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اأيار، و�شهداء ال�شحافة يف  ملنا�شبة يومي العمال يف االأول من 

ال�شدور،  املقبل عن  االأ�شبوع  »الثبات«  اأيــار، حتتجب  ال�شاد�س من 

على اأن تعود اإىل قّرائها يف االأ�شبوع الذي يليه.. وكل عام وعمال 

لبنان و�شحافّيوه بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة

308A T H A B A T

كل عام وعّمال لبنان وإعالمّيوه بخير

5 ضربات »استخبارية« سورّية تسبق حسم الجبهات

قرم: النواب ووزارة المالية تقاعسوا 
في دراسة مشروع قانون السلسلة

ـْض كبارة التصويت لجعجع رف
إنذار للحريري

االنتخابات السورية 
في ميزان الربح والخسارة

االنتخابات العراقية..
تحّديات وآمال

◄ األردن.. والرقص على حبال 
التكفيريين

◄ الديكتاتورية.. مطلب 
»ديمقراطي« للعرب

3-2

مرحلة »حرق األسماء«: 
ال رئيس يعادي 

المقاومة وسورية

هل ُيلَحق جعجع بقادة المحاور؟
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الرئيس القوي؟!
؛  ثرُ دخل لبنان يف مدار االنتخابات الرئا�شية.. املر�شحون كرُ

ال�رسّيون منهم والعلنيون.

اأول العلني���ن بالطب���ع هو �شمري جعج���ع، الذي د�ّشن يف 

ح�ش���ن معراب قب���ل 48 �شاعة م���ن جل�شة االأربع���اء زنزانة 

تتطابق مع الزنزانة التي قبع فيها 11 عامًا قبل ت�شع �شنوات 

ب�شبب اأعماله »الوطنية« كما و�شفها يومًا، والتي يف طريقها 

ح�شلت بع�ض االأخطاء، كما قال حن تد�شن زنزانة معراب.

جل�ش���ة االأربعاء مرّت، وثمة جل�ش���ات رئا�شية الحقة، لكن 

مت���ى يجهز »الوحي« على ا�شم م���ا، فذلك لن يح�شل �رسيعًا 

بالطبع.. وقد ي�شتغرق اأ�شابيع، ورمبا عدة اأ�شهر.

اللبناني���ون، بنوابه���م، ال ميكنه���م اأن يح���ددوا لوحدهم 

رئي�شهم، هكذا علّمتنا املمار�شة والتجارب منذ �شهر اأيار 1926 

ومّلا نزل..

دولة عربية واح���دة ال ميكنها اأن ت�شنع اأو توحي برئي�ض، 

وحتديداً اإذا كانت بعيدة جداً عن لبنان، كحال اململكة العربية 

ال�شعودية، رغم اأياديها البي�ش���اء على بع�ض »ال�شيا�شين« 

اللبنانين، فقد �شبق للبطريرك اأنطوان عري�شة اأن اأعلنها منذ 

الع���ام 1941 يف موؤمتر وطني يف بكركي: على لبنان اأن يكون 

على وفاق تام مع جريانه، وحتديداً مع اجلار ال�رسقي..

اجلار ال�رسق���ي االآن منهم���ك مبكافحة االإره���اب، واأمامه 

انتخابات رئا�شية يف حزيران، �شيتّم خاللها انتخاب الرئي�ض 

ب�شار االأ�شد.

ث���م هناك الدول���ة العربي���ة االأكرب، واملوؤث���رة يف جمرى 

التط���ورات العربية عمومًا، واللبناني���ة على وجه اخل�شو�ض، 

وعنينا بها م�رس، التي تنتظر ا�شتحقاق انتخاباتها الرئا�شية 

يف �شهر حزيران املقبل، وال بد اأن يكون لها راأي يف دميقراطية 

نّوابنا ورئي�شنا...

وي�شاف اإىل ذلك الراأي االأمريكي والتف�شيل االإيراين واملوقف 

الرو�ش���ي، ورمبا الفرن�شي، وي�شاف اإليه���ا كلها انتظار نتائج 

االنتخابات العراقية.

اإذن، علينا انتظار اأ�شابيع، لكن و�شط هذه االنهماكات ثمة 

من يتحدث عن رئي�ض قوي؟

فكي���ف يكون هذا الرئي�ض القوي ال���ذي ينتخبه 128 نائبًا، 

ميلك قرارهم اأربعة اأو خم�شة اأقطاب يتحدد موقفهم على �شوء 

التوازنات االإقليمية والدولية؟

ثم ملاذا »ي�شحك املر�شحون على ذقوننا وذقونهم« حينما 

جعل د�شتور الطائف جمل�ض الوزراء هو احلكم الفعلي..؟

الرئي�ض القوي كما هو معروف يف كل التجارب الدميقراطية 

نتخب من ال�شعب، ولي�ض من 128 ناخبًا اأو األف. هو الذي يرُ

الرئي�ض القوي اأيها ال�شادة، لي�ض ذلك الرجل »القب�شاي«، 

اأو ال���ذي تلطخت يداه بالدماء، اأو ذاك ال���ذي يتجلبب بثياب 

القدي�شن، اأو ميلك كتلة نيابية �شغرية اأو كبرية..

الرئي�ض القوي هو ذاك الذي ينتخبه اللبنانيون، اأي الناخبون 

اللبنانيون، وي�شري ميلك �شالحيات... تاأّملوا وراجعوا تفا�شيل 

االنتخابات الرئا�شية على مدى 88 عامًا تعرفون اجلواب.

�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 ُيلَحق جعجع بقادة المحاور؟

رئيس لبنان بعد انتخاب األسد

والدويل  االإقليمي  ال�رساع  ا�شتداد  مع 

دخل لبنان مداراً غري معهود من »معارك« 

املكتوب  التاريخ  رئا�شة اجلمهورية، ال يف 

وال املحكي، مع كل الت�شّوهات امل�شاحبة، 

الطائف  اتفاق  وبعد  الطائف،  اتفاق  قبل 

خ�شو�شًا  التطبيق،  حيث  من  »املقهور« 

البند اجلوهري الذي يتمحور حول املواطنية، 

من خالل اإلغاء الطائفية ال�شيا�شية كخطوة 

اأوىل �رسورية.

ما  يتوّقع  اأن  لبنان  الأحد يف  ميكن  ال 

من  الرئا�شية  االنتخابات  اإليه  �شتوؤول 

اإقليميًا حول  النتائج ربطًا مبا يدور  حيث 

اجلمهورية ال�شغرية التي كانت على الدوام، 

ومنذ ما قبل اال�شتقالل الر�شمي وحتى يومنا 

هذا، تتاأثر بكل االأحداث الدولية، ال�شيما اأننا 

االآن  لي�شت  واغت�شاب  احتالل  دولة  جناور 

لرتئي�ض  بها  ي�شتعان  كي  قوتها  ذروة  يف 

�شخ�ض ينّفذ الوجه املطلوب لبنانيًا �شمن 

املركزية؛  الثالثة  باأطرافه  الكبري  امل�رسوع 

اأمريكا - »اإ�رسئيل« - ال�شعودية.

��ح »ق��ائ��د ال��ق��وات  يف ال��واق��ع، ت��ر���شّ

رئي�ض  ملن�شب  جعجع  �شمري  اللبنانية« 

االإثارة  من  فيه  لي�ض  اللبنانية  اجلمهورية 

احلقيقية  املقا�شد  تبّينت  اإذا  ���ش��يء، 

و»قواته«  �شخ�شيًا،  الأن جعجع  للرت�شيح، 

ب�شكل تنظيمي ومن حيث االرتباطات، وقوى 

اآذار على وجه العموم، يدركون جميعًا   14
ا�شتحالة تبّووؤ �شخ�ض له من التاريخ الذي 

يفخر هو فيه، ما له، وما فيه من املوانع 

مرغوب  غري  �شخ�شًا  التي جتعله  الوطنية 

فكيف  ال�شلطة،  من  خمتلفة  اأم��اك��ن  يف 

باملوقع االأول يف الدولة وال�شلطة يف اآن؟

وراء  واق��ع��ي��ًا  تكمن  ع��دة  اأ���ش��ب��اب 

الرت�ّشح املريب يف االأبعاد واال�شتهدافات، 

بداأت عملية و�شع القواعد االأ�شا�شية له 

حديقة  من  الزهرة  التقاط  ب�»طلقة« 

عملية  ّميت  �شرُ وال��ت��ي  »ال�شومعة«، 

االإلهية  للرعاية  الحقًا  للرتويج  اغتيال، 

التي اأنقذت »املنقذ«.

ا�شتهالك واجرتار  الثانية، وبعد  القاعدة 

االأوىل، بداأت مع حمالت ت�شويهية للخ�شوم، 

وكانت »طائرة« معراب اال�شتطالعية، والتي 

مل ير�شدها �شوى رادار القوات يف معراب.

م�شابهة  زنزانة  بناء  الثالثة،  القاعدة 

هم  بترُ ال��ريزة  يف  حبي�شها  كان  التي  لتلك 

حكومة  رئي�ض  اغتيال  اأ�شهرها  لعل  مثبتة، 

�شمن  وطنية  مب��ه��ام  ي��ق��وم  وه��و  لبنان 

م�شوؤولياته الوطنية، واملق�شود ال�شهيد ر�شيد 

الكبري« للزنزانة  كرامي، وافتعال »االفتتاح 

باأنه  ال�شحافين  اأمام  لالإيحاء  التمثيلية، 

حوكم  جمرمًا  ولي�ض  �شيا�شيًا  معتقاًل  كان 

على اأفعاله.

خمفية،  َطب  قرُ جعجع  تر�شيح  يف  لي�ض 

فاال�شطفاف وا�شح، وفا�شح، وما ردود الفعل 

على اجلوالت ال�شكلية يف ت�شويق جعجع اإال 

التاأييد،  اأمر عمليات  موؤ�رس يدّل على �شدور 

الذي  للربنامج  بل  وح�شب،  لل�شخ�ض  لي�ض 

حتمًا  اأّي��د  الرت�شيح  زّك��ا  من  الأن  يحمله، 

الربنامج، وهنا تكمن اخلطورة، رغم اأن بع�ض 

مكونات »14 اآذار« يرف�ض الرت�شيح الأ�شباب 

�شخ�شية وحزبية، مثل الرئي�ض اأمن اجلمّيل، 

الذي يعترب تاأييده جلعجع، اإن ح�شل، اعرتافًا 

بزعامة جعجع، وبالتايل يهدم بيديه ما بناه 

منذ عام 2004، مع العلم اأن املكتب ال�شيا�شي 

اأعلن تاأييد جعجع وهو ما و�شفه  الكتائبي 

م�شدر كتائبي باأنه عمل تكتيكي لي�ض اإالّ.

ما يهّم جعجع املتيّقن با�شتحالة فوزه، 

اللبنانين  اأمام  لي�ض  تاريخه،  »تبيي�ض« 

ملرحلة  وال��ع��امل،  العرب  اأم��ام  اإمن��ا  فقط، 

املفاهيم  الرت�شيح يف  الأن  بها الحقًا،  يحلم 

والقوانن غري اللبنانية ال ميكن الأحد خو�ض 

غماره اإال اإذا كان بال خطايا.

الذي  اآذار«   8« فريق  فاإن  املقابل،  يف 

جمراها  تاأخذ  الدميقراطية  اللعبة  ي��رتك 

كر�شي  منح  ال�شتحالة  مطمئن  النهاية،  اإىل 

يف  اإال  يراها  لن  ال��ذي  جلعجع،  الرئا�شة 

االأحالم اأو اأ�شغاث االأحالم، وهو - اأي فريق 

والدولية  االإقليمية  الكفة  اأن  يدرك   - اذار   8
لن تكون يف م�شلحة ال�شعودية، التي لديها 

»قادة  كما  جعجع  لتقدمي  الحقًا  اال�شتعداد 

من  ب��اأ���ض  وال  ل��ي��الء،  ليلة  امل��ح��اور« يف 

نفاد  قبل  ال�رسوط  لتح�شن  عليه  اال�شتثمار 

�شالحيته و�شقوط ورقته.

العتيد  اللبناين  الرئي�ض  موا�شفات  من 

وال  الرت�شيح،  يف  ا�شتعرا�شيًا  يكون  لن  اأنه 

وال  واخل�شوم،  حلفاءه  ليقارع  حجمه  هّمه 

يومًا  حلمه  يكن  ومل  ممالئًا،  وال  مالكمًا 

جمهورية حدودها من كفر�شيما اإىل املدفون.. 

اأدنى �شك وطنيًا  املقبل �شيكون بال  الرئي�ض 

ا�شمه  �شيتبلور  الرئي�ض  وهذا  ت�شّوهات،  بال 

م�رس  من  كل  الرئا�شية يف  االنتخابات  بعد 

و�شورية.

يون�س عودة

ردود الفعل على جوالت 
تسويق جعجع مؤشر على أن 

صدور أمر عمليات التأييد 
ليس للشخص وحسب.. بل 

للبرنامج الذي يحمله

�لكتائب �أيدت جعجع.. تكتيكياً
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ه���ل ي��خ�����رس ال��ت��ك��ف��ريي��ون 

�شورية  يف  احل���رب  االإل��غ��ائ��ي��ون 

يظن  هكذا  لبنان؟  يف  ويربحونها 

»ث��ورة  وج��م��اع��ة  جعجع  �شمري 

االأرز«.

اإث��م،  الظن  بع�ض  اأن  �شحيح 

�شعى  احلقيقة  يف  جعجع  لكن 

للح�شول على تاأييد خم�شن �شوتًا 

من النواب يف الدورة االأوىل، ويحلم 

ق�رس  اإىل  تو�شله  و�شتن  بخم�شة 

بعبدا.

جتاربه  من  جعجع  يتعلم  مل 

ال�شابقة التي جعلته اإما مو�شع ذّم 

باعتباره قاتاًل مو�شوفًا ل�شخ�شيات 

واإما مو�شع تنّدر  لبنانية معروفة، 

التنبوؤات  اأك��ث  �شاحب  باعتباره 

والوعود التي ال تتحقق.

»املر�شح  تاريخ  اإىل  نظرنا  لو 

لوجدناه  جعجع  �شمري  الرئا�شي« 

الأن��ه قتل كل  اإل��غ��ائ��ي��ًا،  ت��اري��خ��ًا 

م�شريته  يف  ال����راأي  خ��ال��ف��ه  م��ن 

يف  �شك  م��ن  ك��ل  وع��زل  احلربية، 

والئه ال�شيا�شي، فكّفره يف عقيدته 

حال  وه��ذا  حزبه،  عن  وا�شتبعده 

معظم رفاق درب جعجع.

ي�شنها  واح��دة  حرب  هي  اإذاً، 

لبنان و�شورية �شد  التكفرييون يف 

االأمريكية  االإرادة  يخالف  من  كل 

يتلقَّ  اأمل  »اإ�رسائيل«..  اأمن  ويهدد 

لدى  تدريباتهم  وق��وات��ه  جعجع 

العدو »االإ�رسائيلي«، و�شار تكفرييو 

العدو  هو  وها  نهجه،  على  �شورية 

يخرّج لهم قادتهم ويداوي جرحاهم 

جعجع  لكن  ع�شاباتهم؟  وي�شلح 

معجب بتجربة قائده ب�شري اجلمّيل، 

وي�رسّ على اإعادة تكرارها.

هام�ض  على  اجل��م��ّي��ل،  ب�شري 

الفل�شطينين  »����ش���د  ح���رب���ه 

وال�شورين«، ارتكب جمازر �شنيعة 

يف  ال�شمعونين  حلفائه  بحق 

وغريهما،  الرمانة  وع��ن  ال�شفرا 

طوين  ليقتل  جعجع  �شمري  واأر�شل 

فرجنية يف اإهدن، ووّحد »البندقية 

امل�شيحية« وقّدم نف�شه اإىل الرئا�شة 

رّت��ب  اأن  بعد  م��ن��ازع،  دون  م��ن 

وال�شعودين  االأمريكين  مع  اأموره 

و»االإ�رسائيلين«.

لب�شري  اللبنانيون  ين�شى  ال 

عبد  ظهر  كلما  نريد  »ال  ق��ول��ه: 

اأن  جديد  خميني  اأو  جديد  النا�رس 

لبنان«..  يف  اأهلية  ح��رب  حت��دث 

اأراد اجلمّيل ح�شم ال�رساع الداخلي 

العدو  مع  التحالف  قاعدة  على 

موؤيدوه  ومار�ض  »االإ�رسائيلي«، 

كل اأالعيب االنتخابات ليجمعوا له 

اأ�شوات معظم النواب، لكنه مل ي�شل 

اإىل ق�رس بعبدا.

فر�شة  اأمامه  اأن  يظن  جعجع 

ميّولون  اأمريكا  عبيد  تعوَّ�ض:  ال 

داخل  تقاتل  ع�شابات  وي�شلّحون 

الأن  خاب،  ظنه  لكن  دم�شق،  اأ�شوار 

احلاقدين،  كل  دومًا  هزمت  �شورية 

فكيف وهي حتاربهم ومعها »جنود 

»االإ�رسائيلي«  هزموا  الذين  اهلل« 

يف 2006 وما زالوا له باملر�شاد؟

احل�شابات  م�شكلة  تقت�رس  ال 

اخلاطئة على جعجع لوحده، فخلفه 

ي�شري »تيار امل�شتقبل«، و»التيار« 

هنا جمرد تابع ولي�ض قائداً، الأنه من 

بندر  املعزول  تعليمات  التزم  جهة 

بن �شلطان، الذي كان ي�شعى الإي�شال 

تبعّيته  اأن  اإىل بعبدا، علمًا  جعجع 

جعجع  يقل  اأمل  ج��دي��دة..  لي�شت 

اإنه مل يلتحق باأحد، بل  عام 2005 

االآخرون التحقوا به؟ وعندما يقرتع 

ين�شون  »امل�شتقبل« جلعجع  نواب 

اأخرى،  »جليلة«  مهمة  اأمامهم  اأن 

هي البحث عن قاتل رفيق احلريري 

ب له، الأن الر�شالة التي  �شرُ واإقامة نرُ

انتخابه  عرب  »امل�شتقبل«  يوّجهها 

كرامي،  ر�شيد  ال�شهيد  الرئي�ض  قاتل 

هي اأنه ميّجد القتلة وي�شري خلفهم، 

حقيقة  فعلته  له  تربر  اأن  دون  من 

القائم  الظرف  يف  اللبنانين  اأن 

انتخاب  على  التوافق  عن  عاجزون 

رئي�ض جلمهوريتهم.

معركة  الأن  جعجع،  يفوز  لن 

وا�شتهالك  حل��رق  ك��ان��ت  االأم�����ض 

»الكبا�ض«  لكن  املر�شحن،  اأ�شماء 

الرئا�شي �شي�شتمرّ ما دام هناك من 

ي�شتمع الأوامر اخلارج باإعالن احلرب 

على املقاومة و�شورية، اأو من يّدعي 

احلياد على قاعدة »ال�شداقة« مع 

ترئي�ض  وي�شبح  ال�شهيوين،  العدو 

اإىل  للبنان  ت�شليمًا  ه���وؤالء  مثل 

واإىل  �شورية،  على  احل��رب  جبهة 

فلول املعار�شة ال�شورية وموؤيديها، 

يف حن اأن رياح امليدان تفيد باأن 

 - ال�شهيوين  امل�رسوع  على  احلرب 

االأ�شد  اأوجها، و�شورية  التكفريي يف 

واملقاومة يف مقدمة الركب.

حقيقة  بعد  ي�شتوعب  مل  وملن 

امل�شهد، عليه اال�شتماع اإىل ن�شيحة 

زا�شبكن  األك�شندر  الرو�شي  ال�شفري 

الرئي�ض  يوّطد  اأن  »اإىل  دعوته  يف 

اجل��وار،  دول  مع  العالقات  اجلديد 

مكافحة  لناحية  �شورية،  �شيما  ال 

االإره������اب و���ش��ب��ط احل����دود بن 

بالتاأكيد  املهمة  وهذه  البلدين«، 

بالرئا�شة  الطامعون  لها  اأهاًل  لي�ض 

من �شبيان جيفري فيلتمان واأمثاله، 

واالأهم اأن املقاومة قالت كلمتها يف 

وجه هوؤالء: من يقف �شد املقاومة 

ال  وبالتايل  و�شي�شقط..  ي�شقط.. 

رئي�ض يعادي املقاومة و�شورية.

عدنان ال�ساحلي

همسات

n هل يعود »التحالف الرباعي«؟
توّقع اأحد املتابعن للرت�شيحات الرئا�شية 

اللبنانية وق���وع خالفات داخلي���ة بن قوى 

الراب���ع ع�رس م���ن اآذار الت���ي �شيرت�شح منها 

ثالثة، وكذل���ك بن مكّونات الثام���ن من اآذار 

عل���ى خلفية التحالفات اجلديدة التي �شتظهر 

قريبًا على امل���الأ و�شت�شدم بع����ض احللفاء، 

معترباً اأن البداي���ة كانت مع ت�شكيل احلكومة 

»ال�شالمية«، ومن ثم اخلط���ة االأمنية، وهكذا 

و�ش���واًل اإىل االنتخاب���ات الرئا�شية والنيابية 

املقبلة.

n .. عدٌل للرعّية
�سّج��ل قي��ادي مع وقف التنفي��ذ يف احلزب 

التقدم��ي اال�سرتاكي موقف��ًا على رئي�س احلزب 

ولي��د جنباط خ��ال لقاء �سبه حزب��ي، عندما 

ا�ستهج��ن البع���س موقف جنباط م��ن �سل�سلة 

الرت��ب والروات��ب، وق��ال اإنه موق��ف ا�سرتاكي 

ي�ساوي بني اجلميع؛ بني امل�سارف وال�رشكات 

الك��رى واملوظفني والعم��ال واملثقفيني، واإذا 

كان من ُظْلم.. ففي ال�سوّية عدٌل للرعية.

ن �شد جنبالط؟ n ت�شامرُ
قال اأحد امل�شايخ الدروز لوليد جنبالط 

بع���د اأن زاره وف���د من اآل حم���زة على اأثر 

توقيف بهيج اأبو حم���زة )امل�شت�شار املايل 

ال�شاب���ق جلنب���الط(، اإن خط���وة »البيك« 

مد  بتوقيف اأبو حم���زة اأ�ّش�شت خلطوة ال حترُ

عقباه���ا، واإن االأ�رسار الناجتة عن التوقيف 

�شتظهر قريبًا م���ن اآل حمزة، ومعهم بع�ض 

عائالت اجلبل.

n م�شعى م�رسي - �شعودي
جتري و�ساطة م�رشية على م�ستوى رئا�سي 

وبع���س م�ساي��خ االأم��راء ال�سعودي��ني لت�سوية 

اجلمهوري��ة  مفت��ي  ب��ني  القائم��ة  اخلاف��ات 

اللبناني��ة ال�سيخ د. حمم��د ر�سيد قباين ورئي�س 

اأن  احلكوم��ة ال�ساب��ق �سع��د احلري��ري، وُعل��م 

»ع��ّراب« هذه الت�سوية �سي��خ بريوتي لعب دوراً 

ممي��زاً يف تاألي��ب املفت��ي عل��ى اآل احلري��ري، 

ويعم��ل اليوم على ت�سويتها بتكليف من اأجهزة 

خارجية.

دفة خري من ميعاد n �شرُ
قطبان من زحلة طاملا ترا�شقا كالمًا قا�شيًا، 

�ش���ادف وجودهم���ا يف منا�شب���ة اجتماعية 

اإن�شانية، ومل يبَق �ش���وى كر�شين متجاورين 

فارغن، فا�شطرا للم�شافح���ة، واأكمال حديثًا 

وديًا، وغادرا بفارق اأقل من دقيقة.

n تهديد
اإيل��ي  الكتائبي��ة عل��ى  جت��ددت احلمل��ة 

م��اروين ال��ذي ال ي��زال يعت��ر اأن م��ن حق��ه 

حقيب��ة وزارية، حي��ث قال اأحده��م: »اإذا ظل 

فاحت ع ح�سابو، م�س رح يكون مر�سح احلزب 

باالنتخابات اجلاية«.

n ال�شيا�شي.. والكبتاغون
توؤكد جهة معنية اأن التحقيقات يف �شبط 

�شفقة الكبتاغون االأخ���رية واالأكرب يف تاريخ 

لبنان، والتي كان مق�شدها االإمارات العربية، 

ق���د تق���ود اإىل �شخ�شي���ة كبرية له���ا حماية 

�شيا�شية غري حملية فقط، وكانت موؤ�رسات يف 

ق�شايا �شابقة مماثلة ق���د اأدت اإىل ال�شخ�شية 

ذاتها، لكن جرت اللفلفة.

مرحلة »حرق األسماء«: ال رئيس يعادي المقاومة وسورية

ملن �صُتملأ »�ل�صندوقة �لزجاجية«؟ ومتى؟                                                                                                                        )�أ.ف.ب.(

الرسالة التي وّجهها 
»المستقبل« عبر 

انتخابه قاتل الرئيس 
كرامي هي أنه يمّجد 
الَقَتَلة ويسير خلفهم
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اتفاق األميركيين والصهاينة واإلرهاب واألعراب ضد سورية.. يعني أن دمشق على حق
ك���م هو رائ���ع ذاك ال�سبعيني ال�سوري 

حينم���ا يف�ّسل بطريقت���ه ال�سعبية ما مترّ 

به �سوري���ة.. هو ال ينّظ���ر، وال يحلل، وال 

يدعي اأن���ه �ساحب روؤية وفك���ر وعقائد، 

لكنه حينما يتحدث عن الوقائع التي متر 

بها بالد االأمويني، يتحدث من جتربة عُمر، 

وعن بديهيات.

بب�ساط���ة يخت����ر امل�ساأل���ة بقوله: 

واأم���ركا  »اإ�رائي���ل«  تك���ون  حينم���ا 

وبريطاني���ا والغرب عموم���ًا �سد �سورية 

ودولتها الوطنية، يعني بب�ساطة اأن دم�سق 

والدولة ال�سورية على حق، وي�ستح�ر ما 

قاله عبد النا�ر يومًا: »اإذا وجدمت اأمركا 

را�سية عني، فاعلموا اأين اأ�سر يف الطريق 

اخلطاأ«.

ي�سيف العجوز ال�سوري هنا: ما بالكم 

اإذا اأ�سفن���ا ما كنا يف �سبابنا نتحدث عنه 

حول »الرجعي���ة العربية« وملوك النفط 

وال���كاز الذين م���ا وقفوا م���رة اإىل جانب 

ق�ساي���ا العرب الك���رى، خ�سو�سًا ق�سية 

ال�سعب العرب���ي الفل�سطيني، ال بل كانوا 

على ال���دوام �سببًا يف التفرق���ة والتمزق 

 ، العربي، ويف ال�سع���ف والوهن العربينينْ

يبددون ث���روات االأمة الطائل���ة واملذهلة 

على املل���ذات، ويف البور�سات يف الغرب، 

وعلى الت�سلح الذي ياأخذ االأمراء واحلكام 

�سم�رات خيالية لقاء ال�سفقات التي يكر 

حجمها عامًا بعد عام.

وي�س���دد اأن اأعراب الكاز والغاز والنفط 

ه���م اأوفياء دوم���ًا ملن �سن���ع عرو�سهم، 

كان���وا �سابقًا اأوفي���اء لالإنكليزي الذي بداأ 

ت�سنيعهم منذ ع�رينيات القرن املا�سي، 

وحتّولوا الأن يكونوا اأداة لال�ستعمار اجلديد 

القرن  االأمركي من���ذ خم�سينيات  و�سيده 

املا�سي، وما زالوا..

ه���م كانوا �سد عب���د النا�ر والوحدة 

العربية، وكانوا �س���د الثورة اليمنية منذ 

قيامه���ا يف 26 اأيل���ول/ �سبتم���ر 1962، 

وكانوا �سد ثورة املليون �سهيد يف اجلزائر، 

وبالتايل كان���وا �سد م�ر و�سورية اللتني 

قدمت���ا كل الدع���م لهذه الث���ورة.. وقبلها 

غ�سوا الطرف عن اغت�ساب فل�سطني، ال بل 

قّدموا ت�سهيالت ووعداً باأال يخد�سوا الكيان 

امل�سطَنع.

هوؤالء االأعراب ما وقفوا مرة مع ق�سايا 

التحرر ل�سعوب العامل، ال بل ما وقفوا مرة 

مع الوحدة االإ�سالمي���ة، وكانوا با�ستمرار 

الدي���ن احلنيف.. وكانوا  يعملون لت�سويه 

على ال���دوام �سد ال���دور التنويري لالأزهر 

ال�ريف وما فتئوا.

ي�ستح����ر الرج���ل هن���ا، ال�سحايف 

الريطاين الراحل منذ ع���دة اأيام، باتريك 

�سيل، فيوؤكد اأن �سي���ل التقى ملوكًا وقادة 

وم�سوؤولني عربًا، وحتدث معهم، وناق�سهم، 

وخ�سو�س���ًا يف ظ���ل االأزم���ة  ال�سوري���ة، 

وحّذره���م من اأنه���م يلعب���ون بعرو�سهم 

ودولهم جراء انخراطه���م يف احلرب على 

�سوري���ة وعل���ى دولته���ا الوطني���ة، الأن 

الع���دوى �ستنتقل اإليه���م �ريعًا، فالغرب 

ال���ذي ي�ستقوون به �سيكون اأول من ي�سغل 

خناجره بهم.

