اكتشاف خاليا نائمة لـ«القاعدة» في لبنان
ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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نقل �سيا�سي زار م�س�ؤو ًال ب��ارزاً يف حزب فاعل قوله �إن �أجهزة احلزب
الأمنية ك�شفت خالل ال�شهر املا�ضي ما يقارب خم�سة و�سبعني يف املئة من
خاليا عاملة ونائمة لـ«تنظيم القاعدة» و«جبهة الن�صرة» ،وجمموعات
�سلفية وتكفريية كانت تن�شط للقيام ب�أعمال تخريبية يف العديد من
املناطق اللبنانية ،خ�صو�صاً ذات الثقل ال�شعبي الكبري امل�ؤيد للمقاومة
�ضد «�إ�سرائيل».

السنة السادسة  -الجمعة  3 -صفر 1435هـ  6 /كانون األول  2013م.
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اغتيال اللقيس ..الرسالة الصهيونية الواضحة
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أحــداث
األســــــبـوع

االفتتاحية

ّ
أعراب يصفقون لحاخام السياسة
الصهيونية
ثم���ة  29وزي���ر خارجية دولة عربية وإس�ل�امية صفّ ق���وا لكبير حاخامات
تحدث إليهم وهم مجتمعون
السياسة الصهيونية شيمون بيريز ،الذي ّ
في أبو ظبي ،وبينهم كان ابن الملك السعودي ،عبر «شاشة كونفرنس».
تحدث الثعلب الصهيوني العجوز ،المهم أنه تبيّ ن أن لدينا
ال يهم بماذا ّ
م���ن أرتال العفن الغربي وبيارات الغاز العربي وأش���واك عبيد التخمة ما
يكفي.
ال يه���م لم���ن صفّ ق ه���ؤالء الذين م���ا يزال���ون يعتب���رون أن الطوفان
الصهيون���ي قادم بقيادة أخيهم األكبر بنيامين نتنياهو ..وهم الذين
ال يس���تطيعون إال أن يروا «الس���يد األبيض» منتصرًا ،ألنهم ببس���اطة
تعودوا دائمًا على مش���اهدة أفالم «الكاوب���وي» األميركية ،حيث يقتل
البطل األبيض عش���رات الهنود بمسدسه الذي ال تنتهي ذخيرته ،دون
أن تصيب���ه رصاصة م���ن تلك التي يطلقها الهنود الحمر من مواس���ير
بنادقهم الطويلة.
ودائم���ًا دائمًا كان هؤالء يحض���رون صور الصهاينة ف���ي حروبهم مع
العرب ،حيث ترس���م له���م األمور بنفس طريقة «الكاوب���وي» ،فدباباته
نظيف���ة ،وحربه نظيفة ،وتنتهي دائمًا بتف���وق «الحضاريين» ..وغروب
العرب «المتوحشين».
لكن باعة ال���كاز والغاز الذين ال يقبضون من الرجل األبيض ثمن ثروات
شعوبهم الكبرى إال ثلث القيمة فقط ،كانوا دائمًا قلقين من أي مقاومة.
هؤالء ساهموا بتشييع المقاومة الفلسطينية في المنافي ،وقبلها صفّ قوا
لكامب دايفيد في السر طويالً  ،ألنه قبل  35عامًا كان وما زال بعض الحياء
والخجل ..وبعدها حاولوا إطفاء جذوة المقاومة( ..تذكروا تفجير بئر العبد
عام  1985بتمويل من األمير األزرق الغامق بندر بن سلطان).
هم لم يصفقوا لبط���والت المقاومة وال انتصاراتها ..بل وصفوا تصديها
للعدو «اإلس���رائيلي» في تموز  2006بـ«المغامرة» ..وحين اعترف الرجل
األبيض باالنتصار ،لم يس���تطيعوا أن يقبلوا به���ذا االعتراف ،فظلوا في
غيّ هم.
ل���م ينصروا المقاومة ف���ي غزة في كان���ون األول  - 2008كانون الثاني
 ،2009وماطل���وا وماطلوا ..لكن المقاومة هزم���ت العدوان ،فانطلقوا إلى
عصبها ،يريدون تدمير سورية وتفكيكها..
لك���ن في المحصلة ،الحقائق وحده���ا تتكلم :لدينا ما يكفي من حق لن
تقهره أرتال الباطل وفوالذ العفن الغربي ،وبيارات الغاز العربي.
علمتنا التجارب أن التاريخ ال يُ ذعن إال ليد س���اعدها يقوى على توجيه
الصفعة القوية.
صحيح أننا نحتفظ بالجوهر ف���ي علبة أحزان الدم ،لكن واثقون أن الفجر
قريب.
ملعون���ة أبدًا العواص���م المعجونة بالوحل والطي���ن ،وبجدائل الممالك
المدجنة حتى حدود الموت..
فشعبنا لن يكون مطيّ ة لهؤالء التلموديين ..لن نكون شعبًا أشبه بجمل
يحمل صخرة «سيزيف» المرتقَ بة.
وثمة حقيقة أزلية س���تبقى ..أن {المسجد األقصى الذي باركنا حوله}،
وهي بالد الش���ام ..و«اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا» ،و«من نجدنا
يخرج قرن الشيطان»..

�أحمد زين الدين

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

رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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ف��جّ ��ر ك�لام �أم�ي�ن عام
«حزب اهلل» ال�سيد ح�سن
ن�رصاهلل يف مقابلته مع
تلفزيون « »OTVجنون ًا
�سعودي ًا وا���س��ع �اً ،ح �رّك
�أدوات���ه���ا ال��داخ��ل��ي��ة يف
مواقف انفعالية غا�ضبة
ومت�رسعة ،ك��ان �أب��رزه��ا
ما ُوزّع عند الفجر بُعيد
املقابلة با�سم الرئي�س
�سعد ال��دي��ن احل��ري��ري،
ال��ذي ان�برى مدافع ًا عن
ال�سعودية «ال��ت��ي لها
مع لبنان تاريخ م�شهود
باخلري وال�سالم والبناء»،
على حد البيان الذي قيل
�إنه رد للحريري ،ومل ي�أت
من قريب �أو بعيد على
ال�ش�ؤون اللبنانية التي
تناولها ال�سيد ن�رصاهلل
ح��ول التمديد للمجل�س
النيابي وقانون االنتخاب
وت�شكيل احلكومة وانتخاب
الرئا�سة ،وغريها من الأمور
الكثرية التي حتدث عنها
�أمني عام «حزب اهلل».
ب�شكل ع��ام ،فقد �سلط
ال�سيد ن����صراهلل �أ���ض��واء
كا�شفة على عُ قد حلف
�أعداء �سورية ،والتي تتمثل
يف ف�شلهم ال��ذري��ع يف
�إ�سقاط ال��دول��ة الوطنية
ال�سورية ،و�إرغامهم على
اخل�����ض��وع ل��ل��م��ع��ادالت
ال��ق��اه��رة ال��ت��ي فر�ضها
امليدان ال�سوري ،واعرتافهم
ب�إيران النووية ،وهو ما �أثار
حقد وحفيظة ال�سعودية
والكيان ال�صهيوين.
ب��ب�����س��اط��ة ،ت�لاق��ي
امل�����ص��ال��ح ال�����س��ع��ودي��ة
«الإ�رسائيلية» يف العداء
لكل م��ا ه��و م��ق��اوم منذ
ف�ت�رة ي�ترجَ ��م ب��أ���ش��ك��ال
�إره����اب����ي����ة خم��ت��ل��ف��ة؛
ب�ين تفجري ال�����س��ي��ارات
ومم��ار���س��ات الإره��اب��ي�ين
و�أع��م��ال االغ��ت��ي��ال التي
تُرجمت يف الآونة الأخرية
يف تفجريات ال�ضاحية
وط��راب��ل�����س ،وت��ف��ج�يري
ال�سفارة الإيرانية ،وحتى
يف تلفيق امللفات الأمنية،
واليوم يف اغتيال القائد
امل��ق��اوم ال�شهيد ح�سان
هولو اللقي�س.
هذه العملية الإرهابية
اجل��دي��دة ج���اءت لت�ؤكد
�أن ما ت�شهده ال�ساحات
امل��ق��اوم��ة م��ن ���س��وري��ة

ال�شهيد ح�سان اللقي�س

«حزب اهلل» سيوجّ ه رسائل مرمَّ زة
إلى األعداء ..ستكون بالغة الداللة في
توقيتها وأهدافها القريبة والبعيدة

�إىل لبنان �إىل ال��ع��راق
وفل�سطني ج��زء �أ�سا�سي
منها هو �رصاع �أمني مع
ال��ع��دو «الإ��سرائ��ي��ل��ي»
وام���ت���دادات���ه ال��داخ��ل��ي��ة
اللبنانية والعربية ،و�أن
ا�ستهداف ال�شهيد املقاوم
ه��و ا�ستكمال لعمليات
التفجري ،وك�رس لقواعد
اللعبة ،وبالتايل ف�إن الرد
املنتظَ ر من «حزب اهلل»

واملقاومة �سيكون عملي ًا
من خالل تراكم الإجنازات
واالن��ت�����ص��ارات النوعية،
وثمة كثري من الر�سائل
املرمَّ زة التي �سيوجّ هها
حزب املقاومة �إىل الأعداء،
�ستكون بالغة الداللة يف
توقيتها و�أهدافها القريبة
والبعيدة ،ولن تفلح بتات ًا
تلك البيانات والتعليقات
ال��ت��ي ب����د�أت ت��خ��رج من

�أ�صدقاء جماعة حلف �أعداء
�سورية ،والتي بد�أ تدبيجها
و�إع����داده����ا يف مطابخ
م�شبوهة لبناني ًا وعربي ًا
منذ ال�ساعة احلادية ع�رشة
والن�صف من ليل املقابلة
مع ال�سيد ن�رصاهلل� ،أو يف
البيانات امل�شبوهة حول
م�س�ؤولية اغتيال القائد
املقاوم ،كمثل ذاك البيان
التافه ال��ذي �أُطلق با�سم
م��ا ي�سمى «ل���واء �أح��رار
ال�سنة يف بعلبك» ،لأنه
ي�صبّ بب�ساطة متناهية
يف جم����رى ال��ت��ح��ال��ف
«الإ�رسائيلي»  -ال�سعودي
املرتبك وامل��ه��زوم ،ومن
�أهدافه اخلبيثة اال�ستمرار
يف ن�رش ب���ذور التفرقة
املذهبية ،التي لن حت�صد
�إال اخليبة.

�أحمد �شحادة

www.athabat.net
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َ
الحوار اللبناني ينتظر إلحاق «بندر» بـ«الحمدين»

3

همسات

◄ تفاؤل بمبادرات بري

قال �أح���د �أع�ض���اء الوفد املراف���ق للرئي�س
نبي���ه بري خالل زيارته طهران� ،إن امل�س����ؤولني
الإيرانيني يت�رصفون بعد االتفاق النووي بعقلية
منطقية غري ا�س���تعالئية ،لكن م���ن منطلق قوة
اجلمهورية الإ�سالمية ،وبناء عليه فهُم يروْن �أن
حركة الرئي�س بري جتاه قيام م�س���عى �إيراين -
�س���عودي حللحة الأزمة يف لبنان جيدة ،بالرغم
م���ن قناعته���م �أن بري لن يج���د �أي جتاوب من
ال�سعوديني ،لكن طهران ترى �أن الريا�ض �ستعمد
�آج ًال �أم عاج ًال �إىل االت�صال بها.

◄ استياء سعودي

جزم��ت م�ص��ادر الرئي���س ميقات��ي �أن �س��بب
هجوم اللواء املتقاعد �أ�رشف ريفي عليه هو ب�أمر
�سعودي ،ال�سيما بعد زيارة ميقاتي �إىل قطر ،وقد
اعتربتها ال�س��عودية ا�س��تفزازاً لها ،ف�أعطت الأمر
لإ�ش��عال جبه��ة طرابل���س  -جب��ل حم�س��ن ،ومن
خاللها تت ّم مهاجمة ميقاتي.

◄ حول السفارة اإليرانية

مدير اال�ستخبارات ال�سعودية بندر بن �سلطان

ت�ستمر «الأزم����ات» اللبنانية
ت��راوح مكانها وال حتقق حداً �أدنى
من حظوظ احللحلة ،يف ظل ما بات
يُعرف مبحاولة اململكة ال�سعودية
ممار�سة دور الو�صي على لبنان،
تعوي�ض ًا لها عن خ�سارة م�رشوعها
الذي كان يرمي �إىل ا�ستبدال النظام
ال�����س��وري ب��آخ��ر م���والٍ للأمريكيني
وحلفائهم يف املنطقة.
احل�����وار ب�ي�ن خم��ت��ل��ف ال��ق��وى
ال�سيا�سية اللبنانية هو مفتاح حلحلة
تلك الأزمات التي تتمحور بني ت�شكيل
حكومة تخلف حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي امل�ستقيلة منذ �أكرث من ثمانية
�أ�شهر ،و�إجناز قانون جديد لالنتخابات
متهيداً النتخاب جمل�س نيابي بد ًال
من املجل�س احلايل ،املمدَّد له ،و�صو ًال
�إىل انتخاب رئي�س جمهورية يخلف
الرئي�س مي�شال �سليمان يف �صيف
العام املقبل ،يف ظل الرف�ض �شبه
ال�شامل لفكرة التمديد له ،يف حني
�أهدرت فر�صة ت�شكيل حكومة جامعة
ومتوازنة وفق �صيغة « ،»9+9+6التي
�شكلت باب ًا ممكن ًا للدخول �إىل دائرة
احللول ،لأن �إ�شارة احللحلة مل ت�صل
بعد من اخل��ارج للقوى التي خ�رس
رهانها على �إ�سقاط �سورية الدولة
والنظام وامل�ؤ�س�سات ،ولذلك ف�إن الأفق
ال يحمل ما يدل على �إمكانية ح�صول
تفاهم حول هذه الق�ضايا ،خ�صو�ص ًا �أن
قوى الرابع ع�رش من �آذار م�ستمرة يف
اخل�ضوع للطلبات ال�سعودية بتحويل
لبنان �إىل «�إم���ارة» يتوالها �سعد
احلريري و«تيار امل�ستقبل» ،ويديرها
بع�ض الأمراء ال�سعوديني بـ«الرميوت
كونرتول».
هذه الهواج�س باتت حقائق يف
عُ رف �أو�ساط �سيا�سية وا�سعة ،ترى

�أمري قطر ال�سابق حمد بن خليفة �آل ثاين

�أن ال�سعودية حتاول �أن «ترث» الدور
ال�سوري ال�سابق يف لبنان ،على الرغم
من �أن اململكة خ�رست معركتها على
�أبواب دم�شق ،و�أن ال مكان لوهابييها
يف �سورية ،وكذلك يف لبنان ،خ�صو�ص ًا
�أن بندر بن �سلطان؛ مدير اال�ستخبارات
ال�سعودية ،يحلم بدور م�شابه للدور
الذي مار�سه ك ّل من عبد احلليم خدام
وغازي كنعان ،وكان مو�ضع �شكوى
وم��ع��ان��اة اللبنانيني ،وه��ذا الأم��ر
مو�ضع خالف كبري ،لأن ال�سعودية ال
متار�س يف لبنان دوراً �إيجابياً ،وت�أتي

وزير اخلارجية القطري ال�سابق حمد بن جا�سم

مهما كلف الثمن ،وقد �شاهدنا مناذج
عن ه��ذا «الثمن» يف االنتخابات
النيابية التي جرت عام  ،2009التي
كانت الأم���وال ال�سعودية الطائلة
�سبب ًا يف فوز حلفائها ،ومن خالل
�أعمال التخريب والقتل التي متار�سها
ع�صابات التكفرييني املدعومة من
قبل ال�سعودية و�أجهزتها الأمنية يف
كل ال�ساحات التي تتدخل فيها.
وتلفت الأو�ساط �إىل �أن اململكة
بعد �أن خ�رست معركتها الكربى يف
�سورية ،وبعد �أن تراجع الأمريكي

بندر بن سلطان يحلم بدور مشابه
للدور الذي مارسه ّ
كل من عبد الحليم
خدام وغازي كنعان في لبنان

�سلبية دورها من كونها باتت فريق ًا
وطرف ًا يف ال�سيا�سية اللبنانية ،نتيجة
دعمها املبا�رش لقوى  14يف مواجهة
قوى الثامن من �آذار ،وجاءت �صورة
�سعد احلريري يف الريا�ض م�ؤخراً
�إىل جانب امللك ال�سعودي عبداهلل بن
عبد العزيز والرئي�س �سليمان لت�ؤكد
ه��ذا اال�صطفاف ال�سعودي؛ بتبني
احلريرية ال�سيا�سية وحلفائها ،يف
�سياق �سيا�سة معتمدة منذ �أكرث من
عقدين تهدف �إىل الإم�ساك بلبنان

ع��ن ال��ق��ت��ال نيابة عنها ،مل يعد
يف م�ستطاعها ممار�سة دور جامع
و�إيجابي يف لبنان ما مل حتدث حتو ًال
يف �سيا�ستها جتاه لبنان و�سورية ،و�أن
لبنان بالتايل ،مثلما لن يكون جائزة
تر�ضية لها ب�سبب خ�سارة رهاناتها
الإقليمية ،ال �سيما على ال�صعيد
ال�سوري ،ف�إنه يحتاج �إىل هذا التبدل
يف ال�سيا�سة ال�سعودية للخروج من
�أزماته اخلطرية ،خ�صو�ص ًا �أن جل ما
ت�ستطيعه ال�سعودية وحلفا�ؤها يف

هذه املرحلة ،هو امل�شاغبة وتخريب
الأج��واء ال�سيا�سية والأمنية ،بهدف
حت�صيل بع�ض املكا�سب.
وترى الأو�ساط �أن �صمود �سورية
واالنت�صارات التي حققها اجلي�ش
العربي ال�سوري يف وجه الع�صابات
التكفريية ،التي جرى جلب ع�رشات
الآالف من عنا�رصها من �أك�ثر من
ثمانني دول��ة� ،أطاحت بحكام قطر،
وو�أدت امل�����ش�روع «ال��ع��ث��م��اين»
للرئي�س الرتكي �أردوغان و«�إخوانه»
املت�أمركني الأطل�سيني ،وجعلته
يخ�رس يف �أك�ثر من �ساحة عربية،
لذلك نرى الأتراك يعمدون �إىل �إنقاذ
عالقاتهم بكل من ال��ع��راق و�إي���ران،
مت��ه��ي��داً ل��ل��خ��روج م��ن «ال��ورط��ة»
ال�سورية ،وهي �أ�سباب ت�ضع حكام
ال�سعودية �أمام طريق �إلزامي يحتم
عليهم التخل�ص من «�أمراء الفتنة»،
خ�صو�ص ًا ال�سفري ال�سعودي ال�سابق يف
وا�شنطن بدرجة وزير؛ بندر بن �سلطان
(لأن �أرذل العمر كفيل بالتخل�ص من
�سعود الفي�صل) ،و�إحلاقه ب�أمريَيْ قطر
(احلم َديْن) ،بهدف ر�سم �سيا�سة جديدة
للمملكة� ،إيجابية ولي�ست تدمريية،
�إال �إذا �أراد ه�ؤالء اال�ستمرار ب�سيا�سة
الأر���ض املحروقة ،كما هو جار يف
�سورية ،وهذا لن يكون له من حظوظ
بالنجاح �أكرث مما حقق هجوم «طلوع
الروح» الفا�شل الذي نفذه امل�سلحون
املدعومون من ال�سعودية يف الغوطة
الدم�شقية ،وخ�رسوا فيه �أكرث من �ألف
قتيل حتى الآن ،ومئات الأ�رسى بينهم
�أكرث من ثالثمئة �سعودي ،ومل تتمكّن
هذه الهجمة من �إيقاف تقدم اجلي�ش
ال�سوري يف جبال القلمون.

عدنان ال�ساحلي

�أكد ال�س���فري الإيراين يف لبنان؛ د .غ�ض���نفر
ركن �آبادي ،لعدد من ال�شخ�ص���يات �ضمن لقاءات
خا�صة ح�ص���لت م�ؤخراً� ،أن ال�س���فارة الإيرانية
وجه���از احلماي���ة التاب���ع لها ر�ص���دا حتركات
م�ش���بوهة حول مبنى ال�س���فارة قبل ح�ص���ول
التفجرييْن الإرهابيني ،و�أن العديد من املتورطني
باتوا معروفني بالأ�س���ماء واملناطق املوجودين
فيه���ا ،و�أكرث من ذلك ،ف�إن ال�س���فارة كانت على
علم ببع�ض االجتماعات وتفا�صيل ما يدور فيها
بالكامل ،وهي موثّقة بال�صوت وال�صورة.

◄ أمن استباقي

ق��ال م�س���ؤول �أمن��ي يف جمل���س خا���ص� ،إن
الع��شرات مم��ن تورط��وا يف التخطي��ط والتمويل
وتنفي��ذ الهجم��ات الإرهابي��ة �ض��د املدني�ين
يف لبن��ان ّمت قتله��م ،وه��ذا �إجن��از كب�ير للأمن
اال�ستباقي الذي يُحبط ح�ص��ول �أي عمل �إرهابي
يف مهده.

◄ «تجميد» صحافي

عمم���ت وزارة الإعالم ال�س���ورية على كافة
و�س���ائلها الإعالمية عدم ا�ست�ض���افة �ص���حايف
لبن���اين �أكرث من �إطالالته م�ؤخراً ،وذلك ب�س���بب
مغاالته و�أ�س���لوبه املنفّر يف احل���وارات ،والذي
و�صل �إىل حد انتقاد كبار امل�س�ؤولني ال�سوريني،
وتوجي���ه الل���وم �إليهم ،م�س���تغ ًال ظه���وره عرب
ال�شا�شات اللبنانية.

◄ الزهايمر

التقى موفد «م�ستقبلي» من قبَل الرئي�س �سعد
احلري��ري يف فرن�سا ،الف��ار عبد احلليم خدام مدة
جت��اوزت ال�ساع��ة ،ومل يفهم منه �شيئ�� ًا ذا قيمة،
لكن��ه �أبل��غ مر�سله �أن درج��ة الزهامير لدى خدام
جت��اوزت احل��د ال��ذي ت�سم��ح مبحادثت��ه خلم�س
دقائق.

◄ سرقة وقحة

ا�ستنكر دبلوما�س���ي خليجي ال�ضغوط التي
متار�سها ال�س���عودية على بالده وابتزاز حكامها
�إذا مل يخ�ضعوا ل�شهوات �آل �سعود خالل قمة دول
امل�ؤمتر الإ�سالمي ب�رسقة مقعد �سورية ،و�إعطائه
للمعار�ض���ة ،وق���ال �إن قم���ة جمل����س التعاون
�س���تكون امل�ؤ�رش� ،إذا مل ت�ؤجَّ ل ب�سبب املنازعات
ال�سعودية  -القطرية.
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الحرب على سورية ..انكشافات أميركية وذهول عربي

الرياض تنظر بخوف
وارتباك تجاه دول مجلس
التعاون الخليجي التي
ّ
ملت الغطرسة السعودية

�ض���د �إيران وجرمية ما ي�س���مى
العقوبات ،لكن �إيران �ص��� ّح فيها
الق���ول « ُر ّب �ض���ارة نافع���ة»،
ف�ش���هدت تطوراً علمي��� ًا مذه ًال،
وا�س���تطاعت �أن تكتفي ذاتي ًا يف
كث�ي�ر م���ن املج���االت احلياتية
والعلمية والإنتاجية وال�صناعية
والزراعي���ة ..ف���كان ا�س���تهداف
«�أك����س» املقاوم���ة واملمانعة
املتمثل يف �سورية ،بعد �أن ب ّينت
الدول���ة الوطنية ال�س���ورية �أنها
تتمتع با�ستقالل حقيقي من خالل
اكتفائها الذاتي ،بحيث �إن �سورية
تكاد تكون الدول���ة الوحيدة يف
العامل التي ال يرتتب عليها َد ْين
خارجي ًا ،رغ���م امليزانية الكربى
للت�س���ليح والدفاع ،والتي تلتهم
نح���و  80باملئة م���ن امليزانية
العامة للدولة.
�إذاً ،ثمة حقائق تفر�ض نف�سها،
وه���ي �أن زعيم���ة الر�أ�س���مالية
العاملية املتوح�شة ُفر�ض عليها
االن�سحاب من العراق ،ومفرو�ض

عنا�صر من اجلي�ش العربي ال�سوري يف دير عطية بعد ا�ستعادتها من امل�سلحني

ثمة �أ�س���ئلة كثرية تُطرح عن
��س�ر امتق���اع كثري م���ن الوجوه
ّ
العربي���ة جراء اتفاق �إيران ودول
« ،»1+5وهن���اك م���ن يذهب �إىل
الق���ول ال ب���ل �أرواحهم �أي�ض��� ًا
امتقعت.
ه���ل نحن يف زم���ن تغيريات
جيوا�س�ت�راتيجية كربى �أ�سا�سها
ان�س���حاب الواليات املتحدة من
منطقة ال�رشق الأو�سط؟
متوهم من يعتقد �أن وا�شنطن
و�ص���لت �إىل حدود الوهن ،لأنها
منذ م�رشوع ايزنهاور يف العام
 1957ركّبت ال�رشق الأو�سط على
�أ�س���ا�س توزي���ع الطحني على
النا�س والدول ،وعندنا يف لبنان
خربن���ا «املكرم���ة» الأمريكية
من النقط���ة الرابع���ة؛ املزارع
التي �أ�رشف���ت عليها ،حيث كان
�أجر �أ�صغر موظف �أمريكي فيها
خالل تلك املرحلة ال يقل عن 6
�آالف ل�ي�رة ،بينما �أجر املهند�س
اللبن���اين �أو �أك�ب�ر موظ���ف مل
يتجاوز الـ 500لرية ،وعدة مئات
من �آالف الدوالرات التي ر�صدتها
�أمريكا يومها لتح�سني وتطوير
الو�ضع الزراعي اللبناين ذهبت
يف معظمها �أج���وراً للموظفني
الأمريكيني ،ورب���ح اللبنانيون
«تربيح اجلميل���ة» فقط ،ويف
«�أرامك���و» يف احلجاز؛ اململكة
الأمريكية امل�ستقلة متام ًا داخل
مملكة �آل �س���عود ،ثمة من ي�شري
�إىل �أن �أجر «خبري التنظيفات»
الأمريكي يبلغ �ضعف �أو �ضعفي
�أج���ر �أهم مهند�س �س���عودي �أو
عربي يعمل فيها.
احل���زب الدميقراطي الرتكي
يومه���ا ذو امليول «الإخوانية»
برئا�س���ة جالل باي���ار وعدنان
مندري����س اعت�ب�ر نف�س���ه بديل
عثمان �أرطغ���رل ،بد�أ عام 1951
�إنكليزي��� ًا مع م�ش���ـروع حلف
بغ���داد وانته���ى �أمريكي��� ًا مع
هزمي���ة الع���دوان الثالثي على
م�رص عام  ،1956لرتث الواليات
املتحدة كل ما كان من نفوذ يف
ل�ص���ناع �سايك�س
هذه املنطقة ُ
– بيك���و ،وتفر����ض �س���طوتها
على اخللي���ج ،لك���ن الواليات
املتحدة التي فر�ض���ت ب�ساطها
عل���ى املنطقة يف تل���ك الفرتة
دون �أن تتكل���ف �ش���يئ ًا ،ورثت
اال�س���تعمار القدمي بفعل �ضعف
وهزل الإمرباطورية الربيطانية،
التي كات ال تغيب ال�شم�س عن
�أرا�ضيها �أو م�ستعمراتها ،لي�ست
الآن يف �أح�س���ن ح���ال بفع���ل
تدخلها املبا��ش�ر يف املنطقة؛
م���ن �أفغان�س���تان �إىل اخللي���ج
�إىل الع���راق و�ص���و ًال �إىل اليمن

وال�صومال ،ناهيك عن جنودها
وقواعدها الع�س���كرية املنت�رشة
يف كل �أنحاء املعمورة.
�أم�ي�ركا التي اعت���ادت ربح
املعارك الع�س���كرية ب�س���هولة،
اكت�شفت �أن تر�سيخ هذا «الربح»
يكلف كث�ي�راً كثرياً م���ن القتلى
واملعاقني واجلرحى وامل�ش ّوهني
ج�س���دي ًا وعقلي��� ًا ،و�أزم���ات
اقت�صادية ومالية عميقة لن جتد
لها احللول الناجعة ب�سهولة.
لكن ثمة من ت�س���بب لها بكل
الواق���ع اجلدي���د امل����أزوم ،وهو
بب�ساطة حلف املقاومة ،فتعددت
و�سائل حربها �ضده ،فكانت حرب
مت���وز  ،2006وكان���ت حرب غزة
 ،2008وكان خلق كل املجموعات
التكفريية والأ�ص���ولية ،التي مل
توج���ه كلمة واحدة �ض���د العدو
ّ
«الإ�رسائيل���ي» ..وال حت���ى �إىل
اليهود.
كانت احل���رب االقت�ص���ادية

عليها �أن تن�سحب من �أفغان�ستان ،و�سيكون
مفرو�ض��� ًا عليها �أن تعي���د النظر بوجودها
الع�سكري املبا�رش يف حمميات اخلليج.
كثريون فهموا معنى �إعادة احل�س���ابات،
فهاهو رجب طيب �أردوغان الذي اعتقد فرتة
�أنه �ص���ار ال�س���لطان �إىل ما �أبعد من تركيا،
ف�رسق حلب وما حولها ،يتحول وك�أنه بات
جارية عند ال�سلطان ،فيحاول �أن يهرب نحو
عالق���ة جديدة مع �إي���ران �أو بغداد� ،أو حتى
كرد�ستان.

الأردن يج���د نف�س���ه يف م�س���تنقع ال
يعرف اخلال�ص منه ،فبد�أ حديث وا�سع عن
ا�ستبدال امللك ب�أخيه حمزة� ،أو العودة �إىل
عمه ح�سن.
لبن���ان وم���ا �أدراك م���ا لبن���ان ،حيث
�سيا�س���يوه من «� 14آذار» يبدون وك�أنهم
�أحفاد جنباء لعمالء القنا�ص���ل منذ العام
 1841يف زم���ن القائمقاميتني ،وهكذا جند
«تي���ار امل�س���تقبل» وامتداداته وتفرعاته
من �أ�صوليات وقوى �سيا�سية يرتجم القرار

ال�سعودي با�ستخدام طرابل�س لتفجري فتنة
مذهبي���ة ..ورمبا ما ه���و �أكرث قد يكون من
�أبرز ما يف املرحلة املقبلة حتميل اجلي�ش
�أعباء مواجهة خطر حرب �أهلية ،ما يعني
و�ضعه هدف ًا للت�صويب عليه.
حقيق���ة �إ�ض���افية ،وه���ي �أن اململكة
ال�س���عودية ما تزال وحده���ا تنظر بذهول
�أمام �سقوط حلقات م�ؤامراتها الواحدة تلو
الأخرى:
 تنظر بخوف وارتياب ورعب �إىل االتفاقالإيراين  -الأمريكي.
 مرعوب���ة م���ن ك�رس حلق���ات م�ؤامراتهاوفتنها يف �سورية ولبنان.
 تنظ���ر بارتياب وخ���وف �إىل م�رص التيتتج���ه �إىل تعزي���ز عالقاتها الع�س���كرية
واالقت�صادية مع رو�سيا.
 تنظ���ر بخوف وارتب���اك ووجل �إىل دولجمل�س التع���اون اخلليج���ي ،والتي ملّت
الغطر�سة والعجرفة ال�سعودية.
وال�س�ؤال هنا :هل تقدم ال�سعودية على
خطوة جريئ���ة وتقول لبندر بن �س���لطان
و�أخيه �س���لمان و�س���عود الفي�صل و�شقيقه
تركي�« :ستوب» كفى مغامرات؟
يف الع���ادة ،طري���ق االنتح���ار يب���د�أ
باملغامرات الطائ�شة.
بب�ساطة ،لنتابع املغامرات ال�سعودية
يف �س���ورية ،حيث «وهابيوها» يحطمون
الأ�رضح���ة والآث���ارات و�ش���واهد التاريخ
العظيم.
ولنتابع رياح الدولة الوطنية ال�سورية،
دع���وا خيالكم يذه���ب �إىل �أبع���د نقطة..
فدم�شق عا�ص���مة التاريخ والأزل ..ومدينة
اليا�س���مني ..امل�ؤام���رة الكوني���ة الكربى
�ست�سقط.

�أحمد زين الدين

الحزب ُالحـاكـم في تركيـا يواجه أكـبـر اخـتـبــار بــعـــد سـقـوط أحــ

الحرب أعلنت بين أردوغان و«كولن» ..والـنتيجة في صـنــــ
�أنقرة  -الثبات
وقعت القطيعة ب�ين ح��زب «العدالة
والتنمية» احلاكم يف تركيا وبني جماعة
فتح اهلل كولن ،التي ُتعترب �أح��د �أعمدة
«االئتالف» احلاكم يف تركيا ،القائم على
ح��زب «العدالة» وطبقة رج��ال الأعمال
وجماعة كولن ،التي متتلك نفوذاً هائ ًال
مع  7ماليني منت�سب ر�سمي �إىل اجلماعة
التي تدير �شبكة من امل��دار���س اخلا�صة
الإ���س�لام��ي��ة يف ط��ول ال��ب�لاد وعر�ضها،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��أث�يره��ا على الأت���راك
املقيمني يف اخلارج.
والالفت �أن حزب «العدالة» اعتمد يف
حماربة هذه اجلماعة ال�سالح نف�سه الذي
ا�ستخدمته �ضده امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف

مطلع العقد املا�ضي ملنع تطور حزبه
وحركته ،ما �أثار نقمة عارمة من كولن،
ال���ذي ي��دي��ر م��ن منفاه االخ��ت��ي��اري يف
الواليات املتحدة عمليات فريقه.
م�صادر تركية مطلعة تو ّقعت �أن ت�ؤثر
هذه احلرب التي بد�أها �أردوغان �ضد كولن
على م�سار االنتخابات املحلية املتو َّقعة
يف رب��ي��ع ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ،ح��ي��ث تنتظر
�أردوغ��ان معركة حامية الوطي�س تتهدد
نفوذه مع تزايد امل�ؤ�رشات على �إمكانية
ف��وز مر�شح ح��زب «ال�شعب اجلمهوري»؛
م�صطفى �صاري �أوغ��ل��و ،برئا�سة بلدية
ا�سطنبول الكربى ،التي كانت معرب رئي�س
احلكومة رجب طيب �أردوغ��ان نف�سه �إىل
ال�سلطة ،ما قد ي�شكل �رضبة لأردوغ��ان
ال�ساعي �إىل رئا�سة البالد وتعديل الد�ستور

لإعطاء من�صب الرئي�س �صالحيات �أكرب.
وين�شغل ال��ر�أي العام الرتكي يف هذه
الأي����ام مب��و���ض��وع ال����صراع ب�ين ح��زب
«العدالة والتنمية» وجماعة كولن بعد
ق��رار احلكومة ب�إغالق مدار�س الدرو�س
اخل�ص�صو�صية التي ت�سيطر على �أغلبها
اجلماعات الدينية ،خ�صو�ص ًا جماعة
كولن التي تعترب تلك امل�ؤ�س�سات موقع ًا
مثالي ًا لتنظيم وت��أط�ير ك��وادر �شبابية
توجهها حيثما ت�شاء� ،سواء يف اجلامعات
�أو يف م�ؤ�س�سات الدولة بعد تخرجهم.
فمن ناحية احلكومة التي ت�رص ،وعلى
ل�سان رئي�سها �أردوغ��ان ووزي��ر تعليمها
نبي اف��ج��ي ،على �أن تلك امل�ؤ�س�سات
�ستتحول �إىل مدار�س خا�صة حتت �إ�رشاف
الدولة ،ي�رص الطرف الآخر ب�أنه ال يوجد
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السعودية بين خياري التكيف أو االنتحار
ال �ش ّك يف �أن ما يقوم به بع�ض
الأم���راء ال�سعوديني م��ن ت�رصفات
وت�رصيحات �أقل ما يقال فيها �إنها
تد ّل على الي�أ�س ،وباتت ت�شكّل م�صدر
قلق للكثريين يف العامل العربي،
خ�صو�ص ًا يف ظل حديث بع�ضهم عن
حتالف ُ�سنّي �« -إ�رسائيلي» ،وهو
ما يناق�ض احل�س العروبي التقليدي
الراف�ض للتعامل مع «�إ�رسائيل»
التي اغت�صبت فل�سطني و�رشّدت �أهلها
ونكّلت و�أج��رم��ت بحق العديد من
�شعوب املنطقة.
ل��ك��ن ه��ل ي�ستوجب االن��ف��ت��اح
الأمريكي على �إيران بال�رضورة الهلع
والقلق م��ن قبل اململكة العربية
ال�سعودية؟ وه��ل من الطبيعي �أن
يقارب بع�ض الأم���راء ال�سعوديني
اجلنون يف ت�ص ّديهم لهذا القلق؟
نعم ،هناك مالمح ت�سوية كربى يف
املنطقة� ،أبطالها الدوليون الواليات
املتحدة الأمريكية ورو�سيا ،وهناك
دول �إقليمية تتناف�س للدخول حماور
�أ�سا�سية يف هذه الت�سوية.
ونعم ،ا�ستطاعت �إي��ران بدهائها
وحنكة �سيا�سييها ،و�سيا�سة النف�س
الطويل امل�ستمدة من دبلوما�سية
حياكة ال�سجاد� ،أن ت�صبح حجر �أ�سا�س
يف الرتتيبات الإقليمية اجلديدة،
المتالكها �أوراق��� ًا هامة يف ق�ضايا
«ال�رشق الأو�سط» و�آ�سيا الو�سطى،
خ�صو�ص ًا يف العراق و�أفغان�ستان.
لكن �سيا�سة الغ�ضب واجلنون
املتبعة لي�ست �سيا�سة منطقية ،ولن
ت���ؤدي �إىل نتائج �إيجابية ،بل �إن
العقالنية توجب على ال�سعودية فهم
ما يلي:

�آن الأوان لتغيري ال�سيا�سات الأمنية التقليدية باالتكال على الآخرين

إما أن تلعب السعودية
الدور اإلقليمي المحوري
المطلوب ..أو تعلن تركيا
نفسها قائدة للواقع
السني
اإلسالمي ُّ

ـــــد أعمدة «االئتـالف»

ـــاديــــق االقــتــــراع
�أي �أ���س�����س قانونية للحكومة
لإغالق هذه املدار�س ،و�إذا �أغلقت
ف�إن ما يقارب من � 200ألف عامل
يف جميع �أنحاء تركيا يف تلك
امل�ؤ�س�سات �سي�صبحون بال �أي
عمل ،و�سيزيدون ن�سبة البطالة
يف البالد.
وت�ستخدم املجموعات الدينية
الإعالم ،خ�صو�ص ًا جمموعة فتح
اهلل جوالن (تلفزيون ا�س تي يف،
جريدة زم��ان ،جريدة بو جون)
لل�ضغط على احلكومة للرتاجع
عن قرارها ،لكن يف املقابل يقوم
الإع�لام امل��وايل (اق�شام ،ميالد،
�صباح ت��رك��ي��ا��� ،س��ت��ار ،تقومي
ويني �شفق) بالدفاع عن قرار

احلكومة ،وتخو�ض تلك ال�صحف
حرب ًا �إعالمية �رش�سة و�صلت �إىل
حد تبادل االتهامات املبا�رشة
بني تلك ال�صحف.
�صعد م�ست�شار
من ناحيتهّ ،
�أردوغ������ان ال�سيا�سي وع�ضو
الربملان يلجن دوغان من حدة
حملته �ضد اجلماعات الدينية،
حيث اتهم «اجلماعات و�أبواقها
ب�أنهم يلفقون احلقائق ويكررون
الكذب واالف�تراء على احلكومة،
واعتربهم �أ�شخا�ص ًا ال يخافون
اهلل» ،وق��ال �إن من �أه��م �صفات
امل�ؤمن �أن يكون من�صفاً ،وهذه
ال�صفة مل تنطبق على ممثلي
اجلماعات الدينية.

�أو ًال :بعد التطورات املت�سارعة منذ
احتالل العراق ولغاية الآن ،تراجعت
ق���درات دول عربية ك�برى ،وباتت
عاجزة عن �أن ت�ؤدي �أدواراً �إقليمية
ه��ام��ة ،فالعراق خ��رج باالحتالل،
و���س��وري��ة ب��احل��رب الكونية فيها
وعليها ،وم�رص �أرهقتها �سيا�سات
«الإخ��وان امل�سلمني» والعنف الذي
ميار�سونه� ،أما قطر التي مار�ست دوراً
�إقليمي ًا �أك�بر من حجمها يف وقت
من الأوق��ات ،فقد �أعادتها التطورات
ال�سورية �إىل حجمها الطبيعي ،وهكذا
مل يبقَ من ال��دول العربية امل ؤ� ّهلة
للعب دور �إقليمي �سوى اململكة
العربية ال�سعودية.
م��ن هنا ،ب��ات على ال�سعودية
االنتباه �إىل �أم��ر خطري ج��داً ،ف�إما
�أن تقوم بلعب هذا ال��دور الإقليمي
املحوري� ،أو تت�صدى تركيا له وتعلن
نف�سها قائدة لواقع �إ�سالمي ُ�سنّي
ميتد على م�ساحة �شا�سعة ت�صل �إىل
حدود ال�رشق الأق�صى.
ثاني ًا� :إن �إدراك اململكة لهذا الواقع
ومراهنتها على لعب دور �إقليمي فاعل
وبارز بات يحتّم عليها �إعادة ت�صويب
�سيا�ستها اخلارجية ،وفهم الواقع
ال��دويل والإقليمي املتحرك باجتاه
ت�سوية امل�شاكل القدمية العالقة،
وب��دء مرحلة مكافحة الإره��اب ،لذا
من اخلط أ� �أن تبقى ال�سعودية على
�سيا�ساتها ال�سابقة بدعم املجموعات
املتطرفة ،بل �إن امل�صلحة القومية
للدول حتتّم �أن تتخلى ال��دول عن
بع�ض �أوراق��ه��ا لت�أمني م�صاحلها
اال�سرتاتيجية.
ث��ال��ث � ًا� :سيا�سة التحالف مع
«�إ��سرائ��ي��ل» مل تكن يوم ًا �سيا�سة
عربية مرغوبة ،بل �إن التو ّهم ب�أن
«�إ��سرائ��ي��ل» �ستكون �صديق ًا وفي ًا
ي�ساعد ال�سعودية يف الت�صدي لإيران
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رسائل متفجرة..
لكنها فاشلة

هو نوع من اجلنون القاتل ،و�إن كانت
اململكة ت�شعر بالقلق على �أمنها
و�أمن اخلليج بعد التفاهم الأمريكي
 الإي��راين ،فهذا يعني �أنه �آن الأوانلتغيري ال�سيا�سات الأمنية التقليدية
باالتكال على الآخرين ،ويحتم على
ال�سعودية البدء ب�سيا�سة عدم التبعية،
وتعزيز قدراتها الذاتية.
راب��ع � ًا� :إن ال�سري بخيار �سباق
الت�سلح واالتكال على القوة الع�سكرية
�أثبت عدم جدواه على ال�صعيد العاملي
والإقليمي ،فها هي الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة بكل ق��واه��ا الع�سكرية
واال�سرتاتيجية مل ت�ستطع �أن تفر�ض
اال�ستقرار يف العراق �أو يف افغان�ستان.
�إذاً ،بات من املفيد تفعيل العالقات
الإقليمية بني طريف اخلليج ،والرتكيز
على التعاون االقت�صادي والتفاعل
التجاري وتبادل اخلربات ،ال�سيما يف
التوجه لرفع العقوبات عن �إيران.
ظل ّ
خام�س ًا :حان الوقت لكي تتخل�ص
دول اخلليج من امل��خ��اوف الأمنية
ومتويل ال�سيا�سات الدفاعية التي
ت�ستنزف م��وارد اخلزائن اخلليجية،
ومتنع الإ���ص�لاح الداخلي املطلوب
وتطوير البنى التحتية ،فها هي الأمطار
ك�شفت ه�شا�شة البنى التحتية يف
ال�سعودية ،التي ت�رصف املليارات على
الت�سلح وعلى املجموعات امل�سلحة
يف �سورية ،وحترم مواطنيها من �أب�سط
حقوقهم يف بنى حتتية حديثة.
���س��اد���س� ًا :ال ب��د لل�سعودية من
ا�ستيعاب التح ّوالت اجلذرية احلا�صلة
يف ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة،
وعليها قبل كل �شيء �أن تكون م�ستعدة
للتك ّيف مع تلك التحوالت ،وتقوم
ب�سيا�سات �إ���ص�لاح داخلية ،ت�شمل
مكافحة الف�ساد ،و�إ���ص�لاح النظام
الرتبوي ،وتقلي�ص دور املت�شددين،
وال�سعي �إىل اال�ستفادة من الطاقات
االجتماعية ،ومنها الن�ساء ،مبا ت�شكّله
من ن�صف املجتمع.
يف املح�صلة ،تبقى �سيا�سة
التعاون الإقليمي اخليار الأن�سب
جلميع الدول العقالنية يف املنطقة،
والأهم �أن على ال�سعودية  -كما دول
اخلليج الأخرى  -مالقاة اليد الإيرانية
املمدودة لل�سالم ،ويف هذا خري جلميع
�شعوب املنطقة ودولها بدون ا�ستثناء،
لكن م��ا ي�صدر ع��ن بع�ض الأم���راء
ال�سعوديني ي�ؤ�شرّ بو�ضوح �إىل �أنهم
عاجزين عن الت�أقلم مع املتغريات،
وهنا ال بد له�ؤالء من االتعاظ من
حركة ال��ك��ون الطبيعية ،م��ن خالل
مبد�أين :الأول� ،أن الطبيعة تكره الفراغ،
ومن يرتك فراغ ًا �سي�أتي �آخرون ل�س ّده،
والثاين �أن الكائنات التي ال ت�ستطيع
�أن تت�أقلم مع التغريات يكون م�صريها
االنقرا�ض؛ متام ًا كالدين�صورات.

منذ بدء احلرب على �سورية يف العام ،2010
كان هدف بع�ض اجلماعات �إ�شعال ما ت�س ّمى
«ال��ث��ورة» لتحرير �سورية من «الطاغية»
ب�شار الأ�سد وكتائبه ،حيث تكتّلت جميع الدول
العربية ،وعلى ر�أ�سهم ال�سعودية ،مب�ساندة
ال�صهيو � -أمريكية ،لتدمري �سورية.
ك��ان م��ن غ�ير املتوقع �أن تنقل اململكة
ال�سعودية ومن لفّ لفيفها املعركة من �أر�ض
ال�شام �إىل الأرا�ضي اللبنانية ،وفتح املجال �أمام
اجلماعات الإرهابية لتعميم جتربة «انتحاريي
الأحزمة النا�سفة» ،كما احلال يف العراق.
ورغم اجل ّو العام الذي كان يوحي باحتمال
كبري لتفجري �سيارة مفخخة يف العا�رش من
حمرم� ،إالّ �أن املجرم قرّر تغيري التوقيت �إىل
 26من ال�شهر املا�ضي ،وب��دل التفجري كان
هناك اثنان ،حيث تبنّى «ال�شيخ» �رساج الدين
زريقات من كتائب «عبداهلل ع�زّام» العملية،
معلن ًا �أن من ن ّفذ العملية «بطالن من �أبطال
ال�سنة يف لبنان» ،مطلق ًا عليها ا�سم «غزو
ال�سفارة الإيرانية يف ب�يروت» ،ف��إىل جانب
�رسايا زياد اجلرّاح ،ك�شف زريقات عن «�رسايا
احل�سني بن علي» ،ليعلن بذلك عن ا�ستمرار
«العمليات اال�ست�شهادية» يف لبنان حتى
يتحقق مطلبان ،الأول� :سحب عنا�رص «حزب
اهلل» من �سورية ،والثاين فك �أ�رساهم من �سجون
«الظلم» يف لبنان.
و�إذا كانت املواجهات يف �سورية تتيح
لبع�ض اجلماعات توجيه ر�سائل «متفجرة» �إىل
«حزب اهلل» ،على خلفية م�شاركته يف القتال
يف �سورية ،فال ميكن لأحد �أن يتقبل ويقبل �أن
تتحول هذه املواجهات الع�شوائية �ض ّد املدنيني
الأبرياء ،بهدف الدخول يف مواجهة مبا�رشة �ض ّد
�إيران و«حزب اهلل» ،باعتقادهم �أن هذا الأمر
�سيبدل من موقفم من الأزمة ال�سورية.
ولكن امل�ؤ�رشات تبدو �أنها خدمت امل�سته َدف
وجاءت عك�س التوقعات ،ومل ت�ؤثر يف �أهداف
املرحلة املقبلة ،فلم تكد مت�ضي �ساعتان على
التفجري حتى كان اجلي�ش ال�سوري يعلن الدخول
�إىل بلدة قارة اال�سرتاتيجية يف القلمون.
�أم��ا ال���ر ّد الإي���راين فكان ه��ادئ � ًا ،حم ّم ًال
امل�س�ؤولية لـ«�إ�رسائيل» واجلماعات الإرهابية
املتطرفة .فوزير اخلارجية الإيرانية زار روما
ال�ستكمال املفاو�ضات النووية التي تعترب
نتائجه �إيجابية ،وامل�س�ؤولون الإيرانيون �أعادوا
مت�سكهم باحلوار مع الغرب ال�ستكمال احلوار
ّ
حول امللف النووي ،الذي ُيعترب حق ًا م�رشوع ًا
بالن�سبة ل�ل�إي��ران��ي�ين .وح�سب ت�رصيحات
امل�س�ؤولني الإيرانيني ،ف ��إن هذا احل��وار كان
م�صلحة غربية مقدار ما هو م�صلحة �إيرانية،
م�شريين �إىل �أن االتفاق يفتح الباب على ا�ستقرار
املنطقة.
فبعد �أن �أخفقت ال��والي��ات املتحدة يف
ا�ستمرار فر�ض العقوبات على �إي��ران ،مل يكن
لديها ح ّل �سوى التو�صل �إىل املفاو�ضات ،لأنها
مل تكن جاهزة بعد ل�شن احلرب.
لذا ،يبدو �أن الأط��راف العاملة على «ن�رش
الأم���ن يف ال����شرق الأو���س��ط» ا�ستعجلت يف
�ش ّن املعركة على �إيران ،التي لديها �أ�ساليبها
اخلا�صة للرد ،والتي لن تكون بالطبع ال�ساحة
ّ
اللبنانية البيئة احلا�ضنة لرتجمة «ث�أرها».

د .ليلى نقوال الرحباين

فرح �إبراهيم
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بري يبحث في الخارج إلحداث اختراق داخلي

الفصل األخير
ال مير يوم �إال ويرت�س���خ اليقني ب�أن
امل�رسحية املتعددة الف�ص���ول ،والتي
�شاركت فيها �أنظمة الرج�س ،قد و�صلت
�إىل الف�ص���ل الأخري الذي ن�ش���هد ذروة
القباحة فيه اليوم.
عب الولي����د بن طالل بن عبد
لقد رّ
العزيز �آل �س����عود ع����ن حقيقة كانت
مغلفة برذاذ �ضباب ،وهي يقني يهود
ي��ث�رب املتوالدين حتى الي����وم ب�أن
�إيران ولي�ست «�إ�رسائيل» هي العدو،
و�أن «�إ�رسائيل» وال�سعودية هما يف
حلف واحد غ��ي�ر معل����ن ،و�أن عربه
يتمنّون �أن ت�ش����ن «�إ�رسائيل» عدوان ًا
على �إيران.
يف احلقيقة �إن الوليد امل�ش���وّه مل
يك�ش���ف �ش���يئ ًا كان م�س���توراً ،بل هو
�أعل���ن ما كان معروفاً ،وك�أنه يقول �إن
�أ�شباه الرجال ال ميكن �أن يتطوروا ولو
�أ�ص���بحوا يف الهزيع الأخري من العمر،
�أو �أن ي�ص���بحوا رج���ا ًال و�إن ملكوا كل
�أموال الأر�ض ومفاتنها.
لي�����س من ال�ص����عوبة مب����كان �أن
يكت�ش����ف كل ذي عقل �أن �آل �س����عود
هم مَ ن كان وراء ترويج م�ص����طلحات
التطبي����ع التدريج����ي م����ع الكي����ان
ال�صهيوين بطلب مدرو�س من احلليف
احلقيقي ،فقد حتوّل ال�رصاع �إىل نزاع
وال�ص����هيوين �إىل «�إ�رسائيل����ي» ،ثم
�إىل نزاع فل�س����طيني �« -إ�رسائيلي»
مع زرع �ش����قاق بني الفل�س����طينيني
ليقول املارقون �إن الق�ض����ية �أ�صبحت
عبئاً ،و�إن الفل�سطينيني يتلهّون ،و�إن
«�إ�رسائيل» نعجة ال تريد �ش����يئ ًا �إذا
مل يعت���� ِد �أحد عليه����ا ،ولي�س الذئب
بنظره����م �إال م����ن يقاوم �ش����يطانهم
«�إ�رسئيل».
نع���م ،لقد تدهور �أولئك �إىل �أ�س���فل
الهاوية عندما اعتقدوا �أن الت�ضحيات
التي قدمها ال�ش���عب الفل�سطيني ،و�إىل
جانب���ه ال�ش���باب العرب���ي ،ميكن �أن
يزيفها مارقون ا�س���تمدوا �سطوتهم من
جن���دة الأجنبي ،و�س���طوا على ثروات
ال�ش���عوب بالق���وة كالل�ص���و�ص ،و�أن
بهرجة الق�صور وارتداء الثياب الغالية
يجعالنه���م من ب�ي�ن املحرتمني ،و�إن
تربعوا بفتات يحر�صون على ت�صويره
واحلديث عنه.
�إن ما ن�ش���هده اليوم لي�س �أعرا�ض
مر�ض ،ب���ل �إعالن طبي���ب �أن املر�ض
فتك بكل الذين �ش���اركوا على اخل�شبة
القذرة ،و�أن امل�ش���هد الأخري �أفلت من
يد املخ���رج ،الذي جع���ل من مالب�س
البع�ض �أغلى �ش���يء فيهم ،فاكت�ش���ف
�أنهم �أرخ�ص بكثري مما يرتدون.

يون�س

يبدو رئي�س جمل�س النواب نبيه
ب��ري كمن ينحت يف ال�صخر� ،أو
كمن يبني بيت ًا على رمال ال�صحراء
العربية القاحلة التي تع�صف بها
ال��ري��ح م��ن ك��ل ج��ان��ب ،وه��و ال��ذي
يبحث عن �أي حل للأزمة ال�سيا�سية
اللبنانية ،والتي �أراد بع�ض �صغارها
م��ن حديثي العهد بال�سيا�سة �أن
يُغلقوا كافة �أب���واب احل��ل �إر���ض��اء
لـ«ويل الأمر».
لعل الرئي�س ب��ري اخل��ب�ير يف
ده��ال��ي��ز ال�سيا�سة ك��ان ي���دور يف
خلده �إح���داث اخ�ت�راق داخ��ل��ي يف
ج��دار الأزم��ة ،ف��راح يبحث عن �آالت
احلفر من اخلارج ،حيث يدرك جيداً
ا�ستحالة �إحداث هذا االخرتاق ارتكازاً
على العوامل الداخلية ،ومبعزل عن
املعادلة التي باتت معروفة ،وهي
التفاهم الإي��راين  -ال�سعودي ،ولو
باحلد الأدنى ،وهذه املعادلة �أ�صبحت
الزم��ة بالن�سبة �إليه منذ �أك�ثر من
خم�س �سنوات ،بعدما انتهت معادلة
«ال�سني � -سني» ال�شهرية بالف�شل.
ج���اءت م�صادفة ال��زي��ارة �إىل
ط��ه��ران ،وامل�برجم��ة م�سبق ًا خارج
ح�سابات و���س��اع��ات املفاو�ضات
النووية ،موفقة بالكامل؛ مع حلظة
االنت�صار الإيراين بانتزاع االعرتاف
ال��دويل ب�رشعية دور �إي��ران وقوتها
النووية ال�سلمية وم�صاحلها على
م�ستوى العامل والإقليم ب�شكل مبا�رش،
وتعمّد ب��ري ،ومن قلب طهران� ،أن
يوجه الر�سائل الإيجابية ربط ًا بهذا
الدور الإيراين� ،إىل اململكة ال�سعودية
حتديداً ،ع ّل وع�سى من يتلقف كالمه
ليبنى على ال�شيء مقت�ضاه ،وهو
�سعى �أثناء خلوته مع املر�شد الأعلى
للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية ملدة
 20دقيقة �إىل تربيز وجهة نظره حول
�رضورة �إح��داث اخرتاق �إيجابي مع

ال الرئي�س نبيه بري
الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين م�ستقب ً

ال�سعوديني ،ي�صب يف خانة احلل
املرجتى يف لبنان.
ويف امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي وردت
من م�صادر موثوقة ،ف ��إن الإي��راين
كان داعم ًا للدور الذي يعمل عليه
الرئي�س ب��ري ،لكن امل�شكلة التي
تواجهه ،بح�سب مراقبني ،تتفرع منها
م�س�ألتان:
مدى اال�ستعداد ال�سعودي للتعاطي
مع �أزمة لبنان مبعزل عن التعاطي
مع �أزمات املنطقة ،خ�صو� ًصا امللف
ال�سوري.
لي�س هناك �ضمانة ب�أن ال�سعوديني
�إذا ا�ستقبلوا الرئي�س بري �سيحوّلون
الزيارة �إىل حدث عادي بروتوكويل ال
يريده بري بتاتاً ،وهو على قدر كبري
من احل�سا�سية جت��اه ع��دم النجاح
والتجاوب ،وهناك من تعمّد يف �إحدى
و�سائل الإعالم القول �إن الرئي�س قد
ي��زور ال�سعودية خ�لال �أ�سبوعني،
�رسعان ما نفتها دوائر عني التينة،
علم ًا �أن توقيت لقاء بري  -ال�سنيورة

والغداء الطويل يوم الأحد املا�ضي
بعد عودة الرئي�س من �إيران� ،أك�سب
ه��ذا اللقاء زخم ًا مرتبط ًا بنتائج
الزيارة الإيرانية ،وبامل�سعى القائم
للتوجه نحو ال�سعودية يف املدى
املنظور ،لكن قد يكون من املبالغات
اللبنانية املراهنة على اخرتاق نوعي
يتعلق بلبنان يف املرحلة املقبلة،
مبعزل ع��ن اخ�ت�راق نوعي يتعلق
بجنيف ال�سوري وموقف اململكة
ال�سعودية ،لأن لغة العقل تقول �إن
الربط محُ كَم لي�س فقط بني �أزمتي
لبنان و�سورية ،بل بكل ما تعاين منه
املنطقة ،من خالل تدحرج الدومينو،
وت�أتي زي��ارة رئي�س جمل�س الأمن
القومي العراقي فالح فيا�ض ل�سورية
ولقا�ؤه بالرئي�س ب�شار الأ�سد لتبني
عملية التداخل والتمازج بني �أزمات
املنطقة �إىل درجة ي�صعب فك �أزمة
مبعزل عن الأخرى ،على �أن الأزمات
املفتوحة يف لبنان �صارت ع�صية
على �أي م�ساع داخلية ،مهما كان

ت�أثريها وحجمها ،حيث اال�ستحقاق
الرئا�سي على الأبواب ،و�أزمة احلكم
قد ت�صبح �أزمة كيان ،يف ظل االنق�سام
ال��ع��م��ودي يف اخل��ط��اب ال�سيا�سي
وا�شتباكات طرابل�س الدامية التي مل
يعرث لها على حل بعد.
لكن املراقبني ر�أوا لقاء بري -
ال�سنيورة كنقطة ماء تبلل ال�صحراء،
على �أمل �أن تتحول هذه النقطة �إىل
نقاط ي�ؤدي تراكمها على الأقل �إىل
حت�ضري ال�ساحة الداخلية لتلقّف �أي
خطوة �إيجابية مفاجئة قد ت�أتي من
اخلارج ،وعندها تكون هذه اللقاءات
ج��زءاً لعملية ت�أ�سي�سية �أو ت�رشيج
م�سبق الدفع قد ي�ستفاد منه يف
املقبل من الأي���ام ،على �أن ه ��ؤالء
املراقبني مت�شائمون م��ن �إح��داث
�أي اخرتاق �إيجابي ي�ستطيع رئي�س
املجل�س النيابي النفاذ منه لفك �أ�رس
لبنان من الإرادة امللكية ال�سعودية.

بهاء النابل�سي

ْ
الجامعيين
اتفاقية تعاون علمي بين معهدي «الدعوة» و«الفارابي»
وقّ���ع رئي����س معه���د الدعوة
اجلامع���ي يف لبن���ان؛ ال�ش���يخ د.
عبد النا�رص ج�ب�ري ،ود .عبد علي
اخلف���اف ،ممث�ل�اً معه���د الفارابي
للدرا�س���ات العلي���ا يف النج���ف
(الع���راق) ،اتفاقية تع���اون علمي
و�أكادميي وتو�أمة لتحقيق الآتي:
تب���ادل اخل�ب�رات العلمية بني
الطرف�ي�ن ،من خالل �إجراء البحوث
والدرا�سات العلمية وت�أليف الكتب
امل�شرتكة.
الإ�رشاف امل�ش�ت�رك على ر�سائل
املاج�س���تري ،و�أطروحات الدكتوراه
عند احلاجة العلمية.
امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات

وور�ش العمل التي تقام عند الطرفني.
�إق����رار برنام����ج �س����نوي لزيارة
الطلب����ة م����ن كال الطرف��ي�ن ،بهدف
تغطية احلاجات العلمية.
اال�ستفادة من املناهج واملقررات
الدرا�سية املعتمَدة يف معهد الدعوة
اجلامعي ،واعتماد بع�ضها يف معهد
الفارابي للدرا�سات العليا يف العراق.
اال�ست�ض����افة املتبادلة للأ�ساتذة
بني الطرفني لإلقاء حما�رضات.
�إ�ص����دار دوري����ة علمي����ة حمكّمة
م�شرتكة ي�رشف عليها الطرفان.
علم���� ًا �أن هذه االتفاقية ت�س����تمر
ملدة ثالث �سنوات من تاريخ التوقيع
عليها ،قابلة للتجديد.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ود .عبد علي اخلفاف يوقّعان على اتفاقية التعاون العلمية
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لماذا يزايد ريفي على سواه من «المستقبل» في المواقف؟
رغ��م و�ض��ع مدينة طرابل���س حتت �أم��رة اجلي�ش،
ورغ��م مواق��ف نوابه��ا ،مبن فيه��م رئي���س احلكومة
امل�ستقيل��ة ،الداعي��ة �إىل �إنه��اء احلال��ة ال�ش��اذة يف
عا�صم��ة ال�شمال ،ما تزال الأو�ض��اع الأمنية فيها ال
تب�ش باخلري.
رّ
فاملراقب��ون يروْن �أن «جولة القتال  »18مل تنته،
واله��دوء احلذر الذي ت�شهده طرابل�س هو جمرد هدنه
ه�شّ ة قد ت�سقط يف �أي وقت� ،أو قد متتد لبع�ض الوقت،
ث��م تُقب��ل املدين��ة عل��ى جول��ة عن��ف جدي��دة ،تعيد
الو�ض��ع الأمني على ما كان علي��ه يف الأيام القليلة
الفائت��ة ،م�ؤكدي��ن �أن طرابل�س لن تنع��م باال�ستقرار
الت��ام قبل ن�ض��وج تفاهم دويل ينه��ي دوامة العنف
الدم��وي يف املنطق��ة ،ال �سيما يف �سوري��ة والعراق،
معتربي��ن �أن ت��ردي الأو�ض��اع الأمني��ة يف بع���ض
املناط��ق اللبناني��ة ،خ�صو�ص ًا يف عا�صم��ة ال�شمال،
ي�أتي يف �سياق ا�ستخ��دام اململكة العربية ال�سعودية
كل �أوراقه��ا املتعلق��ة بالأزمة ال�سوري��ة ،ال�سيما �أن
طرابل���س ت�ش��كل �أح��د �أهم رواف��د دع��م املجموعات
امل�سلحة فيها من الناحيت�ين اللوج�ستية والب�رشية،
كونه��ا تخ�ضع لنفوذ التيارات والقوى التي تدور يف
الفلك ال�سعودي.
ويعت�بر املراقب��ون �أن دع��وات ن��واب ال�شم��ال
املطالب��ة ب�إنهاء املظاه��ر امل�سلحة �شكلت «نقلة يف
املواق��ف ،ولك��ن مع عج��ز يف التنفي��ذ» ،ال �سيما �أن
اجلي���ش يف حاج��ة �إىل غط��اء �سيا�س��ي حقيق��ي من
�أقط��اب الطائفة ال�سنية كي يتمكن من �ضبط الو�ضع
يف ال�شمال ،وهذا الأمر غري متوفر راهناً.
وهن��ا ي�س�ألون� :إذا كان ن��واب طرابل�س ،وحتديداً
املنتم�ين �إىل «تيار امل�ستقب��ل» جدّيني يف مواقفهم
املذك��ورة �آنفاً ،فلماذا هذا التمايز يف املوقف بينهم
وبني اللواء �أ�رشف ريفي املح�سوب على التيار عينه،

واملتهم برعاية وت�سليح بع�ض «قادة املحاور»؟
وتعقيب�� ًا على ذلك ،ي�ؤكد م�صدر قيادي طرابل�سي
يف فري��ق الثام��ن م��ن �آذار �أن ال�سب��ب احلقيق��ي
له��ذا التماي��ز ه��و �أن املغ��االة واملزاي��دة يف الوالء
لل�سعودي�ين ،وي�سع��ى �إىل �أن يحظ��ى مبوق��ع متقدم
لديهم ،ي�ؤهله لتبوّء مراكز �سيا�سية يف مرحلة الحقة،
بع��د �أن �أُ�سندت له مهم��ة رعاية بع�ض امل�سلحني يف

سياسيو طرابلس ألقوا مهمة
صعبة على عاتق المؤسسة
العسكرية بعد أن تخلوا عن
مسؤولياتهم

■ ال�ش���يخ ماهر حمود لفت �إىل �أن موقفه ال�سيا�س���ي منف�ص���ل عن املوقف
الفقه���ي التف�ص���يلي« ،مبعنى �أنن���ا �إذا امتدحنا ما عليه الفريق ال�ش���يعي
الواعي الذي يدعونا �إىل التق���دم �إىل الأمام من خالل مواقف �إيران العاملية،
وانت�صارات املقاومة يف لبنان وفل�س���طني ،لكننا يف نف�س الوقت ن�ؤكد مرة
بعد مرة �أننا نعتقد �أن مذهبنا هو الأقوى والأ�س���لم والأ�ش���مل ،و�أدلته �أقوى
و�أر�ش���ح يف التاريخ ،لكن  -مع الأ�س���ف  -لي�س له اليوم ممثل حقيقي على
�س���احة العمل اجلهادي ،بل �إن اجلانب ال�سيا�س���ي واجلهادي الذي عليه هذا
الفريق ال�شيعي هو الإ�سالم».
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي� ،أكد �أن ما �أبداه الأمري
الولي��د بن طالل من توجّ �س م��ا هو �إال ا�ست�شعاراً كاذب�� ًا و�إيحاءات �صهيونية
غايته منها التحري�ض واالحرتاب وبثّ العداوة بني امل�سلمني.
■ حرك���ة الأمة �أكدت �أن ما يجري يف طرابل�س ه���و فتنة خطرية تهدف �إىل
تعميم الفو�ض���ى والفلتان يف كل ال�شمال ،ثم يف كل لبنان ،خ�صو� ًصا �أن من
يقفون وراءها يريدون �إحداث فتنة مذهبية ،تهدد الأمن وال�سلم الأهلي ،خدمة
لأعداء لبنان ،ملحا�رصة املقاومة وحماولة �إ�شغالها بهذه الفتنة امل�ش�ؤومة.
■ جتم��ع العلم��اء امل�سلم�ين اعترب �أنه مل يع��د مقبو ًال ما يج��ري يف طرابل�س
وتعري�ض حياة املواطنني و�أرزاقهم للخطر ،الفت ًا �إىل �أنه ال مربّر لبقاء رئي�س
احلكومة املكلف منتظراً الإيعاز ال�سعودي لت�أليف احلكومة ،بل عليه املبادرة
لت�أليفه��ا على �أ�سا�س ير�ضى عنه كل اللبناني�ين� ،أو ليعلن اعتذاره كي يُبحث
عن غريه.
■ احلاج يو�س���ف بك���ري الغزاوي �أكد �أن ع�رص التف���رد الأمريكي  -الأوروبي
مب�ص�ي�ر العامل قد انتهى ،وتقرر �إعادة �ص���ياغته مع رو�سيا وال�صني و�إيران
لإقامة ال�سالم ،معترباً �أن االتفاق بني الدول الكربى و�إيران �سي�ؤ�س�س ملرحلة
مقبلة على �أ�سا�س احلرية التي تعيد �شعب فل�سطني �إىل دياره منت�رصاً.

طرابل���س من الأجه��زة املخت�ص��ة يف الريا�ض ،على
حد قول امل�صدر.
وبالع��ودة �إىل م�س�أل��ة تكلي��ف اجلي���ش اتخ��اذ
التداب�ير الالزمة ل�ضبط الأم��ن يف طرابل�س مدة �ستة
�أ�شه��ر وقيادة الأجهزة الأمنية فيه��ا ،يعترب امل�صدر
�أداء اجلي���ش راهن ًا خمتلف ًا ع��ن املراحل الفائتة؛ من
مالحقة املخلني بالأم��ن واملطلوبني و�ضبط بع�ض
خمازن ال�س�لاح ،وكان �آخرها توقي��ف املدعو �أحمد
ال�شام��ي يف باب الرمل� ،إ�ضافة �إىل دهم مركز �إقامة
املدعو عب��د اهلل اجلغبري يف حملة �أبي �سمراء ،والذي
كان ي�شارك يف القتال يف �سورية.
حق��اً ،لق��د �ألق��ى ال�سيا�سي��ون يف طرابل�س مهمة
�صعب��ة ودقيقة عل��ى عاتق امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية بعد
�أن تخل��وا ع��ن م�س�ؤولياته��م ،ال �سيم��ا توفري الغطاء
ال�سيا�سي الالزم للجي���ش لإعادة طرابل�س �إىل ح�ضن
الدول��ة ،فقد �أ�ضح��ى �أمام اختبار �صع��ب كي يحول
دون حتويل لبن��ان �إىل «�أر�ض جهاد» بعدما يعتربه
تنظي��م «القاع��دة» �أنها «�أر�ض ن��صرة» ،ال �سيما يف
�ض��وء تغلغل بع�ض العنا�رص املرتبط��ة بـ«القاعدة»
يف طرابل���س وغريه��ا ،والدلي��ل عل��ى ذل��ك تبن��ي
«جمموعة ب�سام حمود القاعدي» تفجري �أحد املباين
يف «جبل حم�سن».
يف املح�صل��ة ،يبدو �أن طرابل���س �ست�ستمر �ساحة
للكبا���ش ال�س��وري  -ال�سعودي� ،أو عل��ى الأقل �ساحة
تعتق��د ال�سعودي��ة �أنه��ا ت�ستطي��ع فيها عل��ى النظام
ال�سوري وحلفائه ..ف�إىل متى تبقى ال�ساحة اللبنانية
�ساح��ة لإر�س��ال الر�سائ��ل الدموي��ة �إىل م��ن يعنيهم
الأم��ر؟ اجل��واب رهن ن�ض��ج ال�سيا�سي�ين اللبنانيني،
وهو �أمر غري متوافر لغاية الآن.

ح�سان احل�سن

■ رابط��ة ال�شغيل��ة ر�أت �أن جولة العنف اجلديدة يف طرابل�س �أتت متزامنة مع
التط��ورات الإيجابية التي �أعقبت االتفاق النووي الإيراين ،واالندحار امل�ستمر
للجماع��ات التكفريية امل�سلحة يف �سورية ،والت��ي �أ�صيبت بال�صدمة من هذه
التط��ورات ،وبات��ت قلقة من �أن تنعك���س �إيجاب ًا على ال�ساح��ة اللبنانية برفع
الغطاء عنها.
■ د� .سمري �صباغ؛ رئي�س االحتاد البريوتي ،لفت �إىل �أن امل�شكلة يف طرابل�س
مرتبطة مبا يجري يف املنطقة ،وحتديداً يف �سورية ،ومل يعد خافي ًا على �أحد
دور اململكة العربية ال�س���عودية يف متوي���ل املقاتلني يف التبانة ،وعالقات
�سيا�سيي طرابل�س بقادة املحاور ،و�إلقا�ؤهم امل�س�ؤولية على اجلي�ش والقوى
الأمني���ة�« ،أما ال���ذي كان خافي ًا على اللبنانيني فه���و دور قائد قوى الأمن
الداخلي ال�سابق اللواء �أ�رشف ريفي ،الذي يتبنى ويرعى ه�ؤالء القادة».
■ احت��اد املحام�ين العرب طال��ب الأمم املتحدة العمل ف��وراً من �أجل متكني
ال�شع��ب العربي يف فل�سطني من ممار�سة حقوقه امل�رشوعة ،واملتمثلة يف حق
الع��ودة وتقرير امل�ص�ير ،و�إقامة دولته على كامل تراب��ه الوطني وعا�صمتها
القد���س ،وطال��ب كل الق��وى الفل�سطيني��ة للت�ضام��ن وتوحيد البندقي��ة لبناء
مقاومة ي�ستحقها ال�شعب الفل�سطيني ال�سرتجاع حقوقه امل�سلوبة.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،ر�أى �أن ت�سليم �أمن طرابل�س
للجي����ش اللبناين يجب �أن ترافقه خطة ط���وارىء �إغاثية اجتماعية ،مطالب ًا
بتحقيق جدي يف تفجريي م�س���جدي ال�س�ل�ام والتقوى ،و�سوق املتهمني �إىل
العدالة.
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�صي��ات الإ�سالمي��ة ر�أى يف التط��ورات الدامية يف
العا�صم��ة اللبنانية الثانية طرابل�س م�ؤ�رشاً خطرياً يهدد ب�رشّ م�ستطري ،ويهدد
الوحدة الوطنية ،ويحدث خل ًال ال ميكن جتاوزه ،ومن حقّ اللبنانيني �أن يعرفوا
ال�سبب احلقيقي لف�شل اخلطط الأمنية املتالحقة ،ومن يتحمّل امل�س�ؤولية.
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ُيـقــــال
 nاهلل الغن ّي

�أجاب مر�شح قوي ملن�صب رئا�سة اجلمهورية على
�صحايف تريد ال�ص���حيفة التي يعمل فيها �إعادة
ترويجه لقاء بدل مايل« :قل لرئي�س التحرير� ،إذا
كان ي�ص���دّق �أنه مبقال �صحفي ي�ؤهلني للرئا�سة،
ف�أنا متنازل عنها �إىل الأبد».

 nبني العمل ..والركود

التق��ى مرج��ع �سابق خ�لال وج��وده يف الواليات
املتحدة ه�نري ك�سينج��ر ،املع��روف �أن الإدارات
الأمريكي��ة تثق بوجهة نظ��ره ،ف�أخربه ب�أنه ن�صح
�إدارة �أوبام��ا لدى �س�ؤاله عن الأف�ضل لأمريكا بني
ال�سعودي��ة و�إي��ران� :إن عل��ى الإدارة �أن تنظ��ر �إىل
الذي��ن ي�ستيقظ��ون يف الرابع��ة �أو اخلام�س��ة فجراً
للعمل ،وتختارهم مقارنة بالذين ي�ستيقظون بعد
الظهر لي�أكلوا وي�سمنوا.

 nغياب الر�ؤية املوحَّ دة

قال دبلوما�س���ي عربي زار ب�ي�روت م�ؤخراً� ،إن �أي
حوار مع ال�س���عودية حمكوم بالف�ش���ل ،حتى مع
الواليات املتح���دة ،نظراً �إىل ع���دم وجود قيادة
حقيقي���ة يف اململكة ،يف حني تغي���ب �أي ر�ؤية
موحدة للأزمات املحيطة بها.

 nجتارة يف �إيران

عُ ق��دت اجتماعات متتالي��ة لكب��ار االقت�صاديني
واملتمول�ين اللبناني�ين ،للبدء بعملي��ات جتارية
كبرية يف �إيران ،بن��اء على درا�سة قدمها لهم �أحد
مراكز الأبح��اث ،والتي �أظه��رت �أن اال�ستثمار يف
�إي��ران �سي�شهد قفزة نوعية يف الفرتة املقبلة ،على
�أن يك��ون اللبنانيون لهم �أف�ضلي��ة ال�سبق يف هذه
امل�شاريع.

 nنطْ ح ال�صخر

ا�ست�ض���اف رجل �أعم���ال لبناين م�ؤخراً �ص���ديقه
ال�س���عودي املقرب م���ن الأمري بندر بن �س���لطان
ون�ص���حه الأول بعدم نطح ال�صخر ،لأنه ال جدوى
من ذل���ك ،باعتبار �أن هزمية املحور الرو�س���ي -
الإيراين  -ال�سوري �صار م�ستحيالً ،فر ّد ال�سعودي
ب�أن الريا�ض �ستعمد �إىل الزج ب�آالف املقاتلني يف
�سورية عرب الأردن ،وتغيري املعادلة على الأر�ض.

 nالهدف اال�سرتاتيجي
�أك��د م�س�ؤول يف ح��زب فاعل �أن حت�ص�ين الو�ضع
الأمني وال�سيا�سي ملواجهة اخلطر التكفريي الذي
تق��ف وراءه «�إ�رسائي��ل» ودول ع��دة �أخ��رى ،ه��و
ه��دف ا�سرتاتيجي ال يتقدم عليه �شيء يف املرحلة
الراهنة ،و�أن �أمن النا�س هو من �أمن املقاومة.
 nبانتظار الت�سوية

ا�ست�ضاف �س���فري �أوروبي باحث ًا لبناني ًا �أكادميي ًا
�إىل مائ���دة غداء يف منزل���ه دعا �إليه���ا العديد
م���ن نظرائه الأوروبي�ي�ن ،ومتحور احل���وار فيها
ح���ول الأزمة يف لبنان ،وخل����ص احلا�رضون �إىل
�أن الأزم���ة احلكومية يف لبنان ل���ن تحُ ّل �إال بعد
ح�صول ت�سوية �سيا�سية كربى يف املنطقة ،تتعلق
بالو�ضع يف �سورية بالدرجة الأوىل.

« nمُ و زين»
يتهرب «خبري �أع�شاب» من دفع مبلغ مايل �صغري
ب��دل خدمات �إعالمية أ�ُجنزت ل��ه بناء على �إحلاح
من��ه لإح��دى امل�ؤ�س�س��ات ،الأم��ر الذي دف��ع مدير
امل�ؤ�س�س��ة لإر�سال ر�سال��ة يتوعده عربها باللجوء
�إىل الق�ض��اء لـ«�رش�شحت��ه» فق��ط� ،سيم��ا �أنه ميلك
�أموا ًال طائلة.
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مقابلة

تحت الضوء

جعجع ..لم يتغير
«من قال �إنه ب�سيا�سة
املقاومة املعتمَدة حالي ًا
�سن�ستطيع حترير اجلنوب
غداً ،امل�ؤ�سف يف الأمر �أنه
بال�سيا�سة املعتمدة حالي ًا
لي�س هناك �أ�ص ًال �أمل يف
ا�ستعادة اجلنوب� ،أ�ضف �إىل
ذلك �أنه يف كل يوم �سنخرب
ب�أيدينا اجلنوب احلر ،اجلنوب
الذي ال قوات غريبة ،ال
�إ�رسائيلية وال غريها فيه،
اجلنوب الذي ي�ضم �أهلنا،
وهذا يعني مزيداً من اخلراب
والت�رشيد والدمار من دون
�أي نتيجة تذكر ،والنتائج يف
الأعمال الع�سكرية حم�سوبة
�سلف ًا ومعروفة انطالق ًا من
موازين القوى ومن موقع كل
فريق ،ولو كانت هناك �أي
نتيجة مرجتاة ،لكننا �ضحينا
ب�أكرث من ذلك ،ولكن غري
مقبولة ال�سيا�سة التي هي من
دون نتيجة ،وبخ�سائر فادحة
على ال�شعب اللبناين»..
هذا الكالم ل�سمري جعجع
�إىل هيئة الإذاعة الربيطانية
يف � 17شباط  ..1992بالطبع
هذا الكالم قبل حترير اجلنوب
يف �أيار عام  2000بفعل
بطوالت وت�ضحيات وجهاد
رجال املقاومة امليامني..
يوم التحرير كان جعجع
يف ال�سجن ،ورمبا لهذا يومها
مل يراجع ح�ساباته و�أفكاره
«النية» يف احلروب.
رّ
لكن ،ماذا لو راجعنا مواقفه
بعد العدوان «الإ�رسائيلي» يف
متوز  ..2006وانت�صار املقاومة
الذي مل يحقق مثله منذ
�سقوط غرناطة يف الأندل�س؟
�سنجد الكثري من مثل املواقف
املذكورة �أعاله..
ثمة حقيقة نقولها يف
املنا�سبة� ،إنه وال مرة كان
هناك �إجماع وطني �شامل
على مواجهة ومقاومة العدو
«الإ�رسائيلي»� ..سمري جعجع
مثال.
ف�ؤاد ال�سنيورة رئي�س
حكومة  .. 2006وتياره..
منوذجان..
من يقرر �أن يكون عمي ًال
للعدو مل ي�أخذ �إذن ًا من �أحد،
ومن قرر �أن يقاتل ويواجه
العدو «الإ�رسائيلي» ويحرر
�أر�ضه وما بعد �أر�ضه مل ولن
ي�أخذ �إذن ًا من �أحد.

�أحمد

( العدد  )290اجلمعة  6 -كانون الأول 2013 -

العميد السوري علي مقصود :انتظروا عمليات نـوعــيــــ
معلوال القيم والحضارة
ّ
والسيد المسيح ال تسقط،
فهي في القلب ،وصليبها
مهما كبر سينتصر على
تكفيريي «القاعدة» ،سواء
كانوا من «جبهة النصرة» أو
«الداعشيين» ،وأهالي معلوال
ّ
سيصلون لمن يهاجمها
ّ
ألنهم ّال يدرون ما يفعلون،
وسيصلون أكثر وأكثر
لمحركيهم الذين يدرون ماذا
يفعلون..
مسيحيو المشرق هم أبناء
هذه المنطقة ،وسيتحملون
ما يحمله إخوانهم ُّ
السنة
والشيعة والدروز والعلويون،
ألن اإلنسان ٌ
واحد مهما كان
دينه أو اعتقاده ..في أرضنا
باقون ،ألن الشرق ،ولبنان
خصوصًا ،بخلطته ّ
الجلية
تكذيب لـ«إسرائيل» وشعبها
المختار.
جريدة «الثبات» ات�صّ لت بالعميد
يف اجلي����ش ال�س���وري علي مق�ص���ود،
لتطّلع منه عل���ى �آخر معطيات جبهة
«معل���وال» الع�س���كرية ،و�إليك���م �آخر
الأخبار:
يرف�ض العميد مق�ص���ود الإقرار ب�أن
معلوال �س���قطت ب�أيدي تكفرييي تنظيم
«القاعدة» ،ير ّد علينا �ش���ارح ًا �سبب
�س���قوطها جمدداً بيد امل�سلحني« :قبل

�أن نتح���دث بلغ���ة ع�س���كرية ،معلوال
ال ميكنها �أن ت�س���قط ،فالبلدة جت�سّ ���د
ب�أح�ش���ائها ك ّل القيم الإن�سانية ،وهي
بتجذّرها ت�شكّل منوذج ًا حي ًا عن �صورة
الن�سيج ال�سوري املتنوع ب�أجمل و�أبهى
من���وذج تطرزه احلياة ..ما ح�ص���ل من
اعتداء جم���رم و�آثم من قبل اجلماعات
التكفريية على بل���دة معلوال القابعة
يف قلب القلمون ،هدفه �رضب ال�صورة
اجلليّ���ة ملع���اين االرتب���اط والتجذّر
للوطن ال�سوري ،وميكن �إدراج �أعمالهم
الإجرامية �ضمن خمطط م�رشوع حذف
هذه الأ�ص���الة ،وهذا التن���وع اجلميل
يف هذا ال�رشق ،و�ص���مود معلوال بر�أينا
هو �ص���مود �أكيد لهذه القيم وللعروبة
نف�سها �أي�ضاً».
ي�ض���يف العميد مق�ص���ود« :هذه
اجلماع���ات التي هُ زم���ت يف معركة
القلمون بعد انت�ص���ار اجلي�ش العربي
ال�س���وري وحتريره لبل���دات «قارة»
و«دي���ر عطية» و«النب���ك» ،حتركّت
فلولها وبقاياها املتحالفة مع الكيان
ال�ص���هيوين  -والتي تن�سّ ���ق معه يف
�أكرث من مو�ض���ع ،وتتحالف �أي�ض ًا مع
اململك���ة الوهابية ومن ورائها �أمريكا
 لالعتداء على البلدة ،لأنها �أ�س���ا�سومن���وذج ح�ض���اري له���ذه املنطقة
بالكامل ،وجغرافي ًا جرود بلدة معلوال
على توا�ص���ل مع اجلب���ال املحيطة،
وت�ضاري�س���ها معق���دّة ب�ش���كل كبري،
وامل�س���لحون ينت�رشون يف �أرجائها،
وم�ؤخراً �أرادوا ا�ستغالل انهماك اجلي�ش
ال�س���وري يف مدينة «النبك» ومزارع
التق���ي ،وغريها م���ن مناطق القلمون
لتحقيق انت�ص���ار وهم���ي يف وجهنا،
ف�أقدم���وا على حرق بع����ض الكنائ�س
واختط���اف وحجز �أربع راهبات ،وهنا
يجب �أن نقول �إنه كان ب�إمكان اجلي�ش

مقصود :الجماعات
التي ُهزمت في معركة
القلمون هي نفسها
التي تحرّ كت لالعتداء
على معلوال

ال�س���وري �ص��� ّد املهاجم�ي�ن (املقدَّر
�أعدادهم بالآالف) ليلحق بهم الهزمية
ب�ش���كل مبا�رش ،لكن حر�ص ًا منا على
املعامل امل�س���يحية التاريخية وعلى
الآثار القيمة ،ال ميكن لأي �إن�سان عاقل
يف قلبه ذرّة من الإن�س���انية �أن يُقدم
عل���ى تدمري هذه املعامل الإن�س���انية
بحجّ ���ة مواجه���ة حت���ى التكفرييني
القتلة ،ونحن اليوم ب�صدد تنفيذ خطة
ا�س�ت�رجاع الق�س���م الذي احتلته هذه
اجلماعات ،و�س���يكون لنا عمل خا�ص
ونوع���ي من قب���ل اجلي�ش ال�س���وري
ال�س���تعادة البلدة بالكامل واحلفاظ
عليه���ا ،وذل���ك يف وقت ق�ص�ي�ر جداً،
و�ست�سمعون باملفاج�أة قريباً».

نبذة عن بلدة معلوال
ت�ش���تهر البلدة بوجود معامل م�س���يحية مقد�سة
ومعامل قدمية مهمة يعود تاريخها �إىل القرن العا�رش
قبل امليالد ،كما �أن �سكانها من امل�سيحيني وامل�سلمني
ما زالوا يتكلمون باللغ���ة الآرامية (ال�رسيانية) لغة
امل�سيح حتى اليوم� ،إىل جانب اللغة العربية.
تزدحم معلوال و�أديرتها وكنائ�سها ب�آالف الزائرين
يف عيد ال�صليب الذي ي�صادف الرابع ع�رش من �أيلول،
وعيد القدي�س���ة تقال يف  22من �أيلول ،وعيد القدي�س
�رسكي�س يف ال�س���ابع من ت�رشي���ن �أول ،حيث يتوافد
الزوار �إىل معلوال للم�ش���اركة يف الأعياد املقد�س���ة،
ويتالقى الزائرون من دول �أوروبا والعامل بالزوار من
�سورية و�أنحاء ال�رشق.
حتت���وي معلوال عل���ى معامل تاريخي���ة متفردة،
�أبرزها املمرات ال�صخرية ،وعلى �آثار م�سيحية قدمية
وهامة يف تاريخ امل�س���يحية ،منها كني�سة بيزنطية
قدمي���ة ،و�أ�رضحة بيزنطية منحوتة يف ال�ص���خر يف
قلب اجلبل ،كما يوجد فيها دير مار تقال البطريركي.

�أم���ا بيوت بلدة معلوال فتتميّز بارتفاع بع�ض���ها
فوق بع�ض طبقات ،بحي���ث ال تعلو الطبقة الواحدة
منها �أكرث من ارتفاع بيت واحد ،لتتحول بذلك �سطوح
املنازل �إىل �أروقة ومعابر ملا فوقها من بيوت لتكون
ذات طاب���ع متمي���ز� .أما الأوابد والأحجار ال�ض���خمة
والكه���وف واملغ���ارات املحفورة يف ال�ص���خر التي
�سكنها الإن�س���ان القدمي ،فتحكي ق�ص���ة تاريخ �آالف
ال�سنني منذ العهد االرامي  -الكنعاين.
دير مار �رسكي�س بُن���ي يف القرن الرابع امليالدي
و�ص���مِّم على منط الكنائ�س
على �أنقا�ض معبد قدميُ ،
ال�ش���هيدية املظهر ،و�سُ مّي با�س���م القدي�س �رسكي�س؛
�أحد الفر�س���ان امل�سيحيني الذين قُتلوا يف عهد امللك
مك�س���يمانو�س عام  297ميالدي ،وما يزال هذا الدير
حمتفظ ًا بطابعه التاريخي العريق.
وي�ض���م دير مار تق�ل�ا رفات القدي�س���ة تقال ابنة
�أح���د االمراء ال�س���لوقيني وتلمي���ذة القدي�س بول�س،
وما ًء مقد�س��� ًا للتربك ،ويقع يف مكان بارز من القرية

ويطل من جوف الكهف ال�ص���خري الذي عا�ش���ت فيه
بعد هروبها من �أهل ال�سوء ،حيث ما يزال هذا الكهف
ظاهراً حتى اليوم ،ويف رحابه بني دير مار تقال الذي
بقي حتى الآن رمزاً للقدا�سة وحياة القدي�سني.
ومتتاز معلوال مبا ي�س���مى «فج مار تقال» ،وهو
�شق يف اجلبل يحدث ممراً �ضيق ًا من طرف اجلبل �إىل
طرفه املقابل ،ويف هذا ال�شق �ساقية ماء تزيد وتنق�ص
وفق الف�صول واملوا�سم ،ويتقاطر عليها النا�س من كل
مكان لري�شفوا من مياه بركاتها وينالوا نعمة ال�شفاء
من املر�ض والطهارة والنقاوة.
«الف���ج» يق�س���م القري���ة �إىل �ش���طرين ،وبع�ض
احلكايات ال�ش���عبية القدمي���ة تقول �إن���ه حني �أراد
امل�س���يح حماية القدي�س���ة تقال التي هربت من حكم
املوت ح�ص���لت العجيبة ،ف�أبقت الفتاة الهاربة (مار
تقال) يف �ش���طر واجلنود الرومان يف ال�ش���طر الآخر،
ويتميز ه���ذا «الفج» من بدايته حت���ى �أعلى اجلبل
بوجود الغرف واخللوات املحفورة.

www.athabat.net

9

( العدد  )290اجلمعة  6 -كانون الأول 2013 -

ـــة في معلوال

وعن الو�ضع امليداين والع�سكري
يف بلدة معلوال ،و�سقوط بلدة لغة
ال�س����يد امل�س����يح بيد «خوارج»
الع�رص ،يقول العميد مق�صود« :مل
ت�سقط البلدة بالكامل ،نعم اجلهة
الغربية واجلنوبية الغربية حالي ًا
حتت �سيطرة امل�سلحني ،ويف هذه
املنطقة تنت�رش معظ����م الكنائ�س
والأماك����ن الأثرية الب����ارزة ،وهذه
املعامل تتداخل مع �سفوح اجلبال
املحيطة ،واملجموعات التكفريية
ت�سللت اليها بهدف الأذية واحلرق،
وهم الآن يتواج����دون يف �أحيائها
وكنائ�س����ها ،ونحن لهذا ال�سبب مل
ن�س����تخدم القذائف ال�ص����اروخية
وال الطائ����رات لدحره����م ،لكنن����ا
ا�ستطعنا �ص���� ّد متددهم وهجومهم
جتاه املناطق الأخرى ،ونحن الآن
نح�ض عملي����ة ا�س��ت�رداد البلدة،
رّ
و�س����يكون ردنّا �ص����اعق ًا لتطهري
البل����دة من جنا�س����تهم ،وليطمئن
اجلميع �أنه لن ي�ص����يب معلوال �أيّ
مكروه ،و�س����تبقى �أعمدتها الأثرية
�شاخمة ك�شموخ جبل «قا�سيون»،
واجلي�ش ال�سوري �سيفاجئ اجلميع
ب�أ�س����لوبه النوعي الذي �سينفذّه،
و�سنق�ض����ي عليهم ب�أ���س�رع وقت
ممكن».
وعن �إ�ش���ارة م�صادر �إعالمية اىل
اختطاف اثنتي ع�رشة راهبة ،يخربنا
العمي���د معلوماته املنقول���ة �إليه،
يق���ول�« :أكاد �أج���زم �أ ّن املختطَ فني
هم �أربعة� ،أمّا البقية فهم يف رعاية
اجلي����ش ال�س���وري ،وال يوجد خطر
عليهم على الإطالق».
�أجرى احلوار :بول با�سيل

ُ
ُ
طالب الجامعات اللبنانية ..ودور الحضانة الوطنية
ندرك �أننا نخاطب الطبق����ة النخبوية الأرقى
على م�ستوى الوطن ،وندرك �أن املرحلة الأكادميية
تعني لنا �آباء لبنانيني ارت�ضوا �أن يكونوا حبات
القمح التي تعانق الرتاب ،حاملة ب�أن ترى �سنابل
مكتن����زة بالوع����د الآتي ،ول�س����نا يف وارد عر�ض
�أم����ور �أكادميية ه����ي بعهدة ر�ؤ�س����اء اجلامعات
وعم����داء الكليات ،ولكن حقنا من منطلق املقولة
اللبنانية «نحنا اجلي����ل اللي رايح و�إنتو اجليل
الل����ي جايي»� ،أن ن�أمن على وطن هو مل يعد لنا
بل للأبناء الفلذات.
�أَوىل باجلامع����ات �أن تكون مهد الن�ض����االت
الوطني����ة ،ي����وم كانت اجلامع����ات اللبنانية يف
ال�س����تينات وال�س����بعينات حم����ور حرك����ة هذه
الن�ضاالت لأمور مطلبية� ،سواء من �أجل احلريات
�أو الدميقراطي����ة� ،أو تل����ك املرتبط����ة بالأم����ور
امل�ص��ي�رية الك��ب�رى ،وكان للجامع����ات وزنه����ا
ال�ضاغط لأنها كانت «جامعة» لكل التوجهات،
و�إن اختلفت القوى الطالبية على تفا�ص����يل غري
ذات �أهمية ،وال ننكر �أن تاريخ انتخابات اخلاليا
الطالبي����ة كان دائم ًا حاف��ل� ًا بالتناف�س ال�رش�س
والتحالفات التكتيكية يف �سباق م�رشوع خلدمة
الق�ض����ايا الطالبي����ة ،لكن �أين نحن م����ن الأم�س
عندما يغدو الطالب اجلامعي جمرد �أداة للتلقي
ال�سيا�س����ي واحلزبي والديني ،و�أن يكون هو ردة
الفعل لالحتقان احلا�صل يف الزواريب ال�سيا�سية
اخلارج����ة عن �أ�س����وار احلرم اجلامع����ي ،دون �أن
ينجح يف �أن يكون هو الفعل وينت�شل الوطن من
الأزقة �إىل الوطن.
نختلف على كت����اب التاريخ ،ال ب�أ�س ،ال نقر�أ
يف كت����اب تربية وطنية� ،أي�ض���� ًا ال ب�أ�س ،لكن �أن
تف�شل هذه الفئة النخبوية من املجتمع اللبناين
يف �أن تعتمد على قدراتها الدافقة بالوعي ،للنظر
�إىل الوطن الذي تريد وتبني قناعاتها ال�سيا�سية
وتوجهاتها الوطنية عرب قبول الآخر ،ويف التحاور
مع الآخر ،ويف و�ض����ع اليد بيد الآخر ليكون لها
وللآخر الوطن الواعد ،فهنا مكمن الكارثة!
طالبنا اجلامعيون عندما خرجوا عن قوانني
ح����رم الرتبية الأكادميية الراقي����ة ،مباذا اختلفوا
يف الآونة الأخرية ع����ن روّاد املقاهي واحلانات
وعلب الليل؟ وعندما �أنزلوا ال�شارة اجلامعية �إىل
الأزقة ،وتبادلوا اخلط����اب الذي ال يليق ،وحقّروا
الرموز ،كائن ًا ما كان ر�أينا بها ،مباذا اختلفوا عن
قب�ض����ايات الأزقة وعن �أقزام ال�سيا�سة املرتبّعني
واملتمدّدي����ن على كرا�س����ي غ��ي�ر �رشعية وعلى
بقايا دول����ة؟ وهل الوطن بحاج����ة �إىل مزيد من
التفلت الأمني ليغدو احلرم اجلامعي ب�ؤرة �أمنية،
حتى بات الإ�ش����كال الب�سيط ي�س����تدعي ت�شغيل
«املوبايالت» ال�س����تدعاء «قوى االحتياط» من

عن�صر من قوى الأمن الداخلي يحاول �إقفال البوابة الرئي�سية للجامعة الي�سوعية

يتحمل الوطن مزيدًا من
هل ّ
التفلت األمني ليغدو الحرم
الجامعي بؤرة أمنية؟

اجلامعات والكليات الأخ����رى للدعم واملنا�رصة
يف معركة «العَ ل نْ
َمي» بني حملة الأعالم؟
حقن����ا �أن ن�س�����أل :مت����ى تداع����ت اجلامعات
اللبناني����ة للقاءات �أكادميية بني كلياتها لتبادل
اخل��ب�رات ومناق�ش����ة هموم املهن����ة التي تنتظر
الط��ل�اب بعد التخرج؟ بل متى ح�ص����ل لقاء بني
كليات الهند�س����ة �أو العلوم على م�ستوى كليات
كل لبن����ان لتفعيل التعاون والت�آزر والتعا�ض����د
على امل�س����توى الأكادميي؟ �أو لقاء لطالب كليات
احلقوق ملناق�شة �أمور الد�ستور املعاق ،وانتهاكات
التطبي����ق واملرا�س����يم املجمَّدة ،واال�س����تنابات
الق�ضائية النائمة يف الأدراج ،والأ�سئلة املوجَّ هة
�إىل احلكوم����ات دون �أجوبة ،والفراغ الذي تعاين
منه الدولة على م�س����توى امل�ؤ�س�س����ات ،و�أخرياً
ولي�س �آخراً ملف الف�ساد القذر الذي �صنّف لبنان
من �ضمن الدول اخلم�سني الأكرث ف�ساداً يف العامل،
والذي جهدت بع�ض القوى النيابية ال�رشيفة يف
تظهريه وك�شفه بالأرقام؟
متى تداعت اجلامعات اللبنانية اىل االعت�صام

والتظاه����ر اعرتا�ض���� ًا عل����ى م�ص����ادرة �إرادته����ا
ووكالتها م����ن قبل غيالن ال�س����لطة التي مددت
لنف�س����ها يف املجل�س النيابي؟ ب����ل متى تداعت
مل�ساءلة جمل�س النواب عن �إجنازاته الت�رشيعية
�أو القانونية؟ ومتى وجَّ هت جمتمعة �س�ؤ ًاال واحداً
لأية حكومة؟ ومتى حتركت اجلامعات والنقابات
مع هيئات املجتمع املدين لت�رصخ «ال» مدوّية
يف وجه من ين�ص����بون الكمائن للجي�ش اللبناين
يف مواجهاته على امتداد الوطن؟
ال «برملان الظل» ،وال «احلكومة ال�شبابية»،
وال كل حماوالت «م�أ�س�سة» التحركات الطالبية
لتكون �رشيكة يف املراقبة واملحا�سبة والتدقيق
جنح����ت يف اال�س����تمرار ،لأنها انته����ت �رصيعة
«الربوباغندا» اال�ستعرا�ضية ملن �شا�ؤوا الزعامة
على ح�ساب م�ص����الح الأجيال وم�صلحة الوطن،
وال الت�سيب والهدر و�أرقام النهب امل�صفّرة ن�شلت
�ش����باب جامعاتنا من «عق����دة العلم احلزبي»
وخطيئة التمرت�س املذهب����ي ليطلوا على الوطن
ويدين����وا املرتكب ويباركوا �إجنازات من ي�س����عى
لوطن امل�ؤ�س�سات.
�سقط �ش���باب جامعاتنا يف �صف احل�ضانة
الوطني���ة ،وال نرمي اللوم عليهم مبا ورثوا من
تبعات دولة فا�س���دة ،ولكن نرمي عليهم اللوم
بعدم القيام بثورة على �أنف�س���هم وعلى كل ما
يعيق بناء دول���ة ،وعلى الر�ؤى امل�س���تقبلية
الفاقدة للر�ؤية لت�أمني فر�ص عمل للخريجني،
ليكون لأبنائنا وطن �أكرب و�أو�س���ع من الطرقات
التي تف�ص���ل بني �أب���واب اجلامع���ات و�أبواب
ال�س���فارات و�صفوف ت�س���ول الت�أ�شريات و�إذالل
الرحيل..

�أمني �أبو را�شد

المجلس الطالبي في كلية الدعوة اإلسالمية
يحتفل بذكرى الهجرة النبوية

�أنا�شيد دينية من وحي املنا�سبة

نظّم املجل�س الطالبي يف كلية الدعوة الإ�سالمية احتفا ًال مبنا�سبة
ر�أ�س ال�س���نة الهجرية� ،أُلقيت خالل���ه كلمات �أكدت على معاين هذه
الذكرى العظيمة ،و�أهمية الوحدة بني امل�س���لمني للنهو�ض بالأمة،
كما فعل النبي عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم عندما �آخى بني املهاجرين
والأن�ص���ار ،وهو �أول �أمر قام به �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم للنهو�ض
باملجتمع يف املدينة املنورة.
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عام على االعتراف األممي
بعضوية فلسطين

«إسرائيل» تستغل اإلنترنت لزرع بذور التطبيع

قب���ل ع���ام عم���ت االحتف���االت غالبي���ة التجمعات
الفل�س���طينية ابتهاج��� ًا عندما نالت فل�س���طني االعرتاف
بع�ضوية الدولة بـ(� )138صوت ًا ،ولو ب�صفة مراقب يف الأمم
املتحدة ،مك�سب ي�سجل ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية رغم
املحاوالت التي بذلت من �أجل منع حتقيق هذا املك�س���ب
الهام بو�س���ائل التهديد والرتغيب ،ولكن بعد م�ض���ي عام
على ه���ذا االعرتاف ،م���ا الذي حتقق ،وهن���اك الكثري من
امللف���ات والعناوي���ن املرتاكم���ة التي م���ن املفرت�ض �أن
نقا�ض���ي املحتل «الإ�رسائيلي» على جرائمه وممار�ساته
بحق الب��ش�ر واحلجر وال�ش���جر واملقد�س���ات على �أر�ض
فل�س���طني ،وهذا ما �أكده الأخ عبا�س زكي ب�أن «�إ�رسائيل»
جتاوزت كل املحرمات ،و�آن الأوان ملواجهة عدوانها على
امل�سجد الأق�صى.
املحزن املبكي يف �آن واحد� ،أن ال�س���لطة الفل�سطينية
ال متلك الإرادة �أن ت�ش���هر �سيف هذا املك�سب احليوي الذي
حتقق يف وج���ه املحتل وداعميه ،لإرغامهم على الرتاجع
ل�صالح ثوابت وحقوق ال�شعب الفل�سطيني ،التي ت�ستباح
عل���ى مر�أى وم�س���مع العامل ،كيف ال وال�س���لطة هي التي
�أخ�ض���عت هذا املك�س���ب لالبتزاز الأمريكي «الإ�رسائيلي»
امل���زدوج ور�ض���خت له ،وق���د اع�ت�رف �أركانه���ا بكبار
مفاو�ض���يها و�صغارهم ،العلنيني منهم وال�رسيني� ،أن ثمن
الإفراج عن الأ�رسى الفل�س���طينيني ما قبل اتفاق �أو�س���لو
قد جرى مقاي�ض���تهم مقابل تعهد ال�س���لطة بعدم اللجوء
�إىل املنظمات وامل�ؤ�س�س���ات واملحاك���م الدولية ملالحقة
ومقا�ض���اة الكيان �أمامها على جرائمه ،وه���ذا ما �أقرّ به
عريقات «�أنه �شخ�صي ًا من وقف وراء جتميد االن�ضمام �إىل
 63معاهدة ومنظمة دولية».
وجميعن���ا قد ثقبت �أذنيه من ك�ث�رة العويل وال�رصاخ
ال�سيا�س���ي ،ح���ول املمار�س���ات واجلرائ���م والتجاوزات
واخلروق���ات «الإ�رسائيلي���ة» يف التهويد واال�س���تيطان
ً
اعتقاال وقت ًال
والتعديات امل�س���تمرة على الفل�س���طينيني
وتعذيب��� ًا واعت���داءات عل���ى احلرم���ات ودور العب���ادة
واملمتلكات ،و�أن الكيان يقو�ض عملية الت�س���وية وفر�ص
ما ي�سمى ال�سالم ،و�إىل �آخر املعزوفة امل�رشوخة ،رغم كل
ذلك ،تذهب ال�س���لطة واملنظمة بكلتا م�ش���يئتها و�إرادتها
نح���و تفريغ هذا املك�س���ب التاريخي من كل م�ض���امينه
وجوه���ره ليفقده حيويته ويحوله يف �أقل من عام �أي منذ
ا�ستئناف املفاو�ضات يف منت�صف �آب املا�ضي� ،إىل واحدة
من الأط�ل�ال الوطنية التي درجنا يف الوق���وف عليها �أو
عندها يف كل عام لي�س �إالّ.
ومبنا�س���بة مرور عام عل���ى االعرتاف الأمم���ي� ،ألقى
حممود عبا�س كلمة �أكد فيه���ا عدم الذهاب �إىل �أي اتفاق
ال يلب���ي تطلعات ال�ش���عب الفل�س���طيني يف �إقامة دولة
فل�س���طينية على حدود العام  1967وعا�ص���متها القد�س
ال�رشقي���ة ،نتفق �أو نختلف م���ع عبا�س حول هذا املوقف،
ولك���ن من حقنا وح���ق اجلميع �أن ي�س����أل ..كيف؟ ونحن
نعاي�ش واقع ًا �سيا�س���ي ًا تنتهجه ال�سلطة يف �إدارة عناوين
الق�ض���ية الوطنية بالطريقة التي ن�شاهدها ونقر�أ ونطالع
الكثري عنها وحولها� ،سلطة ومنظمة ترف�ض ب�شتى الطرق
والو�س���ائل �أن تت�س���لح ب�أوراق القوة وتذه���ب وجعبتها
خاوية من تلك الأوراق ،وتفاخر رف�ض���ها خليار املقاومة
وت�ش���دد على الدوام على حراك �شعبي �سلمي (وهو مقدر
ومثمن لأنه �شكل من �أ�شكال الن�ضال الفل�سطيني) ،والأدهى
ب�أنها جتاهر يف �إبقائها على التن�سيق الأمني رغم جرائم
االحتالل اليومية بحق �شعبنا.
نتمن���ى على عبا�س �أن يدلنا على خارطة الطرق التي
اعتمدها لكي يرغم الكيان على الإقرار بدولة فل�س���طينية
يف حدود العام  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية يف ظل
ما تقدم ،وهنا ي�ص���ح املثل القائل «وك�أنك يا �أبو زيد ما
غزيت».

مل ت�ت�رك «�إ�رسائي���ل» باب ًا �إال
وطرقته ،يف حماولة منها الخرتاق
العامل العربي ،و�إر�ساء التطبيع الذي
تطمح �إليه منذ قيام الكيان الغا�صب،
من هذه املح���اوالت الأخرية ،برزت
ظاهرة «التطبيع االلكرتوين» ،حيث
جتن���د الدولة العربي���ة جمموعات
�إعالمي���ة والكرتونية متخ�ص�ص���ة،
ت�س���عى جاه���دة �إىل الو�ص���ول �إىل
اجلمهور العربي ،ال �س���يما ال�شبان
منهم ،لتح�س�ي�ن �صورة «�إ�رسائيل»
وجتميلها عرب بروباغندا خطرية.
ومب���ا �أن و�س���ائل التوا�ص���ل
االجتماعي���ة� ،أثبتت �أنها و�س���يلة
فعالة للتغيري واحل�ش���د والو�صول
�إىل فئ���ات عربي���ة وا�س���عة ،ارت�أت
القيادة «الإ�رسائيلية» الدخول من
هذه الناف���ذة ،لالحت���كاك بالعرب
والرتوي���ج لأف���كار �إيجابية عن تل
�أبيب ،خ�صو�ص ًا �أن هناك  22مليون
عرب���ي عل���ى الأق���ل ي�س���تخدمون
موقع «الفي�س ب���وك» فقط ،ناهيك
ع���ن مواق���ع �أخ���رى كـ«توي�ت�ر»
و«يوتيوب» وغريها.
اخلطة «الإ�رسائيلية» وا�ضحة
للغاي���ة ،وه���ي تقوم على �إن�ش���اء
جمموعات و�ص���فحات متخ�ص�ص���ة
ب�إب���راز «وجه �إ�رسائي���ل امل�رشق»،
و«ر�ؤيته���ا الثقافي���ة» و«غناه���ا
احل�ض���اري والثقايف وال�سياحي»،
واخلطري يف الأمر� ،أن هذه ال�صفحات
هي باللغ���ة العربي���ة ،وقد تخدع
البع����ض يف البداية ،لأن ر�س���التها
تق���ول �إن الهدف هو ن��ش�ر الأخبار
والتقارير احلقيقية عن «�إ�رسائيل»
بد ًال من «الت�ض���ليل الذي متار�س���ه
و�سائل الإعالم العربية» ،وذلك يف
�س���يل من الأكاذيب «الإ�رسائيلية»
التي ال تنتهي.
حت���ى �أن الطب���خ مل ي�س���لم
م���ن التعدي���ات ،فيتحدث���ون عن
مبادرة عنوانه���ا «الطبخ من �أجل
ال�س�ل�ام» ،وهي واحدة من م�شاريع
عدي���دة با��ش�ر بها مرك���ز جعفات
هافيفا التعليم���ي ،وترمي احلملة
«الإ�رسائيلية» امللتوية �إىل «�إحداث
املجتمعي
تغيريات عميق���ة داخل
نْ
العربي واليه���ودي يف «�إ�رسائيل»،
حيث جتتمع جمموعة من الن�س���اء
العربي���ات واليهودي���ات من القرى
املجاورة قرب حيفا ،للطبخ ،جتتمع
الن�ساء كل �أ�س���بوع يف منزل امر�أة
خمتلفة ،فيكت�شفن الأمور امل�شرتكة
والفروق���ات بينهن ،من خالل تبادل
و�ص���فات �إع���داد الطع���ام وتقاليد
الطبخ وذكريات الطفولة».

رامز م�صطفى

من دون رقابة
توحي �ص���فحة «�إ�رسائيل بدون
رقاب���ة» التي تركز عل���ى التقارير
الإيجابي���ة ،ب����أن «�إ�رسائيل» هي

«جن���ة اهلل على الأر����ض» ،وتعلن
�أن ع���دد املعجبني بال�ص���فحة فاق
املليون ،ويقول م�ؤ�س�س���و ال�صفحة:
«يراود كثريون ،حني �س���ماع كلمة
�إ�رسائيل ،ت�ص���ورات �أمنية وعنيفة،
ويبقى مو�ضوع ال�رصاع الإ�رسائيلي
 الفل�س���طيني حا�رضاً وحا�سم ًا يف�أذه���ان املاليني بالن�س���بة ملاهية
�إ�رسائي���ل ،مم���ا يجع���ل النظرة �إىل
�إ�رسائيل �أحادية البعد ،يعنى املوقع
احل���ايل بنقل �ص���ورة خمتلفة عن
�إ�رسائيل ب�أبعادها املتعددة ،ويهتم
بتفكيك �ص���ورة �إ�رسائي���ل املركبة،
و�إبراز جوان���ب �إن�س���انية ومثرية،
ح�ض���ارية وثقافية ح���ول �إ�رسائيل،
نود يف عملنا هذا �أن نخلق �أر�ضية
للح���وار ،تهت���م مب���ا وراء ال�رصاع،
ن�أم���ل �أن ينال املوق���ع اهتمامكم
و�إعجابكم».
وقد قام الرئي�س «الإ�رسائيلي»

�ش���يمون برييز من خالل ال�ص���فحة
ب�إط�ل�اق مب���ادرة �ش���عارها« ،كن
�صديقي من �أجل ال�سالم» ،يدعو من
خاللها �س���كان العامل �إىل االن�ضمام
�إليه لتو�سيع حلقة ال�سالم ،ال�صفحة
ذكرت �أن برييز حا�ص���ل على جائزة
نوب���ل لل�س�ل�ام ،لكنه���ا طبع��� ًا مل
تذكر �أنه كان ع�ض���واً يف ع�صابات
الهاغاناه خالل حرب  1948و�شارك
يف كل احل���روب «الإ�رسائيلية» -
العربية.
عرب هذه ال�ص���فحة تربز الكثري
م���ن التقاري���ر الت���ي يظه���ر هدف
«�إ�رسائيل» ب���زرع الأكاذيب ،ومنها
تقرير بعنوان «الإ�س�ل�ام م�س���تعد
لل�س�ل�ام مع �إ�رسائي���ل» ،هو عبارة
عن مقابل���ة مع ماي���كل ملكيئور،
الوزي���ر ال�س���ابق يف احلكوم���ة
«الإ�رسائيلية» ،يق���ول فيه���ا� ،إنه
التق���ى يف كل الأوقات مع خمتلف

ال�شخ�صيات الإ�س�ل�امية ،بالإ�ضافة
�إىل ال�شخ�صيات الأكرث ت�شدداً ،و�شدد
على �أن هذه ال�شخ�صيات الإ�سالمية
حق��� ًا ،وبالت�أكيد« ،على ا�س���تعداد
للعي�ش ب�س�ل�ام جنب ًا �إىل جنب مع
دولتنا اليهودي���ة – دولة �إ�رسائيل
امل�ستقلة».
ويف تقري���ر �آخر ،يلخ�ص �أحداث
ال�سنة يف ر�أ�س ال�سنة العربية ،يقدم
القيم���ون على ال�ص���فحة معلومات
عامة عن عدد �س���كان «�إ�رسائيل»،
ون�س���بة ال���زواج ومتو�س���ط عم���ر
«املواطن الإ�رسائيلي» ،و«و�ض���ع
ح�س���ابه يف البن���ك» ،يف حماولة
لتقريب ال�شباب العربي من ال�شباب
«الإ�رسائيلي».
كما يربز تقري���ر �آخر عن العب
ك���رة قدم من �أ�ص���ل عرب���ي يدعى
مراد �أبو عنزة ،حيث يتم ت�ص���ويره
على �أنه �أح���د املواهب الواعدة يف
«�إ�رسائيل» ،و«من ال�ش���بان الذين
يت���كل عليه���م لإعالء ا�س���مها يف
املحافل الدولية.
ويرد على ال�ص���فحة �أي�ض ًا خرب
مف���اده� ،أن ممر�ض���ات م�ست�ش���فى
بوريا يولدن يتعلمن اللغة العربية
خلدمة الفل�س���طينيني العرب ،الذين
ال يتحدثون العربية ب�ش���كل �أف�ضل،
يف حماولة لإظهار مدى �إن�س���انية
«�إ�رسائيل» ومراعاتها للغري! ويقول
التقرير اخلبي���ث�« :إن افتتاح مركز
�ض���حايا االعتداءات اجلن�س���ية يف
امل�ست�ش���فى قبل �أربع �سنوات� ،أظهر
احلاج���ة املتزاي���دة لتعل���م اللغة
العربية ،نظ���راً حلقيقة �أن ن�ص���ف
الن�س���اء والرج���ال الذي���ن يتلقون
الع�ل�اج يف امل�ست�ش���فى ه���م من
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الو�س���ط العربي ،لهذا ال�س���بب قررت
�إدارة امل�ست�شفى افتتاح دورة لتعليم
اللغة العربية� ،إلتحق فيها ما ال يقل
عن مئة من العاملني يف امل�ست�شفى،
وخ�صو�ص ًا املمر�ض���ات ،ونظمت هذه
الدورة حتت عنوان «حت�س�ي�ن احلوار
و�إتقان �أ�سا�سيات اللغة العربية».
�أما الأكذوبة الأكرب على ال�صفحة،
فكان���ت �ض���من تقري���ر ي�ؤك���د �أن
«�إ�رسائيل» يف املرتب���ة الثانية من
حيث عدد احلا�صلني على ال�شهادات
العليا ،و�أن كندا هي الدولة الوحيدة
التي تتفوق على «�إ�رسائيل» ،وي�شري
التقري���ر �إىل �أن «هن���اك جانب ًا �آخر
تظهر فيه �إ�رسائيل ب�ص���ورة �إيجابية،
وتتمت���ع ب�أرق���ام مرتفع���ة �أكرث من
غالبية دول منظمة التعاون والتنمية
االقت�ص���ادية ال���ـ ،OECDويتمثل يف
ن�س���بة املتعلمني بني ال�سكان ،ي�شمل
ه���ذا اجلانب كاف���ة الأط���ر الرتبوية
والأجيال ،تبلغ ن�س���بة املتعلمني يف
املرحل���ة العلي���ا يف «�إ�رسائيل» 92
يف املئ���ة ،وهو معدل مرتفع �أي�ض��� ًا
عند مقارنته باملعدل يف هذه الدول،
والذي يبل���غ  84يف املئة ،وكذلك مع
املع���دل يف الوالي���ات املتحدة الذي
يبلغ  77يف املئة».

« �صوت �إ�رسائيل»
ويف �ص���فحة «عربي���ل� ..ص���وت
�إ�رسائي���ل»؛ التابع���ة لـ«رادي���و
وتليفزي���ون �إ�رسائي���ل» ،ع���ادة ما
تعر����ض ع��ش�رات الربام���ج الإذاعية
والتليفزيونية باللغة العربية ،وتقول
�إدارة ال�ص���فحة�« :إن هذه ال�ص���فحة
ت�س���تهدف ك�شف معامل �إ�رسائيل التي
ال جتدها يف الأخبار ،وت�سلط ال�ضوء
على اجلوان���ب املختلفة للعي�ش يف
�إ�رسائي���ل ،وتعك����س مواقف خمتلف
الأطراف من الق�ض���ايا امل�ستجدة يف
املنطقة ،ورغبة ال�ش���عب الإ�رسائيلي
يف التو�ص���ل �إىل �س�ل�ام مع جريانه
و�أبناء عمومته ،مل�س���اعدة املت�صفح
على تكوين �ص���ورة �أكرث �شمولية عن
�إ�رسائيل و�شعبها».
والالف���ت يف ال�ص���فحة ،تطرقها
�إىل الدي���ن الإ�س�ل�امي ،بحيث يوجد
برنام���ج ديني يحظى مبتابعة كبرية
ا�سمه «نور على نور» ،وح�سب و�صف
ال�ص���فحة اليهودي���ة للربنامج ،ف�إنه
«وقفة �أ�س���بوعية مع الكلمة الطيبة
واملوعظة احل�سنة ،نناق�ش من خاللها
ق�ض���ية اجتماعية مع �أحد امل�شايخ
الأفا�ض���ل ،حلث النا�س على االلتزام
والتقرب �إىل املوىل عز وجل ،مبا يعود
عليهم بالنفع يف دينهم ودنياهم».

مواقع الكرتونية
نبق���ى يف ال�ش���بكة العنكبوتية،
حيث مل تكت���ف «�إ�رسائيل» مبوقع
الفي����س ب���وك ،ب���ل �إنها �ش���جعت
م�س���توطنني عل���ى �إط�ل�اق مواقع
الكرتونية هدفه���ا الأول والأخري هو
التطبي���ع ،على �س���بيل املثل� ،أطلق

�أ�س���تاذ الكلية الأكادميي���ة العربية
للتعلي���م يف جامعة حيف���ا؛ عوفر
جرو�س���بارد ،بالتع���اون مع طالبه،
موقع��� ًا ع�ب�ر الإنرتن���ت ،يرمي �إىل
معاجلة م�ش���اكل احلي���اة اليومية،
من منظور قر�آين حتت عنوان «قر�آن
نت».
وقال« :ن�سعى �إىل حتويل القر�آن
�إىل �أداة ع�رصية ،ليجد كل �ش���خ�ص
جواب��� ًا عل���ى �أ�س���ئلته يف الن�ص
القر�آين من جميع النواحي النف�سية
والتعليمية».
ويق�س���م املوق���ع ف�ص���و ًال م���ن
القر�آن �إىل موا�ضيع مثل «اخل�سارة،
واملر����ض وامل�أ�س���اة» ،ويق���دم
�إجاب���ات لهذه الأ�س���ئلة ،مثل «هل
اخل�سارة ذريعة للعدوان»؟ و«ماذا
نقول ل�ش���خ�ص يرف�ض قبول بادرة
لل�سالم»؟
ويعر�ض املوق���ع الإجابة على
تلك الأ�س���ئلة م���ع الآي���ة القر�آنية
ذات ال�ص���لة ،تليها تعليالت نف�سية
للم�س�ألة.

التلفزيون �أي�ض ًا
�إىل ذل���ك� ،أطلق���ت «�إ�رسائيل»
�أول ف�ضائية عرب القمر اال�صطناعي
امل��ص�ري «نايل �س���ات» ت�س���مى
«ميك�س» ،م���ن خالل التحايل على
امل�س�ؤولني امل�رصيني بهدف الرتويج
للتطبيع ال�ش���عبي واخ�ت�راق عقول
ال�شباب ،ي�أتي ذلك رغم حماولة هذه
الف�ض���ائية التعتيم و�إخفاء هويتها
«الإ�رسائيلية»� ،إال �أن �أرقام الهواتف
والإعالنات التي تبثها ك�ش���فت عن
�أمره���ا ،فجميع املنتج���ات املعلن
عنه���ا ت�ص���نع داخ���ل «�إ�رسائيل»،
مثل فر�ش���ات «عميناح»� ،إ�ض���افة
�إىل �إعالن���ات خا�ص���ة ع���ن مطاعم
«�إ�رسائيلي���ة» منت��ش�رة يف طربيا
ونهاريا وتل �أبيب.
كما �أن �أ�ص���حاب هذه الف�ضائية
يحملون اجلن�سية «الإ�رسائيلية»،
ويتحدثون العربية بطالقة ،و�إمعان ًا
يف التعتيم على هوية القناة ،تظهر
على �شا�ش���تها مذيع���ات يتحدثن
العربية كذلك بطالقة ،مع الإ�ش���ارة
�إىل �أن مق���ر القناة يف �ش���ارع بن
غوريون يف حيفا.
علم ًا �أن باك���ورة برامج القناة،
برنامج «نيو �ستار» الذي بد�أت بثه
منذ �شهرين ،وهو عبارة عن ن�سخة
مقلدة من برنامج «�س���وبر �ستار»
ال���ذي كان يبث عرب قنوات لبنانية،
ويت���م ت�ص���وير ه���ذا الربنامج يف
ا�ستديوهات «ميماد» يف تل �أبيب.
يف اخلت���ام ،ال بد م���ن التنويه
ب����أن املعلوم���ات والتقارير التي
ج���رى �إيرادها �آنف ًا ،ه���ي من باب
«اع���رف ع���دوك» ،ولي����س هدفنا
القراء
مطلق ًا الرتوي���ج لها �أو ح�ض ّ
على زيارة هذه املواقع الإ�رسائيلية
والت�أثر بها.

حممود مرع�شلي
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 ..2014سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تتكث���ف يف ه���ذه الف�ت�رة
الن�ش���اطات والتحركات املرتبطة
بالي���وم العامل���ي للت�ض���امن مع
ال�شعب الفل�سطيني ( 29ت )2الذي
حت���ول من ذك���رى �أليم���ة وقعت
ّ
فل�س���طني فيه���ا �ض���حية التواط�ؤ
ال���دويل عل���ى تق�س���يمها بالقرار
 ،181و�إعط���اء العدو ال�ص���هيوين
دون �أي وجه حق فر�ص���ة متكينه
من احتالل �أجزاء وا�سعة من �أر�ض
فل�سطني� ،إىل يوم عاملي للت�ضامن
مع ال�ش���عب الفل�سطيني من خالل
ن�ضاله وت�ض���حياته التي �أدت �إىل
�إع���ادة �ص���ياغة هذه املنا�س���بة،
وهذا العام تتزامن املنا�س���بة مع
�إع�ل�ان الأمم املتحدة العام القادم
�س���نة دولية للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�س���طيني ،وهي م�س����ألة هامة
لتذكري العامل بالظلم الذي ما زال
ال�شعب الفل�سطيني يتعر�ض له.
وقد تخلل التحركات الكثري من
املواقف التي دعت �إىل االن�سحاب
من املفاو�ضات العقيمة ،واعتماد
ا�س�ت�راتيجيات ن�ض���الية بديل���ة
بتفعي���ل املقاوم���ة ال�ش���عبية
مبختلف �أ�شكالها ،وتوفري مقومات
اندالع انتفا�ضة ثالثة يف مواجهة
االحتالل واال�س���تيطان ،وموا�صلة
اجله���ود ال�سيا�س���ية لالن�ض���مام
للم�ؤ�س�س���ات الدولي���ة مب���ا فيها
حمكمة اجلناي���ات من �أجل تقدمي
ق���ادة االحت�ل�ال للمحاكمة على
اجلرائم التي ترتقي �إىل م�س���توى
جرائم احلرب ،كذل���ك العمل على
تطبيق الق���رار  194بعودة جميع
الالجئ�ي�ن الفل�س���طينيني ورف�ض
جميع م�ش���اريع التوطني ،وكانت
هناك دع���وات للعمل على معاقبة
الكيان ال�ص���هيوين عل���ى جرائمه
املتوا�صلة �ضد ال�شعب الفل�سطيني
و�ش���عوب املنطقة بكافة الو�سائل
املمكنة ،وحث الأمم املتحدة على

اتخاذ تدابري عقابية بحق جمرمي
احلرب ال�صهاينة الرتكابهم جرائم
�ض���د الإن�س���انية ،وقد ت�ض���منت
املواق���ف �إجماع��� ًا عل���ى مب���د�أ
�إنهاء االنق�س���ام الفل�س���طيني غري
املربر يف ظ���ل التحديات العربية
والفل�سطينية امل�شرتكة.
ويحتدم ال��ص�راع الواقعي هذا
العام ب�ي�ن املعطيات احلا�ص���لة
يف منطق���ة ال�رشق الأو�س���ط وبني
احلقائق التي تكر�س مبد�أ احلقوق
الفل�سطينية ،حيث ي�ستمر االحتالل
ال�صهيوين يف االعتداء على حقوق
ال�شعب الفل�سطيني من خالل ق�ضم
املزيد من الأرا�ض���ي باال�ستيطان
وم�ش���اريع اال�س���تيالء على مدن
وقرى ب�أكملها ،كم�رشوع «برافر»
الذي يرم���ي �إىل اال�س���تيالء على
منطقة النقب وطرد �أ�صحاب الأر�ض
الفل�س���طينيني منها ،و�سط �صمت
مريب م���ن الع���امل ب�أجمعه على
خمتلف اجلرائم ال�ص���هيونية من
احل�ص���ار الربي والبحري واجلوي
لقطاع غزة �إىل حم���اوالت تهويد
القد�س ال�رشيف والتنكيل بالأ�رسى
الذين يتعر�ضون للتعذيب اجل�سدي
والنف�س���ي والإعدام البطيء ،كذلك
احل�ص���ار االقت�صادي والأمني على
ال�ضفة الغربية.
كم���ا تتفاقم م�آ�س���ي الالجئني
الفل�س���طينيني الذين وجدوا م�أوى
له���م يف الب�ل�اد العربي���ة ،فبعد
انهي���ار بني���ة جمتم���ع الالجئني
الفل�س���طينيني يف العراق وت�رشيد
�أكرث من � 50ألف فل�سطيني تبعرثوا
يف الربازيل و�أ�س�ت�راليا ..جاء دور
الفل�س���طينيني يف �س���ورية الذين
ت�شتتوا بني لبنان والأردن وتركيا..
ناهي���ك ع���ن امل���وت يف البحار
بعد حم���اوالت الهجرة �إىل �أوروبا
و�أم�ي�ركا ،وقد و�ص���ل عددهم يف
لبن���ان �إىل نحو � 60ألف��� ًا يعانون

احلرمان من �أب�سط حقوق الإن�سان
يف ال�ص���حة والتعلي���م والغ���ذاء
نتيجة �إهمال امل�ؤ�س�س���ات الدولية
امل�س����ؤولة عنه���م ويف مقدمتها
وكالة الأونروا التي تنتهج �سيا�سة
تقلي�ص اخلدمات يف معظم الربامج
الإغاثي���ة اخلا�ص���ة بالالجئ�ي�ن
الفل�سطينيني من �سورية ،بالإ�ضافة
�إىل �أزم���ة نازحي خميم نهر البارد
الذين ينتظرون �إعمار خميمهم منذ
�أكرث من �ست �سنوات.
كل ذل���ك يدفع �إىل الق���ول� ،إنه
ال ميك���ن حتري���ر فل�س���طني دون
فل�س���طينيني �أحرار م���ن االرتهان
لل�سيا�س���ات الدولية التي تفر�ض
عل���ى املنطق���ة �أجنداته���ا ع�ب�ر
املفاو�ضات ،والدفع باجتاه حتقيق
تن���ازالت فل�س���طينية م���ن جهة،
وبعرثة الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�شتات متهيداً لإنهاء حق العودة
م���ن جهة �أخ���رى ،وق���د ظهر ذلك
جلي ًا يف املفاو�ض���ات العبثية مع
الكيان ال�ص���هيوين ،وحماوالت زج
الفل�س���طينيني يف �أتون ال�رصاعات
الطائفية املفتعلة هنا وهناك يف
املنطق���ة العربية ،مما ي�س���تدعي
العم���ل عل���ى حت�ص�ي�ن احلال���ة
الفل�س���طينية عموم ًا ،وحت�ص�ي�ن
املخيمات الفل�س���طينية خ�صو�ص ًا،
ب�إبعاده���ا ع���ن تداعي���ات الأزمة
املحلية والإقليمية ،خ�صو�ص ًا يف
لبنان ،حيث امل�س����ؤولية م�شرتكة
لبنانية وفل�سطينية ،وعلى جميع
الأط���راف بذل املزي���د من اجلهود
للحفاظ على حالة اال�ستقرار التي
تعي�شها املخيمات التي تعاين ،من
خالل الإ�رساع يف معاجلة �أو�ضاعه
االقت�ص���ادية واالجتماعية ب�إقرار
ت�رشيعات ت�ض���من �إق���رار احلقوق
الإن�س���انية كامل���ة كرزمة واحدة،
وحق التمل���ك والإ��س�راع ب�إعمار
خميم نه���ر الب���ارد ،والعمل على
دع���م حتركات �أبناء املخيم �ض���د
الأونروا بهدف عودة العمل بخطة
الط���وارئ ال�ش���املة و�إلغاء جميع
�إجراءاته���ا بحق �أه���ايل املخيم..
ودع���وة الهيئ���ات املعنية مبلف
النازحني من �سورية �إىل التعاطي
مع النازحني الفل�سطينيني بخلفية
�إن�س���انية بعي���داً عن كل �أ�ش���كال
الت�سيي�س والتمييز..
لق���د �آن الأوان ورغ���م العوائق
واملخاط���ر ال�ش���ديدة� ،أن يتف���ق
الفل�سطينيون على برنامج حترري
متكام���ل ملواجه���ة التحدي���ات
الغربية وال�ص���هيونية املت�صاعدة
والعم���ل عل���ى توحي���د اجلهود
ال�سيا�س���ية واالجتماعي���ة لإطالق
انتفا�ضة فل�س���طينية ثالثة ،باتت
حاجة ملحة ال مهرب منها.
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الجمعيات «الخيرية» ..من «اإلغاثة» إلى استـغــ
وك�أن ما �أ�صابهم من م�آ�س ومعاناة
ال يكفيهم ،حتى باتوا يواجهون اليوم
�أب�شع طرق اال�ستغالل و�أكرثها حقارة
من قب���ل بع�ض اجلمعيات التي تدعي
�أنها خريية ،حال الالجئني ال�سوريني ال
ي�رس عدواً وال �صديقاً ،فبعد �أن خ�رسوا
حياتهم بخ�س���ارة منازلهم ومدار�سهم
و�أعمالهم و�أمنهم وا�س���تقرارهم ،هناك
م���ن يعمل اليوم عل���ى جتريدهم مما
تبقى لهم :كرامتهم و�صون �رشفهم.
الق�ص����ص التي تروى عن جمعيات
�س���عودية وعربية ت�س���تغل الالجئني
ال�س���وريني على الأرا�ض���ي اللبنانية
ويف دول عربية �أخرى ،تثري اال�شمئزاز
والهلع يف �آن ،فه���ذه اجلمعيات التي
تتخذ م���ن الدين والتقوى �س���تاراً لها
تقوم ب�أرذل املمار�سات بحق الالجئني،
لي�س فقط من خ�ل�ال �رسقة املعونات
والإغاثات التي ت�ص���ل �إليهم بل �أي�ض ًا
من خالل ا�س���تغالل ن�سائهم وفتياتهم
ال�ص���غريات لإ�شباع غرائز �أقل ما يقال
فيها �إنها حيوانية.
يف الب���دء ،حاول���ت الكث�ي�ر م���ن
العائ�ل�ات ال�س���ورية ال�س���كوت على
م�ض����ض عن م���ا تعانيه خوف��� ًا من
الف�ضيحة لكن ما جرى ويجري مل يعد
يحتمل على الإط�ل�اق ،وهو ما دفعها
�إىل ك�رس حاجز ال�صمت واخلوف لرتوي
ق�ص�ص ًا وحكايات غري �إن�سانية.
اعت���اد النازح���ون ال�س���وريون �أن
يتعر�ض���وا لل�رسق���ة ،ك�أن تقوم بع�ض
اجلمعيات ب�إجراء حملة تربعات با�سم
الالجئني والعائالت املعوزة والأطفال
اليتامى لتعمد بعد ذلك �إىل اال�ستيالء
على ه���ذه التربعات واملعون���ات �أي ًا
كانت اجله���ة التي قدمتها من دون �أن
متنح الالجئني �ش���يئ ًا منها ،بطاقات
كثرية وزعت عل���ى الالجئني من دون
�أن يتمكنوا من احل�ص���ول على ما ُدوّن
فيها من �أموال �أو م�س���تحقات �أو مواد
�إغاثية .جميع���ات كثرية وعدت لكنها
تخلف���ت ومل ت���ف بالتزاماتها ،حتى
�أن بع����ض اجلمعيات تعمل على �إيفاد
مندوب�ي�ن �إىل اخل���ارج جلمع تربعات
ت�ص���ل �أرقامه���ا �إىل مبال���غ كب�ي�رة
و�ضخمة ،غري �أنه وبح�سب املعلومات
ف�إن هذه اجلمعيات ال تقوم بنقل هذه
الأموال �إىل النازحني وال حتى بتقدمي
�أي م�ساعدة للنازحني.
ويف املعلومات �أي�ض ًا �أن جمعيات
معروف���ة تقوم فع ًال بعملي���ات �إغاثة
وم�س���اندة� ،إال �أن م���ا جتمع���ه م���ن
مبالغ ال يتنا�س���ب عل���ى الإطالق مع
حجم اخلدم���ات التي تقدم للنازحني،
والبع����ض ممن اع�ت�رف عملي��� ًا بهذا
النوع م���ن املعلومات قال �إن الظروف
حتتم عل���ى اجلمعي���ة �أن تقوم مبثل
هذه اخلطوة لأن الو�ض���ع العام يخبئ
للنا�س ما هو غري معروف ،ولذلك ف�إن

العمل على �رصف كل ما يجب ل�صالح
النازح�ي�ن ال�س���وريني خطوة يف غري
حملها ،لكن ه���ذا التربير غري منطقي
عل���ى الإط�ل�اق وهو مبنزل���ة اعرتاف
فعلي من قبل ه���ذه اجلمعيات ب�أنها
تقوم ب�رسق���ة الأم���وال �أو على الأقل
حجبها عن الالجئني.
وال وم�س���كوت ًا عنه
كل ذلك كان مقب ً
�إىل �أن بد�أت الأم���ور تخرج عن الإطار
العقالين واملنطقي والأخالقي� ،إذ ت�ؤكد
املعلومات اليوم �أن �شيوخ ًا �سعوديني
�أثري���اء ي�س���تغلون حاج���ة النازحني
ال�س���وريني يف ع���دد م���ن املناط���ق
اللبنانية ،ال �سيما يف ال�شمال للزواج
من الأرام���ل �أو من بنات قا�رصات وفق
عقد مكتوب دون ح�ضور الفتاة �أو �شهود
يف بع�ض الأحي���ان ،ثم التخلي عنهن
بع���د �أيام قليلة من الزواج ،وي�س���تغل
ه�ؤالء ال�ش���يوخ موقعهم يف جمعيات
خريية مل�ساعدة الالجئني كغطاء ،فيما
ا�س���تعملت الأموال الت���ي �أغدقت على
جمعياتهم يف زواريب ملتوية.
وت�شري املعلومات �إىل �أن اجلمعيات
امل�ش���بوهة التي تقوم بت�شويه �صورة
العم���ل اخل�ي�ري (ومنه���ا يف ع���كار)
وا�ستغالل حاجة النازحني بطرق غري
�أخالقية باتت معروفة للجميع ،م�ؤكدة
�أن النقمة كب�ي�رة على جمعية «وقف
طيب���ة» اخلريي���ة لإغاث���ة النازحني
ال�س���وريني املمول���ة من ال�س���عودية،
مت�سائلة عن الكفاالت املقدمة من قبل
اجلمعي���ة املذكورة الت���ي تدعي �أنها
تكفل جمي���ع احتياجات النازحني من
�إيجارات املنازل ،وت�أمني الإعا�ش���ات
الغذائية� ،إ�ضافة �إىل م�رصوف �شخ�صي
يقارب الـ 400دوالر �شهري ًا لكل عائلة
مكفولة ،والتي مل يتلقوا �سوى الفتات
وملدة ال تتجاوز ال�شهرين.
والالف���ت �أن ه���ذه اجلمعية كانت
وعدت ب�إقام���ة م�ش���اريع عديدة من
�إن�ش���اء مدر�س���ة للنازح�ي�ن ومراكز
�صحية وغريها من امل�شاريع الإمنائية
التي مل يتحقق �أي منها.
«�إنه���ا مافيا اجلمعي���ات» هكذا
ت�ص���فها الكثري من العائالت ال�سورية
الي���وم التي �س���ئمت من اال�س���تغالل
الرخي�ص الذي متار�سه هذه اجلمعيات،
كم���ا �س���ئمت م���ن املمار�س���ات غري
الأخالقي���ة التي ت�ش���يعها ،ولعل �أكرث
ما ي�س���يء �إىل النازحني هو ا�ستغالل
فتياته���م ومعظمهم م���ن اليتامى يف
زواج �أبعد ما يكون عن الزواج ال�رشعي
بح�س���ب التعاليم الإ�س�ل�امية ،وي�ؤكد
البع����ض �أن هن���اك �ش���يوخ ًا امتهنوا
ا�ستغالل الفتيات وباتوا يتخلفون عن
م�ساعدة الالجئني وتوزيع امل�ساعدات
والتربعات عليهم بب�ساطة لأن الأموال
ت��ص�رف عل���ى الن�س���اء واملراهقات
«اجلميالت» ،ويف هذا ال�س���ياق ،تردد

ا�سم ال�شيخ �إبراهيم قفاري وهو م�س�ؤول
يف جمعية وقف طيبة �أكرث من مرة.
باخت�ص���ار ،يبدو �أن معظم الأموال
الت���ي ت�ص���ل على �ش���كل هب���ات �أو
م�ساعدات �إغاثية للنازحني تذهب �إىل
جيوب م�س�ؤويل بع�ض اجلمعيات ،و�إىل
�إر�ضاء �شهواتهم الغرائزية.

معاناة وا�ضحة
يف الواق���ع ،مل يعد ممكن��� ًا �إخفاء
حجم املعاناة الإن�س���انية والنف�سية،
التي تع���اين منها الن�س���اء النازحات
ال�س���وريات وحتديداً املراهقات منهن
اللواتي مل يبلغن �سن الر�شد ،واللواتي

يعاملن كم���ا لو �أنهن �س���لعة ،بحيث
جت���ري املتاج���رة بهن وا�س���تغاللهن
وحتطيم نف�س���ياتهن و�أحالمهن بحياة
�أف�ضل.
وفيما مل يع���د احلديث عن تزويج
القا�رصات من الن�س���اء ال�سوريات �إىل
بع�ض القيمني على اجلمعيات ،وحتديداً

زواج القاصرات
جُترب الكث�ي�ر من الفتيات ال�س���وريات على الزواج
ب�ضغط من بع�ض اجلمعيات وبتهديدهم من حرمانهم
وعائالتهم من امل�ساعدات ،وي�صعب الو�صول �إىل �أرقام
و�إح�صائيات عن عدد الزيجات من قا�رصات �سوريات،
لكن هنالك �أي�ض ًا م�ؤ�رشات قوية ب�أن هنالك �إقبا ًال على
تزويج الفتيات ال�سوريات ال �سيما ال�صغار منهن والتي
ال تتجاوز �أعمارهن � 14أو  15من العمر.
وبح�س���ب �ص���ندوق الأمم املتح���دة للطفول���ة
(اليوني�س���يف) ف�إن ال�ص���ندوق يدرك م�ش���كلة تزويج
القا��ص�رات ال�س���وريات ،حي���ث �إن ظروف املعي�ش���ة
ال�صعبة وخماوف التعر�ض لالغت�صاب تدفع بالأهايل
ال�س���وريني النازح�ي�ن يف لبنان �إىل تزوي���ج بناتهم
يف �س���ن مبكرة ،وب�سبب حتديد �س���ن الزواج القانوين
يلج�أ الأهايل للزواج غري الر�س���مي وغري امل�سجل لدى
ال�سلطات ،ما ي�ضيف �إىل معاناة الفتاة وا�ستغاللها.
هذا ويثري مو�ض���وع زواج الالجئات ال�سوريات من
رجال عرب م�س���نني يتعرفن عليهم من خالل و�سطاء
ال�سرتة ا�س���تنكار الكثري من منظمات حقوق الإن�سان،
وك�ش���ف تقرير حقوق���ي �أن هن���اك من���ازل ومكاتب
خم�ص�ص���ة قرب خميم���ات اللج���وء �أو �أماكن متركز
الالجئني ال�س���تدراج بع�ض الفتيات و�إغرائهن باملال
م���ن �أجل املوافقة على الزواج مب�س���نني لتفادي الفقر
واجلوع.
ولدى �س�ؤال �إحدى الفتيات عن �سبب موافقتها على
الزواج برجل يكاد يكون بعم���ر جدها وعما �إذا كانت
خائفة من الإقدام على خطوة كهذه من �ش�أنها �أن تغري

حياتها كلياً� ،أجابت�« :أنا ل�س���ت خائفة منه ،ولكني
قلقة� ،أنا �أ�ضحي بحياتي من �أجل �أمي و�إخوتي».
وال�شائع �أن الكثري من ال�شيوخ ال�سعوديني يتاجرون
به�ؤالء الفتيات الالجئات مببلغ  2000يورو ،يتزوجون
فتاة �صغرية ،يفعلون بها ما يريدون ثم يطلقونها.
وحتاول منظمات حقوق الإن�س���ان �أن توقف جتارة
الفتيات ،لكنهم يف�شلون يف ذلك لأن بع�ض اجلمعيات
تت�ص���دى لها بالقول �إن ال�رشيعة الإ�س�ل�امية ت�س���مح
بتزويج الفتيات ال�صغريات بالعمر �إذا وافق ويل الأمر
على هذا الزواج ،ومع ذلك ينظر �إىل هذا الزواج الق�رسي
على �أنه ا�ستثناء متطرف يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
و�أ�ش���ارت الأمم املتحدة ومنظمات حقوق الإن�سان
يف تقارير عدة �إىل حجم اال�ستغالل اجلن�سي والنف�سي
الذي تتعر�ض له الالجئات ال�سوريات وطالبت بوقفه،
وت�س���عى الكثري من املنظم���ات اليوم �إىل م�س���اعدة
الالجئ���ات اللواتي عان�ي�ن من ح���االت زواج ق�رسي
وم�ؤق���ت لتغلب على حمنتهن ،ويف ه���ذا الإطار �أكدت
منظمة هيومن رايت�س ووت�ش �أنه «على وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية و�ضع �إجراءات عملية لال�ستجابة للق�ضايا
اخلا�صة بالالجئات ،ويجب �أن ي�شتمل هذا مبوافقة من
ال�ض���حية على الإحالة للخدمات ال�صحية والنف�سية
االجتماعية والقانونية مبا يتفق مع �ض���وابط اللجنة
الدائم���ة بني الوكاالت املعني���ة بالعنف املبني على
اجلن�س يف الأو�ضاع الإن�سانية ،وهي ال�ضوابط املقبولة
ب�ص���فتها املعايري الدولي���ة املرعية ،م���ن قبل الأمم
املتحدة واحلكومة وجماعات امل�ساعدات الإن�سانية».
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ـــالل القاصرات السوريات

اخلليجي�ي�ن منهم ��س�راً ،حيث تتكرر
التجارب مع عدد كبري من املراهقات
اللوات���ي يغرر بهن فيت���م تزويجهن
مقابل �إغراءات مادية يتم التنعم بها
لبع�ض الوقت� ،إ�ضافة �إىل الهدايا التي
تغدق عل���ى الوالدي���ن ،يالحظ على
اجلان���ب الآخر ا�س���تغالل العديد من

الأرامل من خالل الزواج بهن ومن ثم
العمل على جمع التربعات من خالل
ا�ستغاللهن و�أطفالهن.
قد ال ي���روق لكثريي���ن االعرتاف
ب�أن عدداً من امل�ش���ايخ والنا�ش���طني
اخلريي���ن يقومون با�س���تغالل حاجة
النازح�ي�ن ،خ�صو�ص��� ًا �أن م���ن يقوم

مبث���ل هذه الأعمال هم من �أ�ص���حاب
اجلمعيات ،املكلفني متابعة �ش����ؤون
النازحني وتوزيع احل�ص�ص الغذائية
وامل�ساعدات عليهم ،ما يجعل العديد
من العائالت ال�سورية املحتاجة حتت
رحمة ه�ؤالء ،لكن هذا هو الواقع الذي
مل يعد ممكن ًا ال�سكوت عنه.
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مــوقـف الـــديـــن
ي�ؤكد مفتي عكار ال�شيخ زيد بكار زكريا �أن «دين الإ�سالم يرف�ض ا�ستغالل
حاجات النا�س ،وما يح�ص����ل من حوادث هي نوع من �أنواع اال�س����تغالل و�إن
كان ظاه����ره الزواج» ،وي�ش����دد على «�أن الزواج ال�رشعي يتطلب اال�س����تمرار
والدميومة ،وح�ضور ويل الأمر �إذا كانت الفتاة حتت ال�سن القانونية ،و�شاهدي
عدل ،كما يجب �أن يكون الهدف اال�ستمرارية وتكوين عائلة».
وي�ضيف �أن «امل�س�ؤولية م�شرتكة لأننا وبعد متابعة عدد من احلاالت تبني
�أن اال�س����تغالل م�شرتك من طالب الزواج وبع�ض �أفراد العائلة» ،وي�شري �إىل �أن
«النازحني بحاجة لكثري من الدعم واملطلوب ت�صحيح اخللل القائم».

�إحدى ال�س����يدات تقول �إنها وافقت
على الزواج من �أحد ال�شيوخ مبح�ض
�إرادته����ا لك����ن فقط بع����د �أن وعدها
بت�أمني منزل ومعا�ش �شهري وطبابة
لأح����د �أطفالها� ،إال �أن ذلك مل يتحقق،
وبعد مدة ق�ص��ي�رة تخلى هذا ال�شيخ
عنها وع����ن �أطفالها من دون �أن يرف
له جفن ،خ�صو�ص ًا �أنه ما من ح�سيب
وال رقي����ب على ما يق����وم به ،فتيات
كثريات وقعن �ضحية هذا الرجل.
ي�ش����ار �إىل �أنه بعد خ����روج هذه
الف�ض����ائح وتداولها علن ًا بني �أو�ساط
النازحني وو�ص����ول الأخبار �إىل املدن
والقرى ال�س����ورية ،التي ينحدر منها
النازحون ،ا�ضطرت �إحدى اجلمعيات
�إىل اتخاذ تدابري �ش����كلية من �ش�أنها
التخفيف من وط�أة املو�ضوع ،جتلت
ب�إل�ص����اق جميع الته����م ب�أحد رجال
الدي����ن اللبنانيني واالدع����اء بطرده
من عمله ،يف ح��ي�ن �أن الوقائع على
الأر�ض ت�شري �إىل �أن الأخري ما زال يف
موقع امل�س�ؤولية.
لك����ن يبقى ال�س�����ؤال :ه����ل نزحت
ال�س����وريات �إىل لبن����ان لكي يتحولن
�إىل متع����ة لبع�ض م�ش����ايخ اخلليج؟
ومل����اذا ال تتم مراقب����ة كيفية �رصف
الأموال ،ومن يحا�س����ب ه�����ؤالء على
�أعمالهم؟ ومن يعيد للفتيات حقوقهن
ويعو�ض����هن عن القهر النف�س����ي الذي
يعانوه؟

حتر�ش جن�سي
يف �س���ياق مت�ص���ل� ،أعلنت منظمة
«هيومن رايت�س ووت�ش» �أن «الالجئات
الواف���دات م���ن �س���ورية يف لبن���ان،
يتعر�ضن للتحر�ش اجلن�سي �أو حماولة
ا�س���تغاللهن جن�س���ي ًا و�أحيان ًا ب�شكل
متكرر ،من قبل �أ�صحاب العمل ومالكي
امل�ساكن وحتى موزعي امل�ساعدات من
اجلمعيات ذات الطاب���ع الديني و�أفراد
م���ن املجتمعات املحلي���ة يف بريوت
والبقاع و�شمال وجنوب لبنان».
وقالت مديرة ق�س���م حق���وق املر�أة
يف املنظمة« :يجب �أن جتد ال�س���يدات
اللوات���ي قم���ن بالف���رار م���ن املوت
والدمار يف �س���ورية ،امل�ل�اذ الآمن يف
لبن���ان ،ولي�س االنتهاكات اجلن�س���ية،
يج���ب �أن تفت���ح احلكوم���ة ووكاالت
امل�س���اعدة الإن�س���انية عيونه���ا �أمام
التحر�ش اجلن�س���ي واال�س���تغالل الذي

تتعر�ض له الالجئات امل�ست�ض���عفات،
و�أن تبذل ق�ص���ارى جهدها لوقف هذه
االنتهاكات».
و�أ�شار التقرير �إىل مقابالت �أجرتها
املنظمة مع � 12س���يدة تعر�ض���ن لهذه
املح���اوالت ومل يبلغ���ن ال�س���لطات
املحلية به���ذه الوقائع نظ���راً لغياب
ثقته���ن يف �أن ال�س���لطات ق���د تتخ���ذ
�إج���راءات ،وكذلك خ�ش���ية االنتقام من
قبل اجلناة �أو خ�ش���ية القب�ض عليهن
ب�س���بب ع���دم حيازته���ن �أوراق �إقامة
قانونية.
و�أو�ض���ح التقري���ر �أن ثم���اين من
ال�س���يدات بني �أرامل وغ�ي�ر متزوجات
ويقمن يف لبنان دون �أزواجهن ،جميع
ال�سيدات الـ 12م�سجالت كالجئات من
قبل املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،وهي وكالة الالجئني
الأممية.
واعت�ب�رت هيومن رايت����س ووت�ش
�أنه «يتعني عل���ى احلكومة اللبنانية
من خالل الوزارات املعنية ومفو�ض���ية
الأمم املتح���دة ل�ش����ؤون الالجئني� ،أن
تبلغ الالجئات ب�ش���كل وا�ض���ح ،ممن
تعر�ضن للتحر�ش واال�ستغالل اجلن�سي،
يف حقه���ن يف تقدمي �ش���كاوى ،وكيف
يتم تقدمي ال�ش���كوى وطبيعة العملية
الق�ض���ائية التالي���ة على ال�ش���كوى،
يجب على هذه الهيئات �ض���مان �أن �أي
مزاعم تظهر ،يجري التحقيق فيها ،مع
حما�س���بة اجلناة» ،م�ؤك���دة �أن «على
وزارتي ال�ش�ؤون االجتماعية والداخلية
�إعداد قنوات �إحالة بني موفري اخلدمات
االجتماعية يف احلكومة وبني ال�رشطة،
وعلى ال�سلطات �أن تبحث يف �أمر �إمداد
ال�س���يدات املتعاونات يف املالحقات
الق�ض���ائية للمتهمني بالعنف اجلن�سي
والعنف املبني على اجلن�س ح�ص���انة
من املالحقة الق�ضائية على خمالفات
قانون الهجرة».
م���ن جهته���ا «جمعي���ة ق���ل ال
للعن���ف» ،ح���ذرت من «اال�س���تغالل
اجلن�سي لل�سورية الالجئة مقابل لقمة
العي����ش وال�س���كن» ،و�أعلنت يف بيان
�أنها «�أعدت حم�ل�ات توعية �إعالمية،
وا�س���تغربت �أن���ه «ال توج���د حماية
لالجئات ال�سوريات كما ين�ص القانون
الدويل حلقوق الإن�س���ان عن اال�ستغالل
اجلن�سي والعنف �ضد املر�أة».

�إعداد هناء عليان
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مصر ..األمن القومي أولوية مطلقة
بعد اكتشاف أصابع سعودية لمنع االستقرار
انتهت جلنة اخلم�سني يف م�رص
من �صياغة الد�ستور اجلديد ،وكان
الالفت يف مقدمته تلك الديباجة
الإن�ش���ائية الطويل���ة التي �أرادت
�أن حتاك���ي كل الأط���راف والقوى

ال�سيا�سية والإ�سالم ال�سيا�سي يف
�أر�ض الكنانة.
والالفت �أي�ض��� ًا �أنه مع انتهاء
جلن���ة اخلم�س�ي�ن م���ن املوافقة
على امل�س���ودة النهائية للد�ستور

امل�ؤلف���ة م���ن  247م���ادة ،كانت
القاهرة ت�ش���هد اجتماع ًا مفاجئ ًا
ملجل�س الدفاع الوطني برئا�س���ة
الرئي����س امل��ص�ري امل�ؤقت عديل
من�ص���ور ،وح�ض���ور وزراء الدفاع

مواطنون م�صريون يحرقون العلم القطري و�سط القاهرة

(�أ.ف.ب).

والداخلي���ة واملالي���ة ،ورئي����س
�أركان الق���وات امل�س���لحة ،وقائد
الق���وات البحري���ة ،وقائد القوات
اجلوية ،ومدير جهاز اال�ستخبارات
العامة ،ومدير �إدارة اال�ستخبارات
احلربية ،وذلك يف �إ�شارة وا�ضحة
�إىل مدى الت�ص���عيد الذي ت�شهده
م�رص.
�أكرث من ثالث �ساعات �أم�ضاها
جمل����س الدف���اع الوطن���ي يف
االجتماع� ،أو�ضح على �إثره بيان ًا
للرئا�س���ة امل�رصي���ة �أن املجل�س
ُم�رص على �إعادة االن�ض���باط �إىل
ال�شارع وامل�ضي قدم ًا يف خطوات
خريط���ة امل�س���تقبل ،والت���زام
الدولة �ض���مان حق���وق وحريات
كل مواطنيه���ا ،خ�صو�ص��� ًا احلق
يف حرية االعتق���اد والتعبري عن
ال���ر�أي بالطرق ال�س���لمية ،واحلق
يف حياة حرة كرمية �آمنة وتنيمة
اقت�ص���ادية ذات عوائد عادلة لكل
املواطنني.
هذا الواقع جع���ل وزير الدفاع
عب���د الفت���اح ال�سي�س���ي ي�ؤكد �أن
القوات امل�س���لحة امل�رصية �ستظل
حامية لل�ش���عب امل�رصي وم�ؤيدة
ملطالبه لإعالء راية القانون وجعل
م�ص���لحة ال�ش���عب امل��ص�ري فوق
اجلميع ،م�ش���دداً �أن احلملة الأمنية

ثورة البحرين ..واالستفادة من تجارب السلف
املنامة  -الثبات
تُ�ضطر ال�سلطة يف البحرين �إىل
ت�ص���عيد �إجراءاتها الأمنية ،لأنها
بب�ساطة مل ت�س���توعب التغيريات
الت���ي �أحدثه���ا يف املجتم���ع
ح���راك دوار الل�ؤل����ؤة ،وممهداته
ونتائج���ه ،ولذل���ك ت�س���تخدم
الأ�س���اليب ذاته���ا الت���ي اعتادت
عليه���ا منذ بدء احل���راك الوطني
يف بداي���ة خم�س���ينيات الق���رن
املا�ضي ،وكررتها بعد ذلك يف كل
االنتفا�ضات التالية التي �شهدتها
البحرين يف  1965و 1972و1980
و .1994فف���ي تلك االنتفا�ض���ات،
كما يف التحركات الأق���ل ت�أثرياً،
تعودت ال�س���لطة على �أن ت�ستعيد
ال�سيطرة على ال�شارع عرب الإفراط
يف البط����ش باملخالفني ،وانتقاء
بع����ض ق���ادة احل���راك لإقناعهم
ب�أهمي���ة م�ش���اركتهم يف «جهود
التغيري من الداخل».
بطبيعة احلال� ،ص���مد كثريون

�أم���ام تل���ك الإغ���راءات ،لكن هذا
ال ينف���ي �أن ال�س���لطة �أقنع���ت
كثريي���ن �آخرين من ن�ش���طاء تلك
االنتفا�ضات وقادتها ب�أن التغيري
من الداخل �أ�س���لم و�أجدى ،فب�أيدي
ه����ؤالء الوزراء وكب���ار املوظفني
�أدارت ال�سلطة اخلليفية حكومة ما
بعد اال�ستقالل والطفرة النفطية.
�أم���ا بعد قمع انتفا�ض���ة دوار
الل�ؤل����ؤة ،فلم يح���دث ما كانت
ت�أمل���ه ال�س���لطة وما يخ�ش���اه
كثريون من خم�رضمي املعار�ضة،
ومل تتك���رر �س�ي�رة انتفا�ض���ات
بط����ش يق ِّل����ص �أجنحة
�س���ابقة؛
ٌ
املعار�ض���ة بتفريقه���ا و�إع���ادة
املت�ش���ددين فيها للعمل ال�رسي،
ومل يعد يف �ص���فوف املعار�ضة
من ي�ستطيع احتكار القرار ،مهما
بلغت �س���طوته االجتماعية ،ومل
يعد اعتقال ه���ذا القيادي �أو ذاك
ي�س���بب �إرباك ًا جدي ًا يف �صفوف
املعار�ضة ،ولهذا �أي�ض ًا مل تنجح
كم���ا كان متوقع��� ًا الإج���راءات

الأمنية وم�س���اعي احتواء بع�ض
قي���ادات املعار�ض���ة يف �إع���ادة
الب�ل�اد �إىل ما كانت عليه قبل 14
�شباط/فرباير .2011
يف الأي���ام الأوىل الت���ي تلت
�إعالن حال���ة الط���وارئ ودخول
الق���وات ال�س���عودية ،بدا حمتم ًال
�أن تنجح ا�س�ت�راتيجية ال�صدمة
والرتويع ،و�أن تقوم ال�س���لطة مبا
برعت يف القي���ام به� ،أي البط�ش
الع�ش���وائي واحتواء من تنتقيهم
من ق���ادة احل���راك ون�ش���طائه،
وبالفعل ،توقفت االحتجاجات يف
ال�ش���وارع بعد �أن �سيطرت عليها
الق���وات الع�س���كرية البحرينية
وال�سعودية.
وكما حدث يف املا�ض���ي؛ بعد
قمع انتفا�ض���ات �سابقة ،خرجت
بع����ض قيادات املعار�ض���ة التي
مل تُعتقل تدعو �إىل «املراجعة»
ونقد ما �ش���هده دوار الل�ؤل�ؤة من
«تط���رف وت�ص���عيد يف املطالب
�أديا �إىل ا�ستفزاز ال�سلطة»� ،إال �إن

ال�صدمة واالنكفاء ،حتى يف الأيام
الأوىل بع���د فر�ض حالة الطوارئ،
مل ت�ص���ل �إىل كل الأزق���ة وال �إىل
�أ�س���طح املنازل ،فعل���ى جدران
البيوت كُتبت �ش���عارات تدعو �إىل
موا�ص���لة احلراك ،مُتح���ى فيعاد
كتابتها ،ومن على �أ�سطح املنازل
كانت �أ�صوات ن�ساء ورجال ترفع
الأذان يف غ�ي�ر �أوقاته وتعلن يف
تزامنها �أن الأمور لن ت�سري ح�سب
ال�سرية املعتادة ،وهذا ما عنونت
ب���ه «منظم���ة العف���و الدولية»
�أول تقاريرها الذي �أ�ص���درته بعد
قمع انتفا�ض���ة دوار الل�ؤل�ؤة ،وهو
يلخ�ص �أي�ض��� ًا حرية ال�سلطة يف
البحرين ،والتي �أثخنت �إجراءاتها
النا�س باجلراح ،لكنها عو�ض ًا عن
�إ�سكاتهم كانت ت�ؤجج حراكهم يف
مواجهتها ،مما ي�ؤكد �أن ال�ش���عب
البحريني احلي والأبي ا�س���تفاد
من جت���ارب �أ�س�ل�افه ،وقرر عدم
اال�س���تكانة حتى احل�ص���ول على
حريته الكاملة.

يف �سيناء �ستتوا�صل حتى الق�ضاء نهائي ًا على املخربني
واملجموعات امل�سلحة.
مل���اذا وكيف اجتمع جمل�س الدفاع الوطني يف م�رص
يف هذه الظروف؟
وفق ًا خلرباء ع�س���كريني ،ف�إن تردي الأو�ضاع الأمنية
يف م�رص كان ال�سبب يف انعقاد املجل�س ب�شكل مفاجئ.
وح�س���ب ه�ؤالء اخل�ب�راء ،ف�إن اجتماع���ات املجل�س
كانت دائم ًا ترتبط يف �أمر �شائك �أو خطري يتعلق بالأمن
القومي مل�رص داخلي ًا وخارجي ًا.
ويلفت اخلرباء �إىل �سوابق اجتماع هذا املجل�س خالل
العامني املا�ضيني في�شريون �إىل �أنه خالل الأ�شهر الثالثة
التي �سبقت انتفا�ض���ة  30يونيو (حزيران) ظل املجل�س
منعقداً ب�شكل دائم تقريب ًا.
وعندما ح�ص���لت جمزرة رفح يف �شهر �آب� /أغ�سط�س
 ،2011عقد املجل����س اجتماعات متالحقة وطويلة ،وعقد
�أي�ض ًا ب�شكل م�ستمر يف �شهر
�أيار /مايو � 2012إبان خطف
�سبعة ع�سكريني.
�إذاً ،ثم���ة �أم���ر هام دعا
محاوالت مستمرّ ة لنقل جمل����س الدف���اع الوطني
لالجتم���اع يف مث���ل هذه
الفوضى إلى الجامعات الظروف ،وبر�أي اخلرباء ف�إن
هناك ع���دة م�ؤ�رشات دفعت
المصرية ..لتصوير
له���ذا االجتم���اع العاج���ل
«اإلخوان» قوة كبرى
والطويل �أبرزها:
 حماول���ة «الإخوان»ت�ص���وير م��ص�ر �أنه���ا غري
م�س���تقرة من خالل الدعوة
الدائمة للإ�رضاب والتظاهر،
ل�شل احلياة العامة ،رغم �أن معظم هذه التظاهرات بد�أت
ت�شهد تراجع ًا ملحوظ ًا على م�ستوى احل�شد ال�شعبي.
 حماول���ة نقل الفو�ض���ى �إىل اجلامع���ات امل�رصيةوافتعال �إ�شكاالت و�صدامات ،و�ص���لت �إىل حد ا�ستعمال
ال�س�ل�اح واخلرطو�ش ،م���ن �أجل �إغالق ه���ذه اجلامعات،
وت�صوير «الإخوان» قوة كربى.

غياب الحل في تونـس يــــ
�أف��ادت تقارير يف نهاي��ة الأ�سبوع املا�ض��ي ،باقرتاب
التو�ص��ل �إىل اتف��اق ب�ين احلكوم��ة التون�سي��ة و�أح��زاب
املعار�ضة على ا�ستئناف احلوار ،وت�شكيل حكومة انتقالية
ت��شرف عل��ى االنتخاب��ات القادم��ة ،وتعم��ل عل��ى �إجن��از
الد�ستور ،ولكن انعدام الثقة بني الطرفني قد يف�شل �أي وفاق
�أم��ام التحديات املنتظرة على املدى القريب ،خ�صو�ص ًا يف
جلر
�ض��وء تنامي دور اجلماعات امل�سلحة و�سعيها الد�ؤوب ّ
البالد نحو مزيد من االنق�سام والعنف الأهلي.
فق��د تفاقمت الأزمة ،من��ذ بداية ال�صي��ف املا�ضي� ،إىل
حدود ال ميك��ن ال�سيطرة عليها� ،إذ ته��دد �أحزاب املعار�ضة
واالحتاد العام التون�سي لل�شغل مبوا�صلة التظاهر حتى يتم
ا�ستبع��اد «الإخوان امل�سلمني» ع��ن ال�سلطة نهائي ًا ،لأنها ال
تثق بالرتويكا احلاكمة ،وتتهم «حركة النه�ضة» بالتحايل
واملماطل��ة ب�إيجاد احللول ما مل ت�ضم��ن لها ال�سيطرة على
جمريات الأحداث يف الفرتة الإنتقالية.
ورداً عل��ى ه��ذا التهدي��د ،تن�س��ق «حرك��ة النه�ضة» مع
«ال�سلفي�ين» يف اخلف��اء ،وتت�ساه��ل مع ن�ش��اط اجلماعات
امل�سلحة ،وتتغا�ضى عن عمليات تهريب ال�سالح واملقاتلني
من ليبيا� ،إ�ضافة �إىل ت�شكيل ميلي�شيا خا�صة بحجة الدفاع
ع��ن «منجزات الثورة» ،بد ًال من تطوير قدرات �أجهزة الأمن
الر�سمية.
ويف الأ�سبوع املا�ض��ي� ،شهدت املدن التون�سية و�أحياء
العا�صم��ة ا�شتب��اكات دامي��ة ب�ين املتظاهري��ن والق��وى
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 ومن الأمور اخلط�ي�رة التي بد�أتال�س���لطات امل�رصية ت�ش���عر به���ا� ،أنه
بعد تراجع الدور القط���ري ،يف الت�أثري
عل���ى جمرى التط���ورات امل�رصية ،و�إن
كان ما زال �إع�ل�ام الدوحة يلعب دوراً
تخريبي��� ًا ،اكت�ش���فت الأجه���زة الأمنية
واال�س���تخباراتية امل�رصي���ة �أ�ص���ابع
�س���عودية لتوتري الأو�ض���اع يف م�رص،
خ�صو�ص��� ًا لبندر بن �سلطان ،الذي تبني
�أنه ب���د أ� ي���زود املجوع���ات املتطرفة
باملال والأ�س���لحة ،ووفق ًا ملا ك�ش���فته
م�صادر مطلعة ،ف�إن انخراط ال�سعودية
يف التط���ورات امل�رصية له �أهداف عدة
�أبرزها:
 منع تطور املوقف امل�رصي ب�ش�أن�سورية ،والذي �أخذ يتحدث عن م�ؤامرة
ك�ب�رى تتعر�ض له���ا الدول���ة الوطنية
ال�سورية مع بدء �أ�ص���وات عالية وذات
قيمة تن���دد مبوقف اجلامع���ة العربية
املتخ���اذل ،واملت�آم���ر عل���ى احلقوق
العربي���ة ،وتدع���و �إىل ا�س���تقالة نبيل
العربي.
 منع ا�س���تقرار م�رص ،وبث املزيدمن الفو�ض���ى والفلتان لأنه با�س���تقرار
�أر�ض الكنان���ة وعودة احلياة الطبيعية
�س���تعود �إىل دوره���ا القي���ادي عربي ًا
و�إ�س�ل�امي ًا ،وبالت���ايل �إنه���اء الت�أثري
ال�س���عودي عل���ى التط���ورات العربية..
ولهذا ثمة حديث م�رصي كثري ووا�س���ع
عن تن�س���يق �س���عودي �« -إ�رسائيلي»،
لبقاء الأو�ض���اع امل�رصي���ة مهتزة ..مع
حديث ع���ن اجتماعات �رسي���ة عقدها
بندر بن �سلطان مع املو�ساد ،للتن�سيق
يف ما يخ�ص الأو�ضاع امل�رصية.

�أحمد الطب�ش

تداعيات االتفاق النووي اإليراني

تراجع حدة الصراع ..وتسويات عربية مع طهران

م���ن الوا�ض���ح �أن االتف���اق النووي
الإي���راين �أح���دث ما ي�ش���به الزلزال يف
املنطق���ة والع���امل ،وله���ذا كان م���ن
الطبيعي �أن تكون له تداعياته املبا�رشة
على جمم���ل الإ�س�ت�راتيجية الأمريكية
«الإ�رسائيلي���ة» اخلليجية التي اتبعت
يف املرحلة ال�س���ابقة يف مواجهة �إيران
وحلفائها.
فالتوج���ه الأمريك���ي الغرب���ي
الرباغمات���ي اجلدي���د ،ال���ذي ينطل���ق
من الت�س���ليم مب�ص���الح وحقوق �إيران
وا�س���تقاللها واحلد من خ�سائر الغرب،
وم�س���ارعة �رشكاته للع���ودة �إىل قطف
ثم���ار تطبي���ع العالق���ات م���ع �إيران
للح�ص���ول عل���ى عقود اال�س���تثمار يف
ال�س���وق الإيرانية املغري���ة لل�رشكات
العاملية� ،س���ي�ؤدي عملي��� ًا �إىل حتقيق
ثالثة �أمور مهمة:
الأم���ر الأول :انهي���ار �إ�س�ت�راتيجية
ت�ش���كيل جبه���ة عربي���ة «�إ�رسائيلية»
غربية لت�ش���ديد احل�ص���ار عل���ى �إيران،
اقت�ص���ادي ًا ودبلوما�س���ي ًا ،والتح�ض�ي�ر
ل��ض�رب برناجمها النووي� ،إذا مل توافق
على تفكيكه.
الأم���ر الثاين� :س���قوط حلم رئي�س
وزراء الع���دو بنيام�ي�ن نتنياه���و يف
�إقامة حلف عربي «�إ�رسائيلي» يحرف
ال��ص�راع عن جم���راه احلقيقي مبا هو
�رصاع عرب���ي «�إ�رسائيلي» تقف فيه

الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين م�ستقب ً
ال وزير اخلارجية الإماراتي عبد اهلل بن زايد �آل نهيان يف طهران

�إيران �إىل جانب العرب داعمة ق�ضيتهم
املركزية الأوىل فل�سطني.
الأمر الثالث :انح�س���ار وتراجع حدة
اال�ستقطاب يف املنطقة و�سيادة خطاب
ت�صاحلي ت�سووي يقوم على �إحالل لغة
امل�ص���الح بدي ًال عن �سيا�س���ة احلروب
املبا��ش�رة ،وغري املبا��ش�رة ،وبالتايل
تراج���ع خط���اب الع���داء والتحري�ض
املذهبي يف املنطقة.

ــؤجج العنف الداخلي ويهدد أمن البلدان المجاورة
الأمني��ة ،و�شارك فيها على الأخ�ص عنا��صر مقربة من احلركة
ال�سلفية ،و�أخ��رى تنتمي �إىل تنظيم «�أن�صار ال�رشيعة» املحظور،
وترافقت الأحداث مع �أعمال �شغب وحرق وتدمري لبع�ض املراكز
احلزبي��ة واملق��رات الأمنية ،وكان وا�ضح�� ًا تق�صري احلكومة يف
ت�أمني الغطاء ال�سيا�سي الكايف للأجهزة الأمنية.
ويف ه��ذا ال�سي��اق ،رفع��ت النقاب��ة الوطني��ة لق��وات الأم��ن
الداخل��ي ي��وم اجلمع��ة املا�ض��ي ق�ضية �ض��د رئي���س احلكومة؛
عل��ي العري���ض ،بته��م �إداري��ة ،والإهم��ال ،وامل�شارك��ة يف قتل
رجال الأمن ،وقد ��صرح الكاتب العام امل�ساعد للنقابة؛ ريا�ض
الرزقي ،ب�أن الق�ضية رفعت على خلفية ا�ست�شهاد الأمنيني خالل
الأح��داث الأخ�يرة ،و�أ�ضاف ب�أن «الإ�رضار ب��الإدارة يتجلى يف
عدم توفري التجهيزات ومعدات العمل ،بالإ�ضافة �إىل التعيينات
التي تتم عن طريق الوالءات ،واال�ستخفاف بخطر الإرهاب».
�إ�ضافة �إىل تردي الو�ضع الأمني ،وتزايد التهديدات باغتيال
ال�سيا�سي�ين ،وتنامي اجلماعات امل�سلحة ،ت�شه��د تون�س تدهوراً
ملحوظ�� ًا يف �أو�ضاعه��ا املعي�شي��ة ،الأم��ر الذي ق��د يرفع وترية
االحتجاجات �إىل م�ستوى االنتفا�ضة العارمة وال�شاملة.
ويف جان��ب �آخ��ر من الأزم��ة ،تعت�بر اجلزائر نف�سه��ا معنية
با�ستق��رار الو�ض��ع يف تون���س ،وه��ي تتدخل بكل م��ا يجري يف
الدول��ة املج��اورة م��ن تط��ورات و�أح��داث ،نظ��راً لتخوفه��ا من
انت�ش��ار احلركات امل�سلحة ،وتعزي��ز مواقع «الإخوان امل�سلمني»
يف ال�سلط��ة ،ويعتقد املراقبون �أن اجلزائر لن تتخلى عن �سيا�سة
التدخ��ل بكل الأ�ش��كال ،يف �سبي��ل �إيجاد احللول ب�ش��كل ال يهدد

�أمنه��ا وحدوده��ا ،واعرتاف�� ًا به��ذه احلقيق��ة ،تت��واىل الزيارات
املاراتوني��ة من جان��ب ال�سيا�سيني التون�سيني ،م��ن املعار�ضة
واحلكومة على ال�سواء� ،إىل العا�صمة اجلزائرية بحث ًا عن احلل.
وقد بلغ��ت املخاوف اجلزائرية من تده��ور الو�ضع التون�سي
�إىل حد التن�سيق مع ال�سعودية لإف�شال «حركة النه�ضة»� ،أو على
الأق��ل ،احل���ؤول دون ا�ستفراده��ا بال�سلطة ،على غ��رار ما ح�صل
يف م��صر ،وقد �سبق للأمني العام جلبه��ة التحرير الوطني؛ عبد
بتدخ��ل ع�سك��ري �إذا حاولت «حركة
العزي��ز بلخ��ادم� ،أن «ه�� ّدد ّ
النه�ض��ة» تغي�ير النم��وذج االجتماعي لتون���س» ،وكذلك هددت
احلكوم��ة اجلزائري��ة بتعطيل خط��ة ليبية لال�ستعان��ة ب�رشكات
�أمنية خا�صة ،عملت �سابق ًا يف العراق ،لتويل الأمن يف املناطق
احلدودية.
يف واق��ع الأم��ر ،قد جت��د احلكومة اجلزائري��ة نف�سها عاجزة
عن تغيري جم��رى الأحداث يف تون�س ح�سب رغباتها ،لأن الدول
الأجنبي��ة التي ت�ساند اجلماعات امل�سلحة� ،إمنا تع ّد هذه الأخرية
الخ�تراق ح��دود اجلزائر ،خ�صو�ص�� ًا اجلماع��ات التابعة حلركة
«�أن�ص��ار الإ�س�لام» الت��ي ت�ش��كل ،بح�س��ب اخل�براء الع�سكريني،
تنظيم�� ًا واحداً يف تون���س وليبيا ،يتوا�صل م��ع بقية اجلماعات
امل�سلحة يف اجلزائر والنيجر ومايل ،الأمر الذي يهدد �أمن بلدان
�شم��ال �أفريقي��ا ،ويجرها �إىل حروب ممت��دة على ن�سق ما يجري
يف �سورية.

عدنان حممد العربي

ف�أم�ي�ركا التي قادت احلرب �ض���د
�إيران منذ  انت�ص���ار ثورتها عام ،1979
عندما تق���رر اال�س���تدارة وم�ص���احلة
�إي���ران وتتوق���ف عن موا�ص���لة حملة
التجيي����ش ،والتحري����ض وت�ش���كيل
التحالفات الدولية والإقليمية �ض���دها،
ال ب���د �أن ين�س���حب موقفه���ا هذا على
جمي���ع حلفائها و�أتباعه���ا م���ن دول
وقوى �سيا�س���ية يف املنطق���ة ،للحذو
حذوه���ا يف التطبيع والت�ص���الح مع
�إيران و�س���لوك نهج احللول ال�سيا�سية
والت�س���ويات للعدي���د م���ن امللف���ات
امل�شرتكة ،والت�س���ليم بالف�شل والقبول
بالأمر الواقع يف ال�ساحات التي يختل
فيها التوازنات يف غري م�صلحتها ،كما
ح�ص���ل مع �إيران ،وكما يح�صل الآن يف
�سورية ،وهو ما دفع �أمريكا والغرب �إىل
امل�س���ارعة ،بعد االتفاق مع �إيران� ،إىل
حتدي���د موعد عقد جني���ف اثنني على
قاعدة الت�سليم بال�رشوط ال�سورية التي
ترف�ض التدخل اخلارجي يف ال�ش����ؤون
الداخلي���ة ال�س���ورية وت���رك ال�ش���عب
ال�سوري يختار طبيعة نظامه ود�ستوره
وقيادته عرب االنتخابات ،ومن الوا�ضح
�أن دول اخلليج املوالية لوا�شنطن التي
�سارعت �إىل الرتحيب باالتفاق مع �إيران
بد�أت دولها يف تطبيع العالقات معها،
عرب قي���ام وزير اخلارجي���ة الإماراتي
بزيارة طهران لإعادة تن�شيط العالقات
االقت�ص���ادية بني البلدين ،وكذلك عرب
قي���ام وزير اخلارجي���ة الإيراين حممد
جواد ظري���ف بجول���ة خليجية لفتح
�صفحة جديدة من العالقات والت�شجيع
عل���ى �إنهاء مرحل���ة القطيعة ،وهو ما
ي�ؤ��ش�ر �إىل انهيار �إ�س�ت�راتيجية العداء
لإي���ران و�س���قوط م���دو للمخطط���ات
«الإ�رسائيلية».

(�أ.ف.ب).

وال �ش���ك يف �أن ه���ذا املناخ اجلديد
�سينعك�س عاج ًال �أم �آج ًال ب�إيجاد ت�سوية
لأزم���ة البحرين ،و�إيجاب��� ًا على لبنان
الذي �أ�صبح فيه ال�رصاع �صدى لل�رصاع
الإقليمي الدويل ،مما �س���يقود تدريجي ًا
�إىل انفراج يف الأزمة ال�سيا�سية وتراجع
يف ح���دة اخلطاب ال�سيا�س���ي لقوى 14
�شباط التي تعزف على الوتر الأمريكي
ال�س���عودي ،وهو م���ا عك�س���ه مواقفها
املعطلة لت�ش���كيل احلكوم���ة والنعقاد
جمل�س الن���واب و�إبقاء البالد يف حالة
من ال�شلل وعدم اال�ستقرار.
ومن الطبيع���ي �أن يق���ود التطبيع
والت�ص���الح مع �إيران �إىل انح�س���ار يف
املواق���ف العدائية الت�ص���عيدية �ض���د
«ح���زب اهلل» واملقاوم���ة ،وتراجع يف
حدة اخلط���اب املذهبي ،و�إىل حما�رصة
اجلماع���ات التكفريية امل�س���لحة التي
انتع�شت ون�شطت م�س���تفيدة من الدعم
الإقليم���ي والدويل ومناخ اال�س���تقطاب
احلاد عل���ى خلفية احل���رب الأمريكية
الغربية �ض���د �إيران و�س���ورية و«حزب
اهلل» ،والتي حتاول م���ن خالله تفجري
الو�ض���ع الأمني يف طرابل����س لتطويق
هذا التطور الإيجابي وعرقلة ان�سحابه
على ال�ساحة اللبنانية ،غري �أن موازين
القوى املحلية ،ورف�ض غالبية ال�ش���عب
اللبناين لها� ،سي�ض���ع ه���ذه اجلماعات
بني خيار من اثنني:
�إما التوقف عن �سيا�س���ة الت�صعيد
والتوتري الأمني وت�س���ليم �س�ل�احها
للدول���ة ،و�إما مواجهة رف���ع الغطاء
ال�سيا�س���ي املحل���ي والإقليمي عنها،
وما يعنيه من تكرار �س���يناريو «فتح
الإ�سالم» معها.

ح�سني عطوي
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تركيا تتراجع ..وسورية تنتصر
وزيرا اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف والرتكي داود �أوغلو خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك يف طهران (�أ.ف.ب).

بعدم���ا تراجع���ت قطر ع���ن قيادة
الهجوم التكفريي على �س���ورية ،ودفعت
«مهر الطالق» ب�إبعاد احل َم َد ْين ،و�أعادت
التوا�ص���ل غ�ي�ر املبا��ش�ر مع �س���ورية
واملبا��ش�ر مع �إي���ران ،هاه���و الثنائي
الرتك���ي �أردوغان � -أوغلو ي�س���تدير �إىل
اخلل���ف ويرتاج���ع ،لعله ي�س���تفيد من
الت�سوية ال�سيا�سية القادمة يف �سورية،
ويقلل من خ�س���ائره املقبلة �إىل �ساحته
عندما ت�ص���ل جحاف���ل التكفرييني من
«داع����ش» و«القاعدة» التي �س���تتهمه
بالكفر واخليانة.
الرتاجع الرتكي لي�س خيالي ًا �أو وهم ًا،
لكنه بالواقع ظهر عرب اخلطوات الآتية:
تراجع الأت���راك عن احلل الع�س���كري
َ
ورحب���وا بانعقاد م�ؤمت���ر «جنيف »2 -
ّ
وفق ما�رصح �أحمد داوود �أوغلو يف طهران.
تطبي���ع الرتك���ي  -عراق���ي وزيارات
متبادل���ة ،و�أردوغان يرتاج���ع عن اتهام
املالكي وحكومته باملذهبية.
ترحيب تركي باالتف���اق النووي بني
�إيران وجمموع���ة «»1+5؛ مبا يتناق�ض
مع املوقف والغ�ضب ال�سعوديينْ .
ت�رصيح���ات تركي���ة �ض���د الإرهاب،
وا�س���تعداد للم�س���اهمة يف مقاومت���ه
والق�ضاء عليه.
بناء جدار عازل على احلدود ال�سورية،
م���ا يعن���ي �أن تركيا ال تعت�ب�ر املناطق
ال�س���ورية التي ي�س���يطر عليها حلفا�ؤها
من «املعار�ض���ة ال�سورية» مناطق �آمنة،
حمذرة من ت�س���لل بع����ض التكفريين �إىل
الداخل الرتكي بعدم���ا �أدخلتهم ليقتلوا
وينهبوا يف �سورية.

وال�س�ؤال :ملاذا تراجعت تركيا؟
عندم���ا دعم���ت تركي���ا وتبنّت قوى
الإرهاب من «املعار�ض���ة ال�سورية» ،ظن
الرتكي �أنه ثعلب عظيم وكبري ي�س���تطيع
ابتالع �سورية بعدما �شاهد ظله التكفريي
ينت��ش�ر يف اجلغرافي���ا ال�س���ورية ،فبد أ�
بالإم�ل�اءات والتهدي���د وحتديد املواقيت
لرحي���ل الرئي�س الأ�س���د ..انتف���خ غروراً
بعدما �رسق «الإخوان امل�سلمون» الثورة
يف م��ص�ر ،فازدادت طموح���ات �أردوغان
 �أوغلو ،وبد�أوا بغ�س���ل ثياب ال�سالطنيالعثماني�ي�ن الرتدائه���ا جم���دداً ،علّهم
يحكمون  400ع���ام جديدة بعدما طُ ردوا
من بالد العرب.
ف�ش���ل الأتراك والقطريون يف �سورية
بعدما �صمدت الأخرية مع حلفائها ثالث
�س���نوات ،وبد�أت تركيا باالرتباك بعدما
خ�رست م�رص ،وف�ش���لت يف �س���ورية ومل
تهزم الع���راق ،وبد�أت مظاهر االنق�س���ام
املذهب���ي والقومي تغلي يف �س���احات
تركي���ا مع العلوي�ي�ن الأت���راك والأكراد
واملعار�ضة يف �س���احة تق�سيم وغريها،
ما �أ�ص���اب املركب الرتكي بالثقوب من
الداخل ،فتحطّمت واجهته على �ص���خرة
ال�ص���مود ال�س���وري ،ف�س���ارع القبط���ان
�أردوغ���ان لل�س���باحة نح���و ال�ش���اطئ
الإيراين ،معلن ًا �أن «�إيران �ض���امنة لأمن
وا�ستقرار املنطقة» ،وا�ستعداده لل�رشاكة
االقت�ص���ادية وال�سيا�سية معها ،ما �أغاظ
ال�س���عودية ،بل ول ّوح با�ستعداده ل�رشاء
ال�صواريخ ال�صينية وهو ع�ضو يف حلف
الناتو ..وم���ن يزور �إيران وي�ش�ت�ري من
ال�صني البد �أنه �سيحط رحاله يف رو�سيا.

رفع �أردوغان �أ�صابعه الأربعة ت�أييداً
لـ«الإخوان امل�سلمني» يف رابعة العدوية
لكنه ط���وى �إبهامه ليعل���ن امتناعه عن
«ب�ص���م» وتوقيع ف�ش���له وهزميته ،فمن
يخ�رس �إبهامه يخ�رس ن�صف يده.
تركيا تاجر متل ّون بامتياز ،فاملبادئ

خا�ض���عة ملقايي�س الربح واخل�س���ارة؛
ف����إذا كان الرب���ح يعتمد عل���ى العالقة
مع الع���دو «الإ�رسائيل���ي» الذي يحتل
فل�س���طني وامل�س���جد الأق�ص���ى فرتكيا
حليف ا�س�ت�رتيجي ل���ه ،و�إذا كان الربح
�أن تكون ع�ض���واً يف حل���ف الناتو فهذا

م�ستحب ،لعلها تدخل االحتاد الأوروبي،
وت�ستقبل الدرع ال�ص���اروخية �ضد �إيران
ورو�س���يا ،و�إذا كان الربح عرب التحالف
م���ع «الإخوان» و«القاع���دة» فال ب�أ�س
بالتطرف والع�ص���بية املذهبي�ْي�ننْ  ،و�إذا
كان الرب���ح باتفاقات نفطي���ة مع �أكراد

منـاورات «إسرائيلية»  -أطلسية ..بروفة لحرب فاشلة
�شهد الأ�س���بوع املا�ض���ي مناورات «�إ�رسائيلية»
هي الأهم منذ عدوان متوز ،الذي مل ت�س���توعب القيادة
ال�صهيونية حتى الآن درو�سه والعرب التي ت�سببت يف
الهزمية املد ّوية عام .2006
تكت�س���ب هذه املن���اورات �أهميتها م���ن حمتواها
وامل�ش���اركني فيها ،ومن �أحداث جوهرية رافقتها ومل
يلتفت �إليها �أحد� ،أقله علني ًا.
فاملناورات اجلوية الأ�ض���خم ح�صلت يف �صحراء
النقب ،و�شاركت فيها �أ�رساب وطيارون من �أ�سلحة اجلو
الأمريكي والإيطايل واليوناين �إىل جانب «الإ�رسائيلي»،
كما واكبتها مناورات يف ال�شمال الفل�سطيني� ،أي قرب
ً
ف�ض�ل�ا عن ا�ستك�شاف مدى جهوزية
احلدود مع لبنان،
اجلبه���ة الداخلية� ،أي املجتمع ال�ص���هيوين �إذا حدثت
احلرب التي ت�س���عى القيادة ال�صهيونية ل�شنها ،وهي
� ً
أ�ص�ل�ا مل تخف نياتها حيالها ،وقد �أعلن قائد �س�ل�اح
اجلو ال�صهيوين «اميكام توركني» �أن هدف املناورات
امل�ش�ت�ركة تق�ص�ي�ر �أمد احلروب املقبلة ،مع مالحظة
امتالك قدرة تدمريية خا�ص���ة بتو�س���يع عدد الأهداف
الفردية التي �سيتم تدمريها �إىل ع�رشة �أهداف.
ت�أتي املن���اورات املذك���ورة بالتع���اون مع دول
�أطل�س���ية ور�أ�س احللف �أمريكا �أ�شبه بـ«بروفة» �شبه
نهائية ،حيث �إن ال�س���ناريو ه���و «حماكاة هجوم يف

عمق الأرا�ض���ي العدوة املح�ص���نة بالدفاعات اجلوية
القوي���ة؛ على غ���رار �إي���ران» ،بحيث ج���رى التنفيذ
العمالين على �أ�سا�س حتييد الدفاعات لتقوم بعد ذلك
القاذفات ب�رضب �أهداف �أر�ض���ية هي عبارة عن �أهداف
متناثرة يف ال�صحراء ،بالإ�ضافة �إىل �أن املناورة �شملت
التدريب على مطاردات جوية حتاكي تكتيكات معارك
خمتلفة للطيارين.
يف حقيق���ة الأم���ر ،يكت�ش���ف املدق���ق �أن ه���ذه
الت�رصيح���ات املواكبة للمناورات لي�س���ت الأ�ض���من
حماوالت «حرب نف�س���ية» ال ميك���ن �أن يت�أثر بها �أي
كان لديه احلد الأدنى من احل�صانة الوطنية من جهة،
والأهم يكمن يف اجلهة الأخرى ،حيث املطلوب ب�إحلاح
طم�أنة «حم���ور القلقني» من الع���رب ،والذين ربطوا
م�ص���ائرهم بحرب «�إ�رسائيلية» تنقذهم من رهاناتهم
الفا�ش���لة بعد اتف���اق �إيران والق���وى العاملية ،حيث
�إن املح���ور املذكور يلهث لاللت�ص���اق �أكرث بالأهداف
«الإ�رسائيلية».
الواق���ع �أن املناورات تزامنت يف يومها الأخري مع
الهج���وم الذي نفذه �آالف امل�س���لحني باجتاه الغوطة
ال�رشقية انطالق ًا من الأردن ،والذي تك�ش���فت ب�ش����أنه
�أمور كث�ي�رة� ،أهمها �أن �إدارة ه�ؤالء امل�س���لحني الذين
تدرب���وا على �أي���دي خرباء �أمريكي�ي�ن كانت يف غرفة

عمليات م�ش�ت�ركة ي�شغلها �ضباط �أمريكيون و�أردنيون
و�س���عوديون ،و�أي�ضا �ض���باط «�إ�رسائيليون» ،وقد مت
خالل العملية ت�ش���وي�ش كامل على �ش���بكة ات�صاالت
الق���وات الع�س���كرية املنت�رشة يف املنطق���ة ،وتوجيه
امل�س���لحني وفق ًا خلرائط م�سح الأقمار ال�صناعية ،كي
يتمك���ن املرتزقة من جن�س���يات خمتلف���ة من حتقيق
اخرتاقات ما لبث���ت �أن �أعيد حتطيمها تدريجي ًا ،ولكن
ب�رسعة.
هذه الوقائع التي ت���دل على التعاون الكامل بني
الأطراف املذكورة ،ت�شري �إىل �أن التعاون بني الأطل�سي
و«�إ�رسائيل» ال يقت�رص على املن���اورات اجلوية� ،إمنا
ي�شمل اال�ستخبارات وتو�سيع البيكار لي�شمل التعطيل
الإلكرتوين والتدريب والت�س���ليح ،لكن هذه املناورات
كانت للمرة الأوىل مب�ش���اركة �أربعة �أ�سلحة جو ،بعد
�أن كانت ثنائية.
الالفت �أي�ض��� ًا �أن املناورات �سبقتها طلعات جوية
«�إ�رسائيلية» قالت ب�ص���ددها «املنار املقد�سية» �إن
الطائرات عربت قبل �أيام �أجواء ال�سعودية عرب منطقة
«تبوك»� ،ض���من ترتيب بني «�إ�رسائيل» وال�سعودية،
م�ش�ي�رة �إىل وج���ود اتفاقي���ة �رسية بينهما ت�س���مح
با�س���تخدام الأرا�ضي والأجواء ال�س���عودية ،ومل يعلق
املتهمان على الأمر.

مبوازاة كل ذلك ،تبقى اخل�شية «الإ�رسائيلية» من
الإقدام على عدوان تكون نتيجته �أق�س���ى على الكيان
الغا�ص���ب وارتدادته���ا �أخطر من هزمي���ة  2006على
املجتمع غري اجلاهز ملثل تلك احلرب� ،سيما �أن تقرير
املخابرات «الإ�رسائيلية» الذي عر�ض �أمام احلكومة
الأمنية حتت م�س���مى «خال�ص���ة تقدير ا�سرتتيجي»،
يعلن ب�رصاحة اخل�ش���ية من �أن يك���ون «حزب اهلل»
قد �ش��� ّق �أنفاق��� ًا �إىل امل�س���توطنات ال�ش���مالية ،و�أن
اجلي����ش ينفذ منذ �أ�س���ابيع عملي���ات تعقب وفح�ص
للمنطقة ،لكنه مل يعرث على �ش���يء ،ويخل�ص التقدير
اال�س���تخبارتي �إىل �أن «حزب اهلل» رغم كل ال�ضغوط
التي يواجهها ،هو يف �أف�ضل حاالته.
لقد �أعلنت «�إ�رسائيل» �أنها �ستوا�ص���ل العمل من
�أج���ل �إجها�ض االتف���اق العاملي مع �إي���ران ،من دون
�إخفاء نيته���ا بالعدوان يف كل االجتاه���ات ،لكن لو
كانت قادرة �أو متيقنة من جناح عدوانها ،ولو بن�سبة
 60يف املئة ،ملا ترددت حلظة يف �ش���نه ،بالإ�ض���افة
�إىل �أن «القبة احلديدية» مل تتجاوز فعاليتها  25يف
املئة ،وبالتايل تعترب فا�ش���لة مياني ًا بن�س���بة  75يف
املئة.
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دبي تخطف «إكسبو  »2020من روسيا وتركيا
العراق بالت���وازن مع قتل الأك���راد الأتراك
فكله جائ���ز ،و�إذا كان الربح بالتحالف مع
�إيران �ض���د ال�س���عودية لل�رشاكة يف قيادة
املنطقة والتعاون االقت�صادي ل�صالح تركيا،
فال ب�أ�س مب�ص���احلة الإيرانيني حلفاء الأ�سد
واملالكي..
ال�سيا�س���ة الرتكي���ة ب����إدارة «�رشك���ة
�أردوغ���ان � -أوغلو التجارية والإ�س�ل�امية»
ا�س�ت�راتيجيتها ترتكز على �أن كل �شي للبيع
(املبادئ وال�س���يادة والكرام���ة والرتاجع)..
مادام الثمن �س���لطة وما ًال ،حتى يف «الفقه
الأردوغ���اين» ال ب�أ����س ببي���ع الكحول من
ال�ساد�س���ة �ص���باح ًا حتى العا�رشة م�س���اء
وبعدها البي���ع ممنوع ،واحت�س���اء ال�رشاب
ال���ذي مت ��ش�را�ؤه نهاراً م�س���موح ،وال ب�أ�س
بتعديل الن�ص القر�آين ،فال�سلطان االفرتا�ضي
�أردوغان ي�س���تطيع فعل �أي �شي يريده ..لكن
�ست�رشق �ش���م�س احلقيقة واحلق عما قريب
ويعود الثعلب الرتكي �إىل حجمه الطبيعي،
و�س��� ُيطرد �أردوغ���ان � -أوغلو م���ن القيادة
الرتكية ،فالوح�ش التكفريي ال يف ّرق باحلدود.
وتبقى الأ�س���ئلة اخلطرية التي تطرحها
املعار�ضة الرتكية وغريها:
ماذا �سيفعل �أردوغان حني ترتد موجات
التكفريي�ي�ن �إىل الداخل الرتك���ي وتبد�أ بقتل
العلويني ثم ال�س���نة العلمانيني ،وبعدهما
الأك���راد املناوئ�ي�ن ،ويهدم���ون �أ�رضح���ة
ال�س�ل�اطني والأولياء ومينعون الفكر الغربي
يف تركيا؟
ماذا �س���يفعل �أردوغان و«حزب العدالة
والتنمية» يف حال �أثريت جمدداً �إبادة الأرمن
قبل وبع���د احلرب العاملي���ة الأوىل ،والتي
ت�ستمر الآن يف �سورية �ضد امل�سيحيني عرب
دعم التكفرييني و«داع�ش» و«الن�رصة»؟
ماذا لو ت�ص���اعد التوتر امل�رصي الرتكي
و�أُقفل ال�س���وق امل�رصي يف وجه الب�ض���ائع
الرتكية؟
ماذا �سيفعل الأتراك وهم يعادون �سورية
وم�رص والعراق وال�س���عودية ويتحالفون مع
العدو «الإ�رسائيلي»؟

د .ن�سيب حطيط

يف م��كان �آخ��ر ،يف م�ش��ارق الوطن الأك�بر� ،أ� ّرص
ال�صحايف على زيارة املجال�س الثقافية التي اعتاد
ريادته��ا يف مقتب��ل العم��ر ،فوجده��ا خاوي��ة م��ن
نا�سه��ا ،ف�أخربه زمال�ؤه الذي��ن ا�ستقبلوه� ،أن دورها
يف جمع �أهل الر�أي ،والتوا�صل مع الأخيار قد تعطل
من��ذ �سنني ،كاد ال�صحايف ين��دم على تنطحه ملهمة
بانت �أنها م�ستحيلة ،وو ّد لو �أنه ا ّتعظ بالن�صيحة� ،إذ
حذّره الرفاق ب�أن حال التمزق ،والقتل بدم بارد ،يف
تل��ك الأقاليم قد بلغ ال��ذروة ،و�أن �أكرث النا�س تاهوا
عن �س��واء ال�سبيل ،ف�صار البحث عما تبقى فيهم من
املروءة والفطرة ،كمن يحفر ال�صخر ب�أظافره.
�صح��ت تقدي��رات �أ�صحاب��ي ب���أن ان�سحاب
«لق��د ّ
املحت��ل مل ي�ترك جم��ا ًال للتواف��ق م��ن بع��ده� ،أو
ال�ستعادة العافية يف البلد» ،قال ال�صحايف خماطب ًا
�شل��ة ال�صحافيني املخ�رضم�ين ،الذين حتلقوا حوله

مرت خم�س �سنوات على الأزمة
االقت�ص���ادية العاملية املدمرة التي
وجه���ت �رضب���ة خانق���ة �إىل دبي،
لكن مع ذل���ك متكن���ت الإمارة من
�أن تنف����ض عنه���ا غبار ال�ص���عاب
االقت�صادية ،وفازت بحق ا�ست�ضافة
معر�ض �إك�س���بو ال���دويل  ،2020بعد
�أن تغلب���ت على م���دن عاملية عدة
منها ايكاترنبريغ الرو�س���ية ،و�أزمري
الرتكية ،و�س���او باول���و الربازيلية،
وذلك خالل ت�صويت دويل �أجري يف
باري�س.
يقام ه���ذا املعر�ض ،الذي يرجع
�إىل املعر�ض الكب�ي�ر الذي �أقيم يف
لندن عام  ،1851كل خم�س �سنوات،
وي�س���مح للدول ب�إن�شاء �أجنحة لها،
لعر�ض التنمية الوطنية يف العلوم
والثقافة واالقت�ص���اد ،و�ستقوم دبي
التي تخط���ط لهذه املناف�س���ة منذ
 ،2009ببناء جممع �إك�س���بو بالقرب
من مطارها اجلدي���د يف جبل علي،
وق���د خ�ص�ص���ت احلكومة �س���بعة
ملي���ارات دوالر م���ن �أج���ل البنية
التحي���ة للمعر�ض ،وه���ي تقول �إن
احلدث �س���يكون مفي���داً لي�س لدبي
فح�سب ،و�إمنا للمنطقة برمتها ،من
ال�رشق الأو�س���ط و�إفريقيا �إىل و�سط
�آ�سيا وجنوبها.
وم���ن املتوق���ع �أن ت���در ه���ذه
اخلط���وة الكث�ي�ر من املكا�س���ب� ،إذ
�سي�شجع �إك�س���بو  2020على �إيجاد
مع���دالت �أعل���ى م���ن ال�س���ياحة،
وكذلك �سي�ض���اعف من اال�ستثمارات
والن�ش���اطات االقت�ص���ادية يف
الإم���ارات ،ويزيد م���ن تقوية مناخ
الأعمال يف الدولة ،وميكن �أن ي�ساعد
�إك�س���بو على تعزيز نه�ضة الإمارة،
وحتفيز القطاع التجاري ،كما يتوقع
�أن يت�شكل فيه � 277ألف فر�صة عمل.
و�س���يكون �إك�س���بو دب���ي �أول
معر�ض من نوعه تنظمه مدينة يف
ال�رشق الأو�سط منذ نحو  150عام ًا.

تفوق عربي
جاء ف���وز دبي ليكر����س تفوقها
عل���ى مدن كث�ي�رة تناف�س���ت معها،
وكان الفت��� ًا �أنه���ا تغلب���ت عل���ى
رو�س���يا وتركيا والربازيل وب�أ�صوات
كثرية ،رغم املنا�ش���دة التي �سجلها
الرئي����س الرو�س���ي فالدميري بوتني
باللغة الإنكليزي���ة للرتويج ملدينة
ايكاترنب�ي�رغ ك���ي يت���م اختيارها
ال�ست�ض���افة �إك�س���بو � ،2020إال �أن
هذه املدينة التي تعت�ب�ر رابع �أكرب
مدينة يف رو�س���يا ،خ�رست املناف�سة
يف اجلول���ة الثالثة �أم���ام دبي التي
ف���ازت ب���ـ � 116ص���وت ًا يف حني �أن
ايكاترنبريغ فازت بـ� 47ص���وت ًا ،ومت
ا�ستبعاد املناف�س�ي�ن الآخرين وهما
�أزمري الرتكية و�ساو باولو الربازيلية
يف اجلولتني الأوىل والثانية.
�أما �س���كان مدين���ة ايكاترنبريغ،
فق���د وجد بع�ض���هم ال�س���خرية يف
خ�سارة ا�ست�ضافة اك�سبو ،فقد ذكرت
و�س���ائل الإعالم �أن �أحد امل�س����ؤولني
�أطلق على ابنت���ه املولودة اجلديدة
ا�س���م ايكاترنبريغ تكرمي��� ًا للمدينة،
و�أم ًال بالفوز يف حماولة ا�ست�ض���افة
املدينة ،ولكن بعد خ�س���ارة رو�سيا
وفوز دب���ي ،كتب البع�ض على تويرت
«للأ�س���ف ،من امل�ؤكد �أن امل�س����ؤول
موجود الآن يف مكتب ال�سجل املدين
ليغري ا�س���م ابنته ويطلق عليها ا�سم
دبي».

مناف�سة تركيا
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن مدينة
�أزم�ي�ر الرتكية دخلت يف مناف�س���ة
�ش���ديدة مع دبي لكن مت ا�ستبعادها،
وقد خيم �ش���عور بخيبة الأمل حني
خرجت �أزم�ي�ر ،املدينة الواقعة على
بحر ايجة ،من املناف�س���ة يف اجلولة
الثاني���ة من الت�ص���ويت ،ومل تتمكن

بع��د انتهاء اجلول��ة املحبطة للمعنوي��ات ،منتظرين
منه �أن يطلعهم على ما جاء من �أجله ،وكان من بني
اجلمع رج��ل متقدم يف ال�سن ينادي��ه معارفه با�سم
النقيب ،وكان قد حاز الرتبة فرتة وجيزة يف ريعان
�شباب��ه ،فكلفه �إخال�ص��ه يف العمل �سنوات من عمره
املديد ،ق�ضاها �سجن ًا وت�رشيداً ومنفى.
ر ّد النقي��ب عل��ى كالم ال�ضي��ف املبع��وث �إليه��م
م��ن البلد املج��اور ،فق��ال�« ،ستجد يا زميل��ي� ،أكرث
الطاحم�ين م��ن �أترابن��ا من�شغ ًَ
�لا �إم��ا باقتنا���ص
الفر���ص لتح�صي��ل معا�ش��ه م��ن �إح��دى امل�ؤ�س�سات
الأجنبي��ة العابث��ة مبج��االت ال�صحاف��ة والإع�لام،
�أو ��شركات الإع�لان التجاري��ة التي ت��روج لل�سموم
املادي��ة واملعنوي��ة من كل الأ�صن��اف� ،أو الإلتحاق
بتنظيم �سيا�سي ،يت�سابق مع �أمثاله على دور املمثل
الأقوى ،واحلامي مل�صالح ما ت�صفه �أوكار الأبحاث

�أزمري من تو�ص���يل �شعارها وفكرتها
�إىل العامل ،وهي «طرق جديدة نحو
عامل �أف�ضل» ،و«ال�صحة للجميع».
وقال الوفد الرتكي برئا�سة وزير
النقل بين���ايل يلدرمي� ،إن �أع�ض���اءه
�أجروا مناق�شات مع  97يف املئة من
�أع�ضاء ور�ؤ�ساء الوفود ،التي �شاركت
يف الت�ص���ويت لإقن���اع �أع�ض���ائها
بالت�صويت لهم ،م�ؤكداً �أنه يجب على
�س���كان �أزمري �أن يدركوا �أن مدينتهم
مل تخ�رس ،لأن الوفد بذل �أق�ص���ى ما
ميكن���ه من جهود و�أنها و�ص���لت �إىل
درجات متقدمة يف املناف�س���ة لكن
مل يكتب لها الفوز� ،أما وزير ال�صحة
الرتكي فقد �ش���دد على �أهمية الفكرة
التي تدافع عنه���ا وتروج لها �أزمري،
وهي «ال�صحة للجميع» ،قائ ًال �إنها
م�س���توحاة من فكر �أبق���راط امللقب
بـ«�أبي الطب» وهو �أحد �أبناء �أزمري،
و�أبدى �أ�سفه لأن املدينة مل تفز بحق
تنظيم املعر����ض الدويل مع �أنه كان
ب�إمكانها تق���دمي الكثري وتنظيم هذا
احلدث ب�أف�ض���ل الطرق املمكنة على
الإطالق.

خماطر ..ومكا�سب
بالع���ودة �إىل دب���ي ،ف����إن فوز
دب���ي بج���دارة بتنظي���م معر����ض
�إك�س���بو  2020العامل���ي� ،س���يدفع
مب�س�ي�رة التط���ور واالزده���ار فيها
قدم��� ًا �إىل الأمام ،و�س���يدخل عليها
ملي���ارات ال���دوالرات ،لكنه ال يقلل
من املخاطر ،وال �ش���ك �أن هذا الفوز
هو �شهادة من القائمني على جلنة
مكتب املعار����ض العاملي���ة ،ب�أن
دبي تخطت �آث���ار الأزمة العاملية،
وتعافت اقت�صادي ًا على نحو مده�ش،
وانتقلت �إىل االنتعا�ش والنمو ،رغم
�أن الأزمة كانت ق���د �أثقلت كاهلها
و�سببت خ�س���ائر فادحة يف البنوك
والبور�صة والقطاعات االقت�صادية

والدرا�سات الأكادميية يف الدول املعادية مبكونات
املجتم��ع و�أطياف��ه املتنوعة ،ومن يتم��رد على تلك
املع��ادالت املغلوطة� ،أو يغرد خ��ارج �رسبه ،ي�صبح
منبوذاً مذموم ًا».
اع�ترف ال�صح��ايف املبع��وث ب���أن رفاق��ه غ�ير
مطلع�ين ع��ن كث��ب على م��ا يج��ري يف ه��ذا القطر
املنك��وب ،وهم يتطلعون �إىل م�ساهمة �أهله يف �رشح
جوانب الأزمة امل�ستفحلة ،وحتديد نقطة البداية على
طري��ق اخلال�ص ،قب��ل االنزالق بعي��داً نحو امل�صري
الأ�سود الذي حاكه �أعداء الأمة.
ث��م تاب��ع كالم��ه قائ ً
�لا�« ،أوكلن��ي رفاق��ي ب���أن
ا�ستطل��ع �آراءك��م ح��ول م��ا �أودى بك��م �إىل ه��ذا
احل�ضي�ض ،وحتليالتكم ملا ت�سبب به ،لعلنا ،عند هذا
احل��د ،ندلّ الأقالي��م الأخرى على و�سائ��ط و�أد الفنت
يف مهده��ا ،قبل �أن ت�ست�رشي نارها ،وت�أتي على ما

واال�س���تثمارية كاف���ة ،حيث كانت
دب���ي يف طليع���ة امل���دن العربية
املت�رضرة م���ن الأزمة املالية التي
�رضب���ت العامل ع���ام  ،2008وظهر
ذلك جلي ًا من خالل ت�رسيحها لآالف
العم���ال واملوظفني م���ن خمتلف
اجلن�سيات ف�ض ًال عن �إيقافها الكثري
من امل�شاريع قبل �أن تبد�أ بالتعايف.
وت�ش���هد دبي حالي ًا ازدهاراً يف
التج���ارة وال�س���ياحة ،واملعامالت
املالية ون�شاط امل�صارف ،وعمليات
حتوي���ل و�رصف العم�ل�ات ،وفوزها
بتنظيم معر�ض  2020يعطيها �شهادة
دولية على ما تنعم به من ا�ستقرار
�سيا�سي ،وبيئة �آمنة ،وانفتاح �سل�س،
ومرونة كبرية يف اقت�صاد املبادالت
التجاري���ة ،والت�ص���دير املوج���ه،
ولك���ن التحدي الكب�ي�ر الذي يواجه
�صانعي القرار يف دبي يتمثل ،لي�س
يف تولي���د النم���و و�إحداث���ه ،و�إمنا
يف كيفي���ة �إدارته ،ليك���ون متوازن ًا
وقاب ًال لال�ستمرار ،و�ستكون القرارات
املتعلقة بال�سيا�سة العامة يف دبي
على مدى الأ�ش���هر ال���ـ 12املقبلة،
�آلي���ة تقرير مدى جناحها يف تفادي
تكرار عقبات و�ص���عوبات االزدهار
االقت�صادي.
وتعتقد �س���لطات دبي �أن �إك�سبو
�س���يجتذب  25ملي���ون زائ���ر70 ،
يف املئ���ة منه���م من خ���ارج دولة
الإمارات ،و�سيخلق � 277ألف وظيفة،
كما �سيتم بناء مقر رئي�س ملعر�ض
�إك�س���بو على م�س���احة  438هكتاراً،
�إ�ض���افة �إىل ع��ش�رات �آالف الغرف
الفندقي���ة ،وزي���ادة ع���دد خطوط
خدمات مرتو دبي ،وطبق ًا للتقديرات
ف�إن حكومة دبي �س���تنفق ما ي�صل
�إىل  6.8ملي���ارات دوالر على البنية
التحتية� ،ضمن اال�ستعدادات لإطالق
فعاليات املعر�ض.

�إعداد هنا مرت�ضى

تبقى يف الأمة من عنا�رص القوة واملنعة� ،أو نتالقى
عل��ى ر�ؤية جامع��ة تعيننا على ت�شخي���ص املر�ض،
وا�ستدراك خماطره قبل ا�ستفحاله �إىل نقطة ال رجعة
منها ،وال رجاء يف ال�شفاء».
اتف��ق اجلميع على ت�أمني مكان �آمن لتجميع �أكرب
عدد من الأفراد وال�شخ�صيات النا�شطة رغم العوائق،
من الذين ما زالوا ي�ؤمنون مب�ستقبل الأمة وجناتها،
و�أ ّك��د النقيب يف نهاي��ة اجلل�سة املقت�ضب��ة على �أنه
ورفاق��ه ،يتعط�شون للتوا�صل مع من ي�ؤازرهم وي�ش ّد
على �أياديهم ،ويت�شارك معهم هموم البحث عن �سبل
اخلال�ص.
وق��ال يف ختام كلمته�« ،سنب��ذل ما بو�سعنا لنبذ
دع��وات الت�رشذم وال�شق��اق التي يتبج��ح بها ،با�سم
الطوائف والأع��راق واملذاهب� ،أعوان العدو و�أزالمه،
الغارقون يف غفلتهم حتى الثمالة».
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تحقيق

الغاز الكافر
يق�ض م�ض���اجع ال�صهيونية،
الغاز ُّ
حيث ب���ات املحر����ض والدافع �ش���به
الوحي���د يف ت�أجي���ج ال��ص�راع الدويل
ال�س���اخن منه والبارد ،على ح ٍّد �سواء،
فاحل���رب العاملية على �أر�ض �س���ورية،
ما كانت لتكون ولت�ستمرّ �سنوات ثالث،
لوال اكت�ش���اف حق���ول الغ���از الهائلة
يف اجل���وف ال�س���وري ..فظاه���ر احلرب
ال�س���ورية�« :إ�سقاط نظام الرئي�س الأ�سد
الذي يفتقر �إىل الدميوقراطية! على �أيدي
املعار�ضات ال�سورية الأكرث حر�ص ًا على
حقوق الإن�س���ان وحريته»! بت�ش���جيعٍ
ومتوي���لٍ وت�س���ليحٍ خليج���يّ ،وغطاء
�سيا�س��� ّي �أوروبي و�أمريكي! ووقوف دول
«الربك�س» �إىل جانب النظام� ،سيا�سي ًا
على الأقل ،عنوان ًا �أو �سيناريوي ًا انطلى
على الكثريين ولفرتةٍ ال ب�أ�س بها..
لك���ن ا�س���تمرار احلرب �أف�ض���ى �إىل
انق�ش���اع الغمامة التي تخفي الأ�سباب
احلقيقية للحرب الطاحنة على �سورية،
الذي يحت�ض���ن جوفها الطاقة من نفط
وغ���از� ،إن حقيقة ال��ص�راع يدور حول
حماولة �أمريكا الت�صدي الحتكار �رشكة
غاز «بروم» الرو�س���ية ل�سوق الغاز يف
�أوروبا ..حيث �أن�ش�أت �أمريكا مع حلفائها
�رشكة «نابكو» يف حماولة منها لنقل
غ���از اخلليج وم��ص�ر و«�إ�رسائيل» عرب
الأرا�ضي ال�س���ورية �إىل تركيا ،ف�أوروبا..
الأمر الذي لن يح�ص���ل يف ظل �س���ورية
واحدة موحدة قوية ،ترف�ض امل�س���اومة
على ا�س���تقاللها و�سيادتها على �أر�ضها،
وثراوتها..
�إىل جانب هذا قل ٌق م�صدره ال�صني،
ي�ساور �أمريكا على ال�صعيد االقت�صادي،
ناهيك���م ع���ن اخل���وف عل���ى ربيبتها
«�إ�رسائي���ل» ،ج���راء التط���ور النووي
الإيراين ،م���ا دفع بالإدارة الأمريكية �إىل
اال�ستنجاد بـ«الثالثي» املدبر واحلائك
الرئي�س للم�ؤمرات والفنت واحلروب على
م�س���احة الكون ..فكان الق���رار ال�رضب
على الوتر املذهبي احل�س���ا�س ،و�إطالق
العنان للب�ؤر الأ�ص���ولية الأكرث ت�ش���دداً
لتعي���ث يف الأر����ض ف�س���اداً ،لتن�رصف
الإدارة الأمريكي���ة �إىل �إدارة ال��ص�راع
ب�شقيه الع�س���كري واالقت�صادي ،بطرقها
ال�سيا�س���ية امللتوية ،فهل �سيكتب لها
النجاح ،فهي حققت جناحات على �أكرث
من م�ستوى ويف �أكرث من ملف ومعركة،
لك���ن ه���ل �س�ت�ربح احل���رب يف نهاية
املطاف على كل خ�ص���ومها يف العامل؟
هل �س���ينت�رص امل�رشوع الأمريكي الذي
يحمل ب�ص���مات الأ�رشار فيق�سم العامل
العربيّ ،الذي �س���بق ملعاهدة �سايك�س
بيكو� ،أن جز�أته �إىل دويالت ال حول لها
وال طول ..فيق�سم من جديد �إىل كنتونات
مذهبية وقبلية وع�شائرية؟ �أم �أن الوع ّي
والتيقظ للم�صري امل�ش����ؤوم �سينبعثان
يف �أمتي م���ن جديد ،فتنتف�ض على هذا
الواقع املزري وتنت�ص���ب م���ارداً جباراً،
يودي هو بامل�ؤامرة �إىل حتفها امل�أمول؟
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مساكن الطالب في بيروت ..رقابة وأجور مرتفعة
توفر بريوت فر�ص العمل والتعليم
للكث�ي�ر من الط�ل�اب والعم���ال الذين
يتواف���دون م���ن قراه���م ومدنه���م �إىل
العا�صمة ملالحقة حت�صيلهم الدرا�سي
ولقمة العي�ش ،ولت�سهيل وترية عملهم
ودرا�س���تهم ،ع���ادة ما يخت���ار ه�ؤالء
ال�سكن يف م�ساكن خم�ص�صة للطالب �أو
يف «فواييهات» خم�ص�صة للفتيات �أو
لل�شبان.
يف احلالتني ،و�س���واء كان ال�سكن
جامعي��� ًا �أو خم�ص�ص��� ًا للعمال ،هناك
جمموعة قوانني و�ض���وابط حتكم عمل
هذه امل�ساكن التي باتت موجودة بكرثة
يف بريوت ،ال �س���يما حول اجلامعات،
و�أبرزها الدوام املحدد و�إغالق الأبواب
ومنع الزيارات املختلطة.
يف منطقة بل����س يف ر�أ�س بريوت
ومقابل مبنى اجلامعة الأمريكية ،هناك
الكثري من الفواييهات �إىل جانب وجود
ال�س���كن اجلامعي املخ�ص����ص لطالب
اجلامعة الأمريكي���ة ،وكذلك احلال يف
منطق���ة «اجلامع���ة العربي���ة» حيث
تتوزع م�س���اكن الطلبة يف العديد من
املباين.

�سكن الطالب
ميثل �س���كن الطالب والطالبات
يف امل�ساكن اجلامعية �أو الفواييهات
اخلا�صة جتربة جديدة للغاية ،وقد
يعاين كرث من ال�صعوبة يف الت�أقلم
مع الأو�ض���اع والقوان�ي�ن اجلديدة
غ�ي�ر املوج���ودة يف منازلهم وبني
عائالته���م ،فج�أة يجدون نف�س���هم
يف ب�ي�روت ،املختلف���ة يف منطها
و�أجوائها عن مدينته���م �أو قريتهم،
يبتع���دون ع���ن الأهل والأ�ص���دقاء
والأماك���ن املحبب���ة ،التي ت�ص���بح
مالذاً له���م يف �أوقات العطل ونهاية
الأ�سبوع.
كم���ا �أن ال�س���كن اجلامع���ي �أو
ال�س���كن يف فواييه يحد من احلرية
ال�شخ�ص���ية بقدر كب�ي�ر عما يكون
عليه احلال يف املنزل ،فهناك قوانني
و��ش�روط ،منه���ا االلت���زام ب�أوقات
حمددة للدخول واخلروج ،وااللتزام
بال�سكن يف الغرفة املحددة ،وعدم
العب���ث فيه���ا ،وا�س���تخدام مطبخ
م�شرتك ،واحرتام امل�رشفني ،والزمالء،
والعاملني ،وع���دم �إزعاج الآخرين،
وعدم التدخني واالبتعاد عن كل ما
ي�سيئ �إىل �سمعة املكان يف الداخل
واخلارج ،وااللتزام بارتداء املالب�س
املحت�شمة الالئقة ،فالطالب ال بد �أن
يتقيدوا بالقوانني اخلا�صة بال�سكن،
�إ�ضافة �إىل �أنهم يكونون دائم ًا حتت
مراقبة من م�رشيف ال�سكن ،ورغم دور
ه�ؤالء يف متابعة �ش����ؤونهم وتذليل
كافة ال�ص���عوبات التي يواجهونها،
للعي�ش براح���ة ،ف�إنها راحة مقيدة
برقابة �صارمة.

عل���ى �س���بيل املث���ال ،يف ح���ال
ت�أخرت �إحدى الفتي���ات العامالت يف
الو�ص���ول �إىل مكان ال�س���كن قد ميتنع
الناطور عن فت���ح الباب لها بناء على
�أوامر امل�رشفة ،وقد يعود ال�س���بب يف
اختيار ه���ذا النوع من امل�س���اكن ذات
القوانني ال�صارمة� ،إىل رغبة عند الأهل
باالطمئنان على بناتهن يف العا�صمة،
ه�ؤالء الفتيات ،اللواتي يع�ش���ن بعيداً
عن الأهل ،بني هموم الدرا�س���ة و�أوقات
العمل ،ال يجدن الوقت الكايف لالهتمام
بطعامهن وتنظي���ف غرفهن وعادة ما
ي�ستعن بخدمات الفواييه ،وهن يفتقدن
بب�س���اطة للجو العائل���ي �أو بالأحرى
لـ«ترف العائلة» كم���ا يقول البع�ض
منهن.
لك���ن الأمر ال يخلو من امل�ش���اكل،
يف هذا ال�سياق ،تقول �إحدى الطالبات
وتدعى منى علم الدين وهي من �إحدى
قرى ال�ش���وف« :بد�أت رحلتي ال�ش���اقة
يف البحث عن �س���كن منا�س���ب وب�سعر
منا�س���ب حتى وج���دت ال�س���كن الذي

�أن�شد �ض���من حميط اجلامعة العربية،
ويف �أول يوم يف ال�س���كن تعرفت على
زميلت���ي يف الغرف���ة والت���ي مل �أكن
�أعرفها جيداً والتي حتولت �إقامتي يف
الغرفة نف�س���ها �إىل معاناة يومية فهي
ال حتاف���ظ على نظافة الغرفة وال على
نظافتها ال�شخ�صية ناهيك عن �أنها مل
ت�أت �إىل اجلامعة من �أجل التح�ص���يل
العلمي والدرا�سة بل من �أجل الت�سلية
كما تقول».

�ضائقة �سكنية
تع���اين امل�س���اكن الطالبي���ة يف
ب�ي�روت اليوم م���ن ازدحام مل ت�ش���هد
مثي ًال له من قبل ب�سبب وجود الطالب
ال�س���وريني ب�أعداد كبرية ،وتوافد طالب
من جن�سيات عربية خمتلفة �إىل لبنان
ملتابع���ة حت�ص���يلهم العلم���ي ،لذلك
يواج���ه عدد م���ن الط�ل�اب اللبنانيني
�صعوبة يف �إيجاد م�سكن منا�سب.
يف هذا الإطار ،تقول مايا زيدان من

مدينة �صور «لظروف عائلتي املادية
ا�ضطررت للبحث عن �س���كن �أقل �أجرة
من �س���كني يف العام ال�سابق وبالفعل
وجدت �أنا وزميلة يل �س���كن ًا منا�س���ب ًا
واخلدمات جميعها متوافرة وهو قريب
من اجلامعة الأمريكية يف بريوت حيث
�أتعل���م ،ولكن لأكت�ش���ف �أن ال�س���كن ال
يوجد فيه م�رشف���ة وال حار�س و�أغلب
ال�س���اكنات غري طالبات مما ا�ض���طرنا
�أي�ض��� ًا �إىل مغادرة ال�سكن والإقامة يف
�س���كن �آخر �سعره م�ض���اعف عن �سعر
ال�سكن ال�سابق ،لكننا مع الأ�سف وقعنا
يف م�ش���كلة �أخرى ،وهي قي���ام مالك
ال�سكن بالن�ص���ب واالحتيال علينا من
خ�ل�ال فاتورة الكهرب���اء واملياه التي
يحا�س���بنا عليها مببالغ كبرية ،فقررنا
مغ���ادرة ال�س���كن� ،إال �أننا مل ن�س���تطع
مغادرة ال�سكن �إال بتدخل حمام ،وعدنا
مره ثانية �إىل �أول �سكن �أقمنا فيه».
وحول معاناة طالبات ال�س���كنات
اجلامعي���ات ونظرة ال�ش���باب لطالبة
ال�س���كن تق���ول« :هن���اك الكث�ي�ر من
الطالب���ات اللواتي ي�س���كن ال�س���كنات
اخلا�صة يتمتعن بالأخالق العالية وال
حتتاج الطالبة منهن �إىل رقيب وتعي�ش
حياته���ا الطبيعية كما تعي�ش���ها بني
�أهلها ..وهذا لي�س �س���ه ًال لكنه يحتاج
م���ن كل طالبة من طالبات ال�س���كن �أن
تكون لديها قوة ال�ص�ب�ر وال�ش���جاعة
واملواجهة».
وت�ؤكد �أن الطالبة ما دامت حتافظ
على الأخالق والقيم التي تربت عليها
فال يهمها �ش���يء ..وت�ستطيع حتمل �أي
كلمة �أو �أي موقف لأن �سالحها �أخالقها
و�إميانها وهذان ال�سالحان قوة يف وجه
م���ن يظل���م �أي فتاة تعي�ش يف �س���كن
خا�ص نظرة خاطئة.

هبة �صيداين

www.athabat.net
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المفتي محمد توفيق خالد ..سيرة علم وجهاد []9

المفتي يدعو للجهاد المقدس من أجل فلسطين
املواقف القومية ل�سماحة مفتي
اجلمهورية اللبنانية الأكرب ،وا�ضحة
وجلي���ة ،وكان �أول م���ن ح���ذر من
امل�ؤامرات ال�صهيونية واال�ستعمارية
التي ت�س���تهدف فل�سطني وعروبتها
و�إ�س�ل�اميتها ،فحذر من العن�رصية
ال�ص���هيونية و�ش���بهها بالنازي���ة
والفا�ش���ية ،داعي��� ًا احللفاء لإعطاء
ال�ش���عوب حقه���ا املقد�س يف حق
تقرير امل�ص�ي�ر ،م�ش���دداً على حق
الأمة العربية يف مطالبها وحقوقها
الوطنية والقومية.
وه���ا ه���و يف عيد الأ�ض���حى
املب���ارك �س���نة 1945 – 1364م،
العاملي الإ�سالمي
نْ
يوجه كلمة �إىل
والعربي م���ن حمطة ال�رشق الأدنى
للإذاع���ة العربي���ة ،يح���دد فيه���ا
خط���ورة املرحلة ،والتهديدات التي
تواج���ه الأمة العربي���ة ،حمذراً من
الأطماع اال�س���تعمارية والعن�رصية
ال�ص���هيونية يف فل�س���طني ،حيث
دعا ال�سا�سة «الذين يقررون م�صري
الإن�س���انية �أن ينظروا بعني العدل
والإن�ص���اف �إىل حق���وق ال�ش���عوب
العربي���ة ويف طليعته���ا ال�ش���عب
الفل�سطيني العربي الذي ال يجوز �أن
يكون فري�س���ة لأطماع ال�صهيونيني
ب�أفظع �أ�سلحة الطغيان والعدوان».
ودعا �س���ماحته الزعماء العرب
«�أن ينه�ض���وا لدفع الأذى عن هذه
الب�ل�اد ،ولينبهوا احللف���اء �إىل �أن
ال�سيا�سة ال�ص���هيونية تثري �شعوب
العرب وامل�سلمني ،و�أن خري و�سيلة
للإبق���اء عل���ى ال�ص���داقة العربية
والإ�سالمية هو و�ضع حد للمطامع
ال�ص���هيونية يف الب�ل�اد العربي���ة
املقد�سة وحتقيق �أماين العرب».
وق����ال�« :إنن����ي كم�س����لم وعربي
ن�ش�����أت ن�ش�����أة تنايف مبادئ النازية
والفا�ش�س����تية ،والإ�سالم دين ال�شورى
�أ�س����تنكر فر�ض �إرادة فرد �أو �أفراد على
النا�س ،و�إذا كان الإ�سالم ينكر الإكراه
حتى يف الدين ،فكيف يجيز الإكراه يف
الدنيا ،فانهزام خ�صوم العرب معناه
انهزام روح الت�سلط والطغيان».
ويف ر�سالة ل�س����ماحته �إىل وزير
بريطانيا املفو�ض يف �سورية ولبنان
يف  6ت�رشي����ن الأول �س����نة  1945قال:
«مل نن�س ولن نن�س����ى ما ح�ص����ل يف
فل�سطني ال�ش����هيدة من الفظاعة التي
ارتكبها ال�صهيونيون والتي مل يقبلها
العق����ل الب�رشي من تدم��ي�ر وتخريب
و�إه��ل�اك الأنف�س ذنبه����ا الوحيد �أنها
تدافع عن الوطن والكرامة واحلياة».
وحتدث عن فل�س���طني فقال« :هذا
البل���د ال�ش���قيق الذي عان���ى ويعاين
الأهوال يف �سبيل مطالبه التي جاهدت
الأمة م���ن �أجلها على الأ�س����س التي
�أعلنها وفد اللجنة العربية العليا يف
م�ؤمتر لندن �سنة  ،1939وهي ا�ستقالل
فل�سطني �ضمن وحدة عربية».

ويف برقية يف العام نف�س����ه �إىل
الوزي����ر املفو�ض حلكوم����ة الواليات
املتح����دة الأمريكي����ة دعا �س����ماحته
وا�ش����نطن لأن «تنت���ص�ر للحق الذي
هو دون جدل بجانب العرب ،و�ساءنا
�أن يتناق����ل الربق �أن حكومة الواليات
املتحدة ق����د انت�رصت لل�ص����هيونية
املعتدية».
ه����ذه املواقف القوية الوا�ض����حة
ل�سماحة املفتي ال�شيخ حممد توفيق
خالد ،جعلت الفل�سطينيني ينا�شدونه
للتدخل لوقف �أعمال بع�ض اجلمعيات
املنت�رشة يف بع�����ض املدن اللبنانية
لت�س����هيل تهريب قطعان ال�ص����هاينة
اليه����ود �إىل فل�س����طني ،فج����اء يف
برقية وجهها رئي�����س احلزب العربي
الفل�س����طيني توفيق �صالح احل�سيني
يف  12ت�رشين الأول �س����نة �« 1945إن
ق�ض����ية فل�س����طني جتتاز الي����وم �أدق
مراحلها و�إنها لفي �أ�ش����د احلاجة �إىل
م�����ؤازرة �أبناء الإ�س��ل�ام والعروبة يف
جميع �أقطارهم.
�إن �ض����جيج اليه����ود وعجيجهم
يج����ب �أن يجاب����ه بزئري امل�س����لمني
والعرب يف كل �صقع وناد.
�إن الأمة التي دفعت كيد الأجانب
و�أجلتهم عن فل�س����طني بقيادة �صالح
الدي����ن ،حَلر ّي����ة �أن تدف����ع العائل����ة
اليهودية».
ويف � 19آذار �س����نة  1946تق����دم
�س����ماحته مبذكرة �إىل رئي�س و�أع�ضاء
جلنة التحقيق الربيطانية – الأمريكية
ح����ول فل�س����طني ،عبرّ فيها ع����ن ر�أي
م�س����لمي لبنان بالق�ضية الفل�سطينية
ذك����ر فيها �أع�ض����اء اللجن����ة مببد�أين
جوهريني� ،شُ ����نت حرب����ان عامليتان
يف �س����بيل جعلهما �أ�سا�س ًا للعالقات
الدولية وهما:
حق ال�ش����عوب يف تقرير م�صريها
ال����ذي نادى به الرئي�س ول�س����ون بعد
احلرب املا�ض����ية ،ون����ادى بها كرباء
العامل ،وح����ق ال�ش����عوب يف اختيار
نظام احلكم ال�ص����الح له����ا الذي �أقره
ميثاق الأطل�سي وغريه».
وقال�« :إن الع���رب يف خمتلف
�أقطارهم ين�شدون اليوم �أن يطبق يف
فل�سطني من قبل اجلهات التي تعترب
نف�سها م�س�ؤولية فيها ،هذان املبد�آن
الل���ذان كان �إغفالهم���ا بعد احلرب
املا�ض���ية �سبب ًا يف ن�ش���وء امل�أ�ساة
الفل�س���طينية وامتدادها �إىل ال�رشق
العرب���ي والع���امل الإ�س�ل�امي كله،
وم���ن ال�رضوري �أن يك���ون للجنتكم
الأث���ر الأكرب يف تنبيه ذوي ال�ش����أن
يف ال���دول الدميقراطية العظمى �إىل
اخليبة املريرة التي �س���وف يولدها
يف نفو����س املالي�ي�ن م���ن العرب
وامل�سلمني �إهمال هذه الدول تطبيق
املب���ادئ التحررية التي �أعلنت �أنها
خا�ض���ت احلرب من �أجلها ،يف حل
امل�ش���اكل القائمة اليوم يف العامل
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العرب���ي ويف الدرج���ة الأوىل يف
ق�ضية فل�سطني».
ولفت �سماحته �إىل �أن اال�ضطرابات
والث����ورات التي وقعت يف وا�ش����نطن
�ش����اهد ي�س����تحق النظر واالعتبار»،
وقال�« :إن فل�س����طني التي ق�ضت فرتة
واحد وع�رشين عام ًا من �س����نة 1918
�إىل � 1939أ�ش����به �شيء ببلد يف حالة
ح����رب دائمة� ،إن عام���� ًا واحداً مل مير
ببل����د عربي �أو بلد �إ�س��ل�امي دون �أن
تثور في����ه مظاهرات �أو ا�ض����طرابات
و�إ�رضابات ب�س����بب ق�ض����ية فل�سطني
وبدافع �ش����عور الت�ض����امن مع �أهلها
امل�ضطهدين».
و�إذا �ش���دد �س���ماحته �أن احلق
الطبيعي لكل �ش���عب يف �أن يكون
�صاحب الأمر يف بالده قال« :ولذلك
رف�ضنا ونرف�ض االعرتاف باالنتداب
الربيطاين ،والفل�س���طينيون يجدون
�أنف�س���هم على درجة م���ن اجلدارة
ت�ؤهلهم حلياة اال�ستقالل ،خ�صو�ص ًا
�أن املواثي���ق بني العرب وبريطانيا
با�س���م احللفاء يف احلرب املا�ضية
اعرتفت لهم به���ذا احلق ومنحتهم
الوع���د بتطبيق���ه ،كم���ا كان الأمر
جلميع الواليات العربية املن�سلخة
عن الإمرباطوري���ة العثمانية ،وقد
عزز هذا الوعد و�أي���د ذلك احلق �أن
معاهدة لوزان التي مت فيها التنازل
العثم���اين عن ه���ذه الواليات �إمنا

ن�ص���ت على �أن هذا التنازل يجري
ملن يهمهم الأمر – ولي�س من جدال
يف �أن �س���كان البالد هم الوحيدون
املق�صودون بذلك».
و�أكد �سماحة مفتي اجلمهورية
الأك�ب�ر على �رضوروة اال�س���تجابة
ملطال���ب ع���رب فل�س���طني الت���ي
تتلخ�ص بـ:
 – 1عودة زعمائهم املبعدين وعلى
ر�أ�س���هم املفتي الأك�ب�ر احلاج �أمني
احل�سيني.
� – 2إلغاء االنتداب الربيطاين فوراً.
 – 3وقف الهجرة ال�صهيونية حا ًال
وقف ًا تاماً.
 – 4منع بيع الأرا�ضي لغري العرب
منع ًا بات ًا يف جميع �أنحاء فل�سطني.
 – 5االع�ت�راف بفل�س���طني دول���ة
م�ستقلة حرة �ضمن الكيان العربي
الأو�سع».
و�ش���دد �س���ماحته على الدول
الدميقراطي���ة احلري�ص���ة عل���ى
�س���يادة ال�س�ل�ام يف ال�رشق الأدنى
والع���امل الإ�س�ل�امي «�أن تكف عن
ت�أييده���ا لل�ص���هيونية» ،م�ؤكداً �أن
ال�ص���هيونية �شيء واليهودية �شيء
�آخ���ر« ،و�إذ �إنن���ا ونح���ن ونقاوم
ال�ص���هيونية بال�ش���دة نف�سها التي
ق���اوم به���ا الع���امل الدميقراط���ي
النازية والفا�ش�ستية نعلن تقديرنا
للمجهودات التي قدمتها اليهودية

مع الإ�س�ل�ام والن�رصانية يف �سبيل
ن�رش املثل الديني���ة والروحية يف
ال�رشق والغرب».
وع�ب�ر �س���ماحته عن �س���خطه
ورف�ضه وا�س���تيائه من التو�صيات
التي تو�ص���لت �إليها جلنة التحقيق
الأمريكية – الربيطانية التي �أظهرت
كامل انحيازها لل�صهيونية ،دون �أن
تعطي حق���وق العرب ال�رشعية يف
فل�س���طني وخارجها �أي اعتبار ،وقد
عرب ع���ن ذلك يف كت���اب رفعه �إىل
رئي�س اجلمهورية ب�ش���ارة اخلوري
و�س���وف نعر�ض له���ذا الكتاب يف
احللقة املقبلة.
«م���ن ال��ض�روري والبديهي �أن
يقاب���ل العرب وامل�س���لمون يف كل
العامل ه���ذه التو�ص���يات بالرف�ض
واال�س���تنكار و�أن يب���ادروا فوراً �إىل
اتخ���اذ التدابري ال�رسيعة ل�ض���مان
حقوقهم املقد�سة ،تلك احلقوق التي
ينذر االعتداء عليها بثورة جاحمة
تهدد الأم���ن وال�س�ل�ام يف ال�رشق
العربي كله».
ويف  4كانون الأول �س����نة 1947
�أ�صدر �س����ماحته فتوى حملت الرقم
 563دع����ا فيها امل�س����لمني يف لبنان
ويف م�ش����ارق الأر�����ض ومغاربها �إىل
اجلهاد وق����د جاء يف ه����ذه الفتوى:
«�أم����ام هذا اخلط����ر ال�س����احق ،هذا
اخلطر املحق����ق ،يتوج����ب على كل
م�س����لم �أن يجاهد بالنف�س واملال يف
�س����بيل �إنقاذ فل�سطني وفيها امل�سجد
الأق�ص����ى �أوىل القبلت��ي�ن وثال����ث
احلرمني ومنتهى �إ�رساء خامت النبيني
�صلوات اهلل و�س��ل�امه عليه ،واجلهاد
فر�����ض عني يقدم فيه نف�س����ه كل من
ا�س����تطاع �إليه �س����بيالً ،ويقدم ماله
وجه����ده كل من ا�ض����طر للتخلف عن
�ص����فوف املجاهدين بالنف�س ،وتقدم
فيه خدماتها يف �س����بيل الإ�س����عاف
والتمري�����ض وم�ؤا�س����اة اجلرح����ى
وامل�صابني كل امر�أة تقدر على ذلك.
ذلك هو ال�س���بيل الوحيد الذي
يق�ض���ي به اهلل عز وج���ل وتوجيه
تعالي���م ال�رشيعة احلنيف���ة لإنقاذ
هذه الديار املقد�سة.
�إن ال�سلم ملن جنح له ،واحلرب
ملن ابتغ���ى االعتداء على �أر�ض���نا
وكيانن���ا ،ول�س���وف ين�رصن���ا اهلل
ويثب���ت �أقدامنا م���ا ن�رصناه ،وهذا
ظرف من ظروف التاريخ احلا�سمة،
ف�إذا ما قام كل منا بواجب اجلهاد،
علت كلم���ة احلق ،وزه���ق الباطل،
وكان الن��ص�ر للم�ؤمن�ي�ن حق���اً،
فليقاتل يف �سبيل اهلل الذي ي�رشون
احلي���اة الدنيا بالآخرة ،ومن يقاتل
يف �س���بيل اهلل ،فيقت���ل �أو يغل���ب
ف�سوف ن�ؤتيه �أجراً عظيماً».
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بك
عالمات تشير إلى إعجابه ِ
هل �أنت م�س����تعدة ملعرفة املزيد
ع����ن العالقات؟ ه����ل تريدين معرفة
�إذا كان ال�ش����خ�ص املن�ش����ود معجب ًا
بك �أم ال؟ �إذاً� ،إليك بع�ض الإ�ش����ارات
والدالالت التي �ست�ساعدك يف معرفة
ما �إذا كان معجَ ب ًا بك �أم ال ،لتت�أكدي
من فهم ت�رصفاته ب�شكل �صحيح.
ميكن للغة اجل�س����د والت�رصفات
والإ�ش����ارات املختلفة �أن تلعب دوراً
كب��ي�راً يف عالقتك م����ع الآخرين ،لذا
�إذا كان����ت لديك الرغب����ة يف معرفة
املزيد عن �إ�ش����ارات الإعجاب ،اقر�أي
املعلومات الآتي����ة ،وهي عبارة عن
�سل�س����لة م����ن الأفعال تك�ش����ف عن
النوايا الرومان�س����ية ،التي يجب �أن
ت�ضعيها يف االعتبار ،وتراقبي كيفية
تطور عالقتك بخطيبك �أو زوجك مع
مرور الوقت.
االت�صال من دون �سبب� :إذا ات�صل
بك ب�شكل غري متوقع دون �أي �سبب،
ف�إن تلك الإ�ش����ارة تك�شف عن رغبته
يف احلديث معك �أو �س����ماع �ص����وتك
بكل ب�ساطة ،حتى �إذا كانت املكاملة
ب�سيطة مثل «مرحباً ،كيف حالك»؟
ف�إن الر�س����الة هنا وا�ضحة ..انتبهي
جيداً لذلك احلديث الق�صري ،وحاويل
معرفة املزيد عن م�شاعره.
التح����دّث بنعوم����ة :تغيري نربة
ال�ص����وت تُعت��ب�ر �إحدى الإ�ش����ارات
ال�شائعة التي نريد منها ترك انطباع
جيد ،ويف الغالب ي�س����تخدم الرجال
�صوت ًا ناعم ًا �إذا كانوا يريدون جعل
نواياهم وا�ض����حة ،لريكّزوا فقط على
�رشكائه����م ،وه����ذا بالت�أكيد �ش����يء
�إيجابي وعليك تقديره حتى �إذا كان
الرجال يفعلون ذلك غالب ًا دون وعي.

ِ
أنـت

�إخباره �أ�ص���دقاءه عنك :الرجال
يف العادة خجول���ون وال يرثثرون
ع���ن عالقته���م اجلدية ،وب���د ًال من
ذلك ينتظرون حت���ى تكون العالقة
جادة بن�س���بة  ٪100لكي يتحدثوا
عنها ،لذا �إذا كان �أ�صدقا�ؤه يعلمون
ب�أمرك ،فهذا يعن���ي �أنه معجب بك
ب�شدة.
الت�ض����حية م����ن �أجل امل�ص����لحة

امل�ش��ت�ركة :الرجال الذين يتم�سكون
بحُ ريتهم ال ي�ض����حّ ون �أبداً مب�شاهدة
مب����ارة كرة ق����دم من �أج����ل تناول
الع�ش����اء ،ومع ذلك� ،إذا وجدت لديه
الرغبة يف و�ضع امل�صلحة امل�شرتكة
بينكما فوق كل �ش����يء ،فهو بال �شك
معجب جداً بك ..ا�ستمتعي بتلميحاته
وت�أكدي من �إظهار امتنانك له.
�أن يكون فخوراً بك :تلك الإ�ش���ارة
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اإلتيكيت

العمر المناسب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي
تُعترب مواقع التوا�صل االجتماعي كـ«الفي�سبوك»
و«الوات�س �آب» و«اليوتيوب» وغريها ،مواقع ت�شكّل
تهديداً على الأطفال ،وعلى �صحتهم البدنية والذهنيّة،
فهم مع قلّة خربتهم يكونون فري�س����ة �س����هلة املنال
لتلك املواقع ب�س����لبياتها ،ومن املوجودين عليها من
املحتالني و�سييئي الأخالق.
ويف ا�ستطالع للر�أي العام حول ال�س�ؤال عن العمر
املنا�سب لل�س����ماح للطفل با�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي ،كانت النتائج على النحو الآتي:
  ٪34من امل�شاركني يعتقدون �أن «الفي�سبوك» ميلكقواعد وا�ضحة ،و�أن �س����ن  13عام ًا هو ال�سن املنا�سب
لال�شرتاك.
  ٪48يعتقدون �أن م�س����تخدمي «الفي�سبوك» يجب�أن يكونوا �أكرب من � 13سنة ،بينما  ٪29يعتقدون ب�أن
� 17-14سنة هو ال�سن املنا�سب.
 يف حني �أ�ش����ار بع�����ض امل�س����تخدمني �إىل �رضورةرف����ع احلد الأدن����ى للعمر ،وقال � ٪19إن م�س����تخدمي
«الفي�سبوك» يجب �أن يكونوا � 18سنة �أو �أكرث.
 -وكان ر�أي املراهقني املتوقع �أنه يجب �إلغاء قانون

من �أجمل الدالالت عل���ى �إعجابه بك
وتقديره لك ،فالرجل الفخور ب�إجنازات
�رشيكته ومعرفتها يك�شف عن نواياه
اجلادة اخلا�صة بعالقتكما.
املحافظة على االت�صال الب�رصي:
هناك رج���ال ال ينظ���رون �إىل عينيْكِ
�إذا كنت تهمّني بقول ق�ص���ة لهم ،ومع
ذلك ف����إن الرجال الذي���ن يحافظون
عل���ى االت�ص���ال الب�رصي �س���يكونون

مهتمني جداً بر�سالتك ،وحتى مبظهرك
وتلميحات���ك ..افعلي املث���ل �إذا كنت
تريدين مكاف�أته على اهتمامه.
�أن ي�ؤم���ن بخُ ططك :من �أجل قيا�س
مدى جدي���ة العالقة ،م���ن املهم جداً
االنتب���اه �إىل بع����ض الإ�ش���ارات ،من
�ضمنها �إذا كان �رشيكك ي�ؤمن بخططك
و�أحالم���ك �أم ال ،فالدعم غري امل�رشوط
�أحد �أهم ال�ص���فات اخلا�صة بالعالقة
اجلي���دة ،لذا حتققي م���ن كون الرجل
املعني منا�سب ًا لإخباره بخططك.
�أن يبد�أ باحلديث مثلك� :صدّقي �أو ال
ت�صدقي ،هذا الفعل ميكن �أن يكون بال
وعي� ،أو قد يكون مق�ص���وداً ،فالرجال
املعجَ بون ب�رشيكاتهم �س���يبد�أون يف
احلديث بنف�س درجة �صوتهن ،وحتى
جلمَل ،وقد �أظهرت بع�ض
بق���ول نف�س ا ُ
الدرا�س���ات العلمية �أن ذلك الفعل من
الإ�شارات الوا�ضحة عن مدى حبه لك.
�أن ي�س���اعدك حت���ى �إذا كن���ت ال
حتتاج�ي�ن �إىل ذلك :الرج���ال يبدون
ب�شكل �أخرق عندما يحاولون م�ساعدة
من يحبون م���ن دون �أن يكون الطرف
الآخ���ر قد طلب امل�س���اعدة ،ومع ذلك
ميكنك اعتبار ذلك من �أف�ضل الإ�شارات
التي ت���دل على �أنه قد بد�أ الوقوع يف
حبك.
عدم الرتكيز :ال ت�ش���عري بالغ�ضب
�إذا كان �رشيكك ال ي�ستطيع تذكّر القليل
من الأ�شياء الأ�سا�سية عن حياتك ،فقد
�أثبتت الدرا�س���ات العلمية �أن الرجال
يركّزون ب�ش���كل كبري لتحقيق �أف�ض���ل
انطباع ،حتى �أنه���م يفقدون ذاكرتهم
ق�صرية املدى.

ال�س����ن وال�سماح لهم بالت�سجيل يف املوقع ،حيث قال
 ٪75من امل�ش����اركني الذين تراوحت �أعمارهم ما بني
 17-13عام ًا �إنه يجب �أن ي�س����مح لهم باحل�صول على
�صفحة �شخ�صية يف �سن  13عاماً.
وحتى ي�ض����من الآب����اء لأوالدهم ا�س����تخدام ًا �آمن ًا
ملواق����ع التوا�ص����ل االجتماعي ،يجب اتخاذ و�س����ائل
احليطة واحلذر ل�ض����مان �س��ل�امتهم وم�شاركتهم فيها
حتى ال يتجاوزوا امل�س����موح ،ك�إلغاء خا�صية حتديد
املوقع التي تك�ش����ف الكثري عن ال�ش����خ�ص ،كما يجب
�إلغاء املعلومات ال�شخ�صية ،حتى ال تكون ح�ساباتهم
عُ ر�ضة لل�رسقة ب�شكل �سهل ،كما يجب التو�ضيح لهم �أن
مثل هذه احل�سابات لي�ست للغرباء� ،إمنا هي للتوا�صل
مع �أفراد العائلة والأ�صدقاء ،وال �ضري بتبادل وت�شارك
الآراء مع الآخرين املثقفني بعلم الأبوين بذلك.
الأمر برمته يتعل����ق بطريقة تربية الأطفال و�رشح
خماط����ر الإنرتنت له����م ،ويجب فت����ح جميع حماور
النقا�ش معهم واال�س����تماع �إىل �آرائهم ووجهة نظرهم،
وعلى ما يبدو �أن �س����ن الـ 13عام ًا هو الأن�س����ب فهو
يجمع ما بني املراهقة ومرحلة الن�ضج املبكر.

• �آداب الإ�صابة بالإنفلوانزا
�إ�ص����ابتك بالإنفلوانزا ال تعني مطلق ًا أ�نّك خرجت من جمهر الإتيكيت� ،أو
�أنها �أعفتك من قواعدها و�أ�صولها ،لذا� ،إن كنت من �ضحايا هذا الفريو�س الذي
يتف�شّ ى بيننا يف �أوائل مو�سم ال�شتاء ،احفظي عن ظهر قلب هذه النقاط:
 كون الإنفلوانزا �أو املتعارف عليها بالزكام تُعترب من الفريو�سات املعدية،فمن امله ّم �أو ال�رضوري �أن تلزمي منزلك� ،إالّ يف احلاالت ال�رضورية الق�صوى،
كي ال تنقلي الفريو�س �إىل من تقومني بزيارتهم ،خ�صو�ص���� ًا املر�ض����ى منهم
واحلوامل.
 انتبه����ي كثرياً للمحارم الورقية التي ت�س����تعملينها ،واحر�ص����ي على �أالترتكيها خلفك �أو تكوّميها حولك ،وبعد ا�ستعمالها اطويها مبا�رشة ،من دون
النظر فيها ،لأن ذلك يُعترب من حمرمات �إتيكيت النظافة.
 اترك����ي يف حوزتك حمارم ورقية معقّم����ة� ،أو «جَ يل» اليدين املعقّم كيتنظفيهما بني الفينة والأخرى ،خ�صو�ص ًا قبل م�صافحة النا�س.
 حني تعط�س��ي�ن ،احر�صي �أن تكون منطقة فمك �أو �أنفك مغطاة بيدك ،ومناملف�ضّ ل مبحرمة ورقية �أو بفوطة قما�شية.
 بعد العطا�س ،ال ت�سلّمي على �أحد وال ت�ستعملي يديك ،بل ت�أكّدي قب ًال أ�نّكغ�سلتهما جيداً باملاء �أو املحارم املعقّمة التي ال يجوز �أن تفارق حقيبتك.
 �إذا �ش����عرت �أن نوبة العطا�س م�س����تمرّة ،عليك اال�س����تئذان واخلروج منالغرفة.
 بعد مرحلة ال�ش����فاء من الإنفلوانزا ،بديل مفار�ش �رسيرك على الفور ،قبل�أن ت�سمحي لإحدى �شقيقاتك �أو �صديقاتك اال�ستلقاء عليه.

www.athabat.net
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نصائح لبشرة نضرة في الشتاء
يف ف�صل ال�شتاء ،ومع تغيرّ
اجل���و وتقلباته ،حتتاج الب�رشة
�إىل العناية الفائقة التي ت�ؤمّن
لها الراحة والن�ضارة والنعومة،
وجتعلك تنعم بب��ش�رة مت�ألقة
حتى يف �أ�صعب و�أ�سو�أ الظروف
اجلوي���ة ،لذا ،يُن�ص���ح بو�ض���ع
كرميات مرطب���ة عدة مرات يف
اليوم على الب�رشة والوجه ،مع
احلر�ص على عدم ا�ستخدام هذه
الكرميات قبل �س���ن الـ21 عام ًا،
حيث �إن املراهقات واملراهقني
تزداد لديهم الإفرازات الدهنية،
نتيجة لتغيرّ الهرمونات لديهم،
فا�ستخدام الكرميات املرطّ بة قد
ي�سبب ظهور حب ال�شباب.
كذلك يُن�صح بعدم و�ضع �أي
عطور عل���ى اجللد بعد االنتهاء
من احلمام ال�س���اخن ،لأن ذلك
ي����ؤدي �إىل جف���اف الب��ش�رة،
وبالن�سبة �إىل ال�شعر، فم�شكلته
الأ�سا�سية تكمن يف الق�رشة التي
متت�ص الزيوت قبل �أن ت�صل �إىل
ال�ش���عر ،لذلك يجب عدم تقليل
عدد مرات غ�س���ل ال�شعر بحجة
برودة اجل���و �أو قلة العرق ،لأن
عدم غ�س���ل ال�ش���عر ي�ساعد يف
زيادة الق�رشة وانت�ش���ارها، مع
احلر�ص على ا�ستخدام ال�شامبو
املنا�سب الذي يحتوي على مادة
البري�رشون �أو ال�سلييزم والزنك
مع مياه معتدلة ال�سخونة ،لأن
املياه ال�س���اخنة ت�رض ال�ش���عر
وجتفف الب�رشة.
وهن���اك بع����ض الأمرا����ض
اجللدي���ة التي ترتبط بف�ص���ل

ال�شتاء ،حيث تزداد حدّتها ،مثل
ال�ص���دفية والأكزمي���ا الدهنية،
وتتمث���ل الأعرا����ض يف زيادة
الق�ش���ور عل���ى �س���طح اجللد،
خ�صو�ص ًا فروة الر�أ�س ،والأكزميا
الدهنية ت�صيب �أي�ض ًا احلواجب
والرمو�ش وجانبي الأنف والأذن
وال�صدر والفخذين ،حيث يظهر

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

احمرار بجلد امل�ص���اب ،والذي
يغطَّ ���ى بطبقة ق�رشي���ة دهنية
تزداد م���ن وق���ت �إىل �آخر ،وقد
تكون م�صحوبة بحكة.
لذا ين�ص���ح اخلرباء بتناول
اجل���وز و�أ�س���ماك الروبي���ان
وال�سلمون ،حيث �إن هذه الأطعمة
غنية ب�أحما����ض «اوميجا ،»3

ويقول خرباء التجميل �إن الربودة
ال�شديدة ت�صيب الدورة الدموية
باخلم���ول ،وبذلك تق���ل تغذية
الب�رشة بالدم والأك�سجني ،فتبدو
باهتة وتعاين من اجلفاف الذي
يُع ّد �أهم تغري يطر أ� على الب�رشة،
خ�صو�ص��� ًا �أن ن�سبة الرطوبة يف
ال�ش���تاء �أقل ،مما ي�س���اعد على

زيادة اجلفاف ،مع ما ي�صاحبه
من قل���ة �إف���راز غ���دد الدهون
بالب�رشة.
وعموماً ،ميك���ن اتباع هذه
خطوات املفيدة يف ال�شتاء:
 ا�س���تخدام مرطّ ب للجلد ،ملايتعر�ض ل���ه الوجه من تعر�ض
للمي���اه مع تك���رار الو�ض���وء
وغ�سيل الب�رشة بال�صابون.
يف�ض���ل ا�ستخدام �صابون من
 َّدون رائحة� ،أو ذلك الذي يحتوي
على زي���وت ،مث���ل اجلل�رسين،
حتى ال حتدث ح�سا�سية للوجه.
 جتنّب التعر�ض لتقلبات اجلوم���ن االنتقال من مناخ بارد �إىل
مناخ دافئ �أو العك�س مبا�رشة،
مع االهتمام باحت�ساء كوب من
املاء قبل التعرّ�ض ملناخ بارد،
حتى ال يحدث مت���زّق للأوعية
الدموي���ة الدقيق���ة املغذي���ة
للب�رشة.
 اهت ّم بو�ض���ع زيت لل�ش���فاه،مثل زبدة الكاكاو ،حلمايتها من
الت�شقق.
تن����س �أن الكعبني �أي�ض��� ًا
 ال َيت�أث���ران ،ل���ذا يج���ب علي���ك
االهتمام برتطيبهما �أي�ض���اً ،مع
التن�ش���يف اجليد عند تعرّ�ضهما
للم���اء عند الو�ض���وء ،وميكنك
ا�ستخدام الفازلني واجلل�رسين.

لنعومة اليديْن
�إلي���كِ خط���وات العناي���ة
باليدين يف ال�شتاء:
• جتنّب تعري�ض���هما لأ�ش���عة
 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مت�شابهة  /كثري هطول املاء.
� 5سال (م��ب��ع�ثرة)  /تخطى مرحلة
1
الطفولة  /قر�أ
2
� 6أث���ار انتباهه  /رم��ي ال��رم��اد يف
العيون  /نعم (مبعرثة).
3
 7ذرة من امل��ادة فقدت �أو اكت�سبت
ال��ك�ترون��ا  /ن�صف منا�ص  /حرف
4
ن�صب.
5
 8ه��دم و���س��وى ب��الأر���ض  /ت�ستحق
ال�شفقة.
6
 9قارة  /مل يعد يذكر.
 10الع��ب ك��رة �سعودي �سابق �سجل
7
ثالث �أف�ضل ه��دف يف ت��اري��خ ك�أ�س
8
العامل �ضد بلجيكا.

9
10

�أفــقــي
 1ن�صف الن�صف � /أمانع
 2جمموعة من حمموعات متتالية � /أعلو
 3ن�صف منار  /العب تن�س �أمريكي من �أ�صول
ايرانية

عــمـــودي
 1جنم التن�س اال�سباين.
 2ا�سطورة التن�س االملاين.
 3ازدحم  /ماكنة بحث انرتنت عاملية
 /ن�صف وا�صل.
 4مبعنى  /حرف للت�أكيد على �صحة
ر�أي.
 5كون �شيئا من املعدن  /اختلف عن

ال�شم�س ب�ش���كل زائد ،و�إذا كان
ال بد فاحر�ص على ا�س���تعمال
واقي ال�ش���م�س بدرجة حر�صك
على ا�س���تعماله عل���ى ب�رشة
وجهك.
• يف ال�ش���تاء يُ�ستح�س���ن
ا�ستعمال مرطّ ب مركز يحتوي
على مر�شحات م�ضادة لأ�شعة
ال�ش���م�س ،مع ارت���داء قفازات
�ص���وفية ،حلمايتهما من الربد
القار�س.
• ال ب�أ�س �أي�ض��� ًا من تدليكهما
ب�ي�ن الفين���ة والأخ���رى ،مع
ا�س���تعمال مرطب���ات وزيوت
مرك���زة لتعزي���ز نعومتهم���ا،
فما يج���ب �أن تعلم���ه هو �أن
نعومتهم���ا الطبيعية لن تدوم
طوال العمر ،و�أن الغدد الدهنية
التي حبتك بها الطبيعة وتنعم
بها يف فرتة ال�ص���با وال�شباب
�رسيع���ة الت�أث���ر بعوام���ل
الطق����س والتل���وث ،بل وحتى
تغريات درجات ح���رارة املاء
ال���ذي ت�س���تعمله للتنظيف �أو
اال�ستحمام وغريها.
• بع���د جتفيفهم���ا ا�س���تعمل
كرمي ًا مرطب ًا واتركه مدة خم�س
دقائق على الأقل ،ثم ام�س���حه
مبندي���ل الورق ال�ص���حي� ،أما
�إذا كنت تعاين م���ن جفافهما
ب�سبب نوعية ب�رشتك �أو ب�سبب
تقدم العمر ،فدلّكهما بقليل من
الفازلني �أو زيت دوار ال�شم�س،
وتذك���ر �أن���ك ال حتت���اج �إىل
م�ستح�رض غايل الثمن لتح�صل
على يدين ناعمتني.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

البقية � /سال
 6العب تن�س �أمريكي معتزل حقق 14
لقبا يف تاريخه الريا�ضي
 7دهن الطعام(معكو�سة)  /يعود عن
ر�أيه وال يحقق ما وعد (معكو�سة).
 8العب تن�س برازيلي معتزل � /سهولة
 9بطلة ك�أ�س العامل يف كرة القدم .1990
 10لقب املنتخب امل�رصي لكرة القدم.
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«الــــــــديـــــ

الكرة البرتقالية تعود إلى الدوران
في مالعب لبنان

الريا�ضي �أكد جهوزيته لبطولة لبنان

�أكد احل�ض���ور اجلماه�ي�ري الكثيف
يف نهائ���ي دورة ح�س���ام احلري���ري
تعط�ش جمهور كرة ال�س���لة يف لبنان
لعودة الروح �إىل هذه اللعبة املحببة
بالن�س���بة �إىل �رشيح���ة كب�ي�رة م���ن
اللبنانيني.
وم���ا كادت دورة احلري���ري حتط
رحاله���ا ،معلن���ة عن تتوي���ج جديد
للريا�ض���ي ،يف احتفالي���ة �ش���هدتها
قاعة �صائب �س�ل�ام يف املنارة ،حتى
تلق���ى جمهور اللعب���ة عموم ًا ونادي
احلكمة خ�صو�ص ًا مفاج�أة �سارة متثلت
يف ختام �س���عيد ملعان���اة «القلعة
اخل��ض�راء» ،بعد االتف���اق الذي جرى
برعاية مط���ران ب�ي�روت بول�س مطر
بني املتخا�ص���مني من «�أبناء النادي
الواحد».
ومب���وازاة ذلك تت�س���ارع اخلطوات
نحو حل الأزمة التي ت�س���ببت ب�ش���ل
اللعب���ة ،وجتميدها دولي���اً ،و�آخرها
كان �إر�سال االحتاد اللبناين امل�ستقيل
كتاب ًا �إىل الأمني العام لالحتاد الدويل
(الفيب���ا) باتري���ك بوم���ان ،يت�ض���من
حم�رض جل�س���ة اجلمعي���ة العمومية
الت���ي انعق���دت يف  9ت�رشي���ن الثاين
املا�ض���ي ،والتي �شهدت تعديل النظام
العام فيما يتعلق بلجنة �إدارة بطولة
لبنان للدرجة الأوىل (رجال) ومهامها
و�ص�ل�احياتها وجلن���ة االحتج���اج
والطع���ون ،وطلب االحتاد اللبناين يف
كتابه من نظريه الدويل «اتخاذ القرار
املنا�س���ب الذي ي�ؤدي لعودة ال�س���لة
اللبناني���ة �إىل خريطة اال�س���تحقاقات
العربية والقاري���ة والدولية يف �أقرب
وقت ممكن».
وقد ت�ضمن خطاب االحتاد اللبناين
�إىل «الفيبا» التعهد املوقّع من �أندية
الدرجة الأوىل الذي يت�ض���من �س���حب

الدع���اوى وعدم اللجوء �إىل الق�ض���اء
واالعتم���اد �أو ًال الأ�ص���ول املتبعة يف
جلنة الطعون وحق املت�رضّر املراجعة
لدى حمكمة التحكيم الريا�ض���ية بعد
�صدور قرار جلنة الطعون.
وبعد ا�ستقالة االحتاد ،تتجه الأنظار
نح���و االنتخاب���ات التي �س���تجري يف
 14كانون الأول اجلاري ،حيث �سري�س���م
االحتاد اجلديد م�ستقبل اللعبة ،ال �سيما
�أن تركيبت���ه تعترب عام ًال رئي�س���ي ًا يف
احلكم على قدرة جناح���ه ،علم ًا �أن �أول
ا�س���تحقاق له �س���يكون البطولة املزمع
انطالقها �أول العام اجلديد.
من جهة �أخرى� ،ش���كلت دورة ح�سام
احلريري فر�صة لإعادة بع�ض الزخم �إىل
اجل�س���م ال�سلّوي والأهم عودة اللعبة �إىل
ميدانها احلقيقي ،وهو امللعب ،بعيداً من
امل�ؤمترات ال�ص���حافية والكالم ال�سجايل
العقيم.
وتنوع���ت �أهمية البطولة بالن�س���بة
للفرق امل�ش���اركة ،ب�ي�ن التناف�س على
اللقب والتح�ضري للبطولة املحلية ،ومل
يكن ينق�ص هذه البطولة �سوى م�شاركة
فريقي ال�شانفيل واحلكمة.
وجاء �إحراز الريا�ض���ي اللقب بفوزه
عل���ى املتحد الطرابل�س���ي  82ـــ  71يف
املباراة النهائية للن�س���خة الـ ،23لريفع
النادي الريا�ض���ي البريوتي عدد �ألقابه
�إىل  13يف دورة ح�سام احلريري.
ويعترب فوز الريا�ضي باللقب منطقي ًا
لأنه �أكرث الفرق جاهزية نظراً لال�ستقرار
الذي يعي�شه �إداري ًا وفنياً ،وقد �أكدت دورة
احلريري �أنه من �أبرز املر�ش���حني لإحراز
لقب بطولة لبنان ،خ�صو�ص ًا �أن �صفوفه
�ست�ش���هد عودة الأمريكي العمالق لورين
وودز ،الذي مل ي�شارك يف دورة احلريري،
لعدم �شفائه من عملية الغ�رضوف ،لكنه
�سيقود فريقه يف بطولة لبنان القادمة.

من نهائي دورة ح�سام احلريري بني املتحد والريا�ضي

�أما الثغرة التي عانى منها الريا�ضي
فكانت يف الدف���اع ،وذلك لأول مرة منذ
قدوم �س���لوبودان �س���وبوتي�ش ،حيث �إن
جه���ود روي �س���ماحة مل تكف لتعوي�ض
غي���اب وودز ،ويف الهج���وم كان �أحمد
�إبراهي���م وعلي حيدر وج���ان عبد النور
يف �أحلى حاالتهم ،حيث �س���اندوا بقوة
املت�ألق �إ�سماعيل �أحمد الذي �أثبت �أنه ال
يزال يف �أوج عطائ���ه ،على رغم اقرتابه
من �سن الأربعني.
وب���د�أ املدي���ر الفن���ي للريا�ض���ي
ال�سلوفيني �سوبوتيت�ش معظم مبارياته
معتم���داً عل���ى ت�ش���كيلة مكون���ة من
اخلما�س���ي امل�رصي �إ�سماعيل علي �أحمد
«�سمعة» وجان عبد النور وعلي حممود
وروي �سماحة و�أحمد �إبراهيم.
يف املقابل ،ك�سب املتحد فريق ًا قوياً،
بوجود املت�ألق با�س���ل بوجي والعمالق
الأمريكي ح�سان وايت�س���ايد الذي �ساعد
الفري���ق كثرياً حتت ال�س���لة ،وبد�أ املدير
الفني للمتحد ج���و جماع�ص مبارياته
يف ال���دورة بالأمريكيني �س���امي مونرو
وح�سان وايت�سايد وبا�سل بوجي وروين
فهد وح�سني قان�صوه.
و�ساهمت الدورة يف اكت�شاف قدرات
فريق �آخر ،هو الت�ضامن الزوق العائد �إىل
دوري الأ�ض���واء بعد �أكرث من � 10سنوات،
واملعزز بنخبة من الالعبني على ر�أ�سهم
ندمي �سعيد وب�شري وطارق عموري وح�سن
دند�ش وحممد همدر وعماد �سعاده وجاد
نْ
أمريكيي
الالعبي ال
نْ
بيطار ،بالإ�ضافة �إىل
�س���تيفن غراي وجاريد فاميو�س ،ويقود
الفريق املدرب ال�شاب مروان خليل.
ومل يقدم عم�شيت املنتظر منه ،فخرج
من ن�صف النهائي بخ�سارته �أمام املتحد
 .96 – 67م���ع العلم �أنه كان املر�ش���ح
الرئي�سي ملناف�سة الريا�ضي على اللقب
بوجود �أ�س���ماء المعة يف �ص���فوفه مثل

فادي اخلطيب و�صباح خوري وعلي فخر
الدين وخليل ع���ون وندمي حاوي وكارل
�رسكي�س وجوي ع���كاوي وويليام فار�س
ْي�ن �س���ي جي غايل���ز ونافار
والأمريكي� نْ
غار�س���ون ،ويقود هذه املجموعة مدرب
قدير هو غ�سان �رسكي�س.
وبال �ش���ك ،ف�إن الفرق التي �ش���اركت
يف دورة احلريري� ،ست�س���عى للإفادة من
الأخطاء والثغرات ومعاجلتها يف بطولة
لبنان ،حيث �سرتتفع حدة الإثارة ،بوجود
احلكمة وال�ش���انفيل ،والأول �س���يخطف
الأ�ض���واء بوجود جمموعة من الالعبني
متل���ك ق���درات هائلة ،كجولي���ان قزوح
و�إيلي ا�س���طفان ورودريك عقل ودانيال
فار�س وفيليب تابت و�إيلي ر�ستم.
و�س���يتعاقد مدرب احلكم���ة ف�ؤاد �أبو
�ش���قرا مع عدد من الالعب�ي�ن املحليني
(حتت  20عاماً) ،وذلك وفق القانون الذي
يجرب الأندية على التوقيع مع  8العبني
فقط فوق الـ 20عاماً.
�أما ال�ش���انفيل ف�س���يدخل يف بطولة
لبن���ان يف حتد مع نف�س���ه ال�س���تعادة
هيبت���ه ،بعد اله���زة الت���ي نتجت عن
رحيل املدرب غ�س���ان �رسكي�س مع ابنه
كارل وجنمه فادي اخلطيب �إىل �ص���فوف
عم�شيت.
و�أعاد ال�ش���انفيل التعاقد مع العبه
ح�س�ي�ن اخلطيب ملو�س���م واحد ،ليكون
باكورة تعاقدات الفريق املتني للمو�سم
اجلدي���د ،ويفاو�ض الفري���ق العديد من
الالعبني املحليني ،بالإ�ضافة �إىل املدرب
البو�سني �آلن �أباز للإ�رشاف على الفريق.
�أم���ا �أب���رز الالعبني الذين م���ا زالوا
متوفري���ن يف �س���وق االنتق���االت قب���ل
املو�سم اجلديد �شارل تابت (بني املتحد
وال�ش���انفيل) وغالب ر�ضا وجوي زلعوم
و�أنطوين مي�ي�ن وحممد فح����ص ورامي
عقيقي.

ع���اد املنتخب الفرن�س���ي من
بعي���د لينتزع بطاق���ة الت�أهل �إىل
نهائي���ات ك�أ�س العامل املقبلة يف
الربازيل ع���ام  ،2014وتفادى بذلك
الغي���اب عن العر�س الكروي للمرة
الأوىل منذ العام .1994
وبع���د خ�س���ارته ذهاب��� ًا �أمام
�أوكرانيا بهدفني نظيفني يف ملحق
الت�ص���فيات الأوروبي���ة ،تعر����ض
املنتخ���ب الفرن�س���ي النتق���ادات
الذعة من ال�ص���حف املحلية التي
توقع���ت خ���روج املنتخب خايل
الوفا����ض ،لك���ن �أف���راد “الأزرق”
انتف�ض���وا وجنحوا يف قلب الأمور
مل�صلحتهم من خالل الفوز بثالثية
نظيفة �إياباً ،لي�ص���بح بالتايل �أول
منتخ���ب يف امللحق يقلب تخلفه
بهدف�ي�ن نظيف�ي�ن ذهاب��� ًا ويبلغ
النهائيات.
وا�س���تعاد املنتخب الفرن�سي
ثقة اجلمهور املحلي ،حيث �ستكون
نهائي���ات ك�أ����س الع���امل املقبلة
فر�ص���ة له لكي ي�ؤ�س����س لبطولة
ك�أ�س �أوروبا التي ي�ست�ضيفها على
�أر�ضه عام .2016
وكان اخلروج لو ح�صل ،كارثي ًا
على منتخب يزخر بعنا�رص رائعة
�أثبت���ت علو كعبها وعلى ر�أ�س���ها
مهاج���م باي���رن ميوني���خ فرانك
ريبريي ،والظه�ي�ر الأي�رس باتري�س
ايفرا ،بالإ�ض���افة �إىل العبني �شبان
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ــوك» ستصيح مجددًا في نهائيات كأس العالم
واعدين �أمثال بول بوغبا ورافايل فاران
وبالز ماتويدي.
لكن م���درب الفريق ديدييه دي�ش���ان
الذي قام بثالثة تبديالت كانت جميعها
حا�سمة يف مباراة العودة مع �أوكرانيا،
يدرك يف قرارة نف�س���ه �أن الفوز العري�ض
والالفت ال يحجب امل�ش���اكل التي عانى
منها فريقه يف الآونة الأخرية.
ويدرك دي�ش���ان جي���داً التعامل مع
النج���وم ،فهو كان �أحد �أف���راد املنتخب
الذي ف�ش���ل يف بل���وغ نهائي���ات ك�أ�س
الع���امل عام  ،1994لكن���ه انتف�ض وتوج
بلقب الن�س���خة التالية التي نظمها بعد
�أربع �سنوات.
وبع���د مباراة الذهاب ،كان دي�ش���ان
مر�شح ًا لأن ي�صبح ثاين مدرب يف�شل يف
قيادة منتخ���ب بالده �إىل نهائيات ك�أ�س
العامل بع���د جريار هويي���ه ،لكن وبعد
�أربعة �أيام كان العبو املنتخب يقذفونه
يف الهواء احتف���ا ًال بالت�أهل الثمني يف
�أجواء احتفالية يف ملعب �سان دوين يف
�ضواحي فرن�سا.
وكان الغي���اب عن العر����س الكروي
للمرة الأوىل منذ عقدين نتيجة طبيعية
لفريق عانى كثرياً ال�ستعادة م�ستواه بعد
ف�ضيحة ك�أ�س العامل الأخرية يف جنوب
�إفريقيا ،حيث قام الالعبون ب�إ�رضاب قبل
�أن يخرجوا من دور املجموعات.
بقيت �صورة املنتخب �سلبية منذ تلك
اللحظة لدى الر�أي العام الفرن�س���ي ،ومل
تتح�سن الأمور بعد حادثة �سمري ن�رصي

املدرب ديدييه دي�شان

يف ك�أ����س �أوروب���ا  2012عندم���ا توجه
بعبارات نابية �ض���د �أحد ال�ص���حافني،
ثم م�ؤخ���راً بع���د االنتق���ادات الالذعة
التي وجهه���ا باتري�س ايفرا �إىل عدد من
املحللني والنقاد يف مقابلة تلفزيونية.
وكان دي�ش���ان ا�س���تلم من�صبه بعد
نهائيات ك�أ�س �أوروبا  2012خلف ًا لزميله
ال�س���ابق يف املنتخب لوران بالن ،لكن
�س���جله ال يت�ض���من �س���وى الفوز يف 8
مباريات من �أ�ص���ل  18خا�ض���ها الديوك
ب�إ�رشافه حتى الآن.
لكن بعد انتزاع الت�أهل ب�شكل بطويل
�إىل مونديال الربازيل �رصح رئي�س االحتاد
الفرن�سي نويل لوغرايت ب�أن احتاده جدد
عقد دي�شان ل�س���نتني �إ�ضافيتني� ،أي ملا
بعد ك�أ�س �أوروبا .2016
وميك���ن لدي�ش���ان �أن يبن���ي فريقه
حول عنا�رص اخلربة املوج���ودة حالي ًا
بالإ�ض���افة �إىل تطعيمه ببع�ض ال�شبان
علم ًا �أن منتخب فرن�س���ا حتت � 20سنة
توج بط ًال للعامل يف حزيران املا�ض���ي
يف تركي���ا ،يف حني بل���غ منتخب حتت
الـ 19املباراة النهائية لبطولة �أوروبا.
لكن قبل هذا كله ،يتعني على دي�شان
�أن يج���د خطة جيدة خلو����ض مونديال
الربازيل ،حي���ث �س���يعول على العبني
�ش���بان �أمثال فاران وبوغب���ا ،و�آخرون
�س���بق لهم �أن �شاركوا يف نهائيات ك�أ�س
�أوروب���ا �أو ك�أ�س العامل كاحلار�س هوغو
لوري�س وباتري����س �إيفرا وفرانك ريبريي
و�إريك �أبيدال وكرمي بنزميا وغريهم.

منتخب فرن�سا

الت�شكيلة الكاملة
حلرا�س���ة املرمى :هوغو لوري�س
( 26عام���اً ،توتنهام هوت�س�ب�رز54 ،
مباراة دولية) و�ستيف مانداندا (28
عاماً ،مر�س���يليا 16 ،مباراة دولية)

جنم الديوك فرانك ريبريي

ومايكل الندرو ( 34عاماً ،با�س���تيا،
 11مباراة دولية).
للدف���اع :ماثيو ديبو�ش���ي ( 28عاماً،
نيوكا�س���ل 18 ،مب���اراة دولي���ة ،هدفان)
وباتري����س �إيف���را ( 32عاماً ،مان�ش�س�ت�ر
يونايتد 54 ،مباراة دولية) ورافايل فاران

( 20عاماً ،ريال مدريد 4 ،مباريات دولية)
ومامادو �س���اكو ( 23عام���اً ،ليفربول16 ،
مباراة دولية ،هدفان) وغايل كلي�شي (28
عاماً ،مان�ش�سرت�س���يتي 20 ،مباراة دولية)
وباكاري �س���انيا ( 30عاماً ،الأر�سنال38 ،
مباراة دولي���ة) ولوران كو�س���يليني (28
عاماً ،الأر�س���نال 15 ،مباراة دولية) و�إريك
�أبي���دال ( 34عام���اً ،موناك���و 67 ،مباراة
دولية) ،ع���ادل رامي ( 27عاماً ،ميالن26 ،
مباراة دولية ،هدف واحد).
للو�س���ط :يوهان كاباي���ي ( 27عاماً،
نيوكا�س���ل 26 ،مب���اراة دولي���ة ،هدفان)،
فرانك ريب�ي�ري ( 30عاماً ،بايرن ميونيخ،
 80مب���اراة دولي���ة 16 ،هدف���اً) ،ماثي���و
فالبوينا ( 29عاماً ،مر�س���يليا 30 ،مباراة
دولية� 5 ،أهداف)� ،سمري ن�رصي ( 26عاماً،
مان�ش�س�ت�ر �س���يتي 41 ،مب���اراة دولية5 ،
�أهداف) ،وبالز ماتويدي ( 26عاماً ،باري�س
�س���ان جرمان 19 ،مباراة دولية) ،مو�سى
�سي�س���وكو ( 24عاماً ،نيوكا�س���ل يونايتد،
 13مباراة دولية) ،ب���ول بوغبا ( 20عاماً،
جوفنتو����س 7 ،مباري���ات دولي���ة ،هدف
واحد) ،يوه���ان غوركوف ( 27عاماً ،ليون،
 31مب���اراة دولي���ة� 4 ،أه���داف) ،جريميي
مينيز ( 26عاماً ،باري�س �سان جرمان24 ،
مباراة دولية ،هدفان).
للهج���وم� :أوليفييه ج�ي�رو ( 27عاماً،
الأر�س���نال 26 ،مباراة دولي���ة� 5 ،أهداف)،
ك���رمي بنزميا ( 25عاماً ،ري���ال مدريد64 ،
مباراة دولية 18 ،هدف���اً) ،لوك رميي (26
عاماً ،نيوكا�سل يونايتد 21 ،مباراة دولية،
� 4أهداف) ،اندريه بيار جينياك ( 27عاماً،
مر�س���يليا 17 ،مباراة دولي���ة� 4 ،أهداف)،
بافيتمب���ي غوميز ( 28عام���اً ،ليون12 ،
مباراة دولية� 3 ،أهداف).

جالل قبطان

( العدد  )290اجلمعة  6 -كانون الأول 2013 -

كاريكاتير

إنشاء صناديق ليرمي اآلباء أطفالهم فيها
�أن�ش�أت احلكومة ال�صينية مبنى
�صغرياً م�ؤلفاً من غرفة واحدة على
�شكل ���ص��ن��دوق ،مي��ك��ن ل�ل�آب��اء ت��رك
�أط��ف��ال��ه��م ح��دي��ث��ي ال������والدة ال��ذي��ن
ي��رغ��ب��ون ب��ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��م ب��داخ��ل��ه،
ل��ت��ت��ك��ف��ل ب��رع��اي��ت��ه��م دار ال���رع���اي���ة
القريبة من املبنى.
وذك��رت ال�صحف �أن املبنى الذي
ي��ق��ع يف م��ق��اط��ع��ة ن��اجن��ي��ن��غ ���ش��رق��ي
ال�����ص�ين ي��وف��ر ل�ل��آب���اء م��ل��اذاً �آم��ن��اً
ل�ترك �أب��ن��ائ��ه��م ،دون التعر�ض لأي
نوع من امل�سائلة القانونية ،خ�صو�صاً

تبتر ساقها لتتمكن من ارتداء الكعب العالي
دفعت الرغبة بارتداء الأحذية ذات الكعب العايل
فتاة �أم�يرك��ي��ة �إىل ب�تر �ساقها امل�صابة بت�شوّه منذ
الوالدة ،وا�ستبدالها ب�ساق ا�صطناعية ،بعد �أن ف�شلت
العمليات اجلراحية يف ت�صحيح هذا العيب.
وكانت ماريا �سريانو ( 21عاماً) وُلدت وهي تعاين
م��ن تقوّ�س يف �إح���دى �ساقيها ا�ضطرها �إىل ارت��داء
الأحذية الطبية ،وحرمها من الأحذية العالية التي
كانت تتوق الرتدائها كغريها من الفتيات ،خ�صو�صاً
يف احلفالت واملنا�سبات االجتماعية.
وخ�ضعت م��اري��ا �إىل  5عمليات جراحية مل
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

تكن قادرة على �إعادة �ساقها �إىل الو�ضع الطبيعي،
ح��ت��ى ن�صحها �أح����د املخت�صني ب��ب�تره��ا ،لكنها
ت���رددت ك��ث�يراً يف ات��خ��اذ ق���رار ب��ه��ذا اخل�صو�ص،
ومل ت�ستطع �أن حت�سم �أم��ره��ا �إال عندما ق��ر�أت
ب��ال�����ص��دف��ة م��ق��ال��ة يف �إح����دى ال�����ص��ح��ف تتحدث
ع��ن الأط���راف ال�صناعية التي �ساعدت العديد
من الأ�شخا�ص ،ومن بينهم ريا�ضيون وفنانون،
على ا�ستعادة حياتهم الطبيعية ،فقررت �أخ�يراً
�أن تخ�ضع للجراحة ،لتحقق حلمها بالعمل يف
جمال عر�ض االزياء.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ

ال���ذي���ن ي��ن��ت��ه��ك��ون ق���ان���ون ال��ط��ف��ل
الواحد املعمول به يف البالد.
وي��ح��ت��وي «���ص��ن��دوق الأط��ف��ال»
ع���ل���ى ح��ا���ض��ن��ة و����س���ري���ر وم���ي���زان
ح���رارة وجت��ه��ي��زات �أخ���رى للعناية
بالطفل ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه م��زوّد
ب��ن��ظ��ام تكييف وحت��كّ��م بالرطوبة
واحل����رارة ،وف��ور ت��رْك الطفل من
ق��ب��ل وال����دي����ه ت��ن��ق��ل احل�����س��ا���س��ات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة �إ�����ش����ارة �إىل م��رك��ز
ال��رع��اي��ة ال��ق��ري��ب ،فيح�ضر �أح��د
العاملني فيه ال�صطحاب الطفل.
وا���س��ت��ق��ب��ل امل��رك��ز م��ن��ذ �إن�����ش��ائ��ه
�أك���ث��ر م����ن  160ط����ف��ل�اً ،وي����أم���ل
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ي��ه �أن ي�����س��اع��د على
احل������د م�����ن ظ�����اه�����رة ن���ب���ذ الآب�������اء
لأطفالهم يف احل��دائ��ق وال�����ش��وارع
وم��ق��ال��ب ال��ن��ف��اي��ات ،ح��ي��ث مي��وت
العديد منهم ب�سبب ذلك.
ُي��ذك��ر �أن ال�صني تطبّق منذ عام
 1979نظاماً �صارماً للحد من الن�سل،
بهدف ال�سيطرة على التزايد الكبري
يف ع��دد ال�سكان ،وذل��ك بال�سماح لكل
�أ����س���رة ب����إجن���اب ط��ف��ل واح����د ف��ق��ط� ،أو
دف��ع غ��رام��ة مالية ك��ب�يرة ،م��ا ي�ضطر
ال��ع��دي��د م���ن الآب�����اء �إىل ال��ت��خ��ل��ي عن
�أي م���ول���ود آ�خ�����ر� ،أو ع���دم �إدراج������ه يف
ال�سجالت الر�سمية.
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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