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يرى م�شدر مطلع اأن االأ�شماء املتداَولة يف بور�شة االنتخابات 

لها حظ يف  ا�شمينْ كبريين، لن يكون  الرئا�شية، خ�شو�شاً جلهة 

االإقليمية  اخلــيــارات  تر�شو  اأن  متوقعاً  بعبدا،  ق�شر  نحو  ال�شباق 

، اأحدها ُطرح ا�شمها يف اأكرث من  والدولية على اإحدى ال�شخ�شيتينْ

منا�شبة رئا�شية منذ العام 1992، والثانية �شخ�شية وزارية �شابقة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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من هو الرئيس المحتَمل؟

5 كيف انتهت مرحلة إسقاط األسد؟

كيف أسهم المسلحون في 
انتصارات الجيش السوري؟

جوزيف الزايك: هل من اتفاق خفي 
بين معراب والحريري؟

رئـــــــــاســيــــــــــات 

هل يضع »المستقبل« اسم 
عون في صندوق الرئاسة؟

األقليات الدينية 
بين اإلسالم والتكفيريين

»الهوالندية« تستعيد فرنسا 
هة االستعمارية الُمشوَّ

3

جعجع »يستجدي« 
عدوانًا »إسرائيليًا«!
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.. اليوم األول 
من الذكرى األربعين

يف 13 ني�س���ان 2014 يبد�أ �ليوم �لأول من �أربعني عامًا مترّ على 
ذكرى �ندلع �رش�رة �حلرب �لأهلية يف لبنان.

ُبعيد ظهر يوم �لأحد يف 13 ني�سان 1975، هزّت لبنان و�للبنانيني، 

ورمبا �لعامل، تلك �ملذبحة �لتي حلّت يف بو�سطة كانت مترّ يف عني 

�لرمانة، وهي حتمل فل�سطينيني عائدين من �حتفال.

م���ن يومه���ا، �نطلقت �س���يحات »د�ح�س و�لغرب�ء«.. �س���معنا 

و�ساهدنا وع�سنا �لوجه �لدموي لتلك �ل�سيحات و�ل�رشخات.

ُبعيد 39 عامًا ل �سيء �لبتة تغّي، فاحلرب �لأهلية - مع �لأ�سف 

�ل�س���ديد - ب�س���كلْيها �لبارد و�ل�ساخن ما تز�ل �س���بحًا يخّيم فوق 

روؤو�س �للبنانيني..

ب���ني 1975 و1989 مرّ �نتخاب، �نتخابان، ثالث���ة �نتخابات �أو 

�أربعة، وب�سكل دقيق خم�س���ة �نتخابات رئا�سية، رمبا كان �أ�سو�أها 

و�أحلكها تلك �لتي جرت حتت �إ����رش�ف �ملجنزر�ت »�لإ�رش�ئيلية« 

عام 1982.

بعد هذه �ل�س���نني، ثمة �أ�سئلة كثية حول ماذ� جنى �للبنانيون 

من هذه �حلرب �لتي مرّت يف كثي من �لتجارب و�ملر�حل و�لف�سول؟

كل �سيء تغي..

كل �سيء تدهور..

ظاهرة و�حدة فقط جعلت للبنان مكانة حتت �ل�سم�س، ب�سطوع 

جن���م �ملقاومة �لوطنية و�لإ�س���المية �للبنانية من���ذ �لعام 1982، 

و�لتي ظلّت تالحق �لعدو وتوّجه له �ل�رشبات حتى �ندحاره �لكبي 

وغي �مل�سبوق يف تاريخ �ل�رش�ع �لعربي - »�لإ�رش�ئيلي« يف �أيار 

عام 2000، ثم يف �لنت�س���ار �لنوع���ي و�ملده�س و�لعظيم يف متوز 

- �آب 2006.. و�ندثرت مقولة »قوة لبنان يف �س���عفه« وذهبت �إىل 

»مز�بل �لتاريخ«.

ماذ� تغي؟

با�ستثناء �لظاهرة �لعظيمة و�خلالقة للمقاومة، ل �سيء �لبتة.

ما يز�ل �سبح �حلرب �لأهلية يحوم فوق روؤو�سنا.

نظامنا �ل�سيا�س���ي �إىل مزيد من �لتخلّف، َدْيننا �أ�سبح باأرقام 

فلكّية، يف ظل �لر�أ�س���مالية �لطفيلية �ملتوح�س���ة �لتي حتّكمت 

بالبل���د منذ �لعام 1992، فر�كمت علين���ا ديونًا جتعلنا من �أكرث 

بلد�ن �لعامل قيا�سًا مع �مل�ساحة وعدد �ل�سكان مديونية.

�لنظ���ام �لتعليمي �أكرث تخلّفًا.. ونظامنا �ل�س���حي.. يكفي �أن 

ن�س���ي �إىل �أن هناك من ميوت على �أبو�ب �مل�ست�س���فيات.. و�لفقر 

�ت�سعت م�ساحته يف �لبلد �ل�سغي.

كاأنن���ا يف ظ���ل هذ� �لنظام �ل�سيا�س���ي �ملتخل���ف، قبائل، �أو 

»كون�س���ورتيوم« للقبائ���ل.. ل مفهوم عندنا للدول���ة، ول روؤية 

للدولة.

هذ� �لنظام �ل�سيا�سي �لطائفي و�ملذهبي و�لر�أ�سمايل �لطفيلي 

جاه���ل، ل بل �رشي���ر تاأكد بالربهان و�لدليل �أنه ل يفعل �س���يئًا 

�س���وى حتويل لبنان و�للبنانيني �إىل م���ادة حلروب �أهلية باردة 

و�ساخنة ومتو��سلة.. من �أجل بقاء �سيوخ �لقبائل و�لدم.

 �للهم �حمنا من �ل�رشيرين.. �آمني.

�أحمد �شحادة

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 يضع »المستقبل« اسم عون في صندوق الرئاسة؟
ق�����سّ �س����مي جعجع �رشي����ط �فتتاح 

�ل�س����باق �إىل رئا�سة �جلمهورية �للبنانية 

يف �لنتخاب����ات �ملحددة د�س����توريًا بني 

�خلام�س و�لع�رشين م����ن �آذ�ر ولغاية 25 

من �أيار �ملقبل، لكن فْتح معركة �لو�سول 

�إىل ق�رش بعبد� من معر�ب م�ساألة ت�ستحق 

�لتوقف عنده����ا، ملا ميثل����ه »�حلكيم« 

من خم����زون يف �لذ�كرة على �مل�س����توى 

�ل�سخ�سي و�لدور، و�سوًل �إىل موقعه د�خل 

قوى 14 �آذ�ر.. لكن ملاذ� مل يتقدم جعجع 

برت�س����يح كامل �ملعاين، حيث يفرت�س �أن 

يكون �مل�س����هد �ملنطقي باحتفالية كبية 

يف �لبي����ال، يتقدمها كل قادة »14 �آذ�ر«، 

وعلى ر�أ�س����هم قيادة »تيار �مل�ستقبل«، 

ليبدو على وجوههم �حلبور و�ل�س����عادة 

وتبادل �لقب����الت، ل �أن ياأتي �لرت�س����يح 

من معر�ب �س����من بيئة عائلية وحزبية 

ومذهبية مقفلة، يف ظل غياب تام لأي من 

مكونات �لر�بع ع�رش م����ن �آذ�ر، و�ملو�رنة 

منهم على وجه �لتحديد؟

يف ظل �مل�س���هدية �لتي ر�فقت �إعالن 

تر�ّسحه، يت�سح �أن خطوة جعجع لي�ست 

من�س���قة مع �حلليف �لأب���رز، �أي »تيار 

�مل�س���تقبل«، بل �أر�دها ب�س���يغة �لأمر 

�لو�قع وقط���ع �لطريق على كل �حللفاء، 

ومن �ل�سهولة مبكان �كت�ساف �أن جعجع 

كان يخاطب حلفاءه قبل خ�س���ومه.. �إذ�ً 

هي ر�سالة �إىل �حللفاء، وهذ� ياأخذنا �إىل 

�ل�سوؤ�ل: �إىل ماذ� يهدف جعجع بالتوقيت 

و�حل�س���ابات؟ خالل قر�ءة �رشيعة ميكن 

�لتنّبه �إىل ما يلي:

�إقفال �لطريق على �أي مر�سح م�سيحي 

ماروين من قوى 14 �آذ�ر.

تق�ّس���د �أل تك���ون »�لدميقر�طي���ة« 

�لتي طاملا تغّنت بها 14 �آذ�ر، و�س���يلة 

لالختيار.

�إحر�ج �لرئي�س �سعد �حلريري؛ �ساحب 

�أك���رب كتلة نيابية يف جمل����س �لنو�ب، 

ملّمحًا �إىل �أن �حلريري كان ر�سحه يومًا 

ت لحقًا  ما عرب موقع »توي���رت«، وُف�رشرِّ

باأنها زلة ل�سان ومز�ح.

يري���د �أن »يبتلع« ح���زب �لكتائب 

ويحق���ق �س���هوة تاريخي���ة لالإجه���از 

و�لإطباق على هذ� �حلزب ورئي�سه �أمني 

�جلميل؛ مناف�سه �لأ�س���ا�س يف �لعرين 

�مل�سيحي يف �ل�سمال وجبل لبنان.

�أر�د �ملر�س���ح �س���مي جعجع �سطب 

�ملر�س���حنْي �للدودْين �للذْين يعتربهما 

�أ�سا�سينْي، وهما بطر�س حرب  خ�سمنْي 

وروبي غ���امن، وهو بذلك يريد �أن يقول 

للجميع: »�أنا �أو ل �أحد«.

�أم���ا بالن�س���بة �إىل �خل�س���وم، فاإن 

جعجع يهدف �إىل �تباع �أ�سلوب دعائي 

ترويج���ي، يف حماول���ة لتوف���ي وزن 

و�عتبار �أمام قوة مي�سال عون �ل�سيا�سية 

�لعابرة للطو�ئ���ف و�لدول، وينف�س عن 

عقدة تاريخية ��سمها �لرت�سح للرئا�سة، 

ويطرح باز�ر�ً للمقاي�سة و�لبيع و�ل�رش�ء 

من �أجل �أن يحفظ لنف�سه ثمنًا �إذ� ُفر�س 

عليه �لرت�جع، هذ� �أوًل.

�أما ثاني���ًا فهو يخاط���ب �ملجتمع 

�لإقليمي���ة �ملعنية  �ل���دويل و�ل���دول 

برئا�س���ة �جلمهوري���ة يف لبنان على 

�أنه �ل�س���خ�س �لذي ل ميك���ن جتاوزه 

باعتباره �أحد مرتكز�ت �لبحث تر�سيحًا 

�أنه  ملن�س���ب رئي�س �جلمهورية، علمًا 

�س���ّكل ل�س���احب �لرهانات �ل�س���ورية 

�لك���ربى، �أي �لرئي�س �س���عد �حلريري، 

�إحر�جًا و�أزمة ت���دور �لآن بني باري�س 

و�لريا����س، لكن زم���ن �ملر�هنني على 

تغيي �سورية و�س���قوط �لرئي�س ب�سار 

�لأ�س���د قد �نتهى، وحل حمله �خليبات، 

ومل يع���د بالأ�س���ا�س لأ�س���حاب هذه 

�لرهانات من مكان لرت�سيحات من هذ� 

�لنوع، بل �حلقيقة �أن �أي تر�سيح مبني 

على تبدل �لوقائع �ل�س���ورية، هو جزء 

من �خليال.

يبق���ى �أن »تيار �مل�س���تقبل« �لذي 

ر�عى و�س���عية �حلكومة �حلالية ودخل 

فيه���ا بعد غي���اب طوي���ل، �أدرك حجم 

�لفا�سلة،  �لهائلة و�لرهانات  �ملتغي�ت 

متكيفًا مع �ي �عتبار جديد و�سع على 

�خلارط���ة �ل�سيا�س���ية وف���ق معطيات 

�مليد�ن يف �سورية ولبنان يف ظل لعبة 

�لأمم يف ملف �لرئا�سة، على �أن »�لتيار 

�لأزرق« و�إن بد� يف و�س���عية �ملقاربة 

�لآنية م���ع �لتيار �لربتق���ايل )�لوطني 

�حلر(، �إل �أنه قد ل ي�س���ع ��س���م �لعماد 

مي�س���ال عون بال�رشورة يف �س���ندوق 

�لت�س���ويت على �لرئا�س���ة، �إل �إذ� �أُجرب 

على ذلك وُدفع دفع���ًا طبقًا ملجموعة 

م���ن �لعو�مل و�لتفاهم���ات �لتي جتري 

�سياغتها على �سعيد �لإقليم، خ�سو�سًا 

بني �ل�س���عودية و�إير�ن، وبني �لوليات 

�ملتحدة وكلتا �لدولتني �ملوؤثرتني، �أما 

باقي �لأط���ر�ف، وحتديد�ً »حزب �هلل«، 

فخياره �لرئا�س���ي حم�س���وم ومعروف، 

بينما ي�س���تمر ولي���د جنبالط مبتابعة 

خطى �لرئي�س بري خطوة خطوة.

بهاء النابل�سي

رسالة جعجع لحلفائه: أنا أو 
ال أحد.. وللخصوم: افتتاح 

بازار المقايضة

هل �سيزور �لرئي�س �حلريري �لعماد عون ثانية مهنئاً �إياه بالرئا�سة؟

أحــداث
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�لقو�ت  تر�ّسح رئي�س »حزب 

جعج���ع  �س���مي  �للبناني���ة« 

لو  �جلمهورية.  رئا�س���ة  ملن�سب 

جرى ذل���ك يف ظرف عادي لكان 

�لأم���ر كاريكاتوريًا، �إذ �إن وظيفة 

حار�س بلدي �أو»ناطور �أحر��س« 

ت�س���تلزم �أن ُيربز �ملتق���درِّم �إليها 

�س���جاًل عدليًا، فهذ� من �ل�رشوط 

فهل  �لر�س���مية،  للوظيفة  �لدنيا 

ُيعقل �أن يكون رئي�سًا للجمهورية 

بال�سوت  كثيون  ي�سفه  �سخ�س 

�لع���ايل باأنه »قات���ل وجمرم«، 

يف مقدمه���م عائلتا �ل�س���هيدْين 

ر�س���يد كر�مي وط���وين فرجنية، 

و�د�ن���ه �لق�س���اء �للبناين بُجرم 

�لقتل، و�ُس���جن لأج���ل ذلك �أحد 

ع�رش عامًا، و�أُطلق �رش�حه بقر�ر 

�سيا�سي، ولي�س ق�سائيًا؟

ُيدرك جعجع �أنه يرت�ّسح يف 

ظ���رف غي عادي، كما يعرف �أنه 

ل ميكن �أن يكون رئي�س »�أكرثية 

رئي�س���ًا  �لثلث���ني«، ول حت���ى 

بالن�س���ف ز�ئد�ً و�حد�ً، حتى لو 

�أحرج قوى 14 �آذ�ر ونال تاأييدها، 

لي�س فقط لأن حلفاءه ل ميلكون 

ه���ذ� �لعدد، ب���ل لأن »بي�س���ة 

�أ�س���و�ت  �أي  حة،  �ملرجرِّ �لقبان« 

كتل���ة �لنائب ولي���د جنبالط ل 

ميكن �أن جتّي له، لأ�سباب كثية 

تبد�أ مبا زرعه جعجع يف »حرب 

�جلبل«، ول تنتهي با�ست�س���عار 

�لتو�زنات  بتبّدل  �ملختارة  ق�رش 

�لإقليمي���ة وخ�س���ارة �لرهانات 

�لفا�سلة باإ�سقاط �لدولة �ل�سورية 

ورئي�سها ب�سار �لأ�سد.

�إذ�، يري���د �س���مي جعجع �أن 

يكون رئي����س �أمر و�قع يف ظرف 

غي طبيعي، ولذلك يقّدم عر�سًا 

�لد�خ���ل  للبع����س يف  مغري���ًا 

و�خلارج؛ هو تعّه���د لهوؤلء، �إثر 

�نُتخب  �إذ�  �إعالن تر�سيحه، باأنه 

�سحب  يتوىل  »�س���وف  رئي�س���ًا 

ح���زب �هلل م���ن �س���ورية، ونزع 

�سالحه«، كما �أنه يريد �أن يكمل 

»ب�س���كل �أو�س���ح ما بد�أه رئي�س 

�جلمهورية مي�س���ال �سليمان يف 

�آخر �س���بعة �أ�س���هر من حكمه«، 

ويرى �أن �لرئي�س �سليمان »تاأّخر 

�إىل �آخر �سبعة �أ�س���هر، و�أنا �أريد 

�أن �أبد�أ فور�ً«، معترب�ً �أنه »يجب 

عل���ى �مل�س���وؤولني يف لبنان �أن 

ل ي�رشّعو� هذ� �ل�س���الح ويعطوه 

�لتربير باأنه للدفاع عن لبنان«.

كي���ف  جعج���ع  يق���ل  مل 

�سي�سحب �حلزب من �سورية، هل 

ي�س���من له �أن �لهجمة �لأميكية 

- »�لإ�رش�ئيلي���ة« - �لتكفيية 

لة من حلفائه عرب �لنفط  �ملموَّ

�س���تتوقف �سد �س���ورية وحمور 

�ملقاومة؟ �أم �س���يتدخل ع�سكريًا 

ليح�س���م �حلرب ل�سالح »حزب 

�هلل« وحلفائه، مبا ينفي �أ�سباب 

ل �حلزب؟ كما �أنه  ��س���تمر�ر تدخُّ

مل يقل كيف �س���يد�فع عن لبنان 

�إذ� غاب �سالح �ملقاومة! 

لك���ن م���ا ل ميك���ن جتاهله 

�أن جعج���ع يق���ّدم تعهد�ت هي 

ف���وق طاقته وطاق���ة �لدولة يف 

لبن���ان، و�لت���ي عج���زت طو�ل 

عقود عن �لدف���اع عن لبنان يف 

»�لإ�رش�ئيلية«،  �لعدو�نية  وجه 

ومل تقدم على �س���يء حتى �لآن 

يغي هذ� �لو�قع، ولول �ملقاومة 

و�سهد�وؤها و�سالحها لكان لبنان 

جمرد حممية »�إ�رش�ئيلية«.

�لت�رشيحات  جعجع وح�سب 

�لت���ي �أدىل به���ا موؤخ���ر�ً يقول 

وخ�سو�س���ًا  �ملقاومة،  لأع���د�ء 

�و�س���لتموين  �إذ�  »�إ�رش�ئي���ل«: 

�إىل ق�رش بعبد� �س���اأتوىل حتقيق 

ما عج���زمت عنه يف عدو�ن متوز 

�لعام 2006. هو يعر�س خدماته 

عل���ى »�لإ�رش�ئيليني« ورعاتهم 

�لدولي���ني، وهو يف عر�س���ه هذ� 

ل يختل���ف ع���ن حلفائه يف ما 

�ل�سورية  »�ملعار�س���ة  ت�س���مى 

�لتي قّدمت عر�سًا  �مل�س���لحة«، 

مغريًا للعدو »�لإ�رش�ئيلي« منذ 

حو�ىل �س���هرين، ��س���تجدت فيه 

�لكي���ان �ل�س���هيوين �لتدّخل يف 

ح���رب مبا�رشة لإ�س���قاط �لدولة 

�ل�س���ورية، �لتي فاجاأت �أعد�ءها 

بتما�سكها �سعبًا وجي�سًا وقيادة، 

ويف �ملقابل تتنازل »�ملعار�سة 

�ل�س���ورية �مل�سلحة« عن ه�سبة 

�جلولن ملحتليها!

�أو�س���اط  وح�س���ب  جعجع، 

معركت���ه  يخو����س  متابع���ة، 

يف  حلفائ���ه  �س���د  �حلقيقي���ة 

�مل�س���تقبل«  »تيار  �آذ�ر«؛   14«

وم�سيحيي هذ� �لتحالف. هوؤلء، 

حتى �لآن، لي�س���و� يف و�رد تكر�ر 

�لقوى  بدعمه���م  �رتكب���وه  م���ا 

�لتكفيية �لتي تّدعي �لإ�س���الم، 

وه���م �ليوم جزء م���ن �مل�رشوع 

�لأميك���ي �ملنقلب عل���ى هوؤلء 

�لتكفييني، �لذين �أعلنت ر�عيتهم 

�ململكة �ل�سعودية تربوؤها منهم، 

فهل ُيعقل �أن يكرر »�مل�ستقبل« 

�خلط���اأ ذ�ت���ه بدع���م جعج���ع 

�لإلغائ���ي، �أي �لتكف���يي، و�لذي 

��س���ُتهر بقتل كل من يخا�س���مه 

�أو يخالفه �لر�ي؟ وهل �س���يدعم 

قاتل  وحلف���اوؤه  »�مل�س���تقبل« 

رئي����س حكومة لبن���ان �لرئي�س 

ر�سيد كر�مي؟

ل يقت����رش »حاج���ز �لدم« 

�لفا�سل بني جعجع ومعار�سيه 

على عو�ئل �س���حاياه، بل ي�سمل 

موؤ�س�س���ة �جلي�س �للبناين، �لتي 

مل ين����سَ �س���ّباطها و�أفر�دها ما 

�أيدي جعجع  �س���و� له على 
ّ
تعر

�أن  �لو��س���ح  ومن  و»قو�ت���ه«، 

تر�ّس���حه ج���زء مكم���ل للحملة 

�خلارجي���ة �لر�مي���ة �إىل تفتيت 

�لعربي���ة، مب���ا فيها  �ملنطق���ة 

لبن���ان، على �أي���دي �لتكفييني. 

هوؤلء ي�سنون حملة �رش�سة �سد 

�لدولة و�جلي����س �لذي يرون �أنه 

ويريدون  �س���ليبي«،  »جي����س 

بن���اء م�رشوعه���م عل���ى حطام 

�لدولة، وجعجع يريد �لو�س���ول 

�إىل ق�رش بعبد� على ذ�ت �حلطام 

عندما ت�سطدم رئا�سته باجلي�س 

و�ملقاومة، لأن »رئا�سة« جعجع 

تعني �إعالن حرب وتهديد بالقتل 

�سد كل من يختلف معه.

لكن �أحالم جعجع �س���تبقى 

�للبناني���ني  وحي���اة  �أحالم���ًا، 

�ستبقى م�سانة على �أيدي �لذين 

غ���و� �أنف »�لإ�رش�ئيليني« يف 
ّ
مر

وحول �جلنوب، ود��سو� باأقد�مهم 

�لتكفيي  �ل�سهيوين -  �مل�رشوع 

يف �سورية. 

عدنان ال�ساحلي 

همسات

n �سَبَق �ل�سيف �لعذل
عّل��ق قي��ادي يف 14 اآذار عل��ى اأداء رئي���س 

اجلمهوري��ة يف الآون��ة الأخرية قائ��ًا: »طوال 

�س��ك  �س��ت �س��نوات من احلكم كان �س��ليمان يمُ

الع�س��ا من الن�سف غالبًا، واأحيانا كان يتنقل 

بني طرفْيها، والآن يريد اأن يتمظهر اأنه معنا.. 

لقد �سبق ال�سيف العذل«.

n �أمام �لأمر �لو�قع
قال اأحد ال�سيا�سيني املخ�رضمني اإن تر�ّسح 

رئي�س الهيئة التنفيذية يف »القوات اللبنانية« 

�س��مري جعجع جاء بعد مب��ادرة طرحها مرجع 

رئا�س��ي، واقتن��ع به��ا جعج��ع، يف حماول��ة 

لإغ�س��اب مي�س��ال عون، وو�س��ع الرئي�س �سعد 

احلريري اأمام الأمر الواقع.

n �لأح�سنة يف �مليد�ن
��ئل عن رّد  ق��ال مقّرب من جعجع عندما �سمُ

فع��ل الوزير بطر�س حرب: »مني قريانو، ومني 

بي�سوفو وقت بتنزل الأح�سنة عامليدان؟ نحنا 

م��ا �س��األنا ع��ن الأك��ر مّنو.. اأ�س��ًا هّوي �س��و 

بي�سّكل اليوم«؟!

n تفاديًا لالإحر�ج
تب��نّي مل�س��ادر مطلع��ة اأن وزيراً خمت�س��ًا 

اأوع��ز اإىل قيادة اأمني��ة يف قوى الأمن الداخلي 

الفعل��ي  والتنفي��ذ  باملداهم��ات  الب��دء  قبي��ل 

للخط��ة الأمنية بالبتعاد عن طرابل�س، تفاديًا 

لاإحراج.

n »ِرْزق« �ملنعم لعبده
ق��رر مدير عام ذاع �س��يته، وي�س��غل حاليًا 

ثاث وظائف خافًا للقوانني، ويتقا�س��ى يف 

نهاية كل �س��هر 3 رواتب، ويرا�سل نف�سه بنف�سه 

ب��ني اإدارتنْي، اأن تبقى اإقامت��ه الدائمة متنقلة 

بني فنادق فخمة، حيث يتاح له حت�س��يل نحو 

األف وخم�س��مئة دولر من اأموال الإدارات بدل 

خدمات واجتماعات عمل عن كل يوم وليلة.

n �لأوفياء
لح��ظ الطرابل�س��يون احتدام الر�س��ائل بني 

فري��ق م��ن »تي��ار امل�س��تقبل« والرئي�س جنيب 

ميقاتي، والتباري باإل�س��اق كل منهما عملية 

قل عن  متويل املعارك بني اأبناء املدينة، وقد نمُ

مقّرب من ميقاتي قوله: »هم مل يكونوا اأوفياء 

ل��ويل نعمتهم رفيق احلريري، فهل �س��يكونون 

اأوفياء ملن هم اأقل �ساأنًا«؟

n �حتالل �مل�ساجد
طلب��ت �سخ�س��ية دينية من قي��ادة اجلي�س 

اإنه��اء حالة �س��به الحت��ال الت��ي تخّيم على 

بع�س م�ساجد طرابل�س من قبل حم�سوبني على 

»تيار امل�س��تقبل« وعدة ت�س��كيات »اإ�سامية« 

مت�س��ددة مرتبطة ب�»جبهة الن�رضة« و»تنظيم 

القاعدة«، منا�سدة باإبعاد فرع املعلومات عن 

هذه امل�ساجد.

n مو�سم �نتخابي
حمطة ف�س��ائية عربية مقّره��ا يف بريوت 

وّقع��ت اتفاق��ًا م��ع احلكومة العراقي��ة لتغطية 

النتخاب��ات والرتوي��ج له��ا على م��دى ثاثة 

عطى لها الأف�س��لية يف اإجراء  اأ�س��هر، على اأن تمُ

مقابات والو�س��ول اإىل كافة الأماكن الهامة، 

��دِّرت تكلفة التف��اق بع��دة مايني من  وق��د قمُ

الدولرات.

جعجع »يستجدي« عدوانًا »إسرائيليًا«!

جعجع يدرك �أنه ال ميكن �أن يكون رئي�س �أكرثية �لثلثني.. وال حتى رئي�ساً بالن�سف ز�ئد�ً و�حد�ً

جعجع مثل التكفيريين.. 
مشروعه يتحقق على 

حطام الدولة
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كيف أسهم المسلحون في انتصارات الجيش السوري؟
ثمة تغير كب���ر ومذهل يف التطورات 

ال�شورية، فامليدان اأخذ ي�شهد تبّداًل نوعيًا 

مل�ش���لحة اجلي����ش والق���وات امل�ش���لحة 

ال�ش���ورية، فعل���ى مدى ال�ش���نوات الثالث 

املا�ش���ية وني���ف، اكت�ش���ب ه���ذا اجلي�ش 

خربات نوعية مذهلة يف تكتيكات احلرب 

ومناوراتها، خ�شو�ش���ًا على م�شتوى حرب 

الع�ش���ابات، باالإ�ش���افة اإىل تفعي���ل دور 

اال�ش���تخبارات، التي جنح���ت يف اخرتاق 

املجموع���ات االإرهابية امل�ش���لّحة، حيث 

يذهب اأحدهم اإىل القول اإنها متّكنت من اأن 

حت�شي اأنفا�ش املجموعات امل�شلحة، واأن 

تر�شد حركة قيادات املجموعات امل�شلحة 

باأدق التفا�ش���يل وحتقق انت�شارات كربى 

كان اآخرها قرية رنكو�ش يف القلمون.

وجتزم املعلوم���ات املتوافرة يف هذا 

املجال اأن املعلومات حول امل�شلحني مل 

تقت�رص على اأعداد امل�شلحني وجن�شياتهم، 

ب���ل كانت ت���رد تفا�ش���يل ع���ن اخلطط 

واملعارك الت���ي يح�رّصون له���ا، واأماكن 

وجود ه���ذه املجموع���ات وقياداتها، من 

»جبهة الن����رصة« و»داع�ش« و»اجلبهة 

االإ�شالمية« و»اجلي�ش احلر«... وبهذا وّجه 

اجلي�ش ال�شوري �رصبات قاتلة للم�شلحني 

وقيادييهم يف اأكرث من مكان وموقع، كما 

كانت هن���اك العديد من الكمائن امُلحَكمة 

التي ق�ش���ت عل���ى اآالف امل�ش���لحني مع 

قيادييهم، واعتقال املئات منهم.

وب���راأي اخل���رباء هنا، ف���اإن اجلي�ش 

ال�ش���وري ا�ش���تفاد م���ن كل التج���ارب 

والوقائع الت���ي مرّ بها ط���وال الفرتات 

املا�شية، فهو ا�شتفاد من جتربة »حزب 

اهلل« يف القتال غر الكال�ش���يكي، ون�ّشط 

عم���ل اال�ش���تخبارات، واخرتق �ش���فوف 

املجموع���ات امل�ش���لحة، وا�ش���تفاد من 

خالف���ات املجموعات امل�ش���لحة وتعدد 

واقتتاله���ا  و�رصاعاته���ا  املعار�ش���ات 

على الغنائم، باالإ�ش���افة اإىل اأن امل�شلح 

ال�شوري ملَّ من تزّعم امل�شلحني االأجانب 

واأعمال القتل والتنكيل التي ميار�شونها 

بحقهم وبحق غرهم من ال�ش���وريني يف 

اأماكن وجودهم، حتى بحق اأخ�ش���امهم 

م���ن املجموعات امل�ش���لحة االأخرى، ما 

جعل اآالف امل�شلحني ال�شوريني يعودون 

اإىل دولته���م الوطني���ة، وهو ما اأ�ش���هم 

يف تعري���ة املجموعات امل�ش���لحة ومن 

يدعمها ب�ش���كل كبر، و�شارت الكثر من 

البوؤر احلا�شنة تتخلى عن هذه املهمة.