لكن ما اجلدوى من ذلك اإذا كان هوؤالء 

االأع���راب اأميني يف التاري���خ جاهلني يف 

تفا�سيل اجلغرافيا، يعتمدون يف تفا�سيل 

حي���اة حكمه���م اليومية عل���ى املقويات 

االأمركية وامل�سل الغربي؟

يت�س���اءل العجوز ال�س���وري هنا: كيف 

لن���ا اأن نفهم اأن االأمرك���ي والغربي يريد 

مواجهة االإره���اب ومكافحته، واالأ�سولية 

املتطرف���ة ومتفرعاته���ا وت�سعباتها، يف 

وق���ت تن�ّس���ق خمابرات���ه معه���ا يف كل 

والو�سائل، ه���و ميدهم بال�سالح  االأ�سكال 

ويدربهم يف قواع���د اأن�ساأها خ�سي�سًا يف 

االأردن والدول���ة العرية، وبع�ض حمميات 

اخلليج.. باالإ�سافة اإىل ما تلّقوه يف اأماكن 

�ري���ة يف عوا�سم الغرب من تدريب، ومن 

عوا�س���م الغ���رب، وم���ن مطاراتهم، خرج 

االآالف م���ن االإرهابي���ني ل�»اجلهاد« يف 

�سورية؟

وي�ساأل العج���وز ال�سوري الذي عجنته 

التج���ارب وال�سنني: ه���ل الحظتم اأنه مع 

االأمركي والغربي يدخل دائمًا »القاعدة« 

واالإره���اب؟ م�سيفًا: ه���ل كان هناك اأوكار 

وخماب���ئ للم�سلح���ني واالإرهابي���ني يف 

العراق قب���ل الغزو االأمرك���ي؟ وهل كان 

هناك اإرهابيون و»قاعدة« وم�ستقاتها يف 

ليبيا قبل ثورة برنار هرني ليفي؟

هل الحظتم كيف بداأ ع�رات االآالف من 

االإرهابيني يدخلون اإىل �سورية بعد زيارة 

املتطرف االأمركي ال�سيناتور جون ماكني 

للح���دود ال�سوري���ة - الرتكي���ة، واحلدود 

اللبنانية - ال�سورية يف منطقة عكار؟

الغرب واالأمرك���ي وم�سيخات اخلليج 

مهوو�س���ون بالدميقراطي���ة يف �سوري���ة، 

لكن على طريقة ال����راع بني »داع�ض« 

قوان���ني »جي�ض  وتطبيق  و»الن����رة«، 

االإ�س���الم« وزهرته زه���ران علو�ض، وقائد 

»اجلي�ض ال�سوري احلر« عبد االإله الب�سر؛ 

رجل املو�ساد ال�سهيوين.

باخت�سار: الطائرات االأمركية اأ�سقطت 

العراق. 

الطائ���رات االأطل�سي���ة اأ�سقط���ت معمر 

القذايف.

»االإ�س���الم« االأمركي اأخ���ذ م�ر من 

رجل وا�سنطن ح�سني مبارك، لكن اإىل اأين 

قادها؟

الع���راق وليبيا ذهبا اإىل الفو�سى.. يف 

م�ر، ا�ست���درك ال�سعب امل����ري اإىل اأي 

ح���ال يقودها »االإخ���وان«، فانتف�ض قبل 

اأن تخرب الب�رة.. وما زالت املعاناة من 

اآثارهم متوا�سلة.

بب�ساط���ة، ه���وؤالء االأع���راب واالأتراك 

ال�سهاينة،  ومعه���م  واالأمركيون  والغرب 

الذين يدعم���ون بكل االأ�س���كال والو�سائل 

واالأ�سالي���ب ما ي�سمى »الثورة« ال�سورية، 

ل�»الدميقراطي���ة«  ويت�سدق���ون بحبه���م 

ف���ة، هم ال ي�سع���ون اإىل خر ال�سعب  املزيَّ

ال�س���وري والدولة ال�سوري���ة، هم يريدون 

اإ�سق���اط �سورية املوقع وال���دور واملكانة، 

والتاريخ واجلغرافيا.

هم يريدون متزيق �سورية اإربًا اإربًا..

لكن �سورية تواج���ه، وتقاوم، وتتقدم 

بانت�ساراته���ا النوعية م���ن القلمون اإىل 

حم����ض اإىل حل���ب اإىل ري���ف الالذقي���ة 

ال�سم���ايل.. وت�سر العملي���ة الدميقراطية 

وفق اإرادة ال�سع���ب ال�سوري احلرة، والتي 

�ستك���ون يف �سه���ر حزيران اأم���ام مهمة 

العربية  للجمهوري���ة  رئي����ض  انتخ���اب 

ال�سورية، والذي �سيكون بالتاأكيد الرئي�ض 

ب�سار االأ�سد.

اأحمد زين الدين

م�سلحان يهربان من ت�سدي اجلي�ش ال�سوري ملحاولة اقتحام ثكنة هنانو بحلب
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يق���ول اأح���د م�ساعدي رئي����ض ال���وزراء الرتكي 

رجب طي���ب اأردوغان، اإن الزعي���م الرتكي االأبرز يف 

العقد ال�سابق ق���د ح�سم اأمره جلهة الرت�سح لرئا�سة 

اجلمهورية، واإن كان االأمر �سيتم ب�سالحيات منقو�سة 

متنعه من اأن يكون رئي�ض البالد، اأي رئي�سًا يف نظام 

رئا�س���ي مينحه �سالحي���ات وا�سع���ة الإدارة �سوؤون 

الب���الد بداًل من اال�سط���رار الإدارته���ا بالوا�سطةعر 

اأحد م�ساعديه وفق���ًا لل�سيناريو املرجح حاليًا بعد 

رف�ض الرئي�ض احلايل عبد اهلل غول اأن يكون »جمرد 

واجهة« كما نقل عنه اأحد م�ساعديه.

وقد بداأ اأردوغان بالفعل و�سع اخلطط االنتقالية 

الإدارة الب���الد من موق���ع رئا�سة اجلمهوري���ة، اآماًل 

بتغير النظام اإىل رئا�سي خالل وجوده يف ال�سلطة 

بع���د االنتخابات النيابي���ة العام املقب���ل، وتقول 

املعلومات اإن قانون االنتخ���اب اجلديد الذي تعده 

احلكومة الرتكية �سيمكن حزب »العدالة والتنمية« 

م���ن احل�سول على 37 مقعداً اإ�سافيًا يف االنتخابات 

املقبل���ة رغم ع���دم زيادة عدد ناخبي���ه، وذلك بعد 

اعتماد دوائر انتخابية جديدة واإعادة توزيع املقاعد 

على الدوائر، بحيث يتم اإ�سافة عدد من هذه املقاعد 

اإىل املناط���ق الت���ي ي�سيطر عليها ح���زب »العدالة 

والتنمية«.

واإذا ما مر هذا القانون من دون م�ساكل اأ�سا�سية 

خارج الرملان، باعتب���ار اأن احلزب ميتلك االأغلبية 

الالزم���ة الإقراره، ف���اإن احلزب �سيك���ون ما�سيًا يف 

طري���ق احل�سول على غالبية برملانية مريحة تتيح 

له تعدي���ل الد�ستور مبا�رة )بغالبي���ة الثلثني( اأو 

عر ح�سول���ه على غالبية كافية لطرحه لال�ستفتاء 

اأمام ال�سع���ب مبا�رة، وهو ما يفتق���د اإليه احلزب 

االآن بف���ارق نح���و 7 اأ�سوات، رغ���م امتالكه غالبية 

مريحة داخل الرملان تتيح ل���ه اإقرار القوانني غر 

الد�ستورية.

وتق���ول امل�سادر اإن رئي����ض اجلمهورية عبد اهلل 

غ���ول رف����ض ال�سيناريو الرو�س���ي، اأي اأن يتوىل هو 

رئا�س���ة احلكوم���ة الإدارتها بالنيابة ع���ن اأردوغان، 

م�س���رة اإىل اأن غول يف املقابل، مل يواجه اأردوغان، 

ولن يرت�سح �س���ده بالتاأكيد، كا�سفة اأنه اأبلغ االأخر 

اأن���ه عندما يرغ���ب )اأردوغان( بالرت�س���ح للرئا�سة، 

فاإن���ه )غول( يف�سل اأن يرت���اح لبع�ض الوقت بعيداً 

ع���ن املنا�سب والهموم ال�سيا�سية، راف�سًا يف الوقت 

نف�سه دخ���ول الرملان عر انتخاب���ات فرعية بعد 

الطلب من اأحد نواب »العدالة والتنمية« اال�ستقالة 

يف دائرة مريحة للح���زب لن يجد فيها عناء الفوز، 

وتق���ول امل�سادر اإن غول يري���د اأن يدر�ض م�ستقبله 

ال�سيا�سي »بهدوء« ومن دون �سغوط، واأنه يريد اأن 

يراقب االأمور عن بعد قبل اتخاذ اأي قرار ب�ساأنها.

وب���دا وا�سح���ًا اأن اأردوغ���ان، ما����ض يف طريق 

الرت�سح، غر اآبه مبوقف غول الراغب بتجديد واليته 

مرة اأخرى، ويعتزم اأردوغان تعيني اأحد نوابه رئي�سًا 

للحكومة بعد اأن ي�ستقيل منها ومن احلزب ا�ستعداداً 

لالنتخابات ال�سي���ف املقبل، وقد �رح حممد علي 

�ساه���ني نائب رئي�ض احلزب باأن���ه يف حالة اعتالء 

اأردوغان �سدة الرئا�س���ة فاإنه يوجد اأربعة مر�سحني 

من معاونيه لرتوؤ�ض احلكوم���ة، وهم بوالنت ارينج 

وب�سر اتاالي وعلي باباجان واأمراهلل ا�سلر.

غول رفض »السيناريو الروسي«.. ويريد أن »يرتاح«
أردوغان يحكم »الجمهورية التركية«.. وعينه على رئاسة البالد

أحــداث
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يف خ�س����ّم ت�سارع وترة اإجنازات 

 حم�ض 
نْ
اجلي�ض ال�سوري على جبهتي

وحل����ب حتدي����داً، على وق����ع اجتاه 

ال�سورية لتنفيذ  الع�سكري����ة  القيادة 

عملية »هام����ة ونوعية« باتت قاب 

قو�سني اأو اأدنى على خمتلف حماور 

ال�سهب����اء، به����دف  املواجه����ات يف 

تطهره����ا بالكامل م����ن املجموعات 

امل�سلحة قبيل االنتخابات الرئا�سية 

- وف����ق ما توؤك����د م�س����ادر �سورية 

واإقليمي����ة متابع����ة - خ����َرق حدث 

اأمن����ي بالغ الدالالت اجل����داَر االأمني 

باغتي����ال  متّث����ل  »االإ�رائيل����ي«، 

اإحدى  يراأ�ض  ال����ذي  باروخ مزراحي، 

االإلكرتونية  التج�س�����ض  قواع����د  اأهم 

يف الكي����ان »االإ�رائيلي«، والعامل 

ل�سن����وات ط����وال يف الوح����دة 8200 

االأمني����ة، لت�سي����ب الدوائ����ر االأمنية 

»االإ�رائيلية« ب�سدمة غر م�سبوقة، 

نظراً اإىل اأهمية ال�سخ�سية امل�ستهَدفة، 

والتي تدّل عل����ى حَرفية ا�ستخبارية 

»معادي����ة« - ح�س����ب م����ا و�سفها 

حمللون ع�سكري����ون »اإ�رائيليون« 

- اأدرجوها يف خان����ة الرد ال�سوري 

على اغتي����ال مدي����ر االإدارة العامة 

لال�ستطالع يف اال�ستخبارات ال�سورية 

الل����واء �سمر ال�سي����خ، بالتزامن مع 

اأمنية تنّفذه����ا فرق خا�سة  �ربات 

يف اجلي�����ض ال�سوري بحق عمالء يف 

جه����از »FBI« االأمرك����ي مت�سللني 

ال�سورية، لي�ض  املناط����ق  اإىل بع�ض 

اآخره����ا ت�سفي����ة العميل����ة »نيكول 

نوعية  بعملية  وزوجها،  مان�سفيلد« 

يف ريف اإدل����ب، لُيفتح الباب وا�سعًا 

اأمام احلراك اال�ستخباري االأمركي - 

»االإ�رائيلي« يف �سورية منذ بداية 

اأجهزة  احلرب، والذي بات����ت تخرقه 

االأمن ال�سوري ب�س����كل كبر، وفق ما 

اأ�سار اأحد �سباط وكالة اال�ستخبارات 

االأمركية.

ويف وقت اأرخ����ى اغتيال باروخ 

مزراح����ي بتداعيات و�سفها املحلل 

الع�سك����ري يف �سحيف����ة »يديعوت 

اأحرون����وت« ب�»اخلطرة للغاية«، 

حيث ت����دّل على حرفية ا�ستخبارية 

معادي����ة �ستكون باك����ورة �سل�سلة 

املرحل����ة  يف  مماثل����ة  عملي����ات 

املقبلة عر ا�سته����داف رموز اأمنية 

اأهمية عن  »اإ�رائيلي����ة« ال تق����ل 

مزراح����ي - ح�س����ب اإ�سارته - ربط 

خراء ع�سكريون بني واقعتي اغتيال 

االأخ����ر ومدي����ر االإدارة العامة يف 

اال�ستخبارات ال�سورية �سمر ال�سيخ، 

معترين اأن عملي����ة ا�ستهدافه تدل 

ارتباطهم  اإىل  عر ب�سمات منفذيها 

»االإ�رائيلي«، خ�سو�سًا  باملو�ساد 

االأمنية ترتبط بالتن�ست  اأن مهمته 

احل����دودي على جبه����ة اجلوالن مع 

»اإ�رائيل«.

ورغم الت�ريبات التي اأتت على 

ل�س����ان اأكرث من حمل����ل ا�سرتاتيجي 

اأدرج����ت عملية ت�سفية مزراحي يف 

اإطار رد »ح����زب اهلل« على اغتيال 

ال�سهي����د ح�س����ان اللقي�����ض، اإال اأن 

م�سادر ا�ستخبارية اإقليمية اعترت 

اأن قوة اأمني����ة �سورية خا�سة تقف 

وراء اغتيال����ه، ع����ر اأح����د اأذرعها 

يف فل�سط����ني املحتل����ة، رداً عل����ى 

اغتيال الل����واء ال�سيخ، »وقد يكون 

بالتن�سي����ق اال�ستخب����اري الوثي����ق 

مع »ح����زب اهلل«، بح�سب امل�سادر 

الت����ي ك�سف����ت اأي�سًا ع����ن �ربات 

»اأمني����ة« هام����ة تقوم به����ا فرق 

خا�س����ة يف اجلي�����ض ال�سوري بحق 

عم����الء »CIA« واملو�ساد يف اأكرث 

من جبهة �سوري����ة، لقطع توا�سلهم 

مع املجموع����ات امل�سلحة، و�رب 

التج�س�سي����ة على املراكز  مهماتهم 

ازدياد  ال�سورية، مرّجحة  الع�سكرية 

ه����ذه ال�ربات يف املرحلة املقبلة 

بالتزامن مع ت�ريع عمليات احل�سم 

الع�سك����ري اجلارية عل����ى اجلبهات 

ال�سورية اال�سرتاتيجية.

امل�سادر  اأ�س����ارت  باالأمر،  وربطًا 

عينه����ا اإىل وق����وع عدد م����ن عمالء 

االأمركية يف قب�سة  اال�ستخب����ارات 

اآخرين،  وت�سفية  ال�س����وري،  اجلي�ض 

بينهم العميلة »نيكول مان�سفيلد« 

اأمنية و�سفتها  وزوجها، عر عملية 

ب�»املعّق����دة« يف ريف اإدلب، خالل 

ا�ستعدادهم����ا للتوج����ه اإىل ال�سمال 

ال�سوري، معترة اأن االإجهاز عليهما 

وم����ا يحمالنه م����ن وثائ����ق اأمنية 

»هامة« مّكن اأجهزة االأمن ال�سورية 

من الو�سول اإىل عم����الء اآخرين يف 

اأكرث م����ن حمافظة يف الب����الد، كما 

اأن فرق����ة »اإ�رائيلية«  اإىل  اأ�سارت 

م�سلحة  �ساعدت جمموعات  خا�سة 

بالو�سول اإىل تلة االأحمر التي تعتر 

اإلكرتوني����ة الت�ساالت  نقطة ر�س����د 

الق����وات »االإ�رائيلي����ة«، كا�سف����ة 

ع����ن تقدمي����ات لوج�ستي����ة تقدمها 

ف����رق اأخ����رى تتبع للمو�س����اد لتلك 

املجموع����ات، والتي كان����ت تن�سط 

ب�س����كل كب����ر يف املناط����ق الت����ي 

امل�سلحني  ل�سيط����رة  تخ�سع  كانت 

يف القلم����ون، قب����ل اأن تف����رّ ب�سكل 

جماعي عقب ب����دء اجلي�ض ال�سوري 

وقوات من »ح����زب اهلل« بال�سيطرة 

على هذه املناط����ق، وهذا بحد ذاته 

ي�سجلها  »ا�سرتاتيجي����ة«  �رب����ة 

الطرف����ان يف مرم����ى اال�ستخبارات 

االإ�رائيلية«، وفق تو�سيفه. وو�سط 

امل�سهد امليداين املت�سارع واملحتدم 

يف �سوري����ة، وال����ذي �سينحو حتمًا 

اإىل مزي����د م����ن ال�سخون����ة بعدم����ا 

العك�س����ي لالنتخابات  الع����د  ب����داأ 

الرئا�سي����ة، ت�سخ�ض اأنظار املراقبني 

الدولي����ني اإىل »اأم املعارك« حلب، 

اأ�سارت وكالة »ا�سو�سييتد  يف وقت 

بر�����ض« االأمركية، نقاًل عن قياديني 

الق����وات  توّج����ه  اإىل  معار�س����ني، 

ال�سوري����ة باجتاه ح�س����م عملياتها 

نهائي����ًا يف كام����ل حم�����ض خالل 

االأي����ام املقبلة، تبعها تعليق ملعهد 

»بروكينغ����ز« يعت����ر اأن خ�س����ارة 

حم�ض ذات االأهمي����ة اال�سرتاتيجية 

واملعنوي����ة للم�سلحني، متّثل �ربة 

قا�سمة اإ�سافية للمعار�سة امل�سلحة 

القلمون  انهيارها على جبهات  بعد 

وقبلها يف الق�سر، والحقًا يف حلب، 

»الت����ي �ستع����ود قريب����ًا اإىل عهدة 

اجلي�ض ال�س����وري«، بح�سب تعبره، 

وحت����ى ح����ني موع����د االنتخابات 

الرئا�سية تبقى للمجريات امليدانية 

الكلمة الف�سل، والتي �ستت�سمن اأكرث 

م����ن مفاجاأة، »بع�سه����ا من العيار 

تو�سي����ف حمللني  وفق  الثقي����ل«، 

ا�سرتاتيجيني.

ماجدة احلاج

ضربات »استخبارية« سورّية تسبق حسم الجبهات
| خماوف �سعودية - فرن�سية

ذك���رت تقاري���ر ا�ستخباري���ة اأوروبية اأن 

العملية الع�سكرية التي يقوم بها اجلي�ض 

العربي ال�س���وري يف حم�ض تثر خماوف 

ال�سعودية وفرن�س���ا، واأن اجلي�ض ال�سوري 

جن���ح يف قط���ع طري���ق االإم���دادات عن 

امل�سلح���ني يف املدينة بعد �سبط احلدود 

ال�سورية - اللبنانية و�سيطرة اجلي�ض على 

مراك���ز الع�سب يف القلم���ون. كما ك�سفت 

التقارير اأن هن���اك حالة ذعر وتخّبط بني 

ال�سعودية،  اأو�ساط امل�سلحني واملخابرات 

الت���ي ته���دد بع����ض ق���ادة املجموعات 

االإرهابي���ة بت�سفيته���م يف ح���ال ح�سم 

النظ���ام ال�سوري معركة حم����ض القدمية 

والريا�ض تدفعان  باري����ض  واأن  ل�ساحله، 

باالإرهابي���ني لفتح جبه���ات اأخرى حول 

حم����ض، لت�ستيت الق���وات احلكومية، واأن 

املخابرات الفرن�سية - بتمويل �سعودي - 

ت�ستعّد الإدخ���ال اأ�سلحة م�سادة للطائرات 

اإىل الداخل ال�سوري، رغم التحذيرات التي 

اأطلقته���ا اأجهزة ا�ستخباري���ة اأوروبية من 

اإمكانية و�سول تلك االأ�سلحة املتطورة اإىل 

اأياٍد »غر مرغوب بها«.

| ا�ستخبارات اأملانية 
يف االأردن وتركيا 

ذكللرت م�سللادر وا�سعة االطللالع، نقاًل عن 

تقارير ا�ستخباريللة اأن هاج�س اخلوف من 

املقاتلني الهاربني من �سورية بات ي�سيطر 

على دوائر �سنللع القرار يف ال�رشق االأو�سط 

واأوروبللا، واأن االأجهللزة اال�ستخباريللة يف 

املنطقللة ويف دول اأوروبيللة تبللذل جهوداً 

خارقللة ملحاولة منع هللذا االرتداد اخلطري 

علللى اأرا�سيها. وقالت امل�سللادر اأن وفوداً 

ا�ستخباريللة مللن دول خمتلفللة تتدفق على 

دول اجلللوار ال�سللوري، يف مهمللات ت�سفها 

التقارير باال�ستباقيللة والوقائية للخطوط 

مللن  وفللد  زيللارة  ذلللك  ومللن  االأماميللة، 

اال�ستخبارات االأملانية لالأردن وتركيا، من 

اأجللل بحث التعاون مللع االأجهزة املخت�سة 

يف الدولتني ملتابعة الرعايا االأملان الذين 

ي�ستخدمللون اأرا�سي الدولتللني يف طريقهم 

اإىل االأرا�سي ال�سورية للقتال.

ه | الغرب »ينف�ض« يدينْ
راأت �سحيف���ة »اندبندنت« الريطانية اأن 

الغرب نف����ض اأيديه من �سورية، بعد مرور 

ثالثة اأعوام للنزاع املحتدم هناك، معترة 

اأن���ه ال ميك���ن للغرب موا�سل���ة النظر يف 

االجت���اه االآخر، فالدول الغربية وحلفاوؤها 

يف ال����رق، اأوله���م ال�سعودي���ة، �سجعوا 

املتمردين على النهو�ض يف البداية لي�ض 

فقط بالكالم الدافئ، اإمنا بكالم مقنع حول 

تدّفق وا�سع لل�س���الح. واأ�سارت ال�سحيفة 

اإىل اأن الطريق���ة الت���ي نف����ض بها الغرب 

اأيديه ع���ن �سورية تبدو �ساخ���رة، قائلة: 

»عل���ى قادتنا التفك���ر بدق���ة اأكرث قبل 

حتريك اجل���رة ال�سورية، فاالأوان فات، لكن 

بعد انته���اء عطلة العيد عليهم اأن يعملوا 

على اإحياء حمادثات ال�سالم بني االأطراف، 

وندرك اأننا قد ال نتمكن من وقف احلرب يف 

�سورية، لك���ن علينا اأال ندعي اأنها �ستبقى 

م�ستمرة«.
عنا�سر �سرطة العدو يحملون نع�ش باروخ مزراحي باجتاه مقربة ال�سرطة يف القد�ش املحتلة    )ا.ف.ب.(

من هنا   وهناكمن هنا   وهناك

مصادر استخبارية 
إقليمية: قوة أمنية 

سورية خاصة اغتالت 
»باروخ مزراحي« ردًا على 

اغتيال اللواء سمير 
الشيخ
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»تَسْعُود« 
أميركي - أوروبي 
في الديمقراطية

يغور الفريق الأمريكي يف اأزمات متوالدة 

جراء تعمق اأزمة الراأ�س املخطط للحرب يف 

�سورية، بعد اأن تقطعت اأذرع الأخطبوط القاتل 

يف مناطق حمورية من �سورية، مثل القلمون، 

ب�سكل عام، واقتالع القتلة من معلول حتديداً، 

ورمزي���ة هذا القت���الع والجتث���اث للقتلة 

املجرمني الذين رعتهم وا�سنطن ال�ستعمارية 

»امل�سبعة بالعن�رصية«، واأوروبا التي غّطت 

�سل���ب امل�سيح يف البلدة الأكرث رمزية ل�سيد 

املحبة )معلول(، وتركيا اأردوغان التواقة اإىل 

�سف���ر برلك من طراز جدي���د يف القتل يحمل 

يف باطنه كل الكراهية امل�ستن�سخة من زمن 

ال�سلطنة البائدة.

هن���ا ل يج���در احلديث ل ع���ن مملكة اآل 

�سعود املرتنحة، ول عن بقية نواحي اخلليج 

املمولة للفت���ك يف �سورية، لأن اأولئك جمرد 

اأدوات تنفيذي���ة ل يرقون اإىل �سفة »اأن�ساف 

الرجال«.

اأولئ���ك جميعًا مل ت�سدر عنهم اأي مواقف، 

ولو م���ن باب رف���ع العتب، اأم���ام �سعوبهم 

»الدميقراطي���ة« و»احل���رة« توؤ�رص ولو من 

بعي���د اإىل اأنهم ينتم���ون اإىل اأي دين �سماوي 

بعد ال�ستباحة التي خططوا لها ونفذت حتت 

اإدارتهم لتخري���ب البلدة املقد�سة، وهو الأمر 

الذي يك�سف املك�س���وف اأكرث، باإميانهم باهلل 

فقط على ورقة الدولر.

األي�ست قناع���ة ترتجمها الأحداث كل يوم 

اأن اأولئ���ك يعملون على ا�ستخ���دام الدين، اإذ 

يريدون ال����رص، بينما الأدي���ان كلها تفي�س 

باملحبة والتقارب والتالقي ؟

اآخر ما تفّتقت به عق���ول جمموعة ال�رص 

امل�سماة املخاب���رات الأمريكية، العمل على 

اخ���رتاق الع�سائر عل���ى احل���دود ال�سورية 

- العراقي���ة، وبداأت تدر����س اخلطوات التي 

ميك���ن عربه���ا متدي���د القت���ل يف �سورية، 

بع���د اأن ا�ستهلك���ت اأدواته���ا »الداع�سية« 

و»الن�رصاوي���ة« وغريه���ا م���ن جمموعات 

»اجلي�س الالحر« يف عمليات تخريب وقتل 

وذبح، وف�سلت يف حتقي���ق الغاية الأ�سا�س؛ 

اإ�سقاط النظام.

لقد �سق���ط املخطط بال ري���ب عند اأقدام 

الأ�س���ود الذين ح���رروا معلول م���ن ال�سبي، 

والنتخابات الرئا�سي���ة �ستجري يف �سورية 

رغم الزعي���ق الأمريك���ي »امُل�َسْع���َود« يف 

الدميقراطية، والعويل الأوروبي على احلرية 

املم�سوخة يف القارة العج���وز، والتي بداأت 

ت�ستلهم الفتوحات اخلليجية يف احلريات من 

الغت�ساب اإىل القتل وما بينهما، فيما الراأ�س 

املري����س يف ا�سطنبول ي�س���در الت�رصيعات 

املانحة للمخابرات حق �سجن ال�سحافيني .

انته���ى زم���ن الفر�س لالحت���واء، وبداأت 

معركة حترير �سورية من كل تلك الأو�ساخ .

يون�س

االنتخابات السورية في ميزان الربح والخسارة
اأعلنت دم�سق ر�سميًا عن موعد 

النتخاب���ات الرئا�سي���ة املزمع 

عقده���ا يف الثالث م���ن حزيران 

للد�ستور  تطبيق���ًا  وذلك  املقبل، 

ال�سوري اجلديد الذي مّت تعديله، 

والذي حّولها من جمرد ا�ستفتاء 

»ل«  اأو  ب�»نع���م«  بالإجاب���ة 

اإىل انتخاب���ات رئا�سية تعددية، 

اأم���ام املر�سحني  تف�سح املجال 

للتناف����س دميقراطي���ًا، كما هو 

مفرت�س يف اأي دولة حديثة.

ال�سوري  الإع���الن  ه���ذا  يثري 

عن موع���د النتخابات الرئا�سية 

مالحظات عّدة، منها ما ي�سّب يف 

م�سلحة النظام، ومنها  العك�س، 

ونورد منها ما يلي:

التوتر يف  اأوًل: لقد انعك����س 

اأوكراني���ا، واخل���الف الرو�سي - 

الأمريكي حول القرم وما بعدها 

مل�سلحة النظ���ام ال�سوري، وهو 

ما يجعله ي�سري نحو النتخابات 

تر�ّسح  ويطرح  بثق���ة،  الرئا�سية 

الرئي�س ب�س���ار الأ�سد متكاًل على 

دع���م م���ن حلفائ���ه الإقليميني 

اأوكرانيا  اأزمة  والدوليني. فقب���ل 

يحاول���ون  الأمريكي���ون  كان 

عقد �سفقة م���ع الرو�س، تق�سي 

على  الفعلي  بالواقع  بالعرتاف 

الأر����س والتخلي عن املعار�سة 

ال�سوري���ة، مقاب���ل ال�سغط على 

الأ�سد لعدم الرت�ّسح لالنتخابات 

الرئا�سية، والتف���اق على خَلف 

له، ولو كان اأحد من اأركان حكمه.

ثانيًا: يحاول النظام ال�سوري 

ال�ستف���ادة اإىل اأق�س���ى حد من 

املنطقة،  التطورات احلا�سلة يف 

فالأمريكيون والإيرانيون ي�سريون 

ب�رصعة نحو توقيع اتفاق نووي، 

يريدون النتهاء منه قبل دخول 

ف���رتة  يف  الأمريكي���ة  الإدارة 

التح�س���ري لالنتخابات الن�سفية 

�ستح�سل يف  والتي  للكونغر�س، 

اخلريف املقب���ل، وعليه �سيبقى 

امللف ال�س���وري يف درجة ثانية 

م���ن الأهمية، اأو على الأقل يبقى 

منف�س���اًل عن تل���ك املفاو�سات، 

لئال يتّم تقوي�سها.

ثالث���ًا: يح���اول النظ���ام من 

النتخابات  بعقد  الإ�رصاع  خالل 

م���ن  ال�ستف���ادة  الرئا�سي���ة، 

الت���ي  امليداني���ة  النت�س���ارات 

حققها بالتع���اون مع حزب اهلل، 

ويعقد الآمال على اأن تكون تلك 

النت�سارات عاماًل م�ساعداً ملزيد 

من النت�س���ارات، جتعله ي�سيطر 

عل���ى امل���دن الك���ربى، م�ستغاًل 

امل�سلح���ني،  جبه���ات  انهي���ار 

 - »الوهاب���ي«  والتقات���ل 

»الإخواين« الذي يلعب ل�ساحله 

ميدانيًا، وهك���ذا، ي�ستطيع مترير 

ال�سورية  الرئا�سية  النتخاب���ات 

يف فرتة حمرج���ة للجميع، ويف 

ظ���ل ان�سغال اأمريك���ي واأوروبي 

مبلفات اأوكرانيا، وامللف النووي 

اإيران  الإي���راين، والتن�سيق م���ع 

لن�سحاب الناتو من اأفغان�ستان، 

ني على  ن���ي - ال�سُّ واخلالف ال�سُّ

قيادة العامل ال�سالمي.

