هل يلبي الدعوة؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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مرجع لبناين بارز تلقّى دعوة من دولة عربية فاعلة ،كلمتها ال
تٌرد عند تيار �سيا�سي لبناين بارز ،لزيارتها خالل �شهر �أيلول ،فوعد
بتلبيتها ،لأن موا�ضيع البحث مع كبار م�س�ؤويل هذه الدولة قد حت�سم
الكثري من امللفات التي ال ي�ستطيع «تيارها» يف لبنان �أن يبت بها.
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أحــداث

االفتتاحية

قانون االنتخاب مدخل لإلصالح
السياسي واإلنمائي
مير الواقع ال�سيا�س���ي اللبناين بلحظات حرجة ،فامللفات معقّدة
ومعلَّقة ،والق�ض���ايا م�ستع�صية ،ولكي تت�ض���ح معامل اخلروج من
الأزمات الداخلية ،ومن بينه���ا انتخاب رئي�س للجمهورية ،وتفعيل
دور امل�ؤ�س�س���ات الت�رشيعي���ة والتنفيذية ،البد من �ص���حوة وطنية
تقدم امل�صلحة الوطنية العامة على امل�صالح ال�شخ�صية ،واخلروج
من الدائرة التي و�ض���عنا بها امل�س���تعمر الفرن�سي منذ ع�رشينيات
القرن املا�ض���ي؛ ببناء نظام �سيا�سي هزيل ال جاذبية يف مكويناته
ال�سيا�س���ية ،فابتداع �صيغ العي�ش امل�ش�ت�رك يف ظل نظام �سيا�سي
هرم ال ي�ستجمع مقومات التما�س���ك الوطني� ،س ُيبقي لبنان عر�ضة
لال�ش���تباك ال�سيا�س���ي والأمني انطالق ًا من �صغرى امل�شكالت حتى
�أكربها ،ك�أزمة الكهرباء ،واملياه ،والتل ّوث ،والبطالة ،و�أحزمة الفقر،
وحتى �أزم���ة النفايات ،وملف الع�س���كريني اللبنانيني املختطَ فني،
وع���دم احرتام حاجات املواطن اللبناين ،وهي �أمور ال تنعك�س على
�ص���ورة لبنان وح�س���ب� ،إمنا ت�ؤ ّثر على �صحة املواطن وقدرته على
الإنتاج والعي�ش يف هذه الظروف ال�صعبة الناجتة عن �أزمة �سيا�سية
ال يجد امل�س�ؤول �إال املواطن لتحميله م�س�ؤولية كل تلك الأزمات.
فال�ش���لل الذي يرتك اليوم �آثاراً �س���لبية على الأو�ض���اع العامة
يف البالد ،ي�صيب كافة ال�س���لطات يف لبنان ،مرتافق ًا مع حالة من
االحتقان بدت معاملها وا�ض���حة يف م�ؤ�س�س���ات الدولة ،الأمر الذي
ُينذر بعواقب على كل امل�س���تويات ،تدفع بالبالد نحو انزالق خطري
يف متاهات االنق�سام على ح�ساب الوطن واملواطن ،و�صحته و�أمنه
وم�ستقبله.
ما يعي�شه لبنان اليوم ما هو اال نتاج �أزمة نظام �سيا�سي ،ولي�س
نتاج نزاع بني فرقاء �سيا�سيني ،ف�أ�صبحنا بحاجة �إىل حوار وطني
جامع ي�ش���ارك فيه اجلمي���ع ،ويغ ِّلب امل�ص���لحة الوطنية على كل
م�صلحة ،لأن لبنان بحاجة �إىل جميع �أبنائه لينه�ض من جديد.
وللخروج من الأزمات املتالحقة امل�س���تمرة ،والتي تتواىل �أزمة
وراء �أخ���رى ،علين���ا بداي���ة �أن نلتقط املدخل احلقيقي للإ�ص�ل�اح
ال�سيا�س���ي يف لبنان ،والذي يتمثل ب�إ�صالح النظام االنتخابي ،وهو
القانون الذي يعطي قاعدة لإ�صالح �شامل ونهو�ض وطني يحكم كل
م�سارات العمل الوطني ،لأن اختيار املمثلني احلقيقيني لل�شعب هو
البداية الأوىل لإ�صالح �سيا�سي �شامل ،فال�سلطة الت�رشيعية املوجلة
ب�أم���ر الت�رشي���ع ورقابة ال�س���لطة التنفيذية هي املعنية ب�ض���بط
م�س���ارات امل�ؤ�س�سات الأخرى ،لأن ال�ش���عب هو م�صدر كل ال�سلطات
ورقيبها ،ف�إذا كان اختيار املمثلني غري �ص���حيح ،ف�إن الف�ساد و�سوء
الإدارة �سيجدان متك�أً يف تغييب الإرادة ال�شعبية عن كل حما�سبة �أو
تق�صري ،وهذا يتطلب اعتماد قانون انتخابي وطني يجعل من لبنان
دائرة انتخابية واحدة على قاعدة الن�س���بية ،ليكون التناف�س بني
اللبنانيني على الربامج الوطنية ولي�س على امل�صالح واالعتبارات
ال�شخ�ص���ية املغلفة ب�ألوان طائفي���ة ومذهبية ،ومن ثم العمل على
�إ�ص�ل�اح الإدارات املعنية بامللفات املعي�شية واحلياتية للمواطن،
والعمل على حماربة الف�ساد ،وحما�سبة املف�سدين.
فم���ن يقف بوجه �إقرار قانون انتخاب���ي ع�رصي وحديث ،هو من
يغطّي الف�ساد واملف�سدين ،ويجعل من لبنان مزرعة تزيد من ثرائه،
على ح�ساب الوطن وق�ضايانا امل�صريية.

املحامي �أحمد املرعي
نائب رئي�س حزب االحتاد
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
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يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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امل�شكلة تتعدى �أحمد الأ�سري ..رغم �أهمية اعتقاله كمطلوب رقم واحد

لع���ل �أبرز م�ؤ��ش�ر يف حماول���ة �أحمد
الأ�سري الهروب عرب مطار بريوت بوثيقة �سفر
فل�س���طينية مزوّرة ،انتفاء �إمكانية انتقاله
�إىل �س���ورية ،نتيجة الطوق املُحكَم لأجهزة
الدولة واملقاومة ،ورمبا برز مَ ن ُيعيرّ الأ�سري
بحماقة املجاذفة باملغ���ادرة ،لكن الداخل
اللبناين مل يعُ د الأر�ض احلا�ض���نة له ،حتى
م���ن حا�ض���نيه ال�س���ابقني ،لأن دوره كان
حمدداً على مثلث ع�ب�را ،ملقارعة املقاومة
و�إحداث الفتنة عل���ى بوابة اجلنوب ،وبعد
«�س���قوط» عربا انتفت احلاجة �إليه ،ال بل
بات عبئ��� ًا وغدا وجوده ل���زوم ما ال يلزم،
�سيما �أنه اعرتف �أن التمويل اخلليجي توقّف
عنه ،رمبا بتوقُّف بع�ض احلاملني مبواجهة
املقاومة عرب �أ�س�ي�ر حدوده �أن يبقى �أ�س�ي�ر
عربا.
كان م���ن م�ص���لحة �أجه���زة ر�س���مية
ور�سميني ،وتنظيمات �سيا�سية و�سيا�سيني،
�أن يفلت الأ�سري ويغادر لبنان ويختفي ،لأن
ما �أدىل به حتى الآن ،م�ضاف ًا �إىل املعلومات
املتوافرة لدى الق�ض���اء الع�س���كري� ،ش���كّل
ف�ضيحة للقوى الإقليمية املتورطة بالتمويل
الإرهاب���ي ،والتحري�ض عل���ى املقاومة من
جهة ،و�إحداث فتن���ة مذهبية لبنانية على
يد �أجهزة وعمالء لبنانيني من جهة �أخرى،
ول���وال قدرة حزب اهلل على �ض���بط جماهري
املقاوم���ة ومنا�رصيها من كاف���ة الأطياف
اللبنانية ،ولوال حكمة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل
يف تلقّي الإ�س���اءات مبزيد م���ن العزم على
اخلطاب الوطني اجلامع ،لوقعت الواقعة.
ال نعن���ي هن���ا �أن ح���زب اهلل وقيادة
املقاومة ارت�ض���يا النوم على ال�ضيم عندما
تالق���ت رياح التكفري القادم���ة من طرابل�س
مع العوا�ص���ف الت���ي �أثارها الأ�س�ي�ر ،لكن
«الدور التوع���وي» املتقَن الذي مار�س���ته
املقاومة وخلفها ال�شارع اللبناين ،هو الذي
ق�ض���ى على ظاهرة الأ�سري قبل �إ�سقاطه يف
ع�ب�را ،ب�أخذ العبرَ م���ن الفلتان الذي اكتوى
اللبنانيون بناره �س���ابقاً� ،سيما �أن �ضحايا
�إجرام الأ�س�ي�ر كانوا فلذات من �أبناء اجلي�ش
اللبناين.
و�إذا كان الأ�س�ي�ر يحمل الرقم � 77ضمن
الإرهابي�ي�ن الذي���ن اعتقلهم الأم���ن العام

اللبناين خالل �س���نتني ،ف�إن املو�ض���وع ال
يُخت�رص  -مع الأ�سف  -باجلهاز الذي �ألقى
القب�ض على الأ�سري ،رغم �أهمية الإجناز ،بل
عل���ى �أجهزة �أظهرت ت�أيي���داً فاتراً ،و�أجهزة
ودوائر و�شخ�ص���يات �سيا�س���ية يب���دو �أنها
متورط���ة يف «احلالة الأ�س�ي�رية» �أكرث من
الأ�سري نف�س���ه ،وال ن�س���تبق �أي حتقيق وال
نعتمد على ت�رسيبات ،لأن كل ما ح�صل يف
طرابل�س وعربا وعر�س���ال بات معروف ًا لدى
ال�شعب اللبناين ،وحماة الإرهاب واملمولون
باتوا �أ�شهر من نار على عَ لَم.

التحقيقات األولية تُ ظهر
أن شخصيات سياسية
لبنانية متورّ طة في «الحالة
األسيرية» أكثر من األسير
نفسه

التهبت و�س���ائل الإعالم ومعها مواقع
التوا�ص���ل االجتماع���ي بني م�ؤي���د ومبارك
العتق���ال الأ�س�ي�ر ،ومطال���ب ب�إعدامه يف
�س���احة عربا؛ انتقام ًا ل�شهداء اجلي�ش ،وبني
ت�رصيحات املت�رضرين م���ن اعتقاله ،كونه
حالة «�سُ ���نية» واجبة الوجود يف مواجهة
«الهيمنة ال�شيعية» ،وذهبت «هيئة العلماء
امل�س���لمني» �إىل درج���ة التحذي���ر بوجوب
معاملته كـ«رجل دي���ن» ،لكنها �أغفلت �أن
دار الفتوى ب�ش���خ�ص املفتي ال�سابق ال�شيخ
حممد ر�ش���يد قباين نفت �صفة «امل�شيخة»
عنه ،واعتربت م�س���جد بالل بن رباح جمرد
م�صلّى ،ولي�س م�سجداً تابع ًا لدار الفتوى.
امل�ش���كلة تتع���دى �أحمد الأ�س�ي�ر ،رغم
�أهمي���ة اعتقال���ه كمطلوب رق���م واحد ،لأن

الغريب هي تلك الفورة املذهبية التي ت�أتي
كردة فع���ل كلما اعتقلت الأجه���زة الأمنية
�شخ�ص ًا حم�سوباً ،ولو زوراً ،على �أهل ال�سُّ نة،
فتتداعى �شخ�ص���يات دينية و�سيا�س���ية �إىل
الدفاع عنه �سلفاً ،وتدعو علن ًا �إىل حتركات
�شعبية م�س���تنكرة ،وت�ؤلب خطباء امل�ساجد
�ضد �إجراءات الدولة ،لكن �أن ت�صل الأمور �إىل
اجتماع �رشاذم م���ن «داع�ش» و«الن�رصة»
بزوجة �أحمد الأ�سري يف منزل «�أبو طاقية»
بعر�س���ال ،فذلك يعن���ي �أن الأم���ور بلغت
حد املجاه���رة بتحدي الدولة ،خ�صو�ص��� ًا
�أن ه���ذه اجلماعات مل تغفر لل���واء عبا�س
�إبراهيم دوره الوطني الكبري ،ال�س���يما خالل
ال�سنتني املا�ضيتني ،لذلك �آن الأوان لبع�ض
الأجهزة الثانوية �أن تخرج من حتت �أجنحة
الأ�ش���خا�ص ،و�أن تن�ضوي حتت لواء الدولة،
كي ال ت�ش���تعل حرب الأجهزة عرب الكيديات
والكيديات امل�ضادة.
احلقيقة التي يجب �أن يدركها البع�ض،
ويف طليعتهم «تيار امل�س���تقبل»� ،أن لبنان
ال���ذي كان مر�آة للو�ض���ع العرب���ي ويت�أثر
ب�س���لبياته ،مل ي�س���تفد  -مع الأ�سف  -من
�إيجابيات���ه يوم���اً ،ولهذا ال�س���بب باتت له
حيثيته اخلا�ص���ة منذ التحري���ر يف العام
 ،2000ومهما حاول بع����ض العرب العمالء
«ربعنة» لبنان ف�إنهم فا�ش���لون ،والو�ضع
الإقليمي بعد االتفاق النووي الإيراين لي�س
كما قبله ،و�إذا كان البع�ض يت�ساءل عن مدى
انعكا����س هذا االتفاق على الداخل اللبناين،
فقد اخت�رصه وزير اخلارجية الإيراين حممد
جواد ظريف خالل زيارت���ه الأخرية للبنان
بقول���ه بح�ض���ور الرئي�س ب���ري�« :إيران ال
تتدخل بالو�ضع الداخلي اللبناين ،وبالن�سبة
النتخابات رئا�سة اجلمهورية ف�إننا نعترب �أن
ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل هو املرجع» ،واللبيب
عليه �أن يتلقف الإ�ش���ارة ،ومن لي�س لبيباً،
ف�إن �سيد املقاومة كان وا�ضح ًا يف �إطاللته
الكبرية من وادي احلجري ،و�أو�ضح �أن طريق
رئا�س���ة اجلمهورية والعمل احلكومي ميرّان
يف الرابية ،ومن ال يرغب بتلقي الإ�شارة وال
ب�سماع الكالم الوا�ضح فهذه م�شكلته..

�أمني �أبو را�شد

موضوع الغالف
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همسات

هل يحسم الميدان السوري معركة التقسيم؟
يوم ًا بعد �آخر يتجه امل�شهد ال�سوري �إىل
مزيد من التعقيد واملراوحة ،وعدم ا�ستعداد
�أي م���ن الأط���راف املتحارب���ة وداعميه���م
الدوليني للتخلي عن خططهم ال�س���ابقة� ،أو
تعديلها مل�صلحة ح ّل �سيا�سي بات يفر�ضه
�إدراك جميع الأطراف �أال ح ّل ع�سكري ًا للأزمة
يف �سورية.
ويف امل�ش���هد ال�س���وري ،ومبا�رشة بعد
�إجن���از االتفاق الن���ووي ،يق���وم الإيرانيون
بتقدمي مبادرة حلل الأزمة ال�سورية ،متّكلني
على قدرتهم على �إقناع احلكومة ال�س���ورية
بها ،وعلى كالم �إيجابي كان قد �ص���در عن
مو�س���كو ب�أن الأط���راف الإقليمية املعادية
للنظام قد تكون بوارد القبول بت�س���وية ما،
ت����ؤدي �إىل م�ش���اركة �أو�س���ع يف احلكم يف
�س���ورية ،مقابل بع�ض التن���ازالت من هنا
وهناك.
ويف حم�أة هذا التفا�ؤل الدبلوما�س���ي،
تعود الأمور �إىل نقطة ال�ص���فر ،فيخرج وزير
اخلارجية ال�س���عودي من لقائه مع الفروف
�أكرث �رصاح���ة يف رف�ض ال�س���عوديني بقاء
الأ�سد يف احلكم ،ثم تالي ًا ت�سقط الهدنة يف
الزبداين ،وتتعاىل الأ�صوات الغربية متهمة
النظام بقتل املدنيني يف دوما.
كل هذا الت أ�زّم يالقي ب�شكل �أكيد الإعالن
االمريك���ي عن خطة تق�س���يم املنطقة على
ل�س���ان رئي�س الأركان يف اجلي�ش الأمريكي؛
رميون���د �أوديرنو ،من �أن «تق�س���يم العراق
قد يك���ون احلل الوحيد» لإعادة الهدوء �إىل
العراق ،و�أن امل�صاحلة بني ال�سُّ نة وال�شيعة
تزداد �صعوبة يوم ًا بعد يوم» ،والتي ت�أتي
مكمّلة لت�رصيحات ال�سفري الأمريكي ال�سابق
يف دم�شق؛ روبرت فورد ،خالل حما�رضة له
يف منت�ص���ف �شهر متوز املا�ضي يف «مركز
درا�س���ات ال�رشق الأو�س���ط» ،والذي اعترب
فيها �أن التق�سيم يف �سورية «بات حت�صي ًال
حا�ص�ل�اً » ،و�أن عدة ت�صوّرات ب�ش�أن �سورية
«�ست�ض���ع وحدة البلد يف مه���ب الريح»،
متنبئ ًا بتق�س���يم �س���ورية �إىل دويالت �ست
بدون حدود ثابتة� ،أما العا�ص���مة دم�ش���ق
فو�ض���عها �س���يكون كو�ض���ع بريوت خالل

احل���رب الأهلي���ة اللبنانية وق���ت ذروتها،
بح�سب فورد.
وعلى اجلبهة املقابلة ،يبدو �أن الرو�س
والإيرانيني ق���د وعوا ب�ش���كل �أكيد �رضورة
اال�س���تمرار بتن�س���يق اجلهود �أكرث من قبل،
فقد يالقي م�رشوع التق�س���يم الأمريكي �آذان ًا
�ص���اغية ورغبة من العديد م���ن املكوّنات
الطائفية يف املنطقة ،التي ما انفكت �أبواق
الفتنة حترّ�ض���ها باعتبارها فئات مظلومة،
وقد يالقي جتاوب ًا من ال�سعودية  -بالرغم
من خطورته على ال�سعودية ووحدة �أرا�ضيها

السلوك الروسي يشي
باالستمرار بمعركة كسر
اإلرادات ..ولو غلّ فوه بعبارات
السعي للتواصل
مع «المعارضة» السورية

 التي تف�ضّ ل �أن حت�صل على موطئ قدم يفالعراق و�سورية بدل �أن تخ�رس نفوذها ب�شكل
كامل يف البلدين.
�أما الأت���راك ،فبالرغم من رغبة الرئي�س
الرتكي ب�ض��� ّم جزء من �س���ورية وال�سيطرة
عليه حتت م�سمى «املنطقة الآمنة»� ،إال �أن
التق�سيم كما هو مطروح من قبل الأمريكيني،
يعطي الأكراد ال�سوريني دويلة يف ال�شمال،
وال�ش���مال ال�رشقي من الأرا�ض���ي ال�سورية،
وهو �أمر م�س���تحيل �أن يقبل ب���ه �أي رئي�س
ترك���ي� ،س���واء كان �أردوغان �أو �س���واه ،ملا
له من ت�أثريات �س���لبية على الأمن القومي
الرتكي ككل.

