطنية يف
كافة املجاالت.
املقدم
جتمع العلماء امل�سلمني ا�س��تنكر اقرتاح القانون ّ
■ ّ
وال�سنة
أكراد
ل
ا
مع
التعامل
أن
ش�
ب�
أمريكي
ل
ا
الكونغر�س
�أمام
ُّ
يف الع��راق كدولت�ين ،داعي�� ًا ال�ش��عب العراق��ي واحلكومة
العراقية �إىل �أو�سع عملية ا�ستنكار لهذه امل�ؤامرة ،واعتبار
الواليات املتحدة الأمريكية �إذا
ا�ستمرت بهذا الطرح ،دولة
ّ
عدوة للعراق ،يجب قطع العالقات الدبلوما�سية معها.
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللق���اء الإ�سالمي الوحدوي،
وبعد ا�ستبع���اده من ق َبل الهيئة امل�رشفة على انتخابات
املجل����س الإ�سالم���ي ال�رشعي الأعلى ،م���ن الرت�شيحات
املقدمة لع�ضوي���ة املجل�س ال�رشعي� ،أ�سف لأن ي�صار �إىل

نقوال :على القادة
الروحيين المسيحيين
رفع الصوت عاليًا والحث
على انتخاب رئيس قوي
للجمهورية ..حتى يعود
األمل للمسيحي في
المنطقة

اختيار املر�شحني لع�ضوية املجل�س ال�رشعي وفق معايري
الطاعة والوالء ،على ح�ساب معايري النزاهة والإخال�ص هلل
ولدينه ولعباده ،معترباً ذلك جت ٍّن على حقوق امل�سليمن.
نوه��ت مبوقف ال�ش��عب املغرب��ي املقاوم
■ حرك��ة الأم��ة ّ
مبن��ع دخ��ول رئي�س كي��ان العدو ال�س��ابق �ش��معون برييز
�إىل املغ��رب ،وح�ض��وره االجتماع االفتتاح��ي لـ«مبادرة
كلينتون العاملية لل�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ،راف�ض ًا
ا�ستباح��ة ب�لاده م��ن �شخ���ص جمرم ،وم��ن �أك�ثر ر�ؤ�ساء
الكيان الغا�صب دموية.
■ ال�شيخ �رشيف توتيو دعا علماء الدين �إىل الوقوف �صف ًا
واح���داً ليقولوا كفى للإرهاب ،وكف���ى لـ«داع�ش» ،وكفى
للقتل والذبح والدي���ن با�سم الإ�سالم ،فاال�سالم بريء من
ه�ؤالء و�أفعالهم.
■ ال�شي��خ ح�سام العيالين دع��ا «تيار امل�ستقب��ل» ملراعاة
خ�صو�صية �صيدا وموقعها ،خ�صو�ص ًا يف هذه الأيام التي
يتم فيها الك�شف عن اخلاليا الإرهابية التابعة للفار �أحمد
ّ
الأ�سري ،والذين كانوا يخططون لفتنة يف املدينة.

ما بد�أت���ه «�إ�رسائي���ل» و»داع�ش»
بخ�صو�ص ت�صفية الوجود امل�سيحي
يف املنطق���ة ..وبر�أي���ي ،للخروج من
هذه احلج���ج اخلبيثة ،عل���ى القادة
الروحيني امل�سيحي�ي�ن رفع ال�صوت
عالي��� ًا ،باحلث عل���ى انتخاب رئي�س
للجمهورية قوي ،حت���ى يعود الأمل
للم�سيح���ي يف املنطق���ة ،بعد ك ّل ما
آ����س يف �سورية والعراق
ر�أيناه من م� ٍ
وم�رص وليبيا..
يعترب نبيل نق���وال أ� ّن امل�س�ؤولية
يف انتخ���اب رئي����س للجمهوري���ة
يتح ّمله���ا ال�رشي���ك يف الوط���ن �أو ًال،
وامل�سيحيون ثاني ًا ،وي�س�أل عن املانع
ال���ذي يح���ول دون دع���وة القيادات
امل�سيحي���ة الروحي���ة م���ن بطاركة
كاثوليك و�أرثوذك�س حلزم �أمرها وقول
ر�أيها ب�رصاحة ..ميكنهم دعوة النواب
الـ 63و�إجبارهم على االقرتاع لرئي�س
يختارونه ،بغية ال�سري بال�شخ�صيتني
ً
متثي�ل�ا لطائفته���م ،ل�سحب
الأك�ث�ر
الذرائع الواهية لـ«تيار امل�ستقبل»،
وتلطّيه باالنق�سام امل�سيحي.
ورداً عل���ى �س����ؤال ح���ول �إمكانية
تطبيق خطوة كهذه ،يقول نقوال :ب�صفتي
مواطن لبناين� ،أال يح ّق يل تقدمي اقرتاح
حل ّل ق�ضية ته ّم امل�سيحيني بوجودهم؟
املجتم���ع امل�سيح���ي ين���زف من���ذ
ت�سعينات القرن املا�ضي ،وقد �آن الآوان
لر�ؤية الأم���ور بجوهرها ،ومعاجلتها..
املطلوب انتخاب رئي����س مي ّثل بيئته
ليطمئ���ن امل�سيحي يف لبن���ان ،وهذا
االق�ت�راح �سبق وطرحت���ه يف الإعالم،
و�أبلغت���ه ملرجعيات ديني���ة ،لكن مع
مت جتاهله.
الأ�سف ّ
حل عملي
ولأ ّن النائ���ب نق���وال يح ّم���ل
«تي���ار امل�ستقب���ل» �أزم���ة الف���راغ
��ص�ر على تعطيل
الرئا�س���ي ،يقول� :أُ ّ
كل �أع���ذار «احلريري���ة ال�سيا�سية»،
بدعوة الن���واب امل�سيحي�ي�ن �إىل �أي
م���كان يرتئي���ه البطري���رك املاروين
وكاف���ة بطارك���ة ال��ش�رق الكاثوليك
والأرثوذك�س ،لتزخيم احلل بخ�صو�ص
انتخاب رئا�س���ة اجلمهورية ،لإحراج
«امل�ستقبل» ب�رضورة احرتام التمثيل
امل�سيحي.
ي�رشح نق���وال فكرت���ه :فلي�ص ّوت
الن���واب امل�سيحيون مل���ن ي�شا�ؤون
م���ن القي���ادات امل�سيحي���ة ،ولن�رس
ً
بال�شخ�صيت�ي�ن الأك�ث�ر
متثي�ل�ا من
ولنخت منهما رئي�س ًا للبنان..
قبلهم،
رَ
ه���ذا ال�سيناري���و بر�أيي ي���زاوج بني
ال ُبع���د امل�سيحي والوطن���ي ،ويح ّد
من الت�شن���ج الطائفي ..و�إالّ ا�ستمرينا
بدوامة الكذب على اللبنانيني ،وعلى
امل�سيحيني حتديداً.
ن�س����أل نقوال عن ذريع���ة التمديد
لقائ���د اجلي����ش جان قهوج���ي مرة
جديدة ،ي���ر ّد :مع احرتامنا ال�شخ�صي