لك���ن، مقاب���ل تل���ك احلنكة 

واملقدرة عل���ى اقتنا�س الفر�سة 

يف الوقت الأك���رث مالءمة، يبدو 

الق���دمي«  »احلر����س  فك���ر  اأن 

م���ا زال ي�سيط���ر عل���ى تركيبة 

يخ�رص  ويجعله  ال�سوري،  النظام 

يربحه  م���ا  واإعالميًا  بال�س���كل 

من  وذلك  وال�سيا�س���ة،  بامليدان 

خ���الل ممار�سة �سيا�سة اإق�سائية 

للمعار�سني.

اإعالمي���ًا و�سيا�سي���ًا، مل يكن 

النظام ال�سوري موفقًا حني و�سع 

معايري �سيق���ة جداً ملن يحق له 

خ�سو�سًا  ال�سوريني،  من  الرت�ّسح 

اأن القانون ي�س���رتط يف املر�سح 

»األ يكون متزوجًا من غري �سورية، 

واأن يك���ون مقيمًا يف �سورية مدة 

ل تق���ل ع���ن 10 �سن���وات اإقامة 

دائم���ة مت�سلة عن���د تقدمي طلب 

الرت�سي���ح، واأل يحمل اأي جن�سية 

اأخرى غ���ري اجلن�سي���ة ال�سورية، 

واأل يكون حمروم���ًا من ممار�سة 

النتخ���اب«، كم���ا فر�س  ح���ق 

القانون عل���ى طالب الرت�سيح اأن 

يكون غري حمك���وم ولو »رّد اإليه 

اعتباره«، واأن يكون حا�ساًل على 

تاأييد خطي لرت�سيحه من خم�سة 

وثالث���ني ع�سواً عل���ى الأقل من 

اأع�ساء جمل�س ال�سعب.

هذه املعايري قد تدّل ب�سكل ما 

اأن النظام ال�س���وري قد اأراد منع 

املعار�سني م���ن الرت�سح، وقطع 

الطريق عل���ى اإمكانية اأحد منهم 

اأن معظم  للرت�س���ح، خ�سو�س���ًا 

معار�سي النظام ال�سوري قد ُنُفوا 

ق�رصاً من���ذ عقود اأو �سنوات عّدة، 

واأغلبهم - اإن مل يكن كلهم - قد 

حوكموا اأمام املحاكم الع�سكرية 

هموا ب�اتهامات معروفة، منها  واتُّ

اأو »وه���ن نف�سية  »اخليان���ة« 

الأمة« وغريها.

ال�سعبي���ة  الق���وة  اأن  ومب���ا 

للرئي�س ب�س���ار الأ�سد قد ازدادت 

ب�سكل كبري بعد التطورات الأخرية 

وانت�سار الإره���اب والتكفري منذ 

اآذار 2011 ولغاي���ة الي���وم، كان 

من املفرت�س به اأن يلعب الورقة 

الأكرث ربحًا لدي���ه، وهي منازلة 

املعار�سة يف �سناديق القرتاع، 

وك�س���ب اجلولة الدميقراطية بعد 

قد  امليدانية،  اجل���ولت  ك�س���ب 

َع تلك  يبدو للبع����س اأن من و�سَ

املعايري ال�سيق���ة جداً للرت�سح، 

ال�سوري  النظ���ام  ب�سعف  اأوحى 

ولي����س قوته، فالق���وي والواثق 

م���ن قدرته على الف���وز ل مينع 

اأحداً من الرت�ّس���ح، بل بالعك�س؛ 

يفتح الب���اب جلميع املعار�سني 

اأن  يف  ويتحداه���م  للرت�س���ح، 

يتمّكنوا من هزميته �سعبيًا.

الرئي�س  يحق���ق  ق���د  عمليًا، 

النتخابات  يف  انت�س���اراً  الأ�سد 

الرئا�سي���ة املقبل���ة، وقد يحقق 

انت�س���ارت ميداني���ة اأي�سًا، لكن 

ه���ذا ل يعني اأنه ل حاجة جدّية 

اأو  لإ�سالح النظام م���ن الداخل، 

الذي ي�سيطر  الإق�سائي  الفكر  اأن 

على بع����س الإدارات يف �سورية 

الأحادي  فالفكر  ا�ستمراره،  ميكن 

ميك���ن اأن يقّو����س كل م���ا يتم 

بناوؤه، ويلغ���ي ال�رصعية عن كل 

ما ميكن حتقيقه والنت�سار فيه 

يف املعركة �سد الإرهاب.

د. ليلى نقول الرحباين
جنود اجلي�ص ال�سوري يف اأحد اأحياء حم�ص القدمية بعد طرد امل�سلحني منه

أحــداث

االنتخابات الرئاسية 
السورية ستتّم في 
ظل انشغال أميركي 

وأوروبي بملفات 
أوكرانيا والنووي 

اإليراني
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n �رصّ الغ�سب
قال م�س���در ا�ستخب���اري خليجي اإن من 

اأ�سباب الغ�سب ال�سعودي من قطر اكت�ساف 

���ل املخابرات القطرية مع  الريا�س توا�سُ

ال�سعودي  الوطن���ي  �سباط م���ن احلر�س 

كانوا يتلق���ون تدريبات ودورات ع�سكرية 

يف اأوروبا، والطل���ب منهم النقالب على 

نظ���ام حكمهم، كا�سف���ًا اأن الأم���ر نف�سه 

تك���رر مع مواطن���ني و�سب���اط اإماراتيني 

وبحرينيني.

n املختَطفون الكويتيون يف تركيا
اأعلن��ت الكوي��ت اأن ثالث��ة م��ن مواطنيها 

ُخطف��وا يف �شوري��ة، كا�شف��ة اأنه��ا طلب��ت 

م��ن تركي��ا امل�شاع��دة يف تاأم��ن اإط��الق 

ف بعد اإىل اجلهة 
ّ
�رساحه��م. ومل يتم التع��ر

اخلاطفة الت��ي طلبت مليون ي��ورو مقابل 

اإط��الق �رساحه��م، بع��د اأن مّت نقله��م اإىل 

تركيا.

n اأحكام �سعودية بال�سجن
ذك���رت وكال���ة الأنب���اء ال�سعودي���ة اأّن 

املحكمة اجلزائية اأ�سدرت اأحكامًا ب�سجن 

13 �سخ�سًا مل���دة تراوح بني عام وع�رصة 
اأعوام بتهمة دعم ومتويل مقاتلني خارج 

اململكة، علم���ًا اأن امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز اأ�سدر يف �سباط املا�سي مر�سومًا 

يق�سي ب�سج���ن اأي �سعودي يذهب للقتال 

يف اخل���ارج، يف ظ���ّل ع���دد ال�سعوديني 

الكبري الذي يقاتلون اإىل جانب املعار�سة 

ال�سورية.

n �سورية لي�ست بحاجة لل�سالح
راأى القائ��د الع��ام لقوات احلر���س الثوري 

الإي��راين الل��واء حمم��د عل��ي جعف��ري اأن 

وتواج��ه  للموؤام��رات  تتعر���س  �شوري��ة 

ال�شغوط الأمريكية ب�شبب وقوفها يف اخلط 

الأمام��ي جلبه��ة املقاوم��ة يف املنطق��ة، 

اإىل الدع��م الأمريك��ي الالحم��دود  م�ش��رياً 

لالإرهابي��ن يف �شوري��ة. ولف��ت جعف��ري 

اإىل اأن »�شوري��ة لي�ش��ت بحاج��ة لأي دع��م 

ع�شك��ري من اخل��ارج، لأن ح�ش��ور ال�شعب 

ال�ش��وري بقوة يف امليدان والقوى الب�رسية 

الكبرية الت��ي متتلكها �شوري��ة تغنيها عن 

اأي دعم ع�شكري من اخل��ارج«، م�شيفًا اأن 

العدو العلني لإيران وجلبهة املقاومة هما 

اأمريكا والكيان ال�شهيوين اللذان ميار�شان 

العداء با�شتمرار وعلى جميع ال�شعد.

n ارك�سي هيالري
ن�رصت �سحيفة »الندبندنت« الربيطانية 

تقريراً حتت عن���وان »ارك�سي هيالري«، 

اخلارجي���ة  وزي���رة  اأن  اإىل  اإ�س���ارة  يف 

لة لقيادة اأمريكا  الأمريكية ال�سابق���ة موؤهَّ

اجلديدة. وقالت ال�سحيفة: »ل اأحد يعرف 

اإن كان���ت هي���الري كلينت���ون �ستخو�س 

ال�سباق الرئا�س���ي نحو البيت الأبي�س اأم 

ل، اإذ اإنه���ا �رصّحت خ���الل م�ساركتها يف 

موؤمتر يف �س���ان فرن�سي�سيكو باأنها تفكر 

بالأم���ر، ومل ت�سل اإىل ق���رار نهائي بعد، 

موؤكدة اأنها �ست�سل اإىل هذا القرار رمبا يف 

نهاية العام احلايل«.

قــــال ـُ ي األسد رئيسًا لسورية لدورة ثالثة

ر الأح���داث يف �سورية ترافقت  تطوُّ

م���ع حمادث���ات »جني���ف- 2« وفق 

املنظ���ور الأمريكي - العرب���ي، الذي 

اأراد م���ن خالله الأمريكي فر�س �سيغة 

احلكومة الئتالفي���ة كاأمر واقع، ونقل 

ال�سالحي���ات كامل���ة م���ن الرئا�س���ة 

ال�سورية اإىل احلكوم���ة »الئتالفية«، 

اإف�سال الأه���داف املر�سومة  �ساهم يف 

للمحادثات، وخرج من خاللها النظام 

ال�س���وري املمث���ل بوف���د ر�سمي رفيع 

امل�ست���وى برئا�س���ة وزي���ر خارجيته 

ولي���د املعلم قوي���ًا ومتما�سكًا، حيث 

اأدى الوف���د مهمته عل���ى اأكمل وجه، 

وا�ستط���اع من خالل املحادثات فر�س 

بند وقف العنف، اأي مكافحة الإرهاب، 

كمدخل للحديث ع���ن البنود الأخرى، 

ويف املقابل ظهرت املعار�سة �سعيفة، 

اإذ مل ت�ستط���ع فر�س البن���د املتعلق 

كاملة  انتقالي���ة  بت�سكي���ل حكوم���ة 

ال�سالحيات.

اأن  ق���ّدرا  والأوروب���ي  الأمريك���ي 

اجلولة الثالث���ة للمفاو�سات مل يحن 

اأوان انعقاده���ا، نظ���راً اإىل التعقيدات 

امليداني���ة على اأر����س املعركة، �سواء 

لناحية ت�سّت���ت املعار�سة وتناق�سها، 

اإم�ساكه���ا بالأر�س،  اأو لناحية ع���دم 

ف�»الئتالف املعار����س« ل ي�ستطيع 

اللت���زام مبا يت���م التفاق علي���ه، اأو 

لناحي���ة ثالث���ة؛ اأن الو�سع الع�سكري 

و»اجلي�س  التكفريي���ة  للمجموع���ات 

احلر« قد تراجع يف كثري من املناطق 

التي احتلوها، بينم���ا جند اأن النظام 

ال�سوري حقق النت�سارات تلو الأخرى، 

واآخرها يف منطقة القلمون.

ه���ذا الواقع امليداين رفع من �سقف 

النظام ال�سوري يف ما يتعلق بتم�ّسكه 

بروؤيته لالإ�س���الح ومكافحة الإرهاب، 

وجعل املعار�س���ة يف موقع املتخبط 

مع نف�سه، حي���ث ل ي�ستطيع التعامل 

اإل بردة الفعل والنفع���ال، واإن كانت 

ال�سعارت والأه���داف التي تتبناها مل 

النظري، وهذه  تتبدل على امل�ست���وى 

احلال ه���ي نف�سه���ا ح���ال الأمريكي 

ودول  املتح���دة  والأمم  والأوروب���ي 

اجلوار الداعمة حلركة مواجهة النظام، 

فاجلميع مرَبك اأمام قرار الرئي�س ب�سار 

الرئا�سية يف  اإجراء النتخابات  الأ�سد 

�سورية.

التح�سريات املطلوبة من احلكومة 

الرئا�سية  النتخابات  ال�سورية لإجراء 

ب���داأت بع���د اإق���رار جمل����س ال�سعب 

البنود املتعلقة بالنتخابات  ال�سوري 

م�رصوع  �سم���ن  والواردة  الرئا�سي���ة، 

قان���ون لالنتخاب���ات، وهذا م���ا اأكده 

الدكت���ور في�سل املق���داد؛ نائب وزير 

»اإن  واملغرتبني، قائ���اًل:  اخلارجي���ة 

ال�سورية فت���ح باب  الدول���ة  اإع���الن 

الرت�سيح لالنتخاب���ات الرئا�سية جاء 

باأن جتري  ال�سي���ادي  لقرارها  ترجمة 

هذه النتخابات يف موعدها امل�ستحق، 

وفقًا لأحكام الد�ستور ال�سوري بتحديد 

م���دة ولية رئي����س اجلمهورية ب�سبع 

�سنوات، تنتهي عملي���ًا يف �سهر متوز 

املقبل«.

واإذا كان الرئي����س ب�س���ار الأ�سد مل 

يعل���ن ب�س���كل ر�سمي تر�ّسح���ه لهذه 

النتخاب���ات، اإل اأن املناخ العام يوؤكد 

ق���رار الرئي�س الأ�س���د بالرت�سح لدورة 

ثالث���ة، واأن فوزه فيه���ا اأمر م�سمون، 

واأن ه���ذا الرت�ّس���ح يعت���ربه فر�س���ة 

لتاأكيد �رصعيته امل�ستمدة من ال�سعب 

اأما املعار�س���ة فلن ت�سطيع  ال�سوري، 

اإثب���ات م�سداقيتها ال�سعبية من خالل 

العملية النتخابية.

هذا الق���رار جاء بن���اء على تطور 

الأحداث يف �سوري���ة مل�سلحة النظام 

والإقليمي���ة،  الدولي���ة  واملواق���ف 

خ�سو�س���ًا املوق���ف الرو�س���ي، ع���رب 

ت�رصي���ح ميخائي���ل بوغدانوف؛ نائب 

وزي���ر اخلارجية، ال���ذي »ا�ستبعد اأن 

املقررة  الرئا�سية  النتخاب���ات  توؤدي 

يف �سورية اإىل طي �سفحة البحث عن 

حل �سيا�سي فيها، واأنها لن تغري �سيئًا، 

فهي ق���د جترى على جزء من الأرا�سي 

ال�سورية خا�سعة ل�سلطة احلكومة، اأي 

اأنها لن ت�سم���ل املناطق اخلارجة عن 

هذه ال�سلطة لإجراء النتخابات«.

اأم���ا ردات الفعل لكل من الأمريكي 

والأوروب���ي، فق���د وردت يف بع����س 

الت�رصيح���ات، منه���ا ما قال���ه وزير 

اخلارجي���ة الفرن�سي ل���وران فابيو�س، 

ب���اأن احتمال اإع���ادة انتخ���اب ب�سار 

الأ�سد رئي�سًا هو اأمر »يثري ال�سخرية«، 

وُيعت���رب اأم���راً »لغي���ًا«، موؤك���داً اأن 

فرن�س���ا تتعهد اأن تبق���ى »اإىل جانب 

املعار�سة املعتدلة التي تقاتل النظام 

ونظريه الإره���اب« يف �سورية، بينما 

راأت م�ساع���دة املتحدث���ة با�سم وزارة 

اخلارجي���ة الأمريكية، ماري هارف، اأن 

تر�ّس���ح الأ�سد لالنتخاب���ات الرئا�سية 

ُيعّد »اأم���راً مهينًا ومثرياً لال�سمئزاز«، 

لفت���ة اإىل اأن اإجراء انتخابات رئا�سية 

�سيكون »حتدي���ًا« ملباحثات جنيف، 

كما يك�سف ني���ة دم�سق يف »تقوي�س 

احلل ال�سيا�سي«.

هذه املواقف اإن دّل���ت على �سيء 

فاإمنا تدل على �سع���ف الطرف الآخر، 

وع���دم قدرته على القي���ام باإجراءات 

متنع فيه اإجراء هذه النتخابات.

الع�سك���ري  احل���راك  بداي���ة  يف 

كان املطل���وب رحي���ل ب�س���ار الأ�سد 

ع���ن ال�سلطة، م���ع اإعط���اء �سمانات 

�سخ�سية بعدم مالحقته، اأما الآن فاإن 

الرئي�س �سيرت�س���ح للرئا�سة، و�سيفوز 

يف النتخاب���ات بالأكرثي���ة ال�سعبية؛ 

ال�سمان���ة احلقيقي���ة ل�ستم���راره يف 

احلكم.

هاين قا�سم

المواقف األميركية 
واألوروبية تدّل 

على الضعف.. وعدم 
القدرة على منع إجراء 
االنتخابات الرئاسية 

السورية
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مقابلة8

قرم: النواب ووزارة المالية تقاعسوا في دراسة 
مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب

تحت الضوء

لن يكون رئيسًا

�إىل �أين يريد قائد موقعة 

�إهدن يف 13 حزير�ن 1978 �أن 

يقود �مل�سيحيني؟ ون�ستطرد 

لنقول: لبنان بو�سفه قد 

تخطى منذ �أن �أُخرج بعفو 

عن عقوبة �لإعد�م �لتي �ُنزلت 

�إىل �ملوؤبد، دون �أن ُتلغى 

بالطبع �جلرمية �لتي �أكدتها 

�أعلى حمكمة يف �لبلد، 

�سعار�ته وطروحاته �لفئوية.

قدميًا، قبل �أن يدخل 

�ل�سجن بتهمة قتل رئي�س 

حكومة لبنان �لرئي�س 

�ل�سهيد ر�سيد كر�مي، ورئي�س 

حزب �لوطنيني �لأحر�ر 

د�ين �سمعون وعائلته، 

وقبل توقيع �تفاق �لطائف 

عام 1989، قادت �سعار�ته 

وطروحاته كـ»�أمن �ملجتمع 

�مل�سيحي فوق كل �عتبار«، 

و»حالت حتمًا«، وغريهما 

من �ل�سعار�ت، �إىل �أو�سع 

عملية تهجري للم�سيحيني يف 

لبنان و�إىل خارجه، وقتل يف 

معاركه �لد�خلية لل�سيطرة 

على �لقر�ر وعلى »�لغيتو« 

من �ملدفون �إىل كفر�سيما 

من �مل�سيحيني ما يناهز 

كل �ل�سحايا �مل�سيحيني يف 

�حلرب �لأهلية �لقذرة.

�ليوم، طالب �ل�سنة 

�لر�بعة �أو �خلام�سة طب، 

�لقائد �مللي�سياوي، قاتل 

�ل�سهيد �لرئي�س كر�مي، خريج 

»�حلبو�س«، قرر �أن يت�سدى 

للمهمة �لوطنية �لكربى، 

ويجل�س على �لكر�سي �لأوىل 

يف بعبد�، فاإىل �أين يريد �أن 

يدفع ببالد �لأرز؟

ما نعرفه من بطولت 

»�حلكيم« �أنه ما طرح �سعار�ً 

وحتقق، وما قاد معركة 

و�نت�رص.. ��ساألو� م�سيحيي 

�جلبل، و�إقليم �خلروب، 

و�رصقي �سيد�.

بب�ساطة، �للبنانيون، 

�لأكرثية �ل�ساحقة من 

�للبنانيني، لن يكونو� وقود�ً 

لـ»غدر�ت« �لزمن، كفانا 

بهلو�نيات �سيا�سية، و�أكيد 

�أكيد �أكيد، جعجع لن يكون 

خليفة ملي�سال �سليمان، لأنه 

ل يليق به �إل جمع �لزهور 

يف ح�سن معر�ب.

�أحمد

ــن هـــذه �لأ�ــســئــلــة وغــريهــا  ع

وزير  »�لثبات«  جريدة  حــاورت 

�ملالية �لأ�سبق جورج قرم، و�إليكم 

�أبرز ما جاء فيه:

حديثه  قرم  جورج  �لوزير  يبد�أ 

�لذي  �لنيابي  �ملجل�س  بتقاع�س 

زيادة  قانون  م�رصوع  يدر�س  مل 

�ملحال  و�لرو�تب  �لرتب  �سل�سلة 

�إليه منذ �أكرث من عام ون�سف عام، 

وي�سري �إىل �أن مو�سوعًا كرفع �أجور 

موظفي �لقطاع �لعام معّقد، ول بد 

من �أن تكون معاجلته �أكرث جدية، 

م�رصوع  بدر��سة  ـــد�أو�  »ب يقول: 

وب�سبب  جـــد�ً،  مــوؤخــر�ً  �لقانون 

�أن  ــام  �لأي ك�سفت  �لتقاع�س  هــذ� 

جمل�سنا �لنيابي �لكرمي مل يدر�س 

�ُسُبل متويل م�رصوع �سل�سلة  جيد�ً 

فعله  ما  وُجــّل  و�لــرو�تــب،  �لرتب 

و�سع  �إمكانيات  �إىل  �إ�سارته  هو 

�ل�سل�سلة  لتمويل  جديدة  �رص�ئب 

رقمية  ــة  ــس در�� وجـــود  دون  مــن 

على  تــاأثــريهــا  وتــوقــع  �ساملة 

�لقت�ساد  وبنية  �لإنتاج  قطاعات 

»بتنا  قــرم:  وي�سيف  �للبناين«، 

و�قع  �أمــام  لبناين  ك�سعب  �ليوم 

�أن �لقوى �ل�سيا�سية مل تدر ب�سكل 

وز�رة  وحتديد�ً  �ملو�سوع،  كــاٍف 

�ملجل�س  �أن  �إىل  �إ�سافة  �ملالية، 

ونّيم  ��ستخّف باملو�سوع  �لنيابي 

عــام،  مــن  �أكــرث  �ملــ�ــرصوع عنده 

بطرق  تتعلق  �لرئي�سية  و�لق�سية 

متويل �ل�سل�سلة، لأن م�سادر �إيجاد 

توؤثر  �لتي  هي  �ملالية  �ملـــو�رد 

�لعام  �لقت�ساد  على  كبري  ب�سكل 

وو�سع �ملالية يف �لبلد«.

قول  باإمكاننا  هل  قرم:  ن�ساأل 

غري  �ل�سل�سلة  متويل  م�سادر  �إن 

لو  يرّد: »�لتمويل متوفر  متوفرة؟ 

ُوجدت هناك نية يف �إ�سالح �لنظام 

لبنان  نعي�س يف  لأننا  �ل�رصيبي، 

جائرة  �رصيبية  �أنظمة  ظل  يف 

وت�سّجع  ثانيًا،  فعالة  وغري  �أوًل، 

�مل�ساربات �لعقارية و�ملالية على 

ثالثًا،  �لإنتاجي  �لعمل  ح�ساب 

�لتوظيفات  باأ�سحاب  يجعل  ما 

�لبور�سة  يف  و�لالعبني  �ملالية 

�رصيبة  عن  تقريبًا  مغّيبني  �سبه 

�لدخل، �أو خا�سعني ب�سكل هام�سي 

»بخالف  ــرم:  ق وي�سيف  جـــد�ً«. 

�لذي  �ل�سخ�س  ــو�ل،  �لأم �أ�سحاب 

ي�ستثمر �سمن �لقطاعات �لإنتاجية 

جهة،  كل  من  �ل�رص�ئب  تالحقه 

�لدعم..  توفري  �سوء  �إىل  �إ�سافة 

وهذ� �لأمر يو�سلنا �إىل و�سع �ساذ 

للغاية«.

�ل�ضريبة �مل�ضافة

ــط  ــة رب ــاأل ــس ــ� ـــــاذ� عـــن م وم

بــزيــادة �رصيبة  ـــور  �لأج زيـــادة 

�لـ»TVA«؟ يعترب قرم �أن م�ساألة 

لإقر�ر  مو�زية  قر�ر�ت  عدة  �تخاذ 

�سل�سلة �لرتب و�لرو�تب �أمر مبتوت، 

يقول: »ل بد هنا من �لدخول يف 

�لتفا�سيل، �ملطلوب قبل و�سع �أي 

ب�سيا�سة  �لتحلي  جديدة  �رصيبة 

�قت�سادية حكيمة وعادلة من قَبل 

�ل�سيا�سيني، وهنا يجب �لعودة �إىل 

وجود نية �سليمة لدى �ل�سيا�سيني! 

على  �ل�رصيبة  ــع  رف فمو�سوع 

�لقيمة �مل�سافة على بع�س �ل�سلع 

�ملثال  �سبيل  �أن يطال على  يجب 

ل �حل�رص، �ل�سيار�ت �ل�سخمة �لتي 

�لدفع  )ذ�ت  �ملدرعات  بحجم  هي 

من  �رص�وؤها  يتم  و�لتي  �لرباعي(، 

قَبل �رصيحة كبرية من �للبنانيني، 

وهي ل تنا�سب حجم �لطرقات يف 

�ملدن �أو �لقرى، ول �لنظام �لبيئي، 

رفع  من  مينع  �سيء  ل  وبالتايل 

�مل�سافة  �لقيمة  على  �ل�رصيبة 

وكذلك  ��ــســتــري�دهــا،  مــن  للحد 

هذه  مثل  على  �مليكانيك  �رصيبة 

�لأمور«. 

عــدة  وجـــود  �إىل  قـــرم  ي�سري 

�لرتب  ل�سل�سلة  متويلية  م�سادر 

�ل�رص�ئب  تو�سع  كاأن  و�لرو�تب، 

على �لك�سار�ت �لع�سو�ئية �مل�رصّة 

�لبحرية،  �لأمالك  وعلى  بالبيئة، 

�لدخل،  على  �ملوحدة  و�ل�رصيبة 

�ملعنيون  در�ــس  »عندما  يقول: 

و�سع ر�سوم �إ�سافية على �لود�ئع 

�أدخلت  �للبنانية،  �مل�سارف  لدى 

يثري  �أن  �ملحّتم  من  كان  تعدياًل 

وذلك  �مل�سارف،  جمعية  غ�سب 

�ل�رصيبة  تــنــزيــل  عـــدم  ب�سبب 

على  �ملدفوع(  )�لر�سم  �ملدفوعة 

�لود�ئع بالبنك �ملركزي �أو �سند�ت 

ما  �لدخل،  �رصيبة  من  �خلزينة 

وهذ�  �ل�رصيبة،  �زدو�جية  يعني 

�لأمر غري م�ستحب على �لإطالق«، 

يقول قرم.

�لفر�غ �لرئا�ضي

�لأ�سبق  �ملالية  ــر  وزي يعترب 

�لنيابي  �ملجل�س  �أن  قرم  جورج 

�ملجال�س  �أ�ــســو�أ  من  هو  �حلــايل 

لبنان،  على  ت 
ّ
مر �لتي  �لنيابية 

يف  ف�سل  �لنو�ب  »جمل�س  يقول: 

�إقر�ر قانون �نتخابي عادل، فكيف 

ل�سل�سلة  عــادًل  قانونًا  �سي�سدر 

�لرتب و�لرو�تب«؟!

�لفو�سى  مــن  قــرم  يخ�سى  ل 

رئي�س  �نتخاب  يتم  مل  حال  يف 

لبنان   
ّ
ومــر »�سبق  للجمهورية: 

�لرئا�سة  موقع  يف  �سغور  بحالة 

بقينا   2007 �لــعــام  يف  �لأوىل، 

حو�يل عام من دون �نتخاب رئي�س 

�أ�ستغرب  ل  و�ليوم  للجمهورية، 

بالذ�ت  �لنيابي  �ملجل�س  هذ�  من 

�أن يكرر عجزه يف �نتخاب رئي�س 

للجمهورية جديد، �سيما �أن �جلميع 

ــدرك مــدى تــاأثــري �خلـــارج على  ي

�لد�خل من جهة، وق�رَص نظر بع�س 

من  باخلارج  و�رتباطاته  �لد�خل، 

جهة �أخرى«.

عائلة قرم.. واأحداث القرم

يف  �لبّت  ت�سييع  م�ساألة  وعن 

قعر  من  �لنفط  ��ستخر�ج  م�ساألة 

�لبحر �للبنانية، يلفت قرم �إىل �أن 

لبنان حتى �لآن غري مت�رصر من هذ� 

�لتاأّخر، فلبنان باإمكانه �لتعوي�س، 

�رصط �لت�رصف بجدّية، »�أما �سبل 

تاأثري ذلك على �لقت�ساد �للبناين 

و�مل�ساألة  �سنو�ت،  قبل  يكون  فلن 

حتتاج ل�سنو�ت«.

هناك  كان  �إذ�  عما  قرم  �ساألنا 

قرم: نعيش في لبنان 
في ظل أنظمة ضريبية 

جائرة وغير فّعالة.. 
وتشّجع المضاربات 
العقارية والمالية 
على حساب العمل 

اإلنتاجي!

على  بح�سولهم  �لعام  قطاع  موظفو  ياأمل  �إن  ما 

م�ساألة  وجههم  يف  ُتطرح  و�لــرو�تــب،  �لرتب  �سل�سلة 

�لتمويل..  م�سادر  و�إيجاد  �ل�رص�ئبي،  �لنظام  ت�سحيح 

�سوء  بني  وما  َمن..  بت�سديق  �للبناين  �ملو�طن  فيحتار 

�لقت�ساديني طلع �حلق على  �ل�سيا�سيني وج�سع  تدبري 

»�ملتظاهرين«.. فهل �سحيح �سينهار �لقت�ساد �للبناين 

مع رفع �لأجور؟ وهل �سحيح �أن جمل�س �لنو�ب مل يتخذ 

بعد �لقو�نني �لكفيلة بحماية خطوة كهذه؟ وماذ� عن هذ� 

�لأرقام  �لت�ساُرب يف  �إقر�ر �حلقوق؟ وملاذ�  �لتماطل يف 

�لر�سمية عينها؟
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ر�بط لعائلة قرم مبنطقة �لقرم 

لالحتاد  موؤخر�ً  �ن�سمت  �لتي 

�لرو�سي، وعن نظرته لالأحد�ث 

هناك، يقول: »ل �أعتقد �أن هناك 

ومنطقة  عائلتي  بني  عالقة 

�لأزمــة  بخ�سو�س  �أمــا  �لقرم، 

ومنذ  �لأطل�سي  فاحللف  هناك، 

مقاليد  بوتني  �لرئي�س  ت�سلُّم 

�حلكم يف رو�سيا و�سعيه لنه�سة 

لعرقلته،  ي�سعى  وهو  بــالده، 

حدت  �ملتعجرفة  و�سيا�سته 

�إىل جتاهل م�سالح رو�سية  به 

�ل�سرت�تيجية، و�ليوم حما�رصة 

�رصق  عــرب  جغر�فيًا  رو�سيا 

ع�سكري  نظام  و�إقامة  �أوروبــا 

بن�رص  �لرو�سي  �لأمــن  لتهديد 

�سو�ريخ يف عدة دول جماورة 

بني  ت�سادمية  �سيا�سة  �أفرزت 

رو�ــســيــا مــن جــهــة، و�أوروبــــا 

وهذ�  �أخرى،  جهة  من  و�أمريكا 

�سيوؤدي  �حلــال  بطبيعة  �لأمــر 

عن  �لدفاع  �إىل  حتمًا  مبو�سكو 

م�ساحلها �حليوية، وحتى �لآن 

جنحت يف ذلك«.

�ملوجة �لتكفريية م�ضتمرة

بال�سوؤون  �خلبري  يظن  هل 

يف  و�لإنــ�ــســانــيــة  �حل�سارية 

�ملنطقة، �أن ظاهرة �لتكفري بد�أ 

ياأفل جنمها، يرد قرم: »ل �أعتقد 

�لإرهــاب  متويل  م�سادر  ذلــك، 

يتم  �جلماعات  هذه  م�ستمرة، 

مع�سكر�ت  �سمن  تــدريــبــهــا 

�أجهزة  قبل  من  جيد�ً  معروفة 

هذه  وبر�أيي  دولية،  خمابر�ت 

�أ�سبه  �أ�سبحت  �جلــمــاعــات 

بيد  �سامل«  »دمـــار  ب�سالح 

�لدول  وبع�س  �لغربية  �لــدول 

ولدولة  لها  �حلليفة  �لعربية 

بع�س  لــتــاأديــب  بــاكــ�ــســتــان، 

�لدول«. 

ويــنــهــي قـــرم حــديــثــه �إىل 

»هذ�  قائاًل:  »�لثبات«  جريدة 

ل�سنو�ت، وهو  �لنف�س �سي�ستمر 

�سمال  حلف  بيد  هــام  عن�رص 

و�ثبت  و�أمـــريكـــا،  �لأطــلــ�ــســي 

منطقة،  مــن  �أكـــرث  يف  قــوتــه 

�أي�سًا  �سُي�ستخدم  �أنه  و�أعتقد 

كالقوقاز  عديدة،  مناطق  يف 

�لأر��سي  وباجتاه  و�ل�سي�سان، 

�لرو�سية �لأ�سيلة، ولهذ� �ل�سبب 

من  كبري  جي�س  حت�سري  يتّم 

�لتكفرييني«، بح�سب �لقرم.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

ض كبارة التصويت لجعجع.. إنذار للحريري رفـْ
تعي�س مدينة طر�بل�س ر�هنًا حاًل من �لتهدئة، 

ومل ت�سل �إىل حد �ل�ستقر�ر �لتام، فهو رهن بنجاح 

�إمتــــام ت�سوية �سيا�سية تنهي �ل�رص�ع �لأمريكي - 

�لرو�ســــي - �لإير�ين يف �ملنطقــــة، يف �نتظار ما 

�ستوؤول �إليه �لأو�ساع يف �سورية و�لعر�ق، ل �سيما 

بعــــد �إجــــر�ء �ل�ستحقاقنينْ �لرئا�ســــي و�لربملاين 

يف �لبلدبن، وما �سُتف�ســــي �إليه �ملفاو�سات بني 

�لغــــرب و�إير�ن ب�ساأن برناجمها �لنووي، وبالتايل 

فــــاإن �أي ت�سعيد بني �ملحاور �ملوؤثرة يف �ملنطقة 

�سينعك�س �سلبــــًا على جممل �لأو�ساع يف لبنان، 

خ�سو�سًا �لو�سعني �لأمني و�ل�سيا�سي.

بًا لأي ت�سعيــــد حمتَمل، مل يتم تفكيك  وحت�سُّ

كل �ملجموعــــات �مل�سلحــــة يف طر�بل�س من قَبل 

م�سغليهــــا، و�إن يكن مّت �سحبها مــــن �لتد�ول يف 

�لوقت �لر�هن، و�ســــدرت مذكر�ت توقيف ق�سائية 

يف حق »قــــادة �ملحــــاور« و�أتباعهــــم، لكن مل 

ذ منهــــا �إل �جلزء �لي�سري، �لأمــــر �لذي مل ُيلِغ  ينفَّ

حال �لتخوف لــــدى �ملو�طنني من �نفجار �لو�سع 

�لأمني يف طر�بل�س جمــــدد�ً، خ�سو�سًا لدى طبقة 

�مل�ستثمريــــن و�لتجار، فرغــــم ��ستتباب �لأمن يف 

�لفيحــــاء ر�هنًا، غري �أن هذه �لطبقة مل جتروؤ على 

د  �سخ �لأمــــو�ل يف �لأ�سو�ق �لطر�بل�سية قبل �لتاأكُّ

من ثبــــات �ل�ستقــــر�ر، بح�سب م�ســــادر متابعة 

للحركة �لتجارية يف عا�سمة �ل�سمال.

ول �سك �أن �ملجموعات �مل�سلحة وم�سغليها 

غـــري قادرين علـــى �أد�ء �أي دور ��سرت�تيجي يف 

لبنان و�ملنطقة، خ�سو�سًا بعد �سيطرة �جلي�س 

�ل�سوري على �ملعابر �حلدودية مع لبنان، وقد 

يكـــون و�سل رعـــاة �مل�سلحـــني يف لبنان �إىل 

�لقتناع بذلك، بدليل تخلّي فريق »�مل�ستقبل« 

عـــن �سعارته �ل�سابقة �ملتعلقـــة بالعالقة مع 

»حـــزب �هلل«، ك�رصورة �ن�سحابـــه من �سورية 

قبل �جللو�س معـــه يف حكومة و�حدة، وما �إىل 

ذلك، غري �أن هـــذه �ل�سعار�ت غدت »حرب�ً على 

ورق« و�سقطت فور ح�ســـول »�لفريق �لأزرق« 

علـــى ح�سة و�زنة يف »�حلكومـــة �ل�سالمية«، 

�إ�سافـــة �إىل ذلـــك �لتن�سيق بـــني »حزب �هلل« 

و»�مل�ستقبـــل« جاٍر على »قـــدم و�ساق« يف 

�سوؤون �أمنية عدة، كان �آخرها تاأمني خروج �آمن 

ملـــن يرغب من �أهايل بلدة »�لطفيل« �لبقاعية 

�ملت�سلة مبنطقة »�لقلمون« �ل�سورية.

لكن من �ملوؤكد �أن �ملجموعات �ملذكورة قادرة 

على ت�سخني �ل�ساحة �لد�خليــــة و�لعبث بالأمن 

و�إثارة �لنعر�ت �ملذهبية كرّد على فريق �ملقاومة، 

�حلري�س على �لعي�س �لو�حد.

وبالإ�سافة �إىل �حتمال �نفجار �لو�سع �لأمني 

يف »طر�بل�س«، ل �سك �أنهــــا مقبلة على مرحلة 

��ستبــــاك �سيا�سي بــــني »�مل�ستقبــــل« و�لرئي�س 

جنيب ميقاتي من جهة، وبني »�حلريريني« فيما 

بينهم  من جهة �أخرى.

ومــــن �ملوؤكــــد �أن �حلريري �سي�سعــــى بكل ما 

بو�سعــــه �إىل حتجيــــم ميقاتي خوفــــًا من عودته 

مرة جديدة �إىل »�ل�رص�يــــا �لكبرية«، وما ي�ساعد 

�حلريــــري يف حربه هو تخلي فريق »8 �آذ�ر« عن 

ميقاتي، ب�سبب �أد�ئه يف �حلكومة �ل�سابقة.

�إىل ذلــــك، هناك �ــــرص�ع حفي د�خــــل �لبيت 

»�مل�ستقبلــــي«، ل �سيمــــا بعــــد ولدة �حلكومة 

�جلديــــدة وتوزيــــر �للــــو�ء �أ�رصف ريفــــي ور�سيد 

دربا�ــــس، وورود معلومة تقول: »�إن �حلريري وعد 

�لنائب �ل�سابــــق م�سباح �لأحــــدب باأنه �سيكون 

على لئحته يف �لنتخابــــات �لنيابية �ملقبلة«، 

ما يوؤ�ــــرص �إىل �أن طر�بل�س �ست�سهد تركيبة نيابية 

جديدة، ل �سيمــــا لدى �أع�ساء كتلة »�مل�ستقبل«، 

يف حال ح�سلت �لنتخابات.

يبــــدو �أن هذ� �لو�ســــع �مل�ستجد دفع بالنائب 

حممد كبــــارة �إىل تكري�س موقفه �ل�سابق �لر�ف�س 

للعفو �لعام عن رئي�س »�لقو�ت �للبنانية« �سمري 

جعجع، مــــن خالل عدم �لتز�م �لنائب �لطر�بل�سي 

بقر�ر كتلة »�مل�ستقبــــل« �لت�سويت جلعجع يف 

�لنتخابــــات �لرئا�سية، لرتكابــــه جرمية �غتيال 

�لرئي�س ر�سيد كر�مي، ولعتبار�ت طر�بل�سية.. لكن 

ل ريب �أن قر�ر كبارة �لأخري يعك�س بو�سوح �سورة 

�ل�رص�ع د�خل »�لبيــــت �مل�ستقبلي«، ويحمل يف 

طياته �إنذ�ر�ً مبّطنــــًا �إىل �حلريري بعدم �إجر�ء �أي 

تعديل على لئحة �أ�سمــــاء مر�سحيه يف �لفيحاء 

ي�ستبعد من خالله كبارة.

ح�سان احل�سن
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بــــرعـــــــايــــــــة �هلل وتــــوفــيــقــــــــــــــه

ي�رصّ �ملجل�س �لعاملي للغة �لعربيــة دعوتكــم حل�سور �فتتاح موؤمتره �لتا�سع 

�للـغــــة �لعـــربـيــــــة  بـعــنـــــــــــو�ن  

�أ�سباب �لتعثـر وحمــاولت �لنهــو�س      

معـايل �لـوزيــر د. حمـمـد �ملـ�سنـوق بح�سور و�فتتاح  

�لزمان: �لأربعاء: 1 رجب 1435هـ �ملو�فق: 30\4\2014م �ل�ساعة 10.30 �سباحًا.

�ملكان: بريوت بئر ح�سن جانب �ل�سفارة �لكويتية قاعة جمّمع كلية �لدعوة �لإ�سالمية.

قرار كبارة الأخري يعك�س بو�سوح �سورة ال�سراع داخل »البيت امل�ستقبلي«
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اإهم�ل امل�س�ؤولني ملط�لبهم ولت�أمني 

اأب�سط حق�قهم كم�اطنني لبن�نيني.

تبع���د الطفي���ل ع���ن بعلبك 26 

كلم من دون وج����د طريق يربطهم� 

ببع�ض، وه���ي تتبع اإداري���ً� لق�س�ء 

بعلب���ك، ورغم وج�د طري���ق ترابية 

ك�ن���ت تربط الطفي���ل يف لبن�ن عرب 

ح�م معرب�ن بريت����ل، اإال اأنه اأ�سبح 

االأو�س�ع  مقط�ع���ً� نه�ئيً� يف ظ���ل 

االأمني���ة امل�ستجدة وجل����ء اجلي�ض 

اللبن�ين اإىل قطعه ب�ل�س�اتر الرتابية 

منعً� لت�سل���ل امل�سلحني وال�سي�رات 

املفخخة.

تبلغ م�س�حة البلدة 52 كلم مربع، 

وت�سب���ه اأرا�سيه���� »�سب���ه جزيرة« 

عل���ى �س���كل اإ�سبع داخ���ل االأرا�سي 

ال�س�رية، ك�نت �سب���ه من�سية، وهي 

ع�دت لتحظ���ى ب�الهتم�م االإعالمي 

ب�لنظر لقربه� من منطقة »القلم�ن« 

ال�س�رية، وجل�ء الن�زحني ال�س�ريني 

كم� تدفق الكثري من امل�سلحني اإليه�، 

اإال اأن االأه����يل رف�س�ا ب�سدة اته�مهم 

ب�إي�اء امل�سلحني الف�رين من مع�رك 

»القلم����ن«، واتهم�ا و�س�ئل االإعالم 

بع���د اأن ك�نت من�سية لعق����د، وبعيدة 

عن اهتم�م�ت امل�س�ؤولني اللبن�نيني، ع�دت 

بل���دة الطفيل لتحتل ال�اجهة االإعالمية بعد 

خم�وف م���ن ت�سل���ل امل�سلح���ني اإليه� من 

اجل�نب ال�س�ري وا�ستقرارهم فيه�، ب�عتب�ره� 

وجهة مث�لية لالختب�ء والتق�ط االأنف��ض، ثم 

�سن هجم����ت �س�اء يف �س�رية اأو يف لبن�ن، 

لذلك، ب�ت���ت هذه البلدة حمط االأنظ�ر الي�م 

مب� متثله من ه�اج�ض اأمنية.

بلدة الطفيل قد تك����ن لبن�نية ب�ال�سم، 

فهي تقع على احلدود اللبن�نية – ال�س�رية، 

لك���ن ال طري���ق ت�سله� بلبن����ن، اإذ ال ميكن 

دخ�له���� اإال من اجل�ن���ب ال�س����ري، ورغم 

كل ال�ع����د التي اأطلقته���� وزارات االأ�سغ�ل 

الع�مة املتع�قبة، بقيت هذه البلدة منف�سلة 

جغرافيً� عن لبن�ن، واإن ك�نت حتمل اله�ية 

اللبن�ني���ة، وبق���ي �سك�نه���� ي�ستفيدون من 

اخلدم�ت الت���ي يقدمه� لهم اجل�نب ال�س�ري 

فيم���� الدولة اللبن�ني���ة ك�لع�دة غ�ئبة عن 

ال�سمع مت�مً�.

الي����م، اأ�سبح���ت بل���دة الطفي���ل ب�ؤرة 

للم�سلحني الذي���ن وجدوا فيه� م���الذاً بعد 

ا�ستع�دة اجلي����ض ال�س����ري ال�سيطرة على 

الكث���ري م���ن البل���دات ال�س�ري���ة املج�ورة 

وطردهم منه����، بعد اإن���زال خ�س�ئر ف�دحة 

بهم، وب����ت امل�سلح����ن واملت�سددون منهم 

ي�سكل����ن خطراً فعلي���ً� على �س���ك�ن بلدة 

الطفيل، الذي���ن ينتم�ن اإىل ط�ائف خمتلفة، 

ال�سني���ة وال�سيعي���ة وامل�سيحي���ة، وه� م� 

ا�ستدع���ى احلك�م���ة احل�لي���ة اإىل االإلتف�ت 

اأخ���رياً اإىل هذه البلدة، ف�أعلن وزير الداخلية 

نه�د امل�سن����ق عن وج�د خط���ة مل�س�عدة 

اللبن�نيني امل�ج�دين يف قرية الطفيل على 

اخلروج منه� ب�س���الم اإىل اأي منطقة لبن�نية 

اأخرى، »عل���ى اأال يك�ن على ه���ذه الطريق 

اإال اجلي����ض اللبن�ين وق����ى االأمن الداخلي، 

وان�سح����ب كل الق����ى الع�سكري���ة االأخرى 

منه�، ويف هذا ال�قت تك�ن هيئة االإغ�ثة قد 

ت يف من�طق قريبة من الطفيل، اأي يف  ح�ضرّ

معرب�ن وغريه����، كل ال��س�ئل التي حتفظ 

حي����ة كرمية للخ�رجني م���ن الطفيل الذين 

لي�ض لديهم االإمك�ني����ت اأو لي�ض لهم اأق�رب 

�س�اء ب�الإق�مة اأو ب�حل�ج�ت الغذائية«، وقد 

ح����ض االجتم�ع ممثل »ح���زب اهلل« وفيق 

�سف� واأع���رب عن ا�ستعداد احلزب لتقدمي كل 

م�س�عدة ممكنة.

وجتدر االإ�س�رة اإىل اأن الطريق من الطفيل 

اإىل معرب�ن، وهي القري���ة اللبن�نية االأقرب 

اإليه����، تبلغ نح� 21 كيل�م���رتاً، وقد اأعربت 

احلك�م���ة عن ع���دم متكنه� م���ن �سق هذه 

الطريق اأو تزفيته� ب�ل�ضعة املطل�بة، خ�فً� 

من ح�س�ل ا�ستب����ك�ت ع�سكرية بني النظ�م 

ال�س�ري وامل�سلح���ني، وب�لت�يل ك�ن الهدف 

االأول اإج���الء اللبن�نيني من املنطقة بداًل من 

�سق الطريق وت�أمني م� يلزم لهم.

يف ال�اق���ع، منذ ا�ستق���الل لبن�ن، ع�نت 

الطفيل من اإهم�ل احلك�مة اللبن�نية التي مل 

تنظر يف و�سع هذه البلدة، ومل تتحرك جديً� 

لتعبي���د الطريق اإليه����، اأو ل�سمه� جغرافيً� 

اإىل لبن�ن، حتى اأن اأه����يل البلدة يتداول�ن 

ب�لعمل���ة ال�س�ري���ة ال اللبن�نية، وهم الي�م 

ي�سف�ن بلدته���م ب�ل�»يتيمة«، وم� ك�ن من 

احلك�مة اللبن�نية اإال اأن اتخذت قراراً  مثرياً 

ب�إجالئهم عن من�زله���م واأرا�سيهم لكن م�ذا 

عن امل�سلحني.

عن البلدة

تتف����وت االإح�س����ءات عن ع���دد �سك�ن 

البلدة، منه� م� يق�ل اأن هن�ك 5 اآالف م�اطن 

لبن����ين يقطنه�، تقع البلدة على حدود ح�م 

وع���ني البنية وبريت�ل ومعرب����ن، وتربطه� 

م�س�ه���رات مع تلك البلدات اللبن�نية، وحتد 

الطفي���ل، التي يقطنه� �سيع���ة وم�سيحي�ن، 

ولك���ن االأغلبية ال�س�حق���ة فيه� من الط�ئفة 

ال�سنية، بلدات �س�رية م���ن ثالث جه�ت، اإذ 

تق���ع بلدة ح��ض ع���رب اإىل �ضقه�، وع�س�ل 

ال����رد اإىل �سم�له����، فيم���� حتده���� �سه�ل 

رنك�����ض جن�ب���ً�،  يذكر اأن بع����ض �سك�نه� 

الغ�لبية  ال�س�ري���ة، لكن  يحمل�ن اجلن�سية 

منهم ي�ؤكدون اأنهم يتبع�ن الدولة اللبن�نية، 

واأنهم لن يتخل�ا عن ه�يتهم اللبن�نية رغم 

ْيل المنسية.. إلى دائرة الضوء
َ

بلدة الطف

اأعلن���ت دار الفت����ى يف منطقة بعلبك الهرمل اأنه »بعد املراجع����ت واملن��سدات من اأئمة امل�س�جد 

واملخ�تري يف بلدة الطفي���ل، وهي قرية لبن�نية، ونحن نح�ول ج�هدين ت�أمني ق�فلة م�س�عدات غذائية 

وطبية، وال تزال الظروف ال ت�سمح«.

واأ�س�فت: »لدى مراجعتن� اجلي�ض اللبن�ين، اأف�دن� اأن الطريق غري اآمن، والقرية معزولة ح�ليً� ولديه� 

نق�ض ح�د يف امل�اد الغذائية«.

وخت���م البي�ن: »نهيب ب�مل�س�ؤولني التحرك على اأعل���ى امل�ست�ي�ت ل�قف الق�سف الذي تتعر�ض له، 

وفتح ممرات اآمنة مل�س�عدة اجلرحى وت�أمني م� يلزم من م�اد غذائية، ف�حل�لة �سعبة وال�اجب االإن�س�ين 

وال�طني يفر�ض الت�س�من مع اأهل هذه القرية وع�دة الدولة اإليه� بعد تخل دام لعق�د«.

| دار الفت�ى
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ب�مل�س�عدة على التحري�ض على 

بلدته���م ب�الإ�س����رة ال�ستقب�لهم 

وم�س�عدتهم  للم�سلحني  املزع�م 

على اإدخ�ل �سي�رات مفخخة اإىل 

لبن�ن، م�ؤكدي���ن اأنهم ال ي�ؤمن�ن 

اأي غط����ء له����ؤالء امل�سلح���ني، 

ب���ل على العك�ض، ه���م ي�سعرون 

بتهديد امل�سلحني لهم ولبلدتهم 

ويط�لب����ن االأجه���زة املعني���ة 

يف الدول���ة اللبن�ني���ة ب�لتدخل 

حلم�يتهم وت�أمني �سالمتهم.

قب���ل االأزمة ال�س�رية، مل ت�ل 

الدول���ة اللبن�نية اأي اأهمية لهذه 

البلدة، رغ���م من��سدات فع�ليته� 

اللبن�نيني  للم�س�ؤول���ني  الكثرية 

برب���ط بلدتهم بلبن����ن وت�أمني 

وب�لت�يل،  له����،  اخلدم�ت  اأب�سط 

قبل احل���رب ك�ن اأهله� يتدبرون 

ال�س�ري مب�  الداخ���ل  اأمرهم من 

يف ذل���ك كل احتي�ج�ته���م من 

طب�بة وغ���ذاء وتعليم وكهرب�ء، 

حتى اأن �سبك���ة االت�س�الت التي 

ي�ستخدم�نه� ه���ي �س�رية، لكن 

املف�رق���ة اأنه���م اإذا اأرادوا اإجراء 

كت�أم���ني  اإداري���ة،  مع�مل���ة  اأي 

اإخ���راج قي���د اأو ت�سجي���ل والدة 

طف���ل، فهم ي�ستح�سل����ن عليه� 

من الدوائر الر�سمي���ة اللبن�نية، 

اأم� الي�م، ومع هروب امل�سلحني 

اإليه���� وت�ات���ر املعل�م����ت عن 

اعتب�ره� خمب�أ من��سبً� لهم، ومع 

منه�،  ب�لقرب  املع�رك  ا�ستفح�ل 

تع����ين البلدة م���ن ح�س�ر كبري 

اأن ال�س�برم�ركت ال�حيد  حت���ى 

فيه� فرغ من ب�س�ئعه، كم� اأنه ال 

ي�جد فرن واحد يف البلدة التي 

ك�نت ت�ستعني ب�لبلدات ال�س�رية 

املج�ورة لت�أمني خبزه� الي�مي.

يذك���ر اأنه من���ذ الع�م 1950 

ينتظ���ر اأه�يل قري���ة الطفيل اأن 

املتع�قب���ة  احلك�م����ت  تف���ي 

ب�ع�ده�، وت�سق طريقً� تربطهم 

وزراء  ع����ضات  لبن�ن،  ب�طنهم 

االأ�سغ����ل الع�مة وعدوا وقطع�ا 

عه����داً على اأنف�سهم، مل يتحقق 

ال�عد  احللم، وجدوا يف �س�رية 

متنف�س���ً� له���م، اإذ يت�جه اأبن�ء 

w w w . a t h a b a t . n e t
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الطفيل اإىل دم�س���ق اأواًل، ومنه� اإىل �سهل البق�ع 

وبقي���ة االأرا�سي اللبن�ني���ة، ويف ح�ل رغب�ا يف 

املخ�طرة، ميكنهم اال�ستع�نة بجرار زراعي يعرب 

اجلرد.

يق����ل االأه�يل اإن الطريق مر�س�مة منذ الع�م 

1965، لكنه���� مل تنفذ بع���د، واإن وزير االأ�سغ�ل 
الع�م���ة يف احلك�مة ال�س�بقة غ����زي العري�سي 

وعده���م بقرب التنفيذ، وع���د �سبقه اإليه ع�ضات 

ال�زراء والن�اب وق�دة البالد، ي�ؤكدون اأن »اأ�سدق 

وزي���ر لالأ�سغ����ل �س�دفهم ه���� الرئي�ض جنيب 

ميق�تي ي�م زارهم �سي���ف 2004 اآتيً� من دم�سق 

ووعده���م ب�أنه ل���ن يزورهم مرة اأخ���رى اإال عرب 

طريق م���ن لبن�ن مب��ضة، �س���دق الرجل معهم 

ومل يزره���م بعد«، ن�اب بعلب���ك - الهرمل، منذ 

1992، يقدم�ن ال�ع�د الأه�يل الطفيل ب�سق طريق 
من دون حتديد مدة زمنية، وحده الن�ئب ع��سم 

ق�ن�س����ه وعدهم ب�أنه �سري�س���ل اإليهم اجلراف�ت 

خالل 15 ي�مً�.. �س�رت 5 �سن�ات، ق�ئد اأمني ق�ل 

لهم اأن يرحل�ا عن البلدة املعزولة وي�ستقروا يف 

من�طق لبن�نية اأخرى. 

امل�سن�ق و»حزب اهلل«

اأ�س�ر وزير الداخلي���ة نه�د امل�سن�ق اإىل اأنه 

�سيج���ري ات�س�الت مع قي����دة اجلي�ض و»حزب 

اهلل« من اأجل ت�أمني ممر اآمن الإجالء اللبن�نيني 

م���ن الطفيل، بدوره وزير »ح���زب اهلل« ح�سني 

احل�ج ح�س���ن اأك���د »اأن هذه البل���دة لبن�نية 

واأبن�ءه� لبن�ني�ن، وه���ي اإحدى بلدات بعلبك 

� الهرمل، واالأه����يل هن�ك ينتخب�نن�، وعالقتن� 

معهم جيدة، ونحن اأول من اأَدخل م�س�عدات اإىل 

البلدة وطرحن� م��س�ع اإن�س�ء طريق فيه�«.

ولفتت م�س�در مطلعة اإىل اأن ات�س�الت اأجريت 

ب���ني امل�سن�ق و»حزب اهلل« م���ن اأجل التن�سيق 

يف ت�أم���ني مم���رات للمدني���ني م���ن »الطفيل«، 

حتى اأن م�س����ؤول »حزب اهلل« وفيق �سف� �س�رك 

يف االجتم����ع املعني بهذا االأم���ر، علمً� اأن هذه 

البلدة حت����ي ح�سب املعل�م�ت اأعداداً كبرية من 

امل�سلحني الذين فروا اإليه���� من بلدة الرنك��ض، 

بع���د �سيط���رة اجلي�ض ال�س����ري عليه����، وهي 

حم�����ضة من اجل�نب ال�س����ري ومقفلة، اأم� من 

اجل�نب اللبن�ين، فقد اتخذ اجلي�ض اللبن�ين قراراً 

ب�إقف�ل بع�ض الطرق الرتابية بعد ورود معل�م�ت 

عن اأن بع����ض ال�سي�رات املفخخة �سلكت الطريق 

الرتابي الذي يربط البلدة ب�لداخل اللبن�ين.

واق���رتح امل�سن�ق اأن يح���رك ح�فالت لنقل 

املدني���ني، عل���ى اأن يت����ىل اجلي����ض اللبن�ين 

التفتي�ض قبل ال�سم�ح لهم ب�لدخ�ل.

مط�لب�ت عدة

ط�لب احت����د اجلمعي�ت االإغ�ثية والتنم�ية 

يف لبن�ن، وجلنة اأه�يل الطفيل ب�»رفع احل�س�ر 

عن الطفي���ل بق�س�ء بعلبك، ع���رب فتح الطريق 

امل����ؤدي اإىل بقية االأرا�س���ي اللبن�نية، و�سم�ن 

حق التنقل للم�اطنني اللبن�نيني منه� واإليه�«.

واإذ اأ�س����روا يف م�ؤمتر �سحف���ي عقدوه يف 

نق�بة ال�سح�ف���ة اإىل اأن »الطفيل قرية لبن�نية 

عل���ى احلدود مع �س�رية وعدد �سك�نه� اأكرث من 

خم�س���ة اآالف م�اطن، اإ�س�ف���ة اإىل ع�ضة اآالف 

م�اطن �س�ري جل�أوا اإليه���� ب�سبب املع�رك يف 

القلم�ن«، لفت����ا اإىل اأن »ال�اقع الذي تعي�سه 

الطفي���ل ينذر بك�رثة اإن�س�ني���ة ب�سبب احل�س�ر 

ال���ذي تع�نيه، واأدى اإىل قط���ع الطريق الرتابي 

ال�حيد الذي يربطه� ببقية االأرا�سي اللبن�نية«.

وط�لب����ا ب�»ت�أمني الطريق ليك�ن ممراً اآمنً� 

للم�س�ع���دات االإن�س�نية الإغ�ث���ة اأه�يل الطفيل 

والن�زحني اإليه�، وب�أن تق����م الدولة اللبن�نية 

ب�اجب�ته���� جت����ه م�اطنيه���� يف الطفيل، واأن 

تتحم���ل االأمم املتح���دة م�س�ؤوليته� يف رع�ية 

الن�زحني ال�س�ريني اإليه�«، وت�جه�ا اإىل رئي�سي 

اجلمه�ري���ة واحلك�مة ب�لق�ل: »نحن م�اطن�ن 

لبن�ني�ن واجبكم حم�يتن� ورع�يتن�«.