خط���ورة هذا الط���رح الأمريك���ي على
املنطقة ككل ،حتّ���م رداً �إيراني ًا مبا�رشاً من
قبَل ال���ويل الفقي���ه ،الذي اعت�ب�ر �أن �إيران
ترف�ض رف�ض��� ًا مطلق ًا تق�سيم املنطقة ،و�أنها
�ست�سعى لإ�س���قاط هذا امل�رشوع ،كما �أعلن
ذلك �رصاحة الأمني العام حلزب اهلل ال�س���يد
ح�س���ن ن�رصاهلل يف خطابه الأخري مبنا�سبة
االنت�ص���ار على الع���دو «الإ�رسائيلي» يف
حرب متوز.
وبالرغ���م م���ن �أن الرو����س مل يعلنوا
موقف ًا وا�ض���ح ًا من التق�س���يم لغاية الآن،
لكن ال�س���لوك الرو�سي ي�ش���ي باال�ستعداد
لال�س���تمرار مبعرك���ة ك��س�ر الإرادات ،ولو
غلّفوها بعبارات التعاون يف جمل�س الأمن
وال�سعي للتوا�صل مع املعار�ضة ال�سورية،
وذلك من خالل �إعالن مو�س���كو عن ت�سليم
�س���ورية طائ���رات «مي���غ  »31املتطورة،
و�إع���ادة الت�أكي���د على عدم القب���ول ب�أي
�رشوط م�سبقة للمفاو�ضات ،باال�ضافة �إىل
البيان الرو�سي  -الإيراين امل�شرتك ،والذي
كان �رضوري��� ًا يف ظل انخراط م�س����ؤولني
�سيا�س���يني و�إعالميني يف حملة ت�ض���ليل
الر�أي العام ،وبثّ �أخبار كاذبة حول تخلّي
الرو�س ع���ن حليفهم ب�ش���ار الأ�س���د ،و�أن
الإيرانيني قدّم���وا «ر�ؤو�س» حلفائهم يف
املنطقة ثمن ًا لالتفاق النووي مع الغرب.
وهك���ذا �إذاً ،يب���دو �أن عن���وان املرحلة
املقبل���ة ه���ي املعركة ملنع التق�س���يم يف
املنطقة ،و�س���تكون الكلمة للميدان ال�سوري
يف ر�س���م م�س���تقبل املنطقة ،فم���ن ينت�رص
تك���ون له كلمة الف�ص���ل يف تقرير م�ص�ي�ر
املنطق���ة العربية ب�أكلمها� ،إذ �إن التق�س���يم
املفرتَ�ض ل�س���ورية والعراق �سين�سحب على
كافة دول العرب بدون ا�س���تثناء ..وال�س�ؤال
امل�ض���حك املبكي :هل �سي�س���تطيع الإيراين
�إنق���اذ بالد العرب من التفتيت� ،أم �أن العرب
�أنف�سهم �سيذهبون ب�أرجلهم �إىل االنتحار عرب
الدخول ر�أ�س حربة يف م�ش���اريع الدويالت
املذهبية املتناحرة؟

د .ليلى نقوال الرحباين

¡ حياة الأ�سري يف خطر؟

ت�س����اءلت م�ص����ادر قانونية و�أمنية عم����ا �إذا كان ما �أدىل
وما �س����يديل به �أحمد الأ�سري من اعرتافات ومعلومات عن
م�ص����ادر التمويل والت�س����ليح التي تطال مراجع �سيا�سية
وغ��ي�ر مدنية ،ودو ًال� ،س����يتم ّكن املعنيون بها من حت ُّملها،
مبدية خ�ش����ية على حياة الأ�س��ي�ر ،الذي يعاين من مر�ض
ال�سكري ،لأن اعرتافاته �ستدين ر�ؤو�س ًا كبرية.

¡ فكرة خبيثة

م�صدر �سيا�سي و�صف طرح بع�ض الهيئات املذهبية فكرة
ت�شكيل جلن��ة حتقيق «م�ستقلة» ب�أحداث عربا ،بـ«اخلبيث»،
لأن هدفه��ا �إظه��ار الأ�سري ب�ص��ورة املدافع ع��ن نف�سه يف
وجه اجلي�ش اللبناين.

¡ �أكرث املت�رضرين

ر�أى م�ص����در مطلع على جمرى التطورات يف �أحداث عربا،
�أن �أك��ث�ر املت�رضرين من اعتقال �أحمد الأ�س��ي�ر هو «تيار
امل�ستقبل» وف�صيل �إ�سالمي لبناين ،وهيئة مذهبية ،ولهذا
ات�سمت ت�رصيحات البع�ض منهم بعد اعتقال الأ�سري بحالة
عدم التوازن.

¡ �صاحب واجب

الحظ��ت جهات معني��ة �أن وزيراً �سابق�� ًا كان مكلَّف ًا «حمل
احلقائ��ب» على م��دى �سن��وات م��ن دول خليجي��ة ل�صالح
يتقدم الذين يتقبلون التعازي
احلزب الذي ينتمي �إليه ،كان ّ
بوف��اة �صحايف �سعودي ،وكان يردد �أن «ال�سعودية تعتني
باملثقفني الذين يدافعون عن �سيا�ستها».

¡ جمرد �صندوق

ا�ستغرب دبلوما�سي �أجنبي ر ّد فعل مرجع حكومي �سابق
على خطاب ال�س����يد ح�س����ن ن�رص اهلل الأخري ،ال�سيما �أنه
دعا �إىل ترك اخلالفات جانب ًا ،والتعا�ض����د من �أجل حماية
الوطن ،و�س�أل م�س����تغرب ًا :كيف يقبل �أن يكون رده �إىل هذا
امل�س����توى من «ال�س����طحية»؟ �إال �إذا كان جمرد �صندوق
لـ«اخلنا�سني»!

¡ ا�ستفزاز

ق��ال قيادي «و�سطي» �أمام قي��ادي حزبي �إن �أكرث ما يثري
ا�ستف��زاز مرجع حكومي �سابق خ��ارج البالد ،عدم الإتيان
عل��ى ذك��ر ا�سم��ه يف خطاب��ات قي��ادات «� 8آذار» ،من �أجل
ا�ستخ��دام ذل��ك يف ا�ستج��داء عواط��ف النا���س لتحري�ضها،
فقال امل�ستمع :ل��ن يح�صل على مبتغاه ما دامت العبارات
مبزوري الوقائع.
التي ي�ستخدمها تليق فقط ّ

¡ املعتكِف

علّق نائب «قواتي» على �إعالن �أحد الوزراء ن ّيته االعتكاف
عن جل�س����ات جمل�س الوزراء قائ ًال« :يبدو �أنه بحاجة �إىل
رحلة ا�ستجمام طويلة بعد عناء الأتعاب والإنتاج» ،فر ّد
�أحد احل�ضور« :رمبا يريد االن�ضمام �إىل فريقنا» ..فابت�سم
احلا�رضون ب�سخرية.

¡ وجهان للدبلوما�سي

م�ص��ادر دبلوما�سي��ة يف العا�صم��ة الرو�سي��ة مو�سك��و،
اخت��صرت اللق��اء ال��ذي جم��ع ب�ين رئي���س الدبلوما�سي��ة
الرو�سي��ة �سريغي الفروف ،وم�س���ؤول اخلارجية ال�سعودية
ع��ادل اجلب�ير ،مبا متتم به الأول عن الث��اين ،خ�صو�ص ًا �أن
�رصح به يف
اجلب�ير ّ
حتدث يف االجتماع املغلق بعك�س ما ّ
امل�ؤمتر ال�صحايف امل�شرتك.

¡ حتالف «القاعدة»  -ال�سعودية

الرو�س والإيرانيون وعوا ل�ضرورة اال�ستمرار بتن�سيق اجلهود �أكرث من قبل

يتك�شّ ����ف يوم���� ًا بعد �آخ����ر م����دى االرتباط ب��ي�ن تنظيم
«القاعدة» وال�س����عودية ،خ�صو�ص ًا يف جمرى احلرب على
اليمن ،وهي �س����تحرج الريا�ض يف الأيام املقبلة ،ب�س����بب
التن�س����يق والتكامل بني الطرفني يف التح�ض��ي�ر ملعركة
ح�رضموت ،علم ًا �أنه بد�أت تتك�شف الوقائع يف املحافظات
التي ا�س����تطاعت قوات التحالف ال�سعودي �أن تدخلها ،كما
يجري يف عدن ،التي ت�ش����هد انتفا�ضة وا�سعة �ضد حتالف
«القاع����دة»  -ال�س����عودية ،يف وق����ت ُعل����م �أن «احلراك
اجلنوبي» يحاول �أن يفتح �صفحة جديدة يف عالقته مع
حركة «�أن�صار اهلل» وحلفائها.
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َ
هل َيحذر حلفاء دمشق من خدع واشنطن وأتباعها؟
ال يختلف �إثنان على �أن الدولة الوطنية
ال�سورية ا�ستطاعت على مدى �أكرث من 53
�شهراً �أن تواجه وتقاتل وحتطّم الكثري من
حلقات هذه امل�ؤامرة ،وتوقف امتدادها �إىل
بلدان �أخرى كانت وما زالت مر�شّ حة لنقل
الفو�ضى الأمريكية «اخلالقة» �إليها ،ال بل
ميكن الت�أكيد �أن هجوم ًا م�ضاداً وُلد من
رحم ال�صمود ال�سوري ،وبد�أ يحقق �أُكُله يف
�أكرث من مكان ،فانهار حكم «الإخ��وان»
يف م�رص ،و�شُ لَّت قب�ضتهم يف تون�س ،وبد�أ
الإره��اب الذي دعموه وغذوه يدق �أبواب
ال�سعودية وتركيا و�أوروب���ا والواليات
املتحدة وغريها..
ووفق ًا للمعلومات ،ف�إن الإرهاب يف
ال�سعودية يتف�شى ب�رسعة غريبة ،م�ستفيداً
من حالة االنق�سام احلا�صلة على م�ستوى
الأ��س�رة احلاكمة من جهة ،وم��ن ت��ورّط
ال�سعودية يف تغذية احل��روب والأزم��ات
الداخلية يف �أكرث من مكان؛ من تون�س
وليبيا �إىل م�رص �إىل البحرين ،ناهيك عن
الغرق يف الوحول اليمنية ،والتي �أخذت
تنعك�س عليها ،لأنها م�ضطرة ملواجهة
التطورات اليمنية باالعتماد �أكرث ف�أكرث
على «القاعدة» ،و«ح��زب الإ���ص�لاح»؛
الواجهة ال�سيا�سية لـ«الإخوان».
وت�ؤكد املعلومات �أن ما �أُعلن عن
عمليات �إرهابية وك�شف خاليا �إرهابية يف
ال�سعودية هو ثلث احلقيقة ،بينما الثلثان
الآخران مل يعلَن عنهما.
امل�ؤامرة على �سورية كما بات معروف ًا
رُ�صدت لها �إمكانيات مذهلة؛ خمابراتياً،
و�إعالمياً ،وع�سكرياً ،وتكفريياً ،وح�شداً
من املعار�ضات املتلوّنة واملتنوعة التي
جُ معت من كل ف ّج عميق ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستح�ضار ال�رصاعات التاريخية الدموية
املذهبية والإثنية ،ووُظِّ فت من �أجلها
م��ئ��ات امل��ل��ي��ارات م��ن ال�����دوالرات ،وقد
تُرجمت هذه الهجمة الوا�سعة على �سورية
يف البداية مبا ي�سمى م�ؤمتر «�أ�صدقاء
�سورية» ،الذي جمع �أكرث من  85دولة،
على ر�أ�سهم الواليات املتحدة الأمريكية،
برعاية مبا�رشة من ناظرة اخلارجية
ال�سابقة هيالري كلينتون ،التي مل تفوّت
لقاء لهذا احل�شد من النهابني الدوليني

ال وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف يف دم�شق
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد م�ستقب ً

حلقوق ال�شعوب �إال وكانت حا�رضة به
وحمركة له.
و�إذا كان الإرهاب قد بد�أ يدق �أبواب
الغرب وال����شرق واخلليج ،ف ��إن ذل��ك ال
يعني �أن بداية نهاية احلرب على �سورية
قد الحت تبا�شريها ،فامليدان ،كما �أكد
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد م�ؤخراً ،هو
الفي�صل واحلا�سم يف ر�سم التوازنات
واملعادالت ،وعليه يرتكز اجلهد الوطني
ال�سوري ،ما يعني �أنه يجب �أن يرتكز على
هذا امليدان �أي�ض ًا جهود حلفاء و�رشكاء
دم�شق ،خ�صو�ص ًا �أن بع�ض التحليالت
ال�سيا�سية من فريق املمانعة تذهب �إىل
ت�صوير بع�ض الظاهرات التي جتري يف
دول حلف ال��ع��دوان على �سورية على
غري حقيقتها ،ومنها على �سبيل املثال
ال احل�رص ،التنظري عن ان�سحاب �أملانيا
من عملية ن�صب �صواريخ «باتريوت»
يف تركيا ،و�إع�ل�ان ال��والي��ات املتحدة

ووفق ًا للمعلومات ،ف�إنه حتت عنوان
ن�صب الدرع ال�صاروخية يف تركيا ،جرى
�إن�شاء �أكرب قاعدة تن�صُّ ت ور�صد للتحركات
الع�سكرية واال�ستعدادات الإيرانية.
تحت عنوان نصب الدرع
�أما ب�ش�أن �أكذوبة قاعدة «اجنرليك»،
الصاروخية في تركيا أنشئت التي يت�صورها البع�ض وك�أنها قاعدة
أكبر قاعدة رصد للتحركات تركية ،فهي ق��اع��دة ع�سكرية جوية
�أمريكية خال�صة ،يمُ نع على �أي تركي
العسكرية اإليرانية
االقرتاب منها ،لكن طبق ًا للقانون الدويل
ف�إن االنطالق من هذه القاعدة للإغارة
على دولة �أخرى ي�ستلزم موافقة الدولة
التي ت�ست�ضيف «ال��ق��اع��دة» ،و�أم��ام
الوثائق التي تعرّي �سلطة «حزب العدالة
والتنمية» الرتكي؛ باحت�ضانه وتوفري
�أنها �ستوقف العمل ال�شهر املقبل يف خطوط الإمدادات الب�رشية واللوج�ستية
هذا امل�رشوع ،بالإ�ضافة �إىل احلديث عن ل��ـ«داع�����ش» وغ�ي�ره م��ن التنظيمات
�سماح �أنقرة لوا�شنطن با�ستعمال قاعدة الإره��اب��ي��ة ،ا���ض��ط��رت ه��ذه ال�سلطات
«اجنرليك» اجلوية ل�شن غ��ارات على لل�صمت عن حترك الطائرات الأمريكية من
«اجنرليك»� ،سواء ل�رضب «داع�ش» �أو
«داع�ش».

لإمدادها يف �أحيان كثرية بامل�ساعدات.
�أمام هذه ال�صورة ثمة �أ�سئلة عديدة
تُطرح �إن كان هناك من نتائج �إيجابية
للو�ساطات التي تُبذل ويجري ال�سعي يف
�سبيلها ،جلهة �إمكانية اللقاء ال�سوري -
ال�سعودي؟
ق��د ي��ك��ون �إع�ل�ان وزي���ر اخلارجية
ال�سعودية ع��ادل اجلبري ال��ع��دواين من
مو�سكو ،م�ؤ�رشاً على املدى الذي ذهبت
�إليه مملكة ال��رم��ال ،ذل��ك لأن اجلبري ال
ي�شكل �أي وزن يف املعادلة ال�سعودية،
�إمنا هو فقط �صوت �سيده ،لأنه ال ي�ستطيع
�أن ينفك عن االرتباط بر�ؤ�سائه من �آل
�سعود ،ومعلميه يف الإدارة الأمريكية التي
فر�ضته خلف ًا ل�سعود الفي�صل ،بانتظار
تبلور ال�رصاع اجلاري على ال�سطلة داخل
�أجنحة الأ�رسة احلاكمة ،وبالتايل فهو مل
يتحدث باجتهاد �شخ�صي منه ،بل بتكليف
م��ن ال��ري��ا���ض ووا�شنطن ،ملعرفة ردة
الفعل الرو�سية قبل الزيارة «املحتمَلة»
للملك ال�سعودي �أواخر ال�شهر املقبل �إىل
العا�صمة الرو�سية.
ال يهم هنا احلديث الكثيف الذي جرى
عن ل��ق��اءات ح�صلت �أم مل حت�صل بني
دم�شق وجدة ،لأن القيادة ال�سورية وافقت
�أو مل توافق على اللقاء� ،إمن��ا تخ�ضع
حل�سابات عالقتها الوثيقة مع ال�صديق
الرو�سي ،و�أوىل خطوات املوقف الرو�سي
 الإيراين الراف�ض لكل احل�سابات الغربيةواخلليجية التي حتدثت عن حلول بال
�أ���س��د؛ �أن مو�سكو �أر�سلت �إىل �صديقها
على �شاطئ البحر الأبي�ض املتو�سط
الدفعة الأوىل من طائرات «ميغ،»-31
و�صواريخ �أر�ض  -جو متطورة ،و�صواريخ
«كورنيت» متطورة جداً ،وكما عُ لم فهناك
دب��اب��ات متطورة ج��داً يف طريقها من
مو�سكو للنزول �إىل امليدان ال�سوري.
�أما �إيرانياً ،فندعو �إىل �إع��ادة قراءة
م��واق��ف امل��ر���ش��د الأع��ل��ى للجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد علي خامنئي
الأخرية ،ففيه ر ّد على كثري من املبادرات
واملواقف ،وبع�ضها من ال�صديق الإيراين.

�أحمد زين الدين

بعد الزبداني ..العين على «الغاب»
«ال داع��ي لال�ستعجال ،ف��االن��دف��اع �إىل
مغامرات غري حم�سوبة قد ت�ؤدي �إىل خ�سائر
مرتفعة ..مادامت نتائج املعركة يف مدينة
الزبداين حم�سومة مل�صلحة اجلي�ش ال�سوري
وحزب اهلل فال لزوم لهدر الطاقات الع�سكرية»..
هذا ما ت�ؤكده م�صادر ميدانية متابعة عن كثب
املجريات الع�سكرية يف «ال�سل�سلة ال�رشقية»،
وتلفت �إىل �أن اجلي�ش و«احل��زب» يتابعان
عملية الق�ضم التدريجي للأحياء التي ت�سيطر
عليها املجموعات امل�سلحة يف املدينة ،حيث
�سيطروا على كتل جديدة يف حي الزهرة غرب
املدينة و�سواها ،وبالنار على حي ال�سلطاين
جنوبها.
وت�شري امل�صادر �إىل �أن الزبداين باتت مطوَّقة
من اجلهات الأرب��ع ،و�أن �سري املعارك فيها

يختلف عن مدينة «الق�صري» يف ريف حم�ص،
فال يوجد �أي م�رسب خلروج امل�سلحني منها،
وبالتايل فقد باتوا �أمام خيارين� :إما اال�ست�سالم،
�أو القتال حتى املوت.
وما ي�سهم �أي�ض ًا يف �إحكام الطوق على
امل�سلحني �أي�ضاً ،قطع طريق منطقة �رسغايا
املجاورة للزبداين �أمامهم ،من خالل امل�صاحلة
التي عقدها �أهايل املنطقة مع الدولة.
ويف ال�سياق ،ت�ستبعد امل�صادر �إمكانية عقد
م�صاحلة يف الزبداين على غرار ما ح�صل يف
�رسغايا ،لأن الأوىل خا�ضعة لـ«جبهة الن�رصة
 فرع تنظيم القاعدة يف بالد ال�شام» ،وغالبيةقادتها من الأجانب ،فالدولة ال�سورية ت�شرتط
خروج امل�سلحني الأجانب ،كبند �أول لإمتام �أي
م�صاحلة ،وهذا الأمر بات متعذراً يف الزبداين.

كما يف ال��زب��داين ،كذلك يف درع��ا وحلب
وري��ف حم�ص و�سهل ال��غ��اب ،حيث ا�ستعاد
اجلي�ش ال�سوري قرى عديدة يف الأخرية دخلها
امل�سلحون ،وماتزال املواجهات على �أ�شدها،
وفق ًا للم�صادر.
م��ن ال�����ش��م��ال �إىل اجل��ن��وب اىل ال����شرق
مروراً بالو�سط ،مل يعد بو�سع الدول الراعية
للم�سلحني �إعادة التوازن الع�سكري مع اجلي�ش
ال�سوري ،وما �أ�شار �إليه وزير الدفاع الأمريكي
�آ�شتون كارتر حول ف�شل عملية تدريب وا�شنطن
مو�ضح ًا �أنه
ّ
مل�سلحني �سوريني «معتدلني»،
«على الرغم من انطالق الربنامج قبل نحو
�سنة ،ف�إنه يتم تدريب  60م�سلح ًا فقط لقتال
داع�ش»� ،إال دليل على عدم قدرة هذه الدول
على قلب موازين القوى على الأر�ض.

يف م��وازاة الإجن���ازات امليدانية ،تتوقع
م�صادر يف «املعار�ضة» ال�سورية �أن تتو�صل
اللجان التي �سي�شكّلها املوفد الأمم��ي �إىل
�سورية �ستيفان دمي�ستورا ،بناء على البيان
الرئا�سي ال�صادر عن الأمم املتحدة م�ؤخراً� ،إىل
�إيجاد �أر�ضية م�شرتكة بني ال�سلطة واملعار�ضة،
وبلورة وف��ود متثّل الفريقني يف م��دة يكون
�أق�صاها نهاية ت�رشين الأول� ،ست�شارك يف م�ؤمتر
«جنيف.»3
وهكذا ،مي�شي اخليار الع�سكري بالتوازي مع
اخليار ال�سيا�سي ،ويف احلالتني تبدو الدولة
ال�سورية تتقدم بخطى ثابتة نحو تثبيت خيار
بقاء الدولة وا�ستمرارها.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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«ميغ  »31وصواريخ كاسرة بمواجهة مقاتالت «إسرائيلية» فوق سورية
على وقع معلومات �أكدتها وكاالت
�أنباء دولية وم�صادر �صحافية تركية
معار�ضة ت�شري �إىل �شحنات �أ�سلحة تركية
�ضحمة و�صلت يف الأي��ام الأخ�يرة �إىل
�أي��دي اجلماعات امل�سلحة يف الالذقية
وريف �إدلب ،حت�ضرُّاً لعمل ع�سكري كبري،
ح�سبما ك�شفت �صحيفة «�إيفرين�سيل»،
وتزامن ًا مع الق�صف الأمريكي لأهداف يف
�سورية تقول وا�شنطن �إنها تابعة لتنظيم
«داع�ش» ،خرقت ر�سائل ع�سكرية رو�سية
جدار امل�شهد امليداين ال�سوري والت�أويالت
الكثرية التي �شكّكت با�ستمرار الدعم
الرو�سي حلليفتها دم�شق ،عرب �إع�لان
وكالة «�سبوتنيك» الرو�سية و�صول
مقاتالت من ط��راز «ميغ »31النوعية
�إىل �سورية ،لترُ بك دوائ��ر اال�ستخبارات
الرتكية وال�سعودية و»الإ�رسائيلية»،
وفق �إ�شارة م�صادر دبلوما�سية متابعة،
يف وق��ت �أع���اد تقرير عر�ضته القناة
الثانية «الإ�رسائيلية» �إلقاء ال�ضوء
على خطط ع�سكرية �أجنزتها تل �أبيب
بالتعاون مع �أنقرة حيال �شن هجمات
على �سورية يف املدى املنظور� ،أعقب ما
ك�شفه موقع «ديبكا» العربي ،ومفاده �أن
مقاتالت «�إ�رسائيلية» تت�سلل �إىل الأجواء
ال�سورية م��ن �ضمن ��سرب الطائرات
الأمريكية التي تق�صف �أهداف ًا لـ«داع�ش»،
و�أُحل��ق مبعلومات ّ
مت تداولها  -خارج
ال�ضو�ضاء الإعالمية  -خ�لال اللقاء
الرو�سي  -الإي��راين الأخ�ير يف مو�سكو،
ت�شري �إىل احتمال مترير �سيناريو ع�سكري
خطري حيال �سورية يف ذروة احل��راك
الدبلوما�سي الذي تقوده رو�سيا ،ح�سبما
ك�شف م�صدر مقرّب من الكرملني.
ومب��واك��ب��ة تقارير �أمنية رو�سية
لفتت �إىل تن�سيق ا�ستخباري تركي -
«�إ�رسائيلي» حثيث ابتداء من الأول من
ال�شهر اجلاري ،عرب اجتماعات متوا�صلة
�ضمّت �ضباط ًا من اجلانبني يف غرفة
عمليات م�شرتكة يف منطقة «هاتاي»
الرتكية ،رجّ حت �أن يكون هدفها ترجمة
حت��رك ع�سكري �ضخم ،تركي �شماالً،

و�صول مقاتالت الـ «ميغ � »31إىل دم�شق ان�سحب قلقاً على الأجهزة الأمنية واال�ستخبارية «الإ�سرائيلية»

و»�إ�رسائيلي» جنوباً ،وتزامن ًا مع ما
ب��د�أت ت�سوّقه و�سائل ومواقع �إعالمية
معادية عن ترجيح «انهيار دراماتيكي»
قد يواجهه الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
على خلفية «تغيرّ » ال�سلوك الرو�سي
ح��ي��ال دع��م ال��ق��ي��ادة ال�����س��وري��ة ،وفق
تو�صيفها ،مرّرت مو�سكو ر�سائل ع�سكرية
هامة  -اختارت توقيتها بدقة �« -إىل من
يعنيهم الأمر» ،عرب رفد دم�شق مبقاتالت
«ميغ( »31فخر ال�صناعة الع�سكرية
الرو�سية) ،و�شحنات من الأ�سلحة النوعية
مُتوَّجة بـ«كورنيت  ،»5حدت بكربيات
ال�صحف الغربية �إىل و�صفها بـ«الر�سالة
الرو�سية الأكرث حزم ًا حيال دعم احلليف
ال�سوري يف هذا التوقيت حتديداً ،والتي
�ستمنح اجلي�ش ال�سوري ،خ�صو�ص ًا �سالحه
اجلوي ،جناحات غري م�سبوقة ،ملا لتلك
املقاتالت من �أهمية ا�سرتاتيجية �سيكون

لها وقعُ ها الهام يف قلب املعادالت ب�شكل
كبري ل�صالح القيادة ال�سورية» ،وفق
�إ�شارة �إدوارد دارك؛ مرا�سل �صحيفة «�آل
مونيتور» الأمريكية.

جنراالت أتراك مناوئون
ألردوغان يُ عدون النقالب
عسكري ..بمساعدة
استخبارية حليفة ألنقرة

�إال �أن وقع و�صول مقاتالت الـ«ميغ
� »31إىل دم�شق ان�سحب �إرب��اك� ًا وقلق ًا
على الأج��ه��زة الأمنية واال�ستخبارية
«الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة» ،ح�سبما �أ���ش��ار موقع
«ديبكا» ال��ع�بري ،على خلفية ال��دور
اخلفي ال��ذي تلعبه الطائرات احلربية
«الإ�رسائيلية» يف الأج���واء ال�سورية،
وحيث �ستكون من الآن ف�صاعداً مبواجهة
املقاتالت الرو�سية «اخلطرية» ،خ�صو�ص ًا
�أن طيارين رو�س متمر�سني رافقوا املقاتالت
الـ� 6إىل �سورية ،ب�صحبة �ضباط يف �سالح
اجلو ال�سوري .و�إذ ك�شف عن حتذير �أمريكي
لتل �أبيب من ا�ستغاللها وجود املقاتالت
الأمريكية يف الأج���واء ال�سورية لتمرر
طائراتها احلربية «من دون تبليغ» ،خوف ًا
من ح�صول ا�شتباك بني مقاتالت احلليفني،
لفت املوقع العربي �إىل �أن الطائرات
«الإ�رسائيلية» التي تقوم بت�صوير «كل

�شيء» على الأر�ض ال�سورية ،وفق تو�صيفه،
ووُجِّ هت م�ؤخراً بتحذير املخابرات اجلوية
الأمريكية ،من �أن دم�شق �ستُدخل املقاتالت
الرو�سية اجلديدة �إىل اخلدمة اجلوية يف
املدى املنظور ،وليُلحق بتقارير و�صفتها
�صحيفة «�إ�رسائيل هيوم» بـ«اخلطرية
واملقلقة للغاية» ،وت�شري �إىل حترك
من�صات �صواريخ ك��ا��سرة يف جبهات
�سورية مل ت�ستطع �أجهزة اال�ستخبارات
«الإ�رسائيلية» حتديدها حتى الآن ،رغم
ن�شاط �سالح اجلو ،رجّ حت �أن يكون بينها
«كروز» رو�سية من طراز «ياكهونت بي
 ،»800و�أر���ض – جو «�أي �إي ،»17بناء
على �إحداثيات رو�سية ،ترتبط بتطورات
ميدانية «معادية» غري م�سبوقة �ضد
�سورية� ،ست�سبق �إجناز الت�سويات املقبلة.
ويف ظل التطورات امليدانية الأخرية
التي ت�شري �إىل �أن حترير كامل الزبداين
ب��ات «ق��اب قو�سني �أو �أدن���ى» ،مُلحَ ق ًا
بالعمليات النوعية املفاجئة التي �أطلقها
اجلي�ش ال�سوري يف �سهل الغاب يف توقيت
دقيق وح�سا�س ،متمكن ًا من حترير بلدات
عدة ب�شكل مت�سارع� ،أ ّك��د �ضابط رو�سي
رفيع امل�ستوى لقناة «رو�سيا اليوم»،
�أن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ما زالت
بحوزته «�أوراق هامة» مل ي�ستعملها
حتى اللحظة ،تبعد جناح تركيا ب�إقامة
منطقتها العازلة يف ال�شمال ال�سوري،
رب��ط� ًا ب��ـ«ت��ط��ورات �سلبية متالحقة»
باتت تنتظر «حزب العدالة والتنمية»،
قد تُتوَّج بانقالب ع�سكري يُطيح بالعدو
ال�رش�س لدم�شق ،مب�ساعدة ا�ستخبارية
حليفة لأنقرة ،يُعدّه جرناالت �شدد رجب
طيب �أردوغ��ان اخلناق عليهم ب�شكل غري
م�سبوق ،رغم كل الإجراءات التي اتخذها
الأخ�ير مع جهاز ا�ستخباراته ،من دون
�إغفاله الأخطر الذي �سيُواجهه �أردوغان يف
املدى املنظور ،بعد «نق�ض العهد» املوقع
بينه وبني قادة «داع�ش» ،وله�ؤالء طُ رُقهم
اخلا�صة يف االنتقام من حلفائهم.

ماجدة احلاج

التسوية في سورية ..بين الحقيقة والوهم
احل��دي��ث ع��ن ت�سوية �سيا�سية
للأزمة ال�سورية لي�س جديداً ،والكالم
عن «جنيف ،»3واللقاءات ال�سيا�سية
بني وزراء خارجية �أمريكا وال�سعودية
ورو���س��ي��ا ،وامل��ب��ادرة الإي��ران��ي��ة التي
تزامنت مع اللقاء ال��ذي جمع اللواء
علي مملوك مع ويل ويل العهد حممد
بن �سلمان ،برعاية رو�سية� ،ستنعك�س
�إيجاب ًا على م�سار هذه الت�سوية ،لكننا
ال ن�ستطيع القول �إنها �سلكت طريقها �إىل
احلل ،فهناك �أمور يجب �أن ت�ؤخذ بعني
االعتبار:
 -1االخ��ت�لاف يف ال��ر�ؤي��ة الإقليمية
والدولية ح��ول بقاء ب�شار الأ�سد يف
احلكم:
• حاولت رو�سيا �أن ت�سوّق لفكرة �رضورة
بقاء الأ�سد يف املرحلة االنتقالية مع
�إيران وتركيا ،وحاولت �إقناع ب�شار الأ�سد

بها ،ح�سب م�صادر مطّلعة.
• كالم وزارة اخلارجية الأمريكية �إنه ال
دور للأ�سد يف م�ستقبل �سورية ،والذي
يحتمل �أك�ثر من تف�سري ح��ول كيفية
التعاطي مع ب�شار الأ�سد يف املرحلة
االنتقالية� ،سواء لناحية القبول به يف
هذه املرحلة� ،أو رف�ض االعرتاف به.
• رف�ض ال�سعودية بقاء نظام ب�شار ،وهذا
ما �أعلنه وزير خارجيتها يف امل�ؤمتر
ال�صحفي امل�شرتك مع وزير اخلارجية
الرو�سي.
• ما ت��زال تركيا تعمل على �إ�سقاط
نظام ب�شار الأ�سد ،وحتاول اال�ستفادة من
مو�ضوع «داع�ش» يف ال�شمال ال�سوري
ليكون لها دور �إقليمي يف �أية ت�سوية
للأزمة ال�سورية.
• رف�ض �إيران لأية ت�سوية مقبلة ال يكون
للأ�سد دور فيها.

 -2ت�سليم جميع الأطراف ب�أن احلل يف
�سورية يجب �أن يكون �سيا�سي ًا ولي�س
ع�سكرياً.
 -3م��واف��ق��ة جميع الأط����راف الدولية
والإقليمية على حماربة الإرهاب التكفريي،
وترجمة ذلك بقرارات جمل�س الأمن.
 -4الدعوة الرو�سية لأمريكا للتن�سيق مع
النظام ال�سوري من �أجل حماربة الإرهاب،
فمن دون التن�سيق معه تكون دع��وة
الأمريكي ملحاربة الإرهاب غري �صادقة.
 -5اقتناع ال�سعودية م�ؤخراً ب�رضورة
حماربة الإره��اب التكفريي لأنه �أ�صبح
ي�شكّل خطراً عليها ،وميكن اعتبار لقاء
ال��ل��واء مملوك ب�بن �سلمان ،وبرعاية
رو�سية يف الريا�ض ،هو لقاء �أمني،
وخطوة على طريق امل�سعى الرو�سي
لإحداث اخرتاق يف العالقة ال�سلبية بني
�سورية وال�سعودية.

 -6ال�ضغط الأم�يرك��ي على تركيا من
�أجل �إ�ضعاف داع�ش يف ال�شمال ال�سوري،
وموافقة الأخ�يرة على ا�ستخدام قاعدة
«اجنرليك» ل�رضب «داع�ش».
 -7ت�شتّت املعار�ضة ال�سورية يف اخلارج،
والتي لي�س لها وجود ع�سكري فاعل على
الأر�ض ،وبالتايل ال ت�ستطيع �أن تلتزم ب�أية
ت�سوية م�ستقبلية.
� -8سيطرة امل��ج��م��وع��ات التكفريية
«الداع�شية» على جزء كبري من الأرياف
ال�سورية والبادية ،ما �سيعيق تنفيذ �أية
ت�سوية �إقليمية يتم االتفاق عليها.
 -9جناح النظام ال�سوري يف ال�سيطرة
على امل��ح��اف��ظ��ات الرئي�سة والآه��ل��ة
بال�سكان ،واملحافظة على امل�ؤ�س�سات،
ومتا�سك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ويف تفوّقه
الع�سكري على املجموعات التكفريية.
و�أخرياً ولي�س �آخراً ن�س�أل :هل باتت

�أمريكا ترى �أن الأمور ن�ضجت يف �سورية
و�آن �أوان احلل� ،أم �أنها ما تزال ترى �أن
الأمور مل ت�ستقم بعد ،لأن موازين القوى
لي�ست يف م�صلحتها� ،أم �أنها تريد �أن
تبقي �سورية يف حالة ا�ستنزاف دائم،
كي تبعد خطرها عن «�إ�رسائيل» ،وتبقي
الأمة غارقة يف الدماء والأزمات ،ل�رصف
�أنظارها عن الق�ضية الفل�سطينية ،التي
متثّل جوهر ال����صراع مع «�إ��سرائ��ي��ل»،
ول�رصف ف�صائل املقاومة عن مواجهة
«�إ�رسائيل» ،يف وقت عمل وما يزال حزب
اهلل من �أج��ل زوالها ،وتريد �إبقاء �إي��ران
يف دوام��ة ال�رص اع يف املنطقة ،لتفوّت
عليها فر�صة ا�ستفادتها من هذا االنت�صار
التاريخي بعد توقيعها االتفاق النووي مع
جمموعة الدول الكربى ()5+1؟

هاين قا�سم
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عربي ـ دولي

الفوضى السياسية
ّ
تعم الساحة
الفلسطينية؟
فو�ض����ى �سيا�س����ية عارمة
ال �س����ابق له����ا من����ذ انطالقة
الث����ورة ع����ام  ،1965تع���� ّم
ال�ساحة الفل�س����طينية يف هذه
الآون����ة ،فال�س����لطة واملنظم����ة
تعي�ش����ان حال����ة م����ن التخبط
عل����ى امل�س����تويني ال�سيا�س����ي
وامل�ؤ�س�س����اتي ،وال �أح����د يف
مق����دوره �أن يفهم م����اذا يجري،
مبا فيها الف�صائل وال�شخ�صيات
الوطنية التي تت�ساءل عما دفع
رئي�س ال�سلطة �إىل �إقالة عبد ربه
وتعيني �ص����ائب عريقات مكانه
�أمين���� ًا ل�رس التنفيذي����ة ،وقبلها
املجل�����س املرك����زي يُق����ر وقف
التن�س����يق الأمني مع االحتالل
وال يُنفّذ ..تُع����دَّل حكومة رامي
احلم����د اهلل من دون م�س����وّغات
وا�ض����حة ،واليوم فج�����أة تدور
عجل����ة عقد املجل�����س الوطني،
واملربر �أن الق�ضية الفل�سطينية
تواجهه حتديات كربى ت�ستوجب
ذلك ،ليك�ش����ف النقاب �أن رئي�س
ال�س����لطة يه����دف �إىل �إج����راء
تغي��ي�رات وا�س����عة يف املواقع
القيادية ،تطال امل�ش����اركني يف
املجل�س واللجنة التنفيذية.
حمل����ة �إعالمي����ة وا�س����عة
تتحدث عن نية رئي�س ال�سلطة
التخلي عن رئا�س����ة ال�س����لطة،
وب����د�أت التكهنات ع����ن البديل،
والتقارير التي تتناول الف�س����اد
امل�س����ت�رشي يف �أجهزة ال�سلطة
ودوائره����ا ح����دّث وال ح����رج،
ناهينا عن ال�رصاع امل�س����تجد
على من�صب نائب الرئي�س.
�ُث�
ويف املقل����ب الآخ����ر ،ك� رُ
احلديث عن قرب التو�ص����ل �إىل
اتف����اق عن تهدئ����ة طويلة متتد
لثماين �س����نوات بني «حما�س»
و«�إ�رسائيل» ،عرب العرّاب الدويل
املت�ص����هني طوين بل��ي�ر ،مقابل
«حوافز» �إمنائية واقت�ص����ادية
وميناء عائ����م بعمق  3كلم يف
البحر باجت����اه قرب�ص الرتكية،
م����ع رف����ع للح�ص����ار و�إع����ادة
الإعمار ،ب�رشط الرقابة ال�صارمة
الدولية و«الإ�رسائيلية»؛ ووفق
نظرية وزير اخلارجية الأملاين:
«الأمن مقابل التنمية».
خطوة كب��ي�رة تتف����رد بها
«حما�س» م����ن خارج الإجماع
الوطن����ي ،عل����ى الرغ����م مم����ا
قي����ل عن لق����اءات ق����د �أجرتها
«حما�س» مع الف�ص����ائل .هذه
االتفاق �إذا ح�ص����ل من �ش�����أنه
تكري�����س االنق�س����ام اجلغرايف
بعد ال�سيا�س����ي ،خ�صو�ص���� ًا �أن
بع�ض و�سائل الإعالم الإلكرتوين
ن�سبت مل�ص����ادر «حم�ساوية»
�أن جمل�����س ال�ش����ورى يف غزة
اجتمع ووافق على االتفاق حول
التهدئة!

رامز م�صطفى
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الحوار الروسي  -السعودي وآثاره في سورية واليمن
ي�س���ود القل���ق والهواج����س بع����ص
ال�س���وريني من �أن�ص���ار الدولة ال�سورية
نتيجة خيبات الأمل من بع�ض الأ�صدقاء،
وغدر �أكرث الأ�شقاء ،في�س�ألون :هل يخذلنا
الرو�س يف �س���وق املقاي�ضات ال�سيا�سية
واملالية ،كما ح�ص���ل مع �ص���دام ح�سني
�أيام الرئي�س الرو�سي غوربات�شيف ،مقابل
�أربعة مليارات دوالر؟ هل «ي�سيل لعاب«
الرو�س على �صفقات ال�سالح لل�سعودية
واملفاعالت النووية والف�ضائية ،ويكون
الثمن التخلي عن دعم �سورية؟
هل يق���ع الرو�س يف اخلداع الأمريكي
 ال�س���عودي كم���ا ح�ص���ل يف ليبي���ا،فيعرتفون باملعار�ضة ال�سورية امل�صنَّعة
�أمريكي ًا وخليجياً ،فيما ال تعرتف �أمريكا
بالرئي�س ب�ش���ار الأ�سد ،فتكون قد ربحت
اعرتاف ًا رو�س���ي ًا باملعار�ضة ومل تخ�رس
�شيئاً؟
ه���ل يخ�ض���ع الرو����س ل�ض���غوط
التهديدات ال�س���عودية والأمريكية بنقل
التكفرييني �إىل اجلمهوريات ال�سوفياتية
ال�س���ابقة يف ال�شي�ش���ان وداغ�س���تان
وغريها ،ويرتاجعون عن ت�أييد �سورية �أو
التن�سيق مع �إيران؟
هذه الت�سا�ؤالت م�رشوعة  -للبع�ض
 �ض���من �س���ياق احلذر من امل�س���تقبلودبلوما�س���ية امل�ص���الح الأوروبي���ة،
خ�صو�ص��� ًا �أن الرو�س ت�أخ���روا يف دعم
�سورية �أكرث من �س���نة منذ بدء الأحداث
عام  ،2011ثم م�ض���ت فرتة من املواقف
امللتب�س���ة ،خ�صو�ص��� ًا من بوغدانوف،
واملتناق�ض���ة ب�ي�ن امل�س����ؤولني الكبار
وال�صغار ،وي�أتي اخلوف عند ال�سوريني
بع���د االتف���اق النووي وم���ا ت�رسّب من
�إ�ش���اعات عن حتوُّل املوق���ف الإيراين،
ال�سيما بعد املبادرة الإيرانية املعتدلة،
لكن الإيرانيني �سارعوا �إىل ح�سم املوقف
بالت�أكيد على ل�س���ان كل امل�س����ؤولني
والقي���ادة الإيرانية �أن الدع���م الإيراين
ل�س���ورية لن يتغري �أو يتبدل ،والأكرث من
ذلك هو ال�س���عي الإي���راين لكبح جماح
التفل���ت الرتكي عرب التدخل يف �ش���مال
�س���ورية ،والذي اعرت�ض عليه الإيرانيون
ب�إلغاء زيارة وزير اخلارجية ظريف �إىل
تركيا يف �آخر حلظة ،وال�س���عي الإيراين

الرد الرو�سي الداعم ل�سورية جاء على �أكرث من حمور� ..أبرزها الدعم الع�سكري (�أ.ف.ب).

مع رو�س���يا لإعادة ت�أكيد الدعم الرو�سي
 الإي���راين يف �س���ورية يف املرحل���ةاجلديدة بعد االتف���اق النووي ،و�رضورة
الت�أكيد العملي والعلني على ذلك.
ه���ذه ه���ي الهواج�س الت���ي �أثارتها
الإ�ش���اعات والف�ب�ركات الإعالمية ،لكن
الرد الرو�س���ي الداعم ل�سورية جاء على
�أكرث من حمور� ،أبرزها الدعم الع�س���كري،
والذي متثّل ب�إعطاء �س���ورية  6مقاتالت
من ط���راز «ميغ  ،»31لتعزي���ز القدرات
اجلوية ال�سورية لي�س مبواجهة م�سلحي
املعار�ض���ة وح�س���ب ،بل بوجه التدخل
»الإ�رسائيل���ي» �أو الرتكي ،ي�ض���اف �إىل

■ ال�ش���يخ ماهر حمود �أكد �أن م�رشوع �أحمد الأ�سري مل يكن
ميثّل �أهل ال�س���نة فقهي ًا وال �سيا�س���ي ًا وال م�صلحي ًا ،كونه
�رشعي ،وقطع الطرقات واخرتع
ا�ستحل الدماء بغري م�سوغ
ّ
عدواً وهمي ًا ومعركة وهمية للو�صول �إىل هدف وهمي.
■ النائ��ب ال�ساب��ق في�ص��ل الداوود؛ الأم�ين الع��ام حلركة
الن�ضال اللبناين العربي� ،أ�شاد بالإجناز الأمني الذي حققه
الأم��ن الع��ام يف �إلقاء القب�ض على املطل��وب �أحمد الأ�سري،
وال��ذي �أف��رح اللبناني�ين الذي��ن يتطلع��ون �إىل حماكمت��ه
ق�ضائياً ،واالقت�صا�ص منه لهدره دماء اجلي�ش واملواطنني.
■ جتمع العلماء امل�سلمني ر�أى �أن احلراك الدبلوما�سي
املت�س���ارع لإيجاد حلول لأزمات املنطقة ،وعلى ر�أ�سها
�أزمتي �س���ورية واليم���ن ،يد ّل على و�ص���ول الأمور �إىل
مرحلة باتت معها ال�س���يطرة عل���ى الوح�ش التكفريي

الت�رصي���ح العلن���ي للرئي�س الرو�س���ي
بوتني ،الذي �أكد على دعم �سورية قيادة
و�شعب ًا �أثناء ا�س���تقباله وزير اخلارجية
ال�سوري وليد املعلم.
بعي���داً ع���ن العالق���ات الودية بني
�سورية ورو�سيا ،ف�إن امل�صلحة الرو�سية
تق�ضي بدعم �س���ورية دون حدود ،لي�س
من �أجل �س���ورية ،بل دفاع ًا عن رو�سيا،
التي ذاقت يف زمن االحتاد ال�س���وفياتي
طعم احلرب م���ع «القاعدة» و«الأفغان
الع���رب» يف �أفغان�س���تان ،م���ا �أدى �إىل
هزمية االحتاد ال�سوفياتي وتفككه ،فكيف
�إذا انتقل التكفرييون الإرهابيون �إىل قلب

غري ممكنة ،خ�صو�ص ًا بعد �أن ابتد�أ بال�رضب يف مناطق
اجلهات التي �أخرجته من القف�ص و�سيرّ ته ،مطالب ًا حمور
املقاومة بال�صمود وعدم الر�ضا باحللول «الرتقيعية».
■ حركة الأمة هن�أت الأم��ن العام اللبناين ،وعلى ر�أ�سه
الل��واء عبا���س �إبراهي��م ،عل��ى الإجن��از الأمن��ي الكب�ير
باعتق��ال �أحمد الأ�سري ،وطالبت با�ستمرار التحقيق معه
لك�شف وف�ض��ح امل�رشوع الذي ينتمي �إليه ،واملحر�ضني
وامل�ساعدين له يف لبنان وغريه.
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،
�أثنى على جهود الأمن العام لإلقاء القب�ض على الإرهابي
الفتنوي �أحمد الأ�سري� ،آ�سف ًا من حتذير البع�ض لل�سلطات
من امل�سا�س بكرامة الإرهابي الأ�سري ،ومطالبتهم تقدمي
ال�ضمانات ل�صون احلرمات واحلريات.

مو�سكو ودول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
وقاتلوا الرو�س يف عقر دارهم بعد جتربة
جورجيا والقرم و��ش�رق �أوكرانيا ،والتي
جعلت رو�س���يا حتت احل�ص���ار الأمريكي
والغربي؛ �ش����أنها �ش����أن �إيران و�سورية
وكوريا ال�شمالية ،حيث مت التعامل معها
كدولة م���ن دول الع���امل الثالث ولي�س
كدولة عظمى حتاول �أن تكرّ�س نف�س���ها
نداً وقطب ًا موازي ًا للقطب الأمريكي.
لقد خُ دع الرو����س يف ليبيا ،وها هم
الأمريكيون يدخلون كوبا بعد خم�س�ي�ن
عام ًا من �أزمة ال�ص���واريخ الكوبية ..لقد
ت�صحر نفوذ االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
ومل ت�ستطع رو�سيا النهو�ض من كبوتها
�إال بعد �ص���مود �سورية وحلف املقاومة،
ف����إن �أخط أ� الرو�س احل�س���ابات �أو غرقوا
يف املقاي�ض���ات ال�سيا�س���ية ف�سيدفعون
ثمن ًا باهظ ًا وهو تفكيك رو�سيا ،خ�صو�ص ًا
�أن التكفريي�ي�ن �سي�س���تفيدون من القمع
التاريخ���ي للم�س���لمني يف االحت���اد
ال�سوفياتي ومل تبادر احلكومة الرو�سية
يف التعوي�ض على امل�سلمني وامل�سيحيني
(الكني�سة الأرثوذك�سية) لإعطاء نوع من
احلري���ة والدور ،لأن العلماء امل�س���لمني
غ�ي�ر التكفرييني ق���ادرون على حماربة
«داع����ش» و«القاع���دة» يف الو�س���ط
الإ�سالمي �أكرث من املخابرات وقوى الأمن
الرو�سية ،ب�سبب الإرث التاريخي الأ�سود
الذي حكم العالقة بني النظام ال�شيوعي
وامل�ؤ�س�سات الدينية.
التكفرييون على �أبواب رو�س���يا ،ف�إذا
جنحت �أمريكا يف �س���ورية بعد جناحها
يف �أفغان�س���تان با�س���تعمال املارين���ز
التكفريي يف حروبها البديلة� ،س���تنتقل
هذه اجلحافل �إىل رو�س���يا يف امل�ستقبل
القري���ب ،وال حاج���ة لل�س�ل�اح النووي،
فال�س�ل�اح التكفريي ق���ادر على تخريب
رو�سيا و�إلغائها من املعادلة ال�سيا�سية
الدولية ..فهل ي�س���قط الرو�س يف اخلداع
الأمريك���ي �أم �أنه���م �سي�س���تفيدون م���ن
التجارب املا�ض���ية ليح�صّ ���نوا �أنف�سهم
م���ع حلفائه���م حلفظ ال�س�ل�ام العاملي
ومكافحة الإرهاب؟

د .ن�سيب حطيط

■ املحامي عمر زين ر�أى �أن الأ�سري املجاهد حممد
ع�لان �أكد ب�صيامه �أنه �أقوى من االعتقال الإداري
املخال��ف للح��ق والقانون الإن�ساني�ين ،والذي هو
جرمي��ة ح��رب ،كما �أك��د و�أعل��ن للع��امل �أن قانون
الإطعام الق�رسي هو قانون غري م�سبوق يف العامل،
وهو خمالف للمواثيق الدولية ،و�أن النظام الر�سمي
العرب��ي متخاذل ي�ترك �أ�رساه ب�أي��دي اجلالد دون
حما�سبة.
■ جمعية ال�صداقة الفل�سطينية  -الإيرانية عقدت
اجتماع ًا بح�ض���ور ع���دد من الهيئات الن�س���ائية
وال�شبابية ،وم�س����ؤول اجلمعية؛ حمزة الب�شتاوي،
ومت التداول مبوا�ض���يع ع���دة� ،أهمها كيفية خدمة
ال�شعب الفل�سطيني واملقاومة ،وا�ستثمار العالقات
الطيبة مع اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران.
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إيران تمد اليد إلى السعودية إلطفاء حرائق «الربيع العربي»
من بريوت �إىل مو�س���كو ،وم���ن بغداد
�إىل عوا�ص���م ال���دول اخلليجي���ة العربية
و�ص���و ًال �إىل العوا�ص���م الأوروربية ،تن�شط
الدبلوما�سية الإيرانية يف �سيا�سة مكوكية
حثيثة لإطفاء احلرائق امل�شتعلة يف الدول
التي ا�ستهدفها «الربيع العربي» ،بعد �أن
تخطّت تلك احلرائق يف �أخطارها الأنظمة
واحلكوم���ات ،وباتت ته���دد وحدة الأر�ض
وال�شعب لكل من تلك الدول.
يتح���رك الإيراني���ون حت���ت �ش���عار
التم�سك باحلل ال�س���لمي لأزمات املنطقة
و�رصاعاتها ،راف�ضني االتهامات التي توجه
�إليهم ،وي�ؤكدون يف كل منا�سبة �أن «لي�س
هناك هال ًال �ش���يعياً» يعمل���ون لتحقيقه
(ح�سب ما يروج الأمريكيون و�أتباعهم) بل
قمر �إ�سالمي يق�ضي بالتوحد مع ًا ملواجهة
التحديات واملخاطر.
تُعترب املواقف الإيرانية فر�ص���ة للدول
العربي���ة الت���ي تورّطت يف �س���فك الدماء
العربية ،للخروج من م�أزقها الذي يتعمّق
يوم��� ًا بعد يوم ،بع���د �أن انقادت مل�رشوع
«ال�رشق الأو�سط اجلديد» الذي دعت �إليه
الوالي���ات املتح���دة ،وكان قائده امليداين
ومن�س���ق �أعمال���ه اليه���ودي ال�ص���هيوين
الفرن�س���ي برنار هرني ليفي؛ «ماي�سرتو»
ن�شاطات ذلك «الربيع الدموي» ،واخلطيب
الأول يف �س���احاته ،و�صاحب ال�صالحيات
املطلقة يف التجوال على �أماكن امل�سلحني
ومواق���ع االقتت���ال ،خ�صو�ص��� ًا يف م�رص
وليبيا وتون�س وغريها.
وال ي�ت�رك الإيراني���ون منا�س���بة �إال
ويوجّ ه���ون فيه���ا ر�س���ائل مل���ن يعنيهم
الأم���ر ب�رضورة التوقّف ع���ن �أعمال تدمري
املجتم���ع العربي ،واملمت���دة من اجلزائر
وتون�س وليبيا وم�رص ،و�ص���و ًال �إىل اليمن
والعراق و�س���ورية ،وقد متت���د �إىل �أماكن
�أخرى ،ويطرحون م�رشوع ًا بدي ًال يق�ض���ي
بتح�ص�ي�ن دول وقوى حمور املقاومة يف
وجه ال�سيا�سات الأمريكية والأطل�سية ،ويف

وم���ا بينهم���ا م���ن �أعمال تخري���ب ،كان
يعقب كل منها اعتق���ال الع�رشات ،وحتى
املئات ،من املح�س���وبني على «ال�سلفية
الوهابية» .و�إذا كان التحالف قد توثّق مع
«الوهابية» خالل حكم اجليل الأول من �آل
�س���عود ،ف�إن رتق �أي خالف بني احلليفني
التاريخيني كان ممكن ًا خالل عهود اجليل
الث���اين من �أبناء العائل���ة احلاكمة ،لكنه
تفجّ ���ر وبات دموي ًا يف زمن اجليل الثالث،
لأ�سباب مو�ضوعية كثرية.
ه���ذا التحوّل التاريخ���ي يف العالقات
ال�سعودية «الوهابية» لي�س الف�شل الوحيد
لل�سيا�سة التي �سارت عليها اململكة خالل
العق���ود االخرية ،بل �إن �سيا�س���ة اململكة
واجهت ف�ش ًال يف العراق و�سورية ولبنان،
وعلى حدودها جار ل���دود هو الأردن ،يف
ح�ي�ن ال تنفك �إمارات و�س���لطنات اخلليج
عن �إر�سال �إ�ش���ارات التمايز عن ال�سيا�سة
ال�سعودية.
ويف اليمن ،رغم مرور خم�س���ة �أ�ش���هر
من التدم�ي�ر املنهجي ل���كل مقدراته ،ما
ي���زال اليمنيون ي�س���يطرون على احلدود،
(�أ.ف.ب ).ويهاجم���ون يومي��� ًا املواقع الع�س���كرية
الإيرانيون ال يرتكون منا�سبة �إال ويوجهون الر�سائل ب�ضرورة التوقّف عن تدمري املجتمع العربي
ال�س���عودية ،يف ح�ي�ن �أن الأمريكي ودول
الغ���رب يتهافتون على طل���ب و ّد طهران،
وجه العدوانية ال�ص���هيونية ،على قاعدة ويطيل عمره ،وي�ساعده على التخل�ص من والرو����س والأمريكي���ون يدع���ون «كل
منع تق�س���يم الدول ،والت�أكيد على الوحدة التحديات التي ت�ضيّق اخلناق عليه.
الأطراف يف املنطقة �إىل التعاون مع �إيران
الوطني���ة فيها ،و�إع���ادة توحي���د الر�ؤية
�أب���رز تلك ال���دول التي يتوجّ ���ه �إليها ك�رشيك» ،ما ي�ض���ع اململكة �أمام خيارين:
وت�صليب املوقف العربي والإ�سالمي حول
اململكة
هي
إيراين،
ل
ا
الت�ص���احلي
اخلطاب
�إما ا�ستمرار حال الت�آكل الداخلي وخ�سارة
الق�ض���ية املركزية فل�س���طني ،بعد اجلهود
إىل
�
املا�س���ة
احلاج���ة
ذات
ال�س���عودية،
المواقف اإليرانية فرصة
الهيبة يف اخلارج ،و�إما البحث عن حلفاء
للدول العربية التي تورطت احلثيث���ة التي بذلته���ا الواليات املتحدة
جتدهم
أن
�
حتاول
جدد،
أ�ص���دقاء
�
و
حلفاء
يف اخل���ارج ،ي�س���اعدونها يف مواجه���ة
ّ
و»�إ�رسائيل» وحلفائهما حلرف الأنظار عن يف مو�س���كو؛ يف �سيا�سة هروب �إىل االمام ،التحديات املت�صاعدة ،وبالطبع ،لن يكون
في سفك الدماء العربية ..ال�رصاع العربي  -ال�ص���هيوين ،عن طريق لكنها ل���ن جتد مف���راً م���ن مالقاتهم يف احلل عرب الهروب �إىل االمام والتحالف مع
�إ�ش���عال فنت متنقل���ة يف كل بلد ومنطقة ،طهران ،خ�صو�ص��� ًا بع���د �أن تفجّ ر ال�رصاع العدو «الإ�رسائيلي» ،كما ينادي البع�ض،
للخروج من مأزقها الذي
وتخ�ص���ي�ص امل�رشق العربي بفتنة �سنية بني العائلة ال�س���عودية احلاكمة واحلالة بل يكون عرب حت�سني العالقات مع اجلوار
يتعمق يومًا بعد آخر
ّ
 �ش���يعية تُله���ي العرب لعق���ود طويلة «الوهابية» املتطرفة ،وب���ات ظاهراً يف العرب���ي والإ�س�ل�امي مبا يحل م�ش���اكلعن اخلطر «الإ�رسائيلي» ،وت�ش���كّل فر�صة العلن ،امت���داداً من حماولة اغتيال حممد اجلميع.
للبع�ض لإ�ش���هار عالقاته ال�رسية بالكيان بن ناي���ف منذ �أكرث من عقد م���ن الزمان،
ال�صهيوين ،مبا يريح هذا الكيان الغا�صب ،و�ص���و ًال �إىل تفجري م�س���جد «الطوارىء»،
عدنان ال�ساحلي

جولة جديدة من معركة األمعاء الخاوية

ّ
ُ
بعد العيساوي وعدنان ..عالن يربك االحتالل الصهيوني

ك�ش���فت م�ص���ادر �إعالمي���ة �ص���هيونية �أن جي�ش
االحتالل �س���يُعيد النظر يف �إجراءات االعتقال الإداري
الذي �أوقعه �أكرث من مرة يف م�أزق �إ�رضاب املنا�ض���لني
الفل�س���طينيني الأ�رسى عن الطعام ب�ش���كل جماعي �أو
فردي ،وتعرّ�ض���هم خلطر املوت يف �سجونه ،و�آخرهم
الأ�س�ي�ر حممد عالن ،الذي م�ض���ى نحو �أ�س���بوع على
دخوله يف غيبوبة ،نتيج���ة توقُّفه عن تناول الطعام
منذ � 9أ�س���ابيع ،رف�ض خاللها جمي���ع العرو�ض التي
ُقدِّمت له من قوات االحتالل لدفعه �إىل ا�ستئناف تناوُل
الطعام دون جدوى.
و�أعلن نادي الأ�سري الفل�سطيني �أن احلالة ال�صحية
لـع�ل�اّن حرجة جداً ،منبِّه ًا من وفاته يف �أي حلظة ،ما
مل يطلق �رساحه على الفور ليتلقى العالج املنا�س���ب،
وهو يرقد حالي ًا يف م�ست�شفى «برزيالي» ال�صهيونية،
ويرف�ض تلقي العالج.
وكان���ت املحكمة ال�ص���هيونية �أجّ لت �أكرث من مرة
ق���رار الإفراج عن عالن ،حيث تدر�س مو�ض���وع �إبعاده
م���دة �أربع �س���نوات ،واملقدّم من النيابة الع�س���كرية،

باعتباره «ي�شكّل خطراً» على دولتها املزعومة.
�س�ل�اح الإ�رضاب عن الطع���ام جنح يف حترير عدد
من الأ�رسى خالل ال�س���نوات املا�ضية ،يف الوقت الذي
ف�ش���لت خمتلف التحركات واملطالب واملفاو�ض���ات،
ال�س���يما الر�س���مية منها ،خ�صو�ص��� ًا الإجنازات التي
حققها الأ�سريان �سامر العي�ساوي وخ�رض عدنان.
ق���وات االحت�ل�ال العاجزة عن �إيج���اد �أي خمارج
منا�س���بة له���ا يف ق�ض���ية ع�ل�ان ،اعتقل���ت ع�رشات
الأ�شخا�ص خالل م�شاركتهم يف اعت�صامات وحتركات
م�ساندة للأ�سري عالن يف عدة مناطق فل�سطينية.
«�رساي���ا القد����س»؛ اجلناح الع�س���كري لـ«حركة
اجله���اد الإ�س�ل�امي» ،حمّل���ت �س���لطات االحت�ل�ال
امل�س�ؤولية الكاملة من �أي ردة فعل يف حال ا�ست�شهاد
الأ�س�ي�ر عالن ،وتوعّدت بالرد بق���وة ،و�إنهاء �أي التزام
بالتهدئ���ة ،كما طالب���ت «ال�رساي���ا» جميع اجلهات
بالتحرك وال�ضغط لإنقاذ حياة الأ�سري وجميع الأ�رسى
املعتقلني يف �سجون ال�صهاينة.
وي�ش���ارك عالن �إ�رضابه عن الطع���ام �أكرث من 150

�أ�سرياً موزعني على عدة معتقالت.
وبح�سب �آخر الإح�ص���اءات للأ�رسى الفل�سطينيني
يف ال�سجون ال�صهيونية ،ف�إن هناك ما يزيد عن 5300
معتق���ل ،منهم� 450 :أ�س�ي�راً �إدارياً ،و� 25أ�س�ي�رة ،و170
طفالً ،يتوزعون على �أكرث من � 17سجن ًا ومعتق ًال ومركز
توقي���ف� ،أبرزها النقب وعوفر وه���دارمي ،وقد ارتفعت
وترية االعتقاالت خالل املواجهات الأخرية بعد �إقدام
قطعان امل�س���توطنني على �إحراق الطفل علي دواب�شة
وعائلته.

منظمات حقوقية طالبت املجتمع الدويل ب�رضورة
التدخُّ ل الفوري والعاجل حلماية الأ�رسى من ممار�سات
االحتالل بحقهم ،والقيام ب���دوره يف حماية الأ�رسى،
وف�ض���ح و�إدانة االنته���اكات والعقوبات ال�ص���هيونية
بحقهم ،وحمّلت م�س����ؤولياته القانونية والإن�س���انية
جتاه ه�ؤالء املنا�ضلني ،وفر�ض عقوبات على حكومة
االحتالل جراء موا�ص���لتها انتهاك القوانني والأعراف
الدولي���ة ،و�إلزامها بوقف كافة �إجراءاتها التع�س���فية
املتخَ ذة بحق الأ�رسى.
كما دعت ف�ص���ائل فل�س���طينية �إىل تدويل ق�ض���ية
الأ�رسى الفل�سطينيني يف املحافل الدولية ،وف�ضح كافة
املمار�سات االحتاللية بحق الأ�رسى ،و�أكدت �أن �سيا�سة
الإهمال الطبي والإبعاد الق�رسي عن الوطن ،واالعتقال
الإداري و�إع���ادة االعتقال بح���ق الأ�رسى املحررين لن
يك�رس �شوكة ال�شعب الفل�سطيني الذي مي�ضي يف طريق
حريته حتى التحرير والعودة واال�ستقالل.

�سامر ال�سيالوي
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غابي ليون :التحقيقات في ملف األسير قد تؤدي إلى مالحقة بعض السياسيين
امليثاق والد�ستور والعي�ش
امل�شرتك لي�سوا حرباً على ورق..
�إنها �رشاكة وطنية �أ�سا�سها
مكونات املجتمع
احرتام ّ
وتنوعه ،ولبنان بالرغم من
ّ
ر�سالته املتعرثة �أحيان ًا ما
يزال �أمنوذجه ي�شكل حتدي ًا
لفكرة «�إ�رسائيل» وعن�رصيتها
ورف�ضها القبول بالآخر..
عن حقوق امل�سيحيني
املهدورة وامل�صحوبة بتع ّنت
بع�ضهم وتل ّطيهم بحج
«الوطنية» ورف�ض «الطائفية»
واملواطنةُ ،ت�ستكمل ا�ستباحة
امل�سيحيني من هذا ال�رشق
بال�سيا�سة ،رغم ارت�ضائهم
العي�ش مع �رشكائهم يف �رشق
رواده ..جريدة «الثبات»
هم ّ
حاورت الوزير ال�سابق والقيادي
يف «التيار الوطني احلر»
غابي ليون ،و�إليكم �أبرز ما جاء
فيه:
ي�ضع الوزير ال�سابق غابي ليون
عملية توقيف الإرهابي �أحمد الأ�سري
منذ �أيام يف �سياق الإجناز الوطني
جله���از الأمن العام وقائ���ده اللواء
عبا�س �إبراهيم ،يقول :بالأمن ،و�ضع
اليد على �أح���د كبار الإرهابيني يف
البلد �أمر هام� ،سيما �أن الأخري حاز
عل���ى دعم واهتم���ام الإعالم وقوى
�سيا�س���ية معروفة ،واليوم م�س����ألة
القب�ض عليه تثري خماوف �إرهابيني
�آخرين ،ويف ال�سيا�س���ة نرى تفاعل
بع�ض ال�سيا�س���يني يف غري حمله،
لأنه ي�ش���عرهم �أنهم معنيون �أمني ًا
بالذي ح�صل ويح�ص���ل ،وقد ت�ؤدي
مالحقني
التحقيقات لأن ي�ص���بحوا َ
�أمني ًا ،على ما ق ّدموه �سابق ًا من دعم
ح�س���ي لهذا الإرهابي ،ومع الأ�سف
بع����ض ه�ؤالء ن���واب عن ال�ش���عب
اللبناين!
ن�س�أل ليون عن �إمكانية اال�ستمرار
بامللف �إىل نهاياته� ،سيما �أن لبنان
اعتاد على الت�س���ويات والتمييعات
وال�ض���غط على الق�ض���اء ،يجيبنا
بح���زم :لدينا ملء الثقة بالق�ض���اء
الع�س���كري ،والأكيد �أنه بعد �إحالته
�سي�ص���در بحقه الأح���كام بجرائمه
ُ
املو�صوفة ،وال �أعتقد �أنه ميكن متييع
هذه الق�ضية ،لأن جرائمه وحتري�ضه
وقتل���ه لعنا�رص اجلي����ش اللبناين
وا�ض���حة يف الإعالم والت�سجيالت
ال�ص���وتية ،ونحن كفريق �سيا�س���ي
وتكتل «تغيري و�إ�صالح» ن�رصّ على
متابعة املو�ض���وع حتى ال حت�صل
�أية ت�سوية ممكنة.
مو�ض���وع
وعن
حت���رك «التيار
ُّ

الوطني احل���ر» ونزوله �إىل الأر�ض
وال�ش���ارع لتحقي���ق مطالبه جلهة
ال�رشاك���ة احلقيقي���ة يف جمل����س
ال���وزراء و�آلي���ة عمل���ه ،وعن عدم
الدعوة جلل�س���ة جمل�س ال���وزراء،
يجيبن���ا ليون :يف ال�سيا�س���ة ،عدم
دع���وة لعقد جمل�س ال���وزراء ي�ؤكد
عدم �إمكانية جتاوز مطالبنا املُح ّقة
بال�رشاكة الوطنية ،وبالتايل عرفوا
�أن���ه ال ج���دوى من تخط���ي الإقرار
املتفق لآلية عم���ل جمل�س الوزراء،
�سيما مع ال�ش���غور الرئا�سي ،وهذه
احلقوق �سبق واتفقنا عليها ،ويجب
احرتامها ،وهي تن�سجم مع امليثاق
حترك «التيار»
والد�ستور ،وبالتايل ُّ
لن يكون الأخري ،و�سي�ستمر ب�أ�شكال
خمتلف���ة ومتنوعة حتى الو�ص���ول
�إىل الأه���داف وحتقي���ق املطال���ب
املن�شودة� .شخ�صي ًا ،ال �أعرف مراهنة
فريق «احلريرية ال�سيا�س���ية» بهذا
اخل�صو�ص ،فهم يكابرون ويتعنتون
وي�رضبون باحلائط كل �سبل احلوار
با�س���تفزاز �رشيحة وطني���ة كبرية،
وي�ضعون يف وجهنا ووجه ال�شعب
نفاياته���م واملوا�ض���يع الت���ي تهم
م�صالح وم�س����ألة الرواتب للتهويل
علين���ا ،ولثنينا عن اال�س���تمرار يف
حتقي���ق �أهدافنا ،واله���دف حتريف
هذه احلق���وق والت�ش���وي�ش علينا،
لأنه عل���ى �أهمية مطال���ب النا�س
و�أحقيتها ،مو�ضوع امليثاق و�رشاكة
امل�سيحيني يف النظام يحفظ الوطن
�أو يطيح به ،و«التيار الوطني احلر»
هو م���ن يع ّطل اال�س���تمرار بالنهج
املعتمد منذ ع�رشات ال�س���نوات ،لأن
َ
كل �شيء مع ّطل ،ويف كل �شيء يتم
ابت���زاز النا�س ..يتابع ليون :ليعرف

و«الطا�شناق»� ،أو حتى «القوات»
الت���ي يجمعها مع التي���ار «�إعالن
النوايا» ،و«الكتائب»..؟ يقول ليون:
ّليون :فريق «الحريرية
لي�ست املرة الأوىل التي يكون فيها
السياسية» يضع في
«التيار» ر�أ����س حربة يف مواجهة
الواقع التعطيلي والتهمي�شي لبناء
وجهنا ووجه الشعب
�أ�س�س الدولة .اليوم نحن ال نخو�ض
نفاياتهم ومسألة
معرك���ة حزبية باملعنى ال�ض���يق،
وحلفا�ؤنا ي�ؤي���دون مطالبنا متام ًا،
الرواتب للتهويل علينا..
لك���ن لكل من���ا تقديرات���ه ووجهة
لكننا مستمرون
نظره اخلا�صة ،ويف النهاية انت�صار
مطالبنا هي انت�ص���ار للم�سيحيني
واللبنانيني ،وهزمية التيار (وهذا ما
لن يح�ص���ل) معناه �أن �أ�س�س لبنان
�ستهتز..
اجلميع �أنه من دون م�س���يحيني ال
ي�ض���يف ليون :منذ ت�س���عينات
وط���ن ،وكالمنا وا�ض���ح ل�رشكائنا :القرن املا�ض���ي« ،التي���ار الوطني
معركتن���ا م�ص�ي�رية ووجودية �إىل احل���ر» كان ينا�ض���ل للحفاظ على
هذا احلد ،وهي لي�س���ت للم�سيحيني �س���يادة الوطن ،والبع����ض التحق
بقدر ما هي جلميع اللبنانيني ،لأن مبطالبه بعد مرور  15عام ًا ،واليوم
التهمي����ش و�إن طاله���م يف العمق ن�أمل �أن يلتحقوا مبطالبنا لأنه يف
يطال الكيان والوطن.
االحتاد قوة ..ولأن هذه املطالب تهم
باقي
م���ع
تن�س���يق
وه���ل م���ن
اجلميع ولي�س فئة حمددة.
اخل�صو�ص،
بهذا
امل�سيحيني
الفرقاء
يطال���ب لي���ون املرجعي���ات
كـ«املردة»
منهم،
احللفاء
�س���يما
الكن�سية قول كلمتها يف هذا املجال،
خ�صو�ص��� ًا البطريكي���ة املارونية،
ليكون مو�ض���وع ا�س�ت�رجاع حقوق
امل�سيحيني مو�ض���ع احرتام وفعال
م���ن الفرق���اء الذين ي�س���طون على
هذه احلقوق ،ويق���ول :ن�أمل ازدياد
يتعر�ض لها
ّليون :نأمل من حلفائنا
الوع���ي للمخاطر الذي ّ
االلتحاق بمطالبنا التي تهم امل�س���يحيون ،ون�أمل �أن يكون دور
بكركي وا�ضح ًا ،لأن ال�رشاكة الفعلية
الجميع دون فئة محددة
للم�س���يحيني ال تت�أم���ن مبج���رد
انتخاب رئي�س للجمهورية ،ف�شخ�ص
الرئي�س ومتثيله للنا�س من �ش����أنه
�إعادة الثقة للم�س���يحيني ،وبالتايل

ت�أمني الن�صاب القانوين النتخابات
رئا�سية من دون �إيجاد ر�ؤية �سيزيد
تهمي�ش امل�س���يحيني ،ال ب���ل �أكرث؛
�س���يطيح بوجودهم ..فاملطلوب من
«التيار» ت�أمني الن�ص���اب القانوين
حتى يت�أمن فر����ض جهة خارجية
عل���ى النواب انتخاب �شخ�ص���ية ال
ل���ون له���ا وال طعم له���ا ،وليكون
�شخ�ص��� ًا تتقاذفه م�ص���الح القوى
اخلارجية ..هذا املو�ضوع لن نقبله
بع���د الآن ،فالرئي�س ل���ن يكون �إال
ممث ًال حقيقي ًا للم�سيحيني ،ومن الآن
و�صاعداً �سيكون للم�سيحيني قانون
انتخابي عادل ،ي� ّؤمن م�ش���اركتهم
ومتثيلهم وح�ضورهم الفعلي؛ �أ�سوة
بباقي مكونات الوطن..
وهل تعنُّت فريق «امل�س���تقبل»
برمته كما
�سيدفع �إىل تغيري النظام ّ
يقول البع�ض؟ يقول ليون« :التيار»
ال يطالب بتغيري النظام ،ما ن�ش�ي�ر
�إلي���ه موج���ود يف اتف���اق الطائف
والد�س���تور اللبن���اين ،واملطل���وب
تطبي���ق القوان�ي�ن ،م���ع �أن تغيري
النظ���ام لي�س مطلبن���ا� ،إال �أننا يف
الوقت عينه ال نخ�شاه ،لكن الطريق
املتبعة من قبل «امل�ستقبل» �إذ ما
ا�ستمرت عليه قد تطيح به ..ون�س�أل
ّ
هنا جميع اللبنانيني والد�ستوريني:
هل «تهريب���ة» التعيينات الأمنية
د�س���تورية �أم غري د�س���تورية؟ �أين
قان���ون االنتخابات الع���ادل الذي
برروا ��ض�رورة �إقراره م���ع التمديد
الأول..؟ وماذا عن الأ�سباب املوجبة
وغري املقنع���ة للتمدي���د الثاين..؟
من ي�س���تفيد م���ن اال�س���تمرار يف
الهيمنة على قرار امل�سيحيني؟ وهل
اعرتا�ضهم �صحيح �أم ال؟
ن�س����أل لي���ون :هل �س���ينعك�س
التفاهم الن���ووي بني �أمريكا و�إيران
عل���ى لبن���ان� ..أم �أن بع�ض قياداته
�سريف�ضون اقتنا�ص الفر�ص لتح�سني
�أحوال الوطن؟ يرد� :أملنا كـ«تيار»
�أن يلتفت �رشكا�ؤن���ا يف الوطن �إىل
م�ص���لحة لبنان ،ون�أم���ل �أن تكون
احلل���ول نتيج���ة رغب���ة داخلية ال
متني اخلارج ،ون�أمل �أال يكون هناك
م���ن ت�أثري خارجي على اللبنانيني،
وعلى عي�شهم الواحد وعلى امليثاق،
حتوالت
لأن الو�ض���ع الإقليم���ي يف ّ
م�ستمرة ،وال يجوز �إبقاء اللبنانيني
دوامة ه���ذه املتغريات ،لكن مع
يف ّ
الأ�سف بع�ض ال�سيا�سيني ينتظرون
�إيحاءات اخلارج و�إمالءاتهم لتنفيذ
�إرادة هذا اخلارج ،وخيارات «التيار
الوطن���ي احل���ر» جله���ة توجهاته
اال�سرتاجتية ثبتت �صوابيتها� ،سواء
جله���ة الوقوف يف وج���ه الإرهاب،
�أو غ�ي�ره م���ن الق�ض���ايا ،ون�أمل �أن
تكون هذه التحوالت ل�صالح لبنان
واللبنانيني.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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ّ
من أجل قانون انتخاب يوحد اللبنانين ويجهض المال السياسي والخطاب المذهبي

ي�ؤكد الرئي�س �إميل حلود �أنه مل يكن
مع انتخابه رئي�س ًا للجمهورية� ،ضليع ًا
يف امل�س����ألة والقوان�ي�ن واالنتخابية،
لأن ال�ش���طر الأكرب من م�سريته العملية
ق�ض���اه يف اجلي�ش� ،إذ �إنه منذ تخرّجه
م���ن «برمانا ه���اي �س���كول» ،التحق
باملدر�س���ة احلربي���ة ،ولأن���ه ممنوع
على الع�س���كريني التعاطي بال�ش����ؤون
ال�سيا�س���ية واالنتخابي���ة ،فهو مل يكن
يهتم لهذا الأمر ،حتى �إبان خو�ض والده
اللواء جميل حلود االنتخابات النيابية
يف دورات  1960و 1964و ،1968وم���ن
كان يتابع ذلك هو �شقيقه ن�رصي.
وعلي���ه ،بع���د انتخاب���ه رئي�س��� ًا
للجمهوري���ة كان طلب���ه الوحي���د هو
توفري قانون انتخاب ،يعبرّ حقيقة عن
اللبناني�ي�ن ،فـ«طلع���وا بقانون العام
�ألفني ،الذي �ص ّوروه له ب�أنه الأف�ضل ،ومل
يلقَ معار�ضة من جمل�س الوزراء �إال من
رئي�س احلكومة الدكتور �سليم احل�ص..
لك���ن بالوقائع والتجربة واملمار�س���ة
ميكن الت�أكيد �أن هذا القانون فر�ض���ته
جمل���ه من امل�ص���الح امل�ش�ت�ركة بني
بع�ض ال�سوريني املهيمنني على امللف
اللبناين ،و�سيا�س���يني لبنانيني هالهم
الق�سم ،و�إ�رصارنا على مكافحة
خطاب َ
الف�س���اد ،وتعزيز دور الق�ض���اء ك�سلطة
م�س���تقلة ومكافحة اله���در وال�رسقات
وهل ّم جرا».
يعترب الرئي�س حلود �أن «االنتخابات
وفق هذا القانون يف العام  2000كانت
انقالب ًا  -حتت ا�سم «الدميقراطية» -
على خطة الإ�ص�ل�اح التي كنا نريدها
م���ن جهة ،وتكري�س��� ًا لتحال���ف طبقة
�سيا�سية ع�صية على الإ�صالح من جهة
ثانية».
يتاب���ع الرئي����س حلود� :أم���ام هذا
الواق���ع ،وبع���د اطالع���ي بدق���ة على
القوان�ي�ن واملراح���ل االنتخابية التي

حلود :ل�سن قانون انتخابي ع�صري يوحد اللبنانيني ويلغي الع�صبيات

مرّت يف التاريخ الربمل���اين اللبناين،
ت�أكّ���د لنا بامللمو����س �أن املطلوب هو
قانون انتخ���اب وطني ع�رصي وحديث
ومتطور يع���زز الوح���دة الوطنية من
جهة ،ويفرز ممثلني حقيقيني لل�ش���عب
اللبن���اين من جهة ثانية ،وي�س���هم يف
�إلغ���اء الطائفي���ة واملذهبية من جهة
ثالثة.
يف انتخاب���ات  ،2005والت���ي تقرر
�إجرا�ؤها ب�رسعة ،بع���د التطورات التي
�شهدها لبنان �إثر اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري يف � 14ش���باط ،والتي �ضغط
من �أجل �إجرائها الأمريكي والفرن�س���ي
والغرب عموم ًا واخلليج العربي ،رفعنا
ر�س���الة �إىل جمل�س الن���واب ،نحذر من
�إج���راء االنتخابات وفق ه���ذا القانون،
ونطال���ب بقانون �أك�ث�ر عدالة ،لكن مل
ي�ؤخذ بر�سالتنا.

ثم كان بعدها الأده���ى ،وهو �إجراء
انتخابات عام  2009وفق قانون �س���بق
جربه لبن���ان ،وهو قانون �( ،1960أي
�أن ّ
قانون الق�ض���اء)؛ وفق ًا التفاق الدوحة،
فكان���ت بذلك عودة �إىل الوراء ،وتكري�س
للطائفي���ة واملذهبي���ة الت���ي ارتف���ع
من�سوبها ،مع الأ�سف ال�شديد.
الرئي�س حلود ي�شدد هنا على �رضورة
�أن يكون للبنانيني قانون انتخاب يحمل
يف بن���وده و�آليات���ه ما يع���زز الوحدة
الوطنية احلقيقية ،و ُي�س���هم يف تقلي�ص
دور امل���ال ال�سيا�س���ي واالنتخاب���ي،
و ُيجه�ض اخلطابات الطائفية واملذهبية،
وهذا ال يتوف���ر �إال بقانون يعمل خلطة
عجيبة ومبدعة بني اللبنانيني ،وهو �أمر
ال يتوافر �إال يف ظل قانون انتخاب يقوم
على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة،
وعلى �أ�سا�س الن�سبية.

ويرى الرئي�س حلود �أن من �ش����أن
ه���ذا القانون �أن يحق���ق عدة �أهداف،
�أبرزها:
يجع���ل من �إمكانية ��ش�راء الذمم
وال�ض���مائر �ص���عب ًا� ،إن مل يك���ن
م�س���تحي ًال ،لأن���ه ال ميك���ن لأي كان
�أن ي�ش�ت�ري ذمم و�ض���مائر مالي�ي�ن
الناخبني ،وه���ذا بعك�س ما هو عليه
الأمر يف الدوائر ال�صغرى ،حيث ميكن
فت امل���ال االنتخابي وال�سيا�س���ي،
مب���ا يف�س���د العملي���ة الدميقراطية،
�إ�ض���افة بالطبع �إىل �رضورة و�ض���ع
قان���ون ي�ض���بط الإع�ل�ام والإعالن
وامل�ص���اريف االنتخابية ،ويكون من
�ض���منها رفع ال�رسية امل�رصفية عن
كل مر�شح لالنتخابات النيابية منذ
�إعالن تر�شيحه حتى البث بالطعون
االنتخابية.
و�ض���ع حل لأي خط���اب مذهبي
ومت�شنج ،لأن ماروين املنت ال�شمايل،
على �سبيل املثال ال احل�رص� ،سيكون
بحاجة �إىل �ص���وت ُ�سني عكار ،و�إىل
�شيعي اجلنوب ،و�إىل درزي حا�صبيا،
و�إىل �أرثوذك�س���ي الكورة وكاثوليكي
زحل���ة وعل���وي طرابل����س ،والعك�س
بالعك�س بالن�سبة �إىل كل املر�شحني
م���ن كل الطوائف ،وهو ما �س���يطبع
املر�شحني بخطاب وطني.
ت�ش���كيل تكتالت �سيا�س���ية ذات
برامج �سيا�س���ية وا�ض���حة الأهداف،
و�إ�ص�ل�احية ،و�س���يتبارى اجلمي���ع
بطرح �أهدافهم الإ�صالحية اجتماعي ًا
واقت�صادي ًا وتنموي ًا.
ً
كت�ل�ا برملاني���ة ذات
�س���يخلق
انتماء وطني وا�ضح ،ي�ضع امل�صلحة
اللبناني���ة ف���وق �أي اعتبار ،ويخفف
من الو�صايات الأجنبية� ،سواء كانت
عربية �أو غربية على ال�سلوك والنهج
ال�سيا�سي.

«قولنا والعمل» احتفلت بانتصار تموز
�أحي���ت جمعي���ة «قولن���ا والعمل»
ذك���رى انت�ص���ار املقاوم���ة يف ح���رب
مت���وز ع���ام  ،2006بح�ض���ور وزراء
ون���واب حالي�ي�ن و�س���ابقني ،وعلماء
دي���ن م���ن كاف���ة الطوائ���ف واملذاهب،
وممثلني عن الق���ادة الأمنيني والأحزاب
والق���وى الوطنية اللبنانية والف�ص���ائل
والقوى الفل�س���طينية ،ور�ؤ�ساء بلديات
وخمات�ي�ر وفعالي���ات منطق���ة البقاع.
النائب ال�سابق �سليم عون قال :كنا وما
زلنا و�سنبقى �إىل جانب �شعبنا وجي�شنا
ومقاومتنا؛ نحافظ على عنا�رص قوتنا.
م���ن جهته ،توفيق مهنا؛ نائب رئي�س
احلزب ال�س���وري القومي االجتماعي� ،أكد
�أن طريق املقاوم���ة وخيارها هو طريق
االنت�ص���ار الأكي���د ،بينما ب��ّش رّ العميد

م�صطفى حمدان ب�أن «املعركة التي بد�أت
من الق�صري والقلمون والزبداين والقنيطرة
واجلوالن لن تنتهي �إال بتحرير اجلليل».
وزير ال�ص���ناعة د .ح�س�ي�ن احلاج ح�سن
ق���ال �إن احلرب اليوم ه���ي يف مواجهة
امل��ش�روع الأمريك���ي «الإ�رسائيل���ي»
الرجعي العرب���ي وبع�ض ال���دول التي
يخو�ض التكفرييون حرب ًا بالنيابة عنها.
رئي�س جمعية قولنا والعمل؛ ال�شيخ �أحمد
القطان ،ذكّر املتغافلني ب�أن «فل�س���طني
موجودة ،و�أوىل القبلتني وثالث احلرمني
بحاجة ما�س���ة �إىل دم���اء طاهرة تعمل
على حترير فل�س���طني ،وا�س���تعادتها من
املحتل الغا�ص���ب ،فهذه هي البو�ص���لة،
ويج���ب علينا �أن نوجه �ش���بابنا �إىل �أن
يتوجهوا �إىل العدو احلقيقي».

ال املهنئني
ال�شيخ �أحمد القطان م�ستقب ً

�أم���ا يف الآلية االنتخابية ،فريى
الرئي�س حلود �أن يف املرحلة الأوىل،
وق���د يكون على م���دى عمر جمل�س
�أو جمل�س�ي�ن ،يتم توزي���ع املقاعد
النيابية وف���ق التق�س���يم الطائفي
احل���ايل� ،أي  64نائب ًا م�س���لم ًا ،و64
نائب ًا م�سيحي ًا ،ويتم الرت�شيح على
�أ�س���ا�س الق�ضاء �ضمن لبنان الدائرة
الواحدة ،وبذلك نحفظ متثيل جميع
اللبنانيني على م�س���توى املذاهب
وعلى م�ستوى املناطق.
وي�ش���دد الرئي�س حل���ود على �أن
�آلي���ات الفرز يف مثل ه���ذا القانون
عملية و�س���هلة ،فلو كان هناك مث ًال
 3لوائح عل���ى امل�س���توى الوطني
«الئح���ة �ألف» وح�ص���لت على 45
باملئة من الناخبني ،فيكون لها 45
باملئة من الن���واب ،والئحة «باء»
ح�ص���لت  35باملئة م���ن الناخبني،
فيك���ون لها  35باملئ���ة من النواب،
والئحة «ج» ح�صلت على ع�رشين
باملئة م���ن الناخبني ،يك���ون لها
ع�رشين باملئة من النواب.
ويخت���م بالق���ول :علين���ا يف
لبنان �أن ن�ص���نع ح�ص���انتنا ،و�أن
منتنّ مناعتنا ال�سيا�س���ية والوطنية
بتطوي���ر النظام ال�سيا�س���ي ،ليكون
ً
متثي�ل�ا و�أكرث عدال���ة ،لأن كل
�أكرث
�شيء يف البلد �صار طائفي ًا ومذهبياً،
مبا فيه حت���ى «الزبالة» ،وهذا ال
يتواف���ر �إال بقانون انتخابي ع�رصي
وحديث يعمل خلطة لبنانية فاعلة،
ومي�ت�ن الوحدة الوطني���ة ،وذلك ال
يق���وم �إال على �أ�س���ا�س جعل لبنان
دائرة انتخابية واحدة ،على �أ�سا�س
الن�سبية.
�إن تطوير احلياة ال�سيا�سية وفق
ه���ذا القانون �س���يمنحنا مزيداً من
الوحدة واحل�ص���انة الوطنية ،التي
متكّننا م���ن الوقوف بوج���ه العدو
«الإ�رسائيل���ي» ال���ذي يجه���د بكل
�ص�ل�افته ملنع تقدم لبنان وتنامي
قوته وتطوير نظامه مبا يعزز وحدة
اللبنانيني ،لأنه ي�ستفيد من واقعنا
املر ،جراء االنق�س���ام الطائفي ،الذي
يجعل الكل م���ن الواليات املتحدة
�إىل ال�سعودية ،و�إىل �أي دولة �صغرية
غنية� ،أو دولة فاعلة تت�سلل من هذا
االنق�س���ام �إىل داخلن���ا وتعمل على
مزيد من فرقتنا.
بالطبع ،ال ي���رى الرئي�س حلود
�أن ذلك �س���هل املنال �أم���ام الواقع
ال�سيا�س���ي وغي�ل�ان ال�سيا�س���ة
اللبناني���ة ،لك���ن ال ب���د م���ن جهد
ومثابرة ون�ض���ال وعم���ل من �أجل
الو�ص���ول �إىل ذل���ك ،لأن لبن���ان
الذي ه���زم الع���دو «الإ�رسائيلي»
ي�س���تحق نظام��� ًا �سيا�س���ي ًا يحفظ
حق���وق املواطنني وي�ؤ ّم���ن العدالة
االجتماعية احلقيقية.

�أحمد زين الدين
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ّ
خلفك أثرًا طيبًا؟
كيف تتركين
ِ
جمي���ل �أن يك���ون ل���كِ �أثر بكل
مكان� ،أثر باقٍ وذكرى طيبة ،وبقايا
عالقة من عطر حروفك و�صدقها..
رائ���ع �أن ترتك���ي �أث���راً حولكِ ؛
مبعاملتك ،كالمك� ،أخالقك� ،سلوكك،
�صفاتك..
جمي���ل �أن ترتكي �أث���راً بطريقة
كالمك ،ابت�س���امتك ،نقدك الهادف،
ن�صيحتك ال�صادقة..
بع����ض الأحيان الأثر ي�س���عدك،
يالم�س �ش���عورك� ،أثر ك�أنه يتحدث
عنك..

البع�ض ي�س�ي�ر فوق الرمال وال
يرتك �أثراً ،و�أعداد كبرية ممن حولنا
ال �أثر لهم..
ا�س����أيل نف�س���كِ دوماً :م���ا الأثر
الذي تركتُ���ه؟ هل لوجودكِ �أثر؟ هل
حلروفكِ �أثر؟
الأث����ر احلقيق����ي ه����و ذاك الذي
تزرعينه ليكوّن انطباع ًا خا�ص ًا عنك..
انظري من حولك واذكري بع�ض���� ًا من
�ص����ديقاتك ،لكل واحدة منهن �س����مة
خا�ص����ة تُعرف به����ا ،فبع�ض النا�س
لكرثة كذبه مل نعد ن�صدّق منه �شيئاً،

فرتك لن����ا انطباع ًا ثابت����اً ،حتى لو
�ص����دق التوبة ،لن ن�ستطيع ت�صديقه،
فطُ بع����ت عليه كلم����ة «كاذب» يف
نفو�سنا ،حتى لو ادّعينا ت�صديقه..
نرى بع�ض���هم ،وهم قلّة ،ال يحبون
�سيهم ،و�إذا
التحدّث عن النا�س وال عن رَ
كرث يف املجل����س «�أكل حلوم النا�س»
خرجوا غا�ض���بني ،فرتكوا انطباع ًا عند
النا�س �أنهم ال يحبون الرثثرة ..فما هو
االنطباع الذي تركتيه يف بيتك ،وبيت
�أهل زوج���ك ،ووالدة زوج���ك ،و�إخوته
و�أخواته..

�ص���حيح �أنك مل ت�س����أيل نف�سك هذا
ال�س����ؤال ،رغم �أهميّته ،لأنك مل تعتادي
عل���ى التفك�ي�ر به���ذه الطريق���ة ،لكن
الإن�س���ان تظهر عظمته ب�أف���كاره ،ف�إن
ارتقي���تِ ب�أف���كارك ،زادت قيمت���ك بني
النا�س.

�صدق النف�س
�إذا كانت الفتاة �ص���ادقة مع نف�سها
ومع النا�س ،ووا�ضحة الفكر والكلمات،
ا�س���تطاعت يف فرتة ق�صرية �أن ت�سيطر
على قلوب اجلميع ،وال�سبب �أنها حتب
امل�س���اعدة ،وتهتم لأمر من حولها� ..إذاً
هو االهتمام ،فه���ل �أنت مهتمة بزوجك
حقاً؟ تهتمني بنظافته ونظافة مالب�سه؟
تقول�ي�ن له :علبة العطر اخلا�ص���ة بك
�س���تنفذ قريباً� ،س�أختار لك عطراً �أجمل
هذه املرة؟ تركّزين على �ألوان مالب�سه؛
هل هي متنا�س���قة؟ تهتم�ي�ن برونقك
لأجله؟ ال تقابلينه برائحة املطبخ؟ �إذا
�ش���عرت ب�إرهاقه وتعبه ،قمت ف�صنعت
بيديك �رشاب ًا �ساخناً؟
�إذا مل تفعل���ي ه���ذه الأم���ور ف�أنت
تدّعني �سعادتك الزوجية ب�شكل مزيّف..
احلياة هي االهتمام ،وبغري اهتمام
ال ن�سمّيها حياة..

قد تكونني �أجمل من..
رمبا �أنت �أجمل م���ن فالنة وفالنة،
�أنت �أجمل من تلك الإن�سانة امل�شهورة،
و�أروع من تلك الروائية الرائعة ،لكنها
�صارت �أف�ضل منك لأنها فهمت نف�سها،
و�سعت لأجل جناحها..

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

رمي اخلياط

فَ ن%

اإلتيكيت

ابنك فوضوي؟ إليك الحل ()1/3
مع رغب���ة الأهل ب�أن ينم���و �أوالدهم ويكربوا
ب�ش���كل جيد ،ومع بدء حتقيق هذه الأمنية ،تكرث
ال�ص���عاب ،وتزداد �س���لوكيات الأطفال ن�ش���اط ًا
و�إزعاجاً ..وال �ش���ك �أن الأبوين هما الوعاء الأكرب
ال���ذي عليه ا�س���تيعاب كل ذلك ،واحت�ض���ان ما
يعتمل بداخ���ل �أبنائهم من �أف���كار و�أ�رسار ،وما
يعرتيهم من تغريات �س���لوكية تكون مزعجة يف
كث�ي�ر من الأحي���ان ..ومع تفهُّ���م طبيعة الطفل،
و�س���مات كل مرحل���ة عمرية ميرّ به���ا ،ميكن �أن
نتفاعل ب�إيجابية مع كل الن�صائح التي يقدمها
لنا الرتبوي���ون ،لنخرج للمجتمع بطفل �س���ويّ
يجيد لغة البناء ال لغة الهدم.
بداي���ة ،على كال الوالدين �أن يتفقا على نف�س
النظام والقوانني ،فال يجوز �أن تت�س���امح الأم يف
مو�ض���وع معينّ ثم ي�أتي الأب ويناق�ض���ها كلي ًا
يف املو�ضوع نف�س���ه� .إن الأبوين اللذين ي�شكالن
جبهة موحدة فيما يخ�ص االن�ضباط هما اللذان
يحققان �أف�ضل النتائج الرتبوية ،فتباديل وزوجك
الأفكار وامل�ش���اعر حول كيفية الت�صدي لل�سلوك
ال�سيئ.
عهد «انتظ���ر حتى يعود وال���دك» يجب �أن

�أتعجّ ب من الن�ساء كثرياً ،لأن الن�سبة
الأعظم منهن جم����رّد �أن تزوّجت انتهت
كل طموحاتها ،ن�سيت كل �أحالمها ،ملاذا
ال تكون��ي�ن امر�أة عظيمة ،ومع الأ�س����ف
تنفق وقتها بالنظ����ر �إىل عيوب زوجها
وم�شاكله ،وت�س����تطيع �أن تغيرّ ه بدل �أن
ت�شكو منه ،لكن الفا�صل بينك وبني تلك
امل����ر�أة الناجحة هو التجربة ،نعم ،هذا
فق����ط ،هي جرّبت �أن تغيرّ زوجها ،و�أنت
جرّبتِ قليال ثم �أ�صابك الي�أ�س..
كذل���ك ن���رى الكث�ي�ر من الن�س���اء
عدمي���ات اجلمال ،لي����س يف وجوههن
�أي عالم���ة جلمال �أو روع���ة ،ومع ذلك
تزوّج���ن رجا ًال عظماء ،وال�س���بب �أنهن
بحثن طوي ًال يف �أنف�س���هن وا�ستخرجن
عيوبهن ،رمبا متتلكني من املميزات ما
ال ميتلكنه ،رمبا �أنت رائعة اجلمال يف
عينيه (�أعني زوجك) ،لكنك ال متتلكني
ح�سّ الروعة يف �شخ�صيتك ،فماذا بعد؟
تُكرثين من ال�شكوى ،تعاتبينه على
كل �ش���يء ،تدقّقني خلفه ،ال حترتمني
ر�أيه ،تعاندينه ،ال تهتمني به �إال عندما
ت�ش���كّني ب�أمره ،فتبد�أ �أ�سئلتك اململة:
�أين كنت؟ وملاذا ت�أخرت؟ وتن�س�ي�ن �أن
ت�س����أليه باطمئنان :لقد قلقتُ عليك،
ظنن���ت �أن مكروها �أ�ص���ابك ،تفكرين
بنف�س���ك فقط وتن�سني الآخرين ،كل ما
يهمك �أن يكون ملكك مقيداً لك فقط.
ب�أنانية التفكري ل���ن حتظي بقلب
زوجك �أبداً ،والكثري من هذه الت�رصفات
التافه���ة التي ت�س���تخرج منك �أ�س���و�أ
املزايا ،يف حني �أن���ك متتلكني �أجمل
املزايا لكنها خمبوءة خمزونة..

يكون قد انق�ض���ى منذ زمن بعي���د ،لأن مثل هذه
العبارات ت�صوّر الأب على �أنه «الرجل ال�رشير»،
بالإ�ض���افة �إىل �أن هذا التهدي���د يخلق نوع ًا من
القلق غ�ي�ر املربر لدى الطفل ،ال���ذي كان ميكن
من الأف�ضل �أن تر ّد عليه الأم ب�شكل فوري قائلة:
«قلت لك �أال ت�رضب �أخاك ،ولكنك �رضبته ثانية،
تعال واجل����س معي واتركه يلع���ب لوحده يف
�سالم».
تعامال مع ابنكما ب�صداقة ،واحرتما م�شاعره،
وال ت�ستفزاه ،بل تعامال معه بهدوء وت�سامح �إىل
حد كبري  -طبع ًا يف حدود املعقول  -و�س���اويا
بينه وبني �إخوان���ه يف النظرة واحلنان وطريقة
التعامل ،فقد يكون كل ما يقوم به بدافع الغرية
من �إخوته ،واالهتم���ام بهم �أكرث منه؛ لأنهم �أكرث
هدوءاً وذكاء ونظافة ..وتوقّفا عن مقارنته ب�أحد.
ال ب���د من تكرار متابعتنا للطفل ،فهو يحتاج
�إىل التنبيه والتكرار عليه مرات عديدة لكي يفهم
ويدرك ويتعوّد ،فهذا ال�ص���حابي اجلليل عبد اهلل
بن م�سعود (ر�ضي اهلل عنه) يدرك مبد�أ التكرار مع
الأطفال ،فقال يف معر�ض توجيهه ل�سلوك الآباء
نحو �أبنائهم« :عوّدوهم اخلري ،ف�إن اخلري عادة».

لباقات التعامل مع البائع اللجوج

يه���م الإتيكيت �أن يقف �إىل جانبك ويدلّك
�إىل ا�س�ت�راجتيته يف التعام���ل م���ع البائع
اللج���وج ،والذي ال يرى فيك �س���وى احتمال
الزبون الذي �س�ي�رفع من ر�صيده يف نهاية
ال�شهر.
كوين حا�س���مة :ح�ي�ن يرى البائ���ع �أنّك
حمتارة ب�ش����أن �رشاء املنتج �أم ال� ،س���يهت ّم
للن�ص���ف امللآن م���ن الكوب ويح���اول حثّ
حريت���ك �إىل ال�ض���فة املقابلة �أي �إىل �ض���فة
القبول ،وهنا قد يزي���د من �إحلاحه وميطرك
بالن�ص���ائح والأو�صاف ،وقد ت�شعرين ب�شيء
م���ن الفوقي���ة �أو الفر�ض يف لهجت���ه .لذا،
ن�ص���يحتنا الأوىل والذهبي���ة هي �أن تظهري
ح�س���مك؛ بالقول والفع���ل ،واالن�رصاف من
جانب املنت���ج وقول العبارة بكل و�ض���وح
«�شكراً ل�س���ت مهتمّة ب�رشائه الآن»� ،أو ربمّ ا
«�أرجوك� ،أريد القليل من الوقت مع نف�س���ي
كي �أح�سم قراري».
ال تطرح���ي الأ�س���ئلة :حتى ول���و �أردتِ
اال�س���تعالم عن املنت���ج ،ال تفتحي املجال
للبائع اللجوج ك���ي ي�أخذ عليك خطوة �إىل

الأمام عن طريق طرح �أ�سئلتك الكثرية .حاويل
�أن جت���دي الإجاب���ات على ت�س���ا�ؤالتك عرب
التفاهم مع بائ���ع �آخر� ،أو قراءة املعلومات
على املنتح نف�سه �أو عرب الإنرتنت.
ك���وين جاهزة :عامل املفاج����أة الذي قد
يظهر عليك �س���يجعل العامل اللجوج ي�أخذ
جم���ا ًال يف حماول���ة لإقناع���ك ومالحقتك
وال�ض���غط عليك ،لذا علي���ك �أن جتهّزي يف
ر�أ�سك عبارة تلقائية تقولينها يف كل متجر
ت�ش���عرين �أن البائعني في���ه يحاولون حثّك
على ��ش�راء قطعة ل�س���ت مقتنعة بها ،على
�س���بيل املثال�« :ش���كراً ،ال �أو ّد ال�رشاء ،ف�أنا
�ألقي نظ���رة فقط» ..جملة �س���حرية جتعل
البائع يبتعد عنك �أكرث مما تتمنّني.
�إياك واملعلومات ال�شخ�ص���ية :يف حالة
توجّ هك بنف�س���ك �إىل متجر ل�رشاء �أي منتج،
وتقدّم مندوبون من ناحيتك� ،إياك �أن تعطي
معلومات���ك ال�شخ�ص���ية؛ هاتف���ك �أو عنوان
�س���كنك �أو عنوانك الإلك�ت�روين ،لأ ّن ذلك قد
يجع���ل البائع يتّ�ص���ل ب���ك �أو يعطي رقمك
ملديره ملحاولة �إحراجك و�إقناعك بال�رشاء.

منوعات

www.athabat.net
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ّ
المكمالت الغذائية ..واإلصابة بالسرطان
يلج����أ بع����ض ال�ش���باب �إىل
ال�صاالت ملمار�سة الريا�ضة كنوع
م���ن «املو�ض���ة» ،خ�صو�ص��� ًا يف
ال�صيف ،لبناء الع�ضالت عن طريق
املكمالت الغذائية ،لت�رسيع عملية
ت�ض���خيم الع�ض�ل�ات ،مب�س���اعدة
هذه املكمالت الت���ى حتتوي على
بع�ض الفيتامينات ،والربوتينات،
والأحما�ض الأميني���ة ،والأحما�ض
الدهني���ة ،والكريات�ي�ن ،وحمفزات
هرمون الت�ستو�ستريون ،وغريها من
املواد التي ت�س���اعد على ت�ضخيم
الع�ضالت يف وقت ق�صري.
ق���د يعتقد البع����ض �أن الأمر ال
يحت���وى على �أ��ض�رار جانبية �أو
ت�أثري على ال�ص���حة ،لكن الأطباء
واالخت�صا�ص���يون يح���ذرون من
املكمالت الغذائية ،لأنها قد ت�سبب
الإ�صابة بال�رسطان للرجال ،وذلك
طبق ًا لدرا�س���ة حديثة �أ�شارت �إىل
�أن الرج���ال الذي���ن يلج����ؤون �إىل
املكم�ل�ات الغذائي���ة لت�ض���خيم
ع�ضالتهم هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة
ب�رسطان اخل�ص���يتني ،خ�صو�ص��� ًا
الذي���ن �أخذوا ه���ذه املكمالت قبل
�سن الـ 25عاماً ،والذين يتناولون
�أك�ث�ر من مكمّل ف���ى نف�س الوقت،
ولـ� 3سنوات �أو �أكرث.
لك���ن كي���ف تعم���ل املكمالت
الغذائية ال�ش���ائعة داخل اجل�سم؟
وماه���ي التغريات الت���ى تحُ دثها
وت�ؤدي �إىل الإ�صابة بال�رسطان؟
�أوالً :حمف���زات هرم���ون
الت�ستو�س���تريون :الت�ستو�ستريون
ه���و هرم���ون �أ�سا�س���ي يف عملية
بناء الع�ضالت ،و�أي زيادة ب�سيطة
يف هذا الهرمون ت����ؤدي �إىل زيادة
ملحوظ���ة يف حج���م الع�ض�ل�ات،
وي�ص���احبها �أي�ض��� ًا انخفا�ض يف

م�ستوى الدهون يف اجل�سم.
ميك���ن حتفي���ز �إف���راز هرمون
الت�ستو�س���تريون �إم���ا ع���ن طريق
الأع�ش���اب الطبيعية� ،أو عن طريق
بع�ض الأدوية ،وا�س���تخدام الأدوية
لتحفيز �إفراز الت�ستو�س���تريون له
العدي���د من الآث���ار اجلانبية مثل:
فقدان ال�شعر ،وت�ضخّ م الربو�ستاتا،
وحبّ ال�ش���باب ،و�ضمور
والتثديَ ،
يف اخل�ص���يتني ،وزي���ادة هرمون
الإ�سرتوجني.
�أم���ا بالن�س���بة للأ�س���اليب
الطبيعي���ة لتحفي���ز �إف���راز
الت�ستو�س���تريون فهي تعتمد على
بع����ض الأع�ش���اب الطبيعية ،مثل
تري�س���تريي�س تريبولو�س ،وبالرغم
من �أن ا�س���تخدام هذه الأع�ش���اب
الطبيعية يح ّد من ظهور الأعرا�ض
اجلانبي���ة� ،إال �أنها تظهر ،ومن �أهم
�أعرا�ض ا�ستخدام هذه الأع�شاب هي
زيادة هرمون الإ�سرتوجني ،والذي
له �أ�رضار كثرية على اجل�سم.
ثانياً :عوام���ل البناء الطبيعية:
هي بع����ض امل���واد الت���ي تنتج
ب�صورة طبيعية يف ج�سم الإن�سان،
مثل بع�ض الربوتينات والأحما�ض
الأمينية ،و�أ�ش���هر ه���ذه املركبات
هي الكريات�ي�ن ،والأرجينني ،وبيتا
�أالنني ،ويت��� ّم �أخذها من م�ص���در
خارج���ي ،لتحفز بناء الع�ض�ل�ات.
كل م���ادة م���ن ه���ذه امل���واد لها
�آثار جانبية خا�ص���ة به���ا ،فمثالً،
الكرياتني الذي يُعترب مادة طبيعية
يف ج�س���م الإن�س���ان ،يحفّز �إنتاج
الطاقة ،وي�س���بب العديد من الآثار
اجلانبية ،مثل :تقل�ص���ات املعدة،
وتقل�ص���ات الع�ض�ل�ات ،والغثيان،
والإ�س���هال ،وزيادة الوزن ،و�إجهاد
الكليتني ،واجلفاف.

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام م���ن � 1إىل  9عامودي��� ًا
و�أفقي ًا على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه
عامودي كان �أو �أفقي

�أم���ا ع���ن الأرجينني فل���ه �آثار
جانبي���ة �أقل م���ن الكرياتني ،لكن
الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أي نوع من
�أن���واع فريو�س الهرب����س يجب �أن

يبتعدوا عنه ،و�أخرياً ،البيتا �أالنني،
الذي ي�ؤدي �إىل ال�ش���عور بوخز يف
اجللد ،لكنه غري م�ؤذٍ للجلد.
ثالث���اً :املكم�ل�ات احلارق���ة

 - 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1م�رسحية �سيا�سية قدمها دريد حلام
1
 - 6هوادة  /ن�صف نا�شط
 - 7مدينة �أ�س���بانية يف �أفريقيا حماطة ب�أرا�ض
2
مغربية  /يقرتب كثريا يف القيمة �أو العدد
3
 - 8خل���ف (بالعامية)  /منا�س���بة تعود ب�ش���كل
4
م�ستمر  /ن�صف راجع
5
 - 9رئي����س �أميك���ي �س���ابق ا�ش���تهر بف�ض���يحة
لون�سكي
6
 - 10مدين���ة ترفيهي���ة امريكي���ة كب�ي�رة منها
7
ن�سخة يف فرن�سا

8
9
10

عــمـــودي
 - 1ق���ارن يف احلج���م ل�ي�رى م���دى التطابق /
�سقوط
�أفــقــي
 - 2جعل الآخر �رشيكا  /نظام نقل الر�سائل
 - 1قائ���ل العب���ارة« :البح���ر م���ن ورائك���م والعدو  - 3م�ش���اركة يف الأف���كار حول مو�ض���وع ما /
ما بعده.
�أمامكم»
� - 2أعطى ر�أيا خبريا � /إعادة تدوير املواد الطبيعية  - 4جمم���وع احتياج���ات املكت���ب م���ن الورق
 - 3البل���د الوحي���د يف العامل الذي ال ي�ض���ع ا�س���مه والأقالم وغري ذلك  /حرفان من كلمة (كزبرة).
 - 5ن�ص���ف مرك���ز  /و�ض���ع ال�ش���يء يف الركن
على طوابع الربيد  /حرف نفي.
ومبعنى اعتمد عليه
 - 4ن�صف قارب  /ن�صف �أر�سل

للدهون :هي من املواد الأ�سا�س���ية
التي ي�س���تعني بها ال�ش���باب يف
بناء ع�ض�ل�اتهم ،وعلى الرغم من
هذا فهذه املكم�ل�ات حتتوي على
كمي���ات كبرية جداً م���ن الكافيني
واملنبهات الأخرى ،ووجد العلماء
�أن ه���ذه املنبهات يك���ون لها �أثر
�ضار على ال�صحة ،وت�سبب الكثري
م���ن الأعرا����ض اجلانبي���ة ،مثل:
الع�صبية الزائدة ،والتهيّج ،والأرق،
والإدمان ،وخفق���ان القلب ،وعدم
انتظ���ام �رضباته ،وفق���دان الوزن،
وارتف���اع �ض���غط ال���دم اخلفيف،
والهلو�سة ،والت�شنجات ،والنوبات
القلبية.
الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شاكل
ف���ى القلب يج���ب �أن يبتعدوا عن
هذه املركّبات متام���اً ،فالكافيني
واملنبهات الأخ���رى تخدع الغدد
الكظرية لت�ض���خّ كمية كبرية من
الأدرينال�ي�ن ،وبالت���ايل �إنتاج ك ّم
كبري من الطاقة ،لكن  -كما ذكرنا
 عل���ى املدى الطوي���ل ميكن �أني�سبب هذا الإدمان ف�ش ًال يف ت�أدية
الغدد الكظرية دورها.
رابعاً :بروتني م�ص���ل احلليب:
يوجد يف اجلزء املائي من احلليب
الذي يُف�ص���ل من الرائب عند عمل
اجلبنة ،ويُ�ستخدم لتح�سني الأداء
الريا�ضي كمكمّل غذائي .اجلرعات
العالية من هذا الربوتني ت�س���بب
بع����ض الأعرا����ض اجلانبية مثل:
تقلّ���ب حركة الأمع���اء ،والغثيان،
والعط�ش ،واالنتفاخ ،والت�شنجات،
و�ضعف ال�شهية ،والتعب والإرهاق،
وال�صداع ،ولذلك يحذر الأطباء من
ا�ستخدام هذه املكمّالت التي ت�رضّ
ب�صحتهم من عدة جوانب ميكن �أن
ت�صل �إىل الإ�صابة بال�رسطان.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 6كريه الرائحة  /مت�شابهات
 - 7طي���ب الطع���م وارائحة  /عا�ص���مة اروبية
(معكو�سة)
 - 8ن�ص���ف يرج���و  /حم���ام بخ���ار حدي���ث /
ن�صف تايل.
 - 9امل���ر�أة الت���ي ال زوج له���ا �أو الرجل الذي ال
زوجة له  /خالون من النجا�سة.
 - 10فاكهة كاخلوخ  /زناد (مبعرثة).
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كاريكاتير

عبارات وحركات لبنانية ّ
حيرت البشرية
�أنا �إذا ع�صّ بت ..بع�صّ ب  -واهلل متذكِّر ..ب�س ن�سيت -
�شوف هيدا اللي وراك ..ب�س ما تطلّع  -نف�س القيا�س..
ب�س �أ�صغر �شوي � -إذا �صار ما �صار �أنا بعطيك خرب..
فقط ال�ش���عب اللبن���اين �إذا ركب امل�ص���عد يقول:
تخيلوا يوقع فينا!
«حبيبك �إجا» ..كلم���ة لبنانية ت�أتي تلقائي ًا عند
قدوم �شخ�ص تكرهه جداً.
كلمة «يا ذكي» تعني «ياغبي» ،وكلمة «بكّري»
تعني «مت�أخر» ،وكلمة «�صدّقتك» تعني «كذاب»..
الطفل الأجنبي �إذا �رضبته �أمه «كف» ،يكاد ي�صاب

بعقدة نف�س���ية� ..أما الطفل اللبناين عندما ت�رضبه �أمه
يرك�ض �ضاحك ًا ويقول�« :أ�ص ًال ما توجّ عت»!
املزهرية يف البيت الفرن�س���ي تو�ضع فيها الورود
والزه���ور ب�أنواعها� ،أما املزهري���ة يف البيت اللبناين
فتو�ضع فيها فواتري الكهرباء منذ ت�سعة �شهور ،و�إبرة
وخي���ط ،وورقة كُ ت���ب عليها رقم تلفون بدون ا�س���م،
ومفت���اح ال �أحد يعل���م �إال اهلل لأي ب���اب ،وبطاريات
وقداح���ات غ���از منتهية ال�ص�ل�احية ،و�س���اعة يد ال
تعمل ،وزر مقطوع ال يُعل���م لأي قمي�ص هو ،و«لزيق
�رشطيطيون».

شركات األدوية ترفض تسويق العالج الطبيعي للسرطان
قامت جمموعة من الباحثني بدرا�س���ة على م�ستخل�ص
بزر العنب ،واكت�ش���فت �أن م�س���تخل�ص بزر العنب يت�س���بب
مبقتل  ٪76من خاليا اللوكيمي���ا (�رسطان الدم) وال�رسطان
يف خالل � 24س���اعة فقط ،لأنه يحتوي الربوتيني «»JNK؛
امل�س�ؤول عن تدمري ال�رسطان.
و�ش���ددت الدرا�س���ة على �أن العالج الكيميائي غري نافع
كلياً ،لأن م�س���تخرج ب���زر العنب �أقوى بكث�ي�ر من العالج
الكيميائي ،بالإ�ض���افة �إىل �أنه ال ي�ؤذي اجل�سم مثله ،م�ؤكدة
�أن �أغلبية املر�ضى امل�صابني بال�رسطان الذين تلقوا عالج ًا
كيميائياً ،ماتوا يف حالة �أمل مربح ،ب�سبب م�ضاعفات طبية،
وب�رسعة �أكرب بكثري من املر�ضى الذين تلقوا عالجات �أخرى.
تبي �أن �رشكات الأدوية
ويف درا�س���ة �أخرى تلت الأوىل ،نّ
ت��ص�رّ �أكرث على الع�ل�اج كيميائياً ،كونه ي���د ّر لها الأموال،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وتهمل �إرادة البع�ض ب����أن يجدوا عالج ًا طبيعي ًا لل�رسطان،
وتف�ضل �أن تزيد ثرواتها ونفوذها ،لأن «�صناعة ال�رسطان»
ت�ساوي املليارات.
وقالت الدرا�س���ة �إن���ه يجب على امل�ص���ابني �أن ي�ؤمنوا
ويتقبلوا فكرة �أن ال�رسطان قابل لل�ش���فاء ،و�أن هناك الكثري
من العالجات الطبيعية والزهيدة الثمن ،و�أ�ضافت :ي�صدمنا
�أن نعرف كيف تل ّح �صناعة ال�رسطان على �أن ال�رسطان غري
قابل لل�ش���فاء ،وكيف يبقى العلم مت�شبث ًا بر�أيه وهو ي�صف
ال�رسطان باملر�ض الأكرث خطورة والأكرث ت�سبب ًا باملوت ،هذا
�صحيح فقط عندما نعالج ال�رسطان بعالجات م�ؤذية وغري
فعالة ،فعالج ال�رسطان يتطلب طرق ًا طبيعية وفعالة ،تبقى
مع الأ�س���ف جمهولة من قبَل الأ�ش���خا�ص الذين هم ب�أم�سّ
احلاجة �إليها.
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:

