ّ
سر اجتماع تل أبيب
ألمـــــــة واحـــــــدة
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�أفادت املعلومات �أن اجتماعاً �سرياً عُقد يف مدينة تل �أبيب يف فل�سطني
املحتلة مطلع الأ�سبوع� ،أي قبل جرمية اجلناح بـ� 24ساعة� ،ضم رئي�س
وزراء العدو بنيامني نتينياهو والرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند والأمري
ال�سعودي بندر بن �سلطان ،مت خالله التباحث يف �ش�ؤون املنطقة و�إعداد
اخلطط للوقوف يف وج��ه م��ا و�صفوه بالتقارب الأم�يرك��ي  -الإي ��راين،
خ�صو�صاً بعد الغ�ضب ال�سعودي الذي ع رُّب عنه ب�أ�شكال خمتلفة.
وك�شفت املعلومات �أن ق��رارات خطرية اتُّخذت يف هذا اللقاء وو�ضعت
حتت عنوان «خارطة ال�صراع يف املنطقة» ،فهل كان الإجرام �أمام ال�سفارة
الإيرانية جزءاً من هذه اخلارطة؟
السنة السادسة  -الجمعة  19 -محرم 1435هـ  22 /تشرين الثاني  2013م.
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االفتتاحية

حركات التحرر تفرض توازن الرعب
ب���دأ الصراع مع الدوائر االس���تعمارية عبر ح���ركات التحرر
تمكنت المقاومة
العربية واإلس�ل�امية عام 1956؛ عندم���ا ّ
والش���عب والجيش بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر الذي
وتم
قال« :س���وف نقاتل نقات���ل نقاتل ..ولن نستس���لم»ّ ،
تحقي���ق النص���ر األول على الدوائر االس���تعمارية ،يدعمه
اإلنذار الس���وفياتي الذي هدد بض���رب لندن وباريس وتل
أبي���ب ومحيهم ع���ن الوج���ود ،باإلضافة إلى ق���رار الفيتو
الس���وفياتي في مجلس األمن ،والذي أنه���ى تفرّ د الدوائر
االس���تعمارية في مصير العالم ،ونتجت ع���ن ذلك مرحلة
جديدة من مس���يرة حركات التحرر التي تمكنت من تحرير
معظم الدول من نير االس���تعمار البغيض ،وأصبحت مصر
في ذلك الوقت القاعدة األساسية لحركات التحرر.
وفي سنة  1963تم عقد اتفاق بين الثورة الناصرية والثورة
اإليرانية ،تضمّ ن تقديم مصر كل وسائل الدعم والتواصل
إلنجاح الثورة اإليرانية ،وبعد نجاح الثورة اإليرانية حافظت
على العهد الموقع مع قائد مسيرة التحرير الرئيس جمال
وقدم���ت بدورها كل الدعم لح���ركات التحرر،
عب���د الناصرّ ،
خصوص���ًا فلس���طين؛ القضي���ة المركزية لألم���ة العربية
انتصارات
ُ
والعالم اإلس�ل�امي ،وقد ترجم���ت ذاك الدع���م
مقاوم���ة «حزب الله» ف���ي لبنان ،واالنتص���ار الذي حققته
المقاومة الفلسطينية ،واللذان فرضا توازن الرعب مع العدو
الصهيوني.
المتخذ في س���ورية بين الرئيس���يْ ن اإليراني
َ
كان الق���رار
والس���وري وقائد المقاومة ،فت���ح كل الجبهات على الكيان
الصهيون���ي ،إلنهاء وج���وده عند قيامه ب���أي عدوان على
���جل أيض���ًا رفض الرئي���س الس���وري إلمالءات
وس ِّ
لبن���انُ ،
الدوائر الغربية االس���تعمارية؛ باعت���راف وإقامة صلح مع
العدو الصهيوني ،ووقف تقديم العون والرعاية للمقاومة
الفلس���طينية ،التي بدأت تحقق انتصارات ،ووقف تقديم
الدعم للمقاومة في «ح���زب الله» ،وكان هذا الرفض األخير
الرئيس الفرنس���ي الس���ابق ،معتبرًا أن الرئيس السوري ال
يلتزم بقرارات المجتمع الدول���ي ،ألن عدم االلتزام يعرّ ض
الكي���ان الصهيون���ي لإلب���ادة ،ويض���رب مصال���ح الدوائر
االستعمارية.
وفعالً  ،هذا الرفض دفعهم لإلعداد لعدوان على س���ورية،
وم���رة ثانية كان الفيتو الروس���ي والصيني لمنع المجتمع
الدول���ي وأمي���ركا حق التف���رد بمصي���ر العال���م تحقيقًا
ألهدافهم االستعمارية وأعد لصياغة مجتمع جديد.
إن ضرب���ات ح���ركات التحرر ف���ي الوطن العرب���ي والعالم
اإلسالمي استطاعت اس���تنزاف قدرات القواعد واألساطيل
العسكرية لدوائر االستعمارية بقيادة أميركا ماليًا ،ودمرت
اقتصادهم القومي ،وأغرقتهم بالديون ،ويقيننا أن حركات
التحرر وحدها س���تعمل على تحقيق الحرية واالس���تقالل
والعدالة لكل شعوب األرض ،خصوصًا فلسطين.
يو�سف بكري الغزاوي

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
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المشهد الدموي في لبنان..
أهداف وسيناريوهات
وه���ك���ذا ،ان��ت��ق��ل��ت امل��واج��ه��ة
املفتوحة يف املنطقة �إىل م�شهد
�أك�ثر رعب ًا يف لبنان؛ انتحاريون
لأول مرة يح�صدون الدمار والدماء
يف بريوت ،يف م�شهد يعيد التذكري
بامل�آ�سي ال�سورية والعراقية
املمتدة منذ دخول الأمريكيني �إىل
املنطقة باحتالل العراق ،والتي ال
تفرق بني مدين وع�سكري ،وحت�صد
املدنيني والأبرياء كل يوم.
ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن �إع��ل�ان
«تنظيم القاعدة» م�س�ؤوليته عن
التفجريين ،عرب ت�رصيح �إلكرتوين
موقّع با�سم «ال�شيخ» �رساج الدين
زريقات� ،إال �أن الت�رصيح ال ي�ؤكد
بال�رضورة م�س�ؤولية «القاعدة»
عن التفجرييْن ،وال ينفيه �أي�ضاً،
كما �أن تنفيذ «القاعدة» للعملية
االن��ت��ح��اري��ة ال ي���ؤك��د حقيقة
«اجلهة» التي تقف وراء تنفيذ هذا
الهجوم الإرهابي.
ويف درا�سة مَ ن امل�ستفيد ،وملاذا
ح�صل التفجري الإرهابي يف بريوت،
و�إىل ماذا كانت ترمي هذه الر�سائل
الدموية ،ميكن ر�صد ال�سيناريوهات
الآتية:
الأول� :أن تكون «�إ�رسائيل»
وراء العملية كما اتهم الإيرانيون
بطريقة م�رسعة ومت�رسعة نوع ًا ما.
ال �شيء ينفي قيام «الإ�رسائيليني»
بعمليات اغتيال ،و�إر�سال ر�سائل
عرب ال�ساحة اللبنانية ،خ�صو�ص ًا
بعدما بالغ «الإ�رسائيليون» يف
ال����صراخ تنبيه ًا من خطر قيام
الأم�يرك��ي�ين بت�سوية م��ع �إي���ران،
يعترب «الإ��سرائ��ي��ل��ي��ون» �أنها
�ستكون خط أ� كبرياً و�سيدفع ثمنه
الغرب و«الإ��سرائ��ي��ل��ي��ون» ،و�أن
�إيران �ستح�صد املليارات ،و�ستخدع
العامل و�ست�صنّع القنبلة ..من
هنا ،ال ميكن نفي فر�ضية قيام
«�إ��سرائ��ي��ل» مب��ح��اول��ة عرقلة
قطار الت�سوية الذي ي�سري ب�رسعة
ق�صوى يف جنيف ،لكن الأ�سلوب
املعتمَد يف �إي�صال الر�سالة من
خ�ل�ال تفجري ان��ت��ح��اري ،لي�س
�أ�سلوب ًا «�إ�رسائيلياً» تقليدياً،
فهي تعتمد يف عمليات االغتيال
التي تقوم بها� ،أ�ساليب �أح��دث
و�أكرث تقنية وتكنولوجية ،علم ًا �أن
«الإ�رسائيليني» يدركون متام ًا �أن
اغتيال ال�سفري الإيراين يف بريوت
لن ي�ؤثّر على مفاو�ضات النووي
الإيراين يف جنيف ،باعتباره لي�س
عام ًال م�ؤثراً فيها.
الثاين� :أن يكون من ُ�صنع بندر
بن �سلطان ،كما �رست االتهامات يف
بريوت على ل�سان �أكرث من حملل
وكاتب ومواطن عادي ،وقد يكون
الأمري ال�سعودي وخمابراته بريئة

انت�شال جثة متفحّ مة جراء التفجري االنتحاري الذي ا�ستهدف ال�سفارة الإيرانية

من هذا العمل الإرهابي ،لكن عوامل
عدّة تغذّي هذا االتهام:
�أ� -أن «ال�شيخ» زريقات الذي
�أعلن يف تغريدة على «تويرت»
تبنّي التنظيم الإرهابي للتفجرييْن،
والذي يُعترب من الوجوه الأ�سا�سية
يف «كتائب عبد اهلل ع��زام» ،كان
موقوف ًا لدى خمابرات اجلي�ش العام
املا�ضي بتهمة القيام ب�أعمال
�إره��اب��ي��ة ،ثم أ�ُخ��ل��ي �سبيله بعد
�ساعات نتيجة تدخالت �سيا�سية -
دينية (مذهبية) على م�ستوى عالٍ ،
يرتبط �أ�صحابها باململكة العربية
ال�سعودية.
ب -اع�تراف بندر بن �سلطان

اخلليجية ،حيث كان االنتحاري
الأول يفجّ ر نف�سه يف حاجز اجلي�ش
ال�����س��وري ،ليقوم بعدها الثاين
بالدخول وتفجري نف�سه موقع ًا
الكثري من ال�ضحايا.
د -يعتقد البع�ض �أن الر�سالة
التي تلقّتها ال�سفارة الإيرانية
ه��ي ر�سالة جنون ي��أ���س �أخ��رى
ت�ضاف �إىل الر�سائل الدموية التي
بد�أ اخلليجيون ب�إر�سالها ،بعدما
ت�أكّد �أن الأمريكيني غري م�ستعدين
للدخول ع�سكري ًا يف احلرب الدائرة
يف �سورية ،و�أنهم ب�صدد الذهاب
�إىل «جنيف »2 -لتتويج ت�سوية
مع الرو�س ،يبدو �أن اخلا�رس الأكرب

يقدم أحدهما
التفجير عبر انتحارييْ ن ّ
لآلخر أسلوب اعتُ مد في القتال ضد
الجيش السوري من قبَ ل الفصائل
الممولة من الدول الخليجية
َّ

ب�سيطرته ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ات
الإره��اب��ي��ة يف معر�ض تهديده
للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
حينما رف�ض الأخري عر�ض ًا بالتخلي
عن الرئي�س ال�سوري مقابل �إغراءات
مالية و�صفقات �أ�سلحة كبرية.
ج� -أ���س��ل��وب ال��ت��ف��ج�ير عرب
انتحاريني يقدّم �أحدهما للآخر،
هو �أ�سلوب اعتُمد ب�شكل كبري يف
القتال �ضد اجلي�ش ال�سوري من قبَل
الف�صائل املموَّلة من قبل الدول

فيها �ستكون ال�سعودية وحلفا�ؤها،
ت�ضاف �إىل خ�سارتها الكربى
باالتفاق النووي الإيراين مع الغرب،
الذي �سيجعل �إيران دولة �إقليمية
كربى يُعرتف لها بدورها الإقليمي
ال��ذي �سيناف�سهم على ال�ساحة
اخلليجية وال�رشق �أو�سطية.
ال�سيناريو الثالث� :أال يكون
هذا وال ذاك ،و�أن طابوراً خام�س ًا
ا���س��ت��غ� ّل الت�شنج يف املنطقة
وال��ع�لاق��ات املتوترة ب�ين �إي��ران

وبع�ض دول اخلليج ،والتي غذّتها
احلرب ال�سورية ،وان�سحبت على
اللبنانيني وك�شفت الأم���ن يف
لبنان ،ف�أراد ت�صفية ح�ساباته مع
الإيرانيني على ال�ساحة اللبنانية،
م�ستغ ًال ه�شا�شة الأمن فيه.
يف املح�صلة ،ال ميكن لأحد
ا�ستباق التحقيق ،كما �أن اتهام �أي
جهة �أو نفي �سيناريو معينّ يبدو
مبكراً الآن ،ولكن �إىل �أن يتم الك�شف
عن احلقيقة ،ال بد من مالحظتينْ
�أ�سا�سيتينْ :
 الأوىل� :أن م�سار الت�سويةيف املنطقة قد انطلق ،والعمليات
الإرهابية هنا وهناك لن توقفه،
واجلميع �سي�ستفيد من ال�سالم
املتحقق �إن ع��رف��وا كيف ت��دار
اللعبة ،و�أن ال�سيا�سة لي�ست لعبة
«�صفرية» ،بل ميكن حتقيق الربح
الن�سبي للجميع ،حينما يكون من
امل�ستحيل حتقيق الربح املطلق
لأحدهم.
 الثانية� :أن الطرف ال�سعوديواللبناين املرتبط به بات عليه
م�����س��ؤول��ي��ة ك�ب�رى جت���اه نف�سه
واللبنانيني ،بالقيام مبا ينفي عنه
تهمة قتل الأبرياء من اللبنانيني
يف ال�ضاحية اجلنوبية واجلناح.
م��ن ه��ن��ا ،ب���ات ���ض�رورة ملّحة
ك�شف الغطاء ال�سيا�سي عن كل
الإرهابيني� ،سواء املوجودين يف
�سجن رومية� ،أو املتنقلني بني عني
احللوة وعر�سال وطرابل�س وعكار،
وبغري هذا �سيبقى املجال متاح ًا
لالتهامات اجل��اه��زة ،وملزيد من
�صبّ الزيت على النار املذهبية
امل�شتعلة يف املنطقة ،والتي
�ست�أكل الأخ�رض والياب�س.

د .ليلى نقوال الرحباين
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همسات

لبنان مسرح لالشتباك الدولي

◄ َّمر سابقًا

إيران تتلقى رسالة أميركية  -سعودية
م��اذا تريد اململكة ال�سعودية
من لبنان؟ وملاذا يتوىل التكفرييون
واملتطرفون الذين ترعاهم قتل
اللبنانيني ،و�آخ��ر جرائمهم كان
اغتيال ال�شيخ د� .سعد الدين غية
يف طرابل�س ،وقتل ع�رشات املدنيني
الأبرياء قرب ال�سفارة الإيرانية يف
بريوت؟
قدمي ًا قيل �إن �أ��سرار النا�س
ت�ؤخذ من �أل�سنة �صغارها ،هذا
�إذا ك��ان املعنيون ه��ادئ�ين ،لكن
عندما يكونون «غا�ضبني» ،كما
هو ح��ال م�س�ؤويل اململكة ،ف�إن
�أ��سراره��م تك�شفها وع��ود كبارهم
خالل حماولتهم تهدئة غ�ضبهم،
وهو ما بان على �أل�سنة امل�س�ؤولني
الأمريكيني الذين زاروا اململكة
واملنطقة م�ؤخراً.
حاول امل�س�ؤولون الأمريكيون
تهدئة الذعر ال��ذي �أ�صاب حُ كّام
اململكة ،بعد �أن تلقوا �صفعتينْ
�أمريكيتينْ قا�سيتني على التوايل،
الأوىل برتاجع الإدارة الأمريكية عن
�شن عدوان على �سورية ،بالت�أكيد
مل يكن ذلك لأ�سباب �أخالقية �أو
�إن�سانية ،بل �إن �صمود �سورية
وحلفائها كانا ال�سبب الأب���رز،
والثانية كانت مبفاج�أة العامل
مبباحثات �أم�يرك��ي��ة � -إيرانية
ح��ول خمتلف ملفات اال�شتباك
الدائر بينهما منذ �إطاحة الثورة
الإ�سالمية بال�شاه.
جتاهل الأمريكيون ال�سعوديني
عندما اتخذوا قراراتهم الكربى،
لأن��ه��م يعتربونهم جم��رد �أدوات

حتركها �أي��دي��ه��م ،ث��م لإر�ضائهم
باعوهم كالم ًا غري قابل لل�رصف،
لكنه يدغدغ م�شاعرهم ،ما يهمنا
منه كلبنانيني ك��ان ق��ول وزي��ر
اخلارجية الأمريكية ج��ون كريي
من العا�صمة ال�سعودية الريا�ض،
�أن��ه «يجب ع��دم ال�سماح حلزب
اهلل بالتحكّم مب�ستقبل لبنان»،
ثم حديث امل�س�ؤول يف اخلزانة
الأمريكية ،والذي زار بريوت م�ؤخراً،
حيث و�ضع «حزب اهلل» و«تنظيم
القاعدة» يف �سلة واحدة ،داعي ًا �إىل
حماربتهما.
ال�ل�اف���ت يف ه����ذه امل��واق��ف
ال��دمي��اغ��وج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة التي
تعطي ال�سعودية من طرف الل�سان
حالوة لكنها متار�س عك�سه عملياً،
�أن الت�رصيحينْ جاءا عقب تداول
البع�ض يف لبنان «كلمة �رس»
�أمريكية ،تق�ضي بالت�شجيع على
ت�شكيل حكومة لبنانية جامعة
ي�شارك فيها «ح��زب اهلل» ،ولو
ك��ان ثمن ذل��ك �إع��ط��اءه «الثلث
املعطل» ،رغ��م ما باتت �أل�سنة
اللبنانيني تلهج به ،من تعطيل
ال�سعودية ت�شكيل حكومة يف
لبنان ،لأنها ترف�ض �أن ي�شارك فيها
«حزب اهلل» ب�شكل فاعل ،بحجة
�أنه موجود ويقاتل داخل الأرا�ضي
ال�سورية ،فيما يعلم كل اللبنانيني
�أن جماعة ال�سفارة الأمريكية يف
لبنان ،مبا فيهم حزب ال�سعودية
(تيار امل�ستقبل) وحلفا�ؤه يف 14
�آذار� ،سبقوا احلزب ب�أكرث من �سنة
يف تدخّ لهم امل���ايل والإع�لام��ي
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السعودية تقاتل
سورية بدماء
اللبنانيين

وال�سيا�سي والع�سكري يف �سورية،
وكانوا �أبرز الدافعني واملتدخلني
وال�ساعني لع�سكرة احلراك املدين
ال�سوري منذ �أيامه الأوىل.
لذلك ،من الطبيعي �أن تثور ثائرة
ال�سعوديني و�أتباعهم يف لبنان،
عندما ت�صدمهم احلقيقة التي ذاقوا
مرارتها ،وهي �أن �أولوية الواليات
املتحدة يف املنطقة «�إ�سـرائيل»
�أو ًال وعا�رشاً ،وغري ذلك جمرد �أتباع
و�أدوات و�سقط متاع ،وهكذا حتولت
«امل���رارة» �إىل عناد و�إ��ص�رار على
القتل ملجرد القتل ،يف �أ�سلوب ال
يُقدم عليه حتى وحو�ش الغابة.
ت�ستخدم ال�سعودية «التكفرييني»
لإي�صال ر�سائلها ولت�صفية كل من
ال «يطاوعها» يف لبنان واملنطقة،
مثلما ت�ستهلك دماء بع�ض اللبنانيني
و�أرواح���ه���م لقتال ال�����س��وري�ين يف
معركتها اخلا�رسة ،لفر�ض م�رشوعها
«الوهابي» التكفريي ،ويوغل حكام
اململكة بدماء اللبنانيني ،بعدما

اجلي�ش اللبناين ي�ضرب طوقاً �أمنياً حول مكان االنفجار يف بئر ح�سن

(�أ.ف.ب).

غ�سلوا �أر�ض �سورية بدماء �أبنائها،
وم��ن ال����ضروري ت��ذ ّك��ر ت�رصيحات
املح�سوبني على ال�سعودية مبا�رشة،
وبع�ض رموز «تيار امل�ستقبل» ،الذين
ه��ددوا بنقل املعركة �إىل لبنان يف
حال توجّ ه اجلي�ش العربي ال�سوري
�إىل ح�سم املعركة مع الع�صابات
امل�سلحة املدعومة من ال�سعودية يف
منطقة القلمون ال�سورية ،املحاذية
للحدود اللبنانية ال�رشقية ال�شمالية،
لأن تطهري القلمون املواجهة لبلدة
عر�سال وجبال القاع وبعلبك ور�أ�س
بعلبك� ،سيعني ا�ستكمال ما بد�أ يف
الق�صري ،مبا يعني �أن هذه املنطقة
�ستُقفل كلها بوجه الإرهاب ،ويكتمل
بذلك تعطيل ورقة لبنان �ضد �سورية
كلياً ،وهو �أمر يهدد ب�إعالن الرئي�س
الأ�سد الن�رص الكامل على احلرب التي
ت�شن �ضد �سورية.
لذلك ،ج��اء ا�ستهداف ال�سفارة
الإيرانية يف بريوت ر�سالة �سعودية
�إىل لبنان� ،إث��ر �صبيحة طهّر فيها
اجلي�ش ال�سوري مدينة قارة احليوية
يف القلمون من وهابيي اململكة،
ور�سالة �أمريكية �إىل �إي��ران ع�شية
ع��ودة مفاو�ضات «ال��ن��ووي» بني
البلدين.
كما ج��اءت اجلرمية بعد �شيوع
�أنباء عن أ� ّن «�أمريي جبهة الن�رصة»
و«الدولة الإ�سالمية» يف القلمون
«�أبو مالك ال�سوري» و«�أبو عبد اهلل
العراقي» تردّدا غري مرّة �إىل الأرا�ضي
اللبنانية ،و�أ ّن قيادات يف كل من
«جبهة الن�رصة» و«داع�ش» تتنقّل
بحُ ريّة بني لبنان و�سورية ،و�أنها
تن�سق مع �شخ�صيات دينية لبنانية
يف �أمور تتعلّق بال�ش�ؤون احلياتية
للنازحني ال�سوريني� ،إ�ضافة �إىل
تن�سيق عايل امل�ستوى يف ال�ش ّقينْ
اللوج�ستي والأم��ن��ي ،و�أ ّن «�شيخ ًا
بارزاً» يف عر�سال يلعب دور الو�سيط
يف هذه امل�س�ألة ،وهو يُع ّد الذراع
اللبنانية للمجموعات «ال�سلفية»
التي تدور يف فلك «القاعدة».
لذلك ،ف��إن ما جرى ويجري يف
لبنان من �أعمال قتل ،هو ثمن يدفعه
اللبنانيون من دمائهم و�أرواح��ه��م
فداء لو�صاية تريدها ال�سعودية على
لبنان ،وا�ستتباع متار�سه ب�سعيها
لفر�ض �سعد احلريري «�أم�يراً» على
«�إمارة لبنان الوهابية» ،باعتبارها
«احل�صة» ال�سعودية البديلة بعد
هزمية م�رشوع اال�ستيالء على �سورية،
لكن حكام ال�سعودية و«بنادرتها»
و«حريرييها» يتنا�سون �أن جرائمهم
تتم فيما �أ�سيادهم يف وا�شنطن ولندن
يت�سابقون على نيل ر�ضاء دول حمور
املقاومة.

عدنان ال�ساحلي

رداً عل���ى املت�سائل�ي�ن ح���ول الإ�شكالي���ة
الربوتوكولية التي قد حت�ص���ل �أثناء عر�ض اجلي�ش
يف عي���د اال�ستق�ل�ال يف ظل وج���ود رئي�س حكومة
ت�رصي���ف �أعمال ورئي����س حكومة مكل���ف ،أ�كّد �أحد
املعنيني �أن هذا امل�شهد مرّ �سابق ًا عام  ،2008حينما
كان ف�ؤاد ال�سنيورة رئي����س حكومة ت�رصيف �أعمال
و�سعد احلريري رئي�س حكومة مكلف ،وح�رض الإثنان
عر�ض اال�ستقالل.

ُّ
◄ توتر

الح��ظ مقرب��ون م��ن الرئي���س جني��ب ميقاتي �أن
من�س��وب التوتر عنده يف تزايد م�ستمر ،رغم حماولته
ا�صطناع الهدوء ،ور ّد �أحدهم ال�سبب �إىل رف�ض هدايا
�أر�س��لها �إىل م�س���ؤولني يف دولة لها �أف�ضال عليه ومل
يكن على قدر الآمال جتاهها.

◄ توقعات أو معلومات؟

توقفت جه���ات معنية �أمام كالم ورد يف خطاب
رئي����س اجلمهورية مي�ش���ال �سليمان ي���وم ال�سبت
املا�ض���ي يف فن���دق فيني�سيا ،ويت�ضم���ن توقّعات
ب�إمكانية تراجع احلل ال�سيا�سي يف �سورية والعودة
�إىل اخلي���ار الع�سكري ،وت�ساءلت �إذا كانت تلك رغبة
�أم ه���ي معلومات من م�صدر دويل� ،أو ر�ؤية حتليلية
بعد زيارة ال�سعودية!
من جهة �أخرى ،و�صف �سيا�سي املطالبة ب�إدخال
«�إعالن بعب���دا» �إىل الد�ستور ،فولكلور �سيا�سي من
الطراز الأول ،معت�ب�راً كالم �سليمان حماولة لإثبات
الذات قبل الرحيل عن الق�رص.

◄ لدعم «داعش»

�أح��د الداخل�ين �إىل ع��امل ال�ص��حافة م��ن ب��اب
ال�سيا�س��ة ،وبتو�صية «�س��فارتية» ،خل�ص يف مقارنة
كتبه��ا �إىل �رضورة دع��م «داع���ش» ،ومعادلته تقوم
على الآتي« :مبا �أن داع�ش تقاتل النظام يف �س��ورية،
وه��ي طبع ًا �ض��د النظ��ام و�إيران ،و�ض��د ح��زب اهلل،
وكذل��ك ح��ال فري��ق � 14آذار ،لذل��ك ف���إن التحال��ف
مو�ضوعي واملعركة واحدة».

◄ خطة بال خطوات

�أكد رئي�س حزب �شم���ايل كبري �أن اخلطة الأمنية
يف طرابل�س ه���ي يف حقيقة الأم���ر هدنة مرحلية
لن تطول ،و�ستنه���ار قريباً ،وهن���اك ثالثة �أمور مل
ت�شملها اخلطة هي :ا�ستمرار تدفق املال ،ثم ال�سالح
والذخرية ،والأهم هو ا�ستم���رار التغطية ال�سعودية
ع�ب�ر اللواء �أ�رشف ريفي ،لذلك ميكن القول �إن اخلطة
تقت�رص عل���ى �إيقاف الدرّاج���ات النارية وال�سيارات
التي ال يحمل �أ�صحابها �أوراق ًا ثبوتية.

◄ من هالك لمالك..

ت��روّج م�ص��ادر طرابل�س��ية م��ن داخ��ل «تي��ار
امل�س��تقبل» �أن الق��رار ال�س��عودي ق�ض��ى با�س��تبدال
النائب ال�س��ابق م�ص��طفى علو�ش بـ«الل��واء املتقاعد
�أ�رشف ريفي» ،و�أن ال�س��بب يعود �إىل مواقف �س��ابقة
لعلو�ش مل تنل ر�ضاء ،ومل تلبِّ رغبة «�أولياء الأمر».

◄ طالس يفاوض للتسليم

ات�صاالت حثيثة يقوم بها العماد م�صطفى طال�س
مع عدد من ال�ضب���اط ال�سوريني الرفيعي امل�ستوى
لإيجاد خم���رج �سلمي ملدينتي الر�س�ت�ن وتلبي�سة
املحا�رصتينْ يف ريف حم�ص.
وتفيد املعلومات ب����أن عر�ض طال�س يقوم على
دخول وحدات اجلي�ش ال�س���وري �إىل املدينة ،مقابل
العفو عن نحو خم�س���ة �آالف جمنَّد و�ضابط ان�شقوا
عن اجلي�ش ،كما طالب بعفو خا�ص عن �أبنائه.
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أحــداث
األســـــــــــــبـوع

تقاطع المصالح «اإلسرائيلية»  -السعودية في العداء لـســ
نفت الريا�ض ما ذكرته �صحيفة
«�صنداي تاميز» من �أن «�إ�رسائيل»
وال�سعودية تعمالن �رساً على خطط
لهجوم حمت َمل �ضد �إي��ران يف حال
ف�شل املحادثات بني طهران والقوى
ال�ست الكربى حول الربنامج النووي.
لكن �أح��داً مل يقب�ض هذا النفي
الذي جاء مت�أخراً نحو �أ�سبوع من
ن�رشه ،لأن ال�سوابق ال�سعودية يف
جمال ا�ستهداف مكامن القوة العربية
والإ�سالمية �أكرث من �أن حُت�صى.
ف���ط���وال ف��ت�رة اخل��م�����س��ي��ن��ات
وال�ستينات كان العداء ال�سعودي �ضد
عبد النا�رص ال يحتاج �إىل �أي �أدلة،
ومع انت�صار الثورة الإ�سالمية يف
�إيران �صارت ال�سعودية من �أهم داعمي
�صدام ح�سني يف حربه على طهران،
لكنها يف ذات احلني و ّفرت كل �أ�سباب
الدعم اللوج�ستي للكيان ال�صهيوين
بوا�سطة طائرات «الأوك�س» لت�رضب
تل �أبيب مفاع َل «متوز» العراقي يف
العام .1981
وحتى ال نذهب بعيداً ،نعود �إىل
املا�ضي القريب ،وحتديداً �إىل متوز الرياض ُ
ستتعب المنطقة أمام
المدوية ..لكنها
 ،2006حينما اع��ت�برت ال�سعودية نكساتها
ّ
مواجهة امل��ق��اوم��ة الإ�سالمية يف
لبنان للعدو ال�صهيوين «مغامرة» ،في النتيجة ستدفع الثمن
ورف�ضت �أي �شكل من �أ�شكال الت�أييد
لهذه املقاومة ،والكل يتذكر املواجهة
احلامية يف اجلامعة العربية بني
وليد املعلم و�سعود الفي�صل.
بيد �أن ال�سعودية يف كل تاريخها
مل ت�صل �إىل ه��ذه ال��درج��ة واحلقد
العلنيي اللذين تُظهرهما �ضد �سورية
ي�ؤكد هذا الديبلوما�سي �أنه مل ي َر
نْ
وحلف املقاومة واملمانعة ،لأنها يف كل عمله وجتاربه ومطالعاته
بب�ساطة بد�أت ت�شعر باخل�سارة ،بعد هذا الواقع املزري ،فالأعراب ي�أكلون
�أن �أخذ ما ي�سمى «الربيع العربي» بع�ضهم بع�ض ًا ،فهل هناك �أب�شع من
يتك�شف عن عودة �إىل ع�صور اجلاهلية رفع الر�ؤو�س و�أكل الأكباد ،و«جهاد
و أ�كْل الأكباد.
النكاح» ،وت�أويالت فقهية مل ي�أت
تفاءلت الريا�ض حينما �أ�شهرت الإ�سالم عليها من قريب �أو بعيد..؟
وا�شنطن �أن��ه��ا �ستتحرك ل�رضب
�أين التقاطع مع «الإ�رسائيلي»؟
دم�شق ،و�أن �أ�ساطيلها متخر عباب
بب�ساطة ي��ق��ول« :الإ��سرائ��ي��ل��ي
البحار واملحيطات لهذه الغاية ،لكن يراهن على حت ّول العرب �إىل حطام..
فاتهم �أن باراك �أوباما اكت�شف �أنه ال ماذا بعد الذي جرى يف ليبيا؟ و�إىل
ميكن امل�ضي بهذه اال�سرتاتيجيات �أين تتجه تون�س؟ وماذا يف التطورات
الأمريكية الع�شوائية التي با�رشها امل�رصية؟ وحبل الإجرام الفظيع يف
ليندون جون�سون يف �ستينيات القرن بالد الرافدين ماذا يقال عنه»؟
املا�ضي ،حينما اندفع بكل قوته يف
وي�شدد هنا :مل يقل �أحد من الأ�رسة
حرب فيتنام ،فكانت املذلة الكربى احلاكمة يف ال�سعودية ر�أي��ه بقتل
لأقوى بلدان العامل يف العام  ،1973الأطفال و�أكل الأكباد ،فقط املعروف
فا�ضطر خليفة جون�سون ،اجلمهوري عن ال�سعوديني �أنهم يريدون حتطيم
ريت�شارد نيك�سون� ،أن يعلن الهزمية ..كل �شيء من �أجل بقائهم وحدهم بال
اال�سرتاتيجيات الأمريكية الع�شوائية �أي مناف�س لهم يف املنطقة العربية.
التي كانت �سائدة يف �أزمنة م�ضت،
ب ��أي ح��ال ،ف ��إن الريا�ض ب��د�أت
مل تعد �صاحلة الآن ،فجيمي كارتر ت�شعر باخل�سارة الكربى بعد �سقوط
ال��ذي ح��اول �أن يخل�ص رهائنه يف كل رهانتها وملياراتها ،ومقتل املئات
�سفارته يف ط��ه��ران ق�ضى عليه – بع�ض الأرق���ام تتحدث عن �أكرث
امل�صري الأ�سود الذي حل بجنوده يف من �ألف ومئة قتيل �سعودي – من
�صحراء «طب�س» الإيرانية ،وريغان الذين جنّدتهم� ،سواء كانوا م�ساجني
انتهى بالزهامير بعد مغاردته البيت
الأبي�ض ،لكنه مل ين�س م�صري جنوده
الثالثمائة يف ب�يروت ع��ام ،1983
�أما بو�ش االبن فيكفي ما قاله عنه
املخرج املعروف مايكل مور حينما
قال �إن��ه جعل الإمرباطورية عارية
حتى من ورقة التوت ..بب�ساطة� ،سيد
البيت الأبي�ض الآن يدرك �أنه ما عاد
ممكن ًا الذي كان يف املا�ضي.
لكن يبقى ال�س�ؤالَ :مب يفكر ه�ؤالء
الأع���راب ،ويف مقدمهم ال�سعودية
العاجزة عن مواجهة عا�صفة مطر ّية
ملدة ربع �ساعة؟
ينده�ش ذاك الدبلوما�سي الأوروبي
حينما ي��رى التقاطع امل��ذه��ل بني
الأعراب و«الإ�رسائييلني»؟
لكن كيف يتمثل تقاطع امل�صالح؟

�أو متطوعني �سعوديني ..فلم ت�سقط الدولة
الوطنية ال�سورية ،ومل تنهر العراق ،ومل تهتز
املقاومة يف لبنان ،و�إيران �أكدت �أنها �سيدة
الدبلوما�سية ،كما املواجهة..
ويخل�ص هنا �إىل نتيجة �أنه �أمام اخليبات
التي ت�صيب العائلة احلاكمة يف ال�سعودية،
�ستعمل الريا�ض على �إتعاب املنطقة ،لكنها
يف النهاية �ستجد نف�سها تدفع الثمن ،ورمبا
كان الثمن غالي ًا جداً هذه املرة؛ مل تعهده
من قبل ،خ�صو�ص ًا �أمام غياب احلكمة التي
كان يتحلى بها بع�ض الأم��راء يف مراحل
�سابقة.
�أما املعار�ضات ال�سورية ،فهي انتفخت
�أك�ثر م��ن ال�ل�ازم ،واع��ت��ق��دت �أن��ه��ا �صارت
�أكرب من حجمها احلقيقي جراء الدعم الال
حمدود مالي ًا و�إعالمي ًا وع�سكري ًا ولوج�ستي ًا
وخمابراتي ًا ..لكن احلقائق بد�أت تتك�شف الآن،
ومعظمها �سي�ستيقظ يف حلظة ما لتجد �أن
دورها انتهى ،وبع�ضها قد يذهب �إىل مزابل
التاريخ ،والبع�ض الآخر �سيكتفي باملاليني
التي �رسقها وتكفيه للعي�ش يف �أوروبا..
ماذا بعد؟
ثمة حقيقة ال بد من متابعتها ،حيث
اجلي�ش ال�سوري يوجه �رضباته املحكمة
يف بع�ض جبل القلمون ويف ريف دم�شق..
لكن هل الحظ �أحد االنهيارات املت�سارعة
للمجموعات امل�سلحة يف حلب وريفها ويف
ريف حم�ص ،ودرع��ا..؟ ثمة بع�ض الأع��راب
بد�أوا يتح�س�سون ر�ؤو�سهم..

�أحمد زين الدين

ٌ
تشكيك برواية مقتل عبد القادر صالح ورفاقه ..ورياض األسعد مفقود

اغتياالت وتصفيات داخل المعارضة السورية المسلحة قبل الذهــــــ
�أنقرة  -الثبات
ت�شهد «اجلبهة الداخلية» للم�سلحني
يف �سورية ان��ه��ي��ارات حقيقية يف �أك�ثر
من منطقة يف مواجهة اجلي�ش ال�سوري
املتقدم يف �أكرث من جبهة ،لكن االنهيارات
احلقيقية ت�أتيها من ال��داخ��ل ،مع تزايد
نفوذ احلركات التكفريية وت�ضع�ضع قوة
امل�سلحني الآخرين الذين يح�سون ب�آمالهم
تتال�شى ب�سقوط النظام ،ويحاولون ت�أمني
مغادرتهم �سورية �سواء بجمع ما �أمكن من
�أموال �أو التوا�صل مع اجلهات احلكومية
لت�أمني خمارج قانونية لأو�ضاعهم.
وتقول التقارير ال���واردة من الداخل
ال�سوري� ،إن حرب ت�صفيات حقيقية جتري
يف �صفوف امل�سلحني ،قد ينجم عنها يف
الأيام املقبلة �سقوط العديد من «الأ�سماء
الكبرية» نتيجة هذه الت�صفيات ،وتو�ضح
م�صادر �سورية معار�ضة �أن «فرق القتل»
تتحرك بكثافة يف الأرا�ضي التي ي�سيطر
عليها امل�سلحون ،حيث مت اغتيال العديد

م��ن ال��ق��ادة امليدانيني ،لكن واح���داً من
�أبرز الأ�سماء املر�شحة حالي ًا هو العقيد
املن�شق ريا�ض الأ�سعد الذي كان �أول من
�أن� أش� ت�سمية «اجلي�ش احلر» الذي اعتمدته
العديد من املجموعات امل�سلحة غطاء
ر�سمي ًا لها يف ال�سنوات املا�ضية ،قبل
�أن يزول هذا الغطاء �شيئ ًا ف�شيئ ًا ل�صالح
ت�سميات جديدة منها «هيئة الأرك��ان»
املدعومة �سعودي ًا والتي حتاول �أن تثبت
�أقدامها حالي ًا يف الأر�ض ال�سورية كبديل
للحركات التكفريية� ،أو كند لها ،على
الأقل.
وك���ان ري��ا���ض ا أل���س��ع��د ق��د تعر�ض
ملحاولة اغتيال يف العام املا�ضي ،مل
يتهم بها النظام� ،أدت �إىل برت �أحد قدميه،
لكنه عاد للن�شاط م�ؤخراً مبا يزعج العميد
املن�شق �سليم �إدري�س ،قائد «الأركان» ،قد
وجهت زوج��ة الأ�سعد البيان ر�سالة �إىل
«كتائب اجلي�ش احلر واالئتالف» ،معلنة
عن اختفاء زوجها منذ � 10أيام  ،وقالت
يف بيان تداولته بع�ض مواقع «معار�ضة

داخ���ل امل��ع��ار���ض��ة ال�����س��وري��ة» إ�ن���ه « ّمت
اختطاف العقيد ريا�ض الأ�سعد مب�ؤامرة
من اللواء �سليم ادري�س وعقاب �صقر ،حيث
مت ا�ستدعا�ؤه من قبل �أحد الأ�شخا�ص �إىل
مكان ما يف تركيا ومنذ ع�رشة �أي��ام ال
تعلم عنه عائلته �أي �شيء» ،وحمل البيان
ؤولية الكاملة عن
«ال�سلطات الرتكية امل�س� ّ
�سالمته».
�أما اخلرب الثاين ،فهو ما مت تداوله عن
مقتل عبد القادر �صالح؛ قائد لواء التوحيد،
امل��ع��روف يف ال��داخ��ل ال�����س��وري ب��ل��واء
«الت�صوير» لكرثة ما ين�رشه من فيديوهات
تتبنى عمليات يقوم بها التكفرييون،
�صالح الذي �أوقف ذات مرة من قبل «جبهة
الن�رصة» �أثناء تبنيه �إحدى عملياتها ،قتل
وفق الرواية الر�سمية جلماعة «الإخوان»
ب�صاروخ طائرة �سورية نظامية ،غري �أن
معار�ضني من الداخل ي�ؤكدون �أن «الرواية
غ�ير �صحيحة» ،معتربين �أن يف ا ألم��ر
حماولة لت�صويره على �أنه «�شهيد» فيما
�أن ما ح�صل يف الواقع هو عملية اغتيال
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ـــورية

دبابات �سورية يف مرتفعات منطقة قارة ت�ستعد خلو�ض معركة القلمون

اجلي�ش ال�سوري حُمكم ًا �سيطرته على منطقة �سبينة بريف دم�شق

ـــاب إلى المفاوضات
�أو ت�صفية داخلية ،وي�شدد ه���ؤالء
على �أن مقتل �صالح مل يكن على
يد اجلماعات التكفريية ،بل علي يد
جمموعات �أخرى يرف�ضون ت�سميتها،
يف �إ�شارة غري مبا�رشة �إىل عمليات
«ترتيب الو�ضع الداخلي» ،وتقول
معلومات املعار�ضني �إن االغتيال
مت بر�صا�صة يف الر�أ�س من اخللف،
مبا ي�شبه عملية الت�صفية بدم بارد ال
عملية القتل والفرار.
وبانتظار جالء ال�صورة احلقيقة
للم�شهد يف ال��داخ��ل ال�سوري ال��ذي
ت�سيطر عليه املعار�ضة امل�سلحة،
تقول �أو���س��اط معار�ضة �إن تغيرياً
كبرياً �ست�شهده ال�ساحة يف الفرتة
املقبلة لإنتاج قيادة موحدة ،على ما
ي�أمل به رعاة هيئة الأرك��ان ،حيث
ي��راد لهذه الهيئة �أن تكون الناطق
الوحيد با�سم امل�سلحني للح�صول
على ما �أمكن من املكا�سب ال�سيا�سية
يف �أي عملية ت�سوية ممكنة.

ات��خ��ذت القيادة ال�سيا�سية
واحلربية يف اجلمهورية العربية
ال�سورية القرار بتطهري منطقة
القلمون املحاذية للبنان من
امل�سلحني التكفرييني ،الذين
مار�سوا على مدى عامني ونيف
�شتى �صنوف الإرهاب يف املناطق
التي دخلوها وعاثوا فيها ف�ساداً
وخراب ًا.
ال���ه���ام يف ه����ذه امل��ع��رك��ة
الع�سكرية هو التوقيت ال�سيا�سي،
بعد �إعداد العدة والتخطيط لإنهاء
الوجود الهجني للم�سلحني يف
مدة زمنية ق�صرية ،على غرار ما
حدث يف الق�صري منت�صف ال�صيف
امل��ا���ض��ي ،وال��ت��وق��ي��ت مبفهومه
ال�سيا�سي واحلربي هو �أه��م من
العمليات يف امل��ي��دان ،ذل��ك �أن
الر�سالة قد و�صلت �إىل من يعنيهم
الأمر يف �إحدى دول النفط الأ�سود،
التي ق��ررت تخريب �أي عملية
�سيا�سية للحل والت�سوية ،يف
جنيف �أو �سواها ،لأنها �ستكون
�أك�ب�ر خ��ا��سر باملعنى العملي
واال�سرتاتيجي والنف�سي واملعنوي،
بينما احللف الذي ك�رس هذه الفئة
يف الق�صري �سيكون ق���ادراً على
تكرار املعادلة ذاتها يف القلمون،
خ�صو�ص ًا �أن قائد املقاومة يف
لبنان �أكد على هذا احللف ومعايري
ال�رصاع القائم ،وامل�صري امل�شرتك
والهدف والواحد.
�إذاً ،ب���د�أت معركة القلمون
ذي الأهمية الفائقة للقيادة يف
دم�شق ،و ُو�ضعت اخلطط ذات البعد
امليداين واال�سرتاتيجي ،و�أطلّت
�أوىل البوادر من بلدة قارة التي
ت�سكنها �أقلية م�سيحية و�أغلبية
م�سلمة ،حيث ق��ررت القيادة �أن
ه��ذه املعركة ال مفر من الظفر
بها ب��أق��رب الآج���ال ،ملا ت�شكل
مب�ساحتها ال�شا�سعة خا�رصة
رخ��وة �ضد املقاومة يف لبنان،
كما �شكلت الق�صري وقتذاك ،كما

�أنها �آخر حبل �رصة �أو �رشيان (مبا
�أنها �سُ ّميت عملية قطع ال�رشيان)
بني امل�سلحني والبيئة احلا�ضنة
لهم يف عر�سال وغ�يره��ا ،ولعل
هذه املناطق بالذات كانت م�صدراً
رئي�سي ًا لتهديد بيئة «حزب اهلل»
يف لبنان ،من خ�لال ال�سيارات
املفخخة وبع�ض التفجريات على
الطرق العامة ،لذلك ف�إن احلزب
يعي ويراقب هذه العملية ب�شكل
مبا�رش وال ميكنه �أن يبقى منتظراً،
ال�سيما �أن منطقة القلمون مالذ
ملئات الهاربني من جحيم الق�صري
والغوطتني ال�رشقية والغربية
وجنوبي دم�شق وحميط مقام
ال�سيدة زينب (عليها ال�سالم)،
وه��ي منطقة م � ّد وتوا�صل بني
املجموعات وامل��راك��ز القتالية
والبيئات احلا�ضنة املرتبطة
ب�شكل كبري مع البادية� ،إىل تدمر
يف عمق ال�صحراء ،و�صو ًال �إىل
العراق ،ومن الغرب نحو حم�ص،
ومنها �إىل �سل�سلة جبال لبنان
ال�رشقية.
التطور النوعي يف معركة
القلمون مر ّده �إىل �سل�سلة عوامل
مكّنت القيادة وغرف التخطيط
العملياتي م��ن اال�ستفادة من
�أم��ور ع��دة� ،أهمها تراكم اخلربة
والقوة واجلهد اال�ستخباري العايل
امل�ستوى ،فقبل الق�صري �شيء
وبعدها �شيء �آخر ،حيث تغريت
املعادلة ،فاملجموعات التكفريية
�صارت م�رشذمة �إىل حد كبري،
بل وتقاتل بع�ضها ،وجمموعات
«اجلي�ش احل��ر» ت�سلّم نف�سها
باملئات للجي�ش العربي ال�سوري،
حتى �أن ط��رق �إم����داد ال�سالح
وامل�سلحني ما عادت كما كانت،
ول��ه��ذا ح�صلت عملية تدحرج
للواقع الع�سكري وال�سيا�سي
برمته ،وفقدت الف�صائل املرتبطة
بـ«القاعدة» وبع�ض الدول زخمها
وقوتها وقدرتها على اال�ستمرار.

ع��ل��ى ال�صعيد ال�سيا�سي،
انطلقت القلمون بقوتها بعد
املكاملة الهاتفية الهامة للرئي�س
ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين مع
نظريه ال�سوري الدكتور ب�شار
الأ�سد ،وبعده بالرئي�س الإي��راين
ال�شيخ د .ح�سن روح��اين ،وقبله
بامللك ال�سعودي عبداهلل بن عبد
العزيز ،لت�ؤكد ه��ذه املحادثات
ت�س ُّيد رو�سيا ،وحتديداً الرئي�س
ب��وت�ين ورئ��ي�����س الدبلوما�سية
�سريغي الف��روف ،للم�شهد الدويل
منذ «اتفاق الكيماوي ال�سوري»
ال�شهري ،الذي منع احلرب الأمريكية
على �سورية ،وهي عملية �إعادة
ر�سملة للوقائع الدولية على
�أ�س�س جديدة ،وهي التي �أطلقت يد
اجلي�ش ال�سوري وطريانه احلربي
على كل اجلبهات ،مما �شكّل انقالب ًا
دراماتيكي ًا وا�سع ًا ،وهناك من
اعترب �أن ات�صال بوتني بالأ�سد هو
يف الواقع تهاتف ال�رشعية الدولية
للقول �إن الأ�سد نفذ وعده ب�إزالة
ال�سالح الكيماوي ،وبناء عليه
�صار لزام ًا على املجتمع الدويل
التعاطي معه من الآن ف�صاعداً
ب�أ�سلوب �سيا�سي ودبلوما�سي
ي�ؤكد مركزية دوره ك�أ�سا�س لأي
�صيغة حل يف جنيف.
املح�صلة ،بد�أت االندفاعة
يف
ّ
الرو�سية بال�رشاكة مع الأمريكي
ت�ؤتي ثمارها بال�ضغط على كل
املنخرطني ب�سفك الدماء والتمويل
والت�سليح ليجل�سوا على طاولة
احلل املرجتى ،وو�ضع خطة بد�أت
معاملها بالظهور للحرب على
التطرف ،وهذا ما بد�أ يف تركيا
ودول �أوروبية ،وبالتايل �سي�ضطر
�أحمد اجلربا للجلو�س �صاغراً
حول الطاولة ،ومن �سيمتنع عن
امل�شاركة �سيدفع ثمن �سيا�سته
ومغامراته.

بهاء النابل�سي

 nتكليف «�إ�رسائيلي» جديد للأردن

ك�شفت �صحيفة «يديعوت �أحرنوت» عن
م�رشوع لإن�شاء منطقة �صناعية على طريف
احل��دود ب�ين الأردن وفل�س��طني املحتل��ة،
مهمته��ا الت�ص��دير �إىل الأ�س��واق ال�س��ورية
والعربية الأخرى ،ال�سيما اخلليجية منها.
امل�رشوع الذي �سيُطلق عليه ا�سم «بوابة
الأردن» تبل��غ كلفت��ه التقديري��ة ح��وايل
 50ملي��ون دوالر ،و�سي�ش��يَّد يف «كيبوت�س
ت�س��في» م��ن اجلان��ب «الإ�رسائيل��ي» ،ويف
اجل��زء املقاب��ل له م��ن الأرا�ض��ي الأردنية
�س��يت ّم بن��اء من�ش���آت �ص��ناعية تديره��ا
��شركات «�إ�رسائيلي��ة» و�أردنية ،ت�س��توعب
�ألفي عامل �أردين� .أما اجلدوى االقت�صادية
من ه��ذا امل�رشوع فتتمثل خطورتها يف �أن
املنتجات التي �س��يتم ت�ص��نيعها �س��تحمل
«�ص��نع يف الأردن» ،الأم��ر ال��ذي
عب��ارة ُ
يتي��ح له��ا �أن تباع يف الأ�س��واق ال�س��ورية
وباقي الأ�س��وق العربية ،ما يجعل �أرباحها
م�ضاعَ فة!

« nم�آثر» �صالح

اعت�برت م�ص��ادر قيادي��ة يف «ل��واء
التوحي��د» �أن م��ن �أه��م «�إجن��ازات» عب��د
القادر �ص��الح تفجري مئذنة اجلامع الأموي
يف حل��ب ،وحماولة ن�س��ف اجلامع ب�ش��حنة
متفجرات �ض��خمة وزنها ي�ص��ل �إىل ن�ص��ف
ط��ن م��ن املتفج��رات ،ج��رى و�ض��عها يف
«ق��ازان» ،وقب��ل ذلك جم��زرة مرك��ز الربيد
يف مدين��ة «الب��اب» ،حي��ث �أق��دم م�س��لحوه
عل��ى قت��ل املوظف�ين ورميه��م م��ن النوافذ
يف الطاب��ق الثاين .كما وافتخرت امل�ص��ادر
بنه��ب �ص��وامع احلب��وب ومئات امل�ص��انع
ال�س��ورية يف مدين��ة حل��ب وريفه��ا ونقلها
�إىل تركيا ،بتن�س��يق مع املخابرات الرتكية،
ض�لا عن من�بر اجلامع الأم��وي ،وكميات
ف� ً
كبرية من املخطوطات الأثرية النادرة التي
كان��ت حتتوي عليها مكتب��ة اجلامع ،والتي
نُقلت من قبله �إىل مكتبات ا�سطنبول ،ف�ض ًال
عن تدبري اغتيال العقيد «املن�ش��ق» يو�س��ف
اجل��ادر «�أب��و ف��رات» يف �أح��د مراحي���ض
«مدر�س��ة امل�ش��اة» ،بعد �أقل من �س��اعة على
مهاجمتها.

� nأالعيب �أردوغان مك�شوفة

اعتربت �صحيفة «ميللييت» الرتكية �أن
رئي���س �إقليم كرد�س��تان يف �ش��مال العراق
م�س��عود الربزاين غري قادر على امل�س��اهمة
يف عملية ح ّل امل�ش��كلة الكردية يف تركيا،
حيث ال نفوذ له على الأر�ض ،م�س��تبعدة �أن
تك�س��ب زيارته لديار بكر �أ�ص��وات ًا �إ�ضافية
لأردوغان يف االنتخابات البلدية املرتقبة
يف �ش��هر �آذار املقبل ،كون الناخب الكردي
متما�س��ك ًا و�ص��لب ًا يف ت�أيي��د الأح��زاب
املعار�ضة لـ«حزب العدالة والتنمية».
ولفت��ت ال�ص��حيفة �إىل �أن حل امل�ش��كلة
الكردي��ة يف تركي��ا ال يك��ون بالقب��ول
بالوج��ود ال�سيا�س��ي للأك��راد يف �ش��مال
العراق وبرف�ضه يف الداخل الرتكي ،م�شرية
�إىل �أن �أي اتف��اق ترك��ي  -ك��ردي عراق��ي
�أ�سا�س��ه النفط �سيكون حمكوم ًا بـ«التعفن»،
م��ا دام��ت م�ش��كلة الدميقراطي��ة يف تركيا
قائم��ة ،وما دامت احلكومة تتنكر للمطالب
الكردية.
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في العيد الـ 70لالستقالل ..لبنان بال هيكل دولة

آه ..لو كانوا!
مل يعد من املفاج����ئ �أن ت�سمع رموزاً
تُعترب يف الت�صنيف «ال����ـ� 14آذاري» من
القيادات املخل�صة ملحورها املولود منذ
الع����ام  ،2000وهي تعل����ن �أنها «ت�ضمن
ب�����أن ال �أطم����اع �إ�رسائيلي����ة يف لبنان»،
ويف الوقت نف�سه ت�أخ����ذ على املقاومة،
وا�ستتباع���� ًا يف ال����كالم عل����ى «ح����زب
اهلل»� ،أن����ه ال يحرر اليوم قبل الغد مزارع
�شبع����ا وت��ل�ال كفر�شوبا م����ن االحتالل
«الإ�رسائيلي».
يت�ساءل املرء عما �سيجده لو قيّ�ض له
اهلل �أن مي�سك بكل تفا�صيل العقول ال�صغرية
الت���ي ت�سكن امل�ستدي���رات املوجودة فوق
جث���ث �أو مومياءات مت�شي عل���ى الأر�ض،
وت�سب على اجلن�س الب�رشي ال�سوي.
حُ
عجيب هذا احلما����س لتحرير ما تبقّى
م���ن الأر�ض املحتلة ،من جانب قوى طاملا
دعت لع���دم «احلرك�ش���ة» بـ«�إ�رسائيل»،
و�شعارها التاريخ���ي �أن «العني ال تقاوم
املخ���رز» ،و�أقل م���ا ميك���ن �أن تقوله كما
رددت ببغائي ًا خل���ف املم�سك بر�سنها منذ
العدوان امله���زوم واملدحور يف � ،2006أنها
«مغام���رة» يف �سياق الدفاع عن مر�شدها
الروحي «�إ�رسائيل».
ما دام كل ه���ذا اال�ستقتال على حترير
الأر����ض ،فلم���اذا ال تعل���ن ه���ذه الق���وى
ا�ستعداده���ا ملقاتلة العدو؟ وهذا اقرتاح �إذا
عملت بهديه قد تكفّر عن خطاياها الوطنية
كافة ،وتكت�س���ب جمدداً الهوي���ة الوطنية
اللبنانية.
�أم���ا االقرتاح فهو ب�سي���ط ملن يجد يف
نف�سه الق���درة على ت�أدي���ة �أقل املوجبات
الوطني���ة ،وه���و بداية االنتم���اء �إىل خيار
املقاوم���ة ،ام���ا �إذا �أرادوا قفزات نوعية بال
تراكم مو�ضوع���ي ،فيمكنهم �إعالن مقاومة
ي�سمونه���ا ما �ش���ا�ؤوا ملواجه���ة العدوان
«الإ�رسائيلي» امل�ستم���ر على لبنان ،و�أنا
من ال�ضامنني لهم ب�أن الأبواب �ستُفتح لهم،
و�ستقدَّم له���م الأفئدة والأرواح على �أطباق
من تراب اجلنوب؛ م���ن الناقورة �إىل �أعايل
العرقوب.
�إن �ضماناته���م ال ت�شبه �إال وعد �إبلي�س
باجلنة ،ل���كل من ي���راوده عل���ى ارتكاب
اخلطاي���ا ،وملن ال جتربة ل���ه حول مفهوم
القيادة ،ال بد من لفت النظر �إىل �أن العبقرية
يف القيادة لي�ست ب�إعالن املواقف �أين تكن
�أو تكون حادة كما �أنها لي�ست يف ت�سجيل
جناحات �آنية.
�إن العبقري���ة القيادية تتجلى يف �إدارة
امل�آزق ،واخلروج منها ب�أقل اخل�سائر على
طريق حتقيق الفوز �أو الن�رص ،ولي�ست كذلك
بو�ض���ع الثقة يف عدو لي�س يف تاريخه �إال
الغدر وتعمري وعود عليه.
لو كانوا ميلك���ون قيدهم ،رمبا راودتهم
�أنف�سهم �أو �أخذتهم احلمية و�أعلنوا ذلك من
باب رفع العتب ،وما جل�أوا �إىل مثل فعلتهم
بعد ح���رب  2006ليتقا�سموا االنت�صار على
الع���دوان ،بعد �أن كانوا ج���زءاً �أ�سا�سي ًا من
العدوان ذاته وانتحبوا على هزميته� ..آه لو
كانوا� ..آه لو كانوا!

يون�س

نع����ى الرئي�س نبيه ب����رّي �أيّ
ح���� ٍّل داخل����ي للأزم����ة اللبنانية،
وت�ساءل عن راعٍ �إقليمي ي�أخذ بيد
الوطن القا���ص�ر ليتجاوز م�ستنقع
االرته����ان ،م����ع ان�شغ����ال الرُعاة
الع����رب بالنكبات الت����ي حملها
«الربي����ع العرب����ي» وكانوا هم
ُ�صنّاعه����ا و�أدواته����ا ،وت�ساءل عن
كيفية االحتف����ال بعيد اال�ستقالل
يف هذه الظروف.
ل�سن����ا ن����دري �إذا كان الرج����ل
الث����اين يف الدولة اللبنانية يرفع
يدي����ه ا�ست�سالم���� ًا ملا �آل����ت �إليه
�أو�ض����اع الوط����ن ما ه����و مطلوبٌ
من املواطن ،علم���� ًا �أن ال �أحد من
اللبنانيني ،ينتظ����ر �أو يتوقّع من
كلمة فخامة رئي�����س اجلمهورية،
ع�شية عي����د اال�ستق��ل�ال �أكرث من
«�أيها اللبناني����ون� ،»...أما الباقي
فكالم يف الوطنيات والعموميات
�ضمن �إطار التو�صيات والن�صائح
والتمني����ات ،دون التط����رّق
للإجن����ازات ،لأن لي�����س هناك ما
أ�ُجنز يف عهده� ،سوى �إفراغ لبنان
م����ن م�ؤ�س�ساته وت�شوي����ه �صورة
الدميوقراطي����ة امل�شوّه����ة �أ�ص��ل� ًا
عرب ِب����دَع التمديد ومُ �صادرة �إرادة
النا�س.
اللبناني����ون مل يطلب����وا يوم ًا
حتقيق املُعج����زات من �أي رئي�س،
خ�صو�ص ًا يف ال�سن����ة الأخرية من
عهده ،لكن مي����زة كلمة اال�ستقالل

هذه ال�سن����ة �أن املواطن اللبناين
�سي�شع����ر باالحتق����ار لنف�س����ه
وبالتحق��ي�ر املتعمّد من دولته �إذا
مل تك����ن كلمة الرئي�س ا�ستثنائية،
وهي حُ كم ًا ل����ن تكون كذلك ،لكن
الكلمة �ستكون مميّزة لأنها الكلمة
الأخ��ي�رة يف ال�سن����ة الأخرية من
عهد الرئي�س �سليم����ان ،والرئي�س
املُغ����ادر �سي��ت�رك وطن���� ًا عاجزاً
ك�سيح ًا بال هيكل دولة يف �سابقة
مل حت�صل يف تاريخه حتى خالل
احلرب الأهلية.
ه����ي حُ كم���� ًا ال�سن����ة الأخرية
من عهد الرئي�����س احلايل ،ولو �أن
غالبي����ة املوجودي����ن يف فن����دق
فيني�سيا وكان الرئي�س بينهم يف
«احتف����ال ت�ضامني» مع مقررات
«لق����اء بعب����دا» يجنح����ون نحو
التمديد ،لك����ن مدخنة فيني�سيا ال
يخرج منها دخان �أبي�ض �سوى يف
�أحالم ال�سخفاء ال�سفهاء ،الواهمني
�أن مي����زان الق����وى يف الداخ����ل
اللبن����اين م����ا زال كما ه����و قبل
تدخّ لهم ال�سافر يف �سورية ،والذي
ورّط لبنان ب�سبعة مليارات دوالر
من اخل�سائر� ،إ�ضافة �إىل ما يتعدّى
املليوين ن����ازح ،وفتح����ه �ساحة
حرب موازية حلروب الآخرين.
لعل امله���� ّم الذي ورد يف كلمة
الرئي�س للم�ؤمترين يف الفيني�سيا،
�أن «لق����اء بعبدا» ج����اء نتيجة
دخ����ول امل�سلح��ي�ن وال�سالح من

�شم����ال لبن����ان �إىل �سوري����ة ،و�أن
�سيا�سة «الن�أي بالنف�س» تقرّرت
بعد �ضب����ط الباخرة «لطف اهلل»
الت����ي كانت قادم����ة �إىل طرابل�س

لنق����ل حمولتها ب����رّاً �إىل �سورية،
و�أن الرئي�س تدخّ ل لدى ال�سعودية
علّه����ا تلطف بلبن����ان وتُبعد عن
�سواحله «لط����ف اهلل» و�أخواتها،

اإلرهاب بانتظار أمر عمليات إقليمي إليصال النار السورية إلى لبنان
ال �ش��ك �أن ا�س��هتداف ال�س��فارة
الإيرانية يف ب�يروت بعملية انتحارية
ه��و م�ؤ��شر خط�ير ،وتط��ور نوعي يف
الأعم��ال الأمني��ة ف��اق التوقع��ات،
وتخطى �أ�سلوب اال�شتباكات التقليدية،
كالتي كانت تدور بني «جبل حم�س��ن»
و«ب��اب التبان��ة» ،ويع�بر ه��ذا التطور
ع��ن م��دى احلال��ة اله�س��تريية الت��ي
يعانيه��ا املح��ور املع��ادي للمقاومة،
ج��راء الهزائم املتتالية الت��ي يتلقاها
يف �س��ورية ،واملتزامن��ة م��ع التقارب
الإي��راين الغربي ،كما ي�ؤكد م�ص��در يف
ق��وى الثام��ن م��ن �آذار ،وال��ذي يحذّر
م��ن �أن البل��د ذاهب �إىل حال��ة «جنون
عالي��ة» ،ال �س��يما بعدم��ا فت��ح ب��اب
«اللعب��ة الأمني��ة» عل��ى م�رصعي��ه،
لتعطيل احلل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية
يف املرحل��ة الراهن��ة ،ريثم��ا تتمك��ن
املجموعات امل�س��لحة من �إحراز تقدم
ميداين ،يعزز ح�ض��ور اململكة العربية
حمتملة تنهي
ال�سعودية يف �أي ت�سوية َ
العنف يف اجلارة الأقرب.
ويك�ش��ف امل�ص��در �أن ل��دى فريق��ه

ال�سيا�س��ي معطي��ات ت�ؤ��شر �إىل م��دى
خط��ورة الو�ض��ع الأمن��ي يف املرحلة
املقلب��ة ،الفت�� ًا �إىل �أنه��ا ُو�ض��عت يف
ح��وزة الأجه��زة املخت�ص��ة للقي��ام
باملقت�ض��ى ،قب��ل الوق��وع يف الكارثة
والو�ص��ول �إىل «عرقنة» البلد ،على حد
قوله.
وي�ش��دد عل��ى ��ضرورة ا�ستئ�ص��ال
الب���ؤر الأمني��ة املنت��شرة يف بع���ض
املناط��ق اللبناني��ة ،كاملخيم��ات
الفل�سطينية وعر�سال وطرابل�س وعكار
وال�ض��نية ،والتي حتوي �إرهابيني من
جن�سيات خمتلفة.
ويطالب امل�ص��در املعنيني باتخاذ
�أق�ص��ى درجات احليط��ة واحلذر ،جراء
تزاي��د ع��دد النازح�ين ال�س��وريني �إىل
لبن��ان ،ال �س��يما م��ع احلدي��ث عن بدء
معرك��ة «القلم��ون» ،الت��ي ا�س�� ُتهلّت
بط��رد امل�س��لحني م��ن مدين��ة ق��ارة
اال�س�تراتيجية ،حم��ذراً �أن م��ن ب�ين
ه�ؤالء النازحني بع�ض املتخ�ص�ص�ين
يف الأعم��ال الإرهابي��ة ،ينتظرون �أمر
عمليات �إقليمي لإي�صال النار ال�سورية

�إىل لبنان ،م�ش�يراً �إىل �أن قراراً �إقليمي ًا
ب�أخ��ذ «اللعب��ة الأمني��ة» �إىل �أق�ص��ى
درجات اخلطورة.
ويك�ش��ف امل�ص��در �أن فريق الثامن
عل��ى �أعل��ى درج��ات التن�س��يق ب�ين
مكونات��ه ،ملواكبة التط��ورات الأمنية
الأخرية ،ول��درء الأخطار عن احللقات
الأ�ضعف فيه ،كالأفرقاء الطرابل�سيني
على �سبيل املثال ،ال �سيما بعد اغتيال
ال�شيخ �سعد الدين غية يف طرابل�س.
وتالفي�� ًا ال�س��تهداف الأفرق��اء
«باملفرق» ،اتخذ املعنيون
املذكورين
ّ
يف ه��ذا الفري��ق الإج��راءات الالزم��ة
حلماي��ة حلفائه��م ،خ�صو�ص�� ًا يف
طرابل�س وبع�ض مناطق البقاع ،م�شرياً
�إىل �أنهم �أبلغوا الأجهزة الأمنية ب�أنهم
ل��ن ي�س��محوا با�ست�ض��عاف �أي ط��رف
من �أط��راف فريق الثامن من �آذار ،كما
ي�ؤكد امل�صدر.
وا�س��تدراك ًا لتجن��ب الدخ��ول يف
«نفقٍ مظل ٍم» ،يجري بع�ض الإ�سالميني
من التيار «ال�سلفي» ات�صاالت بقيادي
�إ�س�لامي طرابل�سي من «� 8آذار» ،بهدف

تنظي��م االخت�لاف ،وبالت��ايل ع��دم
الوقوع يف «لعبة الدم» بح�س��ب مرجع
�إ�سالمي.
وي�ش�ير �إىل �أن بع�ض �أفرقاء التيار
«ال�س��لفي» واعون لدقة الأو�ض��اع يف
لبن��ان واملنطقة ،وبالتايل يرف�ض��ون
�أن يكون��وا «كب���ش ف��داء» لأي ت�س��وية
مرتقب��ة ،ال �س��يما �أن جتربة خميم نهر
الب��ادر يف الع��ام  2007ال ت��زال ماثلة
�أمام �أعينهم ،على حد قول املرجع.
وعن �إمكان تفاقم الو�ض��ع الأمني
يف امل��دى املنظ��ور ،ي��رى حملل��ون
ا�س�تراتيجيون �أن كلم��ا حق��ق اجلي�ش
ال�س��وري تقدم�� ًا ميداني�� ًا ،ارتفع��ت
احتم��االت ت��ردي الو�ض��ع الأمني يف
لبن��ان ،م�ؤكدين يف الوقت عينه �أن رد
حم��ور املقاومة �س��يكون حتم ًا بحجم
الهجمة الت��ي يتعر�ض له��ا ،وبالتايل
على املحور «ال�سعودي – الإ�رسائيلي»
�إعادة النظر يف �سيا�س��ته يف املنطقة،
يختم املحللون.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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يـقــــال

اللبنانيون مل يطلبوا يوماً حتقيق امل ُعجزات ..بل بناء وطن

لكن ه����ذه الكلم����ة الأكذوبة التي
ا�سمه����ا «الن�����أي بالنف�����س» مل
تُنفّذ يوم����اً ،وا�ستمر تدفق ال�سالح
وتدريب و�إر�س����ال امل�سلّحني لدعم

«املعار�ضة ال�سورية» حتى �سقوط
القُ�ص��ي�ر وبداية �سُ ق����وط رهانات
املُغامري����ن املُقامري����ن الذي����ن ال
ت�سرت «البطانيات» ارتكاباتهم ،وال

■ جتم���ع العلماء امل�سلمني اعترب �أن التفج�ي�ر الإرهابي �أمام �سفارة
اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة الإيرانية ي�ؤك���د �أن حم���ور املقاومة يحقق
انت�ص���ارات ميدانية كبرية يف �إيران و�سوري���ة ولبنان ،ولن ت�ؤثر هذه
العملي���ات مهما كرثت وتعاظمت على ه���ذا املحور يف �أن يرتاجع �أو
�أن يت�أخ���ر عن �إعداد العدة للمعركة الفا�صل���ة مع الكيان ال�صهيوين
وحترير فل�سطني.
التكفرييي اللذين ح�ص�لا
نْ
إرهابيي
نْ
■ رابطة ال�ش��غيلة دانت التفجرييْن ال
ق��رب �س��فارة اجلمهوري��ة الإ�س�لامية الإيراني��ة يف بئ��ر ح�س��ن ،حممّل��ة
امل�س�ؤولية للجماعات التكفريية وحلكام �آل �سعود ،الذين مُيعنون يف دعم
هذه اجلماعات ،ويتولون قيادة احلرب الإرهابية يف �سورية ولبنان.
■ حرك����ة الأمة ن����دّدت بالعملي����ة الإجرامية التي وقعت ق����رب �سفارة
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يف منطقة ال�ضاحية اجلنوبية يف بريوت،
معت��ب�رة �أن امل�ستهدف الأمن والأمان يف البالد ،وهذا االنفجار هو خدمة
للعدو ال�صهي����وين الأمريكي الغربي وامل���ش�روع التكفريي الإجرامي يف
املنطقة ،الهادف �إىل زعزعة الأمن واال�ستقرار فيها.
■ ال�ش��يخ ماه��ر حم��ود ا�س��تنكر التفجريي��ن الآثمني عند مدخل ال�س��فارة
الإيرانية ،معترباً �أن الفكر التكفريي ي�ش��وّه الإ�س�لام ويجهل �أب�سط مبادئ
الإ�سالم ،خ�صو�ص ًا من جهة التعاي�ش مع الآخر.
■ الوزي����ر ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد ،ر�أى �أن التفجري
املزدوج ال����ذي وقع يف حميط ال�سف����ارة الإيرانية ه����و نتيجة التهديد
ال�سيا�س����ي واخلطاب الفتن����وي الذي يطال املقاوم����ة والبيئة احلا�ضنة،
م�شدداً على �أن هذا اال�ستهداف هو ا�ستهداف للأمن الوطني برمته ،وتاليف

«احلفا�ضات» تُخفي «القذارة» وال
«عُ لب احلليب» جعلتهم ي�رشبون
حليب ال�سباع لينت�رصوا على �أر�ض
الآخرين وهم على �أر�ضهم مهزومون
مهزومون.
وال يعلم راف�ضو ت�شكيل احلكومة،
�أن جتميد مفتاح ت�شكيلها يف جيب
د�شدا�ش����ة رجل خماب����رات عربي،
بانتظ����ار �أن يك���س�روا قاعدة «9-
 »9-6لن يك����ون مجُ دي ًا لأحالمهم
ال�سُ لطوي����ة ،و�أنهم �سيندمون قريب ًا
على عدم اال�ستف����ادة من �سيا�سة
احل ّد م����ن اخل�سائ����ر ،لأن كل تقدُّمٍ
يُحرزه اجلي�����ش ال�سوري �سواء يف
ري����ف دم�شق �أو حلب هو ق�ض ٌم مما
تبقى من وجوده����م ال�سيا�سي يف
لبنان ،و�أن حلفاءهم «املعار�ضني
ال�سوريني» باتوا يتفاهمون داخل
م�ؤمت����رات التح�ض��ي�ر لـ«جني����ف
 »2بال�صفع����ات والت�ض����ارب ،و�أن
�سخافة الرهان على من يتقاتلون
يف احلق����ل ال�سوري م����ن حلفائهم
ت�شبه �إىل ح ٍّد بعيد تقاتلهم هم يف
�أزقّة طرابل�س.
هي ال�سن����ة الأخ��ي�رة للرئي�س
�سليم����ان املُغ����ادر كر�س����ي حُ كم
وط����ن فارغٍ م����ن م�ؤ�س�سات����ه ،و�إذا
كان فخامته ولي����د اتفاق الدوحة
ع����ام  ،2008فكيف لنا من بعدِه �أن
ن�ستولد وطن����اً ،ونحن دون جدوى
نح����اول من����ذ م�ؤمت����ر جنيف عام
 ،1983ول����وزان ع����ام  ،84وتون�س

عام  ،85والطائ����ف عام  ،89و�سان
كلو ع����ام  ،2007طاملا �أن لبنان قد
ابتُلي بطبقة �سيا�سية عفِنة ارتكبت
وترتكب كل ما يندى له اجلبني من
موبقات املمار�سات ال�ساقطة.
�أيه����ا اللبناني����ون ..ح���� ٌّق لأي
مواط����ن �أن يُلقي كلم����ة يف ذكرى
ا�ستقالل الوط����ن ،وكلمتنا تخت�رص
خيبتنا ،مدّدن����ا للمجل�س النيابي
لأن املذهبي����ة ت���س�ري يف عروقنا،
وعجِ زن����ا عن ت�شكي����ل حكومة لأن
قرارنا لي�س بيدن����ا ومل نكن يوم ًا
�أ�سياد �أنف�سنا ،و�رضبنا امل�ؤ�س�سات
لأن م�صال����ح الأ�شخا�����ص وتقا�سم
املغ����امن ال يُنا�سبها منطق الدولة،
ونغت����ال جي�شن����ا لأن����ه يرف�����ض
االع��ت�راف بـ«�إم����ارات» بديلة عن
الوطن ،وننح����ر �شعبن����ا �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا واجتماعي���� ًا و�إن�سانياً،
لأن �شعبن����ا رهينة وط����ن مُ رتهن،
يحتف����ل باال�ستق��ل�ال وال�سي����ادة
عرب م�رسحية هزلي����ة على خ�شبة
ا�ستعرا�ض يعتليها من ميثّلون على
الوطن وال�شع����ب وال يمُ ثّلون حتى
�أنف�سهم ،لأن �أجره����م مدفوع �سلف ًا
من �أ�سياد.
مفاتي����حُ �سيادتنا يف جيوبهم،
جيوبُه����م الت����ي تدف����ع ال����ك أل
«الأخ�رض» وحت����رِق �أخ�رض الأرز..
ع�شتم وعا�ش لبنان.

�أمني �أبورا�شد

تك����رار مثل هذه التفج��ي�رات يكون بتحلّي و�سائل الإع��ل�ام بامل�س�ؤولية
الوطنية من خالل عدم امل�ساهمة يف بث ال�سموم.
■ النائب ال�س��ابق في�ص��ل ال��داود؛ الأمني الع��ام حلركة الن�ض��ال اللبناين
العربي ،دان العمل الإرهابي الذي ا�س��تهدف �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية
الإيراني��ة ،م�ؤك��داً �أنه يخدم امل�رشوع ال�ص��هيوين ،ال��ذي يعمل على تدمري
املح��ور املق��اوم واملمان��ع ،ويتكامل م��ع الع��دوان «الإ�رسائيل��ي» الذي
ا�س��تهدف لبن��ان يف ع��ام  ،2006وغ��زة يف  ،2009و�س��ورية من��ذ �أكرث من
عامني.
■ جبهة العمل الإ�سالم����ي يف لبنان تقبّلت التربيكات با�ست�شهاد ال�شيخ
د� .سع����د الدين غيّة ،وق����د تقدّم املعزّين وفد من لق����اء الأحزاب والقوى
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية يف لبنان ،ومن التيار الوطني احلر ،ومن حركة
�أمل وحزب اهلل واحلزب الدميقراطي اللبناين ،ومن حزب االحتاد ،وممثلون
عن الف�صائل الفل�سطينية.
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�ص��يات الإ�س�لامية يف لبن��ان ا�س��تنكر العملية
الإجرامية التي ا�س��تهدفت حميط �س��فارة اجلمهورية الإ�س�لامية الإيرانية
يف بريوت ،متهم ًا ال�ص��هاينة واجلماعات التكفريية التي تهدد �أمن لبنان
وا�س��تقراره ،مقدم ًا التعازي من ال�س��فارة الإيرانية با�ست�ش��هاد امل�ست�شار
الثقايف الإيراين ال�شيخ �إبراهيم الأن�صاري.
■ ال�شيخ �صهيب حبل����ي ا�ستنكر التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف منطقة
اجلناح يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ،و�أدرج العملية النكراء يف �سياق
املحاوالت الرامية �إىل النيل م����ن ا�ستقرار لبنان و�رضب �أمنه ،وحماولة
للزج به يف �آتون نريان الأزمة التي تع�صف باملنطقة ،ال �سيما يف �سورية.

 nجمود �سالم
لوح��ظ �أن حرك��ة الرئي���س املكل��ف بت�ش��كيل
احلكوم��ة النائ��ب متام �س�لام جام��دة متاماً،
وت��كاد تقت�رص عل��ى لقاء �أ�س��بوعي مع رئي�س
اجلمهوري��ة يف ق��صر بعب��دا ،يُ��ديل بعده��ا
�أحيان�� ًا بت�رصيح ال يحم��ل �أي جديد ،يف وقت
الح��ظ �إعالمي��ون تراجع احلركة ال�ش��عبية عن
دارة امل�ص��يطبة الت��ي كانت قد �ش��هدت زخم ًا
بعد التكليف.
 nهل يُباع «امل�ستقبل»؟
ميني تيار �سيا�سي لبناين نف�سه ب�أن �أي اتفاق
دويل ،ال �سيم���ا بني الق���وى العاملية و�إيران،
�سي�ؤدي �إىل «�شطب حزب اهلل» ،وقد ورد ذلك
يف ت�رصيحات علنية لنواب يف «امل�ستقبل»،
�إال �أن نواب��� ًا من اجلماعة نف�سها ،بخربة �أكرب،
اعتربت ذل���ك ر�سالة �إىل ال���دول التي �أنبتت
«امل�ستقب���ل» ورعته ،بحيث �إنه���ا ميكن �أن
تبيعه عند �أول «كوع».
 nالأب الروحي
قال م�س���ؤول غ�ير مدين �إن��ه يتعينّ حما�س��بة
امل�س���ؤول ع��ن جلو���س �أحد ق��ادة املحاور يف
طرابل���س وراء مكت��ب قائ��د منطق��ة ال�ش��مال،
ال�س��يما �أن ت�ص��وير م��ا ج��رى وت�رسيب��ه �إىل
الإع�لام مت بطلب من ل��واء �س��ابق يطلَق عليه
اليوم لقب «الأب الروحي» للميل�شيات يف باب
التبانة.
 nال �شيء تغي
قوات���ي �سابق دع���ا اجلميع لالط�ل�اع على
خطابات ومواق���ف �سمري جعجع ب�ش�أن تنفيذ
الق���رار  ،425ودور املقاومة قبل العام ،1993
و�سيج���د �أن ال �شيء تغ�ي�ر يف خطاب رئي�س
القوات.
 nت�سا�ؤل م�رشوع
مفتٍ بارز يف ال�شمال ،ت�ساءل مقربون منه عن
�رس ا�س��تهدافه� ،س��واء يف املهرجان «ال�سلفي»
قب��ل ف�ترة� ،أو يف مواق��ف بع���ض امل�ش��ايخ
املح�سوبني على تيار �سيا�سي بارز يف � 14آذار.
 nمقا�ضاة

ي�ستع���د عدد من املوظفني يف �إعالم احلريري
ملقا�ض���اة الإدارات الت���ي ت�سبب���ت يف قطع
رزقهم ،رغم الوعود بحل امل�س�ألة ،بحيث «ال
ميوت الذئب وال يفنى الغنم».

 nتهدئة
عمّ��م ح��زب فاعل عل��ى ك��وادره وم�ؤ�س�س��اته
ب��ضرورة التخفي��ف م��ن اخلط��اب الق��وي
واملبا��شر يف املرحل��ة املقبل��ة ،وطل��ب ع��دم
ا�ستهداف دولة خليجية كربى باال�سم.
 nعليه العو�ض
ي�ستم���ر غياب �سفري اململك���ة ال�سعودية يف
لبن���ان عل���ي عوا�ض ع�سريي ع���ن عمله يف
البعث���ة الدبلوما�سي���ة لل�شه���ر الثالث على
التوايل ،من دون معرف���ة الأ�سباب احلقيقية،
ولوح���ظ �إيفاد القائم بالأعم���ال يف ال�سفارة
موخراً للقاء البطريرك الراعي يف بكركي ،كما
�أن الريا�ض طلبت م���ن وزير الإعالم وال�سفري
ال�سابق يف ب�ي�روت عبد العزيز خوجة �إعادة
التح���رك يف املل���ف اللبن���اين يف اجتاهات
حمددة.
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دعا لمواجهة تداعيات جبهة القلمون

ّ
قانصوه :على الجيش التدخل ..فآليات المسلحين باتجاه لبنان

في االستقالل..
«قصقص َو َرق»
�سبعون عام ًا م�ضت على
اال�ستقالل ..لكن ال�س�ؤال يبقى :متى
ي�صبح لنا ا�ستقال ًال حقيقياً ،ن�ستطيع
فيه �أن نقرر م�صرينا الوطني �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا واجتماعياً؟
مع كل عام مرّ على هذا املولود،
منذ البدايات الأوىل ،كان الأهل
يطرحون �سبعني �س�ؤاالً ،دون �أن
يدركوا جواب ًا واحداً..
هذه الأ�سئلة ت�ضاعفت معنا،
و�ستت�ضاعف �أكرث مع �أوالدنا ،و�ست�صري
حقو ًال من الأ�سئلة مع �أحفادنا ،دون
�أن يح�صلوا على �سنبلة واحدة رداً.
قبل اال�ستقالل ،ال بل قبل االنتداب؛
يف زمن املت�رصفية ،وقبلها يف
زمن القائمقاميتني ،وما قبل قبل..
كان ه�ؤالء «اللبنانيون» يظنون
�أو يتوهمون �أنهم جزء من �رصاع
الإمرباطوريات ،لكنهم ما كانوا مرة
�إال ي�شبهون و�صف زياد الرحابني
«ق�صق�ص ورق و�ساويهم نا�س».
وحدهم الفقراء يظلون فقراء،
يتنا�سلون بفقرهم ،حتى ي�ستغلهم
«ال�سادة» �أ�صحاب الر�ساميل الكربى
وقوداً مل�شاريعهم ومتاري�سهم ..حتى
�أن �أحد كبار علماء االجتماع ،وهو
باملنا�سبة �شهيد قُتل غيلة وغدراً،
و�صف الطبقة الر�أ�سمالية اللبنانية
بالر�أ�سمالية الطفيلية ،التي ال
يعرف �أحد م�صدر و�أ�سا�س و�أ�صول
ر�أ�سمالها ،فت�ستغل النا�س وال�شجر
واحلجر والتاريخ واجلغرافيا ،وتفعل
«ال�سبعة وذمتها» من �أجل �أن
تبقى هي ال�سائدة وال�سيدة ..تنهب
كل �شيء ،مبا فيه امل�آ�سي ،لتو�سيع
�سطوتها ،وهكذا ب�إمكانها اليوم
مث ًال �أن حتوّل «�أبطال» املحاور يف
طرابل�س �إىل قادة ،لأنها بب�ساطة
جُتيد ح�صد نتائج حرب الفقراء على
الفقراء ..ولأنها ذات ر�أ�سمال جمهول
امل�صدر ،م�ستعدة لأن حتطم كل
�شيء ..وهكذا ت�صري عندها املقاومة
التي �رشّفت التاريخ العربي ،مرفو�ضة
ومنبوذة ،لأن هذه الر�أ�سمالية
الطفيلية بب�ساطة ال يربطها �أي خيط
بامل�س�ألة الوطنية ،و�إال هل ميكن
لأحد �أن يفهمنا ملاذا متنع �أن يكون
عندنا جي�ش وطني قادر وفاعل
وحا�سم؟ وملاذا متنع بناء �إدارة
حقيقية تلبّي تطلعات النا�س؟ وملاذا
ترف�ض قانون ًا انتخابي ًا يحفظ �صحة
التمثيل؟ وملاذا وملاذا..
�أمل نقل �سبعني �س�ؤا ًال كل عام على
مدى �سبعني عام ًا حول اال�ستقالل
الوطني احلقيقي..

�أحمد

ماذا بعد االستنكار والشجب الذي يتبع أي عملية تفجير
إرهابية في لبنان؟ وماذا يمكن أن يحصل في بلد ساحته
األمنية مفتوحة ومخترقة؟ هل الوطن انزلق إلى «العرقنة» بعد
السياسيين في
انزالق األخير في «اللبننة»؟ وما هي مسؤولية
ّ
إعادة الزيت لمحركات المؤسسات الدستورية المعطلة والحوار؟
عن تداعي���ات ا�ستهداف ال�سفارة
الإيراني���ة يف لبن���ان ،ودخ���ول
انتحاريي «القاعدة» من «داع�ش»
و«الن��ص�رة» على اخل���طّ  ،حاورت
جري���دة «الثب���ات» النائب عا�صم
قان�ص���وه ،م�ستطلع���ة من���ه �آخ���ر
املعطيات الت���ي بحوزته عن و�ضع
املنطقة و�سوري���ة والقلمون ،و�إليكم
احلوار الآتي:
يتمنّ���ى الأمني القُط���ري ال�سابق
حل���زب البع���ث يف لبن���ان عا�صم
قان�ص���وه على ال�سيا�سي�ي�ن ب�شكل
عام ،وعلى رئي�س اجلمهورية مي�شال
�سليمان واحلكومة ب�شكل خا�ص� ،أن
يرفقا ا�ستنكارهما ال�شديد و�شجبهما
للجرمية الإرهابي���ة يف بئر ح�سن،
�إعط���اء الأوام���ر احلازم���ة للجي�ش
اللبناين لل�رضب بيد من حديد كافة
اخلاليا النائمة لـ«تنظيم القاعدة»
يف لبن���ان ،يق���ول« :عل���ى اجلي�ش
والقوى الأمنية �أن تتحرّك بقوة ،و�إالّ
دخلنا يف فو�ض���ى عارمة ،لأنّه يف
ظ ّل بلد حكومته م�ستقيلة وم�شلولة،
وجمل�س نيابي معطّ���ل وم�ؤ�س�سات
د�ستورية معلقّ���ة ،ال يبقى لنا غري
اجلي����ش اللبن���اين كخ�شبة خال�ص
«املعت» ليحافظ �أقلّه
رّ
لهذا ال�شعب
على وحدة البلد و�أمنه وا�ستقراره».
لعدم نقل ت�صاريح ال�سيا�سيني
ويطل���ب قان�ص���وه م���ن اجلي�ش
اللبن���اين التحرّك تلقائي���اً ،متمني ًا
عل���ى رئي�س اجلمهوري���ة توفري كل
الدع���م ال�سيا�س���ي ل���ه ،لينجرب ك ّل
ال�سيا�سي�ي�ن �إيق���اف النفخ يف بوق
املهات���رات ال�سيا�سي���ة ،لأ ّن الو�ضع
الأمن���ي دقيق للغاي���ة وخطري جداً،
قاطعناه لن�س�أله عن البعد الإقليمي
يف املو�ضوع ،يجيبنا الوزير ال�سابق
عا�صم قان�ص���وه« :منذ بداية الأزمة
يف �سوري���ة ونح���ن نق���ول تعالوا
لنحمي بلدنا ،علينا وقف الت�صاريح
العنرتي���ة وااللتف���ات �إىل �ش�ؤونن���ا
اخلا�صة ،ولكن نواب تيار امل�ستقبل
وحلفاءه وملحقات���ه ،بد�أوا بالرهان
عل���ى تغي�ي�ر املعادل���ة الإقليمية
انطالق��� ًا م���ن البواب���ة ال�سوري���ة،
حت���ى �أ ّن �أحد الن���واب �أراد م�ساعدة

لتشكَّ ل حكومة بأقرب
وقت ممكن ..فالنظام
مصمم على
ّ
السوري
دخول كل المناطق
الموبوءة بالسلفيين
وعناصر «القاعدة» على
أرضه

امل�سلح�ي�ن بت�أم�ي�ن «حفا�ضات»
الأطف���ال للمقاتل�ي�ن ال�سوريني وما
�ش���اكل ،»..وي�ضي���ف الوزير ال�سابق
قان�ص���وه« :على الإع�ل�ام اللبناين
الذي يواجهنا التهدئة قلي ًال لنتمكّن
م���ن التوا�صل فيما بينن���ا ،ال يجوز
اال�ستمرار ب�شح���ن النفو�س مع �إراقة
الدم���اء ،ليكفوا عن ال�شتيمة و�إطالق
التهم جزافاً ،وت�صوّر أ� ّن �أحد ال�سفهاء
(رئي����س حزب م�سيحي) قبل يوم من
االنفج���ار حتدث ع���ن عرقنة لبنان،
ويكيل ال�شتائ���م ..فبهكذا �أجواء �أحد
مل ي�ستمع لأحد».
بندر
بر�أي قان�ص���وه اخلروج من دوامة
العنف التي ت��ض�رب لبنان ،لن متيّز
بني �أبنائه ،واحلل يبد�أ ب�إعالم عاقل،
يق���ول« :على الإعالمي�ي�ن وقف نقل
الأخب���ار املت�شنجّ ة حت���ى ولو كان
مطلقوها ال�سيا�سي�ي�ن ،لينتحروا هم
فقط ،ملاذا علينا نق���ل حقد البع�ض
وكراهيتهم للنا����س ،ما هي م�صلحة
ال�شع���ب اللبن���اين يف ك ّل ذلك؟ وهذا
الأم���ر من���وط ب�رصاح���ة بالإع�ل�ام
امل�ضاد الذي عليه التحلّي بالوطنية
بع�ض ال�شيء� ،صحي���ح �أ ّن االنفجار
الإرهابي الآثم ال���ذي �رضب ال�سفارة
الإيراني���ة يف لبن���ان ط���ال النا�س

الأبرياء ،هي نت���اج عمل الأمري بندر
بن �سلطان و�أعوانه ال�سعوديني ومن
ورائه «الإ�رسائيلي���ون» ،علينا نحن
م�س�ؤولي���ة التقليل من ه���ذا الفجور
ال�سيا�س���ي والأمني ،بعدم ترك الأمور
ت�سري على كيفها دون �ضوابط».
وه���ل بات م���ن ال��ض�رروي ليهد�أ
لبن���ان ،بل���د الت�سوي���ات� ،أن ينت�رص
فريق على �آخر ،م���ا دام �أحد الفرقاء
عازم��� ًا عل���ى رب���ط ك ّل خيارات���ه
ال�سيا�سي���ة بالتح���والت الإقليمي���ة
وحتدي���داً �سوري���ة؟ يق���ول قان�صوه:
«هذه الت�صاري���ح ال تفيد �أحداً ،حبذا

قانصوه :علينا توفير
القتل والجنوح إلى
الجنون باستعادة
رشدنا لحماية لبنان من
العواصف اإلقليمية

ل���و يهد�ؤون من روعه���م قليالً ..على
اجلميع دع���م اجلي����ش اللبناين يف
هذه الظروف ،ممنوع الت�شكيك بدوره،
هل يعرف ه�ؤالء م���اذا �سيح�صل غداً
م���ع بدء معركة حتري���ر القلمون من
قبل اجلي�ش العرب���ي ال�سوري؟ لبنان
�سيت�أث���ر تلقائي ًا بالأح���داث الدائرة
هن���اك ،املعطى اجلغ���رايف املوجود
ب�ي�ن عر�سال واجلب���ال املطلّة يعني
أ� ّن اجلبهة مفتوحة على طول  70كلم
ب�ي�ن الأرا�ضي اللبناني���ة وال�سورية،
وما ي�ستتبع ذل���ك من نتائج كارثية
�سواء جلهة تدفق النازحني ال�سوريني
�إىل لبن���ان �أو جلهة ان�سحاب الآليات
الع�سكرية للم�سلحني الإرهابيني من
�سورية �إىل لبن���ان» ،وي�شري قان�صوه
�إىل تبعات ا�ستعادة اجلي�ش ال�سوري
لبلدة ق���ارة يف و�سط القلمون ،يقول:
«قارة التي تتو�س���ط عر�سال ببلدات
فليطة وقرى ريفي حم�ص ودم�شق ،لها
الأثر البالغ يف حتديد �سري العمليات
الع�سكري���ة ،بالأم�س حت���دث بع�ض
الإعالم عن خروج � 120آلية ع�سكرية
من قارة باجت���اه الأرا�ضي اللبنانية،
له���ذا ال�سبب نعود ونذكّر ال�سيا�سيني
ب��ض�رورة �أن يتح���رك اجلي�ش ،حتى
ال تنتق���ل احلرب �إىل داخ���ل الأرا�ضي
اللبنانية».
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قارة ..وتداعياتها اللبنانية
وماذا يعن���ي بال�سيا�سة بعد
امل�شه���د الدموي ال���ذي ا�ستهدف
ال�سف���ارة الإيرانية؛ هل ت�ستطيع
ال�سعودي���ة تغي�ي�ر املعادل���ة
الإقليمي���ة �أو الدولي���ة يف حال
ا�ستمرّ التوافق الرو�سي الأمريكي،
واالتف���اق الغربي الإيراين؟ يقول
قان�صو« :ما ح�ص���ل منذ يومني
من تفجري �إرهابي ين ّم عن حالة
�إفال�س �سيا�سي كامل لدى الفريق
الآخ���ر ،فهو عاجز ع���ن �إخ�ضاع
الإيرانيني وال�سوريني وحزب اهلل
وحلفائه ب����أيّ نقطة من النقاط
ال�ساخن���ة ،ف�ل�ا تن���ازل ملحور
املقاومة ع���ن الأ�سا�سيات ،ولهذا
ال�سب���ب يت�رصف���ون كاملجانني،
وبالت���ايل هذا الفري���ق ال ميكنه
ك�رس �شوك���ة حمورن���ا املمانع
بتنفي���ذ عمليات �إرهابية من هذا
النوع ،بل بالعك�س �ستزيد فريقنا
�إ��ص�راراً وتكاتف��� ًا ملواجهة هذا
الإرهاب الذي ق���د يفتك بجميع
الدول دون ا�ستثن���اء» ،وي�ضيف
قان�ص���و« :عل���ى اللبنانيني �أن
يختاروا ب�ي�ن الفو�ضى العارمة
�أو العودة �إىل الهدوء ،بالفو�ضى
اجلمي���ع �سيخ��س�ر ،والفتن���ة
الطائفي���ة �سب���ق وجربناه���ا،
�أ�صبح اللبناني���ون ورغم �صغار
بع�ض العقول مبعظمهم ينبذها،
له���ذا ال�سبب علين���ا توفري هذا
القتل وهذا اجلن���وح �إىل اجلنون
با�ستع���ادة ر�شدن���ا كلبنانيني
حلماية لبنان من هذه العوا�صف
الإقليمي���ة ،لأ ّن خمطط بندر بن
�سلطان لن ينجح مهما �أريق من
�أجله���ا دماء النا�س الربيئة ،لأنّه
يف حال انتقلت احلرب ال�سورية
�إىل لبنان ال ميكن �ضبط �إيقاعها
على الإطالق».
وينه���ي قان�ص���و حديث���ه
بالإ�ش���ارة �إىل �أ ّن احل ّل املنا�سب
الي���وم م���ع م���ا يعرت�ضن���ا من
م�ش���اكل �أمني���ة واجتماعية ،هو
بوجوب ت�أمني �أر�ضية داخلية يف
لبنان جتنبنا االرتدادات ال�سلبية
ملعركة القلمون ،فلن�شكّل حكومة
ب�أق���رب وق���ت ممك���ن ولنتخذ
االحتياط���ات الالزمة ،فاملعركة
هناك �ستكون �رش�سة لأن النظام
ال�سوري م�صمّ���م على دخول كل
املناط���ق املوب���وءة بال�سلفيني
وعنا�رص القاعدة».
�أجرى احلوار :بول با�سيل

االنق�ضا�����ض على الأم����ة الإ�سالمية وانتهاك
مقد�ساتها وتفتيت وحدة �أرا�ضيها و�رشذمة بنيّها
وت�رشيده����م وتقتيله����م كان دوم ًا هدف���� ًا رئي�س ًا
للغزو اال�ستعماري الغا�شم لبالدنا من قبل القوى
احلاقدة عل����ى الإ�سالم وامل�سلم��ي�ن منذ البعثة
املحمدي����ة ،فالهجم����ات اال�ستعماري����ة ال�رش�سة
كانت الغاي����ة منها حماربة الإ�س��ل�ام ،ومقاتلة
�أتباع النب����ي ال�صادق امل�ص����دوق عليه ال�صالة
وال�س��ل�ام ،وينبغي لنا �أال نغف����ل عن دور اليهود
يف ن�رش املكائد وبث بذور التفرقة والت�شتت بني
امل�سليمن �سابق ًا وحديثاً.
من هنا ،ف�إن تعاظ����م منو احلركات املتطرفة
املت�س��ت�رة با�سم الإ�س��ل�ام يف الن�صف الثاين من
القرن الع�رشن ي�أتي من�سجّ م ًا متام ًا مع ما يخطط
ل����ه �أعداء الأمة من �أجل �رضبها و�إ�ضعافها ،وزرع
بذور اخلالف يف �صفوفه����ا ،وب�إمكاننا القول �إن
هذه احلركات املتطرفة الهدّامة هي مرتكز �أ�سا�س
يف هذا املخطط اال�ستعماري التفتيتي.
�أ�ساليب القوى احلاقدة
تعددت الأ�ساليب والو�سائل التي ي�ستخدمها
�أعداء احلق يف حماربتهم له ،لكن الأ�سلوب الأخطر
الذي اتبعه احلاقدون كان �أ�سلوب الت�شوي�ش على
عقائد امل�سلم��ي�ن عن طريق ا�ستخ����دام �أدواتهم
املحليني املنت�سب��ي�ن �إىل الإ�سالم ممن �ألب�سوهم
ز ّي العلماء ليف�سدوا على النا�س دينهم ،وميوّهوا
عليهم لن�رش عقائد ال�ضالل والف�ساد با�سم العلم
والعلماء.
هذا الأ�سلوب هو لبّ بحثنا ،ومن خالله ن�سلط
الأ�ضواء على بع�ض الأ�شخا�ص واجلماعات التي
ا�ستخدمتها ق����وى احلقد من اليه����ود و�أمثالهم،
لبثّ �سمومهم يف جمتمع����ات امل�سلمني ،ويظهر
ذل����ك جل ّي ًا ووا�ضح ًا م����ن اتفاقهم مع اليهود يف

خوارج هذا الع���ص�ر «الوهابية» ،ومن يدور يف
فلكهم ،وكل ذلك م�أخوذ من كتبهم ومطبوعاتهم
ومن�شوراتهم وت�رصيحاتهم ،مع بيان ا�سم الكتاب
وامل�ؤلف والنا�رش ،ورقم ال�صحيفة وتاريخ الطبع،
لنحكم عليه����م بنا ًء على ما تفوّهت به �أفواههم،
وخطّت����ه �أقالمه����م ،ون�رشته �أمواله����م ،وروّج له
�أتباعهم.
نقاط توافق العقيدة الوهابية والعقيدة
اليهودية
ال�شيخ ال�شهيد �سعد الدين غ ّيّة

املعتقد واملمار�سات ،كتكفريهم للمخالفني لهم،
واعتقادهم ب�أنهم الفرقة الناجية ،و�أنهم خال�صة
�أه����ل الع�رص من امل�سلمني ،مع ما �سيظهر لك من
�أن تطرفه����م با�سم الدين ومن���� ّو حركاتهم داخل
املجتمع����ات الإ�سالمية هو من �أبرز وجوه الت�آمر
على الإ�سالم.
القر�آن الكرمي يف�ضح خبث اليهود
ذكر القر�آن الكرمي املنزَّل على خامت املر�سلني
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) اليهو َد وبينّ ف�سادهم
و�ضالله����م يف كثري من ال�س����ور والآيات ،ال�سيما
الأعمال الب�شع����ة التي قاموا به����ا من تكذيبهم
لآيات اهلل تع����اىل ،وقتلهم النبي��ي�ن وامل�ؤمنني،
فا�ستحق����وا بذلك الو�ص����ف ب�أع����داء اهلل و�أعداء
�أنبيائ����ه و�أعداء امل�ؤمين��ي�ن ،وق�ضية تكفريهم ال
يختلف فيها اثنان م����ن �أهل الفهم والإميان ،كما
جاء ذلك يف كثري من �آيات القر�آن الكرمي.
بعد بيان حكم اليهود يف القر�آن الكرمي� ،إليك
�أيها الق����ارىء مقارنة بني عقيدة اليهود وعقيدة

هذا العنوان هو حقيقة ال لب�س فيها ،وال خفاء
عن����د من يعلم حقيقة معتق����د الطائفة الوهابية
ومعتق����د اليهودية ،ولبيان �أو�ض����ح نذكر عقيدة
اليه����ود يف حق اهلل تعاىل وم����ا و�صفوه به من
نقائ�ص وت�شبي����ه وجت�سيم وحل����ول يف املكان
وحتيّز يف جهة ،وانتقال من مكان �إىل �آخر ،وغري
ذلك من املخالف����ات للعقيدة احلقة التي جندها
عند الوهابية هي هي ،فاقر�أ ومتعّن وا�ستعذ باهلل
من ال�شيطان الرجيم و�أتباعه.
ين�سب اليهود �إىل اهلل تعاىل اجللو�س والقعود
واال�ستق����رار والثقل والوزن واحلجم والعياذ باهلل
من كفرهم.
 فف����ي ن�سخة الت����وراة املحرَّف����ة التي هي�أ�سا�س دين اليهود فيما ي�سمونه «�سفر امللوك»
الإ�صحاح  ،22الرقم  ،19-20يقول اليهود« :وقال
فا�سم����ع �إذا كالم الرب قد ر�أيت الرب جال�س ًا على
كر�سيه وكل جن����د ال�سماء وقوف لديه عن ميينه
وعن ي�ساره».
 وفيما ي�سمون����ه «�سفر مزامري» ،الإ�صحاح ،47الرق����م  ،8يق����ول اليه����ود« :اهلل جال�س على
كر�سي قد�سه».
والوهابيون ين�سبون اجللو�س �إىل اهلل ،والعياذ
باهلل من هذا الكفر.

ّ
ّ
المتغيرات العالمية على الوطن العربي
«االتحاد البيروتي» ينظم محاضرة حول انعكاس

الطويل :مكان العرب األكيد هو الخيمة األوراسية
�أقام����ت اللجنة الثقافي����ة يف «االحتاد
البريوتي» يف ق�رص الأوني�سكو  -بريوت ندوة
بعنوان «املتغ��ي�رات العاملية وانعكا�ساتها
على الوط����ن العربي» ،بح�ض����ور ممثّل عن
رئي�س جمل�س النواب حممّد خواجه ،وممثل
النائب مي�شال عون النائب زياد �أ�سود ،وعدد
من ال����وزراء والنواب احلالي��ي�ن وال�سابقني،
وممثل����ي الفعالي����ات والهيئ����ات اللبنانية
والفل�سطينية.
افتتح الن����دوة با�سم االحت����اد البريوتي
د� .سم��ي�ر �صب����اغ باحلديث ع����ن التحوالت
التي ط����ر�أت عل����ى العامل خ��ل�ال العقدين
املا�ضيني ،خ�صو�ص ًا «�إعادة تركيب العامل �سيا�سي ًا
ودميوغرافياً» ،تلتها حما�رضة «للخبري يف ال�ش�ؤون
الدولي����ة» الدكتور كم����ال خلف الطوي����ل ،بعنوان:
«قراءة يف التحوالت الزلزالية الكونية وانعكا�ساتها
العربي����ة»� ،رشح م����ن خاللها مرور الع����امل ب�أطوار

د .كمال خلف الطويل يلقي حما�ضرته

ثالثة عك�س ايقاعه����ا ،طبيعة الع�رص مبا و�سعه من
ثورة يف االت�صاالت ،وتدفق يف املعلومات ،وت�شابك
يف امل�صالح بال�سلب والإيج����اب، ،ولها كان خروج
االحتاد ال�سوفياتي من �سباق احلرب الباردة و�صو ًال
�إىل انهي����اره ،وكان����ت النتيج����ة �سيط����رة الواليات
املتح����دة على الكون ،وثانيه����ا العقد املمتد من 11

�أيلول وحتى ع�شي����ة �رضبة � 11أيلول ،2001
التي ا�ستعر�ضت فيها قوتها يف �أفغان�ستان
واجتياح العراق� ،أما الطور الثالث بر�أيه بد أ�
مع ولوج الواليات املتحدة �إىل ع�رص الأفول،
�أي انح�سار لقوته����ا ظاهرياً ،بينما هي تبد�أ
اليوم �إجناز م����ا تريد بيدها ال بيد الآخرين،
وب�إيقاعها ال على «نوتة» الغري.
كما ا�ستح�رض قوة ال�ص��ي�ن االقت�صادية،
واحتاللها املرتبة الثانية يف العامل� ،ساعية
لتكون الق����وة الع�سكرية الرابعة يف العامل،
والتغ��ي�رات الت����ي �سيتخبط فيه����ا العامل
العرب����ي نتيجة هذه التح����والت ،معترباً �أن
مكان العرب الأكيد هو يف اخليمة الأورا�سية بامتياز،
يف ظ����ل التخبط الإي����راين  -الأمريك����ي  -الرو�سي،
والو�ض����ع يف املنطقة العربية (املل����ف الفل�سطيني،
والف����راق الإخ����واين  -ال�سعودي ،والو�ض����ع الأمني
الدقيق يف م�رص ،والأحداث الأخرية يف �سورية).
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استقالة فريق المفاوضين..
ومهزلة التمسك بالمفاوضات
حت���ى كتابة املقالة لي����س هناك ما ي�ؤك���د �أن ا�ستقالة
فريق ال�سلطة املفاو�ض قد ُقبلت من قبل حممود عبا�س رغم
الإعالن عنه���ا ،وهذا ما �أكده �شخ�صي ًا رئي����س ال�سلطة الذي
ي�سعى لدفع كل من ع�ض���وي الفريق �صائب عريقات وحممد
ا�شتيه �إىل الرتاجع عن اال�ستقال���ة ،والتي طرحت الكثري من
الأ�سئلة وعالمات اال�ستفه���ام حولها يف الأو�ساط ال�سيا�سية
والإعالمية ول���دى املراقبني ،ملاذا ج���اءت يف هذا التوقيت
بالذات؟ وهل هي اعرتاف على ان�سداد �أفق املفاو�ضات؟ �أو هل
جاءت احتجاج ًا على املمار�سات «الإ�رسائيلية» يف ا�ستمرار
حكومة نتنياه���و يف اال�ستيطان املنفلت م���ن عقاله؟ وهل
�أ�صحابه���ا �أرادوا من خاللها الرد على منتقديهم يف ال�ساحة
الفل�سطينية؟ �أم �أنها ج���اءت بعد �أن �أدرك رئي�س ال�سلطة� ،أن
فريقه قد �أعطى كل ما لديه ،ومل يعد يف مقدوره �أن ي�ستكمل
املفاو�ضات بالطريقة ذاتها؟ ويبقى ال�س�ؤال الأبرز ،هل الك�شف
عن وجود قناة للمفاو�ضات ال�رسية برئا�سة �أكرم هنية قد دفع
رئي����س ال�سلطة الطلب من �أ�صحاب القناة العلنية اال�ستقالة،
لي�ستكمل م�شوار مفاو�ضاته من خالل القناة ال�رسية؟
يف كل الأح���وال ،ومع وجود ه���ذه الأ�سئلة وغريها ،فهي
و�إن كان���ت يف جممله���ا م�رشوعة وحمق���ة ،ولكن ومن دون
انتظ���ار الإجابة عليها ،يربز ت�سا�ؤل غاية يف الأهمية يفر�ض
نف�س���ه علينا� ،أال وهو هل حقيقة �أن هذه اال�ستقالة موجودة
�أ�ص ًال على طاولة عبا�س؟ من فحوى الت�رصيحات التي �أعقبت
احلدي���ث عن اال�ستقال���ة وال�ضجة الإعالمي���ة التي واكبتها،
يت�ضح �أن اال�ستقالة م�شكوك يف �أمر جديتها و�صحتها ،ل�سبب
ب�سيط� ،أن موجبات اال�ستقالة وح�سب ما هو ُم�رسب يف و�سائل
الإعالم ،هي املمار�س���ات «الإ�رسائيلية» ،فبعد انق�ضاء ثلث
املهل���ة الزمنية على ا�ستئناف هذه املفاو�ضات ،ف�إن اجلانب
«الإ�رسائيل���ي» وعرب فريقه املفاو�ض مل يتقدم ب�أي مبادرات
�أو مقرتح���ات جدي���ة وعملية ،بل على العك����س ،هو ي�ستغل
�ست���ار وغطاء املفاو�ض���ات من �أجل اال�ستم���رار يف برنامج
فر�ض وقائعه على عناوي���ن الق�ضية الفل�سطينية يف تهويد
القد����س واال�ستيطان يف ال�ضفة الغربي���ة ،واملطالبة الدائمة
وك�رشط لإجناز ت�سوية تاريخية اعرتاف فل�سطيني مبتطلبات
«�إ�رسائي���ل» الأمنية وبيهودية الكي���ان ،ف�إذا كانت هذه هي
�أ�سب���اب اال�ستقالة وه���ي بالت�أكيد �صحيح���ة� ،إذاً ما معنى
مهزلة �أن ُيعاد الت�أكيد يف التم�سك بخيار املفاو�ضات ،وعلى
ل�سان رئي����س ال�سلطة نف�سه �أن «ا�ستقالة الوفد املفاو�ض ،ال
تعني االن�سحاب من املفاو�ضات ،وملتزمون باملهلة الزمنية
مهم���ا كانت الوقائع على الأر����ض» ،ليتبعه يف الكالم كبري
املفاو�ضني الفل�سطينيني امل�ستقيل �صائب عريقات حني قال:
«�إن القيادة الفل�سطينية ومن منطلق �إميانها ب�أهمية حتقيق
ال�س�ل�ام العادل وال�شام���ل ملتزمة بالتفاو����ض مع اجلانب
الإ�رسائيلي ،رغم ما متار�سه حكومة نتنياهو من جرائم بحق
الإن�سان الفل�سطيني وبحق الأر�ض الفل�سطينية» ،و�أكد عريقات
�أنه «رغم ا�ستقالة فريق املفاو�ضني ،ف�إن القيادة الفل�سطينية
�ست�ستمر يف املفاو�ضات حتى تنتهي املهلة ،التي مت االتفاق
عليها م���ع الواليات املتحدة التي تقود مفاو�ضات ال�سالم»،
ويف معر����ض نفي وزير خارجية ال�سلطة الفل�سطينية ريا�ض
املالك���ي �أن تك���ون ال�سلطة قد قررت وق���ف املفاو�ضات مع
«�إ�رسائي���ل» قال املالكي�« :إن اجلانب الفل�سطيني هو الأكرث
حر�ص ًا على ا�ستمرار املفاو�ضات وجناحها».
وعل���ى عك�س مواق���ف ال�سلط���ة امل�ؤكدة عل���ى مت�سكها
باملفاو�ض���ات من قبل اجلان���ب الفل�سطين���ي ،رفع اجلانب
«الإ�رسائيلي» من وترية اتهاماته لل�سلطة وفريقها املفاو�ض
يف ال�سعي �إىل تقوي�ض و�إجها�ض م�سار املفاو�ضات اجلارية،
ب���ل حمله م�س�ؤولي���ة �أن ا�ستقالة الفري���ق املفاو�ض مبنزلة
خ���رق للتفاهمات التي �أحيت حمادث���ات ال�سالم ،وتتعار�ض
م���ع التعهدات التي قطعها اجلان���ب الفل�سطيني على نف�سه
وتخالفها ،ح�سب ما جاء عل���ى ل�سان ت�سيفي ليفني رئي�سة
الفريق «الإ�رسائيلي» املفاو�ض.

رامز م�صطفى
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االعتداءات على األقصى ..تمهيد للتـقـسـيـــ
�ص ّع���دت حكومة االحتالل من
اعتداءاته���ا يف القد�س ،م�ستهدفة
ب�ش���كل خا�ص امل�سج���د الأق�صى
املب���ارك ،والبل���دة القدمي���ة من
املدين���ة املقد�س���ة ،ويالحظ يف

الهجم���ة اجلديدة عل���ى القد�س،
الطاب���ع التهوي���دي ،ال���ذي يريد
االحت�ل�ال م���ن خالل���ه موا�صلة
تغيري املعامل ،عل���ى نحو كامل
يف القد����س ،وخ�صو�ص ًا يف البلدة

القدمية منها ،وذلك بالتزامن مع
تزاي���د دعوات التق�سي���م الزماين
واملكاين حل���رم امل�سجد الأق�صى
املبارك.
يف هذا ال�سي���اق ،دعت حركة

ن�سائية يهودي���ة متطرفة ،تدعى
«حركة ن�ساء لأجل الهيكل» ،ملا
�سمته «ج���والت تعبدية» داخل
امل�سج���د الأق�ص���ى املب���ارك ،يف
مدينة القد����س املحتلة وال�سماح

جنود �صهاينة يعتدون على �شاب فل�سطيني يف مدينة القد�س

مخيم اليرموك ..ومبادرات الحل

التسليم أو االنسحاب

غ���ادر وف���د منظم���ة التحري���ر وال�سلطة
الفل�سطينية ،العا�صمة ال�سورية دم�شق ،دون �أن
ينهي ما بات يعرف با�سم ق�ضية خميم الريموك،
وكان الوف���د امل�شكل �أ�سا�س ًا من ع�ضوي اللجنة
التنفيذي���ة د .زكري���ا الآغ���ا ،و�أحمد جمدالين،
وامل�س�ؤول يف دائ���رة الالجئني بالل قا�سم ،قد
�أعلن يف وقت �سابق ،عن �أنه لن يغادر �سورية،
قب���ل �إيجاد حل يف املخي���م ،ولذلك فقد �أثارت
مغادرته املفاجئة ،وبعد �أن �أ�شاع لأيام �أجواء
من التفا�ؤل يف �صفوف الالجئني الفل�سطينيني
يف �سورية عامة ،و�أبناء خميم الريموك خا�صة،
انتقادات كثرية وت�سا�ؤالت عن �أ�سباب الرتاجع
عن الوعود املطلقة �سابق ًا.
قال الوفد �إنه قدم مبادرة تقوم على �إخراج
امل�سلحني من املخيم ،وتقدمي م�ساعدة �إغاثية
ملن بقي من الالجئني الفل�سطينيني يف املخيم،
وت�ضمنت املبادرة حديث ًا عن ت�سوية �أو�ضاع من
يقوم بت�سلي���م نف�سه من امل�سلحني ،بالتن�سيق
مع احلكومة ال�سورية ،و�إطالق �رساح املوقوفني
الذين مل يتورطوا يف القتال �ضد الدولة.

عر�ض ه���ذه املب���ادرة تزامن م���ع وجود
مب���ادرات �أخ���رى ،تركز �أي�ض ًا عل���ى ان�سحاب
امل�سلح�ي�ن من املخيم ،وت�سوي���ة �أو�ضاع من
يقوم���ون بت�سلي���م �أنف�سهم� ،أو فت���ح ممر �آمن
خل���روج ما تبق���ى من املدني�ي�ن يف املخيم،
والذين يتخذهم امل�سلحون دروع ًا ب�رشية.
على م���دى �أيام م���ن الأخذ وال���رد� ،أف�شل
امل�سلح���ون الذي���ن يحتلون املخي���م ،بعد �أن
نهبوا بيوت���ه وحماله ،كل فر�ص���ة للحل ،بل
و�أطلقوا النار على ال�سيارات التي كانت حتمل
�آالف ًا م���ن احل�ص�ص الغذائي���ة للمدنيني داخل
املخي���م ،وذلك بغية اال�ستم���رار يف ا�ستغالل
معاناة ال�سكان املمنوعني من املغادرة �أي�ض ًا،
حتى �أن الع�صابات امل�سلحة يف املخيم ،تقوم
ب�إطالق النار على كل من يحاول اخلروج.
التقدم الكبري ال���ذي �أحرزه اجلي�ش العربي
ال�س���وري م�ؤخ���راً يف املناط���ق القريب���ة من
املخي���م ،ويف الوق���ت ال���ذي كان يجري فيه
تداول املبادرات ،عزز من �آمال الالجئني الذين
هجرهم امل�سلحون من خميمهم ،بقرب العودة

�إلي���ه ،خ�صو�ص ًا �أن الأنب���اء القادمة من داخل
املخيم تفيد بوجود حالة من االنهيار املعنوي
يف �صف���وف الع�صابات امل�سلح���ة ،والتي فر
الكثري منها من املناط���ق املحيطة بالريموك،
�إىل داخل املخيم.
ويف بيان م�صور وزعه من و�صفوا �أنف�سهم
بامل�سلح�ي�ن الفل�سطينيني يف خميم الريموك،
عر�ض ه����ؤالء هدنة من خالل وقف ما و�صفوه
«بالعملي���ات اال�ستفزازي���ة» ،لك���ن م�صادر
فل�سطيني���ة لفت���ت �إىل غي���اب احلدي���ث عن
الت�سليم �أو االن�سحاب م���ن املخيم ،ما يجعل
البيان املذكور مناورة لك�سب الوقت� ،أو االدعاء
بالتوجه �إىل امل�صاحلة.
امل�ص���ادر الفل�سطينية التي مل تعول كثرياً
على حترك وف���د ال�سلطة واملنظم���ة ،عاودت
الت�أكي���د عل���ى �أن املطلوب لتجن���ب معركة
قا�سية يف املخيم ،هو قيام امل�سلحني بت�سليم
�أنف�سهم� ،أو االنح�ساب �إىل خارج حدود املخيم،
وال خيارات �أخ���رى �أمام من ا�ستباحوا املخيم
ونهبوا بيوته على مدى عام كامل.

www.athabat.net
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ـــم الـزمـاني والمكاني
له���ن بت�أدي���ة طقو����س و�صل���وات
تلمودية داخل امل�سجد.
و�أعلن���ت احلركة �أنه���ا �ستقوم
بتنظي���م تلك االقتحام���ات كل يوم
ب���دءاً م���ن �أوا�سط ال�شه���ر اجلاري،
وحثت احلرك���ة املتطرف���ة الن�ساء
اليهوديات بال�صع���ود �إىل امل�سجد
الأق�ص���ى واال�ش�ت�راك مب���ا و�صفته
«الن�ش���اط التلم���ودي» ،زاعمة �أنه
«عبادة ننفذها يف املكان املق ّد�س
ويف وج���ه الرب» ،و�أب���دت احلركة
املتطرفة ترحيبها بكل من يريد �أن
ي�ش���ارك الن�س���اء يف اقتحامهن من
الرج���ال والأطفال حتى يكون العدد
�أكرب.
االعتداءات على ح���رم امل�سجد
الأق�صى �أخذت طابع��� ًا �شبه يومي،
حيث يق���وم م�س�ؤول���ون �صهاينة،
ومن بينه���م �أع�ضاء كني�ست ،وكذلك
حاخام���ون ،باقتحام حرم امل�سجد،
حتت حماية اجلنود و�أفراد ال�رشطة،
وي�سلك ه����ؤالء طريق باب املغاربة
متوجهني �إىل احل���رم ،و�ساعني �إىل
جع���ل الدخ���ول �إىل ح���رم الأق�صى
و�ساحاته �أم���راً اعتيادي ًا ،يف �سياق
التمهيد لو�ض���ع خمططات التق�سيم
الزماين واملكاين مو�ضع التنفيذ.
وق���د حذرت احلرك���ة الإ�سالمية
يف الأرا�ضي املحتل���ة عام ثمانية
و�أربع�ي�ن ،من خمطط���ات تهويدية،
و�صفتها ب�أنها «�أك�ث�ر ه ً
وال» تهدد
امل�سجد الأق�صى �أكرث مما ك�شف عنه
حتى الآن ،م�ؤكدة «ما كان بالأم�س
خمطط ًا ه���و الي���وم مو�ضوع على
طاولة التنفيذ».
و�أو�ض���ح نائب رئي����س احلركة
الإ�سالمية ،ال�شي���خ كمال اخلطيب،
�أن التق�سي���م الزم���اين واملكاين هو
اخلطر الكبري الذي طاملا مت التحذير
منه ،م�ؤكداً �أن عل���ى الأمة العربية
والإ�سالمية حتمل م�س�ؤولياتها.
وق���ال اخلطيب «لع���ل البع�ض
كان ي�ستهج���ن حتذيراتن���ا ه���ذه،
والي���وم كما نالحظ ف����إن مو�ضوع
امل�سجد الأق�صى مل يعد فكرة توجه
اجلماعات اليهودي���ة املتطرفة ،بل
�أ�صب���ح ال�شغل ال�شاغ���ل للم�رشوع
الإ�رسائيل���ي الذي ي�سع���ى من �أجل
�سن القوان�ي�ن التي يتم االلتزام بها
وتنفيذها ،كون هذه القوانني ت�شكل
جزءاً من �سيا�سة الدولة العربية».
ووفق م�صادر «م�ؤ�س�سة الأق�صى
للوق���ف وال�ت�راث» ،ف����إن حكومة
االحت�ل�ال و�أجهزته���ا البلدي���ة يف
مدينة القد����س� ،صادقت على �إقامة
«حديقة توراتية» على �سفوح جبل
امل�شارف �شمايل القد�س ،ويقوم هذا
املوق���ع على م�ساح���ة  750دومن ًا،
قبال���ة امل�سجد الأق�ص���ى املبارك،
وقد ج���رت م�صادرة ه���ذه الأرا�ضي
من �أ�صحابها يف الطور والعي�سوية

يف وقت �ساب���ق ،وي�سعى االحتالل
من خالل �إقام���ة احلديقة املذكورة،
�إىل تهوي���د حميط البل���دة القدمية،
وبالتايل حمي���ط الأق�صى ،ب�أق�صى
�رسعة ممكنة ،حي���ث �إن امل�صادقة
على امل�رشوع ج���رت بعد مداوالت
ماراثوني���ة ،ا�ستغرق���ت � 11ساع���ة
نهاية الأ�سبوع املا�ض���ي ،و�أ�شارت
امل�ؤ�س�س���ة �إىل �أن حكومة نتنياهو،
دفع���ت بقوة للإ��س�راع بامل�صادقة
عل���ى املخطط ،وال��ش�روع بتنفيذه
قريب��� ًا ،وذلك بهدف ع���زل امل�سجد
الأق�ص���ى ع���ن حميط���ه املقد�سي
والفل�سطين���ي ،وكذلك ع���زل مدينة
القد����س عن حميطه���ا الفل�سطيني،
وامل�رشوع ي����ؤدي �إىل عزل الأحياء
املقد�سية عن بع�ضها البع�ض �أي�ض ًا،
ما ي�ضع���ف التوا�ص���ل االجتماعي
وال�سكاين واجلغرايف يف املدينة.
و�أ�ضافت امل�ؤ�س�سة �أن االحتالل،
ومن خالل �إقام���ة �سوار مما ي�سميه
باحلدائ���ق التوراتية ح���ول القد�س
القدمي���ة والأق�ص���ى ،يري���د طم�س
املع���امل العربي���ة والإ�سالمي���ة،
وتزييف الواقع والتاريخ واحل�ضارة،
مبث���ل ه���ذه احلدائ���ق وامل�سميات
التوراتية والتلمودية.
يذك���ر �أن امل��ش�روع يف �صيغته
املو�سعة ،ي�شمل �إقامة ما بني �سبع
�إىل ثمان م���ن احلدائ���ق التوراتية
و�أغلبها متوا�صل جغرافي ًا ،ما ي�ساهم
يف خمططات العزل والتطويق ،داخل
القد����س وحولها ،ولذل���ك فقد دعت
م�ؤ�س�س���ة الأق�صى كاف���ة املعنيني
واجلهات العربي���ة والإ�سالمية ،من
�أجل حترك عاجل لإحباط خمططات
االحتالل التهويدية ،وتعزيز �صمود
�أهل القد�س يف بيوتهم ومدينتهم.
حكومة االحت�ل�ال تعمل مبوازاة
تنفيذ خمططاته���ا التهويدية ،على
حماوالت تفريغ القد����س من �أهلها
و�أ�صحابه���ا� ،سواء عرب �سيا�سة هدم
البي���وت� ،أم عرب خل���ق بيئة طاردة
تق���ود �إىل �إبع���اد املقد�سي�ي�ن عن
املدين���ة ،فقد و ّزع���ت طواقم تابعة
لبلدية االحتالل يف القد�س ترافقها
ق���وة مع���ززة من �رشط���ة االحتالل
ه���دم �إدارية جديدة
اخلا�صة� ،أوامر
ٍ
على عدد من منازل املواطنني ببلدة
العي�سوية و�سط القد�س املحتلة.
وق���ال رائد �أبو ريالة العي�ساوي؛
الناطق الإعالم���ي للجنة املتابعة
بالعي�سوية� ،إن���ه مت اقتحام البلدة
م���ن طواق���م البلدي���ة وعنا�رص من
الوحدات اخلا�صة ب�رشطة االحتالل،
ودهمت العديد من املنازل مبختلف
�أحياء البل���دة و�سلم���ت �أ�صحابها
هدم �إدارية بحجة البناء دون
�أوامر ٍ
ترخي�ص.
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 15منزال في الرشيدية بانتظار
تصاريح الترميم وحل األزمة الصحية
ال مي���ر ي���وم عل���ى املخيم���ات
الفل�سطينية يف لبنان دون �أن تخرج
�إىل العل���ن م�شكلة هنا �أو �أزمة هناك،
كما يح�صل م���ع الرجل امل�سن حني
يبد�أ ج�س���ده باملعاناة نتيجة تراكم
الأمرا����ض ،عن عمر يناهز الـ 64عام ًا
�أ�صبحت البي���وت على و�شك االنهيار
والطرقات والأزقة ،كذلك بد�أت تخرج
ما يف باطنه���ا من �أعياء ،ناهيك عن
م�شاكل الف�س���اد واملماطلة يف تنفيذ
امل�شاريع من قب���ل اجلهات املعنية،
خ�صو�ص��� ًا املنف���ذة مل�شاريع البنى
التحتية وترمي���م البيوت ،بالإ�ضافة
�إىل الت�ضييقات الأمنية ومنع �إدخال
م���واد البناء �إىل املخيم���ات ،ال�سيما
تل���ك الواقعة يف اجلن���وب اللبناين،
ومنها خميم الر�شيدية.
و�ضمن م�رشوع ممول من االحتاد
الأوروبي لتح�سني و�ضع امل�ساكن يف
املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ،كان
ن�صيب خميم الر�شيدي���ة �أن ي�ستفيد
منه نحو  164عائلة منازلهم بحاجة
�إىل ترميم �أو �إع���ادة ت�أهيل ،وقد بد�أ
تنفيذ امل�رشوع ب�شكل فعلي يف �شهر
�آذار من الع���ام  2013على �أن تنتهي
�أعمال الرتمي���م �أواخر العام اجلاري،
لكن ح�ص���ل تعقيد يف الت�صاريح من
قب���ل اجلي�ش اللبن���اين ،حيث امتنع
اجلي�ش عن �إعط���اء ت�صاريح �إدخال
م���واد بناء لـ 15عائل���ة من املخيم،
وهذه العائالت من �أكرث العائالت فقراً
وعوزاً ،مل ي�سمح اجلي�ش لهم ب�إدخال
مواد البن���اء املطلوبة ،وبالتايل بقي
و�ضعهم على املح���ك ،حيث �إن بقية
املنازل قد �أو�شكت عل���ى الت�شطيب،
وبع�ض البيوت قد �أجنز فيها الرتميم،
و�سكنت العائالت فيها.
هذا وقد بذلت الأون���روا واللجنة
ال�شعبي���ة والف�صائل والأهايل جهوداً
حثيث���ة للرتاجع عن هذا القرار ،لكن
املو�ض���وع بح�س���ب املعني�ي�ن كان
خارج �سلطة القوى الأمنية اللبنانية
على م�ستوى منطقة �صور ،وقد و�صل
الأمر �إىل �إب�ل�اغ الأهايل �أن املو�ضوع
يحتاج �إىل قرار حكومي ،كون الرتميم
ونتيج���ة �ضيق امل�ساح���ات �سيكون
على الأ�سطح املوج���ودة ،الأمر الذي
يهدد حياة الع�رشات من الفل�سطينيني
الذين نا�شدوا الدول اللبنانية العمل
على حل ق�ضيتهم ب�أقرب وقت ممكن.
ويعترب خميم الر�شيدية من �أ�شهر
خميمات لبنان ،نظراً ملوقعه الأقرب
�إىل فل�سط�ي�ن املحتل���ة ،حيث يبعد
عنه���ا  23كلم فقط ،كما �شهد املخيم
العديد م���ن الهجم���ات ال�صهيونية
خ�ل�ال العقود ال�س���ت ال�سابقة وكان
�آخرها خالل العدوان ال�صهيوين على
لبنان عام  ،2006لك���ن �أهله �صمدوا
وت�صدوا ل���كل املحاوالت ال�صهيونية
القتح���ام املخيم ،خ�صو�ص��� ًا خالل

اجتي���اح عام  ،1982و�سق���ط العديد
من ال�شهداء واجلرح���ى ،و�أطلقت يف
ال�سابق العديد م���ن الت�سميات على
املخيم منه���ا خميم ال�صم���ود ،كما
�أطلق على �أطفال���ه لقب «�أطفال الآر
بي جي».
م���ن جهة �أخ���رى ،ونتيجة تفاقم
املعان���اة ال�صحية لأه���ايل املخيم،
بد�أ �أه���ايل املخيم بتنفي���ذ �سل�سلة
من التح���ركات ،حيث اعت�صم املئات
م���ن الفل�سطينيني ملطالب���ة الأونروا
بتح�س�ي�ن تقدمياته���ا ال�صحي���ة،
خ�صو�ص��� ًا لأ�صح���اب الأمرا����ض
امل�ستع�صية ،وقد �شارك يف االعت�صام
ممثلو الف�صائل الفل�سطينية واللجان
ال�شعبي���ة وامل�ؤ�س�س���ات والفعاليات
وح�ش���د م���ن �أبناء املخي���م ،ورفعوا
الفت���ات تطال���ب الأون���روا بزي���ادة
موازنتها لتلبية احتياجات الالجئني
من الأدوي���ة والفحو�ص���ات وال�صور
ال�شعاعية الباهظة الثمن.
م�س����ؤول جلان ح���ق العودة يف
خميم الر�شيدية وليد فاعور �أ�شار �إىل
معاناة املر�ض���ى الفل�سطينيني جراء
�سيا�س���ة الأون���روا املجحفة بحقهم
نتيج���ة غي���اب الرعاي���ة ال�صحية
الكافية �أو ع���دم قدرتهم على توفري
العالج الالزم.
القي���ادي الفل�سطيني يف املخيم
�أبو عماد الأ�سمر �أ�شار �إىل �أن تقاع�س
الأون���روا عن تقدمي احل���د الأدنى من
اخلدم���ات يهدد الكث�ي�ر من احلاالت
املر�ضية احلرجة ،ويدعو �إىل التعاقد
مع طبيب �أمرا�ض دم للمنطقة� ،أ�سوة
بالعي���ون والقلب وال�سك���ري ،كذلك

رفع ن�سبة تغطي���ة التكاليف الطبية
ب�شكل عام �إىل  ٪90على الأقل ،بحيث
ت�شم���ل اال�ست�شفاء وجميع العمليات
اجلراحي���ة للدرج���ة الثالثة ،وعالج
الأمرا����ض املزمن���ة ،والفحو�ص���ات
والت�صوي���ر املغناطي�س���ي والطبقي
ومتييل القلب والإك�س�س���وارات التي
ال تغطي الأونروا �سوى  ٪30ول�سقف
 500دوالر ،ورف���ع �سق���ف التغطي���ة
عن كل جل�س���ة حلاالت ال�رسطان من
 50000ل.ل� .إىل تغطي���ة كاملة ،كذلك
زيادة م�ساهم���ة الأونروا يف العالج
بالأ�شع���ة ملر�ض���ى ال�رسط���ان ،لأن
الفاتورة بع�ض الأحيان ت�صل كلفتها
�إىل � 7أو  8مليون.
ونتيج���ة تفاقم الأزم���ة ال�صحية
واالقت�صادي���ة يف �آن ،يطالب الأهايل
�أي�ض ًا الأونروا بتغطية كاملة للأدوية
التي ال تغطى بالتحويل يف امل�ستوى
الث���اين ،والتعاقد مع م�ست�شفى جبل
عامل يف �صور ملر�ضى غ�سيل الكلى
للحاالت اال�ستثنائية ،وت�أمني الأدوية
للعي���ادة وب�ش���كل دائ���م وم�ستمر،
خ�صو�ص ًا �أدوية الأمرا�ض املزمنة.
يتج���اوز ع���دد �س���كان املخي���م
اليوم اخلم�س���ة والع�رشين �ألف ًا ،وكما
املخيم���ات الأخ���رى ،ف����إن ظاهرة
البطال���ة تعت�ب�ر امل�شكل���ة الأب���رز
بالن�سبة لل�شب���اب الذين ال يتوقفون
عن حماولة الهجرة �إىل اخلارج بحث ًا
عن فر�ص���ة عمل منا�سب���ة ،بع�ضهم
ينج���ح والبع�ض الآخ���ر يبقى رهني
الظروف االقت�صادية ال�صعبة.

�سامر ال�سيالوي
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ّ
غياب رقابة الدولة يحول المستشفـيــ
رغ���م حم���اوالت �إدارة م�ست�شفى اجلامعة
الأمريكية يف بريوت �إبعاد �شبح الف�ضيحة عن
�أروقته���ا املا�سية ،ورغم التكت���م ال�شديد الذي
فر�ض عل���ى التحقيقات التي جترى يف ق�ضية
اثنني من املر�ضى (�أو رمبا ثالثة) ب�شكل غام�ض
يف الطاب���ق التا�سع املخ�ص����ص لل�شخ�صيات
املهمة الـ ،VIPخرجت هذه الق�ضية �إىل العلن
لتعيد �إىل الواجهة ملف الف�ضائح والتجاوزات
التي تع�صف بالكثري من امل�ست�شفيات اخلا�صة
واحلكومية يف لبنان.
�أحدث���ت الق�ضية الأخرية �ضجة كربى ،فمن
املع���روف �أن م�ست�شفى اجلامع���ة الأمريكية
تعترب واحدة من �أهم امل�ست�شفيات يف لبنان،
لذل���ك كان م���ن امل�ستغرب للغاي���ة احلديث
ع���ن وف���اة الطيار مي�ش���ال العق���ل ومري�ضة
�أخرى تدعة �سهى احل���وري يف غرفة جماورة
بالتوقيت والطاب���ق نف�سهما ومن دون معرفة
الأ�سباب.
�صنف���ت احلالت���ان ب�أنهم���ا «حالت���ان
باردتان» ،والالفت �أن اكت�شاف وفاتهما مل يتم
�إال عقب �ساعتني وبع���د �أن تخ�شبت اجلثتان،
�أما املعلومات التي ر�شح���ت عن التحقيقات
فا�ستبع���دت وجود خط�أ طب���ي� ،أو �إ�صابتهما
بفريو�س غرف���ة العملي���ات ،لأن الأعرا�ض مل
تكن موج���ودة لدى �أي م���ن املري�ضني ،حتى
�أن فحو�ص���ات ال�سموم واملبي���دات احل�رشية
واملخ���درات �أك���دت عدم وجود م���ا يدعو �إىل
ال�ش���ك ،لكن هناك من اخل�ب�راء من حتدث عن
�إمكانية تعر�ضهما للحق���ن مبلح البوتا�سيوم
وهي مادة �رسعان م���ا تتحلل يف اجل�سم مع
اخلالي���ا وي�صع���ب حتديدها بعد م���رور وقت
على اكت�شاف الوفاة والت�أخر يف �أخذ العينات
الالزم���ة ،كما �أن بع�ض امل�ص���ادر �أملحت �إىل
وج���ود نوايا جرمي���ة ووج���وب ال�رشوع يف
حتقي���ق جنائ���ي ،بينما مل ي�ستبع���د البع�ض
وجود حم���اوالت لت�شويه �سمع���ة امل�ست�شفى
وتوريطه.
حاول���ت �إدارة امل�ست�شف���ى من���ع ت�رسيب
�أي �أخب���ار ع���ن احلادثتني ،كم���ا �أنها منعت
املمر�ضني من الإدالء ب����أي ت�رصيحات ريثما
تنته���ي التحقيقات التي يب���دو �أنها نقلت �إىل
اخلارج بعد ت�رشيح �أحد اجلثتني و�أخذ عينات
منه���ا� ،إذ �إن املختربات اللبنانية مبا متلك من
معدات وخربات مل تعد ق���ادرة على اكت�شاف
�سبب الوفاة.

وفيات الأمهات
يف ق�ضي���ة �أخرى� ،سجل لبنان ،منذ كانون
الث���اين حتى �شهر ني�سان م���ن العام احلايل،
وفق جلنة «مر�صد وفيات الأمهات والر�ضع»
يف وزارة ال�صحة العام���ة ،ت�سع حاالت وفاة
للأمهات بينهن ثمان يف منطقة واحدة.
ومنذ �أ�شهر ،قام���ت وزارة ال�صحة بت�سليم
النائ���ب العام التمييزي القا�ضي حامت ما�ضي
�إخباراً حول هذه الوفيات الثماين للن�ساء بعد
و�ضعهن �أطفالهن بف�ت�رة زمنية ق�صرية ،وكان
القا�ضي ما�ضي �أحال الإخبار �إىل ق�سم املباحث
اجلنائية املركزي���ة لإجراء التحقيقات وك�شف

مالب�سات �سبب الوفيات لك���ن التحقيقات مل
تنته حتى الآن!
برزت نظريات كثرية حول وفيات الأمهات،
منها تق�ص�ي�ر بع�ض الأطب���اء و�إهمال الطاقم
الطب���ي ،ف�ض ًال ع���ن ا�ستخدام بع����ض الأدوية
امل���زورة والفا�س���دة ،ويف ه���ذا ال�سياق ،كان
النائ���ب ال�ساب���ق �إ�سماعيل �سكري���ة ،املهتم
على الدوام بك�شف ف�ضائ���ح الأدوية املزورة،
ا�ستغ���رب ازدي���اد حاالت الوفي���ات لعدد من
الن�ساء بعد الوالدة من جراء العقاقري املزورة
وحقنات «املرتجني» ،و�س�أل �أين «تو�ضع هذه
امل�س�أل���ة عندما حت�صل ع���دد من الوفيات يف
م�ست�شفيات عدة ومع عدد كبري من الأطباء»؟
وهو م���ن �أعلن �أن احلاالت الثماين حم�صورات
يف ثالث���ة م�ست�شفيات يف منطقة واحدة تردد
الحق ًا �أنها منطقة انطليا�س.
من جهته���ا وزارة ال�صح���ة العامة ردت
�آنذاك عل���ى �سكرية ،ونف���ت �أن يكون ما قاله
ب�ش����أن حق���ن غ�ي�ر �صاحل���ة �أدت �إىل حاالت
الوفاة يف �صفوف احلوام���ل �صحيح ًا �أو على
الأقل �أكيداً ،مطالب���ة مطلقها ب�أن ي�ضع نف�سه
بت�رصف الأجه���زة يف ال���وزارة �أو الق�ضاء �إذا
كانت لديه معلوم���ات جدية بدل ال�رصاخ يف
الإع�ل�ام لت�شوي�ش الر�أي الع���ام ،كذلك ات�صل
وزي���ر ال�صحة عل���ي ح�سن خلي���ل بالقا�ضي
ما�ض���ي وو�ضع بت�رصف���ه كالم �سكرية ،طالب ًا
التحقيق معه باملو�ضوع وخلفياته مما حمل
داللة وا�ضحة على �أن كالم �سكرية لي�س كالم ًا
يف الهواء ،ومع كل اجللبة التي حدثت و�أعقبت
الوفي���ات� ،رسع���ان ما خفت االهتم���ام بهذه
الق�ضية ومتت مللمتها ب�رسعة.

على �أبواب امل�ست�شفيات
و�إىل جان���ب الوفي���ات الغام�ض���ة داخل
امل�ست�شفي���ات الت���ي مت���ر عل���ى امل�س�ؤولني
املعني�ي�ن مرور الك���رام وك�أنه���ا جمرد خرب
ن�سمعه الي���وم لنن�ساه غداً ،هناك على ال�ضفة
الأخرى م�س�أل���ة الوفيات خارج امل�ست�شفيات،
�أو حتديداً على �أبوابها بعد �أن ترف�ض �إداراتها
ا�ستقبال املر�ضى مهما كانت حالتهم لأ�سباب
مادية.
من���ذ �أ�شهر قليل���ة ،ذهب طف���ل يبلغ من
العمر عام��� ًا و� 7أ�شهر �ضحية تعن���ت �إدارات
امل�ست�شفي���ات ،الطف���ل حيدر ح�س�ي�ن ب�سما
تويف ب�سبب ق�ضمة تفاح���ة ،فبعد �أن انزلقت
قطعة م���ن التفاحة كان يق�ضمه���ا حيدر يف
جم���رى ق�صبته الهوائية ،حمله والداه �إىل �أحد
م�ست�شفيات �صور حي���ث ا�ستقبلوه ،ولكن قيل
لهما �إن الأجهزة الالزمة لإنقاذه غري متوافرة،
وعل���ى الف���ور بد�أت حم���اوالت الأه���ل على
مدى �ساع���ات عدة القي���ام باالت�صال مبعظم
م�ست�شفيات بريوت طالبني منهم الدفع م�سبقاً،
لكن كل حماوالتهم باءت بالف�شل حتت حجة
عدم وجود �رسير متوفر يف امل�ست�شفى� ،أخرياً
مت نقل الطف���ل �إىل م�ست�شفى قبِلت با�ستقباله
يف بريوت ،ولكن الوقت كان قد فات وتبني �أن
�إنقاذه مل يعد ممكن ًا ب�سبب ت�أخر نقله وتدهور
حالته.

ولي�ست ق�ضي���ة الطفل الربيء
فري���دة م���ن نوعه���ا� ،إذ يلق���ى
الكث�ي�ر م���ن املواطن�ي�ن حتفهم
على �أب���واب امل�ست�شفيات حيث
مالئكة الرحم���ة ،وقد �شهد لبنان
حاالت من الوفيات ب�سبب رف�ض
امل�ست�شفي���ات ا�ستقبال املر�ضى،
�إما ب�سبب عدم توفر املال الكايف،
و�إما لكونه���م ال ميتلكون ت�أمين ًا
�صحي ًا �أو غري م�سجلني بال�ضمان
االجتماع���ي ،وال ق���درة لديه���م
باال�شرتاك بال�ضمان االختياري.
والفاجع���ة الأخ���رى الت���ي

�سجلت هذا الع���ام راح �ضحيتها
ال�ش���اب حمم���ود تي�س�ي�ر �أحمد
(� 23سن���ة) ال���ذي تعر�ض حلروق
بليغة ،حيث رف�ضت  12م�ست�شفى
ا�ستقبال���ه لأنهم طلب���وا مبالغ
باهظ���ة ،ال تتوف���ر ل���دى ذويه،
فا�ضطروا للج���وء �إىل م�ست�شفى
غ�ي�ر متخ�ص�ص مبعاجلة احلروق
بعدما �أم�ض���ى حممود �أكرث من 7
�ساعات يف �سيارة الإ�سعاف على
�أم���ل �أن ير�أفوا حلال���ه �أو ي�شفقوا
عليه ،ولك���ن بعد نحو � 8ساعات
مل بعد يتحمل فتويف.

كذلك ،مل ين�س الر�أي العام
اللبناين حادث���ة وفاة الطفل
م�أم���ون خال���د املحمد ،حيث
�أم�ض���ى والده �سب���ع �ساعات
وه���و ي���دور بطفل���ه ال�صغري
م�ؤم���ن ب�ي�ن م�ست�شفي���ات
طرابل����س ملعاجلت���ه ،قبل �أن
يفارق احلياة ب�ي�ن يديه بعد
رف����ض ا�ستقبال���ه م���ن قبل
امل�ست�شفي���ات الثالث���ة التي
جل أ� �إليه���ا ،م�ست�شفيان رف�ضا
ا�ستقبال���ه لأ�سباب مادية� ،أما
الثال���ث فاحتج بع���دم وجود

الجامعة األميركية
يف حادث���ة الوفاتني الغام�ضت�ي�ن يف اجلامعة
الأمريكية ،تب�ي�ن �أن الرجل مي�شال العقل الذي تويف
كان يعمل طي���اراً على الطائرة اخلا�صة لآل املر ومل
مت�ض فرتة �أ�سابيع على ت�سلمه مهامه ،وبالتايل فهو
ِ
خا�ض كل الفحو�صات الطبية الالزمة ولو كان م�صاب ًا
ب�أي مر����ض �أو فريو�س لكان���ت الفحو�صات الدقيقة
الت���ي �أجريت له �أظه���رت ذل���ك ،وكان الطيار �أجرى
عملي���ة ب�سيطة يف �أ�صبعه بحيث مت ا�ستئ�صال دملة
لي����س �إال ومت تخديره ببنج مو�ضعي ال �أكرث ،علم ًا �أن
الطبي���ب املعالج كان قد �أعط���اه ت�رصيح ًا باخلروج
من امل�ست�شف���ى نظراً �إىل كون حالت���ه م�ستقرة ومل
ت�شهد �أي م�ضاعفات ما بعد العملية� ،أما ال�سيدة التي
توفيت وتدع���ى مهى احلوري فق���د خ�ضعت لعملية
ا�ستئ�صال امل���رارة ومل تظهر عليه���ا �أي م�ضاعفات
م���ا بعد العملية ،بل كان���ت يف طريقها �إىل التعايف
ال�رسيع ،ف�ض ًال عن �أن طبيبها املعالج كان قد �أعطاها

قب���ل يوم من وفاته���ا ت�رصيح ًا طبي��� ًا باخلروج من
امل�ست�شفى �صبيحة اليوم الذي توفيت فيه.
وق���د �أعلن���ت �إدارة املركز الطب���ي يف اجلامعة
الأمريكي���ة يف ب�ي�روت� ،أن نتائج تقاري���ر الت�رشيح
حلالت���ي الوفاة اللتني حدثتا يف املركز ،من املتوقع
�صدوره���ا يف غ�ض���ون الأ�سابيع الأربع���ة �إىل ال�ستة
املقبلة ،نافي���ة �صحة املعلومات و«االدعاءات» عن
�أ�سباب الوف���اة ،كما نفت ح�صول وفاة ثالثة ،ومتنت
على و�سائ���ل الإعالم «التوقف عن تل���ك االدعاءات
وانتظار �ص���دور النتائج الر�سمية ،حيث ت�سببت تلك
االدعاءات املختلقة يف خلق خماوف ال مربر لها لدى
العامة».
و�أ�ضاف���ت�« :ستق���وم �إدارة املرك���ز الطب���ي يف
اجلامعة الأمريكي���ة يف ب�ي�روت مب�شاركتكم نتائج
تقارير الت�رشيح بع���د اكتمالها� ،رشيطة التحدث مع
عائلتي املتوفيني واحل�صول على موافقتهما».

www.athabat.net
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ـــات إلى مشرحة

�إمكان���ات تتيح معاجل���ة حالة
الطفل امل�صاب بال�سحايا.
يف البداي���ة� ،س���ارع الوال���د �إىل
م�ست�شف���ى النيني الأق���رب �إليه لكن

امل�س�ؤول�ي�ن يف ق�س���م اال�ستعالمات
رف�ض���وا �إدخال ال�صب���ي� ،إذ ال يوجد
�رسي���ر متوف���ر على ح�س���اب وزارة
ال�صح���ة ،فتوجه الوالد �إىل م�ست�شفى
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المستشفيات الحكومية
هن���اك  28م�ست�شفى حكومي ًا يف لبنان هي :م�ست�شفى زحلة احلكومي ،النبطية،
قرطبا ،حلب���ا� ،ضهر البا�شق� ،س�ي�ر ال�ضنية ،بعبدا اجلامعي ،ب�ي�روت ،مرجعيون،
�صي���دا� ،إهدن ،طرابل�س� ،سبلني ،بنت جبيل ،مي����س اجلبل ،ب�رشي ،م�ست�شفى اوراجن
نا�سو احلكوم���ي ،جزين ،خربة قنافار ،ال�سك�سكية ،الهرمل ،بعلبك ،ال�شحار الغربي،
حا�صبيا ،البوار ،تبنني ،الدامور ،ال�رصفند.

ال�شف���اء يف منطقة �أب���ي �سمراء ،يف
امل�ست�شف���ى الث���اين واج���ه م�شكلة
مماثلة ،فبعدم���ا عاين ق�سم الطوارئ
ابنه ،طل���ب منه امل�س�ؤولون يف ق�سم
اال�ستقب���ال دفع مبل���غ مليون و200
�ألف لرية على ال�صندوق قبل �إدخاله،
قال لهم �إنه ال ميلك �إال � 500ألف لرية،
وعر�ض عليهم الذهاب لإح�ضار باقي
املبلغ ،لكنه���م رف�ضوا رغم ت�أكيداته
ب�أنه �رشطي بلدية وقادر على ت�أمني
املبلغ ،فنقل الوالد ابنه �إىل م�ست�شفى
اخلري يف املنية ،لك���ن الطبيب الذي
عاينه� ،أكد حاجت���ه �إىل عالج فوري
مل يكن متواف���راً يف امل�ست�شفى ،عاد
الوالد �أدراج���ه �إىل م�ست�شفى ال�شفاء
جم���دداً ،ودخل يف �سج���ال حاد مع
الطاق���م الطب���ي لكن الطف���ل فارق
احلياة.

ف�ضيحة �أخرى
ومن بني الف�ضائ���ح التي �سجلت
هذا العام يف �أحد م�ست�شفيات لبنان،
العثور على لوازم طبية «�إ�رسائيلية»
ال�صنع يف م�ست�شفى بريوت احلكومي
اجلامعي ،علم ًا �أن هذه اللوازم ح�صل
عليه���ا امل�ست�شفى عل���ى �شكل هبة
مقدمة من «جمعية الرعاية ال�صحية
يف لبنان».
وه���ذه اجلمعية بح�س���ب موقعها
الر�سم���ي �أُ�س�ست ع���ام  1997مبوجب
عل���م وخرب رق���م �أد � 156ص���ادر من
وزارة الداخلي���ة والبلدي���ات وم���ن

املهام الت���ي �أن�شئت من �أجلها :حت�سني
الو�ضع ال�صحي لالجئني الفل�سطينيني
يف لبن���ان ع���ن طري���ق تغطي���ة جزء
م���ن تكلف���ة العملي���ات اجلراحي���ة
واال�ست�شفاء ،وتقدمي خدمة غ�سيل الكلى
املجاني���ة �إىل مر�ضى الف�ش���ل الكلوي،
وت�أم�ي�ن بع�ض الأدوي���ة وامل�ستلزمات
الطبي���ة العينية والتوعي���ة ال�صحية.
وقد نفت املديرة التنفيذية يف اجلمعية؛
بهيجة ميا�سي ،املو�ضوع ب�شكل قاطع،
م�شرية �إىل �أن اجلمعية فل�سطينية ومن
غري املمك���ن ح�صول ه���ذا الأمر معها،
الفتة �إىل �أن اجلمعي���ة تقدم يف بع�ض
الأحيان هبات �إىل بع�ض اجلهات ومنها
م�ست�شفى بريوت احلكومي ،لكنها �شددت
عل���ى �أن املعلومات التي جرى احلديث
عنها غري �صحيحة على الإطالق.
م���ن جانبه مدير ع���ام امل�ست�شفى؛
و�سي���م ال���وزان� ،أكد ح�ص���ول احلادثة،
مو�ضح��� ًا �أن امل�ست�شف���ى يتلقى عادة
م�ساع���دات من ه���ذه اجلمعي���ة التي
حت�ص���ل بدوره���ا على م�ساع���دات من
م�ؤ�س�س���ة �أمريكي���ة خمت�ص���ة ب�ش�ؤون
ال��ش�رق الأو�س���ط ،الفت��� ًا �إىل �أن ه���ذه
امل�ساع���دات تك���ون مو�ضوع���ة داخل
عب���وات كرتونية وال ميكن االطالع على
حمتواها قبل فتحها ،م�شرياً �إىل �أنه عند
تبي �أنها حتتوي على
ب���دء ا�ستخدامها نّ
�أدوات «�إ�رسائيلية» ال�صنع ،وبعد تبليغ
املمر�ضات بالأمر ج���رى �سحب اللوازم
و�إعادته���ا �إىل امل�ستودع���ات ثم جرى
االت�صال باجلمعية من �أجل �إعادتها.
و�شدد الوزان �آنذاك على �أن اجلمعية
مل تك���ن تعلم به���ذا الأم���ر ،و�أنها من
اجلمعي���ات املحرتمة يف لبن���ان� ،أما
الالفت يف املو�ض���وع فهو غياب القوى
الأمنية التي كان من املفرت�ض �أن تكون
حا�رضة يف حاالت كهذه.
قد يعت�ب�ر البع�ض �أن���ه من اخلط�أ
اتهام امل�ست�شف���ى بالتق�صري كونها مل
تكن تعلم مبحتويات الهبة التي قدمت
لها ،لكن ال�س�ؤال املطروح هو :هل كل ما
يقدم على �شكل هبات تقبله م�ؤ�س�سات
الدولة عـ«العمياين» ويف علب مغلفة؟
كيف مرت هذه العبوات عرب ال�ضابطات
اجلمركية والتفتي�ش ل���دى الأمن العام
وعن �أي طريق دخلت؟

خالفات �إدارية
ما ح���دث يف الطاب���ق التا�سع من
م�ست�شفى اجلامعة الأمريكية يف بريوت،

لفت الأنظ���ار �إىل اخل�ل�اف امل�ستفحل
يف �إدارته���ا ،واالنق�سام بني كلية الطب
يف اجلامع���ة الأمريكية والطاقم الطبي
يف امل�ست�شف���ى ب�سبب �أعم���ال تو�سيع
و�صيانة ،وهي خالف���ات تتمحور حول
ت�ضخم املوزان���ة املر�صودة بنحو 200
ملي���ون دوالر ب�سبب الف�س���اد وبع�ض
الروات���ب اخليالي���ة مل�ست�شاري���ن يف
كلية الطب ال ل���زوم لهم ،بينما الطاقم
الطبي يف امل�ست�شفى ي�شعر بالتهمي�ش
وب�إلزامه ببع�ض القرارات التي ال يوافق
عليها.
هذه اخلالفات املالي���ة والإدارية ال
تنتهي عند مداخ���ل م�ست�شفى اجلامعة
الأمريكي���ة ،ب���ل تنتق���ل �إىل معظ���م
امل�ست�شفيات احلكومية يف لبنان ،و�إىل
عدد م���ن امل�ست�شفيات اخلا�صة ،يف ظل
غياب الرقاب���ة ووجود الدولة ،وانت�شار
الف�س���اد واملح�سوبي���ات وال�رصاع���ات
الإدارية.
يف ه���ذا ال�سي���اق ،ترتف���ع �رصخة
املوظفني يف امل�ست�شفي���ات احلكومية
ب�سب���ب العجز املايل ال���ذي ي�ؤخر دفع
الرواتب وامل�ستحق���ات ،وفيما تختفي
بع����ض الهبات وامل�ساع���دات والنفقات
املخ�ص�صة لدعم بع�ض امل�ست�شفيات يف
جيوب بع����ض امل�س�ؤولني عنها ،يالحظ
�ضعف التجهي���ز يف املعدات �أو النق�ص
يف الك���وادر الب�رشية وت���ردي اخلدمات
والبنى التحتية وو�ضع املباين.
هناك �أمثلة كث�ي�رة على ذلك ،منها
م�ست�شف���ى حا�صبي���ا وم�ست�شفى بعبدا
احلكوم���ي وطبع��� ًا م�ست�شف���ى بريوت
احلكومي الذي ي�شارف على االنهيار �أو
رمبا انهار كلياً ،وهناك �أي�ض ًا م�ست�شفى
حم���ود يف �صيدا الذي يعاين من �أزمات
مالية حادة ،وامل�شكل���ة الأ�سا�سية يف
ه���ذا امل�ست�شفى مل تك���ن طبية �رصف،
�إمن���ا وبح�سب ما �أفاد بع����ض مر�ضاه،
فم�ست�شف���ى حم���ود ال يلت���زم بالفارق
املادي ل���وزارة ال�صحة ،حيث ي�أخذ من
املر�ض���ى مبلغ��� ًا مالي ًا موهم��� ًا �إياهم
�أن���ه الفارق املرتت���ب ال���ذي يجب �أن
يكون حم���دداً بـ 15يف املئة بينه وبني
وزارة ال�صح���ة وملزم��� ًا �إياهم بدفعه،
املر�ض���ى اكت�شفوا الحق ًا �أن ما تقا�ضته
امل�ست�شفى مل يكن الفارق الذي يتوجب
دفعه لل���وزراة ،وتبني �أن���ه �أكرث بكثري
وفق ًا للأوراق وال�سجالت واللوائح التي
ت�ضعها وزارة ال�صحة.

�إعداد هناء عليان
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عـربـي
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فيضانات «نصف الساعة» تفضح المستور في السعودية
الريا�ض  -الثبات
نح���و ن�صف �ساعة م���ن ال�شتاء الغزير
يف مدين���ة الريا�ض ال�سعودية ف�ضحت كل
احلديث ال�سع���ودي عن البن���اء والتنمية
والتطور والتقدم والعمران..
م���ن قبل؛ يف �أواخ���ر �سبعينيات القرن
املا�ضي ،حدث ما هو �أفظع يف مدينة جدة،
التي يطلَق عليها عرو����س البحر الأحمر..
كان���ت �أ�سعار النفط يومه���ا �سجلت طفرة
ك�ب�رى ،وب���د�أت �أعمال التو�س���ع يف �شتى
املجاالت؛ �أوتو�س�ت�رادات ،وعمارات ،وبنى
حتتي���ة عمالقة ..الخ ..وفج�أة هطلت �أمطار
غزي���رة غ�ي�ر متوقَّعة ملدة �أق���ل من ع�رش
دقائق.
مل يبقَ «زف���ت» يف ال�شوارع ،تعطلت
الكهرباء ،وتوقفت خطوط الهاتف ،وحملت
ال�سيول ال�سيارات ..وراحت املليارات هباء
منثوراً..
يحا�س���ب �أح���د ،فالطوفان
مل
يومه���ا،
َ
والب�ل�اء ح�سب علماء «ال�سلط���ان» �آنئذ،
امتحان من اهلل.
بب�ساطة لُفلفت الف�ضيحة ،لأن املقاولني
واملتعهدي���ن وال��ش�ركات ه���ي لأفراد من
العائل���ة املالكة ومقرب�ي�ن منها ،بع�ضهم
يحمل اجلن�سية ال�سعودية ،وبع�ضهم الآخر
متعددو اجلن�سيات..
يف العق���د الأول من الألفي���ة الثالثة،
وحتدي���داً يف �أواخره ،تك���رر الطوفان يف
جدة و�أمكنة �أخرى ،كان���ت الف�ضيحة �أ�شد

و�أدهى ،لأنه كان م ؤ� َّم ًال �أن يكون املتعهدون
واملقاولون �أمراء و�أ�صدقاء الأمراء وبع�ض
املقربني املجن�س�ي�ن ،وال�رشكات املتعددة
اجلن�سي���ات ،قد تعلموا الدر�س الذي �أخذوه
قب���ل نح���و �أقل م���ن �أربعني عام��� ًا ..لكن
ال �ش���يء ح�صل م���ن هذا ،ال ب���ل اخل�سائر
كان���ت �أفدح يف املرات الثالث التي �شهدت
طوفان ًا و�سيو ًال� ،إذ زهقت فيها �أرواح ،ففي
الع���ام  2009لق���ي � 123شخ�ص ًا م�رصعهم
يف مدين���ة جدة وحده���ا ،ويف عام 2011
لقي ع��ش�رة �أ�شخا�ص م�رصعه���م ..يومها،
تعه���د امللك عبداهلل بالتح���رك ،م�ؤكداً �أنه
ال ميك���ن التغا�ضي عن الأخط���اء ،و�أنه ال
بد م���ن التعامل بحزم م���ع الإهمال ،لكن
الق�ضية لُفلفت ،لعالقتها بالأ�رسة احلاكمة
واملقربني منها ،بالإ�ضاف���ة �إىل ال�رشكات
متعددة اجلن�سي���ات املحمية والتي تبقى
فوق كل ح�ساب.

طوفان الريا�ض يُغرق ال�سيارات ويجتاح املنازل

لو أن فيضان الفلبين األخير
حصل في السعودية ..ما الذي
كان سيحصل في البالد؟!

ويف �أي���ار املا�ض���ي ،لق���ي 13
�شخ�ص��� ًا عل���ى الأق���ل م�رصعهم،
و�أربع���ة �سجلوا يف عداد املفقودين
جراء الأمط���ار الغزيرة التي هطلت
لبع����ض الوق���ت ،و�شكل���ت �سيو ًال
�رضبت مناط���ق متفرق���ة من بالد

جند واحلجاز (ال�سعودية) ،ولُفلفت
امل�آ�س���اة �أي�ض��� ًا لنف����س الأ�سباب،
و�إن كان���ت ق���د طلعت ه���ذه املرة
�أ�ص���وات تنتق���د ،وازته���ا وع���ود
بالعم���ل واملحا�سب���ة واملتابعة،
للمعاجلة وتقليل الأخطار الناجمة

مواجهات المصالح والقبائل والتطرف تهدد وحدة ليبيا
ه���ي الفو�ضى ت��ض�رب �أطنابها
يف ليبيا املنكوبة ،التي تعي�ش كل
مناطقها و�أقاليمها حاالت من القلق
الأمني ،ج���راء ال�رصاع بني خمتلف
االجتاه���ات ال�سيا�سي���ة والقبلية
والع�شائري���ة ،والتي جتد مكوناتها
خمتلف �أنواع الدع���م من اخلارج،
تبع ًا الرتباط كل طرف منها.
و�سط ه���ذه ال�رصاعات الدموية،
حت��ض�ر املن���اورات ال�سيا�سي���ة،
املغلف بع�ضها بالوطنية ال�ضيقة،
وبع�ضها الآخر يرتدي لبو�س الدين،
ب�ي�ن �سلفية متطرف���ة ،و«�إخوانية
�أردوغاني���ة» ،وم���ا بينها يح�رض
النفط ،و�سيالن اللع���اب لل�سيطرة
على ال�ث�روة القومية الك�ب�رى� ،أو
تنتا�شها ح�ص�ص ًا ،ودائم ًا و�أبداً ثمة
وجود �أمريك���ي خفي �أو علني ه ّمه
زيادة ال�رصاع والقالقل ،حتى تبقى
هذه الب�ل�اد املرتامية الأطراف غري
م�ستقرة ،متهيداً لفر����ض ال�سيطرة
املبا�رشة عليه���ا ب�أ�شكال خمتلفة،
�سواء ع�ب�ر التدخ���ل املبا�رش ،مبا
ي�شبه االنت���داب ،وهذا غري متوافرة

عنا�رصه ،يف وق���ت يعمل اليانكي
ل�سحب جنوده م���ن مناطق التوتر
يف الع���امل ،يعمل خلل���ق نوع من
الكونفدرالية يف ه���ذه البالد ،وهو
الأمر املرج���ح ،والذي قد ي�ؤدي يف
امل�ستقبل املتو�س���ط �أو القريب �إىل
التف�سخ ،وخلق دويالت جديدة.
ب�أي ح���ال ،و�س���ط املواجهات
املتعددة ،والتي كان���ت العا�صمة
طرابل����س الغرب م�ؤخ���راً م�رسحها
الوا�سع ،ب�سب���ب ات�ساعها من جهة،
ولتع���دد �ضحاياه���ا الت���ي بلغت
بالع�رشات من جه���ة �أخرى ،تت�سع
دائ���رة املخاوف م���ن اندالع حرب
�أهلي���ة يف ب�ل�اد توج���د فيها عدة
ملي�شيات على �أ�سا�س مناطقي ،مثل
جمموعة م�رصات���ه� ،أو على �أ�سا�س
�أيديولوجي مث���ل «جماعة �أن�صار
ال�رشيعة» ،علم ًا �أنه دائم ًا ما تربز
�إىل �شطح الأحداث الليبية ملي�شيات
جديدة تتنا�سل من ملي�شيات قدمية
�أو قائمة ،و�رسع���ان ما ت�صري تريد
ح�صة يف ال�سلطة والرثوة.
و�إذا كان �س���كان العا�صم���ة

الليبي���ة طرابل�س الغ���رب �ضاقوا
ذرع��� ًا بت�رصف���ات و�أعم���ال ه���ذه
امللي�شيات ،ف�إنه���م وجدوا �أنف�سهم
مندفع�ي�ن �إىل مواجه���ة �أم���واج
املجموع���ات امل�سلحة التي تندفع
�إىل مدينتهم بني وقت و�آخر ،تخطف
وتقت���ل ،وتروع ال�س���كان ،وتفر�ض
�رشوطه���ا على ال�سلط���ات القائمة
�سواء ما ي�سم���ى املجل�س الوطني،
�أو احلكومة ،وله���ذا وجدوا �أنف�سهم
م�ضطرين للتح���رك ،فكانت الدعوة
�إىل الع�صيان املدين ،كما نزلوا �إىل
ال�ش���وارع و�أقاموا احلواجز و�أحرقوا
الإط���ارات تعبرياً عن �سخطهم على
واقع احلال املزري ،ورف�ض ًا للواقع
القائ���م عل���ى م�ست���وى ال�سلطة،
املنق�سمة واملتعددة الوالءات.
وج���راء ه���ذا الواق���ع املري���ر
والأليم ،ب���د�أت الأقلي���ات القومية
مث���ل الط���وارق والأمازي���غ تطلب
بحقوقها «الوطني���ة» يف الرثوة،
و�إدارة الب�ل�اد (ال�سلطة) ،والذي برز
م�ؤخراً ب�أجل���ى �صوره يف اعت�صام
الأمازيغ يف جممع الغاز يف مليته،

وه���و ما ت�سب���ب يف انقطاع تزويد
�إيطالي���ا بالغاز من ه���ذا املجمع..
علم��� ًا �أن الأمازيغ رفعوا من درجة
مطالبه���م واحتجاجاته���م ،وبد�أت
عمليات الت�سل���ح ب�شكل وا�سع من
�أجل ما و�صفوه بحقوقهم الثقافية
والإتينية الت���ي يجب �أن يت�ضمنها
الد�ستور الليبي اجلديد.
�إىل �أي���ن تتجه ليبي���ا؟ هذا هو
ال�س�ؤال الذي يطرحه الليبيون ب�شدة
هذه الأيام ،بع���د �أن اكت�شفوا �أن ما
�سمي «الربيع العربي» الذي خطط
ل���ه ونفذه ال�صهي���وين برنار هرني
ليفي ،لي����س �إال عوا�ص���ف كاحلة،
يدف���ع الليبيون �أف���دح �أثمانها من
�أرواحه���م وثرواته���م الوطنية ،يف
وقت انزوى فيه ال�صهيوين ،بعد �أن
�أطل���ق عنان التطرف يف ليبيا ويف
غري م���كان �إىل �أو�سع مدى� ،ستطال
�آثاره بالت�أكيد الع���امل ،وقد تكون
ب�ل�اده «فرن�س���ا» �أول م���ن يدفع
الثمن.

�أحمد الطب�ش

عن ال�سي���ول املفاجئ���ة ..لكن كما
الع���ادة؛ جتددت هذه املرة امل�أ�ساة
الطبيعي���ة ،التي تعت�ب�ر يف بلدان
�أخرى �أقل م���ن �إمكانيات من دولة
تبي���ع يومي ًا  11مليون برميل نفط،
ب�سيطة جداً ،فت�صوروا  -ال ق ّدر اهلل

العالقات التركية ـ العـــ
من الوا�ض��ح �أن خطوة تركي��ا الأخرية بالعمل
عل��ى �إ�ص�لاح العالقة م��ع بغداد ،بح�س��ب ما �أعلن
وزي��ر خارجيتها �أحم��د داود �أوغل��و ،عقب زيارته
العا�ص��مة العراقي��ة واجتماع��ه م��ع امل�س���ؤولني
فيها� ،إمنا تعك�س م�س��ارعة حكومة رجب �أردوغان
مالقاة املتغريات احلا�ص��لة� ،إقليمي ًا ودولياً ،على
خلفي��ة التفاه��م الأمريك��ي الرو�س��ي عل��ى تهيئة
الظروف لعقد «جنيف  »2لت�س��هيل احلل ال�سيا�س��ي
للأزمة ال�سورية ،والتقارب الأمريكي الإيراين.
وي�ؤ��شر ذلك �إىل �أن��ه �آن الأوان لتعيد حكومات
الدول التي انخرطت يف احلرب على �س��ورية ،النظر
ب�سيا�ساتها والتكيف مع هذه التحوالت ،خ�صو�ص ًا
تركي��ا الت��ي انخرط��ت ب��كل ثقله��ا يف تغذية هذه
احلرب ،وحماولة �إثارة الفتنة الطائفية واملذهبية
يف �س��ورية ،وعمدت �إىل التدخل يف �ش���ؤون العراق
واللع��ب عل��ى تناق�ض��اته ع�بر احت�ض��ان ط��ارق
الها�ش��مي ،و�إقامة العالقات االقت�صادية مع �إقليم
كرد�س��تان الع��راق ،و��شراء النف��ط منه ،م��ن دون
االتف��اق مع احلكوم��ة املركزية العراقي��ة ،ما وتّر
العالقات بني البلدين.
له��ذا ف�إن ما ن�ش��هده م��ن ا�س��تدارة �أردوغانية
نح��و حت�س�ين العالق��ات مع الع��راق� ،إمن��ا يعك�س
ا�ض��طرار �أنقرة لإعادة النظر ب�سيا�س��تها ،ويدفعها
لذلك عدة عوامل:

دولـي

www.athabat.net
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التقارب الروسي – المصري ..أسباب وأبعاد
 لو ح�ص���ل في�ضان على طريقة �شهدتهالفلبني م�ؤخراً ،م���اذا كان �سيح�صل يف
هذه البالد..؟!
ب�ش���كل ع���ام� ،أ ّدت الأمط���ار الغزيرة
التي �شهدته���ا ال�سعودية يف  17اجلاري،
�إىل فو�ض���ى عارمة يف �ش���وارع الريا�ض
واملحافظ���ات التي جتاوره���ا ،وت�سببت
بالعدي���د م���ن احل���وادث يف املناط���ق
التي غمرتها ال�سي���ول ،و�أدت �إىل تعليق
الدرا�سة يف املدار�س واجلامعات ،و�إغالق
امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة �أبوابها.
�أما جلهة احلوادث التي ح�صلت ،فقد
تنوعت ب�ي�ن حوادث ا�صط���دام وانقالب
�سيارات واحتج���از �أفراد داخل �سياراتهم
يف �أنفاق غمرتها املياه.
احلدي���ث هذه امل���رة يف عدة و�سائل
�إع�ل�ام �سعودية تع���دد ح���ول الإهمال
والتق�صري واملحا�سب���ة وامل�ساءلة ..لكن
هل �سيتحقق منه �شيء؟
تذكروا �أن املقاولني واملتعهدين �أمراء
و�شي���وخ و�أ�صحاب حظوة عن���د العائلة
املالكة ..وتذكروا �أي�ض ًا �أن اخل�سائر تتعدى
ع�رشة مليارات دوالر ،وحتى ال ين�سى �أحد
ن�شري �إىل مالي�ي�ن اجلائعني يف ال�سودان
وال�صومال واليمن ،ومالي�ي�ن الفقراء يف
ال�سعودي���ة ويف كل م���كان دنيا اخلليج
والعروب���ة والإ�س�ل�ام ..ويف كل احلاالت
ثمة �أم���راء و�سما�رسة ومقاولون و�رشكات
ينهبون ال�ث�روة القومية الكربى ،بعناوين
التنمية وتطوير البنى التحتية..

لي�س م���ن ال�سه���ل �س�ب�ر �أغوار
الزيارة الرو�سي���ة الرفيعة امل�ستوى
�إىل م��ص�ر والأبع���اد اال�سرتاتيجية
التي رمبا تتك�ش���ف على التوايل مع
الأي���ام ،ولك���ن ميكن ق���راءة هادئة
وغري متعجلة يف �ض���وء املعطيات
املتواف���رة مب���ا ي�ؤك���د �أن املنطقة
�أم���ام منعطف جدي���د� ،سيكون نتاج
العالقات امل�ستعادة بزخم كبري بعد
�أربعني عام ًا من �شبه قطيعة عملت
خاللها الواليات املتحدة ما ال ميكن
ت�صوره �إىل جانب «�إ�رسائيل» وعلى
كل امل�ستويات.
�إن زي���ارة وزي���ري اخلارجي���ة
والدف���اع الرو�سيني �سريغي الفروف
و�سريغ���ي �شويغ���و ،وامل�سبوق���ة -
ت��س�رب  -بزيارة لرئي�س
بح�سب ما
ّ
اال�ستخبارات الرو�سية ،تكت�سب فع ًال
�أهمية تاريخية واقعية ،فهي �أطلقت
عمل اللجان الفني���ة باال�ستناد �إىل
قاعدة الر�سالة املنقولة عن الرئي�س
فالدميري بوتني ،وقوامها «التمنيات
مل�رص بتحقيق اال�ستق���رار املن�شود،
وثق���ة رو�سي���ا بال�شع���ب امل�رصي
و�إرادته التي �ستلقى كل دعم رو�سي
يف املرحلة املقبلة».
وهذا ال���كالم املتوج بعقد �صفقة
ت�سلي���ح للجي����ش امل��ص�ري ت�صل
قيمته���ا �إىل ع�رشة ملي���ارات دوالر
وتت�ضم���ن طائرات «مي���غ  29م،»2

وزير اخلارجية امل�صري نبيل فهمي ونظريه الرو�سي �سريغي الفروف خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك يف القاهرة (�أ.ف.ب).

ومروحيات مط���اردة مع نظام دفاع
ج���وي و�صواريخ م�ض���ادة للدروع،
يعك�س م���دى التق���ارب املنتج من
حمادث���ات بعيدة ع���ن الأ�ضواء منذ
حترك ال�ش���ارع امل�رصي وعلى مدى
طويل تكتم عنها الطرفان.
بالطب���ع ال يج���وز االنغما�س يف

ــــراقـية ..استدارة «أردوغانية» بعد سقوط الرهان
الأول :حاج��ة �أردوغ��ان �إىل احلد من
اخل�س��ائر الت��ي مُ ن��ي بها نتيج��ة تهاوي
�أحالم��ه يف ت�ش��كيل عامل عرب��ي يحكمه
«الإخوان» وتقوده تركيا حل�ساب �أمريكا
و«�إ�رسائيل» ،ف�س��قط حكم «الإخوان» يف
م�رص ،و�سقط الرهان على �إ�سقاط �سورية،
فيم��ا جنح��ت �إي��ران يف تعزي��ز قوته��ا
و�إحباط �أهداف احل�ص��ار الغربي �ضدها،
�أم��ا الع��راق ورغم التفج�يرات الإرهابية
املتوا�ص��لة وحم��اوالت تفج�ير فتن��ة
مذهبية ،ف�إنه جنح يف ال�ص��مود وخو�ض
احلرب �ض��د «القاعدة» ،ووقف �إىل جانب
�س��ورية يف الت�ص��دي للإرهابي�ين الذين
يهددون البلديْن بالتفتيت.
الث��اين� :إن البق��اء عل��ى م�س��ار توتري
العالقات مع دول جوار تركيا بات مكلف ًا
جداً بالن�سبة حلكومة �أردوغان ،و�سي�ؤدي
�إىل مزيد من االنعكا�س��ات ال�س��لبية على
دور تركيا الإقليمي املرتاجع.
الثالث� :س��عي �أردوغان �إىل احل�صول
عل��ى ح�ص��ة لل��شركات الرتكي��ة ،م��ن
اال�س��تثمار يف الع��راق و�إي��ران ،وتطوي��ر
العالقات االقت�ص��ادية لتح�س�ين و�ض��ع
االقت�صاد الرتكي الذي يعاين من تراجع،

نتيج��ة توت�ير العالق��ات م��ع �س��ورية
والعراق و�إيران.
الراب��ع :اق�تراب موع��د االنتخاب��ات
البلدية ،وا�ستطراداً االنتخابات الرئا�سية
الرتكي��ة ،وحاج��ة �أردوغ��ان �إىل احل��د
م��ن الأزم��ات التي تع��اين منه��ا تركيا،
فالو�ض��عان االقت�ص��ادي واالجتماع��ي
�إىل تراج��ع ،واال�س��تقرار الأمن��ي ب��ات
مفقوداً ،ب�س��بب حتويل الأرا�ضي الرتكية
�إىل مم��ر للجماعات الإرهابية للعبور �إىل
�سورية� ،إىل جانب قيام حكومة �أردوغان
بتوتري العالقة مع �أكراد تركيا و�س��ورية،
والرتاجع ع��ن الوعود التي �أعطيت حلزب
العم��ال الكرد�س��تاين ب�إجراء �إ�ص�لاحات
تُق ّر بحقوق �أكراد تركيا.
لك��ن هل �أن �أردوغان ج��اد يف �إعادة
النظ��ر يف �سيا�س��اته� ،أم �أن��ه يح��اول
االلتف��اف واملن��اورة لتح�س�ين �ص��ورته
الداخلية ،وك�س��ب الت�أييد يف االنتخابات
املقبلة؟
الوا�ض��ح �أنه من غري املمكن �إ�ص�لاح
العالق��ات م��ع العراق ،م��ن دون خطوات
تركي��ة عملي��ة توق��ف �سيا�س��ات التدخل
يف �ش�ؤونه الداخلية ،وحت�رص العالقة مع

احلكوم��ة العراقي��ة املركزية يف ق�ض��ية
ا�س��ترياد النفط من �ش��مال الع��راق ،وعدم
موا�صلة حماية طارق الها�شمي املطلوب
للق�ض��اء ،وح��ل م�ش��كلة املي��اه العالق��ة
م��ع الع��راق ،والتوقف عن ت�س��هيل مرور
عنا�رص «القاعدة» �إىل �سورية والعراق.
املراقبون و�ض��عوا �إ�ش��ارات ا�ستفهام
ح��ول جدي��ة �أردوغ��ان بع��د ا�س��تقباله
بحف��اوة الفت��ة رئي���س حكوم��ة �إقلي��م
كرد�س��تان الع��راق م�س��عود ب��ارزاين يف
دي��ار بك��ر ،م��ا فُ�� رّّسر ب�أن��ه حماول��ة من
�أردوغان ملقاي�ض��ة البارزاين مب�ساعدته
على تعزيز زعامته الكردية على ح�س��اب
ح��زب العم��ال الكرد�س��تاين ،وتقوي��ة
موقف��ه يف مواجه��ة حكوم��ة املالك��ي،
مقابل احل�ص��ول على �أ�صوات الأكراد يف
االنتخاب��ات املقبل��ة ،لذل��ك ف���إن زيارة
رئي���س احلكوم��ة العراقي��ة ن��ور املالكي
املنتظَ ��رة لأنق��رة �س��تحدد م��ا �إذا كان
�أردوغ��ان عازم�� ًا عل��ى �إع��ادة النظر يف
�سيا�س��اته اال�س��تفزازية التدخلي��ة يف
العراق وحل امل�شكالت معه� ،أم ال.

ح�سني عطوي

الأوه���ام ،لأن هن���اك مرتب�صني كرثاً
�سيت�رضرون من العالقة امل�ؤثرة طبع ًا
باملنطق���ة ككل وعلى ر�أ�سها الواليات
املتحدة و«�إ�رسائي���ل» ،ولهذا ا�ستبق
ج���ون كريي الزي���ارة الرو�سية عندما
مت الإعالن عنها ،بعدم���ا كان يتمنع
تك���راراً وي�ضع ال��ش�روط تلو ال�رشوط
منذ عزل الرئي����س حممد مر�سي ،وقد
تبل���غ كريي من ال�سي�سي مبا�رشة �أننا
«ال ن�ستطيع بعد اليوم االعتماد على
الأمريكيني ،ونريد امل�ضي يف التعاون
مع الرو�س» ،الأمر الذي ف�رس على �أنه
خيبة �أمل كبرية من �سيا�سة الواليات
املتح���دة الت���ي �أوقف���ت م�ساع���دات
ع�سكرية مقررة مل�رص.
�إال �أن الالفت وبعد � 24ساعة على
اختت���ام الزيارة الرو�سي���ة ،م�سارعة
وزي���ر الدفاع الأمريك���ي ت�شاك هاغل
�إىل االت�صال بالفريق �أول عبد الفتاح
ال�سي�سي ،ما يعك�س ال�شعور الأمريكي
بخ�سارة ج�سيمة ،رغم حماولة تزيني
االت�صال بالرتحيب برفع حال الطوارئ
ومن���ع التج���وال وبح���ث «االلتزام
بامل�صالح الأمنية امل�شرتكة».
ال �شك �أي�ض ًا �أن الرو�س ي�ستثمرون
الرتاج���ع الأمريك���ي عاملي��� ًا� ،إال �أن
البوابة امل�رصية لها �أي�ض ًا خ�صو�صية
فائقة من حيث املوقع اجليو�سيا�سي
وت�أثريه بالعامل �أجمع ،رغم الهام�شية
الت���ي ت�سبب بها �أن���ور ال�سادات ومن
بعده دراماتيكيا ح�سني مبارك.
وانطالق ًا م���ن التناف�س على م�رص
العازم���ة كم���ا يب���دو عل���ى تو�سيع
هام�شها املقرر يف اتفاقية كامب ديفيد
املطلوب �إعالن وفاته���ا ،ف�إن القيادة
امل�رصية املثقلة بامللفات بد�أت تُك ّون

ر�ؤية وا�ضحة تقوم على اال�ستفادة من
رغبة وا�شنطن يف �إ�صالح موقفها الذي
اندفع���ت فيه �إىل و�ضع كل بي�ضها يف
�سلة «الإخوان امل�سلمني» ،الأمر الذي
�أنتج لها مزيداً من العداء يف ال�شارع
امل�رصي ،مب���وازاة عالقات طيبة مع
رو�سيا كي ال تقع حتت رحمة االبتزاز
ال���ذي تت�سم به ال�سيا�س���ة الأمريكية،
وهو ما �أعلنه الفريق ال�سي�سي بنف�سه
بع���د املحادثات مع نظ�ي�ره الرو�سي
بالقول« :املباحث���ات تر�سخ مرحلة
جديدة من العمل امل�شرتك».
ال �شك �أنها مرحل���ة جديدة تقوم
يف الأ�سا�س على التغي�ي�ر ال�سيا�سي
احلا�ص���ل يف م�رص ،وبق�سم كبري منها
مبني على روابط تاريخية بني م�رص
ورو�سي���ا ،ولذلك ي�سع���ى الفرن�سيون
الذي���ن يندفع���ون �إىل الأح�ض���ان
«الإ�رسائيلي���ة» حماول���ة ت�شوي���ه
ال�صورة امل�رصية ذات الروح القومية
ع�ب�ر ت�رسيبات تق���ول �إن «ما يجري
مع الرو�س هو خدعة ،فالع�سكر الذين
يحكمون م�رص الي���وم مت �إعدادهم يف
الواليات املتحدة ،وبينهم عبد الفتاح
ال�سي�س���ي ،وم��ص�ر لن تقف���ل �أبوابها
بوجه الأمريكيني».
بغ����ض النظ���ر ع���ن املواقف تلك
ومراميه���ا ،ف����إن احلا�ص���ل اليوم هو
تراج���ع يف ق���درة الف���ك الأمريك���ي
املفرت����س ،وال ميكن جتاه���ل التقدم
الرو�س���ي يف املنطق���ة ،الناج���م عن
معان���اة ال�شع���وب ج���راء ال�سيا�سة
الأمريكية التي تل���ف نف�سها ب�رشنقة
من �صنع يديها.
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النووي اإليراني في خدمة األمة
يق���ول اهلل �سبحان���ه وتعاىل يف محُ كم
تنزيل���ه} :و�أعدوا لهم م���ا ا�ستطعتم من
قوة ومن رب���اط اخليل ترهب���ون به عدو
اهلل وعدوكم{ ،وورد يف احلديث ال�رشيف:
«امل�ؤم���ن القوي خري و�أح���ب �إىل اهلل من
امل�ؤمن ال�ضعي���ف» ،واعتماداً على القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة ا�ستكملت
�إي���ران برناجمه���ا الن���ووي ال�سلمي الذي
ب���د أ� يف ع�رص ال�ش���اه مب�ساع���دة غربية
وت�أيي���د �أمريكي ،لأن ال�ش���اه يخدم �أمريكا
وم�صاحله���ا ،وكان���ت الغاي���ة الإيرانية

ال�ستكمال الربنامج النووي حتقيق �أهداف
طبية ،ومعاجل���ة مر�ض ال�رسطان ،وتنمية
توليد الطاقة الكهربائي���ة وتن ّوع م�صادر
الطاقة والإنتاج وع���دم ح�رصها بالنفط،
مع ت�أكيد القي���ادة الإيرانية عدم �إنتاجها
ال�س�ل�اح الن���ووي ،انطالق ًا م���ن عقيدتها
الدينية والأخالقية ،وه���ذا ما �رصّحت به
القيادتان الدينية وال�سيا�سية.
لكن �أم�ي�ركا والغرب ال يريدون لأي بلد
�إ�سالم���ي �أو عربي �أو ما ُيع���رف بالعامل
الثال���ث �أن ي�ستق��� ّل اقت�صادي��� ًا �أو علمي ًا،

بل البق���اء �ضمن دائرة احلاج���ة الدائمة
امل�ست�ضعفة
للغرب ،والتح ُّكم بقرار الدول
َ
�سيا�سي ًا ،عرب التح ُّكم باالقت�صاد والأبحاث
العلمية ،و�إدارة ال���دول عرب �صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل و«م�ؤ�س�سات الإعدام
االقت�ص���ادي الدولية» ،و�إبق���اء ال�شعوب
�ضمن دائ���رة اال�ستهالك وعدم القدرة على
الإنتاج ،ب���ل �سوق ا�ستهالك���ي للم�صانع
واملنتجات الغربية.
الن���ووي الإي���راين هو خلدم���ة ال�شعب
الإي���راين والأمة الإ�سالمية ،فهو ي�شكّل قوة

�إ�ضافي���ة للأمة ،ويعطي حاف���زاً لل�شعوب
وال���دول لع���دم اال�ست�س�ل�ام للإم�ل�اءات
الأمريكي���ة وال�صهيونية ،فالنووي الإيراين
عام���ل تخوي���ف وترهي���ب وردع للنووي
«الإ�رسائيلي» الذي يتغا�ضى عنه العرب،
وعلى ر�أ�سهم ال�سعودية ،التي مل متتنع عن
مقعدها يف جمل����س الأمن احتجاجا على
احتالل القد�س وفل�سط�ي�ن ،وال احتجاج ًا
على النووي «الإ�رسائيلي» ،بل احتجاج ًا
على ع���دم اغت�ص���اب �سوري���ة ع�سكري ًا،
واحتجاج ًا على النووي الإيراين ..فعن �أي
عروبة �أو �إ�سالم يتحدثون؟
قد يظ���ن العرب �أن املباحثات الإيرانية
مع جمموع���ة « »1+5تنح��ص�ر بامللف
النووي ،وهذا االلتبا�س خاطئ ،فالإيرانيون
ال يفاو�ض���ون حلماية �أنف�سه���م فقط ،بل
امل�ستباحة ،وحماية
لتح�صيل حقوق الأمة
َ
الدول احلليفة وال�شعوب املظلومة ،و�صو ًال
�إىل ال�رشاك���ة يف بن���اء ع���امل جديد على
م�ستوى املحاور والقيادة ،وحق ما يلي:
 ع���دم �إ�سق���اط النظ���ام يف �سورية،واحلف���اظ على وح���دة الأر����ض وال�شعب
وامل�ؤ�س�س���ات ال�سوري���ة ،واعتم���اد احلل
ال�سيا�سي بدل احلل الع�سكري.
 ت�سخري النووي الإيراين لدخول رو�سياوال�ص�ي�ن و�إيران �ضم���ن امل�شهد ال�سيا�سي
الدويل ،لت�أكي���د �رشاكة رو�سي���ا وال�صني
مع �إيران عل���ى امل�ستوى الدويل كممثلني
للمحور الدويل املعادي للمحور الأمريكي،
وتثبي���ت دور �إيران الإقليم���ي والإ�سالمي
كمثل للمحور املمانع.
 فك احل�صار االقت�ص���ادي وال�سيا�سيواملايل ع���ن �إيران ،ورف���ع العقوبات عن
ال�شعب الإيراين.

مرفق املياه الثقيلة يف من�ش�أة «اراك» يف �إيران

 �إدراج النووي «الإ�رسائيلي» و�أ�سلحةالدم���ار ال�شامل يف منطقة ال�رشق الأو�سط
للبحث واملفاو�ضات ،و�ص���و ًال �إىل منطقة
خالية م���ن �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وكانت
خط���وة تدمري الكيم���اوي ال�س���وري �أوىل
اخلطوات.
 تدم�ي�ر ال�سالح التكف�ي�ري (جماعاتالقاعدة والن��ص�رة وداع����ش و�أخواتها،)..
وح�ص���ار التموي���ل وطرق الإم���داد ،وعدم
توف�ي�ر احلماية يف الدول الغربية وغريها
وتهدي���دات �أمريكا بتنفي���ذ تعهداتها عرب
التطبي���ق البط���يء على ه���ذه اجلماعات
(املحاكم���ات الرمزي���ة يف الأردن
للفل�سطنيني ،وتراج���ع تركيا باملجاهرة
بدع���م «القاع���دة» ،وانخفا����ض الدع���م
القط���ري ،وفت���اوى الظواه���ري بعدم قتل
ال�شيع���ة و امل�سيحني ،والفت���وى الثانية
يو�سع الهوة
للظواه���ري �ضد داع�ش ،مم���ا ّ
بني مقاتل���ي املعار�ضة ال�سورية والتدمري
الذاتي للن�رصة وداع�ش).
 مناق�ش���ة و�ض���ع البحري���ن ،وب���دءالعملي���ة ال�سلمية والإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي،
وت�أم�ي�ن امل�شاركة ال�سيا�سي���ة للجميع،
و�ستب���د�أ بع�ض اخلط���وات ال�سيا�سية من
ملك البحرين ب�إعفاء بع�ض امل�س�ؤولني من
منا�صبهم.
 مناق�شة الو�ضع اليمني ودور احلراكاجلنوبي واحلوثيني يف العملية ال�سيا�سية.
 النقا�ش حول الق�ضي���ة الفل�سطينية،وع���دم ا�ستف���راد ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة
باملفاو�ض���ات ،م���ع االحتف���اظ بورق���ة
املقاومة ،وترميم قي���ادة حما�س للعودة
�إىل حمور املقاوم���ة و�إنقاذها من احل�ضن
القطري  -الأمريكي.

ماض لن يعود
توسع الدور الروسي في المنطقة يدغدغ مشاعر الحنين إلى ٍ
مل يع���د مفهوم تعدد الأقطاب جم���رد فر�ضية لدى
املراقب�ي�ن واملحللني ،فر ّوج بع�ضهم لفكرة �أن مو�سكو
حتتل دور وا�شنطن يف حتدي���د م�سار الأحداث الكربى
يف ال��ش�رق الأو�سط ،بينما ر�ص���د البع�ض الآخر تزايد
ح�ص���ة رو�سيا يف ال�رشاكة م���ع الواليات املتحدة يف
معاجلة الق�ضايا ال�ساخنة ،والتوفيق بني م�صاحلهما
املختلفة ..ثمة جوانب �صحيح���ة يف كلتا النظرتني،
غ�ي�ر �أنهما تغفالن دور الكي���ان ال�صهيوين يف جتيري
تلك التبدالت مل�صلح���ة م�شاريعه التو�سعية اخلا�صة
يف املنطقة.
�إن �إغفال الدور ال�صهيوين يجعل �صورة الو�ضع �أكرث
تعقي���داً ،ي�ستحيل معها فهم وتعليل الأدوار املتداخلة
واملت�ضارب���ة� ،س���واء داخ���ل املحور الواح���د �أو لدى
املحاور املتناحرة ،حيث يتعاظم الدور الرو�سي على
ح�ساب الدور الأمريكي لدى جميع الأطراف ،خ�صو�ص ًا
لدى «�إ�رسائيل» وال�سعودية وم�رص وتركيا� ،أي الدول
غ�ي�ر املح�سوبة عل���ى حمور املمانع���ة املفرت�ض �أن
ي�ستفيد من �صعود رو�سيا.
فعل���ى �سبيل املثال ،يتوافق املوق���ف الرو�سي مع
الدور ال�سع���ودي يف العالقة م���ع احلكومة امل�رصية
احلالية ،ويف مناه�ضة «الإخوان امل�سلمني» ،ومتويل

�صفق���ات الت�سليح وامل�شاريع االقت�صادية التي يجري
التفاو����ض ب�ش�أنها يف هذه الأي���ام ..ويف الوقت نف�سه
تتعار�ض مواقف البلدين جت���اه احلرب التي ت�شعلها
الأح���زاب والع�صابات «التكفريي���ة» امل�سلحة ،التي
يعتق���د �أن «�إ�رسائي���ل» �أي�ض ًا تخ�ش���ى و�صولها �إىل
ال�سلطة بدي ًال عن حكومة الرئي�س ب�شار الأ�سد.
وعل���ى �صعي���د العالق���ة ال�سعودي���ة  -الأمريكية
تتناق�ض املواق���ف ،خ�صو�ص��� ًا يف معار�ضة الريا�ض
مل�ؤمت���ر «جنيف ،»2 -الذي تُع ّد له وا�شنطن ومو�سكو
يف �إطار ال�رشاكة ب�ي�ن البلدين ،وكذلك تتوحد مواقف
حلف���اء الواليات املتح���دة التقليدي�ي�ن�« ،إ�رسائيل»
وال�سعودي���ة وفرن�سا ،من التق���ارب الإيراين الأمريكي،
واحتم���ال التو�ص���ل �إىل اتفاق حول املل���ف النووي،
الأمر ال���ذي قد يدفع الريا�ض وتل �أبي���ب وفرن�سا �إىل
التن�سيق العلني املتفرد ،يف مواجهة �إيران وحمورها
يف املنطقة.
ويف �سي���اق �آخر ،تالقى املوقفان؛ الإيراين والرتكي،
يف رف����ض ا�ستبعاد «الإخ���وان امل�سلمني» عن احلكم
وع���زل الرئي�س امل�رصي حممد مر�س���ي ،بينما اختلفا
حي���ال ن�ش���اط اجلماعة يف �سورية والع���راق ،وكذلك
تن�شط امل�ساعي لتح�سني العالقات بني العراق وتركيا،

وب�ي�ن هذه وبني �إقليم كرد�ست���ان ،رغم دور تركيا يف
احلرب اجلارية على �أر����ض �سورية ،ورغم حذرها من
حت���ركات الأكراد على حدودها اجلنوبية� ،أقل ما ميكن
قوله يف هذا امل�ضم���ار� ،إن الوقائع على الأر�ض تزيد
�صورة التحالفات واال�صطفافات تعقيداً وغمو�ض ًا.
ولو �سلمن���ا مبنهج املراقب�ي�ن يف حتليل الظواهر
املتناق�ضة ،ن�ستنتج �أن «�إ�رسائيل» والواليات املتحدة
ورو�سي���ا و�إيران والعراق وتركي���ا ت�صطف جميع ًا يف
جبهة واح���دة ،مقابل جبهة ت�ض���م �أي�ض ًا «�إ�رسائيل»
ورو�سيا� ،إ�ضافة �إىل م�رص وال�سعودية ،وهذه الفر�ضية
الت���ي ت�ضع رو�سيا يف اجلبهتني �إمن���ا تدل فقط على
�أن قدرات رو�سي���ا يف الت�أثري بكافة �أطراف ال�رصاع قد
تفوق قدرات الواليات املتحدة� ،أو تت�ساوى معها.
ال ي�ستغ���رب املحلل���ون ال�سيا�سي���ون الظواه���ر
املتناق�ضة واملعقدة ،بل يعتربونها «حاالت طبيعية،
تعك����س التقاء امل�صال���ح �أو ت�ضاربه���ا ،بني احللفاء
والأعداء ،بح�سب الظروف والأو�ضاع ال�سائدة عند هذا
املنعطف التاريخ���ي �أو ذاك» ،لكن امل�شكلة تكمن يف
�إغفال حقائق ثابتة منها:
�أو ًال� ،أن الدور الرو�سي َم َثل���ه ك َمثل الدور الأمريكي
والغربي عموم ًا� ،إمنا يتم �ضمن �ضوابط تفر�ضها احلركة

ال�صهيوني���ة العاملي���ة على �صانعي الق���رار يف تلك
الدول؛ وثاني ًا� ،أن رو�سيا و«�إ�رسائيل» تتمتعان اليوم
ب�أمنت العالقات االقت�صادية والع�سكرية والثقافية منذ
ن�شوء الكي���ان ال�صهيوين ،و�أن �أكرث الأحزاب تطرف ًا يف
«�إ�رسائي���ل» هو حزب «�إ�رسائيل بيتنا» ،الذي يت�شكل
من م�ستوطنني من �أ�صول رو�سي���ة؛ وثالث ًا� ،أن �رشوط
«�إ�رسائيل» بعدم الإخالل مبيزان القوى الع�سكري مع
حميطها تنطبق على �صفق���ات الأ�سلحة الرو�سية مع
�سورية و�إيران ،وعلى ال�صفقات املحتملة مع م�رص ،وال
�شيء يغري يف هذا الواقع.
فالتعويل على تو�سع ال���دور الرو�سي �إمنا تدغدغه
م�شاعر احلن�ي�ن �إىل ما�ض لن يعود �أب���داً؛ حني راهن
العرب على احلقب���ة ال�سوفياتية للجم جموح الكيان
ال�صهيوين ،ولن يغري هذا التو�سع من �إ�رصار ال�صهاينة
عل���ى ا�ستكمال هجمته���م املتجددة لتمزي���ق بلدان
املنطقة وتفتي���ت �شعوبها ،وهم يحر�صون على �إقامة
العالق���ات اخلا�صة مع جميع القوى الفاعلة ،ك ًال على
ح���دة ،بع�ضها بالعلن و�أكرثه���ا بال�رس ،لكن فقط مبا
يخدم �أهدافهم اخلا�صة وغاياتهم التو�سعية.

عدنان حممد العربي

اقتصاد
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اليابان ..والنمو االقتصادي
 التفاو����ض ح���ول االن�سح���اب م���ن�أفغا�ستان والدور الإيراين امل�ستقبلي داخل
�أفغان�ست���ان ،والدور الإي���راين امل�ستقبلي
داخل �أفغان�ستان �ضمن ال�رشاكة الرو�سية -
ال�صينية ،والباك�ستانية والأمريكية حل�صار
التطرف وت�أمني احلدود واالن�سحاب الآمن
للقوات الأمريكية.
 �إلغ���اء ال���دور الأوروب���ي ،خ�صو�ص ًاالفرن�سي ال���ذي يت�رصّف كالزوج املخدوع
�أمريكي��� ًا ،والذي يتخب���ط يف ت�رصيحاته
و�أفعال���ه ،وال يعرف ما يج���ري ،و�سيدفع
الثم���ن الحق ًا عل���ى امل�ست���وى ال�سيا�سي
واال�ستثمارات يف املنطقة.
�إن �إيران تقاي�ض «اخلوف» من �سالحها
النووي ب�أثمان غالية كم���ا ذكرنا �سابق ًا،
وحتتف���ظ بجوه���ر برناجمه���ا ال�سلم���ي
وحت�صي���ل االع�ت�راف ال���دويل بحقوقها،
بينما يخ��س�رون مالهم ونفطهم و�أوطانهم
بحمام���ات ويخ���وت و�سي���ارات مطلي���ة
بالذه���ب ،ويرق�صون بال�سي���وف املذهبية
التى ال يجيدون ا�ستعمال قب�ضاتها �إال يف
ذبح �إخوتهم وتدمري �أوطانهم.
الن���ووي الإي���راين يف خدم���ة الأم���ة
و�شعوبها ،فه���ل ي�ستيق���ظ ال�سعوديون
وبع����ض الع���رب وال يتحالف���ون م���ع
«�إ�رسائيل» ل�رضب �إيران؟
ه���ل يق���ر�أ ال�سعودي���ون الأح���داث
املت�سارعة بني العمال الأفارقة والأجانب
يف ال�سعودي���ة م���ع ال�رشط���ة والأهايل؟
تو�سعت ب�ي�ن العمال املقيمني
وماذا لو ّ
واملواطن�ي�ن ،بالإ�ضافة �إىل العائدين من
م�سلحي «القاع���دة» ،ي�ضاف �إليها مت ُّرد
املعار�ضة ال�سعودية لأخذ حقوقها؟
هناك فرق كب�ي�ر بني الأمة التي تنتج
�سالحها الن���ووي لت�أخ���ذ حر ّيتها وبني
الأمة الت���ي تعمد على �سالها «ا َملنَوي»
ع�ب�ر «جهاد الن���كاح» ،فتخ��س�ر دينها
وكرامتها ،وع�س���ى �أن ينتقل البع�ض من
«ا َملنَ���وي» �إىل «الن���ووي» لي�ستعي���د
كرامته.

د .ن�سيب حطيط

توق��ف القطار يف حمطة الواح��ات دقائق معدودة،
ومل ين��زل من��ه �س��وى امل�س��افر وال�ش��اب املرافق ،ومل
ي�ص��عد �إلي��ه �أح��د م��ن الن�س��وة والرج��ال الك�ثر ،ومن
خمتل��ف الأعم��ار ،الذي��ن ا�ص��طفوا م��ا بني الر�ص��يف
وبواب��ة اخلروج ،ك�أنهم يف حركة اعت�ص��ام �ص��امت،
فان�برى م��ن بينهم رج��ل ّ
غطى ال�ش��يب ر�أ�س��ه ،وتقدم
نحو ال�ضيف مبت�سم ًا وعانقه بحرارة ولهفة ،ثم جامله
بكلم��ات رقيقة قائ ًال« ،مل تزل كم��ا ر�أيتك �أول مرة ،مل
تتغري ..قل يل بربك ،ما �رس احتفاظك بهذه الن�ضارة»؟
�ش��كر امل�سافر م�ض��يفه على تلك املجاملة �ضاحك ًا،
و�ش��د يف العناق ،متمتم ًا« ،كم ت�ش��وقت له��ذا اللقاء يا
�أخ��ي و�ص��ديقي ،واع��ذرين عل��ى غياب��ي تلك ال�س��نني
الطويلة ،ولكن ر�سائلك مل تقطع عني حكمتك ،و�أبقتني
قريب�� ًا من��ك رغم بعد امل�س��افات» ،ثم هم���س يف �أذنه،
وعين��اه ت�س�ترقان النظ��ر نحو اجلمه��رة الت��ي تتكتل

من���ذ ت�سلمه ال�سلط���ة يف اليابان،
عمد رئي����س الوزراء «�شين���زو �آبي»
�إىل تعزيز موقعه���ا الإقليمي والقيام
ب�إ�صالح���ات داخلي���ة �إيجابي���ة ،ال
�سيم���ا يف جم���االت االقت�صاد ،حيث
تبنى جمموعة �سيا�س���ات ومبادرات
اقت�صادي���ة �أدت �إىل حتفي���ز النم���و
وحت�س�ي�ن �أداء القطاعات االقت�صادية
كاف���ة ،وهو �أمر يزيد من نفوذ اليابان
عاملي ًا كونها ت�ستمد نفوذها بالدرجة
الأوىل من قوة اقت�صادها وقدرتها على
املناف�سة.
�إذاً «لق���د عادت الياب���ان» ،هكذا
�أعلن رئي�س الوزراء �شينزو �آبي خالل
زيارت���ه �إىل وا�شنط���ن يف وقت �سابق
من ه���ذا العام ،يف دالل���ة على ثقته
بعودة املجد �إىل ه���ذه االمرباطورية
الآ�سيوية التي كانت عانت من وعكات
اقت�صادية خالل ال�سنوات التي �سبقت
حكمه ،ولكن رغم �أن اليابان قد تكون
على امل�سار ال�صحيح بعد عقدين من
الرك���ود االقت�صادي ،ف����إن الطريق ال
يزال طوي ًال حت���ى يت�سنى لها ت�أمني
م�ستقبل الب�ل�اد يف الأمد البعيد ،مع
ذل���ك ،ي�ستحق عمل �آبي الإ�شادة حتى
الآن.
من املع���روف �أن الياب���ان تعاين
دائم��� ًا من تغي�ي�ر احلكوم���ات ،كون
ال�شعب ال مينح وقت ًا طوي ًال للحكومة
قب���ل �أن ي�سحب الثق���ة منها ويطالب
ب�إقالته���ا ،لك���ن احلال م���ع حكومة
�شين���زو �آب���ي امل�ستم���رة يف عملها
يختل���ف ،ويف مت���وز الفائ���ت ،ع���اد
حزب �آب���ي الدميقراطي الليربايل وفاز
بال�سيط���رة على جمل�س���ي الربملان،
وكان انت�ص���اراً انتخابي ًا مدوي ًا يرقى
�إىل �أق���وى تفوي�ض �سيا�سي يتلقاه �أي
زعيم ياباين يف �سن���وات عديدة ،لقد
كر�س �آبي �شعبيته من دون منازع من
خالل الإ�صالح���ات االقت�صادية التي
ح�سنت من حي���اة املواطنني ،ويبدو
من املرجح نتيج���ة لهذا �أن يظل �آبي

يف ال�سلطة لفرتة �أطول من �أ�سالفه يف
احلكم ،الذي���ن مل يدم �أغلبهم �أكرث من
عام واحد يف ال�سلطة قبل تنحيته.

تعايف االقت�صاد
يب���دو االقت�ص���اد الياب���اين وك�أنه
يتعافى بع���د جيل كامل م���ن الأداء
الرديء ،حيث جت���اوز النمو ال�سنوي
هذا العام  3يف املئ���ة ،وعالوة على
ذلك ،متكنت اليابان يف �أعقاب �صدمة
الزلزال والت�سونامي والكارثة النووية
يف العام  2011من تعوي�ض النق�ص يف
�إمدادات الطاقة الذي بلغ  25يف املئة
نتيجة لتعط���ل املفاعالت يف حمطة
تولي���د الطاق���ة يف فوكو�شيم���ا ،كما
�ساع���د �إعالن طوكيو �أنها �ست�ست�ضيف
الألعاب الأوملبية يف العام  2020يف
تعزيز الثقة العامة.
لكن رغم كل ه���ذا التفا�ؤل ،يخ�شى
املت�شكك���ون �أال ي���دوم ه���ذا التقدم
االقت�ص���ادي ،بزع���م �أن مع���دل النمو

حولهما ،مت�س��ائ ًال�« ،أراهم يتحلق��ون حولنا كاخلامت،
ويحدقون بنا باهتمام وا�ضح ..هل هم من �أقربائك �أو
من جرية عزبتك»؟
ترج��ل اجلم��ع به��دوء �إىل جمم��ع مال�ص��ق ملحطة
ّ
القط��ارات ،ودخل��وا قاع��ة كب�يرة ا�س��ت�أجرها الرج��ل
احلكيم ملدة ثالثة �أيام ب�س��عر خمف���ض ،وكان قد دعا
املندوب�ين عن البلدات املنت��شرة يف مناطق الواحات
لعقد اللقاء الدوري املو�سع ،وتبادل الآراء واملعلومات
مع امل�س��افر الق��ادم من م�ش��ارق الوط��ن الأكرب ،فرح
امل�سافر بدقة التنظيم ،و�أح�س برهبة احل�ضور واملكان،
وا�ستعد ليوم عمل حافل.
افتت��ح احلكي��م اللق��اء بعر���ض تقري��ر مف�ص��ل ع ّما
حتقق من مقررات االجتماع ال�س��ابق ،قبل �س��تة �أ�شهر،
وختم قائ ًال« ،ال �أ�ش��ك �أن منجزاتنا تبدو ب�س��يطة وغري
ذات �ش���أن بنظ��ر ال�سيا�س��يني املحرتف�ين و�أحزابه��م

املرتفع ي�أت���ي بب�ساط���ة كانعكا�س
لل�سيا�سة النقدية املرتاخية واحلوافز
ال�رضيبية ،وه���ي اال�سرتاتيجية التي
�سيجعله���ا الت�ضخم غ�ي�ر م�ستدامة،
فريد �أن�صار �آبي ب�أن «ال�سهم» الثالث
يف جعب���ة «اقت�ص���اد �آب���ي» يكمن
يف الإ�صالح���ات البنيوي���ة املع���ززة
للإنتاجية ،وه���و مل ينطلق بعد لكن
يت���م التح�ضري له ،كم���ا ي�شريون �إىل
رغبة �آبي يف تعزيز دور �صغار مزارعي
الأرز ،الذين ي�شكلون جزءاً من القاعدة
االنتخابي���ة للح���زب الدميقراط���ي
اللي�ب�رايل ،وهو �سيوظفه���م مل�شاركة
اليابان يف مفاو�ضات اتفاقية ال�رشاكة
عرب املحيط اله���ادئ ،والتي �ستفتح
اقت�صاد الياب���ان للمناف�سة العاملية
املتزايدة.

حتديات �صعبة
ويف ظل التح�سن الراهن ،تواجه
الياب���ان حتدي���ات ع�صيبة طويلة

املتعالية ،وهذه نعمة ولي�س��ت نقمة ..لع ّل �س��وء ظنهم
ه��و م��ا ك��فّ �رشوره��م عن��ا ،وجعله��م يرتفع��ون عن
مواجهتنا ،مف�س��حني لنا املجال للحراك والعمل بعيداً
م��ن مماحكاته��م و�رصاعاته��م العبثية ..ورب �ض��ارة
نافعة».
انبه��ر امل�س��افر مبا �س��معه م��ن �أخبار ت��سر الف�ؤاد،
ع��ن خط��وات حكيم��ة ،ومب��ادرات جريئ��ة� ،س��اهمت
يف ا�س��تدراك مفاعي��ل الفلت��ان الأمن��ي وتراجع هيبة
ال�س��لطات املركزي��ة ،و�أنق��ذت املناط��ق النائي��ة م��ن
م�س��اعي املتنفذي��ن ل�ش��ق �ص��فوف النا���س ،وجره��م
�إىل الف�تن واالقتت��ال والتم��زق ،و�أكرث ما لف��ت انتباه
امل�س��افر ،الدع��وة املفتوح��ة لع��ودة الأق��ارب م��ن
العائالت وال�ش��باب ،الذين ا�ضط ّرهم �ضيق املوارد �إىل
هج��ر الأري��اف ،والإقام��ة يف الع�ش��وائيات التي تلف
كربيات املدن ،يف بحث مهني عن لقمة العي�ش.

الأجل قد تنعك�س عل���ى االقت�صاد
يف ح���ال مل تت���م معاجلتها ،فمع
انخفا����ض معدل املوالي���د لديها،
يتقل�ص عدد �س���كان اليابان بفعل
ال�شيخوخ���ة ال�سكانية ،و�سيتطلب
التعوي�ض عن ه���ذا االجتاه زيادة
�أعداد املهاجري���ن وزيادة م�شاركة
الن�ساء يف ق���وة العمل ،ولن يكون
حتقيق �أي من هذين الهدفني �سه ًال،
فالياب���ان مل تكن تقليدي��� ًا دولة
مهاجري���ن ،وحتتل الياب���ان ،وفق ًا
للتقري���ر العامل���ي للتف���اوت بني
اجلن�سني ،ال���ذي ي�صنف  136دولة،
املرتبة  ،105ولكن هذا من املمكن
�أن يتغري بطبيع���ة احلال واليابان
معروف���ة تاريخي��� ًا بنجاحها يف
�إعادة ت�أهيل نف�سها.
ولع���ل ال�س����ؤال الأك�ث�ر �أهمية
يف م���ا يتعلق مب�ستقب���ل اليابان
يت�ص���ل بعالقته���ا بجريانه���ا �أي
كوريا ال�شمالي���ة وكوريا اجلنوبية
وال�ص�ي�ن ،ورغ���م �أن ا�ستطالعات
الر�أي الأخرية ت�شري �إىل �أن اليابان
حتتف���ظ بقوتها الناعم���ة �إىل حد
كبري على ال�صعي���د العاملي ،ف�إن
هذه لي�ست احل���ال عندما نتحدث
عن جوارها املبا�رش.
فعل���ى النقي����ض م���ن �أوروبا،
حي���ث تغلب���ت �أملانيا عل���ى �إرث
احلرب العاملي���ة الثانية من خالل
اندماجه���ا يف االحتاد الأوروبي ،ال
تزال منطقة �شمال �رشق �آ�سيا حتمل
على كاهلها ثق���ل تاريخها القدمي،
فوفق��� ًا جلريانها كان���ت اعتذارات
اليابان ب�ش�أن عدوانها يف املا�ضي
غري كافي���ة ،ومل يط���ر�أ على هذه
احلال �أي حت�سن بع���د �أن ا�ستخدم
بع�ض الزعماء الكوريني وال�صينيني
اخلطاب املناه����ض لليابان للفوز
بالدعم يف الداخل.

هنا مرت�ضى

وج��اء يف التقرير �أن �أعداد العائدي��ن بلغوا ع�رشات
الآالف ،وهم يف ازدياد متوا�ص��ل ،وقد وجد الذين ل ّبوا
الدع��وة الكرمي��ة عن��د الأق��ارب والأهل ح�ض��ن ًا دافئ ًا،
وم�لاذا �آمن�� ًا ،طامل��ا افتق��دوه يف ح��واري التهج�ير
والن��زوح الطوعي ،وانخ��رط العائدون عل��ى الفور يف
دع��م الأه��ايل وردع الع�ص��ابات الت��ي تعتا���ش عل��ى
م�ص��ائب النا�س ونكباتهم ،كما ان�شغلوا بهمة ومثابرة
يف حملة ا�ست�ص�لاح ما �أهملته ال�س��نون من الأرا�ض��ي
الزراعية ،وتقا�سموا املو�سم الأول من عطائها الوافر.
ق��دم الرج��ل احلكيم �ص��ديقه امل�س��افر للمجتمعني،
م�ستفي�ض�� ًا يف الثن��اء على �ص��واب اقرتاحات��ه ،ودقة
ا�س��ت�رشافه لعظائ��م م��ا كان ينتظرهم يف ه��ذا الزمن
ال�ص��عب ،واقرتب امل�سافر من املنرب ،و�صافح م�ضيفه،
مثمن�� ًا حف��اوة الرتحي��ب والتنوي��ه ،ث��م انحن��ى �أمام
اجلمع ،وته ّي�أ للكالم..
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تحقيق

بين حانا ومانا..
ب��ي�ن احلانا واملانا ط����ارت «حلانا» ،ففي
ظل التفاهم� ،أو الغ����زل القائم بني قي�رص اليوم،
والأمرباطور الراهن ،ط����ارت «جنيف ال�سورية»
من �أولوي����ة و�صدارة ملفات امل�ؤمتر� ،إىل املرتبة
الثاني����ة �أو ..ليت�ص����دّر امللف الن����ووي الإيراين
مائدة  -امل�ؤمترين  -ال�شهية الد�سمة  -ب�ضغطٍ
م����ن «�إ�رسائيل»� ،إذ �إن �سوري����ة املنق�سمة على
نف�سها ،املدمِّرة لبنيتها الع�سكرية واالقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية والإ�سرتاتيجية ،مل تعد
يف عني العدو «الإ�رسائيلي» ت�شكل خطراً داهم ًا
عليه ..ففي الداخل ال�سوري من �صنوف املرتزقة،
ما يكفي للقيام مبا كان يجب على «�إ�رسائيل»
القيام به ،لإتقاء خطر �آخر دول الطوق ،وال�صمود،
والت�صدّي ..لذا نرى الأنظار كل الأنظار املعادية
ت�صوّب نحو القوّة احلقيقية؛ �إيران.
هذا م����ا ح����دا بالنتنياه����و وحكومته �إىل
ممار�س����ة ال�ضغوط ،وت�أليب الر�أي العام الغربي،
�إ�ضافة �إىل احلكومات الغربية املت�صهينة ،على
�إيران و�إظهارها مبظه����ر املوارب ،واملخادع ،يف
املحادث����ات اجلارية بينها وب��ي�ن الدول ال�ست،
ب�إ���ش�راف الأمم املتحدة ،حت����ى ال يثمر احلوار
اتفاق ًا �سلمياً ..فـ«�إ�رسائيل» لن تقتنع ب�أقل من
�رضب����ة ع�سكرية لإي����ران ،و�إال �أمريكا يف نظرها
حانثة بالعهود ،ومفرّطة بالكيان.
�أن تتوج�����س «�إ�رسائيل» اخلط����ر الإيراين..
فهذا له ما يربره ،لك����ن �أن ت�شاركها بع�ض دول
«الكفايف والعِ قْل» ه����ذه الهواج�س واملخاوف،
وحترّ�����ض بدوره����ا املجتمع ال����دويل ،ال �سيما
املتغطر�سة منها عل����ى ت�شديد العقوبات حيناً،
وتوجي����ه �رضبة ع�سكرية حين���� ًا �آخر! فهذا عهرٌ
ال م��ب�رر له على الإط��ل�اق �أي ًا كان����ت خلفياته
ومنطلقاته.
«جنيف  »2ال�سورية مهدّدة بعدم االنعقاد،
بعدم����ا ت�صاعدت وترية ال���ش�روط التي تطلقها
املعار�ضات ال�سورية التي عُ لبت بت�سع حقائب
�إىل جنيف ..فبكم خفٍّ ع�ساها �ست�ؤوب؟ وهل هي
فع ًال �رشوط املعار�ضات الداخلية؟ �أم �أنها �رشوط
الأطراف املمولة ،املم�سكة برقاب «الدمى» التي
تعيث خراب ًا ودماراً يف ط����ول البالد وعر�ضها؟
وقد فُط����رت على ترداد عب����ارة «�سمع ًا وطاع ًة
موالي».
جني����ف ال�سوري����ة ..معنيون به����ا جميعاً،
واللبناني����ون عل����ى وجه اخل�صو�����ص� ،أكرث مما
تعني �إي����ران وتركي����ا وم�رص واليون����ان� ..إنها
�سايك�����س  -بيكو جديدة ..تر�سم معامل املرحلة
املقبلة ،وتر�سّ م حدوداً جيو�سيا�سية دميوغرافية
للدويالت امل�ستقبلية «يف �سورية الطبيعية».
من غري �أن ت�ش��ي�ر �أو تلحظ تداعياتها على
جغرافية  -الأر�ض يف الوقت الراهن ..فامل�ؤامرة
متر ُّر �أول ب�أول.
فيا عباقرة لبنان ..يا �أمرائه ،يا متزعميه ،يا
ممتط����ي �ضهور نا�سه ،اعقلوا ،توا�ضعوا ،وتداعوا
�إىل طاول����ة تفه����م وتفاهم ،و�ضع����وا اللم�سات
النهائية «للبن����ان» الذي تري����دون ،يف الربع
الأخري من �ساعة التخلي ،املف�ضية �إىل التق�سيم،
و�سوء العاقبة وامل�صري.
فهذا التزامن يف تفريغ امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
عم����ل خمطط ل����ه ،ولي�س من خي����ال ليلى عبد
اللطي����ف� ..إنه نتاج����ك ،وق�ص����ورك ،وتق�صريُك،
والمباالتك ،وا�ستعبادك ،يا �شعب لبنان العظيم.

نبيه الأعور
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بيروت بال مياه
يف تركي���ا ،دف���ع انقط���اع
املي���اه عن ح���ي �سكني بع���دد من
املواطن�ي�ن لالحتج���اج والتظاه���ر
برداء اال�ستحم���ام ،فقد نزل نحو 50
رج ًال وام���ر�أة لب�سوا رداء اال�ستحمام
فوق ثيابهم واحت�ش���دوا يف ال�شارع
يف �أنق���رة ب�سب���ب انقط���اع املياه
ليوم واحد� ،أم���ا يف بريوت ،فقد �أدى
انقطاع املي���اه لأيام عدة �إىل ارتفاع
ال�رصخ���ات و�إىل حم���اوالت لقط���ع
الطرقات و�إ�شعال الدواليب كالعادة،
تختلف طرق االحتج���اج بني تركيا
ولبن���ان ،وبالطب���ع يختلف جتاوب
احلكومتني مع �أزمة املياه ،يف �أنقرة
جرت معاجل���ة امل�شكل���ة يف اليوم
الت���ايل ،ولكن يف ب�ي�روت ا�ستمرت
�أزمة املي���اه لأيام و�س���ط غياب �أي
معاجلة جدية ،وهكذا ا�ضطر املواطن
مرة جديدة �إىل «حك جلده بنف�سه»
فلج أ� �إىل حلول بديلة �أثقلت ميزانيته
ال�شهرية.
ا�شتك���ى �أه���ايل مدين���ة بريوت
من انقطاع املي���اه عن معظم �أحياء
العا�صمة لأكرث من ع�رشة �أيام حتت
وط����أة تقنني قا����س باملي���اه جاء
لي�ش���ارك التقن�ي�ن الكهربائي ،وبعد
�أن كان���ت املياه ت�أتي م���رة واحدة
كل يوم�ي�ن على الأق���ل ،اختفت من
دون تربيرات لت�ش���كل �صدمة و�أزمة
للبريوتيني الذين ا�ستعانوا ب�أ�صحاب
�صهاريج نقل املي���اه ،وه�ؤالء عمدوا
�إىل رف���ع �أ�سعاره���ا نتيج���ة الطلب
املتزاي���د بوترية غري م�سبوقة عليها،
لدرج���ة ق���ال البع�ض ب�أن���ه مل متر
مث���ل هذه الأزمة عل���ى العا�صمة �إال
�أيام احلروب املا�ضي���ة ،كما و�صفها
البع����ض ب�أنها �أزمة مي���اه مفتعلة،
علم��� ًا �أنها لي�س���ت ب�أزمة جديدة بل
هي تتكرر كل عام ،و�إن اعتدنا م�سبق ًا
ر�ؤيتها يف ال�صيف حني ت�شح املياه
�إال �أن املعادلة اختلفت اليوم.
يف الواق���ع ،م���ن امل�ستغ���رب
للغاي���ة �أن ت�شح املي���اه عن بريوت
م���ع بداية اخلريف وم���ع بدء هطول
الأمطار بكميات كبرية قبل نحو �شهر
�أدت �إىل �إغ���راق البي���وت والطرقات،
لكنه���ا بالطب���ع ذهبت �س���دى ،ومن
امل�ستغ���رب �أن ت�ض���ج �أزق���ة بريوت
ب�أ�ص���وات �صهاريج املياه حيث بلغ
�سعر الربميل الواحد � 5آالف لرية يف
املناطق ال�شعبية ،و�ضعف املبلغ يف
�أحياء بريوت الراقية ،و�إذا كان الزبون
يقط���ن يف الطوابق العلي���ا ،فال�سعر
ق���د ي�ضاعف لأن ال�ض���خ يحتاج �إىل
م�ضختني لإي�صال املياه ،وهكذا بات
�أ�صحاب ال�صهاريج يتحكمون ب�أهايل
بريوت لإدراكهم �أنهم ب�أم�س احلاجة
�إىل املي���اه و�سيوافقون مرغمني على
كل �رشوطهم ومتطلباتهم املادية.
الالفت �أن املواطنني مل يتبلغوا
م�سبق ًا به���ذا التقنني القا�سي للمياه

لي�أخ���ذوا احتياطاته���م وليت�أنوا يف
ا�ستخدام ما لديهم من مياه ،كما �أنهم
مل يتبلغ���وا مبوعد عودته���ا ،حركة
�ضخ املي���اه للبيوت مل تهد�أ لي ًال وال
نهاراً ،ومنظر اخلراطيم املمدودة �إىل
الأ�سطح بات اعتيادي ًا يف كل �شوارع
العا�صمة على اختالف م�ستوياتها.
�أح���د امل�س�ؤول�ي�ن اعت�ب�ر «�أن
الأمر يتكرر كل ع���ام وامل�شكلة حتل
بت�ساق���ط الأمطار وتع���ود الأمور �إىل
�سابق عهده���ا» ،وبالتايل يكون قد
�ألقى اللوم عل���ى العوامل الطبيعية،
ف���وزارة املي���اه والطاق���ة تبدو غري
معنية على الإطالق مبا يجري.
يف الواق���ع ،ا�ستهج���ن �أه���ايل
ب�ي�روت �أزم���ة املياه الت���ي ع�صفت
بهم ،ورمبا �شعروا ب�أنهم م�ستهدفون
بع�ض ال�ش���يء بعقوبات غري ر�سمية
كونه���م ي�ستفي���دون م���ن � 21ساعة
كهرباء يومياً ،خ�صو�ص��� ًا �أن عليهم
على ال���دوام دفع فاتورتني للكهرباء
واملي���اه ،واح���دة للدول���ة والأخرى

لأ�صحاب املولدات وال�صهاريج الذين
يرفعون الأ�سع���ار بذريعة �أن بريوت
ه���ي العا�صم���ة ،وبالت���ايل �أ�سعار
الكهرباء واملياه فيها يجب �أن تكون
م�ضاعفة.
�إزاء م�شكل���ة املي���اه املتفاقمة،
ت�س���اءل كثريون عن غي���اب احللول
البديل���ة ،ك�إيجاد م�صادر مياه بديلة
لتغذية بريوت باملي���اه� ،أو ا�ستقدام
معدات م�ضخات لتحلية مياه البحر،
�أو �إيجاد �سبل ناجعة لال�ستفادة من
الأمط���ار واملت�ساقطات ب���د ًال من �أن
ت�ص���ب يف البحر دون طائل ،حتى �أن
بع�ض املواطن�ي�ن يف بريوت طالبوا
ال���وزارة املعنية بت�أم�ي�ن �صهاريج
وخزانات املياه على ح�سابها ،لأنها
هي التي ت�سببت بامل�شكلة ،وبالتايل
يجب �أال يتحمل املواطن تداعياتها.
واق�ت�رح البع����ض �أن تتح���رك
�صهاري���ج الإطفاء والدف���اع املدين
وامل�ؤ�س�س���ات التي متتل���ك �صهاريج
ل�سد العجز وت�أمني املياه �إىل بريوت

بانتظار انق�ضاء فرتة ال�شح ،لأنه من
غ�ي�ر املقبول رم���ي امل�س�ؤولية على
ت�ساق���ط الأمطار وعدم �إيجاد احللول
البديلة.
وكانت ال�شكاوى عن �شح املياه
و�صلت م���ن مناطق عدة �أبرزها ر�أ�س
ب�ي�روت ،املزرعة ،الطري���ق اجلديدة،
الغبريي ،ع�ي�ن املري�سة ،ر�أ�س النبع،
زق���اق الب�ل�اط ،البا�ش���ورة ،عائ�شة
بكار ..وا�شتك���ى املواطنون كثرياً من
ارتفاع تعرفة املياه من قبل �أ�صحاب
�صهاريج املياه الذين ا�ستغلوا الأزمة
وانقط���اع املياه لريفع���وا �أ�سعارهم
ب�ش���كل خي���ايل ،لكن �أه���ايل بريوت
ر�ضخوا للأم���ر الواقع ،ومن مل ميلك
ثم���ن املياه ا�ست���دان لتوفريها �إذ ال
ميكن العي�ش من دون مياه.
�إحدى ال�سيدات من بريوت �أكدت
�أنها ا�شرتت مياه ًا ب�أكرث من مئة �ألف
ل�ي�رة يف غ�ضون �أي���ام ،ف�شح املياه
�أتى يف توقيت ح�سا�س ،حيث يذهب
الأطف���ال �إىل مدار�سه���م ،وبالتايل ال
ميك���ن ت�أجي���ل غ�سي���ل املالب�س �أو
الأطباق �أو اال�ستغناء عن اال�ستحمام،
وغريها من اال�ستخدامات ال�رضورية،
و�أك���دت ال�سيدة �أن رات���ب زوجها لن
يكفيها هذا ال�شهر ب�سبب �أزمة املياه،
م�ش�ي�رة �إىل �أنه���ا دفع���ت يف �شهر
 3فوات�ي�ر خمتلفة للمي���اه� ،إحداها
لوزارة الطاقة كر�سم �سنوي ،وواحدة
ل�صاحب �صهريج املاء ،وثالثة ل�رشاء
املياه احللوة ال�صاحل���ة لل�رشب� ،إذ
�إنها وكما جميع ربات البيوت يلج�أن
�إىل ��ش�راء املياه لل��ش�رب كون مياه
م�صلحة بريوت غري �صاحلة.

هبة �صيداين

www.athabat.net

بيروتيات

( العدد  )288اجلمعة  22 -ت�شـرين الثاين 2013 -

19

المفتي محمد توفيق خالد ..سيرة علم وجهاد []7

المفتي في صميم معركة االستقالل
يف � 26آذار  1942زار اجل��ن�رال
�ش����ارل ديغ����ول مفت����ي اجلمهورية
اللبناني����ة الأك��ب�ر ال�شي����خ حمم����د
توفي����ق خالد يف منزله ال�صيفي يف
بحمدون ،فقال �سماحته خالل اللقاء:
«�إننا نح����ن كم�سلم��ي�ن وطنيني ال
نن�شد �إال التمتع با�ستقاللنا وكرامتنا
الوطنية ،وكمواطنني ال نريد �إال العدل
وامل�ساواة التامة املعنوية واملادية
بني �أبناء الوطن ،يظللنا احتاد زاهر
م�ستمر خلري اجلميع».
ورد ديغول فقال�« :إن فرن�سا هنا
لت�شجع الكرامة الوطنية ومل�ساعدة
ال�شع����وب للو�ص����ول �إىل حقوقه����ا
الكاملة».
�إذا كان����ت املواق����ف الوطني����ة
ل�سماح����ة مفتي اجلمهوري����ة الأكرب
ال�شي����خ حمم����د توفي����ق خالد بدت
وا�ضح����ة متام ًا من����ذ اللحظة الأوىل
لت�سلم����ه م�س�ؤولية املرك����ز الديني
الأول للم�سلم��ي�ن يف لبن����ان� ،إال �أن
مواقف����ه الوطنية الك��ب�رى يف �سبيل
اال�ستق��ل�ال الوطن����ي جتلت بو�ضوح
�إب����ان معركة اال�ستق��ل�ال ،حيث �إنه
كان �أحد �أركانه����ا الأ�سا�سيني والتي
مل تعط بعد كام����ل حقها بعد مرور
 70عام ًا على انتزاع هذا اال�ستقالل.
لقد كان �سماحة مفتي اجلمهورية
اللبنانية الأكرب ال�شيخ حممد توفيق
خال����د من �أ�شد املنا�ضل��ي�ن اندفاع ًا
يف �سبي����ل �صون احلق����وق الوطنية
الإ�سالمية ،فقد داف����ع عن الوطنيني
�أمام �سلط����ات االنتداب الفرن�سي نداً
للند ،كما تر�أ�����س امل�ؤمتر الإ�سالمي
العام  ،1943الذي طالب بامل�شاركة
وامل�س����اواة يف احلكم عل����ى قاعدة
الت����وازن ال�سيا�س����ي واملنا�صفة يف
املجل�س النيابي» ،وبهذا يكون �أول
من طرح املنا�صفة يف املجل�س.
ففي مطل����ع العام  ،1943اجتمع
امل�سلم����ون من خمتل����ف الطوائف،
وانبث����ق عن ه����ذا االجتم����اع الذي
ح�رضه ممثل����ون عن جميع الطوائف
الإ�سالمي����ة ما �أطل����ق عليه «الكتلة
الإ�سالمي����ة» ،وقد رعا هذا االجتماع
مفت����ي اجلمهوري����ة اللبنانية الأكرب
�سماح����ة ال�شيخ حممد توفيق خالد،
ف����كان هذا االجتماع ،لق����ا ًء �إ�سالمي ًا
جامع ًا وحّ ����د كلم����ة امل�سلمني يف
كل التطورات الالحقة ،حيث اجتمع
امل�سلم����ون كله����م يومه����ا ليوحدوا
كلمتهم ب�ش�����أن وجه����ة نظرهم يف
النواح����ي احلقوقي����ة وال�سيا�سي����ة
والرتبوية وليوح����دوا م�ساعيهم من
�أجل حتقيق العدل وامل�ساواة.
ومع تعيني �أي����وب ثابت رئي�س ًا
للدول����ة واحلكومة يف � 18آذار ،1943
للإعداد لالنتخابات النيابية ،جتلت
وحدة املوق����ف الإ�سالمي التي �أكدت
رف�����ض الإجح����اف والتميي����ز بحق
امل�سلمني ،ذل����ك �أن �أيوب ثابت كان

املفتي ال�شيخ حممد توفيق خالد يف دارة عمر الداعوق عام  1933خالل حفل تكرميي لتالمذة مدار�س القرى

قد �أ�ص����در يف  17حزي����ران مر�سوم ًا
ت�رشيعي���� ًا جع����ل مبوجب����ه ع����دد
�أع�ضاء املجل�����س النيابي  54ع�ضواً
عل����ى �أ�سا�����س  32للم�سيحيني و22
للم�سلمني ،ف�أثار عمله هذا احتجاج ًا
�صارخ���� ًا من قبل الطوائف املحمدية
وهموم���� ًا لدى العنا���ص�ر امل�سيحية
التي تعلق �أهمية جوهرية على قيام
الطرائق احل�سنة بني الفئتني اللتني
يرتكز عليها كي����ان الوطن ،وتنادى
املحمدي����ون �إىل م�ؤمت����ر ع����ام يف
بريوت ،انعق����د بوجه �شامل ،و�ألقيت
خالله خطب قا�سية جداً واعرتا�ضات
قوية ،كادت ت�ش����ل �أعمال احلكومة،
مما ا�ضطر اجل��ن�رال كاترو لأن يعود
م����ن اجلزائ����ر على جن����اح ال�رسعة
لتالقي حوادث طائفية.
ورعى �سماحت����ه امل�ؤمتر العام
الذي عقدت����ه ال�شبيبة الإ�سالمية يف
 21حزيران  1943رف�ض ًا للمر�سومني
اللذي����ن �أ�صدرهما �أيوب ثابت وحمال
الرقم  49و ،50وح�رضه ممث ًال عن كل
الطوائف الإ�سالمي����ة ،و�ألقيت خالله
كلمات �صب����ت يف اجتاه واحد �إلغاء
املر�سومني و�إقالة ثابت.
ويف  21مت����وز  1943وبرعاي����ة
�سماحة مفت����ي اجلمهورية اللبنانية
الأكرب قدم����ت با�سم اللقاء الإ�سالمي
مذك����رات عدي����دة ،ف�صل����ت وظائف
الدول����ة وبين����ت الإجح����اف بحق
امل�سلمني ،وقد �سلمت ن�سخ من هذه
املذك����رة �إىل رئي�س اجلمهورية �آنئذ،
و�إىل املفو�ض ال�سامي الفرن�سي ،و�إىل
�سفراء الدول احلليف����ة ،ومنها �أي�ض ًا
مذكرة للرد على الرئي�س �أيوب ثابت
ومر�سوميه.

ويف لقاء ل�سماحته مت يف �أوائل
�شهر متوز ع���ام  1943مت يف منزله
وجمعه م���ع اجلرنال كات���رو الذي
�أراد الوقوف على ر�أي امل�سلمني من
التطورات التي كان ي�شهدها لبنان،
حدد مفت���ي اجلمهوري���ة اللبنانية
الأكرب املوقف بو�ض���وح فقال�« :إن
�أعز �أماين امل�سلمني� ،إمنا هي حتقيق
اال�ستقالل واحلرية ب�صفتهم وطنيني
�صادق���ي احلب لبالده���م حري�صني
على �صيانة الكرامة يف �أمتهم».

المفتي خالد لديغول:
المسلمون ينشدون
االستقالل والكرامة
الوطنية

�أ�ضاف« :وهم كذلك ين�شدون يف
بالدهم وب�ي�ن بني قومهم امل�ساواة
والعدل ب�صفتهم مواطنني خمل�صني
حري�ص�ي�ن على الألفة واالحتاد بني
�أبن���اء وطنهم جميع���اً ،فمن ف�سح
املجال لهم لتحقيق هذه الأماين يف
الداخل واخلارج و�سعى لها �سعيها،

نال منهم الود ال�صايف والوفاء الذي
يحر�صون على التخلق به دائماً».
وجتلى ال���دور القيادي الوطني
ل�سماح���ة مفت���ي اجلمهورية الأكرب
يف معركة اال�ستقالل ،حيث ا�ستطاع
من خالل موقعه القيادي �أن ير�سخ
�إجماع��� ًا وطني��� ًا من �أج���ل التحرر
واال�ستق�ل�ال ،فق���د كان �سماحت���ه
«وطني ًا �صادق ًا لعب دوراً بارزاً يف
�أثناء جهاد لبنان».
وهو «رافق احلركة اال�ستقاللية
بتوجيهات���ه الالطائفي���ة وبق���ي
فيم���ا بع���د من�سجم ًا م���ع عقيدته
اال�ستقاللي���ة ومل يزح ع���ن �إميانه
باال�ستقالل وكرامة بالده».
ومع جل���وء �سلط���ات االنتداب
الفرن�س���ي �إىل اختط���اف رئي�س���ي
اجلمهوري���ة واحلكوم���ة ب�ش���ارة
اخل���وري وريا�ض ال�صل���ح والوزراء
كمي���ل �شمعون ،و�سليم تقال ،وعادل
ع�س�ي�ران ،والنائ���ب عب���د احلميد
كرامي ،هبت اجلماه�ي�ر تندفع �إىل
ال�شوارع م�ستنكرة ومقاومة.
ويف هذا الوق���ت وعند ال�ساعة
ال�سابع���ة يدخ���ل �سماح���ة مفتي
اجلمهوري���ة الأك�ب�ر من���زل رئي�س
اجلمهورية ب�شارة اخل���وري معلن ًا
دعمه �إىل رجال اال�ستقالل.
كما �ألقى يف اجلموع املحت�شدة،
كلماته الوطني���ة امللتهبة ،وعاهد
عل���ى �أن ال ي�سك���ت حت���ى حتقيق
�إرادة ال�شع���ب كامل���ة ،ويف الوقت
نف�س���ه كان املطران مب���ارك يدخل
منزل الرئي�س ريا�ض ال�صلح ليقول
مثل ذلك القوم���ي ويعلن مثل ذلك
ال�شعور.

وم�س���اء ال�سب���ت يف  13ت�رشين
الث���اين  1943و�ص���ل وزي���ر الدولة
الربيطاين كايزي �إىل لبنان من مقره
يف القاه���رة للوق���وف على حقيقة
التط���ورات ،وكان من القل���ة الذين
اجتمع بهم م���ن اللبنانيني �سماحة
مفت���ي اجلمهوري���ة ال�شي���خ حممد
توفيق خالد ،وكان �أحد القلة الذين
فهموا جيداً �أن الإنكليز لن يذهبوا يف
ت�أييد لبنان �إىل املدى الذي يريدونه،
لأن لهم ح�ساباتهم وم�صاحلهم ،وهو
كان وا�ضح ًا ب�أنه يفرت�ض اال�ستفادة
من كل الإمكانيات ،لكن يف الأ�سا�س
علينا االعتماد على �أنف�سنا قبل �أي
مراهنة �أخرى.
وق���د راف���ق �سماح���ة مفت���ي
اجلمهوري���ة ال�شيخ حمم���د توفيق
خالد احلركة اال�ستقاللية بتوجيهاته
الوطنية ،وبقي من�سجم ًا مع عقيدته
اال�ستقاللية ومل يتزحزح عن �إميانه
باال�ستقالل وكرامة بالده.
ويتجل���ى املوق���ف الوطن���ي
الوا�ضح ل�سماحة املفتي حينما نزل
ال�شعب اللبن���اين �إىل ال�شارع� ،إبان
اعتقال �سلط���ات االنتداب الفرن�سي
لرئي�س اجلمهورية واحلكومة ب�شارة
اخل���وري وريا�ض ال�صل���ح والوزراء
والنائب عبد احلميد كرامي ،ويذكر
املرحوم الدكتور حممود خالد جنل
�سماحة املفت���ي «�أن���ه �أثناء تلك
املظاه���رات ،كانت جلن���ة ن�سائية
متجمعة للتظاه���ر ،احتجاج ًا على
االعتق���ال ،فالحقتهم���ا فرق���ة من
الع�سك���ر ال�سنغ���ايل الفرن�سي ،فما
كان من املتظاه���رات �إال �أن التج�أن
�إىل بيت �سماحت���ه ،فتوقف الع�سكر
ال�سنغالي���ون عند مدخ���ل البيت،
عندها خرج �إليه���م والدي ..فار�ض ًا
عليهم االن�سحاب».
وي�ص����ف منري تق����ي الدين الذي
�أرخ يومي����ات ووقائع اال�ستقالل تلك
التظاه����رة فيق����ول« :ح����اول بع�ض
رجال ال�رشط����ة� ،أن يفرق����وا الن�ساء
بالقوة� ،أما ال�سي����دات فقد �ألني �أن ال
يرتاجعن ،و�أن يقتحمن قوة ال�رشطة،
ولو كلفه����ن ذلك التعر�����ض للنريان
والقتل و�أخذتهن موجة من احلما�سة
والي�أ�س ،فهاجم����ن �صفوف ال�رشطة
وهن يعرينهم بخيانة وطنهم ،وانربت
�إحداه����ن ت�صي����ح يف وج����ه �أولئك
الرجال� :أنتم رج����ال ،وتفعلون هذا،
�أفيكم �رشف وتقفون يف وجه وطنكم،
يا ويلكم تخونون �أمتكم وتتعر�ضون
ل�سخطها� ،أ�ص����وات �أخواتها تتعاىل:
دعوا عنكم هذا الذل ،واحلقوا بهم يف
ب�شامون �إن كنتم رج����االً ،لقد �أهنتم
الأرزة عل����ى قبعاتك����م ،فانزعوه����ا،
ف�أنتم ل�ستم لبنانيني.
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بناء الثقة في الحياة الزوجية
عاج ًال �أم �آج ًال �سيخطئ زوجك خالل
عالقتكما ،ففي النهاية هو �إن�سان ،لكن
توفُّر الثقة بينكما من �ش�أنه �أن يُنجح
العالقة ،لأن الثق���ة جتعلك ت�ساحميه
عل���ى �أخطائ���ه وتغف���ري ل���ه ،لأنك
�سرتيْن املوقف م���رة واحدة وتتقبلني
العذر واملربرات� ،أم���ا يف حالة فقدان
الثقة ف�ستعاد املواق���ف �أكرث من مرة،
و�ستفكري���ن �أكرث يف الو�ضع ،ما يجعل
الن�سيان والت�سامح �صعباً.
�إذاً ،تلعب الثق���ة دوراً �أ�سا�سي ًا يف
العالقات ،دوراً �أك�ب�ر من احلفاظ على
ال�سالم داخل العالقة ،فعند وجود الثقة
يختفي اخلوف من التقرب من ال�شخ�ص
الآخر ،وبع����ض النا�س لديهم رهبة من
التق���رب من �أي �شخ����ص ،وذلك يرجع
�إىل انع���دام الثقة ،لكن يف حالة وجود
الثقة تختفي الرهبة ،ووقتها ن�ستطيع
�أن نرى العالقة ب�شكل �إيجابي �أكرث.
�إليك �سيدتي بع����ض الن�صائح كي
تكون الثقة �أ�سا�س ًا لعالقاتك يف احلب:
دعيه يخطط :الثقة عبارة عن تعلُّم
ومك�س���ب ،وعلي���ك ا�ستخدامه���ا ب�شكل
�صحيح ،ف�أعطي الثق���ة ل�رشيك حياتك
ال���ذي يُظهر دعم ًا لك ،وه���و يف الأ�صل
يجب �أن يكون حمل ثقتك ،فدعيه يتخد
القرارات التي ت�ؤثر عليك ،و�أبدي له يف
الأمور الب�سيطة حرية التخطيط ،فمث ًال
دعيه يختار املكان الذي �ستذهبون �إليه،
والطع���ام ،فرغم ب�ساط���ة هذا الت�رصف
والق���رار الذي �سي�أخ���ذه� ،إال �أنه �سي�ؤثر
يف بن���اء الثقة بينكم���ا ،و�سيعزز ثقته
بنف�س���ه ،فالرجل دائم��� ًا ي�شعر بقيمته
و�أهميته عندما تُ�شعره زوجته بذلك.
كما ال تن�س���ي �أن ت�س�أليه عن ر�أيه
يف حل م�شاكلك ال�صعبة يف العمل �أو
مع �أ�رستك �أو �أ�صدقائك.

ِ
أنـت

 ال تداري عيوبك :لن يبقى �أحدمنا كامل الأو�صاف ويف �أبهى �صوره
طوال العم����ر ،فالي����وم �أنت جميلة
وغاية يف الأناقة ،لكن من املحتمل
يف اليوم الت����ايل �أن يُجهدك العمل
وقلة النوم والإرهاق ..عندما تكونني
يف ه����ذه احلالة ال تلغ����ي موعدك
معه ،بل اخرج����ي معه ،فهو �رشيك
حيات����ك ،وال بد �أن يراك بكل �صورك،
ف��ل�ا تخدعيه لأن ه����ذا يعزز الأمان
والثقة بالعالقة ،وي�شعرك بالراحة
النف�سية معه ،لأن����ه �سيتقبّلك بكل
حاالتك ،وتتعزز لدي����ه الثقة �أي�ضاً،
ف�أن����ت واثقة به وبح ّب����ه �إىل درجة
جعلت����ك ال ت����داري عيوب����ك عن����ه،

وت�شاركيه يف �شخ�صيتك �أو �أ�رستك،
وتناق�شي����ه يف الق�ضايا العامة يف
حياتك ،وه����ذه �أول نقطة يف م�شوار
الثقة بينكما.
 �أطلعيه على �أ�رسارك� :إذا كنت قدمررت بتجربة �سيئ���ة �أو �أزمة �صحية
ال ب���د �أن تخربي���ه به���ا ،وال تخجلي
من نف�س���ك �أمامه ،ف����إذا كنت وا�ضحة
وكا�شف���ة النف����س له� ،سيك���ون �رشيك
حياتك هو �أكرث احتما ًال لأن يكون �أكرث
انفتاح ًا معك.
 ال تُ�صدري الأحكام م�سبقاً :عندمايخربك �رشيك حياتك بخط�أ ما قام به
يف العم���ل على �سبي���ل املثال ،تكون
حلظة مهمة ب�إمكانها �أن تعزز العالقة

احلميمة بينكم���ا� ،أو تدهوره���ا ،ف�إذا
انتقدتِ �سلوك���ه �أو رف�ضت م�شاعره �أو
�أ�صدرتِ الأحكام عليه وحا�سبتيه على
الفور� ،سيفكّر مرة �أو مرتني ورمبا ثالثة
يف املرة املقبلة قب���ل �أن يخربك ب�أي
�أمر خا�ص به ،ورمب���ا �سيمتنع نهائي ًا
عن االع�ت�راف ب�أخطائ���ه �أمامك ،فهو
دائم ًا ينتظر من���ك الت�شجيع والتعبري
والتعاطف معه.
 احلفاظ على الوعود :الثقة ال بد�أن ت�سري يف كال االجتاهني ،فلكي تثقي
�أنت به ويكون جديراً بهذه الثقة ،يجب
�أن تكوين �أنت �أي�ض ًا �شخ�صية م�س�ؤولة
جدي���رة بالثقة ،ف����إذا كلّفك مبهمة ما
ووافق���ت عليها ال ب���د �أن تقومي بها

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

تربية الصبي بشخصية متكاملة
يعتقد الكثري من الآباء والأمهات �أن تربية
الأطف���ال ،خ�صو�ص ًا ال�صبي���ان ،حتتاج �إىل
جمهود �إ�ض���ايف ووقت �أكرث ،حيث �إن الغاية
يف ذلك هي �إن�شاء جيل قياديّ ذي �شخ�صية
قوية.
يف ذلك وجه���ة نظر �صحيحة ،لكن يبقى
املو�ضوع الأهم تلك الطرق التي ت�ساعد على
تن�شئة جيل ذكوري ب�شخ�صية متكاملة.
توكيل���ه ببع����ض امل�س�ؤولي���ات :ال�صبي
�سيتعل���م �أك�ث�ر �إذا انخ���رط مب���ن حول���ه
بح�س
ّ
وحاول القيام ببع����ض املهام و�شعر
امل�س�ؤولية ،لأنه عادة ما يعتمد على �أمه يف
�إجن���از مهامه ،فال ب�أ�س يف �أن يكون �صاحب
�شخ�صية م�ساعدة لأمه يف البيت وخارجه.
التعب�ي�ر عن م�شاعر :املعظ���م يوقن ب�أن
ال�صبي���ان لي�س���وا م���ن �أ�صح���اب امل�شاعر
املرهف���ة ،وال يت�أث���رون ب�رسعة �أب���داً ،لكن
يجب �أن يعبرّ ال�صبي عن م�شاعره يف الفرح
واحلزن.

حت���ى النهاية ملج���رد �أن���ك وعدتِه..
فحافظي على وع���ودك كي يقابلك هو
بذلك ،وتكون الثقة بينكما متبادَلة.
 كوين �شخ�صية واحدة :ال حتاويل�أن تظه���ري مبظهر مع�ّي�ننّ �أمام �أ�رستك
و�أ�رسته ،وتظهري مبظهر خمالف متام ًا
للمظه���ر الأول �أم���ام �أ�صدقائكما ،بل
ك���وين ذات �شخ�صية واح���دة ال تتلوّن
ح�سب الظ���روف والأ�شخا�ص ،فعندما
تكونني �رصيحة ووا�ضحة �سيكون هو
�أي�ض ًا معك �رصيح ًا ووا�ضحاً ..والعك�س
�صحيح.
 كوين �صادقة :الأكاذيب ال�صغريةمثل النمل الأبي�ض؛ ال تالحظني لدغاته
لكن بعد مرور فرتة �ستالحظني االنهيار
الذي فعله ،كذلك الكذب الذي تعتربينه
«�أبي�ض» ل���ن ي�رض� ،سيكون يف نهاية
املطاف �سبب ًا لإ�ضعاف �أ�سا�س العالقة
بينك���م ،لذا كوين �رصيح���ة مع �رشيك
حيات���ك يف �أب�س���ط الأم���ور ،حتى ما
يزعج���ه �إذا فعلتيه �أخربيه به ،وكوين
�شخ�صي���ة م�س�ؤولة ع���ن �أخطائها ،وال
ت�أخدي الكذب مفراً لك.
 ال تن�س���ي «الدبلوما�سية» :منال��ض�روري للغاي���ة �أن تك���ون داعمة
ل���ه ،فمث�ل�اً � ،إذا ُقدِّر ل���ك �أن حت�رضي
م�شادة كالمية بين���ه وبني �صديقه ،ال
تقويل ل���ه �أبداً �أنت عل���ى خط�أ ،حتى
و�إن كان ذل���ك واقع احل���ال ،بل ال بد
�أن تك���وين دبلوما�سية ،فق���ويل لهما:
«�أنتم���ا االثن���ان على ح���ق ،ولديكما
بع����ض النقاط اجلي���دة ،لكن ال بد من
املناق�شة» ،وقتها تكوين قد ا�ستخدمت
الدبلوم�سية ل�صاحلك ،ويف وقت الحق
ومنا�سب �أخربيه ب�أخطائه.

�إظهار املحبّة :خ�صو�ص ًا التعبري اجل�سدي،
مثل العناق والقُبل ،مما ي�ؤثر جداً يف نف�سه
ومي���دّه ب�إح�سا�س الأمان ،وق���د ي�شعره ذلك
باخلجل �أحياناً ،فيكيف���ه الربتُ على كتفه
وبع�ض الكلمات العاطفية التي متنحه القوة.
التحفي���ز الدائ���م :ال�صب���ي بحاجة �إىل
التحفي���ز الدائ���م لي�شعر بقدرات���ه الكامنة،
ويج���ب االبتعاد عن �أ�سل���وب التثبيط ،فهذا
يكب���ح م���ن حما�س���ه وي�شع���ره بالغ�ضب
وال�ضع���ف ،الأمر الأه���م يف هذه اخلطوة هو
التنويه امل�ستمر.
حتفي���زه يف تطوير عالقات���ه و�صداقاته:
ال�صب���ي عادة ما تكون عالقات���ه مع �أقرانه
عبارة ع���ن عالقات تناف�سي���ة لأخذ الأدوار
القيادية ..هنا ي�أتي دور الأبوين بزرع الثقة
يف نف�س���ه ،وب�أنه ال يحت���اج �إىل التناف�س،
ب���ل �إىل �إثبات نف�سه مبحبته وفكره وطريقة
تعامله مع الآخرين ،وعليه �أن يكوّن �صداقات
جيّدة معهم.

• �آداب ا�ستعمال اليدين خالل تناول الطعام
 بدءاً مع �أ�ص���ول تثبيت اليدين على املائدة ،تذكّري دائم ًا �رضورة االمتناع عن و�ضعالك���وع على الطاول���ة� ،أو تثبيت اليد حتت الذقن ،بل الو�ضعي���ة ال�صحيحة هي يف �إغالق
اليدين على �شكل قب�ضة ،وو�ضعهما حوايل الطبق اخلا�ص بنا.
 «الي���د ال تالم�س الأطباق �إالّ ع�ب�ر الو�سائط» ،تذكّري هذه القاعدة كي تنبّهي نف�سكدائم��� ًا �إىل االمتناع عن تناول الأطعم���ة لأكلها �أو لإ�ضافتها على طبقك �إالّ بوا�سطة الأدوات
املخ�ص�صة لذلك.
 حتّى امللح والبهار ،تذكّري �أن اليد ال متت ّد �إىل الوعاء اخلا�ص بهما ،بل يُ�ستعان بطرفال�سك�ي�ن لتطييب الأطعمة ب�أحدهما� ،أمّ���ا �إذا كان ال�سكني اخلا�ص بك متّ�سخاً ،فاطلبي �أداة
�أخرى (عندها يُف�ضّ ل اال�ستعانة مبلعقة) نظيفة ،على �أن تبقيها يف طبق امللح �أو البهار.

• �أكل البيتزا
 لقطْ ���ع البيت���زا ال�صغرية دائرية ال�ش���كل� ،ضعيها يف طبقك بوا�سط���ة ملقط التقدمياخلا�ص ،وتناوليها بيدك.
 لقط���ع البيت���زا الكبرية �أو عادية احلجم� ،أنت بحاج���ة �إىل �شوكة و�سكني ،خ�صو�ص ًا�إنْ كن���ت ال جتل�سني مبفردك ،بتقطيعه���ا وتناولها بال�شوكة تتالف�ي�ن تلويث فمك ويديك
ومالب�سك ..ال تقطّعي �رشيحة البيتزا كلّها قبل �أكلها � ،مّإنا اقطعي ك ّل ق�ضمة وحدها.
بغ�ض
 يف غ���ذاء وع�شاء العمل ،يُطلب منك تن���اول البيتزا بوا�سطة ال�شوكة وال�سكنيّ ،النظر عن �سمْك العجينة ،كما عليك االنتباه ال�شديد �إىل قطع خيوط اجلبنة يف الطبق ،لأن
توا�صلها بني فمك وقطعة البيتزا يخرج عن �إطار الإتيكيت.

www.athabat.net
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رائحة الفم الكريهة ..كيف نتخلص منها؟
يق���ول الأطب���اء للتخل�ص من
رائح���ة الفم الكريه���ة ،علينا �أو ًال
معرفة �أ�سباب الرائحة ،التي تن�ش�أ
نتيجة تخمّ���ر الف�ضالت الطعامية
املتبقية ب�ي�ن الأ�سنان ،ويف احلفر
النخرة ،بفع���ل اجلراثيم ،فينطلق
عن ه���ذا التخمر غ���ازات كريهة،
والت���ي هي �سب���ب �إك�س���اب الفم
الروائح النتنة.
يزيد من �رسع���ة التخمّر �إهمال
تنظيف الفم ،ووج���ود القلح ،وهو
تلك الروا�س���ب التي ت�شبه اجلب�س
(اجلب�صني) ح���ول الأ�سنان ،وتكون
ذات ل���ون �أ�صف���ر م�سم���ر ،وتكون
مليئ���ة باجلراثي���م ،حي���ث جتد
اجلراثي���م يف هذه الأف���واه امللج أ�
الأمني وال�رشوط احل�سنة من غذاء
وحرارة منا�سبة.
وم���ن املعلوم �أن جف���اف الفم
يزيد م���ن رائحته ،لذل���ك جند �أن
النا�س الذين يتنف�سون من �أفواههم
�أكرث تعر�ض ًا لبخار الفم ،لذلك يجب
التنف�س من الأنف حتى ال يتعر�ض
الفم للجفاف وتت����أذى اللثة ،كما
�أن تق���دّم العمر ق���د ي�سبب رائحة
الفم ،خ�صو�ص ًا مع �إهمال النظافة،
فـ«النظاف���ة من الإمي���ان» ،والفم
النظي���ف ال�سليم يك�س���ب �صاحبه
�إ�رشاقة ،وال يجعل الآخرين ينفرون
منه ،ع���دا كونه مفتاح��� ًا ل�صحة
اجل�سم ب�شكل عام.
رائحة الفم عر�ض مر�ضي تكون
ناجت���ة يف كثري م���ن الأحيان عن
�إهمال �صحة الفم بالذات ،و�إهمال
العناية ب���ه ،وقد تك���ون لأ�سباب
عامة ،وتختل���ف رائحة الفم تبع ًا
لأوقات النهار ،فه���ي يف ال�صباح

�أ�شد ،وذلك ب�سبب االختمار احلادث
ط���وال اللي���ل ،حي���ث �إن تناق�ص
اللعاب �أثناء النوم يزيد من تف�سخ
البقايا والف�ضالت ،ومن هنا يجب
�أن نحر����ص �أال نن���ام ما مل ننظف
فمنا تنظيف ًا جيداً.
كما تختلف رائح���ة الفم تبع ًا
لكمية اللعاب وكثاف���ة اجلراثيم،

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

وكذل���ك ح�سب احلال���ة الغريزية،
كحال���ة الطمث عند امل���ر�أة� ،إذ �إن
كثرياً من الن�س���اء اللواتي يعانني
من ا�ضطراب���ات ِ�سنّية �أو لثوية �أو
�أنفية يعانني م���ن مذاق كريه يف
الف���م ،وحتدث الرائح���ة �أي�ض ًا يف
حاالت نق�ص �سكر الدم.
ولع�ل�اج رائحة الف���م الكريهة،

ين�ص���ح الأطباء مبعرف���ة ال�سبب،
�س���واء كان تنف�سي��� ًا �أو ه�ضمي ًا �أو
التهاب اللوزتينْ  ،ومعاجلة رائحة
الف���م الناجمة ع���ن �أ�سباب فموية
فعالة ،وغالب ًا ما ي�شفى باالعتناء
بال�صحة الفموية ،وطبيب الأ�سنان
ميكن �أن يعال���ج الن�سج املر�ضية
ويح���ذف العوامل ال�سيئ���ة التي

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1اطعمه حلد االكتفاء  /ال يقبل الطعن
�أو التغيري
1
 6ثني  /متميزون
 7بكاء ب�صوت مرتفع حزنا على �شيء ما
2
 /يحاول الهروب من م�س�ؤولية
3
 8مالمح  /ن�صف ترام
� 9صعب احل�صول عليه �أو التمكن منه
4
 10رتبة يف الكونغ فو  – /كوكب يدور
مع حركة عقارب ال�ساعة عك�س كواكب
5
املجموعة ال�شم�سية

6
7
8
9
10

�أفــقــي
� 1أم القرى  /عميد الأدب العربي يف القرن املا�ضي
 2توق وا�شتياق  /يقوم مقام �شخ�ص �آخر يف مهمة ما
 3مهمة ار�سال وا�ستقبال الوفود  /يف ال�سلم املو�سيقي
 4التفاف  /ن�صف مزاح

عــمـــودي
� 1أدي��ب م�رصي راح��ل مل يتخرج من
اجلامعة كتب العبقريات
 2فيل�سوف �صيني كان له �إثر يف الثقافة
ال�صينية دهرا من الزمن
 3جلعل قلم الر�صا�ص حادا (معكو�سة)
 /جهة �أو ق�سَ م
 4امل��واد التي ن�ستخرجها من الأر���ض
ون�ستخدمها يف ال�صناعات (معكو�سة)
 5حرفة (معكو�سة)  – /دعاء باخل�سارة
والهالك وجاء يف �سورة امل�سد
 6ن�صف تيمن

ت�سب���ب جتم���ع ف�ض�ل�ات الطعام،
ويوجه املري�ض �إىل طريقة تنظيف
ما بني الأ�سنان.
ويج���ب اللج���وء �إىل ا�ستعمال
غ�س���والت فموي���ة ،ال �سيم���ا تلك
احلاوي���ة عل���ى عوام���ل م�ضادة
للجراثيم ،فهي تزي���ل رائحة الفم
املزعجة ملدة ال تقل عن �ساعتني،
وهو �إنقا�ص م ؤ�قّت للنف�س الكريه.
ومن امل���واد امل�ؤكدة لإزالة رائحة
الف���م الكريه���ة ،امل���اء الأك�سجيني،
فمحلول���ه املائي بن�سب���ة  ٪3ي�ؤثر
مو�ضعي ًا عل���ى اجلراثيم ،وهو م�ضاد
للعفونة� ،ضعيف يح���رر الأوك�سجني
ب�رسع���ة ،فيخ���رب البقاي���ا ويبيّ�ض
الأ�سنان ،وي�ستعمل يف مكافحة البُخر،
ويف التهابات الفم واللثة املختلفة.
ومن املواد املا�صة ،الكلوروفيل،
وهو يتوفّر يف النباتات اخل�رضاء،
مثل اخل����س وال�سبان���خ ،يتدخل
الكلوروفي���ل يف الأك�سدة فين�شط
اخلالي���ا احلية ،مم���ا ي�ساعد على
�رسعة التئام اجلروح والتقرحات،
ويع���دل الأج�س���ام الأجنبية التي
تعت�ب�ر �سبب ًا لرائح���ة الفم ،يدخل
الكلوروفي���ل يف تركي���ب بع����ض
املعاجني ال�سِّ نيّة ،وقد ثبت �أن يف
و�سع هذه املعاج�ي�ن �إزالة البخر
خالل �ساعتني من تنظيف الأ�سنان.
كما ين�صح الأطب���اء باالبتعاد
عن تن���اول الأطعم���ة التي تبعث
الرائح���ة الكريه���ة يف �أنفا�س من
ي�أكلها ،مثل الب�صل ،وقد حُ لَّت هذه
امل�شكلة جزئي ًا ب�أكل �أوراق اخل�س،
التي تُذه���ب قلي ًال م���ن الرائحة،
نظ���راً �إىل احتوائه���ا عل���ى مادة
الكلوروفيل.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 7جتدها يف حديقة خا�صة م�سورة ويحبها
الأطفال  /ندر وقل
� 8رض�س � /أ�سم علم ويعني من يتمتع باحلزم
والقوة  – /ا�سم فعل مبعنى �أ�سكت ممر
 9م��ادة موجودة يف البحر وت�ستعمل يف
ع�لاج اجل��روح � /أدي��ب وفيل�سوف فرن�سي
عا�ش ع�رص التنوير
 10ملك بابلي عظيم ا�شتهر بن�شاطاته العمرانية
ووا�شتهر ببناء حدائق بابل املعلقة
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قمة ملتهبة بين النجمة واألنصار
في المرحلة السابعة من الدوري اللبناني

النجمة

�شب���اك النجمة  6م���رات ،ويتفوق هجوم
الفري���ق النبيذي بت�سجيل���ه � 10إ�صابات
بينما �سجل الأخ�رض � 9إ�صابات.
و�سيخو�ض الفريقان املباراة ب�صفوف
�شب���ه مكتمل���ة ،و�سيخو�ضه���ا النجمة
حم���او ًال ن�سيان خ�سارت���ه الأخرية �أمام
ال�صف���اء  ،3 – 0يف املرحل���ة ال�ساد�سة،
علم ًا �أن���ه �سيفتقد �إىل جهود قلب دفاعه
�سامر زين الدين ،ال���ذي تعر�ض لإ�صابة
يف الرب���اط ال�صليبي يف مب���اراة ودية
لفريقه مع نفط مي�سان العراقي ،الأ�سبوع
املا�ضي ،انتهت بالتعادل .2 – 2
�أما الأن�صار فالفوز �سي�ؤكد جاهزيته
للمناف�سة على لقب الدوري العتيد ،الذي
غاب ع���ن خزائنه منذ مو�س���م – 2006
.2007
وحتم���ل مواجهة الأحد الرقم  104يف
تاريخ لقاءات الفريقني ،حيث فاز النجمة
عل���ى ج���اره البريوتي  34م���رة ،بينما
يتفوق الأن�صار بر�صيد  41انت�صاراً مقابل
التعادل يف  28منا�سبة.
وي�أمل جمهور الفريقني �أن ت�ستعيد
لقاءاتهما بريقها ،ال �سيما �أنها كانت
جتت����ذب الآالف ما ب��ي�ن ال�سبعينات
والت�سعين����ات ،قب����ل �أن تقفد رونقها
تدريجياً ،لأ�سباب عدة� ،أبرزها الو�ضع
العام للكرة اللبنانية والأزمات التي
تع����اين منها الأندي����ة املحلية على

ال�صعد الإدارية واملادية.
وي�ب�رز الف���ارق الفن���ي يف الأ�سماء
الالمع���ة الت���ي كانت ت�ضمه���ا �صفوف
الفريقني ،فف���ي ال�سبعينات والثمانينات
كان���ت اجلماه�ي�ر تهت���ف لالعبني مثل
حممد الأ�سطة وجه���اد حمجوب وحممد
ال�رشيف وعبد النا��ص�ر بختي و�إبراهيم
الدهيني ويو�سف الغ���ول وعدنان بليق
وح�س�ي�ن فرح���ات يف الأن�ص���ار ،وزين
ها�شم وح�سن �شاتيال وعبد النا�رص كجك
وجم���ال اخلطيب وح�س���ن عبود وجمال
احلاج وحممود حمود يف النجمة.
ويف الت�سعين���ات �أزه���رت نبت���ات
الفريقني جنوم ًا زينت املالعب اللبنانية،
فلم���ع يف الأن�ص���ار عمر �إدلب���ي وفادي
علو����ش وعب���د الفتاح �شه���اب وحممد
امل�سلماين وعل���ي قبي�سي وديفيد ناكيد
وع�ص���ام قبي�سي و�أحم���د فرحات ونزيه
نحل���ة وبيرت برو�سبار� ،أم���ا يف النجمة
فت�ألق عل���ي رمال وجه���اد وعلي جابر
وح�سن حالل ومو�س���ى حجيج و�صنداي
�أوكو و�أي���رول ماكفرالي���ن وحمادة عبد
اللطيف وه�شام �إبراهيم.
ويق���ع الأن�ص���ار حالي��� ًا حت���ت وزر
التجدي���د والتغيري ،بع���د �أن حل �سابع ًا
املو�سم املا�ض���ي ،يف �أحد �أ�سو�أ موا�سمه
عل���ى الإط�ل�اق ،وعه���دت �إدارة النادي
الأخ�رض �إىل املدرب العراقي هاتف �شمران

هاتف �شمران

مو�سى حجيج

قيادة «ث���ورة التجديد» باالعتماد على
كوكب���ة من الالعب�ي�ن ال�شبان مع بع�ض
املخ�رضم�ي�ن مثل العب االرت���كاز نبيل
بعلبكي واملدافع الربازيلي �سيبا�ستيان
رامو����س ،الذي يدافع ع���ن �ألوان الأن�صار
للمو�سم الرابع على التوايل.
و�سيع���ول �شمران ب�شكل رئي�سي على
�صان���ع �ألع���اب الفريق املت�أل���ق ربيع
عطايا ،الذي برهن عن كفاءة فنية كبرية،
هذا املو�سم �إىل جان���ب احلار�س الدويل
الري مهنا والظه�ي�ر الأي�رس حممد حمود
واملدافع ح�سني �سيد القادم من الت�ضامن
�صور وحمزة عبود الوافد من ال�صفاء� ،أما
جمهور النجمة فلن يقبل بغري اللقب هذا
املو�سم ،ما ي�ض���ع مدربه مو�سى حجيج
حت���ت �ضغوط كبرية ،خ�صو�ص��� ًا بعد �أن
طرحت ا�ستقالته على ب�ساط النقا�ش بعد
مباراة ال�صفاء الأخرية ،لكن �إدارة النجمة
ف�ضلت جتديد الثقة به.
ويخو����ض حجيج االختب���ار الثالث
على ر�أ�س الإدارة الفنية للفريق النبيذي
وقد تكون الفر�صة الأخرية �أمامه لإحراز
اللقب للم���رة الثامنة بعد ف���وزه اللقب
ال�ساب���ع يف مو�س���م ،2009 – 2008
ومعادلته الهومنمن.
و�أبرز عنا��ص�ر ت�شكيلت���ه الدوليون
قائد الفريق عبا�س �أحمد عطوي والظهري
علي حمام والعب الو�سط حممد �شم�ص،
�إ�ضاف���ة لبع����ض املخ�رضم�ي�ن كح�سني
حمدان واملهاجم ح�سن املحمد.
وي�أم���ل حجي���ج �أن يح�س���ن العبوه
الرتكيز ،ال �سيما يف خ���ط الهجوم الذي
افتق���د �إىل اللم�س���ة الأخ�ي�رة يف لق���اء
ال�صف���اء ،ويعول حجيج عل���ى حما�سة
العبيه لل�صعود �إىل من�صة التتويج للمرة
الأوىل منذ خم�سة موا�سم ،علم ًا �أن فريقه،
ال���ذي كان الأن�شط يف �س���وق االنتقاالت
وفرتة التح�ضريات الت���ي �سبقت انطالق
البطولة مل ي�ص���ل �إىل كامل م�ستواه ،ما
يهدده بخ�س���ارة اللقب مرة جديدة ،بعد
�أن فقد يف الأمت���ار الأخرية �ألقاب كثرية
يف العامني املا�ضيني.

�أ�صبح �أتلتيكو مدريد الإ�سباين
�أح����د �أبرز اكت�شاف����ات كرة القدم
الأوروبي����ة له����ذا املو�س����م ،بعد
ت�أهله ال�ص����ارخ �إىل الدور الثاين
من دوري �أبطال �أوروبا وحتقيقه
 11فوزاً م����ن  12مباراة يف دوري
بالده حتى الآن.
�آخر مالحم فري����ق العا�صمة
الإ�سباني����ة كان �سحقه �أو�سرتيا
فيين����ا  4-0يف دوري الأبط����ال،
لين�ض����م �إىل باي����رن ميوني����خ
الأملاين حامل اللقب ،الوحيد �إىل
جانبه الذي حق����ق  4انت�صارات
كاملة.
مل يكت����ف رج����ال امل����درب
الأرجنتين����ي دييغ����و �سيميوين
بالت�أه����ل �إىل ال����دور الثاين من
امل�سابقة القارية الأوىل و�ضمان
�صدارة جمموعتهم ب�أول م�شاركة
يف �أرب����ع �سن����وات ،ب����ل خرقوا
احتكار بر�شلونة وريال مدريد يف
الليغا الإ�سبانية.
ويبتعد �أتلتيكو بفارق  3نقاط

دييغو كو�ستا

�سيكون ع�ش���اق الكرة اللبنانية ،يوم
الأحد املقبل ،على موعد مع دربي بريوت
ولبنان الرقم  104بني الأن�صار والنجمة،
يف قم���ة املرحلة ال�سابع���ة من الدوري
اللبناين لكرة القدم.
ويرتدي اللقاء �أهمية كبرية بالن�سبة
للفريق�ي�ن ،ال �سيما �أن���ه �سري�سم �إىل حد
بعيد وجهتهم���ا يف املناف�سة على لقب
الدوري ،فالأن�صار الث���اين خلف ال�صفاء
بـ 11نقطة ،بف���ارق الأهداف عن النجمة
الثالث بر�صيد النقاط نف�سه.
وع���ادة ما ت�أتي مباري���ات الفريقني
عام���رة بالقوة والكف���اح والإثارة ،حتى
ت�ص���ل �إىل درج���ة الغلي���ان يف امللعب
وخارج���ه ،ولطامل���ا كان يطل���ق عليه
ت�سمية «ال���دوري امل�صغر» ،لأنه يجمع
فريق�ي�ن ميلكان �أكرب قاع���دة جماهريية
يف لبن���ان ،وذلك من���ذ مباراتهما الأوىل
يف  8كان���ون االول  1968ويومها انتهت
جنماوي���ة ( )1 – 2عل���ى ملعب بريوت
البلدي ،وحت���ى مباراتهما الـ 57الأخرية
يف الدوري ،يف �إياب الن�سخة املا�ضية.
وف���از الأن�صار  20م���رة على غرميه
يف الدوري ،يف حني فاز النجمة  16مرة
وتعادال يف  21مب���اراة ،و�سجل الأن�صار
يف مرم���ى النجمة  56هدف��� ًا مقابل 52
للنبيذي.
و�سجل النجمة �أكرب فوز على الأن�صار
يف الدوري بنتيجة  4ــ  0يف مو�سم 1969
ــ  ،1970بينما كان الفوز الأكرب للأن�صار
 2 - 4مو�س���م  ،1998 - 1997وكان �أك�ب�ر
تعادل بينهما  2ــ � 2أربع مرات.
وعادة ما تكون الغلبة للفريق الأهد�أ
�أع�صاب ًا والأك�ث�ر دراية وخربة يف ح�سم
الأم���ور يف �أوقاته���ا ،وال ميك���ن ترجيح
كفة فري���ق على �آخر ح�سب ترتيبهما يف
جدول امل�سابق���ة ،ومبارياتهما مع ًا يف
حد عينها م�سابقة خا�صة لها ح�ساباتها
وتقاليدها.
عموم���اً ،الكفتان متكافئتان ،علم ًا �أن
دفاع الأن�صار ميتاز ع���ن مناف�سه� ،إذ مل
تهت���ز �شباكه �إال  4م���رات ،بينما اهتزت

الأن�صار

أتلتيكـو مـــ
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ـــدريــد يـدخـل طرفـًا في حوار برشلونة  -ريال مدريد
عن بر�شلون����ة حامل اللقب واملت�صدر،
ويتقدم جاره اللدود ريال مدريد بفارق
 3نقاط ،ولوال خ�سارته املفاجئة �أمام
ا�سباني����ول  ،1-0وهي الوحيدة له يف
الدوري ،لرتبع عل����ى ال�صدارة ب�إجناز
تاريخي.
ه����ذه الف����ورة الت����ي يعي�شه����ا
«كولت�شونريو�س» مل ت�أت �صدفة ،فمنذ
قدوم �سيميوين يف كانون الأول ،2011
قلب العب الو�سط ال�سابق الذي �شارك
مع �أتلتيكو خ��ل�ال فوزه بلقب الدوري
�آخ����ر م����رة يف مو�س����م ،1996 - 1995
ت�شكيلة البطل النائم وبد�أ بقيادته �إىل
حتقيق الإجناز تلو الآخر.
يف وقت مر جنوم كبار على الفريق
ورحلوا من دون �ألق����اب ،مثل فرناندو
توري�س ،والأرجنتيني �سريخيو اغويرو،
والأوروغوياين دييغ����و فورالن ،كانت
�إدارة الن����ادي تعاين من �سوء التنظيم،
والفريق يفتق����د للتوازن عل����ى �أر�ض
امللع����ب ،ما حرمه م����ن الدخول على
خط كامب نو � -سانتياغو برنابيو يف
العقد الأخري.

�أتلتيكو مدريد

ح�صل تغي�ي�ر �رسيع من���ذ و�صول
�سيمي���وين ،فف���ي �أول �ست���ة �أ�شهر من
واليته ،حق���ق �أتلتيكو �صع���وداً كبرياً
يف الرتتيب ،و�أه���در الت�أهل �إىل دوري
�أبطال �أوروبا بفارق ب�سيط يف املرحلة
الأخرية من الدوري ،لكنه حقق م�سرية
عا�صفة يف م�سابق���ة الدوري الأوروبي
«يوروبا لي���غ» الرديفة� ،إذ فاز يف كل
مبارياته يف املراحل الإق�صائية.
لقب جديد دخل خزائن النادي على
ح�ساب ت�شل�س���ي الإنكليزي يف الك�أ�س
ال�سوبر الأوروبي���ة  4-1بف�ضل ثالثية
جنم الفريق �آن���ذاك الكولومبي راداميل
فالكاو.
وبف�ض���ل الكولومب���ي الفت���اك ،بد�أ
�أتلتيكو املو�س���م املا�ضي بقوة ،ففازوا
يف  11م���ن �أول  13مب���اراة يف الليغا،
قب���ل �أن ي�سقط���وا �أم���ام اجل���ار ريال
مدريد يف درب���ي العا�صمة ،لكن قدرة
�سيميوين على حتفي���ز العبيه وعقله
التكتيكي الفذ �ساهما يف �إنهاء التقهقر
�أم���ام ريال ،فتغلبوا عليه لأول مرة يف
� 14سن���ة يف �أف�ضل وق���ت و�سيناريو،
يف نهائ���ي ك�أ����س امللك عل���ى ملعب
«�سانتياغو برنابي���و» احتفل � 40ألف
م�شجع لأتلتيكو بك�رس احلاجز النف�سي
على �أر�ض غرميه���م التاريخي ورفعوا
اللقب الغايل.
نه�ض���ة �سيمي���وين و�صل���ت �إىل
م�ستوي���ات �أرفع ه���ذا املو�سم ،فربغم
انتق���ال فالكاو �إىل موناك���و الفرن�سي،
كانت النتائج رائعة يف الليغا ودوري
الأبطال.

�أ�صبح ال�شبان �أمثال كوكي وماريو
�سواري���ز من الالعب�ي�ن املنتظمني يف
املنتخب الوطني ،فيم���ا حتول دييغو
كو�ست���ا ( 16هدف ًا ه���ذا املو�سم) حتت

�إ�رشافه لي�صبح م���ن �أخطر املهاجمني
يف العامل وحم���ط �رصاع بني الربازيل
بلده الأ�صلي و�إ�سبانيا للعب يف ك�أ�س
العامل قبل �أن يف�ضل الأخرية.

دييغو �سيميوين

وال ي���زال �سيميوين ي�ستبعد �إمكانية
�إحراز فريقه لق���ب الدوري الإ�سباين هذا
املو�سم ،معت�ب�راً با�ستمرار الدوري ب�أنه
«ممل» يف ظل �سيطرة الثنائي بر�شلونة
وريال بف�ضل الدعم املايل الكبري.
مل يخ��س�ر �أتلتيك���و يف �آخ���ر �أربع
مباريات �أمام بر�شلون���ة وريال ،و�أظهر
�أن مبقدوره مقارعة نخبة القارة عندما
تك���ون املواجهات م���ن مباراتي ذهاب
و�إياب ولي�س على م���دى  38مباراة يف
مو�سم كامل من الدوري.
ومن ال���دالالت على جن���اح الفريق،
ا�ستدعاء مدرب منتخب �إ�سبانيا في�سنتي
دل بو�سك���ي لهداف الفري���ق الربازيلي
الأ�صل دييغو كو�ستا.
وكان دييغ���و كو�ست���ا ( 25عام���اً)
و�ص���ل �إىل �إ�سباني���ا ع���ام  ،2007وهو
يحم���ل اجلن�سية املزدوج���ة (الإ�سبانية
والربازيلية) ،وقد دافع عن �ألوان الربازيل
يف مباراتني وديتني يف الربيع املا�ضي،
لكنه �أعلن �أواخر ت�رشين الأول املا�ضي،
�أنه يري���د متثيل «الدول���ة التي �أعطته
كل �شيء» وهو م���ا ت�سمح به القوانني
ال�ساري���ة طاملا �أن���ه مل يلعب مع بلده
الأ�صلي يف امل�سابقات الر�سمية.
ويبحث دل بو�سك���ي عن ر�أ�س حربة
�رصيح يف املنتخ���ب فوجد �ضالته يف
كو�ست���ا ( 13هدف��� ًا يف  12مب���اراة يف
�صدارة هدايف الدوري) ،وبرر خياره ب�أن
«هناك �سواب���ق بالن�سب���ة �إىل �إ�سبانيا
حيث مثله���ا العديد م���ن الالعبني من
غري املولودين عل���ى �أرا�ضيها» ،معترباً
�أن كو�ستا «يجم���ع ال�صفات وامل�ؤهالت
املطلوب���ة ليك���ون العب��� ًا يف املنتخب
الإ�سباين وه���و حالي ًا يف �أح�سن حاالته
وب�إمكانه دعم هذا املنتخب».
و�سيكون كو�ست���ا خام�س العب ولد
يف الربازيل ميثل �إ�سبانيا و�آخرهم العب
و�سط فياريال مل���دة  11عام ًا ماركو�س
�سينا الذي توج بط ًال لأوروبا عام .2008
يذك���ر �أن نح���و  40العب��� ًا من غري
املولودي���ن يف �إ�سباني���ا مثلوه���ا يف
املنتخ���ب ،و�أبرزهم املجري���ان فريينك
بو�شكا����ش والزلو كوب���اال والأرجنتيني
الفريدو دي �ستيفانو.
وت�أتي الأرجنت�ي�ن يف طليعة الدول
التي قدمت العب�ي�ن للمنتخب الإ�سباين
م���ع  13العباً ،ثم الربازي���ل التي قدمت
هريال���دو بي�س�ي�را (مب���اراة واحدة عام
 )1973ودونات���و ( 12مب���اراة بني 1994
و )1996وكاتانيا ( 3مباريات عام )2000
وماركو�س �سين���ا ( 28مباراة بني 2006
و .)2010يف املقابل ،قدمت فرن�سا العب ًا
واحداً ه���و املدافع ارماندو الفاريز الذي
مثل �إ�سبانيا يف مباراتني فقط بني 1996
و.1997

جالل قبطان
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عامل النظافة ينوب عن طبيب المستشفى
�أده � � �� � ��ش ع� ��ام� ��ل ن� �ظ ��اف ��ة امل ��ر�� �ض ��ى
امل��راج�ع�ين يف ق�سم وح��دة الكلى ب�أحد
امل�ست�شفيات ال���س�ع��ودي��ة ،لقيامه ب ��أداء
�أدوار داخ��ل الوحدة هي من اخت�صا�ص
الطبيب� ،أو على الأق��ل �أح��د املمر�ضني
يف الق�سم.
وق ��ال ��ش�ه��ود ع �ي��ان �إن ال �ع��ام��ل ك��ان
ي�ق��وم با�ستقبال امل��ر��ض��ى بق�سم وح��دة
الكلى ،وحت�ضري املحاليل الطبية التي

يُحقن بها املري�ض� ،إ�ضافة �إىل ت�شغيل
املكائن اخلا�صة بغ�سيل الكلى ،من دون
�أن يلفت الأمر انتباه �أحد من امل�س�ؤولني
�أو الأطباء.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أو� �ض��ح م���س��ؤول �صحي
�أن ال�شخ�ص الذي ظهر يف ال�صور لي�س
طبيباً وال ممر�ضاً يف امل�ست�شفى ،و�أن��ه
�سيقوم ب� إ�ج��راء حتقيقات مو�سعة حول
املق�صر.
املو�ضوع وحما�سبة ّ

خسر  12كيلو من وزنه خالل  24ساعة
أ�ث �ب��ت خم�ت����ص يف ال �ط��ب ال��ري��ا��ض��ي
�أن خ�سارة ال��وزن ال�سريعة لي�ست جمرد
خرافة ،عندما متكّن من خ�سارة حوايل
 12كيلو غرام من وزنه خالل � 24ساعة
فقط.
واعتمد رو���س �إدغيلي ( 28عاماً) يف
حماولته خل�سارة الوزن على طرح كمية
ت�ت�راوح ن�سبتها ب�ين � ٪50إىل  ٪70من
املاء الذي ي�شكل حوايل ن�صف وزن ج�سم
الإن�سان ،وذلك حتت �إ�شراف طبي دقيق.
و أ�ك � ��د «�إدغ� �ي� �ل ��ي» �أن ال�ت�خ�ل����ص من
كميات كبرية من املاء عن طريق التعرق
وتناول م��درات البول ،وع��دم تناول املاء
ط ��وال ي ��وم ك��ام��ل ،ه��و ال���س�ب�ي��ل الأم �ث��ل
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

خل�سارة كمية كبرية من ال��وزن يف وقت
قيا�سي.
وخ�ضع «�إدغ�ي�ل��ي» لنظام ق��ا�� ٍ�س على
م ��دى � � 24س��اع��ة ،ح �ي��ث ع � ّر� ��ض نف�سه
حلمام م��اء �شديد احل ��رارة ،م��ع �إ�ضافة
امللح ال��ذي ي�ساعد على امت�صا�ص امل��اء
من اجل�سم ،بالإ�ضافة �إىل تناول مدرات
ال �ب ��ول ،م �ث��ل ف�ي�ت��ام�ين «� �س ��ي» ،وج ��ذور
الهندباء والكافيني.
ورغ ��م �أن «�إدغ �ي �ل��ي» مل ي�ت�م� ّك��ن من
الو�صول �إىل الهدف الذي و�ضعه لنف�سه،
واملتمثل بخ�سارة  14كيلو غ��رام� ،إال �أنه
ا�ستطاع حتقيق رقم قيا�سي بخ�سارة 12
كيلو غرام خالل � 24ساعة فقط.

الـمــديــر الــفــنـي :مـــالك مـحــــفــوظ

فتح باب الطائرة
فسقط في المحيط
ه ��وى م���س��اف��ر ع�ل��ى م�ت�ن ط��ائ��رة
�صغرية من ارت�ف��اع نحو  2000قدم،
و��س�ق��ط يف امل�ح�ي��ط ق ��رب م�ي��ام��ي يف
فلوريدا.
ق��ائ��د ال�ط��ائ��رة �أب�ل��غ امل���س��ؤول عن
احل��رك��ة اجل��وي��ة يف مطار يف ميامي
�أن الراكب �سقط من باب مفتوح من
ال�ط��ائ��رة ،و�أو� �ض��ح« :ل�ق��د ك��ان الباب
م��وارب �اً ف�سقط منه ال��راك��ب� ..إنني
ع�ل��ى ب�ع��د  9ك�ي�ل��وم�ترات م��ن مدينة
م �ي ��ام ��ي» ،ف �� �س ��أل��ه � �ض��اب��ط احل��رك��ة
اجل��وي��ة يف امل�ط��ار ق��ائ�لاً�« :أت�ق��ول �إن
م�سافراً معك �سقط من طائرتك»؟
ف��ر ّد الطيار ب��الإي�ج��اب ،مو�ضحاً �أن
ال��راك��ب فتح ال�ب��اب اخللفي ف�سقط
م��ن خ�ل�ال��ه ،ف �ب��د�أ خ �ف��ر ال���س��واح��ل
ورجال الإنقاذ والإطفاء بالبحث عن
الراكب املفقود يف املنطقة التي يعتقد
�أنه �سقط فيها ،لكنهم مل يعرثوا على
جثته ،غري �أن ال�سلطات تعرفت على
ال��رج��ل ،وق��ال��ت �إن��ه ج�ي�راردو نايلز،
ويبلغ م��ن العمر  42ع��ام�اً ،م�شرية
�إىل �أن ��ه �إم ��ا ي �ك��ون ق��د ق�ف��ز ل��وح��ده
�أو �سقط م��ن ال�ط��ائ��رة ذات امل�ح��رك
الواحد.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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