ألمـــــــة واحـــــــدة

أضـحــى مـبــارك
يح ّل على ا ألم��ة العربية والإ�سالمية يف الأ�سبوع املقبل
عيد الأ�ضحى املبارك ،ولهذا حتتجب «الثبات» عن ال�صدور،
على �أن تعود �إىل قرائها الأعزاء الأ�سبوع الذي يليه ..راجية
م��ن اهلل �سبحانه وت �ع��اىل �أن ي�ع�ي��ده ع�ل��ى اجل�م�ي��ع باخلري
والربكات ..وكل عام و�أنتم بخري.
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االفتتاحية

ليس دفاعًا عن اإلعالم السوري
بقدر ما أثارت االهتمام تلك الورش���ة اإلعالمية التي
ش���هدتها دمش���ق تحت عنوان «اإلع�ل�ام الوطني..
وضمت حش���دًا من إعالميين
والتحدي���ات الراهنة»ّ ،
سوريين وعرب ،وقررت في بيانها الختامي «توسيع
القاع���دة الجماهيرية وتعزي���ز دور اإلعالم الوطني
باعتباره إع�ل�ام الدولة والمجتمع» ،أثارت الدهش���ة
ت���رق تجاربهم
َ
مقابالت ولقاءات مع مش���اركين ،لم
إلى مس���توى األحداث والتحديات التي كانت تواجه
ش���عوبنا أو أوطاننا العربية في العديد من المراحل
والمحطات ،باستثناء تجربة إعالم المقاومة اإلسالمية
الفذة والرائدة في عدوان تموز – آب  ،2006فالبعض
كانت لديه «إمبراطوريات» أو تجارب إعالمية سابقة،
وربم���ا حالية في اإلع�ل�ام المكتوب أو المس���موع أو
المرئي ،كانت بداياتها مقبولة ،لكنها لم تتطور إلى
مسجلة المزيد من التقهقر والتراجع ،وصو ًال
األمامِّ ،
عتد بها
إل���ى االختفاء ،من دون أن تترك أي بصمة يُ ّ
في تاريخ اإلع�ل�ام الوطني والقوم���ي والمقاوم ،في
وقت نس���تحضر فيه الكثير م���ن التجارب المضيئة
من فت���رة الثالثينيات حتى الس���تينيات ،وما نزال
نعتبرها مرجعًا في مسيرة النضال الوطني والقومي
التقدمي.
وهن����ا ال نقص����د االنتقاص بتات����ًا من هذه الورش����ة
وأعمالها ونتائجه����ا ،إنما ذاك الكالم والنصائح الذي
يوجهها بعض «العباقرة» إلى اإلعالم الس����وري،
كان ّ
خصوصًا إلى المرئي منه ،لالرتقاء والنهوض لمواكبة
النضاالت والمواجهات الكبرى التي تقوم بها الدولة
الوطنية الس����ورية وش����عبها وجيش����ها ،في الحرب
اإلمبريالي����ة  -الرجعي����ة  -التكفيري����ة الت����ي تُ خاض
ضده وتس����تهدف في النتيجة كل حل����ف المقاومة
والممانع����ة والصمود والتصدي ..بع����ض ذاك الكالم
كان مقبو ًال لو كان مطلقوه ه����م من أصحاب التجارب
الرائدة والطليعية ،لكن في ظل ما تمر به سورية ،وما
اس����تطاع اإلعالم الوطني الس����وري ،وتحديدًا المرئي،
أن يقوم به ،يفت����رض كلمة حق أنه كان إلى حد كبير
على قدر التحديات ،ولهذا استحق القصاص من حلف
أعداء س����ورية من غرب وأعراب ،فكان هذا اإلعالم وما
زال محط اس����تهداف ،فتعرّ ض لحرمان����ه من األقمار
االصطناعية ،وللتفجير والقصف والخطف واالغتياالت
والتشويش والتزوير ،وتزييف الحقائق وفبركتها من
قب����ل إعالم الخليج والعرب ،ومحطات عالية وش����بكات
المخابرات..
ببس����اطة ،كفى اإلعالم السوري دروس����ًا ونظريات من
بع����ض «جهابذة» اإلعالميين الع����رب الحلفاء ،وتحية
لكل شهداء اإلعالم السوري وتضحياته..

أحمد شحادة

www.athabat.net
الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م

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

كلمة السر في الرياض

إصرار سعودي على إبعاد «حزب الله» عن الحكومة

من ��ذ اللحظ ��ة الت ��ي ق� �رّر فيه ��ا النائ ��ب ولي ��د
جنب�ل�اط �إلغاء �صيغة «الثالث ثمان ��ات» وا�ستبدالها
بـ«ت�سع ��ة ت�سع ��ة �ست ��ة»� ،أ�صي ��ب «الآذاري ��ون» بال ��دوار
ال ��ذي م ��ا زال يالزمه ��م لغاي ��ة الآن ،بعدم ��ا �أيقن ��وا
هيمنتهم على �شكل وم�ضمون حكومة كان على و�شك
�أن ي�شكله ��ا الرئي� ��س املك َّل ��ف مت ��ام �س�ل�ام ،ويدعمه ��ا
الرئي�س مي�شال �سليمان.
يف الواق ��ع ،حكوم ��ة بـ«ث�ل�اث �شع ��ب مث ّمن ��ة
الأ�ض�ل�اع» كاد �أن ي�شكله ��ا حم ��ور الإلغ ��اء ،ال ��ذي �أراد
لي�س �إبعاد «حزب اهلل» وقوى الثامن من �آذار فح�سب،
ب ��ل هذه املرة �شطب و�إلغاء احلزب من معادلة القرار
احلكوم ��ي ،وا�ستط ��راداً الق ��رار اللبن ��اين ال�سي ��ادي،
باعتبار �أن احلزب خرج عن الإجماع اللبناين و�سيا�سة
الن�أي بالنف�س وذهب للقتال يف �سورية ،وهي الذريعة
الت ��ي �سوّقته ��ا الريا�ض وعوا�صم غربي ��ة ،لكن فاتهم
�أن الن� ��أي بالنف�س اخرتقه «م�ستقبليون» واجلماعات
املتطرفة الدائرة يف فلكهم منذ بدء النزاع يف �سورية،
وهن ��اك دول خليجي ��ة �أر�سل ��ت �أم ��وا ًال طائل ��ة ومئ ��ات
املقاتل�ي�ن عرب لبنان يف الأ�سابيع والأ�شهر الأوىل من
الأزمة ال�سورية.
املتوف ��ر حت ��ى الآن م ��ن معلوم ��ات ح ��ول ت�ألي ��ف
احلكوم ��ة �شحيح جداً ،ب�سب ��ب توقّف دوران �أي عجلة
نح ��و �إيج ��اد �صيغة توافقية ت�ؤ ّم ��ن ال�شراكة الوطنية
بح�س ��ب ال�شع ��ارات التي رفعها �س�ل�ام يف �أيامه الأوىل
للتكلي ��ف ،والت ��ي تب�ّي�نّ �أنه ��ا كالم لال�سته�ل�اك،
فالرج ��ل الذي انتُخب يف بي ��ت الو�سط كممثّل لقوى
� 14آذار ،واملق ��رب م ��ن ال�سعودي ��ة ،م�ض ��ى �سريع� �اً يف
ن�س ��ف خط ��وط التوا�ص ��ل مع بقي ��ة مكون ��ات ال�ساحة
اللبناني ��ة ،مبتع ��داً يف الوقت نف�سه ع ��ن التوافق ،لأن
ال ��كل ب ��ات يع ��رف �أن الق ��رار وكلم ��ة ال�س ��ر ت�أت ��ي من
ال�سعودي ��ة ،حي ��ث ال حكومة يتمثل فيه ��ا «حزب اهلل»
والأبواب مقفلة حالياً بهذا ال�ش�أن من قبَل الريا�ض،
الت ��ي �ألغت زي ��ارة رئي�س اجلمهوري ��ة مي�شال �سليمان
م ��ن دون �سب ��ب وا�ضح ،علم� �اً �أن الرئي�س �سليمان كان
ق ��د التق ��ى يف نيوي ��ورك وزي ��ر اخلارجي ��ة ال�سع ��ودي
�سع ��ود الفي�صل ،وتباحث مع ��ه بالو�ضع اللبناين دون
التو�صّ ��ل �إىل تفاهم وا�ض ��ح ،ويومها وُ�صف االجتماع
بغ�ي�ر املري ��ح والباه ��ت� ،إال �أن رئي� ��س اجلمهورية �أكد
لل�صحافي�ي�ن يف نيوي ��ورك عزم ��ه عل ��ى الذه ��اب �إىل
ال�سعودي ��ة لبح ��ث امللف اللبن ��اين ،فجاء ال ��رد �سريعاً
م ��ن جانب ال�سعوديني ب�إلغاء الزي ��ارة ،ما �شكّل �إهانة
كبرية للبنان ،ولرئي�س البالد.
خال�ص ��ة الأم ��ر �أن ال�سعودي�ي�ن الذي ��ن �صُ دموا
م ��ن عج ��ز �أم�ي�ركا م ��ن �ش ��ن احل ��رب عل ��ى �سورية،
فُجع ��وا م ��ن ات�ص ��ال �أوبام ��ا ال�شه�ي�ر بالرئي� ��س
الإي ��راين يف نيوي ��ورك ،ما زاد م ��ن غ�ضبهم ،لذلك

ال الرئي�س املكلَّف متام �سالم يف ق�صر بعبدا
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

يت�صرف ��ون يف هذه املرحلة بكيدي ��ة وا�ضحة ،جتلّت
مبحاول ��ة من ��ع «ح ��زب اهلل» م ��ن دخ ��ول احلكوم ��ة،
وب ��ر�أي املراقبني ف�إن �إلغاء زي ��ارة �سليمان للريا�ض
مربوط ��ة ب�أجن ��دة لبناني ��ة كان �سليم ��ان ب�ص ��دد
بحثه ��ا معه ��م� ،أهمه ��ا �ش ��كل احلكوم ��ة اللبناني ��ة،
عل ��ى �أن يتم بحث ه ��ذه الأجندة الحقاً مع الرئي�س

الرياض تتذرّع بأن
«الحزب» خرج عن
سياسة النأي بالنفس
وقاتل في سورية..
متجاهلة األموال الطائلة
ومئات المقاتلين الذين
أرسلتهم منذ األسابيع
األولى لألزمة

الإي ��راين ح�سن روحاين من �ضمن ملفات املنطقة،
لك ��ن الرئي� ��س الإي ��راين رد بدبلوما�سي ��ة ذكي ��ة؛
ب أ�ن ��ه ل ��ن ي�ستطي ��ع �أداء منا�س ��ك احلج ه ��ذه ال�سنة،
ب�سب ��ب ج ��دول مواعي ��د مثق ��ل بامللف ��ات الداخلي ��ة
واخلارجي ��ة� ،إال �أن حقيقة الأم ��ر هو �أن روحاين ال
يري ��د �أن تكون زيارته بروتوكولية ،و�ضمن منا�سبة
يح�ضره ��ا العديد من م�س�ؤويل ال ��دول الإ�سالمية
ي�ستقبله ��م املل ��ك عبداهلل يف مك ��ة املكرمة ،بل يريد
زي ��ارة دولة كامل ��ة املعاين يناق�ش فيها ملفات هامة
و�أ�سا�سي ��ة ته ��م دول املنطقة و�شعوبه ��ا ،ومنها امللف
اللبناين.
وبح�س ��ب ه� ��ؤالء املراقب�ي�ن ،ف� ��إن املل ��ك عب ��د اهلل
يدع ��م فك ��رة ت�سوي ��ة وتربي ��د كل امللف ��ات ال�ساخن ��ة،
ومنه ��ا العالق ��ة م ��ع امل�سلم�ي�ن ال�شيع ��ة يف ال�سعودية
والبحري ��ن ،حي ��ث ا�ستقب ��ل م ؤ�خ ��راً وف ��داً كب�ي�راً من
املنطق ��ة ال�شرقي ��ة ،ووعدهم ب�إط�ل�اق معتقلني وبدء
�صفح ��ة جدي ��دة معه ��م� ،إ�ضاف ��ة �إىل املل ��ف ال�س ��وري
وت�شعبات ��ه الكب�ي�رة ،عل ��ى عك� ��س توجه ��ات الكثريين
يف الأ�س ��رة احلاكم ��ة ،وعل ��ى ر�أ�سهم بالطب ��ع بندر بن
�سلطان.
�إذاً ،ال �ش ��ك �أن الو�ض ��ع يف لبن ��ان يت أ�ث ��ر مبلف ��ات
املنطق ��ة التي ترتتب �شيئاً ف�شيئاً ،بدءاً من التفاعهم
الرو�س ��ي  -الأمريك ��ي ،ث ��م الأمريك ��ي  -الإي ��راين،
فال�سع ��ودي  -الإيراين ،والكل ينتظ ��ر ما �ستتمخ�ض
عنه زيارة روحاين املرتقَبة �إىل الريا�ض بعد احلج.

عبد اهلل نا�صر

همسات
◄ بصيص أمل

◄ شهامة

تالعب بع�ض امل�ست�شارين
ب � ��آم� ��ال م� ��� �س� ��ؤول ك�ب�ير
ع�ن��دم��ا دق �ق��وا بت�صريح
ل� �ل� ��� �س� �ف�ي�ر الأم �ي ��رك� � ��ي
الأ�سبق يف لبنان ،اعترب
فيه �أن الرئي�س مي�شال
�سليمان ممث ًال «وحيداً»
ل �ل �� �ش��رع �ي��ة� ،إىل درج ��ة
اع � �ت�ب��روا �أن � �ه� ��ا ر� �س��ال��ة
ال� �ت� �م ��دي ��د الأم�ي�رك� �ي ��ة
التي مل ي�سمعها �سليمان
خالل لقائه ب�أوباما.

عُلم �أن �ضغوطاً �سيا�سية من دول خليجية وغربية متارَ�س على
مرجع حكومي لتوقيع �سلفة مالية بقيمة  35مليون دوالر
لتمويل املحكمة الدولية ،حيث تعهّد «دولته»  -ح�سب مقرّبني
منه  -ب��أن يقوم بامل�ستحيل لتمرير قانون ي�سمح بالتمويل،
وباالتفاق مع رئي�س اجلمهورية طبعاً .من جانب �آخر� ،سُ مع
املرجع احلكومي ذاته وهو يهم�س �أمام وفد دويل قائالً« :لقد
ُب َّح �صوتنا كي تعطونا املال لالجئني ال�سوريني ..هل تريدون
�أن ن�شحد منكم وتذلّونا»؟

◄ دفاعًا عن العهر

طالب نائب «م�ستقبلي» خالل اجتماع قوى � 14آذار الأخري يف
الأمانة العامة يف الأ�شرفية ،الدولة اللبنانية بال�سماح للعاهرة

البولونية باملجيء �إىل لبنان وال�تروي��ج ملهرجان امل�ضاجعة
ال ��دويل ،منتقداً على م�سمع ع��دد م��ن زم�لائ��ه وامل�صورين
واملرا�سلني �سيا�سة الدولة فيما �سمّاه «تقييد احلريات العامة»،
التي هي من �أ�س�س املجتمع اللبناين ،على حد و�صفه .وكان
الأمن العام اللبناين قرر منع العاهرة البولونية من الو�صول
�إىل الأرا��ض��ي اللبنانية �إث��ر ورود اعرتا�ضات وات�صاالت من
مرجعيات روحية و�سيا�سية يف لبنان.

◄ إخفاق وفشل

قال �سيا�سي بريوتي �إن �سعد احلريري ومتام �سالم ي�شبهان
بع�ضهما متاماً يف ال�سيا�سة والتجارة ،ووراثة الزعامة ،وقد
�أخفق كالهما يف التجارة واالقت�صاد وب �دّدا �أم��وا ًال طائلة،
وهذه �أمور خا�صة ال تعنينا� ،إمنا يف ال�سيا�سة انعك�س ف�شلهما
على الواقع اللبناين ،وعلى الواقع ال�سُّ ني ب�شكل خا�ص.
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يـقــــال

« 14آذار» ..آن أوان التنازالت
تبدو قوى الراب���ع ع�رش من �آذار ن�سخة طبق الأ�صل
عن دويالت وحمميات اخلليج النفطية؛ خارج الع�رص.
الأخ�ي�رة ما زال���ت ت�رصّ على الذه���اب �إىل احلرب �ضد
�سورية واال�ستمرار فيها ،فيما راعيها الدويل وويل �أمرها
وحامي ا�ستمرارية حكمها ،الواليات املتحدة الأمريكية،
ب���د�أت عملي ًا تنفيذ اتفاقها م���ع الرو�س ،وها هو وزير
خارجيتها جون ك�ي�ري ي�ؤكد �أن «ال�سيناريو الع�سكري
يف �سورية غري ممكن وغري مقبول» ،وبد�أ بـ«مغازلة»
�سورية ورئي�سها ،بعد �أن �سبقه رئي�سه باراك �أوباما �إىل
«ا�ستجداء» اللقاء بالرئي����س الإيراين ح�سن روحاين،
وا�ستلح���ق متنع الأخري بات�ص���ال هاتفي معه وهو يف
ال�سيارة متوجه ًا �إىل املطار ملغادرة نيويورك.
تتم�س���ك قوى الراب���ع ع�رش م���ن �آذار ب�رشوط غري
عادل���ة لت�شكي���ل احلكومة ،وتف�ضح خلفي���ات موقفها
املفرط باحلقوق الوطني���ة يف ملف النفط ،وهي �أدرى
بعجزها عن فر�ض تلك املواقف ،كانت غري قادرة على
فر�ضه���ا عندم���ا كانت مع دويالت اخللي���ج تعلن عن
مواعيد متالحقة غري متحققة ل�سقوط الدولة ال�سورية،
وكذل���ك عندما راوده���ا حلم بحدوث �رضب���ة �أمريكية
ل�سورية وحم���ور املقاومة ،فكيف احلال بعد �أن تراجع

الأمريكي وعج���ز عن تنفيذ وعده له���ا باحلرب نيابة
عنها؟ ومل���ن يكابر يف قبول ه���ذا اال�ستنتاج ،لرياجع
اعرتاف الفرن�سيني ب�أن �أوباما ات�صل برئي�سهم هوالند،
قبل �ساعتني من املوعد املعلن م�سبق ًا ل�رضب �سورية،
طالب ًا �إلغاء كل اال�ستعدادات الع�سكرية لتلك ال�رضبة!
تزيد ق���وى � 14آذار ب�أحالمه���ا بالت�سلط والهيمنة
والع���ودة �إىل ال�سلطة ب�أي ثمن ،م���ن تعقيدات ت�شكيل
حكومة لبنانية جامعة ،و�س���ط ا�ستفحال �أزمة احلكم
الت���ي ت�صيب ال�سلط���ات اللبناني���ة يف كل مفا�صلها،
علم ًا �أن �أولياء �أمر ه���ذه القوى يف اململكة ال�سعودية
�أثبت���وا �أنهم ميك���ن �أن يكون���وا «براغماتيني» عندما
تتطل���ب م�صاحلهم ذل���ك ،على الرغم م���ن �أنهم �أ�رسى
التطرف التكفريي الذي يقا�سمهم ال�سلطة واحلكم ،لكن
اململك���ة «تفوّقت على نف�سه���ا» يف الأزمة امل�رصية،
عندما وجدت �أن م�صلحته���ا تتقاطع مع م�صالح قوى
«غري موالي���ة» ،فتعاونت مع وطني�ي�ن و«قوميني»
و«ليرباليني» ملنع «الإخوان امل�سلمني» من ال�سيطرة
عل���ى احلكم يف م�رص ،مل���ا ي�شكله ه����ؤالء من تهديد
للحكم ال�سعودي ،لأن حكم «الإخوان» �سيكون �رشيك ًا
م�ضارب ًا للأ�رس احلاكمة يف اخلليج ،و«حليفاً» مرحَّ ب ًا
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◄ تجارة موسمية

به من قبل «ال�سيد الأمريكي» ،على ح�ساب تلك الأ�رس
و�أنظمتها التي حتكمها عقليات القرون الو�سطى.
عملت ال�سعودية يف الأزمة امل�رصية على «�إنقاذ ما
ميكن �إنقاذه» ،بعد �أن خ�رست حليفها ال�ضعيف ح�سني
مبارك ،و�ساهمت يف �إ�سقاط حك���م «الإخوان» ،لعلها
حتت���وي امل�شكلة التي تراها قادمة م���ن البعيد ،وهي
عودة م�رص �إىل ممار�سة دوره���ا العربي ،الذي �سيكون
عل���ى ح�ساب ال���دور ال�سع���ودي وكل دور حاول وراثة
زعام���ة م�رص العربية بعد رحيل جم���ال عبد النا�رص،
ووجود «حكم مدين» يف م�رص �أق���ل �سوءاً لل�سعودية
م���ن وجود نظ���ام يزاحمها «النطق با�س���م الإ�سالم»،
خ�صو�ص��� ًا �أن ال�سعودية تُعترب من �أكرب اخلا�رسين على
�صعيد النفوذ وتكوين ال�سلط���ات يف العراق و�سورية،
وهي ر�أت �أنها م�ستهدَفة ب�إطاحة حكومة �سعد احلريري
يف لبنان.
الرتاج���ع يف املحور الداعم لقوى � 14آذار كان عام ًا
و�شامالً ،وت�ضمّن �سقوط «احلم َديْن» يف قطر ،يف حني
�أن �أردوغ���ان الرتكي يعم���ل على بناء ج���دار يف�صله
ع���ن �سورية ،بع���د �أن كان يخطط جلعله���ا «حديقته
اخللفية» ،واحلرب على �سورية باتت يف عرف اجلميع
حم�سومة ل�صال���ح دولتها وجي�شها ،بعد �أن عال �صوت
اقتتال امل�سلحني على �أ�صوات قتالهم للدولة ال�سورية،
وانقل���ب ال�سحر على ال�ساحر ،فهل يعترب رموز «لبنان
�أوالً» الذي مل يحمل م���ن «اللبنانية» �إال اال�سم؟ وهل
تب���ادر اململكة ال�سعودية �إىل �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه من
دور ونفوذ لها يف لبنان؟
هذان ال�س�ؤاالن بات مُلح ًا طرحهما على قوى الرابع
ع�رش م���ن �آذار ،الت���ي تكابر يف قب���ول عرو�ض القوى
املناوئ���ة لها ،والقب���ول مببد�أ امل�شارك���ة يف ت�شكيل
احلكومات ،واحرتام �أوزان القوى ال�سيا�سية.
هنا ي�سجَّ ���ل ل�سمري جعجع �أنه خط���ى خطوة �إىل
ال���وراء ،اعرتاف ًا بتغي�ي�ر امل�شهد الع���ام يف املنطقة،
ف�أعل���ن �أنه غري مر�شح لرئا�سة اجلمهورية ،رغم �أن هذا
�أم���ر كان ي�شبه «حلم �إبلي����س يف اجلنة» ،بينما بات
كث�ي�رون يرون �أن �إحجام �سعد احلريري عن العودة �إىل
لبن���ان ،لي�س خوف ًا من قوى الثامن م���ن �آذار ،بقدر ما
هو خ���وف من املتطرفني والتكفريي�ي�ن الذين �سبق �أن
دعمهم ورعاهم �آل احلريري ،واعتربهم جعجع حلفاءه،
لأن �أولئك املتطرفني هم «داع����ش لبنان» ،واحلريري
وجعجع بات���وا مبنزلة «اجلي�ش احل���ر» ،فهل يوا�صل
«امل�ستقبل» وبقية مكونات � 14آذار التم�سك بعقليتهم
اال�ستئثاري���ة والإلغائية ،والتكفريية �ضمناً ،وهذا خيار
قاتل� ،أم ينتقل���ون �إىل �ضفة التعاون لبناء وطن بعيداً
عن االلتحاق بامل�شاريع الأمريكية والتبعية لإمالءاتها؟

عدنان ال�ساحلي

�سعد احلريري و�سمري جعجع ..تراجع ملحوظ

و�صل �سعر ت�أ�شرية احلج هذا العام يف لبنان
�إىل ث�لاث��ة �آالف دوالر يف ��س��وق ال�سما�سرة
وجتار احلج ،من دون �أن تبادر الأجهزة املعنية
وهيئة �ش�ؤون احل��ج وال�سفارة ال�سعودية �إىل
و�ضع حد للمتاجرة بحجاج بيت اهلل احلرام.

◄ هروب «دبلوماسي»

ك �م��ا ذك� ��رت «ال �ث �ب ��ات» م � � ؤ�خ� ��راً ،ف � ��إن �سفري
ال�سعودية �أم�ضى الأ�سبوعني الأخ�يري��ن يف
اململكة بداعي متابعة بع�ض الأم��ور املت�صلة
ب��زي��ارة رئي�س اجلمهورية اللبنانية ،والتي
�ألغتها الريا�ض ،لكن احلقيقة هو �أن �سعادته
غادر يف اليوم التايل الحتفال العيد الوطني
ال �� �س �ع��ودي ل �ع��دم إ�ح � ��راج ن�ف���س��ه أ�م � ��ام م�ئ��ات
الأ�صدقاء وامل�س�ؤولني ال�سيا�سيني والروحيني
والأم �ن �ي�ي�ن ال��ذي��ن ي�ط�ل�ب��ون ت � أ�� �ش�ي�رات حج
للمح�سوبني عليهم ،علماً �أن ال�سفارة د�أب��ت
طيلة ال�سنوات املا�ضية على �إعطاء ت�أ�شريات
خارج ح�صة هيئة �ش�ؤون احلج ،لكن الذريعة
ه��ذه ال�سنة �أن وزارة احل��ج ال�سعودية ق��ررت
تقلي�ص ال �ع��دد �إىل احل��د ال�ق���ص��وى ،ب�سبب
تو�سعة احلرم املكي ،وبالرغم من ذلك متكّن
ع��دد م��ن �سيا�سيي وم���س��ؤويل «� 14آذار» من
احل�صول على عدد ال ب�أ�س به من الت�أ�شريات.

◄ تخطيط النقالب سعودي

ذك��رت م�صادر مقرَّبة من العائلة ال�سعودية
احل��اك �م��ة ،ل�ـ«امل�ن�ـ�ـ��ارامل�ق��د��س�ي��ة»� ،أن �سيناريو
االنقالب داخ��ل العائلة احلاكمة يف الريا�ض
غري م�ستبعَد ،وترجمة مثل ه��ذا ال�سيناريو
على الأر�ض لن تفاجىء الدوائر اال�ستخبارية
والدبلوما�سية الغربية ،التي تتحدث ب�صورة
جريئة وعلنية عن وجود تناف�س و�صراع قوي
بني الأم��راء ال�شباب داخل النظام ال�سعودي،
و�أن ه ��ذه امل �ح��اور وال �ت �ي��ارات ت�ت�م�ت��ع بنفوذ
و��ص�لاح�ي��ات ك�ب�يرة .و�أو��ض�ح��ت امل���ص��ادر أ�ن��ه
من غري امل�ستبعَد �أن تتحالف ه��ذه التيارات
مع بع�ضها لالنقالب على احلر�س القدمي،
و�إق�صاء امللك املري�ض وويل عهده الذي يعاين
من و�ضع �صحي ال يح�سد عليه.

◄ «تضحيات» سعودية لـ«السالم»

�أك� � ��دت م �� �ص��ادر مل ��وق ��ع «امل �ن �ـ �ـ��ار امل �ق��د� �س �ي��ة»
الإل �ك�تروين� ،أن دو ًال خليجية ،يف مقدمتها
ال�سعودية� ،أب��دت ا�ستعدادها للقيام بخطوات
تطبيعية علنية مع « إ���س��رائ�ي��ل» ،حتت غطاء
دعم امل�ساعي الأمريكية لتحقيق ال�سالم بني
الفل�سطينيني و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» ،وت�شجيع
املجتمع ال�صهيوين على دعم تلك امل�ساعي.

◄ فضائية لمواجهة الفاتيكان

◄ ضحايا الرهانات الخاطئة

يتداول بع�ض «الكوادر» يف قوى � 14آذار ب�ضرورات
ال �ه �ج��رة م��ن ل�ب�ن��ان ك��ي ال ي �ك��ون��وا ��ض�ح��اي��ا «ب�ين
الأرج ��ل» يف املرحلة املقبلة ،مثلما هجر البع�ض
قبيل � 7أيار من القوى نف�سها ،كي ال يكونوا �ضحية
التهوّر الذي يخدم امل�شروع «الإ�سرائيلي» مبا�شرة.

◄ دعمًا للمقاومة وسالحها

ُع�ل��م أ�ن ��ه ي�ت��م التح�ضري يف ب�ي�روت ل�ل�ق��اء يجمع
�ح ��زاب وال� �ق ��وى ال��وط�ن�ي��ة
الأم� �ن ��اء ال �ع��ا ّم�ي�ن ل�ل� أ
والقومية والتقدمية ،و�سي�صدر ع��ن املجتمعني
برنامج �سيا�سي متفق عليه حتت عناوين وطنية،
�أ�سا�سها دعم املقاومة يف لبنان ،وحماية �سالحها.

ّ
◄ من آثار «القلة»

ن��ائ��ب م��ن �صقور «� 14آذار» يحلم مب��وق��ع رئا�سة
احلكومة ،وله ح�ضور خا�ص لدى بع�ض �أمراء �آل
�سعود ،عاد بانطباع من الريا�ض بعد مقابلته �سعد
احلريري ب�أن «القلّة تولد النقار».

◄ سبب الهجوم على سالمة
ي�شن الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة وفار�س �سعيد حملة
�شعواء على حاكم م�صرف لبنان؛ ريا�ض �سالمة،
يف امل�ؤ�س�سات الدولية املالية ،ال �سيما الأمريكية،
ان �ط�لاق �اً م��ن رف���ض��ه اخل���ض��وع ل ل��إم�ل�اءات منذ
اعتماده ر�ؤية الرئي�س �إميل حلود «�سواب» ،وتبينّ
�أن الهدف هو العمل على ا�ستبدال �سالمة ب�شقيق

��س�ع�ي��د ،ال ��ذي ي�ع�م��ل يف جم��ال امل ��ال يف �أم�ي�رك��ا..
و«فهم النا�س كفاية» ،كما قال را�صد الن�شاط.

◄ تأكيد مصري

لفت حا�ضري مهرجان ذكرى حرب ت�شرين الذي
�أقيم يف الأوني�سكو ببريوت� ،أن امللحق الع�سكري يف
ال�سفارة امل�صرية هو ال��ذي �ألقى الكلمة با�سمها،
وهو ك�سر للتقاليد والربتوكول الدبلوما�سي ،وبعد
التحري تبينّ �أن التكليف ج��اء من وزارة الدفاع
امل���ص��ري��ة ع�بر وزارة اخل��ارج �ي��ة ،م��ن ب��اب إ�ع�ط��اء
�أهمية لهذه املنا�سبة ،التي ت�شكل ملحمة تاريخية
بالن�سبة �إىل اجلي�ش امل�صري ،وتالزمه باحلرب مع
اجلي�ش العربي ال�سوري ،وم��ن ب��اب الت�أكيد على
العالقة التاريخية امل�شرتكة بني �سورية وم�صر.

ك�شف م�صدر مقرّب من ع�ضو «االئتالف
ال�سوري» مي�شيل كيلو� ،أن رئي�س اال�ستخبارات
ال�سعودية ب�ن��در ب��ن �سلطان طلب م��ن كيلو
�إع� � ��داد درا�� �س ��ة م��ال �ي��ة وف �ن �ي��ة لإن �� �ش��اء ق�ن��اة
ف�ضائية ��س��وري��ة ت�ب��ث م��ن ب��اري����س ،مهمتها
«مواجهة اخلطاب ال�سيا�سي للفاتيكان» فيما
يتعلق مب�سيحيي ��س��وري��ة ب��ال��درج��ة الأوىل،
وم�سيحيي العامل العربي بالدرجة الثانية.
وق ��ال امل���ص��در �إن ب�ن��در حت� �دّث م��ع كيلو
ع��ن � �ض��رورة وج ��ود م���ش��روع �إع�ل�ام��ي ي��أخ��ذ
على عاتقه ث�لاث مهمات �أ�سا�سية جلهة ما
يتعلق بامل�سيحيني ال�سوريني ،هي« :مواجهة
اخل� �ط ��اب ال �� �س �ي��ا� �س��ي ل �ل �ف��ات �ي �ك��ان ،و�إق� �ن ��اع
امل�سيحيني ال�سوريني ب�أن الثوار الإ�سالميني
ال ي���ش�ك�ل��ون خ �ط��راً ع�ل��ى م�ستقبلهم �إذا ما
و�صلوا �إىل ال�سلطة ،وحتري�ضهم على م�ؤازة
الثورة امل�سلحة �ضد النظام يف �سورية».
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حدث األسبوع
ّزوار دمشـق :األســد مــرتـــــاح

َ
حلفاء سورية مخلصون وأوفياء ..واألعداء مربكون بعد نكساتهم في الميدان

السعودية وفرنسا وتركيا
«لم يهضموا» انتصارات
الجيش العربي السوري..
بالرغم من الخوف الذي بدأ
يدب فيهم من إمكانية
ّ
ارتداد اإلرهاب عليهم

◄ توالي انكشاف الحقائق

ك�شفت نتائج التحقيق الذي �أجرته جلنة دولية خا�صة تابعة للأمم
املتحدة ب�ش�أن «املجزرة الكيميائية» التي ح�صلت يف غوطة دم�شق يف 21
�آب� /أغ�سط�س املا�ضي� ،أن �آثار «ال�سارين» وُجدت يف العيّنات التي �أُخذت
من �أج�سام «الناجني» فقط ،بينما انعدم وجودها يف البيئة التي قيل
�إنها كانت م�سرحا للهجوم الكيميائي .و�شكّلت هذه النتيجة «مفارقة
مذهلة غري ممكنة منطقياً �إال �ضمن �شروط معيّنة من �ش�أنها قلب
ال�صورة ر�أ�سا على عقب» ،ح�سب م�صدر يف «ال�سكرتاريا التقنية» ملنظمة
حظر الأ�سلحة الكيميائية ،التي �أ�شرفت تقنياً على التحقيق ،و�شارك
خربا�ؤها فيه على نطاق وا�سع.

◄ شهادة بلغارية

روت مرا�سلة قناة «تي يف  »7البلغارية؛ دليانا كاتي تين�شيبا ،بع�ض
احلقائق حول ما يرتكبه تنظيم «القاعدة» و«جبهة الن�صرة» وامل�سلحون
املتحالفون معهما يف �سورية من جرائم �إرهابية وقتل وتدمري للبنى
التحتية وتهجري للأهايل من منازلهم .و�أ�شارت «تين�شيبا» يف تقريرها
�إىل �أن الع�صابات الإره��اب�ي��ة يف �سورية ت��درّب الأط�ف��ال على القتال،
وتقوم باغت�صاب الن�ساء وتقطيع ر�ؤو�س املدنيني ب�أعداد كبرية .و�أكدت
املرا�سلة البلغارية التي قامت بجولة يف مدينة معلوال بريف دم�شق� ،أن
املدينة مكتظة بقنا�صي «جبهة الن�صرة» الذين يعتدون على الكنائ�س
والأدي ��رة التاريخية ،م�شرية �إىل �أنها والطاقم املرافق لها تعر�ضوا
مت �صد
لهجوم من قبلهم ،لكن بف�ضل قوات اجلي�ش ال�سوري النظامي ّ
الهجوم.

جنود من اجلي�ش العربي ال�سوري يرابطون يف ريف الق�صري منع ًا لت�سلل املقاتلني من لبنان (�أ.ف.ب).

«م ��رت ��اح مت ��ام� �اً ال��رئ �ي ����س ب���ش��ار
الأ� �س��د» ..ه��ذه ال�ع�ب��ارة امل�شرتكة بني
كل من زار �أو ات�صل بالرئي�س ال�سوري،
وه��ي �أي�ضاً اخلال�صة امل�شرتكة التي
يخرج بها ال�صحافيون الذين �أج��روا
لقاءات معه.
لكن ال�س�ؤال هنا :ما هو �سر هذا
االرتياح؟
ح���س��ب زوار دم �� �ش��ق ،وامل �ت��اب �ع�ين
ع��ن ق��رب ل�ل�ت�ط��ورات ال���س��وري��ة ،ه��ذه
الطم�أنينة م��ر ّده��ا �إىل ع��دة �أ��س�ب��اب،
�أبرزها:
 ال��و� �ض��ع امل� �ي ��داين :ح�ي��ث حققاجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ان �ت �� �ص��ارات ن��وع�ي��ة
وب��اه��رة يف خمتلف امل��واق��ف واملناطق،
و�آخرها فك احل�صار عن مدينة حلب،
والذي كان امل�سلحون قد فر�ضوه على
املدينة منذ ع��دة �أ�سابيع ،ما يعني �أن
ذل��ك �سيكون �إي��ذان �اً مبرحلة جديدة
م ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات امل �ي��دان �ي��ة ل�ل�ج�ي����ش،
�ستتدحرج ككرة الثلج� ،سواء يف املدينة
�أو حميطها �أو ريفها ،يف نف�س الوقت
ال� ��ذي ي�ح�ق��ق �إجن � � ��ازات وان �ت �� �ص��ارات
نوعية يف خمتلف امل�ن��اط��ق ،خ�صو�صاً
يف ريف دم�شق ،ودرعا وريفها ،و�أرياف
حم�ص وال�لاذق�ي��ة و�إدل ��ب ،وغ�يره��ا..
مع ت�سجيل مزيد من الف�شل الع�سكري
يف خمتلف امليادين للع�صابات امل�سلحة
ال �ت��ي �أخ � ��ذت ت�ن�ه����ش ب�ع���ض�ه��ا ب�ع���ض�اً
وتت�سابق على �أعمال ال�سرقة والنهب
وف��ر���ض اخل� ��وات ،مم��ا �أح ��دث حت � ّو ًال
ن��وع�ي�اً ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال���ش�ع�ب��ي ال��ذي
ي��زداد التفافاً ح��ول ال�ق�ي��ادة الوطنية

ال�سورية ،يف نف�س ال��وق��ت ال��ذي �أخ��ذ
ال �ع��دي��د م ��ن امل���س�ل�ح�ين ي� �ف� �رّون من
التنظيمات الع�سكرية ،و�أخ��ذ بع�ضهم
ي�ل�ت�ح��ق ب��اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري
م �ق��ات�لاً ،وب�ع���ض�ه��م م��ن ا��س�ت���ش�ه��د يف
م��واج �ه��ة ال�ع���ص��اب��ات امل���س�ل�ح��ة ،ال�ت��ي
�أ�صبح �أكرث من  60باملئة من عنا�صرها
من جن�سيات عربية و�أجنبية.
 االرت � � �ي � � ��اح مل� ��وق� ��ف احل� �ل� �ف ��اء،خ� ��� �ص ��و�� �ص� �اً ال� ��رو� � �س� ��ي والإي � � � � ��راين
واملقاومة ،حيث بات م�ؤكداً �أن احلليف
ال��رو� �س��ي �أب �ل��غ الأب �ع��دي��ن والأق��رب�ي�ن
�أن ال��دول��ة الوطنية ال�سورية وقيادة
الرئي�س الأ�سد «خط �أحمر» ،حتى �أن
الرتكي والأم�يرك��ي اللذين ح��اوال �أن
«يت�شاطرا» ب�ط��رح ان�سحاب الرئي�س
الأ� �س��د م��ن ال�سلطة ت��دري�ج�ي�اً ،تلقيا

من مو�سكو جواباً حا�سماً ب�أن �صناديق االقرتاع
م ��ع ن �ه��اي��ة والي� ��ة الأ�� �س ��د احل��ال �ي��ة ه ��ي ال�ت��ي
تقرر ،و أ�ُبلغت وا�شنطن و أ�ن�ق��رة وغريهما من
عوا�صم العداء ل�سورية �أن افرتا�ض االن�سحاب
التدريجي �أو غريه لي�س وارداً ولي�س له تعريف
يف قامو�س الدبلوما�سية الرو�سية.
أ�م� � � ��ا احل� �ل� �ي ��ف الإي � � � � � ��راين ف� � � إ�ن � ��ه مت �ك��ن

بدبلوما�سيته الثابتة والهادئة والقوية من خلق
توازنات هامة على م�ستوى املنطقة� ،سواء جراء
نْ
القدرة والقوة
املتناميتي للدولة الإ�سالمية
الإيرانية� ،أو يف متكّنها من فتح قنوات ات�صال
متنوعة م��ع ع��دد م��ن دول املنطقة ،خ�صو�صاً
اخلليجية منها ،قد تحُ دث يف امل�ستقبل القريب
حتو ًال نوعياً ميكن اال�ستثمار عليه ،ال�سيما �أن

طهران جنحت يف احتواء التهديدات الأمريكية
ب �� �ش ��أن م �ل �ف �ه��ا ال � �ن � ��ووي ،وح � � ّول� ��ت ال �� �ص��راخ
«الإ�سرائيلي» �إىل عويل يف الوادي.
وب� ��ر�أي زوار دم���ش��ق ،ف� ��إن ح�ل�ف��اء عا�صمة
الأم��وي�ين ما كانوا بهذا ال�صمود وه��ذه القوة
ل��وال ال�ن�ت��ائ��ج امل�ي��دان�ي��ة احل��ا��س�م��ة ال�ت��ي متكّن
اجلي�ش العربي ال�سوري من حتقيقها ،خ�صو�صاً

انتفاضة قطرية في صفوف «المعارضة السورية»

تركيـا أقفلت مكتب االستخبـارات الـسـعـوديـة ..و«داعـش» تـواصـــ
�أنقرة  -الثبات
ف �ي �م��ا ك� ��ان �أرك � � ��ان امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة
ي�ج�ت�م�ع��ون يف م��دي �ن��ة ا� �س �ط �ن �ب��ول ب��رئ��ا��س��ة
م���س��ؤول ك�ب�ير يف اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�سعودية،
لبحث كيفية اخلال�ص من �أزمتهم الداخلية
ومترد �أركان امل�سلحني عليهم ،كانت «الدولة
الإ�سالمية يف العراق و ال�شام» (داع�ش) تُثبت
ركائز حكمها اجلديد املمتد من حدود العراق
�شرقاً حتى احلدود الرتكية �شماالً.
فبعد �أن ي�أ�س ه��ؤالء من «ال�ث��وار» الذين
ين�سبون �إىل �أنف�سهم عمليتها الع�سكرية،
كما ق��ال �أح��د ق��ادت�ه��ا يف �شريط م�صور بث
على الإنرتنت ،ب��د�أت «داع�ش» عملية وا�سعة
يف م�ن��اط��ق امل���س�ل�ح�ين ،ح�ي��ث ا��س�ت��ول��ت على
مدينة الرقة بالكامل ،و�أزال��ت ال�صلبان عن
كنائ�س املدينة ،وعندما تظاهر �ضدها �سكان
م�سلمون �سوريون ملطالبتها بالرحيل� ،أطلق

عنا�صرها ال�ن��ار مبا�شرة على املتظاهرين،
فقتلوا ثالثة منهم وجرحوا الع�شرات دابني
الرعب يف �صفوفهم.
�أم��ا املرحلة الثانية فكانت يف دي��ر ال��زور
وحقولها النفطية ،ثم انتقلت �إىل حمافظة
حلب للو�صول �إىل احل��دود الرتكية ،بهدف
ت � أ�م�ين ع �ب��ور «ن�ف�ط�ه��ا» امل���س�ت��وىل ع�ل�ي��ه من
احلقول ال�سورية �إىل تركيا ،لت�أمني مداخيل
للدولة التي يعتزمون �إن�شاءها.
وي � �ب� ��دو �أن االج � �ت � �م ��اع ال � � ��ذي � �ض ��م يف
ا�سطنبول قادة امل�سلحني املوالني لل�سعودية،
بالإ�ضافة �إىل اجلربا ،كانت نقطة مف�صلية
يف تو�ضيح اخل�لاف داخ��ل �صفوف املعار�ضة،
ح�ين ب��دا �أن ال�ع��ام��ل ال�ق�ط��ري مل ي�تراج��ع
متاماً ،و�أن الأمني العام ال�سابق لـ«االئتالف»
م�صطفى ال�صباع يقف وراء حمالت ت�ستهدف
«االئتالف» والدور ال�سعودي املكلف به مرجع
لبناين �سابق.

