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تحالف إقليمي عاموده سورية يفرض 
على الغرب والخليج مراجعة الحسابات
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تجاه حزب الله

FRIDAY 26 DECEMBER - 2014 

س.
�

ل.
 1

5
 -

 .
ل

ل.
 1

0
0

0
 :

عر
�س

ال
1

9
0

8
م 

عا
ت 

شـ
�
شـ
�
ـاأ
ت
 -

اً 
يـ

عـ
و

بـ
شـ
�
ً اأ

ـا
قت

ؤ و
م

ر 
د

شـ
�

تـ
 -

ة 
لـ
قـ

تـ
�ش

م
ة 

يــ
شـ
�
ـا
يـ

�ش
ة 

يــ
مـ

و
يـ

السنة السابعة  - الجمعة - 4 ربيع األوول 1436هـ / 26 كانون األول 2014 م.

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

9
8 6

7

ملنا�شبة عيدي امليالد وراأ�س ال�شنة وذكرى املولد النبوي ال�شريف، 

اإىل  تعود  اأن  املقبل، على  االأ�شبوع  ال�شدور يف  »الثبات« عن  حتتجب 

قرائها يف االأ�شبوع الذي يليه، راجية من اهلل عّز وجّل اأن حتمل ال�شنة 

عــام واجلميع  والــركــات.. وكــل  للبنانيني اخلــري واليمن  اجلــديــدة 

بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة

A T H A B A T 339

كل عام وأنتم إلى الله أقرب

5 االنتصارات السورية تصنع المبادرة الروسية - اإليرانية

كوبا تلوي ذراع أميركا.. 
والمعركة مستمرة

السعودية تحاول احتواء مصر.. 
لحسابات أميركية

إميل لحود يتذكر مصالحات عربية.. 
أم ترتيب أميركي للبيت الداخلي؟

2
»حزب الله« ــ 

»المستقبل«.. 
وحوار الزمن الصعب



على الحد الفاصل بين عام وعام
عام يرحل حاماًل اأيامه وما فيها من اآالم واأحزان و�سلبيات، وقليل 

قليل من االآمال واالأحالم واالإيجابيات.

ع���ام يع�رص اآخر اأيامه التي ال يقطر منها �س���وى عتمات الليايل، 

و�س���رة الف�ساد التي تعّج من جنبات وزوايا ومفا�سل نظام �سيا�سي 

تع�سع�س���ت فيه كل اأ�س���باب نهاية اخلدمة، بحي���ث مل يعد »حرا�س 

الهيكل« ي�س���تطيعون اأن يك�س���وا »الهيكل العظم���ي« لهذا النظام، 

باللحم واالأع�س���اب، لي�س ب�سبب اكت�س���افات وائل وهبي اأبو فاعور 

املثرة واملده�س���ة لف�س���اد مواّد غذائية، ولي�س ب�سبب االكت�سافات 

املذهلة للوزير علي ح�س���ن خليل يف مغارة »علي بابا« املتمثلة 

يف ف�س���اد الدوائر العقارية.. هو بب�ساطة نظام مهرتئ عن بكرة اأمه 

واأبيه، مل يعد با�ستطاعة اأح�سن ما�سطات الكرة االأر�سية اأن تزّينه، اأو 

اأن تعيد اإليه بع�سًا ي�سراً من زهو ال�سباب، بعد اأن امت�س »حرا�سه« 

كل رحيقه، فبات كل �سيء فيه يحتاج اإىل اأعجوبة:

رئي����س اجلمهورية انتخابه بحاج���ة اإىل اأعجوب���ة، واالأعجوبة 

ال تتحقق اإال باتفاق ال�س���ند والهند وبالد ال���واق الواق، التي تتنزل 

»وحيًا« على نواب »االأمة«، فيقولون له: »كن فيكون«.

املوازنة الع���ام للدولة بحاجة اإىل اأعجوب���ة يف هذا البلد الذي 

يعي�س منذ اأكرث من ع�رص �س���نوات بال موازنة عامة للدولة، بحيث ال 

ُيعرف مدخولها وال م�رصوفها.. والدين ما�س���ي »والفائدة ما�سية«، 

والعجز يتزايد »وا�سلم بطول اإقامة يا مربع«.

قان���ون االنتخابات »ع الوعد يا كم���ون« منذ العام 1992، ال بل 

منذ الع���ام 1964 اأحاديث واأحاديث عن قانون انتخابات اأكرث عدالة 

وتوازنًا وع�رصنة.. لكن بب�س���اطة، »الدميقراطية« يف بالدنا حتّولت 

اإىل دميقراطية املهزلة، فهل من اأحد من زعماء الطوائف ال�سيا�س���ية 

م�ستعد الأن يتخلى عن ع�ساه التي جعلها ممثاًل لالأمة؟

ماذا �سياأخذ ال�2015 من 2014؟

اأزمة الع�س���كرين املخطوف���ن التي دخلت يف ب���زار املزايدات 

والبهلونيات، و»تويرت« وليد جنبالط، اأم همروجة الف�ساد التي تزكم 

االأنوف؟

حبذا لو يعلمنا الوزير وائل وهبة اأبو فاعور ب�سفته حامي حمى 

�سحة اللبنانين كم يتناول اللبنانيون من االأقرا�س املهدئة..

حبذا لو يعلمنا باالإ�سابات ال�رصطانية يف القرى املحيطة مبعمل 

�سبلن، اأو حتى مبعمل �سكا.

ناأمل اأن ت�س���ل قب�س���ة وزير املال اإىل: كيف وباأي و�س���يلة ومن 

فعل وقدر على ا�س���تمالك ال�ساطئ البروتي، و�سفاف نهر االأويل يف 

�سيدا، دون اأن نن�سى اأنه يف ت�سعينيات القرن املا�سي ا�ستفاق اأهايل 

املرية على اأن م�ساع بلدتهم ميلكه رجل من عا�سمة اجلنوب.

ُت���رى هل �س���ياأخذ املعلم���ون وموظفو القطاع الع���ام حقهم يف 

�سل�سلة الرتب والرواتب، اأم اأن وزير الرتبية والتعليم العايل �سيمنح 

اإفادات يف نهاية العام الدرا�سي، وحبذا لو يعلمنا ملاذا وكيف َتنبت 

اجلامعات كالفطر يف البلد احلزين!

ماذا عن املرامل والك�سارات...

وماذا وماذا وماذا...

بب�ساطة: نظام ماأزوم ماأزوم...

على احلد الفا�س���ل بن عام وعام ال منل���ك اإال اأن نقول: كل عام 

واجلميع بخر.. وما اأ�سيق العي�س لوال ف�سحة االأمل.

�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

ت���اأِت  ع���ًا، مل  كم���ا كان متوقَّ

جل�س���ة احلوار االأوىل بن حزب اهلل 

و»تيار امل�ستقبل« بجديد، مادامت 

قبل  والتباينات ظهرت  االإ�سكاليات 

���ل  اأن يبداأ هذا احلوار؛ بعدم التو�سُّ

اإىل برنامج يت�سمن بنوداً وا�سحة، 

الطرف���ان وكاأنهما يرف�س���ان  وبدا 

ت�رصيب كلمة لالإعالم قبل �س���دور 

بيان م�س���رتك يتوافقان عليه �سمن 

املمك���ن، الأن ال توافق على �س���يء 

بع���د انتهاء اجلل�س���ة االأوىل، ولعل 

الت���ي حاول »امل�س���تقبل«  الكوة 

واملتمثلة  اجل���دار،  خل���رق  فتحها 

يف رف����س العم���اد عون لرئا�س���ة 

اجلمهورية، هي اخلطاأ اجل�سيم الذي 

ارتكبه »امل�ستقبل«، الأن عون لي�س 

�سخ�س���ًا موثوقًا وال تياراً وا�س���عًا 

فح�سب، بل هو ميثل خيار املقاومة 

على خطوط املواجهة ال�سيا�س���ية، 

ومن املبّكر البحث با�ستبعاده بهذه 

ال�رصعة.

قبل نحو اأ�سبوع من انطالق هذا 

احلوار، ذكرت اإحدى ال�سحف املقرَّبة 

من »14 اآذار« اأن »تيار امل�ستقبل« 

مل يوافق حت���ى تاريخه على كافة 

البن���ود احلواري���ة مع ح���زب اهلل، 

الأن م�س���األة الدعم العلني للجي�س 

اللبناين يف مواجهة االإرهابين ما 

زالت عليها حتفظات »م�ستقبلية«، 

ما اأنباأ باأن احلوار قد يبحث يف اأمور 

ثانوي���ة مادام اخلالف على اجلوهر 

ما زال قائمًا، وقد يكون ارُتوؤي الحقًا 

البحث خالل احلوار باخلطة االأمنية 

للبقاع يف ما ي�س���به اإعالنًا خجواًل 

من »امل�ستقبل« بدعم اجلي�س دون 

ذكر عبارة »مواجهة االإرهابين«.

ال اأح���د ينك���ر اأن احل���وار بن 

الطرفن االأ�سا�سين يف لبنان واجب 

الوجوب، ملا لكل منهما من حيثيات 

�س���عبية وبرملانية وحكومية، وهذا 

احلوار يت�س���م باالأهمي���ة الأن كافة 

احلوارات بن االأطراف االأخرى تغدو 

ثانوية وغ���ر ذات تاأثر ما مل يتّم 

حوار حزب اهلل - »امل�ستقبل«، وهو 

يف الظ���روف الداخلي���ة واالإقليمية 

احلالي���ة ُيعت���ر جترب���ة فري���دة 

نتيج���ة ال�س���حن املذهب���ي، والأنه 

مطلب وطن���ي لبناين نتيجة غياب 

نية الفاعلة يف غياب  القيادات ال�سُّ

الرئي�س احلريري على مدى اأكرث من 

ال�سارع  و»فلتان«  �س���نوات،  ثالث 

الطرابل�س���ي والع���كاري على وقع 

الفتاوى اجلهادية التكفرية.

ال�س���ادقة  الرغب���ات  ورغ���م 

للطرف���ن ب�رصورة احل���وار بوجود 

على  يجمعهم���ا  م�س���رتك  قا�س���م 

اأبرزه���ا التخفيف  ملفات عدي���دة، 

من اخلط���اب املذهب���ي واحلمالت 

االإعالمية، وتفعيل العمل احلكومي، 

امللف���ات  يف  اجل���دي  والبح���ث 

اإىل  و�سواًل  واملعي�سية  االقت�سادية 

وقانون  الرئا�سي  املو�س���وع  بحث 

االنتخاب، فاإن لهذا احلوار خطوطه 

احلمراء التي ت�سعها قوى اإقليمية، 

مبا ال ي�س���مح للبنانين بالتوافق 

على م�س���ائل لها امت���داد اإقليمي، 

ولي����س هن���اك عاق���ل يقتنع مبا 

قاله ال�س���فر ال�س���عودي يف لبنان 

منذ فرتة، ب���اأن ت�س���نيف اململكة 

التي تقاتل يف �سورية،  للجماعات 

ومن �سمنها حزب اهلل، اأنها اإرهابية 

ل���ن يوؤثر على احل���وار بن احلزب 

و»امل�س���تقبل«، الأن يف هذا ال�ساأن 

بالذات يكمن االنق�س���ام احلاد بن 

الطرفن.

ولعل ال�سكل يف هذا احلوار يغلب 

على امل�سمون، الأنه برعاية الرئي�س 

بري، ما يجعل »امل�ستقبل« يدخله 

من منطل���ق ال�س���عف يف املوقع، 

نتيجة خ�سارة رهاناته يف �سورية 

من جهة ومتزُّق قاعدته ال�س���عبية 

الداخلية من جهة اأخرى، اإ�سافة اإىل 

اأن دور الرئي�س ب���ري ما كان يومًا 

�س���وى جزئية هامة م���ن الواجهة 

الر�س���مية  اللبناني���ة  ال�سيا�س���ية 

حلزب اهلل واملقاوم���ة، ما يعني اأن 

موقف »امل�س���تقبل« يف حوار مع 

اإقليميًا  املنت����رص  اللبناين  الطرف 

واملدع���وم م���ن قواعده ال�س���عبية 

وحلفائه داخليًا هو موقف غاية يف 

االإحراج، وال ُين�س���د من حوار كهذا 

اأكرث من اإعادة متو�سع �سمن اللعبة 

ال�سيا�سية الداخلية، نتيجة الغياب 

الق�س�ري »للزعيم االأزرق«.

اأن هذا احل���وار يبدو  �س���حيح 

لعامة ال�سعب اللبناين اأنه اإ�سالمي 

- اإ�س���المي، لك���ن يف الوقت الذي 

»حّج« فيه �سمر جعجع اإىل البالط 

ال�س���عودي وُمنح لق���ب »مطران« 

على م�س���يحيي ال�رصق باأمر ملكي، 

فاإن الت�س���اور مع الرئي�س احلريري 

يف »بيت الو�سط ال�سعودي« تناول 

حكمًا ح���وار حليف���ه احلريري مع 

احلزب، وح���واره هو م���ع الرابية، 

م���ا يعني بقاء جعج���ع عبئًا على 

احلري���ري، بينم���ا يب���دو حزب اهلل 

مرتاحًا لعمق التفاهم مع حلفائه.

وم���ع بق���اء الو�س���ع االإقليمي 

على م���ا هو عليه، فاإن اأق�س���ى ما 

ميكن اأن ُيف�س���ي اإلي���ه حوار حزب 

اهلل - »امل�ستقبل« جمرد تفاهمات 

على تهدئ���ة اإعالمية، وتغليب لغة 

االعت���دال على لغ���ة التكفر التي 

ني، ومعها  لّوثت بع�س ال�سارع ال�سُّ

البيت اللبناين بالكامل، و�س���يبقى 

ه���ذا احل���وار حمكومًا مب���ا ينجزه 

اجلي����س وتنجزه املقاومة يف وجه 

اإرهاب يط���رق اأب���واب البقاع، وما 

�سوى  و»امل�ستقبل«  احلريري  على 

الوقوف على احلي���اد ميدانيًا، الأنه 

مادام هن���اك تهديد خارجي للبنان 

فاإن حزب اهلل واملقاومة �س���يبقيان 

اإىل جانب اجلي�س يف مواجهة اإرهاب 

بغي�س، واالأولوي���ة حلماية الكيان 

اللبناين واجلمهورية اللبنانية قبل 

اأية تفا�س���يل تت�س���ل  الدخول يف 

اأو  للجمهورية  رئي����س  بانتخ���اب 

بحث يف قانون انتخاب، و�س���يبقى 

احل���وار جمرد حوار ويف و�س���عية 

»مكانك راوح«.

�أمني �أبو ر��شد

أقصى ما ُيمكن أن ُيفضي 
إليه حوار حزب اهلل - 

»المستقبل« هو التفاهم 
على تهدئة إعالمية.. 

وتغليب لغة االعتدال على 
لغة »التكفير«

موضوع الغالف2

جعجع بات عبئاً على حلفائه

»حزب الله« - »المستقبل«.. وحوار الزمن الصعب
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همسات

¡ مهمته مهاجمة حزب اهلل
لوحظ اأن �سحافيًا جنل رجل دين، اأ�س�س موقعًا 

اإلكرتوني���ًا، يحمل ا�س���م منطق���ة لبنانية متميزة 

مبقاومته���ا للع���دو »االإ�رصائيلي«، ي�س���ّن حملة 

م�س���تمرة على حزب اهلل واملقاوم���ة حتت ذريعة 

حر�سه على ال�ساحية اجلنوبية واجلنوب اللبناين.

¡ دعوة ق�سائية �سد املرجعية
ُعلم اأن دعوة ق�سائية ُقدِّمت �سد مرجعية دينية 

م�سيحية، من قَبل هيئة حتمل ا�سم الطائفة، ب�سبب 

ف باأموال غ���ر منقولة، واإ�س���اءة ائتمان،  الت����رصُّ

وخمالفة قوانن واأنظمة، وبيع اأرا�ٍس وقفية.

¡ عميل ي�ستعيد ن�ساطه
الحظ مهتمون اأن رجل دين كان �سجينًا بتهمة 

العمالة ل�»اإ�رصائيل«، وباعرتافه، عاد اإىل ن�س���اط 

اإعالمي ملحوظ يطلق خالله مواقف �سيا�سية، دون 

اأن يتطرق مرة واحدة الأ�سباب �سجنه اأو الدفاع عن 

نف�سه، علمًا اأن جهة �سيا�سية كانت تدافع عنه وهو 

نزيل ال�س���جن بحجة اأنه بريء، وقد ثبت العك�س، 

وهي االآن ترّوج ن�ساطه االإعالمي.

¡ »امل�ستقبل« يعزّي بقتيل ل�«الن�رصة«
مل ُيفاج���اأ اأه���ايل بل���دة ال�س���ويري البقاعية 

باإر�س���ال »تيار امل�س���تقبل« وفداً للتعزية مبقتل 

اأح���د االإرهابين م���ن البلدة يف �س���ورية، بعد اأن 

�سارك القتيل يف االعتداء على اجلي�س اللبناين يف 

عر�س���ال، علمًا اأن اأغلبية اأبناء البلدة مل ي�ساركوا 

يف التعازي الأن القتيل ينتمي اإىل »الن�رصة«.

¡ خلية »كل من اإيد اإلو«
�س���ّبه بع����س املتابع���ن لتط���ورات ق�س���ية 

الع�س���كرين املخطوف���ن، خلي���ة االأزمة املوجلة 

مبتابعة امللف، بخلية »كل من اإيدو اإلو«.. الفتن 

اإىل اأن املزايدات التي يقوم بها البع�س، والتي تبدو 

حري�س���ة اأكرث من الالزم، هي يف حقيقتها ت�س���ّب 

يف م�سلحة اخلاطفن ولي�س املخطوفن. وت�ساءل 

هوؤالء عن معنى اإعطاء اأهايل املخطوفن اأدواراً يف 

حتركهم الأ�س���خا�س لي�س لهم عالقة اأو �سلة قربى 

باملخطوفن. 

¡ النفط.. واخللوي
تخوف خب���ر اقت�س���ادي على م�س���ر الرثوة 

النفطي���ة يف لبنان، والتي تلق���ى عرقلة داخلية، 

مبديًا خ�س���يته م���ن اأن يكون خط �س���رها على 

طريقة تاأ�س���ي�س اخللوي، حيث احتكرتها عائلتان 

لبنانيتان جن���ت من روائها امللي���ارات، وُعلم اأن 

مليارديراً لبنانيًا اأ�س���بح من كبار امل�ساهمن يف 

�رصكة نفط كولومبية، واآخر بات ميلك اأ�س���همًا يف 

�رصكة عاملية.

¡ �سمن.. وزيت
اأ�سئلة كثرة تطرح عن اأ�سباب تاأجيل حماكمة 

�سخ�س���ية وزاري���ة ونيابية �س���ابقة موجودة يف 

ال�سجن منذ نحو �س���نتن بتهمة نقل متفجرات مل 

تنفجر، يف وقت تو�س���ع مئات عالمات اال�ستفهام 

عن فرار االإرهابيننْ اأحمد االأ�س���ر و�سادي املولوي 

وغرهما.

¡ �سوؤال
قال م�سوؤول لبناين اأمام زواره، وهم من م�سارب 

خمتلف���ة، تعليقًا على اإعالن اأوباما اأن ال�سيا�س���ة 

االأمركية جتاه كوبا كانت خاطئة وفا�سلة: »باهلل 

عليك���م، قولوه���ا ب�رصاحة، كم �س���نة لديكم بعد 

لتقتنعوا اأن االمركين جناة«.

في« تجاه حزب الله
َ
ل ل في »األداء السَّ تبدُّ

وليد  النائب  كلّ���ف  ملاذا 

جنبالط نائ���َب رئي�س بلدية 

الفليط���ي،  اأحم���د  عر�س���ال؛ 

بالدخول على خط الو�ساطات 

االآيلة اإىل اإطالق الع�س���كرين 

املختَطفن؟ 

البع����س اعت���ر اأن ه���ذا 

»بي���ك  يرم���ي  التكلي���ف 

خالل���ه  م���ن  املخت���ارة« 

املجموع���ات  وّد  ك�س���ب  اإىل 

»اجل���رود«،  يف  التكفري���ة 

وحتديداً م�س���لحي »داع�س«، 

االإعدام  تنفي���ذ  ع���ن  لثنيهم 

الدرزي  الع�س���كري  يف ح���ق 

واأي�س���ًا  لديه���ا،  املختَط���ف 

ملحاولة تفادي مهاجمة هذه 

املجموعات للمناطق الدرزية، 

خ�سو�س���ًا بعد الهجوم الذي 

الن�رصة« على  �سّنته »جبهة 

»جبل ال�سيخ« ال�سهر الفائت.

وتعقيبًا عل���ى هذا الراأي، 

اإ�س���المي مطلع  راأى مرج���ع 

الو�س���اطات،  على جانب من 

اأن »التكلي���ف اجلنبالط���ي« 

اأمد »اأزمة  اإطال���ة  اإىل  يهدف 

املختَطف���ن« لي����س اإال، من 

خالل اإجراء مفاو�سات جديدة 

مع اخلاطفن عر الفليطي، قد 

متتّد اأ�س���هراً، يف انتظار جالء 

ليبني  االإقليمية،  التط���ورات 

اال�س���رتاكي«  عندها »رئي�س 

على ال�سيء مقت�ساه.

لدى  اأن  املرج���ع  ويعتر 

الزعي���م ال���درزي خوف���ًا من 

قيام اجلي�س اللبناين بعملية 

الع�سكرين،  لتحرير  ع�سكرية 

مب���وؤازرة اجلي����س ال�س���وري 

وح���زب اهلل، وقد ي���وؤدي هذا 

التع���اون بن اجلي�س���ن اإىل 

تعزي���ز العالق���ات اللبنانية 

والتي  االأق���رب،  اجل���ارة  مع 

ه���ي مقطوعة على ال�س���عيد 

الر�سمي يف هذه الفرتة اأ�ساًل، 

كذلك قد ت�س���هم هذه العملية 

يف ح���ال جناحه���ا يف تقدُّم 

القوات ال�سورية على امل�ستوى 

ظهر  وحماية  اال�س���رتاتيجي، 

وبالت���ايل  دم�س���ق،  مدين���ة 

تبدي���د احلل���م التكف���ري - 

باإ�سقاط  امل�سرتك  اجلنبالطي 

الدولة ال�سورية، وبذلك يكون 

تلّقى  قد  اال�سرتاكي«  »البيك 

و�س���قطت  جديدة،  اأمل  خيبة 

»مراهنت���ه يف العام 2005«، 

والتي تخل���ى عنها يف العام 

2009، وع���اد ليعق���د اآمال���ه 
عليها جم���دداً مع بدء االأزمة 

ال�سورية.

ويف �س���ياق مت�سل، يوؤكد 

املرجع اأن و�س���اطة ال�س���يخ 

و�سام امل�رصي ماتزال قائمة، 

واأن جناحها ي�س���ّب اأي�سًا يف 

ر�س���يد حمور املقاومة، الفتًا 

اإىل اأن اأح���د احلل���ول الت���ي 

لفي«  »ال�سَّ ال�س���يخ  يحملها 

هو تاأمن ان�سحاب امل�سلحن 

باجتاه  عر�سال«  »جرود  من 

مقاب���ل  »حل���ب«،  �س���مال 

الع�س���كرين،  ع���ن  االإف���راج 

وفقًا ملاء ج���اء يف املبادرة 

ال�س���ورية االآيلة اىل اإطالقهم، 

رئي�س  �سرف�س���ها  وبالتاأكيد 

»جبهة الن�س���ال«، بح�س���ب 

املرج���ع الذي يلف���ت اإىل اأن 

���لفية« التي  املجموعة »ال�سَّ

يراأ�سها ال�سيخ �سفوان الزعبي 

اإليها امل�رصي، ت�سلِّم  وينتمي 

مببداأ التعاي�س مع حزب اهلل، 

رغم »االخت���الف العقائدي« 

بينهما.

ويك�سف املرجع االإ�سالمي 

اأن امل����رصي عل���ى تن�س���يق 

م���ع �س���خ�س م���ن اآل العلي 

بن م���ن املقاومة 
ّ
م���ن املقر

اجلهود  لت�س���افر  اال�سالمية، 

بينهم���ا يف �س���بيل جن���اح 

املب���ادرة، وبالت���ايل ع���ودة 

املختَطفن اإىل احلرية.

وعن ردود اأفعال »ال�سارع 

التقارب مع  ���لفي« على  ال�سَّ

حزب اهلل، يلفت املرجع اإىل اأن 

االأداء  هناك تبدُّاًل وا�سحًا يف 

���َلفين«،  ل�»ال�سَّ ال�سيا�س���ي 

واأن لديه���م اقتناعًا ب�رصورة 

التفاهم مع حزب اهلل، ال�سيما 

بع���د بدء احلوار ب���ن »تيار 

امل�ستقبل« و»احلزب«، بدليل 

ا�ستعداد ال�سيخ داعي االإ�سالم 

ال�سهال بدء حوار مع االأخر.

وبالع���ودة اإىل »ق�س���ية 

املخطوف���ن«، يوؤك���د مرجع 

اأن  وا�س���رتاتيجي  ع�س���كري 

للمجموعات  الرئي�سي  الهدف 

امل�سلحة املنت�رصة يف »جرود 

عر�سال« مايزال حتى ال�ساعة 

هو حتوي���ل »عر�س���ال« اإىل 

قاعدة اإمداد لهم، ال�س���تهداف 

اجل���ارة االأق���رب، وحماول���ة 

العا�س���مة  نح���و  التق���دُّم 

حل�س���ابات  وفقًا  ال�س���ورية، 

امل�س���لحن، لكن قد يوافقون 

عل���ى »املبادرة ال�س���ورية« 

عند ان�س���داد اأف���ق اأملهم يف 

حتقيق هدف »عر�سال الند«.

ح�سان احل�سن
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ال�سهال: م�ستعدون لإجراء حوار مع حزب اهلل!

»التكليف الجنبالطي« يهدف إلى إطالة أمد 
»أزمة المختَطفين«.. من خالل إجراء مفاوضات 

جديدة عبر الفليطي
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تحالف إقليمي عاموده سورية يفرض على الغرب والخليج مراجعة الحسابات
حدي���ث طوي���ل يج���ري يف مراكز 

الدرا�س���ات الغربي���ة ح���ول مراجعات 

اأمريكية وغربية وخليجية عن تطورات 

الأو�س���اع يف �سوري���ة والع���راق، بعد 

اأن ثب���ت عجزهم عن اإج���راء التغيريات 

الوا�سع���ة التي كانوا يحلمون بها لقلب 

الأو�ساع يف هذين البلدين، اأو حتويلهما 

اإىل كونفدرالي���ات، اأو جمهوري���ات موز 

متناح���رة، رغ���م الإمكاني���ات املالية 

���رت للمجموع���ات  الهائل���ة الت���ي ُوفِّ

الإرهابي���ة امل�سلح���ة، وكل الإمكانيات 

والإعالمية  واللوج�ستية  ال�ستخباري���ة 

والع�سكرية لهذه املجموعات التي جيء 

بها م���ن رياح الأر����ض الأربعة، وتوفري 

مدى حي���وي لها يف دول اجلوار: الأردن، 

لبنان، ال�سعودية، وتركيا، بالإ�سافة اإىل 

الكيان ال�سهيوين، الذي وّفر للجماعات 

الإرهابية امل�سلح���ة، خ�سو�سًا »جبهة 

اأ�س���باب  احلر«،  و»اجلي�ض  الن����رة« 

الدعم والتدريب الع�سكري وال�ستخباري 

وال�سحي، حيث اإن نحو األف عن�ر من 

»الن����رة« وحدها تلق���وا عالجهم يف 

امل�سايف ال�سهيونية.

بع���د كل ذل���ك عجزوا ع���ن هزمية 

الدولة الوطنية ال�سورية على مدى ثالث 

�س���نوات ونيف، رغم ����راوة املوؤامرة 

والهجم���ة، واملواجه���ة البطولية التي 

قام بها اجلي�ض ال�سوري، وك�سفت حجم 

امل����روع الأمريك���ي والغربي للمنطقة 

ككل ولي����ض ل�س���ورية وحده���ا، حيث 

ا�س���تعملت فيه���ا احلمالت الع�س���كرية 

وحروب الع�سابات..

احلكوم���ات  اأن  هن���ا  املفارق���ة 

ال�س���تبدادية التوريثي���ة يف اخللي���ج، 

خ�سو�سًا يف ال�س���عودية وقطر، حتّولت 

اإىل داعيات للدميقراطية يف �سورية، فيما 

ُيظه���ر الطوراين رجب طيب اأردوغان مع 

كل يوم ميرّ، نواياه ال�س���تبدادية، �سواء 

بحق �س���عبه اأم باأحالمه ال�س���تعمارية 

القدمية مع كل �سورية والعراق.

اأمام ال�سمود ال�سوري املذهل، كانت 

اخلطة اجلدي���دة بالندفاعة الوح�س���ية 

ا�س���تولت  التي  ل�»داع�ض«،  املفاجئ���ة 

على املو�س���ل امت���داداً حتى �س���ورية، 

و�سط توفري كل اأ�س���كال الدعم من اإحدى 

اأبرز القواعد الأطل�س���ية، وهي تركيا، مبا 

اأو�س���ح متامًا اأمام العرب���ي العادي اأن 

الهجمة على �س���ورية، والتي امتدت اإىل 

العراق، بالإ�س���افة اإىل اخلطط املطروحة 

�س���د املقاومة يف لبنان منذ عام 2000، 

هي ف�س���ول متتالية للموؤامرة الدولية – 

ال�س���هيونية، وهي   – العربية  الرجعية 

نتيجة لذاك »الربيع« املزعوم الذي نّظر 

له ال�سهيوين برنار هرني ليفي، بدءاً من 

التطورات الليبية، وب����رّ به بائع الكاز 

العربي.

ي وطابخي  عودة اإىل بدء، فاإن حم�رِّ

»ال�سم« الداع�س���ي، الذي اأطاح باحلدود 

ال�سورية – العراقية، واأخذته الن�سوة اإىل 

حد بدء اأنا�س���يده عن الإطاحة باحلدود 

العراقية – ال�سعودية، و�راخه الإطاحة 

باحلدود اللبنانية التي وّجه لها اجلي�ض 

اللبناين واملقاومة �ربة قا�سمة، جعل 

اأمر الرد عليها يبدو اأنه ل مفرّ منه، ومن 

هن���ا كان الجتماع الثالثي ب���ن اإيران 

والعراق و�سورية يف طهران، والذي ت�سري 

املعلومات اإىل اأنه تخلله بحث جاد عن 

اإن�ساء احتاد اأو حتالف اإقليمي ذي اأبعاد 

ميكنه  وع�سكرية،  واقت�س���ادية  �سيا�سية 

الرد باأ�سلوب حا�سم على م�روع اإطاحة 

»داع�ض« باحلدود، كما هو حا�س���ل بن 

�س���ورية والعراق، والرد بالأ�سلوب نف�سه 

على الدول الإقليمي���ة التي وّفرت الدعم 

املتنّوع للع�سابات الإرهابية امل�سلحة.

ومن الوا�س���ح اأن ه���ذا الجتاه الذي 

قطع مرحل���ة جديه من البحث والقوننة، 

ق���د حرّك حل���ف العدوان على �س���ورية، 

ف�س���ارعت مملكة الرمال ال�س���عودية اإىل 

توجي���ه التهدي���دات املختلف���ة لقط���ر، 

لإعادته���ا اإىل »بيت الطاعة« وردها اإىل 

حجمه���ا كناقلة غاز لي����ض اإل، يف نف�ض 

الوقت الذي ت�سعى ل�ستيعاب م�ر حتى 

ل تع���ود اإىل دورها العربي القيادي، عرب 

اإغ���راءات مذهل���ة، تفي���د معطياتها باأن 

الريا�ض اأبدت ا�س���تعداداً لتقدمي ع�رين 

ملي���ار دولر للقاه���رة مل�س���اعدتها يف 

اأزماتها املالية والقت�س���ادية، لكن اأمام 

اللعبة ال�س���عودية اخلط���رية يف املجال 

النفط���ي وتده���ور اأ�س���عاره اإىل اأكرث من 

خم�سن باملئة بات ال�سوؤال مطروحًا: هل 

باإمكان ال�سعودية ودول اخلليج اأن توفر 

دعمًا مل�ر بعد اأن انخف�س���ت عائداتهم 

النفطية من نح���و 730 مليار دولر عام 

2013 اإىل اأق���ل من 350 ملي���ار دولر يف 
العام 2014؟

اأم���ا يف الغ���رب، فثم���ة بح���ث يف 

مراكز الدرا�س���ات عن معنى ا�ستمرار دعم 

الت�س���كيالت الإرهابية الت���ي بداأت تعدم 

الرعايا الغربين والأمريكين الذين ملّوا 

القت���ال مع »داع�ض« ويري���دون العودة 

اإىل بلدانهم، يف وقت ب���داأت تطّل طالئع 

الإرهاب يف اأكرث من عا�سمة غربية، كما 

جرى يف املقهى ال�س���رايل، وكما يجري 

الآن يف باري�ض من هجمات جمهولة على 

النا�ض.. ما ينذرهم باأكرث من 11 اأيلول.

اأخرياً، على امتداد ال�س���نوات الأربع 

من احلرب الكونية على الدولة التقدمية 

يف �سورية، يبدو وا�سحًا اأن حلف اأ�سدقاء 

�سورية يتقّدم، �س���واء من خالل التالحم 

الإيراين – ال�س���وري، اأو من خالل توثيق 

التحالف الرو�سي – ال�سوري، اأو الرو�سي 

– الإيراين، والذي ياأخذ اأ�س���كاًل خمتلفة 
من التع���اون والدعم، رغم كل التهديدات 

الأمريكية والغربية �سد مو�سكو.

اأحمد زين الدين

عنا�شر اجلي�ش ال�شوري اأثناء حملة لتطهري اأحد �شوارع مدينة حلب من الإرهابيني

صرخات غربية تطالب 
بوقف دعم التشكيالت 

اإلرهابية في سورية بعد 
إعدام الرعايا الذين مّلوا 

القتال مع »داعش«

برزت يف الفرة الأخرية حركة دبلوما�س����ية 

ن�سطة للمبعوثننْ الفرن�سي جان جريو، والرو�سي 

ميخائيل بوغدانوف، لها عالقة مبلف انتخابات 

الرئا�س����ة يف لبنان، ترافقت مع الكالم عن مناخ 

اإيجاب����ي حول امللف����ات ال�س����اخنة يف منطقة 

ال�رق الأو�س����ط ومنها امللف الن����ووي الإيراين 

الذي �سينعك�ض اإيجابًا على الأزمات فيها، ودعوة 

اأمن عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�ر اهلل »تياَر 

امل�س����تقبل« اإىل احلوار يف موا�سيع عدة، ومنها 

ال�ستحقاق الرئا�سي.

ه����ل ن�س����جت اأمام ه����ذه الأج����واء الدولية 

والإقليمية انتخابات الرئا�س����ة يف لبنان؟ ومن 

قال اإن التفاهم الإيراين - الأمريكي �سي�س����ل اإىل 

اتفاق نهائي، حتى ُيبنى على ال�س����يء مقت�ساه؟ 

وم����ن قال اإن اخل����ارج قد ربط امللف الرئا�س����ي 

يف لبنان بامللفات الإقليمية؟ وهل ُو�س����ع ملف 

الرئا�س����ة يف لبنان عل����ى »ن����ار حامية« لأن 

الدولة تعي�ض اليوم اأزمة �سيا�سية، وموؤ�س�ساتها 

لة، وهي غري قادرة  الت�ريعي����ة والتنفيذية معطَّ

على مواجهة ال�س����تحقاقات الرئي�سة، كمحاربة 

الإره����اب التكف����ريي الذي يهدد �س����يغة العي�ض 

امل�سرك يف لبنان؟

ما هي حقيقة التحرك الفرن�س����ي؟ وهل جاء 

ج����ريو مببادرة حمددة وجال به����ا على الفرقاء 

ال�سيا�س����ين؟ وم����ا ه����ي الأفكار الت����ي حملها 

بوغدانوف اإىل لبنان يف ملف الرئا�سة؟

تقول م�س����ادر مطلعة اإن الزيارتننْ اقت�رتا 

على حتريك امللف الرئا�س����ي، واحل����ث من اأجل 

ل اإىل انتخاب الرئي�ض يف اأ�رع وقت ممكن  التو�سُّ

لتاأمن ال�ستقرار، ول وجود لقراحات حمددة مّت 

عر�سها على الفرقاء ال�سيا�سين يف لبنان.

لقد اأ�سبح معلومًا لدى الدول �ساحبة التاأثري 

املبا�ر يف امللف اللبناين اأن الأزمة الرئا�س����ية 

يف لبنان هي اأزمة م�سيحية - م�سيحية بامتياز، 

لأن رئي�ض كتلة الإ�سالح والتغيري العماد مي�سال 

ع����ون لديه وجهة نظر خا�س����ة تتعلق بالرئي�ض 

املنتخب، حيث ي�س����رط اأن يكون قويًا، وي�ستمد 

قوته يف كونه الأكرث متثياًل لل�س����ارع امل�سيحي، 

وه����و يرى اأن هذا ال�رط ينطبق عليه دون غريه 

من املر�سحن، ولهذا ال�سبب يطرح اجلرنال نف�سه 

ملوقع الرئا�سة، ولل�سبب ذاته يتبنى فريق 8 اآذار، 

وعلى راأ�س����ه حزب اهلل، تر�سيحه للرئا�سة، ولأن 

�س����مري جعجع يرى يف نف�س����ه الأهلية للت�سدي 

ملوقع الرئا�سة، ولديه دعم اإقليمي من ال�سعودية، 

ومن فريق 14 اآذار.

من الوا�سح اأن ملف الرئا�سة يف لبنان اأمام 

عقدة داخلية لها عالقة بالتفاهم امل�س����يحي - 

امل�سيحي، ول جمال لربط هذه العقدة الداخلية 

بامللفات الإقليمي����ة، ول للمراهنة على التقدُّم 

يف املفاو�س����ات الإيرانية - الأمريكية من اأجل 

حلّها، والطلب من اإيران اأن ت�س����غط على حزب 

اهلل يف املل����ف الرئا�س����ي، من اأجل اأن ي�س����غط 

على عون ليتخلى عن الر�سح واإف�ساح املجال 

للو�س����ول اإىل رئي�ض توافقي، واإىل حن التفاق 

عل����ى الرئي�ض املقبل يج����ب األ يبقى البلد يف 

حالة �سغور فعلي من خالل تعطيل املوؤ�س�سات 

بحجة الفراغ الرئا�سي، لأنه موقف حق يراد به 

باطل. 

هاين قا�سم

الملف الرئاسي.. وعقدة التمثيل المسيحي
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¡ »الإ�رائيليون« ي�سرون يف املو�سل
ك�س����ف م�س����در حملي يف املو�سل )�س����مايل العراق( 

عن قيام اأ�س����حاب مكاتب العقار يف املدينة ب�راء 

عقارات النازحن، ل�سيما من امل�سيحين والأيزيدين 

واأقليات اأخرى، باأ�سعار مغرية ت�سل اإىل �سعفي ثمن 

ح اأنهم »اإ�رائيليون«،  العقار، مل�س����لحة جتار يرجَّ

رغم اأن الظروف الأمنية و�س����يطرة »داع�ض« جعلت 

اأ�سعار العقارات تتدنى كثرياً يف املناطق التي توجد 

فيها الأقليات«.

ورّجح امل�س����در اأن »تتحول هذه العقارات فيما بعد 

اإىل جّت����ار اإ�رائيلي����ن؛ يف اإعادة لل�س����يناريو الذي 

عمل����وا عليه بعد اأحداث ع����ام 2003، وارتفعت بعده 

اأ�س����عار العقارات ب�س����ورة كبرية يف جمي����ع اأنحاء 

العراق، ل�سيما اأن هنالك ما يقارب 2000 يهودي من 

اأ�سل تركي عادوا اإىل كرد�ستان خالل الفرة املا�سية، 

وهم يتطلعون اإىل ال�ستقرار فيها«.

¡ مو�سى ُمنع من زيارة »دميونا«
قال �لرئي�س »�لإ�رس�ئيلي« �ل�شابق؛ �شيمون برييز، �إنه 

رف���س يف �ملا�شي طلبًا من وزير �خلارجية �مل�رسي 

�لأ�شب��ق و�أمني ع��ام جامعة �ل��دول �لعربي��ة �ل�شابق؛ 

عمرو مو�شى، لزيارة مفاعل »دميونا« �لنووي، و�لذي 

متتنع �شلطات �لحتالل عن ك�شف �أ�رس�ره.

و�أو�ش��ح برييز خ��الل مقابلة �شحفية م��ع »يديعوت 

�أحرونوت«: »كنت مقربًا من عمرو مو�شى عندما كان 

وزير خارجية م�رس، جاء يل وقال: �شيمون، هل نحن 

 
َ
�أ�شدق��اء؟ قلت: نعم، فقال: خذين �إىل دميونا، دعني �أر

ما يج��ري هناك«، وكان برييز ي�شغ��ل حينها من�شب 

ّن جنونك«؟
ُ

وزير �خلارجية، فرّد: »هل ج

¡ توطيد موؤقَّت
توّقع مراقبون اأّن تط����ّور العالقة بن م�ر وقطر لن 

ي�س����مد طوياًل، واأن الأخرية �س����تعود ع����ن تعهداتها، 

وتبقي عل����ى حالة العداء من م�ر، و�ست�س����تمر يف 

اتباع �سيا�س����ة التخريب �سد م�ر و�ساحتها، داعمة 

للمجموع����ات الإرهابي����ة. ويلفت املراقب����ون اإىل اأن 

القيادة امل�ري����ة تدرك ذلك، وبالت����ايل هي حذرة، 

رغم ما تقوم به الدوحة والريا�ض على �سعيد تنقية 

الأجواء بن قطر واأر�ض الكنانة، فال�س����عودية وقطر 

لي�ستا معنيتننْ با�ستعادة كاملة لال�ستقرار يف م�ر، 

اأو تطوير حقيقي جدي لقت�س����اد م�ر، فامل�ساحلة 

احلقيقية بن القاهرة والدوحة يعني ابتعاد قطر عن 

جماعة »الإخوان«، والتوقُّف عن اإ�سنادها، والمتناع 

عن دعم الإرهابين بتن�سيق مع النظام الركي، وهذا 

ل ميكن اأن تقدم عليه الدوحة، فهو من اأ�رار الأخرية 

مع اأمريكا، ومع تلك اجلماعة التي �س����قط برناجمها 

على اأر�ض م�ر.

¡ حتذير اأوروبي
بد�أت تقارير �أوروبية حتّذر من خطورة �إ�شناد �لعدو 

»�لإ�رس�ئيل��ي« للمجموع��ات �مل�شلح��ة يف �شوري��ة، 

ومنه��ا »جبه��ة �لن�رسة«. وتفي��د ه��ذه �لتقارير �أن 

�لإرهابيني على �حلدود م��ع �شورية يح�شلون على 

ملج��اأ �آم��ن، وع��الج طب��ي، وحماية م��ن �لطائر�ت 

�حلربي��ة �ل�شوري��ة، وتوفر لهم »�إ�رس�ئي��ل« م�شار�ت 

�لتفافي��ة لتمري��ر �ملقاتلني و�لأ�شلح��ة، لكن �ملقلق 

 جمموعات خمتلفة 
ّ
�أن �ملجموع��ات �مل�شلحة ت�ش��م

وعدي��دة، وبع�شه��ا �ن�ش��وت حتت ل��و�ء »�لن�رسة«، 

ب�شبب �خلالف مع تنظي��م »د�ع�س«، وموؤخر�ً �ت�شح 

�أن ع��دد�ً م��ن ه��ذه �ملجموع��ات �أ�شبح��ت ت��و�يل 

»د�ع���س«، ما يثري عدم �لطمئن��ان على �مل�شتوينينْ 

�لع�شك��ري و�ل�شيا�ش��ي يف »�إ�رس�ئي��ل«، كذل��ك ف��اإن 

�لأمور يف �شورية مل حُت�شم، و�لقتال م�شتمر يف �أكرث 

م��ن منطقة �شورية، و»ماد�مت هناك �شيطرة للدولة 

عل��ى دم�ش��ق ومناطق �أخ��رى هام��ة و��شرت�تيجية، 

فاإن��ه ل ميك��ن �حلديث ع��ن �إمكانية �شق��وط �لدولة 

�ل�شورية«.

من هنا   وهناك
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رفع اأعداء �سورية واملقاومة 

�س����عار اإ�س����قاط النظام وتفكيك 

الدولة، وجمعوا التكفريين الذين 

ابتلعوا الثورة ال�سورية باأفعالهم 

غري الأخالقية، و�سنعوا حمميات 

�سيا�س����ية وَرقي����ة، ك�»املجل�ض 

الوطني« اأو »الئتالف ال�سوري« 

و�سنعوا  الثورة«،  و»تن�سيقيات 

ال�سوري  ا�سمها »اجلي�ض  بربارة 

احلر«، ال����ذي ابتلعته »داع�ض« 

و»الن�رة«، ومل يبق ل�»الثورة 

ال�س����ورية« املفَر�سة اأي قيادة 

�سورية، مدنية اأو ع�سكرية.

ف�سل العدوان الأمريكي على 

�سورية وحمور املقاومة، وتقلّ�ض 

النفوذ الأمريك����ي يف العامل، ما 

ا�س����طر اأم����ريكا اأن تراجع عن 

ح�س����ار كوبا بعد خم�سن عامًا 

من احل�س����ار، ف�س����نحت للرو�ض 

اإىل ال�س����احة  فر�س����ة الع����ودة 

الدولي����ة، نتيجة �س����مود حمور 

املقاومة، واإن تل����ّكاأ الرو�ض يف 

اأحداث  بع����د  لكنهم  البداي����ات، 

العقوب����ات  وفر�����ض  اأوكراني����ا 

عليهم اأح�ّسوا باخلطر، فانخرطوا 

امل�روع  مواجه����ة  يف حم����ور 

الأمريك����ي بالتكافل م����ع اإيران، 

ال�س����وري  ال�س����مود  ويف حلظة 

والتق����اط الأنفا�����ض يف العراق، 

والنت�س����ار يف اليمن ل�»حركة 

اأن�س����ار اهلل« وحلفائها، فبادرت 

رو�سيا واإيران لطرح مبادرة احلل 

ال�سيا�سي يف �س����ورية، م�ستندة 

اإىل اإجن����ازات اجلي�ض ال�س����وري 

مع الدف����اع الوطن����ي وحلفاوؤه 

من ح����زب اهلل واإيران، يف حلظة 

مف�س����لية من ال�سعف الأمريكي 

بالتربوؤ م����ن »داع�ض« ظاهريًا، 

امل�س����لمن«  »الإخوان  وانهزام 

يف م�����ر وتون�����ض، والتخب����ط 

من  ال�س����عودي  واخلوف  الركي 

املّد التكفريي.

املبادرة الرو�سية - الإيرانية 

تهدف اإىل:

- احلف����اظ على وح����دة الأر�ض 

والدولة ال�س����ورية، واحرام قرار 

ال�سعب ال�س����وري )بالنتخابات( 

بتن�س����يب الرئي�ض ب�س����ار الأ�سد 

رئي�سًا للجمهورية.

- جم����ع املعار�س����ة الوطني����ة 

ال�سورية التي ل ترتهن للخارج، 

ولي�س����ت من املقاول����ن ونزلء 

الفنادق.

- مواجهة الإرهاب التكفريي يف 

�سورية واملنطقة. 

لكن املبادرة الرو�سية - الإيرانية 

تعر�سها عدة عوائق، منها:

املعار�����ض  الط����رف  غي����اب   -

ل حلوار النظام، اأو  ال�سوري املوؤهَّ

القادر على الإم�ساك بامليدان اأو 

القوى امل�سلحة.

- هيمنة »الن�رة« و»داع�ض« 

على  التكفريية  واجل��م��اع��ات 

امل��ي��دان، واإق��ام��ة »اإم����ارات« 

متثيل  لأي  ف��ي��ه��ا  وج����ود  ل 

اأو  ال�سورية«  ل�»املعار�سة 

»اجل��ي�����ض احل���ر« ال���ذي متت 

ت�سفيته.

وال�سعودية  تركيا  مكابرة   -

وقطر، ورف�سهم لأي حل �سيا�سي 

ُيبقي الرئي�ض الأ�سد يف ال�سلطة، 

مبعادلة  اأنف�سهم  قيدوا  لأنهم 

اأو  الأ���س��د  اأردوغ����ان،  اأو  الأ���س��د 

اأمري  اأو  الأ�سد  اهلل،  عبد  امللك 

الأ�سد،  وبقي  الأمري  وذهب  قطر، 

�سريحلون  الآخرين  اأن  والظاهر 

ويبقى الأ�سد، كما رحل �ساركوزي 

وكلينتون واملرزوقي وغريهم.

ال�س����عيف،  الأوروبي  املوقف   -

اأو  لأم����ريكا،  �سيا�س����يًا  والتابع 

اخلا�س����ع لبت����زاز دول اخلليج 

فاأ�س����بح  والقت�س����ادي،  املايل 

املوق����ف الغرب����ي اأو الربيطاين 

مرتبط����ًا بالعط����اءات املالي����ة 

اأو  الع�س����كرية  ال�س����فقات  اأو 

القت�سادية.

- الرهان على احلل الع�س����كري 

وتك����رار جتربة الأربع �س����نوات 

املا�سية مع قناعتهم با�ستحالة 

هزمية النظام.

اإن معرك����ة ح�س����ار وحترير 

مدينة حلب �س����تكون املف�س����ل 

الأ�س����ا�ض يف حتديد وجهة احلل 

ال�سيا�سي واإعالن نهاية »الثورة 

ال�س����ورية«، وبق����اء ع�س����ابات 

م�س����لحة متناث����رة، وقطع اليد 

الركية بعدما قيدت اليد الأوىل 

مع  القت�س����ادية  بالتفاقي����ات 

رو�سيا واإيران، وقد بداأت املبادرة 

الرو�س����ية - الإيراني����ة مع بدء 

خطة حترير حل����ب، ومت احتواء 

مبادرة املندوب الأممي �ستيفان 

دي م�س����تورا بتجميد القتال يف 

امل�س����لحن، ولن  لإنق����اذ  حلب 

ُيكتب له����ا النجاح اإل بال�روط 

ال�سورية؛ كما ح�سل يف حم�ض.

لقد بداأت املظاهرات ال�سعبية 

امل�س����لحة،  اجلماع����ات  �س����د 

النق����الب  دائ����رة  واكتمل����ت 

ول�سو�س����ها..  »الث����ورة«  على 

وب����داأت الثورة مبظاهرات �س����د 

النظ����ام بحجة الف�س����اد وطلبًا 

وانته����ت »الثورة«  لالإ�س����الح، 

ببدء املظاهرات �سد امل�سلحن، 

لت�س����هيل احلل ال�سيا�سي كمعرب 

ال�س����ورية  الأزمة  لإنهاء  اإلزامي 

�ستفر�سه تداعيات متدد الإرهاب 

والذي  املنطقة،  خارج  التكفريي 

بداأت اإرها�س����اته العاملية تظهر 

يف اأ�س����راليا وفرن�س����ا واأمريكا 

واخلليج..

مل تعد اأم����ريكا قائد العامل 

احللول،  يفر�����ض  ال����ذي  الأوحد 

وانته����ى ع�ره����ا وب����داأ زم����ن 

والنج����م  املتع����ددة،  الأقط����اب 

الأمريكي اإىل اأفول ومعه »الربيع 

العربي«..

د. ن�سيب حطيط

المبادرة الروسية 
– اإليرانية للحل 

السياسي في سورية 
تستند إلى إنجازات 

الجيش السوري 
والدفاع الوطني

اللتقاء الإيراين الرو�شي: وىل زمن القطب الأوحد
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لكوبا من فلسطين التحية
»اال�ستمرار بالقيام بال�سيء نف�سه طول 

خم�سة عقود �سيف�سي اإىل نتائج خمتلفة«.. 

بهذه الكلمات خّل�س الرئي�س االأمريكي باراك 

اأوباما ف�سل �سيا�سات بالده خالل ن�سف قرن 

من الغطر�سة والعدوان، واحل�سار الالاإن�ساين 

والالاأخالق����ي يف مواجه����ة جزي����رة كوب����ا 

العظيم����ة، التي تدافع ع����ن حقها وحقوقها، 

والعظيمة يف اإرادتها وت�س����ميمها وت�سديها، 

وعزمها وعزميتها، ويف �سربها واحتمالها.. 

�س����حيح اأنهم منعوا ع����ن كوبا العظيمة 

كل �س����يء يّت�سل بال�س����ناعة والتكنولوجيا 

والزراع����ة، لكنهم مل يتمكن����وا من منعها من 

التوا�سل مع العامل اخلارجي الذي و�سل اإليه 

ال�س����يجار الكوبي، والفنون الكوبية، والقيم 

الثورية الكوبية، والتجربة الكفاحية لل�سعب 

والقي����ادة الكوبية، فاأ�س����حت كوبا امللهمة 

الأحرار العامل.

كوبا مل ي�ساورها ال�سك يف اأنها �ستنت�رص 

ة  يف نهاي����ة املط����اف، فاجلزي����رة املحا�رصرَ

وال����ذي  االأمريكي����ة،  واالأ�س����اطيل  باملي����اه 

ه����و االأط����ول يف التاريخ، كان����ت على مدار 

العق����ود الطويلة حتا�رص ح�س����ارهم، وتوؤّرق 

م�ساجعهم.. 

كوب���ا وبع���د خم�س���ة عقود من احل�س���ار 

وحماوالت االإ�س���قاط واإركاعها، هي اليوم التي 

تفر�س روؤيتها عل���ى القطب االأوحد يف العامل؛ 

اأمريكا، التي دعا �سيناتورها اجلمهوري باتريك 

���ك ب�سيا�س���ة ُيثبت  ليه���ي اإىل »ع���دم التم�سُّ

ف�س���لها«، فاأذعن رئي�س���ه اأوباما الإرادة �سعب 

وقي���ادة التحم���ا يف معركة الدف���اع عن كوبا 

وحقها يف احلياة. 

كوبا، وعلى الرغم من احل�س���ار املفرو�س 

عليها، وّثقت عالقاتها الن�س���الية مع فل�سطني 

اهتماماتها  اأولويات  وق�س���يتها، وجعلتها من 

ال�سيا�سية والدبلوما�س���ية، فلم تبخل يف دعم 

الثورة الفل�سطينية، ويف فتح اأبواب جامعاتها 

اأمام الطلبة الفل�سطينيني، وعلى نفقة احلكومة 

الكوبية. 

التحي���ة من فل�س���طني لل�س���عب والقيادة 

���نينْ يف كوب���ا، واللذين مّثال  ال�س���ديقنينْ الوفيَّ

العالم���ة الفارقة لكل ال�س���عوب املكافحة يف 

مواجهة ق���وى االحتكار واالإره���اب العن�رصي 

العاملي، وعلى راأ�سها اأمريكا والكيان ال�سهيوين.

رامز م�سطفى

أحــداث
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بعد م���رور نحو �س���بعة اأ�س���هر على 

توّلي���ه احلك���م، حتّديات كث���رية يواجهها 

الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي؛ على 

امل�س���تويات الداخلية والعربية واالإقليمية 

والدولية.

بداي���ة، ال بد من مالحظ���ة اأن الرئي�س 

امل�رصي لي�س لديه نظام �سيا�س���ي وا�سح 

يف اإدارت���ه ل�س���وؤون م�رص بع���د، اإذ ما زال 

يعم���ل وفق اآليات النظام القدمي، الأن جهاز 

الدولة املوج���ود لديه م���وروث من نظام 

ح�سني مبارك، باالإ�سافة اإىل نحو عام من 

حكم »االإخوان امل�سلمني« الذين كادوا اأن 

يفككوا اآليات الدولة العميقة.

ه ال�سيا�سي يف م�رص  ال �س���ك اأن التوجُّ

بعد االإطاحة ب�»االإخوان« قد اختلف، �سواء 

من خالل حماوالت و�سع برامج اجتماعية 

خمتلفة على امل�س���توى الداخل���ي، اأم من 

خ���الل الروؤى ال�سيا�س���ية على امل�س���توى 

اخلارجي، والتي ميك���ن اعتبارها خمتلفة 

عن عهد مبارك، وعن مرحلة »االإخوان«.

بي���د اأن مفهوم الدول���ة يعني التنظيم 

ال�س���امل للمجتمع بكل ق���واه، مبا فيه من 

قوى �سيا�سية؛ موالية اأو معار�سة، ي�سارية 

اأو ميني���ة، باالإ�س���افة اإىل النظام واأجهزته 

واجلهات التنفيذية فيه، واحلكومة وجمل�س 

ال�سعب )الربملان(.

واإذا كانت اأجهزة الدولة هي موؤ�س�س���ة 

احلكم، لك���ن توّجهاتها تتبدل وتتغري وفق 

ال�س���خ�س ال���ذي ينتخبه ال�س���عب، والذي 

اختار بعد انتفا�س���ة 30 يونيو؛ ال�سي�سي، 

حيث ب���دا يف اأ�س���ابيعه االأوىل من توّليه 

مهامه الد�س���تورية اأنه يح���اول ان يتلّم�س 

طريق���ه ومعاجلة م�س���كالت م�رص الكثرية 

املوروثة على مدى اأكرث من 44 عامًا، والتي 

جعلت م�رص تعي�س يف اأزمات اقت�س���ادية 

واجتماعية و�سيا�س���ية خطرية.. اإىل تبعية 

غري م�سبوقة يف التاريخ امل�رصي للهيمنة 

االأمريكي���ة، باالإ�س���افة اإىل تراج���ع دورها 

القائ���د على امل�س���توى القوم���ي العربي 

واالإقليمي، والقاّري على امل�ستوى االإفريقي.

ثم���ة حم���اوالت م�رصي���ة ب���داأت مع 

ال�سي�سي الإعادة الوهج للدور امل�رصي على 

هذه امل�س���تويات، كانت بدايتها مع تغيري 

الدور بالن�س���بة لالأزمة ال�س���ورية، وبداية 

تن�س���يق على امل�ستوى االأمني بني القاهرة 

ودم�سق، خ�سو�سًا لناحية مواجهة االإرهاب 

الذي ي�رصب اأي�س���ًا يف م�رص، باالإ�سافة اإىل 

حماوالت مل تّت�س���ح بعد لعودة م�رص اإىل 

دورها القي���ادي اإفريقيًا وعربي���ًا، وهو ما 

خ�سيته ال�سعودية، وبداأت تعمل يف �سبيل 

منع تطّوره، الأن ع���ودة م�رص اإىل مكانتها 

معناه تراجع الدور ال�سعودي و»الوهابي«، 

وهنا كان���ت عملية االإغ���راءات والرتغيب 

الهائلة، م�س���تغلة االأزمة االقت�سادية التي 

تعي�س���ها اأر�س الكنانة، ف�س���ّخت مليارات 

الدوالرات كم�س���اعدات وقرو�س وم�ساريع، 

كم���ا ب���داأت عمليات ح�س���ار ل�س���قيقتها 

ال�س���غرى قطر؛ املم���وِّل االآخ���ر واخلطري 

لالإرهاب.

على اأن اأكرث ما يجعل ال�سعودية ترتعد 

م���ن التحول امل�رصي، ه���و موقف القاهرة 

االإيجابي ل�سالح الدولة الوطنية ال�سورية، 

ُمها نحو م�رص و�سغطها على  ولهذا جاء كررَ

الدول اخلليجية، حيث �سهدنا بداية التحول 

القطري بت�سليمها اأواًل بقيادة الريا�س، ومن 

ثم نحو م�رص، حيث لعبت و�ساطة �سعودية 

ب���ني القاهرة والدوح���ة دوراً يف فتح كوة 

بني العا�س���متني باإيفاد قطر م�ساعد وزير 

اخلارجية ل�س���وؤون التعاون الدويل؛ ال�سيخ 

حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين، باالإ�س���افة 

اإىل رئي�س الديوان امللكي ال�س���عودي خالد 

بن عبد العزيز التويجري اإىل القاهرة، لفتح 

�س���فحة جديدة بني حاملة الغاز والدولة 

العربية الكربى.

يت�س���ح من هذا ال�س���ياق ال�رصيع اأن 

الدبلوما�س���ي  ���راك  احلرَ اأظه���ر 

الفل�س���طيني العربي يف االأمم املتحدة 

خالل االأ�سبوع املا�س���ي وردود الفعل 

والغربي���ة  والعربي���ة  الفل�س���طينية 

مب�رصوع  التق���دُّم  على  وال�س���هيونية 

االإ�رصائيلي �س���من  »ينهي االحت���الل 

�س���قف زمني«، م���دى التخّب���ط الذي 

تعي�س���ه الق�سية الفل�س���طينية يف ظل 

االنق�سامات والتجاذبات واال�سطفافات، 

واتب���اع �سيا�س���ة ا�س���تفرادية بالقرار 

م مب�س���ري  الفل�س���طيني جله���ة التحكُّ

ال�سعب الفل�س���طيني وحقوقه وق�سيته 

العادل���ة من جه���ة، واالرتهان للغرب 

و�س���غوطاته املتماهية مع م�س���لحة 

الكيان ال�س���هيوين من جهة اأخرى، ما 

يقّو�س االأ�سا�س املتفق عليه فل�سطينيًا 

داخل اأو خارج هيئات منظمة التحرير 

الفل�س���طينية، ويتطل���ب العم���ل على 

�س���حب امل�رصوع املق���دم اإىل جمل�س 

الت�س���ويت  الت���داول، وعدم  االأمن من 

بًا لت�رصيع  عليه ب�سيغته احلالية، جتنُّ

�سيا�س���ات االحتالل دوليًا، خ�سو�س���ًا 

الفقرات اخلا�س���ة بالقد�س والالجئني، 

واال�ستيطان.

يف ما يخ�س القد�س، فاإن احلديث 

عنها باعتبارها »عا�س���مة لدولتني« 

من �س���اأنه اأن ُيخرج املدينة من دائرة 

املناط���ق املحتلة، وي�س���عها يف اإطار 

عا�س���مة رمزية للدولة الفل�س���طينية 

املفرترَ�س���ة، كم���ا ي���وؤدي اإىل ت�رصيع 

التهويد  �سيا�س���ة  عل���ى  والت�س���جيع 

عة �س���هيونيًا، وي�سحب ال�رصعية  املتبرَ

من كل اأ�س���كال املقاوم���ة للدفاع عن 

املدينة املقد�سة. 

الالجئ���ني وح���ق  اإىل  بالن�س���بة 

الع���ودة، ف���اإن الدع���وة حلل ق�س���ية 

الالجئني الفل�س���طينيني على اأ�س���ا�س 

املبادرة العربية والقرارات ذات ال�سلة، 

من �ساأنه اأن ُي�سعف املرجعية االأ�سا�س 

لهذه الق�س���ية املتمثلة بالقرار الدويل 

رقم 194، الذي اأّكد على حق العودة اإىل 
الديار واملمتلكات، باعتباره هو احلل 

العادل لق�سية الالجئني. 

بالن�س���بة اإىل زرع امل�س���توطنات، 

فاإن تهمي�س و�س���عف ورود املو�سوع 

يف امل�رصوع ي�سّجع على اإيجاد غطاء 

دويل لالحتالل ال�س���هيوين ال�س���تمرار 

�سيا�س���ة م�سادرة االأرا�س���ي، وتو�سيع 

امل�س���توطنات، وعرقلة احلياة اليومية 

الط���رق باحلواجز  للمواطن���ني، وزرع 

الع�سكرية وال�سواتر الرتابية، وموا�سلة 

عملي���ات املداهم���ة اليومي���ة للمدن 

واالعتق���االت  واملخيم���ات،  والق���رى 

واجلماعي���ة،  الفردي���ة  اليومي���ة 

ال�سفة  واالإعدامات للفل�س���طينيني يف 

والقطاع بدم بارد.

كذلك فاإن الت�سبُّث مببداأ التفاو�س 

مع الكيان ال�سهيوين، وا�ستكمال اتباع 

�سيا�س���ة املفاو�س���ات العبثي���ة التي 

ا�س���تمرت اأكرث من ع�رصي���ن عامًا دون 

اأي نتائج ُتذكر �س���وى ال�س���عي الدائم 

�سهيونيًا واأمريكيًا اإىل ت�سفية الق�سية 

مدريد  مفاو�س���ات  منذ  الفل�س���طينية 

واتفاقية اأو�سلو، مروراً مبفاو�سات احلل 

الدائ���م وطابا، واملفاو�س���ات ال�رصية 

االأخرى التي ك�س���ف عنها ال�س���هاينة، 

ُيفرِّغ امل�رصوع من م�س���مونه، ويحّوله 

اإىل �س���يغة دولي���ة الإع���ادة اإط���الق 

بهدف  ال�س���هاينة  م���ع  املفاو�س���ات 

الو�سول اإىل دويلة فل�سطينية ال ترتقي 

اإىل م�ستوى اآمال ال�سعب الفل�سطيني.

احلالي���ة،  وبال�س���يغة  اأي�س���ًا، 

يف  ورق���ة  اإىل  امل����رصوع  �س���يتحول 

ال�س���هيونية  االنتخابي���ة  املعرك���ة 

املقبلة على ح�س���اب احلقوق الوطنية 

اأن عملي���ة  الفل�س���طينية، خ�سو�س���ًا 

الت���داول يف امل����رصوع ب���ني االأطراف 

ال�سهيونية املت�سارعة يف االنتخابات 

اآخذة بالت�ساعد، وظهرت اأوىل نتائجها 

يف التجاوب الفل�سطيني مع التعديالت 

اأُدخلت عل���ى امل����رصوع وفقًا  الت���ي 

لل�س���يغة الفرن�س���ية، التي ت�سعى اإىل 

ال�رصعية ذات  الهبوط مب�ستوى قرارات 

ال�س���لة باحلقوق الوطني���ة امل�رصوعة 

لل�سعب الفل�سطيني اإىل م�ستويات دنيا، 

الوطنية  مما يتعار�س مع امل�س���لحة 

الفل�سطينية.

اأن  الفل�س���طينية  القي���ادة  تّدعي 

هناك معركة دبلوما�سية، واأنها ما�سية 

يف العمل على ت�رصيع الت�سويت على 

الوطنية  للحق���وق  حماي���ة  امل�رصوع 

لل�سعب الفل�سطيني، بينما الواقع يقول 

اإن االإ�رصاع يف �سحب امل�رصوع �سينقذ 

الق�س���ية الوطنية الفل�سطينية من فخ 

جديد قادم. 

�سامر ال�سيالوي

بعد أن لعبت دورًا في ترتيب العالقة مع قطر

السعودية تحاول احتواء مصر.. لحسابات أميركية

عــربـــي 

المشروع الفلسطيني.. 
عودة التنازالت عن الحقوق الوطنية
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تبدو الدول����ة القطرية متَّجهة اإىل 

براغماتية  �سيا�س����ة خارجي����ة  تبّني 

خمتلفة عن ال�س����ياق ال����ذي اتخذته 

منذ بداية ما �سمي »الربيع العربي« 

ولغاية اليوم، من خالل دعمها املطلق 

مل�رصوع »االإخوان امل�سلمني«، والذي 

كانت حت����اول من خالل����ه اأن تفر�س 

نف�سها العبًا اإقليميًا اأكرب من حجمها 

اجلغرايف بكثري، ومفتاحًا لل�سيا�س����ة 

االإقليمي����ة اخلليجي����ة، متخطية دواًل 

عريقة كال�سعودية.

الرباغماتي����ة  ال�سيا�س����ة  ولع����ل 

امل�ستجدة تتجلى يف رغبة قطر - اأو 

الراعي االأمريكي - ب����اأن تقوم بلعب 

دور »املوازن االإقليمي« بني �س����فتي 

ني يف املنطقة،  ����ني - ال�سُّ النزاع ال�سُّ

اأي بني ال�س����عودية وتركيا، من خالل 

الت�س����الح ومد اجل�س����ور بينهما من 

خالل: 

- على اجلهة ال�سعودية: بداأ اأمري 

قطر خالل القمة اخلليجية وما بعدها 

�سيا�سة انفتاحية جديدة جتاه اململكة 

وحلفائه����ا، وب����داأ التطبي����ق الفعلي 

ل�سيا�س����ة مّد اجل�س����ور وامل�س����احلة 

م����ع املح����ور املع����ادي ل�»االإخوان 

فّك  باإج����راءات  بالبدء  امل�س����لمني«، 

االرتباط مع »االإخوان« وامل�س����احلة 

مع م�رص.

واإذا كان����ت الدول����ة القطري����ة - 

التاريخية مع م�رص  بعد امل�س����احلة 

- لن ت�س����مح للمعار�سني امل�رصيني 

املوجودين داخل اأرا�س����يها مبمار�سة 

العمل ال�سيا�س����ي، وعلى االأرجح اأنهم 

�س����ينتقلون اإىل تركيا، لكن ت�س����فية 

اخلالف امل�رصي - القطري حتتاج اإىل 

اأكرث من اإغالق قناة »اجلزيرة مبا�رص 

- م�رص«، واإبعاد قي����ادات »االإخوان 

امل�س����لمني« من االأرا�سي القطرية، بل 

تتعداه����ا اإىل امللف الليبي، الذي بات 

يوؤثر تاأثرياً مبا�رصاً على االأمن القومي 

امل�رصي، من خالل ت�س����لل االإرهابيني 

وتهريب االأ�س����لحة، وه����و ملف ُينتظر 

من قطر اأن ُتقدِّم فيه ما ُيثبت �س����دق 

نياتها جتاه امل�س����احلة م����ع م�رص، 

واإر�ساء ال�سعودية.

 - على اجلهة الرتكية: يف الوقت 

الذي تتجه قطر للم�ساحلة مع م�رص، 

والتي بدت نوعًا من اخل�سوع القطري 

للتمنيات ال�س����عودية، وّقع اأمري دولة 

قطر ال�سيخ متيم خالل زيارته لرتكيا 

مع الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

اإعالنًا �سيا�سيًا م�سرتكًا ب�ساأن تاأ�سي�س 

»جمل�س التعاون اال�سرتاتيجي الرتكي 

- القطري الرفيع امل�ستوى«، والهدف 

منه التعاون بني البلدين يف جماالت 

الطاقة واال�ستثمار، والذي ي�سمل �رصاء 

وا�س����تثمار قطر  القطري،  الغاز  تركيا 

يف م�س����اريع يف الداخل الرتكي تزيد 

قيمتها عن 12 مليار دوالر، باالإ�سافة 

اإىل اتف����اق »للتع����اون يف املجاالت 

الرتكي  الدفاع  وّقعه وزير  الدفاعية« 

ع�س����مت يلماز ووزير الدولة القطري 

ل�سوؤون الدفاع حمد العطية.

كما مّت يف اأيلول املا�سي التوقيع 

عل����ى اتفاقية ب����ني البلدين تق�س����ي 

با�س����ترياد 1.2 ملي����ار م����رت مكع����ب 

من الغاز امل�س����ال القطري يف ت�س����ع 

دفعات ل�ستاءي 2014 و2015، وهو ما 

�س����يغطي جزءاً من احتياجات تركيا 

ال�س����نوية من الغ����از الطبيعي، والتي 

تبلغ 45 مليار مرت مكعب، وي�سب يف 

�سالح التنويع الرتكي مل�سادر االإمداد 

بالغاز.

العناوي����ن  اأن  الالف����ت  لك����ن 

االقت�سادية للعالقة القطرية - الرتكية 

مل تخُل من اإيحاءات ور�سائل �سيا�سية 

وّجهه����ا اأردوغان اإىل م����ن يهّمه االأمر 

بقول����ه اإن البلدين »مل ي�س����هدا حتى 

اليوم اأي خالفات يف وجهات النظر«، 

واإنهم����ا »وقفا دائمًا مت�س����امننينْ اإىل 

العامل«، موؤكداً  جانب املظلومني يف 

اأن »تركيا وقطر ملتزمتان اال�س����تمرار 

يف النهج نف�سه يف الفرتة املقبلة«.

الت�رصيح����ات  م����ن  انطالق����ًا 

االأردوغاني����ة: ه����ل �س����حيح اأن قطر 

واإذا  الرتكي نف�س����ه؟  النه����ج  ملتزمة 

كان هذا �س����حيحًا، فهل هذا يعني اأن 

تركيا �س����تنتهج ال�سيا�سة القطرية يف 

التقارب وامل�س����احلة مع ال�س����عودية 

وم�رص؟

يف كل االأح����وال، ال ميك����ن ع����زل 

احلرك����ة الت�س����احلية �س����من املحور 

املتحالف مع االأمريكيني عن ال�سياق 

العام لل�سيا�س����ة االأمريكية يف ال�رصق 

االأو�س����ط، فمقابل هذه امل�ساحلة التي 

االنت�سار لل�سعودية،  تعطي نوعًا من 

تركي����ا  تل����زمي  ع����ن  االإع����الن  كان 

ال�س����ورية  عملية تدريب املعار�س����ة 

»املعتدل����ة« وكاأن االأم����ر - على ما 

يب����دو - توزيع اأدوار وح�س�����س يقوم 

به االأمريكيون ب����ني الطرفني، لرتتيب 

����ني املتحالف  البي����ت الداخل����ي ال�سُّ

معهم، متهيداً الإطالق �سيا�س����ة جديدة 

يف ال�رصق االأو�سط متّهد حلّل �سيا�سي 

لن ي�س����تطيعوا قطف ثماره بدون هذه 

الرتتيبات والت�سويات.

د. ليلى نقوال الرحباين

مصالحات عربية.. 
أم ترتيب أميركي للبيت الداخلي؟

المشروع الفلسطيني.. 
عودة التنازالت عن الحقوق الوطنية

ل ميكن عزل م�ساحلات حلفاء اأمريكا عن ال�سياق العام ل�سيا�سة وا�سنطن يف ال�سرق الأو�سط

الرئي�سان امل�سري وال�سيني عبد الفتاح ال�سي�سي ت�سي جينبينغ ي�ستعر�سان حر�س ال�سرف يف بكني                       )اأ.ف.ب.(

ال�س���عودية ومعها قطر واالإمارات يحاولن 

اإف�سال ال�سي�سي يف اإعادة م�رص اإىل دورها 

الريادي والقيادي يف مّل ال�س���مل العربي، 

خ�سو�س���ًا اأن القاهرة ت�ستعّد يف �سهر اآذار 

من العام املقبل ال�ست�سافة القمة العربية، 

التي يطمح ال�سي�سي الأن تكون فاحتة لدور 

م�رصي جديد على �س���عيد العمل العربي 

امل�س���رتك، وبالتايل فاإنه ق���د ال يكون يف 

هذه املرحلة على ا�س���تعداد لو�س���ع حّد 

لتدخل ال�س���عودية يف ال�س���وؤون الداخلية 

امل�رصي���ة، التي ت�س���ري بوادرها االأوىل اإىل 

اأدوار خط���رية بداأت تنفذها على م�س���توى 

تدخلها يف �سوؤون اأزهرية، ومتويل حركات 

»�سلفية« ذات توجهات »وهابية«.

فاأين وا�س���نطن م���ن كل ما يجري يف 

م�رص؟

املعلومات تفيد باأن ال�سي�سي يحاول 

اأن يعي���د اإىل م�رص دوره���ا املتوازن على 

ال�س���عيد ال���دويل، والذي جتل���ى االآن يف 

ا�س���تعادة احل���رارة على خط مو�س���كو - 

القاه���رة، وعلى خ���ط بك���ني - القاهرة، 

ل�س���ياغة �رصاكة ا�سرتاتيجية �ساملة، لكن 

االأمريكيني يحاولون ا�ستيعاب هذا التوجه، 

اأواًل: عرب اإع���ادة ترميم العالقات امل�رصية 

- االأمريكي���ة املتوترة، وثانيًا عرب الوعود 

بتقدمي امل�س���اعدات املالية التي كانت قد 

توّقفت بعد �سقوط حممد مر�سي.

ب�س���كل عام، فاالأمريكي���ون يخططون 

لعدم تقدُّم م�رص كما ي�س���تهي امل�رصيون، 

الأن لوا�س���نطن م�س���اريع لن تتخلى عنها، 

حتى ولو تغريت االأمور يف اأر�س الكنانة، 

فامل�ساريع عند الدول الكربى التي حت�رّصها 

للدول االأخرى ت�ستمر كا�سرتاتيجيات، وهو 

اأمر باأي حال خمطط اأكرب من م�رص، ولهذا 

تتحرك االآن عرب ترغيب وترهيب ال�سعودية 

م���ن جهة، وع���رب النهج االأمريك���ي الدائم 

املعروف ب�سيا�سة »الع�سا واجلزرة«.

فتابعوا معركة م�رص �سد االإرهاب.

حممد �سهاب

واشنطن تمّهد لحّل 
سياسي في الشرق 

األوسط لن ُتقَطف ثماره 
بدون ترتيبات وتسويات 

في المنطقة
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■ احل���اج عم���ر غندور؛ رئي����س اللقاء الإ�س���امي 
الوحدوي لفت اإىل اأن نواب »تيار امل�ستقبل« داأبوا 

يف مقاربتهم للحوار عل���ى قولهم اإن احلوار يوؤدي 

اإىل تخفيف الحتقان املذهبي، بينما الحتقان يف 

لبنان هو احتقان �سيا�س���ي بامتياز، ومل ي�س���ّجل 

التاري���خ اأي احتق���ان ب���ن املذاه���ب الجتهادية 

الإ�س���امية اخلم�س���ة، فلم يكن املذهب يومًا �سببًا 

لاحتق���ان والحتكاك، بل جميعهم يعود اإىل الدين 

الواحد ل�ستنباط دليله ال�رشعي.

■ ال�سي��خ ح�س��ان عب��د اهلل؛ رئي���س الهيئ��ة الإدارية 
يف جتم��ع العلم��اء امل�سلمني، وخ��ال حفل تكرميي 

للدكت��ور حمم��د ح�سن تربئي��ان؛ مع��اون اأمني عام 

املجم��ع العاملي للتقريب بني املذاهب، اأ�سار اإىل اأن 

ف�س��ح توجه��ات التكفرييني ومنطلقاته��م و�سعيهم 

لاإ�ساءة اإىل الإ�سام هي اأهم الواجبات امللقاة على 

عات��ق علماء الدي��ن. من جهت��ه، راأى د. تربئيان اأن 

حقيقة الف��ن التي ت�سهدها باد الإ�سام، خ�سو�سًا 

واملناط��ق  وباك�ست��ان  واأفغان�ست��ان  الع��راق  يف 

نة، ول بني 
ُّ
الأخ��رى، لي�س��ت حربًا بني ال�سيع��ة وال�س

العرب والك��رد، ول بني امل�سلمني وامل�سيحيني، اإمنا 

هي ح��رب القوى ال�ستكبارية �س��د جبهة املقاومة 

ال�سامدة يف وجه العدو ال�سهيوين. 

■ النائب ال�سابق في�سل الداود؛ الأمن العام حلركة 
الن�س���ال اللبناين العربي، اأثنى على عودة احلوار 

بن »تيار امل�ستقبل« »وحزب اهلل«، لأنه �رشورة 

وطني���ة يف هذه املرحلة الدقيقة، ويوؤ�س����س اإذا ما 

جنح اإىل اإف�س���ال فتنة مذهبية يعمل لها املتاآمرون 

على وحدة لبنان، ونتطلع اإىل اأن يكون فاحتة حوار 

بن كل املكونات ال�سيا�س���ية اللبنانية، ل�س���ياغة 

ميثاق �سيا�س���ي ي�ستند اإىل الد�س���تور، ويقوم على 

�س���ياغة الوحدة الوطنية، وتعزيز اخلطاب الوطني 

اجلامع، ودعم اجلي�س وموؤازرة املقاومة مبا اأجنزته 

من حترير لاأر�س ورادع لأي عدوان »اإ�رشائيلي«.

اأن التعام��ل م��ع  ال�سي��خ ماه��ر حم��ود راأى   ■
العلم��اء يجب اأن يكون حمكوم��ًا بالحرتام من 

كاف��ة الفرقاء، �سواء كانوا يف احلكم اأو خارجه، 

م��ادام �ساحب الفكرة الإ�سامية ي�ستند اإىل اأدلة 

فقهية ل يجوز بحال من الأحوال اأن يتحول اإىل 

كيدي��ة وانتقام و�سلوك �سائ��ن، كما اأكد ف�سيلته 

اأن��ه مهما بلغت مكائد املتخلفني فكريًا وعقليًا، 

ومهم��ا حاول��وا اأن يحا�رصوا الفك��ر الإ�سامي، 

فاإن عجلة التاريخ لن تعود اإىل الوراء، والإ�سام 

احلقيق��ي �سينت���رص عل��ى كاف��ة املوؤام��رات يف 

نهاية املطاف.

■ ال�س����يخ ح�س����ام العياين �س����األ: م����ن يعيد 
لن����ا حقنا نح����ن دعاة الوح����دة والتقارب بن 

اللبناني����ن الذين وقفنا واأعلنا موقفنا الراف�س 

للخطاب����ات التحري�س����ية املذهبي����ة، ودعمنا 

املقاومة يف وقت كان الكثريون ممن هم اليوم 

يدعمون حوار »امل�س����تقبل« - حزب اهلل اأو من 

الذين بلعوا األ�س����نتهم اليوم واختفت اأ�سواتهم؟ 

والاف����ت اأي�س����ًا اإعان بع�س »الإ�س����امين« 

ا�س����تعدادهم للح����وار م����ع ح����زب اهلل، ونحن 

الذين تعر�س����نا لتهامات وحتري�س وت�س����هري، 

لأننا جتراأنا ونظمنا اعت�س����امًا دعمًا للمقاومة 

و�س����احها، ووقفنا يف وجه املفاهيم اخلاطئة 

والأف����كار الهدام����ة الت����ي كان البع�س يحاول 

نية. فر�سها على ال�ساحة ال�سُّ

■ ال�سيخ �رصيف توتي��و اأّكد على �رصورة احلوار 
والتاق��ي ب��ني اللبناني��ني كافة، وعل��ى اأهمية 

جناح احلوار بني حزب اهلل وتيار امل�ستقبل على 

اأ�س���س �سليم��ة وا�سح��ة، وعلى قاع��دة م�سلحة 

الوطن العليا. كما �سّدد على حّق لبنان الطبيعي 

وامل���رصوع يف ال�ستفادة م��ن ثرواته الطبيعية، 

ومن �سمنها النفط والغاز.

قائد الثورة الكوبية فيدل كا�سرتو

دولـــي

عل���ى الأرجح اأن دوًل متعددة، 

على م�ستوى التمو�سع ال�سيا�سي 

عاملي���ًا فوجئت باإع���ان الإدارة 

الأمريكي���ة من اأعل���ى راأ�س فيها، 

ني���ة عودة العاق���ات مع الدولة 

الكوبي���ة، بع���د اأكرث من ن�س���ف 

قرن على انقطاعها، وح�س���ار غري 

م�س���بوق يف التاري���خ امتد ل�55 

عام���ًا، تخللتها حماولت اغتيال 

عدة لقائد الث���ورة الكوبية فيدل 

كا�س���رو، الذي رفع ورفاقه ا�س���م 

كوب���ا عالي���ًا، وواج���ه الوليات 

املتحدة ووقف نداً عنيداً لها، بعد 

اأن كانت كوبا يف غياهب الن�سيان 

اأثن���اء احلكم املوايل لوا�س���نطن، 

واإحدى جمهوريات املوز ال�سهرية 

بفقرها.

لي�ست بالطبع عودة العاقات 

اأو حتري���ر ال�س���جناء وحدهم���ا 

امَلك�س���بن املبا�رشْي���ن للدول���ة 

الكوبية ول�سعبها الذي حتّمل كل 

تلك ال�سنوات من احل�سار القا�سي 

اأعتى  الت���ي متل���ك  الدولة  م���ن 

تر�سانات من الأ�سلحة القذرة يف 

القتل والتجويع، ومنع الدواء من 

ة،  الو�س���ول اإىل اجلزيرة املحا�رشَ

والت���ي ل تبع���د �س���وى 90 ميًا 

من  الأمريكي���ة  ال�س���واطئ  ع���ن 

الب���وارج وحامات  تنطلق  حيث 

الطائ���رات، وكل التهدي���دات ملن 

يق���ول ل للظلم ول لا�س���طهاد 

�س���عارات  حت���ت  وال�س���تعباد 

و«الدميقراطي���ة«  »احلري���ة« 

التي  ال�س���عارات  وه���ي  الزائفة، 

ح���اول الأمريكي���ون وخ���ال كل 

الإدارات ااجلمهورية والدميقراطية 

اأن تكون مغريات لل�سعب الكوبي 

القب�س���ة  يف  وطن���ه  لإ�س���قاط 

الأمريكي���ة، لكن���ه �س���ر وكابد 

و�س���نع من احل�سار ُفر�سًا جعلت 

التعليم يف كوبا يف م�ساف اأف�سل 

الأوروبي���ة، كما جعل  اجلامعات 

الطب من �سمن املجموعة الأرقى 

والأهم يف الكرة الأر�سية.

اإن املك�س���ب الأكر لكوبا متّثل 

يف الع���راف املبا����رش للرئي�س 

الأمريك���ي ب���اراك اأوبام���ا ب���اأن 

ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة بعزل كوبا 

مل ُتعط نتيجة، واأن »�سيا�س���تنا 

كانت خاطئة وفا�س���لة على مدى 

55 عام���ًا من حم���اولت تطويع 
ة«. اجلزيرة املحا�رشَ

هذا الو�سوح يف العراف كان 

اأكرث و�س���وحًا يف خطاب مهند�س 

ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة الأمريكية؛ 

جون كريي، ال���ذي قالها با تردد 

اأمام الكامريات: »اإن �سيا�ستنا مل 

تف�س���ل فقط على مدى عقود، بل 

عزل���ت الوليات املتحدة بدًل من 

عزل كوبا«.

بالطبع، انت���زع الكوبيون هذا 

الن�رش الكبري يف امليزان ال�سيا�سي، 

لكن���ه ن�رش ل���كل املظلومن يف 

العامل جراء �سيا�سة القهر والنهب 

ه اأ�سًا  الأمريكية، وهذا الن�رش مردُّ

اإىل اإميان ال�س���عب الكوبي بعدالة 

ق�سيته من جهة، وبثقته بقيادته 

التي مل ت�س���اوم بعد النت�س���ار 

عل���ى الأمريكي���ن يف املي���دان، 

اخلنازي���ر«  ومعرك���ة »خلي���ج 

بت�سخي�س���ه  دلي���ل، وكذلك  خري 

ال�سليم لاأهداف الأمريكية، ور�سم 

والبتعاد  مواجهة،  ا�س���راتيجية 

ع���ن الغرق يف التكتي���كات التي 

حتّول ال���دم اإىل ماء ُيباع وي�رشى 

على مذبح امل�سالح.

�سيا�س���ة  ف�س���لت  بالطب���ع، 

اإ�رشار  اأم���ام  الأمريكي  الإره���اب 

و�س���ابة ال�س���عب الكوبي، وهو 

ال�سعب الذي يدرك اأن املعركة مع 

اأمريكا مل حتّط الرحال بعد، �سيما 

اأن الأمريكي���ن يحاولون التاعب 

واهم؛  به���دف  امل�س���طلحات  يف 

ال�س���عب على  تاأليب  باإمكاني���ة 

القي���ادة، من خال اإع���ان اأربعة 

اأه���داف جوهرها تغي���ري النظام 

بالتوازي مع العراف باأن اإعادة 

العاق���ات »خط���وة اأنه���ت اأكرث 

ال�سرتيجيات اخلاطئة يف تاريخ 

وبالتوازي  الأمريكية،  ال�سا�س���ات 

مع حماولة جتمي���ل وجه اأمريكا 

القبي���ح ب���اأن اله���دف ه���و رفع 

معاناة ال�س���عب الكوبي، والعمل 

على حت�س���ن اح���رام احلكومة 

الكوبية حلقوق الإن�سان، والدعوة 

اإىل اإجراء اإ�س���احات دميقراطية، 

وتعزي���ز حرية التعب���ري وريادة 

الأعم���ال، واإن�س���اء جمتمع مدين 

فعال، ي�س���اعد يف اإعادة انخراط 

كوبا يف املجتمع الدويل. 

اإل اأن الرئي����س الكوبي راوؤول 

كا�سرو �س���ارع لاإعان متوجهًا 

الأمريكي���ة:  الإدارة  اإىل  بقول���ه 

»علين���ا األ نتوق���ع ب���اأن كوبا 

�ستتخلى عن الأفكار التي نا�سلت 

م���ن اأجلها يف �س���بيل حت�س���ن 

العاقات م���ع الوليات املتحدة، 

وكما مل نقرح اأبداً على الوليات 

املتحدة تغيري نظامها ال�سيا�سي، 

عليها اأن حترم نظامنا ال�سيا�سي، 

وبن حكومتْين���ا خافات عميقة 

ت�س���مل م�س���ائل اأخرى، ومفاهيم 

خمتلفة يف �ساأن ممار�سة ال�سيادة 

الوطني���ة والدميقراطية والأنظمة 

ال�سيا�س���ية والعاق���ات الدولية، 

وكل ما يراد مناق�س���ته يف احلوار 

ب�ساأن كوبا ين�سحب على الوليات 

املتحدة«.

لقد و�سع كا�سرو بذلك النقاط 

على احل���روف، واأ�س���قط الأوهام 

واحدة،  دفعة  املتجددة  الأمريكية 

واإن مل يُرق للبع�س ذلك، ما يعني 

اأن املعركة ما تزال م�ستمرة، فيما 

كانت وا�س���نطن امل�س���طرة حتت 

وط���اأة التغي���ريات يف العامل، ول 

�سيما يف اأمريكا الاتنية، اأن تطيح 

من خال عودة العاقات مع كوبا، 

وتعميم ذلك يف فناءاتها اخللفية، 

�سيا�ستها  ف�س���ل  بعد  خ�سو�س���ًا 

ال�س���تعمارية يف كل العامل، رغم 

كل الأ�رشار التي خلّفتها وما تزال.

يون�س عودة

كوبا تلوي ذراع أميركا.. والمعركة مستمرة

فشلت سياسة 
اإلرهاب األميركي أمام 
صالبة الشعب الكوبي 
الذي يدرك أن المعركة 

مع واشنطن لم تحّط 
الرحال بعد
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ل يعلم الرئي�س اإميل حلود ملاذا 

جرى حديث ونقا�س وا�س���عْن مع 

ت�سلُّمه �سلطاته الد�ستورية يف 24 

ت�رشين الثاين 1998، على �سفحات 

ال�ست�س���ارات  ح���ول  ال�س���حف، 

النيابي���ة وفق���ًا للم���ادة 53 من 

الد�س���تور، وم���ا اإذا كان���ت ملزمة 

بنتائجها اأم اإلزامية باإجرائها.

مل يهتم لكل هذا النقا�س وملاذا 

جرى، وما هي غايته، وبالتايل مل 

يعره اهتمامًا لأنه اعتر نف�سه غري 

 بهذا املو�س���وع، كما اأنه مل 
ّ
معني

يَر اأي م�سكلة اأو خمالفة د�ستورية، 

الد�ستورية  بالأ�س���ول  لأنه ملتزم 

يف اإجراء ال�ست�س���ارات ونتائجها، 

واإن كان بع�سها قد تك�ّسفت غايته 

مع اأوىل ال�ست�سارات التي اأجراها، 

والتي اأف�ست يف نهايتها اإىل اعتذار 

الرئي�س رفيق احلريري، على نحو 

ما ذكر يف حلقة �س���ابقة، واأف�ست 

اإىل ا�ست�سارات نيابية جديدة، نال 

مبوجبه���ا الرئي�س �س���ليم احل�س 

95 �س���وتًا م���ن اأ�س���وات النواب، 
الرئي�س رفيق  امتنعت كتلتا  فيما 

احلريري والنائب وليد جنباط عن 

ت�سمية مر�سح لرئا�سة احلكومة.

ويذك���ر الرئي�س حل���ود اأنه مع 

اإب���اغ الرئي����س احلري���ري قبول 

العهد  اعتذاره عن ت�سكيل حكومة 

الأوىل، كم���ا ج���اء يف احللقة 25، 

�س���األ احلريري الرئي�س حلود: مبن 

تفكر لرئا�سة احلكومة؟

بالرئي�س  الرئي����س حل���ود:  رّد 

�سليم احل�س.

الرئي�س احلريري: ا�س���مع مني، 

وا����رشف النظر عنه، ف���كل الذين 

تعاملوا معه قبل���ك مل يتحّملوه، 

لأنه عنيد ورا�سه ياب�س.

باأي حال، فقد �س���درت مرا�س���يم 

حكومة عه���د الرئي����س اإميل حلود 

الأوىل برئا�س���ة الرئي�س احل�س يف 

1998/12/4، وج���اءت عل���ى النحو 
الآتي:

�س���ليم احل�س رئي����س جمل�س 

الوزراء وزيراً للخارجية، مي�س���ال 

املر نائبًا للرئي�س ووزيراً للداخلية 

والقروية،  البلدية  لل�سوؤون  ووزيراً 

حممد يو�سف بي�سون وزيراً للربية 

والريا�س���ة  وال�س���باب  الوطني���ة 

والتقني  املهني  للتعلي���م  ووزيراً 

ووزيراً للثقاف���ة والتعليم العايل، 

�س���ليمان فرجنية وزي���راً للزراعة 

والتعاونيات،  لاإ�س���كان  ووزي���راً 

اأنور اخللي���ل وزيراً لاإعام ووزيراً 

ل�س���وؤون املهجرين، غ���ازي زعير 

وزي���راً للدف���اع الوطني، مي�س���ال 

مو�سى وزيراً للعمل ووزيراً لل�سون 

للريد  نعمان  الجتماعية، ع�سام 

والا�سلكية،  ال�سلكية  واملوا�سات 

�سليمان طرابل�س���ي وزيراً للموارد 

املائية والكهربائية ووزيراً للنفط، 

ح�سن �س���لق وزير دولة لاإ�ساح 

الإداري، جورج قرم وزيراً للمالية، 

لاقت�ساد  ال�س���عيدي وزيراً  نا�رش 

والتجارة ووزيراً لل�س���ناعة، اأرتري 

ووزيراً  لل�س���ياحة  وزيراً  نازاريان 

للبيئ���ة، جني���ب ميقات���ي وزيراً 

لاأ�سغال العامة ووزيراً للنقل.

والاف����ت اأنه م����ع الإعان عن 

�س����ليم احل�س  الرئي�����س  تكلي����ف 

بتاألي����ف احلكومة اجلدي����دة، كان 

املوؤمت����ر ال�س����حفي للرئي�س رفيق 

احلري����ري، والذي قال خاله اإنه لو 

كان م����كان الرئي�س احل�س ملا قبل 

بالتكلي����ف، معتراً اأن »امل�س����األة 

م�ساألة مبداأ«.

وهو اأم���ر بالطبع غري مرَّر وغري 

مفهوم، مع العلم اأن الرئي�س احلريري 

كم���ا �س���بق يف حلقة �س���ابقة، قبل 

التكليف لت�سكيل حكومة الثانية يف 

19 اأيار 1995، رغم اأن هناك عدداً من 
النواب فّو�سوا اإىل رئي�س اجلمهورية 

اإليا����س اله���راوي حري���ة الختيار، 

وبينهم كان رئي�س حكومة �س���ابقة 

واأحد نواب اتفاق الطائف هو الرئي�س 

اأول  ال�س���لح؛ رئي�س حكومته  ر�سيد 

انتخابات بعد ع���ام اتفاق الطائف، 

خال  البارزي���ن  الن���واب  وبع����س 

اجتماعات اتفاق الطائف عام 1992، 

ومنهم القانوين البارز النائب خمايل 

ال�س���اهر، فلم يعر�س احلريري على 

ذلك، وقبل التكليف.

على اأي ح���ال، اأقلعت حكومة 

العه���د الأوىل برئا�س���ة الرئي����س 

احل�س، وكانت اأمامها مهاّم كرى، 

منه���ا: الهتمام بعج���ز املوازنة، 

وحالة الركود، ومعاجلة املديونية 

الفائدة،  معدلت  وارتفاع  العامة، 

التي ت�س���ّكل �سببًا لكبح اأي ن�ساط 

اقت�س���ادي، بالإ�سافة اإىل كثري من 

الأخرى  الهامة  والأمور  الق�س���ايا 

التي تفر�س املعاجلة.

الرئي�س حلود عاقته  ويتناول 

ب�س���ورية، حيث كان���ت اأول زيارة 

ر�س���يمة له للخارج بعد انتخابه، 

اإىل �سورية، ولقاء الرئي�س املرحوم 

حافظ الأ�س���د، فكانت بذلك املرة 

الثانية الت���ي التقى فيها الرئي�س 

اإبان  الأوىل  الراحل، حيث كان���ت 

قيادة اجلي�س عام 1993.

ويقول الرئي�س حل���ود: بعد اأن 

التقينا للمرة الثانية بعد انتخابي 

 ،1998 رئي�س���ًا للجمهورية ع���ام 

إميل لحود يتذكر.. 
حكومة العهد األولى برئاسة الحص

اتفقن���ا عل���ى اأن نتهاتف كل 

اأ�سبوع، حيث كان حديثنا يرّكز 

ال�سراتيجية  الق�س���ايا  على 

الإقليمي���ة والدولي���ة، وكانت 

حتتل يف اهتمامنا ب�سكل دائم 

ق�سية دعم املقاومة، ومواجهة 

العدو »الإ�رشائيلي«، كما كنا 

نتطرق اأي�س���ًا اإىل ق�س���ايا يف 

التاريخ املعا�رش، مثل مرحلة 

النتداب الفرن�سي.. وهلّم جرا.

اأما الأمور الداخلية اللبنانية 

فلم نكن ناأتي عليها، وهو عك�س 

ما كان يح�سل يف ال�سابق، حيث 

كان املطبخ ال�سيا�سي اللبناين 

الداخل���ي يلعب دوراً اأ�سا�س���يًا 

فيه عبد احللي���م خدام وغازي 

كنع���ان، وكان يت���م مترير هذا 

وذاك، على طريقة »خذ وهات« 

التي يجيده���ا املقاولون، وهو 

الأمر الذي مل يعد له مكان بعد 

اأن ت�سلّمت �سلطاتي الد�ستورية، 

كما اأن رئي�س احلكومة الدكتور 

�س���ليم احل�س هو يف نف�س هذا 

التفكري والنه���ج، ورمبا هذا ما 

ا�س���تجلب على كلين���ا هجوم 

راأينا  ال�سيا�س���ية، التي  الطبقة 

طائعها يف مناق�سة بيان الثقة 

باحلكومة.

حل���ود  الرئي����س  وي�س���دد 

هنا اأنه يف كل ات�س���الته مع 

الرئي�س الراحل حافظ الأ�س���د، 

ثم مع الرئي�س ب�س���ار الأ�س���د، 

مل يتطرقوا اإىل ق�سايا داخلية 

لبناني���ة، وهو م���ا مل تتعود 

عليه الطبقة ال�سيا�س���ية التي 

كان���ت »طالع���ة ونازلة« من  

واإىل عنجر اأو من واإىل دم�سق، 

للقاء اأبو جم���ال، اأو غريه من 

امل�س���وؤولن ال�س���ورين، فمن 

املعيب على رئي�س اجلمهورية 

اأو يبحث  اأن يناق�س  اللبنانية 

امل�سوؤولن  داخلية مع  ق�سايا 

اأو يطلب منهم حل  ال�سورين، 

ق�س���ية داخلي���ة، وبنف�س هذه 

العقلي���ة كان اأي�س���ًا الرئي�س 

�س���ليم احل�س، ال���ذي مل يكن 

يذهب اإىل دم�سق اإل عند اللزوم، 

وهو اأمر مل تعتد عليه الطبقة 

ال�سيا�س���ية مع الأ�سف ال�سديد، 

والتي ت�رشبت وتثقفت ونهجت 

والو�ساطة،  الوا�س���طة  اأ�سلوب 

�سيا�س���ة  عقلي���ة  وورث���ت 

ميكافيللي  واأ�سلوب  القنا�سل، 

»الغاي���ة ترر الو�س���يلة«، اأو 

»الو�ساطة«.

يتاب���ع الرئي����س حلود: مع 

اأمامنا  انطاق���ة العه���د، كان 

التعيين���ات  اإج���راء  م�س���األة 

الإدارية، التي اأردناها اأن تكون 

تخ�سع للكفاءة واخلرة، وهذا 

ما ا�س���تجلب كث���رياً من اللوم 

ورمب���ا النقمة من �سيا�س���ين 

ودينين.

وهذا ما �س���يكون لنا عودة 

اإلي���ه يف احللقة املقبلة.. فاإىل 

تفا�سيل جديدة.

اأحمد زين الدين

الرئيس لحود لم يتطرق 
في لقائه واتصاالته 

بالرئيس حافظ ثم 
بشار األسد إال لألمور 

االستراتيجية

حكومة عهد الرئي�ص اميل حلود الأوىل برئا�سة �سليم احل�ص

) العدد 339(  اجلمعة - 26 كانون الأول - 2014



عالم المرأةعالم المرأة 10

الَبَك���ة.. كث���راً ما ت���ردد هذه 

الكلمة على األ�س���نتنا، ويف كل وقت 

نح���ن نطلب البك���ة، فم���ا معني 

البك���ة؟ وكيف تتحق���ق يف بيوتنا 

واأ�رسن���ا؟ وم���ا هي الو�س���ائل التي 

نكت�سب بها البكة؟

البكة هي الزيادة والنماء، ويف 

املال هي زيادته وكرثته، ويف الدار 

ف�ساحتها و�س���كينتها وهدوؤها، ويف 

الطعام وفرته وح�سنه، ويف العيال 

كرثتهم وح�سن اأخالقهم، ويف الأ�رسة 

ان�س���جامها وتفاهمه���ا، ويف الوقت 

ات�س���اع وق�س���اء احلوائج فيه، ويف 

ال�سحة متامها وكمالها، ويف العمر 

طوله وح�سن العمل فيه، ويف العلم 

الإحاطة واملعرفة.. 

اإذاً، البك���ة ه���ي جوامع اخلر، 

وك���رثة النعم، فال غرابة بعد ذلك اأن 

نطل���ب البكة ون�س���عي اإليها.. لكن 

اكت�س���ابًا من  ُتكت�س���ب  كيف؟ وهل 

�ص  احلياة، اأم اأنها عطاء اإلهي خم�سَّ

لبع�ص النا����ص دون الآخرين؟ وهل 

جعلها اهلل عام���ة ميكن لأي اأحد اأن 

يح�س���ل عليه���ا، اأي اأن���ه خ�ّص بها 

عباداً م���ن خلقه واأفرده���م بها فال 

تنبغي لأحد �سواهم؟

كثرة  للبك���ة  اجلالبة  الأم���ور 

ومتعددة، منها:

القراآن الكرمي: لقد و�سفه اهلل تبارك 

باأن����ه مبارك، فق����ال: {وهذا  تعاىل 

كتاب اأنزلناه مبارك م�سّدق الذي بني 

يدي����ه}. وقال �س����لى اهلل عليه واآله 

و�س����لم: »ل جتعلوا بيوتكم مقابر، اإن 

ال�س����يطان ينفر من البي����ت الذي تقراأ 

فيه �سورة البقرة«.

التقوى والإميان: ل �س���ك اأنها من 

الأمور اجلالب���ة للبكة، حيث يقول 

اهلل ع���ز وجل: {ول���و اأن اأهل القرى 

اآمنوا واتق���وا لفتحنا عليهم بركات 

من ال�سماء والأر�ص}، فالزوج يجد 

البكة بتقواه م���ع زوجته واأولده، 

وبرزقه وحالله.

الت�س���مية: تك���ون يف بداية كل 

عمل، ليمن���ع اإ�رساك ال�س���يطان يف 

اأعمال���ه، قال �س���لى اهلل عليه واآله 

و�س���لم: »كل عم���ل مل يبداأ با�س���م 

اهلل فهو اأب���ر«، اأي مقطوع وناق�ص 

البكة، وقال اأي�س���ًا عليه ال�س���الة 

وال�س���الم: »اإذا دخ���ل الرج���ل بيته 

فذكر اهلل تعاىل عن���د دخوله وعند 

طعامه قال ال�س���يطان: ل مبيت لكم 

ول ع�س���اء، واإذا دخل فلم يذكر اهلل 

ال�س���يطان:  تعاىل عند دخوله، قال 

اأدركت���م املبي���ت، واإذا مل يذكر اهلل 

تعاىل عند طعامه فق���ال: »اأدركتم 

املبيت والع�ساء«، فالت�سمية تبارك 

يف اأعمالنا، وجتعلها خال�س���ة من 

رج�ص ال�سيطان و�رسه.

الجتم���اع عل���ى الطع���ام: لقد 

بورك الأكل املجتم���ع على الطعام، 

الذي  الطعام  البكة عل���ى  وُجعلت 

يجتمع عليه النا�ص، قال �س���لى اهلل 

علي���ه واآله و�س���لم: »طعام الثنني 

كايف الثالث���ة، وطعام الثالثة كايف 

الأربع���ة«، ويظه���ر ه���ذا جليًا يف 

وجب���ات الفطور والغداء والع�س���اء، 

حي���ث تزداد بركة الطع���ام بازدياد 

عدد املجتمعني عليه.

الأكل احل���الل: ه���و الأكل الطيب 

الذي يبارك اهلل فيه، قال �س���لى اهلل 

عليه واآله و�س���لم: »اأيها النا�ص اإن 

اهلل طي���ب ل يقبل اإل طيبًا«، فاملال 

احلرام ل يب���ارك اهلل فيه، ول يعود 

على اأ�سحابه اإل بالفقر والنق�ص.

ك���رثة ال�س���كر: وه���ي وا�س���حة 

م���ن قوله تع���اىل: {ولئن �س���كرمت 

لأزيدنكم}، والزيادة هنا زيادة يف 

كل �سيء، �سواء يف املال اأو ال�سحة 

اأو العم���ر.. اإىل اآخر نعم اهلل التي ل 

ُتعّد ول ُت�سى.

ال�سدقة: ي�ساعفها اهلل تعاىل اإىل 

ع�رس اأ�سعاف، اإىل �سبعمائة �سعف، 

فال �س���ك اأنها تبارك مال الإن�س���ان 

وتزي���ده، قال تع���اىل: {مثل الذين 

ينفقون اأموالهم يف �سبيل اهلل كمثل 

حب���ة اأنبتت �س���بع �س���نابل يف كل 

�سنبلة مائة حبة واهلل ي�ساعف ملن 

ي�ساء واهلل وا�سع عليم}.

البّ و�سلة الرحم: كما اأخب النبي 

�س���لى اهلل عليه واآله و�سلم: »�سلة 

الرحم وح�س���ن اخللق وح�سن اجلوار 

يعمرن الديار ويزدن يف الأعمار«.

التبكر: وذلك يكون يف ا�ستيقاظ 

الإن�س���ان باكراً وابت���داء اأعماله يف 

ال�سباح الباكر، وقد قال النبي �سلى 

اهلل عليه واآله و�س���لم: »بورك لأمتي 

يف بكوره���ا«، ويتح���دث كثر من 

الأ�س���خا�ص عن �س���بب جناحهم اأنه 

التبكر يف اأداء الأعمال.

اأحد الأ�سباب اجلالبة  الزواج: هو 

للبك���ة، وق���د كان بع�ص ال�س���لف 

ال�سالح يطلبون الزواج لكي يتحقق 

لهم الغن���ى وياأتيهم ال���رزق، لأنهم 

فهموا ذلك من قوله تعاىل: {واأنكحوا 

الأيامي منكم وال�ساحلني من عبادكم 

واإمائك���م اإن يكونوا فقراء يغنهم اهلل 

من ف�سله واهلل وا�سع عليم}، وكذلك 

قوله تعاىل: {ول تقتلوا اأولدكم من 

اإمالق نحن نرزقكم واإياهم}.

رمي اخلياط

الَبَركة ميزة ُحرمت منها بيوتنا.. فكيف نجلبها؟

يخلط الكثرون بني الهتم���ام بالطفل والإفراط يف 

تدليل���ه، وبوجه عام فاإن العتناء بالطفل �س���يء جيد، 

و����رسوري لعملية منوه الطبيعية، غ���ر اأنه اإذا زاد هذا 

الهتمام عن احلد، اأو جاء يف وقت غر منا�س���ب، كانت 

له اأ�رسار بالغة، ويف�س���د الطفل اأكرث مما ي�سلحه لعدة 

اأ�سباب، ومنها:

تدليل الأطفال يق�سي نهائيًا على فر�سة تكّون الإرادة 

لديهم، حيث يتعلق بوالديه لدرجة ل اأنه ي�س���تطيع اأن 

يتخذ اأب�س���ط القرارات اخلا�سة به دون الرجوع اإليهما، 

ويفتقر اإىل الثقة بالنف�ص.. فخر الأمور اأو�سطها.

يحّذر رجال الربية الأ�رسية من العاطفة الفيا�س���ة 

الت���ي جتعل الطفل عاجزاً ع���ن الرتباط باأقرانه، حيث 

ي�س���عر بت�سبع �س���ديد من عاطفة الأ�رسة، فال مييل اإىل 

الآخرين وذلك ينمي داخله الوحدة والنطواء.

الطفل املدلل هو طفل قلق بطبعه ي�س���تعجل الأمور، 

ويحكم على املواقف ب�رسعة دون تفّهم، وعلى م�ستوى 

�سخ�سي ولي�ص امل�ستوى املو�سوعي املطلوب.

ت�س���يطر على الطفل املدلل الأنانية وحب ال�سيطرة 

على اإخوت���ه، والعنف يف ت�رسفاته معهم لإح�سا�س���ه 

بالتميز عنهم.

اهتمام الأ�رسة بطفل دون اآخر من �ساأنه زراعة الغرة 

واحلقد يف نف�ص الطفل املهمل، واإهانة كبيائه، ومن ثم 

تتغر طباعه بحيث تت�سم بال�سذوذ والغرابة وامليل اإىل 

النتقام من اأفراد املجتمع املحيط به.

لذلك، لي�ص جائزاً لنا اأن نكبت غ�س���بنا بدعوى اأننا 

نخ�س���ى على الأبناء من الكبت، فنعي�ص يف حالة غيظ، 

ويعي�ص الأبناء يف حالة ا�س���تهتار، كما اأنه لي�ص جائزاً 

لنا اأن نحّول غ�س���بنا اإىل ق�س���وة مبال���غ فيها باإهدار 

اإن�س���انية الأبناء، ما يجعل الأبناء يف حالة من الرعب 

امل�س���تمر من احلياة، ويزرع يف نفو�سهم الت�ساوؤم. ومن 

هذا املنطلق كان احلرمان اأف�سل طرق التقومي، كاحلرمان 

من امل����رسوف اأو اخلروج للنزهة، لكن علينا اأن نعرف 

اأن العقاب الب�سيط يحتاج اإىل هدوء وثبات، ل اأن جنعل 

الطفل �سببًا لكل منغ�سات حياتك.

•  كيف تتعاملني مع الزيارات املفاجئة؟
- حاويل تنظيف القطع املعرو�س���ة كاّفة يف ال�س���الون اأو غرفة 

اجللو�ص، فاإذا �س���اق الوق���ت ل ترددي يف نقله���ا اإىل غرفة اأخرى، 

والكتفاء مب�سح الطاولة من الغبار.

- يف حال كانت غرف���ة اجللو�ص مليئة بالأغرا�ص، ولي�ص اأمامك 

مّت�س���ع من الوقت لرتيبها، �س���عي كّل الأغرا�ص يف كي�ص كبر يف 

غرفة لن يدخلها ال�سيوف.

- اأغلق���ي اأب���واب الغرف غر املرّتبة، لخت�س���ار وق���ت ترتيبها 

وتنظيفها.

- بّديل من�س���فة احلمام ونّظفي �سلّة املهمالت فيه، ور�ّسي القليل 

من الرذاذ املعّطر فيه كي يبدو نظيفًا.

- رّتبي املطبخ قدر الإمكان، لأن احتمال اأن يتبعك ال�سيوف اإليه، 

كبر.

- تقق���ي من اأن منزل���ك ل يخلو من القهوة وال�س���اي، وكّل ما 

تريدين تقدميه لل�سيوف، تفاديًا لالإحراج اأمام ال�سيوف.

- بّديل مالب�سك، و�رسّحي �سعرك وانتبهي لطالء اأظافرك ونظافتها.

- حني ي�س���ل ال�سيوف، ا�س���تقبليهم بحفاوة ول ت�سعريهم باأّنك 

منزعجة من قدومهم اأو مرتبكة يف ا�ستقبالهم.

َفناإلتيكيتأنـِت وطــفـــــلك

بين الحنان والدالل شعرة
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ل البطن
ُّ

حلول لمشكلة تره

w w w . a t h a b a t . n e t11

ُي�سعرها  املراأة  تنا�س���ق ج�س���د 

بالطماأنينة، واأن زوجها مازال ينظر 

اإليه���ا نف�ص نظرة ما قب���ل الزواج، 

لك���ن امل�س���كلة التي ت���وؤرق املراأة 

ل �سديد يف منطقة  اأنها ت�ساب برهُّ

الولدة، وهنا  البطن، خ�سو�سًا بعد 

يفقد ج�سدها تنا�سقه، وت�ساب بنوع 

من الإحباط، وتبداأ يف جتريب اأنواع 

عديدة من الريجي���م والأدوية التي 

تكون وهمية.

التجمي���ل  جراح���ات  خ���باء 

ير�س���مون خريط���ة طري���ق خلروج 

حواء من هذه امل�س���كلة التي ت�سبب 

لها م�ساكل نف�سية قد تنعك�ص على 

عالقته���ا وثقته���ا باأ�رسته���ا، فهذه 

امل�س���كلة مزعجة لأي امراأة، فت�سعر 

امل���راأة اأنه���ا اأ�س���بحت تعاين من 

الكر����ص، معتقدة اأن مل�س���ة اجلمال 

غابت عنه���ا، وامل�س���كلة اأن املراأة 

ترك نف�س���ها ف���رة طويلة ثم تهتم 

بالأمر بعدها، خ�سو�سًا اإذا لفت نظر 

زوجها، اأو �س���ديقة لها اأو زميلة يف 

العمل، وهذا الأم���ر قد يكون ظاهرة 

بني ال�س���يدات، ما اأدى اإىل اأن ت�سبح 

عملي���ة »اإ�س���الح« البط���ن الأكرث 

انت�ساراً فى ال�سنوات املا�سية، حيث 

تعتب الآن العملي���ة رقم واحد بني 

عمليات التجميل الهادفة اإىل اإعادة 

تنا�سق ج�سد املراأة.

ويلف���ت خباء التجمي���ل اإىل اأن 

جناح اأي عملية، كبرة اأم �س���غرة، 

عل���ى  الأول  املق���ام  يف  يعتم���د 

كف���اءة جرّاح التجمي���ل، واهتمامه 

بالتفا�س���يل الدقيقة جداً من حيث 

ا�س���تعادة املعامل اجلمالية للبطن، 

مثل �س���كل ال�رسة ت���ت اخل�رسين، 

ومنطقة املعدة، وجمال وطول اجلرح 

بعد العملية.. فكل هذه النقاط نقاط 

فني���ة وهامة يجب اأن ت�س���األ عنها 

العملي���ة، حتى تكون  قب���ل  املراأة 

على علم تام مبا �س���يحدث، وجراح 

التجمي���ل املاه���ر ميكن ت�س���بيهه 

بالنح���ات الذي يحّول كتلة حجرية 

اإىل متثال رائع اجلم���ال، مع الفرق 

فى الت�س���بيه طبعًا، فاجلراح املاهر 

يحّول ج�س���د املراأة غر املتنا�س���ق 

اإىل ج�سد متنا�س���ق ت�سعد به املراأة 

عندما تنظر اإليه يف املراآة، اأو ينظر 

اإليه زوجها وال�سعادة يف عينيه.

هناك عدة ن�سائح ذهبية ميكن اأن 

ت�ساعد على احلد من هذه امل�سكلة: 

اأوًل: اأن تافظ املراأة على وزنها 

اأثناء احلمل والر�س���اعة، واأن تكون 

الزيادة يف الوزن الزيادة الطبيعية، 

ويجب ع���دم التفريط ال�س���ديد يف 

تناول الطعام بحجة تغذية اجلنني 

اأو اإدرار الل���ن، ول مانع من الذهاب 

اإىل اخت�سا�س���ي تغذية اأثناء احلمل 

والر�ساعة.

ثاني���ًا: يجب على امل���راأة البدء 

مبكراً يف ممار�س���ة الريا�سة، حتى 

ميكن ا�س���تعادة قوة ع�سالت البطن 

بالتدري���ج قبل اأن تره���ل، وهناك 

متاري���ن معروفة توؤدي هذا الغر�ص، 

الع�س���وائي  ال�س���تخدام  مع جتنُّب 

لالأدوية واحلبوب بعد الولدة، لأنها 

تعطي اإح�سا�سًا كاذبًا بقوة ع�سالت 

البطن، بينما هي ت�س���عف ب�س���دة 

اأي�س���ًا هي متنع  ا�س���تخدامها،  مع 

النكما�ص املتجان�ص للجلد املتمدد 

اأثناء احلمل.

الن�س���يحة الأخ���رة: يجب على 

التجميل  ج���راح  ا�ست�س���ارة  املراأة 

مبكراً، لأنه قد يكون لديه حل ب�سيط 

للم�سكلة التي تكون يف بداياتها.

يف حال���ة وج���ود الره���الت اأو 

الت�س���ّوهات يف البطن، م���اذا تفعل 

املراأة؟

هن���اك احتم���الن، الأول: وجود 

جتّمع���ات دهني���ة ب���دون ح���دوث 

ه���ذه  ويف  اجلل���د،  يف  تره���الت 

احلالة ُين�س���ح باتباع نظام غذائي، 

وممار�سة الريا�سة كخطوة اأوىل، واإذا 

مل تك���ن هناك نتيجة بعد �س���هرين 

اإعطاء احلقن املذيبة للدهون  ميكن 

بعد انته���اء فرة الر�س���اعة، ويف 

الغالب ُتعطي نتيجة اإذا مت اإعطاوؤها 

عن طريق طبيب متمرّ�ص، وا�ستعمال 

النوع املنا�س���ب منها، اأما اإذا كانت 

الدهون كبرة فقد يكون �سفطها هو 

مادامت  منها،  للتخل�ص  املنا�س���ب 

حالة اجللد مازالت جيدة، وهو �سيء 

املتخ�س�ص،  التجميل  جراح  يحّدده 

ل يف اجللد،  اأم���ا يف حال وجود ترهُّ

مع تراكم ده���ون اجللد، وهو الأكرث 

�سيوعًا، خ�سو�سًا بعد تكرار الولدة، 

فهن���ا يكون احل���ل الأمث���ل باإجراء 

عملية �سفط البطن.
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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.
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كاريكاتير

ك�س���فت درا�س���ة حديثة عن 

قدرة القرود على التوا�س���ل فيما 

بينها ع���ر لغة متقدمة اأكرث مما 

كان ُيعتقد �سابقًا، بل اإنها قادرة 

يف بع����ض الأحيان عل���ى بناء 

جمل كاملة.

ولح���ظ العلماء ا�س���تعمال 

الق���رود للغ���ة توا�س���ل معقدة، 

وان لديه���م ما ي�س���به اللهجات 

يف �س���يحاتهم التي كان نطقها 

يتف���اوت م���ن مكان لآخ���ر، كما 

اكت�س���فوا قدرة هذه الف�سيلة من 

القرود على التمييز بني م�س���ادر 

الكلمات واللواحق امل�ستعملة يف 

نهاياتها.

من جهة اخرى قال باحثون 

بريطاني���ون اإنه���م متكن���وا من 

بع����ض  مع���اين  اإىل  التو�س���ل 

الت���ي  والإ�س���ارات  احل���ركات 

»ال�س���مبانزي«  قرود  بها  تقوم 

واإن  بينه���ا،  فيم���ا  للتوا�س���ل 

حيوانات »ال�سمبانزي« تتوا�سل 

فيما بينها عر جمموعة تتاألف 

من 66 اإمياءة، والتي من خاللها 

تقوم هذه احليوانات بتو�سيل 19 

ر�سالة معينة.

اكت�س���فت طالبتان جامعيتان اأمريكيت���ان اأنهما اأختان من 

نف�ض الأب، وهو كولومبي اجلن�سية كان »ترّع« ب�سائله املَنوي.

وتعرّفت كل من ميكايال �س���ترين اإلي�ض )19 �س���نة( واإميلي 

نابي )18 �س���نة( عر موقع التوا�س���ل الجتماعي )في�سبوك( قبل 

التحاقهم���ا بجامعة »تول���ني« يف ولية لويزيان���ا الأمريكية، 

وربطتهما عالقة �سداقة وطيدة.

وتو�سلت ميكايال واإميلي اإىل اأنهما تت�ساركان يف الكثري من 

لة، بل واأنهما تت�سابهان يف هيئة اجل�سد، قبل اأن  الأ�س���ياء املف�سَّ

تكت�سفا موؤخراً اأنهما من اأب واحد جمهول، له اأ�سول لتينية.

واإزاء الت�س���ابه الكبري بينهما، بداأ ال�سك ي�ساور الفتاتني اإىل 

اأن طلبتا معرفة رقم هوية املترع بال�س���ائل املنوي لوالدتيهما، 

ليعرفا اأنهما اختان من نف�ض الأب.

واأو�س���حت اإميلي خالل مقابلة تلفزيزني���ة قائلة: »لطاملا 

فكرن���ا اأننا ن�س���به اأمهاتنا، ولكن احلقيقة اأننا ن�س���به بع�س���نا 

البع�ض«.

وكانت ال�س���قيقتان ُولدتا يف منطقتني خمتلفتني من ولية 

كاليفورنيا، وبفارق زمني 7 اأ�س���هر، اإل اأن القدر جعلهما زميلتي 

درا�سة يف نف�ض اجلامعة.

القرود تتحدث فيما بينها.. وبلهجات

بعد 19 عامًا.. صديقتان تكتشفان أنهما اختان

حَرق سيارة.. كي يتدفأ
اأ�رضم رجل �س���يني النار يف �سيارة 

لأنه كان ي�سعر بالرد ورغب يف اأن يتدفاأ.

ال�رضط���ة األقت القب����ض على الرجل 

الذي عرف با�سم »�سني«، بعد اأن اأقرّ اأنه 

اأ�رضم النار يف ال�سيارة من نوع »بيتل« 

�س���فراء يف »ناجنين���غ«، لأنه كان ثماًل 

وي�سعر بالرد، وقد اأدى احلريق اإىل تدمري 

ال�سيارة بالكامل.

كامريات املراقبة املنت�رضة يف املكان 

التقطت م�ساهد ل�«�سني« فيما كان يحرق 

ال�سيارة، والذي قال لل�رضطة: »اعتقدُت اأن 

حرق ال�سيارة �س���يدفئني، ولكنني هربُت 

حني اأ�سبحت النار متوهجة.. وحمرقة«.