وط�لب�ا بدخ�ل اجلي�ض اللبن�ين اإىل الطفيل، 

م�سريين اإىل اأن »وفداً من الطفيل جنح ب�ل��س�ل 

اإىل بريوت رغم خم�طر الطريق، الإي�س�ل مط�لب 

اأهل البلدة، ورفع ال�س����ت قبل حل�ل الك�رثة، 

فهل يتح�رك املعني�ن قبل ف�ات االأوان«؟

اإعداد هن�ء علي�ن

ْيل المنسية.. إلى دائرة الضوء
َ

بلدة الطف
بعد دخ�ل النظ����م ال�س�ري اإىل القلم�ن واحتالله من�طق حررته���� املع�ر�سة كيربود والق�سري 

والنب���ك، فر م���� تبقى من امل�سلحني بحثً� ع���ن ملج�أ ي�أويهم، وهن�ك تقدي���رات ع�سكرية ت�سري اإىل 

اإمك�ني���ة نقل امل�سلح���ني للمعركة اإىل املن�ط���ق اللبن�نية القريبة يف ح�ل ب���داأ التقدم الع�سكري 

ال�س�ري، وب�لت�يل ت�سري التقدي���رات اإىل اأن منطقَتْي »الطفيل« و»ح�م« اللبن�نيتني ال�اقعتني اإىل 

جه���ة الغرب، قد يلج�أ امل�سلح�ن الإ�سع�له� لتخفيف ال�سغط عنهم، اأو رمب� يح�ول�ن اخرتاقهً� هربً� 

من اأر�ض املعركة، كم� ح�سل يف معركة »يربود« حني فر امل�سلح�ن نح� عر�س�ل، حيث تعترب هذه 

البل���دات املنفذ ال�حيد للم�سلحني للفرار، وهذا م� يفر�ض خ��ض معركة انطالقً� من حم�ر »الطفيل 

- ح����م« نح� داخل االأرا�سي ال�س�رية لت�أمني �سالمة احلدود والبلدات اللبن�نية من اأي مد تكفريي 

ه�رب من حمى القت�ل داخل االأرا�سي ال�س�رية.

التقدي���ر االآخر ي�سري اإىل اإمك�نية دخ�ل ق����ات نظ�مية نح� بلدة ع�س�ل ال�رد التي تبعد م�س�فة 

قريبة جداً من الطفيل وذلك الإ�سق�طه� ع�سكريً�.

تقديرات ع�سكرية |

حدود البلدة |
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اجلدير ب�لذك���ر اأن بلدة الطفيل تقع 

يف اأق�سى جرود �سل�سلة لبن�ن ال�ضقية، 

وحتيط به� االأرا�سي ال�س�رية من ثالث 

جه����ت، ال�سم����ل وال����ضق واجلن�ب، 

ولكن اإىل الغ���رب منه� تقع بلدات ح�م 

ومعرب�ن وبريت�ل اللبن�نية، ويبلغ عدد 

�سك�نه� اأكرث من خم�سة اآالف لبن�ين من 

امل�سلمني وامل�سيحي���ني، منهم اأكرث من 

25 عن����ضاً يف اجلي����ض اللبن�ين، وفق 
احت�د اجلمعي�ت االإغ�ثية والتنم�ية يف 

لبن�ن، وهي بل���دة مقط�عة عن الع�مل 

اإال م���ن خ���الل مع�بر ترابي���ة حمف�رة 

���ة املهربني الذين يحت�ج�نه� لنقل  بهمرّ

م� تي�ض من ب�س�ئع ب���ني البلدين، اأم� 

ب�لن�سب���ة اإىل التي����ر الكهرب�ئ���ي، فه� 

ممدود من �س�رية منذ الع�م 1997، ويق�م 

االأه����يل بدفع بدله� للدول���ة اللبن�نية 

عرب ج�ٍب يزور البلدة يف اأ�سهر ال�سيف، 

ويق�م لبن�ن ب�لدف���ع للدولة ال�س�رية، 

اأم� امل�ء فقد مت حف���ر بئر ارت�ازية يف 

البلدة، ومت تزويد البلدة مب�لد كهرب�ئي 

جلر املي�ه من البئ���ر ورفعه� اإىل خزان 

البلدة لت�سل اإىل كل البي�ت. 

وبح�س���ب اأح���د اأبن�ء الطفي���ل، ف�إن 

بلدت���ه التي يبلغ تعداد �سك�نه� 5 اآالف 

ف�ساًل عن 10 اآالف �س����ري نزح�ا اإليه� 

اأ�سبحت يف  ال�ضي����ن،  وغ�لبيتهم من 

و�سع م�أ�س�وي جداً.. فال م�اد غذائية وال 

دواء و ال اأم�ن.



الحركة األسيرة بين 
مقصلة المقايضات وبازار 

المفاوضات
ال�شع��ب  يحي��ي  ع��ام،  كل  م��ن  ني�ش��ان   17 يف 

الفل�شطين��ي باألوان طيفه ال�شيا�شي واالجتماعي، يف 

الداخ��ل الفل�شطيني وال�شتات، يوم االأ�شري الفل�شطيني 

اأهمي��ة  الع��ام تكت�ش��ب  والعرب��ي، واملنا�شب��ة ه��ذا 

ا�شتثنائي��ة ب�شبب م��ا تتعر�ض اإليه احلرك��ة االأ�شرية 

من حماوالت جادة بهدف اغتيالها �شيا�شيًا، و�شطب 

دوره��ا وطني��ًا، خ�شو�ش��ًا اأنه��ا ورغ��م م��ا تكابده 

م��ن معاناة كبرية نتيج��ة �شتى اأ�شالي��ب اال�شطهاد 

والتعذيب اجل�شدي واملعنوي والنف�شي التي ميار�شها 

ال�شج��ان ال�شهي��وين بح��ق منا�شليه��ا وجماهديها 

االأبط��ال يف �شجون االحتالل، فقد لعبت هذه احلركة 

دوراً حموري��ًا يف م�ش��رية الن�شال والكف��اح الوطني 

الفل�شطين��ي، ولي�ض م��ن اآخر اإ�شهاماته��ا اأن �شاغت 

وثيقة وطنية با�شم االأ�رسى، والتي اأ�شبحت فيما بعد 

ُتع��رف ب�»وثيقة الوف��اق الوطني« م��ن اأجل �شيانة 

الوح��دة الوطنية، واإجناح احلوار الوطني الفل�شطيني 

ال�شامل، بهدف �شوغ ا�شرتاتيجية �شيا�شية كفاحية، 

ُتك��ن ال�شع��ب الفل�شطين��ي م��ن مواجه��ة امل���رسوع 

ال�شهي��وين الرام��ي اإىل ت�شفي��ة عناوي��ن ومرتكزات 

ق�شيته الوطنية.

لق��د �شعى الكي��ان ال�شهيوين كث��رياً من اأجل ك�رس 

اإرادة ه��ذه احلرك��ة ب�شتى الط��رق والو�شائل، لكن من 

دون ج��دوى اأو طائل يرجتى، بل على العك�ض، لطاملا 

فر�ش��ت احلرك��ة االأ�ش��رية اإرادته��ا عل��ى �شجانيه��ا، 

واالأ�ش��ري املح��رر �شام��ر العي�ش��اوي من��وذج ومث��ال 

يف �شياق ن�ش��ايل دوؤوب ومثاب��ر الأ�رسانا امليامني، 

والي��وم دخلت حم��اوالت الكي��ان الغا�ش��ب �شياقها 

اجل��دي والعملي يف تنفيذ عملي��ة االغتيال ال�شيا�شي 

والوطني لهذه احلركة من خالل طرح ق�شية االأ�رسى 

واالإفراج عنهم على طاولة البازار التفاو�شي اجلاري 

ب��ني الكي��ان وال�شلط��ة برعاي��ة اأمريكي��ة، فحكوم��ة 

نتنياه��و وبع��د جناحه��ا يف اإظه��ار اأن مل��ف اإطالق 

���رساح اأ�رسى ما قبل اأو�شلو، قد تت مقاي�شته مقابل 

ا�شتمرار اال�شتيطان، االأمر الذي كذبته ال�شلطة، واأكدت 

عل��ى ل�ش��ان كب��ري مفاو�شيه��ا �شائب عريق��ات، اأن 

امللف كان مقابل التزام ال�شلطة االمتناع عن التوجه 

واالتفاق��ات  واملنظم��ات  الهيئ��ات  يف  للم�شارك��ة 

الدولية، االأمر الذي ُيعترب يف احلالتني خطيئة وطنية 

ارتكب��ت بحق احلرك��ة االأ�ش��رية، وم�شاهمة يف تقزمي 

ق�شيته��ا وحتويله��ا لق�شية اأرقام يت��م التالعب بها، 

حت��اول هذه احلكوم��ة ومع و�ش��ول املفاو�شات اإىل 

ماأزقه��ا املحتوم، بعد اأن رف�ش��ت االإفراج عن الدفعة 

الرابع��ة من االأ�رسى، معاودة ا�شتخدام هذا امللف من 

اأج��ل مقاي�شت��ه وبت�شجي��ع اأمريكي، مبوافق��ة رئي�ض 

ال�شلطة حممود عبا�ض عل��ى تديد املفاو�شات حتى 

نهاي��ة العام احلايل، وهي، اأي حكومة نتنياهو، ومن 

اأج��ل تري��ر ه��ذه املقاي�ش��ة، ت�شتخدم وم��ن ورائها 

االإرادة االأمريكي��ة كل االأ�شالي��ب والطرق من �شغوط 

ع��رب فر���ض العقوب��ات عل��ى ال�شلط��ة، والتدخل لدى 

اأ�شدقائها اجلدد والقدامى، وبطلب اأمريكي اأن ميار�ض 

ه��وؤالء االأ�شدق��اء ال�شغوط عل��ى ال�شلط��ة الإرغامها 

على قبول �شفقة املقاي�شة اجلديدة »االأ�رسى مقابل 

تدي��د املفاو�ش��ات«، هوؤالء االأ�شدق��اء الذين حتدث 

عنه��م كل من ليفني وليربم��ان، اإن اخل�شية اليوم هو 

اال�شتجاب��ة واملوافقة على و�شع مل��ف االأ�رسى على 

مق�شل��ة املقاي�ش��ات وب��ازار املفاو�ش��ات، عنده��ا 

يك��ون الكيان هو م��ن اأ�شدر االأح��كام، ولكن ال�شلطة 

الفل�شطينية هي من نفذها. 

رامز م�صطفى 

12
عـربـي

تصريحات ليبرمان والعدوان على القدس

شركة إماراتية تعرض تنفيذ مشروع لبلدية االحتالل
عندم���ا يعل���ن وزي���ر خارجي���ة 

االحت���ال ال�صهيوين ع���ن مباحثات 

�رسية م���ع عدد من ال���دول العربية، 

ال�صيح���ات املنطلقة حلماية  ت�صبح 

االأق�صى املبارك، مثل ال�رساخ يف واد 

عميق، لن تلق جتاوب���ًا، ولن يلبيها 

اأحد من الغارقني يف تطبيع العاقات 

مع املحتل ال�صهي���وين، وقد كان من 

ال�صه���ل ماحظ���ة رد الفع���ل البارد، 

وحت���ى جتاهلت غالبي���ة احلكومات 

ال�صهيوني���ة  االعت���داءات  العربي���ة 

االأ�صبوعني املا�صيني،  املتكررة طوال 

وبالطبع فقد ظ���ل رد الفعل ال�صعبي 

غائبًا اأي�صًا.

رمبا يق���ول البع����ض: اإن املوقف 

الر�صم���ي م���ن غالبي���ة احلكوم���ات 

العربي���ة كان على ه���ذا النحو دومًا، 

وهذا �صحي���ح اإىل حد بعي���د، ورمبا 

يك���ون ممكنًا ه���ذه االأي���ام ا�صتذكار 

املوقف، ال���ذي وجد ال�صهي���د القائد 

عبد القادر احل�صيني نف�صه فيه، حني 

طل���ب م�صاع���دة اللجن���ة الع�صكرية 

التابعة جلامعة ال���دول العربية، من 

اأج���ل اإنقاذ القد�ض اأي�صًا، لكن التزامن 

الفت بني ت�رسيح���ات وزير خارجية 

العدو عن التطبي���ع، واملباحثات مع 

دول عربية بينها ال�صعودية والكويت، 

وبني ا�صت�رسا�ض ال�صهاينة الكبري يف 

التعدي على االأق�صى وانتهاك حرمته، 

حتى بدت بع����ض النداءات من قبيل: 

»االأق�ص���ى يا عرب، واأنقذوا االأق�صى« 

مث���رية لل�صفقة والرث���اء للحال الذي 

و�صلنا اإليه، فاقتحام احلرم القد�صي، 

بات يوميًا ومن�صقًا، ويراد بذلك خلق 

حالة من االعتياد و�صواًل اإىل حتقيق 

هدف التقا�صم الزماين واملكاين، على 

غرار ما حدث يف احل���رم االإبراهيمي 

يف اخلليل.

ليربمان: نتباحث �رساً

ال�صهيوين  الع���دو  خارجية  وزير 

اأفيغ���دور ليربمان قال يف ت�رسيحات 

»يديع���وت  �صحيف���ة  ن�رسته���ا 

اأحرونوت« اإن كيانه يجري مباحثات 

العربية  ال���دول  �رسية م���ع بع����ض 

التي ال تع���رف ب�»اإ�رسائيل«، ومنها 

ال�صعودية والكويت، ونقلت ال�صحيفة 

عن ليربمان قوله: »للمرة االأوىل يكون 

هن���اك تفاهم على اأن اخلطر احلقيقي 

ال يتمث���ل يف اإ�رسائي���ل اأو اليهود اأو 

ال�صهيوني���ة.. بل يف اإي���ران واجلهاد 

العاملي وحزب اهلل والقاعدة«، واعترب 

وزي���ر اخلارجية ال�صهيوين يف �صياق 

عنا�صر من جي�ش الحتالل ال�صهيوين ت�صتبيح باحات امل�صجد الأق�صى

ما زالت العملية التي نفذها مقاومون يف مدينة 

اخلليل، واأدت اإىل مقت���ل �صابط خمابرات �صهيوين 

واإ�صابة اآخرين من امل�صتوطنني، تثري ت�صاوؤالت كثرية 

يف كي���ان االحتال، خ�صو�صًا مع تبني املوقع الذي 

ي�صغله القتيل يف وحدة جت�ص�ض �صهيونية، وب�صبب 

م���ا يقال عن دوره يف تعذيب اأ�رسى فل�صطينيني يف 

�صجون االحتال.

حك���ي بداية عن اأن القتي���ل وامل�صابني هم من 

م�صتوطني اخلليل، وقالت و�صائ���ل اإعام العدو: اإن 

م�صتوطن���ًا قتل، واأ�صيب اأربع���ة اآخرون، بعد اإطاق 

النار من بندقية ر�صا�صة، �صوب مركبة كان ي�صتقلها 

القتيل واجلرحى. 

وك�صف موقع 0404 ال�صهي���وين، تفا�صيل مثرية 

ح���ول عملية اخلليل، حيث ذك���ر املوقع اأن م�صلحًا 

ده���م حاجز ترقومي���ا قرب اخلليل جن���وب ال�صفة 

الغربي���ة املحتلة، واأخذ باإط���اق النار من ر�صا�صه 

�صوب اجلنود على احلاجز، قبل اأن يبداأ باإطاق النار 

�صوب �صيارة للم�صتوطنني ب�صكل مركز.

وكان امل�صل���ح يلب�ض زيًا ع�صكري���ًا كامًا، اأفرغ 

خزانًا كامًا من �صاح���ه على �صيارة امل�صتوطنني، 

قب���ل اأن يفر من املكان دون اأن يطلق عليه ر�صا�صة 

واح���دة، ح�صب املوق���ع ال�صهيوين، وال���ذي بني اأن 

دوري���ة تابعة لقوات االحت���ال كانت تقوم باأعمال 

احلرا�صة والتفتي�ض عل���ى احلاجز، مل حترك �صاكنًا، 

ومل تتمكن م���ن الرد على م�صدر الن���ريان، واأ�صاف 

املوق���ع اأن امل�صلح كان يطلق الن���ار دون االكراث 

باأحد، حيث اأطلق النار على �صيارة امل�صتوطنني من 

م�صافة قاتل���ة ال تزيد عن 3 اأمتار، واأ�صابهم اإ�صابة 

مبا�رسة.

واأو�ص���ح املوقع اأن الع�رسات من جنود االحتال 

و�صلوا مل���كان العملي���ة برفقة عدد م���ن �صيارات 

االإ�صعاف التي اأجل���ت امل�صابني و�رسعوا بعمليات 

مت�صي���ط ملحيط احلاجز، وحميط بلدة اإذنا القريبة، 

بزعم اأن منفذ العملية قد انطلق من القرية.

ويف وقت الحق قال م�صدر اأمني �صهيوين راف�صًا 

ك�صف هويت���ه للوكالة الفرن�صي���ة: »اإن القتيل )40 

عامًا( هو �صابط يف ال�رسطة االإ�رسائيلية من �صكان 

و�صط اإ�رسائيل«، واأعقبت هذا الك�صف حالة ه�صتريية 

يف االأو�ص���اط ال�صهيونية التي اأرادت معرفة طبيعة 

اال�صته���داف، وم���ا اإذا القتيل ال�صهي���وين مق�صوداً 

بال���ذات، اأم اأن م�صادفة م���ا لعبت دورها يف تنفيذ 

العملية اجلريئة بكل املقايي�ض. 

 �صحيف���ة »يديع���وت اأحرون���وت« ذكرت على 

موقعها االإلك���روين، اأن نتائج التحقيقات تفيد باأن 

�صابًا فل�صطينيًا واحداً على االأقل متركز قرب ال�صارع 

الرئي�صي املحاذي لبلدة اإذنا )جنوبي مدينة اخلليل 

يف ال�صفة(، ثم فتح نريان �صاحه االآيل جتاه �صيارة 

م�صتوطن بينما كانت تعرب املكان.

واأ�صافت: »انتقل ال�صاب من موقعه اإىل موقع اآخر، 

ثم �رسع باإطاق النار على ال�صيارات االإ�رسائيلية من 

نقطة قريبة للغاية؛ مم���ا اأدى اإىل اإ�صابات مبا�رسة، 

بع���د ذلك فرّ امل�صل���ح الفل�صطيني من مكان احلادث 

على قدميه، وما زالت التحقيقات جارية«.

واأجرى موقع »والا« العربي مقابلة مع جرنال 

االحتي���اط يف جي�ض االحتال، غادي �صوميني، الذي 

اأك���د اأن العملية مل تكن ارجتالي���ة، بل خمططة لها 

بعناية، كما اأن اختيار املوقع كان موفقًا، م�صرياً اإىل 

اأن منطقة اخلليل تعترب »منطقة �صعبة« ا�صتخباريًا.

رئي�ض حكوم���ة العدو بنيام���ني نتنياهو، حّمل 

ال�صلطة الفل�صطيني���ة م�صوؤولية الهجوم امل�صلح يف 

اخللي���ل، وق���ال نتنياهو، يف بيان ل���ه: »هذا القتل 

ال�صني���ع ل�صابط كان ي�صافر م���ع عائلته اإىل تناول 

ماأدبة ع�صاء ياأتي نتيج���ة للتحري�ض التي متار�صه 

ال�صلطة الفل�صطينية«.

وقد دان رئي����ض ال�صلطة حممود عبا�ض العملية، 

وق���ال الناط���ق با�ص���م رئي����ض ال�صلطة، نبي���ل اأبو 

ردين���ة، اإن »الرئي�ض اأعرب ع���ن اإدانته للقتل �صواء 

لاإ�رسائيلي���ني اأو الفل�صطينيني«، متمنيًا اأن »ي�صمع 

اأ�صواتًا يف اإ�رسائيل تدين قتل اجلي�ض وامل�صتوطنني 

للفل�صطينيني«.

عبد الرحمن نا�صر
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المقاومة الفلسطينية تقتل ضابط استخبارت صهيونيًا في الخليل



لي����ض غريب���ًا اأن تتزام���ن االأحداث 

والذكري���ات التي يحيه���ا الفل�صطينيون 

واللبنانيون ب�صبب اجلرائم واالنتهاكات 

ال�صهيوني���ة الكثيف���ة خ���ال 65 عامًا، 

خ�صو�صًا يف ني�صان وعدوان 1996 الذي 

خلّف جمزرة قانا واآالف ال�صهداء االأبرياء 

من االأطف���ال والن�صاء وال�صيوخ، لت�صاف 

اإىل مئات االأعمال االإجرامية ال�صهيونية 

الت���ي ارتكب���ت يف غفل���ة م���ن العامل 

كمجزرة �صربا و�صاتيا وبحر البقر ودير 

يا�صني وكفرقا�ص���م.. كذلك مير يف �صهر 

ني�ص���ان ذكرى يوم االأ�ص���ري الفل�صطيني، 

حيث تتن���ّوع الن�صاطات والتحركات يف 

خمتلف دول الع���امل للمطالبة باإطاق 

االأ����رسى واملعتقل���ني الفل�صطينيني يف 

ال�صجون ال�صهيونية.

ويحيي ال�صع���ب العربي الفل�صطيني 

يف ال�صابع ع�رس من ني�صان من كل عام  

يف خمتل���ف اأماكن وج���وده ذكرى يوم 

االأ�ص���ري يف وقف���ة ت�صامنية مع احلركة 

الوطني���ة االأ�ص���رية داخ���ل املعتق���ات 

ال�صهيوني���ة الت���ي تعج ب���االآالف من 

خرية اأبناء وبن���ات ال�صعب الفل�صطيني 

واال�صتيطان،  االحت���ال  �ص���د  املنا�صل 

وال���ذي ما زال يخو����ض ن�صاله اليومي 

متحديًا جربوت االحتال وعدوانه على 

امتداد كل االأر�ض الفل�صطينية.

الفل�صطيني���ة  للم�ص���ادر  ووفق���ًا 

والدولية، يقبع يف ال�صجون ال�صهيونية 

الي���وم ما يزيد عل���ى 5500 اأ�صري، منهم 

نح���و 22 اأ�صرية و240 طف���ًا، اإ�صافة اإىل 

470 اأ�ص���رياً حمكومًا مدى احلياة، ناهيك 
عن العدد الكبري م���ن االأ�رسى املر�صى، 

حيث ي�صج���ل اأن هناك ع�رسات املر�صى 

بحاجة لعملي���ات �رسورية، ومنهم من 

بات���وا يعانون م���ن اإعاق���ات خمتلفة، 

هذا اإ�صاف���ة اإىل اأن مئات االأ�رسى الذين 

ا�صت�صه���دوا نتيج���ة �صيا�ص���ة التعذيب 

بهدف انت���زاع االعرافات من املعتقلني، 

واآخري���ن ا�صت�صهدوا بع���د خروجهم من 

املعتقات متاأثرين باأمرا�ض ورثوها من 

ال�صجن والتعذيب واالإهمال الطبي، وهذه 

امل�صكل���ة تعترب من اأه���م املعاناة التي 

يعي�صها االأ�رسى ب�صبب االإهمال ال�صحي 

املتعم���د والقتل الذي تقوم ب���ه اإدارات 

واأطباوؤها وبتواطوؤ من حماكم  ال�صجون 

االحتال ال�صهيوين واأجهزته االأمنية.

ولقد بات وا�صحًا اليوم اأن االإجراءات 

العن�رسية الااإن�صاني���ة التي تقوم بها 

قوات االحتال ت�صكل خرقًا وا�صحًا لكل 

املواثي���ق الدولية، وه���ي ت�صكل جرائم 

ح���رب بحق االأ�رسى، وانته���اكًا �رسيحًا 

وعلنيًا التفاقيات جنيف االأربع واتفاقية 

مناه�صة التعذيب، ولكن مع االأ�صف، فاإن 

تردد بع����ض امل�صوؤولني يف العمل على 

اإىل ه���ذه االتفاقات  ان�صم���ام فل�صطني 

ال�صتثمار املكانة اجلديدة للفل�صطينيني 

يف املجتمع الدويل با�صتخدام كل اأدوات 

القانون الدويل لتوفري احلماية القانونية 

تاريخي���ة  فر�ص���ة  ي�صي���ع  لاأ����رسى، 

ملحا�صب���ة وف�ص���ح تل���ك االنته���اكات 

ومعاقبة االحتال دوليًا. 

واجلدي���ر ذك���ره اأن احلركة الوطنية 

الفل�صطيني���ة االأ�ص���رية تعت���رب ركن���ًا 

اأ�صا�صي���ًا م���ن اأركان الن�صال واملقاومة 

الفل�صطيني���ة، وطرف���ًا رئي�ص���ًا يف كل 

م���ا اأجن���زه ال�صع���ب الفل�صطيني طيلة 

�صن���وات ن�صاله ال�صيا�ص���ي والع�صكري 

�ص���د  معركت���ه  يف  والدبلوما�ص���ي 

ال�صهيونية، واإميان���ًا بذلك ووفاء لهم، 

�صهدت املخيمات الفل�صطينية يف لبنان 

حت���ركات ون�صاط���ات كثيف���ة يف يوم 

االأ�صري، واأك���دت املواقف هذا العام على 

الوفاء للحرك���ة الوطنية االأ�صرية داخل 

اجلاد  والعمل  ال�صهيوني���ة،  املعتقات 

واإنهاء  الوطني���ة  ال�صتعادة  وال�رسي���ع 

االنق�ص���ام، باعتباره���ا الطريق االأق�رس 

الإع���ادة تفعيل كافة اأ�ص���كال املقاومة، 

بعد اأن ات�ص���ح مدى ا�صتفادة ال�صهاينة 

من هذا االنق�صام للم�صي يف املخططات 

احل�ص���ار  وموا�صل���ة  اال�صتيطاني���ة 

وعمليات القتل والتجويع.

وكانت هناك دعوات اإىل االإ�رساع يف 

ان�صمام فل�صط���ني اإىل جميع موؤ�ص�صات 

االأمم املتحدة، خ�صو�صًا حمكمة اجلنايات 

الدولية، بهدف معاقبة الكيان ال�صهيوين 

وماحقت���ه قانوني���ًا وق�صائي���ًا عل���ى 

جرائمه الت���ي ترتقى اإىل م�صتوى جرائم 

احلرب واجلرائم �صد االإن�صانية، والطلب 

من االأمم املتحدة وموؤ�ص�صاتها االإن�صانية 

وجميع منظم���ات حق���وق االإن�صان اإىل 

اإدانة املمار�ص���ات ال�صهيونية، والوقوف 

اإىل جان���ب االأ����رسى ومطالبهم العادلة 

بوقف املمار�صات غري االإن�صانية بحقهم 

من تعذيب و�صيا�صات العقاب اجلماعي، 

ومنعه���م من حقهم يف الع���اج واإجراء 

العمليات الطبية ومن���ع اأهلهم وذويهم 

من زيارتهم يف غالب االأحيان، والتدخل 

املبا�رس ل�صمان تطبيق اتفاقيات جنيف 

على االأ����رسى ومعاملتهم كاأ�رسى حرب، 

والعمل الإجبار الكي���ان ال�صهيوين على 

اإطاق �رساح كاف���ة االأ�رسى واملعتقلني 

الفل�صطيني���ني والعرب م���ن معتقاتها، 

ويف مقدمهم االأطفال والن�صاء واملر�صى.. 

وا�صتثم���ار احل���د االأق�صى م���ن ان�صمام 

فل�صط���ني اإىل االأمم املتح���دة، ودع���وة 

اللجنة الدولي���ة لل�صليب االأحمر واالأمم 

املتح���دة وجميع املوؤ�ص�ص���ات الدولية 

واالإن�صاني���ة اإىل التدخ���ل املبا�رس لدى 

قوات االحتال ل�صم���ان تطبيق اتفاقية 

جنيف على االأ�رسى ومعاملتهم كاأ�رسى 

ح���رب، والعمل الإجب���ار ال�صهاينة على 

اإطاق ����رساح جميع االأ�رسى واملعتقلني 

من معتقاتها، خ�صو�صًا االأطفال منهم.

كذلك كانت الذكرى منا�صبة للتاأكيد 

على رف�ض املفاو�صات العبثية، ودعوة 

ال�صلطة الفل�صطينية اإىل اإعان االن�صحاب 

م���ن املفاو�صات واعتم���اد ا�صراتيجية 

بديل���ة، وو�صع اآليات اإنه���اء االنق�صام، 

مبا ي�صمن الو�ص���ول اإىل حكومة توافق 

وت�رسيعية  رئا�صية  وانتخاب���ات  وطني 

وللمجل�ض الوطني.

�صامر ال�صيالوي

يوم األسير الفلسطيني
عهد متجدد بمواصلة المقاومة والصمود
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حديثه اأّن »االأف���ق ال�صيا�صي لي�ض 

موجوداً يف امللعب الفل�صطيني، بل 

يف ملعب دول عربية معتدلة«.

واأ�صاف: »هناك ات�صاالت وهناك 

حمادث���ات لكننا قريب���ون جداً من 

مرحلة لن يكون هذا فيها خفيًا يف 

غ�صون ع���ام اأو 18 �صهراً، �صيحدث 

هذا على امل���اأ«، واأكد ليربمان اأنه 

على ات�صال مع عرب »معتدلني«، 

ونقل���ت »يديعوت« ع���ن ليربمان 

قول���ه اأي�ص���ًا: اإّن »اتفاقات �صام« 

جديدة �صتوقع الع���ام 2019، وقال 

اأننا �صنك���ون حينذاك  »اأنا واث���ق 

يف و�ص���ع نتمت���ع في���ه بعاقات 

ديبلوما�صية كاملة مع معظم الدول 

العربية املعتدلة«.

ت�رسيح���ات ليربم���ان ج���اءت 

يف اأعق���اب ت�رسيب���ات كثرية، عن 

االأمنية،  ال�صيا�صية وحتى  اللقاءات 

التي تعقد بني م�صوؤولني �صهاينة، 

غالبيتهم  ع���رب  م�صوؤولني  وب���ني 

م���ن دول اخللي���ج، واأظه���رت تلك 

اأ�صكااًل م���ن التن�صيق  الت�رسيب���ات 

عايل امل�صتوى بني ه���ذه االأطراف، 

وعلى �صعد خمتلفة.

ول���ذك ف���اإن م���ا قال���ه الوزير 

ا�صتكمال  وكاأن���ه  ب���دا  ال�صهيوين، 

ل�صي���اق قائم، ال حدث���ًا مفاجئًا اأو 

غريبًا، لي�ض ب�صبب التاريخ الطويل 

من االت�ص���االت ال�رسية وف�صائحها 

املتعددة، ولك���ن ب�صبب ما �صهدته 

تلك االت�صاالت م���ن تطورات كثرية 

يف ال�صنوات االأخرية.

وم���ن الطبيع���ي اأن امللتق���ني 

�رساً لن يبحث���وا يف حال االحتال 

اأط���ر  ب���ل يف �ص���وغ  وجرائم���ه، 

االأ�صا�ض  طابعه���ا  لعاقات جديدة 

هو التن�صيق، ولي�ص���وا وحدهم من 

يفعل ذل���ك، فالقد�ض، على ما تقول 

املعلومات املت�رسب���ة من جل�صات 

املفاو�ص���ات ب���ني ال�صلط���ة وبني 

ال�صهاينة، لي�صت مو�صوعًا اأ�صا�صيًا 

من مو�صوعات البحث اأي�صًا.

انتهاكات وحتذيرات

يف مث���ل ه���ذه االأح���وال يزيد 

و�رسا�صتهم،  غلوائهم  من  ال�صهاينة 

االنته���اكات واالعت���داءات املن�صقة 

واليومية لاأق�صى، والت�صييق الكبري 

امل�صلمني  امل�صل���ني  دخ���ول  على 

وامل�صيحي���ني اإىل القد�ض، دليل اآخر 

�صدي���د الو�صوح عل���ى اال�صتخفاف 

ال�صهي���وين بردود الفع���ل على ما 

يحدث بحق القد�ض عامة، واالأق�صى 

على وجه اخل�صو�ض.

واق���ع احل���ال اأن ع����رسات من 

املحت�صدين  الفل�صطينيني  ال�صب���ان 

للم�صتوطنني  االأق�صى، ت�ص���دوا  يف 

ترافقهم قوات االحتال، وقع  الذين 

ع���دد م���ن ال�صبان جرح���ى خال 

بدمهم  ال�صبان  اأثب���ت  اال�صتباكات، 

اإ�رساراً على الت�ص���دي للغزاة، لكن 

غاي���ة ال�صهاينة من هذه الهجمات 

املن�صقة، تكم���ن يف خلق حالة من 

والعرب  الفل�صطينيني  بني  االعتياد 

وامل�صلمني، عل���ى وجود ال�صهاينة 

�صب���ه الدائم يف باح���ات االأق�صى، 

جديدة،  لتنفيذ خمططات  والتمهيد 

امل�صتمر  التهوي���د  م����رسوع  �صمن 

للقد�ض واالأق�صى.   

وقد ح���ّذرت »موؤ�ص�صة االأق�صى 

للوق���ف وال���راث«، م���ن اأن بلدية 

االحت���ال يف القد����ض اأعلن���ت عن 

اإقام���ة مدين���ة م���اٍه �صخمة على 

اأر�ض مقربة »ماأمن اهلل« االإ�صامية 

التاريخي���ة يف القد����ض، ابتداًء من 

�صهر اأيار/ مايو القادم، وذلك �صمن 

فعاليات ترفيهية تقوم بها البلدية، 

وقد تقدمت لتنفيذ امل�رسوع »�رسكة 

اإ�رسائيلي���ة« من ت���ل اأبيب واأخرى 

م���ن القد�ض، لكن الاف���ت يف االأمر 

– وبح�ص���ب م�ص���ادر �صحفية يف 
كيان االحت���ال- اأن �رسكة عاملية 

مقرها دب���ي، تقدمت ه���ي االأخرى 

التي  بطل���ب مق���رح للمناق�ص���ة 

طرحت موؤخراً لتنفيذ هذا امل�رسوع، 

ويف ه���ذا تاأكيد اآخ���ر على معنى 

ليربمان،  ت�رسيح���ات  بني  التزامن 

االأق�صى،  امل�صجد  على  واالعتداءات 

ومدينة القد�ض.

وقال���ت املوؤ�ص�ص���ة: »اإن بلدية 

االحت���ال يف القد����ض اأعلنت عدة 

م�صاريع ترفيهية تنوي تنظيمها يف 

القد�ض، خ���ال الفرة القريبة، ومن 

بينه���ا اإقامة مدينة م���اٍه عماقة، 

على اأر�ض مقربة ماأمن اهلل – والتي 

االحتال،  حكوم���ة  عليها  ا�صتولت 

وحولت م�صاح���ة �صا�صعة منها اإىل 

حديق���ة عام���ة حتت ا�ص���م حديقة 

اال�صتقال – من بينها دوالب دائري 

عماق، على اأن يتم البدء بت�صغيلها 

ال�صه���ر الق���ادم اأي�ص���ًا، وت�صتم���ر 

فعالياتها حتى �صهر ت�رسين االأول، 

وميك���ن التمديد بعدها لن�صف �صنة 

اإ�صافية.

ه���ذه بع����ض ف�ص���ول احل���رب 

التهويدي���ة املفتوح���ة على مدينة 

القد����ض، والت���ي مل يع���د يقابلها 

ال�صمت من ل���دن كثريين، يعتربون 

اأنف�صه���م عرب���ًا وم�صلم���ني، بل اإن 

كثريي���ن من الفئ���ة نف�صه���ا اأي�صًا، 

ال�صهي���وين،  الع���دوان  يغط���ون 

ويدعمونه.

نافذ اأبو ح�صنة
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بغداد – بهاء النابل�سي

على وق���ع اخلطاب���ات احلامية 

غري  والإعالمية  الإعالنية  واحلمالت 

النتخابات  ت�ستح���وذ  امل�سبوق���ة، 

الت�رشيعي���ة يف الع���راق اآخر ال�سهر 

اجل���اري عل���ى احلي���ز الأ�سا�س من 

اهتمام���ات ال�س���ارع العراق���ي، مع 

املنازلة  الأخ���ري من  الف�سل  اقرتاب 

اأم���ام �سناديق القرتاع، و�سط اأجواء 

غري اعتيادية يعي�سها العراق، حيث 

معارك  العراق���ي  اجلي����س  يخو�س 

�رش�سة م���ع الإرهابي���ن يف بع�س 

مناطق الغرب، خ�سو�سًا يف الفلوجة 

و�سم���ال الو�سط، وحي���ث التحديات 

الكربى التي تواجه الأجهزة الأمنية 

لفر�س اأجواء اآمن���ة، ومنع ما اأمكن 

م���ن ح�سول عمليات تفجري قد جترب 

بع����س ال�سكان البق���اء يف منازلهم 

وعدم اخلروج اإىل ال�سناديق.

وبح�سب م�سادر اأمنية رفيعة هنا 

يف بغداد، ف���اإن التوقعات بح�سول 

موج���ات اإرهابية ارتف���ع من�سوبها 

مع اق���رتاب النتخابات يف الثالثن 

م���ن ني�س���ان اجل���اري، واإن اخلطط 

اأي حالت  امل�سبقة ر�سمت ملواجهة 

من هذا النوع، حيث و�سعت القوات 

امل�سلحة بحال���ة تاأهب من الدرجة 

الأوىل، ومع اأن املواطن العراقي الذي 

تعنيه العملي���ة النتخابية بالعمق 

غري مكرتث كثرياً للتفجريات، اإذ اإنه 

اعت���اد رمبا عليها من���ذ زمن طويل، 

اإل اأن الو�س���ع الأمني يبقى حمفوفًا 

باملخاطر ومن ح�سول مفاجاآت غري 

�سارة.

التعبئة  ف���اإن  اأي ح���ال،  عل���ى 

الإعالمية وال�سيا�سية بلغت ذروتها، 

و�س���ط تفل���ت وا�س���ح م���ن جميع 

الإنفاق  ملو�سوع  واملر�سحن  الكتل 

النتخاب���ي الذي حدد ل���ه القانون 

�سقفًا معينًا، لكن اجلميع هنا �رشب 

به عر�س احلائ���ط، ويتم �سخ املال 

بكثاف���ة جل���ذب الناخب���ن ب�ستى 

ال�سبل.

اخلارط���ة النتخابية وال�سيا�سية 

بالفعل معق���دة واجلميع يدعي منذ 

الآن الظف���ر باأع���داد الن���واب الذين 

الربملاني���ة،  الن���دوة  �سيدخل���ون 

ودرا�سات  اإح�س���اءات  اإىل  م�ستندين 

����رشكات متخ�س�س���ة بالنتخابات، 

لكن ت���وزع القوى والتحالفات يبقى 

هو الأ�سا�س يف معرفة من هي الكتل 

الكربى التي �ستظف���ر بالعدد الأوفر 

من الأ�س���وات، وبالتايل الو�سول اإىل 

�سدة الق���رار ال�سيا�س���ي يف رئا�سة 

احلكومة، وم���ع اأن الرئي�س املالكي 

كان مرتاحًا خالل مقابلته مع قناة 

»املن���ار« يوم الإثنن املا�سي وبدا 

واثق���ًا من الفوز باأكرث من مئة نائب 

يف الربمل���ان املوؤلف م���ن ثالثمئة 

نائ���ب ويزيد من عدد النواب، اأي اأنه 

يتحدث عن ثل���ث الربملان متحالفًا 

م���ع الكتلة ال�سني���ة برئا�سة �سالح 

املطلك وبع�س الرموز املعروفة.

يف املقاب���ل ل تب���دو ب�س���ورة 

منطقية اأو�ساع بقية الكتل واثقة من 

الو�سول براح���ة اإىل جمل�س النواب، 

وم���ن هناك اإىل رئا�سة الوزراء، اإذ اإن 

بع�سها يعاين من ت�سدعات �سيا�سية 

كحالة الكتلة ال�سدرية التي توزعت 

فيها ال�سخ�سيات على اأكرث من حمور، 

فيم���ا ي�ستمر اأياد عالوي زعيم كتلة 

بالتطلع اإىل مق���ر رئا�سة احلكومة، 

عل���ه ي�سل اإىل املكتب الرئا�سي مرة 

اأخ���رى، رغم اأن م�سادر مطلعة توؤكد 

�سعوبة، ل بل ا�ستحالة ح�سول ذلك، 

واأنها ل تعدو كونها فر�سية لي�س اإل.

اإبراهيم  اإىل ذلك، ي�س���ق املر�سح 

ال�سابق  ال���وزراء  رئي����س  اجلعفري 

املتدافعن  ب���ن  طريق���ه ب�سعوبة 

اإىل الربملان، وه���و اأي�سًا يعاين من 

التحالفات، فيم���ا ف�سل ال�سيد عمار 

احلكي���م ال���ذي يعول عل���ى بع�س 

�س���ب  اجلن���وب يف  الع�سائ���ر يف 

الأ�س���وات يف ال�سناديق النتخابية 

ال�س���ري يف لئحة �سماه���ا املواطن 

ينت�رش وا�ستقطاب بع�س الفعاليات 

والأ�سماء التي تعترب خ�سمًا للرئي�س 

املالكي على وجه التحديد.

اأم���ا الكتلة ال�سني���ة الأكرب فهي 

كتل���ة »متح���دون« برئا�سة رئي�س 

الربمل���ان احلايل اأ�سام���ة النجيفي، 

وهي كتلة موؤطرة ببع�س اجلغرافيا 

العراقي���ة يف الغرب والو�سط، بينما 

تبقى الكتل���ة العراقية تغرد منفردة 

وبارتي���اح يف ال�سمال، حيث الكوتا 

�سبه حم�سوبة، وهي اأ�سبه باملحدلة، 

لكن ينق�سه���ا اأي�سًا حتالفات متينة 

يعت���د به���ا يف الو�سط���ن ال�سيعي 

وال�سن���ي، وهذا الأمر غري متاح على 

الأرجح.

النتخابية  الع���راق  خريطة  اإذن 

املقبلة تبقى غ���ري مكتملة املعامل، 

يف ظ���ل ا�ستم���رار حال���ة التم���زق 

الأمن  الالحم���دود، و�سط حتدي���ات 

والقت�ساد، خ�سو�س���ًا ق�سية النفط 

وغي���اب اأي ائت���الف فعل���ي ي�سكل 

حكومة عراقية قوي���ة، مع ا�ستمرار 

رجح���ان احلال���ة النق�سامية على 

ال�سعد كاف���ة، وهو م���ا يجعل من 

العراق �ساح���ة لتدخل عدة دول من 

النافذة الأمنية، خ�سو�سًا ال�سعودية 

التي له���ا م�سلحة اأكي���دة يف نزف 

الدم العراقي اإىل اأجل غري م�سمى.
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االنتخابات العراقية.. تحّديات وآمال

مصادر أمنية عراقية: 
نسبة توّقعات حصول 

تفجيرات إرهابية ترتفع 
يوميًا مع اقتراب موعد 

االنتخابات في أجواء االنتخابات الرئاسية.. الجزائر الدولة المحورية في المنطقة

) العدد 308(  اجلمعة - 25 ني�سان - 2014

مواطنون جزائريون يتاأملون �سور املر�سحني للرئا�سة وبراجمهم

ل �سك اأن اجلزائر موجودة بقوة 

اإيجابي  يف الذاكرة العربية ب�سكل 

وم�رشق، اإن من جه���ة الت�سحيات 

اجل�سام التي قّدمها ال�سعب اجلزائر، 

والت���ي فاق���ت امللي���ون ون�س���ف 

ملي���ون �سهيد، حت���ى حتولت تلك 

م�رشقة  �سفحات  اإىل  الت�سحي���ات 

يف تاريخنا ال���ذي يحاول كثريون 

اأن ي�سّوه���وه، ثم دور اجلزائر الرائد 

يف عه���د الرئي�س الراح���ل هواري 

بومدين، ال���ذي خا�س حربي 1967 

و1973 جنبًا اإىل جنب مع اجلي�سننْ 
ال�سوري وامل����رشي، دون اأن نن�سى 

ح���رب  1969؛  ح���رب  يف  دوره 

ال�سهيوين،  الع���دو  مع  ال�ستنزاف 

ومن يري���د التاأكد م���ن ت�سحيات 

اجلي�س اجلزائري يف هاتيك احلروب 

علي���ه اأن يرى املقربت���ننْ املخ�س�ست���ننْ للجنود 

وال�سب���اط اجلزائري���ن يف منطق���ة القنطرة �رشق 

م�رش، واملقربة الأخرى امل�سم���اة »مقربة ال�سهداء 

اجلزائري���ن« يف دم�سق، لكن - م���ع الأ�سف - مل 

ُين�سف الإعالم هذه الأح���داث واملعلومات، اإ�سافة 

اإىل اأن اجلزائرين ل يرغبون احلديث عن ذلك، لأنهم 

يعتربون اأنهم اأّدوا واجبهم الوطني والقومي.

اأما دور اجلزائر يف جبهة ال�سمود والت�سدي بن 

عامي 1977 و1978 للح���ّد من وقف انهيار الو�سع 

العرب���ي بعد زيارة ال�س���ادات امل�سوؤوم���ة الكيان 

ال�سهيوين الغا�سب، فال يختلف عليه اثنان، وكانت 

م���ن اأف�سل من قدم���ت املب���ادرات الأخوية لوقف 

القتتال بن اللبنانين اإبان احلرب الأهلية 1975 – 

1990، وقد تّوجت ذلك باإر�سال وزير خاريجيتها اآن 
ذاك الخ�رش الإبراهمي، الذي مكث اأ�سهراً يف لبنان 

يتو�س���ط بن اجلرنال عون والقيادة ال�سورية لوقف 

القتت���ال الدائر بينهما، فكان���ت اجلزائر من الدول 

التي �ساهمت بنجاح يف تنفيذ اتفاق الطائف 1990، 

ناهيك عن دورها يف اإيقاف احلرب املفرو�سة على 

اإي���ران من قبل ال�ستكبار العامل���ي 1980 - 1988، 

وقد ُقتل وزي���ر خارجيتها حممد �سديق بن يحيى 

يف 3 حزيران 1982، والذي كان يقوم بو�ساطة بن 

اإيران والعراق، وها هي اليوم تقف اجلزائر بقوة اإىل 

جانب �سورية يف كافة املحافل الدولية والعربية، 

رغم احل���رب العاملية الثالثة الت���ي تتعر�س لها 

�سورية.

من هنا ل ب���د اأن يقف اأعداء الأمة موقفًا �سلبيًا 

م���ن دور و�سيا�سة هذه الدول���ة العربية الإفريقية 

الإ�سالمي���ة، فكانت املوؤامرة الك���ربى على اجلزائر 

بعد ف�سل النتخابات الربملانية يف دي�سمرب 1991، 

الت���ي ا�ستم���رت اأكرث من ع�رش �سن���وات مهولة يف 

تاريخ ذل���ك البلد، حيث كانت اجلزائ���ر اأول دولة 

تتعر�س لالإرهاب التكف���ريي الدموي، ومل ي�سدقها 

همت الدولة باأنها  اأحد يومها، بل اتُّ

وراء م���ا يح�سل يف البالد من قتل 

وجم���ازر، اإىل اأن �ساهد العامل كله 

اليوم ما تق���وم به هذه اجلماعات 

يف �سورية وم����رش ولبنان وليبيا 

كان  وال�سومال..  واليم���ن  وتون�س 

ل بد م���ن اإخراج اجلزائ���ر من اأي 

معادل���ة �سيا�سية تع���ود بالفائدة 

عل���ى ق�سي���ة فل�سط���ن وق�سايا 

اإ�رشار  لك���ن  وامل�سلمن..  الع���رب 

اأبى  اجلزائر رئي�سًا وجي�سًا و�سعبًا 

اإل اأن يبق���ى يف اخلطوط الأمامية 

لق�سايا الأمة رغم حماولت الأعداء 

اإلهاء اجلزائر هنا وهناك لإخراجها 

من دائرة ال�رشاع.

وعندم���ا مل يتمكن اأعداوؤها من 

الدميقراطية  اأب���واب  م���ن  الدخول 

املزعومة والإ�سالح، اليوم يدخل اأعداء اجلزائر يف 

الداخ���ل واخلارج من ثغرة �سيق���ة لإيجاد الإرباك 

واملناخ املنا�سب لإي�س���ال »الربيع العربي« اإىل 

اجلزائر، لكن حكم���ة الرئي����س بوتفليقة ومتا�سك 

اجلي����س وال�سعب حالت كله���ا دون ذلك، وما فوز 

الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة اإل عربون وفاء و�سكر 

من ال�سعب اجلزائ���ري الثوري واملجاهد اإىل الرجل 

الذي قاد البالد اإىل ب���ر الأمان اقت�ساديًا و�سيا�سيًا 

واأمنًا ووئامًا، و�ستكون اجلزائر يف املرحلة املقبلة 

رائ���دة مبكافحة الإرهاب، مل���ا متتلك من خربة يف 

هذا املج���ال، و�ست�ستمر بدوره���ا الريادي العربي 

والإ�سالم���ي الذي عرفن���اه، خ�سو�س���ًا نحو دعم 

املقاومة ووحدة �سورية وبل�سمة جراح الأمة، حيث 

وجدت.

اأ�سد ماجد
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يعي�س الأردن ماأزق���ًا وجوديًا ووطنيًا 

من���ذ ولدت���ه، فجغرافية الكي���ان الأردين 

ت�سعه على متا�س م���ع كيانات �سيا�سية 

عربي���ة خمتلف���ة الطم���وح والإمكانيات، 

اإم���ا لل�سيطرة عل���ى الكيان���ات الأخرى، 

اأو للت�س���دي لتوظي���ف الأردن مل�ساحلها 

)ال�سعودي���ة والع���راق و�سوري���ة(، وعلى 

ال�سفة الأخرى، يعي����س الأردن على فالق 

الزل���زال ال�سهي���وين - الفل�سطيني، حيث 

يقف �س���كاًل �سد الع���دو ال�سهيوين، فيما 

امل�سمون حتالف �رشي منذ تاأ�سي�س الكيان 

ال�سهيوين واحتالل فل�سطن، اأُعلن عنه يف 

اتفاقي���ة وادي عربة لل�سالم، وفتح �سفارة 

»اإ�رشائيلية« يف عّم���ان.. وتاأييد بال�سكل 

للق�سية الفل�سطينية، فيما امل�سمون خوف 

وع���داء وخ�سومة منذ احت���الل فل�سطن، 

وزادت ح���دة القل���ق بعد احت���الل ال�سفة 

الغربي���ة و�سع���ي احلكوم���ة ال�سهيونية 

لإعالن يهودي���ة الدولة، كخطوة اأوىل على 

طريق اإعالن الوط���ن البديل للفل�سطينين 

الدميوغرافي���ا  اأن  خ�سو�س���ًا  الأردن،  يف 

الأردني���ة متيل ل�سال���ح الفل�سطينين مع 

ت�ساعد »حركة الإخ���وان امل�سلمن« يف 

ال�سيا�سي  الغط���اء  توؤّمن  والت���ي  الأردن، 

للوجود الفل�سطيني م���ن جهة، وت�ستقوي 

به على النظام من جهة اأخرى. 

ولأن الأردن يعي�س على امل�ساعدات 

اخلارجية، �سواء الأمريكية اأو العربية، 

ويتعام����ل باملواق����ف ال�سيا�سية على 

اأن  طريقة »البيع باملف����رق«، وميكن 

املتناق�س  ال�سيا�س����ي  موقف����ه  يبادل 

وكذل����ك الأمني جلهات عدة مت�سارعة، 

مادام الثمن املدفوع يوؤّمن احتياجات 

الأردن عل����ى م�ستوى املل����ك اأو الدولة 

واأمني����ة تتميز  يف لعب����ة �سيا�سي����ة 

باملخاط����رة والقلق الدائ����م والبتزاز 

والتهدي����د املتع����ددة الفوه����ات، نرى 

اأن الأردن ق����د غ����رق يف فوهة الربكان 

ال�سوري من����ذ بداية احل����راك ال�سوري 

امل�سلح نتيجة ال�سغوط الآتية:

ال�سغ���ط اخلليج���ي - ال�سع���ودي - 

القطري لت�سهيل م���رور امل�سلحن وتاأمن 

الدع���م اللوج�ستي مل�سلح���ي املعار�سة، 

والإي���واء والتدريب، وفتح اجلبهة الأردنية 

مقابل امل�ساعدات املالية اخلليجية.

ال�سغ���ط الأمريك���ي - ال�سهيوين على 

الأردن حل�س���د الق���وى الع�سكرية والأمنية 

لتهديد النظام يف �سورية، وتاأمن الغطاء 

للتدخل »الإ�رشائيلي«  والع�سكري  الأمني 

والأمريكي يف جبهة اجلنوب.

�سغط »الإخ���وان امل�سلمن« والو�سع 

الفل�سطيني على مواقف احلكومة الأردنية، 

وخوف امللك من امت���داد احلريق العربي 

اإىل الأردن ليك���ون كب����س املحرق���ة بعد 

ف�سل »الث���ورات العربية«، ما يوؤّمن ربحًا 

ا�سرتاتيجيًا ل�»اإ�رشائيل« باإ�سقاط امللك اأو 

اإبقائه �سوريًا واإعالن الأردن »وطنًا بدياًل« 

للفل�سطيني���ن، حت���ت عن���وان »اخلالفة 

الإ�سالمية« التي ل تعرتف باحلدود التي 

و�سعتها اتفاقية �سايك�س - بيكو، وتعرتف 

بالوط���ن الواحد والأم���ة الواحدة، فتذوب 

فل�سط���ن وق�سيتها حتت قن���اع »الأخّوة 

الإ�سالمية« و»الأمة الواحدة«!

امت���داد  اإرها�س���ات  الأردن  يعي����س 

اإىل �ساحات���ه، بعدما  العرب���ي  احلري���ق 

ا�ستطاع لبنان بالتعاون مع �سورية اإقفال 

ال�سورية واإبعاد احلريق  اللبنانية  احلدود 

ال�س���وري اإىل حد ما بعد موجة التفجريات 

النتحارية �سد املقاومة واأهلها، مع بقاء 

اأعداد النازحن ال�سورين كقنبلة موقوتة 

يف ال�ساحة اللبنانية.

مبادرة العراق اإىل اإعالن احلرب للق�ساء 

عل���ى »داع�س« و»القاع���دة« يف الأنبار 

و�س���وًل اإىل احلدود ال�سورية والأردنية، ما 

يه���ّدد الأردن به���روب التكفريين اإليه من 

اجلهتن ال�سورية والعراقية.

ب���دء تركي���ا بت�سدي���د الرقاب���ة على 

حدوده���ا، والتحّكم بجحاف���ل التكفريين 

وحركته���م، ب�سب���ب الغلي���ان الداخل���ي 

وال�رشبات املوجعة التي تلقاها اأردوغان 

و»ح���زب العدال���ة والتنمي���ة«، واخلطاأ 

الف���ادح الذي ارتكبه الأت���راك على جبهة 

ك�سب مبالحقة الأرمن اإىل الداخل ال�سوري.

انكفاء الع���دو »الإ�رشائيلي« وتقلي�س 

مناورات���ه وتدخالته العلني���ة يف جبهة 

اجل���ولن بعد الرد القا�س���ي من املقاومة 

تدّخله���م  اأن  »الإ�رشائيلي���ن«  واإفه���ام 

�سيقابله تدّخل اإي���ران وكل قوى املقاومة 

يف املنطقة، ما يجعل »اإ�رشائيل« يف عن 

العا�سفة، وهذا ما تهرب منه.

يف املح�سلة، تبقى اخلا�رشة ال�سعيفة 

ه���ي اجلبهة الأردنية، الت���ي تعي�س حتت 

�سغوط متع���ددة ومتناق�س���ة، واإن كانت 

�سورية م���ا تزال حتى اللحظ���ة »تدلل« 

احلكومة الأردنية ومل تقم باأي فعل �سلبي 

اأهمها  وا�سح �سدها لعتب���ارات متعددة، 

م �سورية للواقع الأردين اله�س، وكذلك  تفهُّ

الأردني���ة املعقول  تع���اون ال�ستخبارات 

م���ع اجله���ات ال�سوري���ة املخت�سة �سمن 

الإمكانات املتاحة، والتي �ستزيد فعاليتها 

يف املرحلة املقبلة، نتيجة القلق الأردين 

الو�سع  التكفريي���ن، وانقالب  من خماطر 

امليداين ل�سالح النظام منذ معركة الق�سري، 

ما دف���ع الأردن ملراجعة ح�ساباته، والتي 

الأردين »الرمزي«  الطريان  ُتوِّجت بق�سف 

لبع�س اآليات اجلماعات امل�سلحة، لتوجيه 

ر�سال���ة مفاده���ا اأن الدخ���ول اإىل �سورية 

م�سموح من كل اجلهات، لكن اخلروج منها 

ممنوع، لأن الغ���رب واخلليجين يخافون 

من الوحو�س التي �سنعوها ودربوها على 

اأيديهم.

هل ي�ستطيع الأردن تعوي�س م�ساهماته 

يف طع���ن �سوري���ة بالتوبة ع���ن اأعماله، 

والب���دء بالتعاون مع الأجه���زة ال�سورية 

للق�س���اء على امل�سلحن.. اإنق���اذاً لالأردن 

و�سعبه، اأم �سُي���رتك وحيداً بانتظار اإعالن 

البديل، لرتبح »اإ�رشائيل«  الوطن  م�رشوع 

وينقذ اخلليجيون اأنف�سهم من ال�سقوط؟

د. ن�سيب حطيط

األردن.. والرقص على حبال التكفيريين

اأثب��ت التاري��خ اأن اأي ث��ورة ال يكون له��ا قائد واحد 

د انتفا�ض��ة غوغائية ال توؤدي  دة هي جمرَّ واأه��داف موحَّ

�ض��وى اإىل التم��زُّق واالنهيار الوطن��ي، وانقرا�ض الكيان 

عل��ى مذابح ال�رصاعات والتناح��ر حتى االنتحار، متامًا 

ي  كم��ا تب��دو لن��ا ال�ض��ورة يف م�ضهدي��ة ث��ورات م��ا �ُضمِّ

»الربيع العرب��ي«؛ عندما اأثمرت »اأزهار الربيع« ماليني 

النازح��ني والتائه��ني وامل�رصَّدي��ن واخلائب��ني، وغ��دت 

الدكتاتوري��ة ال�ضخ�ضي��ة ُحلم��ًا مل��ن حلم��وا من��ذ ثالث 

�ضن��وات ببناء ق�ضور للدميقراطية عل��ى رمال من بادية 

القحط يف عامل الوعي العربي.

نرتك للعراق �ضباقه الدميقراطي املحموم بني اأحزاب 

وتكتالت قاربت ال�270 مكّونًا �ضيا�ضيًا، يف اأو�ضح �ضورة 

ع��ن الفو�ضى املتفلِّت��ة واملقنَّع��ة بالدميقراطية، ونرتك 

�ضناديق االق��رتاع يف نهاية �ضهر ني�ضان اجلاري تروي 

اإحدى اأك��ر املهازل يف تاري��خ الدميقراطي��ة امُلتحرِّرة 

م��ن كل ال�ضوابط ال�ضيا�ضية والقومية والوطنية، ونتمنى 

للع��راق لي���ض عودة من��وذج �ضّدام ح�ض��ني للحفاظ على 

فة، بل امُل�ضارعة اإىل التق�ضيم والتقا�ضم عرب  وحدته املزيَّ

احتادات فيدرالية اأو كونفدرالية مذهبية واإثنية تتّم بحد 

اأدن��ى من التوافق يف احلق��ل، قبل االنتحار الدموي على 

البيدر بعد انتهاء االنتخابات.

وقد يك��ون قَدر اجلزائر ذات امللي��ون �ضهيد اأن تكون 

��ك ال�ضع��ب بديكتاتوري��ة  اأي�ض��ًا النم��وذج االأمث��ل لتم�ضُّ

من�ضبط��ة خوف��ًا م��ن دميقراطي��ة الفو�ض��ى، واأن ُتدِّد 

لرئي���ض راق��د على كر�ض��ي متحرك كي ال تتح��رك الفتنة 

الراق��دة، يف حماول��ة م��ن اجلزائري��ن لي���ض خلن��ق هذه 

الفتنة يف مهدها، ب��ل لتاأجيل والدتها، بانتظار ظروف 

اأف�ض��ل النتخابات دميقراطية، واأط��ال اهلل بعمر الرئي�ض 

ب��و تفليقة ول��و �ضنة على االأقل، لتجت��از اجلزائر الفوالق 

الربكانية الراق��دة، الأن امل�ضاألة ال تتوقف عند معار�ضة 

ل��ة ب�ضخ���ض املناف���ض االأق��وى »عل��ي بن  �ضيا�ضي��ة ممثَّ

فلي���ض« َطَعَن��ت بنتائ��ج االنتخابات الرئا�ضي��ة، وتطمح 

الإح��داث ثورة دميقراطي��ة بي�ضاء عرب برام��ج انتخابية 

اه��ا اإىل من��وذج  طموح��ة واإ�ض��الح �ضيا�ض��ي، ب��ل تتعدَّ

م��ن »الفو�ض��ى اخلالَّق��ة« الت��ي الم�ض��ت بل��دان املغرب 

العرب��ي ودخل��ت اجلزائر، والح��ت »ب�ضائرها« من خالل 

اال�ضتب��اكات املذهبي��ة بني اأتب��اع مذه��ب »االإبا�ضية« 

�ضد اأتباع املذهب »املالكي« يف غرداية؛ جنوب اجلزائر 

العا�ضمة.

ال�ضع��ب  هه��ا جمل���ض  الت��ي وجَّ الدع��وة  اإىل  ننتق��ل 

بداي��ة  يف  املق��ررة  الرئا�ضي��ة  لالنتخاب��ات  ال�ض��وري 

حزي��ران املقب��ل، والنتائ��ج املح�ضومة ل�ضال��ح الرئي�ض 

االأ�ض��د، لي�ض لالنت�ض��ارات التي حققه��ا اجلي�ض ال�ضوري 

فح�ض��ب، بل لهزالة »املعار�ض��ة ال�ضورية« وامُلَعار�ضات 

اخلارجي��ة املحكومة بواق��ع االأر�ض ب��ني �ضلطة النظام 

و�ضلط��ان امليلي�ضيات املتطرِّف��ة، التي لي�ض يف براجمها 

�ض��وى التكف��ر والتدم��ر، بحيث وج��د ال�ضع��ب ال�ضوري 

م« على �ضورية ب�ضار االأ�ضد، وينتظر انت�ضار  نف�ضه »يرتحَّ

»�ضاكن العري��ن« على قيادات معار�ض��ة االنتفا�ض من 

قب�ضة اأ�ضد ف�ضقطت بني اأنياب ذئاب!

ال جن��د م��ن ال���رصورة امل��رور عل��ى ربي��ع تون���ض 

وليبي��ا واليم��ن، ب��ل ن�ض��ل اإىل م���رص لنق��راأ اأواًل خيبة 

الدميقراطية الت��ي اأو�ضلت »االإخوان«، فوجد امل�رصيون 

اأنف�ضه��م من ال�ضه��ر االأول حتت حكم »مكت��ب االإر�ضاد«، 

وب��ات »االإخواين« خرت ال�ضاط��ر يحكم �ضعب م�رص من 

خل��ف الرئي���ض املنتخب حمم��د مر�ضي، يف اأك��رب عملية 

حتاي��ل �ضيا�ضية مُيك��ن اأن تعرفه��ا دميقراطية �ضناديق 

االنتخاب��ات يف التاري��خ املعا���رص، اخت�رصها مواطن 

م���رصي مدافعًا عن ثورة 30 يونيو بالقول: »اأنا انتخْبت 

حمم��د مر�ض��ي وم��ا انتخبت�ض مكت��ب االإر�ض��اد وخرت 

ال�ضاط��ر، ومن حقِّي �ضحب الثقة الأنهم جماعة انقالبيني 

ولي�ضوا اأهاًل للثقة«.

وينتهي بنا املطاف باإطاللة »الديكتاتور الع�ضكري« 

عبد الفتَّاح ال�ضي�ضي، ودخول م�رص عهداً من الديكتاتورية 

االإيجابي��ة املطلوب��ة �ضعبي��ًا باإحلاح، والت��ي مل تعرفها 

�ضوى م��ع عبد النا���رص، وروؤية امل�رصي��ني يف ال�ضي�ضي 

ق��ّوة الق��وات امل�ضّلحة ل�ضبط الفلت��ان التكفري، وعدالة 

الدولة املدني��ة التي توؤمن اال�ضتقرار وتذب اال�ضتثمار، 

وق��راأوا اخلطاب الوطن��ي اجلامع وال��دور القومي مل�رص 

على ح�ض��اب الهلو�ض��ات ال�ضيا�ضية املتخلِّف��ة جلماعات 

ت�ضت��رت بالدين، فكائنًا م��ا كانت قراءة الديكتاتورية يف 

�ضخ�ضية عبد الفتاح ال�ضي�ض��ي من »االإخوان« واأتباعهم، 

فهي الدكتاتورية املطلوبة خلال�ض م�رص، والتي �ضتبوح 

به��ا �ضنادي��ق االق��رتاع قريب��ًا، ويريده��ا امل�رصي��ون 

�ضفع��ة ملن خانوا الدميقراطية وخان��وا االأمانة، وقنَّعوا 

ديكتاتوريتهم اخلبيثة برداء الدميقراطية.

اأمن اأبو را�سد

الديكتاتورية.. مطلب »ديمقراطي« للعرب

اإحدى �سيارات امل�سلحني التي ق�سفها ال�سالح اجلوي الأردين عند احلدود ال�سورية ــ الأردنية

سورية لم ترّد حتى 
اللحظة على األردن بأي 

فعل سلبي العتبارات 
ما  متعددة.. أهمها تفهُّ

للواقع األردني الهش
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عق���ب رئي�س اجلمهوري���ة مي�شال 

الالمركزية  قان���ون  �شليمان م�رشوع 

الإداري���ة، توال���ت ردود فعل هيئات 

وفعالي���ات ب���روت، حتدي���داً حول 

البند ال���ذي �شمي »الو�ش���ع املميز 

ملدينة بروت«، والذي لقي اهتمامًا 

يف الأو�ش���اط ال�شيا�شي���ة والبلدي���ة 

واملجتم���ع الأهلي، وال���ذي اعتربته 

ي�شهم يف تهمي�س دور بلدية بروت، 

ومدخاًل لإلغائها واإلغاء دورها.

اعترب الراف�شون لهذا البند اأنه من 

املجحف حرمان العا�شمة من جمل�س 

بلدية خا�س بها، اأفال ي�شتحق اأهايل 

و�شكان مدينة بروت بلدية لهم؟

يف ه���ذا الإط���ار، ا�شتغربت هيئة 

تطوير العمل البلدي يف كتاب مفتوح 

له���ا »التربيرات غ���ر املقنعة وغر 

الواقعية يف ما يخ�س مو�شوع بلدية 

بروت يف هذا امل�رشوع، الذي يهدف 

اإىل اإلغ���اء البلدي���ة، وياأتي رداً على 

اأهل ب���روت املطالبني بحل الإ�شكال 

والت�شاب���ك بني البلدي���ة واملحافظ، 

وا�شرتداد ال�شالحيات التنفيذية اأ�شوة 

بكل بلديات لبنان«.

ي�شتحق  األ  الهيئ���ة،  وت�شاءل���ت 

اأه���ايل و�شكان ب���روت اأن تكون لهم 

بلدية؟ م�شددة على اأنه �شتتم الدعوة 

للقاء عام لأهايل و�شكان املدينة من 

جميع الطوائ���ف، اإ�شافة اإىل اخلرباء 

والأكادميي���ني واأ�شحاب الخت�شا�س 

للدفاع ع���ن بلدية ب���روت وتاريخ 

اأهله���ا و�شكانها، و�شي�ش���ار اإىل رفع 

املالحظ���ات اإىل رئا�ش���ة اجلمهورية، 

لأنه من غر امل�شم���وح م�شح بلدية 

بروت من الوجود.

ويبدو اأن هذا امللف �شيكون مو�شع 

اهتمام نواب بروت الذين اعتربوا اأنه 

من غر املمك���ن امل�شا�س بالعا�شمة، 

و�شكك���وا ب���اأن مي���ر يف احلكومة اأي 

قان���ون اأو اأي مو�ش���وع يلغي بلدية 

ب���روت اأو يهم�س دوره���ا، اأو اأن مير 

م�رشوع مماثل يف املجل�س النيابي.

ا�شتهداف  ع���ن  البع�س  وحت���دث 

ب���روت ودورها وتراثه���ا وتاريخها، 

وتعر�شها حلمالت ممنهجة تهدف اإىل 

اإحلاق الأذى مب�شرتها وتدمر ذاكرتها 

والإ�شاءة ملا�شيها وتاريخها، و�شوًل 

اإىل حا�رشه���ا وم�شتقبلها، معتربين 

اأن م�رشوع الالمركزية الإدارية ببنده 

ح���ول و�شع ب���روت املمي���ز ميثل 

اأه���ل العا�شمة الذين  انتهاكًا لإرادة 

ينتخبون جمل�شهم البلدي.

لتمري���ر  الراف�ش���ون  وي�شي���ف 

امل�رشوع اأن �شالحيات رئي�س جمل�س 

بلدية بروت لطاملا كانت م�شتهدفة، 

اإذ اأن بلديات لبنان كلها، من ال�شمال 

اإىل اجلنوب، وم���ن ال�رشق اإىل الغرب 

يقوم رئي�س جمل�شه���ا البلدي مبهام 

ال�شلط���ة التنفيذي���ة، اإل يف بروت، 

فاملحاف���ظ ح�شب القان���ون، هو من 

اأمر  التنفيذي���ة، وهذا  ال�شلطة  يتوىل 

عجي���ب، وخ���الل الأع���وام املا�شية 

اخلرق  وات�ش���ع  اخل���الف  ا�شتفح���ل 

الطابق  النا�س بني  و�شاعت م�شالح 

اأي البلدي���ة، والطابق الثالث  الثاين 

الطائفي���ة  ودخل���ت  املحاف���ظ،  اأي 

القانون  ياأتي  واملح�شوبيات، واليوم 

املطروح لتعزي���ز ذلك«، وراأى هوؤلء 

اأنه »من املجح���ف اأن يقوم وا�شعو 

اإلغاء بلدية  القانون وب�شحطة قل���م 

اأ�ش�شت عام 1860«.

من جهة اأخ���رى، راأى البع�س اأنه 

و»رغ���م اقتناعنا ب����رشورة تطبيق 

الالمركزي���ة الإداري���ة يف لبنان، اإل 

اأن���ه كان لدينا تخوف م���ن اأن ياأتي 

هذا امل����رشوع على ح�ش���اب العمل 

البلدي، ومع الأ�ش���ف ال�شديد اأ�شابت 

اللجنة اخلا�شة بالالمركزية الإدارية 

واحدة من اأقدم بلديات لبنان، اإ�شابة 

مبا�رشة وق�شت عليه���ا وعلى اأهلها 

وتاريخه���ا وح�شارته���ا  و�شكانه���ا 

واألغتها  واإجنازاتها  وثقافتها وقيمها 

من م����رشوع القان���ون، وتكون بذلك 

م�شح���ت بلدية بروت م���ن الوجود، 

هكذا ومن دون حق الدفاع، اإذ اإنه مل 

يكن اأح���د من اأهلها ممثاًل يف اللجنة 

املع���دة مل�رشوع قان���ون الالمركزية 

ليدافع عنه���ا، فقد جاءت  الإداري���ة 

التربيرات غ���ر مقنعة وغر واقعية، 

وخ�شو�شًا يف ما يخ�س بند »الو�شع 

املمي���ز ملدينة ب���روت« يف تقرير 

اللجن���ة، وكاأنه مدح يف معر�س الذم 

حني اعترب التقرير اأن املدينة مميزة 

فاألغى بلديتها.

مل���اذا اإطالق ال�شه���ام على �شدر 

بلدية بروت، ث���م اإلغاوؤها، وملاذا ل 

اأهايل و�شكان مدينة بروت  ي�شتحق 

اأن تكون لهم بلدية؟ ننتظر جوابًا من 

اللجنة اخلا�شة بالالمركزية الإدارية 

ومن كل املعنيني«.

ب���دوره، اعت���رب النائ���ب ال�شابق 

حمم���د الأم���ني عيت���اين اأن م�رشوع 

قان���ون الالمركزية الإدارية املطروح، 

من���ه  اخلام����س  البن���د  خ�شو�ش���ًا 

واملتعل���ق بالعا�شم���ة، اإذا م���ا اأقر 

اأو طب���ق فه���و موؤامرة عل���ى بروت 

و�شنت�شدى له، وهو ياأتي يف ال�شياق 

بروت  ل�شته���داف  ال�شاعي  الدائ���م 

وه�ش���م حقوقها و�شل���ب �شالحيات 

جمل�س بلديتها، فاأي بلدية ت�شتطيع 

اأن تقرر وتنفذ اإل بلدية بروت، فالأمر 

يحت���اج دائمًا اأن يتم على مرحلتني، 

واأ�شاف عيتاين: »اأن م�رشوع القانون 

غر متوازن جلهة حجم متثيل الدوائر 

ال����12 وجلهة ت�شكيل جمل����س اإدارة 
املدينة، وهو يعطي املحافظ �شلطات 

م�شاعف���ة متكنه م���ن جتميد اأي قرار 

وتالي���ًا عرقلة امل�شاريع، وهذا عانت 

منه ب���روت على مدى �شنوات طوال، 

ول���ن تقب���ل اأن ي�شتمر م���ع القانون 

العتي���د، لأن املطل���وب ح���ل نقطة 

ال�شتب���اك بني املحافظ���ة والبلدية، 

وم����رشوع القانون مل يلحظ حاًل لها، 

ب���ل على العك�س ي�شع���ى لتكري�شها، 

ولكن ه���ذه املرة بغي���اب املجل�س 

البلدي«.

وختم عيتاين بالقول: »اأي م�رشع 

قان���ون اأو قان���ون يج���ب اأن ياأخ���ذ 

باحل�شبان حق بروت، لأنها عا�شمة 

ويرتادها  الثق���ل،  ومرك���ز  الوط���ن، 

ثل���ث �ش���كان لبن���ان، والتعدي���الت 

واملالحظ���ات يجب الأخذ بها، ونحن 

نن�شح وا�شعي بنود م�رشوع القانون 

اأن يرتكزوا عل���ى التجربة الناجحة 

رفيق  ال�شهي���د  للرئي����س  الف�شل���ى 

احلري���ري، التي تعتم���د على �شيغة 

العي�س امل�شرتك، وهي التجربة التي 

طبقها يف ت�شكي���ل املجال�س البلدية 

ب���روت«، متمنيًا  املتعاقبة ملدينة 

عل���ى الرئي����س �شليم���ان واحلكومة 

والنواب اإجراء درا�شة معمقة مل�رشوع 

لياأتي  الإداري���ة  الالمركزية  قان���ون 

املعا�س  الواق���ع  ويالئ���م  متوازن���ًا 

ويحقق الإمن���اء املطلوب البعيد عن 

الروت���ني الإداري القات���ل الذي يوؤخر 

تنفي���ذ امل�شاريع، والأه���م اأن يحفظ 

حقوق ب���روت وحجمه���ا ووحدتها 

وبقاء جمل�س بلديتها.

اأم���ا رئي�س جلنة ال�شحة النيابية 

النائ���ب الدكتور عاطف جمدلين فقد 

اأكد من جهته »اأنن���ا كنواب لبروت 

لدين���ا اعرتا�س كبر عل���ى م�شودة 

هذا امل����رشوع، خ�شو�شًا جلهة اإلغاء 

بلدية بروت«، واأو�شح جمدلين »اأن 

هذا الط���رح هو م�شودة م�رشوع، وهو 

�شيخ�شع لتعديالت واآراء خمتلفة من 

قبل امل�شوؤولني والفاعليات واأ�شحاب 

ال�شاأن واملواطنني، و�شياأخذ حيزاً من 

املناق�شات والتمحي�س«.

وعن املهلة الت���ي حددها رئي�س 

لإب���داء املالحظات عليه  اجلمهورية 

اعترب  اللكرتوني���ة،  املواق���ع  ع���رب 

الدكت���ور جم���دلين »اأن مهلة ال�15 

يومًا غر كافية مل�رشوع بهذا احلجم، 

وه���و يحت���اج اإىل وقت اأك���رب لإبداء 

الراأي لكي ُي�شاغ مبو�شوعية ويحقق 

الهدف املن�ش���ود، والدرا�شة املتاأنية 

تو�ش���ل اإىل الآراء ال�شائب���ة«، وختم 

جمدلين: »ما ه���و مطروح وكما هو 

وارد مرفو�س، خ�شو�شًا العا�شمة«.

اأما النائب عم���اد احلوت فاعترب 

اأن م����رشوع الالمركزية الإدارية قدمي 

ويع���اد طرحه من جديد، وهو ي�شاعد 

عل���ى التنمية والإمناء املتوازن، وهو 

يف جوهره م�رشوع اإيجابي، وموؤخراً 

اأعاد اإطالقه الرئي����س �شليمان وفتح 

باب اإبداء ال���راأي واملالحظات عليه، 

واأ�شاف احل���وت: »ولكن حني ندخل 

يف تفا�شيل امل�رشوع، يتبني اأن هناك 

بنوداً حتت���اج اإىل در�س وتعديل لكي 

يحقق امل����رشوع النواحي الإيجابية 

من دون الوقوع يف النواحي ال�شلبية، 

فنح���ن ل�شنا م���ع اإلغ���اء البلديات 

الكربى، والتي يج���ب اأن تبقى لأنها 

�شلطة متثيلية ت�شاهم يف الإمناء«.

وخت���م احلوت: »لق���د كان هناك 

املطل���ب الدائم لأه���ايل بروت، وهو 

تعزي���ز دور املجل�س البل���دي، لأنهم 

املنتخ���ب  املجل����س  اأن  ي�شع���رون 

�شالحياته م�شلوبة من قبل املحافظ 

املع���ني، م���ن هن���ا فعل���ى م�رشوع 

قانون الالمركزي���ة الإدارية حل هذه 

الإ�شكالية، ومن خالل القراءة الأولية 

نلحظ تعزي���زاً ل�شالحيات املحافظ 

ب�شكل اأك���رب وغياب �شلط���ة البلدية 

بالكامل، مم���ا يقت�شي التاأين ودر�س 

بالإ�شكاليات  والإحاط���ة  امل����رشوع 

القائمة«.

هبة �صيداين

لغى بلدية بيروت؟
ُ
هل ت

■  النائ���ب ال�شابق ح�ش���ن يعقوب راأى 
اأن انتخاب���ات الرئا�شة فر�ش���ة لإعادة 

اإنتاج ال�رشاكة الوطنية من خالل و�شول 

رئي�س يتمتع بثقل �شعبي حقيقي وكتلة 

نيابية وازن���ة، ويوؤمن بخيار قوة لبنان 

وحمايت���ه م���ن الع���دو »الإ�رشائيلي« 

واخلطر التكفري. 

■  حرك��ة الأمة ا�ستنك��رت حرق عدد من 
امل�ستوطن��ن م�سجداً يف مدينة اأم الفحم، 

وكتاب��ة �سع��ارات عن�رصي��ة �سهيوني��ة 

عل��ى جدران��ه، وقي��ام جن��ود الحت��ال 

ال�سهيوين مبنع اأهايل القد�س من ال�ساة 

يف امل�سج��د الأق�سى املب��ارك، يف دللة 

عل��ى اأن املفاو�سات ما ه��ي اإّل م�سيعة 

للوقت. 

■  النائ���ب ال�شابق في�شل الداود؛ الأمني 
العام حلركة الن�ش���ال اللبناين العربي، 

طالب رئي����س احلكومة بو�شع ما يجري 

يف م�شت�شفي���ي را�شي���ا وحا�شبيا على 

جدول اأعمال جل�شة جمل�س الوزراء، من 

قرارات فردية وفئوية لوزير ال�شحة وائل 

ابو فاع���ور، متخطيًا الأ�شول الد�شتورية 

والقانونية.

■  ال�سي��خ ماه��ر حم��ود راأى اأن قب��ول 
فئة من اللبناني��ن تر�سيح �سمري جعجع 

واعتب��ار  اجلمهوري��ة،  رئي���س  ملن�س��ب 

بع�سه��م اأن ه��ذا الرت�سي��ح ج��دي، ُيعترب 

انتحاراً �سيا�سيًا، وكاأن اللبنانين �سئموا 

م��ن الإ�س��اح ومن حم��اولت اإزالة اآثار 

احلرب الأهلي��ة، ومن البحث عن الأف�سل 

فاختاروا النتحار ياأ�سًا من احلياة.

وطال��ب �سماحته اللبناني��ن اأن يتذكروا 

اللبناني��ة«،  و»الق��وات  جعج��ع  جرائ��م 

والت��ي طالت امل�سلمن كم��ا امل�سيحين، 

اجلن��وب  واأه��ل  ال�سيع��ة،  كم��ا  وال�سن��ة 

كم��ا اأه��ل ال�سم��ال، واجلب��ل وكل مكان، 

ترك��ه  اأث��ر  وفي��ه  اإل  م��كان  م��ن  فم��ا 

»قوات��ي« فيه جرمية قت��ل اأو نهب، وفيه 

»اجته��اد« �سيا�سي قات��ل، وعمالة للعدو 

»الإ�رصائيلي«.

■  جبهة العم���ل الإ�شالم���ي لفت���ت اإىل 
اأهمية التوافق بني كافة القوى ال�شيا�شية 

يف البالد على قاعدة الحرتام املتبادل 

وحفظ ال�شيادة وال�رشاكة الوطنية، وعدم 

الرتياق  انتظ���ار  اأو  الرتهان للخ���ارج، 

الإقليم���ي اأو ال���دويل من قب���ل البع�س 

لإحداث تغير ما عل���ى �شعيد ال�رشاع 

يف املنطقة، خ�شو�شًا ال�رشاع التاريخي 

احل�شاري مع العدو ال�شهيوين الغا�شب، 

والأحداث املوؤمل���ة التي جتري منذ اأكرث 

من ثالث �شنوات داخل �شورية.

■  احلاج يو�سف بك��ري الغزاوي راأن اأنه 
ك��ون رئي�س ال��وزراء ميثل اأك��رب �رصيحة 

لبناني��ة، ل ميكن اخت��زال موقعه ودوره 

اأن  ل�سيم��ا  ال�سيا�سي��ة،  امل�سارك��ة  يف 

النا���س ب��داأت تتذم��ر م��ن تغيي��ب موقع 

رئي���س ال��وزراء يف تروؤ���س جل�سات��ه يف 

مقره الذي اأعطاه اإياه الد�ستور والقانون 

. اللبنانيننْ
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رئاسيات
انتخابات الرئاسة 1982 جرت على وقع االجتياح »اإلسرائيلي«.. 

ونتائج حرب تموز منعت تكرار التجربة في 2007
التج���ارب  اج���رتار  اأن  يب���دو 

بال�شتق���واء باخل���ارج ه���ي �شمة 

تطبع���ت عليه���ا فئ���ات معينة من 

الذي���ن  اللبناني���ني،  ال�شيا�شي���ني 

ي�شتح�رشون كل قوى الأر�س اإر�شاء 

لطموحاتهم التي ل حد لها.

وبع�شه���م يرى ذلك �رشورة ل بد 

منها، لأنها متده بالقوة والدعم.

وبع�شهم بذريعة اأنه يقراأ للبعيد 

فرك����س اإىل الأمام مع الريح، حتى 

واإن كان هذه الريح اأ�شفر.

وبع�شهم مييل حيث الريح متيل، 

بحجة اأن ذلك �شطارة ومهارة، وكل 

ذلك عماًل مبب���داأ ميكافيل »الغاية 

تربر الوا�شط���ة« ول مانع اإن كانت 

هذه الوا�شطة م���ن الوايل العثماين، 

كم���ا كانت احلال قب���ل العام 1840 

يف جبل لبن���ان، حيث كان البع�س 

م�شتع���داً للذه���اب اإىل الأ�شتانة من 

اأج���ل اأن يح�ش���ل على لق���ب بك اأو 

با�ش���ا، اأو حتى من اأج���ل اأن يكون 

با�س كاتب.

�شبي���ل  يف  كان  اإن  �ش���ر  ول 

تعزيز املركز اأو الو�شول اإىل الغاية 

اأن ُي�شّب���ح بحمد قن�ش���ل فرن�شا اأو 

اأو تو�شكانا  اأو رو�شي���ا،  بريطاني���ا 

اأو فلورن�ش���ا الخ.. كم���ا كان احلال 

يف عه���د القائمقاميتني الذي ف�شل 

للجبل عام 1840.

ث���م اإن���ه مل���اذا ل يتم�شح على 

املعني  الأجنبي  املت����رشف  اأعتاب 

من قبل الباب الع���ايل حلكم لبنان 

ال�شغر، فقد يكون له حظ اأن يكون 

اأو  ع�شواً يف »جمل�س املبعوثني«، 

حتى حاج���ب على مقر املت�رشفية، 

حت���ى واإن كان هذا املت�رشف وا�شا 

با�ش���ا الذي قال في���ه ال�شاعر تامر 

املالط:

»رنوا الفلو�س على بالط �رشيحه     

واأنا الكفيل لكم برد حياته«

ول ميان���ع البع�س يف يومنا هذا 

بالعتماد على الإنكليزي كما ح�شل 

عام 1952، اأو عل���ى »الإ�رشائيلي« 

والأمرك���ي كما ح�شل ع���ام 1982 

وكما يح�شل الي���وم، وطاملا اأن يف 

ذلك اإفادة ي�شف���ق اأي�شًا ل�شورية اإذ 

لقي منه���ا منفعة كم���ا ح�شل بعد 

الطائف.

التاريخ مع الأ�ش���ف يكرر نف�شه 

عندنا يف لبنان يف مراحل خمتلفة.. 

وقد اأتينا عل���ى بع�شها يف حلقات 

�شابق���ة.. لك���ن ال�شيا�شي���ني كثراً 

م���ا يحاولون اأن يلعب���وا بالثوابت 

واإن كان���ت وطني���ة، عل���ى نحو ما 

جرى ع���ام 2007 وما يج���ري الآن، 

يف م�شاأل���ة ن�ش���اب جل�شة انتخاب 

رئي�س اجلمهوري���ة.. حتى لتبدو كل 

املحرمات مباحة، مب���ا فيها ن�شف 

الأ�ش�س الد�شتورية لقيام لبنان.

املهم عن���د مكيافيليي ال�شيا�شة 

اللبنانية »اأن الغاية تربر الوا�شطة«، 

حت���ى واإن كانت هذه الوا�شطة تدمر 

البالد.. وبهذا فثم���ة ت�شابه اإىل حد 

بعي���د يف ظروف انتخابات الرئا�شة 

و2014  و2007   1982 الع���ام  ب���ني 

والو�شع الإقليمي والدويل.

ففي العام 1982 بداأ احلديث عن 

انتخابات الرئا�ش���ة وكان لبنان قد 

�شار فعاًل على خ���ط الزلزل، حيث 

اأخذت التطورات تت�شاعد منذ نهاية 

العام 1981 ليب���داأ الزلزال فعاًل يف 

الرابع م���ن حزي���ران 1982، حينما 

با�رشت »اإ�رشائيل« عدوانها الوا�شع 

على لبنان.

وكان قائد القوات اللبنانية ب�شر 

اجلميل، كما يقول ك���رمي بقرادوين، 

�شتقوم  اأن »اإ�رشائيل«  م���ن  متاأكداً 

بعمل خالل تلك ال�شنة منذ بدايتها، 

لكنه مل يكن ميلك ت�ش���وراً وا�شحًا 

حلجم العملية.

ويروي بقرادوين عن ب�شر: »كان 

يق���ول يل اإن احلكوم���ة الإ�رشائيلية 

تتاأرجح ب���ني عملية ليطاين ثانية، 

اأي عملية حم���دودة داخل اجلنوب، 

وعملي���ة وا�شع���ة ت�ش���ل اإىل اأبواب 

بروت«.

ويتحدث بق���رادوين عن اجتماع 

ج���رى يف بيت ب�ش���ر يف الأ�رشفية 

يف كانون الثاين 1982 ح�رشه ارييل 

�شارون وبيار اجلميل وكميل �شمعون 

وع���دد من امل�شاعدي���ن.. حيث اأبلغ 

�شارون احلا�رشي���ن اأن البحث يدور 

داخل احلكومة »الإ�رشائيلية« حول 

عمليت���ني، واحدة حمدودة ت�شل اإىل 

الليط���اين، وثانية كب���رة ت�شل اإىل 

بروت، واأن العملية الكربى تفرت�س 

م�شاركة القوات اللبنانية يف معارك 

بروت وتتوقف على مدى ا�شتعدادكم 

لتوقيع اتفاق �شالم مع »اإ�رشائيل«.

»الإ�رشائيلي«  الجتي���اح  ب���داأ 

للبنان واأعلن قائد القوات اللبنانية 

ب�شر اجلميل تر�شيح نف�شه للرئا�شة 

بعد اأن كان من���ذ العام 1981 يلمح 

اإىل احتمال ذلك.

هل تذكرون حرب متوز – اآب 2006 

والع���دوان »الإ�رشائيل���ي« الوا�شع 

على كل لبن���ان وال���ذي ا�شتعملت 

في���ه اأكرث الأ�شلح���ة الأمركية فتكًا 

ودماراً... لكن النتيجة كانت خمتلفة 

عن العام 1982 فانت�رشت املقاومة 

العدو »الإ�رشائيلي«، وجتلت  وهزم 

خ���الل الع���دوان الوح���دة الوطنية 

اأهمية  العالية التي ب���رزت خاللها 

التفاهم الذي وقعه »حزب اهلل« مع 

»التيار الوطني احلر«.

مل يحقق العدوان اأيًاَ من اأهدافه، 

لك���ن املعرك���ة ال�شيا�شي���ة فتحت 

بالن�شبة  اأو�شع مدى خ�شو�شًا  على 

لالنتخابات الرئا�شية، لكن املفارقة 

هنا اأن���ه يف العام 1982، كان هناك 

تاأكي���د على توفر ن�ش���اب الثلثني 

لنعقاد اجلل�شة الت���ي تقرر عقدها 

»الإ�رشائيلي«  الحتالل  وجود  رغم 

يف 23 اآب يف املدر�ش���ة احلربية يف 
الفيا�شية.

مل يك���ن موؤيدو ب�ش���ر املر�شح 

الوحيد للرئا�شة متاأكدين من ح�شور 

الثلثني وهم 62 نائبًا، لأن عدد اأع�شاء 

املجل����س النيابي كان قد اأ�شبح 92 

نائب���ًا، وخ�شو�شًا اأمام الدعوة التي 

وجهت ملقاطعة هذه اجلل�شة، وهنا 

ا�شتعمل���ت �شتى و�شائ���ل الرتغيب 

والرتهيب ل�شتح�شار النواب، وكثر 

من ممثل���ي الأمة تلق���وا التهديدات 

اإن مل يح����رشوا وبع�شهم جيء به 

الذي مل  بالقوة والعن���ف، والوحيد 

تفلح معه هذه املحاولت هو النائب 

الراح���ل األب���ر خميرب، ال���ذي بقي 

�شامداً يف دارته يف بعبدات راف�شًا 

الن���زول اإىل املدر�شة احلربية.. حتى 

اأن ب�ش���ر بعد انتخاب���ه �شكره على 

موقفه الذي اأعطى نكهة للدميقراطية 

يف ظ���ل الظروف التي كانت �شائدة، 

وقاطع جل�شة انتخاب ب�شر اجلميل 

30 نائب���ًا ه���م: ح�ش���ني احل�شيني، 
�شائ���ب �شالم، ر�شي���د كرامي، ر�شيد 

ال�شل���ح، جميل كب���ي، زكي مبودي، 

فريد ج���ربان، حممد يو�شف بي�شون، 

جناح واكيم، عب���د اللطيف بي�شون، 

األبر  علي اخللي���ل، نزيه الب���زري، 

خميرب، توفيق ع�ش���اف، رميون اإده، 

ناظم الق���ادري، زاهر اخلطيب، منر 

اأم���ني احلافظ، باخو�س  اأبو فا�شل، 

حكي���م، �شالح اخل���ر، عبد املجيد 

ها�شم  الرا�ش���ي،  عب���داهلل  الرافعي، 

احل�شين���ي، األب���ر من�ش���ور، ح�شن 

خالد الرافعي، ح�شن زهمول املي�س، 

عبد امل���وىل اأمهز، اأحمد ا�شرب، �شليم 

الداود، وح����رش اجلل�شة التي انتظر 

الرئي����س كامل الأ�شع���د نحو ثالث 

�شاعات لكتم���ال ن�شابها 62 نائبًا، 

ولو قاطع اجلل�شة 31 نائبًا بدًل من 

ثالثني، لكانت ق���د األغيت، وقد نال 

ب�شر اجلميل يف ه���ذه النتخابات 

يف ال���دورة الأوىل 57 �شوتًا مقابل 

خم�س اأوراق بي�شاء، ونال يف الدورة 

الثانية 58 �شوت���ًا ووجدت 3 اأوراق 

بي�شاء وورقة با�شم رميون اإده.

اأحمد زين الدين

ألبير مخيبر واجه 
التهديد بالقتل 

وقاطع مع 29 نائبًا

ثلثا النواب حضروا 
جلسة انتخاب بشير 

الجميل

ب�شري اجلميلالبري خميرب
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صفات المرأة المثالية التي يبحث عنها بعض الرجال

ُي�صاب الكث���ر من الأطفال مبا ُيدع���ى بالقلق عند 

النوم، اأو بالأرق، وهي حالة تعني ا�صطرابات النوم، 

بحي���ث ل ياأخ���ذ الطفل كفايته م���ن �صاعات النوم 

ول يك���ون مرتاحًا اأثناء نومه، وهي حالة ت�صتدعي 

الوقوف عليها ومعرفة الكثر عنها، وذلك لتاأثرها 

الكب���ر عل���ى �صحة الطف���ل ونف�صّيت���ه وحت�صيله 

الدرا�صي.

ُيعترب قلق الطفل عند النوم كغره من ال�صطرابات 

التي يعاين منها الأطفال يف مرحلة ُعمرية معّينة، 

بحيث تظهر عليه اأعرا����ض �رسعة النفعال، والقلق 

الوا�صح، والتوّتر، و�صعوبة يف الرتكيز، وكرثة البكاء 

دون �صبب، وجّذ الأ�صنان والع�ض عليها باإحكام، وقد 

ُي�صاحب الأرق اأثناء الليل التبّول اللإرادي.

اإذا م���ا ُعدنا اإىل الأ�صباب التي توؤدي اإىل قلق الطفل 

عند النوم، فهي تعود اإىل عادات النوم غر امُلنتظمة، 

وم�ص���اكل يف منّو الطف���ل، والتي ترتب���ط معظمها 

بتغذيته اإىل جانب ال�صطرابات النف�صّية التي تكون 

امل�صاكل الأُ�رسية �صببها الرئي�صي.

امل�صاج����رات امل�صتمرّة بني الوالدين توؤثر بدرجة كبرة 

يف اإحداث قلق النوم عند الطفل، لذا يلجاأ بع�ض الأهايل 

اإىل ا�صتخ����دام بع�ض املن�صطات لتن����ومي الطفل، لكن ل 

بّد اأن تك����ون حتت اإ�رساف طبي، فاأثرها ال�صلبي يتعدى 

كونه نف�صّيًا اإىل ج�صدي ويتاأثر منّو الطفل بها.

اأم����ا عن علج قلق الطفل عند الن����وم فهو لي�ض بالأمر 

ال�صعب، كما اأّن����ه ل يتطلب ل تكلفة مادية، ول اإرهاقًا 

ج�صديًا، كّل م����ا هنالك يبداأ العلج م����ن غرفة الطفل، 

بحيث ُيف�ّصل اأن تكون مريحة من حيث الألوان والديكور 

ال����ذي يحّبه هو، ومن �صاأنه����ا اأن تريح الطفل وجتعله 

ينام ليله دون اأمل يوؤّرقه.

ويجب ُمراعاة اأن الطفل يحت����اج اإىل �صاعات نوم اأكرث 

من الكبار، واإذا ما تفاقمت هذه امل�صكلة يجب مراجعة 

الطبيب امُلخت�ض باأمرا�ض النوم لدى الأطفال.

• كي تكوين اأكرث �صيفات الزفاف لباقة
ت�صلّمت دعوة زفاف؟ اختاري اأنت الف�صت���ان والت�رسيحة حفاظًا على اأناقتك، وقواعد واآداب 

الإتيكيت جتعلك الأكرث لباقة منذ حلظة ت�صلّمك بطاقة الدعوة حّتى مغادرتك احلفل.

احج���زي يف احلال: يف حلظة ت�صلّمك بطاقة الدعوة، املهّمة الأوىل املوكلة بها كمدعّوة هي 

تاأكي���د احل�صور اأو العتذار بالت�صال على الأرق���ام املوجودة على البطاقة، اأو الأرقام التي 

تعرفينها للعرو�صني اأو ذويهما، ول يجوز تخّطي الدائرة اإىل اأ�صدقائهما واأ�صّقائهما مثًل. 

اهتّمي كثراً باحرتام املّدة املدّونة على البطاقة، كونها لي�صت فولكلوراً، بل واحدة من اأهّم 

الطرق التي ميكنك امل�صاعدة فيها لت�صهيل املهّمات على العرو�صني.

- احرتمي الدعوة: يف هذا ال�صياق عليك احرتام اأمرين مهّمني: الدعوة املكتوبة على اجلانب 

هة اإليه الدعوة، وعدد الأ�صخا�ض املدّون داخل البطاقة يف  اخللفي للبطاقة، اأي ال�صم املوجَّ

حال ُوجد، وهنا الأ�صئلة واملفاو�صات غر مطروحة، مهما ربطتك باأ�صحاب الدعوة علقات 

وطيدة فلي�ض لئقًا اأن تت�صلي وت�صاأيل من ميكنك اأن ت�صطحبي معك اإىل الزفاف.

- اّت�صال عر�ض امل�صاعدة، قيمة م�صافة: وكاأنك ت�صيفني قليًل من ال�صّكر اإىل الفراولة؛ ُيعترب 

اّت�صالك باأح���د العرو�صني اأو اأهليهما لعر�ض خدماتك م�صاهم���ة منك باإجناح اليوم الكبر 

وخطوة لئقة جداً، على األ ياأتي متاأّخراً.

- ك���وين املراقب���ة الأوىل لت�رسّفاتك: الو�صول يف الوق���ت املنا�صب، واإلق���اء التحّية على 

العرو�ص���ني واأهلهما، وع���دم التذّمر، واحرتام مكان جلو�صك حّتى ول���و مل يكن ما تتمنينه، 

وامل�صاركة يف املرا�صم، وارت���داء الب�صمة على �صفتيك.. كلّها قواعد ي�صدد عليك الإتيكيت اأن 

حترتميها من دون حتريف اأو مراوغة.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

كيف نتخلص من قلق الطفل عند النوم؟

ك�صفت درا�صة جديدة عن �صفات الرجل 

املث���ايل، ومنه���ا مّت التو�ّص���ل اإىل بع�ض 

ال�صفات املتوفرة يف املراأة، والتي جتعلها 

مثالية بالن�صبة اإىل الرجال.

لي�ض هن���اك مفاجاأة كبرة يف اجلواب 

عل���ى ما يبدو، فالرج���ل املثايل بالن�صبة 

اإىل الكثر من الن�صاء هو اأن يكون متعلمًا 

تعليمًا جيداً وناجحًا يف عمله، ويبلغ من 

العمر 40 عام���ًا، ويف بع�ض الأحيان تريد 

اإحداهن اأن يكون طبيبًا، كي يكون مثاليًا.

يف ما يلي �صنعر�ض لِك ال�صفات التي 

جتعل امل���راأة مثالية يف عي���ون الرجل، 

عن طريق درا�ص���ات اأجريت يف الكثر من 

الأماكن، وعلى الكثر من الرجال، فتعريف 

اإىل هذه ال�صفات، فرمبا �صتمّثل لِك مفاجاأة.

ال���ذكاء: وفقًا لدرا�ص���ة حديثة اأجراها 

علم���اء نف����ض، تبنّي اأن الرج���ال جتذبهم 

املراأة التي تتمّتع بالذكاء، وتنال بالتايل 

اإعجابهم اأكرث من املراأة التي متتلك �صفات 

جمالية اأو ج�صدي���ة، ويقول اأحد القائمني 

عل���ى الدرا�صة: »وجدن���ا اأن الذكاء يحتل 

املرتب���ة الأوىل يف �صفات املراأة املثالية 

عند الرج���ال، ووجدن���ا اأن الن�صاء ت�صع 

قيمة اأكرب على ال�ص���كل اخلارجي؛ بعك�ض 

الرجل الذي ي�صع القيمة الأكرب على الذكاء 

والعقل واملهارات العقلية«.

رمبا متّث���ل هذه ال�صف���ة بالن�صبة لِك 

مفاأج���اة، ومن املمكن اأنه مل يخطر ببالك 

اأن الرجل يهتم بال���ذكاء اأكرث من اجل�صد، 

لكن تذك���ري اأن هذه ال�صفات لي�صت عامة 

تنطبق على كل الرجال، اإمنا على الن�صبة 

الغالبة منهم.

نق�ض الذكاء )الغباء(: من املعروف اأن 

طبيعتن���ا خمتلفة، وحتى لو اتفق الرجال 

عل���ى بع�ض �صفات امل���راأة املثالية، لكن 

رمب���ا يكون هناك رج���ال �صاذون عن هذه 

ال�صفات والقواعد، فهن���اك بع�ض الرجال 

الذي���ن يف�صلون الرتب���اط باملراأة الغبية 

واجلميلة، وعندم���ا �ُصئلوا عن هذا ال�صبب 

كانت الإجابة اأن املراأة الغبية هي الأف�صل 

لعلقة ق�صرة املدى، لك���ن عندما �صئلوا 

عم���ا اإذا كان من املمك���ن اأن يتزوجوا من 

امل���راأة الغبي���ة اجلميلة الت���ي ل تتمّتع 

بالذكاء، كانت الإجابة »ل«، فهذه املراأة 

تفق���د جاذبيته���ا عندما تط���ول العلقة، 

وت�صبح مملة.

ي���رى بع�ض الرجل اأن امل���راأة العاملة 

التي حتقق مكا�ص���ب فكرية ومادية تكون 

لديها ال�صف���ات التي توؤّهله���ا كي تكون 

املراأة املثالية يف نظ���ره، فاملراأة عندما 

تبلغ الثلث���ني من عمره���ا ولديها عمل 

وحت�صل عل���ى اأموالها اخلا�ص���ة، وتكون 

�صي���دة املنزل، وعلى دراي���ة كاملة باأمور 

البيت، وتهتم بزوجها واأولدها، تكون هي 

املراأة املثالية.

التدب���ر املنزيل: اإىل جان���ب ال�صفات 

ال�صابق���ة، جند اأن ال�صفات تب���داأ بالتغّر 

ونحن نبحث عن �رسيك حمتمل كي نق�صي 

مع���ه العمر، لك���ن يف النهاية جند بع�ض 

ال�صفات التقليدية ما زالت موجودة وبقوة 

لدى الرجال، ففي ا�صتط���لع للراأي اأجري 

ه���ذا العام تبنّي اأن م���ا يقارب ال�80٪ من 

الرجال يبحث���ون عن ربة منزل جيدة كي 

تكون زوجته���م يف امل�صتقبل، ويتطلعون 

اإىل اإجن���اب طفل منها، ورغ���م اأن وظائف 

املراأة تعددت ومل تعد تنح�رس يف املنزل 

واأعماله، لكن م���ا زال الرجل يرى اأن هذه 

ال�صفة بالذات جتعلها مثالية يف نظره.

الكرم: ينجذب الرج���ل اإىل املراأة التي 

ت�صّحي بنف�صها من اأجل الآخرين، وت�صارك 

يف الأعمال اخلرية، وتكون �صخّية وحمّبة 

للكرم، وح�صب درا�ص���ة اأُجريت عام 2007 

تبنّي اأن اأك���رث الن�صاء رومان�صية هي التي 

تب���داأ يف التط���وع والت�صحية م���ن اأجل 

الآخرين، وحت���ب النخراط يف املوؤ�ص�صات 

اخلرية، ويف درا�صة اأخ���رى اإ�صارة اإىل اأن 

بع�ض الن�صاء يفعلن ذلك من اأجل اجتذاب 

الرجال لهن كمجرد و�صيلة لينلن اإعجاب 

الرجل، ولعلها حق���ًا نفعت هذه الو�صيلة، 

فهذه من ال�صفات الت���ي جتعل املراأة يف 

نظر الرجل مثالية.

ل يوج���د لديها ح�ض النكتة والفكاهة: 

يف الواقع، هذا عنوان م�صلل بع�ض ال�صيء، 

فالرجل دائمًا يحب اأن ت�صحك املراأة على 

الن���كات الت���ي يطلقها ه���و، ويف درا�صة 

اأجريت حول تطوير ال�صلوك الب�رسي ُوجد 

اأن الرج���ال والن�صاء عندما مت �صوؤالهم عن 

ال�صفات التي يرغبون اأن تكون لدى �رسيك 

حياتهم، وج���دوا اأن الدعابة والفكاهة من 

اأكرث ال�صفات الثلثة املرغوبة عند اختيار 

�رسيك العمر، لكن عندما تعّمق الباحثون 

يف ه���ذه الدرا�صات ُوجد اأن الرجل ل يريد 

اأن تك���ون زوجته م�صحكة وتلقي النكات 

وتتمّتع ب���روح فكاهيه عالي���ة، فالرجل 

يحّب املراأة املعتدلة التي تتمتع بالروح 

اخلفيف���ة واملداعبة، لك���ن دون اأن تتعّدى 

حدودها.

ال�صتق���رار العاطفي: يري���د الرجل اأن 

بال�صتقرار  امل�صتقبلي���ة  زوجت���ه  تتمّتع 

العاطفي، فل تكون يوم���ًا �صعيدة والآخر 

تعاين من الكتئاب ال�صديد دون داٍع، فهم 

يرون الرومان�صي���ة خيال ت�صنعه الن�صاء، 

ووفق���ًا لدرا�ص���ة اأُجريت موؤخ���راً تبنّي اأن 

الرج���ل يهتم باأن تك���ون زوجته م�صتقرة 

عاطفيًا، وتكون ميزتها الأوىل الهدوء.

رمي اخلياط
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منوعات

البندق

- ُيعت���رب البن���دق من امل���واد الغذائية 

الغنية، لذلك ُين�صح بتناوله ملن يتمتع 

بجهاز ه�صمي �صليم.

- البندق �صّحي للأ�صنان واللثة، ومنّظم 

لعملية الأي�ض، ولأنه غني جداً بفيتامني 

»E« فاإنه يلعب دوراً �صد الأك�صدة. 

- البندق غني بالألياف، لذلك فهو �صهل 

الذوب���ان يف املاء، وي�صاعد يف تخفي�ض 

ن�صبة الكول�صرتول يف الدم.

- يحم���ي البندق من م�صاكل القلب، فهو 

غني بالأحما����ض الدهنية غر امل�صبعة 

)الأحادية(، كما اأنه غني باملغنيزيوم.

- البن���دق غن���ي بالربوتين���ات، لكنها 

اأن  فيج���ب  كامل���ة،  غ���ر  بروتين���ات 

يت���م تناوله م���ع عنا�رس اأخ���رى غنية 

بالربوتينات املكملة.

- كان ُين�ص���ح به لزيادة ال���وزن، اإل اأن 

الأمر انعك�ض، حيث ُين�صح به حاليًا يف 

احلميات الربوتينية لإنقا�ض الوزن.

البن���دق غن���ى بالفيتامين���ات »اأ«   -

بال�صكر  للم�صاب���ني  ويو�ص���ف  و»ب«، 

وال�ص���ل وال����رسع والته���اب امل�صال���ك 

البوليه.

- البندق يزيد من قدرات املخ.

- ُي�صتخدم مغل���ي اأزهار البندق لعلج 

الرتهل؛ ُيغل���ى 30 غرامًا من الأزهار يف 

ليرت من املاء.

- مغلي ورق البن���دق اأف�صل ُمدّر للبول، 

وكذلك لتنقية الدم.

- اإذا مّت اأكله مباء الع�صل فاإنه ينفع يف 

حالت ال�صعال املزمن.

الكاجو

- الكاجو مفيد يف بناء الع�صلت.

- ي�صاع���د يف احلفاظ عل���ى �صحة اللثة 

والأ�صنان.

- يعم���ل الكاج���و على خف����ض م�صتوى 

الكول�ص���رتول يف ال���دم، واملحافظة على 

�صحة القل���ب والأوعي���ة الدموية نتيجة 

احتوائه على اأحما�ض دهنية غر م�صبعة.

- يحتوي الكاجو عل���ى ن�صبة عالية من 

ال�صعرات احلرارية التي ت�صاعد يف اإنتاج 

الطاق���ة وزيادة مرون���ة الأوعية الدموية 

والعظام واملفا�صل.

- يحتوي على م���واد غنية �صد الأك�صدة، 

والتي ت�صاعد يف احلماية من ال�رسطانات.

- يعم���ل الكاج���و عل���ى دع���م العظام 

والع�صلت وتقويتها، نتيجة احتوائه على 

املغن�صيوم والكال�صيوم.

- ي�صاع���د يف تعزيز اأمناط النوم العادية 

للن�صاء بعد انقطاع الطمث.

- يحتوي على املعادن والف�صفور والكثر 

من الألي���اف الغذائية، وبالتايل فهو مفيد 

جداً للج�صم، ول ي�صبب ال�صمنة، لكن ل بد 

من العتدال يف اأكله.

- يعم���ل عل���ى حت�ص���ني اأ�صب���اغ اجللد 

وال�صعر، نتيجة احتوائه على احلديد.

ال�صنوبر

ُي�صتخ���دم ال�صنوب���ر يف �صناعة املراهم 

اخلا�صة بالتدليك، كونه يعالج الأمرا�ض 

الع�صبية.

م���دّر للب���ول، ويفتت احل�ص���ى، ويخرج 

الرمل.

يعالج اأمرا�ض الكلى.

يعالج ال�صنوبر اأمرا�ض الغ�صاء املخاطي 

وال�صدر، ل���ذا فهو مق�صع ط���ارد للبلغم 

وُي�صتعمل يف حالت التهابات الق�صبات 

الهوائية.

ُي�صتعم���ل يف �صناع���ة الل�ص���ق، حيث 

ُت�صتخرج منه مادة ال�صمغ.

ُي�صتخدم يف �صنع بع�ض اأنواع ال�صابون 

ال�صمغي، واأي�صًا يدخل يف ت�صنيع بع�ض 

اأنواع العطور با�صتخدام خ�صب ال�صنوبر، 

فهو ُي�صتعمل لإزالة رائحة العرق، ولإزالة 

الرتّهل، ولل�صرتخاء، بالإ�صافة اإىل كونه 

عطراً.

املعاجل���ة  يف  ال�صنوب���ر  ُي�صتعم���ل 

بال�صتن�صاق والتدليك.

ا�صتعمال خارجي يف معاجلة احل�صا�صية 

وال�صدفية.

ح���ب ال�صنوب���ر ُي�صتعم���ل يف الطعام، 

حيث ُيزان ب���ه بع�ض الأطباق الرئي�صية، 

بالإ�صافة اإىل فوائده الطبية، فهو يحتوي 

عل���ى اأحما����ض دهني���ة غ���ر م�صبعة. 

ُت�صتعم���ل حبوب ال�صنوب���ر يف تن�صيط 

ال���دورة الدموي���ة يف الدم���اغ، ويعالج 

الدم���اغ، ومر�ض  والن�صاف يف  الفال���ج 

الرعا�ض الباركن�صوين.

مفيد يف معاجلة اأمرا�ض الكبد والريقان، 

وين�صط الكبد وفاحت لل�صهية.

يزيل ال�صعف والرتخ���اء حني يوؤخذ مع 

الع�صل.

خاف�ض مل�صتوى ال�صكر بالدم.

الزبيب

- الزبيب اأحد اأنواع املك�رسات التي تقّوي 

املعدة والكبد والطحال.

- يفي���د يف حالت وج���ع احللق وال�صدر 

والرئة والكلى واملثانة.

- ُيطبخ الزبيب بامل���اء ويحلَّى بال�صكر، 

وُي�صتعمل لتلطيف ال�صعال واإخراج البلغم 

وتنظيف املج���اري التنف�صي���ة يف حالة 

اللتهاب.

- ي�صاعد على اإزال���ة ال�صموم من اجل�صم، 

ومقاومة املكروبات والفرو�صات.

- يعالج الروماتيزم.

- يعالج اأمرا�ض الكبد واملرارة.

- يعال���ج �صغط الدم املرت���ع، ويقي من 

اأمرا�ض القلب.

- علج لل�صعال اجلاف.

- تبنّي اأن تناول الزبيب ي�صاعد يف تقليل 

دم الدورة ال�صهري���ة يف حالة نزول الدم 

بغزارة.

- ُيعترب غ���ذاًء �صحيًا مفيداً يوؤّمن الطاقة 

ال�رسورية للج�ص���م، لحتوائه على اأنواع 

عدة من العنا�رس الغذائية.

- ُين�ص���ح باإعطائ���ه للأ�صخا����ض الذين 

يعان���ون من التعب والإره���اق يف معظم 

احلالت، كم���ا اأنه يعال���ج م�صاكل ع�رس 

اله�ص���م والإم�ص���اك، وهو غ���ذاء معالج 

للجهاز الع�صبي وا�صطراباته.

اأف��ق��ي

1 والد الوالد / البيه البواب
2 فرك ال�ص���يء بال�صيء / ا�صم يع���رف به ال�صخ�ض غر 

ا�صمه الر�صمي / عك�ض ميت

3 فيلم م����رسي )1955( من اإخراج هرني بركات و بطولة 

طــريـقـة اللعـب

تو�ص���ع الأرقام م���ن 1 اإىل 9 عاموديًا واأفقيًا 

على اأن ل يتكرر الرقم يف اأي اجتاه عامودي 

كان اأو اأفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

عبد احلليم حافظ و اإميان

4 �صخ�ض من مدينة ال�صباب
5 ممثلة �صورية لقبها م�رسي

6 ثلثا بلح / ثمر منه زيت مذكور يف 
القراآن )مبعرثة

7 للنداء / ين�صف )معكو�صة(
 / الأط���راف  م���ن   / مت�صابه���ان   8

مت�صابهان

9 كومي���دي م�رسي راحل �صمي م�رسح 
هام با�صم���ه يف القاه���رة )بدون ال� 

التعريف(.

10 ملك الطيور / الفن ال�صابع

ع��م���ودي

1 ممثل �صوري مميز �صارك يف التغريبة 
الفل�صطينية

2 غوار الطو�صة
3 ال�ص���م الث���اين ملمث���ل م�رسح���ي 

كوميدي م�رسي / ثلثا دار

4 ممثل���ة م�رسية متزوج���ة من اأحمد 
حلمي

5 طع���ام يقدم بعد الوجبة الرئي�صة / 

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

قراأ وفح�ض ومتعن يف مو�صوع ما

6 يعم���ل ولكن انتاج���ه قليل / عائ���د اإلينا / 
مت�صابهان

7 اإمارة عربية / �صئم / جملة مو�صيقية
8 احقاق العدل / والدة

9  يو�ص���ع لتجمي���ل العني / ممثل���ة م�رسية 
متزوجة من نقيب الفنانني

10 حروف مت�صابهة

البندق للكولسترول والكاجو للقلب والصنوبر للكلى والزبيب للكبد
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ق����ال جرّاح هن����دي اإنه ا�ستخ����رج اثنتي ع�رشة 

�سبيكة ذهبية من مع����دة رجل اأعمال يف م�ست�سفى 

بالعا�سمة الهندية دلهي. وكان الرجل الذي يبلغ من 

العم����ر 63 عامًا قد اأُدخل اإىل امل�ست�سفى وهو يعاين 

زيادة القيء، و�سعوبة يف ق�ساء حاجته، لكنه اأبلغ 

طبيب����ه املعالج اأنه ابتلع غط����اء زجاجة يف ذروة 

غ�سبه بع����د م�ساجرة مع زوجت����ه، اإال اأنه بداًل من 

غطاء الزجاج����ة، عرث اجلرّاحون يف معدته على 12 

�سبيكة ذهبية يبلغ اإجمايل وزنها 400 جرام.

وقال االأطباء الذين فتحوا بطن رجل االأعمال اإن 

ال�رشطة وم�سلحة ال�رشائ����ب تدّخلتا للتحقيق مع 

رجل االأعمال و�سادرت الذهب.

م����ن جانب����ه، ك�س����ف الطبي����ب »�س����ي اإ�����س 

رامات�ساندران«؛ كب����ري اجلرّاحني يف م�ست�سفى �سري 

غانغا رام بدلهي، اأن اجلراحة كانت طويلة ومرهقة 

وا�ستغرقت ثالث �ساعات.

يق����ول علماء النف�����س اإن ال�سحك يك�سف جوانب 

من �سخ�سية االإن�سان، وحتى �سوؤون تتعلق بحياته 

اخلا�سة، فكل �سحكة تك�سف ج����زءاً من �سخ�سيتنا 

م����ن دون اأن ن�سعر، لكن حُل�سن احلظ قلة من الب�رش 

من ي�ستطيع قراءة النا�س من �سحكاتهم.

ال�سحكة اخلافتة: ال نكاد ن�سعر بهم اأ�سحاب هذه 

ال�سحكة اإن �سحكوا، واإن مل ي�سحكوا لن ينتبه اأحد، 

الأنهم انطوائيون ال يحّب����ون لفت االأنظار، اأو �سديدو 

اللباقة االجتماعية، والتكتُّم ال�سخ�سي اأي�سًا.

ال�سحكة الطويلة املتوا�سلة: هم اأ�سخا�س اأقوياء 

جريئ����ون ب�سكل عام، ولديهم رغب����ة يف اإظهار قوة 

�سخ�سياته����م. معظمه����م غري را�سني ع����ن حياتهم، 

و�سحكته����م الطويلة تك����ون على االأغل����ب �سحكًا 

مت�سرتاً خفيًا على اأنف�سهم.

ال�سحكة الق�س����رية املبتورة: اأ�سحابها يّت�سمون 

بالع�سبية، حت����ى واإن كانت غري ظاهرة.. ال يحبون 

التعب����ري عن م�ساعرهم، ولي�س م����ن ال�سهل اإثارتهم 

ولفت انتباههم.

ال�سحك����ة االنفجاري����ة: تظهر ال�سحك����ة فجاأة، 

وب�س����وت الفت للنظ����ر، ومن دون مقدم����ات. مييل 

�ساحبها اإىل االأمام منحنيًا على بطنه، وال يرتدد يف 

ا�ستخدام ج�سده بالكامل يف هذه ال�سحكة.

ال�سحكة العالي����ة الرنانة: ال�سخ�سية التي تقف 

وراء هذه ال�سحكة هي �سخ�سية عفوية حتب التعبري 

عن نف�سه����ا واأن يراه����ا الب�رش وهي مت����رح.. لي�س 

لديها ما ُتخفيه، وتّت�سم بق����وة ال�سخ�سية والرغبة 

يف م�سارك����ة االآخري����ن م�ساعرهم، وه����ي �سخ�سية 

اجتماعية منفتحة.

الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

استخراج 12 سبيكة ذهبية من معدة رجل أعمال

النمل السام نوع ضحكتك يكشف شخصيتك
أحدث طريقة 

لمعاقبة 
اللصوص

ذك������رت ال�����س��ل��ط��ات 

ق��روّي��ني  اأن  البوليفية 

�سامًا  من���اًل  ا���س��ت��خ��دم��وا 

على  ���س��اب��نينْ  مل��ع��اق��ب��ة 

دراج���ات  ث���الث  �رشقتهم 

نارية.

وذك������رت م��ع��ل��وم��ات 

ت�سبب  النمل  اأن  �سحفية 

ب��دخ��ول اأح����د ال�����س��اب��نينْ 

ومعاناة  املركزة،  للعناية 

االآخر من ف�سل كلوي. 

وك����ان ���س��ك��ان ق��ري��ة 

على  قب�سوا  قد  »اأيوبايا« 

ال�سابنينْ البالغنينْ من العمر 

19 و18 عامًا، واحتجزوهما 
اإط��الق  ومّت  اأي���ام،   3 نحو 

���رشاح��ه��م��ا ب��ع��دم��ا دف��ع 

جنيه   2.200 مبلغ  ذووهما 

عن  كتعوي�س  ا�سرتليني 

لكان  ذلك  ولوال  الدراجات، 

من املمكن اأن يت�سبب النمل 

مبقتلهما.