ه���ذه الوقائع ع���رّت رع���اة االإرهاب 

وك�ش���فتهم اأم���ام ال���راأي العام ال�ش���وري 

والعربي والعاملي، ال �ش���يما مع ات�ش���اع 

القتلى  اأع���داد  املعلوم���ات واالأخبار عن 

االأجانب،  امل�ش���لحني  م���ن  واملعتقل���ني 

خ�شو�ش���ًا من اخلليج واملغ���رب العربي 

والغ���رب، وه���و ما بداأ يثر �ش���جة كربى 

يف هذه الدولة، فبداأت املواقف الراف�ش���ة 

للعدوان الدويل على �ش���ورية تت�ش���ع يف 

املغ���رب العرب���ي، ويف كثر م���ن الدول 

العربي���ة، يف وقت اأخذت و�ش���ائل االإعالم 

تلقي ال�شوء عن التورط الغربي، خ�شو�شًا 

الفرن�ش���ي واالأمرك���ي يف الع���دوان على 

�ش���ورية، وعودة اآالف امل�شلحني من حيث 

اأتوا، وهو ما اأخذ يثر املخاوف الكبرة.

ومع ات�ش���اح الكذبة االأمركية ب�شاأن 

يف  وا�ش���تعماله  الكيميائ���ي  ال�ش���الح 

الغوط���ة، متامًا على طريق���ة كذبة بو�ش 

- ب���اول عن �ش���الح الدمار ال�ش���امل يف 

العراق، حيث ك�ش���ف ال�شحايف االأمركي 

املعروف �ش���يمور هر�ش اأن من ا�ش���تعمل 

هذا ال�شالح هم امل�ش���لحون اأنف�شهم، واأن 

من زّوده���م به ودربهم علي���ه ونقله هي 

الرتكية وا�شتخباراتها باال�شافة  احلكومة 

اإىل »c.i.a« به���دف ا�ش���تجالب العدوان 

االأمركي واالأطل�ش���ي �ش���د بالد االأمويني، 

ثمة حقائق واأمور كثرة اأخذت تتك�ش���ف، 

وق���د تط���ال ب�ش���ظاياها القاتل���ة رجب 

طي���ب اأردوغان، ووا�ش���نطن وباري�ش، لكن 

االأحداث والتفاعالت ال�ش���ورية �شت�ش���يب 

مملكة الرمال ال�ش���عودية، التي اأخذ القلق 

يت�ش���اعف فيها، وبداأت اأ�شوات يف الغرب 

ت�شاأل حكوماتها عن معنى »الدميقراطية« 

يف ال�شعودية وم�شيخات اخلليج، يف وقت 

اأخذ القلق يت�شاعف داخل االأ�رصة احلاكمة 

جراء ف�ش���ل احلرب على �شورية، وات�شاح 

الق���درة االأمركية عل���ى التدخل املبا�رص، 

حيث مل يعد باإم���كان اجليو�ش االأمركية 

تكرار جتارب العراق واأفغان�ش���تان، علمًا 

اأن الكثر من الدرا�شات واملعلومات اأخذت 

تب���ّث يف كل م���كان عن دور ال�ش���عودية 

يف تغذي���ة االإرهاب والتط���رف من خالل 

انت�ش���ار املدار�ش والكلي���ات التي تخرّج 

االآالف �شنويًا من املعبَّئني بثقافة التكفر 

واإباحة ا�ش���تعمال العنف �شد من يخالف 

الوهابية الراأي واملعتقد.. ما �ش���ار يوجب 

و�ش���ع حد لذلك، يف الوقت نف�ش���ه الذي 

�شارت �ش���يخوخة حكام ال�شعودية توّلد 

ال�رصاع���ات واالأجنح���ة املتناف�ش���ة على 

احلك���م والوراثة يف نظ���ام متحجر يعود 

اإىل القرون الو�ش���طى، وهو ما �شار همومًا 

متزايدة اأمام ح���كام اخلليج، الذين يرون 

جمل�شهم يتهاوى ويت�شقق واأمام حماتهم 

يف وا�ش���نطن، التي اأخذت ب�ش���كل اأو اآخر 

تعيد درا�ش���ة ح�شاباتها ب�ش���اأن حمايتها 

لالإرهاب الذي دعمته منذ ع�رصات ال�شنني، 

وكان يرت���ّد عليها يف اأكرث من منا�ش���بة، 

مث���ل 11 اأيلول، ومرتو االأنف���اق يف لندن 

وغرهم���ا.. وه���م االآن بداأوا يتح�ش�ش���ون 

اخلطر، خ�شو�ش���ًا اأن دم�ش���ق ب���داأت يف 

انت�ش���اراتها الكربى، وال ب���د من عودة ما 

بقي من اإرهابيني، مهما طال ال�شفر.

اأحمد زين الدين

م�سلحون �أجانب يف ريف حلب ي�ستطلعون خريطة �ملدينة                                                                       )�أ.ف.ب.(
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اأنقرة - الثبات

م���ا تزال ال�رصاع���ات الداخلية �ش���يدة املوقف يف 

»االئتالف ال�ش���وري املعار�ش«، الذي خا�ش رئي�ش���ه 

اأحمد اجلربا معركة التجديد عرب عملية تطهر وا�شعة 

ق���ام بها الأبرز الرم���وز املعار�ش���ة، اأبرزها املعار�ش 

مي�ش���ال كيلو، الذي دفع ثمن »مزايدته« على اجلربا، 

ووقع �ش���حية التفاهم االنتخابي بني اجلربا وجماعة 

»االإخوان امل�ش���لمني« العائدة اإىل واجهة امل�شهد يف 

»االئتالف«.

وفيم���ا ين�ش النظام الداخل���ي ل�«االئتالف« على 

اأن والي���ة الرئي�ش �ش���تة اأ�ش���هر قابل���ة للتجديد مرة 

واحدة، ياأمل اجلربا بتعديل هذا النظام ل�شمان تروؤّ�ش 

»االئتالف« اأربع �ش���نوات على االأقل، عرب جعل واليته 

�ش���نتني جتدَّد مرة واحدة، على اأن ت�شمله التعديالت، 

فال يغادر موقعه بعد اأ�شهر قليلة كما هو مفرَت�ش.

تقول املعلوم���ات اإن اجلربا جنح يف تاأليف جلنة 

لتغير قوانني »االئتالف«، �ش���يكون من �ش���منها بند 

ي�شمح للجربا بالرت�شح للمرة الثالثة، ويقول معار�ش 

لت و�ش���ع اجلربا اأ�شماء  �شوري اإن االأ�ش���ماء التي �ُشكِّ

اأع�ش���ائها بنف�ش���ه، ومن بينهم ه���ادي البحرة وهيثم 

املال���ح ويحيى مكتبي وجمال الورد وريا�ش ح�ش���ن، 

كلهم بال ا�شتثناء من اأن�شار اجلربا.

وبق���ي ت�ش���كيل اللجن���ة �رصيًا، بحي���ث مل يعَلن 

عن���ه، على اأن تع���ود اإىل »االئتالف« بع���د 15 يومًا 

مع مقرتح���ات يتوقع املعار�ش���ون اأن تكون باجتاه 

�شالحيات رئي�ش »االئتالف« على ح�شاب �شالحيات 

االأمني العام، باالإ�ش���افة اإىل رفع مدة الوالية اخلا�شة 

بالرئي����ش، وه���ذا يعني يف نظر املعار�ش���ني خطوة 

جديدة يف اجت���اه جعل اجلربا »الرج���ل االأول« يف 

»االئت���الف«، واحلاكم باأمره فيه، خ�شو�ش���ًا التحكم 

مب�ش���ار االأموال الت���ي ي�رصفها »االئت���الف« ل�رصاء 

الوالءات.

و�رصب اجلربا بقوة يف انتخابات الهيئة ال�شيا�شية، 

بعد اتفاق حتت الطاولة مع جماعة »االإخوان«، ومع 

اجلماعة الكردية، واأدت ال�ش���فقة اإىل اإطاحة مي�ش���ال 

كيلو من الهيئة ال�شيا�ش���ية، باالإ�شافة اإىل لوؤي �شايف، 

الذي ي�شتاء منه اجلربا الإقدامه على اال�شتقالة.

والالفت - وفق املعار�ش���ني - اأن اجلربا بداأ ف�شل 

املقاعد على ح�ش���ابه، حيث اأبقى اأع�شاء يف مواقعهم 

رغم اأن الهيئات التي ميثلونها يف »االئتالف« �شحبت 

منه���م حق متثيلها، كاأن�ش العبدة، الذي ميّثل املجل�ش 

الوطني عن اإعالن دم�ش���ق، لكن اإعالن دم�ش���ق كان قد 

طرده منذ �شهرين.

ولعب���ت االأموال مرة جديدة دورها يف االنتخابات، 

حيث و�شلت ت�شعرة االأ�شوات اإىل 5 اآالف دوالر دفعها 

اجلربا من اأجل احل�شول على »تفوي�شات« من اأع�شاء 

»االئتالف« للح�شول على اأ�شواتهم.

وُيعتقد على نطاق وا�شع بني املعار�شني ال�شوريني 

اأن اجلرب���ا الذي ق���ام بحملة دعائي���ة باإعالنه زيارة 

ال�ش���احل ال�ش���وري، مل يزر املنطقة اأبداً، بل اإن ال�شور 

التي ُوزِّعت اأُخذت يف تركيا، وي�ش���تند املعار�شون اإىل 

اأن كل ال�ش���ور التي ُن�رصت ال يوجد فيها اأي م�شلح اأو 

عن�رص حماية يحمل ال�ش���الح يف منطقة ُيفرت�ش اأنها 

جبهة �شاخنة تدور فيها املعارك.

واكتفى اجلربا من مظاهر الع�ش���كرة بارتداء �شرتة 

ع�شكرية كبرة القيا�ش ُو�شعت على عجل، فيما غابت 

املظاهر امل�ش���لّحة، ما يعني - بح�شب املعار�شني - 

اأن ال�ش���ور اتُّخذت يف تركيا، حيث ال ت�شمح ال�شلطات 

الرتكية بحمل ال�شالح.

خذت في تركيا
ُ
معارضون: زيارته إلى سورية لم تحصل.. والصور أ

الجربا يعزز نفوذه داخل »االئتالف«.. ولجنة سرّية لتمديد واليته خالل أسبوعين
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اأطل ال�ش���يد ح�ش���ن ن����رصاهلل بداية 

االأ�ش���بوع يف حديث �ش���امل ق���ارب فيه 

امللفات اللبنانية وال�ش���ورية واالإقليمية، 

وال�رصاع مع »اإ�رصائيل«، وكان الفتًا يف 

احلوار تاأكيده اأن مرحلة اإ�ش���قاط الرئي�ش 

ال�شوري ب�شار االأ�شد قد انتهت، وقد ترافق 

هذا التاأكيد مع تاأكيد الرئي�ش االأ�ش���د اأن 

العملي���ات القتالية �ش���تنتهي خالل هذا 

العام.

واقعيًا ومو�شوعيًا، هل انتهت اإمكانية 

اإ�ش���قاط االأ�ش���د فع���اًل، اأم اأن االأمر جمرد 

رف���ع معنويات اجلمه���ور الداعم للنظام 

ال�ش���وري، كما يقول بع�ش املعار�شني اأو 

الداعمني للمعار�شة ال�شورية يف لبنان؟

لالإجابة ع���ن هذا ال�ش���وؤال ال بّد من 

درا�ش���ة الوقائع، وك�ْش���ف مكامن اخلطر 

ال���ذي َتهدَّد راأ�ش الدولة ال�ش���ورية، وهدَّد 

باإطاحته يف وقت �شابق:

ال�ش���وؤال  ال���دويل: وهنا يكون  الدعم 

امل����رصوع: ه���ل فعاًل ما زال���ت الواليات 

املتح���دة االأمركي���ة ترغ���ب باالإطاحة 

باالأ�شد؟ يبدو من االأخبار التي اأُعلنت عن 

لقاء الرئي�ش اأوباما بامللك ال�شعودي اأنه 

ال رغبة ل���دى االأمركيني بذلك، وال رغبة 

لديهم بتغير موازين القوى على االأر�ش، 

لعدم ثقتهم باملعار�شة التي يدعمونها.

علنيًا، ميكن الق���ول اإن الدعم الدويل 

لكل من املعار�ش���ة والنظام ال�شوري مل 

يتب���ّدال، فلم ن�ش���هد اأي تغرُّ يف املواقف 

الداعم���ة اأو انقالب دولة ب���ني الفرتتني 

االأوىل والثانية لل����رصاع، وهكذا اإن احلّد 

ال���ذي ميك���ن اأن تذهب اإليه���ا الدول يف 

التدخ���ل ل�ش���الح حليفه���ا يرّجح كفة 

النظام على املعار�ش���ة. نالحظ مثاًل اأن 

جبهة الدعم الدويل الداعم للنظام تن�ّشق 

اجله���ود واملواقف ب�ش���كل يوحي وكاأنها 

متل���ك غرفة عملي���ات م�ش���رتكة، بينما 

تتباين م�ش���الح الدول االإقليمية الداعمة 

للمعار�ش���ة، والت���ي دخل���ت يف �رصاع 

وجودي بني بع�ش���ها البع�ش، اأما الدول 

الغربية الداعمة للمعار�شة فباتت تعي�ش 

قلقًا من االإرهاب املتف�شي يف املعار�شة 

التي تدعمها اأكرث ما يقلقها بقاء الرئي�ش 

االأ�ش���د على راأ�ش النظام يف �شورية، وقد 

يقول قائل اإنها - تبدو - وكاأنها تف�ّش���ل 

بقاء االأ�ش���د، وفيما ل���و اأعطاها جزءاً من 

املكا�شب م�شتقباًل فهي قد تدعمه ليق�شي 

عل���ى االإرهابي���ني الذي���ن اأدخلتهم اإىل 

�شورية لقتاله.

امليدان ال�شوري: ال �شّك اأن احلرب يف 

�ش���ورية مرّت بفرتات خمتلفة؛ من حيث 

ال�ش���يطرة عل���ى املي���دان، والتفوق فيه، 

ونالحظ من خ���الل التقارير املختلفة اأن 

املرحلة االأوىل من احل���رب، وهي الفرتة 

الت���ي �ش���هدت التفاو�ش عل���ى »جنيف 

- 1« واإق���راره، كان���ت فرتة »�ش���مود« 
للنظام ال�ش���وري، لكن امليزان الع�شكري 

مل يك���ن مائاًل ل�ش���احله ب�ش���كل يجعله 

يفر�ش ما ينا�شبه يف املفاو�شات الدائرة 

يف جني���ف، لذا خرج بي���ان جنيف االأول 

ل�ش���الح املقاتلني اأكرث مما هو ل�ش���الح 

النظام. 

اأما اليوم، وبعد �شل�شلة من امل�شاحلات 

التي اأخرجت عدة م�ش���لحني �شوريني من 

املعرك���ة، باالإ�ش���افة اإىل االنت�ش���ار يف 

املعارك الهامة التي قلبت موازين القوى 

عل���ى االأر����ش، واأهمها معركتا الق�ش���ر 

والقلمون، وال�شيطرة على جممل املناطق 

»االأوتو�شرتاد«  واإقفال  للبنان،  املحاذية 

والعتاد  والرج���ال  لالأ�ش���لحة  التهريبي 

ال���ذي كان مفتوحًا بني لبنان و�ش���ورية، 

وبع���د دخول اجلي����ش العراقي يف حرب 

على االإره���اب يف املحافظات املحاذية 

ل�شورية، فاإن امليزان الع�شكري بات مييل 

اإىل �شالح النظام ال�شوري وحلفائه ب�شكل 

ال يقبل ال�شّك.

اجلبهات الداخلية لكل من املعار�شة 

والنظام:  �ش���هد اجلي�ش ال�شوري و»حزب 

البعث« يف الفرتة االأوىل من احلرب على 

�ش���ورية ان�ش���قاقات هامة، ول���و مل تكن 

وا�شعة النطاق ب�ش���كل يوؤدي اإىل اإ�شقاط 

النظ���ام اأو انقالب اجلي����ش عليه، وبعد 

مرور الف���رتة االأوىل ظه���ر وكاأن اجلي�ش 

و»حزب البعث« »نّظفا« نف�شيهما وباتا 

اأكرث متا�شكًاَ. 

يف املقابل، �ش���هدت اجلبهة الداخلية 

ان�ش���قاقات  واملعار�ش���ة  للم�ش���لحني 

واخرتاقات وا�ش���عة، وتبّدل القيادة التي 

انتقلت من »االإخوان امل�شلمني« بقيادة 

تركيا وقطر اإىل ال�شعودية، كما اأّدى تباين 

امل�ش���الح اإىل اقتتال داخل���ي بينهم، اأما 

دخ���ول االإرهابيني اإىل خ���ط املواجهات، 

وترحيب القيادات املعار�شة بهم - وهو 

خطيئة كربى ق�شت على الثورة ال�شورية 

- ف���كان العامل االأكرب يف تقوي�ش الدعم 

ال�ش���عبي الداعم لهم، ويف تفكك اجلبهة 

الداخلية للمعار�شة.

لكل هذه االأ�شباب، باالإ�شافة اإىل الدعم 

ال�ش���عبي الذي تزايد بعد ف���ورة االإرهاب 

املنت����رصة يف �ش���ورية، وع���دم اإمكانية 

التدخ���ل اخلارج���ي عرب جمل����ش االأمن 

اأو حل���ف »الناتو«، ُقط���ع الطريق على 

املغامرات اخلارجية للدول االإقليمية. 

اإذاً، يبدو ال�ش���يد ن����رصاهلل ُمقًا يف 

»تب�شره« بانتهاء مرحلة اإ�شقاط االأ�شد، 

وما على املعار�ش���ة ال�ش���ورية التي مل 

تل���ّوث يديها بدم���اء ال�ش���وريني اإال اأن 

تلتقط االإ�شارات وتدخل يف مرحلة اإعداد 

نف�ش���ها للدخول يف حكومة مو�ّشعة بعد 

االنتخابات الرئا�ش���ية، واأما تلك الداعمة 

لالإرهاب، والتي حرقت اجل�ش���ور بقبولها 

اأن تك���ون راأ����ش حرب���ة يف امل�ش���اريع 

اخلارجي���ة، ف���ال يبق���ى له���ا اإال اأن تفّك 

ارتباطه���ا باالإرهاب، اأو يكون م�ش���رها 

كم�ش���ر برهان غليون اأو مي�ش���يل كيلو 

املح�ش���وب على بندر بن �شلطان، والذي 

مّت حتويله اإىل التقاعد مبكراً يف اجتماع 

»االئتالف ال�ش���وري« الذي ح�شل بداية 

االأ�شبوع.

د. ليلى نقوال الرحباين

كيف انتهت مرحلة إسقاط األسد؟
| هل جاء دور االأردن؟

ك�شف م�ش���در اأمني يف اململكة الها�شمية 

اأن قطر تخّطط ل�ش���خ جمموعات وخاليا 

م�ش���لحة جدي���دة اإىل االرا�ش���ي االأردنية، 

مالحظًا تكثيف عمليات �شخ ال�شالح بعد 

توتر العالق���ات بني الدوح���ة والريا�ش. 

وق���ال امل�ش���در اإن قوات االأم���ن االأردنية 

و�شعت يدها على معلومات خطرة توؤكد 

�شعي قطر اإىل �رصب اال�شتقرار يف االأردن، 

واأي�ش���ًا مناف�شة النظام ال�ش���عودي الذي 

يقوم بح�شد امل�شلحني على حدود �شورية 

اجلنوبية مع االأردن. واأ�ش���اف امل�شدر اأن 

االأمن االأردين ع���رث على كميات كبرة من 

ال�ش���الح، بعد اأن األق���ى القب�ش على عدد 

من امل�شلحني االأ�ش���بوع املا�شي، اعرتفوا 

خالل التحقيق معهم اأنهم يعملون ل�شالح 

جهاز ا�شتخبارات قطر. وقد ربطت امل�شادر 

االأردن  القطري للم�ّش ب�ش���يادة  التخطيط 

واأمنه بف�ش���ل زيارة االأم���ر متيم بن حمد 

لعّمان.

| ال�شديق وقت ال�شيق
ال�س��عودية  اأن  ا�س��تخبارية  تقاري��ر  ذك��رت 

ار ال�س��اح من ال�س��وق 
ّ
وقطر ت�س��تعينان بتج

متط��ورة  اأ�س��لحة  عل��ى  للح�س��ول  ال�س��وداء 

م�س��ادة للطائرات، من دون اأن ُتعلما جميع 

الف�س��ائل امل�سلَّحة التي تدعمهما بهذا الأمر، 

خوف��ًا م��ن و�س��ولها اإىل اأي��ٍد غري م�س��وؤولة. 

وقال��ت امل�س��ادر اإن هن��اك طواق��م قطري��ة 

و�س��عودية منت�رشة يف عدد م��ن البلدان لعقد 

�س��فقات �رشاء الأ�س��لحة من ال�سوق ال�سوداء، 

و�سّخها اإىل املجموعات امل�سلحة عرب الدول 

املحيطة ب�س��ورية، وم��ن بني ه��وؤلء التجار 

�س��داقة  عاق��ات  تربطه��م  »اإ�رشائيلي��ون« 

قوية مع م�س��وؤولني يف النظامنينْ ال�س��عودي 

والقطري.

| الطبيب حمد
ك�شف موقع »ويكليك�ش« عن وثيقة تفيد 

باأن رئي�ش الوزراء وزير اخلارجية القطري 

ال�شابق حمد بن جا�ش���م بن جرب اآل ثاين 

اأبل���غ »اإ�رصائي���ل« اأن الدوحة م�ش���تعدة 

لتبّن���ي خطة ل�رصب ا�ش���تقرار م�رص. ويف 

لقاء �رصي جمع بني م�شوؤول »اإ�رصائيلي« 

نافذ وبن جا�ش���م، اأبل���غ االأخر نيته تلك، 

وو�شف م�رص ب�»الطبيب الذي لديه مري�ش 

واحد«، ويف�ّشل اأن ي�شتمر مر�شه لفائدته 

اخلا�شة!

| هل يتخلى كري؟
ن�رشت �سحيفة »ال�سنداي تاميز« الربيطانية 

عن��وان  حت��ت  هارن��دن«  ل�»توب��ي  مق��اًل 

»ك��ريي الغا�س��ب ق��د يتخلى ع��ن حمادثات 

ال�رشق الأو�س��ط«، قال في��ه هارندن اإن وزير 

اخلارجي��ة الأمريك��ي »حمب��ط ب�س��بب ف�س��ل 

جمي��ع الأطراف يف التحرك نحو ال�س��ام يف 

ال���رشق الأو�س��ط، وقد ع��اد اإىل وا�س��نطن بعد 

اأ�سبوع من املفاو�سات العقيمة التي و�سفها 

باأنها امتحان حقيقي«. واأ�س��اف الكاتب اأن 

»كريي �سيت�س��اور مع الرئي�س ب��اراك اأوباما 

ب�س��اأن ما اإذا كان �سريفع يده عن املحادثات 

التي مت احت�سانها اأكرث من ثمانية اأ�سهر، مع 

اأكرث من 12 جولة يف املنطقة«.

دو�ئر »�لبنتاغون«: �مليز�ن �لع�سكري بات مييل ل�سالح �لنظام �ل�سوري وحلفائه                                                )�.ف.ب.(

من هنا   وهناك

األخبار الواردة من 
لقاء أوباما - عبد اهلل 
تشي بأنه ال رغبة لدى 
األميركيين باإلطاحة 

باألسد
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لم تصل بعد

ل ميكن لأحد من الطبقة ال�سيا�س���ية 

املتقا�سمة النفوذ حاليًا اأن تتحدث عن 

مربر واحد على اأنه �ساغط و�سيوؤدي اإىل 

عا�سفة اأمنية اإذا مل يتم انتخاب رئي�س 

للجمهوري���ة يف لبن���ان، بغ����س النظر 

عن قدرات الرئي����س العتيد يف اإمكانية 

انت�س���ال الب���اد م���ن كل م���ا واجهته 

طوال ال�س���نوات ال�س���ت املا�س���ية؛ من 

ا�ستعرا�سات ومتنيات، وختامها بهورات 

كما �س���اهد العامل كله ب���اأم العني ومل 

يرم�س.

لي�س لل���وارد اآنفًا وب�س���كل ح�رصي 

يف  تلك���وؤ  لأي  التربي���ر  ا�س���تحالة 

اإج���راء النتخابات، اإمنا لأ�س���باب اأكرث 

مو�س���وعية وواقعية �س���اهدها العامل 

كله اأي�س���ًا، لعل التجربة الأفغانية هي 

الأ�س���طع يف نهاية الأ�سبوع، فقد ُنقلت 

القرتاع على �سهور احلمري  �س���ناديق 

اإىل املناط���ق النائية، حيث ل طرق ول 

مقومات لوجود اأي �س���كل من اأ�س���كال 

ال�سلطة يف بلد ي�سهد حروبًا متوا�سلة 

منذ نحو اأربعني عامًا، ويعي�س غزوات 

خارجية من كل حدب و�سوب، ول تزال 

اأخطر الظواه���ر الإرهابي���ة يف العامل 

اأفغان�س���تان بطاقات  اأر�س  تعمل على 

عالي���ة، وكل يوم، وتنت����رص العمليات 

الع�سكرية املت�س���ادة يف اأرجاء الباد 

الأربع.

يف اأفغان�س���تان، ال�س���عب ه���و من 

انتخ���ب، ل ن���واب ول »اللويا جريغا« 

ول من يحزنون، ل بل الكل من�رصحون، 

مبن فيهم وب���ا اأدنى حط ق���دره العم 

�س���ام ممثًا برئي����س الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة ب���اراك اأوباما، الذي اأ�س���اد 

بعمليات الت�سويت، واعتربها »�رصورية 

من اأجل الدميقراطية«.

يف لبن���ان م���ن �س���يحملون اأوراق 

الق���رتاع ل يتجاوزون 128، و�س���ندوق 

وحي���د لن يحمله ل جم���ل ول بغل ول 

حمار، اإمنا من بني جن�سهم يجول عليهم 

وهم يف مقاعدهم الوثرية قاعدون.

وا�سنطن يا اأيها النا�س، اأينما كنتم، 

ترى �رصورة يف اإج���راء النتخابات يف 

كل الع���امل يف مواعيدها الد�س���تورية، 

مبا اأنها اأ�س���بحت يف نظر اأولياء الأمور 

الأم احلن���ون للحري���ة والدميقراطية - 

طبعًا با�س���تثناء �سورية - وال�سبب غري 

جمهول.

اإذاً، ل مربر لعا�سفة اأمنية يف لبنان، 

ول لتفجري �سيارة، لأن كل الطرق �ستكون 

موؤّمنة، ولي�س �س���عبًا حماية ب�س���عة 

ع����رصات من النواب، لك���ن كل العتقاد 

اأن امل�س���كلة لي�ست هنا، اإمنا يف »كلمة 

ال�رص« با�س���م الرئي�س العتيد، وهي مل 

ت�سل بعد.

يون�س

ثمة قرار بإلغاء ميقاتي سياسيًا

ي »السلسلة«؟
ّ
أسعار التبغ زادت 60  في المئة.. فلماذا ال تغط

ح����رص حاكم م����رصف لبنان اجتم���اع اللجان النيابية امل�س���رتكة، فتوقف 

البحث يف �سل�سلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام، بحجة تاأمني التمويل 

وحتذيرات املوؤ�س�سات املالية الدولية.

يكاد هذا احل�سور يذّكرنا بح�سور حاكم م�رصف لبنان ال�سابق مي�سال خوري 

اجتماع جمل�س الوزراء عام 1992، والذي جاءت على اأثره »انتفا�سة« الدواليب 

�سد حكومة الرئي�س عمر كرامي الأوىل، مع فارق احل�سورْين.

املثري اأنه مع كل مطلب اأو ق�س����ية تتعلق بحقوق النا�س، تثار ق�س����ية 

التمويل وتوفري الأموال لتغطية هذه احلقوق، لكن ال�سوؤال هنا: كيف تتاأّمن 

بُي�رص و�س����هولة و�سا�سة مل�س����ائل ل عاقه لها بق�سايا النا�س وهمومهم، 

كح����ال توفري الأموال للمحكمة الدولية التي يبدو اأن ق�س����اتها واملوظفني 

فيه����ا يريدون اأن ت�س����تمر لأطول فرتة ممكنة، ب�س����بب اأجوره����م العالية 

واملرتفعة؟

كالع����ادة، فهذا النظام املتوح�س حينما يقرر حل م�س����كلة معي�س����ية، ل 

يحلها اإل على ح�س����اب الفقراء، واملتمثلة ب�سكل اأ�سا�سي بزيادة ال�رصائب اأو 

����بطت  اخرتاع �رصائب جديدة، مع اأن هناك كثرياً من مزاريب الهدر التي لو �سُ

لغّطت �سل�س����لتني، ورمبا ثاث للرواتب، مثل واقع حال املخالفات البحرية 

والنهرية.. ث����م هل يعلم اأحد اأن هناك �رصيبة ُفر�س����ت على اللبنانيني منذ 

عدة اأ�س����هر، حيث ُرفعت اأ�س����عار التبغ والتنباك اأكرث من 60 يف املئة؟ فعلى 

�س����بيل املثال ل احل�رص، ارتفع �سعر علبة »املارلبورو« من األفي لرية اإىل 3 

اآلف و250 لرية.. فاأين ذهب فارق ال�سعر..؟ �سوؤال برئ ل ينتظر جوابًا من اأحد 

امل�سوؤولني.. علمًا اأن الزيادة املقدرة من جراء ذلك تبلغ نحو 650 مليون لرية 

يوميًا.. فاإىل اأين ذهبت..؟ األي�ست كافية لتغطية ال�سل�سة واأكرث؟

حممد �سهاب

�جلي�س �للبناين يقوم مبد�همة منازل �مل�سلحني يف طر�بل�س                                                  )�أ.ف.ب.(

أحــداث

بعد ولدة »حكومة فك ال�ستباك« 

التي انعك�س���ت ه���دوءاً ملحوظًا على 

ال�س���احة الطرابل�س���ية، م���ن خ���ال 

تطبيق اخلط���ة الأمنية يف »املناطق 

ال�ساخنة« على امتداد الباد، وبالتايل 

اإلغ���اء املظاهر امل�س���لّحة منها، كما 

ح���دث يف طرابل�س اأخرياً، حيث تعمل 

القوى الأمنية على ماحقة امل�سلحني 

وده���م خمازن ال�س���اح، ل �س���ك اأن 

بدء تطبيق اخلطة الأمنية ُي�س���هم يف 

اإىل  الطبيع���ة تدريجيًا  اإعادة احلياة 

املدينة، فهي ت�س���هد راهنًا ن�س���اطات 

ثقافي���ة واجتماعي���ة عدة، م���ا يوؤكد 

اأن الطرابل�س���يني تّواقون اإىل ال�س���ام 

وال�س���تقرار والعي�س الواحد، ولي�سوا 

»بهواة حرب واقتتال«، واأن مدينتهم 

كان���ت خمتطف���ة على اأي���دي »قادة 

املحاور«.

ول ري���ب اأن هناك ق���راراً اإقليميًا 

برفع الغطاء عن امل�سلحني بعد انتهاء 

مهمتهم الداخلية واخلارجية، ل �سيما 

ال�س���ورية للحدود  بعد �سبط القوات 

ال�س���مالية – ال�رصقية، وبالتايل منع 

ال�ساح  وتهريب  امل�س���لحني  ت�س���لل 

عرب الأرا�س���ي اللبنانية، اإ�س���افة اإىل 

اإق���رار البي���ان ال���وزاري ل�»احلكومة 

مكافحة  بن���وده  واأبرز  ال�س���امية«، 

الإرهاب، ل �سيما اأن الوزارات الأمنية 

هي يف عهدة »تيار امل�ستقبل«، الذي 

تخلى ب���دوره عن »املح���اور« عند 

انتهاء »وظيفتهم«.

اأم���ا يف �س���اأن الحتجاجات التي 

�س���هدتها املدينة عق���ب قيام اجلي�س 

بدهم منازل ومقرات »قادة املحاور«، 

التفاه���م  لغي���اب  انعكا����س  فه���ي 

الكامل ب���ني فريقي الثام���ن والرابع 

ع�رص م���ن اآذار على بع����س امللفات، 

ل �س���يما الأمنية منه���ا، وهذا ما دفع 

ب�»امل�س���تقبل« اإىل ع���دم التخل���ي 

الأمنية«، بدليل  املطلق عن »اللعبة 

اأنظار  اإبعاد »ق���ادة املحاور« ع���ن 

القوى الأمنية فق���ط، من دون اأن يتم 

تهريبهم اإىل خارج املدينة، على غرار 

ما حدث مع علي ورفعت عيد.

التخل���ي  اأن  ذل���ك،  اإىل  اأ�س���ف 

قادة  ل�»امل�س���تقبل« ع���ن  الكام���ل 

املجموع���ات امل�س���لحة يحرجهم يف 

ال�سارع، خ�سو�س���ًا يف �سوء ال�رصاع 

»امل�س���تقبلي - التكفريي« من جهة، 

و»�رصاع احلري���ري - ميقاتي« على 

»احللبة الطرابل�سية« من جهة اأخرى.

فقد و�س���ل ال�رصاع اإىل اأ�سده بني 

تياري »العزم« و»امل�ستقبل« اأخرياً، 

بعد �سل�سلة حمات اإعامية متبادلة، 

وخط���ب ناري���ة ب���ني الرئي�س جنيب 

ميقاتي وبع�س نواب »التيار الأزرق«، 

ويبدو اأن هذا ال�رصاع اآيل اإىل مزيد من 

التفاقم، اإىل حد الو�س���ول اإىل »حرب 

اإلغاء« قد ي�س���نها »امل�ستقبل« على 

ميقاتي، بح�سب م�ست�سار اأحد الوزراء 

الطرابل�س���يني، عندما قال يف جل�سة 

خا�س���ة: »هناك قرار �سعودي باإلغاء 

حالة جنيب ميقاتي من طرابل�س«.

يف املقابل، من املوؤكد اأن ميقاتي 

بدوره ي�س���تعد ملنازلة »امل�ستقبل«، 

ل �س���يما يف �س���وء الكام عن تقارب 

بني ميقاتي والوزير ال�س���ابق في�سل 

كرامي واأحمد ال�س���فدي، اإ�س���افة اإىل 

انفت���اح »تيار الع���زم« على بع�س 

الأفرق���اء املوؤيدين لنه���ج املقاومة، 

ويف هذا ال�س���ياق ُعق���د اجتماع يف 

منزل م�ست�س���ار ميقات���ي عبد الرزاق 

قرح���اين لبع�س القوى والأ�س���خا�س 

الذين ي���دورون يف فلك املقاومة، يف 

اإطار تفعيل التن�س���يق بني هذه القوى 

و»العزم«، ملواجهة املرحلة املقبلة، 

التي يبدو اأنها �ست�سهد حربًا �سيا�سية 

طاحنة بني »امل�س���تقبل« وخ�سومه، 

وبالت���ايل ق���د تتح���ول طرابل�س اإىل 

�ساحة »ا�ستباكات«، وقد ت�سهد قيام 

»حماور« جدي���دة، لكن من نوع اآخر 

ه���ذه امل���رة، اأي بعيدة ع���ن العنف، 

بعدما خف���ت اأزيز الر�س���ا�س ودوي 

القذائ���ف عل���ى حماور ال�س���تباكات 

التقليدي���ة، ليعل���وا �س���وت اخلطب 

ال�سيا�سية واحلمات الإعامية.

ح�سان احل�سن
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ضوء التقارب بينه 
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وأحمد الصفدي
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■  جتمع العلماء امل�س���لمني حّدد �س���فات الرئي�س املقبل باأن يكون �سجلّه العديل 
والأخاقي اأن�سع من الثلج، واأل يكون ُمدانًا باأية جرمية اأو تاريخه حافًا بالإجرام، 

واأن يكون موؤمنًا باأن قوة لبنان يف جي�س���ه و�س���عبه ومقاومته، واأن يعترب الكيان 

ال�س���هيوين عدواً للبنان ول ميكن الت�س���الح معه، كما عليه اأن ي�سعى ليكون على 

م�سافة مت�ساوية من جميع الأطراف.

■  حركة الأمة طالبت القوى ال�سيا�س���ية بالإ����رصاع يف انتخاب رئي�س للجمهورية 
اللبنانية �س���من املهل الد�ستورية، ول يكون حمكومًا بالإعدام وخارجًا من ال�سجن 

بعفو، اأو من اأ�سحاب ال�سوابق املتهمني باجلرائم والإغتيالت. 

■  كمال �س���اتيا؛ رئي�س املوؤمتر ال�سعبي اللبناين، نّوه مبواقف الرئي�س الفل�سطيني 
حممود عبا�س الراف�س���ة لل�رصوط »الإ�رصائيلية«، م�س���رياً اإىل اأن فتح معركة على 

م�س���توى املنظمات الدولية لتعرية العن�رصية ال�س���هيونية وح�سارها دوليًا يلقى 

التاأييد من كل العرب الحرار.

■  ال�س���يخ ماهر حمود ا�س���تغرب ال�رصع���ة التي مّتت بها تنفي���ذ اخلطة الأمنية 
يف طرابل�س، وتواري قادة املحاور واأخ�س���امهم، وفتح الطرقات واإزالة الد�س���م، 

وانفتاح النا�س على بع�سهم البع�س، ميلوؤهم ال�سعادة، يتعانقون ويبكون فرحًا 

ويتعاهدون على عدم العودة اإىل الأيام ال�س���وء التي فرّقت بينهم و�ستت �سملهم، 

�س���ائًا: هكذا، بكل ب�س���اطة؟ اإن كان املو�سوع �س���هًا اإىل هذه الدرجة، ملاذا اإذن 

رت البيوت  ح�س���لت كل هذه اجلولت، و�س���قط كل هذا العدد من ال�س���هداء، وُدمِّ

واملمتلكات، وتراجع القت�س���اد وتفاقمت الأزمات؟! اأمل يكن ممكنًا اأن حت�سل هذه 

امل�ساحلات قبل ذلك؟

■  جبهة العمل الإ�سامي يف لبنان اعتربت اأن تر�ّسح رئي�س حزب القوات اللبنانية 
�س���مري جعجع لرئا�س���ة اجلمهورية اللبنانية هو حتدٍّ �س���ارخ مل�ساعر امل�سلمني 

والوطنيني، وينّم عن ل مبالة وعدم اكرتاث بكل ما فعله وارتكبه من جرائم كربى 

بحق الوطن واللبنانيني م�سلمني وم�سيحيني على حدٍّ �سواء.

ب n ترقُّ
لوحظ���ت حالة من الرتّق���ب داخل قوى 

اآذار ح���ول ال�س���تحقاق  الثام���ن م���ن 

ل الكثري من تعليقات  الرئا�سي، ومل ت�سجَّ

�سوى بع�س الت�رصيحات املناطقية.

n الفراغ ممنوع
جمل���س  يف  كن�س��ية  �سخ�س��ية  قال��ت 

خا���س اإن م�س��األة انتخ��اب رئي�س جديد 

للجمهورية هي مبنزلة الق�سية املركزية 

الأ�سا�سية التي ت�سغل بال بكركي، موؤكدة 

اأن الفراغ ممنوع.. ولن يكون.

n حتّديًا للحريري
اعترب نائب يف »امل�ستقبل« اأن ا�ستعجال 

جعجع يف تر�ّس���حه ملن�س���ب الرئا�سة 

ميكن اأن يك���ون يف اإطار حتدي حلفائه، 

خ�سو�سًا الرئي�س �س���عد احلريري، لذلك 

لوحظ غياب اأكرث �سخ�سنْي متطرفنْي من 

»القوات« خال �سيناريو الرت�سيح.

n »الإخوان«.. اإىل تون�س
نقل��ت �س��حيفة »الع��رب اللندني��ة« ع��ن 

اأّن  »الإخ��وان«  م��ن  ب��ة  مقرَّ م�س��ادر 

التنظي��م  مق��ّر  نق��ل  تن��وي  »اجلماع��ة« 

ال��دويل ومكاتبها الإعالمية خالل الفرتة 

املقبلة م��ن لندن اإىل تون���س، واأّن زيارة 

اأم��ر قط��ر ال�س��يخ متيم بن حم��د اآل ثاين 

لتون�س قد تكون لها �سالت بهذا التوّجه. 

واأّك��د كم��ال حبي��ب؛ اخلب��ر يف �س��وؤون 

ه��ي  تون���س  اأّن  الإ�س��المية،  احل��ركات 

الأقرب لنتقال قيادات »الإخوان« اإليها، 

يف ظ��ّل ال�س��غوط اخلليجي��ة عل��ى قطر، 

والتحقيق��ات الربيطاني��ة ح��ول اأن�س��طة 

»اجلماعة«.

n خطة تركية 
لتعطيل انتخابات م�رص

ك�س��فت م�س��ادر اأمنية تركية اأن رئي�س 

ال��وزراء رج��ب طي��ب اأردوغ��ان اأعط��ى 

الأمني��ة  لأجهزت��ه  الأخ���ر  ال�س��وء 

تنفي��ذ  يف  للم�س��اركة  وال�س��تخبارية 

ال��ذي  � القط��ري  املخط��ط »الإخ��واين« 

ي�س��تهدف تعطي��ل اإج��راء النتخاب��ات 

الرئا�سية يف م�ر، عرب القيام بعمليات 

�سخ�س��يات  واغتي��ال  دموي��ة،  تفج��ر 

وا�س��تهداف  اأمني��ة،  وقي��ادات  عام��ة 

موؤ�س�س��ات �سيادية، بهدف اإ�ساعة اأجواء 

الفو�س��ى والرع��ب وعدم ال�س��تقرار يف 

خمتل��ف املحافظات امل�رية، واأي�س��ًا 

ا�ستهداف مواقع وحواجز اجلي�س وقوات 

الأمن واملن�ساآت ال�س��ياحية، حتديداً يف 

مناطق �سيناء.

n توقعات متفّجرة
توقع تقرير ا�س���تخباري بريطاين وقوع 

عملي���ات تفج���ري خطرية ونوعية �س���د 

دول  غربي���ة وحكومي���ة يف  م�س���الح 

اخلليج ودول اأخرى يف املنطقة. م�سادر 

وا�سعة الطاع ذكرت اأن هذا التقرير جاء 

حتت عنوان »موج���ات ارتداد العنا�رص 

الإرهابي���ة من �س���ورية اإىل دول الإقليم، 

ويف مقدمتها ال�سعودية«.

قــــال ـُ ي قانون اإليجارات.. قانون االستعمار واالنتداب؟
اعُت����رب قانون الإيج����ارات الذي 

�س����در �س����نة 1941 اأي����ام حكوم����ة 
الرئي�س اأحمد الداعوق قانونًا اأن�سف 

امل�س����تاأجرين وغبنَ املالكني، كون 

اأن خلفّيت����ه نابعة من ال�س����تعمار 

الفرن�س����ي عل����ى لبنان،  والنتداب 

والذي م����ّدد ملنع ت�رصّف املالك يف 

ملكه، وقرنها بتوقيع جنيب القباين؛ 

ني« الذي  القا�س����ي البريوتي »ال�سُّ

اعتمده املندوب ال�س����امي الفرن�سي 

لتوقي����ع كاف����ة املرا�س����يم يف ذلك 

الوقت.

املتعلقة  املرا�س����يم  اأه����م  ومن 

بتقيد املالكني مللكهم كان املر�سوم 

ال����ذي �س����در يف ثاثين����ات القرن 

املا�سي، والذي اأجرب املالكني على 

ال�سورية،  الإيجارات باللرية  ت�سعري 

ر باللرية الذهبية،  بعد اأن كانت ت�سعَّ

واأمت احت�س����اب التحويل من اللرية 

الذهبية اإىل اللرية ال�سورية بال�سعر 

الر�سمي الفرن�سي، والفرق بني �سعر 

ال�سوق وال�س����عر الر�سمي كان نحو 

36٪ اأق����ل، فخ�رص املال����ك 36٪ من 
ل  مدخوله، اإ�سافة اإىل ذلك مددت ُمهنَ

اإخاء املاأجور �س����نة بعد �سنة، ثم 

الإيجارات،  مرا�س����يم خف�س  جاءت 

رغم اخلف�س الذي ح�س����ل بتحويل 

الذهب اإىل اللرية ال�سورية.

اأقدم  ما ه����و اله����دف؟ ومل����اذا 

املنتدب الفرن�سي على تقييد املالك 

ومنا�رصة امل�ستاأجر؟

كان اأه����ل امل����دن يف لبنان هم 

املالكني للمباين التي �سّكلت دخلهم 

الرئي�س����ي، وكان معظمهم من بداية 

الع�رصين����ات ولغاي����ة نهاية القرن 

����نية  ال�سُّ الطائفتنْي  الع�رصين م����ن 

والأرثوذك�س����ية، وكانوا معار�س����ني 

لانتداب الفرن�سي.

ومبا اأن الدخل املايل والقت�سادي 

لأهل املدن كان مرتكزاً على الأبنية 

والعقارات، �رصب النتداب الفرن�سي 

الدخ����ل املايل للمالكني، فا�س����تفاد 

امل�ستاأجر من ذلك، وهم بغالبيتهم 

م����ن اأهل املناطق الت����ي نزحت اإىل 

امل����دن وتكاث����رت اأي����ام النت����داب 

الفرن�س����ي، فا�ستفاد بالدرجة الأوىل 

املوارنة من تلك املرا�سيم والقوانني، 

وما زالوا.

ال�سيا�س����ية  الطبق����ة  انه����ارت 

����نة  ن����ة من ال�سُّ يف امل����دن، واملكوَّ

والأرثوذك�����س، وُترك����ت الإيجارات 

ال�س����ياحية  الأماك����ن  يف  ُح����رة 

واملناط����ق الزراعي����ة، ومعظمه����ا 

كانت يف اجلبال وال�س����هول خارج 

على  امل�ستاأجرون  فا�ستفاد  املدن، 

اإخاء  املالكني، حيث بات  ح�ساب 

ومربوط����ًا  مكلف����ًا  امل�س����تاأجرين 

اإما  للمال����ك؛   مكلف����ني 
ْ

ب�رصط����ني

الإخ����اء من اأجل اله����دم والعمار، 

واإما من اأجل �رصورة عائلية، لكن 

يف احلالني على املالك دفع مبالغ 

طائلة للم�ستاأجر من اأجل الإخاء.

�����رصب املنتدب تل����ك الطوائف 

وزعاماته����ا الت����ي كان����ت تعار�س 

النتداب الفرن�سي، ل بل �ساعد على 

»ر�سملة« الطوائف املوؤيدة له على 

ح�ساب الطوائف املعار�سة له.

اأ�س����در اأحم����د الداع����وق قانون 

1941، وه����و اأول قانون اإيجارات يف 
لبنان اأيام احلرب العاملية الثانية، 

ومل����دة زمنية حم����ددة. بعد احلرب 

ُم����ّدد هذا القانون، ث����م تلته قوانني 

اأخ����رى منا�رصة للم�س����تاأجرين من 

حيث تخفي�س الإيجارات وتقييد يد 

املالكني.

ا�س����تفاد ال�سيا�س����يون حديث����و 

النعمة من �سعف اأهل املدن املايل 

�سيا�س����ة  فتابع����وا  والقت�س����ادي، 

النت����داب يف اإ�س����عاف املالك����ني 

وعام����ة  ال�س����ابقني  ال�سيا�س����يني 

اأه����ل امل����دن، وحتّكم الفرن�س����يون 

بال�سيا�س����يني اجلدد، ومن بعد ذلك 

حتّكم كافة اأهل احلكم يف لبنان بهم 

اأي�سًا.

اأما بالن�سبة اإىل قانون الإيجارات 

الذي �سدر حديثًا يف جمل�س النواب، 

فق����د جاء متاأخ����راً جداً، وناق�س����ًا، 

ورغ����م اأنه ي�س����حح بع�����س الغب 

الذي حلق باملالكني خال اأكرث من 

�سبعني عامًا، لكنه ل يعالج م�سكلة 

فا  التجارية،  لاأماك����ن  الإيجارات 

ي����زال امل�س����تاأجرون يف الأماك����ن 

واملهنية  وال�س����ناعية  التجاري����ة 

ي�ستفيدون من قانون الإيجارات، مع 

العلم اأنه كان اأوىل حترير الإيجارات 

التجارية، حيث ي�س����تفيد امل�ستاأجر 

القدمي م����ن اإيجارات زهي����دة، وهو 

امل�س����تاأجر اجلديد  يناف�س  بالتايل 

ال����ذي ل حماي����ة له، بل يخ�س����ع 

لقانون العقود احلرة. 

عل����ى املجل�س النياب����ي الكرمي 

معاجلة ال�س����ق التجاري من قانون 

الإيج����ارات، واإنهاء التمديد الق�رصي 

الذي ي�س����تفيد معه امل�س����تاأجرون، 

وهذا طبعًا اأ�سعف اأهل املدن.

اأما الآن، وبعد اإ�سعاف اأهل املدن، 

خ�سو�سًا بريوت واأهلها، وتهجريهم 

ل�سعفهم املايل والقت�سادي، جاءت 

طبقة ُماك جدد، وهم الذين هاجروا 

فتملّك����وا  الإفريقي����ة،  الق����ارة  اإىل 

يف امل����دن، خ�سو�س����ًا يف بريوت، 

واأن�س����اأوا الأبني����ة الفخم����ة، حيث 

خرجت عن قانون الإيجارات، ولكن 

بع����د مدة من الزمن اأعاد امل�س����رتع 

اإيجارات لحقة،  بقوان����ني  تقييدها 

فغرّي امل�س����رتع قوان����ني اللعبة يف 

منت�س����ف املباراة، ومن دون �سابق 

اإن����ذار، ومنح قانون الإيجارات كافة 

اأف����راد العائلة من اأولد واأحفاد حق 

التمديد، ول يدفع امل�س����تفيدون من 

اأي �رصائب للخزينة،  هذا القان����ون 

امُلاك �رصيبة  ويف املقابل يدف����ع 

الرتكات حني ي����رث املاأجور، وهي 

�رصيبة مرتفعة ن�سبيًا.

خالد الداعوق

لبنانيات

�مل�ستاأجر �لقدمي يناف�س �جلديد �لذي يخ�سع لقانون �لعقود �حلرة
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مقابلة8

هل من اتفاق خفي بين معراب والحريري؟

جوزيف الزايك: لدّي خطة ناجحة لجعجع بخصوص ترشحـه لــــــرئاسة الجمهوريــة

تحت الضوء

يا للهول: سمير يتطلع 
نحو القصر

يا للهول..

بل يا للفظاعة، �سمري جعجع مر�ّسح لرئا�سة 

اجلمهورية.

الهيئة التنفيذية لـ»القوات اللبنانية« 

اجتمعت يف »ح�سن معراب«، كما و�سفه 

الراحل غ�سان التويني، والذي مل يعد يخرج 

منه »حكيم« القوات منذ انحناءته لقطف 

الزهرة.

َكْم هو حكيم البطريرك املاروين حني قال: 

»لبنان يحتاج اليوم اإىل رئي�س قوي، اأواًل 

باأخالقيته ومثالية حياته واأدائه عرب تاريخه«.

ُترى اأال يتاأمل قائد »القوات« بتاريخه 

وكله عبارة عن مغامرات ورهانات وتوّقعات مل 

حت�سد اإال الف�سل، ومل يتحقق منها رهان واحد.

مهاًل.. مهاًل

قد يجيب اأحد على هذا الت�ساوؤل: فجعجع 

اأّكد �سحة كل رهاناته؛ حينما اأعلن مبا معناه 

اأن ال�سيخ �سعد جاء مبا معه ومن ميثل اإىل 

خيارات »القوات اللبنانية«، ومواقفها من 

العروبة »ال�سحيحة« واملقاومة، وانتماء 

لبنان.. اأمل تالحظوا �سليل الرئي�س رفيق 

احلريري، اأي ال�سيخ �سعد، كيف رفع على درج 

جمل�س النواب عالمة الـ»v« وهي احلرف 

االأول من كلمة »victoir« اأي الن�رص، حينما 

اأعفى جعجع من عقوبة قتل ر�سيد كرامي وداين 

�سمعون.

الحظوا هنا: اأُعفي من العقوبة ولي�س من 

اجلرمية.. فاجلرمية مثبتة بحكم من اأعلى هيئة 

ق�سائية يف لبنان، وحكمها غري قابل للطعن 

والرد باأي �سكل من االأ�سكال.

اآه، ثم اآه، كم االأداء التاريخي »نا�سع« 

البيا�س لـ»حكيم« القوات.. تذكروا بع�سًا من 

�سعاراته:

اأمن املجتمع امل�سيحي فوق كل اعتبار.

حاالت »مطار« حتمًا.

اأكيد اأكيد اأكيد معنا احلق.

لبنان ال يحرر اأر�سه باملقاومة، ب�سبب 

الفارق الهائل يف ميزان القوى مع »اإ�رصائيل«، 

بل بالقرارات الدولية.

حلود لن يبقى يف ق�رص بعبدا.. وهلّم جرا 

من ال�سعارات اخلائبة.

اآه، ثم اآه، كم هو مثايل يف حياته حكيم 

القوات:

هل تذكرون طوين فرجنية وعقيلته والطفلة 

الربيئة جيهان وداين �سمعون وزوجته وطفليه.

تذكروا ال�سهيد الكبري ر�سيد عبد احلميد 

كرامي.

وتذكروا: األبري خري�س، اليا�س الزايك والعميد 

خليل كنعان وغريهم من اأ�سماء القافلة 

الطويلة.

»القوات« �ساحبة البطوالت والتاريخ.. حبذا 

لو نتذكر ال�سبت االأ�سود، وجمازر ال�سفرا، وثكنة 

�رصبا، وتل الزعرت، و�سربا و�ساتيال، وغريها.. 

ولرمبا يذهب اخليال لدعوتنا الأن نتفكر 

مبكعبات ا�سمنتية يف قاع البحر..

�أحمد

الرئا�سي  اال�ستحقاق  عــن 

وعن  م�رصاعيه،  على  ُفتح  الذي 

االأقوياء  توافق  �سمول  معادلة 

جــريــدة  الــتــقــت  امل�سيحيني، 

عـــام هيئة  ـــني  اأم ــات«  ــب ــث »ال

اللبنانية«  ــوات  ــق ال ــدامــى  »ق

جاء  ما  واإليكم  الزايك،  جوزيف 

من حديث:

ي�ستذكر الزايك منا�سبة ذكرى 

اإىل  لي�سري  اللبنانية  احلـــرب 

ني�سان«،   13« يوم  من  العربة 

احلرب  عن  االبتعاد  و�ـــرصورة 

الداخلية بو�سع �سيا�سة مطمئنة 

لكافة مكونات املجتمع اللبناين، 

الطائفة  م�سلحة  »زاوية  يقول: 

حلقة  يف  ُتدخلنا  ال�سيقة، 

�رصاعات ال تنتهي، ويف النهاية 

قلّة من مافيا  اإالّ  اجلميع خا�رص 

ما  والــيــوم  وال�سيا�سة،  ــال  امل

نتذكر  منه  و13  ني�سان   2 بني 

�سهداء مدينة زحلة الذين �سقطوا 

للحفاظ على لبنان حر كما نحّبه 

يجب  االأمــانــة  وهــذه  ونع�سقه، 

ت�سليمها لالأجيال الالحقة بنظرة 

مع   - لكن  وروؤيــويــة..  تفاوؤلية 

االأ�سف - بع�س قادة امل�سيحيني 

جتاربهم،  من  �سيئًا  يتعلّموا  مل 

اإىل  �سبابنا  ياأخذوا  اأن  يريدون 

على  جعجع  فال�سيد  الهاوية.. 

االإلغائي وفق ما ك�سفته  منطقه 

يطالب  »ويكيلك�س«،  وثــائــق 

لبنان  يف  االأمريكية  ال�سفرية 

بتوفري   2008 العام  يف  �سي�سون 

على  اهلل،  حزب  ملقاتلة  ال�سالح 

اعتبار اأنه ميلك 10 اآالف مقاتل«، 

ال�سيد  »اأ�ــســاأل  الــزايــك:  ي�سيف 

�سالحًا  تطلب  اأن  قبل  جعجع: 

اأخربنا عن م�سري ال�سالح  جديداً 

1990؟  الــعــام  يف  بعته  الـــذي 

ــن هــي االأمــــوال؟ اأتــريــد بناء  اأي

�سّد  التعبئة  وملــاذا  اآخــر؟  ق�رص 

لبنانية؟ وملاذا تخويف  �رصيحة 

اللبنانيني؟ �سبعنا كذبًا وتفكرياً 

دائــمــًا بــاحلــرب، الــ�ــرصاعــات 

�سخ�سًا   20 تنع�س  الداخلية 

ال�سعب  تدّمر  ولكنها  لبنان  يف 

باأكمله«.

زحلة

زحلة  �سهداء  اأمانة  باع  من 

ــراأي  ب بالعموم  وامل�سيحيني 

يوؤمَتن على  الزايك ال  الك�رصواين 

م�سيحيني،  من  تبّقى  من  اأمانة 

االأخــري:  زحلة  قدا�س  عن  يقول 

ولبنان  زحلة  اأجل  من  »قاتلنا 

ــادة مــعــراب  ــي حـــر، والـــيـــوم ق

م�ساركة  عــدم  كعادتها  ــررت  ق

الزحالويني بهذه املنا�سبة بحّجة 

واحلركة  القوات  قدامى  م�ساركة 

حفظ  ومـــع  الت�سحيحية«، 

ودافع  قاتل  اإده«  »جو  االألقاب، 

ب�رصا�سة عن زحلة، اأن�ستبعده الأنه 

»احلنون«  مواقفه؟  تعجبنا  ال 

قاتل يف زحلة، اأنلغيه الأنه لي�س 

مطواعًا وعبداً ل�سيا�سات معراب؟ 

املنطق؟  بهذا  اال�ستمرار  اأيجوز 

ويتنّكر  دربــه  رفيق  يحذف  من 

من  بيع  غداً  ي�ست�سهل  ل�سهدائه 

وم�سيحيني  لبنانيني  من  تبّقى 

ب�سعر زهيد.. يف النهاية ال ي�سّح 

اأردناها  واملنا�سبة  ال�سحيح،  اإالّ 

نوؤمن  ال  الأنــنــا  دينية،  حم�س 

ما  وهــذا  االإعالمية،  بالعرا�سة 

ح�سل، ومن حق من ا�ست�سهد اأن 

نتذكره بيوم يف �سالتنا، ونحن 

كاأحياء علينا اال�ستمرار بنهجهم 

الــذي  االأقـــويـــاء  �ــســالم  ب�سنع 

ت�ستحقه زحلة ولبنان«.

يتمنى الزايك اأن تتحول ذكرى 

تنعاد«  ما  »تنذكر  ني�سان   13
الكالمية اإىل �سعار فعلي بتهيئة 

ظــروف متنع انــدالع احلــرب يف 

اخلطب  »لن�سع  يقول:  لبنان، 

رئي�س  ــاج  ــت اإن علينا  جــانــبــًا، 

لبنان«،  يف  نع  »�سُ للجمهورية 

وموؤ�س�ساتها..  الدولة  ال�ستنها�س 

مقام  اجلمهورية  رئا�سة  مقام 

وللم�سيحيني،  للبنانيني  حمرتم 

وال يجوز اال�ستهتار به كما فعل 

الأّنــه  برت�ّسحه،  جعجع  ال�سيد 

بالفعل اأهان كل م�سيحي يف هذا 

»تاريخ  الزايك:  ي�سيف  البلد«، 

بالرت�ّسح،  له  ي�سمح  ال  جعجع 

الذين  النا�س  بكرامة  نفعل  ماذا 

ال  جرائمه  عــن  العفو  قتلهم.. 

ُتلغي جرائمه الذي اقرتفها.. ويف 

لل�سيد  ــرتاح  اق لــدي  املنا�سبة، 

»اإهانة«  يحب  دام  ما  جعجع 

»غ�سان  لري�ّسح  امل�سيحيني، 

له  ولينّظف  عنه،  بدياًل  توما« 

�سجله العديل، مبا اأن االأخري اأخرب 

الرئي�س..«،  ولي�سنع  باالأر�س، 

»هناك  �ساخراً:  الزايك  ويقول 

اجلمهورية  رئا�سة  ملوقع  �سورة 

احــرتامــهــا،  يجب  قيم  وهــنــاك 

تدنت  مهما  كلبنانيني  واأخالقنا 

ب�سخ�س  بــاالإتــيــان  ت�سمح  ال 

رئي�سًا  لنن�سبه  وقاتل  جمــرم 

للجمهورية«.

تن�سيق بني معراب واحلريري؟

جعجع  ح  تر�سُّ الزايك  ــراأي  ب

هدفه  االأول  العــتــبــارْيــن:  جــاء 

جّدي  مر�سح  اأي  و�سول  حتطيم 

من قبل فريق »14 اآذار«، للقول 

اإنه ممثلهم االأقوى، والثاين لقطع 

الطريق اأمام و�سول العماد عون؛ 

لرئا�سة  والقوي  اجلّدي  املر�ّسح 

قــرارة  »يف  يقول:  اجلمهورية، 

نف�سه يعرف ال�سيد جعجع اأنه ال 

اأحد يقبل به رئي�سًا للجمهورية، 

بك�سف  كفيلة  وحدها  واالأيـــام 

معراب  بني  خفي  اتفاق  وجــود 

والنائب �سعد احلريري، ال�ستبعاد 

ــول اجلـــرال عــون،  فــر�ــس و�ــس

للجمهورية  برئي�س  ولالإتيان 

ت�سووي«.

معادلة  اأّن  اإىل  الزايك  وي�سري 

من  ــوي  ــق ال امل�سيحي  حـــذف 

الطائف  اتــفــاق  منذ  املعادلة 

يجب اأن تتوقف، »وما يحلم به 

العماد  �سّد  مر�ّسح  باأنه  جعجع 

العماد عون  الأّن  عون لن يناله، 

ما  اإذا  ــرال  اجل مر�سحًا،  لي�س 

اجتهت االأمور باالجتاه ال�سحيح 

اللبناين  الكيان  على  للمحافظة 

اجلميع  انتخابه،  جميعًا  علينا 

رئي�سًا  به  االإتيان  على  جمبور 

الوطن  هــذا  خلري  للجمهورية، 

�سرتّتب  وحينها  ال�سعب،  وهــذا 

االأمور بني الكبار، بني اأمل وحزب 

الزايك: أخالقنا 
كلبنانيين ال تسمح 

باإلتيان بشخص مجرم 
وقاتل لننّصبه رئيسًا 

للجمهورية

التوازن الدويل اأر�سى تفاهمًا اإقليميًا ودوليًا �سمح 

ملا  و�سمح  الوطنية«،  »امل�سلحة  حكومة  بــوالدة 

�ُسمي م�ستحياًل اأن يكون ممكنًا، فجل�س »امل�ستقبل« 

اإىل جانب »حزب اهلل« يف احلكومة، فهل �سي�ستكمل 

هذا امل�سهد لي�سمل امل�سيحي القوي؟

القريب  النوايا يف  �سيك�سف  الرئا�سي  اال�ستحقاق 

العاجل، ولبنان اأمام ا�ستحقاق م�سريي، فاإما نتنف�س 

من  اجلمر  انبعاث  نوؤجل  اأننا  واإما  ال�سعداء،  كلنا 

الرماد اإىل حني..
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هل من اتفاق خفي بين معراب والحريري؟

جوزيف الزايك: لدّي خطة ناجحة لجعجع بخصوص ترشحـه لــــــرئاسة الجمهوريــة
و»تيار  احلريري  و�سعد  �سيعي،  كمكّون  اهلل 

امل�ستقبل« كمكّون �سني، والعماد عون وما 

ميّثل كمكّون م�سيحي قوي«.

انتخب  حال  يف  اإنه  يقول  جعجع  لكن 

لكل  رئي�سًا  �سيكون  للجمهورية  رئي�سًا 

اللبنانيني؟ ي�سحك الزايك: »وما من �سك اأبداً 

ُينتخب حتى يف منامه، عليه  لن  اأّنه  لدي 

بحاجة  لبنان  معراب،  ح�سن  يف  يبقى  اأن 

اإىل �سخ�س حمرتم يفهم الدولة ولديه نظرة 

ال  اخلرطو�سة  هذه  وب�رصاحة،  موؤ�س�ساتية، 

ميكن التفريط بها بجلب رئي�س ت�سووي كما 

و�ستزداد  النا�س  �ستياأ�س  واإالّ  العادة،  هي 

الالجئني  و�ــســول  مــع  ــوم  ــي وال الــهــجــرة، 

اأ�ستبعد  ال  االأعـــداد،  هــذه  اإىل  ال�سوريني 

ا�ستبدال �سكانه االأ�سيل ب�سعب اآخر..«.

هذا  عرقلة  اإمكانية  عن  الزايك  ن�ساأل 

كذب  هناك  ال�سيا�سة  »يف  يقول:  التوافق، 

الرو�سي  وخدع  �سبق  واالأمريكي  وخمادعة، 

يف جنيف 2 والكيماوي كما يف ليبيا.. علينا 

ال�سعودية ل�سعد  اإن كانت �ست�سمح  اأن نرى 

احلريري باالتفاق مع العماد عون، الأنه يف 

انتظار  وعلينا  بيده،  لي�س  القرار  النهاية 

ما �سينتج من ات�ساالت �رصية بني اململكة 

العربية ال�سعودية واإيران، وعندها قد توّجه 

من  ال�سعودية  لزيارة  عون  للعماد  دعوة 

اأجل تكري�س اتفاق الكبار«، وي�سيف الزايك: 

مبوافقة  مّت  اإن  �سيح�سل  الكبار  »اتفاق 

مّت  حال  ويف  و�سعودية..  ورو�سية  اأمريكية 

االإخالل بهذا امل�سار، فلن يكون للبنان رئي�س 

الفراغ  نفق  البلد يف  و�سُندخل  للجمهورية، 

بانتظار ا�ستحقاقات رئا�سية يف املنطقة يف 

والعراق وم�رص وغريها.. وعندها -  �سورية 

مع االأ�سف - نكون قد �سّيعنا علينا فر�سة 

مللمة البلد«.

اجلي�ش فوق كّل اعتبار

يتمنى الزايك اأنه وبعد اإقرار اخلطة االأمنية 

يف املناطق ال�ساخنة، واالإذن ب�سحب الب�ساط 

ت�سري  اأن  والتكفريية،  التخريبية  االأذرع  من 

»بع�س  يقول:  ممكنة،  خ�سائر  باأقل  االأمــور 

اأ�سوات الن�ساذ ال ميكنها تعطيل م�سار ت�سفية 

التخريب يف لبنان، الأّن غطاءه اإقليمي، واإن 

يغدروا  اأن  واأرادوا  اللبناين  اجلي�س  واجهوا 

بقوة،  �رصبهم  �سيتّم  عندها  كعادتهم،  به 

اإىل  ي�سري  بداأ  واالإقليمي  الــدويل  القرار  الأّن 

اأهمية دور اجلي�س بخ�سو�س �رصب االإرهاب، 

واحلفاظ على اأمنه، وهذا ما ن�سمعه بقوة من 

النهاية  ويف  الغربيني،  الدبلوما�سيني  قبل 

هذا  اأبى  اأم  �ساء  الوطن  درع  اجلي�س  يبقى 

التكفريي الذي ال ميّثل اأكرث من 1٪ من �سعب 

راكموا  املنافقون هوؤالء  وال�سيا�سيون  لبنان، 

بع�س  ا�ستغاللهم  نتيجة  ال�سخمة  االأمــوال 

ال�سغار بكالم مع�سول لل�سحك عليهم«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

ح لمنصب الرئيس.. حتى ولو كان إبليس
ُّ

الترش
اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  لعّل 

املوؤ�س�سات،  اأن  �سواهم  من  اأكرث  يدركون 

�سهادة  لنيل  ت�سعى  حجمها،  كان  مهما 

املعروفة  االأداء«  يف  ال�ساملة  »اجلودة 

ت�سنيف  م�ستوى  لرفع  ــزو«،  ـــ»اآي ــال ب

املوؤ�س�سة ومدى التزامها بتطبيق املعايري 

واملقايي�س البديهية لالأداء، بدءاً من اأب�سط 

ق منهجية عملك،  القواعد التي تقول »وثِّ

طائلة  حتت  قت«،  وثَّ ما  مبوجب  واعمل 

�سحب هذه ال�سهادة العاملية ملدة حمدَّدة 

باملعايري  تلتزم  ال  التي  املوؤ�س�سة  من 

يف  نهائيًا  ت�سنيفها  واإلــغــاء  قة،  املوثَّ

ج�سيمة  خمالفة  املوؤ�س�سة  ارتكاب  حال 

اإىل  االأداء، فكيف لو عمدت املوؤ�س�سة  يف 

الذاتية  بال�سرية  ترتبط  حقائق  طم�س 

للعاملني فيها، وب�سكل خا�س املرتكبني 

منهم جلرمية اأو جنحة �سائنة؟

كانت  التاريخ  عرب  الــدول  د�ساتري 

املثالية  التطبيقات  ــرصات  ــوؤ� م اأوىل 

التي  النموذجية  للمعايري  ــقــة  املــوثَّ

�سمانة  وهي  بالـ»اآيزو«،  الحقًا  ُعرفت 

حلماية الكيانات و�سبط االأداء ال�سيا�سي 

علمًا  دولة،  كل  يف  واالإداري  واحلكومي 

اجل�سيمة  االأمور  الد�ستور يف  اأن خمالفة 

»اجلمهوريات  �سمن  ـــدول  ال ُت�سنِّف 

ال�سيا�سي،  للُر�سد  والفاقدة  املــارقــة« 

عدة  د�ستورها  يخ�سع  عندما  خ�سو�سًا 

مرات للتعديل املزاجي، اأو اإكرامًا لعيون 

تبلغ  وهنا  اأ�سخا�س،  اأو  �سيا�سية  اأطراف 

الفكري  االإحلــاد  مرحلة  املارقة  الدولة 

بالقَيم الوطنية اجلامعة، متى كان تاريخ 

حافاًل  فيها  للرئا�سة  حني  املر�سَّ اأحــد 

ي�رصي  ال  التي  اجلنائية  باالرتكابات 

عليها مرور الزمن .

الف�سائية  املقابلة  عرب  اإطاللته  يف 

عون  مي�سال  الــعــمــاد  كـــرّر  ــــرية،  االأخ

امل�سلَّمات التي ال يحيد عنها جلهة التزام 

الد�ستور وحماذير خمالفته، اأو التعديالت 

هيبته  الد�ستور  ُتفقد  التي  املــربَّرة  غري 

للتعديالت  خا�سعًا  بات  متى  وهالته 

الد�ستوري  الراأي  هذا  اأبدى  وقد  الظرفية، 

تر�سيح  احتمال  عن  اإجابته  معر�س  يف 

تعدياًل  ي�ستوجب  ما  قهوجي،  العماد 

د�ستوريًا، وللعماد عون �سوالت وجوالت 

وتالعبهم  االآخــريــن  اأالعــيــب  رف�س  يف 

باجلرَّة«،  الكوز  »دقَّ  كلما  بالد�ستور 

هذا  ُحماة  من  اأنه  التاريخ  له  و�سيحفظ 

الوطني  للكيان  منه  احرتامًا  الد�ستور 

اللبناين.

الذي  هو  عون،  العماد  من  نخجل  ال 

لن�ساأله:  احلرية،  ك�سيف  قاطعة  َكلمُته 

فا�سلة«  لهم »مدينة  تبني  اأن  لك  كيف 

يا جرال واأنت من ت�سرتط تطبيق برنامج 

وطنيٍّ مثايل وترف�س اأن تكون رئي�س اإدارة 

اأزمة اأو ت�رصيف اأعمال؟ ال بل كيف نر�سى 

ح و�سوق الرت�سيحات انحدر اإىل  لك الرت�سُّ

ملوَّث  العديل  �سجلُّهم  اأ�سخا�س  م�ستوى 

وال  واالرتهان  والعمالة  اللبناين  بالدّم 

يخجلون؟

االإعالمي  الن�ساط  ومع  وباملنا�سبة، 

االآونــة  يف  �سليمان  للرئي�س  املكّثف 

اإطالق  االأخرية، حيث حدَّد على هام�س 

موا�سفات  االإدارية  الالمركزية  م�رصوع 

يكون  اأن  على  و�سدَّد  اجلديد،  الرئي�س 

»قويًا ولبنانيًا عربيًا توافقيًا، وينتمي 

الوالء  مكتمل  لبنايّن  �سيا�سيٍّ  خطٍّ  اإىل 

من  خائف  البع�س  اأن  جند  للبنان«، 

االآخر  الأنه قوّي، والبع�س  مي�سال عون 

الأنه لبناين لبنايّن، والبع�س الأنه عربيٌّ 

، والبع�س الأنه رجل توافقي ميدُّ 
ّ
م�رصقي

على  لاللتقاء  ويدعوهم  للجميع  يديه 

واأخــرياً  اخلــالف،  ونبذ  االختالف  حقِّ 

�سيا�سي  خطٍّ  اإىل  ينتمي  اآخــراً  ولي�س 

العزيز  ال�سيِّد  للبنان  ــوالء  ال مكتمل 

من  البع�س  يخاف  ذلك  ومع  الكرمي، 

�سخ�سه  يخت�رص يف  الأنه  عون  مي�سال 

كل هذه املوا�سفات.

معركة املواجهة مع العماد عون منذ 

دت بني املت�رصِّرين  عودته اإىل لبنان وحَّ

مواقع  عن  لي�س  الــدفــاع،  �ساحات  يف 

منافع غري �رصعية يف  بل عن  �سيا�سية، 

واالرتكابات، وهذه  املغاور  دولة  دهاليز 

اقرتب  كلما  ت�ستّد  قد  املفتوحة  املعركة 

الدفاع  منطلق  من  الرئا�سي،  اال�ستحقاق 

وهي  والالحقة،  ال�سابقة  املكت�سبات  عن 

معركة قا�سية يف مواجهته مادام اجلرال 

اأولويات برناجمه يف  اأن  اأعلنها �رصاحة 

حال قرَّر الرت�سح هي الق�ساء على اأوكار 

العادلة،  الدولة  عجلة  واإطــالق  الف�ساد 

من  امل�سحوق  لل�سعب  احلقوق  وحت�سيل 

اأفواه اأَكَلة املال احلرام.

ها هي معركة الرئا�سة قد ُتفتح اليوم 

تر�سيحه،  جعجع  �سمري  ال�سيد  باإعالن 

وب�رصف النظر عن م�ساألة قانونية تت�سل 

الثابتة  االأربعة  واالأحكام  العدل  ب�سجلِّه 

يف �سجله العديل، والتي نال عفواً عنها 

بهدف فتح �سفحة جديدة يف الوطن عرب 

مقاي�سته مبتطرّيف »فتح االإ�سالم«، لكن 

لكلِّ  التوفيق  نتمنَّى  اأن  �سوى  ي�سعنا  ال 

ال�سيد  حظوظ  اأن  علمًا  للرئا�سة،  طامح 

رنا بـ»حاالت حتمًا«،  جعجع بالفوز تذكِّ

ورهاناته  �سورية،  وبانت�سار حلفائه يف 

وفق  فائز  وهو  االإخـــوان«،  »ُحكم  على 

و»هيك  اأكيد«،  اأكيد  »اأكيد  ح�ساباته 

فقط يف  اإمنا  بدها هيك خــوري«..  رعيِّة 

اأحالم الهلو�سة.

اأمني اأبو را�سد

حظوظ جعجع بالفوز 
ر بـ»حاالت حتمًا«  تذكِّ
وانتصار حلفائه في 

سورية ورهاناته على 
»ُحكم اإلخوان«
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قائاًل:  و»الإ�رسئيلي«  الفل�س���طيني 

للوق���ت الذي  »اإن هن���اك ح���دوداً 

ميكن اأن تكر�س���ه الوليات املتحدة 

لعملية ال�سالم اإذا كان الطرفان غري 

 م�ستعدين لتخاذ اإجراءات اإيجابية«.

من جهتها »اإ�رسائيل« ت�ستعد لفر�ض 

�سل�س���لة عقوبات �سد الفل�سطينيني 

كرد على خط���وة توقيع التفاقيات، 

ووفقًا ل�س���حيفة هاآرت����ض العربية، 

فاإن م�سوؤولني »اإ�رسائيليني« ب�سدد 

بحث طلب ب�س���اأن اقرتاح �سل�س���لة 

اإجراءات عقابية �سد الفل�سطينيني.

اأن هددت »اإ�رسائي���ل«  وبع���د 

بفر�ض عقوبات على الفل�سطينيني 

احتجاج���ًا عل���ى ت�س���ليم طلبات 

بعدم���ا األغى وزي���ر اخلارجية الأمريكي 

جولت���ه  فجائ���ي  ب�س���كل  ك���ريي  ج���ون 

الديبلوما�س���ية يف ال�رسق الأو�سط، قبل اأقل 

من �سهر من املوعد املحدد الذي فر�سه على 

نف�س���ه كتوقيت نهائي، لإبرام معاهدة �سالم 

بني اجلانبني الفل�س���طيني و»الإ�رسائيلي«، 

برزت جملة من التكهنات حول اعتقاد البيت 

الأبي�ض اأن جهود الو�س���اطة قد و�س���لت اإىل 

حدها الأق�س���ى، اإذ مل يعد باإمكان وا�سنطن 

القيام باأي �س���يء يذكر يف وجه العنجهية 

»الإ�رسائيلية« والإمعان ال�سهيوين يف بناء 

امل�س���توطنات والرتاجع ع���ن اإطالق �رساح 

الأ�رسى وانتهاك حقوق الفل�سطينيني.

حملت الرئا�س���ة الفل�س���طينية احلكومة 

»الإ�رسائيلي���ة« امل�س���وؤولية الكامل���ة عن 

اإف�س���ال مهمة كريي يف املفاو�سات، »اأمام 

هذا املوقف، والتزامًا من القيادة الفل�سطينية 

اأمام �سعبها، وحر�سًا  بواجبها وم�سوؤوليتها 

منه���ا عل���ى م�س���داقية وجدي���ة العملية 

ال�سيا�س���ية التي تتعر�ض لنتهاك �سافر من 

قبل حكومة »اإ�رسائي���ل«، فقد اتخذت احلد 

الأدنى م���ن الإج���راءات املتمثلة يف تقدمي 

طل���ب الن�س���مام اإىل عدد م���ن التفاقيات 

الدولي���ة، دفاعًا عن ما تبق���ى من ال�رسعية 

الدولية وحقوق �سعبنا الوطنية«. 

وكان الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض 

ق���د وقع طلب���ات الن�س���مام اإىل 15 منظمة 

ومعاه���دة دولي���ة يف الأمم املتحدة، وذلك 

خالل اجتم���اع للقيادة الفل�س���طينية، لكن 

م���اذا تعني هذه اخلطوة وم���ا هي اأهميتها 

وتاأثرياتها؟

رمزية اخلطوة

يف الواقع، ي�س���كل قرار الرئي�ض حممود 

عبا�ض الن�سمام اإىل 15 اتفاقية دولية، اأوىل 

املحاولت لتعزيز مكانة فل�سطني كدولة يف 

الأمم املتح���دة، وان�س���مامها اإىل 63 منظمة 

واتفاقية دولية، خ�سو�سًا اأنها ح�سلت على 

م�س���مى دولة مراقب يف الأمم املتحدة عام 

2012، واعرتف���ت بها اجلمعي���ة العامة على 
اأنها دولة، وبالتايل بات من امل�س���موح لها 

قانونًا الن�س���مام اإىل املعاهدات والتفاقات 

الدولية التي ت�س���رتط اأن تك���ون التفاقات 

هذه بني دول، واليوم بات باإمكان ال�س���لطة 

الفل�س���طينية توفري هذا ال�رسط، والن�سمام 

اإىل املنظم���ات الدولي���ة كمنظمة اجلنايات 

الدولية.

وقام وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض 

املالكي، وبا�س���م الرئي�ض عبا�ض، بت�س���ليم 

الوثائق التي وقع عليها الرئي�ض بالن�سمام 

اإىل 15 اتفاقي���ة دولية ر�س���ميًا اإىل اجلهات 

الدولية املخت�س���ة، وهي ممثل الأمني العام 

لالأمم املتحدة روبرت �سريي الذي ت�سلم اجلزء 

الأكرب من الطلبات املوجهة اإىل الأمني العام 

ال�س���وي�رسي  لالأمم املتحدة، وممثل الحتاد 

بول غارنيري الذي ت�س���لم طلبات الن�سمام 

اإىل اتفاقي���ات جنيف التي تعترب �س���وي�رسا 

الدول���ة ال�س���امنة لها، وكذل���ك نائب ممثل 

اململكة الهولندية الذي ت�سلم طلب الن�سمام 

اإىل اتفاقية لهاي املتعلقة بقوانني واأعراف 

احل���رب الربية ومرفقه���ا: الالئحة املتعلقة 

بقوانني واأعراف احلرب الربية.

علمًا اأن هناك �رسوطًا �سكلية خا�سة بكل 

اتفاقية لعتبار الن�س���مام اإليها �س���حيحًا، 

لكنها غري معقدة بعد زوال العائق الرئي�سي 

اأمامها بالعرتاف بدولة فل�س���طني، وبالتايل 

فاجله���ة املودعة لالتفاقية ين���اط بها الآن 

دار�سة الطلب الفل�سطيني بالن�سمام اإليها.

وبح�س���ب املراقبني، فاإن خطوة ان�سمام 

فل�س���طني اإىل املعاه���دات الدولية له فوائد 

كثرية، يف حال مت تطبيقه���ا ومتابعتها، اإذ 

يفرت����ض اأن يوؤث���ر ذلك ب�س���كل مبا�رس على 

ال�رساع الدائر م���ع الحتالل »الإ�رسائيلي«، 

كاتفاقية لهاي املتعلق���ة بقوانني واأعراف 

احل���رب الربي���ة، واتفاقيات جني���ف الأربع 

والربوتوكول الإ�سايف الأول امللحق به.

وه���ذه التفاقي���ات تن�ض عل���ى حماية 

املدنيني وقت احلرب، وعلى اأن اأفراد الأجهزة 

الأمني���ة م���ن حقه���م اأن يقوم���وا مبجابهة 

الحت���الل يف حال���ة دخوله لإح���دى املدن 

الفل�س���طينية، واأنه���م يع���دون اأ�رسى حرب 

يف حالة اعتقالهم، كما اأن الن�س���مام لهذه 

الفل�سطينية  ال�س���لطة  �س���يوؤهل  املعاهدات 

لتكون يف مو�سع اأف�سل ملطالبة »اإ�رسائيل« 

باللت���زام بتطبي���ق التفاقي���ات املتعلقة 

بالو�سع القانوين لل�س���جناء الفل�سطينيني، 

ويفتح املجال اأمام تدويل ق�س���ية الأ�رسى، 

واأم���ام ح�س���د الدعم يف وج���ه النتهاكات 

»الإ�رسائيلية« حلقوق الإن�سان.

غ�سب اأمريكي و»اإ�رسائيلي«

يذكر اأن���ه يف ت�رسي���ن الأول عام 2011 

فازت فل�سطني بع�س���وية كاملة يف منظمة 

الرتبية والعلوم والثقافة )اليوني�س���كو( كما 

منحت الأمم املتحدة فل�س���طني �سفة »دولة 

مراقب« يف كان���ون الأول عام 2012، وبراأي 

اخلرباء، فاإن احل�سول على ع�سوية يف مثل 

هذه املنظم���ات الدولية يعادل العرتاف من 

الناحية الواقعية.

ولعل ه���ذا ما يف�رس الغ�س���ب الأمريكي 

و»الإ�رسائيلي« م���ن هذه اخلطوة، كرد فعل 

وزير اخلارجية الأمريك���ي جون كريي الذي 

دع���ا الرئي�ض الفل�س���طيني اإىل الرتاجع عن 

هذه اخلط���وة، وقال اإن هناك ح���دوداً لدور 

الوليات املتحدة يف عملية ال�س���الم اإن مل 

يكن اجلانبان م�س���تعدين لتخ���اذ خطوات 

بن���اءة للتحرك قدمًا، واأعلن كريي يف الوقت 

نف�سه اأنه بحاجة لتقييم املراحل املقبلة من 

»عملية ال�سالم الإ�رسائيلية -  الفل�سطينية« 

مع الرئي�ض الأمريكي ب���اراك اأوباما، حمذراً 

من اأن وقت وا�سنطن »حمدود« فيما يتعلق 

به���ذا امللف، بل ذهب كريي لتحذير الطرفني 

تداعيات انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية

رداً على اخلطوة الفل�س���طينية، حذر وزير »اإ�رسائيلي« متطرف من اأن م�س���عى الفل�سطينيني اجلديد لالن�سمام اإىل 

منظمات الأمم املتحدة واملعاهدات الدولية، قد يدفع الدولة العربية اإىل �س���م اأرا�ض يف ال�سفة الغربية املحتلة، وقال 

وزير ال�سياحة عوزي لنداو »اإذا كانوا يهددون الآن بالذهاب اإىل منظمات الأمم املتحدة، فعليهم اأن يعرفوا اأمراً ب�سيطًا، 

�س���يدفعون ثمنًا باهظًا«، واأكد لنداو الع�س���و يف حزب »اإ�رسائيل بيتنا« اليميني املتطرف اأن »اإحدى الإجراءات التي 

ميكن اتخاذها هو قيام اإ�رسائيل بتطبيق �س���يادتها على املناطق التي �س���تكون بو�سوح جزءاً من دولة اإ�رسائيل يف اأي 

حل م�ستقبلي«، وكان لنداو ي�سري اإىل م�ستوطنات يف ال�سفة الغربية املحتلة ترغب »اإ�رسائيل« يف الحتفاظ بها يف 

اأي اتفاق �س���الم م�ستقبلي، واأ�ساف لنداو اأن »اإ�رسائيل« قد ت�رس بالفل�سطينيني اقت�ساديًا من خالل »منع امل�ساعدات 

املالية لهم«.

اأعلن املتحدث با�س���م الرئا�س���ة الفل�س���طينية نبيل اأبو ردينة اأنه خالل لقاء رئي�ض الوزراء »الإ�رسائيلي« بنيامني 

نتانياه���و مع جون كريي، رف�ض نتنياهو وب�س���كل فا�س���ح تنفيذ التزامه مبا يخ�ض اإط���الق الدفعة الأخرية من الأ�رسى 

الفل�س���طينيني، وكان يفرت�ض اأن تف���رج »اإ�رسائيل« يف 29 اآذار الفائت عن 30 معتقاًل فل�س���طينيًا تعتقلهم منذ ما قبل 

العام 1993، وفقًا لتفاق م�سبق بينها وبني ال�سلطة الفل�سطينية برعاية كريي، غري اأن »اإ�رسائيل« اأوقفت هذه العملية، 

واأ�س���اف اأبو ردينة: »احلكومة الإ�رسائيلية هي من اأ�س���قط ومزق اتفاق اأو�سلو وا�ستباحته بالكامل، من خالل �سيا�ستها 

ال�س���تيطانية الوح�سية التي تلتهم الأر�ض الفل�سطينية، وكان اآخرها اإعالن اإقامة 700 وحدة ا�ستيطانية جديدة«، ودعا 

»جميع الأطراف الدولية وبخا�سة الوليات املتحدة اإىل ممار�سة �سغوطها على احلكومة الإ�رسائيلية حلملها على الوفاء 

بالتزاماتها ب�ساأن اإطالق الدفعة الأخرية من الأ�رسى القدامى، وجميع التزاماتها الأخرى بح�سب التفاقيات املوقعة، حتى 

ميكن اإنقاذ ما تبقى من عملية ال�سالم، وا�ستعادة بع�ض من م�سداقيتها التي دا�ستها جرافات الحتالل وال�ستيطان«.

علمًا اأن خطوة التوجه اإىل الأمم املتحدة بح�سب م�سوؤولني فل�سطينيني »مل يكن فيها اأي خروج على اللتزامات التي 

قطعتها ال�سلطة على نف�سها، مل نلتزم اإطالقًا بعدم التوقيع على هذه املعاهدات اأو الن�سمام اإىل املنظمات الدولية.. كنا 

نوؤجل هذه اخلطوة كي ل ي�ساء تف�سريها يف العملية ال�سيا�سية«.

حتذير »اإ�رسائيلي« |

موقف فل�سطيني وا�سح |
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ومواثيق  الن�س���مام ملعاهدات 

باأوىل  بالفع���ل  ب���داأت  دولية، 

اإجراءاتها، حيث اأعطت ال�س���وء 

الأخ�رس مل����رسوع بناء متحف 

لالآث���ار على م�س���احة 16.600 

م���رت مرب���ع يف حي �س���لوان، 

على بع���د ع�رسين م���رتاً فقط 

من اأ�س���وار البل���دة القدمية يف 

»الإجراءات  القد�ض املحتل���ة، 

العقابية الأخرى«، كما ي�سميها 

ال�س���هاينة، والت���ي تتوعد بها 

»اإ�رسائي���ل«، تت�س���من جتميد 

ل�رسك���ة  قدمت���ه  ال���ذي  الإذن 

»الوطني���ة موباي���ل« لتتمكن 

من العم���ل يف قطاع غزة، كما 

بتقييد  »اإ�رسائي���ل«  توع���دت 

الفل�سطينية  ال�س���لطة  ن�س���اط 

يف مناط���ق »ج« يف ال�س���فة 

الغربي���ة، اإ�س���افة اإىل اإيق���اف 

الت���ي تبلغ  ال�رسائب  حتوي���ل 

قيمتها نح���و 140 مليون دولر 

»اإ�رسائيل«  �س���هريًا جتمعه���ا 

م���ن الفل�س���طينيني ك�رسائ���ب 

على ال�س���لع �س���واء ال�سادرات 

اأو ال���واردات، بناء على اتفاقية 

باري����ض القت�س���ادية التي مت 

توقيعها عام 1994، وي�سكل هذا 

املبلغ اأكرث من ن�س���ف ميزانية 

احلكومة الفل�سطينية.

ت�س���تطيع  الواق���ع،  يف 

الع�سكرية  بقدرتها  »اإ�رسائيل« 

فر�ض هذه العقوبات، ومن غري 

امل�س���تبعد اأن تتخ���ذ اإجراءات 

لتزيد  الأر�ض  على  ا�س���تفزازية 

الفل�س���طينيني،  معان���اة  م���ن 

مثل احلواج���ز واإغالق املناطق 

اأي�سًا  وغريها، ولكنها �س���تدفع 

ثمنًا باهظًا لنهيار املفاو�سات، 

�س���واء بالتداعي���ات الأمنية اأو 

بان�سمام فل�سطني للمعاهدات 

واملنظم���ات الدولية، ل �س���يما 

املحكم���ة الدولي���ة يف لهاي، 

للفل�س���طينيني  ي�س���مح  مم���ا 

باإقام���ة دعاوى قانونية �س���د 

جمرمي احلرب »الإ�رسائيليني« 

و�سيا�س���ييها املتطرف���ني، كما 

اأن املجتمع ال���دويل بات ينظر 

ببغ�ض اإىل ن�ساطات »اإ�رسائيل« 

حركة  وب���داأت  ال�س���تيطانية، 

مقاطعة ب�س���ائع امل�ستوطنات 

تنال زخمًا كبرياً يف الغرب.

»اإ�رسائيلي«  موظف  وكان 

كبري اأ�سار ل�سحيفة »هارت�ض« 

اإىل اأن رئي����ض الوزراء بنيامني 

نتنياهو ووزير جي�ض الحتالل 

مو�سيه بوغي يعلون طلبا من 

»الإ�رسائيلي«  الأعمال  من�سق 

الفل�س���طينية  الأرا�س���ي  يف 

اللواء يواآف مردخاي اقرتاحات 

ل�سل�س���لة خطوات عقابية �سد 

بني  من  وكان  الفل�س���طينيني، 

اأحد القرتاحات التي و�س���لت، 

اآنفًا، ه���و جتميد  كما ذكرن���ا 

»اإ�رسائيل«  قدمته  الذي  الإذن 

اخللوية  »الوطني���ة«  ل�رسكة 

التي تعمل يف ال�سفة لإدخال 

مع���دات اإىل قطاع غ���زة لبدء 

ل�س���بكتها  هن���اك  النت�س���ار 

قال���ت  بدوره���ا،  اخللوي���ة، 

العربية:  »معاريف«  �سحيفة 

اأوري  الإ�س���كان  وزي���ر  »اإن 

ارئي���ل هاتف نتانياهو واأبلغه 

اأن ال���رد الأمثل عل���ى عبا�ض 

ه���و الإعالن عن بن���اء 4 اآلف 

كما  ا�ستيطانية جديدة،  وحدة 

تت�سمن قائمة العقوبات �سحب 

املهمة  ال�سخ�س���يات  بطاقات 

من امل�س���وؤولني يف ال�س���لطة 
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الفل�سطينية واإعالن ال�سيادة الإ�رسائيلية على 

امل�س���توطنات اليهودي���ة املقامة يف ال�س���فة 

الغربية، اأي مبعنى اإعالن �س���م امل�ستوطنات 

اإىل دولة اإ�رسائيل«.

ماهية املنظمات

وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأن املنظمات الدولية هي 

الهيئات واملوؤ�س�س���ات التي يتكون منها املجتمع 

ال���دويل، وت�س���ارك يف تفعي���ل اإرادة اجلماع���ة 

الدولية، وه���ي منظمات لأنها تق���وم على هيكل 

اإداري وتنفي���ذي وتقوم عل���ى اإرادة جمموعة من 

الأ�س���خا�ض العتبارية )مث���ل املنظمات الدولية 

احلكومية( التي تتكون م���ن الدول كمنظمة الأمم 

املتح���دة وغريها من املنظم���ات التي تتكون من 

ان�سمام جمموعة من الدول اإىل ميثاق اأو اتفاقية 

معنية باإن�ساء وعمل املنظمة.

ترجع ن�س���اأة املنظم���ات الدولي���ة اإىل فكرة 

املوؤمتر الدويل، لأنها يف حقيقة الأمر لي�س���ت اإل 

امت���داداً لهذه املوؤمترات، بعد اإعطاء عن�رس الدوام 

له���ا من خالل تطورات حدث���ت يف نطاق اأمانات 

املوؤمترات، خ�سو�سًا اأن املوؤمترات تعالج امل�سائل 

امل�س���رتكة لل���دول، وه���ي ت�س���تجيب للمطالب 

العملي���ة وتتخذ قراراته���ا بالإجم���اع، لذا فهي 

تبح���ث عن اتخاذ موقف م�س���رتك اأكرث من كونها 

متار�ض �س���لطة فعلية، لأنها حتاول احل�سول على 

مواقف مت�س���قة بني الدول امل�ساركة يف املوؤمتر، 

ولكنها ل تفر�ض عليها اإرادة خارجية وب�س���ورة 

اأخرى )هي موؤ�س�س���ات وهيئ���ات دائمة ذات اإرادة 

ذاتية و�سخ�سية قانونية ودولية م�ستقلة تن�سئها 

جمموعة من ال���دول لتعزيز التعاون فيما بينهم، 

وحتقيق اأهدافها امل�س���رتكة، ويب���ني ذلك التفاق 

املن�ساأ بينهم(.

لكن ماذا بعد الن�س���مام للمنظمات الدولية؟ 

اأك���د حمللون اأن ان�س���مام فل�س���طني للمنظمات 

الدولية �س���يفتح الطريق اأمام التحرك ملقا�س���اة 

الحت���الل اأمام املحكمة اجلنائي���ة الدولية على 

جرائمها �س���د الفل�سطينيني، خ�سو�سًا من ح�سار 

واعتقالت وتدمري املزارع وقطع املياه والكهرباء 

ثم جرائم احل���رب، من قتل جماع���ي كما فتحت 

ع�س���وية فل�سطني يف اليون�س���كو الطريق لك�سف 

جرائ���م الحتالل ال�س���هيوين يف طم����ض الهوية 

الفل�س���طينية عرب التزيف والتزوي���ر يف التاريخ 

ويف املع���امل التاريخية، وال�س���طو على املعامل 

الإ�سالمية وامل�س���يحية، وم�سل�سل التهويد اخلطري 

وتدمري امل�سجد الأق�س���ى، كما اأنه �سيك�سف زيف 

ما ت�سمى »الدولة الدميقراطية« وحقوق الإن�سان 

وانحيازها للقوي والتعامل مبعايري خمتلفة.

واجلدير بالذك���ر اأن املنظمة الدولية الوحيدة 

التي جنح الفل�سطينيون يف الن�سمام اإليها حتى 

الآن كدولة ع�س���و هي منظم���ة التعليم، العلوم 

والثقافة يف الأمم املتحدة، اليون�س���كو، وجنحت 

فل�س���طني يف احل�سول على اعرتاف بكني�سة املهد 

كموقع للرتاث العاملي.

اإعداد هناء عليان

تداعيات انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية
التفاقي���ات واملعاه���دات التي وق���ع عليها 

الرئي�ض الفل�سطيني بهدف الن�سمام اإليها بح�سب 

بيان اخلارجية الفل�سطينية، هي:

اتفاقية لهاي املتعلقة بقوانني واأعراف احلرب  	•
الربي���ة ومرفقه���ا: الالئحة املتعلق���ة بقوانني 

واأعراف احلرب الربية.

التفاقية الدولية لقمع جرمية الف�سل العن�رسي  	•
واملعاقبة عليها.

اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة  	•
عليها.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد. 	•
اتفاقية مناه�س���ة التعذيب وغريه من �رسوب  	•
املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 

املهينة.

التفاقية الدولية للق�س���اء على جميع اأ�سكال  	•
التمييز العن�رسي.

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. 	•
اتفاقية حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة. 	•

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد  	•
املراأة.

اتفاقية حقوق الطفل. 	•
اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية. 	•

اتفاقية فيينا للعالقات القن�سلية. 	•
اتفاقيات جني���ف الأرب���ع، والربوتوكول الأول  	•
الإ�س���ايف لالتفاقي���ات وهو: حماية �س���حايا 

النزاعات امل�سلحة ذات الطابع الدويل.

	العه���د ال���دويل اخلا����ض باحلق���وق املدنية  	•
وال�سيا�سية.

العهد ال���دويل اخلا�ض باحلقوق القت�س���ادية  	•
والجتماعية والثقافية.

املنظم���ات  لبع����ض  الن�س���مام  وميث���ل 

واملعاهدات الدولية حتديًا للجانب الفل�سطيني 

اأي�س���ًا، فهو يلزم ال�س���لطة الفل�سطينية بعالج 

بع����ض الأمور، كح���الت العتقال التع�س���في 

يف ال�س���فة الغربية وقطاع غزة، والتي وردت 

يف تقري���ر ملنظمة العفو الدولي���ة، كما يلزم 

الن�س���مام للمعاه���دات اجلانب الفل�س���طيني 

ب�س���مان حري���ة التعب���ري عن ال���راأي وحرية 

التجمع، والتي ت�سري التقارير اإىل تقييدها يف 

الأرا�سي الفل�سطينية.

اإىل ذلك، رحبت منظمة العفو الدولية بطلبات 

الن�س���مام، ودعت اإىل اأن ت�سبح »فل�سطني دولة 

ع�س���واً يف جمي���ع اتفاقي���ات حقوق الإن�س���ان 

والقانون الإن�س���اين« منذ ح�س���ولها على و�سع 

مراقب يف الأمم املتحدة يف 29 ت�رسين الثاين عام 

.2012
واأف���ادت يف بي���ان اأنها »تك���رر دعوتها اإىل 

فل�س���طني كي ت�سبح دولة ع�س���واً يف نظام روما 

الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية، هذا الإجراء 

قد يف�س���ح املجال اأمام اإحق���اق العدالة من اأجل 

�س���حايا جرائم احلرب  يف الأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة«.

التفاقيات واملعاهدات |
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بعد شهور من »طحن الماء«
المفاوضات في غرفة اإلنعاش األميركية

كان الغ�ض���ب باديًا على وجه 

رئي�س ال�ض���لطة الفل�ضطينية، وهو 

االن�ض���مام  من طلبات  يوقع عدداً 

اإىل منظمات ومعاهدات دولية، لهذا 

الغ�ض���ب ما يربره، اأم�ض���ى الرجل 

ووفده املفاو�س �ض���هوراً اأخرى يف 

طح���ن املاء دون تق���دم يذكر على 

�ض���عيد اإجناز مف���ردات التفاو�س، 

اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���دم  والت���ي 

االأمريكية جون كريي ت�ضورات عدة 

ب�ضاأنها، رغم اأن كل تلك الت�ضورات 

قد راعت مطالبات حكومة نتنياهو 

اأن تل���ك احلكومة  اإال  و�رشوطه���ا، 

وا�ضلت رف�س التزحزح عن مواقفها 

املعلنة والراف�ضة حتى لتقدمي ما 

من �ضاأنه اإنقاذ ماء وجه املفاو�س 

الفل�ضطيني.

على مدى االأ�ض���هر املا�ض���ية، 

كان الرهان يدور حول مدى العزم 

ت�ض���وية،  اإجناز  االأمريك���ي عل���ى 

الظروف  با�ض���تثمار  مرحلية،  ولو 

العربي كله،  امل�ض���هد  القائمة يف 

كانت هن���اك موؤ����رشات وافرة عن 

رغب���ة اأمريكي���ة يف و�ض���ع اتفاق 

اإطار تتم متابع���ة التفاو�س على 

اأ�ضا�ضه، وكان هناك من يقول طوال 

الوقت اأي�ضًا: اإن امل�ضاعي االأمريكية 

�ضت�ضطدم مبوقف حكومة بنيامني 

نتنياهو، ال ت�ض���عر ه���ذه احلكومة 

باأنها ملزمة بالرتاجع قيد �ض���عرة 

عن خمططها اال�ضرتاتيجي، بابتالع 

االأر����س وا�ض���تكمال تهويد القد�س 

الكاملة،  الدولة  ليهودية  والتهيئة 

مبعنى و�ضع االأ�ضا�س الالزم للقيام 

بتطهري عرقي، اأو و�ض���ع خمططات 

الرتان�ضفري القدمية مو�ضع التنفيذ، 

ف���اإذا كان االأمريكي يرى الفر�ض���ة 

�ضانحة لت�ض���وية �ضيا�ضية ل�ضالح 

اأمريكا وكيان االحتالل متامًا، فاإن 

االأخري يعترب الفر�ض���ة �ضانحة، من 

احلقوق  لتقوي����س  نظ���ره،  وجهة 

الفل�ضطينية باملطلق ومرة واحدة، 

عل���ى داأب���ه يف اعتب���ار اأن املهم 

اأ�ضا�ض���ًا، هو خل���ق وقائع جديدة 

على االأر�س واالنطالق منها الحقًا.

ورقة العزاء واالبتزاز 

معًا

اأي�ضًا، كانت  وعلى مدى الوقت 

تتعام���ل  الفل�ض���طينية  ال�ض���لطة 

باإيجابية اأكرث م���ن الالزم، مع كل 

العرو����س الت���ي قدم���ت اإليها، مل 

ن�ض���مع عن رف�س جدي وحا�ض���م 

ملندرج���ات ال�ض���فقة الت���ي جرى 

احلديث عن الكثري من تف�ضيالتها، 

ويف ه���ذه التف�ض���يالت كث���ري من 

التنازل عن حقوق اأ�ضا�ض���ية، حتى 

مبقايي�س الت�ض���وية البائ�ضة ذاتها، 

يف املقابل اعتقدت ال�ض���لطة اأنها 

متلك �ضيئًا من »العزاء« باالإفراج 

عن عدد من االأ�رشى الفل�ض���طينيني 

يف �ضجون االحتالل، لهوؤالء االأ�رشى 

�ضفة خا�ضة، هم يف ال�ضجون قبل 

توقيع اتفاق اأو�ضلو عام 1993.

كان على من وقعوا االتفاق اأال 

يقبلوا باأقل من »تبيي�س« ال�ضجون 

احلديث  اآونة  بالكامل، خ�ضو�ض���ًا 

ع���ن اتف���اق تاريخي، يف و�ض���ف 

اأو�ض���لو، بداًل من ذل���ك جنح العدو 

يف حتويل االأ�رشى، اإىل ورقة ابتزاز 

�ضيا�ض���ي، بدت الن�ض���خة االأخرية 

وفحواها:  اخلب���ث،  �ض���ديدة  منها 

الرب���ط ب���ني ا�ض���تمرار التفاو�س، 

وب���ني اإطالق دفعات م���ن االأ�رشى 

املوجودي���ن يف ال�ض���جون منذ ما 

قبل اأو�ضلو، مل يكن ال�رشط ا�ضتمرار 

التفاو�س وح�ضب، بل اأي�ضًا امتناع 

ال�ض���لطة الفل�ضطينية التي ح�ضلت 

على �ض���فة ع�ضو مراقب لفل�ضطني 

يف االأمم املتح���دة، ع���ن التوج���ه 

اإىل املنظم���ات الدولية طوال فرتة 

التفاو�س، معادلة مركبة تعني يف 

االأ�رشى  رب���ط حرية  اآخر املطاف، 

با�ضتمرار املفاو�ضات العبثية.

املن���وي  االأ����رشى  مت توزي���ع 

اأرب���ع دفعات،  االإفراج عنه���م اإىل 

دور  اأي  ودون  ال�ض���هاينة،  ت���وىل 

حتدي���د  الفل�ض���طيني،  للجان���ب 

االأ�ض���ماء، وتعيني كل دفعة، ووقت 

اإطالقه���ا، اإىل اأن اقرتب ا�ض���تحقاق 

اإطالق الدفعة الرابعة، واملحدد له 

تاريخ التا�ضع والع�رشين من اآذار/

مار����س 2014، اأي قبل نحو �ض���هر 

انتهاء مهلة املفاو�ضات  كامل من 

املطلوب متديدها، ماطل ال�ضهاينة، 

ثم رف�ض���وا االإفراج عن االأ�رشى يف 

الدفعة الرابعة.

كان متوقع���ًا اأن اإطالق الدفعة 

الرابعة �ض���يواجه تعقيدات كثرية، 

فقوام هذه الدفعة من املنا�ض���لني 

االأرا�ضي  اأبناء  هم  الفل�ض���طينيني، 

واأربعني،  ثماني���ة  ع���ام  املحتلة 

اإىل  االحت���الل  حكوم���ة  تنظ���ر 

ه���وؤالء بو�ض���فهم »مواطن���ني يف 

دولة اإ�رشائيل« ال �ض���اأن لل�ض���لطة 

الفل�ض���طينية به���م، وال يحق لها 

وكنا  �رشاحهم،  باإط���الق  املطالبة 

قد اأ�رشنا منذ بداية االتفاق، وعلى 

هذه ال�ضفحات، اإىل االأزمة الكبرية 

التي �ضرتافق اإطالق الدفعة الرابعة 

من االأ�رشى الفل�ضطينيني.

عر�ضت حكومة االحتالل اإطالق 

�رشاحهم مقابل اإبعادهم اإىل اأرا�ضي 

ال�ض���لطة الفل�ض���طينية، االأمر الذي 

رف�ضته ال�ضلطة، وتزامن كل هذا مع 

الطلب االأمريكي، بناء على الرغبة 

املفاو�ضات  بتمديد  ال�ض���هيونية، 

�ض���تة اأ�ض���هر اأخرى، وهو ما واجه 

الرف����س الفل�ض���طيني جم���دداً، اإذ 

الفل�ض���طينية،  ال�ض���لطة  �ض���عرت 

بفقدان ورقة العزاء، جراء ال�ض���لوك 

ال�ض���هيوين جتاه ق�ض���ية االأ�رشى، 

فق���د كان من �ض���اأن االإفراج عنهم، 

اأن يجعل ال�ض���لطة يف �ض���ورة من 

قدم اإجنازاً، ولو ب�ض���يطًا ومتاأخراً 

اأكرث من عقدين من ال�ض���نني، لكن 

الف�ضل يف اإطالق �رشاح االأ�رشى بعد 

ع�رشين �ضنة من املفاو�ضات، جعل 

كل ه���ذه العملية تب���دو واأكرث من 

اأي وقت م�ض���ى، بال قيمة، وعدمية 

اجلدوى، و�ض���ارة ومهينة لل�ضعب 

اأخرى مبقايي�س  ومرة  الفل�ضطيني، 

الت�ضوية البائ�ضة ذاتها.

املنظمات الدولية

عند ه���ذه النقطة ق���ام رئي�س 

ال�ض���لطة، وعلى اله���واء مبا�رشة، 

بتوقيع طلبات االن�ضمام اإىل ثالث 

ع����رشة معاهدة واتفاقي���ة دولية، 

قي���ل الحق���ًا اإنها خم����س ع�رشة، 

ج���اء اإخ���راج اخلطوة )م�ض���ورة( 

على ه���ذا النح���و مق�ض���وداً، اأراد 

الق���ول: ال تراجع عن اخلطوة التي 

مت االلتزام بع���دم القيام بها، لقاء 

ا�ضتمرار املفاو�ضات واإطالق �رشاح 

االأ�رشى، لكن طلب متديد التفاو�س 

اأطاح بكل �ض���يء، مل يك���ن ممكنًا 

العث���ور على م���ربر للموافقة على 

طلب التمديد الأ�ض���هر اأخرى، ودون 

�ضمانات اأي�ضًا.

فل�ضطينيون يف �خلليل بال�ضفة �لغربية يتظاهرون دعماً ملو�قف �لرئي�س حممود عبا�س                                     )�أ.ف.ب.(
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n �ضيناريو اال�ضتباك مع حزب اهلل فر�س نف�ضه
وا�ض���ل جي�س العدو »االإ�رشائيلي« مناوراته الوا�ض���عة 

التي �ض���اركت فيها خمتلف وحداته الع�ض���كرية واأذرعه 

املتعددة، مب�ض���اركة الط���ريان احلرب���ي، وتركزت هذه 

املناورات ب�ضكل خا�س يف املنطقة ال�ضمالية لفل�ضطني 

املحتلة، يف حماولة لال�ض���تعداد حل���روب ترى الدوائر 

الع�ض���كرية ال�ض���هيونية باأنها قد تندلع يف اأي حلظة، 

لذل���ك تعام���ل اجلي����س »االإ�رشائيلي« م���ع الكثري من 

ال�ض���يناريوهات املحتملة، �ضواء على احلدود مع لبنان 

اأو مع �ض���ورية، ومن اأبرز تلك ال�ضيناريوهات التي حاول 

اجلي����س اال�ض���تعداد لها، هو �ض���يناريو اال�ض���تباك بني 

جمموعات من ح���زب اهلل واجلي�س »االإ�رشائيلي« داخل 

احلدود الفل�ض���طينية املحتل���ة، واأن تنجح املجموعات 

التابعة حلزب اهلل يف ال�ض���يطرة على جتمعات �ضكانية 

»اإ�رشائيلية« يف املناطق القريبة من احلدود بني لبنان 

وفل�ضطني املحتلة، وكيفية تعامل القوات »االإ�رشائيلية« 

مع هذه احلالة.

¾ »الهاكرز« يوّتر العدو
قالت م�ضادر اإعالمية �ضهيونية اإن عدداً من املواقع يف 

»اإ�رشائيل« مّت اإ�ض���قاطها نتيجة هج���وم مرّكز تقوم به 

جمموعة »الهاكرز« املعروفة با�ضم »اأنونيمو�س«.

واأ�ض���ارت م�ض���ادر اإعالم العدو اإىل انهي���ار العديد من 

املواق���ع احلكومية، اأبرزها �ض���لطة املوان���ىء، وموقع 

االأر�ض���اد اجلوية »االإ�رشائيلية«، باالإ�ضافة اإىل اخرتاق 

موقع وزارة احلرب ال�ضهيونية، واأكرث من 30 موقعًا اآخر.

من جهت���ه، اأّكد موقع »واال« وج���ود تخوفات من مدى 

اخل�ض���ائر التي قد تنجم ع���ن الهجوم الوا�ض���ع، بينما 

ك�ضف موقع »اإ�رشائيل ديفن�س« العربي عن التوّتر الذي 

ي�ض���ود »اإ�رشائيل« نتيجة هج���وم »الهاكرز«، قائاًل اإن 

»التوتر ي�ضود االأو�ضاط االإ�رشائيلية على �ضوء مهاجمة 

مواقع اإ�رشائيلية خمتلفة، مثل مواقع حكومية، ومواقع 

قومية«.

¾230 قا�رشاً يف �ضجون العدو
قالت »احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال«، اإن عدد 

االأطفال الفل�ض���طينيني الذين ارتقوا بر�ض���ا�س قوات 

االحتالل »االإ�رشائيلي« العام املا�ض���ي 2013 بلغ 5 

اأطفال، ومنذ بداية العام اجلاري وحتى اليوم ا�ضُت�ضهد 

طف���الن بر�ض���ا�س االحت���الل، اآخرهم الطفل يو�ض���ف 

ال�ض���وامرة من حمافظة اخلليل، والذي ا�ضُت�ض���هد وهو 

يحاول تاأمني لقمة العي�س.

واأ�ض���ار بيان »احلركة« اإىل اأن ح���وايل 700 طفل بني 

17-12 �ضنة يتعر�ضون �ضنويًا لال�ضتجواب واالحتجاز 
واملحاكم���ة من جان���ب جي�س و�رشط���ة واأجهزة اأمن 

العدو.

وبلغ متو�ّضط االأطفال املعتقلني خالل عام 2013، 199 

طفاًل دون �ضن ال�18 عامًا، ح�ضب اإح�ضائيات »احلركة 

العاملية«، يف حني بلغ ع���دد االأطفال املعتقلني يف 

�ض���جون االحت���الل »االإ�رشائيلي« حتى نهاية �ض���هر 

�ضباط العام اجلاري 230 طفاًل.

واأكد البي���ان اأن االحتالل ما ي���زال باأدواته املختلفة 

ي�ضادر حقوق االأطفال يف العي�س باأمان، من خالل هدم 

البيوت واإخطارات بالهدم، وممار�ض���ة �ضيا�ضة التطهري 

العرق���ي للمجموع���ات البدوية مبختل���ف املناطق، 

باالإ�ض���افة اإىل القد�س املحتلة، والتهديد امل�ضتمر لهم 

باإعاقة حياتهم اليومية.

وعلى ال�ضعيد الداخلي، اأظهر بيان »احلركة العاملية« 

اأن هن���اك 2451 طفاًل مت توقيفهم بطرق خمالفة للقانون 

الدويل.

من فلسطين



منذ ب�ض���عة �ض���هور بداأت الف�ضائل 

الفل�ضطينية كافة يف لبنان العمل على 

و�ضع اأفكار الإطالق مبادرة وطنية تهدف 

اإىل اإنهاء فو�ض���ى ال�ض���الح ب�ضكل كامل 

وتنظيم���ه، وو�ض���ع حل���ول واقرتاحات 

حلالة االحتقان االجتماعي واالقت�ضادي 

وال�ض���حي التي تلقي بظاللها على كل 

ح���ي من اأحياء املخيم���ات على قاعدة 

حق الع���ودة، وبداأ العم���ل بني خمتلف 

االأطراف الفل�ض���طينية عل���ى الطلب من 

الدولة اللبنانية اإقرار احلقوق االإن�ضانية 

كرزم���ة متكاملة، خ�ضو�ض���ًا حق العمل 

بحري���ة، واإق���رار ح���ق العم���ل حلملة 

اأ�ض���حاب املهن احلرة،  ال�ض���هادات من 

وحق احل�ضول على ال�ضمانات ال�ضحية 

واالجتماعي���ة كاملة، اإ�ض���افة اإىل اإقرار 

حق التملك واالإ�رشاع باإعمار خميم نهر 

البارد، واإلغاء احلالة الع�ض���كرية ورفع 

الت�ض���ييقات عن املخيم���ات، ومعاجلة 

م�ضكلة فاقدي االأوراق الثبوتية، و�ضمان 

هذه احلقوق بت�رشيعات قانونية قائمة 

على ا�ض���تثناء الفل�ض���طيني م���ن مبداأ 

املعامل���ة باملث���ل وعك�ض���ه يف جميع 

القوان���ني والتوجهات، وق���د اأدركت تلك 

الق���وى الفل�ض���طينية اأن التخل����س من 

حالة الفو�ض���ى يف املخيمات اأ�ض���بح 

�رشورة لالنط���الق نحو تنظيم املجتمع 

الفل�ضطيني والتخفيف من معاناته، بعد 

اأن اأ�ضبحت اال�ض���تباكات وزرع العبوات 

من  العبثي جزءاً  واالغتياالت وامل���وت 

م�ض���ار حياة اأهايل بع����س املخيمات، 

حيث فو�ضى ال�ضالح واال�ضتهتار باأرواح 

النا�س على ال�ضعيد الفردي والف�ضائلي 

الفل�ضطيني.

وياأخذ الهاج����س االأمني منحًا حاداً 

لدى اأهايل املخيمات يرتافق مع تعقيدات 

االأو�ض���اع ال�ضيا�ض���ية يف لبنان، وبروز 

حماوالت اإقحام بع�س الفل�ضطينيني يف 

واخلارجية،  الداخلية  ال�رشاع���ات  اأتون 

ويطالب اأهايل املخيمات بوقف املظاهر 

امل�ضلحة داخل املخيمات، خ�ضو�ضًا عني 

احللوة، ويظهر ذلك من خالل التظاهرات 

واالحتجاجات �ض���د اإطالق النار من اأي 

جهة، وح�س اجلمي���ع احلفاظ على اأمن 

املخيمات. 

وت�ض���هد املخيمات الفل�ضطينية بني 

الفين���ة واالأخ���رى ح���وادث اأمنية، كان 

اآخرها اال�ض���تباكات التي ح�ض���لت يف 

خميم املية ومية بني جماعة »اأن�ض���ار 

اهلل« بقيادة جمال �ض���ليمان، و«كتائب 

الع���ودة« املرتبط���ة بوزي���ر الداخلية 

الفل�ض���طينية ال�ض���ابق حمم���د دحالن 

بقي���ادة اأحمد ر�ض���يد، الذي قت���ل اأثناء 

اال�ض���تباكات مع �ض���بعة رجال اآخرين 

ينتم���ون للطرف���ني، وكانت الف�ض���ائل 

والقوى الوطنية واالإ�ضالمية الفل�ضطينية 

يف لبنان قد اأطلقت قبل ذلك باأ�ض���بوع 

مبادرة لتنظيم العالقات بينها وحماية 

اأمن وا�ض���تقرار املخيمات الفل�ض���طينية 

يف لبنان، مبا يخدم امل�ض���لحة العليا 

لل�ضعب الفل�ضطيني وم�ضريته الكفاحية 

م���ن اأج���ل حتقي���ق اأهداف���ه الوطنية 

امل�رشوعة.

اإىل املحافظ���ة  وته���دف املب���ادرة 

عل���ى املخيمات وحتييده���ا باعتبارها 

عنوان ق�ض���ية الالجئ���ني، والعمل على 

الهوية  الفتنة املذهبي���ة، وحماية  منع 

الفل�ض���طينية من خالل التم�ض���ك بحق 

الع���ودة ورف����س م�ض���اريع التوط���ني 

والتهج���ري والوطن البدي���ل، كذلك دعم 

وحدة لبنان واأمنه وا�ض���تقراره وتعزيز 

العالقات اللبنانية – الفل�ضطينية ودعم 

مقاومة ال�ض���عب الفل�ضطيني �ضد العدو 

ال�ض���هيوين من اأجل التحري���ر والعودة 

وتعزيز �ض���موده من خالل اإقرار احلقوق 

املدنية واالجتماعية.

اأما اأه���م بنود املب���ادرة فتتمثل ب�: 

مواجهة كل اأ�ض���كال الفنت وال�ضعي اإىل 

واأدها واإدانة كافة عمليات التفجري التي 

االآمنني واالأبري���اء املدنيني  ت�ض���تهدف 

عل���ى كاف���ة االأرا�ض���ي اللبنانية، على 

اأن تت���وىل الف�ض���ائل والق���وى الوطنية 

واالإ�ضالمية �ض���بط االأو�ضاع االأمنية يف 

املخيمات الفل�ضطينية، خ�ضو�ضًا خميم 

عني احللوة، واأي�ضًا تعزيز اأمن وا�ضتقرار 

الفل�ض���طينية،  والتجّمعات  املخيم���ات 

ونزع اأي ذرائع اأو اأ�ضباب توؤثر �ضلبًا على 

ذلك، ووقف كل اأ�ضكال التحري�س املذهبي 

والطائف���ي واالإعالمي، ورفع الغطاء عن 

كل من يثبت تورط���ه باأعمال اأمنية من 

داخل املخيمات واحليلولة دون اأن تكون 

املخيمات منطلقًا الأي اأعمال من �ضاأنها 

امل�ضا�س باالأمن يف لبنان، واأي�ضًا رف�س 

ا�ض���تقبال واإيواء املخيمات الأي عنا�رش 

متورطة باأعمال اأمنية.

كما ن�ّض���ت املب���ادرة عل���ى رف�س 

اأ�ض���كال االغتياالت واإدانتها وك�ضف  كل 

مرتكبيها وحما�ض���بتهم، ورف����س الثاأر 

مرتكبيه���ا،  م���ن  والت���ربوؤ  واالنتق���ام 

واالأبرياء،  للمدني���ني  وتوفري احلماي���ة 

املطلوبني  اأو�ض���اع  لت�ض���وية  وال�ضعي 

ومن يل���زم من االأ�ض���خا�س مع اجلهات 

اللبنانية املعنية، عل���ى اأن ُيعمل على 

تاأم���ني الغطاء ال�ضيا�ض���ي والق�ض���ائي 

واالأمني للمبادرة من اجلهات الر�ض���مية 

واحلزبي���ة اللبنانية، واأكدت املبادرة اأن 

الفل�ضطينيني هم �ضلة و�ضل بني جميع 

الفرق���اء يف لبنان، وم�ض���احة للتالقي 

اإىل  الفل�ض���طيني، باالإ�ضافة  اللبناين – 

رف����س كل اأ�ض���كال الفرقة واالنق�ض���ام 

واخلطاب املذهبي والطائفي.

وت�ضمنت املبادرة الطلب من اجلهات 

اللبنانية املعنية توفري اجلهد املطلوب 

الفل�ض���طيني يف لبنان  ال�ضعب  حلماية 

وق�ض���يته م���ن اأي ا�ض���تهداف، وحماية 

حق عودة الالجئني الفل�ض���طينيني، كما 

تتعهد بتخفي���ف االإجراءات على مداخل 

املخيم���ات، وتعه���د املوّقع���ني عل���ى 

املب���ادرة بالتربوؤ م���ن كل عمل يخالف 

االتفاق وبن���وده، واعت���رب املوّقعني اأن 

القي���ادة ال�ضيا�ض���ية املوحدة يف لبنان 

ه���ي املرجعي���ة العلي���ا، وامل�ض���وؤولة 

االإ�رشاف  واأمنيًا على  املبا�رشة �ضيا�ضيًا 

على املبادرة وتنفيذها.

�سامر ال�سيالوي

مبادرة فلسطينية لحماية الوجود الفلسطيني

تعزيز الصمود ووضع حد للفوضى
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بعد شهور من »طحن الماء«
المفاوضات في غرفة اإلنعاش األميركية

االحت���الل  حكوم���ة  اعت���ربت 

اخلطوة حت���ركًا خط���رياً! ويقو�س 

املفاو�ضات، وهددت بالرد بخطوات 

اأحادية من بينه���ا فر�س عقوبات 

على ال�ض���لطة الفل�ضطينية، �ضارت 

الواليات املتحدة يف ذات االجتاه 

وو�ض���لت حد التهديد باال�ضتنكاف 

عن موا�ضلة االهتمام بالت�ضوية.

قال جون كريي، وزير اخلارجية 

االأمريكي���ة: »اإن الواليات املتحدة 

تقيم ما اإذا كان من املجدي موا�ضلة 

دوره���ا يف حمادثات ال�ض���الم يف 

ال�رشق االأو�ض���ط«، واأ�ضاف: »هذه 

لي�ض���ت جهوداً اإىل ما ال نهاية ومل 

تكن قط، اإنه وق���ت العودة للواقع 

ونعتزم اأن نقيم بدقة ماذا �ضتكون 

اخلطوات املقبلة«.

بين���ت ت�رشيحات م�ض���وؤولني 

اأن وا�ض���نطن  اأمريكيني،  وخ���رباء 

ال ينبغي له���ا الت�رشف على هذا 

النح���و، ينطلق ه���وؤالء من وجود 

اأن  فر�ض���ة يج���ب عل���ى االإدارة 

تغتنمها، فقد ن�ض���ب اإىل م�ضت�ضار 

اأوباما ال�ض���ابق ل�ض���وؤون ال�رشق 

االأو�ض���ط، ديني����س رو����س قوله: 

»هناك ا�ضطراب كبري يف املنطقة 

وعلى ال�ض���عيد الدويل يف الوقت 

احل���ايل، هل تري���دون زيادته؟ ال 

نحتاج الأن نرى انهيار �ضيء بذلنا 

جهداً فيه«.

ب���دا الفتًا اأن بع�س ال�ض���حف 

ال�ض���ادرة يف كي���ان االحت���الل، 

عم���ا  االأخ���رى،  ه���ي  حتدث���ت 

اعتربت���ه »تداعي���ات كارثي���ة« 

عل���ى »اإ�رشائيل« يف حال توقف 

ال�ضيا�ض���ية، فقد توقعت  العملية 

�ض���حيفة هاآرت�س، اأن تناأى االإدارة 

االأمريكية بنف�ض���ها ع���ن ال�رشاع 

»االإهم���ال  �ضيا�ض���ة  وانته���اج 

اإن  ال�ض���حيفة  الناع���م«، وقالت 

االإدارة االأمريكية على »قناعة باأن 

�ضيا�ض���ة رئي�س ال���وزراء بنيامني 

نتنياهو هي ال�ض���بب االأ�ضا�ض���ي 

لف�ض���ل املفاو�ض���ات، موؤك���دة اأن 

اجله���ود االإ�رشائيلي���ة لتحمي���ل 

الفل�ض���طينيني م�ض���وؤولية ف�ض���ل 

املحادثات لن جتد اأذنا �ض���اغية 

ال�ضحيفة:  اإال يف كندا«، وت�ضيف 

»ل���ن يكون االإهم���ال ناعمًا على 

اإ�رشائي���ل، وبخ���الف م���ا يحاول 

نتنياهو وكبار م�ضاعديه الرتويج 

له لال�ض���تهالك الداخل���ي، ال اأحد 

عدا رئي�س الوزراء الكندي �ضتيفن 

الفل�ض���طينيني  �ض���يتهم  هارب���ر 

بامل�ض���وؤولية ع���ن ف�ض���ل عملية 

الت�ضوية«.

الوالي���ات  حتر����س  عملي���ًا 

املتحدة وحكوم���ة االحتالل على 

اإبقاء امللف التفاو�ضي كله، بعيداً 

اأ�ض���درت  التي  االأمم املتحدة  عن 

اعتبارها  كث���رية، ميك���ن  قرارات 

احلق���وق  �ض���الح  يف  جزئي���ًا 

الفل�ضطينية، ولذلك يبدي الطرفان 

االأمريكي وال�ض���هيوين ا�ضتياء من 

التحرك الفل�ضطيني نحو املنظمة 

الدولية.

وقد اعت���رب كثري من املحللني 

اأي�ضًا،  الفل�ضطينيني  وال�ضيا�ضيني 

اأن املنظمة وال�ضلطة معًا ارتكبتا 

خطاأ كب���رياً بقبول مبداأ التفاو�س 

بعي���داً عن مظل���ة االأمم املتحدة 

وقراراته���ا، اخلط���وة االأخ���رية ال 

تغ���ري كثرياً، خ�ضو�ض���ًا مع ظهور 

التقليدي مع  التعام���ل  رغبة يف 

مو�ض���وع االن�ضمام اإىل املنظمات 

الدولية واالتفاقات التي تتم حتت 

رعايتها.

الفل�ضطينيني  املفاو�ضني  كبري 

�ضائب عريقات، قال »اإن اإجراءات 

االن�ض���مام اإىل منظم���ات دولي���ة 

قد متت«، ولكنه ع���اد للربط بني 

طلب  متابع���ة  وخي���ار  االأ����رشى 

الع�ض���وية يف هيئ���ات ومنظمات 

دولية تابعة ل���الأمم املتحدة، فقد 

اأ�ض���اف عريق���ات »ه���ذا لي�س له 

عالقة باملفاو�ض���ات، فال�ض���فقة، 

الت���ي متت م���ع وزي���ر اخلارجية 

االأمريك���ي جون ك���ريي ولي�س مع 

اإ�رشائي���ل، تق���ول اإن���ه اإذا وافقت 

اإ�رشائي���ل االإفراج ع���ن 104 اأ�رشى 

الفل�ض���طيني عن  اجلان���ب  ميتنع 

الذهاب لع�ض���وية هذه املوؤ�ض�ضات 

الدولية ملدة ت�ضعة اأ�ضهر«، وتابع: 

»التزمنا، وكان ثمن���ًا كبرياً، لكن 

عندم���ا رف�ض���ت اإ�رشائي���ل اإطالق 

الدفع���ة االأخرية املوؤلف���ة من 30 

 15 اإىل  اأ�ض���رياً، قمنا باالن�ض���مام 

ميثاق���ًا ومعاهدة، لك���ن هناك 48 

اأخرى  ومعاهدة  وميثاق���ًا  منظمة 

مل نن�ض���م اإليها بعد، القيادة على 

االن�ضمام  لالمتناع عن  ا�ض���تعداد 

االإفراج عن  لهذه املنظمات مقابل 

االأ����رشى، واإذا مل تطل���ق اإ�رشائيل 

�رشاح الدفعة املتبقية من االأ�رشى، 

فاإننا يف ِحل من االلتزام«.

ينقل عن رئي�س ال�ض���لطة قوله: 

»اإ�رشائي���ل مل تعد تخي���ف اأحداً، 

وله���ا اأن تفع���ل ما تري���د«. ملاذا 

االإ�رشار على املفاو�ض���ات وعقلية 

امل�ضاومة.

عبد الرحمن نا�سر
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جتت���اح العامل الإ�ص���امي عوا�ص���ف 

فتاوى التكفري بعناوين »حفظ الإ�ص���ام« 

و»التوحيد« و»مقاتل���ة ال�رشك«، وتقوم 

جماع���ات م�ص���لّحة متع���ددة الأ�ص���ماء 

واجلغرافي���ا  والقومي���ات  واجلن�ص���يات 

يوّحدها هدف مقاتلة »الكفر« وفق اأوامر 

اأجهزة املخاب���رات اخلفية الناطقة باأفواه 

بع�ض امل�ص���ايخ اأو الدع���اة اأو احلكام من 

ملوك وروؤ�صاء وجتار.

يف�رش هوؤلء الأحكاَم الإ�ص���امية وفق 

ه فتنويًا وفق مبداأ  فهمه���م القا�رش واملوجَّ

حتري���ف الأحكام، وتطبيقه���ا مبا يخالف 

الأحكام القراآنية وال�صنة النبوية ال�رشيفة، 

وكذلك �صلوكيات ال�صلف ال�صالح.

الإ�صامية  الدينية  الأقليات  لقد دفعت 

اأثمانًا كب���رية نتيجة تهّور  وامل�ص���يحية 

وانح���راف هذه اجلماعات، ما ارتّد �ص���لبًا 

عل���ى الفكر الإ�ص���امي ونظ���رة الآخرين 

»الإ�ص���اموفوبيا«،  ظاهرة  واأُطلقت  اإليه، 

واأُظهر كدين اإرهابي ومنظومة فكرية تقوم 

على القتل والتدم���ري لكل ما تراه خمالفًا 

لعقيدتها، والدعوة لاإ�ص���ام هي اإكراهية 

وتهديد بالقتل والتهجري، وذلك عرب اإ�صقاط 

بع����ض الأح���كام دون فهم �ص���حيح لها، 

خ�صو�ص���ًا مبداأ التكفري لاآخ���ر، وتطبيق 

اأحكام قتل الكافر حتى على اأب�صط الأمور 

ال�صلوكية اأو الظاهرية.

لق���د اأنتج���ت ال�ص���لوكيات التكفريية 

جم���ازر يف الع���راق �ص���د امل�ص���يحيني، 

���نة املعار�صني  و�صد ال�ص���يعة، و�صد ال�صُّ

ل�»القاعدة« واأخواتها، وكذلك يف �صورية 

قتلت اجلماعات التكفريية ال�صيخ الدكتور 

حممد رم�ص���ان البوطي وع���دداً من اأئمة 

نة واجلماعة حتت  امل�ص���اجد من اأهل ال�صُّ

عنوان »كفرة« اأو »اأعوان الظاملني«، ومل 

يراعوا حرمة امل�ص���جد ول اأح���كام القتل 

يف الإ�صام حتى للكافر احلربي اأو الكافر 

غري املحارب، ومل يتبعوا مراحل الو�صول 

للقت���ل، بغياب املفت���ي اجلامع لل�رشوط 

الفقهي���ة والدينية الت���ي جتيز له الفتوى، 

حتى حتّول تاجر الأغنام وبائع اخل�ص���ار 

اأو حت���ى املجرم الهارب من ال�ص���جن اإىل 

»اأم���ري« اأو »مف���ٍت« اأو »رئي����ض هيئة 

�رشعية«!

ر كنائ�ص���هم  ُيقتل امل�ص���يحيون وتدمَّ

ه لأهل الكتاب  خافًا للن�ض القراآين املوجَّ

واأ�صول احلوار واملوعظة احل�صنة، وخاف 

وثيقة الأمان التي كتبها الر�ص���ول )�صلى 

اهلل عليه واآله و�صلم( للم�صيحيني، والتي 

ُوجدت يف دير �صانت كاترين يف �صيناء، 

وفيها: »ب�ص���م اهلل الرحم���ن الرحيم، هذا 

كتاب كتبه حممد ب���ن عبد اهلل اإىل كافة 

النا�ض اأجمعني، ب�ص���رياً ونذيراً، وموؤمتنًا 

على وديع���ة اهلل يف خلق���ه، لئا يكون 

للنا�ض على اهلل حجة بعد الر�ص���ل وكان 

اهلل عزي���زاً حكيم���ًا، كتب���ه لأه���ل ملته، 

وجلمي���ع من ينتح���ل دي���ن الن�رشانية 

الأر�ض ومغاربه���ا، قريبها  يف م�ص���ارق 

وبعيدها، ف�ص���يحها وعجميها، معروفها 

وجمهوله���ا، كتابًا جعل���ه لهم عهداً فمن 

نك���ث العهد الذي في���ه وخالفه اإىل غريه 

وتع���دى ما اأم���ره كان لعه���د اهلل ناكثًا 

ومليثاقه ناق�صًا وبدينه م�صتهزئًا وللّعنة 

م�ص���توجبًا، �ص���لطانًا كان اأو غ���ريه من 

امل�صلمني املوؤمنني.

ل يغري اأ�ص���قف من اأ�صقفيته ول راهب 

م���ن رهبانيته ول حبي�ض من �ص���ومعته 

ول �ص���ائح من �صياحته، ول ُيهدم بيت من 

بيوت كنائ�ص���هم وبَيعهم، ول يدخل �صيء 

من بناء كناي�ص���هم يف بناء م�صجد ول يف 

منازل امل�ص���لمني، فمن فعل �صيئًا من ذلك 

فقد نكث عهد اهلل وخالف ر�صوله ول يحمل 

على الرهب���ان والأ�ص���اقفة ول من يتعبد 

جزيًة ول غرامة، واأنا اأحفظ ذمتهم اأين ما 

كان���وا من بر اأو بحر يف امل�رشق واملغرب 

وال�صمال واجلنوب، وهم يف ذمتي وميثاقي 

واأماين م���ن كل مك���روه، ول يجاَدلون اإلّ 

بالتي هي اأح�ص���ن، وُيخف����ض لهم جناح 

الرحمة، وُيكّف عنهم اأذى املكروه حيث ما 

كانوا وحيث ما حلوا.. ويعاونوا على مرّمة 

بيعهم و�صوامعهم ويكون ذلك معونة لهم 

علي دينهم وفعالهم بالعهد«. 

يق���وم  الُعمري���ة  العه���دة  بخ���اف 

التكفرييون بقتل امل�صيحيني وتهجريهم، اأو 

التكفرييون  الإ�صام، ويقتل  اإجبارهم على 

���نة وال�ص���يعة وبقية  امل�ص���لمني من ال�صُّ

املذاهب دون �ص���ند �رشع���ي اأو قانوين اأو 

اأخاقي وفق نظام الفا�صية الدينية، ون�صاأل 

هوؤلء امل�صللني واأمراءهم وم�صايخهم:

هل تّتبعون اأحكام الإ�ص���ام يف كيفية 

حتديد وتو�صيف الكافر وقتله؟

هل تدعون الكافر لاإ�صام وفق ال�صرية 

النبوي���ة الهادئ���ة، والت���ي ل تعتمد على 

حتويل الكافر اإىل م�صلم ملتزم خال ثواٍن؟

هل تتبعون اأحكام الإ�ص���ام بتو�صيف 

املرت���د وت�صخي�ص���ه.. وهل تب���ادرون اإىل 

حواره وقب���ول توبت���ه اإذا �ص���لّمنا جدًل 

ب�صوابية اأحكامكم؟

كي���ف يح���ّول اإخوانك���م وحلفاوؤك���م 

م���ن »الن����رشة« و»داع����ض« و»اجلبهة 

الإ�ص���امية« غريه���م اإىل كف���ار بني ليلة 

وي�ص���بون  رجالهم  ويذبحون  و�ص���حاها، 

ن�ص���اءهم وه���م ي�ص���هدون بال�ص���هادتني 

وي�صلون وي�ص���ومون ويقولون ما تقولون 

ويفعلون م���ا تفعل���ون، وتقتلون عنا�رش 

وال���دروز  وال�ص���يعة  ال�ص���وري  اجلي����ض 

والعلويني وال�صنة املخالفني.. لأنهم كفار؟!

لقد حتّول كل امل�ص���لمني وامل�صيحيني 

والعلماني���ني اإىل كف���ار وم�رشك���ني، ومل 

يبَق اإل قلة من امل�ص���للني الذين حترّكهم 

الأمريكية والرتكية واخلليجية  املخابرات 

ال�صورية  الثورة  واأ�ص���بحت  وال�صهيونية، 

مت�ص���ي على عّكازي���ن؛ واح���د تركي يف 

ال�صمال، واآخر �صهيوين يف اجلنوب.

امل�ص���لمة  الأكرثي���ة  حتول���ت  لق���د 

وامل�صيحية اإىل اأقلية دينية و�صيا�صية وفق 

مفهوم التكفرييني، وحتولت الفئة ال�صالة 

القليلة منهم اإىل اأكرثية تفر�ض اأفكارها.

اأيها امل�ص���لمون على اختاف  احذروا 

مذاهبكم.. ويا اأيها امل�صيحيون: مهما كانت 

طوائفك���م اأو اأحزابكم فال�ص���كني التكفريي 

ي�صري نحو رقابكم ليطّهر الأر�ض منكم باأمر 

الأمراء »املع�ص���ومني« واملجهولني؛  من 

اأبي بك���ر البغدادي واأب���و حممد اجلولين 

واأب���و داود »الإ�رشائيلي« واأبو �ص���لجوق 

العثماين واأبو غورو الفرن�ص���ي واأبو بلفور 

الربيط���اين واأبو وه���اب ال�ص���عودي واأبو 

�صارق الإجرامي واأم جهاد النكاح و..!

د. ن�صيب حطيط

14
عربي/دولي

قو�ت �لأمن �مل�سرية تنت�سر يف �أحد �سو�رع حمافظة �أ�سو�ن                                                           )�أ.ف.ب.(

األقليات الدينية بين اإلسالم والتكفيريين

اأكرث من 25 قتيًا يف اأ�ص���وان ح�ص���يلة �صجار بني 

عائل���ة توؤيد �رشعية الرئي�ض املعزول حممد مر�ص���ي 

اح ال�صي�ص���ي، ورغم  واأخرى موؤيدة للم�ص���ري عبد الفتَّ

اإنكار الناطق با�ص���م »الإخوان امل�ص���لمني« اأن يكون 

ل�»اجلماعة« عاقة مبا�رشة لها بهذه احلادثة، اإل اأن 

هت الته���ام اإليها، وهرول كل  ال�ص���لطات امل�رشية وجَّ

من رئي�ض الوزراء ووزير الداخلية اإىل اأ�صوان لاإ�رشاف 

�صخ�ص���يًا على �صبط الو�ص���ع، لكن يبدو اأن كل �صيء 

يف م�رش بات يتم عرب ال�صارع، بدءاً من اإ�صقاط مبارك 

وامل�صري طنطاوي ومر�ص���ي، و�صوًل اإىل اإي�صال امل�صري 

ال�صي�صي اإىل �ُصدَّة الرئا�صة قبل اأن حت�صل النتخابات 

التي �صيفوز فيها من الدورة الأوىل بغالبية �صاحقة.

رمبا كان من احلكمة اأن م�رش �ص���نَّفت »اجلماعة« 

اإرهابي���ة ومل تتعرَّ�ض حلزب »احلرية والعدالة« الذي 

ابتدع���ه »الإخ���وان« كواجهة �صيا�ص���ية لهم للنزول 

مبحمد مر�صي يف النتخابات، فجاء الإبقاء على حزب 

ار  »احلرية والعدالة« كمخدِّر املوت الرحيم، وجعل تيَّ

»العتدال ال�ص���لوكي« الإخواين يلُجم املت�صدِّدين عن 

ردود فعل اأعنف للحفاظ على احلدِّ الأدنى من الوجود، 

ول���و اأن القيادات قد عادت اإىل ال�ص���جون اأو اإىل اأقبية 

العمل ال�رشِّي لثمانني �صنة اأخرى.

قطر ما زالت ترف�ض طلب م�رش وال�صعودية ت�صليم 

»الإخوان« املت�ص���دِّدين املقيمني لديه���ا، والإمارات 

هت باللوم  ت�صغط بكل ثقلها ملحاربتهم، واأوروبا توجَّ

اإىل رئي�ض الوزراء الربيطاين دايفد كامريون لت�ص���هيله 

اأن�ص���طتهم ال�صيا�ص���ية، فج���اء الردُّ من ع�ص���و مكتب 

الإر�ص���اد املقيم يف لندن اإبراهيم ُمنري عرب �ص���حيفة 

»التامي���ز«، ليح���ّذر م���ن اأن حظر الن�ص���اط الفكري 

ل�»الإخوان امل�ص���لمني« �ص���يدفع به���م وباجلماعات 

الإ�ص���امية الأخ���رى اإىل التطرُّف، ثم اأنك���ر اأن حديثه 

نًا لربيطانيا، وقال اإن ال�ص���لطات  يحمل تهدي���داً مبطَّ

الربيطانية لي�ض من �ص���اأنها قمع حرية الفكر، وعليها 

ل  اأن حتكم على ال�ص���لوكيات، ويبدو اأن كامريون ُيف�صِّ

اإبقاء ن�ص���اط »الإخوان« الإعامي وال�صيا�ص���ي فوق 

الأر�ض اأمام اأعني ال�ص���لطات الربيطانية، كي ل يواجه 

اأزم���ة اإرهاب حقيقية بوجود خم�ص���ة مايني م�ص���لم 

ة وجودهم و�صمودهم الديني  بريطاين ي�ص���تمدُّون قوَّ

والرتب���وي والجتماعي من وجود جماعات اإ�ص���امية 

حتت �ص���تار جمعيات، وجماعة »الإخوان« هي الأكرث 

�صعبية بينهم، وم�صى على وجودها من خال نا�صطني 

�صيا�صيني اأكرث من 40 عامًا.

ما جاء على ل�ص���ان اإبراهيم ُمن���ري هو خطري جداً 

جلهة رف�ض اجلماعة فكرة اعتبار »الإ�صام ال�صيا�صي« 

- ل�ص���يما الذي يقوده  »الإخوان« - فا�صًا يف اإدارة 

اأي �صلطة، وُيف�رشِّ مقاومتها العنيدة �صواء يف م�رش اأو 

عرب حركات التطرُّف التي تخرّجت من مدار�صها وتن�رش 

الإرهاب، حماولة لإثبات الوجود، ولو كانت يائ�صة!

يف اخلا�ص���ة، مهما طالت فرتة الن���زاع وُرغم اأن 

ال�ص���موم ُنفثت عل���ى امتداد م�رش، ومنه���ا اإىل ليبيا، 

وبلغت م�ص���اجد تون�ض املعتدلة يف اإ�صامها، لدرجة 

اأن احلكوم���ة التون�ص���ية واجه���ت اأزمة تبدي���ل اأئمة 

امل�ص���اجد موؤخراً ل�صبط فورة تطرُّف م�صتحدثة، اإل اأن 

د منه اأن اأول دافعي الأثمان من ل�صعات  اليقني واملتاأكَّ

ت الأفعى يف اأح�صانهم. الإرهاب ُهم من تربَّ

اأمني يو�صف

خُبط بذيلها
َ
في مصر.. أفعى بال رأس ت
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مل تك���ن النتخاب���ات البلدي���ة الأخرية 

يف فرن�ص���ا الق�صة التي ق�ص���مت ظهر البعري 

ال�ص���رتاكي، بقدر ما كانت كل ال�صيا�ص���ات 

اخلارجي���ة والداخلية ك�ص���لّة فيه���ا الغال 

الأ�صواأ منذ اجلمهورية اخلام�صة وخال فرتة 

قيا�صية، اأي منذ و�ص���ول فرن�صوا هولند اإىل 

�صدة الرئا�صة .

لق���د ا�صتن�ص���خ هولند على امل�ص���توى 

اخلارجي الروح ال�ص���تعمارية، لكن بوقاحة 

اأ�صد من �صلفه نيكول �صاركوزي، الذي يخ�صع 

حاليًا ملحاكمات ق�ص���ائية، بع�ص���ها ب�صبب 

الف�ص���اد، ورمبا ب�ص���بب اأ�رشار خ�صع لبتزاز 

خارج���ي ق���ّدم مبوجبها اأحيانًا امل�ص���لحة 

امل�ص���الح  عل���ى  حت���ى  »الإ�رشائيلي���ة« 

الفرن�صية، رغم »ال�ص���وفينية« التي طبعت 

�صخ�صيته .

اإل اأن توّرط �صاركوزي يف اخلارج مل يرق 

اإىل اأفعال الرئي�ض هولند الذي اأدخل فرن�ص���ا 

برمتها يف م�ص���تقبل غام�ض، بعد التدخات 

الوقحة يف اخلارج، وب�ص���ور ب�ص���عة ل تدل 

اإل عل���ى عن�رشية متفاعلة غريمفهومة، وهو 

الأمر الذي متّثل يف ثاث حمطات اأ�صا�صية:

- الأوىل يف �ص���ورية، حيث دفع هولند 

فرن�ص���ا اإىل دور راأ�ض احلربة يف احلرب على 

�ص���ورية، وحيث عملت املخابرات الفرن�صية 

بكل طاقتها يف العملي���ات التخريبية على 

الأر�ض ال�ص���ورية انطاقًا من لبنان، واأر�صلت 

�صباطًا اإىل الداخل ال�صوري لإدارة العمليات 

مبا�رشة من عدة جبهات، اأبرزها عرب احلدود 

الرتكي���ة واللبنانية، وقد كتبت ال�ص���حافة 

الدولية ذلك ومل ي�ص���در نفي فرن�ص���ي واحد 

لهذه املعلومات، كما اأن فرن�صا »الهولندية« 

وحدها بقيت تنادي ب�ص���ن ع���دوان دويل اأو 

عل���ى الأقل اأمريكي على �ص���ورية، حتى بعد 

الأمريكية بالعدوان  الروح احلربي���ة  تراجع 

على �صورية.

- التدخل يف م���ايل، حيث قامت بتقليد 

الغ���زوات الأمريكية؛ من حي���ث تنفيذ الغزو 

ثم نيل التغطي���ة الدولية عرب جمل�ض الأمن 

والأمم املتحدة، التي كانت جتد التربيرات يف 

احلروب الأمريكية ك�صابقات ميكن اأن حتتذى، 

�ص���يما اأن الدماء كانت ت�ص���يل على الأر�ض 

املالية بتحري�ض غربي، من �صمن خمططات 

تقا�صم النفوذ والغنائم، حيث تكون مايل من 

احل�ص���ة الفرن�ص���ية بعدما اأبعدتها الوليات 

املتح���دة تكراراً ع���ن البلدان الت���ي غزتها 

القوات الأمريكية واأخرجتها رغم الوعود من 

»املولد با حم�ض«.

- اأما التدخل يف اإفريقيا الو�ص���طى، فقد 

جتل���ت عربه ال���روح العدواني���ة العن�رشية 

لفرن�صا »الهولندية«، وقد ارتقى هذا التدخل 

اإىل درج���ة الإرهاب غري امل�ص���بوق، �ص���يما 

اأنه ح�ص���ل بذريعة »ب�ص���ط الأمن و�ص���مان 

ال�ص���تقرار« يف امل�صتعمرة ال�ص���ابقة، لكن 

ما اإن وطاأت الدبابات الفرن�ص���ية جمهورية 

اإفريقيا الو�ص���طى حتى تزايد عدد القتلى من 

الأقلية امل�صلمة، وتفاقم الو�صع الأمني ب�صكل 

مريع، وازدادت الأو�ص���اع ال�صيا�صية تعقيداً، 

لدرجة اأن ال�ص���حافة الفرن�صية مل تتمكن من 

التغا�صي عما يجري، فاتهمت حكومة هولند 

ب�»العودة اإىل الأحام ال�صتعمارية، والعمل 

على ا�ص���تعادة المرباطوري���ة« املفقودة، ل 

بل اإن الغزو الفرن�ص���ي مل يكن املق�صود منه 

الدواعي الإن�صانية، اإمنا الأطماع ال�صتعمارية 

يف ثروات البلد الفق���ري، رغم وجود الأملا�ض 

والذهب والنفط واليورانيوم.

هن���اك من يعتق���د اأن للتدخ���ات الآنفة 

ُبع���داً عقائديًا بال�ص���تناد اإىل تواطوؤ اجلنود 

الفرن�ص���يني م���ع امليلي�ص���يات املعادي���ة 

اأخطار النق�ص���ام  للم�ص���لمني، م���ا جع���ل 

واحلرب الطائفي���ة تهدد املجتمعات »الأفرو 

متو�صطية«، وتنذر مب�صتقبل مرعب .

الدور الفرن�ص���ي اخلطري توؤك���ده الوقائع 

املفرج عنها يف جمازر رواندا التي ح�ص���لت 

قبل 20 عامًا، حيث ك�ص���ف الرئي�ض الرواندي 

ب���ول كاغامي قبل اأي���ام اأن فرن�ص���ا لعبت 

دوراً مبا�رشاً يف الإع���داد لاإبادة التي ذهب 

�صحيتها 800 األف �صخ�ض، الأمر الذي اأغ�صب 

فرن�ص���ا، التي األغت وزيرة عدلها م�صاركتها 

يف اإحي���اء الذك���رى، واألغت روان���دا اعتماد 

ال�ص���فري الفرن�صي حل�ص���ور الحتفال، اإل اأن 

فرن�صا مل تنفي م�صاركتها يف الإبادة .

ه���ذه اخلطايا على امل�ص���توى اخلارجي، 

�ص���يما اأن هولند كان قد تعهد بعدم التدخل 

الع�ص���كري، قابلته���ا تظاه���رات يف الداخل 

ب�صبب ذوبان التعهدات يف معاجلة البطالة 

والقت�ص���اد، و�ص���وًل اإىل مطالب���ة الرئي�ض 

بال�ص���تقالة والربملان بتنظي���م الإقالة، لأن 

»العمل احلكومي يقود الباد اإىل الهاوية«، 

ولذلك جاءت العا�صفة النتخابية الأ�صا�صية 

التي �رشبت جذور احلزب ال�ص���رتاكي، وهي 

النتخابات التي اعترب رئي�ض الوزراء ايرلوت 

نك�ص���ة، »ر�صالة يجب ال�ص���تماع لها ب�صكل 

كامل«.

اإل اأن هولند الذي �ص���حى به وا�صتبدله 

فال����ض، احتفظ  الداخلي���ة مانويل  بوزي���ر 

بالوزيرين الأخطرين م���ن حيث دورهما يف 

اخلارج، اخلارجية لوران فابيو�ض ذات الهوى 

»الإ�رشائيل���ي« - ال�ص���هيوين، والفاع الذي 

يب�صم على اأهواء الغزوات .

يطرح خبري فرن�ص���ي عري���ق اإذا ما كان 

باإم���كان حكوم���ة فال����ض ا�ص���تعادة الثقة 

ال�ص���عبية املرتاجعة اإىل اأدنى م�ص���توى منذ 

اجلمهورية اخلام�ص���ة، ولذل���ك يقول اخلبري: 

عل���ى احلكومة اجلدي���دة »واج���ب الظهور 

باملعنى ال�صيا�صي احلديث«.

يون�ض عودة

»الهوالندية« تستعيد فرنسا 
هة االستعمارية الُمشوَّ

مو�صكو - الثبات

مرّ قب���ل اأيام خرب عْزم جمموع���ة من الأمريكيني 

من اأ�صول رو�صية يف ولية ال�صكا الأمريكية بعري�صة 

خال �ص���هر ني�صان النف�ص���ال عن الوليات املتحدة، 

وحتت عنوان »ال�صكا تعود اإىل رو�صيا«، مرور الكرام، 

ومل يحَظ مبزيد من املتابعة والهتمام.

وفقًا للد�ص���تور الأمريكي، فاإن ذل���ك يتطلّب نحو 

مئ���ة األف توقيع لت�ص���تدعي رداً من البي���ت الأبي�ض، 

واأ�ص���ارت وكالت الأنب���اء يف حين���ه اإىل اأن منظمي 

احلملة جمعوا يف خم�صة اأيام فقط اأكرث من 28 باملئة 

من التواقيع املطلوب���ة، واإذا كان من املوؤكد اأن البيت 

الأبي�ض �صريف�ض هذا الطلب، لأن هناك �صوابق يف هذا 

املجال، حيث كانت كل من وليات لويزيانا وتك�صا�ض، 

ونورث كارولينا، و�صاوث كارولينا، وتين�صي، والباما 

وفلوريدا تقدمت بطلبات لانف�ص���ال ومل تلَق جتاوبًا، 

فاإن طلب ال�ص���كا يختلف عن كل ه���ذه الطلبات، لأن 

ملكي���ة هذه الولية كانت حتى الع���ام 1867، اأي قبل 

147 عامًا فقط، رو�ص���ية، حيث باعها القي�رش الك�صندر 
الثاين ب�7 مايني و250 األف دولر اأمريكي، وهو مبلغ 

�صخم كان يف زمانه، للوليات املتحدة، و�صارت جزءاً 

منها.

املحاول���ة الأمريكي���ة للتم���دد اإىل الرب الرو�ص���ي 

والت�ص���ييق على مو�ص���كو من خال اأوكرانيا وغريها 

من جمهوريات الحتاد ال�ص���وفياتي ال�ص���ابق، مل ولن 

تتوقف، كحال كازاخ�ص���تان الي���وم، التي يتعزز فيها 

نفوذ عماء وا�ص���نطن، خ�صو�صًا رئي�ض احلكومة كرمي 

م�ص���يموف املرتبط ب�»C.I.A«، والأمريكي من اأ�ص���ل 

بلغاري واحلامل للجن�ص���ية الكازاخية وذي الأ�ص���ول 

اليهودية، وهذا الأخري بحكم ارتباطه باللوبي اليهودي 

الأمريكي فاإن نفوذه يف الوليات املتحدة ل يقاوم، ما 

يجعل له تاأثرياً كبرياً وح�ص���وراً طاغيًا عند املن�صقني 

الرو�ض الذن ي�صعون لزعزعة �صلطة فادميري بوتني.

ميك���ن التاأّكد اأمام ه���ذا الواقع اأن مو�ص���كو بداأت 

مواجهة ا�ص���تباقية لن تقت�رش عل���ى اأوكرانيا، وعودة 

�صبه جزيرة القرم التي كان الزعيم ال�صوفياتي الأ�صبق 

نيكيتيا خرو�صوف، وهو من اأ�صول اأوكرانية، قد اأهداها 

عام 1954 اإىل اأوكرانيا، وبالتايل فاإن القيادة الرو�صية 

با�ص���تعادة القرم تعترب ذلك ت�صحيحًا خلطاأ تاريخي 

ارُتكب قبل نحو �صتني عامًا.

وفيم���ا ت�ص���تمر املواجهة على م�ص���توى اأوكرانيا 

بق�صق�صة اأجنحة ال�صلطة النقابية املوالية لوا�صنطن 

وتل اأبيب والأطل�ص���ي يف كييف، فاإن مو�ص���كو ت�صحذ 

�ص���اح املواجهة اإىل اأبعد من حدودها، والتي قد متتد 

اإىل اأوروبا، واآ�صيا، وال�رشق الأو�صط.

وحت����رش هنا معرك���ة ريف الاذقية ال�ص���مايل، 

التي دخلتها تركيا الأطل�ص���ية ب�ص���كل مبا�رش، وهي 

التي وّفرت كل اأ�صباب الت�صلل للم�صلحني ال�صي�صان 

والأتراك وال�ص���عوديني والأفغان، والعتاد والأ�صلحة 

مع دعم ناري ولوج�ص���تي كبري، وكان امل�ص���تهدف 

ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي هي منطقة ك�ص���ب وحميطها، ذات 

الوجود الأرمني الكثيف، وكاأنه بذلك ا�صتهداف لدولة 

اأرمينيا التي ترتبط بعاقات مميزة مع رو�ص���يا، ما 

يعني ذلك ر�صائل تهديد ت�صتهدف رو�صيا يف جوارها، 

ويف املياه الدافئة جراء وجود اأ�صطول البحر الأ�صود 

يف الاذقية.

رمب���ا كان هن���ا �رشوري���ًا متابع���ة التط���ورات 

امل�رشية، وزيارة الفريق ال�صي�ص���ي ملو�ص���كو، والذي 

ا�صُتقبل ا�ص���تقبال الروؤ�ص���اء، مع ا�ص���تعداد لت�صليح 

اجلي����ض امل�رشي باأحدث اأنواع الأ�ص���لحة الرو�ص���ية، 

مع م�ص���اعدات اقت�ص���ادية كبرية، وهنا ب���داأ احلديث 

عن �رشورة اأن ت�صارع ال�ص���عودية لتقدمي امل�صاعدات 

والإغ���راءات املالي���ة مل�رش، التي يبدو اأنها مل ت�ص���ل 

لعاب القيادة اجلديدة املحتملة لأر�ض الكنانة، فبداأت 

تتخذ الآن اأ�ص���لوب الرتغيب والرتهي���ب، وعودة نوع 

م���ن التن�ص���يق القطري - ال�ص���عودي يف هذا املجال، 

من خال الأعمال الإرهابية التي ي�ص���نها »الإخوان« 

واجلماعات املتطرفة من اأ�صول »قاعدية«.

عودة اإىل ال�ص���كا التي �ص���تبقى حتت ال�ص���يطرة 

الأمريكي���ة، لكن الدعوة اإىل ال�ص���تفتاء فيها اأكرث من 

ر�صالة لوا�صنطن، واأبلغها اأن ملو�صكو اأذرعًا قادرة على 

الفعل الكبري.  

رسائل روسية إلى الغرب: ذراعنا طويلة

هولند ي�ستن�سخ �لروح �ل�ستعمارية لكن بوقاحة �أ�سد من �سلفه �ساركوزي              )�أ.ف.ب.(
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ال اأح���د ينكر حق اأ�ش���حاب ال�ش���قق 

واملالك���ن القدامى من احل�ش���ول على 

للم�ش���تاأجرين  لكن  الكامل���ة،  حقوقهم 

القدامى حقوقًا يجب �شونها هي االأخرى، 

واحلوؤول دون ت�رشيدهم بعد �شنوات من 

منازلهم من دون توفري بديل. 

ب���داأ اللغط حول هذه الق�ش���ية بعد 

اأن اأق���ر جمل�س النواب م����رشوع قانون 

االإيجارات الذي ي�ش���مل كل امل�شتاأجرين 

م���ا قب���ل 23 مت���وز 1992، اأي قدام���ى 

التمدي���د  اأج���از  امل�ش���تاأجرين، والذي 

مل���دة 9 �ش���نوات للم�ش���تاأجرين �رشط 

دف���ع زيادة على املاأج���ور تقدر ب�5 يف 

املئة من قيمة العقار كل �شنة تدريجيًا، 

وقد حاول القانون اجلديد اإيجاد نوع من 

املعونة للم�شتاأجر غري القادر على دفع 

الزي���ادة على االإيج���ار، وذلك من خالل 

اإن�شاء �شندوق يغطي هذه الزيادة، وهذا 

ال�ش���ندوق تديره وزارة املالية وتلحظ 

م���وارده املالية عرب املوازنة ال�ش���نوية 

واملنح وامل�ش���اعدات، ليتح���رر االإيجار 

بعد ت�ش���ع �شنوات، وتطرح الت�شوية بن 

املالك وامل�شتاأجرين.

ورغ���م اعتبار املالك���ن القدامى اأن 

القانون من�ش���ف كون الدولة �ش���تتحمل 

اأعباء الزيادة، اإال اأن قدامى امل�شتاأجرين 

كانت لهم نظرة اأخرى، فال�ش���ندوق لن 

يعن جميع العائالت، اإذ يلحظ القانون 

اأن باإمكان امل�ش���تاأجرين مم���ن ال يزيد 

دخلهم العائلي عن ثالثة اأ�ش���عاف احلد 

االأدنى لالأجور، اال�ش���تفادة من �شندوق 

االإعان���ة الذي يقع علي���ه عاتق تغطية 

الزيادة ال����5 يف املئة املقررة �ش���نويًا، 

لكن ثالثة اأ�ش���عاف احلد االأدنى لالأجور 

البال���غ 675 األف لرية، تبل���غ 2025000 

)مليونن و25 األف لرية(، وهذا املبلغ ال 

يكفي لتاأمن حاج���ات االأ�رشة من نفقة 

�ش���هرية وتعليم وطبابة، وبالتاأكيد لن 

يغط���ي زيادة االإيج���ارات، مما يعني اأن 

العائالت التي لن ت�شتفيد من ال�شندوق، 

والتي لن يك���ون باإمكانها تغطية زيادة 

االإيجارات، �شيكون م�شريها ال�شارع.

املفارق���ة اأن القانون منح ح�ش���انة 

لالأثرياء من قدامى امل�ش���تاأجرين، وذلك 

مبوجب امل���ادة )2(  البند )ه����( والتي 

تن�س على اإعفاء م�ش���تاأجري الفلل ذات 

الطاب���ق اأو الطابقن من ه���ذا القانون، 

خ�شو�ش���ًا تلك التي تتوفر فيها حديقة 

ومراآب وجهاز تدفئة وجهاز يوؤمن املياه 

ال�ش���اخنة ال���خ.. اإذ ي�ش���مل القانون كل 

امل�شتاأجرين ممن ال ي�شكنون يف فلل.

ترحيب وا�شتنكار

بع���د اإق���رار القان���ون، اأعل���ن جتمع 

املالك���ن ع���ن ترحيب���ه باإق���رار قانون 

االإيج���ارات اجلدي���د، معت���رباً اأن���ه جاء 

ليفتح املجال اأمام الطرفن امل�شتاأجرين 

واملالكن للتحاور يف ما بينهم والت�شاور، 

واأنه جاء لين�ش���ف املالكن بعد اأكرث من 

40 �شنة من الظلم، واأن اإقراره جاء لرياعي 
واحلديث  االجتماعي،  والت�شامن  التكافل 

اأن القان���ون م���ن �ش���اأنه اأن يلحق االأذى 

بامل�ش���تاأجرين، فهو اأمر غري دقيق، اإذ اإن 

القانون حمل العبء االأكرب من امل�شوؤولية 

للدولة التي �شتن�شئ �ش���ندوقًا مل�شاعدة 

امل�ش���تاأجرين م���ن ذوي الدخل املحدود، 

وتدفع عنهم قيمة ب���دل االإيجار اجلديد، 

وبالتايل فاإن الدولة وعن طريق ال�رشائب 

املفرو�ش���ة عل���ى املالك���ن، والهب���ات 

وامل�ش���اعدات، وتخ�ش���ي�س ق�ش���م م���ن 

املوازنة �شتكون الكفيل لدفع امل�شتحقات 

املالي���ة، وفن���د جتم���ع املالك���ن كيف 

�ش���يتم احت�ش���اب قيمة املاأجور، بالقول: 

»حتت�شب قيمة البدل على ال�شكل التايل، 

يدفع 5 يف املئة من ثمن ال�ش���قة ويف كل 

�ش���نة يزداد 15 يف املئة فوق 5 يف املئة، 
حتى ال�شنة اخلام�ش���ة حيث يزداد البدل 

اإىل 20 يف املئة، وبالتايل فاإن امل�شتاأجر 

الفقري �ش���تقوم الدولة بدفع البدالت عنه 

يف هذه ال�شنوات حلن االتفاق بن املالك 

وامل�شتاأجر، اإما بالبيع واإما بال�رشاء وفقًا 

التجمع »اأن  القانون«، واعت���رب  الأحكام 

هذا القان���ون اأتى يف الوقت الذي يحتاج 

به املالك اإىل ا�ش���رجاع ملكه، اال�شتفادة 

منه، ومل ي�شع امل�شتاأجر يف ال�شارع كما 

ي���روج البع�س، الأن الدولة تتحمل العبء 

االأكرب«.

االآخ���ر، توج���ه جتمع  يف املقل���ب 

امل�ش���تاأجرين يف لبن���ان ومعه نقابات 

واحت���ادات عمالي���ة وحرفي���ة وهيئات 

وجلان اأهلي���ة و�ش���عبية يف لبنان اإىل 

رئي�س جمل����س النواب، بنداء و�ش���فوه 

قب���ل  االأخ���رية  الوطني���ة  بال�رشخ���ة 

واالجتماعية  االإن�ش���انية  الكارثة  وقوع 

واالقت�ش���ادية، معتربي���ن اأن اأك���رث من 

180000 األف عائلة مه���ددون بالتهجري 
والت�رشي���د املبا����رش اأو املمنه���ج مبدة 

زمنية حمددة، واأن الكارثة �شتح�ش���ل ال 

حمالة بعد اإقرار م�رشوع القانون.

املتدني���ة  املداخي���ل  فاأ�ش���حاب 

واملتو�ش���طة �ش���يعانون الت�رشي���د من 

منازلهم ب�ش���بب القانون اجلديد، و�شيتم 

تفريغ بريوت من اأبناء هاتن الطبقتن 

يف ما يبدو اأنه عملية ممنهجة لتحقيق 

ذلك ولو�ش���ع اليد على االأبنية القدمية 

لهدمها وبناء مبان �ش���اهقة بداًل منها، 

حتى الراثية منها.

واعت���رب امل�ش���تاأجرون القدام���ى اأن 

القان���ون تهجريي، واأنه ي�ش���تهدف فئة 

كب���رية من العائ���الت اللبنانية، ويوؤدي 

اإىل تغيري منط عي�ش���ها وبيئتها وفر�س 

�رشوط قا�شية عليها، ال �شيما اأن ال�شواد 

االأعظم من امل�شتاأجرين القدامى غري قادر 

على دفع بدل االإيجار اجلديد واملت�شاعد 

�ش���نويًا، واأن الدولة ل���ن تتحمل العبء 

االأكرب كما يج���ري الرويج له كونها لن 

تتكفل مب�شاعدة كل العائالت.

وكان ورد يف امل���ادة الثالثة لقانون 

اإن�شاء �شندوق خا�س  االإيجارات اجلديد 

لالإيجارات ال�ش���كنية امل�شمولة باأحكام 

القان���ون، عل���ى اأن تك���ون وارداته من 

»م�شاهمات �شنوية من الدولة تلحظ يف 

موازن���ة وزارة املالية لتغطية التزامات 

ال�ش���ندوق، ومن الهبات والو�شايا بعد 

موافق���ة جمل�س ال���وزراء عليها، وتنزل 

قيمة هذه الهبات والو�شايا من املبالغ 

املتخذة اأ�شا�ش���ًا لتحديد �رشيبة الدخل 

املتوجبة، كما ينزل من املبالغ املتخذة 

اأ�شا�شًا لتحديد ر�ش���وم االنتقال وتعفى 

من الر�ش���وم املفرو�ش���ة على الهبات«، 

وي�ش���تفيد من ال�ش���ندوق امل�شتاأجرون 

ذوو الدخل املحدود واملتو�ش���ط، اأي اإذا 

كان الدخل اأقل من ثالثة اأ�ش���عاف احلد 

االأدن���ى لالأجور، اأم���ا اإذا كان الدخل اأقل 

ب�30 يف املئة، في�شاعد ال�شندوق بحدود 

هذه الن�شبة، بينما اإذا كان الدخل اأقل من 

مرتن للحد االأدنى لالأجور، ال�ش���ندوق 

يدفع اأي�ش���ًا ن�ش���بة الزي���ادة، على اأن 

يحت�شب دخل العائلة مبجموعة مداخيل 

العائل���ة، وتنته���ي مدة اال�ش���تفادة من 

التي  الت�شع  ال�شنوات  ال�شندوق بانتهاء 

يحددها القان���ون، واإذا اأراد امل�ش���تاأجر 

اإخالء املاأجور وهو من الفئات املذكورة 

اآنفًا، ي�ش���تطيع طل���ب املبالغ املحددة 

من ال�ش���ندوق اإىل ح���ن انتهاء املهلة، 

وله احلق ب���اأن يطلب حتويل املبلغ اإىل 

اأق�شاط عن �شكن اآخر، اأو بدل اإيجار اآخر.

اأما بالن�شبة اإىل املالك، خالل الت�شع 

 �شنوات، فله اأن يطلب اال�شرداد ل�شببن:

عائلي مقابل تعوي�س يوازي �شت مرات 

ب���دل املثل، اأما اإذا كان طلب اال�ش���رداد 

بهدف الهدم فيدفع تعوي�شًا اأربع �شنوات 

بدل املثل، وهذا التعوي�س حتدد ن�ش���بة 

اال�ش���تفادة منه ا�شتناداً اإىل تاريخ طلب 

االإخالء وحتت�شب ن�شبة واحد على ت�شعة 

من كل �شنة.

يف م���ا خ�س امل�ش���تاأجر اإذا كان من 

ذوي املداخي���ل املحدودة باأقل من ثالث 

مرات احلد االأدن���ى، ورغب باالإخالء، فال 

يدفع له املالك، بل ي�شتفيد من م�شاعدة 

ال�ش���ندوق فقط عن امل���دة املتبقية من 

الت�ش���ع �ش���نوات، وهكذا يب���دو اأن كبار 

املالك���ن القدامى هم امل�ش���تفيد االأول، 

ف�ش���اًل عن ال�رشكات العقارية واأ�شحاب 

يرون  الذي���ن  ال�ش���خمة  اال�ش���تثمارات 

يف ب���ريوت بيئة خ�ش���بة مل�ش���اريعهم 

العمرانية احلديثة.

هبة �صيداين

لغط متزايد حول قانون اإليجارات الجديد
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رئاسيات

30 نائبًا قاطعوا جلسة انتخاب
بشير الجميل.. ولو غاب 31 أللغيت الجلسة

ثم���ة جدل مل ي�ش���هد اللبنانيون 

مثله، منذ اأن اأعلن اجلرنال الفرن�شي 

هرني غورو دول���ة لبنان الكبري يف 

االأول م���ن اأيلول ع���ام 1920، حتى 

ميكن القول اإن النقا�س الذي دار قبل 

94 عام���ًا، كان من امل�ش���وؤولية يف 
كث���ري من جوانبه اأكرث مما نرى االآن، 

الأن اجلدل واحلوار الذي قام اآنئذ بن 

الراف�ش���ن التفاقية �ش���ايك�س بيكو 

وجتزئ���ة العامل العرب���ي، من جهة، 

وبن من اأطلق عليهم الكيانيون من 

جهة اأخرى، ات�ش���م بكثري من اجلدية 

وامل�ش���وؤولية، وكان كل طرف ي�شحذ 

اأق�شى ما عنده من املنطق والفل�شفة 

وفهم التاريخ ليوؤكد وجهة نظره.

وميكن الق���ول اإنه عل���ى قاعدة 

ه���ذا اجلدل الذي تو�ش���ع وت�ش���عب 

اأمكن التاأ�ش���ي�س بعد نحو 23 عامًا 

اأي يف العام 1943، الإنتاج الت�شوية 

التاريخي���ة وعنوانه���ا »امليث���اق 

الوطني« غري املكتوب التي اأو�شلت 

اإىل لبنان اال�شتقالل.

واإذا كانت تلك املرحلة قد �شهدت 

�شيا�ش���ين اأقرب اإىل االأمية، اإال اأنه 

اأي�ش���ًا قراأنا عن �شيا�ش���ين وفقهاء 

د�شتورين ويف علم ال�شيا�شة تركوا 

ب�ش���مات هامة يف م�ش���رية البالد، 

لكن يف كل احلاالت مل نقراأ عن مثل 

هذا اجلدل الد�ش���توري العقيم، الذي 

يحاول البع�س فيه اأن يغري املفاهيم 

ويقلب املقايي�س وين�ش���ف كل اأ�ش�س 

العلم الد�ش���توري واحلقوقي، وكاأننا 

يف �رشيع���ة غ���اب، يف بل���د لي�س 

فيه د�ش���تور ومل ي�ش���هد ممار�شات 

دميقراطية، ومل ينتج اأعرافًا وتقاليد 

د�شتورية، حتى لتبدو االأمور وكاأننا 

نعي�س تفا�ش���يل �شيا�ش���ية جديدة 

تري���د اأن تن�ش���ف كل املا�ش���ي، اأو 

باالأ�شح تنتج انقالبًا �شيا�شيًا يقلب 

كل االأمور راأ�شًا على عقب.

املقاطعة حق دميقراطي

للمرة االأوىل مثاًل ن�ش���مع اأنه ال 

يح���ق لنائب الغياب عن جل�ش���ات 

املجل����س النيابي، وللم���رة االأوىل 

ن�ش���مع بحرم���ان الن���واب من حق 

د�ش���اتري  كل  كفلت���ه  دميقراط���ي 

الدميقراطي���ات يف الع���امل، بع���دم 

اإكمال الن�ش���اب يف اأمر م���ا، اإذا مل 

يك���ن يتطاب���ق مع نهجه���م، والأول 

مرة ن�ش���مع عن اأكرثية ما تريد من 

معار�شيها اأن يتبنوا راأيها وموقفها 

وم�رشوعها، ويتم ح�شد كل االأ�شاليب 

لهذه الغاية، مب���ا فيها طلب الدعم 

اخلارجي، وللمرة االأوىل اأي�شًا ن�شهد 

نواب���ًا يغيبون لي�س ع���ن املجل�س 

فح�ش���ب، بل عن البالد، ما يزيد عن 

�شتن دون اأن يربروا غيابهم، طبعًا 

با�ش���تثناء العميد رميون اإده وكلها 

اأمور مل ن�ش���هد له���ا مثياًل حتى يف 

جمهوري���ات املوز.. وف���وق كل ذلك 

هناك دائم���ًا من ُي�ش���ّخر علمه يف 

الدف���اع عن اخلطاأ، فيجت���زئ اأقوااًل 

لعالمة د�ش���توري مب���ا يتوافق مع 

املوقف ال�شيا�شي لفريقه، وال عجب 

اأن �ش���هدنا موقفًا جدي���داً حلقوقي 

معن ينقلب 180 درجة على موقف 

�شابق اتخذه من الق�شية نف�شها قبل 

�شنة اأو اثنتن اأو اأكرث.

حمادة واأبو �شهال

يف املا�ش���ي قراأن���ا كث���رياً عن 

نائب ح���اول اأن يعل���م على زميله 

اأو د�ش���تورية،  يف ق�ش���ية قانونية 

لكننا مل ن�ش���مع اأب���داً اأن اأحدهم اأو 

جمموعة منهم اأ�رشت على اأن يكون 

اأو العك����س، فمثاًل،  اأ�ش���ود  االأبي�س 

يروي الرئي�س �شربي حمادة اأنه بعد 

النيابي  للمجل�س  رئي�ش���ًا  انتخابه 

يف العام 1943، وبعد انتهاء معركة 

اال�ش���تقالل، كان املجل����س النيابي 

ي�ش���م عمالقة، فاأخذت على عاتقي 

درا�ش���ة جميع القوان���ن الربملانية 

الت���ي متكنت من احل�ش���ول عليها، 

وي�ش���ري الرئي�س حمادة اإىل اأن اأكرث 

الذي���ن كان يخ�ش���اهم ه���و النائب 

حبيب اأبو �ش���هال وبعد جدال عنيف 

دار مع الرئي�س حمادة حول م�رشوع 

كان االأول ُم�رشاً على اإقراره من قبل 

املجل����س، وقال: »ل���و كان الرئي�س 

حمادة كلف نف�ش���ه عناء فتح اجلزء 

الثاين م���ن جمموعة داللوز ويطالع 

ما جاء يف ال�شفحة 112 منه لوجد 

اجتهاداً يوؤكد وجهة نظري«.

ويق���ول الرئي����س حم���ادة هنا: 

»�ش���يء ما جعلن���ي اأرتاب من قول 

حبيب اأبو �شهال، واأدركت اأنه اختلق 

هذا االجته���اد واأن اجلزء الثاين من 

جمموعة داللوز بريء مما ن�شب اإليه، 

ف�ش���ممت على منازلة حبيب بنف�س 

اأ�شلحته واأجبت، لو اأن الزميل الكرمي 

مل يتوقف عند ال�ش���فحة 112 وكلف 

نف�شه متابعة مطالعة اجلزء الثاين 

من جمموعة داللوز حتى ال�ش���فحة 

114 لوجد اجته���اداً اآخر يناق�س ما 
جاء يف ال�شفحة 112«.

ويوؤكد حم���ادة: »فهم حبيب اأبو 

�ش���هال اأين فهمته ف�ش���حك وانتهى 

النقا�س عند هذا احلد«.

عودوا اإىل املحا�رش

ثم���ة �ش���وؤال ُمل���ح هن���ا، ملاذا 

يح���اول البع�س من الذين يتحدثون 

ويفتون اأن يغريوا اأ�ش����س املمار�شة 

الد�ش���تورية يف البالد، خ�شو�شًا يف 

هذه املرحلة التي ُو�شع فيها لبنان 

على مف���رق قد يك���ون االأخطر يف 

تاريخه املعا�رش؟

وثم���ة �ش���وؤال اآخ���ر، وحت���ى ال 

نخو�س يف تواري���خ خمتلفة، ويف 

تفا�شري د�شتورية وقانونية، ملاذا ال 

يقراأ نواب االأغلبية حما�رش جل�شات 

منذ  املتعاقبة  النيابي���ة  املجال�س 

اأن ن�ش���اأ لبنان، ليجدوا اأن ممار�شة 

تطي���ري الن�ش���اب هي من �ش���ميم 

املمار�ش���ة الدميقراطي���ة.. فحبذا لو 

يطالعوا هذه املحا�رش ليكت�ش���فوا.. 

ولعله���م يقتنعون، حبذا لو اأن نواب 

االأمة يطلعون على حما�رش جل�شات 

اإقرار الد�ش���تور اللبناين عام 1926، 

ليتاأكدوا اأن الن�شاب جلل�شة انتخاب 

اأع�ش���اء  رئي�س اجلمهورية هو ثلثا 

دورات  كل  النياب���ي يف  املجل����س 

االق���راع.. وحبذا ل���و يطلعون على 

د�شتور اجلمهورية الفرن�شية الثالثة 

منه، حيث  د�ش���تورنا  امل�ش���توحى 

كان انتخاب الرئي�س الفرن�شي على 

الدوام ويف كل دورات االقراع ثلثي 

اأع�ش���اء جمل�س النواب وال�ش���يوخ، 

ترى، مل���اذا ال يح���اول البع�س من 

املواالة اأن يفهم وي�شتعيد التجارب 

الد�شتورية، خ�شو�شًا جلهة انتخاب 

رئي�س اجلمهورية، حيث كل الثوابت 

االأكرثية  اأن ن�شاب  الد�شتورية توؤكد 

يف انتخاب رئي�س اجلمهورية يجب 

اأن ال يقل عن ثلثي اأع�ش���اء جمل�س 

الن���واب، واإذا مل يقتن���ع البع����س 

بالتج���ارب الوطني���ة اللبنانية يف 

انتخاب الرئي�س من���ذ العام 1926، 

اأال يعتق���دون براأي فقه���اء القانون 

الد�ش���توري من الفرن�شين، حيث اإن 

الفتوى التي طلبه���ا حزب الكتائب 

والق���وات اللبنانية يف العام 1982، 

م���ن اأحد الفقه���اء الفرن�ش���ين يف 

القانون الد�ش���توري، ب�شاأن انتخاب 

اأكدت على ن�ش���اب  ب�ش���ري اجلميل 

الثلثن من اأع�شاء املجل�س النيابي 

قانونًا، اأي 66 نائبًا، على اعتبار اأن 

املجل�س النياب���ي قبل الطائف كان 

يتاألف من 99 نائب���ًا.. لكن الرئي�س 

كامل االأ�شعد وهيئة مكتب املجل�س 

اآنئ���ذ اأفتوا بثلثي اأع�ش���اء املجل�س 

النياب���ي االأحي���اء، وبالت���ايل فاإن 

الن�ش���اب كان يف تلك اجلل�ش���ة 62 

نائب���ًا، الأن املجل�س النيابي كان قد 

فقد �ش���بعة نواب بالوفاة، وقاطعها 

30 نائبًا كانوا يخططون حل�ش���د 31 
نائبًا ليطريوا الن�ش���اب فعجزوا عن 

نائ���ب واحد  ذلك، وكان ينق�ش���هم 

الإكمال م�رشوعهم.. لكن اجلل�شة متت 

بن�ش���اب الثلثن زائد ن�ش���ف نائب 

ولي�س نائبًا، وانتخب ب�شري اجلميل 

�ش���ابع رئي����س للجمهورية يف عهد 

اال�شتقالل. 

اأحمد زين الدين

المقاطعة وتعطيل 
النصاب حق أكدته كل 

الديمقراطيات

ِنصاب انتخاب رئيس 
الجمهورية الثالثة 
في فرنسا تطلب 

ثلثي مجلسي النواب 
والشيوخ في كل 

دورات االقتراع
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مواقف لن تنسيها

مثلم���ا هن���اك �أطف���ال يرتبط���ون 

باأنو�ع من �حليو�نات �لأليفة، كالقطط 

و�لطي���ور، لعتيادهم عل���ى روؤيتها �أو 

�للعب معها و�صماع حكايات وق�ص�ص 

�لأطفال  �أي�ص���ًا بع����ص  حولها، هناك 

�لذين ي�صعرون بخوف ز�ئد منها ي�صل 

بع�ص �لأحيان ح���د �لرعب، و�لذي قد 

يت�صبب لهم مب�صاكل نف�صية.

وقد يكون �ص���بب خ���وف �لطفل من 

�حليو�ن���ات نتيج���ة تعر�ص���ه ملوقف 

معني كان مفاجئًا بالن�ص���بة �إليه مع 

هذ� �حلي���و�ن، �أو نتيج���ة تخويف من 

�لأهل.

�ل�ص���عور،  لتخلي�ص �لطفل من هذ� 

ي�ص���ر �أطباء �لنف�ص �إىل �رضورة تعويد 

�لطف���ل تدريجيًا على �حلي���و�ن �لذي 

يخاف منه، �صو�ء بعر�ص �صوره �أمامه، 

�أو عر����ص �رضيط فيدي���و، �أو من خالل 

�رضد �حلكايات �للطيف���ة، ليبد�أ �لطفل 

بتقّبل هذ� �حليو�ن تدريجيًا و�لعتياد 

عليه.

لع���الج  �أخ���رى  طريق���ة  وهن���اك 

�لطفل من �حليو�ن���ات، وتتمثل  خوف 

باملو�جهة، حيث يجمع �لأب بني �لطفل 

و�حليو�ن يف مكان و�حد ويبد�أ مبالعبة 

ذلك �حليو�ن ومالطفته بطريقة توحي 

للطفل بالأمان، ويجب �أن يعتمد �إجناح 

هذه �لطريقة ليتمّكن من �حتو�ء خوفه 

وت�صجيعه على �ملو�جهة.

ومن �لطرق �ل�صهلة و�لب�صيطة لنزع 

خ���وف �لأطف���ال من �حليو�ن���ات، هي 

�إقناع �لطفل باأن �حليو�نات حتّبه، وهذ� 

يعتمد عل���ى درجة �إقن���اع �لأم و�لأب 

بذلك، وعلى �أ�صلوبهم �للطيف باإي�صال 

هذه �ملعلومات للطفل.

و�أخ���ر�ً، حالة �خل���وف ُتعترب �أمر�ً 

طبيعي���ًا ميرّ به معظ���م �لأطفال، لكن 

يج���ب �ألّ يتم �ملجاه���رة بهذ� �خلوف 

�أمام �لطفل نف�ص���ه، حتى ل ير�صخ يف 

ذهنه هذ� �ل�ص���عور كحقيق���ة، كما �أنه 

من �ل�رضوري عدم �ل�صتهز�ء مب�صاعره، 

حت���ى و�إن ب���د� �لأم���ر �ص���خيفًا، فهذ� 

�ل�ص���عور �صيقلل من ثقة �لطفل بنف�صه، 

�أمام معاجلة �مل�ص���كلة  ويقف حاجز�ً 

وتخّطيها.

• َلباقات ترك �لعمل
لأي �ص���بب كان، وبغ�ّص �لنظر من �أي جهة كان قر�ر مغادرة 

�لعمل �ص���ادر�ً، »�لثبات« تقّدم لك بع�ص �لن�ص���ائح لتتبعيها 

قبل �أن تغلقي �لباب �لذي دخلتيه لأيام، ورمبا لأ�صهر و�صنو�ت، 

وبع����ص �لو�جبات لتتمميها مع َمن تقا�ص���مت معهم جناحات 

و�صقطات.

- ل ترتكي عملك من دون �أن توّدعي زمالءك، خ�صو�صًا �أولئك 

�لذين جمعتك بهم م�ص���اريع عمل �أو �أوقات م�ص���رتكة، كتناول 

�لغذ�ء �أو �حت�صاء �لقهوة، وفيما يخ�ّص من جمعك بهم �صد�قات 

عمل، بّيني لهم كم �صت�صتاقني �إليهم؛ تباديل معهم رقم هاتفك �أو 

�ملعلومات �لتي تتيح لك �للتقاء بهم و�لتو��صل معهم بعدها.

- �صلّمي �أور�قك و�أغر��ص���ك �لتي تعود ملكيتها �إىل �أ�صحاب 

�لعمل، و�مل�ص���اريع �لتي مل تنتِه منها بعد، رّتبي �أور�قك، وخذي 

مع���ك �لأغر��ص �لتي تخ�ّص���ك، و�إذ� �أحبب���ت ميكنك ترك بع�ص 

حاجياتك كتذكار لأقرب �لزمالء �إليك.

- �طلبي �جتماعًا مع �مل�ص���وؤولني عنك، و�ملديرين �لعاّمني، 

��ص���كريهم على �خلربة �لتي زّودوك بها، وميكنك ب�صكل لئق �أن 

تعر�صي مالحظاتك كاخت�صار مل�صو�رك معهم.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

كيف نعالج خوف الطفل من الحيوانات؟

حلظات ل ُتن�ص���ى بينك وبني �رضيك 

حياتك �ص���تظلني تتذكرينها طول عمرك 

مهما مر �لوق���ت و�لزم���ن عليكما؛ �أول 

مل�صة بني �أيديكما �أو كلمة حب بينكما، 

�أو رحلة لكما معًا، �أو �أول م�صكلة بينكما 

و�أول خ�صام، هذه �للحظات �صتتحّول �إىل 

معامل يف ق�ص���ة حبكما، خ�صو�صًا �أنها 

حلظات عذرية كانت بينكما قبل �لزو�ج، 

فحاويل �أن تعي�ص���ي هذه �للحظات بكل 

ما فيها وت�صتمتعي بها:

�أول حدي���ث طوي���ل بينكم���ا: يكون 

�حلديث �لأول �لطوي���ل بينكما عادة يف 

�لليل وي�ص���تمر حتى بزوغ �لفجر، يقول 

علماء �لفلك: ي�ص���عر �لع�صاق �أن �لوقت 

�لذي ق�ص���وه �أثناء �ملكامل���ة �لليلة هو 

ثماين دقائ���ق، ولكنه يف �حلقيقة يكون 

قد ��صتغرق ثماين �ص���اعات، فهو �لوقت 

�لذي يختفي فيه �لليل ويبد�أ �صوء �لنهار 

يف �ل�صطوع، وقتها يالحظ �لعا�صقان هذ� 

�لتغّر، ورمبا يقولون يف �لوقت نف�ص���ه: 

»يا �إلهي.. كيف مر �لوقت هكذ�«؟! فهذه 

�خلط���وة عالمة جيدة وتعن���ي �أنكما ل 

تهتّم���ان للوقت مادمتما معًا، فيمكنكما 

�ل�ص���فر عرب �خليال �إىل �لف�صاء و�لعودة 

�إىل �لأر�ص دون �ل�صعور بامللل.

�أول م���رة تقولني فيه���ا »نحن« يف 

ر�صالة، �أو عندما تتحدثني عن نف�صيكما 

�أمام �أ�ص���دقائك.. �ص���تكون هذه �للحظة 

مميزة بالن�ص���بة �إليِك عندما تنتهي من 

كالمك وتكت�ص���فني �أنك قل���ت »نحن«، 

�صو�ء ذكرتيها و�أنِت تتحدثني مع �رضيك 

حياتك، �أو �أمام �أ�صدقائك �أو �أهلك، فو�قع 

كلمة »نحن« على �آذ�نك �صيكون خمتلفًا 

هذه �ملرة، فاملرة �لأوىل لن تعوَّ�ص.

�مل���رة �لأوىل �لت���ي ح���دث بينكما 

خالف وم�صاجرة: �صتظلني طو�ل حياتك 

تتذكرين هذه �مل�ص���كلة وكيف مّت حلها، 

وكيف كانت حالت���ك وقتها، وماذ� فعل 

هو كي ير�صيك، و�صتظل هذه �للحظة من 

�أحلى و�أهم �للحظ���ات يف حياتك، رغم 

ق�صوتها يف �لبد�ية، لكن مع مرور �لوقت 

�صتكون ذكرى جميلة يف حياتك.

�أول رحل���ة لكما معًا: �ص���تكون هذه 

�للحظ���ات من �أجمل حلظ���ات حياتكما 

معًا، فوج���ودك �إىل جانب �رضيك حياتك 

لوق���ت طويل حلظات �ص���عادة عليِك �أن 

جتعليها طويلة بقدر �لإمكان.

�ص���تكون �أكرث متع���ة �إذ� جرّبتما �أن 

تفعال �صيئًا على غر �لعادة، �أو ذهبتما 

�إىل م���كان مل تذهب���ا �إليه م���ن قبل، �أو 

فعلتما �صيئًا كنِت تخ�صني �أن تقومي به 

قبل ذلك.

�لذهاب للت�ص���ّوق معًا للمرة �لأوىل: 

ه���ذه �للحظ���ات م���ن �أحل���ى و�أجم���ل 

�للحظات �لتي �صتمرّ عليِك خالل عالقتك 

مع �رضيك حياتك؛ �صتتعرفني �إىل �إن�صان 

جديد مل تك���وين تعرفينه من قبل، وهو 

�صيكت�ص���ف فيِك �أ�ص���ياء مل يعرفها من 

قبل، ورمب���ا يتفاأجاة منك �أو ت�ص���دمه 

بع����ص �لت�رضف���ات فتكوين م���ن �لنوع 

�لذي ل ي�صرتي ب�صهولة وتبقني �صاعات 

يف »�ملول« كي ت�ص���رتي لِك بع�صًا من 

�ملالب�ص ويكون هو بعك�ص ذلك، في�صرتي 

من �أول حمل يدخل �إليه، فتكون حلظات 

ممتع���ة بينكما، وغالبًا م���ا تكون لديك 

فقط ممتع���ة، ولكن بالن�ص���بة �إليه هو 

متعبة بع�ص �ل�صيء.

�مل���رة �لأوىل �لت���ي يجعل���ك فيها 

تتحكمني ب�ص���يء ميلكه: لن تتخيلي كم 

هو �صعب على �لرجل �أن يعطي �ملر�أة �أو 

�أي �صخ�ص �آخر �صيئًا ميلكه، مثل �صيارته 

�أو هاتفه �ملحمول �أو �لكامر� �خلا�ص���ة 

به، فالرجال لهم عادة غر �لن�ص���اء؛ ل 

يفرطون باأ�ص���يائهم ب�صهولة، ول يثقون 

ب�رضع���ة، فعندما يرتك لِك �ص���يارته كي 

تنجزي »م�ص���اويرك« فه���ذ� يعني �أنه 

يعطيك �لثقة �لكاملة.

�للحظ���ة �لتي ترين فيها �مل�ص���تقبل 

معه: بع�ص �لن�صاء يتخيلون حياتهم يف 

�مل�صتقبل مع رجل ل يحددون له مالمح، 

فعندما ترتبطني عاطفيًا ب�صخ�ص معنّي 

وترين م�ص���تقبلك معه �ص���تكون هذه من 

�أحلى �للحظات �لتي مترّ عليِك بحياتك؛ 

�ص���تتخّيلني معه �ص���كل بيتكما، وغرفة 

نومكما، و�خلروج معًا، و�صتعي�صان جو�ً 

من �خليال �لر�ئع.. فتمتعي بهذه �للحظة.

عندم���ا تكون���ني بطبيعت���ك �أمامه: 

�أمامه؛  عندما تت�رضفني عل���ى طبيعتك 

دون و�ص���ع »�ملا�صكات« ودون حرج �أو 

خجل �ص���تكون هذه �للحظة حا�صمة يف 

حياتك، بل ويف حياتكما.

عندم���ا تذهبني مع���ه �إىل �لدكتورة 

لأول م���رة: عندما يذهب معك زوجك �إىل 

�لطبيبة وينتظر معك بال�ص���اعات دون 

ملل �أو �ص���جر، �صتكون هذه حلظة هامة 

يف حياتك، ويف عالقتكما �أي�صًا.

عندما تهتّمان بال�صيء نف�صه: عندما 

جتد�ن نف�ص���يكما تهتّمان بال�صيء نف�صه 

يف ذ�ت �لوقت، �صتكون هذه حلظة مميزة 

بينكم���ا، فقد جمعكما حب �ص���يء و�حد 

و�هتمام م�صرتك.

�إنها حلظات �ص���عيدة يف عالقاتكما، 

�صت�صتمر معِك �إىل نهاية �لعمر، فاحر�صي 

على �أن ت�صتمتعي بها.

رمي �خلياط
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منوعات

تتعدد فو�ئد فاكهة �لبوملي �لغذ�ئية، ولعل �أهم 

خا�ص���يتاها �حتو�ء �حلبة �لو�حدة على �لكثر من 

�لفيتامينات، و�لقليل من �ل�ص���عر�ت �حلر�رية، وما 

ميكن مالحظت���ه �أن هذه �لفاكهة تتفاعل مع بع�ص 

�لأدوية ب�صكل �إيجابي عند �أكلها.

ورغ���م ت�ص���ابه فاكهة �لبوملي م���ع بع�ص �أنو�ع 

�حلم�صيات، لكن من �ملمكن متييزها ب�صهولة، ف�صكلها 

�صبيه ب�صكل �لإجا�صة، و�حلبة �لو�حدة تزن عادة بني 

، وي�صل قطرها حتى �ل�25  �لن�ص���ف كلغ و�لكلغر�منينْ

�ص���نتم، لذ� ميكن �رض�ء حبة و�ح���دة من �أجل �لتمتع 

باأكلها مل���دة طويلة، ومييل لون ق�رضتها �ل�ص���ميكة 

بني �لأ�صفر و�لأخ�رض �لفاحت، ويف �صهر ت�رضين �لأول 

عندم���ا يبد�أ مو�ص���م قطافها ت�ص���بح بع�ص حباتها 

بالل���ون �لزهري، ويكون طعمها طيب���ًا، و�أهم مناطق 

ز�رعتها �لأر��ص���ي �لفل�ص���طينية �ملحتل���ة، وجنوب 

�إفريقيا، و�ص���مال �رضق �آ�ص���يا، و�لولي���ات �ملتحدة 

�لأمركية، و�ل�ص���ني �لتي تنفرد بت�ص���دير نوع يطلق 

عليه ��ص���م بوملي �لع�ص���ل �أو »هانيم���ون بوملي«، 

وله طعم طيب ور�ئح���ة جميلة، وما مييزه عن بقية 

�لفاكهة �أن لونه �خلارجي يحدد �لطعم؛ فاإذ� كان لون 

ق�رضته ميي���ل �إىل �لأخ�رض يكون �لطع���م �أحلى، و�إذ� 

كانت ق�رضته ذ�بلة قليلة فاإن �لطعم يكون كالع�صل.

ولأن �لبومل���ي ل يحتوي �إل على �لقليل جد�ً من 

�ل�ص���عر�ت �حلر�رية، فاإنه فاكهة ميكن تناولها بني 

وجبات �لطعام، وح�ص���ب حالوة طعمه فاإن كل مئة 

غر�م منه يحتوي بني �ل�25 و�ل�50 �ص���عرة حر�رية، 

و�أهم �لعنا�رض �لغذ�ئية فيه �لفيتامني »�صي«، وكل 

مئ���ة غر�م يحتوي على 41 مل���غ من هذ� �لفيتامني 

�ملفيد لل�صحة، كما توجد فيه �أي�صًا كمية ل باأ�ص بها 

من �لكاليوم و�ملغني�ص���يوم و�لفو�صفارت، و�لفائدة 

�لتي ل توجد يف حم�صيات �أخرى �أن مادة ليمونان 

�مل�ص���ببة لطعم �مل���ر�رة حتفز �لأمعاء وتن�ص���طها، 

ومتنع حدوث حمو�صة، وتقّوي جهاز �ملناعة.

كما ُي�صتخرج من �أور�ق �لبوملي وق�صوره وزهره 

زيوت تدخل يف �ص���ناعة بع����ص �لعقاقر لعالج 

�أمر��ص �لقلب، كما �أن نقوع �لبوملي يخف�ص �حلر�رة، 

خ�صو�صًا يف ف�ص���ل �ل�صتاء، ب�صبب �لفيتامني �لذي 

يحتويه، وي�ص���فه �لأطباء حاليًا لتخفي�ص ن�ص���بة 

�لكول�صرتول يف �لدم.

لكن وكما هي �حلال مع �لكريب فروت، ل ُين�صح 

مر�ص���ى يتناولون �أدوية خا�صة ملعاجلة �نخفا�ص 

�ص���غط �لدم بتناوله، ملا له من تاأثر غر مرغوب 

به عليهم، وه���ذ� ل يعرفه �لكثرون، ومن بني هذه 

�ملو�د �ملوؤثرة �ملادة �مُلرّة �مل�صماة نرجنني. 

فف���ي �لوق���ت �لذي تنف���ع يف خف�ص �ل�ص���غط 

�ملرتفع، فاإن هذه �ملادة تتحول يف �جل�صم �إىل مادة 

��ص���مها نرينجنني، ُتلحق �ل�رضر �لكبر باأ�صحاب 

�ل�ص���غط �لدموي �ملنخف�ص، ولها تاأثر �صلبي على 

�لكبد، لأنه ل يتجان�ص مع �لأدوية �لتي يتناولونها، 

وقد ت�صبب م�صاكل كبرة، منها �نخفا�ص �صغط �لدم 

ب�صكل �رضيع وقوي.

�إذ�ً، يوّف���ر �لبومل���ي منجمًا م���ن �لفيتامينات 

�لتي ت�ص���اعد على �لتخل�ص من �أن���و�ع كبرة من 

�ل�رضطانات و�ل�صكري و�أمر��ص �لقلب �لتاجية، كما 

�أنه ميد �جل�ص���م باملناعة، وله �لعديد من �لأغر��ص 

و�ل�صتخد�مات �لعالجية:

- رغم �أن ع�ص���ر �لبوملي ي�ص���نَّف �ص���من قائمة 

�حلم�ص���يات فعليًا، �إل �أنه ي�صاعد تقنية �له�صم يف 

�جل�صم.

- �لبومل���ي فّع���ال يف مقاوم���ة �أعر�����ص �لتعب 

�لعام، و�ل�ص���كري، و�حلّمى و�لأرق، و�لتهاب �حللق 

و�لبنكريا����ص، و�أنو�ع خمتلفة من �ل�رضطانات، فهو 

يحتوي على �لبكتني، ويخف�ص من تر�كم �ل�ص���موم 

يف �ل�رض�يني، ويطّهر �ل�صو�ئب �لعالقة فيها.

- يعمل كذلك على �مل�ص���اعدة عل���ى فقد�ن �لوزن، 

من خ���الل وجود �إنزمي حرق �لده���ون �لذي ميت�ص 

ويقلل من �لن�ص���ا و�ل�صكر، وحمتوى �ملو�د �لدهنية 

يف �جل�صم، وهي عو�مل مهمة يف فقد�ن �لوزن.

- يعمل �لبوملي على تطهر كريات �لدم، �لتي ُتعّد 

عاماًل هامًا جل�ص���م �صحي خاٍل من �لأمر��ص، حيث 

تبقى كريات �لدم �حلمر�ء تنقل �لأك�ص���جني خاليًا 

من �ل�صموم و�ل�صو�ئب.

- �لبوملي مفيد ملر�ص���ى يعانون من م�ص���تويات 

كولي�ص���رتول مرتفعة، فهو ي�صاعد يف خف�ص كمية 

�لكولي�ص���رتول، ويعزز �لقدرة على منع �أك�صدته يف 

�لدم.

- �لق�رضة �لد�خلية للبوملي مادة مقاومة لل�رضطان، 

وتناولها مفيد.

�أف��ق��ي

1 �خ�رض يف �لأر�ص و�أ�ص���ود يف �ل�صوق و�أحمر يف �لبيت / لك 
وي�صتعمله �لآخرون دون �إذنك

2 رمز ن�ص���ف �لقطر يف �لهند�ص���ة / فاكهة �ص���غرة / تقال 
للحمار

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

3 م�صل�صل �صوري قدمه يا�رض �لعظمة / غر 
ناعم

4 مت�ص���ابهة / �أكلة �ص���هية م�ص���هورة يف 
�ل�صعودية.

5 عا�ص���مة �وروبية / ناجت ق�صمة �مل�صافة 
�ملقطوعة على �لزمن �مل�صتغرق يف قطعها.

6 م�صار للماء يف �لأر�ص.
7 موعد تذكر �ص���خ�ص عزي���ز تويف / زهر 

يذكر يف حتية �ل�صباح و�مل�صاء.

8 جو�ب / يو�ص���ع على ظهر �حل�ص���ان / 
يجمد باحلر�رة.

9 �أ�رضد / ل ينت�رض �إل بالقوة / �لآن
10  جت���ده يف �لبح���ر و�لنه���ر و�لبحرة 

و�ملطر ولكنك ل جتده يف �ل�صالل.

ع��م���ودي

1 حرف نا�صب / �لبتول
2 �حلكيم �لذي ��صتهر بو�صاياه لبنه / غر 

�صفاء يف �ملاء �أو �لنف�ص.

3 جهاز لك�ص���ف �لأج�صام عن بعد / ن�صف 
وحدة.

4 �صجني

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

5 فاقد لأحد �أبويه �أو كليهما / تغلب و�نت�صار.
6 �لدكتور م�ص���اعد �رضلوك هوملز / �صخ�ص���ية 

خيالية تن�صب �إليها �حلكمة و�لطر�فة

7 ن�صف بيات / �صكب / نق�ص
8 عينة �صغرة مقطوعة من �جل�صم.

9 فيها ح�صوة / نوع من �أنو�ع �جلنب.
10 خازن لالأمو�ل و�لكنوز / يخرتق �لزجاج ول 

يك�رضه.

البوملي.. منجم الفيتامينات
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ن�����رت �صحيفة »الديلي مي����ل« تقريراً 

م�صّوراً مل����ا و�صفته ب�»اأنه����ا جمموعة من 

ال�ص����ور تك�صف ك����م هو هذا الع����امل غريب 

مليء بالغرائب والعجائ����ب والألوان رائعة 

اجلمال«.

وُتظهر تل����ك امل�صاهد البديع����ة كيف اأن 

اجلو يف منطق����ة املنجم املهجور يف مدينة 

»كورونوال« مبقاطعة »ديفون« الإجنليزية 

رائع اجلمال وخمتلف الألوان.

وعل����ى الرغم من الأج����واء املتلوثة يف 

املنطق����ة، اإل اأن نفايات املع����ادن يف املاء 

اختلطت مع قطرات املي����اه وخلقت مزيجًا 

من الألوان الرائعة. وُيع����ّد منجم كورونوال 

للتعدي����ن اأحد مواقع ال����راث العاملية التي 

يتم و�صعها كاأكرث الأماكن تلوثًا يف العامل، 

ومت اإغالقه يف اأوائل الت�صعينيات.

وعلى الرغم من اأن املنجم الآن ُيعّد اآمنًا 

اإىل ح����د كبري، لكن ين�ص����ح الزوار حتى الآن 

توخي احلذر عند التعامل مع البيئة اخلطرة 

امللوثة ب�صورة كبرية.

اإنها اإحدى املمار�ص����ات الغذائية الأغرب 

يف العامل، واخلا�ص����ة باأحد الطالب يدعى 

»بير بيكرت����ون« )24 عام����ًا(، ويقطن يف 

مدين����ة بالكب����رين يف بريطاني����ا، وُيح�ّر 

حاليًا ر�صالة الدكتوراه يف علوم النبات.

ر هذا ال�ص����اب الربيطاين اإىل اتباع  ا�صطُّ

جمموعة م����ن العادات الغذائية هي الأغرب 

والأكرث ا�ص����مئزازاً على امتداد العامل، حيث 

قرر العتماد على تناول احل�رات فقط بدًل 

من اللح����وم والأطعمة الأخرى، وذلك بعدما 

اكت�ص����ف وجود تاريخ وراثي قوي بني اأفراد 

عائلته يف الوفاة املبكرة باأمرا�ض القلب.

واأج����رى بيكرتون بع�����ض الأبحاث يف 

جمال درا�ص����ته، والتي اأكدت اأن احل�رات 

حت����ّد ب�ص����كل ملح����وظ م����ن م�ص����تويات 

الكول�صرول، وبالتايل تقلل فر�ض الإ�صابة 

باأمرا�����ض القلب القاتل����ة، كما اأنها تتمتع 

بقيمته����ا الغذائية العالي����ة التي تتفوق 

على احلمي����ة النباتية واحلميات الأخرى، 

حيث حتتوي على ق����در اأكرب من الربوتني 

من اللحوم، وقدر اأك����رب من الأوميجا - 3 

املوجود بالأ�صماك.

واأ�صار ال�صاب اإىل اأنه تناول حتى الآن ما 

يزيد على 10000 من ح�رة �ر�صار الليل 

»اجُلدُجد«، و5000 جرادة، و1000 من ديدان 

ال�ص���مع، حيث يتناول �صطائر اجلراد خالل 

ة من دقيق ال�ص���وفان،  وجبة الإفطار حم�ررَّ

بينما يتناول �ص���طائر �ر�صار الليل خالل 

وجبة الغذاء، ويف الع�صاء يتناول ال�صطائر 

املك�ص���يكية التي ُتعرف با�صم »تاكو�ض«، 

م�صافًا اإليها الديدان ال�صمعية.

واأكد »بير« اأن امل�صكلة الوحيدة تكمن 

يف ال�ص����عر الباه����ظ لتلك احل�����رات التي 

ي�ص����ريها، اإذ تكلّفه الكثري من النقود، لفتًا 

اإىل اأنه يتمنى اأن ميتلك مركزاً خا�صًا لربية 

احل�رات التي ُيف�صل تناولها.

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 
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كاريكاتير

منجم مهجور يوضح كيف أن العالم غريب األلوان

يتناول الحشرات لتجنب الوفاة بأمراض القلب!

جعجع يعلن تر�شحه للرئا�شة