لت�ضحي���ات قهوج���ي الت���ي جنلّها
ونحرتمه���ا ،م�ؤ�س�سة اجلي����ش ت�ض ّم
حوايل  500عمي���د ،بينهم  150عميداً
ماروني ًا� ،أال ميكن اختيار �أحد العمداء
منهم لرت�ؤ����س قيادة اجلي����ش ..فهل
م�ؤ�س�س���ة اجلي�ش �ضعيفة لدرجة �أنها
ال تق���وم �إالّ على ا�سم معينّ ؟ بالفعل،
كالمهم كارثي بكافة املعايري ،ويدين
مطلقيه.
بر�أي نقوال ،التمديد لقائد اجلي�ش
يك�ش���ف نواي���ا «تي���ار امل�ستقبل»
اخلبيثة مرة �أخ���رى ،يقول« :ال نفهم
رغبتهم يف �رضب كل موقع م�سيحي
قوي ،ملاذا ممنوع الإتيان ب�شخ�صيات
م�سيحية قوية للمواقع الأ�سا�سية يف
البلد؟ وملاذا يت ّم تعيني قادة �أمنيني
ال�سني���ة وال�شيعية ،وال
م���ن الطائفة ُّ
يت ّم تعي�ي�ن قادة م�سيحيني ،امل�س�ألة
بر�أيي باتت مك�شوفة بالن�سبة للر�أي
العام امل�سيحي ،ومع الأ�سف ،هذا فكر
�إلغائي ،و�إن تلطى وراء حجج واهية
لبع�ض القي���ادات امل�سيحية معتادة
على فك���رة ا�ست�سهال الأم���ور ،لعدم
متتّعهم بـ«ركاب».
ورداً عل���ى �س����ؤال ح���ول �أيهم���ا
�أ�سه���ل بخ�صو����ص انتخ���اب رئي�س
للجمهوري���ة ،ال�سعودي���ة �أم الرئي�س
�سعد احلريري؟ ير ّد نقوال :ال فرق بني
احلري���ري وال�سعودية بالن�سبة �إلينا،
امل�سيحيون يجاري امل�سلمني باختيار
ر�ؤ�سائهم وقادتهم الأمنيني ،وانتخاب
رئي�س جمل�س نواب �أو تعيني جمل�س
الوزراء ،ملاذا هم ال يبادلوننا املنطق
نف�س���ه؟ يف تعييناتهم ي�ؤخذ بخاطر
ال�سن���ي �أو ال�شيعي،
وتوجه ال�شارع ُّ
ّ
لك���ن بالتعيينات امل�سيحية ال ي�ؤخذ
ب���ر�أي امل�سيحيني ،بحج���ة �رضورة
م���داراة ر�أي جمي���ع اللبنانيني ..مع
الأ�س���ف ،ميار�س���ون الطائفية ب�أب�شع
يحرم علينا الإتيان
و�سائلها ،ونحن َّ
ب�أ�شخا�ص م�سيحيني �أقوياء ،للحفاظ
على الوج���ود امل�سيحي يف امل�رشق
الآخ���ذ يف الت����آكل ..ن�س�أله���م�« :شو
خ����ص» ال�سعودي���ة بتعي�ي�ن قائد
ّ
اجلي�ش وانتخ���اب رئي�س اجلمهورية؟
خ�ص �أم�ي�ركا و�إيران و�أية دولة
و�شو ّ
يف ا�ستحقاق���ات داخلي���ة..؟ نح���ن
اللبنانيني من نقحم اخلارج ب�أمورنا
وتفا�صيل حياتنا ال�سيا�سية..
ينهي نقوال حديث���ه متمني ًا على
ال��ش�ركاء يف الوط���ن االنته���اء من
معزوف���ة رم���ي امل�س�ؤولي���ات على
امل�سيحي�ي�ن ،بر�أيه ،ه���ذه الوقاحة
يجب و�ضع ح ّد لها ،أل ّن «امل�ستقبل»
يريد ما له وما لغريه ..وهذا الأمر مل
نعد نقبل به على الإطالق ،لأننا ومع
الأ�س���ف ن�شعر م�ؤخ���راً �أنهم يريدون
اقت�س���ام كل حق���وق امل�سيحيني ،مبا
فيه���ا ثيابهم ،كما ح�ص���ل مع ال�سيد
امل�سيح.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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إميل لحود يتذكر..

