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ماذا كان يفعل »المعارضان السوريان« 
الحاج صالح وسفر في تحّرك بيروت؟

فته دمشق 
ّ
قرار »استراتيجي« تلق

هل يقلب األسد الطاولة على الجميع؟

طبخات البحص 
بين القصور والساحات

FRIDAY 4 SEPTEMBRE - 2015 
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ُعلم اأن التحّرك نحو وزارة البيئة اتُّخذ يف اجتماع يف مقر جمعية 

فق  اآذار« كان يعمل �شحافياً، واتُّ  14 ا�شم »�شهيد من م�شتقلي  حتمل 

خالله اأن تتوىل اإحدى حمطات التلفزة النا�شطة يف الرتويج لتحرك 

»طلعت ريحتكم« ال�شيناريو واالإخراج الذي اأزعج من كان ي�شرف على 

االجتماع، فو�شفه بالهابط واملبتذل الذي اأ�شّر بالتحرك.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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إخراج هابط

المسيحيون خسروا المناصفة.. فهل تلحقها المثالثة؟

جورج قرم: ال يمكن اتهام »التيار 
الوطني« بالفساد.. رغم وجود الهفوات صمود سورية فضح االنحراف األممي

إميل لحود يتذكر
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لــبــــــنـان 
إلى الفوضى؟
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ال يغّير الله ما بقوم حتى يغّيروا 
ما بأنفسهم

تعي�ش ال�شاح���ة اللبنانية اأزم���ة �شاملة الأبعاد؛ 

القت�شادية وال�شيا�شية والع�شكرية والفكرية، وهناك 

انق�شام���ات حادة وتباين���ات عميقة ب���ن الفرقاء 

ال�شيا�شين، من اأحزاب وطوائف وع�شائر، حول طرق 

اخلروج من هذه الأزم���ات، ول جدوى لأي حوار بن 

هوؤلء، ب�شبب انعدام املنطلقات والثوابت الأخالقية 

وال�شيا�شية.. ولناأخذ ثالثة اأمثلة على ذلك:

يقر اجلميع ب���ردي الأو�ش���اع القت�شادي���ة والجتماعية 

لالأكرثية ال�شاحق���ة من اللبنانين، وت���ردي اخلدمات العامة 

والبنية التحتية، لكن الإ�شالح احلقيقي يفر�ش نقد ال�شيا�شات 

بع���ة من���ذ موؤمتر الطائ���ف، اأي نهج الليربالي���ة اجلديدة،  املتَّ

بقيادتها احلريرية امل�شتمرة ب�شكل ما حتى اليوم، لكن ق�شمًا 

كبرياً م���ن اللبنانين يعتقد اأن احلري���ري »عّمر لبنان« ومل 

يخرّب���ه، بالرغم من دفعه البلد اإىل فخ املديونية، وحتميل كل 

لبن���اين، كمعّدل ع���ام، َدينًا يفوق 20 األ���ف دولر �شيورثه اإىل 

اأبنائه واأحفاده، رغم منو البطالة والفقر.. ونقا�ش هذا املو�شوع 

مي�ش، لدى البع�ش الفاعل، م�شالح خا�شة حتتمي خلف اأوتار 

طائفية ي�شهل العزف عليها لتعطيل العقل واحلوار. 

الأكرثي���ة ال�شاحقة من اللبنانين يع���رّبون، ولو �شكاًل، عن 

رغبته���م بتجاوز البني���ة الطائفية للنظام ال���ذي جعل لبنان 

عنق���وداً م���ن الطوائف املتج���اورة واملتداخل���ة واملتناق�شة 

واملتزاحم���ة قياداتها على تقا�شم الوط���ن ونه�شه.. كل عملية 

اإ�شالح مت����ش فريقًا فا�ش���داً ومف�شداً، واحتكاري���ًا، ومت�شلطًا 

على جميع اللبنانين، ي�شط���دم ب�»حقوق« بع�ش الطوائف 

و»امتيازاتها«، اأو بالأحرى م�شالح بع�ش القيادات الطائفية، 

فيتم تعطيلها. 

اإن ال���كالم عن حق���وق الطوائف وامتيازاته���ا ُي�شقط حقوق 

»املواط���ن« اللبناين وادعاءات الدميقراطي���ة وامل�شاواة بن 

اللبنانين.

جمي���ع اللبنانين تقريب���ًا، اإل بع�ش اجلهل���ة، يقرّون باأن 

»اإ�رسائي���ل« هي العدو الذي ي�شكل تهدي���داً ا�شراتيجيًا لأمن 

لبن���ان، واأن له���ا اأطماعًا معروفة باأر�ش���ه ومياهه، وما زالت 

حتتل ق�شمًا من اأر�شه، وتنته���ك مياهه الإقليمية و�شماءه كل 

ي���وم، واجلميع يعلم من حرر لبنان وحم���اه ويحميه، ويدرك 

عجز اجلي�ش اللبناين ع���ن القيام بهذه املهمات، لكننا ن�شمع 

كل ي���وم كالمًا ع���ن خطر �شالح املقاومة عل���ى »ال�شتقرار« 

و»الأمن« يف لبن���ان، كما على »الدميقراطية« و»امل�شاواة« 

بن الطوائف، وبالت���ايل �رسورة اإ�شقاط هذا ال�شالح، متخطن 

خطر الع���دو »الإ�رسائيلي« واأطماع���ه، وكل نقا�ش حول هذا 

املو�شوع ل جدوى منه، كما بّينت ال�شنوات املا�شية.

اإن اخلروج من امل���اأزق البنيوي ال�شامل يف لبنان 

يفر�ش خروج اجلماهري م���ن حتت عباءات القيادات 

الطائفي���ة، لت�شتعيد عقالنيته���ا، وتتمكن من اإعادة 

بناء الوطن، ورمبا كان ما ن�شهده من حراك جماهريي 

بداية الطريق اإىل �شنع امل�شتقبل.

غالب �أبو م�صلح

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

يف  لالعت�شام���ات  املنظم���ون  يب���دو 

ال�شاحات متخبطن يف اإعداد طبخة ت�شارف 

على الحراق، لكرثة خالفاتهم، لي�ش ب�شبب 

التناق����ش يف الأه���داف واملطالب فح�شب، 

دة  ب���ل يف م�شكلة القي���ادة الواحدة واملوحِّ

للحراك ال�شعبي، ال���ذي يبدو وكاأنه يتحرك 

وفق بو�شالت متناق�ش���ة للمنظمن واأذواق 

واأهواء »الطباخن«.

وم���ن املفارق���ات الغريب���ة، اأن تنق���ل 

كام���ريات التلف���زة يف نف�ش الوق���ت، ومن 

ال�شاح���ة نف�شه���ا، مقاب���الت م���ع نقابين 

ومنا�شلن خم�رسمن، يتحدثون عن اأهمية 

الث���ورة ال�شعبية يف اإح���داث التغيري، ويف 

�ش���ورة اأخ���رى يظهر اأح���د امل�شاركن وهو 

يحمل اإعالنًا ع���ن »�شيارة �شيروين موديل 

2006 للبي���ع مع اأرقام الهات���ف«، وم�شارك 
اآخر يرفع يافطة »بدنا بحر ببعلبك«!

ونتيجة الحتقان احلا�شل يف ال�شارع، 

قد يكون الرئي�ش بري وجد نف�شه جمرَباً بعد 

غياب �شنتن ع���ن احل�شور �شخ�شيًا، لإلقاء 

كلمة بن جماهري »اأم���ل« مبنا�شبة ذكرى 

تغييب الإمام ال�شيد مو�شى ال�شدر، واأن يحمل 

يف جعبته »مبادرة حوارية« لروؤ�شاء الكتل 

النيابي���ة، وحدد لها نق���اط البحث، ومنها 

انتخابات الرئا�ش���ة، وعمل جمل�شي النواب 

والوزراء، وقانونا النتخاب ومنح اجلن�شية، 

وقد لق���ت هذه املب���ادرة ا�شتح�شان معظم 

القيادات املعنية، �شواء عرب تغريداتهم على 

»توير« اأو ع���رب الت�رسيحات، وفعاًل، حدد 

موعد انعقاد طاول���ة احلوار يف التا�شع من 

اجلاري.

واإذا كان الرئي�ش بري يدعو الآخرين اإىل 

تفعيل عمل جمل�ش النواب من اأجل »ت�رسيع 

ال�رسورة«، فم���ن املوؤ�شف ه���ذا ال�شلل يف 

عمل املجل�ش النيابي من���ذ �شنوات، ول�شنا 

نحّمل طرفًا معّينًا م�شوؤولية التعطيل، لكننا 

نذّكر اأنه جاء يف تقري���ر املنظمة العاملية 

لل�شفافي���ة منذ نحو �شنة، اأن جمل�ش النواب 

اللبن���اين ُعق���د خ���الل الع���ام 2012 اأربع 

�شاعات ت�رسيع، مقابل 800 �شاعة للجمعية 

الوطنية الفرن�شية/ الربمل���ان، ونرك لأهل 

الخت�شا�ش تقدير كلفة رواتب جمل�ش نواب 

معّطل، وبع����ش اأع�شائه يف عطلة مفتوحة 

خارج البالد، وكم ملي���ار لرية لبنانية هي 

كلفة �شاع���ة الت�رسيع على ال�شعب اللبناين 

ملجل�ش اجتم���ع فقط اأرب���ع �شاعات خالل 

�شنة.

قد يكون قَدر الرئي����ش بري اأنه الوحيد 

الباق���ي يف ال�شاحة �شمن ثوابت الرئا�شات، 

ول نحّمل���ه كل امل�شوؤولية، لكن م�شكلته اأنه 

مطلوب منه اأن يلع���ب دوره كعازف منفرد، 

نتيجة الألقاب الت���ي اأغدقها عليه الأطراف 

املتخا�شمون؛ من »املاي�شرو« اإىل »�شمام 

الأمان« اإىل »�شامن ال�شتقرار« اإىل »راعي 

احلوارات«، وعل���ى هذا الأ�شا�ش وجد الرجل 

نف�ش���ه »حم�ش���وراً« يف كل ه���ذه الألقاب 

الت���ي باتت اأعباًء عل���ى كتفيه، وبات يعلن 

ع���ن اإدارة املحركات واإطفائها وفق رهاناته 

على دور اإقليمي ما، وهو ال�شّباق يف الرهان 

على الإقلي���م منذ اأيام »ال�ش���ن - �شن«، 

وم���ا زال اللبنانيون ينتظ���رون مع الرئي�ش 

بري حت�ّشن العالق���ات بن »ال�شن الأوىل« 

واإيران، خ�شو�شًا بعد توقيع التفاق النووي، 

وينتظ���رون اأي�شًا ما �شت���وؤول اإليه الأو�شاع 

يف »ال�شن الثاني���ة«، لأن لبنان ما اعتاد 

العي����ش م�شتقاًل عنها يف ال����رساء وال�رساء 

بحكم اجلرية.

واإذا كان الرئي����ش ب���ري، وحتت ذريعة 

ع���دم اإحداث فتن���ة �ُشني���ة - �شيعية، وما 

�شيرت���ب من نتائج ع���ن انتخابات نيابية 

لن تاأتي مل�شلحة الرئي�ش احلريري و»تيار 

امل�شتقبل« ل يف املا�شي ول يف امل�شتقبل، 

قد مّدد للمجل�ش مرتن عامي 2013 و2014، 

مبا جمموع���ه دورة كاملة من اأربع �شنوات، 

ف���اإن م�شكل���ة اللبناني���ن اأن كل قن���وات 

التوا�شل التي يح���اول ا�شتخدامها مع كافة 

الأط���راف عرب لقاءات الأربع���اء النيابية مل 

جتد نفعًا، ومل تنتج طبخة توافقية، نتيجة 

النق�شام���ات احلادة بن الأطراف، حتى كفر 

النا�ش ب�»الطبخات« ونزلوا اإىل ال�شارع.

ب  الدعوة احلوارية من الرئي�ش بري مرحَّ

بها، وليتها ح�شلت قبل اهتزاز ال�شارع، رغم 

التباعد بن نقاط احلوار املزمع بحثها، وبن 

مطالب ال�شارع عل���ى تنّوعها وتناق�شاتها، 

لأجل ذل���ك كان م���ن الأف�شل الدع���وة اإىل 

احلوار لبحث عمل جمل�شي النواب والوزراء 

قبل مطالب���ة النا�ش با�شتقالة اأع�شاء هذين 

املجل�شن.

ختامًا، اإن الدلي���ل على الفجوة بن 

الدول���ة واملواطن اللبناين، لي�ش فقط يف 

اأن ه���ذه الدولة تاأتي دائم���ًا متاأخرة، بل 

اأنها ل ترغب �شماع نب�ش ال�شارع، واأنها 

م�شلولة عن النب�ش، وخري مثال على هذا 

ال�شل���ل بكافة م�شتويات���ه ما يح�شل مع 

وزير البيئة حمم���د امل�شنوق، لي�ش لأنه 

مطال���ب جماهريي���ًا بال�شتقالة نتيجة 

حتميل���ه م�شوؤولية ف�ش���ل معاجلة ملف 

النفايات، ب���ل لأنه �ش���ار يف مناق�شات 

حت���ى خواتيمها وجاء جمل����ش الوزراء 

واألغى كل ما ترت���ب عنها، واأي وزير يف 

اإىل ال�شتقالة  دولة غربي���ة يلجاأ ف���وراً 

مت���ى �شقط���ت خيارات���ه يف احلكوم���ة، 

بينما امل�شنوق اكتفى مبزيد من الت�شبث 

بكر�شيه والتهرب من امل�شوؤولية عرب طلب 

اإعفائه من اللجنة املخت�شة ببحث ملف 

النفايات، ومت تعين الوزير �شهيب مكانه!

وبالغ وزير البيئ���ة حممد امل�شنوق 

يف ت�شّبث���ه بالكر�ش���ي، خ�شو�ش���ًا بعد 

تطويقه باملتظاهري���ن يف مبنى الوزارة 

الثالثاء املا�شي، ومّت اإجالوؤه ب�شالم عرب 

خطة بولي�شي���ة لإنقاذه من »غوغائية« 

من دخلوا املبنى، ومن يحيطون بخارجه 

من كل جانب، وكان حرّي به وهو العامل 

باأ����رسار �شفقات النفاي���ات التي اأُلغيت، 

ف رئي����ش  اأن ي�ش���ع ا�شتقالت���ه بت����رسُّ

احلكومة، كون���ه حم�شوب���ًا عليه وعلى 

دارة امل�شيطبة منذ ريع���ان �شبابه، واأن 

ي�ش���ارح اللبنانين ب���كل �شيء للحفاظ 

عل���ى �شمعت���ه ال�شخ�شي���ة املنزهة عن 

اأية اتهام���ات يف ملف تعبق رائحته منذ 

بدايات »�شوكلن احلريري«. 

امل�شوؤول���ن  غالبي���ة  يف  امل�شكل���ة 

اللبنانين اأنهم مهما ح�شل فاإنهم بكرا�شيهم 

متم�شكون، وب�شفقاته���م متمادون و»الدين 

عم ت�شتي«، ورمبا ل بد لل�شارع من التوّحد 

وتنقية ذاته من اأزلم ال�شلطة »املند�شن«، 

الذين طلعت  ومن املنظم���ن امل�شبوه���ن 

ريحته���م، لتب���داأ كرا�شي احل���كام الطالعة 

ريحته���م بالهت���زاز، واإل كف���ى اللبنانين 

مظاهرات غري جمدية و»طبخات بح�ش«.

�أمني �أبو ر��صد

أحــداثأحــداث2

الفتات ُرفعت خالل االعت�شام يف �شاحة ال�شهداء
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همسات

¡ عاجزون
ت�ش���اءل دبلوما�شي غربي يف العا�شمة ب���ريوت اأمام بع�ش 

اأ�شدقائه اللبنانين: كيف ميكن ل�شيا�شيي لبنان اأو حلكومته 

اأن يت�شدوا لق�شايا كربى كقرار ال�شلم واحلرب، كما تردد قوى 

»14 اآذار«، وهم عاجزون عن حل م�شكلة النفايات يف لبنان؟!

¡ هيل �شد ال�شدة
لوح��ظ �أن �ل�س��فري �لأمريكي يف لبن��ان ديفيد هي��ل �أعلن �أمام 

مرج��ع ر�س��مي كب��ري تاأيي��ده ودعم��ه للحكومة، لكن��ه رف�ض 

��س��تعمال �ل�س��دة م��ع �ملتظاهري��ن، مهم��ا كان��ت �لأ�س��باب 

و�ملربر�ت.

¡ �شبحان مغرّي الأحوال
بع���د �شل�شلة م���ن التهام���ات الباطلة الت���ي وّجهها »تيار 

امل�شتقب���ل« ح���ول �شعي ح���زب اهلل و»�رساي���ا املقاومة« 

ل�شتغالل التحرك ال�شعبي م���ن اأجل اإ�شقاط احلكومة، لوحظ 

اأنه غرّي موقفه فجاأة، وبات من الداعن اإىل احلوار مع ال�شباب 

وال�شتماع اإىل مطالبهم وهواج�شهم.

¡ غري مق�شودة
�عت��رب م�س��وؤول كب��ري يف »حرك��ة �أم��ل« �أن مهرج��ان �لنبطية 

ى م��ن دون ق�س��د قدرة 
ّ
يف ذك��رى �لإم��ام مو�س��ى �ل�س��در عر

»�ملنتف�سني«على ح�سد �سعبي مل ي�ساِو 10 باملئة ممن ح�رضو� 

�لحتفال؟

¡ اأين وزير العدل؟
لوح���ظ منذء بدء احلراك يف و�شط ب���ريوت يف 22 من ال�شهر 

املا�شي، اأن وزير الع���دل اأ�رسف ريفي مل يطلق حتى تاريخه 

ت�رسيحًا واحداً، وهو الذي اعتاد اأن يطلق العنان لت�رسيحاته 

مع اأقل حدث.

¡ التزام اأم تاأجيل؟
ت�س��اءلت �أو�س��اط دبلوما�س��ية فاعل��ة �إذ� كانت دع��وة »�لتيار 

�لوطني �حلر« للتظاهر يوم �جلمعة �ملقبل �ستبقى يف موعدها 

�أم �س��يتم تاأجيله��ا عل��ى �أثر دع��وة �لرئي�ض نبيه ب��ري للحو�ر 

�لربملاين.

¡ ت�شفية ح�شابات
توقف معنيون اأمام فتح وزي���ر الداخلية نهاد امل�شنوق ملف 

�شفقة اأجه���زة الت�شالت لقوى الأمن ع���ام 2008؛ حن كان 

الوزير اأ�رسف ريفي مديراً عام���ًا لقوى الأمن الداخلي، وكذلك 

عند قول ريفي اإنه اأجرى ال�شفقة بالتوافق مع العميد الراحل 

و�شام احل�شن.

¡ ف�شاد
لفت م�سوؤول رقابي �إىل �أن �لهدر يف هيئة قطاع �لنفط بد�أ منذ 

ت�س��كيل �لهيئة �لتي يتقا�س��ى موظفوها رو�تب ت�س��ل قيمتها 

�إىل مئ��ة �أل��ف دولر �س��هريًا، دون �أن يق��وم �أي منه��م بعم��ل 

ي�ساوي دولر�ً و�حد�ً؟

¡ احتاد
اأعل���ن قيادي نقابي اأن اأول اإجناز تظاه���رات احلراك ال�شعبي 

ه���و اإعادة توحيد الطبقة ال�شيا�شي���ة احلاكمة، بعد ان كانت 

دوا على منع التغيري؟ تتناه�ش بع�شها بع�شًا، فتوحَّ

¡ تاأجيل بدون �شبب
مل حتدَّد �لأ�س��باب �لتي �أدت �إىل �إلغاء �لقمة �لروحية �لتي كان 

مزمعًا عقدها يف بكركي، وترددت معلومات �أن مرجعًا ر�سميًا 

�س��ابقًا ورئي�ض كتلة نيابية مار�ض �س��غوطًا على مرجع ديني 

كب��ري لتخاذ موقف علني ي�س��ب يف م�س��لحة مو�قف �ملرجع 

�ل�س��ابق، م��ا يعني �أن��ه كان �س��ُيحكم على هذه �لقمة بالف�س��ل 

�مل�سبق.

¡ اأجرة النقل ثابتة!
رغم الراجع الكبري يف اأ�شعار �شفيحة البنزين، والتي و�شلت 

ل اأي موقف،  اإىل اأق���ل ما كانت عليه عام 2009، اإل اأنه مل ي�شجَّ

�شواء من نقابات ال�شائقن اأو من وزارة النقل، ب�شاأن تخفي�ش 

اأجرة النقل، علم���ًا اأن اأجرة ال�رسفي�ش ارتفعت اإىل الفن لرية 

للراكب حينما و�شل �شع���ر �شفيحة البنزين اإىل نحو 31 األف 

لرية.

ويف اخلطوة الثالث���ة، حترّكت جمموعات 

املجتمع املدين �ش���وب وزارة البيئة، لتعت�شم 

�شلميًا داخله���ا، وتطالب وزي���ر البيئة حممد 

امل�شنوق بال�شتقالة، وتعيد احلراك اإىل النقطة 

الأوىل؛ بالركي���ز عل���ى املو�ش���وع الأ�شا����ش 

الذي بداأت احلملة من اأجل���ه، وهو »الزبالة« 

املنت����رسة يف الطرقات، والت���ي باتت م�شكلة 

بيئية و�شحي���ة واإن�شانية تطال كل اإن�شان يف 

�شحت���ه و�شح���ة اأولده، ويف حياته، وتلحقه 

بروائحها واأمرا�شها اإىل داخل بيته.

بغ�ش النظر ع���ن �شوابية التحرك الأخري 

الذي قامت ه���ذه املجموعات ال�شبابية، وهل 

كانت هذه اخلطوة مفيدة للحراك كما ي�شفها 

البع�ش، واأن »اإجناز« احتجاز الوزير ل�شاعات 

يقوي احل���راك ول ي�شعفه، اأو »متهورة« كما 

ي�شفها البع����ش الآخر من جمموعات احلراك، 

الت���ي وجدت فيها حرف���ًا لالأنظار عن املتهم 

الرئي�شي بهذه الكارثة، اأي ال�شلطة ال�شيا�شية 

املتعاقب���ة منذ ع���ام 1992، والت���ي اأف�شدت 

وه���درت الأموال ومالأت جيوبه���ا، اإل اأن اأحداً 

يف الإع���الم ل يذكر كيف ن�ش���اأت »�شوكلن 

واأخواته���ا«، وكي���ف اأه���درت م���وارد الدولة 

اللبنانية عل���ى حما�ش�شة النفايات وغريها، 

وكيف ُهّم�شت البلديات وُحجبت عنها اأموالها 

ل�شالح �رسكات خا�شة، ما منع تطوير النطاق 

البل���دي، وحرم البلديات موارد مالية هي لها 

مبوجب القانون.

وبغ����ش النظ���ر عن �شح���ة م���ا اأوردته 

�شحيف���ة حملي���ة يف عدده���ا ال�ش���ادر يوم 

الأربع���اء 2 اأيلول، وال���ذي يتقاطع ب�شكل كبري 

مع م���ا كان الوزي���ر نهاد امل�شن���وق قد اأملح 

اإلي���ه يف اإحدى ت�رسيحات���ه ال�شحفية، من اأن 

ل���ة من قطر،  التغطي���ة الإعالمية للحراك مموَّ

واأن »رئي�ش جمل����ش اإدارة املوؤ�ش�شة اللبنانية 

لالإر�ش���ال انرنا�شيونال )األ ب���ي �شي اآي( بيار 

ال�شاهر وزوجته رندا �شافرا اإىل قطر قبل يومن 

وبقيا فيها 24 �شاعة قبل اأن يعودا اإىل بريوت، 

وقبلهم���ا، زارت الدوحة نائب���ة رئي�ش جمل�ش 

اإدارة حمط���ة »اجلديد«، كرم���ى اخلياط، يوم 

اخلمي�ش املا�شي، وعادت يف اليوم نف�شه«، ما 

ي�شي بالكثري من الأ�شئلة والهواج�ش ملا لقطر 

من دور يف ما ُي�شمى »الربيع العربي«.

بغ�ش النظر عن كل ذل���ك، يبقى اأن هناك 

بع����ش الأ�شئل���ة - الهواج�ش الت���ي تثري قلقًا 

م�رسوعًا لدى فئة ل ي�شتهان بها من اللبنانين:

الروؤية واخلطاب املوّحد للحراكات  غياب 

التي »فرّخ���ت« اأ�شماء ل ُتعّد ول حت�شى؛ فما 

الذي يجم���ع حركة ال�شعب وجمموعات البعث 

العراقي وبع�ش جمموعات القومين ال�شورين 

ببقاي���ا حركة الي�ش���ار الدميقراطي التي نزلت 

حتت �شع���ار »عال�شارع«، والت���ي ظهر اأن كل 

هدفها الت�شوي���ب على العماد ع���ون وال�شيد 

ح�شن ن�رساهلل؟

ما الذي يجمع القومي���ن العرب والوزير 

�رسبل نحا�ش وحنا غريب وحممد قا�شم، بعماد 

بزّي املعروف بانتماءاته وتاريخه، والذي عرّب 

يوم���ًا على مدونته - الت���ي مل ي�شمع بها اأحد 

وبالرغم من ذل���ك اعتربها الأمريكيون »الأكرث 

تاأث���رياً يف العامل العرب���ي«، ومنحوه جائزة 

لأجله���ا يف بداي���ة »الربي���ع العربي« - عن 

انتمائه الوا�شح بالقول: »اأنا، وعلى الرغم من 

اأن���ه ل مر�شح ل����14 اآذار يف منطقتي، اإل اأنني 

اأعترب نف�شي من الق���وة الناخبة، لأنني �شوت 

بورق���ة بي�شاء؛ كدللة عل���ى اأن خياري ل مير 

برع���د ول خيرب و ل زلزال ول ر�شوان ول حتى 

تبنن، بل كنت اأ�شّوت وقلبي يف البقاع الغربي 

مع اأمن وهبي، ويف زحلة مع عقاب �شقر«؟

علم���ًا اأن الّدع���اء باأن دخول ه���وؤلء اإىل 

احل���راك مينع حتركه امل�شب���وه وا�شتغالله من 

قبل بع�ش ال�شفارات، تدح�شه جتارب »الربيع 

العربي«، حيث حتال���ف القوميون العرب مع 

»الإ�ش���الم ال�شيا�ش���ي«، فكان���ت النتيجة اأن 

اأق�شاه���م بع���د اأن اكت�ش���ب م�رسوعية �شعبية 

واطمئنان���ًا �شعبيًا، »لعدم انحراف امل�شار عن 

خدمة اإ�رسائيل«، كما قيل حينها.

اأما الت�ش���اوؤل املحوري والأهم: كيف ميكن 

ملجموعة اأحقاد متفجرة يف �شاحة اأن توؤ�ش�ش 

لبناء وطن؟

فما اأن ب���داأ احلراك، حت���ى �شمعنا بع�ش 

ال�شيوعين يعرّبون عن �رسورة اإ�شقاط النظام 

الذي �شمح حل���زب اهلل »باحتكار املقاومة يف 

اجلنوب بع���د الت�شعين���ات«.. وبع�شهم الآخر 

فّجر اأحقاداً على املجتم���ع اللبناين، الذي هو 

يف نظرهم »غ�شيم، وغنم، ولديه مركبات نق�ش 

طائفية«، وبع�شهم عاب على بع�ش الأ�شخا�ش 

يف احل���راك تاأييدهم للنظام ال�شوري، يف حن 

اأن ولء ه���وؤلء للثورة ال�شورية مل مينع اأولئك 

من امل�شاركة يف التظاهرات ودعم احلراك.

يف النتيج���ة، يب���دو م�شه���د ال�شا�ش���ات 

وال�شاحة والعت�شام���ات والهتافات والتغطية 

الإعالمي���ة للقن���وات اللبناني���ة وكاأنه »فيلم 

حا�رسينو«، فقد �شاهدناه مرات عّدة؛ يف تون�ش 

وم����رس واليمن وليبيا و�شوري���ة.. وهكذا، يجد 

اللبناين نف�شه اأمام مف�شل تاريخي خطري، فاإما 

اأن ي�شمح لأ�شابع خفية باأن جترّه اإىل الفو�شى 

التي تعي�ش فيها معظم دول »الربيع العربي«، 

اأو يق���ف وقفة تاريخية اأم���ام �شمريه، ويعود 

اإىل العقالنية فيق���ول اإن احللول للتخل�ش من 

هذا النظام لي�شت �شحري���ة، ولي�شت بال�رسبة 

القا�شي���ة يف ال�شارع، ول ميك���ن اأن تكون اإل 

بالعودة اإىل �شناديق القراع، واإعطاء ال�شعب 

فر�شة لإعادة تكوين ال�شلطة من غري الفا�شدين 

الذين »طلعت ريحتهم«.

د. ليلى نقوال �لرحباين

اللبناني أمام مفصل خطير.. 
فإما أن يسمح ألصابع خفية 

أن تجّره إلى فوضى دول 
»الربيع العربي« أو يقف 

وقفة عقالنية
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المسيحيون خسروا المناصفة.. فهل تلحقها المثالثة؟

ماذا كان يفعل »المعارضان السوريان« الحاج صالح وسفر في تحّرك بيروت؟

املرحلة  كاملة بني  دورة  الزمان  دار 

ر�شيد  ال�شهيد  الرئي�س  فيها  كان  التي 

مطلب  ويرفع  احلكومات  يعّطل  كرامي 

احلكم،  يف  بامل�شاركة  جميعًا  امل�شلمني 

ال�شيا�شية«  »املارونية  ت�شلّط  وجه  يف 

احلكومة  رئي�س  )كان  بال�شلطة،  وتفرّدها 

حينها جمرّد با�س كاتب، ح�شب تو�شيف 

احلا�رضة،  املرحلة  وبني  جنبالط(،  كمال 

التي يقف فيها اأقوى واأبرز زعيم م�شيحي، 

وماروين، هو العماد مي�شال عون، مطالبًا 

بحق امل�شيحيني عمومًا، واملوارنة منهم، 

بامل�شاركة يف احلكم، يف وجه املمار�شات 

تعتمدها  التي  والإلغائية  الإق�شائية 

التي تّدعي يومًا  ال�شيا�شية«،  »احلريرية 

النطق با�شم �رضيحة كربى من امل�شلمني، 

عابرة  اأن��ه��ا  ت��زع��م  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ويف 

للطوائف.

يف  ال�شيا�شية«  »املارونية  حكمت 

لنا،  لنا،  »م��ا  منطق  وف��ق  الوقت  ذل��ك 

بغبائها  فجنت  ول��ك��م«،  لنا  لكم،  وم��ا 

مكوناتها،  بكل  البالد  على  وج�شعها 

امل�شيحيون،  �شحاياها  اأول  وك���ان 

ُتكرر  وال��ي��وم،  خ�شو�شًا.  وامل���وارن���ة 

املمار�شات،  ذات  ال�شيا�شية«  »احلريرية 

امل�شيحيني  ومع  عمومًا،  اللبنانيني  مع 

الطرق  اأ�شهل  ومن  اخل�شو�س،  وجه  على 

قانون  تف�شيل  ال�شيا�شة،  هذه  لتحقيق 

انتخابات على قيا�س الطرف املهيمن يف 

ال�شتني«  »قانون  حتّول  وهكذا،  البالد. 

لطاملا  �شكني  من  الذكر،  ال�شيئ  الأكرثي، 

اأخ�شامها  ال�شيا�شية«  »املارونية  ذبحت 

خنجر  اإىل  وم�شيحيني،  م�شلمني  من  بها، 

يف يد »احلريرية ال�شيا�شية«؛ تطعن فيه 

متثيل الآخرين يف املجل�س النيابي، اأي�شًا 

بوا�شطته  وت�شتويل  وم�شيحيني،  م�شلمني 

الذي  التمثيل،  من  متفاوتة  ح�ش�س  على 

و�شفافًا  �شادقًا  متثياًل  يكون  اأن  يفرت�س 

للبنانيني، ولي�س لأ�شحاب املال والنفوذ 

ومن يتبعهم من حا�شية ومبّخرين.

والإق�شاء  الإلغاء  منطق  كان  واإذا 

ال�شابق اأو�شل لبنان اإىل حروب و�شدامات 

داخلية مفتوحة على ارتباطات خارجية 

منطق  ف���اإن  وت��ف��ن،  وت�شتغل  ت��دع��م 

احلريري  والإحلاق  والتهمي�س  ال�شتيالء 

طريقة  يف  �شوره  باأب�شع  يظهر  القائم 

مع  �شالم  متام  الرئي�س  حكومة  تعامل 

امل�شيحيَّني يف احلكومة،  والتمثيل  الدور 

تبّقى  ما  اآخ��ر  يهدد  مما  ال�شلطة،  ويف 

احلكم  يف  للم�شيحيني  وموقع  دور  من 

التنظيمات  بداأته  ما  وُيكمل  لبنان،  يف 

�رضب  يف  اأمريكيًا،  امل�شنَّعة  التكفريية 

برمته،  العربي  امل�شيحي  الوجود  واإلغاء 

يف �شورية والعراق وم�رض ولبنان، والذي 

يتكامل مع حرب تهجري امل�شيحيني التي 

نفذها العدو »الإ�رضائيلي« يف فل�شطني، 

الأعظم  الق�شم  وكان من نتيجتها هجران 

ال�شيد  لأر����س  فل�شطني  م�شيحيي  م��ن 

امل�شيح.

�رضختهم  امل�شيحيون  ُيطلق  اليوم 

يف لبنان، بعد اأن اأ�شقط منطق ال�شتيالء 

يف  املنا�شفة  مبداأ  احلريري  والإحل���اق 

التمثيل  ن�شف  من  اأك��رث  وب��ات  احلكم، 

امل�شريَّ  النفطي  للمال  تابعًا  امل�شيحي 

ا�شتمر  م��ا  واإذا  الغربية،  ب��الإم��الءات 

احلكم  م�شتوى  على  �شائداً  املنطق  هذا 

واحلكومة، فاإن اإمكانية اعتماد »املثالثة« 

بعد، ل  النور  تَر  كفكرة ومل  ُطرحت  التي 

تعود ممكنة.

اأن  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  والأغ������رب 

ب��احل��ري��ري��ة  امل��ل��َح��ق��ني  امل�شيحيني 

ال�شيا�شية ميار�شون الدور ذاته الذي لعبه 

اإىل  التو�ّشل  قبل  ما  مرحلة  يف  بع�شهم 

اتفاق الطائف؛ يف ذلك الوقت، ف�ّشل هوؤلء 

على  اخلارجية  وارتباطاتهم  اأنانياتهم 

لذاك  الراف�س  عون  مي�شال  �شوت  �شماع 

حتى  بنوده  اأبرز  تطبَّق  مل  الذي  التفاق 

اليوم، خ�شو�شًا تلك التي تن�س على اإلغاء 

الطائفية ال�شيا�شية، واللتفات اإىل �شوؤون 

من  وكان  والجتماعية،  احلياتية  النا�س 

لأقعد  »قم  �شيا�شة  تطبيق  نتائجه  اأبرز 

مطرحك« بدًل من العمل على اإقامة دولة 

م�شاكله  وحت��ّل  �شعبها،  تخدم  حقيقية 

بدًل من ال�شتثمار عليها لتحقيق الرثوات 

وزيادة النفوذ.

ا�شتبك  ال���ط���ائ���ف،  ات���ف���اق  ق��ب��ل 

امل�شيحيون يف ما بينهم، وعندما حانت 

�شاعة الت�شويات، ذهبوا اإليها زحفًا، بعدما 

نف�شه  والأم��ر  باأيديهم،  اأرجلهم  حّطموا 

كرّره م�شيحيو الرابع ع�رض من اآذار، عندما 

ال�شابق  الرئي�س  على  »فل«  حملة  �شّنوا 

اإنكم  اإميل حلود؛ يف ذلك احلني قيل لهم 

وهيبة  دور  من  تبّقى  ما  اآخ��ر  حتّطمون 

امل��اروين،  امل�شيحي  اجلمهورية  لرئي�س 

فقال اأحد منظريهم: »اللي ِبَنزِّل بيطلِّع«.. 

لكن هيهات.

وبالتحديد  امل�شيحيون،  يتعلم  مل 

و»14  الأمريكية«  ال�شفارة  »م�شيحيو 

اآذار« الدر�س، وبع�شهم حتت وهم اإمكانية 

يف  والكانتونات،  الكونفدراليات  حتقيق 

ظل الهجمة على اأكرث من بلد عربي، يدفع 

الأمور دفعًا، اأو على الأقل ل يعرت�س على 

حتّول احلكم يف لبنان اإىل ثنائية اإ�شالمية 

على  امل�شيحيون  يتوزع  »متناحرة« 

تكون حماولة  اإذ،  �شاعة  طرفيها..  هام�س 

حلم  وي�شبح  ف�شلت،  قد  الإنقاذية  عون 

البع�س اأن يقوم دين براون من قربه ليقول 

له: اأين البواخر تنقلنا اإىل اخلارج، هذا اإذا 

بقيت اأبواب اخلارج مفتوحة اأمامه.

عدنان ال�شاحلي

احلرب بوجهيها ال�شاخن و»الناعم« 

م�شتجدة،  لي�شت  املقاومة  حمور  على 

وقد اأثبت الأحداث يف املنطقة اأن ما من 

�شعارات  يحمل  كان  واإن  عفوي،  حترّك 

براقة، فهي جمرد »�شلوغونات خداعة« 

يعانون  قد  الذين  املواطنني  لتحريك 

�شيا�شات  جراء  معينة،  اأزمات  من  حقًا 

ال�شيا�شات  هذه  فت�شّكل  حكوماتهم، 

على  ال�شارع  لتاأليب  د�شمة«  »م��ادة 

لكن  اإ�شالحية،  �شعارات  حتت  احلّكام، 

لأهداف �شيا�شية وجيو�شيا�شية.

اأما بالن�شبة ملا يحدث يف ال�شارع 

»ت��ب��ّدًل  ي�شهد  اأن��ه  فيبدو  اللبناين، 

مناخيًا«، وقد يحل فيه »ربيع« قبيل 

مر�شد  توقع  ما  بح�شب  اخلريف،  ف�شل 

ويف  الأمريكية،  اأن«  اأن  »�شي  �شبكة 

هذا  يكون  التوقعات،  هذه  �شدقت  حال 

»الربيع« غطاء اأو ورقة �شغط داخلية 

لتحرّيك »ال�شتاتيكو« الراهن، وحماولة 

مالئم  ج��دي��د  �شيا�شي  واق���ع  ف��ر���س 

لتوجهات �شانعي هذا »الربيع«.

ينبلج  مل  »الربيع«  هذا  اأن  لريب 

النفايات،  اأزمة  �شدفة، وفقط على وقع 

الفعلية �شد حمور  باأهدافه  فهو مّوجه 

الإعداد  جرى  وقد  لبنان،  يف  املقاومة 

اأك��رث  منذ  الناعمة«  »احل���رب  لهذه 

عناوين  تبّدلت  ال��زم��ن،  من  عقد  من 

الظروف  مع  يتالءم  مبا  »احل���راك«، 

معاناة  حماكات  وحماولة  الراهنة، 

النا�س.

يف ال�شياق، ك�شفت معلومات موثوقة 

اأقامت  بريوت  يف  الأمريكية  ال�شفارة  اأن 

�شورية«،  »حما�شبة  قانون  �شدور  قبيل 

»دورة   ،1559 القانون  ل�شدور  مّهد  الذي 

الإعالمية  ال��وج��وه  لبع�س  اإع��الم��ي��ة« 

بع�س  ل�شيما  والأك��ادمي��ة،  وال�شيا�شية 

لحقًا  تبنّي  ال�شيعية،  الطائفة  اأب��ن��اء 

ي�شمى  ما  ملواكبة  كانت  الدورة  هذه  اأن 

يف  لها  نّظر  التي   ،2005 الأرز«  »ث��ورة 

حينه ال�شفري الأمريكي لدى الأمم املتحدة 

جون بولتون.

وب��ع��د ذل��ك ج��رت حم���اولت فر�س 

معادية  ال�شيعية  الطائفة  داخل  تيارات 

على  احلر�س  تّدعي  املقاومة،  لثقافة 

النيابية  النتخابات  اأن  غري  »ال�شيادة«، 

2005 و2009 ك�شفت ه�شا�شة  العامني  يف 

هذا التيار، وعدم اجنراف ال�شارع ال�شيعي 

الكبرية  املادية  الإمكانات  رغم  خلفهم، 

التغطية  ورغم  بحوزتهم،  ُو�شعت  التي 

الإعالمية الكبرية لأن�شطتهم.

عن  الثورة«  »اإدارة  عجزت  وعندما 

اخرتاق ال�شارع املذكور عرب هذه التيارات، 

بّدلت عنوان حتركها حتت غطاء ما ي�شمى 

فاإن  واقع،  هو  وكما  املدين«،  »املجتمع 

غالبية من�شقي »احلمالت املطلبية« يف 

بريوت هم من ال�شيعة، ويحاولون توجيه 

�شهامهم على حزب اهلل وداعميه، ل�شيما 

خّداعة،  بطريقة  ع��ون،  مي�شال  العماد 

خمتلف  على  الهجوم  �شمولية  خالل  من 

الأفرقاء ال�شيا�شيني.

بالتاأكيد، �شيعترب »الثوار اجلدد« اأن 

الكالم الآنف الذكر كالمًا خ�شبيًا، اأو كالمًا 

اتهاميًا يذّكر بحقبة الو�شاية على البلد، 

العام:  للراأي  مطروحًا  �شوؤاًل  هناك  لكن 

والفن يف  ال�شغب  مثريا  يفعل  كان  ماذا 

اإىل  �شورية؛ يا�شني احلاج �شالح الذي فرّ 

اإىل  ومنها  دم�شق  يف  الأمريكية  ال�شفارة 

املدين  »التحرّك  يف  �شفر  وعلي  بريوت، 

املطلبي« يف العا�شمة، مادام عفويًا وغري 

مرتبط باأي اأجندة �شيا�شية؟

ال�شعب  و�شع  ليجوز  املح�شلة،  يف 

ال�شلطة  اإم��ا  خياريني؛  اأم��ام  اللبناين 

فاحلل  الهدامة،  الفو�شى  واإم��ا  الفا�شدة 

من  جديدة،  �شلطة  اإنتاج  اإع��ادة  الوحيد 

خالل اإجراء انتخابات نيابية وفقًا لقانون 

ن�شبي يحقق �شحة التمثيل، وياأتي برئي�س 

الإرادة  من  منبثقة  وحكومة  جمهورية، 

ال�شعبية، حتقق الإ�شالحات املرجوة.

ح�شان احل�شن

م�سيحيو ال�سفارة الأمريكية و»14 اآذار« مل يتعظوا من الدرو�س التاريخية ال�سابقة بحق طائفتهم

منطق »اإللحاق الحريري« 
يهدد آخر ما تبّقى من دور 

وموقع للمسيحيين في 
الحكم.. وُيكمل ما بدأته 

التنظيمات التكفيرية
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مازن  اأب��و  فيها  ق��ّدم  التي  الطريقة  اأث��ارت 

ا�شتقالتهم،  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء  وعدد من 

والدعوة اإىل عقد جمل�س وطني يف اخلام�س ع�رض 

البع�س  اتهم  متفاوتة؛  اأفعال  ردود  احلايل،  من 

على  الكامل  ال�شتيالء  مبحاولة  الرئي�س  فيها 

من  تبقى  ما  من  التخلّ�س  خالل  من  املنظمة، 

اأ�شوات معار�شة يف اللجنة التنفيذية، والتمهيد 

مب�شري  ترتبط  معّينة  ق�شايا  على  للموافقة 

الق�شية الفل�شطينية وما ي�شمى »احلل النهائي«، 

بالإ�شافة اإىل التاأ�شي�س لت�شكيل جديد تتحّكم به 

جدول  اأن  ل�شيما  اأو�شع،  ب�شكل  فتح«  »حركة 

واعترب  ال�شكلية،  الق�شايا  على  يقت�رض  الأعمال 

اللجنة  بناء  لإعادة  فر�شة  اأنها  الآخر  البع�س 

الوطني  التنفيذية واملجل�س املركزي واملجل�س 

هناك  اأن  من  بالرغم  اأ�ش�س جديدة،  على  نف�شه 

اإ�رضاراً على عقده يف رام اهلل، مما يحرم الكثري 

من الأع�شاء فر�شة امل�شاركة، ب�شبب الحتالل.

ي�شم  الفل�شطيني  الوطني  املجل�س  وكان 

وميار�س  ال�شعب،  قطاعات  خمنلف  عن  ممثلني 

مهمات عديدة، ويكاد ُيعترب املجل�س الت�رضيعي 

خ�شو�شية  لكن  الفل�شطيني،  لل�شعب  احلقيقي 

حدوداً  تفر�س  والحتالل  واجلغرافيا  الظروف 

على املمار�شة الت�رضيعية، فتكاد تلغيها، حيث 

ل تتوافر �شيادة اأر�شية للمنظمة على جتمعات 

وغريها،  بقوانني  حياتهم  تنّظم  كي  لالجئني 

واآخ��ذون  م�شتتون  الوطني  املجل�س  واأع�شاء 

ال�شن  كرب  اأهمها  اأ�شباب،  لعدة  بالتناق�س 

واملوت، حيث ي�شل عدد اأع�شائه اليوم اإىل 766، 

20 يف املئة منهم، واأكرث من ن�شف  تويف نحو 

ما تبقى جتاوز ال�شبعني من العمر، ناهيك عن 

املر�شى والعاجزين.

�شباب  جتديد  على  العمل  يجب  ل��ذل��ك، 

ي�شرتك  عامة  انتخابات  عرب  الوطني،  املجل�س 

كانوا،  اأينما  الفل�شطينيون  الالجئون  فيها 

واملريبة،  الغريبة  الطريقة  بهذه  عقده  ولي�س 

عادية  دورة  اأي  هناك  يكن  مل  اأن��ه  خ�شو�شًا 

للمجل�س طوال ع�رضين عامًا حملت يف طياتها 

العديد من الأزمات الفل�شطينية نتيجة تداعيات 

الفل�شطيني،  النق�شام  ل�شيما  اأو�شلو،  اتفاق 

وحتديات كبرية ب�شبب اإرهاب وهمجية الحتالل 

خالل  والن�شاء  الأطفال  اآلف  وقتله  ال�شهيوين، 

والعتداءات  قطاع غزة،  3 حروب خا�شها على 
الغربية،  ال�شفة  الفل�شطينيني يف  الدموية على 

علي  الطفل  اإح��راق  جرمية  اآخرها  كان  والتي 

امل�شتوطنني،  قطعان  يد  على  وعائلته  دواب�شة 

ت�شعري  عن  ناهيك  الحتالل،  ق��وات  وباإ�رضاف 

ال�شتيطان والتهويد، خ�شو�شًا يف القد�س.

مع الأ�شف، لقد اعتدنا خالل الأعوام ال�شابقة 

فل�شطينية  �شيا�شية  خطوة  اأي  يف  الأولوية  اأن 

تكون مل�شالح �شخ�شية وف�شائلية �شّيقة على 

العادلة،  وق�شيته  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شاب 

على  الإ���رضار  من خالل  اليوم  يح�شل  ما  وهذا 

عقد املجل�س الوطني بهذا ال�شكل املت�رّضع، يف 

وقت ت�شهد الق�شية الفل�شطينية حتديات هامة، 

ويف مقدمتها الرتاجع احلاد يف خدمات الأونروا، 

التمويل،  وقف  نتيجة  بحلّها  الدائم  والتهديد 

التي  والجتماعية  الأمنية  الأو�شاع  اإىل  اإ�شافة 

الفل�شطينية، ل�شيما يف  تعاين منها املخيمات 

لبنان و�شورية، حيث الت�شاعد الكبري يف موجات 

اأ�شا�شها، واملتمثل  الق�شية من  الهجرة، وتفريغ 

بالالجئني، متهيداً لت�شفيتها ب�شكل نهائي.

وطنية  ����رضورة  الوطني  املجل�س  عقد 

قاعدة  على  يكون  اأن  يجب  لكن  و�شيا�شية، 

ال�رضاكة الوطنية واإنهاء النق�شام، وذلك يتطلب 

وقتًا اأكرب، وتخطيطًا اأف�شل، ت�شاهم فيه خمتلف 

قطاعات وف�شائل ال�شعب الفل�شطيني، خ�شو�شًا 

ال�شتات  املهّم�شة منها، ونق�شد هنا فل�شطينيي 

»اتفاق  اأ�شحاب  �شيا�شة  تطويهم  تكاد  الذين 

اأو�شلو« املقيت. 

�شامر ال�ّشيالوي

دعوات لتجديد شباب »المجلس 
الوطني« عبر انتخابات يشترك 
فيها جميع الفلسطينيين في 

الداخل والشتات

ال�سراكة الوطنية واإنهاء النق�سام يجب اأن يكونا اأول اأهداف املجل�س الوطني

انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.. 
دعوة لتفعيل المنظمة أو البتالعها؟
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بري للفلسطينيين: 
هذه المرة التوطين 

عملية جدية
اآواخر كانون ث����اين 2014 ُعقد لقاء جمع 

رئي�س جمل�����س النواب اللبناين نبيه بري مع 

عدد م����ن زواره الدوليني؛ ايرفي����ه لد�شو�س، 

وديري����ك بالمبلي، واجل����رال باول����و �شريا؛ 

الأمني الع����ام امل�شاعد واملمث����ل ال�شخ�شي 

لالأمني العام لالأمم املتحدة يف لبنان، وقائد 

اليونيفل يف اجلنوب اللبناين. يومها قال لهم 

الرئي�س بري: »الق�شية الفل�شطينية تبقى هي 

الأ�شا�س لكّل ما يحدث يف املنطقة، والق�شية 

اأ�شبحت يف خطر بعد الربكان الذي انفجر يف 

الع����راق، واإن اأحد اأهداف الذي حدث هو فر�س 

التوطني على الفل�شطينيني خارج بالدهم«. 

الي���وم، وبعد عام ون�شف، ويف مهرجان 

تغييب الإم���ام ال�شدر، ُيعي���د الرئي�س بري 

كالمه حم���ذراً الفل�شطيني���ني بقوله: »هذه 

املرة التوطني عملية جدية«.

ال�شوؤال الذي يتبادر للذهن: هل الرئي�س 

بري ُيه���ّول علين���ا، اأو اأراد اأن ي�شعنا اأمام 

م�شوؤولياتن���ا، اأو اأن���ه وم���ن موقع���ه لديه 

معلوم���ات موؤك���دة حول تنفي���ذ التوطني؟ 

املوؤك���د اأنه ل ُيهّول، فه���و لي�س بحاجة اإىل 

ذل���ك، لأن رجاًل بحجم���ه وموقعه ل ي�شمح 

لنف�ش���ه اأن يدخل يف ه���ذا املنزلق. الرئي�س 

ب���ري اليوم ُي�شدد عل���ى اأن عملية التوطني 

هذه امل���رة جدية، وبذلك ه���و يدق ناقو�س 

اخلطر، وُيعلق اجلر�س.

على ذمة اإحدى ال�شحف التي اأوردت قبل 

ما يزيد ع���ن العام والن�شف حديثًا من�شوبًا 

لرئي����س ال�شلط���ة الفل�شطينية، مف���اده اأن 

»اأبو مازن« وخالل زيارته الأخرية للبنان، 

واجتماعه مع امل�شوؤول���ني اللبنانيني، قال 

لهم: »جّه���زوا اأنف�شكم للتوطني«، وُذكر اأنه 

اأ�شاف: »عليكم التعام���ل بواقعية وجتهيز 

اأنف�شك���م ل�شتيعاب الالجئني الفل�شطينيني، 

وال�شتعداد ملطالبات دولية بهذا املعنى«، 

ومل ي�شدر حول ما ذكرته ال�شحيفة نفي من 

اجلانبني اللبناين اأو الفل�شطيني.

جمي���ع املوؤ�رضات توؤك���د اأن ثمة ما يتم 

ال�شغل علي���ه يف ما يتعلق مبلف الالجئني 

جلهة تهجريهم، وتوطني من تبقى، فما جرى 

للفل�شطيني���ني يف الأردن والكويت والعراق 

و�شورية ولبنان تهويل اأم حقيقة؟

رامز م�شطفى

¡ تهديد �شعودي مل�رض
قال دبلوما�شي م����رضي اإن قيادات �شعودية نافذة 

هّددت بان�شمام اململكة اإىل قطر وتركيا يف دعمها 

للمجموعات الإرهابية التي ترتكب اأعماًل اإجرامية 

يف ال�شاحة امل�رضية، يف حال اجتهت القاهرة لفتح 

�شفارتها يف دم�ش���ق، وتن�شيق العالقة بني �شورية 

وم�رض ملواجهة الإره���اب. واأ�شاف الدبلوما�شي اأن 

هذه التهدي���دات اأبلغتها القي���ادات ال�شعودية اإىل 

دوائر م�رضية، خالل لقاءات ُعقدت خالل الأ�شبوعني 

الأخريين، على اأثر تقارير اأمنية وا�شت�شارية اأعّدتها 

دوائ���ر ذات اخت�شا����س يف م����رض، ومت رفعها اإىل 

الرئي�س عبد الفت���اح ال�شي�شي، اأو�شت بفتح الباب 

مع دم�ش���ق، وقيام م�شوؤولني م�رضيني بزيارات اإىل 

�شورية، والتن�شيق معها يف مواجهة الإرهاب، كون 

ال�شاحتني امل�رضية وال�شورية م�شتهدفتني، وجناح 

�شوري���ة يف دحر الإرهاب ه���و جناح مل�رض. وختم 

الدبلوما�ش���ي كالمه بالإ�ش���ارة اإىل اأن الريا�س مل 

تلتزم بوعود قطتعها لدعم القت�شاد امل�رضي، وهي 

متار�س حتري�شًا خفيًا �شد القيادة امل�رضية.

¡ �شكوى اأردنية للفل�شطينيني
ُعل��م اأنه خالل لقاء امللك الأردين عبد اهلل الثاين مع 

ان الأ�ضب��وع املا�ضي، 
ّ
الرئي���س الفل�ضطين��ي يف عم

و�ضع الرئي�س حمم��ود عبا�س �ضورة التطورات يف 

ال�ضفة الغربية اأمام امللك عبداهلل، الذي ا�ضتكى من 

ا�ضتبعاده من الطالع على التحركات ب�ضاأن امل�ضهد 

ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني وانتخاب جلنة تنفيذية جديدة 

ملنظمة التحرير. وكانت الأنباء قد حتدثت عن توتر 

يف العالقات الفل�ض��طينية الأردني��ة، وتوقع بع�س 

املتابع��ن اأن يبدد ه��ذا اللقاء التوت��ر، اإذا مل يظهر 

اأن هن��اك خالفات عل��ى عدد من الق�ض��ايا، ومنها 

ان اأنه 
ّ
الو�ض��ع الداخلي الفل�ض��طيني، الذي ترى عم

يوؤثر �ضلبًا اأو اإيجابًا على ال�ضاحة الأردنية.

¡ ال�رضاع مع العدو يتدحرج
راأت اأو�ش���اط يف كيان العدو اأن »اإ�رضائيل« دخلت 

عمليًا يف »�رضاع متدحرج« مع اإيران و�شورية، قد 

يتكور اإىل انفجار وا�شع، وعمليات اإطالق ال�شواريخ 

والقذائ���ف هي موؤ�رض على خط���ورة الأو�شاع على 

حدود �شورية مع فل�شطني املحتلة. ولفتت امل�شادر 

اإىل اأن العملية الع�شكرية املتمثلة باإطالق ر�شقات 

من ال�شواريخ انطالقًا من الأرا�شي ال�شورية �شاهمت 

يف حتريك كرة »التوت���ر« التي ظلت جامدة، رغم 

م�شارك���ة »اإ�رضائيل« املجموع���ات امل�شلحة �شد 

اجلي����س ال�شوري، وقد بداأت ه���ذه الكرة بالتدحرج 

و�شت�شه���د املنطق���ة يف الف���رتة املقبل���ة تطورات 

خط���رية، معت���ربة اأن »ر�شقة ال�شواري���خ الأخرية 

التي �شقطت داخ���ل اإ�رضائيل لن مترّ مرور الكرام«، 

واأن اجلي�س »الإ�رضائيل���ي« قد يجد نف�شه قد وقع 

ب�شكل علن���ي يف دوامة القتال والعنف الدائر على 

احل���دود بني اجلولن والبلدات ال�شورية التي ت�شهد 

قتاًل بني القوات ال�شوري���ة والع�شابات الإرهابية 

التي تدعمها »اإ�رضائيل«. واأبدت امل�شادر خ�شيتها 

من عدم رّد اإي���ران وحزب اهلل و�شورية على عملية 

الغتيال التي قامت بها »اإ�رضائيل«، موؤكدة اأن الرد 

�شياأت���ي كما ح�شل بعد اغتيال جنل القائد ال�شهيد 

عم���اد مغنية، فاجلانبان ي���دركان اأن كل ف�شل له 

رد فع���ل، وهذه املعادلة ر�ّشخته���ا عملية اغتيال 

مغنية والرد عليها، وهي معادلة تنطبق على كامل 

احل���دود من لبنان اإىل �شوري���ة، فهناك توازن رعب 

بني »اإ�رضائي���ل« وحزب اهلل، لكن اأي حادث �شغري 

�شُيخل بهذا التوازن ويخرج الأمور عن ال�شيطرة.
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مّثل لبنان يف عوا�سم كربى ومنظمات 

دولية هامة، اإىل تاأكيد اأنه على �سمود 

�سوري���ة ورئي�سه���ا ب�سار الأ�س���د يتقرّر 

م�سري ال�سالم العاملي.

وح���ن ُي�ساأل كيف ذل���ك، يعود اإىل 

ال���وراء ردحًا طوياًل من الزمن، لفتًا اإىل 

اأنه مع انهيار الحتاد ال�سوفياتي، �سارت 

الوليات املتحدة القطب الوحيد املهيمن 

على العامل وموؤ�س�ساته، خ�سو�سًا جلهة 

ما ي�سمى»املجتمع الدويل«، اأي منظمة 

الأمم املتح���دة وجمل�س الأمن، وغريها، 

ل ب���ل اأكرث من ذل���ك، ب���داأت بت�سكيل 

العامل م���ن جدي���د، وجعلت���ه ميدانًا 

لتج���ارب اأ�سلحتها املدم���رة؛ فتدخلت 

وفّكك���ت  يوغو�سالفي���ا،  ع�سكري���ًا يف 

اليوغ�ساليف، وجعلت من دوله  الحتاد 

حمط جت���ارب ل�سالحه���ا املدمر، الذي 

ط���ال جنودها، وم�سه���ور املر�س الذي 

اأُطلق عليه »اأعرا�س يوغو�سالفيا« يف 

الوليات املتحدة، وال���ذي كان ي�سيب 

ح�رصاً اجلن���ود الذي خدموا يف الحتاد 

اليوغ�ساليف ال�ساب���ق.. كما اأ�سهمت يف 

وجعلتها  �سلوفاكي���ا،  ت�سيك���و  تفكيك 

دولتن؛ ت�سكي���ا و�سلوفاكيا.. وحمطتها 

الهامة كانت ا�ستهداف الحتاد الرو�سي، 

مذّك���راً باأح���داث ال�سي�س���ان واو�سيتيا 

وغريها من املقاطع���ات �سمن الحتاد 

الرو�سي، وهدفها كلها يف نهاية املطاف 

اإذلل مو�سك���و، وحتويله���ا اإىل دولة ل 

حول له���ا ول قوة، ولهذا ترافق الهجوم 

الأمريك���ي عل���ى م���ا بقي م���ن حلفاء 

ملو�سك���و، فكانت اخلطط الت���ي دّمرت 

الع���راق وحطمت ليبي���ا وهزت منظمة 

التحري���ر الفل�سطيني���ة، وجعلتها رهن 

الإدارة الأمريكي���ة، وكلها كان فيها دور 

للكيان ال�سهيوين.

من اأجل ذلك، حولت وا�سنطن منظمة 

الأمم املتح���دة اإىل ج���رم يدور يف فلك 

وزارة اخلارجية الأمريكية، فجاءت باأحد 

رموز »كامب دايفيد« اأمينًا عامًا لالأمم 

املتحدة، هو بطر����س بطر�س غايل، من 

اأج���ل قيادة نوع من التطبيع العربي - 

ال�سهيوين، وت�سهيل التوا�سل ال�سهيوين 

– العرب���ي، غ���ري اأن غ���ايل جلب عليه 
غ�سب وا�سنطن وتل اأبيب حينما ا�سطر 

اأن يع���رف مب�سوؤولي���ة الدولة العربية 

عل���ى جمزرة قان���ا يف ح���رب ني�سان 

1996، لك���ن نائبه كويف اأنان، برّاأها من 

هذه اجلرمية املرّوعة، فكوفئ بانتخابه 

خلفًا لغايل، الذي وّرط بدوره يف العراق 

من خالل جنله بف�سيحة »النفط مقابل 

الغ���ذاء«، لتبل���غ ذروة تدم���ري منظمة 

الأمم املتح���دة بانتخاب بان كي مون، 

وهو ما ُيع���ّد خرقًا فظيعًا مليثاق الأمم 

املتحدة، الذي ح�سب الأعراف والتقاليد 

الدبلوما�سي���ة ل يج���وز اأن يكون على 

راأ����س املنظمة الدولي���ة �سخ�س ي�سّكل 

طرفًا يف اأي �رصاع ب���ن دولتن، فبان 

كي م���ون كان وزي���راً خلارجية كوريا 

اجلنوبية، الت���ي هي على خالف وعداء 

�سديد م���ع كوريا ال�سمالية، فماذا يكون 

موق���ف هذا الرجل يف اأي م�ساألة تتعلق 

اإىل تورط���ه  بالكوريت���ن، بالإ�ساف���ة 

بق�سايا ف�ساد، �س���واء حينما كان على 

راأ����س دبلوما�سية ب���الده، اأو على راأ�س 

املنظم���ة الدولية، لدرج���ة اأن م�سوؤولة 

مكتب خدمات املراقبة الداخلية املكلفة 

مبكافحة الف�ساد يف الأمم املتحدة اإينغا 

بريت الينو�س قّدمت تقريراً اتهمت فيه 

الأمن العام بال�رصقة، موؤكدة اأن اأعماله 

ت�ستحق العقاب، لكن ب���اإرادة وا�سنطن 

ا�ستمر يف عمله.

يتابع ه���ذا الدبلوما�سي املخ�رصم: 

كان اله���دف الأمريك���ي الأ�سا�سي، خلق 

»اإ�رصائيل« الك���ربى يف املنطقة، لي�س 

مبعن���ى املفه���وم التلم���ودي جغرافيًا 

م���ن »الني���ل اإىل الف���رات«، اإمنا كقوة 

وذراع يتحك���م ب���كل املفا�سل حل�ساب 

الع���امل«، من خ���الل كيانات  »�سيدة 

ه�سة و�سعيفة حتيط بالدولة العربية، 

لكن باأ����س املقاوم���ة اللبنانية خربط 

اأمريكيًا،  املتوقع���ة  احل�ساب���ات غ���ري 

يف ظ���ل النت�س���ارات العظيم���ة التي 

حققته���ا املقاومة، �سواء يف اأيار 2000، 

اأو انت�س���ار 2006، وله���ذا كان ل بد من 

اأنتجها التاريخ  اأهم ظاه���رة  ا�ستهداف 

العربي والإ�سالمي منذ �سقوط غرناطة 

يف الأندل�س عام 1492م، فكانت �سل�سلة 

ال�ستهدافات التي جتلّت ب�رصب لبنان، 

وكانت قمتها يف اغتيال الرئي�س رفيق 

احلري���ري يف 14 �سب���اط 2005، والتي 

ب���داأت باتهام �سورية ومن ثم املقاومة، 

ول اأحد يدري اإىل اأين ميكن اأن تتجه يف 

التهامات م�ستقب���اًل.. وحينما مل تفلح 

الكب���ري با�ستهداف  الهدف  كله���ا، كان 

�سوري���ة منذ اأكرث م���ن 54 �سهراً، والتي 

ح�س���دت لها الوليات املتحدة 85 دولة 

وكل قوى الإره���اب والتكفري من جميع 

اأنحاء العامل، ومل تكت���ِف ب�»جهاديي 

القاع���دة«، فتم خلق تنظيمات اإرهابية 

جديدة تابع���ة ل�»القاعدة«، ك�»جبهة 

الن����رصة«، وح���ركات اإرهابي���ة اأ�س���د 

وع�رصات  ك�»داع����س«،  اأي�س���ًا،  تطرفًا 

و»اأحرار  الفتح«  ك�»جي�س  الت�سميات، 

الف���اروق« وغريها..  ال�سام« و»جي�س 

لكن ال�سم���ود ال�سوري قي���ادة وجي�سًا 

و�سعبًا، والتحالف املتن مع املقاومة 

واجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة، اأّمن ل�سورية 

اأ�سطوريًا، وب���داأ العامل ي�سهد  �سم���وداً 

تغيرياً ملحوظًا، م���ن اأهم �سماته عودة 

رو�سيا كق���وة عظمى، وبروز اإيران كقوة 

اإقليمي���ة ك���ربى، مقابل ت�س���ّدع حلف 

العدوان باأ�سكال خمتلفة.

اإىل موق���ف رئي�س  ويلف���ت اأخ���رياً 

الدبلوما�سية الرو�سية �سريغي لفروف، 

بتاأكي���ده اأن الإرهاب هو اأهم التحديات 

الت���ي يواجهه���ا الع���امل، خ�سو�سًا ما 

يق���وم به تنظيم »داع����س« من تهجري 

ملن يعار�سه، وهدم الآثار كما نرى يف 

�سورية والعراق..

ويف موقف لفت يف وجه »الناتو« 

والغرب يقول لفروف: نعمل على تطوير 

�سنغهاي  ومنظمة  »بريك�س«  جمموعة 

بهدف مواجهة الإرهاب وهزميته، م�سرياً 

اإىل اأن »داع����س« ظهر يف العراق بفعل 

التدخل اخلارجي، وحماربته اأمر مطلوب 

دون ا�ستخدام املعايري املزدوجة..

ويوؤكد اأن���ه يتم ا�ستخدام اجلماعات 

امل�سلح���ة �س���د الرئي�س ب�س���ار الأ�سد، 

كم���ا ا�ستخدم���ت يف الع���راق وليبيا، 

اأك���رث فعالية يف  واجلي����س ال�س���وري 

حماربة الإرهاب، والأ�سد رئي�س �رصعي 

قادر عل���ى مواجهة الإرهاب، لي�سري اإىل 

الدور اخلطري للغ���رب بقوله اإن حتالف 

وا�سنطن ملحارب���ة الإرهاب و»داع�س« 

غ���ري فعال، لأنه ل ي�ستن���د اإىل �رصعية 

جمل�س الأمن، وهو لن يكون فعاًل دون 

م�سارك���ة �سورية وجي�سه���ا وحكومتها 

بقيادة الأ�سد...

اإنها اآخر طبعة من الر�سالة الرو�سية 

حول دور �سورية.. فهل من يعترب؟

اأحمد زين الدين

صمود سورية فضح االنحراف األممي

عربي ـ 

الهدف األميركي األساسي 
جعل »إسرائيل« قوة تتحكم 
بكل المفاصل لحساب بالد 

»العم سام«

م�س�ؤولة مكافحة �لف�ساد يف �لأمم �ملتحدة: �لأمني �لعام فا�سد                         )�أ.ف.ب.(
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■ جتمع العلم���اء امل�سلمن اأّيد املبادرة التي 
اأطلقه���ا الرئي����س نبيه بري بدعوت���ه للحوار 

باعتباره املخ���رج الوحيد لالأزمة التي ُيعاين 

منها لبن���ان، و»هي براأين���ا الفر�سة الأخرية 

املتاح���ة، واإل فاإن الأمور �ستذهب نحو الأ�سواأ، 

واأول الأمور التي يجب اإجنازها م�ساألة قانون 

انتخاب نياب���ي ع�رصي مبني على الن�سبية«. 

من جه���ة ثاني���ة، اعت���رب التجّم���ع اأن احلل 

اجل���ذري ملخيم عن احللوة يك���ون بالإجماع 

من قب���ل الف�سائل الفل�سطينية على ا�ستئ�سال 

الإرهابين، واإراحة املخيم و�ساكنيه منهم.

»حرك��ة  يف  الطالبي��ة  ال�ش��بابية  اللجن��ة   ■
الأم��ة« دانت التجاوزات التي �ش��هدها اعت�ش��ام 

�ش��احة ريا���ض ال�ش��لح،  م�ؤكدة اأن قي��ام بع�ض 

املتظاهرين برفع �ش���رة لل�ش��يد ح�شن ن�رص اهلل 

مع رم�ز الف�ش��اد اأم��ر معي��ب، ف�»الدميقراطية ل 

تعن��ي التط��اول على رم���ز ال�طن الذي��ن قّدم�ا 

فلذة اأكبادهم قربانًا يف �ش��بيل الدفاع عن لبنان 

وحتري��ره وا�ش��تقالله«، داعي��ًة املتظاهرين  اإىل 

التقيد مبعايري القان�ن والأخالق.

■ النائ���ب ال�ساب���ق في�س���ل ال���داوود؛ الأمن 
العام حلركة الن�س���ال اللبناين العربي، رّحب 

مببادرة الرئي�س نبيه ب���ري ل�ستعادة طاولة 

احلوار، وجدول الأعم���ال الذي اقرحه، ومتنى 

األ يك���ون ح���واراً من اأج���ل احلوار فق���ط، اأو 

لل�سورة، بل تطبيق م�سمون ما ورد فيه، واأبرز 

بن���وده التو�سل اإىل اتفاق على انتخاب رئي�س 

للجموري���ة، واإ�سدار قان���ون انتخاب اقرحه 

الرئي�س بري؛ باأعتماد لبنان دائرة واحدة على 

اأ�سا�س الن�سبية.

■ ال�شيخ ماهر حم�د واأفراد عائلته تقبل�ا التعازي 
ب�فاة والدتهم احلاجة �شعاد احل�شن حم�د، وكان 

من اأب��رز املعزين: الل�اء عبا�ض اإبراهيم، وال�ش��يد 

ها�ش��م �شفي الدين، وال�ش��يد اإبراهيم اأمني ال�شيد، 

والرئي�ض ف�ؤاد ال�ش��ني�رة، والنائب علي ع�ش��ريان 

)ممث��اًل الرئي�ض ب��ري(، والنائب بهي��ة احلريري، 

والأ�ش��تاذ عبد الرحيم مراد، ود. اأ�ش��امة �شعد، ود. 

عبد الرحم��ن البزري، وعدد من �ش��باط الأجهزة 

الأمنية، بالإ�شافة اإىل وف�د من قيادة حزب اهلل، 

وتيار امل�ش��تقبل، وحرك��ة اأمل، والتي��ار ال�طني 

احل��ر، واحل��زب الدميقراط��ي اللبن��اين، وحرك��ة 

الأم��ة، وحرك��ة الت�حيد الأ�ش��المي، وغريها من 

الأحزاب اللبنانية والف�شائل الفل�شطينية، ووف�د 

دبل�ما�شية.
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فته دمشق 
ّ
قرار »استراتيجي« تلق

هل يقلب األسد الطاولة على الجميع؟
يف خ�سم حركته���ا الدبلوما�سية 

النا�سط���ة والالفتة به���دف الو�سول 

اإىل ح���ل لالأزم���ة ال�سورية على وقع 

مرّرت  ال�س���وري،  املي���دان  حم���اوة 

اأخرى  »اأمني���ة«  ر�سال���ة  مو�سك���و 

اأحلقتها ب�سابقته���ا التي و�سلت اإىل 

دم�سق على منت مقاتالت »ميغ31«، 

عرب اإعالن رئا�س���ة الأركان الرو�سية، 

وللمرة الأوىل من���ذ بدء احلرب على 

�سوري���ة، اتخاذ ق���رار بب���دء تبادل 

معلومات الأقمار ال�سناعية الرو�سية 

ال�سوري���ة حول متو�سع  القيادة  مع 

وحرك���ة اجلماع���ات الإرهابية على 

الأر�س ال�سورية، وتزامنت مع ت�سكيل 

جلنة اأمنية رو�سية - �سورية م�سركة، 

اأعقبها قدوم ع���دد لفت من اخلرباء 

العا�سمة  اإىل  الرو����س  الع�سكري���ن 

ال�سوري���ة، اأُرفقوا باأوامر تق�سي برفع 

اإىل  مبا����رصة  امليداني���ة  التقاري���ر 

الكرمل���ن.. وقائع م�ستج���دة اأدرجها 

حمللون ع�سكريون يف خانة التدخل 

الع�سكري املبا�رص اإىل جانب القيادة 

ال�سورية، و�سط حتذيرات ا�ستخبارية 

»الإ�رصائيلية«  لنظريته���ا  اأملاني���ة 

من مغب���ة ا�ستمرار ت�سل���ل طائراتها 

احلربي���ة اإىل الأج���واء ال�سورية، يف 

ظل دلئل ت�سري اإىل اأن الفرة القريبة 

املقبل���ة �ست�سهد م�سارك���ة مقاتالت 

رو�سية ب�سكل مبا�رص مبهام قتالية يف 

�سورية، ح�سبما نقل املحلل الع�سكري 

يف القن���اة العا�رصة العربية األون بن 

دايفيد عن جرنال »اإ�رصائيلي« و�سفه 

ب�»املوؤث���ر« يف الق���رارات الأمني���ة 

بت�سويب  ولُيلحق  »الإ�رصائيلي���ة«، 

�سحيفة »يديع���وت اأحرونوت« عرب 

األيك�س في�سمان، على ما �سّماه »قرار 

»ا�سراتيجي« اتخذته رو�سيا واإيران 

بالقتال املبا�رص اإىل جانب الأ�سد.

ووف���ق اأحد اخل���رباء الع�سكرين 

الرو�س، والذي ا�ستند اإىل تقرير رفعته 

موؤخ���راً ال�ستخب���ارات الرو�سية اإىل 

القيادة العليا، فاإن خطر التنظيمات 

التكفريي���ة النا�سط���ة عل���ى الأر�س 

ال�سوري���ة بات ُيه���دد جدي���ًا الأمن 

القومي الرو�سي، ربطًا بازدياد اأعداد 

املواطنن الرو�س املنتمن اإىل تنظيم 

»داع����س« ب�سكل كبري منذ بداية هذا 

العام، كا�سفًا ع���ن اأخطر ما ر�سدته 

موؤخراً،  ب���الده  ا�ستخبارات  اأجه���زة 

ويكمن يف حت�سري خاليا »داع�سية« 

ال�ستخب���ارات  بدعمه���ا  تق���وم 

لتنفيذ  والأمريكية،  »الإ�رصائيلي���ة« 

عملي���ات تفج���ري يف مناطق رو�سية 

مت حتديدها. واإذ لف���ت اإىل اأن اأجهزة 

الأم���ن ال�سورية نقلت اإىل مو�سكو يف 

اأوا�سط �سه���ر اآب املن�رصم، معلومات 

دقيق���ة تتعلق بتهديدات قد ُيرجمها 

»داع�سي���ون« رو����س يقاتل���ون يف 

�سورية على الأرا�سي الرو�سية، ربطًا 

باعراف���ات اأعداد منه���م وقعت يف 

قب�سة اجلي����س ال�سوري، وك�سفوا عن 

اأ�سماء وجهات تبّن ارتباطها باأجهزة 

ا�ستخبارات ت���ل اأبيب ووا�سنطن، اأكد 

اأن املخطط يق�سي  اخلبري الرو�س���ي 

ب�»جتمي���ع« ودع���م املئ���ات م���ن 

مقاتلي القوقاز حتديداً، بهدف اإعالن 

»اإمارته���م« على خا����رصة رو�سيا، 

وا�ستنزاف  اأمنه���ا  تهدي���د  وبالتايل 

اقت�سادها ب�سكل خطري.

م�س���ادر  نقل���ت  ال�سي���اق،  ويف 

�سحافية عن نائ���ب وزير اخلارجية 

الرو�س���ي ملكافحة الإره���اب؛ اأوميغ 

برومول���وك، تاأكيده مل���ا كان موقع 

»املن���ار املقد�سية« قد اأ�س���ار اإليه 

ال�سه���ر املا�سي، ويتعل���ق بانت�سار 

وحدات ع�سكرية خا�سة لدول معادية 

لدم�سق على الأر�س ال�سورية، مرتبطة 

ب�سكل مبا����رص باأجهزة ال�ستخبارات 

»الإ�رصائيلي���ة«. وبح�س���ب امل�سادر 

فاإن وجود هذه الوحدات ب�سكل �رصي 

يف �سورية اأثار اهتم���ام دوائر الأمن 

الرو�سي���ة، خ�سو�س���ًا اأنه���ا تزامنت 

مع ق���دوم اأعداد لفتة م���ن مقاتلي 

ال�سي�سان والقوقاز اإىل جبهات �سورية 

ع���دة، واأُرفقت مبعلوم���ات ت�سري اإىل 

احتمال ا�سته���داف م�سالح ع�سكرية 

رو�سية عل���ى الأرا�سي ال�سورية، ومل 

ت�ستبع���د م�ساركة مقات���الت رو�سية 

ب�س���كل مبا�رص بامل���دى املنظور، يف 

�سن عمليات هجومية �سد اجلماعات 

التكفريي���ة يف �سوري���ة، م�سرية اإىل 

اأ�سلح���ة رو�سية نوعية ب���داأت تظهر 

يف املي���دان ال�س���وري، بينها مدافع 

ذاتي���ة احلرك���ة م���ن ط���راز »م�ستا 

اإ����س«، وراجم���ات »تورن���ادو-غ« 

و»اوراغان«.

���ن مقاتلي  وتعليق���ًا عل���ى متكُّ

»داع����س« م���ن اقتحام ح���ي القدم 

يف حمي���ط دم�سق ب�س���كل مفاجئ، 

و�سيطرت���ه على اأجزاء م���ن اأحيائه، 

وم���ا ي�ستتبع ذلك م���ن خوف على 

العا�سمة، اأ�س���ارت امل�سادر اإىل دور 

�سع���ودي يف دعم ل حمدود للتنظيم 

يف هذا التوقي���ت بالذات، مبحاولت 

جديدة لتهديد دم�سق، وبالتايل فر�س 

وقائع ميدانية »هامة« توؤّهل النظام 

ال�سعودي ك�سب اأوراق »ذهبية«، يف 

وقت بداأ الع���د العك�سي لو�سع بنود 

التف���اق النووي بن اإي���ران والغرب 

مو�سع التنفي���ذ، وربطًا بالأمر نقلت 

�سحيف���ة »داغ�سافي�سن« الرنوجية، 

ع���ن م�س���وؤول دبلوما�س���ي رو�س���ي 

دون حتديد ا�سمه، قول���ه اإن القيادة 

وحلفاءه���ا  ال�سوري���ة  الع�سكري���ة 

بانتظار �ساعة ال�سفر للبدء بعمليات 

غ���ري م�سبوقة حتت غط���اء مقاتالت 

حربية �سيت���م ا�ستخدامها لأول مرة، 

و�سل  »ا�سراتيج���ي«  بق���رار  ربطًا 

اإىل دم�س���ق، �سيكون كفياًل باأن يقلب 

الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد الطاولة 

عل���ى جمي���ع اأركان احللف املعادي 

ل�سورية، وفق اإ�سارته.

بناء على ما تقّدم، ي�سري حملّلون 

ع�سك���ري  حت���رّك  اىل  ع�سكرّي���ون 

خارج  ايراين،  رو�سي-  »ا�ستثنائي« 

ال�ّسو�س���اء الإعالمي باجتاه �سوريا، 

تزامن���ا م���ع احلرك���ة الّدبلوما�سّية  

الّن�سط���ة للحليفن، يف ظ���ّل م�سهد 

اقليم���ّي يبدو انه يتج���ه اىل ار�ساء 

قواع���د جديدة للّعب���ة  يف املنطقة 

ُبعيد توقيع الإتف���اق التاريخي بن 

ايران والغرب، عل���ى وقع ت�رصيبات 

�سحافّية ايرانّية ا�سارت اىل »وقائع 

هاّمة« �ستطب���ع امليدان ال�سوري يف 

الأ�سه���ر ال�سّتة املقبل���ة، مّت اإجنازها 

على طاول���ة حلفاء دم�سق، لن تخلو 

من مفاجاآت اأمنّية، و�سيا�سّية قادمة.

ماجدة احلاج

القيادة العسكرية 
السورية بانتظار ساعة 
الصفر للبدء بعمليات 

غير مسبوقة تحت غطاء 
مقاتالت حربية ُتستخدم 

للمرة األولى

حتذير�ت �أملانية لـ»�إ�سر�ئيل« من مغبة ��ستمر�ر ت�سلل طائر�تها �حلربية �إىل �لأج��ء �ل�س�رية                                     )�أ.ف.ب.(
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غزة.. وتناحر العرب
ال�ش��هي�ين  الع��دوان  بع��د ع��ام عل��ى 

الأخ��ري عل��ى غزة، م��ا يزال القط��اع يعاين 

م��ن نتائ��ج العت��داءات املتك��ررة، والت��ي 

ت�ش��ّببت بنزوح نح� مئة األف من الالجئني 

الفل�ش��طينيني يف القط��اع، ودم��ار كبري قد 

يتطل��ب �ش��ن�ات ط�يلة لإع��ادة الإعمار اإذا 

ما ا�ش��تمّر احلال على ما ه� عليه، اإ�ش��افة 

اإىل فر�ض القي�د على م�اد البناء والتقنني 

يف امل���اد الغذائي��ة واملحروقات لت�ش��غيل 

حمطات الكهرباء وامل�شانع وغريها..

التهدي��دات  وت��رية  ارتفع��ت  م�ؤخ��راً، 

املتباَدلة بني ف�شائل املقاومة الفل�شطينية 

والكي��ان ال�ش��هي�ين، وحّمل��ت »اإ�رصائي��ل« 

حركة اجلهاد الإ�ش��المي م�ش���ؤولية اإطالق 

ال�ش�اريخ من الأرا�ش��ي ال�ش�رية املحررة 

واجل���لن  الفل�ش��طيني  ال�ش��مال  باجت��اه 

ال�ش�ري املحتل.. تاأتي هذه التهديدات و�شط 

منطق��ة عربية م�ش��تعلة؛ م��ن ليبيا وم�رص 

يف الق��ارة الأفريقي��ة، واملغ��رب العرب��ي، 

اإىل بالد ال�ش��ام والع��راق، حيث ت�اجه هذه 

الب��الد الفك��ر التكفريي ال��ذي ينتهج القتل 

و�شيلة، ويرفع �شعارات »اإ�شالمية« لتحقيق 

اأهدافه التي تختلف عن اأهداف من �ش��نعه 

امل�ش��الح  اأن  اإل  الأمريك��ي،  الغ��رب  يف 

امل�ش��ركة جمع��ت بينهما م�ؤقت��ًا، بتم�يل 

خليج��ي وا�ش��ح و�رصي��ح، بالإ�ش��افة اإىل 

الع��دوان ال�ش��ع�دي املبا���رص عل��ى اليمن، 

وال��ذي دخل �ش��هره اخلام���ض دون اأي اأفق 

اأو حتقي��ق اأي هدف من الأهداف املعَلنة اأو 

اخلفية لأ�شحاب الفكر التكفريي ورعاته.

م��ن جهة اأخ��رى، منذ ع�رصات ال�ش��نني 

والتع��اون بني �رصيحة من الأكراد والكيان 

ال�ش��هي�ين يف ف��رة �رصاعه��م مع �ش��دام 

ح�ش��ني، والي���م تعزز ه��ذا التعاون ب�ش��كل 

وا�شح، من خالل ناقالت النفط التي ُتبحر 

ذهاب��ًا واإياب��ًا ناقل��ة النف��ط العراق��ي عرب 

مين��اء جيهان الركي اإىل ميناء حيفا، وقد 

ك�شفت �شحيفة »فاينن�ش��ال تاميز« م�ؤخراً 

اأن »اإ�رصائي��ل ا�ش��ت�ردت 19 ملي���ن برميل 

77٪ م��ن ا�ش��تهالك  اأي م��ا ي���ازي  نف��ط، 

ال�ش���ق املحل��ي البال��غ 244 األ��ف برمي��ل 

ي�ميًا«!

م��ن جهة الع��رب، ح��دِّث ول ح��رج عن 

اللق��اءات العربي��ة وال�ش��هي�نية يف مراك��ز 

كم��ا  الأمريكي��ة،  والدرا�ش��ات  الأبح��اث 

ح�ش��ل م�ؤخ��راً بني اأن�ر ع�ش��قي ال�ش��ع�دي 

وا�ش��نطن،  يف  غ�ل��د  دوري  وال�ش��هي�ين 

وغريها م��ن امل�ؤمت��رات القت�ش��ادية التي 

ُتعق��د يف عّم��ان والإم��ارات، وتبق��ى ب��الد 

ال�ش��ام ع�ش��ّية بالرغ��م م��ن الت�رصيبات عن 

مفاو�ش��ات خارج ال�ش�ء جتري بني حركة 

»حما�ض« وحك�مة بنيامني نتنياه�، والتي 

اأك��د جزءاً منها خالد م�ش��عل؛ رئي�ض املكتب 

ال�شيا�شي ل�»حما�ض«.

دول امل��ال وال�ش��لطة يف الع��امل العربي 

تعتدي على اأ�شقائها يف ليبيا وم�رص والعراق 

و�ش�رية واملغرب العربي واليمن بدعم غربي 

لتحقي��ق الأم��ن وال�ش��الم للكيان ال�ش��هي�ين 

من »الإرهابيني« يف بالد ال�ش��ام، وكما قال 

ي�مًا م��شي يعال�ن؛ وزير احلرب ال�رصائيلي 

الأ�شبق: »لي�ض من املتعة اأو ال�شيا�شة ان تقتل 

عدوك بيدك، فعندما يقتل عدوك نف�ش��ه بيده 

اأو ي��د اأخيه فاإن املتعة اأكرب، وهذه �شيا�ش��تنا 

اجلديدة؛ اأن ن�ش��ّكل ملي�ش��يات للع��دو، فيك�ن 

القاتل واملقت�ل من العدو«.

جعفر �سليم
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طالب ببناء بلد ديمقراطي بغض النظر عن الطائفية
جورج قرم: ال يمكن اتهام »التيار الوطني« بالفساد.. رغم وجود الهفوات

اإنه ال�رصاع املحتدم بني العامل 

االفرتا�شي حلرف الواقع وامل�شهد 

احلقيقي الذي ُيعمل على اإعادة 

ت�شكيله.. املطالب االجتماعية 

و�شعت الطبقة ال�شيا�شية اأمام 

احلائط.. اأزمة نظام اأو رف�ض 

لتطبيق الد�شتور ال فرق، النفايات 

يف ال�شوارع ا�شتفزاز لكل مواطن.. 

عن هذه االأمور وغريها حاورت 

جريدة »الثبات«، املخت�ض يف 

ال�شوؤون املالية وزير املالية 

االأ�شبق جورج القرم، واإليكم اأبرز 

ما جاء:

يعترب الوزير ال�شابق جورج القرم 

اأن اأزمة النفايات جعلت النا�ض تقول 

»طفح الكيل« الأن جميع احلكومات 

املتعاقب���ة، مبا فيها هذه احلكومة، 

اأب���دت عجزاً مذه���ًا يف عدم تقدمي 

اخلدمات العام���ة للمواطنني، يقول 

قرم: لنب���داأ مبو�شوع الكهرباء، ففي 

بلد تبلغ م�شاحته 10 كلم2 انقطاع 

التي���ار الكهربائي يتزاي���د، ومافيا 

»املوت���ورات« تتحك���م بالباق���ي 

لتاأمينها باأ�شعار باهظة، لبنان هو 

خزان »مياه« يف املنطقة، والدولة 

عاجزة ع���ن تاأمينه���ا للمواطنني، 

فيما ال�رصكات اخلا�شة بال�شاحنات 

التي متلكه���ا ت�شتطيع ذلك، اإ�شافة 

اإىل كافة املوا�شيع االأخرى؛ من ترك 

املجارير تل���وث البحر يف بريوت، 

واالأنهر، فمياه القرعون ملّوثة.. هذا 

العجز احلكومي املتوا�شل، رغم اأنه 

م ب���وزراء التي���ار الوطني احلر  ُطعِّ

وحزب اهلل، امل�شاكل اإىل ازدياد.

براأي قرم، ن���زول ال�شعب بكافة 

مكونات���ه وتاوين���ه اإىل ال�ش���ارع 

حدث جلل، رغ���م اختاط املطالب 

واالأولويات ب���ني املتظاهرين، الأنه 

من مطلب انتخاب رئي�ض للجمهورية 

اإىل مطل���ب اإزال���ة النفايات �شاعت 

»الطا�ش���ة«، وله���ذا ال�شبب اأطالب 

املتظاهرين بتطبيق الد�شتور فوراً.. 

لبن���ان منذ الع���ام 2005 مل ي�شّدق 

على ميزانية عامة، وجمل�ض النواب 

مدد لنف�شه مرتني، ومل ي�شدر قانون 

انتخابي يلّبي رغبات النا�ض باإقرار 

االإقطاع  قانون ن�شب���ي للحد م���ن 

الطائفي املايل. 

�شاألنا ق���رم عن اته���ام الطبقة 

ال�شيا�شي���ة باأكمله���ا بالف�شاد من 

قَبل ح���راك مطلبي قياداته متفرقة، 

واإمكانية تاأمني هذه املطالب فيما 

تكت���ل نيابي كبري ي�ش���م 27 نائبًا 

عاجز عن دف���ع الو�شع االقت�شادي 

اىل احللحلة، يرد اخلبري يف �شوؤون 

االأو�شط ودول حو�ض البحر  ال�رصق 

املتو�شط جورج قرم: م�شاركة التيار 

الوطني احلر يف حكومة غري منتجة، 

م���ع مطالبته بحق���وق امل�شيحيني 

امله���دورة، فيما حق���وق املواطنني 

نة  اللبناني���ني جميع���ًا غ���ري موؤمَّ

ومدعو�ش���ة كّبلت���ه باأم���ور كثرية، 

واليوم يف بلد 30٪ من �شعبه على 

خط الفقر، من املفرت�ض اأن نطالهم 

انطاقًا من حقوقهم كم�شيحيني.

نحاور وزي���ر املالية االأ�شبق يف 

ه���ذه النقطة حتدي���داً، فن�شاأله عن 

اأهمية احلفاظ على التنوع االأقلوي 

يف ال����رصق وامل�شيح���ي يف لبنان، 

ي�شري قرم اإىل اأنه منذ اتفاق الطائف 

املا�شي  القرن  �شبعينات  ومنت�شف 

ال�شيا�شية«  ا�شُتبدلت »املاروني���ة 

نية ال�شيا�شية« و»ال�شيعية  ب�»ال�شُّ

ال�شيا�شية« و»الدرزية ال�شيا�شية«، 

وله���ذا ال�شب���ب يج���ب الدفع نحو 

بن���اء بلد دميقراط���ي، بغ�ض النظر 

تفري���غ  يق���ول:  الطائفي���ة،  ع���ن 

املوؤ�ش�شات يطال كافة اإدارات الدولة 

امل�شيحيني  يطال  وال  وموؤ�ش�شاتها، 

فق���ط.. ف�شحيح اأن���ه يوجد �شغط 

دميغ���رايف لي����ض مل�شلحتهم، لكن 

الدول���ة العادل���ة حتم���ي جمي���ع 

اللبنانيني، وحينها �شتتوقف هجرة 

امل�شيحيني، رغم اأن الهجرة الكبرية 

تط���ال جمي���ع مكون���ات املجتمع 

اللبناين.

نق�ص تن�سيق 

بني »التيار« وحزب اهلل

وعن �ُشُبل حماية احلراك ال�شعبي 

من انحراف مطالب���ه، يعترب الوزير 

ك ما 
ّ
ال�شابق جورج ق���رم اأن التحر

دام �شلميًا، ميكنه اأن يجمع خمتلف 

طبق���ات املجتم���ع وطوائفه، يقول: 

اإنذار احلكوم���ة 72 �شاعة ملعاجلة 

املطالب االأربعة اأو اخلم�شة اأو البدء 

 ، مبعاجلتها، ال اأظن اأنه موقف متاأنٍّ

ويف مكان ميكن فهم هذه الت�رصفات 

ال�شبابية احلما�شية، الأنه يجب ك�رص 

مكان  من  الطائفية  الدكتاتوري���ات 

ما، ونحن على �شبيل املثال نتمنى 

ونريد اأن يكون التيار الوطني احلر 

ناطق���ًا با�ش���م اللبناني���ني عمومًا 

ولي����ض امل�شيحيني، وه���ذا ما بداأه 

العماد مي�شال عون من خال توقيع 

وثيق���ة التفاهم مع حزب اهلل، وهي 

خطوة حمت لبنان من فتنة مذهبني 

ن���ة وال�شيع���ة، والتاريخ  ب���ني ال�شُّ

�شي�شهد للعماد عون و»تياره« هذا 

الف�شل..

بني  التحال���ف  ق���رم:  ي�شي���ف 

»التي���ار« وحزب اهلل كانت تنق�شه 

�شيا�ش���ات وا�شح���ة م�شرتكة داخل 

االأج���دى  كان  الأن���ه  احلكوم���ة، 

لهم���ا حت�ش���ني عمله���ا لناحي���ة 

مواجهة الف�ش���اد وحتقيق املطالب 

االجتماعية.. ن�شاأله مقاطعني: ولكن 

م�شاريع  لكافة  امل�شم���رة  العرقلة 

»التكتل« وا�شحة، حتى التعيينات 

التي يقّدمها العماد عون وفق مبداأ 

الكف���اءة يتم جتاوزه���ا، يقول قرم: 

الهجوم على العماد عون بداأ ياأخذ 

ح���ّده منذ بداية حتال���ف »التيار« 

مع ح���زب اهلل، وله���ذا ال�شبب كان 

ه���دف »امل�شتقب���ل« وحلفائه يف 

»14 اآذار« ����رصب كل مطالبه، لكن 
عدم التن�شيق فيما بينهما مل ُينتج 

كثرياً، رغم الكام الكبري عن الف�شاد 

واالإف�شاد، الأنه حتى يف جلنة املال 

تقريبًا  »التكت���ل«  طلب  واملوازنة 

»امل�شتحيل« من وزارة املالية، الأن 

وزارة املالية غري قادرة على ت�شليم 

ح�شاب���ات اخلزين���ة من���ذ �شنوات، 

رغ���م اأن جمل�ض النواب لي�ض مدقق 

ح�شابات، بل ديوان املحا�شب.

ي�شيف قرم: املالية العامة اليوم 

خارجة عن اآليات العمل الد�شتوري 

واأدوات���ه الرقابي���ة، وبراأي���ي، رغم 

وجود هف���وات يف اأكرث من ملف، ال 

ميكن اتهام »التيار« بالف�شاد، الأنه 

الع���ب اأ�شا�شي لع���ودة املعنويات 

للم�شيحي���ني، م���ن دون اأن نن�شى 

وجود ممثلني م�شيحيني يف اجلانب 

املقابل ي�شع���ون »فرملتهم«، وهم 

حتت نفوذ القوى االأجنبية.

ورداً على �شوؤال حماية االندفاعة 

ال�شعبية يقول القرم: نحن يف حالة 

فوران �شعبية، وقد تهداأ االأمور بعد 

قليل.. احلي���اة ال�شيا�شية اللبنانية 

فو�شوي���ة اإىل اآخر درجة، والد�شتور 

اللبناين بالفعل »مدعو�ض« ب�شكل 

غري مقب���ول. بنظري كمواطن عادي، 

اأطال���ب بتطبيق الد�شت���ور بدءاً من 

اإج���راء انتخابات نيابي���ة، وميكن 

هنا اال�شتفادة من احلركة ال�شعبية 

لتغيري قان���ون االنتخابات باجتاه 

الن�شبية.

الق���رم ال يقفل احلل���ول مبخرج 

واحد، براأيه ميك���ن البدء بانتخاب 

�شنة،  رئي����ض للجمهوري���ة مل���دة 

والتاأ�شي����ض ملرحلة انتقالية يكون 

اإج���راء انتخابات  اأعمالها  ج���دول 

نيابية واإقرار قانون ن�شبي لتنظيم 

اإعادة  الد�شتوري���ة، مع  املوؤ�ش�شات 

اأم���وال ال�شندوق البل���دي امل�شتقل 

للبلدي���ات، للتخفي���ف م���ن اأعباء 

املواطن، وال�شري عمليًا بالامركزية 

االإدارية، الأنه على امل�شتوى البلدي 

الف�شاد  ميك���ن للمواط���ن مراقب���ة 

واأن�شط���ة بلديته بخ���اف مركزية 

الدولة التي يتلطى وراءها الزعماء 

ولهذا  واالإقطاعي���ون،  الطائفي���ون 

ال�شب���ب هن���اك م�ش���اكل يف املاء 

والكهرباء، والنفايات يف ال�شارع.

الفو�سى م�ستمرة

رياح املنطقة بح�شب جورج القرم 

التهدئ���ة، وهناك  اإىل  لي�شت مّتجه���ة 

توّه���م بهذا اخل�شو�ض، �شواء من الذين 

هواه���م اأمريكي - خليجي اأو رو�شي - 

اإيراين، يقول: حال���ة الفو�شى م�شتمرة 

داخ���ل ال���دول العربية، احل���رب على 

االإرهاب ذر للرم���اد بالعيون.. واليوم، 

ال االأمريك���ي وال »االإ�رصائيل���ي« قادر 

على تق�شي���م دول »�شاي����ض بيكو«.. 

لبن���ان �شعوا لتق�شيمه م���دة 25 �شنة، 

وف�شلوا، والي���وم رغم امل�شاكل الكثرية 

يف �شوري���ة والع���راق ال يوجد تق�شيم 

حقيق���ي، ما يح�شل هو عمليات �رصاع 

الذي يتم���دد مدعوم  نفوذ، والتكف���ري 

ب�شكل مميز من تركيا وقطر وال�شعودية 

واأمريكا.

يعود القرم ل�شذاجة االإدارة االأمريكية 

يف معاجل���ة الق�شايا وامللفات الدولية، 

بدءاً م���ن اإر�شال اأ�شاطي���ل ع�شكرية اإىل 

الت�رصفات  وه���ذه  والعراق،  اأفغان�شتان 

تنمي التنظيم���ات االإرهابية، فاملقاومة 

يف الع���راق كانت وطني���ة وموّجهة �شد 

اجلي�ض االأمريكي، ولكنها حتولت لت�شبح 

تكفري �شد ال�شيعة، ويف حرب اأفغان�شتان 

االأوىل مع غزو ال�شوفيات لها بداأ تكوين 

ال�شاح الدمار ال�شامل، بت�شليل ع�رصات 

اآالف الع���رب وامل�شلمني م���ن جن�شيات 

خمتلف���ة لتنفي���ذ احل���رب نياب���ة عن 

االأمريكي���ني كونه مهزوم م���ن الفيتنام، 

ومع االأ�شف عمليات غ�شل االأدمغة توؤدي 

بانح���راف عقلي لل�شب���اب، كاأن حُت�شب 

اإيران ع���دوة بدل »اإ�رصائي���ل«، واالأوىل 

تدع���م املقاومة يف فل�شط���ني ولبنان.. 

بالفع���ل، عاملن���ا فاقد للمنط���ق، ومع 

اإبعاد لغة العق���ل واملنطق ميكن تفجري 

اأوكرانيا واإقليم ال�شني امل�شلم، و�شورية 

مع االأ�شف اأخذت ن�شيبها الوافر من هذه 

الهجمة الدولية.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

قرم: تحالف »التيار« وحزب 
اهلل تنقصه سياسات 
واضحة مشتركة داخل 

الحكومة

قرم: تفريغ المؤسسات 
يطال كافة إدارات الدولة 
ومؤسساتها.. وال يطال 

المسيحيين فقط
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يقول الرئي�ض اإميل حل���ود اإنه بعد 

االحت���ال االأمريكي للع���راق يف �شهر 

ني�ش���ان عام 2003، اعت���رب االأمريكيون 

اأن املنطقة كله���ا �شارت طوع اإرادتهم، 

املنت�شون  اجل���دد«  »املحافظون  فبداأ 

باحتاله���م اأفغان�شت���ان ع���ام 2001، 

ومن ث���م العراق ع���ام 2003، هجومهم 

وتهديداته���م م���ن اأج���ل م���ا و�شفوه 

»ال����رصق االأو�شط اجلدي���د«، الذي كان 

اأول من حتّدث عن���ه �شيمون برييز يف 

املا�شي،  الق���رن  ت�شعيني���ات  مطل���ع 

وال���ذي راأينا مامح تكوينه من �شل�شلة 

االتفاقي���ات التي ُوقِّعت م���ع »الدولة 

العربية«، ك�»اتف���اق وادي عربة« مع 

االأردن، و»اتف���اق اأو�شلو« مع »منظمة 

التحرير الفل�شطينية«، وقبلهما بالطبع 

»اتفاقية كام���ب دايفيد« مع ال�شادات 

عام 1979.

وهكذا، بعد الغزو االأمريكي للعراق، 

جاء وزير اخلارجي���ة االأمريكية وقتها 

كولن ب���اول اإىل الرئي�ض ب�ش���ار االأ�شد 

متوّع���داً، وداعي���ًا لانخ���راط يف نهج 

اال�شت�ش���ام للم�رصوع االأمريكي، وطبعًا 

التخل���ي ع���ن املقاومة  يف مقّدمه���ا 

����رصوط  ب���كل  والت�شلي���م  ودعمه���ا، 

اال�شت�ش���ام، الأن الوالي���ات املتح���دة 

اأ�شبحت عل���ى حدود �شوري���ة، ح�شب 

تعبري باول.

يق���ول حل���ود: ����رصوط اال�شت�شام 

االأمريكي���ة التي ُطرحت عل���ى الرئي�ض 

اأي�شًا،  ب�ش���ار االأ�شد، ُعر�ش���ت علين���ا 

وعنوانها: نزع مكم���ن القوة اللبنانية، 

املتمثلة باملقاومة.

رف����ض الرئي����ض االأ�ش���د ال����رصوط 

االأمريكية، كم���ا رف�شنا نحن اأي�شًا تلك 

ال�رصوط، واأكدن���ا مت�ّشكنا بكل عنا�رص 

قوتن���ا، الأنه خائ���ن من ي�شلّ���م بنزع 

خمالب قوته ويفرط فيها.

مل يحتم���ل االأمريك���ي الهائج هذا 

املوقف من دم�ش���ق وبريوت، وهو الذي 

القرن  بات من���ذ مطل���ع ت�شعيني���ات 

املا�ش���ي القوة الوحي���دة املهيمنة يف 

العامل، بحكم انهيار االحتاد ال�شوفياتي، 

ف�شارت االأمم املتح���دة وكل املنظمات 

الدولية تدور يف فلك االإدارة االأمريكية، 

وكاأنها اإدارات تابعة للقطب االأوحد.

ووفق معلومات الرئي�ض حلود، فاإن 

�رصوط اال�شت�ش���ام االأمريكية للرئي�ض 

االأ�ش���د ُعر�شت عليه م���ن قبل بع�ض 

العرب اأي�ش���ًا، لكن باأ�شاليب خمتلفة، 

فامللك ال�شع���ودي الراحل عبداهلل بن 

عب���د العزيز عر�ض علي���ه فك حتالفه 

مع اإيران، ووقف دعم املقاومة، مقابل 

املليارات من الدوالرات، ومثلها جاءت 

م���ن دول اأخرى، ومن فرن�ش���ا، وكلها 

رف�شها، الأن ذل���ك معناه يف النتيجة 

اال�شتفراد ب�شورية، التي ا�شتطاعت يف 

ظل قيادة الرئي�ض الراحل حافظ االأ�شد 

ومن ثم الرئي�ض ب�شار اأن تبني قاعدة 

�شيا�شية اأ�شا�شها �شيادة القرار القومي 

والوطني ال�ش���وري، وقاعدة اقت�شادية 

الذاتي، وبهذا  االكتفاء  اأ�شا�شها  متينة 

جت�ّشدت اإحدى ركائ���ز القوة ال�شورية 

باأنها الدولة الوحيدة لي�ض عليها ديون 

خارجية، باالإ�شافة طبعًا اإىل قاعدتها 

الع�شكرية الت���ي توؤّهلها للوقوف ولو 

وحيدة يف وجه العدو »االإ�رصائيلي«، 

وهذه االأخرية بدىء ببنائها منذ حرب 

ت�رصين عام 1973؛ حينما فرّط ال�رصيك 

االآخ���ر يف هذه احلرب اأن���ور ال�شادات 

بنتائجه���ا، واندفع يف ال�شلح املنفرد 

مع الع���دو »االإ�رصائيلي«، والذي ُتوِّج 

باتفاقي���ة كامب دايفيد ع���ام 1979، 

خُمرج���ًا بذلك م�رص م���ن ال�رصاع مع 

اأن كّبلها  العدو »االإ�رصائيل���ي«، بعد 

باتفاقيات جعلت م�رص الدولة العربية 

الك���ربى، دولة هام�شي���ة يف ال�رصاع، 

ويف تطورات املنطقة، وهو االأمر الذي 

ا�شتفادت منه ال�شعودية، التي �شارت 

قطبًا عربيًا بارزاً يف مواجهة �شورية.

وعلي���ه، راأين���ا �شل�شل���ة املبادرات 

ال�شعودي���ة الت���ي كان���ت يف اأ�ش���كال 

خمتلف���ة ت�شّب يف منح���ى ال�شلح مع 

الع���دو »االإ�رصائيل���ي«، ومنه���ا على 

�شبي���ل املثال ال احل����رص، مبادرة ويل 

العهد ال�شع���ودي االأمري فه���د يف قمة 

فا����ض عام 1981، قب���ل اأن ي�شري ملكًا، 

والت���ي فيه���ا اعرتاف �رصي���ح بالعدو 

»ال�شام  ي�شمى  ومب���ا  »االإ�رصائيلي«، 

العربي - االإ�رصائيلي«، فكان اأن ف�شلت 

هذه القم���ة يف اإقرار املب���ادرة، لكنها 

اأُقرّت يف اأيلول 1982 يف فا�ض اأي�شًا، يف 

غمرة االجتي���اح »االإ�رصائيلي« للبنان 

وو�شوله اإىل عا�شمته بريوت.

ومنها اأي�شًا، قمة بريوت عام 2002، 

والت���ي اأُطلق عليها »مب���ادرة ال�شام 

العربية«، ورف�شن���ا يف حينه اإقرارها، 

الأنه���ا ُتغّيب اأهم ����رصط للحفاظ على 

احلقوق امل�رصوعة لل�شعب الفل�شطيني، 

إميل لحود يتذكر.. 
واثق أن سورية ستدحر المؤامرة الكبرى.. وعلى قوة المقاومة االستفادة من النصر

وهو ح���ق العودة، وق���د جئنا على 

تفا�شيلها يف حلقة �شابقة.

و�شط كل هذه التط���ورات، كانت 

املقاومة يف لبنان تخّط نهجًا جديداً 

يف املواجهة، �ش���واء على امل�شتوى 

الداخل���ي؛ ب���اأن قوة لبن���ان لي�شت 

يف �شعف���ه، بل يف مثلّث���ه الذهبي 

»ال�شع���ب واجلي����ض واملقاوم���ة«، 

فكان���ت ال�رصبات النوعي���ة للعدو، 

ُتوِّجت باالنت�ش���ار النوعي  والت���ي 

الذي يح���دث للمرة االأوىل يف تاريخ 

االإ�رصائيلي«،   - »العرب���ي  ال�رصاع 

باندحار العدو يف اأيار عام 2000.

ي�شري الرئي�ض حلود اإىل اإن جملة 

هذه االنت�ش���ارات وال�شمود النوعي 

مل تكن لتم���رّ ب�شهول���ة، فا�شتمرت 

لبنان،  له���ز  املختلفة  املخطط���ات 

الذي كان اأول من ا�شُتهدف باالإرهاب 

التكفريي، لكن بف�شل جي�شه الوطني 

ت�ش���دى له بج���دارة واأحبط���ه؛ كما 

ج���رى م���ع التكفريي���ني يف جرود 

ال�شنية، ويف غريه���ا.. ومتّكن لبنان 

من اأن يعي����ض با�شتقرار اأمني جعل 

االإنرتوب���ول الدويل يوؤك���د اأن لبنان 

يحت���ّل الرقم االأول باالأم���ن واالأمان 

يف العامل، اإىل اأن كان الزلزال الكبري 

واملخط���ط اخلطري ال���ذي جتلّى يف 

اغتيال الرئي�ض رفي���ق احلريري يف 

14 �شب���اط 2005، وتلتها التداعيات 
الاحق���ة، ومنها حرب مت���وز 2006 

التي انتهت باالنت�شار الكبري، بالرغم 

م���ن تاآمر بع����ض الداخ���ل اللبناين 

عل���ى املقاومة، وكثري من تفا�شيلها 

اأوردن���اه يف حلق���ات �شابقة، اأم يف 

التخ���اذل العرب���ي ال���ذي و�شل اإىل 

ح���د و�شف ت�ش���دي املقاومة للعدو 

باملغامرة.

اإبان هذه  ويف قمة املواجه���ات 

احلرب، طلّت علينا وزيرة اخلارجية 

االأمريكية كونداليزا راي�ض »تب�رّصنا« 

من ال�رصاي احلكوم���ي واأمام رئي�ض 

احلكوم���ة بوالدة »ال����رصق االأو�شط 

اجلديد«، والتي جعلت بع�ض الداخل 

اللبن���اين املتحال���ف ع�شويًا - كما 

اأثبتت الوقائع - مع العدوان، يطرب 

النتيجة كانت  الط���رح.. لك���ن  لهذا 

الن�رص العظيم الذي حتقق.

اأمام هذا الن�رص الكبري والنوعي، 

كان الوع���د االأمريك���ي ب�»الفو�شى 

اخلاق���ة« التي بداأت بع���د اأقل من 

خم�ض �شن���وات من هذه احلرب فيما 

�ُشمي »الربي���ع العربي«، وهي يف 

العربية  لل���دول  ا�شتهداف  حقيقتها 

وجيو�شه���ا وتفتيته���ا، والت���ي يف 

خا�شته���ا الكب���رية ه���ي ا�شتهداف 

للدولة العربية املحورية يف ال�رصاع 

مع العدو »االإ�رصائيلي«، وعنيُت بها 

�شورية وقيادتها.

وهن���ا ي�ش���دد الرئي����ض حل���ود 

عل���ى اأن حجم املوؤام���رة ال�شتهداف 

�شوري���ة ال ميكن بتات���ًا التقليل من 

ُح�شدت  الأنه  وخطورته���ا،  �رصاوتها 

لها اإمكانيات مالية مذهلة، وطاقات 

اإعامية ال حدود لها، وا�شُتح�رص لها 

ارهابي���ون وتكفرييون من كل اأنحاء 

الدنيا.

لقد انطلق العدوان على �شورية 

بخطة بعيدة امل���دى، بعد اأن عجز 

عن ك����رص اإرادة املقاومة يف لبنان، 

فالع���دوان العامل���ي واحلرب على 

�شورية انطلق���ا ومت التح�شري لهما 

بده���اء تركي، الذي كان يف البداية 

ُيظهر الت���وّدد نحو دم�شق، وبخداع 

قطري �ش���ّور نف�شه اأن���ه قريب يف 

مواقفه من �شورية، وبتوّدد �شعودي، 

وبتقرب فرن�شا �شرياك ثم �شاركوزي 

نحو �شوري���ة، دون اأن نتحدث عن 

الراأ����ض الكبري الوالي���ات املتحدة، 

فخ���ال خم����ض اأو �ش���ت �شن���وات 

م���ن املراوغ���ة واالبت���زاز والتاآمر 

كان���وا يح�رّصون خاله���ا االأنفاق، 

وامل�شاري���ع واجلمعي���ات الدينية، 

وواجهات من امل�شايخ واالإعاميني 

وما ي�شّمى رج���ال املجتمع املدين 

الذي���ن  االإن�ش���ان«،  و»حق���وق 

مت ا�شطياده���م باإتق���ان وبراع���ة 

والتدري���ب  ال�رصاك���ة  برام���ج  يف 

من  واالأممية،  واالأوروبية  االأمريكية 

اأج���ل م�رصوعهم املدم���ر )الفو�شى 

اخلاقة(، والتي تهدف يف النتيجة 

اإىل تفكيك �شورية.

ويختم الرئي����ض حلود: اإين واثق 

متامًا بع���د اأقل من خم����ض �شنوات 

م���ن ال�شم���ود ال�ش���وري االأ�شطوري، 

وال�شع���ب  اجلي����ض  انت�ش���ار  م���ن 

والقي���ادة ال�شورية على هذه احلرب 

وبالتاأكيد  اجلدي���دة...  اال�شتعمارية 

ودولته���ا  �شوري���ة  انت�ش���ار  ف���اإن 

الوطني���ة وقيادته���ا �شيجعلنا اأمام 

مرحلة جديدة، على حلف املقاومة 

اأن يعرف كيف ي�شتغلها،  واملمانعة 

حتى ال نكرر التجارب مع انت�شاراتنا 

النوعية؛ بالتهاون مع اأعدائنا الذين 

مل يكونوا لريحموا اأوطاننا لو ُقيِّ�ض 

لهم اأي ن�رص.

وبالن�شب���ة للبنان يق���ول: علينا 

يف لبنان اأن ن�شن���ع ح�شانتنا، واأن 

منّت مناعتن���ا ال�شيا�شية والوطنية 

بتطوير النظام ال�شيا�شي، ليكون اأكرث 

متثيًا واأكرث عدالة، الأن كل �شيء يف 

البلد �شار طائفيًا ومذهبيًا، مبا فيه 

»الزبالة«، وهذا ال يتوافر اإال بقانون 

انتخاب���ي ع����رصي وحدي���ث يعمل 

خلطة لبنانية فاعلة، وميّت الوحدة 

الوطني���ة، وذل���ك ال يق���وم اإال على 

اأ�شا�ض جعل لبن���ان دائرة انتخابية 

واح���دة، على اأ�شا����ض الن�شبية، كما 

جاء يف احللقة 58، الأنه يف حال مل 

يت���م اجناز قانون وطن���ي �شت�شتفيد 

االأ�شولي���ة املتطرفة التي تهدد بقاء 

البلد وا�شتمراه.

»انتهى«

اأحمد زين الدين

لحود: علينا تمتين مناعتنا 
السياسية والوطنية فكل 

شيء في البلد صار طائفيًا 
ومذهبيًا.. بما في ذلك 

»الزبالة«

الرئي�س اإميل حلود م�صتقباًل الرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد يف ق�صر بعبدا يف 27 اآذار عام 2002     )�أ.ف.ب.(
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خلق �هلل عز وجل �ملر�أة لتكون �سَكنًا 

وملذ�ً و�أمانًا، وملهمة للأفكار وم�سنعًا 

للحب، وه���ي بُحكم خلقه���ا وتكوينها 

خملوق عاطفي لديها �هتمامات تتنا�سب 

مع طبيعتها، وله���ذ� فاإن �لتعامل معها 

يحتاج �إىل مهارة وفن وذوق، وقد �سّبهها 

�لنبي �لكرمي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم 

بالق���ارورة، و�أمرنا �أن نرف���ق بها فقال: 

»رفقًا بالقو�ري���ر«، فهي �سفافة ورقيقة 

و�أنيق���ة وجميل���ة، ويف حال���ة ك�رسها 

فاإنه ي�سع���ب �لتئامها، وك�رُسها يح�سل 

وظلمها و�رسبه���ا وجرحها  باإهانته���ا 

و�إهمالها وطلقها ظلمًا..

�أُجري���ت حول �ملر�أة  در��سات كثرية 

و�هتمامه���ا، ففي �أح���د �ال�ستبيانات - 

مث���ًل - للتع���رّف على �أه���م �أولويتني 

تريدهم���ا �مل���ر�أة م���ن �لرج���ل، كانت 

�لنتيج���ة: �الهتمام، و�ل�سع���ور باالأمان، 

فلو ��ستطاع �لرج���ل، �سو�ء �أكان زوجها 

�أو �أباه���ا �أو �أخاه���ا، �أن يحقق لها ذلك، 

فاإنها �ستحيا ب�سع���ادة عظيمة، وحتى 

نرتجم ه���ذه �ملعاين لو�قع عملي �أطرح 

عليكم كلمات حت���ب �أن ت�سمعها �ملر�أة 

وحتقق له���ا �الهتمام و�ل�سعور باالأمان، 

وقد ُجرِّبت هذه �لكلمات على �ملتزوجني 

�جلدد، ومن لدي���ه م�سكلة مع زوجته �أو 

�أخته �أو حتى �أمه فكانت �لنتائج ر�ئعة، 

ولذلك ندعوكم لتجربتها كذلك، وهي:

�أن متدح ذكاءه���ا وطريقة تفكريها، 

فتق���ول له���ا يف بع�ض �ملو�ق���ف »�أنت 

ذكية«، و»فكرتك �ساعدتني على جتاوز 

�مل�سكلة«، فهذه �لكلمة تفهمها �ملر�أة �أو 

�لفتاة على �أنه���ا هامة بحياتك، فتزد�د 

ثق���ة وعطاء، وه���ذ� ن�سمي���ه »�جلمال 

�لعقلي«.

�أن تتح���دث عن جماله���ا، وبالذ�ت 

جم���ال �سكله���ا، وه���ذ� ه���و »�جلمال 

بج�سدها  تعتن���ي  فامل���ر�أة  �جل�سدي«، 

كث���ري�ً، وتنظ���ر �إليه د�ئم���ًا، ويهمها ما 

يقوله �لنا�ض عنها، وميكنك مدح �سكلها 

وج�سدها �أو لبا�سها وعطرها، فهذ� �لكلم 

يطرب �أذنها.

�أن تع���ّر لها عن �أهمي���ة علقتكما، 

وتوؤك���د لها �أن���ك فخور به���ا، وتبنّي ما 

قدمته لك من خدمات �أو م�ساعد�ت، و�أنك 

�سعيد بت�سحياتها، �س���و�ء وقفت بقرب 

و�لدتك �أو دعمت���ك ماليًا �أو �سهرت على 

�أوالدك، �أو غريها من �لت�سحيات.

�أن تتحدث معها عن �أهمية وجودها 

يف حياتك، و�أن تخرها �أنها خري �سديقة 

لك، فعندما حت���ّدث زوجتك عن مو�قفها 

�لر�ئع���ة و�لبطولية �لت���ي وقفتها معه 

خلل �لع�رسي���ن �سنة �ملا�سي���ة، مثًل، 

وتق���ول له���ا: »لوالِك ل�سع���ت يف هذه 

�لدنيا«، فاإنها �ست�سمع هذ� �لكلم وهي 

�سعيدة، و�حلب �سيملأ قلبها جتاهك.

�أن تتحدث عن بع�ض �ملبادر�ت �لتي 

تفعلها، فتقول له���ا: طريقتك جميلة، �أو 

طبختك لذي���ذة، �أو مقرتحك هام و�أنا مل 

�أفكر به، وتتحدث عن �لعلقة �حلميمية 

�لتي بينكما، ومت���دح �أنوثتها، فاإن ذلك 

ي�سبع غرورها وي�سعدها.

�أن ت�سعره���ا باأنك تد�ف���ع عنها، و�إن 

كانت ه���ي ت�ستطيع �أن حتم���ي نف�سها، 

لكنه���ا حت���ب �أن تكون حممّي���ة، فتقف 

موق���ف �ملد�ف���ع عنه���ا �أم���ام �أهلك �أو 

�أهلها �أو �أ�سحابك، ف���اإن هذه �للحظات 

ال تن�ساها طول عمره���ا، الأنها ت�سعرها 

باالأمن و�الأمان عند �سماعها.

�أن تك���ون لطيف���ًا معه���ا وقريبًا من 

م�ساعرها، وعندما تتحدث معك ت�ستمع 

له���ا من غري مقاطعة، الأنها يف كثري من 

�الأحيان تريد من���ك م�ساركة عاطفية ال 

حلواًل جذرية.

ما م���رّ يحت���اج من���ا �إىل منهج 

ترب���وي نربي �أبناءن���ا عليه، حتى ال 

يخرج لدينا جي���ل ي�ستمتع بتعذيب 

�ملر�أة �أو �إهانته���ا، �أو يحب حتقريها 

�أو �ال�سته���ز�ء بها، بل �الأ�سل �أن �ملر�أة 

ترتبى على �لدالل و�حلب و�لزينة، وقد 

قال تعايل {�أومن ين�ساأ يف �حللية}، 

و�مل���ر�د يف ذلك �لن�س���اء، فهي تن�ساأ 

يف �لزينة، فلها تربية خا�سة تختلف 

ع���ن تربية �لرجال، وله���ذ� �أكر خطاأ 

يرتكب���ه �لرجل عندم���ا يعامل �ملر�أة 

كرجل، فه���ذه لغة ال تعرفه���ا �ملر�أة 

وال تفهمها، ب���ل تت�سايق منها، ومن 

يتاأمل مو�قف �لنبي �لكرمي �سلى �هلل 

علي���ه و�آله و�سلم م���ع زوجاته يجد 

�لرفق و�للطف و�حلب يف كل �ملو�قف، 

فق���د حمى �ل�سيدة عائ�س���ة من �أبيها 

ر�س���ي �هلل عنهما ملا ه���ّم بتاأديبها 

دفاع���ًا عنها، وقد عر ع���ن حّبه لها 

�أمام �أ�سحابه، وقال �إنها �أحبُّ �لنا�ض 

�إليه، وكان يبت�سم لزوجاته وي�سحك 

معهن وي�ستم���ع حلديثهن �إذ� حتدثن، 

وي�ساركهن �حل���و�ر، كحديث ق�سة �أم 

زرع ر�س���ي �هلل عنه���ا، وي�سع ركبته 

ل�سفية ر�س���ي �هلل عنها حتى ت�سعد 

على �الإبل، وم�س���ح دموعها بيده ملا 

�أمامه، وي�سل �سديقات خديجة  بكت 

ر�س���ي �هلل عنها بعد وفاتها، وق�س�ض 

كثرية توؤك���د ما ذكرن���اه من كلمات 

حتب �مل���ر�أة �سماعه���ا، فاملر�أة متّثل 

ن�سف �ملجتمع، وق���د �أجنبت �لن�سف 

�لث���اين، فهي �إذن متثل �ملجتمع كله.. 

�أفل ت�ستحق منا �أن نح�سن معاملتها؟

د. جا�سم �ملطّوع

كلمات تحب المرأة سماعها

باعرت�ف �الإتيكيت، فاإّن من �أ�سعب �الأطعمة 

و�أكرثها �إرب���اكًا لك خلل تناولها هو �الأر�سي 

�سوكة، تلك �خل�سار �للذيذة �لتي تو�سع على 

�ملائدة يف �إطار �مل���از�ت �لعربية �ل�سهية.. ال 

تقاوميها �أو حترم���ي نف�سك من تذّوقها، الأننا 

�سن���زّودك بهذه �لقو�عد �لت���ي ت�سمن لك �أكل 

�الأر�سي �سوكة باأعلى درجات �للياقة و�التقان.

م���ن حيث طريق���ة �لتقدمي: بح�س���ب �آد�ب 

�ملائدة، يجب �أن يّقدم �الأر�سي �سوكة بو�حدة 

من �لطرق �لتالية: يف طبق و��سع وكبري ميكنك 

و�سع �لوريقات على جو�نبه �النتهاء منها، يف 

طبق م���دّور كطبق �حل�ساء مو�سوع �أ�سًل على 

�سحن و��سع للق�رس، �أو يف طبق �سغري ير�فقه 

ب�س���ورة �رسورية طبق �سغ���ري منف�سل عنه 

ولك���ن �ىل جانبه. ل�ست م�سط���رة �أبد�ً لو�سع 

ق�سور �الأر�س���ي �سوكة كبرية �حلجم يف طبقك 

�أو يف منف�سة �ملك����رس�ت، الأنها �أ�سًل �سغرية 

�حلجم.

الأّن �الأر�س���ي �سوكة قد يق���ّدم �أحيانًا مع 

�سل�س���ة منف�سلة عن���ه، علي���ك با�ستخد�م 

�مللعقة لو�سع �لقليل منها يف طبقك �خلا�ض 

لت�سيفيه���ا �إىل ورق���ة �الأر�س���ي �سوكة متى 

نزعتها.. �بتعدي كليًا عن �لتغمي�ض يف زبدية 

�ل�سل�سة.

�نزعي ورقة ورقة م���ن �الأر�سي �سوكة يف 

كّل مرة ولي�ض �أكرث، الأّن ذلك مناٍف للإتيكيت، 

وبح�س���ب �لقو�ع���د و�الأ�سول حُت�س���ب حّبة 

�الأر�سي �سوك���ة على �ملائ���دة �لو�حدة لكل 

�سخ�سني.

�جمعي ورقات �الأر�سي �سوكة فوق بع�سها 

�لبع����ض، يف �سكل �أفقي �أو عمودي، و�حر�سي 

على �أال تتبعرث، الأنها ت�سبح منظر�ً مقرفًا غري 

حمبب على �لنظر.

بع���د �النتهاء م���ن ورق �الأر�س���ي �سوكة، 

ت�سلني �إىل »�لقلب«، وهو �جلزء �الألّذ. �نزعي 

�ل�سوك منه بي���دك، حاويل �أن تفعلي ذلك من 

�ملرّة �الأوىل، من ثّم قطعيه بال�سوكة و�ل�سكني.

fi n �أأّن �الأر�س���ي �سوك���ة ُيعتر م���ن �ل

ger food، �أو �الأطعم���ة �لتي توؤكل باليد، 
م���ن �ملحّب���ذ �أن تقّدم �مل�سيف���ة للموجودين 

على �ملائدة �ملحارم �ملعّقمة لينّظفو� �أيديهم 

ويكملو� �جلل�سة.

َفن%اإلتيكيت
قواعد تناول »األرضي شوكة«

عوِّدي���ه �أيتها �الأم �لفا�سلة على �لنظام 

مرّة تلو �الأُخرى، و�ساعديه يف تعليق ثيابه 

�لت���ي �ألقاها يف زو�يا �لغرف���ة.. قويل له: 

»�ساأعلّق لك ثياب���ك هذه �ملرّة، و�ساعدين 

يف ذلك«، ويف �ملرّ�ت �للحقة ت�ستطيعني 

عي طفلك على �لرتتيب، م�ستفيدة  �أن ت�سجِّ

من �لتجرب���ة �ل�سابقة: »هيا يا بطل.. �أنت 

ت�ستطي���ع �أن ترتِّب غرفتك كما فعلت �ملرّة 

�ملا�سية بنجاح«.

ترتيب خز�نة �لطف���ل ُيعتر من �الأمور 

�لتي �إن مت���ت، ف�ستوفر عليك وعلى �لطفل 

�لكث���ري من �لوق���ت، ومن �أج���ل هذ� قومي 

برتتيب دوري للخز�ن���ة مب�ساحبة �لطفل. 

��ساأليه �أثن���اء �لرتتيب عن طريقة �لرتتيب 

�لت���ي يرغب يف �أن تك���ون عليها خز�نته؛ 

�بدئ���ي بنظرة فاح�سة للخز�نة، فاإذ� كانت 

مفتوحة فاأخرجي منها �الأ�سياء �لتي حتجب 

روؤيتك لقاع �خلز�نة.. تخل�سي من �الأ�سياء 

�أو �مللب����ض �أو �الألعاب غ���ري �مل�ستعملة، 

بالترع به���ا للجهات �خلريي���ة.. �سجعي 

�بن���ك على فعل هذ�؛ لتعلميه حب �لعطاء، 

�إىل جانب �لرتتيب، ثم تاأتي �ملرحلة �لتي 

تقرر�ن فيها معًا ما هي �الأ�سياء �لتي يجب 

�أن تعلق، وهل تعلق على �الأرفف �أم تو�سع 

يف �ل�سلة د�خل �خلز�نة؟

�أحيانًا عليك ترك �لطفل ليكت�سف بنف�سه 

م�ساوئ عدم تطبيق �لنظام؛ ليفهم من ذلك 

�أهمية تطبيق���ه، فمثًل �إذ� كنت تعانني من 

�أن �أطفال���ك ال يعيدون �الأ�سياء �إىل مكانها، 

فدعيهم يبحثون عنها باأنف�سهم، و�أعلميهم 

�أن ه���ذ� �لوقت �ل���ذي ي�سي���ع يف �لبحث 

�سيقتطع من وق���ت لعبهم ولي�ض من وقت 

در��ستهم.

�كت�ساب مهارة �لتنظيم يف كل �الأعمال، 

فالنظام ال يعني فقط غرفة مرتبة وخز�نة 

نظيفة، لكنه يعني �أي�س���ًا �لتفكري بنظام، 

و�ال�ستف���ادة من �لوقت بنظ���ام، وكل هذ� 

يكت�سبه �لطفل باملمار�سة، و�ل�سر من قبل 

�لو�لدين، فالطفل منذ والدته يف حاجة �إىل 

�أن نعلمه �لنظام، فهناك نظام غذ�ئي ُيتبع 

الإطعامه، وهناك نظام لنومه، ونظام الأد�ء 

و�جبه.

أنـِت وطــفـــــلك

ابنك فوضوي؟ إليك الحل )3/3(
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منوعات

�أف��ق��ي

1 - ملكم �أمريكي م�سلم معتزل
2 - جديد باللغة �لفرعونية �لقدمية / �أول من 

�كت�سف كروية �الأر�ض عمليا

3 - يهنب بل مقابل / �سوت �ل�سحك
4 - هلن �لرت�ب )فى �لبئر( / يخبئ �سيئا خل�سة

5 - مار�سن / حرف جزم

طــريـقـة اللعـب

تو�س���ع �الأرق���ام م���ن 1 �إىل 9 عامودي���ًا 

و�أفقيًا على �أن ال يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه 

عامودي كان �أو �أفقي 
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بال�سيء / ثلثا ثلة

7 - يعم���ل بتع���ب وكد / م���ادة مطهرة 
للجروح توجد يف ماء �لبحر

8 - حلق���ات معدن مت�سابكة / من �أقطاب 
�لبطارية

9 - ن�سف و�حد / �سئم / ودى
10 - نزيل �الأو�ساخ / مقاتلون غري ر�جلني

خطوات تحمي من ارتفاع درجات الحرارة

w w w . a t h a b a t . n e t11

م���ع �رتف���اع درجات �حل���ر�رة �إىل 

معدالت غري م�سبوقة يف منطقة �ل�رسق 

�الأو�س���ط، هناك حتذي���ر�ت كثرية تدعو 

�إىل جتّن���ب �لتعرّ�ض �ملبا�رس ول�ساعات 

طويلة الأ�سع���ة �ل�سم�ض عالية �لدرجة، 

و�لتي قد تفقد �جل�سم قدرته على تريد 

نف�سه، ما قد يوؤدي يف �أ�سو�أ �حلاالت �إىل 

�رسبة �سم�ض قد تكون قا�سية.

�ملعنيون باالأمر بالدرجة �الأوىل من 

ه���ذه �لتحذير�ت، ه���م �الأطفال و�سغار 

�ل�سن و�لكبار فوق �س���ن �ل�ستني عامًا، 

�الأك���رث عر�سة  وكذل���ك �ملر�سى ه���م 

ل�رسب���ات �ل�سم�ض يف ح���ال تعر�سو� 

لل�سم�ض �ساعات طويلة.

وفيم���ا يل���ي نقاط ت�ساع���دك على 

�لنجاة من موجة �حلر:

1- ح���اول �أن ال تخ���رج يف �ساع���ات 
�ل���ذروة، �أي بني �ل�ساعة 11 �سباحًا و3 

�أو 4 ع�رس�ً.
�خلارجي���ة،  �لن�ساط���ات  جتن���ب   -2
كاالهتم���ام باحلديق���ة �أو �لريا�س���ات 

�خلارجي���ة، و�إذ� كنت م�سط���ر�ً، �أّجلها 

حتى مغيب �ل�سم�ض.

3- �إذ� كن���ت يف حاجة ما�ّسة للخروج، 
�ب���َق يف �لظ���ل و�رتِد قبع���ة وملب�ض 

قطنية ف�سفا�سة، و�حمل �سم�سية فاحتة 

�لل���ون �إذ� ��سطررت للم�سي حتت �أ�سعة 

�ل�سم�ض.

4- �حم���ل قنينة م���اء �أينم���ا ذهبت، 
�لوق���ت، بكمياٍت  و��رسب منه���ا طيلة 

قليلة ولي�ض دفعًة و�حدة، حتى و�إن مل 

ت�سعر بالعط�ض.

5- ترطي���ب �جل�سم: لتجن���ب �ل�سعور 
باحلر، قم برتطي���ب ج�سمك عن طريق 

تناول كمية منا�سب���ة �الأغذية �ملرّطبة 

للج�س���م، كالبطي���خ و�ل�سم���ام، فبهذه 

�لطريق���ة �ستتمكن من جتن���ب �ل�سعور 

باحلر.

6- �الأطعم���ة: علي���ك جتّن���ب تن���اول 

�لوجبات �لثقيل���ة، و�لتي حتتوي على 

ن�سبة كب���رية من �ل�سع���ر�ت �حلر�رية 

لزيادتها من درجة حر�رة �جل�سم. تناول 

�لوجب���ات �خلفيف���ة لتجن���ب �ل�سعور 

بالعط�ض �ل�سديد خلل فرتة �ل�سيف.

7- ال ت���رتك �الأطفال يف �ل�سيارة، حتى 
و�إن كانت مطف���اأة، الأن حر�رة �ل�سيارة 

ترتفع ب�س���كل هائل، ما ق���د يوؤدي �إىل 

�لوفاة.

8- �بتعد ع���ن �لقهوة و�ل�س���اي الأنها 
ت�سبب �جلفاف.

9- جتنب �ملاأك���والت �حلارة و�لتو�بل، 
�لباردة،  �ملاأك���والت  تن���اول  وح���اول 

خ�سو�سًا �خل�سار و�لفو�كه.

10- عّو����ض �الأم���لح �لت���ي يفقده���ا 
ج�سدك ب�سبب �لتعرق، عن طريق تناول 

�الأطعمة �لتي حتوي �أملحًا طبيعية.

11- �الأحذية �ملفتوحة: �رتد�ء �الأحذية 
�ملغلقة يف ف�س���ل �ل�سيف يت�سبب يف 

�إ�سابة ب�رسة �لقدم بالفطريات و�لبكرتيا 

�لناجتة عن تعرّق ب�رسة �لقدم �ل�سديد، 

كما ال توف���ر �الأحذي���ة �ملغلقة للقدم 

�لر�ح���ة �ملطلوبة، لذل���ك �حر�ض على 

�رتد�ء �الأحذية �ملفتوحة لتحظى بر�حة 

و�سحة �أف�سل لقدمك.

12- �مللب����ض �خلفيفة: �رتد�ء �مللب�ض 
�خلفيفة يف ف�سل �ل�سيف، و�مل�سنوعة 

م���ن �أقم�سة قطني���ة، ي�ساعد يف جتنب 

�ل�سع���ور باحل���ر �ل�سدي���د، كم���ا للون 

�مللب�ض دور كبري يف �حلماية من �حلر 

�ل�سديد، لذلك قم بارتد�ء ملب�ض فاحتة 

وقطنية وو��سعة لتجنب �ل�سعور باحلر 

�ملزعج.

13- ُين�س����ح باال�ستحم����ام مباء بارد 
����ب �ل�سع����ور باحلر�رة  �أو فات����ر، لتجنُّ

�ملرتفعة كلما �أتيحت �لفر�سة .

14-ُين�س����ح بالتو�ج����د يف �ماكن بها 
مر�وح �أو مكيفات بقدر �الإمكان.

15- البد م����ن �أخذ ق�سط م����ن �لر�حة 
خلل �لي����وم، لي�ستعيد �جل�سم عافيته 

وقوت����ه، ب�سبب �جلو �حل����ار و�لرطوبة 

�ملرتفعة.

16- يج����ب و�سع ك����رمي �حلماية من 
�أ�سعة �ل�سم�ض �ل�سارة.

و�لذه���ب  �مل���ال  يجمع���ون   -  6
)معكو�سه ( / د�ر حول ��سيء

7 - حي���اه )مبعرثة( / مو�طنو �أكر 
دولة �آ�سيوية م�ساحة

8 - �أر�سد �إىل �ل�سيء �ملطلوب / ��سم 
فر�ض ت�سببت يف حرب 40 �سنة بني 

�لقبائل �لعربية

9 - ع�رس مئات / – ما يدره �لثدي 
قبيل �لوالدة وبعدها مبا�رسة

10 - من مكونات �لدم ونق�سه ناجت 
عن �النيميا

ع��م���ودي

1 - على ر�أ�ض �لعمل / �رسخ با�سمه
2 - عامل م�رسي حا�سل على نوبل
3 - ن�ساحك ونلقي �لطر�ئف بيننا

4 - ذ�ت حنان ومودة
5 - ح�رس�ت ذ�ت نظ���ام �جتماعي 
دقي���ق / ن�سف قالت / نظف �لقطن 

من �لبذور

6 - مت�سابه���ان / ينف���ي علم���ه 

) �لعدد 372(  �جلمعة - 4 �أيلول - 2015



الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

ك�سف م�سيفو الطريان ع���ن اأكرث ما يزعجهم لدى امل�سافرين 

من ت�رصفات و�سلوكيات غ���ري الئقة وغري نظيفة، تدفع بالعديد 

منهم اىل التفكري بالبقاء يف هذه املهنة اأو تغيريها، ومنها:

االإطالة عند اأخذ قرار ما يريد امل�سافر �رصبه.. 1

ترك القمامة يف جيب املقعد اخللفي.. 2

التجوُّل داخل الطائرة حايف القدمني.. 3

وكز اأو �سّد مالب�س م�سيفي الطريان لطلب ما.. 4

ا�ستخدام احلمام مبا�رصة قبل الهبوط.. 5

مناولة امل�سيفني حمارم ورقية م�ستعملة اأو نكا�سات اأ�سنان . 6

اأو حفا�سات اأطفال مت�سخة.

التعليق على �سغر حجم الطائرة.. 7

الت�سّكع يف االأروقة.. 8

التذّمر من ق�رص فرتة الرتانزيت.. 9

طلب ا�ستعارة قلم لتعبئة ورقة اجلمارك.. 10

قد ي�ستخف بع�سنا بجرعات االأدوية التي يتناولها الأ�سباب 

خمتلفة، لكن االأطب���اء يو�سون ب�رصورة توخي احلذر، نظراً اإىل 

وج���ود نوعيات من االأدوية التي ق���د تت�سبب بحدوث وفاة يف 

غ�سون دقائق، ومن اأبرز االأدوية التي ميكنها اإحداث ذلك:

11 crystal meth: يح���ّذر االأطباء من اأن هذا الدواء يبعث .
متامًا على االإدمان، كما اأنه يحظى بتاأثريات �سلبية مبا�رصة 

على اجلهاز الع�سبي املركزي لالإن�سان.

21 mdma: ُيعّد من اأدوية الن�سوة، ويتم تناوله يف الغالب عند .
ح�سور احلفالت ذات االأجواء ال�ساخبة، لكن االأطباء حذروا من 

تداعياته اإذ اأنه يزيد من معدل �رصبات القلب، و�سغط الدم.

31 ketamine: ه���و خم���ّدر وكابح لالآالم، لك���ن االإفراط يف .
تناوله من دون الرج���وع اإىل الطبيب املخت�س قد ُي�سفر عن 

االإ�سابة بحالة من الهلو�سة وفقدان الرتكيز متامًا.

41 street methadone: ُيعط���ى للم�ساع���د يف تخفيف .
اأعرا�س االن�سحاب من اإدمان املخدرات، لكنه ي�سبح �سامًا اإن 

ُمنح عن ق�سد اأو من دون ق�سد لغري املدمنني.

الكوكايني: وهو خم���ّدر من�ّسط ُي�سنع من اأوراق نبات الكوكا . 5

التي تنمو يف اأمريكا اجلنوبية، لكنه يزيد معدل نب�س القلب 

و�سغط الدم ويوؤثر على نظام الدوبامني.

61 opiates: مينحه االأطباء ب�س���ورة �رصعية ملعاجلة االآالم .
الت���ي قد ي�سعر بها االأ�سخا�س، لكن يجب تناوله بحذر، الأنه 

قد ي�سبب �سكتة قلبية واأمرا�سًا يف اجلهاز التنف�سي.

الهروين: ي�ستق من املورفني املوجود يف االأفيون، وهو واحد . 7

من اأخطر االأدوية على وجه االأر�س، وثبت من خالل االأبحاث 

اأنه ي�سغط على اأجزاء الدماغ التي تتحكم بالتنف�س، ودرجة 

احلرارة و�سغط الدم، خ�سو�سًا عندما يقرتن بالكحول.

81 krokodil: مت تطوي���ره يف �سوي�رصا، وذاع �سيته بعدما .
بداأ يت���م ا�ستخدامه كبديل رخي�س للهروي���ن، لكن ثبت اأنه 

ي�سبب التهابات جلدية، ونخرا، وتقرحات وغرغرينا.

91 lsd: قد ينتج عن ا�ستخدامه جروح �سخ�سية و�سلوكيات .
طائ�سة قد تف�سي اإىل الوفاة.

101 scopolamine: ُيعرف با�س���م نف�س ال�سيطان، وي�ستق .
م���ن بذور اإحدى ال�سالالت النباتية يف كولومبيا، وثبت اأنه 

يت�سبب يف حدوث فقدان ق�سري للذاكرة.

هذا ما يكرهه مضيفو الطيران لدى المسافرين

أدوية تتسبب بالوفاة في غضون دقائق.. احذرها


