ألمـــــــة واحـــــــدة

«اليونيفيل» تحت أنظار «فتح اإلسالم»
كلّفت قيادة «فتح الإ�سالم» يف خميم عني احللوة ،املدعو «هيثم �ش ».بجمع
معلومات عن حترك قوات اليونيفيل يف منطقة �صور وداخل القرى احلدودية.
ويرى املراقبون �أن رفع م�ستوى عمليات املراقبة هذه ي�ؤ�شر �إىل احتمال تنفيذ
عمليات «�إرهابية» ت�ستهدف قوات اليونيفيل يف جنوب لبنان .و�أفادت املعلومات
�أن «هيثم» ين�سّ ق مبا�شرة مع املدعو «توفيق م .ط ،».وقد �أوكل ال�شقّ التنفيذي
لهذه العمليات لعنا�صر �سورية التحقت م�ؤخراً بتنظيم «فتح الإ�سالم».
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االفتتاحية

اللواء إبراهيم أنجز المهمة بنجاح

مفاوضات بائسة ..وأخطار محدقة
على الرغم من المواقف «اإلس���رائيلية» الت���ي تنفي وصول المفاوضات
مع الس���لطة الفلس���طينية إلى طريق مس���دود ،إال أن المعطيات تشير
بوضوح إلى أن هذه العملية ليس���ت جدية وال يمكن أن تس���فر  -بسبب
تعنت المفاوض «اإلسرائيلي» نفسه  -عن نتائج إيجابية لصالح الشعب
الفلس���طيني الرازح تح���ت نير االحتالل وظل���م ذوي القربى ،ال بل تؤكد
هذه المعطيات أن المفاوضات ليس���ت س���وى طبخة بحص تتكرر كلما
احتاجت واش���نطن إلى تحييد الملف الفلسطيني عن تطورات المنطقة
العربية الملتهبة ،وكلما احتاجت إلى طمأنة أنصارها باستمرار العملية
السياسية ،بما يساعدهم على التنصل من مسؤولياتهم وإلقائها على
الفلسطينيين المحاصرين من كل صوب.
ولو كانت اإلدارة األميركية تسعى فعالً لمفاوضات فعلية بين الطرفين
الجتهدت قليالً في وضع جدول أعمال لالجتماعات ،وتحديد المرجعيات
القانوني���ة لها ،لك���ن هذه اإلدارة اعتب���رت منذ البداي���ة أن المهم هو
جلوس الطرفين إلى الطاولة وفتح حوار مباشر بينهما بعيدًا عن اإلعالم
والرأي العام ،وما إن بدأت المفاوضات حتى توارت واش���نطن بناء لرغبة
«إسرائيل» ،وحتى ال تتحمل مسؤولية الفشل المرتقب لهذه المفاوضات.
منذ اليوم األول رفضت تل أبيب تجميد االس���تيطان ،حسب ما تعهدت
واشنطن ،وعمدت إلى زيادة وتيرته عموديًا وأفقيًا ،السيما في القدس،
إل���ى ذلك اس���تمرت عمليات الده���م واالعتقال واالغتي���ال للمواطنين
الفلس���طينيين ،وتتالت الغارات المبرمجة على األقصى المبارك بموازاة
تعبئة برلمانية ودينية محمومة تدعي ملكيته وحق التصرف فيه.
وف���ي الوقت الذي كانت تتوالى تصريحات قادة «إس���رائيل» مش���ككة
بالمفاوضات ،كانت عمليات التهجير ناشطة في القدس والنقب واألغوار،
حيث وجدت عائالت فلس���طينية عديدة نفسها في العراء تتدثر بأخبار
بائسة عن المفاوضات فيتحول بردها إلى صقيع.
والواضح من التجربة الحالية كما الس���ابقة ،أن «اإلسرائيلي» ال يُ قبل على
المفاوضات إال إذا كانت لمصلحته س���لفًا ،كما حدث في أوسلو ،أو مراعاة
لواشنطن التي تستخدم هذه المفاوضات لتأمين مصالحها في منطقة
تريدها دائمًا تحت سيطرتها.
إبان مؤتمر مدريد الشهير قال ش���امير« :لقد أدخلنا الفلسطينيين في
الدوامة» ،وها نحن اليوم بعد ربع قرن نش���عر بثقل الدوامة وتداعياتها،
أما نتنياهو فيقول تعليقًا على طبخة البحص ،إن على الفلسطينيين أال
يحلموا بش���يء قبل تخليهم عن حق العودة ،واعترافهم بيهودية دولة
«إس���رائيل» ،وتس���ليمهم بالقدس عاصمة أبدية موحدة لـ«إسرائيل»،
بكلم���ة أخرى تقول تل أبيب للفلس���طينيين« :تريدون مفاوضات؟ أهال
وس���هالً  ،لكن المفاوضات أمر ومطالبكم أم���ر آخر ،فإذا أذعنتم لمواقفنا
فس���نرى ما يمكن عمله ،أما إذا أصريتم على الطريقة القديمة ،فال بأس
من استمرار المفاوضات ،ولكن إلى أجل غير مسمى».
واليوم ،بعد أن تقلص هامش المناورة إلى أدنى مس����توياته ،وبعد أن
انكش����فت اللعبة على حقيقتها ،صار من مصلحة الفريق الفلسطيني
جد
المفاوض ،ومعه الفري����ق العربي المؤيد ،مراجعة مواقفه التي لم تُ ِ
نفعًا ،وإعادة النظر بالنهج الذي أخفق في إحراز أي مكسب للقضية ،في
وق����ت أخذت فيه األقدام الهمجية تتقدم خطوة إثر خطوة في حملتها
المرسومة الحتالل المسجد األقصى المبارك ،وتقويضه من األساس.
ب�شارة مرهج

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

َّ
المحررون اللبنانيون ..والرهان الخائب
بعد  530يوم ًا من االختطاف واالحتجاز
الق��س�ري ،عاد الزوار اللبنانيون الت�س���عة
�إىل احلري���ة ،ل�ي�رْ وُوا الكثري م���ن تفا�صيل
حجز حريتهم و�أ�رسهم منذ اللحظة الأوىل
لالختطاف ،حتى حلظة بدء م�سريتهم نحو
احلرية.
امله���م �أن كابو�س��� ًا انزاح ع���ن �صدور
املخطوفني وعائالته���م ،لكن ندوب الأ�رس
وذكرياته ل���ن مُتحى ب�سهولة� ،إذ يبقى يف
بال املخطوف�ي�ن حليب �أطفال عقاب �صقر
و�أمواله وحفا�ضات���ه ومقاماته احلريرية،
والتواط�ؤ الرتكي وخداعه ،وقبل كل �ش���يء
�س���طوة و�س���لطة الأتراك على اخلاطفني،
الذين ال يقطعون �ش���عرة من ر�ؤو�س���هم �إال
ب�إذن واليهم يف �أنقرة وا�سطنبول.
ويبقى يف بال عائالت و�أ�رس املخطوفني
الكثري من ذكري���ات حركتهم االحتجاجية
الت���ي مل تهد�أ ،لكن قد يك���ون الأكرث �إيالم ًا
بالن�س���بة �إليهم ،حينما تتخل���ى دولتهم
عنه���م وعن �أعزائه���م وراء ج���دران القهر
واالحتجاز ،والتي متثّلت يوم ًا مع بدايات
حتركاتهم بقول مرجع كبري« :روحوا لعند
جماعتكم».
لكن و�س���ط معمعة اخلط���ف ،كان ثمة
�ض���وء يف النفق الطويل ،مل يتخ َّل حامله
عنه ،بحكم حت�س�س���ه الكبري مب�س����ؤوليته
ودوره ومهمت���ه ،فثابر على حمل ال�ض���وء
والتقدم ب���ه �إىل الإمام ،بحيث �إنه مل يرتك
ومل يتخ َّل عن فر�صة  -مهما كانت �ضئيلة
 للتم�سك بها وتو�سيع دائرتها..هكذا منذ البدايات مل�أ�س���اة اللبنانيني
الت�س���عة ثابر مدير عام الأمن العام اللواء
عبا�س �إبراهيم على العمل الد�ؤوب ب�صمت
وحتركات مكوكي���ة يف كل االجتاهات� ،إىل
�أن حان���ت اللحظة املنا�س���بة التي عرف
بعقل���ه التحليلي قيمة الفر�ص���ة ،وكيفية
اقتنا�صها والذهاب بها حتى نهاية ال�شوط.
منذ بداية هذه امل�أ�س���اة كان وا�ض���ح ًا
�أن ��ش�ركاء العدوان على �س���ورية يريدون
ثمن��� ًا �سيا�س���ي ًا من ه���ذه الق�ض���ية ،لكن
ك ًال تبع ًا حل�س���اباته ،فال�س���عودية حركت
�آلياتها اللبنانية احلريرية ،وكانت احلركة
ال�ص���قرية يف ا�س���طنبول ويف ال�ش���مال
ال�س���وري ،وما حمل من بطانيات وحليب
�أطفال «و�سَ ترْ العورات».
�أما قطر فكان���ت يف عهد حم َديْها تريد
تعزي���ز انخراطها ودورها يف �س���ورية ،وال
بد من ثمن يدفعه حلفاء دم�ش���ق ،وحتديداً
«حزب اهلل».
بينما تركيا ،بيّن���ت الوقائع والأحداث
�أنها واخلاطفني جهة واحدة ،و�أن املخابرات
الرتكية تظلل عم���ل اخلاطفني وت�ؤمن لهم
املظلة واحلماية والدعم.
ال���كل م���ن حلف �أع���داء �س���ورية كان
يريد ثمن ًا �سيا�س���ي ًا من املقاومة وحزبها،
لالنخ���راط العلني �أو ال�رسي يف م�س����ألة
�إطالق املخطوفني..
ميكن الزعم �أن اللواء �إبراهيم مل يت�أثر
بهذه اخلارطة ال�سيا�س���ية ،فوا�صل حركته
الن�شيطة والد�ؤوبة ب�صرب و�أناة و�رسية.
وخالل هذه الرحل���ة ا ُملرّة ،ترك خطف
الطياريْن الرتكي�ْي�نْ  -وب�رصف النظر عن
تطورات���ه املحلي���ة البحت���ة  -ت�أثرياته
ال�س���لبية يف تركيا ،خ�صو�ص ًا �أن الطيارين
يف ��ش�ركات الط�ي�ران الرتكي���ة ه���ددوا
بالإ�رضاب العام ت�ض���امن ًا م���ع زميلهما،

املح َرّر عبا�س �شعيب �أمام �صورة للواء عبا�س �إبراهيم رُفعت يف «بئر العبد»

مما �س���يرتك �أفدح اخل�سائر على االقت�صاد
الرتكي ،وعلى �أردوغان وحزبه.
ويف وقت كان اجلي�ش ال�س���وري يحرز
جناح���ات ميدانية وا�س�ت�راتيجية ،يف ظل
تراجع لهج���ة التهديد والوعي���د الغربية
والأمريكية �ض���د دم�ش���ق ،الت���ي كان لها
ت�أثرياتها عل���ى داخل دول �رشكاء العدوان
على �س���ورية ،فكان التغيري القطري ،حيث
تراجع دور الدوحة الإقليمي ،و�صارت تريد
اخلروج م���ن امللفات ال�س���اخنة ،وحتديداً
امللف ال�س���وري ،خ�صو�ص��� ًا بع���د هزمية
«الإخوان» يف م�رص.
التط���ورات ال�س���ورية امليدانية كانت
ت�ؤ�رش بو�ضوح �إىل �إقفال امللفات املفتوحة،
وكان على الدوحة و�أنقرة �أن يُثبتا قدراتهما
على اخلروج من امل�آزق التي رَمَ تا نف�سيهما
فيها ،يف ظل ال�رصاع الذي �أخذ يحتدم بني
املجموعات امل�س���لحة ،والنجاحات التي
يحققها م�سلحو «داع�ش» ،على ما ي�سمى
«اجلي�ش احلر» وامتداداته.

�أما �سورياً ،فكان جتاوب الدولة الوطنية
ال�س���ورية وا�ض���ح ًا منذ البداي���ة من �أجل
الو�صول بق�ضية املخطوفني اللبنانيني �إىل
خامتتها ال�سعيدة.
كانت اللحظة املنا�س���بة ،عرف اللواء
�إبراهيم كيف ي�ستخدمها ويوظفها بال�شكل
الأمثل؛ و�سّ ���ع دوائر حركته من بريوت �إىل
الدوحة �إىل باري�س �إىل دم�ش���ق �إىل �أنقرة..
لقاءات ولقاءات �أتت أُ�كُلها ،وعند ال�س���اعة
احلادي���ة ع��ش�رة و�أربع�ي�ن دقيق���ة قبيل
منت�صف ليل ال�س���بت يف  19ت�رشين الأول
 ،2013كان مدي���ر عام الأم���ن العام اللواء
عبا����س �إبراهي���م يحطّ يف مط���ار بريوت
الدويل م���ع املحررين اللبناني�ي�ن ،ليبد�أ
من جديد ،وب�ص���مت ومثاب���رة وجد ،رحلة
الرجل امل�س����ؤول من �أجل حترير املطرانينْ
واملخطوفينْ اللبنانيينْ الآخريْن ح�س���ان
املقداد وابن بليبل..

�أحمد �شحادة

همسات
◄ ضيق األفق

رف� ��ض مرج ��ع ر�سم ��ي ن�صيح ��ة م�ست�ش ��ار
ر�ص�ي�ن ب�ض ��رورة االت�ص ��ال بزعي ��م عربي،
مل ��ا قدّمه م ��ن م�ساهم ��ة فعال ��ة يف ا�ستعادة
اللبناني�ي�ن الت�سع ��ة حلرياتهم عرب تركيا،
وفوج ��ئ امل�ست�ش ��ار ب ��ردة فع ��ل املرج ��ع يف
«نظرت ��ه ال�ضيق ��ة» ،وك�أ ّن العائدين لي�سوا
لبنانيني �أو يف الأمر ت�سديد فاتورة.

◄ انفتاح «اشتراكي»

يجه ��د �أع�ض ��اء احل ��زب التقدم ��ي
اال�شرتاك ��ي ،وبتوجي ��ه م ��ن النائ ��ب وليد
جنب�ل�اط ،يف االنفت ��اح �سيا�سي� �اً وحزبي� �اً
عل ��ى معظم قوى � 8آذار ،ولوحظ �أن قرار

الذي اتخذه جنبالط جاء رداً على هجوم
قوى � 14آذار على مواقفه الأخرية.

◄ اكتئاب «آذاري»

ق ��ال �سيا�س ��ي «و�سط ��ي» �أم ��ام جم ��ع م ��ن
الأن�ص ��ار يف منزل ��ه� ،إن قوى � 14آذار تعي�ش
حال ��ة اكتئ ��اب ،م ��ا ق ��د يجعلها ُتق ��دم على
االنتح ��ار ال�سيا�سي وغ�ي�ر ال�سيا�سي ،لأنها
مل تتم ّك ��ن م ��ن ه�ض ��م عدم �ش ��ن وا�شنطن
عدواناً على �سورية ،وال التقارب الأمريكي
 الإي ��راين ،و�إن كان غ�ي�ر مكتمل ،و�أخرياًاالنفت ��اح الفرن�س ��ي عل ��ى «ح ��زب اهلل»،
و�أ�ض ��اف« :اكتم ��ل النق ��ل بالزع ��رور بع ��د
موقف جنبالط ب�ش�أن احلكومة».
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يـقــــال
◄ عواقب مفاجئة
بع ��د �أن ذك ��رت عدة و�سائ ��ل �إعالمية أ�ن ��ه �إذا متّت
ال�سيط ��رة من قبَل اجلي� ��ش ال�سوري على منطقة
القلم ��ون يف ري ��ف دم�ش ��ق �سيدخل امل�سلح ��ون �إىل
جب ��ل حم�س ��ن يف ال�شمال اللبن ��اين ،ك�شف م�صدر
ع�سك ��ري لبن ��اين كب�ي�ر �أن ��ه �إذا ح ��اول امل�سلح ��ون
املتطرف ��ون اقتح ��ام جبل حم�س ��ن ،ف� ��إن العواقب
�ستك ��ون مفاجئ ��ة يف ال�شم ��ال اللبن ��اين ،خ�صو�صاً
مدينة طرابل�س.

◄ ارتباط عضوي

تب�ّي�نّ ل ��دى جه ��ة تهت ��م مبل ��ف ق�ضي ��ة الوزي ��ر
ال�ساب ��ق مي�ش ��ال �سماح ��ة� ،أن «ال�شاه ��د ال�سري»
ميالد كف ��وري لديه ملف �أمني يرتبط ع�ضوياً
باملخاب ��رات «الإ�سرائيلي ��ة» ،يتج ��اوز ال� �ـ150
�صفح ��ة ،ومو ّثق ��ة بالتواري ��خ ،وقال ��ت م�ص ��ادر
مهتمّة �إن اجلهاز الذي يخفي كفوري كان على
علم بذلك.

◄ عودة إلى التحريض
ال الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة يف عني التينة
الرئي�س نبيه بري م�ستقب ً

دخ���ول رئي�س احلكوم���ة املكلَّف متام �س�ل�ام �إىل
امل�ست�شفى قبل �أيام ،و�إجرا�ؤه عملية طبية ب�سبب مر�ض
�أ ّمل ب���ه (مع دعائنا له بال�ش���فاء) ،ي�ش���به «بالتمام»
حالة ال�ش���لل ال�سيا�س���ي واحلكوم���ي يف لبنان ،الذي
يعاين مر�ض��� ًا مزمن ًا مل يُ�شفَ منه حتى اليوم ،رغم كل
العالجات التي ُقدِّمت له �سواء من الواليات املتحدة �أو
من اململكة ال�سعودية ،وحتديداً يف الطائف الذي �أنتج
وثيقة وفاقية مل ينفَّذ منها �س���وى وقف م�ؤقت للحرب
الأهلية.
هذه احلالة املر�ضية ما عادت تنفع معها امل�سكّنات
�أو الأدوي���ة الآنيّة ،وقد حان موعد عملية ا�ستئ�ص���ال
ال���ورم اخلبيث من اجل�س���م اللبناين ،حي���ث الطائفية
واملذهبية واملحا�ص�ص���ة واقت�سام كل �شيء ،حتى رمل
ال�شواطئ واجلبال تنخر هذا البلد ال�صغري الذي ال يقوى
على لعبة الأمم ،فما بالك بالنفط والغاز؛ ت�رشئب لهما
الأعناق وتُفتح لهما الأفواه ل�رشاهة ما يرون!
�أم���ام هذه املع�ض���لة ف�إن البلد ي�س���تمر يف حالة
ال���دوران والفراغ القاتل واملراوحة الدائمة ،وال �ش���يء
ي�ؤ��ش�ر �إىل حلول مقبل���ة يف امل�س���تقبل ،حيث لبنان
ل�صنّاع القرار الدوليني
حالي ًا خارج ال�سياقات الكربى ُ
والإقليمي�ي�ن الذين يتحكمون بالأم���ور ،والكل منهمك
بالو�ض���ع يف �س���ورية� ،أما الأطراف املحلية فما زالت
حتافظ عل���ى احلد الأدنى من الو�ص���ل الإيجابي فيما
بينهم���ا ،لتربيد الوقائ���ع ،مع جهوزية تام���ة وت�أهّب
م�س���تمر يف حال تبدّلت الأو�ض���اع �أو ح�ص���ل اخرتاق

ما ،ولهذا ت�س���جَّ ل ثالثة موانع لت�شكيل حكومة وحدة
وطنية:
 -1املوقف ال�س���عودي املت�صلب والراف�ض لت�شكيل
حكوم���ة ،باعتبار �أن لبن���ان هو يف �آخ���ر الأولويات،
وبالتايل فهي غري م�س���تعدة يف الوقت الراهن للإفراج
عن �أي تطور �إيجابي يف هذا ال�سياق.
 -2ال�ص���دام الع�س���كري يف �س���ورية مير يف حلظة
الذروة يف اال�ش���تباك الدويل ،وه���ذا ينعك�س مزيداً من
تو�س���ع رقعة النار واال�ش���تداد والدم���ار ،ولبنان �أكرث
املت�أثرين مبا يجري.
 -3مل ي�ؤ ِّد التفاهم الأمريكي  -الرو�سي وال الأمريكي
 الإيراين لغاية الآن �إىل ح ّل امللفات �ش���ديدة التعقيديف املنطقة.
وعلى هذا الأ�س���ا�س فلبنان اليوم حمكوم بتوترات
متنقلة ،وبخطر اال�س���تهداف الأمني ب�سيارات مفخخة
�أو �س���واها ،وما يحدث يف طرابل�س ي�أتي �ض���من هذه
القراءة واملعطيات ،لذلك ف�إن �أي اخرتاق لن يح�صل يف
هذه الفرتة ،ولقاءات ال�سنيورة مع الرئي�س بري ات�ضح
�أنها لتمرير الوقت ،وال دخ���انَ �أبي�ض يخرج منها� ،أما
النائب وليد جنبالط ،الأك�ث�ر مي ًال حالي ًا لقوى الثامن
م���ن �آذار ،فلن ي�أخذ الأمور �إىل �ص���دام مع قوى � 14آذار،
رغم ال�ضغط الكبري عليه.
�إذاًَ ،املرتكز الأ�سا�س���ي هو �أن ال�سعودية مترّ بحالة
من ال�ض���ياع على م�س���توى القرار منذ حلظة االت�صال
الأمريكي  -الإيراين وعدم ح�ص���ول ال�رضبة الأمريكية

◄ ضايعة الطاسة

�ْي� بالأم ��وال ع�شي ��ة عي ��د
�ْي� ممتلئت نْ
يحم�ل�ان حقيبت نْ
الأ�ضح ��ى ،و�أن ال�ضابطني مكث ��ا يف بريوت ليلة واحدة
�ضابطي من الأمن الع ��ام �إىل تركيا
نْ
ث ��م غادرا برفق ��ة
ملراقب ��ة عملي ��ة ت�سلي ��م ا ألم ��وال �إىل اجله ��ات الت ��ي
خطف ��ت الزوار اللبنانيني ،وذل ��ك بطلب من ال�سلطات
القطري ��ة ،خ�شي ��ة �سرق ��ة الأم ��وال ،وتثبي ��ت الت�سلي ��م
باليد وال�صورة.

أ�ب ��دت جه ��ات �سيا�سي ��ة و�أمني ��ة علي ��ا ا�ستغرابه ��ا ال�شديد من
م�ضم ��ون ر�سال ��ة �أمني ��ة ذات طاب ��ع �س ��ري �سُ ِّرب ��ت �إىل و�سائل
الإع�ل�ام ب�إم�ض ��اء م�س� ��ؤول غري م ��دين يف جهاز أ�م ��ن املطار،
علم� �اً �أن ه ��ذا امل�س� ��ؤول وجه ��ازه ال �صالحي ��ة �أمني ��ة لهم ��ا يف
الأرا�ض ��ي اللبناني ��ة �إال يف بقع ��ة عملياتهما� ،أي يف حرم املطار
وحميطه ،وتجُ ري اجلهات املعنية حتقيقاً وا�سعاً يف الق�ضية،
خ�صو�ص� �اً �أن م�ضم ��ون الر�سال ��ة يتعل ��ق مبالحق ��ة �سي ��ارات
مفخخة.

◄ أموال قطرية ..لليلة واحدة
�ْير ح�ض ��را
�ْير قطري نْ
أ�ك ��دت م�ص ��ادر �أمني ��ة �أن �ضابط نْ
ب�صحب ��ة الل ��واء عبا� ��س �إبراهي ��م م ��ن الدوح ��ة وهم ��ا

عل���ى �س���ورية ،ولهذا فمن غ�ي�ر املنطق���ي �أن تتمكّن
ال�س���عودية من حرية الت�رصف يف ال�ساحة اللبنانية،
لأن ركائزها تهم�شت يف امليدان اللبناين ،وهي ت�رصفت
منذ حلظة تكليف متام �س�ل�ام ب�أ�سلوب نظام الو�صاية،
وهنا ارتكب���ت خط�أ فادح ًا و�ص���ارت بعدها م�س����ألة
حكومة �سالم جزءاً من �أزمتها على ال�ساحة اللبنانية،
ما انعك�س حالة من التخبط �أي�ض��� ًا لفريقها يف لبنان،
والذي ال ميلك �أجندة �سيا�سية ،وال يُتقن �سوى اخلطاب
املذهبي الت�صعيدي املعتاد ،كما حدث يف ذكرى اللواء
و�سام احل�سن.
ويف حماولة من «تيار امل�س���تقبل» لك�رس اجلليد،
قام بخطوة اللقاء مع رئي�س جمل�س النواب نبيه بري،
ويف املعلومات �أن ال�س���نيورة ُكلِّف م���ن قبل الرئي�س
الأ�س���بق �س���عد احلريري بالتحاور ،بغ����ض النظر عن
النتائج ،وحماولة تنظي���م عنا�رص االختالف �إىل حني
تبلور و�ضع �إقليمي قد ي�أتي منه اخرتاق ما ،ورغم علم
هذه اجلهة ال�سيا�س���ية باخلطوط احلمر التي و�ضعتها
اململك���ة ال�س���عودية على �ش���كل وت�ش���كيل احلكومة
اللبنانية املفرتَ�ض���ة يف جميع الأح���وال ،ف�إن اللحظة
الإقليمي���ة املنتظَ رة هذه ال تبدو �أنها يف مقتبل الأيام،
وال حتى ال�شهور ،حيث ت�شري دوائر الأر�صاد الدولية �إىل
�أن الغيوم ال�س���وداء ما تزال متلبدة يف �سماء املنطقة،
ولو ح�صل لقاء جنيف.

بهاء النابل�سي

�صفحته ��ا الأوىل ت�صريح ��ات وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي
جون ك�ي�ري ،و�أعطت مقابلة الرئي� ��س الأ�سد ب�ضعة �أ�سطر
يف �صفحاتها الإقليمية.

◄ وزارات سائبة

قال وزير �سيادي يواظب على احل�ضور �إىل وزارته ،ويحر�ص
عل ��ى إ�جن ��از املعام�ل�ات� ،إن لدي ��ه تقاري ��ر ع ��ن غي ��اب معظ ��م
الوزراء عن مكاتبهم ،ووزارتهم تبقى �سائبة طوال الأ�سبوع.

◄ عتاب
◄ الزمن ُ
المر
ات�ص ��ل �سف�ي�ر عرب ��ي يف ب�ي�روت برئي� ��س حتري ��ر �إح ��دى

ال�صح ��ف اليومي ��ة الك�ب�رى ،معاتب� �اً �إي ��اه عل ��ى ع ��دم �إبراز
م�ضم ��ون مقابل ��ة هام ��ة ج ��داً �أجراه ��ا الرئي� ��س الأ�سد مع
حمط ��ة تلفزيونية م�ؤخراً القت �أ�ص ��داء وا�سعة يف خمتلف
دوائ ��ر الق ��رار والإعالم الغربي ،ب ��ل �إن ال�صحيفة �أبرزت يف

قال م�س�ؤول كبري �إنه مل يفاجَ أ� بتعيني وزير �سابق على ر�أ�س
م�ؤ�س�س ��ة �أمني ��ة دولي ��ة ،ف ��وال�ؤه املطل ��ق جله ��ات ا�ستخباري ��ة
عاملي ��ة جعل ��ه يكاف� � أ� عل ��ى عمل ��ه بتعيين ��ه يف ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة
الدولية ل�سبع �سنوات.

ا�ست�أن ��ف موق ��ع �إخب ��اري كان مي� �وَّل ا�ستخبارتي� �اً،
ن�شاط ��ه التحري�ض ��ي وبث �أخب ��ار خمتلقة ،بعد �أن
تو ّق ��ف لأ�شهر من �إر�س ��ال الأخبار الطارئة ب�سبب
ال�ضائقة الناجتة عن غياب الراعي املبا�شر.

◄ ميليشيات فلتانة

جه ��ات حزبي ��ة تابع ��ة لتي ��ار �سيا�س ��ي منت�ش ��ر يف
منطق ��ة الطريق اجلديدة ،وبع ��د �أن �أطلقت النار
عل ��ى من ��زل �أح ��د مرافق ��ي مفت ��ي اجلمهوري ��ة يف
املنطق ��ة املذك ��ورة ،تق ��وم وب�أم ��ر من عمي ��د �سابق
يف اجلي� ��ش اللبن ��اين ،بتحذي ��ر بع� ��ض الأه ��ايل
املختلف�ي�ن معه ��م �سيا�سياً ب� ��أن «م�صريكم �سيكون
كم�صري الذي أ�ُخرج من دياره بقوة ال�سالح».

◄ مناشدات «حمساوية»

يتاب ��ع املراقب ��ون التباي ��ن اخلط�ي�ر يف املواقف
ال�سيا�سي ��ة والتنظيمية داخ ��ل حركة «حما�س»
ب�ي�ن الداخ ��ل واخل ��ارج ،ال�سيم ��ا �أن جه ��ات يف
احلرك ��ة داخ ��ل القط ��اع تته ��م رئي� ��س املكت ��ب
ال�سيا�س ��ي باالنف�ص ��ال ع ��ن الواق ��ع .وقال ��ت
م�ص ��ادر دبلوما�سي ��ة عربي ��ة لـ«املناراملقد�سي ��ة»
إ�ن ��ه منذ �سقوط حكم حمم ��د مر�سي يف م�صر
ف� ��إن «حما� ��س» يف القط ��اع تواجه و�ضع� �اً �صعباً
ال يق ��ل ع ��ن ال ��ذي تعي�ش ��ه قي ��ادة «احلركة» يف
اخل ��ارج� ،إال �أن «حما� ��س» يف القط ��اع تكت ��وي
بن�ي�ران ذلك .وت�شري امل�ص ��ادر �إىل �أن «حما�س»
الداخ ��ل دع ��ت يف ر�سائ ��ل عديدة قي ��ادة املكتب
ال�سيا�س ��ي يف اخل ��ارج �إىل �إعالن مواقف ميكن
�أن تخف ��ف م ��ن ال�ضغ ��ط ال ��ذي تع ��اين من ��ه
احلرك ��ة ،لي� ��س ب�سب ��ب حالة احل�ص ��ار و�إغالق
الأنف ��اق وتراج ��ع ال ��واردات املالي ��ة �إىل خزينة
«حما� ��س» فقط� ،إمنا هن ��اك حالة من الغ�ضب
املت�صاع ��د داخل قطاع غزة ،واملر�شَّ ح لالنفجار
يف �أية حلظة.

◄ أشبال «الزرقاوي»

ن�ش ��رت �صفح ��ات عل ��ى «في�سب ��وك» و أ�خ ��رى عل ��ى
«توي�ت�ر» ،خا�ص ��ة مبنظمات «�إ�سالمي ��ة» معار�ضة
يف �سوري ��ة� ،ص ��وراً ملع�سك ��ر �أن�ش�أت ��ه «الدول ��ة
الإ�سالمية يف الع ��راق وال�شام» (داع�ش) يف غوطة
دم�ش ��ق ،لتدري ��ب الأطف ��ال على ال�س�ل�اح ،مُطلقة
علي ��ه «مع�سك ��ر �أ�شب ��ال الزرق ��اوي» ،يف �إ�ش ��ارة �إىل
«�أب ��و م�صع ��ب الزرق ��اوي» ،ال ��ذي كان �أ�س� ��س ف ��رع
«القاعدة» يف الع ��راق حتت ا�سم «جماعة التوحيد
واجله ��اد» يف الع ��ام  ،2004وال ��ذي �أ�صب ��ح الحق� �اً
«قاع ��دة اجله ��اد يف ب�ل�اد الرافدي ��ن» ،ث ��م «دول ��ة
الإ�س�ل�ام يف العراق وال�ش ��ام» ،التي و�سعت ن�شاطها
�إىل �سورية ،بعد �أن فرّخت «جبهة الن�صرة» �أواخر
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أحداث األسبوع
سورية تجمع أوراق قوة جديدة ..وحلف أعدائها يصرخ قبل الطوفان

ّ
◄تجذر التنسيق
السعودي « -اإلسرائيلي»

لوح��ظ �أن التق��ارب ال�س��عودي « -الإ�رسائيلي»
خ�لال الأ�ش��هر الأخرية و�ص��ل �إىل م�س��تويات غري
م�س��بوقة يف تاريخ العالق��ات ال�رسية بني البلدين،
ومعلوم �أن العالقات بني الريا�ض وتل �أبيب لي�ست
وليدة رياح «الربيع العربي» ،بل بد�أت منذ �س��نوات
طويل��ة ،وهي يف حال��ة تعميق وجتذي��ر ،وال تت�أثر
بالتعليم��ات ال�سيا�س��ية وتبدالت حكوم��ات العدو،
ب��ل بُنيت على �أ�س���س وتع��اون وتن�س��يق �أمني على
�أعل��ى امل�س��تويات .وتق��ول تقارير خا�ص��ة �إنه منذ
ما ي�س��مى بـ«الربيع العربي» عل��ى املنطقة ،عملت
ال�س��عودية عل��ى ا�س��تغالل العالقة م��ع «�إ�رسائيل»
م��ن �أج��ل حتقي��ق بع���ض �أهدافه��ا ،وا�س��تهداف
خ�ص��ومها و�أعدائه��ا يف املنطق��ة العربي��ة ،وم��ن
�أكرث الق�ض��ايا تعاون�� ًا بني الدولتني هي التن�س��يق
ح��ول الن��ووي الإي��راين .وتفي��د ه��ذه التقاري��ر �أن
العالق��ة ب�ين ال�س��عودية و«�إ�رسائيل» فيه��ا عوامل
البقاء ،وب�شكل خا�ص امل�ص��الح امل�شرتكة بينهما،
فهن��اك ت�ش��ابه يف امل�ص��الح والأهداف� ،س��واء ما
يتعل��ق ب�إيران و«حزب اهلل» و�رضورة �إ�ض��عافه يف
ال�ساحة اللبنانية مل�ص��لحة من ترعاهم ال�سعودية،
�أو مايتعلّ��ق بتدم�ير الدولة ال�س��ورية ،التي ت�ش��كل
ال�رشيان الأهم الذي يزوّد «احلزب» بعوامل القوة.

◄تهديد بإيقاف الدعم

�أك��دت م�ص��ادر الع��دو الع�س��كرية� ،أن اجلي���ش
ال�س��وري �ض��بط � 6ص��واريخ «الو» «�إ�رسائيلي��ة»
ال�ص��نع ،و�ص��ناديق ذخرية ور�شا�ش��ات ،و� 7أجهزة
ات�ص��ال «�إ�رسائيلي��ة» يف قري��ة التبة بوع��ر اللجاة
بدرعا ،ما حذا بامل�س���ؤول الع�س��كري «الإ�رسائيلي»
عن دعم امل�س��لحني عند احلدود الأردنية  -ال�سورية
قا�س ب�س��بب ما �س��مّاه «الإهمال»،
�إىل توجيه �إنذار ٍ
مهدداً ب�إيقاف مد امل�س��لحني بالأ�سلحة وال�صواريخ
والأمور اللوج�ستية.

◄«إسرائيل» ..والمخدرات

اعرتف��ت �ص��حيفة «ه�آرت���س» �أن «�إ�رسائي��ل»
بات��ت تلع��ب دوراً مهم ًا يف جت��ارة املخدرات يف
العامل ،وحتوّلت �إىل ممر ت�س��لكه ع�صابات تهريب
املخ��درات �إىل �أوروبا .وكان تقرير الأمم املتحدة
ح��ول جت��ارة املخ��درات يف العامل ،والذي �ص��در
و�ضع «�إ�رسائيل» على قائمة الدول
العام احلايلَ ،
الت��ي تُ�س��تخدم كمم��رات �آمنة لع�ص��ابات تهريب
املخدرات بني قارات العامل ،ذاكراً �أنها �أ�ص��بحت
�أكرب و�أهم ال��دول التي مت ّر بها جتارة الكوكايني.
الالف��ت �أن الأم��ر ب��ات ال يقت��صر عل��ى تهري��ب
املخ��درات فقط ،بل ارتفعت ح��االت الإدمان بني
«الإ�رسائيليني» ،و�أ�ص��بح خمدر الكوكايني الأكرث
انت�شاراً يف «�إ�رسائيل» حالياً.

�ضباط من اجلي�ش العربي ال�سوري يف ريف الالذقية ال�شمايل بعد تطهريه من امل�سلحني

ثمة كثري من ال�ضحك يف ا ألروقة الدبلوما�سية وال �صحة ب��ت��ات � ًا مل��ط��ال��ب �إ���ص�لاح��ي��ة م��ن بلد
الدولية على «احلرد» ال�سعودي ،ي�صل عند البع�ض ع�صية العائلة ال��ت��ي حتكمه ع��ن �أي �إ���ص�لاح..
ع��ال على ه��ذه اال�ستفاقة �إنه غ�ضب بطل امل�صارعة الفا�شل الذي بد�أ يخ�رس
�إىل ال�ضحك ب�صوت ٍ
املفاجئة لـ«اليقظة القومية» ال�سعودية ،التي النقاط على احللبة ،و�صار منهك القوى ويخ�شى من
حلكَم خ�سارته ،بعد أ�ن
جتعلها تتخلى عن الع�ضوية غري الدائمة يف جمل�س ال�رضبة القا�ضية ،أ�و إ�عالن ا َ
الأمن الدويل.
بد�أ عجزه يتزايد ويرتاكم على احللبة ال�سورية ،يف
على
املفاجئة
الغرية
تلك
هو
يثريهم
أ�ك�ثر ما
�
وقت
ينف�ض من
املتهاوي
امل�صارع
جمهور
خذ
أ
ّ
احلقوق الفل�سطينية التي تنا�ستها على مدى �أكرث من حوله ،فلم يعد يجد م�صفق ًا له �سوى ال�صهيوين يف
�سبعني عاماً ،ال�سيما أ�ن هناك الكثري من الوثائق الدولة العربية.
إ�ذاً ،اململكة الهرمة ب��د�أت جتد نف�سها وحيدة،
على التعهدات ال�سعودية �أمام الإنكليز ثم الأمريكيني
باحلر�ص على الكيان ال�صهيوين ،و إ�ح��ب��اط أ�ي بعد �أن ف�شلت على م��دى نحو � 32شهراً يف قلب
م�رشوع عربي �أو إ��سالمي من � أش�نه أ�ن يقوي العرب النظام ال�سوري ،و أ�خ��ذت عوا�صم العامل تف ّت�ش عن
يف مواجهة العدوانية التو�سعية ال�صهيونية على كيفية االن�سحاب من الرمال ال�سورية ،بعد �أن تبينّ
�شتى امل�ستويات ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية ،لها أ�ن ب�شار الأ�سد أ�ق��وى مما يت�صورون ،فلم يعد
حتى �أنها هي من لعبت الدور الأ�سا�سي يف منع قيام �أحد يتحدث عن قرب نهايته ،ال بل �صار كثريون
يخطبون االت�صال به ،و�إن كان بع�ضهم يحاول ذلك
ال�سوق العربية امل�شرتكة.
ال�سعودية ودبلوما�سيتها املهزوزة واملري�ضة من حتت الطاولة.
بقيادة �سعود الفي�صل تريد �إ�صالح الأمم املتحدة؟!
ال�سعودية مل تعد متلك يف مواجهة الوقائع
تلك كانت النكتة الكبرية
امليدانية ال�سورية والتحوالت
ت��ن��در ب��ه��ا ال��ك��ث�ير من
الغربية والعربية  -بح�سب
ال��ت��ي ّ
الدبلوما�سيني ،لأن بلداً يبدو
ال����ع����دي����د م�����ن الأو������س�����اط
�أنه ما يزال يعي�ش يف غياهب
الدبلوما�سية � -سوى العتب
القرون الو�سطى يف العالقات
ال�������ش���دي���د ع���ل���ى ح��ل��ف��ائ��ه��ا،
حلف أعداء سورية
ا إلن�سانية واالجتماعية ،حيث
ودبلوما�سيتها ال�صامتة مل تعد
مصدوم بالتحوالت
عائلة من ب�ضعة آ�الف تتحكم
ق��ادرة على كبت طموحاتها،
ببالد غنية مرتامية الأط��راف الميدانية ..وباالنقالب ف��ان��ف��ج��رت ت��ت�����س��اءل ع��ن �رس
جعلتها على ا�سمها ،ومتار�س
تركها وحيدة ،فجاءتها جائزة
�أب�شع أ�نواع التمييز الذي يقرتب العالمي على واقع الحرب الرت�ضية من جون كريي ،الذي
م��ن العن�رصية بحق النا�س
اعترب أ�ن اع��ادة انتخاب ب�شار
على الدولة الوطنية
وال�شعب.
الأ���س��د �سيمدد �أج���ل احل���رب،
السورية
ي�����ض��ح��ك ط���وي�ل�اً بع�ض
وهو ما يتعار�ض مع الوقائع
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي�ين م����ن ه���ذا
اللوج�سيتة لتطورات ا ألزم��ة
�������رد ال�������س���ع���ودي ،ألن
ال�سورية ،والتي تتميز يف الفرتة
ا َ
حل� َ
�أ�سا�سه و�سببه ه��و �سورية،
الراهنة بعدة اجتاهات أ�برزها:

 التقارب الإي��راين  -الأمريكي ،بحيث تبدو كلالأم���ور أ�م���ام �صالبة امل��وق��ف الإي���راين ومت�سكه
بثوابته� ،أن وا�شنطن ال هدف لها �سوى �إر�ضائه.
 التقارب الرو�سي  -الأم�يرك��ي للو�صول إ�ىلت�سوية يف �سورية ،والتي يبدو وا�ضح ًا فيها أ�ن
املنهك بحروبه ال�سابقة و أ�زماته املالية
الأمريكي َ
واالقت�صادية ،م�سلِّم ًا بدور مو�سكو و�رشوطها ،والتي
�سبق لفالدميري بوتني �أن أ�علنها أ�ن « أ�من دم�شق من
�أمن مو�سكو».
�
�ت
�
ت
الغربية
 العوا�صم�درج يف �سحب يدها من
ّ
�سورية ،وبع�ضها بد�أ يطلب و ّد دم�شق �رساً �أو علناً.
 -عوا�صم عربية ،خ�صو�ص ًا خليجية� ،أخذت تبحث

عن �شكل الئق لها لالن�سحاب من الت�أييد الأعمى
للم�ؤامرة على �سورية.
وق��د ترافق كل ذل��ك مع �سل�سلة وقائع ميدانية
باهرة �أحرزها اجلي�ش العربي ال�سوري يف امليدان،
�أبرزها:
 انتهاء احلديث من عوا�صم الغرب وبع�ضالعرب ،وحتى من املجموعات امل�سلحة ،عن قرب
حتوالت
معركة دم�شق ،ال بل �إن امليدان �شهد ّ
جذرية ،وتوجيه �رضبات قا�صمة للم�سلحني يف
أ�رياف دم�شق ودرعا وحلب وحم�ص ودير الزور
وغريها.
� -أخذت ال�صورة تتو�ضح �أكرث ف�أكرث �أمام الإعالم

ّ
َ
حذرت المسـلحين من قرار محتمل لواشنطن بــوضــع كتـــائبهــــ

قطر تحـاول العـودة إلى الملف السوري مـن نـافـذة الـخـــ
�أنقرة  -الثبات
تتخبط قيادات «املعار�ضة ال�سورية» بني
فكي الكما�شة الأمريكية  -ال�سعودية ،يف ظل
ال�ضغط الكبري الذي متار�سه الدولتان عليها
من �أجل تبني مواقف حمددة ،من بينها قرار
امل�شاركة يف م�ؤمتر «جنيف  »2 -الذي ت�سعى
الواليات املتحدة �إىل ت�أمني ظروف انعقاده،
وت�شاك�سها الريا�ض خوف ًا من انعكا�سات
م�ستقبلية لتطور املفاو�ضات النووية وغري
النووية مع �إيران.
�إال �أن ال�لاف��ت حم���اوالت قطر احلثيثة
ل��ل��دخ��ول جم����دداً �إىل ال�����س��اح��ة يف لعبة
التناق�ضات املعهودة� ،أم ًال با�ستعادة الدور
الذي انتزعته منها الريا�ض بالقوة يف مرحلة
�سابقة ،ولذلك زار وزير اخلارجية القطري
خالد العطية تركيا ،واجتمع مع  13ف�صي ًال
�سيا�سي ًا من ف�صائل املعار�ضة ممن �سحبوا
حتد وا�ضح
«ال�رشعية» من «االئتالف»؛ يف ٍّ
لل�سعودية التي تدعم قيادة هذا «االئتالف»،

كما اجتمع العطية م��ع ق��ادة امل�سلحني،
بح�ضور العميد املن�شق �سليم �إدري�س ،الذي
قدم للمجتمعني «مطالعة» عن و�ضع هيئة
الأركان ،التي و�صفها ب�أنها «�أ�ضعف من �أي
منظم» ،م�برراً ذلك ب�أن الدعم الذي
ف�صيل َّ
و�صل لأي ف�صيل �صغري �أ�ضعاف ما و�صل
ل�ل�أرك��ان ،كا�شف ًا �أن امل��ال ال��ذي ا�ستلمته
الأرك��ان منذ الت�أ�سي�س هو  3ماليني دوالر،
وقال �إنه «يعمل جابي ًا ،فالدول تر�سل ال�سالح
وت�أمر �أين يجب �أن ي�س َّلم ،فال حيلة له �أبداً يف
التوزيع».
�أما العطية فقد قال �أمام املجتمعني �إن
«�أ�صدقاء �سورية تخلوا عن امللف ال�سوري
مت��ام � ًا بعد م��واف��ق��ة ال��ن��ظ��ام على ت�سليم
الكيماوي ،وهذا �أمر خطري ،فاملجتمع الدويل
ب��ات حري�ص ًا ج��داً على ال��ن��ظ��ام» ،وطالب
العطية «الكتائب (امل�سلحني) باحلكمة
والدهاء ال�سيا�سي الذي يحمي وجودها على
الأر�ض ،لأن الأمر �سي�ؤول �إما �أن تكون كتائب
تكون جي�ش حر ،و�إما كتائب �إرهابية �ستقاتل
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الغربي عن فظائع امل�سلحني وجرائمهم ،وقتل امل�سيحيني �أو
خطفهم ،و�سبي الن�ساء ،و«جهاد النكاح» الذي �أخذ يثري موجة
�سخط عارمة.
 ازدياد ال�رصاع بني املعار�ضات ال�سورية؛ كل ح�سب م�صدرمتويله ،فبد�أ ال�رصاع يتخذ أ��شكا ًال خمتلفة ،منها ك�سب الوقت
من أ�جل �أو�سع عمليات نهب وفر�ض خوات ،ما �أدى �إىل معارك
دموية فيما بينهم ق�ضى على مئات امل�سلحني ،وهو الواقع
الذي ا�ستغلته «داع�ش» و«جبهة الن�رصة» اللتان بد أ�تا تتلقيان
الدعم من ال�سعودية ،ف أ�خذت بت�صفية املجموعات امل�سلحة
الأخ��رى ،فكانت معارك ت�صفية ما ي�سمى «اجلي�ش احلر»
وجمموعات م�سلحة أ�خرى م�ستقلة ..لكن ال�رصاع أ�ي�ض ًا انتقل
�إىل «جبهة الن�رصة» و«داع�ش» اللتني بد أ�تا يف �أكرث من مكان
معارك وحروب ت�صفيات.
ويف كل هذه التطورات ثمة تق ّدم هائل يحققه اجلي�ش العربي
ال�سوري يف امليادين..
الكل من حلف أ�عداء �سورية �صار م�صدوم ًا بهذه التحوالت
امليدانية من جهة ،وباالنقالب العاملي على واقع احلرب على
الدولة الوطنية ال�سورية.
وهكذا ..قطر ب��د أ�ت باالن�سحاب ،وب��د�أت ر�سائلها العلنية
وال�رسية الودية نحو دم�شق وحلفائها.
تركيا ..يتو�سع م�أزق أ�ردوغ��ان  -أ�وغلو ،فالإرهابيون يف
�سهل دخولهم �إىل
ا�سطنبول و أ�نقرة و�أ�ضنة ،وهذا الثنائي هو من ّ
بالد الأمويني ،و�أقام مع�سكرات التدريب لهم ،و�صار يف ّت�ش عن
َمن ينقذه من الغرق ،فال يجد أ�ي يد متتد �إليه.
وجهت �رصختها من ا ألمم املتحدة ،لكنها
ال�سعودية وحيدة ّ
كانت �رصخة يف وا ٍد أ�ثارت �ضحك الدبلوما�سية الدولية.
أ�خرياً ،املعار�ضات ال�سورية ،خ�صو�ص ًا اخلارجية ،بع�ضها
مهزوم وبع�ضها م أ�زوم وبع�ضها �ضائع ،ولكل منها وجهة نظر
خمتلفة؛ بع�ضها مع جنيف وبع�ضها �ضد ،وبع�ضها يحاول أ�ن
ي�ضع �رشوطاً..
رد جون كريي على القلق وال�رصخة ال�سعودية مطمئن ًا،
وبالتايل «جنيف  »2 -لن يكون يف  23ت�رشين الثاين ،ويبدو
�أنه ال بد من �رصاخ �سعودي �إ�ضايف ،لكن ثمة أ��صوات �سعودية
عال:
داخلية و أ��صوات من عوا�صم العامل بد أ�ت تنادي ب�صوت ٍ
«ال بد من الإ�صالح يف مملكة القرون الغابرة ..ال بد من ن�سيم
احلرية».

�أحمد زين الدين

ــــم على الئحة اإلرهاب

ـــالف السعودي  -األميركي
من قبل املجتمع الدويل» ،و�إذ طم�أن العطية املجتمعني
ب�أن «الغزل الإيراين الأمريكي لن يدوم ،وهو �أمر غري
مقلق ،لأن العداء متجذر ،وامل�س�ألة لي�ست بيد �أ�شخا�ص
ينهون هذا العداء ،بل هي �أكرب من ذلك بكثري»� ،أ�شار
�إىل �أن «ما تخ�شاه قطر ب�شكل كبري هو الغزل الأمريكي
للنظام بعد ليونته بت�سليم الكيماوي ،وقد يكون منفذاً
جيداً لقتل الإره��اب يف �سورية ،وهو عدوهم الأول»،
منبه ًا من �أن «كل �إ�سالمي ي�صبح �إرهابي ًا يطلقون يد
ّ
النظام يف قتله ،فيبد�أ الأمر بالدولة الإ�سالمية ،وبعدها
الن�رصة ،وبعدها الكتائب الإ�سالمية ،حتى يبقى هو
واجلي�ش احلر» ،وعبرّ عن خ�شيته من �صدور قرارات ت�ضم
بع�ض الف�صائل لالئحة الإرهاب ،ووقتها لن ت�ستطيع
يدرج على الئحة الإره��اب ،مو�ضح ًا �أن
قطر دعم من َ
قطر ب��د�أت ت�شعر بعراقيل �أثناء «دعم الثورة يف نقل
ال�سالح و�رشائه ،ولوال تعاون تركيا ملا مت الأمر ،ومع
ذلك هناك عراقيل ت�ؤخر العمل ومتنع و�صول بع�ض
الأ�سلحة» ،و�شدد على ��ضرورة جمع الكتائب �ضمن
غطاء ،ولو �صوري ًا ،من �أجل تفادي الو�ضع على الئحة
الإرهاب ،وهي ال تريد ان�ضمام الكتائب �إىل «االئتالف»
بل �إىل «الأركان» فقط.
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سورية ..التسوية لم تنضج والشيطان في الميدان

اجلي�ش العربي ال�سوري يقوم ب�إجالء املدنيني من «مع�ضمية ال�شام» ..بح�ضور الهالل الأحمر ال�سوري

ناق�ض وزير اخلارجي���ة الأمريكي جون
كريي م���ا كان ق���د �أعلنه الرئي����س باراك
�أوبام���ا يف خطاب���ه يف الأمم املتحدة ،من
�أن ال�ش���عب ال�س���وري يقرر م�صريه بنف�سه،
حني هدد ب�أن �إعادة انتخاب ب�ش���ار الأ�سد
لرئا�سة اجلمهورية العربية ال�سورية �سيمدد
�أجل احلرب ،مع العل���م �أن �إعادة االنتخاب
 �إن ح�صلت ب�ش���فافية ومبراقبة دولية -�ست�شري �إىل �أن ال�شعب ال�سوري قد اختار من
يريده ،وما على ال���دول العامل التي تدّعي
الدميقراطية �س���وى �أن حترتم خيار ال�شعب
ال�س���وري وحقّه يف تقرير م�صريه ،واختيار
نظام احلكم الذي ينا�سبه.
يت�ضح من الت�رصيحات الأمريكية ومما
يت ّم ت�رسيب���ه حول اجتماعات «�أ�ص���دقاء
املعار�ض���ة ال�س���ورية»� ،أن الأمريكي�ي�ن ال
يحملون طلب ًا عاج ًال ومُ لح ًا للمعار�ض�ي�ن
ال�سوريني الذين يدورون يف فلكهم لدفعهم
�إىل طاولة املفاو�ض���ات يف «جنيف ،»2 -
وما زال كريي يطمح �إىل �أن يكون «االئتالف
ال�س���وري» � -أو ما ي�س���ميه «املعار�ض���ة
املعتدل���ة»  -ه���و املظلة لأي معار�ض���ة
ت�ض���طلع مبهمة حماورة النظام والو�صول
�إىل ت�س���وية مع���ه ،بينم���ا ي��ص�رّ الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد على جعل «املعار�ضة
الداخلية الوطنية غري املرتبطة باخلارج»
هي املحاور لل�سلطة ح�رصاً.
االختالف على الطرف املفاو�ض لل�سلطة
ال يبدو تف�صي ًال يف م�سار الت�سوية املت�صورة
يف �س���ورية ،فالأمريكيون ال ميكن �أن يقبلوا
�إال بطرف حم�س���وب عليهم مئة باملئة ،وال
ميكن لأي �سلطة انتقالية �أن حتظى بثقتهم
ما مل تكن قد قطعت تعهدات م�س���بقة لهم،
خ�صو�ص ًا يف ظل الإدراك الأمريكي �أن تكرار
�سيناريو العراق يف �سورية يبدو حمت َم ًال �إىل
حد بعيد ،ال�سيما مع تزايد نفوذ «القاعدة»
واحتمال خروجه عن ال�س���يطرة ،والو�صول
�إىل واق���ع تتحقق في���ه لـ»القاعدة» دولة
تهدد ال�رشق الأو�س���ط برمّت���ه ،وقد ينتقل
مداها �إىل اجلوار الأوروبي.

تصريحات األميركيين ال
لحًا
تحمل طلبًا عاج ًال أو ُم ّ
من المعارضين السوريين
الذين يدورون في فلكهم
للمشاركة في «جنيف »2 -

ولعل اله�سترييا التي اجتاحت اململكة
العربية ال�سعودية بعد الرتاجع عن ال�رضبة
الع�س���كرية والإعالن عن �رضورة الو�ص���ول
حلرَد التي
�إىل ت�س���وية �سلمية ،و�سيا�س���ة ا َ
ا�س���تخدمتها يف الأمم املتح���دة ،هي التي
تدفع الأمريكيني �إىل الرتيّث قلي ًال يف �إعالن
اخلطط التي �أعدّوها للمرحلة االنتقالية� ،أو
ملا بعد م�ؤمتر جنيف ،علم ًا �أن اجلميع يدرك
�أن انعقاد «جنيف  »2 -دونه عقبات كربى،
و�إ ّن جمرد انعقاده ال يعني انتهاء الت�سوية
والو�صول �إىل حل الأزمة ال�سورية املت�شابكة
واملعقّ���دة ،والت���ي تتداخل فيه���ا العوامل
الإقليمية والدولي���ة ،والعوامل الراديكالية
الأ�ص���ولية ،والتي جتعل من ال�صعب عودة
�سورية �إىل ما كانت عليه بـ«كب�سة زر»� ،أو
مبجرد م�ؤمتر دويل.
وا�ستطراداً ،ميكن القول �إن �أي ت�سوية �أو
�أي لقاء يف جنيف �أو غريها ،يجب �أن ي�أخذ
بعني االعتبار املحطات التالية:
 وقف العنف ،وعمليات نزع ال�س�ل�احو�إعادة �إدماج املقاتلني ،ودون هذه العملية
�صعوبات هائلة ترتبط بوجود «القاعدة»،
ومبقاتلني من دول �أجنبية وعربية ال تريد
دولهم ا�س���تعادتهم بالت�أكي���د ،كما ترتبط

(�أ.ف.ب).

مب�ص���الح الدول التي متوّل ه����ؤالء ،ومدى
ا�س���تعدادها لوقف الدع���م والتمويل� ،إن مل
حت�صل على ح�صتها من الت�سوية املقبلة.
 عودة الالجئني ،والبدء مب�سرية الإعماروتنمي���ة املناطق ،و�إعادة بناء م�ؤ�س�س���ات
الدولة ،وهذه تتطلب جهوداً دولية ،و�أموا ًال
طائلة ،ودونها �أي�ض ًا تعقيدات ترتبط مب�سار
الت�س���وية املحتمَلة بني الأطراف الدوليني،
وكيفية تق�س���يم عقود �إعادة الإعمار ،ومَ ن
يح�صل على ماذا.
 البدء بعمليات الإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي،وال�س�ي�ر بخي���ار «دمقرطة» امل�ؤ�س�س���ات،
والذهاب �إىل انتخابات رئا�س���ية �ش���فافة
ونزيه���ة ،تعك����س فعلي ًا خيارات ال�ش���عب
ال�س���وري وتف�ض���يالته ،وتعطيه احلرية يف
تقرير م�ص�ي�ره بنف�س���ه ،ودون هذه �أي�ض��� ًا
�ص���عوبات هامة و�أ�سا�س���ية ،ويب���دو �أنها
تفرت�ض التقدّم يف املرحلتني ال�س���ابقتني
م�س���بقاً ،فكيف ميك���ن الو�ص���ول �إىل هذه
اخلط���وة بدون فر����ض الأمن واال�س���تقرار،
ويف ظل خروج مناطق عديدة عن �س���يطرة
الدولة؟ وكيف ميكن الت�أكد من عدم ممار�سة
ال�ض���غط عل���ى الناخبني يف ظل انت�ش���ار
ال�س�ل�اح يف �أي���دي املواطن�ي�ن يف معظم
املناط���ق ال�س���ورية؟ وكيف ميك���ن الت�أكد
من �ص���حة التمثيل وعدالته يف ظل وجود
املاليني من ال�سوريني خارج البالد؟
يف املح�ص���لة ،يب���دو �أن الت�س���وية
املرتقَبة ،ولو كان ب�شائرها تلوح يف الأفق،
�إال �أنها ما زالت بعيدة املنال ،وال �ش��� ّك �أن
ما قاله الرئي�س ب�ش���ار الأ�س���د يف مقابلته
الأخ�ي�رة يعك����س ثقة بالنف����س لن تدفعه
�إىل تق���دمي تنازالت لفئة معار�ض���ة كل ما
متلكه هو بع�ض العبارات الغربية امل�شيدة
بـ«اعتداله���ا» ،بينم���ا ه���ي يف الواقع ال
تعك�س متثي ًال على الأر����ض ،ال ميداني ًا وال
�ش���عبياً ..و�إىل �أن تن�ضج الت�س���وية ،يبقى
امليدان هو احلكم والفا�صل.
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لبنانيات
الخطر اللبناني ..ومسؤولية
محور الشر
يف لبن���ان قلق هذه الأيام ما يزال � -إذا كانت
امل�س����ألة بح�س���اب املقايي�س � -أقل �أو �أ�صغر من
احلقيقة والواقع ب�أ�ض���عاف م�ضاعفة ،ولي�س ذلك
مرده ال�سيا�سيني الذين على غري عادة مل ينفخوا
الأحداث كما د�أبوا ،بل لأن معظم ه�ؤالء ا�س���تنفدوا
م���ا لديهم م���ن معطي���ات ،ومل ي���زوَّدوا بجديد،
وبالتايل �أ�صبحوا غري ذي ثقة عند �أ�سيادهم.
فالفريق ال���ذي ي�أمتر من ال�س���عوديني يجري
التعامل معه متام ًا كما تعاملت الواليات املتحدة
مع حُ كام جند واحلجاز عندما اتفقت مع رو�س���يا،
على �أن احلل ال�سيا�سي وحده الذي ي�ؤدي �إىل �إنهاء
الأزمة ال�س���ورية� ،أي �إن وا�شنطن مل تكلف نف�سها
وال �أي ًا من م�س�ؤوليها ب�إبالغ �أولئك احلكام بال�شكل
وال بامل�ضمون عن احلل الذي تبلغوه عرب و�سائل
الإعالم ،مثله���م مثل كل املجرمني والإرهابيني �أو
املرتزقة املدفوعني �إىل الأر�ض ال�سورية.
لق���د ح���اول �آل �س���عود �أن يوهم���وا النا����س
«الغالب���ة» ب�أنهم يث�أرون لكرامتهم املم�س���وحة
على �أعتاب «ماما �أمريكا» ،ب�أن �ألغوا كلمتهم يف
الأمم املتحدة ،وك�أنها كانت كلمة حترر م�ضطهدي
الكرة الأر�ض���ية ،ال �س���يما من جماعات مطاوعة
«الأمر باملنكر» التي ال تزال متار�س تقاليد وثنية
م�س���تلهمة �رشيعة الغاب يف �أحكامها ،فيما يدرك
العلم كله �أن �س���بب عدم �إلقاء الكلمة التي كانت
زاخرة بالتحري�ض على موا�ص���لة القتل والدم يف
�سورية ،يعود �إىل عدم �صالحية الن�ص وامل�ضمون
مع مزاج العم �سام ،و�إال لكان احل�ساب ع�سرياً.
لقد توهم حكام جند واحلجاز  -كما «دجاجة
�أم ع�ساف» يف احلكاية ال�شعبية  -بقدرة وهمية،
و�أنهم متخمون بالإباء من خالل رف�ضهم ع�ضوية
جمل�س الأمن ،بعد «اكت�شافهم العبقري» مكاييل
املجل�س وف�ش���له ،وكان من الأجدى �أال يرت�ش���حوا
حتى ال «يت�رش�ش���حوا» �أكرث من ال�سيد الأمريكي
على موقف ال يدركون معناه ،وال يدركون �س���وى
�أن الأمريكي يحركهم �ساعة ي�شاء ،وكما ي�شاء ،و�إن
ترك لهم �أحيان ًا هوام�ش �ض���يقة للحركة� ،رشط �أال
تت�ض���ارب مع م�ص���احله ،وميكنه �أي�ض ًا اال�ستفادة
منها ،مثل املفخخات واحلوادث الأمنية.
وعلي���ه ،ف�إن الو�ض���ع يف لبن���ان �أخطر بكثري
مما يُخيَّل للجميع ،ولي�س العثور على ال�س���يارة
املفخخة يف ال�ض���احية اجلنوبي���ة واملعلومات
املتداولة عن متابعة �س���يارات �أخرى� ،إال م�ؤ�رشات
عل���ى �أن حم���ور ال��ش�ر املمتد من وا�ش���نطن �إىل
الريا�ض ،واملتحدثني بنعمة �آل �س���عود يف لبنان،
�أي ًا كان موقعهم ،هم جميع ًا يف امل�س�ؤولية عن �أي
نقطة دم تراق يف لبنان.

يون�س
قراءة الفاتحة
وفاء لذكرى جامع جامع
نعى «حتالف �شباب بريوت» العماد جامع
كامل جامع ،ودعا يف هذه املنا�سبة كل �أحبائه
لقراءة الفاحتة وفاء لذك����راه من الثالثة حتى
ال�ساد�س����ة من بعد ظهر الثالثاء يف  29اجلاري
يف قاع����ة �أوتي����ل غولدن تولي����ب  -املاريوت
�سابق ًا  -يف اجلناح.

الحديث عن معركتي «القلمون» و«جبل محسن» محــاولـــــ
ال ريب �أن احلوادث الأمنية
الأخ�ي�رة يف طرابل����س لي�س
له���ا �أي بُع���د ا�س�ت�راتيجي
�أوع�سكري ،ومت حتريكها ب�أمر
�سعودي ،بق�صد �إثارة ال�ضجيج
والتهويل تزامن ًا مع اال�ستعداد
للهجوم على «جبل حم�سن»
يف حال بد أ� اجلي�ش ال�س���وري
بتطه�ي�ر «جب���ال القلمون»
الواقعة على �سل�س���لة اجلبال
ال�رشقية املحاذية للبنان من
الب�ؤر الإرهابية ،وبالتايل ف�إن
احلوادث املذكورة هي حماولة
�سعودية فا�ش���لة لإيجاد نوع
من ت���وازن الرعب املفقود بني
القوات ال�سورية واملجموعات
امل�سلحة ،ال �س���يما يف �ضوء
التقدُّم املي���داين اليومي الذي
يحقق���ه اجلي�ش عل���ى امتداد
�أرا�ض���ي بالده ،ح�سب ما ي�ؤكد
مرجع معني.
ويعت�ب�ر املرج���ع �أن
ال�س���عودية حتاول ا�س���تخدام
الورق���ة الأمني���ة اللبناني���ة،
�إ�ض���افة �إىل تعطيل م�ؤ�س�سات
الدول���ة ،لل�ض���غط م���ن �أجل
حت�سني موقعها يف �أي ت�سوية
�سيا�س���ية للأزمة ال�س���ورية،
والتي قد ت�ش���مل حل الق�ضايا
العالق���ة يف لبنان ،ال �س���يما
ت�ش���كيل حكوم���ة جدي���دة،

ووق���ف التوتري الأمن���ي ،بعد
غرق ال�س���عودية يف الوحول
ال�س���ورية ،ويف �ض���وء تطور
العالقات الإيرانية  -الأمريكية
التي ق���د تنعك�س �إيجاب ًا على
الأو�ض���اع يف �س���ورية ،الأمر
ال���ذي �أدى �إىل تدهور العالقة
بني وا�شنطن والريا�ض.
ويف ال�ش����أن املي���داين،
ي�ؤك���د املرج���ع بن���اء عل���ى
معطي���ات متواف���رة لديه� ،أن
ما�ض يف
اجلي����ش ال�س���وري ٍ
عملية تطه�ي�ر بالده من الب�ؤر
امل�س���لحة ،وبالت���ايل ف����إن
«القلمون» مثلها مثل غريها
من املناطق ال�س���ورية ،وي�شري
�إىل �أن اجلي�ش �سي�ش���ن هجوم ًا
ع�س���كري ًا على جبال القلمون
وحميطه���ا عند اكتمال ظروف
جن���اح املعركة ،معترباً �أن كل
حماوالت التهوي���ل لن تثنيه
عن ذلك.
وعن ماهية ظروف املعركة،
يلفت املرج���ع �إىل �أن القوات
ال�س���ورية ت�س���عى من خالل
الهجوم عل���ى «القلمون» �إىل
اقت�ل�اع املجموعات الإرهابية
من جذوره���اـ والإجهاز عليها
داخل الأرا�ضي ال�سورية ،وعدم
الإف�ساح يف املجال �أمامها �إىل
االنكف���اء يف اجتاه الأرا�ض���ي

◄ «داعش» في عين الحلوة إلدارة «غزوة» لبنان
و�ص ��ل ثالث ��ة قيادي�ي�ن تابعني لتنظي ��م «الدول ��ة الإ�سالمي ��ة يف العراق وال�ش ��ام» �إىل
خمي ��م ع�ي�ن احلل ��وة يف �صيدا ،قادمني من الع ��راق عن طريق �سوري ��ة ،لإدارة «غزوة»
لبنان.
و�أفادت املعلومات �أن ح�سام من�صور ووليد خليل وعادل الأحمد أ�ُر�سلوا من قبل «�أمري
داع�ش» �أبو بكر البغدادي ،ومعهم تعليمات �صريحة للتن�سيق بني املجموعات اخلم�سة
التي �سبق �أن و�صلت �إىل لبنان بقيادة حممد الروابي ،و ُكلِّفت مبهمات تخريبية ،وقد
أ�ُبل ��غ كل من ماجد املاج ��د وعابد امل�صري ب�ضرورة تفعيل العمل اجلماعي ،والرتكيز
على القيام بعمليات ت�ستهدف اجلي�ش اللبناين وقياداته يف منطقة �صيدا.
ومت خ�ل�ال االجتم ��اع تق ��ومي ظاه ��رة ال�شيخ �أحم ��د الأ�س�ي�ر ،وكان االتف ��اق تاماً بني
احلا�ضري ��ن عل ��ى ته� �وُّره الذي �أدى �إىل الإ�ض ��رار باحلالة «الإ�سالمي ��ة» ،ومت االتفاق
عل ��ى إ�ع ��ادة االعتب ��ار للق ��وى الإ�سالمي ��ة يف املدين ��ة ،ومالحق ��ة م ��ن �أ�س ��اء �إىل ه ��ذه
«احلال ��ة» ،كم ��ا طُ لب م ��ن امل�صري تغيري �أماكن خم ��ازن الأ�سلح ��ة املوجودة يف خميم
الطوارىء.

تطاول النائب المنشق
◄ ُ

يحق ��ق رئي� ��س ح ��زب عتيق يف ق�ضية �سببت ل ��ه �إرباكات ،بعد �أن حام ��ت ال�شكوك حول
دور «خبي ��ث» لنائ ��ب ان�ش ّق عن كتلته منذ فرتة ،ويقول مقربون �إن النائب املذكور مل
يكف ��ه م ��ا ورّط احلزب ورئي�سه يف ق�ضايا خا�سرة ،فبد أ� الآن بالتطاول على املحرمات،
على �أ�سا�س �أنه يعرف اليد التي ت�ؤمل.

◄ بجهود سورية

ق ��ال م�ص ��در مطلع على العالقة بني رئي� ��س التكتل التغيري والإ�ص�ل�اح مي�شال عون
ورئي� ��س تي ��ار امل ��ردة الوزي ��ر �سليمان فرجني ��ة� ،إن �شخ�صي ��ة �سورية عمل ��ت على جمع
القُطب نْ�ْي� وم�صاحلتهم ��ا ،و ُت ِّوج ��ت اجله ��ود بوليم ��ة ع�ش ��اء أ�ُقيم ��ت يف من ��زل �صه ��ر
اجلرنال؛ العميد �شامل روكز قائد فوج املغاوير يف اجلي�ش اللبناين.

اللبناني���ة ،وحتدي���داً نح���و
«عر�سال» وجرودها ،ما يبقي
الأمن القومي ال�س���وري حتت
خطر �إرهاب تلك املجموعات.
ويعترب املرج���ع �أن غياب
الدول���ة ع���ن «عر�س���ال»
واملناط���ق املحيط���ة �أ�س���هم
يف ت�ش���كيل بيئ���ة حا�ض���نة
للم�س���لحني ،وخا�رصة رخوة
لالعتداء على �س���ورية ،وهذا
الأم���ر لن ت�س���مح ب���ه على
الإطالق ،ح�سب املرجع.
ويف �سياق مت�ص���ل ،ي�ؤكد
م�صدر يف املعار�ضة ال�سورية
�أن �أعمال الت�صعيد الأمني يف
لبن���ان ،واملرتافق���ة مع رف�ض
ما ي�س���مى «االئتالف ال�سوري
املعار����ض» امل�ش���اركة يف
م�ؤمتر «جنيف  »2 -ال معنى
لها يف �ض���وء التوافق الدويل
عل���ى ح���ل الأزمة ال�س���ورية
�سيا�س���ياً� ،إ�ض���افة �إىل التقدم
امليداين امللمو�س الذي يحققه
اجلي����ش ال�س���وري ،ويعترب �أن
هذا التقدم �سيتحكم حتم ًا يف
م�سار �أي ت�سوية مرتقبة.
ويلف���ت امل�ص���در �إىل �أن
«االئت�ل�اف» ال يحظ���ى ب�أي
قوة عل���ى �أر����ض الواقع ،و�أن
املناطق اخلارجة على �سلطة
الدول���ة واقع���ة راهن��� ًا حتت

�سيطرة املجموعات التكفريية،
خ�صو�ص��� ًا «داع�ش» و«جبهة
الن�رصة».
وعن ا�ستمرار الدعم ال�سعودي
للتكفرييني ،الأمر الذي يطيل �أمد
الأزمة ،يرجّ ح امل�ص���در تو�ص���ل

هل ُينقذ ّ
المر «اإلنتروبول» من عثراته؟
منذ الإطاحة بحكومة �سعد احلريري يف الثلث الأول من �شهر حزيران
 ،2011مل يعد يُعرف الكثري من تفا�صيل حركة و«م�شاوير» نائب رئي�س
احلكومة ووزير الدفاع ال�س���ابق والداخلية الأ�سبق اليا�س املر ،و�إن كان
قد عاد بعدها لفرتة �إىل ال�ض���وء من خ�ل�ال وثائق «ويكيليك�س» ،وما
�أُثري فيها من و�شو�ش���ات وكالم وم�ص���ارحات مع ال�سفريين الأمريكيني
ال�س���ابقي يف بلد الأرز؛ جيفري فيلتمان ومي�ش���يل �سي�س���ون ،التي مل
نْ
يوفر فيها مي�ش���ال �سليمان وال �س���عد احلريري ،حيث ر�أى يف �أحاديثه
�أو منيمته �أن �أحداث ال�س���ابع من �أيار � 2008أكدت �أن قائد اجلي�ش يومها
مي�ش���ال �س���ليمان ورئي�س املخابرات هما يف �ص���ف «حزب اهلل» ،و�أن
�سليمان جبان و�سعد احلريري يطري ويلعب ك�صبي �صغري ..متحدث ًا عن
�إجنازاته ككا�شف جماعة «عبّاد ال�شيطان» ،كما �شبكات الإرهاب.
فج�أة بعد هذا البيات الطويل� ،أط ّل ا�سم اليا�س املر من وراء البحار،
من خالل منظم���ة «الإنرتبول» ،التي تعق���د جمعيتها العمومية يف
كولومبيا ،باختياره بالإجماع ملن�صب «م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة
�ص���ندوق الإنرتوبول من �أجل عامل �أكرث �أمن���اً» ،كما اختري بالإجماع
رئي�س ًا فخري ًا لهذا ال�صندوق �أمري موناكو �ألبري الثاين.
هدف هذا ال�صندوق اجلديد جمع تربعات ل�صالح «الإنرتوبول»،
والتخفيف م���ن بع�ض الأعباء ومن احتمال ح�ص���ول ت�ض���ارب يف
امل�صالح عندما ي�شارك الأمني العام لـ«الإنرتوبول» بحمالت جمع
التربعات املالية..
هل ات�ضح �شيء من �أهداف هذا ال�صندوق؟
رمبا كان مفيداً الإ�ش���ارة �إىل �أن �أزم���ة مالية تعاين منها منظمة
ال�رشطة الدولية «الإنرتوبول».

حممد �شهاب
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ـــة سعودية لخلق توازن رعب

ما بين سرايا المقاومة «وداعش» ..فلسطين
حاول البع�ض يف لبنان زجّ املقاومة و�رساياها يف �أتون
�رصاعهم ال�سيا�س���ي والطائفي ،وذلك نتيجة اخل�سائر التي
تكبدوها بغبائهم وعدم قدرتهم على الإدراك.
لبنان لي����س كباقي البلدان العربية والإ�س�ل�امية ،لأنه
يحوي �أك�ث�ر من  18طائف���ة ،وكل طائفة فيه���ا الكثري من
التنوع ،ولي�س من ال�س���هل �أن يخرتق �أحد الآخر� ،أو �أن يفرّق
�أح���د عن الآخر ،لكن الق�ض���ية الوحيدة الت���ي جتمع الكل:
القد�س وفل�سطني.
من غبائهم ،خ�صو�ص ًا يف الآونة الأخرية� ،إيهام الر�أي العام
ب�أن �رسايا املقاومة هي جمموعة تعمل على �إ�ش���عال الفتنة
واالعتداء على املواطنني ،وتنزل �إىل ال�ش���وارع لزرع الرعب
واخلوف يف الأحياء ،وترافق ذلك مع حملة ت�ض���ليل �إعالمية
لإيه���ام املجتمع العرب���ي والدويل �أال ج���دوى من املقاومة
و�سالحها ،بعد �أن حتوّل �إىل «�سالح فتنة» ،والأخطر من ذلك
عقده���م ندوات وحلقات لربط املقاومة و�رساياها بتنظيمات
متطرفة ،كـ«تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام»� ،أو
م���ا يعرف بـ«داع�ش» ،وهو تنظيم م�س���لّح تبنّى العديد من
العمليات الإجرامية داخل العراق و�سورية ،ولديهم ممار�سات
ال�إن�سانية ،وبعيدة عن جوهر الإ�سالم.
وعلى الرغم من �أن العدو املعلَن للجماعات املتناحرة
يف �س���ورية هو النظ���ام ال�س���وري� ،إالّ �أن اخلالفات وقعت
ب�ي�ن املجموعات ،وكانت �آخرها ا�ش���تباكات اعزاز ،ومعظم
مقاتليه���م من الأجان���ب الذين ج���اءوا �إىل «اجلهاد» يف
�سورية ،لكن �أين هم من فل�سطني؟
�أما ال�رساي���ا اللبنانية ملقاومة االحتالل «الإ�رسائيلي»

مقاتل عند حمور باب التبانة  -جبل حم�سن

الق���وى الراعية «جلني���ف � »2 -إىل
توافقِ على وقف الدعم للم�س���لحني،
وبالتايل ف�إن م�ض���ي ال�سعودية يف
دع���م امل�س���لحني املتطرفني مل يعد
مقبو ًال عاملياً ،ومل يبق �أمام الريا�ض
�إال االقتناع بف�ش���ل حماولة �إ�س���قاط
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�سورية والدخول يف احلل ال�سيا�سي،
قبل �أن ترتد �رشارة الأزمة ال�س���ورية
�إليه���ا ،وعندها يكون «ق���د انقلب
ال�سحر على ال�ساحر» ،يختم امل�صدر.

ح�سان احل�سن

العميد بصبوص استقبل
وفدًا من «حركة األمة»

ال ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي
العميد ب�صبو�ص م�ستقب ً

ا�س���تقبل املدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة؛ العميد �إبراهيم
ب�صبو�ص ،يف مكتبه بثكنة املقر العام ،وفداً من «حركة الأمة» برئا�سة
�أمينها العام ال�ش���يخ د .عب���د النا�رص جربي ،يف زي���ارة قدّموا خاللها
للعميد ب�ص���بو�ص التهاين ملنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى ،كما �أثنوا على
جهود م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي يف حفظ الأمن.

■ جتمّع العلماء امل�سلمني اعترب �أن حترير خمطويف اعزاز مل يكن ليت ّم
ل ��وال عنا�صر الق ��وة التي دخلت على امللف و�أخرجته م ��ن �إطار االبتزاز
ال�سيا�س ��ي ،خ�صو�ص ًا م ��ع بداية انهي ��ار منظومة اخلاطف�ي�ن ،وتداعي
جبه ��ة الدول امل�ؤيدة لهم ،وبعد الإجن ��ازات العملية لقوى ودول املمانعة
التي حققت �إجنازات مهمة ميداني ًا و�سيا�سياً.
■ حزب االحتاد ر�أى �أن حماوالت تعطيل امل�ؤ�س�سات الر�سمية اللبنانية
هو قرار �إقليمي بامتياز ،ينفَّذ عرب �أدوات داخلية حتت عناوين متعددة،
تهدف �إىل ربط الو�ضع اللبناين ب�إرادات �إقليمية ت�سعى لأن يكون لبنان
قاع ��دة لتعطيل توافقات دولي ��ة و�إقليمية تعمل لإن�ض ��اج حلول �سيا�سية
للعدي ��د م ��ن الأزمات ،داعي� � ًا الفريق الآخ ��ر الذي اجتم ��ع بالأم�س مع
ال�سفري الأمريكي� ،إىل عدم املراهنة على �أدوار �إقليمية.
■ كم ��ال �شاتي�ل�ا؛ رئي� ��س امل�ؤمت ��ر ال�شعب ��ي اللبن ��اين ،ر�أى �أن القرار
الأمريك ��ي بتخفي�ض املعون ��ة ال�سنوية مل�صر لن يحق ��ق �أهدافه يف ك�سر
�إرادة ال�شع ��ب امل�صري وقواته امل�سلحة ،بل ي�شكل دافع ًا جديد ًا ل�صالبة
الإرادة امل�صرية يف ك�سر كل قيود التبعية.
■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين
العربي� ،أ�شاد باجلهود التي بُذلت لإطالق �سراح خمطويف زوار العتبات
املقد�س ��ة يف اع ��زاز� ،سواء على امل�ست ��وى اللبن ��اين �أو العربي والدويل،
من ّوه� � ًا بال ��دور املميز ملدي ��ر عام الأمن الع ��ام اللواء عبا� ��س �إبراهيم.
■ ال�شيخ ماهر حمود ا�ستغ ��رب التناق�ض بني االهتمام مبنا�سك احلج
وتعظيم ال�شعائر وتو�سيع احلرم ،وهو �أمر عظيم ي�ستحق االحرتام ،ويف
الوق ��ت ذاته يت ّم الإنف ��اق على الفتنة يف �سورية ب�سخ ��اء لذبح امل�سلمني
وتدمري بيوتهم ،بنف�س امل ��ال الذي يجري من خالله تو�سيع امل�شاعر يف
البيت احلرام ،بالتزامن مع عرقلة ت�شكيل احلكومة يف لبنان ،و�شيطنة
املقاومة ،و�إث ��ارة الفتنة املذهبية حيالها ،ومن ��ع ا�ستخراج النفط فقط
لأن ��ه ال توجد �شركة تابع ��ة لنف�س اجلهة املعرقلة للحل ��ول واملنفقة على
الفنت.
■ النائ ��ب ال�سابق ح�سن يعق ��وب �أ�شار �إىل �أن م�شه ��د الفاعلية والقوة
الت ��ي ظهرت من خ�ل�ال �إدارة ملف املخطوفني من قب ��ل وزير الداخلية
والل ��واء مدي ��ر الأمن العام ،كان نتيجة نقاط الق ��وة التي فر�ضها لبنان

فل���م تكن يف يوم من الأي���ام �إالّ جزءاً م���ن املقاومة التي
�صنعت الن�رص وحمته ،فالهدف من ت�أ�سي�سها يف العام 1997
كان �إ�رشاك �أكرب عدد من اللبنانيني يف العمل املقاوم �ض���د
العدو «الإ�رسائيلي» ،و�إيجاد بيئة حا�ضنة للمقاومة على
�أكرب م�س���احة ممكنة على �أر�ض الوطن ،وال�رسايا اللبنانية
ملقاومة االحتالل «الإ�رسائيلي» نفذت �أكرث من  380عملية
نوعية �ض���د العدو حتى ع���ام  ،2000وبقيت حمافظة على
اجلهوزية الكاملة حتى بعد التحرير.
�رساي���ا املقاومة ه���ي للدفاع ع���ن الأر����ض والعر�ض
واملقد�سات ،وهي مع املقاومة خط الدفاع الأول عن لبنان
وحمايته من الغطر�س���ة ال�صهيونية واعتداءاته املتوا�صلة،
كانت وما زالت و�ستبقى �رضورة وطنية ودينية للدفاع عن
الأر�ض واملقد�سات.
املقاومة بب�ساطة و�رساياها باقون ،مادام هناك احتالل
و�أ�رسى يف �س���جون ال�ص���هاينة ،ومادام���ت القد�س تنزف،
والأق�ص���ى يتعر����ض خلطة ممنهج���ة ترمي �إىل ال�س���يطرة
علي���ه وتغيري معامله ،وما دامت القد�س تعاين من التهويد
والتهجري والطرد ،وتغيري البنية الدميغرافية وهدم املنازل
ومنع البناء ،وتدني�س وا�ستهداف املقد�سات ..يف ظل ال�سبات
العربي القاتل.
نع���م ،املقاومة و�رساياها باقون على نهج وا�ض���ح من
�أج���ل القد�س والأر�ض التي باركنا حولها ،و�س���يبقى الفرق
بينها وبني «داع�ش» ..فل�سطني.

�سعيد عيتاين

من خ�ل�ال العالق ��ة املمي ��زة مع �سوري ��ة ،وفر� ��ض تب ��ادل املخطوفني،
ومالم ��ح انت�صار املحور املقاوم الذي ي�شكل لبن ��ان العروة الوثقى فيه،
مع ثالثيته الذهبية.
■ اللجن ��ة ال�شبابية الطالبية يف حرك ��ة الأمة ه ّن�أت اللبنانيني ب�إطالق
�س ��راح خمط ��ويف اع ��زاز� ،شاك ��رة كل من �ساه ��م ب�إط�ل�اق �سراحهم،
خ�صو�ص� � ًا وزي ��ر الداخلية العميد مروان و�شرب ��ل ،واملدير العام للأمن
الع ��ام الل ��واء عبا�س �إبراهيم ،و�آمل ��ة �أن ت�ستمر امل�ساع ��ي للإفراج عن
املطرانني املخطوفني يف �سورية.
■ اللق ��اء الإ�سالمي الوحدوي �أ�س ��ف ال�ستمرار املهاترات املتجددة بني
�أبن ��اء العائلة الواحدة حول �أمور دار الفتوى ،والرتا�شق باالتهامات ،ما
بات ي�ستدعي و�ضع حد لهذه املهزلة التي تطال امل�سلمني وتنال من هيبة
دار الفت ��وى ،الفت ًا �إىل �أنّ من يعار� ��ض ويقف يف وجه امل�شكو منه اليوم،
ه ��م �أنف�سهم الذي ��ن �سكتوا عنه ي ��وم كان يف �صفه ��م ال�سيا�سي مبارك ًا
توجهاتهم ،وانقلبوا عليه يوم ابتعد عن نهجهم.
■ لق ��اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية �شدد على �ضرورة و�أهمية
اخلروج من املراوحة احلكومية الراهنة يف ظل حكومة ت�صريف �أعمال،
ورئي� ��س مكلف ،داعي ًا فري ��ق � 14آذار �إىل الكف عن الت�شاطر واملراهنة
واالرتباط بالقوى االقليمية التي حتركها ،ليتم اخلروج من هذه الأزمة
بحكومة وحدة وطنية حقيقية مرتبطة فع ًال بالقرار الوطني اللبناين.
املطراني
نْ
■ ال�شيخ �صهيب حبلي �أمل �أن تكتمل فرحة اللبنانيني بتحرير
بول�س اليازجي ويوحن ��ا �إبراهيم ،وباقي املختطفني ال �سيما من �سجون
الع ��دو «الإ�سرائيلي» ،متوجّ ه� � ًا بالتحية �إىل �سورية عل ��ى دورها يف هذه
الق�ضية .كما متنى حبل ��ي �أن يكون الكالم عن الأدوار الإيجابية لبع�ض
اجله ��ات مقدمة حقيقية للرتاجع عن �أدوارها امل�شبوهة ،حيث �ساهمت
وم ّول ��ت عمليات القتل والإجرام التي ارتُكبت بحق ال�سوريني ،و�أال تكون
«الو�ساطة القطرية» يف �سياق التناف�س مع دول خليجية �أخرى.
■ جبهة العم ��ل الإ�سالم ��ي يف لبنان ه ّن�أت خمط ��ويف اع ��زاز و�أهلهم
وجميع اللبنانيني ب�إطالق �سراحه ��م وعودتهم �إىل احلرية ،بعد معاناة
دامت حوايل ال�سبعة ع�شر �شهراً ،وبعد مماطلة طالت جميع اللبنانيني،
والقت �إجماع اجلميع على ح ّد �سواء.
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لبنانيات
َ
المستخدمة ضد سورية على أي دولة النهارت
لو ُو ِّجهت أدوات التخريب

ً
شريف شحادة :انتصار الجيش السوري يفرض ترتيبًا سياسيًا عاجال

بينهم يزداد يوم ًا بعد يوم ،ونعتقد
أ� ّن �سورية �س���تتجاوز هذه الأزمة
تباع ًا وبالتدريج وب�شكل �رسيع».
وهل �س���تطول الأزم���ة الأمنية
ل�س���نوات ،م���ع وج���ود مرتزق���ة
بالآالف من كاف���ة الدول؟ يجيبنا
النائب �ش���حادة« :االتفاق الدويل
والت�سوية ال�سيا�سية �ستلحظ يف
النهاية ،وقف ًا لإمداد امل�س���لحني
بال�س�ل�اح ،وبالت���ايل يعني ذلك
الحق��� ًا جتفيف �إم���داد الإرهابيني
بعنا�رص ت�سعري النار يف �سورية،
واجلي�ش ال�س���وري على ك ّل حال
املدعوم من اللجان ال�ش���عبية ك ّل
يوم يحق ّق انت�صارات تلو الأخرى،
وبر�أيي يف غ�ضون �أ�شهر �سنح�سم
الكثري من الب����ؤر الأمنية الهامة،
و�س���تكون حافزاً �ضاغط ًا لرتتيب
�أو�ضاع املنطقة».

ل�سورية �أكرث بكثري منه من العداء
لدول���ة «�إ�رسائي���ل» ،والعالقات
ال�س���عودية مع «�إ�رسائيل» �أكرث
متان���ة م���ن �أي عالقة �س���عودية
عربي���ة ،وحالي ًا نحن ك�س���وريني
ن���رى أ� ّن حكم الب���داوة هم �أنا�س
�أ�صالً ،ال ي�ستطيعون تطوير ذواتهم
�إالّ مبق���دار ما يرونه يف �ص���حراء
�شا�سعة وقاحلة».
�أمّ���ا بخ�ص���و�ص دول���ة قطر
فيعترب �ش���حادة ،رداً على �س�ؤالنا
م���ن �إمكانية ع���ودة احلرارة بني
البلدين« ،ال�ش���عب ال�س���وري مل
يع���د يثق بالعالق���ات العربية -
العربي���ة ،لأ ّن هذه العالقات تقوم
على اخل�سا�س���ة بدل ال�سيا�س���ة،
وعل���ى ك ّل حال وف���ق املعطيات
احلالي���ة ال جن���د تب���د ًال هام��� ًا
باملوقف القطري».
وم���اذا ع���ن تركي���ا والأردن،
يقول �شحادة« :ما تزال ت�رصفات
�أردوغان �أ�سرية الإخوان امل�سلمني،
فهو مل ي�ستطع �أن يجعل من نف�سه
رئي�س دولة ،لأنّه يريد ال�س���يطرة
على الوطن العرب���ي بغية �إنتاج
�س���لطنة عثمانية جدي���دة ،وهذا
امل�رشوع ف�ش���ل نهائي ًا من البوابة
ال�سورية �أو ًال ومن البوابة امل�رصية
ثاني���اً� ..أمّ���ا بخ�ص���و�ص الأردن،
فاجلميع يدرك �أ ّن هذه الدولة ت�سري
بالركب الأمريكي �أ�صالً ،وهي دولة
غري موجودة لوال الدعم الأمريكي،
وال�سوريون يعرفون جيداً �أ ّن امللك
عبداهلل هو ابن امللك ح�سني ،وعلى
�أ�سا�س املعرفة اليقينة نتعامل مع
الأردن».

حقد ال�سعودية

لبنان

وهل يتوقّع �ش���حادة مع تبّدل
املوقف القطري نتيجة ال�ص���مود
ال�سوري� ،أن ين�سحب �آج ًال �أم عاج ًال
على مواقف اململكة ال�س���عودية
الذي تبدو الآن �أكرث تعنتاً؟ يعترب
النائ���ب ال�س���وري أ� ّن العالق���ات
ال�سعودية قائمة على احلقد� ،أكرث
منها على ال�سيا�س���ة ،ويعتقد �أ ّن
ال�سعودية لو انطلقت من احلكمة
والعقالنية جتاه الأزمة ال�س���ورية
خلرج���ت منت�رصة ..ال�س���عوديون
يتعامل���ون بحق���د كب�ي�ر مي�ل��أ
نفو�س���هم جتاه �أي دولة ال توافق
�سيا�س���اتهم ،وهم يري���دون ن�رش
الفك���ر الوهاب���ي كمذهب وعقيدة
على �ش���عوب املنطقة ،وعلى هذا
الأ�س���ا�س يت�رصف���ون ويتحركون،
ت�ص���وروا أ� ّن الع���داء ال�س���عودي

وعن عالقة �س���ورية مع لبنان،
يرى النائب ال�سوري �رشيف �شحادة
أ� ّن عالق���ة الدولت�ي�ن اجلارت�ي�ن،
�س���تبقى عالق���ة �أخوّة رغ���م �أ ّن
م�شكلة دولة لبنان تبد أ� بانق�سام
�أبنائه ،يق���ول« :نحن كدولة نريد
اخلري للدول���ة الأقرب ل�س���ورية،
فبع�ض النا�س فيه يريدونه وطناً،
وبع�ض���هم الآخ���ر يري���دوه وطن ًا
للمال ..نحن ك�س���وريني نتعاطى
معه كدولة �شقيقة والعالقة فيما
بينن���ا قوية ومتينة رغم �س���عي
البع�ض جل���رّ لبنان �إىل اخلا�رصة
الإ�رسائيلية ،ولكنّه �سيبقى بر�أينا
بلداً قوي��� ًا ومتما�س���ك ًا ومقاوماً،
وعالقة �س���ورية الي���وم ب�أفرقائه
الوطنيني ،تزداد متانة واحرتاماً».
�أجرى احلوار :بول با�سيل

�سورية م�ستمرة بالدفاع عن م�صاحلها ،بغ�ض النظر عن حراك
الآخرين �أو اقتناع بع�ض الدول ..خيارنا ك�شعب الذود عن ق�ضايانا
املحقّة ،و�إال ع َّم �سورية الدولة والأر�ض وال�شعب التخلّف والت�صّ حر..
�سورية املوحدّة ب�إرادتها وعزميتها �أحبطت م�رشوع تق�سيمها ،وما
يُحكى عن ت�سويات �سيا�سية �إقليمية ودولية مل تكن لتح�صل لوال
انت�صار �سواعد جي�شنا البطل يف امليدان.
جريدة «الثبات» حاورت ع�ضو
جمل�س ال�ش���عب ال�سوري؛ �رشيف
�ش���حادة ،ح���ول �آخ���ر التطورات
ال�سورية ال�سيا�سية والأمنية ،وكان
هذا ال���كالم ال�رصيح وال�ش���فاف..
ويف اال�س���تحقاقات امل�صريية ال
يبقى �سوى الرجال:
يعت�ب�ر �ش���حادة� ،أ ّن تقلب���ات
املوق���ف الأمريكي جتاه �س���ورية
وحديثه���ا تارة عن ح ّل �س���لمي،
وطوراً ع���ن حل���ول تعجيزية ،ال
تغي يف الواقع �أيّ �ش���يء .بر�أيه،
رِّ
الت�ص���اريح ال�سيا�س���ية موجهّة
لال�س���تخدام الإعالم���ي �أكرث منها
للدول���ة ال�س���ورية �أو احلكوم���ة:
«نح���ن اعتدنا على �س���ماع هذه
املواقف املتقلبة ،وهي كما يبدو
متبدلّة بح�س���ب ال�ضيف املوجود
على �أرا�ض���يها؛ ح���اورت �أمريكا
�إي���ران و�س���عت �إىل مغازلته���ا،
وعندم���ا ح���اورت ال�س���عودية
هاجمت �سورية ،وبالتايل املواقف
الأمريكي���ة تعلو وتنخف�ض بحيث
امل�ص���لحة الأمريكي���ة ،ونحن يف
النهاي���ة حري�ص���ون ملعرفة �أين
بغ����ض النظر
ّ
اخلط���ر الأمريكي،
عن مواقفه الدبلوما�س���ية ،كي ال
نتفاج أ� ب�أي �ش���يء ،ويف النهاية
ن���درك ك�ش���عب �س���وري �أ ّن احل ّل
ال�سوري هو حل �سيا�سي بامتياز،
وهذا ما �أفهمه الرو�س للأمريكيني،
وبالتايل �أي حديث عن خيار غري
�سلمي بات وراءنا ،ولن ينجح».
جاهزون لـ«جنيف »2 -
وهل �س���تطول امل���دة لتقتنع
�أم�ي�ركا وحلفا�ؤه���ا الإقليمي���ون
ب�رضورة �إجناح امل�س���ار ال�سلمي،
�س���يما �أ ّن الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�س���د ملّح يف �أكرث من منا�س���بة
من �إمكانية ف�شل «جنيف »2 -؟
ير ّد �ش���حادة« :نحن ك�س���وريني
جاهزون لإجناح االتفاق ،ونعرف
م�س���بق ًا بوجود عراقيل متنوعة،
خ�صو�ص��� ًا مع م���ا يبديه اجلانب
ال�س���عودي من مواقف ت�صعيدية
معرقل���ة .نح���ن من�س���جمون مع
�أنف�سنا ،ونوايانا �سليمة ،لكن من

يريد �إف�ش���ال «جنيف  ،»2 -هذه
م�شكلته ولي�ست م�شكلتنا ،ونحن
كدولة �سورية و�ش���عب نعرف أ� ّن
�أمريكا والفريق الذي يعادينا منذ
� 3أعوام ،ال يريد الهدوء ل�سورية»،
وي�ض���يف �ش���حادة« :جاه���زون
لإجن���اح اتفاق «جني���ف ،»2 -
وليذهب من يذهب ،وليتخلّف من
يتخلّف ،ويف حال مل يت ّم االتفاق
�س���يظهر وينك�ش���ف م���ن ال يريد
احل ّل وال�س�ل�ام للوطن وللمنطقة
وللأ�رسة الدولية».
ال�ضربة التي ال تقتل ..تقوّي
�س����ألنا النائب ال�سوري �رشيف
�ش���حادة عن حتوّل �س���ورية مع
الأزمة �إىل منطقة �رصاع مل�صالح
�إقليمية ودولي���ة ،مع امل ّد واجلزر
بني الأمريكيني والرو�س ،وال�رصاع
الإي���راين – الرتك���ي ،ونف���وذ
«القاعدة» واجلماعات التكفريية
املدعوم���ة من ال�س���عودية ودول
اخلليج ،فهل �س���ورية قادرة على
جتاوز هذا التق�س���يم امل�ص���لحي
املت�ش���ابك واملعقّد؟ ير ّد �شحادة:
«تق�سيم �سورية بات وراءنا ،رغم
�س���عي ال�س���عودية الد�ؤوب لذلك،
و�أقولها ب���ك ّل �رصاحة ،ال�ش���عب
ال�س���وري يرف����ض التق�س���يم ،لأ ّن
التق�س���يم يعيدنا �إىل اخللف ،وهو
باملنا�سبة �سي�أخذ باملنطقة كلّها
�إىل امل�شاكل غري املح�سوبة حتى
�أمريكي���اً ،والأخرية تريد تق�س���يم
�س���ورية وتخ�ش���اها يف الوق���ت
عين���ه ،لأنّ���ه �سين�س���حب حتم ًا
على باقي ال���دول العربية وعلى
تركي���ا ،واليوم وف���ق املعطيات
املو�ضوعية نقول «ال�رضبة التي
ال تقت���ل تق���وّي» ،والأزمة �أثببت
قدرات �س���ورية يف ه���ذا املجال،
وعل���ى م���دى ثالثة �أع���وام �أثبت
اقت�ص���ادنا حيوية جبارة ،و�أثبت
جي�ش���نا البطل انت�ص���اراته على
كافة الأ�ص���عدة ،فالأمور لي�س���ت
بهذا ال�س���وء الي���وم ،ونحن ن�ؤكد
�أ ّن ال�ض���غط الذي حتملته �سورية
�أمني ًا وا�س���تخباراتي ًا واقت�صادي ًا
وت�ضليلياً ،لو وُجّ ه �ض ّد فرن�سا �أو

�إنكلرتا النهارتا ،ويف ك ّل الأحوال
ال�س���وريون باتوا مقتنع�ي�ن ب�أ ّن
ما يخط���ط لهم لي����س له عالقة
بالإ�ص�ل�اح �أو الدميقراطي���ة ،لأنّه
باحلقيقة لي�س �س���وى �إعادة ر�سم
ل�سيا�س���ات املنطق���ة ،و�س���ورية
الي���وم و�إن كانت تع���اين من ب�ؤر
�إرهابية ،فهي ق���ادرة على �إجناز
ما هو �أ�ص���عب ممّ���ا يتوقعونه �أو
ير�سمونه».
وماذا عن امل�ؤ�رشات التي ت�ؤكد
حت�سّ ���ن الو�ضع الع�سكري امليداين
يف �س���ورية ل�صالح اجلي�ش؟ يقول
�ش���حادة« :تقهق���ر املجموع���ات
امل�س���لحّ ة ه���و امل�ؤ��ش�ر الب���ارز
للمجموع���ات الإرهابي���ة �س���واء
يف دم�ش���ق �أو يف درع���ا �أو باقي
املحافظات ،ولكن حتى اليوم يف
املنطق���ة ال�رشقية ال ت���زال تركيا
تفتح حدودها لدخول الإرهابيني،
وهي برغم تقاتل بع�ضهم ببع�ض،
م���ا زال���ت تزوّده���م لوج�س���تي ًا
وع�س���كري ًا بالعتيد والعتاد ،ولكن
بالعموم الأمور تتجه ميداني ًا نحو
الأف�ضل ،والتقاتل والت�صفيات فيما

شحادة :تقسيم سورية
بات وراءنا ..رغم سعي
المملكة السعودية
الدؤوب لذلك
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تحقيق

إلى جميع اللبنانيين :هنا المتحف
يف ب�ي�روت ،ويف منطق���ة
املتحف حتدي���داً ،متحف وطني قد
ين�س���ى النا�س وجوده ،ميرون من
�أمام���ه يومياً ،يثن���ون على بنائه،
ي�ستعينون با�سمه عندما ي�ستقلون
�سيارة �أجرة �إىل املنطقة ..مع ذلك،
هم قلما يذكرون���ه ،وقلة منهم من
ق���رر الدخول للتج���ول يف �أرجائه
ور�ؤية ما يختزنه من �آثار وذكريات.
متحف ب�ي�روت الوطن���ي لي�س
مبتح���ف ع���ادي ،كم���ا املواط���ن
اللبن���اين ،عانى املتحف من �أهوال
احلرب الأهلية ،على وقع الر�صا�ص
واملدافع� ،أغل���ق �أبوابه على تاريخ
ممعن يف القدم ،حاول حماية �آثاره
ومتاثيله وقطعه الن���ادرة ،واختب�أ
بدوره خلف تر�سانات خر�سانية ع ّل
القنا�صة يكفون عنه �رشورهم.
عق���ب احلرب ،ج���رت حماوالت
ج���ادة لإع���ادة ترمي���م املتح���ف
و�إف�س���اح املجال للبنانيني للتمتع
مبحتويات���ه ،خطوة بع���د خطوة،
ات�س���ع املتح���ف ورمم���ت طوابقه
وقاعاته لي�ص���بح الي���وم من �أهم
متاح���ف املنطق���ة العربي���ة ملا
يحتويه م���ن �آثار تعود �إىل حقبات
زمنية وح�ضارات متنوعة.
يف هذا ال�سياق ،مت �أخرياً افتتاح
�ص���الة الأمري موري�س �شهاب الذي
عم���ل جاه���داً مب�س���اعدة زوجته
عل���ى ت�أم�ي�ن معظ���م ما ي�ض���مه
املتح���ف الي���وم من روائ���ع وقيم
تاريخي���ة و�أثرية ،وعلى �إنقاذه من
براثن احلرب ووح�ش���ية املقاتلني
وع�صابات �رسقة الآثار.
ملن ال يعرف���ه ،فالأمري موري�س
�ش���هاب كان �أول مدير ع���ام الآثار
يف اجلمهوري���ة اللبناني���ة ،وه���و
لق���ب بـ«حافظ املتح���ف الوطني
ومنق���ذه» ،حيث �إنه ع�ي�ن حافظ ًا
للمتحف منذ العام  1942بعد �إن�شاء
املتح���ف بع��ش�رة �أع���وام تقريباً،
وحر����ص منذ ذل���ك الوق���ت على
�إث���راء املتحف ومتابع���ة البعثات
الأثرية واحلف���اظ على كل الآثارات
والتماثي���ل والف�سيف�س���اء والقطع
النادرة.
وخ�ل�ال احل���رب �آث���ر الأم�ي�ر
ال�ش���هابي العي�ش يف حرم املتحف
ه���و وزوجته مما �س���اهم مبنع �أي
عمليات نهب �أو تدمري لآثاره.
عام  ،1975وم���ع اندالع احلرب
الأهلية يف لبن���ان� ،أغلق املتحف
الوطن���ي �أبوابه ،و�أ�ص���بح املتحف
الوطني �أ�شبه بثكنة ع�سكرية ومقراً
للمقاتلني والقنا�ص���ة املتمرت�سني
وراء جدران���ه ،فعاث���وا خراب ًا يف
�صاالته وحمتوياته و�شوهوا جدرانه
وف�سيف�ساءه ،ويف تلك املرحلة برز
ال���دور الريادي ال���ذي لعبه الأمري
موري�س �ش���هاب ،حيث عمد �أو ًال �إىل

�إقفال �أبواب املتح���ف �أمام الزوار،
ويف �أوقات وق���ف �إطالق النار كان
يت�سلل �إىل املتحف ليقوم ،مبعاونة
زوجت���ه �أولغ���ا ،بجم���ع و�إخف���اء
موجوداته ال�صغرية التي كانت �أكرث
عر�ض���ة للنهب �أو ال�رسقة ،لو�ضعها
يف �ص���ناديق خ�ش���بية فوق رفوف
ا�س���تحدثت يف الطبق���ة ال�س���فلى،
ثم يعم���ر فوقها حائط��� ًا باطونياً،
ما يجع���ل عملية اكت�ش���افها �أمام
املقاتلني �ص���عبة ،ال بل م�ستحيلة،
لكن بقي���ت عقدة �إخف���اء وحماية
القطع الأثري���ة ذات احلجم الكبري،
لذلك ا�ستعان بعدد قليل من العمال،
وعم���د �إىل حماية القط���ع الأثرية
ال�ض���خمة التي ي�ض���مها املتحف،
ومنها ناوو�س �أحريام وف�سيف�س���اء
احلكم���اء ال�س���بعة وغريهم���ا،
من خ�ل�ال تغليف الآث���ار بقوالب
خ�شبية ،ثم �صب طبقة من الباطون

امل�س���لح ح���ول القالب اخل�ش���بي.
و�إىل ذل���ك ،قام���ت زوجت���ه �أولغا
ب�إجراء جردة على كل القطع الأثرية
التي كانت تزي���ن الواجهات ،وذلك
قبل رفعها وتو�ض���يبها ونقلها �إىل
م�ستودعات املديرية العامة للآثار،
التي �أو�ص���دت �أبوابه���ا بجدار من
الباطون ،ما جعل عملية اكت�شافها
�أو الو�ص���ول �إليها من املقاتلني �أو
ال�سارقني م�ستحيلة.
�أما املجوهرات الأثرية التي كان
ي�ض���مها املتحف ،فقد عمدت �أولغا
�ش���هاب ،بعد �إجراء ج���ردة عليها
وتتدوينها �إىل تهريبها من املتحف
�إىل بيتها ،وحافظت عليها لتعيدها
�إىل املتح���ف م���ع انته���اء احلرب
و�إع���ادة افتت���اح �أب���واب املتحف
الوطني.
وبه���ذه التداب�ي�ر ،ومبجه���ود
�شخ�ص���ي وعائل���ي ،ومبب���ادرة

�شخ�ص���ية ،متكن الأمري �شهاب من
�إنقاذ حمتوي���ات املتحف الوطني،
وعند انتهاء احلرب عام  ،1991كان
املتحف يعاين م���ن الدمار الهائل
وت�رسب املي���اه �إىل خمازنه ،وكان
و�ض���ع الآثار خطرياً نظ���راً الرتفاع
درج���ات الرطوبة فيه بع���د �إقفاله
ملدة � 15سنة� ،أما احلريق الناجت عن
ق�صف املبنى املال�ص���ق للمتحف،
فقد �أتى على ق�سم كبري من �أر�شيف
املتحف وعدد م���ن القطع الأثرية،
لكن مت العمل ب�ش���كل ج���اد و�أعيد
افتتاح املتحف ب�ش���كل رمزي عام
 ،1994وترك���زت الأعمال بني عامي
 1995و 1997عل���ى �إع���ادة ت�أهيله
كتنفي���ذ �أعمال الإن���ارة والتكييف
وترمي���م القط���ع الأثرية ..ود�ش���ن
املتحف مرة ثانية بح�ض���ور رئي�س
اجلمهوري���ة �إليا�س اله���راوي ،ويف
فيلم ق�صري ،يعر�ض يف املتحف مع
بداية كل �س���اعة ،يرى الزوار كيف
�أزيلت الكتل الباطونية ال�س���ميكة
واملتين���ة الت���ي �ش���يدها موري�س
�شهاب حول القطع الأثرية حلمايتها
من التدمري وال�رسقة ،وكان ذلك يف
الع���ام  ،1995حيث بدا فريق العمل
وك�أنه يكت�شف هذه الآثار من جديد،
وكانت الفرحة ال ت�سعه ببقاء هذه
الآثار حمفوظة وم�صانة كما لو �أنها
مل ت�شهد حرب ًا دموية عنيفة.
عام � 1998أغلق املتحف �أبوابه
من جديد لإجن���از الأعمال الباقية،
ليعاد افتتاحه نهائي��� ًا عام 1999
برعاي���ة رئي�س اجلمهوري���ة �إميل

حلود ،اليوم وبعد �س���نوات طويلة
على �إعادة افتتاح املتحف ب�شكله
اجلدي���د ،وبع����ض عر����ض كاف���ة
حمتوياته ،مت افتتاح �صالة موري�س
�شهاب ،وهذه ال�صالة هي امل�ساحة
الوحي���دة يف القاع���ة املركزي���ة
للمتح���ف التي بقي���ت مغلقة �أمام
اجلمهور ،عل���ى الرغم م���ن �إعادة
ت�أهيل املتحف بعد نهاية الأحداث
اللبنانية و�إعادة افتتاحه يف العام
 ،1999ومت افتتاحها اليوم ،ومتا�شي ًا
مع موجودات باقي �أجزاء املتحف،
ت�أتي جمموعة القط���ع الأثرية يف
هذه ال�ص���الة من مناط���ق لبنانية
خمتلفة :طرابل�س� ،صيدا� ،أم العامد،
نيحا� ،ص���ور ،جبيل ،جناح� ،شحيم،
بريوت ..وهذه ال�ص���الة هي امتداد
للم�س���ار الزمني للقاعة املركزية،
وتت�ض���من قطع��� ًا �أثري���ة تع���ود
للحقبات الكال�س���يكية� ،أي الع�رص
الهلن�ستي والروماين والبيزنطي.
من �ض����من املجموعة املعرو�ضة
يف ال�ص����الة ،ف�سيف�س����اء عرث عليها
خالل احلفريات الأثرية التي �أجراها
الأمري موري�س �ش����هاب يف الفرتة ما
بني ال�س����تينيات وال�سبعينيات� ،أما
القطع الأخرى فقد مت اكت�شافها خالل
احلفري����ات التي �أجري����ت يف الآونة
الأخرية ،ال �س����يما تلك التي �أجرتها
املديري����ة العامة للآثار يف و�س����ط
بريوت ،وهي ف�سيف�س����اء مع م�شهد
من نهر النيل ونق�ش على �شكل ن�رس
ومتثال �ص����غري من الرخ����ام للآلهة
�سيلينو�س ،علم ًا �أن هذه املجموعة
تعر�ض للمرة الأوىل يف لبنان.
وقد تزامن افتتاح �صالة موري�س
�ش���هاب مع حدث تكنولوجي �أعلنه
وزي���ر الثقافة غاب���ي ليون ،ومتثل
ب�إدخ���ال تكنولوجي���ا جديدة على
املتحف الوطني ،لال�ستعا�ض���ة عن
املن�ش���ورات �أو الدلي���ل ال�ص���وتي،
وتطب���ق ه���ذه التكنولوجي���ا عرب
الهواتف الذكية على القطع الأثرية
املعرو�ضة يف هذه ال�صالة ،فقد قام
فرع هند�س���ة الكمبيوتر والكهرباء
يف اجلامع���ة الأمريكية يف بريوت،
ب�إ��ش�راف الدكت���ورة ماريات عواد
وطالبه���ا ،بتطوي���ر برنامج يتيح
عند القيام بالتقاط ال�صور بوا�سطة
الهات���ف اخلل���وي للقط���ع الأثرية
املعرو�ضة ،احل�ص���ول تلقائي ًا على
املعلوم���ات املتعلقة بها باللغات
الثالث (عربي ،فرن�س���ي� ،إنكليزي)
على �شا�شة الهاتف ،ويجري العمل
يف امل�س���تقبل القري���ب لتطبي���ق
هذا الربنامج عل���ى كل موجودات
املتح���ف الوطني ،ويذك���ر �أن هذا
الربنامج اجلديد غري م�ستخدم بعد
يف ال�رشق الأو�سط.
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الإعالم وال�صحافة برجالها وف ّنيها والعاملني يف حقلها كانوا
على الدوام هدف ًا مطارداً من قبل اجلميع ،واجلميع هنا من هم يف
موقع ال�س���لطة واحلكم والقرار ،على اعتبار �أن الإعالم وال�صحافة
م���ن مهمتهم���ا جمع الأخب���ار واملعلوم���ات واحلقائ���ق الدقيقة
وحتليلها وتقدميها ونقلها للجمهور من �أجل تكوين ر�أي عام حول
امل�ستجدات والأحداث اجلارية ،خ�صو�ص ًا املناطق ال�ساخنة منها.
وال�صحافة والإعالم الفل�س���طيني والعاملني يف املجال نالهم
ما نال زمالئهم يف العامل من �ش���تى �ص���نوف التنكيل والتعذيب
واملط���اردة واالعتق���ال والإبع���اد واالغتيال ،ولكن ال�ص���حافيني
الفل�س���طينيني ميتازون عن البقية ب�أنهم ال يتعاطون ال�ص���حافة
والإعالم من باب املهنة فقط ،بل كونهم �أ�ص���حاب ق�ضية عادلة ما
زالت تنتظر ومنذ خم�سة و�س���تني عام ًا من ين�صفها ويقر بحقوق
�أبنائه���ا الثابتة وامل�رشوعة يف مواجهة حمتل غا�ص���ب ،ال يقيم
وزن��� ًا لقيم �أخالقي���ة �أو قانونية ،فهو فوق امل�س���ائلة على الدوام
بف�ض���ل املظل���ة الأمريكية الت���ي حتميه ،وكذلك بف�ض���ل حماباة
وتخ���اذل املجتمع ال���دويل وكيله مبكيالني عندم���ا يتعلق الأمر
بال�ش����أن الفل�سطيني وق�ض���يته ،لذلك تكت�سب معركة ال�صحافيني
الفل�س���طينيني يف الوط���ن �أهمية ا�س���تثنائية ،فالكيان املحتل ال
يعامل ه�ؤالء على �أنهم مهنيون جتب حمايتهم مبوجب االتفاقات
واملعاهدات واملواثيق الدولية.
وق���د تعر�ض عم���ل ال�ص���حافة والإعالم الفل�س���طيني ملراحل
ثالث���ة م���ن االنتهاكات واملمار�س���ات الت���ي تتنافى مع �أب�س���ط
الأع���راف والقوانني الدولية ال�ض���امنة حمايتهم من �أي انتهاكات،
و�أوىل مراحل هذه االنتهاكات ما �أقدم عليه االحتالل من و�س���ائل
بط����ش وتنكيل واعتق���ال واغتيال و�إبعاد وط���رد بحق العديد من
ال�صحافيني الفل�سطينيني من مرئية ومقروءة بهدف طم�س احلقائق
ملا يتعر�ض له الفل�س���طينيون من ممار�س���ات تع�سفية وعدوانية،
وتهويد وا�ستيطان للأر�ض واملقد�سات ،ويف حماولة ملنع و�سائل
الإعالم من تغطية احلراك ال�ش���عبي يف مواجه���ة قوات االحتالل
رف�ض ًا لإ�شادة اجلدار العن�رصي ،وحمالت الت�ضامن مع الأ�رسى �أمام
املعتقالت «الإ�رسائيلي���ة» ،ومل يقف االحتالل عند حدود ما ُذكر،
بل تعداه �إىل اال�ستهداف املبا�رش خالل عدوانه على قطاع غزة يف
العامني  2009و ،2012ف�س���قط العديد من ال�ش���هداء واجلرحى� ،أما
ثاين املراحل انتهاكات ال�س���لطة الفل�س���طينية يف ال�ضفة الغربية
و�أجهزته���ا الأمني���ة بحق ال�ص���حافيني وو�س���ائل الإعالم وعلى
م�س���مياتها وتنوعها ،حيث اتخذت االنتهاكات �ش���كل االعتداءات
بال�رضب والتوقيف و�إغالق و�س���ائل الإع�ل�ام ومنعها من العمل،
و�أغل���ب هذه االنته���اكات كانت بخلفية �سيا�س���ية وحماولة منع
ن�رش تقارير حول الف�س���اد الذي ي�س���ت�رشي يف �أجهزة ال�سلطة ،مما
ت�س���بب يف هدر الأموال و�رصفها يف غري مكانها� ،أو تغطية �أن�شطة
وتظاهرات ال تتما�شى و�سيا�سات ال�سلطة ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق منها
برف�ض امل�سار التفاو�ضي لل�سلطة ،وثالث هذه املراحل ما تعانيه
ال�ص���حافة والإعالم من انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة
للحكوم���ة املقالة يف قطاع غزة ،حيث ات�س���مت الفرتات الأخرية
بتزايد ملحوظ يف �س���ياق ه���ذه االنتهاكات وعل���ى خلفيات يف
معظمها �سيا�سية� ،أو انتقاد ملمار�سات احلكومة والأجهزة الأمنية
وال�رشطية فيها مبا يتعلق بحقوق املواطنني ،وحماوالت احلكومة
فر����ض قرارات مت�س احلريات العامة يف القطاع ،وهي تتقاطع �إىل
حد بعيد مع االنتهاكات امل�ستخدمة يف مناطق ال�سلطة يف ال�ضفة
الغربية.
�إن حري���ة التعب�ي�ر و�إبداء ال���ر�أي من قبل و�س���ائل الإعالم
وال�ص���حافة حق م�ض���مون وم�ص���ان ،ولكن الوقائع التي يوثق
لها املركز الفل�س���طيني للتنمية واحلري���ات الإعالمية «مدى»
وب�ش���كل �شهري ل�شاهد دامغ على انتهاكات خطرية يتعر�ض لها
ال�صحافيون الفل�س���طينيون ،وو�سائل الإعالم املختلفة مبا فيها
املواق���ع االلكرتونية ،واملحزن واملخجل يف �أن هذه االنتهاكات
من قب���ل احلكوم���ة «الإ�رسائيلية» واحلكوم���ة يف قطاع غزة،
وحكومة ال�س���لطة يف ال�ضفة الغربية ،امل�ش�ت�رك الذي تتقاطع
عنده هذه االنتهاكات يف منع حرية العمل ال�صحايف والإعالمي
الفل�سطيني ب�شتى الطرق والو�سائل القمعية التع�سفية.

�أك�ثر م��ا يتف��ق حول��ه امل�س���ؤولون
الفل�س��طينيون ه��ذه الأيام ،هو الإق��رار بوجود
�أزم��ة عميق��ة تط��اول كاف��ة جوان��ب امل�ش��هد
الفل�س��طيني ،حت��ى املكابرون م��ن بني ه�ؤالء،
والذي��ن ي�رصون عل��ى حماولة جت��اوز الواقع
نحو �أوهام مك�ش��وفة ،ال ي�س��تطيعون بني حني
و�آخر غ�ير االعرتاف باحلقائ��ق ،معطوف ًا على
نوع من الت�سليم بالعجز عن املعاجلة.
«كي��ف لطرف�ين م�أزوم�ين داخلي�� ًا� ،أن
يعاجل��ا �أزمة وطنية عميقة»؟ يت�س��اءل قيادي
فل�س��طيني ،وه��و ي�ش�ير �إىل الأزم��ات الت��ي
تع�ص��ف بحركت��ي فت��ح وحما���س ،والت��ي مل
تع��د خافية عل��ى �أح��د ،م�ض��يف ًا« :لقد �ص��نعا
االنق�سام ،و�أنتجا بذلك كارثة �أحاقت بالق�ضية
الفل�س��طينية ،وملواجه��ة الأزم��ة الداخلية لكل
منهم��ا ،ي�س��عيان �إىل حتويل كارثة االنق�س��ام،
لورقة يف النزاعات الداخلية».
يبدو حديث القيادي الفل�س��طيني �ص��ادم ًا،
ومثرياً للده�شة يف الوهلة الأوىل ،ولكن تدقيق ًا
عميق ًا يف ال�صورة� ،سيف�ضي �إىل القناعة ب�صحة
الكثري مما يقوله ،و�إال كيف ميكن تف�سري احلالة
�شديدة الب�ؤ�س للم�شهد الفل�سطيني الراهن؟
يف هذا امل�ش��هد :مفاو�ض��ات م�ستمرة ،دون
�أجن��دة وطني��ة وا�ض��حة ،ال يع��رف �أح��د �إىل
�أين �ستف�ض��ي مب�س��تقبل الق�ض��ية الفل�سطينية،
خ�صو�ص�� ًا وهي ترتافق م��ع ا�س��تمرار التهويد
واال�س��تيطان ،وبق��رارات متتابع��ة ت�ص��درها
حكوم��ة العدو ال�ص��هيوين ،وت�ؤك��د من خاللها
على التم�س��ك بالقد�س مدينة موحدة وعا�صمة
لدولة «�إ�رسائيل» ،وتن�س��يق �أمني و�صفه رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية ب�أنه بلغ مئة يف املئة.
وفي��ه انق�س��ام كارث��ي ،يجه��د طرف��اه �إىل
تعميق��ه ،و�إدخ��ال معطيات جدي��دة �إىل بنيته
بحي��ث يب��دو م��ن امل�س��تحيل التغلب علي��ه� ،أو
تخطيه.
لك��ن ما ه��و �أخط��ر من كل ه��ذا� ،إح�س��ا�س
الفل�س��طينيني بغي��اب الأط��ر امل�س���ؤولة عنهم،
�أو م��ا يع��رف ع��ادة باملرجعي��ة الوطني��ة
الفل�س��طينية ،فف��ي كل م��كان يوج��د في��ه
الفل�س��طينيون تغي��ب مرجعية م�س���ؤولة عنهم،
تتبن��ى لي���س ق�ض��يتهم الوطني��ة العام��ة ،ب��ل
ق�ضاياهم ال�ص��غرية واليومية ،يف ظل معاناة
قا�سية ،وتعقيدات غري م�سبوقة.
«عم��ا يتحدث ه��ذا الرج��ل»؟ �س���ؤال �أطلقه
الج��ئ فل�س��طيني يف �س��ورية حت��ول �إىل نازح
يف لبنان ،ويت�صل بكل من يعرفه كي ي�ؤمن له
مبلغ ًا من املال ،يقدمه لأحد متعهدي التهجري
عرب قوارب املوت �إىل «جنة ال�س��ويد» ،منا�سبة
الت�س��ا�ؤل ه��ي دع��وة ال�س��يد �إ�س��ماعيل هني��ة،
رئي���س حكوم��ة غ��زة ،الفل�س��طينيني الالجئني
يف �س��ورية ،للتوجه �إىل غزة ،ب��دل الذهاب يف
زوارق الهج��رة �إىل �أوروب��ا ،والت��ي حتولت �إىل
جنازات حمتملة لكل من ي�ضع قدميه فيها.
«�أال يع��رف �أن م��صر متنع دخولنا �أ�ص� ً
لا؟
�أم يري��د املتاج��رة ب�أوجاعن��ا ،حل��ل م�ش��اكله
مع امل�رصيني»؟ تبدو الأ�س��ئلة م�رشوعة ،وهي
تعك�س �إح�سا�س ًا مزدوج ًا لدى الفل�سطينيني ب�أن
قياداتهم تعي�ش بعيداً عن الواقع ،وال تتح�س���س
�آالمهم� ،أو هي تريد متاجرة رخي�صة بها.
ويتهك��م ه���ؤالء عل��ى الوفود التي ير�س��لها
رئي���س ال�س��لطة �إىل دم�ش��ق ،والت��ي ال تفع��ل
�ش��يئ ًا يف الواق��ع حل��ل م�ش��كالت الالجئ�ين

رامز م�صطفى

الفل�س��طينيني ،رئي���س ال�س��لطة دع��ا الالجئني
للبق��اء يف �س��ورية ،ح�س��ن ًا ،ولكن ه��ذا يتطلب
توف�ير �ش��يء م��ن الدع��م له��م ،تق��دمي �أم��وال
ت�ساعدهم على البقاء وال�صمود.
«قدم��وا م�س��اعدات م�ض��حكة 1500 ،ل�يرة
�س��ورية للفرد ،ومل ي�س��تطع الكثريون احل�صول
عليه��ا حت��ى الآن ،ال�س��يد عبا���س م�ش��غول
باملفاو�ض��ات والتن�س��يق الأمني مع االحتالل
بن�س��بة  100يف ال��ـ ،»100يق��ول الجئ��ون
فل�س��طينيون يقيم��ون يف مدر�س��ة قريب��ة م��ن
خميم الريموك.
«م��ن يريد �إنهاء هذه املعاناة حق ًا ،فليجند
ال�ش��باب لتحري��ر املخيم من امل�س��لحني الذين
عاث��وا في��ه ف�س��اداً ،وطردهم منه ك��ي يتمكن
�أهلن��ا م��ن الع��ودة �إىل بيوته��م الت��ي ط��ردوا
منه��ا ،هن��اك �إمكانية واقعي��ة لهذا الأم��ر� ،إن
خل�ص��ت النوايا لإنهاء املعان��اة ،والتوقف عن
اله��راء و�إطالق الأكاذي��ب» ،يقول �أح��د القادة
الع�س��كريني لف�ص��يل فل�س��طيني ي�ش��ارك يف
معركة ا�ستعادة املخيم.

هم يتحملون امل�س�ؤولية
يع�بر غالبي��ة الفل�س��طينيني ع��ن قناع��ة
ب���أن امل�س���ؤولني الفل�س��طينيني عل��ى اختالف
توجهاته��م يتحمل��ون م�س���ؤولية مبا�رشة عما
و�ص��لت �إليه �أو�ض��اع ال�ش��عب الفل�س��طيني يف
الداخ��ل واخل��ارج ،هم ال ي�ص��دقون كالم قادة
حما���س ع��ن عدم التدخ��ل يف �س��ورية وم�رص،
يذكرون �أ�سماء و�أرقام ًا ومواقف ،وال ي�صدقون
كالم ال�سلطة وفتح عن االهتمام بهم ،وحماولة
حل امل�شاكل التي يواجهونها.
«لق��د ك�ش��فت الأزم��ة مثالبهم كله��ا» يذكر
�ص��حايف فل�س��طيني ،م�ض��يف ًا« :ه��ل الحظت��م
ا�س��تطالعات الر�أي الأخرية يف ال�ض��فة وغزة؟
ه��ذه اال�س��تطالعات تق��ول� :إن  ٪ 62م��ن �أبناء
ال�ش��عب الفل�س��طيني يف املنطقت�ين ال يثق��ون
بالف�صائل الفل�سطينية �إجما ًال ،وبفتح وحما�س
على وجه اخل�صو�ص� ،أعتقد �أن هذا اال�ستطالع
موجه ل�ص��الح الف�ص��ائل ،بر�أي��ي �أن  ٪ 90من
�أبناء ال�ش��عب الفل�س��طيني ال يثقون بالف�صائل
ودورها».
لدى كل م��ن فتح وحما�س ق��درة حا�رضة،
عل��ى حتمي��ل الط��رف الآخ��ر امل�س���ؤولية ع��ن
امل�أ�ساة الفل�س��طينية بكل جوانبها ،يكاد املرء
ي�ش��عر ب�أن ك ًال منهما يبذل اجلهد اال�ستثنائي،
يف �إح�ص��اء مواق��ف الآخ��ر ،وتهيئ��ة ال��ردود
عليه��ا ،لق��د امتل��ك الطرف��ان م��ع الوق��ت كل
الأدوات الالزم��ة ل�ش��يطنة كل منهم��ا للآخ��ر،
ويف ال�س��ياق جنح��ا يف �ش��يطنة الفل�س��طيني،
وهذه هي امل�شكلة الكربى.
الف�ص��ائل الأخ��رى ،تت��ذرع بالعج��ز �أم��ام
القوت�ين الأكرب يف ال�س��احة الفل�س��طينية ،تلك
امل�س��يطرة على غزة ،وتلك التي ت�ست�أثر بالقرار
الفل�سطيني يف ال�ضفة ،وتوظف منظمة التحرير
يف �سياق خدمة ما تريده من مواقف وقرارات.
«هم��ا طرف��ا االنق�س��ام ،وهم��ا الطرف��ان
امل�س��تفيدان منه ،وال ت�صدق �أن �أي ًا منهما يريد
حق ًا �إنهاء االنق�س��ام يف ال�س��احة الفل�سطينية،
هم��ا يتغذيان منه ،ولذلك يجدان م�ص��لحة يف
ا�س��تمراره وتعميق��ه ،لق��د بذلنا جه��وداً كبرية
لتج��اوزه ،وكالهم��ا يكذبان علين��ا� ،أي �أنهما

�أطفال فل�سطينيون خالل اعت�صام لالجئني من خميمات �سورية

الصحافة واإلعالم الفلسطيني..
واالنتهاكات الثالثة

يكذبان على ال�ش��عب الفل�س��طيني كل��ه» ،يقول
قي��ادي فل�س��طيني ب��ارز يف تنظيم فل�س��طيني
ع�ضو يف منظمة التحرير الفل�سطينية.
«�أم��ام الواق��ع ال�ص��عب ،وحال��ة االن�س��داد
التي ت�س��ببت بها حما�س وفتح� ،أطلقنا مبادرة
لعقد م�ؤمتر فل�س��طيني عام ،ت�ش��ارك فيه كافة
الف�ص��ائل الفل�س��طينية ،ويعق��د يف القاه��رة،
وتك��ون مهمت��ه الأ�سا�س��ية العم��ل عل��ى �إنهاء
االنق�سام فوراً ،و�إعادة بناء املرجعية الوطنية
الفل�س��طينية ،تلقين��ا موافق��ة م��ن الف�ص��ائل
الفل�س��طينية م��ا ع��دا ط��ريف االنق�س��ام فت��ح
وحما���س ،ات�ص��لنا بهما ،وتلقينا وع��داً بدر�س
املق�ترح» ،يق��ول قي��ادي فل�س��طيني ب��ارز يف
ف�صيل خارج منظمة التحرير الفل�سطينية.
«ال ن�س��تطيع توقع �ش��كل الإجابة النهائية
لهما ،لقد �شددنا على عقد امل�ؤمتر يف القاهرة،
ث��م قلن��ا لهم ليك��ن يف �أي دولة عربي��ة توافق
على ا�س��تقبالنا ،امله��م �أن تنتهي ه��ذه احلالة
ال�ص��عبة ،والت��ي تن��ذر مبخاط��ر �ش��ديدة على
م�ستقبل �ش��عبنا وق�ضيتنا ،ولكننا ندرك �أهمية
عق��ده يف القاه��رة ،مل��ا لذل��ك م��ن �أهمية ،يف
حلحل��ة م�ش��كالت عدي��دة ،م��ن بينه��ا العالقة
بني بع�ض الق��وى الفل�س��طينية وم�رص» يتابع
القيادي الفل�سطيني البارز.
«�أخط���أت حما���س يف تقيي��م املوق��ف مع
م�رص ،هذا ا�ستمرار للخط�أ الفادح الذي ارتكبته
يف �س��ورية» ،يق��ول ال�ص��حايف الفل�س��طيني
املتاب��ع ،م�ض��يف ًا «رمبا �أمك��ن التغلب على ما
خلفته الأخطاء يف �س��ورية ب�س��بب وجود قوى
فل�س��طينية �أخ��رى ،اتخ��ذت مواق��ف �ص��ائبة
ومنا�س��بة ،لك��ن اخلط�� أ� م��ع م�رص �س��تكون له
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نتائ��ج قا�س��ية عل��ى قط��اع غ��زة،
وامل�ش��كلة �أن قي��ادة حما�س تبدو يف
و�ض��ع من ال يق��در حقيقة ما ح�ص��ل
وكيفي��ة التعام��ل معه ،وه��ذا يعك�س
بنظ��ر البع�ض وج��ود خالفات عميقة
داخل حما�س نف�س��ها يف التعامل مع
كثري من الأحداث».

م�أزومان ..و�أزمة
عند ه��ذه النقطة ،يعود الكالم عن
الو�ض��ع داخ��ل الف�ص��يلني الكبريين،
واعتق��اد كثريي��ن با�س��تخدامهما
االنق�سام ورقة يف الأزمات الداخلية،
فف��ي احلدي��ث ع��ن حما���س ،توق��ف
كث�يرون عن��د غي��اب القي��ادي يف
احلرك��ة حمم��ود الزهار ،عن ح�ض��ور
خط��اب هني��ة الأخ�ير ،وال��ذي �أطلق
خالل��ه �سل�س��لة م��ن املواق��ف ح��ول
الو�ضع الفل�سطيني الداخلي ،والعالقة
بال��دول العربي��ة ،وهن��اك كالم كثري
ع��ن وجود �أك�ثر من اجتاه مت�ص��ارع
داخل احلركة� ،سيكون من �ش�أن �إنهاء
االنق�سام تظهريها ب�شكل علني فاقع،
وق��د يه��دد م�س��تقبل حما���س كحركة
موحدة.
وبينم��ا ي�رص ق��ادة حما���س على
نف��ي وج��ود �أي خالف��ات داخلي��ة،
ب��ل اجته��ادات يف بع���ض املواق��ف،
ف���إن قي��ادات فتح ال ت�س��تطيع �إخفاء
متظه��رات الأزم��ة الداخلي��ة العميقة

الت��ي تعانيها احلركة ،يكف��ي للداللة
عل��ى ذلك مراجع��ة املوقف املت�ص��ل
مبحمد دح�لان ،القيادي ال�س��ابق يف
احلرك��ة ،وال��ذي ي�رص بدع��م �إقليمي،
ورمب��ا دويل عل��ى ما يق��ول البع�ض،
عل��ى الع��ودة �إىل �ص��فوف احلرك��ة،
ومبوق��ع ممي��ز ،لي���س �أقل م��ن نيابة
حممود عبا�س يف فتح وال�سلطة مع ًا.
تداعيات ه��ذا الأمر طاولت �أقاليم
تنظيمية عدة يف احلركة ،لي�س �آخرها
ف�صل القيادي يف فتح /لبنان حممود
عي�س��ى امللقب باللينو ،ويخ�ش��ى هنا
م��ن تداعيات لهذا الق��رار ،مت�س بفتح
وباملخيمات الفل�سطينية �أي�ض ًا.
ويف ال�ض��فة ،ي�شار �إىل حاالت من
التذمر ت�ش��مل فئ��ات و�أقاليم خمتلفة،
ناهيك عن الو�ض��ع التنظيمي البائ�س
يف قط��اع غ��زة ،لي���س الأم��ر مرتبط ًا
دوم�� ًا مبحمد دح�لان ،و�إن كان يحلو
لقي��ادات فت��ح �إبق��اء الت�ص��ويب على
هذه النقطة لإخفاء ق�ضايا �أخرى ،هي
مثار انق�سام ،وتعك�س �أزمات متنوعة
داخ��ل �إط��ارات احلرك��ة ،بع�ض��ها
عل��ى �ص��لة باخلي��ارات ال�سيا�س��ية،
ومو�ض��وعات التفاو���ض ،وجله��ا
تت�ص��ل باملحا�ص�ص��ات والت�ص��ارع
التنظيم��ي ،كيف مل�أزوم�ين �أن يحال
�أزمة؟ �س���ؤال �ص��حيح ،والإجابات يف
مثل هذه احلالة �أكرث من معروفة.

عبد الرحمن نا�صر

«العب» ال�ساحلي
�أقيم يف جت ّمع
ّ
يف اجلن���وب لأول م���رة حفل انتخاب
جلنة حي ،حيث �إنه وخالل ال�س���نوات
الثالث ال�سابقة قام عدد من م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين العاملة يف الو�س���ط
الفل�س���طيني بعدد كبري من اللقاءات،
�ش���ملت قطاع ًا وا�س���ع ًا من الالجئني
الفل�س���طينيني على امتداد املخيمات
والتجمع���ات الفل�س���طينية يف لبنان،
وخل�صت هذه الور�شات �إىل مبد�أ التقبل
املبدئي من قبل القوى ال�سيا�س���ية -
الف�صائلية واملجتمعية لفكرة انتخاب
اللجان ال�ش���عبية م���ع تقدمي ع�رشات
املحاذي���ر التي ترك���زت حول جتنب
ت�سيي�س الفكرة والتخوف من عرقلتها
على �أ�سا�س �سيا�سي �أو ف�صائلي.
وخل�ص���ت الكثري م���ن ور�ش العمل
�إىل ��ض�رورة �إجراء من���اذج انتخابات
يف املناطق والتجمعات الفل�س���طينية
املختلفة ،وكان���ت التجربة امليدانية
الأوىل يف هذا ال�سياق عملية انتخاب
الع���ب يف منطقة ال�رشيط
جلن���ة حي
ّ
ً
ال�س���احلي التاب���ع عقاري���ا ملنطقة
اخلرايب ،وقد �أثبتت هذه التجربة عن
مدى التوق ال�ش���عبي ملمار�س���ة حق
االنتخ���اب ودلّ���ت على وع���ي متقدم
يفوق ما هو متوقع من ثقافة انتخابية
ووعي دميقراطي لدى �أهايل التج ّمع.
وقد �أن�ش���ئ جت ّمع العب يف العام
 1950يف منطق���ة اخلرايب يف اجلنوب
اللبناين بع���د جلوء عدد من العائالت
من منطقة اجلليل (ال�ص���وانة) ،نتيجة
املجازر الت���ي ارتكبتها الع�ص���ابات
ال�صهيونية ،وا�ستقر ع�رشات العائالت
الفل�س���طينية العامل���ة يف املج���ال
الزراعي يف هذه املنطقة التي ت�شتهر
بزراعة احلم�ضيات واملوز.
يعمل معظ���م �أه���ايل التج ّمع يف
جمال احلطب والزراعة ،ال �سيما الن�ساء
والأطف���ال مبدخول �ش���هري ال يتجاوز
املئت���ي دوالر للعائلة ،ويعاين �أهايل
التج ّمع من م�ش���اكل كثرية كالبطالة
وعمالة الأطفال وارتفاع معدالت الفقر

والإهمال م���ن اجلهات املعنية .منازل
التج ّمع �أغلبها من الزينكو واخل�ش���ب
ويفتق���ر التج ّم���ع �إىل املياه ب�س���بب
جفاف البئر الوحي���د املوجود هناك،
بالإ�ضافة �إىل م�شكلة ال�رصف ال�صحي
وانت�شار الأمرا�ض املرتبطة بقلة املياه
وانت�شار التلوث ،و�أبرز العائالت :غ ّماز،
والهو�شي واملليجي.
يعي����ش يف التج ّم���ع �أكرث من مئة
وخم�سني الجئ ًا فل�سطيني ًا ن�صفهم من
الأطفال تقريب ًا ،ع���دد الالجئني الذين
يحق لهم االنتخاب ح���وايل الثمانني
ناخب ًا (� 16سنة وما فوق) .و�شارك يف
العب  65ناخبـ/ة،
انتخاب جلنة حي ّ
بن�سبة م�ش���اركة و�ص���لت �إىل  80يف
املئة ،وو�ص���لت ن�سبة م�شاركة الن�ساء
�إىل  75يف املئة ،حيث �إن ن�سبة الن�ساء
من الناخبات ت�ص���ل �إىل  65يف املئة،
و�أ�رشف عدد من امل�ؤ�س�س���ات الأهلية
عل���ى عملية االنتخاب التي �س���ادتها
�أجواء من التعاون والدميقراطية.
�إن ت�شكيل الهيئات املعنية ومنها
اللج���ان ال�ش���عبية يف �إط���ار منظمة
التحرير �أو قوى التحالف يلحظ اليوم
م�ش���اركة و�إن غري مت�ساوية لالجئني،
�إال �أن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن هذه امل�شاركة
تعك�س الواقع الف�ص���ائلي وال تعك�س
بال�رضورة حقيقة م�ص���الح الالجئني،
مما ُيربز غياب امل�ش���اركة ال�ش���عبية
الفعلية يف القرار ال�سيا�سي ،و�أي�ض ًا يف
�إدارة املجتم���ع املحلي لالجئني الذي
من املفرت�ض �أن ي�شكل البنية الأ�سا�سية
للم�شاركة يف القرار ال�سيا�سي الحق ًا.
وتجُ مع خمتلف القوى ال�سيا�س���ية
واالجتماعية الفل�سطينية �إىل �رضورة
تنظيم املجتمع الفل�سطيني يف لبنان
مببادرة فل�س���طينية ت�ض���بط الإيقاع
الأمني وال�سيا�س���ي واالجتماعي داخل
املخيم���ات والتجمعات ال�س���كانية،
وتتبل���ور بانتخابات ت�ض���م خمتلف
فئ���ات ال�ش���عب الفل�س���طيني ،وتكون
عن��ص�راً مكم ًال لإع���ادة تفعيل احلوار
الفل�س���طيني  -اللبناين على �أ�س����س

خالل �إجراء االنتخابات يف «العب»

وقواعد جديدة وثابتة لتح�ص���ينه من
الت�أثر ج���راء التجاذبات ال�سيا�س���ية
اللبنانية الفل�سطينية ،و�ضمان احللول
للكثري من امل�ش���اكل التي حتتاج �إىل
مرجعي���ة حملية منتخب���ة لالجئني
�أ�سا�سها �إبقاء حق العودة �شعاراً ح ّي ًا
وواقعي ًا من جه���ة ،وتخفيف املعاناة
والقهر اليوم���ي الناجت عن �سيا�س���ة
وقوان�ي�ن الدولة امل�ض���يفة والظروف
االجتماعية واالقت�ص���ادية ال�ضاغطة،
خ�صو�ص ًا بعد و�صول �أكرث من خم�سني
�ألف نازح فل�س���طيني من �س���ورية �إىل
خميم���ات لبنان يعان���ون من ظروف
�صحية واجتماعية �س���يئة ،بالإ�ضافة
�إىل �أزم���ة خميم نهر البارد التي ت�أخذ
منح ًا م�أ�س���اوي ًا بعد الإعالن عن وقف
خطة الطوارئ.
ويه���دف م�رشوع انتخ���اب اللجان
ال�ش���عبية اخلا�ص���ة باملخيم���ات
والتج ّمع���ات �إىل تفعي���ل عم���ل هذه
اللجان مبا يج�س���د باملفهوم النظري
الوحدة وامل�ص���لحة الوطنية ،وحتويل
هذا التج�س���يد �إىل امليدان العملي عرب
انبثاق ه���ذه اللجان ع���ن انتخابات
دميقراطي���ة ت�ض���من متثي���ل الق���وى
الفاعلة احلية �سيا�سي ًا وجمتمعي ًا من
خالل �إ�رشاك كفاءات مهنية – نخبوية
ذات اخت�ص���ا�ص يف جم���االت العمل
املختلف���ة ،واعتبار تل���ك اللجان �أداة
لتنظيم طاقات ال�ش���عب الفل�س���طيني
ومعاجل���ة ق�ض���اياه اليومي���ة حتى
حتقيق العودة.
النج���اح يف هذه املهمة ي�ش�ت�رط
جناح م�ؤ�س�س���ات العم���ل الأهلي يف
املجتم���ع الفل�س���طيني و�أن توح���د
جهودها ،وت�ضمن ا�ستمرارها وتوا�صل
�أو�س���ع حملة �ض���غط وتوعي���ة ،على
ال�ص���عيدين النظ���ري والعملي حول
فك���رة احلق باملمار�س���ة الدميقراطية
لالنتخابات على قاعدة احلق الفردي
وال�رضورة املجتمعية.

�سامر ال�سيالوي
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ملف العدد

تداعيات االستيـاء السعودي من التقارب اإليــرانــ

ب���رزت يف الآون���ة الأخرية
دالئل وا�ض���حة ال لب����س فيها
حول �ش���عور اململك���ة العربية
ال�س���عودية ،الت���ي عرف���ت
بعالقتها القوي���ة مع الواليات
املتح���دة ،بالقلق واال�س���تياء
نتيج���ة التق���ارب ال���ودي بني
�إيران والواليات املتحدة ،وعلى
�ض���وء ما �أبدته دول كربى من
ارتياحها ملا حققته املحادثات
بني اجلانبني ب�ش����أن الربنامج
الن���ووي الإي���راين حت���ى الآن،
واملرونة التي �أبدتها وا�ش���نطن
يف تعاملها مع الرئي�س الإيراين
اجلديد ح�س���ن روحاين ،والتي
و�ص���لت حد مهاتفت���ه من قبل
الرئي����س الأمريكي باراك �أوباما
يف �سابقة مل حتدث منذ عقود.
اال�س���تياء ال�ص���ادر ع���ن
ال�س���عودية جراء ب���وادر �إذابة
اجللي���د ال���ذي كان يخيم على
العالقات بني الواليات املتحدة

و�إيران ،يرتافق مع جملة ملفات
خالفية �أخرى مع وا�شنطن ،منها
االنزعاج ال�س���عودي الكبري من
املوق���ف الأمريكي اجلديد حيال
النظام ال�سوري ،واخلالف املت�سع
ب�ي�ن الريا�ض ووا�ش���نطن حول
الأو�ضاع يف م�رص ،كل ذلك دفع
بالريا�ض �إىل اخلروج عن حلفها
القدمي م���ع الأمريكيني وانتهاج
�سيا�س���ات مغاي���رة للق���رارات
الأمريكية ،لكن هل ي�سفر الغ�ضب
ال�س���عودي عن مواقف �أكرث حدة
كوقف �إمدادات الطاقة لوا�شنطن
مث ًال كما فعلت يف العام 1973؟
وملاذا ق���رر الأمريكيون التخلي
عن حليفه���م ال�س���عودي الذي
جمعتهم معه م�صالح �سيا�سية
ونفطية متفرقة؟
ظلت ال�س���عودية لفرتة طويلة
تتحدث بلهجة عدم الر�ض���ى عن
جتاوب وا�ش���نطن م���ع �إيران ومع
النظام الرو�س���ي الداعم ل�سورية،

�إال �أن التباعد بينهما برز للعيان
�أخرياً م���ن خالل رف����ض اململكة
ملقع���د م�ؤقت يف جمل����س الأمن،
وامتناع وزي���ر خارجيتها الأمري
�سعود الفي�صل �س���ابق ًا عن �إلقاء
كلم���ة �أمام الأمم املتح���دة ،علم ًا
�أن الديبلوما�س���ية ال�س���عودية
تك���ون يف العادة غام�ض���ة ومن
وراء الكوالي����س ،فعندم���ا �ألغى
الفي�ص���ل خطاب اململكة ال�سنوي
�أم���ام اجلمعي���ة العام���ة للأمم
املتحدة لأول م���رة على الإطالق
كانت ر�س���الته بالغة الو�ض���وح،
خ�صو�ص ًا �أنها �أتت يف �أوج االتفاق
الأمريكي  -الرو�سي حول �سورية.
وال ميثل رف�ض �إلقاء كلمة مقررة
بالن�س���بة لأغلب ال���دول �أكرث من
جمرد احتجاج ديبلوما�سي ب�سيط،
لك���ن بالن�س���بة لل�س���عودية التي
تف�ضل العمل ال�سيا�سي يف اخلفاء
على العمل العلني ،كان ذلك حترك ًا
�رصيح ًا ب�شكل غري معهود.

النفط األميركي
ك�ش��فت الإدارة الأمريكي��ة ع��ن �أن الواليات املتحدة
�س��تتجاوز ال�سعودية وقطر لت�ص��بح املنتج الأكرب للنفط
والغ��از يف العامل هذا العام ،وهو م��ا يعني حتو ًال كبرياً
يف �إعادة ت�شكيل ال�سوق النفطي ،ف�ض ًال عن �إ�ضعاف نفوذ
الدول الغنية مب�صادر الطاقة التقليدية كال�سعودية.
وقالت الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة� ،إن
ارتفاع الإنتاج الأمريكي �س��اهم يف تعزيز االكت�شافات
املثرية لوجود الغاز ال�ص��خري ،وكذلك النفط ال�صخري،
وهو و�ضع ما مل يكن ت�صوره ممكن ًا قبل عقد من الزمن.
وبح�س��ب بيانات �إدارة معلوم��ات الطاقة الأمريكية،
ووكال��ة الطاقة الدولية ،ف�إن الوالي��ات املتحدة �أنتجت
ما يعادل نحو  22مليون برميل من النفط والغاز و�أنواع
الوقود ذات ال�صلة يومي ًا خالل متوز الفائت.
وقد خف�ضت الواليات املتحدة من واردتها من النفط
ال�سعودي بنحو  250برمي ًال يف اليوم على �أ�سا�س �سنوي،
وهناك خ�ش��ية م��ن �أن تق��وم بخف�ض ال��واردات �إىل حد
�أكرب ،لأن الريا�ض عندها �ستخ�رس كثرياً.
ه��ذا وتتطل��ع الواليات املتح��دة يف �أن ت�ص��بح �أكرب
منت��ج للنف��ط يف الع��امل بحل��ول الع��ام  ،2017وتبن��ي

طموحاتها يف هذا ال�صدد على م�رشوعات كبرية تنفذها
حالي�� ًا يف ا�س��تخراج ما يعرف بالنفط ال�ص��خري ،الأمر
الذي �سي�شكل انقالب ًا يف عامل النفط والغاز.

�إىل جانب غ�ضب ال�سعودية من �أوباما
كونه امتنع عن توجيه �رضبة ع�سكرية �إىل
�سورية ،تعترب الريا�ض �أن وا�شنطن خذلت
�أ�ص����دقاءها العرب يف ملف �آخر هو امللف
الإي����راين ،وذلك باتباع �سيا�س����ات يرونها
�ضعيفة و�س����اذجة ،وكان م�س�����ؤولون يف
ال�س����عودية ي�ش����عرون بالفعل بالقلق من
تردد الواليات املتحدة يف دعم املعار�ضني
ال�س����اعني للإطاحة بالرئي�س ب�شار الأ�سد؛
�أقوى حليف عربي لطهران ،لكن القلق ا�شتد
وهم يرون وا�ش����نطن تتوا�صل مع الرئي�س
الإيراين اجلديد وهم بالطبع يرف�ض����ون �أن
تعق����د الإدارة الأمريكية �ص����فقة كبرية مع
�إيران ،وترى الريا�ض بالفعل �أن قبول �أوباما
التفاق الأ�سلحة الكيماوية مع دم�شق دليل
عل����ى �أن الواليات املتح����دة تبنت نهج ًا
لين ًا بالفعل ،فامل�س�����ألة ال تتعلق برف�ض
التفاو�����ض بني �إي����ران والواليات املتحدة
فح�سب ،و�إمنا لأن التفاو�ض جاء يف وقت
غري منا�س����ب بحيث �إن الإيرانيني والرو�س
اختربوا الرئي�س الأمريك����ي بالفعل وثبت
�أنه ال ميكنه التم�سك بكلمته.

ورقة النفط
وبح�س���ب اخل�ب�راء املطلع�ي�ن ،ف�إن
ال�س���عودية م�س���تعدة لتحدي وا�ش���نطن
دفاع��� ًا ع���ن م�ص���احلها الإقليمية ،وال
ي�س���تبعد البع�ض �أن تلج�أ �إىل ال�ض���غط
بورقة �إم���دادات الطاقة كم���ا فعلت قبل
نح���و  40عام��� ًا عندما فر�ض���ت منظمة
البلدان امل�ص���درة للبرتول (�أوبك) حظراً
نفطي��� ًا ب�س���بب دعم الوالي���ات املتحدة
لـ«�إ�رسائيل» يف حرب عام .1973
لك���ن يب���دو �أن الوالي���ات املتح���دة
م�س���تعدة لكل االحتماالت قبل �أن تفتح
�أي جبه���ة خالف ًا م���ع ال�س���عودية ،فر ّداً
على ه���ذه التهدي���دات املبطن���ة وغري
املبا��ش�رة بوقف �إم���دادات النفط ،قامت
الواليات املتح���دة بن��ش�ر تقارير ت�ؤكد
�أن ثورة الطاقة الأمريكية �س���تنهي نظام
الأوبك الق���دمي ،وقد تزامنت هذه التقارير
الأمريكي���ة التي تظه���ر تقلي�ص االعتماد
الأمريكي على النفط ال�سعودي بالتزامن
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ـــي  -األمـيركـــي

الحقد السعودي
كان ال�س����فري الأمريك����ي جيفري
فيلتمان قال �إن ال�سعوديني «عندما
ر�أوا عالم����ات تق����ارب �أمريك����ي -
�إي����راين ج����ن جنونهم ،لدرج����ة �أن
وزي����ر اخلارجية �س����عود الفي�ص����ل
مل يكت����ف بعدم �إلق����اء كلمة بالده
يف اجتماع����ات اجلمعية العمومية
ل��ل��أمم املتح����دة ،ب����ل �إن����ه مل
يوزعها على احل�ض����ور» ،وت�س����اءل
فيلتمان« :هل يعق����ل هذا احلقد»؟
و�أ�ش����ار فيلتم����ان �إىل �أن الريا�����ض
تتعامل بالطريقة نف�سها مع لبنان،
فه����ي «ال تري����د �أن ت�س����مع كلم����ة

عن لبن����ان ،وال حتى ا�س����م رئي�س
اجلمهورية مي�ش����ال �س����ليمان ،وكل
ذلك ب�س����بب �س����وء �إدارتها» ،م�ؤكداً
�أن «ال�س����عودية ال تريد حكومة يف
لبنان مطلقاً ،وهي تعطل كل �ش����يء
فيه» ،وبدا وا�ض����ح ًا من ت�رصيحات
فيلتمان �أن الواليات املتحدة حتاول
توجيه ر�سالة معينة �إىل ال�سعوديني
لعدم الت�صدي للإرادة الأمريكية يف
املنطقة ،لأن وا�ش����نطن مقتنعة مبا
تق����وم به ،وال تريد من يعكر �ص����فو
�سيا�س����اتها ،بل �إنها �ستواجهه بقوة
حتى لو كان حليفها ال�سعودي.

يف العامل بنح���و  19مليون برميل
يومياً ،يف �إنت���اج النفط �أن يقل�ص
من حجم وارداتها والتي ت�ص���ل �إىل
 12ملي���ون برميل يومي���اً ،وهو ما
�سينعك�س �سلبي ًا على الدول املنتجة
ويف طليعته���ا ال�س���عودية ،ورمبا
يف�رس ذلك ع���دم االكرتاث الأمريكي
بالغ�ض���ب ال�س���عودي والإ��ص�رار
على امل�ض���ي قدم ًا يف �سيا�س���ات
جدي���دة حي���ال �س���ورية و�إي���ران
وم�رص رغم ًا عن �إرادة ال�س���عوديني.

بني البلدين� ،ص���حيفة «نيويورك
تامي���ز» مث�ل�اً  ،هاجم���ت اململكة
بح���دة ،حيث �أكدت �أن ال�س���عودية
تدع���م الديكتاتوريات يف املنطقة،
و�أنه���ا ل���ن تك���ون يف م�أم���ن من
الث���ورات املحيطة به���ا ،متوقعة
مت���زق دول اخلليج يف وقت قريب،
خ�صو�ص ًا ال�سعودية.
وحتدثت ع����ن «حمل����ة الرات����ب
م����ا يكفي احلاج����ة» الت����ي �أطلقها
مواطن����ون �س����عوديون �أخ��ي�راً� ،إذ �إن
رواتبهم ال تكفيه����م ،والتي ت�ؤكد �أن
�أطياف ًا وا�سعة من ال�شعب ال�سعودي
تعي�ش يف حال����ة فقر عل����ى عك�س
ال�صورة التي يتم الرتويج لها ،وقالت
ال�صحيفة �إن ال�سعودية �رصفت الكثري
من الأموال لتهدئة ال�شارع ال�سعودي
لعدم القي����ام باحتجاجات وثورات
كالتي �رضبت بع�ض الدول العربية،
و�أ�ش����ارت �إىل �أن البرتول �سين�ض����ب
وتنخف�����ض �أ�س����عاره ،و�س����تعي�ش
ال�س����عوية يف ورطة اقت�صادية نظراً
الرتفاع ا�ستهالكه الداخلي و�إمكانية
انخفا�ضه على امل�ستوى الدويل.
من جهتها �ص����حيفة «وا�ش����نطن
بو�ست» ،ت�س����اءلت عن �سبب اعتذار
الريا�����ض عن مقعده����ا يف جمل�س
الأمن ،معت��ب�رة �أن «هناك �أ�س����باب ًا
منطقي����ة ،مث����ل الأزم����ة ال�س����ورية
وامللف النووي الإي����راين ،لكن ملاذا
ال تدخل جمل�س الأم����ن وتتح����رك
بفاعلي����ة لفر�ض وجهة نظرها داخل
املجل�س».
وطالبت ال�ص���حيفة وا�ش���نطن
بالتخلي عن النفط ال�س���عودي يف
�أقرب وقت ممكن ،نظراً لأن للواليات
املتحدة �سيا�سة خارجية خمتلفة
متام ًا ع���ن �سيا�س���ة ال�س���عودية،
بخ�ل�اف الإ�ش���كاالت املحتمل���ة
واملتوقع حدوثها يف منطقة ال�رشق
الأو�س���ط ،خ�صو�ص��� ًا بعد مواق���ف
ال�سعودية الأخرية.
وتوقعت ال�صحيفة �أن العقوبات
التي فر�ض���تها وا�شنطن على م�رص
دفع���ت ال�س���عودية التخ���اذ ه���ذا
املوقف �أي�ضاً.

انعطاف حاد
مع الذكرى ال�سنوية الأربعني حلظر
النفط العربي عام .1973
مم���ا ذكرته التقاري���ر �أن جوهر
�سيا�س���ة الطاق���ة يف الوالي���ات
املتحدة يقوم على و�ض���ع �ضوابط
ملواجهة ا�س���تخدام النف���ط ك�أداة
�سيا�س���ية من قبل الدول امل�صدرة
للنفط ،وهو ما دف���ع �أول الأمر �إىل
�إن�ش���اء وكالة الطاقة الدولية ،كما

�أن الوالي���ات املتح���دة و�رشكاءها
يف وكال���ة الطاق���ة الدولية �أقاموا
خمزون ًا ا�سرتاتيجي ًا ملنع ت�سيي�س
جتارة النفط من جانب امل�صدرين،
وتقلي�ص املخاوف ب�ش����أن تعر�ض
اقت�ص���اداتها �إىل ارتف���اع �أ�س���عار
النفط ،ف�ض�ل�اً عن �أن ثورة �إمدادات
الطاق���ة الت���ي مت اكت�ش���افها يف
الواليات املتحدة �ستقلب املوازين،

يف ه���ذا الإط���ار ،ت�ؤكد درا�س���ات
دولي���ة� ،أن �إنتاج النفط ال�ص���خري
�سي�ض���ع الواليات املتح���دة على
قائمة الدول املنتجة للنفط بنهاية
العام اجلاري  ،2013لت�س���بق بذلك
ال�س���عودية ،التي تعد �إىل الآن �أكرب
منتج للنفط.
وم���ن �ش����أن تف���وق الوالي���ات
املتحدة ،وهي �أكرب م�ستهلك للنفط

تقرير عربي
توق��ع تقري��ر اقت�ص��ادي متخ�ص���ص �أن ت�ش��هد ال�س��وق
النفطي��ة العاملية ع��دداً كبرياً من التطورات م��ع بداية العام
 2014يف �ض��وء الإع�لان عن اكت�ش��افات نفطي��ة جديدة يف
عدد من دول العامل� ،إ�ض��افة �إىل التطورات اجليو�سيا�سية يف
ال�رشق الأو�سط.
وق��ال التقري��ر �إن هناك حتدي��ات تواجه ال��دول اخلليجية
النفطي��ة ،م��ن �أبرزه��ا م��ا يع��رف بـ«ث��ورة النف��ط والغ��از
ال�صخريني» التي ت�شهدها الواليات املتحدة.
وذك��ر �أن ه��ذه الثورة النفطية حتم��ل يف طياتها تداعيات
مهمة ،متوقع ًا طبق ًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية �أن ت�ص��بح
الواليات املتحدة مكتفية ذاتي ًا من الطاقة بحلول العام ،2035
و�إنه �إذا �ص��حت تل��ك التوقعات ،ف�س��يعني ذلك تقلي��ل اعتماد
وارداته��ا النفطية من دول اخلليج العربية تدريجياً ،و�أ�ض��اف
�أنه يف املقابل �ست�ص��بح الأ�س��واق النا�ش��ئة الوجهة الرئي�سية
ل�ص��ادرات الدول اخلليجية ،ال �سيما �أن االقت�صادات ال�صاعدة
يف �آ�سيا ت�شهد زيادات مطردة يف ا�ستهالكها.
و�أو�ض��ح التقري��ر �أن م��ن العوام��ل الت��ي ت�ؤثر يف ال�س��وق
النفطي��ة يف الع��امل الزي��ادة الكب�يرة الت��ي ي�ش��هدها الإنتاج
العراقي حالياً ،والذي بلغ �أخرياً نحو  3.4ماليني برميل يومياً،
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وهو امل�س��توى الأعلى له منذ العام  1979ويعترب �أحد العوامل
التي ميكن �أن تهدد اال�ستقرار يف �أ�سواق الطاقة العاملية.
وذكر �أن العراق يخطط لزيادة �إنتاجه �إىل  12مليون برميل
يومي�� ًا بحل��ول الع��ام  ،2017وذل��ك وفق ًا جل��والت الرتاخي�ص
الت��ي مت توقيعه��ا مع ��شركات النف��ط الأجنبية عام��ي 2009
و ،2010م�ضيف ًا �أن ذلك قد يخلق تخمة نفطية يف ال�سوق تهوي
بالأ�س��عار �إىل م�س��تويات تقل كث�يراً عن م�س��توياتها احلالية
البالغة  100دوالر للربميل يف املتو�سط ،وهو ما ي�ؤثر مبا�رشة
على النفط ال�سعودي.
وق��ال �إن العراق يطالب بح�ص��ة داخل منظمة �أوبك ت�ص��ل
لنحو  4.35ماليني برميل يومياً� ،أي �أن ح�صته �ستعادل تقريب ًا
ح�صتي كل من الكويت والإمارات داخل املنظمة ،مو�ضح ًا �أن
�إعادة العراق للعمل بح�ص���ص الإنتاج داخل املنظمة �سيت�أتى
على ح�ساب ال�سعودية املنتج الأكرب داخل الأوبك ،وهو �أمر بد أ�
يقلق ال�سعوديني ويثري ا�ستياءهم بدوره.
و�أفاد التقرير ب�أن من التحديات التي تواجهها دول اخلليج
التهدي��د الإيراين امل�س��تمر بغلق م�ض��يق هرمز �أم��ام املالحة
الدولية ،وهو ما يعر�ض ال�صادرات اخلليجية خلطر حقيقي ،ال
�سيما �أن  80يف املئة من �صادراتها متر عرب ذلك املمر.

يف الواقع� ،إن ما ن�ش���هده اليوم
ه���و انعط���اف ح���اد يف العالقات
التي جتمع ال�سعودية مع الواليات
املتح���دة ،وقد حمل ذل���ك مفاج�أة
لل�س���عوديني و�إح�سا�س��� ًا ب�أنه���م
تعر�ض���وا للغدر من قب���ل حليفهم
الأمريك���ي الأقرب رغم كل ما قدموا
لها من تنازالت.
تفاج�أت ال�سعودية ب�أن املكاملة
الهاتفية التي جرت بني الرئي�سني
الأمريكي والإيراين هي يف حقيقتها
تتوي���ج لتفاهمات �أو�س���ع و�أخطر
مما يبدو على ال�س���طح ،اكت�ش���فت
ال�سعودية �أن ما يجري بني وا�شنطن
ومو�سكو وطهران ودم�شق رمبا يكون
يف حقيقته برناجم ًا جديداً متكام ًال
لل�رشق الأو�سط لي�س فيه لل�سعودية
ولنفطه���ا امل���كان املفرت�ض ،على
�س���بيل املثال ،جرى �سحب امللف
ال�س���وري من يد ال�س���عودية وطلب
�إليها وقف دعم املعار�ض�ي�ن لنظام
الرئي����س ب�ش���ار الأ�س���د ،بينما يف
املقابل ،بد�أت وا�ش���نطن تتقرب من
�إي���ران وتوافق على منحها دوراً يف
�ش�ؤون املنطقة.
على املقلب الآخر ،ما �أن رف�ضت
ال�س���عودية مقعداً يف جمل�س الأمن
حت���ى انهال���ت عليه���ا االنتقادات
واال�ستنكارات من قبل و�سائل الإعالم
الأمريكي���ة ،التي �أظه���رت موقفها
املخف���ي جت���اه اململك���ة ،وللمرة
الأوىل �ش���نت ال�ص���حف الأمريكية
هجوم ًا على ال�س���عودية �أظهر مدى
التباعد الديبلوما�س���ي احلا�ص���ل

�إعداد هناء عليان
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عربي
سورية تطرد السعودية من مجلس األمن
تتق���دم قواف���ل املقاوم���ة ال�س���ورية
وحلفائها ميداني ًا و�سيا�س���ي ًا ويت�س���اقط
�أمامها امل�ضللون من التكفرييني ورعاتهم
الإقليمي�ي�ن والدولي�ي�ن ،وبد�أ ال�ص���مود
ال�س���وري يقطف ثماره الوطنية والقومية
والدينية ،وبد�أ الرتاجع الدويل والإقليمي
والتقهق���ر ال�سيا�س���ي والع�س���كري �أمام
الهجوم امل�ض���اد ،والذي بد�أته �سورية مع
حلفائها ،وبد أ� الذي���ن مل يلتزموا بالوفاء
واملبادئ يرتاجع���ون عن مواقفهم ليعلن
بع�ضهم �أن تلويحه بعلم الثورة ال�سورية
كان «خط��� أ� غري مق�ص���ود»! ونحن نقبل
ه���ذا الرتاجع و�إن كان غري وا�ض���ح لكننا
ن�ص���فح من �أجل القد�س وفل�س���طني ومن
�أجل الأخوة الفل�سطينيني يف ال�شتات.
تراجع���ت قط���ر و�س���قط «احلم َديْن»
�أثناء هجومهم على �سورية و�أطاحت بهم
دماء �أطفال �سورية املقتولني بال�سيارات
املفخخ���ة ،و�أطاحت بهم دماء ال�ش���هيد
ال�ش���يخ البوطي وامل�ص���لني يف م�س���جد
الإميان.
ق���ادت ال�س���عودية وقط���ر الهج���وم
ال�سيا�سي يف اجلامعة العربية وجتاوزوا
القان���ون وطردوا �س���ورية يف العام2011
وبعد �س���نتني عام  2013طردت �س���ورية
ال�س���عودية م���ن اجلمعي���ة العامة للأمم
املتح���دة ،وجعلته���ا متتنع ع���ن �إلقاء
خطابها �أو توزيعه غ�ض���ب ًا من الأمريكيني
لع���دم اغت�ص���ابهم �س���ورية بالع���دوان
اخلارج���ي كما فعل���وا بالع���راق وليبيا
و�أفغان�ستان!
ال�سعوديون العرب يغ�ضبون المتناع
ال�س���يد الأمريكي عن اغت�ص���اب �شقيقتهم
�سورية ..فال نخوة وال دين وال �رشف!
لقد طردت ال�س���عودية نف�س���ها حتت
ال�ضغط ال�سوري بعدما امتنعت ال�سعودية

وزير اخلارجية ال�سعودي �سعود الفي�صل و�أمني عام الأمم املتحدة بان كي مون

عن قبول ع�ضوية جمل�س الأمن احتجاج ًا
على الرتاجع الأمريكي عن العدوان وف�شل
م�ؤامرة الكيماوي يف ريف دم�شق وينطبق
على ال�سعودية ما قاله ال�شاعر يوماً:
فقل لل�شامتني بنا �أفيقوا
�سيلقى ال�شامتون كما لقينا
حاول اخلليجيون وبع�ض العرب عزل
�سورية فعزلتهم �سورية ،وحاولوا تخريبها
بعدم���ا غزوه���ا بجحاف���ل التكفريي�ي�ن
وكتائ���ب «زنا اجله���اد» وو�ص���لوا �إىل
الطريق امل�س���دود فارتبكوا وانفعلوا ومل
يقر�أوا تاريخ العمالء مع �أ�س���يادهم ،ن�سوا
العمالء الفيتناميني يف �س���ايغون عندما

تركتهم �أمريكا ون�سوا العمالء اللبنانيني
من جي�ش حلد يف لبن���ان عندما تركتهم
«�إ�رسائي���ل» على احل���دود ،فالعمالء ال
يحرتمهم �أ�س���يادهم بل يعق���دون معهم
«زواج امل�س���يار» ال�سيا�س���ي حلف���ظ
م�صاحلهم وحتقيق �شهواتهم اال�ستعمارية.
�س���قط حمد بن خليفة وهام حمد بن
جا�سم على وجهه يف الأر�ض ،وهو ينتظر
اجلواب ال�س���وري عند ال�س���اعة الواحدة
وخم�س دقائ���ق ي���وم  2011/11/16ومل
ي�صله اجلواب بل و�صلته «ركلة �أمريكية»
على قف���اه العاري وطردت���ه خارج قطر
لف�شله يف �سورية!

�سقط خالد م�شعل يف فندق قطري..
و�س���قط ال�شيخ القر�ض���اوي يف فتاوى
الدم امل�رصي وال�س���وري ..و�سقط املفكر
«الإ�رسائيل���ي» عزم���ي ب�ش���ارة يف
فربكات ف�ض���ائية «اجلزيرة» وينتظر
الثنائ���ي �أردوغان – �أوغلو �س���قوطهما
يف الهجم���ات املقبل���ة للتكفريي�ي�ن
و«داع�ش» يف ال�س���احات الرتكية قبل
�أن ي�سقطهما ال�شعب الرتكي امل�سلم يف
انتخابات الربيع القادمة!
ب���د�أت قط���ر بالرتاج���ع تنفي���ذاً
لأوامر �أمريكية وكان���ت �أوىل اخلطوات
الإف���راج ع���ن املخطوف�ي�ن اللبنانيني

يف �أعزاز ،وكذلك ب���د أ� الرتاجع القطري
ع���ن امل�ض���اربة على اللرية ال�س���ورية
واخلطوات املقبلة �ستظهر على ف�ضائية
«اجلزيرة» با�ستبدال م�صطلح «كتائب
الأ�س���د» باجلي�ش النظام���ي �أو القوى
الأمنية النظامية.
بد�أ ال�رصاع امل�س���لح والت�ص���فيات
املتبادلة بني قوى املعار�ضة ال�سورية
واجتاحت «داع�ش» مواقع ما ي�س���مى
«اجلي����ش احلر» و«جبه���ة الن�رصة»
و«عا�صفة ال�شمال» الرتكية..
ب���د�أت ق���وى م���ا ت�س���مى «الثورة
ال�س���ورية» ت����أكل بع�ض���ها البع�ض،
وب���د أ� اال�ش���تباك القط���ري ال�س���عودي
يف املي���دان ال�س���وري وتراجع���ت قطر
لترتك ال�س���عوديني يغرقون يف الرمال
ال�سورية �سيا�سي ًا و�أمنياً ..وراهنوا على
الإنفع���ال واالرتب���اك ال�س���عودي الذي
�أعق���ب الرتاجع الأمريك���ي عن العدوان
يف �س���ورية واالنفت���اح الأمريك���ي –
الإيراين ،حيث وجد ال�سعوديون �أنف�سهم
كالزوجة املخدوعة وهي ترى ع�شيقها
الأمريكي يرتكها دون �إخبارها ،فانفعل
ال�سعوديون وغ�ض���بوا وعزلوا �أنف�سهم
وحتولت الدول���ة وحكمتها وعقالنيتها
يف مهب الريح تت�رصف ك�شخ�ص خ�رس
يف القمار ال�سيا�سي ،وبد�أ ي�رضب ميين ًا
و�شما ًال فت�أذى من لطم نف�سه باحلائط
ال�سوري.
ال�س���عودية عل���ى �أب���واب القالق���ل
الداخلي���ة ،فبع���د �أ�س���بوعني �س���تواجه
العائلة املالكة احلملة الن�سائية لقيادة
ال�س���يارات يف  26ت�رشي���ن الأول املقبل،
وقبله���ا ت�رسبت معلوم���ات عن حماولة
اغتي���ال رئي����س هيئة الأم���ر باملعروف
والنه���ي عن املنكر ال�ش���يخ عبد اللطيف

َ
ُ
«اللبننة» تصيب لب ِــنات بنيان العراق
«مل جند �شخ�ص��ية عراقي��ة �أمينة ووطنية حت ُكم
ع��راق م��ا بع��د �ص��دام» ..قاله��ا منذ ع�رش �س��نوات
احلاكم املدين الأمريكي بول برمير ،وجعلها مقدم ًة
لكتابه «عام��ي بالعراق» ،مت�س��ائ ًال عن بلد ميتلك
ث��اين احتي��اط نفطي يف الع��امل ويفتق��ر �إىل �أدنى
مقومات احلي��اة ،جلهة البطال��ة املرتفعة وافتقار
البالد يف كافة مناحيها �إىل كل البنى التحتية.
بع��د مرور �أكرث م��ن ع�رش �س��نوات على اجتياح
العراق ،نتذكّر بطوالت وزير الإعالم العراقي حممد
ال�صحاف ،الذي قال بعد �أن جتاوز االجتياح
�سعيد
ّ
الأمريكي بغداد« :هذا تكتيك نعتمده لتتم ّدد الأفعى
الأمريكي��ة عل��ى ط��ول البالد ،ث��م نب��د�أ بتقطيعها
وقط��ع توا�ص��ل خط��وط الإم��داد بينه��ا ،ونق�ض��ي
عليه��ا» ،ومل جن��د ال يف الدخ��ول وال يف اخل��روج
�أي عمليات ُتذكر �ض��د الأمريكيني الذين ان�س��حبوا
دمروا بلداً بكامله ،و�أن ن�ص��ل �إىل ما
ب�أمان بعد �أن ّ
ح�صل ويح�صل بعد االن�سحاب الأمريكي من فحيح
املكون��ات العراقية على بع�ض��ها البع�ض ،وحتديداً
م��ا ح�ص��ل خ�لال الأ�س��ابيع املا�ض��ية يف الداخل
العراق��ي من تهديد لطائفة ال�ش��وبكة يف املو�ص��ل،
وتهجريها ،وتفجري كركوك الكردية ،وعلى احلدود

العراقي��ة ،حي��ث ُتعرب��د «داع���ش» عل��ى ح�س��ابها،
لنذكّر ال�سا�سة العراقيني الذين كابروا على التجربة
و�سخروا من مقولة «اللبننة» التي تق�ضي
اللبنانية َ
بتوزيع املنا�ص��ب ال�سيا�س��ية ال ُعليا على الطوائف،
مكرر» ،وع�ّي�رّ وا اللبنانيني
وتطبي��ق قاعدة « 6وّ 6
�إىل ح�� ّد التحق�ير به��م عل��ى الف�ض��ائيات ،ب�أنه��م
«كالطراط�ير» يزحف��ون �إىل دم�ش��ق كلم��ا ح�ص��ل
�أي �إ�ش��كال �سيا�س��ي داخل��ي بينه��م« ،لأن القومية
العراقي��ة ه��ي التي �س��تجمع كافة �رشائح ال�ش��عب
العراق��ي �ض��من دول��ة دميقراطي��ة عادلة ت�ض��من
تكاف�� ؤ� الفر�ص ،و�أن الطائفية هي غري موجودة يف
عقول وقلوب �أبناء العراق».
نتوجه اليوم �إىل ال�سا�سة العراقيني ونقول لهم
ّ
بعد ع�رش �س��نوات :الع��راق كان املثَل الأول لهيكل
كرت��وين مل�س�� ّمى دولة ،وق��صراً �ض��من جمموعة
ق�ص��ور مبنية عل��ى الرمل ،ومن
عربية كل دولها
ٌ
ال�سنية ال�شيعية ،و�إن الأكراد
الفتنة
العراق انطلقت
ُّ
ح�ص��لوا عل��ى من�ص��ب رئا�س��ة اجلمهوري��ة لأن
ال�س��ني ال ير�ض��ى �أن يت�س��لّم هذا املن�صب �شيعي،
ُّ
وبالعك���س ،و�إن رئا�س��ة احلكومة �آلت �إىل ال�ش��يعة
املنتف�ض�ين على واق��ع الظلم الذي عا�ش��وه حتت

أكثر من ستة ماليين عراقي
تحت خط الفقر

ُحك��م �ص�� ّدام ،و�إن تق�س��يم العراق واق��ع ،وهذا ما
مل ولن يح�ص��ل يف لبن��ان ،و�إن الع��روق العراقية
النازفة يف حروب املذاهب والأعراق جعلت العرق
الك��ردي ُيعلن منذ البداية ح��قّ الأكراد ب�أن تكون
له��م دولته��م امل�س��تقلة حتت م�س�� ّمى كرد�س��تان،
وهي منذ انهيار نظام �ص�� ّدام تعي�ش ا�ستقالليتها
واقت�ص��ادها املزدهر �س��ياح ًة وا�س��تثماراً يف ظل
حماي��ة �أمني��ة م��ن ت�ش��كيل قوم��ي ك��ردي منظّ م
ُيعرف با�سم «الب�شمركة».
الأك��راد ،هم النم��وذج القومي الأمث��ل يف هذا
ال�رشق ،وهم الأقوى يف العراق اليوم ،و�س��ط بلوغ
التناح��ر وث���أر ال��دم ب�ين ال�ش��يعة وال�س�� ّنة حدود
الالع��ودة �إىل التفاه��م ،و�إىل الدول��ة الواحدة التي

ال�س��نة �إىل �أحزاب
كان ا�س��مها العراق ،مع ت�رشذم ُّ
تتداخ��ل م��ع خ�صو�ص��ية القبائ��ل والع�ش��ائر ،بال
برام��ج �سيا�س��ية قابل��ة للتطبي��ق نتيجة الف�س��اد
ا ُمل�س��ت�رشي داخل بقايا الدولة ،وانق�س��ام ال�ش��يعة
ب�ين مرجعيتي النج��ف وق ّم ،ما يجعلن��ا جنزم �أن
موح��د ،و�أن بداي��ة نهاية
الع��راق انته��ى ككي��ان ّ
القومي��ة الوطنية بد�أت م��ن العراق ،وجتربة وراثة
�ص��دام �أثبت��ت �أن �أي دكتات��ور �أ�س��قطه «ربي��ع
العربان» �أو �س ُي�سقطه ال قدرة ل�شعب �أن ُيجمع على
زعيم قائد بعده ،والدليل �أمامنا� ،سواء يف ليبيا �أو
�شعب غري م� ّؤهل للدميقرطية
اليمن �أو �سورية ،لأننا ٌ
بعد ..ونختم مع بع�ض ال�سا�سة العراقيني اخلائبني
ا ُملكابرين العاجزين عن التوافق حتى على قانون
انتخاب��ي و�س��ط جم��ازر ال��دم الت��ي ُترتك��ب بحق
ع��شرات الأبري��اء يومي�� ًا ،و�س��تة مالي�ين عراقي
حت��ت خطّ الفقر ،ون�س��تغيث ب�أمثال منتظر الزيدي
يوجه��ون لهم ر�س��ائل الوداع الت��ي تليق بهم ،بعد
ّ
�أن ح ّول��وا العراق �إىل ب�ؤرة �إره��اب عابرة للحدود
حتكمها «داع�ش» و�أخواتها.

�أمني �أبو را�شد

( العدد  )284اجلمعة  25 -ت�شـرين الأول 2013 -

�آل ال�ش���يخ ،وقبلها حادثة مقتل عنا�رص من
احلر����س الوطني بالتدري���ب! وتعرث احلوار
اليمني الذي ترعاه ال�سعودية..
ال�س���عوديون مربكون ويف م�أزق حقيقي
وقد خ�رسوا العراق ومل يربحوا اليمن ،خ�رسوا
�سورية ومل يربحوا م�رص حتى الآن وميكن �أن
يخ�رسوا لبنان بعد �إق�صاء احلريري ،خ�رسوا
االحت�ض���ان الأمريكي «مرحلياً» ويعي�شون
حال���ة قلق داخل العائل���ة املالكة لتحديد
ويل العهد وتقا�س���م ال�س���لطة ب�ي�ن �أجنحة
العائلة املتناف�س���ة ..والأهم ماذا �سيفعلونا
مع جحافل التكفريي�ي�ن و«القاعدة» الذين
�س���يعودون �إىل اململكة بع���د خروجهم من
�س���ورية يف حالة م�ش���ابهة حلالة الأفغان
العرب الذين هربوا من �أفغان�ستان؟
نحن ال نريد خراب ال�سعودية وحري�صون
عليها وعلى �شعبها ،فهم �إخوتنا يف الإ�سالم
ويف العروب���ة وننا�ش���دهم الرتاج���ع ع���ن
اخلط�أ و�أال ي�س���تمروا باخلطيئة ال�سيا�س���ية
والع�س���كرية ،و�أن يعودوا �إىل ر�ش���دهم و�أن
يب���ادر امللك عب���داهلل املع���روف بعروبته
وب�أ�ص���الته لإنقاذ ال�س���عودية من الإع�صار
الق���ادم ،و�أن يق���ر�أ الواقع ويعرتف بف�ش���ل
امل��ش�روع الأمريكي ويبادر جلمع ال�ش���مل
و�إيقاف �شالل الدم ووقف التمويل للجماعات
امل�سلحة حلقن الدماء وت�سهيل الطريق �أمام
احلل ال�سيا�س���ي لإنقاذ الأم���ة ،و�إن الإ�رصار
على اخلط�أ واال�س���تمرار بخو����ض املعركة
منفرداً �سيجعل ال�سعودية يف قلب العا�صفة
ولن يتح���رك الأمريكي حلمايتها ،فالأمريكي
ملتزم ب�أمن «�إ�رسائيل» و�ص���ادرات النفط،
ولن يجازف مب�صاحله من �أجل «عائلة» �أو
«ملك» �أو «�أمري».
�سورية �صمدت ودفعت الأثمان الغالية،
لكن ال�س���يادة والكرامة الوطنية ي�ستحقان
ب���ذل الدماء والدمار ..وال���ذل عار حتى ولو
كان على عر�ش من ذهب.

د .ن�سيب حطيط
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هل ترتبط العالقات األميركية  -المصرية حقًا
بمصير كامب ديفيد ومعاهدة الصلح؟
يرب���ط �أك�ث�ر املحلل�ي�ن م�س���تقبل العالقات
الأمريكية امل�رصية مب�صري اتفاقيات كامب ديفيد،
ويبالغون مبدى مت�س���ك وا�ش���نطن وتل �أبيب بها،
وحر�ص���هما على ع���دم التفري���ط بتبعاتها على
خمتلف ال�ص���عد ،بينما ،يف واق���ع الأمر ،ترتاجع
العالقات الثنائية ب�ش���كل م�ض���طرد عل���ى �إيقاع
التطورات ال�سيا�س���ية والأمني���ة داخل م�رص ،ويف
عموم املنطقة ،والرهان على �إن�شاء خارطة جديدة
لل�رشق الأو�س���ط ،تتخطى �أهمية معاهدات ال�صلح
مع الكيان ال�صهيوين.
ويرب���ط البع�ض �أ�س���باب تعليق امل�س���اعدات
م�ؤخراً باعرتا�ض الرئي����س الأمريكي باراك �أوباما
عل���ى �إحالة الرئي�س ال�س���ابق حممد مر�س���ي �إىل
حمكم���ة اجلناي���ات يف مطل���ع ال�ش���هر القادم،
باعتب���اره دلي ًال على «انته���اء احللم الأمريكي -
الإ�رسائيلي يف ال�رشق الأو�سط» ،ويف هذا تب�سيط
لأو�ض���اع هي �أ�شد تعقيداً وعمق ًا من جمرد اهتمام
الإدارة الأمريكية مبن يحتل �سدة احلكم يف م�رص،
لأن جل اهتمام الهجم���ة على املنطقة �أن ترتافق
تقلبات احلكوم���ات مع ن�رش الفو�ض���ى والفلتان
الأمني مبا يخدم م�رشوع التق�سيم والتفتيت.
على �أثر تعليق املنح املالية� ،إ�ض���افة �إىل عدم
ت�س���ليم طائ���رات �أف  ،16و�إلغاء من���اورات النجم
ال�س���اطع التي ا�س���تمرت لأكرث من  20عاماً ،و�صفت
احلكوم���ة امل�رصي���ة امل�ؤقت���ة ،على ل�س���ان وزير
خارجيته���ا نبيل فهم���ي ،العالقات م���ع الواليات
املتحدة ب�أنها يف «حالة ا�ضطراب» ،ولكن ذلك ،من
وجهة نظر املراقبني لن ي�ؤثر على «متانة العالقة،
العتقادهم اخلاطئ �أن للطرفني م�صلحة م�شرتكة يف
عدم امل�سا�س مبعاهدة ال�صلح مع الكيان ال�صهيوين.
وعلى النقي�ض من ذلك ،يبني البع�ض الآخر �آما ًال
على �أن هذا اال�ض���طراب �سيدفع م�رص �إىل البحث عن
عالقات بديلة مع الدول ال�ص���اعدة ،والتفكري ب�إلغاء

اتفاقيات كامب ديفيد� ،أو التلويح ب�إمكانية تعديلها
من باب ال�ضغط امل�ض���اد ،ويف هذا املوقف مبالغة
ال تتفق مع جمريات الأحداث املت�سارعة على �أر�ض
م�رص ويف حميطها العربي.
ثمة حقائق �أكرث ت�أثرياً يف حتديد ماهية العالقات
الأمريكية  -امل�رصية وم�ستقبلها ،و�أهمها �أن اتفاقيات
كامب ديفي���د قد تخطت �أدوارها التاريخية منذ غزو
الع���راق ،خ�صو�ص��� ًا بعد �إطالق «الربي���ع العربي»
املزعوم ،ف�أ�ص���بح من م�صلحة الكيان ال�صهيوين �أن
يتدهور الو�ض���ع الأمني يف �س���يناء ،ويف مدن قناة
ال�س���وي�س ،بعك�س ما تفرت�ضه معاهدة ال�صلح ،ففي
هذا ا�س���تهداف لل�س���لطة املركزية ،و�إ�ضعاف لقواها
الأمني���ة ،وال يخفى على عاق���ل �أن «�إ�رسائيل» هي
التي ت�شجع اجلماعات امل�سلحة على مقارعة النظام
يف املناط���ق احلدودية ،وتوظف «غ�ض���بة الإخوان
امل�سلمني» ب�سبب �إبعادهم عن ال�سلطة.
و�أما على �صعيد امل�ساعدات الأمريكية املرتبطة
مبعاه���دة ال�ص���لح ،ف����إن حجمها ال يتع���دى مبلغ
ملي���ار و 250ملي���ون دوالر �أمريك���ي� ،أي ما يعادل
 ٪1من الدخ���ل القومي امل�رصي ،وعليه ،ال ي�ش���كل
قطع املعونات بحد ذاته �أداة فاعلة لل�ض���غط على
احلكومة امل�رصية� ،إذ ي�سهل تعوي�ض املبالغ الزهيدة
من م�صادر �أخرى ،عربية و�أجنبية.
وم���ن جهة �أخرى ،ت�س���تفيد الوالي���ات املتحدة
بتوفري �إ�ضعاف حجم امل�س���اعدات املمنوحة مل�رص
م���ن خالل الت�س���هيالت التي تتمتع به���ا باملقابل؛
وعلى ر�أ�سها حق املرور املجاين عرب قناة ال�سوي�س،
وحرية ا�س���تخدام الأجواء امل�رصية من دون �س���ابق
�إن���ذار ،و�إذا كان من اخلط�أ التقلي���ل من �أهمية هذه
الت�س���هيالت للوالي���ات املتحدة ،فمن اخلط أ� �أي�ض��� ًا
االعتقاد ب����أن احلكومة امل�رصية قادرة على �إنهائها
�ساعة ت�شاء ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء ما يع�صف مب�رص من
ا�ضطرابات �سيا�سية و�أمنية.

ويف �س���ياق احلديث ع���ن مواجه���ة املنظمات
الإرهابية ،ي�ص���دق الكثريون ادع���اءات «�إ�رسائيل»
ب�أنها تخ�ش���ى م���ن تنامي «احلركات الأ�ص���ولية»
عل���ى حدودها ،و�أن للواليات املتحدة م�ص���لحة يف
ا�س���تقرار الو�ضع يف م�رص ،ويف جناح القوى الأمنية
امل�رصية يف دحر اجلماعات امل�س���لحة ،والق�ض���اء
عليها ،وت�ص���ل هذه املواقف �إىل درجة االعتقاد ب�أن
ثمة «م�رشوعية» لل�رشاكة مع «�إ�رسائيل» ،ب�صورة
مبا��ش�رة �أو غري مبا�رشة ،ومع الواليات املتحدة يف
حربها املعلنة �ضد «الإرهاب».
يحاول البع�ض تف�سري التقارب الأمريكي الإيراين،
يف مقاب���ل التباعد مع بع�ض احلكوم���ات العربية،
على �أنه تراجع� ،أو «ا�س���تدراك مت�أخر» ،من جانب
الإدارة الأمريكي���ة ،ملن���ع املنظمات امل�س���لحة من
�إن�شاء «�إمارات �إ�س�ل�امية متطرفة» ،لأنها تهدد �أمن
«�إ�رسائيل» ،وت�رض مب�ص���الح الغ���رب يف املنطقة،
ويح�س���ب البع�ض �أن هذا هو ال�س���بب وراء ا�ضطراب
العالق���ات مع الوالي���ات املتحدة ،ال���ذي ال يقت�رص
على الدولة امل�رصية فح�سب ،بل يطال �أي�ض ًا تركيا،
وال�سعودية ،وقطر التي تالم على دعم الأ�صوليني.
�إن «تخل���ي» الوالي���ات املتحدة ع���ن حلفائها
الإقليمي�ي�ن ،ال يعك����س بال��ض�رورة تراجع��� ًا �أمام
مناه�ض���يها ،بل يرتب���ط مبا�رشة ب����إرادة امل�رشوع
التو�س���عي ال�ص���هيوين الذي ي�س���تهدف ،من خالل
الهجمة الراهن���ة ،تفتيت معظم كيان���ات املنطقة،
وعل���ى ر�أ�س���ها الدولة امل�رصية ،ويف ه���ذه احلالة،
ال ت�ش���كل «معاه���دة ال�ص���لح» ،وال امل�ص���الح
الإ�س�ت�راتيجية الأمريكية ،رادع ًا للعدوان على م�رص
والتدخل ب�ش����ؤونها الداخلية ،بل عقبة يرى الكيان
ال�ص���هيوين والواليات املتحدة ��ض�رورة �إزالتها يف
�أقرب فر�صة متاحة.

عدنان حممد العربي

ليبيا وتونس ..بين تصاعد عمليات «القاعدة» ومخطط الفوضى األميركي
مل يع��د احلدي��ث ع��ن وج��ود «تنظي��م القاعدة»
يف كل م��ن تون���س وليبي��ا جمرد حدي��ث عابر عن
جمموع��ات وخالي��ا نائمة� ،أو ب�ض��عة ع��شرات� ،أو
حت��ى مئات� ،إمن��ا بات احلديث ع��ن وجود حقيقي
وفعل��ي لتنظي��م ي�ض��م �آالف املقاتل�ين وميل��ك
�إمكاني��ات ت�س��ليحيه كب�يرة ،ومع�س��كرات تدري��ب
وبيئ��ة �ش��عبية حا�ض��نة ،وكذل��ك بيئ��ة �سيا�س��ية
م�س��اعدة �إىل جانب بيئة الفو�ض��ى واالنق�سام ،وال
يخف��ى �أن تنام��ي ق��وة ه��ذا التنظيم وظه��وره �إىل
العلن كقوة قادرة على �شن الهجمات كان من نتاج
ما �سمي بـ«الربيع العربي».
عل��ى �أن امل�ؤ��شرات على ذلك عك�س��تها �سل�س��لة
الأحداث الأمنية والوقائ��ع املتواترة يومياً ،والتي
ت�ؤكد ازدياد خط��ورة «تنظيم القاعدة» ،و�أبرز هذه
الأحداث والوقائع هي:
 -1ت�صاعد موجة الهجمات والعمليات التي ينفذها
«�أن�ص��ار ال�رشيعة» (القاعدة) �ضد القوات الع�سكرية
والأمني��ة وامل�س���ؤولني ،و�أهمه��ا اختط��اف رئي�س
الوزراء الليبي على زيدان ،ثم �إطالق �رساحه ،وذلك
احتجاج ًا على زيارته مل�رص ،والتي اعتربت مبنزلة
ت�أيي��د للإطاح��ة بالرئي�س حممد مر�س��ي ،واغتيال

مدي��ر �إدارة ال�رشطة الع�س��كرية يف اجلي���ش الليبي
يف بنغ��ازي ،وح�ص��ول العدي��د م��ن اال�ش��تباكات،
واملواجهات بني «�أن�ص��ار ال�رشيعة» وقوات الأمن
التون�س��ية يف الأيام الأخ�يرة ،وتوافقت مع �إحباط
اجلي���ش التون�س��ي خمطط�� ًا لـ«�أن�ص��ار ال�رشيع��ة»
ي�ستهدف اجتياح جنوب تون�س ،انطالق ًا من ليبيا،
بوا�سطة ع�رشة �آالف مقاتل بينهم مرتزقة.
 -2الك�ش��ف ع��ن وثيق��ة ت�ؤكد ت��ورط عب��د احلكيم
بلحاج زعي��م اجلماعة الإ�س�لامية املقاتلة الليبية
يف الأعم��ال الإرهابي��ة واالغتي��االت ال�سيا�س��ية
يف تون���س ،و�أن عنا��صر م��ن «�أن�ص��ار ال�رشيع��ة»
يف تون���س تلق��ت تدريبات يف ليبي��ا ب�إ�رشاف هذه
اجلماع��ة ،و�أن بلح��اج متهم باغتي��ال عبد الفتاح
يون�س ،وبت�سفري ال�ش��باب �إىل �سورية بالتن�سيق مع
«حركة النه�ضة».
 -3قي��ام كوماندو���س �أمريك��ي باختط��اف «�أب��ي
�أن���س الليبي»؛ �أح��د قادة القاعدة املتهم ب�ض��لوعه
يف تفجري �س��فارتي �أمريكا يف كينيا وتنزانيا عام
 ،2004وذلك من مدينة طرابل�س ويف و�ضح النهار،
وهو ما عك���س مدى التغلغ��ل الأمريكي الأمني يف
ليبيا ،ويف الوقت نف�س��ه �أظهر ب�أن «القاعدة» باتت

تقيم يف ليبيا وتتمتع بحرية حركة كبرية.
ه��ذه الوقائ��ع ت�ؤك��د جمل��ة م��ن الأم��ور الت��ي
ت�ستوجب التوقف عندها وهي:
�أوالً :حتوّل��ت ليبيا وتون�س بعد «الربيع العربي»
�إىل تربة خ�ص��بة تنم��و وترتعرع فيه��ا التنظيمات
املتطرف��ة ،ال �س��يما «تنظي��م القاع��دة» ،فمن جهة
الفو�ض��ى املقيم��ة يف ليبيا ،ومن جه��ة �أخرى ف�إن
حكم حزب النه�ضة يف تون�س وفر الغطاء ال�سيا�سي
الر�س��مي لـ«�أن�ص��ار ال�رشيع��ة» (القاع��دة) لزي��ادة
ن�شاطها والتحرك بحرية.
ثاني��اً :م��ا يح�ص��ل يف ليبي��ا م��ن ت�ص��اعد قوة
ونف��وذ اجلماعات الإ�س�لامية املتطرفة ،يندرج يف
�س��ياق �سيا�س��ة «الفو�ض��ى اخلالقة» التي تعتمدها
الواليات املتحدة وحلفا�ؤها الغربيون لإبقاء ليبيا
فري�س��ة �س��هلة لنهب ثرواته��ا النفطية م��ن ناحية،
و�س��احة لت�ص��دير الإره��اب �إىل تون���س واجلزائ��ر،
وم��صر و�س��ورية واليم��ن ،يف �إطار �سيا�س��ة تعميم
الفو�ض��ى اخلالق��ة ،باعتباره��ا �س�لاح �أم�يركا
الأم�ض��ى لإع��ادة ر�س��م خارط��ة املنطق��ة وتركيب
�أنظمته��ا وفق م�ص��احلها ،ومنع ا�س��تقرار �أي حكم
غري م�ؤيد ل�سيا�ساتها.

ثالثاً :منو التطرف الديني يف الأحياء ال�ش��عبية
يف تون���س وليبي��ا �س��ببه انت�ش��ار الفق��ر واحلرمان
واجله��ل والتخل��ف وغي��اب �سيا�س��ات العدال��ة
االجتماعي��ة والتنمي��ة ،وجناح «�أن�ص��ار ال�رشيعة»
يف ا�ستغالل ذلك.
وهك��ذا يت�ض��ح �أن ما يج��ري يف تون���س وليبيا
م��ن انتعا���ش لـ«تنظي��م القاع��دة» الوثي��ق ال�ص��لة
باملخابرات الأمريكية وال�س��عودية� ،إمنا يندرج يف
�س��ياق العمل على �إثارة الفو�ض��ى الهدامة وت�صفية
الرم��وز الوطني��ة والقومي��ة املعادي��ة لل�سيا�س��ات
الأمريكي��ة ،وتقوي���ض م�ؤ�س�س��ات الدول��ة ال �س��يما
اجلي�ش ،والعمل على ت�صدير الإرهاب �إىل كل الدول
العربية التي ت�شكل �أهداف ًا لل�سيطرة الأمريكية ،و�إذا
ما ح�ص��ل وقامت املخابرات الأمريكية بخطف� ،أو
ت�ص��فية �أحد قيادات «القاعدة» ،ف�إن ذلك يكون �إما
لأنه خرج عن امل�س��ار املر�سوم من قبلها� ،أو بهدف
تعمية الر�أي العام على حقيقة العالقة  بينها وبني
«القاعدة» ،وجعل الأخرية قادرة على ك�سب الت�أييد
والتعاطف ال�شعبي معها.

ح�سني عطوي
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دولي
روحاني يهز عالقات واشنطن بتل أبيب والرياض

براغماتية رفسنجاني تستعيد حضورها
�إذا كانت الأمور ت�ؤخذ بخواتيمها ،ف�إن الرئي�س
الإيراين ح�سن روحاين حقق �إجنازاً كبرياً لل�سيا�سة
الإيرانية ،رغم �أنه عند الوهلة الأوىل «للتقارب»
الإيراين  -الأمريكي �ش ّكل �صدمة للذين يتخ ّوفون
ليوجه �صدمة
من تغيري هذه ال�سيا�سة ،لكنه عاد ّ
معاك�س���ة لآخري���ن يت�رضرون م���ن وقف احلرب
الأمريكية «الناعمة» �ض���د �إيران ،وامل�ستمرة منذ
�أكرث من ثالثني عام ًا.
ميك���ن القول �إن���ه ما كان م���ن املمكن تخ ّطي
ال�صدمة واجلنون اللذين �أ�صابا ال�سا�سة يف الكيان
ال�ص���هيوين ،ويف كل من ال�س���عودية وتركيا ومن
يتبعهم� ،إثر تراجع الوالي���ات املتحدة الأمريكية
عن �شن حرب �ضد �س���ورية� ،إال ب�صدمة �أ�شد ً
هوال
و�أكرث ق�س���اوة :الرئي�س الأمريكي ي�س���تجدي لقا ًء
م���ع الرئي�س الإيراين ،يف طلب تك َّرر خم�س مرات،
لكن الرئي�س الإيراين رف�ض ،كما رف�ض اللقاء على
ع�ش���اء ،على الرغم من �أن باراك �أوباما �رشب فيه
نخب ًا بكوب ماء ،بيد �أن روحاين ر�ضي بالرد على
ات�ص���ال هاتفي من الرئي�س الأمريك���ي ،ور ّده �إىل
�سيارته وهو يتوجه �إىل مطار نيويورك ملغادرتها
�إىل بالده ،ما �آثار لغط ًا حول «ال�سيا�سة الإيرانية
اجلدي���دة» داخل وخارج �إي���ران ،على الرغم من
�أن املدافع�ي�ن ع���ن الرئي�س روحاين �أ�ش���اروا �إىل
�أن الرئي����س الأمريكي مل يكن فقط هو املت�ص���ل
��ص�ر على اللقاء ،بل �إنه ح�ضرّ م�س���بق ًا كلمة
وا ُمل ّ
«ياميدا حافظ» وهو ال يعرف الفار�سية ،يف حني
�أن روح���اين كان ب�إمكانه القول له «ب�أمان اهلل»
بالإنكليزية التي يتقنها.
هذا «التجاوب» من روحاين م�ص���حوب ًا بنقل
لكالم عن الراعي ال�سيا�س���ي له «ال�شيخ ها�شمي
رف�سنجاين» يقول فيه �إن الإمام الراحل اخلميني
كان �ض���د عبارة «املوت لأمريكا» ،كان مو�ض���ع
رف����ض وانتق���اد من قب���ل كثري م���ن الفاعليات
الإيرانية.
ما هو �رس هذه االنعطافة الإيرانية التي �صدمت
البع�ض وجعلته يظن �أن روحاين ي�أخذ �إيران �إىل
عك�س خياراتها «الثورية» والواقعية ،خ�صو�ص��� ًا

بعد �أن حقق «حمور املقاومة» انت�صارات يفتخر
دوليي
بها ،بعد �أن �ص���مد �أمام م�ؤامرة وحتالف نْ
لإ�س���قاط حكم الرئي�س ب�شار الأ�س���د يف �سورية،
وثب���ت قوة وموق���ع املقاومة يف لبن���ان ،و�أجرب
الغرب والأمريكيني على التفاو�ض مع �إيران ،التي
ما تزال متم�سكة بحقوقها يف التخ�صيب النووي
ال�سلمي ،ويف لعب دور �إقليمي فاعل؟
تعترب �أو�س���اط َّ
مطلع���ة يف ال�ش����أن الإيراين،
�أن اجلمهوري���ة الإ�س�ل�امية ت�س���عى للع���ب دور
يف ال�سيا�س���ة الأمريكية خالل ال�س���نوات الثالث
املتبقي���ة من حك���م باراك �أوبام���ا ،يف تكرار ملا
فعلت���ه ،و�إن بطريقة خمتلفة عن���د بداية الثورة
واحتجاز العاملني يف ال�سفارة الأمريكية بطهران،
يف ذلك الوقت ُتذ ّكر الأو�س���اط ب����أن �آخر خطاب
للرئي����س الأمريكي جيمي كارتر كان عن �س���عيه
لإط�ل�اق املحتجزي���ن يف �إيران� ،أم���ا �أول خطاب
خللفه ريغان فكان حول �إطالق �رساحهم!
�س���عى روح���اين لال�س���تفادة م���ن «الوق���ت
ال�ض���ائع» ،فه���و كان يف نيوي���ورك ولي����س يف
العا�ص���مة الأمريكي���ة وا�ش���نطن� ،أي �أنه مل يقدِّم
ً
تنازال جماني ًا للأمريكي�ي�ن ،وقبوله بفتح الباب
ولو مواربة معهم ،تعتربه �أو�ساطه فر�صة لتحقيق
ما تريده �إيران من �أمريكا ،التي ت�سعى ال�ستعادة
ح���رارة عالقاتها ب�إي���ران ،ويف ظنها �أن روحاين
«الإ�ص�ل�احي» ميك���ن �أن يل ّبي بع����ض املطالب
الأمريكية .يف ح�ي�ن يبدو «الإ�رسائيليون» الذين
ُج��� ّن جنونهم من هذه االنعطاف���ة الأمريكية ،هم
الأقرب �إىل فهم عقلية روحاين ،فهم و�صفوا الفارق
بينه وبني �سلفه �أحمدي جناد ب�أنه جمرد ابت�سامة
يطلقه���ا الأول ،بعك�س وجه الث���اين املتج ّهم� ،أما
من حيث امل�ض���مون ف�إن الواق���ع يجيب ،فهل من
عاق���ل ي�ص���دق �أن رف�س���نجاين �أو حممد خامتي
«�أمريكي���ان» �سيا�س���ي ًا ،وهما اللذان �س���بق �أن
تر�أ�سا اجلمهورية الإ�س�ل�امية ومل يفرطا ب�أي من
اال�س�ت�راتيجيات الإيرانية! �أو هل ي�ص���دق من�صف
ب�أن ال�س���يد حمت�ش���مي مث ًال ،الذي كان يو�ص���ف
بالتطرف ،ميكن �أن يتخلى و�أمثاله عن نهج ثورة

الإمام اخلميني ،وهو املح�س���وب حالي ًا على خط
الثالثي رف�سنجاين  -خامتي  -روحاين؟
تبدو الواقعية الإيرانية عاملة على ا�س���تيعاب
ما حققت���ه من �إجنازات حملي���ة و�إقليمية ،وهي
لذلك تواج���ه خطاب التهدئ���ة الأمريكي بخطاب
هادئ ،بعك�س �سيا�س���ة الت�صعيد والتعنيف التي
مار�س���ها �أحم���دي جناد ،والتي مل يك���ن منها بد
يف وجه �سيا�س���ة احلرب التي �شنها �ضدها بو�ش
الأب واالبن ،والإم���ام الراحل اخلميني وافق على
�إيقاف احلرب مع �صدام ح�سني حفاظ ًا على �إيران
وثورته���ا ،بعد �أن بلغت تل���ك احلرب حد التدمري
العبثي املتبادل ،ويف الو�ض���ع احلايل ف�إن قبول
التهدئة مع الواليات املتحدة ،مع التم�س���ك بكل
امل�ص���الح واملطال���ب الإيرانية ،يعت�ب�ر �إجنازاً،
خ�صو� ًصا �إذا �أنتج ذلك وقف ًا للعقوبات �ضد �إيران،
وا�ستعادة للأموال الإيرانية املحتجزة يف �أمريكا،
واعرتاف ًا بالدور الإيراين الإقليمي املتعاظم ،وبحق
�إيران يف امتالك التكنولوجيا النووية ال�س���لمية،
وهذا لي�س من املمكن حتققه لوال حالة ال�ض���عف
الت���ي متر بها الواليات املتحدة ،التي تعمل على
«وداع» منطقتنا العربية  -الإ�س�ل�امية باجتاه
بحر ال�ص�ي�ن ،من دون �أن تنج���ح يف حتقيق �أي
من غاياتها الكربى ،وهي للعلم �س���بق �أن حاولت
مفاو�ض���ة الإيرانيني على �إعادة العالقات ،فكان
اجلواب الإي���راين« :ال نقبل ب�أي عالقات ب�أقل من
 50مقابل � ،50أي الند للند ،وال نقبل حتى بت�سعة
و�أربعني» ،لي�س هذا فح�س���ب ،بل �إن «التهدئة»
الإيراني���ة  -الأمريكي���ة ه���زت بق���وة العالقات
فجرت العالقات
«الإ�رسائيلية»  -الأمريكية ،كما ّ
الأمريكية  -ال�س���عودية ،وهذه بحد ذاتها تعترب
«�إجنازات» ،ت�ش���به ما ُ�س��� ِّمي يف حينه «�إيران
غي���ت» ع���ام  ،1988والتي ذهب فيه���ا املبعوث
الأمريكي ماكفرل�ي�ن �إىل طهران ،التي جنحت يف
مناورتها تل���ك يف هز عالقة �أمريكا ب�أتباعها من
احلكام العرب ،ولو �إىل حني.

عدنان ال�ساحلي

أميركا ..من فقدان وحدانية القطبية إلى التفكك
ال ت��زال ارت��دادات الأزم��ة املالي��ة ال�ض��اربة اجلذور
يف احت��اد ال��دول احلاملة مع ًا ا�س��م «الوالي��ات املتحدة
الأمريكية» متوا�صلة ،و�إن غابت ب�شكل الفت عن الإعالم
الأمريك��ي ،وتالي�� ًا ع��ن الإع�لام العامل��ي� ،إال �أن �أخط��ر
االرت��دادات املغيب��ة فع ًال تل��ك التي تنعك���س على الدول
الأمريكية املتحدة ،مع تنامي روح االنف�ص��ال يف العديد
م��ن تلك ال��دول دفع��ة واحدة ،م��ا يجعل حكاي��ة «احللم
الأمريك��ي» جم��رد حلم �أقرب من الوه��م �إىل احلقيقة بعد
�أن بد�أت ال�شعوب الأ�صلية وامل�ستوردة وامل�ستوطنة تدرك
حقائق الزيف التي تراكمت منذ اخرتاع احللم الوهمي.
يف حقيقة الأمر� ،إن ال�سيا�سات التي اتبعتها الإدارات
الأمريكي��ة املتعاقب��ة م��ع تكوين��ات ال��دول الأخرى من
حيث العمل على زرع ال�شقاق بني مكوناتها االجتماعية
والدفع �إىل تق�سيمها لتكون لقمة �سائغة من �أجل ابتالعها
�أو تطويعه��ا ،وحت��ى ا�س��تخدام القهر والق��وة والفنت يف
�س��ياق تنفيذ امل�ش��اريع القاتل��ة ،بد�أت تزحف �أمرا�ض��ها
�إىل الداخ��ل الأمريك��ي بخطوات متنامي��ة لينطبق عليها
احلكمة القائلة «طابخ ال�سم �آكله».

�إن الواقع احلايل الذي تعي�شه البالد امل�سماة الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة ،ي�ؤك��د مبا ال ي��دع جما ًال لل�ش��ك� ،أن
�ش��يخوخة االحتاد ت�سري بخطى  -يف املقيا�س الزمني -
�أ�رسع بكثري من ال�ش��يخوخة التي �رضب��ت امرباطوريات
يف التاري��خ ،و�أدت �إىل تفككها وانهي��ار الدولة املركزية
بع��د �أن حتولت �إىل عالق��ة «خانقة» لل��دول املتحدة ،ما
عزز ويعزز با�ضطراد النزعة «اال�ستقاللية».
�إن ال�ش��عوب الأمريكية فقدت فع ًال الثقة بال�سيا�س��ات
املتبع��ة وقد اع�ترف بذل��ك الرئي�س ب��اراك �أوبام��ا و�إن
حاول تغطية �س��ماوات العلل ب�أبوات ال�سيا�سة نف�سها بعد
احلل الرتقيعي وعلى طريقة حكام دول العامل املتخلفني
مل�س�ألة �سداد الديون جتنب ًا لإفال�س حقيقي� ،إذ قال لدينا
كثري من العمل ويف الأولوية «ا�ستعادة ثقة ال�شعب».
يف حقيق��ة الأم��ر� ،إن االتف��اق ب�ين اجلمهوري�ين
والدميقراطي�ين عل��ى جتن��ب كارث��ة اقت�ص��ادية م�ؤقت ًا،
وت�أجي��ل التو�ص��ل �إىل ح��ل مل��دة �أربع��ة ا�ش��هر ال يعك�س
�إفال���س ال�سيا�س��ة االقت�ص��ادية االجتماعية فح�س��ب ،بل
�إفال���س النظ��ام ال�سيا�س��ي ال��ذي م��ن �إفرازات��ه الأزمات

املالية ،وتنامي الروح العدائية لأمريكا يف العامل وعودة
النزعة االنف�صالية ب�سبب الأثمان الباهظة جراء احلروب
غري العادلة الناجمة عن �سيا�سات القوة التدمريية حين ًا،
والق��وة الناعمة حين ًا �آخر ،وهما اللذان �أديا �إىل الأزمات
املالية ،امل�ؤذن الفعلي �إىل حتلل القوة العظمى ،وبالتايل
انفراط العقد االجتماعي الداخلي.
�إن الإدارة الأمريكي��ة حت��اول من��ذ االنتخاب��ات
الأخ�يرة التجاه��ل عن عم��د الطلبات االنف�ص��الية لأكرث
م��ن ع�رشي��ن «والي��ة» للتخل���ص م��ن قب�ض��ة وا�ش��نطن،
و�أب��رز تللك الواليات ،تك�س��ا�س امل�س��لوخة عن املك�س��يك
عن��وة ،وكذلك نيويورك وكارولينا ال�ش��مالية وكولورادو
وداكوتا ،وكلها تطلب بو�ض��وح «حق االن�س��حاب �س��لمي ًا
م��ن الواليات املتح��دة و�إن�ش��اء حكومة م�س��تقلة» ،ويعد
بع�ضها مثل تك�سا�س الوالية الأغنى وحتتوي على  79يف
املئ��ة من نفط �أم�يركا واملخزون من املع��ادن الطبيعية
م��ع كاليفورني��ا ونيو مك�س��يكو ويوت��وا املطالبة �أي�ض�� ًا
باالنف�صال.
ويع��دد املطالب��ون باال�س��تقالل الأ�س��باب و�أبرزه��ا

«ال�ص��عوبات االقت�ص��ادية الناجمة ع��ن �إهمال احلكومة
الفيدرالية الإ�ص�لاح يف الإنفاق املحل��ي والأجنبي ،و�أن
املواطن�ين يعان��ون م��ن انته��اكات �ص��ارخة حلقوقهم،
ولذل��ك يق��ول اال�س��تقالليون يف تك�س��ا�س� ،إن دولته��م
�س��تعمل لالن�س��حاب م��ن االحت��اد «حلماي��ة املواطنني،
و�إعادة ت�أمني حقوقهم وحرياتهم وتعزيز مفهوم حقوق
الإن�س��ان وفق�� ًا للمعتقدات الأ�ص��لية الت��ي مل تنعك�س من
قبل احلكومة االحتادية».
�إن الوالي��ات املتحدة �أمام مفرتق حقيقي ال ي�س��تبعد
باحث��ون �أمريكي��ون �أن تتك��رر جترب��ة االنف�ص��ال ع��ام
 1860-1861بعد انتخاب �إبراهام لنكولن ،و�أدى ذلك �إىل
ن�شوب حرب �أهلية اجتاحت البالد.
ال ي�شك عاقل ب�أن «امرباطورية ال�رش» يف طريقها �إىل
الأفول ،فها هي خ�رست بفعل نظامها ال�سيا�سي وحدانية
القطبية ب�رسعة �ص��اروخية ،وجتتاحه��ا �أزمات مالية ال
خال�ص منها ،والروح االنف�صالية ت�سابق ا�شتعال النفط.

يون�س عودة
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رأي
الفتح المبين

بين قبضة األسد وأنياب «داعش»
«الجيش الحر» ..والخيار ُ
الم ّر

الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين

انح��س�ر ظه���ور «جن���وم املعار�ض���ة
ال�س���ورية» اخلارجي���ة على الف�ض���ائيات،
وان�س���حب عن ال�شا�ش���ات فريق ال�ض���باط
العرب املتقاعدين ،من خرباء ا�سرتاتيجيني
ومتخ�ص�ص�ي�ن يف متابعة تط���ورات الأر�ض
عن ُبعد ،عرب خرائط التح ُّكم وال�سيطرة التي
تكف���ل تق ُّدم «اجلي�ش احلر» ،لأن ان�س���حاب
املدم���رات الأمريكي���ة الت���ي ع ّول���وا على
�رضباتها للزحف على دم�شق مل تكن ال�رضبة
الأخرية الت���ي تلقتها يف الظهر معار�ض���ة
اخلارج والداعمني الإقليميني لها ،بل تلتها
م�س����ألة نزع الكيم���اوي ال�س���وري ،وتنويه
جون ك�ي�ري من جزيرة بايل الأندوني�س���ية
بعد لقائه الفروف ،بجهود النظام ال�س���وري،
وف�ضل الرئي�س الأ�سد وتعاونه ،ثم كان لقاء
جنيف الإيجابي مع الإيرانيني يف ما يتعلق
ً
و�ص���وال اىل �إقرار كريي �أن
بالنووي الإيراين،
احلل الع�سكري يف �سورية قد ا�س ُتبعد نهائي ًا.
مل تنطلق من فراغ نداءات قادة «اجلي�ش
احلر» الالجئ�ي�ن يف �أنقره ،عندم���ا �أ�رصّوا
عل���ى طلب ال�س�ل�اح م���ن دون احلاجة �إىل
توريد الرجال �إىل الداخل ال�سوري ،لكن هذه
القي���ادة مل ت َر من على �رشفة الإ�رشاف على
املعارك يف الداخل ال�سوري �أن املياه الرتكية
جت���ري من حتته���ا يف �أنق���ره ،و�أن ع�رشات
الآالف م���ن املرت ِزقة قد تدفق���وا ويتدفقون
عرب تركي���ا� ،إىل �أن ناهز الع���دد املئة �ألف،
�ض���من �أكرث من �ألفي ف�صيل ،و ُك ِّلف «احلر»
بالق�ض���اء عليهم ك�رشط لإمداده بالأ�سلحة
وف���ق ال�رشوط الغربية ،فبادر �إىل الطلب من
الغرباء مغادرة �س���ورية بع���د فوات الأوان،
لأنه ال ميلك من ال�س���لطة على الأر�ض �سوى
ح�صته كفريق بات دوره على الأر�ض ثانوي ًا،
بعد �أن بد�أ الرئي�س الأ�س���د ب�إحكام القب�ضة
على ما تبقى من الغوطتني ومناطق جنوب
دم�شق ،واجتاحت «داع�ش» منطقة ال�شمال
ال�سوري ،ودعت «احلر» �إىل اال�ست�سالم!
�أم���ام الرتاجع غ�ي�ر الـ«تكتيكي» هذه

�ش���اء امل�س���افر يف ع�رص ذاك الي���وم �أن يختلي
بنف�سه ،فانطلق �صوب البادية ،وابتعد حتى غابت
املدينة خلف كثبان الرمل و�شجر ال�ص ّبار الأخ�رض،
وكان ال�س���حاب الأبي�ض يحجب ال�ش���م�س ويل ّطف
وهجه���ا ،فرتبع يف جلو�س���ه �إىل الأر�ض ،يراجع ما
د ّونه من �أخبار وعرب يف دفرته ال�صغري ،فبدت ك�أنها
نتفٌ من هلو�س���ات ال معنى له���ا ،فراح يب ّوبها يف
خال�صات تتنا�سق فيها الأ�صول مع الفروع ،وي�صيغ
خطابه اجلديد ،لعله ي�ستك�شف الآفات والعلل التي
تنخر ج�سد الأمة وتهدده بالهالك.
ابت���د�أ بجم���ع �أخب���ار تن�ص���ته عل���ى «الدليل
ال�س���ياحي» الذي ب�شرّ زوار ال���وادي املقفر بعودة
بنيهم �إىل �أر�ض امليعاد ،و�س ّماها «�إرت�س ي�رسائيل»،
ث���م ربط احلادث���ة بعبور ع�ص���ابات الرتويع ،مثل
خطاطيف اجلب���ال ،يعكّرون �س���كون الليل و�أمانه،
وظن �أنهم ف�صي ًال من جي�ش التحرير ،وذ ّيل ال�صفحة
بق�ص���ة الفالحة التي فقدت �س���اقها بانفجار لغم

املرة لـ«اجلي�ش احلر» على كافة اجلبهات،
والذي بلغ ح���د االندحار ،تب���دو اخليارات
�أمام املعار�ض���ة ال�س���ورية غ�ي�ر متوفرة،
املزمع ت�ش���كيلها لن
وحكومة �أحمد طعمة َ
تك���ون لديها منطقة واح���دة «حمررة» يف
�س���ورية لتحكمها ،ولو عن بع���د ،وبالتايل
ف�إن اخليارات ال�سيا�سية باتت مغلقة �أي� ًضا
بوجهها ،نتيجة رف�ض «تن�سيقيات الداخل»
االعرتاف بـ«االئتالف ال�س���وري» وما ي�صدر
عنه ،ومترد �أكرث من �س���بعني ف�صي ًال م�سلح ًا
عليه ،مع ما ا�س���تتبع ذلك من ان�ش���قاقات
عن «احلر» باجتاه «داع�ش» و�أخواتها� ،أو
باجتاه احلدود الرتكي���ة للهرب من معارك
عبثية ،ي�ض���اف �إىل هذه النك�سات الت�رشذم
الذي يعاين منه معار�ضو اخلارج ،مما يدعو
للت�سا�ؤل :من �سيكون منهم يف جنيف؟ ومن
�س ُي�ستبعد؟ ومن �س ُيبعد نف�سه �أ�ص ًال لينتهي
حتت دع�سات «داع�ش»؟!
طال���ت اللعبة ب�س���بب وف���رة الالعبني،
و«جني���ف  - »2 -لو عقد � -س���تليه عدة
«جنيف���ات» ،لأن املعار�ض���ة ال�س���ورية
اخلارجية الراف�ض���ة للأ�سد �سريف�ضها الأ�سد
على طاولة التفاو�ض ،ومن «يتد ّلع» اليوم
ع���ن ركوب قط���ار «جني���ف  ،»2 -لن مير
علي���ه قطار �آخر �إىل �أي «جنيف» قادم ،و�آن
لفاقدي الر�ؤية من املعار�ضني ومن يدعمهم
م���ن الإقليميني �أن يدرك���وا �أن قطاراً داخلي ًا
بانتظارهم للعودة �إىل ح�ضن الأ�سد وقب�ضته،
و�إىل �سورية حديثة ي�سودها احلوار وحتقيق
العدل ،وقط���ار �آخر نحو �إم���ارة «داع�ش»
ودويالت التخل���ف التي خلقتها �أمريكا عرب
ثقافة «الفو�ض���ى اخلالق���ة» ،والتي عرف
الأ�س���د وحلف���ا�ؤه كيفي���ة مواجهتها بخلق
الفو�ض���ى وحتريك ال�رشوخ الربكانية التي
زلزلت الأر����ض الإقليمية ،وقلبت املعادالت،
وقلب���ت الطاولة على ر�ؤو����س زعماء عرب
�أ�شبه بالدمى.

زرعه رواد الغزاة الهمجيني ،بني وريقات ال�ص���عرت،
و�س���يقان الهليون ،وت ّوج ال�صفحة بعنوان «بالدنا
مطمع املف�سدين يف الأر�ض».
ويف ال�صفحة التالية ،جمع امل�سافر و�صف القرى
املنكوبة بغياب �أهاليها ،وتفا�صيل لقائه ب�صاحب
الدكان يف �ض���يعة املغرتب�ي�ن ،حيث يبيع خبائث
املنتج���ات املعلب���ة ،ويتح�سرّ على زم���ن الوفرة،
و«املونة» ،و�ض���م �إىل ال�صفحة م�س���اكن الأحياء
الع�ش���وائية حول املدن ،وعجقة �أ�سواقها املزعجة،
وقارنها مبنازل ح ّي طفولته الهادئ على �ض���فاف
النهر الدافق ،وال�ض���يع الوديعة ،ثم عنون ال�صفحة
بـ«الفقر الطوعي ومذ ّلة البدائل».
وانتقل بعد ذلك �إىل جل�س���ته م���ع بائع احلرير
يبك���ي على �أط�ل�ال متج���ره يف قاع���ات «املول
احلديث» ،ويقارن العلب الزجاجية الركيكة ب�أعمدة
الرخام يف �أ�س���واقنا العريقة ،وانحطاط م�سلك رواد
املول وعامليه ،برفعة الأخالق ل���دى �أبناء البازار

�أمني يو�سف

يف زم��ن اقت�س��ام النف��وذ والكن��وز عل��ى م�س��احة الع��امل ..الزمن
امل�ش��وب باخل��وف والقل��ق على امل�ص�ير ،زم��ن الفاقة والع��وز ،زمن
االفتقار �إىل القوت ب�ش��تى �ص��نوفه و�أ�ش��كاله ..ال ّروحي منه واملادي،
الفكري واجل�س��دي ..زمن حاجتنا الفعلية �إىل حكومة ،بكل ما للكلمة
من معنى ومبنى وم�ض��مون ..حكومة تُعنى ب�ش���ؤون و�شجون نا�سها
وترعاهم ،ت�سهر على �أمنهم احلياتي ،االقت�صادي ،املعي�شي ،العمالين،
التعليمي ،الرتبوي ،ال�صحي ،احلقوقي ،الإمنائي ،الوجودي..
يف الزم��ن الع�ص��يب ه��ذا ..تعوزنا دول��ة قرارها ينبع م��ن ذاتها،
بعي��داً من الإيحاءات والإمي��اءات ،كما يعوزنا رجال ق��ادةُ ،ي�ؤثرون
م�صلحة لبنان و�شعبه ،على ما عداه من م�صالح..
ليكتم��ل امل�ش��هد ..ويت��م « النق��ل بالزعرور» بح�ص��ول العجيبة –
املعجزة  -يف زمن ظننا فيه � ّأن زمن املعجزات قد ولىّ  ..فكان الفتح
احلدث ،يف جدار ال ّرهبة ،فهو ال يق ّل �ش���أن ًا عن الفتوحات التاريخية،
وال نغايل �إذا ما قُلنا �إنّه �أهمها!
فمن الفاحت الأول الإ�س��كندر املق��دوين «ذو القرنني» فاحت ال�رشق،
م��روراً بـ«�ص��قر قري���ش» عب��د الرحم��ن ب��ن معاوية بن ه�ش��ام فاحت
الأندل���س� ..إىل حمم��د الث��اين ف��احت الق�س��طنطينية ..و�ص��لنا �إىل رابع
�س�لالة الفاحت�ين و�أعظمه��م! ومعجزة الفتوح��ات على م�� ّر التاريخ،
باكورة الألفية الثالثة ،وربمّ ا كانت وحيدة القرن ..الواحد والع�رشين!
أ� ّيها النا�س ..قدركم �أن تعي�ش��وا هذا الواقع الباهر املنقطع النظري!
وتعاي�ش��وا هذه الكوكبة من «الفلتات» الذي ق ّلما يجود الزمن مبثلها
عل��ى اجلن�س الب�رشي ..فالتاريخ كما الدين�ص��ورات ،مق ٌرت ،بخيل ،فهو
يبي�ض بي�ضة يف الدهر ..لكننا نحن �أبناء هذا اجليل حمظوظون ،لأننا
يف زمن �إقبال ،بحيث يبي�ض فيه احلمام على الوتد!
ن�س���أل اهلل� ..أن يجنّبنا زم��ن الإدبار وتداعيات��ه� ،إذ من املفرت�ض
�أن تكون جعبنا قد امتلأت منه حتى اجلمام! و�أنوفنا �سئمت روائحه!
لكن ما احليلة �إذا كانت جعبنا معطوبة ،و�أنوفنا �أبتليت بزكام مزمن؟
أ� ّيه��ا النا�س ..ثوبوا �إىل ر�ش��دكم� ،إىل �ض��مائركم� ،إىل �إن�س��انيتكم،
و�ص��ونوا جمتمعاتك��م امله ّددة بال�� ّزوال ..جراء هرطقة ب�ض��عة دمى،
�أذن��اب ،مرتزق��ة ،يزعم��ون لأنف�س��هم ،م��ا هم لي�س��وا في��ه وعليه من
ف�ض��ائل وم��روءة ..فيما ه��م يف احلقيقة جمموعة غرب��ان يف �أجمة،
تنقد اجليف ،بالرباعة نف�س��ها التي تنقر فيها على دف �أولياء نعمها،
لتنف���ش خدودها ،وتف��رد �أجنحتها ،وتنفث �س��مومها على ال�شا�ش��ات
م��ن اهلل عليهم بنعمتني� ..رسعة
املحظية بج ٍّم غفري من امل�ش��اهدينّ ،
الت�أثر و�رسعة الن�سيان!
�رشيكي يف املواطنية ..ال�صابرة وامل�صابرة ..املنتظر الأمن ..على
ر�ص��يف التاريخ ،غداً ت�س�ترد الدولة املحاور ال�س��بعة� ..أو ر�ؤ�ساءها..
�إىل جحرها تعوي�ض�� ًا عن القرى ال�س��بع ،وتتك�ش��ف لك �صورة القرعة
من �أم قرون!

وزواره ،يتبادلون احلاجيات ال�رضورية ،بال �إ�رساف
�أو تبذير ،وينبذون الغ�ش���ا�ش ،والطفيلي ،واجلاهل،
ويعززون مراتب ال�ص���ادق الأمني ،ون ّوه امل�سافر يف
�ص���فحة «فن العمارة ال�رشقية وه�شا�شة احلداثة»،
بعناي���ة البنائ�ي�ن باجتاه الري���ح ،ومداخل النور،
والظالل الواقية ،وزوايا ال�ص�ل�اة والرتفيه ،ونقاوة
ال�سبيل وعذوبة مائه.
ومل ين�س امل�س���افر لقاءه املتجدد مع �ص���ديقه
ف�س���جل يف هذا الباب عظمة العاملني
ال�ص���حايف،
ّ
يف ال�ش����أن الع���ام ،الذين يرتفعون عن املكا�س���ب
ال�شخ�ص���ية ،فال تغريه���م املنا�ص���ب املل ّوثة ،وال
يفرطون بق�ض���ايا الرعية ،وم ّيزه���م عن املتملقني
واملرتزقة الذين ي�س���خّ رون طاقاتهم وكفاءاتهم يف
خدمة الأ�س���ياد املتكربين ،والظلمة الفاجرين ،لقاء
ما يرتكونه لهم من ف�ضالت موائد البذخ واملجون،
وعنون اخلانة بـ«خ�سا�س���ة الإثراء على ح�س���اب
الرعية».

نبيه الأعور

�أوق����ف امل�س����افر مراجعته ال�رسيع����ة قبيل
املغي����ب ،وقفل راجع���� ًا قبل �أن يدرك����ه الليل،
ولكنه ق����رر �أن يلجم حما�س����ته ب�إطالع رفاقه
على م�س����ودة عمله ،حتى يكتمل الن�ص ،مل يكن
امل�س����افر على علم �أن �ص����ديقه ال�صحايف كان
�س����يطالبه يف الليلة ذاتها �أن يع����د كل منهما
كتاب ًا ُيعر�ض على جمموع الرفاق الذين التقيا
بهم يف ترحالهما الطويل.
«�أفحمتن����ي يا �ص����احبي يف طرح����ك هذا»،
ق����ال امل�س����افر خماطب ًا ال�ص����حايف�« ،أتظن �أن
رفاقنا يف املزرعة املثالي����ة ،والناظر وحرا�س
املناطق املح����ررة ،والبدوي وزعيم ع�ش��ي�رته،
والوزير ال�س����ابق ،جاهزون لعقد لقائنا الأول»؟
فرد ال�ص����حايف مبت�س����م ًا« ،لقد �سبقتك يف هذا
�أي� ًضا ،ف�أو�صيت اجلميع قبل الوداع ب�أن يح�رض
كل منه����م نبذة عن خربته يف جمال عمله ،ولن
يخذلوين».
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اقتصاد

دول إفريقية تتبنى الصكوك اإلسالمية
يف خطى مت�سارعة ،تتجه القارة
الإفريقي����ة ب�ش����كل وا�س����ع �إىل تبني
ال�ص����كوك املالية الإ�س��ل�امية التي
�أثبتت فاعليتها االقت�صادية.
وانتع�ش����ت �س����وق ال�ص����كوك �أو
ال�س����ندات الإ�س��ل�امية يف الأ�ش����هر
الأخرية يف القارة ال�س����مراء ،بحيث
�أ�صبحت نيجرييا؛ �صاحبة االقت�صاد
الأكرب يف �أفريقيا جنوب ال�ص����حراء،
ثاين ال����دول الت����ي تطرح �س����ندات
�إ�س��ل�امية بقيمة  100ملي����ار دوالر
خالل الع����ام احلايل ،بعدما �س����بق
لل�سنغال �أن تبنت ال�سيا�سة نف�سها.
وكانت ال�س����ودان البلد الإفريقي
الوحي����د ال����ذي هي����كل اقت�ص����اده
ونظامه املايل ليك����ون متوافق ًا مع
تعاليم ال�رشيعة الإ�س��ل�امية� ،إال �أنه
يف ال�س����نوات الأخرية� ،شهدت القارة
املزيد من الدعم لعوامل منو التمويل
الإ�س��ل�امي ،ترتكز عل����ى عدة عوامل
�أهمه����ا زيادة الوعي يف دول �أفريقيا
جنوب ال�صحراء.
ومتتلك كينيا زمام املبادرة يف
اخلدم����ات امل�رصفي����ة املتوافقة مع
ال�رشيعة الإ�س��ل�امية ،حيث ا�س����تمر
الطل����ب عل����ى اخلدم����ات امل�رصفية
الإ�س��ل�امية يف النمو ب�ش����كل كبري،
بينم����ا متثل منطقة �ش����مال �إفريقيا
�س����وق ًا كبرية وغري م�س����تغلة حتى
الآن كم����ا يجب يف �س����وق اخلدمات
امل�رصفية الإ�سالمية.
وتعت��ب�ر �إفريقيا موطن���� ًا لأكرث
من  400مليون م�س����لم وهو ما ميثل
تقريب ًا ربع عدد امل�سلمني يف العامل،
لكن ال�صكوك الإ�سالمية مل ت�صدر يف
ال�سابق �سوى عن دولتني �إفريقيتني
فقط هما غامبيا وال�س����ودان اللتان
�أ�ص����درتا ال�ص����كوك ،ولك����ن مببالغ
�صغرية وعلى �أ�س����ا�س ق�صري الأجل،
�إال �أن نيجريي����ا وال�س����نغال وجنوب
�إفريقي����ا ودو ًال �أخ����رى يف �إفريقي����ا
تعمل على �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية
مببالغ قيمة.
وتعد هذه ال�ص����كوك �إ�شارة على
بداية االجتاه نحو التمويل الإ�سالمي
وال�صريفة الإ�سالمية يف �إفريقيا.

التمويل الإ�سالمي
يف الواق���ع ،ال ت���زال �ص���ناعة
ال�صريفة الإ�سالمية يف م�ستهل الطريق
بال�س���وق الإفريقي���ة ،مقارن��� ًة بالنمو
املت�س���ارع للقط���اع عل���ى ال�س���احة
العاملية ،لكن ال���دول الإفريقية تعتزم
تطوي���ر ه���ذا القطاع ال�ص�ي�ريف بغية
حت�سني الأداء املايل ،وجذب �أموال دول
ال�رشق الأو�س���ط الغنية لال�ستثمار يف
برامج البنى التحتية ال�ض���خمة التي
تعتزم �إن�شاءها ،وهذا ما يحتم على �أن
تلعب خربة الأ�س���واق ال�رشق �أو�سطية
يف ال�ص���كوك الإ�س�ل�امية ،دوراً كب�ي�راً

يف حتويل ال�س���وق الأفريقية �إىل �سوق
واعدة للمعامالت املالية الإ�سالمية.
ويجم���ع اخلرباء على �أن ال�س���وق
املالي���ة الإ�س�ل�امية يف دول جن���وب
ال�ص���حراء الإفريقية يف �صدد اخلروج
من عنق الزجاجة بعد �أن �ش���هدت منواً
متباطئ ًا خالل ال�سنوات املا�ضية ،حيث
ل���ن يعود ذلك بالفائ���دة الكبرية على
املجتمع الإ�سالمي يف املنطقة فح�سب،
بل �أي�ض ًا على كل من ي�سعى �إىل تطوير
ال�س���وق املالية يف �أفريقيا مبا يواكب
متطلبات امل�ستهلكني.

بوادر �إيجابية
ت�س���عى الدول الإفريقي���ة اليوم
�إىل تبني ال�ص���كوك الإ�س�ل�امية بعد
�أن ظهرت الأ�ص���ول املالية الإ�سالمية
حول العامل ارتفاع ًا ملحوظ ًا لت�ص���ل
�إىل  1.3تريليون دوالر يف نهاية العام
املا�ض���ي ،وم���ن املتوق���ع �أن ترتفع
الأ�ص���ول املالية املتوافقة مع �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية وغري القائمة على
نظام الفائدة ،بن�سبة  10يف املئة يف
نحو �س���ت دول من جنوب ال�ص���حراء
الإفريقية ،مبا يف ذلك كينيا ونيجرييا
بحلول نهاية العقد احلايل.
وق���د مت من���ح �أول تراخي����ص
للم�صارف الإ�س�ل�امية يف كينيا منذ
خم�س���ة �أعوام ،ما �شكل انطالق ًة قوية
م���ن �ش����أنها ت�رسيع حتول ال�س���وق
الأفريقي���ة نحو �ص���ناعة ال�ص�ي�رفة
الإ�سالمية ب�شكل يتفوق على الأ�سواق
الآ�س���يوية الأخرى يف هذا امل�ضمار،
مثل باك�س���تان و�إندوني�س���يا ،وقامت
كينيا يف العام  2010بتعديل القوانني
امل�رصفي���ة ذات العالق���ة لتعزي���ز
االنفت���اح على اخلدم���ات امل�رصفية

الإ�سالمية ،ومتكنت هذه اخلدمات يف
غ�ضون �س���نوات قليلة �أن حتقق منواً
يقارب  2يف املئة يف ال�سوق الكينية
حيث تبلغ ن�س���بة ال�سكان امل�سلمني
نحو  10يف املئة من �إجمايل التعداد
ال�سكاين.
وتعت�ب�ر ال�س���ندات وال�ص���كوك
الإ�سالمية يف نظر اجلهات املخت�صة
كامل�ص���ارف املركزي���ة ،مبنزلة خيار
حمتم���ل للتموي���ل احلكوم���ي ،لذلك
تعت���زم العديد من ال���دول الأفريقية
الأخرى �أن حتذو حذو كينيا م�ستفيدة
من اخلربات الوا�س���عة ملنطقة ال�رشق
الأو�س���ط وبع�ض الدول الآ�سيوية يف
هذا املجال ،وبذل���ك ف�إن دول جنوب
ال�ص���حراء الأفريقية �ستحظى بفر�صة
كب�ي�رة لتطوير بيئة �ص���حية لقطاع
اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية.
ويتزايد الطلب اليوم بني �أو�ساط
امل�س���تهلكني املحلي�ي�ن يف الق���ارة
الأفريقي���ة عل���ى اختي���ار اخلدمات
امل�رصفي���ة التي تتوافق مع ال�رشيعة
الإ�س�ل�امية ،على غ���رار املجتمعات
امل�س���لمة يف معظ���م �أنح���اء �آ�س���يا
ومنطقة ال�رشق الأو�سط.
كم���ا �إن احلكوم���ات واجله���ات
التنظيمية يف �أفريقي���ا مل تعد تنظر
لقطاع ال�ص�ي�رفة الإ�سالمية على �أنه
قطاع متخ�ص����ص ،بل تعك���ف اليوم
على تطويره واالرتق���اء به �إىل �أعلى
امل�ستويات.

فر�ص ومهارات
بح�سب اخلرباء االقت�صاديني يف
جمال ال�ص�ي�رفة الإ�سالمية ،يتعني
على احلكومات الإفريقية ت�شجيع
تنمية الكفاءات املحلية يف جمال

ال�ص�ي�رفة الإ�س�ل�امية ،م���ن خالل
توفري الفر�ص الكافية لهم للتدريب
و�صقل مهاراتهم يف الأ�سواق الأكرث
خرب ًة يف املجال مثل اندوني�س���يا
وماليزيا مثالً ،ومما ال ريب فيه �أن
ذلك �سيعزز قدرة ال�سوق امل�رصفية
الإ�س�ل�امية على االزدهار والتقدم
يف �إفريقيا.
وهن���اك من ينظر بتف���ا�ؤل �إىل
احتم���ال �أن حتتل �إفريقيا الطليعة
يف هذا املي���دان ،وم���ن اخلطوات
الإفريقي���ة الأخرية يف هذا املجال،
�س���عي حكومة ال�س���نغال لإحياء
خطط لإ�ص���دار �س���ندات �إ�سالمية
للم���رة الأوىل ع�ب�ر برنامج بقيمة
 200مليون دوالر �س���ينطلق العام
املقبل ،و�س���تبيع حكومة ال�سنغال
ال�ص���كوك بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة
الإ�س�ل�امية لتنمية القطاع اخلا�ص
التابعة للبنك الإ�سالمي للتنمية.
ونقل بيان للم�ؤ�س�سة الإ�سالمية
لتنمية القط���اع اخلا�ص عن وزير
االقت�صاد واملالية ال�سنغايل «هذا
امل��ش�روع بداية برنام���ج طموح
قد ي�س���تخدم لتموي���ل م�رشوعات
مبتكرة للبني���ة التحتية والطاقة
ب�إ�صدارات ال�صكوك».
و�سيكون هذا الإ�صدار ال�سيادي
م���ن حكوم���ة ال�س���نغال خط���وة
هامة على طري���ق تطوير التمويل
الإ�س�ل�امي مبنطقة �إفريقيا جنوبي
ال�صحراء.
م���ن جهته���ا غامبي���ا باعت
�سندات �إ�سالمية مببالغ متوا�ضعة
على مدار �س���نوات وطرحت والية
�أو�س���ون النيجريية كذلك �ص���كوك ًا
بقيم���ة  62ملي���ون دوالر بالعملة
املحلية.
وتدر����س حكوم���ات دول مثل

جنوب �إفريقي���ا وكينيا ونيجرييا
وال�س���نغال طرح �ص���كوك �إ�ضافية
جلذب ال�صناديق الإ�سالمية الغنية
بال�سيولة من دول اخلليج وجنوب
�رشق �آ�سيا ،ومن الأهداف التي ت�صب
وراء �إ�ص���دار دول �إفريقيا لل�صكوك
ال�س���يادية� ،أن ال�س���ندات املوافقة
لل�رشيع���ة ق���د متن���ح احلكومات
فر�صة الو�صول �إىل فئة م�ستثمرين
جدي���دة ،وبالتايل تنويع م�ص���ادر
متويلها ،ومن بني رعاة ال�ص���كوك
ال�س���يادية املتوقعني يف �إفريقيا،
جنوب �إفريقيا �ص���احبة الت�صنيف
الأعلى ،تليها املغرب ،ثم نيجرييا،
وتون�س ،وال�سنغال.
كم���ا توق���ع اخل�ب�راء �أنه يف
بع�ض احل���االت ،تن���وي حكومات
معينة �إ�ص���دار �ص���كوك �س���يادية
به���دف ت�أ�س���ي�س معيار قيا�س���ي
لتطوير �سوق متويل �إ�سالمي ولي�س
بق�ص���د احتياجات التمويل املايل
واخلارجي ،ثم ميكنها تلبية رغبات
الرتكيب���ة ال�س���كانية العالية من
امل�سلمني �أو هدفها �أن ت�صبح مركزاً
ل�سوق التمويل الإ�سالمي العاملي،
وت�س���تند ال�س���ندات الإ�س�ل�امية
ال�س���يادية ومعظمها على �ش���كل
�صكوك �إجارة �إىل الإجارة والت�أجري.

 ..و�شمال �إفريقيا
�إىل ذلك ،ت�س���عى دول �ش���مال
�إفريقي���ا �إىل تعزي���ز التموي���ل
الإ�س�ل�امية ،عل���ى �س���بيل املثال،
�أعلنت املغرب يف حزيران الفائت
�أن بو�سع البنك الإ�سالمي للتنمية
�رشاء �إ�صدارات ال�صكوك ال�سيادية،
كما ت�أمل تون�س ب�أن ي�سهم �إ�صدار
�أول �ص���كوك حكومية م���ن نوعها
املق���رر �أن يت���م يف �أواخ���ر العام
احلايل ،بتحفيز ال�رشكات يف البالد
على �إ�صدار �سندات �إ�سالمية وتعزيز
�صناعة التمويل امللتزمة بالأحكام
ال�رشعية ،هذا وقد مت ت�أ�سي�س بنوك
�إ�سالمية يف كل من م�رص واجلزائر
وتون�س� ،إ�ضافة �إىل نوافذ �إ�سالمية
يف م�رص واملغرب واجلزائر.
ويتزاي���د �إقب���ال دول �ش���مال
�إفريقي���ا كم��ص�ر وتون����س عل���ى
و�ض���ع خطط ون�ص قوانني وو�ضع
ت�رشيعات جديدة ت�س���هل من طرح
منتج���ات متوافقة م���ع ال�رشيعة
الإ�س�ل�امية ،خ�صو�ص��� ًا �أنها بذلك
�ستقوم بجذب �صناديق اال�ستثمار
العربية والإ�س�ل�امية ،ك�ص���ناديق
وم�ص���ارف دول اخللي���ج الت���ي
تبحث عن �أدوات �إ�س�ل�امية بالفعل
لال�ستثمار بها ،والتي قد تعزف عن
اال�ستثمار ب�أدوات �أخرى.

هنا مرت�ضى
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بيروتيات

المفتي محمد توفيق خالد ..سيرة علم وجهاد
مفتي اجلمهورية اللبنانية الأكرب
ال�ش����يخ حممد توفيق خالد هو ابن ال�سيد
ال�شيخ عمر خالد ،جده العالمة ال�شيخ عبداهلل
خال����د ،وجده لأمه هو ال�ش����يخ عبداهلل حممد
احلوت الكبري ،وخاله ال�ش����يخ عب����د الرحمن
احلوت.
وكانوا جميع ًا من علماء البلد و�صلحائه،
ف�أخذ ال�ش����يخ حممد توفيق خال����د عن والده
ال�ش����يخ عمر عل����وم العربية ومب����ادئ الفقه
والأ�صول واحلديث.
وبعد وفاة والده خ�ص����ه خاله ال�شيخ عبد
الرحمن احلوت ال����ذي كان نقيب ًا للأ�رشاف يف
مدينة بريوت ،باهتمام خا�ص ،وعنه �أخذ الكثري
من علوم ال�رشيعة ،و�أفاد كثرياً من املزايا التي
عرف بها �سلوكه االجتماعي الرفيع.
يف هذه الأج����واء العابقة بالإميان ن�ش�����أ
ال�شيخ حممد توفيق خالد الذي ولد يف بريوت
عام  ،1873ويف هذه البيئة ال�ص����احلة تن�ش����ق
التقوى والدين والعلم ،وحيث �ش����ب و�أ�ص����بح
متمكن���� ًا حائزاً الدرج����ة العليا م����ن العلوم
اجته للتعليم ف�أ�س�س مدر�س����ة التوفيقة التي
ا�ستقطبت الكثري من �أبناء بريوت لزمن ال يقل
عن ثلث قرن.
ويقول امل�ؤرخ الإ�سالمي ال�شيخ طه الويل،
�إن ال�ش����يخ حممد توفيق خالد ولد يف بريوت
�س����نة 1292هـ (1873م) ،تلقى درو�س����ه الأوىل
يف املدر�س����ة الر�شدية التي عرفت بالع�سكرية
ث����م بـ«حو�����ض الوالية» يف �أيامن����ا ،ثم �أخذ
يطلب العل����م على كبار علم����اء زمانه ،منهم
خاله التقي الورع ال�شيخ عبد الرحمن احلوت،
والعالمة ال�شيخ يو�سف عاليا ،والد املغفور له
املفتي ال�شيخ حممد عاليا ،بالإ�ضافة بالطبع
�إىل والده ال�شيخ عمر خالد.
وميك����ن �أن نق�س����م �إن ج����از التعبري هنا،
م�س��ي�رة ال�ش����يخ حممد توفيق خالد �إىل �أربع
مراحل:
الأوىل :نزوعه منذ مطلع �شبابه �إىل مهمة
املعلم واملر�ش����د ،وبهذه النزعة �أن�ش�أ املدر�سة
التوفيقية ليعلم اللغ����ة وال�رشيعة والأخالق،
وظلت هذه املدر�س����ة تن�ش����ئ للم�س����لمني يف
لبنان طرازاً �ص����احل ًا من طلبة العلم والوعاظ
واملر�شدين ،وظلت املدر�س����ة قائمة �إىل �أواخر
احلرب العاملية الأوىل.
ومكان هذه املدر�سة هو املبنى نف�سه الذي
�أق����ام فيه ما بعد جنله الدكت����ور حممد خالد
م�ست�ش����فاه ،وما زال مبناه����ا قائم ًا حتى الآن
يف الب�س����طة التحتا« ،وه����ذه املرحلة كانت
املرحلة الأوىل من م�سرية ال�شيخ حممد توفيق
خالد يف م�سرية العطاء».
واملرحل����ة الثاني����ة ب����د�أت بقبوله مهمة
الإمام����ة واخلطاب����ة بجامع الب�س����طة الفوقا
ومهمة التدري�س يف اجلامع العمري الكبري.
�أم����ا املرحل����ة الثالث����ة ،فكان����ت دخوله
املحكمة ال�رشعية يف بريوت يف عهد املغفور
له العالمة ال�شيخ حممد الك�ستي ،فكان يحكم
بني النا�س بالعدل والإن�صاف.
واملرحلة الرابعة ،حينما توىل م�س�����ؤولية
�ش�����ؤون الإفتاء و�أ�ص����بح �أول مفتٍ للجمهورية
اللبناني����ة بعد اال�س����تقالل ،ويف هذه املرحلة
�أظهر رحمه اهلل �س����مات قيادية نادرة ،فهو من
جهة �أكد �أنه عامل �إ�سالمي تنويري كبري �صاحب
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املفتي حممد توفيق خالد بعيد انتخابه عام  1932و�إىل جانبه قا�ضي الق�ضاة ال�شيخ حممد الك�ستي

عقل م�ؤ�س�س����اتي متطور ،يف الوقت نف�سه الذي
كان ظاهر الورع بدينه.
وبهذا �أن�ش�أ للم�سلمني يف لبنان طرازاً هام ًا
و�ص����احل ًا من طلبة العل����م والوعاظ والعلماء
واملر�ش����دين من خالل �إقامت����ه كلية ال�رشيعة
التي �أطلقت القوافل من كبار العلماء يف لبنان.
وه����ذا العامل اجلليل �رضب �أي�ض���� ًا �أمثولة
بح�ض����ه �أوالد امل�س����لمني على تلقي التعليم
يف املدار�����س احلديث����ة واجلامع����ات لتلق����ي
العل����وم واملعارف الإن�س����انية والعلمية ،وبد�أ
بنف�سه حينما �أدخل �أوالده هذا املجال و�أف�سح
له����م جمال الدرا�س����ة االبتدائية واملتو�س����طة
واجلامعية ،حيث حمل �أوالده ال�شهادات العليا
وكان منه����م ثالثة �أطباء ه����م :الدكتور حممد،
الدكت����ور حممود ،والدكت����ور بكري رحمهم اهلل
جميعاً.
يف �س����نة 1350ه����ـ1932 ،م خال من�ص����ب
الإفت����اء يف بريوت بوفاة املغفور له ال�ش����يخ
م�ص����طفى جنا فجرى انتخاب ال�ش����يخ حممد
توفيق خالد يف بيت قا�ض����ي الق�ض����اة ال�شيخ
حممد الك�ستي بح�ض����ور حوايل � 36شيخ ًا من
علم����اء ب��ي�روت الذين كانوا ي�ش����كلون الهيئة

االنتخابية للإفتاء يف ذلك احلني ،ونال ال�شيخ
حممد توفيق خال����د �آنذاك �أكرثية الأ�ص����وات،
وبقية الأ�ص����وات توزعت بني ال�ش����يخ حممد
الأن�سي � 6أ�صوات ،ال�شيخ �سعيد �أيا�س �صوتان،
ال�شيخ م�صطفى الغالييني � 3أ�صوات ،وال�شيخ
حممد عمر الرببري �صوت واحد.
وتبع���� ًا مل����ا كان ين�����ص علي����ه القانون
العثم����اين يف جمال تعيني املفتي ،كان ين�ص
عل����ى �أن تق����دم الهيئة االختياري����ة وجمل�س
الإدارة الئحة ت�ض����من ثالثة �أ�س����ماء تر�س����ل
للم�شيخة الإ�سالمية يف الآ�ستانة ..وامل�شيخة
تختار ا�سم ًا من الثالثة وت�صدر براءة التعيني
من املفتي العثماين.
وكان ال�شيخ حممد الكت�سي قا�ضي الق�ضاة
على ذكاء وعلم وفريين ،وكان يعرف ال�ش����يخ
حممد توفيق خالد عن قرب ويعرف خ�ص����اله
وم�ؤهالت����ه ،وبكلمته النافذة ،انتخب ال�ش����يخ
حممد توفي����ق خالد منف����رداً بفعل توجيهات
القا�ض����ي الك�س����تي ،فحمل لقب مفتي بريوت
حتى مت����وز  ..1933وبتاريخ التا�س����ع من هذا
ال�شهر �صدر مر�سوم يحمل الرقم  291عن دولة
لبنان الكبري يق�ضي بت�سمية مفتي بريوت با�سم
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مفتي اجلمهورية اللبنانية ..وربط م�س�����ؤولية
الأوقاف به ،فكان ال�شيخ خالد بذلك �أول مفتٍ
للجمهورية اللبنانية يف عهداال�ستقالل.
وي�رشح ال�ش����يخ طه الويل كيفية انتخاب
املفتي �أيام العثمانيني فيقول« :كانت طريقة
انتخاب املفتي يف ب��ي�روت ،تختلف عما هي
عليه اليوم ،ففي �أيام العثمانيني كانت عملية
االنتخاب قا���ص�رة على العلم����اء املتعممني
الذي ي�ش����كلون رجال ال�سلك الديني يف البلد،
وهم يف العادة :الق�ضاة ال�رشعيون واملكلفون
باملهمات امل�س����جدية مثل التدري�س والإمامة
واخلطابة ،ي�ض����اف �إليهم الأع�ضاء امل�سلمون
ال�س����نيون يف املجل�����س البل����دي واملجال�س
الإدارية يف الوالية.
وكان ه�����ؤالء الناخبون يخت����ارون ثالثة
مر�ش����حني ويقدمون �أ�سماءهم �إىل وايل الوالية
وهذا بدوره يحيل �أ�س����ماء ه�ؤالء املر�ش����حني
الثالثة �إىل م�شيخة الإ�سالم يف ا�سطنبول التي
لها حق ا�ستن�س����اب �أحدهم للإفتاء وا�ست�صدار
ما كان ي�سمى «فرمان عايل �شان» �أي مر�سوم
من ال�سلطان ،بتعيني ال�شخ�ص الذي ي�ستن�سبه
�ش����يخ ًا الإ�س��ل�ام ،ذلك �أن تعي��ي�ن املفتني يف
حوا���ض�ر الوالي����ات العثمانية كان يقت�ض����ي
�ص����دور الأمر بهذا التعيني من قبل ال�س����لطان
نف�سه بو�صفه اخلليفة الأعظم �أمري امل�ؤمنني.
ولذا ا�ستمرت هذه الطريقة مرعية الإجراء
�أيام االنتداب الفرن�س����ي ،ولكن م����ن الناحية
ال�ش����كلية فقط� ،أما عملياً ،فلقد كان املر�سوم
اجلمهوري ي�صدر با�س����م ال�شخ�ص الذي يحرز
�أكرثية �أ�ص����وات الهيئة االنتخابية ،ويف العهد
اال�س����تقاليل �رصف النظر نهائي���� ًا عن تثليث
الرت�شيح للإفتاء واكتفى الناخبون بتقدمي ا�سم
املر�ش����ح الفائز ب�أكرثية �أ�صواتهم �إىل املراجع
احلكومية ،التي تلتزم ب�إ�ص����دار مر�سوم تعيني
هذا املر�شح ب�صورة ر�سمية ونهائية».
ويف ذاك العام نف�سه� ،أي 1932م (1351هـ)
تويف ال�ش����يخ حممد الك�س����تي ف�ألغيت رتبة
قا�ض����ي الق�ض����اة التي كان ي�ش����غلها ال�شيخ
املذكور ،و�أ�ص����بح �أكرب مرجع ديني يف لبنان
مفتي بريوت ال�ش����يخ حممد توفيق خالد ،ويف
�أيام �إميل �إده رئي�س اجلمهورية اللبنانية �صدر
مر�سوم جمهوري بت�سمية مفتي بريوت «مفتي
اجلمهوري����ة اللبنانية» ،فكان ال�ش����يخ حممد
توفيق خالد �أول من حمل هذا اللقب يف لبنان،
ويف عهد �أول حكومة ا�س����تقاللية �ألفها ريا�ض
ال�صلح� ،أ�صدرت هذه احلكومة قراراً ب�أن يكون
مفت����ي اجلمهوري����ة اللبناني����ة املفت�ش العام
للمحاكم ال�رشعية يف لبنان.
يف �أثناء االحتفال بالعيد الوطني الفرن�سي
يف  14مت���وز يف ال��س�راي الكبري ،ج���رى تقدمي
الكاردين���ال تي���وين ،الذي كان رئي�س �أ�س���اقفة
ال�رسيان يف ذل���ك احلني ،على املفتي خالد يف
الرتتيبات الربوتوكولية ،مما �أدى �إىل ان�س���حاب
ال�ش���يخ حممد توفي���ق خال���د احتجاج ًا على
ه���ذه املعاملة ،وهنا تدخل املفو�ض ال�س���امي
الفرن�س���ي وتدارك الأمر قبل ا�ستفحاله و�ساوى
يف الت�رشيف���ات بني الكاردين���ال وبني املفتي،
باعتبارهم���ا ميث�ل�ان رئا�س���ة الطائف���ة التي
يتنمي���ان �إليها ،كي ال يتكرر هذا الإ�ش���كال يف
املرات املقبلة.

يتبع
�إعداد� :أحمد زين الدين
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زوجك
فن استعادة مشاعر الحب مع
ِ
ق����د مت����ر عل����ى زواجك �س����نوات
وت�س����تيقظني فج�����أة لتكت�ش����في �أن
م�ش����اعر احل����ب اجلميل����ة املتدفقة
الت����ي كانت يوم ًا م����ا تُدخل ال�رسور
وال�س����عادة على روحك قد �أ�ص����بحت
ذكرى ،وتت�س����اءلني ع����ن �رس حتول
حيات����ك الزوجي����ة �إىل ه����ذا الإيقاع
الرتي����ب املم����ل اخلايل م����ن حرارة
امل�ش����اعر والأحا�س����ي�س ،رغ����م �أنك
معي �أثمر
جنحت يف حتقيق م�ستوى نّ
تقليل مع����دل امل�ش����كالت والعقبات
والتحديات� ،إال �أنه خالل هذه الرحلة
تاهت امل�ش����اعر املتق����دة والعاطفة
اجليا�ش����ة التي كنت تعي�ش����ينها مع
زوج����ك يف املرحل����ة الأوىل والأيام
اجلميلة التي �صاحبت بداية الزواج.
مما ال �شك فيه �أن هناك العديد من
اخلطوات التي ميكنك االعتماد عليها
من �أجل الو�ص����ول �إىل ه����ذه الغاية،
منها:

قلة الع�رشة مع ال���زوج ،وكل هذا
يعني �أنك �ستكونني �أكرث قدرة على
توجي���ه دفة العالق���ة يف االجتاه
الذي تريدين ،وميكنك  -م�س���تندة
�إىل م�ش���اعر احل���ب احلقيقية يف
داخ���ل قلبك جت���اه زوج���ك � -أن
تعيديه �إىل حالة احلب واال�شتياق
واحلنني لك.

ا�ستعيدي م�شاعرك �أو ًال
�إذا كنت تريدين بالفعل �أن يعود
زوج���ك �إىل الوق���وع يف حبك من

خطوات ا�ستعادة احلب
يف البداية ،ال ت�ش���عري بالقلق
للوقوع يف هذا الفخ ،لأن كثري من
العالقات الزوجية مترّ فيه ،وكثري
من الزوجات تتنا�س���ى  -و�س���ط
م�س����ؤوليات احلي���اة والرغبة يف
ت�أمني الأو�ضاع املعي�شية � -أهمية
احلف���اظ على حب الزوج و�إعجابه
وا�ش���تياقه ،فتذك���ري اجلان���ب
الإيجابي وهو �أنك يف هذه املرحلة
اجلدي���دة م���ن حيات���ك الزوجية
�ست�ش���عرين بدرجة من الأمان ،كما
حتررت من قيود
ِ
�أنك �س���تكونني قد
اخلجل وع���دم التفاهم الناجم عن

ِ
أنـت

جديد ،فمن امله���م �أن تعودي �أنت
نف�سك �إىل نف�س احلالة الرومان�سية
والعاطفية التي كنت تت�سمني بها
يف بداية حياتك الزوجية معه ،بل
مار�سي نف�س الأ�شياء اللطيفة التي
كنت حتر�صني عليها ،مثل االهتمام
مبا ي�شغل باله وهواياته ،والأطعمة
املف�ضلة عنده ،والأن�شطة الثقافية
واالجتماعية التي جتعله يف حالة
من ال�س���عادة والر�ض���ا والإ�شباع
الوج���داين ،و�أكّدي طوال الوقت يف
داخلك �أنك تريدين ا�س���تعادة قلب
زوجك من جديد.

�أظهري م�شاعرك

فن التنازل

انته���زي كل الفر����ص العابرة لكي
تظهري م�ش���اعرك املتدفقة لزوجك من
خالل نظ���رة عيني���ك� ،أو كلمة حانية
تخرج منك ب�ش���كل تلقائي وتدخل �إىل
قلبه وجتعله ي�شعر �أن هذا احلب الذي
مرّت عليه �سنوات قد ينبعث من جديد
ويع���ود مرة �أخرى ليك���ون له طعم ال
مثيل له.

ولت�ض���مني جتدد احلب يف حياتك
الزوجية ،تعلمي ف���ن «التنازل» ،فهو
�رضورة حتكم���ك يف ردود فعلك �أثناء
ال�شجار ،وتذكري �أن اخلالفات الزوجية
لي�س���ت ليثبت كل ط���رف �أن يكون هو
الأقوى.

روح الدعابة

من ال�رضوري �أن تعيدي االهتمام
باجلوان���ب اجلمالي���ة وال�ش���كلية
وت�س���تعيدي رونقك ك�أنثى ،بحيث
تلفتني اهتم���ام زوجك �إىل جمالك
و�إىل رقت���ك و�إىل رغبت���ك يف �أن
تعي�شي امل�شاعر الزوجية احلميمية
الرائقة التي جتعله ي�ش���عر بجذوة
احل���ب يف �أعماقه ويح�س باحلنني
امل�ستمر لك.

يجدر بك كذل���ك �أن تتمتعي بروح
الدعابة ،لأن���ه �إذا وجدت الدعابة بني
�أي زوجني فال بد و�أنهما �س���عداء لأنها
رباط ق���وي يحمي العالقة بني الأزواج
ف�إذا فقدت ف�إن الكثري من الأمور ت�س�ي�ر
عك����س اجتاهها ال�ص���حيح ،لأن انعدام
التوا�صل وحب النكد � -سواء من الزوج
�أو الزوجة  -ي�ؤديان �إىل تدهور العالقة
الزوجية ،ومن �أهم عالمات هذا الأمر هو
انقطاع ال�ضحك والكالم بني الزوجني.

اك�رسي الروتني

الهدايا

ولتبع����دي ع����ن حيات����ك املل����ل
الزوج����ي امل�����ؤدي �إىل الفتور ،يجب
علي����ك ك�رس روتين����ك اليومي ،غيرّ ي
ه����ذا الروتني بني وق����ت و�آخر ،ففي
عطلة نهاية الأ�سبوع مثالً ،خ�ص�صي
لنف�سك وزوجك �إجازة تنعزالن فيها
عن كل ما حولكما من �أرق و�ضجيج،
فق����ط �أنتِ وهو يف مكان هادئ بعيد
ع����ن ال�ض����جيج ،وال يعكّر ال�ص����فاء
حولكما �س����وى �ضحككما ،ناما كثرياً
وكال لتنتع�ش ال�صحة وا�ضحكا ل�شد
ب�رشة الوجه.

احر�ص���ي كذلك على تب���ادل الهدايا
الرمزية� ،أو البطاقات امللونة التي حتمل
عب���ارات جميل���ة ،مع تخ�ص���ي�ص وقت
جللو�س���ك مع زوج���ك وجتنبي احلديث
حول م�شاكل الأوالد وم�رصوف البيت.
وتذك���ري دائم��� ًا �أن دور املر�أة هو
توفري الراح���ة لأهل بيتها ،وعدم �إثارة
غرية زوجها ،وعدم �إزعاجه �أثناء نومه
�أو تناوله طعامه ،والوقوف �إىل جانبه
يف كل �شدائد احلياة.

ا�ستعيدي رونقك

فَ ن

وطــفـــــلك

كيف تجعلين طفلك
يرغب بشرب الحليب؟

تقع الكثري م���ن الأمهات يف حرية �إذا توقف �أطفالهن عن �رشب
احللي���ب ،وتبد�أ الأفكار تدور حول �س���لبيات هذا املو�ض���وع من
الناحية الغذائية ،مثل :كيفية تعوي�ض اجل�سم عن املواد الأ�سا�سية
املوجودة في���ه؟ �أو �إذا كان الطفل يعاين من ح�سا�س���ية احلليب
فيتوجب على الأم ا�ست�ش���ارة اخت�صا�ص���ي �أطفال لتح�صل على
الإجابة الوافية حول �س�ؤالها كيف �أجعل طفلي ي�رشب احلليب؟
يُعترب احلليب من املواد الأ�سا�س���ية للحفاظ على �صحة الطفل
ومن���وه ،وهناك العدي���د من الأمهات الالتي يعانني من م�ش���كلة
امتن���اع �أو توقف الأطفال عن تناوله ،ف�إليكِ �س���يدتي الن�ص���ائح
الآتية:
 قومي ب�إدخال الأ�ص���ناف التالية �إىل وجبات الطفل لت�ضمنيح�ص���وله على الفوائد واملغذيات التي يخ�رسها من ابتعاده عن
احلليب ،مثل اجلبنة واللبنة واللنب ،وغريها من م�شتقاته.
 �أ�ض���يفي احلليب �إىل امل�رشوبات الأخرى حتى ي�ست�ص���يغهطفلك ،مثل الع�صائر والكاكاو وغريها.
 يدخ���ل احلليب �أي�ض��� ًا يف مكونات عدد م���ن الأطعمة التين�أكلها ك ّل يوم ،وبهذه الطريقة ميكن �أن تُدخليها يف غذاء الطفل،
على �سبيل املثال ،ال�شوفان املجرو�ش ورقائق الفطور.
 هن���اك حلويات تتكون م���ن احلليب ،مث���ل املهلبية ،والأرزباحلليب ،وكعكة اجلنب ،والعديد من الأفكار الأخرى.

رمي اخلياط

اإلتيكيت

• �آداب ق�ص الأظافر وتقليمها

• م�شاهدة التلفزيون

ق�ص الأظافر وتقليمها يف خانة
ي�ض��ع الإتيكيت ّ
النظاف��ة ال�شخ�ص��ية ،وي�ش�ترط له��ا بع���ض القواعد
والأ�صول التي قد نُ�سقطها �سهواً �أو جهالً.
ق�ص �أظافرك �أو تقليمها
 مُينع عليك منع ًا بات ًا ّيف العلن ،فكثرياً ما ن�صادف �أحيان ًا �إحداهنّ تق�ص
�أظافرها يف التاك�س��ي� ،أو على مائدة الطعام� ،أو يف
غرفة اجللو�س ،فهذا �أمر غري مقبول متاماً.
تق�ص��ي �أظاف��رك عل��ى الأر���ض �أو ف��وق
 ال ّاملغ�س��لة ،بل �ضعي حتتك من�ش��فة �أو خرقة جتمعني
عليه��ا فت��ات الأظافر ،ترمينه��م عنها وتغ�س��لينها
بعده��ا ،وم��ن ال�سُّ ��نة دف��ن الأظافر يف ال�تراب كما
علّمنا عليه ال�صالة وال�سالم.
 منطق��ة ما حتت الأظافر هي من �أكرث املناطقيف اجل�س��م التي تتجمّع فيها اجلراثيم ،فمن الأف�ضل
املق���ص �أو مربد الأظافر ،من
ّ
�أال تتقا�س��مي مع �أحد
جه��ة �أخ��رى ،وتفادي�� ًا لتناق��ل الفطري��ات ،ت�أكّ دي
�أن القيم�ين على �ص��الون التجميل الذي تق�ص��دينه
يحر�صون على تعقيم الأدوات بعد ك ّل ا�ستعمال.
 احر�صي دائم ًا على نظافة �أظافرك ،ويف حالوجود بقع عليها حاويل معاجلتها ،وراجعي طبيب
جلد يف �أقرب وقت ممكن.

�إذا كنت تعتقدين �أن م�ش��اهدة التلفزيون م�ساحة
بعي��دة كلي ًا ع��ن القواع��د االجتماعي��ة ،فللإتيكيت
نظرة خمتلفة كلياً ،فهو يت�سلل �إليك حتى يف الغرفة
الت��ي جتل�س�ين فيها مبف��ردك ،ويطلب من��ك احرتام
هذه النقاط:
 جتل�س�ين يف غرفت��ك لال�س�ترخاء وم�ش��اهدةاملف�ض��ل ،لكن ه��ذا ال يعني �أنّ لل�ص��وت
ّ
برناجم��ك
احلري��ة الكاملة الخرتاق جدران املنزل والت�ش��وي�ش
على �أهلك و�ضيوفهم املوجودين يف ال�صالون.
 ت�ش��اهدين التلفاز يف منزلك وزارك �ض��يوف،فيج��ب �أن تتال�ش��ى �أولويت��ك للربنام��ج وت�ص��بح
تلقائي ًا لل�ض��يوف ،عليك ا�ست�ش��ارتهم قبل موا�ص��لة
امل�ش��اهدة ،لك��ن الإتيكي��ت يتمنّى �أن ت�س��تغني عن
التلفاز كلياً.
 يف حال جتتمعني مع جمموعة من الأ�شخا�صحول التلفاز مل�شاهدة حدث معينّ  ،إ�يّاك �أن حتاويل
فتح الأحاديث اجلانبية والت�شوي�ش على الآخرين.
 من الأف�ض��ل �أال تخرجي من منزلك يف �أوقاتاملف�ض��لة ،لأنه من غ�ير املحبّذ �أن
ّ
عر���ض براجمك
ت�ش�ترطي على من تزوريهم م�شاهدة برنامج معينّ ،
وك�أن االجتماع بهم ال يعنيك.
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مــــنــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــات

أسباب الروماتيزم ..والعالج بالغذاء
الروماتي���زم مر����ض ي�ص���يب
املفا�ص���ل والع�ض�ل�ات والعظام،
وهو �أكرث �شيوع ًا يف البالد الباردة
من احلارّة ،وقد يت�س���بّب ا�ستخدام
املكيّفات ب�ش���كل كب�ي�ر يف الدول
احلارّة يف زيادة خطر الإ�صابة بهذا
املر�ض يف تلك الدول ،خ�صو� ًصا �إن
كانت تتميّز بن�سبة رطوبة عالية،
كما هو احلال يف لبنان.
من جهتها ،ت�ش�ي�ر الدرا�سات �إىل
أ� ّن ن�سبة انت�شار مر�ض الروماتيزم
بالن�س���بة �إىل باقي الأمرا�ض هي
واحد �إىل ع�رشة ،و�أ ّن الن�س���اء �أكرث
عر�ض���ة للإ�ص���ابة باملر����ض من
الرجال.

�أ�سبابه
ال�س���منة وزيادة ال���وزن :كثرياً
م���ا يكون ال�س���بب جمه���والً ،وقد
تتعدّد الأ�سباب ،فمنها املر�ضيّة �أو
االلتهابيّة �أو الوراثيّة �أو النف�س���يّة
�أو املناعيّة ،ومن ذلك :الركون �إىل
الراح���ة وقلة ممار�س���ة التمارين
الع�ض���لية كامل�شي ،واالعتماد يف
التنقّل على خمتلف و�سائل النقل،
كل ذل���ك يزيد من خطر الإ�ص���ابة
ب�أمرا�ض الروماتيزم ،واجللو�س �أو
الوقوف ب�شكل خاطئ له �أكرب الأثر
يف �إحداث �آالم روماتيزمية� ،سواء
يف الرقبة �أو يف الظهر.

العالج الغذائي
��ض�رورة �إنقا�ص ال���وزن :تُعترب
ال�سمنة من �أهم �أ�س���باب الإ�صابة

مبر�ض الروماتيزم ،ل���ذا ف�إنقا�ص
الوزن من خالل حمية من�ض���بطة
وممار�سة ريا�ضة ب�سيطة ،كامل�شي
على �أر�ض منب�س���طة �أو ال�سباحة،
ت�ؤدي �إىل حت�سّ ���ن وا�ضح وملمو�س
يف منع تطوّر املر����ض ،والتقليل
من الإح�س���ا�س بالآالم امل�صاحبة
لنوب���ات املر�ض ،خ�صو�ص��� ًا �آالم
الركب ،كما �أن لإنقا�ص الوزن �أثراً

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرق���ام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا
و�أفقي��� ًا على �أن ال يتك���رر الرقم يف �أي
اجتاه عامودي كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جيداً يف التقليل م���ن �إفراز املواد
التي ت�ساهم يف �إثارة الإلتهابات.
�إنقا�ص الوزن ب�ش���كل تدريجي،
بحي���ث ال يزيد عل���ى  4كغم يف
ال�ش���هر ،لأن فقدان الوزن ال�رسيع
ي�ؤثّر �سلب ًا يف الو�ضع ال�صحي.
االعت���دال يف تن���اول اللح���وم
احلمراء ومنتجاتها ،بحيث يعتقد
ب�أنّها تلع���ب دوراً يف زيادة خطر

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1دول����ة افريقية فيها منبع الني����ل العظيم  /ما يرتكه
ال�سابقون ملا يليهم (معكو�سة)
� 2أعرف  /مت�شابهان  /نوع من اخل�ضار
 3من �سفن اخلليج القدمية  /مربح

الإ�صابة باملر�ض ،على الرغم من
عدم �إثبات ذلك علميّاً ،لكن ينبغي
احلذر.
تن���اول الأطعم���ة الغني���ة
بالكال�سيوم ،كاحلليب وم�شتقاته،
والربوكل���ي والقرنبي���ط ،لأنها قد
ت�ساعد يف تخفيف الأمل.
تن���اول املكمّ�ل�ات الغذائي���ة
كـ(الكال�س���يوم ،وفيتام�ي�ن «د»

� 4أحد (مبعرثة)  /ا�س����م حلم م�شوي
معلق �أ�صله تركي
 5ذبح �أ�ضحية  /يراع مبعرثة
 6م����زارع الفالح��ي�ن  /م����ن دول����ة
خليجية.
� 7أ�صدر �أزيزا � /صحايف يف م�ؤ�س�سة
�إخبارية ي�سافر كثريا
� 8إذا تعدى اثنني �ش����اع (معكو�سة) /
وحدة وزن
 9ال�رشك�سي �سلطان الديار امل�رصية
يف ع�رص املماليك بنى قلعة م�شهورة
يف اال�سكندرية.
 10قائ����د ن����ادي اله��ل�ال واملنتخب
ال�سعودي �سابق ًا
عـــامـــودي
 1الع����ب جزائري فاز ب����دوري �أبطال
�أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل
 2داللهي على الأحرار ديون ال بد من
�سدادها  /من مهنته ال�سقاية.
 3البلد التي ا�ست�ضافت ك�أ�س العامل
 / 2006حتت �أقدامها اجلنة.
 4تكل����م �س����وءا عن �ش����خ�ص ما يف

والزن���ك) يف ح���ال اتبعت حمية
غذائية قليلة ال�سعرات �أو ابتعدت
عن �إحدى املجموع���ات الغذائية،
وذل���ك لتجنب ح���دوث نق�ص يف
العنا�رص الغذائية.
الإكثار من تناول ال�س���مك ،لأنه
يحت���وي على زي���وت «�أوميجا -
ّاال
 ،»3الت���ي �أثبتت �أ ّن لها دوراً فع ً
يف التقليل من االلتهابات ،وميكن
احل�ص���ول على زي���وت «�أوميجا
 � »3أي�ض��� ًا م���ن املكمالت التيحتتوي على زيت ال�سمك يف حال
عدم القدرة على تناول الأ�س���ماك
ب�شكل دوري ومنتظم ،لكن يجب �أن
يكون هذا حتت �إ�رشاف الطبيب.
تناول اخل�ض���ار والفواكه التي
حتتوي على فيتامني «ج» ،والذي
يعمل كم�ضاد للأك�سدة.
تناول زيت الزيت���ون الحتوائه
على م���ادة �أليوكانثال«  «ole o
 ،»canthalامل�ضادة لإلتهابات
املفا�ص���ل التي اكت�ش���فت حديثاً،
وحالي ًّا جترى حولها عدة بحوث.
�إ�ضافة بع�ض الأع�شاب والبهارات
كالكركم والزجنبي����ل والفلفل احلار
وح�ص����ى اللبان وبذور ال�سم�سم �إىل
الطعام ،لال�ستفادة من ت�أثريها اجليد
يف التخفيف من �أعرا�ض املر�ض.
ا�س���تخدام ورق امللفوف امل�سلوق
ك�ض���مادة على موق���ع الأمل ملدة 12
�ساعة ،ملدة �سبعة �أيام متتالية ،حيث
ت�س���اعد املواد الكربيتية يف امللفوف
على تخفيف االلتهابات.
اال ّت����زان يف اختي����ار الأطعم����ة،
وجتنّب الإف����راط يف تناول جمموعة
دون الأخرى.

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

غيابه  /ح�صل على  /مت�شابهان
 5مراقب وموجه �أداء العمل  /جيب التمام
يف الريا�ضيات
 6ح�ض����ارة عريق����ة يف �أمريكا الو�س����طى
واجلنوبية / .رطب باملاء
 7لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
 8جزيرة بريطانية.
 9طري ا�سطوري � /شهر بداية الربيع
� 10إماراتي حاز على جائزة �أف�ض����ل العب
يف ك�أ�س العامل لل�شباب عام 2003
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أحداث األسبوع
لوحة مونديال البرازيل تكتمل الشهر المقبل

 21منتخبًا تأهل ..و 11تأشيرة في المزاد
 21منتخباً �ضمن حتى الآن مقعداً ��ش�ت��وت�غ��ارت الأمل � ��اين وداد ايبي�سيفيت�ش
ل ��ه يف ك ��أ� ��س ال �ع ��امل ال �ت��ي ت�ست�ضيفها ومهاجم مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ادين
ال�ب�رازي ��ل ��ص�ي��ف ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،وبقيت دزيكو.
 11ت��أ��ش�يرة يف امل ��زاد ،منها  5بانتظار
و� �س �ي �ت �م �ك��ن امل �ن �ت �خ��ب الإ�� �س� �ب ��اين م��ن
اكتمال الت�صفيات للمرحلة النهائية يف ال ��دف ��اع ع ��ن ل �ق �ب��ه ب �ع��د �أن ح �� �ص��ل ع�ل��ى
�أفريقيا ،و 4يف امللحق الأوروب ��ي ،ف�ض ً
ال بطاقة املجموعة التا�سعة امل�ؤهلة مبا�شرة
ع��ن ملحقني الأول �آ��س�ي��وي � -أم�يرك��ي �إىل النهائيات ،بفوزه املتوقع على �ضيفه
جنوبي ،والثاين بني بطل �أوقيانيا ورابع اجلورجي  0 - 2يف اجلولة الأخرية.
الكونكاكاف.
وب �ل��غ امل�ن�ت�خ��ب الإن �ك �ل �ي��زي ال�ن�ه��ائ�ي��ات
يف �أوروب��ا ،ت�أهلت ت�سعة منتخبات ،يف للمرة الرابعة ع�شرة يف تاريخه املتوج بلقب
حني �ستت�صارع ثمانية أ�خ��رى على �أرب��ع ن�سخة  ،1966وذل��ك بفوزه امل�صريي على
مقاعد متبقية يف مباريات «امللحق» ،كما �ضيفه البولندي  0 - 2يف اجلولة العا�شرة
ت�أهلت  5منتخبات عن �أمريكا اجلنوبية ،الأخرية من مناف�سات املجموعة العا�شرة،
م��ن بينها ال�ب�رازي��ل امل�ضيفة ،و�سيلعب ويدين املنتخب الإنكليزي بفوزه امل�صريي
اخلام�س يف ت�صفيات أ�م�يرك��ا اجلنوبية� ،إىل مهاجم مان�ش�سرت يونايتد واين روين
وهو الأوروغواي «امللحق» مع الأردن.
وق��ائ��ده وق��ائ��د ليفربول �ستيفان ج�يرارد
ويف �آ�سيا ت�أهلت  4منتخبات ،و 3عن اللذين �سجال هديف املباراة.
الكونكاكاف ،فيما �ستواجه نيوزيلندا عن
و أ�ن �ه ��ى امل�ن�ت�خ��ب الأمل � ��اين م �� �ش��واره يف
�أوقيانيا راب��ع الكونكاكاف� ،أي املك�سيك ال�ت���ص�ف�ي��ات الأوروب � �ي ��ة ،ب �ف��وز م�ث�ير ج��داً
يف م �ب��ارات�ي�ن ف��ا��ص�ل�ت�ين ،ف�ي�م��ا ال ت��زال خ��ارج ق��واع��ده على نظريه ال�سويدي - 5
الت�صفيات الأفريقية قائمة من دون �أن  3يف �سولنا ،وك��ان��ت امل�ب��اراة هام�شية بني
تك�شف بعد عن ت�أهل لأي منتخب.
املنتخبني بعد �أن �ضمنت �أملانيا ت�أهلها �إىل
وينتهي م�شوار الت�صفيات يف  19من النهائيات للمرة الثامنة ع�شرة يف تاريخها
ت�شرين الثاين املقبل ،بينما ت�سحب قرعة بفوزها يف اجلولة ال�سابقة على �ضيفتها
النهائيات يف  6كانون الأول املقبل.
اي��رل �ن��دا  ،0 - 3ف �ي �م��ا ح �ج��زت ال���س��وي��د
وم��ن خ�لال الالئحة «الأول �ي��ة» يربز م�ق�ع��ده��ا يف امل�ل�ح��ق ب�ف��وزه��ا ع�ل��ى النم�سا
وج��ود ا�سم البو�سنة والهر�سك ،املنتخب  .1-2لكن �أملانيا رف�ضت �أن تنهي الت�صفيات
ال��ذي �سي�شارك لأول م��رة يف امل��ون��دي��ال ،دون �أن ت�ث��أر م��ن ال���س��وي��د ال�ت��ي �أج�برت�ه��ا
وتبقى �آمال العرب معلقة على منتخبات ذه��اب �اً ع�ل��ى ال�ت�ع��ادل معها  4-4يف م�ب��اراة
الأردن وتون�س واجلزائر ،بعد �أن تراجعت تقدم خاللها «مان�شافت» برباعية نظيفة.
حظوظ املنتخب امل�صري يف الت�أهل إ�ث��ر
وح �ج��ز امل�ن�ت�خ��ب ال��رو� �س��ي م �ق �ع��ده يف
خ�سارته الثقيلة ذهاباً �أمام غانا .6 - 1
النهائيات للمرة الأوىل منذ  2002والثالثة
و�ستكون منتخبات �إ�سبانيا والربازيل يف ت��اري �خ��ه م �ن��ذ ان� �ح�ل�ال ع �ق��د االحت� ��اد
و أ�مل��ان �ي��ا وك��ول��وم�ب�ي��ا وبلجيكا و�سوي�سرا ال���س��وف�ي��ات��ي (� �ش ��ارك الأخ �ي��ر  7م� ��رات)،
والأرج� �ن� �ت�ي�ن والأوروغ� � � � � ��واي (يف ح��ال ومت�ك��ن املنتخب ال��رو��س��ي ال��ذي خ��رج من
ت�خ�ط�ي�ه��ا الأردن يف امل �ل �ح��ق ال� �ق ��اري) ،الدور الأول يف م�شاركتيه ال�سابقتني عامي
�ضمن منتخبات امل�ستوى الأول يف قرعة  1994و ،2002ب�ق�ي��ادة م��درب��ه الإي�ط��ايل
م��ون��دي��ال ال�ب�رازي ��ل امل� �ق ��ررة يف م��دي�ن��ة ال �ف��ذ ف��اب�ي��و ك��اب�ي�ل��و م��ن حت�ق�ي��ق امل�ط�ل��وب
�سلفادور دي باهيا ،بح�سب ما �أكد االحتاد منه واحل�صول على بطاقة الت�أهل املبا�شر،
الدويل لكرة القدم (الفيفا).
بعد �أن أ�ن�ه��ى الت�صفيات يف امل��رك��ز الأول
وخ�لاف �اً ل�ل�م��رات ال�سابقة ال�ت��ي ك��ان بفارق نقطة عن املنتخب الربتغايل الذي
ي�ع�ت�م��د ف�ي�ه��ا ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج امل�ن�ت�خ�ب��ات يف ��س�ي���ض�ط��ر وجن �م��ه ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون��ال��دو
الن�سخ الثالث الأخرية من نهائيات ك�أ�س �إىل خ��و���ض امللحق للبطولة الثالثة على
ال�ع��امل ،ارت ��أى االحت��اد ال��دويل االعتماد التوايل بعد مونديال  2010وك�أ�س �أوروب��ا
على ت�صنيفه ل�شهر ت�شرين الأول احلايل .2012
لتوزيع املنتخبات على خمتلف امل�ستويات،
امللحق
ويف ح��ال ف�شلت الأوروغ � ��واي يف تخطي
الأردن ،ف�إن هولندا �ستحل مكانها.
�ستكون م�ب��اراة الربتغال بقيادة جنمها
�أوروبا
كري�ستيانو رونالدو وال�سويد بقيادة هدافها
زالتان ابراهيموفيت�ش �أبرز مواجهات امللحق
�أ�سفرت الت�صفيات الأوروبية عن و�صول الأوروبي.
منتخب جديد �سيخو�ض املونديال للمرة
وتعود املواجهة الأخرية بني الطرفني يف
الأوىل ،وهو منتخب البو�سنة ،الذي حقق ت�صفيات مونديال  2010حني تعادال ذهاباً
إ�جن��ازاً تاريخياً و�ضمن م�شاركة يف بطولة و�إياباً .0 - 0
ك �ب�يرة ل�ل�م��رة الأوىل يف ت��اري �خ��ه ،وذل��ك
وابت�سمت القرعة لفرن�سا بطلة العامل
بعد فوزه على م�ضيفه الليتواين  0 - 1يف عام  1998حيث �أوقعتها �ضد �أوكرانيا ،وهي
اجلولة العا�شرة الأخرية لت�صفيات �أوروبا .امل��رة الثانية على ال�ت��وايل التي حتتاج فيها
وبرز يف �صفوف منتخب البو�سنة عدد فرن�سا �إىل خو�ض امللحق بعد �أن جنحت يف
من الالعبني املميزين ،على ر�أ�سهم مهاجم تخطي جمهورية ايرلندا يف ظ��روف مثرية

ال هدف ت�أهل الإنكليز
روين م�سج ً

(��س�ج��ل ه�ن�ري ه��دف ال�ترج�ي��ح بلم�سة من
يده) لينتزع منتخب بالده بطاقة العبور �إىل
جنوب �أفريقيا .2010
وت �ع��ود امل��واج �ه��ة الأخ �ي��رة ب�ي�ن فرن�سا
و�أوكرانيا �إىل ال��دور الأول من ك�أ�س �أوروب��ا
 2012حني فاز «الديوك»  0 - 2بني اجلماهري
الأوكرانية يف دانييت�سك ،علماً ب�أنهما تواجها
على ال�صعيد الر�سمي يف منا�سبتني �أخريني
يف ت�صفيات ك�أ�س �أوروب ��ا  2000حني تعادال
ذهاباً و�إياباً  0 - 0و 2008حني فازت فرن�سا
 0 - 2ذهاباً وتعادال �إياباً .2 - 2
�أما املباراتان الأخريان ،فتجمعان اليونان
م��ع ج��ارت �ه��ا روم��ان �ي��ا ،واي �� �س �ل �ن��دا م �ف��اج ��أة
الت�صفيات مع كرواتيا ،تقام مباريات الذهاب
يف  15ت�شرين الثاين والإياب يف  19منه.
�أمريكا اجلنوبية
�ستخو�ض الأرج �ن �ت�ين ن�ه��ائ�ي��ات ك��أ���س
العامل للمرة الـ 15يف تاريخها ،معولة على
جنمها الأول ليونيل مي�سي لإحراز اللقب
للمرة الثالثة بعد مونديايل «الأرجنتني -
 »78و«مك�سيكو .»86 -
كما ت�أهل منتخبا ال�شيلي والإك��وادور
�إىل م��ون��دي��ال ال�ب�رازي��ل ب�ع��د ف��وز الأول
ع �ل��ى ال� �ث ��اين  1-2يف اجل ��ول ��ة الأخ �ي��رة
م��ن ت���ص�ف�ي��ات ق� ��ارة �أم�ي�رك ��ا اجل�ن��وب�ي��ة.

وا�ستفاد املنتخب ال�شيلي على �أكمل وجه
من عاملي الأر�ض واجلمهور لكي يث�أر من
نظريه الإكوادوري الذي فاز عليه ذهاباً 3
  ،1ويت�أهل �إىل نهائيات العر�س الكرويللمرة الثانية على ال�ت��وايل والتا�سعة يف
تاريخه ،علماً ب��أن �أف�ضل نتيجة له كانت
اح�ت�لال��ه امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ع ��ام  1962على
�أر�ضه.
ومل ت� � ؤ�ث ��ر اخل� ��� �س ��ارة ع �ل��ى م�ن�ت�خ��ب
الإك � � � � � � ��وادور ال � � ��ذي حل� ��ق ب ��الأرج� �ن� �ت�ي�ن
وك��ول��وم�ب�ي��ا وال�ب�رازي ��ل (ال �ب �ل��د امل�ن�ظ��م)
وال���ش�ي�ل��ي ،وح �ج��زت الإك� � ��وادور بطاقتها
رغ��م ت�ساويها بالر�صيد م��ع الأوروغ ��واي
 25ن �ق �ط��ة ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا وذل � ��ك ب���س�ب��ب
ف � ��ارق الأه� � � ��داف ،ومت �ك��ن ف��ري��ق امل� ��درب
رينالدو روي��دا ريفريا من حجز البطاقة
ال��راب �ع��ة الأخ �ي��رة امل ��ؤه �ل��ة م�ب��ا��ش��رة �إىل
النهائيات التي �سيخو�ضها الإك��وادوري��ون
ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة ف�ق��ط ب�ع��د  2002و.2006
وتابعت كولومبيا ،املت�أهلة �إىل املونديال،
نتائجها امل�م�ت��ازة وحققت ف��وزه��ا التا�سع
وج � � ��اء ه � ��ذه امل � � ��رة ع �ل ��ى م���س�ت���ض�ي�ف�ت�ه��ا
ال� �ب ��اراغ ��واي  ،1 - 2و�أن� �ه ��ت ك��ول��وم�ب�ي��ا
الت�صفيات يف املركز الثاين ،وهي �ستخو�ض
املونديال للمرة اخلام�سة بعد «الت�شيلي
  »62و« إ�ي�ط��ال�ي��ا  »90 -و« أ�م�يرك��ا »94 -و«فرن�سا .»98 -

�أفريقيا
اكت�سح املنتخب الغاين �ضيفه امل�صري 6
  1يف ذهاب الدور احلا�سم من الت�صفياتالإف ��ري �ق �ي ��ة ،وا� �س �ت �ح��ق امل �ن �ت �خ��ب ال �غ��اين
اخلروج فائزاً بهذه النتيجة من هذه املباراة
التي و�ضعت «النجوم ال���س��وداء» يف موقف
�أك�ث�ر م��ن مم�ت��از م��ن �أج��ل ب�ل��وغ النهائيات
للمرة الثالثة على ال�ت��وايل بعد �أن بلغوا
ثمن النهائي عام  2006يف �أملانيا وخطفوا
الأنظار يف جنوب �إفريقيا  2010وكانوا قاب
قو�سني �أو �أدن��ى �أن ي�صبحوا �أول منتخب
�إفريقي ي�صل �إىل ن�صف النهائي ل��وال يد
الأوروغوياين لوي�س �سواريز واحلظ الذي
عاند �أ��س��ام��واه جيان وح��رم��ه م��ن ت�سجيل
�ضربة اجلزاء يف الوقت القاتل من ال�شوط
الإ�ضايف الثاين.
ويبدو املنتخب الغاين الذي افتقد �أمام
م�صر خم�سة من عنا�صره الأ�سا�سيني هم
جون بوي وجوناثان من�ساه وحممد رابيو
وكيفن برين�س بواتنغ للإ�صابة وكوي�سي
�أب� �ي ��اه لل��إي �ق��اف ب �ق �ي��ادة م ��درب ��ه جيم�س
كوي�سي �أبياه يف طريقه لتحقيق ث��أره من
منتخب «الفراعنة» ال��ذي ك��ان تغلب عليه
يف نهائي ك�أ�س الأمم الإفريقية عام 2010
يف �أنغوال بهدف وحيد �سجله حممد ناجي
«جدو».

( العدد  )284اجلمعة  25 -ت�شـرين الأول 2013 -

�آ�سيا
��س�ي�لاق��ي امل�ن�ت�خ��ب الأردين ن�ظ�يره
الأورغ ��واي ،من أ�ج��ل البطاقة اخلام�سة
عن القارة الآ�سيوية ومثلها عن �أمريكا
اجل�ن��وب�ي��ة ،وه ��ذا ب�ع��د �أن �أن �ه��ى منتخب
الأورغ� ��واي ت�صفيات منطقته يف املركز
اخلام�س من فوزه على الأرجنتني 2 - 3
يف اجلولة الأخرية.
ومل ي�ن�ف��ع ه ��ذا ال �ف��وز الأوراغ � � ��واي
حلجز بطاقة الت�أهل املبا�شر �إىل نهائيات
م��ون��دي��ال ال�ب�رازي��ل ،ب��ل منحها فر�صة
خ ��و� ��ض امل �ل �ح��ق � �ض��د الأردن مل �ح��اول��ة
احل���ص��ول ع�ل��ى ف��ر��ص��ة امل���ش��ارك��ة ،وذل��ك
بعدما حلت يف املركز اخلام�س بـ 25نقطة
وب �ف��ارق الأه ��داف خلف الإك � ��وادور التي
ت ��أه �ل��ت م��ع الأرج �ن �ت�ي�ن ��ص��اح�ب��ة امل��رك��ز
الأول ( 32نقطة) وكولومبيا الثانية (30
نقطة) والت�شيلي الثالثة ( 28نقطة).
�أمريكا ال�شمالية
ت�أهلت الواليات املتحدة وكو�ستاريكا
وهندورا�س �إىل النهائيات مبا�شرة ،بينما
�ستخو�ض املك�سيك ج��ول��ة ف��ا��ص�ل��ة �ضد
نيوزيلندا بعد احتاللها املركز الرابع يف
املجموعة.
و��س�ت�خ��و���ض ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك��أ���س
العامل للمرة التا�سعة يف تاريخها ،وهي
متلك م��واه��ب مم�ي��زة على ر�أ��س�ه��ا قائد
الفريق جوزيه التيدور (�سندرالند).
و�ستظهر كو�ستاريكا يف املونديال للمرة
الرابعة بعد «�إيطاليا  »90وكوريا واليابان
 »2002و«�أملانيا  ،»2006ومن �أبرز العبي
ك��و��س�ت��اري�ك��ا ق��ائ��د ال�ف��ري��ق ور�أ�� ��س حربته
بريان رويز العب فولهام الإنكليزي.
ب��دوره��ا �ستخو�ض ه��ون��دورا���س ك�أ�س
ال�ع��امل للمرة الثالثة بعد «�إ�سبانيا »82
و«جنوب �أفريقيا .»2010
املنتخبات املت�أهلة
�أوروب � � ��ا :ب�ل�ج�ي�ك��ا و�إي �ط��ال �ي��ا و�أمل��ان �ي��ا
وه��ول�ن��دا و��س��وي���س��را ورو��س�ي��ا والبو�سنة
و�إنكلرتا و�إ�سبانيا حاملة اللقب.
وتخو�ض  8منتخبات ملحقاً تت�أهل
ع �ن��ه  4م�ن�ت�خ�ب��ات �إىل ال �ن �ه��ائ �ي��ات بعد
م�ب��ارات��ي ذه��اب و�إي ��اب ،وه��ذه املنتخبات
هي كرواتيا وال�سويد ورومانيا واي�سلندا
والربتغال واليونان و�أوكرانيا وفرن�سا.
�آ� �س �ي��ا :ال �ي��اب��ان و�أ� �س�ت�رال �ي��ا و إ�ي� ��ران
وكوريا اجلنوبية ،وح�سم املنتخب الأردين
امل �ل �ح��ق ال� �ق ��اري وه ��و � �س �ي��واج��ه خ��ام����س
جمموعة �أمريكا اجلنوبية.
أ�م�يرك��ا اجلنوبية :ال�برازي��ل (البلد
امل �� �ض �ي ��ف) والأرج � �ن � �ت�ي��ن وك��ول��وم �ب �ي��ا
والإكوادور والت�شيلي.
ال� �ك ��ون� �ك ��اك ��اف :ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
وكو�ستاريكا وهندورا�س.
�أفريقيا :مل يت�أهل �أي منتخب حتى
الآن ،ح�ي��ث ي�ق��ام ح��ال�ي�اً ال ��دور احلا�سم
الذي يت�أهل عنه  5منتخبات.
�أوق�ي��ان��و��س�ي��ا :ت��أه�ل��ت نيوزيلندا �إىل
ال��دور الأخ�ير من ت�صفيات ال�ق��ارة وهي
�ستواجه راب��ع الكونكاكاف يف مباراتني
فا�صلتني.
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ميالن وبرشلونة «حبايب»..
ودورتموند يستعرض عضالته في لندن
��س�ي�ط��ر ال �ت �ع��ادل ع�ل��ى ق�م��ة امل�ج�م��وع��ة
الثامنة يف دوري �أبطال �أوروبا فخرج ميالن
الإيطايل وبر�شلونة
الإ� �س �ب��اين ب �ت �ع��ادل إ�ي �ج��اب��ي  1 – 1يف
امل �ب��اراة ال�ت��ي جمعتهما ع�ل��ى ا��س�ت��اد «��س��ان
�سريو».
و� �ش �ك �ل��ت امل � �ب ��اراة ا� �س �ت �ع��داداً ل�لاع�ب��ي
ب��ر� �ش �ل��ون��ة ق �ب��ل ال �ك�لا� �س �ي �ك��و �أم � ��ام ري ��ال
مدريد ال�سبت املقبل ،على ملعب «كامب
ن��و» ،واملفيد يف اللقاء هو �أن بر�شلونة عاد
�إىل نغمة الأه��داف بعد �أن ف�شل الأ�سبوع
املا�ضي� ،أمام �أو�سا�سونا يف هز ال�شباك بعد
 64مباراة يف الدوري املحلي وحتديداً منذ
�سقوطه يف فخ التعادل ال�سلبي �أمام فياريال
يف  18كانون الثاين � 2012أي املو�سم قبل
امل��ا� �ض��ي ،وي �ع��ان��ى ب��ر��ش�ل��ون��ة الأم ��ري ��ن يف
امل�ب��اري��ات الأخ�ي�رة ب�سبب غ�ي��اب أ�ك�ث�ر من
العب �أ�سا�سي.
وي �ب��دو �أن م���س��ار بر�شلونة ال ��ذي �أذل
املو�سم املا�ضي يف ن�صف النهائي على يد
ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ الأمل � ��اين ( 7-0مبجموع
امل � �ب ��ارات �ي�ن) ،وم� �ي�ل�ان أ�� �ص �ب��ح م �ت�ل�ازم �اً
يف امل��وا� �س��م الأخ �ي ��رة� ،إذ ت��واج �ه��ا يف دور
امل�ج�م��وع��ات م��و��س��م ( 2012-2011ت�ع��ادال
 2-2وفاز بر�شلونة  )2-3ثم يف ربع النهائي
من املو�سم ذاته ( 0-0و 1-3لرب�شلونة) ،ثم
تواجها يف الدور الثاين من املو�سم املا�ضي
حني فاز ميالن ذهاباً  0-2قبل �أن يخ�سر
� 4-0إياباً ،وباملجمل خا�ض الفريقان 16
م�ب��اراة �ضد بع�ضهما (ب�ين ذه��اب و�إي��اب)
وف��از بر�شلونة يف  7وتعادال يف  5فيما فاز
ميالن يف  4مباريات.
واطم�أن جمهور بر�شلونة يف هذه املباراة
ل �ع��ودة جن�م��ه ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي ،ال ��ذي ت��وج
عودته بهدف فريقه ،يف حني خا�ض ميالن
امل��واج�ه��ة بقيادة جنمه العائد الربازيلي
كاكا ،ال��ذي �شكل ومواطنه روبينيو ثنائياً
يف الهجوم �أمام خط دفاع بر�شلونة.
ويف امل �ج �م ��وع ��ة ذات � �ه� ��ا ال� �ت ��ي ت�ع�ت�بر
جمموعة الأبطال بامتياز �أ�سقط �سلتيك
اال��س�ك�ت�ل�ن��دي ب�ط��ل ن���س�خ��ة � 1967ضيفه
اجاك�س ام�سرتدام الهولندي بطل �أع��وام
 1971و 1972و 1973و 1995بنتيجة – 2
.1
و أ�ن�ع���ش��ت النتيجة آ�م ��ال ال�سلتيك يف
املناف�سة على البطاقة الثانية يف املجموعة
بعد تلقيه خ�سارتني متتاليتني.
ويف امل�ج�م��وع��ة ال���س��اد��س��ة ع�ل��ى ملعب
«الإم� � � � ��ارات» ،أ�خ �ف ��ق الأر�� �س� �ن ��ال وم��درب��ه
ال �ف��رن �� �س��ي ار�� �س�ي�ن ف �ي �ن �غ��ر يف ا� �س �ت �غ�لال
ال�ط�ف��رة ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا ال�ف��ري��ق ال�ل�ن��دين
وعاملي الأر���ض واجلمهور لتحقيق الفوز
الثالث على التوايل واالق�تراب من الدور
الثاين ،ف�سقطوا أ�م��ام بورو�سيا دورمتوند
الأملاين .2 – 1
ووج��ه دورمت��ون��د و�صيف بطل املو�سم
امل��ا� �ض��ي � �ض��رب��ة ق��وي��ة لآم � ��ال الأر� �س �ن��ال
بالت�أهل ،خ�صو�صاً �أن الأخري �سيحل �ضيفاً
عليه بعد �أ�سبوعني يف دورمتوند.
و أ�ك � � ��د رج � ��ال امل � � ��درب ي ��ورغ ��ن ك �ل��وب

�صراع على الكرة بني كاكا و�سان�شيز يف مباراة ميالن وبر�شلونة

�صحوتهم يف امل�سابقة القارية بعدما خ�سروا
املباراة الأوىل �أم��ام نابويل الإيطايل 2-1
وف��ازوا يف الثانية على مر�سيليا الفرن�سي
.0-3
وي���س�ع��ى دورمت ��ون ��د ل �ت �ك��رار م �� �ش��واره
ال��رائ��ع يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ،وال ي�ب��دو ذل��ك
ب�ع�ي��داً م�ن��ه ،ال �سيما �أن ��ه ي�ضم نخبة من
ال �ن �ج��وم ال ��واع ��دي ��ن و�أ�� �ص� �ح ��اب اخل �ب�رة،
�أب��رزه��م ماركو ريو�س وال��دويل البولندي
روب � ��رت ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي وال �غ��اب��وين ب�ي��ار
امي�ي�ري ��ك اوب��ام �ي��ان��غ والأرم� �ي� �ن ��ي ه�نري
خميتاريان.
ويف املجموعة ذاتها ،وجه نابويل �ضربة
قا�ضية ملر�سيليا الفرن�سي بفوزه عليه – 2
 1على ملعبه يف «فيلودروم».

وك ��ان ��ت امل � �ب � ��اراة ال �ف��ر� �ص��ة الأخ� �ي��رة
ملر�سيليا ل�ل�إب�ق��اء على آ�م��ال��ه يف املناف�سة
على �إح��دى بطاقتي املجموعة ،خ�صو�صاً
�أنه خ�سر املباراتني الأوليني ،لكنه ف�شل يف
ا�ستغاللها ،يف حني عو�ض نابويل �سقوطه
يف مباراتيه الأخ�يرت�ين أ�م��ام الأر��س�ن��ال يف
امل�سابقة القارية وروم��ا يف ال��دوري املحلي
بنتيجة واحدة .2-0
ويف املجموعة اخلام�سة ،ع��اد ت�شل�سي
الإن�ك�ل�ي��زي ب�ط��ل امل��و��س��م ق�ب��ل امل��ا��ض��ي من
رحلته ال�صعبة �إىل غيل�سينكري�شن بفوز
ثمني على �شالكه الأملاين بثالثية نظيفة.
و�أك� � ��د ت���ش�ل���س��ي � �ص �ح��وت��ه ب �ع��د ف ��وزه
ال�ك�ب�ير ع�ل��ى م���ض�ي�ف��ه ��س�ت�ي��وا ب��وخ��ار��س��ت
برباعية نظيفة يف اجل��ول��ة الثانية ،فيما

مهاجم الأر�سنال �أولفييه جريو حماو ًال الت�سديد مب�ضايقة مدافع

�أخفق �شالكه يف حتقيق الفوز الثالث على
ال�ت��وايل ،وخ��ا���ض رج��ال امل��درب الربتغايل
ج��وزي��ه مورينيو امل�ب��اراة مبعنويات عالية
بعد الفوز الكبري على كاريدف �سيتي - 4
 1يف ال�برمي��ر ليغ ،وجن�ح��وا يف احلفاظ
على �سجلهم خالياً من اخل�سارة للمباراة
ال �� �س��اب �ع��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وايل وحت� ��دي� ��داً منذ
ال�سقوط �أم ��ام ب��ال ال�سوي�سري  2 - 1يف
اجلولة الأوىل.
و أ�ك ��د ه �ج��وم ت�شل�سي يف ه��ذه امل �ب��اراة
�أن��ه القوة ال�ضاربة لفريقه بعد �أن �سجل
 13ه��دف �اً يف امل �ب��اري��ات الأرب � ��ع الأخ�ي�رة
ل�ف��ري�ق��ه ،وه��و أ�م ��ر ال يعترب غ��ري�ب�اً على
هذا اخلط ال��ذي ي�ضم الإ�سباين فرناندو
توري�س الذي �سجل هدفني يف �شباك �شالكه
والبلجيكي ايدين ه��ازار والإ�سباين خوان
م��ات��ا وال���س�ن�غ��ايل دمي�ب��ا ب��ا وال �ك��ام�يروين
�صامويل ايتو ،ويف املجموعة ذاتها ،تعادل
� �س �ت �ي��وا ب��وخ��ار� �س��ت ب �ط��ل  1986م ��ع ب��ال
ال�سوي�سري بهدف لكل منهما.
ويف امل�ج�م��وع��ة ال���س��اب�ع��ة ،خ���س��ر ب��ورت��و
الربتغايل بطل  1987و 2004على �أر�ضه
�أم��ام زينيت الرو�سي ،بقيادة جنم الفريق
الربتغايل ال�سابق الربازيلي هالك بنتيجة
.1 – 0
و�أب�ل��ى هالك البالء احل�سن مع بورتو
و�سجل له  78هدفاً قبل االنتقال يف �صفقة
قيا�سية �إىل زينيت مقابل  60مليون يورو.
ويف امل �ج �م��وع��ة ذات� �ه ��ا ،ح �ق��ق ات�ل�ت�ي�ك��و
مدريد املت�صدر فوزاً متوقعاً على م�ضيفه
او�سرتيا فيينا النم�سوي
بثالثية نظيفة� ،صالح بها جمهوره بعد
خ�سارته الأوىل حملياً عندما �سقط �أم��ام
ا�سبانيول  1-0ال�سبت املا�ضي.
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كاريكاتير

ّ
سعودية تقتل والدها الذي يعلمها قيادة السيارة ..دهسًا
ل �ق��ي م ��واط ��ن � �س �ع��ودي حتفه
ده���س�اً ع�ن��دم��ا ك��ان ي �ح��اول تعليم
ابنته قيادة ال�سيارة يف قرية رمي
التابعة مل��رك��ز اجلبيل مبحافظة
رجال �أملع مبنطقة ع�سري؛ جنوب
غرب اململكة العربية ال�سعودية.
وذك� � ��رت و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام �أن
ال� �ف� �ت ��اة ف� �ق ��دت ال �� �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
ال�سيارة أ�ث�ن��اء ال�ع��ودة �إىل ال��وراء،
ف�صدمت وال��ده��ا ال��ذي ك��ان يقف
خلف املركبة.

ّ
تطوير مالبس داخلية تخلص من «غازات» البطن
طوّرت �شركة بريطانية للمالب�س الداخلية
جمموعة جديدة من ال�سراويل م�ضادة لغازات
البطن للرجال والن�ساء ،ت�ستخدم تكنولوجيا
احل��رب الكيميائية لت�صفيتها والتخفيف من
رائحتها املعروفة.
ويف التفا�صيل �أن �شركة «�شريديز» املحدودة
يف بلدة ل��وب��ورو� ،أنتجت ��س��راوي��ل داخلية زوّدت
الق�سم اخللفي منها بقما�ش يحتوي على الكربون
المت�صا�ص غازات البطن وحتييد رائحتها.
وذك� ��رت ال���ص�ح��ف ال�بري�ط��ان�ي��ة �أن قما�ش
الق�سم اخللفي لل�سراويل الداخلية مرن ورقيق
وي�ح�ت��وي ع�ل��ى م ��ادة «زورف�ل�ي�ك����س» ،وه��ي امل��ادة
الكربونية املن�شّ طة نف�سها امل�ستخدَمة يف املالب�س
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الواقية من املواد الكيميائية ،والتي ميكن �إعادة
تن�شيطها من خالل غ�سل ال�سراويل.
وخ �ل �� �ص��ت ال �� �ش��رك��ة امل �� �ص � ّن �ع��ة م ��ن خ�ل�ال
ال �ت �ج��ارب امل�ك� ّث�ف��ة �إىل �أن ق�م��ا���ش ال �ك��رب��ون يف
املالب�س الداخلية الرجالية والن�سائية ق��ادرة
ومب �ع��دل  200يف امل �ئ��ة ع�ل��ى ت���ص�ف�ي��ة ال �غ��ازات
امل�ن�ب�ع�ث��ة م ��ن ب �ط��ون م���س�ت�خ��دم�ي�ه��ا .ك �م��ا �أن
ال�سراويل مفيدة للأ�شخا�ص الذين يُعانون من
ا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي ،مثل متالزمة
ال �ق��ول��ون ال�ع���ص�ب��ي ،وم��ر���ض ك� ��رون وال�ت�ه��اب
ال �ق��ول��ون وع ��دم حت� ّم��ل ال �ط �ع��ام ،وق��د �صُ مِّمت
ب�أ�شكال خمتلفة لتتنا�سب ب�شكل مريح �أكرث من
املالب�س الداخلية التقليدية.

الـمــديــر الــفــنـي :مـــالك مـحــــفــوظ

رجل مصاب
بسرطان الثدي
اكت�شفت حملة طبية يف الإم��ارات،
ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ب�سرطان ال�ث��دي لرجل
يبلغ من العمر  48عاماً.
وك ��ان «ع� � �زّام» ت �ق �دّم �إىل فحو�ص
الك�شف املبكر عن املر�ض خالل م�سرية
«القافلة الوردية» يف �أرج��اء الإم��ارات،
ومت اكت�شاف كتلة يف منطقة ال�صدر
م�ضى على تكونها �ستة �أع��وام ،ومتت
�إحالة املري�ض على وجه ال�سرعة �إىل
الت�صوير بالأمواج فوق ال�صوتية.
الأمينة العامة جلمعية �أ�صدقاء
مر�ضى ال�سرطان؛ الدكتورة �سو�سن
امل��ا��ض��ي� ،أو��ض�ح��ت �أن امل��ري����ض خ�ضع
لفحو�ص �شملت املاموجرام ،واخلزعة،
ونُ�صح ب�إجراء عملية ا�ستئ�صال ثدي،
م�شرية �إىل �أن القافلة توا�صل حملتها
للتوعية باملر�ض ،ولفت �أنظار �شريحة
ال��رج��ال التي غالباً م��ا يتم �إغفالها،
رغم كونها معرّ�ضة �أي�ضاً للإ�صابة به.
و أ���ش��ارت الدكتورة �سو�سن املا�ضي
�إىل �أن هناك خط�أً �شائعاً يف اعتبار �أن
�سرطان الثدي مر�ض ن�سائي ال ي�صيب
ال��رج��ال� ،إال �أن �سرطان ال�ث��دي لدى
الرجال �أمر واقع ،وحقيقة باتت دامغة
مع اكت�شاف حملة «القافلة الوردية»
ل �ه��ذا ال �ع��ام ل��رج��ل م���ص��اب ب�سرطان
الثدي.
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