البابا يوحنا بولس الثاني يؤكد أن سياسة رئيس لبنان أنقذت البلد الصغير
يتن���اول الرئي�س �إمي���ل حلود زمن
مرحلة «امل�ساكنة» � -إن جاز التعبري
 مع الرئي����س الراحل رفيق احلريري،في�ؤك���د �أنه مل ي�شع���ر بذلك ،لكنه كان
دائم��� ًا حني يج���د �أمراً في���ه م�صلحة
لل�شع���ب والوطن يواف���ق عليه ،وكان
حينما يجد يف م�رشوع ما �أو قرار معينّ
م�صلحة �شخ�صي���ة بحتة ،لهذا �أو ذاك،
يقف معار�ض ًا ب�ش���دة« ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن ا�ستولوا على الـ� 24ألف مرت مربع»،
كما ج���اء يف حلقة �سابق���ة ،لكن يف
مراحل عديدة كانت العالقات جيدة مع
احلريري ،كحال �أيام التح�ضري النعقاد
القمة «الفرنكوفونية» ،وخاللها.
ي�ضيف� :رصت �أعرف الرئي�س الراحل
رفيق احلريري جيداً ،فهو مقاول ناجح
جداً ،وقلتها له ع���دة مرات قبل وبعد
م���ا �سمي «غ�سيل القل���وب» ،لقد كان
�سه ًال �أن �أ�ساير احلريري يف كل الأمور،
و�أحق���ق �شخ�صي��� ًا ما �أري���د ،لكن كان
لبنان ق���د دفع الثمن الأغلى ،لأنه كان
بقي بال حترير ،وال�رسقات ونهب املال
العام ظلت م�ستمرة ،لكننا يف موقفنا
الراف����ض لأي م�ساوم���ة عل���ى ح�ساب
النا�س والبلد ا�ستطعنا �أن نوفر مدخو ًال
هام ًا اخلزين���ة العامة ،كحال اخللوي،
حي���ث كان مدخ���ول الدول���ة منه يف
ال�سنة  300مليون دوالر فقط ،لكنه بعد
�إ�رصارن���ا على ا�سرتداده �صار املدخول
يفوق ملي���اري دوالر ،ولو كان اخللوي
منذ البداية للدولة ،لكان املدخول على
مدى ع�رش �سنوات مع الفائدة هام ًا وما
كان هناك دين على لبنان.
وي�شري الرئي�س حلود �إىل �أنه الحظ
م���ا يخطَّ ���ط للبلد من خ�ل�ال اطالعه
على كتاب عنوانهconfession« :
،»of an economic hitman
لأحد امل�س�ؤول�ي�ن ال�سابقني يف البنك

ال���دويل ،حيث يدلل ه���ذا الكتاب كيف
ُيغرقون البل���دان بالديون ،تارة با�سم
الأمم املتح���دة ،وطوراً حت���ت عناوين
اخل�صخ�ص���ة ،والو�سيلة ه���ي �رضورة
املجيء باخت�صا�صيني لتح�سني الأداء
با�سم الأمم املتح���دة �أو البنك الدويل،
وغريهما ،ويك���ون م���ن �أوىل مهامهم
اخل�صخ�صة وبيع القطاع العام و�أمالك
الدول���ة ،وه����ؤالء ب�شكل ع���ام تكون
رواتبه���م خيالية ..و�إذا م���ا مانع �أحد
بعد ذلك �أو رف�ض م�رشوعهم ،ويكون قد
�أ�صبح مديون ًا لهم ،يطالبونه بالأموال
وفوائدها ،وهكذا تكرب املديونية العامة
ب�ش���كل مره���ق ،ليبا�رشوا م���ن بعدها
توجي���ه تهديداتهم ،ب�إدخال الدولة يف

الرئي�س حلود والبابا يوحنا بول�س الثاين

(�أ.ف.ب).

جمموعة الدول املفل�س���ة �أو الفا�شلة،
كم���ا ح�ص���ل يف بنما م���ع تروخيلو،
الذي كان �أمريكي��� ًا خال�ص ًا يف ثقافته
وتعليم���ة ودوره ،لكن���ه حينما طرح
عودة ملكية قن���اة بنما للدولة ،قامت
قيامة الواليات املتحدة عليه ،وفج�أة
�سقطت طائرته وقت���ل ،وغريها الكثري
م���ن الأمثل���ة على نحو م���ا جرى يف
الأرجنتني واليونان.
ويلفت الرئي�س حلود �إىل �أن افتعال
الأزمات جزء من تفا�صيل هذه اخلطط،
متام ًا كما ح�صل يف لبنان يف �أيار عام
 ،1992حي���ث كان التالعب ب�سعر �رصف
الل�ي�رة لبنانية ،فقد و�صل �سعر الدوالر
�إىل نح���و � 3آالف ل�ي�رة ،ف�صارت حركة

ح���رق الدوالي���ب و�شل البل���د التي
ا�ستهدفت الرئي�س عمر كرامي ،فجاء
من بعدها الرئي����س رفيق احلريري
كـ«منق���ذ للبلد» ،فكان���ت الفوائد
عل���ى �سندات اخلزين���ة �أكرث من 40
باملئة التي ا�ستف���اد منها مقربون
و�أ�صدق���اء للرئي����س الراحل ب�شكل
�أ�سا�س���ي ،وهكذا �ص���ار لبنان حتت
العجز ،وبات ينظر على �أن احلريري
ه���و ��ض�رورة للبن���ان ال�ستمراره
و�إنق���اذه� ،إىل �أن جاء الرئي�س �سليم
احل�ص يف بداية عه���دي ،وتبينّ �أن
لبن���ان ي�ستطيع �أن يقلّ���ع ويتطور
بدون ال�سيا�سة احلريرية.
ويتطرق الرئي�س حلود �إىل لقائه
برئي�س البنك ال���دويل ولفن�ستون،
حيث ي�شري �إىل �أن الرئي�س احلريري
ات�صل به طالب ًا منه ا�ستقباله ،لأنه
�صاحب���ه ،وفع ًال ح�صل اللقاء الذي
�أكد في���ه رئي�س اجلمهوري���ة �أننا
جميع��� ًا يف مركب واح���د ،ف�إذا ما
تكاثرت الديون وتفاقمت فوائدها،
�سنغ���رق جميع��� ًا ،ونح���ن كبل���د
�صغري مل نعد ن�ستطيع حت ّمل هذه
ال�سيا�س���ة االقت�صادي���ة واملالية،
فعليك���م �أن توج���دوا الطريق���ة
املنا�سب���ة للج���م الدي���ن الع���ام
وتفاقم���ه ،والت���ي ت�ضعونها حتت
�أ�سماء خمتلفة ،مثل «باري�س  1و2
و ،»3وتو�سي���ع اخل�صخ�صة لتطال
كل الأمالك العامة ،وبيع القطاعات
املنتجة.
ويق���ول الرئي����س حل���ود هنا:
ت�صوروا ل���و كنا قد بعن���ا الأمالك
العامة والقطاع���ات املنتجة مثل:
اخللوي ،والهاتف الثابت ،والكهرباء،
واملي���اه وهل ّم جرا ،ملا بقي للبنان
�شيء ،وبالت���ايل كان قد حت ّول �إىل
«جمهورية موز» فا�شلة.

