
FRIDAY 18 APRIL - 2014 

س.
�

ل.
 1

5
 -

 .
ل

ل.
 1

0
0

0
 :

عر
�س

ال
1

9
0

8
م 

عا
ت 

شـ
�
شـ
�
ـاأ
ت
 -

اً 
يـ

عـ
و

بـ
شـ
�
ً اأ

ـا
قت

ؤ و
م

ر 
د

شـ
�

تـ
 -

ة 
لـ
قـ

تـ
�ش

م
ة 

يــ
شـ
�
ـا
يـ

�ش
ة 

يــ
مـ

و
يـ

السنة السابعة  - الجمعة - 18 جمادى اآلخرة 1435هـ / 18 نيسان 2014 م.

w w w . a t h a b a t . n e t

417

3
14
815

جملة من الت�شاوؤالت ُطرحت اأمام ت�شريح وزير الداخلية نهاد 

امل�شنوق حول فتح طريق اإىل بلدة الطفيل اللبنانية على احلدود 

بــالــذات،  الــظــروف  هــذه  يف  القلمون،  ملنطقة  واملــحــاذيــة  ال�شورية، 

وحتديداً يف ظل ال�شربات احلا�شمة التي وّجهها اجلي�س ال�شوري 

اإىل املجموعات امل�شلحة يف القلمون، وفرار اأعداد كبرية منهم اإىل 

الطفيل وعر�شال وجرودها.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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تصريح في غير وقته

2 هل يقبل المسيحيون ترشيح »حبيب الشرتوني«؟

المفاجآت العسكرية السورية 
ذهل حلف أعداء دمشق

ُ
ت

حبط خطة االستنزاف 
ُ
حطيط: سورية ت

على جبهتي الغرب والوسط

رئـــــــــاســيــــــــــات 

األكثرية النيابية باعت 
الموظفين في »سوق المصارف«

احتدام الكباش الروسي - األميركي 
في أوكرانيا

منع التأشيرة عن السفير اإليراني.. 
حق أميركي أم فقدان ثقة؟

5

»كوماندوس 
إسرائيلي« 

على خط معارك 
الشمال السوري
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بين تأجيل األزمات 
وإيجاد الحلول

تكمن اأ�سباب تعّثّثّثّث رّ النهو�ض اللبناين اأواًل واأخرياً يف ال�سيا�سات التي 

اعُتمّثّثّثّثدت يف معاجلة االأزمات منذ ما قبل قيام الدولة اللبنانية احلديثة، 

اإذ مل ت�ستطّثّثّثّثع املعاجلات اإيجاد احللول الدائمة لتلك االأزمات، اإمنا كانت 

يف معظمها حماوالت لتاأجيلها.

يف ذكرى احلرب اللبنانية التا�سعة والثالثني، يجدر بنا القيام بقراءة 

مو�سوعية متجردة الأبّثّثّثّثرز االأ�سباب والدوافع التي اأف�ست اإىل تلك احلرب، 

منطلقني من ت�سوية 1958 و�سواًل اإىل اأزمة 1975.

اأبرز التطورات جندها يف املحطات االآتية:

• كانت التجربة ال�سّثّثّثّثهابية التي تولرّت اإدارة احلكم اللبناين بعد ت�سوية 
1958 علّثّثّثّثى قاعدة »ال غالب وال مغلوب« حماولة ملاأ�س�سّثّثّثّثة الدولة عن 
طريق تعومي �سّثّثّثّثيغة 1943، اإال اأن التطور يف هذه املرحلة مل يخرج عن 

كونه تطويراً للهيكلة اخلارجية، ومل تالم�ض االإ�سالحات ال�سهابية اإحداث 

تغيريات نوعية على م�سّثّثّثّثتوى البنية ال�سيا�سّثّثّثّثية، ال بل كانت تعمل على 

تعزيز االأزمة املوؤجلة لالنفجار اأك  منها على اإلغاء م�سبباتها العميقة.

• وعلى م�ستوى التطييف ال�سيا�سي يف احلقبة ال�سهابية، جرت االنتخابات 
النيابية يف دوراتها الثالث 1960 و1964 و1968 وفقًا لقانون 1960، الذي 

ق�سّثّثّثّثى بر�سّثّثّثّثم خارطة اإدارية للتوزيع النيابي، وجّثّثّثّثاء ذلك ليعزز املزيد 

من الفرز املذهبي الذي �سّثّثّثّثبرّ يف خدمة الزعامات الطائفية واملناطقية، 

ومل يكن الواقع �سّثّثّثّثوى ت�سّثّثّثّثوية من فوق بني الزعامات القطبية الطائفية 

ال�سيا�سية، ولي�ض بني الفئات ال�سعبية اللبنانية.

• علّثّثّثّثى امتداد الفرتة من العام 1958 اإىل العّثّثّثّثام 1975، كانت اجلماعات 
النافذة طائفيًا و�سيا�سّثّثّثّثيًا تتحول اإىل جماعات �سّثّثّثّثغط اأو جماعات قوة، 

بهّثّثّثّثدف االحتفّثّثّثّثاظ مبواقعها يف توزعات ال�سّثّثّثّثلطة من جهة، اأو ال�سّثّثّثّثعي 

لتح�سّثّثّثّثني هذه املواقع وتعزيزها عرب املطالبة بالتوازن يف امل�ساركة يف 

كل مرة تطرح فيها توزعات ال�سلطة من جهة اأخرى.

لقد �سّثّثّثّثاد يف املرحلة الفا�سّثّثّثّثلة بني احلربني اللبنانية 1958-1975 

�سّثّثّثّثعار حكم التطور ال�سيا�سي طيلة هذه املرحلة، وهو: اخلوف امل�سيحي 

مقابل الغنب االإ�سّثّثّثّثالمي، هذان ال�سعاران يعك�سّثّثّثّثان يف الواقع املزج بني 

الطائفي واالجتماعي وال�سيا�سي، وهو ال�سمة املكونة للبنية املجتمعية 

اللبنانية، والتي كانت ُتظهر ا�ستعداداً قاباًل لالنفجار العنفي يف اأي حلظة.

اأخرياً، وبعد انق�ساء ت�سعة وثالثني عامًا على انفجار احلرب اللبنانية، 

ال بد من وقفة تاأمل �سادقة مع الذات، ومع تاريخ ال�سنوات املثقلة باالآم 

�ض اأ�سّثّثّثّثباب االأزمات اللبنانية امُلعادة  اللبنانّثّثّثّثني جميعًا، ينبغي اأن منحرّ

االإنتاج حتّثّثّثّثى باتت حمكومة للقدرية يف ظل عّثّثّثّثدم توفر روؤية منهجية 

للمعاجلة حتى اليوم.

اإن خّثّثّثّثروج لبنان من مّثّثّثّثاأزق اأزماته التاريخية املتجّثّثّثّثددة اإمنا يكون 

باخلروج النهائي من �سّثّثّثّثيغة الدولة املغامنية يف توزعات ال�سلطة وفقًا 

الأن�سبة طائفية ومذهبية، واالنتقال اإىل �سيغة الدولة املوؤ�س�سة الوطنية 

اجلامعة، وبالتاأ�سّثّثّثّثي�ض ملواطنية لبنانية تنتفي معها حالة »املواطفة« 

املحكومة بغريزة ثقافية طائفية جعلت املجتمع اللبناين منق�سّثّثّثّثمًا يف 

�سلوكه وتعبرياته، وباإنتاج قانون جديد لالنتخابات النيابية والرئا�سية، 

واعتمّثّثّثّثاد الن�سّثّثّثّثبية، ولي�ض وفقًا مل�سّثّثّثّثالح واعتبّثّثّثّثارات زعامية طائفية 

وفتنوية.

عمر عبد القادر غندور

االفتتاحية

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

www.athabat.net

هل يقبل المسيحيون ترشيح »حبيب الشرتوني«؟

حبيب ال�رشتوين لبناين ماروين منذ اأك  

من ع�رش �سنوات، مقاوم من املقاومة الوطنية 

اللبنانية، اعرتف باغتيال ب�سري اجلميرّل بعد 

انتخابه رئي�سًا للجمهورية، بدوافع �سيا�سية 

وفق عقيدتّثّثّثه احلزبية والوطنية التي تعترب 

اجلميرّّثّثّثل مذنبًا باملعطّثّثّثى الوطني، لتحالفه 

مع ما يخالف الد�ستور اللبناين الذي يعترب 

»اإ�رشائيل« عدواً للبنان.

�سمري جعجع لبناين ماروين منذ اأك  من 

ع�رش �سنوات، »مقاوم« من القوات اللبنانية، 

اأُدين بتهمة قتل الرئي�ض ر�سيد كرامي؛ رئي�ض 

احلكومّثّثّثة اللبنانية االأ�سّثّثّثبق، وفق عقيدته 

احلزبية التي تعترب الرئي�ض كرامي عدواً له، 

وعقبة اأمام م�سّثّثّثاريعه التق�سيمية، وقد حاز 

جعجع على عفّثّثّثو عام من املجل�ض النيابي 

حتت �سّثّثّثعار »طي �سّثّثّثفحة احلرب االأهلية 

وامل�سّثّثّثاحلة الوطنية«، ما اأف�سح له املجال 

للرت�سح لرئا�سة اجلمهورية.

ي�سّثّثّثاأل البع�ض: ملاذا مل يتمرّ العفو عن 

حبيب ال�رشتوين بال�سّثّثّثعار نف�سه الذي اأُطلق 

للعفّثّثّثو عن �سّثّثّثمري جعجع؟ هّثّثّثل الأن حزبه 

وحلفاءه مل يطرحوا املقاي�سّثّثّثة وال�سمولية، 

واقت�رشت املقاي�سّثّثّثة على العفو عن مترّهمي 

اأحّثّثّثداث ال�سّثّثّثنية وجمّثّثّثدل عنجّثّثّثر، وبقي 

ال�رشتوين يتيمّثّثّثًا؟ مع اأن ما قام به هو فعل 

�سيا�سّثّثّثي انخّثّثّثرط فيّثّثّثه كل اللبنانيني بني 

العامّثّثّثنينْ 1975 و1990؛ تاريخ توقيع اتفاق 

الطائف.

الرت�سّثّثّثح  لغّثّثّثريه  م�سّثّثّثموحًا  كان  واإذا 

للرئا�سّثّثّثة، اأال يحق له الرت�سّثّثّثح اأي�سًا؟ واإذا 

كان ذلك ي�سّثّثّثتفز عائلة اجلميرّل واأن�سّثّثّثارهم 

وموؤيرّديهم، اأال ي�سّثّثّثتفز تر�سيح جعجع عائلة 

كرامي واأن�سّثّثّثارهم وموؤيديهّثّثّثم وعوائل كل 

هم جعجع بقتلهم، ودانته املحكمة  الذيّثّثّثن اتُّ

واأثبت العفو العّثّثّثام اجُلرم واألغى العقوبات 

املرتتبة؟ وكاأن الفعل مل يكن اأ�ساًل بالقانون، 

لكنه عند اهلل �سّثّثّثبحانه وعند النا�ض ما زال 

قائمّثّثّثًا، الأن اأوليّثّثّثاء الّثّثّثدم مل يتنازلوا ومل 

ي�ساحموا الفاعل.

اإذا وافق »امل�سّثّثّثتقبل« بزعامة احلريري 

على تر�سّثّثّثيح جعجع، وانتخبّثّثّثه مع علمه 

باأفعاله، فكيف �سّثّثّثيربر متابعة االدعاء �سد 

املتهمني بقتل والده الرئي�ض رفيق احلريري؟ 

فمن يقبل بدعم امُلدان بقتل رئي�ض احلكومة 

ع باب القتل  االأ�سّثّثّثبق كرامّثّثّثي يكون قد �ّثّثّثرشرّ

لالآخرين من منظور �سيا�سي.

َمّثّثّثن �سّثّثّثيمنع العميل اأنطّثّثّثوان حلد من 

الرت�سح للرئا�سة وهو الذي بقي يقب�ض رواتبه 

مع جنوده حتى العام 1990، والبع�ض يقول 

حتى العّثّثّثام 1996؛ حني األغاها وزير الدفاع 

حم�سن دلول؟

�سّثّثّثحيح اأن احلّثّثّثروب االأهليّثّثّثة تنتهي 

بت�سويات وم�سّثّثّثاحلات، وبالت�سامح والعفو، 

لكن �رشط اأن يرتاجع املذنبون عن اأخطائهم 

ويتعظّثّثّثوا ويترّعهدوا بعدم العّثّثّثودة لذنوبهم 

وحتالفاتهم التي تب�رشرّ بحرب اأهلية جديدة، 

وتهدرّد وطنهم واأهلهم، وتخالف الد�ستور، مع 

رون  اأن احلّثّثّثرب القدمية مل تنتِه بعد، فاملهجرّ

ما زالوا خارج قراهم، واملفقودون مل يعودوا، 

ّثّثّثفوا بعد، واالقت�سّثّثّثاد مل  وال�سّثّثّثهداء مل ين�سَ

يتعاَف بعد.. فمن ي�سمن اأال ينتف�ض اأ�سحاب 

احلقوق امل�سلوبة للثاأر ممرّن ظلمهم؟

رئا�سة اجلمهورية رمز وطني ميثل الوطن 

وراأ�ض القيم الوطنية، فهل ميكن اال�سّثّثّثتهتار 

بها؟ وهل ميكن حماية العدالة وال�سّثّثّثلم من 

قَبل امُلدان من الق�سّثّثّثاء، والعابث باالأمن يف 

كل االجتاهات؟

وال�سّثّثّثهداء  لالأ�ّثّثّثرشى  �سّثّثّثنقول  مّثّثّثاذا 

واملفقوديّثّثّثن واالأيتام واالأرامّثّثّثل واالأحياء اإذا 

راأوا اأنطوان حلد يف ق�رش بعبدا؟

هّثّثّثل �سّثّثّثتنتخبون مّثّثّثن يدعّثّثّثو لنّثّثّثزع 

ئ العدو  �سّثّثّثالح الدفّثّثّثاع عن لبنّثّثّثان، ويّثّثّثربرّ

االعتداءات، ويرفع �سعار  »االإ�رشائيلي« من 

»فليحكم التكفرييون«، ونفى احتالل معلوال 

وكنائ�سها؟

ماذا �سّثّثّثنقول ل�سّثّثّثيخ ال�سّثّثّثهداء راغب 

حّثّثّثرب وال�سّثّثّثيد عبا�ض املو�سّثّثّثوي وحممد 

�سعد و�سّثّثّثناء حميديل و�سهى ب�سارة ولوال 

عبّثّثّثود: هل اأنتّثّثّثم اإرهابيّثّثّثون اأم مقاومون؟ 

وهل �سيلغي الرئي�ض اجلديد عيد املقاومة 

والتحريّثّثّثر ويعيّثّثّثد اتفّثّثّثاق 17 اأيّثّثّثار؟ هل 

مادامت  امل�سجونني  اجلوا�سي�ض  �سُتطلقون 

العمالة وجهة نظر ونهجًا �سيا�سّثّثّثيًا، ومبا 

اأنهم موزعون طائفيًا وفق »الّث6 و6 مكرر«، 

فليرت�سّثّثّثحوا للرئا�سّثّثّثات الثالث واحلكومة 

القادم  العهّثّثّثد  النيابّثّثّثي، مادام  واملجل�ض 

برناجمه نزع �سّثّثّثالح املقاومة والتحالف 

مع العدو »االإ�رشائيلي«.

اال�سرتاتيجية الدفاعية تبداأ بحماية ظهر 

املقاومة يف الداخّثّثّثل، واأال ُتطعن من الظهر، 

ال�سّثّثّثعب واجلي�ض واملقاومة  واإلغاء ثالثية 

ّثّثّثح ال�سيد  اأوىل عالمات العهد اجلديد، وتر�سرّ

جعجّثّثّثع عالمة ثانيّثّثّثة، ومطّثّثّثاردة املقاوم 

ال�رشتوين عالمة ثالثة، فهل �سن�سل اإىل الدليل 

الثابت لهزمية املقاومة بانتخاب رئي�ض ُولد 

من ثقافة التحالف مع »اإ�رشائيل«؟ وملاذا ال 

تبادر قوى املقاومة لطلب العفو عن املقاوم 

ال�رشتوين، مادام البع�ض يطالب بالعفو عن 

العمالء الفاررّين اإىل »اإ�رشائيل«؟

هّثّثّثل تقبّثّثّثل قّثّثّثوى املقاومّثّثّثة بالعدالة 

العرجّثّثّثاء والعني الواحدة وتر�سّثّثّثى بعدالة 

»قراقو�ض« الذي حكم على اأحد جنوده الذي 

اأجه�ض زوجة اأحد الفالحني باأن يغت�سّثّثّثبها 

ويعيدها لزوجها حاماًل كما كانت!

ال تقتلوا ال�سّثّثّثهداء ثانيّثّثّثة، وال ترجموا 

اللواتي اغت�سّثّثّثبهنرّ املجرم.. قاوموا  الن�ساء 

لكي تبقى العدالة وثقافة املقاومة.

د. ن�سيب حطيط

إذا وافق »المستقبل« 
على ترشيح جعجع فكيف 

سيبرر متابعة االدعاء ضد 
المتهمين بقتل الرئيس 

الحريري؟

�شمري جعجعحبيب ال�شرتوين

أحــداث
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ال�سيا�سية  الّثّثقّثّثوى  نقلت 

�ّثّثرشاع  مّثّثن  الّثّثبّثّثلّثّثد  اللبنانية 

�ساحات  اإىل  وال�سالح  ال�سيا�سة 

الذي طاملا  االجتماعي،  ال�رشاع 

عملت الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة 

اإليه،  الو�سول  ملنع  امل�ستحيل 

حلرف  االأالعّثّثيّثّثب  كل  ومار�ست 

ومنعت  �سكته،  عن  ال�رشاع  هذا 

لفقراء  حقيقي  ا�سطفاف  اأي 

لبنان، اأي االأك ية ال�ساحقة من 

ذلك  اقت�سى  ولو  حتى  اأبنائه، 

م  تق�سرّ و�رشاعات  حروب  اإ�سعال 

اللبنانيني خوفًا من اأن جتمعهم 

اأ�سحاب  في�سقط  العي�ض،  لقمة 

ال�سلطة  عّثّثرو�ّثّثض  عّثّثن  املّثّثّثال 

والت�سلرّط.

االأكّثّث يّثّثة  »بلعت«  فّثّثجّثّثاأة 

وتخلى  وعّثّثّثودهّثّثّثا،  النيابية 

فاالأمر  �سمتهم،  عن  ال�سامتون 

اأ�سحاب امل�سارف واأركان  جلل؛ 

غا�سبون  االقت�سادية  الهيئات 

م�ستجدرّة،  �رشائب  حفنة  الأن 

وبع�سها قدمي مل ياأخذ طريقه اإىل 

منهم بع�ض  ت�سحب  قد  التنفيذ، 

»غبار« اأرباحهم وثرواتهم التي 

�سحرّ  من  بل  باحلالل،  جتمع  مل 

اأو حرام.         

قّثّثبّثّثل  مّثّثّثّثا  جمّثّثّثالّثّثّث�ّثّثّثض  يف 

بّثّثاأن  التندرّر  كّثّثان  »الّثّثطّثّثائّثّثف« 

املجل�ض  اأع�ساء  من  فقط  اثنني 

من  اأك   له  ُمدِّد  الذي  النيابي، 

اأع�ساء  لي�سوا  عامًا،  ع�رشين 

م�سارف،  اإدارة  جمال�ض  يف 

فكانوا  نائبًا(   97( الباقون  اأما 

اإما  امل�رشيف،  القرار  �سلب  يف 

يف  املكد�سة  اأمّثّثوالّثّثهّثّثم  بفعل 

نتيجة  واإمّثّثّثا  املّثّث�ّثّثسّثّثارف،  تلك 

يف  امل�سارف  اأ�سحاب  �سيا�سة 

نفوذهم  واقتنا�ض  منهم  التقرب 

ال�سيا�سي والت�رشيعي.

رمبا تف�رش هذه »املعلومة« 

جمعية  »مونة«  �رش  القدمية 

امل�سارف على املجل�ض النيابي، 

و�رش هذا االنقالب الذي �سهدناه 

اأك   فبعد  الفائت،  الثالثاء  يوم 

من �سنتني من النقا�ض واملزايدة 

املوظفني  مطالب  تبنرّي  يف 

املّثّثحّثّثقرّّثّثة، انّثّثقّثّثلّثّثبّثّثت االأكّثّث يّثّثة 

اإر�ساء  ل  تف�سرّ بها  واإذ  النيابية، 

اللبنانيني  من  املئة  يف  واحّثّثد 

ومالكي  امل�سارف  اأ�سحاب  من 

معظم  يحتكرون  الذين  ال وات، 

ال وة الوطنية، على ح�ساب 99 

يف املئة من ال�سعب اللبناين.

يف ال�سيا�سة، يبدو املجل�ض 

توزيع  �سورة  على  النيابي 

القوى يف العام 2005، اأي قبل 

»حّثّثزب  بّثّثني  التفاهم  توقيع 

الّثّثعّثّثوين«،  و»الّثّثتّثّثيّثّثار  اهلل« 

و»امل�ستقبل«  فّث«العونيون« 

وكّثّثتّثّثلّثّثة الّثّثنّثّثائّثّثب جّثّثنّثّثبّثّثالط 

و»القوات« و»الكتائب« وبقية 

تكاتفوا  اآذار«   14« اأطّثّثّثراف 

م�رشوع  مترير  ملنع  جميعًا 

بعد  والرواتب،  الرتب  �سل�سلة 

هتها  وجرّ التي  »االإنّثّثّثّثّثذارات« 

للمجل�ض  امل�سارف  جمعية 

م�سبوقة،  غري  بلهجة  النيابي 

من  وقّثّثلّثّثة  رئي�سه  ا�ستفزت 

النواب.

لنواب  ل  ي�سجَّ املقابل،  يف 

قوى  نواب  ومعهم  اهلل«  »حزب 

اهتمامهم  بدء  اآذار  من  الثامن 

االجتماعية  احلقوق  بحماية 

اإىل  وقوفهم  الأن  للمواطنني، 

واإعطاء  ال�سل�سلة  اإقّثّثرار  جانب 

مّثّثوظّثّثفّثّثي الّثّثّثدولّثّثّثة املّثّثدنّثّثيّثّثني 

يقر  التي  حقوقهم،  والع�سكريني 

هو  ال�سيا�سة،  اأهّثّثل  جميع  بها 

احلدود  حلماية  املكمرّل  الوجه 

ودرء اخلطر اخلارجي، فهل ميكن 

املجل�ض  يف  جّثّثرى  ما  اعتبار 

النيابي ا�سطفافًا جديداً ي�ستكمل 

لكن  البلد،  يف  اجلّثّثاري  ال�رشاع 

من الباب االجتماعي؟

ال  جّثّثرى  ما  اأن  املّثّثوؤكّثّثد  من 

الأن  الو�سف،  هّثّثذا  عّثّثن  يبتعد 

الّثّث�ّثّثرشاع كّثّثان ومّثّثا يّثّثّثزال منذ 

عقود بني من يريد جعل لبنان 

»جنة �رشيبية« الأ�سحاب املال 

ح�ساب  على  وامل�ستثمرين، 

الراعية  الدولة  بدور  الت�سحية 

حلقوقهم،  واحلامية  ملواطنيها 

حتّثّثويّثّثل  اإىل  ذلّثّثّثك  اأدى  ولّثّثّثو 

»جهنم  اإىل  اللبنانيني  حياة 

معي�سية«.

اإقّثّثرار  ل  ي�سكرّ اأن  ميكن  كّثّثان 

الدولة  ل�سالح  نقطة  ال�سل�سلة 

الراعية يف وجه دعاة خ�سخ�سة 

تركوا  الذين  الدولة،  مرافق  كل 

حّثّثابّثّثل الّثّثفّثّث�ّثّثسّثّثاد عّثّثلّثّثى غّثّثاربّثّثه 

الدولة  فكفكة  على  و�سجعوا 

دورها،  يوؤكد  ما  كل  واإجها�ض 

�سوتًا يف  االأعّثّثلّثّثى  اأنّثّثهّثّثم  رغّثّثم 

ادرّعاء حمل م�رشوع الدولة، لكن 

اأ�سحاب االأموال املكد�سة ربحوا 

وا�سطرت  ال�سل�سلة«،  »معركة 

اأن تك�سف عن  النيابية  االأك ية 

وجه تبعيتها لهم.

عن  امل�ستقبل«  »تيار  دافع 

من  النابع  االقت�سادي  م�رشوعه 

عقلية »الراأ�سمالية املتوح�سة« 

احلربة  راأ�ض  فكان  ه،  ت�سريرّ التي 

عرب رئي�سه البدل عن �سائع فوؤاد 

اإقرار  �سد  وقف  الذي  ال�سنيورة، 

ال�سل�سلة عندما كان غريه يف�سل 

»ا�ّثّثسّثّثرتاكّثّثيّثّثي«  لكن  ال�سمت، 

ولّثّثيّثّثد جّثّثنّثّثبّثّثالط �ّثّثّثرشعّثّثّثان ما 

الطبقي«  »انحيازهم  اأعلنوا 

االقت�سادية،  الهيئات  جلانب 

اأن  »الّثّثعّثّثونّثّثيّثّثون«  واكّثّثتّثّث�ّثّثسّثّثف 

»اإ�ّثّثسّثّثالح  مّثّثن  يدعونه  مّثّثا  كّثّثل 

م�سالح  اأمّثّثام  ي�سقط  وتغيري« 

الأ�سباب  واالأعمال،  املال  اأرباب 

الرئا�سية  رهاناتهم  بني  ترتاوح 

االقت�سادية  عالقاتهم  وبّثّثني 

و»طبيعتهم الليربالية«، التي ال 

�ساعة  احل�ساب  اأن تخطئ  ميكن 

عن  �رشيعًا  فترتاجع  احلقيقة، 

مطالب  اإىل  االنتماء«  »خطاأ 

الفقراء.

اأن ت�سطفرّ قوى الرابع ع�رش 

»تيار  م�رشوع  خلف  اآذار  من 

ورمزية  االقت�سادي  امل�ستقبل« 

نهب  يف  �سوليدير«  »م�رشوع 

البلد واإفقاره وجتويع نا�سه، هو 

يكمل  اأن  لكن  جديداً،  لي�ض  اأمر 

»التيار العوين« ما بداأه عندما 

�رشبل  ال�سابق  الّثّثوزيّثّثر  طعن 

ال  اأمّثّثر  فهو  الظهر،  يف  نحا�ض 

، كثريون  تف�سري مملرّ اإىل  يحتاج 

مل يتنبهوا اإىل ما جرى مع هذا 

اختار  عندما  االأ�سيل  املثقف 

»العونيون« الوقوف اإىل جانب 

الت�سامن  على  العمل،  اأربّثّثاب 

احلكومة،  يف  ميثلهم  وزيّثّثر  مع 

»كل  اإن  يقول  نحا�ض  كان  واإذا 

لبنان  يف  ال�سيا�سيني  االأفرقاء 

ال�سنوات  خالل  متوافقني  كانوا 

ح�سول  بعدم  املا�سية  الّث18 
اإىل  و�ّثّثسّثّثواًل  لّثّثالأجّثّثور  ت�سحيح 

للمجال  اإف�ساحًا  الدولة  تفكيك 

عرب  االأتباع  بع�ض  تنفيع  اأمام 

الوظيفي، ولو مل ُتطرح  التعاقد 

ت�سحيح  مّثّث�ّثّثسّثّثاألّثّثة   2011 يف 

فاإن  اليوم«،  ُطرحت  ملا  االأجور 

جرى  ما  يكون  اأن  من  اخل�سية 

االأول  اأم�ض  النواب  جمل�ض  يف 

رئا�سية  النتخابات  »بروفة« 

خلف  من  ُعقدت  �سفقات  تظهرّر 

االأ�سدقاء واحللفاء.

عدنان ال�ساحلي

همسات

n عودة احللم
ُعقد لقاء بعيداً عن االأ�سّثّثّثواء يف عا�سّثّثّثمة 

اأوروبية بّثّثّثني الرئي�ض اأمني اجلميّثّثّثل والرئي�ض 

�سّثّثّثعد احلريري، بقي م�سّثّثّثمونه طّثّثّثي الكتمان، 

لكن م�سّثّثّثادر مطلعة اأكّثّثّثدت اأن احلديث دار عن 

ح  تر�سّثّثّثيحات »14 اآذار« للرئا�سة وم�ساألة تر�سرّ

جعجّثّثّثع، وحظّثّثّثوظ اجلميرّل كي يكون مر�سّثّثّثح 

اإجماع لقوى 14 اآذار يف االنتخابات الرئا�سية.

ه جديد n توجُّ
عل��ى  ا�س��تطالعًا  بكرك��ي  دوائ��ر  اأج��رت 

وازن��ة  و�سخ�سي��ات  وخمات��ر  �سعبي��ة  قواع��د 

ح��ول املر�سح��ن املوارن��ة النتخاب��ات رئا�سة 

هًا جديداً قد يكون  اجلمهورية، يف ما ي�سب��ه توجُّ

اأقرب اإىل دعوة ال�سعب النتخاب رئي�سه.

n »الفار�ض«
�سّثّثّثخر قيّثّثّثادي يف »امل�سّثّثّثتقبل« من كالم 

النائب ال�سّثّثّثابق فار�ض �سّثّثّثعيد الّثّثّثذي اأعلن اأن 

قّثّثّثوى 14 اآذار تقرتب ب�رشعة من تبنرّي تر�سّثّثّثيح 

�سّثّثّثمري جعجع، وقال: اإن »الفار�ض« �سّثّثّثدرّق اأنه 

لي�ض فقط اأمينًا عامًا لقوى 14 اآذار، بل »القائد 

املفدَّى«، وباإ�سّثّثّثارة من اإ�سبعه ميكن اأن يبايع 

اجلميع.

n تهريب ر�سمي
اأك��د م�س��در موث��وق يف عا�سم��ة ال�سمال اأن 

ع��دداً م��ن م�سوؤويل حم��اور القت��ال يف طرابل�س 

غ��ادر اإىل اخلارج عرب مطار بروت، بعلم اأجهزة 

وزارة الداخلية وحماية �سخ�سيات وزارية تابعة 

ل�»تي��ار« �سيا�س��ي لبناين فاع��ل، وعّلق وزير من 

طرابل�س بالقول: اإن الذين رف�سوا ال�سفر اختاروا 

ال�سجن، ولن نتمكن االآن من م�ساعدتهم.

n تبدُّل اأم تكتيك؟
قال م�سّثّثّثوؤول اأمنّثّثّثي كبري اإنه زار عا�سّثّثّثمة 

خليجية كربى بناء على دعوة خا�سّثّثّثة، فوجد 

اأن املناخ فيها ملبرّد على م�ستوى احلكم، ومل�ض 

تغيريات يف عقلية بع�ض امل�سّثّثّثوؤولني، من جهة 

»احلر�ض على تربيد الو�سع يف لبنان، واإبعاده 

قدر امل�ستطاع عن النار ال�سورية«.

n م�ستحقات مالية
اأحّل��ت �رشك��ة  بع��د �سن��وات م��ن االنتظ��ار، 

�سفريات عربية على املطالبة بت�سديد م�ستحقات 

مالية بدل بطاقات �سف��ر لناخبن ا�سُتقدموا من 

دول خليجي��ة اإىل لبنان للت�سويت يف انتخابات 

2009، ملّوحة بتقدمي دعاوى ق�سائية اإذا مل يتم 
الت�سديد يف غ�سون �سهر.

n فقط يف لبنان
ر بع�ض الوزراء  ي�ستغرب دبلوما�سّثّثّثيون تاأخُّ

يف توقيع م�سّثّثّثتندات موجودة علّثّثّثى مكاتبهم 

منذ اأ�سّثّثّثهر، بينها اأوراق تتعلّثّثّثق بتقدمي هبات 

غّثّثّثري م�رشوطة للبنان، حتتاج اإليها املوؤ�س�سّثّثّثة 

املعنية، وقال دبلوما�سي ينتظر التوقيع ل�رشف 

الهبة، اإنه مل ي�سمع اأو يح�سل معه مثل ذلك يف 

حياته الدبلوما�سية اإال يف لبنان.

n ا�ستدعاء ال�سفري
ا�ستدع��ت ال�سلط��ات االنقالبي��ة يف اأوكرانيا 

�سفرها يف بروت بعد اإجرائه مقابلة تلفزيونية 

مل يتمك��ن خاللها من تروي��ج االنقالب، وا�سطر 

م��راراً اإىل امل�سادق��ة عل��ى كالم املق��دِّم، رغ��م 

هجومه على رو�سيا من دون اإقناع .

األكثرية النيابية باعت الموظفين في »سوق المصارف«

اللجان النيابية امل�سرتكة تبحث يف �سل�سلة الرتب والرواتب

أنصار »الجنة 
الضريبية« يكرسون 

»جهنم معيشة« 
اللبنانيين
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ذهل حلف أعداء دمشق.. وتربكهم
ُ
المفاجآت العسكرية السورية ت

مع دحر فلول اجلماعات امل�س���لحة يف 

ع�سال الورد، ومطاردتهم يف الزبداين ووادي 

بردى، يكون اجلي�ش ال�سوري قد جعل منطقة 

القلمون اآمنة متامًا، بعد اأن ت�ساقطت املدن 

والق���رى والبلدات القلموني���ة تباعًا يف يد 

القوات امل�س���لحة ال�س���ورية، ومن �سمنها 

بالطب���ع املرتفع���ات العالية التي ي�س���ل 

بع�سها اإىل علو 1850 مرتاً لتعود اإىل ح�سن 

الدولة الوطنية ال�سورية، وتغَلق بذلك منافذ 

اأ�سا�س���ية للمجموعات الإرهابية امل�سلحة، 

وحتديداً من �سل�س���لة جبال لبنان ال�رشقية، 

وبالت���ايل اإقفال خطوط الإم���داد من جرود 

عر�سال، وخطوط ال�سيارات وتفخيخها.

هت اإىل  ال�رشب���ة القا�س���مة الت���ي ُوجِّ

املجموعات امل�س���لحة يف بل���دات معلول 

وع�سال الورد وال�رشخة بعد رنكو�ش وما قبل 

رنكو�ش، يعني اأن »اإعادة الأمن وال�ستقرار 

اإىل هذه البلدات يف القلمون ت�س���ّكل مرحلة 

حا�س���مة يف ما تبّقى من ب���وؤر اإرهابية يف 

منطق���ة القلمون« على ح���د تعبري الناطق 

الر�سمي با�س���م القوات امل�سلحة ال�سورية، 

الذي اأك���د اأي�س���ًا اأن »ما يحقق���ه اجلي�ش 

العربي ال�س���ورية من انت�س���ارات متالحقة 

ياأتي يف اإطار قراره احلا�س���م بالق�ساء على 

امل�رشوع الإرهابي الوهابي التكفريي«.

وب�س���كل عام، ومع ا�س���تعادة اجلي�ش 

ع  ال�س���وري لكامل منطقة القلمون، واملتوقَّ

اأن يكون �رشيعًا، بعد �سل�س���لة النت�سارات 

النوعية واحلا�سمة، يحقق ا�ستعادة منطقة 

وا�سعة امل�س���احة بكاملها من ريف دم�سق، 

بالإ�سافة اإىل التوّقع باأن يتم اإجناز حترير 

كامل الغوطتني من الزمر امل�سلحة، لي�ساف 

اإىل حم����ش والق�س���ري وتلكل���خ واأريافها 

واإغ���الق منافذها مع لبن���ان، ما يعني اأن 

الدولة الوطنية ال�س���ورية وجي�سها اأم�سكا 

بكتلة رئي�سية واأ�سا�سية من مناطق العمران 

القت�سادية  اإىل املكانة  والبناء، بالإ�سافة 

والجتماعية لهذه املناطق التي ت�سم اأكرث 

من نحو ثلثي ال�سعب ال�سوري، اأي نحو 16 

مليون اإن�سان.

واإذا م���ا اأ�س���فنا اإليها �س���يطرة الدولة 

الوطنية ال�سورية من درعا و�سهلها جنوبًا 

، بالإ�س���افة اإىل حل���ب  حت���ى الغوطت���نينْ

وم���ا يجري فيها م���ن عمليات ع�س���كرية 

هامة جلعلها كاملة حت���ت رعاية الدولة، 

وامتداداً نحو ال�س���احل ال�س���وري، مبا فيها 

الالذقية وبانيا�ش وطرطو�ش، يت�سح حجم 

الإجنازات النوعية للجي�ش العربي ال�سوري 

وحليفته املقاوم���ة اللبنانية، وهذا يعني 

بب�س���اطة التفرغ ملواجهة ما بقي من بوؤر 

م�س���لحة ل ي�س���تهان بها، خ�سو�سًا لأنها 

تق���وم على الأط���راف ال�س���مالية، اأي على 

احلدود مع تركيا، وعلى الأطراف اجلنوبية 

اأي على احلدود مع الأردن والدولة العربية، 

ما يتطل���ب اأوًل تعزي���ز الق���وات الرديفة 

للجي�ش ال�س���وري، كق���وات الدفاع الوطني 

واملقاومة ال�س���عبية وقوات حفظ النظام، 

من اأج���ل تلقني م���ن يحاول الع���ودة اإىل 

املناطق املحررة در�سًا قا�سيًا، ومن اأجل اأن 

تتفرغ الذراع ال�ساربة يف اجلي�ش ال�سوري 

ملواجهة التهديدات من ال�س���مال واجلنوب، 

وب�سط �سلطة الدولة الوطنية ال�سورية على 

كامل ترابها الوطني.

ف���اإن  ا�س���رتاتيجيني  خ���رباء  وب���راأي 

املعار�سات امل�سلحة يف ظل وجودها الذي 

كان قائم���ًا يف القلمون ويف ريف دم�س���ق 

كانت لديها بع�ش حرية الإرادة والقرار، لكن 

له���ا نحو احلدود  بع���د هزميتها فيها وحتوُّ

ال�س���مالية واجلنوبية �ست�سري اأكرث تبعية، 

و�س���تتحول اإىل رهينة اإىل ال���وايل الرتكي 

املتمث���ل برجب طي���ب اأردوغ���ان وحزبه، 

واإىل ال�س���عوديني؛ بتناق�س���اتهم العجيبة 

والغربي���ة، يف ظل ال����رشاع املحتدم على 

خالفة امللك العليل الذي جتاوز ال�94 عامًا 

من عمره، يف نف�ش الوقت الذي متد الدولة 

العربي���ة خمالبه���ا اإىل هذه املعار�س���ات 

وحتّولهم اإىل جوا�س���ي�ش وعمالء للمو�ساد، 

وعل���ى راأ�س���هم القائد اجلديد ملا ي�س���مى 

»اجلي�ش احلر«.

واخلال�س���ة هنا براأي اخل���رباء اأنه بعد 

العمليات الوا�س���عة للجي�ش ال�سوري وقتله 

اآلف امل�سلحني، وهروب الآلف اإىل ال�سمال 

ال�سعودية وتركيا بالإ�سافة  واجلنوب، فاإن 

طبعًا اإىل قطر والكيان ال�سهيوين واأتباعهم 

من الأعراب، جماعات ودول ، �ستجد نف�سها 

متورطة اأكرث من العداء ل�سورية وحلفائها، 

اأو�س���اعها و�رشوطها،  اأج���ل حت�س���ني  من 

وهو م���ا لن ي�س���لّم ب���ه حل���ف املقاومة 

واملمانع���ة بتاتًا، ما قد يهدد بالنزلق اإىل 

ح���رب اإقليمية تعيدنا اإىل ما ي�س���به نهاية 

خم�سينيات وبداية �ستينيات القرن املا�سي، 

حيث ت�س���اقطت دول الأحالف ال�ستعمارية 

تباعًا كاأحج���ار الدومينو، فانهار حكم نور 

ال�سعيد وعبد الإله يف العراق، واأُعدم عدنان 

مندري�ش، وُحكم على جالل بايار بال�س���جن 

املوؤب���د يف تركيا، وكاد امللك ح�س���ني يف 

الأردن اأن ي�سقط لو مل ي�سّكل حكومة بقيادة 

�سخ�س���ية وطنية كربى )النابل�سي(، و�سقط 

حكم كميل �س���معون يف لبنان، من دون اأن 

نن�سى بالطبع هزمية العدوان الثالثي على 

م�رش عبد النا�رش عام 1956.

ال�س���ورية  النت�س���ارات  �رشيط  لنتابع 

بالأم����ش، رنكو�ش ومعلول وع�س���ال الورد.. 

لنتابع ع���ودة املليحة وجوب���ر والزبداين 

وكامل حم�ش وحلب وك�سب اإىل كنف الدولة 

الوطنية ال�سورية.. قريبًا وقريبًا جداً.

اأحمد زين الدين

م�سلحون يف معلوال يحاولون �لهروب �إثر دخول �جلي�ش �ل�سوري �إىل �ملدينة                            )�أ.ف.ب.(
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اأنقرة - الثبات

ل تبدو العالقات ال�سعودية – الرتكية يف اأف�سل 

حالته���ا هذه الأيام، خ�سو�س���ًا اأن رئي����ش الوزراء 

الرتك���ي رجب طيب اأردوغان يعترب نف�س���ه قد تلقى 

»طعن���ة من الظه���ر« من دول اخلليج بعد اإ�س���قاط 

الرئي�ش امل�رشي حممد مر�سي بدعم �سعودي وا�سح.

وتقول م�س���ادر تركي���ة قريبة م���ن اأردوغان اإنه 

ي�س���عر ب�»املرارة« حيال ما قام به ال�س���عوديون، 

يف ح���ني كان يخو�ش معه���م  - وعنهم – معركة 

اإ�س���قاط النظام يف �س���ورية، فكانت املكافاأة اإ�سقاط 

حليف قوي له يف م�رش، واأ�س���ارت امل�س���ادر عينها 

اإىل اأن املرارة حتولت غ�س���بًا، بعد الك�سف عن اأموال 

�سعودية دعت من اأجل تدبري ال�سطرابات التي عمت 

يف تركيا يف حزيران املا�سي، م�سرية اإىل تقارير عن 

اجتماعات �سعودية – كويتية – اإماراتية – اأمريكية 

عقدت لهذه الغاية، ومن دون اأن ت�س���قط امل�س���ادر 

اأهمية ما يرتدد عن ن�س���اط مكث���ف جلماعة الداعية 

فت���ح اهلل غولن يف ال�س���عودية التي تقدم جلماعته 

ت�سهيالت كبرية.

وتك�س���ف امل�سادر عن ات�س���ال غا�سب جرى بني 

اأردوغان ووزير اخلارجية ال�س���عودي �سعود الفي�سل 

يف اأعقاب �سقوط مر�سي، م�سرية اإىل اأن الفي�سل ات�سل 

باأردوغ���ان مكلفًا من امللك ال�س���عودي حلث الأتراك 

على التخلي عن مر�س���ي وتاأييد التدخل الع�سكري، 

فرد علي���ه اأردوغان بنربة ح���ادة: »كيف ميكنك اأن 

تدعي اأن دولتكم حتكمها ال�رشيعة الإ�سالمية، واأنكم 

تدعمون الإ�سالم وامل�س���لمني، وتدعم يف ذات الوقت 

الإطاحة برئي�ش اإ�س���المي انتخب يف انتخابات حرة 

ونزيهة«؟!

وتتوقع م�س���ادر تركية غري ر�س���مية، ح�س���ول 

مواجه���ات كربى بني الطرف���ني، بعد الف���وز الكبري 

الذي حققه اأردوغان يف معركته �س���د خ�س���ومه يف 

النتخابات املحلية الأخرية، وت�سري اإىل اأن اأردوغان 

املنت�سي بالفوز يريد اأن ُي�سعر حكام اخلليج بفداحة 

ما يرتكبونه، واأن ثمة اإ�س���ارات غا�س���بة �ستظهر يف 

هذا املجال.

وت�س���ري امل�س���ادر اإىل اأن قوة اأردوغان يف امللف 

ال�س���وري، قد تكون ورقة �سغط كبرية، خ�سو�سًا بعد 

اأن اأطل���ق الأتراك عدة اإ�س���ارات �س���لبية بحق رئي�ش 

الئتالف ال�سوري املعني من قبل ال�سعوديني، متثلت 

مب�سايقات وتخفيف احلماية الأمنية وطرد الئتالف 

م���ن ثالثة مراكز على الأقل بتهم���ة »الإزعاج«، يف 

عملية »هز ع�سى« وا�س���حة، واأ�سارت امل�سادر اإىل 

موؤ�رش اآخر هو معركة ك�س���ب الأخرية التي خا�س���ها 

الأتراك منفردين، واأزعجت ال�س���عوديني اإىل حد ظهور 

بع�ش الأقالم ال�سعودية وغري ال�سعودية التي انتقدت 

فتح هذه املعركة.

اأما الأكرث جذبًا لالنتباه فهو الق�سية التي رفعتها 

اإحدى العائالت يف تركيا �سد امللك ال�سعودي عبداهلل 

بن عبد العزيز �سخ�سيًا يف ما يخ�ش ه�سبة اإ�سرتاها 

امللك عب���داهلل من���ذ اأن كان وليًا للعه���د تطل على 

البو�س���فور، وقد منع اأردوغان البناء يف هذه اله�سبة 

بقرار من جمل�ش الوزراء خوفًا من بناء امللك ق�رشاً له 

يف اإحدى اأهم املعامل الرتكية.

ورفعت عائلة فلورا التي كانت متتلك ه�سبة �سفدا 

املطلة على م�س���يق البو�س���فور دعوى ق�سائية على 

امللك عبد اهلل بحجة اأنهم باعوا اله�سبة حتت التهديد 

اإىل العاهل ال�س���عودي، وكان مو�سوع ه�سبة �سفدا قد 

اأثري يف الإعالم يف الفرتة الأخرية بعد التربعات التي 

تقدم���ت بها اأطراف اأجنبية اإىل جمعية اأبناء اأردوغان 

وكان قدره���ا 100 ملي���ون دولر مقابل فتح احلكومة 

اله�سبة لالإعمار من جديد، اجلدير بالذكر باأن م�سيق 

البو�س���فور منطق���ة حمميه طبيعي���ة ل يجوز تغيري 

معاملها قط، واإذا مت ا�ستخراج اأي رخ�ش للبناء فيجب 

اأن يكون من رئا�سة الوزراء.

عائل���ة فلورا وه���ي اإحدى العائ���الت التي كانت 

متتلك اأ�سهمًا يف اله�سبة اّدعت اأنها باعت ح�ستها يف 

اله�س���بة حتت التهديد بالقوه عام 1984 لويل العهد 

ال�سعودي اآنذك عبد اهلل، وقال حمامي العائلة �سفجان 

يوجال باأنه مت بيع اله�سبة ب�27 مليون دولر، اإل اأنه 

مل يدفع اإىل العائلة اإل 1.2 مليون دولر.

دعوى قضائية ضد الملك عبدالله في اسطنبول بتهم »التهديد« و»االحتيال«
أردوغان ُيعد لالنتقام من السعودية.. البداية تصفية نفوذها في شمال سورية

أحــداث
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امليداني���ة  الإجن���ازات  ت�س���ّدرت 

املتالحقة للجي�ش ال�س���وري يف القلمون 

واجهة امل�س���هد امليداين ال�سوري، م�رشفًا 

على اإنهاء عملياته الع�س���كرية بالكامل 

يف هذه املنطقة، يف الوقت الذي ت�ستمر 

املع���ارك يف ري���ف الالذقية ال�س���مايل، 

بالتزام���ن م���ع ا�س���تعال جبهتي حلب 

وحم����ش، يف اإ�س���ارة ربطه���ا حمللون 

ع�س���كريون بع���زم القي���ادة ال�س���ورية 

ت�رشيع احل�س���م الع�سكري على اجلبهات 

ال�سرتاتيجية يف غ�س���ون الأ�سهر ال�ستة 

املقبل���ة. وعلى خ���ط مبا����رش، خرقت 

معلومات اأمنية جدار التطورات امليدانية 

باإ�س���ارتها اإىل عب���ور اأك���رث م���ن 1000 

»جهادي« اإىل جبهة ريف الالذقية، عرب 

ج�رش ج���وي يربط ب���ني الأردن وتركيا، 

من ب���ني اآلف اآخري���ن مّت تدريبهم على 

اأيدي �سباط من ال�س���تخبارات الأردنية 

والأمريكية يف مع�س���كرات �سمال عمان، 

مرتافق���ة مع اأخ���رى ت�س���ري اإىل احتمال 

و�س���يك  »اإ�رشائيلي«  ع�س���كري  خ���رق 

للم�س���هد امليداين ال�س���وري من البوابة 

اللبناني���ة اجلنوبي���ة، عرب اإن���زال قوات 

من »الكوماندو����ش« يف قرى حمدد من 

اجلنوب، ح�س���ب ما ك�سف موقع »والال« 

»الإ�رشائيلي«. وكالت اأنباء دولية اأكدت 

نقل مئات »امل�س���لحني« الإ�سافيني اإىل 

جبهة ريف الالذقية ال�سمايل - غالبيتهم 

من جن�سيات اأردنية و�سعودية و�سي�سانية 

وداغ�س���تانية - ع���رب ج����رش ج���ّوي مت 

ا�ستحداثه عقب بدء الهجوم امل�سلح على 

بلدة ك�سب احلدودية، ميتّد من الأردن اإىل 

مطار انطاكيا يف لواء ا�س���كندرون، بعد 

اأن مّت تدريبه���م يف مع�س���كرات مبنطقة 

الر�س���يفة �س���مال عّم���ان، به���دف نقل 

املعركة التي مت الرتويج لها اإعالميًا من 

اجلبهة اجلنوبية اإىل ال�سمال، وباملوازاة، 

توقف���ت اأجه���زة الأم���ن »الإ�رشائيلية« 

اأمام معلومات ك�س���فها �سباط من جهاز 

»املو�س���اد« تفيد باأن اجلي�ش ال�سوري، 

وبالتن�س���يق مع فرق نخبوية من حزب 

اهلل، اأعّد العدة لعملية ع�س���كرية دقيقة، 

وفق خطة ا�سرتاتيجية اأُدرج يف م�سمونها 

اإدخال فرق خا�سة مهمتها زرع الكمائن 

وت�س���فية قياديي املجموعات امل�سلحة 

الذي���ن يدي���رون املع���ارك عل���ى جبهة 

ري���ف الالذقية ال�س���مايل، م�س���ريين اإىل 

»ا�سطياد  الع�رشات من هوؤلء القياديني 

- واأبرزهم م���ن »جبهة الن�رشة« - يف 

تلك اجلبه���ة. ويف ال�س���ياق، ذكر موقع 

»وال���ال« الإ�رشائيل���ي اأن »اإ�رشائي���ل« 

ال�سوري  املتوّج�سة من جمريات امليدان 

وامل�س���هد الأمني »املريح« الذي و�سلت 

اإليه ال�س���احة اللبنانية، والذي من �ساأنه 

فك ال�سغوط التكفريية عن حزب اهلل، قد 

تتوجه اإىل عدوان ع�سكري و�سيك يتمثل 

باإنزال قوات من »الكوماندو�ش« يف قرى 

حمددة من جنوب لبن���ان، لإعادة خلط 

الأوراق امليداني���ة يف �س���ورية ولبنان. 

وك�س���ف املوقع عن تدريبات ع�س���كرية 

مكّثفة �س���ملت �سباطًا من لواء »كافري« 

الأعلى كفاءة »جال  ال�س���ابط  باإ�رشاف 

ريت����ش«، تنتهي بعملية تدريب �س���اقة 

يف غ���ور الأردن، به���دف اإجن���اح مهمة 

»الكوماندو����ش« واإفالته���ا من اأي خرق 

حمتَمل من قَبل مقاتلي حزب اهلل.

وبالتزامن، ك�س���فت �س���حيفة »تاميز 

اأوف اإ�رشائيل« اأن املو�ساد »الإ�رشائيلي« 

عمد اإىل جتنيد الع�رشات من املعار�س���ني 

يف �سفوف النازحني ال�سوريني يف لبنان، 

خ�سو�سًا يف �سبعا وكفر�سوبا، يف الوقت 

اأ�سار معلّق ال�س���وؤون ال�ستخبارية  الذي 

يف �س���حيفة »ذا بو�ست« الإ�رشائيلية - 

ل  نقاًل ع���ن تقارير اأمني���ة - اإىل اأن تدخُّ

»اإ�رشائي���ل« ع�س���كريًا يف جنوب لبنان 

بات و�س���يكًا، وهو مرتبط ب�س���كل وثيق 

مبجري���ات العمليات الع�س���كرية الدائرة 

التي ي�س���ارك فيها ح���زب اهلل اإىل جانب 

اجلي�ش ال�سوري. 

واإذ اأكد على التن�س���يق اللوج�س���تي 

العايل امل�ستوى بني اجلانبني، مب�ساركة 

خرباء ع�سكريني رو�ش واإيرانيني يديرون 

املواجه���ات على اجلبهة ال�س���مالية كما 

اجلنوبية - ح�س���ب تعب���ريه - رّجح اأن 

حتم���ل العمليات الع�س���كرية املقبلة يف 

ري���ف الالذقية الكث���ري م���ن املفاجاآت، 

حيث مّت اإدخ���ال فرق نخبوية من القوات 

ال�سورية وحزب اهلل اإىل هذه اجلبهة، لعل 

اأخطرها تلك املتخ�س�س���ة بزرع الكمائن، 

والتي اأ�س���يفت اإليها اأخرى خا�سة تابعة 

مل�سلحني اأرمن ُتعترب بدورها من اأ�رش�ش 

املجموع���ات القتالي���ة يف العامل، وفق 

تو�سيفه.

اإنها بال �سك اأكرث ال�سهور �سخونة يف 

امليدان ال�س���وري، يف ظل �س���عي اأمريكي 

- �س���عودي حثيث لت�س���جيل نقاط ربح 

ا�س���رتاتيجية يف مرمى القيادة ال�سورية 

قبي���ل النتخاب���ات الرئا�س���ية، ك�س���فه 

ا�س���تحداث غرفة عملي���ات يف الأردن - 

مب�ساركة ا�ستخبارية »اإ�رشائيلية« فاعلة 

- يتم مبوجبها تدريب اآلف امل�س���لحني، 

بهدف اإن�س���اء »جي�ش بديل« عن اجلي�ش 

النظامي، بح�سب ما اأكدت م�سادر غربية 

متابعة، واكبتها تطورات خرقت املجريات 

امليدانية، وبدت لفتة من حيث التوقيت، 

متثلت باملعارك ال�س���ارية التي اندلعت 

بني مقاتلي جبهة »الن�رشة« و»داع�ش« 

يف منطق���ة البوكم���ال، حا�س���دة مئات 

حة  القتلى بني �سفوف اجلانبني، واملر�سَّ

لتاأخذ منحى ت�س���عيديًا اأك���رث عنفًا يف 

القادم م���ن الأيام، وفق اإ�س���ارة عارفني 

املت�سددة،  »الإ�س���المية«  اجلماعات  يف 

خ�سو�س���ًا يف الرقة و�سمال حلب، و�سط 

م�سهد اإقليمي متلبد يبدو اأنه �سيكون اأكرث 

و�سوحًا يف املرحلة املقبلة.

ماجدة احلاج

 معارك الشمال السوري
ّ
»كوماندوس إسرائيلي« على خط

حتية اإىل �سهداء 

قناة املقاومة.. 

�سهدائنا

زّف���ت قن���اة املنار ال�س���هداء: 

املرا�س���ل الزميل حمزة احلاج 

ح�س���ن، والتقن���ي حليم علو، 

الذين  منت�ش،  وامل�سور حممد 

اجلماعات  فلول  ا�س���تهدفتهم 

التكفريية يف بلدة معلول يف 

القلمون.

يف  ال�س���هداء  ه���وؤلء  وكاأن 

قافلة املج���د يوؤكدون اأن درب 

احلقيقة دائم���ًا معبد بالفداء 

والت�س���حية، لنتذكر الآن مرة 

جدي���دة اأن كل الدروب حتمل 

���م ال���دم، واأن كل النوافذ  و�سنْ

تعرب منها الريح.

اإن الدم ي�سّع وفاء، واإن الريح 

وت�س���يف  الأمط���ار،  حتم���ل 

للبداي���ات خطوات �س���جاعة، 

�س���يفًا،  لل�س���يف  وت�س���يف 

رة اجلاحمة مدى اأو�سع. وللُمهنْ

ابت�س���امة حم���زة ودم���ه مع 

اأخوي���ه حليم وحمم���د كاأنه 

الإع�س���ار  وم���ع  الإع�س���ار.. 

الرديء  الزم���ن  املقّد����ش يف 

تزلَزل الغرف املعتمة، وي�سقط 

وت�س���طع  الظالمي���ة،  عه���د 

واخلال�ش،  بال�س���وق  ال�سم�ش 

وكلمٍة  وخط���وة  وقلٍب  وبزنٍد 

بخارطة  وا�س���حة..  و�س���ورة 

ممهورة بالدم.. 

منوت لنحيا يف �سجل اخللود..

لن يبقى النتظار، ولن تذهب 

املواعي���د، �س���يبقى ال�س���هيد 

ومي���وت القتل���ة، ونبقى على 

ُبعد قامة من دمنا، ونذهب يف 

ال�س���فق..  من  الأخرية  احلمرة 

في�سقط كل من لي�ست له جذور 

يف الأر�ش.

دم ال�س���هداء الثالث���ة الأبرار.. 

الإ�سارة، يق�رش �رشيط  ومي�ش 

اخلي���ال،  ي�س���يق  امل�س���افة، 

ويفتح يف الدرب خطوات.

من معلول املدينة امل�سيحية 

املقد�س���ة.. اإىل ال�سماء، رحلة 

ال�س���هداء الثالث���ة املجي���دة، 

احل���اج  حم���زة  فابت�س���امة 

ح�س���ن ما تزال متالأ ال�سا�سة، 

وتنري الأوراق البي�س���اء مبداد 

احلقيقة.

فتحي���ة اإىل قن���اة املقاوم���ة 

والكلم���ة احلرة ال�س���ادقة - 

قناة املنار.

وحتية من القلب اإىل �سهدائها 

احلرية  درب  عل���ى  الثالث���ة، 

والنور.

اأحمد �سحادة
»�إ�سر�ئيل« متوّج�سة من جمريات �مليد�ن �ل�سوري و�مل�سهد �الأمني �للبناين �ملريح ن�سبيًا                                                                                           )�.ف.ب.(

الموساد »اإلسرائيلي« 
جّند عشرات المعارضين 

في صفوف النازحين 
السوريين في لبنان
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مخاض الخيارات

ما تزال املنطقة يف خ�ض���ّم خما�ض 

ع�ضري ي�ض���يل على جوانبه الدم مدراراً، 

وميت���زج الدم اللبناين وال�ض���وري على 

اأر�ض �ض���ورية، مب�ّشاً ب�ضياغة م�ضتقبل 

لن ي�ضمح اأحد باأن تكتبه الغرف ال�ضوداء 

يف اأي بالد من الوالي���ات املتحدة، اإىل 

م�ضيخات التاآمر، اإىل تركيا، ويف الباطن 

الكيان ال�ض���هيوين، يف وقت تتبلور فيه 

اخليارات اأكرث، وتتحدد .

كان يف ال����وّد اأن نتوجه بال�ض����كر 

اإىل »م�ض����يخات الذل العربي« على 

�ض����غرياً يف  كان  �ض����يء، مهم����ا  اأي 

م�ض����لحة االأم����ة، على اعتق����اد يبدو 

اأننا ا�ض����تبهنا يف ح�ضوله، باأن الر�ضد 

بداأ يت�ض����لل عائ����داً اإليه����م، ما دامت 

الوالي����ات املتحدة اأدركت اأنها مل تعد 

»االأزعر« الق����ادر على فر�ض �شوطه 

اال�ضت�ضالمية على الذين ي�ضت�ضعفهم، 

لكن ح�ض����ب ما يظهر فاإنهم مل يقراأوا 

املتغريات العا�ض����فة على امل�ض����توى 

الدويل، وال يف املي����دان، حيث انهيار 

جيو�ض املرتزقة املتنوعة امل�ض����ارب 

التكفريية، كما ال يزالون يف هياجهم 

الكالمي التحري�ضي ال�ضام، وهذا لي�ض 

اإال رج�ض����ًا من اأعمال غري الواثقني من 

اأنف�ض����هم ومن قدراته����م، ورمبا الأنهم 

بات����وا يف خري����ف العم����ر، وخريف 

ال�ضلطات التي تن�ضبوا عليها.

ما يتك�ضف عرب ال�ض���حافة الدولية، 

ال �ض���يما تل���ك التي ترّبت يف ح�ض���ن 

تع���رف  والت���ي  االإمربيالي���ة،  ال���دول 

دواخلها، عن االأدوار االأمريكية والرتكية 

و»االإ�شائيلي���ة« يف اإذكاء الف���ن يف 

الدول العربية، بتمويل من عرب النفط، 

وامل�ض���حوبة بغوغائية با�ضم العروبة 

احلديثة ودكاكني الوطنية با�ضم احلرية 

والدميقراطية، يوؤكد اليقني باأنه ال يفعل 

تلك ال�ض���ناعات اإال م���ن يتمتع بوقاحة 

الوح�ضية اال�ضتعمارية، بوجهها الفا�ضي، 

بغ�ض النظ���ر عمن يخطط، وعمن ميّول، 

وعمن ينّفذ.

اإن اإف�ض���ال املخطط �ضيمحو اأي ذكر 

من املنطقة للواليات املتحدة وحروبها 

الناعم���ة واخل�ض���نة، كما اأنه �ض���يوؤدي 

باملمّول كمن حكم باملوت على نف�ضه، 

الأنه بنف�ضه تنازل عن وجوده، وقبل اأقذر 

امله���ام، وبالتايل ال يحق ل���ه اأن يلوم 

�ضواه على حترير مكانه.

اإن ال���دول الت���ي قبل���ت »اخلي���ار 

العربي«،  ل�»الربيع  كنتاج  االأمريكي« 

تفّت����ض الي���وم عّمن يوؤّم���ن لها جمرد 

َدْي���ن لتدفع روات���ب موظفيه���ا، وهذه 

بداي���ة الطريق، بينما اأ�ض���حاب اخليار 

االآخر ورغم الت�ض���حيات اجل�ضام بقيت 

كرامتهم.

يون�ض

هل يكون اإلسالميون »كبش الفداء« في طرابلس؟

عرسال.. النقمة تتسع على من وّرط البلدة
نقمة وا�ض����عة بداأت تنت�ش داخل عر�ض����ال على ما اأُو�ض����لت اإليه البلدة، 

جراء ال�ضيا�ض����ات احلريرية الت����ي حّولت اأهايل القرى واالأط����راف اللبنانية 

اإىل وقود، جمرد وقود ل�ض����هوات ال�ض����لطة وال�ض����يطرة ال�ضيا�ضية واملذهبية، 

واملعارك الوهمية التي ُرمي فيها النا�ض حل�ضابات مذهبية واإقليمية ال متّت 

اإىل امل�ض����لحة الوطنية ب�ض����لة، حتى اأن بع�ض من كان ينتم����ي اإىل اأحزاب 

ي�ضارية وقومية، ولفحته املوجة احلريرية بعطاءاتها و»كرمها« وجد نف�ضه 

منزلقًا يف متاهات مل يعهدها اأهل عر�ض����ال �ضابقًا، بداأ ي�ضتفيق من غيبوبة 

الوجاهة احلريرية وي�ض����األ: اإىل اأين ُتدفع عر�ضال يف معاداة نهجها القومي 

والوطن����ي التاريخ����ي؟ متذكرين كيف لعبت عر�ض����ال دوراً رياديًا يف منطقة 

البقاع، خ�ضو�ضًا يف البقاع ال�ضمايل يف العام 1958 �ضد حكم كميل �ضمعون 

وم�شوع ايزنهاور.

اليوم، تبدو عر�ضال وكاأنها تخون تاريخها الوطني والعروبي، وتخون 

�ض���هداءها، �ضواء اأولئك الذين ق�ضوا يف مواجهة العدو »االإ�شائيلي« يف 

اجلنوب والبقاع الغربي، اأو على خطط التما�ض اإبان احلرب االأهلية، كما 

اأنها تبدو معادية يف ظل ال�ضيا�ض���ة الليربالية املتوح�ض���ة للراأ�ضمالية 

الطفيلي���ة اللبنانية، حلقوق العمال واالأج���راء واملزارعني وذوي الدخل 

املحدود.

ثمة اأ�ض����وات اأخذت تعلو يف عر�ضال: »�ضقنا ذرعًا من املفاهيم وال�ضلوك 

التكفريي الذي اأخذ يفر�ض على النا�ض«، عر�ض����ال.. بب�ضاطة اأ�ضبحت تتحمل 

فوق طاقتها.. والبلدة التي بلغ تعداد �ض����كانها اأكرث من اأربعني األف ن�ض����مة، 

�ض����ارت االآن اأكرث من مئة األف ن�ض����مة، يف ظل النزوح ال�ضوري الكثيف اإليها، 

واخلطري اأن فيهم م�ض����لحني خطريين، بع�ضهم من جن�ضيات غري �ضورية، وقد 

يقودون البلدة اإىل ما ال حُتمد عقباه، داعني الدولة اللبنانية الأن حت�ضم اأمرها 

وحتررهم من �ض����لوكهم من اخلطر الداهم، الذي بداأ يفر�ض مفاهيم و�ض����لوكًا 

جديدين مل تعتد عليها عر�ضال واأهلها.

اأحمد الطب�ض

ماللة للجي�ش اللبناين يف باب التبانة

أحــداث

ال �ض���ك اأن الو�ض���ع االأمن���ي يف 

طرابل�ض يتطور اإيجابًا اأكرث فاأكرث، بعد 

الت���زام اجلي�ض والق���وى االأمنية تفيذ 

اخلط���ة االأمنية، وبالت���ايل اإلغاء كل 

املظاهر امل�ض���لحة؛ من ُد�ضم وعوائق 

حديدي���ة واإ�ض���منتية، والعم���ل على 

فتح الطرق بني منطقة جبل حم�ض���ن 

واملناط���ق املحيطة، عّل ذلك ي�ض���هم 

يف اإعادة ما انقطع بني الطرابل�ضيني، 

جراء »جوالت اال�ضتباكات الع�شين« 

الفائتة.

يبدو اأن اال�ض���تقرار الذي ت�ض���هده 

لي����ض جمرد  ال�ض���مال«  »عا�ض���مة 

هدنة ه�ضة، خ�ضو�ضًا بعد انتهاء دور 

املدينة يف ا�ضتهداف �ضورية، من خالل 

اإيواء املجموعات التكفريية امل�ضلحة 

فيه���ا، وا�ض���تخدام مرفاأه���ا لتهريب 

ال�ض���الح اإىل االأرا�ض���ي ال�ضورية، بعد 

�ضيطرة اجلي�ض ال�ضوري على املناطق 

احلدودية امل�ض���رتكة مع لبنان، اأ�ضف 

اإىل ذلك والدة »احلكومة ال�ض���المية« 

ه  النيابي، وتوجُّ ونيلها ثقة املجل�ض 

هذه احلكوم���ة اإىل مكافحة االإرهاب، 

وب���دا هذا االأمر جليًا من خالل توقيف 

بع�ض االإرهابيني اخلطرين، ودهم مقاّر 

بع�ض اخلالي���ا االإرهابية يف مناطق 

عدة يف البقاع وال�ضمال.

وما يوؤكد اأي�ضًا ا�ضتدباب اال�ضتقرار 

يف »الفيح���اء«، ت�ض���ليم بعد »قادة 

االأجه���زة  اإىل  اأنف�ض���هم  املح���اور« 

اإىل  يوؤ����ش  الذي  االأم���ر  املخت�ض���ة، 

بانتهاء »وظيفتهم«، ورفع  اقتناعهم 

م�ض���غليهم الغطاء ال�ضيا�ضي واالأمني 

عنهم.

ولي�ض خافي���ًا على اأحد اأن »قادة 

املحاور« مرتبطون باأطراف �ضيا�ضية 

فاعل���ة وباأجهزة اأمنية، كانوا ينفذون 

»اأجندته���ا« ال اأك���رث، ما ق���د يدفع 

ه���ذه االأط���راف اإىل اإيجاد ت�ض���ويات 

للملفات الق�ضائية مل�ضلحي طرابل�ض، 

خ�ض���ية اأن ينقل���ب ال�ض���ارع عل���ى 

»امل�ضغلني« يف االنتخابات النيابية 

املرتقبة، خ�ضو�ض���ًا يف �ضوء اخلالف 

»امل�ضتقبلي - الوهابي«.

لكن يف الوقت عينه هناك تخّوف 

حقيقي لدى بع�ض القوى االإ�ض���المية 

م���ن اإمت���ام ت�ض���وية �ضيا�ض���ية على 

ح�ض���ابهم، وبالت���ايل تعي���د جتربة 

معرك���ة »نه���ر الب���ارد« اأو »حرب 

طرابل����ض« يف الع���ام 1985، لكن من 

دون تدخل �ض���وري مبا�ش هذه املرة، 

ما دفع بع�ض »القياديني ال�ضلفيني«، 

كال�ضيخ �ض���امل الرافعي، اإىل منا�ضدة 

اأه���ايل »ب���اب التبان���ة« واملناطق 

لعنا�ش  التعر����ض  بع���دم  املحيطة 

اجلي����ض، درءاً للفتنة، وحر�ض���ًا على 

االإ�ض���الميني من اأن يتحّولوا اإىل وقود 

الأي ت�ض���وية اإقليمية لها انعكا�ض���ات 

على الو�ضع الداخلي.

�ضيا�ض���ية  ُتبدي م�ض���ادر  وهن���ا 

تخّوفها من ح�ضول بع�ض التجاوزات 

االأمنية التي ال ت�ضل اإىل حد االنفجار، 

ج���راء مالحق���ة االأجهزة املخت�ض���ة 

لبع�ض »االإ�ضالميني« بتهمة االإرهاب، 

خ�ضو�ض���ًا م���ن له���م �ض���لة بتنظيم 

»القاعدة«.

وترى امل�ضادر اأن تيار »امل�ضتقبل« 

قد ي�ض���تغل ه���ذه التج���اوزات فيما 

لو ح�ض���لت، للتاأثري يف اال�ض���تحقاق 

الرئا�ض���ي، وحماولة ت�ض���ويق اأ�ضماء 

مر�ضحني يدورون يف فلكه، بذريعة اأن 

االأو�ضاع يف لبنان ال حتتمل انتخاب 

رئي�ض للجمهورية من خارج »النادي 

التوافقي«، على حد قول امل�ضادر.

يف املح�ض���لة، حب���ذا ل���و اتعظ 

االإ�ض���الميون م���ن جتارب املا�ض���ي 

القريب، ال �ضيما جتربة »نهر البارد«، 

فما كانوا وقعوا �ض���حية لال�ضتغالل 

ال�ضيا�ض���ي ووقوداً لت�ضويات اإقليمية 

اأو حملي���ة، كذلك ما كانوا لي�ض���هموا 

يف تخريب ا�ض���تقرار طرابل�ض، و�شب 

بنيتها االجتماعية واالقت�ضادية.

ح�ضان احل�ضن

ف من حصول  تخوُّ
تجاوزات أمنية 

جراء مالحقة بعض 
»اإلسالميين« بتهمة 
اإلرهاب.. واستغالل 
»المستقبل« لذلك
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■  جمعية امل�ض���اريع اخلريية االإ�ض���المية زّفت نباأ ا�ضت�ضهاد م�ضوؤولها يف خميم 
عني احللوة، اإمام وخطيب م�ض���جد ال�ضلطان �ضالح الدين االأيوبي؛ ال�ضيخ عر�ضان 

�ض���ليمان، بعد تعرّ�ضه ملحاولة اغتيال يف التا�ضع من ني�ضان احلايل، موؤكدة اأن 

االإره���اب لن يزحزحها عن نهجها وخياراته���ا ومواقفها، واأن موقفها من االإجرام 

نابع من حكمتها وقوتها والتزامها مبا يخدم امل�ضالح العامة.

■  النائب ال�ض���ابق ح�ضن يعقوب اعترب اأن اأمامنا فر�ضة تاريخية الإعادة التوازن 
ال�ضيا�ضي، من خالل انتخاب رئي�ض للجمهورية قوي بتمثيله ال�ضيا�ضي والنيابي 

وال�ض���عبي، ومن يعمل الإي�ضال رئي�ض توافقي �ض���عيف ال ميثل امل�ضيحيني بقوة 

وفاعلية اإمنا يعمل على اإبقاء بع�ض القوى ال�ضيا�ض���ية التي تاأخذ وتوؤثر اأكرب من 

حجمها الواقعي.

■  ال�ضيخ ماهر حمود راأى اأنه ملن �ضخريات القدر اأن يعلن �ضمري جعجع تر�ّضحه 
لرئا�ض���ة اجلمهورية وبرناجم���ه االنتخابي املزعوم ت�ض���به ذكرى اندالع احلرب 

اللبناني���ة ع���ام 1975، وكاأنه يقول اإن هذه الذكرى لي�ض���ت جمرد ذكرى، بل هي 

لة الأن تعود يف اأول حمطة . موؤهَّ

■  النائب ال�ضابق في�ضل الداود؛ االأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي، راأى 
اأن اعرتاف النائب وليد جنبالط باأنه من الذين �ضاركوا يف الف�ضاد وغطوا فا�ضدين 

لي�ض جديداً، وال معنى له اإذا مل يتقدم جنبالط باإخبار من الق�ض���اء بحق نف�ض���ه 

للتحقيق معه حول ما اأعلنه عن الف�ضاد، ومل يك�ضف عن ح�ضاباته.

■  حركة االأمة راأت اأن اإقرار �ضل�ضلة الرتب والرواتب ال يجوز اأن يكون على ح�ضاب 
الفقراء وذوي الدخ���ل املحدود، بل يجب اأن يكون متويلها بوقف الهدر يف بع�ض 

املوؤ�ض�ضات، ومن تنظيم االأمالك البحرية.

■  كمال �ضاتيال؛ رئي�ض املوؤمتر ال�ضعبي اللبناين، راأى اأن املطلوب ك�ش االحتكار 
النياب���ي النتخاب رئي�ض اجلمهوري���ة، من خالل اإجراء تعديل د�ض���توري يجعل 

انتخاب رئي�ض اجلمهورية مبا�شة من قبل ال�ضعب.

■  احلاج يو�ض���ف بكري الغ���زاوي؛ رئي�ض املكتب ال�ضيا�ض���ي حلركة النا�شيني 
امل�ضتقلني – املرابطون، زار مفتي �ضيدا واأق�ضيتها ال�ضيخ �ضليم �ضو�ضان، وكانت 

وجه���ات النظر متطابقة حول �شورة الوقوف مع دار الفتوى، واإبعاد التدخل يف 

�ضوؤونها، وتعزيز موقعها كمرجعية لكل امل�ضلمني واللبنانيني. 

■  احت���اد املحامني العرب راأى يف اإعالن االأمم املتحدة اأن الطلبات التي تقدمت 
بها فل�ضطني لالن�ضمام اإىل 13 اتفاقية اأو معاهدة دولية تابعة للمنظمة الدولية، 

وتتواف���ق مع االإجراءات الدولية املتبعة، اإمنا هي خطوة مهمة لتاأخذ فل�ض���طني 

دورها الطبيعي والتاريخي بني االأمم.

n موقف حمرَتم
ه  اأثار موقف جمعية دينية ذات توجُّ

اجلميع،  اح���رتام  معتدل،  �ضيا�ض���ي 

حينم���ا مل تن�َض���ق اإىل ردود فع���ل 

ع�ض���وائية اأو غرائزي���ة اإث���ر اغتيال 

م�ض���وؤولها يف خميم ع���ني احللوة، 

النف�ض،  فطلبت من منا�شيها �ضبط 

وعدم االجن���رار اإىل اأي رد فعل يريده 

مننّفذو اجلرمية، م�ضددة على �شورة 

اأن تلع���ب االأجهزة االأمنية دورها يف 

اإىل  ك�ضف القتلة واعتقالهم و�ضوقهم 

العدالة.

n زلة ل�ضان
خللال  »قواتللي«  نائللب  ل�سللان  زّل 

احتفال اإعامي بالقول اأثناء ترحيبه 

مبمثللل رئي�للس اجلمهوريللة بتوجيلله 

التحية ملمثل فخامللة الرئي�س العماد 

اإميللل حلللود، وملا جللرى لفللت نظره، 

للب مبمثل فخامللة الرئي�س مي�سال 
ّ

رح

عللون، ولي�للس مي�سال �سليمللان، فعّلق 

اأحللد ال�سيللوف: »م�س م�سكلللة، ميكن 

م�س �ساعر بغرين«.

n ارتباك
�ض���ئل وزير يحم���ل حقيبة هامة عن 

راأيه بتوقعاته التي كان يطلقها عرب 

جري���دة يومية يف مقال اأ�ض���بوعي، 

والتي مل ي�ض���دق منها �ضيء، ولعل 

اأبرزها توّقعه بنهاية الرئي�ض ب�ض���ار 

االأ�ض���د يف الع���ام 2007، فارتبك ومل 

ُيجب.

n م�ضاهمون بزيت.. واآخرون 
ب�ضمن

ُده�س عللدد كبري مللن امل�ساهمني يف 

�رشكللة عقارية كللرى حينمللا اأُبلغوا 

اأن ال�رشكللة مل حتقق اأرباحًا عن العام 

2013، لأن هنللاك م�ساهمللني قب�سوا 
بللدل اأرباح، ومل تنفللع كل املراجعات 

التي اأجريت، علمًا اأن الذين قب�سوا مل 

ي�ساعللدوا زماءهللم باإعطائهم ن�سخة 

عن اإي�سالت القب�س.

n خيبة اأمل
ي�ض���عر بع����ض النقابي���ني يف هيئة 

التن�ض���يق النقابية من ق���وى 14 اآذار 

بخيبة اأمل كربى، جراء موقف معظم 

اأطراف هذه القوى من م�ضاألة �ضل�ضلة 

الرتب والرواتب، وتردد اأن بع�ض���هم 

ترك فع���اًل اأحزابه يف ه���ذه القوى، 

والبع�ض االآخر على و�ض���ك املغادرة 

النهائية.

n ا�ضتغراب
ا�ستغربللت م�سللادر اقت�ساديللة علللى 

هام�للس احلديث علللى متويللل �سل�سلة 

اأو  احلديللث  عللدم  والرواتللب،  الرتللب 

الإ�سللارة اإىل �رشيبللة كللرى تتجاوز 

الللل62 يف املئللة ُفر�سللت علللى علللب 

 
ّ
ال�سجائللر منذ عللدة اأ�سهللر، والتي تدر

دخللًا كبللرياً يقللدَّر مبئللات مايللني 

اللريات يوميًا.

قــــال ـُ ي قراءة في تحّوالت »المستقبل«:
التهدئة أواًل.. والعين على الرئاسة واالنتخابات

يحر����ض »تيار امل�ض���تقبل« على 

اإع���ادة تثبي���ت اله���دوء يف طرابل�ض 

وال�ضمال عمومًا، بعدما و�ضلت االأو�ضاع 

هن���اك اإىل مرحلة خط���رة، حتى كادت 

املنطقة تخ���رج من يده لت�ض���تقرّ بيد 

جماعات اإرهابي���ة تكفريية يف واحدة 

من اأه���م معاقله يف لبن���ان، وانزلقت 

االأمور اإىل حاف���ة الهاوية، ووقعت يف 

الفو�ض���ى العارم���ة والفلت���ان االأمني 

والت�ضيب يف كل مظاهر احلياة العامة، 

و�ضارت اأ�ضبه باإمارة غري معلنة، ولهذا 

اأراد »امل�ض���تقبل« ا�ض���تعادة ح�ضوره 

ومكانته بعدم���ا خ�ش كثرياً من نفوذه 

واالجتماعي  ال�ضيا�ضي  وتاآكل ح�ضوره 

ل�ض���الح اأدوات وفئ���ات متفلتة من اأي 

عقال، خ�ضو�ض���ًا اأن هدفه قد ف�ضل يف 

ا�ض���تعمال طرابل�ض ومناطق �ض���مالية 

اأخ���رى كو�ض���يلة لتحقي���ق تاأثري كبري 

�ضد النظام ال�ضوري، �ضخ ب�ضببه املال 

وال�ض���الح واملقاتلني اإىل �ض���ورية عرب 

فجوات احلدود الكثرية، يف ظل ان�ضغال 

اجلي�ض ال�ض���وري يف اأك���رث من جبهة، 

وعدم قدرته الكاملة على االإم�ضاك بكل 

املنافذ الربية يف اأق�ضى ال�ضمال، اإال اأن 

االأمور ُح�ضمت اأخرياً، وا�ضتطاع اجلي�ض 

ال�ضوري ال�ضيطرة واالإم�ضاك بكل الطرق 

واملحاور، وخ����ش املقاتلون، واأكرثهم 

من �ضمال لبنان، قلعة احل�ضن وتلكلخ، 

وه���ي مناطق ذات اأهمي���ة كبرية على 

امل�ضتوى اجلغرايف واال�ضرتاتيجي.

كذل���ك يتطل���ع »امل�ض���تقبل« اإىل 

تثبيت اله���دوء حت�ض���رياً لالنتخابات 

النيابية املقبلة، اإثر غ�ض���ب وت�ض���تت 

ال�ض���عبية ج���راء التخب���ط  القواع���د 

االأمور بطريقة �ضيئة،  واإدارة  ال�ضيا�ضي 

ما اأدى اإىل خ���روج ملحوظ عن الوالء 

ل�»امل�ضتقبل« ورئي�ضه، ومل تتمّكن كل 

املحاوالت من راأب ال�ضدع بني القيادة 

والقاعدة، لكن م�ضادر �ضمالية متابعة 

ترى اأن »امل�ضتقبل« ما زال قادراً على 

حت�ض���ني اأو�ض���اعه وتكييف اأموره عرب 

اأ�شف  قيادة مبا����شة من الوزيرْي���ن 

ريفي ونهاد امل�ضنوق.

مما ال �ض���ك فيه اأن »امل�ض���تقبل« 

اأظهر طوال احلقبة املا�ض���ية �ض���ورته 

ال�ض���لبية، حيث عمل على ا�ض���تخدام 

الدين والفتاوى بوا�ضطة اأدوات مذهبية 

متزمت���ة رافعة له لتحقيق احل�ض���ور 

والزعامة، مقابل �ضورة وحدوية قدمها 

حلف املقاومة، ال���ذي ظل على الدوام 

حري�ضًا على الوحدة وحقن الدماء.

يف هذا الوقت، غدت اخلطة االأمنية 

يف ال�ض���مال والبق���اع مطلب���ًا اأ�ض���به 

بفر�ضة حقيقية ل�»امل�ضتقبل« اللتقاط 

االأنفا����ض واالنطالق مبفه���وم ومقاربة 

�ضيا�ض���ية جدي���دة، بعد ف�ض���ل الرهان 

االأمني، وعجزه التام عن اأي تغيري يف 

�ض���ورية، م�ض���تفيداً من اأجواء الت�ضوية 

القائمة يف لبنان، والتي اأدت اإىل والدة 

حكومة متام �ضالم بال�ضكل الذي انتهت 

اإليه، واإعادة �ض���خ احلياة يف املجل�ض 

النيابي، بعد تعطيل متعمد دام �ضهوراً 

من قبل فريق 14 اآذار، و»امل�ض���تقبل« 

على وج���ه الدقة، ولهذا اأعيد ت�ض���كيل 

الواق���ع ال�ضيا�ض���ي اجلديد وان�ض���غال 

الداخل اللبناين بثالثة ملفات رئي�ضية، 

هي انتخاب رئي�ض للجمهورية، واإجناح 

اخلطة االأمنية، والق�ضايا املطلبية.

هذه االأجواء حكم���ت اأداء »الفريق 

بالتط���ورات  واالإداري  امل�ض���تقبلي« 

العام���ة الت���ي جت���ري يف املنطق���ة، 

وبالتايل �ض���ار لزامًا عليه ال�ضري بخط 

التهدئة،  عام عنوانه املحافظ���ة على 

وله���ذا يالَح���ظ اأن ه���ذا الفريق يعمل 

اأو�ض���اعه وفق  على ترتي���ب وتكييف 

املرتتبات واحل�ضابات اخلا�ضة، اإىل ذلك 

اأثمرت اإجنازات كربى ل�ض���ورية وحمور 

املقاومة، بعدما ُح�ض���مت االأو�ضاع يف 

القلمون و�ضبطت حركة احلدود، و�ضار 

االأمن يف منطقة عر�ض���ال م�ض���بوطًا، 

يف ظ���ل �ض���ياع املقاتلني وت�ض���تتهم 

وانهزامهم وتقاتلهم، فيما اتخذت تركيا 

اإجراءات على االأر�ض ل�ض���بط حدودها، 

بعدما حتولت يف االأيام االأخرية اإىل ما 

ي�ضبه احلدود الباك�ضتانية - االأفعانية، 

يف وق���ت �ض���ّجلت اإيران تقدم���ًا هامًا 

مل�ض���لحتها على �ض���عيد املفاو�ضات 

النهائية مع املجموعة الدولية.

اإذاً، الو�ض���ع الع���ام ي�ض���ي بوجود 

اتفاق واإطار حملي اإقليمي ودويل على 

التكفريي  االإره���اب  مواجه���ة  �شورة 

املتمرك���ز اليوم يف �ض���ورية، وبالتايل 

ميك���ن االطمئن���ان اإىل م�ض���ار االأمور، 

حيث ح�ضلت انعطافة يف احلرب، كما 

ق���ال الرئي����ض االأ�ض���د، يف وقت حاول 

الدخ���ول عل���ى خط  »االإ�شائيل���ي« 

اللعبة، م�ض���تفيداً من ح�ضابات معّينة، 

�شعان م���ا تنبهت ل���ه املقاومة عرب 

عملية نوعية يف اجل���والن، هدفت اإىل 

تثبيت قواعد اال�ض���تباك، ومنع ح�ضول 

اأي تغيري يف قواعد املواجهة مع العدو 

»االإ�شائيلي«، وهذا ما يجعل اجلميع 

يدرك اأن مو�ضوع اإ�ضقاط الرئي�ض االأ�ضد 

والنظام يف �ض���ورية �ضار من املا�ضي، 

وحمور اإيران �ضورية حزب اهلل يف حالة 

تقّدم على كافة ال�ضعيد.

حمرر ال�ضوؤون اللبنانية

لبنانيات

اجلي�ش اللبناين يطوق حي ال�شراونة يف مدينة بعلبك
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حبط خطة االستنزاف على جبهتي 
ُ
حطيط: سورية ت

الغرب والوسط.. لتنتقل إلى الجبهات الثالث األخرى

تحت الضوء

إن لم تستِح..

ما زال اللبنانيون 

م�صدومني من وقاحة 

�صمري جعجع بالرت�صح 

لرئا�صة اجلمهورية، 

فالبع�ض ذهب مهدداً 

بالتخلي عن اجلن�صية 

اللبنانية، والبع�ض الآخر 

ذهب مهدداً بالنزول 

اإىل ال�صارع رف�صًا 

لو�صول جعجع اإىل 

�صدة الرئا�صة، والثابت 

اأن غالبية اللبنانيني 

يرف�صون جعجع رئي�صًا 

لهم، وجعجع برت�ّصحه 

اإمنا حتدى غالبية 

اللبنانيني، ظنًا منه اأن 

التاريخ قد ن�صي، واأن 

قتله لرئي�ض احلكومة 

الرئي�ض ال�صهيد ر�صيد 

كرامي قد تخلّ�ض منه، 

واأن حتالفه مع »تيار 

امل�صتقبل« قد يو�صله 

اإىل مبتغاه، لكن احلقيقة 

التي يجب اأن تعرفها 

اأيها القاتل هي اأن 

عموم اأهل ال�صنة، وعلى 

راأ�صهم جمهور »تيار 

امل�صتقبل« يرف�صونك، 

واأن تاريخك ل ت�صتطيع 

القيادات ال�صيا�صية 

نية اأن  يف الطائفة ال�صُّ

متحيه، وعليك اأن تعلم 

اأن الكثري من اللبنانيني 

والفل�صطينيني من اآباء 

واأمهات واأزواج واأطفال 

يبكون �صبيحة كل 

عيد على اأبنائهم، واأن 

الكثري ما زالوا ينتظرون 

اأبناءهم لُتفرج عن 

م�صريهم.

اإنه لزمن العجائب 

عندما ُرفع علم القوات 

اللبنانية يف اأحياء 

بريوت، واإنه لزمن 

العجائب عندما نرى 

تاأييد نواب بريوت 

لرت�صيح �صمري جعجع 

للرئا�صة، واإنه لزمن 

العجائب عندما نرى 

رئي�ض جمهوريتنا �صمري 

جعجع.. تخّيلوا!

يف اخلتام، �صدق من 

قال: اإن مل ت�صتِح فافعل 

ما �صئت.. 

خالد الديركي

املت�صارعة  الأمنية  التطورات  عن 

ال�رشق  على  وانعكا�صها  �صورية  يف 

اخلبري  »الثبات«  ح��اورت  الأدن���ى، 

ال�صيا�صي  واملحلل  الإ�صرتاتيجي 

ما  اأبرز  واإليكم  حطيط،  اأمني  العميد 

جاء فيها:

الأهداف  العميد حطيط من  ينطلق 

وجهة  لتوّقع  للمنطقة  املر�صومة 

والتدقيق  امليدانية  الأح���داث  �صري 

الرئي�صية  اخلطة  وبراأيه  بنتائجها، 

دولة  �صورية،  لإ�صقاط  املو�صوعة 

حتقيق  ع��ن  عجزت  ق��وي��ًا،  ونظامًا 

التي  ال�صخمة  القدرات  رغم  اأهدافها، 

»اإ�صقاط  ويقول:  بت�رشفها،  و�صعت 

هدفًا  كانت  مقاومة  كدولة  �صورية 

تغيري  وم�صاألة  امل�رشوع  يف  رئي�صيًا 

دميقراطية  لبناء  نظام  اأو  �صخ�ض 

للب�صطاء،  موجهة  فقط  خدعة  كانت 

والهدف الأ�صا�صي منه نزع �صورية عن 

تلقائيًا  ينتج  ومنه  املقاوم،  موقعها 

هدف مكمل يوؤدي اإحلاق �صورية �صمن 

العتدال«،  »دول  ي�صّمى  ما  منظومة 

لتنتقل دم�صق من حلقة وج�رش و�صل 

ومواجهة  ولبنان  والعراق  اإيران  بني 

لتكون  اأمريكي  ال�صهيو-  امل�رشوع 

للمنادين  معرقاًل  وفا�صاًل  ح��اج��زاً 

بتحرير فل�صطني ل�صالح م�رشوع تقّبل 

يعني  وه��ذا  يهودية،  دول��ة  اإ�رشائيل 

اإىل  ال�صورية  ال��دول��ة  تفكيك  حكمًا 

طوائف متناحرة �صمن اإطار فدرايل اأو 

كونفدرايل، وذلك كلّه من اأجل �رشذمة 

اأمريكا  م�صلحة  وتاأمني  اأكرث  املنطقة 

و»اإ�رشائيل«.

هذه  ف�صل  اأّن  اإىل  حطيط  وي�صري 

الأهداف يف حتقيق مرادها رغم م�صي 

�صورية،  انت�صار  يوؤكد  اأعوام عليها،   3
اإمكانيات  واج��ه��ت  ال��ت��ي  »دم�صق 

خمابراتية ومالية واإعالمية وع�صكرية 

�صخمة �صاهمت فيها 83 دولة م�صاركة 

فعلية، وو�صل حّدها الأق�صى اإىل 133 

املتنوعة  الت�صهيالت  تقدمي  مع  دولة 

وفق ما �صّمي »دول اأ�صدقاء �صورية«، 

الإخوان  بركب  ال�صام  اإحلاق  اأف�صلت 

امل�صلمني الذي بداأ من تون�ض ثم م�رش 

عرقلة  ومع  تركيا،  يف  عقده  ليكتمل 

امل�رشوع الإخواين تراجع نفوذهم يف 

تون�ض وم�رش، و�صقط امل�رشوع الرئي�صي 

بتحقيق اأهدافه ال�صيا�صية، لهذا ال�صبب 

انت�رشت  �صورية  باأّن  اجلزم  باإمكاننا 

تكبدتها  التي  ال�صخمة  اخل�صائر  رغم 

النت�صار  وهذا  �صعيد،  من  اأكرث  على 

يقرّ به العدو قبل ال�صديق«، وي�صيف 

انتقل  الأ�صباب  العميد حطيط: »لهذه 

اإ�صقاط  خطة  من  الغربي  امل�رشوع 

�صورية،  ا�صتنزاف  خطة  اإىل  �صورية 

رديفة  خطة  خ�صّم  يف  نحن  واليوم 

معاك�صة يقوم بها اجلي�ض ال�صوري �صّد 

خمطط  لإف�صال  امل�صلحة  اجلماعات 

ال�صرتاجتية  وهذه  �صورية،  ا�صتنزاف 

تتطلب اإ�رشاعًا يف عملية الإطباق على 

اجلماعات التكفريية«.

الو�ضع امليداين

على  احل��رب  حطيط  العميد  يق�ّصم 

جبهة  جبهات،  خم�ض  اإىل  �صورية 

حيث  الو�صط  يف  ال��داخ��ل  اأو  القلب 

دم�صق  يف  الهام  ال�صرتاتيجي  الثقل 

احلدودية،  الأربع  واجلبهات  وحميطها، 

يقول: »موؤ�رشات النتهاء من اجلبهتني 

)الغربية(  والثانية  )القلب(  الأوىل 

ال�صوري �صارفت  الأ�صعب على امل�رشح 

ع�صكريًا  نعلم  ونحن  نهايتها،  على 

وجيو�صيا�صيًا من مي�صكهما ربح احلرب، 

وكامل،  تام  انت�صار  اأمام  اليوم  ونحن 

لناحية  �صورية  عن  لبنان  عزل  ومع 

دور  تعطل  بال�صالح،  امل�صلحني  اإمداد 

القو�ض  ه��ذا  وح��ول  التمويني  لبنان 

البقاع  يف  ال�صورية  للحدود  امل��وازي 

وال�صمال امل�صلحني اإىل اأيتام وم�صريهم 

اإما ال�صت�صالم اأو القتل اأو الهرب.. ومع 

باإمكان  القلمون  جبهة  من  النتهاء 

�صورية اأن تقول اإنها اأجنزت ثلث احلرب، 

اإىل �صقوط جبهة  وهذا ما يوؤدي تباعًا 

وعندها  الدم�صقي،  الريف  اأو  الو�صط 

 ٪60 اأنهت  اأنها  اإعالن  دم�صق  باإمكان 

من  لأّن��ه  عليها،  املفتوحة  احلرب  من 

املتوقع وباأ�صابيع قليلة جداً اأن تنتهي 

القيادة  لتتفرّغ  نهائيًا  الو�صط  جبهة 

الع�صكرية للجبهات الثالث الأخرى«.

براأي حطيط اجلبهات امل�صتعلة على 

احلدود ل ميكن التعويل عليها لتحقيق 

الكثري من قبل الغرب اأو قلب املعادلت، 

يقول: »لكل منها �صقف ل ميكن جتاوزه، 

على جبهة ال�صمال تركيا تتحرك حتت 

يعود  الأول  اجتاهني،  من  وقيود  �صقف 

اإىل  الجنرار  يرف�ض  الذي  الأطل�صي  اإىل 

والثاين ناجت من تهديد  اإقليمية،  حرب 

فعلي لإيران بفتح حرب �صدها يف حال 

انزلقت يف حرب مفتوحة على �صورية«.

حطيط  ميّيز  اجل��ن��وب،  جبهة  ع��ن 

والأردين،  »الإ�رشائيلي«  املوقف  بني 

تدخلها  رغ��م  »اإ���رشائ��ي��ل«  اأّن  يعترب 

خ��الل  حم����دودة  بعمليات  ال�����ص��اف��ر 

الأ�صهراملا�صية، مّت تثبيت عمليات ردع 

احلرب  تدخلها يف  عطلّت  ما  حقيقية، 

على �صورية، لأنه لذلك انعكا�صات كبرية 

وهذا  ال�صهيوين،  الكيان  داخ��ل  على 

الأمر لي�صت بوارد القيام فيه، لأنها غري 

اأموال  لها  قدّمت  لو  ملواجهته  جاهزة 

الأردن،  اإىل  بالن�صبة  اأما  كلّها..  اخلليج 

الثاين  عبداهلل  الأردين  امللك  فمعادلة 

بن احل�صني حمكومة بني حدّين، اأولهما 

وثانيهما  �صورية  مب�صايقة  ال�صتمرار 

عدم التورط بحرب مع �صورية، لأن ذلك 

الأردنية  وبالدولة  بالعر�ض  �صيطيح 

الها�صمية، وهذان احلدان وفق املعطيات 

تغيري  على  قادرة  لي�صت  الأر���ض  على 

رغم  امل�صلحني  ل�صالح  املعطيات 

فو�صى  ل�صالح  الأرا�صي  اقتطاع بع�ض 

امل�رشوع الغربي.

مع  ال�رشق  جبهة  بخ�صو�ض  اأم��ا 

اأن املجريات  اإىل  العراق، يلفت حطيط 

املر�صومة،  اخلطة  وفق  ت�صري  امليدانية 

�صندان  بني  واقعة  امل�صلحة  اجلماعات 

بقوة  اأع��ل��ن  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  اجلي�ض 

»داع�ض«  وتنظيم  الإره��اب  حماربته 

التي  العربية  الع�صائر  مطرقة  وبني 

�صيبقى  الو�صع  وهذا  بقوة،  تواجههم 

اجلي�ض  تدخل  بانتظار  حاله  على 

ووقته  اأولوياته  وفق  للح�صم  ال�صوري 

املنا�صب«.

اخلطة الأمنية

على  ذل��ك  تداعيات  عن  وم��اذا 

قطوع  لبنان  جت��اوز  ه��ل  لبنان، 

العمليات الإرهابية؟ يجيبنا حطيط: 

»لبنان ا�صتفاد كثرياً من اإقفال جبهة 

ال�صوري، لأنها كانت م�صنع  الغرب 

اأّن ن�صبة  قنابل املوت، وهذا يعني 

نحو  اإىل  فيه  انخف�صت  املخاطر 

اللبناين  اجلي�ض  على  ليبقى   ،٪90
الإم�صاك بال�  الأمنية مهمة  والقوى 

10٪ املتبقية، واليوم نالحظ الفرق 
الكبري الذي ننعم به يف لبنان مع 

�صيطرة اجلي�ض ال�صوري على منطقة 

ت�صنيع  معامل  وجتفيف  القلمون 

ال�صيارات املفخخة«.

اخلطة  من  را�صيًا  كان  اإذا  وعما 

يف  الأم��ور  اأّن  اأم  املتبعة،  الأمنية 

ول  خا�رش  »ل  مبنطق  ت�صري  لبنان 

مل  الأمنية  »اخلطة  يقول:  راب��ح«، 

الغلبة  بقيت  لو  النور  لتب�رش  تكن 

اخلطة  القلمون،  يف  للم�صلحني 

الأمنية اأطلقت يف لبنان كانت معّدة 

امل�صتقبل  تيار  ورف�ض  �صنتني  منذ 

الخطة األمنية في 
لبنان لم تكن لُتبصر 

النور لو بقيت الغلبة 
للمسلحين في 

القلمون

ت�صاُرع الأحداث الأمنية يف �صورية و�صقوط معاقل امل�صلحني 

التكفرييني باأكرث من مكان وحتديداً القلمون، يوازيه باخلفاء 

طبعًا وبالزخم عينه �صيناريوات وخطط اأمنية �صيا�صية بديلة 

لر�صم النفوذ يف �صورية واملنطقة ككل..
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حبط خطة االستنزاف على جبهتي 
ُ
حطيط: سورية ت

الغرب والوسط.. لتنتقل إلى الجبهات الثالث األخرى
لأنه كان مطلوبًا منه  بها  ال�صري  يف حينها 

وخدمة  ح�صد  منطقة  ال�صمال  منطقة  اإبقاء 

مع  واليوم  �صورية،  يف  امل�صلحة  للعمليات 

دور  ب��ات  �صورية  يف  الغرب  جبهة  اإقفال 

حديثه  حطيط  ويتابع  معطاًل«،  ال�صمال 

وال�صمال  طرابل�ض  يف  الأمور  اأّن  اإىل  م�صرياً 

طائفة  �صمن  ماأ�صاويًا  طابعًا  �صتاأخد  كانت 

الداخل  على  �صريتد  كان  فال�صالح  حمددة، 

لإنقاذ  الأمنية  اخلطة  فجاءت  الذات،  لتدمري 

الع�صكري،  ال�صق  بخ�صو�ض  اأم��ا  الو�صع، 

للجي�ض  جداً  اإيجابية  نقاط  ت�صجيل  ميكننا 

اللبناين الذي ا�صتطاع بحرفية كبرية �رشب 

طبعًا  بالتن�صيق  النائمة  اخلاليا  من  الكثري 

الإطار  وخارج  املختلفة،  الأمنية  القوى  مع 

ا�صتغالل  �صابق  كع�صكري  اأرف�ض  التقني 

اإىل  لتحويلها  اللبناين  اجلي�ض  ت�صحيات 

غري  اأم  ل�صيا�صيني  �صواء  �صغرية  مكا�صب 

الدوام  على  اجلي�ض  واجب  لأن  ال�صيا�صيني، 

يخل�ض  للبنان«،  ووفاء  وت�صحية  »�رشف 

حطيط حديثه بال�صاأنني اللبناين وال�صوري.

اأوكرانيا

رو�صيا  بوجه  فتحت  التي  القرم  اأزم��ة 

براأي  �صورية،  باأزمة  مبا�رشة  عالقة  لها 

ال�رشق  يف  اأ�رشمت  التي  »النار  حطيط 

�صتمتد اإىل الغرب اآجاًل اأو عاجال، لأّن �صمود 

اأخرى  جبهات  وفتح  الأزم��ة  دّول  دم�صق 

اأ�صحابها،  النار �صريتد على  خفية، ولهيب 

رغم  اخلليج،  اأو  اأوروبا  �صت�صيب  والأ�رشار 

يف  عنيفة  ا�صطرابات  ح�صول  اأ�صتبعد  اأين 

�صورية  يف  ح�صلت  الذي  بال�صكل  اأوروب��ا 

وال�رشق«.

بني  املفتوح  احل�صاب  بخ�صو�ض  اأم��ا 

يقول  واأوكرانيا،  القرم  يف  واأمريكا  رو�صيا 

حطيط: »اأمريكا املنزعجة من مواقف رو�صيا 

جتاه �صورية، �صعت اإىل زعزعتها من الداخل، 

اأوكرانيا  يف  عليها  ال�صغط  اإىل  و�صعت 

منطقة  من  الأ���ص��ود  البحر  ي�صّكل  ما  مع 

بذكاء  »رو�صيا  وي�صيف:  لرو�صيا«،  حيوية 

دبلوما�صي و�صجاعة ع�صكرية قبلت التحّدي 

القرم  يف  اأرب��اح��ًا  اأمريكا  حتقق  اأن  وب��دل 

واأوكرانيا لتجرب رو�صيا على النكفاء، باتت 

ت�صتثمر جناحات  اليوم  اأقوى وهي  الأخرية 

وردت  املتو�صط،  البحر  يف  �صورية  �صمود 

والغرب  �صاعني،  اأوكرانيا  يف  اأمريكا  �صاع 

الأ�صود،  البحر  يف  الأكرب  اخلا�رش  هو  اليوم 

اأوكرانيا  اإّن  يقول  كان  الذي  و»برجن�صكي« 

هي مفتاح التحّكم برو�صيا، بات بيد الرو�ض 

املتحكمة  هي  اليوم  مو�صكو  اأوروب��ا،  جتاه 

باأوكرانيا ومعادلة بحر الأ�صود وباأربع دول 

ت�صعى تر�صيح نف�صها اإىل الأطل�صي، فرو�صيا 

»بوتني« انتقلت من موقع الدفاع اإىل موقع 

الهجوم«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

نحو نظرية إسالمية للتعددية الدينية 
اإذا مل  اأنِكُر �صاحبي  لقد كنُت قبَل اليوم 

يكْن ديني اإىل ديِنه داين

لقد �صار قلبي قاباًل كّل �صورٍة.. فمرعى 

لغزلن وديرٌ لرهبان وبيٌت لأوثان

وم�صحُف  ت��وراة  واأل��واح  طائٍف  وكعبُة 

قراآن

ركائبه  توّجه��ت  اأيّن  احلبِّ  بدين  اأدين 

فاحلبُّ ديني واإمياين

ل�صيخ  ال�صهرية  العرفانية  الأبيات  هذه 

املت�صوفني حميي الدين بن العربي )1164 - 

1240م( اأجمل تعبري عن اإمكانية بل حتمية 
التعددية الدينية، فالأديان واملذاهب كثرية، 

يقول  اأو كما  اهلل،  ما يجمعها هو حب  لكن 

احل�صني  بن  علي  بن  الباقر  حممد  الإم��ام 

)عليهم ال�صالم(: »وهل الدين اإلّ احلب«؟

اليوم  والإ�صالمي  العربي  واقعنا  لكن 

العالقة  جوهر  هو  ال��ذي  احل��ب،  اإىل  يفتقد 

واأخيه  الإن�صان  وبني  والإن�صان،  اهلل  بني 

با�صم  والعنف  الكره  مكانه  ويحّل  الإن�صان، 

ولعّل  اهلل،  اإىل  التقرّب  �صبيل  ويف  الدين، 

واملذهبية  الطائفية  ال�رشاعات  اأ�صباب  اأهم 

واحتكار  احلق،  الدين  بح�رشية  الإميان  هو 

والتنّوع  الختالف  قبول  وع��دم  احلقيقة، 

الديني، انطالقًا من تف�صري للن�صو�ض الدينية 

الإميان  وجود  وينفي  احل�رشية،  هذه  يعزز 

واحلقيقة لدى الأديان واملذاهب الأخرى.

وتكفري  احلقيقة  بح�رشية  الدع��اء  هذا 

الدين  الآخر يقول به معظم رجال  و�صيطنة 

الإ�صالمية  وامل��ذاه��ب  ال��دي��ان��ات  واأت��ب��اع 

الفل�صفات  اأتباع  وحتى  الإ�صالمية،  وغري 

من  يزيد  ال��ذي  الأم���ر  والأي��دي��ول��وج��ي��ات، 

هذه  اأتباع  بني  والعنف  واحلقد  التع�صب 

الديانات واملذاهب والفل�صفات املختلفة. 

�رشاعات  امل�صيحي  الغرب  عرف  لقد 

الكاثوليك  ب��ني  طائفية  وان��ق�����ص��ام��ات 

والأرث����وذك���������ض، ث���م ب���ني ال��ك��اث��ول��ي��ك 

طاحنة  حروب  اإىل  اأف�صت  والربوت�صتانت، 

ع�رش  وال�صابع  ع�رش  ال�صاد�ض  القرنني  يف 

ماليني  مقتل  عن  واأ�صفرت  اأوروب���ا،  يف 

وحدها  اأملانيا  �صقط يف  الأ�صخا�ض، حيث 

 )1618-1648( عامًا  الثالثني  حرب  خالل 

من  اأك��رث  والكاثوليك  الربوت�صتانت  بني 

�صكانها  عدد  وهبط  �صخ�ض،  ماليني  �صتة 

ن�صمة،  مليون   13.5 اإىل  مليونًا   20 من 

اتفاقية  وقعت  حتى  احل��رب  تتوقف  ومل 

و�صتفاليا لل�صالم عام 1648، وكان من اأبرز 

بنودها العرتاف بُحرية العتقاد والعبادة 

للربوت�صتانت. 

لوك  جون  الإجنليزي  الفيل�صوف  اقرتح 

يف القرن ال�صابع ع�رش نظرية مف�صلة لفكرة 

بني  الف�صل  مبداأ  على  ا�صتملت  الت�صامح، 

الكني�صة والدولة، والذي �صّكل حجر الأ�صا�ض 

ملبادئ الدميقراطية الد�صتورية، وكان قانون 

ح�صيلة   1689 لعام  الربيطاين  الت�صامح 

حول  املبذولة  وال�صيا�صية  الفكرية  اجلهود 

فكرة الت�صامح، لكن انت�صار الفكر العلماين 

قد  اأوروب��ا  يف  الكني�صة  عن  الدولة  وف�صل 

حدث فعليًا يف القرن التا�صع ع�رش، نتيجة 

�صاهمت  وقد   ،1789 �صنة  الفرن�صية  للثورة 

تر�صيخ  يف  الغرب  يف  العلمانية  �صيادة 

املواطنة  ومفاهيم  املدنية  الدولة  اأ�ص�ض 

وال��ق��ان��ون وح��ق��وق الإن�����ص��ان واحل��ري��ات 

والعتقاد  الدين  حريات  وبينها  الأ�صا�صية، 

التي  الدينية  احلريات  ورغ��م  والعبادة، 

كفلها الد�صتور الأمريكي عام 1788، مل يقدر 

الكاثوليك واليهود على التمتع الفعلي بها 

يف الوليات املتحدة حتى القرن ال�ع�رشين.

اإذاً، ميكن القول اإن الغرب متكن من جتاوز 

الدموية..  و�رشاعاتها  الطائفية  م�صكالته 

الأوروبية  التجربة  احتذاء  ميكن  هل  لكن 

العامل  يف  الدينية  والتعددية  الت�صامح  يف 

العربي والإ�صالمي؟

اآية  تف�صري  اإىل  امل�صلمني  بع�ض  ي�صتند 

ُيْقَبَل  َفَلْن  ِديًنا  الإِ�ْصالِم  َغرْيَ  َيْبَتِغ  {َوَمْن 

ي��َن}  ��ا���رِشِ اخْلَ ِم��َن  الآِخ���َرِة  يِف  َوُه��َو  ِمْنُه 

)�صورة اآل عمران، الآية 85( ليوؤكدوا ح�رشية 

وكي  الآخرة،  كدين حق وجناة يف  الإ�صالم 

لدى  والهداية  احل��ق  وج��ود  اإمكان  ينفوا 

ما  يف  وذلك  الأخ��رى،  ال�صماوية  الديانات 

اأو ن�صخًا لآيات �صابقة تقول  يبدو تعار�صًا 

التالية:  الآيات  ومنها  الإميانية  بالتعددية 

ارى  َوالنَّ�صَ َهاُدوا  ِذيَن  َوالَّ اآَمُنوا  الِذيَن  {اإِنَّ 

اِبِئنَي َمْن اآَمَن ِباهلّلِ والَيْوِم الآِخِر َوَعِمَل  َوال�صَّ

َخْوٌف  َوَل  ِهْم  َرِبّ ِعنَد  اأَْجُرُهْم  َفَلُهْم  احِلًا  �صَ

البقرة،  )�صورة  َيْحَزُنون}  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم 

َهاُدوا  ِذيَن  َوالَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ 62(، و{اإِنَّ  الآية 

ِ َواْلَيْوِم  اَرى•َمْن اآَمَن ِباهللَّ اِبُئوَن َوالنَّ�صَ َوال�صَّ

َول  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َفال  ا  احِلً �صَ َوَعِمَل  الآِخِر 

ُهْم َيْحَزُنوَن} )�صورة املائدة، الآية 5(، و{

اِبِئنَي  وال�صَّ َه��اُدوا  والِذيَن  اآَمُنوا  الِذيَن  اإِنَّ 

ُكوا اإنَّ اهلّلَ  اَرى وامَلُجو�َض والِذيَن اأَ�رْشَ والنَّ�صَ

ُكِلّ  َعَلى  اهلّلَ  اإنَّ  الِقَياَمِة  َيوَم  َبْيَنُهْم  ُل  َيْف�صِ

�َصْيء �َصِهيد} )�صورة احلج، الآية 17(.

�ْصاَلِم  الإِ َغ��رْيَ  َيْبَتِغ  {َوَم��ْن  اآية  فظاهر 

ِديًنا} القول بح�رشية الإ�صالم كدين و�رشاط 

بح�صب  الآية  تف�صري  لكن  اهلل،  اإىل  للو�صول 

الظاهري، فقد  �صبب نزولها ل يفيد معناها 

نزلت  الآي��ة  هذه  اأن  املف�رّشين  بع�ض  ذكر 

اأظهروا  الذين  املنافقني  من  ع�رش  اثني  يف 

اإىل  املدينة  من  وخرجوا  ارتدوا  ثّم  الإميان، 

الآية واأنذرتهم باأنه من اعتنق  مّكة، فنزلت 

غري الإ�صالم فهو من اخلا�رشين.

املوؤمنني  التي ت�صف  الأخرى  الآيات  اأما 

باهلل واليوم الآخر من الديانات الأخرى باأن 

اإذا عملوا �صاحلًا ول خوف عليهم  لهم اأجراً 

يف الآخرة، فهي تفيد قبول القراآن بالتعددية 

الدينية. 

وبناء عليه، يحتاج امل�صلمون اإىل تطبيق 

الختالف،  وتقّبل  الدينية  التعددية  نظرية 

للن�صو�ض  ق��راءة  اإع��ادة  من  انطالقًا  وذلك 

القائلة  الآيات  خ�صو�صًا  وال�صّنة(،  )القراآن 

بالتعدد والت�صامح الديني من جهة، واتفاق 

مذاهبهم  اختالف  على  امل�صلمني  جميع 

ولو   - ال�صهادتني  �صهد  من  اإ�صالم  ب�صحة 

لفظًا - وحرمة دمه وماله وعر�صه من دون 

احلاجة اإىل �صق قلبه واختبار اإميانه لتكفريه 

من جهة اأخرى، على قاعدة اإرجاء اأمر احلكم 

تعاىل،  اهلل  اإىل  الإن�صان  اإميان  �صحة  على 

ليف�صل يف ذلك يوم القيامة.

د. هيثم مزاحم

يحتاج المسلمون 
إلى تطبيق نظرية 
التعددية الدينية 

وتقّبل االختالف.. وذلك 
انطالقًا من إعادة قراءة 

النصوص الشرعية 
نة( )الكتاب والسُّ
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�لإن�سان مع �أخي وحبيب قلبي 

و�س���ديقي، فخامة رئي�س كوريا 

�ل�سمالية كيم يونغ �أون.

عل���ى  »مغل���ي«  توزي���ع   •
�ملربعات �لأمنية.

رخ����س  كل  �س���حب   •
»�ل�س���ولريوم« م���ن �ل�رشكات 

�خلا�س���ة وتاأميم �لقط���اع، �أي 

�أن �لربون���ز�ج ل���كل �ملو�طنني 

�س���يكون عل���ى ح�س���اب وز�رة 

�ل�سحة.

م���ن  �ل�سيا�س���يني  �س���اأمنع   •
��س���تعمال �لكلم���ات �لتالي���ة: 

�ل�س���فافية،  �لوطنية،  �لوح���دة 

�ل�س���لم �لأهلي، �لناأي بالنف�س، 

و�أ�ساف: »لأنو  طابور خام�س... 

كلو ك���ذب بك���ذب، و�أن���ا متل 

�ل�سيف ما بحب �لكذب«.

• �ساأحول �أغنية »تي ر�رش�س« 
�إىل �أغني���ة وطني���ة تعزف يف 

�ملنا�سبات �لر�سمية �لكربى.

• �س���اأقوم بامل�ستحيل من �أجل 
و�أد �لفتنة.. كمان ل �أعرف كيف، 

�إذ يج���ب �أن �أفهم �أوًل ما معنى 

كلمة و�أد.

ويف �خلتام �سدد كرم على �أن 

تر�سيحه لي�س مناورة �أو مزحة 

و�سي�ستمر فيه حتى �لنهاية.

�ملر�سح �خلادم

بعد �لرئي�س �لعادل، برز ��سم 

مر�سح رئا�سي غري �عتيادي، هو 

ر�س���يد لوي�س لبكي، �لذي طرح 

نف�سه مر�سحًا رئا�سيًا »خادمًا« 

لل�سعب، يحظى بدعم �هلل، حتى 

�أنه يف �إحدى مقابالته مل يتو�َن 

ع���ن �لتاأكيد على �أنه �س���يفوز 

حتمًا بال�س���باق �لرئا�سي و�أنه 

�سي�سل �إىل �لكر�سي �لأول »باإذن 

�هلل« ليغري �لكثري على �لأر�س، 

ويف حملت���ه على �لفي�س���بوك 

غالبًا ما يلجاأ �إىل لقب »فخامة 

�لرئي�س �ملر�سح«. 

لبك���ي  برنام���ج  يت�س���من 

�لرئا�سي �أولوية تق�سي باإغالق 

مر�كز �لقم���ار و�لنو�دي �لليلية، 

من���ع �لزن���ا بكاف���ة �أ�س���كاله 

ومعاقب���ة من ميار�س���ونه عرب 

م���ع �قرت�ب �ملهل���ة �لنهائية �لتي 

رئي�س  لنتخ���اب  �لد�س���تور  يحددها 

�لباز�ر  �فتتح  �للبناني���ة،  للجمهورية 

�لرئا�س���ي عل���ى م�رش�عي���ه، وبد�أت 

�أ�سماء �ملر�س���حني تتد�فع تباعًا، من 

�ملر�س���حني من �عتدنا روؤية �أ�سمائهم 

ترتدد عند كل ��س���تحقاق رئا�سي من 

دون �أن يحالفه���م �حل���ظ، ومنهم من 

يعترب نف�س���ه �سمن �ملر�سحني �لثالثة 

�لأو�ئ���ل، منهم من يع���ّول على �إر�دة 

�ملجتم���ع �مل���دين بعيد�ً ع���ن �لدعم 

و�ل���دويل، ومنهم من �ختار  �لإقليمي 

�لكوميديا و�حلملة �لنتخابية �لغريبة 

لط���رح ��س���مه و�أحد�ث خ�س���ة لدى 

�ل�سعب علّه ي�سل �إىل كر�سي بعبد�، يف 

�لإطار عينه، �سدرت يف �لآونة �لأخرية 

جمموعة تقارير غربية توؤكد �أن �لدو�ئر 

�ل�سيا�س���ية �لأمريكي���ة و�لغربي���ة قد 

عمدت �إىل تق�سيم �ملر�سحني للرئا�سة 

�إىل �أرب���ع دو�ئ���ر: مر�س���حون د�ئمون 

للرئا�س���ة بغ�س �لنظر ع���ن �إعالنهم 

�لنتخابي،  برناجمهم  �أو  تر�س���يحهم 

مر�س���حون حزبي���ون يدعمهم حزبهم 

وقاعدته���م �جلماهريي���ة، مر�س���حون 

م�ستقلون تكنوقر�ط، ومر�سحون لديهم 

قاعدة �س���عبية مهم���ة كقائد �جلي�س 

�لعماد ج���ون قهوجي وحاكم م�رشف 

لبن���ان ريا�س �س���المة، لكن غاب عن 

هذه �لالئحة �لغربية د�ئرة خام�س���ة 

ت�سم �ملر�سحني �لكوميديني.

من باب �لفكاهة ل �أكرث، قرر �ملمثل 

�لكوميدي ع���ادل كرم، �لذي حتول �إىل 

�إعالمي ناقد يحظ���ى مبتابعة عالية 

لربناجمه »هيد� حكي«، �أن يرت�س���ح 

ملن�س���ب �لرئي�س م�س���تفيد�ً من كونه 

ماروني���ًا، ط���رح كرم �لأم���ر ممازحًا، 

لكن �ملكتب �لإعالمي لربنامج »هيد� 

حك���ي« وزع خرب�ً على �ل�س���حافيني 

يوؤك���د �أن كرم قرر �لرت�س���ح ر�س���ميًا 

لالنتخابات، و�أنه »�س���يعلن تر�سحه 

�س���من برناجمه، و�سيتو��سل �جلميع 

adelkara m  ععه من خالل و�سم

forpresident   مل�ساعدته على 
بن���اء هيكلية برناجم���ه«، وبالتايل 

يبدو �أن كرم رغب يف �ل�س���تفادة من 

لتحقيق  �لكب���رية  �ل�س���عبية  قاعدته 

�ملر�س���حني  وحل���ث  م���ا،  �خ���رت�ق 

�ل�سيا�سيني �جلادين على �لتو��سل مع 

�لنا�س لإع���د�د برناجمهم �لنتخابي، 

وبالتايل �ل�س���تماع �إىل وجع �لنا�س 

و�س���كو�هم بدل طرح بر�مج �نتخابية 

بال�س���عار�ت، وهكذ�  رئا�سية مدججة 

تابع كرم يف مزحته �لرئا�سية.

ويف �إح���دى حلقاته �لأ�س���بوعية، 

�أطل ع���ادل كرم عل���ى جمهوره على 

�أنغام �أغنية »من فرح �لنا�س عرفنا« 

للمو�س���يقار ملحم ب���ركات �لتي كان 

�لأخري �أهد�ها للرئي�س �ل�س���ابق �إميل 

حل���ود بعي���د �نتخابه �لع���ام 1998، 

وحمل كرم �س���وره �لت���ي كتب عليها 

»�لرئي����س �لعادل«، وبعد مو�س���يقى 

�أمام  �للبناين، وقف  �لوطني  �لن�س���يد 

منرب و�س���ع عليه علم لبن���ان قائاًل: 

»عل���ى قدر �أهل �لع���زم تاأتي �لعز�ئم 

وتاأتي على قدر �لكر�م �ملكارم، وتعظم 

يف عني �ل�سغري �سغارها، وت�سغر يف 

عني �لعظيم �لعظائم«، وتابع: »�أيتها 

�للبناني���ات �أيها �للبنانيون، �أنا عادل 

لرئا�سة  �أعلن تر�س���يحي  �أنطو�ن كرم 

�ختلط �جلد  �للبناني���ة«،  �جلمهورية 

باملز�ح، لكن عادل �رشعان ما ح�س���م 

�لأم���ر عندما عر����س برناجمه، �لذي 

و�س���فه باأنه د�س���تور وخريطة طريق 

ونظام كامل ومن �أبرز بنوده:

• �إطالق �رش�ح �لتم�س���اح �لذي قب�س 
عليه قبل �أيام يف نهر بريوت �س���من 

عفو خا�س، حر�س���ًا منا على حقوق 

�حليو�ن.

• �لرج���ال يلي ميد �إيدو عل���ى �مر�أة 
رح �ك�رشل���ه ياها.. �أما �ملر�أة �لتي متد 

يدها على �لرجل، ف�س���اأمنحها و�سام 

�ل�ستحقاق برتبة طنجرة �سغط.

• �رش�ء كل �س���يار�ت �ملر�سيد�س �للف 
و�لقط����س، و�إعادة تاأهيلها لتح�س���ني 

�سورة �لنقل �لعام يف لبنان، ويف هذ� 

�لإطار �أي�س���ًا تاأهيل »جح�س �لدولة« 

�أي حافالت �لنقل �لعام للتخفيف من 

�أزمة �ل�سري.

• حتويل ق�رش بعبد� �إىل متحف وطني 
و�ل�سكن يف �سقة عادية.

• �ملوكب �لرئا�س���ي يف عهدي �سيكون 
�س���ديقًا للبيئة: �أي در�ج���ات هو�ئية 

و�أح�سنة عو�سًا عن �ل�سيار�ت �لرباعية 

�لدفع، لأن �لرئي�س �لقوي لي�س بحاجة 

ملن يحميه.

• �لتعاقد مع �لطري�ن �حلربي �لقرب�سي 
لنته���اك �لأج���و�ء �للبنانية حتى ما 

يعتب علينا ول جار!

• توقيع بروتوكول تعاون يف خمتلف 
�ملجالت وخا�س���ة يف جمال حقوق 

مرشحو الرئاسة.. بين »الكوميديـا« والـجـّدية

يف ملف �لنتخابات متثل �حلدث �لأول باإعالن تر�سح رئي�س �لهيئة �لتنفيذية يف �لقو�ت �للبنانية 

�سمري جعجع، �لذي �سارع �إىل �إعالن تر�سحه، لكن ليفاجئ �جلميع تاليًا باأن قوى 14 �آذ�ر مل تتنب هذ� 

�لرت�س���ح ر�سميًا يف ظل وجود مر�سحني �آخرين من هذه �لقوى كالرئي�س �ل�سابق �أمني �جلميل، و�لوزير 

بطر�س حرب، و�لنائب روبري غامن، وقد لقي تر�ّسح جعجع حملة قا�سية من بع�س �لقوى و�لأطر�ف، ل 

�سيما بعد ت�رشيحه باأنه ل يز�ل ينتظر دعم قوى 14 �آذ�ر لرت�سحه بحيث بد� �أنه ي�ستعطف حلفاءه.

�أما على �س���عيد تر�س���ح �لعماد مي�سال عون، فاإن �حلديث عن و�س���وله لرئا�سة �جلمهورية �أ�سبح 

�أف�سل من �ل�سابق، حيث يبدو �أن هناك تو�فقًا دوليًا �أكرب على �ختياره، ل �سيما بعد �خلطو�ت �لتي قام 

بها �أخري�ً باجتاه خ�سومه �ل�سيا�سيني كلقائه مع رئي�س »تيار �مل�ستقبل« �سعد �حلريري.

مع ذلك، تقول م�سادر �سيا�سية �أن تر�سح جعجع و�حلديث عن حظوظ عون �لقوية، قد يكون �لهدف 

منهما حرق هذين �ملر�س���حني متهيد�ً لو�س���ول مر�س���ح تو�فقي �أو مر�س���ح مقبول من معظم �لأطر�ف، 

كالنائب �ل�سابق جان عبيد، �أو حاكم م�رشف لبنان ريا�س �سالمة �أو قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي، 

�إ�سافة �إىل �أن بور�سة �لرت�سيحات تزد�د يومًا بعد يوم، ومن �لأ�سماء �ملر�سحة: �لنائب �سليمان فرجنية، 

وزير �ملال �لأ�س���بق دميانو�س قطار، وزير �لد�خلية �لأ�س���بق زياد ب���ارود، �لنائب روبري غامن، �لوزير 

بطر�س حرب، �لرئي�س �أمني �جلميل و�سخ�سيات �أخرى م�رشفية و�قت�سادية.

حرب �لرت�سيحات |
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�إىل  تلقيحه���م باإبر ت���وؤدي 

عجزه���م جن�س���يًا لأ�س���هر، 

ف�س���اًل عن رغبته مبحاربة 

�ل���زو�ج �مل���دين ومبنح كل 

�ساب وفتاة ر�غبني بالزو�ج 

ثالث���ة ماليني ل���رية، وذلك 

لت�س���جيع �لرتباط �لر�سمي 

و�حلد من �لفاح�س���ة، كذلك 

يت�س���من برنامج �لنتخابي 

»��ستري�د  نوعه  من  �لغريب 

م���ن �خلارج  �أبق���ار حلوب 

وتوزيعها جمانًا لت�سجيعهم 

على تربية �ملا�سية«.

ومن ب���ني ما يت�س���منه 

برناجمه:

�ملنجمني  من���ع جمي���ع   •
و�ملب�رشي���ن  و�لفلكي���ني 

و�ل�س���حرة  �لكف  وقارئ���ي 

وكل  �لأرو�ح  وحم����رشي 

م���ن ميت �إىل هوؤلء ب�س���لة 

�ل�سا�س���ات  عرب  �لظهور  من 

�ملتلف���زة �أو ع���رب �لإذ�عات 

�لأعمال  �أو ممار�س���ة ه���ذه 

يف �ل�رش �أو يف �لعلن، لأننا 

نعي�س يف بل���د يوؤمن باهلل 

�لذي ميلك �ملا�سي و�حلا�رش 

و�مل�ستقبل.

• تقدمي مبلغ وقدره مليون 
ل���رية لبنانية �س���هريًا لكل 

رجل دي���ن م�س���لمًا كان �أو 

م�سيحيًا.

• حتوي���ل عمل كل �حلانات 
ف���ور�ً وعل���ى كل �أنو�عه���ا 

و�أ�سمائها �إىل مطاعم عادية 

حمرتمة، و�إذ� تعرث �لأمر عند 

�لبع�س يف�س���ل وي�ستح�سن 

�إقفالها فور�ً.

• �إلغاء كاف���ة �ألعاب �حلظ 
يف كازين���و لبن���ان و�لبقاء 

على �لق�سم �مل�رشحي.

• كل �أجنبي رج���اًل كان �أم 

يرحل  �لزنى  يرتك���ب  �مر�أة 

فور�ً خارج �لبالد.

• ن�س���ح �ل�س���باب �للبناين 
بع���دم �رتكاب �لزن���ى و�إل 

روحي���ة  عقوب���ات  و�ج���ه 

وعملية كبرية.

• جع���ل �ملو�ط���ن يرت���اح 
نف�س���يًا وهو يدخل �أي د�ئرة 

وكاأنه يدخل منزله،  ر�سمية 

�لبت�سامة �لد�ئمة للموظفني 

و�ل�ستقبال �لالئق.

�لعم���ل يف  دو�م  �إبق���اء   •
حت���ى  �لر�س���مية  �لإد�ر�ت 

�ل�ساعة �لعا�رشة م�ساء، على 

�أن يت���م ��س���تخد�م موظفني 

جدد مناوبني.

ويبدو �أن »فخامة �لرئي�س 

�ملر�سح« �لر�سيد يحب زيت 

�لزيت���ون �إىل حد كب���ري، �إذ 

�لنتخابي:  برناجمه  ت�سمن 

»متن���ي عل���ى �ملو�طن���ني 

�إدخال زيت �لزيتون �لأ�سلي 

�ليومي���ة..  وجباته���م  يف 

�رش�ء زيت �لزيتون �لأ�س���لي 

�ملحل���ي وتوزيع���ه عل���ى 

�ملو�طنني كافة جمانًا«.

 ورغ���م �أنه يب���دو حمبًا 

للبيئ���ة حي���ث يدع���و �إىل 

منع �ل�س���يد �ل���ربي بتاتًا، 

و�إىل »��س���تقبال �لطيور يف 

بد�ي���ة مو�س���م �لربيع عرب 

فرق تعزف لها وهي عابرة 

�أماكن  �خت���ريت  وقد  لبنان 

حمددة له���ذ� �لأمر«، �إل �أنه 

يعود ويناق�س نف�س���ه حني 

�أعمال  »ت�س���هيل  �إىل  يدعو 

�لك�س���ار�ت و�ملر�مل يف كل 

�أنحاء لبنان«.

مر�سحون جادون

�لدو�ئ���ر  �إىل  بالع���ودة 

�لأربعة �لت���ي حتدثنا عنها 

�لأوىل  �لد�ئ���رة  تربز  بد�ية، 

�ملر�س���حني  ت�س���م  �لت���ي 

جان  و�أبرزهم:  �لتقليدي���ني 

عبي���د �ل���ذي ل يرغ���ب يف 

لكنه  كمر�سح،  ��س���مه  طرح 

ل يخفي طموحه �لرئا�س���ي، 

يرت���اأي عبيد �أن يبقى بعيد�ً 

�لإعالمية  �ملز�ي���د�ت  ع���ن 

�لأ�س���ماء  بع�س  �أن  ويعترب 

�لتي تبق���ى يف �لظل تكون 

بالو�سول  �أف�س���ل  حظوظها 
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�إىل �س���دة �حلكم، وينم هذ� �لأمر عن خربة 

�سيا�سية و��س���حة، ويجمع على ��سم جان 

عبيد كمر�سح رئا�سي كل من رئي�س جمل�س 

�لن���و�ب نبيه بري و�لنائ���ب وليد جنبالط 

و�لرئي�س فوؤ�د �ل�سنيورة. 

كذلك هناك �أ�س���ماء �أخ���رى مثل �لنائب 

روبري غامن، و�لوزير بطر�س حرب، و�لنائب 

�ل�س���ابق فار�س بويز، �أم���ا �لد�ئرة �لثانية 

فهي ت�س���م �ملر�س���حني �حلزبيني، وعلى 

ر�أ�س���هم �لعماد مي�س���ال عون �لذي يحظى 

بتاأييد �س���عبي كبري لي�س فقط يف �سفوف 

�لأو�س���اط  �مل�س���يحيني، وقد بد�أت بع�س 

�ل�سيا�س���ية و�لإعالمي���ة و�لديبلوما�س���ية 

تتح���دث عن تقدم حظوظ �لعماد مي�س���ال 

ع���ون �لذي قد ي�س���بح �ملر�س���ح �ملقبول 

من �لق���وى �لأ�سا�س���ية  مبا فيه���ا »تيار 

�مل�س���تقبل«، بالإ�س���افة طبعًا �إىل »حزب 

�هلل« و»�لتي���ار �لوطن���ي �حلر«، �إ�س���افة 

�إىل دعم دويل و�إقليم���ي، باعتبار �أن عون 

ي�س���تطيع �أن يك���ون ج�رش �لتو��س���ل بني 

�لقوى �لأ�سا�سية كافة.

بينما ير�س���ح »حزب �لكتائب« رئي�سه 

�أمني �جلميل ويعترب �أنه �ملر�س���ح �ملنا�سب 

للتغيري نحو �لأف�سل، وكذلك »تيار �ملردة« 

�ل���ذي ل يرت�جع ع���ن طرح ��س���م زعيمه 

�س���ليمان فرجنية رئي�س���ًا، وهن���اك طبعًا 

�س���مري جعج���ع، رئي�س �لهيئ���ة �لتنفيذية 

للقو�ت �للبنانية، �لذي �فتتح �لرت�س���يحات 

�لرئا�س���ية، لكن تر�س���حه �أث���ار ردود فعل 

�سلبية و�إيجابية متفاوتة حتى د�خل فريقه 

�ل�سيا�س���ي، بدليل �أنه ل ي���ز�ل ينتظر دعم 

قوى 14 �آذ�ر لرت�س���يحه، بينما من �لو��سح 

�أنه لي�س �ملر�سح �لرئا�سي �لوحيد من هذ� 

�لفريق كما كان ياأمل بالطبع.

بالنتقال �إىل �لد�ئرة �لثالثة �لتي ت�سم 

�ملر�س���حني �ل�س���باب و�لتكنوق���ر�ط، تربز 

�أ�س���ماء كثرية بينها دميانو�س قطار، نعمة 

�فر�م، روجيه دي���ب وجوزيف طربيه، لكن 

�ل�سم �لأبرز هو ��سم وزير �لد�خلية �لأ�سبق 

زياد بارود �لذي يحظى بقاعدة جماهريية 

كبرية �كت�س���بها م���ن خالل عمل���ه �جلاد 

يف وز�رة �لد�خلية وم���ن قربه من �لنا�س 

و�هتمامه �لفعلي ب�سوؤونهم، دون �أن تكون 

لديه �أي حمركات �سيا�سية خارجية.

�أما �لد�ئرة �لر�بعة فهي ت�سم مر�سحني 

�ثنني هما قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي 

وحاكم م�رشف لبنان ريا�س �سالمة، حيث 

لكل منهما �إجناز�ت مهمة �سو�ء على �سعيد 

حتقيق �لأمن على �لأر�س �أو �لأمن �مل�رشيف 

و�ملايل للبنان.

�ملعركة �لرئا�سية

�إذن، ب���ات لبن���ان يف قل���ب معرك���ة 

�لنتخابات �لرئا�س���ية، �إذ ل تف�س���لنا �إل 

�أ�سابيع قليلة عن موعد �خلام�س و�لع�رشين 

من �أي���ار �ملحدد كف���رتة نهائية لنتخاب 

رئي����س للجمهوري���ة، و�إل يدخل لبنان يف 

�لفر�غ �لرئا�سي وتت�س���لم حكومة �لرئي�س 

متام �سالم �إد�رة �لبالد.

ورغم طرح �أ�سماء كثرية ل�سدة �لرئا�سة 

و�لإيحاء ب���اأن �لبع�س ميتلك حظوظًا �أوفر 

من �لآخر، �إل �أن �ملح�سلة يجب �أن تف�سي 

�إىل مر�س���ح تو�فق���ي يحظى بر�س���ى كل 

�لأطر�ف �لد�خلية و�خلارجية.

م���ن �لو��س���ح �أن �حل���ر�ك �لرئا�س���ي 

يف لبن���ان ق���د �نطل���ق بقوة، و�أ�س���بحت 

�لنتخابات �لرئا�س���ية ه���ي �حلدث �لأبرز 

�للبنانيني بق�سايا  �ن�س���غال  و�لأهم، رغم 

�أمنية و�جتماعية ومعي�س���ية و�قت�سادية، 

�للبنانيني �س���وى  و�ليوم، لي����س باإمكان 

�لنتظار ملعرفة ما �سيوؤول �إليه حال �لبلد، 

وم���ا �إذ� كان �لفر�غ هو �حلكم �أم �ملر�س���ح 

�لتو�فقي؟

�إعد�د هناء عليان

مرشحو الرئاسة.. بين »الكوميديـا« والـجـّدية
هناك �لعدي����د من �لعو�م����ل �ملوؤثرة يف 

�لنتخابات �لرئا�س����ية يف لبن����ان كالعادة، 

فمنذ تاأ�س����ي�س �لكي����ان �للبن����اين كان دور 

�لقوى �لدولية و�لإقليمي����ة عاماًل موؤثر�ً يف 

�لنتخاب����ات �لرئا�س����ية با�س����تثناء معركة 

�لرئي�س �س����ليمان فرجنية، �لت����ي �أدى فيها 

�لعامل �ملحلي - �لد�خلي دور�ً موؤثر�ً، بحيث 

�إن �لف����ارق بني فرجنية ومناف�س����ه �لرئي�س 

�ليا�س �رشكي�س كان �س����وتًا و�حد�ً، �أما �ليوم 

فهناك �لكثري من �لعو�مل �لد�خلية و�لإقليمية 

و�لدولية وهي متد�خلة، فالدول �خلارجية ل 

ت�س����تطيع �أن تفر�س رئي�سًا على لبنان دون 

مو�فقة �لأطر�ف �لد�خلية، و�لأطر�ف �لد�خلية 

قد ل ت�س����تطيع ح�سم خيار�تها �لرئا�سية من 

دون �لأخ����ذ يف �لعتب����ار دور بع�س �لقوى 

وفرن�س����ا  �ملتحدة  كالولي����ات  �خلارجي����ة 

و�ل�سعودية و�إير�ن و�لفاتيكان.

وتقول بع�س �مل�س���ادر �ل�سيا�سية »�إن 

�ختيار �لرئي�س �ملقبل للبنان يخ�سع لعدة 

�عتبار�ت، ومنها تو�فق �لأطر�ف �لأ�سا�سية 

عل���ى �ملر�س���ح، دور �لرئي����س �جلديد يف 

معاجلة �مللفات �ل�ساخنة ومنها تد�عيات 

�لأزمة �ل�س���ورية ودور �لأط���ر�ف �للبنانية 

يف �لأزم���ة، م�س���تقبل �س���الح ح���زب �هلل 

�لأمنية  �لأو�ساع  �لدفاعية،  و�ل�سرت�تيجية 

و�لقت�سادية«.

وت�سري هذه �مل�س���ادر �إىل »�أهمية دور 

�لرئي�س �ملقبل يف طماأنة �مل�س���يحيني يف 

لبن���ان و�ملنطقة يف ظل م���ا يتعر�س له 

�مل�س���يحيون من خماطر يف هذه �ملرحلة، 

و�لأط���ر�ف �لدولي���ة و�لإقليمية تركز على 

�أهمي���ة �أن يك���ون �لرئي�س �جلدي���د قادر�ً 

عل���ى معاجلة �مللفات �ل�س���اخنة يف ظل 

�ملتغري�ت �خلارجية و�لد�خلية«.

�لعو�مل �ملوؤثرة يف �لنتخابات |
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مبادرة تحييد المخيمات.. 
والحوار اللبناني - 

الفلسطيني
املبادرة الفل�صطينية الت��ي اأطلقتها الف�صائل 

والق��وى الفل�صطيني��ة الوطني��ة والإ�صالمي��ة يف 

لبن��ان، تعر�ص��ت ويف اأق��ل م��ن �صه��ر لهزت��ن 

اأمنيت��ن، واحدة يف خميم املي��ة ومية، والثانية 

يف خميم عن احلل��وة، واإن ل رابط بن احلدثن 

املدان��ن، اإّل اأنهم��ا �ص��كال الطعن��ة يف خا�رصة 

غ��ر  الأ�صا���س  يف  ه��ي  الت��ي  املب��ادرة،  ه��ذه 

مكتمل��ة ال���رصوط م��ن دون الرتجم��ات العملية 

له��ا، من خالل و�ص��ع الآليات له��ذه الرتجمات، 

هن��ا ويف التوقيت احلرج جت��د الف�صائل والقوى 

الفل�صطينية نف�صها اأمام حتدٍّ من نوع جديد قدمي 

يف قدرته��ا على التعبر ع��ن اأنها هي املرجعية 

الوطني��ة وال�صيا�صية جلموع ال�صع��ب الفل�صطيني 

اأقل��ه يف املخيم��ات، اأم اأن الزمن ق��د عفا عنها، 

وب��داأت جدي��ًا هيبته��ا يف الت��اآكل، مم��ا ُيعم��ق 

ماأزقه��ا يف ع��دم قدرته��ا عل��ى ج���رص الهوة يف 

الثق��ة امله��زوزة اأ�صاًل م��ع بيئته��ا وحا�صنتها 

ال�صعبية واجلماهرية.

الر�صم��ي  املوق��ف  حراج��ة  م��ن  يزي��د  وم��ا 

الفل�صطين��ي يف لبنان، اأن املب��ادرة اأخذت حقها 

م��ن الرتحي��ب والقب��ول اللبن��اين يف م�صتويات��ه 

له��ا،  واملب��ارك  املوؤي��د  واحلزبي��ة  الر�صمي��ة 

واعتباره��ا خطوة هام��ة يف الجت��اه ال�صحيح، 

من �صاأنه��ا اأن ُيوؤ�ص�س وُيبن��ى عليها م�صتقبل يف 

اأي ح��وار لبناين فل�صطيني قادم ول اأراه بالبعيد، 

ب��ل ذهبت الدول��ة اللبنانية ولأول م��رة وكتعبر 

ع��ن جديتها يف دعم املب��ادرة يف ت�صكيل املظلة 

ال�صيا�صي��ة والأمني��ة والق�صائي��ة له��ا، وه��ذا ما 

اأبلغ��ه اللواء عبا�س اإبراهيم للف�صائل الفل�صطينية 

يف لقائه الأخر معها، هذا من جهة.

م��ن جهة اأخ��رى، ف��اإن املب��ادرة الفل�صطينية 

تزامن��ت م��ع اخلط��ة الأمني��ة للدول��ة اللبناني��ة 

وتنفيذه��ا يف املناطق الأكرث توت��راً واأحداثًا يف 

لبن��ان، ما يعك�س التفاهم��ات اللبنانية الداخلية 

بن كافة مكونات احلكومة والأطياف ال�صيا�صية 

واحلزبي��ة والروحي��ة اللبنانية، وه��ذا يف معناه 

اأن على الفل�صطيني��ن م�صوؤولية و�صع الرتجمات 

العملي��ة له��ذه املبادرة مو�ص��ع التنفيذ يف كافة 

املخيم��ات عموم��ًا، وعن احلل��وة خ�صو�صًا، اأي 

اأن الك��رة الآن يف املرمى الفل�صطيني، لأن الدولة 

اللبناني��ة تعترب نف�صها اأنها قطعت ن�صف الطريق 

لك��ي تالقين��ا، طبع��ًا ه��ذا �صحي��ح فيم��ا يتعلق 

بتوف��ر الغط��اء ال�صيا�ص��ي والأمن��ي والق�صائ��ي 

للمب��ادرة، ولكن يف احلقيق��ة اأن الدولة اللبنانية 

ما زالت بعيدة كل البعد عن مالقاة الفل�صطينين 

فيما يتعل��ق بحقوقهم املدني��ة والإن�صانية وحق 

التمل��ك، وهذا اأمر غاي��ة يف الأهمية، على اعتبار 

اأن الظلم والتهمي���س واملعاناة واحلرمان لطاملا 

�صكل��ت لكل الأطراف ال�صاعية اإىل توظيف العامل 

وكان  اأجنداته��ا،  يف  وا�صتغالل��ه  الفل�صطين��ي 

مدخلها اإىل الو�صول اإىل بع�صهم احلاجة وان�صداد 

اأفق احلياة احلرة الكرمية.

يف ظل ما تقدم، الف�صائل والقوى الفل�صطينية 

الوطني��ة والإ�صالمية مدع��وة اإىل التدقيق وقراءة 

اأن احلادثن الأمنين يف تداعياتهما ونتائجهما 

ي�ص��كالن المتحان والتحدي اجل��دي ملجموعها، 

ولي�س لطرف اأو اأطراف منها.

رامز م�صطفى 
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رسالة األكاديميين: تنظيم التسـويـــة ال رفضها
ومثقف���ون  �أكادميي���ون  وّج���ه 

فل�سطينيون وعرب، ر�سالة �إىل رئي�س 

�ل�سلطة �لفل�س���طينية حممود عبا�س 

يطالبونه فيها بال�سمود يف مو�جهة 

و�ل�س���هيونية،  �لأمريكية  �ل�س���غوط 

و�قرتحو� عليه، و�لأ�س���ح �أنهم طلبو� 

�إليه، تقدمي مب���ادرة ب�»�لإعالن عن 

بيان مبادئ و��س���ح، يلتزم مبعادلة 

�س���الم قائمة على حق���وق وحاجات 

�لفل�س���طيني �ملعرتف بها  �ل�س���عب 

دوليًا«.

�ل�سلطة  رئي�س  دعو�  �لأكادمييون 

�إىل »�لوقوف بح���زم يف �لدفاع عن 

�حلقوق �لوطنية �لفل�س���طينية« و�أن 

»يعلن بو�س���وح �أن���ه ل �أحد ميلك، 

فرد�ً كان �أم جماعة، �حلق �أو �ل�سلطة 

غري �مل�رشوط���ة للتو�س���ل لتفاقية 

نهائية با�س���م �ل�سعب �لفل�سطيني«، 

كما ت�سمنت �لر�س���الة، �لند�ء حديثًا 

عن ����رشورة ت�س���كيل جمل�س وطني 

جدي���د، منتخ���ب يعق���د �جتماعاته 

بحري���ة، و�أي�س���ًا كان هن���اك �نتقاد 

للمفاو�سات �لقائمة، �لتي »ت�ستبعد 

وتتجاهل �حلق �لفل�سطيني �لأ�سا�سي 

و�لن�س���حاب  �مل�س���ري،  تقري���ر  يف 

�لإ�رش�ئيل���ي حل���دود ما قب���ل �لعام 

1967 م���ن دون تغي���ري �أو تعدي���ل، 
و�إز�لة كل �مل�س���تعمر�ت �لإ�رش�ئيلية، 

و�مل�ستوطنني �مل�ستعمرين من �ل�سفة 

�لغربية و�لقد�س«.

و�أ�س���ار �لأكادمييون يف ر�سالتهم 

�إىل �أن �ملفاو�س���ات »تتجاه���ل كليًا 

��س���تعادة حقوق �لفل�سطينيني �لذين 

يعي�سون يف �ل�ستات و�ملنايف، خارج 

فل�س���طني �لتاريخي���ة، ويف مقدمها 

حق �لعودة �إىل وطنهم، كما تتجاهل 

هذه �ملفاو�س���ات حقوق فل�سطينيي 

1948 يف �مل�ساو�ة و��ستعادة �حلقوق 
و�مللكيات �لتي �سلبت منهم �إثر نكبة 

.»1948
وبع���د �ملطالب���ة بالك���ف ع���ن 

مفاو�سات بال نهاية، و�إعادة �لتذكري 

بع���دد م���ن �لنعكا�س���ات �س���ديدة 

�لوطنية جر�ء  �ل�سلبية على �حلقوق 

تلك �ملفاو�س���ات، و�لدعوة �إىل حو�ر 

وطني، ياأتي �لطلب بعدم �لوقوع يف 

�لفخ، و�لتقدم باملبادرة وب�رشعة، مع 

�لدعوة لعق���د جمل�س وطني  جتديد 

جديد، »يعه���د �إليه �لإ����رش�ف على 

�س���ياغة م�سار جديد ل�س���الم عادل 

ود�ئ���م، ي�س���من �حلقوق �لأ�سا�س���ية 

لل�سعب �لفل�سطيني«.

ذيلت �لر�س���الة بتوقيع عدد كبري 

من �لأكادمييني، ومن بينهم �أ�س���ماء 

مبناه�س���تها  معروفة  ل�سخ�س���يات 

لنهج �لت�سوية، و�لتنازلت و�لتفريط 

باحلقوق �لوطني���ة و�لقومية، و�حلق 

�أن وج���ود بع�س هذه �لأ�س���ماء على 

�لر�س���الة �ملوجهة لرئي�س �ل�س���لطة 

يطرح �لكثري من �لت�س���اوؤلت، ل�سبب 

�أ�سا�س���ي يت�س���ل بامل�س���امني �لتي 

�حت���وت عليها �لر�س���الة مو�س���وع 

�حلديث.

من د�خل �لن�س

من �ل�س���عب �إقناع عاقل، ب�رشف 

�لنظر عن موقفه �ل�سيا�سي، باملو�فقة 

على م�س���ار �لتفاو�س بني �ل�س���لطة 

�لحتالل،  �لفل�سطينية، وبني حكومة 

ثمة كم ل متناه من �ملالحظات على 

�مل�سار �لتفاو�سي، وعلى �أد�ء �ل�سلطة 

ويدرك  �لفل�س���طينيني،  و�ملفاو�سني 

�جلميع �أهمية �حلو�ر �لوطني و�إنهاء 

�لنق�س���ام، وكذلك �حلاجة �إىل �إعادة 

بن���اء منظمة �لتحرير �لفل�س���طينية، 

�نطالق���ًا من �إع���ادة �نتخاب جمل�س 

وطني فاع���ل وحقيقي، لكن �حلقيقة 

تفيد �أي�س���ًا باأن �ملع�سلة �لأ�سا�سية 

ل تكم���ن يف �لأد�ء �لتفاو�س���ي، ويف 

�حلال �لتي ينبغ���ي �أن يكون عليها 

�س���كل �ملفاو�س���ات، ب���ل يف منطق 

�لتفاو����س �أ�س���ال، كم���ا �أن حديث���ًا 

ع���ن �حل���و�ر �لوطني، و�إع���ادة بناء 

�ملوؤ�س�سات �لوطنية �لأ�سا�سية، يطرح 

على �لفور �سوؤ�ًل حول �لربنامج �لذي 

�سينتج عن �حلو�ر، و�لغاية �ملن�سودة 

م���ن �إعادة بن���اء �ملوؤ�س�س���ات، فاإذ� 
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يعالون.. ومشاريع استيطان جديدة
ذكر �ملوقع �للكرتوين ل�س���حيفة »هاآرت�س« �لعربية،  �أن وزير �حلرب يف كيان �لحتالل »مو�س���يه يعالون« 

و�فق على م�سادرة 984 دومنًا بهدف تو�سعة جممع م�ستوطنات »غو�س عت�سيون«، و��سفة ما جرى باأنه »تنفيذ 

عملية �أكرب م�سادرة لأر��ٍس فل�سطينية«.

ووفقًا لل�سحيفة، فاإنه �سيتم تو�سعة م�ستوطنات »نفيه د�نييل« و»�إليعيزر« و»�ألون �سفوت«، و�لعمل على 

�رشعنة �لبوؤرة �ل�س���تيطانية �ملتنازع عليها مع �لفل�س���طينيني »نتيف هئفوت« و�لتي ي�سكنها »زئيف حفري« 

وهو �أحد قادة �مل�ستوطنني �ملعروف با�سم »بز�مبي�س« �لذي يعمل �سكرتري منظمة ��ستيطانية ت�سمى »�آمن«.

و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن هذه �لبوؤرة �أقيمت عام 2001 على �أر��ٍس فل�سطينية خا�سة، وتقطن فيها نحو 50 عائلة 

فل�سطينية، لفتة �إىل �أن »بز�مبي�س« ي�سكن فيها منذ 3 �سنو�ت بعد �أن خرج من م�ستوطنة »كريات �أربع« �لقريبة.

وو�سفت �ل�سحيفة ما جرى باأكرب عملية م�سادرة منذ �سنو�ت طويلة، قائلة »�سيبقى د�خل هذه �لأر��سي جيوب 

من �لأر��س���ي �خلا�سة للفل�سطينيني و�لتي �ستكون حما�رشة بني �لعقار�ت �جلديدة للم�ستوطنني، وحتويل �لبوؤر 

�ل�س���تيطانية غري �لقانونية باعتبارها قانونية وم�سادرة ع�رش�ت �لدومنات وبناء مئات �لوحد�ت �ل�ستيطانية 

وحتويلها لبلد�ت ي�سكنها �لآلف من �لإ�رش�ئيليني«.



�لحتياج����ات  ذوو  يحظ����ى  ل 

�خلا�س����ة من �لفل�سطينيني يف لبنان 

بحقه����م يف �لإ�س����اءة �لكافية على 

�لأقل ورود�ً  مع�س����الت حياتهم، هم 

�لت����ي  �لإعالمي����ة  �لتحقيق����ات  يف 

قلّما ت�س����يء على �آلمهم �لإن�سانية 

�لرهيب����ة و�مل�س����اعب �لقت�س����ادية 

و�لجتماعي����ة �لتي يعي�س����ونها كل 

ي����وم، من من����ط غياب �لت�س����هيالت 

�خلا�س����ة بهم يف �لتحرك و�لنتقال 

�إىل توفري فر�س �مل�ساركة �ملجتمعية 

كل �س����من �إمكاناته، خ�سو�س����ًا يف 

جمالت �لعمل �ملعقول �لذي يخفف 

ع����بء �لأنفاق عليهم م����ن عائالتهم 

�لتي يغلب عليها طابع �لفقر و�لعوز.

�لالجئ����ني  معظ����م  ويعي�����س 

�لحتياج����ات  ذوي  �لفل�س����طينيني 

�خلا�س����ة �لتي قدرت »هيئة �لإعاقة 

�لفل�س����طينية« عددهم بخم�سة �آلف 

�قت�سادية  معي�س����ية  ظروفًا  �سخ�س 

�سعبة، حمرومني من معظم �حلقوق، 

ول ي�رشي عليه����م �لقانون20/2000  

�خلا�س بحقوق �لأ�سخا�س �ملعوقني 

�للبناني����ني، حتى لو طّبق، يعتمدون 

ب�سكل رئي�سي يف تاأمني �حتياجاتهم 

عل����ى تقدميات »�لأون����رو�« وبع�س 

�لهيئات �لفل�سطينية و�لدولية.

فف����ي �لتعليم �لأ�سا�س����ي، يعتمد 

�لفل�سطينيون �ملعّوقون على مد�ر�س 

»�لأونرو�« باعتبارهم �أجانب، وترى 

�لفل�س����طينية  �حلقوقية  �ملنظم����ات 

�أنه����ا »ل تتمكن م����ن تطبيق �لدمج 

�لرتب����وي« ل م����ن حي����ث �ملنهاج، 

�أو تعام����ل �جل�س����م �لتعليم����ي مع 

�لحتياجات، �أو �لبيئة �ملكانية، مع 

مالحظة �أن هذه �ملد�ر�س م�ستاأجرة، 

ومعظمه����ا مل ي����ن كمدر�س����ة، ويف 

�ل�سحة و�لتاأهيل �أي�سًا يتم حرمانهم 

من �لإف����ادة من �خلدمات �ل�س����حية 

�لر�س����مية �ملنا�سبة، ويح�سلون على 

ما تقدمه �لأونرو� وبع�س �جلمعيات 

�لأهلي����ة، كذلك فاإن بر�م����ج �لوقاية 

و�لتاأهيل ل متلك �ملو�رد �ملنا�س����بة 

لال�س����تمر�رية، و�لعمل على م�ستوى 

�لتنمية �ل�س����املة، لأ�س����باب تتعلق 

ويطغى  �ملعقد،  �لقانوين  بالو�س����ع 

على ه����ذه �لرب�م����ج طاب����ع �لعمل 

�لإغاثي �ملوؤق����ت، وذلك وفق »هيئة 

�لفل�س����طينية« خالل رفعها  �لإعاقة 

»�لتقري����ر �لدوري �ل�س����امل لمتثال 

لبنان حلقوق �لأ�سخا�س �ملعوقني«.

قليلة يف  �لإعاق����ة  وموؤ�س�س����ات 

�ملخيم����ات، خ�سو�س����ًا خميم عني 

�حللوة وخارجه، وهي تهتم بالرعاية 

�ل�س����حية و�لتعليمية بالتن�سيق مع 

برنامج حمدد  �س����من  »�لأون����رو�« 

يقوم على دعم �لأ�سخا�س �ملعوقني، 

تغريد عو�س، مديرة �أحد بر�مج ذوي 

�لحتياجات �خلا�س����ة، توؤكد �أن هذ� 

�لإغاثة  �لربنامج ينطلق م����ن د�ئرة 

فريق  وي�سم  �لجتماعية،  و�خلدمات 

عم����ل موؤلفًا م����ن خم�س����ة باحثني 

�جتماعيني متخ�س�س����ني، موجودين 

يف �سور، و�س����يد�، وبريوت، و�لبقاع 

وطر�بل�����س، بال�رش�كة م����ع عدد من 

�ملوؤ�س�سات.

ويقدر ن�س����بة �ملعّوقني ب�3.2 يف 

�ملئة من عدد �لالجئني �لفل�سطينيني 

يف لبنان، وقد ُحددت هذه �لن�سبة بناء 

على �إح�سائية نفذتها »هيئة �لإعاقة 

�لفل�س����طينية«، وقد مت �إح�س����اوؤهم 

�إىل »�ملوؤ�س�س����ة«،  لدى ح�س����ورهم 

�لأعد�د ب����د�أت تتز�يد تر�كميًا،  وتلك 

فالإح�س����ائية كانت ت�سم نحو �ألفي 

�لإعاقة  �أعلنت هيئة  معّوق، وحديثًا 

�لعدد يفوق �خلم�سة  �أن  �لفل�سطينية 

�آلف، �أم����ا �لإح�س����ائية �لثانية فهي 

من قب����ل »جامعة بريزيت«، وعملت 

على �إح�ساء �ملعوقني كعينة لدر��سة 

�أو�ساعهم �ملعي�سية، وقد قدرت ن�سبة 

بن�سبة6.3   �ملعّوقني  �لأ�سخا�س  عدد 

يف �ملئة من ع����دد �لالجئني �لكلي، 

و�لدر��س����ة �لأخرية �لت����ي نفذت من 

�لأمريكية يف بريوت  قبل �جلامع����ة 

للو�ق����ع  »�لأون����رو�«  مب�س����اركة 

�لفل�س����طيني يف لبنان على �ل�سعيد 

و�لقت�سادي  و�ل�س����حي  �لجتماعي 

�أعلنت �أن �لن�س����بة ت�س����كل �أربعة يف 

�ملئة.

وتع����د �لن�س����بة �لت����ي تعتمدها 

»هيئ����ة �لإعاقة �لفل�س����طينية« هي 

�لن�س����بة �لأق����رب للو�ق����ع، لأن عدد 

معوق����ًا،   5483 لديه����ا  �مل�س����جلني 

وترتب����ط بعدد �مل�س����تفيدين، وتوؤكد 

�لهيئ����ة �أن����ه يوجد �أك����ر من50  يف 

�ملئة م����ن �لأ�س����خا�س ذوي �لإعاقة 

ه����م بحاج����ة للتاأهيل، كم����ا �أن 20 

�لنخر�ط  �ملئ����ة »ي�س����تطيعون  يف 

يف �لنظام �لرتبوي، وي�س����مل ريا�س 

�لأطف����ال و�ملد�ر�س و�لتدريب �ملهني 

و15 يف �ملئة بحاج����ة للتاأهيل، �أي 

�لعالج و�لتدخالت باملعرفة وتدريب 

�ملع����وق، وتدريب �أهل����ه على كيفية 

�لتعام����ل معه، وهن����اك 4 يف �ملئة 

من �لأ�سخا�س �لذين تقدمو� بالعمر، 

وهم �لأ�سخا�س �لأقل حظًا يف فر�س 

�لتعامل معهم.

للمعّوقني  �ملبا�����رشة  و�خلدمات 

تعوي�س����ية  �أجهزة  باإعط����اء  تتمثل 

�أو م�س����اعدة لالأ�س����خا�س �ملعّوقني، 

كما تقدم خدم����ات �لتاأهيل �لرتبوي 

يف �ملوؤ�س�س����ات �ملتخ�س�سة و�لدعم 

لالأ�س����خا�س  و�لإر�س����اد  �لأ�����رشي 

�ملعوقني، وكذلك تتم تغطية �لتدريب 

�ملهني لهم وم�س����اعدة �لأطفال ذوي 

�لإعاقة يف �لدخول �إىل ريا�س �لأطفال 

�أو مد�ر�����س »�لأون����رو�«، وبح�س����ب 

�لهيئة فقد مت تقدمي م�ساعدة مبا�رشة 

�إىل 917 �سخ�س����ًا خالل �لعام 2013، 

�أما �خلدمات غري �ملبا�رشة فتتم مع 

�ملوؤ�س�س����ات وق�سم �ل�سحة و�لتعليم 

يف �لوكالة، فقد متت م�س����اعدة 464 

�سخ�س����ًا ح�س����لو� على �خلدمة من 

�ملوؤ�س�سات بعدما مت حتويل �لطلبات 

من �لهيئة �إىل �ملوؤ�س�س����ات، وقد متت 

م�س����اعدة 241 ذك����ر�ً و223 �أنثى من 

خالل �جلمعيات.

�لفل�سطيني  �ملعّوق  �إر�دة  تتغلب 

د�ئم����ًا عل����ى حتدي����ات كث����رية، يف 

مقدمتها �لعجز �لر�سمي يف لبنان عن 

تقدمي ما ي�ساعد على تنمية �إن�سانية 

�ملعّوق وم�ساركته �ملجتمعية..

�صامر ال�صيالوي

حقوق الفلسطينيين ذوي االحتياجات الخاصة
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رسالة األكاديميين: تنظيم التسـويـــة ال رفضها
كان �ل���كالم عن موؤ�س�س���ات لإد�رة 

�إقر�ر�ً ملبد�أ  �لتفاو�س، فهذ� يعن���ي 

خاطئ وم�س���اد للحق���وق �لوطنية 

و�لقومية من نقطة �لبدء، كما يقال.

�لت���ي  بامل�س���امني  �لر�س���الة 

قدمته���ا، ل ترف�س مب���د�أ �لتفاو�س 

م���ع �ملحتل، بل ه���ي تدعو لإعادة 

تاأ�سي�س���ه مبا يتنا�سب مع �حلقوق 

�لوطني���ة، �أو وفق منطق �لر�س���الة 

ذ�ته���ا: »معادل���ة �س���الم قائم���ة 

عل���ى حق���وق وحاجات �ل�س���عب 

�لفل�س���طيني، �ملعرتف بها دوليًا«، 

وهن���ا نع���ود �إىل ����رشورة تعريف 

�حلق���وق �لوطني���ة، ه���ل هي حق 

كاملة؟  باأر�سه  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

�أم هي �حلقوق �لتي �ساغتها بر�مج 

�إىل  و�س���وًل  �ملتالحقة،  �ملنظم���ة 

�لقبول بتقا�س���م فل�سطني )�ملحتلة 

عام 48، و�ملحتلة عام 67( �أوًل، ثم 

بقبول فكرة »�لنز�ع« على �لأر��سي 

�ملحتلة ع���ام 1967؟ �أم���ا �حلقوق 

�ملعرتف بها دوليًا، فهي تتاأ�س����س 

على تق�سيم فل�س���طني، وتنكر على 

�سعبها حقه �لكامل يف وطنه.

يف �لتجرب���ة مل ينجح تفاو�س 

عرب �لتاريخ يف ��س���تعادة �حلقوق 

�لتحرر  حركات  �مل�سلوبة،  �لوطنية 

�لتي جلاأت �إىل �ملفاو�س���ات، �عتمد 

بع�س���ها �س���يغة قات���ل/ فاو�س، 

وبع�سها �لآخر و�سل �إىل �ملفاو�سات 

على �أعتاب �إجناز م�رشوع �لتحرير، 

�أم���ا �نتز�ع دولة م���ن �ملحتل عرب 

�لتفاو����س، فغري ممك���ن، و�إن حدث 

فم�سخ يخ�سع لالحتالل بالكامل.

�لأكادميي���ني  �أن  ل���و  حب���ذ� 

قد �ن�س���غلو� ول���و قليال، بو�س���ع 

تعري���ف ملفهوم �حلق���وق �لوطنية 

�لنقا�س  �لفل�سطينية، حتى ي�ستقيم 

على نحو �س���حيح، فاإذ� ترك �لأمر 

�لو��س���ح  �مل�س���مون  مع  للتعامل 

تاأ�س���ي�س  فاملطل���وب  للر�س���الة، 

�لتفاو����س على نح���و خمتلف، ل 

رف�س���ه و�إنكاره من حي���ث �ملبد�أ، 

وبو�سفه مت�س���منًا بالأ�سا�س تنازًل 

ع���ن �حلق���وق �لوطني���ة، وتفريطًا 

�سارخًا بها.

�لتطوع باملبادر�ت

رئي�س  م���ن  �لر�س���الة  تطل���ب 

�ل�س���لطة، �س���وغ مبادرة و��سحة، 

حتى ل يقع يف ف���خ رف�س مبادرة 

مطروحة وتت�س���من تن���ازلت، عند 

�حلديث عن �سوغ مبادرة، فالدعوة 

�رشيح���ة �إىل تق���دمي تن���ازلت، ل 

ميكن �سوغ مبادرة »مقبولة« وفق 

�أن تت�س���من  �ملنطق �ل�س���ائد دون 

�حلقوق  ع���ن  �أ�سا�س���ية  تن���ازلت 

�لوطني���ة، ثم من قال: �إن �ل�س���عب 

و�مل�س���لوبة  �لحتالل  حتت  �لو�قع 

حقوق���ه معن���ي بتقدمي مب���ادر�ت 

لتنظي���م تقوي�س حقوق���ه �لوطنية 

و�لتاريخية؟

�أوكتوبر  بعد ح���رب ت�رشي���ن/ 

1973، وحتى قبل ذلك بكثري، ولكن 
على وجه �خل�س���و�س بعد �حلرب، 

بتقدمي  �لفل�سطينيني  مطالبة  جرت 

مبادرة �سيا�سية، لأن »غاية �لعمل 

�مل�سلح، حتقيق �أهد�ف �سيا�سية من 

خالل طاولة �ملفاو�سات«، وب�رشف 

�لنظر عن م���دى �إمكان تطبيق هذه 

�ملقول���ة على �ل����رش�ع �لعربي – 

�ل�سهيوين، فقد جرى تقدمي �ملبادرة 

�ملطلوبة، و�لت���ي متثلت بطرح ما 

عرف با�سم برنامج �لنقاط �لع�رش، �أو 

�لربنامج �ملرحلي، فاحتة �لتنازلت 

عن �لهدف �مل�رشوع بتحرير �لأر�س، 

وعودة �أهلها �ملقتلعني منها �إليها.

جرى تقدمي �ملبادرة/ �لربنامج 

منذ �لعام 1974، وخالل �ل�س���نو�ت 

�لتالية، جرت �س���ياغة ن�سخ كثرية 

ومتع���ددة منه، حمل���ت كل و�حدة 

منها تن���ازًل جديد�ً، ع���ن �حلقوق 

و�لثو�ب���ت �لوطني���ة، و�س���وًل �إىل 

توقيع �تف���اق �أو�س���لو، و�لتفاقات 

�أو�سلت �حلقوق  و�لتي  له،  �لالحقة 

�لوطنية �إىل مرحلة �لكارثة �لفعلية.

م���ن �ملوؤك���د �أن م���ن �س���اغو� 

�ل�سلطة، وكذلك  �إىل رئي�س  �لر�سالة 

من وقعو� عليها، يعرفون �لكثري عن 

هذ� �مل�س���ار منذ بد�يت���ه، كما �أنهم 

يعرفون �لتكيفات �ملطلوبة لعر�س 

ورقة �سيا�سية، �أو م�رشوع �سيا�سي، 

طرح �لربنامج �ملرحلي عام �أربعة 

و�س���بعني، ويف ظ���روف خمتلف���ة 

كث���ري�ً، كان يف متنه نتاج تكيفات 

للت�س���وية،  �ملطروح  �لت�س���ور  مع 

وكل �لتعدي���الت �لتالية جاءت يف 

�ل�س���ياق نف�سه، وعليه لن يكون من 

�س���اأن مبادرة جديدة، �سوى تثبيت 

�مل�س���ار �لنحد�ري، ومنطق �لتنازل 

عن �حلقوق.

تو�س���ف كل مناه�سة للت�سوية، 

وكل رف����س للتنازل ع���ن �حلقوق 

�لأ�سا�س���ية، ويف طليعته���ا ح���ق 

�س���عبنا يف وطنه فل�س���طني كاماًل، 

يو�س���ف كل ه���ذ� بالعدمية، ولكن 

�لعدم يرتبط بتطوي���ع �لإدر�ك كي 

يقبل �لفل�س���طيني بجزء �سغري من 

حقه، حتت �سعار �لو�قعية.

رئي����س �ل�س���لطة ل���ن يعم���ل 

وم�س���مون  �لر�س���الة،  مب�س���مون 

�لر�سالة ل يختلف كثري�ً عن �ملاآلت 

�لتي تريدها �ل�سلطة.

نافذ اأبو ح�صنة
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يف اأوكراني���ا، ب���داأت تتبل���ور يف الوليات 

املتح���دة قناع���ات جوهره���ا اأن الدول���ة 

الأعنف يف الع���امل ولي�ش الأكرث دميقراطية 

بات���ت تعاين ب�س���دة اإعياء احل���روب، واأن 

يدها الطوىل جرى تق�سريها، وبالتايل فاإن 

تاأثريها الالمتناهي يف العامل اأ�س���بح من 

املا�سي.

ورغم دفع وا�سنطن ال�سلطات النقالبية 

يف كيي���ف اإىل مواجه���ة مع رو�س���يا، عرب 

ال�س���تفزاز النتقامي من املتحدثني باللغة 

الرو�س���ية، ف���اإن رو�س���يا م���ا ت���زال تدعو 

»ال����ركاء الغربي���ني« رغ���م يقينها اأنهم 

جمموع���ة منافقني تقودهم اأم���ريكا، اإىل اأن 

ُيعلنوا اأو يّتخذوا موقفًا من ا�ستخدام العنف 

والقوة �س���د ال�س���عب الأوكراين من جانب 

ال�سلطات التي �س���يطرت على كييف، بزعم 

اأن ال�سلطات ال�رعية بزعامة يانوكوفيت�ش 

بادرت اإىل ا�ستخدام القوة �سد املجموعات 

املوؤيدة لالن�س���مام اإىل الحت���اد الأوروبي، 

وعليه حلَّ النقالب عليه.

اإن التهدي���دات التي تطلقها ال�س���لطات 

ال�س���عب يف املناط���ق  الأوكراني���ة �س���د 

ال�رقي���ة من الب���الد، حيث تت�س���ع حركة 

الحتجاجات املطالبة - كما �س���به جزيرة 

القرم - بالن�سمام اإىل رو�سيا، مع ال�سيطرة 

على من�س���اآت ر�سمية، يف �س���يناريو ي�سبه 

ال�سيناريو الذي ا�ستخدمه النقالبيون متامًا 

م���ن دون اإذلل رجال ال�رط���ة والأمن، كما 

فعل الآخرون، مل تك���ن لتكون لول الرعاية 

الأمريكية املطلق���ة، ورمبا الإدارة املبا�رة 

للعملي���ات، حيث اإن رئي�ش ال�س���تخبارات 

الأمريكية ج���ون برينان ح����ر اإىل كييف 

يف مهم���ة غري معلنة، لكنه���ا تبطن الكثري 

من املعاين، وهو ما طلبت مو�س���كو تف�سرياً 

له، �س���يما اأن الزي���ارة واكبها القائم مبهام 

الرئي�ش الأوكراين الك�س���ندر تورتي�سوف، ذو 

الروابط املتينة بالدوائر الأمريكية، باإعالنه 

اأن جمل�ش الأمن القومي والدفاع »اتخذ قرار 

بدء عملية مكافحة اإرهاب �ساملة مب�ساركة 

الق���وات امل�س���لحة«، وه���و م���ا رد عليه 

املحتجون باأن تو�س���عوا يف ال�سيطرة على 

مقار حكومية يف مدينة غورليفك بعد ف�سل 

اختبار ال�س���لطات لقدراتها القمعية، عندما 

اأر�س���لت قوات ع�س���كرية لقم���ع املحتجني 

يف مدينة �سالفيان�س���ك، حيث �س���قط عدد 

من القتلى مل جتروؤ ال�س���لطات على اإعالن 

عددهم، واكتفت باإعالن مقتل اأحد �سباطها 

واإ�س���ابة رئي����ش مركز مكافح���ة الإرهاب، 

�سيما بعد ان�س���مام القوات املر�سلة للقمع 

اإىل �س���فوف املحتجني وتبن���ي مطالبهم، 

الأمر الذي �سّكل �سفعة لل�سلطات ولرعاتهم 

الغربيني، كما اأن تظاهرات مناوئة لل�سلطات 

النقالبية �س���ملت غالبية املدن يف ال�رق 

مثل خاركوف ودونيت�س���ك وماريوبول، كما 

مت���ردت القوى الأمنية يف دونيت�س���ك على 

الأوامر بقمع املحتجني واأيدت مطالبهم.

يف ظل هذا الحتدام الذي يظهر اأن الكفة 

متي���ل اإىل جانب رو�س���يا، مل يج���د الغرب 

اأمامه �س���وى الوعيد بعقوبات جديدة �سد 

مو�س���كو لتهامها باأنها وراء ما �سّماه وزير 

اخلارجية الأمريكية جون كريي ب�»هجمات 

من�س���قة ومرتب���ة«، لكنه دعا رو�س���يا اإىل 

تخفيف التوتر يف �رق اأوكرانيا، و�س���حب 

قواتها م���ن على احلدود م���ع اأوكرانيا، يف 

مطالبة وقحة، بينما تر�سل وا�سنطن رئي�ش 

ا�س���تخباراتها اإىل كييف، يف خطوة ف�رها 

بع�ش امل�س���وؤولني الرو�ش باحتمال كونها 

لبح���ث الدعم الع�س���كري، كم���ا حدث منذ 

�سنوات يف جورجيا، وذلك »لن يجلب اخلري 

لأوكرانيا«، وفق ما قال النائب الأول لرئي�ش 

اللجنة الدولية يف الدوما )الربملان(.

يف الواق���ع، رو�س���يا ما ت���زال تتعامل 

بربودة اأع�س���اب غري معهودة لدى الرو�ش، 

بحي���ث تطال���ب مو�س���كو، وعلى ل�س���ان 

�سريغي لفروف، �س���لطات اأوكرانيا بعملية 

د�ستورية«،  اإ�سالحات  واإجراء  »دميقراطية 

م���ع يقينها اأن ال�س���لطات ل تفّكر يف ذلك، 

يف وقت يزداد التفكك يف املوقف الأوروبي، 

حيث اإن رئي�سة اجلبهة الوطنية اليمنية يف 

فرن�س���ا ماري لوبن اتهمت الحتاد الأوروبي 

»ب�س���ن حرب باردة على رو�سيا، لن تكون 

يف م�سلحة الحتاد ول م�سلحة فرن�سا«.

يجزم م�سوؤول اأمريكي �سابق  اأن  اأمريكا 

ب���داأت تعت���اد عل���ى الهزائم، بع���د اأن بداأ 

مفكروه���ا ي�س���طدمون بواق���ع مل يكونوا 

فكروا فيه، وهو اأن اأمريكا اأ�س���بحت عاجزة 

عن اأن تكون �رطي العامل، واأن ال�س���عوب 

يف الولي���ات املتح���دة مل تعد ت�ست�س���يغ 

م�ستنقعات املعارك وا�ستقبال النعو�ش.

يون�ش عودة
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عربي/دولي

رئي�س وكالة ال�ستخبارات الأمريكية جون برينان

احتدام الكباش 
الروسي - األميركي في أوكرانيا

إرسال رئيس 
االستخبارات األميركي 
إلى كييف فّسر بعض 
المسؤولين الروس 
هدفه ببحث الدعم 

العسكري.. كما حدث 
في جورجيا

ق��ّدم رئي�س احلك�م��ة الليبية امل�ؤقت عب��داهلل الثني 

ا�ستقالت��ه للربملان، بعد اأقل م��ن اأ�سب�عني على تعيينه 

يف املن�س��ب، »لأن امل�سلحني حاول�ا مهاجمة اأ�رسته«، 

كم��ا قال الثن��ي يف ر�سالة ا�ستقالته، م�سيف��ًا، »ل اأقبل 

اأن اأك���ن �سبب��ًا يف القتت��ال ب��ني الليبي��ني ب�سبب هذا 

املن�سب«.

اخلال�س��ة م��ن ال�ستقال��ة، اأن هن��اك ع��دم ا�ستقرار 

يف ليبي��ا، بع��د ثالث �سن�ات م��ن »الث���رة« التي خطط 

له��ا ال�سهي�ين الفرن�س��ي برنار هرني ليف��ي، و�ساركت 

فيه��ا ق���ات احلل��ف الأطل�س��ي، وال�اق��ع الآن، اأن��ه بعد 

�سق���ط العقي��د معمر الق��ذايف، ثمة ا�سطراب��ات وا�سعة 

جتتاح البالد، م��ع هيمنة ف�سائل متناحرة من مقاتلي 

»املعار�س��ة« ال�سابق��ني، على ال�ساح��ة، ويف ظل غياب 

جي�س وق�ى اأمن م�حدة، مدربة، قادرة على امل�اجهة، 

وو�سع حد للف��سى امل�ست�رسية.

ويف ظ��ل حك�م��ات ه�س��ة، تبادلت عل��ى احلكم يف 

ليبي��ا، جتد ه��ذه احلك�م��ات نف�سها م�سط��رة اإىل اإبرام 

اتفاقات مع املجم�عات والع�سابات امل�سلحة، من اأجل 

فتح امل�انئ النفطية التي يب�سط�ن �سيطرتهم عليها، يف 

ظل انق�سامات حادة بني اأهل النظام اجلديد املهرتئ.

واإذا كان��ت املجم�ع��ات الليبية امل�سلح��ة املتعددة 

متن��ع  والع�سائري��ة  القبلي��ة  والنتم��اءات  ال���لءات 

ال�ستق��رار يف ه��ذا البل��د، اإل اأنه��ا اأي�س��ًا، بات��ت م�لدة 

لالإرهاب الذي اأخذ ينت�رس يف اأكرث من مكان يف اإفريقيا 

واآ�سي��ا، يف ظ��ل تده�ر اقت�س��ادي كب��ر، خ�س��سًا اأن 

ه��ذا التناحر، و�سيط��رة امل�سلحني عل��ى امل�انئ، ت�سبب 

بت�قيف ت�سدير نح� 700 األف برميل نفط ي�ميًا.

بي��د اأن التفاقات احلك�مية مع امل�سلحني، كثراً ما 

ت�سل اإىل الف�سل، لأن الكثر من زعماء القبائل يطالب�ن 

بح�س�س من واردات النف��ط، على غرار ما يح�سل عليه 

امل�سلح���ن، وله��ذا كث��راً ما ت�س��ل ه��ذا التفاقات اإىل 

الف�س��ل، ثم اأن هن��اك حتالفًا ف�سفا�سًا ي�س��م الف�سائل 

املتناف�س��ة واملتناح��رة يف الربملان الليب��ي، مل�اجهة 

املجم�ع��ات امل�سلح��ة التي ترف���س اإلق��اء ال�سالح منذ 

�سق���ط العقي��د معم��ر الق��ذايف، م��ا يبق��ي ب���ؤر الت�ت��ر 

ال�سيا�سي والأمني.

وبه��ذا، ف��اإن القبائ��ل واملجم�ع��ات امل�سلحة كثراً 

م��ا ت�سيط��ر على حق���ل النف��ط والأنابي��ب، اإ�سافة اإىل 

ال�سيط��رة احلا�سل��ة عل��ى م�ان��ئ الت�سدي��ر م��ن اأج��ل 

ال�سغط على الدولة، التي جتد نف�سها م�سطرة يف معظم 

الأحيان لت�قي��ع اتفاقيات مع زعماء القبائل اأو زعماء 

املجم�ع��ات امل�سلحة، وه��ذه الأخرة بدوره��ا، تت�الد 

كالفط��ر، ب�سب��ب تناحر الق��ادة يف كل جمم�عة م�سلحة 

على املال والرثوة وال�سلطة.

وعليه كثراً ما يتم اإغالق حق�ل نفطية، كما ح�سل 

يف احلق���ل الغربي��ة الت��ي تنتج نح��� 500 األ��ف برميل 

ي�مي��ًا، حي��ث اأغلف��ت يف الأ�سه��ر الت�سع��ة الأخرة عدة 

مرات، وكان اآخرها يف �سهر اآذار املا�سي.

هذا التناح��ر، وعدم ا�ستق��رار ال�سلط��ة والدولة يزيد 

من التناحر ال�سيا�سي والع�سكري، مما يهدد فعليًا وحدة 

الرتاب الليبي، وبالت��ايل، اأخذت تعل� املطالبات بنظام 

في��درايل، فهناك حركة يف برقة، تطال��ب باإدارة ذاتية، 

وكذل��ك احل��ال يف الزنت��ان، ويف غره��ا م��ن املناطق 

والأقاليم الليبية..

باخت�س��ار.. ليبيا، ويف ظل ال�اقع العربي املهرتئ، 

معر�سة لالنق�سامات امل�سرية، وه� ما قد يهدد �سمال 

اإفريقيا، وخ�س��س��ًا الق�سم العربي منه.. والذي قد ميتد 

اإىل ما ه� اأبعد يف اخلريطة العربية.

حممد �سهاب

صراع النفط والقبائل والمسلحين يهدد وحدة ليبيا
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اإن منع الولي���ات للمتحدة الأمريكية 

التاأ�س���رية عن ال�س���فري الإي���راين املعنيَّ 

حديث���ًا ل���دى الأمم املتح���دة؛ حميد اأبو 

طالب���ي، يط���رح عالمات ا�س���تفهام عدة 

يف ال�س���اأنني القانوين وال�سيا�س���ي، يف 

ظل رغبة وا�س���حة واأكيدة لدى الغربيني 

والأمريكيني يف ت�س���وية النزاع مع اإيران 

حول ملفها النووي.

الأمم املتحدة  العالقات بني  قانونيًا، 

والوليات املتحدة الأمريكية بخ�س���و�ش 

البعثات الدبلوما�س���ية حتكمها التفاقية 

ع���ة ب���ني الطرف���ني يف 26 حزيران  املوقَّ

1947، والت���ي دخل���ت حّي���ز التنفيذ يف 
ت�رين الأول من ال�سنة نف�سها.

امل���ادة 4 م���ن التفاقية، خ�سو�س���ًا 

الأق�س���ام )13-11(، تفيد ب�س���كل قاطع اأن 

املتحدة  للوليات  الفيدرالية  ال�س���لطات 

ل���ن تفر����ش اأي عوائ���ق اأم���ام البعثات 

الدبلوما�س���ية املتوجهة ل���الأمم املتحدة 

)الق�س���م 11(، بغ����ش النظر ع���ن العالقة 
بني الدولة التي تر�س���ل مبعوثيها وبني 

الوليات املتحدة )الق�سم 12(، اأما الق�سم 

13 فيتح���دث �راح���ة ع���ن اأن الوليات 
املتحدة لن متتنع باأي �سكل من الأ�سكال 

عن اإعطاء التاأ�س���ريات لأع�ساء البعثات 

الدبلوما�سية، اأو تطلب من اأحدهم مغادرة 

اأرا�س���ي الوليات املتحدة، ما دام يتمتع 

باحل�س���انة الدبلوما�س���ية التي حتكمها 

التفاقيات الدبلوما�سية بني الدول.

وقب���ل اإق���رار تل���ك التفاقية اأ�س���در 

للرئي�ش  يجيز  قراراً  الأمريكي  الكونغر�ش 

الأمريكي هرني تروم���ان بتوقيعها، لكنه 

اأقرّ - يف ذلك الق���رار - حتفظًا على تلك 

التفاقي���ة، ُيدع���ى »التحف���ظ الأمني« 

)الق�سم 6 من القانون 357-80(، يفيد باأنه 
»لي�ش يف تلك التفاقية ما ميكن تف�سريه 

باأنه يقلل باأي �سكل من الأ�سكال، اأو يحّد، 

اأو ي�س���عف من حق الوليات املتحدة يف 

حماية اأمنها - وب�سكل كامل-  لل�سيطرة 

على دخول الأجانب اإىل اأرا�سي الوليات 

املتحدة، با�س���تثناء منطق���ة املقرّ )الأمم 

املتحدة( واجلوار املبا�ر له«.

م���ن هن���ا، وانطالق���ًا م���ن التفاقية 

والق���راءة املتاأنية »للتحفظ الأمني«، ل 

متلك الوليات املتحدة احلق القانوين اأو 

امل�س���ّوغ ال�رعي ملنع تاأ�سرية الدخول 

عن املبع���وث الإيراين لالأمم املتحدة، بل 

كل ما يحق لها هو اأن متنعه من التجّول 

خ���ارج منطقة مقر الأمم املتحدة واجلوار 

املبا�ر لها.

لكن مب���ا اأن القانون الدويل ل يعتمد 

فقط على املعاهدات، بل ميكن ال�س���تناد 

اإىل القان���ون الدويل العريف وال�س���وابق 

وممار�س���ات ال���دول يف هذا الإط���ار، فقد 

حاولت الوليات املتحدة مراراً اأن تو�ّسع 

اإط���ار »التحف���ظ الأمن���ي«، ونذكر على 

�س���بيل املثال ق�س���ية المتناع عن منح 

الزعيم الفل�سطيني يا�ر عرفات التاأ�سرية 

للدخول ع���ام 1988، ف���كان موقف الأمم 

املتحدة وا�س���حًا يف ه���ذا املجال، ومن 

خالل ق���راءة قانونية وافي���ة اأفادت باأن 

المتن���اع الأمريكي خمال���ف لالتفاقيات 

عة ب���ني الطرفني، واأن الأمريكيني ل  املوقَّ

ي�س���تطيعون منع منح التاأ�سرية، ولكنهم 

فقط ي�س���تطيعون منع ال�سخ�ش املعني 

من التجوال خارج اإطار امل�ساحة املحددة 

ملقرات الأمم املتحدة، وقد اأ�س���اف الراأي 

القانوين لالأمم املتحدة، »خ�سو�س���ًا اأنه 

مل يثبت اأن ال�س���خ�ش املعني كان يهدف 

م���ن خالل الزي���ارة لالإخالل باأي �س���كل 

من الأ�س���كال باأمن الوليات املتحدة، اأو 

امل�ساركة يف اأعمال مت�ّش اأمنها«.

م���ن هن���ا، وتطبيق���ًا عل���ى ق�س���ية 

الدبلوما�س���ي الإي���راين »اأب���و طالبي«، 

كل م���ا يحق ل���الإدارة الأمريكية قانونيًا، 

وبح�س���ب ال�س���وابق، هو اأن تفر�ش عليه 

حظر التج���وال خارج الإط���ار اجلغرايف 

املع���رف به كمق���رات ل���الأمم املتحدة، 

خ�سو�سًا اأنه مل يثبت اأنه يوّد اأن ي�سارك 

يف اأعمال تقّو�ش اأمن الوليات املتحدة، 

ولو كان قد �سارك قبل 35 عامًا يف احتالل 

ال�س���فارة الأمريكية كطالب يافع، كما اأن 

التاريخ الدبلوما�سي الإيراين مل يثبت اأنه 

قام باأي عمل خم���ّل بالأمن يف الوليات 

املتحدة، رغم كل القطيعة الدبلوما�س���ية 

بني الثنني.

ه���ذا يف ال�س���ق القان���وين، اأم���ا يف 

ال�سق ال�سيا�س���ي، فيبدو اأن الراديكاليني 

يف البلدي���ن يحاول���ون تقوي�ش اجلهود 

الإيراين  النووي  الدبلوما�سية حلّل امللف 

بالط���رق ال�س���لمية، اإذ كان ميكن اأن تتّم 

الدبلوما�سية  بالقنوات  الق�س���ية  ت�سوية 

ال�رّية قب���ل خروجها اإىل العلن املحرج 

الإدارة رف�س���ها  اأبلغ���ت  فلو  للجمي���ع، 

لالإيراني���ني بطريق���ة �رّية، ل���كان من 

املمكن اأن جت���د اإيران خمرج���ًا بتعيني 

�س���فري لها لدى الأمم املتحدة من الطاقم 

الدبلوما�سي الإيراين الذي ل يثري حتفظًا 

ل���دى الوليات املتح���دة، علم���ًا اأنه ل 

ينا�س���ب الدبلوما�س���ية الإيراني���ة قبول 

م�روط من قب���ل الإدارة الأمريكية مبنح 

تاأ�س���رية لل�س���فري الإي���راين، ومنعه من 

التجوال خ���ارج مق���رات الأمم املتحدة، 

لأن ذل���ك يجعله �س���بيهًا بدبلوما�س���يي 

كوريا ال�س���مالية و�سورية، وهو ل يتالءم 

مع التق���ارب الأمريك���ي - الإيراين الذي 

تطّور بعد توقيع التف���اق املبدئي حول 

الربنامج النووي الإيراين.

يب���دو من خالل ه���ذه الأزمة وطريقة 

معاجلتها بالطرق الإعالمية الت�سعيدية، 

اأن عامل الثقة ما زال مفقوداً بني الطرفني، 

واأن اإرث���ًا من الت�س���عيد والت�س���ّنج دام 

عق���وداً عدة يحتاج اإىل املزيد من اجلهود 

الدبلوما�سية الوقائية لتبديده، خ�سو�سًا 

الراديكاليني من اجلهتني يرب�س���ون  اأن 

�راً بالتفاق، ويتمنون ف�سله.

د. ليلى نقول الرحباين

منع التأشيرة عن السفير اإليراني.. حق أميركي أم فقدان ثقة؟

قد تكون الكوتا الن�س���ائية املحدَّدة ب�25٪ �سمن 

الر�س���يحات، وامُللِزمة للقوائم لتاأمني و�س���ول هذه 

الن�س���بة اإىل جمل�ش النواب العراق���ي يف انتخابات 

العام 2014، هي الإيجابية الأوىل لالنتخابات امُلزمع 

اإجراوؤه���ا يف الثالث���ني من اإبريل/ ني�س���ان اجلاري، 

والإيجابية الثانية والأخرية هي البطاقة الإلكرونية 

���م العملية النتخابية وُتر�ِس���د  للناخب الت���ي ُتنظِّ

الناخب���ني اإىل مراكز القراع، ول���و اأن النازحني من 

الأنبار مُيكنهم القراع حتى عرب البطاقة التموينية، 

ما يعك�ش هذه امل�س���افة ال�سا�س���عة بني ما ت�س���عى 

اإلي���ه احلكومة لتطوير منهجية النتخابات �س���مانًا 

لنزاهتها، وواقع الأر�ش الأ�س���به بجهن���م، لدرجة اأن 

تاأجيل هذه النتخابات هو حتمًا اأف�س���ل من اإجرائها 

حاليًا!

ُيكاب���ر ال�سا�س���ة العراقي���ون عل���ى »اللبننة«، 

ويرف�سون العراف باأن حما�س�سة الرئا�سات الثالث 

لن تكون مكرَّ�س���ة كما يف لبنان؛ على قاعدة رئا�سة 

اجلمهوري���ة لالأك���راد واحلكومة لل�س���يعة وجمل�ش 

ة، لكن احلقيقة ه���ي اأكرث مرارة من هذا  النواب لل�س���نَّ

الُعرف القائ���م على الطريقة اللبناني���ة، لأن العراق 

ع�س���ية انتخاباته الربملانية ي�س���هد انق�س���امًا حاداً 

حتى �س���من املكونات الطائفية والعرقية الرئي�سية 

الثالثة، يف ����راع بني الأحزاب الكردية على زعامة 

اإقليم كرد�س���تان، و�راع بني ال�س���يعة على زعامة 

العملية ال�سيا�سية املركزية وال�سلطة التنفيذية على 

كامل العراق، و�راع بني ال�ُس���ّنة تدخل فيه نزاعات 

ع�سائرية من جهة وا�ستزلم للدول اخلليجية من جهة 

اأخرى.

328  مقعداً لهذا املجل�ش النيابي، يتناف�ش عليها 
9045 مر�س���حًا، من 250 كيانًا �سيا�سيًا تن�سوي حتت 
39 ائتالفًا، و�سمن املقاعد 82 مقعداً للن�ساء، تتناف�ش 
عليها نح���و 2000 مر�ّس���حة، وما ُدمنا ن�س���تعر�ش 

الأرقام، فاإن قانون انتخابات جمل�ش النواب العراقي 

ن 14 مادة )من 24 حتى 37(، ل�سبط املخالفات  يت�سمَّ

النتخابية والعقوبات التي �سُتتَّخذ بحقِّ املر�سحني 

ق لدى  امُلخالف���ني، لكن كلَّ املخالف���ات ُترتكب وُتوثَّ

املفو�س���ية العلي���ا لالنتخاب���ات، ول اإجراءات حتى 

ال�س���اعة �س���وى الت�س���هري امُلتبادل على ال�سا�سات 

والرهي���ب امُلتب���ادل يف ال�س���احات، و�س���وًل اإىل 

حماولت الغتي���ال التي جنا من اآخرها نائب رئي�ش 

الوزراء العراقي �سالح املطلك منذ اأ�سبوع يف منطقة 

ت اإىل مقتل مرافقه و�سقوط جرحى. اأبو غريب، واأدَّ

وب����رف النظ���ر عن �س���ري العملي���ة النتخابية 

وجهوزية احلكومة وال�س���لطات الق�س���ائية والأمنية، 

وا�س���تعدادات امليلي�س���يات امل�س���لّحة، وعلى راأ�سها 

»داع����ش«، لإ�س���عال ن���ار جهن���م ع���رب العمليات 

خة والت�سعيد امليداين،  الإنتحارية وال�س���يارات املفخَّ

يف الأنب���ار خا�س���ة ويف حميط الرم���ادي والفلُّوجة 

حتدي���داً، فاإن نتائج هذه النتخابات معروفة �س���لفًا: 

اإعادة تاأكيد على رغبة النف�س���ال يف اإقليم كرد�ستان 

���ح الك���ردي علي بابري، وا�س���تمرار  كما �رَّح املر�سَّ

ال�راع املذهبي ال�س���ّني ال�س���يعي كما ُيب�رِّ رئي�ش 

املجل�ش احلايل اأ�س���امة النجيفي الذي ُيطالب رئي�ش 

احلكومة نوري املالك���ي بالعتذار من اأهايل الفلُّوجة 

على خلفية و�سفهم باملجرمني، و�راعات بني اأبناء 

املذهب الواحد على امل�ستوى ال�سيعي وال�سّني طمعًا 

بالزعامة الع�س���ائرية، وبني الأك���راد والأكراد لزعامة 

ح ح�سني دروي�ش  ده املر�سَّ اإقليم كرد�ستان، وهذا ما اأكَّ

العاديل من التحالف الوطني الدميقراطي، الذي اأ�ساف 

اأن الع���راق فقد وحدته منذ العام 2003 وكل حماولت 

د مل ولن تنجح. جمع ال�سمل �سمن عراٍق موحَّ

ة القامتة لع���راق ما بعد هذه  اأمام هذه امل�س���هديَّ

النتخاب���ات، فاإن املتاب���ع لإطاللت زعم���اء الكتل 

���حني، وما يح�سل على الأر�ش من  ال�سيا�سية واملر�سَّ

اأر�ش ل ت�س���بع دماء ولن ت�سبع، فاإن العراق اإىل مزيد 

م���ن التمزُّق والنتحار، ون�س���تذكر قول بول برمير يف 

كتابه »عامي يف العراق« الذي بداأ مقّدمته باعراف 

قال فيه: »مل جِند يف العراق �سخ�سًا واحداً موثوقًا به 

د  لقيادة عراق ما بعد �سدَّام«، وجنزم اأن ل عراق موحَّ

يف امل���دى املنظور، ول دولة يف العراق �س���وى على 

اخلرائط والأوراق.

اأمني اأبو را�سد

انتخابات العراق: جهنم صراعات الطوائف واألعراق

لفتة ُرفعت و�سط العا�سمة العراقية بغداد                                                                   )اأ.ف.ب.(
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مع ت�ض���اعد اخلطاب العن�رصي �ضد 

الالجئني ال�ض���وريني يف لبن���ان، بداأت 

حملة مدنية ملكافحة ه���ذه العن�رصية 

والتاأكيد على رواب���ط الأخوة والعروبة 

التي جتمع بني اللبنانيني وال�ض���وريني، 

والتي حتت���م على اللبناين ا�ضت�ض���افة 

ال�ض���وري واحت�ض���انه يف وقت  �ضقيقه 

املح���ن والأزمات بدًل م���ن التهكم عليه 

ومعاملته بفوقية وعن�رصية.

بوجه  لل�ض���وريني  الداعمة  »احلملة 

العن�رصي���ة« انطلق���ت عل���ى ج���دران 

الفي�ض���بوك، حي���ث رفع ع���دد كبري من 

ال�ض���بان وال�ض���ابات لفت���ات موؤي���دة 

اأو نبذهم،  لل�ضوريني وراف�ض���ة لإذللهم 

وو�ضعوا �ضورهم وهم يحملون الالفتات 

على الفي�ضبوك، ومبا اأن بريوت هي الوجه 

البارز للبنان، اتخذت احلملة من جدران 

بريوت و�ض���وارعها نقط���ة انطالق لن�رص 

الالفتات وال�ضعارات املرحبة بال�ضوريني 

التي تنبذ كل اأ�ض���كال العن�رصية �ضدهم، 

يف منطقة الكول التي تغ�ص بال�ضوريني 

ممن اتخ���ذوا من ج�رصها ماأوى بائ�ض���ًا 

لهم، رفعت �ض���عارات ع���دة مثل »خيي 

ال�ض���وري اأهال بك يف لبن���ان«، و»اأهال 

بالالجئني والعمال ال�ضوريني يف لبنان 

وعذراً على ما يفعله العن�رصيون منا«، 

وبرزت لفتة اأخرى على اأبواب ال�ضاحية 

اجلنوبية كتب عليها: »لن نن�ضى موقف 

ال�ضعب ال�ض���وري يف م�ض���اندة ال�ضعب 

اللبن���اين يف ح���رب مت���وز 2006«، يف 

اإ�ضارة اإىل ا�ضت�ضافة ال�ضوريني للبنانيني 

خالل ح���رب متوز، ويف رف�ص قاطع لكل 

اأ�ضكال العن�رصية �ضدهم.

لفتات بريوت

يف الواق���ع، رمب���ا تك���ون ب���ريوت 

املدين���ة الأوىل يف رف���ع الالفتات التي 

حتولت اإىل جزء ل يتج���زاأ من ديكورها 

وجدرانها و�ضوارعها، لكل منا�ضبة لفتة 

تنا�ض���بها يف بريوت، اجلميع ي�ضعر باأن 

ب���ريوت ترحب به ليدل���و بدلوه ولريفع 

ال�ض���عار الذي ي���راه منا�ض���بًا، علمًا اأن 

حمبي رفع الالفت���ات يبالغون يف ذلك 

اأحيان���ًا، فيذيل���ون لفتاته���م بعب���ارة 

»اأهايل بريوت« قا�ض���دين جميع اأهايل 

بريوت و�ض���امنني موافقتهم �ضلفًا على 

ما يرفعونه من عبارات و�ضور، اأو حتى 

يكتبون »�ضعب لبنان العظيم«!

يف الآونة الأخرية مثاًل، رفعت بع�ص 

الالفتات التي حتي���ي اجلي�ص وتدعمه، 

بع���د �ضل�ض���لة العملي���ات النتحارية 

والتفج���ريات التي ا�ض���تهدفت اجلي�ص، 

وبعد عمليات دهم ناجحة اأ�ض���فر عنها 

اعتق���ال 85 يف املئ���ة م���ن مهاجمي 

عنا����رص اجلي�ص وحواج���زه، اأبرز هذه 

الالفت���ات حمل عب���ارة رئي�ص جمل�ص 

النواب نبيه بري ال�ضهرية للنائب خالد 

ال�ضاهر خالل اإحدى اجلل�ضات النيابية 

الأخرية »جي�ض���ك على ح���ق ولو كان 

ظامل���ًا«. كما  انت����رصت لفتات اأخرى 

»اجلي����ص حام���ي الوطن«، »جي�ض���ك 

م�ضدر فخرك«، »مهما فعلوا لن ينالوا 

م���ن كرامة الوط���ن«، و�ض���ورة للبوط 

الع�ض���كري مذيل���ة بعب���ارة »اجلي�ص 

يحكم«، وغريها من الالفتات وال�ض���ور 

الداعمة للجي�ص..

اإىل جان���ب الالفت���ات الت���ي حتيي 

اجلي����ص، يربز ك���م هائل م���ن الالفتات 

التي حتيي ال�ضيا�ض���يني، والأمر يختلف 

باخت���الف املناطق، اإث���ر تعيني رئي�ص 

احلكومة متام �ضالم مثاًل، غ�ضت منطقة 

مار اليا�ص وراأ�ص بريوت بالالفتات ومنها 

»�ضالم اختيار �ض���ائب«، و»ما ب�ضائب 

اإل �ض���ائب وما بت���م اإل متام«، لكن يف 

منطق���ة قريطم ل تزال هناك لفتات واإن 

كانت قليلة للغاية حتمل �ض���ورة �ضعد 

احلري���ري ووالده الرئي�ص رفيق احلريري 

وحتتها عبارة »من خلف ما مات«!

كذلك، وعقب ت�ضكيل احلكومة، ظهرت 

ح���رب الالفتات ب���ني بع����ص املناطق 

اللبنانية، ورفعت �ض���ور الل���واء اأ�رصف 

ريفي والوزير نهاد امل�ضنوق مع عبارات 

اعتربه���ا البع����ص يف الط���رف الآخ���ر 

»ال�رصفاء  منها  للغاية،  »ا�ض���تفزازية« 

ل يتقاع���دون«، »مرتبة ال�رصف والعدل 

للواء ريفي«.

ويف الآون���ة الأخ���رية رفعت لفتات 

اعتربه���ا البع����ص اأنها ل تع���رب اإل عن 

ت�ض���ول بع����ص اجلهات ال�ضيا�ض���ية من 

اخللي���ج، ومكارمه، كرفع �ض���ورة امللك 

ال�ض���عودي مذيلة بعب���ارة »ملك اخلري، 

مملك���ة اخلري«، فقد ن�ض���بت يف بريوت 

لفتات ت�ضمنت �ض���وراً خلادم احلرمني 

ال�رصيف���ني امللك عبدهلل ب���ن عبدالعزيز 

وعبارات ال�ضكر والعرفان للملك عبداهلل 

وال�ض���عودية على دعم اجلي�ص اللبناين 

ب�3 مليار دولر.

بعدما ظ���ن اللبنانيون اأن قانون منع التدخني يف 

الأماكن العامة قد راح اأدراج الرياح واأ�ض���بح من�ض���يًا 

قرّت ل�ضمان ال�ضالمة العامة، 
كغريه من القوانني التي اأُ

كو�ض���ع حزام الأمان، قررت وزارة ال�ض���حة �ضن حملة 

جدي���دة ملراقبة تطبيق قانون من���ع التدخني وفر�ص 

غرامات مالية على املخالفني كما ين�ص القانون.

ب���داأت احلملة من عدة مراك���ز جتارية يف بريوت، 

حي���ث قام فريق م���ن املراقبني ال�ض���حيني يف وزارة 

ال�ضحة العامة – الربنامج الوطني للحد من التدخني، 

ومب���وؤازرة من الق���وى الأمنية، بالك�ض���ف على بع�ص 

املح���ال واملراكز يف بريوت، بعدم���ا كرثت يف الآونة 

الأخ���رية جتاوزات قان���ون احلد م���ن التدخني )174(، 

خ�ضو�ض���ًا جلهة الدعاية والإعالن التي كانت مطبقة 

كاماًل، والتي خفتت تدريجيًا خالل الأ�ض���هر املا�ضية 

لتع���ود وتختفي متامًا يف الآون���ة الأخرية كما لو اأن 

القانون مل يكن.

و�ضطر فريق املراقبني عدداً من حما�رص ال�ضبط يف 

حق املخالفني جلهة ن����رص مواد دعائية ملنتج تبغي 

ولوج���ود منتجات ل حتمل حتذيرات �ض���حية، وعدم 

و�ض���ع اإ�ض���ارات منع التدخني خالفًا لأحكام القانون 

174، وبناء على توجيهات وزير ال�ض���حة العامة وائل 
اأبو فاعور متت اإحالة املحا�رص بح�ض���ب الأ�ضول على 

املراجع الق�ضائية املخت�ضة.

وبعدما مل�ضت غ�ضب املواطنني، ل �ضيما املخالفني 

منهم، اأ�ض���درت وزارة ال�ضحة العامة بيانًا تقول فيه: 

»اإن ال���وزارة توؤكد اأنها ملتزم���ة تطبيق القانون 174، 

وتق���در اجلهود التي تقوم به���ا باقي الوزارات يف هذا 

املجال، ل �ضيما وزارات ال�ضياحة والداخلية والقت�ضاد 

جلهة تطبيق هذا القانون الذي هو م�ضلحة للمواطنني 

كافة«.

اأنها  اأن »توؤك���د  ال���وزارة  ويهم 

تعمل، ع���رب الربنامج الوطني للحد 

من التدخني، على زيادة الوعي لدى 

اأخط���ار التدخني،  املواطن���ني على 

ويف الوقت نف�ضه، �ضتوا�ضل جولت 

�ضمن  املخالفني  ل�ض���بط  الك�ض���ف 

اإط���ار عملها، وهي ب���داأت بذلك يف 

املناط���ق  و�ضت�ض���تمر يف  ب���ريوت 

اللبنانية كاف���ة، اآملة من املواطنني 

واملوؤ�ض�ضات كافة التجاوب واللتزام 

مل���ا فيه م���ن خ���ري و�ض���حة لهم 

ومل�ضتقبل اأبنائهم«.

وهك���ذا فاإن مل�ض���ق »ممنوع 

التدخ���ني« الذي كت���ب باللغتني 

وال���ذي  والإنكليزي���ة،  العربي���ة 

كان ق���د رفع يف معظ���م املحال 

واملطاعم وتعر�ص لالإهمال طوال 

اأ�ض���هر،  قد عاد من جديد ليفر�ص 

هيبته على اللبنانيني، خ�ضو�ض���ًا اأنهم يخ�ض���ون 

التعر�ص لغرام���ات مالية عالي���ة، يذكر اأنه على 

ال�ضخ�ص املخالف دفع غرامة تبداأ ب�135 األف لرية، 

وت�ض���ل اإىل مليون وثالثمئة وخم�ض���ني األف لرية 

لبنانية للموؤ�ض�ضات غري امللتزمة.

كذلك، فقد و�ض���عت وزارة القت�ض���اد خطًا �ضاخنًا 

تتلقى عربه ال�ض���كاوى من املواطن���ني لتبليغهم عن 

املخالفني، كما طلبت اإليهم ت�ض���وير هوؤلء وتزويدهم 

باملعلومات الالزمة للقب�ص عليهم باجلرم امل�ض���هود، 

لك���ن الالفت اأنه رغم ت�ض���ديق املجل�ص النيابي على 

القانون رقم 174 يف اأيلول عام 2011، و�ضدور مر�ضوم 

تنظيم لفتات اإعالن بيع منتجات التبغ يف 25 كانون 

الث���اين 2012، اإل اأن اإعالنات التب���غ ل تزال تربز يف 

املحال التجارية والدكاكني، وقد تقدمت بع�ص اجلهات 

املدنية بدعاوى �ض���د بع�ص �رصكات التبغ املخالفة، 

وكذلك ا�ض���تكت لدى م�ض���لحة حماية امل�ضتهلك على 

وجود بع�ص الإعالنات املروجة للتبغ.

وخ���الل املعركة من اأجل اإقرار القانون التي قامت 

ب���ه جمعيات م���ن املجتمع املدين حلماية ال�ض���حة 

العام���ة، كانت ����رصكات التب���غ مدعومة م���ن اإدارة 

ح�رص التبغ والتنباك قد خا�ض���ت هي الأخرى معركة 

قانونية لإبق���اء اإعالنات التبغ داخل املحال، متذرعة 

باأن القانون ين�ص عل���ى حظر الإعالنات يف الطرقات 

العمومية، ل داخل املحال.

اليوم، يبدو اأن وزارة ال�ض���حة عازمة على تطبيق 

القانون، فهل ت�ض���تمر احلملة اأم اأنها �ض���تبقى لأ�ضهر 

معدودة فقط مبنا�ضبة ولدة احلكومة اجلديدة وحما�ص 

الوزير اأبو فاعور ليعود القانون ويرتاجع تدريجيًا؟

هبة �صيداين

بيروت مدينة الالفتات المتنوعة

حملة جديدة لتطبيق قانون منع التدخين في األماكن العامة
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رئاسيات

6 ساعات انتظار وسط القذائف والحرائق
إلكمال نصاب جلسة سركيس في أيار 1976

يف العادة، اإذا ن�ض����اأ خالف يف اأي 

دولة على تف�ضري مادة د�ضتورية يحل 

اخلالف عن طريق اللجوء اإىل املجل�ص 

الد�ض����توري – اأو املحكم����ة العليا – 

املناط من �ضمن مهامه تف�ضري القوانني 

واملواد الد�ضتورية.

واإذا مل يكن يوجد مثل هذا املجل�ص 

اأو املحكم����ة كما كان احلال يف لبنان 

قبل اتفاق الطائف، وحتديداً قبل العام 

1993، وكم����ا هو احل����ال اليوم، بعد اأن 
�ضل عمل هذا املجل�ص الذي يعترب اأحد 

اأهم واأبرز اإجنازات الطائف، يتم اللجوء 

اأ�ضا�ض����يتني من �ضمن  اإىل و�ض����يلتني 

الو�ضائل التي قد تكون متاحة.

الهيئ����ة  اإىل  الع����ودة  الأوىل: 

التاأ�ضي�ض����ية التي و�ض����عت الد�ضتور، 

لتف�ض����ري اأي اإبه����ام يختل����ف حول����ه 

امل�رصعون اأو القانونيون.

الثاني����ة: اللجوء اإىل املمار�ض����ات 

الد�ض����تورية التي تعترب تطبيقًا عمليًا 

للمواد الد�ض����تورية، وخ�ضو�ضًا للمادة 

املختلف عليها.

وملا كانت الهيئة التاأ�ضي�ضية التي 

و�ضعت ن�ضو�ص الد�ض����تور عام 1926 

اأ�ضبح جميع اأع�ضائها يف ذمة اهلل.

وملا كان اأع�ض����اء املجل�ص النيابي 

الذين ناق�ض����وا مواد الد�ض����تور واأقروه 

قد توفاهم اهلل، ي�ض����بح احلل باللجوء 

اإىل املمار�ض����ات التطبيقية لن�ض����و�ص 

املواد الد�ض����تورية يف خمتلف العهود، 

وخ�ضو�ض����ًا اأن هذه املمار�ضات، �ضهد 

على �ضحتها يف البدايات ويف مراحل 

خمتلفة الأع�ضاء املوؤ�ض�ضون يف هيئة 

و�ض����ع ن�ض����و�ص املواد الد�ضتورية، اأو 

الربملاني����ون القدام����ى الذين عا�رصوا 

حقب����ات خمتلف����ة م����ن املمار�ض����ات 

الت�رصيعية والد�ضتورية.

واإذا كنا قد األقينا ال�ضوء يف حلقة 

�ض����ابقة عن كيفية تطبي����ق املادة 49 

– د�ضتور، وخ�ضو�ض����ًا جلهة الن�ضاب 
الد�ضتوري يف جل�ضات انتخاب رئي�ص 

اجلمهورية من �ضارل دبا�ص اأول رئي�ص 

انتخب يف عهد النتداب يف �ض����هر اأيار 

بالرئي�ص ب�ض����ارة  1926، م����روراً  عام 

اخلوري اأول رئي�ص ا�ضتقاليل انتخب يف 

�ضهر اأيلول عام 1943 وانتهاء بالرئي�ص 

العم����اد اإميل حلود ال����ذي انتخب يف 

ت�رصي����ن الأول ع����ام 1998 اإل اأن هناك 

حالت مت فيها اإكمال ن�ض����اب الثلثني 

بنوع من الإكراه وال�ض����غط، كما ح�ضل 

مع انتخاب الرئي�ضني اليا�ص �رصكي�ص 

وب�ض����ري اجلميل، كما اأنه ح�ض����ل منع 

اإكمال الن�ض����اب بالق����وة والإكراه عام 

1988 مع تر�ض����يح الرئي�ص �ض����ليمان 
فرجنية ثم النائب خمايل ال�ضاهر.

انتخاب �رصكي�ص

مع و�ض����وح اأن »الوحي« العربي 

والدويل هب����ط لنتخاب حاكم م�رصف 

لبنان اليا�����ص �رصكي�ص ب����داأ احلديث 

مع حتدي����د رئي�����ص جمل�����ص النواب 

كامل الأ�ض����عد يوم 8 اأيار 1976 موعداً 

لنتخاب الرئي�ص اجلديد، عن الن�ضاب 

القانوين الذي يجب اأن يتوفر.

اآنئذ ح����دث نوع م����ن اجلدل حول 

الع����دد ال����الزم، وخ�ضو�ض����ًا مع طرح 

الوطنية  واحلرك����ة  جنب����الط  كم����ال 

مقاطعة اجلل�ض����ة، فح�ض����مها اجتماع 

م�ضرتك لهيئة مكتب املجل�ص النيابي 

وجلنة الإدارة والعدل النيابية برئا�ضة 

الرئي�ص كامل الأ�ضعد جلهة اأن الن�ضاب 

الالزم للجل�ض����ة هو ثلثا عدد اأع�ض����اء 

املجل�ص النيابي الذي كان قد اأ�ض����بح 

ع����دد اأع�ض����ائه 98 نائبًا بع����د وفاة 

النائب الرئي�ص �ض����ربي حمادة يف 21 

كانون الثاين 1976، اأي 66 نائبًا.

يف تلك الفرتة دعت احلركة الوطنية 

اإىل الإ�رصاب العام يوم انتخاب الرئي�ص 

يف 8 اأيار، وممار�ضة �ضتى اأنواع التحرك 
والحتجاج ال�ض����عبي ملنع النتخاب، 

كما دعت احلرك����ة الوطنية النواب اإىل 

المتناع عن ح�ض����ور اجلل�ضة، معتربة 

اأن عدم اإكمال الن�ضاب اإحباط ملحاولة 

تعيني رئي�ص جديد.

وكان���ت جل�ض���ة انتخ���اب �رصكي�ص 

اجلل�ض���ة الأطول يف تاريخ النتخابات 

الرئا�ضية يف لبنان حتى ذاك التاريخ، اإذ 

ا�ض���تمرت ما يقرب �ضت �ضاعات بانتظار 

ا�ضتكمال الن�ض���اب الذي ر�ضا يف نهاية 

املط���اف على 69 نائبًا، ح�رصوا و�ض���ط 

اإ�رصاب ع���ام، وقطع للطرقات بالإطارات 

املحرتق���ة واإط���الق القذائ���ف على مقر 

املجل�ص يف ق�رص من�ض���ور، يف حماولة 

لتعطيل اجلل�ضة بالقوة بعد ف�ضل تطيري 

الن�ض���اب، خ�ضو�ض���ًا اأن ق���وات جي�ص 

التحري���ر الفل�ض���طيني عمل���ت جهدها 

لتاأمني �ضالمة النواب عند و�ضولهم اإىل 

مبنى املجل�ص، فيم���ا كانت جمموعات 

من ال�ضاعقة ترافق بع�ص النواب وتوؤمن 

لهم احلرا�ضة.

وي���روي الوزي���ر والنائب ال�ض���ابق 

األبري من�ض���ور يف حدي���ث تلفزيوين اأن 

اأحد النواب ات�ض���ل به واأعلمه اأنه �ضيتم 

اإح�ضاره اإىل اجلل�ضة مع النائب ال�ضابق 

ح�ض���ن الرفاع���ي بالقوة، فم���ا كان من 

النائب من�ض���ور اإل اأن رد باأنه اإذا ح�ضل 

معه ذلك، فهو �ض���يعلن اأم���ام املالأ يف 

داخ���ل املجل�ص اأنه غائب عن اجلل�ض���ة 

لأنه اأُح�رص بالقوة.

وهن���ا ي���رد النائب ال���ذي يرجح اأن 

يكون النائب ال�ض���ابق اإدم���ون رزق اأنه 

ميازحه، كا�ض���فًا له اأن عدداً من النواب 

اأن حت�رصهم  ات�ضلوا بال�ضاعقة طالبني 

عنا�رصها اإىل جل�ضة النتخاب، لي�ضورا 

اأمام النا�ص اأنهم اأح�رصوا اإىل اجلل�ض���ة 

بالقوة.

ويف هذه اجلل�ض���ة التي ح�رصها 69 

نائب���ًا فاز الرئي�ص اليا�ص �رصكي�ص الذي 

نال يف الدورة الأوىل 63 �ضوتًا، من اأ�ضل 

68 نائبًا ووجدت 5 اأوراق بي�ضاء.
وفاز يف ال���دورة الثاني���ة التي زاد 

ح�ضورها نائبًا، فنال �رصكي�ص منهم 66 

�ض���وتًا ووجدت 3 اأوراق بي�ض���اء، وبعد 

انته���اء النتخ���اب ارتفع احل�ض���ور اإىل 

70 نائبًا بو�ض���ول النائب زكي مزبودي 
متاأخراً، اأما النواب الذين قاطعوا اجلل�ضة 

فقد و�ضل عددهم اإىل 29 نائبًا هم: كمال 

جنبالط، �ضامل عبد النور، زاهر اخلطيب، 

جان عزيز، فريد جربان، فوؤاد الطحيني، 

توفيق ع�ض���اف، منري اأبو فا�ضل، �ضفيق 

بدر، بيار حلو، ح�ض���ني احل�ضيني، ح�ضن 

خالد الرفاعي، األبري من�ض���ور، �ض���ائب 

�ضالم، حممد يو�ضف بي�ضون، جميل كبي، 

رمي���ون اإده، اإدوار حن���ني، اإميل روحانا 

�ضقر، زكي مزبودي، فريد �رصحال، اأمني 

احلاف���ظ، عل���ي اخلليل، حممد يو�ض���ف 

حم���ود، عب���د املجيد الرافع���ي، عثمان 

الدن���ا، ر�ض���يد ال�ض���لح، األب���ري خميرب، 

وخمايل ال�ضاهر.

اأحمد زين الدين

 ..1998 – 1926
جلسات انتخاب 

الرئيس بين كامل 
مجلس النواب وأكثر 

من الثلثين

جلسة انتخاب 
سركيس.. األطول 

في تاريخ االنتخابات 
الرئاسية

البري من�سور.. وجل�سة �سركي�س

جمل�س النواب.. انتخاب الرئي�س

اليا�س �سركي�س.. اجلل�سة الأطول
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رات ما بعد الخطوبة تغيُّ

غالبًا ما ي�صدر عن �لأطفال �أفعال وت�رصفات 

غريبة بع�ض �ل�صيء، خ�صو�صًا يف عمر �لثالث 

�إىل �ص���بع �ص���نو�ت، فُه���م يف مثل ه���ذ� �لعمر 

يتمّتعون بخيال و��ص���ع؛ فقد يتهّياأ لهم وجود 

�أو ي�صاركونهم  �أ�ص���خا�ض معّينني يحادثونهم 

�للعب، وهذ� ما ُيدعى ب�»�ل�صديق �خليايل عند 

�لأطفال«.

»�ل�صديق �خليايل عند �لأطفال« لي�ض باأمر 

ُمقلق ول ُميف �أبد�ً، بل هي حالة طبيعية ميرّ 

بها �لكثري من �لأطفال، حيث ميتلكون »�أ�صدقاء 

خياليني« �إما يحادثوهم من خالل �لدمى، و�إما 

يكون �حلديث عابر�ً وكاأنه موّجه �إىل �لفر�غ.

حتى خل�ص���ت در��ص���ات ع���دة قائمة على 

مو�صوع »�ل�ص���ديق �خليايل عند �لأطفال« �إىل 

�أن »�ل�صديق �خليايل« له فائدة �أكرث من غريه، 

خ�صو�ص���ًا يف �ملرحلة �لتي يب���د�أ �لطفل فيها 

باكت�ص���اف �ملجتمع و�لنخر�ط به، فهم ياأتون 

عل���ى وجهني، مرّة �ص���ديقًا �ص���ادقًا ل يزعج 

�لطفل، ومرة يلعب���ون دور �لبطل �حلامي لهم، 

و�لذي يتمت���ع بقوة خارقة، وهذ� ي�ص���اعد يف 

�لتحّكم باملخاوف �لتي تنتاب �لطفل وت�صاعده 

يف �لتغلب عليها.

�ملهم �أنه �إذ� �نتابِك كاأّي �أم م�ص���اعر �خلوف 

و�لقلق على طفلك، يجب �أل تنقلي هذه �مل�صاعر 

�ل�صلبية �إليه وت�ص���ّكِك ب�صالمة عقله، فهو بعد 

ف���رة لن يتخلى عن �أ�ص���دقائه �حلقيقيني يف 

�صبيل »�أ�ص���دقائه �خلياليني«، ولن ي�صتمر يف 

ذل���ك. و�إىل �أن ميّل طفلِك من هذ� �ل�ص���يناريو، 

نن�صحِك باأن ت�صاركيه لعبته وُتظهري له مدى 

تفهّمك حلالته، م���ن دون �لوقوع يف �ملبالغة، 

مع �ل�صتفادة من وجود مثل هذ� �ل�صديق كلّما 

دعت �حلاجة �إىل ذلك.

• لباقات �لهاتف �جلو�ل
هاتفك، �أو عاملك �ل�ص���غري �مُلخت����رص يف �آلة، دخل يف 

»روتني« حياتك وتالَحَم معه ب�ص���كل قد يفوق ت�صّورك يف 

حال فّكرت فعاًل كم من �لوقت مت�صني برفقة هاتفك هذ�، لذ� 

يهّم �لإتيكيت كثري�ً �أن ينّبهك وُيبقي يف ذهنك بع�ض �لقو�عد 

و�لنقاط �لتي حتدد عالقتك بجو�لك:

- �ص���يطري عل���ى هاتفك ول ت�ص���محي ل���ه بالعك�ض، ففي 

�جلل�ص���ات مع �ل�ص���ديقات �أو م���ع �لعائلة و�لأ�ص���دقاء ل 

ت�صر�ص���لي يف �للتحام مع هاتفك، فال تك���وين تلك �لفتاة 

�لتي ترفع بر�أ�ص���ها من �صا�صة هاتفها، و�إذ� لزم �لأمر �أبعديه 

عنك.

- �ص���وت �لهاتف �جلو�ل ُيعترب من �لأ�صو�ت �ملزعجة �لتي 

ت�ص���بب �لتوّتر، خ�صو�ص���ًا مع �لأجهزة �جلديدة �لتي ت�صدر 

�أ�ص���و�تًا متلف���ة كلّما مل�ص���ِت مفتاحًا، وخ���الل طباعتك 

للر�صائل، فرجاًء �جعليه �صامتًا.

- �لهات���ف لي�ض �ك�ص�ص���و�ر�ً، فال د�عي لإخر�ج���ه كثري�ً من 

�ص���ياقه و�لتباهي به، فما �أنفقته على �رص�ء هاتفك و�أغطيته 

و�ل�صنا�صل �مُلن�صدلة منه �أمر يخ�ّصك وحدك. 

- خالل �لتح���ّدث عرب �لهاتف، من �ملهّم جد�ً �أن ُتخف�ص���ي 

�ص���وتك و�صوت �جلهاز، كي ل ي�صمع �ملحيطون بك �ملكاملة 

بكل تفا�ص���يلها، �ص���ّيما �أن �لأجهزة �حلديثة تتيح �ص���ماع 

�ملّت�صل ب�صكل و��صح.

- نظافة هاتفك عزيزتي من نظافتك، و�إن �أ�صبح �لأمر مبنزلة 

ق�صا�ٍض مع �لأجهزة �للم�صية، لكن �لقليل من �جلهد مهّم جد�ً 

ل�صورتك �لأنيقة. 

- �نتبه���ي عزيزتي لح���ر�م �لآخرين خ���الل حتّدثهم عرب 

هاتفه���م �ملحمول، ف���ال ترفعي �ص���وتك خ���الل �لأحاديث 

�جلانبية بقربهم، ول تتحّدثي معهم مبا�رصة.

- حني يفوتك �ّت�ص���ال، من �ملهّم جد�ً �أن تعاودي �لّت�ص���ال، 

ولي����ض �لإجابة من خالل »�لو�ت�ص���اب« فق���ط، بل �أظهري 

لل�صخ�ض �هتمامك مبعرفة �صبب �ت�صاله.

- ل تن�ص���ي عزيزتي �أّن �ملعلومات �ل�صخ�صية ميكن تناقلها 

ب�صكل �صهل و�رصيع عن طريق �لهو�تف �جلو�لة، فال ت�صّمني 

�لر�صائل �لق�صرية بها.

- ككل �ل�ّص���لع �لأخرى، و�إن كنت تنوين �قتناء هاتف مماثل، 

فلي�ض لئقًا �أن ت�صاأيل �صخ�صًا ل تربطك به عالقة وطيدة عن 

�صعر هاتفه.

- يف كّل مرة يحاول �ص���خ�ض م�صاركتك بال�صور �ملوجودة 

على هاتفه، �حر�صي �أل تبا�رصي �لتقليب بها.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

الصديق الخيالي عند األطفال

هل �رتديِت خامت �خلطوبة؟ ح�صنًا، فقد 

حان وقت �لتغيري، فهناك بع�ض �لأ�ص���ياء 

يف حياتك �صتتغري دون �إر�دة منك، و�أخرى 

�صتتغري باأمر منك، فبعد �خلطوبة �صيكون 

م�ص���ريك مربوطًا ب�ص���خ�ض �آخر، و�لتغري 

�صيكون �أمر�ً مطلوبًا، ومن ذلك:

- �لبدء بالتفكري يف �لأ�ص���ياء �لتي تقوم 

عليها �حلياة، و�أولها �لأمور �لأ�صا�صية يف 

حياتك؛ �صتجدين نف�صك تفكرين يف ما هو 

�أكرث �أهمية يف حياتك، على �صبيل �ملثال: 

�دخار �ملال �ل���الزم لتاأم���ني منزلك �أنِت 

وخطيبك، وعدد �لأطفال �لذين �صتنجبينهم 

يف �مل�صتقبل، و�أ�صياء �أخرى مل تكن تاأتي 

يف بالك قبل �خلطوبة.

- �ص���تجدين �أه���ل خطيب���ك يدعونك �إىل 

�حلف���الت و�لأفر�ح، وعندها �صتكت�ص���فني 

عائلة �أخرى لِك، ولأولدك يف �مل�ص���تقبل، 

و�ص���تجدين �لكثري من �أهل خطيبك يوّدون 

�لتو��ص���ل مع���ِك ع���رب مو�قع �لتو��ص���ل 

�لجتماع���ي، ويكّون���ون �ص���د�قات معك، 

ورمبا تذهبني معهم يف رحلة ق�صرية كي 

تتعرفو� �أكرث.

�أ�صدقاءك،  و�إخو�نه ي�صبحون  �أ�صدقاوؤه   -

و�لعك�ض، فتجدين نف�ص���ك �أي�صًا قريبة من 

���لني، ومن زوجته  �أ�صدقاء خطيبك �ملف�صَّ

)�إن كان متزوج���ًا(، وتخرجون معًا، وهكذ� 

�ص���يفعل ه���و ذلك م���ع عائلة �ص���ديقتك 

���لة، وهذه �لطريقة تقرِّب �أكرث بينك  �ملف�صَّ

وبني خطيبك.

- �ص���تكونني م�ص���غولة �أكرث م���ن �لوقت 

�ملا�ص���ي، ود�ئ���رة �لعائل���ة يف �زدي���اد، 

وحت�ص���ري�تك للفرح و�لزو�ج �أي�صًا �صتبد�أ، 

خ�صو�ص���ًا حف���ل �لزف���اف وحت�ص���ري�ته 

وترتيباته وحت�صري�ت �ل�صقة.. وهكذ�.

- �لتح�ص���ري حلف���ل زفافك �ص���يكون هو 

�ملو�ص���وع �لأ�صا�ص���ي �ل���ذي تتحدث���ني 

فيه م���ع �لآخرين، وتكون �لأ�ص���ئلة كلها 

حت�ص���ري�ت  بخ�ص���و�ض  و�ل�صتف�ص���ار�ت 

�لف�صتان  �لع�ص���ل وحت�صري  �لزفاف و�صهر 

و�ألو�ن �ل�ص���قة و�لدهانات و�لأثاث.. وهكذ� 

ت�صبح �هتماماتك و�هتمامات من حول بك 

متلفة.

- �صت�ص���بح �لعالقة بين���ك وبني خطيبك 

�أك���رث قربًا، وعندها يج���ب �أل تلتفتي �إىل 

بع�ض �لأمور �لثانوية، فعلى �صبيل �ملثال 

عندما يكون لديه �لكثري من �ل�ص���غوطات 

�ملالية وحت�صري�ت �لفرح �صتجدين نف�صك 

ت�صاعدينه يف �صيء ولو كان ب�صيط �لثمن، 

حتى و�إن كان ب����رص�ء �لطاولت �أو بع�ض 

لوحات �ملنزل، وكلما �قرب موعد �لزفاف 

و�زد�د �لتوت���ر و�لقلق �ص���تجدين نف�ص���ك 

تن�رصف���ني عن �أ�ص���ياء وتهتمني لأ�ص���ياء 

�لتفكري لدي���ك بالتاأكيد  �أخرى، وطريق���ة 

�صتختلف كليًا.

- �صتن�ص���مني �إىل مو�قع �لأثاث و�ملطابخ 

و�لأل���و�ن وحت�ص���ري�ت �لفرح، و�ص���فحة 

�لن�ص���ائح �لزوجية وغريها من �ل�صفحات 

يف  �صت�ص���اعدك  �لت���ي  و»�جلروب���ات« 

حت�صري�تك للزو�ج.. رمبا مل يكن هذ� يلفت 

�نتباهك من قبل، لكن �لآن �أ�ص���بح �ص���يئًا 

مهمًا و�رصويًا بالن�صبة �إليِك.

- �ص���تهتّمني �أك���رث باأظاف���رك، لأن ي���دك 

�أ�ص���بحت حتت���وي على خ���امت �خلطوبة، 

فتوّدين �أن تكون �أكرث تاألقًا وتلفت �لنتباه 

�أكرث.

- �صتكرث م�ص���اركاتك يف �لأفر�ح؛ فعندما 

تكونني مطوبة �صتجدين نف�صك تذهبني 

مع خطيبك �إىل �أفر�ح �أ�ص���دقائه بالإ�صافة 

�إىل �أفر�ح �ص���ديقاتك، ف�ص���اًل عن حفالت 

زفاف �لعائلتني، و�صتجدين نف�صك تظهرين 

معه يف �لكثري من �ملنا�ص���بات، وقد ي�صل 

بك �حلال �إىل �أنك �صت�ص���اعفني ح�ص���ورك 

حلفالت �لزفاف بعد �خلطوبة عما قبلها.

- �ص���تجدين نف�صك جتل�ص���ني يف �ملطبخ 

�أوقاتًا �أكرث، كي تتعلمو �لطهي وتقر�أي يف 

هذه �لأ�صياء، ورمبا ت�صرين �لكتب �خلا�صة 

بالطهو وتتابعي �لقنو�ت �ملتخ�ص�صة يف 

هذ� �ل�ص���اأن، فتتغري �هتمامتك و�أولوياتك 

بع���د �خلطوبة، وكلما �قرب موعد �لزفاف 

تغرّيت �لأولويات.

- �ص���تجدين نف�صك ت�ص���نعني �لكثري من 

�لتح�ص���ري، وتتخذين  �ل�رصيعة  �حللويات 

هذ� �ملو�ص���وع على حممل �جلد، و�لكثري 

من �لفتيات يب���د�أون تعلُّم �حللويات قبل 

تعلُّم �لطبخ.

- �ص���تجدين �أبن���اء �أخت���ك �أو �أبناء عمك 

�ل�ص���غار يبد�أون بو�ص���ع لقب قبل ��صمك 

على غري عاد�تهم، فهم يتفّهمون �لو�ص���ع 

و�أنك عما قريب �صتكونني زوجة وحتملني 

لقب »مد�م«، لذلك �ص���يعريونك - من غري 

ق�ص���د - �لكث���ري من �لح���ر�م و�لهتمام 

و�خل�صو�صية.

- �ص���تجدين و�لدْيك يتوقف���ان عن بع�ض 

�لأ�ص���ئلة �لتي ل لزوم لها، و�صتبد�أ �أ�صئلة 

م���ن ن���وع �آخر؛ ع���ن حت�ص���ري�ت �لزو�ج 

وغريه���ا، وع���ن تخطيطك حليات���ك بعد 

�لزو�ج، وهل �صتبقني تعملني �أم �صتلتزمني 

منزلك بعد �لزو�ج.. فحتى �أولويات عائلتك 

�صتتغري بعد �خلطوبة.

- �ص���تبد�أين يف �لبح���ث ع���ن �لأغ���اين 

و�لأنا�ص���يد �ملتعلق���ة باأف���ر�ح �لزف���اف 

و�لأعر�����ض، و�لت���ي نزل���ت يف �لأ�ص���و�ق 

يف �لفرة �لأخرية، وكلما �ص���معت �ص���يئًا 

�أعجبتك �صت�ص���جلينها يف مفكرة �صغرية 

كي تتذكريها يف حت�صري قائمة �لفرح.

- ل���ن تخجلي من �أن تدعيه �أمام �لآخرين 

بحبيبي �أو خطيبي، و�صيكون و�قع �لكلمة 

عليِك �ص���هاًل، ولن ت�ص���عري باأي خجل �أو 

�إح���ر�ج يف ذلك، فعندم���ا جتدين �جلميع 

ي�صاألك عن تفا�ص���يل �لفرح و�لتح�صري�ت 

�ص���ُتعترب كلمة حبيبي �أو خطيبي منا�صبة 

لهذه �لأجو�ء.

- �ص���تجدين عائلت���ك وعائلته يتعاملون 

وكاأنهم عائل���ة و�حدة، ول ف���رق بينهم، 

وتك���ون �لعالقة بينهم قريب���ة كلما ز�دت 

�لكث���ري من  ف���رة �خلطوب���ة، وجتدي���ن 

�لعزومات و�لدعو�ت بينكما.

- �صتق�ص���ني كل �إجاز�ت���ك م���ع خطيبك، 

�لأعياد �ص���تكون د�خ���ل نطاق  وجمي���ع 

عائلت���ك وعائلت���ه، فمن حلظ���ة �رتد�ئك 

للخامت �ص���تتغري حياتك و�ص���تكونني �أكرث 

م�صوؤولية و�هتمامًا باأ�صياء ذ�ت قيمة.

رمي �خلياط
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منوعات

يخط���ئ �لعديد م���ن �لنا�ض ول 

يفرقون بني �أنو�ع �لدهون، فيعتقدون 

�أن �لدهون و�لزيوت خطرية ب�ص���كل 

ع���ام، لكن يف �لو�ق���ع هناك دهون 

جي���دة، وه���ي �لتي حتت���وي على 

�لأحما�ض �لدهنية غري �مل�ص���بعة �أو 

�لأحادي���ة، وياأت���ي يف مقدمة هذه 

�لأغذية »�ملك�رص�ت«.

ورغم �أنها حتتوي على ن�صبة من 

�لده���ون، �إل �أنها حتتوي على دهون 

مفيدة ت�ص���اهم يف حماي���ة �لقلب، 

�ملك����رص�ت لي�ص���ت جمرد ت�ص���ايل 

لبع����ض �لوق���ت، ول هي ح�ص���و�ت 

لذيذة للحلويات �ل�رصقية �ل�ص���هية، 

فاملك����رص�ت �إذ� تناولناها ب�ص���فة 

منتظمة، ت�صبح �أغذية مفيدة موؤثرة 

�أنها ت�صبح  ب�ص���حة �جل�ص���م، كما 

�أف�ص���ل من �لأدوية يف عالج بع�ض 

�لأمر��ض، لذلك �صنقدم خالل عددْين 

متتالينْي من »�لثبات« �أهم �لفو�ئد 

�ل�صحية لبع�ض �ملك�رص�ت :

�جلوز

وط���ارد  للفطري���ات  م�ص���اد   -

للدي���د�ن �ملعوي���ة، ومق���وٍّ للجهاز 

�له�ص���مي، وذلك بنقع �أو غلي �أور�ق 

�جلوز ث���م ُت����رصب، �أو بع�رص ثمار 

�جلوز ن�صف �لنا�ص���جة و��صتخر�ج 

ع�ص���ريها بت�ص���فيتها بقطع���ة من 

�ل�ص���ا�ض، ثم مُيزج هذ� �لع�صري مع 

�صّكر �لنبات وُي�صتخدم.

- �أكل ثمار �جلوز يقلل من خطر 

�لإ�صابة باأمر��ض �لقلب.

- �جلوز عالج فعال لد�ء �خلنازير 

وما ي�صاحبه من بثور ونو��صري يف 

�جلل���د، ورمد يف �لعني، و�نتفاخ يف 

�لعظام، وذلك بعمل م�ص���تحلب من 

�أور�ق �جلوز.

- ُي�ص���تخدم �جلوز كُملنّي ولي�ض 

له �أي �آث���ار جانبية بالن�ص���بة �إىل 

�حلامل �أثناء فرة حملها، وهو مفيد 

يف جمي���ع �لأعمار، وذلك باأن ُيغلى 

حلاء �ص���جرة �جلوز وُي����رصب منها 

حتى يتم �ل�صفاء.

�جللدي���ة  �لآف���ات  معاجل���ة   -

�ملزمنة و�ملتقرحة بعمل مرهم من 

�أور�ق �جل���وز، وذلك بهر����ض �أور�ق 

�جلوز و�لأزهار بدون �ل�ص���يقان، ثم 

تو�صع على نار هادئة ومُيزج معها 

بع�ض �ل�صحم.

- �جلوز يعالج �ل�صَيالن �ل�صديدي 

م���ن �لأذن؛ با�ص���تعمال م�ص���تحلب 

�جلوز.

- يعمل على تقتيم لون �ل�صعر، 

وذلك بنقع �لق�رصة �خلارجية للجوز 

فرة تكفي لقتامة �ملاء، وُيغ�صل بها 

�ل�صعر، وي�صتمر عليها حتى �لو�صول 

�إىل �ل�ص���كل �ملرغ���وب في���ه، وذلك 

لحتو�ء ه���ذه �لق�رصة على ن�ص���بة 

عالية من �لأحما�ض و�ملعادن.

�للوز

يغذي زيت �لل���وز �لطبقات �ملختلفة 

من �جللد، وينّعم �لب�رصة �جلافة، ويعالج 

كثري�ً من �أمر��ض �جللد وت�ص���قق وجفاف 

�ليدين و�لرجلنْي.

يعالج �حلروق من �لدرجة �لأوىل.

ُي�ص���تعمل حليب �للوز )لوز م�صحوق، 

�ص���كر، ماء( لأمر��ض �ل�ص���در و�ل�ص���عال 

�ملزم���ن و�لرب���و، حليب �لل���وز يعالج 

تهيج �جلهاز �له�صمي عرب تر�صيب �للوز 

�مل�صحوق فوق �ملناطق �ملهيجة، ومينع 

�حتكاك �لطعام و�لف�صالت بها.

يعالج �للوز �أمر��ض �مل�صالك �لبولية، 

حيث يفتت �حل�ص���ى و�لرم���ل، ويكافح 

�لتهابات �لكلى.

�للوز على �ملعادن، خ�صو�صًا  يحتوي 

�لفو�ص���فور، و�لزي���وت �حلم�ص���ية غ���ري 

�مل�ص���بعة �لتي تهّدئ �لأع�ص���اب، وتن�صط 

�لدماغ ووظائفه، ومتنع �أمر��ض �لن�ص���اف 

و�لن�ص���د�د و�جللطات )�لفالج(، و�لرعا�ض 

�لباركن�صوين.

يعالج �لأمر��ض �لع�صبية و�لأوجاع.

مينع فقر �لدم بو��ص���طة فيتامينات 

»b« �ملرّكبة، و�حلديد و�ملعادن.

����ض �للوز وُي�ص���اف �إىل �لقهوة،  ُيحمَّ

فيخفف ن�صبة �لكافيني، وميكن ��صتعماله 

كبديل كلي للنب و�لقهوة.

هناك در��صة حديثة ت�صري �إىل �أن زيت 

�للوز مانع لأمر��ض �لقلب.

زيت �للوز �إذ� ��صُتعمل بدًل من �لدهون 

يخف�ض م�ص���توى �لكولي�ص���رول بالدم، 

ويكون مفعوله �أقوى من زيت �لزيتون.

ويرخيها،  �لع�ص���الت  ت�ص���ّنج  مينع 

وُي�صتعمل يف عالج �لفقر�ت، حيث تدخل 

�أنو�ع من �للوز يف �صناعة بع�ض �لأدوية 

�مل�ص���تعملة يف عالج ت�صنج �لع�صالت، 

مث���ل �لربقة، وع���الج �أمر�����ض �لفقر�ت. 

يو�صى بتناول �للوز للحامل وللمر�صع، 

وللريا�ص���يني، وكذلك ملر�صى �لأع�صاب، 

و�مل�صابيني بالوهن �جل�صماين و�لعقلي، 

ومر�صى �جلهاز �لبويل، و�ملعدة و�لأمعاء، 

و�حل�صى، و�ل�صل، و�لناقهني، وللم�صابني 

ب�صعوبة �لإخر�ج، ومر�صى �ل�صكر.

يفي���د �للوز يف تقوية �ملخ، و�لنخاع 

�ل�صوكي، و�جلهاز �لع�صبي، و�لنظر، كما 

يكافح �لأرق، ويفتح جماري �لبول.

�أف��ق��ي

1 حرم �هلل قولها للو�لدين / عو�ص���ا عن / طري ��صطوري 
يف ق�ص�ض �ل�صندباد

2 حيو�ن بحري ميوه يف حميطه له ثالثة قلوب
3 د�ر دور�نا / ياب�صة / �صوء �صعيف

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع �لأرقام م���ن 1 �إىل 9 عاموديًا و�أفقيًا 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4 ن�صف �صو�ر / ن�صف �يوب / ع�صفور
5 طائر ��صطوري يحرق ويعود يبعث من جديد

6 ن�ص���ف و�عد / عدم �لقدرة على �لبيع لظروف 
�ل�صوق �أو �ل�صلعة )معكو�صة(

7 قلما / زو�ئد �برية يف �لنبات / ثلثا حوت
8 زهرة حتي���ة �ل�ص���باح / �ل�ص���م �لجنليزي 
لع�صفور �صمي به �صخ�صية �جنليزية ��صطورية

9 طائ���ر منقاره طويل ذك���ر يف �لقر�آن �لكرمي / 
طائر مغرد وغالبا ��ص���فر �للون �صميت به جزر 

قرب �ملغرب

10 قرد من �لطبق���ة �لعليا موطنه جنوب �رصق 
�آ�صيا

ع��م���ودي

1 حيتان �صغرية يف قمة �لذكاء / �صوت �ل�صحك
2 طري �ص���غري مهاجر ي�ص���طاد على �ص���و�طئ 

�ملتو�صط / حمب )معكو�صة(

3 يف �ل�صلم �ملو�صيقي / �أثر �ل�صوء / قط
4 �لأماكن �لتي تخفى فيها �لأ�صياء / �فتد�ء

5 طري ل يطري يعي�ض يف �لقارة �لقطبة �جلنوبية 
/ ��صاب �لآخر بحيث مل يقو على �حلركة

6 حيو�ن �ص���خم يبيت فرة �ل�صتاء / يف �ل�صلم 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
�ملو�صيقي / حرفان من كر�ج

7 حي���ث تدخل )معكو�ص���ة( / ح���روف كرو�ن 
)مبعرثة(

8 طائ���ر ل يقوى عل���ى �لط���ري�ن �ألو�نه ز�هية 
خالبة / وحدة قيا�ض �لطاقة

9 هرب / ثعبان �صديد �ل�صمية ذو �أود�ج منتفخة 
كان من مقد�صات قدماء �مل�رصيني

10 حيو�ن �أفريقي �ص���خم له قرنان من �ل�ص���عر 
�لكثيف / حيو�ن ��صطوري يف �لر�ث �ل�صيني

الجوز واللوز.. للوقاية من أمراض القلب

w w w . a t h a b a t . n e t

19 ) العدد 307(  اجلمعة - 18 ني�سان - 2014



�أطل����ق موق����ع �إلك����روين كن����دي، يهتم 

بالتعارف �ل�رسي بني �لأ�شخا�ص �ملتزوجني، 

هة ملو�طني كوريا �جلنوبية،  ن�شخة منه موجَّ

عل����ى �لرغم من �أن قو�ن����ني هذ� �لبلد جترّم 

�خليان����ة �لزوجية، لكن ذل����ك مل مينع �أحد 

موؤ�ش�شي مو�قع �لتعارف �ل�رسي للأ�شخا�ص 

�ملتزوج����ني على متزوج����ني �آخرين من �أن 

يبد�أ ن�شاطه هناك متوقعًا �أن يحقق جناحًا 

كبري�ً، ل�ش����يما �أنه جذب 46 �ألف م�شرك يف 

�أ�ش����بوع و�حد، وهو ي�شعى �إىل �أن يبلغ عدد 

م�ش����ركيه 500 �ألف ع�شو، �أي ما ي�شكل ٪1 

من �إجمايل �شكان �لبلد.

وقد �ّتخذ �ملوقع �ش����عار�ً جذ�بًا هو 

»�حلياة ق�ش����رية«، وبات منت�رس�ً يف 

35 بل����د�ً، من بينها دول �آ�ش����يوية مثل 
�لهند و�ليابان وهونغ كونغ.

وبالرغ����م من �أن كوري����ا �جلنوبية 

تطّبق قانون����ًا يجرّم �خليانة �لزوجية 

منذ �لعام 1953، �إل �أن نويل بيدرمان؛ 

موؤ�ش�ص �ملوقع �لإلكروين، يقول: »هذ� 

�لن�ص ل معنى له، فاخليانة �لزوجية 

موج����ودة يف �لثقافة �لآ�ش����يوية، كما 

�أنه����ا موج����ودة يف كل �لثقافات عرب 

�لعامل«.

لكن هذه �حلجج مل تقنع �ل�شلطات 

�ش����نغافورة، حي����ث ُحج����ب هذ�  يف 

�ملوق����ع يف ت�رسين �لث����اين/ نوفمرب 

�أن����ه »ينتهك  �ملا�ش����ي، على �عتبار 

�لقي����م �لعائلية و�لأخ����لق �لعامة«، 

وتت�شابه �شنغافورة وكوريا �جلنوبية 

، لكنهما  يف كونهم����ا بلدي����ن ثرّي����نينْ

حمافظانْن جد�ً.

ُيذكر �أن �ملد�نني باخليانة �لزوجية 

يو�جهون عقوبة ت�ش����ل �إىل �ل�ش����جن 

�ش����نتني، لكن �لعقوبة تكون غالبًا مع 

وقف �لتنفيذ.

رف����ع رجل من �أ�ش����ول كوري����ة جنوبية 

ُيدعى كي����م )62 عامًا( يقي����م يف �لوليات 

�لأمريكية، دعوى ق�ش����ائية �ش����د  �ملتحدة 

ف����رع »ماكدونالدز« يف  رئي�ص ومكات����ب 

نيويورك، وع����دد من �مل�ش����وؤولني، مطالبًا 

بع�رسة مليني دولر على �شبيل �لتعوي�ص، 

بع����د �أن زعم �أن����ه تعرّ�ص للتهّج����م لفظيًا 

وج�ش����ديًا من قبل مدير »ماكدونالدز«  يف 

فل�شينج مبنطقة كوينز.

باأنه  ��ش����تكى للموظ����ف  وكان »كيم« 

�نتظ����ر حو�يل 10 دقائ����ق ل�رس�ء فنجان من 

�لقهوة، وعند �ل�ش����تماع ل�ش����كو�ه �شاحت 

�ملديرة يف وجهه للخروج من �ملطعم قائلة 

له: »ل تتوفر �لقهوة لأنا�ص من �أمثالك«.

وعندم���ا حاول »كيم« �أن ي�ش���ّجل ما 

كان يح���دث بهاتف���ه �ملحم���ول �رسبته 

�ملديرة »لو�ش���ي« مبكن�ش���ة، م�شّببة له 

�لأذى يف يده �لي�رسى، بينما ته�ّشم هاتفه، 

وفقًا ملحاميه.

ووّجهت �ل�رسطة تهمة �لعتد�ء للمديرة 

�إثر هذه �لو�قعة، حي����ث �إن »كيم« مل يكن 

ق����ادر�ً على �لعمل لفرة من �لوقت ب�ش����بب 

�لإ�شابات، كما �أنه كان يعاين من �آلم نف�شية 

�شديدة �شببها �شوء �ملعاملة و�لإذلل.

حمام����ي »كي����م« قال �إن����ه رفع دعوى 

بجرمية �لكر�هية بدو�فع عن�رسية، باعتبار 

�أن »كيم« كان �لآ�ش����يوي �لوحيد هناك يف 

ذلك �لوقت، مبّين����ًا �أن هذ� �لإجر�ء �لقانوين 

�لق����وي ياأتي ملنع تك����ر�ر مثل هذه �لو�قعة 

�شد �لأقليات �لعرقية.
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