ألمـــــــة واحـــــــدة

وثائق وزارة الدفاع األميركية
تؤكد ّ
تورط المسلحين بالكيماوي
ذك��ر املوقع الرئي�سي لـ«املحافظني اجل��دد» يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية «وورل��د نت
ديلي»� ،أنه اطلع على وثائق لدى وزارة الدفاع الأمريكية تُثبت تورط امل�سلحني ال�سوريني
يف «املجزرة الكيميائية» التي ح�صلت يف غوطة دم�شق ال�شرقية يف  21من ال�شهر املا�ضي.
ويلفت تقرير ح�صري للموقع� ،إىل �أن �إ�صرار �إدارة �أوباما املتكرر على �أن نظام الأ�سد وراء
الهجوم بغاز ال�سارين قرب دم�شق ،دون تقدمي الدليل� ،أ�ضعف من قدرتها على الإ�شارة �إىل
�أن املتمردين ال�سوريني املرتبطني بـ«القاعدة» ميكنهم �أن يُنتجوا �أ�سلحة كيميائية قاتلة.
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االفتتاحية

من يتذكر مجازر صبرا
وشاتيال؟
من يتذكر � 16أيلول 1982؟
ذاك التاري ��خ ال ��ذي ال يعت�ب�ر الي ��وم الأ�س ��ود الوحي ��د يف تاري ��خ
الدول ��ة العربي ��ة ،ب ��ل هو �ضم ��ن �سل�سل ��ة كل الأي ��ام ال�سود منذ
اغت�صاب فل�سطني عام .1948
يف ذاك التاري ��خ كان ��ت قوات الثورة الفل�سطينية قد خرجت من
بريوت بناء على اتفاقية فيليب حبيب ،قبل �أقل من �أ�سبوع.
وكان ��ت جراف ��ات «�أوجي ��ه لبنان» ق ��د تكفّلت قبل يوم�ي�ن ب�إزالة
كل العوائ ��ق واملواق ��ع م ��ن على مداخل بريوت ،وم ��ن �شوارعها،
والت ��ي وُ�ضع ��ت �أ�سا�س� �اً لعرقل ��ة تقدم جي� ��ش الغ ��زو ال�صهيوين
ومواجهته.
كان ب�ش�ي�ر اجلمي ��ل ال ��ذي انتخب يف ثكن ��ة الفيا�ضي ��ة املحاطة
بالدباب ��ات واملجن ��زرات «الإ�سرائيلي ��ة» رئي�س� �اً للجمهوري ��ة ،قد
اغتي ��ل ع�ص ��ر � 14أيلول م ��ن ذاك العام ،والت ��ي اتخذها ارييل
�شارون ذريعة لالندفاع نحو بريوت من ذاك الليل واجتياحها،
وتطوي ��ق خميم ��ي �ص�ب�را و�شاتي�ل�ا ب�إ�ش ��راف وزي ��ر احل ��رب
ال�صهيوين نف�سه ،ورئي�س �أركانه رفائيل ايتان.
وعل ��ى م ��دى ثالث ��ة �أي ��ام ( 16و 17و� 18أيل ��ول) كان ��ت مذبح ��ة
ب�شري ��ة حقيقية تنفذها قوات الإجرام «الإ�سرائيلي» وحلفا�ؤها
م ��ع عمالئها من اللبنانيني الذين يري ��دون تن�سّ م احلرية من
احل ��راب ال�صهيوني ��ة� ،أو م ��ن حت ��ت جزمة جمرم ح ��رب يطلَق
عليه جندي «�إ�سرائيلي».
�ألف� ..ألفان
من ال�شهداء �أخذت و�سائل الإعالم العاملية تتحدث �آنئذ.
ويف اليوم الثالث ،بد�أت احلقائق تتك�شف� ..أكرث من �أربعة �آالف
�شهيد فل�سطيني ولبناين متت ت�صفيتهم بدم بارد.
جرائم تق�شعر لها الأبدان.
�أج�ساد بال ر�ؤو�س.
حوامل بُقرت بطونهن ،وبع�ض جمرمي احلرب كانوا يراهنون
ما �إذا كان اجلنني ذكراً �أم �أنثى.
�أطفال �سحقت عظامهم ،و�شيوخ وعجَّ ز قُطِّ عت �أو�صالهم..
جم ��ازر �ص�ب�را و�شاتي�ل�ا مل تك ��ن الأوىل يف تاري ��خ الدول ��ة
ال�صهيوني ��ة والنازي ��ة الفا�شية ،فقد �سبقه ��ا الكثري من جرائم
احل ��رب ..مذابح دير يا�سني وكفر قا�سم وبحر البقر وغريها..
وه ��ي بالت�أكي ��د لي�س ��ت الأخرية ،فق ��د تالها كثري م ��ن املجازر،
منه ��ا :جمزرت ��ا قان ��ا واملن�ص ��وري وحان�ي�ن ،وم�سل�س ��ل اجلرائم
الدائم يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة..
ه ��و ذا الإره ��اب ال�صهي ��وين الفا�ش ��ي يتالقى الآن م ��ع الإرهاب
التكف�ي�ري يف �سوري ��ة والع ��راق ،حي ��ث يُقت ��ل ال�شي ��وخ والن�س ��اء
والأطف ��ال والعلم ��اء ،وتد َّم ��ر البن ��ى التحتي ��ة ،ويُ�س ��رق ويُنهب
الإرث الإن�س ��اين العظي ��م عل ��ى م ��دى �آالف ال�سن�ي�ن ..ويف كل
احل ��االت ثم ��ة رعاي ��ة دائمة من �أول دول ��ة �إرهابي ��ة يف التاريخ؛
الوالي ��ات املتح ��دة ،التي قام ��ت على �إبادة ال�س ��كان الأ�صليني يف
الق ��ارة الأمريكي ��ة ل�صال ��ح ذاك املج ��رم الأبي� ��ض الق ��ادم �إليه ��ا
م�ستعبداً وم�ستوطناً وم�ستعمراً من �أوروبا ومن كل الدنيا..

�أحمد �شحادة
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رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

مصير «الصغار» عندما يتفاوض «الكبار»
بع� ��ض املكابري ��ن اخلليجي�ي�ن وال�سوري�ي�ن
واللبناني�ي�ن يعتربون �أن املدمّرات الأمريكية
قد حقّقت �أهدافها يف �سورية من غري توجيه
ال�ضربة الت ��ي كانوا ينتظرون ،وعليها الآمال
يعق ��دون ،و�أن م�س�أل ��ة قب ��ول النظ ��ام ال�سوري
بتدمري �أ�سلحته الكيماوية يُعترب هزمية لهذا
النظ ��ام وتطويعاً للأ�س ��د ،ويتنا�سون �أن هدف
ال�ضرب ��ة كان تدم�ي�ر املواق ��ع اال�سرتاتيجي ��ة
والأ�سا�سية للنظام وللبنية الدفاعية للجي�ش
ال�س ��وري ،ك ��ر ٍّد على ا�ستعم ��ال الغ ��از ال�سام يف
الغوطة ال�شرقية ..فيما يعترب البع�ض الآخر
�أن ذريع ��ة الكيم ��اوي واملهل ��ة الت ��ي �أعطي ��ت
لتدم�ي�ره وان�ضم ��ام �سوري ��ة �إىل معاه ��دة
حظ ��ر ا�ستعم ��ال الأ�سلحة الكيماوي ��ة ،فر�صة
للأ�س ��د �أمّنتها رو�سيا برباع ��ة ،وجتاوب معها
الرئي� ��س ال�سوري ور ّد عل ��ى ال�ضربة الوهمية
الأمريكي ��ة ب�صفع ��ة مدوّية لأم�ي�ركا وفرن�سا
وعمالء اخلليج.
ا�ستُعمل ��ت الأ�سلح ��ة الكيماوي ��ة يف منطق ��ة
حلبج ��ة يف الع ��راق م ��ن ق َب ��ل �ص ��دام ح�س�ي�ن،
وا�ستُعملت يف حل ��ب ومل يحرّك الغيارى على
الأبري ��اء �ساكناً ،لكن قرب الغوطة من دم�شق
وبالت ��ايل م ��ن احل ��دود م ��ع اجل ��والن املحت� � ّل
والكي ��ان «الإ�سرائيل ��ي» ،ه ��ي الت ��ي ح ّرك ��ت
الب ��وارج الأمريكية ب�ضغط غ�ي�ر م�سبوق من
�صقور احلزب اجلمهوري ،وعلى ر�أ�سهم جون
ماكني ،ومن خلفهم اللوبي اليهودي.
ال ي�ستح ��قّ موق ��ف اجلامع ��ة العربية التوقّف
عن ��ده ،لأن بقايا هذه اجلامع ��ة جمرّد �شراذم
يوافق ��ون دون ج ��دال عل ��ى م ��ا ت ��راه �أم�ي�ركا
منا�سب� �اً ،من ��ذ االنحن ��اء لق ��رار الهج ��وم على
الع ��راق ،م ��روراً مبباركة ق�ص ��ف «الناتو» على
ليبي ��ا ،وو�صو ًال �إىل الت�آمر على �سورية ،وهذه
اجلامع ��ة الت ��ي بات ��ت بحاج ��ة �إىل ترمي ��م لن
تقوم له ��ا قائمة قبل عبور م�صر من حمنتها
وا�ست�ل�ام د ّف ��ة القي ��ادة العربي ��ة م ��ن جدي ��د
بهمّة اجلي� ��ش امل�صري ،وزعام ��ة عبد النا�صر
املعا�صر عبد الفتّاح ال�سي�سي.
م�ؤ�س ��ف �أن ن�ص ��ل نح ��ن الع ��رب �إىل درك م ��ن
الأخ�ل�اق يجعلنا نبن ��ي �أحالمنا على �شواطئ
عربي ��ة تغزوها املدمّرات ،ونبن ��ي ق�صوراً على
رم ��ل يتح� �رّك بغري �إرادتنا ،ب ��ل �إن ذرّة رمل ال
نق ��وى عل ��ى حتريكه ��ا م ��ن دون �إذن �أمريك ��ي
�أو رو�س ��ي ،لك ��ن مل تك ��ن ل ��دى البع� ��ض ُق ��درة
ا�ستنب ��اط �أن ال�ضرب ��ة الأمريكي ��ة املح ��دودة
بات ��ت �أك�ب�ر م ��ن �أم�ي�ركا وم ��ن ُق ��درات دول
النف ��ط ،ومن �أوهام املعار�ضات ال�سورية ،ومن
املت�س ّول�ي�ن اللبناني�ي�ن لن�ص ��ر ب�ي�ن اجلث ��ث،

قيادات «� 14آذار» خالل اجتماع مو�سّ ع

وعل ��ى رُكام دولة� ،سواء كان ��ت �شقيقة �أو جارة
ث ُب ��ت �أن �أمن لبنان مرتاب ��ط ب�أمنها ،ووجوده
بوجوده ��ا ،لي�س لأن ال�شع ��ب اللبناين قا�صر،
ب ��ل لأن ال�سفينة اللبنانية على وفرة الربابنة
قد �أ�ضاعت البو�صلة يف امل�س�ألة ال�سورية.
وم�ؤ�س ��ف نح ��ن الع ��رب �أنن ��ا مل ن ��درك بعد �أن
�ضرب ��ة ع�سكري ��ة م ��ن مد ّم ��رات �أك�ب�ر ق� �وّة يف
الع ��امل ،حترّكه ��ا م�صال ��ح الأ�شخا� ��ص ولي�س
م�صالح الدول ،و�أن البداية كانت بتهديد من
جون ماكني �إىل رئي�س الأركان بعدم التجديد
ل ��ه يف الكونغر� ��س يف ح ��ال مل ي�ض ��ع خطّ ��ة
للهج ��وم و�ض ��رب �سوري ��ة ،ث ��م موق ��ف �أوبام ��ا
جت ��ل من �إقرار ال�ضربة قبل انتهاء البعثة
املر َ
تق�ص ��ي احلقائ ��ق يف الغوط ��ة،
الدولي ��ة م ��ن ّ

كل الذين ربطوا
مصيرهم ومستقبلهم
السياسي برحيل األسد
أيقنوا أن عليهم االنتظار
حتى العام  ..2014بانتظار
االنتهاء من تدمير
الكيماوي السوري

ث ��م تراج ��ع وانكف ��اء نح ��و رمي الك ��رة مبلعب
الكونغر� ��س وجمل�س ��ي الن ��واب وال�شي ��وخ ،ث ��م
انهي ��ار معن ��وي جلون ك�ي�ري �أم ��ام الفروف..
مت االتفاق.
و ّ
و�إذا كان ��ت ال�شخ�صن ��ة تتج ّل ��ى ب�أب�شع �صورها
يف دول خليجي ��ة حتكمه ��ا عائ�ل�ات ،و�أدّت �إىل
اهت ��زاز بع� ��ض العرو� ��ش نتيج ��ة ال�صراع ��ات
عل ��ى العر� ��ش يف ال�سعودي ��ة ،وكر�س ��ي امللكي ��ة
املهت� �زّة يف البحري ��ن ،وم ��ا �سب ��ق ذل ��ك م ��ن
�ْي�،
�إزاح ��ة دراماتيكي ��ة للـ«حم َد ْي ��ن» القطري نْ
فال�شخ�صن ��ة �أي�ض� �اً ه ��ي الت ��ي جعل ��ت م ��ن
املعار�ضة ال�سوري ��ة معار�ضات ،واخلالف على
تعي�ي�ن �شخ�ص لقيادة «االئت�ل�اف» �أو لت�شكيل
حكوم ��ة منف ��ى نقاط جت ��اذب �شخ�ص ��ي ت�صل
�إىل ح� � ّد ال�سب ��اب وال�شت ��م والرتا�ش ��ق مب ��ا ل ّذ
وطاب من البي�ض والبندورة.
وننته ��ي وننه ��ي يف لبن ��ان ،م ��ع �أ�شخا� ��ص
ينتظ ��رون امل ��نّ وال�سل ��وى م ��ن دم ��ار �سوري ��ة،
ويربط ��ون م�صريه ��م وم�ستقبله ��م ال�سيا�سي
وزعاماته ��م برحي ��ل الأ�س ��د ،لنق ��ول له ��م:
عليك ��م االنتظ ��ار حت ��ى الع ��ام  2014بانتظ ��ار
االنتهاء من تدمري الكيماوي ال�سوري ،وعلى
هذا الأ�سا�س يج ��ب �إعادة بناء ح�ساباتكم على
�أم ��ل �أ ّال تخطئ كم ��ا الع ��ادة ،لأن الأ�سد  -ولو
رمزي� �اً � -سيبقى هو رئي� ��س �سورية ،لي�س لأنه
م ��ا زال قوياً ،بل لأن ق� �وّة املعار�ضة التي يُقال
�إنها ُتق� �دّر ع�سكرياً مبئة �أل ��ف مُقاتل ،م�شتَّتة
ب�ي�ن �ألف ف�صيل ،وليب ��د�أوا برحلة الألف ميل
وجمع الف�صائل على كلمة �سواء قبل التفكري
يف �إزاح ��ة الأ�سد ،وهذا ما لن يح�صل يف املدى
املنظ ��ور وال البعي ��د �سوى يف عقول من يبنون
الق�صور على الرمل.

�أمني �أبو را�شد

همسات
ّ
◄ خفة في التعاطي
ح��اول��ت الرئا�سة الفرن�سية
�أن «تبلف» الرئا�سة اللبنانية
ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال��رئ�ي���س�ين
هولند و�سليمان ،من خالل
تغيري ن�ص يف البيان يتعلق
بالأزمة ال�سورية ،كان جرى
االت� �ف ��اق ع �ل �ي��ه ،وا� �س �ت �غ��رب
م�ست�شار لبناين اخلفة التي
ي �ت �ع��اط��ى ب �ه��ا ال�ف��رن���س�ي��ون
مع الق�ضايا الدولية� ،سيما
�أن االج� �ت� �م ��اع مل ي �ت �ج��اوز
الدقائق.

ّ
«سلفيون» عند المرجع
◄

توقّف كثريون عند زيارة وفد «�سلفي» �إىل مرجع كبري ،علم ًا �أن الوفد كان ي�ضم ثمانية م�شايخ،
بع�ضهم له مواقف �سلبية من معركة خميم نهر البارد ،حيث قُتل «�إخوتهم» ح�سب تعبريهم.

◄ بانتظار انتهاء المفعول

�أرج � أ� رئي�س احلكومة امل�ستقيل جنيب ميقاتي الإع�لان عن مبادرته احلوارية التي كان يزمع
�إطالقها مع بداية الأ�سبوع اجلاري ،حتى ال ُيتَّهم  -كما �أفادت م�صادره  -ب�أنه يناف�س الآخرين،
معلناً �أنه قد يدلوا بدلوه بعد �أن ينتهي مفعول مبادرات الآخرين.

◄ تكتيك

�شكا م�س�ؤولون يف «تيار امل�ستقبل» من ت�ضارب يف التعليمات التي يتلقونها من رئي�س التيار املقيم يف
اخلارج ،وممثله املقيم يف لبنان .وقالت م�صادر يف «التيار» �إن هذا الت�ضارب مرده االختالف يف
«مقاربة امللفات تكتيكياً» ،م�ؤكدة �أن املوقف اال�سرتاتيجي موحَّ د.
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موضوع الغالف

يـقــــال

جبهة المقاومة صمدت ..واألميركي باع أتباعه
ال ينف���ك الرئي�س الأمريكي ب���اراك �أوباما ووزير
خارجيته جون كريي ،ومعهما حلفا�ؤهما الغربيون،
يلوّح���ون بتهدياتهم اجلوفاء ل�سوري���ة ،ما ي�ضطر
الرئي�س الرو�سي فالدمي�ي�ر بوتني ووزير خارجيته
�سريغ���ي الفروف ،وعدداً �آخر م���ن كبار امل�س�ؤولني
الرو�س� ،إىل الرد على هذه التهديدات بنفي وجودها
�ضم���ن االتفاق الرو�سي  -الأمريك���ي ،وبالإعالن �أن
التلويح بها ميكن �أن يخرب االتفاق من �أ�سا�سه.
مل يكتف الرو����س ب�إ�سقاط االق�ت�راح الفرن�سي
باعتماد البن���د ال�سابع �ضد �سوري���ة ،حيث �سارع
الف���روف �إىل القول «�إنه مرفو����ض» ،و�إن املطلوب
بيان رئا�س���ي فقط ولي�س قراراً ،ب���ل حذروا من �أن
�إ�ص���دار قرار دويل ب�ش����أن «الرت�س���انة الكيميائية
ال�س���ورية» حتت «الف�صل ال�س���ابع» قد ي�ؤدي �إىل
�إف�شال عقد م�ؤمتر جنيف ،لأن املعار�ضة �سرتى فيه
«�إ�ش���ارة وك�أننا ننتظر منهم ا�ستفزازات جديدة»،
وكان كالم الفروف حا�س���ماً� ،إذ ق���ال �إن «زمالءنا
الأمريكيني يرغبون ب�ش���دة �أن يتم اعتماد هذا القرار
مبوجب الف�صل ال�سابع ،لكن الوثيقة النهائية التي
وافقن���ا عليها ،والتي ت�ش���كل خريطة الطريق لدينا
والتزام ًا م�ش�ت�ركاً ،ال تت�ض���من مثل هذه الإ�شارة»،
حتى لو ف�شل تطبيق االتفاق املذكور ،بل �إن الرئي�س
ين�س الإ�شارة �إىل «�أن امل�سلحني
الرو�سي بنف�سه مل َ
يف �سورية ا�ستعملوا ال�سالح الكيماوي ،لدفع �أمريكا
�إىل التدخل �ضد اجلي�ش ال�سوري».
قد يُفهم م���ن �إ�رصار الأمريكي�ي�ن والربيطانيني
والفرن�س���يني على االدع���اء بقدرته���م على مترير
قرار �ض���د �س���ورية يف جمل�س الأمن� ،أنه ا�ستكمال

لعملية الإخراج الت���ي غطت الرتاجع الأمريكي عن
توجيه �رضبة ع�سكرية �إىل �سورية ،لكن ما ال ميكن
فهمه هو �إ�رصار بع�ض احلكام العرب وال�سيا�س���يني
اللبنانيني على التم�سك برهانهم الفا�شل واخلا�رس
على �ش���ن حرب �أمريكية مبا�رشة على �سورية ،بعد
�أن ف�شلت كل احلروب التي �شنوها بالوا�سطة عليها،
وا�س���تعملوا فيها كل قدراتهم املالي���ة والإعالمية
والتحري�ضية والت�سليحية� ،إ�ضافة �إىل تعبئة ع�رشات
�آالف امل�س���لحني من كل �أ�ص���قاع الدنيا ،ورغم ذلك
ف�شلوا ..ومن يتابع غ�ض���ب حكام دويالت اخلليج،
وخيبة �أم���ل قادة النظ���ام الرتك���ي ،وعويل رموز
قوى � 14آذار يف لبنان ،يكت�ش���ف عمق امل�أزق الذي
وقع فيه ه�ؤالء يف حربهم الإجرامية �ض���د ال�شعب
ال�س���وري ودولته ،كذلك يك�ش���ف هذا الواقع نوعية
ه�ؤالء ال�سا�س���ة واحلكام الذين راهنوا على �رساب،
كان ميكن لأعينهم �أن تر�ص���ده لوال حقدهم الأعمى
من جهة ،وتبعيتهم املطلق���ة للإمالءات الأمريكية
التي ت�ستهلكهم يف كل ما له عالقة بهيمنتها على
م�صادر النفط العربي الأ�سا�سية ،وحماية �أمن وبقاء
الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني.
الأخطر بالن�سبة �إىل ال�سا�سة اللبنانيني والعرب
�أنهم كانوا يراهنون على حرب كان وقوعها �ش���به
م�س���تحيل� ،إذ �إن �س���ورية حافظ���ت ط���وال الفرتة
املا�ضية على قواتها الأ�سا�سية ،ووا�صلت �صمودها
وانت�صاراتها على الع�ص���ابات امل�سلحة املدعومة
من اخلارج ،و�أعلنت �أنها �س���تقاتل يف وجه ال�رضية
الأمريكية مبا يتوف���ر لديها من �أدوات القتال ،وهي
بعل���م اجلميع كثرية وحديثة وفعال���ة ،وفّرها لها

حلفا�ؤها ،ويف مقدمه���م الرو�س والإيرانيون .وفيما
كان الرو�س يعلنون �أنهم لن يقاتلوا عن �أحد ،كانوا
ي�ضاعفون �أعداد �أ�سطولهم مقابل ال�سواحل ال�سورية،
وكان���وا يزوّدون �س���ورية بكل ما حتت���اج �إليه من
�سالح حديث لرد «الغزوة» الأمريكية  -الأطل�سية،
التي كانت تركيا �أعلنت �أنها �ست�ش���ارك فيها ،حتى
�أن جرن ًاال �أمريكي ًا قال�« :إن رو�س���يا تقدم ل�س���ورية
�أحدث منظومات الدفاع اجلوي والبحري و�صواريخ
�أر�ض � -أر�ض يف العامل» ،و�إنها تقدم لها «جواهر
ال�س�ل�اح الرو�س���ي و�أقواها يف املجاالت الدفاعية
وال�صاروخية».
كذلك ،كرّرت �إيران �إ�س���ماع �صوتها ب�أنها معنية
بالدفاع عن �سورية ،ومنع ا�ستفرادها من الأمريكيني
والغرب و«�إ�رسائيل» و�أتباعهم من التكفرييني ،يف
حني �ش���كّل �ص���مت املقاومة يف لبن���ان ،وحتركها
امليداين ،ر�س���الة جدية لكل من يفكر يف تو�س���يع
دائرة املعركة اجلارية �ضد �سورية وداخلها.
هذا التما�س���ك الذي ندر �أن �شهدته منطقتنا يف
وجه الهجمة الغربية  -ال�ص���هيونية ،كان ر�س���الة
وا�ضحة ب�أن ا�ستهداف �س���ورية من قبَل الأمريكيني
والأطل�سيني� ،سيلقى رداً با�ستهداف م�صالح �أمريكا
والغ���رب يف منطقتن���ا ،وبالتايل �س���يعني �إخراج
ه�ؤالء من ح�س���ابات املنطقة ،كما �أن تدمري �سورية
وغريه���ا لن مير م���ن دون تدمري مقابل� ،س���يطال
«�إ�رسائيل» ومنابع النفط ،و�أماكن انت�ش���ار القواعد
الأمريكية وعوا�ص���م �أتباعها ،وهذا ما كان �س���يهدد
بحرب نووية وعاملي���ة ،ال يعتقد �أحمق �أنها ميكن
�أن حتدث يف ظل هذه الظروف الدولية التي ت�ش���هد
تراجع ًا �أمريكي ًا وغربياً ،وتقدم ًا للرو�س وال�صينيني
وحلفائه���م الإقليمي�ي�ن ،وه���ذا ما دف���ع كثرياً من
املحلل�ي�ن واملتابعني �إىل اليقني ب�أن ما �ش���هدناه
خالل الأ�س���بوعني املا�ض���يني كان حماولة للعب
بالتوازنات عرب ال�ضغط والتهديد و�صو ًال �إىل حافة
الهاوية ،لكن من دون ال�سقوط فيها.
املثري يف جمم���ل هذه التط���ورات� ،أنها جددت
الت�أكيد على حقيقة ال يجر�ؤ �أتباع الواليات املتحدة
الأمريكي���ة يف املنطقة العربية عل���ى الإقرار بها،
وهي �أن الأمريكي باعهم عندما اقت�ض���ت م�صلحته
ذلك ،لأن م�ص���احله احلقيقي���ة التي ال يتنازل عنها
هي كما �س���بق �أن حددها ر�ؤ�ساء �أمريكيون يف �أكرث
من حمطة�« :إ�رسائيلنا ونفطن���ا» ،وما عدا الكيان
ال�ص���هيوين والنف���ط يف منطقتن���ا ،بالن�س���بة �إىل
الأمريكيني ،هو من �س���قط املتاع الذي ال ي�س���تحق
�أي التفاتة ،وال يرتك له غري العويل وكتابة مقاالت
النحيب ،ور�س���ائل ا�س���تجداء التدخل ،مثلما فعل
«قادة» � 14آذار.

عدنان ال�ساحلي

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ووزير اخلارجية ال�سعودي �سعود الفي�صل

◄ تزوير ..وإلغاء

جت��ددت اخل�لاف��ات ب�ين امل���س��ؤول�ين يف «تيار
امل�ستقبل» يف ال�ب�ق��اع ،ب�ع��دم��ا ع�م��ل �أق��واه��م
على ت�صرفات �إل�غ��ائ�ي��ة ،م��ا �أدى �إىل تبادل
االت �ه��ام��ات ب ��االرت ��زاق وت ��زوي ��ر ال �ف��وات�ير،
و��ص��و ًال �إىل �إن���ش��اء حمميات جت��اري��ة تتعلق
ب��ال�لاج �ئ�ين م��ن � �س��وري��ة ،وع �ن��دم��ا و��ص�ل��ت
ال�شكوى �إىل مرجعيتهم يف العا�صمة� ،شتَم
الطرفني و«امل�ستقبل» ،والذي عرّفهم عليه.

◄ هل من مزيد؟

تبي �أن رئي�سة وح��دة ال��دع��م يف «االئ��ت�لاف
نّ
ال�سوري املعار�ض» تطالب بـ� 10آالف دوالر
رات��ب�� ًا �شهري ًا من االحت��اد الأوروب���ي ،ت�ضاف
�إىل � 5آالف دوالر تتلقاها م��ن «االئ��ت�لاف»،
بالإ�ضافة �إىل م�صاريف رحالتها وتنقالتها.

◄ إدريس ..والمقداد

وقع �صدام كالمي قبل ت�شابك عنيف بالأيدي
ب�ي�ن ال �ن��اط��ق ب��ا� �س��م امل���س�ل�ح�ين ال �� �س��وري�ين
ل ��ؤي امل�ق��داد ،و«رئي�س �أرك��ان اجلي�ش احل��ر»
�سليم ادري�س ،عندما قال الأخ�ير �إن «بوتني
والفروف يرت�شيان من رامي خملوف» ،فقال
ل��ه امل �ق��داد« :جر�صتنا» ..ف��ر ّد �إدري ����س�« :أن��ا
�أم�ل��ك وث��ائ��ق» ،ف��أج��اب��ه امل �ق��داد« :م��ن �صنف
الكيمياوي طبعاً» ..فوقع اال�شتباك.

◄ خبيرة ..بالتزوير

ق���رر «م��ع��ه��د درا����س���ات احل���رب وال�����س�لام»
الأمريكي طرد الباحثة الأمريكية «�إليزابث
�أوباجي» ،لثبوت تزويرها نيلها درجة دكتوراه
من جامعة «ج��ورج ت��اون» العريقة .وكانت
«�أوباجي» قدمت نف�سها كـ«خبرية يف ال�ش�ؤون
ال�سورية» �إىل �صحيفة «وول �سرتيت جورنال»،
حيث ن�شرت لها الكثري م��ن امل��ق��االت التي
تخدم �إعالم املعار�ضة ال�سورية ،وبعد ذلك
ق��ررت حمطّ تا «�سي �إن �إن» و«فوك�س نيوز»
دعوتها للم�شاركة يف براجمهما اخلا�صة
مبنطقة ال�شرق الأو���س��ط ،ال�سيما �سورية.
يُذكر �أن �أركان الإدارة الأمريكية ومعار�ضيها
على ال�سواء ،ال�سيما جون كريي وجون مكني،
ا�ستندوا كثري ًا �إىل ت�صريحات «�أوب��اج��ي»
و�أقوالها عند مناق�شة امل�س�ألة ال�سورية يف
الكونغر�س.

◄ تكفيريون متطرفون

ك�شف «معهد ال��دف��اع ال�بري�ط��اين» امل�ع��روف
با�سم « ،»ihs janes’sعن درا�سة م�سحيّة
�أج��راه��ا م ��ؤخ��راً ع�ل��ى امل�سلحني يف ��س��وري��ة،
�أظهرت �أن �أغلبيّتهم ال�ساحقة هم تكفرييون
وم �ت �ط��رف��ون ،وال �ق �ل��ة ال�ق�ل�ي��ة م�ن�ه��م ميكن
ت�صنيفهم ب�أنهم «معتدلون» �أو «ذوو نزعات
وطنية �صرفة».

◄ عالج «إسرائيلي»
للمسلحين

◄ المجموعة المسلحة ..و«التيار»

عُلم �أنه مت توقيف جمموعة م�سلحة تابعة حلزب
ال�ت�ح��ري��ر يف ل�ب�ن��ان ،وال�لاف��ت �أن �أح ��د م���س��و�ؤيل
املجموعة (�أ .ب ).م�ق��رب ج��داً م��ن عميد �سابق
م�س�ؤول يف «تيار امل�ستقبل» ،ما �أدى �إىل ا�ستياء عام
بني ك��وادر «التيار» ،وحتميل امل�س�ؤولية للم�س�ؤول
«امل�ستقبلي».

◄ توزيع السالح في بيروت

���ش��وه��دت ���س��ي��ارة «راب��ي��د» ح��م��راء ال��ل��ون تابعة لإح��دى
اجلمعيات ذات الطابع الإ�سالمي يف بريوت ،تنقل كميات
من ال�سالح يف غرب العا�صمة بريوت ،وت�سلِّمها ملجموعات
يف منطقة �صربا (احلي الغربي).

◄ أفغان وشيشان في لبنان

ل��وح��ظ خ�ل�ال الأي � ��ام امل��ا��ض�ي��ة ان�ت���ش��ار �أ��ش�خ��ا���ص من
جن�سيات �أف�غ��ان�ي��ة وباك�ستانية و�شي�شانية يف منطقة
خميم �شاتيال ،وق��رب م�سجد الدنا يف �صربا ،ما �أدى
�إىل ا�ستغراب ال�سكان و�س�ؤالهم عن �سبب وجودهم بهذه
الكرثة ،وعن نواياهم و�أهدافهم ،وقد تقدّم �أحد الأهايل
ب�شكوى �إىل القوى الأمنية.

◄ تحذير بيروتي

حذر بريوتي خم�ضرم من حماوالت بع�ض ال�سا�سة ا�ستهداف
دار الفتوى ،من خالل التح�ضريات التي يتم تنفيذها وراء
الكوالي�س النتخاب مفتٍ من خارج بريوت ،وهو ما يتعار�ض
مع قيام دار الفتوى للجمهورية اللبنانية عام  ،1936حيث

�أ���ص��ر املفتي حممد توفيق خالد (�أول مُ��ف��تٍ للجمهورية
اللبنانية) على �أن يكون مفتي بريوت هو مفتي اجلمهورية.

◄ انكفاء

الح��ظ العديد م��ن م��ع��زّي النائب وليد جنبالط بوفاة
وال��دت��ه ،انكفاء ال��وزي��ر غ��ازي العري�ض وجلو�سه طوال
الأيام الثالثة ك�ضيف ،مقابل حركة ن�شطة للوزير وائل �أبو
نْ
فاعور
والنائبي �أكرم �شهيّب وعالء الدين ترّو.

◄ بذخ في أوروبا
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يت�ساءل عدد من زوار عا�صمة �أوروبية عن �سر البذخ الذي
يعي�شه مرجع روحي مناطقي ،حيث يقيم يف فندق خم�سة
جنوم ،ويقيم الكثري من الوالئم لزوار تلك العا�صمة من
اللبنانيني الذين ين�صحونه بعدم العودة �إىل لبنان.

ك�شفت دوائر مطلعة ملوقع «املنـاراملقد�سية»
�أن ع�م�ل�ي��ة ن �ق��ل ج��رح��ى امل���س�ل�ح�ين من
املناطق احلدودية بني «ا�سرائيل» و�سورية
�إىل داخ��ل امل��دن وامل���ش��ايف «الإ�سرائيلية»
ل �ت �ل � ّق��ي ال� �ع�ل�اج ت �ت��م ب �� �ص��ورة م�ن��ظّ �م��ة،
و�أن ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق ال�لاف �ت نْ�ْين بني
امل�سلحني واجلي�ش «الإ�سرائيلي» مردّهما
�إىل  7منظمات يهودية تن�شط يف املناطق
التي ت�سيطر عليها تلك الع�صابات �سواء
يف امل�ن��اط��ق ال�شمالية �أو اجل�ن��وب�ي��ة من
� �س��وري��ة ،ك�م��ا �أن ه ��ذه امل�ن�ظ�م��ات تن�شط
�أي�ضاً يف مع�سكرات وخميمات الالجئني
ال���س��وري�ين ع�ل��ى احل ��دود ال�شمالية بني
�سورية وتركيا ،ويف الأردن.
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أحداث األسبوع
نتائج االتفاق الروسي  -األميركي بدأت بالظهور

سورية وحلفاؤها ..موسم الحصاد

◄نصفهم متطرفون
�أك��دت درا�سة �أجراها املعهد الربيطاين للدفاع (�آي.ات�ش.ا�س جينز) ،ون�شرت
مقتطفات م��ن نتائجها منذ ي��وم نْ�ْي� �صحيفة «دي�ل��ي ت�ل�غ��راف»� ،أن «اجل�ه��ادي�ين»
و«الإ�سالميني املت�شددين» ي�شكلون �أكرث من ن�صف عديد قوات املعار�ضة ال�سورية.
وبح�سب ال�صحيفة الربيطانية ف�إن الدرا�سة ،التي �ستن�شرها كاملة� ،أظهرت �أن
عدد امل�سلحني الذين يقاتلون �ضد نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد يقدَّر بحواىل مئة
�ألف مقاتل ،لكنهم يتوزعون على حواىل �ألف جمموعة م�سلحة خمتلفة .ووفقاً
لتقديرات خرباء (�آي.ات�ش.ا�س جينز) ف�إن �أكرث من ع�شرة �آالف من ه�ؤالء يقاتلون
حتت �ألوية جماعات مرتبطة بـ«القاعدة» ،يف حني هناك � 30ألفاً �إىل � 35ألفاً �آخرين
هم «�إ�سالميون» يقاتلون يف �إطار جمموعات م�سلحة مت�شددة ،ويختلف ه�ؤالء عن
«اجلهاديني» يف �أن جُ ّل تركيزهم ين�صب على �إ�سقاط الدولة الوطنية ال�سورية.

◄عمان :لم نعد قادرين على خدمة الالجئين

�أ�شار وزير ال�ش�ؤون البلدية الأردين؛ وليد امل�صري� ،إىل �أ ّن بالده «مل تعد قادرة
على تقدمي خدمات لالجئني ال�سوريني املوجودين على �أرا�ضيها ،ب�سبب الزيادة
امل��طّ ��ردة يف �أع��داده��م» .وخ�لال لقائه وف��داً ميثل املنظمة الدولية للهجرة ،قال
امل�صري �إ ّن «ال�ضغط طال جميع اخلدمات ،كالنظافة ومكبات النفايات ،وال�صرف
ال�صحي والبنية التحتية عموماً ،يف مناطق اللجوء املتمركزة يف ال�شمال؛ الرمثا
املحاذيتي للحدود ال�سورية ،الأمر الذي �ضاعف �أعباء البلديات».
نْ
واملفرق
ولفت وزير ال�ش�ؤون البلدية الأردين �إىل «تزايد م�شكلة البطالة حملياً ،والتي جنمت
عن دخ��ول العمالة ال�سورية الأ��س��واق الأردن�ي��ة ،النخفا�ض أ�ج��وره��ا ،ما ر ّت��ب م�شكالت
متنوعة لدى املواطن الأردين يف مناطق ال�شمال خ�صو�صاً ،وباقي املناطق عموماً».

دبابة للجي�ش العربي ال�سوري و�سط مدينة �شبعا بريف دم�شق بعد تطهريها من امل�سلحني

ثمة ن��وع م��ن اخ�ت�ب��ار ال�ق��وة �شهده
العامل واملنطقة مع التهديد الأمريكي
ب� ��ال � �ع� ��دوان ع �ل ��ى ال� ��دول� ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ال���س��وري��ة ،على ح��د تعبري دبلوما�سي
�أوروب��ي يف ب�يروت ،لكن حلف املقاومة
مل ت��رجت��ف �أع���ص��اب��ه ،ال ب��ل �إن الأ��س��د
ذه��ب �إىل املواجهة �إىل حدها الأب�ع��د،
بت�أكيده �أن امل��واج�ه��ة م��ع الأ��ص�ي��ل هي
الأهم ،بعد �سل�سلة ال�ضربات والنك�سات
التي وجهها اجلي�ش العربي ال�سوري
للمجموعات امل�سلحة ،وب��ال�ت��ايل ق��رر
�سيدهم ال�ك�ب�ير ال �ن��زول م�ب��ا��ش��رة �إىل
امليدان.
وبر�أي هذا الدبلوما�سي ،ف�إن �سورية
ب�صمودها م��ع حلفائها ا�ستطاعت �أن
تلعب دوراً م � ؤ�ث��راً قلب امل��وازي��ن داخ��ل
ال� ��ر�أي ال �ع��ام ،ح�ت��ى يف داخ ��ل ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ح�ي�ن�م��ا ج�ع�ل�ت��ه
يت�ساءل عن �سر التحالف بني املجموعات
الإرهابية امل�سلحة التي تقودها ومتوّلها
وت�شرف عليها اململكة العربية ال�سعودية
ب�شخ�ص رئي�س ا�ستخباراتها بندر بن
�سلطان ،وال��والي��ات املتحدة الأمريكية
والكيان ال�صهيوين.
ووف�ق�اً للمعلومات ،ف ��إن العا�صمة
الإيطالية روم��ا كانت قد �شهدت قبل
�أ�سابيع ،وبرتتيب من الأم�ير الأ�سمر
ب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان اج �ت �م��اع �اً ث�لاث�ي�اً؛
�سعودياً «�إ�سرائيلياً» مع ثالثة من قادة
ما ي�سمى «املعار�ضة ال�سورية» ،ح�ضرته
قيادات �أمنية و�سيا�سية رفيعة امل�ستوى
من ال�سعودية والدولة العربية.
يف ذاك اللقاء كان هناك ت�أكيد �سعودي
�أن �سبعني باملئة من املجموعات امل�سلحة
يف � �س��وري��ة أ�� �ص �ب��ح يف ال �ي��د ال���س�ع��ودي��ة،

الدعمي امل��ايل والع�سكري ،وما
نْ
بف�ضل
ت���س��رب م��ن م�ع�ل��وم��ات ع��ن ه ��ذا ال�ل�ق��اء
ف� ��إن ال���س�ع��ودي�ين ط �م ��أن��وا �أ��ص��دق��اءه��م
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن» ب���ض�ب��ط احل � ��دود مع
الدولة العربية ،و�أنها لن تتعر�ض لأي
هجمات ،و�أن العمل جار ل�ضبط احلدود
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن خ�ل�ال إ�� �ش �غ��ال ح��زب اهلل
وجتفيف ق��وت��ه ،م��ن خ�لال ه��ز قاعدته
باالنفجارات يف مناطقه واتهامه ب�أخرى،
ب�ح�ي��ث م��ا �أن ت�سقط ال��دول��ة الوطنية
ال���س��وري��ة ح�ت��ى ي�ك��ون جتفيف ق��وت��ه قد
دخل حيز التنفيذ.
وم ��ن ه �ن��ا ق� ��ررت ت ��ل �أب �ي ��ب زي ��ادة
دع� ��م ال �ع �� �ص��اب��ات امل �� �س �ل �ح��ة مبختلف
أ�ن��واع الأ�سلحة ،ومعاجلة جرحاها يف
م�شافيها..
ل�ك��ن ال �ه �ج��وم ال ��ذي ك ��ان ق��د ب ��د�أه
اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري ع�ل��ى معاقل
وجت� �م� �ع ��ات امل� �ج� �م ��وع ��ات الإره� ��اب � �ي� ��ة
امل���س�ل�ح��ة ،ج�ع��ل ه ��ذا امل �� �ش��روع ي�ت�ه��اوى
حتت ال�ضربات احلا�سمة ،فكانت اللعبة
ال�ق��ذرة با�ستعمال الأ�سلحة الكيماوية
يف الغوطة ال�شرقية من قبَل امل�سلحني،
بعد جتربتها «الناجحة» يف خان الع�سل،
وه�ن��ا ك��ان ال��دخ��ول الأم�ي�رك��ي العلني
على خ��ط التهديد ب��ال�ع��دوان املبا�شر،
ب��ذري �ع��ة ا��س�ت�ع�م��ال اجل �ي ����ش ال �� �س��وري
ل���س�ل�ح��ة ال�ك�ي�م��اوي��ة ،وب��ال �ت��ايل دخ��ل
ل� أ
اخ �ت �ب��ار ال� �ق ��وة م� �ي ��دان ال �ت �ط �ب �ي��ق ،ما
�أدى  -ح�سب ال��دب�ل��وم��ا��س��ي الأوروب� ��ي
 �إىل ت �غ �ي�ي�رات ن��وع �ي��ة يف ال��وق��ائ��عاال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة
نتيجة �صمود �سورية وحم��ور املقاومة،
و��ص�لاب��ة امل��وق��ف ال��رو� �س��ي ،ال ��ذي �أخ��ذ
ي�صعد من ا�ستثماره يف تكوين معادالت

دول�ي��ة ج��دي��دة ،يلغي دور ال��والي��ات املتحدة
كقطب وح�ي��د يف ال �ع��امل ،خ�صو�صاً يف ظل
ت�صاعد �أزمات وا�شنطن االقت�صادية واملالية
واالجتماعية ،وحتى النف�سية ،حيث �أخذت
ه��ذه الأزم� ��ات تنعك�س ع�ل��ى أ�ف ��راد املجتمع
الأم�يرك��ي ،حتديداً على ال�ضباط واجلنود
ال��ذي��ن زُجّ ��وا يف ح��روب م�ت�ع��ددة ومتنوعة،
بحيث ازدادت معدالت اجلرمية والف�ضائح
داخل اجليو�ش الأمريكية ،وقد �شاهد العامل
�ضباطاً وج�ن��وداً �شاركوا يف ح��روب يقودون
مظاهرات �أمام البيت الأبي�ض رف�ضاً للحرب
على �سورية ،فيما جتلى الإجرام والإرهاب يف
�آخر مظهر له بهجوم جمند �أمريكي �سابق

على مبنى البحرية الأمريكية يف وا�شنطن
على بُعد ب�ضعة أ�م�ي��ال م��ن البيت الأبي�ض
ومبنى الكابيتول ،وقتله � 12شخ�صاً يف هذا
املبنى.
لقد عرف حلفاء �سورية ومعهم دم�شق
كيف يلعبون ب�براع��ة متناهية على نقاط
ال�ضعف الأمريكية ،وهي كثرية جداً ،وعلى
الالئحة كان هناك خطط �أبرزها:
 ت��دم�ير م�ن���ش��آت ال� ��درع ال���ص��اروخ�ي��ة يفتركيا ،لأنها ت�ستهدف رو�سيا و�إيران.
 ا�ستهداف من�ش�آت ع�سكرية �أمريكية وغري�أمريكية يف اخلليج.
 -ا� �س �ت �ه��داف ال��دول��ة ال �ع�بري��ة مب��راك��زه��ا

احل�سا�سة واملوجعة التي جتعل فيها احلياة
�صعبة.
 باخت�صار ،حتويل املنطقة �إىل ت�سوناميع���س�ك��ري ،وه �ن��اك م��ن أ�ب �ل��غ وا��ش�ن�ط��ن وت��ل
�أبيب �أن حربها على �سورية �ستحوّل املنطقة
�إىل كرة نار.
الدبلوما�سي الأوروب��ي ي�ؤكد �أن العامل
و�صل �إىل �شفري الهاوية ،ولي�س �إىل حافتها،
ورمبا �أكرث من �أزمة ال�صواريخ يف كوبا عام
 ،1961حينما �سحب االحت��اد ال�سوفياتي
�صواريخه امل��دم��رة ،مقابل ع��دم االع�ت��داء
على جزيرة فيدل كا�سرتو.
ب ��د�أ االم�ي�رك ��ي ب�ع��د ه ��ذه ال �ت �ط��ورات

األتراك والسعوديون توافقوا على «تحييد» الملف السوري عن خالفاتهما

تحالف المتضررين يجتمع في تركيا لوقف «التراجـع األمـ
�أنقرة  -الثبات
بعد «اخليبة» التي ولدها الرتاجع الأمريكي يف امللف ال�سوري،
وتقدم خيار «احلل ال�سيا�سي» على خيار ال�ضربات الع�سكرية التي
وعد بها املعار�ضون ال�سوريون وحددوا �أهدافها ور�سموا معاملها قبل
�أن تقع ،بدا �أن حتالف املت�ضررين من هذا الواقع يعود �إىل التقارب،
على الرغم من اخلالفات التي �سادت بني الأتراك وال�سعوديني على
خلفية امللف امل�صري والعالقة مع «الإخوان».
وقالت م�صادر �سورية معار�ضة �إن التقارب اجلديد بني الطرفني
ب��د أ� انطالقاً من نظرية حتييد امللفات ،مبعنى االتفاق على �إبعاد
«امللف ال�سوري» عن تداعيات العالقة املتوترة بني البلدين يف امللفات
الأخرى ،و�أ�شارت امل�صادر �إىل اجتماعات ماراتونية عقدت يف �أنقرة
و�إ�سطنبول وغازي عنتاب بني م�س�ؤولني �أتراك و�سعوديني وقيادات
اجلماعات ال�سورية امل�سلحة ،من �أجل التن�سيق يف مواجهة الف�شل
الذي منيت به املحاوالت ال�سابقة.
وت �ق��ول امل �� �ص��ادر �إن خ�ط��ة ت���ص�ع�ي��دي��ة ج��دي��دة ي �ج��ري العمل
للتح�ضري ل �ه��ا ،ان �ط�لاق �اً م��ن زي� ��ادة ج��رع��ات ال��دع��م الع�سكري
للم�سلحني ،وجتنب ال�صراع بني ميلي�شيات «اجلي�ش احلر» املدعومة

�سعودياً واجلماعات املت�شددة املدعومة تركياً  -قطرياً ،بعد �أن باتت
ه��ذه ال�صراعات �شبه اليومية تتهدد املناطق التي ت�سيطر عليها
اجلماعات امل�سلحة.
وتو�ضح امل�صادر �أن �إ�سقاط الطائرة ال�سورية من قبل الأتراك،
ي ��أت��ي م��ن ��ض�م��ن ت��وج��ه ج��دي��د مت ب��ال�ت�ف��اه��م م��ع اال��س�ت�خ�ب��ارات
ال�سعودية بقيادة بندر بن �سلطان ،ال��ذي ت�صفه امل�صادر ال�سورية
ب�أنه عراب «�سيناريو الكيماوي» ويق�ضي با�ستفزاز �سورية وحماولة
جرها �إىل مواجهة مع «الأطل�سي» من خالل تركيا الدولة الع�ضو
يف ه��ذا احل�ل��ف ال��ذي يهيمن الأم�يرك�ي��ون على ق ��راره ،و�إن كانت
امل�صادر تعرتف ب�أن هذه اخلطة �صعبة التحقيق� ،إال �أنها ترى �أن
ه��ذا التوتر من �ش�أنه �أن ي�ضعف التوجه الأم�يرك��ي نحو املهادنة
يف امللف ال�سوري ومينعها من الرتاجع على الأق��ل ،م�شرية �إىل �أن
الأتراك وال�سعوديني وقيادات امل�سلحني �شكلوا حتالف املت�ضررين،
و�سيقومون بكل م��ا يف و�سعهم لإج�ب��ار الأم�يرك�ي�ين وال�غ��رب على
التدخل الع�سكري.
و�أ�شارت امل�صادر �إىل خطة ت�صعيد ميدانية �ست�شمل اغتياالت
وت �ف �ج�يرات ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حم��اول��ة ف�ت��ح ج�ب�ه��ات ج��دي��دة جترب
الغرب على العودة �إىل وجهة نظر التحالف با�ستحالة الذهاب �إىل
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يفت�ش عن خم��رج ،ويف زلة ل�سان يف التا�سع من �أيلول
أ�ع �ل��ن ج ��ون ك�ي�ري يف م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف يف ل �ن��دن «�أن
الطريقة الوحيد لإنقاذ بالده من ال�ضربة الع�سكرية
هو التخلي عن ال�سالح الكيميائي»� ،سريغي الفروف
الذي كان قد تباحث مع وليد املعلم واللهيان ،ات�صل بعد
دقائق بكريي وقال له نريد البحث يف اقرتاحك ،فكان
كمن يرمي له حبل النجاة ،يف نف�س الوقت الذي �أ�ص ّر
زعيم الدبلوما�سية الرو�سية على ت�أكيده �أن امل�سلحني
هم امل�س�ؤولون عن ا�ستعمال ال�سالح الكيميائي ،و�أكد
على ذلك يف  12اجلاري يف جنيف يف م�ؤمتر علني بـ«�أن
مقاتلي املعار�ضة هم من �شنوا الهجوم الكيميائي ،و�أن
ال�سعودية ودو ًال عربية �أخرى كان لها دور يف الإ�شراف
على هذا الهجوم».
ب � ��أي ح � ��ال ،ف �ق��د ح���ص�ل��ت امل �ف��او� �ض��ات ال��رو� �س �ي��ة -
الأم�يرك�ي��ة ،وب��د�أت ح�صيلة االتفاقيات بالظهور ،ومن
�أبرزها:
 �سحب البوارج واملدمرات الأمريكية املهدِّدة ل�سورية. التزام �أمريكي �صريح وعلني بالرتاجع عن التهديدبالعدوان.
 املبا�شرة بوقف ت�صدير الإرهابيني من قبل ال�سعوديةوغريها.
 االمتناع عن مد الإرهابيني باملال وال�سالح. الواليات املتحدة تلتزم �أمام رو�سيا ،وب�إ�شرافها ،ب�إلزاماحلكومات امل�شاركة بالعدوان على �سورية بوقف تدخّ لهم.
 انطالق �آلية احلوار ال�سيا�سي ال�سوري كما ن�صت عليهتفاهمات مو�سكو ال�ت��ي نكث بها الأم�يرك �ي��ون وانقلبوا
عليها وجربوا حظهم مع �شركائهم لتعديل املوازين ،فلم
يح�صدوا �إال اخليبة.
ماذا بعد؟
رمب��ا ب ��د�أت ال���س�ع��ودي��ة ت�ن��دب خططها ال�شيطانية
الفا�شلة ،وثمة من بد�أ يتح�س�س رقبته �أو م�صريه ،و�أولهم
ب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان و��ش�ق�ي�ق��ه ��س�ل�م��ان ال ��ذي ي��دي��ر غرفة
عمليات �ضد �سورية من الأردن ..تركيا ب��د�أت بال�صراخ،
وحت��اول �أن ت�ؤكد �أنها موجودة ،وهنا ي�أتي عدوانها على
امل��روح�ي��ة ال�سورية كفر�صة وجدتها �أن�ق��رة بعد ان�ع��دام
العدوان الأمريكي ،وخروج �سورية قوية� ..أما الأمريكي
ف�سيبقى ي�صرخ يف الهواء ،و�سيبقى كريي يكذب ويكذب..
احلقيقة ال�ساطعة قالها فالدميري بوتني� :إن قواعد
النظام العاملي اجلديد �ستت�شكل من �سورية.

�أحمد زين الدين
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التسوية ..بين النضوج ومحاوالت العرقلة
ال ��ش��ك �أن ال �ت �ط��ورات امل�ت���س��ارع��ة يف املنطقة
تعك�س م��ا يبدو �أن��ه ب��داي��ة ن�ضوج ت�سوية م��ا بني
ال��رو���س والأم�يرك�ي�ين ،ب��د�أت م�ؤ�شراتها ت�برز يف
�أك�ث�ر م��ن م�ل��ف �إق�ل�ي�م��ي ،خ���ص��و��ص�اً يف الق�ضايا
امللتهبة يف املنطقة ،كما تعك�سها املحاوالت احلثيثة
ملجموعة اخلا�سرين لتوتري الأو�ضاع والدفع نحو
العرقلة� ،أو على الأقل ت�أجيل الت�سوية واملماطلة
فيها ،ومن هذه امل�ؤ�شرات التطورات الدالة على
بدء مرحلة الت�سوية ،ما يلي:
�أ -من ناحية احللف املقاوم:
 إ�ع�ل��ان م�ف�ت���ش��ي م�ن�ظ�م��ة ح�ظ��ر الأ��س�ل�ح��ةالكيمائية �أنهم �سيبد�أون عملهم على الأرا��ض��ي
ال���س��وري��ة يف �أق ��رب وق��ت مم�ك��ن ،وع�ل��ى الأرج ��ح
خ �ل�ال أ�ي � � ��ام ،وه � ��ذا ي�ع�ك����س اجل ��دي ��ة ال �� �س��وري��ة
وال��دول�ي��ة يف امل��و��ض��وع ،وحم ��اوالت ت�ب��ادل الثقة
ب�ين ال�ط��رف�ين ،ويعك�س رغ�ب��ة �سورية يف تقدمي
م�ؤ�شرات �إيجابية تتمثل يف �إرادة النظام ال�سوري
ح�سن تطبيق االت �ف��اق و�إع �ط��اء �ضمانات جدية
وحقيقية للتنفيذ.
 �إعالن �إيران عن �إلغاء احلظر الأحادي الذيو�ضعته �أوروبا على املالحة البحرية الإيرانية و17
مت
�شركة �أخرى ،وعلى الرغم من �أن املو�ضوع قد ّ
�إخراجه بطريقة ق�ضائية� ،إال �أنه من املعروف �أنه
مل يكن لي�صدر قرار كهذا عن املحكمة لو مل تكن
هناك رغبة �أوروبية ودولية باحللحلة وتخفيف
العقوبات عن النظام الإي��راين ،علماً �أن املبادرات
ال�غ��رب�ي��ة الإي�ج��اب�ي��ة جت��اه إ�ي� ��ران ي�ت��م مبادلتها
مببادرات �إيجابية مقابلة من اجلانب الإي��راين،
فقد �أعلن رئي�س هيئة الطاقة الذرية الإي��راين
علي �أكرب �صاحلي �أن بالده خف�ضت �إىل حد كبري
خمزونها من الأورانيوم املخ�صب ،وبن�سبة  20يف
امل�ئ��ة ،ع��ن ط��ري��ق حتويله �إىل وق��ود للمفاعالت
لأب �ح��اث ط�ب�ي��ة ،زد ع�ل��ى ذل��ك �سيا�سة االن�ف�ت��اح
واالعتدال التي ميار�سها الإيرانيون ،فقد رحبت
إ�ي� ��ران ب��امل �ب��ادرة ال��رو��س�ي��ة و أ� ّي��دت �ه��ا ،ك�م��ا يعتزم
الإيرانيون ا�ستقبال رئي�س الربملان الرتكي هذا

فرنسا وتركيا والسعوية من
أكبر الخاسرين من تسوية
َ
مرتقبة في سورية ..فلجأوا إلى
التصعيد المتعدد الجهات

الأ�سبوع ،وداخلياً ،طلب الرئي�س الإيراين اجلديد
ح�سن روحاين من حر�س الثورة الإ�سالمية عدم
التدخل يف ال�سيا�سة ،بالإ�ضافة �إىل رفع احلظر
عن مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث بات موقعا
«ف�ي����س ب ��وك» و«ت��وي�ت�ر» م�ت��اح�ين ب���ص��ورة كبرية
للم�ستخدمني الإيرانيني ،وذلك بعد �أربع �سنوات
من حجبهما يف عام � 2009أثناء االحتجاجات التي
قامت �ضد الرئي�س ال�سابق حممود �أحمدي جناد.
ب -من ناحية الدول املتحالفة مع الغرب:
ُت�ع�ت�بر ف��رن���س��ا وت��رك�ي��ا وال���س�ع��وي��ة م��ن �أك�بر
اخلا�سرين م��ن ت�سوية مرتقبة يف ��س��وري��ة ،وقد
جل�أ ه�ؤالء �إىل الت�صعيد املتعدد اجلهات وذلك كما
يلي:
 �إ� �س �ق��اط الأت � ��راك م��روح�ي��ة ��س��وري��ة دخلتالأرا�ضي الرتكية خالل تعقّبها ملقاتلني دخلوا من
الأرا��ض��ي الرتكية لتنفيذ هجومات يف الأرا��ض��ي
ال�سورية ،وقد قام الأتراك بق�صف املروحية خالل
ع��ودت�ه��ا ،م��ا �أدى �إىل �سقوطها داخ ��ل الأرا� �ض��ي
ال�سورية ،وه��ذا الت�صعيد �إن د ّل على �شيء فهو
يدل على رغبة تركية يف الت�صعيد وال�صراخ� ،أم ًال
يف م�شكلة تغيرّ التوجهات �أو ثني الأمريكيني عن
الذهاب �إىل الت�سوية.

 قيام املجموعات املوالية للممكلة العربيةال�سعودية يف لبنان ،بت�صعيد كبري عنوانه جمدداً
«�شبكة ات���ص��االت ح��زب اهلل» ،ع�ل�م�اً �أن التقارير
ت�شري �إىل �أن �شبكة االت���ص��االت ت�ل��ك ه��ي �شبكة
قدمية منجَ زة منذ �سنوات ،وقيد الت�شغيل منذ ما
قبل حرب متوز  ،2006وذلك بعلم املراجع الأمنية
وال�سيا�سية ،وهكذا يكون لبنان قد عاد جمدداً �إىل
�ساحة يتبادل فيها الأطراف الإقليميون الر�سائل،
ويحاولون ممار�سة هواية توتري الأجواء الداخلية
لإح ��راج «ح��زب اهلل» ،وحم��اول��ة عرقلة الت�سوية
الإقليمية بطلب من اململكة ال�سعودية ،التي دخلت
بقوة على خط الأزم��ة ال�سورية ،متعهدة القيام
بتعديل موازين القوى ،ولكنها ف�شلت.
 الت�صريحات التهديدية وال�ع��ال�ي��ة النربةالتي يطلقها الفرن�سيون ،خ�صو�صاً التحذيرات
ال�ت��ي �أطلقها ف��اب�ي��و���س ،وح��دي�ث��ه ع��ن ق��رار ملزم
ي�صدر عن جمل�س الأمن مبوجب الف�صل ال�سابع،
ع�ل�م�اً �أن ��ه ي ��درك ج �ي��داً �أن ال��رو���س ل��ن ي�سمحوا
مبرور قرار كهذا ،و�إن االتفاق الرو�سي الأمريكي
مل يت�ضمن �أي �إ�شارة �إىل قرار بفر�ض عقوبات �أو
�إ�صدار قرار حتت الف�صل ال�سابع �ضد �سورية� ،أما
�إعالنه عن تنظيم لقاء دويل وا�سع لدعم املعار�ضة
ال�سورية وتقويتها متهيداً للتفاو�ض ب�ش�أن حل
�سيا�سي يف �سورية ،فيُع ّد تناق�ضاً بني تهديداته
بالعقوبات ال�ق��وي��ة ودع��وت��ه �إىل إ�ن���ش��اء معار�ضة
قوية للذهاب �إىل طاولة املفاو�ضات ،وق��د يكون
هذا التوجّ ه الأخري هو ما دفع املعار�ضة ال�سورية
دفعاً �إىل ت�سمية رئي�س حكومة املعار�ضة ،علماً �أن
ه�ؤالء يدركون جيداً �أن جتربة غ�سان هيتو قبله
مل تكن م�شجِّ عة ،ومل ت�ؤ ِّد �إىل �أي تغيري يف املوازين
ال���س��وري��ة ،ومل ُت�ل� ِغ االن�ق���س��ام��ات ب�ين املعار�ضات
ال�سورية ،التي �أعلن تقرير بريطاين �أن عددها
قد بلغ �ألف جمموعة ،يبلغ جمموع مقاتليها 100
�ألف مقاتل ،ن�صفهم من املتطرفني التكفرييني.

د .ليلى نقوال الرحباين

ــيركي»
املفاو�ضات يف ظ��ل م��وازي��ن ق��وى على الأر���ض متيل ب�شكل
وا�ضح للجي�ش ال�سوري ،و�أن املطلوب على الأقل تعديل هذا
امليزان ،و�شددت امل�صادر على �أن ال�سعوديني �أبلغوا جماعات
املعار�ضة ب�أنهم لن يقبلوا بجرهم �إىل املفاو�ضات �إال وفق
��ش��روط مقبولة م��ن ال�سعوديني والأت � ��راك ،و أ�ن �ه��م تلقوا
حتذيرات وا�ضحة جلهة الثبات يف �إع�لان رف�ض التفاو�ض
مع النظام �إال ب�شروط م�سبقة يبدو �أنها غري قابلة للتحقيق،
ما يرجح امتداد عمر الأزمة لوقت طويل.
ومع و�صول الدفعة ال�سعودية الأوىل لدعم االئتالف
ال�سوري ال��ذي يقوده رج��ل الريا�ض �أحمد عا�صي اجلربا،
ب��د�أت الأم��ور تتحرك يف اجت��اه ا�ستثمار الـ 50مليون دوالر
التي �أدخ�ل��ت يف ح�سابات االئ�ت�لاف يف تركيا جلهة تكوين
«ف ��رق ع �م��ل» ،مهمتها مم��ار� �س��ة ال���ض�غ��وط ع�ل��ى املجتمع
الدويل لت�أييد وجهة نظر ه�ؤالء الراف�ضة للحوار والدافعة
باجتاه التدخل الع�سكري ،و�أفادت املعلومات �أن موازنة من
� 300ألف دوالر ر�صدت ملكتب االئتالف يف وا�شنطن برئا�سة
جنيب الغ�ضبان لهذه الغاية ،على رغم ف�ضيحة توا�صله مع
م�س�ؤولني «�إ�سرائيليني» يف وقت �سابق من ال�شهر املا�ضي.

وزراء خارجية �أمريكا وفرن�سا وبريطانيا خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك يف باري�س

(�أ.ف.ب).
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أحداث األسبوع
مبادرة الحل الروسية ..بين اإلنجازات والخيبات

 ..وبئس المصير

يون�س

�أحد �أفراد فريق مفت�شي الأمم املتحدة يف �سورية يقوم بجمع العيّنات

يف خ�ض��� ّم الن�ي�ران الت���ي
ب�� رّّش�رت به���ا الإدارة الأمريكية
بقيادة باراك �أوبام���ا ،و�إحراق
املنطقة من خ�ل�ال عدوان كان
يُع��� ّد ل���ه جدي ًا على �س���ورية،
الب ّد م���ن التوقف �أمام معطيات
�ستنعك�س على �ص���ورة �أوباما
التي �أراد من العدوان �أن تتمظهر
بالقوة واحل�س���م بع���د عبارات
احلزم التي بدت �أنها ا�س���تكمال
لال�سرتاتيجية الرتويجية التي
يعتمده���ا ع���ادة الكاذبون يف
عمليات احلرب النف�سية.
يق���ول عمي���د الدرا�س���ات
الدولية املتقدم���ة يف جامعة
«ج���ون هوبكن���ز» ،وهو عمل
�س���ابق ًا م�ست�ش���اراً يف �إدارة
�أوبام���ا� :إن الدائ���رة ال�ض���يقة
امل�ؤث���رة املحيط���ة ب�أوبام���ا
لي�س لديها خربة يف ال�ش����ؤون
اخلارجية ،وتنظر �إىل العامل من
خالل عد�سة التناف�س اجلمهوري
الدميقراط���ي ،وم���ن خ�ل�ال
العناوين ال�صحفية املثرية.
لقد جن���ح �أوبام���ا و�إدارته
املفتق���رة �إىل اخل�ب�رات ،ب�إبراز
�صورة رجل قوي! لكن �أمام من؟
هذا هو ال�س����ؤال� ،أن قوة �أوباما
مل يكت�ش���فها �إال الذين يدورون
يف فلك التهوي���ل الأمريكي� ..أي
امللتحقني بامل�رشوع الأمريكي
الذي���ن ال قدرة له���م وال حول
بقول ..ال لوا�ش���نطن ،و�إن كانوا
مقتنعني ب�أخطائها وجرائمها،
�أو �أولئ���ك الذي���ن ال يريدون �أن
ي���روا املتغريات احلا�ص���لة يف
العامل ومدى القوة املناه�ض���ة
للروح اال�س���تعمارية والأهواء
النازية يف تركيبة املتوح�شني
الغربيني.
طبع ًا ال تدخل الدمى التي
تعيث قت ًال وتدمرياً وافرتا ًء يف
�س����ورية �ض����من املنظومة ،لأن
ه�ؤالء جم����رد مرتزقة مرحلني
ت�س����لموا بدل جرائمهم م�سبقاً،
وه����م ما�ض����ون يف العم����ل
التدم��ي�ري لبلده����م ،ولي�����س
لوطنهم..
�إن املنطقة من �ضمن العامل
ت�ش���هد �إعادة هيكلة ،و�إن من ال
ي���رى والدة عامل جديد على يد
القابلة ال�س���ورية ،فهو ما يزال
يعي�ش يف حالة توحد �سيا�سي،
�أو �أن���ه ينتظ���ر التعليمات من
ال�س���يد الذي فقد وهج عناوين
ال�ص���حف كما �أراد� ،إن كان من
خالل الرك�ض على ال�س�ل�امل �أو
خلع اجلاكيت!
لق���د ذه���ب الأب املوت���ور
�ضحية �ص���بيانه يف التعاطي
مع عمود ال�سماء وبوابة �آ�سيا،
بينما �أبناء امل�رشوع ينتظرون
امل�صري ..وبئ�س امل�صري.

م � � �ب � � ��ادرة احل � � ��ل ال ��رو�� �س� �ي ��ة
القا�ضية بو�ضع تر�سانة ال�سالح
الكيميائي ال�سوري حتت �إ�شراف
�أمم ��ي ب�ضمانة رو��س�ي��ا ،فر�ضت
ن �ف �� �س �ه��ا ع �ل ��ى جم �م ��ل ال��و� �ض��ع
الدويل ب�شكل �إيجابي ،ظهر ذلك
��س��ري�ع�اً يف �أ� �س��واق ال�ن�ف��ط وامل��ال
العاملية ،بعدما مت �إطفاء حمركات
امل ��دم ��رات الأم�يرك �ي��ة يف البحر
املتو�سط ،وبلع العرب �أل�سنتهم،
ويف ارت� �ب ��اك «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن»،
وتلعثم الأتراك.
انطلقت املبادرة الرو�سية فعلياً
عندما �شعرت مو�سكو �أن العدوان
ع�ل��ى � �س��وري��ة �أم ��ر ج ��دي ولي�س
م�ن��اورة �إعالمية وح��رب نف�سية،
رغ��م �أن م��واق��ف رو��س�ي��ا و�إي ��ران
اجل��ادة يف مواجهة ه��ذا العدوان
مل ت�شكل رادع � �اً ينهي املفاعيل
القائمة املتمثلة با�ستمرار تهديد
�سورية نظاماً وجي�شاً واقت�صاداً،
�إال �أن الإدارة الأمريكية واجهت
ف �ع �ل �ي �اً ع �ث��رات ب��ال �غ��ة الأه �م �ي��ة

�أرب � �ك� ��ت حت ��رك �ه ��ا ،أ�ه �م �ه ��ا ع��دم
ت ��أم�ي�ن غ �ط��اء دويل م�ت�م��ا��س��ك،
و��س��ط م�ع��ار��ض��ة وا��ض�ح��ة ل�ل��ر�أي
العام الأمريكي ،ت�أثر به جمل�سا
ال�شيوخ والكونغر�س بال�صميم،
ل�ك��ن ل�ي����س خ��اف �ي �اً ع�ل��ى �أح ��د �أن
ال � � �ع� � ��دوان ل� ��و ح �� �ص��ل مل ي�ك��ن
جمرد �ضربة حمدودة كما حاول
الأم�ي�رك��ي �أن ي�خ��دع ب��ه ال�ع��امل،
إ�من ��ا ك��ان��ت ل�ت�ك��ون ح��رب �اً وا�سعة
النطاق ت�شرتك فيها «�إ�سرائيل»
ودول ع��دة بكل ت�أكيد ،وم��ن هنا
حتركت رو�سيا بفاعلية بالتن�سيق
م � ��ع ال� ��� �ص�ي�ن و إ�ي� � � � � ��ران و«دول
الربيك�س» لإحباط هذا املخطط،
وجتنيب العامل كارثة جمنونة،
ف ��طُ ��رح اق �ت ��راح و� �ض��ع ال �� �س�لاح
الكيميائي ال�سوري حتت الرقابة
الأمم�ي��ة كمخرج للحل ،على �أن
ه ��ذا ال �� �س�لاح ك ��ان ع �ل��ى ال� ��دوام
م�صدر قلق لـ«�إ�سرائيل» وحمط
�أنظار الغرب ،وجرى حتويله �إىل
ق�ضية بنيت خطوة خطوة.

« 14آذار» ..تاريخ حافل بالرهانات الخاطئة
امل�شهد ال�سيا�سي الراهن يف لبنان يعيد بنا
ال��ذاك��رة �إىل مرحلة ما بعد اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري يف العام  ،2005مرور ًا بعدوان
العام  ،2006و�صو ًال �إىل «اخلام�س من �أيار» يف
العام  .2008وقتها راهن فريق «ثورة الأرز» على
عدوان خارجي يُ�سقط �سورية ،ثم يجهز على
منظومة املقاومة يف املنطقة ،فكان «ع��دوان
مت��وز  »2006على لبنان ،وال��ذي خرجت منه
املقاومة منت�صرة ،فخاب �أمل الفريق املذكور،
الذي وعد قادته ورعاتهم الإقلميني مبحا�سبة
قادة املقاومة الذين و�صفوهم بـ«املغامرين»،
فيما لو حقق العدوان هدفه ،ومن امل�ؤ�سف �أن
ما عجزت عنه «�إ�سرائيل» حاول فريق «ثورة
الأرز» حتقيقه ،ف��أ��ص��درت حكومته الفاقدة
لل�شرعية يف اخلام�س من �أيار من العام 2008
ق��رار ًا بنزع �سالح الإ��ش��ارة التابع للمقاومة،
و�أدى هذا القرار «الأرعن» �إىل اندالع حوداث
« 7أ�ي��ار» يومها ،ومل يجد الفريق املذكور �أي
طرف خارجيٍ راهن عليه �أن ينجده من ورطته
�أو ي�سانده على الأقل ،والأكرث ذلك من �أن بع�ض
ال�سفارات الراعية لهذا الفريق ا�ستخ�صرت
فيه بيان «�إدان��ة» �أو دعم ،وتركوا هذا الفريق
لقدره ،وانتهت الأمور بـ«ت�سوية الدوحة» التي
�أدت �إىل انتخاب رئي�س للجمهورية ،وحققت
ال���ش��راك��ة الوطنية يف احل�ك��وم��ة ،والتفاهم
على إ�ج��راء انتخابات نيابية برعاية �إقليمية،
وموافقة �أمريكية ،وكان لقطر الدور الرئي�سي
يف �إمتام هذه الت�سوية ،من خالل االت�صاالت
الدبلوما�سية التي أ�ج��راه��ا وزي��ر خارجيتها
ال�سابق حمد بن جا�سم �آل ثاين ،و�أبرزها كان
بني الريا�ض ودم�شق.
وم��ع ان��دالع الأزم��ة ال�سورية ،مل ي�أخذ بع�ض
فريق «ثورة الأرز» العربة من املا�ضي القريب،
ف�ت��ورّط �أمني ًا يف الأزم ��ة امل��ذك��ورة ،وك��اد �أن

«الفريق السيادي» ما
زال متمسكًا بسياسة
االرتهان للخارج ..وينتظر
تحوالت إقليمية

يورّط معه لبنان فيها� ،ضارب ًا بعر�ض احلائط
القوانني واملعاهدات التي تنظم عالقات لبنان
م��ع ال��دول املحيطة يف �ضوء �سيا�سة «ال�ن��أي
بالنف�س» املعتمدة من اجلهات الر�سمية يف
لبنان.
أ�م��ا اليوم ،وم��ع بداية ظهور ب�شائر التفاهم
الرو�سي  -الأمريكي لإنهاء الأزم��ة ال�سورية،
والذي قد ينعك�س على كل دول املنطقة ،وي�ؤدي
�إىل ت�سوية �شاملة لكل الق�ضايا العالقة فيها،
ما يزال «الفريق ال�سيادي» متم�سك ًا ب�سيا�سة
االرت�ه��ان للخارج ،وينتظر حت��والت �إقليمية،
وي��أم��ل �أن تعود وا�شنطن �إىل خيار ال�ضربة
الع�سكرية ل�سورية ،ورغ��م بداية ب��روز بداية
م�ؤ�شرات الت�سوية ،وانت�صار حمور رو�سيا -
�إي ��ران � -سورية ،ال ي��زال «ال�سياديون» على
غيّهم ،ومل يتلقفوا املبادرات الآيلة �إىل معاودة
احل��وار ،ويف مقدمها «م�ب��ادرة الرئي�س نبيه
بري» حتى ال�ساعة.

ح�سان احل�سن

■  ال�شيخ ماهر ح�م��ود؛ إ�م��ام م�سجد القد�س ،توجّ ه للرئي�س ال�سنيورة
بالقول« :هذه نهاية ال�سيا�سة اخلرقاء التي �أو�صلتم بها البلد �إىل ما و�صل
�إليه ..تراجعوا وتوبوا �إىل اهلل واعتمدوا على ما بقي عندكم من �شهامة
ووطنية ،واعرتفوا للأمة بخطاياكم الفادحة وخياراتكم الباطلة ،ع�سى �أن
ن�ست�أنف و�إياكم بناء الوطن واحلفاظ على ما تبقى منه� ..أما �إن ظللتم على
ما �أنتم عليه ،فلنا ديننا احلنيف ،وعليكم الذل والعار».
■ وفد قيادي من حزب االحتاد زار �سورية ،قوامه املحامي �أحمد مرعي؛
نائب رئي�س احلزب ،و�أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي ه�شام طبارة وطالل خانكان
وعبد الكرمي عبد الفتاح ومنري رجب ،بالإ�ضافة �إىل جميل جراب والدكتور
حممد دند�شلي ،حيث التقى الوفد الأمني القطري امل�ساعد حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي الدكتور هالل هالل ،و�أجرى الطرفان حوار ًا معمق ًا حول
ما يجري من هجوم غربي وا�سع على الأمة العربية ،وا�ستهداف قلعة العروبة
الأخرية �سورية املمانعة.
■ اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ر�أى �أن الإيقاع التعجيزي يف لبنان متوا�صل
ومتناغم مع ما يجري يف �سورية ،حم ّم ًال فريق «� 14آذار» الدور ال�سلبي من
جميع املحاوالت التي �سعت �إىل مللمة ال�شمل وت�أليف حكومة وطنية جامعة
تدير الأزمة على الأقل ،من دون الغو�ص يف تفا�صيلها ،و�آخرها موقفه من
مبادرة الرئي�س بري.
■ جتمع العلماء يف جبل عامل �أكد �أن املذبحة ال�صهيو  -عربية يف �صربا
و�شاتيال �ستبقى و�صمة عار يف �سجل جمل�س الأمن الدويل ،وكل دولة تدعم
الكيان ال�صهيوين ومل حتا�سبه على جرائمه التي يزداد �شناعة بها يوم ًا بعد
يوم دون رقيب �أو ح�سيب ،الفت ًا �إىل �أن ال�سيا�سات االنتقائية التي يتبعها
لينق�ض على
العرب جتعلهم دويالت يرتب�ص بها الكيان ال�صهيوين ومن معهّ ،
كل دولة على حدا ،ولي�شرذمها ويقتطع طاقاتها الكامنة داخل مقوماتها.
■  امل� ؤ�مت��ر ال�شعبي اللبناين جدد مطالبته الق�ضاء اللبناين بفتح ملف
جم��زرة �صربا و�شاتيال لتحديد امل�س�ؤولني اللبنانيني ع��ن ه��ذه املجزرة
وحماكمتهم ،م�شدد ًا على �أن هذه املذبحة ت�شكل و�صمة عار يف �سجل جمل�س
الأمن الدويل ،وكل دولة تدعم الكيان ال�صهيوين ومل حتا�سبه على جرائمه.
■  اللجنة ال�ط�لاب�ي��ة يف ح��رك��ة الأمة ا�ستنكرت و�ضع خانة «املذهب»
على مناذج الت�سجيل يف اجلامعة اللبنانية ،مطالبة �إدارة اجلامعة ب�سحب
االي�صاالت وتغيريها ،حر�ص ًا على �صيغة العي�ش امل�شرتك بني اللبنانيني.

( العدد  )280اجلمعة � 20 -أيلول 2013 -

�أدرك ��ت مو�سكو أ�م��ام ه��ذا الو�ضع
�أن ��ه ب�ين خ�ي��ار ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ة قوية
والت�ضحية ب�سالح قابل للتعوي�ض،
ف��إن اخليار الثاين هو الأم�ث��ل .لقد
ا�ستطاعت هذه املبادرة خلط الأوراق
ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال � � ��دويل وال �غ��رب��ي
حتديداً ،خ�صو�صاً يف م�سار الت�أثري
ال �ق��وي ع�ل��ى ال� ��ر�أي ال �ع��ام ال��راف����ض
لفكرة احلرب ،وحتى �إىل داخل �أروقة
وم�ك��ات��ب ��ص� ّن��اع ال �ق��رار يف ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي ��ة ،خ���ص��و��ص�اً يف
جمل�سي ال�شيوخ والكونغر�س ،وهي
ال �شك قدمت خمرجاً الئقاً لباراك
�أوب ��ام ��ا م��ن امل � � ��أزق ال� ��ذي ح���ش��ر به
نف�سه ،ج��راء قراراته اخلاطئة ،و�إذا
م��ا ��س��ارت الأم ��ور على نحو �إيجابي
ك �م��ا ب� ��دت الإ�� � �ش � ��ارات ب �ع��د ل �ق��اءات
جنيف ،ف�إن الت�سوية �إذا ح�صلت تفيد
�أن ال رابح دون خ�سارة وال خا�سر دون
�أرباح.
يف ق��راءة املعطيات وردود الفعل،
يت�ضح للنظام يف �سورية �أن جمرد
اتقاء �ضربة قا�صمة هو مك�سب بالغ
الأه �م �ي��ة ،ه��ذا �أوالً ،ث��م �إن خ�سارة
النظام ال�سوري ل�سالحه الكيميائي
لي�ست نهاية الكون� ،إذ ميكن العمل
ع�ل��ى ت�ع��وي���ض��ه ب� أ���س��ال�ي��ب ��س��ري��ة يف

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

امل�ستقبل ،و�إن ا��س�ت�م��راره بالتفوق وه��و م��ا ب�ين اال��س�ت�م��راري��ة واخلطر
على املعار�ضة امل�سلحة يف امليدان هو املحدق اختار �أن يرجّ ح اال�ستمرارية.
املك�سب الأه��م حالياً ،كما �أن دم�شق
يف ال�ضفة الأخرى ،هناك خ�سارات
لن تكون وحدها يف مواجهة الغرب ،وخيبات بعد رهانات يف ال�سر والعلن،
�إذ تقف رو��س�ي��ا معها بكل ث�ق��ة ،كما ولعل «�إ�سرائيل» هي اخلا�سر الأكرب
�أن �إي � ��ران ال �ق��وي��ة ل�ه��ا ت ��أث�ي�ر كبري م��ن ع ��دم وق ��وع احل� ��رب� ،إذا �أخ��ذن��ا
وف��اع��ل يف م�ع��ادل��ة ال���ص��راع ال�ق��ائ��م ،بعني االعتبار الأهداف التي و�ضعتها
وم� ��ا م ��ن خ� ��وف ع �ل��ى ا� �س �ت �م��راري��ة القائمة على تدمري �سورية بالكامل،
النظام ،ال بل ميكن القول �إن �إيران واالت� �ي ��ان ب�ح�ك��م م � ��والٍ ل �ه��ا ،تليها
هي �أبرز الرابحني ،لأنها حالت دون بالطبع ال�سعودية وت��رك�ي��ة ،اللتان
مت� ّك��ن امل�ح��ور الآخ ��ر بكل غطر�سته نزلت عليهما مبادرة احلل الرو�سية
م��ن �إ��س�ق��اط النظام ال���س��وري ،وه��ذا ك�ضربة على الر�أ�س� ،أدت �إىل اختالل
�إجن ��از ا�سرتاتيجي ه��ائ��ل يف العمل توازنهما النف�سي وال�سيا�سي ،بعد
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي وال �� �س �ي��ا� �س��ي ،ح�ي��ث �سنوات من اجلهد املبذول لإ�سقاط
ا�ستخدمت اجلمهورية الإ�سالمية �سورية والرئي�س ب�شار الأ�سد ،وثمة
كافة �أ�سلحتها الرادعة دفعة واحدة من يرى �أن «�إ�سرائيل» حققت مك�سباً
ملنع العدوان.
ل �ط��امل��ا ��ش�ك��ل ه��اج �� �س �اً ع�م�ل��ت عليه
�
إن
�
ف
ال�سالح
هذا
إخراج
يف املقابل،
طويالً ،وهو �إنهاء ال�سالح الكيميائي
من معادلة توازن الرعب ،خ�صو�صاً ال�سوري ب�أي ثمن.
م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل»� ،سي�ؤدي �إىل فقدان
الت�سوية �إذا ق �دِّر ل�ه��ا �أن تكتمل
�سورية �أح��د �أه��م �أوراق �ه��ا� ،سيما �أن ف�صولها ،ت�سمح للأمريكي بحفظ
دم�شق قدمت نف�سها على �أنها قادرة ماء وجهه ،وهو مك�سب مقبول لها،
على منع وق��وع ه��ذا ال�سالح ب�أيدي ويف الوقت نف�سه متكّن من ا�ستعادة
املجموعات التكفريية ،كما �أن توقيع ج� ��زء م ��ن ق ��درت ��ه ال ��ردع� �ي ��ة ،حيث
النظام على معاهدة احلد من انت�شار مي�ك�ن��ه ال �ق��ول �إن ��س�ي��ا��س��ة ال�ت�ل��وي��ح
ال�سالح الكيميائي ال ميكن قراءته باحلرب حققت له هدفاً دون خو�ض
�إال على �أنه �إ�شارة قلق على م�صريه ،حرب ،لكن يف الوقت ذاته مل يتحقق

ل�ل�أم�يرك��ي �أح��د �أك�ب�ر �أه��داف��ه وهو
�إ� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام ،ب��ل ك � ّر���س للعامل
�صورته الب�شعة اجلموحة دائماً نحو
احلرب والتدمري.
�أما بالن�سبة �إىل رو�سيا ،ف�إن جمرد
احليلولة دون �إ�سقاط النظام ،مك�سب
فائق الأهمية ،وظهرت كقوة �أ�سا�سية
ال��س�ت�ق��رار ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي ،وق��دم��ت
نف�سها ب�صورة احلري�ص على ال�سلم
ال� � ��دويل� .أم� ��ا امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة
امل�شتتة واخلائفة ،والتي تعاين من
اخليبة الكربى لأنها مل ت�ستطع فعل
�شيء ،فهي بال �شك �أوراق للتلف على
امل�سرح العاملي بني الكبار.
يف املح�صلة ،ميكن الت�أكيد على �أن
املبادرة الرو�سية التي وافقت عليها
دم�شق ورحّ �ب��ت بها طهران وتلقفها
الأم�ي�رك ��ي وال �غ ��رب ع �م��وم �اً ب�شكل
�إيجابي ،ترجّ ح تال�شي فكرة احلرب
ت��دري�ج�ي�اً مل�صلحة احل��ل ال�سيا�سي،
ال��ذي يحتاج �إىل فرتة زمنية لي�ست
ق���ص�يرة ي�ستطيع خ�لال�ه��ا ال�ن�ظ��ام
�إحكام �سيطرته على امليدان ،و�إع��ادة
اال��س�ت�ق��رار �إىل ب�ل��د �أن�ه�ك�ت��ه ح��روب
الآخرين على �أر�ضه.

بهاء النابل�سي

«لوس أنجلس» جديد

ي�سعى بع�ض اللبنانيني املرتبطني باللوبي ال�صهيوين يف �أمريكا،
للتح�ضري مل�ؤمتر على غ��رار م�ؤمتر «لو�س �أجنل�س» الت�آمري
بعد اندحار قوات االحتالل من لبنان ،لكن هذه املرة �سيطلب
املت�آمرون التدخل الأمريكي �ضد «حزب اهلل» و�سورية و�إيران.

ُّ
زيارة بعد تهكم

مقربون من �سعد احل��ري��ري طاملا �سمعوه يتهكم على الوليد
بن طالل ،فوجئوا بالزيارة التي بادر احلريري بها ،والتي مل
جتد تف�سريات يف «امل�ستقبل» �سوى طلب املال من الوليد ،بعد
انخفا�ض مالءة احلريري املالية.

المربع األمني

حت��اول جهات متعددة التكتّم على الإ�شكال الكبري ال��ذي وقع
بني حرّا�س ق�صر احلريري يف وادي �أبو جميل وموظفي ديوان
املحا�سبة ،بحجة �إجراءات اتخذها امل�س�ؤولون عن احلرا�سة يف
مربع �أمني ،بالرغم من حق املوظفني ركن �سياراتهم يف موقف
لل�سيارات من �ضمن عقد ت�أجريي م�سجل ر�سمياً.

لماذا استقال؟

مل تقدّم املحكمة الدولية ب�ش�أن جرمية اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري �أي تربير ال�ستقالة رئي�س غرفة الدرجة الأوىل يف
املحكمة؛ القا�ضي روبرت روت ،الذي �شدد يف كتاب ا�ستقالته،
كما عُ لم ،على اعتبارها نافذة املفعول فور تقدميها ..وكل ما
فعلته ه��ذه املحكمة �أنها اعتربت �أن ه��ذه اال�ستقالة ال تعيق
التح�ضريات التي جتري لإقامة املحاكمة .يُذكر �أن القا�ضي روت
(�سوي�سري اجلن�سية) التحق بهذه املحكمة يف �أيلول عام .2011

«حركة األمة» في تأبين شهداء الضاحية الجنوبية وطرابلس:

ّ
لبنان لن يتحول إلى ساحة إجرام ..بل سيبقى مهدًا للتسامح والسالم والوحدة
حتت عنوان «درءاً للفتنة ..وحفاظاً على �صيغة العي�ش
امل�شرتك ب�ين اللبنانيني» ،نظمت ح��رك��ة الأم ��ة ولقاء
اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان حفل ت�أبني
ل�شهداء التفجريات يف ال�ضاحية وط��راب�ل����س ،ح�ضره
ممثلون عن مفتي اجلمهورية اللبنانية والبطريرك
املاروين ونائب رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى
و�شيخ عقل طائفة امل��وح��دي��ن ال ��دروز والرئي�س �سليم
احل����ص وال�ع�م��اد مي�شال ع��ون ووزي ��ر ال��دف��اع الوطني
وقائد اجلي�ش ووزير الداخلية والبلديات واملدير العام
للأمن العام واملدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة
و�سفراء اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية واجلمهورية
العربية ال�سورية وجمهورية العراق والنائب �سليمان
فرجنية ،وكل من نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي يف حركة
�أمل ال�شيخ ح�سن امل�صري ،وم�س�ؤول العالقات اخلارجية
يف حركة �أمل الوزير ال�سابق د.طالل ال�ساحلي ،والوزير
ال�سابق الأ�ستاذ ناجي الب�ستاين ،ورئي�س الهيئة الإدارية
يف جتمع العلماء امل�سلمني ال�شيخ ح�سان عبد اهلل ،ونواب
حاليون و�سابقون ،ور�ؤ�ساء وممثلو �أحزاب وقوى وطنية
و�إ�سالمية لبنانية وفل�سطينية ،ورجال دين.
كلمة مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ د .حممد ر�شيد
راغب قباين �ألقاها مدير ال�ش�ؤون الإدارية يف دار الفتوى
ال�شيخ �صالح الدين فخري ،حيث �أ�شار فيها �إىل �أن ال�سالم
لن يعم يف بلدنا دون ت�ضامن اجلميع واحل��وار والوحدة،
و�س�أل :كيف متكّن �أعداء لبنان من خرق جدار وحدتنا ،ما
�أدى بنا �إىل طريق الف�شل؟ مبدياً ا�سفه لـ«غياب ت�ضامننا
ووحدتنا ل�صد هذه االعتداءات واالخرتاقات».
ك�ل�م��ة غ�ب�ط��ة ال�ب�ط��ري��رك امل� ��اروين ال �ك��اردي �ن��ال م��ار
ب�شارة بطر�س الراعي �ألقاها م�س�ؤول احلوار والعالقات
مع الأدي��ان يف البطريركية املارونية؛ الأب ف��ادي �ضو،
قال فيها :نتذكر هاتني احلادثتني الأليمتني ونطلب
الرحمة للذين �سقطوا ،وجن��دد تقدمي العزاء لأه��ايل
ال�ضحايا ،ونطلب ال�شفاء للجرحى ،وال�شفاء لوطننا

لبنان كي يبقى منيعاً بوجه كل خطر وفتنة وت�صادم بني
الإخ��وة .وتطرق �ضو �إىل موقف اتخذه بطاركة ال�شرق
ي��وم ك��ان ال �ع��راق يتعر�ض الع �ت��داء واح �ت�لال ،بنبذهم
الفرقة وت�أكيدهم ال�شراكة بني اجلميع يف هذه الأر�ض،
و�أن ح�ضارة ال�شرق ت�ضم امل�سلمني وامل�سيحيني ،وهذا ما
�أراده البطريرك الراعي ب�شعاره�« :شركة وحمبة» .ودعا
�ضو �إىل العمل لتجنب الفنت وال�ف��راق يف ال�صراعات
اجلانبية ،مذكّراً بنداء بابا الفاتيكان بال�صالة وال�صوم
من �أجل ال�سالم يف �سورية ،وم�شدداً على �أن احلوار يبني
ال�سالم ،ال احلرب ،معرباً عن حزنه ملا جرى يف معلوال،
وقال� :إنها ثاين �أقد�س مكان عند امل�سيحيني ،ولكن �أي
نف�س ب�شرية ت�سقط هي �أقد�س من كل الأحجار ،داعياً
�إىل وقف العنف يف �سورية.

ك�ل�م��ة ��ش�ي��خ ع�ق��ل ط��ائ�ف��ة امل��وح��دي��ن ال� ��دروز ال�شيخ
كلمة ن��ائ��ب رئ�ي����س املجل�س الإ��س�لام��ي ال�شيعي
الأع �ل��ى ال�شيخ عبد الأم�ي�ر ق�ب�لان ،أ�ل�ق��اه��ا املفتي نعيم ح�سن �ألقاها امل�ست�شار ال�شيخ دنيل عبد اخلالق،
ال�شيخ يو�سف رغدة ،اعترب فيها �أن التفجريات التي أ�ث�ن��ى على م��واق��ف امل��رج�ع�ي��ات ال��روح�ي��ة يف لبنان �إزاء
ا�ستهدفت طرابل�س والروي�س هي �أمر ر�سم بو�ضوح كل الأح��داث التي وقعت ،م�ؤكداً �ضرورة النهو�ض من
لإث��ارة الفتنة املذهبية و�ضرب لبنان ،م�شدداً على امل��راوح��ة يف امل� ��أزق ال��ذي ي�شل احل�ك��م بكل م�ؤ�س�ساته،
�أن لغة القتل ال عالقة لها بدين وال �إن�سانية �إمنا وجمدداً على التم�سك القوي ب�سبل احلوار ودعم الدولة
هي لتدمري الأمة ،الفتاً �إىل �أن ديننا يترب أ� من كل وحماية اجلي�ش.
من جهته ،رئي�س الهيئة الإداري ��ة يف جتمع العلماء
هذا الأعمال ويدعو للحوار والتوا�صل وتغليب لغة
املنطق والعقل على لغة التطرف والإره��اب ،م�ؤكداً امل �� �س �ل �م�ين؛ ال �� �ش �ي��خ ح �� �س��ان ع �ب��د اهلل ،ق � ��ال :امل �ع��رك��ة
�أن التفجريات لن تنجح يف تقوي�ض �إرادة اللبنانيني ،ال �ي��وم لي�ست ب�ين ال�سنة وال���ش�ي�ع��ة ،وال ب�ين امل�سلمني
وم�شدداً على �أن الت�صدي ل�ل�إره��اب يكون برف�ض وامل�سيحيني واليهود� ،إمنا هناك ظلم وجور ومظلومون
اخل �� �ض��وع ل�ل�ن��اف�خ�ين يف �أب � ��واق ال�ف�ت�ن��ة ،وب��ال �ع��ودة وحموران يتقاتالن :حمور املقاومة واملحور الأمريكي
– ال�صهيوين ،م�ضيفاً :نحن �أردن��ا ع��زة ه��ذه البالد
للحوار.
و�سيادتها ،لأن ال�سيادة ال تكون بالتبعية للأمريكيني،
بل عندما ينبع قرارنا من ذاتنا.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ر�أى الأم �ي�ن ال �ع��ام حل��رك��ة االم��ة
ال�شيخ عبد النا�صر ج�بري �أن ق��وى ال���ش� ّر وال�ضالل
تقوم ب�أ�شر�س احل��روب على منطقتنا ،وحت��اول الت�سرت
بغطاء ديني لتربر جرائمها ،فالرئي�س الأمريكي بو�ش
قد وع��د املنطقة العربية بحرب �صليبية ،فبد�أ حملته
الأوىل على �أفغان�ستان ،والثانية على العراق والثالثة
على ليبيا والرابعة على �سورية ال�شام ،وهكذا الفو�ضى،
كما حتدثت عنها وزيرة خارجية �إدارة ال�ش ّر الأمريكية.
و أ�� �ض��اف :ن�ت��أمل م��ع الإخ ��وة يف ال�ع��راق مل��ا ي�ستهدفهم
م��ن ع�م�ل�ي��ات �إج��رام �ي��ة ال ت�ستثني �أح� � ��داً ،مت��ام �اً كما
يح�صل يف �سورية ال�شام ال�ي��وم ،ولبنان وفل�سطني ،من
قتل وه��دم وت�شريد ومت��زي��ق ،وا�ستعمال الكيميائي من
قبل ال��ذي��ن يخو�ضون احل��رب بالوكالة ع��ن �إدارة ال�شر
الأم�يرك�ي��ة وال�ق��وى ال�صهيونية ،مب��ال ب�ن��دري ووه��اب��ي
خ�ل�ي�ج��ي و�أردوغ � � ��اين ،ف�ل��م ي �ف � ّرق��وا ب�ي�ن ح�ل��ب ودم���ش��ق
وحم�ص ومعلوال ،وكل ذلك من �أجل �ضمان �أمن الكيان
ال�صهيوين.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدثاً خالل حفل الت�أبني
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مقابلة
ّ
سجل يا سفر األيام ..معلوال بكيت بالشام
ّ
الشامي :لبنان في عين العاصفة ..والعدوان على سورية مستمر بضخ التكفيريين
لأنّ امل�سيحية لي�ست دعوة لرغد العي�ش بل انت�صار على
الباطل ،و�شهادة «للحق» املنت�رص بال�صليب على جربوت
�آلة القتل وال�رشّ والأبال�سة ،يبقى ويظل امل�سيحي متجذّ ر
متم�سك ب�رشقيته ،ال يلني ،والقيامة �آتية ال حمال،
ّ
ب�أر�ضه
والنور �سينبعث من جديد ،رغم �صخب العوا�صف ودعوات
التكفري ،فالب�رشية ترتاجع �إىل الوراء قلي ًال للوثب �إىل الأمام..
وامل�سيحية امل�رشقية «رح تبقى هون» رغم �أنف «�أبناء
�إبلي�س»..
ع��ن ه��ذه الأم� ��ور وغ�يره��ا �س�ألنا
ال �ب��اح��ث وال �ك��ات��ب غ �� �س��ان ال���ش��ام��ي،
وكان هذا احلوار عن و�ضع م�سيحيي
ال�شرق و�سورية:
تُعترب �أح ��داث معلوال م�ث��ا ًال ن��اف��راً
لهمجية امل�سلحني التكفرييني بح�سب
ال �� �ش��ام��ي ،ف��ال �ب �ل��دة امل���س�ي�ح�ي��ة امل�ع�ل� ّق��ة
ب�ين ال�سماء والأر�� ��ض ،ال ت�شكّل معلماً
ا�سرتاتيجياً ع�سكرياً ،و�أهلها م��ن دع��اة
امل�ح�ب��ة وال �� �س�لام ،وب��ال �ت��ايل فالعرا�ضة
الأمنية للم�سلحني  -بر�أيه  -واحلديث
عن حترير عا�صمة ال�صليبيني ،تك�شف
حم��ر ّك�ه��م «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،و ُت�ظ�ه��ر �سوء
نواياهم .يقول ال�شامي« :الهجوم على
م�ع�ل��وال ب �ك � ّل امل�ق��اي�ي����س ه��و ه �ج��وم غري
مربَّر ،فمعلوال هي بلدة �آمنة ،ولي�س فيها
موقع ع�سكري وال قيادة للجي�ش ال�سوري،
هناك حاجز �أمني من العنا�صر ال�شعبية
قريب من مدفن البلدة� ،إىل جانب بلدة
«ع�ين التينة» ،وال��ذي ح�صل أ� ّن �إرهابياً
�أردنياً من «جبهة الن�صرة» قام بتفجري
نف�سه ب��احل��اج��ز ب�شكل ان �ت �ح��اري ،ليت ّم
الهجوم الهمجي على بلدة م�سيحية �آمنة
ذات تراث م�سيحي» ،ي�ضيف ال�شامي« :ال
ميكن قراءة هذا العمل الإرهابي �إ ّال من
منطلق � �ض��رب ال�ن���س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي يف
�سورية ،وترهيب امل�سيحيني لتهجريهم،
ويف املنا�سبة ندينك ي��ا « إ���س��رائ�ي��ل» من
ف �م��ك ،لأ ّن ال �ب �ي��ان ل�ـ«ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة»
حتدث عن حترير عا�صمة «ال�صليبيني»،
لأن ه ��ؤالء اجلهلة يظنون �أ ّن امل�سيحي
امل�شرقي هو �صليبي ،هم لي�سوا معذورين
على جهلهم طبعاً� ،إنهم بالفعل يعودون
بنا �إىل ق��رون اجلاهلية ،وال�ع��رب �سمّى
ال�صليبيني ب��ال �ـ«ف��رجن��ة» ،ل�ك�ن�ن��ا نحن
�أمام همج ال يفرّق بني �إن�سان و�آخر ،وال
يعرف �أ ّن امل�سيحي امل�شرقي هو ابن هذه
ال�ب�لاد ،وه��و �أق��دم من ه ��ؤالء الوافدين
�إىل معلوال».
�س�ألنا ال�شامي عن الو�ضع احلايل
يف ال �ب �ل��دة ،وع ��ن ال ��ذي ارت �ك �ب��وه من
جرائم ،يقول« :التوا�صل مع معلوال
ق��ائ��م م ��ن خ �ل�ال أ�ه �ل �ه��ا و أ�� �ص ��دق ��اء
موجودين فيها ،الأع�م��ال الإرهاببية
وا��ض�ح��ة وال لب�س ف�ي�ه��ا ،وامل�سلحون
ال �ت �ك �ف�يري��ون ج � ��اءوا دي ��ر م ��ار تقال
ط��ال �ب�ي�ن م� ��ن ال� ��راه � �ب� ��ات ف �ت��ح ب��اب
ال��دي��ر ..و ّ
مت ق�صفه ب�ع��دة ق��ذائ��ف..
وك��ان��ت الأح ��داث ق��د ب ��د�أت ت�سوء مع

غسان الشامي:
المسيحي المشرقي
هو ابن هذه البالد..
وهو أقدم من «الهمج»
الوافدين إلى معلوال

اح�ت�لال امل�سلحني لأوت�ي��ل «ال�سفري»
ق��رب م��ار �سركي�س ،وك��ان��وا يعمدون
للقن�ص على البلدة من حني لآخ��ر..
أ�م � ��ا ال� �ي ��وم ف��اال� �ش �ت �ب��اك��ات م ��ا ت ��زال
م���س�ت�م��رة ع �ل��ى أ�ط� � ��راف ال �ب �ل��دة بني
ه � � ��ؤالء ال �ق �ت �ل��ة واجل �ي ����ش ال �� �س��وري،
بعدما عاثوا بالبلدة خراباً واقتحموا
منازلها لريهبوا �سكانها الذي يقارب
عددهم � 3000شخ�ص ،ومل يب َق منهم
�سوى � 50شخ�صاً ..لأنّ التكفرييني
طلبوا من ال�سكان �إع�لان الإ�سالم �أو
الرحيل ..و�أهايل معلوال مع ت�شييع 3
�شهداء لهم يف «ب��اب توما» يف دم�شق،

حالة «الستاتيكو»
ستبقى على ما هي
عليه في لبنان إالّ إذا
شعرت السعودية
بعجزها ..عندها ستعمد
إلى تخريب الساحة
اللبنانية من جديد

قالوا�« :سجّ ل يا �سفر الأي��ام ،معلوال
بكيت ب��ال���ش��ام» ،وه ��ذا الأم ��ر يح�صل
ل�ل�م��رة الأوىل يف ال �ت��اري��خ ،ي�ق��ول�ه��ا،
بغ�ضب ال�شامي.
براد
مت
وماذا عن و�ضع بلدة «براد»؟ هل ّ
التعرّ�ض ملقام مار م��ارون منذ �أ�شهر؟
ير ّد ال�شامي مطمْئناً كافة امل�سيحيني
وامل��وارن��ة« ،ن��اوو���س م��ار م��ارون �سليم،
واملوجودون هناك هم الأكراد «،»BKK
وق� �ب ��ل ع � ��دة أ��� �ش� �ه ��ر ع� �م ��دت �إح � ��دى
العائالت النا�شذة عن البلدة ،بتك�سري
نوافذ الكني�سة امل�سبقة ال�صنع ،والتي
بناها الرئي�س ال���س��وري ب�شار الأ��س��د،
ل�سرق الكرا�سي ،ولكن �أحداً مل يقرتب
م��ن ن��اوو���س القدي�س م ��ارون ،وه��و يف
احلفظ وال�صون حتى الآن».
وم � ��ع ه � ��ذا اجل � �ن� ��ون ال �ت �ك �ف�يري
الطاب�ش على ال�شرق ،م��اذا ي�ستطيع
�أن يفعله امل�سيحي غري حزم �أمتعته؟
ن �� �س ��أل ال �� �ش��ام��ي ،ف �ي �ج �ي �ب �ن��ا« :وه ��ل
امل���س�ي�ح��ي امل �� �ش��رق��ي خم � ّل ����ص أ�ع �م��ال
«ت ��ران ��زي ��ت»� ،أم �أ ّن � ��ه «ح � ��اج» يف ه��ذه
املنطقة ،كاحلجاج الذين يذهبون �إىل
مكّة �أو �إىل القد�س؟ امل�سيحي امل�شرقي
ه��و اب��ن ه��ذه ال�ب�لاد قبل �أي إ�ن���س��ان،
وهم قبل امل�سلمني بـ 600ع��ام ،فلماذا
يهاجرون؟ لي�س عليهم �أن يحاربوا،
لكن عليهم �أن ي��داف�ع��وا ع��ن �أر�ضهم
وع � ��ن ت ��اري �خ �ه ��م وق � ��راه � ��م ،مم �ن��وع
على امل�سيحي �أن يحمل ج��واز �سفره
متوجهاً �إىل ال���س�ف��ارات ل�ي�ه��اج��ر.»..
وي�ت��اب��ع ال�شامي ح��دي�ث��ه� :إن مل يكن
امل�سيحي م��ن ه��ذه الأر� ��ض فليهاجر

�إىل أ�� �ص �ق��اع ال� �ع ��امل ول �ي �ت �ح��ول �إىل
قاب�ض للمعونات .نحن ن��رى الكثري
م��ن ال���س��وري�ين على أ�ب ��واب الكنائ�س
و�أب� � ��واب ال �� �س �ف��ارات� ..إذا �أرادوا �أن
يبقوا متجذرين يف �أر�ضهم ،ال ميكن
لأحد اقتالعهم منها ..وال �أ�ؤمن ب�أن
�أح��داً ي�ستطيع تهجريهم �إ ّال يف حال
ح���ص�ل��ت جم � � ��زرة ..وامل �� �س �ي �ح �ي��ون يف
وادي الن�صارى رغ��م الهجوم عليهم،
ب �ق��وا م�ت�ج��ذري��ن يف �أر� �ض �ه��م ي ��ردون
العدوان ،و�صامدين ..ومن هو مقتنع
�أن امل�شرق هي �أر�ضه ،لن يتخلى عنها
مهما ا�شتدت امل�صاعب».
احلرب م�ستمرة
ويعترب ال�شامي �أنّ العدوان على
�سورية واملنطقة م�ستمرّ ،رغم هدوء
طبول احل��رب م� ؤ�خ��راً ،ورغ��م انبعاث
ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي اجل��دي��د ال�ق��ائ��م على
ال� �ت ��وازن م ��ن رح ��م م �ع��ان��اة � �س��وري��ة،
فالأزمة رغم ب�شاعتها ك�سرت الأحادية
الأمريكية يف هذه اجلغرافيا ،يقول:
«رغم توازن الرعب ،ال �أظن وال �أعتقد
وال �أمل�س وجود اتفاق ..ولو ا�ستطاعت
�أم�يرك��ا �أن ت�ضرب ،ل�ضربت �سورية،
ل�ك��ن ع�ج��زه��ا ه��و ال ��ذي م�ن��ع ح�صول
العدوان ،فهل يت�صور �أحد ما للحظة
�أنّ الأم�يرك��ي لو ك��ان يتيقينّ الن�صر
ب�ضربته هل وفر ح�صولها؟ من �أر�سل
ع �� �ش��رات �آالف ال �ت �ك �ف�يري�ين للعبث
ب� ��أم ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال ي��ري��د � �س�ل�ام �اً يف
املنطقة ،والدولة ال�سورية ال ميكنها
م�ه��ادن�ت�ه��م ،ف � إ�م��ا �أن ي �ع��اد ترحيلهم
و إ� ّم��ا �أنّ ال�صراع �سي�ستمر بال ه��وادة،
ل �ل �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال �ت �ك �ف�ي�ري�ي�ن وع �ل��ى

بيئتهم احلا�ضنة ،وب��ر�أي��ي �أنّ الأزم��ة
ال�سورية �ستبقى مفتوحة �إىل جوالت
أ�خ��رى من ال�صراع من دون �إمكانية
ح�صول تدخل خارجي».
�ح� � ��داث ب �ع��د
وع� � ��ن ت ��وق� �ع ��ه ل� �ل � أ
انق�ضاء عام ،يقول ال�شامي« :ال جمال
للمهادنة يف هذه احل��رب ،هناك �إرادة
�أم�يرك �ي��ة  -إ���س��رائ�ي�ل�ي��ة لك�سر �إرادة
امل �ق��اوم��ة يف � �س��وري��ة وح �ل �ف��ائ �ه��ا ،وال
جم ��ال ل �ل�تراج��ع ع��ن امل��واج �ه��ة ،وم��ا
ح�صل يف الق�صري والغوطة من تقدم
ل�ل�ج�ي����ش ال �� �س��وري م���س�ت�م��ر ،ك�م��ا �أنّ
ا�ستمرار تدفق املقاتلني التكفرييني
من الأردن �إىل �سورية ب��اق ،ومت �ض ّخ
ح � ��وايل أ�ل � ��ف م �� �س � ّل��ح رغ� ��م ح���ص��ول
االت �ف��اق الأم�ي�رك��ي ال��رو��س��ي الأخ�ي�ر
على �آلية نزع ال�سالح الكيماوي ،ومنذ
� 30شهراً وه��م يبتكرون الإمكانيات
العدوانية لإ��س�ق��اط �سورية م��ن دون
�أن يفلحوا ،وال يبدوا �أنهم �سيوقفون
ابتكاراتهم العدوانية..
وه � ��ل � �س �ي �� �ش �ه��د ل� �ب� �ن ��ان ه � � ��دوءاً
ن�سبياً ،مع تراجع الهيجان الأمريكي
وال �ت��وا� �ص��ل ال���س�ع��ودي جت ��اه �إي� ��ران؟
ي�ق��ول ال�شامي« :ي�ج��ب �أن ال نختبئ
وراء �أ� �ص��اب �ع �ن��ا ،ل �ب �ن��ان ه ��و يف عني
العا�صفة ،وه�ن��اك حم��اول��ة خليجية
و أ�م�ي�رك �ي��ة ل�ل���ض�غ��ط ع�ل��ى ح ��زب اهلل
ل �ل �خ��روج م ��ن � �س��وري��ة ،م ��ن دون �أن
ي�ضغطوا باملقابل على �أيّ تكفريي �آتٍ
من ك ّل بقاع الأر�ض بدءاً من ال�شي�شان
م ��روراً باليمن و� �ص��و ًال �إىل تون�س..
وب��ر أ�ي��ي امل�شكلة يف لبنان متجهة �إىل
الت�صعيد ،وامل�شاكل �ستبقى على حالها
م��ا دام� ��ت ال �� �س �ع��ودي��ة ه��ي م��ن ت�ع�ّي�نّ
رئي�س حكومة لبنان ..و«ال�ستاتيكو»
احل��ايل �سيبقى على ما هو عليه� ،إ ّال
�إذا �شعرت اململكة العربية ال�سعودية
ب�ع�ج��زه��ا ،ف�ف��ي ح�ي�ن��ه ق��د ت�ع�م��د �إىل
تخريب ال�ساحة اللبنانية من جديد».
ال انتخابات رئا�سية
ال �� �ش��ام��ي ال� � ��ذي ي �ق��ر ب���ص�ع��وب��ة
املرحلة ،يعترب �أنّ �أدوات التخريب ال
ت��زال «�شغالة» يف املنطقة ،ويف لبنان،
بر�أيه من �صنّع ظاهرة �أحمد الأ�سري
ب � إ�م �ك��ان��ه ت���ص�ن�ي��ع ب ��دي ��ل آ�خ � ��ر ع�ل��ى
�شاكلته ،يف لبنان ال وج��ود حلكومة
منذ � 6أ�شهر ،وما الذي تغيرّ ؟ الأمور
هي نف�سها بحكومة �أم بعدم حكومة،
والنا�س تكمل م�سارها بوجود رئي�س
ل�ل�ج�م�ه��وري��ة �أو ب �ع��دم وج� � ��وده ..مع
الأ�� �س ��ف ج �ع �ل��وا م��ن ل �ب �ن��ان �أق� � � ّل من
م ��زرع ��ة يف � �ص ��راع الأمم ،وم ��ا على
امل���ش��رق��ي �إال التم�سك ب�ه��ذه الأر� ��ض
حتى الن�صر ،ليبزغ نظام جديد للبنان
واملنطقة.

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

مع بدء الموسم الدراسي ..األهالي متخوفون
م��ع ب��دء ال�سنة ال��درا��س�ي��ة اجل��دي��دة،
وبدء �إدارات املدار�س يف ا�ستقبال تالميذها،
ي�ت�خ��وف الأه� ��ايل يف ب�ي�روت م��ن م�سل�سل
التفجريات املتنقل وال�شائعات حول وجود
امل��زي��د م��ن ال�سيارات املفخخة والعمليات
الإره��اب �ي��ة� ،إذ ت�ع��رف ب�ي�روت ب��وج��ود ع��دد
ك�ب�ير م��ن امل ��دار� ��س ال��ر��س�م�ي��ة واخل��ا��ص��ة،
وب��زح�م��ة امل��دار���س اخل��ان�ق��ة ،وب��ال�ت��ايل قد
تكون هدفاً �سه ًال للإرهابيني.
يف ال �ب��داي��ة ،ط��ال��ب ب�ع����ض الأه ��ايل
�إدارات امل ��دار� ��س ب�ت� أ�ج�ي��ل ال �ب��دء بال�سنة
ال��درا� �س �ي��ة اجل��دي��دة  ،2014 2013-مل��دة
زم�ن�ي��ة غ�ير حم ��ددة رمب��ا ت�ك��ون ��ش�ه��راً �أو
�أقل ،جلالء ال�صورة الأمنية ،علماً �أن بع�ض
املدار�س عادة ما تنطلق ابتداء من � 9أيلول،
�أو يف  15و 19من ال�شهر نف�سه ،بينما بع�ض
املدار�س الر�سمية تنتظر حتى نهاية �أيلول
لتبني ال�صورة الأمنية بو�ضوح.
وق��د ح��اول��ت بع�ض �إدارات امل��دار���س
طم�أنة الأه��ايل �إىل �أنها تتخذ التدابري
الالزمة لت�أمني الأمن وال�سالمة ،و�أنها
ت�ن���س��ق م��ع اجل �ه��ات الأم �ن �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة يف
هذا اخل�صو�ص ،ويف هذا ال�سياق� ،أعلن
الأم�ي��ن ال �ع��ام ل �ل �م��دار���س الكاثوليكية
االباتي بطر�س عازار عن اتخاذ املدار�س
الكاثوليكية �إجراءات وتدابري احرتازية
داخ ��ل امل ��دار� ��س ل�ت��وف�ير ��س�لام��ة و�أم ��ن
ال �ط�لاب ،لكنه ح�م��ل م���س��ؤول�ي��ة الأم��ن
ع �ل��ى ال� �ط ��رق ��ات ل� �ل ��دول ��ة و أ�ج �ه��زت �ه��ا
الأم�ن�ي��ة ،وه��و م��ا �أث��ار خم��اوف الأه��ايل
م��ن �أي م�ك��روه ق��د يتعر�ض ل��ه �أبنا�ؤهم
وهم على طريقهم �إىل مدار�سهم ،يخ�شى
الأهايل من �سيارة مفخخة هنا �أو هناك،
خ���ص��و��ص�اً �أن امل �ج��رم ي �خ �ت��ار الأم��اك��ن
الأكرث �شعبية وكثافة لتنفيذ خمطاطته
وتفجرياته الإرهابية.
وه�ك��ذا ي�سري ال�ع��ام ال��درا��س��ي احل��ايل
على وقع الفراغ احلا�صل على كل امل�ستويات
يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وعلى ر�أ�سها جمل�س
ال��وزراء ،كما يتهدد م�صري العام الدرا�سي
يف ظ��ل احل��رك��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة املطلبية
للأ�ساتذة واملعلمني ،خ�صو�صاً �أن �سل�سلة
ال��رت��ب وال ��روات ��ب م��ا زال� ��ت م ��وج ��ودة يف
جوارير جمل�س النواب حتى ال�ساعة ومل

تقر بعد ،وم��ن �ش�أن ه��ذه التحركات التي
عادت لتبد�أ من جديد �أن ت�شرع الباب �أمام
فراغ تربوي وتعطيل جديد كالذي ح�صل
العام املا�ضي.
ل �ك��ن رغ� ��م ت �خ ��وف الأه � � � ��ايل ،ت � ؤ�ك��د
ال �ك �ث�ي�ر م ��ن امل � ��دار� � ��س أ�ن� �ه ��ا م��ا� �ض �ي��ة يف
التح�ضريات ،و�أن�ه��ا �ستبد�أ ال��درا��س��ة ولن
تعمد �إىل الت�أجيل مهما كانت الأ��س�ب��اب،
�إذ �إن العلم يبقى من ال�ضروريات ولي�س
م��ن ال�ك�م��ال�ي��ات ،وب��ال�ت��ايل ال مي�ك��ن تلبية
رغبة الإرهابيني ومنع الطالب من متابعة
درا��س�ت�ه��م وب��ث ال��رع��ب يف ن�ف��و��س�ه��م ،وق��د

اعترب نقيب املعلمني يف امل��دار���س اخلا�صة
نعمة حمفو�ض ،أ�ن��ه «رغ��م الو�ضع الأمني
اله�ش املوجود يف لبنان واملنطقة املحيطة،
�سيبد�أ العام الدرا�سي يف املدار�س اخلا�صة
ك�م��ا ال��ر��س�م�ي��ة ك��امل�ع�ت��اد يف الن�صف الأول
م��ن �شهر �أي �ل��ول» ،ن��اف�ي�اً �أن «ي�ك��ون هناك
�أي ت� أ�ج�ي��ل يف م��وع��د ب��دء ال�ع��ام ال��درا��س��ي
املقبل» ،وت�ساءل« :هل ب�إقفالنا للمدار�س
وللجامعات وللم�ؤ�س�سات اخل��ا��ص��ة نكون
قد تفادينا ح�صول �أي تفجريات �أو خ�ضات
�أمنية �أخ��رى ،وهل نقفل امل�صانع واملتاجر
والوزارات من �أجل ذلك ،وهل املطلوب من

اللبنانيني اجل�ل��و���س يف غرفهم وبيوتهم
و�إغالق الأبواب على �أنف�سهم»؟
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن «ال ��رد الأ��س��ا��س��ي على
امل �ج��رم ال ��ذي ن�ف��ذ ه ��ذه ال �ت �ف �ج�يرات� ،إن
ك ��ان يف ال���ض��اح�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة ل �ب�ي�روت �أو
يف ط��راب�ل����س ،ه��و ا��س�ت�م��رار اللبنانيني يف
�أعمالهم ومدار�سهم وجامعاتهم ،و�إال نكون
قد �ساهمنا يف �إجن��اح خمطط الإرهابني»،
الفتاً �إىل �أن «اجلانب الأمني هو م�س�ؤولية
القوى الأمنية وم�س�ؤولية احلكومة ،التي
يجب �أن تعمل جاهدة على ت�أمني الأم��ن
والأم � ��ان ل�ك��ل امل��واط �ن�ي�ن ،وع �ل��ى � �ض��رورة
ت� أ�ل�ي��ف ح�ك��وم��ة ب � أ�ق��رب وق��ت مم�ك��ن ،لأن
ال�ب�ل��د غ�ير ق ��ادر �أن يتحمل ب�ع��د ال �ف��راغ،
وي �ج��ب ت ��أم�ي�ن امل �ع ��دات ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ق��وى
الأمنية واجلي�ش اللبناين من �أجل �ضبط
الو�ضع الأمني املتفجر يف البلد».
وب �� �ش ��أن ت �خ��وف الأه � ��ايل م��ن �إر� �س��ال
أ�ب �ن��ائ �ه��م �إىل امل ��دار� ��س ب���س�ب��ب الأو�� �ض ��اع
الأم�ن�ي��ة ،ر�أى حمفو�ض �أن��ه «ال ي�ج��وز �أن
ي�ست�سهل الأهل بهذه الدرجة ،و�أن يقوموا
بتحقيق م ��آرب املفجرين للو�ضع الأمني،
واحلل يكمن يف ا�ستمرار الأهل واملواطنني
والطالب والنقابات وال�شركات ب�أعمالهم
وبحياتهم الطبيعية و�أن يعملوا على رفع
ال�صوت عالياً لت�شكيل حكومة ب�أقرب وقت
مم�ك��ن تعمل ع�ل��ى ت� أ�م�ين الأم ��ن والأم ��ان
واال� �س �ت �ق��رار ل�ل�م��واط�ن�ين» ،ل�ك��ن رداً على

«سر عالمية التوحيد»

إصدار جديد للدكتور عبد المنعم جبري
هل هالل ا�ستنباط فكر الدكتور عبد املنعم جربي من النعم الظاهرة والباطنة بقلمه اخليرّ كتاب �سمّاه «�سر
عاملية التوحيد» ،املدندن به بت�سعة وت�سعني مقاماً حول «ب�سم اهلل الرحمن الرحيم» ،خاطب به �سر خمزون العلوم
مما �أفا�ض اهلل به عليه ،م�ستعيناً بكتاب اهلل يف منبع �أ�صول احلكمة ،بغية امل�شتاقني برتانيم الأحا�سي�س و�إ�شعاع نور
النف�س املطمئنة للجّ ة الو�صول �إىل كمال العبودية؛ عبودية عظمة �أ�سرار مكوّن التكوين منطق العظمة والقدرة
بعظمة �سلطنة الواحد مالك وملك الكون احلي القيوم مفتاح الكنوز الإلهية ،لتمجيده بغرام :حتت ت�سعة وت�سعني
عنواناً يجلي ظلمة الأغيار لكي ال يبقى �إال الباري العلي اخلفيّ بالذات.
وهذا الظهور لأهل الوفا يف الوجود يف ظل قطبية العظمة.
هذا الإ�صدار ي�ضاف �إىل كتب الدكتور جربي ال�سابقة ،ومنها« :املر�أة عرب التاريخ الب�شري» وكتاب «امل�سيح عند
اليهود» ،و«الن�صارى وامل�سلمني ..وحقيقة الثالوث» ،وكتاب «الرد على الإلهيني واملاديني».

حمفو�ض يعترب بع�ض الأه ��ايل أ�ن�ه��م لن
ير�سلوا �أبناءهم �إىل التهلكة بيدهم ،و�أنه
على القوى الأمنية �أن تويل �أهمية خا�صة
وكبرية ل�ضمان �أمن املدار�س قبل �أي �شيء
آ�خ ��ر ،ويف ح��ال مل ت�خ��رج ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة
لإع�ل��ان �أن امل ��دار� ��س حم�م�ي��ة ب���ش�ك��ل ت��ام
و�أمنها م�ضمون ،فهم لن يخاطروا ب�إر�سال
أ�ب�ن��ائ�ه��م �إىل امل��دار���س ،ودع ��وا �إىل حماية
امل��دار���س عرب �أنظمة �أمنية و أ�ج�ه��زة رقابة
وكامريات خا�صة لت�أمني حميط املدار�س
و�سالمة الطالب ب�شكل تام.
و�إذا كان العام الدرا�سي اجلديد �سيبقى
حتى بعد انطالقته حمكوماً بهذه الأجواء
�إىل حني جالء ال�صورة الأمنية داخلياً ويف
املنطقة ،فقد برزت الإرادة القوية التي عرب
عنها ق�سم �آخ��ر من الأه��ايل بالتوجه �إىل
املدار�س لت�سجيل �أبنائهم واالنخراط فعلياً
يف التح�ضريات لبدء ال�سنة الدرا�سية ،وان
ك��ان بع�ض الأه ��ايل ف�ضل ال�تري��ث قلي ًال
�إىل م��ا بعد التا�سع م��ن اجل��اري لت�سجيل
�أبنائهم ،وذل��ك ريثما تت�ضح الأم��ور لي�س
ف�ق��ط ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل��و��ض��ع الأم �ن ��ي املخيف
يف ل �ب �ن��ان ،ب��ل أ�ي �� �ض �اً ب��ال�ن���س�ب��ة لل�ضربة
الأم�يرك�ي��ة التي كانت متوقعة للنظام يف
�سورية وتداعياتها على لبنان.
وجتدر الإ�شارة �إىل وجود توا�صل مع
املعنيني �سواء مع امل�س�ؤولني الأمنيني �أو
الفاعليات من �أجل ت�أمني انطالقة �سليمة
و�آمنة للعام الدرا�سي� ،سواء على �صعيد
الإج� � ��راءات الأم �ن �ي��ة ال�ت��ي ��س�ت��واك��ب ب��دء
العام الدرا�سي ،ومو�ضوع تركيب كامريات
على الأب�ن�ي��ة امل��در��س�ي��ة ويف حميطها� ،أو
على �صعيد ا�ستيعاب ال�ط�لاب النازحني
من �سورية يف املدار�س اخلا�صة والر�سمية.
باخت�صار ،ال ميكن ال�ق��ول �إن الو�ضع
طبيعي ،ف��ال�ظ��روف ال�ت��ي عا�شها ويعي�شها
لبنان انعك�ست على القطاع ال�ترب��وي كما
غريه من القطاعات ،لكن �أخطر ما يف الأمر
هو �إحجام بع�ض الأهايل عن ت�سجيل �أبنائهم
يف املدار�س تخوفاً من الو�ضع الأمني ،وهو
أ�م��ر قد يت�سبب يف ا�ستبعاد ه��ؤالء الطالب
عن مدار�سهم ،ويف حال ه��د�أت الأو�ضاع قد
ال يجدون مقعداً درا�سياً لهم.

هبة �صيداين
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عربي
«برج البراجنة» والضاحية
وحزب الله واحد

]رامز م�صطفى

م���ض��ى ع���ش��رون ع��ام �اً ع�ل��ى ت��وق�ي��ع ات�ف��اق
�أو�سلو ،على تلك اللحظة التي اندفع البع�ض
ك ��ي ي���ص�ف�ه��ا ب� �ـ«احل ��ل ال �ت��اري �خ��ي» للق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وه ��و ي���ش��اه��د ح �ف��ل ال�ت��وق�ي��ع
يف ح��دائ��ق ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض الأم�ي�رك ��ي ،فيما
اع� �ت�ب�ره ��ا �آخ � � � ��رون ك� ��ارث� ��ة حم �ق �ق��ة حل�ق��ت
بفل�سطني وق�ضيتها و�شعبها ،وه��و ي��رى �إىل
م�ضمون اتفاق مفخخ� ،سمته الأ�سا�س :التنازل
ع��ن احل�ق��وق الوطنية الفل�سطينية ،وت�أبيد
االحتالل ،وتكري�س اغت�صاب فل�سطني.
وع�ل��ى م��دى الأع� ��وام املن�صرمة م��ن عمر
االتفاق ،ظل اجلدل قائماً ،ف�أ�صحابه وم�ؤيدوه
يحاولون معاندة الواقع بالوهم ،والأك��اذي��ب،
ومناه�ضوه ينظرون حواليهم ،فيتكفل ما تقع
عليه الأعني ب�إي�ضاح احلقيقة عارية و�صادمة،
والأه ��م �أن�ه��ا تك�شف دوم �اً ع��ن معطيات تعزز
القول الأول ،ب�أن ما �أجنز يف العا�صمة الباردة
الأوروبية الباردة بليل مظلم ،مل يحمل لل�شعب
الفل�سطيني �سوى الويالت والظلم.
يف الذكرى الع�شرين لتوقيع اتفاق �أو�سلو،
ك��ان خ�ف��ر ال���س��واح��ل الإي �ط��ايل ي �ح��اول �إن�ق��اذ
مركب �صغري يعج بالالجئني الفل�سطينيني
ال �ه��ارب�ين �إىل ه �ج��رة �أخ � ��رى ،وك ��ان ع���ش��رات
�آخ � ��رون ،ي���س��اط��ون ب��ذل امل�ه��ان��ة يف واح ��د من
مراكز التوقيف امل�صرية ،بتهمة الهجرة غري
ال�شرعية ،وتهديد الأمن امل�صري.
ويف الذكرى الع�شرين �أي�ضاً ،لتوقيع اتفاق
«احل��ل التاريخي» للق�ضية الفل�سطينية ،كان
ع�شرات من امل�ستوطنني ال�صهاينة ي�ست�أنفون
ا�ستباحتهم لباحات امل�سجد الأق�صى املبارك،
مطالبني بتق�سيم امل�سجد على غرار ما حدث
يف امل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل ،نفذ ه�ؤالء
االق�ت�ح��ام ،وه��م ي��رت��دون ث�ي��اب كهنة الهيكل
امل��زع��وم ،ك��ي ي �ق��ول��وا� :إن ال�ق�ب��ول بالتقا�سم
جمرد مرحلة ،بعد �أن �صارت القد�س مطوقة
ب��امل �� �س �ت��وط �ن��ات م ��ن ك ��ل ج ��ان ��ب ،وخم�ت�رق��ة
بامل�ستوطنات يف كل اجلهات.
و�أي�ضاً يف الذكرى الع�شرين ،كانت قنابل
الغاز امل�سيل للدموع ،تنهمر على ع�شرات من

املتظاهرين الفل�سطينيني �ضد ج��دار الف�صل
العن�صري يف ال�ضفة الغربية ،ومن قاوم الغاز
تكفلت ال �ه��راوات ،فالر�صا�ص احل��ي بتجديد
حم � ��اوالت اق �ت�لاع��ه م��ن الأر�� � ��ض ،ك��ي ي�ت��اب��ع
اجلدار م�ساره املدمر.
و�أي���ض�اً و�أي �� �ض �اً ..ك��ان��ت م�ؤ�س�سات ال��دف��اع
ع ��ن الأ� � �س ��رى يف � �س �ج��ون االح � �ت �ل�ال ،ت��دع��و
�إىل التحرك ت�ضامناً م��ع املعتقلني املر�ضى،
وامل�ع��زول�ين يف زن��ازن�ين �إف��رادي��ة ،واملمنوعني
من تلقي زي��ارات �أهاليهم ،ت�ضامناً مع �آالف
املعتقلني يف ال�سجون ،وبينهم �أط�ف��ال ون�ساء
و�شيوخ.
بعد ع�شرين عاماً على «االتفاق التاريخي»،
كانت ق��وات االح�ت�لال تقتحم خميم قلنديا،
وت �غ �ت��ال ث�لاث��ة م��ن ال���ش�ب��ان الفل�سطينيني،
وكانت قطعان امل�ستوطنني تتابع حربها على
الزيتون ،وتقطع الطرقات ،وتغتال احلياة يف
القرى واحل�ق��ول ،باملنا�سبة ي�سمي االحتالل
هذا ال�سلوك بـ«املطاردة ال�ساخنة» ،وه��ذا مما
ن�ص عليه يف االتفاق.
كانت غ��زة تئن من احل�صار املتجدد ،بعد
�إغراق �أنفاقها باملياه يف مرحلة �أوىل ،وتدمريها
تالياً بالتزامن مع �إغ�لاق املعرب الوحيد مع
بلد عربي ،وكان الطالب الذي دخلوا القطاع
لزيارة الأهل ي�صرخون مطالبني بال�سماح لهم
ب��اخل��روج منه ،كي يلتحقوا بجامعاتهم التي
�شرعت �أبوابها لعام درا�سي جديد.
وك��ان رج��ال التن�سيق الأم�ن��ي يف ال�ضفة،
يناق�شون مع �ضباط جي�ش االحتالل ،وال�شني
بيت ،كيفية الت�صدي ملظاهرات احتجاجية �ضد
احلواجز التي تقطع �أو�صال ال�ضفة ،وجتعل
رحلة ب�ين قريتني� ،أ�شبه باالنتقال م��ن ق��ارة
�إىل �أخ��رى ،ويتبادلون املعلومات املحدثة عن
اخلطرين على الأم ��ن ..نعم الأم��ن ،فالأمن
ع�ن��د رج ��ال التن�سيق ل��ه معنى واح ��د ودالل��ة
واح��دة ،اخلطر على الأم��ن يعني تهديد �أمن
االحتالل املريح.
قبل ع�شرين عاماً ،وقف �أحد �ضباط �أمن
ال�سلطة م��زه��واً ،وه��و يتقي�أ ك�ل�م��ات مفادها

بيل كلينتون بني عرفات ورابني بعد التوقيع على اتفاقية او�سلو �أيلول 1993

على وق��ع م��ا يعي�شه لبنان م��ن خ�لاف��ات �سيا�سية
عميقة ،وانتكا�سات �أمنية خطرية جتلت يف التفجريات
التي �أ�صابت ك ًال من ال�ضاحية اجلنوبية ومدينة طرابل�س
و�سقوط ال�ضحايا من ال�شهداء واجلرحى ،ي�أتي احلادث
امل� ؤ���س��ف على تخوم خميم ب��رج ال�براج�ن��ة وال�ضاحية
اجلنوبية ،لي�سقط بنتيجته �أحد �أبناء املخيم وعدد من
اجلرحى� ،سرعان من عمل على تطويقه ،لأن��ه حادث
عر�ضي وال يحمل �أي خلفيات �سواء �سيا�سية �أو �أمنية ،وقد
يقع يف �أي منطقة من لبنان ،وال�شواهد بالع�شرات ،و�إن
كنا نتمنى �أ ّال تقع مثل هذه احلوادث.
على ال��دوام هناك من يقف خلف الأب��واب منتظر ًا
بفارغ ال�صرب ومت�ضرع ًا هلل عز وجل �أن تتكرر احلوادث،
لأنه ال يجد نف�سه �إ ّال فيها ولو على ح�ساب الأبرياء و�أمن
البلد ،فكيف �إذا اعتقد البع�ض من ه��ؤالء �أن احلادث
العر�ضي واللحظي قد وق��ع بني أ�ب�ن��اء الن�سيج الواحد
باملعنى الوطني وال�سيا�سي ،ومن و�سط رحم املقاومة التي
يراد لها اليوم �أن ت�سقط يف االمتحان الفل�سطيني ،بعد �أن
عجزوا وف�شلوا يف �إ�سقاطها يف الداخل وخلف احلدود،
بعد �أن �سقطوا هم يف ثقافة «�أن ب�لاد ال� ُع��ربِ لي�ست
�أوطاين».
ولكي نريحكم ،نبلغكم �أن املخيم ب�أبنائه و�شرائحه
ويف املقدمة منهم �أ�صحاب ال��دم ق��د قطعوا الطريق
عليكم ،فلن جتد فتنتكم بيئة حا�ضنة لها يف خميم برج
الرباجنة ،و�إن خرجت �أ�صوات ن�شاز و�أدت يف حلظتها
يف حماولة بائ�سة ال�ستغالل عواطف وم�شاعر وم�صاب
الأه ��ل ال��ذي��ن ت�ساموا على اجل ��راح ،لأن اال�ستهداف
يتجاوز اللحظة باجتاه الباب املفتوح على املجهول ،فلم
ينتظر املخيم توجيه ًا �أو قرار ًا ما من �أحد ،فتوجه ومع
انتهاء اليوم الثالث لل�شهيد ال�سمراوي �إىل مقر «حزب
اهلل» يف ال�ضاحية وق��ال كلمته الف�صل ،م��ا �أك��ده يوم
الت�شييع �أننا و«حزب اهلل» وال�ضاحية واحد� ،إن ال�شعب
الفل�سطيني ويف اللحظة ال�سيا�سية التي مير فيها لبنان،
بل واملنطقة ،يدرك جيد ًا �أن ق�ضيته الوطنية وخميماته
التي يجري العمل عليها لي ًال ونهار ًا من �أجل �إ�سقاطها هي
امل�ستهدفة ،لأنها عنوان ن�ضاله وعودته �إىل وطنه فل�سطني
من نهرها �إىل بحرها.
ت�صور من بع�ض ه�ؤالء �سواء من كتاب �أو �سفارات �أو
تيارات �أن هذه احلادثة العر�ضية وامل�ؤ�سفة هي الفر�صة
التي ينتظرونها منذ زم��ن بعيد وعليهم �أ ّال ي�ضيعوها
فبد�ؤوا ب�إطالق �سهام فتنتهم وذرف دموع التما�سيح على
ين�س
املخيم ومن �سقط من �أبنائه يف احلادث امل�ؤمل ،ومل َ
الكثري منهم �أن يكيلوا للإخوة يف «حزب اهلل» التهم يف
جتديف رخي�ص يف الدماء والدموع خدمة لإ�شباع غريزة
كيدهم ال�سيا�سي ،الذي ال حدود له يف �سياق معركتهم
املفتوحة على املقاومة ،حتى لو كان خدمة جمانية تقدم
لأعداء �أمتنا ،وعندما �أدرك ه�ؤالء ب�ؤ�س ما ي�سعون خلفه
من �سراب و�أحالم يقظة ،دفعوا مباكينة �إعالمهم الأ�صفر
لتعمل على الفربكة واختالق الأكاذيب الرخي�صة ،كيف
ال وهم �أ�سيادها داخل احلدود وخارجها بهدف الإيقاع
جمدد ًا بني �أبناء املقاومة وال�شهادة الواحدة من لبنان
�إىل فل�سطني ،م�ستندين يف فربكاتهم على خربيات
وحكايات العجائز ،فلم يرتكوا �أحد ًا من �شرورهم حتى
بني �أبناء الف�صيل الفل�سطيني ال��واح��د ،علهم يجدون
�ضالتهم املن�شودة ،ولكن عبث يف م�سلك و�سلوك �أقل ما
يقال فيه رخي�ص.
و�أخ �ت��م ب��ال�ق��ول� ،إن ال�شعب الفل�سطيني لي�س من
ال�شعوب التي تن�سى من نا�صرها ووق��ف �إىل جانبها،
بل هو من ال�شعوب التي تكن التقدير وحتفظ للآخرين
ت�ضحياتهم ووقفتهم �إىل جانبه ،ويف �سبيل ق�ضية لطاملا
كانت و�ستبقى وجهة وقبلة كل املقاومني من ال�ضاحية �إىل
مارون الر�أ�س ،حيث ن�صب �شهداء العودة نحو فل�سطني.

خواطر في الذكرى العشرين لتوقيــع اتفــ

�أن وظ�ي�ف�ت��ه وواج� �ب ��ه ،ي�ح�ت�م��ان ع�ل�ي��ه م�ن��ع �أي تهديد
للم�ستوطنني ،طوته الأي��ام ،ومل يعد �أح��د يذكره الآن،
لكن ما قاله ،وب��دا �أ�شبه باجلرمية يف حينه ،حت��ول �إىل
��س�ل��وك ع��ام ،ي�ن�بري رج��ال ال�سلطة ،وال�ن��اط�ق��ون با�سم
�أجهزتها للدفاع عنه لي ًال ونهاراً.
ويف ال��ذك��رى الع�شرين الت�ف��اق �أو��س�ل��و ،ك��ان رج��ال
املرا�سم يف املقاطعة مبدينة رام اهلل ،يح�ضرون ال�ستقبال
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�ي�رك��ي ،للحديث ع��ن امل�ف��او��ض��ات
امل�ست�أنفة بقيادة �صائب عريقات وت�سيبي ليفني ،وكان

أوسلو ..والمرجعية الوطنية
يف ظ��ل �أو��س�ل��و ت�ضاعف اال�ستيطان م��رات ،بني
ج��دار الف�صل ال�ع�ن���ص��ري ،تتابعت خ�ط��وات تهويد
ال�ق��د���س ،و��ص��ار التهويد ي�خ�ترق امل�سجد الأق�صى
امل�ب��ارك ،بقي املعتقلون يف ال�سجون ،وج��رى الت�آمر
ع�ل��ى ق���ض�ي��ة ال�لاج �ئ�ين ،بنقلها م��ن احل ��ق ال�ث��اب��ت
وامل�ضمون ب��ال�ع��ودة� ،إىل حيز احل��ل ال�ع��ادل واملتفق
عليه.
ويف ت �ع��داد م �ث��ال��ب االت� �ف ��اق و«ب �ل�اوي ��ه» ميكن
ذك��ر الكثري ،لكن �أح��د �أخطر النتائج املرتتبة على
االت�ف��اق امل���ش��ؤوم ،م��ا تعر�ضت ل��ه منظمة التحرير
الفل�سطينية ،مبا هي مرجعية وطنية جامعة لكل
ال�شعب الفل�سطيني.
ج ��رى ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى االت� �ف ��اق ب��ا� �س��م امل�ن�ظ�م��ة،
وب��دا �أن ه��ذه �آخ��ر امل�ه�م��ات امل�ط�ل��وب��ة م�ن�ه��ا ،فبينما
ج��رت م�لاح�ظ��ة �أن ال�سلطة ال�ن��اجت��ة ع��ن االت�ف��اق،
ه��ي �سلطة ت�ت�ب��ع منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية،
مت حت��وي��ل املنظمة بق�ضها وق�ضي�ضها �إىل جهاز
�صغري ملحق بال�سلطة ،وحتولت ال�سلطة ،التي هي

�سلطة حكم ذات��ي حم��دود وف��ق التو�صيف الر�سمي
لها� ،إىل مرجعية ملنظمة التحرير ،التي هي املمثل
ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني (كل ال�شعب
الفل�سطيني) وفق التو�صيف الر�سمي والقانوين لها.
مي �ي��ل ال�ب�ع����ض �إىل اع �ت �ب��ار م ��ا ج ��رى وي �ج��ري
للمنظمة ،ن��اجت�اً ع��ن �أخ�ط��اء و��س��وء تقدير م��ن قبل
«القيادة الفل�سطينية» ،والواقع �أن الأمر لي�س جمرد
خط�أ ،بل هو برنامج ين�سجم متاماً مع معطيات �أو�سلو،
م�ضموناً وغايات ،فاالتفاق يتحدث عن الفل�سطينيني
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة ،وال�سلطة هي �سلطة
لل�ضفة وغ ��زة ف�ق��ط ،بينما مت�ث��ل منظمة التحرير
ال�شعب الفل�سطيني كله ،كما �أنه جرى ت�صوير اتفاق
لا للق�ضية الفل�سطينية ،ما يعني
�أو�سلو بو�صفه ح� ً
انتهاء مرحلة التحرر الوطني.
مل يكن و�صف االت�ف��اق باحلل التاريخي ،جمرد
مت�ج�ي��د ل�ف�ظ��ي الت �ف��اق ت��اف��ه ،ك�م��ا �أن ك��ل متعلقات
وهم ال�سيادة والدولة ،مل تكن عبثاً ومتجيداً فارغاً،
مل���ض��ام�ين ب��ائ���س��ة وواق ��ع م ��ز ٍر وح���س��ب ،ك��ان ك��ل ه��ذا

مق�صوداً للقول :لقد انتهت مرحلة التحرر الوطني،
وب��د�أت مراحل بناء اجلولة واال�ستقالل ،مبا يعنيه
هذا من انتفاء احلاجة لوجود منظمة التحرير.
وي �ج ��ب �أن ن ��ذك ��ر الآن الإ� � �ص � ��رار ال���ص�ه�ي��وين
والأم�يرك��ي ،على �إل�غ��اء امليثاق الوطني الفل�سطيني
(د�ستور منظمة التحرير) والذي تطلب يف مرحلة ما،
جميء الرئي�س الأمريكي الأ�سبق «بيل كلينتون» �إىل
قطاع غزة.
ك�م��ا ي�ج��ب �أن ن�ف�ك��ر ج �ي��داً يف ال���س�ب��ب احلقيقي
وراء ف�شل ك��ل حم��اوالت �إع��ادة ب�ن��اء� ،أو حتى �إ�صالح
منظمة التحرير الفل�سطينية ،والإ�صرار على تخطي
هذه النقطة عند كل بحث ،واعتبار الأم��ر غري قابل
للبحث ،و�إن جرى التوافق على البحث ،ف�إن االلتفاف
�سيد املوقف.
ميكن تلم�س كثري من النتائج الكارثية ملحاوالت
ت �ق��وي ����ض م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ،ع �ل��ى و� �ض��ع ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني �إج�م��ا ًال يف كل �أم��اك��ن وج��وده ،خ�صو�صاً
الالجئني الفل�سطينيني.
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ــاق أوسلو

� �ش �ب��اب يف «امل �خ �ي��م» (يف خم �ي��م م��ا)
يناق�شون ت�سهيالت «مملكة ال�سويد»
يف ا��س�ت�ق�ب��ال ال�لاج�ئ�ين ،وي�ت�ب��ادل��ون
املعلومات عن طرق الهجرة ،وميزات
ك�ن��دا ع��ن غ�يره��ا ،وم��ا متنحه دول��ة
ب �ع �ي��دة ب� �ع� �ي ��دة ..يف ط � ��رف ال �ع��امل
الق�صي ،من ت�سهيالت ملن يح�سنون
ال ��رع ��ي و�إط � �ع � ��ام امل��ا� �ش �ي��ة يف ب�ل�اد
�شا�سعة.
ن �ق��ا���ش رمب ��ا ت �ن��اه��ى � �ص��داه �إىل
�آذان املفاو�ضني امل�شغولني بامللفات،
وال��ذي��ن و��ض�ع��وا م�ل��ف ال�لاج�ئ�ين يف
خانة امل�ؤجل واملن�سي� ،أو لعله املرتوك
«مللوك �إ�سرائيل» كي يقرروا ب�ش�أنه،
وو� �ض �ع��وا ت���ص��وره��م ل�صيغة «احل��ل
العادل واملتفق عليه» للمقتلعني من
الدور والبيوت واحلقول.
ويف ذكرى االتفاق �أي�ضاً ،كان نفر
م��ن الإع�لام�ي�ين ال�ع��رب وامل�صريني
�أ��س��ا��س�اً ،يتابعون ب�لا ك�ل��ل ،ف�ن��ون�اً يف
��ش�ي�ط�ن��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وي �ب �ت �ك��رون
ق��ام��و� �س �اً خ��ا� �ص �اً ب���ش�ت�ي�م�ت��ه و��ص��ب
ال�ل�ع�ن��ات ع�ل�ي��ه ،ي�ه��رف��ون وي�ت�ل��ذذون
بال�سطو على ك��رام��ة م��ن يعتربونه،
�ضعيفاً وخمطئاً يف الآن عينه.
ب �ع ��د ع �� �ش��ري��ن ع � ��ام � �اً ،مل ي�ن��ل
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون دول ��ة م��وع��ودة بعد
خم�س ��س�ن��وات م��ن حل�ظ��ة التوقيع،
ب��ل ��ص��ارت لهم «دول �ت��ان» مطوقتان
باحل�صار ،وم�سكونتان ب�أوهام �سلطة
افرتا�ضية هنا وهناك ،ففيهما حاكم،
وم�ع��ايل وزي ��ر ،ودول ��ة رئي�س وزراء،
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ومدراء و�ضباط و�شرطة �سري ،و�أمن
وط�ن��ي ..وخم��اب��رات ،وهيئة ج��وازات
�سفر ،لكن اجلهد مطلوب للعثور على
م�لام��ح دول ��ة ،ح�ت��ى وامل ��رء ي�غ��رق يف
�سيل الألقاب ،وحجم الوهم امل�ؤ�س�س
على كذبة احلل التاريخي نف�سها.
يف ال��ذك��رى الع�شرين ل�لات�ف��اق،
ك ��ان ه �ن��اك م ��ن ي���ص��ف امل �ف��او� �ض��ات
بالعقيمة والعبثية ،لكنه مُ�صر على
اال��س�ت�م��رار ف�ي�ه��ا ،ط��ري�ق�اً وح �ي��داً ال
ي�ع��رف � �س��واه ،وي���ش��دد ع�ل��ى مواجهة
م��ن ي�ف�ك��ر ب��ال �ط��رق الأخ � ��رى ،وك��ان
هناك من ي�صرخ ب�أنه �سيمنع بالقوة
(قوة التن�سيق الأمني ما غريها) �أي
حترك نحو انتفا�ضة ثالثة ،ويذكر �أن
«ال�صواريخ العبثية» جاءت بالويالت.
وع�ل��ى ��س�يرة «ال�ع�ب��ث» و«امل���ص��ال��ح
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل���ش�ع��ب» ف�ق��د اخ�ت�ل��ط ح��اب��ل
امل � �ف� ��او� � �ض�ي��ن ب � �ن� ��اب� ��ل امل � �ق � ��اوم �ي��ن،
وا�ستن�سخت الت�صريحات حتى �صارت
اللحظة وال �ظ��رف ،مقررين يف �شكل
ال�ع�ب��ث وم��اه �ي �ت��ه ،وط�ب�ي�ع��ة امل���ص��ال��ح
العليا لل�شعب وكيفية احلفاظ عليها.
لعله �صار �سه ًال ج��داً الآن و�ضع
�إج��اب��ة ع�ل��ى ال �� �س ��ؤال ال �ق��دمي نف�سه،
بعد ع�شرين عاماً على اتفاق �أو�سلو،
ه��ل ك��ان��ت حل�ظ��ة ال�ت��وق�ي��ع يف ح��دائ��ق
البيت الأبي�ض ،ح ًال تاريخياً للق�ضية
الفل�سطينية� ،أم كارثة حلت بفل�سطني
و�شعبها؟

نافذ �أبو ح�سنة

يف م �ث��ل ه � ��ذا ال � �ي ��وم م ��ن ك ��ل ع��ام
( )1982/9/16ي� �ح� �ي ��ي ال �� �ش �ع��ب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي وج�م�ي��ع حم�ب��ي ال���س�لام
والإن�سانية ذكرى �شهداء جمزرة �صربا
و�شاتيال ،وع��دم الن�سيان يف ذاكرتنا ال
يفهم منه جتميد الأمر من عام لآخر،
ب��ل �إن م��أ��س��اة جم ��زرة ��ص�برا و�شاتيال
م��ا زال ��ت جت��ر �آث��اره��ا يف ي��وم�ي��ات ه��ذا
ال�شعب ،فهناك �شهداء مل يتم ت�أكيد
ا�ست�شهادهم ك��ام�لاً ،وه��م فئة انطوت
حت��ت ال �ت�راب يف امل �ك��ان اجل��ام��ع ال��ذي
�أق �ي��م ف�ي��ه م �ق�برة ج �ن��وب امل�خ�ي��م ،ومل
يعرفوا �آنذاك ،ومل تتح الظروف املعقدة
من حفظ �آثار منهم لإجراء فحو�صات
خمربية حت��دد انت�سابهم ،فكان الناجت
بع�ض من لبنانيني وفل�سطينيني� ،أما
كانوا عابرين �أو زائ��ري��ن �أو ما �شاكله،
مل يكن ذووه ��م على معرفة مبكانهم
ليخمنوا اح�ت�م��ال ا�ست�شهادهم هناك
م��ع م��ن ا�ست�شهدوا ،حيث تقدر �أع��داد
ال�شهداء بثالثة �آالف.
�أم ��ا اجل ��زء الآخ� ��ر وال �ع��دد الأك�ب�ر
ال� ��ذي ي �ق��در ب�ن�ح��و �أل� ��ف � �ش��اب ورج ��ل،
فهم الذين اعتقلوا عالنية وحمّلوا يف
�شاحنات ع�سكرية ،ادع��ي �أن�ه��ا تنقلهم
�إىل املدينة الريا�ضية لتثبيت احلجز
عليهم ،ثم اتبعت ال�شائعات �أنهم نقلوا
�إىل امل �ع �ت �ق�لات ال �� �ص �ه �ي��ون �ي��ة ،ان�ت�ه��ى
مو�ضوعهم �إىل اختفائهم دون معرفة
م�صريهم حتى اليوم.
ال مي �ك ��ن ل�ل��أ�� �س ��ر امل �ن �ك ��وب ��ة ذوي
ال�شهداء واملفقودين �أن تن�سى �أعزتها،
وال �أن ت�غ�ف��ر وت���س��ام��ح مب �ج��رد م��رور
ال ��زم ��ن� ،إن ال ��واج ��ب الأويل ك ��ان �أن
ت�شكل منظمة التحرير الفل�سطينية
هيئة لتخليد ذك��رى ال�شهداء ،وتعمل

لإي�لاء ذك��راه��م ال�سنوية مبا يليق من
اح�ترام وتقدير ،وتتابع �أح��وال �أ�سرهم
لدعمهم يف �سرائهم ،لكن مع الأ�سف ،ال
بد من االع�ت�راف �أن منظمة التحرير
الفل�سطينية اجلريحة وامل�شتتة يف ديار
العرب �آن��ذاك ،نتيجة التفاقية اخلروج
م ��ن ب �ي��روت ال �ت��ي ر� �س �م �ه��ا الأم�ي�رك ��ي
العربي فيليب حبيب ،مل تكن يف هذا
ال��وارد ،ومع م��رور الأي��ام مل ت�ضع على
جدول �أعمالها حتى �إقامة الذكرى.
ف ��إذا مبنا�ضل �شيوعي �إي�ط��ايل من
ال��ذي��ن � �ش��ارك��وا ال �ث ��ورة الفل�سطينية
ك�ف��اح�ه��ا ق�ب��ل  ،1982وامل �� �ش �ه��ور با�سم
� �س �ت �ي �ف��ان��و ،ي � ��أخ� ��ذ امل � � �ب � ��ادرة وي ��دع ��و
منا�ضلني �أمم�ي�ين م��ن خمتلف �أرج��اء
ال �ع��امل ل�ل�ت�ق��اط��ر �إىل ب �ي��روت ،ب�ه��دف
�إح� �ي ��اء ال ��ذك ��رى ،وه� �ك ��ذا وج ��د ب�ق��اي��ا
�أ��س��ر ال���ش�ه��داء و�أه ��ايل املخيم املنكوب
يف �شاتيال م��ا ينفح يف نفو�سهم بع�ض
رج � ��اء ب ��ا�� �س�ت�رداد ال �ع �م��ل وال �ن �� �ش��اط،
خ�صو�صاً مل�ع��رف��ة م�صري املخطوفني،
والرتحم ب�سكينة و�إميان على ال�شهداء
وال �� �ش �ه �ي��دات ،وت� �ك ��ررت ه ��ذه امل� �ب ��ادرة
ح�ت��ى � �ص��ارت م��ؤ��س���س��ة ي�ف�ت��ح املجتمع
الفل�سطيني �أبوابه م�شرعة لإحيائها كل
عام حتى بعد وف��اة �ستيفانو منذ ب�ضع
�سنني� ،أ�صبح املجيء �إىل لبنان �أ�سا�سياً
لدى ه�ؤالء الأوروبيني كواجب �إن�ساين
قبل التقاليد والأعراف لدى معظم.
�إن �إح� �ي ��اء ال ��ذك ��رى ي� ��ؤك ��د رف����ض
امل �ج��زرة ،ك�م��ا ورف ����ض �أي جم ��زرة لأي
� �ش �ع��ب ك � ��ان ،و�أن ال� ��وع� ��ود ب��احل �م��اي��ة
ت� ��ؤول للخ�سران� ،إذا مل تكن ترفدها
ق��وة املجتمع الفل�سطيني ب��ذات��ه ودع��م
م �ن��ا� �ص��ري��ه ،وت ��ذك ��ر �أ� �ص �ح ��اب ال � ��ر�أي
و�أجهزة الإع�لام بواجباتها يف الرتكيز

جم � � ��دداً ع �ل��ى �إدان� � � ��ة امل �ج ��رم�ي�ن وك��ل
م ��ن ��ش��اب�ه�ه��م (جم � ��ازر وق �ع��ت الح �ق �اً
يف يوغو�سالفيا و�أف��ري�ق�ي��ا) ،والكتابة
وال�ت��وج�ي��ه وال�ت�ع�ب�ئ��ة ب��ال���س�لام ال�ق��ائ��م
ع�ل��ى احل �ق��وق وال �ع��دال��ة رف���ض�اً للقوة
ال�ع�م�ي��اء ك�م��ا ت���ش�ه��ده��ا يف «�إ� �س��رائ �ي��ل»
التو�سعية التي و�إن ف�شلت يف غزواتها
(ل �ب �ن��ان  1996و 2006وق� �ط ��اع غ��زة
 ،)2009ف�إنها ت�ستمر ،بت�شجيع ومتويل
�أمريكي ،بارتكاب جمزرة حمو الرتاث
الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية والقد�س
املحلتني ،فاملجازر ال ترتكب فقط �ضد
الب�شر ،بل �ضد جمتمعاتهم �أي�ضاً ،مبا
ال يوفر للب�شر احلماية والعدالة.
مالحظات ثالث هذا العام :الأوىل،
�أن امل�ن��ا��س�ب��ة ت ��أت��ي يف ظ ��روف التهديد
الأمريكي بالعدوان على �سورية ع�سكرياً،
وما يت�ضمنه من خماوف بات�ساع امليدان
لي�ؤثر �سلباً على لبنان ،ولذلك يخ�شى
الأج��ان��ب �أن يقل ع��دد الأج��ان��ب الذين
ي � أ�ت��ون لإح �ي��اء ال��ذك��رى ،وب��ال�ت��ايل يقل
االه �ت �م��ام الإع�ل�ام ��ي ،مم��ا ي�ح� ّت��م ب��ذل
امل��زي��د م��ن اجل �ه��ود يف الإع �ل�ام العربي
والدويل ،والثانية �أننا ال نالحظ عناية
كافية باملقربة التي حتمل عنوان «�شهداء
�صربا و�شاتيال» ،حيث ال يوجد معلماً
حقيقياً يف داخلها ،وميكن و�ضع بالطات
م�ن�ق��و���ش عليها �أ� �س �م��اء م��ن ت��واف��ر من
ال�شهداء ،كما ميكن �إقامة ن�صب يرمز
للمذبحة ،و�صمود ال�شعبني الفل�سطيني
واللبناين الوطني ،ليكون موقعاً لأكاليل
ال�شهيد املجهول موحداً..
ال �ث��ال �ث��ة ،ن �ت��ذك��ر �أن ح �ج��ة ال �ع��دو
ال�صهيوين بقيادة املجرم �آرييل �شارون
يف ارت�ك��اب امل �ج��زرة ،و�إف�لات��ه لع�صابات
ال �ق �ت �ل��ة م� ��ن � �س �ع��د ح � � ��داد وال � �ق� ��وات
اللبنانية ،كان التعلل ببقاء �ألف فدائي
م���س�ل��ح يف امل �خ �ي��م ،و�أن اح �ت�لال��ه ك��ان
لتطهريه� ،إن �أك�ثر ما يوجع العدو هو
�أن يحمل الفل�سطيني ال�سالح لتحرير
�أر�ضه والعودة ،ويذهب العدو بعيداً يف
ال��دم واملجازر ليحول دون ذل��ك ،واملهم
�أن يذكر ال��داع��ون لإل�غ��اء ح��ق ال�سالح
للمقاومة� ،إمنا يندرج يف �إطار مرفو�ض
فل�سطينياً.
�أخرياً يرددون تعابري �أحياناً يف لبنان
�سرعان ما تُفرّغ من م�ضامينها ،يقول
ال�ب�ع����ض �إن م ��رور ال��زم��ن ك�ف�ي��ل للئم
اجل��راح والن�سيان ،وبالتايل امل�ساحمة
وال �غ �ف��ران ..الفل�سطينيون مل يعتذر
�أح��د لهم مم��ا ارت�ك��ب بهم م��ن فظائع،
ومل يك�شف ل�ه��م ع��ن م���ص�ير املغيبني
م��ن املخطوفني ،ول��ن ين�سوا ..كما لن
ي�ساحموا �أو ي�غ�ف��روا مل��ن قتل رجالهم
و�أطفالهم ون�ساءهم و�شيوخهم ..دون
ذنب.

�سامر ال�سيالوي
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مــلــــف الـعـــدد

إبعاد اللبنانيين
من الخليج العربي..
إلى ازدياد
م� � � ��رة ج� � ��دي� � ��دة ي� �ق� �ف ��ز م �ل��ف
اللبنانيني يف اخلليج �إىل الواجهة،
ب�ع��د �أن مت �إب �ع��اد ال�ك�ث�يري��ن منهم
م ��ن الإم � � � ��ارات وال �� �س �ع��ودي��ة عرب
جمموعتني متتاليتني يف الآون ��ة
الأخ�ي�رة ،وك��ان �سبق ذل��ك ترحيل
ع �م��ال وم��وظ �ف�ي�ن ل �ب �ن��ان �ي�ين م��ن
دول خمتلفة يف اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي،
�إم ��ا ب�سبب م��ذه�ب�ه��م� ،أو اتهامهم
باالنتماء �إىل «حزب اهلل» �أو ت�أييده.
ويبدو �أن ارتفاع �أرقام املبعدين
م��ن اللبنانيني ق��د ج��اء بعد ق��رار
جمل�س التعاون اخلليجي القا�ضي
بفر�ض عقوبات �شاملة على «حزب
اهلل» ،وامل���س��اع��ي احلثيثة الداعية
لتطبيق ه��ذا ال�ق��رار ،م��ن الوا�ضح
�أن ال�ه��دف م��ن ذل��ك ه��و حما�صرة
احلزب ،وحماولة اتهامه ب�أنه يقف
حجر عرثة أ�م��ام �أعمال اللبنانيني
امل �غ�ترب�ين يف اخل �ل �ي��ج و�أرزاق � �ه ��م،
ع � ّل ذل��ك ي � ��ؤدي �إىل إ�� �ش �ع��ال ث��ورة
�أو ان �ق�ل�اب ��ض�م��ن دائ� ��رة م � ؤ�ي��دي
احل � � � ��زب ،خ �� �ص ��و� �ص �اً �أن م�ع�ظ��م
املبعدين من اخلليج هم من �أبناء
ال�ط��ائ�ف��ة ال�شيعية ،مم��ا يعني �أن
م��ا ت��ري��ده احل �ك��وم��ات اخلليجية
هو ت�أليب ال��ر�أي العام املحلي �ضد
«حزب اهلل».
لكن احلقيقة أ�ن��ه يتم ترحيل
لبنانيني من غري ال�شيعة ،بحيث
ت�شعر جم�م��وع��ات لبنانية �أخ��رى
غ�ير �شيعية بالقلق ،كامل�سيحيني
الذين ميكن �أن يتم الربط بينهم
وب�ين «ح��زب اهلل» ب�سبب حتالفات
�سيا�سية يف ل�ب�ن��ان ،وامل�ح���ص�ل��ة �أن
اللبنانيني املقيمني يف اخلليج باتوا
ي�خ���ش��ون م��ن إ�م �ك��ان �ي��ة ترحيلهم
م��ن دول ال �ت �ع��اون ال�غ��ا��ض�ب��ة على
اللبنانيني ،والتي قد توجه �إليهم
�أي تهمة �أو اف�ت�راء بغية �إبعادهم
ع ��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا ب�غ����ض ال �ن �ظ��ر عن
م���ص��احل�ه��م ه �ن��اك� ،أو م��ا ق��دم��وه
ل �ل��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ي�ع�م�ل��ون
فيها.
وك��ان��ت دول جم�ل����س ال�ت�ع��اون
اخلليجي حذرت من �أنها �ستتخذ
ت��داب�ير ب�ح��ق املنت�سبني ل �ـ«ح��زب
اهلل» يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب�ع��ام�لات�ه��م
امل��ال�ي��ة وال �ت �ج��اري��ة وب��إق��ام��ات�ه��م،
وج� ��رى ت��رح �ي��ل  18ل�ب�ن��ان�ي�اً من
ق �ط��ر ب �ع��د ال� �ق ��رار ال� ��ذي ات �خ��ذه
جمل�س التعاون اخلليجي.
م��ع الإ� �ش��ارة �إىل �أن نحو 400
�أل ��ف ل�ب�ن��اين يعملون يف اخلليج،

وه��م ي�ح��ول��ون �سنوياً نحو �أرب�ع��ة
مليارات دوالر �إىل بلدهم.
وف� ً
ضال عن اللبنانيني الذين
رح �ل��وا م��ن ق�ط��ر بح�سب امل�صدر
احلكومي ،حتدثت و�سائل إ�ع�لام
لبنانية عن «ع�شرات» مت ترحيلهم
م ��ن ال �ب �ل��د ال �غ �ن��ي ب ��ال� �غ ��از ،ك�م��ا
م��ن الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة،
وال�سعودية ،ويتخوف كرث من �أن
يتم ظلمهم بدافع حما�صرة لبنان
والإ�ضرار مب�صاحله االقت�صادية.
ي� ��ذك� ��ر يف ه� � ��ذا الإط � � � � ��ار �أن
الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ـ«ح��زب اهلل» ح�سن
ن���ص��راهلل �سبق �أن أ�ك ��د أ�ن ��ه لي�س
ه � �ن� ��اك م �ن �ت �� �س �ب��ون ل� �ل� �ح ��زب يف
اخلليج ،وتابع« :لكننا م�ستعدون
لتحمل جميع تبعات القرار الذي
اتخذناه».
خماوف كثرية
وتتعاظم خماوف اللبنانيني
العاملني يف اخل�ل�ي��ج ،خ�صو�صاً

ع �ن ��دم ��ا ي � ��أت� ��ي م ��وع ��د جت��دي��د
الإق � ��ام � ��ة ،ح �ي��ث ت �ت �خ��ذ ب�ع����ض
احل�ك��وم��ات ه��ذه العملية ذريعة
لإق�صاء اللبنانيني ومنعهم من
العودة �إىل �أرا�ضيها.
وك � ��ان � ��ت م � �� � �ص ��ادر ل �ب �ن��ان �ي��ة
�أك��دت �أن «�إق��ام��ات الع�شرات من
اللبنانيني مل جت��دد» ،حتى قبل
الإع � �ل ��ان اخل �ل �ي �ج��ي ال��ر� �س �م��ي
الأخ�ير عن م�ضاعفة العقوبات

�� �ض ��د «ح � � ��زب اهلل» ،وي �ت �ن��اق��ل
اللبنانيون يف الإمارات معلومات
ع��ن رف����ض ال�سلطات م�ن��ح ع��دد
م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ت � أ�� �ش�يرة �إق��ام��ة
على ال��رغ��م م��ن ح�صولهم على
عرو�ض عمل ،وكل ذلك يعني �أن
امل�صالح االقت�صادية اللبنانية يف
دول اخلليج �أ�صبحت يف خطر،
ي �ع �ي ����ش م �ع��ه ال �ل �ب �ن��اين ره�ي�ن��ة
أ�ح��داث وتطورات جعلته �شريكاً

رغماً عنه يف �أزمة اتفقت الدول على تكبري دائرتها لت�شمل
اجلميع.
مفاج�أة الرتحيل
امل�ؤ�سف �أن بع�ض الدول اخلليجية اعتمدت �أ�سلوب الغدر
يف التعاطي مع بع�ض اللبنانيني ،ففي بع�ض احل��االت مل
يعلم ه ��ؤالء �أن زيارتهم ال�سنوية �إىل لبنان مع بداية كل
�صيف �ستكون الأخ�ي�رة ه��ذه امل��رة ،حيث فوجئوا يف ختام
رح�ل�ت�ه��م يف م �ط��ار ب�ي�روت ب �ع��دم ح�صولهم ع�ل��ى ت� أ���ش�يرة
الذهاب �إىل بع�ض الدول اخلليجية كقطر.
يف إ�ح��دى امل��رات ح��اول أ�ح��د اللبنانيني اال�ستفهام عن
�سبب �إبعاده ،مع �أنه ال ينتمي �إىل «حزب اهلل» ،ال بل ي�صف
نف�سه بالعلماين ،ل��دى ��س��ؤال��ه ع��ن ال�سبب ،ردت ال�شركة
القطرية التي كان يعمل فيها ب�إجابة خمت�صرة «ا�ستغنينا
ع��ن خ��دم��ات��ك» ،ق�ط��ر وغ�ي�ره��ا م��ن ال� ��دول ا��س�ت�غ�ن��ت عن
خدمات �آخرين �أي�ضاً ،بانتظار جولة جديدة من الرتحيل
و�صفارة من دول غربية تعلن اال�ستمرار يف �سيا�سة ت�شديد
احل�صار على كل موالٍ لـ«حزب اهلل».
و�إىل جانب الرتحيل والإبعاد ،كانت قد بد�أت منذ �أ�شهر
عمليات مداهمة وتفتي�ش ملنازل بع�ض اللبنانيني و�شركاتهم
يف اخلليج ،ما ا�ضطر بع�ض منهم �إىل �إزالة �أي دليل ي�ؤ�شر
لوالء �أو انتماء �إىل احلزب ،ولو حتى �صورة لدعم املقاومة،
حتى ال يف�سر ذلك على �أنه دليل قد ي�ستخدم �ضدهم.
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مبررات قليلة
مل تعد هناك حاجة �إىل مربر لطرد اللبنانيني من دول اخلليج ،وال�ق��رارات غري املعلنة باتت م�صحوبة
ب�شواهد عملية ،ت�ؤكد انتقال ال�سيا�سة املتبعة لل�ضغط على «حزب اهلل» من طور التهديد �إىل التنفيذ ،وب�شكل
مبالغ فيه وغري منطقي ،على �سبيل املثال ،يف الكويت �شائعات كثرية ،ومنها �أحاديث عن لبنانيني طردوا من
�أعمالهم وطلب منهم ترك البالد التي ولدوا وتربوا فيها� ،إذ �إن لبنانيني كرثاً ولدوا فيها ،يف ال�سعودية �أغلقت
ضال عن �أخرى تتعلق
�أمانة مدينة الريا�ض  6مطاعم ،ملخالفات تتعلق بالرتاخي�ص وال�شهادات ال�صحية ،ف� ً
بـ«�صحة البيئة»! و�شمل الإغالق مطاعم «الريف اللبناين» و«كرم بريوت» ومن �أ�سمائها يعرف �أ�صحابها ،لكن
ما ال يعرف ،وما ال ميكن �أن يفهم ،هو حما�سبة مئات العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات ،خلط�أ مل يرتكبوه ،ومعظمهم
ال عالقة لهم به ،وهنا يطرح ال�س�ؤال عما تفعله دول اخلليح العربي بحق لبنانيني �أبرياء ذنبهم الوحيد �أنهم
عملوا فيها ب�إخال�ص و�أ�سهموا �إىل حد كبري يف نه�ضتها وتطويرها.
ال �شك �أن بلدان اخلليج �شكلت متنف�ساً �أ�سا�سياً �أمام خريجي اجلامعات واملعاهد اللبنانية بحثاً عن فر�ص
عمل �ضائعة هنا يف لبنان ،ول��وال الهجرة اللبنانية املثمرة والبناءة باجتاه اخلليج ،وبخا�صة �إىل ال�سعودية
والإم��ارات وقطر والكويت ،لكان لبنان ،ال �سيما على مدى ال�سنوات املا�ضية ،يختنق بالبطالة ،لكن ذلك ال
يعني �أن الدول اخلليجية يف املقابل مل ت�ستفد �إىل حد كبري من اليد العاملة اللبنانية ومن اخلربات والكوادر
اللبنانية التي �أ�سهمت يف تنمية قطاعاتها املختلفة.

م�صلحة متبادلة

ي � � ��روي أ�ح � � ��د امل � �غ �ت�رب �ي�ن ب � � � ��أن ب �ع ����ض
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ي�ع�ي���ش��ون ه��اج ����س ال�ترح �ي��ل،
«يتجنبون حتى ذكر ا�سم احلزب ،ال ن�ستطيع
�أن ننقل هواج�سنا �إىل �أهلنا يف لبنان عرب
الهاتف ،فنحن مراقبون يف كل خطوة نقوم
بها» ،هو يعلم حتماً ب��أن دوره يف الرتحيل
ال �أم آ�ج�لاً« ،لن يكون لنا خبز
�سي�أتي عاج ً
يف هذا البلد بعد ذلك ،ولكن ال ي�سعنا �سوى
االنتظار ،فع�سى �أن تتبدل الأحوال» ،يوافقه
�صديقه الر�أي «لن تتبدل الأحوال ،الأو�ضاع
و�صلت �إىل ح��د م�ف��روغ م�ن��ه ،الأم ��ور تنذر
بالأ�سو�أ» ،يتحدث ال�صديق عن الفتة على

أ�ح��د امل��راك��ز الر�سمية التي ت��ؤم��ن ج��وازات
ال�سفر يف ال�سعودية جاء فيها�« :أي �سعودي
�سينخطف يف ل�ب�ن��ان ،رح نخطف لبنانية
مكانه ،وع��ادي ال ترجعون ال�سعودي خلوه
عندكن».
يف امل �ق��اب��ل ،ا��س�ت�ف��زت ت �ه��دي��دات ال ��دول
اخلليجية ب�ط��رد اللبنانيني ،ع ��دداً كبرياً
من اللبنانيني من خمتلف الطوائف ،وثمة
من طالب ذويهم باال�ستغناء عن بلد يذلهم
والعودة �إىل لبنان ،وكان �أن دعت جمموعة
م��ن نا�شطي م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
وحت ��دي ��داً ع�ب�ر «ال �ف �ي �� �س �ب��وك» ك��ل ل�ب�ن��اين

غياب اإلحصاءات
تغيب الإح���ص��اءات الدقيقة عن احلجم
احل �ق �ي �ق��ي ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين يف اخل �ل �ي��ج� ،إال �أن
التقديرات ت�شري �إىل �أن اللبنانيني العاملني
يف اخلليج رمبا يبلغ عددهم نحو � 500ألف
بواقع ما يزيد على � 200ألف يف ال�سعودية،
ونحو � 100ألف يف الإم��ارات ،وما يزيد على
� 40ألفاً يف قطر ،ونحو � 35ألفاً يف الكويت.
وت�شكل ه��ذه ال�ه�ج��رة امل�ث�م��رة وال�ب�ن��اءة
راف � ��داً أ���س��ا��س�ي�اً ل�لاق�ت���ص��اد ال �ل �ب �ن��اين ،من
خ�لال التحويالت ال�ت��ي تتدفق �إىل لبنان
�سنوياً ،فت�سهم يف تن�شيط حركتي اال�ستثمار
واال�ستهالك ،ويف تعزيز ميزان املدفوعات،
وم ��ا ي��زي��د م��ن أ�ه�م�ي��ة ه ��ذه ال �ه �ج��رة ،أ�ن�ه��ا
م � ؤ�ق �ت��ة وال ت�ت�ح��ول �إىل اغ �ت��راب ،ك�م��ا �أن
اللبنانيني العاملني يف اخلليج هم ،وبحكم
ال �ق ��رب اجل� �غ ��رايف ،ع �ل��ى ت �ف��اع��ل دائ� ��م مع
بلدهم الأم وهم يعودون �إليه مرات عدة يف
ال�ع��ام ال��واح��د ،ويكفي لإظ�ه��ار �أهمية هذه
اجلاليات �أنها م�صدر لأكرث من  60يف املئة

من التحويالت املالية التي ترد �سنوياً �إىل
االقت�صاد اللبناين.
وي���س�ت�غ��رب ب�ع����ض اخل�ب��راء م �ب��ادرة �أي
م��ن دول اخلليج �إىل تنفيذ م��ا ي�ت�ردد من
تهديدات ،لأن امل�صالح االقت�صادية ما بني
لبنان وت�ل��ك ال ��دول متبادلة يف ظ��ل وج��ود
ما بني � 10إىل  12مليار دوالر كا�ستثمارات
خليجية مبا�شرة وغ�ير مبا�شرة يف لبنان
ك�أ�صول مالية وعقارية ،منها  5.3مليارات
ا�ستثمارات �سعودية �أي ما يوازي  40يف املئة
من �إجمايل اال�ستثمارات العربية يف لبنان،
فيما تبلغ اال�ستثمارات الإماراتية نحو 3.2
مليار دوالر والكويت نحو  2.2مليار دوالر.
من هنا تربز يف ملف العالقات اللبنانية
 اخلليجية �أهمية الدور االقت�صادي واملايلال��ذي تلعبه اجلاليات اللبنانية املنت�شرة يف
ب�ل��دان اخلليج ،ال�سيما يف �أرب ��ع دول منها،
ه��ي ال�سعودية والإم� ��ارات وال�ك��وي��ت وقطر
بالن�سبة �إىل لبنان.

يطرد م��ن اخلليج �إىل ا�ستمالك
��ش�ق��ق ت �ع��ود �إىل رج� ��ال الأع �م��ال
اخلليجيني يف لبنان ،ال �سيما �أن
هذه ال�شقق فارغة.
يروي �أحد اللبنانيني ما حدث
معه عندما رغب يف جتديد �إقامته
يف ق �ط��ر «ا��س�ت��وق�ف�ت�ن��ي ال���ش��رط��ة
لأك� �ث ��ر م� ��ن � � � 10س� ��اع� ��ات ،ع�ل�ه��ا
ا�شتبهت بانتمائي �إىل «حزب اهلل»؛
احل��زب ال��ذي ب��ات اجلميع يعتربه
�إره��اب �ي �اً يف ال ��دول اخلليجية ،مع
الأ� �س��ف متنا�سني �أن ��ه �أع �ل��ى كلمة
العرب واملقاومة ،و�أوق��ف الأطماع
الإ�سرائيلية �إىل حد كبري ،حققت
معي و�أجرت حتريات خا�صة �شملت
التحقيق م��ع م���س��ؤول�ين يف عملي
احلايل وكذلك القدمي� ..إثر ذلك
ت�أكدوا من نظافة ملفي بح�سب ما
قالوا يل ،وللمفارقة ،منعوين من
دخول قطر مرة �أخرى»� ،إذاً ،م�صري
اللبنانيني يف اخلليج على املحك،
ي�ن��ذر ب�ت��داع�ي��ات خ�ط�يرة ع�ل��ى كل
ال�صعد مبا فيها االقت�صادي الذي
ي�ستند ب�شكل ملحوظ على عائدات
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين يف دول االغ �ت��راب ،ال
�سيما يف دول اخلليج.
ي�ؤكد �أحد العاملني يف مكاتب
التوظيف املعتمدة من قبل �سفارات
الدول اخلليجية يف لبنان� ،أنه مل
ت��رد ل�غ��اي��ة ال���س��اع��ة �أي ت��أ��ش�يرات
جرى االتفاق عليها م�سبقاً للدول

اخل�ل�ي�ج�ي��ة« ،ول�ك�ن�ه��ا ق��د ال تكون
م�ستعدة بعد ذلك لت�سهيل �إعطاء
ال�ف�ي��زا ،أ�م ��ا الت�ضييق ف�سي�شمل
املوجودين �أ�سا�ساً هناك عرب عدم
جتديد �إقامتهم».
ل�ك��ن م��ن ج�ه��ة أ�خ � ��رى ،ي�ق��ول
�أحد املهند�سني اللبنانيني �إنه «من
�ضمن �أك�ثر من ع�شرة مهند�سني
طلبوا للعمل يف اململكة العربية
ال�سعودية منذ خم�سة �أ�شهر ،كنت
ال��وح �ي��د ال ��ذي رف ����ض ط�ل�ب��ه لأن
طائفتي كانت خمتلفة عن البقية،
ح �� �ص��ل اجل �م �ي��ع ع �ل��ى ت ��أ� �ش�ي�رات
الذهاب للعمل با�ستثنائي �أنا� ،أما
التعليل ال ��ذي ح�صلت عليه من
قبل املكتب املعني ،ب��أن الطلب رد
ب�سبب رق��م الت�أ�شرية ،ويف املقابل
ي� �ع ��ود وزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ع��دن��ان
من�صور لينفي وي�ستبعد ويتحدث
ع � ��ن ان � � �ع� � ��دام امل� � �ب� � ��ررات ل �ط ��رد
اللبنانيني من اخلليج ،وهذا خري
مثال».
رواي � ��ات ت � ؤ�ك��د ��ص�ح��ة م��ا يتم
ت��داول��ه ع��ن �أن دخ��ول اللبنانيني
�إىل دول جمل�س التعاون �سيخ�ضع
ل�ت��دق�ي��ق ك �ب�ير ،ح �ي��ث ل��ن ت�سمح
ت�ل��ك ال� ��دول ب��دخ��ول �أي �شخ�ص
ي�شتبه يف ع�لاق�ت��ه ب �ـ«ح��زب اهلل»،
وه��ي عملية ن�ف��اق ل�شعب تنا�سى
�أن اللبناين �ساهم �إىل حد كبري يف
�إعمار بالدهم.

ل�ك��ن ك�م��ا للبنانيني م�صلحة يف
اخل�ل�ي��ج ،ف�ك��ذل��ك ل �ل��دول اخلليجية
م�صلحة يف عمل اللبنانيني لديها،
الذين يقول امل�س�ؤولون اخلليجيون
�إنهم �ساهموا يف بناء تلك الدول ،هذه
من ناحية� ،أم��ا من الناحية الثانية،
فال �شك �أن �أجورهم منخف�ضة جداً
ن���س�ب��ة ل�ل��أوروب� �ي�ي�ن والأم�ي�رك �ي�ي�ن
وال�غ��رب�ي�ين ع��ام��ة ،ال��ذي��ن مي�ك��ن �أن
ي���س�ت�ب��دل��وه��م ،ث��ال �ث �اً ل ��دول اخلليج
م �� �ص��ال��ح يف ل �ب �ن��ان وه� ��ي ت �ع �ل��م �أن
عليها �أن حتافظ على هذه امل�صالح،
راب�ع�اً ،هناك رج��ال أ�ع�م��ال لبنانيون
يت�شاركون يف �أعمالهم مع مواطنني
خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن ،وب� ��ال � �ت� ��ايل � �س �ي �خ �� �س��ر
اجل��ان �ب��ان ول�ي����س اجل��ان��ب اللبناين
فقط.
يف ه��ذا الإط��ار ،يقول �أح��د رجال
الأع �م��ال اللبنانيني راف���ض�اً الك�شف
عن ا�سمه« :يحاربونا يف لقمة عي�شنا،
لقد خ�سرت  800أ�ل��ف دوالر ب�سبب
ه��ذا الإب �ع��اد ال�ق���س��ري ،اللعبة باتت
مك�شوفة ،ول�ك��ن بخطوات مدرو�سة
تق�ضي ب�إبعاد اللبنانيني كحالة فردية
ول�ي���س��ت ج�م��اع�ي��ة ،خ��وف �اً م��ن �إث ��ارة
�ضجة ال يحمد عقباها» ،وم��ا يزيد
ال�ط�ين ب� ّل��ة �أن ال���س�ف��ارات اللبنانية
اع�ت��زل��ت دوره ��ا وال�ت��دخ��ل لي�س من
واج �ب �ه��ا ال��دب�ل��وم��ا��س��ي وال���س�ي��ا��س��ي،
اك �ت �ف��وا ب��ال �ق��ول «ل �ي ����س ل �ن��ا دخ ��ل،
اذهبوا وابحثوا عن �سبب ترحيلكم»،
بب�ساطة تو�صل اللبناين �إىل قناعة
�أنه يدفع ثمن مذهبه ،وما من �أحد
ي�س�أل عن �أحوال اللبنانيني».
يختم حديثه بالقول�« :إن تق�صري
ال��دول��ة اللبنانية ف��ا��ض��ح ،عليها �أن
تعمل على ه��ذا امللف بجدية وع��زم،
و�إال �ستكر ال�سبحة و�سن�شهد ترحي ًال
ج�م��اع�ي�اً ��س�ي�ف��وق الأع � ��داد امل�ع�ق��ول��ة
حتى نهاية ال�سنة ،ه�ن��اك الع�شرات
م��ن ال�ع��ائ�لات اللبنانية التي تعاين
الأمرّين ب�سبب الرتحيل الق�سري».

�إعداد هناء عليان
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عربي
أهداف الحرب اإلرهابية في سيناء ..وسبل مواجهتها
ي �ب��دو وا� �ض �ح �اً �أن ��ش�ب��ه ج��زي��رة ا ألم�يرك�ي��ة ،وال�ه��دف منها ،و�أخ�يراً العديد م��ن ال�ع��وام��ل ،وال�ت��ي ميكن
�سيناء قد حتولت �إىل م�سرح حلرب �سبل الت�صدي لها و�إحباطها.
تلخي�صها بخم�سة عوامل:
ا� �س �ت �ن ��زاف ت� �ق ��وم ب �ه��ا اجل �م��اع��ات
بالنظر �إىل التوقيت ،ف�إنه تزامن
ال �ع��ام��ل الأول :اال�� �س� �ت� �ف ��ادة من
الإره� ��اب � �ي� ��ة امل� �ت� �ط ��رف ��ة؛ ال �ت��اب �ع��ة م ��ع ��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال �ت �ط ��ورات ال�ت��ي غ �ي��اب ال��دول��ة امل���ص��ري��ة يف ��س�ي�ن��اء،
ل�ـ«ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة»�� ،ض��د اجلي�ش �شهدتها م�صر م ��ؤخ��راً ،وجت�سدت اق�ت���ص��ادي�اً واج�ت�م��اع�ي�اً وخ��دم��ات�ي�اً
وق ��وات الأم ��ن امل���ص��ري��ة ،وي�ت��م هذه ب���س�ق��وط ح �ك��م «الإخ � � � ��وان» ،وع��زل و�سيا�سياً ،على مدى ثالثة عقود من
ا ألي� � ��ام ت���ص�ع�ي��د �أواره � � ��ا ع �ل��ى نحو الرئي�س حممد مر�سي عن ال�سلطة ،حكمي ال���س��ادات وم�ب��ارك ،م��ا �أوج��د
غ�ير م�سبوق ،منذ �أن متكنت هذه وظ�ه��ور م��ؤ��ش��رات ق��وي��ة على اجت��اه ب�ي�ئ��ة غ�ير م � ؤ�ي��دة ل�ل��دول��ة ون��اق�م��ة
اجلماعات من بناء �شبكات وخاليا احلكم اجلديد يف م�صر نحو انتهاج عليها ،وقابلة لأي حترك �ضدها.
م���س�ل�ح��ة يف اجل ��زي ��رة ع �ل��ى م��دى �سيا�سات م�ستقلة بعيدة عن التبعية
ال �ع��ام��ل الثاين :اعتماد ��س�ك��ان
العقود الثالثة الأخرية.
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ا ألم�يرك�ي��ة ،وهو ��س�ي�ن��اء م��ن ال�ق�ب��ائ��ل ال �ب��دوي��ة على
على �أن ه��ذا الت�صاعد يف احلرب ما ت�أكد يف املوقف امل�صري الر�سمي ال� �ت� �ه ��ري ��ب ،الأم� � � ��ر ال � � ��ذي ي�ج�ع��ل
الإره ��اب� �ي ��ة ،وال � ��ذي ب �ل��غ ذروت � ��ه يف وال�شعبي املتمثل يف رف�ض �أي عدوان م�صلحتهم متناق�ضة م��ع م�صلحة
الهجوم ب�سيارة مفخخة على مقر �أمريكي �ضد �سورية.
ال� � ��دول� � ��ة وق ��وان � �ي � �ن � �ه ��ا ،ول ��دي �ه ��م
امل�خ��اب��رات اجل��وي��ة يف ��س�ي�ن��اء ،ط��رح
غ� �ي��ر �أن مت� � � ّك � ��ن اجل � �م� ��اع� ��ات اال��س�ت�ع��داد للتعاون م��ع اجلماعات
الأ�سئلة ب�ش�أن توقيت هذا الت�صعيد ،الإرهابية املتطرفة من امتالك كل املتطرفة يف تهريب ال�سالح وتوفري
وال� �ع ��وام ��ل ال� �ت ��ي م �ك �ن��ت «ت�ن�ظ�ي��م هذه القدرات والإمكانيات ،على �شن امللج�أ لهم.
العامل الثالث :البيئة الدينية
القاعدة» من امتالك القوة والقدرة الهجمات ون�صب الكمائن وتفجري
ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب ��ذل ��ك ،وا� �س �ت �ط��راداً ال� �ع� �ب ��وات وال �ق �ن ��اب ��ل وال �� �س �ي ��ارات املواتية لن�شاط «تنظيم القاعدة»
�صلة ذل��ك باخلطة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» املفخخة ،ما كان ليح�صل لوال توافر ال� ��ذي ي�ت�خ��ذ م��ن ال��دي��ن ��س�ت��ارة

عالمات االستفهام كبيرة
حول ارتباط الجماعات
«السلفية» في سيناء
بأجهزة االستخبارات
«اإلسرائيلية» واألميركية

نقطة مراقبة للجي�ش امل�صري يف �سيناء

لك�سب الت�أييد ببني ال�سكان ،خ�صو�صاً
يف املناطق النائية ،مثل �سيناء.
العامل الرابع :متيز �سيناء بامل�ساحة
اجلعرافية ال�شا�سعة (� 60ألف كيلو مرت
م��رب��ع) وت���ض��اري���س�ه��ا ال���ص�ع�ب��ة امل�لائ�م��ة
خل��و���ض ح ��رب ع���ص��اب��ات ��ض��د اجل�ي��و���ش
النظامية.
العامل اخلام�س :اال�ستفادة الكبرية
م��ن ال�ف��و��ض��ى احل��ا��ص�ل��ة يف م���ص��ر ،وم��ن
و�صول «ا إلخ��وان امل�سلمني» �إىل ال�سلطة
وحكمهم م��دة ع��ام كامل ،مما و ّف��ر املناخ
امل��وات��ي لتعزيز ن�شاط «ال�ق��اع��دة» وزي��ادة
ع��دد عنا�صرها امل�سلحة املدربة من �ألف
�إىل � 12ألف عن�صر.
لهذا كله مل يعد من املمكن اال�ستهانة،
�أو التقليل من خطورة ما يجري يف �شبه
جزيرة �سيناء من حرب ت�شنها اجلماعات
الإرهابية املتطرفة �ضد اجلي�ش العربي
امل�صري ،وذلك على مقربة من فل�سطني
املحتلة ،حيث املحتل ال�صهيوين ،الواجب
مقاتلته وت��وج�ي��ه البندقية ن�ح��وه ملنعه
من اال�ستقرار يف �أر�ض فل�سطني ،وهو ما

يطرح عالمات اال�ستفهام الكبرية حول
م��دى ارت �ب��اط ه��ذه اجل �م��اع��ات ب� أ�ج�ه��زة
اال�ستخبارات «الإ�سرائيلية» والأمريكية،
ب �غ �ي��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى ا� �س �ت �ه��داف اجل�ي����ش
امل �� �ص��ري وم � �ق� ��درات ال ��دول ��ة امل �� �ص��ري��ة
مل�صلحة « إ���س��رائ�ي��ل» وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،يف �إطار خطة من�سقة و�ضعت
لهذه الغاية ،وت�ستهدف:
� -1إ�ضعاف اجلي�ش امل�صري عرب �إبقائه يف
مواجهة حرب ا�ستنزاف.
 -2إ�ي�ج��اد امل�برر ال��دائ��م لت�شديد اخلناق
واحل� ��� �ص ��ار ع �ل��ى ق �ط ��اع غ� ��زة إلخ �� �ض��اع
مقاومته.
 -3دف ��ع ال��دول��ة امل���ص��ري��ة �إىل ال��دخ��ول
يف منظومة �أمنية ج��دي��دة «�إ�سرائيلية»
أ�م�يرك�ي��ة غربية ،حت��ت ع�ن��وان «مواجهة
الإره � � ��اب يف � �س �ي �ن��اء» ب��اع �ت �ب��اره ت�ه��دي��د
للجميع.
 -4العمل على حتويل �سيناء �إىل حاجز
�أو ك �ي ��ان ي �ف �� �ص��ل ب�ي�ن م �� �ص��ر وال �ك �ي��ان
ال�صهيوين ،وي�ك��ون ام �ت��داداً ل�غ��زة ألج��ل
توطني الفل�سطينيني فيه لإق��ام��ة دول��ة
ت�ضم غ��زة ،وبالتايل ت�صفية حق العودة
و�إنهاء ق�ضية فل�سطني.
على �أن مواجهة اجلماعات الإرهابية
و�إح�ب��اط املخطط «الإ�سرائيلي» يتطلب
ب��ال �� �ض��رورة امل ��زاوج ��ة م��ن ق �ب��ل ال��دول��ة
امل�صرية ب�ين العمل الع�سكري وا ألم�ن��ي
ال � � ��ذي ب � � � ��د�أه اجل� �ي� �� ��ش امل � �� � �ص ��ري ��ض��د
اجلماعات امل�سلحة ،وبني العمل ال�سيا�سي
و إ�ي�ل�اء االهتمام ب��الأو��ض��اع االقت�صادية
واالجتماعية واخلدماتية ل�سكان �سيناء،
ل�ك���س��ب وق��وف �ه��م �إىل ج��ان��ب ال ��دول ��ة يف
هذه احلرب ،وحرمان اجلماعات امل�سلحة
م��ن �أي ب�ي�ئ��ة ح��ا��ض�ن��ة ل �ه��ا ،مم��ا ي�سهّل
مالحقتهم والق�ضاء عليهم.

ح�سني عطوي

التصعيد اإلجرامي في العراق ..ومصانع األسلحة الكيميائية السرية
بالتزامن مع التطورات ال�سورية،
يعي�ش العراق موجة تفجريات وا�سعة
تكاد تكون يومية حت�صد �آالف الأرواح
الربيئة من العراقيني .وح�سب خرباء
ا� �س�ترات �ي �ج �ي�ين ،ف � ��إن ه ��ذا الإج � ��رام
اليومي يف بالد الرافدين يقف وراءه
رئي�س اال�ستخبارات ال�سعودية بندر بن
�سلطان ،ال��ذي مي �وّل وي��دي��ر وي�شرف
ع�ل��ى خ�لاي��ا «ال �ق ��اع ��دة» ،ال �ت��ي تتخذ
�أ�سماء متنوعة ومتعددة ،وهدفه تكامل
�ساحات الفو�ضى والدم وتوا�صلها من
العراق �إىل �سورية ،فلبنان.
و�إذ ي �ع �ت�ب�ر ه � � � ��ؤالء اخل � �ب ��راء �أن
ب �ن��در ه ��و امل �� �س ��ؤول ع ��ن ال�ت�ف�ج�يرات
ال �ت ��ي ح �� �ص �ل��ت يف ل �ب �ن��ان (ال��روي ����س
وط��راب �ل ����س) ،و�أن ت��وا� �ص��ل حلقاتها
اللبنانية قد أ�ُف�شل حتى الآن ،بف�ضل
التدابري واملتابعة الدقيقة حلزب اهلل،
ف�إن العراق بفعل االحتالل الأمريكي

الذي �أدخل معه ب�أ�شكال خمتلفة �آالفاً
م�ؤلفة من الإرهابيني الذين دربتهم
و�أ�شرفت عليهم املخابرات الأمريكية
ب�ت�م��وي��ل م��ن ال �� �س �ع��ودي��ة م �ن��ذ ن�ه��اي��ة
��س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ،بحجة
«اجل �ه��اد» يف �أفغان�ستان �ضد االحت��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي ال���س��اب��ق ،ب� ��د�أت ب��إي�ق��اظ
اخلاليا التي كانت نائمة ،بعد �أن و�صل
تطويع املنطقة وفق امل�شروع الأمريكي
�إىل اجل� ��دار ال �� �س��وري ال���ص�ل��ب ال��ذي
يكاد يقلب امل��وازي��ن الدولية .على �أن
اخلطري يف ا ألم��ر ،ما ّمت الك�شف عنه
يف العراق م�ؤخراً ،عن قيام املجموعات
الإره��اب �ي��ة بت�صنيع م ��واد كيميائية
� �س��ام��ة يف م��دي �ن��ة امل��و� �ص��ل امل �ح��اذي��ة
ل �ل �ح��دود ال �� �س��وري��ة ،وه �ن��اك اح�ت�م��ال
كبري ب��أن تكون ال�غ��ازات ال�سامة التي
ا�ستخدمتها امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة يف
�سورية هي مما مت �إنتاجه يف العراق.

وت �ت �خ��وف م �� �ص��ادر �أم �ن �ي��ة ع��راق�ي��ة
من �أن تتجه املجموعات الإرهابية يف
بالد الرافدين ،يف �أعمالها الإجرامية
املقبلة� ،إىل ادخ ��ال امل ��واد الكيميائية
يف تفجرياتها ،معتربة �أن م��ا مينعها
الآن من ذلك هو التطورات ال�سورية،
وامل� ��زاع� ��م الأم�ي�رك� �ي ��ة واخل �ل �ي �ج �ي��ة،
وحتديداً ال�سعودية ،با�ستعمال اجلي�ش
العربي ال���س��وري لل�سالح الكيميائي،
لأن جل��وء امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة �إىل
أ�ع � �م ��ال ال �ت �ف �ج�ير ب �ه ��ذا ال �� �س�ل�اح يف
العراق� ،سيعطي الدليل القاطع على
دور امل�سلحني يف �سورية يف ا�ستعمال
ال�سالح الكيميائي ال��ذي اتخذ ذريعة
لت�صعيد العدوان على بالد الأمويني.
وب �ح �� �س ��ب وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة
الرو�سية ،ف�إن «تزايد التن�سيق يف
�أن�شطة الإرهابيني واملتطرفني يف
العراق و�سورية ،وبلدان �أخرى يف

احتمال كبير بأن تكون الغازات
السامة التي استخدمتها
المجموعات المسلحة في سورية
هي مما تم إنتاجه في العراق
املنطقة ،ي�سرتعي االنتباه».
واعتربت اخلارجية الرو�سية �أنه «يجب قطع دابر
امل �ح��اوالت احلثيثة ال��ش�ع��ال ال�ن��زاع��ات الطائفية يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط» ،لأن ا�ستمرار العنف بهذا
ال�شكل ا ألع�م��ى ي�ضر �أو ًال و�أخ�ي�راً ب�شعوب املنطقة
وم�صاحلها الوطنية والقومية.

ب� ��أي ح ��ال ،ف�ق��د ب ��د�أت ق �ي��ادات ع��راق�ي��ة م��ن ع��دة
اجت ��اه ��ات ت �ت �� �س��اءل ع��ن امل� ��دى ال� ��ذي ��س�ي���ص��ل �إل �ي��ه
الإ�صرار ال�سعودي يف عمليات الإره��اب التي ت�ضرب
العراق ،وعن �أ�سباب التورط الرتكي اجلديد يف هذه
املوجة الإجرامية التي �أخذت تطال �سورية والعراق،
خ�صو�صاً  -ح�سب بع�ض القيادات العراقية � -أن جزءاً
من الأ�سلحة التي ت�ستخدمها املجموعات الإرهابية
امل�سلحة يف �سورية ،ي�أتي من نف�س امل�صادر التي تفجَّ ر
يف ال �ع��راق ،وبت�سهيل كبري م��ن ال�سلطات الرتكية،
التي كثرياً ما تتوىل قواها الأمنية نقلها �إىل احلدود
ال�سورية.
يُذكر �أن جهة �أمنية عراقية كانت قد داهمت وكراً
�إرهابياً ،و�ألقت القب�ض على �أ�شخا�ص اعرتفوا  -بعد
�أن اكت�شف على �أيديهم �آثار مواد كيميائية  -بوجود
م���ص��ان��ع ل�ل���س�لاح ال�ك�ي�م��ائ��ي يف امل��و� �ص��ل ،ح�ي��ث متت
مداهمة هذه امل�صانع التي عرث فيها فع ًال على املواد
الكيميائية امل�صنعة لأغرا�ض ع�سكرية.

�أحمد الطب�ش
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امللك ال�سعودي
عبد اهلل بن عبد العزيز

هل ينقذ الملك عبد الله السعودية؟
تعي�ش اململكة ال�سعودية �إرها�صت (اململكة
الثانية) بعد رحيل اجليل الأول م��ن امللوك
ال���س��دي��ري�ين واالن �ت �ق��ال �إىل م��رح�ل��ة اجليل
الثالث ،الأك�ثر تناق�ضاً نتيجة الرتباطاتهم
املتعددة ول�ضعف منظومة تعيني ويل العهد..
وي��واج��ه امللك عبداهلل ا�ستحقاقات مف�صلية
خطرية على حماور ثالثة:
 -1والي � � � ��ة ال� �ع� �ه ��د وت� �ن� �ظ� �ي ��م اخل�ل��اف� ��ات
وال �� �ص��راع��ات ب�ي�ن أ�ج �ن �ح��ة ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال�ك��ة،
وال�صراع على العر�ش.
 -2ت� � ��ورّط امل �م �ل �ك��ة يف م ��ا ي���س�م��ى «ال��رب �ي��ع
العربي» ،الذي جعل املنطقة على �أبواب �إعادة
تق�سيم ال��دول وال�ك�ي��ان��ات ،مب��ا ي�شبه م�ؤمتر
يالطا متجاوزاً �سايك�س  -بيكو.
 -3اال�ستحقاقات الداخلية ومطالب املعار�ضة
ال�سعودية على اختالف �أطيافها وانتماءاتها
املذهبية وال�سيا�سية والقبلية ،والتي تت�صاعد
حركتها بعد الثورات العربية امل�ستمرة!
ال �� �س ��ؤال امل � �ط ��روح :ه ��ل ي���س�ت�ط�ي��ع امل�ل��ك
عبداهلل حماية و�إن�ق��اذ اململكة ال�سعودية من
مغامرات بع�ض �أمرائها؟ وهل ي�ستطيع �إدارة
امل��رح�ل��ة االنتقالية للعر�ش؟ وه��ل ي�ستطيع
ا�ستعادة دور اململكة احلكيم غري امل�سلح؟
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �م �ح��ور الأول ،ف� � ��إن � �ص��راع
الأج �ن �ح��ة داخ ��ل ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال�ك��ة ي �ت��وزع على
ثالثة حماور:
جناح امللك عبداهلل و�أوالده بالتحالف مع
�أوالد الأمري نايف.
جناح بندر بن �سلطان � -سعود الفي�صل.
اجل�ن��اح «امل ��دين» بقيادة ا ألم�ي�ر ط�لال بن
عبد العزيز.
وق��د ي�ستفيد امللك ع�ب��داهلل م��ن ا ألح��داث
ال�سورية واالتفاق الرو�سي  -الأمريكي الذي
�أعلن ف�شل «الغزوة الثانية» الفا�شلة للمحور
الأمريكي  -اخلليجي على �سورية ،يف الوقت
ال� ��ذي �أ� �س �ق �ط��ت «ال� �غ ��زوة الأوىل» ال�ف��ا��ش�ل��ة
الثنائي القطري (حمد بن خليفة وحمد بن
جا�سم) ف��إن «ال�غ��زوة الثانية» الفا�شلة �أي�ضاً

ب�ع��د ت��راج��ع ا ألم�يرك �ي�ين ع��ن ال �ع��دوان على
�سورية �ست�سقط الثنائي ال�سعودي (بندر -
��س�ع��ود ال�ف�ي���ص��ل) ،وه��ذا م��ا �سيفتح الطريق
أ�م��ام امللك عبداهلل للتخل�ص من ه��ذا املحور
و أ�ت �ب��اع��ه ،و�إغ�ل��اق ال �ن��اف��ذة ال���س�ع��ودي��ة على
قطر ،وال�ت��ي ا�ستطاعت ا��س�ت��دراج ال�سعودية
�إىل �سلوكيات ع�سكرية وم�غ��ام��رات مل تعتد
عليها ال�سعودية منذ تدخلها يف حرب اليمن
مبواجهة الرئي�س عبد النا�صر يف ال�ستينيات
من القرن املا�ضي.
�أما على م�ستوى املحورين الثاين والثالث
نْ
املتداخلي ،ف�إن التورط ال�سعودي يف الأحداث
ال �ع��رب �ي��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً ال �� �س��اح �ت�ين امل���ص��ري��ة
وال�سورية ب�شكل مك�شوف وم�ؤثر على م�ستوى
ق �ي��ادة ائ �ت�لاف ع��رب��ي متحالف م��ع امل���ش��روع
الأمريكي ودور �سعودي غري مبا�شر (�سيا�سي
و أ�م �ن��ي) يف ليبيا وال �ع��راق وب�ق�ي��ة ال�ساحات
ال�ع��رب�ي��ة� ،أدخ ��ل ال�سعودية يف �أت ��ون ال�صراع
و��س�ل�ب�ه��ا ��ص�ف��ة احل �ك��م ال���ص��ال��ح �أو امل�ح��اي��د،
و�سيعر�ضها لأل���س�ن��ة اللهيب امل�شتعلة عرب
التكفرييني وال�سلفيني الذين تدعمهم ،و�إن
منطق دعم املعار�ضة و�شعارات الدميقراطية
وال �ت �ع��ددي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة وا��س�ت�ع�م��ال ال���س�لاح
لإ��س�ق��اط الأن�ظ�م��ة م�صطلحات و�سلوكيات
�ستعاين اململكة م��ن �إرها�صاتها وتداعياتها
يف ال��داخ��ل ال�سعودي ،لأن ال�شعب ال�سعودي
�سيطالب ب�إعطائه مثل ما تعطي ال�سعودية
للمعار�ضة ال�سورية وامل���ص��ري��ة ،و�أن تر�ضى
ال���س�ل�ط��ات ال���س�ع��ودي��ة ب���س�ل��وك�ي��ات امل�ع��ار��ض��ة
ال���س�ع��ودي��ة �إذا ت�ع��ام�ل��ت ب��ا أل��س��ال�ي��ب نف�سها
م��ع ال�ن�ظ��ام ال���س�ع��ودي�� ،س��واء ب��امل�ظ��اه��رات �أو
العمل الع�سكري �أو طلب التدخل اخلارجي
�أو ا�ستقدام �إره��اب�ي��ي «ال�ق��اع��دة»! فهل ميكن
لل�سعودية �أن تر�ضى بذلك ،وماذا �سيبقى من
ال�سعودية التي �ستقاتل على ثالث جبهات:
اجلبهة اليمنية  -ال�سعودية و�صراعها مع
«احلوثيني» ،وكذلك �أن�صار احلراك اجلنوبي
والثورة اليمنية.

نقمة النفط تؤجج الصراع اليمني الذي تغذيه واشنطن والسعودية
كان الفتاً نفي م�س�ؤول كبري يف قطاع النفط يف اليمن،
احلديث عن �أن الدرا�سات وامل�سوحات اجليولوجية ت�ؤ�شر
�إىل وجود �أكرب خمزون نفطي عاملي يف اليمن.
وكما �أ�شارت هذه املعلومات ف�إن هذا املخزون الهائل
ميتد ق�سم منه �إىل ال�سعودية ،خ�صو�صاً جلهة �صعدة
يف ال�شمال اليمني ،وح�ضرموت يف جنوبه ،وتقدر هذه
ال��درا� �س��ات أ�ن ��ه مي�ت��د ن�ح��و ال���س�ع��ودي��ة بعمق ب�سيط ال
يتجاوز الـ 1800مرت.
تتعدد ال��رواي��ات ح��ول �أ�سباب النفي اليمني ،بع�ضها
يرى �أن الإعالن الر�سمي عن هذا املخزون قد يزيد من
الأزم��ة اليمنية ا�شتعاالً ،لأن ال��درا��س��ات الأول�ي��ة ت�شري
�إىل �أن اليمن �إذا ما بد أ� با�ستخراج هذه الرثوة الهائلة،
التي تقدر ب�أنها ت��وازي ما تختزنه ال�سعودية والعراق
معاً� ،أي نحو ثلث خم��زون العاملي� ،سيجعلها دول��ة ذات
اكتفاء كبري ،و�ستبد أ� بعملية تنمية وا�سعة ،وتتخلى عن
م�ساعدات جارتها ال�ك�ب�يرة ،وه��و م��ا ي��دف��ع �إىل ت�سعري
الفتنة يف اليمن لإبقائها �ضعيفة وغري م�ستقرة� ،إ�ضافة
�إىل الإ�صرار على موا�صلة بناء جدار الف�صل العن�صري،
خ�صو�صاً جلهة �صعدة ،حيث ت�أكل بالد الذهب الأ�سود

من الأر���ض اليمنية يف عملية بنائها للجدار ،مع العلم
�أن لليمن حقوقاً يف الأرا�ضي متتد لأكرث من  150كيلو
م�تراً يف داخ��ل الأرا��ض��ي ال�سعودية ،كانت قد اغت�صبت
منذ �أيام عبد العزيز �آل �سعود ،مما يعني بر�أي �أ�صحاب
هذه الرواية� ،أن اليمنيني ال يريدون ك�شف هذه الورقة
الهامة يف ه��ذه ال�ظ��روف حتى ال ت��زداد الأزم��ة وح�شية
ودموية.
�أم��ا ال��رواي��ة الثانية ،فتحدثت عنها حمطة «�سكاي
ن �ي��وز» ا ألم�يرك �ي��ة ق�ب��ل ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ،م ��ؤك��دة �أن �أك�بر
خمزون نفطي يف العامل موجود يف اليمن ،م�شرية �إىل
�أن وا�شنطن و�ضعت كل ثقلها لإخفاء هذه املعلومات ،مما
يعني �أن ما ت�شهده اليمن منذ �أكرث من ثالث �سنوات هو
�صراع �إقليمي ودويل حاد.
�إقليمياً ،لأن ال�سعودية تخ�شى من هبوط النعمة على
اليمنيني ،فيتمرد عليها ،حتى �أولئك الذين تدعمهم،
ك�أوالد ال�شيخ ح�سني الأحمر وحزب الإ�صالح «الإخواين»،
والفلول امللكية ال�سابقة ،وما جرى تروي�ضه من قوى
ونخب ثقافية ودينية مل�صلحة ال�سعودية والوهابية ،كما
�أن حتول اليمن من دولة مدمغة يف الفقر �إىل دولة غنية،

�سيجعلها مالذاً لبقية الدولة اخلليجية لالعتماد عليها
يف مواجهة الهجمة واجلربوت وال�سطوة ال�سعودية.
�أما جلهة كونه دولياً ،فثمة �صراع رو�سي – �أمريكي
ح��ول الآب ��ار النفطية وخ�صو�صاً �أن اليمن يف الفرتة
ال���س��اب�ق��ة ،ق�ب��ل ان ��دالع �أزم �ت �ه��ا ،مل ت ��رد �أن جت�ع��ل من
أ�م�يرك��ا ال��دول��ة الوحيدة يف جم��ال التنقيب وا�ستخراج
النفط ،وقد ظلت املفاو�ضات الأمريكية – اليمنية نحو
�سنتني ،كان خاللها نوع من الإ�صرار اليمني على �إدخال
�شركات رو�سية و�صينية وبريطانية �إىل جانب ال�شركات
الأمريكية ،وحينما مل تفلح املحاوالت الأمريكية ،ومعها
�أو ًال حماوالت قطرية ،ويف كل احلاالت ودائماً و�أبداً كانت
ال�سعودية ،ك��ان ال ب��د م��ن إ���ش�ع��ال اليمن بفنت داخلية
وا�سعة النطاق ،اتخذت منذ ثالث �سنوات ونيف �أ�شكا ًال
خمتلفة ،وال يبدو �أنها �ستهد أ� يف املدى املنظور ،خ�صو�صاً
�أن الأزمة اليمنية يف �شكل من �أ�شكالها� ،صارت ت�ستهدف
إ�ع ��ادة ر�سم خ��رائ��ط يف ه��ذا ال��وط��ن العربي امل�ع��ذب من
املحيط �إىل اخلليج.

حممد �شهاب

ال�صراع امل�ستقبلي مع العراق ث��أراً للحرب
ال�ل�ا�أخ�ل�اق �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا امل��دن�ي��ون
ا ألب��ري��اء يف ال�ع��راق ،ع�بر ال�سيارات املفخخة
والإن�ت�ح��اري�ين ال��ذي��ن ينت�سبون ل�ـ«ال�ق��اع��دة»
و�أخواتها ،والتي يتم رعايتهم ومتويلهم من
امل�شايخ التكفرييني وبع�ضهم من ال�سعودية،
وي�ضاف �إىل ذلك التورط الع�سكري ال�سعودي
يف البحرين عرب قوات درع اجلزيرة.
اجلبهة الثالثة تتمثل بال�صراع الع�سكري
ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام ال �� �س �ع��ودي وخ�ل�اي��ا «ال �ق��اع��دة»
والتكفرييني الذين �سريتدون على �أعقابهم
من �سورية وبقية ال�ساحات التي انت�شروا فيها
ليعود الوح�ش التكفريي ليفرت�س �صانعيه.
ه��ل يغتنم امل�ل��ك ع�ب��داهلل فر�صة االت�ف��اق
ال��رو� �س��ي  -ا ألم�ي�رك ��ي وال � ��ذي ب��ره��ن م��رة
ج��دي��دة �أن ال ح�ل�ف��اء وال أ���ص��دق��اء ألم�يرك��ا
ب��ل م�صاحلها التي حتميها ،وه��ذا م��ا �صرح
ب��ه الرئي�س �أوب��ام��ا عندما أ�ك��د �أن ال�ضربة
الأم�يرك�ي��ة ترتبط �سلباً �أو إ�ي�ج��اب�اً بت�أمني
(النفط و�إ�سرائيل) ومل يقل حلفاء �أمريكا
و�أ� �ص ��دق ��ا ؤ�ه ��ا وال ال��دمي �ق��راط �ي��ة وح�م��اي��ة
ال �� �ش �ع��ب ال� ��� �س ��وري ،وي� ��ؤك ��د �أن أ�م�ي�رك ��ا ال
تراعي م�صالح وك��رام��ات �أ�صدقائها ،ومنها
ال�سعودية ،ما جعل امللك عبداهلل يفتح كوة يف
جدار العالقات الإيرانية  -ال�سعودية بدعوة
الرئي�س الإي��راين للحج وقبول الأخ�ير بها،
لعل ال�سعودية بالتعاون م��ع إ�ي ��ران توفران
احلا�ضنة الإقليمية للحل ال�سيا�سي يف �سورية
وبقية ال�ساحات التي يت�صارع فيها الطرفان
(البحرين ولبنان واليمن والعراق و�سورية)
والداخل ال�سعودي (املناطق ال�شرقية) حيث
ميكن الت�أ�سي�س لتفاهم ��س�ع��ودي  -إ�ي��راين
مل��ا مي �ث�لان م��ن رم��زي��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�إ��س�لام
ال�سيا�سي (ال���س�ن��ي وال���ش�ي�ع��ي) ويتحالفان
م��ع حم��وري��ن ب��د�أت مرحلة التفاهم بينهما
(�أمريكا ورو�سيا) وحتى ت�ستدرك ال�سعودية
نف�سها وال تكون خارج دائرة احللول وامل�شاركة
ب�صناعتها ميكنها البدء بالرتاجع التكتيكي
ع�سكرياً و�سيا�سياً عرب عدم تزويد املعار�ضة
ب��ال���س�لاح وال�ت�م��وي��ل ،وال �ب��دء ب��ال�ت�ف��اه��م مع
�إيران من البوابة اللبنانية الأ�سهل والأ�سرع
نتيجة اخل�صو�صية اللبنانية عرب التفاهم
ل�ف��ك اال��ش�ت�ب��اك ال�سيا�سي ب�ين «ح ��زب اهلل»
و«امل�ستقبل» ب�شكل خا�ص ،وميكن من البوابة
اللبنانية العبور �إىل بقية ال�ساحات العربية.
إ�ن �ن��ا ن��راه��ن ع�ل��ى ع��روب��ة و أ�� �ص��ال��ة امل�ل��ك
ع �ب��داهلل امل�ت�ن��اق���ض��ة م��ع ال�ت�ط��رف وامل�غ��ام��رة
للثنائي (بندر � -سعود الفي�صل) ومن يحمل
ل�ق��ب خ ��ادم احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين ،ال ب��د �أن
يكون خادماً للر�سالة الإ�سالمية ،و�أهم خدمة
و�أكرثها أ�ج��راً حقن دم��اء امل�سلمني والوحدة
الإ��س�لام�ي��ة وح�ف��ظ الأع ��را� ��ض ح�ت��ى ال يتم
ت�ع�م�ي��م «ج �ه��اد ال �ن �ك��اح» وال�ت�ك�ب�ير ع�ل��ى ذب��ح
امل�سلمني كالنعاج ونب�ش القبور مب��ا يخالف
الإ�سالم احلنيف وال�سنة النبوية ال�شريفة.
مل ي�ف��ت الآوان ب�ع��د ،ف�ه��ل ت �ب��ادر ال�ق�ي��ادة
ال�سعودية للحوار وال�ت�ع��اون م��ن أ�ج��ل حفظ
ال�ع��امل الإ��س�لام��ي بكل مكوناته؟ وه��ل ينقذ
امل �ل��ك ع�ب��د اهلل ال��دول��ة ال���س�ع��ودي��ة ال�ث��ان�ي��ة،
�أم ي�ترك�ه��ا ل���ص��راع الأج�ن�ح��ة ح��ول ال�ع��ر���ش،
وت�صبح فري�سة املجهول �أو الزوال؟
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تركيا ..مسار الفوضى بعد تعدد الفشل

ال�شرطة الرتكية تطلق النار على املحتجني يف ا�سطنبول (�أ.ف.ب).

مع ا�ستئناف احلركة االحتجاجية املت�صاعدة
يف ت��رك�ي��ا ��ض��د ح�ك��وم��ة «ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة»
ب��زع��ام��ة رج� ��ب ط �ي��ب �أردوغ � � � ��ان ،وال �ت �ه��دي��د
املتوا�صل للمحتجني مب��وازاة ا�ستخدام القمع
لتربير معاجلة تهمة «�إ�شاعة الفو�ضى» بحق
املحتجني ال�سلميني ،وو�سط ال�صمت ال��دويل،
ال�سيما �أدعياء ترويج الدميقراطية يف الغرب
خ�صو�صاً ،تُطرح يف العديد من الدوائر الفاعلة
�أ�سئلة عن امل�آل�سات التي تنتظر تركيا الدولة
والنظام �أوالً ،يف �ضوء ما يع�صف يف الدولة من
�أزم��ات ب�أبعاد متعددة� ،سعت حكومة �أردوغ��ان
للت�سرت عليها من خالل االنغما�س يف الأزم��ة
ال�سورية جلهة دع��م الإره��اب وت�أمني احلركة
اللوج�ستية ل�ل�إره��اب�ي�ين ،ف�ض ًال ع��ن عمليات
التدريب والعمليات اال�ستخباراتية.
الأزمة الأهم التي تواجه حكومة �أردوغان،
وه� ��ي ال �� �ض��اغ �ط��ة ح ��ال� �ي� �اً ،ت �ت �م �ح��ور ح��ول
احل��راك الداخلي ،ال��ذي يُتوقع �أن تتوا�صل
بعمليات ك��ر وف� �رّ ،رغ��م ا��س�ت�خ��دام ال�ع��رب��ات
املدرعة منذ البداية مع قنابل الغاز امل�سيلة
للدموع منذ اللحظات الأوىل للتدليل على
ال�ن��واي��ا القمعية ،لي�س ف�ق��ط يف ا�سطنبول
و�أنقرة وازمري ،بل يف العديد من املحافظات
احلدودية ،وكذلك يف انطاليا وانطاكيا حيث
ال�سياحة ،وه��ذا �أم��ر ف��ائ��ق ا أله�م�ي��ة ،وه��ذه
االحتجاجات املت�صاعدة بعد مقتل �شاب يف
الع�شرين �أ�صيب بر�أ�سه يف انطاكيا ب�سالح
ال�سلطة ،و�أك�ث�ر م��ا يقلق �أردوغ� ��ان و�إدارت ��ه
ه��و تنامي االح�ت�ج��اج��ات و��ص��و ًال �إىل موعد
االن�ت�خ��اب��ات املحلية بعد �ستة �أ��ش�ه��ر ،والتي

تعترب طليعة ا�ستحقاقات تتوج بانتخابات رئا�سية يف
�شهر �آب املقبل.
لهذا ي� ؤ�خ��ذ على �أردوغ ��ان ف�ق��دان العقالنية
يف معاجلة التظاهرات باال�ستماع �إىل املطالب

بد ًال من التهديد بالق�ضاء على ما و�صفه �إثارة
ال�شغب ،الأمر الذي �أفقده �صوابه ،بحيث �أ�صبح
التعبري عن الر�أي «�إ�شاعة للفو�ضى».
وم��ا زاد الطينة بلة ،اللجوء مب��وازاة الوعيد �إىل

تعدد األقطاب ..هل يضعف الكيان الصهيوني
ّ
أم يسهل تحقيق مشروعه التوسعي؟ ()2/1
ال بد من الت�سا�ؤل بجدية و�شفافية عن موقع
الكيان ال�صهيوين فوق خارطة ال�صراع الدويل يف
ظل تعدد الأقطاب ،رغم �إجماع �أكرثية املحللني
ع�ل��ى �أن ت��راج��ع ال�ه�ي�م�ن��ة ا ألم�ي�رك �ي��ة ��س�ي��ؤدي
حتماً �إىل جلم هذا الكيان و�إ�ضعافه ،يف حني �أن
املعطيات املتوفرة على الأر�ض ،وطبيعة عالقاته
امل�ت�ن��ام�ي��ة م��ع ال� ��دول ال �� �ص��اع��دة ،ت ��دل ع�ل��ى �أن
نهاية الأحادية ال تتعار�ض مع حتقيق الأهداف
املرحلية للحركة ال�صهيونية العاملية التي د�أبت،
على مدى قرن كامل ،على «التكيف» مع موازين
القوى امل�ستجدة ،و«ت�سخري» ال�صراعات الدولية
خلدمة م�صاحلها اخلا�صة.
ثمة من يعتقد ،يف �أو�ساط املفكرين واملثقفني
يف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة و�أوروب � � � � ��ا� ،أن احل��رك��ة
ال�صهيونية العاملية تلعب دوراً خفياً يف تثبيت
ال��واق��ع ال��دويل اجل��دي��د ،وال���ش��واه��د التاريخية
حول تعامل ال�صهاينة مع النازية الأملانية ،ودول
اال�ستعمار ال�ق��دمي ،وا�ستبدال احللفاء بح�سب
ت�ب��دل امل��راح��ل وا أله � ��داف ،وال�ت�لاع��ب مب�صائر
الأمم ،كلها ت�ؤكد هذه الر�ؤية.
يجمع ا إل��س�ترات�ي�ج�ي��ون ،يف ال��وق��ت ال��راه��ن،
على �أن ال�صني ت�ه��دد هيمنة ال��والي��ات املتحدة
على ال�صعيد االقت�صادي ،و�أن رو�سيا االحتادية

اتهام العلمانيني ب�أنهم يقارعونه مذهبياً ،الأمر الذي
انعك�س �سخرية يف ال�شارع الرتكي بعدما كانت مرامي
�أردوغان ا�ستثارة ال�شارع عرب الغريزة املذهبية.
�إن ف�شل رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�ترك��ي يف امتحان

ت�ك���س��ر �إرادت � �ه ��ا ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال���س�ي��ا��س��ي� ،أم��ا
احتفاظ وا�شنطن بتفوقها الع�سكري على كلتا
ال��دول �ت�ين ،ف�سيبقى ع�ل��ى ح��ال��ه ف�ت�رة ط��وي�ل��ة،
و�ست�ستمر «�إ�سرائيل» با�ستغالله ل�ضمان تفوقها
ال�ع���س�ك��ري امل �ط �ل��ق ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ع ��دم ات �ف��اق
الدولتني وجمموعة �شانغهاي ودول الربيك�س،
على �إن�شاء منظومة ع�سكرية خا�صة ،وتطوير
�سيا�سات دفاعية م�شرتكة ملواجهة الناتو وتوابعه
الإقليميني.
م��ن امل �ع��روف �أن ال�صني مل ت�ع�ترف بالكيان
ال�صهيوين حتى عام  ،1992غري �أن تاريخ التعاون
ال �� �س �رّي ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،يف امل �ج��االت الع�سكرية
واالقت�صادية والتكنولوجية ،يعود �إىل عام ،1972
ح�ي�ن جن �ح��ت دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ه�ن�ري ك�ي���س�ن�ج��ر يف
ترتيب زي��ارة الرئي�س الراحل ريت�شارد نيك�سون
�إىل ب�ك�ين ،وك��ان��ت ت��ل �أب �ي��ب الأوىل ب��االع�تراف
بجمهورية ال�صني ال�شعبية ،ولو من جانب واحد،
لا يف الأمم املتحدة،
قبل �أن ت�صبح ع�ضواً ك��ام� ً
و�صاحبة حق الفيتو يف جمل�س الأمن.
وارت �ك��زت ال�ع�لاق��ات ال�صينية «الإ�سرائيلية»
ع�ل��ى �أر��ض�ي��ة ��ش��راء ال���س�لاح والتكنولوجيا من
«�إ��س��رائ�ي��ل» ،وظ��ل ه��ذا الن�شاط يف ال�سر خالل
ثمانينيات القرن املا�ضي حتى تبادل ال�سفراء يف

ع��ام  ،1992وت�ستثمر ال�صني يف جم��ال احل��رب
الإلكرتونية والتج�س�س املعلوماتي ،الذي تتفوق
فيه امل�ؤ�س�سات «الإ�سرائيلية» ،ملقارعة امل�صالح
الأمريكية ،دون االكرتاث باعرتا�ضات وا�شنطن
املتكررة ،ولكن حني تت�ضارب م�صالح «�إ�سرائيل»
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة م ��ع ح ��اج ��ات ال �� �ص�ي�ن ،ت �ت��ذرع
احلكومة «الإ�سرائيلية» بال�ضغوطات الأمريكية،
فتلغي �صفقات بالغة الأهمية دون �سابق �إنذار.
وقد ح�صل هذا «ال�ضغط املفتعل» يف منا�سبات
عديدة �أغ�ضبت القادة ال�صينيني� ،أبرزها �إلغاء
��ص�ف�ق��ة ب�ق�ي�م��ة م �ل �ي��ار دوالر ل �ت �ط��وي��ر ط��ائ��رة
«ف��ال�ك��ون» ،التي ت�صنعها « إ���س��رائ�ي��ل» بال�شراكة
مع رو�سيا ،عام  ،2000و�إنهاء عقد �آخر لتحديث
ط��ائ��رات «ال ��درون ��ز» م��ن دون ط �ي��ار م��ن ط��راز
«ه��ارب��ي» ،التي ا�شرتتها ال�صني من «�إ�سرائيل»،
مع إ�ع�لان التزام تل �أبيب بوقف جميع املبيعات
الع�سكرية «ن��زو ًال عند رغبة وا�شنطن» ،وا�ستمر
احلظر حتى عام .2005
واليوم ،ع�شية نهاية �أحادية القطب ،تنتع�ش
ال �ع�لاق��ات ال���ص�ي�ن�ي��ة – «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ب�شكل
يخلو من العوائق ،ففي �أج��واء «امل�ؤمتر ال�سنوي
اخلام�س للر�ؤ�ساء» ،املنعقد يف القد�س املحتلة يف
 19حزيران املا�ضي ،الحظ روين ت�شان؛ عمالق

القطاع ال�ع�ق��اري يف ال�صني�« ،أن أ�ك�ث�ر م��ن ن�صف أ�ع���ض��اء هذا
امل�ؤمتر� ،سيت�ألّف بعد �سنوات معدودة ،من رجال الأعمال والقادة
ال�سيا�سيني من منطقة ال�شرق الأق�صى وال�صني ،وذلك بف�ضل
جهود «�إ�سرائيل» وتطلعاتها الطموحة نحو تلك املنطقة».
لقد تغا�ضت «�إ�سرائيل» عن مواقف ال�صني امل��ؤي��دة للعرب،
وا�ستطاعت �أن تقنع ال�ق�ي��ادة ال�صينية ب �ـ«�أن معارفها العلمية
ه��ي �أك�ث�ر قيمة م��ن ح��اج��ات ال�صني النفطية» ،بحيث تعتمد
ال�صني على اخلربات «الإ�سرائيلية» يف ت�سابقها االقت�صادي مع
الواليات املتحدة ،بينما تتم ال�صفقات مع إ�ي��ران ،للمقارنة ،يف
�أج��واء احل�صار االقت�صادي ،ال��ذي يح ّد من القدرة التفاو�ضية
لتح�سني ��ش��روط التبادل التجاري مب��ا يلبي احتياجات �إي��ران
الإ�سرتاتيجية وال�صناعية.
�إن عالقة «�إ�سرائيل» بال�صني لي�ست مبنية بال�ضرورة على
ال�صدق وحفظ العهود ،بل �إن دوائ��ر اللوبي ال�صهيوين متكنت
م�ؤخراً من الت�أثري على �صناع القرار الأمريكي ،فجرى تغيري
�أولويات الإ�سرتاتيجة الأمريكية ،وحتولت اهتمامات البنتاغون
الع�سكرية نحو ال�شرق الأق�صى وال�صني ،يف عملية تت�سم بكل
�صفات الطعن بالظهر بحق حليفها الأول ،ال��والي��ات املتحدة،
و�ضد ال�صني ،التي تتوهم ب�إقامة عالقات مع «�إ�سرائيل» حتفظ
«م�صالح» البلدين على املديني القريب والبعيد.
م��ع ت�ف��اوت وا��ض��ح يف ال���ش��روط وامل�ع�ط�ي��ات ،تن�سحب طبيعة
ع�ل�اق��ات «�إ� �س��رائ �ي��ل» ب��ال���ص�ين ع�ل��ى ع�لاق��ات�ه��ا ب�ب�ق�ي��ة ال ��دول
ال�صاعدة ،وعلى ر�أ�سها رو�سيا االحت��ادي��ة ،والهند ،وال�برازي��ل،
وجنوب �أفريقيا ،وال بد من مقارنتها مبا يقابلها من ال�شروط
واملوا�صفات التي تربط احلكومات العربية والإ�سالمية بهذه
ال ��دول ،لكي يت�ضح ،كما �سن�شرح الح �ق �اً ،ك��م ه��ي خمتلة ،ك ّماً
ونوعاً ،مل�صلحة الكيان ال�صهيوين.

عدنان حممد العربي
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رأي
أوباما ُّ
يعد للعشرين

على «كرسي االعتراف»
تحت ُصلبان «معلوال»
حم��اك��اة تطلعات اجل�ي��ل ال���ص��اع��د ،واكبه
�أي�ضاً ف�شل ذريع يف االمتحان �ضد التمييز
ال�سيا�سي واال�ضطهاد الثقايف.
وامل�شكلة الأع��و���ص وال�ت��ي �ست�شكل لعنة يف
م�سار �أردوغ ��ان ال�سيا�سي ،تكمن يف ر�سوبه يف
اختبار ال�صدق الذي و�ضعه �أمامه حزب العمال
ال �ك��رد� �س �ت��اين� ،إذ �إن احل ��زب ال �ت��زم مب��ا عليه
يف تنفيذ «ات �ف��اق ال���س�لام» غ�ير امل�ك�ت��وب ،فيما
�أردوغان وحكومته اعتمدا الت�سويف واملماطلة،
ا ألم��ر ال��ذي ميكن �أن يدفع تركيا �إىل ح��روب
جديدة مع الأكراد ،مثل تلك احلرب التي ذهب
�ضحيتها � 45ألف �شخ�ص.
يف الواقع ترى قيادات تركية �أن �أردوغان كان
يريد التغرير بالأكراد لتمرير احلدث ال�سوري
يف وهم �أن �سورية �ستقع يف قب�ضة الغرب ،بحيث
ي�ضمن احل�ي��اد ال�ك��ردي حل�ين تنفيذ امل�شروع،
ث��م ي�ع��ود لالنق�ضا�ض على ح��زب ال�ع�م��ال� ،إال
�أن ف�شل ال �ع��دوان على ��س��وري��ة وح�ل��ول موعد
اال�ستحقاق مع ا ألك��راد ف�ضحا �أكذوبة ال�صدق
ل ��دى �أردوغ� � ��ان ،وه ��ا ه��و ح ��زب ال�ع�م��ال ي�ع��اود
ن�شاطه الع�سكري يف عملية �أ�شبه بر�سالة نار،
من خالل تفجري موقع ع�سكري قيد الإن�شاء
للجي�ش الرتكي للتدليل على جدية حتذيراته
بعدما �أوقف ان�سحاب مقاتليه من جبال قنديل.
�إن الف�شلني املذكورين �آنفاً معطوفان على
ع��ودة الت�أزم يف امللف الأرمني الرتكي ،وكذلك
الأزم� � ��ة ال �ت��ي ي � ��د�أب �أردوغ� � � ��ان اف �ت �ع��ال �ه��ا مع
العلويني يعيد �إثارة ا�ستقالل لواء اال�سكندرون
جراء النهج الإلغائي الأردوغ��اين  -الأوغلوي،
وك��ذل��ك ف���ش��ل ان�ت�ق��ال الأمن � ��وذج ال�ترك��ي �إىل
م�صر ،كلها ع��وام��ل ت��زي��د يف الر�صيد ا أل��س��ود
للثنائي امل��ذك��ور ،مب��ا يجعل ال �ق��وى الرتكية
يف حاجة ملحة للبحث ع��ن حلول قبل دخ��ول
تركيا م�سار الفو�ضى امل��دم��رة ب�سبب عنجهية
�أردوغان.
هناك من يرى �أن انتقال ا ألمن��وذج امل�صري
�إىل تركيا هو الأكرث واقعية.

يون�س عودة

مل ي�شفع لها ا�سمها ال�رسياين «الهواء
العليل» ،وال مئات ال�س���نني من العي�ش
الواح���د مع �أخ���وة م�س���لمني يتحدثون
الآرامية كما امل�س���يحيني يف معلوال ،وال
عبق بخور كنائ�س���ها احتمله من �أدمنوا
الب���ارود وروائ���ح الدم م���ن غرباء عن
معلوال و�سورية ،قالوا كلمتهم ملن جوهر
ديانتهم املوت يف امل�س���يح�« :أ�س���لموا
ت�سلموا».
هم مل يقر�أوا م�صحف ًا �رشيف ًا يحت�ضن
النبي عي�س���ى (عليه ال�سالم) ،ومل يقر�أوا
«�س���ورة مرمي» يف الق���ر�آن الكرمي ،وهم
�أكرث �إ�سالم ًا من الر�س���ول (عليه ال�سالم)
الذي احت�ضن امل�س���يحيني بذمته لأنهم
من �أهل الكتاب ،و�أكرث �إ�سالم ًا من اخللفاء
الرا�ش���دين الذين اختاروا امل�س���يحيني
م�ست�ش���ارين و َكتَب���ة يف الدواوين ،و�أكرث
�إ�سالم ًا ممن توالوا على احلكم يف حقبات
الدول العبا�س���ية والأموي���ة والفاطمية
الت���ي عه���دت �إىل امل�س���يحيني ب�أرفع
املنا�صب لإدارة الدولة ،وهم �أكرث �إ�سالم ًا
م���ن الأزهر ال�رشيف ال���ذي منذ �ألف عام
هو املرجع الديني الأعلى لأمة �إ�سالمية
تدرك �أن امل�سيحيني امل�رشقيني هم �أ�صل
ال��ش�رق ،وعلة وجوده وح�ض���ارته ،و�أن
«الن�ص���ارى» �أهل ثقة وكف���اءة وكانت
لهم و�ستبقى مل�س���ات التطور منذ عهود
اخلالف���ة وانته���اء بالدول الإ�س�ل�امية
احلديث���ة امل�ؤمن���ة بواج���ب الوج���ود
امل�سيحي.
نح���ن نع�ت�رف �أن امل�س���يحيني بعد
الفتوحات الإ�س�ل�امية باتوا يف ال�ص���ف
الث���اين ،وهذا �أم���ر واقع ،لك���ن قدرتهم
العلمي���ة والثقافية أ�هّلته���م لأن يكونوا
عنا�رص �أ�سا�س���ية فاعلة ولي�س���وا �أدوات
ا�س���تعمال ،ولن نع���ود �إىل الوراء لن�رسد
�إيجابيات تاريخهم النا�صع �ضمن البيئة
الإ�سالمية ،وما واجهوه من دروب جلجلة

بعد م�سري ليلتني ،و�ص���لت القافلة �إىل م�شارف العا�صمة �ساعة
ال��ش�روق ،ف�ألق���ى البدو رحالهم قرب ب�س���تان مهج���ور ،و�رضبوا
فيه لإراح���ة قطعانهم ورعيها ،وجمع املاء لإرواء عط�ش���ها ،تقدم
امل�س���افر من م�ضيفه للثناء عليه حل�سن �ضيافته ،و�أُن�س رفقته يف
الرحل���ة الطويلة ،فوجده مت�أهب ًا للمغادرة ،وقد �ألقى جعبته خلف
كتفيه ،ف�س�أله م�س���تغرباً�« ،ألن ترتاح قبل العودة �إىل ال�ضيعة»؟
ر ّد الب���دوي« ،ل�س���ت على عجل من �أمري ،و�أرج���و �أن جتيبني �إىل
حاجتي ..وت�سمح يل با�صطحابكما �أثناء التجوال يف املدينة».
بعد �أيام �أم�ض���اها الب���دوي يف تبادل الأحادي���ث املعمقة مع
�ض���يفيه� ،أدرك �أنْ لي�س لهما عنوان يق�صدانه ،و�أنهما ي�سافران بال
خريط���ة تهتم باملكان ،وال يكرتث���ان باملواعيد امل�رضوبة ،و�أح�س
�أن���ه يتماهى معهما يف البحث ع���ن �أمور مدفونة يف �أفئدة النا�س
وعقولها ،ويف ال�س����ؤال والتحري عما �أ�ص���اب �صدورهم من �ضالل
و�ضياع.
ودّع الرفاق الثالثة رجال القافلة ،راجني لهم التوفيق يف �سعيهم
وجتارتهم ،وانطلقوا يف طريقهم بحما�سة واندفاع ك�أنهم يف غزوة
مر�سومة الغايات ،حتى غ�شّ اهم الندى عن ر�ؤية مودّعيهم ،واختفوا

متوا�ص���لة رغم عطاءاتهم ،وعدم �سعيهم
للتقدم �إىل ال�صف الأول ،لأن هذا بات من
املمنوعات ،تبع ًا للواقع الدميغرايف من
جهة ،وظواه���ر تكفريية منت كالفطريات
وم���ا زال���ت تنم���و يف كل بيئ���ة فقرية
جاهلة يف هذا ال��ش�رق ،الذي يعترب فيه
التكفرييون �أن امل�سيحيني جمرد خملفات
�صليبية من جهة �أخرى ،ويتنا�سون خطى
بول�س الر�س���ول على �أر�ض �سورية حام ًال
كلمة ال�س�ل�ام عرب معلوال التي ينحرها
اليوم �شياطني ال دين لهم.
معلوال ،نحن امل�سيحيني ل�سنا �أقوياء
يف حقن���ا ،لأن بيننا �أكرث من يهوذا ،ولن
ن�ض���ع احلق على �إخوة لنا يف اهلل طاملا
�أن بع�ضنا ملحق بـ «يو�ضا�سات» باعوا
امل�س���يحيني من زم���ان ،و�أ�ض���اعوا لهم
بو�ص���لة حجهم املقد����س ،وباتت زيارة
ق�ب�ر مار مارون يف ب���راد دعم ًا للرئي�س
الأ�سد ،وزيارة م�سيحيي باب توما دعم ًا
للنظام ،وباتت م�س����ألة خطف املطارنة
والكهنة م�س�ألة �سورية داخلية ،وتهجري
امل�س���يحيني ال�س���وريني �أي�ض��� ًا م�س�ألة
داخلي���ة ،وح���ق الغ�ي�ر يف الدفاع عن
مقد�س���اتهم ال ي�رسي علينا كم�سيحيني،
وبات الثمن ال���ذي دفعته معلوال وتكاد
تدفعه بلودان مربراً من قبل اليو�ضا�سات،
لأن امل�سيحيني مل ينا�رصوا «الن�رصة»!
وبات احل���ج �إىل دول���ة خليجية حترّم
بناء كني�س���ة على �أرا�ضيها حج ًا مربوراً
و�سعي ًا م�ش���كوراً لبع�ض امل�سيحيني من
�أحفاد يهوذا ،ورغم ذلك ورغم م�سل�س���ل
اجلالجل :اطمئني معلوال� ،ستبقى �صلبان
احلق على �صخورك تعانق م�آذن اجلوار،
و�أهل الباطل وحثالة الأوبا�ش قريب ًا �إىل
من حيث �أتوا �س���يعودون ،و�إىل �صفحات
التاريخ الأ�سود راحلون.

�أمني يو�سف

يف �ض���بابة ال�صباح ،ق�صد الأ�ص���حاب مطعم ًا �صغرياً عند املدخل
الغربي ،كان البدوي قد اعتاد ارتياده يف زياراته ال�س���ابقة ،و�أثناء
تناول الإفطار� ،أ�ش���ار ال�صحايف �إىل مل�ص���ق على اجلدار املقابل،
يدعو «ال�ش���عب الكرمي� »...إىل االعت�صام يف «دوار الداخلية» ،يف
�صبيحة ذلك اليوم.
علّق امل�س���افر م�ستنكراً كرثة التنظيمات املدرجة �أ�سما�ؤها على
الئحة امل�ش���اركني «اعرتا�ض��� ًا على رفع الأ�س���عار» ،وهز بر�أ�سه
عالمة ا�س���تغرابه من تعابري «اال�س���تماتة يف الن�ضال دفاع ًا عن
م�صالح الأمة» ،وقال خماطب ًا �صاحبيه« ،قد �أتفهم معاناة النا�س
من الغالء امل�س���تفحل ،لكن الغل ّو يف اخلطاب يت�س���اوى مع كالم
احلق الذي يراد به الباطل� ،»..أ�رصّ ال�ص���حايف على مراقبة احلدث
وجمريات���ه ،وثنّاه البدوي ،فحار امل�س���افر ب�أمرهما ،وتقبّل الفكرة
على م�ض�ض.
م���ا كاد الأ�ص���حاب يدخلون �إىل امليدان حتى لعلع الر�ص���ا�ص
املطاطي والقنابل امل�سيلة كالرعد ،وغطّت الغازات �أرجاء املكان،
فحجبت الر�ؤية ل�ش���دة كثافتها ،وتفرق املعت�صمون يف كل اجتاه،
ث���م ازدادوا �رصاخ��� ًا وهتاف ًا يف حماولة يائ�س���ة للتجمع جمدداً،

يف �سان بطر�سبورغ ع� َّد �أوب��ام��ا للع�شرين ،ال للع�شرة وح�سب،
ليته يكون قد تال فعل الندامة ..مل��اذا �سان بطر�سبورغ حتديداً
بد ًال من مو�سكو ،ت�ست�ضيف قمة الع�شرين؟ رمبا كانت رميّة من
را ٍم متمرّ�س ،ولي�ست جم �رّد �صدفة �أن يختار ف�لادمي�ير بوتني
عا�صمة القيا�صرة – التي فتكت بها ال�صهيونية قبل حوايل املئة
عام – مكاناً لقمة جُ ��لُّ �أع�ضائها من الغرب� ،أو ممن ي��دورون يف
فلك الغرب ال�سيا�سي.
الغاية من العدوان ،بالأحرى غاية هذا التحالف ال�شيطاين،
من العدوان ..لي�س تقليم �أظافر النظام يف �سورية� ،أو �إعادة توازن
من��ا هو
القوى ،بعد إ�ه��داء نتائج العدوان للمعار�ضات ال�سورية! �إ ّ
الق�ضاء على وحدة هذا القطر العربي ،الذي �شكّل منذ �ستة عقود
العقبة ال�ك��أد يف وج��ه ه��ذا احللول االنهزامية – اال�ست�سالمية،
وت�صفية الق�ضية الرئي�سية – ق�ضية الع�صر العادلة – الق�ضية
انف�ض من حولها جُ ��لُّ العرب وامل�سلمني منذ
الفل�سطينية ،التي ّ
�سنوات و�سنوات.
�إذاً� ..أوباما ال يتطلع فقط �إىل �إ�سقاط النظام يف �سورية الذي
ال يراعي �أو ميار�س الدميقراطية يف جمتمعه على حد زعمه� ،إنمّ ا
هو يتطلع �إىل �أبعد من ه��ذا ..فهو على غ��رار �سلفه اجلمهوري
ج��ورج بو�ش ،يجهد يف تنفيذ خارطة «ب��رن��ارد لوي�س» على �أر���ض
الواقع «نقولها للمرة املئة بعد الألف» ..الرامية �إىل تق�سيم العامل
م��ن �أفغان�ستان �إىل طنجة �إىل دوي�ل�ات مذهبية ،ل�ضمان بقاء
«�إ�سرائيل» ،وعلى وجه اخل�صو�ص دول الطوق؛ العراق� ،سورية،
لبنان ،الأردن.
�أوب ��ام ��ا �إن �أن ��ت �أق��دم��ت ع�ل��ى ع��دوان��ك ع�ل��ى � �س��وري��ة ��س�ت�ن��دم،
و�سيالزمك هذا الندم �إىل املمات ..و�إن �أن��ت �أقلعت عن العدوان،
و�صرفك عنه من هم �أبعد نظ ٍر منك! ف�سنندم نحن ،لأنك تكون
فوَّت الفر�صة علينا ،من النيل منك عرب اللقيط ال�سفاح «�إ�سرائيل».
ل�سنا ط�لاب ح��رب ،ول�سنا ط�لاب �سفك دم ..لكن �إن فُر�ضت
علينا احلرب فلن ترى منّا إ� َّال ر ّد ال�صاع �صاعني ،و�إن �أنت �أحوجتنا
و�أمثالك على لعق ال��دم ،فلن نت�أخر ،ولن نتقزز من امل�شهد ،كما
ولن نندم �أو نرحم لأ ّن البادي �أظلم.
الرئي�س  -القي�صر� -شكراً لك ،ولكل ال�شرفاء يف العامل الذين
وقفوا ويقفون �إىل جانب احلقيقة ،رائدهم �إعالء �ش�أن احلق ،وكبح
جماح الغطر�سة والتكبرّ واال�ستعالء ،الرئي�س  -القي�صر -نحن
ال نراهن على ثبات موقفك  -لأن الرهان يعتوره ال�شك� ..إمنا
نعوّل عليك و�أمثالك ،حتدونا الثقة ب�شخ�صكم وتاريخكم ونبلكم..
�أما �أنت يا نذير ال�ش�ؤم � -أوباما  -فلعنة التاريخ وال�شعوب املقهورة
�ستالحقك �أبد الدهر ..ولو عددت �إىل املئة.

نبيه الأعور

فتلقفتهم خراطيم املياه ،و�أوقع���ت العديد منهم �إىل الأر�ض ،ونال
الرفاق ن�ص���يبٌ مما حل باملحتجني ،ف�س���ارع ال�صحايف� ،صاحب
اخلربة ،لإ�سعاف رفيقيه ،وجل�أ بهما �إىل مدخل العمارة القريبة.
هد أ� الدوار ،وخ�ل�ا من اخليم املن�ص���وبة واملواطنني يف دقائق
معدودة ،وانك�شف للم�سافر ،من موقع «خمبئه الآمن» ،منظر يثري
ال�ضحك �أكرث مما يثري الغ�ضب واال�ستنكار ،فقال ل�صاحبيه «�أ�شاهد
اكتظاظ ًا يزيد ب�أ�ضعاف عن اجلمهرة التي ملحتها فور ولوجنا يف
امليدان ،وجُ لّهم من قوات الدرك ورجال الأمن» ،و�أ�ض���اف متهكماً،
«الئحة الداعني �إىل احتالل ال�ساحة ت�شمل تنظيمات يزيد عديدها
على اخلم�سني ،ومل حت�شد مع ًا �سوى ب�ضع ع�رشات من منا�رصيها،
�أو رمبا ح�رصاً من �أع�ضائها امللتزمني».
ان�س���حب الرفاق من باب العم���ارة اخللفي ،وابتعدوا عن م�رسح
«اجلرمية» يف حلظات ،وا�س���تذكر امل�سافر كلمات ال�شيخ اجلليل،
حني ق���ال�« ،إن كرثة الأ�س���ماء والوالءات تعيد الأم���ة �إىل عبادة
الأوثان ،وت�صيب ج�سدها مبر�ض خبيث ،تتنامى فيه غدد �رسطانية
تنهكه وتق�ض���ي عليه ..فلي�س اخلري يف تنوع ال ينتهي �إىل توحيد
الر�ؤى ،وال يف والءات ت�شتت امل�سار ،وتقطّع الأو�صال».
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اقتصاد

بعدما ضاقت بهم األرض ..مستوطنة بشرية على المريخ
وت�ؤكد املنظمة �أن م�شروعها «واقعي ولي�س
م�ستحيالً» ،لأن التكنولوجيا ال�ت��ي يتطلبها
م��وج��ودة وميكن ��ش��ر ؤا�ه��ا وتثبيتها على �سطح
املريخ قبل �إر�سال �أول بعثة �إن�سانية ال�ستيطان
الكوكب الأحمر.
وو�ضعت «مار�س واحد» �شروطاً للراغبني يف
امل�شاركة يف �أول «رحلة بال عودة» �إىل خارج الكرة
الأر�ضية ،منها دفع  38دوالراً كر�سم للت�سجيل،
وب�أن تكون �صحة املتطوع جيدة و�أال يقل عمره
ع��ن � 18أو ي��زي��د ع �ل��ى � � 40س �ن��ة ،و�أن يخ�ضع
للتدريب طوال � 7سنوات يف هولندا و�أوروبا.

فيما تعاني الكثير من الدول
من ضائقة اقتصادية تخنق
مواطنيها وتدفعهم إلى البحث عن
بديل ،يتمثل عادة بالهجرة ،برزت
أخيرًا فكرة غريبة بعض الشيء،
لكنها القت استحسان الكثيرين،
قررت شركة هولندية فتح باب
الهجرة إلى المريخ!
يف وق��ت ك�شف ف�ي��ه �أح ��د ال�ع�ل�م��اء �أن �أ��ص��ل
احل � �ي ��اة ب� � ��د�أ ع �ل��ى امل� ��ري� ��خ ،وب ��ال� �ت ��ايل ف�ن�ح��ن
«مريخيون» ،ثمة فر�صة للراغبني يف العودة �إىل
«كوكبهم الأ�صلي»� ،أي املريخ ،فقد �أعلنت �شركة
«مار�س ون»� ،أن � 165ألف �شخ�ص من  140دولة،
ق��دم��وا طلبات للم�شاركة يف رح �ل��ة ب�ل�ا ع��ودة
تنظمها ال�شركة الهولندية �إىل كوكب املريخ عام
 ،2023وكانت ال�شركة ا�ستقبلت طلبات التقدمي
حتى � 31آب الفائت ،بعدما بلغت ر�سوم التقدمي
 38دوالراً للطلب الواحد ،وج��اء الأمريكيون
وال�صينيون على ر�أ���س املتقدمني لال�شرتاك يف
الرحلة ،التي خ�ص�صت لها ال�شركة ميزانية تبلغ
 6مليارات دوالر.
وم� ��ن امل� �ق ��رر �أن ي �ت��م ع� ��ام  2015اخ �ت �ي��ار
� � 40ش �خ �� �ص �اً م� ��ن ب �ي�ن امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ،ث� ��م ي�ت��م
تق�سيمهم �إىل جم�م��وع��ات ت��دخ��ل يف مناف�سة
�ضمن برنامج تلفزيوين ،تخ�ص�ص ع��وائ��ده
ل��دع��م ال��رح �ل��ة ،وي �ق��وم امل �� �ش��اه��دون ب��اخ�ت�ي��ار 8
�أ�شخا�ص 4 ،ن�ساء و 4رجال ،ثم اختيار امر�أتني
ورجلني للذهاب �إىل املريخ ،و�سيخ�ضع من يتم
اختيارهم لتدريب مدته � 7سنوات يف هولندا.
ع �ل��ى ال ��راغ� �ب�ي�ن يف ال �ت �ق��دم ل �ل��رح �ل��ة �إىل
املريخ قبل كل �شيء �أن يعلموا �أن الرحلة التي
��س�ي�ق��وم��ون ب�ه��ا ه��ي رح�ل��ة ب�لا ع ��ودة� ،أي �أن�ه��م
جمربون على البقاء هناك طوال حياتهم ،هذا
ما ت�ؤكده منظمة «مار�س وان» �أو «املريخ واحد»،
هي منظمة هولندية غري ربحية ت�سعى لبناء

وم �ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ات الأوىل لإع�ل��ان املنظمة
ع��زم�ه��ا ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه ال��رح �ل��ة «امل��رع �ب��ة» ��س��ارع
الآالف عرب العامل �إىل و�ضع تر�شيحاتهم لت�صل
عدد الطلبات يف وقت قيا�سي �إىل �أكرث من 150
�ألفاً ،ومن بني ه�ؤالء املتطوعني ت�سعة عرب.
زوج من الذكور والإناث

�أول م�ستوطنة ب�شرية على كوكب املريخ ،وتبحث
عن متطوعني ي�سعون �إىل حتقيق حلم الب�شرية
بغزو الف�ضاء ،بيد �أنها ال ت�ضمن لأح��د احلياة

على ك��وك��ب امل��ري��خ وال بعد �أن ي �غ��ادروا الأر���ض
بدقائق ،فقد يواجهون خطر املوت يف �أي حلظة
خالل املغامرة التي �ستنطلق عام .2023

الـعــرب الــمـتـطــــوعــــــون
ولكن كيف ميكن حتقيق ذلك يف الوقت الذي �أكدت فيه وكالة نا�سا
للف�ضاء على عدم نيتها �إطالق �أي م�شروع على �سطح كوكب املريخ قبل
عام 2030؟ ومن يريد �أن يتطوع للذهاب �إىل املريخ؟ كثري ممن تطوع
بالفعل م�ستعدون للقيام بهذه «املهمة االنتحارية» من دون النظر �إىل
امل�شاكل التقنية التي ال حت�صى ،حيث �إن �أكرث من � 150ألف �شخ�ص من
خمتلف قارات العامل تطوعوا حتى الآن للقيام بهذه الرحلة.
هناك  9عرب فقط� ،سعوديان وعراقيان ومغربيان وم�صري وفتاة
مغربية و�أخ��رى فل�سطينية ،فعلى الرغم من التحديات التي تواجهها
فكرة القيام برحلة �إىل كوكب املريخ� ،إال �أنها �أث��ارت ولع و�شغف ه�ؤالء
العرب.
ومن ال�شروط املوجبة �أن يح�ضر كل متطوع ال�سرية الذاتية اخلا�صة
به عند ت�سجيل ا�سمه ،و�أن يتقن اللغة الإنكليزية ،ويكون ملماً بقواعد
اللغات الإ�سبانية والفرن�سية وال�صينية ،ومتحدثاً بها ،و�أن يتمتع ب�صحة
جيدة ،و�أن يبلغ عمره �أكرث من � 18سنة.
ور��ص��دت ال�شركة  6مليارات دوالر ،معتقدة ب�أنها كافية كتكاليف
للرحلة التي �ست�ستغرق � 7أ�شهر بدءاً من �أيلول  2022وانتهاء بالهبوط يف
ني�سان عام  2023على �سطح الكوكب الأحمر.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن غالبية من تطوعوا من الرجال خ�صو�صاً من
فئة ال�شباب ،ثلثهم من �أ�صل �أمريكي ،لكن ي�أتي جميع املر�شحني من كل

جهات العامل ،كما �أن املر�شحني يتمتعون مبهارات وقدرات مرتبطة بعلوم
الطبيعة ،من بينهم مهند�سون وباحثون يف علوم اجليولوجيا والف�ضاء،
ولي�سوا جميعهم من الهواة �أو من حمبي املغامرات كما قد يبدو املو�ضوع
للوهلة الأوىل.
كذلك هناك الكثري من املهوو�سني باخليال العلمي مرتدين القم�صان
التي حتمل �صوراً مل�سل�سالت تلفزيونية �شهرية و�أفالم و�ألعاب فيديو يف
هذا املجال ،وي��درك ه��ؤالء املتطوعون �أن هذا امل�شروع قد يبدو جنونياً
بع�ض ال�شيء كونه قد يودي بحياتهم ،ولكن هذا على وجه التحديد هو
ما يجذب اهتمامهم ،وعند �س�ؤالهم عن �سبب رحيلهم جتد نف�س الإجابة
تتكرر« :لأن هذا هو �أف�ضل �شيء ميكن �أن ن�أمل يف حتقيقه يف حياتنا ،لذا،
ملاذا ال ن�سعى لتحقيق امل�ستحيل»؟ هناك الكثري ممن ي�سعون �إىل �أن يعي�شوا
مغامرة حقيقية بعدما �شهدوا الكثري من املغامرات يف الأفالم والق�ص�ص
العلمية ،لكن هل �ستتحقق هذه املغامرة وهل �ستم�ضي ال�شركة بالفعل
مب�شروعها� ،أم �أنها �ستعلقه يف مرحلة قادمة بذريعة ا�ستحالة حتقيقه،
وتكون بذلك قد ربحت الكثري من امل��ال من ج��راء ر�سوم الطلبات التي
تقدم بها نحو � 150ألف �شخ�ص من خمتلف دول العامل من الطاحمني
للعي�ش يف كوكب �آخر غري كوكب الأر�ض ،ومن الراغبني بدخول التاريخ
بكونهم من �أوائل من ا�ستعمر كوكب املريخ من الب�شر ،فهل يتحقق احللم
�أم يبقى حلماً على الورق.

وم ��ن امل �ق ��رر �أن ت �خ �ت��ار ال �� �ش��رك��ة امل�ن�ظ�م��ة
للم�شروع  40م���ش��ارك�اً يف الت�صفيات النهائية
م� ��ن ب �ي�ن ع� ��� �ش ��رات الآالف م� ��ن امل��ر� �ش �ح�ي�ن،
و�ستمتد بعدها عملية الغربلة ل�شهور حتى يتم
التو�صل �إىل زوج م��ن ال��ذك��ور والإن ��اث ،ليكون
�أول ف��وج ت�ط� أ� �أرج �ل��ه �سطح امل��ري��خ ب�ع��د رحلة
متتد �سبعة �أ�شهر مع بداية دخ��ول �سنة .2023
خالل �سبعة �أ�شهر التي �ست�ستغرقها الرحلة يف
بيئة مليئة باملخاطر� ،ست�صل املركبة الف�ضائية
�إىل �سطح املريخ داخل م�سكن خا�ص يعمل بطاقة
�ستوفرها بطاريات �شم�سية ،و�سيتم تزويدهم
ب�أطنان من املياه يتم معاجلتها وتدويرها �أكرث
من م��رة� ،أم��ا بالن�سبة للغذاء ف�سيكون الفريق
جمب�راً على زراع ��ة ال�ن�ب��ات��ات ،وتتعهد املنظمة
الهولندية ب�إر�سال فوج جديد كل عامني يعو�ض
ال�ف��وج ال�ق��دمي يف حالة لفظوا �أنفا�سهم ،حتى
تن�ش�أ م�ستعمرة ب�شرية جديدة.
�أما بالن�سبة لأ�سباب اختيار زوج من الإناث
و�آخ� ��ر م��ن ال ��ذك ��ور ،ف�ي�ق��ول امل��دي��ر التنفيذي
ملنظمة «امل��ري��خ واح ��د» ب��ا���س الن��د� �س��روب� ،إنهم
«�سيعي�شون يف بيئة �صغرية ج��داً فقط �أرب�ع��ة
�أ�شخا�ص� ،ستكون بيئتهم خطرية ،لن يخ�ضع
�أحدهم الختبارات اخل�صوبة ،فهذا �أمر مرتوك
لهم ،فاملريخ ل��ن يكون امل�ك��ان املنا�سب لإجن��اب
�أطفال ال �سيما يف ال�سنوات الأوىل».
تقول �إح��دى املتطوعات الربيطانيات� ،إن
جاذبية الأمر تكمن يف �أن الرحلة �سيتم كتابتها
يف التاريخ ،م�شرية �إىل �أنها منذ كانت �صغرية
وه��ي حتلم ب ��أن تفعل �شيئاً م��ا يف مكان م��ا و�أن
ترتك ب�صمة على الأر�ض.
و�أ�ضافت �أن والديها كانا يقوالن لها دائماً
�أن �ه��ا ح��امل��ة و«ت�ع�ي����ش يف ك��وك��ب �آخ� ��ر» ،وه ��ذا ما
�ستفعله� ،أي �ستعي�ش على كوكب املريخ.
بينما اع�ت�بر م�ت�ط��وع رو� �س��ي غ�ط��ى ج�سده
بالأو�شام� ،أن �أ�صله من املريخ لذلك يريد العودة
�إىل موطنه ،كما �أن املتطوعني �سيحتاجون �إىل
مواطن حملي لتعريفهم على الكوكب!

هنا مرت�ضى
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بلديات

شحور ..أرض العز
يكفيك �أن ت�ع��رف �أن �ه��ا م�ن�ب��ت ال�سيد
م��و� �س��ى ال �� �ص ��در وال �� �س �ي��د ع �ب��د احل���س�ين
�شرف ال��دي��ن ،ليدخلك عبق ال�ع��ز ،يكفيك
�أن تعلم �أن لهم ب�ي��وت�اً يف �أزق�ت�ه��ا القدمية
لت�شعر �أن ��ك يف �أر�� ��ض م�ق��د��س��ة م��ن �أر� ��ض
سال
اجلنوب ،رجال من هذه البلدة كانوا رُ� ً
للوحدة الإ�سالمية احلقة و�أ�صحاب الفكر
الإ�سالمي الوطني الكبري.
ت�ستقبلك �أ�شجارها ال�شاخمة املعانقة
ل�ل���س�م��اء ،ت�ف�ت��ح ل��ك ي��دي�ه��ا م��رح�ب��ة ب��ك يف
�أر� ��ض ال�ك�ب��ار ،تدخلها لت�شعر �أن��ك يف «دار
العز» كما ي�سميها �أهلها� ،شارعها الرئي�سي
الوا�سع يحت�ضن �أزقتها القدمية الرتاثية
بحنان في�شعرك ب�أمان املا�ضي� ،إنها �شحور
بلدة جنوبية تراثية جميلة� ،أنتجت رجا ًال
حملوا رايات اجلنوب �إىل باقي الوطن حتت
�شعار ال��وح��دة ،غ��ادره��ا معظم �أهلها طلباً
للحياة ،و�أعادوا لها احلياة بعد �أن جنحوا يف
معرتكاتها ،فكانت لهم املالذ والراحة.
متتد �شحور ،على م�ساحة  8800دومن
وت��رت�ف��ع  475كلم ع��ن �سطح ال�ب�ح��ر ،تبعد
 23كلم عن مركز ق�ضائها �صور و 95كلم
ع��ن ال�ع��ا��ص�م��ة ب�ي��روت�� ،ش�ح��ور ب�ع�ي��دة عن
الطريق العام الذي يربط البلدات اجلنوبية
امل� �ج ��اورة ،حت��ده��ا ب �ل��دات �أرزون ودردغ �ي��ا
و�صريفا وب�ستات ،وتطل البلدة من ال�شمال
على وادي الليطاين يف ان �ح��دارات �شديدة
على عمق 235م ،ما �أك�سب ع��دداً كبرياً من
ب �ي��وت ال���ش�م��ال م�ن��اظ��ر ف��ري��دة ،ك�م��ا يطل
جنوب البلدة على منحدرات وادي احلمريي
بعمق 195م ما زاد البلدة جماالً ،ويخرتقها
نهر الليطاين مل�سافة  5كيلومرتات.
ت��رى يف ��ش�ح��ور امل�ستقبل م��ن ن��اف��ذة
املا�ضي� ،شوارعها الوا�سعة الفريدة وبنيتها
التحتية املتينة ،ال تخفي بيوتها ال�صخرية
املعممة بالقرميد ،ال���ش��ارع املعبد ب� أ�ح��دث
ال�ط��رق ي�صل البلدة مبحيطها ،تدخلها..
فتفاجئك حداثة ونظافة طرقاتها املزينة
ب�أ�شجار ال�صنوبر وال��ورود والأر�صفة على
جنباتها ،ت�صل من خالل هذا الطريق �إىل
�ساحة البلدة لتدخل �إىل �أزقة �ضيقة حيث
ال�ب�ي��وت ال�ق��دمي��ة متناثرة على اجلانبني،
جت ��ذب ��ك رائ� �ح ��ة ال �ق �ه ��وة م ��ن ال �� �ش��رف��ات
و�أ�� �ص ��وات ال ��رج ��ال امل�ت�ع��ال�ي��ة يف ال �� �ش��وارع،
وتودي الأزقة ال�ضيقة بك �إىل طريق موحد
وه��و طريق النهر ال��ذي ُعبّد حديثاً ،حيث
يو�صلك الوادي العميق املزين بالأ�شجار �إىل
نهر الليطاين.
يرجع تاريخ البلدة �إىل �أكرث من �ألفي
ع��ام ،ب��رزت �أث�ن��اء احل�ك��م العثماين للبنان،
ل�م�ير ملحم ال�شهابي ف�أحرقها
ت�صدت ل� أ
عام  ،1749وواجهت هجوماً �شر�ساً لأحمد
ب��ا� �ش��ا اجل � ��زار ع ��ام  ،1762ب �ع��ده��ا واج �ه��ت
��ش�ح��ور االع �ت ��داءات «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،فبذل
�أهلها الدماء يف وجه العدو و�أعادوا �إحياءها
م ��راراً م��ن ب�ين ال��رك��ام و�آخ��ره��ا ب�ع��د ح��رب
متوز .2006
يف �شحور العديد م��ن امل�ع��امل الأث��ري��ة
ال���ش��اه��دة ع�ل��ى ت��اري��خ ال�ب�ل��دة احل��اف��ل ،من
احل�صن املعروف بالقبو الذي �أن� أش� يف القرن
ال���س��اب��ع ع���ش��ر وم ��ا زال � �ص��ام��داً ب�ق�ن��اط��ره
العمالقة و�سردابه� ،إىل مقام النبي (مقام

رجل �صالح يدعى حممد �أبو العلي) املبني
ع ��ام  1695م مب�ح��راب��ه وق�ب�ت��ه ال �ن��ادرت�ين،
بالإ�ضافة �إىل مدر�سة �شحور للبنات التي
بنيت �أوائ��ل القرن املا�ضي و�أ�صبحت اليوم
ملتقى لأب �ن��اء ال�ب�ل��دة ،ك�م��ا متتلك �شحور
باقة من املنازل واملحال الأثرية املبنية منذ
قرون.
وح ��ال �ي �اً يف ال �ب �ل��دة م��در� �س��ة ر��س�م�ي��ة
م�ت��و��س�ط��ة ت�ع�ت�بر من ��وذج� �اً ع �ل��ى م���س�ت��وى
ال� �ب� �ل ��دات امل �ح �ي �ط��ة وف �ي �ه��ا م ��ا ي ��زي ��د ع��ن
ال�ث�م��امن�ئ��ة ط��ال��ب ،ك��ان��ت ل�ل�ب�ل��دة ث��ان��وي��ة
خ ��ارج �أرا� �ض �ي �ه��ا ع�م�ل��ت ال�ب�ل��دي��ة ف�ي�م��ا بعد
على ا�ستحداث ثانوية �أخ��رى داخ��ل البلدة
يتم التدري�س فيها هذا العام ،كما يف البلدة
مركزان �صحيان وعيادة �أ�سنان رائدة.
ال يقطن يف �شحور وب�شكل دائ��م �سوى
 ٪15من �سكانها الأ�صليني ،البالغ عددهم
خ�م���س��ة ع���ش��ر �أل � ��ف ن �� �س �م��ة ،وي� �ت ��وزع ٪85
ال �ب��اق��ون ب�ي�ن ب�ل�اد االغ �ت��راب وال�ع��ا��ص�م��ة
ب�يروت ،ليتخذوا من البلدة م�لاذاً يف �أي��ام
العطل ،ويعيدونها عرو�ساً تتمخرت بروادها
�صيفاً ،يعمل البع�ض من �سكانها يف الزراعة
والبع�ض الآخ��ر يف احل��رف ال�ي��دوي��ة� ،إذ �إن
الطابع ال�سياحي الرتاثي للبلدة ،وبعدها
عن الطريق العام ال ي�سمح باال�ستثمار فيها.
العمل البلدي والأهلي يف �شحور منوذج
ُي�ح�ت��ذى ب��ه يف ك��ل امل�ن�ط�ق��ة ،ه��ذه البلدية
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر م��ن �أق � ��دم ال �ب �ل��دي��ات �أُ��س���س��ت
يف ال �ع��ام  ،1966ت��وق�ف��ت ع��ن ال�ع�م��ل �إب ��ان
احل��رب الأهلية ،لتعود مع انتخابات 1998
وتثبت �أهمية العمل البلدي يف الإمن��اء� ،إذ
ا�ستطاعت البلدية منذ بداياتها �أن تعيد
�شحور واج�ه��ة للبلدات اجل�ن��وب�ي��ة ،كما �أن
رغبة �أبناء البلدة لإمناء بلدتهم و�سخائهم
يف العطاء من �أجلها ،كان دافعاً قوياً للبلدية
ال�ستمرار البلدية بالقيام ب�إجنازاتها.
وم� ��ن �أه � ��م �إجن� � � ��ازات ب �ل��دي��ة � �ش �ح��ور،
الطريق ال��ذي رب��ط البلدة بال�شارع العام،
و��ش��ارع «من��وذج��ي» ه��و �أق��ل م��ا ميكن قوله
ع��ن م��وا� �ص �ف��ات ع��امل�ي��ة ل �� �ش��ارع ح � �وّل ب�ل��دة
�شحور �إىل بلدة تراثية قروية بامتياز ،هذا

ال���ش��ارع ك��ان ب��داي��ة امل�شاريع ال�ت��ي انطلقت
بها البلدية ال�سابقة وتابعت االهتمام بها
البلدية احلالية.
ي �ح �ت��وي ه � ��ذا ال� ��� �ش ��ارع ال �ع ��دي ��د م��ن
العنا�صر التي ت�شكل لوحة جمالية �أنيقة،
فمن الإ�سفلت املتقن �إىل الأر�صفة الوا�سعة
ذات الت�صميم الأن �ي��ق والإن� � ��ارة� ،إىل ع��دد
كبري ج��داً من املقاعد التي طليت بطريقة
تبدو للناظر وك�أنها �أخ�شاب �أثرية قدمية،
و�صو ًال �إىل الأ�شجار والأزه��ار املحيطة بكل
جوانب ال�شارع ،وفيها �أي�ضا «دالّت» كبرية
ت�خ��رج منها امل�ي��اه ب�ط��رق و�أ��ش�ك��ال جميلة،
و�أم� ��ا مب �ح��اذات �ه��ا ف�ت�ج��د ح��دي�ق��ة ال�ب�ل��دي��ة
غري االعتيادية� ،إذ تبدو للناظر منحنية،
تت�ضمن ل��وح��ة جميلة م��ن ر� �س��م ال� ��ورود،
ودلّتني تخرج منهما املياه بطريقة مميزة.
كما عملت البلدية على تو�سيع ال�ساحة
وترميمها مع املحافظة على ح�سها الرتاثي،
ف���ض�ل ًا ع��ن ذل ��ك ،اه�ت�م��ت ال�ب�ل��دي��ة بطريق
النهر ،فعبّدته وزينته بالأ�شجار ،و�أقامت
ح�ي�ط��ان ال��دع��م وع �ب��دت ج�م�ي��ع ال�ط��رق��ات
الداخلية.
�أم��ا ع��ن �أه��م �إجن� ��ازات ال�ب�ل��دي��ة ،فكان
�إع� ��ادة احل �ي��اة �إىل «ال �ع�ي�ن» ،ول�ل�ع�ين يف كل
ال�ضيع �أثر عميق ،خ�صو�صاً يف نفو�س كبار
ال �� �س��ن ،ح�ي��ث ك��ان��وا ي�ل�ت�ق��ون وي�ج�ت�م�ع��ون،
لذلك قامت البلدية بالتعاون مع القوات
الإي �ط��ال �ي��ة ب � إ�ن �� �ش��اء ح��دي �ق��ة ع��ام��ة فيها
وو�ضع مقاعد خ�شبية و�شالل مياه تزييني
و�إنارتها.
وتعطي البلدية ال���ش��أن البيئي ح�صة
كبرية من اهتمامها� ،إذ عمدت على ا�ستقدام
�شاحنات جديدة للقمامة وكن�س الطرقات،
وزادت م ��ن ع� ��دد م �� �س �ت �خ��دم��ي ال �ب �ل��دي��ة،
ك�م��ا �أن �� �ش ��أت ال �ع��دي��د م��ن احل��دائ��ق ب�ط��رق
وموا�صفات مميزة.
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ث �ق��ايف وال�ت�ع�ل�ي�م��ي،
�أن�شات البلدية مكتبة ال�شيخ علي �إ�سماعيل،
مب�ساهمة م��ن الكتيبة الإيطالية العاملة
�ضمن ق ��وات ال�ي��ون�ي�ف��ل ،وق��د مت جتهيزها
ب � أ�ج �ه��زة ك�م�ب�ي��وت��ر ح��دي �ث��ة وك �ت��ب ق�ي�م��ة،

قــانــون البـلديـــات
البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها

كما تقام فيها دورات تثقيفية وحم��و �أمية
ودورات يف اللغات الإيطالية والإنكليزية،
�إ��ض��اف��ة �إىل ب��رام��ج تقوية ط�لاب امل��دار���س،
وه��ي مق�صد القرى امل�ج��اورة ،ولي�س فقط
�أبناء بلدة �شحور ،وهي ت�ساهم يف ت�أمني منح
تعليمية للعديد من طالب البلدة وحتتفي
ب��ال�ن��اج�ح�ين وامل �ت �ف��وق�ين ف�ي�ه��ا ب��ا��س�ت�م��رار
وتكرمهم.
ا��س�ت�ط��اع��ت ال�ب�ل��دي��ة وم��ن خ�ل�ال دع��م
�أح ��د �أب �ن��اء ال�ب�ل��دة �أن ت�خ�ف��ف م��ن م�شكلة
ال �ك �ه��رب��اء امل �ت �ف��اق �م��ة ،م ��ن خ�ل��ال ت � أ�م�ي�ن
مولدات كهرباء خا�صة بالبلدة والعمل على
تنظيم اال�شرتاكات ب�أ�سعار مقبولة منعا لأي
احتكار.
وي�ؤكد ع�ضو البلدية احل��ايل؛ عاطف
ال��زي��ن ،ا��س�ت�م��راري��ة امل���ش��اري��ع ال �ت��ي تعمل
البلدية ح��ال�ي�اً على �إجن��ازه��ا ،وم��ن �أهمها
و�ضع م�صايف لتنقية املياه يف نهر الليطاين،
مما يحد من التلوث احلا�صل� ،إ�ضافة �إىل
م �� �ش��روع «� �س��اق��ي ال�ع�ط��ا��ش��ى» ال �ه��ادف �إىل
�إي�صال مياه ال�شرب �إىل كافة �أبناء البلدة،
و�إق��ام��ة بئر ارت��وازي��ة لإي�صال مياه ال�شفة
جلميع امل �ن��ازل ،ك��ذل��ك تعمل البلدية على
ت��رم�ي��م احل ��ارات الأث��ري��ة للحفاظ عليها،
وهناك �أي�ضاً العديد من امل�شاريع ال�صغرية
منها امل�شاريع الزراعية الهادفة �إىل حت�سني
ع �م��ل امل� ��زارع�ي��ن واحل � �ف ��اظ ع �ل��ى ال�ث��روة
الزراعية املوجودة يف البلدة.
يف ح �ي��ن ي � � ��ؤك � ��د رئ � �ي � �� ��س ال �ب �ل ��دي ��ة
ال�سابق؛ احل��اج علي ال��زي��ن� ،أن �أه��ل البلدة
وتقدمياتهم وثقتهم بالبلدية ،ه��و ال��ذي
جعل م��ن ب�ل��دة �شحور م��ا ه��ي عليه ال�ي��وم،
وحوّلها �إىل �أر���ض العز من جديد ،واعترب
�أن م�صري البلدة ك��ان الإه �م��ال وال�غ��رق يف
م�ط�ب��ات ال��دي��ون كمعظم ب �ل��دات اجل�ن��وب،
لوال العطائات املتزايدة لأهل البلدة ،و�أ�شار
الزين �إىل �أن منوذج �شحور يف العمل البلدي
ال ب��د �أن ي �ك��ون حم �ف��زاً ل �ل��دول��ة لإع �ط��اء
ال �ب �ل��دي��ات ح �ق��وق �ه��ا ،لأن �ه��ا ال �ب��واب��ة نحو
التح�سني الذاتي.
كما يرى احلاج علي الزين� ،أن �شحور

املادة  - 3 :18يعطي القائمقام املر�شح
�إي�صا ًال بتقدميه طلب الرت�شيح.
على هذا الأخ�ير وخ�لال ثالثة �أيام
من تقدمي طلب الرت�شيح� ،أن ي�صدر
قراراً معل ًال بقبول الطلب �أو رف�ضه،
و�إال اع�ت�بر ��س�ك��وت��ه ،ب��ان�ق���ض��اء ه��ذه
املدة ،مبنزلة قرار �ضمني بالقبول.
يعلق ق��رار قبول �أو رف�ض الرت�شيح
ف� � � ��ور � � � � �ص� � � ��دوره ،ع � �ل� ��ى ب� � � ��اب دار
ال�ق��ائ�م�ق��ام�ي��ة ،وي�ن�ظ��م ب �ه��ذا الأم ��ر
حم�ضر يوقعه املوظف املخت�ص.
 - 4ي �ح��ق ل�ل�م��ر��ش��ح ب �خ�ل�ال م��دة
�أ� �س �ب��وع م ��ن ت ��اري ��خ � �ص ��دور ال �ق��رار
القا�ضي برف�ض تر�شيحه ،مراجعة
جمل�س � �ش��ورى ال��دول��ة ،با�ستدعاء
غ�ير خ��ا��ض��ع للر�سم �أو �أي معاملة
�أخرى.
وعلى املجل�س �أن يف�صل باالعرتا�ض
نهائياً بخالل مهلة خم�سة �أي��ام من
ت��اري��خ ت�سجيله يف قلم املجل�س و�إال
اعترب تر�شيحه مقبوالً.
 - 5تن�شر �أ�سماء املر�شحني الذين
قبلت طلبات تر�شيحهم ب�لا �إب�ط��اء
ع �ل��ى ب� ��اب ال �ب �ل��دي��ة ال �ت ��ي ر� �ش �ح��وا
�أنف�سهم فيها.
 - 6يعاد الت�أمني ل�صاحب العالقة
�إذا رج� ��ع ع ��ن ت��ر� �ش �ي �ح��ه ب�ت���ص��ري��ح
م�سجل ل��دى كاتب العدل يقدم �إىل
القائمقامية �أو املحافظة قبل موعد
االنتخاب بخم�سة �أيام على الأقل.
املادة  :19مع مراعاة املادة  24من هذا
القانون:
 - 1حت��دد وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب�ق��رار
دعوة الناخبني عدد الأع�ضاء الذين
�سينتخبون ل�ك��ل ب�ل��دي��ة ،ك�م��ا حت��دد
عدد الأع�ضاء ال��ذي يعود لكل قرية
فيما �إذا كانت البلدية الواحدة ت�ضم
ع��دة ق��رى ،وذل��ك وف�ق�اً لن�سبة عدد
��س�ك��ان ك��ل م�ن�ه��ا ،وي �ج��ري الرت�شيح
على هذا الأ�سا�س.
�أث�ب�ت��ت م��ن خ�لال بلديتها ق��درة البلديات
على الإمن ��اء والتطوير ال��ذات��ي ،لكن ذلك
يتطلب �أي�ضاً مبادرات ومتابعة من الدولة
ت�ضمن للبلدة البقاء واالزده��ار ،واعترب �أن
اخلطوة الأهم هي احلفاظ على االنتخابات
حلكَم،
البلدية و�ضمان ا�ستقالليتها ،لأنها ا َ
فطاقات البلدية وثقة الأهايل بها والتعاون
بينهما ،ي�ضمنان تطور البلدة ،ليكون العمل
البلدي االنطالقة نحو تطوير ك��ل بلدات
اجلنوب ولبنان.
بلداتنا هي وطننا ال�صغري ،لها علينا
حقوق مهما ابتعدنا عنها ،وتكرب البلدان
ب ��أه �ل �ه��ا وت �ع �م��ر ب �ه��م وم ��ن خ�ل�ال �ه��م ،ل��ذا
فمهما �أخذتنا احلياة يف �أزقتها ،ال بد لنا �أن
نعود يوماً �إليها ،لأنها ت�ستحق �أن تبقى يف
ذاكرتنا وخمططاتنا ،وهكذا هم �أهل �شحور،
مل ي�ن�ت�ظ��روا �أح ��داً ليعيد لبلدتهم ع��زه��ا،
ف�أعطوها ما ا�ستطاعوا لأنها «�أر���ض العز»
ولها احلق �أن تبقى �أر�ضاً للعز.

غدير حامد
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خطوات بسيطة المتالك قلب شريك حياتك
يحتاج الأزواج �إىل �أم��ور ب�سيطة
قد ال ي�صرحون بها �إال فيما بينهم يف
جل�ساتهم اخلا�صة ،ل��ذا ن�ق�دّم �أ��س��رار
الأزواج والأ�شياء ال�صغرية التي تُدخل
ال���س�ع��ادة �إىل قلوبهم ،ف��اق��رئ��ي معنا
هذه الأ�سرار ،ثم �أغدقي على زوجك
منها كي متتلكي قلبه ،وعقله ،وتنعما
باحلياة الزوجية:
 يجب �أن تعتني بنف�سك وبر�شاقتكو�شعرك ومالب�سك م��ن �أج�ل��ه فقط،
وب� ��أن تلجئي م��ن ح�ين �إىل �آخ��ر �إىل

ال�ت�غ�ي�ير ،ف��ال�ت�غ�ي�ير ي���ش�ي��ع ج ��واً من
البهجة داخل املنزل ،مما ي�سعد الزوج.
 قدّمي له بع�ض املفاج�آت ال�صغرية،مثل �شراء هدية ب�سيطة غري تقليدية،
ف � ُت �ع �ت�ب�ر ه � ��ذه ال �ل �م �ح��ات ال �ع �ف��وي��ة
ت��ذك��رة ل �ل��زوج ب ��أن��ك م��ازل��ت معجبة
به وتقدّرينه ،مما يبدد خماوفه ب�أن
احلياة الزوجية تعني فقط امل�س�ؤولية
وامل�شاكل وتفتقر �إىل املُتع واملفاج�آت.
 م ��ن ال �ل �ف �ت��ات ال �ت��ي ت���ش�ع��ر معظمالأزواج ب � أ�ن �ه��م م��دل �ل��ون ويف ب � ��ؤرة

اهتمامك� ،أن تق�صّ ي ل��ه املو�ضوعات
والأخ� �ب ��ار ال �ت��ي ت�ه�م��ه م��ن اجل��رائ��د
اليومية �أو امل �ج�لات ،وحتتفظي بها
حتى يطّ لع عليها يف وق��ت ف��راغ��ه� ،أو
ت�سجلي له من التلفزيون الربنامج
�أو الفيلم املف�ضل ،حتى ي�شاهده يف
يوم الإجازة� ،أو بعد عودته من العمل،
ف �ه��ذا ي�ع�ن��ي �أن � ��ك دائ �م ��ة االن �� �ش �غ��ال
بالتفكري فيه ،حتى يف ع��دم وج��وده،
مما ي�ؤكد حبك له.
 -ار�ضي غ��روره �إن ك��ان من النوع

ال��ذي يحبّ �أن ي�شعر ب�أنه بطل يف
نظرك ،وب�أنه العائل الذي ال غنى
عنه يف توفري احلماية والدعم.
 ال حت ��اويل ت�ب��ادل احل��دي��ث معهفور و�صوله من العمل ،فلن يعمل
ذهنه ال��ذي ال يتحمل �أي معلومة
�إ�ضافية ،بل قومي بتوفري الراحة
ل��ه �أوالً ،ح�ت��ى ي�صبح ج��اه��زاً لأي
حوار.
 ال داع� ��ي لإث� � ��ارة امل��و� �ض��وع��اتاملالية والأق���س��اط امل��ادي��ة يف يوم

الإج��ازة ،بل ا�ستمتعي ب�صفاء ذهن زوج��ك من
دون �أن تعكّريه.
 ي�سعد الزوج جداً حني يتلقى تلميحاً ما من الزوجةعما يجب �أن ي��رت��دي��ه ملنا�سبة م��ا ،م��ن دون �أن تبدي
ت�سلطك ،وحاويل �أي�ضاً �أن جتدي و�سيلة تنتقدين بها
مالب�سه غري املنا�سبة ،وتر�ضني غروره يف الوقت نف�سه.
 اعلمي �أن ��ص��وت �ضحكاتك �أغ�ل��ى م��ن ال��ذه��ب عندزوجك ،ف�أكرث ما يرغب فيه الزوج هو �أن يجعل زوجته
العزيزة �أ�سعد امر�أة على وجه الأر�ض.
عامليه كطفل
ت�ت��أزم معظم ال�سيدات وت�ضجر ب�شدة م��ن بع�ض
�أفعال الرجال ،وهناك بع�ض الرجال الذين يتعلقون
بزوجاتهم ب�شدة ،ويكونون كالأطفال و�أفعالهم ت�شبه
�أفعال الأطفال ،من حيث الت�صرف والتعلق ب�أمهاتهم،
وهو ما يجعل الكثري من ال�سيدات يف �ضيق ب�سبب هذا
الأمر لعدة �أ�سباب ،وهو �أمر خاطئ وت�صرف غري �سليم
من قبل ال�سيدات ،ففي الطفولة فوائد عدة.
ويو�ضح �أطباء النف�س �أن التعلق ال�شديد هو �أمر �إذا
كانت درجته معقولة ال �ضرر منه على الإط�لاق� ،إمنا
بالعك�س متاماً؛ يكون مفيداً جداً للطرفني ،وهنا الزوج
عندما يكون متعلقاً ب�شدة بزوجته مثلما كان متعلقاً
ب�أمه �أو مثل تعلّق الأطفال بالأمهات ،فهو �أمر حميد
ج��داً ،ولي�س فيه ما يجعل امل��ر�أة ت�شعر بال�ضيق �أب��داً،
وذل��ك لأن��ه يجعل الرجل متعلقاً ب��امل��ر�أة وال ي�ستطيع
�أبداً االبتعاد �أو اال�ستغناء عنها �أبداً ما دامت هي �شديدة
االهتمام به �أي�ضاً.
وي�ل�ف��ت ا��س�ت���ش��ار ّي��و الأم ��را� ��ض ال�ن�ف���س�ي��ة �إىل �أن
ال�سيدات يكرهن هذا الأم��ر ب�سبب �أنهن ي��ردن الرجل
القوي ب�صورته التي ال تتعلق ب�أمه كالأطفال ،لكن هذا
التعلق لي�س معناه �أن��ه رج��ل ال ميكن االعتماد عليه،
�إمنا هو رجل من ال�سهل �أن جتعليه ال ميكنه اال�ستغناء
عنك ،مهما حدث.
تغيي عاداته
ال رّ

ِ
أنـت

وطــفـــــلك

كيف ّ
تهيئين طفلك لعامه الدراسي األول؟
غالباً ما تقع الأم حتت ت�أثري خماوف تهيئة طفلها ل�سنته الدرا�سية الأوىل،
فهي تريد �إقناعه بالذهاب �إىل املدر�سة واالختالط بالآخرين ،وخو�ض جتربة
الت�أقلم مع بيئة خمتلفة عن تلك التي اعتادها يف البيت �صحياً ونف�سياً ،والتعامل
مع �أحداث يومية متجددة من �أ�صدقاء وواجبات وغريها.
قد يبدو الطفل خجو ًال وغ�ير مرتاح من الناحية النف�سية يف ب��ادئ الأم��ر،
لكون ه��ذه مرحلة انتقالية يف عمره �ست�شكّل له مالمح �شخ�صيته و�أ�سلوبه يف
احلياة مع الآخرين فيما بعد ،والأيام الأوىل التي �سيق�ضيها الطفل يف املدر�سة
�ستكون اخلطوة الأهم لتخطي عائقة اخلوف والكراهية التي قد ترافقه للوهلة
الأوىل ،ل��ذا على الأم �أن تهيئ طفلها بدنياً و�صحياً ونف�سياً ال�ستقبال �سنته
الدرا�سية الأوىل.
نقدّم لكل �أم جمموعة من الن�صائح لتهيئة الطفل لعامه الدرا�سي الأول:
 التحدث الإيجابي عن املدر�سة :من املهم جداً التحدث ب�إيجابية عن املدر�سة�أم��ام الطفل ،وه��ذا ي�ك��ون دور ك�لا ال��وال��دي��ن ،حيث يتحدثان �إىل طفلهم عن
املدر�سة و�أجوائها اجلميلة ،و�أنها املكان الأن�سب �إذا �أراد الطفل �أن ي�صبح ذا �ش�أن
عندما يكرب ولتحقيق �أحالمه.
 قواعد املدر�سة وال��زيّ املدر�سي :على الوالديْن �أن يتحدثان مع الطفل عن�أهمية قواعد املدر�سة والنظام ،كما يجب ترغيب الطفل فى ارتداء الزيّ املدر�سي
الذي �سيالزمه طوال �أ�شهر املدر�سة ،والذي ي�ساعد على االن�ضباط وينعك�س على
حت�صيله العلمي.
ومن املهم �أي�ضاً م�شاركة الطفل ال��ر�أي يف �شراء م�ستلزمات املدر�سة ،ابتدا ًء من
احلقائب� ،إىل القرطا�سية وغريها ،فهذا من �ش�أنه �أن يحبّبه بها.
 -ا�ستغالل �أ�سئلة الطفل املتعددة واملتكرّرة :عادة ما ي�س�أل الطفل �أ�سئلة كثرية

عن احلياة وكيف وُجد فيها ،وعن عائلته وغريها من الأ�سئلة املتكررة ،فبالإمكان
ا�ستغالل هذه الأ�سئلة يف ترغيب الطفل باملدر�سة ،كونها �ستعلمه �أ�شياء كثرية
يجهلها.
 �إع��داد وجبة �إفطار �شهيّة ومم� ّي��زة :التنويع يف وجبة الإف�ط��ار وابتكار �أغذيةحمبّبة لنف�س الطفل من �ش�أنهما �أن ي�شجعاه على اال�ستيقاظ باكراً والذهاب
للمدر�سة ،فهو ي�شعر ب�أن هذا ال�شيء كمكاف�أة ملا يقوم به كل �صباح.
ومن اجلميل التحدّث �إىل الطفل �أثناء تناوله وجبة الإفطار ،وذلك مل�ساعدته
على الرتكيز الكامل يف يومه الدرا�سي ،ولتن�شيط قوته البدنية والعقلية معاً.
 االهتمام ب�صحة الطفل :على الأبوين االهتمام ب�صحة طفلهما جيداً ،وعملك�شف طبي بني فرتة و�أخرى له ،مع مراعاة متابعة التطعيمات الطبية لي�أخذها
يف �أوقاتها امل�ح��ددة ،جتنباً للعدوى والأم��را���ض املحيطة ،ويجب الرتكيز على
احلوا�س ال�سمعية واملرئية للطفل ،لت�أثريها على حت�صيله الدرا�سي.
 ا�صطحاب الطفل �إىل املدر�سة قبل موعدها :من �ش�أن ذلك �أن يعرّف الطفلعلى الأجواء املدر�سية و�شكل البئية الذي �سيزورها يومياً ل�ساعات طويلة ،ويرى
االخت�صا�صيون �أن ه��ذه خطوة مهمة لبث �شعور الأم��ان واالطمئنان يف نف�س
الطفل ،وتهدئة خوفه كونه يرى �أن املدر�سة �أداة للعقاب.
 النوم مبكراً :يجب على الطفل من البداية االعتياد على النوم مبكراً ،لت�ستطيعجميع �أع�ضاء اجل�سم بالقيام بوظائفها الكاملة وال�سليمة خالل مرحلة النوم،
وم��ع اق�تراب بداية عامه الدرا�سي الأول يجب احلر�ص على مراقبة مواعيد
نومه ،وحتديد وقت معينّ لينام فيه.
ُي��ذك��ر �أن ��ه م��ن امل���ش�ج��ع للطفل م�ك��اف��أت��ه ب�ين ف�ت�رة و�أخ� ��رى ع�ل��ى ال�ت��زام��ه
وحمافظته على النوم مبكراً ،وعلى ترتيب �أغرا�ضه والقيام بجميع واجباته.

على كل زوجة �أن حتاول �أن تكون ذكية ولبقة ،وال
حتاول �أن تغيرّ عادات زوجها القدمية ب�أ�سلوب �صارم؛
لأن�ه��ا بالطبع �ستف�شل ،فالطبع يغلب التطبع ،لكن
ح��اويل �أن تلفتي ن�ظ��ره ب�شيء م��ن ال��رق��ة وال��ذك��اء يف
الوقت نف�سه.
وي � ؤ�ك��د اخل�ب�راء �أن ف��ر���ص امل ��ر�أة قليلة يف تغيري
العادات ال�سيئة لزوجها ،مثل ترك جبال من الغ�سيل
وق ��ول الأك ��اذي ��ب وع ��دم ال��وف��اء ب��ال��وع��ود ،ل�ك��ن هناك
و�سائل و�أ�ساليب للتعامل ،بينما يقول االخت�صا�صيون:
«من املفرت�ض بل ومن امل�ستحيل من الناحية الواقعية
�أن تعيد امل��ر�أة تربية زوج�ه��ا ،فلي�س مب�ق��دورك تغيري
�شخ�ص» ،فق�سم كبري من اخلالف بني الرجل وزوجته،
�إمنا هو نتاج التعليم والتقاليد االجتماعية ،ويو�ضحون
�أن البنات يتلقني قدراً �أكرب من التدريب من طفولتهن
املبكرة يف اللغة وامل �ه��ارات االجتماعية ،بينما يتدرب
الأوالد على الإقدام والتحمّل.
خرباء االت�صال يرون �أنه �إذا �أردت �أن تغريي عادات
�شريكك ،ف�إن هذا يجب �أن يتم من خالل التعبري عن
وجهة نظرك ،ف�إنه لي�س من احلكمة يف �شيء �أن ت�ضعي
نف�سك يف مرتبة �أعلى من زوج��ك ،ف�أنت ل�ست ب��أم وال
م��دي��رة �شركة ،فا�سرتاتيجية التفاو�ض �أك�ثر ت��أث�يراً
وجناعة من لغة التهديدات واالتهامات ،ومن جتليات
هذه اال�سرتاتيجية �أن تقويل ل�شريكك�« :إنني �أحبك،
ولذا �أريد �أن �أحتدث �إليك عن �شيء �سيجعل حياتنا معاً
�أكرث �سال�سة» ..هذه الطريقة �ستجعل من ال�سهل على
ال�شريك �أن يعيد وزن الأمور ،ومن الأف�ضل حتا�شي �أي
�شكل من العموميات.
رمي اخلياط
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كيفية اختيار معجون األسنان للوقاية من التسوس والتهاب اللثة
يت�ساءل كثري من النا�س عن �أف�ضل
معجون �أ�سنان لال�ستخدام ،فالأ�سواق
مليئة ب��الأن��واع املختلفة ذات النكهات
الطيبة والأل ��وان الزاهية وامل�صاحَ بة
بهالة �إعالمية قوية ،ما يجعل التفريق
بينها �صعباً للغاية.
يف ع� ��� �ص ��رن ��ا احل� ��ا� � �ض� ��ر ،ت �ف �ن �ن��ت
ال�شركات يف �إ�ضافة املواد املختلفة ذات
الوظائف املفيدة للأ�سنان واللثة ،كما
تزعم ،وت�شمل هذه املكونات:
الفلوريد ( ،)fluorideوهي املادة
الأك�ث�ر ��ش�ي��وع�اً يف م�ع��اج�ين الأ��س�ن��ان،
واملعروفة علمياً بقدرتها على مكافحة
الت�سو�س وتقوية مادة الأ�سنان وزيادة
مناعتها �ضد الت�سو�س.
امل� ��واد امل �� �ض��ادة للبكترييا (anti
 )bacterial agentsمل �ح��ارب��ة
البكترييا امل��وج��ودة يف طبقة اجل�ير،
وال � �ت� ��ي ُت� �ع� �ت�ب�ر امل �� �س �ب��ب ال��رئ �ي �� �س��ي
للت�سو�س.
املواد الرغوية �أو القلوية( )dete r
،)gents or foaming agents
التي ت�ساعد يف تنظيف بقايا الطعام
م��ن ب�ين الأ� �س �ن��ان ،م�ث��ل (sodium
 ،)lauryl sulfateوه��ذه املادة
ُت���س�ت�خ��دم يف م�ع�ظ��م امل �ن �ظ �ف��ات ،مثل
ال�شامبوهات ومعاجني الأ�سنان.
املواد امل�ضادة للجري(  )anti-ta r
 ،)tar agentsوال �ت��ي ت�ساعد على
منع تكوّن اجلري.
امل� ��واد امل �� �ض��ادة للح�سا�سية (de-
 ،)sensitizing agentsلإزال� ��ة
ح�سا�سية الأ�سنان.
احلبيبات الكا�شطة ()abrasives
مثل ( ،)silicon dioxideوي��زداد
ت��رك �ي��ز م �ث��ل ه ��ذه امل � ��واد يف م�ع��اج�ين
الأ�سنان املخ�ص�صة للمدخنني.

الباكينج �صودا ()baking soda
التي ت�ساعد على تبيي�ض الأ�سنان.
�� �س �ن��ان (teeth
امل � ��واد امل �ب � ِّي �� �ض��ة لل� أ
 )whitening agentsمثل بريوك�سيد
الهيدروجني (.)hydrogen peroxide
النكهات ال�صناعية ( ،)flavorوهناك
مكوّنات �أخ��رى تختلف باختالف ال�شركة
امل�صنِّعة وت��رك�ي�ب��ات خمتلفة متيز بع�ض
املعاجني وي�ستخدمها امل�صنعون لأه��داف
دع��ائ �ي��ة ي�ب�ت�غ��ون م��ن ورائ �ه��ا ال�ت�م�ي��ز عن
غريهم م��ن ال�شركات املناف�سة يف معظم
الأحيان.
ي �ج��ب �أن ن �ع��رف �أن م�ع�ظ��م الأن � ��واع

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حتتوي على املكونات الرئي�سية التي ذُكرت،
ل�ك��ن ب�ترك�ي��زات خمتلفة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
م��واد �أخ��رى متيِّز ا�ستخدام ذل��ك املعجون
من غ�يره ،و�إن بع�ضها �ضا ّر �إذا ما مت بلع
املعجون ،فلذلك يُن�صح بعدم بلع معجون
الأ�سنان.
وع��ن اخ�ت�ي��ار م�ع�ج��ون الأ� �س �ن��ان ،ففي
ال �ب��داي��ة ي �ج��ب �أن ن �ع��رف �أن ا��س�ت�خ��دام
معجون الأ��س�ن��ان مهم ج ��داً ،وي�ج��ب عدم
�إه�م��ال��ه لأن��ه � �ض��روري ج��داً ل�صحة الفم
والأ�� �س� �ن ��ان ،ل �ك��ن يف ن�ف����س ال ��وق ��ت ،ف ��إن
معجون الأ�سنان لي�س هو العالج اجلذري
مل�شاكل الأ� �س �ن��ان ،وال ي�ع��ال��ج الت�سو�س �أو

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� 1آيل يعمل عمل االن�سان يف ال�صناعة  /خوف مر�ضي
 2عا�صمة فنزويال  /للنفي
� 3أجادل يف البيع وال�شراء  /عمل يجب القيام به
 4معتدِ  /جهاز لغزل الن�سيج

التهاب اللثة ،لكن يقي منها حل ٍّد ما ،لذلك
�إذا كنت تعاين من الت�سو�س �أو التهاب اللثة
�أو ح�سا�سية الأ�سنان املفرطة �أو من تلوّن
�أ�سنانك ،فيجب عليك مراجعة الطبيب
امل�خ�ت����ص ،ومي�ك�ن��ك ك��ذل��ك ا��س�ت���ش��ارت��ه يف
نوعية املعجون الذي تود ا�ستخدامه ،لكننا
ن�ق�دّم اخل�ط��وط العري�ضة فقط التي قد
ت�ساعد يف اختيار املعجون الأمثل:
اخ�تر املعجون امل�صنَّع من قبل �شركة
معروفة يف ه��ذا امل�ج��ال ،وامل�ع�ترف ب��ه من
قبل املنظمات العاملية املعنية باملواد الطبية،
مثل �إدارة الدواء والغذاء ( ،)fdaوجمعية
الأ�سنان الأمريكية ( ،)adaوالأف�ضل �أن

 5ج ��زي ��رة م �� �ص��ري��ة يف ال�ب�ح��ر
الأحمر
 6حتول ال�شيء من مادة طرية
�إىل �ألياف
 7ح��رف ل�ل��دالل��ة على املعنى /
تاجر الفراء
 8ع�شبة طبية تو�صف للقحة
 9م�ل�ت�ق��ى ال �ع �� �ص��اب��ة  /ت�سبب
ب�ضعف ال�سمع
 10جم�م��وع��ة ع��رب��ات مرتبطة
ال��س�ت�ع�م��االت اال�ن�ق��ل  /م�ؤ�س�سة
�صحافية
عـــامـــودي
 1ي�ستعان به على ركوب الفر�س
 /حجر البناء
 2جمموعة مناطق مزروعة يف
ال�صحراء  /للنداء
 3خملوقات �صغرية م�ؤذية تقفز
� 300ضعفا من طولها  /ثعبان
�ضخم ها�صر
 4ثالثة ارباع وارف  /من �أوراق
اللعب (الكوت�شينة)

ت�غ�ّي�رّ م�ع�ج��ون �أ��س�ن��ان��ك ك��ل ف�ت�رة ،وذل��ك
ل�لا� �س �ت �ف��ادة م��ن م��زاي��ا ج�م�ي��ع امل�ع��اج�ين
املعرتف بها ،لأن ك ًال منها له ما مييزه.
اخ�تر معجون الأ��س�ن��ان ال��ذي يحتوي
ع �ل��ى ال �ف �ل��وري��د ،ل �ق��درت��ه ع �ل��ى حم��ارب��ة
الت�سو�س.
ابتعد ع��ن معاجني الأ��س�ن��ان املحتوية
على تركيز عال من مادة ال�صوديوم لورايل
�سولفيت (.)sodium lauryl sulfate
�إذا ك�ن��ت م��دخ �ن �اً فيمكنك ا��س�ت�خ��دام
املعاجني اخلا�صة بالتدخني ،والتي ت�ساعد
على تبيي�ض الأ�سنان و�إزالة �آثار التبغ ،لكن
كل احلذر من ا�ستخدام مثل هذه املعاجني
لفرتات طويلة ،كونها ت�سبب ت�آكل طبقة
املينا ،وبالتايل قد ت�سبب ح�سا�سية مفرطة
ال حتمد عقباها.
�إذا كنت تعاين من ح�سا�سية الأ�سنان
ف �ت �ج �ن��ب ا� �س �ت �خ��دام امل �ع��اج�ي�ن امل�ب� ّي���ض��ة
للأ�سنان.
اخ�ت�ر م�ع�ج��ون الأ� �س �ن��ان ال ��ذي ت�شعر
ب ��ال ��ر�� �ض ��ا م� ��ن م� ��ذاق� ��ه ورائ � �ح � �ت� ��ه ع�ن��د
ا��س�ت�خ��دام��ه ،و�أك�ث�ر ال�ن�ك�ه��ات ��ش�ي��وع�اً هي
نكهة النعناع.
بالن�سبة �إىل امل ��ر�أة احل��ام��ل فيمكنها
ا�ستخدام �أي من املعاجني ،لكن �إذا �شعرت
ب��ال�غ�ث�ي��ان م��ن م�ع�ج��ون م�ع�ين ،فيجب �أن
تبحث عن معجون �آخر ذي نكهة خمتلفة
ورغوة �أقل.
�أما بالن�سبة �إىل الأطفال ،ف�إن ا�ستخدام
امل�ع��اج�ين اخل��ا��ص��ة بهم مهم ج ��داً ،وذل��ك
ح�سب م��ا يرغبونه م��ن ال�ن�ك�ه��ات ،وال��ذي
قد يحببهم يف تنظيف �أ�سنانهم با�ستمرار،
وال��ذي يعترب مطلباً مهماً ل�صحتهم ،كما
�أن هذه املعاجني اخلا�صة بالأطفال حتتوي
على تركيز منخف�ض م��ن م��ادة الفلوريد
امل�ع��روف��ة ب�ت� أ�ث�يره��ا ال���ض��ار �إذا مت بلعها،
والأطفال ال يكرتثون لذلك.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 5ت�سدان ون�ستغني عن الآخرين  /حرفان
من نور
 6خ�ض
 7ا�شكال وامناط مر�سومة  /هدم ب�شدة
 8حرفان من �صاغ  /نبات ي�شبه الفجل
 9بلد املليون �شهيد  /ثعبان �شديد ال�سمية
 10ح�ضارة ما بني النهرين  /بنت الر�سول
الأكرم
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أحداث األسبوع

منافسة ثالثية على لقب الدوري اللبناني

� �ض��رب ال�ع�ه��د ب �ق��وة يف ك ��أ���س ال�ن�خ�ب��ة ،والعب الو�سط علي حوراين من الت�ضامن
ح�ي��ث خ�ط��ف ال�ل�ق��ب م��ن �أن �ي ��اب ال�ن�ج�م��ة� ،صور ،ون�ي��ازي �شحيمي من ال�سالم �صور،
و��ض��م ال���ص�ف��اء ك��أ���س ال���س��وب��ر �إىل خزائنه و�شادي �سكاف من الإ�صالح الربج ال�شمايل،
للمرة الأوىل� ،أما النجمة فخطف الأ�ضواء وال�ل�اع��ب ال�ل�ب�ن��اين الأم�ي�رك ��ي م�صطفى
بتعاقداته املميزة ونوعية الالعبني الذين ب ��زي م�ه��اج��م ف��ري��ق ��س�ب��ورت�ي�ن��غ مي�شيغن
�ضمهم �إىل �صفوفه قبل ان�ط�لاق املو�سم الأم�ي�رك ��ي ،وزك��ري��ا ��ش��وم��ان م��ن الأن���ص��ار
اجلديد.
وح���س��ن ال�ق��ا��ض��ي وحم �م��د م��رق �ب��اوي من
وق �ب��ل � �س��اع��ات م ��ن ان �ط�ل�اق ال � ��دوري ال�شباب العربي ،وا�ستعاد �إبراهيم بح�سون
اللبناين ملو�سم  ،2014 – 2013تبدو فرق من العراق.
ومي�ل��ك امل ��درب حجيج جم�م��وع��ة جيدة
العهد وال�صفاء والنجمة الأك�ثر جاهزية
وح�ضوراً يف ال�صراع على اللقب ،يف مو�سم من العبي املو�سم املا�ضي الذين احتلوا مركز
ملتهب بذلت فيه الأن��دي��ة امل�شاركة جهداً ال��و��ص��اف��ة ،وه��و ي ��أم��ل �أن ي�ن�ج��ح يف توفري
كبرياً لتدعيم �صفوفها بالالعبني اجلدد .التفاهم بني العنا�صر القدمية واجلديدة،
وي�خ��و���ض ال�ع�ه��د اخ �ت �ب��اره الأول �أم��ام مما ي�ضاعف قوة فريقه ،وال �سيما �أن النجمة
��ش�ب��اب ال���س��اح��ل ،ب�ع��د أ�ي ��ام م��ن ف ��وزه على مل ي�خ���س��ر �أي م� �ب ��اراة جت��ري �ب �ي��ة خ��ا��ض�ه��ا
النجمة بهدفني نظيفني للمهاجم الدويل ا�ستعداداً للمو�سم اجلديد ،وعلى رغم �إحراز
املت�ألق ح�سني عوا�ضة يف نهائي ك�أ�س النخبة ،ال�صفاء لقب ك�أ�س ال�سوبر على ح�ساب �شباب
وهو ما �أك��د تعايف الفريق ب�شكل كامل من ال�ساحل ( 0 – 1يف املباراة النهائية) ،بدا �أن
�آثار زلزال التالعب باملباريات الذي �أ�صابه م��درب ال�صفاء ال��روم��اين تيتا فالرييو ،مل
يف ال�صميم امل��و��س��م امل��ا� �ض��ي ،ف�ح��رم��ه من يتو�صل �إىل ت�شكيلة ثابتة لفريقه ،وجتلى
املناف�سة على لقب ال ��دوري بعدما �أوق��ف ذلك يف ك�أ�س النخبة التي �أخفق ال�صفاء يف
االحتفاظ بلقبها ،فخ�سر يف ن�صف النهائي
االحتاد اللبناين  12العباً عهدياً.
وم��ن امل�ؤكد �أن العهد �سيكون من �أب��رز �أمام النجمة ب�ضربات الرتجيح .5 – 3
و� �ض��م ال �� �ص �ف��اء �إىل � �ص �ف��وف��ه امل�ه��اج��م
املناف�سني على ال��دوري بوجود الغيني �أبو
بكر ديالو والت�شيكي دافيد �سرتيهافكا� ،إىل ال��روم��اين جورجيانو كو�ستانتينو�س ،بعد
جانب نخبة من الالعبني املحليني �أمثال �صانع الأل�ع��اب ال�سوري طه دي��اب ،كما عزز
قلب ال��دف��اع عبا�س كنعان و�ساعد ال��دف��اع �صفوفه ب��ال�ع��اج��ي �إب��راه�م�ي��ا ت��وري��ه �شقيق
ه�ي�ث��م ف��اع��ور وح���س�ين ع��وا��ض��ة واحل��ار���س الثنائي ال�ع��امل��ي ي��اي��ا وك��ول��و ت��وري��ه ،ويلعب
وحيد فتال وح�سني دقيق وعبا�س عطوي توريه يف مركز قلب الهجوم.
و�سيعزز ال��واف��دون حديثاً وج��ود نخبة
«�أونيكا» وعلي الأتات وطارق العلي.
وكان العهد بد أ� حت�ضرياته للدوري قبل
نحو �شهرين ،على ملعبه ،وخا�ض مباريات
إ�ع��دادي��ة ع��دة قبل ك��أ���س النخبة ،ب�إ�شراف
املدير الفني الرتكي الأملاين باختيار فانلي
الذي �أكد ر�ضاه عن النتائج والت�شكيلة.
يف املقابل� ،أظهرت مباريات ك�أ�س النخبة
وج� ��ود ث �غ ��رات دف��اع �ي��ة ب � ��ارزة يف ��ص�ف��وف
النجمة ،الذي �أ�شرك يف البطولة الالعبني
�سامر زي��ن ال��دي��ن وقا�سم ال��زي��ن يف مركز
قلب الدفاع.
ومن �أجل �سد الثغرة الدفاعية ،ا�ستقدم
ال�ن�ج�م��ة م ��داف ��ع امل�ن�ت�خ��ب ال �� �س��وري عبد
النا�صر ح�سن� ،صاحب اخل�برة الدفاعية
الوا�سعة ،وع��زز الفريق النبيذي ت�شكيلته
ب ��أك�ث�ر م��ن الع ��ب ج��دي��د ،م�ن�ه��م ال�ظ�ه�ير
الدويل وليد �إ�سماعيل قادماً من الرا�سينغ،

من الالعبني يف �صفوف «الفريق الأ�صفر» ،امل��ا� �ض��ي (ال ��راب ��ع) ،وي�خ���ش��ى امل �ق��رب��ون من
كاحلار�س زياد ال�صمد وقلب الدفاع العائد ال�ن��ادي م��ن �أن ت� ؤ�ث��ر قلة الإم�ك��ان��ات املالية
علي ال�سعدي و�صانع الألعاب خ�ضر �سالمي ل�ل��إخ ��اء ه ��ذا امل��و� �س��م ع �ل��ى ��س�ع��ي ال�ف��ري��ق
و�شقيقه حمزة و«اجلوكر» نور من�صور.
للمناف�سة على لقب الدوري.
وي �ب�رز أ�ي �� �ض �اً م��ن ب�ي�ن �أن ��دي ��ة «ال���ص��ف
وي�شكل ق��دوم امل�غ��رب��ي ط��ارق العمراتي
الأول» �شباب ال�ساحل ،الذي عرفت �صفوفه �إ�ضافة طيبة للفريق اجلبلي يف خط الدفاع،
عا�صفة �إدارية ،ت�سببت يف �إقالة مديره الفني خ���ص��و��ص�اً �أن الأخ �ي�ر مي�ل��ك خ�ب�رة وا��س�ع��ة
حممود حمود وتعيني املدرب الوطني ال�سابق يف امل�لاع��ب اللبنانية ،كما �ضم الإخ ��اء �إىل
�إم�ي��ل ر��س�ت��م ب��د ًال م�ن��ه ل�ف�ترة وج �ي��زة ،قبل �صفوفه يف ال���س��اع��ات الأخ�ي�رة ق�ب��ل إ�غ�ل�اق
�أن يقدم الأخ�ير ا�ستقالته لظروف خا�صة ،باب التواقيع مهاجم النجمة ال�سابق زكريا
ويعني الحقاً م��درب الأن�صار ال�سابق جمال ��ش��رارة ،ال��ذي ميتاز مبهارات فردية عالية،
طه قبل �أي��ام قليلة من ال��دوري ،الذي تعود وهو قادر على تعزيز القوة الهجومية للنادي
فيه ال�ساحليون لعب دور «احل�صان الأ�سود» ،اجلبلي.
لا
�إذ غ��ال�ب�اً م��ا يحتل ال�ف��ري��ق م��رك��زاً م� ؤ�ه� ً
وا�ستعد الت�ضامن �صور جيداً للدوري
لبطولة ك�أ�س النخبة (ال�ستة الأوائل).
ب ��إح��رازه لقب ك��أ���س ال�ت�ح��دي ،على ح�ساب
وي�ب��رز أ�م � ��ام ط ��ه حت ��د رئ�ي���س��ي يتمثل الإجتماعي ( 0 – 1يف النهائي) ،وجاء �إحراز
بتعوي�ض ال �ف��راغ ال ��ذي خلفه �سفر ه��داف ال�ف��ري��ق اجل�ن��وب��ي للقب ع�ل��ى رغ��م خو�ضه
ال�ساحل املايل اولي�س�سي ديالو لالحرتاف يف امل�سابقة من دون العبني �أجانب ،ومبجموعة
ال��دوري املجري ،ويعتمد طه يف هذه املهمة م��ن ال�لاع �ب�ين ال���ش�ب��اب ،ال��ذي��ن مت ترفيع
على الوافد اجلديد العاجي كري�ست رميي معظمهم ه��ذا املو�سم من فريق ال�شباب يف
ل��ورون�ي��ون ،ال��ذي �أظهر م�ستويات طيبة يف النادي.
ك�أ�س النخبة ،حيث خرج ال�ساحل من ن�صف
وم��ع ان���ض�م��ام ال�لاع�ب�ين الأج��ان��ب �إىل
النهائي بخ�سارته �أم��ام العهد  ،3 – 2علماً �صفوف الت�ضامن ��ص��ور� ،سي�صبح الفريق
�أن الفريق ي�ضم عدداً ال ب�أ�س به من الوجوه ق��وة ال ي�ستهان ب�ه��ا يف امل��و��س��م اجل��دي��د ،ال
املت�ألقة ،على ر�أ�سهم ال��دويل ح�سن �ضاهر �سيما بوجود �أ�سماء واع��دة مثل علي مو�سى
واملخ�ضرمني و�سيم عبد الهادي القادم من وخ�ضر حالق اللذين رفعا من فريق �شباب
الأن�صار وعماد املريي.
النادي ،و�سلطان حيدر و�أحمد دكور وحممود
وي �� �س �ع��ى الإخ� � � ��اء الأه � �ل� ��ي ع��ال �ي��ه �إىل ده �ي �ن��ي ،وه ��ي �أ� �س �م��اء ت ��ؤك��د �أن الت�ضامن
االح� �ت� �ف ��اظ مب ��رك ��زه ب �ي�ن ف � ��رق ال �ن �خ �ب��ة ،ه��و خ� �زّان اجل�ن��وب وك��رة ال�ق��دم اللبنانية.
خ�صو�صاً �أنه انتزع مركزاً متقدماً يف املو�سم ب ��دوره يبحث الأن���ص��ار ال�ع��ري��ق ع��ن ال�ع��ودة
�إىل �سكة ال�ب�ط��والت والأل �ق��اب بعد موا�سم
عدة ،غاب فيها عن �ساحة املناف�سة ،و�شهدت
� �ص �ف��وف الأن� ��� �ص ��ار ه� ��ذا امل��و� �س��م ت �غ �ي�يرات
ج��ذري��ة ،بعد ت��وىل ال�ع��راق��ي ه��ات��ف �شمران
مهمة الإ�شراف على الفريق ،ومغادرة قلب
الدفاع املعتز باهلل اجلنيدي متجهاً �إىل دبا
الفجرية الإم��ارات��ي وقلب الهجوم حممود
كجك �إىل الهند حيث �سيحرتف مع فريق
ت�شر�شل براذرز».
ومل ت�ك��ن ن�ت��ائ��ج الأن �� �ص��ار مر�ضية قبل
املو�سم ،حيث ودع م�سابقة ك�أ�س التحدي من
ن�صف النهائي بخ�سارته �أم��ام الإجتماعي،
لكن من املرجح �أن تختلف الأمور يف الدوري،
حيث ميلك الأن�صار ح��اف��زاً قوياً ال�ستعادة
اللقب منذ فوزه به �آخر مرة يف مو�سم 2006
.2007 -

فريق النجمة

رق�صة

ريبريي متخطيا العباً رو�سياً يف مباراة بايرن و�س�سكا مو�سكو

من احتفاالت ال�صفاء بك�أ�س ال�سوبر

 ..والعهد بك�أ�س النخبة

أبطـال أوروبــــ
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ــا :بايرن وريال مدريد ومانشستر يونايتد في أعلى مستويات الجاهزية

ال ملان�ش�سرت يونايتد يف مرمى ليفركوزن الأملاين
فان بري�سي م�سج ً

كروية يف مباراة ريال مدريد وغلطة �سراي

ا�ستهل بايرن ميونيخ الأملاين حملته نحو
�أن ي�صبح �أول ف��ري��ق يحتفظ باللقب منذ
�أن حقق ذل��ك ميالن الإي�ط��ايل ع��ام ،1990
ب�ف��وز �سهل يف ق��واع��ده أ�م ��ام �س�سكا مو�سكو
الرو�سي بثالثية نظيفة يف اجلولة الأوىل
م��ن م�ن��اف���س��ات امل�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة ل ��دوري
�أبطال �أوروبا.
وح���ص��د ب��اي��رن ب�ق�ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د
الإ�سباين جو�سيب غوارديوال النقاط الثالث
يف معقله «اليانز اري�ن��ا» ،حيث خ��رج النادي
ال�ب��اف��اري ف��ائ��زاً يف  13م��ن م�ب��اري��ات��ه الـ15
الأخ�يرة يف امل�سابقة� ،آخرها املو�سم املا�ضي
يف ذه��اب ن�صف النهائي ،حني اكت�سح فريق
غوارديوال ال�سابق بر�شلونة  0 - 4يف طريقه
حل���س��م امل��واج �ه��ة م ��ع ال� �ن ��ادي ال �ك��ات��ال��وين
بنتيجة مذلة بعد �أن تغلب عليه �إياباً �أي�ضاً
يف «كامب نو» بثالثية نظيفة.
ول �ك��ن رج ��ال غ ��واردي ��وال ال��ذي��ن ت��وج��وا
بلقب ك��أ���س ال�سوبر الأوروب �ي��ة على ح�ساب
ت�شل�سي الإن�ك�ل�ي��زي ،مل ي�ق��دم��وا حتى الآن
امل���س�ت��وى ال ��ذي ك��ان��وا عليه امل��و��س��م املا�ضي
بقيادة يوب هاينيك�س ،بعد �أن اعتمد املدرب
الإ�سباين الفائز باللقب عامي  2009و2011
ع�ل��ى ت�شكيلة  ،4-1-4-1م��ا �أدى �إىل فك
ال�شراكة الناجحة يف الو�سط الدفاعي بني
ب��ا��س�ت�ي��ان �شفاين�شتايغر والإ� �س �ب��اين خ��ايف
مارتينيز.
وي�أمل غوارديوال �أن يظهر فريقه ت�أقلمه
مع الأ�سلوب الذي يطبقه هذا املو�سم ،ويبدو
بايرن ،على الورق �أقله ،مر�شحاً لينهي الدور
الأول يف �صدارة املجموعة ،رغم �أنه �سيجدد
امل ��وع ��د م ��ع م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي الإن �ك �ل �ي��زي
بعد وجودهما معاً يف نف�س املجموعة قبل
مو�سمني ،ح�ين ت��أه��ل ال�ن��ادي ال�ب��اف��اري مع
ن��اب��ويل الإي �ط��ايل �إىل ال ��دور ال �ث��اين ،فيما

باملجمل ،و�أب��رز مواجهاتهما كانت دون �شك
يف نهائي  1998حني فاز النادي امللكي بهدف
لل�صربي بريدراغ مياتوفيت�ش.
ويف املجموعة الأوىل ،تخطى مان�ش�سرت
يونايتد الإن�ك�ل�ي��زي اخ�ت�ب��اره ال�صعب بفوزه
على �ضيفه باير ليفركوزن الأمل��اين  2 - 4يف
امل �ب��اراة الأوىل مل��درب ال�ف��ري��ق اال�سكوتلندي
ديفيد مويز يف دور املجموعات ،وجاءت املباراة
أ�م��ام ليفركوزن قبل املوقعة املرتقبة الأح��د
امل�ق�ب��ل م��ع اجل ��ار ال �ل��دود مان�ش�سرت �سيتي،
وهي الثالثة �ضد الفريق الأمل��اين يف امل�سابقة
الأوروبية الأم.
ويف املجموعة الثالثة ،اجتاز باري�س �سان
ج��رم��ان ال�ف��رن���س��ي وجن��وم��ه ب��دوره��م مهمة
�صعبة يف اليونان بفوزهم على اوملبياكو�س 3
– .1

وا�صل �سيتي م�شواره القاري يف «يوروبا ليغ».
وب��د أ� �سيتي بقيادة مدربه اجلديد �أي�ضاً
الت�شيلي مانويل بيليغريني الذي قاد ملقة
الإ�سباين �إىل ال��دور ربع النهائي للم�سابقة
الأوروب� �ي ��ة الأم يف �أول م���ش��ارك��ة ل��ه فيها،
م�سعاه لفك عقدة الدور الأول التي الزمته
يف امل��و��س�م�ين امل��ا� �ض �ي�ين ،ب �ف��وزه بالنتيجة
نف�سها على �أر�ض فيكتوريا بلزن الت�شيكي.
ويف املجموعة ال�ث��ان�ي��ة ،ب��د�أ ري��ال مدريد
الإ�سباين الذي خرج من ن�صف النهائي املو�سم
املا�ضي على يد بورو�سيا دورمت��ون��د الأمل��اين،
م �� �ش��واره ب �ف��وز ��س��اح��ق ع�ل��ى م�ضيفه غلطة
� �س��راي ال�ترك��ي  ،1 – 6يف م �ب��اراة ك��ان فيها
ن�صيب رونالدو «هاتريك» رائعاً.
ويخو�ض ريال مدريد الذي ما زال يبحث
عن لقبه الأول منذ  2002والعا�شر يف تاريخه،
الن�سخة احلالية مبعنويات جيدة بعد �أن مدد
ع�ق��د جن�م��ه ال�برت �غ��ايل ال ��دويل كري�ستيانو
�أرقام �أوروبية
رونالدو حتى عام .2018
ويف امل�ج�م��وع��ة ن�ف���س�ه��ا ،ب ��د�أ ج��وف�ن�ت��و���س
هنا ،ح�سب �إح�صائيات االحت��اد الأوروب��ي،
ب�شكل متعرث م�سريته الأوروبية بعد �أن اكتفى بع�ض الأرق� ��ام القيا�سية اخل��ا��ص��ة مب�سابقة
بالتعادل مع م�ضيفه كوبنهاغن الدمناركي دوري �أب �ط��ال �أوروب � ��ا م�ن��ذ اع �ت �م��اد ال�صيغة
.1 – 1
اجلديدة عام :1992
وي�ع�ت�بر ج��وف�ن�ت��و���س ب�ط��ل  1985و1996
امل�ن��اف����س الأق� ��وى ل��ري��ال يف ه��ذه امل�ج�م��وع��ة • ،امل� ��درب الأك�ث��ر خ��و� �ض �اً ل�ل�م�ب��اري��ات:
و�ستكون املواجهة بني الفريقني يف اجلولتني اال� �س �ك ��وت �ل �ن ��دي ال �ي �ك ����س ف�يرغ �ي �� �س��ون
الثالثة والرابعة مميزة ،خ�صو�صاً �أنها �ستجمع (مان�ش�سرت يونايتد) 190 :مباراة.
ف��ري��ق «ال �� �س �ي��دة ال �ع �ج��وز» مب��درب��ه ال���س��اب��ق • �أكرب العب �سجل هدفاً :الويلزي راين
ان�شيلوتي ال��ذي ا�ستلم الإ�شراف على النادي غيغز (مان�ش�سرت يونايتد)  37عاماً و289
امللكي خلفاً للربتغايل جوزيه مورينيو.
يوماً يف املباراة �ضد بنفيكا الربتغايل (-1
�د
�
ي
�در
�
م
و� �س �ت �ك��ون امل ��واج� �ه ��ة ب�ي�ن ري � ��ال
 )1يف � 14أيلول .2011
منذ
أول
ل
وج��وف�ن�ت��و���س ال ��ذي يحلم بلقبه ا
• أ�� �ص �غ��ر الع ��ب ��س�ج��ل ه ��دف �اً :ال �غ��اين
أوىل
 1996وال �ث��ال��ث يف ت��اري �خ��ه ،ال
بينهما
بيرت اوف��وري ك��اي  17عاماً و 195يوماً،
منذ ال��دور الأول ملو�سم ( 2009 - 2008ف��از ح�ين �سجل ه��دف ال���ش��رف الوملبياكو�س
جوفنتو�س ذهاباً و�إياباً  1-2و )0 - 2وال�سابعة اليوناين خ�لال هزميته �أم��ام روزب�ن��ورغ

ال�ن�روج��ي  5 - 1يف �أول ت���ش��ري��ن الأول
.1997
• �أك�ب�ر الع��ب على �أر� ��ض امل�ل�ع��ب :الإي�ط��ايل
م��ارك��و ب��ال��وت��ا ،ح��ار���س الزي��و 43 ،ع��ام�اً و253
يوماً يف املباراة �ضد ريال مدريد الإ�سباين يف
 11كانون الأول .2007
• �أ�صغر العب على �أر�ض امللعب :النيجريي
�سيل�ستني ب��اب��اي��ارو 16 ،ع��ام�اً و 87ي��وم�اً مع
ان��درخل��ت البلجيكي ��ض��د �ستيوا بوخار�ست
ال��روم��اين يف  23ت�شرين ال�ث��اين  ،1994وقد
طرد يف الدقيقة .37
• � 5أه��داف يف م�ب��اراة واح��دة :الأرجنتيني
ليونيل مي�سي يف مباراة بر�شلونة وليفركوزن
( )1-7يف � 7آذار .2012
• الأك�ث�ر ان�ت���ص��ارات متتالية :بر�شلونة 9
انت�صارات بني  18أ�ي�ل��ول  2002و� 18شباط
.2003
• الأك �ث�ر ه��زائ��م م�ت�ت��ال�ي��ة :ان ��درخل ��ت12 ،
ه��زمي��ة ب�ي�ن  10أ�ي �ل ��ول  2003و 23ت�شرين
الثاين 2005
• �أك�ب��ر ف� ��وز :ل �ي �ف��رب��ول الإن �ك �ل �ي��زي على
ب�شيكتا�ش ال�ترك��ي  0-8يف  6ت�شرين الثاين
2007
• الالعب الأكرث م�شاركة :الإ�سباين راوول
 142مباراة ( 130مع ريال مدريد ،و 12مع
�شالكه).
• الالعب الأك�ثر ت�سجيالً :راوول  71هدفاً
مع ريال مدريد و�شالكه.
• الالعب الأكرث ت�سجي ًال يف مو�سم واحد:
ليونيل مي�سي مع بر�شلونة  14هدفاً يف 2011
– .2012
• �أ�سرع هدف :روي ماكاي مع بايرن ميونيخ
�ضد ريال مدريد 10.12 ،ثوان يف � 7آذار .2007

جالل قبطان
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قطاع االتصاالت يحصد للرئيس ميقاتي وأخيه المركز الثامن بين أثرياء العرب
هيمنت ك��ل م��ن اململكة
العربية ال�سعودية وم�صر
والإم ��ارات العربية املتحدة
ع� �ل ��ى ق ��ائ� �م ��ة أ�غ � �ن� ��ى 100
� �ش �خ �� �ص �ي��ة ع ��رب� �ي ��ة ل �ع��ام
( 2013ال�صادرة عن جملة
فورب�س ال�شرق الأو� �س��ط)،
وك ��ان ��ت ح �� �ص��ة الأ�� �س ��د من
ن �� �ص �ي��ب امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال���س�ع��ودي��ة بـ� 41شخ�صية
�ضمن املائة.
ت �� �ص �دّر ال �ق��ائ �م��ة ك��أغ�ن��ى
� �ش �خ �� �ص �ي��ة ع ��رب� �ي ��ة الأم� �ي��ر

محتاالن ّيدعيان إنزال دوالرات من السماء
�ألقت �شرطة دب��ي القب�ض على دج��ال�ين� ،أحدهما �أوروب��ي والآخ��ر
�إفريقي ،ادعيا قدرتهما على �إنزال دوالرات من ال�سماء.
و�أو� �ض��ح م��دي��ر الإدارة ال�ع��ام��ة للتحريات وامل�ب��اح��ث اجلنائية� ،أن
املتهمي كانا يروّجان ب�أن اجلن ي�ساعدهما على �إن��زال ال��دوالرات من
نْ
ال�سماء ،مقابل توفري ن��وع من الع�صائر له �أطلقا عليه ا�سم «�شنو»،
مدعيي �أنهما فقط ال�ل��ذان يعرفان الأم��اك��ن
نْ
قيمته  30أ�ل��ف دوالر،
التي يباع فيها النوع الفاخر من هذا الع�صري .وبعد �أن يدفع «الزبون
اللقطة» كامل املبلغ ،يقوم املتهمان ب�أالعيب �سحرية ويُنزالن الأموال
من الأعلى ،موهم نَْي �ضحاياهما بقدرتهما على ت�سخري اجلن.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الوليد بن ط�لال (� 58سنة)،
من اململكة العربية ال�سعودية،
ب�ث�روة تبلغ  20مليار دوالر،
وفقاً حل�سابات «فورب�س» ،لكن
ال��ول�ي��د ي �ق �دِّر ث��روت��ه بـ29.6
مليار دوالر ،حمت ًال املرتبة 26
على قائمة �أغنياء العامل لعام
 /2013اال�ستثمارات.
ت �ل��اه يف امل� ��رك� ��ز ال� �ث ��اين
اللبناين الربازيلي اجلن�سية
ج��وزي��ف ��ص �ف��را (�� 74س�ن��ة)،
ب �ث��روة ق ��دره ��ا  15.9م�ل�ي��ار
دوالر .اح�ت��ل ج��وزي��ف �صفرا
املرتبة  46على قائمة �أغنياء
العامل لعام  /2013البنوك.
يف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث حممد
ال� �ع� �م ��ودي (� � 68س �ن ��ة) م��ن
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة،
ب �ث��روة ق ��دره ��ا  13.5م�ل�ي��ار
دوالر .احتل حممد العمودي
املرتبة  65على قائمة �أغنياء
العامل لعام  /2013البرتول.
يف املرتبة الرابعة حممد
بن عي�سى اجلابر ،من اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ،ب�ث�روة
ت �ق ��در بـ 7م� �ل� �ي ��ارات دوالر/
العقارات والبنوك.

الـمــديــر الــفــنـي :مـــالك مـحــــفــوظ

يف ح � �ي ��ن �أن ن ��ا� � �ص ��ف
� �س ��اوي ��ر� ��س م ��ن م �� �ص��ر ج��اء
يف امل��رت �ب��ة اخل��ام���س��ة ،ب�ثروة
ق ��دره ��ا  6.5م �ل �ي��ار دوالر/
الإن�شاءات.
وجاء يف الدرجة ال�ساد�سة
�سليمان ال��راج �ح��ي وعائلته
من اململكة العربية ال�سعودية،
ب�ثروة قدرها  6مليار دوالر/
البنوك.
يف املرتبة ال�سابعة ماجد
الفطيم من الإم��ارات ،برثوة
ت� �ق� �دَّر بـ 3.6م �ل �ي��ار دوالر/
العقارات وجتارة التجزئة.
اح � �ت� ��ل امل � ��رك � ��ز ال� �ث ��ام ��ن
ال��رئ�ي����س جن�ي��ب ميقاتي من
لبنان ،برثوة قدرها  3.5مليار
دوالر /االت�صاالت.
ك�م��ا اح�ت��ل امل��رك��ز الثامن
�أي�ضاً طه ميقاتي من لبنان،
ب �ن �ف ����س امل � �ق� ��دار  3.5م �ل �ي��ار
دوالر /االت�صاالت.
واح �ت��ل امل��رت �ب��ة ال�ع��ا��ش��رة
ع� �ب ��داهلل ب ��ن �أح� �م ��د ال �غ��ري��ر
م��ن الإم � � ��ارات ،مب�ب�ل��غ ي�ق�دَّر
بـ 3.1مليار دوالر /الأع�م��ال
املتنوعة.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