ّ
جمعية اإلرشاد واإلصالح الخيرية اإلسالمية تنظم دورة

«فن اإلصالح والتحكيم بين الزوجين»
برعاي����ة مفت����ي اجلمهوري����ة اللبنانية
ال�شيخ عب����د اللطيف دري����ان ،وتعاون بني
املحاكم ال�رشعية ال�سنية يف لبنان وجمعية
الإر�ش����اد والإ�صالح اخلريي����ة الإ�سالمية يف
لبنان ،مت تنظيم دورة تدريبية حتت عنوان:
«ف����ن الإ�صالح والتحكيم ب��ي�ن الزوجني»،
بح�ضور رئي�س املحكم����ة ال�رشعية ال�سنية
العلي����ا؛ القا�ض����ي ال�شيخ �أحم����د �شميطلي،
وامل�ست�ش����ار ال�شي����خ حممد �أحم����د ع�ساف،
وامل�ست�ش����ار ال�شيخ عب����د الرحمن املغربي،
والقا�ض����ي ال�شي����خ عبد العزي����ز ال�شافعي،
ورئي�س جمعي����ة الإر�شاد والإ�صالح؛ الأ�ستاذ
و�سيم املغربل ،ولفيف من العلماء.
ويف ختام ال����دورة ّمت توزيع ال�شهادات
على امل�شاركني.

امل�شاركون يف الدورة خالل �إحدى «ور�شات العمل»
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وبالع���ودة �إىل اللق���اء م���ع
ولفن�ستون ،ي�ؤك���د الرئ�س حلود �أنه
كان متفهم��� ًا جداً مل���ا طرحه ،وهو
�أدىل بت�رصيح من وحي هذا اللقاء؛
«ب�أن لبن���ان مثل مرك���ب مثقوب
مثقل بالديون».
ويلفت الرئي�س حلود �إىل بدعة
اقت�صادية طرحت م�ؤخراً حتت ا�سم
«public private pe o
 »pleوخمت�رصه���ا «،»ppp
�أي �أن كل �ش���يء يك���ون باال�سم
لنا ،لكن���ه يف حقيقته ال ي�صلنا
منه �ش���يء ،ف���ـ«»private
و«� ،»peopleأي احلقل اخلا�ص
يعن���ي  3\1لل�رشكة التي ت�رشف،
و 3\1للدولة و 3\1لل�شعب ،لكن
م���ن يدير هو املهيمن واملت�رصف
ب���كل �ش���يء ،متام��� ًا كح���ال
«�سوليدي���ر» الت���ي ميل���ك فيها
النا�س �أ�سهم��� ًا و�سندات ،لكن هل
ميكن لأحد �أن يخربنا ما �إذا كانت
«�سوليدي���ر» قد و ّزع���ت �أرباح ًا
ح�سب هذه الأ�سهم وال�سندات؟
ويف هذا املجال ي�ؤكد الرئي�س
حلود �أن كل هم���ه كان �أن يوقف
تراكم الدين ،وحت�صيل حق الدولة
والنا�س.
يف جمال �آخر ،يتناول الرئي�س
حلود زيارته الأوىل �إىل الفاتيكان
ولق���اءه قدا�س���ة الباب���ا يوحنا
بول����س الثاين ،ال���ذي كان يحب
لبنان كثرياً ،ومن �أجل �أن ي�شكره
عن مواقفه الداعمة للبلد ال�صغري،
فحينم���ا �أغارت طائ���رات العدو
«الإ�رسائيل���ي» عل���ى حمطات
الكهرباء عام  ،1999ات�صل رئي�س
حكومة الفاتيكان بي لي�س�أل عن
احتياجات لبن���ان ،وكان يتابع
بدقة �أخبار لبنان ،وي�ؤيده يف كل
مواقفه.
يف تلك الزي���ارة ثمة �شهادة
بابوية هامة بالرئي�س �إميل حلود،
حيث كان ت�أكيد �أن �سيا�سته �أنقذت
لبنان ،ولوالها لكان امل�سيحيون
«فا�ستطعت �أن
قد قتلوا بع�ضهم،
َ
تبني جي�ش ًا وطني ًا واحداً موحداً
م���ن كل الطوائ���ف ،ويف رئا�سة
ا�ستطع���ت �أن جتمع
اجلمهوري���ة
َ
ال���كل» ..وي�ضي���ف �أن م���ن يقف
�ضدن���ا ويعادينا هي «�إ�رسائيل»
التي حتظى بكل الرعاية والغطاء
الأمريك���ي ،والت���ي يف النتيجة
متون على �سيا�سي�ي�ن لبنانيني
ما زالوا يف مركز القرار وجمل�س
الن���واب ،م�ش�ي�راً �إىل �أن من ذهب
من �سيا�سيني لي�شكوه �إىل البابا،
مل يذهب���وا ب�إيع���از البطري���رك
امل���اروين� ،إمنا بايع���از من جاك
�شرياك وم���ن �سف���ارة الواليات
املتحدة الأمريكية..