وتقول املعلومات �إن ال�صباغ بد أ� بت�أليب
ق ��ادة امل�سلحني ع�ل��ى «االئ �ت�ل�اف» م��ن أ�ج��ل
إ�ف �ق��اده «ال�شرعية» ع��ن ط��ري��ق ت��أم�ين امل��ال
وال���س�لاح مبا�شرة �إىل ه ��ؤالء ع�بر احل��دود
ال�ترك�ي��ة ،بعد �أن رف����ض الأردن مت��ري��ر �أي
��ش��يء ل�ه��ؤالء حت��ت �ضغط ��س�ع��ودي ،وتقول
امل�ع�ل��وم��ات �إن ال���ص�ب��اغ وج �م��اع��ات قطرية
�أخ � ��رى أ�ع� � ��ادت ف �ت��ح ق �ن ��وات االت �� �ص��ال مع
ق� ��ادة امل �ت �� �ش��ددي��ن م��ن �أج� ��ل ال���ض�غ��ط على
ال�سعوديني ،بالإ�ضافة �إىل حماولته �إقناع
ق��ادة امل�سلحني الآخ��ري��ن ب��ال�ت�ع��اون معهم،
وتبينّ من خالل ر�سالة وجهها ال�صباغ �إىل
م�ؤمتر للقوى العلمانية املعار�ضة يطالبها
فيها بالتوا�صل مع الراديكاليني« ،حتى لو
غ��اب االت �ف��اق ال�ف�ك��ري �أو (الأي��دي��ول��وج��ي)
مع تلك املكونات» ،وداهم �إىل «ا�ستخدام كل
ال�سبل املمكنة للتوا�صل مع القوى الفاعلة
على الأر�ض ال�سورية ،والتي �سيكون لها دور
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موضوع الغالف
على املحاور اال�سرتاتيجية يف خمتلف املناطق ،وحتديداً
يف ري��ف دم�شق وحلب وحم�ص ودرع��ا وري��ف �إدل��ب والرقة
ال��خ ،..حيث قُتل �آالف من امل�سلحني وق�ضي على العديد
من قياداتهم الأ�سا�سية.
النوعيي لدم�شق وحلفائها جعل
نْ
هذا التحوّل والتقدم
�أعداءها و�أخ�صامها يف تباين وارتباك ،فال�سعودية وفرن�سا
وتركيا مل يتمكّنوا حتى الآن من «ه�ضم» انت�صارات اجلي�ش
ال�سوري ،بالرغم من الإرب��اك واخلوف اللذين بد�أا يدبّان
فيهم من �إمكانية ارت��داد الإره��اب عليهم ،وال��ذي يتجلى
ب�شكل خا�ص يف تركيا ،التي �شرعت يف ن�صب جدار فا�صل
بعلو مرتين على احل��دود الرتكية  -ال�سورية يف منطقة
ن�صيبني ،ملنع ت�سلل ال�سالح وامل�سلحني �إليها ،بعد �أن �أ�سهمت
حكومة �أردوغان يف توريدهم �إىل �سورية ،وبالتايل ماداموا
مل يتخلوا عن �أوهام �إ�سقاط الدولة الوطنية ال�سورية ،فال
ح�ساب لهم يف م�ؤمتر «جنيف  ،»2 -وبذلك ي�صبح حالهم
كحال املجموعات امل�سلحة من «القاعدة» وفروعها؛ ال مكان
لهم يف «جنيف».
و�إذا ك��ان ال�ق��رار الأمم��ي ب�ش�أن الرت�سانة الكيميائية
ال �� �س��وري��ة ق��د ن����ص ع�ل��ى � �ض��رورة وق ��ف ت�ه��ري��ب ال���س�لاح
وامل�سلحني �إىل �سورية ،ف��إن دم�شق لن تر�ضى ح�ضور �أي
دول��ة �إىل «ج�ن�ي��ف» �إال مب��وج��ب ال�ت��زام�ه��ا ال��وا��ض��ح بوقف
التمويل والت�سليح وتهريب امل�سلحني ،كما �أنها لن تت�سامح
بح�ضور معار�ضة مل توقف القتال واالن�ضمام �إىل احلرب
و�إىل «ال�ق��اع��دة» ،علماً �أن ال��دول امل�ع��ادي��ة ل�سورية� ،سواء
اخلليجية �أو تركيا �أو فرن�سا ،كانت فر�صتها الأخ�يرة يف
حتقيق ول��و ن�صر حم��دود على ال��دول��ة الوطنية ال�سورية
تقوم على الرهان بحرب �أمريكية و�أطل�سية على �سورية،
لكن مع تراجع فر�ص هذا العدوان ،ف�إن ح�صتها من كعكة
العدوان �أ�صبحت �صفراً.
ثمة حقيقة هنا باتت وا�ضحة ،وهي �أن احلل ال�سيا�سي
قادم �إىل �سورية طال الوقت �أم ق�صر ،لكن الوا�ضح �أن هذا
احل��ل �أول��ه ع�سكري ،و�آخ��ره ح�سم ع�سكري ،وه��و ما ب��د�أت
ال�ق�ي��ادة ال�سورية ب��ه و�ستنجزه ،ودم���ش��ق ت�ق��وم با�ستثمار
متميز يف التوازنات اجل��دي��دة التي فر�ضتها مع حلفائها
املخل�صني ،ويف ظ��ل ال�ت�ح��والت اجل��اري��ة �إقليمياً ودول�ي�اً،
وبهذا توا�صل القيادة ال�سورية برئا�سة ب�شار الأ�سد �إدارة
ال�صراع بذكاء �سيا�سي نادر ،وا�سرتاتيجي مميز ،وحزم يثري
الده�شة والإعجاب ...واالحرتام �أي�ضاً.

�أحمد زين الدين

ـــل رسـم حدود دولتها
رئي�س يف �صورة احلا�ضر وامل�ستقبل بحكم الأمر الواقع،
�شاء من �شاء و�أبى من �أبى».
ورغم �أن ال�سعوديني ا�ستطاعوا �إعادة بع�ض التوازن �إىل
ائتالفهم من خالل �شراء والء القادة امليدانيني من جهة،
ومن خالل اتفاقات حتت الطاولة مع «داع�ش» على التهدئة
بو�ساطة كويتية ق��ام بها رج��ال �أعمال كويتيون يعتربون
املمول الرئي�سي لـ«داع�ش»� ،إال �أن الواقع ال�سيا�سي املهرتئ
لالئتالف م��ا ي��زال ه�شاً �إىل درج��ة تتهدده باالنفجار يف
�أي حلظة ،بالإ�ضافة �إىل �أن ه�ؤالء ال يثقون كثرياً بوعود
«داع�ش» وقدرتها على تفجري الو�ضع يف �أي حلظة.
و�أف ��ادت املعلومات �أن ال�سعوديني واج�ه��وا م�ضايقات
ت��رك�ي��ة يف امل�ل��ف ال���س��وري نتيجة ال�ع�لاق��ات امل�ت��وت��رة بني
البلدين على خلفية امللف امل�صري ،وقد عمدت تركيا �إىل
�إقفال مكتب االت�صال ال�سعودي يف تركيا ،وهو مركز كانت
تقوم من خالله اال�ستخبارات ال�سعودية بت�أمني التن�سيق
امليداين مع القوى امل�سلحة ،و�أ��ش��ارت امل�صادر �إىل �أن هذا
الواقع جعل ال�سعوديني �أقل قدرة على احل��راك ،لكنه مل
مينعهم من تقدمي «الدعم املادي» لقادة امل�سلحني نقداً.

تشهد المرحلة الثانية من الحرب..
سورية
ُ
والثـالـثــة تــرعـب الــجــوار
�أ��ش�ع�ل��ت �أم�ي�رك ��ا و أ�ت �ب��اع �ه��ا ال �ن��ار يف ��س��وري��ة
ع �ل��ى ح �ط��ب امل �ط ��ال ��ب ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف الإ�� �ص�ل�اح
وال��دمي�ق��راط�ي��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد ،حت �رُّك حق
ي��راد به باطل ،فاحلق �أن ي�أخذ املواطن حقوقه،
والباطل �أن ت�صادَر مطالبه وي�ستغلها املت�آمرون
خارج احلدود ،ف�ضاعت «الثورة» و�ضاعت املطالب
وحتولت �إىل حمرقة لل�شعب واجلي�ش والدولة،
ومعهم حاملوا النار من التكفرييني والع�صابات
امل�سلحة والو�صوليني من املقاولني الثوريني.
انتقلت ما �سمي بـ«الثورة ال�سورية» من املطالبة
ب�إ�صالح النظام �إىل واق��ع تدمري �سورية كمرحلة
�أوىل من خمطط تدمري حمور املقاومة واملمانعة
ال ��ذي ��ص�م��د ع���ش��ري��ن ع��ام �اً يف م��واج �ه��ة �أم�يرك��ا
و«�إ�سرائيل» ،حتى ا�ستفاق الرو�س وال�صني حلماية
�أنف�سهم وا�ستعادة دورهم على ال�ساحة الدولية.

تجربة «األفغان العرب» بعد الغزو
السوفياتي ألفغانستان ستتكرر
بمرحلة «التكفيريين» العرب
الذين سيعودون إلى بالدهم..
ل ُيشعلوا ساحات المتآمرين

ب �ع��د ث�ل�اث�ي�ن � �ش �ه��راً م��ن ال �ت��دم�ير امل�ن�ه�ج��ي
ل�سورية ،ا�ستطاعت دم�شق وح�ل�ف��ا ؤ�ه��ا ال�صمود
وع��رق �ل��ة امل� ��� �ش ��روع الأم�ي��رك� ��ي  -ال �� �ص �ه �ي��وين،
وب��د�أت �أحجار الدومينو «الإخ��واين» والتكفريي
تت�ساقط ،وب��ذل��ك تخ�سر �أم�يرك��ا خمالبها التي
تلب�س ال��زي الأف�غ��اين وتتزين بلحية طويلة مع
�ساطور للذبح بدل ال�سُّ بحة ،فا�ضطُّ رت للرتاجع
وب� ��دء امل �ف��او� �ض��ات م��ع رو� �س �ي��ا ك�م�م�ث��ل ل���س��وري��ة
وحلفائها ،وك��ان ال�تراج��ع ع��ن ال�ع��دوان م��ن باب
م��واف�ق��ة ��س��وري��ة على ت��دم�ير ال���س�لاح الكيماوي
الذي لن ت�ستعمله مبواجهة الإرهابيني ،كونه ال
يقدم �أو ي�ؤخر يف الداخل ال�سوري ،بل كانت مهمته
التوازن اال�سرتاتيجي مع النووي «الإ�سرائيلي»..
وب�ع��د ت��وف��ر ال�ب��دي��ل م��ن حلفاء ��س��وري��ة ،تنازلت
عنه للتخل�ص م��ن عبئه ،وك�ضربة وقائية قبل
�أن يقع يف أ�ي��دي �إرهابيي «ال��دول��ة الإ�سالمية يف
ال�ع��راق وال���ش��ام» (داع ����ش) ،و«جبهة الن�صرة» يف
��س��وري��ة ول�ب�ن��ان ،و«ال �ق��اع��دة» يف امل�غ��رب العربي،
و«القاعدة» فرع اليمن ،و«بوكوحرام» يف نيجرييا،
و«�أن �� �ص��ارال �� �ش��ري �ع��ة ت��ون ����س» ،و«ح ��رك ��ة ال���ش�ب��اب
امل�سلم» يف ال�صومال ،و«القاعدة» يف ليبيا ،و�أتباع
«الإخوان» يف دول اخلليج.
ت��رك�ي��ا ��س�ت�ب��د أ� ح���ص��اد م��ا زرع �ت��ه يف ��س��وري��ة،
وت�ك��ون �أر� ��ض ج�ه��اد بعدما ك��ان��ت �أر� ��ض «ن�صرة»
لتهريب امل�سلحني �إىل ��س��وري��ة ،و�ست�صبح حتت
�ضربات اجلماعات التكفريية من جهة ،و�ضربات

عن�صران من «داع�ش» خالل املعارك مع «اجلي�ش احلر» يف دير الزور

الأك � ��راد م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،م��ع ب ��دء والدة جبهة
ثالثة �سيا�سية  -طائفية م��ن العلويني وال�سُّ نة
الأت � ��راك ،ب�ع��دم��ا أ���ش�ع��ل �أردوغ � ��ان ف�ت�ي��ل الفتنة
امل��ذه�ب�ي��ة ،و��س�ت�ب��د�أ يف الأردن �إره��ا� �ص��ات العنف
ال�ت�ك�ف�يري م�ت�ع��دد الأ� �س��ال �ي��ب وامل� �ع ��ارك�� ،س��واء
ب�ين ال�ق�ب��ائ��ل وال�ع���ش��ائ��ر� ،أو ب�ين «الإ��س�لام�ي�ين»
والنظام� ،أو بني الفل�سطينيني والأردنيني ،حيث
�سيعود التكفرييون من �سورية لي�ؤ�س�سوا دولتهم
يف الأردن وفق منهجيتهم ال�سيا�سية ،وكذلك يف
لبنان وال�سعودية واخلليج و�أوروبا.
«الإن �ف �ل ��وان ��زا ال �ت �ك �ف�يري��ة» يف � �س��وري��ة وب��اء
�سي�صيب ب�ع��دواه كل العامل العربي والإ�سالمي
يف امل��رح �ل��ة الأوىل ،و��س�ي�ن�ت�ق��ل ع�ب�ر امل�ج� َّن���س�ين
الذين ح�شدتهم و�سمحت لهم املخابرات الغربية
باالنتقال �إىل �سورية ،وذلك بعد عودتهم �إما هرباً
�أو ث� ��أراً ،وتعوي�ضاً خليبات الأم��ل ال�ت��ي �أ�صيبوا
ب�ه��ا ،خ�صو�صاً �أن أ�ه��م ب�ن��ود االت �ف��اق ال��رو��س��ي -
الأم�يرك��ي ه��و التعاون للتخل�ص م��ن اجلماعات
الإرهابية التكفريية.
انتهت املرحلة الأوىل م��ن املحرقة ال�سورية
ب�صمود ��س��وري��ة وب�ق��اء الرئي�س الأ� �س��د والنظام
 ال��دول��ة ،وتقهقر امل���ش��روع الأم�ي�رك��ي ،و�سقط«احلمَدان» يف قطر ،و«الإخوان» يف م�صر ،و«م�شعل»
يف غ��زة ،وب ��د�أت امل��رح�ل��ة الثانية بتقاتل ف�صائل
و�أجنحة «الثورة» ال�سورية؛ بني متطرفني �أجانب
(داع����ش) و�أمثالهم ال�سوريني (الن�صرة) ،وبني
العلمانيني والإ�سالميني ،و«االئتالف ال�سوري»
و«اجل�ي����ش احل ��ر» ،وال�سيا�س�سني والع�سكريني،
وق �ط��ر وال �� �س �ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا و«الإخ � � � ��وان» عرب
ممثليهم يف الف�صائل الع�سكرية داخ��ل �سورية،
و�ستزداد ه��ذه ال�صراعات الدموية كلما اقرتبنا
من الت�سوية ال�سيا�سية ،لأن «جنيف  »2 -ال يتّ�سع
للجميع ،وك��ل دول��ة ت��ري��د ال�سيطرة على بع�ض
اجلغرافيا ال�سورية ،ل�صرفها �سيا�سياً يف جنيف،
وتُنبت الدور ال�سيا�سي لهذه الدول.
أ�م ��ا امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة ف���س�ت�ب��د أ� ب��ان�ت�ق��ال ه��ذه
اجل�م��اع��ات امل�سلحة �إىل إ�ع�ل�ان احل��رب ال�شاملة

(�أ.ف.ب).

على م�ستوى ال ��دول امل �ج��اورة ل�سورية (الأردن
وت��رك �ي��ا ول �ب �ن��ان وال � � �ع� � ��راق ،)..وال �ت��و� �س��ع �إىل
ال�ساحتني الأوروبية والأمريكية ،فكما ت�ؤمن هذه
اجل�م��اع��ات ب�ـ«اخل�لاف��ة» على امل�ستوى ال�سيا�سي
و�إدارة احلكم وعدم االعرتاف باحلدود ال�سيا�سية
ل �ل ��دول ،ف � إ�ن �ه��ا ت � ؤ�م��ن ب��وح��دة � �س��اح��ات امل�ع��رك��ة
و«اجل �ه��اد» ،فكل ال�ساحات الإ��س�لام�ي��ة مفتوحة
لتجنيد امل�سلحني والعمل «اجل�ه��ادي» ،خ�صو�صاً
أ�ن�ه��ا اتبعت ا�سرتاتيجية ال�لام��رك��زي��ة القيادية
والتنظيمية ،فلم تعد «القاعدة» بقيادة الظواهري
ه��ي التنظيم الأوح ��د ،ب��ل هناك �أذرع متعددة يف
�سورية والعامل ،وتدمري ال�سالح الكيماوي الذي
واف ��ق عليه ال��رو���س وق��دم��وه ك�ت�ن��ازل لي�س ملنع
ال �ع��دوان الأم�ي�رك��ي ،ب��ل م�ق��اب��ل ت��دم�ير ال�سالح
التكفريي ال��ذي وافقت عليه أ�م�يرك��ا كمقاي�ضة
مع ال�سالح الكيماوي ال�سوري.
جتربة الأفغان العرب بعد الغزو ال�سوفياتي
لأف�غ��ان���س�ت��ان ��س�ت�ت�ك��رر مب��رح�ل��ة «ال�ت�ك�ف�يري�ين»
العرب الذين �سيعودون �إىل بالدهم� ،أو �إىل الذين
احت�ضنوهم ،ليُ�شعلوا �ساحات املت�آمرين.
�إن ب��داي��ة ��ش�ف��اء � �س��وري��ة م��ن «الإن �ف �ل��وان��زا»
التكفريية �ستتزامن م��ع ب��داي��ة �إ��ص��اب��ة �آخ��ري��ن
بهذا املر�ض ،و�سي�شرب طابخو ال�سم ما طبخوه
ل���س��وري��ة ،م��ع ف ��ارق وح�ي��د أ�ن �ه��م ل��ن ي�ستطيعوا
ال�صمود كما �صمدت ��س��وري��ة ،ف�أنظمتهم �أوه��ن
م��ن ب�ي��ت ال�ع�ن�ك�ب��وت ،وال مي�ل�ك��ون ال �ق ��درة على
القتال ،و�أم�يرك��ا ال ت�ستطيع تلبية ا�ستغاثاتهم،
فهي غارقة يف �أزمتها املالية ،ويف مرحلة الت�صحّ ر
ال�سيا�سي ،وان�ك�م��ا���ش ال ��دور وب��دء ع�صر العامل
املتعدد الأقطاب.
�إن ��ص�ب��ح � �س��وري��ة ل �ق��ري��ب ،ول �ي��ل امل�ت��آم��ري��ن
قريب �أي�ضاً ،لكن �سريون جنوم الظهر بدل جنوم
الليل ،فمن اعتدى على الإ�سالم بـ«جهاد النكاح»
والتحالف مع «�إ�سرائيل» و�سفك دم الأبرياء لن
ينجو من عدالة ال�سماء ب�أيدي من يف الأر�ض.
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أحداث األسبوع
«اإلسالميون الجدد» ..وسياسة االنتحار الجماعي

العالم يتمرد
على أميركا
يف ذروة الأزمة ال�سجالية بني الفكني
املفرت�سني يف الواليات املتحدة الأمريكية
عل���ى �إق���رار امليزانية وبرنام���ج �أوباما
ال�صح���ي ،مل يالحظ �أح���د ر�أي اجلهابذة
املنبطحني دو ًال وجماعات و�أحزاب ًا و�أفراداً
يلمحن عربه �إىل «البع���د الإن�ساين» يف
ال�سيا�سات الأمريكية ،اللهم �إال �إذا اعتربوا
�سلف ًا ولي�س منع ًا للح���رم� ،أنها «م�س�ألة
داخلي���ة» �رصفة وه���م ال يتدخلون يف
�ش�ؤون ال�شيطان الداخلية ،وملزَمون فقط
بتنفيذ رج�س���ه و�إيحاءات���ه ،ولي�س فقط
تعليماته و�أوامره املدمرة واملقيتة.
«ماما» �أم�ي�ركا قالتها بـ«�أفيالها»
و«حمريه���ا»� ،إن �أزمته���ا احلالي���ة لها
تداعي���ات على الع���امل كله ،وه���ذا �أمر
طبيع���ي ما دامت تتدخل يف كل �ش����ؤون
الع���امل ابتزازاً وتهديداً وترويع ًا وقت ًال بال
رحمة ،لكن التداعيات الأق�س���ى هي على
الأمريكيني �أنف�س���هم ،وعلى الإمرباطورية
التي �شُ ���يِّدت على جماجم الآخرين ،ومن
اقت�صاديات ال�ش���عوب املقهورة ،ولذا من
حق �شعوب الأر�ض ودولها �أن تقول كلمة
ال بل كلمات ب�أن الأمل املوهوم يف �أمريكا
بتح�س�ي�ن العي�ش قد تبدد �إىل غري رجعة،
لأن منطلقات���ه كانت جمموع���ة �أكاذيب
عل���ى امل�ستوى الإن�س���اين ،وقد افت�ضحت
الأ�ضاليل على �أي���دي و�أل�سنة خمرتعيها،
بع���د �أن انق���ادت �إىل فتناته���ا جماعات
باجلملة واملفرق.
�أم�ي�ركا الي���وم ،ولي�س مهم��� ًا �أكانت
جمهورية �أم دميقراطي���ة ،تدافع عن مالذ
�أخ�ي�ر ،وهو الذي تعت�ب�ره احل�صن الأهم،
بينما ينظر العامل بفقرائه قبل املي�سورين
ب�سخرية �إىل نظريات العدالة االجتماعية
يف ال�سيا�س���ة الأمريكية ،بغ�ض النظر عن
احلرية والدميقراطية اللت�ي�ن تبدتا �أمام
العامل �أنهما رهينت���ا التج�س�س الأمريكي
يف الع���امل كله ..وهل �أح���د يجادل اليوم
با�ستباحة �أمريكا لكل احلريات يف العامل،
وبع���د خر����س �أوبام���ا يف الأمم املتحدة
عندما �أهانه زعماء ال���دول الفقرية على
خلفية انته���اك «الدميقراطية الأمريكية»
لأبخ�س احلريات لدى �شعوب الأر�ض.
الع���امل الي���وم �أم���ام انتفا�ضة وعي
جماع���ي� ،إال من بع�ض عمي���ان الب�صرية
يف ال�سيا�س���ة واالقت�ص���اد واالجتم���اع،
وعن���وان االنتفا�ض���ة �أن وا�شنطن مل تعد
تخيف �أحداً ،بع���د تداعي النظريات التي
بني���ت عليه���ا الإمرباطوري���ة الأكرث �رشاً
يف تاري���خ الب�رشي���ة ،و�أن �شعوب العامل
املقهورة ت�ستعد وقد بد�أت فعالً ،لتحطيم
القيد الأمريكي املذل ،حتت عنوان الكرامة
واحلرية.
�إن م���ا �شهدته ذكرى ح���رب ت�رشين،
وال�سيم���ا يف م��ص�ر من خط���اب من�صف
للرئي����س جمال عبد النا��ص�ر ودوره يف
نه�ضة م��ص�ر والعرب كعن���وان للتحرير
واال�ستق�ل�ال والإن�ص���اف الإن�س���اين
االجتماع���ي ،ي�ؤ��ش�ر �إىل مرحل���ة ال ريب
�أن���ه من دوام احلال م���ن املحال ،ومزابل
التاريخ م�أوى الأنذال.

يون�س

يوماً بعد يوم تتك�شف ف�صول جديدة
من ال�صراع الدامي يف �سورية ،والذي
بات �أ�شبه بعملية انتحار جماعية يقاتل
فيها الكل �ضد الكل ،يف حرب قد يكون
ُع��رف م�صدر ��ش��رارت�ه��ا ،وك�ي��ف ب��د�أت،
لكن ال ميكن لأح��د التكهّن بنهايتها
�أو ب�أ�س�س حلّها .ولعل الأزم��ة ال�سورية
الطويلة وال�صمود ال��ذي حققه نظام
الأ� �س��د يف ��س��وري��ة ،وال�ت�ح��ال��ف ال��دويل
ينف�ض من حوله على
القوي الذي مل ّ
ال��رغ��م م��ن ك��ل ال �ظ��روف ،ه��و م��ا ع��اد
وقلب الأوراق يف ع��امل عربي انتف�ض
ف �ج ��أة ع�ل��ى ح�ك��ام��ه ال��دي�ك�ت��ات��وري�ي�ين
ليح ّل حملهم فو�ضى ع��ارم��ة واقتتال
وعنف و�إرهاب ،ولي�ضرب احللم الرتكي
ب�إعادة زمن «اخلالفة» ،وليحطم احللم
ال �� �س �ع��ودي ب��ا� �س �ت �ع��ادة زم ��ن ال���ش��ري��ف
ح���س�ين و أ�ح�ل�ام��ه ب�ح�ك��م دول ��ة عربية
كربى.
وهكذا ،ويف زمن التغيريات ال�سريعة
التي ح�صلت بوترية أ���س��رع مما تخيل
اجل �م �ي��ع ي ��وم� �اً ،مي �ك��ن ر� �ص��د م�شهد
االن�ت�ح��ار اجل�م��اع��ي ،خ�صو�صاً م�شهد
انتحار «الإ�سالميني اجلدد» بفروعهم
املختلفة:
�أ -ي �ق��وم «الإخ � � ��وان امل �� �س �ل �م��ون» يف
م�صر بعملية ان�ت�ح��ار غ�ير م�سبوقة،
ف�ه��م حت � ّول��وا م��ن مم�سكني بال�سلطة
ب�ط��ري�ق��ة ت�ع���س�ف�ي��ة دي �ك �ت��ات��وري��ة� ،إىل
ممار�سة عملية االنتحار اجلماعي من
خ�ل�ال مم��ار� �س��ة ال�ع�ن��ف ��ض��د اجل�ي����ش

مقاتلون يرفعون رايات «�أن�صار ال�شريعة» يف دير الزور

امل�صري ،و�ضد ال�شعب ،وتعكري �صفو
املنا�سبات الوطنية الكربى ،يف م�شهد
ي�شري �إىل �أن ه��ؤالء ال يتمتعون بح�س
وطني وال قومي ،و�أن امل�صالح ال�ضيقة
وطمعهم بال�سلطة قد �أعمى ب�صريتهم
وب���ص��ره��م ،وج�ع�ل�ه��م ي�ت�خ�ط��ون جميع
اخلطوط احلمراء.
لقد ك�شف «الإخ��وان امل�سلمون» عن
وج��ه عنفي خطري ج��داً بعد فقدانهم

ال�سلطة ،وه��م و�إن ك��ان��وا مل يتورعوا
عن ا�ستعمال العنف يف مرحلة الثورة
وما بعدها� ،إال �أن ما يقومون به اليوم
يف م�صر من قتل و�إج ��رام ي�سقط عن
حتركاتهم �أي ا ّدع��اء بحق م�سلوب� ،أو
�شرعية حكم �أو �سواها.
ب -ولعل تخطي اخلطوط احلمراء
ب�شكل م�ق�ل��ق ،ب��ات �سيا�سة «�إخ��وان �ي��ة»
ب ��ام� �ت� �ي ��از ،ف �ه��ا ه ��و ح � ��زب «ال� �ع ��دال ��ة

والتنمية» الرتكي يندفع �إىل ت�سهيل
م��رور «ال�ق��اع��دة» و أ�خ��وات�ه��ا للقتال يف
� �س��وري��ة ،يف ��س�ي��ا��س��ة خ �ط�يرة ومميتة
ي�ع��رف الأت� ��راك ق�ب��ل غ�يره��م خ�ط��ورة
نتائجها ،فامل�شهد العراقي  -ال�سوري
لا للعيان ،وت��دف��ع �سورية
م��ا زال م��اث� ً
ث�م�ن�اً ه��ائ�ل�اً ل��وج��ود «ال �ق��اع��دة» على
حدودها ،ولعل �سيا�سة االنتحار تتجلى
�أي�ضاً يف دفن الر�ؤو�س يف الرمال ،ففي

الحر» ..بين مكانك راوح وإلى الوراء ُدرّ
«الجيش ّ
جاءت اخليبة بحجم الرهان� ،سيما �أن املراهنني كانوا
يتنب�أون فقط بتفا�صيل ال�ضربة الأمريكية واملواقع
املُدرجة على الئحة الأهداف ،وو�صل التفا�ؤل مبعار�ضة
اخلارج �إىل �أن ت�شرتط م�سبق ًا بوجوب �شمول ال�ضربة
كاملة الأه��داف التي طالب بها «اجلي�ش احل�رّ» ،كونه
الأك�ثر علم ًا بها والأخ�بر مبكامن وجع النظام ،والتي
مُتكّن امل�سلّحني الذين مت تدريبهم يف الأردن بالتقدّم
الربي خالل العدوان وبعده ،لإ�سقاط دم�شق.
و َم��ن واك��ب ن�شاط وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�سعودي خالل
فرتة انتظار ال�ضربة ،والتفا�ؤل الذي كان ي�سود �أجواء
املعار�ضني ال�سوريني يف اخلارج ،اعترب ال�ضربة واقعة ال
حمالة ،وانتقل �إىل ا�ست�شراف ما بعدها ،و�سيناريوهات
ال��ر ّد الإي��راين عرب ق�صف «�إ�سرائيل» وقطر والقواعد
الأمريكية يف اخلليج.
�صادمة كانت للمعار�ضة ال�سورية يف اخلارج وحللفائها
الإقليميني تلك ال�ضربة الوهمية ،وقا�ضية كانت على
«اجلي�ش احل��ر» ،و�إذا ك��ان معار�ضو اخل��ارج �أياديهم
لي�ست يف النار ،فقد فُتحت النار على «احلر» من كافة
االجتاهات ،من منطلق ردّة الفعل العفوية والفورية من
الف�صائل الإ�سالمية امل�سلحة للتمركز والتمو�ضع و�إقامة
دويالتها يف ال��داخ��ل ال���س��وري ،ويف طليعتها «ال��دول��ة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام» (داع�ش) ،التي ا�شتبكت

مع «اجلي�ش احلر» يف �أكرث من موقع وكانت الغلبة لها،
و�أعلنت منذ �أيام احل�سم الع�سكري على «احلرّ» وعلى
كافة الف�صائل التي ال تن�ضوي حتت جناحها يف �شمال
�سورية ،متهيد ًا لإعالن «الإمارة الإ�سالمية» التي متتد
من أ�ط��راف الالذقية غرب ًا حتى احل��دود ال�سورية مع
العراق �شرقاً ،متهيد ًا ل�ضمّ الأنبار العراقية �إىل الإمارة
املوعودة الحقاً ،رغم �أن هذه «الإمارة» لن تلقى الرتحيب
من اجلانب الرتكي ،الذي با�شر بناء جدار عازل على
طول احلدود مع �سورية ،ولن تلقى الرتحيب الكردي،
لأنها حماولة تدمري للحلم التاريخي ب�إقامة الدولة
الكردية التي ي�شكل �إقليم كرد�ستان العراق نواة لها.
و�صاعقة �ستكون النهاية على «اجلي�ش احلرّ»� ،سيما بعد
�إنذار «داع�ش» الذي مدّدته له �ساعات لت�سليم �أ�سلحته
و�إع�ل�ان ال�ت��وب��ة ،كما ج��اء يف الإن� ��ذار ،و�سط معارك
يخو�ضها يف كل مكان �ضد الت�شكيالت امل�سلّحة الأخرى
التي ال تن�ضوي حتت �إمرته� ،إ�ضافة �إىل االن�شقاقات
املفاجئة عنه من ِقبَل من ف�ضّ لوا االن�ضمام �إىل «داع�ش»
�أو العمل «اجلهادي» امل�ستقلّ ،علم ًا �أن عدد ًا كبري ًا ممن
ان�شقوا �سابق ًا عن اجلي�ش ال�سوري النظامي والتحقوا
ب�ـ«اجل�ي����ش احل��ر» ق��اب�ع��ون يف املخيمات ال�ترك�ي��ة مع
عائالتهم ،ويرف�ضون االلتحاق بجبهات القتال.
�سنتان على «اجلي�ش ال�سوري احل �رّ» وه��و يف و�ضعية

«مكانك راوح» ،ينتظر الدعم الإقليمي وال��دويل عرب
امل�ؤمترات ذات املقررات الورقية بني �أنقرة والدوحة،
و�سنتان ومعار�ضة اخلارج جتول يف العوا�صم ،وو�صلت
�إىل احل ّد الأق�صى عندما ح�صلت على الدعم ال�سيا�سي
من مئة و�أرب��ع دول ،ومل تتمكن من �إ�سقاط الأ�سد ال
�سيا�سي ًا وال ع�سكرياً ،بل ج��اءت بدعم من ن��وع آ�خ��ر؛
عرب ع�شرات الآالف من امل�سلحني املرتزقة من �أكرث من
ثمانني دولة ،مع تناق�ضات �إيديولوجياتهم و�أهدافهم
وتبعيتهم مل�صادر التمويل ،ووقعت هذه املعار�ضة ومعها
«اجلي�ش احلرّ» يف املحظور الأدهى ،وبات هذا اجلي�ش
الذي كان الذراع الع�سكري الوحيد لها ،جمرّد ف�صيل
من الف�صائل التي تناهز الألفني ومئتني ،وبات يف دائرة
ال�شكّ الغربية جلهة قدرته على الإم�ساك بالأر�ض
ومتابعة احلرب لإ�سقاط الأ�سد ،فوجد نف�سه «يت�شلّع»
ويواجه ان�شقاقات غري م�سبوقة ،ويقاتل كل مَن على
الأر���ض ك�شرط لإر��ض��اء �سادته الدوليني والإقليميني
الذين انكف�أوا بداية عن دعمه بال�سالح ،خ�شية �أن
يقع ال�سالح بالأيدي اخلط�أ ،ثم بات الدعم م�شروط ًا
بق�ضائه على اجلماعات املتطرّفة ،وغدا «احلرّ» يُقاتل
الك ّل �إال «جي�ش ب�شار الأ�سد»!
كل ما تورده و�سائل الإعالم عن تعاون يح�صل يف بع�ض
املواقع بني «اجلي�ش احلرّ» واجلي�ش النظامي ملواجهة
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وق��ت تعلن ال�سلطات الرتكية ع��ن بناء ج��دار على
احل��دود مع �سورية بارتفاع مرتين ،وو�ضع �أ�سالك
�شائكة فوقه ملنع العبور غري القانوين ووقف حركة
التهريب ،يت ّم ت�سريب معلومات عن �إر�سال اجلي�ش
ال�ترك��ي ط��ائ��رات م�ق��ات�ل��ة �إىل احل� ��دود ال���س��وري��ة،
بهدف منع القوات اجلوية ال�سورية من االق�تراب
من املناطق احلدودية بني البلدين ،ثم منعها من
�شن غارات على هذه املناطق ،وهي باملنا�سبة املناطق
التي تتمركز فيها «داع�ش» ،وحتاول ال�سيطرة عليها
لإن�شاء «دولة القاعدة» على احلدود مع تركيا.
ج� -أم��ا الوهابيون الذين هالهم بداية التقارب
الأم�ي�رك ��ي  -الإي� � ��راين ،واالب �ت �� �س��ام��ات امل ��و َّزع ��ة يف
نيويورك ،وخ�شوا من ت�سوية يدفعون ثمنها ،ومن
ت �خ � ٍّل �أم�ي�رك ��ي ع�ن�ه��م ب���س�ب��ب �إخ �ف��اق �ه��م يف تنفيذ
املهمة املكولة �إليهم ،فاندفعوا �إىل تفكيك هياكل
املعار�ضة ال�سورية ال�سيا�سية والع�سكرية ،فق�ضوا
على «اجلي�ش احلر» وكفّروه ،وعرّوا معار�ضة اخلارج
وجرّدوها من �إمكانية االدّعاء بتمثيل  -ولو حمدود
 -للقوى ال�شعبية يف �سورية.

ما هو مستقبل
«اإلسالميين الجدد» في
حال اقتنع األميركيون بأن
إيران قادرة على تحقيق
التوازن واالستقرار في
المنطقة؟

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

د -وق��د يكون م��ن م��ؤ��ش��رات االنتحار اجلماعي
�أي�ضاً ،االنف�صال عن الواقع الذي تعي�شه الأطراف
يف �سورية ،خ�صو�صاً املعار�ضة منها .لقد كان م�ؤكداً
�أن الإدارة الأم�يرك�ي��ة ال ت��ري��د �أن حت ��ارب ،ال قبل
الأزم��ة املالية الداخلية وال بعدها ،وقد ظهر جلياً
من �أزم��ة الكيماوي ال�سوري �أن الإدارة الأمريكية
��س�ت�ف�ع��ل �أي � �ش��يء ل�ت�ت�ج� ّن��ب امل��واج �ه��ة ال�ع���س�ك��ري��ة
املبا�شرة ،وهكذا دفعت املعار�ضة ال�سورية ثمناً للوهم
املتمثل بالقدرة على دفع الكربى لأن تكون �أدوات يف
أ�ي��دي دول �إقليمية توهمت ب�أنها ت�ستطيع �أن تهدد
وتبتز ب��وت�ين ،وت��دف��ع �أوب��ام��ا �إىل تبني خ�ي��اره��ا يف
�إ�سقاط ب�شار الأ�سد بالقوة الع�سكرية.
مقابل كل هذا االنتحار ،حتاول �إيران الدفع نحو
مم��ار��س��ة �سيا�سة «االن �خ��راط الإي �ج��اب��ي» ،فها هي
تنتزع من ال��دول الكربى �إق��راراً بدورها الإقليمي،
والتعهد بعدم العمل على تغيري نظامها ،واالعرتاف
بحقها يف امتالك التقنية النووية ال�سلمية ،وهناك
م ��ؤ� �ش��ران ه��ام��ان ي ��دالن ع�ل��ى ع�م��ق الأزم � ��ة ال�ت��ي
تواجهها الدول الإقليمية املواجهة لإيران:
 ت �ب �دّل ��س�ي��ا��س��ة �إدارة �أوب ��ام ��ا ن �ح��و احل�ل�ف��اءالنفطيني التقليديني للواليات املتحدة ،فالرئي�س
الأم�يرك��ي يت�صرف وك��أن��ه تو�صل �إىل ا�ستنتاج �أنه
لي�س يف حاجة �إىل �إر�ضاء الدول النفطية اخلليجية.
 رغبة �إيرانية بالتوجّ ه للأ�صيل ،وع��دم القياممببادرات ت�ؤدي �إىل تنازالت للوكيل ،فالثمن الذي
ي�ع�ت�ق��د الإي � ��راين �أن ع�ل�ي��ه دف �ع��ه ث�م�ن�اً للت�سوية،
�سيدفّعه ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ،وم��ا على
الوكيل حينئذ �إال القبول بنتائج الت�سوية.
النتيجة أ�ن ��ه ال مي�ك��ن ل�سيا�سات ان�ت�ح��اري��ة �أن
ت�صنع م�ستقبالً ،وال�س�ؤال الأخطر :ما الذي ميكن
�أن يقدم عليه ه�ؤالء يف حال اقتنع الأمريكيون ب�أن
�إيران قادرة على حتقيق التوازن واال�ستقرار وت�أمني
م�صاحلهم يف املنطقة؟

د .ليلى نقوال الرحباين

هجني خليجي و�أوروبي وغربي لتدمري �سورية

املرتزقة هو م�ؤكد ،ويف �أكرث من جبهة ا�ستنجد الأول
بالثاين ،ثم «تطوّرت» العالقة �إىل وف��ود من «احل�رّ»
للتباحث مع النظامي بامليدانيات ،بل مبا هو �أبعد
منها ،ويبدو �أن الأم��ور ت�سري مت�سارعة نحو االنهيار
الدراماتيكي جلماعة اخلارج ،ال بل باتوا بالن�سبة �إىل
كل الداخل من «جماعة اخلوارج» ،بعد �أن باءت بف�شل
يُقارب الهزمية النكراء كل حماوالتهم ملحاكاة امليدان
بالدعم ،وال�شعب املح�سوب عليهم عرب �إدارة «املناطق
املحرّرة» ،لي�س لأنهم �أ�ضاعوا البو�صلة اخلارجية ،بل

لأن البو�صلة الداخلية تتحرّك ب�سرعة قيا�سية ،وباتت
املناطق املوعودة التي يتح�ضّ رون لإدارتها عرب حكومة
�أحمد طعمة العتيدة ال جتد �أر��ض� ًا ثابتة لتحكمها،
و�أ�صبحت كلمة «املناطق امل �ح �رّرة» تعبري ًا جمازي ًا
غري مرتجم جغرافياً ،و�إن ح�صل اخرتاق �آين ولفرتة
حم��ددة فهو حتت �سيطرة الف�صائل امل�سلّحة ولي�س
«اجلي�ش احلرّ».
ت�صريح كريي بعد اجتماعه مع الف��روف يف جزيرة
ب��ايل ،و�إ�شادته بالنظام ال�سوري ال��ذي �أبلى بالء

آالف المسلحين التكفيريين السوريين
ينتشرون في الشمال وعرسال
م��ن امل � ؤ�ك��د �أن ��ه ال ي��وج��د ل��دى
ال ري ��ب �أن ا��س�ت�ق�ب��ال ال�ن��ازح�ين خ�صو�صاً املعقل الرئي�سي لـ«فتح
ال ��دوائ ��ر امل�خ�ت���ص��ة ق��وائ��م حت��دد
ال �� �س��وري�ي�ن ال ��ذي ��ن أُ�ج� �ب� ��روا ع�ل��ى الإ�سالم» يف خميم نهر البارد.
م � �غ� ��ادرة م �ن��ازل �ه��م ق� ��� �س ��راً ،ه��رب �اً
راه � �ن � �اً ،وب �ع��د ان� � ��دالع الأزم � ��ة أ�ع��داد النازحني ب�شكل دق�ي��ق ،وال
م��ن أ�ع �م��ال ال�ق�ت��ل وخم�ت�ل��ف �أن ��واع ال� ��� �س ��وري ��ة ،مل ت �ت �ب��ع احل �ك��وم��ة يخ�ضعون �أي�ضاً للمراقبة الأمنية
الإره ��اب ،هو �ش�أن �إن�ساين حم�ض ،اللبنانية �سيا�سية املعاملة باملثل ،الدقيقة ،يف حني تتحدث تقارير
�أق �رّت ب��ه �أي�ضاً املواثيق والأع ��راف ب ��ل ق � ��ررت ال � �ن � ��أي ب�ن�ف���س�ه��ا ع�م��ا �صحافية غربية ع��ن وج��ود �آالف
الدولية.
ي�ج��ري يف اجل��ارة الأق ��رب ،تفادياً امل�سلحني التكفرييني يف لبنان من
ف�لا يجوز أ�ب��داً �إغ�ل�اق احل��دود لأي ان�ع�ك��ا��س��ات خ�ط��رة ق��د تتهدد جن�سيات غ�ير لبنانية غالبيتهم
يف وجه النازحني ،جراء التجاوزات الو�ضعني الأمني واالجتماعي يف من التابعية ال�سورية ،خ�صو�صاً يف
منطقتي ال�شمال وعر�سال.
الأمنية التي �أقدم عليها بع�ضهم ،لبنان.
يف امل�ح���ص�ل��ة ،امل �ط �ل��وب إ�ي �ج��اد
وق � ��د ن ��ال ��ت � �س �ي��ا� �س��ة «ال � �ن � ��أي
خ�صو�صاً �أن ب�ين ل�ب�ن��ان و��س��وري��ة
روابط تاريخية وجغرافية� ،إ�ضافة بالنف�س» م��واف�ق��ة غالبية ال�ق��وى ح� ��ل ج � � ��ذري لأزم� � � ��ة ال �ن ��ازح�ي�ن
�إىل �أوا� �ص��ر ال�ق��رب��ى ت��رب��ط ع��دداً اللبنانية ،على اع�ت�ب��ار �أن��ه يجنب ال �� �س��وري�ين �إىل ل �ب �ن��ان ،يعيدهم
ك �ب�ي�راً م ��ن ال �ع��ائ�ل�ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل �ب �ن��ان االن� � ��زالق �إىل �أت � ��ون ال �ن��ار �إىل ب�ل�اده ��م ،ال� �س �ي �م��ا يف ��ض��وء
ب �ع��ائ�لات � �س��وري��ة ،ا��س�ت�ق�ب�ل��ت هي ال � �� � �س� ��وري� ��ة ،ل� �ك ��ن ه � ��ل ان �ت �ه �ج��ت التطورات الأمنية اخلطرة ،حيث
ب � ��دوره � ��ا ع� ��� �ش ��رات الآالف م��ن احل�ك��وم��ة ال�سيا�سة امل��ذك��ورة ق��و ًال مت توقيف �شبكات �إره��اب�ب��ة تعمل
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ال ��ذي ��ن ن ��زح ��وا ع��ن وفعالً؟ و«هل ت�شمل هذه ال�سيا�سة ع �ل��ى الأرا� � �ض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ب��ة ت�ضم
دي��اره��م إ�ب��ان احل��رب اللبنانية يف �أماكن وجود النازحني ال�سوريني يف ع� ��دداً م��ن ال �� �س��وري�ين ،فمو�ضوع
القرن الفائت ،وج��راء االعتداءات لبنان �أي���ض�اً»؟ وه��ل ل��دى الأجهزة ال�ن��ازح�ين ال�ي��وم مل يعد مقبوالً،
«الإ�سرائيلية» على لبنان ،والتي املخت�صة قوائم عن الأعداد الدقيقة خ�صو�صاً �أ ّن هناك كالماً عن �أ ّن
ل�ل�ن��ازح�ين وع��ن �أم��اك��ن �إق��ام�ت�ه��م ،عددهم �سي�صبح نحو الـ 4ماليني
كان �آخرها عدوان متوز .2006
وع �ن��دم��ا ح � ��اول ت�ن�ظ�ي��م «ف�ت��ح وتقارير �أمنية عن �أن�شطتهم على يف العام املقبل ،وهذا الأمر خطري
الإ�سالم» النيل من ا�ستقرار لبنان الأرا� � �ض� ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب�ح���س��ب م��ا ج � ّداً� ،إذ �أ�صبح تهجري ال�سّ وريني
م �ن �ه �ج �ي �اً ول �ي ����س أ�م� �ن� �ي� �اً ف �ق��ط،
وج �ي �� �ش��ه وع �ي �� �ش��ه ال� ��واح� ��د ،ع�بر تقت�ضي الأنظمة والقوانني؟
يف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،ت �ق��وم بع�ض و�سينجم عن ذلك تداعيات خطرة
إ�ق ��ام ��ة «دول� ��ة وه��اب �ي��ة» يف �شمال
لبنان ،مل تن أَ� �سورية بنف�سها عما البلديات القريبة من الأكرثية يف ج ��داً ع�ل��ى الأو� �ض ��اع يف ل�ب�ن��ان ،ال
ي �ج��ري يف ل�ب�ن��ان آ�ن � ��ذك ،وق��دم��ت إ�ج ��راء عمليات م�سح لتبيان عدد �سيما على ال�صعيدين االجتماعي
الدعم اللوجت�سي ال�لازم للجي�ش النازحني و�أماكن �إقامتهم ،يف وقت والدميغرايف.
اللبناين ،حتى متكّن من ا�ستئ�صال تتغا�ضى البلديات التابعة للأقلية
ح�سان احل�سن
ال� �ب� ��ؤر الإره ��اب� �ي ��ة م ��ن ال �� �ش �م��ال ،عن هذا الأمر.

ح�سن ًا يف مو�ضوع تدمري �أ�سلحته الكيماوية،
وال�ف���ض��ل ي �ع��ود ك�م��ا �أ���ض��اف ك�ي�ري للرئي�س
الأ�سد ،والف��روف قطع على املعار�ضة امل�شاركة
يف «جنيف »-2ب�شروط ،كل ذلك ي�شري �إىل �أن
اللعبة انتهت ،و�أول��وي��ة ال�غ��رب وال�شرق باتت
�سحق اجلماعات املتطرّفة يف �سورية ،و�إتالف
الأ�سلحة الكيماوية لي�س �سوى ذريعة لتمرير
ترياق اال�ستمرار للنظام ،وهي فر�صة �أخرية
�أم��ام عنا�صر «اجلي�ش احل��رّ» يف ال��داخ��ل �أن
يعلنوا ب��راءت�ه��م م��ن معار�ضة اخل���ارج ،ومن
داعميها الإقليميني ،ويف طليعتهم تركيا ،و�أن
يعلنوا براءتهم من قيادتهم القابعة يف �أنقرة
ب�أقرب وقت ،وت�شكيل جمل�س قيادة من ال�ضباط
امليدانيني لإدارة �ش�ؤونهم ،و�أوىل الأولويات �أن
ينتقل هذا اجلي�ش من و�ضعية «مكانك راوح»
�إىل و�ضعية «�إىل الوراء ُدرّ» ،وعودة حتمية �إىل
�أح�ضان اجلي�ش ال�سوري النظامي يف عملية
تنظيف وا��س�ع��ة ق��د ت�ستغرق � �ش �ه��ور ًا طويلة
للأرا�ضي ال�سورية من املرتزقة ،وحتت القيادة
الع�سكرية وال�سيا�سية لب�شّ ار الأ��س��د ،وخالف
ذلك �سيكون «اجلي�ش احلرّ» �أمام خيارين� ،إما
م ّد يد التوبة وال�سالم للنظام ،و�إم��ا على هذا
اجلي�ش وك��ل املُعار�ضات واملُعار�ضني الرحمة
وال�سالم..

�أمني �أبو را�شد

الشيخ جبري
التقى الشيخ قاسم
عر�ض وفد من حركة الأمة برئا�سة �أمني
عام احلركة ال�شي���خ د .عبد النا�رص جربي
م���ع نائب �أمني عام حزب اهلل ال�شيخ نعيم
قا�سم التطورات املحلية والإقليمية ،وكانت
وجهات النظر متطابقة يف جممل الق�ضايا
الت���ي مت بحثها ،وقد �أكد ال�شيخ جربي بعد
اللقاء �أن التطورات التي مير بها لبنان ،وما
يواجهه من تهدي���دات ،خ�صو�ص ًا التهديدات
ال�صهيوني���ة التي ت�ستهدف ثرواته النفطية
والغازي���ة ،تفرت�ض اتخ���اذ مواقف �رسيعة
وحا�سمة للحفاظ عليها ،خ�صو�ص ًا يف وجه
الأطماع ال�صهيونية ،مما يجعل من املثلث
الذهبي «اجلي����ش وال�شع���ب واملقاومة»
حقيقة را�سخة ال ميكن لأي كان �أن يتجاهل
دوره���ا وت�أثريها يف منح البلد قوة ومنعة
و�إرادة �صلبة.
ودع���ا ال�شيخ ج�ب�ري �إىل الإ�رساع يف
ت�شكي���ل حكوم���ة وح���دة وطني���ة ،تتمثل
فيها كل مكونات ال�شع���ب اللبناين ح�سب
الأحج���ام التمثيلية ،وهو �أمر �أُقرّ يف اتفاق
الطائف ،ومل يع���د جائزاً التالعب والهروب
منه �إىل الأمام� ،أو الرتاجع �إىل اخللف.
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لبنانيات

فريق «العبور إلى الدولة» يمنع عبور الدولة إليه
�آخ��ر �أخ�ب��ار طرابل�س �أن خطّ ة دخول
الدولة �إىل �شوارعها و�أزقّتها قد وُ�ضعت
ع�ل��ى ث�ل�اث م��راح��ل ،ل�ك��ن ال�ت�ج��زئ��ة بحد
ذات� �ه ��ا ع��رق �ل��ة م �ك �� �ش��وف��ة م ��ن ف ��ري ��ق ال
ي�ستطيع علناً منع الدولة من العبور �إليه،
ك��ون��ه ع��اج��زاً ع��ن «امل��ون��ة» على املم�سكني
ب��الأر���ض م��ن ق ��ادة م�سلّحيه �أوالً ،وم��ن
القادة الآخرين الذين باتوا وحدهم �أهل
القرار ثانياً ،خ�صو�صاً �أن وزير الداخلية
�صرّح بعد �إعالن موعد اخلطّ ة �أنه ينتظر
ع� ��ودة ال��رئ �ي ����س م�ي�ق��ات��ي ل�ل�ت�ب��اح��ث معه
ب�ش�أنها ،علماً �أن��ه �سبق و ُع�ق��د اجتماع يف
ال�سراي برئا�سة ميقاتي ب�صفته الر�سمية
كرئي�س حكومة.
«نُعلن طرابل�س �ضاحية �شمالية يف
م��واج�ه��ة ال�ضاحية اجل�ن��وب�ي��ة»� ،صَ دَحت
بها املنابر عندما قرر زعماء الأز ّق��ة عزل
طرابل�س عن ال��دول��ة وفتحها على عكار،
ب��ان�ت�ظ��ار ال�ن���ص��ر يف ال�ق���ص�ير ،وب��ال�ت��ايل
ك��ام��ل حم��اف �ظ��ة ح �م ����ص ،و�إع �ل��ان دول��ة
«اخل�ل�اف ��ة» �أو «الإم� � ��ارة» امل ��وع ��ودة ،لكن
ال�ق���ص�ير حُ ���س�م��ت وح�م����ص ب��اق�ي��ة �ضمن
ح��دود الدولة ال�سورية ،وطرابل�س باقية
�ضمن ح ��دود لبنانها ،و�أح �ل�ام االع�ت��داء
الأمريكي انتهى ،والدولة دخلت مبنتهى
ال�سال�سة خالل �أرب��ع وع�شرين �ساعة �إىل
م��ا يُ�سمّونها «�إم� ��ارة ح�سن ن���ص��راهلل» يف

ال�ضاحية ،فما ال��ذي يُعيق عبور الدولة
�إليهم �أوالئك امل ُنادون بالعبور �إىل الدولة!
االع�ت�راف ب� أ�ن�ه��م ال ميلكون ال�شارع
والأر���ض لي�س عيباً ،لكن يجب االعرتاف
�أن الق�صري �أرادوه� ��ا م�ستنقع ع�ب��ور �إىل
ال��وط��ن وغ��رق��وا ف�ي��ه ،و�أن «ال�ب�ط��ان�ي��ات»
و�إن ��س�ترت ت��دخّ �ل�ه��م خ��ارج احل ��دود فلن

من الذي يمنع الدولة
من دخول معقل عرسال
للقبض على عمر
األطرش المتّ هم بقتل
العسكريين والتخطيط
لتفجيري بئر العبد
ْ
والرويس؟

اجلي�شي
نْ
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية حيّا
العربيي ال���س��وري وامل���ص��ري« ،ال�ل��ذي��ن �صنعا يف مثل
نْ
هذه الأي��ام قبل �أربعني عام ًا الن�صر الكبري على العدو
ال�صهيوين».
من جهة �أخرى ،دان اللقاء �سل�سلة التفجريات االنتحارية
التي ت�ضرب العراق ،والتي �أوقعت ع�شرات القتلى ومئات
اجلرحى ،م�ؤكد ًا على �أن هذه الأعمال الإجرامية ال متت
�إىل دين الإ�سالم احلنيف ور�سالته ال�سمحة ب�صلة.
■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ �أمني عام حركة الن�ضال
اللبناين العربي� ،أر�سل برقية تهنئة للرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد مبنا�سبة ذكرى حرب ت�شرين ،ر�أى فيها �أن اجلي�ش
ال��ذي بني على ت��وازن ال��ردع والقوة مع جي�ش االحتالل
«الإ�سرائيلي» ،يُنهك منذ عامني ون�صف عام يف حرب
داخلية للق�ضاء على الإره��اب والتكفرييني ،م�ؤكد ًا �أنه
�سينت�صر فيها ،وهي حرب ال تقل �أهمية عن املواجهة مع
العدو ال�صهيوين ،لأن �صهاينة الداخل وحتت �أي م�سمى
هم �أ�شد خطر ًا من �صهاينة اخلارج.
■ جتمع العلماء امل�سلمني لفت �إىل �أن الن�صر يف ت�شرين
حتقق يوم التقى اجلي�شان ال�سوري وامل�صري على ق�ضية
واح ��دة ه��ي الق�ضية امل��رك��زي��ة ل�ل�أم��ة ،ق�ضية فل�سطني
واالحتالل ال�صهيوين للأر�ض العربية ،م�ؤكد ًا �أننا لن نعود
للن�صر مرة �أخرى �إال �إذا عادت اللُّحمة بني اجلي�شني على
نف�س الق�ضية املركزية ،مبدي ًا ا�ستغرابه من الذي ح�صل
يف م�صر خالل �إحياء املنا�سبة التي كان يجب �أن تكون
�سبب ًا للمّ ال�شمل ال �سبب ًا للتقاتل والتنافر.
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي،

م�سلحون عند �ساحة «النور» يف طرابل�س �شمال لبنان

ت�سرت �أداءه ��م ال��ذي ي��دور يف فلك النهم
ال�سلطوي ال�شخ�صي ،و�أنهم �أعجز من �أن
يكونوا �أه��ل �سلطة� ،إذا اعتربنا ال�سلطة
ح�سن �إدارة ال���ش��أن ال�ع��ام ،وه��ي ل��ن تكون
للبع�ض منهم بعد اليوم ،و�إذا ال قدّر اهلل
و�آل��ت �إليهم فلن يكونوا �أه��ل �سلطان يف
ال��وط��ن ،ط��امل��ا ال ��س�ل�ط��ة ل�ه��م ح�ت��ى على
اله�ش الذي بنوه.
البيت الداخلي ّ

ر�أى يف جتميد البحث يف ملف النفط وتطيري اجلل�سة
اال�ستثنائية ملجل�س الوزراء للبحث يف هذا امللف ا�ستخفاف ًا
من امل�س�ؤولني ،يف الوقت ال��ذي يعاين البلد من ك��وارث
اقت�صادية بد�أت تطال رغيف العي�ش ،بينما ثروات لبنان
يف مياهه الإقليمية تنتظر من ي�ستخرجها.
■ امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين �أ�شاد ب�ضخامة االحتفاالت
التي نظمها ال�شعب امل�صري وق��واه الوطنية وال�ق��وات
امل�سلحة يف ذكرى ال�ساد�س من �أكتوبر ،م�شري ًا �إىل �أنها
من نتاج ثورة  30يونيو ،وتعك�س توجهات الإدارة امل�صرية
اجلديدة ،مندد ًا مبحاولة «الإخوان امل�سلمني» تعكري �صفو
«يوم �أكتوبر العظيم».
■ ال�شيخ ماهر حمود �أ�شار �إىل �أن االنق�سام الأمريكي
والأزم��ات التي ب��رزت وميكن �أن تربز يف �أمريكا جتعلنا
نتفاءل يف كثري من الأمور ،خ�صو�ص ًا على �صعيد �صراعنا
مع الكيان ال�صهيوين ،حيث ال يخفى على �أح��د �أن قوة
الكيان ال�صهيوين امل�صطنعة �إمنا هي قوة م�ستوردة من
�أمريكا ومن بقية العامل الغربي.
■ �شاكر ب��رج��اوي رئي�س ح��زب التيار العربي ون��دمي
ال�شمايل رئي�س �شبيبة لبنان العربي زارا ع�ضو قيادة
جبهة العمل الإ�سالمي ال�شيخ ها�شم منقارة ،يف مقر
اجلبهة .وبعد اللقاء طالب املجتمعون ب�ضرورة الإ�سراع
يف ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،تتمثّل فيها كافة القوى
والأطياف والتيارات ال�سيا�سية الفاعلة بح�سب �أحجامها
وكتلها النيابية ،لإنقاذ الوطن ومعاجلة الأزمات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية واملعي�شية التي يعاين
منها الوطن واملواطن يف �آن معاً.

قبل الدخول يف تفا�صيل الدخول �إىل
طرابل�س نت�ساءل :من الذي مينع الدولة
م��ن دخ ��ول م�ع�ق��ل ع��ر��س��ال للقب�ض على
الط��ر���ش؛ املتّهم بقتل الع�سكريني
عمر أ
يف ع��ر� �س��ال ،وال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ت�ف�ج�يري بئر
العبد والروي�س؟ عمر الأطر�ش الذي هدّد
الدولة عرب فيديو م�سجّ ل بعدم االقرتاب
من عر�سال �أو حماولة القب�ض عليه ،لأن

■ ال�شيخ �صهيب حبلي دعا �أ�صحاب الكيديات ال�سيا�سية
�إىل التحلّي بامل�س�ؤولية الوطنية ،والتعايل فوق امل�صالح
ال�شخ�صية ،الفت ًا �إىل �أن �صيدا لي�ست ملك ًا لفئة بعينها �أو
لتيار �سيا�سي يظن �أنه قادر على ب�سط نفوذه وهيمنته على
بوابة اجلنوب وعا�صمة املقاومة ،فتاريخ �صيدا معروف،
ول��ذل��ك ل��ن ينجح البع�ض ب�إلبا�س ه��ذه املدينة لبو�س
الطائفية البغ�ضاء.
■ احتاد املحامني العرب لفت �إىل �أن انت�صار ال�ساد�س
م��ن أ�ك�ت��وب��ر  73مل يكن ع�سكري ًا فقط حققته القوات
امل�سلحة امل�صرية واجلي�ش ال�سوري ،و�شاركت فيه قوات
رمزية من ع��دة دول عربية انت�صرت على ق��وات العدو
ال�صهيوين وحطمت فيه �أ�سطورة اجلي�ش الذى ال يُقهر،
�إمنا كان �أي�ض ًا انت�صار ًا للإرادة العربية و�إعالء لها.
■ نقابة الفنيني ال�سينمائيني يف لبنان ،وعم ًال بالأ�صول
وال�ت��زام� ًا بالنظام ال��داخ�ل��ي ،وبعد م�ضي �سنتني على
املجل�س احلايل ،قررت �إجراء انتخابات ل�ستة �أع�ضاء جدد
بعد ا�ستقالة �ستة من املجل�س احلايل .لذلك ،دعت نقابة
الفنيني ال�سينمائيني يف لبنان جميع الأع�ضاء �إىل االت�صال
مبكتب النقابة يومي ًا من ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباح ًا
وحتى الثالثة بعد الظهر ،للقيام بت�سديد الر�سوم امل�ستحقة
عليهم ،ليت�سنى لهم القيام باالقرتاع �أو الرت�شح لع�ضوية
املجل�س التي حُ دِّدت يوم الأحد يف  ،2013/11/10ال�ساعة
العا�شرة �صباح ًا حتى ال��واح��دة ظهراً ،يف مقر النقابة
�شارع احلمرا ،بناية البافيون الطابق الأول ،ويف حال عدم
اكتمال الن�صاب ي�ؤجَّ ل املوعد �إىل يوم  2013/11/24يف
نف�س املكان والزمان ،مبن ح�ضر.

الأم ��ر ل��ن ي�ك��ون ��س�ه�ل ًا ع�ل��ى ال��دول��ة� ،أو
م�شابهاً ملا ح�صل يف عملية ال�شيخ �أحمد
الأ�سري ،علماً �أنه لو قُب�ض على الأطر�ش
ف�سيُخ�صّ �ص ل��ه «ف���ص�ي��ل» م��ن املحامني
للدفاع عنه ،كما ح�صل للأ�سري وجماعته.
العبور �إىل ال��دول��ة ل��ن يكون لفريق
ال ي���س�م��ح ل �ل��دول��ة ب��ال�ع�ب��ور �إل �ي��ه ،ب��داي��ة
م��ن عكار م ��روراً بطرابل�س وو��ص��و ًال �إىل
عر�سال ،والكالم موجّ ه �إىل �أمني عام تيار
امل�ستقبل؛ �أح�م��د احل��ري��ري ،ال��ذي �صرّح
م��ن ال�ب�رازي ��ل يف ال �ي��وم ال �ت��ايل ل��دخ��ول
ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة �إىل ال�ضاحية اجلنوبية
بقوله :عادت الدولة �إىل ال�ضاحية ،ويبقى
�أن تعود ال�ضاحية �إىل الدولة.
جُن� �ي ��ب ال �� �س �ي��د �أح � �م� ��د احل ��ري ��ري
ونقول� :سكان ال�ضاحية� ،أو «�إمارة ال�سيّد»
كما ي�سمّيها البع�ض ،وك��ل ال�سياديني يف
ال��وط��ن ،لي�سوا وح��ده��م ال��وط��ن ،لكنهم
نالوا �شرف حمايته ،ولي�سوا هم الدولة،
لكنهم عندما دخلوا الدولة مع حلفائهم
��ش� ّرف��وا ال��دول��ة ب ��الأداء النظيف ،و�سكان
ال�ضاحية لبنانيون �أكرث ممن �سعوا خلف
اجل�ن���س�ي��ة امل ��زدوج ��ة ،و� �س �ك��ان ال���ض��اح�ي��ة
واجل�ن��وب ومعهم كل الوطنيني يف لبنان
�سكنوا براكني اللهب وما غادروا لبنان ،وال
�أر�سلوا عائالتهم خارج لبنان ،وال �أوالدهم
يف املدار�س الفرن�سية ،وال هم قابعون على
�أر�صفة املقاهي الباري�سية..
ونعود �إىل طرابل�س التي ك��ان يدّعي
«امل�ستقبل» �أن�ه��ا م��ن معاقله ،ولريافقنا
ال���س�ي��د �أح �م��د احل��ري��ري وم�ع��ه الرئي�س
ال�سنيورة وك��ل فريق العبور �إىل الدولة
يف ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة داخ �ل �ه��ا ،ول�ير��ش��دون��ا
�إىل زاوية واحدة ميون «تيار امل�ستقبل» �أن
ي�سهّل دخول الدولة �إليها� ،سواء يف القبّة
�أو ب��اب ال�ت�ب��ان��ة �أو �أب ��ي ��س�م��را �أو ��س��واه��ا،
ولي�سمحوا لنا ويخرجوا من ا�ستديوهات
ال �ت �ل �ف��زة والإذاع � � ��ة وم ��ن ع �ل��ى ��ص�ف�ح��ات
� �ص �ح��اف �ت �ه��م ،ول �ي �ع��اي �ن��وا ع �ل��ى الأر�� � ��ض،
وليعربوا �إىل الدولة على الأر���ض ،لأن ال
عبور لهم �إىل الدولة قبل تنظيف الأر�ض
م��ن امل��رت��زق��ة ال �غ��رب��اء امل�ع����شّ ���ش�ين ح��ول
�إم��ارات�ه��م م��ن �صيدا �إىل عر�سال و�صو ًال
�إىل طرابل�س وعكار.
فريق العبور �إىل الدولة! نعجب من
�صمت ال�ق��وى اللبنانية ك��اف��ة ع��ن فريق
ارت �ك��ب م��ا ارت �ك��ب م�ن��ذ ال �ع��ام  1990وم��ا
زال يمُ ��ار���س االرت�ك��اب ،ال املتّهم بال�سرقة
ُي�ح��ا��س��ب ،وال امل ��زوّر ال ��ذي ُي���ص� ّف��ر �أرق ��ام
ميزانية دولة عن بكرة �أبيها يُحا�سب ،وال
الذي يتخلّى عن واجباته ويهجُ ر الوطن
ل�ي��دع��م «ال � �ث ��ورات» يف �أوط � ��ان الآخ��ري��ن
يُحا�سَ ب ،وال ال��ذي يتخلّف عن �أداء دوره
ال��ذي انتخبه ال�شعب من �أجله يُحا�سب،
وال مَن جعل مِ ن بع�ض الأجهزة الأمنية
ميلي�شيا له يُحا�سب ،وال من يرغي ويلوك
كلمة العبور �إىل الدولة بالكذب املك�شوف
�صباحاً وم�ساء يُحا�سب ويُ�شطب �إىل الأبد
من املعادلة الوطنية ومن تاريخ وطن..

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
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تحقيق

رجعت الشتوية إلى بيروت
ف �ي �م��ا ي �ت��وق��ع خ �ب��راء الأر� � �ص� ��اد
اجل ��وي ��ة يف ال �ع ��امل �أن ي �ك��ون ف�صل
الق��وى منذ  100عام،
ال�شتاء املقبل أ
ب ��د�أ ه ��ذا ال �ت��وق��ع يتج�سد يف ل�ب�ن��ان،
لكن لي�س من خالل درج��ات احل��رارة
املتدنية ،بل من خالل ما �شهدناه من
�أمطار غزيرة ،قد تكون طبيعية مع
�أوائل ف�صل اخلريف ،لكننا ال ن�شهدها
كل عام ،لذلك كانت الأمطار الغزيرة
يف �أيلول مبنزلة مفاج�أة للمواطنني
وللدولة على حد �سواء.
الم� �ط ��ار �إي ��ذان� �اً
م ��ا �أن ه�ط�ل��ت أ
ب�شتاء ع��ا��ص��ف ،ح�ت��ى غ��رق��ت الكثري
م ��ن �� �ش ��وارع ب�ي��روت مب�ي��اه�ه��ا ج ��راء
تدهور البنى التحتية وع��دم تنظيف
امل �ج��اري كما ي�ج��ب ،حتى �أن م�صادر
ر� �س �م �ي��ة �أك� � ��دت �أن ب �ي��روت ��س�ت�غ��رق
بال�سيول �إن مل يجر التحرك ب�شكل
�سريع لتنظيف املجاري وت�أهيلها منعاً
لتفاقم امل�شكالت خالل ال�شتاء.
�إذاً زخات اخلريف الأوىل حتولت
�إىل ب�ل�اغ ر��س�م��ي ي�ن��ذر ب���ش�ت��اء غزير
الأمطار من �ش�أنه �أن يحول العا�صمة
�إىل م�ستنقع.
ح �ت��ى ال � �ي� ��وم ،ال مي �ك��ن حت��دي��د
امل�س�ؤوليات ،ففي كل عام الكل يتقاذف
امل�س�ؤوليات كالعادة ،واحللول مفقودة،
وبالتايل ال يوجد �أي �أمل للمواطنني
ب � أ�ن �ه��م ل��ن ي�ع�ل�ق��وا يف زح �م��ة ال���س�ير
الم �ط��ار
ل���س��اع��ات ب�سبب ال���س�ي��ول و أ
ال �غ��زي��رة ،ك �م��ا �أن �أ� �ص �ح��اب ال�ب�ي��وت
املتوا�ضعة والعائالت الفقرية عليها
�أن ت�ستعد ملو�سم الأمطار التي �ستغزو
منازلها كما درجت العادة.
ال � �ش��ك �أن اجل �م �ي��ع م �� �س ��ؤول،
وامل���س��ؤول�ي��ة ال تقع فقط على عاتق
بلدية ب�ي�روت ،ه�ن��اك م�س�ؤولية �أو ًال
ع�ل��ى امل��واط �ن�ين ال��ذي��ن ال ي�ت�ق�ي��دون
بقوانني النظافة العامة ،لذلك ال بد
م��ن تدخل وزارة الداخلية ملنع رمي
ال�ن�ف��اي��ات والأو�� �س ��اخ ع�ل��ى ال�ط��رق��ات
وق ��رب امل �� �ص��ايف ،ت �ف��ادي �اً لت�سكريها،
وبالتايل تراكم املياه على الطرقات
ك �م��ا ه ��ي احل� � ��ال يف ب �ع ����ض م �ن��اط��ق
ب�ي�روت ال�شعبية ،ال�ت��ي ت�ع��ج بعربات
وحمال اخل�ضار ،وال يتوانى �أ�صحابها
عن رمي كل ما تي�سر من الف�ضالت،
ف �ت ��ؤدي �إىل ت��راك�م�ه��ا و� �س��د امل �ج��اري
والأقنية الداخلية.
�إىل م�س�ألة النفايات التي ال متثل
العائق الوحيد �أم ��ام وزارة الأ�شغال
والبلديات ،ت�ضاف م�شكلة احلفريات
ال� �ت ��ي ت �خ �ل �ف �ه��ا م �� �ش ��اري ��ع اجل �� �س��ور
والأنفاق وت�أهيل طرقات ،التي غالباً
ما تطر�أ يف كل �شتاء بد ًال من �أن يتم
االنتهاء منها يف ال�صيف ،فاحلفريات
امل��وج��ودة ال ب��د �أن ت� ��ؤدي �إىل ج��رف
الأتربة مع ت�ساقط ال�شتاء ،وبالتايل
�إمكانية ح��دوث في�ضانات يف حميط
الأ�شغال ،ما قد ي�سفر عن زحمة �سري
واختناقات مرورية وحوادث باجلملة.

ويف مناطق �أخ��رى كالكوال وبئر
ح���س��ن وج���س��ر امل �ط��ار ،ت�ب�رز امل�شكلة
ب��وج��ه �آخ� � ��ر� ،إذ �إن م �ع �ظ��م ��ش�ب�ك��ات
ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي غ�ي�ر � �ص��احل��ة �أو
بحاجة �إىل �إع��ادة ت�أهيل ،ما يت�سبب
يف ع �ج��زه��ا ع ��ن ا� �س �ت �ي �ع��اب ك �م �ي��ات
الأمطار الهاطلة وت�صريفها بطريقة
�صحيحة ،وينتهي بتحولها �إىل برك
كبرية تغمر الطرقات وال�شوارع وتهدد
البيوت واملحال الواقعة على م�ستوى
الأر� ��ض وتغمرها ب��امل�ي��اه ،و�إذا كانت

النفايات وال�شبكة املهرتئة والردميات
�أم ��راً طبيعياً اع�ت��اد عليه اللبنانيون
م��واط�ن��ون وم���س��ؤول��ون ،ف ��إن ظاهرة
�سرقة �أغطية الأقنية �أمر غري م�ألوف
وي�أتي ليزيد الطني بلة� ،إذ �إن ما يزيد
ع�ل��ى  90غ �ط��اء ع�ل��ى ط��ري��ق خ �ل��دة -
الأوزاع� � ��ي ��س��رق��ت ويف و� �ض��ح ال�ن�ه��ار
وتبلغ كلفة الواحد منها نحو الـ300
دوالر ،هذا وي�ؤدي غياب تلك الأغطية
�إىل �إحل��اق ال�ضرر بال�شبكة العامة،
�إذ �إنها تبقى مك�شوفة لتمتلئ ب�شتى

�أن��واع الردميات وخملفات الطرقات
الأم��ر ال��ذي ينتهي بان�سدادها وعدم
ت�سريب املياه عربها.
وجت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن م�س�ألة
تنظيف الطرق الداخلية تقع �ضمن
مهام البلديات التي تقوم بتنظيفها
ب�صورة دوري ��ة ،بتن�سيق دائ��م ووزارة
الأ�شغال وطلب امل�ساعدة منها للتدخل
عند احلاجة ،خ�صو�صاً مع تلك التي
ال متتلك الإم�ك��ان��ات ال�لازم��ة ،ولعل
ب �ل��دي��ة ب�ي��روت ه ��ي �أك�ث��ر ال �ب �ل��دي��ات
املعنية ب��امل��و��ض��وع كونها م��ن �أك�بره��ا
مبا ت�ضم من مناطق كثرية ووا�سعة،
ف��ال �ت �ح �� �ض�ي�رات ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ه��ذه
البلدية قد بو�شرت منذ �أ�شهر عديدة،
كما ي�شري رئي�سها الدكتور بالل حمد،
ال��ذي يتحدث عن ور�شة عمل كبرية
طالت البنى التحتية ل�صيانتها و�إعادة
ت�أهيل ال�شبكات وتنظيفها ،والت�أكد
من معاجلة امل�شاكل القائمة ،ال �سيما
بعد الأ��ش�غ��ال واحل�ف��ري��ات املنت�شرة،
يتحدث حمد عن «وجود جلنة طوارئ
ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة م���س�ت�ن�ف��رة حلل
�أي ط� ��ارئ» ،م ��ؤك��داً �أن امل���س��ح ق��د مت
يف خمتلف املناطق من النويري �إىل
��ص�برا والأ��ش��رف�ي��ة وغ�يره��ا ،وق��د مت
العمل على �إجن��از عقد ال�صيانة لكل
البنى التحتية» ،لكن م��ا ج��رى بعد
�أول «��ش�ت��وة» ال يحمل �أخ �ب��اراً جيدة
رغم كل التطمينات والوعود.
�أم مت��ر ال���ش�ت��وة الأوىل ب���س�لام،
ف��امل�ي��اه جتمعت يف ال�ط��رق��ات نتيجة
الم �ط��ار ،لتعود
الكمية الهائلة م��ن أ
وتت�سرب بعد وقت ،وهذا �أمر طبيعي

يف بلد كلبنان ،ه�ن��اك مناطق كثرية
غ ��رق ��ت ل �� �س��اع��ات و�� �س� �ي ��ارات ك �ث�يرة
ت���ض��ررت م��ن دون �أي ت�ع��وي����ض على
�أ��ص�ح��اب�ه��ا ،يف ب�ي�روت ه�ن��اك مناطق
بحاجة �إىل متابعة و�إ�صالح كمنطقة
ال��زي��دان �ي��ة ب �ج��ان��ب ال �� �ص �ن��ائ��ع ال�ت��ي
حتتاج بدورها �إىل حل جذري.
حال الطوارئ والت�أهب ال تقت�صر
على بلدية بريوت فقط� ،إمنا تن�سحب
ع �ل��ى جم �م��ل ال �ب �ل��دي��ات ال �ت��ي ت�ع��اين
ك��ل ع��ام م��ن م��أ��س��اة ال�شتاء ومتاعب
�أم �ط��اره ،الكثري م��ن البلديات ت�ؤكد
�أن ال�ع�م��ل ب��و��ش��ر م�ن��ذ �أ��ش�ه��ر و�شمل
تنظيفات ع��ام��ة لكل امل �ج��اري و�إزال ��ة
الرت�سبات ،عرب فريق عمل وا�سع جهز
ب�آالت و�شمل عمله كل الأحياء التابعة
لنطاق البلديات ،على �أن يكون هناك
فريق ط��وارئ لل�شتاء ملنع ال�سيول �إذا
ما وقعت ،لكن هذه الت�صريحات تبقى
جمرد وعود وكالم ال �أكرث.
م��ن امل � ؤ�ك��د �أن ال�شتاء ف�صل خري
وب ��رك ��ة ،ي �ن �ت �ظ��ره ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ب �ف��ارغ
ال �� �ص�بر ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ت��زاي��د م��وج��ة
اجلفاف وتغيري موازين املناخ ،لكن من
امل�ؤكد �أي�ضاً �أن الكثريين منهم يخ�شون
�أن تتحول النعمة �إىل نقمة بعد �أن تعم
الفي�ضانات بيوتهم ومنازلهم لتحولها
�إىل ب��رك عائمة ،واذا كانت «ال�شتوة»
الأوىل قد مرت ب�أ�ضرار ميكن حتملها،
ف �ه��ل ت �ك��ون احل � ��ال ك��ذل��ك م ��ع ب��اق��ي
«ال�شتوات»؟ ��س��ؤال يبقى بر�سم حجم
املت�ساقطات لهذا العام.

هبة �صيداين
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عربي

روح تشرين ..ومخططات التقسيم

التغريب���ة الفل�سطيني���ة ..م�سل�س���ل درام���ي الم�س يف
حلقاته املعان���اة الفل�سطينية زمن االحتالل الربيطاين ،ثم
مذابح الع�صابات ال�صهيونية ،لتمتد امل�ساحة الزمنية التي
عاجلها امل�سل�سل حتى �ستينيات القرن املا�ضي ،ولكن فات
الكاتب �أن ي�ضع يف ح�سبانه �أن امل�سل�سل مل يقف عند حدود
احلقبة الزمنية التي ر�صدها امل�سل�سل بعني املنحاز لق�ضية
فل�سط�ي�ن؛ ق�ضية العرب املركزي���ة ،ولكن على ما يبدو كان
ي�أمل �أن تتوقف التغريبة الفل�سطينية عند حدود النكبة ،و�إذ
بها ت�صبح ومع كل منعطف تاريخي مف�صلي تغريبة جديدة
بحاجة مل�سل�سل ي�ؤرخ لها ويتناول ف�صولها.
م���ن فل�سطني يف الع���ام  1948حي���ث التغريبة الكربى،
ونتيجة ح���رب حزيران العام  1967واحت�ل�ال «�إ�رسائيل»
لباقي الأر����ض الفل�سطينية يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية،
وب�سبب احلرب الأهلية يف لبنان العام  1975وبط�ش القوى
الإنعزالي���ة الت���ي انته���ت �إىل ارتكابهم جم���ازر تل الزعرت
وال�ضبية ،مما ا�ضطر ال�سكان �إىل املغادرة باجتاه خميمات
بريوت والدام���ور يف تغريبة جدي���دة ،وكان قد �سبقها يف
العام  1974تغريبة لأهلنا م���ن �سكان خميم النبطية الذي
ترك���ه �أهله بفع���ل التدمري الكلي للمخي���م نتيجة العدوان
املتوا�صل عليه من قبل العدو ال�صهيوين ،لتم�ضي التغريبة
يف طريقه���ا لتحط يف العام  1982يف خميم �صربا و�شاتيال
جم���ازر من �أب�ش���ع ما ارتكب من مثيالته���ا على يد القوات
«الإ�رسائيلية» وعمالئه���ا ،وعندما احتلت القوات العراقية
الكويت يف الع���ام  ،1990طردت جم���وع الفل�سطينيني من
الكويت يف تغريبة خليطها �أ�س���ى ومعاناة وظلم ،وعندما
احت���ل الغا�شم جورج بو�ش االبن بقواته العراق العام 2003
مل ي�سل���م فل�سطينيو العراق على قلتهم من تغريبة البط�ش
واالنتقام والتنكيل والت�رشيد �إىل خارجه ،وهم اليوم هائمون
يف العدي���د من الدول ،ومل تتوق���ف التغريبة عند حدود ما
م�ضى وحل بال�شعب الفل�سطيني لتجدد التغريبة نف�سها يف
خميم نهر البارد العام  2007ليجد الفل�سطينيون ب�أعدادهم
ال���ذي يزيد عل���ى � 32ألف ًا خارج خميمه���م ،وال تزال ف�صول
معاناتهم متوا�صلة حتى اليوم ،وما مل يكن يف احل�سبان� ،أن
التغريبة هذه املرة قد وجدت من خميمات �سورية و�سكانها
الفل�سطينيني الآمنني يف ظل ما وفرته الدولة ال�سورية لهم
من رغد العي�ش واحلياة الكرمية وح�سن ال�ضيافة واملعاملة
الأخوية ،ومن دون انتظار لقرار معاملة رعايا الدول باملثل،
لتج���د هذه التغريبة حمطة فتبد�أ رحل���ة الت�رشد من جديد
يف �أكرب تغريبة ي�شهدها ال�شعب الفل�سطيني منذ النكبة يف
العام  ،1948حيث تفي���د التقارير �أن ما يزيد على � 250ألف ًا
ه���م اليوم خارج املخيمات� ،إما داخل الدولة ال�سورية ،و�إما
خارجها حيث ينتظرهم املجه���ول يف طريقهم للبحث عن
الأمان.
�إن ال�شعب الفل�سطيني الذي ظُ لم على مدار عمر ق�ضيته
من����ذ وعد بلفور الع����ام  ،1917يقف الي����وم وحيداً من بني
ال�شع����وب الذي ال يزال يئن حت����ت نري االحتالل الوحيد يف
الع����امل يواجه م�ؤامرة �شطب حقه يف العودة ،و�إن كنا على
ثقة �أن احلق ال ميوت بتق����ادم الزمن ،وال�شعب الفل�سطيني
�سيجرتح من �أمله ومعانات����ه املعجزات لينه�ض من جديد
منت���ص�راً حلق����ه يف وطنه ،يبق����ى ن�س�أل مل����اذا تُ�ستهدف
املخيمات والوج����ود الفل�سطين����ي يف كل مرحلة ومف�صل
تاريخي؟ ومَ ����ن امل�س�ؤول عن حماي����ة ال�شعب الفل�سطيني
و�أمنه؟ �ألي�ست الف�صائل الفل�سطينية جمتمعة اليوم مطالبة
ب�إيج����اد الو�سائ����ل الكفيل����ة ب�صون الن�سي����ج االجتماعي
والوطني لل�شعب الفل�سطيني املهدد اليوم �أكرث من �أي وقت
م�ضى عرب وحدة املوقف والر�ؤية ،وتوحيد اجلهود وحتقيق
امل�صاحل����ة؟ لأن ما يجري ميثل يف ه����ذه الظروف التحدي
الأك��ب�ر الذي يواج����ه ويتهدد الق�ضي����ة الفل�سطينية يف ظل
ال�سعي الأمريكي – ال�صهي����وين للإجهاز على ما تبقى من
عناوين الق�ضية ،على وقع ما تعي�شه املنطقة من تطورات
و�أحداث.

يف مثل ه��ذه الأي ��ام م��ن ال�ع��ام  ،1973كان
ال �ع��رب يعي�شون �أج� ��واء ن�صر ح�ق�ي�ق��ي ،رمب��ا
لأن��ه ك��ان الأول منذ وق��ت طويل ،و�أي�ضاً لأنه
ك��ان ال��رد الأول على عقود من الهزمية ،فقد
��ش��ن اجل�ي���ش��ان ال�ع��رب�ي��ان ال���س��وري وامل���ص��ري،
هجوماً على جي�ش االح�ت�لال ،ب��ادر اجلي�شان
�إىل �شن احل��رب ،وكانت املبادرة وحدها كافية
لتقدمي ك��م هائل م��ن ال ��دالالت� ،أي��ام جميدة
فيها ال�ك�ث�ير م��ن الآم� ��ال ،وف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ير من
ال�ع��زة وال�ث�ق��ة بالنف�س ،والت�أ�سي�س مل�ستقبل
عربي �أف�ضل.
وقبل �أي��ام ن�شرت �صحيفة �أمريكية مقالة
تتحدث من جديد عن خمطط لتق�سيم عدد
من ال��دول العربية �إىل دوي�لات ،لي�صبح عدد
الدول  32دولة ،يتكرر ن�شر مثل هذه املقاالت
بني وقت و�آخر ،ويكاد املرء يخالها واقعاً قائماً،
بالنظر �إىل احلالة ال�سيئة التي يعي�شها العرب،
ووطنهم من �أق�صاه �إىل �أق�صاه.
ت �ع��ام��ل ال �ب �ع ����ض م ��ع امل �ق��ال��ة الأم�ي�رك �ي��ة
بو�صفها ق��دراً ال مفر منه ،وب ��د أ� يبحث عما
مي �ك��ن �أن ي���س�ن��ده��ا م��ن م�ع�ط�ي��ات يف ال��واق��ع
املعي�ش ،وا�ستخف بها آ�خ��رون ،مذكرين بكثري
من املقاالت والدرا�سات وامل�شاريع التي جرى
ن�شرها �سابقاً ،عن التق�سيم واخلرائط املتوقعة.
من املالحظ �أن ن�شر مثل ه��ذه املخططات
مرتبط بالنكبات التي ت�صيب �أمتنا العربية،
��س��واء �أك��ان��ت �سيا�سية �أم ع�سكرية ،على �سبيل
املثال ،يف �أعقاب توقيع اتفاق �أو�سلو (وهو نكبة
�سيا�سية ثقيلة) واحلرب على العراق (وهي نكبة
ع�سكرية و�سيا�سية معاً) ج��رى احلديث كثرياً
ع��ن اخل��رائ��ط اجل��دي��دة ،وخم�ط�ط��ات تق�سيم
ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،و�أ� �س �ه��م ال���ص�ه��اي�ن��ة يف ن�شر
درا�سات ومقاالت كثرية ،حول هذه املو�ضوعات
يف �إطار احلديث عن �شرق �أو�سط خمتلف.

]رامز م�صطفى

اجلي�ش امل�صري حلظة عبور قناة ال�سوي�س يف � 7أكتوبر 1973

التغريبة الفلسطينية وإسقاط
حق العودة ..ومسؤولية الفصائل

ال �� �ص �ه��اي �ن��ة اق �ت�رح ��وا يف ح �ي �ن��ه ت�ق���س�ي�م�اً
وحت ��ال �ف ��ات خم�ت�ل�ف��ة يف الآن ع �ي �ن��ه ،ت�ك�ل�م��وا
ع��ن � �ش��رق �أو� �س��ط ت �ق��وم ف�ي��ه دول ع�ل��ى قيا�س
ال�ط��وائ��ف وع��دده��ا ،والإث�ن�ي��ات وع��دده��ا �أي�ضاً،
وك �ت��ب �أح ��ده ��م م��ا ن���ص��ه�« :إن م�ه�م��ة ال�شعب

ال �ي �ه��ودي ،ه��ي حت��ري��ر ال���ش�ع��وب ال��واق�ع��ة حتت
االح�ت�لال الإ��س�لام��ي ال�ع��رب��ي» ،وع��دد م��ن هذه
ال�شعوب طوائف ومذاهب و�إثنيات ،بلغ عددها
للم�صادفة � 32أي�ضاً ،ومما كتب يف ذلك الوقت
ب � أ�ق�لام ال�صهاينة ك��ذل��ك�« :إن إ���س��رائ�ي��ل دول��ة

التنسيق األمني ..وإشادة صهيونية
قالت ال�صحافة العربية �إن أ�م��ن ال�سلطة الفل�سطينية جنح يف اعتقال
�أ�شخا�ص عجز اجلي�ش عن اعتقالهم ،وكانت هنا تتحدث عن واقعة حمددة
تت�صل بحملة االعتقاالت التي �شنها �أمن ال�سلطة يف خميم جنني بال�ضفة
الغربية ،و�أ�سفرت عن اعتقال �سليمان ال�سعدي ،بعد اعتقال �أبنائه الثالثة
مطلع هذا الأ�سبوع ،وهم من كوادر حركة اجلهاد الإ�سالمي.
كان امل�شهد خمزياً يف ذلك الوقت ،ففي الآن عينه كانت قوات االحتالل
تقتحم �أحياء مدينة البرية ،يف حني ي�شن أ�م��ن ال�سلطة حملة �ضارية �ضد
�أبناء خميم جنني الذين حاولوا منع �أمن ال�سلطة من الو�صول �إىل ال�سعدي
و�أوالده.
وكانت �أجهزة ال�سلطة قد ادعت ب�أنها تتحرك من �أجل «فر�ض الأمن يف
املدينة التي �أثارت قلق القادة وامل�س�ؤولني ،و�شهدت حوادث متفرقة يف ال�شهور
املا�ضية� ،أثارت �شكوكاً حول قدرة ال�سلطة على فر�ض الأمن ،وهددت ب�إحداث
توتر كبري» ،وقالت م�صادر ال�سلطة« :ظهرت م�ؤخراً جمموعات م�سلحة يف
خميم جنني ،ومناطق �أخرى يف املدينة� ،أطلقت النار على م�س�ؤولني �سيا�سيني

و�أم�ن�ي�ين» ،لكن ال�لاف��ت لالنتباه يف ت�صريحات ال�سلطة ،ه��و الإ� �ش��ارة �إىل
«ا�شتباكات مع اجلنود الإ�سرائيليني يف م�شهد مل يتكرر من وقت طويل».
ويبدو �أن هذه هي كلمة ال�سر ،فاحلملة ت�ستهدف جمموعات ا�شتبكت مع
جنود االحتالل ،وهو ما ال ي�سمح به ق��ادة التن�سيق الأمني ،والذين أ�خ��ذوا
يفاخرون مبا �سموه «احلملة الأمنية لإع��ادة فر�ض الأم��ن يف جنني وقراها
وخميماتها».
حمافظ جنني يف ال�سلطة؛ اللواء طالل دويكات ،ق��ال« :نفذنا عمليات
يف بع�ض القرى والأح�ي��اء ويف خميم جنني من �أج��ل البحث عن مطلوبني
للعدالة ،وجنحنا يف اعتقال جمموعة منهم» ،و�أ�شار دويكات �إىل �أن احلملة
بد�أت ب�أوامر من رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س.
باملنا�سبة ،حتمل الفرقة التي نفذت االقتحامات يف جنني ا�سم الفرقة
 ،101كان �آريئيل �شارون يقود فرقة خا�صة يف جي�ش االحتالل ،حتمل ا�سم
ال�ف��رق��ة  ،101وم��ن جرائمها ال�ك�ث�يرة جم��زرة كفر ق��ا��س��م ،و�إع ��دام اجلنود
امل�صريني الأ�سرى عام  ،1956غريوا ا�سمها �أقله.

أطول أحكام بالسجن في العالم
�أكد مركز �أحرار لدرا�سات الأ�سرى وحقوق الإن�سان� ،أن ت�سعة �أ�سرى فل�سطينيني يق�ضون �أطول �أحكام بال�سجن على م�ستوى العامل ،وذلك �ضمن � 537أ�سرياً
حمكومني بال�سجن امل�ؤبد �ضمن �أكرث من � 5آالف �أ�سري يف �سجون االحتالل ال�صهيوين ،وكان مدير املركز؛ ف�ؤاد اخلف�ش �صرح ب�أنه ال يوجد �أي ق�ضاء يف العامل
يحكم ب�أكرث من (م�ؤبد) �إال الق�ضاء يف كيان االحتالل ،وهو الوحيد �أي�ضاً الذي ال يحدد مدة حكم امل�ؤبد ويرتكها مفتوحة �إىل ما ال نهاية ،ويف ال�سياق ذاته،
ذكر املركز �أن انتفا�ضة الأق�صى التي اندلعت يف �أيلول عام  ،2000كان ح�صيلتها احلكم على �أكرث من � 700أ�سري فل�سطيني باحلكم امل�ؤبد مدى احلياة ملرة �أو لعدة
مرات ،و�أ�شار اخلف�ش �إىل وجود � 430أ�سرياً حمكومني بامل�ؤبد ،من املعتقلني فقط خالل انتفا�ضة الأق�صى ،مبيناً �أن �أكرث من ن�صف املعتقلني املحكومني بامل�ؤبد
ينتمون حلركة فتح ،والتي متثّل وحدها ما يزيد على الـ ٪60من جمموع املعتقلني ،منوّهاً �إىل وجود عدد كبري من الأ�شقاء املحكومني بامل�ؤبد.
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وعود األونروا تتالشى في مشروعي تأهيل المنازل والمياه
ب��ل م ��ادة ل�ل�ن�ق��ا���ش ،ووج �ه��ة ن�ظ��ر يف
غ��ال��ب الأح� �ي ��ان ،وه ��ذا �أم ��ر خطري
جداً ،وميكن �أن ي�سجل (يف الواقع)
ل �� �ص��ال��ح الأع� � � � ��داء وم �� �ش��اري �ع �ه��م،
وي�ع�ت�بره البع�ض (حم �ق �اً) م��وازي �اً
ملخاطر التق�سيم الفعلي.
م �ق��ال ال �� �ص �ح��اف �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة،
ي�أتي يف توقيت �صعب وقا�س ،العرب
منكوبون ،وهذا هو التوقيت التقليدي
لن�شر خمططات التق�سيم والتفتيت،
وال ��ش��ك يف �أن الأع� ��داء ي�ب�ن��ون ه��ذه
امل ��رة ع�ل��ى م��ا حت�ق��ق م��ن خ�ل��ق امل�ن��اخ،
و إ���ش��اع��ة النف�س التق�سيمي ،ولذلك
ينبغي االن�ت�ب��اه لتوقيت ه��ذا امل�ق��ال
وم�ضمونه ،ور�صد املعطيات القائمة
حقيقة ،وتلك التي يجري التو�سع يف
احلديث عنها كنوع من الأمنيات التي
جت ��ول يف خم�ي�ل��ة امل�خ�ط�ط�ين ،وم��ن
يجهدون لتويل التنفيذ.
الأم ��ل الأ��س��ا���س يظل يف ا�ستعادة
م��ا ي�ع��رف ب��روح �أك�ت��وب��ر ،تلك ال��روح
العظيمة التي �أنتجها الن�صر ،لقد بد�أ
اجلي�شان ال�سوري وامل�صري احل��رب،
ول �ك��ن امل���س��اه�م��ة ات���س�ع��ت ب �ع��د وق��ت
ق���ص�ير ل�ت���ش��ارك يف امل�ع��رك��ة جيو�ش
ع��رب �ي��ة ع� ��دة ب�ن���س��ب خم �ت �ل �ف��ة ،ك��ان
ع�ل��ى اجل�ب�ه��ة �إ� �ض��اف��ة م��ع اجلي�شني
ال�ع��رب�ي�ين ال�ك�ب�يري��ن ،فل�سطينيون
وع��راق�ي��ون وج��زائ��ري��ون وم�غ��ارب��ة...
�صغرية ،ال ميكنها العي�ش �إىل جانب هذه كانت روح ت�شرين ،وما هو �أبعد
دول ك �ب ��رى ،م �ث��ل �� �س ��وري ��ة وم �� �ص��ر م ��ن امل �� �س��اه �م��ة ال�ع���س�ك��ري��ة �أي� � �اً ك��ان
وال�سعودية واجل��زائ��ر� ...إن �إ�سرائيل حجمها� ،سيطرت ه��ذه ال��روح لوقت
ت�ستطيع العي�ش مع دول وكيانات من طويل معيدة االعتبار لي�س للجندي
حجم ال�سلطة الفل�سطينية والأردن العربي وح�سب ،بل للعروبة �أي�ضاً.
والبحرين» ،وك��ان املعنى املق�صود من
�صحيح �أن نهاية املعركة مل تكن
هذا �أن الدول اجلديدة املطلوبة يجب متنا�سبة م��ع ح�ج��م ال�ت��وق�ع��ات التي
�أن ت�ك��ون بحجم ،وع�ل��ى قيا�س ال��دول بنيت عليها ،ولذلك �أ�سبابه الكثرية،
التي ت�ستطيع «�إ�سرائيل» العي�ش معها ،لكن ذلك الن�صر كان ت�أ�سي�سياً ،وبداية
وت �ب��دو ك �ب�ي�رة وم���س�ي�ط��رة ب��ال�ق�ي��ا���س لالنت�صارات التي حققتها املقاومة يف
�إليها ،ولذلك اقرتح ال�صهاينة حتالفاً فل�سطني ولبنان بعد ذلك.
اق�ت���ص��ادي�اً م��ع ال�سلطة الفل�سطينية
وي�ح��ق للمرء �أن ي�ضع اف�ترا��ض�اً
والأردن.
ي�سهل الربهان عليه ،ب�أن هذه الروح
يف حينه كتب البع�ض عن اخلطر م�ستهدفة منذ ذل��ك ال��وق��ت ،و�أن ما
الداهم ،وا�ستخف البع�ض مبا يجري جرى التخطيط له ،وب�ضمنه �أحاديث
احلديث عنه ،معترباً �أن هذه جمرد التق�سيم التي تعود بقوة اليوم ،تريد
خمططات وه�م�ي��ة ،و�أ��ض�غ��اث أ�ح�لام وط �ن �اً م���ش�ت�ت�اً ،و�أم ��ة حم�ترب��ة ،ففي
لال�ستعماريني الذين يريدون تق�سيم ه ��ذا امل� �ن ��اخ ي�ن�ت�ع����ش ال� �ع ��دو وي �ق��وى
املق�سم ،وجتزئة املجز�أ.
على ح�ساب �ضعفنا ومتزقنا ،ولي�س
�ث
�
ي
�د
�
حل
ا
�رى
�
��ص�ح�ي��ح �أن م ��ا ج
ب�سبب قوته ه��و ،قوته التي اختربت
عنه ،وحددت لتج�سيده واقعاً قائماً يف امل� �ي ��دان م� � ��راراً وك ��ان ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة
��س�ن��وات قليلة وح���س��ب ،مل يتحقق دوم�اً ل�صالح املقاومة ،ل�صالح الروح
ب��ال �ك��ام��ل ،ول �ك��ن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي �أن��ه امل�ؤمنة ب�إمكان �إحلاق الهزمية بالعدو
ت ��وق ��ف� ،أو مل ي �ح ��دث � �ش ��يء م�ن��ه املغت�صب للأر�ض واحلقوق.
على �أر� ��ض ال��واق��ع ،لقد مت تق�سيم
ل �ي �� �س��ت ا�� �س� �ت� �ع ��ادة ت� �ل ��ك ال � ��روح
ال� ��� �س ��ودان ،وي� �ب ��دو � �ش �م��ال ال �ع��راق م�ستحيلة ،ه��ي ت�صبح �إم�ك��ان�اً قائماً
�أ�شبه بدولة م�ستقلة داخ��ل العراق� ،إن أ�ع� �ي ��د ت��وج �ي��ه الأم � � ��ور وج�ه�ت�ه��ا
لكن الأخطر بكثري من تق�سيم بلد ال�صحيحة� ،أن يعود االعتبار لل�صراع
واح��د ،و�شبه التق�سيم يف بلد �آخ��ر ،الأ��س��ا��س��ي� ،أن تعود فل�سطني ق�ضية
ه��و الت�أ�سي�س لنف�س تق�سيمي على الأم� ��ة الأوىل ق ��و ًال وف �ع�ل�اً  ،خ�ط��اب�اً
ح�ساب بديهية ال��وح��دة ،واحل�ف��اظ و�سلوكاً عملياً.
ع�ل�ي�ه��ا ،ح �ت��ى �أن ح��دي��ث التق�سيم
مل ي �ع��د م �� �س �ت �ن �ك��راً� ،أو م��رف��و� �ض �اً،
عبد الرحمن نا�صر

م��ا زال ��ت ع���ش��رات امل �ن��ازل يف خميمات
ب�يروت تنتظر �إع��ادة الإع�م��ار بعد موافقة
وك� ��ال� ��ة ال � �غ� ��وث ع� �ل ��ى ال � �ب� ��دء مب �� �ش��روع
�إع ��ادة ت��أه�ي�ل�ه��ا ،ح�ي��ث ومب��راج �ع��ات �أهلها
للم�س�ؤولني يف الأون ��روا ال يتلقون �سوى
ال��وع��ود واملماطلة والت�سويف ،بالإ�ضافة
�إىل جتاهل �إدارة الأونروا يف منطقة بريوت
 ق�سم الهند�سة للمطالب بح�سب الأهايل.وتتلخ�ص املطالب ب�إر�سال مهند�سني
للبيوت امل��ذك��ورة وال�ب��دء ال�ف��وري ب�إعادة
ت ��أه �ي �ل �ه��ا ووق � ��ف ��س�ي��ا��س��ة اال��س�ت�ن���س��اب
واملح�سوبيات ،وكانت الأونروا قد �أقرّت يف
الن�صف الأول من العام  2012بناء وت�أهيل
 132وح��دة �سكنية من �أ�صل  750وحدة
�سكنية ت �ع��اين م��ن ال�ت���ص��دع ،ومبتابعة
امل���ش��روع ت�ب�ّيننّ �أن ه�ن��اك ع���ش��رات امل�ن��ازل
الآيلة لل�سقوط مل يطالها امل�شروع مما
يهدد �أهلها ب�سقوط املنازل على ر�ؤو�سهم،
واجل��دي��ر بالذكر �أن العديد من املنازل
�سقطت نتيجة الت�صدع ولعبت ال�صدف
دورها يف عدم �إ�صابة �أ�صحاب املنازل.
بالن�سبة للمياه ،ومببادرة من الوكالة
ال �� �س��وي �� �س��ري��ة ان �ط �ل��ق ال �ع �م��ل ل�ت�ح���س�ين
ومعاجلة م�شكلة املياه يف �سبعة خميمات
فل�سطينية ،م�ن�ه��ا خم�ي�م��ات ب�ي�روت ب��رج
الب��راج �ن��ة و��ش��ات�ي�لا وم ��ار ال �ي��ا���س ،وب ��د�أ
مندوبون عن الوكالة ال�سوي�سرية والأونروا
واللجان ال�شعبية يف بريوت مبناق�شة �آليات

تطبيق امل�شروع ،وعلى �أثر مفاو�ضات معينة
تو�صلت الأط��راف املذكورة التفاق �شراكة
ب�ين اللجان ال�شعبية والأون ��روا والوكالة
على �أ�سا�س �أن يتم االنتهاء من امل�شروع يف
حزيران  ،2013وت�شكيل جلنة �إدارة م�شروع
املياه يف كل خميم تتوىل ت�شغيل حمطات
تكرير املياه ،ويخ�ضع العاملون يف امل�شروع
لدورات ملدة �سنتني ،على �أن يقدم املجتمع
املحلي م�ساهمة يف ت�شغيل املحطات وتقدم
الأون��روا م�ساهمة يف ال�صيانة وامل��ازوت...
بح�سب ما �أكد �أحمد م�صطفى امل�س�ؤول يف
اللجان ال�شعبية.
وي� ؤ�ك��د م�صطفى �أن هناك ع��دداً من
امل�لاح �ظ��ات اجل��دي��رة ب��ال��ذك��ر م�ن�ه��ا� :أن
الآب ��ار امل��وج��ودة يف املخيمات غ�ير كافية
ل�ت�ك��ري��ر امل �ي ��اه ،ل��ذل��ك امل �ط �ل��وب �أن يتم
ح �ف��ر آ�ب � ��ار ج ��دي ��دة ،ب �ئ��ر يف م ��ار ال�ي��ا���س
وبئر يف �شاتيال و آ�خ��ر يف ب��رج الرباجنة،
ك�م��ا ت�ب�ين �أن امل��ول��دات ال�ت��ي ت�ن��وي �إدارة
امل���ش��روع ��ش��راءه��ا ،إ�م��ا م�ستعملة �أو غري
م�ستوفية ال�شروط ،وهذا يتطلب االلتزام
باملوا�صفات ،كذلك تواجه امل�شروع م�شكلة
يف حم �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء ،ح �ي��ث ال تكفي
اح �ت �ي��اج��ات امل �خ �ي �م��ات ،وع �ل �ي��ه امل�ط�ل��وب
االت�صال باجلهات املعنية ب�شركة كهرباء
ل�ب�ن��ان م��ن أ�ج ��ل زي ��ادة ك�م�ي��ات ا��س�ت�ج��رار
ال�ك�ه��رب��اء �أو ب�ن��اء حم�ط��ة ج��دي��دة يف كل
خميم ،كما يربز �أن التكاليف وامل�صاريف

ال ت�خ���ض��ع ل��رق��اب��ة ال �ل �ج��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة،
حيث قامت هذه اللجان ب�صيانة العديد
م��ن الآب ��ار يف املخيمات ال�ث�لاث��ة بتكليف
أ�ق��ل م��ن الن�صف ال��ذي تلتزمه الأون ��روا
وباملوا�صفات املطلوبة.
كما ي�ؤكد م�صطفى �أنه وحتى الآن مل
تُ�شكَّل جلا ُن �إدارة م�شروع املياه يف املخيمات،
وه��ذا ت��أخ�ير تتحمل م�س�ؤوليته اللجان
ال�شعبية ،وهذا الأمر يعيق تنفيذ امل�شروع،
كذلك يربز �أن التمديدات التي قامت بها
الأون ��روا مب�شروع االحت��اد الأوروب ��ي فيها
الكثري من امل�شاكل ،وبالتايل حتى الآن مل
جترب ومل يتم الت�أكد من �صالحيتها ،و�إن
معاينة �أول�ي��ة للمنجز ت��ؤك��د �أن ال�شبكات
غري �صاحلة لال�ستعمال.
وي �ج �م��ع الأه� � ��ايل �أن خم��اط��ر ج��دي��ة
تقف �أمام االنتهاء عن م�شروع تكرير املياه
يف امل�خ�ي�م��ات ال �ث�لاث��ة ،وي�خ���ش��ون م��ن �أن
تذهب وعود الأونروا بتنفيذ امل�شروع �أدراج
ال��ري��اح ،لذلك يطالبون اللجان ال�شعبية
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وامل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي و�أه � ��ايل
املخيمات بالتحرك من �أجل ال�ضغط على
الأونروا للوفاء بالتزاماتها ووعودها وحل
م�شكلة امل�ي��اه وترميم امل�ن��ازل يف خميمات
ب�ي��روت ،ووق ��ف ��س�ي��ا��س��ة ت �ق��دمي ال��ذرائ��ع
الواهية ويف مقدمتها نق�ص التمويل.

�سامر ال�سيالوي

االتحادات الشبابية والطالبية العربية واألجنبية تتضامن مع أبناء مخيم نهر البارد
زار وف��د �شبابي وط�لاب��ي ع��رب��ي و�أج�ن�ب��ي ،تقدمه رئي�س
احتاد ال�شباب الدميقراطي العاملي وقيادة االحتاد و�أمني عام
احتاد الطلبة العرب ،و�أكرث من  25منظمة �شبابية وطالبية
عربية و�أجنبية ،خيمة االعت�صام التي يقيمها �أبناء خميم نهر
البارد �أم��ام املقر الرئي�سي لوكالة الأون��روا يف ب�يروت ،رف�ضاً
لتقلي�صات الأون ��روا و�إل�غ��اء خطة ال�ط��وارئ وال�ب��طء بعملية
�إعمار املخيم ،وكان يف ا�ستقبال الوفد وفد قيادي من ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية و�أه��ايل خميم نهر ال�ب��ارد املعت�صمني
داخ� ��ل اخل �ي �م��ة وم �ن �ظ �م��ات ��ش�ب��اب�ي��ة وط�لاب �ي��ة فل�سطينية
وفعاليات.
و�شددت الوفود ال�شبابية على دعم مطالب �أبناء البارد،

وعلى �ضرورة توفري مقومات احلياة الكرمية لهم ،م�ؤكدين
�ضرورة قيام امل�ؤ�س�سات الدولية واملجتمع الدويل مب�س�ؤولياته
جتاههم وع��دم التهرب بحجة نق�ص الأم ��وال ،لأن املجتمع
ال � ��دويل ي�ت�ح�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ع��ن م ��أ� �س��اة ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني ،وبالتايل عليه القيام بواجباته جتاههم.
و أ�ك � ��د أ�ه � ��ايل ال� �ب ��ارد م��ن ج�ه�ت�ه��م م��وا� �ص �ل��ة حت��رك��ات�ه��م
ون�ضالهم حتى ت�ستجيب وكالة الأونروا ملطالبهم جلهة توفري
الأموال الالزمة ل�ضمان الإ�سراع يف �إعمار املخيم وعودة �أهله
�إليه ..وا�ستمرار خطة الطوارئ ال�شاملة والكاملة لأنها حق
لأبناء املخيم ،ولي�ست مِ نّة من �إدارة الأون��روا ،ويجب �إعادتها
بل وزيادتها حتى االنتهاء من �إعمار كل املخيم.
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أجندات الدول الممولة ..وتصفية الفصائل المســ
تطفو اخل�لاف��ات ب�ين املجموعات
امل�سلحة يف �سورية على ال�سطح ،لكنها
لي�ست جم��رد خ�لاف��ات وت�ب��اي�ن��ات يف
وجهات النظر والآراء ال�سيا�سية ،بل
حت��ول��ت �إىل ن��زاع��ات عنيفة ودم��وي��ة،
�أ� �س �ف��رت ع ��ن ت���ص�ف�ي��ات م �ت �ب��ادل��ة يف
مناطق عدة لعل �أبرزها حلب ،وريف
�إدل��ب ،وال�لاذق�ي��ة ،و�أع ��زاز واحل�سكة،
ودير الزور.
وق��د �أ�سهم االنق�سام ال��ذي تعاين
منه املعار�ضة امل�سلحة يف زي��ادة حالة
الفو�ضى يف مناطق عدة من الأرا�ضي
ال�سورية خ��ارج �سيطرة احلكومة ،من
هذا املنطلق ،ت�شري امل�صادر �إىل تنامي
حت��رك��ات اجل�م��اع��ات امل�ت�ط��رف��ة ب�شكل
كبري يف الآونة الأخرية ،ال �سيما �أن هذه
اجلماعات تعترب نف�سها م�ستهدَفة من
�أي ت�سوية قد حت�صل ،كما �أنها ت�سعى
الكت�ساب املغامن وحتقيق �أجندتها.

يف ه ��ذا الإط � ��ار� ،أع�ل�ن��ت «ال��دول��ة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام» املعروفة
ب �ـ«داع ����ش» ع��ن �إط�ل�اق م�ع��رك��ة «نفي
اخل �ب �ي��ث» � �ض��د ك ��ل م ��ن ي �ع��ار� �ض �ه��ا،
ومنهم ما ي�سمى «اجلي�ش احلر» ،ويف
املقابل ،تكتل نحو  50ف�صي ًال م�سلحاً
لي�شكلوا ما �سموه «جي�ش الإ��س�لام»،
وج��راء ذل��ك ازداد تهمي�ش م��ا يعرف
بـ«اجلي�ش ال�سوري احلر» يف �أجزاء من
�سورية كانت تعترب معقله.
وع� �ل ��ى غ� � ��رار «داع � � �� � ��ش» ،ت �ق��ات��ل
الف�صائل املت�شددة م��ن �أج��ل تطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية يف �سورية ،غري
�أن �ه��ا ال ت�شاطر اجل�ه��ادي�ين املنتمني
�إىل «ال �ق��اع��دة» ،وغالبيتهم �أج��ان��ب،
طموحهم يف اجلهاد العاملي.
وبناء على االنق�سامات الطاغية،
خ��ا��ض��ت امل�ج�م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة �أع�ن��ف
ق �ت��ال ��ض�م��ن ��ص�ف��وف�ه��ا ،وذل� ��ك �ضد

مقاتلني مرتبطني ب�ـ«ال�ق��اع��دة» على
احلدود ال�شمالية وال�شرقية ل�سورية،
وك��ان��ت حم�ط��ة ال �ق �ت��ال الأب � ��رز ب�ل��دة
�أعزاز �شمايل حلب ،اندلعت مواجهات
دامية بني «تنظيم القاعدة يف العراق
وال���ش��ام» وب�ين ق��وات م�ت�م��ردة �أخ��رى
مما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احل��ر»،
ومل تتمكن ه��ذه ال�ق��وات م��ن ال��دف��اع
ع��ن م��دي�ن��ة أ�ع� ��زاز� ،إذ خ�ل�ال �ساعات
قليلة ا�ستطاع مقاتلو تنظيم «داع�ش»
ال�سيطرة على املدينة وط��رد عنا�صر
ل��واء «عا�صفة ال�شمال» منها ،وعلى
جبهة �أخ� ��رى ،ا��س�ت�م��ر االق �ت �ت��ال بني
كتائب «عا�صفة ال���ش�م��ال» وم�سلحي
«داع ����ش» ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون ال�سيطرة
على معرب باب ال�سالمة اال�سرتاتيجي
م��ع ت��رك�ي��ا ،مم��ا �أدى �إىل �إغ�ل�اق هذا
املعرب احليوي.
وم �ن��ذ ��س�ي�ط��رت�ه��م ع �ل��ى �أع � ��زاز،
�أق ��ام م�ق��ات�ل��و «داع ����ش» ح��واج��ز ح��ول
البلدة و�سيطروا على قواعد لف�صائل
م �ع��ار� �ض��ة �أخ� � ��رى و�أث � � � ��اروا حفيظة
ال �� �س �ك��ان مب �م��ار� �س��ات �ه��م ال��وح �� �ش �ي��ة،
ويف امل�ق��اب��ل ،ر���ص ث��وار م��ن «عا�صفة
ال���ش�م��ال» وف�صائل �أخ ��رى �صفوفهم
ع� �ن ��د م� �ع�ب�ر ب � ��اب ال� ��� �س�ل�ام ��ة ،ع�ل��ى
م���س��اف��ة ك �ي �ل��وم�ترات ق�ل�ي�ل��ة ح�ت��ى ال
يتم اال�ستيالء على املعرب ،ه��ذا فيما
بقي الريف احللبي م�شتع ًال مبعارك
«داع�ش» و«املرتدين» لتكري�س النفوذ،
ح�ي��ث دخ �ل��ت جم�م��وع��ة م�سلحة من
«داع ����ش» �إىل أ�ح �ي��اء يف مدينة الباب
التي ي�سيطر عليها م�سلحون �آخرون،
و�أي���ض�اً يف ري��ف حلب ه��اج��م م�سلحو
«جبهة الن�صرة» بلدة قطمة الكردية
وا�شتبكوا مع مقاتلني معار�ضني.
�أم � � ��ا يف ري� � ��ف �إدل � � � ��ب اجل �ن��وب��ي
فارتفعت حدة املناو�شات بني «داع�ش»
وبع�ض الف�صائل امل�سلحة ،ال �سيما
«ك�ت�ي�ب��ة �أح � ��رار ال� ��زاوي� ��ة» ،ويف ري��ف

بين «النصرة» و«داعش»
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن «ج�ب�ه��ة ال �ن �� �ص��رة» م�صنفة
�أمريكياً من بني اجلماعات الإرهابية ،ف�إنها حتظى
بقبول �شعبي يف املجتمع ال�سوري �أكرث من «داع�ش»،
ب�سبب انتماء ع��دد كبري م��ن ال�سوريني إ�ل�ي�ه��ا ،على
نقي�ض «داع�ش» التي ي�شكل «الأجانب» الن�سبة الأكرب
من مقاتليها.
و�شهدت العالقة بني «داع�ش» والن�صرة ان�شقاقات
و�صراعات ع��دة� ،إذ �أعلن أ�م�ير تنظيم «دول��ة العراق
وال�شام الإ�سالمية» �أبو بكر البغدادي يف التا�سع من
ني�سان املا�ضي عن حل كل من تنظيم «دول��ة العراق
الإ� �س�لام �ي��ة» ال ��ذي ي �ق��وده بنف�سه وت�ن�ظ�ي��م «جبهة
الن�صرة» يف ال�شام الذي يقوده �أبو حممد اجلوالين
لدجمهما يف التنظيم اجلديد ال��ذي �سماه «الدولة
الإ��س�لام�ي��ة يف ال �ع��راق وال �� �ش��ام» ،وان���ش��ق نحو  70يف
املئة من �أع�ضاء جبهة «الن�صرة» مبحافظة �إدلب �إثر
�إعالن البغدادي هذا ،لين�ضموا �إىل التنظيم اجلديد،
و� �س��ارع اجل� ��والين يف ال �ي��وم ال �ت��ايل ال��س�ت�ن�ك��ار ق��رار

البغدادي ال��ذي قال إ�ن��ه مت من دون م�شورته ،معلناً
�أن بيعته لن تكون �إال لأمري «تنظيم القاعدة» �أمين
الظواهري باعتباره القائد الأعلى.
وحل�سم اخل�ل�اف� ،أ��ص��در ال�ظ��واه��ري بياناً عاتب
فيه الطرفني ،وقرر �إع��ادة الأم��ور �إىل ما كانت عليه
قبل �إع�لان البغدادي دم��ج التنظيمني ،بحيث يكون
كل منهما أ�م�ي�راً على تنظيمه ،لكن تقديرات تفيد
بان�ضمام نحو  90يف املئة من املقاتلني غري ال�سوريني
�إىل «دول��ة ال�ع��راق وال�شام الإ��س�لام�ي��ة» لي�صبح هذا
التنظيم امل�ع��روف بقربه من «القاعدة» الأق��وى بني
الكتائب الإ�سالمية.
ويف ح �ي�ن ي� �ع ��رف ع ��ن امل �ق��ات �ل�ي�ن الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن
تنظيمهم ال�شديد وق��وت�ه��م و�صالبتهم يف القتال،
ف ��إن تنامي وج��وده��م وق��وت�ه��م يثري خم��اوف ال��دول
الغربية ب�شكل خا�ص ،ويثنيها وفق حمللني وخرباء
عن تقدمي الدعم الالزم �أو الأ�سلحة لقوات املعار�ضة
ال�سورية املتمثلة يف كتائب «اجلي�ش احلر».

احل�سكة ،حتدثت م�صادر املعار�ضة عن �سيطرة
م�سلحي «داع�ش» على مقر تابع لـ«جبهة الن�صرة»
يف منطقة ال���ش��دادي بعد ا�شتباكات عنيفة بني
الطرفني ،كما وقعت بع�ض املواجهات بني «جبهة
الن�صرة» ومقاتلي «تنظيم ال�ق��اع��دة يف ال�ع��راق

وال�شام» على حقول النفط يف مقاطعة احل�سكة
التي تقع يف ال�شمال ال�شرقي من البالد.
مل تكن املواجهات يف أ�ع��زاز هي الأعنف التي
وقعت ما بني «تنظيم القاعدة يف العراق وال�شام»
وب�ي�ن م�ق��ات�ل��ي «اجل�ي����ش ال �� �س��وري احل ��ر» ،فبعد
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ــلحة في ســوريـــة
النهاية من ال�سيطرة على زمام الأمور يف البلدة.
وبح�سب ال�سكان ،يتبنى «تنظيم القاعدة يف
ال�ع��راق وال���ش��ام» �أج�ن��دة عن�صرية ،فهم يقتلون
ويذبحون �أي �أحد «ال ي�شبههم».
بداية االنق�سامات

�أن وقعت مدينة الرقة ال�شمالية حتت �سيطرة
كتائب م��ا ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» و«ل��واء �أحفاد
الر�سول» ،وهي جماعة �إ�سالمية م�ستقلة� ،سرعان
ما تعر�ض االثنان للهجوم من مقاتلي «تنظيم
ال�ق��اع��دة يف ال �ع��راق وال���ش��ام» ،ال��ذي��ن متكنوا يف

كانت حم�ص بداية ال�صراع بني املجموعات
امل�سلحة ،حيث حاولت «جبهة الن�صرة» اغتيال
�أح��د ق��ادة «اجل�ي����ش ال���س��وري احل��ر» يف حم�ص؛
العقيد املن�شق «ق��ا���س �سعد ال��دي��ن» ،بتاريخ 26
�أي�ل��ول ع��ام  ،2012وال��ذي جنا ب�أعجوبة وانتقل
�إىل تركيا.
غ�ي�ر �أن امل�ن�ع�ط��ف ال�ك�ب�ير ال ��ذي ك ��ان �سبباً
مبا�شراً يف ت�سريع وترية ال�صدام بني الطرفني
ك��ان يف ��س�ي�ط��رة «ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة» ع�ل��ى مدينة
الرقة يوم � 5آذار املا�ضي ،التي تعترب �أول مدينة
�سورية تخرج عن �سيطرة الدولة ع�سكرياً وب�شكل
ك��ام��ل ،حيث �سعت «جبهة الن�صرة» �إىل �إن�شاء
إ�م� ��ارة خ��ا��ص��ة ب�ه��ا يف امل��دي�ن��ة ،وح��اول��ت اغتيال
م�ؤ�س�س «اجلي�ش احلر» ريا�ض الأ�سعد عندما زار
املدينة يف  23من ال�شهر نف�سه ،وكانت حماولة
االغتيال هذه بداية حتول نوعي يف العالقة بني
الطرفني.
وك��ان اغتيال ال�ق�ي��ادي يف «جبهة الن�صرة»؛
�أبو حممد ال�شامي العب�سي ،قد �أ�سفر عن ن�شوب
�صراع داخل الف�صائل التي تقاتل يف ريف �إدلب
�ضد نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ثم جاء اغتيال
ع�ضو املجل�س الع�سكري يف «اجل�ي����ش ال���س��وري
احل� ��ر»؛ ك �م��ال ح �م��ام��ي ،يف ال�ل�اذق �ي��ة ،مبنزلة
�إعالن حرب من «جبهة الن�صرة» على املجموعات
امل�سلحة الأخرى.
وتكرَّ�س االنق�سام الأكرب يف �صفوف املقاتلني
املعار�ضني عندما �أعلنت  13جمموعة �إ�سالمية
�أن �ه��ا ال ت�ع�ترف ب� ��أي جم�م��وع��ة م�ع��ار��ض��ة خ��ارج
ال�ب�لاد مب��ا فيها االئ�ت�لاف ال��وط�ن��ي واحلكومة
امل� ؤ�ق�ت��ة ال�ت��ي ان�ت�خ��ب �أح�م��د طعمة رئ�ي���س�اً لها،
ودعت هذه املجموعات و�أبرزها «جبهة الن�صرة»
و«لواء التوحيد» و«لواء الإ�سالم» و«حركة �أحرار
ال�شام» و«الفرقة التا�سعة ع�شر» و«لواء الأن�صار»

جنيف الثاني
�أظهرت ف�صائل املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة
امل��زي��د م��ن االن�ق���س��ام��ات ال �ت��ي تك�شف ه�شا�شة
النقاط التي جتمعها ،حيث تبني �أن ك�ل ًا منها
يبحث عن م�صاحله اخلا�صة على �أبواب الت�سوية
املزعومة يف م�ؤمتر جنيف الثاين.
م ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،ب � ��د�أت ال �ف �� �ص��ائ��ل تعلن
�أن الهيئة ال�سيا�سية ل�ق��وى امل�ع��ار��ض��ة ،املمثلة
بـ«االئتالف الوطني ال�سوري املعار�ض» ،ال متثلها
ب��أي �شكل من الأ�شكال ،وال متلك �سلطة اتخاذ
القرار عنها.
يف هذا ال�سياق ،ر�أى وزير اخلارجية الرو�سي؛
�سريغي الف ��روف� ،أن��ه م��ن ال���ض��روري �أن يعقد
م�ؤمتر ال�سالم اخلا�ص ب�سورية يف �أق��رب وقت،
لأن ت�أجيله يخدم م�صلحة املتطرفني ،ويفرت�ض
�أن ت�ب��د�أ يف �إط��ار م��ؤمت��ر جنيف  2 -مفاو�ضات
بني ممثلي احلكومة ال�سورية ومعار�ضني غري
م�ت�ط��رف�ين ،وق ��ال الف� ��روف« :ع�ل�ي�ن��ا �أال ن�ضيع

ال��وق��ت ون �� �س��رع ب � إ�ج�ل�ا���س ��س�ل�ي�م��ي ال �ع �ق��ل من
املعار�ضني حول طاولة املفاو�ضات مع احلكومة»،
و�أو��ض��ح الف��روف �أن املق�صود بـ«�سليمي العقل»
م��ن ال يتطلعون �إىل اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى ال�سلطة
ل �ك��ي ي���س�ت�غ�ل��وه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق �أه ��داف �ه ��م و�إق ��ام ��ة
دول��ة �إ�سالمية يف �سورية ،و�إمن��ا يتطلعون �إىل
�إب�ق��اء �سورية دول��ة م��وح��دة تعي�ش يف كنفها كل
املجموعات الدينية والإثنية ،وعرب عن �أمله ب�أن
يح�ضر ممثلون عن املعار�ضة ال�سورية «يتحلون
بامل�س�ؤولية» م�ؤمتر جنيف .2 -
وك� ��ان ��س�يرغ��ي �إي �ف ��ان ��وف؛ م��دي��ر ال��دي��وان
ال��رئ��ا��س��ي ال��رو��س��ي ،ق��ال �إن امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
مق�سمة ،على الأق��ل� ،إىل خم�س جماعات تكره
بع�ضها البع�ض ،و إ�ن��ه ي��رى ،م��ع ذل��ك� ،إمكانية
�إ� �ش ��راك م�ع��ار��ض�ين غ�ير م�ت�ط��رف�ين يف احل ��وار
املطلوب تنظيمه بني ال�سوريني لإخراج بالدهم
من �أزمتها.
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«جيش اإلسالم»
�أعلنت ف�صائل من املعار�ضة ال�سورية ت�شكيل «جي�ش
الإ�سالم يف �سورية» ،وقالت �إن اجلي�ش ي�ضم  43ت�شكي ًال
ع�سكرياً بني لواء وكتيبة ،وقد بايعوا القائد العام جلي�ش
الإ� �س�لام و�أم�ي�ن ع��ام جبهة حت��ري��ر �سورية الإ�سالمية؛
ال�شيخ حممد زهران بن عبد اهلل علو�ش ،وي�ضم اجلي�ش:
 1لواء الإ�سالم  2-لواء جي�ش الإ�سالم  3-لواء جي�شامل�سلمني  4-لواء �سيف احلق  5-لواء ن�سور ال�شام  6-لواء
ب�شائر الن�صر  7-ل��واء فتح ال�شام  8-ل��واء درع الغوطة
 9كتائب ال�صديق  10-لواء توحيد الإ�سالم  11-كتائبجنوب العا�صمة  12-لواء بدر  13-عمر بن عبد العزيز
 14لواء جند التوحيد  15-لواء �سيف الإ�سالم  16-عمربن اخلطاب  17-لواء معاذ بن جبل  18-لواء الفاروق 19-
ل��واء الزبري بن العوام  20-ل��واء ذي النورين  21-لواء
الأن���ص��ار  22-ل��واء حمزة  23-ل��واء ال��دف��اع اجل��وي 24-
ل��واء املدفعية وال�صواريخ  25-ل��واء امل��درع��ات  26-لواء
الإ��ش��ارة  27-ل��واء الظاهر بيرب�س  28-ل��واء �سيف احلق

وغ�ي�ره��ا ،دع ��وا «ال �ق��وى وال�ف���ص��ائ��ل
جميع اجلهات الع�سكرية واملدنية �إىل
ال��وح��دة �ضمن إ�ط ��ار �إ��س�لام��ي يقوم
على �أ�سا�س حتكيم ال�شريعة وجعلها
امل�صدر الوحيد للت�شريع».
وكانت جهات �أمريكية أ�ك��دت �أنها
«ط�ل�ب��ت م��ن اجل�ي����ش ال �� �س��وري احل��ر
اج �ت �ث��اث ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ص��رة و�أذي ��ال �ه ��ا
املرتبطة بالقاعدة قبل �أي �شيء �آخر».
املعابر احلدودية
ب��ال �ع��ودة �إىل االن �ق �� �س��ام��ات على
الأر���ض ،فقد �شكلت املعابر احلدودية
ال���س�ب��ب ال��رئ�ي���س��ي يف ت ��أج �ي��ج ��ص��راع
ال�ن�ف��وذ ،فعلى �سبيل امل �ث��ال ،اع�ت�برت
«جبهة الن�صرة» �أن لكتائب الفاروق
الأف�ضلية ،خ�صو�صاً بعد �أن �سيطرت
الأخرية على معرب تل �أبي�ض ،ومنعت
حماوالت الن�صرة من ا�ستبدال علمها
بعلم «القاعدة» ،وبعد �سيطرة كتائب
الفاروق �أي�ضاً على معرب باب الهوى
ال�ق��ري��ب م��ن م��دي�ن��ة ري�ح��ان�ل��ي ،وه��و
ب��واب��ة ت��رك �ي��ا ع �ل��ى حم��اف �ظ��ة �إدل� ��ب،
م��ا دف��ع ق�ي��ادة «ال�ن���ص��رة» �إىل توجيه
�أن �ظ��اره��ا ن�ح��و م�ن��اط��ق �أك�ب�ر م�ساحة
و�أق ��ل ح���ض��وراً ملناف�سيها ،ف�سيطرت
على مدينة الرقة.
و أ�ه �م �ي��ة ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى املعابر
احل ��دودي ��ة ،ت�ت�م�ث��ل يف ك��ون �ه��ا ممر
املقاتلني والأ�سلحة وامل�ساعدات بكل
�أن��واع�ه��ا� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من
ع��وائ��د ال �ت �ه��ري��ب م��ن و�إىل ت��رك�ي��ا

 29لواء مغاوير القلمون  30-لواء عباد الرحمن 31-لواء املرابطني  32-لواء البادية  33-لواء �أن�صار ال�سنة
 34لواء �أهل البيت  35-لواء �شهداء الأتارب  36-لواءجبهة ال�ساحل  37-ل��واء عني جالوت  38-كتائب �أن�صار
التوحيد  39-كتائب املجاهدين  40-كتائب �صقور �أبي
دجانة  41-كتائب ال�سنة  42-كتائب الأن�صار  43-كتائب
الرباء بن عازب.
وحتى اللحظة الأخ�يرة كانت أ�ط��راف املعار�ضة تغ�ض
النظر عن ه��ذا التكاثر الإ�سالمي املت�شدد على الأرا�ضي
ال���س��وري��ة ،خ�صو�صاً �أن ج ��زءاً ال ب��أ���س ب��ه ميثل مرتزقة
ح�ضروا �إىل �سورية للقتال �إىل جانب «اجلي�ش ال�سوري
احل ��ر» ال ��ذي ي��رى ال �ي��وم ق��وت��ه تن�شطر ب�ين ال�ق�ت��ال �ضد
اجلي�ش النظامي من جهة و�ضد املت�شددين الإ�سالميني
من جهة �أخ��رى ،ومنها ما عا�شته مدينة أ�ع��زاز ،وبالتايل
ف�إن ت�شكيل «جي�ش الإ�سالم» جاء ليزيد خماوف «اجلي�ش
ال�سوري احلر» وي�ضعف �صفوفه لي�س �إال.

وال � �ع ��راق ،وب��ال �ت��ايل ف � ��إن ال �� �ص��راع
ب�ج��زء م�ن��ه ه��و � �ص��راع ع�ل��ى امل�غ��امن،
وت� ��ؤم ��ن امل �ع��اب��ر ج � ��زءاً ك� �ب�ي�راً من
ال �ع ��ائ ��دات اجل �م��رك �ي��ة ل�ل�م�ع��ار��ض��ة
امل�سلحة وممراً �آمناً ل�صهاريج النفط
املنهوب من دير الزور ،نحو الداخل
الرتكي ،كما متنح املعابر لـ«داع�ش»
�أف�ضلية الإ�شراف على طرق ال�سالح
ال �� �س �ع ��ودي وال� �ق� �ط ��ري وال �غ ��رب ��ي،
وال�سيطرة على طريق اجل�ه��اد بني
�سورية وتركيا ،ومعها ما تبقى من
«اجلي�ش احلر».
ومتتد ح��دود الإم��ارة التي ي�سعى
�إل �ي �ه��ا «داع � ��� ��ش» وزع �ي �م �ه��ا �أب � ��و بكر
البغدادي على طول اخلط املمتد من
الرقة يف ال�شمال ال�شرقي فريف �إدلب
حتى املعرب ال�سوري اال�سرتاتيجي مع
تركيا ،وك��ان «داع����ش» ق��د اتهم «ل��واء
عا�صفة ال�شمال» ،املقدَّر ب�ألف مقاتل،
ب��أن��ه خم�ت�رَ ق م��ن قبل اال�ستخبارات
الفرن�سية والأمل��ان �ي��ة وال�بري�ط��ان�ي��ة،
ل �ي�برر ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا يف
ال�شمال ،وي�ستكمل الهجوم ب�سل�سلة
عمليات بد�أها «داع�ش» �ضد «اجلي�ش
احل � ��ر» يف ال �� �ش �م��ال ل�ل���س�ي�ط��رة على
املناطق القريبة من املعابر الأ�سا�سية
يف ال���ش�م��ال ال �� �س��وري م��ع ت��رك�ي��ا ،من
ت��ل �أب�ي����ض ف�ب��اب ال �ه��وى فمعرب ب��اب
ال �� �س�ل�ام ��ة ،وك ��ان ��ت اال� �س �ت �خ �ب��ارات
ال�ترك�ي��ة ق��د و��ض�ع��ت «�أح� ��رار ال���ش��ام»
ع�ل��ى ه��ذه امل�ع��اب��ر ،و�أق�ف�ل��ت م�ع�بر تل
�أب�ي����ض ع�ن��دم��ا اق�ت�رب «داع ����ش» منه
خالل معاركه مع الأكراد.

يذكر �أنه من ال�شمال حتى ال�شرق،
ت�ق�ي��م «ال��دول��ة الإ� �س�لام �ي��ة» ح��واج��ز
ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن احل� ��دود ال���س��وري��ة،
وتخو�ض معارك بعيداً عن معركتها
الأ��س��ا��س�ي��ة م��ع ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري ،يف
م��واج�ه��ة جم�م��وع��ات م�سلحة أ�خ��رى
معار�ضة للنظام وجمموعات كردية
مقاتلة ،فيما يفيد �سكان ونا�شطون
�أن �ه ��ا حت��ر���ص أ�ي �� �ض �اً ع �ل��ى ال �ت��واج��د
يف ن �ق ��اط ح �ي ��وي ��ة ،ك � أ�م �ك �ن��ة ت��واف��ر
امل ��وارد النفطية وال�ط��رق الرئي�سية،
وع�ل��ى �إخ �� �ض��اع ال���س�ك��ان ول��و ب��ال�ق��وة،
ال ت�ت�ردد ب��ات�ه��ام جم�م��وع��ات مقاتلة
��ض��د ال �ن �ظ��ام ،وم�ع�ظ�م�ه��ا ذات ت��وج��ه
�إ�سالمي مثل «كتائب �أحفاد الر�سول»
و«ل��واء عا�صفة ال�شمال» ،ب�أنها ت�شبه
«جم��ال ����س ال �� �ص �ح��وة» ال �ت��ي أ�ن���ش��أت�ه��ا
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ال �ع��راق ،وذل��ك
ب���س�ب��ب ت �ع��اون �ه��ا م��ع دول غ��رب �ي��ة �أو
قبولها دعماً غربياً.
ويف حني التزمت املعار�ضة ال�سورية
ال���ص�م��ت �إىل ح��د م��ا �إزاء امل�ن��او��ش��ات
وامل��واج �ه��ات ال �ع��دي��دة ال �ت��ي ح�صلت
خالل الأ�شهر املا�ضية بني جمموعات
خم�ت�ل�ف��ة وامل�ق��ات�ل�ين اجل �ه��ادي�ي�ن� ،إال
�أن �سيطرة «داع�ش» على �أع��زاز �أث��ارت
غ�ضب االئتالف الوطني لقوى الثورة
وامل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ،ف � أ�� �ص��در ب�ي��ان�اً
ن��دد فيه بـ«املمار�سات القمعية» لهذه
املجموعة ،معترباً �أن�ه��ا تتناق�ض مع
«مبادئ الثورة ال�سورية».
وطلبت �ستة �ألوية وكتائب �أ�سا�سية
م�ق��ات�ل��ة ��ض��د ال�ن�ظ��ام أ�ب��رزه��ا «ح��رك��ة
�أح� � ��رار ال �� �ش��ام» و«ج �ي ����ش الإ�� �س�ل�ام»
و«ل��واء التوحيد» من «ف�صيل الدولة
الإ�سالمية يف ال�ع��راق وال���ش��ام �سحب
قواته و�آلياته» من �أعزاز.
وبعد �سيطرة اجلي�ش ال�سوري على
زمام املبادرة يف معظم مناطق القتال
وال�ت�ق��دم امل�ستمر ل��ه ع�ل��ى اجل�ب�ه��ات،
وجدت هذه الف�صائل امل�سلحة نف�سها
يف موقف حرج ،ف�أخذ كل منها ي�سعى
�إىل البقاء وتنفيذ م�صاحله و�إن على
ح�ساب الآخر.

�إعداد هناء عليان
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عربي
مصر احتفلت بذكرى حرب تشرين ..واستعادت ذكريات وحدة الكفاح مع سورية

القاهرة تبدو حريصة
على دور طهران المحوري
في الشرق األوسط..
والمؤثر في مواجهة
الخطر الصهيوني

ال�صهيوين ،حيث ترتقب وا�شنطن وتل �أبيب
بكثري م��ن القلق م�سار ال�ت�ط��ورات امل�صرية
فتقفان عاجزتني �أمام مفاج�آتها امل�ستمرة.
�أما يف ما يتعلق يف دول اخلليج العربي ،ف�إن
الوقائع ت�ؤكد �أن هذه ال��دول ترتقب بكثري
من القلق التطورات املت�سارعة ،وهي مدركة
�أن القاهرة �ستكون �أكرث ت�أثرياً وفع ًال على
مواقف و�سيا�سات ه��ذه ال��دول ،كلما عمقت
م�سرية الأم��ن واال�ستقرار والتنمية ،ولهذا
ال ه��ي ق� ��ادرة ع�ل��ى ات �خ��اذ م��واق��ف م�ع��ادي��ة

�أن�صار مر�سي ي�ضرمون النريان يف �شارع ي�ؤدي �إىل ميدان رم�سي�س بالقاهرة (�أ.ف.ب).

فج�أة �أ�صبح «الإخ��وان امل�سلمون» يف م�صر،
ي �ن �� �ش��دون االح �ت �ف��ال ب��ذك��رى ح ��رب ت���ش��ري��ن
التحريرية ،مع �أنهم كانوا من الرموز الذين
انقلبوا على نتائجها وحقائقها ،وك��ان��وا من
الأدوات الأ��س��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ارت �ك��ز ع�ل�ي�ه��ا �أن ��ور
ال �� �س��ادات يف ان �ق�لاب��ه ع �ل��ى ال �ن��ا� �ص��ري��ة ،وم��ا
ت��زال يف البال ق�ضايا �شركات ت�شغيل الأم��وال
«الإ��س�لام�ي��ة» ال�ت��ي نبتت يف م�صر منذ العام
 ،1974و��ش�ك�ل��ت �أك �ب�ر ع��ام��ل ن�ه��ب مل��دخ��رات
امل�صريني ،خ�صو�صاً من يعمل يف اخلليج ،جراء
�أع�م��ال الإف�لا���س االحتيالية لهذه ال�شركات،
وكان ق�سم كبري من عائداتها ي�صب يف خزائن
التنظيم ال��دويل ل�ـ«الإخ��وان» ،ويف ب��روز رجال
�أع �م��ال ب���ش�ك��ل م �ف��اج��ئ ،دون م�ع��رف��ة �أ� �ص��ول
ثرواتهم.
املهم �أن «الإخوان» هذه املرة �أرادوا املزايدة
على ت�ضحيات اجلي�ش امل���ص��ري ،والتظاهر
�ضده حت��ت ع�ن��وان «احل�ف��اظ على ال�شرعية»
بذكرى حرب الن�صر ،فنزلوا �إىل ال�شوارع من
القاهرة �إىل اال�سكندرية و�صو ًال �إىل ال�صعيد
وال�سوي�س و�سيناء فحاولوا اقتحام امليادين
و�شنوا الهجمات ،ما �أدى �إىل �سقوط �أكرث من
 50قتي ًال ومئات اجلرحى ،لكن هذه املنا�سبة
املجيدة التي �أرادها «الإخوان» نوعاً من ت�أكيد
احل�ضور اجلماهريي كانت تكري�ساً لعزلتها
ع��ن امل�ج�ت�م��ع امل �� �ص��ري ،لأن �أع �م��ال �ه��ا ك��ان��ت
ت�ع�ك�يراً ل�لاح�ت�ف��االت ،ال�ت��ي ك��ان يفرت�ض �أن
تكون جامعة وموحدة لكل امل�صريني.
بيد �أنه على الرغم من الدماء التي �أ�سيلت
ع�ل��ى ام �ت��داد ع��دد م��ن امل�ح��اف�ظ��ات امل�صرية،
ف ��إن الأج ��واء االحتفالية مل��رور �أرب�ع�ين عاماً
لعبور اجلي�ش امل�صري لقناة ال�سوي�س ح�ضرت
بقوة ،و�أف�شلت م�سعى «الإخ��وان» ،ل�شل �أر�ض
ال�ك�ن��ان��ة ..كما �أك ��دت �أن م�صر ف�ع�ل ًا مت��ر يف
مرحلة انتقالية بعد �أن �أ�سقطت «الإخ��وان»،
ل �ت �ب��د�أ يف م���س�يرة ح�ك��م دمي �ق��راط��ي ج��دي��د،
يظهر احلكم اجلديد قدراً كبرياً خاللها على
موقع م�صر الإقليمي وال ��دويل ،بعد �أن كاد

يتال�شى على مدى عام من حكم «الإخ��وان»،
ب��دت خ�لال��ه ك��أن�ه��ا ت��اب��ع مل�شيخة ق�ط��ر ،التي
�ضخت امل�لاي�ين للقيادات «الإخ��وان �ي��ة» ،وهو
ما مل ت�ستطع �أن تتحمله اجلماهري امل�صرية
ونب�ضها اجلي�ش امل�صري ،الذي وجد �أنه ال بد
من التجاوب مع حركة ال�شعب غري امل�سبوقة
يف ال�ت��اري��خ ي��وم  30ي��ون�ي��و/ح��زي��ران املا�ضي،
لتبد�أ بالتايل ،مرحلة جديدة يف م�سرية م�صر
التي مت��ر الآن مبرحلة حرجة يف عالقاتها
� �س��واء م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أو م��ع ال�ك�ي��ان

ل�ل�ق��اه��رة ،وال ه��ي ق ��ادرة ع�ل��ى م��واق��ف
م��ؤي��دة ،لكنها يف كل احل��االت م�ضطرة
مل �� �س��اي��رة م �� �ص��ر ..وح �ت��ى م���س��اع��دت�ه��ا،
بتقدمي الأم ��وال ��س��واء ب�شكل قرو�ض،
�أم ب�شكل ودائ��ع ،با�ستثناء م�شيخة قطر
بالطبع التي تنتهج �سيا�سة �أق��رب �إىل
الكيان ال�صهيوين.
وب � � ��أي ح � ��ال ،ت �ب ��دو م �� �ص��ر م��ر��ش�ح��ة
ال�ستغراق �أط��ول وقت يف حمنة املواجهة
مع «الإخ��وان» ،مما قد يحول دون اتخاذ

م��واق��ف �صريحة ووا�ضحة م��ن الق�ضايا
العربية والإقليمية والدولية ،وخ�صو�صاً
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �� �س��وري��ة و�إي � � ��ران وع�لاق��ات�ه��ا
ال��دول �ي��ة ،لكنها يف ذات احل�ي�ن �أظ �ه��رت
�إ� �ش ��ارات إ�ي�ج��اب�ي��ة وا��ض�ح��ة ن�ح��و ال��دول��ة
الوطنية ال�سورية �إزاء التطورات اجلارية
وحم��ارب��ة دم�شق ل�ل�إره��اب� ،أم��ا بالن�سبة
لإي � ��ران ،ف� ��إن م���ص��ر يف ع�ه��ده��ا اجل��دي��د
ت�ب��دو حري�صة مت��ام�اً على ات�خ��اذ موقف
�إي �ج��اب��ي م��ن ط �ه��ران ،وت�ظ�ه��ر االه�ت�م��ام

ال �ك �ب�ي�ر ل �ب �ق��ائ �ه��ا يف حم ��وري ��ة ال �� �ش��رق
الأو� �س��ط ،ل �ت ��ؤدي دوره ��ا ال�ف��اع��ل وامل��ؤث��ر
يف مواجهة اخلطر ال�صهيوين ،أ�م��ا على
م�ستوى ال�ع�لاق��ة م��ع ال��والي��ات املتحدة،
واالحتاد الأوروبي ،ف�إن القاهرة �إذ مل تبد
�أي ع��داء لهما ،لكنها حتى الآن ترف�ض
ال���ش��روط التي حت��اول �أن ت�ضعها� ،سواء
ع �ل��ى م���س�ت��وى ال � ��دول �أم ع �ل��ى م���س�ت��وى
م��ؤ��س���س��ات�ه��ا ،ك���ص�ن��دوق ال�ن�ق��د وال�ب�ن��ك
ال��دول �ي�ي�ن ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ت �ب��دي فيه

الشركات األمنية الخاصة و«األمن الذاتي» أدوات صهيونية لمخطط التفتيت ()2/2
ال �شك �أن الأم��ن ال��ذات��ي ،قيا�ساً بالأمن اخلا�ص ،ومن
حيث امل �ب��د�أ ،يتعار�ض كلياً م��ع ح��ق ال��دول��ة احل���ص��ري يف
ا�ستخدام القوة الع�سكرية واحتكار و�سائل العنف ،ولكن
القوى التي متار�سه جتد ما ي�برره يف ظ��روف ال�صراعات
ال��داخ�ل�ي��ة ،ك��ال�ث��ورات ال�شعبية ،وال�ت�م��رد امل�سلح ،واحل��رب
الأه �ل �ي��ة ،ويف احل� ��االت الأخ � ��رى ،ث�م��ة � �ض ��رورات ل�ل��دف��اع
الوطني ت�ضفي على الأمن الذاتي «�شرعية» لفرتات زمنية،
ق��د متتد �أو تق�صر ب�ق��در م��ا ت�تراج��ع �أو تتح�سن ق��درات
ال��دول��ة يف ال��دف��اع ع��ن �سيادتها وح��رم��ة �أرا�ضيها يف وجه
اخلطر اخلارجي� ،أو االحتالل الأجنبي.
ويف � �س �ي �ن��اري��وه��ات م ��ا ي�ح���ص��ل يف ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة
والإ�سالمية التي تتعر�ض للهجمة ال�صهيونية  -الأمريكية،
تتداخل ال�صراعات الداخلية مع اخلطر اخلارجي ،بحيث
ي�صعب الف�صل ب�ين م��ا ت�سمى «ال �ث��ورات ال�شعبية» ،التي
حت���ص��ل يف �إط� ��ار «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» امل��زع��وم م �ث�ل�اّ  ،وب�ين
املخططات املعادية التي تعمل على تعطيل فر�ص التوا�صل
واحل� ��وار ال��وط�ن��ي ،ودف ��ع ال���ص��راع �إىل م���س�ت��وى احل��روب
الأهلية العبثية ،وعليه ،ف ��إن اللجوء �إىل الأم��ن ال��ذات��ي،
ي�صب يف أ�ك�ث�ر الأح �ي��ان ،ع��ن وع��ي �أو خ�لاف��ه ،يف خدمة

خمطط التفتيت ،وبالتايل �إف�شال الدولة امل�ستهدفة.
لقد �أدت تداعيات «الربيع العربي» �إىل انت�شار الفو�ضى
ال �ع��ام��ة ب��أب���ش��ع � �ص��وره��ا� ،إذ ال يقت�صر ال�ف�ل�ت��ان الأم �ن��ي
بال�ضرورة على �إن�شاء مناطق نفوذ خا�صة مت��ار���س فيها
القوى املت�صارعة �سلطاتها الإدارية والق�ضائية على ال�سكان
املحللني ب�صورة ع�شوائية وبدائية ،كما يح�صل يف �سوريا،
وليبيا ،وباك�ستان ،وال�صومال ،بل تنتع�ش �أن�شطة الع�صابات
الإجرامية ،واملافيات على �أنواعها ،من خالل «التحالف»
مع الأجنحة الفا�سدة يف �صفوف القوى الأمنية الر�سمية،
�أو اخل�ضوع لإرادة �أجهزة املخابرات املعادية ،وهذا ما يجري
يف م�صر ،وتون�س ،وال�سودان ،واليمن ،والعراق ،ولبنان.
�إن ��ض�ع��ف ال��دول��ة يف ت�ل��ك ال �ب �ل��دان ،ي�ف�ق��ده��ا الهيبة
والقدرة على ممار�سة �سلطاتها على كامل �أرا�ضيها ،فتن�ش�أ
ب ��ؤر الإف���س��اد ،خ�صو�صاً يف املناطق النائية �أو يف الأح�ي��اء
الع�شوائية املكتظة بال�سكان ،حيث يتعر�ض املواطن العادي
لالبتزاز ،وتنهب ممتلكاته اخلا�صة ،وتتف�شى حاالت الفقر
والبطالة ،وتنتع�ش جرائم القتل وال�سطو ،وجتارة املخدرات
على �أو��س��ع ن�ط��اق ،مم��ا ي�سهل تفكيك املجتمع تدريجياً،
وي�ساهم يف تفتيت الكيان.

�إن الأمن الذاتي ال يكت�سب �أدنى مراتب ال�شرعية �إذا مل
يكن من �ضمن غاياته �أن يدافع عن الوطن �ضد العدوان
اخلارجي ،ويحفظ ال�سلم الأهلي ،ومينع اجلرمية ،وي�صون
الأم�ل�اك ،ويتوا�صل يف مهماته م��ع بقية امل�ن��اط��ق� ،أو مع
ما يتبقى من ال�سلطات ال�شرعية ،ليعينها على ا�ستعادة
قدراتها ،وبناء م�ؤ�س�ساتها ،ولو على �أ�س�س جديدة تتحا�شى
العيوب البنيوية التي �أدت �إىل ا�ست�ضعافها يف املقام الأول،
�إن ه��ذا ال�ن��وع م��ن الأم��ن ال��ذات��ي غ�ير متوفر ال�ي��وم  -مع
الأ�سف ال�شديد  -يف عموم امل�شهد العربي والإ�سالمي.
اال�ستثناء الوحيد يف امل�شهد املنكوب يتمثل يف حركات
املقاومة ،كما يف العراق �أثناء االحتالل الأمريكي ،وحزب
اهلل يف م�ق��ارع��ة االح �ت�لال «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» يف ل�ب�ن��ان ،حيث
ا�ستخدمت امل�ق��اوم��ة ق��درات�ه��ا اخلا�صة با�ستقاللية تامة
عن الدولة ،ولكن الأدوات املحلية للهجمة املعادية حتاول
ج��اه��دة ان�ت��زاع �صفتها ال�شرعية ،م�ستغلّة نقاط �ضعفها
املتمثلة بالهوية املذهبية �أو العرقية لبيئاتها احلا�ضنة،
كالبيئة «ال�شيعية» يف لبنان ،و«ال�سنية» يف العراق ،و«القبلية
 املناطقية» يف باك�ستان و�أفغان�ستان ،وغريهما.�إن ��ض�ع��ف ال �ك �ي��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة والإ� �س�ل�ام �ي��ة يف وج��ه

الهجمة ال�صهيونية  -الأمريكية ،يت�أتى بالدرجة الأوىل
من افتقادها ملبد�أ ال��دف��اع امل�شرتك ،وابتعادها عن كل ما
من �ش�أنه �أن يقربها نحو الوحدة ال�سيا�سية والع�سكرية،
وال�ت�ك��ام��ل االق �ت �� �ص��ادي ،وت�ق��ا��س��م ال�ث��روات ال��وط�ن�ي��ة� ،أو
توظيفها يف م�شاريع تنموية حت�صن كيانات املنطقة ،وتدعم
اكتفاءها الذاتي على جميع ال�صعد.
يف املقابل ،ف�إن الع�صابات امل�سلحة املتمردة ،خ�صو�صاً يف
بلدان ما ي�سمى «الربيع العربي» ،ومعها الأحزاب ال�سيا�سية
التقليدية ،ال تختلف ب�سيا�ساتها املعلنة وممار�ساتها عن
احلكومات امل�ست�ضعفة ،بل هي أ���س��و�أ منها ،لأنها متار�س
الأم� ��ن ال��ذات��ي يف م�ن��اط��ق ن �ف��وذه��ا ب��أب���ش��ع � �ص��وره ،ومب��ا
ي�ت�ع��ار���ض م��ع حت�ق�ي��ق ط�م��وح��ات و آ�م� ��ال ��ش�ع��وب املنطقة،
وت�ن�ف��ذ م�ه�م��ات ال �ت �ه��دمي امل�ن�ه�ج��ي للمجتمع ومل �ق��درات��ه
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،مع عجزها الوا�ضح عن ت�شكيل
�سلطة مركزية بديلة ،نظراً الرتكاب املجازر بحق ال�سكان،
وت�شريدهم ،وفرزهم على �أ�س�س مذهبية ،وعرقية ،وقبلية،
ويف هذا �أف�ضل خدمة ملخططات التفتيت ال�صهيونية.

عدنان حممد العربي
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السعودية ..صراع اإلخوة األعداء على مملكة بال هوية وطنية

الكثري من االنفتاح على رو�سيا وال�صني
ودول الربيك�س ،وتعميق العالقات معها.
ب � ��أي ح� ��ال ،اح �ت �ف��االت ان �ت �� �ص��ار ح��رب
ت�شرين ه��ذا ال�ع��ام يف م�صر ،رغ��م تعكري
«الإخ��وان» لها� ،إال �أن الأج��واء االحتفالية
ح�ضرت بقوة ،و�أه��م ما برز فيها الرتكيز
على وح��دة اجلي�شني امل���ص��ري وال���س��وري
التي �صنعت الن�صر التاريخي.

ب��د�أ احلديث عن متغيرّ ات تطال حكم �آل �سعود لكل وم�ن��ه ي�ستمد �آل �سعود ال�ن�ف��وذ وم���ص��در ال�ق��وة داخلياً حالياً بني �أجنحة ثالثة� ،أولها جناح امللك عبداهلل ،الذي
م��ن جن��د واحل �ج��از ينحو �إىل اجل��دي��ة يف ��ض��وء �صراع وخارجياً ،ال �سيما مع حتوُّل النفط �إىل �سلعة ت�ستخدم يحوز على �أقوى القوى الع�سكرية ،املتمثلة �أو ًال باحلر�س
الأق ��وي ��اء ال �ث�لاث��ة ،م��ع مت��اي��ز ه ��ذه امل ��رة �أن ال���ص��راع موارده يف اجلرائم �ضد ال�شعوب وتطلعاتها الإن�سانية.
الوطني ،الذي يتوىل قيادته جنله متعب ،م�سنوداً من
ال�ت�ن��اق���ض��ي ال ��ذي ك ��ان ب��اط�ن�ي�اً �إىل ح��د ك �ب�ير ،بحيث
 املحدد الثاين هو الأيديولوجية الدينية من خالل �شقيقه حاكم جنران ونائب وزير اخلارجية عبد العزيزال ي�ع��رف كنهه �إال امل�ت���ص��ارع��ون ،ب��ات علنياً �إىل ح��دود ا�ستح�ضار احلرمني ال�شريفني.
بن عبداهلل.
 واملحدد الثالث هو العالقة مع �أمريكا؛ كم�صدر قوةمعروفة لدى الكثريين بفعل التوح�ش يف امل�شروع الكبري
اجلناح الثاين بقيادة ويل العهد الأمري �سلمان ،الذي
املعد لكل املنطقة العربية.
وحماية منذ العام � ،1946أي منذ لقاء روزفلت و�سعود من حقه  -ح�سب الرتتيب ال�سعودي � -أن يتوىل احلكم،
فال�سلطة ،ولي�س الدولة؛ لأن لي�س من دولة مبعنى واتفاق «الدفاع امل�شرتك» واملتجدد يف العهود الأمريكية لكنه �ضعيف بحيث ال ميلك ق��درات وال ق��وة ع�سكرية
امل �ت �ع��ارف ع�ل�ي��ه ك��دول��ة ،ط��امل��ا ق��ام��ت ع�ل��ى �أر�� ��ض جند املتعاقبة حتى اليوم.
ت�سنده ،وهو �أي�ضاً من اجليل الهرم جداً.
اليوم ،ومنذ العام  ،2006تالحَ ظ متغريات على الأداء
واحل�ج��از حت��ت م�سمى اململكة العربية ال�سعودية على
واجل�ن��اح ال�ث��ال��ت ،وه��و م��ن الأق��وي��اء ،ويتمثل ب�أبناء
ادع��اء ْي��ن متالزم نَْي منذ احتالل منطقة الإح�ساء عام �أق ��رب �إىل حت��ول درام��ات�ي�ك��ي �أح��دث�ت��ه ط�م��وح��ات بندر الأمري نايف ،ال �سيما حممد بن نايف ،ال�شهري بال�سفاح
 ،1902عندما جهّز الربيطانيون جي�شاً لآل �سعود ،وحتى بن �سلطان؛ رجل �أمريكا الأك�ثر دالالً ،لكرثة خدماته كما و�صفه �سعد احلريري ،وهو الآن وزير الداخلية التي
ضال �إىل قوة الداخلية -
�إ�سقاط احلجاز  ،1924ثم �إر�ساء حكم �آل �سعود  ،1933القذرة ،ولتمكُّنه من ن�سج عالقات عرب الر�شاوى املالية ،تروّع املواطنني ،وهو ي�ستند  -ف� ً
واالدع � ��اء الأول ال ��ذي ن�سجه ال�بري�ط��ان�ي��ون ع�ل��ى �أن��ه وعلناً ،بعد �أن كانت ال�سيا�سات ال�سعودية تعتمد املواربة �إىل �أخيه حاكم املنطقة ال�شرقية.
تاريخي هو ملكية تلك الأر�ض تعود للعائلة املذكورة �أباً والعمل يف الظالم ،وع��دم الإث ��ارة ،ولذلك ب��د أ� ال�صراع
وب�ين الأج�ن�ح��ة ال�ث�لاث��ة ي�ح��اول البع�ض �أن يع�سكر
عن جد ،وبالتايل فالدولة ملك لآل �سعود.
ي�ت�خ��ذ م�ظ��اه��ر علنية م��ع ت���س��ارع ت��ده��ور ��ص�ح��ة امللك لالنق�ضا�ض �إذا ت�سنّت ل�ه��م ال�ف��ر��ص��ة ،وم�ن�ه��م ب�ن��در،
�أم��ا الثاين فهو العقدي الديني ،على �أن تكون دولة عبداهلل ،ويف �ضوء �أ�سئلة تُطرح جدياً حول �إمكانية تنحّ ي ال��ذي فقد حظوظه بعد الف�شل املريع ال��ذي حل به يف
دي�ن�ي��ة ا��س�ت�ن��اداً �إىل ال�ت�ح��ال��ف امل�ع�ق��ود ب�ين حم�م��د عبد امللك ،ولو من خالل �إلزامه بذلك عنوة ،وب�صيغة هادئة� .إدارة احل ��رب «ال�ق��اع��دي��ة» يف ��س��وري��ة ،ب�ع��د ات�ف��اق��ه مع
الوهاب وحممد �آل �سعود عام .1774
وت�ؤكد م�صادر �سعودية غاية يف االط�لاع على البيت رئي�س الأرك ��ان الأم�يرك��ي ديفيد ب�تراي��و���س على ذل��ك،
�أما املحددات الثابتة لل�سيا�سة اخلارجية التي اليجادل الداخلي� ،أن هناك �صعوبة مبكان ترتيب امل�س�ألة ،مثلما وهنا تتقدم حظوظ رئي�س اال�ستخبارات ال�سابق الأمري
�أحد فيها ،فهي النفط ،باعتباره العباً �أ�سا�سياً بني الدول ،كان يحدث ع��ادة يف �إع��ادة تكوين ال�سلطة ،لأن ال�صراع مقرن� ،إذا غاب �سلمان عن ال�صورة ل�سبب ما.
�إال �أن امل�شكلة احلقيقية لي�ست يف ذلك� ،إمنا يف �إمكانية
ان�ف��راط ال�صيغة الإج�ب��اري��ة املفرو�ضة على أ�ه��ل جند
واحل�ج��از ،والتي ب��د�أت تالقي مت��رداً يف �صيغ خمتلفة،
لكنها ال تتخذ طابعاً وطنياً ،لأن ال�شعور املناطقي هو
الطاغي ،وكذلك الع�شائري ،وال��ذي يطيف ال�صراع يف
كثري من الأوجه ،ليمنع توحيد املعار�ضات يف وجه احلكم
الظامل من خالل تكفري املذاهب غري الوهابية.
�إن ما يعرف اليوم بال�سعودية �أقرب �إىل بالد قد تكون
من حيث اجلوهر بالد العجائب باملعنى ال�سلبي ،وهي
تقف الآن على حافة الهاوية ،لكنها مثبتة وهمياً بالنفط
واملال الذي يجند جحافل من املرتزقة لرتويج نظام من
املا�ضي ال�سحيق� ،سيكون �أكرث ا�ستحالة للقبول �إذا قيّ�ض
لدول مثل لبنان و�سورية ا�ستخراج ثرواتهم براً وبحراً،
وك��ذل��ك �إذا ب��دا و�ضع النفط ال�صخري كبديل للنفط
ال�صحراوي.

حممد �شهاب

يون�س عودة

مفتي ال�سعودية متو�سطاً امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وويل العهد الأمري �سلمان

(�أ.ف.ب).

أحرار البحرين ..و«ديمقراطية» أميركا
ح�ين أ�ب ��دى ال�ن�ظ��ام البحريني ان��زع��اج��ه م��ن خطاب احلدث البحريني �ضد الدكتاتورية خلّف توتراً مذهبياً،
�أوباما يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ركّز املتحدثون وهي �إ�شكالية يجب مواجهتها بجر�أة ،ذلك �أن امل�ستفيد
با�سم النظام على بعد واحد؛ �أن «البحرين ال تعي�ش توتراً الأكرب منها هو النظام ،و�أظن �أن احلقيقة الدكتاتورية
طائفياً» ،لكن �أوباما حتدث عن نقاط عديدة ،الأوىل :يف البحرين �أفرزت قنبلة التجني�س امل�ضرة ،وروح ومزاج
�أن «ال�ب�ح��ري��ن حت�ت��اج �إىل ال��دمي�ق��راط�ي��ة» ،وه ��ذا يعني البحرين  -كما يعرفها مواطنوها و�إقليمها والعامل -
�أن نظامها دكتاتوري ،وال يعبرّ عن تطلعات املواطنني ت�ستند �إىل نظرية قبيحة؛ �أن املواطنني ال�شيعة يجب
والقوى ال�سيا�سية.
�إق�صا�ؤهم ع��ن ال�سلك الع�سكري والأم�ن��ي ،ويف النهاية
النقطة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي �أث��اره��ا �أوب��ام��ا تتعلق بالبُعد �أفرزت الدكتاتورية البحرينية �سيا�سة متييزية مري�ضة
الطائفي� ،أو ما �سماه توتراً طائفياً ،وهو يف ذلك يختلف �ضد الأغلبية ال�شيعية ،ت�ستدعي عدم الرتدد يف طرح ما
مع ر�ؤي��ة املعار�ضة وال�سلطة ،فاملعار�ضة لطاملا �أك��دت �أن �سميه «الق�ضية ال�شيعية يف البحرين» ،دون تقدميها على
الإ�شكال البحريني يتمثل يف �صراع بني نظام دكتاتوري التحدي الدميقراطي الأو��س��ع ،لذلك على املعار�ضة �أن
له �أن�صار من ال�شيعة وال�سنة ،ومطالب �شعبية بالتحول تقر ب�أن نظام احلكم متكّن من بناء قوى �سيا�سية �سُ نية
ال��دمي �ق��راط��ي ل�ه��ا �أن �� �ص��ار م��ن ال�ط��ائ�ف�ت�ين �أي �� �ض �اً� ،أم��ا موالية ل��ه ،حتى وه��ي ت��راه نظاماً دك�ت��ات��وري�اً وف��ا��س��داً،
ال�سلطة فت�صف ال�صراع ال�سيا�سي يف البحرين ب�أنه �صراع لكنها ترى يف نف�سها �شريكاً ،و�إن �صغرياً ،يف ال�سلطة ،ما
مذهبي ،و�إ�شكال حاد قد يتحول عنفاً �أهلياً بني ال�شيعة يجعل من املعار�ضة خ�صماً للنظام ولها.
وال�سنة ،وهو لي�س ب�إ�شكال �سيا�سي �أو جزء من «الربيع
النقطة الثالثة التي ذكرها �أوباما� ،أن الدميقراطية
العربي».
يف ال �ب �ح��ري��ن و� �س��وري��ة وال� �ع ��راق حت �ت��اج �إىل وق ��ت كي
�أوب ��ام ��ا يف خ �ط��اب��ات��ه ي��رف ����ض ال�ت��و��ص�ي��ف ال��ر��س�م��ي تُنجز ،و�أظ��ن �أن تلك نقطة يف م�صلحة ال�ن�ظ��ام ،ال��ذي
للتظاهرات ال�سلمية املحقة ،و�أراين �أتفق معه على �أن يتميز بقدرته على امت�صا�ص ال�ضربات ،والتكيّف مع

التقلبات ليخرج يف نهاية الأمر وقد قويت �شوكته ،ولي�س
بال�ضرورة �شرعيته املت�آكلة.
النقطة الرابعة� ،أن �أمريكا م�ستعدة للم�ساعدة يف ذلك
التحوُّل الدميقراطي يف البحرين ..وي�صعب على املتابع
لل�سلوك الأم�يرك��ي اعتبار ذل��ك ح��راك�اً م���ض��اداً للنظام

أوباما كسر التعتيم على
ربيع البحرين ..لكنه رمى
بثقل تحريك هذا الربيع على
المعارضة

احلاكم بال�ضرورة ،لأن جممل امل�ساعدات املرتقَبة �ستكون
يف �شكل منع �أ�سلحة قاتلة للمتظاهرين ،ميكن لل�سلطات
�شرا�ؤها من منافذ بيع �أخرى.
النقطة اخلام�سة� ،إ�شارة �أوباما اجللية �إىل �أن احلل
يف البحرين هو بيد البحرينيني ،وذلك مربط الفر�س؛
يف �أن الدميقراطية مهمة �شعب البحرين ،ول��ن يتقدم
الأم�يرك��ي خطوة يف ذل��ك ،و�إذا تقدم ف ��إن أ�ه��داف��ه غري
الدميقراطية املرفوعة باتت �شعاراً �أحياناً.
يف املح�صّ لة ،ال بد من �إدراك �أن الت�صريحات الأمريكية
يندر �أن تتحول �أفعاالً ،ومع ذلك يتوجب الإ�شارة �إىل �أن
الأمريكي الرباغماتي يتحرك وفق موازين القوى التي
�إذا مالت مل�صلحة املعار�ضة ،كما كان احلال يف مطلع ،2011
ف�إن خطاب الأمريكي و�أداءه �سيكونان �أكرث توازناً ،لكن يف
كل الأحوال ف�إن �أوباما ك�سر التعتيم على ربيع البحرين،
لكنه رمى بثقل حتريك هذا الربيع على املعار�ضة ،التي
عليها وحدها مواجهة النظام ،و�إذا انت�صرت ،ف�سيت�صل
بها �أوباما مهنئاً� ،أما �إذا انت�صر النظام فلن يعزي �أوباما
جمهور املعار�ضة.

�أحمد الطب�ش
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دولي
الواليات المتحدة أمام أزماتها المالية

أكثر من  46مليون
و 500ألف شخص
أميركي تحت خطر
الفقر ..أي نحو %15
من تعداد السكان

حممود مرع�شلي

�آثار الأزمة تبدو على وجه �أوباما (�أ.ف.ب).

م � ��ا ت� � � ��زال ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
الأمريكية تواجه ارت ��دادات الأزم��ة
املالية العميقة التي واجهتها قبل
�أك�ث�ر م��ن خ�م����س � �س �ن��وات ،و�أدت يف
حينها �إىل �إف�لا���س ب�ن��وك عمالقة
و� �ش��رك��ات ك�ب�رى ،وي�ج��د االق�ت���ص��اد
الأول عاملياً نف�سه �أمام م�آزق جديدة
يف ل �ع �ب��ة ال � �ت� ��وازن� ��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة،
خ�صو�صاً يف الكونغر�س الأمريكي،
حيث ال ميلك الرئي�س باراك �أوباما
وحزبه الدميقراطي الأغلبية التي
ت�سمح له مترير موازنة الدولة للعام
 ،2014وفيها رفع �سقف الدين العام
لتلبية متطلبات الإدارة الفيدرالية.
و�إذا �أن�ت��ج ه��ذا ال��واق��ع حتى الآن
توقف العديد من االدارات االحتادية
ع��ن العمل ،ومنح �إج ��ازات �إجبارية
ل�ع���ش��رات الآالف م��ن امل�ستخدمني
والعمال واملوظفني ،ف�إن هذا امل�ؤ�شر
ال�سيئ قد يتحول �إىل كابو�س خطري
ب�ع��د  17اجل � ��اري�� ،س�ت�ت�ع��دى �أث� ��اره
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل�ت�ط��ال ال �ع��امل،
وهو ما بد�أ يربز يف �أكرث من مكان،
خ�صو�صاً يف �أوروبا و�آ�سيا ،حيث بد�أت
الأ�سواق املالية تت�أثر �سلبياً ،وت�سجل
تراجع م�ؤ�شرات الأ�سهم فيها.
ويف �آخ��ر توقعات �صندوق النقد
الدويل ،ف�إن اخل�سائر املالية يف حال
تعطل �أو توقف االدارات الأمريكية،
�ستبلغ �أ�سبوعياً �أكرث من  8مليارات
دوالرات ،وللعلم فقط ف�إن الواليات
املتحدة الأمريكية كانت قد عرفت
يف عهد الرئي�س الأم�يرك��ي الأ�سبق
ب �ي��ل ك�ل�ي�ن�ت��ون �أزم � ��ة �أق� ��ل خ �ط��ورة
وحدة يف املوازنة الفيدرالية العامة

ع��ام  ،1996ت�سببت يف �شلل جزئي
ل�ل�إدارات يف الدولة الأمريكية ،نتج
عنها ت��وق��ف � 800أل ��ف م��وظ��ف عن
العمل ،فكيف احلال يف هذه الأزمة
املفتوحة على �أو�سع االحتماالت؟!
وق��د ن� ّب��ه �صندوق النقد ال��دويل
يف تقريره �إىل �أن االقت�صاد العاملي
م��ا ي ��زال ي��واج��ه خم��اط��ر الإف�لا���س
منذ اول انهيار لبنك ليمان براذر يف
الواليات املتحدة قبل خم�س �سنوات،
وب��ال �ت��ايل ل�ي����س م���س�ت�ب�ع��داً �إف�لا���س
م�ؤ�س�سات مالية كبرية �أخ��رى ،رغم
التدابري االحرتازية ال�صارمة التي
�أق��ره��ا ب��رن��ام��ج الإ� �ص�ل�اح امل���ص��ريف
الدويل «بال .»3
ب � ��أي ح� ��ال ،ف � ��إن م�ن�ت���ص��ف �شهر
ت�شرين االول احل��ايل ي�ت��زام��ن مع
بلوغ االحتياطي الأمريكي ال�سقف
امل �� �س �م��وح ب ��ه ل �ل��دي��ن ال� �ف� �ي ��درايل،

وال ب��د م��ن م�ع��اجل�ت��ه ورف ��ع �سقف
امل��دي��ون �ي��ة ،مم��ا ي���س�ت��وج��ب ت�سوية
عاجلة ب�ين احل��زب�ين الدميقراطي
واجل �م �ه��وري للت�صويت وامل��واف�ق��ة
ع�ل��ى امل ��وازن ��ة اجل ��دي ��دة ،ل�ك��ن دون
ذل ��ك � �ص �ع��وب��ات ،لأن اجل�م�ه��وري�ين
ي�سعون لتقوي�ض �أب ��رز م��ا يعتربه
�أوباما �إجنازاً له وهو ملف الإ�صالح
ال���ص�ح��ي ال� ��ذي �أق � ��ره ال�ك��ون�غ��ر���س
ع��ام  ،2010وال��ذي ك��ان يفرت�ض �أن
ي��دخ��ل ح�ي��ز ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�م�ل��ي مع
�أول ت�شرين الأول /اكتوبر اجلاري،
وه��و ي�ضمن تغطية �صحية لنحو
 30م �ل �ي��ون �أم�ي�رك ��ي مم ��ول ��ة ،من
قبل ال��والي��ة الفيدرالية ،ويفر�ض
القانون �أن يكون كل مقيم م�ستفيداً
م��ن التغطية ال�صحية اب �ت��داء من
�أول العام  ،2014وبالتايل ف�إن هذه
الإ��ص�لاح��ات قد تقو�ض �إذا مل يتم
التو�صل �إىل اتفاق قبل  17اجلاري،
مع ما �سترتكه من ت�أثريات �سلبية
ع�ل��ى جم�م��ل االق �ت �� �ص��اد الأم�ي�رك��ي
�إذا مل تقر امليزانية العامة ،يف وقت
ارتفعت فيه م�ستويات الفقر يف بالد
العم �سام ،حيث هناك �أك�ثر من 46
مليون و� 500أل��ف �شخ�ص �أمريكي
حتت خطر الفقر� ،أي مبا يبلغ نحو
 15باملئة من تعداد ال�سكان.
وب ��اخ � �ت � �� � �ص ��ار ،ف � � � ��إن احل� �ك ��وم ��ة
الأم�يرك �ي��ة ت��واج��ه ه��اج����س الأزم ��ة
املالية� ،إذا ما انتهى ت�شرين الأول/
�أكتوبر بال اتفاق وبال موازنة لعام
.2014

توازن دولي جديد يشل األحادية األميركية ..ويعيد الحرب الباردة
كل امل�ؤ�شرات والوقائع ت�ؤكد �أن العامل بد�أ بالتغيري،
و�أن مرحلة جديدة ب��د�أت تر�سم معاملها ،و�أن ما جرى
يف الأمم املتحدة من انحناء �أمريكي جتاه اجلمهورية
الإ��س�لام�ي��ة الإي��ران �ي��ة ،وم��ن جن��اح مو�سكو يف �إع ��ادة
وا��ش�ن�ط��ن �إىل جم�ل����س الأم ��ن الت �خ��اذ �أي ق ��رار ،بعد
االتفاق الأم�يرك��ي الرو�سي ،ما هو �إال دليل على هذا
التغري.
وال �شك �أن والدة ه��ذه املرحلة اجلديدة ال ت��زال يف
ب��داي��ات�ه��ا ،وه��ي ن��اجت��ة ع��ن ه��زمي��ة �أم�يرك��ا يف اختبار
ا�ستخدام القوة �ضد �سورية ،وبالتايل ف�شلها يف �إع��ادة
تعومي م�شروع هيمنتها الأحادي على العامل.
على �أن التوازن الدويل اجلديد متخ�ض عن معادلة
ت ��وازن الردع  والرعب ال�ت��ي ف��ر��ض�ه��ا ح�ل��ف امل�ق��اوم��ة
م��دع��وم�اً م��ن رو��س�ي��ا ،وك��ان��ت تتويجاً وتثبيتاً لنتائج
انت�صارات قوى املقاومة يف لبنان وفل�سطني عام 2006
وعام .2009 - 2008
غ�ير �أن الأم ��ر امل�ه��م فيما ح���ص��ل ،ه��و �أن ه��ذه هي
امل��رة الأوىل التي تقرر فيها وا�شنطن ،بتحري�ض من
«�إ��س��رائ�ي��ل»� ،أن ت�شن ح��رب�اً �ستقرر م�ستقبل ال�ع��امل،
وتخاف من الإق��دام عليها ،وجت�بر على الرتاجع عن

خ��و���ض غ�م��اره��ا ،وتظهر ب�صورة العاجز الباحث عن
خمرج من ورطته التي وجد نف�سه فيها.
لذلك من الطبيعي �أن ي��ؤدي هذا التطور النوعي،
الناجت عن اختبار القوة الأمريكية يف مف�صل �أ�سا�سي
من ال�صراع على املنطقة والعامل� ،إىل نتائج �سيا�سية
تر�سم مالمح املرحلة اجل��دي��دة النا�شئة للتو ،والتي
�ستحدد وجهة و�سمة ال�صراعات ب�ين ال��دول الكربى
والإقليمية من ناحية ،وال�صراعات املحلية من ناحية
�أخرى.
النتيجة الأوىل :دخ� � ��ول ال �ع��امل يف حقبة ج��دي��دة
ترتكز على توازن دويل جديد ،بد�أ اليوم م�سار والدته
ب�شل نظام الهيمنة الأمريكي الأحادي القطب ،وفر�ض
ب ��د ًال م�ن��ه ت��وازن��ات دول �ي��ة حم�ك��وم��ة ب�ع�ق��د تفاهمات
وت�سويات من ناحية ،وا�ستمرار ال�صراع غري املبا�شر
من ناحية �أخرى.
النتيجة الثانية�  :إن هذا التوازن الدويل اجلديد ال
ي�شبه �أي نظام دويل �سابق ،لأنه يقوم على ا�صطفافات
وتوازنات دولية و�إقليمية متعددة امل�صالح.
النتيجة الثالثة� :إن االمربطورية الأمريكية دخلت
فعلياً يف مرحلة التقهقر وال�تراج��ع ،التي ب��د�أت بعد

هزائمها يف العراق وف�شلها يف �أفغان�ستان ،ومل تعد قادرة
على �شن احل ��روب املكلفة وال�ب��اه�ظ��ة ،نتيجة الأزم��ة
االقت�صادية البنيوية التي تع�صف بها وتنذر مبزيد
من التفاقم بعد �أن ف�شلت يف �إعادة تعومي هيمنتها على
ال�ع��امل والتحكم مب ��وارده وحركته االقت�صادية حلل
�أزمتها االقت�صادية.
ال�ن�ت�ي�ج��ة الرابعة :دخول ال �ع��امل يف ح ��رب ب ��اردة
جديدة يتخذ فيها ال�صراع �سمة غري مبا�شرة ،وتكون
فيها رو�سيا الر�أ�سمالية �أك�ثر هجومية يف الدفاع عن
م�صاحلها احليوية اجليو�سيا�سية التي تخ�ص �أمنها
القومي.
النتيجة اخلام�سة�  :إن احل ��رب ال �ب��اردة اجل��دي��دة
حت�صل يف ظ��ل ظ��روف تقدم و�صعود قوة ون�ف��وذ دول
«الربك�س» و�إي��ران ،يف مقابل الرتاجع امل�ستمر يف قوة
ونفوذ �أمريكا وحلفائها الغربيني.
النتيجة ال�ساد�سة�« :إ�سرائيل» اخلا�سر الأك�بر من
ن���ش��وء ه��ذا ال �ت��وازن ال ��دويل ،مل ت�ع��د ق ��ادرة ع�ل��ى �شن
احل ��روب بتمويل �أم�يرك��ي ،ب��ات��ت يف م��واج�ه��ة معادلة
جديدة ،مل ت�شهد مثي ًال لها منذ ع��ام  ،1948وتتمثل
بتزايد قوة حلف املقاومة (�إيران و�سورية وحزب اهلل)

واجت��اه م�صر نحو التحرر من قيود التبعية لأمريكا
و«�إ�سرائيل» والعودة �إىل موقعها العربي التحرري يف
جمابهة الكيان ال�صهيوين.
ال�ن�ت�ي�ج��ة ال�سابعة  :تخلق ال� �ت ��وازن ��ات ال��دول �ي��ة
اجلديدة ،التي متنع التدخل اخلارجي ،ظروفاً �أف�ضل
للمقاومة امل�سلحة �ضد االحتالل ،متكنها من العودة
�إىل تزخيم ن�ضالها  وكفاحها �ضد العدو ال�صهيوين،
ال��ذي ا�ستفاد يف ال�سابق م��ن اخ�ت�لال م��وازي��ن القوى
العاملية ل�صالح �أم�يرك��ا ،م��ع الإ� �ش��ارة �إىل �أن املقاومة
يف لبنان وفل�سطني متكنتا من حتقيق االنت�صارات يف
زمن الهيمنة الأمريكية على العامل ،وذروة االجتياح
الع�سكري الأمريكي للمنطقة من البوابة العراقية.
النتيجة الثامنة�  :إن ال�صراعات املحلية ،يف ظل �شل
�إمكانية التدخل اخلارجي املبا�شر� ،ست�صبح حمكومة
بالتوازنات الداخلية ،مما يوفر املناخ املنا�سب للقوى
ال�ساعية �إىل التغيري م��ن �أج��ل ت�صعيد ن�ضالها كي
حتقق �أهدافها يف �إقامة �أنظمة العدالة االجتماعية،
بد ًال من �أنظمة النيوليربالية التي �أ�شاعت الفقر.

ح�سني عطوي
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رأي
طبخة بحص

خصوصية الطوائف تمنع قيام «لبنانستان»
مل ت����أت «نيوي���ورك تامي���ز» بجدي���د
بت�رسيبها م���ا خرج من الغرف ال�سوداء يف
وا�شنطن ،عن م�رشوع ��ش�رق �أو�سطي يق�سِّ م
دو ًال عربية خم�س �إىل �أربع ع�رشة دولة ،يف
حماولة �أمريكية �أوىل لزرع «�إ�رسائيليات»
حتمي بت�رشذمها الكيان ال�صهيوين.
لكن الالفت �أن لبن���ان الذي �شهد وي�شهد
جتاذبات طائفية ومذهبية منذ قيامه ككيان،
لي�س ملحوظ ًا �ضمن اخلطة الأمريكية ،لي�س
م���ن منطلق �أمريكي يحرتم �شعار «�أكرب من
يُبلع و�أ�صغر من �أن يُق�سَّ م» ،بل لأن امل�س�ألة
ترتبط بالداخ���ل اللبناين غري املهي�أ لقيام
دويالت «درزي �ست���ان» و«�شيعة �ستان»
و«م�سيح �ست���ان» و«�سنة �ستان» ،ونورد
الأ�سباب التي حتول دون ان�سياق �أمريكا يف
التخطيط لتحقيق ه���ذه امل�ؤامرة ،نظراً �إىل
ا�ستحالة �أن يتمزق لبنان �إىل «�ستانات»:
نب���د�أ بـ«الدول���ة الدرزية» فنق���ول �إن
اخل�صو�صية التي يرغبها املواطن الدرزي يف
جبل���ه هي �شعور طبيعي لدى �أية �أقلية يف
هذا ال�رشق ،لكن رغم تهجري امل�سيحيني من
اجلبل و�إقامة ما ي�سمى «الإدارة املدنية»،
ف�إن م�رشوع الكانتون الدرزي مل يكن قائم ًا
بجدية يف يوم من الأيام �إال على الورق.
�شيعي��� ًا الأم���ر حم�سوم؛ وح���دة دينية
من�سجمة حتت ل���واء مدر�سة الإمام ال�صدر،
والتباين بني «�أم���ل» و«حزب اهلل» حول
النظ���رة �إىل عقيدة و�إمي���ان احلزب بوالية
الفقيه هو �أي�ض ًا حم�سوم ،لأن ال�سيد ن�رصاهلل
�أو�ضح عدة مرات �أن تطبيقها يف لبنان غري
وارد ،نظراً �إىل التنوع الطائفي لل�شعب.
�إ�ضاف���ة �إىل ذلك ،ف�إن الق���وة التي باتت
متتلكها الطائفة ال�شيعية على امل�ستويات
الدميغرافي���ة وال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة،
جتعله���ا ك�أكرثية يف لبن���ان وك�أقلية يف
ال�رشق ،و�أكرث الطوائف مت�سك ًا بلبنان الواحد
املوحد وطن ًا لها.
م�سيحي���اً ،الأمر �أكرث م���ن حم�سوم ،رغم
هلو�سات «الكنتنة» عن���د البع�ض و�شعار

«�أمن املجتمع امل�سيحي فوق كل اعتبار»،
لأن دويل���ة م���ن كفر�شيم���ا �إىل املدفون مل
ت ؤ�مّ���ن لل�شع���ب امل�سيحي يوم��� ًا �أمنه وال
عي�ش���ه وال ان�سجامه االجتماع���ي� ،إ�ضافة
�إىل املناط���ق امل�سيحية البعي���دة عن هذا
الكانتون واملت�شبثة ببيئتها.
من جهة �أخرى ،ف�إن امل�سيحيني يعتربون
الوط���ن اللبناين معقله���م ال�سيادي يف هذا
ال�رشق ،رغم �أنهم غري مغالني يف التدين ،ال
بل �إن العلمانية طاغية على فكرهم املنفتح
على ال�رشي���ك الآخر ،وثقافته���م ال�سيا�سية
ال تتقبل فكر الدويل���ة االنعزالية ،خ�صو�ص ًا
بعد العام  ،2005واالنطالقة امل�سيحية على
«ب�ساط برتقايل» �صوب لبنان ،كل لبنان.
�سُ نياً ،لي�س الو�ضع مر�ضي ًا على م�ستوى
هذه الطائفة الوطنية الكبرية التي �رشذمها
غياب الكب���ار ،وقد يكون زمن الرئي�س رفيق
احلريري وتفرده بالزعامة ال�سُّ نية على مدى
خم�سة ع�رش عاماً ،جعل ال�سنة ينامون على
حري���ر االطمئنان لوجود زعي���م لهم� ،سواء
كان يف ال�رساي �أو خارجها ،لكن مع الأ�سف
بعد اغتيال احلريري وجدت الطائفة نف�سها
تبح���ث دون جدوى عن زعي���م جتمع عليه،
لي�س ب�سبب خالف���ات �سيا�سية فح�سب ،بل
رمب���ا لعدم توف���ر من ميتلك حج���م الإرث،
ومن جهة �أخ���رى ميكن القول �إن �أهل ال�سنة
متنوع���ون يف انتماءاتهم �إىل ح���د الفرقة،
ولي����س هن���اك من قا�س���م م�ش�ت�رك بينهم
ليجتمعوا عل���ى دويلة �سُ ني���ة� ،أو م�رشوع
زعيم يجمعون عليه.
ن�ضي���ف �إىل الأ�سب���اب الت���ي وردت،
والتداخل الدميغ���رايف يف املناطق ،وجود
�شخ�صيات تدرك كيفية احلفاظ على وحدة
لبنان ،رغم «الري���اح الربيعية» ،وح�سبنا
�أن لدينا القامات والهامات والهاالت ،وهي
عل���ى قلتها ،حتاول �ضم���ن �إمكاناتها جلم
ال�صغار عن جمرد التفكري ب�أوهام الدويالت.

�أمني يو�سف

احلوار املُرجتى  -املُعوّق  -بني املقاطعات اللبنانية� ،أو املقاطعجية اللبنانني..
بات �أ�شبه ما يكون بلقاءات وحوارات ،خمتار املخاتري  -الرحباين  -ال�سعيد الذكر..
كلمة فوق الطاولة ،وكالم حتت الطاولة ،والنتيجة �صفر« ،و�سفربرلك» ..لأن ما
بني فوق وحتت م�سافات حتتاج �إىل �سنوات �ضوئية لقطعها!
قد يُف�سّ ر كالمنا عند البع�ض �سخرية ،وعند البع�ض الآخر جتنياً وانتقا�صاً
من وزن وقيمة احلوار..
بالت�أكيد لأ ..ال هذا وال ذاك  ..لكن يحدونا احلر�ص على الوطن بكلّيته،
�شماله وجنوبه ،جبله وبقاعة ،وعا�صمته الع�صماء� ،ست الدنيا بريوت ،و�شعبه
العنيد والبليد وال�سعيد ،و�أخرياً ولي�س �آخراً ،ال�ضنّ مبا تبقى من ذكاء وكرامة
وحرّية �إن�سانه.
�أيّها اللبنانيون بكل �أطيافكم و�أديانكم ،ومذاهبكم ،ونرج�سيتكم ،وم�شاربكم
احلزبية وال�سيا�سية ،و�أهوائكم وارتباطاتكم ،ا�ستيقظوا من ال�سبات املفرو�ض
على بع�ضكم ،وم��ن ال�سكرة التي �ألمّ ��ت ببع�ضكم الآخ��ر ،وداء الكربياء والف�ساد
والرتهل والالمباالة الذي �ش ّل فكر وحركة ،وك ّم �أفواه �سوادكم ،فقبعوا يف زوايا
الن�سيان ،ينه�شون الفاقة والوقت ،ويلعقون ال�سراب املتجلبب بالطهارة واحلياد،
ي�سبّحون بحمد جالديهم ،ي�ستعجلون الق�ضاء والقدر لنجاتهم وخال�صهم.
من �شروط احل��وار البديهية ،االرت�ق��اء �إىل م�صاف التفاهم ..وه��ذا ما مل
ولن يح�صل يف جمهورية املوز ..لأ ّن وجوه الطاولة املتدابرة ال ميكن لأب�صارها
وب�صائرها �أن تلتقي ،ولن ُي�ؤذن بالتايل للتفاهم باالرتقاء �إىل فوق على ح�ساب
التباعد والتنابذ والتحاقد..
لذلك تعالوا نفتّ�ش عن ح ّل يُجنّبنا املزيد من االنزالق وال�سقوط يف مهاوي
املجهول  -املعلوم( -حرب �أهلية جديدة) ،معروفة املرامي والأبعاد..
تعالوا �إىل م�ؤمتر ت�أ�سي�سي ،لوطنِ �أ�سّ �س له حتى اليوم ،االنتداب وما ماثله
مهي�ض ُقوّته يف �ضعفه ،عرب تاريخه ،قريبه وبعيده.
ِ
ووافقه ،يف الر�ؤية �إىل كيانِ
�أج��ل م��ؤمت��ر ت�أ�سي�سي ..مقوماته و�آل �ي��ات��ه� :ضمري وط�ن��ي�� ،ص��د ُق ط��وي�ةِ،
�صراحة ،مكا�شفة ،مو�ضوعية ،عقالنية..
هدفه وغايته :لبنان واحد موحد� ،أر�ضاً� ،شعباً م�ؤ�س�سات ،عزيزاً� ،سيداً ،ح ّراً،
م�ستقالً ،ينعم بالأمن والرخاء ،ويُعنى ب�إن�سانية �إن�سانه على ال�صعد كافة ،مف�سحاً
باملجال لأدمغته بتفجري طاقاتها الإبداعية ،م�ستفيداً ،ومفيداً ..فكم �أفقدنا هذا
النظام املركّب الفريد من نوعه ..وكم حُ رمنا من عباقرة ج�رّاء اعتماده 6و 6
مكرّر� ،ضارباً مببد�أ الكفاءة واجلدارة عر�ض احلائط ،و�إن زعمها �أحياناً..
هذا العقد الوطني واملواطني م�س�ؤولية اجلميع يف الداخل ،وعلى املجتمع
ال��دويل �أن يرعى �إبرامه ب�صدقية ومو�ضوعية ،من خالل ا�ستفتاء ع��ام ..لأن
�صندوقة االقرتاع من خلف ال�ستارة ،باتت تفتقر �إىل ال�صدقية ،فهي مقموعة
ح� ّري��ة ال��ر�أي والتعبري ،م�سبوقة النتائج ،م�ضمونة ال��وج��وه ،ب�سبب الأث�م��ان
املدفوعة �سلفاً ..م�سُ خرة حل�ساب قوىً  -نتكاذب على �أنف�سنا  -وننعتها بهتاناً
وزوراً باخلفيّة..
�أجل ..الوطن بحاجة �إىل حوا ِر فعلي ،واحلوار يلزمه �ضمري وطني خال�ص ،ال
�شائبة فيه« ..فالعني مليانة واحلمدهلل» �إذن ملاذا البح�ص /ث؟

نبيه الأعور

و�صل الرفاق �إىل �ضاحي���ة راقية ،ودخلوا
منز ًال �شُ يّد ب�أناقة ف���وق مرتفع ي�رشف على
�أط���راف املدينة غرباً ،وعل���ى رمال البادية
�رشقاً ،وا�ستقبله���م امل�ضيف بغبطة و�رسور،
ودعاهم فوراً �إىل ع�شاء مت�أخر ،وكان يتوقع
قدومهم يف �أي حلظة ،فجهّز �سفرة من طعام،
�أُع��� ّد على طريق���ة البدو ،مُ تّخ���ذ من اللحم
يخف ال�صحايف حَترّقه
والربغل وال�سمن ،مل ِ
لوجبة د�سم���ة ،بعد �أ�سابيع م���ن التق�شف،
وتناول الأع�ش���اب الربية ،ووجبات املطاعم
ال�رسيعة ،وراح يرق���ب رفيقه امل�سافر لريى
�إن كان �سيق���اوم �شهيته ،وي�ستمر على زهده
املتزايد مع الأيام.
اقرتب ال�صحايف من رفيق���ه الواقف على
ال�رشف���ة يت�أمل �أ�ض���واء املدين���ة عن بعد،
وهم����س يف �أذنه ،قائالً« ،ر�أيتك تتلذّذ مب�آكل
�صاحبن���ا ،رغم اعرتايف ب�أن���ك مل تكرث منه،

ومل َيكْفك فنج���ان واحد من قهوته املرّة� ،أال
تخ�شى �أن يبعدك ه���ذا عن عي�ش الكفاف»؟
فر ّد امل�ساف���ر بال ت���ردد« ،الحظتك حت�صي
عل���يّ اللّقم ،وعرفت ما دار يف ذهنك ..ولكنك
�أخط�أت يف تف�سري زهدي الذي طاملا حدثتك
عنه ،ف�أنا مل �أزهد يف الطيبات ،بل �أحذر من
اخلبائث التي تند����س يف م�أكلنا وم�رشبنا،
و�شتان ما بني النّعم والنّقم».
مل ي�ش�أ امل�سافر يف حينها �أن يطيل احلديث
يف املو�ضوع ،و�رسعان ما ان�ضم �إليهما البدوي
وامل�ضيف ،وجل�س اجلميع يف �صمت وهدوء،
يتمتع���ون ب�سكون اللي���ل ون�سائمه العليلة،
حتى بانت عليهم عالئ���م النعا�س والتعب،
بعد ي���وم طويل م���ن «اجل���دال ،والتظاهر،
وال�سّ مَر» ،ا�ستفاق ال�صح���ايف وامل�سافر يف
�ساعة مت�أخ���رة من ال�صباح ،بعد نوم مريح،
على و�سادات من ري����ش النعام ،وفرا�ش من

الكتان وال�صوف ،وبدا على وجهيهما ارتياح
مل ينعما به منذ �شهور.
حتت �شج���رة وارفة الظ�ل�ال يف احلديقة
اخللفية ،قاد البدوي احلديث ب�إطالع �صديقيه
على وم�ض���ات �رسيعة من �س�ي�رة م�ضيفهم
الك���رمي ،الذي ب���دا عليه التحف���ظ بالكالم،
وا�ستعر����ض الوقفات امل�رشفة �إبان ان�شغاله
يف ال�ش����أن العام« ،ال ت�ستعجل يف احلكم»،
قال البدوي خماطب��� ًا ال�صحايف ،وقد �سارع
بت�سجيل مالحظاته« ،لق���د ورث ثروته عن
�أبيه ،ومل يَجْ نها م���ن منا�صبه الر�سمية ،بل
�أج���زم �أنه �سخ���ا يف �إنفاقها عل���ى رعيته،
و�أقربائ���ه املعوزين ،و�أبن���اء منطقته التي
تنتخبه نائب ًا عن الأمة».
مل ي�شكك امل�سافر بكلم���ة مما �سمعه عن
خ�صال امل�ضيف ،فه���و ي�ؤمن بالقول ال�سديد
ب�أن «�سيماه���م يف وجوههم» ،وقد ر�أى يف

وجهه مالم���ح الطيبة ،والأ�صالة ،والتوا�ضع،
ومل يلحظ ،يف كل هذا ،ما ي�شري �إىل الت�صنع
واالدعاء ،كم���ا مل يتح�س�س من كالم البدوي
معاين التملق واملديح الزائف ،ولكن ت�سا�ؤ ًال
دار يف ذهنه يف تلك اللحظات� ،سيظل يقلقه
�إن مل يعرف له جواب��� ًا قاطع ًا قبل �أن يوطد
ثقته املطلقة بالوزير ال�سابق.
«نعلم الآن �أنك اعتكفت عن العمل ال�سيا�سي
منذ زمن ،وتفرغت لتج���ارة ورثتها عن �أبيك»،
قال امل�سافر خماطب ًا م�ضيف���ه ،و�أ�ضاف« ،فلو
ت�سنّت لك ر�ؤية جديدة ،ودُعيتَ �إىل االنخراط يف
�ش����ؤون الأمة ،فهل جتيب النداء وتعيد النظر»؟
ابت�سم الوزير وقال بهدوء« ،لقد �أفحمني البدوي
مبا نقله م���ن �أخبارك وخ�صال���ك ،فا�ستب�رشت
خرياً ب�سعيك ،وي�سعدين �أن تثق بي ،وحت�سبني
من رف���اق الدرب ،و�س�أبذل مايل ونف�سي لأخفف
عنا من موقعي م�شقات الرتحال ال�سفر».
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اقتصاد

استمرار السياسات التقشفية في ألمانيا
ي �ب��دو �أن االن �ت �� �ص��ار ال �ك �ب�ير ال ��ذي
حققته امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
يف االنتخابات العامة �أخرياً �سيكون مفيداً
للعالقات بني بالدها واالحت��اد الأوروب��ي
ككل ،فقد ر�أى عدد كبري من املراقبني �أن
النتائج تظهر ب��أن الناخبني يثقون فيها
�أكرث من �أي زعيم �سيا�سي �آخ��ر ،و�سيعني
امل��زي��د م��ن اال� �س �ت �م��راري��ة يف ال �ع�لاق��ات
الأملانية الأوروبية ،وبالتايل رمبا مبادرة
�أقوى نحو االحتاد امل�صريف الأوروبي.
كما �أن جناح مريكل يعني باخت�صار
ت�أييداً �شعبياً ل�سيا�ستها التق�شفية ،و�أن
هناك قناعة �أملانية ب�أن التق�شف هو الذي
�أن �ق��ذ االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي م��ن م��واج�ه��ة
الأو��ض��اع االقت�صادية ال�سيئة يف البلدان
املجاورة ،مثل �إيطاليا وفرن�سا ،وهذا يعني
�أي�ضاً �أن مريكل �ستكون «�أك�ثر ت�أثرياً يف
االحتاد الأوروبي» ،و�ست�ستطيع �أن ت�ضغط
ع�ل��ى الفرن�سيني امل�ع��ار��ض�ين لل�سيا�سات
التق�شفية ،وهي �ست�سري على ذات اخلطى،
لكن بدرجة �أعلى من الثقة.

لأملانيا» الذي يدعو لالن�سحاب من العملة
الأوروب�ي��ة وال��ذي ح�صل على  4.7يف املئة
وه��ي ن�سبة لي�ست كافية لدخول الربملان
الذي يتطلب  5يف املئة.
ومن وجهة نظر �إيطالية ،ف�إن الفوز
ال�ساحق حلزب مريكل الآن يثري ت�سا�ؤ ًال
�آخ��ر «م��ا ه��ي ت��داع�ي��ات ه��ذا ال�ف��وز داخ��ل
�سياق االحتاد الأوروب��ي» ،وتوقع حمللون
�أن � ��ه «ل� ��ن ي �ح ��دث �أم � ��ر ك �ب�ي�ر ب��ال�ن���س�ب��ة
لإيطاليا ك��ون احللف القوي مع مريكل
ل��ن ي�ت�غ�ير ع�ل��ى الإط �ل��اق ك��ون��ه ي�ضمن
م�صالح �إيطاليا».
و�أخ�يراً� ،أ�شار �أكرث من معلق �إىل �أن
االنتخابات الربملانية ق��د لقنت �إيطاليا
در�ساً قا�سياً يف فوائد اال�ستقرار �سيا�سياً،
ويف ��ض��رورة وج��ود زع�ي��م �سيا�سي قيادي
ي �ت �م �ت��ع ب���ش�ع�ب�ي��ة ك� �ب�ي�رة داخ � ��ل ال �ب�ل�اد
انطالقاً من �إجنازاته على الأر�ض ،ولي�س
من خطاباته و�شعاراته فقط.
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ت��رك �ي��ا ،ف�ل�ا � �ش��ك �أن
ان�ت�خ��اب م�يرك��ل م��رة ج��دي��دة ك��ان خ�براً
�سيئاً ،كونها من �أ�شد املعار�ضني الن�ضمام
تركيا �إىل االحتاد الأوروبي.

��س�ي�ك��ون ل �ف��وز امل���س�ت���ش��ارة الأمل��ان �ي��ة
�أجن �ي�ل�ا م�يرك��ل يف االن �ت �خ��اب��ات ال�ع��ام��ة
ت��داع�ي��ات ك�ث�يرة على االحت ��اد الأوروب ��ي،
ح�ي��ث ��س�ت�برز م��واق��ف ك�ث�يرة م��ن ف��وزه��ا
وهي تختلف باختالف الدول و�سيا�ساتها.
م��ن امل �ع��روف �أن االحت� ��اد الأوروب � ��ي
يتنازعه مع�سكران ،الأول ينادي بالتق�شف
ل� �ل� �خ ��روج م ��ن الأزم� � � � ��ة ،ت � �ق ��وده �أمل��ان �ي��ا
وبريطانيا ،والآخر يرف�ض هذه ال�سيا�سات
تقوده فرن�سا ،والأخ�ي�ر يجد يف النموذج
الأم�ي�رك��ي ب��ال��دع��م من��وذج �اً يحتذى به
للخروج من الأزمة االقت�صادية.
ف ��وز م�يرك��ل ي�ع�ن��ي �أن اال��س�ت�ق�ط��اب
�سيتزايد بني املع�سكرين يف املرحلة املقبلة،
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت���ش�ه��د ال �ق �م��م امل�ق�ب�ل��ة
ل�لاحت��اد الأوروب� ��ي م�شاحنات ح��ادة بني
قادتها.

العامل العربي

مع�سكران �أوروبيان

مع فرن�سا
ت��اري �خ �ي �اً ك��ان��ت ال �ق��اط��رة الأمل��ان �ي��ة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ه ��ي ال� �ت ��ي جت � ��ذب االحت � ��اد
الأوروب � � � ��ي ،ح �ي��ث �إن ه��ات�ي�ن ال��دول �ت�ين
كانتا دوم �اً يف الطليعة من حيث التقدم
االقت�صادي والرثوات والثقل ،يف ال�سنوات
املا�ضية �أثبتت �أملانيا نف�سها كدولة �أكرث
لا وم�ك��ان��ة وه�ي�ب��ة ،وذل ��ك م��ن خ�لال
ث�ق� ً
��س�ي��ا��س��ات م�ي�رك��ل ،ف� ��إىل ج��ان��ب تفوقها
االقت�صادي ،اتخذت �سل�سلة من املواقف
احل��ازم��ة ح�ي��ال ق�ضايا و�أزم� ��ات االحت��اد
الأوروب � ��ي ،وق��د متكنت م�يرك��ل �إىل حد
كبري من ا�ستمالة بريطانيا �إىل جانبها
يف وج��ه معار�ضة فرن�سا للتق�شف ،لكن
الآن ع�ل��ى م�يرك��ل �أن ت�ق��وم ب�ه��ذه املهمة
مبفردها ،فاجلانب الربيطاين مل يح�سم
�أم��ره بعد يف البقاء من عدمه يف االحتاد
الأوروب � ��ي و�إن ك��ان ف��وز م�يرك��ل �سيغري
الكثري يف هذا الإطار �إي�ضاً.

ال�بري�ط��اين ب���ش��أن �أوروب ��ا بطريقة �أك�ثر
موقف بريطانيا
�إيجابية من �أي م�س�ؤول �أوروبي �آخر.
ال �شك �أن مريكل تتمتع ب�شخ�صية
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ف � ��إن ف��وز
مريكل قد ينعك�س ب�شكل كبري على بقاء ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة يف �أوروب� � ��ا ن �ظ��راً للم�ستوى
اململكة امل�ت�ح��دة يف االحت ��اد الأوروب � ��ي �أو ال�شعبي التي تتمتع بها قيا�ساً بغريها من
اخل ��روج م�ن��ه ،م��ن وج�ه��ة نظر بريطانيا الزعماء يف �أوروب��ا ،وبالتايل ف��إن مريكل
ف��إن �إع��ادة انتخاب مريكل قد يكون �أم��راً املعززة بالفوز يف االنتخابات ،رمبا ت�ساعد
بالغ الأهمية ،فمع وجود مريكل يف موقع حتى يف �إنقاذ الربيطانيني من �أنف�سهم،
القيادة ب�أوروبا ،ف�إن املحافظني املت�شككني لذلك ف�إن فوزها جاء مبنزلة �أنباء �سارة
يف االن �� �ض �م��ام �إىل م�ن�ط�ق��ة ال �ي��ورو مثل لديفيد كامريون.
رئي�س وزراء بريطانيا ديفيد كامريون،
يف �إيطاليا
ل��دي �ه��م ��ش�خ����ص مي�ك�ن�ه��م ال �ت �ع��ام��ل معه
وميتلك �سلطة حقيقية ،و�أن ��ه بالن�سبة
وع �ق��ب ف ��وز م�ي�رك��ل ،ك ��ان الف �ت �اً ما
لكامريون ف�إن اتفاقاً �أوروبياً مع مريكل
�سيجعل حتقيق ن�صر يف اال�ستفتاء على ج ��رى يف �إي �ط��ال �ي��ا ،ف�ق��د ت �� �ص��درت ��ص��ور
وج��ه �أجن�ي�لا م�يرك��ل البا�سم ال�صفحات
البقاء باالحتاد الأوروبي �أمراً مرجحاً.
�إذا �أرادت م�يرك��ل و�إذا ك��ان��ت تعني الأوىل ل�ل���ص�ح��ف الإي �ط��ال �ي��ة ب �ع��د ي��وم
ح�ق�اً م��ا ت�ق��ول��ه ع�ن��دم��ا �أب ��دت رغ�ب�ت�ه��ا يف واح ��د م��ن االن�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام��ة الأمل��ان�ي��ة،
ب �ق��اء ب��ري �ط��ان �ي��ا يف االحت � ��اد الأوروب � � ��ي ،و�أ� �ش��ادت �إي�ط��ال�ي��ا بزعيمة ح��زب االحت��اد
فيتعني عليها القيام بذلك ،فهي الآن يف الدميقراطي امل�سيحي بعبارات من قبيل
م��وق��ع ي�سمح لها بالت�أثري على النقا�ش «انت�صار تاريخي» و«ف��وز �أجنيال مريكل

ال� ��� �ص ��ارخ» و«م �ي�رك ��ل ت �ف ��وز ب �� �س �ه��ول��ة»،
وحللت �أ�سباب اخل�ي��ار ال�ق��وي ال��ذي عرب
عنه جمهور الناخبني الأمل��ان بالقول� ،إن
م�يرك��ل تتمتع ب�شخ�صية ق�ي��ادي��ة ،و�إن�ه��ا
حققت �إجن� ��ازات �إي�ج��اب�ي��ة ك�ب�يرة لأملانيا
لي�س �أقلها التقدم االقت�صادي وحت�سني
م �� �س �ت��وى امل �ع �ي �� �ش��ة والأداء ال���س�ي��ا��س��ي
اخلارجي لأملانيا.
وكتبت ك�بري��ات ال�صحف الإيطالية
ق��ائ �ل��ة� ،إن «ح �ك��وم��ة ب��رل�ين ��س�ي�ك��ون لها
زع �ي �م��ة واح � � ��دة ف �ق��ط م ��ن الآن ..ه��ي
م�ي�رك��ل» ،وق��د ب��دا االرت �ي��اح ع�ل��ى وج��وه
ال �� �س��ا� �س��ة الإي �ط ��ال �ي�ي�ن ك� ��ون ح�ل�ي�ف�ت�ه��م
ال�ق��وي��ة ق��د ف��ازت ب�شكل ك�ب�ير ،واع�ت�بروا
�أن ه ��ذا ال�ت���ص��وي��ت ي�ع��د م��واف �ق��ة ق��وي��ة
ع�ل��ى �سيا�ستها وع�ل��ى توجيهها امل�ستقر
للبالد والطريقة التي تدير بها الأزم��ة
االقت�صادية الأوروب �ي��ة على �أ�سا�س ربط
التكافل بالإ�صالحات.
لقد راق��ب الإي�ط��ال�ي��ون االنتخابات
الأمل ��ان �ي ��ة ع ��ن ك �ث��ب ،وك� ��ان ف ��وز م�يرك��ل
متوقعاً ب�شكل كبري ،بَيد من الوا�ضح �أن
الكثريين فوجئوا بحجم ه��ذا ال�ف��وز� ،إذ
ذكرت �إحدى ال�صحف �أنه �إذا كانت رئي�سة
وزراء بريطانيا مارغريت تات�شر على قيد
احلياة ،ف�إنها �ست�شهد �سيدة �أخ��رى وهي
�أجنيال مريكل تقوم بدورها ب�شكل �أف�ضل
كزعيمة لدولة �أوروبية كبرية وهو ما قد
ي�سهم يف حجب �أ�سطورتها.
كما �سلطت و�سائل الإعالم واملحللون
الإي � �ط � ��ال � �ي � ��ون ال � �� � �ض� ��وء ع� �ل ��ى ه ��زمي ��ة
ال��دمي �ق��راط �ي�ين الأح � � ��رار ،وه ��م ��ش��رك��اء
االحتاد الدميقراطي امل�سيحي الليرباليني
الذين ف�شلوا يف احل�صول على �أي مقاعد
يف الربملان االحتادي ،وحزب «احلل البديل

�إذ تتبنى مريكل �سيا�سة اقت�صادية
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ت�ق���ش��ف و��ض�غ��ط ال�ن�ف�ق��ات
احل�ك��وم�ي��ة ،ف� ��إن �أغ �ل��ب ال�ت��وق�ع��ات تعني
�أن ع��ودت�ه��ا �إىل ال�سلطة ل�ل�م��رة الثالثة
ل��ن حت ��دث ت �غ�ي�رات ت��ذك��ر يف ال�ع�لاق��ات
ب�ين �أمل��ان�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي ،يف املجالني
التجاري واالقت�صادي.
ف���ش�م��ال �إف��ري �ق �ي��ا وم�ن�ط�ق��ة اخلليج
ال� �ع ��رب ��ي � �س �ي ��وا� �ص�ل�ان �إم � � � ��داد �أمل ��ان �ي ��ا
ب��اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م��ن ال �ط��اق��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
بع�ض �أن��واع املن�سوجات وال�ف��واك��ه ،بينما
�ستوا�صل �أملانيا ت�صدير ال�سيارات واملعدات
الهند�سية والكيماويات للعامل العربي.
وكانت ال�صادرات الأملانية للمنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ،وف �ق��ا لإح �� �ص��ائ �ي��ات ت �ع��ود �إىل
الن�صف الأول من العام املا�ضي قد زادت
بنحو  18.8يف املئة لت�صل �إىل نحو 15.7
مليار يورو.
�أم��ا ال���ص��ادرات العربية لأمل��ان�ي��ا فقد
ارتفعت �أي�ضاً بنحو  18.5يف املئة يف الفرتة
نف�سها ،لت�صل �إىل  7.3مليار ي��ورو ،وبناء
على الإح�صاءات الر�سمية الأملانية ،ف�إن
جتارتها مع كل من ال�سعودية والإم��ارات
قد زادت بن�سبة  30يف املئة.
ك��ل ذل��ك يعني �أن م�يرك��ل ب��اق�ي��ة يف
من�صبها ،و�أنها باتت �أق��وى من ذي قبل،
خ���ص��و��ص�اً �أن �ه��ا ت � أ�ك��دت م��ن �أن �ه��ا تتمتع
ب�شعبية ك�ب�يرة ب�ين الأمل ��ان ال��ذي��ن ي��رون
ف�ي�ه��ا �أه ��م �شخ�صية �سيا�سية يف ال�ب�لاد
يف ال �ف�ت�رة ال��راه �ن��ة ،ومي �ك��ن ال �ق��ول �إن
مريكل التي ا�شتهرت بذكائها وقدرتها
ع�ل��ى ت�ط��وي��ع الأم ��ور ل�صالح ب�لاده��ا لن
تغري من حتالفاتها القائمة ،بل �ست�سعى
�إىل تو�سيعها لتقوية ن�ف��وذ ب�لاده��ا على
ال�صعيد اخلارجي.

هنا مرت�ضى

( العدد  )283اجلمعة  11 -ت�شـرين الأول 2013 -

19

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

بيروتيات

2

المفتي محمد توفيق خالد ..سيرة علم وجهاد
�إن اجلهود التي قدمها يف حقل
التعليم امل�سجدي ال�شيخان عبدهلل
خ��ال��د وحم �م��د احل � ��وت ،ق��د �أع �ط��ت
ثمارها� ،إذ هي�أت للبلد جمموعة من
الأ��س��ات��ذة الذين كانوا ن��واة للتعليم
يف م��در� �س��ة ج��ام��ع ال� �ن ��وف ��رة ،وه��ي
املدر�سة التي ح�ضنت نا�شئة امل�سلمني
يف ب �ي�روت ،وح�صنتهم م��ن ال��وق��وع
يف �شرك الإر�ساليات الأجنبية التي
ك��ان��ت ت�ت�خ��ذ م ��ن م��دار� �س �ه��ا ذري �ع��ة
ل�غ���س��ل �أدم �غ ��ة ه � ��ؤالء ال�ن��ا��ش�ئ��ة من
دينهم وتاريخهم وتراثهم الوطني،
وك� ��ان ال��رع �ي��ل الأول م��ن املعلمني
ال��ذي��ن ت�ع�ل�م��وا يف امل��در� �س��ة ال�شيخ
ع �ب��د ال �ب��ا� �س��ط ال �ف��اخ��وري وال���ش�ي��خ
عبد الرحمن احل��وت وال�شاعر عمر
الأن�سي وال�شيخ عمر خالد ،وا�شتمل
التعليم �آن �ئ��ذ ع�ل��ى ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي
حفظاً وت�لاوة وجتويداً ،وعلى اللغة
العربية كتابة وق��راءة ،مع ما يت�صل
بها من مواد ال�صرف والنحو وعلوم
ال �ع��رو���ض وال� �ق ��وايف ،وك��ذل��ك م��واد
احل�ساب واجلغرافية والتاريخ.
وم� ��ا زال � ��ت ال� �غ ��رف ال �ت��ي ك��ان��ت
تت�ألف منها هذه املدر�سة املوجودة يف
مكانها مل يطر�أ عليها �أي تغيري عما
كانت عليه عند بنائها ق��دمي�اً ،وهي
تقع يف الناحية ال�شرقية ال�شمالية
من اجلامع ،ويُ�صعد �إليها ب�سلم من
احل �ج��ر ع�ل��ى ارت �ف��اع ن�ح��و م�ت�ر من
�أر� ��ض �صحن اجل��ام��ع ،وق��د �صنفت
احلكومة جامع النوفرة ومعه هذه
الغرف يف جملة املباين الأثرية التي
ال ي �ج��وز ه��دم�ه��ا �أو ت�غ�ي�ير معاملها
ال �ق��دمي��ة ،و�إن �أح �م��د خم �ت��ار خالد
رحمه اهلل ابن ال�شيخ حممد توفيق
خالد مفتي اجلمهورية اللبنانية قال
يل� ،إن الأمري موري�س �شهاب؛ املدير
ال�ع��ام ل�ل�آث��ار اللبنانية ��س��اب�ق�اً ،كان
ميازحه ويقول له «�إن عمامة جدي
مدفونة يف تراب هذا اجلامع» ،ومن
ي ��دري ف�ل��رمب��ا ك��ان��ت ه ��ذه العمامة
التي دفن �صاحبها الأمري عبد القادر
ال�شهابي يف تراب املكان الذي �أقيمت
عليه امل��در� �س��ة �سبباً يف ح�م��اي��ة ه��ذا
املكان من معاول التهدمي حتى الآن.
ب�ق��ي علينا ال �ق��ول ب� ��أن م��در��س��ة
جامع النوفرة تعطلت عن الدار�سة
بعد �أن تكاثرت املدار�س الأهلية التي
�أ�س�سها امل�سلمون يف بريوت ،وحتولت
غرف هذه املدر�سة �إىل مركز لل�شيخ
عبد الرحمن �سالم الذي كان يتوىل
من�صب �أم�ين الفتوى يف �أي��ام املفتي
ال�شيخ حممد توفيق خ��ال��د� ،إال �أن
ال�شيخ ع�ب��د ال��رح�م��ن ��س�لام عندما
تقدمت به ال�سن و�أ�صبح يتعب من
ارت�ق��اء �سلم اجل��ام��ع تركها ،ث��م كان
ال�شيخ حميي ال��دي��ن دوغ ��ان رحمه
اهلل ي�ج�ل����س يف ه ��ذه ال �غ��رف ويعلم
ب�ع����ض جت ��ار ال �� �س��وق ق� ��راءة ال �ق��ر�آن
الكرمي وجتويده ،ثم حتولت الغرفة
�إىل م�سكن يقيم فيه �إمام اجلامع.

وك� ��ان� ��ت وف � � ��اة ال �� �ش �ي ��خ حم�ي��ي
الدين دوغان �سنة 1350هـ (1975م)
وه��و �آخ ��ر م��ن ع��رف�ن��ا يف �أي��ام�ن��ا من
امل��در� �س�ين يف ج��ام��ع ال �ن��وف��رة ال��ذي
ي�سمى اليوم جامع الأمري منذر.
ومما يذكر �أن �أ�سرة خالد تولّت
منذ مئات ال�سنني �شرف حرا�سة باب
ال���س��راي �أح��د �أب ��واب ب�يروت ال�سبعة
ال�ت��ي ك��ان��ت م�ع��روف��ة ق��دمي �اً ،وذل��ك
نظراً ملكانتها و�أهميتها.
وي��ذك��ر يف ه��ذا ال�صدد �أي�ضاً �أن
��س�ت��ة م��ن ه ��ذه الأب � ��واب ك��ان��ت تغلق
عند املغرب ،فيما الباب ال�سابع الذي
كان يحمل مفاتيحه العالمة ال�شيخ
عبداهلل خالد كان يغلق عند الع�شاء.
وك� � ��ان ال �� �ش �ي��خ ع � �ب� ��داهلل خ��ال��د
�إىل ذل��ك ك�ل��ه ،يتميز ب�سعة ال�صدر
وال�ت���س��ام��ح ،ك ��ان ل��ه ال� ��دور امل�شهود
ب�ح�م��اي��ة ال �ع��ائ�لات امل���س�ي�ح�ي��ة ال�ت��ي
ه��رب��ت م��ن جبل ل�ب�ن��ان� ،أث �ن��اء حرب
ع��ام  ،1860وم��ن ه��ذه العائالت من
دخل الإ�سالم على يد العالمة ال�شيخ
عبداهلل خالد.
ب�ع��د �أن ان�ت�ق��ل ال�ع�لام��ة ال�شيخ
عبداهلل خالد �إىل جوار ربه يف العام
1862م ،تابع م�سرية اخلري والتقوى
جن�ل��ه ال�شيخ ع�م��ر خ��ال��د ،وك ��ان من
ال��رع�ي��ل الأول م��ن املعلمني ال��ذي��ن
ع�ل�م��وا يف م��در��س��ة ال �ن��وف��رة ،ومنهم
�أي�ضاً ال�شيخ عبد الرحمن احل��وت،
ال�شيخ عبداهلل البا�سط الفاخوري،
ال�شيخ عمر الأن�سي.
وق� ��د مت �ي��ز ال �� �ش �ي��خ ع �م��ر خ��ال��د
بالتقوى وال��ورع ،وت��زوج من ال�سيدة
فاطمة احل��وت� ،شقيقة ال�شيخ عبد
ال��رح�م��ن احل ��وت ال ��ذي ك��ان مو�ضع
ث�ق��ة امل���س�ل�م�ين واح �ت��رام امل��واط�ن�ين
امل�سيحيني ،وك ��ان رح �م��ه اهلل حمل
اع �ت �ق��اد ال �ب�ي�روت �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن ك��ان��وا
ي�ن�ظ��رون �إل �ي��ه ع�ل��ى �أن ��ه م��ن �أول �ي��اء
اهلل ال�صاحلني ،و�أن دعاءه م�ستجاب
عند ربه ،ولذلك كان النا�س يزورونه
للتربك ويطلبون منه ال��دع��اء لهم
بال�صحة والنجاح يف �أعمالهم.
وي�ق��ول العالمة امل�ح��دث امل�سند
ال���ش�ي��خ حم �م��د ال �ع��رب��ي ال� �ع ��زوزي:
«مم ��ن اج�ت�م�ع�ن��ا �إل �ي��ه ،وت�برك �ن��ا ب��ه،
علم البالد اللبنانية ،بل وال�سورية،
و� �ص��احل �ه��ا واب � ��ن � �ص��احل �ه��ا (ي�ع�ن��ي
ال�شيخ حممد احلوت الكبري) �سيدي
ع �ب��د ال��رح �م��ن ب ��ن حم �م��د احل ��وت
ال �ب�ي�روت��ي امل �ن �� �س��وب �إىل �آل ال�ب�ي��ت
الأ�شراف ،زرته مراراً يف بيته وتربكت
به ودعا يل مبا نرجو قبوله من اهلل
تعاىل».
ي��ذك��ر �أن ال�شيخ عبد اهلل خالد
�أجن��ب ال�شيخ عمر ،وال�شيخ خ�ضر،
وعبد احلميد.
�أم� � � � � � ��ا ال� � ��� � �ش� � �ي � ��خ ع � � �م� � ��ر ف� �ق ��د
�أجن � � � � � � � ��ب ع � � � � � �ب� � � � � ��داهلل ،و�أح � � � �م� � � ��د
خم� �ت ��ار ،و�أم � �ي ��ن ،وك� ��ام� ��ل ،وب �ه �ي��ة،
وت ��وف� �ي ��ق ال � � ��ذي ك � ��ان �أ�� �ص� �غ ��ره ��م.

وحينما رح��ل ال�شيخ عمر �إىل جوار
رب� ��ه ،ك ��ان �أوالده م��ا زال � ��وا � �ص �غ��اراً
ف �ت �ح �م��ل م �� �س ��ؤول �ي �ت �ه��م وت��رب�ي�ت�ه��م
�شقيقهم الأكرب ال�شيخ عبداهلل خالد.
وب�شكل ع��ام فقد ك��ان لل�شيخني
عبداهلل وعمر خالد دور بارز وهام ،يف
التوجيه الديني الإ�سالمي ،واحلث
على ال�ت�ق��وى وم �ك��ارم الأخ�ل�اق ،ويف
�شهادة لأبي على �سليم �سالم �أنه قال
يوماً« :لوال �آل خالد الندثر الإ�سالم
يف بريوت».
وق��د متيز ال�شيخ ع�ب��داهلل عمر
خ��ال��د ب��ال�ت�ق��وى وال� ��ورع م�ن��ذ ري�ع��ان
�شبابه ،كما عرف عنه العزمية والقوة
والإرادة والكرم ،فكان له دور بارز يف
حماية احلجاج ال��ذي يتوجهون �إىل
مكة املكرمة.

ومم ��ا ي� ��روى ع��ن � �س�يرة ال�شيخ
عبداهلل خالد �أن وال��ده ال�شيخ عمر
ق��ال لزوجته ال�سيدة فاطمة احلوت
�أن تطعم ال�شيخ عبداهلل ما يبقى عن
�إخوته ،كما �أن ال�شيخ عمر قال لبكره
ال�شيخ عبداهلل من الآن ف�صاعداً �أنت
�ستتوىل ت�أمني م�صروف املنزل من
عملك.
ام �ت �ث��ل ال �� �ش �ي��خ ع �ب ��داهلل لطلب
ال��وال��د ك�م��ا مل يناق�ش وال��دت��ه ول��و
م��رة ب���ش��أن م�ع��ام�ل�ت��ه ،ومت�ي�ي��زه عن
�سائر �أ�شقائه.
ا��س�ت�م��ر ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و ثالثة
�أ�شهر ،حينما جل�س ال�شيخ عمر مع
جن �ل��ه ال���ش�ي��خ ع� �ب ��داهلل ،ف �ق��ال الأب
لالبن الآن ميكنني يا بني �أن �أق��ول
�إن�ن��ي مطمئن �إىل �أ��ش�ق��ائ��ك و�أم��ك،

فقد جنحت يف االم�ت�ح��ان ،وق��دم له
كل املبالغ التي كان قد �صرفها على
العائلة طوال ثالثة �أ�شهر.
وه �ك��ذا مل مت ����ض �أ� �ش �ه��ر قليلة
حتى انتقل ال�شيخ عمر �إىل جوار ربه.
وم ��ن ذري� ��ة ال �� �ش �ي��خ ع �م��ر جنله
�أح� �م ��د ال � ��ذي ت� ��ويف يف � �س��ن م�ب�ك��رة
خملفاً �أربعة �أوالد هم� :سعد الدين،
وي �ح �ي��ى ،وزك ��ري ��ا ،وحم �م��د ،ف�ت��وىل
ال�شقيق الأكرب �سعد الدين االهتمام
ب�أ�شقائه الذين كانوا ما يزالون على
مقاعد الدرا�سة يف مدر�سة الالييك.
بعدها ،عمل زكريا مديراً لأحد
امل�صارف يف ب�يروت ودم�شق ،ثم عاد
بعدها �إىل لبنان لي�شغل مركز مدير
عام بنك م�صر ولبنان.
�أم� ��ا ي�ح�ي��ى ف �ق��د ع�ي�ن يف وزارة
املعارف ،ثم انتقل �إىل وزارة االقت�صاد
�إىل �أن �أح� �ي ��ل �إىل ال �ت �ق��اع��د ،وه��و
ك� ��ان م �ق��رب �اً يف م �ط �ل��ع � �ش �ب��اب��ه �إىل
ع �م��ه � �س �م��اح��ة م �ف �ت��ي اجل �م �ه��وري��ة
الأك�ب�ر ال�شيخ حممد توفيق خالد،
وك ��ان ي�ق��دم ل��ه امل �� �ش��ورة ع��ن ال��واق��ع
االقت�صادي واالجتماعي يف البالد،
كما كان مقرباً فيما بعد من الدكتور
حممد توفيق خالد فوقف �إىل جانبه
يف ن�شاطاته الإن�سانية واالجتماعية.
وبالن�سبة �إىل حممد فقد توجه
بعد تخرجه من الالييك �إىل العلم
ال�شرعي ،وحتى ال يخ�ضع للدرا�سة
ال �ن �ظ ��ام �ي ��ة� ،أخ� � ��ذ ي �ت �ل �ق��ى درو� � �س � �اً
خ�صو�صية بالعلم ال�شرعي على يد
ال�شيخ خمتار العاليلي ،وهكذا �أ�صبح
حممد �أ�صغر �شيخ يف بريوت.
وب �ع��د ع ��دة � �س �ن��وات ق ��رر ال�شيخ
حم �م��د ال �� �س �ف��ر �إىل م �� �ص��ر مل�ت��اب�ع��ة
حت�صيله العلمي يف الأزهر ال�شريف،
خ�صو�صاً حينما ر�أى املفتي الأك�بر
للجمهورية اللبنانية ال�شيخ حممد
توفيق خالد اال�ستعداد الكبري عند
ابن اخيه ال�شيخ حممد لتلقي العلم،
ف�ساهم يف �إر�ساله �إىل القاهرة ،حيث
غادر بريوت بوا�سطة القطار لإكمال
درا�سته.
يف ال� �ع ��ام � 1946أن� �ه ��ى ال���ش�ي��خ
حممد يف الأزه ��ر ال�شريف تعليمه،
ويذكر باملنا�سبة �أن��ه �أثناء وج��وده يف
م�صر عمل الطالب اللبنانيون وكان
بينهم الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي
ع �ل��ى ت���ش�ك�ي��ل جت �م��ع ل �ه��م ،واخ �ت��ار
ال �ط�ل�اب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون حم�م��د خ��ال��د
ليكون رئي�ساً لهذا التجمع.
ح�ين ع ��اد ال���ش�ي��خ حم�م��د �أح�م��د
خالد �إىل بريوت ،و�ضع ن�صب عينيه
ال�سفر �إىل باري�س ملتابعة حت�صيله
العلمي ال �ع��ايل ،ف�سافر �إىل فرن�سا
وال �ت �ح��ق ب�ج��ام�ع��ة ال �� �س��ورب��ون حيث
مت��ت م�ع��ادل��ة ��ش�ه��ادت��ه ،ودخ ��ل كلية
لا
احل �ق��وق ال �ت��ي ت �خ��رج م�ن�ه��ا ح��ام� ً
�شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز..

يتبع
�إعداد� :أحمد زين الدين
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ِّ
مميزات تجعل النساء يتفوقن على الرجال
رغ��م وج��ود درا� �س��ات تثبت �أن ال��رج��ال
�أف�ضل م��ن الن�ساء يف �أ��ش�ي��اء ،لكن هناك
درا�سات �أكرث تثبت �أن الن�ساء �أف�ضل من
الرجال ،و�إليكم بع�ضاً منها.
ي�ت�ع� ّل�م��ن �أف �� �ض��ل� :أُج ��ري ��ت درا� �س ��ة يف
جامعتيْ جورجيا وكولومبيا ،وج��دت �أن
الن�ساء هن �أف�ضل تعلُّم ،ولديهنّ �أف�ضل
نهج لتو�سيع مدراكهن وعقولهنّ  ،كونهنّ
ميلْن �إىل �أن يكنّ �أك�ثر انتباهاً ومرونة
وتنظيماً يف العمل.

ِ
أنـت

الأك�ثر ذك��اء :وفقاً لدرا�سات اختبارات
تبي �أن
الذكاء من جميع �أنحاء العامل ،نّ
الن�ساء لديهن م�ع��دل ال��ذك��اء �أع�ل��ى من
الرجال.
الأك�ثر نظافة :بعد �إج��راء م�سح على
م�ك��ات��ب ال��رج��ال يف ع ��دة دولُ ،وج ��د �أن
مكاتب ال��رج��ال �أك�ثر بكرتيا من مكاتب
ال�ن���س��اء ،ال �ل��وات��ي ت�ب�ّيننّ �أن �ه��نّ مي� ْل��ن �إىل
ال�صحة والنظافة.
الأف���ض��ل يف م�ق��اب�لات ال�ع�م��ل� :أثبتت

درا�� � �س � ��ة ج� ��دي� ��دة جل ��ام� �ع ��ة «وي� ��� �س�ت�رن
�أون�ت��اري��و»� ،أن الن�ساء �أف�ضل يف التعامل
خالل مقابلة العمل ،ووجد الباحثون �أن
الن�ساء يُ�صَ نب بالقلق والتوتر �أك�ثر من
الرجال قبل املقابلة ،لكن خالل احلدث
ي �ب �ل�ين ب �ل�اء ح �� �س �ن �اً �أف �� �ض��ل ب �ك �ث�ير من
الرجل.
ي�ت�ط�وّرن �إىل الأج �م��ل :ك�شفت درا��س��ة
حديثة �أن �أغلب الن�ساء يزددن جما ًال مع
ال�ت�ق��دم يف ال���س��ن ،يف وق��ت يهمل الرجل

م�ظ�ه��ره اخل��ارج��ي وي�ب�ق��ى ك�م��ا ه��و عليه الرجال �أكرث على �أطعمة غري �صحية،
طوال حياته.
مثل البيتزا املجمدة واللحم الأح�م��ر،
تف�ضل غالبية الن�ساء تناول الثمار
�أكرث جناة من حوادث ال�سيارات :هذا بينما ّ
�أم ��ر حم��زن ول�ك�ن��ه ح�ق�ي�ق��ي ،ف��ال��رج��ال واخل�ضار ب�شكل عام( ،قد ال ت�شمل هذه
ه��م الأك�ث�رع��ر� �ض��ة ل �ل��وف��اة يف ح ��وادث النقطة احللويات ،فمن املعروف �إدمان
ال���س�ي��ارات م��ن الن�ساء ،ووف �ق �اً لدرا�سة الن�ساء على ال�شوكوالته).
�أُج��ري��ت يف ج��ام�ع��ة «ك��ارجن��ي م�ي�ل��ون»،
ميتلكن نظام مناعة �أق��وى :ال عجب
ف��إن  77يف املئة من الرجال ميوتون يف يف �أن يت�صرف ال��رج��ال مثل الأط�ف��ال
حوادث �سيارات �أكرث من الن�ساء.
ع �ن��دم��ا ي �� �ص��اب��ون ب ��ال ��زك ��ام ،ف��ال�ن���س��اء
الأف�ضل يف التخل�ص م��ن ال�ضغوط يتمتعن بنظام مناعة �أقوى من الرجال،
النف�سية :ت��أ ّك��د �أن الن�ساء أ�ك�ث�ر ق��درة وعندهن �سالح �سري هو الأ�سرتوجني،
على ح��ل امل�شاكل مقارنة م��ع ال��رج��ال ،ال� ��ذي مي �ن��ح ال �ن �� �س��اء ال �ق��وة ع �ل��ى �صد
فـ 53يف امل�ئ��ة م��ن الن�ساء يتحدثن مع الإ�صابات.
ي�ع���ش��ن �أط� ��ول م��ن ال ��رج ��ال :م��ن بني
الأ�صدقاء عن م�شاكلهن ،مما يقلل من
م�شاعر التوتر وال�ضغط النف�سي ،بينما �سكان العامل الذين جتاوزوا املئة عام85 ،
يتحدث  29يف املئة فقط من الرجال عن يف املئة منهن ن�ساء ،وفقاً لدرا�سة مئوية
جديدة �أجرتها �إنكلرتا ،فالن�ساء يع�شن
م�شاكلهم.
�أقل تعر�ضاً للك�ساد االقت�صادي :وفقاً من � 5إىل � 10سنوات �أطول من الرجال.
�أك �ث�ر ك �ف��اءة يف ال �ع �م��ل :ب��ال��رغ��م من
لعدة مكاتب �إح�صائيات العمل الدولية،
ف ��إن  80يف املئة م��ن الأ�شخا�ص الذين �أن ه��ذا �أم ��ر ج ��دايل �إىل ح��د م��ا� ،إال �أن
ي �ف �ق��دون وظ��ائ�ف�ه��م ه��م رج� ��ال ،بينما ع� ��دداً ك �ب�يراً م��ن اخل �ب�راء ي�ع�ت�ق��دون �أن
حت��اف��ظ وتتم�سك ال�ع��دي��د م��ن الن�ساء الن�ساء �أف�ضل يف م��راك��ز الإدارة عموماً،
رمبا لأنهن م�ستمعات جيدات ،ويتمتعن
على ر�أ�س عملهن.
�أك�ث�ر و�أ� �س��رع يف ال�ت�خ��رج ال��درا��س��ي :مب ��رون ��ة �أك �ث��ر م ��ن ال ��رج ��ال يف ت�ق��دمي
م�ع�ل��وم �أن الإن � ��اث ب���ش�ك��ل ع ��ام يتابعن الن�صائح واحللول للم�شاكل.
تبي �أن
�أف�ضل ا�ستثماراً لأم��وال�ه��ن :نّ
م�سريتهن الأكادميية �أكرث من الذكور،
كما �أن الرجال ي�ستغرقون وقتاً �أطول يف ا�ستثمارات الن�ساء تفوّقت على ا�ستثمارات
التعليم اجلامعي من زميالتهن ،فكثرياً ال��رج��ال بن�سبة � 18إىل  11يف امل�ئ��ة ،وقد
م��ا يتجاوز ال�شاب اخلم�س �سنوات كي ي�ك��ون ال���س�ب��ب ح��ر���ص ال�ن���س��اء ع�ل��ى ع��دم
الدخول يف خماطرات كبرية مثل الرجال،
يتخرّج.
ال للأطعمة ال�صحية :وفقاً كما �أنهن ي�أخذن وقتاً أ�ط��ول للتفكري يف
�أكرث مي ً
مل���س��ح � �ض � ّم �أك�ث�ر م��ن � 14000شخ�ص ،االختيارات اال�ستثمارية طويلة املدى.
تبي �أن الن�ساء يخرتن �أطعمة �صحية
نّ
رمي اخلياط
أ�ك�ثر مقارنة مع الرجال ،بينما يعتمد

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

الوقت األمثل بين كل حمل وآخر
ُت�ع� ّد م�س�ألة تنظيم احل�م��ل وامل�ب��اع��دة بني
الأحمال �أمراً مهماً ال ب ّد لكل عائلة مناق�شته
وم�ع��رف��ة الأن �� �س��ب ل �ه��م ،لأن ذل��ك م��ن �أك�ثر
الأم��ور التي ت�ؤثر على �صحة الأم واجلنني،
�سواء كان الوقت بني احلمل والآخ��ر متقارباً
جداً �أم متباعداً جداً ،فعليه يرتتب الكثري من
الأمور املتعلقة بقرار احلمل.
�أو�ضحت بع�ض الدرا�سات �أنه �إذا كان الوقت
ال�ف��ا��ص��ل ب�ين الأح �م��ال � 6أ��ش�ه��ر ف�ق��ط ،فقد
تتعر�ض الأم �إىل:
 ان�ف���ص��ال ج��زئ��ي �أو ك�ل��ي للم�شيمة عناجلدار الداخلي للرحم قبل موعد الوالدة.
 رمبا تتعر�ض الأم للوالدة املبكرة. ق��د تتعر�ض الأم لتمزق يف ال��رح��م  -القدَّر اهلل � -أثناء الوالدة الطبيعية بعد الوالدة
القي�صرية.
 ال ت� أ�خ��ذ الأم ال��وق��ت ال�ك��ايف للتعايف منالإج�ه��اد البدين من احلمل الأول ،فمث ًال ال
يكون عندها فر�صة لتعوي�ض ما فقدت من
خمزون ج�سمها يف حملها الأول ،مثل احلديد
وال�ك��ال���س�ي��وم وغ�ي��ره ،وق ��د ي ��ؤث��ر ذل ��ك على
�صحتها �أو �صحة طفلها.
وعن املخاطر التي تدور حول �صحة اجلنني
يف ح��ال ك��ان الفا�صل الزمني بني الأح�م��ال 6

�أ�شهر فما �أقل ،يت�أثر اجلنني مبا يلي:
 خطر الإ�صابة بالتوحد. رمب � ��ا ي ��زي ��د م� �ع ��دل خ �ط ��ر الإ�� �ص ��اب ��ةبانخفا�ض وزن الطفل عند الوالدة.
 �صغر حجم الطفل عند الوالدة.�أما يف حال كان قرار الزوجني باملبعادة بني
الأح�م��ال لفرتات طويلة ،فهذا يرتتب عليه
�آث��ار �سلبية �أي�ضاً ،على �صحة الأم واجلنني،
خ�صو�صاً �إذا كان الفا�صل الزمني �أكرث من 5
�سنوات:
 ت�سمم احلمل (ارتفاع �ضغط الدم وزيادةالربوتني يف البول بعد الأ�سبوع الع�شرين من
احلمل).
 �صعوبة الوالدة. الوالدة املبكرة. يتعر�ض الطفل �إىل انخفا�ض يف وزن��هو�صغر حجمه عند الوالدة.
�أما عند ال�س�ؤال حول الوقت الأمثل بني كل
حمل و آ�خ��ر ،فت�شري الأب�ح��اث �إىل �أن��ه الوقت
الفا�صل بني الأح�م��ال ال ب� ّد �أن يكون من 18
�إىل �� 24ش�ه��راً ،وال ي��زي��د على خم�س �سنوات
ك �ح � ّد �أق �� �ص��ى ،وذل ��ك ل �ت �ف��ادي خ�ط��ر ح��دوث
م�ضاعفات احلمل وغريها من امل�شاكل التي
ميكن �أن تتعر�ض لها الأم واجلنني.

• االهتمام ب�ضيوف املنا�سبات

• الأبواب الدوّارة

ا ق ��واع ��د ا� �س �ت �ق �ب��ال ال���ض�ي��وف
ت�خ�ت�ل��ف ق �ل �ي�ل ً
وم��راف�ق�ت�ه��م �إىل �أم�ك�ن�ت�ه��م وااله �ت �م��ام ب�ه��م يف
امل �ن��ا� �س �ب��ات ال���ض�خ�م��ة� ،إذ ي�ت�ط�ل��ب م �ن��ك الأم ��ر
االهتمام ب�أكرث من �شخ�ص ،وح�سن تق�سيم وقتك
مب�ساعدة هذه الن�صائح:
اع�ط��ي �أه�م�ي��ة ل�ك� ّل �ضيف ي���ص��ل ،مهما كنت
منهمكة ،ودع �ي��ه ي�ع��رف ك��م �أن تلبيته للدعوة
تعنيك.
تو�ضحي لهم ما
ال ترتكي ال�ضيوف قبل �أن ّ
ه��ي اخل�ط��وة التالية :أ�ي��ن �سيجل�سون ،م��ن �أي��ن
يح�صلون على الأطباق ،امل�شروبات� ،أو �أي خدمة
�أخرى يحتاجون �إليها.
ح��اف �ظ��ي ع �ل��ى ه ��دوئ ��ك خ �ل�ال احل �ف �ل��ة ،وال
جتعلي ال�ضيوف يالحظون �أي م�شكلة تواجهك
كم�ضيفة ،ب��ل عليك �أن ت�ستفيدي م��ن وقتك
معهم كي مترحوا قدر امل�ستطاع.
ل��ن يفهم �ضيوفك أ�ن��ك من�شغلة ب�سواهم �أو
ب�أي �أم��ور ترتيبية �أخ��رى ،لذا ال تهملي �أي �أحد
منهم ،وح��اويل �أن جتل�سي مع ك ّل �شخ�ص منهم
�أو جمموعة ولو لدقائق معدودة.
اه�ت�م��ام�اً م�ن��ك ب�ت�ك��رمي ��ض�ي��وف��ك ،ع�ل�ي��ك �أن
ح�ضرتها
تدعيهم ليتذوّقوا ك ّل الأ�صناف التي ّ
�أو ابتعتها للمنا�سبة� ،إ�ضافة �إىل دعوتهم النتظار
تقدمي الفواكه واحللويات.

اخلا�صة
ّ
اهت ّم الإتيكيت ب�إر�ساء بع�ض القواعد
بالأبواب الدوارة لأ�سباب عدّة� ،أهمّها انت�شار هذه
الأب� ��واب يف امل�ج� ّم�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة ،وامل�ست�شفيات
واملباين ال�ضخمة من جهة ،وانزعاج النا�س من
الدخول واخلروج بوا�سطتها من جهة �أخرى.
�ألقي نظرة على هذه النقاط كي تتّ�ضح لديك
الر�ؤية:
 �ستالحظني م��ن حجم �أق�سام ال�ب��اب م��ا �إذاكانت تتّ�سع ل�شخ�ص �أو �أكرث ،فال حتاويل مطلقاً
�أن تخرقي ال �ع��دد ،و�إ ّال ت�سبب الأم ��ر بوقوعك
�أر�ضاً� ،أو على الأق ّل ب�إحراجك.
 ع�ل��ى عك�س الأب � ��واب ال �ع��ادي��ة ،ع�ل��ى ال��رج��لالدخول �أو ًال قبل املر�أة حني يتعلّق الأمر بالأبوب
ال� � ��دوارة ،وذل ��ك ك��ي ي�سعفها وي���س��اع��ده��ا على
الدخول واخلروج.
 يف ح ��ال دخ �ل��ت واك�ت���ش�ف��ت �أ ّن � ��ك م�ضطرةللخروج ،ال ميكنك �أن تعودي �أدراج��ك مبا�شر ًة
ك�م��ا تفعلني يف الأب� ��واب ال �ع��ادي��ة ،ب��ل عليك �أن
تنتظري ك��ي تكتمل دورة ال�ب��اب وت�خ��رج��ي من
حيث دخلت.
 ال تقفي �أمام عتبة الباب ،و�إال ت�سببت بتعثرّال��داخ�ل�ين واخل��ارج�ين م��ن ال�ب��اب ،ك��ون احلركة
حوله تكون �سريعة نوعاً ما.
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زيت السمك يقي من اإلصابة باألزمات القلبية
ك�شفت درا�سة حديثة �أن تناول
الأ�سماك الزيتية ،ك�سمك ال�ساملون
وال�ت��ون��ة ،مرتني يف الأ��س�ب��وع على
الأقل ،قد مينع الإ�صابة بالأزمات
ال�ق�ل�ب�ي��ة ،ووج� ��د الأط� �ب ��اء دل �ي�ل ًا
ع �ل��ى �أن م� ��ادة «الأوم �ي �ج ��ا � »3أو
«�إن  »3امل��وج��ودة يف ه��ذا النوع من
الأ��س�م��اك ميكن �أن متنع احلركة
غ�ير املنتظمة ل�ل�ق�ل��ب ،وال �ت��ي قد
ت�ؤدي �إىل �أزمة قلبية.
ووج ��د الأط �ب ��اء �أن الأ� �س �م��اك
ال��زي�ت�ي��ة مي�ك��ن �أن مت�ن��ع نب�ضات
القلب غ�ير املنتظمة ،و�أن حتول
دون وج� � ��ود ك �م �ي ��ات زائ � � ��دة م��ن
ال�صوديوم والكال�سيوم يف القلب،
وميكن لهذه الإف ��رازات الكهربية
الزائدة �أن ت�سبب تغريات ع�صبية
خطرية يف القلب.
ت�ن�ت��ج زي ��وت ال���س�م��ك م��ن ن��وع
«�أوميغا � »3سل�سلة من ه��ذه امل��واد
( إ�ي�ك��و��س��ان��وي��دز) ،ثبت أ�ن�ه��ا تقلل
م ��ن خ �ط��ر الإ�� �ص ��اب ��ة ب � أ�م ��را� ��ض
القلب ،وااللتهابات ،وبع�ض أ�ن��واع
ال �� �س��رط��ان ،وت��وف��ر ه ��ذه ال��زي��وت
ف��وائ��د �إ�ضافية للقلب م��ن خالل
ما يلي:
 تخفي�ض م���س�ت��وى ال��ده��ون يفالدم (الكول�سرتول ،والكول�سرتول
ال�ضار والدهون الثالثية).
 تخفي�ض ال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت��ؤث��رعلى تخرث الدم.
 زي��ادة ارت�خ��اء الأوع�ي��ة الدمويةوال� ��� �ش ��راي�ي�ن ال �ك �ب�ي�رة ب�ط��ري�ق��ة
مفيدة.
 تخفيف االل�ت�ه��اب��ات يف الأوع�ي��ةالدموية.

طــريـقـة اللعـب

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

ال حت�ت��وي معظم الأغ��ذي��ة يف
ال��وق��ت احلا�ضر على كمية كافية
م ��ن زي � ��وت ال �� �س �م��ك «�أوم �ي �غ ��ا »3
لتحقيق �أق�صى املنافع ال�صحية،
ومي �ك��ن ال� �ق ��ول ب �ك��ل ب �� �س��اط��ة �إن
ت�ن��اول امل � أ�ك��والت البحرية مرتني
�إىل �أربع مرات �أ�سبوعياً ي�ؤدي �إىل
حت���س��ن يف ال���ص�ح��ة ل ��دى معظم
النا�س.
كذلك ُوج��د �أن زي��وت «�أوميغا
 »3ذات ف ��ائ ��دة يف م �ن��ع ح ��دوث
بع�ض ح��االت ال�سرطان ،والتهاب
ال� �ق ��ول ��ون ،وال �� �ص��دف �ي��ة ،ال �ت �ه��اب
املفا�صل ،والربو ،وبع�ض الأمرا�ض
النف�سية.
ومن فوائد زيت ال�سمك الذي
يحتوي على «�أوميغا  »3يف حماية
القلب �أنه يقلل من خطر الإ�صابة
بالنوبات القلبية من خالل زيادة
م�ستويات الأح�م��ا���ض الدهنية يف
غ �� �ش��اء خ�ل�اي��ا ال� ��دم وال �ت ��ي تقلل
ب��دوره��ا م��ن جتمع �صفائح ال��دم،
وكذلك ت�شنجات ال�شريان التاجي،
ك ��ذل ��ك ف� � ��إن ك �م �ي��ة م �ع �ت��دل��ة م��ن
الأحما�ض الدهنية ميكن �أن تقلل
من القابلية للإ�صابة باالرتعا�ش
ال�ب�ط�ن��ي وب��ذل��ك ت�ق�ل��ل م��ن خطر
امل ��وت ب���س�ب��ب أ�م ��را� ��ض ال���ش��راي�ين
التاجية.
ك ��ذل ��ك وج � ��د ال �ب ��اح �ث ��ون �أن
امل��ر� �ض��ى ال��ذي��ن ي�ت�ن��اول��ون �أدوي ��ة
ل�ع�لاج ارت �ف��اع �ضغط ال ��دم ميكن
�أن يقللوا �أو يتخل�صوا نهائياً من
احلاجة �إىل هذه الأدوية من خالل
ت�غ�ير أ�من� ��اط ح�ي��ات�ه��م ون�ظ��ام�ه��م
الغذائي.

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ا��س��م ل�صاحب ك �ف��اءة يف جم��ال ما
1
(معكو�سة)  /جمموعة متقدمة من
اخليل �أو النا�س �أو نحوها
2
� 5أ�صدر �صوتا كالذباب  /ابرز �أدواره
القرمو�سطي.
3
 6متحلل (معكو�سة)  /حب
4
� 7سجل م�ل�ف��ات  /جم�م��وع��ة البيوت
والدور و�أهلها التي متثل الوطن.
5
 8خم��رج م�ث�ير ل�ل�ج��دل ل��ه ع��دد من
الأفالم منها حني مي�سرة
6
 9مظلة هبوط � /شرب برغبة �شديدة.
7
 10ي ��دري ��ن  /م ��ن �آث� � ��ار امل �� �ص��ري�ين
القدماء.
8

9
10

�أفــقــي
 1متعبد اعتزل النا�س  /عال �صوته �أو عال ال�صوت من
حوله  /انه�ض
 2ادافع عن  /مركز النور والهداية.
� 3أغلق (�أذنيه)  /ثمر النخل � /أجاز.

عـــامـــودي
 1ممثل كوميدي �سعودي يف م�سل�سل
طا�ش ما طا�ش.
 2ممثل م�صري راحل ال يكذب ولكنه
يتجمل / .ا�شهر الفراعنة واكرب بناء
 3م��ادة مميتة  /نقل امل�ع�ل��وم��ات �إىل
احلا�سوب عرب �أجهزة يدوية.
 4فيلم ج�سد فيه حممود عبد العزيز
�شخ�صية ال�شيخ ح�سني كفيف النظر.

ويف � �س �ي ��اق م �ت �� �ص��ل ،ي���ش�ير
اخت�صا�صيو التغذية ع��ن درا�سة
ح ��دي � �ث ��ة أ�ج� � ��ري� � ��ت ع � �ل ��ى ك �ب ��ار
ال�سن ،ال��ذي��ن جت��اوزت �أعمارهم
الثمانني ،وبيّنت الدرا�سة �أن زيت
ال�سمك يزيد ب�شكل كبري م�ستوى
ال ��ذك ��اء ع��ن الإن �� �س��ان ح�ت��ى و�إن
جت ��اوز ع�م��ره الـ�� 80س�ن��ة ،وي��زي��د
من �سرعة ا�ستيعابه للمعلومات.
ف��وائ��د زي��ت ال���س�م��ك ال تقف
ع� �ن ��د ه� � ��ذا احل� � � ��د ،ف� �ق ��د ن �� �ص��ح
ال�ب��اح�ث��ون يف ج��ام�ع��ة «ك��اردي��ف»
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،امل��ر��ض��ى امل�صابني
بالتهاب املفا�صل بتناول كب�سوالت
زيت ال�سمك لتخفيف الآالم التي
ي�ع��ان��ون م�ن�ه��ا ،ووج ��د ه � ��ؤالء �أن
لأق��را���ص زي��ت ال�سمك الغذائية
�آثاراً �إيجابية على املفا�صل ب�سبب
وجود الأحما�ض الدهنية املفيدة
«�أوميغا ،»-3التي تدخل يف تكوين
خ�ل�اي��ا ال �غ �� �ض��اري��ف امل �ت � آ�ك �ل��ة يف
مر�ض التهاب املفا�صل العظمي،
وه� � ��ي أ�ن� ��� �س� �ج ��ة واق � �ي � ��ة حت �ي��ط
ب��ال �ع �ظ��ام يف امل �ن��اط��ق امل�ف���ص�ل�ي��ة
ومتنع احتكاكها ببع�ضها ،فتقلل
ن�شاط الأن��زمي��ات امل���س��ؤول��ة عن
تلف اخلاليا وحدوث االلتهاب.
و أ�� � � �ش � � ��ار اخل� � �ب� ��راء �إىل �أن
ه� ��ذه الأح� �م ��ا� ��ض ت �ث �ب��ط ن���ش��اط
الإن��زمي ال��ذي ي�سبب �إن�ت��اج امل��ادة
الكيميائية امل�سببة ل�ل�أمل وزي��ادة
االلتهاب ،منوهني �إىل �أن مر�ضى
امل�ف��ا��ص��ل ال��ذي��ن اع �ت��ادوا تعاطي
أ�ق��را���ص زي��ت ال���س�م��ك ي�شعرون
بالراحة ب�صورة �أف�ضل من الذين
ال يتناولنها.

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

 3 /حروف من ها�شم
 5ناقلو الأ�شياء.
 6تقل�ص حجمه  /تر�شد (معكو�سة).
� 7أ�صابه اجلنون  /ا�ستجابتي لأ�سئلة ما
 8ممثلة م�صرية كوميدية خفيفة الظل
 9قطع تغطى بها الأ�سطح املائلة اب�سط /
و�أقل تعقيدا.
 10خم��رج ف�ل��م احل �م��وات ال�ف��ات�ن��ات متثيل
ماري منيب وميمي �شكيب يف 1953
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أحداث األسبوع
لبنان أفضل المنتخبات العربية في بطولة آسيا للكرة الطائرة
أ�ك��د منتخب لبنان للكرة الطائرة
�أن ال��ري��ا��ض��ة اللبنانية ال ت ��زال ق��ادرة
على التحليق عالياً ،على رغم النك�سات
املتتالية التي حلق بها ،و�آخرها ال�ضربة
التي منيت بها كرة ال�سلة ،حيث حتولت
م��ن لعبة رائ��دة تنري درب الريا�ضة يف
لبنان �إىل قف�ص اجلمود املفرو�ض بفعل
قرار احلظر ال�صادر عن االحتاد الدويل
(الفيبا).
ويف ب �ط��ول��ة آ�� �س �ي��ا الأخ �ي��رة يف دب��ي
(ا إلم ��ارات)� ،أعلن منتخب لبنان للكرة
ال �ط��ائ��رة ع��ن ن�ف���س��ه وب���ش��ر ب��ان�ط�لاق��ة
واع � � ��دة ،ك �� �ش��ف ف �ي �ه��ا ع ��ن ال �ك �ث�ير من
ا ألم�ن�ي��ات ،التي تعد بفريق ميتلك كل
املقومات التي قد ت�ؤهله ليكون مناف�ساً
آ���س�ي��وي�اً ��ش��ر��س�اً ،ورمب��ا حقق �أك�ث�ر مما
هو مطلوب منه ،عندما بلغ ال��دور ربع
النهائي ،ليكون ممثل العرب الوحيد يف
هذا الدور.
و�أكد منتخب الطائرة تطور م�ستواه،
بحلوله يف امل��رك��ز الثامن بعدما احتل
املركز العا�شر يف بطولة �آ�سيا التي جرت
يف الفيليبني يف العام  2009يف م�شاركة
منتخب لبنان للكرة الطائرة يف بطولة �آ�سيا يف دبي
هي الأوىل على �صعيد بطولة �أمم �آ�سيا
بعد غياب لأكرث من ثالثني عاماً.
وج��اء ف��وز �إي��ران حاملة اللقب على �إىل ف ��ارق اخل�ب�رة وا إلم �ك��ان��ات الفنية
وت � أ�ت��ي ه��ذه النتائج متا�شياً م��ع ما ال��وح �ي��د امل �ت � أ�ه��ل ل��رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي بعدما
ي� � ؤ�ك ��ده رئ �ي ����س احت� ��اد ال�ل�ع�ب��ة ورئ�ي����س خ��رج��ت ج�م�ي��ع امل�ن�ت�خ�ب��ات ال�ع��رب�ي��ة من ل �ب �ن��ان ب �ث�ل�اث جم �م��وع��ات ن �ظ �ي �ف��ة ،يف والب�شرية بني الفريقني.
ربع النهائي ،طبيعياً ومنطقياً ،بالنظر
اللجنة الأوملبية اللبنانية؛ ج��ان همام ،املناف�سات الواحد تلو الآخر.
هيمنة �إيرانية
ال��ذي ق��ال �إن ال�ه��دف ه��و ال��دخ��ول �إىل
امل��ر ّب��ع ال��ذه�ب��ي يف ال�ب�ط��ول��ة ا آل��س�ي��وي��ة
من جهة �أخ��رى ،أ�ك��د منتخب إ�ي��ران
امل�ق�ب�ل��ة ،وتنتظر املنتخب ا�ستحقاقات
هيمنته على اللعبة ق��اري �اً ،باحتفاظه
م �ه �م��ة م �ق �ب �ل��ة وع� �ل ��ى ر أ��� �س� �ه ��ا ب�ط��ول��ة
بلقب بطولة �آ�سيا بعد فوزه على كوريا
املنتخبات العربية العام املقبل وال��دورة
اجلنوبية  0 - 3يف املباراة النهائية.
الريا�ضية العربية عام .2015
و�أك� � ��دت إ�ي� � ��ران ه�ي�م�ن�ت�ه��ا وت�ف��وق�ه��ا
وقد حل منتخب لبنان ثامناً يف دبي
�آ� �س �ي��وي �اً ب�ع��دم��ا �أح � ��رزت ال�ل�ق��ب للمرة
بعدما خ�سر �أمام الهند 25 - 27( 3 - 2
ال �ث��ان �ي��ة يف ت��اري �خ �ه��ا ،ب �ع��د الأول ع��ام
و 25 - 23و 23 - 25و 25 - 21و- 17
 2011يف طهران بفوزها يف النهائي على
 ،)15يف مباراة حتديد �صاحبي املركزين
ال�صني .1 - 3
ال�سابع والثامن.
وف���ش�ل��ت ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة يف إ�ح ��راز
وا� �س �ت �ه � ّل م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان م�ب��اري��ات��ه
اللقب اخلام�س يف البطولة لكنها �ضمنت
يف ال �ب �ط��ول��ة ب �خ �� �س��ارة غ�ي�ر م�ت��وق�ع��ة
م��ع �إي��ران وال�صني التي أ�ح��رزت املركز
أ�م ��ام ن�ظ�يره ال �ت��اي�لان��دي � ،3-1ضمن
الثالث بفوزها على اليابان الرابعة - 3
املجموعة الثامنة ،وعلى رغم خ�سارته،
 1الت�أهل �إىل نهائيات ك�أ�س العامل التي
ت�أهل منتخب لبنان للدور الثاين الذي
تقام يف اليابان يف ت�شرين الثاين املقبل.
واجه فيه منتخب الإمارات.
يذكر �أن بطولة ك�أ�س �آ�سيا للكرة الطائرة
ويف الدور الثاين �أظهر منتخب لبنان
انطلقت للمرة الأوىل ع��ام  1975وحتمل
م�ستواه احلقيقي على ح�ساب نظريه
اليابان ال��رق��م القيا�سي بعدد الأل�ق��اب (7
ا إلم� ��ارات� ��ي ب �ث�لاث جم �م��وع��ات نظيفة
مرات) مقابل  4لكوريا اجلنوبية و 3لل�صني
 ،0-3يف مباراة جنح فيها منتخب الأرز
و 2لإيران ولقب لأ�سرتاليا.
يف حمو �صورته املهزوزة التي ظهر بها
أ�م��ام تايالند وب��رز العبوه ب�شكل كبري
نه�ضة بقيادة همام
يف جميع امل��راك��ز وجن�ح��وا يف ال�سيطرة
بف�ضل جتان�سهم يف جميع اخل�ط��وط
يعترب وج��ود رئي�س االحت��اد احل��ايل
م��ن امل� ��وزّع �إىل ال���ض��ارب�ين ف��امل��داف�ع�ين
ج��ان ه �م��ام راف �ع��ة حقيقية للعبة ك��رة
و«البلوك» الناجح.
الطائرة يف لبنان ،يف ظل الربامج التي
وت ��اب ��ع م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ت ��أل �ق��ه أ�م� ��ام
يعتمدها االحت ��اد ،وبطريقة منتظمة
تايالند حيث �سمح له الفوز ب�أن ي�صبح من
واحرتافية.
بني �أف�ضل ثمانية منتخبات يف قارة �آ�سيا
وي� ��ؤك ��د ال �ق �ي �م��ون ع �ل��ى االحت � ��اد �أن
بفوزه الكبري على نظريه الأوزبك�ستاين
املنتخب ال ي��زال يف م��راح�ل��ه الأوىل يف
 ،0-3بعد �أداء كبري من العبي منتخب
طريق الإع ��داد و��ص��و ًال �إىل ع��ام ،2015
لبنان ال��ذي��ن ارت�ف��ع م�ستواهم تدريجياً
حيث �سيناف�س بقوة يف الدورة الريا�ضية
يف امل�سابقة ،وك��ان منتخب لبنان العربي
رئي�س االحتاد جان همام

العربية التي �سي�ست�ضيفها على �أر�ضه.
وك ��ان ه �م��ام �أط �ل��ق يف وق ��ت ��س��اب��ق ه��ذا
ال�ع��ام تدريبات منتخب ال��ردي��ف ،ال��ذي
يتح�ضر فعلياً ليكون جاهزاً يف ال��دورة
العربية ،كما ت�شمل حت�ضريات البطولة
العربية للمنتخبات التي �سي�ست�ضيفها
لبنان يف أ�ي��ار من العام املقبل م�شاركة
م��ا ب�ين  10و 12منتخباً ،حيث �سيكون
نواة منتخب لبنان الأول من «الرديف».
من جانب �آخر و�ضع اتحّ اد اللعبة موازنة
ت�ب�ل��غ م�ل�ي��ون دوالر لإع � ��داد املنتخبات
الوطنية حتى العام  2015والتي تهدف
�إىل ا إلب � �ق� ��اء ع �ل��ى اجل �ه ��وزي ��ة ال �ت��ام��ة
ل�لاع�ب�ين واجل �ه��از ال�ف�ن��ي يف م��واج�ه��ة
اال�ستحقاقات املقبلة.
وت��اري �خ �ي �اً ،ك��ان��ت �أب � ��رز م �� �ش��ارك��ات
املنتخب يف ال ��دورات العربية والعاملية
يف :بطولة �أوروبا عام  ،1952روما ،1960
دورة ال� ��دار ال�ب�ي���ض��اء  ،1961وال� ��دورة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال ��راب� �ع ��ة ألل � �ع� ��اب ال�ب�ح��ر
الأبي�ض املتو�سط  1963يف مدينة نابويل
الإيطالية ،ودورة بريوت والالذقية عام
 ،1964دورة رو�سيا الدولية عام ،1965
وال� ��دورة ال��ري��ا��ض�ي��ة اخل��ام���س��ة ألل�ع��اب
البحر ا ألب�ي����ض املتو�سط ع��ام  1967يف
تون�س ،وبطولة العامل املدر�سية لل�شباب
عامَي  1967و.1968
و�� �ش ��ارك ل �ب �ن��ان ال � � ��دورات ال�ع��رب�ي��ة
التالية :الكويت  ،1970دم�شق ،1967
ال �� �س �ع��ودي��ة  ،1994ال �ب �ح��ري��ن ،1994
اجل��زائ��ر  ،2004ال�ب�ح��ري��ن ع��ام ،2006
دورة ا ألل �ع��اب الآ��س�ي��وي��ة ع��ام  2006يف
قطر ،دورة م�سقط العمانية عام ،2008
ب�ط��ول��ة الأمم الآ��س�ي��وي��ة ع��ام  2009يف
ا ع��ن ا�ست�ضافة املنتخب
إ�ي� ��ران ،ف���ض�ل ً
ل� �ل ��دورات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ن � ّوع��ة ،وخ�ل�ال
الفرتة بني  1961و.1975
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تصفية حساب بين لبنان والكويت في تصفيات كأس آسيا

منتخب لبنان قبيل مباراته الأخرية مع العراق

م ��ع اق �ت ��راب م � �ب ��اراة ل �ب �ن��ان وال �ك��وي��ت
احلا�سمة يف ت�صفيات ك��أ���س �آ��س�ي��ا ،ي�ستعيد
جمهور اللعبة يف لبنان ب��ال��ذاك��رة مباريات
كثرية بني منتخبني حفلت مواجهاتهما ،يف
كثري من املنا�سبات ،بالندية والإثارة والأداء
القوي.
ول �ع��ل م� �ب ��اراة امل�ن�ت�خ�ب�ين ال �� �ش �ه�يرة يف
ت�صفيات ك��أ���س �آ�سيا يف ب�ي�روت ،يف حزيران
 1996على ملعب برج حمود ،هي الأجمل
مل��ا تخللها م��ن �أداء غني باللمحات وغ��زارة
بالأهداف.
والح ��ت ل�ل�ب�ن��ان يف ت�ل��ك امل �ب ��اراة فر�صة
احل �� �س��م ع �ل��ى زع ��ام ��ة امل �ج �م��وع��ة امل ��ؤه �ل��ة
لنهائيات ك��أ���س �آ�سيا يف ا إلم ��ارات يف كانون
الأول م��ن ال�ع��ام نف�سه ،لكن ال�ف��ري��ق ال��ذي
قاده الويلزي تريي يوراث حينذاك ،تعر�ض
خل���س��ارة م ��ؤمل��ة  ،5 – 3وي�ك�ف��ي �أن املنتخب
اللبناين كان متقدماً بهدفني نظيفني لوائل
ن��زه��ة ووارط � ��ان غ ��ازاري ��ان يف رب ��ع ال�ساعة
الأول ،ق�ب��ل �أن ينتف�ض ال�ك��وي�ت�ي��ون ب�ق��وة
ويردون بخم�سة عرب في�صل بو رقبة و�أحمد
ال�شليمي وعبد العزيز الهندي وب��در حجي

وعبد اهلل وب ��ران ،ويف لقاء ال��رد يف الكويت،
ت �ع��ادل امل�ن�ت�خ�ب��ان ��س�ل�ب�اً ف��ان�ت��زع��ت ال�ك��وي��ت
�صدارة املجموعة يف طريقها �إىل النهائيات.
و��ش��اء ال�ق��در �أن يتواجه لبنان والكويت
�أي �� �ض �اً وب �ع��د �أق � ��ل م ��ن � �س �ن��ة يف ت���ص�ف�ي��ات
امل�ج�م��وع��ة الآ��س�ي��وي��ة ال���س��اب�ع��ة امل��ؤه�ل��ة �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل  ،1998وك��ررت الكويت
فوزها على لبنان  1 - 3ذهاباً يف بريوت و- 2
� 0إياباً يف الكويت.
و�ستتكرر امل��واج�ه��ة ب�ين منتخبي لبنان
والكويت بعد �أن تقابال �ضمن الدور الثالث
م��ن الت�صفيات امل�ؤهلة ملونديال «ال�برازي��ل
  ،»2014حيث ك��ان الأول �سبباً رئي�سياً يفخروج الثاين من الإق�صائيات ،بتعادله معه
 2 - 2ذهاباً على �أر�ضه وفوزه عليه � 0 - 1إياباً
يف الكويت.
وع ��دد م��واج�ه��ات ل�ب�ن��ان وال�ك��وي��ت لي�س
ق�ل�ي�لاً ،ونتائجها ال�ل ّاف�ت��ة م��ا ب�ين � 6أي�ل��ول
 1961و 14ك��ان��ون الأول  ،2012مت�ساوية
فوزاً وخ�سارة وتعاد ًال و�إ�صابات ،فهما التقيا،
حتى اليوم 26 ،مرة ،فاز لبنان يف ع�شر منها،
والكويت يف ع�شر �أي�ضاً ،وتعادال  6مرات.

اجلمهور الالعب رقم واحد يف منتخب لبنان

و��س��جّ ��ل اللبنانيون يف امل��رم��ى الكويتي
 41هدفاً ،والكويتيّون يف املرمى اللبناين
 41هدفاً ،وكل ذلك يعني �أن اللقاء املنتظر
بني لبنان والكويت ،منت�صف ت�شرين الأول
اجل ��اري ع�ل��ى ملعب م��دي�ن��ة كميل �شمعون
الريا�ضية� ،سيكون م�شهوداً ومرتقباً ،يف �آن
واحد ،لأن الفائز �سيتفوق على اخلا�سر بعد
تعادلهما يف ن�صف القرن املا�ضي ،و�سي�ؤهله
فوزه بن�سبة كبرية لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا التي
ت�ست�ضيفها �أ�سرتاليا �سنة .2015
مفاج�آت جيانيني
ت�ع�ت�بر امل��واج �ه��ة �أم� ��ام ال �ك��وي��ت مبنزلة
اختبار حقيقي ملدرب منتخب لبنان الإيطايل
جيو�سيبي جيانيني ،وت�شكل خيارات جيانيني
م��و��ض��ع ج ��دل يف ال �� �ش��ارع ال �ك��روي امل�ح�ل��ي،
خ�صو�صاً بعد �أن ا�ستدعى مهاجم النجمة
ال�سابق حممد غ��دار ،بعد ف�ترة طويلة من
االب �ت �ع��اد ع��ن امل �ب��اري��ات ال��ر��س�م�ي��ة ،و�أ� �ش��رك
الأخري يف املباراة الودية �أمام العراق الثالثاء
املا�ضي ،والتي انتهت بالتعادل .1 – 1

غدار خرج بعد مباراة لبنان والكويت يف ت�صفيات املونديال ..فهل يعود �إىل املبارة عينها يف ت�صفيات �آ�سيا ؟

من املباراة الودية بني لبنان والعراق

و�ضمت ت�شكيلة جيانيني املدافع حممد
ع�ل��ي خ��ان امل�ح�ترف يف ف��ري��ق ب��ي ك��ي هاكن
ال�سويدي ،وم��ن املنتظر �أن يحل خ��ان بد ًال
م��ن ق��ائ��د امل�ن�ت�خ��ب امل �� �ص��اب ي��و��س��ف حممد
يف مركز قلب ال��دف��اع ،كما �ضمت الت�شكيلة
امل�ه��اج��م ع��دن��ان ح�ي��در امل �ح�ترف يف ال�ن�روج
واملهاجم �سوين �سعد ،املحرتف يف الواليات
املتحدة ،وا�ستبعد جيانيني مهاجم النجمة
املت�ألق ح�سن املحمد وربيع عطايا ونادر مطر
وفايز �شم�سني.
ومن املنتظر �أن ي�شارك احلار�س عبا�س
ح�سن �أ�سا�سياً يف مباراة الكويت ،ومن �أمامه
حم�م��د ع�ل��ي خ��ان وح���س��ن ��ض��اه��ر يف مركز
قلب ال��دف��اع ،وول�ي��د �إ�سماعيل وع�ل��ي حمام
على الأط��راف ،ويف الو�سط ميلك جيانيني
خ � �ي� ��ارات ك� �ث�ي�رة ب ��وج ��ود ع �ب��ا���س ع�ط��و���س
(النجمة) وعبا�س عطوي (العهد) وخ�ضر
وح �م��زة ��س�لام��ي (ال���ص�ف��اء) وه�ي�ث��م ف��اع��ور
وح�سن �شعيتو (ال�ع�ه��د) ،ويعتمد منتخب
لبنان على جن��م االحت ��اد ال���س�ع��ودي حممد
ح �ي��در يف ال �ه �ج��وم وح���س��ن م�ع�ت��وق مهاجم
ال �ف �ج�ي�رة الإم � ��ارات � ��ي وم �ه��اج��م ��س�ت��اب�ي��ك
الرنوجي عدنان حيدر.
وقد ف�ضل جيانيني �إجراء املباراة الودية
اال��س�ت�ع��دادي��ة الأخ�ي��رة �أم ��ام ال �ع��راق خلف
�أب��واب مو�صدة ،حيث �أ�صر على ع��دم دخول
اجل �م �ه��ور ف �� �ض�ل ًا ع��ن ك ��ام�ي�رات ال�ت�ل�ف��زة!
وه ��و ق� ��رار ت���س�ب��ب �أي �� �ض �اً يف م �ن��ع م��درب��ي
ال�سعودية الإ��س�ب��اين ك��ارو لوبيز والكويت
الربازيلي جورفان فيريا من دخول امللعب،
�إذ كان ي�أمالن مبتابعة املباراة قبل اللقاءين
امل�صرييني بني ال�سعودية والعراق ،والكويت
ولبنان� ،ضمن ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا.
و�أ��ش��رك جيانيني أ�م��ام ال�ع��راق ،غدار
للوقوف على م�ستواه قبل مباراة الكويت،
وف�ضل �إب �ق��اء ال�ث�لاث��ي امل�ح�ترف حممد
ح �ي ��در (االحت � � ��اد ال �� �س �ع ��ودي) وحم �م��د
ع�ل��ي خ ��ان وع��دن��ان ح �ي��در ،ع�ل��ى مقاعد
االحتياط ،علماً �أنه بدا يف هذا اللقاء غري
م�ستعد لك�شف كامل �أوراق��ه قبل املباراة
امل�صريية مع الكويت.

ت�شكيلة لبنان
حل ��را�� �س ��ة امل � ��رم � ��ى :ع� �ب ��ا� ��س ح���س��ن
(ال �ف �� �س �ب ��ورغ ال� ��� �س ��وي ��دي) الري م�ه�ن��ا
(الأن � �� � �ص ��ار) رب �ي��ع ال �ك��اخ��ي (الإخ� � � ��اء)،
ل �ل��دف��اع :ع �ل��ي ح �م��ام وول �ي��د إ���س�م��اع�ي��ل
(النجمة) ح�سن �ضاهر (�شباب ال�ساحل)
نور من�صور وحممد زين العابدين طحان
(ال �� �ص �ف��اء) م�ع�ت��ز ب ��اهلل اجل �ن �ي��دي (دب ��ا
الفجرية الإماراتي) بالل �شيخ النجارين
(ال �ظ �ف��رة ا إلم ��ارات ��ي) حم�م��د ع�ل��ي خ��ان
(ب��ي ك��ي هاكن ال�سويدي) حممد حمود
(الأن�صار).
ل �ل��و� �س��ط :ح� �م ��زه وخ �� �ض��ر � �س�لام��ي
(ال���ص�ف��اء) حم�م��د �شم�ص ع�ب��ا���س �أح�م��د
ع�ط��وي (ال�ن�ج�م��ة) ح�سن �شعيتو وهيثم
فاعور وعبا�س علي عطوي (العهد).
ل �ل �ه �ج��وم :ح���س�ين ع��وا� �ض��ة (ال �ع �ه��د)
حممد حيدر (االحت��اد ال�سعودي) عدنان
حيدر (�ستابيك الرنوجي) حممود كجك
(ا ألن �� �ص��ار) ح�سن �سعد (كن�سا�س �سيتي
ا ألم �ي�رك� ��ي) حم �م��د غ� ��دار (الع� ��ب ح��ر)
ح�سن معتوق (الفجرية الإمارتي).
 ..وت�شكيلة الكويت
ح���س�ين ف��ا� �ض��ل (ال ��وح ��دة ا إلم� ��ارات� ��ي)،
يو�سف نا�صر (ع�ج�م��ان ا إلم ��ارات ��ي) ،خالد
الر�شيدي (نوتنغهام فور�ست الإنكليزي)،
عبد ال�ع��زي��ز امل�شعان (ب��رب�يرام الت�شيكي)،
ن��واف اخل��ال��دي ،ب��در امل �ط��وع ،م�ساعد ن��دا،
�ضاري �سعيد ،ط�لال العامر� ،أحمد عجب،
�سعود الأن�صاري ،فهد احل�شان� ،صالح ال�شيخ،
عامر املعتوق ،و�أحمد الظفريي (القاد�سية)،
وفهد عو�ض ،ح�سني حاكم ،وليد علي ،جراح
ال�ع�ت�ي�ق��ي ،و� �ش��ري��دة ال �� �ش��ري��دة (ال �ك��وي��ت)،
�سليمان عبدالغفور ،فهد الر�شيدي ،حممد
ف ��ري ��ح ،وط �ل��ال ن ��اي ��ف (ال� �ع ��رب ��ي) ،وف �ه��د
الهاجري (ال�ساملية).

جالل قبطان
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كاريكاتير

دراسة :اإلنسان استخدم يديه قبل قدميه

عروس تدخل حفل زفافها داخل تابوت
تداول م�ستخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي �صورة عرو�س اختارت
�أن تكون زفتها بالتابوت ،بد ًال من الفرقة املو�سيقية املعتادة.
ويف تفا�صيل الق�صة التي حدثت يف قطاع غزة ،روى الن�شطاء �أنه مت
�إطفاء �أنوار �صالة الأفراح يف انتظار دخول العرو�س مع الزفة ،وقد فوجئ
املدعوون ب�أ�صوات �صياح تالها دخ��ول  4ن�ساء يلب�سن املالب�س ال�سوداء،
ويحملن تابوت ويف داخله العرو�س.
وم��ا �أن و�صلوا �إىل املن�صة دخ��ل ال��زوج وفتح التابوت وقبّل العرو�س،
وب��د�أت أ���ص��وات املو�سيقى وال�ف��رح حتى ا�ستفاقت العرو�س وخرجت من
التابوت معلنة عودتها �إىل احلياة ،بعد �أن قبّلها الزوج على طريقة فيلم
الر�سوم املتحركة «فلة والأقزام ال�سبعة».
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أجاب باحثون يابانيون عن �س�ؤال :ما الذي
ت �ط��ور �أوالً ،ال �ي��د �أو ال �ق��دم ،ب�ع��د �أن تو�صلوا
�إىل ا�ستنتاج يفيد ب ��أن الإن���س��ان اكت�سب مهارة
ا�ستخدام يديه قبل �أن يتمكن من ال�سري على
قدمني.
وقال باحثون من معهد «ريكني»� ،إن الب�شر
الأوائل طوّروا مهارة ا�ستعمال الأ�صابع والقدرة
ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام الأدوات ق�ب��ل ق��درة امل���ش��ي على
قدمني.
وت�ت�ن��اق����ض الأب �ح��اث م��ع االع �ت �ق��اد ال�سائد
ب�أن الب�شر ط�وّروا املهارة اليدوية ،بعد �أن باتوا
مي���ش��ون ع�ل��ى ق��دم�ين ،لأن ذل��ك ح��رر اليدين
والأ�صابع حتى يت�سنّى لها التحكّم بالأدوات.
وح ��دد ال�ب��اح�ث��ون م�ن��اط��ق يف دم ��اغ ا إلن���س��ان
وال �ق��ردة م���س��ؤول��ة ع��ن �إدراك اللم�س ب�أ�صابع
اليدين و�أ��ص��اب��ع القدمني ُت�ع��رف ب�ـ«اخل��رائ��ط
ج�سدية ال�ت�م��و��ض��ع» ،ووج ��دوا أ�ن��ه فيما تدمج
�أ�صابع قدميّ القردة يف خريطة واحدة ،ظهر �أن
�أ�صبع القدم الكبري لدى الإن�سان لديه خريطة
خا�صة به غري موجودة لدى القردة.
وي�شري ذل��ك �إىل �أن الب�شر الأوائ ��ل ط �وّروا
مهارة ا�ستخدام �أ�صابع اليدين ،حني كانوا ما
يزالون مي�شون على �أربع قوائم ،وفيما مل تتطور
القدرة اليدوية ب�شكل كبري ج��داً لدى القردة،
ح�صل الب�شر على ق��درة حت� ّك��م ج�ي��دة ب�أ�صابع
اليدين وع�ل��ى �إ�صبع ق��دم كبري مل�ساعدتهم يف
ال�سري على قدمني.
وتدعم هذه النظرية عظام يد وعظام قدمني
حمفوظة ب�شكل جيد تعود لهيكل عظمي ل�شبيه
الب�شر هيوميناي ينتمي �إىل الأرديبيتيكو.

الـمــديــر الــفــنـي :مـــالك مـحــــفــوظ

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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