�أحمد زين الدين
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أبرز مسببات السمنة عند المرأة ()3/2
تكيّ�س املبي�ض وع����دم انتظام الدورة :تظهر
زيادة الوزن على بع�����ض الن�ساء من دون �سبب
وا�ضح ،مع ال�شعور ب����الآالم ال�شديدة �أثناء فرتة
الطم����ث ..رمبا تع����اين املر�أة م����ن حالة تدعى
تكيّ�س املبي�ض ،وهذه حالة ي�سببها ارتفاع ن�سب
الهرمونات الذكرية ،وكذلك وجود �أكيا�س �صغرية
حول حافة املبي�ضني ،وكل الن�ساء يفرزن بع�ض
هورمونات الذك����ورة لكن مبع����دالت �أعلى عند
البع�ض ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة �شعر الوجه واجل�سم،
وظهور حب ال�شباب.
وتكيّ�س املبي�ض مر�ض �شائع ي�صيب حوايل
 ٪6-3م����ن الن�ساء ال�شابات ،وي�����ؤدي �إىل زيادة
مفرط����ة يف الوزن لدى نح����و � 35إىل  ٪60منهن،
وميك����ن ت�شخي�ص عدم انتظ����ام الدورة ال�شهرية
واختالله����ا عن طري����ق فح�ص ال����دم ،والفح�ص
باملوجات فوق ال�صوتي����ة ،ويتوقف العالج يف
كثري من احلاالت على طبيعة الأعرا�ض اخلا�صة
بكل حالة عل����ى حدة ،لكن التح ّك����م يف الوزن
مهم جداً ،لأنه ميك����ن �أن يحل جميع امل�شكالت
املتعلقة باحلي�ض والإخ�صاب وكرثة ال�شعر.
مر�ضى كو�شنج :هو مر�ض معروف تظهر �أهم
عالماته يف زيادة ا�ستدارة الوجه ،وت�سبب هذه
احلال����ة زيادة تركّز الدهون يف كتلة اجل�سم ،مع
نحاف����ة الذراعني وال�ساقني ،وق����د حتدث بع�ض
التغ��ي�رات ،مثل الزيادة املفرطة يف �شعر اجل�سم
و�صعوبة النوم ،وال�شع����ور بالأرق ،ويحدث هذا
نتيجة الإف����راط يف �إفراز مركبات ال�ستريويد يف
اجل�سم ،ويحدث يف بع�ض الأحيان نتيجة حلدوث
�أورام� ،أو التهاب����ات للغدة فوق الكلية� ،أو الغدة
النخامي����ة ،ويتم التعرف �إليه����ا بتحليل البول
والدم وقيا�س ن�سبة وكمي����ة مركبات ال�سرتويد
يف الدم الت����ي ت�سبب ارتفاع �ضغ����ط الدم ،وقد
ت�ؤدي للإ�صابة بال�سكري �أي�ضاً ،وميكن التخل�ص
من هذا الورم عن طريق عملية جراحية لإزالته،
وحل�سن احل����ظ فهذه احلالة ن����ادرة وال ت�صيب

ِ
أنـت

اإلتيكيت

• �أهم القواعد والأ�صول التي تعلّمتها
من والدتك

االنحراف ..أسباب ونتائج
كثرية هي العوامل والأ�سباب
التي ت����ؤدي �إىل انحراف الأوالد
وف�ساد �أخالقهم ،ومنها:
الفقر الذي يخيّم على بع�ض
البيوت ،مما يجعل الولد يلج�أ
�إىل مغادرة البي���ت �سعي ًا وراء
ال���رزق ،فتتلقفه �أي���دي ال�سوء
واجلرمية.
الن���زاع وال�شقاق بني الآباء
والأمهات ،فالول���د حني يفتح
يف البيت عيني���ه ويرى ظاهر
اخل�صوم���ة� ،سي�ت�رك حتم ًا جو
البيت القامت ويهرب ليفت�ش عن
رفاق يق�ضي معهم ج ّل وقته.
الفراغ الذي يتحكّم بالأطفال
واملراهقني :من املعلوم �أن الولد
من���ذو ن�ش�أته مول���ع باللعب،
ف�إنه مل يي�سرَّ لهم �أماكن اللعب
واللهو الربيء و�أماكن التدريب
والتعليم ،ف�إنه���م �سيختلطون

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

غالب��� ًا بقرناء �س���وء ،ما ي�ؤدي
حتم ًا �إىل انحرافهم.
اخللط���اء الفا�سدين ورفاق
ال�س���وء :ال�سيم���ا �أن كان الولد
بلي���د الذكاء �ضعي���ف العقيدة
متمت���ع الأخ�ل�اق ،ف�رسع���ان
ما يت�أث���ر مب�صاحب���ة الأ�رشار
ويكت�سب منه���م �أحط العادات
والأخالق.
�سوء معامل���ة الأبوين :من
الأم���ور التي يكاد يجمع علماء
الرتبي���ة عليه���ا� ،أن الول���د �إذا
عومل من قب���ل �أبويه املعاملة
القا�سي���ة و�أُدِّب م���ن قبله���م
بال��ض�رب ال�شدي���د والتوبيخ
القارع ،ف�إن ردود الفعل �ستظهر
يف �سلوكه وخلقة ،ما قد ي�ؤول
ب���ه الأمر �إىل ترك البيت نهائي ًا
للتخل����ص مم���ا يعاني���ه من
الق�سوة واملعاملة الأليمة.

�سوى �شخ�ص واحد يف كل � 100ألف �شخ�ص.
�ضعف الثق����ة بالنف�س :يرى علماء النف�س �أن
بع�ض الذين يعانون م����ن نق�ص الثقة ب�أنف�سهم
رمب����ا يُفرطون يف الأكل عقاب ًا لأنف�سهم ،والواحد
من ه�ؤالء حاملا تواجهه �أية م�شكلة ،يلقي باللوم
على نف�سه فوراً ،ويعند �إىل االنغما�س يف الأكل،
وهذا قد يريحه م�ؤقتاً ،لك����ن ال�شعور بالذنب ال
يلبث �أن يعاوده مرة �أخرى ،وعندما تبد أ� عالمات
البدانة بالظهور عليه ،يزداد �إح�سا�سه بالإحباط
والف�شل ،وهكذا يعي�ش يف دوامة االكتئاب.
الن�صيحة الت����ي تقدَّم له�����ؤالء هي� :رضورة
ال�شع����ور بالثقة بالنف�����س ،وتقدير الذات ،وكلما
واج����ه الإن�سان �إغراء الإف����راط يف الأكل ينبغي
علي����ه �أن يح����ول اهتمامه �إىل �ش����يء �آخر ،غري
الطع����ام ،كارتباطاته االجتماعي����ة مثالً ،ويُرغم
نف�سه على ممار�سة بع�ض الريا�ضة ،حتى لو كان
�آخر ما يرغب يف عمل����ه ،ويجب �أي�ض ًا االعرتاف
للنف�����س بالف�ضل يف كل املنج����زات ،والنظر �إىل
الأمور بطريقة �إيجابية بد ًال من النظرة ال�سلبية
التي تفقد ثقته بنف�سه.
عام����ل املظهر :العديد من الرجال والن�ساء ال
ي�شعرون ب�شكل �أج�سامهم ،واملر�أة من هذا القبيل
ال تطي����ق النظ����ر �إىل ج�سمها يف امل����ر�آة ،لأنها
دائما جتد عيب���� ًا يف مظهرها ،وتعتقد با�ستمرار
ب�����أن جزءاً من ج�سمها يحتاج �إىل تغيري ،ويقول
االخت�صا�صيون �إن ه�����ؤالء مييلون �إىل املبالغة
يف كل �ش����يء ،مب����ا يف ذل����ك تن����اول الطعام،
وحتى الريا�ضة� ،إال �أنه����م ميار�سونها ب�إ�رساف،
وعليهم االعت����دال ،و�أن يتذكروا �أن ال �أحد يعتقد
ب�أن ج�سمه مث����ايل ،ومع ذلك ف�إن معظم النا�س
ير�ضون مبظهره����م ،رغم ما فيه من عيوب ،ومن
الف�ضل تركيز االهتمام على املزايا الداخلية بد ًال
من املظهر اخلارجي وحده.

م�شاه���دة �أفالم اجلرمية يف
بع�ض القن���وات الف�ضائية التي
تبثّ ال�سم الزعاف ،ومن املعلوم
بداه���ة �أن الولد رغ���م اكتمال
عقل���ة مات���زال ه���ذه ال�صورة
تنطبع يف ذهن���ه وتت�أ�صل يف
خميلته ه���ذه امل�شاهد ،فيعمد
حتم��� ًا �إىل حماكاتها وتقليدها
بحيث ال ينفع معه ن�صح الآباء
�أو توجيه املربني واملعلمني.
انت�شار البطالة يف املجتمع:
م���ن العوام���ل الأ�سا�سية التي
ت�ؤدي �إىل انحراف الولد ،انت�شار
البطالة بني �أفراد الأمة ،فالأب
الذي مل تتي�رس له �سبل العمل،
ومل يجد م���ن املال ما ي�سد به
جوع �أهله و�أوالده ،ف�إن الأ�رسة
ب�أفراده���ا �ستتعر����ض للت�رشد
وال�ضياع ،والأوالد �سيتدرجون
نحو االنحراف والإجرام.

�سنوات كثرية م����رّت ووالدتك ت����زوّدك ب�أهم
قواع����د اللباق����ة وح�سن الت�رصّف؛ م����رّة باحليَل
وت����ارة بق�سوة ،ومرّات بالن�ص����ح والإر�شاد ..لك ّن
النتيجة واح����دة ،وهي االرتباط الوثيق بني �أه ّم
ما ربّتك عليه والدتك ،وقواعد الإتيكيت الذهبية،
ومنها:
اتيكي����ت الطعام :منذ نعوم����ة �أظافرك ،و أ�مّك
ترافقك على مائ����دة الطعام من ناحية ا�ستخدام
ال�شوكة باليم��ي�ن وال�سكني بال�شم����ال ،و�إغالق
فم����ك خالل امل�ضغ� ،إ�ضاف����ة �إىل �رضورة تنظيف
يديك كلّم����ا ات�سختا ،وكم من مرّة طلبت منك �أال
تتحدّثي على مائ����دة الأكل ،وعدم التذمّر من �أي
وجب����ة مو�ضوعة �أمامك ،وه����ذه كلّها يف الواقع
قواعد ي�شدد عليها الإتيكيت ويعتربها من �صلب
اللباق����ة االجتماعية التي حتدد �ص����ورة املر�أة
الأنيقة وتبلورها.
التعامل م����ع الأكرب �سناً� :أتذكّر جيّداً حمطات
�أ�سا�سية يف حياتي يف فرتة طفولتي ،حني كانت
�أمّي ت���ص�رّ ب�شكل الفت عل����ى �أن �أعطي مقعدي
ملن يك��ب�رين �سناً ،خ�صو�ص ًا للحوامل وامل�سنّات،
و�أال �أحت����دّث معهم كما �أحتدّث م����ع �أترابي ،و�أال

�أ�ست�سه����ل مناداتهم ب�أ�سمائه����م من دون الألقاب
االجتماعية ،ويوم ك��ب�رت و�أ�صبحت �أكرث اطالع ًا
على قواعد الإتيكي����ت وتعاليمه اكت�شفت الرابط
الوثيق و�شعرت باالرتياح ،ك����ون هذه التعاليم
�أ�صبحت جزءاً من روتني حياتي ،لأنني اعتدتها
منذ �س ّن مبكرة ..ال �ش ّك �أنّكِ �سيدتي عاي�شتِ هذه
احلاالت نف�سها.
النظاف����ة ال�شخ�صية :له����ذا املو�ضوع بالذات
حيّز كبري يف كتب الإتيكيت ،ال بل بنيت �أطروحات
حول النظافة ال�شخ�صي����ة واللباقة االجتماعية،
وت�أثريهم����ا عل����ى �صورة الفرد ب��ي�ن املحيطني
به .من جهة اخرى ،ال �ش���� ّك �أنك تتذكرين تدقيق
والدتك حول ه����ذا املو�ض����وع ،خ�صو�ص ًا لكونك
فت����اة ،وهنا ن�ش ّد على يد تعاليم والدتك ،ويهمّنا
�أن نلف����ت نظرك �إىل وقع الرتتيب ال�شخ�صي على
تعامل الآخرين معك وحكمهم عليك ،أل ّن التعامل
مع ال�شكل يك�شف الكثري عن ال�شخ�صية.
الت�رصف����ات الرجالية :كم من م����رّة انتف�ضت
والدت����ك حني رفعت �صوتك �أو نبثتِ بكلمات غري
الئقة� ،أو جل�ست برجلني مفتوحتني ،م�شددة عليك
�أ ّن الفتاة يجب �أال تقوم بهذه الت�رصّفات؟! افرحي
لتعاليم والدتك هذه عزيزتي ،لأ ّن الإتيكيت ي�شدد
عل����ى �أن تبتعدي عن ك ّل الت�رصف����ات الرجالية
التي قد ت�سيء �إىل لباقتك كامر�أة.

منوعات

www.athabat.net
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التوحد ..تشخيصه وعالجه ()3/1
التوحُّ د هو ا�ضطراب يالحَ ظ على
الطفل عادة من����ذ الطفولة الباكرة.
�أم����ا �أعرا�ض����ه وعالمات����ه الرئي�سة
فهي� :ضع����ف التوا�ص����ل والتفاعل
االجتماعيَني ،والت�رصفات املكرّرة.
يع����اين الأطف����ال امل�صاب����ون
بالتوح����د من م�ش����اكل يف احلديث
مع الآخرين� ،أو يتجنبون النظر يف
�أعينه����م عند التحدث معهم ،وميكن
�أن يخطّوا ب�أقالمهم قبل �أن يتمكنوا
من االنتباه �إىل ما يكتبون� ،أو ميكن
�أن ي����رددوا اجلمل����ة نف�سه����ا مرات
ومرات لتهدئة �أنف�سهم ،وقد يلوّحون
ب�أيديهم لإظهار �سعادتهم ،كما ميكن
�أن يلحق����وا الأذى ب�أنف�سه����م حتى
يوح����وا للآخرين ب�أنهم غري �سعداء،
وهناك من الأطفال املتوحدين من ال
ي�ستطيعون تعلم الكالم �أبداً.
ومبا �أن �أعرا�ض التوحُّ د وعالماته
ميكن �أن تكون �شديدة االختالف ،ف�إن
املعاجلني يرون �أن التوحد ا�ضطراب
«طيفي» ،وتعترب متالزمة �أ�سربجر
ن�سخة خمففة من هذا اال�ضطراب.
�أ�سب����اب الإ�صاب����ة بالتوحد غري
معروف����ة ،وال ميكن ال�شفاء من هذه
احلالة ،بل ت�ستمر هذه احلالة طيلة
احلي����اة ،لك����ن املعاجل����ة ميكن �أن
تفيد املري�ض ،ومن �أنواع املعاجلة:
املعاجل����ة ال�سلوكي����ة ،واملعاجلة
التوا�صلي����ة ،والأدوية التي تفيد يف
ال�سيطرة على الأعرا�ض.
يت����درج التوح����د �أو الذاتوية من
اال�ضط����راب الب�سيط يف التوا�صل �أو
يف ال�سلوك �إىل ح����االت التوحد �أو
الذاتوية ال�شديدة ،ويف هذه احلاالت
ال�شدي����دة ميك����ن �أن يعج����ز الطفل
متام ًا ع����ن التوا�صل �أو التفاعل مع
الآخرين.
ال يوج����د �شفاء م����ن التوحد �أو

نوعي���ة احلياة التي يعي�شها الطفل
امل�صاب بالتوحّ د يف مراهقته وبلوغه
تتوقف على:
 الت�شخي����ص املبكّ���ر للتوحّ د �أوالذاتوية.
 �شدة التوحد �أو الذاتوية. كثافة املعاجلة ال�شخ�صية التييتلقاها الطفل.
م���ن خ�ل�ال الت�شخي����ص املبك���ر
واملعاجلة املركزة ،تتح�سن قدرة معظم
�أطفال التوح���د �أو الذاتوية على �إقامة
العالقات مع الآخرين ،وعلى التوا�صل
وخدم���ة �أنف�سه���م عندم���ا يك�ب�رون،
ويقدّم ه���ذا الربنامج املعلومات حول
العالمات الباكرة للتوحد �أو الذاتوية،
ومت���ى ينبغي طل���ب امل�ساع���دة من
االخت�صا�صيني ال�صحيني.

�أ�سباب التوحد

الذاتوي����ة ،لكن املعاجل����ة الباكرة
ميك����ن �أن ت�ساعد الكثري من الأطفال
على حت�سني حياتهم ،فهو ي�ؤثر على
ن�ش�أة الطفل وتط����وره بثالث طرق:
اللغة �أو كيفي����ة التكلم ،واملهارات
االجتماعي����ة �أو كيفي����ة اال�ستجابة
للآخري����ن والتوا�صل معه ،وال�سلوك
�أو كيفية الت�رصف يف مواقف معينة.
ثمة �أنواع خمتلفة م���ن التوحّ د �أو

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

الذاتوية ،وتختل���ف �أعرا�ض التوحد �أو
الذاتوية من طفل �إىل �آخر ،ولهذا ال�سبب
يقال بوجود ا�ضطرابات طيف التوحد.
ال يوج���د حالي ًا ع�ل�اج ي�شفي من
التوحد �أو الذاتوي���ة ،فالطفل املري�ض
يعي����ش بقي���ة حياته م���ع التوحد �أو
الذاتوي���ة ،لك���ن التحري ع���ن التوحد
�أو الذاتوي���ة يف وق���ت مبك���ر ي�سمح
باال�ستف���ادة م���ن كثري م���ن اخليارات

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

�أ�سب���اب التوحّ ���د �أو الذاتوي���ة غري
مفهوم���ة متام���اً ،ث���م �إن التوح���د �أو
الذاتوي���ة لي�س مر�ض ًا واحداً ،فهو طيف
من �أمرا�ض كثرية ،ولهذا ال�سبب يعتقد
العلماء �أن �أ�سباب ًا كثرية ميكن �أن تكون
كامنة خلف ا�ضطرابات طيف التوحد.
يدر����س العلماء نظريات عديدة عن
الأ�سب���اب الوراثي���ة والبيئية للتوحد،
بحيث يتمكن���ون من معاجلته ب�صورة
�أف�ض���ل ،وتو�ضح البح���وث الإح�صائية
�أن احتمال �إ�صاب���ة الطفل بالتوحد �أو
الذاتوية يكون �أعلى:
 �إذا كان يف عائلته �إ�صابات �أخرىللتوحد �أو الذاتوية.
 �إذا كان جن�س الطفل ذكراً. �إذا كان عمر الأب �أكرث من �أربعنيعاماً.
 �إذا كان يف العائل���ة �سواب���قا�ضطرابات وراثية وع�صبية.

العالجي���ة الت���ي ميك���ن �أن ت�ساع���د
ال�شخ�ص على التعاي�ش مع التوحد.
بع�ض م�صابني بالتوحد �أو الذاتوية
البالغ�ي�ن ي�ستطيعون العم���ل و�إعالة
�أنف�سهم ،لك���ن البع�ض الآخر يكون يف
حاجة �إىل الكثري من امل�ساعدة ،ال�سيما
�أولئك الذي���ن ت�رضرت لديهم العمليات
الذهنية �أو الذكاء �أو الذين ال قدرة لهم
على الكالم �أو التوا�صل.
 - 5والية يابانية جنوبية فيها ولد
فن الكاراتي
 - 6ن�صف ت���واق  /ير�سل من ينوب
عنه
 - 7العب كرة قدم الأكرث �شعبية يف
الوطن العربي
 - 8دار � /إذا تعدى اثنني �شاع
 - 9دواء �ش���اف �ضد ال�سم �أو املر�ض
 /غجري
 - 10مو�سيق���ى امريكي���ة افريقية /
قرو�ض م�ستحقة
عــمـــودي
 - 1ن�ص���ف يحط���م  4 /مت�شابهة /
قوام
 - 2يف ال�سل���م املو�سيقي  /ف�صيلة
من النباتات ت�ضم الفول (معكو�سة).
 - 3اال�س���م الأول للمغني اال�سباين
ايغلي�سيا�س  /كثري
 - 4مذكرات يومية  /ن�صف راهب
 - 5حار����س مرم���ى فري���ق الن�س
الفرن�سي � /أجرة موظف
 - 6وكالة ف�ضاء امريكية

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 7ثروة � /آخر اال�سبوع (باالجنليزية)
 - 8موق���ع املرجان الطبيع���ي يف البحر /
�صوت الأمل العميق  /نعم (بالفرن�سية)
 - 9تعدي�ل�ات طفيف���ة على عم���ل فني – /
�أ�شج���ار رفيعة وعالية حلماي���ة املزارع من
الريح
 - 10من حاالت البحر  /الدولة العربية التي
اخرجت ال�سعودية من ك�أ�س العامل 2010
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كاريكاتير

بعد  90سنة من إعدامهما ..براءة ريا وسكينة
ك�ش��ف ال�سيناري�س��ت �أحم��د
عا�ش��ور� ،أن��ه ح�ص��ل عل��ى موافق��ة
الرقاب��ة امل�رصي��ة ب�إج��ازة ق�صت��ه
اجلديدة «ب��راءة ري��ا و�سكينة» ،بعد
�أن رف�ضته��ا قب�ل ًا �أك�ثر م��ن م��رة،
تغي موق��ف الرقابة ،بعد
وذل��ك �إثر رّ
�أن ا�ستط��اع تقدمي �أدل��ة وم�ستندات
عن وج��ود اختالفات قوية يف ورق
الق�ضية.
و�أ�ض��اف عا�شور �أنه جمع الكثري
من املعلوم��ات ،وقام ببحث ميداين
ا�ستم��ر � 10سن��وات ،تو�صّ ��ل خاللها
�إىل �أن ري��ا و�سكينة بطلتان نا�ضلتا
�ضد االحتالل الربيط��اين الذي كان

يحكم م�رص خالل فرتة الع�رشينيات
والثالثيني��ات م��ن الق��رن املا�ضي،
و ّ
مت اتهامهم��ا بقت��ل الن�س��اء ظلماً،
و�أن الق�ضي��ة لو متّ��ت �إعادتها �سيت ّم
اتخ��اذ حك��م بال�براءة ،ب�سبب كمية
التناق�ضات املكتوبة يف الورق.
و�أو�ض��ح عا�ش��ور �أنه ق��رّر تقدمي
ق�صت��ه بع��د �إجازته��ا يف فيل��م
�سينمائ��ي ،و�ستق��وم الفنان��ة رانيا
يو�سف بدور �سكين��ة ،وبو�سي �سمري
بدور ريا ،كما مت االتفاق مع كل من
منة ف�ضايل و�أحم��د ال�سعدين و�أحمد
فهمي على القيام ب�أدوار خا�صة فى
العمل.

الهواتف المحمولة ستصبح ّ
خفية
تدخل الهواتف املحمولة ع�رص ما يُعرف بالتكنولوجيا اخلفية ،بعدما ظهرت
بالفعل ال�ساع��ات وال�سماعات الذكية .ورغم ا�ستحواذ �ساعة «�آبّل» اجلديدة على
اهتم��ام امل�ستهلكني بال�ساعات الذكية التي تقوم بدور الهواتف املحمولة ،ف�إن
وت�يرة التطوير وتراجع التكلفة و�صغر حجم املكوّنات� ،ستجعل الهواتف �أ�صغر،
لدرجة دفعت بع�ض العاملني يف ال�صناعة للقول �إنها لن تُرى� ،أي «خفية».
فف��ي غ�ض��ون خم�س �سن��وات� ،ستطغ��ى الهوات��ف  -التي تتكّون م��ن رقائق
وجم�سّ ��ات دقيقة احلج��م ،وميكن �أن تدخ��ل يف الأذن  -عل��ى ال�ساعات الذكية،
لك��ن ه��ذه الهواتف قد ترتاجع لتتف��وّق عليها تكنولوجيا تُد���سّ يف املالب�س� ،أو
حتى داخل اجل�سم.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

عثر على ساقه
في القمامة..
فقاضى المستشفى
�أق��ام رجل من جن��وب فلوريدا
يف الوالي��ات املتح��دة دعوى �ضد
م�ست�شفى ،ب�سبب الأ�رضار النف�سية
الت��ي حلقت ب��ه ،قائ ًال �إن��ه بعد �أن
ب�تر امل�ست�شف��ى �ساق��ه� ،ألق��ى بها
يف القمامة ،وه��ي ما زالت حتمل
بطاقة عليها ا�سمه.
وكانت �ساق جون تيمرييا�سيف
( 56عاماً) اليمنى ،بُرتت من �أ�سفل
الركب��ة يف �آب املا�ضي مب�ست�شفى
«دوكرتز» يف كورال غيبلز.
وتق��ول عري�ضة الدع��وى التي
�أقيم��ت �أمام حمكم��ة يف مقاطعة
ميام��ي دي��د :ب��د ًال م��ن التخلّ�ص
ب�شكل منا�سب من �أطراف املدعي،
كم��ا ه��و متوقّ��ع ،وكم��ا يق�ض��ي
قان��ون فلوري��دا� ،ألق��ى م�ست�شف��ى
«دوك�ترز» ب�أح��د �أط��راف املدعي
بع��د ب�تره يف القمام��ة ،وعندم��ا
ع��ادت عائل��ة تيمرييا�سي��ف �إىل
امل�ست�شف��ى ملعرفة م��ا حدث ،قال
له��م امل�ست�شفى �إنه «ل��ن يقدّم �أي
تف�سري للواقعة».
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:

