حديث عن حكومة «حيادية» الشهر المقبل
ألمـــــــة واحـــــــدة
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�أكدت م�صادر ما ُي�سمى «التيار الو�سطي»� ،أن حكومة �أمر واقع �ست�صدر
مرا�سيمها يف �شهر كانون الثاين املقبل ،حتت عنوان «حكومة حيادية»..
بذريعة م��لء ال��ف��راغ بعد انتهاء والي��ة رئي�س اجلمهورية يف �شهر �أي��ار
 ..2014لكن �أكرث من جهة ت�ساءلت عن كيفية «احليادية» ومقيا�سها يف
لبنان ،حمذرة من �أي خطوة غري حم�سوبة العواقب.

السنة السادسة  -الجمعة  10 -صفر 1435هـ  13 /كانون األول  2013م.
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سليمان يختار حلف الخاسرين

عذرًا اسطنبول
 5أيام في اس���طنبول كانت كافية ألرى الصورة من منظار مختلف،
فال الشعب التركي عبارة عن «نور» و«مهند» و«يحيى» ،وال «السلطان
وحريم���ه» في حديث المقاهي ،وال التطرف ال���ذي ينقله اإلعالم..
في اس���طنبول معظم الحدي���ث يذكّ ر بالثورة وح���ق التعبير ..في
اس���طنبول ال يتحدث الجميع عن ميدان التحري���ر وأخيه «رابعة»،
إنما الحدث األبرز هو ميدان تقس���يم وش���هداء تقسيم ومعتقلو
التظاهرات التي أرعبت أردوغان وجعلته يردد عبارة الزعماء العرب
الخالدة« :مؤامرة خارجية».
في اسطنبول ينشط اليس���اريون ،ويتحرك الوطنيون واليمينيون
واالش���تراكيون من أجل الحفاظ على الدول���ة المدنية التي بناها
أجدادهم بالعرق والدم والفكر والنضال ..في اس���طنبول ال يعرف
الن���اس بـ«المجلس االنتقالي» للمعارضة الس���ورية ،وال يدرون أن
أضخم فن���ادق المدينة تضم العديد منهم على حس���اب دافعي
الضرائب ،وليس من حساب «حزب العدالة» ..في اسطنبول يجتمع
العلمان���ي مع اإلس�ل�امي المعتدل على حق الش���عوب ،بما فيهم
س���ورية ،بتغيير قياداتها عن طريق الحراك الس���لمي ،وليس من
خالل جز الرؤوس وشي األعضاء واختطاف الراهبات ..في اسطنبول
هناك المئات من الفقراء الس���وريين يطلب���ون المعونة من المارة
في ظل الب���رد القارس ..تتغير النظرة عن المدينة حينما تس���مع
وتشاهد بنفسك ،وهذه المرة سمعت وفهمت الكثير ،فيساريّ وها
مهووس���ون بالعداء لإلمبريالية العالمي���ة جهارًا ونهارًا ،في وقت
يتس���ابق أصح���اب الدكاكين «المتأس���لمون» لخط���ب ودّ أميركا
و«إسرائيل» ..في اسطنبول انهزم مشروع أردوغان بتحويل حديقة
مبان تُ عطى لليهود ،وتغلبت األشجار على البنادق
«جزي بارك» إلى ٍ
كما تغلب���ت قبلها إرادة الش���باب على لوبيات المال والسياس���ة
والقتل.
اس���طنبول عاصمة العثمانيين الدائم���ة ترفض العودة من جديد
إلى بي���ت الطاعة ،وتكون من بي���ن حريم الس���لطان الجديد ..في
اس���طنبول ال يعرفون أن الذي يهدد الن���اس ويخوّ فهم من الكرد
هو ذات���ه الذي يعقد معهم صفقات نفط ف���ي الجانب العراقي..
في مدينة المساجد؛ اسطنبول ،المعارضة فقيرة ومطارَ دة ،لكنها
صادقة مع نفسها ومسلمة بقدرتها ،ورغم قلة إمكانياتها المادية
والمعنوية ،إال أنها تستهويني أكثر من قصور السلطان..
قضيت خمسة أيام في اسطنبول ،في اجتماعات ولقاءات صحفية
وندوات جماهيرية وشبابية وأدبية يرافقني شباب حالمون بالحياة
الكريمة ،ال يس���ألون عن ديني وطائفتي وقوميتي ،بل يسألونني
حل بش���عبه ،ال يقفون مع طائفة ضد
عن العراق ،ويتأس���فون لما ّ
أخرى أو جهة سياسية معيّ نة ،بل ينشدون آالم الشعب الجريح..
صدقنا إعالمهم بأنك مدين���ة ال تقبل باآلخر،
ع���ذرًا اس���طنبول إن ّ
كش���فت لنا كثيرًا من الزيف والطالء ،كشفته لنا
ِ
وش���كرًا لك ألنك
وكشفته عنك..
اسطنبول مدينة السالم والمحبة واألخوة ،وليست مدينة «اإلخوان»
والتحريض.

منتظر الزيدي
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

كان متوقَّع��� ًا �أن ي�أتي رف�ض
دعوة حكوم���ة الرئي�س ميقاتي
امل�س���تقيلة �إىل االجتم���اع ،من
جه���ة «تيار امل�س���تقبل» الذي
يرف�ض بالأ�سا�س وجود ميقاتي
عل���ى ر�أ����س حكومة ب���د ًال من
�س���عد احلريري ،ويرى �أن وجود
ميقات���ي ال�سيا�س���ي بحد ذاته
ح�س���م ًا من ر�ص���يد «التيار»،
ال���ذي يعت�ب�ر نف�س���ه «املمثل
ال�رشعي والوحيد» لأهل ال�سُّ نة
يف لبن���ان ،لكن املفاج����أة �أن
رئي����س اجلمهوري���ة مي�ش���ال
�س���ليمان �أك���د م���ا كان يُعترب
«�إ�شاعات» و«اتهامات» بحقه،
وانحاز �إىل حلف اخلا�رسين يف
ال��ص�راع الدائ���ر يف املنطق���ة،
وبات عملي ًا «الناطق الر�سمي»
با�س���م «حتالف �أ�صدقاء �أمريكا
واململكة ال�سعودية» يف لبنان؛
امل�س���مَّى قوى الرابع ع�رش من
�آذار.
يتفهّ���م كث�ي�رون �إ��ص�رار
«احلريري���ة ال�سيا�س���ية» على
حمارب���ة ميقات���ي وحماول���ة
ح�ص���اره وعزله ،بالتحديد يف
مدينت���ه طرابل����س ،وبالت���ايل
�إ�س���قاط حكومت���ه ،ويف احل���د
الأدن���ى منعه���ا من ممار�س���ة
ال�س���لطة ،وقط���ع الطريق على
�أي حماول���ة لتعوميها ،لكن من
امل�س���تغرب �أن تك���ون للرئي�س
�سليمان م�صلحة يف تعطيل دور
احلكومة امليقاتية يف ت�رصيف
الأعمال ،يف �س���عيه لل�سري يف
ت�ش���كيل حكومة جدي���دة تُ�رصّ
اململكة ال�سعودية على فر�ضها
على اللبنانيني ،يُ�س���تبعد عنها
«ح���زب اهلل»� ،أو يحجَّ ���م دوره
م���ع حلفائه ،وهو ه���دف يبدو
�أك�ب�ر م���ن طاق���ة كل الأطراف
الداخلية املعادية للحزب ،مبا
فيها املواقع الر�سمية احلاكمة،
لأ�س���باب تتعلق بحجم احلزب
ودوره بالدرجة الأوىل ،والتفاف
النا�س حول م�رشوع املقاومة.
منذ �أن فاج�أ الرئي�س �سليمان
اللبنانيني مبواقفه امل�س���تفزّة
ل�سورية ورئي�س���ها؛ عندما نظر
�إىل م���ا يج���ري عل���ى احلدود
اللبنانية معه���ا بعني واحدة،
وتغا�ضى عن حتويل لبنان �إىل
ممر ومقرّ للعدوان على �سورية،
وملمار�س���ة كل �أنواع التخريب
فيها ،ثم جاء �إ�رصاره على مترير
«بيان بعبدا» وتك���راره النيل
من �س�ل�اح املقاوم���ة ودورها،
بات يف يقني معظم اللبنانيني
�أن رئي�س اجلمهورية مل يعد يف
ال�ص���فوف الو�س���طية ،وال حتى
احليادي���ة ،بل اخت���ار االنحياز
�إىل اجله���ة الت���ي ت�ش���ن حرب ًا
تدمريية عل���ى املنطقة ،امتداداً

�شعار «الن�أي بالنف�س» يقت�ضي منع �إ�شراك لبنان يف احلرب �ضد �سورية

من �ش���مال �أفريقيا� ،إىل العراق
و�سورية ولبنان ،مروراً باليمن،
لأنها بب�ساطة تعمل وت�سعى �إىل
الهيمن���ة عليها وتغيري موقعها
ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي ،خدمة
مل�ش���اريع دولية كربى� ،أدواتها
�إقليمية ،انك�ش���فت بعد �سل�سلة
الهزائم التي مُنيت بها.
ال نق�ص���د هنا �أبداً التعرُّ�ض
ملق���ام رئي����س اجلمهوري���ة،
وال ل�شخ�ص���ه ،لكن م���ن حقنا
كلبناني�ي�ن �أن نفه���م مقا�ص���د
م���ا يقوم ب���ه «امل�ؤمتَ���ن على
الدولة والد�س���تور» ،و«القائد
الأعل���ى للق���وات امل�س���لحة»،

امل�ؤ�س���ف �أن ذل���ك يج���ري
حتت �ش���عار «حماي���ة الدولة
واجلمهوري���ة» ،فهل ي�رشح لنا
امل�س����ؤولون اللبناني���ون ،مبن
فيه���م الرئي����س �س���ليمان ،عن
�أي جمهوري���ة ودولة يتحدثون
وفيها يحكمون؟ هل يق�ص���دون
الدول���ة العاج���زة ع���ن من���ع
االخرتاق���ات «الإ�رسائيلي���ة»
لأجوائنا ومياهنا و�أر�ض���نا� ،أم
يق�ص���دون الدول���ة الت���ي ترتك
حدوده���ا �س���ائبة «ل���كل من
ه���بّ ودبّ »� ،أم الدول���ة الت���ي
تتعاط���ى مع م�س���لحي الأزقة
وال�ش���وارع مبنط���ق «تبوي�س

أين تكمن المنفعة الوطنية في
الدفاع عن دولة «اإلرهاب الوهابي»
واستعداء سورية؟

ونت�س���اءل عن العربة واملنفعة
الوطنية من االنفتاح على دولة
«الإرهاب الوهاب���ي» والدفاع
عنها ،وا�س���تعداء �أق���رب الدول
العربية �إلينا ،وامل�ش���اركة يف
الإ�س���اءة �إليه���ا ،ونعني بذلك
�س���ورية ،على الرغ���م من رفع
�ش���عار «الن�أي بالنف�س» الذي
كان يف احلقيق���ة ن�أي ًا عن منع
�إ�رشاك لبنان يف احلرب الدولية
الفا�شلة على �سورية.

اللحى»� ،أم التي ترعى ،بكامل
وعيها ،هجرة �أجيال ال�ش���باب
من �أبواب اجلامع���ات مبا�رشة
�إىل بل���دان االغ�ت�راب بحث ًا عن
عمل ي�ؤمّن لقم���ة العي�ش ،التي
انتزعه���ا «مليارديرات» احلكم
وال�س���لطة من �أفواه اللبنانيني،
عرب ا�ستيالئهم على املال العام
والأم�ل�اك العام���ة؟ وه���ل كان
م�ش���هد الدولة م�رشّف ًا بالأم�س
عندم���ا عج���زت ع���ن مواجهة

تداعيات عا�صفة �أمطار طبيعية
كان متوقع ًا حدوثها يف زمانها
املعهود؟
الأخط���ر �أن «الدولة» التي
يريد الرئي�س �سليمان «�شطب»
املقاومة و�س�ل�احها ل�صاحلها،
هذه «الدولة» تتملّق م�سلحي
الأزق���ة يف طرابل����س ،ويتحول
وزير داخليتها �إىل «�أبو ملحم»
(مع ما فيه من ظلم لهذا الفنان
الطيب الراحل ،لأنه كان مُ�صلح ًا
اجتماعي���اً ،ومل يكن م�س���ايراً
للخط����أ) ،يف حني وظيفة وزارة
الداخلي���ة يف الأ�ص���ل �أن تكون
«الع�ص���ا الغليظ���ة» للنظام،
لكنه���ا يف الواقع ال جتر�ؤ على
االعرتاف بوجود ع�ص���ابات من
«التكفريي�ي�ن» و«املتطرفني»
املن�ضوين يف �ص���فوف تنظيم
«القاع���دة» وتفرعات���ه يف
لبن���ان ،وك�أن وزي���ر الداخلية
املح�س���وب عل���ى الرئي����س
�س���ليمان ينتظر م���ن «جبهة
الن��ص�رة» �أو تنظيم «داع�ش»
و�أ�شباههما فتح املكاتب ورفع
الرايات والأعالم عليها ،وتنظيم
اال�ستعرا�ضات الع�سكرية حتى
يتم االع�ت�راف بوجودها ،لكن
الواقع غري ذلك� ،إذ �إن االعرتاف
بوج���ود مثل هذه الع�ص���ابات
الإجرامية وامل�أج���ورة يتطلب
ت�ص���حيح البو�ص���لة وتعديل
الأولوي���ات وتغي�ي�ر اخلط���اب
ال�سيا�سي ،وفتح �صفحة جديدة
م���ن التحالف���ات ،وه���و �أمر ال
ينا�سب احل�س���ابات ال�شخ�صية
لل�ساعني وراء ال�س���لطة ،لكنه
عل���ى الأق���ل ي�س���تدعي منهم
القليل من التوا�ض���ع ،واحرتام
عقول اللبنانيني.

عدنان ال�ساحلي

www.athabat.net

أحداث األسبوع

( العدد  )291اجلمعة  13 -كانون الأول 2013 -

ُ
النفاق السياسي يفسد «وحدة المسار والمصير»
عندما كانت �س���ورية تمُ �سك
بزم���ام الأم���ور يف لبن���ان،
كان احللف���اء واملتزلّف���ون
واالنتهازي���ون يفتتح���ون كل
خطاباته���م وت�رصيحاته���م
بـ«وحدة امل�س���ار وامل�ص�ي�ر»
اللبن���اين  -ال�س���وري ،وكانت
الزمة �سيا�س���ية لكل من يريد
�أن ي�ص���بح نائب��� ًا �أو وزيراً �أو
م�س����ؤو ًال لتنظيم �سيا�س���ي� ،أو
مقاو ًال كبرياً.
كان اجلمي���ع؛ ر�س���ميون
و�شخ�ص���يات
وحزبي���ون
اجتماعية واقت�صادية ،يحجّ ون
�إىل مراكز املخابرات ويحملون
الهدايا ،ويتناف�سون على دعوة
امل�س�ؤولني و�ضباط املخابرات
�إىل بيوته���م ليت�رشفوا بتقدمي
التبولة وما حولها لل�ض���يف،
مقاب���ل الوع���د بالف���وز بلقب
�أو م�س����ؤولية �أو مناق�ص���ة..
واملفتاح ال��س�ري الذهبي لكل
ذلك «وحدة امل�سار وامل�صري»!
لكن عندما تعرّ�ضت �سورية
لكمني دويل بقيادة �أمريكية -
«�إ�رسائيلي���ة» و�أدوات غربية
وعربي���ة ابتلع رافعو �ش���عار
«وحدة امل�س���ار وامل�صري» من
اللبنانيني والأحزاب �أل�س���نتهم
و�ص���متوا ،بل وبد�أوا يجاهرون
ب�رضورة وفوائ���د الدميقراطية
وت���داول ال�س���لطة ،منتقدي���ن
«القم���ع» يف �س���ورية ،بينما
يرتب���ع الواح���د منه���م على
عر����ش تنظيم���ه �أكرث م���ن �أي
رئي�س عربي ،وميهّ���د لتوريث
التنظي���م والأم�ل�اك والطائفة
التي يتزعمها لأوالده وعائلته
وبطانته..
ا�س���تبدل بع�ض اللبنانيني
�شعار «وحدة امل�سار وامل�صري»
ب�ش���عار «الن����أي بالنف����س»،
تاركني �س���ورية تغرق يف بحر
دمائها من دون م�ساعدتها..
«الن����أي بالنف����س» الذي
مار�س���وه ومازال���وا يعني ترك
�س���ورية حت�ت�رق وال نطف���ىء
ناره���ا ..و«الن����أي بالنف�س»
يعني التن�صّ ���ل من م�س����ؤولية
فت���ح احل���دود واملراف���ئ
للم�س���لحني وال�س�ل�اح ال���ذي
يقتل ويدمر يف �سورية ،و�إيواء
الإرهابي�ي�ن ،وت�أم�ي�ن ط���رق
التمويل وال�س���يارات املفخخة
�إىل ال�ضاحية وغريها.
لق���د رك���ب امل�س����ؤولون
اللبنانيون على ح�صان «وحدة
امل�سار وامل�صري» وتربّعوا على
عرو�ش �إماراتهم ،و�أعطيت لهم
مفاتيح لبنان وطوائفهم بتوقيع
�س���وري ،وعندما �ش���عر ه�ؤالء
بغرق ال�س���فينة ال�سورية بد�أوا
بالرتاجع حتى ح���دود الت�آمر،
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همسات

◄ ال ْفرق

و�ص���ف وزير حم�س���وب على العهد كالم ال�سفري
الفرن�س���ي ب�أن باري����س ال تعمل للتمدي���د لرئي�س
اجلمهورية ب�أنها «ر�س���الة من�سّ قة مع الأمريكيني»،
م�ضيف ًا �أن «فرن�سا �أخط�أت ،والتمديد �رضوري كي ال
نق���ع يف الفراغ» ،فر ّد زميل له ،لكنه خم�رضم« :ما
الذي �سيتغري �سوى التمديد لفراغ موجود �أ�صالً»؟

◄ مرغوب

ك�شف �أح��د الوزراء ال�سابقني يف لبن��ان �أن �أغلب
قادة الدول اخلليجية يعملون جاهدين من �أجل دعم
متديد فرتة والية رئي�س اجلمهورية اللبنانية مي�شال
�سنتي عل��ى �أقل تقدير ،لتعذّر انتخاب
�سليمان ملدة نْ
رئي�س يف الظ��روف احلالية� ،إىل حني و�ضوح الر�ؤية
يف ما يتعلق باحل��رب الدائرة يف �سورية ،ال�سيما �أن
مواقف �سليمان جتاه �سورية مطلوبة خليجياً.

◄ لم ّ
«يشرفه» بالزيارة

وحدة امل�سار وامل�صري الدموي �أو ال�سلمي بني لبنان و�سورية هو قدَر البلديْن

وفرحوا ب�أن كل ديونهم ل�سورية
�ستُ�ش���طب بنهاي���ة و�س���قوط
النظ���ام ،ليبد�أوا مرحلة جديدة
مع النظام اجلدي���د كما فعلوا
مع القدمي ،وكما فعل بع�ض���هم
مع العدو «الإ�رسائيلي» عندما
كان حمت�ل�اً بع����ض املناطق
اللبنانية.
لك���ن امل�ش���كلة �أن «وحدة
امل�سار وامل�ص�ي�ر» الدموي �أو
ال�س���لمي بني لبنان و�س���ورية
هو ق���دَر البلديْ���ن ،فاجلغرافيا
والعوملة الإرهابية تفر�ض���ان
امت���داد النار �إىل ال�س���احتني،
�س���واء �أراد لبن���ان �أو رف����ض،

بـ»وحدة امل�سار وامل�صري»..؟
ماذا �س���تفعل �س���ورية؛ هل
�ستنطلي عليها خدعة العائدين
الذي���ن تركوها يف منت�ص���ف
البئر الإرهابي� ،أم �ست�شفع لهم
الهدايا وغريه���ا فيعودوا كما
كانوا ممثلني للموقف ال�سوري
وهم الذين خر�س���وا طوال ثالث
�س���نوات عن ذكر ا�سم الرئي�س
الأ�سد �أو ت�أييد �سورية خوف ًا من
الأمريكيني وال�سعوديني؟
وحدة «امل�س���ار وامل�صري»
بني لبن���ان و�س���ورية تفر�ض
مقاوم���ة التكفرييني وح�ص���ار
املنافق�ي�ن م���ن ال�سيا�س���يني؛

جحافل التكفيريين تعتمد شعار «وحدة
المسار والمصير» لتفجير الساحة اللبنانية
وإحراقها مع الساحة السورية

فالق���رار بي���د رع���اة الإرهاب
ومم���ويل التكفرييني لل�ض���غط
عل���ى املقاوم���ة و�إح���داث
التفج�ي�رات يف لبنان ..فوحدة
ال���دم والن���زوح والقل���ق بني
ال�شعبينْ �أمر حمتوم..
لك���ن م���اذا �س���يفعل
املتخاذلون عن ن�رصة �سورية
عندم���ا تنت��ص�ر وال ي�س���قط
النظام؟! هل �س���يعودون حلمل
الهداي���ا وال�ش���عارات اخلادعة

�أحزاب��� ًا �أو �شخ�ص���يات ،فكلهم
ميثل���ون ح�ص���ان ط���روادة
الأمريكي يف �س���احة املقاومة
التي �س���تمتد لت�ش���مل �سورية
ولبنان ووح���دة اجلبهات ،فال
ميكن القبول بطاب���ور خام�س
يف الداخ���ل ،ويكفي م���ا �أخذه
ال�سيا�س���يون با�سم �سورية من
منا�صب و�أموال..
وحدة «امل�س���ار وامل�صري»
بال���دم وبال�س�ل�ام ،والتهجري

وال�صمود ،وباملقاومة والدفاع...
ولي�ست بوحدة الف�ساد والهدايا
واالنهزام ومبايع���ة الأمريكي
والرجعية العربية.
لقد �صنع ال�سوريون البع�ض
يف لبن���ان وجعلوه���م نواب��� ًا
ووزراء و�شخ�صيات ومرجعيات،
وعندما مر�ضت �سورية تباهى
ه�ؤالء �أمام �أ�سيادهم ب�أنهم غري
�أوفياء!
لق���د انتقل �ش���عار «وحدة
امل�س���ار وامل�صري» �إىل جحافل
التكفريي�ي�ن ورعاته���م للبدء
بتفج�ي�ر ال�س���احة اللبناني���ة
و�إحراقها مع ال�ساحة ال�سورية
باالغتي���االت وال�س���يارات
املفخخة وال�صواريخ ،و�أعلنوا
وحدة امل�س���ار وامل�ص�ي�ر مع
الع���دو «الإ�رسائيل���ي» �ض���د
املقاومة و�أهلها ،و�ضد �سورية
و�إيران ،و�أعلنوا وحدة امل�س���ار
وامل�ص�ي�ر م���ع ال�ص���هيونية
العاملي���ة وجماعات التحريف
التي تلب����س لبو�س الإ�س�ل�ام
لكنها تدمره بانحرافها وتفجري
ال�ساحات الإ�س�ل�امية ،وتهجري
امل�س���يحيني واقتالعه���م م���ن
ال�رشق.
لقد توحّ د �أه���ل الباطل من
التكفرييني واملحتلني والغزاة
امل�س���تعمرين ح���ول باطلهم
حل�صار الأمة وم�صادرة ثرواتها
و�سيادتها ،وليفرّقونا عن حقنا
وديننا الأ�صيل.
ندا�ؤن���ا لل�رشف���اء للوحدة
واملقاوم���ة للحف���اظ عل���ى
تاريخن���ا وديننا وم�س���تقبلنا،
واالنتب���اه �إىل �ص���هاينة
الداخل من عم�ل�اء وتكفرييني
وانتهازيني.

د .ن�سيب حطيط

التقى الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ال�صحايف امل�رصي
حممد ح�سنني هيكل م�ص���ادفة �أثناء خروج الأخري
م���ن لقاء رئي�س اجلمهوري���ة يف ق�رص بعبدا ،وطلب
من���ه �أن يلتقيه يف �أي وقت يق���رره� ،إال �أن هيكل ر ّد
بلباقة �أن ال وقت لديه ،و�أن مواعيده مكتملة.

◄ على َ
«الح ْبلين»

�أوع��ز رئي�س احل��زب التقدم��ي اال�شرتاكي النائب
ولي��د جنب�لاط �إىل وزرائ��ه ونواب��ه وحمازيب��ه
ومنا�رصي��ه بع��دم الت�رصي��ح والتف��وّه ب���أي كلم��ة
تهاج��م �سوري��ة ،قائ ًال له��م �إن الأمور ق��د تتغري بني
ليلة و�ضحاها.
من جهة �أخ��رى� ،أكدت امل�صادر �أن دعوة النائب
جنب�لاط �إىل ع��دم اته��ام ال�سعودي��ة بالت��ورط يف
االعت��داءات الإرهابي��ة مل تُ���ؤتِ �أُكُ له��ا ل��دى حليف��ه
ال�ساب��ق يف الن��دوة احلريري��ة ،فقد ك�ش��ف نائب من
املنظومة املذكورة �أن موقف جنبالط ال ي�ؤهّ له لنيل
ت�أ�شرية الدخول �إىل «جنة» ال�سعودية.

◄ «القاعدة» في الطريق الجديدة

ق���ال م�س����ؤول �أمن���ي �إن���ه يتابع بدق���ة ورود
معلومات خا�ص���ة و�ص���ور موثقة عن تن�سيق �أمني
ب�ي�ن �أحد الأجهزة الأمنية الت���ي تهيمن على خمفر
الطري���ق اجلديدة ،وبني عنا��ص�ر وخاليا لـ«تنظيم
القاعدة» يف زاروب الديك قرب خميم �ص�ب�را ،حيث
حتوّل املكان �إىل ب�ؤرة �أمنية خا�ص���ة بهذا التنظيم
الإرهابي.

◄ أين ُّ
الصلبان؟

مل ي�تردد كات��ب لطامل��ا داف��ع ع��ن ارتكاب��ات
التكفريي�ين يف �سوري��ة ع��ن ق��ول �إن الراهب��ات مل
يُختطفن من معل��وال ،والدليل ،ح�سب ر�أيه ،ظهورهن
التلفزي��وين الهادئ ،لكنه فوجئ ب��رد فعل زميله يف
العم��ل وال�سيا�س��ة ،والذي �س�أل :ه��ل �أ�صول ال�ضيافة
وال�شهام��ة تقت�ضي نزع ال�صلبان عن �صدورهن« ،يا
داع�شي»؟!

◄ سلمان في «إسرائيل»

علمت «املناراملقد�س���ية» من م�ص���در موثوق
�أن �س���لمان بن �س���لطان بن عبد العزيز؛ نائب وزير
الدفاع و�ش���قيق رئي�س اال�س���تخبارات ال�س���عودي
بندر بن �س���لطان ،ق���ام م�ؤخراً بزي���ارة �رسية �إىل
«�إ�رسائيل» ،برفقة اثنني من ال�ض���باط ال�سعوديني،
والتقى بقيادات �أمنية وع�س���كرية �ص���هيونية ،كما
قام برفقة �ضابط كبري يف هيئة الأركان يف اجلي�ش
«الإ�رسائيلي» بزي���ارة �إحدى القواعد الع�س���كرية
«الإ�رسائيلية».
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أحــداث
األســــــبـوع
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ما الذي دار بين بوتين وبندر؟

أوروبا تستنجد بدمشق لمساعدتها في مكافحة اإلرهابيين
هل فر�ض���ت احلرب الكونية
الت���ي تُخا����ض �ض���د الدول���ة
الوطنية ال�س���ورية ،على العديد
من العوا�ص���م العاملي���ة ،بدءاً
م���ن وا�ش���نطن م���روراً ب�أوروبا،
مراجع���ة احل�س���ابات و�إع���ادة
النظر يف طغيانها ،بعد ال�صمود
نْ
أ�سطوريي للجي�ش
واملواجهة ال
العربي ال�س���وري على مدى �ألف
و�أربعة �أيام ،وانتقاله �إىل مرحلة
جدي���دة م���ن ه���ذه املواجهة،
ب�ش���نه هجوم��� ًا دقيق��� ًا عل���ى
مواقع وحت�ص���ينات املجموعات
والع�صابات امل�س���لحة يف �أكرث
من منطقة ،خ�صو�ص ًا يف القلمون
و«الغوطتي»؟
نْ
املعلومات املتوافرة من �أكرث
من عا�ص���مة �أوروبية ت�ؤكد على
ذلك ،مقابل تعنّت غري م�س���بوق
لل�س���عودية ،و�إ��ص�رار على هذه
احلرب القذرة التي حت�ش���د لها
من كل �أ�ص���قاع الدني���ا ،وتوفّر
لها امللي���ارات من ال���دوالرات،
يف الوقت الذي ذهب بها �س���وء
تقديراتها وغطر�س���تها �إىل الظن
ب�أنه���ا قادرة على تغيري موازين
الق���وى الدولية اجلدي���دة ،التي
بد أ� ال�ص���مود ال�س���وري ب�إعادة
�ص���ياغتها ،فت�صوّرت �أنها قادرة
عل���ى فر�ض �إرادته���ا على الأمم
املتحدة ووا�ش���نطن وعوا�ص���م
الق���ارة العج���وز ،فرف�ض���ت
دبلوما�سيتها املهزوزة ع�ضوية
جمل�س الأم���ن غري الدائمة ،رغم
ر�ش���وتها وعملها طوي ًال من �أجل
هذه الع�ض���وية ،بع���د �أن ظنت
يف ال�س���ابق �أنها قادرة على �أن
تفر����ض على وا�ش���نطن والناتو
خو����ض غم���ار ح���رب عدوانية
وا�سعة على بالد الأمويني ،ت�ؤدي
�إىل انهيار الدولة ال�سورية ،فكان
�أن �سقط هذا احللم «الوهابي».
بالطبع ،مل ت�ست�سلم الريا�ض،
فانطلقت علن ًا �إىل التن�س���يق مع
العدو «الإ�رسائيلي» ،وفر�ض���ت
بالإك���راه وبالرتغيب والرتهيب
عل���ى الأردن �أن تب���د�أ عمليات
عدوانية وا�س���عة �ض���د �سورية،
ف�أن�ش����أت غرف���ة عمليات لتقود
حرب ًا وا�سعة �ضد �سورية ،ووفّرت
له���ا كل الإمكانيات الع�س���كرية
واملادية واللوج�س���تية ،ي�رشف
عليها �سلمان بن �سلطان؛ نائب
وزي���ر الدفاع ال�س���عودي والأخ
غري ال�ش���قيق لبندر ،فكانت كل
حلق���ات العمليات الع�س���كرية
تتحط���م الواحدة تل���و الأخرى،
وبع���د االنت�ص���ارات النوعي���ة
للجي����ش ال�س���وري يف الغوطة
ال�رشقي���ة والقلمون ،ويف �أرياف

حل���ب وحم����ص والالذقي���ة
وغريها ،كان القرار ال�سعودي -
«الإ�رسائيلي» بالهجوم الوا�سع
على طريق���ة «موجات البحر»
الهائج ،فح�ش���دت له���ذه الغاية
ع�رشات �آالف املقاتلني ،ليندفعوا
«موجات موج���ات» من الأردن
ع�ب�ر درع���ا �إىل الغوطتني و�إىل
القلمون.
يف ه���ذه العدوانية اجلديدة
ُوفِّرت للع�صابات امل�سلحة قوة
نارية هائلة ،و�ش���اركت تل �أبيب
يف ه���ذه العملي���ة ،م���ن خالل
قدراتها التكنولوجي���ة العالية
التي ح�ضرّ ت لها على مدى �أكرث
من �شهر ،فقطعت االت�صاالت عن
اجلي�ش العربي ال�سوري ،لت�رضب
كل �إمكانيات القيادة وال�سيطرة
لديه.
و�إذا ماجنح���ت موجة الآالف
الأوىل م���ن امل�س���لحني م���ن
التق���دم واحتالل بع����ض القرى،
ف����إن اجلي�ش العربي ال�س���وري
�رسعان ما ا�ستوعب هذا الهجوم،
ومتكّ���ن م���ن �إع���ادة االت�ص���ال
والتوا�ص���ل ،موجّ ه��� ًا بذلك كف ًا
قوي��� ًا للع���دو «الإ�رسائيل���ي»،
وق�ض���ى على موج���ات الهجوم
الوا�س���ع واملتالحقة ،فقتل �آالف
ال�سعوديني والأردنيني والليبيني
وال�شي�ش���انيني ،وجن�س���يات
متعددة بينها �أوروبي و�آ�سيوي،
ووا�صل اجلي�ش ال�سوري هجومه
ليحرر النبك من فلول الع�صابات
امل�س���لحة ،التي اكتُ�ش���فت فيها
خمازن �أ�س���لحة ثقيلة وم�صانع
عبوات و�أحزمة نا�سفة و�سيارات
مفخخة كانت مُعدة لإر�س���الها
�إىل لبن���ان ،وها ه���و الآن على
م�شارف يربود.
ويالح���ظ �أن���ه م���ع احتدام
الهج���وم ال�س���عودي -
«الإ�رسائيلي» م���ن الأردن على
�س���ورية ،ت�ص���اعدت املوج���ة
الهت�س�ي�رية يف حروب عا�صمة
ال�ش���مال طرابل����س ،حيث طُ رح
�ش���عار «جب���ل حم�س���ن مقابل
القلم���ون» ،لك���ن �رسع���ان ما
اختف���ى بع���د �أن ت�أكّ���د ف�ش���ل
هجوم «موجات البحر الهائج»
وا�س���تالم اجلي�ش ال�سوري زمام
املب���ادرة ،حي���ث ب���ات هناك
�ش���به يقني ب�أن اجلي�ش العربي
ال�س���وري �س���يتابع عمليات���ه
النوعي���ة الدقيقة ال�ستئ�ص���ال
الع�صابات امل�سلحة.
وهنا مل يبق �أمام ال�سعودي
�س���وى طريقت���ه القدمي���ة -
اجلديدة؛ اللجوء �إىل الر�شاوى،
فعاود الكرّة مع الرو�س���ي من

عودة الأهايل �إىل مدينة النبك بعد �سيطرة اجلي�ش ال�سوري وتطهريها من امل�سلحني

بوتين لبندر :سورية
ليست بحاجة إلى المال
السعودي ..فروسيا
والصين وإيران ستعيد
بناءها

خ�ل�ال زيارة بندر بن �س���لطان الثانية �إىل
رو�س���يا ،حيث تفي���د املعلوم���ات �أنه قال
للرئي����س بوت�ي�ن �إن الريا����ض تقبل ببقاء
الرئي�س الأ�سد يف الفرتة االنتقالية �رشط �أن

(�أ.ف.ب).

تناط �صالحيات الرئا�سة ال�سورية مبجل�س
وزراء ترت�أ�س���ه املعار�ض���ة وت�ش���ارك فيه
املواالة ،و�أال جُترى االنتخابات الرئا�س���ية
يف العام  ،2014بل يت���م التمديد للرئي�س
الأ�س���د �إىل حني انتهاء الف�ت�رة االنتقالية،
ويف حال االتفاق على ذلك ف�إن ال�سعودية
م�س���تعدة لإع���ادة �إعمار كل م���ا تهدّم يف
�سورية ،لكن بندر �س���مع كالم ًا قا�سياً؛ ب�أن
اجلي�ش ال�س���وري حقق انت�صارات ميدانية،
وه���و الأمر ال���ذي �أتى ببندر �إىل مو�س���كو
مرة ثانية ،و�س���ورية لي�س���ت بحاجة �إىل
املال ال�س���عودي ،فرو�س���يا وال�صني و�إيران
�س���يعيدون بناء �س���ورية� ،أما الأهم فهو �أن
مو�سكو ووا�شنطن متفاهمتان على �رضورة
اجتث���اث الإرهاب الذي ي�ش���كّل خطراً على
الأمن العاملي ،كم���ا �أن �أوروبا اقرتبت من
املوقف الأمريكي – الرو�س���ي خ�ش���ية من
تف�ش���ي الإرهاب يف بلدانها ،جراء م�شاركة
�آالف الأوروبي�ي�ن يف جرائ���م املجموعات

امل�سلحة يف �سورية ،والتي �ستنتقل عاج ًال
�أو �آج�ل�اً �إىل بلدانهم� .إ�ض���افة �إىل ذلك ،ذكّر
بوتني زائ���ره �أن ال�س���عودية تنتج ع�رشة
ماليني وخم�س���مئه �ألف برميل نفط يومياً،
يذهب معظمه للأ�رسة احلاكمة ،فيما رو�سيا
تنتج ع��ش�رة ماليني برميل يذهب من �أجل
جمد رو�سيا وتقدّمها وتطورها.
ب����أي حال� ،أم���ام التطورات ال�س���ورية
املتالحقة ،واالنت�ص���ارات النوعية للجي�ش
ال�س���وري ،ب���ات م���ن امل ؤ�كّد �أن وا�ش���نطن
ومو�سكو �سيُ�ضيفان بنداً على جدول �أعمال
م�ؤمتر «جنيف  »2 -حتت عنوان «مكافحة
الإرهاب».
ووفق ًا للمعلومات ف�إن �أجهزة خمابرات
�أوروبية بد�أت ات�صاالت حثيثة مع املخابرات
ال�س���ورية للوقوف على الوقائع واحلقائق،
وتذه���ب ه���ذه املعلوم���ات �إىل الت�أكيد �أن
العا�ص���مة ال�سورية دم�شق �شهدت اجتماع ًا
بني ر�ؤ�ساء �أجهزة اال�ستخبارات الربيطانية
والإ�سبانية والأملانية والإيطالية من جهة،
و�أجهزة �أمنية �سورية من جهة �أخرى ،جرى
خالله عر�ض دقيق النت�شار عنا�رص متطرفة
�أوروبية يف �س���ورية تنتمي �إىل «داع�ش»
و«الن�رصة» يقدَّر عددها بنحو �ألفي عن�رص،
كم���ا �أن وزراء داخلي���ة االحت���اد الأوروبي
اجتمعوا يف بروك�سل للغر�ض نف�سه.
ماذا بعد؟
تابعوا التطورات ال�س���ورية بدقة؛ ماذا
�سيح�صل يف يربود ويف �سل�سلة جبل لبنان
ال�رشقية (الغربية يف �س���ورية)؟ وماذا عن
معارك احل�سم التي ينفذها اجلي�ش ال�سوري
يف �أكرث من مكان ،خ�صو�ص ًا يف �أرياف حلب
والالذقي���ة وحم�ص ودرعا؟ تابعوا جيداً ما
يجري يف ال�س���عودية ،التي ف�شل م�رشوعها
يف �إقام���ة احتاد خليج���ي بد ًال من جمل�س
التعاون ،وانتبهوا جي���داً لل�رصاع الذي بد أ�
على ال�سلطة يف مملكة الرمال.

�أحمد زين الدين

حـــرب في «االئتالف» تستهدف الجــربـا ..وأخرى على األرض تستهـــ

جــولــة جديـــدة من المواجهة السعودية – القطـريـة داخـــ
�أنقرة  -الثبات
تواجه املعار�ضة ال�سورية واجلماعات
امل�سلحة املنت�رشة قي الأرا�ضي ال�سورية موجة
جديدة من التجاذب بني الراعيني الر�سميني
لهما� ،أي ال�سعودية وقطر ،اللتني تخو�ضان
جولة جديدة من املواجهات لل�سيطرة على
قرارهما ا�ستعداداً للمرحلة املقبلة.
و�أدى ال����صراع �إىل تعطيل «االئتالف
ال�سوري» الذي تنتهي والية رئي�سه و�أع�ضاء

قيادته يف الع�رشين من ال�شهر احلايل ،و�إذ
كان من املفرت�ض �أن يجتمع االئتالف نهاية
الأ�سبوع يف ا�سطنبول النتخاب قيادته ،مت
ت�أجيل االجتماع �إىل �أجل غري م�سمى ب�سبب
اخلالفات التي تع�صف فيه ،والتي �أظهرت
�أن النفوذ القطري مل ينته ،و�أن «الإخ��وان»
وجماعة م�صطفى ال�صباغ ما زالوا �أقوياء
وقادرين على «�رشاء» �أ�صوات �أعداد كبرية
من الأع�ضاء يف �أي انتخابات ،بعد �أن �سادت
جم��دداً عملية «التوكيالت» التي يقوم بها

ه�ؤالء ملن يدفع �أكرث ،ثم االختفاء من قاعة
االجتماعات لل�سماح ملن �أوكلوهم الت�صويت،
وهكذا تبني من�صب رئي�س «االئتالف» هو
يف مو�ضع اخلطر احلقيقي ،خ�صو�ص ًا �أن
ممار�سات �أحمد اجلربا ،وتعامله مع �أع�ضاء
«االئتالف» على طريقة م�شايخ ال�سعودية
الفوقية ،وا�ستئجار طائرة خا�صة لتنقالته
– حتى الق�صرية منها – جعلت �أمر �إعادة
انتخابه �صعبة ،كما �أن اجلانب ال�سعودي
من «االئتالف» ت�صدع من حول اجلربا بعد
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ّ
ماذا ستقدم إيران للخليجيين؟
جددت اململكة العربية ال�سعودية
دعوتها النتق���ال دول جمل�س التعاون
اخلليج���ي �إىل مرحلة االحتاد ،بعد �أن
كانت ق���د �أطلقت هذه الدعوة يف وقت
�س���ابق عام  ،2011ومل تلقَ التجاوب
املطل���وب م���ن قب���ل دول اخللي���ج،
وكانت ال�س���عودية قد بررت ب�أن هذه
الدع���وة باتت ��ض�رورة مُلحّ ���ة الآن،
تفر�ضها التغريات الأمنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية.
ولعل م�سارعة �س���لطنة عُ مان �إىل
معار�ض���تها ر�س���مي ًا لفك���رة االحتاد،
وتهديدها باالن�س���حاب م���ن املجل�س
يف حال جن���اح جهود �إن�ش���اء احتاد
بني الدول ال�س���ت ،يعك�س عمق الأزمة
التي تعي�ش���ها منطقة اخلليج ب�ش���كل
عام ،خ�صو�ص ًا بعد التفاهم بني �إيران
والدول ال�س���ت ح���ول برنام���ج �إيران
النووي ،وامل�س���ار الذي �ست�سلكه تلك
املفاو�ض���ات يف رف���ع العقوبات عن
طهران.
وميك���ن الق���ول �إن ما ح�ص���ل يف
املنامة ،وما �ش���هدته قمة الكويت من
تباين يف ال�سيا�سات اخلليجية ،ورف�ض
بع�ض الدول ال�سري مب�رشوع االحتاد ،ما

�أدى �إىل ت�أجيل طرح املو�ضوع بذريعة
حاجته �إىل مزيد من البحث والدرا�سة،
كل ذل���ك يعك����س مراكز الق���وى التي
تتناف����س على منطقة اخلليج ب�ش���كل
عام ،وهي كما يلي:
 -1اململك���ة العربية ال�س���عودية
والتي���ار «الوهاب���ي» ب�ش���كل عام،
فاململك���ة حت���اول مبا لها م���ن قوة
جغرافية ودميغرافية �أن ت�س���يطر على
دول اخلليج الأخ���رى ،وتدخلها حتت
جناحيه���ا ،وقد تك���ون املمكلة �أرادت
يف هذه الف�ت�رة بالذات خل���ق توازن
جديد بني �ض���فتي اخلليج ،وت�أ�سي�س
احتاد يناف�س �إيران ويت�ص���دى لدورها
الإقليمي ب���دور �إقليمي مواز ،ومينعها
م���ن �أن تتحول �إىل «�رشطي املنطقة»
كما يخ�ش���ى بع�ض اخلليجيني ،لكن
الرغبة ال�سعودية تلك يقابلها قلق من
بع�ض الدول اخلليجية م���ن �أن ي�ؤدي
االحتاد �إىل انتهاك �أو زوال �س���يادتها
الإقليمي���ة عل���ى �أرا�ض���يها� ،أو رمب���ا
يدخلها يف �أتون �رصاع���ات ونزاعات
هي غري م�س���تعدة لها وال ترغب فيها،
خ�صو�ص ًا مع �إيران.
 -2الواليات املتحدة الأمريكية مبا

لها من نفوذ تاريخ���ي وتقليدي على
امل�شيخات اخلليجية ،ووالء ه�ؤالء لها
واتكالهم عل���ى الأمريكيني يف حماية
�أمنه���م ووجودهم يف احلكم ،تُ�ض���اف
�إىل ذلك القواعد الع�س���كرية الأمريكية
املنت��ش�رة يف اخللي���ج ،والتي تعطي
للأمريكيني نفوذاً ع�س���كري ًا ي�ضاف �إىل
النفوذ ال�سيا�س���ي واالقت�ص���ادي الذي
تتمتع به وا�شنطن.
ولع���ل ترحي���ب العديد م���ن دول
اخللي���ج باالتفاق الإي���راين مع الدول
ال�س���ت ،وخروجه���م مبوق���ف مغاير
لـ«ال�ش���قيقة الأكرب» ،وما ّمت ت�رسيبه
عن �أن �س���لطنة عمان لعبت دوراً هام ًا
ورئي�سي ًا يف املفاو�ضات ال�رسية التي
دارت ب�ي�ن الأمريكي�ي�ن والإيراني�ي�ن،
يعك�س م���دى النفوذ الأمريكي يف هذه
ال���دول ،و�أن بع�ض تل���ك الدول تختار
الوقوف �إىل جان���ب الواليات املتحدة
فيم���ا ل���و ّمت تخيريه���م بينها وبني
ال�سعودية.
وقد تكون «الالءات الثالث» التي
�أطلقتها عُ مان قبيل انعقاد قمة القادة
يف الكوي���ت( :ال لالحت���اد ،ال للعملة
اخلليجية املوحدة ،ال لتو�س���عة قوات

قادة اخلليج العربي وممثلوهم قبيل افتتاح �أعمال القمة يف الكويت

(�أ.ف.ب).
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� nرسقة من �أجل «اجلهاد»

«درع اجلزيرة») ه���ي الءات �أمريكية
قبل �أن تكون خليجية �أو عُ مانية.
 3تيار «الإخوان امل�سلمني» ،وهوتيار �إ�سالمي مدعوم من قطر ،ويحاول
�أن يتغلغ���ل يف الن�س���يج اخلليج���ي،
ويعتقد ال�سعوديون �أن جمرد الت�ضييق
عل���ى زعماء ه���ذا التيار وم�ش���ايخه،
ومراقبة خطب اجلمعة �سيمنع تغلغل
«الإخ���وان» يف اخلليج ،وهو ما يبدو
�صعباً ،ب�س���بب براغماتية «الإخوان»،
مقاب���ل ال�ص�ل�ابة والدوغمائية التي
يتحل���ى به���ا التي���ار «الوهاب���ي»
ال�س���عودي ،و�إن كانت قطر مل تعار�ض
م�رشوع االحتاد علناً� ،إال �أنها  -وحتى
لو مل ت�رصّح بذلك  -ال ت�ؤيد �س���يطرة
ال�س���عودية والتيار «الوهابي» على
دول اخلليج برمتّه.
 4اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران،ولها نف���وذ على جمموع���ات ال ب�أ�س
بها يف اخلليج ،وهي كانت قد طرحت
�إن�ش���اء نظام �إقليمي �أمني جديد ي�ضم
دول جمل�س التعاون اخلليجي و�إيران
والع���راق ،رغ���م �إدراك الإيراني�ي�ن �أن
اخلليجيني �سريف�ضون العر�ض.
�إي���ران الآن تتّب���ع �سيا�س���ة اليد
املم���دودة للخليجيني ،وتعل���ن �أنها
ال متانع يف اجللو����س لبحث امللفات
العالقة ،كم�س�ألة اجلزر الإماراتية على
�س���بيل املثال ،وقد يكون من م�صلحة
الإيراني�ي�ن االنفت���اح عل���ى اخلليج
لأ�س���باب اقت�ص���ادية وا�س�ت�راتيجية
و�أمني���ة ع���دّة ،لذا قد يك���ون التقارب
الإي���راين  -اخلليج���ي املرتقب على
ح�س���اب امللف���ات اخلا�صّ ���ة مبنطقة
اخللي���ج كمو�ض���وع املعار�ض���ة يف
البحري���ن ،ومو�ض���وع احلوثي�ي�ن يف
اليمن ،مقابل خط���وط حمراء ال ميكن
امل�سّ بها بالن�سبة �إىل الإيرانيني ،وهي
املقاومة يف لبنان والنظام ال�سوري.

د .ليلى نقوال الرحباين

ذكرت �ص���حيفة «ديلي ميل �أون �ص���ندي»
ال�ص���ادرة يف لندن �أن «جهاديني �إ�سالميني»
بريطاني�ي�ن موّلوا رحلته���م «اجلهادية» �إىل
�س���ورية من خ�ل�ال عملي���ات ال�س���طو وقطع
الطرق يف بع�ض مناطق العا�صمة الربيطانية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة يف حتقيقها املطوّل ،نقال
عن م�ص���ادر �أمنية بريطانية� ،إن «اجلهادي»
�ش���كري اخلليفة ( 22عاماً) �س���افر �إىل �سورية
قبل نحو عام مع اثنني �آخرين لـ«اجلهاد» مع
«القاع���دة» ،و�أقدم م���ع زميليْه على عمليات
ال�س���طو يف مناط���ق ار�س���تقراطية يف لندن،
ال�سيما منطقة «بلغرافيا» و�سط العا�صمة.

« nالن�رصة ..و«�إ�رسائيل»

ادع��ت النياب��ة العام��ة «الإ�رسائيلي��ة» يف
النا��صرة عل��ى اثن�ين م��ن �أبن��اء بل��دة «جمدل
�شم���س» يف اجل��والن ال�س��وري املحت��ل ،وهم��ا
ر�أف��ت حم��د احللب��ي ( 28عاماً) ،وحمم��د رومية
( 24عام��اً) ،بتهم��ة «التج�س���س» ل�صالح اجلي�ش
العرب��ي ال�سوري ،والقتال مع��ه �ضد «املعار�ضة
ال�سوري��ة» ،وتق��دمي معلوم��ات �أمني��ة ل�صال��ح
�أجهزته الأمنية ،مما ي�ؤكد التن�سيق الأمني الكبري
بني «جبهة الن�رصة» واملو�ساد «الإ�رسائيلي».

 nقتل الأبرياء لبيع �أع�ضائهم

�أكدت م�ص���ادر خا�ص���ة لــ«الثب���ات» �أن
جمموعات م�سلّحة يف الأرا�ضي ال�سورية تقوم
باالجتار بالأع�ضاء الب�رشية ،وتتّفق مع �رشكات
خا�صة لها مكاتب ومقرات يف الأرا�ضي الرتكية،
مرتبط���ة ب��ش�ركات غربي���ة .و�أو�ض���حت هذه
امل�صادر �أن قيادات الع�صابات امل�سلّحة �شكّلت
طواقم �إرهابية خا�ص���ة مهمتها قتل املواطنني
ال�س���وريني ،والأطفال ب�شكل خا�ص ،ثم تر�سلهم
�إىل م�ش���ايف متنقلة حيث يتم �رسقة �أع�ضائهم،
وبعد ذل���ك ي�أتي الإرهابيون بطواقم تلفزيونية
م�أجورة لدول عربية وتركية لت�ص���وير اجلثث
بعد «تكفينها» واالدعاء ب�أن �أ�ص���حابها قُتلوا
على �أيدي اجلي�ش ال�س���وري ،علم ًا �أنهم مينعون
�أهايل ال�شهداء من ر�ؤية ال�ضحايا ،بل يتم دفنهم
على الفور حتى ال تكت�شف �أفعالهم الإجرامية.
و�أ�ضافت امل�ص���ادر �أن االع�ضاء الب�رشية تُر�سل
يف �سيارات �إ�سعاف خا�صة �إىل الأرا�ضي الرتكية
بعل���م جهاز اال�س���تخبارات الرتكي ،ومن هناك
يت ّم بيعها يف دول عديدة.

� nضغوط وتهديدات

ــــدف إدريس

ــــل سورية

�رضبة الكف ال�شهرية التي وجهها لل�ؤي املقداد.
وتقول م�صادر �سورية معار�ضة �إن ت�أجيل االجتماع
هدفه ت�أمني �إعادة انتخاب اجلربا �أو �إيجاد �شخ�صية بديلة
ت�ستطيع ال�سعودية من خاللها قيادة «االئتالف» ،خ�صو�ص ًا
�أن اجلانب القطري ينظم حملة «مدفوعات» كبرية لي�س �أقل
ما ك�شف عنها الهاكرز امل�رصيون الذين دخلوا بيانات
بنك قطر الوطني ليجدوا �أ�سماء ما يقارب � 200شخ�صية
«معار�ضة» على جدول الرواتب املنتظمة ،بينهم عدد كبري
من قادة «االئتالف» املوالني – نظري ًا – لل�سعودية.
أ�م��ا يف ال��داخ��ل ،فقد وج��ه القطريون �رضبة كبرية

لل�سعوديني ،بت�شكيلهم �أوال ما ت�سمى «اجلبهة
الإ�سالمية» التي ت�ضم معظم ال�سلفيني ،وبينهم
رج��ل اال�ستخبارات ال�سعودية ال�سابق زه��ران
علو�ش ،الذين ان�شقوا عن رئا�سة الأركان بقيادة
العميد �سليم �إدري�س ال��ذي متت تعريته ب�شكل
�شبه كامل الأ�سبوع املا�ضي مع «غ��زوة» قام
بها �أن�صار قطر على مراكزه وخمازن ذخريته
ف�سيطروا عليها بالكامل ،مفرغني حمتوياتها
لت�صبح جمرد «غرف فارغة»� ،إذ �صادروا حتى
�أجهزة التلفزيون و�أ�رشطة الهاتف واملكاتب
والطاوالت� ،أما الذخائر فقيمتها باملاليني.
غري �أن املفاج�أة الأكرب كانت �أو ًال يف عدم
مقاومة حرا�س املراكز الذين قيل �أنهم تعر�ضوا
للر�شوة مبعدل  200دوالر لل�شخ�ص ،وبعدم قيام
�إدري�س ب�إ�صدار �أي بيان اعرتا�ض �أو ا�ستنكار.
وي�برر امل��ق��رب��ون م��ن �إدري�����س فعلته ب�أنه

«ح��ر���ص على ع��دم �شق ال�����ص��ف» ،ن��اف�ين �أن
يكون الأمر جبن ًا �أو �ضعف ًا ،علم ًا �أن ما ي�سمى
ب��ـ«الأرك��ان» هو �أ�ضعف الف�صائل الع�سكرية
على الأر���ض يف �سورية� ،إذ �إنها ت�شرتي والء
اجلماعات املقاتلة باملال وال�سالح ،مبعنى �أنها
تزود امل�سلحني بالذخائر والأ�سلحة مقابل �إعالن
انتمائها ل�ل�أرك��ان ،و�إن ك��ان الأم��ر هو جمرد
انتماء �صوري لأن هذه الكتائب متار�س على
الأر�ض �سيا�ستها اخلا�صة.
ويف حماولة منه ال�ستعادة ال��ت��وازن� ،ضخ
�إدري�����س ،كمية كبرية من الأم���وال ل�رشاء والء
جماعات �أخ��رى تدعمه ،ف�إن�شاء «جبهة ثوار
�سورية» التي ي�أمل من خاللها وق��ف اخلطر
القطري الزاحف باجتاهه ،خ�صو�ص ًا �أن جماعات
«القاعدة» باتت الأكرث نفوذاً ،وهي �أقرب بكثري
�إىل زهران علو�ش واجلبهة القطرية.

ا�شتك��ت ع��دة دول عربي��ة م��ن ممار�س��ة
ال�سعودي��ة و�أم�يركا �ضغوط�� ًا كب�يرة عليه��ا
ملوا�صل��ة دع��م امل�سلحني يف �سوري��ة .وك�شفت
م�ص��ادر وا�سعة االطالع لـ«املناراملقد�سية» �أن
�ساحات بع�ض هذه الدول حتوّلت �إىل مع�سكرات
للإرهابي�ين الذي��ن يتنقل��ون بحُ ري��ة عل��ى
�أرا�ضيه��ا ،م��ن دون �أن ت�ستطي��ع حكومات تلك
ال��دول �إيقاف ذلك ،بفعل ال�ضغوطات ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة ،و�أحيان�� ًا التهدي��د ب�إ�سق��اط
الأنظمة القائمة فيها.

 nمبادلة

ذكرت �ص���حيفة «ايل موندو» الإ�س���بانية
�أن جمموعة من تنظيم «القاعدة» يف �ش���مال
�س���ورية خطفت �صحافيني �إ�س���بانيني تطالب
ب�إطالق �رساح �أ�ش���خا�ص تابعني لـ«القاعدة»
مت توقيفهم يف �إ�سبانيا منذ عدة �أيام.
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العلل تنخر الجسد «اآلذاري» ..و«المستقبل» عاجز

األفاعي ضحايا بندر
ال يظه����ر �أن خملوق���� ًا يحت����اج �إىل
���ش�رح ،ولو باحلد الأدنى ،لي�س����تخل�ص
الأ�س����باب الكامنة وراء م�سارعة رئي�س
اال�ستخبارات ال�سعودية بندر بن �سلطان
�إىل زيارة مو�سكو ولقاء القادة الرو�س،
وعلى ر�أ�سهم الرئي�س فالدميري بوتني.
لك����ن قد ي�ؤخ����ذ البع�ض بال�ش����طط،
ويعتقد �أن ما ي�سمى التعار�ض الأمريكي
 ال�سعودي دفع بالأمري اخلطري للقيامبالزي����ارة بهدف «زكزكة» وا�ش����نطن،
التي ال تتحمّل موقف ًا يعار�ض����ها� ،سيما
من الأدوات التاريخيني ،مثل بندر على
وجه اخل�صو�ص ،والذي دلت �أعماله على
�أن لـ«�إ�رسائي����ل» لي�س جهازاً خارجي ًا
واحداً خم�ص�ص���� ًا للقتل والتدمري ،بل �إن
هناك �أجهزة متعددة� ،أحدها ما يقوم به
وينفذه «البنادرة» جميعاً.
تزامنت زيارة بندر �إىل مو�س����كو مع
زيارة وزير اخلارجي����ة الأمريكية جون
ك��ي�ري �إىل فل�س����طني املحتل����ة ولقاء
امل�س�ؤولني ال�صهاينة لإقناعهم ب�رضورة
فه����م االتفاق العامل����ي  -الإيراين ،لأن
معار�ضته وحماولة ن�سفه �سي�ؤذي لي�س
«�إ�رسائيل» فح�س����ب ،ب����ل كل �أعوانها،
ويلحق الأ�رضار باجلميع ،ويف املقدمة
امل�صالح الأمريكية.
وب��ي�ن هات��ي�ن الزيارتني �ص����حا
راف�ض����و «نظرية امل�ؤامرة» الغربية
 ال�ص����هيونية على �أمر ي�س����تكملامل�ؤامرة التي ي�شكلون جزءاً ت�سويقي ًا
منها وله����ا ،وهو الت�ش����كيك باتهام
املخاب����رات «الإ�رسائيلي����ة» ب�أنها
وراء اغتيال القائد ح�س����ان اللقي�س،
والإيحاء ب�أنه �ضحية تعار�ض داخل
ال�ص����ف ،وكل ذل����ك من �أج����ل تربئة
«�إ�رسائي����ل» ،وا�س����تكمال الدور يف
�إيقاظ الفتنة الت����ي يتنقلون بها مع
ف�شلهم �أينما حلوا.
يف الواق���ع� ،إن �أه���داف زيارة بندر
الأخ�ي�رة الق���ت النتائ���ج التي غمرت
زيارة ما قبلها ،با�س���تثناء بند جديد
طرحه ،جوه���ره اال�س���تعداد للتعاون
مع رو�س���يا مقابل �ضمان بقائه العباً،
ولو كلّفه ذل���ك �إلقاء �أدواته يف البحر،
ومنهم لبنانيون ،لكن اجلواب الرو�سي
مل يت�رسب منه �شيء!
�أما ج���والت كريي ،ال �س���يما على
ال�ص���هاينة ،فتُبطن الدع���وة �إىل �أخذ
نف�س بعد ف�ش���ل املخطط امل�ش�ت�رك،
وانقالب دع���م الإره���اب �إىل كابو�س
يق����ض م�ض���اجع �أوروب���ا و�أم�ي�ركا،
وبات ال ب���د من تقدمي �أفاعٍ أُ�لقيت يف
املجتمع���ات ك�أكبا�ش ،ومنهم مروّجو
رف�ض نظرية امل�ؤامرة.

يون�س

ي�ستحق فريق الرابع ع�رش من
�آذار دخ��ول مو�سوعة «غيني�س»
للأرقام القيا�سية يف كيفية تنظيم
االجتماعات واللقاءات ال�سيا�سية
التي غالب ًا ما يكون الهدف منها
الظهور الإعالمي ،ولو خلت من �أي
م�ضمون �سيا�سي.
لكن امل�شهد الطاغي الذي �صار
م�ألوف ًا هو كثافة احل�ضور امل�ستقبلي
وتراجع احل�ضور امل�سيحي �إىل حد
كبري ،ومما ال �شك فيه �أن فريق 14
�آذار ما عاد ذاك الفريق الذي يتمتع
بقدرات قوية ،نتيجة ظروف �سيا�سية
�سابقة �أخ���ذت لبنان �إىل م��دارك
خطرية ،ج��راء الرهانات الإقليمية
والدولية والتدخالت يف ال�ش�ؤون
الداخلية للبنان ،ب�سبب تهوّر قياداته
و«مراهقتهم».
اليوم ،الفريق «الآذاري» ،و�إن بدا
يف ال�شكل متما�سكاً� ،إال �أنه بكل ت�أكيد
يعي�ش �أزمة وجودية مل مير بها �سابقاً،
نتيجة ع��وام��ل ع��دة ،لي�س �آخرها
املتغريات الإقليمية الكبرية التي
ت�صب يف غري م�صب «الآذاريني» ،ولو
�أن هذه الكلمة بالذات مل تعد تعني
�إال �رشيحة «امل�ستقبليني» ،الذين
يت�أرجحون بني زعامة الرئي�س �سعد
احلريري اخلارجية ،ونفوذ الرئي�س
ف�ؤاد ال�سنيورة الداخلي على م�ستوى
احل�ضور والقرار.
ال��ر�ؤي��ة الآن �صارت �أو�ضح من
حيث املتغريات التي حدثت ،بدءاً
من م�رص يف الثالثني من حزيران
وخروج «الإخوان» من ال�سلطة� ،إىل
تراجع الدور الرتكي احلليف والقطري
املموِّل للحرب على �سورية ،وا�صطدام
ال���دور ال�سعودي ب��ال��دور الرو�سي
العائد بقوة على امل�رسح ال��دويل،
والأه��م هو تراجع القدرة الأمريكية
على ال�صعيد الإقليمي ،و�صو ًال �إىل
توقيع االت��ف��اق ال��ن��ووي بني �إي��ران
واملجموعة الدولية ،ومن هذا املنطق

ت�شارك ك ّل من جريدة
وف�ضائية «الثبات» يف
معر�ض ب�يروت العربي
الدويل للكتاب يف دورته
الـ ،57وال����ذي ينظمه
النادي الثقايف العربي
يف «البيال»  -و�سط
بريوت.
ي�����س��ت��م��ر اجل���ن���اح
با�ستقبال زائريه لغاية
 19كانون الأول اجلاري،
م��ن ال�ساعة العا�رشة
�صباح ًا ولغاية العا�رشة
م�ساء ،حيث يتم تعريفهم
ع��ل��ى �أه����داف وم��ب��ادئ
ال�صحيفة والقناة.

النائبة بهية احلريري عاجزة عن �إيجاد ميزة تفا�ضلية بني ابن �أخيها وابن مدينتها

«المستقبليون»
مازالوا يتأرجحون
بين زعامة الحريري
ونفوذ السنيورة
على مستوى الحضور
واتخاذ القرار

تتحرك ال�سيا�سة الإيرانية  -الرو�سية
ب�شكل �أرحب على امل�رسح الإقليمي،
ما عك�س وب�شكل مبا�رش �إجن��ازات
ع�سكرية دراماتيكية للجي�ش ال�سوري
يف امليدان ،كنتيجة مبا�رشة لهذا
احلراك ،و�إذا �أخذنا كل هذه العوامل

جمتمعة ف�سرنى �أن وط�أة ذلك حتم ًا
كانت ثقيلة على فريق � 14آذار ،الذي
كثرياً ما رفع �شعارات مل يتحقق منها
�سوى اخليبة ،ولي�س �أ�شهرها قول
رئي�س امل�ستقبل �إنه �سيعود �إىل لبنان
عرب مطار دم�شق بعد �سقوط �سورية
بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد.
تلك ال�شعارات وُل���دت بالطبع
نتيجة رهانات وقناعات ب�أن �سقوط
�سورية يعني �أن ه��ذا الفريق هو
الذي �سيحكم لبنان وعلى الآخرين
اخل�ضوع له ،لكن ح�ساب احلقل مل
يطابق ح�ساب البيدر ،وعلى الرغم
من كل هذا يحر�ص الأقطاب يف هذا
الفريق على االجتماع و�أخ��ذ �صور
ت�شي بحيوية تدب يف عروقهم ،لكن
الواقع خمتلف كلي ًا عما كان قبل
ثماين �سنوات �أي��ام املجد ال�ضائع،
فالعلل نخرت اجل�سد «الآذاري» �إىل
حد العطب ،حيث ال قدرة لديه على
تكري�س التوازن الداخلي ،فيما ميار�س
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ا�ستفراداً يف
ال���ر�أي ،ظن ًا منه �أن تلك ال�سيا�سة
هي القناة املو�صلة �إىل ال�سعودية،

متجاوزاً بذلك رئي�سه �سعد احلريري،
الذي ي�شكل غيابه امل�ستمر تراجع ًا
يف م�سار العمل احلزبي املبا�رش.
�إذاً ،التحوالت الداخلية واخلارجية
امل�ؤثرة يف دائرة القرار «الآذاري»
ت�صيب اجلميع بالدوار �إىل حد فقدان
ال��ت��وازن ،بانتظار م��رور العا�صفة،
فيما يعاين «التيار الأزرق» على
وجه اخل�صو�ص �أرق � ًا لن ميكّنه من
الوقوف يف وجه الرياح الآتية من كل
اجلهات ،كما �أنه يعاين �أي�ض ًا من ت�آكل
ر�صيده ال�شعبي بعد ت�صاعد دور
املجموعات «ال�سلفية» املن�ضوية
حتت لواء «الن�رصة» و«القاعدة»،
�أو من ناحية الطاحمني �إىل �أدوار
�سيا�سية بانتظار حلظة �سقوط متام
�سالم ،ويف احلالتني هناك تراجع يف
القدرة املالية ،التي هي ع�صب العمل
«امل�ستقبلي» ،فيما تبدو النائب
بهية احلريري عاجزة عن �إحداث �أي
ميزة تفا�ضلية بني ابن �أخيها �سعد
وابن مدينتها الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة.

القائم بالأعمال يف ال�سفارة الإيرانية ود .حممود كفتارو خالل زيارة جناح «الثبات» يف معر�ض الكتاب
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اشتباكات طرابلس لم تؤد دورها المطلوب
«ي��ب��دو �أن اال�شتباكات على «حم��اور
القتال» التقليدية يف طرابل�س مل ت�ؤ ِّد دورها
املطلوب �إقليمياً ،ما دامت حم�صورة يف بقعة
جغرافية �صغرية حمدودة ،ومل تت�سبب حتى
ال�ساعة بفتنة مذهبية على م�ستوى الوطن،
كما �أرادتها بع�ض اجلهات الإقليمية ،ال�سيما
يف �ضوء �إخفاقاتها يف �إدارة املجموعات
التكفريية يف �سورية ،الأم��ر ال��ذي قد يدفع
اجلهات املذكورة �إىل تو�سيع رقعة عملياتها
لتطاول بع�ض مناطق البقاع ،علّها بذلك
ت�ستدرج «ح��زب اهلل» �إىل ��صراع �سُ ني -
�شيعي ،تعوي�ض ًا عن اخل�سائر التي تكبدتها يف
اجلارة الأقرب ،وكان �آخرها الهزائم املتتالية
يف غوطتي دم�شق ال�رشقية والغربية وجبال
القلمون ،بح�سب مرجع لبناين قريب من
دم�شق.
ويحذر املرجع من �أن حتريك م�رشوع
الفتنة بلغ راهن ًا حده الأق�صى ،بعد �سل�سلة
االعتداءات التي ال تزال تطاول �أبناء الطائفة
العلوية يف طرابل�س� ،إ�ضافة �إىل اتهام فرع
املعلومات للنائب ال�سابق علي عيد ،بالتدخل
يف جرمية تفجريي طرابل�س ،علم ًا �أن هذا
الت�رصف يبدو وك�أنه �إ�سهام يف �إ�شعال نار
الفتنة ،مما يطرح عالمات ا�ستفهام عدّة حول
دور هذا اجلهاز ورعاته الإقليميني ،خ�صو�ص ًا
�أن الأم��ر ب��ات ينذر بتداعيات خطرة على
الأو�ضاع الأمنية على امتداد البالد.
وي�ؤكد املرجع �أن حلفاء «جبل حم�سن»
يف ال��داخ��ل واخل���ارج ،لن ي�سمحوا �إطالق ًا

تحريك جرح جبل محسن -
باب التبانة مرتبط بالرفض
السعودي للشروط
الحالية لمؤتمر «جنيف »2

بتجاوز اخلطوط احلمر� ،أي حماولة اقتحام
«اجلبل» ،مبدي ًا يف الوقت عينه ثقته الكبرية
بدور اجلي�ش اللبناين يف هذا املجال وت�صديه
لكل �أ�شكال الفنت ،وبعزمية و�صمود �أهايل
«اجلبل» ،ما داموا يدافعون عن وجودهم.
ويف هذا ال�سياق ،تعترب م�صادر عليمة �أن
حتريك جرح «جبل حم�سن  -باب التبانة»
مرتبط بالرف�ض ال�سعودي لل�رشوط احلالية
مل�ؤمتر «جنيف  ،»2ال �سيما جلهة بقاء الرئي�س
ب�شار الأ�سد يف احلكم و�إمكانية تر�شحه لوالية
رئا�سية جديدة ،م�ؤكدة �أن تفجري الأو�ضاع
الأمنية يف لبنان� ،أو قيام حرب �أهلية فيه
كما هدد ال�سفري ال�سعودي ال�سابق يف وا�شنطن
تركي الفي�صل� ،سي�ؤدي حتم ًا �إىل ن�سف
«جنيف  ،»2كما يت�صور ه�ؤالء ،بعد �أن فقدوا
الأمل يف حتقيق توزان ع�سكري يف امليدان

■ غادر وفد من كلية الدعوة الإ�س�ل�امية برئا�س���ة عميدها ال�شيخ
د.عبد النا�رص جربي �إىل اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،بدعوة من
جامعة املذاهب الإ�سالمية يف طهران .ويلتقي ال�شيخ جربي والوفد
املرافق رئي�س جامعة املذاهب الإ�س�ل�امية ال�ش���يخ الدكتور �أحمد
مبلغي ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية يف اجلامعة.
ال�شيخ جربي �أكّد �أن هذه الزيارة هي للتوا�صل العلمي والأكادميي
بني معهد الدعوة اجلامعي وجامعة املذاهب الإ�س�ل�امية ،م�ش���دداً
عل���ى �رضورة التقريب بني املذاهب الإ�س�ل�امية ،لأنها واجب ديني
و�أخالق���ي ،ولتوحي���د كلمة �ش���عوب �أمتن���ا لتتمكن م���ن مقاومة
التحديات التي تعرت�ض طريقها.
■ حزب االحتاد وخالل ا�ستقباله وفداً من حزب احلوار دعا الدولة
اللبناني��ة �إىل التحرك ال�رسي��ع لتجنيب لبنان اج�تراع ك�أ�س الفتنة
املذهبي��ة املرة التي يتم التح�ضري له��ا يف عا�صمة ال�شمال ،وكذلك
�أبن��اء مدينة بريوت لتعميم ثقافة الوح��دة والعي�ش امل�شرتك ،وعدم
االجنرار �إىل منزلقات الفنت الطائفية واملذهبية البغي�ضة ،وحت�صني
ال�ساحة الداخلية يف وجه الهجمة التكفريية.
■ جتمع العلماء امل�سلمني ا�ستقبل وفداً من دار الإفتاء يف جمهورية
بورن���دي ،الذي �أبلغ���ه مبا يتعر�ض له امل�س���لمون يف بورندي من
هجمة وهّابية تريد حرف ال�ش���عب عن �أ�ص���وله ال�صوفية و�إدخاله
يف م�رشوع الفتنة يف العامل الإ�س�ل�امي ،طالب ًا من التجمع �إر�سال
دع���اة وتزويدهم بالكتب واملحا�رضات التي حتارب الفكر الوهابي
التكفريي والإلغائي.
■ احل��اج يو�س��ف بكري الغ��زاوي طالب بعقد جل�س��ات وزارية
مفتوح��ة لإق��رار بدء تل��زمي التنقيب عن الغ��از والنفط ،كون هذا
الأم��ر من م�س�ؤولياتهم الأ�سا�سي��ة لبناء جمتمع الكفاية والعدل،
وت�أمني فر���ص لقوى الإنتاج وللقوى العامل��ة التي من خاللها
ينته��ي حك��م الزواري��ب والأحياء ،والهج��رة ،ويتوق��ف التدخل
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ُيـقــــال
 nحتطيم املراكب

ال�سوري ،خ�صو�ص ًا �أن للبنان دوراً �أ�سا�سي ًا يف
امل�ؤمتر املرتقب ،نظراً للرتابط بني الأو�ضاع
يف لبنان و�سورية ،وتداعيات الأزم���ة يف
الأخ�يرة على جممل ال�صعد ،ال �سيما منها
الأمنية واالجتماعية واالقت�صادية.
ويف ال�سياق عينه ،وتعليق ًا على معادلة
«جبل حم�سن مقابل القلمون» ،ت�شري م�صادر
يف املعار�ضة ال�سورية �إىل �أن عمليات اجلي�ش
ال�سوري يف القلمون غري مرتطبة بالأو�ضاع
يف طرابل�س م��ن الناحية اال�سرتاتيجية،
ولن ت�ؤثر مب�سار الت�سوية ال�سلمية� ،إال يف
حال �صدور �أمر عمليات خارجي بتعطليها،
وحتديداً �أم��راً �سعودياً ،خ�صو�ص ًا �إذا فقدت
اململكة الأمل يف حتقيق �أي تقدم ا�سرتاتيجي
و�سيا�سي يف �سورية كما هو حال امليدان
راهناً ،تختم امل�صادر.
بكل الأح����وال ،ورغ��م ك��ل ه��ذا التهويل
امليداين والتوترات املفتعلة املتنقلة بني
منطقة و�أخ��رى ،يبدو �أنه ال منا�ص للمملكة
العربية ال�سعودية يف النهاية �إال الر�ضوخ
للمطالب الأمريكية بالذهاب �إىل جنيف،
و�إقناع «االئتالف» بامل�شاركة ،فالأمريكيون
اقتنعوا نهائي ًا ب�رضورة احلل ال�سلمي و�أنه
اخل��ي��ار الوحيد �أم��ام��ه��م ،ل��ذا ل��ن ي�سمحوا
لل�سعودية �أو غريها بتعطيل م�صاحلهم
يف ال�رشق الأو�سط� ،أو دفعهم نحو خيارات
جنونية كالتدخل الع�سكري.

ح�سان احل�سن

لا رئي���س احلكوم��ة م�س�ؤولي��ة ت��ردده ب�إق��رار
اخلارج��ي ،حممّ� ً
م�رشوع الغاز والنفط.
■ ال�ش���يخ ماه���ر حمود لف���ت �إىل �أن جرمية اغتي���ال القيادي يف
املقاومة ح�س���ان اللقي�س يُفرت�ض �أن ت�شكّل �ص���دمة �إيجابية تدفع
بع����ض املرتددين والعقالء �إىل �إعادة احل�س���ابات واالنتباه �إىل دور
املقاومة و�أهميتها ،و�إىل اخلطر «الإ�رسائيلي» امل�ستمر والقادر على
حتقيق اخرتاق هام حتى يف بنية املقاومة املح�صنة ب�شكل عام.
■ املحام��ي عمر زي��ن؛ الأمني العام الحتاد املحامني العرب ،ر�أى
�أن الدع��وة حلم��ل ال�سالح يف وجه �أبن��اء الوطن ،والت��ي ينادي بها
بع���ض اللبناني�ين ،هو م��ا يريده الع��دو ال�صهيوين ،داعي�� ًا �إىل عدم
ن�سي��ان �أن معركتن��ا احلقيقية هي مع الع��دو ال�صهيوين ال�سرتجاع
فل�سطني.
■ وف���د من جلن���ة متابعة م�ؤمت���ر بريوت وال�س���احل (العروبيون
اللبناني���ون) برئا�س���ة من�س���قها العام كمال �ش���اتيال زار �س���فري
اجلمهورية الإ�س�ل�امية الإيرانية يف لبنان؛ د .غ�ض���نفر ركن ابادي،
حيث جدد الوفد التعازي ب�ش���هداء التفجريي���ن الإرهابيني اللذين
ا�ستهدفا ال�سفارة ،وهن�أ �س���عادة ال�سفري ب�سالمته ،كما جرى خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض �آخر التطورات على ال�ساحتني املحلية والإقليمية.
■ جبهة العمل الإ�سالمي �شدّدت على �رضورة ت�أليف حكومة وحدة
وطنية� إنقاذية جامع��ة تعم��ل على تدوير الزواي��ا وتخطي العقبات
وتفكيك الأفخاخ ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية ،وتعمل على حل
الأزم��ات تدريجي��اً ،و�صو ًال �إىل مرحلة النهو���ض بالوطن من جديد
وحت�س�ين م�ست��وى معي�ش��ة الفرد واملجتم��ع اللبناين ،ع�بر ال�رشوع
بعملية �إمنائية مناطقية متوازي��ة ومتوازنة ت�ضع ح ّداً لكل امل�آ�سي
والك��وارث الأمني��ة واالجتماعية واملناخية الت��ي طالت املواطنني
م�ؤخراً.

علّ��ق رك��ن م��ن جبي��ل عل��ى خطاب��ات الرئي���س رئي���س اجلمهورية
املتتالية وا�ستهدافاتها ،ب���أن �سليمان «حطّ م كل مراكبه» الإنقاذية
دفع��ة واحدة ،واعتمد �شع��ار «عليَّ وعلى �أعدائي» .م��ن جهة �أخرى،
ك�ش��ف �سيا�سي م�سيحي خم�رضم �أن حالة اال�ستياء كبرية من دم�شق
�إزاء مواق��ف الرئي���س �سليمان ،ال��ذي انحاز بق��وة �إىل ال�سعودية ،يف
حماولة رمبا ال�ستجرار طاقة التمديد لعهده يف الربع �ساعة الأخرية.
 nم�ضادات حيوية للبنان
قال �س���فري دولة كربى يف لبنان �إنه مت�أكد �أن االنتخابات الرئا�سية
يف لبنان �س���تجري حتى لو ح�ص���ل ت�أخري ب�سيط ،لأن هناك اتفاق ًا
دولي ًا �ضمني ًا مبد هذا البلد بجرعات �إ�ضافية من امل�ضادات احليوية
كي ال ي�سقط مت�أثراً بالأو�ضاع يف �سورية.
 nهجوم «�آذاري»
جمموع��ة م��ن �أقطاب «� 14آذار» ومنذ فرتة ت�ش��نّ هجوم ًا على رئي�س
احلكوم��ة اللبناني��ة جني��ب ميقات��ي يف ال�صالون��ات واملجال���س
اخلا�ص��ة ،بعد �أن قامت ب�إر�س��ال مذكّرة لرئي���س اجلمهورية مي�شال
�سليمان تطالبه بحل حكوم��ة ت�رصيف الأعمال لأنها ال متثّل معظم
ال�شعب اللبناين.
 nر�سالة مبطّنة
بعد �أن رف�ض مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�ش���يخ د .حممد ر�ش���يد
قباين عقد جل�س���ات املجل�س ال�رشعي املنحل يف بهو دار الفتوى،
ج���اءت التعليمات م���ن �أحد �س���فراء الدول اخلليجية ب����أن تكون
اجلل�س���ات مفتوحة يف م�س���جد حممد الأمني (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) و�س���ط بريوت ،مما اعتربه املتابعون لهذا امللف �أنها ر�سالة
مبطّنة من الدولة اخلليجية للمفتي.
 nكذب علني
نق��ل مقرّب من مرج��ع ديني �إ�سالم��ي يف طرابل�س قول��ه �إن غالبية
ال�سيا�سيني الطرابل�سيني يكذبون على عني �أهل املدينة ،وال يرف لهم
جفن.
 nتبيي�ض
ذكرت م�ص���ادر يف الريا�ض �أن �أمراً �س���عودي ًا تبلّغه الرئي�س �س���عد
احلريري يق�ض���ي ب�إبالغ كل من ا�س���تفاد من املال ال�سعودي ،وعلى
كل امل�ستويات ،ب�رضورة الدفاع عن �آل �سعود وممتلكاتهم ،من �أجل
«تبيي�ض» �ص���فحة اجلرائم املرتكَبة ،واحلديث عن �أيا ٍد بي�ض���اء،
بينما ج���رى تكليف �أحد رجال الدين بنق���ل التعليمات �إىل زمالئه
لإجراء املقت�ضى نف�سه.
 nارتزاق م�شرتك
جت��ادل �إعالم��ي ا�شته��ر بالتل��وّن ال�سيا�سي م��ن �أق�ص��ى الي�سار �إىل
اليمني مع جتربة ملرة واحدة يف التمو�ضع الو�سطي لأ�سباب �سكنية،
م��ع «مفكر» بد�أ قومي ًا والتنظري لتحرير فل�سطني وانتهى يف احل�ضن
الغرب��ي عرب � 14آذار ،حول �أ�سب��اب التبدُّل يف املواقف وعدم ا�ستقرار
االنتماء ،واتهم بع�ضهما البع�ض باالرتزاق من اجلهة نف�سها.
 nالأجرا�س ال تُقرع
قال م�س����ؤول كبري يف جمل�س خا�ص �إنه م�ستاء كون امل�سيحيني ال
املخطوفي والراهبات االثنتي
نْ
املطراني
نْ
يحركون �س���اكن ًا يف ق�ضية
ع�رشة يف معلوال� ،س���واء من روم���ا �أو الكنائ�س امل�رشقية ،يف حني
يتحرك �أكرث من م�س����ؤول من الطائفة اال�سالمية لتحرير املخطوفني
عل���ى طريقة �أعزاز ،وهذا �إن دل ف�إمنا يدل على حالة االنق�س���ام بني
بع�ض امل�سيحيني الهائمني على وجوههم ،وعلى م�صاحلهم اخلا�صة.
 nا�ستثمار رو�سي
زار لبن��ان ملدة يومني م�س�ؤول امللف النفط��ي يف الكرملني ،والتقى
�شخ�صي��ات عل��ى عالقة مبل��ف النفظ والغ��از ،ي�صحب��ه مدير ال�رشق
الأو�س��ط يف اال�ستخب��ارات الرو�سية .و�أكد ال�ضي��ف الرو�سي �أن ملف
النف��ط والغ��از يف لبن��ان �سيُفتح عل��ى م�رصاعيه بعد �سن��ة ون�صف
بق��وة ،لأن عمالقة النف��ط الرو�سية «غاز ب��روم» �ست�ستثمر يف لبنان
مبلي��ارات ال��دوالرات ،وكل ذلك بع��د �أن تكون الأزم��ة ال�سورية على
م�شارف احلل النهائي ،كما قال ملن التقى بهم بعيداً عن الإعالم.
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مقابلة

تحت الضوء

وعند إميل لحود
الجواب اليقين
نظامنا ال�سيا�سي عجيب وغريب،
هو مولد دائم للأزمات واحلروب
الأهلية ..والف�ضائح �أي�ضاً ،منذ العام
 1943حتى اليوم ..وما بعد بعد الغد
تتجدد الأزمات ،وتتوالد الف�ضائح،
«املعت» يجدون له كل
رّ
وال�شعب
�أ�سباب االنق�سام والفرقة ،ودائم ًا
دائم ًا ي�أخذونه �إىل زواريب الطائفية
واملذهبية ،من �أجل �أال يلتفت �إىل حقه
يف �أب�سط متطلبات احلياة الب�رشية؛
احلق يف العمل وال�صحة والتعليم
وامل�سكن ،و�ضمان ال�شيخوخة وهلم
جرّا ..ومن �أجل �أال ينتبه �إىل من هم
ال�سبب يف �شقائه وتعتريه.
يف �أربعينيات القرن املا�ضي كُ�شفت
ف�ضيحة كربى لو حدثت يف �أي بلد
لزلزلت الأر�ض زلزالها ،متثلث بف�ضيحة
«الأ�سربو» ،حيث اكتُ�شف �أن هناك من
يُزوّر هذا الدواء ،فجعل حبات الأ�سربو
من اجلب�س ،لكن كيف انتهت تلك
الف�ضيحة؟ ال يعلم �إال اهلل.
يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي،
كانت ف�ضيحة عفاف ،وجي�ؤال كوهني،
دون �أن ندخل على الف�ضائح ال�سيا�سية
من حلف بغداد �إىل م�رشوع �أيزنهاور..
ومن ثم احلرب الأهلية..
يف �ستينيات القرن املا�ضي كانت
ف�ضائح الكروتال ،وانرتا ،واملرياج..
وغريها ..لكن �شعرة من هيبة النظام
مل تهتز.
يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،كان
اغتيال القادة الفل�سطينيني الثالثة يف
فردان على بعد مئات �أمتار من ال�سيّار،
ت�ست بزيّ
وان�رصف يهودا باراك الذي رّ
الن�ساء مع فرقته من الكوماندو�س.
يف ثمانينات القرن املا�ضي كانت
الف�ضائح من البوما الفرن�سية ،التي
تبني �أنها رومانية ،من دفع ثمن ال�سالح
«كا�ش» ،وانهيار اللرية التي �صارت
قيمتها يف احل�ضي�ض.
�إىل ت�سعينيات القرن املا�ضي ،تكر�س
فيها نهج اقت�صاد ال�سوق والليربالية
املتوح�شة ،حيث �إن كل �إجناز فيه
�صفقة وف�ضيحة؛ من تلزمي امل�شاريع
بالرتا�ضي� ،إىل الهاتف اخللوي� ،إىل
«�سوليدير» وما �أدراك ما «�سوليدير»،
حيث �رشكة «عاملية» متتلك عا�صمة
وطن ا�سمه لبنان..
ماذا بعد ..امل�سل�سل مل يتوقف،
هو م�ستمر ،ا�س�ألوا العماد �إميل حلود
الذي جاء ويف باله بناء وطن ،فعجز
حتى عن حتقيق �ضمان ال�شيخوخة،
لأن الوزراء كل يريد �أن تكون وزارته
و�صية على خم�سة ماليني دوالر �سنوياً،
هي كلفة هذا امل�رشوع الهام واحللم
للأغلبية ال�ساحقة من اللبنانيني..
تابعوا م�سل�سل طوفان نفق املطار.

�أحمد

( العدد  )291اجلمعة  13 -كانون الأول 2013 -

مي خريش :المطران نصار شهد للحق ..ونقل معاناة «الـقــــ
«مسكين» رئيس القوات
اللبنانية سمير جعجع،
يرفض مالقاة الجنرال ميشال
عون والسيد حسن نصرالله،
برأيه هنا على األرض األمر
صعب المنال ،ولكن هناك
في ًالعالم اآلخر يريد ذلك
فعال ،ويريد أن يجلس إلى
جانبهم ومحادثتهم ،ويريد
أن
يضحكَ ..
َ
بالفعل ،أتحفنا قائد القوات
بأفكاره الفذة التي أدلى بها
لجريدة «السفير» منذ أقل من
أسبوع ،لكن غاب عن باله أنه
من ناحية الشكل أقله يحق
للجنرال والسيد أيضًا عدم
محادثته هناك ،هذا إن ُسمح
له برؤيتهما باألصل.
�أما قوات جعجع فم�ساكني هم �أي�ضاً،
يظن����ون �أن����ه بالـ«به����ورة» وال�رصاخ
الع����ايل �سيعلو �ضجيجه����م على �صوت
عب عنه �سيادة املطران
«احلق» ال����ذي رّ
�إليا�س ن�صار ،وم����اذا قال �سيادته بغري
�أحك����ام ق�ضائية طال����ت زعيمهم ،فهل
يحق ملن قال بالفم امللآن ويف ت�سجيل
�صوتي «نحنا قتلن����ا طوين فرجنية يا
�شب����اب ،ويف كثري غريو ب����دّن قتل» �أن
يخربونا ع����ن �إن�سانيتهم املفرطة التي
خُ د�شت بكالم �سيدنا ،وحبذا لو يجيبنا
�أتباعه الـ«داع�شي����ون» عن الفرق بني
�إعدام رفيق دربه �سمري زينون يف �إحدى
ثكنات����ه يف و�ضح النه����ار ،وت�رصفات
«داع�شيي» اليوم يف �سورية ،وبع�ضهم
مع الأ�سف ي ؤ�يّد يف طالته الإعالمية حكم
«داع�ش» بعد ف�شل حكم «الإخوان»؟!
فلمن يهمه الأم���ر نقول« :احلق»
ال يحت���اج �إىل منا�رصي���ن للدف���اع
عن���ه ،لأن حقيقت���ه �ساطع���ة بديهية
�أ�صيلة وذاتية ..و«اجلعجعة» هنا �أو
«البعبعة» هناك ل���ن تبدّل من �إقرار
اجلميع �أن لون «الفح���م» �أ�سود ،وال
م���ن اعتبار لون الثلج �أبي�ض ،و�سيادة
املط���ران الذي ال يجي���د التمثيل على
الأر�ض كما حتدّث جعجع يف نظريته،
ال يجي���د ال�ضحك عل���ى النا�س �أي�ضاً،
ومن ل���ه عينان للنظ���ر لي�شهد ،ومن
له �أُذُنان لل�سم���ع فلت�شهد �أي�ضاً ،ويف
الرعية �أبناء �سي�شه���دون لكني�ستهم،
و�سيدافعون عنها� ،إن تقاع�ست.
وللذكرى ،جاء يف �أقوال «القائد»
جعجع ع���ن الإميان يف جريدة النهار
العرب���ي وال���دويل« :لتك���ن م�شيئتك
كم���ا يف ال�سماء كذل���ك على الأر�ض»
(.)1984/7/1

�إليكم احلوار ال���ذي �أجرته جريدة
«الثبات» م���ع املحامية مي خري�ش؛
ابنة �شقي���ق ال�شهيد املون�سنيور البري
خري����ش الذي قتل يف العام  ،1988يف
عز جربوت قوات جعجع �آنذاك:
ترف�ض املحامية مي خري�ش اتهام
رئي�س «القوات اللبنانية» بقتل عمها
املون�سنيورخري����ش ،رغ���م ال�سيطرة
الأمني���ة جلعجع عل���ى املنطقة التي
وقعت فيها حادثة االغتيال واخلطف،
تق���ول« :ال �أتّهم جعجع وال �أنفي عنه
االتهام وامل�س�ؤولية ،اجلرمية وقعت يف
الع���ام  1988يف ظل �سيطرته الأمنية،
واملل���ف اليوم موجود ل���دى املجل�س
الع���ديل ،و�أي معلوم���ات بحوزتي لن
�أديل بها �أمام الإعالم ،بل �أمام املحقق
يف املجل�س العديل».
�س�ألناه���ا ع���ن �سب���ب تقاع����س
الق�ض���اء يف بت ملف عم���ره �سنوات،
ت�شري املحامي���ة خري�ش �إىل �أن امللف
موجود لدى الق�ضاء منذ العام ،2008
وه���ي لغاية تاريخه م���ا زالت تنتظر
ا�ستدعاءه���ا لنقل املعلوم���ات التي
بحوزته���ا ،وتق���ول« :قب���ل ذلك كان
هناك قرار ظني م���ن قا�ضي التحقيق
يف بعبدا باتهام م�س�ؤولني جمهولني
لإقدامهم على اغتيال املون�سنيور البري
خري�ش ،يف الع���ام � 2008أحلتُ امللف
�إىل املجل�س العديل وفق ًا لقانون العفو
ال���ذي �ص���در يف الع���ام  ،1991والذي
ا�ستثنى يف م���واده من العفو اجلرائم
الواقع���ة على رجال الدي���ن ،ومبا �أن
عمي املون�سني���ور خري�ش رجل دين،
مت���ت �إحالة هذا املل���ف �إىل املجل�س
العديل على هذا الأ�سا�س».
العفو عن القاتل ال يُ�سقط اجلُرم
وكيف ال�سبيل جل���رح مي �أن يهد�أ
ويطيب؟ ترد خري�ش متنهدة« :العدالة
وحده���ا تُهدئ م���ن روع���ي ،االعتذار
وحده ال يكف���ي»� ،س�ألناه���ا عما �إذا

كان جعج���ع قد ب���ادر لالت�صال بها،
عله يك�شف ع���ن معطيات ت�ساعد يف
ك�شف قات���ل املون�سنيور خري�ش ،كون
نفوذه يف حينها كان ب�أوج متدده؟ ترد
ب�أ�سى« :االت�صال الوحيد من قبله جاء
بتق���دمي دعوى ق�ضائي���ة بحقي ،لأنه
يتهمني بالقدح والذم ،و�أنا كمحامية،
بغ�ض النظر ع���ن اغتيال عمي� ،أعترب
�أن العف���و و�إن لغ���ى العقوب���ة بحق
جمرمي احل���رب ،فهو ال ين���زع عنهم
�صف���ة «جم���رم» ،فالقات���ل عن عمد
يبقى جمرم ًا حتى ل���و �صدرت بحقه
قرارات عفو ،وبالت���ايل �أحكام الإعدام
ال�ص���ادرة بحق جعجع وف���ق املادة
 549الت���ي تن����ص على القت���ل عمداً
�ألغ���ت العقوبة ولكنه���ا مل تُلغ �صفة
«املجرم» ،ولنفرت�ض �أن قانون العفو
يلغي ال�صف���ة عن املجرم ،فهل قانون
العفو يعيد القتل���ى �إىل احلياة؟ وهنا
�أحت���دث فقط عن دع���اوى �صادر فيها
�أحكام� ،إذاً ،املجرم يبقى جمرم ًا بنظر
�أهايل ال�شهداء بقانون عفو �أم من دون
قانون عفو».
تعت�ب�ر خري����ش �أن دع���وة ال�سيد
امل�سي���ح للغف���ران وامل�ساحم���ة ال
تتعار�ض مع مب���ادئ حتقيق العدالة:
«�شخ�صي ًا لن �أقتل من قتل املون�سنيور
خري����ش ،لأين ملتزم���ة تعاليم ال�سيد
امل�سيح ،ولكنن���ي مع حماكمة القاتل
لأن تفلت���ه م���ن العقاب ،يعن���ي �أننا
ن�رشّع للمج���رم اال�ستم���رار ب�أعماله
امل�شينة ،و�س�ؤال �رصيح �أوجّ هه له�ؤالء
النواب الذين �سنّ���وا قانون العفو :من
�أعطاك���م هذا احلق يف الع���ام 1991؟
ملاذا علينا ك�شعب �إعفاء �أمراء احلرب
من تبعات �أفعالهم»؟
«داع�ش» ..والقوات
ن�س����أل خري�ش ع���ن ق�ساوتها يف
ت�شبيه مواقف قوات جعجع اليوم وك ّم
�أفواه امل�سيحي�ي�ن يف لبنان مبواقف

«داع�ش» و«الن�صـ���رة» يف كم �أفواه
امل�سيحيني يف �سورية ،ترد« :ما فعلوه
باملطران ن�صار ي�شبه �إىل حد بعيد ما
تفعله داع����ش يف �سورية والعراق؛ �أي
ر�أي يخالفهم يكفّروه ..هناك متاهٍ بني
مواقفهم وجبهة الن�رصة وداع�ش ،ملاذا
�صوتهم خمن���وق ونحيف يف ا�ستنكار
خطف راهبات معلوال واملطرانني على
�سبي���ل املث���ال ال احل��ص�ر؟ �أين غرية
الدين الذي���ن يدّعونه���ا؟ �شخ�صي ًا مل
�أعول عليهم ب�ش���يء ،ومل �أراهن يوم ًا
على قوات جعج���ع ،وباملنا�سبة ،منذ
ت�سلّ���م الأخ�ي�ر قيادة الق���وات ونحن
ن�س�أل عن البط���والت التي قدّمها؟ �أين
دافع جعجع ع���ن امل�سيحيني لأطلب
منه الي���وم الدفاع عنه���م»؟ ن�س�ألها:
ولكن���ه حتمّل ال�سجن لأع���وام ،تقول:
«دخوله �إىل ال�سجن مل يكن دفاع ًا عن
امل�سيحيني ،بل نتيجة رهانات فا�شلة
ور�ؤي���ة خاطئ���ة ،باملنا�سبة ،جعجع
�سُ ج���ن جلرائم ارتكبه���ا ،وهل �أحد ما
ي�ص���دق �أن كافة �شباب���ه �ضالعة يف
جرمية كني�سة �سيدة النجاة وجعجع
ال عالقة له بالأمر!
وتقول خري�ش يف حديثها جلريدة
«الثب���ات» ،موجِّ ه���ة الكالم جلعجع،
بخ�صو�ص الدعاوى الق�ضائية املقامة
من قبله« :بغ����ض النظر عن الأحكام
الق�ضائية التي �ست�صدر بحقي� ،أ�شكره
على ا�ستخدام و�سيل���ة التقا�ضي ،ويا
ليت���ه ا�ستخدمها �سابق���اً ،لوفّر على
امل�سيحيني كثرياً من ال�شهداء».
ن�صار
بر�أي خري�ش هج���وم القوات على
�سيادة املط���ران �إليا�س ن�صار مربمج،
والدلي���ل عل���ى ذل���ك كمي���ة الأقالم
احلاق���دة التي طالته ،تقول« :املطران
ن�صار رجل دي���ن ،وهو ميثل اهلل على
الأر�ض ،وال يج���وز التعامل مع رجال
الدين بالطريقة التي تعامل بها �أتباع
جعجع ،وماذا ق���ال �سيادته ..ملاذا مل
جند هذه احلمية عندهم عندما حتدث
النائب ولي���د جنبالط ع���ن املوارنة
�أنهم جن�س عاطل ،ومل���ا مل يهاجموا
الفار من وجه العدال���ة �أحمد الأ�سري،
�إث���ر �إهانته لل�سيد امل�سي���ح وت�شبيه
عب���ادة امل�سيحي�ي�ن للم�سي���ح مبن
يعب���دون اجل���رذان والبق���رة؟ احلملة
امل�سعورة على �سيادة املطران هدفها
اغتي���ال مواقف���ه الوطني���ة اجلريئة
وامل�سيحي���ة بامتي���از ،وه���ل تورُّط
جعجع بقتل العديدي���ن يتناق�ض مع
الأحك���ام الق�ضائية املربَمة وال�صادرة
عن املجل�س العديل بحق���ه ..قانوني ًا
و�أخالقي��� ًا ك���ان ب�إمك���ان جعج���ع
وجماعته �أن يطلبوا من الق�ضاء �إعادة
املحاكم���ة لتربئته من حك���م الإعدام
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ــواتيـــيـن»
واملخففة للم�ؤبد للح�صول على التربئة
الق�ضائية �أوالً ،ثم ال�سيا�سية ثانياً».
�أ�صل امل�شكل جعجع
وتعت�ب�ر املحامي���ة خري����ش �أن
«زعل» جعج���ع من املطران ن�صار مل
يكن التهامه بقت���ل العديدين« ،الزعل
احلقيقي دعوت���ه القواتيني �إىل تغيري
قيادته���م ،وه���ذا الأمر يقل���ق جعجع
بالفع���ل مع تنام���ي املعار�ضة له من
قبل قي���ادات قواتية ،فداخ���ل القوات
هن���اك قدامى الق���وات ،وهناك احلركة
الت�صحيحية ،وهناك مطالب لقواتيني
يرف�ض���ون احتك���ار احل���زب ب�شخ�ص،
وه�ؤالء ال�شباب الذي���ن كافحوا �ضمن
الق���وات لتبقى يجب �أن يُ�سمع �صوتهم
جيداً ال �أن يُبعدوا ،والقيادة احلالية �أين
منها الأنظمة الديكتاتورية ،واعرتا�ض
املطران ن�صار لي����س �إال جت�سيداً لهذه
احلالة املتنامية داخ���ل القوات ،ومن
حقه �أن يُنقل �صوتهم وهذا ما فعله يف
مقابلته الأخرية».
وت�ضيف خري�ش« :م�ؤمترات قيادات
الق���وات ،وحرك���ات االعرتا����ض تُنقل
مبا�رشة على اله���واء ،ومنا�ضلو القوات
يعرت�ضون عل���ى �أداء �سمري جعجع يف
العل���ن� ،سواء لناحي���ة احتكاره �شهداء
القوات� ،أم �س���واء لناحية ت�سلّطه على
م�ؤ�س�سات القوات و�أمالكه���ا و�أموالها..
ف�أموال الق���وات لي�ست ملك جعجع ،بل
ملك القواتيني جميعاً ،مبن فيهم عوائل
ال�شه���داء ،ونح���ن كم�سيحي�ي�ن نعترب
�أي تق�ص�ي�ر يف هذا املج���ال هو تخاذل
�أخالقي ،وما قاله املطران ن�صار يندرج
�ضمن هذا ال�سياق ،فاملطران لي�س لديه
موقف �شخ�صي م���ن جعجع ،وما قاله
هو جت�سيد ل�شك���اوى الرعية ،وحتديداً
للقواتي�ي�ن املُبعَ دي���ن ،وك���ل ماروين
ب�إمكانه �أن يعترب املطران ن�صار راعيه،
و�رصخت���ه ه���ي �رصخته���م ،فامل�شكل
�أوج���ده جعجع ومل يوجده كالم �سيدنا
ن�صار».
تنه���ي خري����ش كالمه���ا قائل���ة:
«املطران ن�ص���ار �شهد للح���ق ،وهذه
ه���ي ر�سالة رجل الدي���ن على الأر�ض،
الكاهن والأ�سق���ف و�أي م�ؤمن م�سيحي
عليهم �أن يقتدوا بال�سيد امل�سيح الذي
ا�ست�شهد من �أج���ل احلقيقة ،وهذه هي
ر�سالة الكهنوت باجلوهر ،لأنه �أن نبكي
حتت ال�صليب م�ستذكرين �صلب ال�سيد
امل�سي���ح ،و�شارح�ي�ن وواعظني معنى
ال�صلب والقيام���ة ال تفيدنا ب�شيء� ،إن
�أكملن���ا �صلب �أخ���وة امل�سيح ال�صغار
�أو غ�ضين���ا النظ���ر عنه���م كبيالط�س،
وامل�سي���ح ي�صلب الآن متام ًا كما �صلب
بالأم����س ،وهذه هي �شه���ادة املطران
وعظمتها».
�أجرى احلوار :بول با�سيل
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المحاكم الجنائية الدولية ..إنجازات وإخفاقات
يبح����ث هذا الكت����اب البحث����ي والعلمي
يف مو�ض����وع املحاك����م اجلنائي����ة ويدر�س
بالتف�صي����ل جتاربه����ا وم����دى ت�أثريها على
ال�س��ل�ام واال�ستق����رار يف املجتمعات التي
تخدمها.
�إن م����ا دف����ع الباحثة لدرا�س����ة املحاكم
الدولية هو املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
بالتحديد ،ففي �آذار من العام  ،2009با�رشت
املحكم����ة �أعماله����ا ،وك����ان االنق�سام على
�أ�ش����دّه بني اللبنانيني حول املحكمة ،فمنهم
من يراها �أداة �ستمن����ع الإفالت من العقاب،
ويعت��ب�ر �أن �إطالق ال�ضباط الأربعة هو دليل
على ع����دم ت�سيي�سها ،بينما ي����رى الآخرون
�أنها �أداة لتجهي����ل الفاعل من خالل م�ؤامرة
دولية تريد �أن تل�صق التهمة بـ«حزب اهلل»،
بع����د �أن اتهم����ت النظام ال�س����وري .ويك�شف
الكت����اب نق ًال ع����ن وثائق فرن�سي����ة تف�ضح
�أن الرئي�����س الفرن�س����ي ال�سابق جاك �شرياك
ح����دد للمحكمة مهمته����ا الأ�سا�سية بـ«قتل
النظام ال�سوري» و�أنه قال لوزيرة اخلارجية
الأمريكي����ة كوندوليزا راي�س �أن «ب�شار الأ�سد
�سي�سق����ط كثم����رة نا�ضجة ،يكف����ي االنتظار
فق����ط� ..سيتحوّل ديتليف ميلي�س �إىل جت�سيد
للعدالة والدميقراطية يف املنطقة».
�أمام هذا الواقع اللبن����اين املنق�سم ،كان
ال بد م����ن درا�سة ت�ستطي����ع �أن تعطي الر�أي
الع����ام اللبن����اين والعربي ر�أي���� ًا مو�ضوعي ًا
علمي����اً ،حول عمل و�آلي����ة تلك املحاكم ،فال
ت�����ؤدي التوجهات ال�سيا�سي����ة �إىل ال�سري يف
ركاب الت�صفيق �أو الت�أييد الأعمى لهذا الر�أي
�أو ذاك.
يختلف ه����ذا الكتاب عن �سواه من الكتب
الأخرى ح����ول املحاكم الدولي����ة املتوافرة
باللغة العربية ،فمعظم ما حتتويه املكتبة
العربي����ة من كتب ح����ول املحاكم اجلنائية
يتح����دث عن نظام �أ�سا�س����ي ،و�رشح الآليات
القانوني����ة املعتمدة بطريقة قانونية جافّة،
لك����ن ي�أتي ه����ذا الكتاب الفري����د من نوعه
ليدر�س مدى ت�أث��ي�ر املحاكم على املجتمع
من ناحية بناء ال�سالم فيه.
يب����د�أ الكت����اب ب�رسد التط����ور التاريخي
للمحاك����م اجلنائي����ة الدولية ال����ذي بد�أت
م�سريته الفعلي����ة مع حماكم نورمربغ التي
كرّ�ست مفه����وم امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية
كبدي����ل عن م�س�ؤولية الدول����ة حول اجلرائم
املرتكبة من قِبل العامل��ي�ن با�سمها ،ولكن
البح����ث قاد �إىل االطالع عل����ى مفهوم جديد
طوّرت����ه املحاك����م اجلنائية الت����ي �أن�شئت
بع����د الت�سعينات ،وهو امل���ش�روع اجلنائي
امل�شرتك ال����ذي تو�سّ ع �إىل درجة كبرية حتى
ب����ات بالإمكان اتهام �أي كان ،بجرم مل يعلم
به ،ومل ي�ش����ارك فيه ،بل مبجرد انتمائه �إىل
جمموعة م����ا لديها هدف م�شرتك ،وحتى لو
مل يك����ن هذا الهدف جرمي���� ًا بالأ�سا�س ،وهو
ما �أوردته حمكمة لبنان يف فقرتها الثالثة،
والتي يُخ�شى �أن يكون و�صفة التهام ال�سيد
ح�سن ن�رصاهلل وجمي����ع الأفراد املنتمني �إىل
«ح����زب اهلل» بامل�شاركة يف جرمية اغتيال
رفيق احلريري.

ما أوردته محكمة لبنان في
فقرتها الثالثة يُ خشى منه
أن يكون «وصفة» التهام
السيد نصراهلل وأفراد
«الحزب» بالمشاركة في
اغتيال الرئيس الحريري

ثم ينتقل الكتاب �إىل درا�سة النتائج التي
حققتها جميع �أ�صناف املحاكم الدولية يف
بناء ال�سالم يف املجتمعات ،فيبد�أ باملحكمة
اجلنائية الدولية الدائمة ،ثم ينتقل لنموذجي
املحاكم اخلا�صة واملختلطة.
الالفت يف الكتاب ،الإح�صاءات امليدانية
التي ي�ستن����د �إليها ،والتي ت����ورد بالأرقام
حقيقة ثقة النا�����س باملحاكم ،ومدى ت�أثري
عملها على امل�صاحلة ،و�رشعية املحاكم يف
نظر املجتمعات التي تتعامل معها.
وقد يكون الف�صل الثالث هو من الف�صول
املميزة يف الكتاب ،الذي تك�شف فيه الباحثة
مت ا�ستغ��ل�ال هذه املحاكم
بالوثائ����ق كيف ّ
من قب����ل الدول الكربى ،وم����ن قبل الأطراف
الداخليني الذين ا�ستعملوا �آلية املحاكمات
اجلنائية الدولية ك�����أداة �سيا�سية للق�ضاء
عل����ى خ�صومه����م املهزوم��ي�ن ،وت�ستفي�ض
يف ن���ش�ر وثائ����ق وتقارير ع����ن الت�سويات
وال�صفق����ات التي قام بها املدّعون العامون
يف املحاك����م ،وكيف فربكوا �شه����ود الزور،
ومار�سوا الرتهي����ب والرتغيب على ال�شهود،
لإثبات التهم عل����ى الأ�شخا�ص الذين وردت

ë

�أ�سما�ؤهم يف القرار االتهامي ،وتقيم ت�صوراً
ملا �ستكون عليه نتائج حمكمة لبنان على
�صعيد حتقي����ق العدالة وبن����اء ال�سالم يف
املجتمع اللبناين.
�أم����ا الفقرة الأخ��ي�رة يف ه����ذا الف�صل،
فتخ�ص�صها الكاتبة ل�رشح م�ستقبل حمكمة
لبن����ان واملحاك����م الأخ����رى قيا�س���� ًا على
التط����ورات الدولية الراهن����ة وتبدّل موازين
القوى العاملية ،خ�صو�ص ًا احلرب الدائرة يف
�سورية التي �سينبثق على �إثرها نظام دويل
ويغي يف القواعد
رّ
جديد� ،سيبدّل التحالفات
الدولية املعتمدة.
ومن جملة النتائ����ج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة� ،أن املحاكم الدولية مبجملها بدت
وك�أنه����ا �أداة فوقية فر�ضها املجتمع الدويل
عل����ى املجتمعات ،و�أنه����ا �أقرب �إىل حماكم
املنت�رصي����ن التي باتت حتت����اج  -فعلياً-
�إىل مَ ن يحاكمه����ا ،و�إن �أي مراهنة على دور
�إيجاب����ي له����ذه الآلي����ات الق�ضائية تفر�ض
على املجتمع ال����دويل ا�ستخدام الكثري من
ال�ضوابط والآلي����ات املرافقة و�إىل احليادية
وع����دم التحيّز والت�سيي�س ،ويجب �أن تتوافر
فيها كل �سبل الإن�صاف وال�شفافية ومعايري
العدالة احلقيقية لكي ي�ستجيب املجتمع �إىل
حتقيق العدالة اجلنائية بطريقة �إيجابية.
�إنه كت����اب قيّم وعلم����ي ومتقدم وي�أتي
تلبية لتطلعات الكثريين من املثقفني ومن
الذي����ن لديهم �شغ����ف مبتابع����ة التطورات،
وذلك لقراءة امل�ستقبل الذي ينتظر املحكمة
اجلنائية الدولية اخلا�ص����ة بلبنان انطالقًا
م����ن جتربة و�سجل املحاك����م الدولية التي
�سبقتها.
« ëاملحاك���م اجلنائية الدولية� :إجنازات
و�إخفاق���ات» ..كتاب جديد للدكت���ورة ليلى
نقوال الرحب���اين ،توقّعه يف �إط���ار فعاليات
معر�ض ب�ي�روت الدويل للكت���اب  - 57قاعة
البيال ،اليوم اخلمي�س  12كانون الأول ،ابتدا ًء
من ال�ساعة  4بعد الظهر.
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عـربـي

في الذكرى الـ 26لالنتفاضة:
باق على خياراته
شعبنا ٍ

يف الثامن من كانون الأول العام  ،1987كانت فل�سطني والعامل
�أجم���ع ،على موعد مع حتول من نوع �آخ���ر يف ال�رصاع العربي –
ال�ص���هيوين ،والتي �أ�س�س���ت ملرحلة جديدة من ال�رصاع ولأول مرة
من���ذ قيام الكيان «الإ�رسائيلي» الع���ام  ،1948حيث انتقل الكفاح
الوطني الفل�س���طيني �إىل الداخل الفل�س���طيني بعد �أن كان خارجه،
واعتربت هذه املرحلة �صفحة جديدة من �صفحات العز الفل�سطيني
التي �أعادت لق�ض���ية ال�شعب الفل�س���طيني االعتبار واملكانة التي
ت�س���تحقها ،بعد �أن كاد العامل ن�سيانها ب�س���بب ما �أ�صاب منظمة
التحرير الفل�سطينية وف�صائل الثورة بعد اخلروج الق�رسي لقواتها
من بريوت �إبان االجتي���اح «الإ�رسائيلي» للبنان العام � ،1982إىل
ت�ش���ظ غري
دول املن���ايف البعيدة ع���ن �أر�ض الوطن وال�رصاع ،يف
ٍ
م�سبوق لهذه القوات ،وما خلفه هذا اخلروج من حالة �إحباط وي�أ�س
دفع بالكثريين من النخب ،وكذلك الف�ص���ائل� ،أن تفكر جدي ًا يف �أن
مرحلة الن�ض���ال الكفاحي لل�شعب الفل�سطيني قد و�صلت �إىل م�أزق
خطري قد �أ�صاب احلركة الوطنية الفل�سطينية يف ال�شلل والعقم عن
�إنتاج نف�س���ه من جديد� ،إن هذا التحول اجلديد الذي جاء يف �سياق
الن�ض���ال الوطني الفل�س���طيني ،متثل يف االنتفا�ضة املجيدة التي
تفجرت على خلفية �س���قوط �أربعة �شهداء من �أبناء جباليا ،حيث
يعملون يف �أ�س���دود ،وقد قتلهم م�س���توطن بالعمد ده�س ًا ،ف�أعطى
احلركة الوطنية الفل�سطينية مداً جديداً من الن�ضال.
وبعد تدحرج االنتفا�ض���ة وتراكم فعلها الن�ض���ايل ا�ستحقت �أن
يطلق عليه���ا ثورة احلجارة ،والثورة املعج���زة ،والتي و�إن كانت
حادث���ة ده�س العمال الأربعة هي ال�س���بب املبا��ش�ر لهذه الثورة،
ولكن هذه االنتفا�ض���ة جاءت كنتيجة طبيعية حلالة الإ�شباع الذي
و�ص���ل �إليه الو�ضع واحلال الفل�س���طيني ب�سبب �سيا�سات االحتالل
وممار�ساته التع�سفية والعن�رصية بحقه.
لقد �أكدت هذه االنتفا�ض���ة على الأ�ص���الة الثورية لهذا ال�شعب
ال�س���ابق لقياداته يف البذل والعطاء والتجذر يف خياراته الوطنية
والكفاحية ،وهو الذي دفع ما يزيد على الألف ومئة �شهيد ،وع�رشات
الآالف من اجلرحى والأ�رسى ،ف�ض ًال عن تدمري ون�سف ما يقارب الألف
ومئتي منزل ،واقتالع نحو � 135ألف �شجرة من احلقول الفل�سطينية،
من �أجل حريته وا�س���تقالله و�إقامة دولته امل�س���تقلة وعا�ص���متها
القد�س ،ولكن ومن امل�ؤ�سف ،بل واملخجل ،وبعد مرور �ست �سنوات
على هذه االنتفا�ض���ة العظيمة التي وقف العامل ب�إعجاب �أمامها،
جاءت اتفاقات �أو�س���لو املدانة واملرفو�ض���ة كخطوة ال تن�س���جم
مع حجم ت�ض���حيات هذه االنتفا�ض���ة الثورة ،وتطلع���ات �أبنائها
وت�ض���حياتهم ،فبدل �أن تك���ون ثمرات هذه االنتفا�ض���ة املزيد من
احلرية واال�س���تقالل وال�س���يادة الوطنية والتحرر من نري االحتالل
وممار�ساته العدوانية ،كانت هذه االتفاقات املذلة خميبة للآمال،
لأنها كر�س���ت االعرتاف بالكيان «الإ�رسائيلي» و�سيادته على ٪78
من �أر�ض فل�سطني التاريخية ،على ح�ساب الثوابت الوطنية لل�شعب
الفل�س���طيني ،ويف مقدمها حق العودة ،يف �سياق مك�شوف الأهداف
من �أجل تقوي�ض التطلع الفل�س���طيني ،ل�ص���الح االعرتاف بيهودية
الدولة ح�سب ما يخطط له من �أجل الو�صول لهذا االعرتاف.
�إن ال�شعب الفل�س���طيني وهو يحيي ذكرى انتفا�ضته الـ 26لهو
قادر ،رغم املح���اوالت الرامية �إىل طم�س هويته الوطنية وتذويبها
من خالل التهويد واال�ستيطان يف ال�ضفة والقد�س والنقب واجلليل
وح�ص���ار قطاع غزة ،هذا ال�شعب وبف�ض���ل ت�ضحيات �أبنائه ومهما
ط���ال الزم���ن وهذا ال�رصاع ،ال ميك���ن �إالّ �أن يحقق انت�ص���اره على
امل�رشوع ال�ص���هيوين الذي يبذل قادته اجلهود ومن خلفهم الإدارة
الأمريكية الت���ي حتمي كيانهم الغا�ص���ب ،بهدف ح�س���م ال�رصاع
ل�ص���احلهم على �أر�ض فل�سطني ،م�ستفيدين مما ت�شهده املنطقة من
الأحداث الكربى ،لذلك هو ي�س���ارع �إىل احل�سم يف قطع الطريق على
املعركة الدميغرافية التي بد�أت مالحمها يف الظهور ،وهذا ما حذر
منه الوزير كريي خالل زيارته الأخرية �إىل فل�س���طني املحتلة ،وهذا
ال�ش���عب الذي يتح�رض النتفا�ضة ثالثة ،م�ص���مم اليوم يف الت�أكيد
على خياراته يف املقاومة القادرة وحدها على ا�س���تعادة احلقوق
والثوابت الوطنية ،لأن طريق املفاو�ض���ات العبثية لن تو�صلنا �إىل
�ش���يء �س���وى �إىل املزيد من التفريط والتنازالت على ح�ساب هذه
احلقوق وهذه الثوابت.

رامز م�صطفى
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تمديد المفاوضات ..تآكل المواقف والحقوق
�أج���رى وزي���ر اخلارجي���ة
الأمريك���ي ج���ون ك�ي�ري جولة
جدي���دة م���ن املباحث���ات مع
ط���ريف التفاو�ض الفل�س���طيني
وال�ص���هيوين ،وت���ردد �أن الوزير
الأمريكي تقدم مبقرتحات لدفع
املفاو�ض���ات الت���ي ت���دور يف
حلقة مفرغ���ة ،املقرتحات التي
قدمها كريي ،هي نوع من �إعادة
ال�ص���ياغة لل��ش�روط والطلبات

ال�ص���هيونية التي عر�ضت على
املفاو�ضني الفل�سطينيني.
مقابل حديث طريف التفاو�ض
عن املراوحة يف امل���كان ،تكلم
الوزي���ر الأمريكي ع���ن تقدم يف
املفاو�ض���ات ،داعي��� ًا �إىل متديد
مهلتها الزمنية �أ�ش���هراً �إ�ضافية
للو�ص���ول �إىل اتف���اق ،يرتج���م
ه���ذا املوقف الرغب���ة الأمريكية
با�س���تمرار املفاو�ضات ،ب�رصف

النظ���ر عن النتائ���ج التي ميكن
حتقيقها.
وكان الوزي���ر الأمريك���ي ق���د
ا�ص���طحب يف جولت���ه اجلديدة،
خبرياً ع�س���كري ًا �أمريكي ًا (اجلرنال
�آالن) م���ا �أ��ش�ر �إىل �أن الأمريكيني
يريدون ال�س�ي�ر خط���وة يف اجتاه
تقدمي مقرتحات عملية ،وما حدث
بالفع���ل هو العمل على ت�س���ويق
الرغبات ال�صهيونية متام ًا ،فرتكز

الرئي�س حممود عبا�س م�ستقب ً
ال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي يف رام اهلل

(�أ.ف.ب).

ال�س���عي على �إقرار بحل الدولتني
�إنف���اذاً لت�ص���ور �أمريك���ي ق���دمي
(يعود للع���ام  ،)2003وكذلك على
ر�سم �ص���ورة الدولة الفل�سطينية
املوع���ودة على املقا�س���ات التي
تقرتحها حكومة نتنياهو.
حتدث كريي عن دولتني ،وعن
تبادل للأرا�ض���ي ،وعن عا�ص���مة
للدول���ة الفل�س���طينية يف حدود
القد�س الكربى ،دون �إ�شارة وا�ضحة
�إىل حدود العام  ،1967ودون �إ�شارة
�إىل �رشقي القد����س ،فاحلديث عن
عا�صمة يف حدود القد�س الكربى،
يعي���د �إىل الأذهان املقرتحات عن
عا�صمة يف «�أبو دي�س» ب�ضواحي
القد�س ،وباخت�ص���ار �شديد ،توىل
الوزي���ر الأمريكي تقدمي الت�ص���ور
ال�ص���هيوين كام ًال وبال تعديالت،
ميكن اعتبارها مبنزلة �أخذ لبع�ض
املواقف الفل�س���طينية باالعتبار،
وقد عاود امل�س����ؤولون ال�صهاينة
بالتوازي الت�ش���ديد على �رضورة
اع�ت�راف الفل�س���طينيني «بدولة
يهودية» ،قبل االنتقال �إىل اخلطوة
التالية ،هذا ما فهم من ت�رصيحات
لوزير احلرب مو�شيه يعلون الذي
قال�« :إ�رسائيل لن تتحدث عن �إن�ش
واحد قبل اعرتاف الفل�س���طينيني
بحق ال�ش���عب اليهودي يف دولته
اليهودي���ة وتنازله���م ع���ن حق
العودة».

الصهاينة ..وقوى ضغط جديدة على المسرح الدولي
ع�ش���ية انتهاء احلرب العاملي���ة الثانية،
نقل���ت احلركة ال�ص���هيونية مرك���ز ثقلها من
بريطاني���ا �إىل الواليات املتح���دة الأمريكية،
�أدرك ال�ص���هاينة �أن بريطاني���ا ،و�إن كانت من
�ض���من الدول املنت�رصة يف احلرب� ،إال �أنها مل
تعد القوة الرئي�س���ية يف العامل ،و�أن الواليات
املتحدة �ستكون القوة الأ�سا�سية على امل�رسح
الدويل لعقود طويلة.
�صحيح �أن احلركة ال�صهيونية كانت ترتبط
بعالقات قوية مع الواليات املتحدة منذ مطلع
الق���رن الع�رشي���ن� ،إال �أن العالقة بني اجلانبني
عرفت من���واً كبرياً وغري م�س���بوق ،بعد انتهاء
احل���رب العاملية الثانية ،و�ص���ارت وا�ش���نطن
مركز ثقل الن�شاط ال�صهيوين ،واحلا�ضن الكبري
للم�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني.
منذ ذل���ك التاريخ ،تلقى ال�ص���هاينة ما ال
ميكن احت�س���اب قيمته من دعم �سيا�سي ومايل
وع�س���كري ،تتحدث بع�ض الدرا�س���ات اخلا�صة
ع���ن �أرقام فلكية من امل�س���اعدات الع�س���كرية
واملالية املبا�رشة ،و�صو ًال �إىل اعتبار كثري من
املتخ�ص�ص�ي�ن يف اقت�ص���اد دولة االحتالل� ،أن
هذه حالة اقت�ص���اد متعي�ش على امل�س���اعدات
الأمريكية ب�شكل �أ�سا�سي.
عل���ى كل حال ،ف����إن �أوج���ه العالقة بني
الوالي���ات املتح���دة ،وب�ي�ن كي���ان االحتالل

مت�ش���عبة ومتعددة منذ ذلك التاريخ ،وبدايتها
كما ا�س���تمرارها م�ؤ�رش �إ�ض���ايف على الطبيعة
االنتهازي���ة للحركة ال�ص���هيونية التي تختار
دوم��� ًا ظروف��� ًا مالئم���ة لها من �أج���ل التحرك
مل�صلحتها يف الدرجة الأوىل.
والأكي���د �أن ال�ص���هيونية ال تري���د ،ال الآن
وال يف امل�س���تقبل� ،إحلاق �أي ��ض�رر �أو �إحداث
تراجع كب�ي�ر يف العالقة مع الواليات املتحدة
الأمريكية ،لكن احل�سابات ال�صهيونية اخلا�صة
حتتم ،ومثلما جرت العادة ،التح�سب ملفاج�آت
�أو حتوالت يف �سلوك هذه القوة العظمى �أو تلك.
ي�شري متابعون للن�شاط ال�صهيوين العاملي،
�إىل تول���د �ش���عور ل���دى �ص���هيونيني مهتمني
بالتحركات الأمريكية ،ب����أن الواليات املتحدة
قد تق���وم بعملي���ة تنظيم الن�س���حاب متدرج
من املنطقة ،والع���ودة �إىل خيار االنكفاء ،بعد
ت�سجيل حمطات متعددة من الف�شل يف تطبيق
برامج و�سيا�سات على مدى العقد املا�ضي كله
تقريب ًا (من���ذ بداية غزو العراق  ،)2003وتنظيم
االنكف���اء عملية معقدة وطويل���ة الأمد ،لكنها
حا�ص���لة يف نهاية املطاف ،وف���ق املتابعني
امل�شار �إليهم.
ويالحظ ه����ؤالء �أن الق���رار الأمريكي لي�س
جديداً متام ًا ،ولكن اال�س�ت�راتيجية التي كانت
معتمدة �س���ابق ًا ،كانت تق���ول بتنظيم االنكفاء

بالتزام���ن م���ع حتقيق اندم���اج مهيمن لدولة
االحتالل يف املنطقة العربية ،تكون فيه ال�سيدة
املطلق���ة ،واملتمتعة بقوة ونفوذ ي�ش���بهان ما
كان لوا�ش���نطن ويزيد ،لكن هذه اال�سرتاتيجية
ف�شلت �أي�ض ًا كما هو معروف.
ومما يتندر ب���ه �أن الواليات املتحدة �أرادت
الكيان ال�ص���هيوين دولة تق���وم بدور ال�رشطي،
وتتوىل تنفيذ ال�سيا�سات الأمريكية يف بالدنا،
دون �أن ت�ض���طر وا�شنطن للتدخل املبا�رش ،لكن
واقع احلال يق���ول� :إن الواليات املتحدة باتت
تقوم بالتدخل املبا�رش حلماية دولة االحتالل،
ب���دل �أن تق���وم الأخ�ي�رة بحماية امل�ص���الح
الأمريكية.
يف الكيان ال�ص���هيوين يتح�سبون لل�سنوات
القادمة ،وعلى م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي
ال�ص���هيوين تظل فكرة االتكاء على قوة عظمى
�صاعدة وم�ؤثرة� ،أ�سا�سية يف التفكري ال�صهيوين،
بل هي واحدة من مكوناته.
 ..والعني اليوم على مو�س���كو ،لقد توالت
الدالئل وامل�ؤ�رشات على �أن رو�س���يا االحتادية
هي قوة عظمى �ص���اعدة ،ت�أثريها ودورها يف
ال�سيا�سة الدولية ي�شهد ح�ضوراً متزايداً ،ورمبا
غري م�س���بوق حتى يف زمن احل���رب الباردة
(بني القوت�ي�ن العظمي�ي�ن يف حينه :االحتاد
ال�سوفياتي والواليات املتحدة الأمريكية).
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ي�ش���ار �إىل �أن بحث ًا تف�ص���يلي ًا قد
جرى ب�ش����أن الأغوار وح���دود الدولة
الفل�س���طينية وتوا�ص���لها مع الأردن،
يرف����ض ال�ص���هاينة على نح���و دائم
�سيطرة فل�س���طينية على غور الأردن،
والإ��ش�راف املبا��ش�ر عل���ى احل���دود
الأردنية الفل�سطينية.
عر����ض الأمريكي���ون اقرتاح��� ًا
«يق�ض���ي ب�إقامة معاب���ر حدودية
فل�س���طينية – «�إ�رسائيلي���ة» يف
منطق���ة الأغ���وار ،وانف���راد ق���وات
االحتالل «الإ�رسائيل���ي» بالوجود
ح�رصي ًا على بقية احلدود مع الأردن،
والت���ي مل ي�ش���ملها نظ���ام املعابر
امل�ش�ت�ركة» ،وذكرت القناة الثانية
يف تلفزي���ون االحتالل �أن «االقرتاح
الأمريكي ي�شمل ا�س���تعداد الواليات
املتحدة لتوفري غط���اء تكنولوجي،
مبا يف ذلك طائ���رات من دون طيار
تناط بها مراقبة احلدود» ،م�ض���يفة
�أن «الفل�س���طينيني رف�ضوا االقرتاح
قطعي ًا» ،و�أو�ضحت �أن هذا «االقرتاح
بد أ� على �ش���كل اقرتاح بت�شكيل قوة
دولي���ة مكونة م���ن ق���وات (حلف
الأطل�س���ي) ،لكن بنيام�ي�ن نتنياهو
رف�ض���ها ب�شدة ،حتى و�ص���ل الوزير
الأمريك���ي باالق�ت�راح املذكور الذي
هدف وفق ًا للم�ص���ادر الأمريكية� ،إىل
ت�ضييق الهوة بني املواقف».
ي�شدد ال�ص���هاينة على عامل الأمن
عند احلديث عن املوقف من ال�سيطرة

�ص���حيح �أن العالق���ات بني دولة
االحتالل ،وبني االحتاد ال�سوفياتي ،ثم
رو�سيا االحتادية ظلت قائمة ،و�أن ما
�شابها من تعرثات كان مرتبط ًا مبوقف
مو�سكو امل�ؤيد للق�ضايا العربية ،ويف
الأ�سا�س منها ق�ضية فل�سطني وال�رصاع
العرب���ي ال�ص���هيوين ،حي���ث قامت
احلكومة ال�سوفياتية بقطع عالقاتها
م���ع دولة االحتالل ،يف �أعقاب عدوان
حزيران عام  ،1967ثم عادت العالقات
من بوابة هجرة اليهود ال�سوفيات �إىل
فل�سطني ،وقويت يف املراحل الالحقة،
غ�ي�ر �أن ما يفكر به ال�ص���هاينة الآن،
يف���وق جمرد وجود عالقات نا�ش���طة
يف امل�س���تويات االقت�ص���ادية وحتى
ال�سيا�س���ية ،هم يبحثون (وكالعادة)
عن طريقة للت�أثري يف ر�سم ال�سيا�سات
و�صناعتها.
ولذلك يبدي مراقبون فل�سطينيون
قلق��� ًا كب�ي�راً ،جتاه التح���رك املرتبط
ب�إنعا�ش «امل�ؤمتر اليهودي الرو�سي»،
وهو منظمة يهودية �ص���هيونية بد�أت
تتحرك بن�شاط زائد يف رو�سيا م�ؤخراً،
ويعتقد ه����ؤالء �أن اليهود ال�ص���هاينة
يخططون لإن�ش���اء قوة ت�أثري ت�ش���به

عل���ى الغور ،ويالقيه���م ت�أييد �أمريكي
مطلق ،الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
قال يف ت�رصيحات له «يجب �أن يوافق
الفل�س���طينيون على رغبة �إ�رسائيل يف
قي���ام ف�ت�رة انتقالية للت�أك���د من �أن
ال�ضفة الغربية ال ت�شكل م�شكلة �أمنية
م�ش���ابهة لتلك التي �شكلها قطاع غزة
بقيادة حما�س» ،و�أ�ضاف �أوباما «هذه
الفرتة االنتقالية تتطلب �ضبط النف�س
من قبل الفل�سطينيني �أي�ض ًا ،ال ميكنهم
احل�صول على كل ما يريدون منذ اليوم
الأول».
لكن م�ص���ادر فل�س���طينية وا�سعة
االط�ل�اع ،تقول �إن هناك م���ا هو �أبعد
من عن�رص الأمن الذي يثابر ال�صهاينة
على �إبرازه ،هناك ما يت�صل بالرثوات
الهائل���ة يف الغور عامة ،وحتت البحر
امليت عل���ى نحو خا����ص ،هنا توجد
خزانات هائلة للمياه اجلوفية ،تليها
مبا�رشة �أحوا�ض نفط وغاز كبرية جداً،
ويحر�ص ال�ص���هاينة على ال�س���يطرة
املبا��ش�رة عليها م�ؤيدي���ن باملوقف
الأمريكي.
تعتقد امل�ص���ادر الفل�س���طينية �أن
وا�شنطن تريد ا�ستمرار التفاو�ض ،دون
�أن يف�ضي بال�رضورة �إىل النتائج التي
يجري احلديث عنها ،ويف الأثناء ي�ستمر
الت�آكل التدريجي للموقف الفل�سطيني،
ومعه احلقوق الفل�سطينية.

نافذ �أبو ح�سنة

منظماته���م القائم���ة يف الوالي���ات
املتحدة ،والتي كانت وما زالت تلعب
دوراً كب�ي�راً يف الت�أثري ب�ص���انع القرار
وال�سيا�سات الأمريكية.
ال�ص���هاينة بد�أوا التحرك ،وها هي
التحذيرات ت�ص���در مبكرة ،كي ال يقع
العرب كالعادة �أي�ض���ا يف فخ الإهمال
والت�سويف ،وعدم احلر�ص على حماية
م�ص���احلهم ،و�إذا كانت رو�س���يا بال �أي
ما����ض ا�س���تعماري ،وب�ل�ا �أي مطامع
ا�س���تعمارية يف بالدن���ا ،ف����إن هناك
امل�صالح التي حتكم �سلوك الكثري من
الدول ،وكثرية هي امل�صالح امل�شرتكة
بني رو�س���يا والعرب ،و�ستكون خ�سارة
كبرية �إن جنح اليهود ال�ص���هاينة يف
ت�ش���كيل ق���وة �ض���غط ،يحاولون من
خالله���ا الت�أثري على مواقف مو�س���كو
جتاه الق�ض���ايا العربية ،وا�س���تغالل
دورها املتنامي على ال�صعيد الدويل،
كم���ا فعلوا كل مرة م���ن قبل� ،إن توفر
احلر�ص واالنتب���اه والعمل املخل�ص،
�أمكن تخطي مرحلة الإح�سا�س بالندم
مت�أخرين ،كما كان الأمر دوم ًا.

عبد الرحمن نا�صر

عندما تطغى السياسة على الحقوق

خ�ل�ال �أكرث م���ن  64عام��� ًا اعترب
الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان من
فئة الأجان���ب� ،أي غري اللبنانيني ،وقد
�أخ�ضعهم ذلك لقوانني عامة ال تتوافر
�رشوطها بقدرة الالجئني على تلبيتها،
ولذلك تع���ددت املرجعيات والقوانني
الن���ادرة عموم��� ًا ،والق���رارات الكثرية
بتف�س�ي�رات تطبيقية ذات طابع �سلبي
عموم ًا.
الأ�س���باب الت���ي بات���ت معروفة
للجمي���ع �أن امل�س����ؤولني يف الإدارة
الر�سمية ،يت�أثرون مبواقفهم ال�سيا�سية
املبني���ة عل���ى الطائفي���ة واملذهبية
ال�سيا�سية ،بع�ض املعنيني كان ميار�س
ت�س���هي ًال ملعامالت الالجئ�ي�ن والآخر
يعرقلها ويعق���د الأمور ،وطغت عوامل
من خ���ارج الن�ص���و�ص ع ّمقت التباين
يف الر�ؤى ،و�أ�ساءت لالجئني وحقوقهم
لأ�س���باب من من���ط النظ���رة الأمنية
الرائجة �سلبي ًا �ض���د الفل�سطينيني� ،أو
ف�ساد املوظفني �أحيان ًا الذين ا�ستغلوا
مواقفهم� ،أو حتى لدى البع�ض رف�ض��� ًا
للوج���ود والبق���اء الفل�س���طيني على
الأرا�ض���ي اللبنانية ،ومل يوجد �سابق ًا
وحتى اليوم ،مرجعية لبنانية واحدة
تتحمل كامل امل�س����ؤولية حل�س���م �أي
خ�ل�اف �أو ممار�س���ة �س���لبية حلقوق
الالجئ الفل�س���طيني� ،أو ت�س���عى حلل
امل�شكالت املو�ض���وعية وتتفاعل مع
املجتمع الفل�سطيني.
و�إذا كانت ال�سيا�سات والتطبيقات
�إزاء الالجئني الفل�س���طينيني املقيمني
يف لبنان ،تر�سمها احلكومة اللبنانية،
ف�إن الربملان اللبناين دخل �أي�ض��� ًا يف
بع�ض التحديدات الت���ي مل يكن منها
مهرب� ،إزاء بع�ض امل�ش���كالت من منط
�إ�ص���داره تعدي ًال قانوني��� ًا حلرمانهم
من حق امللكي���ة العقاري���ة� ،أو على
النقي�ض ب�إ�ص���دار تعدي�ل�ات �إيجابية
حقي العمل وال�ضمان
قلي ًال بخ�صو�ص ْ
االجتماع���ي للإجراء الفل�س���طينيني،
م�ستثني ًا �إياهم عن الأجانب الآخرين.
لكن املع�ضلة تبقى يف التطبيقات،

ويف �ش���لل انت���اب الإدارة الر�س���مية
بتعاق���ب الفراغ يف حمط���ات وظيفية
�أ�سا�س���ية ،كتعيني مدير �أحيل لالجئني
�أو ل���وزارة العم���ل مبا يعي���ق تطبيق
ال�ص�ل�احيات و�إجناز تطوي���رات جادة
وعميقة ،وهنا ال ميكن لأي فل�سطيني له
م�صلحة يف ت�سهيل �ش�ؤونه احلياتية �إال
الرتحيب بفكرة توحيد الهيئة املخت�صة
بال�ش����أن الفل�س���طيني ،وجعله���ا على
�أعل���ى امل�س���تويات و�أن يكر�س القانون
�صالحياتها ب�شفافية ت�ساعد على تعزيز
الأج���واء الإيجابية لل�س���لم االجتماعي
لبناني ًا وفل�سطيني ًا.
�إن تنظيم وتو�ض���يح �آليات العالقة
والعمل بني جمل�س ال���وزراء والربملان
فيما يتعلق بالالجئني الفل�س���طينيني،
تتطل���ب التعزي���ز والتفعي���ل �إيجاب ًا،
�س���واء ب�إ�ص���دار املرا�س���يم التطبيقية
وب�ش���كل عادل ي�أخذ باالعتبار �أو�ضاع
الفل�س���طينيني اخلا�ص���ة ،وبال�رسع���ة
الكفيل���ة بتطبي���ق القان���ون �إيجاب��� ًا
ل�ص���الح الالجئني الذين طال �شعورهم
باال�ض���طهاد ،ومن���وذج تعدي���ل قانون
العمل الذي مل يطبق ومل ي�صدر مر�سوم
�أو قانون تطبيقي له بعد �ص���دور ثالث
�س���نوات ،و�أك�ث�ر يدفع حلم���ل الربملان
على التدخل ب�إ�صدار م�ضامني �أ�سا�سية
عام���ة م�ؤث���رة م���ن منط �إلغ���اء �رشط
املعاملة باملثل �أينما ورد بخ�ص���و�ص
احلقوق ،ال�س���تحالة �إم���كان الالجئني
على حتقيقه ،ولإلغاء ا�ستخدامه كعائق
وعقوبة للفل�س���طينيني ملن���ع تطبيق
احلقوق الت���ي تقرر لهم ،من جهتهم ،مل
يكن الفل�س���طينيون قادرين على بلوغ
مرحل���ة ا�س���تعادة توحيد �ص���فوفهم،
حركتي فتح
ب�سبب خالفات و�رصاعات
ْ
وحما�س ،وهذا �أعطى عذراً �أحيان ًا للجهة
اللبناني���ة للتمل�ص من اال�س���تحقاقات
بادعاء �أن مطالب الفل�سطينيني تناق�ض
بع�ض���ها البع����ض ،و�أنهم لي�س���وا جهة
موحدة لي�ستجاب لها.
من جهة �أخرى ،ف����إن جتربة جلنة
احلوار �أظهرت �أي�ض��� ًا �إ�ش���كاالت فيما

يتعلق ب���دور مكوناته���ا ،ويف �آليات
عملهم امل�ش�ت�رك ،ومث���ال ذلك ،غياب
بع�ض الأع�ض���اء الذي كان ي����ؤدي �إما
لت�أجيل البت بق�ضايا تتعلق مبجالهم،
و�إم���ا �أن الغي���اب كان ع���ذراً لع���دم
اال�ستجابة حللول مقرتحة ،ثم تغييب
الأمر ،مما جعل الأمور متعلقة بالأفراد،
وم���دى جتاوبهم بد ًال من مو�ض���وعية
الق�ض���ايا ومدى ملحاحية اال�ستجابة
حللول تتفاعل يف املجتمع ،ومنوذج ًا
لذل���ك �إذا كانت تقدي���رات �أمنية ت�ؤدي
للت�ش���دد ب�إغالق مداخل املخيمات مبا
حولها �إىل �س���جون عملي ًا ،تعيق حرية
احلركة وجتع���ل احلي���اة جحيم ًا يف
بع�ض الأوقات ،فكيف ميكن �إيجاد حل
جمتمعي �ضمن معايري حقوق الإن�سان
�إذا كان من���دوب ال�س���لطة املعني���ة
بهذا اجلانب غائب ًا وال �ص���يغة بديلة
للتفعيل.
ال ميكن �إنكار الأثر الإيجابي لتو�سع
وانت�ش���ار حق���وق الإن�س���ان ،وتفاع���ل
املجتمع اللبناين مبقت�ض���يات ذلك ،هذا
�إ�ضافة للتطور التكنولوجي الذي �أو�صل
املعاناة الفل�سطينية �إىل �أو�سع قطاعات
الر�أي الع���ام يف لبنان والعامل العربي
والدويل ،وح ّفز م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة
على التعمق ،و�إيالء �أهمية �أعلى بحقوق
الالجئني ،وبات لزام ًا على جميع الدول
املوقعة عل���ى �إعالن حقوق الإن�س���ان،
ومنها لبنان� ،أن تتقدم بتقرير دوري �إىل
الأمم املتح���دة ب�إجنازاتها و�إخفاقاتها،
مب���ا يحت���م عل���ى الطرف�ي�ن اللبناين
والفل�سطيني جماراة هذا التطور الدويل،
والتع���اون لإنهاء املعاناة املتوا�ص���لة
للالجئني الفل�س���طينيني ،وب�أن يكر�سا
بتعاون منطقي �إنهاء التمييز ال�س���لبي
الذي م�س حقوقهم و�أ�ساء للعالقات بني
الطرفني واالنتهاء من احلقبة املا�ض���ية
نحو �آف���اق �أرحب و�أف�ض���ل يف تكري�س
عالقات �إن�س���انية حقيقية ال �ش���وائب
عليها..
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لبنان يغرق
م���ع �أول زخة مطر فوق لبنان غرقت
طرقاته ومناطقه ب�س���يول وفي�ض���انات،
وفيما كان اللبنانيون يتذمرون من ت�أخر
هطول الأمطار ،باتوا اليوم يتمنون عودة
مو�س���م ال�ش���ح حتى ال تغرق �سياراتهم
وحماله���م وبيوتهم ،وال ي�ض���طرون �إىل
البقاء ل�س���اعات يف نف���ق مظلم وعائم
بانتظار العون.
مرة جديدة ،طافت ال�ش���وارع كا�شفة
ع���ن �إهم���ال وزارة الأ�ش���غال العام���ة
والبلديات مل�س����ؤولياتها طوال ف�ص���ل
ال�ص���يف ،وبينما تلهى وزير الأ�ش���غال
غازي العري�ض���ي ووزير املال بالوكالة
حممد ال�صفدي برتا�شق االتهامات ورمي
كرة امل�س����ؤولية بني بع�ض���هم البع�ض،
كان املواطن اللبناين يغرق يف البحريات
العائمة ب�سبب في�ضان املجاري.
حو��ص�ر الكث�ي�رون عل���ى قارع���ة
الأر�ص���فة ويف �س���ياراتهم ،ويف الأنفاق
و�أبرزه���ا نف���ق طريق املطار ،و�أم�ض���وا
�س���اعات بانتظ���ار قدوم النج���دة التي
ت�أخرت ب�شكل الفت ب�سبب زحمة ال�سري
اخلانقة وغياب اال�س���تعدادات ملفاج�أة
طبيعية من العي���ار الثقيل ،بينما بقية
اللبناني�ي�ن كانوا ي�ش���اهدون ما يجري
ع�ب�ر �شا�ش���ات التلفزة غري م�ص���دقني
�أعينه���م ،هذا ومل ت�س���تطع قوى الدفاع

املدين �إخراج العالقني ب�رسعة نظراً لقلة
�إمكانياته���ا ،حيث �أق���دم العنا�رص على
تقدمي العون بكل �أ�شكال العمل البدائية
وحاول بع�ض املواطنني م�ساعدتهم يف
انت�ش���ال العالقني يف �سياراتهم ،و�إنقاذ
ما ميكن �إنقاذه من ال�سيارات التي ت�شكل
بدورها لأكرث م�ص���در رزق �أو حتى ثروة
ال تعو�ض ،ويف غ�ض���ون �ساعات ،خ�رس
املواطن اللبناين �آالف الدوالرات ،وعا�ش
كابو�س��� ًا حقيقيا مل ت�ستطع معه �إدارات
الدولة ووزاراتها حمايته منه.
وفيم���ا �أظه���رت الن��ش�رات اجلوية
�أن الطق�س العا�ص���ف �س���ي�رضب لبنان
جمدداً عرب عا�ص���فة «�ألك�سا» ،مل يخف
اللبناني���ون هواج�س���هم وقلقه���م مما
�ستحمله الأيام املقبلة للمواطنني.
الالفت �أن الوزير العري�ضي كان حذر
قبل �أ�ش���هر من �ش���تاء كارثي �سي�صيب
لبن���ان ،وقد �أع���رب �أكرث م���ن مرة عن
خماوفه من و�ص���ول اللبنانيني �إىل هذه
النقط���ة ،البع�ض حمّ���ل وزارة الداخلية
والبلديات امل�س����ؤولية ،والبع�ض الآخر
�أكد �أنها م�س�ؤولية �رشكات �أبرمت عقوداً
مع وزارة الأ�ش���غال تلتزم فيها بتنظيف
قنوات ال�س���يول ت�أخر تنفيذها ب�س���بب
ت�أخر حتويل املخ�ص�ص���ات املالية لها،
وبالتايل اتهم ط���رف ثالث وزارة املال

نصــائــح ضــروريــــة
�أه��اب «فوج �إطفاء مدينة بريوت» باملواطنني ب��ضرورة التقيد بالإر�شادات
الوقائي��ة و�أخذ االحتياط��ات الواجب اتباعها للتعامل م��ع بع�ض حوادث ف�صل
ال�شتاء التي قد تقع وهي على ال�شكل التايل:
 تفق��د وترمي��م الفتحات والنواف��ذ يف املنزل والعمل على �إ�ص�لاح غري ال�سليممنها.
 �إجراء ال�صيانة الالزمة للتمديدات الكهربائية. �إجراء ال�صيانة الالزمة لتمديدات التدفئة املركزية واملدافئ املتنقلة مبختلف�أنواعها .
 تثبي��ت الأج�س��ام القابل��ة للتطاير ج��راء الري��اح ال�شديدة كالأل��واح املعدنيةو�شبكات التلفاز وغريها .
 حفظ املواد �رسيعة اال�شتعال يف �أماكن �آمنة وبعيدة عن م�صادر احلرارة. توفري التهوية املنا�سبة �أثناء ا�ستخدام املدافئ املتنقلة ومواقد الفحم ومراقبةالأطفال والت�أكد من �إطفاء املدافئ قبل النوم �أو مغادرة املنزل .
 عدم ا�ستخدام املدافئ لأغرا�ض �أخرى مثل الطهو وت�سخني املاء . �أخذ احليطة واحلذر عند االقرتاب من �أعمدة الكهرباء �أثناء العا�صفة . ع��دم التعام��ل م��ع الأدوات الكهربائي��ة املبلل��ة باملي��اه �إال بع��د الت�أك��د من�سالمتها وجفافها من املاء.
 االبتعاد عن �أماكن جتمع املياه وجماري ال�سيول قيادة ال�سيارة بحذر والتقيد بتعليمات وقواعد ال�سري . االحتفاظ بعلبة حتتوي مواد للإ�سعافات الأولية يف املنزل. قم بف�صل التيار الكهربائي وب�إقفال قواريرالغاز قبل مغادرتك املنزل . �إذا كن��ت تق��ود �سيارت��ك توجه بها بعيداً ع��ن الأماك��ن املنخف�ضة وجتمعاتاملياه وجماري ال�سيول.
 �إذا حدث �أي عطل يف �سيارتك اتركها يف مكانها واجل أ� لأقرب مكان �آمن. -ال حتاول مل�س �أو حتريك الأج�سام ال�ساقطة والأ�سالك الكهربائية املتدلية.

لأنها مل ت�رصف امل�ستحقات الالزمة.
�أما النائب حممد قباين ،وهو رئي�س
اللجن���ة النيابي���ة للأ�ش���غال العامة،
فحمّل امل�س����ؤولية لوزير الأ�شغال غازي
العري�ضي ،وقال« :امل�ش���كلة تكمن ب�أن
امليزانية املخ�ص�ص���ة لوزارة الأ�ش���غال
�رصفت على متويل م�رشوع تزفيت النفق

بدل �صيانته وتنظيفه» ،و�أ�ضاف�« :إننا
ن�رصخ منذ �س���نوات �أن �صيانة الطرقات
هي الأولوية بالن�س���بة لنا ،و�أنها يجب
�أن تعط���ى �أهمي���ة كربى ،ولك���ن ال �أحد
ي�سمعنا ،واحلل هو �أن يتحمل امل�س�ؤولون
دون تفرقة م�س����ؤولياتهم لأن املو�ضوع
�سيتكرر دون �شك».

مناطق عائمة
خالل العا�صفة املا�ضية ،غرق نفق
طريق املطار وارتفع من�س���وب املياه
�إىل ما فوق املرت ،بينما �أقفلت الطريق
الوا�ص���لة بني بريوت واجلنوب بفعل
الأمط���ار الغزيرة وال�س���يول العالية
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نـفــق الـمـطـــــار
يف ت�رصيف مياه الطرقات وت�س���ليك
قنوات ال�رصف ال�صحي واملجاري.
احلقيقة �أن لبن���ان �أنفق ع�رشات
مليارات ال���دوالرات منذ مطلع العام
 ،1992لإن�ش���اء بني���ة حتتي���ة ،لكن
الوا�ض���ح �أن الف�س���اد واملح�سوبيات
و�رسق���ة امل���ال الع���ام كان���ت من
م�س���ببات وجود ثغ���رات عديدة يف
هذه البنية التي �أ�ص���بحت متهالكة،
خ�صو�ص ًا املجاري و�أنابيب ت�رصيف
مياه الأمطار التي ت�س���د وال تخ�ضع
لل�ص���يانة رغ���م �أن بناءه���ا تطلب
مليارات ،ففيما يخ�ص����ص لها �سنوي ًا
ماليني الدوالرات ل�صيانتها لكن من
الوا�ض���ح �أنه ال يتم �إنفاقها بال�شكل
ال�صحيح.
وبح�س���ب البيانات ،فف���ي العام
 2013وح���ده لزمت وزارة الأ�ش���غال
العام���ة عق���وداً لت�أهي���ل �ش���بكات
ت�رصي���ف مي���اه الأمط���ار واملجاري
ال�صحية بقيمة  11.7مليار لرية (7.8
ماليني دوالر) ،ونف���ق «الكوكودي»
ال���ذي غمرت���ه الأمطار وحده �ش���يد
بكلفة  57ملي���ون دوالر وكان يعاين
منذ �أن و�ض���ع باخلدمة من م�ش���كلة
طوفان مياه املجاري ،فهل �سيتم فتح
حتقيق غري م�سي�س يف ما جرى؟ وهل
�ستتم حما�سبة امل�س�ؤولني عن �أعمال
ال�صيانة وت�أهيل �ش���بكات املجارير
يف لبن���ان؟ وه���ل �س���تنفق بع����ض
ماليني احلكومة على التعوي�ض على
املواطنني وخ�ساراتهم؟
وتعطل ال�س���يارات الغارقة ،وهو
ما كبد �أ�ص���حاب هذه ال�سيارات
خ�س���ائر كب�ي�رة يف ظ���ل غياب
التعوي�ض���ات ورف�ض الكثري من
�رشكات الت�أمني حتمل امل�س�ؤولية.
وكما ج���رت الع���ادة يف كل
ع���ام ،ارتف���ع ﻣﻨ�ﺴﻮﺏ ﺍﻤﻟﻴﺎﻩ يف
نه���ر الغدي���ر الذي فا����ض على
البي���وت واملح���ال التجاري���ة
وامل�ؤ�س�س���ات يف منطق���ة ح���ي
ال�سلم ،مت�سبب��� ًا بخ�سائر مادية
كبرية ،تارك ًا مئات العائالت التي
تقط���ن الطوابق الأر�ضية من دون
م����أوى ،وكذلك ك���ان حال بع�ض
�شوارع منطق���ة الكوال والأوزاعي
املزدحم���ة ،بواق���ي �ش���وارع
ال�ضاحي���ة اجلنوبي���ة كمنطق���ة
الليلك���ي و�ص���و ًال �إىل احل���دث
حي���ث غرقت الطواب���ق ال�سفلية
للجامعة اللبناني���ة يف احلدث
بالوحول واملي���اه حمولة باحة
اجلامع���ة وغرفه���ا الأر�ضية �إىل
م�ستنقع���ات .واملعانات نف�سها،
�شهده���ا ﻋﺪﺩ ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻦ �ﺷﻮﺍﺭﻉ
النبع���ة ﻭﺑﺮﺝ ﺣﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ �ﺳﺪﺕ ﺍﻟﻮﺣﻮﻝ
ﺠﻣﺎﺭﻱ ﺍﻤﻟﻴﺎﻩ ،ﻭﺣﻮﻟﺖ ﺍ�ﻷﻣﻄﺎﺭ
�أﻭﺗﻮ�ﺳﺮﺘﺍﺩ ﺍﻟ�ﻀﺒﻴﺔ �ﺇﻰﻟ ﻣ�ﺴﺘﻨﻘﻊ
ﻣﻴﺎﻩ ﻭﻣ�ﺼﻴﺪﺓ ﻟ�ﺴﻴّﺎﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﺎﺭﺓ،

�ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺮﻧﺔ �ﺷﻬﻮﺍﻥ ﻧﺰﻭﻻ ً
ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻄﻠﻴﺎ����ﺱ ﻓ�ﺸﻬﺪﺕ ﺯﺣﻤﺔ
�ﺳﺮﻴ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺑ�ﺴﺒﺐ ﺍﻟ�ﺴﻴﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ،
ﻭﺍﺣﺘﺠﺰﺕ ﺍﻟ�ﺴﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻮﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩﺍً
ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻲﻓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺤﻟﺎﻳﻚ
ﺍﻤﻟﻜﻠ�ﺲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﻌﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﺭ
ﺨﻣﺎﻳﻞ ﺟ�ﺮﺴ �ﺻﻔﺮﻴ ﺑﻌﺒﺪﺍ.
�أم���ا يف اجلن���وب ،فق���د �أدت
الأمط���ار املت�ساقطة على مدينة
النبطي���ة �إىل حتوي���ل الطرق �إىل
برك مليئة باملياه ،فيما طرقات
البقاع هي الأخرى �شهدت �سيول
قوية �أدت �إىل عرقلة حركة ال�سري
عليه���ا مت�سببة بح���وادث �سري،
وفا�ض���ت احلقول وامل���زارع ما
�أدى �إىل خ�سائ���ر كبرية وتلف يف
حما�صيل املزارع�ي�ن ،ﻭ�ﺃﻓيد من
ﺍﻟ�ﺸﻤﺎﻝ ع���ن في�ضان���ات و�سيول
على الطرقات ويف احلقول ،وهكذا
مل ت�سل���م �أي منطقة لبنانية من
�رضر الأمط���ار ب�سبب عدم اتخاذ
اخلط���وات واال�ستعدادات الالزمة
قبيل حلول ف�صل ال�شتاء.
ك���ل هذا والدول���ة غائبة عن
امل�شه���د كلي���اً ،ال تنبيهات ،وال
توجيهات وبالطب���ع ال م�سائلة
وال حما�سب���ة ل���وزارات حكومة
ت�رصي���ف الأعمال التي بلغ ف�شل
ت�رصيف الأعمال فيها ،حد الف�شل

تعليقات �ساخرة
كع���ادة اللبناني�ي�ن يف تخط���ي
�أزماتهم عرب ال�ضحك والنكات ،انت�رشت
عل���ى مواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي
التعليق���ات وال�ص���ور الت���ي عرب من
خالله���ا اللبناني���ون ع���ن معاناتهم
ب�س���خرية م���ن الأزمة التي �س���ببتها
العا�صفة على طرقات لبنان ،تعليقات
مل تخ ُل من ال�سيا�س���ة طبعاً ،كما �أنها
تطرقت �إىل الو�ضع االجتماعي والأمني
ومعظم ما ي�ش���غل بال املواطنني هذه
الأيام.
وم���ن �أب���رز التعليق���ات« :البلد
كلها طايفة م����ش  18طايفة»« ،وزير
الداخلية مروان �رشبل يبد أ� مفاو�ضاته
م���ع العا�ص���فة للتو�ص���ل �إىل تهدئة
الأو�ض���اع»« ،ظهور حطام ل�س���فينة
التايتاني���ك يف املكل�س و�أ�س���ماك من
جميع الأنواع يف فرن ال�شباك»« ،الزم
نبيع ال�سيارات ون�شرتي قوارب بعدها
ال�ش���توية ب�أوله���ا»« ،فيني�س �أحلى
منا».

هل تكفي التحذيرات؟
ما �أن خرجت توقعات الأر�ص���اد
اجلوي���ة لتب��ش�ر اللبناني�ي�ن بقدوم
عا�صفة «�ألك�سا» التي �ستحمل معها
الأمط���ار الغزيرة والثل���وج جمدداً،

كان���ت املفاج�أة الأكرب يف نفق طري���ق املطار ،فبينما كان املواطنون ي�س���لكون هذا
الطريق ب�ص���ورة طبيعية ،ت�س���بب هطول الأمطار الغزير يف جتم���ع كمية من املياه يف
داخل���ه ،وفج�أة ارتفع من�س���وب املياه داخ���ل النفق ليغمر ال�س���يارات التي كان يقودها
�أ�ص���حابها املتوجهون نحو املطار �أو نحو طرقات و�ش���وارع متاخمة تو�صلهم �إىل جنوب
لبنان ،بع�ض���هم ترجل وخاطر وراح يقطع النفق رك�ضاً ،بينما ا�ضطر �آخرون �إىل ال�سباحة
يف عز ال�ش���تاء للو�صول �إىل الياب�سة ليتخل�ص���وا من الغرق ،ولعل و�صول رجال الدفاع
املدين والدرك يف وقت مت�أخر جعلهم بالكاد يتنف�س���ون ال�ص���عداء من حتت املياه التي
غمرتهم م���ع �أطفالهم ،ونقلت كامريات التلفزيونات م�ش���اهد تدمي القلوب لإنقاذ بع�ض
املواطنني من امل�سنني والأطفال.

حتى بد�أت اال�ستعدادات لتفادي �أكرب قدر
من اخل�سائر ،علم ًا �أن هذه العا�صفة حلت
�ضيف ًا ثقي ًال على بع�ض دول �أوروبا منها
ال�س���ويد والدمن���ارك وبريطانيا والرنوج
و�أملانيا و�أدت �إىل �سقوط عدد من القتلى.
وزارة الداخلي���ة والبلديات؛ مديرية
الدف���اع امل���دين ،ح���ذرت املواطنني من
العا�ص���فة ،و�أ�ص���درت بيان ًا �رشحت فيه
التداب�ي�ر الوقائي���ة الواج���ب اعتمادها
قبل و�أثناء العا�ص���فة الثلجية ،ف�شددت
عل���ى «�رضورة اال�س���تماع �إىل و�س���ائل
الإعالم ملعرف���ة �أح���وال الطق�س ،وعدم
التوجه �إىل املناط���ق اجلبلية �أو العك�س
�إال عند ال�رضورة الق�ص���وى» ،كما �أعطت
توجيهات للمواطنني يف حال ا�ض���طروا
�إىل التجول يف ال�س���يارة ب���ـ «�رضورة
و�ضع �سال�سل معدنية لإطارات ال�سيارة،
دوالب احتياط���ي ،طع���ام ومياه لل�رشب
ليومني ،الأدوي���ة التي يتناولها املواطن
بانتظام (قلب� ،ضغط..الخ) ،و�سائل مدفئ
غري كحويل».
وتابع���ت يف بيانه���ا �إعط���اء املزيد
من الإر�ش���ادات ملنع ح���دوث �أي طارئ
�أو تعري����ض حي���اة املواط���ن �إىل اخلطر
بالق���ول��« :ض�رورة اال�س���تماع والتقيد
ب�إر�ش���ادات عنا�رص قوى الأمن الداخلي
والدفاع امل���دين �أثناء قيادة ال�س���يارة،
عدم جتاوز ال�س���يارات ملنع االنزالق �أو
�إقفال الطريق ،الإف�ساح يف املجال ملرور
ال�سيارات الآتية من االجتاه املقابل ،عدم
الته���ور واملخاطرة يف قيادة ال�س���يارة،
ركن ال�س���يارة �إىل ميني الطريق يف حال
عدم التمكن من املتابعة ،عدم ت�ش���غيل
جهاز التدفئة �إذا بد�أ الثلج يغمر ال�سيارة،
�رضورة حتديد مكان وجود ال�سيارة لطلب
النجدة عرب اخللوي و�إر�شاد املنقذين �إىل
املوقع املح���دد وتزويدهم برقم الهاتف
والتفا�صيل للو�صول ال�رسيع �إىل املكان،
والرتجل من ال�س���يارة واالحتماء ب�أقرب
مكان من دون ن�س���يان ال���دواء والطعام
وال�رشاب والأغطية ال�صوفية».
كما توجهت املديرية ب�ش���كل خا�ص
�إىل �سكان املناطق اجلبلية وطلبت منهم
التقيد بالإج���راءات الآتية قبل و�ص���ول
العا�صفة« :اال�ستماع �إىل ن�رشات الطق�س
عرب و�سائل الإعالم ،عدم التجول �إال عند
ال�رضورة الق�ص���وى ،التم���ون بالأطعمة
واملياه والأدوية الدورية و�أدوية ال�سعال
و�إن���زال حرارة اجل�س���م ،التم���ون مبواد

التدفئ���ة كامل���ازوت �أو احلطب ،حماولة
االت�صال ب�أي جهة ر�سمية يف حال بد�أت
امل���واد تنفد يف املنزل �أثناء العا�ص���فة،
و�إبع���اد الثي���اب والربادي ع���ن �أجهزة
التدفئة».
ورغ���م �أن بع�ض التوقع���ات حاولت
ت�ضخيم �آثار العا�ص���فة ،عمدت م�صلحة
الأر�ص���اد اجلوي���ة �إىل حماول���ة طم�أنة
املواطن�ي�ن بالت�أكيد عل���ى �أن التوقعات
قد تتبدل ،وبالتايل العا�ص���فة لن تكون
بالق�س���اوة التي ي�ص���ورها البع�ض ،يف
الواقع ،كانت م�صلحة الأر�صاد اجلوية قد
نفت �أن «تكون العا�ص���فة بهذه الق�ساوة
الت���ي يجري احلديث عنه���ا ،وهي حتذر
ملجرد تنبي���ه املواطن�ي�ن حفاظ ًا على
�سالمتهم».
التحذير الأ�س���ا�س ،بح�سب امل�صلحة،
هو لل�ص���يادين مع احلدي���ث عن ارتفاع
املوج �إىل ح���دود � 4أمت���ار ،كذلك جرى
تنبيه ال�ساكنني يف املناطق اجلبلية من
خماطر �إقفال الطرق ب�سبب تراكم الثلوج،
من جهتها م�ص���لحة الأبح���اث العلمية
الزراعية ،دعت يف ر�سائل ن�صية ق�صرية
�إىل فتح املجاري وال�س���واقي ،ا�ستعداداً
للثلوج واجللي���د يف البق���اع واجلبال،
ومزارع���ي الكرم���ة و�أ�ص���حاب البيوت
البال�س���تيك �إىل االنتباه لت�ساقط الثلوج
وتراكمه.

اجلامعة اللبنانية
من الف�ضائح التي �سجلت دخول مياه
الأمط���ار �إىل داخل جممع احلدث اجلامعة
اللبنانية ،حيث و�صلت املياه وطافت يف
بع�ض الكلي���ات التي بات حالها ي�ش���به
حال طرق���ات لبنان ،وقد اجتاحت الأمطار
الغزيرة كافة مداخل اجلامعة ،الأمر الذي
دفع الطالب �إىل التنقل و�س���ط ال�س���يارات
املتوقف���ة لتفادي املياه ،لكن دون جدوى،
حي���ث بات الو�ص���ول �إىل احلرم اجلامعي
يحتاج �إىل تعلم ال�سباحة.
وقد و�صل �سيل املياه داخل احلرم �إىل
بع�ض القاعات ،فم���ا كان على الطالب �إال
املغادرة عرب «ال�س���باحة» ،وقد �أدى ذلك
�إىل انت�شار نكات و�صور �ساخرة منها �صور
مركبة للطالب وهم يرت���دون زي الغط�س
ويجرون امتحاناتهم حتت املياه.

�إعداد هناء عليان
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تصعيد «القاعدة» في اليمن..
األبعاد األمنية واألهداف السياسية

عمليات «القاعدة» في
اليمن لم تعد تقتصر
على الهجمات االنتحارية
وتفجير السيارات واغتيال
القيادات العسكرية

ح�سني عطوي

الدخان يت�صاعد جراء االنفجار الذي ا�ستهدف وزارة الدفاع اليمنية و�سط العا�صمة �صنعاء (�أ.ف.ب).

توقف املرقبوان ملي��� ًا عند الت�صاعد
امللحوظ يف هجم���ات «تنظيم القاعدة»
يف اليمن ،ومتكنه �أخرياً من اقتحام جممع
وزارة الدفاع اليمني���ة يف �صنعاء� ،أثناء
وج���ود الرئي�س اليمني ،الأم���ر الذي �أثار
الأ�سئلة حول الأبعاد وال���دالالت الأمنية
وال�سيا�سي���ة لهذا الت�صعي���د ،ال �سيما �أن
الهج���وم �أم���اط اللثام ع���ن دور �أ�سا�سي
للعنا�رص ال�سعودية م���ن «القاعدة» يف
تنفي���ذه ،وكذلك ع���ن �رسع���ة اال�ستثمار
الأمريكي.
من الوا�ضح �أن الهجوم ي�أتي يف �سياق
ت�صعيد وا�سع يف عمليات «القاعدة» يف
�أنحاء البالد ،ويعك����س الدالالت والأبعاد
الأمنية الآتية:
 -1تط���ور نوع���ي يف عملي���ات
«القاعدة» ،والذي بد أ� مع علمية اقتحام
املنطقة الثانية يف ح�رضموت ،الأمر الذي
ي�ؤ��ش�ر �إىل �أن عمليات «القاعدة» مل تعد
تقت�رص عل���ى تنفيذ هجم���ات انتحارية،
وتفجري �سيارات مفخخة ،واغتيال قيادات
ع�سكرية� ،إمنا تطورت �إىل م�ستوى مهاجمة
مواقع ع�سكرية كبرية والدخول �إىل قلبها
واال�شتب���اك مع الق���وات امل�سلحة بهدف
�إح���داث �أكرب ق���در من اخل�سائ���ر املادية
والب�رشية.
�  -2إ�ضع���اف امل�ؤ�س�س���ة الع�سكرية
و�إظهاره���ا ب�صورة العاجز ،لي�س فقط عن
حماية �أم���ن املواطن�ي�ن ،واحلفاظ على
اال�ستقرار يف البالد� ،إمنا �أي�ض ًا عن حماية
�أمن قادتها وجنودها ،ومواقعها الأ�سا�سية،

ويف مقدمها جممع وزارة الدفاع ح�صنها
الأ�سا�سي.
 -3تكري����س واقع الفو�ض���ى الأمنية
الهدام���ة يف البالد ،وعلى نحو يجعل من
خطر «تنظيم القاعدة» خطراً داهم ًا على
جميع اليمني�ي�ن لت�صب���ح مواجهته هو
الأولوية التي ال تعلوها �أي �أولوية �أخرى،
فالأمن هو حاجة �أ�سا�سية قبل لقمة اخلبز.
ال ميك���ن ف�ص���ل ه���ذا التده���ور يف
الو�ض���ع الأمني وتعاظم خطر «القاعدة»
وهجماته���ا عن اال�سرتاتيجي���ة الأمريكية
ال�سعودية التي يجري تنفيذها يف اليمن،
منذ�  أن �أ�صبح النظ���ام اليمني يف خطر،
قبل اندالع ما �سمي «الربيع العربي».
وه���ذه اال�سرتاتيجي���ة تتو�سل �سالح
الفو�ض���ى الهدامة ،مب���ا ت�شتمل عليه من
تفجري اال�ستقرار و�إث���ارة الفتنة الطائفية
و�إدخ���ال اليمنيني يف �رصاع���ات داخلية
مهلكة حلياته���م واقت�صادهم ،وما يعنيه
كل ذلك من فقدانهم نعمة الأمان ،وكل ذلك
بغية حتقيق الأهداف التالية:
الهدف الأول :خل���ط الأوراق يف البالد
عل���ى نحو يبع���د اليمنيني ع���ن هدفهم
الأ�سا�س���ي الكام���ن يف العمل على تغيري
النظ���ام احلاك���م تغي�ي�راً جوهري��� ًا يف
�سيا�سات���ه اخلارجية والداخلية ،مبا يقود
�إىل حت���رر اليمن من �سيا�س���ات التبعية
للمحور الأمريك���ي ال�سعودي ،وبناء دولة
م�ستقل���ة قادرة عل���ى حتقي���ق التنمية
االقت�صادية والعدالة االجتماعية.
اله���دف الثاين :خل���ق من���اخ �شعبي

حمبط م���ن �إمكانية تغي�ي�ر نظام احلكم
يف اليمن ،و�سيا�ساته ودفعه �إىل االنفكاك
م���ن حول الق���وى الراديكالي���ة املعادية
لل�سيا�سة الأمريكي���ة وال�سعودية ،بجعله
ين�ش���د الأمن واال�ستقرار ب����أي ثمن ،حتى
ولو كان هذا الثم���ن �إعادة تعومي النظام
احلاكم ملواجهة الفو�ضى وخطر الإرهاب
الذي متثله «القاعدة».
اله���دف الثالث� :إ�ضعاف هيبة اجلي�ش
اليمني لإيجاد التربي���ر والذريعة لتعزيز
التدخل الع�سك���ري والأمني الأمريكي يف
اليم���ن ،مل�ساع���دة اجلي����ش اليمني على
مواجه���ة تنامي خط���ر «القاعدة» ،وهذا
اله���دف �أكدته وكالة روت�ي�رز التي قالت:
�إن «م�س����ؤو ًال �أمريكي��� ًا كب�ي�راً يف وزارة
الدفاع �أكد �أن اجلي�ش الأمريكي رفع حالة

الت�أهب الإقليمي���ة يف �صفوف قواته بعد
هجم���ات من�سقة دامية على وزارة الدفاع
اليمنية» ،و�أكد امل�س�ؤول الأمريكي لرويرت
«�أن جي����ش الوالي���ات املتح���دة م�ستعد
متام ًا لدعم �رشكائنا اليمنيني يف �أعقاب
هذا احلادث».
اله���دف الرابع  :حما��ص�رة و�إ�ضعاف
قوى التغي�ي�ر الراديكالي���ة التي ترف�ض
التبعي���ة للواليات املتح���دة وال�سعودية
ع�ب�ر قي���ام اال�ستخب���ارات الأمريكي���ة
وال�سعودي���ة بدعم «القاع���دة» لت�صعيد
عملياته���ا م���ن جه���ة ،ومتوي���ل حركة
«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» والتنظيم���ات
ال�سلفي���ة ودفعهم �إىل افتعال اال�شتباكات
مع حركة احلوثي�ي�ن يف حمافظة �صعده
و�إعطاء ال��ص�راع بعداً طائفي��� ًا من جهة
�أخ���رى ،خ�صو�ص��� ًا �أن���ه مل يع���د خافي ًا
م���دى ارتباط هذه التنظيم���ات الإرهابية
وال�سلفي���ة و«الإخ���وان» باال�سرتاتيجية
الأمريكية يف اليمن و�سورية وم�رص ،بهدف
خلق البيئ���ة امل�ؤاتية لتمك�ي�ن الواليات
املتحدة والأنظمة العربية التابعة لها من
احتواء ال�ش���ارع العربي الطامح للتغيري،
واالنعتاق من فلك اال�ستعمار والتبعية.
ولهذا ف�إن ال�سعي الأمريكي  -ال�سعودي
لإبقاء اليمن دائ���راً يف فلك هذه التبعية
ينطلق من �أهمية املوقع اجلغرايف  لليمن
عل���ى �شواطئ اخللي���ج ،وخ���ط �إمدادات
النفط ،واحلدود مع ال�سعودية.

دعوة المالكي لمؤتمر «مكافحة اإلرهاب» خطوة ناقصة في طريق الحل المستحيل
م��ع ا�شتداد موجة التفج�يرات يف العراق ،ومتدد
اجلماع��ات امل�سلحة �إىل �سوري��ة ،دعا رئي�س الوزراء
العراق��ي ن��وري املالك��ي �إىل عقد م�ؤمت��ر يف بغداد
ملواجه��ة «خطر الإرهاب وجتفي��ف م�صادره» ،غري
�أن واق��ع تب��ادل االتهام��ات بدع��م امل�سلح�ين ،من
وجه
جانب القوى الإقليمية والدولية ،املفرت�ض �أن ُت ّ
له��ا الدعوة ،قد يجعل انعقاد امل�ؤمتر م�ستحي ًال �أو قد
يف�شله من بدايته ،رمبا ،له��ذا ال�سبب ،ارت�أت مو�سكو
ووا�شنط��ن الدع��وة �إىل م�ؤمت��ر «جني��ف  ،»2 -الذي
تت�سابق الدول املتعار�ض��ة �إىل امل�شاركة فيه ،حتت
عنوان «مكافحة الإرهاب».
يف الوق��ت ال��ذي يدع��و في��ه املالك��ي �إىل عق��د
امل�ؤمتر ،ت�ؤكد احلكومة ال�سورية اتهاماتها املبا�رشة
لل�سعودية وتركيا بدعم امل�سلحني ،وت�سهيل دخولهم
�إىل الأرا�ض��ي ال�سوري��ة ،وعليه ف���إن املالكي ينطلق
بدعوت��ه م��ن اعتق��اد خاط��ئ ب���أن كل الأط��راف
مت��ضررة م��ن تنام��ي الع�صابات امل�سلح��ة ،ومنها
الوالي��ات املتحدة وحلفا�ؤها يف املنطقة ،وهذا غري
واقع��ي يف ظل ت��ورط ه��ذه الأط��راف وغريها ممن
يعترب ح�ضورها من �رضورات جناح امل�ؤمتر.
حت��ى اللحظ��ة ،مل تل��ق دع��وة املالك��ي �س��وى

الدع��م اللفظ��ي من جان��ب البيت الأبي���ض ،والأمني
الع��ام للأمم املتح��دة ،ومن عوا�صم ال��دول الأخرى
الت��ي �شملتها جولت��ه الأخرية ،ومنها �إي��ران ،ويرى
معار�ض��و املالك��ي �أن الغاي��ة الأه��م م��ن زيارت��ه
لعوا�ص��م الق��رار ،دولي�� ًا و�إقليمي��اً ،لي�س��ت حماربة
الإره��اب بق��در ما هي ك�سب دعمه��ا لتجديد واليته
يف احلك��م ،و«التغطي��ة عل��ى ف�ش��ل حكومت��ه يف
ن��شر الأم��ن ،و��ضرب الع�صاب��ات امل�سلح��ة ،وح��ل
امليلي�شيات اخلا�صة».
ال �ش��ك �أن واق��ع انت�ش��ار الع�صاب��ات امل�سلح��ة،
وتعاظ��م دوره��ا ،يقلق ب�ص��ورة جدية الع��راق وي�شكل
تهديداً ل�سوري��ة ،كما يقلق ال��دول العربية والإ�سالمية
الأخ��رى ،التي تعاين ب�ش��كل متزايد من هذا التمدد ،وال
جت��د الو�سائل الكفيل��ة برده �أو ردعه ،غ�ير �أن امل�شكلة
تتمثل يف �أن الأطراف امل�ستهدفة تراهن على �أن تتفهم
الق��وى الدولي��ة والإقليمي��ة «خطورة الو�ض��ع» ،بينما
هي يف الواقع ،تت�صنع حر�صها على «جتفيف م�صادر
الإره��اب» ،ومت��د امل�سلحني باملال وال�س�لاح ،وت�سهل
تنقالتهم من �ساحة �إىل �أخرى.
ال حاج��ة للتذك�ير ب���أن احل��رب املزعوم��ة �ض��د
«الإره��اب» ،ق��د «زادت الط�ين بل��ة» ،لي���س ب�سب��ب

«هزمية» الواليات املتحدة وحلفائها �أمام التنظيمات
امل�سلح��ة ،كم��ا يحاول بع���ض ال�سيا�سي�ين واملحللني
ت�صوي��ر الو�ضع ،بل لأن القوى الت��ي تدعي مواجهتها
�إمن��ا تت��ذرع به��ا ل�ش��ن الع��دوان ،وت�سخره��ا ك�إحدى
الطيع��ة لتنفي��ذ هجمته��ا امل�ستج��دة ،الت��ي
�أدواته��ا ّ
ت�ستهدف تدمري كيانات املنطقة وتفتيت �شعوبها.
بع��د �سنتني وني��ف من العم��ل الد�ؤوب م��ن جانب
الكي��ان ال�صهي��وين ،والوالي��ات املتح��دة ،وعمالئمها
الإقليمي�ين ،عل��ى ت�سهيل م��رور الع�صاب��ات امل�سلحة
م��ن كل �أقط��ار الدني��ا �إىل �سورية�� ،صرح امل�س�ؤولون
يف البنتاغ��ون ب���أن �سوري��ة ق��د «�أ�صبح��ت م�لاذاً
للإرهابي�ين» ،واليوم ،نرى كي��ف توظف وا�شنطن هذا
الو�ض��ع املعقد لتج��ر �أكرب عدد م��ن ال��دول الإقليمية،
«املت�أذية من الإرهاب» ،كي ت�صبح �رشيكة يف حربها
املزعومة �ضد املنظمات امل�سلحة.
ولي���س �صدفة �أن يتزامن ت�صاعد موجة التفجريات
يف الع��راق مع احل��رب �ضد �سورية ،الأم��ر الذي ا�ضطر
احلكوم��ة العراقي��ة �إىل طل��ب الع��ون م��ن وا�شنط��ن
بوا�سطة وزير خارجيتها هو�شيار زيباري ،الذي وعده
البنتاغ��ون مب�ساع��دة احلكوم��ة على وق��ف العمليات
الإرهابية.

فق��د ب��ات معلوم�� ًا ل��دى اجلمي��ع �أن الوالي��ات
املتحدة ل��ن تر�سل جنودها �إىل �أر���ض املعركة ،بل
�ست�ستخدم طائرات الدرونز ،ملكافحة الإرهاب على
ن�سق م��ا يج��ري يف باك�ستان واليم��ن وال�صومال،
وهو التكتيك الع�سكري الذي يتالءم مع ا�سرتاتيجية
البنتاغ��ون اجلدي��دة ،الت��ي تت�ضم��ن مب��د أ� تقلي��ل
اخل�سائر يف العمليات الع�سكرية الالحقة يف ال�رشق
الأو�سط.
�إن م�شارك��ة الوالي��ات املتح��دة يف �أي م�ؤمت��ر
ملكافحة الإرهاب� ،سواء بتلبية دعوة املالكي ،وهذا
م�ستبعد� ،أو حتت مظلة «جنيف  ،»2 -لن متنعها من
ت��صر على �ضمان �أمن الكيان ال�صهيوين يف كل
�أن
ّ
احلل��ول املطروحة ،فهل ي�صدق قادة الدول املعنية
�أن «�إ�رسائيل مهددة من تنامي التنظيمات املتطرفة
عل��ى حدودها» ،كما تدع��ي حكوماته��ا املتوالية؟
وهل �ستتحم��ل امل�ؤمترات املنتظرة� ،سواء يف بغداد
�أو جنيف ،تبعات �أن تطرح وا�شنطن �رضورة �إ�رشاك
معنية
«�إ�رسائيل»� ،رساً �أو عالنية ،بحجة �أنها �أي�ض ًا ّ
بـ«ردع اخلطر امل�شرتك»؟

عدنان حممد العربي
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رئاسيات الجزائر ..صراع مرير وتسوية خفيةّ
كلم���ا اق�ت�رب موع���د
االنتخاب���ات الرئا�سي���ة يف
جزائ���ر امللي���وين �شهيد من
�أج���ل احلري���ة واال�ستق�ل�ال،
احتدم ال��ص�راع على الكر�سي
ب�ي�ن رف���اق الأم����س واليوم،
وبني ه����ؤالء وخ�ص���وم جدد،
فيم���ا ت���زداد اخلط���ورة على
وحدة «ح���زب جبهة التحرير
اجلزائرية» احلاكم.
من الظواهر الأكرث خطورة،
ومن���ذ املر����ض ال���ذي �أ ّ
مل
بالرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
و�أدخل���ه امل�ست�شفى الفرن�سي
لأ�شه���ر ،هو ال��ص�راع الطايف
عل���ى ال�سطح ب�ي�ن م�ؤ�س�سة
الرئا�سة من جهة ،وبني دائرة
اال�ستعالم���ات الع�سكري���ة -
«املخابرات» � -أي امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،الأمر الذي بد أ� ينذر
مبخاوف جدي���ة ،ال �سيما من
الذي���ن قلبهم على اجلزائر يف
�ض���وء الت�ضحي���ات العظيمة
التي قدمها �شعبها على مدار
�سنني طويل���ة ،لي�س فقط من
�أج���ل اجلزائر ،ب���ل ب�ش�أن كل
ق�ضاي���ا الأم���ة ،ويف املقدمة
الق�ضية الفل�سطينية.
لذلك ،ف�إنه من ال�صعب ،ال
ب���ل من امل�ستحي���ل� ،أن تكون
هناك حتركات ت�شبه االنقالب
الع�سك���ري ،ال �سيم���ا يف هذا
الزم���ن �إذا ا�ستم���ر تر�شيح بو

الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة يديل ب�صوته خالل االنتخابات الرئا�سية الأخرية

تفليق���ة وفق ًا لق���رار اجتماع
جبه���ة التحري���ر نهاي���ة �آب
املا�ضي ،والذي مت فيه انتخاب
الأمني الع���ام عمار ال�سعدين،
وه���و االجتم���اع املطع���ون
يف �رشعيت���ه م���ن جانب 110
�أع�ضاء يف اللجن���ة املركزية
بقي���ادة القي���ادي العنيد عبد
احلميد �سي عفي���ف ،ما جعل
هذا التحرك اجلديد الذي طالب

تحديات تواجه قمة قادة الخليج
ملف��ات متع��ددة وق�ضاي��ا هام��ة وحتدي��ات
�إقليمي��ة و�شعبي��ة واجه��ت قم��ة ق��ادة دول جمل�س
التع��اون اخلليج��ي ،الذي��ن الت�أم��وا يف ظل ظروف
ح�سا�س��ة ومرحلة دقيق��ة ،لعل �أهمه��ا االتفاق بني
اي��ران وال��دول العظم��ى ب�ش���أن املفاع��ل الن��ووي
الإيراين ،ومل��ف ال�رصاع ال�سوري ،والدعم اخلليجي
امل�ستم��ر جلمهورية م�رص ،التي �أ�صبحت تعي�ش يف
حال��ة عدم ا�ستقرار �سيا�سي ،كم��ا �أن هناك مطالب
�شعبي��ة تتمثل يف تعزيز مظاه��ر الوحدة اخلليجية
يف جمي��ع املج��االت؛ ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة
والأمنية والرتبوية ،وغريها.
يرون �أن التو�صيات والدرا�سات حول
املراقبون ْ
م��شروع االنتقال م��ن مرحلة التع��اون �إىل مرحلة
االحت��اد ال بد �أن ُتنفَّذ على وجه ال�رسعة ،فالأخطار
�أ�صبح��ت يف تزايد م�ستمر؛ �س��واء الإقليمية منها �أو
الداخلية� ،أما الإقليمية ف�أهمها انغما�س بع�ض دول
اخللي��ج يف م�ستنق��ع ال��دم يف العراق ،ال��ذي يعي�ش
�رصاع�� ًا طائفي ًا وال يعرف اال�ستقرار ،و�سورية التي
ت�شهد قتا ًال يومي ًا ونزيف ًا متزايداً.
كم��ا �أن هناك �أخطاراً حملية تتمثل يف احتمال
تفاق��م مع��دالت البطال��ة يف دول اخللي��ج العربي،

وجتاوز ن�سبة  20يف املئة من �إجمايل العاملني يف
دول املجل�س ،ب�سبب االعتماد على العمالة الأجنبية
يف الكث�ير م��ن ال��شركات التجاري��ة وامل�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة ،وذلك لقل��ة رواتبها ،وقد ح��ذر من ذلك
�صندوق النقد ال��دويل م�ؤخراً ،كما �أن هناك م�شكلة
قب��ل الوافدي��ن ،الذين
يف التحوي�لات املالي��ة من َ
اليجدون فر�ص�� ًا جتاري��ة يف دول املجل�س ،ب�سبب
القوانني اجلامدة ،ما جعل حجم تدفقات حتويالت
العمالة الأجنبي��ة �سنوي ًا من الدول اخلليجية بـ120
ملي��ار دوالر ،كم��ا �أن هن��اك حتدي��ات اقت�صادي��ة
ونفطية بع��د االكت�شافات العاملية للنفط ،واالتفاق
الإيراين مع الدول العظمى.
حق�� ًا �إنه��ا قمة حت�� ٍّد ُعقدت يف ظ��روف �صعبة،
وكان��ت ت�ستوجب التوافق بني دول جمل�س التعاون
حتول حقيقي نحو االحتاد ،والإقرار ب�أنه ال بد
على ّ
من اجللو�س على طاولة احلوار ال�سيا�سي مع اجلارة
�إيران ،لتوقيع اتفاقيات �أمنية وتعهدات دولية تبدد
املخ��اوف امل�ستم��رة ،وتنه��ي مرحل��ة القلق وعدم
الثقة ..لكن ال حياة ملن تنادي.

�أحمد الطب�ش

بوتفليق���ة النظ���ر ب�رسعة يف املتوافر بكل تفا�صيله ،ميتلك بني املتناف�سني ،فيما اخل�صوم
«الو�ضع اخلطري» الذي �آل �إليه ح�رصاً مل���ف الو�ضع ال�صحي يف حالة كم���ون لالنق�ضا�ض،
احل���زب منذ ت�سل���م ال�سعدين ،للرئي����س ف�ض ًال ع���ن �أدوات ال انطالق ًا من مفهوم را�سخ لديهم
ظهرياً ،ميك���ن �أن ي�شكل دعم ًا تخطر ببال.
�أن الرئي����س يف خريف العمر،
 و�إن مل يك���ن مق�ص���وداً -ومن احلقائ���ق التي تلقي وحتى �أنه غري قادر على ح�سم
ملجموعة �أخ���رى من الأع�ضاء بظالله���ا الثقيلة على الو�ضع الأم���ور داخل جبه���ة التحرير
�أطلق���وا على �أنف�سهم «احلركة االنتخاب���ي اجلزائ���ري املقرر الت���ي جتتاحه���ا ال�رصاعات
التقوميي���ة» ،الت���ي �أعلن���ت العام املقبل ،وهو الث�أر النائم عل���ى ال�سلطة ،رغ���م الأبوية
مناه�ضته���ا لزعامة ال�سعدين يف �أدراج املخاب���رات ،والذي املعنوية التي يقدرها اجلميع
وتقدمت للق�ضاء بق�صد الف�صل ميك���ن �إلقا�ؤه يف وجه اجلميع ويحرتمونها.
يف ع���دم �رشعي���ة
هناك م���ن يقول ،ال
دورة �آب املا�ض���ي
بل ينف���ي قطعي ًا وجود
والدورة التي تلتها،
�أي ��ص�راع بني م�ؤ�س�سة
والت���ي �أعل���ن فيها
الرئا�سة وبني امل�ؤ�س�سة
تر�شي���ح بوتفليق���ة
الع�سكرية الأمنية ،لكن
ل���دورة رئا�سي���ة كهولة بوتفليقة الجسدية ال من دون التج���ر ؤ� على
رابعة ،م�سنودة مبواد
نفي ال�رصاع املرير بني
بين
الصراع
امتصاص
يمكنها
قانونية تو�ضح عدم
فرق���اء جبه���ة التحرير
احلاكمة ،وعلى ال�سلطة،
مطابقته���ا املواد  45المتنافسين على الرئاسة
و 46و 49التي حتدد
حي���ث ت�صن���ع املالحم
ال��ش�روط الالزم���ة
ال�سيا�سي���ة واملالي���ة،
لعقد دورات اجتماع
م���ن دون �أن يك���ون
اللجنة املركزية.
للأم���ر عالق���ة بتطهري
ه���ذا الأم���ر ال
امل�ؤ�س�س���ات ،خ�صو�ص ًا
�ش���ك �ست�ستفيد منه
اال�سرتاتيجي���ة م���ن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،إىل جانب �أو على الطاولة يف �أي حلظة ،الفا�سدي���ن والف�س���اد ،بل �إن
احتم���ال توظيف ملف الف�ساد ،العمل الد�ؤوب ال���ذي انتهجه قوى احلكم املت�صارعة كانت
�أخ���ذاً باالعتب���ار �أن الرئي�س بوتفليق���ة لتفكي���ك �سط���وة دوم ًا ت�ستخدم ق�ضايا الف�ساد
بوتفليق���ة متكن خ�ل�ال عهده امل�ؤ�س�س���ة الأمنية الع�سكرية ،لتحوي���ل ال�سلطة من جناح
الثالث���ي الوالية من ا�ستقطاب التي كان���ت من���ذ اال�ستقالل �إىل �آخر.
�أذرع ع�سكري���ة و�رشطي���ة لها �صاحب���ة الأم���ر والنه���ي يف
لذلك يرى خرباء يف اخلبايا
باعها وقدراتها ،ومع ذلك ف�إن اال�ستحقاق���ات ال�سيا�سية ،ال اجلزائرية� ،أن توليف ًة ما يجري
املما�سك التي بح���وزة الأمن �سيما الرئا�سية.
الإع���داد لها ،يخ���رج اجلميع
الع�سك���ري كثرية ،ق���د ترجح
كل ذلك يعن���ي �أن تر�شيح منها را�ضني العام املقبل.
الكف���ة ل�صاحل���ه ،خ�صو�ص��� ًا بوتفليقة يف كهولته اجل�سدية
يون�س عودة
�أن���ه �إىل جانب مل���ف الف�ساد ال ميكنه���ا امت�صا�ص ال�رصاع
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متغيرات جذرية في السياسات اإلقليمية
تت�سارع الأحداث واملواقف قبيل
انعقاد م�ؤمتر «جنيف  ،»2 -و�سواء
ُعق���د امل�ؤمتر �أم مل ينعقد ،ف�إن ما مت
االتف���اق عليه بني رو�سي���ا و�أمريكا
ومعهم���ا �إي���ران وال�ص�ي�ن واالحتاد
الأوروب���ي ،ب���ات قلي���ل احتماالت
التغي�ي�ر في���ه ،وم���ا االنعطاف���ات
ال�سيا�سية املتزامنة وك�أنها جمدولة
ومن�سجم���ة مبدلوالته���ا منذ توقيع
االتفاق النووي الإيرين مع جمموعة
« ،»1+5وما طبيع���ة �سري املعارك
امليداني���ة يف �سوري���ة ،والتي تُظهر
ب�شك���ل جل���ي �أن اجلي����ش العربي
ال�سوري ي�ستعيد املبادرة وال�سيطرة
على م�ساحات �شا�سعة على خمتلف
حماور القتال يف �أغلب املحافظات،
وانكفاء املعار�ض���ات امل�سلحة بكل
�أطيافها املتناه�ش���ة عن مدن وقرى
مهم���ة وا�سرتاتيجية� ،إال م�ؤ�رشاً قوي ًا
عل���ى متغريات جذري���ة يف �صناعة
ال�سيا�س���ات الإقليمي���ة ،وق���د تبدو
مواقف وا�ست���دارات حكومات م�ؤثرة
دولي��� ًا و�إقليمي ًا غريبة �إىل حد بعيد
يف �رسعة �إعادة التمو�ضع.
فرتكي���ا التي كان���ت ر�أ�س حربة
يف ت�أزمي الو�ض���ع يف �سورية ،وهي
التي �س ّهلت ودعم���ت ب�شكل فا�ضح
اجلماعات امل�سلح���ة ،وعملت على
تفتي���ت اجلي����ش ال�س���وري ،ودعت
�إىل �إ�سق���اط النظام بالق���وة ،نراها
الآن تدع���و �إىل حل �سلم���ي للأزمة،
ونراها مر َبكة على احلدود ،وت�ستعد
ملقارع���ة تنظي���م «داع����ش» حتت
عن���واين التطرف والإره���اب ،ولعل
اجلائزة العراقية ب�إبرام �صفقة النفط
الكرد�ستاين ،والتي �أُرفقت بالت�رصيح
الإي���راين با�ستعداد طه���ران للقيام

ب���دور الو�ساطة ال�سيا�سية بني �أنقرة
ودم�ش���ق ،غايتها تعزي���ز االنعطافة
الرتكية.
�إ�ضاف���ة �إىل ذل���ك ،ف����إن بع�ض
دول اخللي���ج �أع���ادت النظ���ر يف
مواقفه���ا ال�سيا�سي���ة ،فب���ادرت �إىل
اعتماد الزي���ارات و�إر�سال املندوبني
والر�سائ���ل باجتاه �إي���ران و�سورية
�شجع
ولبنان ،يف ال��س�ر والعلن ،ما ّ
�إيران لرت�س���ل بدورها �إ�ش���ارات �إىل
ال�سعودية بدعوتها كي تكون �رشيك ًا
ً
كام�ل�ا يف �صناع���ة احل���ل و�إر�ساء
اال�ستق���رار يف املنطقة ،رغم املواقف
ال�سعودي���ة ال�سلبي���ة واملت�ش���ددة
جتاه �إيران وحلفائه���ا ،مع الإ�شارة
�إىل �أن الأمريك���ي ال���ذي انزع���ج من
الأداء ال�سعودي وردود فعله بغ�ضب
وت��س�رع دون الق���راءات ال�سيا�سية
ّ
امل�ستفي�ضة باال�سرتاتيجات املقبلة
�إىل املنطق���ة ،ق���د �أو�ص���ى بال�صرب
واال�ستيعاب ،و�أب���دى رغبته بتهدئة
الغ�ضب ال�سعودي ،وبعدم الرد عليها
باملثل ،واحرتام دورها يف املنطقة،
وهذا �شكّل تالقي ًا مع املوقف الإيراين
�أي�ض ًا.
يف املقاب���ل ،مل يك���ن غريب��� ًا
موقف الكيان ال�صهي���وين الذي عبرّ
عن���ه ببالغ الغ�ضب رئي����س الوزراء
«الإ�رسائيل���ي» بنيام�ي�ن نتنياهو
برف�ض���ه م���ا يج���ري م���ن �صفقات
تاريخي���ة يراه���ا عل���ى ح�س���اب
امل�صلحة والأمن «الإ�رسائيلي» ،رغم
�أن ردات فعل قي���ادات «�إ�رسائيلية»
وازنة وفاعلة قد جاءت باهتة وغري
متماهية مع طروحات نتنياهو ،مثل
�صمت الرئي�س «الإ�رسائيلي» برييز
وقيادات كتل نيابية ووزارية معتبرَ ة،

وزراء اخلارجية الأمريكي جون كريي والفرن�سي لوران فابيو�س والربيطاين وليام هيغ

وهم م���ن �أهم ال�سا�س���ة «الإ�رسائيليني»،
مث���ل ال���وزراء «بيني���ت» و«ليبي���د»
و«ليفني» ،حيث بدت ال�ب�رودة الن�سبية
يف مواقفه���م ،وع���دم املواكب���ة احلثيثة
لتحركات نتنياهو ،ول���و حتى باالت�صال
بالأ�صدقاء النافذين دولي ًا لعرقلة االتفاق
النووي الإي���راين ،م�شكلة نافذة يف الر�ؤى
اجلديدة يف «�إ�رسائي���ل» ،والتي مل تغفل
عنها ال�صحاف���ة العربية ،فيتبني �أنه ويف
مكان ما هناك مواءم���ة «�إ�رسائيلية» قد
تتمثل بانكفاء «�إ�رسائيلي» عما هو مقبل
على املنطقة ردح ًا من الزمن ،وك�أن هدنة

غري معلنة ق���د فر�ضت نف�سها على جميع
الالعبني ليتم التف���رغ ملا هو بات ي�شكل
«�إجماع ًا عاملي ًا لي�س له مثيل �سابق».
وهن���ا �أ�صبح من ناقل الق���ول �إن هذا
االتفاق الن���ووي قد �شك���ل بوابة �ضخمة
فتح���ت على م�رصاعيها لإع���ادة ال�رشاكة
العاملية على �أنقا����ض الأحادية القطبية،
ولتمري���ر توافق���ات �أمني���ة و�سيا�سي���ة
واقت�صادية يف ال��ش�رق الأو�سط ،والظاهر
�أنه مت���ت مرا�سم دف���ن اتفاقية «�سايك�س
بيك���و» دون �إع�ل�ان ،وا�ستُبدلت بنموذج
جدي���د يف �إدارة املنطقة مبزيد من احرتام

�سي���ادة وا�ستق�ل�ال ال���دول ،وبالتمت���ع
بال�ث�روات املوجودة ب�شكل ُيخرج اجلميع
را�ضي��� ًا و�سعي���داً ،ويب���دو �أن �أول الغيث
�سيكون يف لبن���ان و�سورية والعراق ،لكن
هناك دافع �أ�سا�سي لهذه ال�رشاكة يتجاوز
املنافع والأرب���اح املتوقعة ،وهو اخلوف
امل�شرتك من التطرف وما يحمل من �إرهاب
ال �أحد ي�ستطي���ع حتمله �أو التعاي�ش معه
ب�أي �شكل من الأ�شكال ،والرغبة الأمريكية
بانته���از الفر�صة ال�سانحة لتوجيه �رضبة
قا�سمة لأك�ب�ر جت ّمع عاملي لك���وادر هذا
الإره���اب املوج���ود يف �سورية ،ولعل هذا

إعادة كتابة تاريخ روسيا بين الترحيب واالنتقاد
مو�سكو  -الثبات
�إعادة كتابة التاريخ ف ّن رمبا اخرتعه ال�سوفيات،
�إذ ك���ان من املتّبع خالل ف�ت�رات خمتلفة من احلكم
ال�سوفيات���ي �إع���ادة كتابة تاريخ الف�ت�رة ال�سابقة،
وتفن �ستالني على وجه
به���دف �إنهاء ت�أثري قادتها .نّ
اخل�صو�ص يف ذلك ،وكان ي�ستخدمه �سالح ًا يف وجه
خ�صومه ،وو�سيلة لتوجيه ال�شعب على النحو الذي
ي���راه ،وكان معروف ًا بحر�صه عل���ى حذف �أي �إ�شارة
�إيجابية خل�صومه يف كت���ب التاريخ ،وم�سحهم من
ال�ص���ور الر�سمية ،بعد �أن يق�ض���ي عليهم على �أر�ض
الواقع.
بع���د انهيار االحتاد ال�سوفيت���ي اعتقد الكثريون
�أن تلك الف�ت�رة قد ولّت �إىل غري رجع���ة ،لكنها الآن
تب���دو يف طريقها �إىل العودة ،ابتداء من ت�صوير تلك
الفرتة ب�صورة �إيجابية جديدة ،خالف ًا للت�صور الذي
كان �سائداً يف عهدي غوربات�شوف ويلت�سني ،و�إحياء
الرئي����س يلت�سني لل�سالم الوطن���ي ال�سوفياتي ،بعد

�إلغائ���ه فرتة ،و�إعادة العرو����ض الع�سكرية الكبرية،
و�إعادة منح «ميدالي���ات العمل» التي كانت مُتنح
وق���ت ال�سوفيات ،لكن ما يثري قلق بع�ض الرو�س هو
�إحي���اء التقليد ال�سوفياتي يف «عبادة ال�شخ�صية»،
والقمع العنيف لأي اختالف يف الر�أي.
�إذاً ،يب���دو �أن �إعادة كتاب���ة التاريخ �أو مراجعته
يف طريقهم���ا �إىل العودة كذلك ،فال�سيا�سة التي يت ّم
تبنيها تق�ض���ي ب�إعداد كتب التاري���خ التي «توفق
بني وجهات النظ���ر املختلفة حول ما�ضي رو�سيا»،
وتطل���ب من امل�ؤرخني �إعداد «معايري» لتلك الكتب،
موحدة للنظر �إىل الفرتات ال�صعبة يف
توفر «�صيغة ّ
تاريخ رو�سيا واالحتاد ال�سوفيتي».
وق����د قامت اجلمعي����ة التاريخي����ة الرو�سية
ب�إعداد تلك املعايري ،ورفعتها للرئي�س لإقرارها،
و�إذا مت �إقراره����ا ف�ستك����ون �أ�سا�س ًا لكتب التاريخ
املدر�سية التي تُ�ستخدم يف �أنحاء رو�سيا كافة،
لكن عدداً من امل�ؤرخني امل�ستقلني ،داخل رو�سيا
وخارجه����ا ،ينتق����دون املعايري اجلدي����دة ب�أنها

ُو�ضعت من قبل م�ؤرخني موالني للرئي�س ،وت�شبه
من بع�����ض نواحيها املعاي��ي�ر ال�سوفياتية ،فقد
ت�����ؤدي �إىل حذف �أو تعديل �أي تفا�صيل �أو �أحداث
ال توافق عليها احلكومة احلالية ،وال تت�ضمن �أي
تفا�صيل �إيجابية عن خ�صومها.

مخاوف روسية من تطويع إعادة
كتاب التاريخ لتبرير استمرار
بوتين في الحكم

ويخ�ش���ى �آخ���رون �أن امل�رشوع ق���د يهدف �إىل
�إحي���اء فكرة قدمي���ة مفاده���ا �أن «رو�سيا حتتاج
�إىل حكام �أقوياء متفردي���ن باحلكم» ،رمبا لتربير
ا�ستمرار بوتني يف احلكم ،وي�شريون �إىل حقيقة �أنه
و�صل �إىل ال�سلط���ة يف عام  ،2000وظل فيها حتى
الآن ،بني من�صبي الرئي�س ورئي�س الوزراء ،وانتُخب
لف�ت�رة ثالثة يف �أي���ار  ،2012تنتهي يف  ،2018وال
ُيظهر �أي نية للتقاعد بعد ذلك.
رمبا كان هدف املحاولة اجلديدة لإعادة كتابة
التاري���خ� ،إنهاء فرتة البحث ع���ن حقيقة ما حدث
خالل احلكم ال�سوفيات���ي ،وقبله يف الإمرباطورية
الرو�سية ،وما حدث بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي
يف ع���ام  ،1991و�إع���داد تاري���خ ي�شم���ل الأحداث
الإيجابية فق���ط� ،إ�ضافة �إىل الأه���داف ال�سيا�سية
القريبة بتح�سني �صورة الرئي�س بوتني� ،ست�ستهوي
�إعادة كتابة التاري���خ القوميني املتطرفني ،الذين
يعي�شون عل���ى املا�ضي ويتباك���ون عليه ،لتربير
نظرتهم ال�ضيقة للم�سقبل.

اقتصاد
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ملف النفط أسير التجاذب السياسي
تمت مراسم دفن
اتفاقية «سايكس
بيكو» دون إعالن..
ُ
واستبدلت بنموذج
جديد في إدارة
المنطقة بمزيد
من احترام سيادة
واستقالل الدول

م���ا كان مق�صوداً من ك�ل�ام ال�سيد ن�رص
اهلل حينم���ا قال منذ �أكرث م���ن �سنة� ،إن
«القاع���دة» وتفرعاتها ق���د وقعت يف
الف���خ يف �سوري���ة وقد بات ه���ذا الأمر
الي���وم م�شهوداً ،ورغم �أن �سقوط جماعة
«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» يف �أدائه���م
ال�سيا�س���ي ب�شك���ل عام م���ن تركيا �إىل
�شمال �إفريقيا مروراً ب�سورية وفل�سطني
والأردن ،خ�صو�ص��� ًا يف م�رص ،ورغم ما
نتج عنه من �سقوط م����ؤمل لـ«الإ�سالم
ال�سيا�سي» والأ�رضار والت�ش ّوهات التي
تعر����ض لها ،ف�إنه بات من املحتم على
جميع �أفرقاء احل���ل الدويل �أن يتكاتفوا
ويت�ضامن���وا لإقام���ة املحرق���ة الكربى
لإيقاف الت�ضخم العاملي للإرهاب الذي
تقوده «القاع���دة» ،والذي مت جتميعه
على �أر�ض �سورية ،فق َد ُرها �أن تدفع هذا
الثم���ن الذي ُفر�ض عليه���ا م�ضطرة غري
باغية ،يدفعها عامالن �أ�سا�سيان :الدفاع
عن النف�س ،والتوافق الدويل.

ال يزال ملف التنقيب عن النفط
والغ���از يف املي���اه اللبنانية �أ�سري
التجاذب���ات التي تكبل���ه وت�ضيع
هذه ال�ث�روة التي تعت�ب�ر الفر�صة
الأخرية لنهو�ض لبن���ان اقت�صادي ًا
واجتماعي��� ًا ،وجت���اوزه للأزم���ات
املالي���ة وتداعيات الدي���ون التي
تتخطى ال�ستني مليار دوالر.
رغ���م العراقيل ،حت���اول وزارة
الطاق���ة واملي���اه �إزال���ة اخلالفات
والتباين���ات ال�سيا�سي���ة وحتقيق
الوف���اق �أقل���ه لتمرير ه���ذا امللف
وامل�ضي قدم ًا يف �إجراءات املزايدة
العاملية التي �سبق �أن ُحدد موعدها
يف العا�رش من كانون الثاين 2014
الختيار ال�رشكة التي تقدم العر�ض
الأف�ضل ال�ستخراج النفط والغاز.
وقد �أكد وزير الطاقة يف حكومة
ت�رصي���ف الأعم���ال عل���ى وجوب
امل�ضي قدم ًا يف هذا امل�رشوع الذي
�سيدر امللي���ارات على لبنان ،وذلك
خالل افتت���اح م�ؤمتر القمة الدولية
الثانية للنفط والغ���از الذي انعقد
يف ب�ي�روت ،الفت��� ًا �إىل �أنه «�إذا مل
يتمكن لبنان من ا�ستكمال املزايدة،
يكون تخلى طوع��� ًا عن اال�ستفادة
من ثرواته وقدم جمان ًا هدية لعدو
يرتب�ص به �رشاً».
�إىل ذل���ك� ،أعل���ن با�سي���ل عن

مناق�ص���ة ا�سترياد الغ���از الطبيعي
امل�س���ال الت���ي �ستح���ل م�شكالت
مزمنة عانى منها اللبنانيون على
مدى عقود.
منذ �أ�شهر طويلة بد�أ لبنان العمل
اجلدي على ملف الغاز والنفط من
خالل �إجراء امل�سوحات والك�شوفات
الالزمة براً وبحراً ،ف�ض ًال عن �إطالق
دورات الرتاخي�ص وت�أهيل � 46رشكة
عاملي���ة كب�ي�رة ،و�إج���راء التقييم
البيئي للم�رشوع و�صياغة م�رشوع
قانون ال�رضيبة النفطية ،وامل�سودة
الأوىل لقان���ون نفط ب���ري متهيداً
لالكت�شافات الربية ،لكن على الرغم
من هذه اجلهود التقنية والعمالنية
ال تزال هناك الكث�ي�ر من العقبات
الت���ي حت���ول دون متري���ر قانون
ا�ستخراج النف���ط والغاز ،فاجلل�سة
النفطية التي يفرت����ض �أن تعقدها
احلكومة ما ت���زال م�ؤجلة �إىل �أجل
غري م�سمى.

املزايدة العاملية
ومعل���وم �أي�ض��� ًا ب����أن املزاي���دة
العاملي���ة احلالية تعرتيه���ا �صعوبة
�أ�سا�سي���ة ال�ستكماله���ا� ،أال وهي �إقرار
مر�سوم�ي�ن ب�شكل ر�سم���ي من جمل�س
الوزراء ،هما حتديداً مر�سوم البلوكات

الغاز امل�سال
يف �إط���ار �آخ���ر� ،أك���د با�سيل «�أن
م��ش�روع ا�ست�ي�راد الغ���از الطبيعي
امل�سال لتغذي���ة معامل �إنتاج الطاقة
يف لبن���ان ي�ؤمن وف���راً �سنوي ًا يتعدى
امللي���ار دوالر» ،الفت��� ًا �إىل �أن كلف���ة
امل��ش�روع على الدول���ة هي «�صفر»،
وتالي ًا ف�إن���ه م�رشوع ال كلفة مبا�رشة
فيه على الدولة.

حكمت �شحرور

حني ق ّرر الرفاق تكليف البدوي مبهمة متثيلهم لدى
اللقاءات والتجمعات املنخرطة يف ال�ش�أن العام ،توقفوا
عن��د نقطت�ين متعار�ضت�ين :كان عليه��م �أن يفا�ضل��وا
بني ح�ض��ور اجتماعات املنظم��ات الأهلية ،التي ت�ضم
حتت جناحيها من ميثلون الق��وى العاملة والفعاليات
امللتزم��ة مب�صالح الأمة ،وب�ين التوا�صل مع ما ت�سمى
منظم��ات املجتمع املدين ،التي ال �أ�ص��ل لها وال ف�صل،
ك�أنها �أ�سقطت �إىل الأر�ض من كوكب �آخر.
و�رسع��ان ما ح�سم الرفاق �أمرهم ،فذهبوا مع اخليار
الأول ،وتنك��روا للث��اين ،ب��كل تالوين��ه وحبائل��ه ،التي
تت��ذرع تارة بالدفاع عن حق��وق النا�س ،بينما ت�ستبعد
�أ�صح��اب احلق عن موقع الق��رار ،وط��وراً با�سم حماية
احلري��ات الدميقراطي��ة ،بينما ت��ر ّوج يف الواقع حلرية
الغزو الثقايف وانح�لال الأخالق العامة ،جاء خيارهم
من�سجم�� ًا م��ع �إميانه��م ب���أن املنظم��ات الفوقي��ة� ،إمنا

البحري���ة ،ومر�سوم من���وذج اتفاقية
اال�ستك�ش���اف والإنتاج ودفرت ال�رشوط،
وكانت احلكومة �أ�صدرت القرار القا�ضي
باملوافق���ة عل���ى القواع���د والأنظمة
للأن�شطة البرتولي���ة ،كما وافقت على
�إطالق املناق�ص���ات ،باعتماد تواريخ
حمددة لإقرارها.
ورغم ت�أخر احلكومة امل�ستقيلة يف
�إق���رار املر�سومني ،تعمل وزارة الطاقة
عل���ى ا�ستكم���ال �إج���راءات املزايدة
العاملي���ة وال�سري بها حت���ى النهاية
�أي موعده���ا يف  10كانون الثاين عام
 ،2014علم ًا �أن عق���د اجتماع حكومي
لإقرار املر�سومني املذكورين ال يخالف
مبد�أ ت�رصيف الأعمال.
ويف ح���ال مل يتمك���ن لبن���ان
م���ن ا�ستكم���ال املزاي���دة يف م�رشوع
ا�ستخ���راج النفط والغ���از� ،سيت�سبب
لنف�س���ه بخ�سائ���ر �أم���وال كثرية كان
ب�إمكانه���ا �أن تقل���ب موزاينه املادية
�إىل الأف�ضل ،فبح�سب الأرقام املبدئية
ف����إن  45يف املئة من املياه اللبنانية
حتت���وي على  850ملي���ون برميل من
النف���ط ،وبالت���ايل ف�إن عائ���دات هذا
املخزون امل�ستك�شف �سيزيد من قدرة
لبن���ان املالية وت�صنيف���ه االئتماين،
وبح�س���ب املراقبني االقت�صاديني ،ف�إن
لبنان ميلك اليوم ثورة مطمورة حتت
الأر����ض من الذهب واملا����س ،لكن ما
�أن يت���م ا�ستخراجها حتى تتحول �إىل
�سيولة نقدية.

خ��او �إال من املتطفل�ين ،ومنابع
وعا�ؤه��ا االجتماعي ٍ
تفكريها م�ستوردة من عند املرتب�صني بالأمة � ّرشاً.
�أراد الأ�صح��اب �إعادة االعتب��ار للتجمعات الأهلية،
لأنها وعاء املزارعني الذين ي�ستخرجون خريات الأر�ض
الطيبة لت�أمني ال�سلة الغذائية ،وال�صناع الذين ينتجون
احلاجيات ال�رضورية لراح��ة النا�س ،واحلرفيني الذين
يبدع��ون يف �صنعتهم ،ويخل�صون يف انحيازهم لإدامة
االنتف��اع بد ًال من الغ�ش ال��ذي ينخر جمتمع اال�ستهالك
والتبذير.
�أرادوا التعاون مع املعلمني ،و�أ�صحاب املهن احلرة،
والعلماء واملثقف�ين ،الذين يعملون بكد ون�شاط يف كل
حقل ومي��دان ،وال ي�شكلون عالة على النا�س املنتفعني
بعلمه��م ،وال عل��ى مريديه��م املهتدي��ن بهديهم ،خل�ص
الوزي��ر ال�سابق موقف �أ�صحاب��ه يف هذا املجال بقوله،
«�إن الغر���ض الأه��م م��ن حت�ض�ير لقائن��ا املنتظ��ر �أن

ن�ض��ع اللبن��ة الأوىل لبن��اء جمتمع قادر عل��ى �صياغة
عق��د اجتماعي متني ،يكون �أ�سا�س��ه التكامل بني �أدوار
مكونات��ه ،ومب��د�أ التكاف��ل والت�ضام��ن ،وحفظ احلقوق
للجمي��ع ،دون ا�ستغف��ال� ،أو انتقا���ص من قيم��ة ال�سلع
واخلدمات املتبادلة بالر�ضا والقبول والت�سامح».
ح��دد الرفاق وجهة �سف��ر مندوبهم بعد توافقهم على
�أن الع�شائر والعوائل تندرج يف خانة اجلمعيات الأهلية
املطلوب التعامل معها ،وع ّلل امل�سافر موقفه الإيجابي
بقول��ه�« ،إن العوائ��ل والع�شائ��ر وعاء ي�ض��م النا�س من
كل الطوائ��ف واملذاه��ب ،وم��ن كل الفئ��ات والطبق��ات
االجتماعي��ة ،وه��م له��ذا ال�سب��ب �أكرث عر�ض��ة للتمزيق
والتفتي��ت من قبل الأع��داء ،فالأحرى بنا �أن نعمل على
ّمل �شمله��م وتوحيدهم ،لنحافظ عل��ى �إحدى �أهم البذور
ال�صاحلة لوحدة الأمة».
مل يغب عن بال الرفاق �أن العوائل بالأ�صل متعاونة

وقد �أطلقت وزارة الطاقة واملياه
�إىل �إطالق مناق�ص���ة ا�سترياد الغاز
الطبيع���ي امل�سال بعدم���ا و�صلت
ال���وزارة �إىل املرحل���ة الأخرية من
التقييم التقني وامل���ايل للعرو�ض
بغية �إن�شاء حمطة تخزين عائمة.
وكان���ت فكرة امل��ش�روع ولدت
ع���ام  2009كفكرة ،ث���م تطورت �إىل
درا�سة للجدوى االقت�صادية ،بعدها
قام���ت وزارة الطاق���ة عرب جمل�س
الوزراء بالتعاون مع جمل�س الإمناء
والإعم���ار بتكلي���ف �رشك���ة بوتن
و�رشكاه للقيام بدرا�سات تف�صيلية،
ويق�س���م امل�رشوع �إىل ق�سمني ،الأول
املن�ش�أة التي حت���ول الغاز ال�سائل
�إىل غ���از طبيع���ي ،والث���اين� ،رشاء
الغاز ال�سائل من �رشكات تورد الغاز
ال�سائل».
�أم���ا ع���ن ال�ش���ق املتعل���ق
باال�سترياد ،فقد �أعلنت وزارة الطاقة
«�أنه���ا ترغ���ب م���ن ال�رشكات يف
التقدم يف هذا امل��ش�روع ،كما �أنها
�سرتفع يف حد �أق�صى هو  23كانون
الأول اجل���اري ،نوع��� ًا من «منوذج
�أ�سئل���ة» �إىل ال�رشك���ات املهتم���ة
ليك���ون يف �إمكان هذه ال�رشكات �أن
تتقدم بعرو�ضها ،بتاريخ �أق�صاه 20
كان���ون الثاين من ع���ام  ،2014و�إن
ال�رشكات التي قدمت �أف�ضل خم�سة
عرو�ض� ،سيتم البح���ث والتفاو�ض
معها بغية خف�ض �سعرها والختيار
ال�رشك���ة الأف�ضل ،مما يعني �أنه يف
�إمك���ان وزارة املي���اه والطاقة يف
بداية الع���ام � 2014أن يكون لديها
فائز حمدد وتالي ًا ف�إنه عند اندماج
ق�سمي امل��ش�روع مع��� ًا ،ي�صل �إىل
مرحلة الكمال وعندئذ يتمكن لبنان
من ا�سترياد الغاز ال�سائل وحتويله
�إىل غاز طبيعي و�سيوفر بذلك الكثري
من املال.

�إعداد هنا مرت�ضى

فيم��ا بينها على ال ّرب حني تت�سنى لها و�سائل التوا�صل،
وه��ي ت�شكل �أه ّم م�صدر حل�شد الرج��ال وت�أمني الأموال
ال�رضوري��ة لبن��اء جي���ش الأم��ة ،دفاع�� ًا ع��ن بقائه��ا،
و�صون ًا لكرامة �أبنائه��ا ،ولهذا �أو�صى الرفاق مندوبهم
بالرتكي��ز يف لقاءاته املرتقبة على �صيانة جهود �أبناء
العوائ��ل والع�شائر فال ت�ص��ب ،دون �إرادتهم ،يف خدمة
�أدوات العدو ،وع�صابات الرتويع.
و�ص��ل البدوي موفداً م��ن رفاقه �إىل البل��دة النائية،
يف �أطراف اجلزي��رة العربية ،حيث تداعى �أبناء العوائل
والع�شائ��ر م��ن كل �أقالي��م الوط��ن الأك�بر ،م��ن �رشق��ه
وغرب��ه و�شماله وجنوب��ه� ،إىل لقاء مو�س��ع يتداول فيه
املجتمعون �ش�ؤون الأم��ة و�شجونها ،ويت�شاورون حول
ر�ؤيته��م ودوره��م العمل��ي يف ا�ستك�شاف ال�سب��ل الآيلة
لوق��ف تدهوره��ا ،وردع املخاط��ر املحدق��ة به��ا م��ن
الداخل واخلارج على حد �سواء.
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للمشاكس الخلوق :وداعًا
بي�ض �صنائعهُ ،و�ضاءة ،فهي مر�آة قلبه الذي
ينب����ض �إن�سانية ،وعقله ال���ذي يتحلى باحلكمة،
و�سعة الأفق ،وحريّة القرار ،وال�صدقية الوطنية..
رج���ل �إفريقي���ا املميز ،واملتماي���ز «نل�سون
مانديال» ال���ذي طبع احلرّي���ة بطابعه اخلا�ص،
ف�أ�ضحت ذات نكهة ،مل ت�ألفها جنوب �إفريقيا من
قبل ،ما دفعه���ا �إىل احت�ضانه ،وال�سري يف ركابه،
والعمل ب�أقواله ،حتى باتت �صدى ل�صوته الثائر
اله���ادر ،الذي يحمل يف ثناياه ونربته �إىل جانب
ال�صدق ،احل���زم واحل�سم ،فال ت�أت�أة تن ّم عن تر ّددٍ،
وال وهنٍ ين ّم عن �ضعف وخوف..
�إنه الرج���ل الذي وقف حيات���ه على جنوب
�إفريقيا ،حتى حتريرها من ربقة الرق ،واال�ستعباد،
واال�ستغالل ،والتمييز..
نل�سون مانديال ..القائ���د املتوا�ضع ،امل�شبع
بالقيم ،ال���ذي حقّ���ق انت�صاره امل�شه���ود ،على
اال�ستكب���ار والتع���ايل والفوقي���ة والعرقي���ة
والعن�رصي���ة� ،سيبق���ى الرّمز واملث���ال ،والقدوة،
واملدر�سة التي حتتذى..
فهو ن�أى بنف�سه و�شعبه ،بل وترفع عن ذهنية
االنتقام ممن مار����س التمييز العن�رصي البغي�ض
يف وطنه ،طوال ثالثة قرون ،فا�ستحق هذا التكرمي
الوطن���ي والدويل ،وهذا االح�ت�رام على امل�ساحة
الإن�سانية..
جن���وب �إفريقي���ا يف عهده دول���ة يف رجل،
حي���ث قاد وجاهد ونا�ضل م���ن خلف الق�ضبان،
لل�سمو ب�شعبه �إىل م�صاف ال�شعوب املتح�ضرّ ة،
بعد ما انت���زع حريته � -إك�س�ي�ر احلياة – من
بي����ض الب�رشة� ،س���ود القل���وب وال�ضمائر جتّار
الرّق ،وكرامة بني الإن�سان ..فهو القائل« :احلرية
ال ميكن �أن تعطى عل���ى جرعات ،فاملرء �إما �أن
يك���ون حراً� ،أو ال يكون حراً»« ،احلرية �أقوى من
جمي���ع �سجون الأر�ض ومن ي�ستعبد النا�س ،لهو
العب ُد يف قرارة نف�سه».
�أجل �أيّها القائد الراحل ..العبودية على ر�أ�س
عب ٍد تاجُ ع ٍّز يزينه ،ويف رِج ِل حُ ًّر قي ُد ذ ٍّل يُ�شينه!
وا �أ�سفاه ..فكم من تاج خزيٍّ وذلٍ يزين ر�ؤو�س ًا
خلت من �شيم الإن�سانية ومناقبيتها ،فراحت تعيث
ف�س���اداً و�إف�ساداً يف طول الأر�ض وعر�ضها ،تيجان
حت�ض على ال�رشّ وتفعله ،بدل �أن تعمل على ن�رش
ُّ
راية ال�س�ل�ام والإن�سانية ،تيجان قلّبت الأخ على
�أخيه ،فح ّل التنابذ والتحاقد ،مكان ثقافة املحبة
والت�سامح ،تيجان ..يزعم �أ�صحابها حر�صهم على
حرّيات ال�شعوب وحقوقه���ا وم�ستقبلها ،ف�سوقوا
لأطماعهم اخلفية ب�ث�روات ال�شعوب – �أن �أطلقوا
�شعارات ح ٍّق يُراد بها باطالً!
فاجل�ل�اّد املتغطر�س ال���ذي زجّ بامل�شاك�س
املناقب���ي الثائر «ماندي�ل�اّ» يف غياهب الظلم
والظالم ط���وال ثالثة عقود ،ه���و عينه الذي قاد
ويقود جحاف���ل التخلّف من �سق���ط املتاع على
�أمتي ،من �أر�ض الرافدين� ،إىل �أر�ض الكنانة ،فبالد
ال�شام.
ال�سفّاح �إياه ..يقف عل���ى �أر�ضي املغت�صبة،
مطمئن��� ًا ب�أن �أمن «�إ�رسائي���ل» يف �سلّم �أولويّات
�أمريك���ا ،الزاعمة ن��ش�ر الدميقراطي���ة ،وحتقيق
العدال���ة وامل�س���اواة يف الع���امل ،خ�صو�ص ًا يف
الأقطار العربية ..فكان هذا الربيع امل�ش�ؤوم على
�شعبي يف غري قطر.
«نل�سون مانديالّ» ..يف �شعبي �أنداد لك كرث،
لكن ،ك� يّأن ب�ساعتهم مل حتن بعد!
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صالونات الحالقة في بيروت ..بين األمس واليوم
تختلف مهن���ة احلالقة جذري ًا
بني الأم�س واليوم يف بريوت ،بني
حمال متوا�ضعة معظمها بكر�سي
واحد �أو اثنني كحد �أق�صى ،و�أدوات
ب�سيط���ة ،وق�ص���ات �شعر حمدودة
قلم���ا تتغري ،و�صالون���ات مبهرة
بديك���ور ع�رصي و�إ�ض���اءة مميزة
وكرا�س متعددة ومرايا حتتل طول
اجل���دران وعر�ضه���ا وكاتالوجات
ال حت�ص���ى من الق�ص���ات والألوان
والت�رسيح���ات املختلفة ،مل تعد
مهنة احلالق���ة عل���ى حالها ،بل
ميكن القول �إنها �إحدى �أكرث املهن
عر�ض���ة للتط���ور والع�رصنة مبا
حلقها من تغيريات.
يف املا�ضي ،كان حالق احلي
�أو املنطق���ة متخ�ص����ص مبه���ام
متعددة ،كقل���ع الأ�سنان واخلتان
وط���ب الأع�شاب ،وك���ان عادة ما
يت�أبط حقيبت���ه التي يكد�س فيها
كل الأغرا�ض التي يحتاجها ويجول
من �ش���ارع �إىل �آخر ،م���ع الوقت،
تطورت املهن���ة ،وافتتح احلالقون
حماله���م اخلا�صة الت���ي زينوها
بكر�س���ي وب�ض���ع مراي���ا وبع�ض
العط���ورات واملق�ص���ات والأدوات
الب�سيط���ة ،وعادة ما كان �أ�صحاب
حمال احلالقة يف بريوت يقومون
بو�ض���ع �صور بالأ�س���ود والأبي�ض
لنجوم الغناء العربي� ،أمثال فريد
الأطر�ش وعبد احلليم حافظ وعبد
الوهاب� ،أم���ا �أحاديثه���م فكانت
ت�ت�راوح ب�ي�ن الأم���ور ال�سيا�سية
والفنية والثقافية ،ولعل الق�ص�ص
واحلكايات التي متر على م�سامع
احلالقني يومي��� ًا هي الثابتة التي
مل تتغري م���ع مرور الوق���ت� ،أما
بخ�صو����ص ق�صات ال�شع���ر التي
كان���ت �سائدة �آن���ذاك ،فيقول �أحد
قدامى احلالقني يف بريوت والذي
ال يزال يحتف���ظ مبحله املتوا�ضع
فيه���ا :كانت «الق�ص���ات» ح�سب
عمر الزب���ون ،فالأطفال يحر�صون
على حالقة كان يطلق عليها ا�سم
«الطا�س���ة» �أي مبعنى �آخر يقوم
احلالق بو�ض���ع «طا�سة» �صغرية
على ر�أ�س الطفل ثم يقوم بحالقة
ال�شعر اخلارج عن هذه «الطا�سة»
�أما بقي���ة الأعمار فكانت حالقتهم
تتم ب�شكل طبيعي ،بحيث مل تكن
املو�ضات احلالية موجودة.
�أما حالقو الي���وم فيختلفون
كث�ي�راً ع���ن حالقي الأم����س ،قبل
الب���دء باحلدي���ث ع���ن تفا�صيل
عمله���م ،هن���اك تغي�ي�رات كثرية
طر�أت من حيث االهتمام بالديكور
املمي���ز واال�ستثم���ار مبع���دات
و�أدوات كهربائي���ة حديثة للغاية
وماكينات لتدليك الر�أ�س والكتفني
وكرا�س متخ�ص�صة لت�أمني الراحة
التامة للزبون.

�أما بالن�سب���ة للت�رسيحات،
فال يخلو ال�صالون املعا�رص من
جمموع���ة كبرية م���ن الكتيبات
�أو الق�ص���ات والت�رسيحات التي
يت���م حتميله���ا عل���ى الآيب���اد
والت���ي ت�سمح للزب���ون باختيار
م���ا ينا�سبه منها ،وم���ع انت�شار
الف�ضائيات واالنرتنت ،وبروز عدد
كبري من امل�شاهري وال�شخ�صيات
املعروف���ة ،يغ�ي�ر الزبائ���ن
ت�رسيحتهم ب�ي�ن حالقة و�أخرى،
ف�ل�ا يواظبون على واحدة معينة
�إال يف حاالت خا�صة ،مثالً ،عادة
ما يطلب الزبون ت�رسيحة مطرب
�أو �إعالمي �أو �شخ�صية تلفزيونية
معروف���ة� ،أو رمب���ا يق���رر �صبغ
�شعره �أو اختيار ت�رسيحة معينة
ب�سبب بطول���ة لكرة الق���دم� ،أن
يختار ق�صة �شعر كالعب عاملي
معني ،او �أن ي�صبغ �شعره ب�ألوان
علم البلد الذي ي�شجعه.

حالقة الأطفال
تعت�ب�ر حالق���ة الأطفال من
�أ�صعب امله���ام الت���ي يواجهها
احلالق يف يومه ،وهو �أمر يقلقه
ويقلق �أولياء الأمور ب�سبب بكاء
الأطفال واخلوف من ق�ص ال�شعر،
يف املا�ض���ي كان يت���م التعامل
مع الأطف���ال بطريق���ة خمتلفة
عما هو �سائ���د اليوم ،ف�إما يقوم
احل�ل�اق ب�إعطاء الطفل قطعة من
ال�سكاكر يتلهى بها ريثما ينتهي
من عمله ،و�إما يح���اول تهدئته
ب�إخب���اره ق�صة م���ا� ،أو بب�ساطة
حماول���ة العمل بينم���ا الوالدان
يتولون مهمة �إلهاء الطفل ،علم ًا

�أن بع����ض احلالق�ي�ن الذي���ن ال
ميلكون وقت ًا كافي ًا لدلع الأطفال
يقومون ب�إم�ساك الأطفال وتثبيت
ر�ؤو�سهم وتركهم يبكون ويبد�أون
باحلالقة ب�رسعة.
اليوم ،الأم���ر يختلف متاماً،
توج���د يف ب�ي�روت �صالون���ات
خم�ص�ص���ة للحالق���ة للأطف���ال
وهي تهتم بتوفري املناخ املالئم
لتُهدّئهم واخل���روج من ال�صالون
بابت�سامة م�رشقة ت�رس الوالدين،
من ال�صالونات من ي�سمح للأطفال
بلعب البالي �ستاي�شن� ،أو م�شاهدة
الأفالم الكرتونية� ،أو اللعب ب�شتى
�أن���واع الألع���اب الت���ي يوفرها،
ف�ض ًال عن �إعطائه���م حلويات �أو
�سكاكر وو�ضع مو�سيقى مهدئة �أو
قنوات خم�ص�صة لأغاين الأطفال،
�أو ال�سم���اح له���م بالتجوال يف
ال�صال���ون واال�ستمت���اع بال�صور
الكرتوني���ة واملل�صق���ات عل���ى
اجل���دران ،بحيث ع���ادة ما ت�أخذ
�شخ�صيات وال���ت ديزين وميكي
ماو����س �أماكنها عل���ى احلوائط
املزينة باحلروف والأرقام ،حتى
�أن بع����ض ال�صالون���ات ي�ض���ع
�أحوا����ض ال�سم���ك ذات الأل���وان
الزاهية و�أقفا�ص ع�صافري ليتلهى
بها الأطفال.
بع�ض ال�صالونات ي�أخذ وقت ًا
لي�س بالق�صري ويرتك الطفل ميرح
ويلع���ب يف ال�صال���ون ويجل�س
على كرا�سيه التي عادة ما تكون
على �شكل �سي���ارات �أو �ألعاب �أو
حيوانات حمببة ،ثم يحلق له.
جراء ذل���ك ،باتت زيارة هذه
ال�صالونات املوجودة بكرثة يف
بريوت �أم���راً حمبب ًا لدى الأطفال

الذين بات���وا ينتظرونها بد ًال من
اخلوف منه���ا ،حت���ى �إن بع�ض
الأطفال يبكون �أثن���اء خروجهم
من ه���ذه ال�صالونات لظنهم �أنها
�أماكن للعب واملرح.
وع���ن ت�رسيح���ات ال�شع���ر
اخلا�ص���ة بالأطف���ال ،تتفنن هذه
ال�صالون���ات الع�رصية يف ابتكار
الت�رسيح���ات والق�صات اجلميلة
واجلاذبة ،ويف ح���ال �أراد �أولياء
الأم���ور اختب���ار ق�ص���ة �شعر ما
ث���م �شع���روا بال�ت�ردد حيالها،
فاحلل موج���ود� ،إذ قامت بع�ض
ال�صالونات باال�ستعانة بربنامج
خا����ص عل���ى الكمبيوت���ر تقوم
من خالله بو�ض���ع �صورة الطفل
وتركي���ب الق�ص���ات املختلف���ة
عليه ليختار ه���و وذووه الق�صة
املنا�سبة له بع���د �أن يكونوا قد
كوّنوا عنها فكرة كاملة.
وال يتوق���ف الأم���ر هن���ا،
فال�صالون���ات احلديث���ة ت�سمح
للأه���ايل باالحتف���اظ بذكريات
ق�صات ال�شع���ر ،منهم من يلتقط
�ص���وراً لك���ل زبائن���ه وي�ضعها
عل���ى الفي�سب���وك وي�شاركها مع
الأهل ،ومنهم من يحتفظ ببع�ض
خ�ص���ل م���ن ال�شعر عق���ب ق�صه
وي�ضعه���ا يف مغلف���ات ممي���زة
وملونة مع ذكر التاريخ وال�ساعة
�أو املنا�سب���ة لك���ي يعط���ي هذا
املغل���ف �إىل الأهل عندما يهمون
باملغادرة كتذكار جميل ،وعادة
ما تقوم ال�صالون���ات بذلك عند
ق�صة ال�شع���ر الأوىل للطفل لأنها
تكون الأكرث متيزاً.

هبة �صيداين

www.athabat.net

بيروتيات

( العدد  )291اجلمعة  13 -كانون الأول 2013 -

19

المفتي محمد توفيق خالد ..سيرة علم وجهاد []10

رجل اإليمان والتنوير

لق����د دع����ا مفت����ي اجلمهوري����ة
اللبنانية الأكرب ال�شيخ حممد توفيق
خالد� ،إىل اجله����اد املقد�س من �أجل
فل�سط��ي�ن والقد�����س ال�رشي����ف يف 8
رج����ب �سنة  1367هـ املوافق فيه 17
�آذار �سنة 1948م ،فقد وجه �سماحته
نداء �إىل الأمة العربية الكرمية ،دعا
فيه «الأمة من كل �صقع يف كل قرية
ويف كل ن����اد �أن تلبي اليوم نداءها،
فيظل كل ف����رد من �أفرادها �صغرياً �أو
كبرياً ،ام����ر�أة �أو رج ًال على �أمت العدة
لتقدمي جمي����ع الت�ضحيات املعنوية
�أو املادية التي تطل����ب منه ،و�أن ال
يتخلف عن اجل����ود بالنف�س واملال
وبكل ما متل����ك يداه يف �سبيل بلوغ
الن�رص املرتقب».
�أ�ض���اف �سماحت���ه�« :أن املعركة
الدائ���رة يف فل�سطني ل���ن تقرر م�صري
فل�سط�ي�ن وحدها فح�س���ب ،بل م�صري
الأمة العربية كلها �إىل �أجيال ،فليعترب
كل من���ا حيثما ك���ان و�إىل �أي طائفة
انت�سب� ،أن املعركة معركته ،ومعركة
�أبنائ���ه و�أحف���اده وم�ستقبله القريب
والبعيد ،وليتولها بالثقة واالطمئنان
ورباطة اجل�أ�ش والأمل ،ولين�رصف عن
دعاة ال�سوء والهزمية ،ولي�شنها حرب ًا
�شعواء على مروجي الإ�شاعات� ،صون ًا
منه حلرمة اجلن���دي املقاتل ،ولروعة
ت�ضحيات���ه ،التي ي�ش�ت�ري بها الن�رص
جلي�شه واملجد لأمته».
ويف  15جم���ادى الآخ���رة  367هـ
املواف���ق  24ني�سان �سنة 1948م وجه
�سماحة مفتي اجلمهوري���ة اللبنانية
الأك�ب�ر ال�شي���خ حممد توفي���ق خالد
بيان ًا �إىل اللبناني�ي�ن دعاهم فيه �إىل
واج���ب الت�ضحية والنج���دة والعمل
ال�رسيع احلا�س���م ،لن�سجل يف تاريخ
احل���ق والعدالة والقوة �صفحة جديدة
من تلك الت���ي كتبها �أجدادنا بدمائهم
وبطولتهم يف الذود عن الرتاث املقد�س
املجيد ،وق���ال« :تلك هي كارثة حيفا
وكوارث �أخرى تنتظرنا �إن مل نعد فوراً
عما اعتمدناه حت���ى الآن من �أ�ساليب
الكفاح ،ونعتمد الأ�سلوب الذي ال يردع
العدو �سواه ،ف�إىل هذا �أدعو الأمة و�أدعو
امل�س�ؤول�ي�ن يف كل قطر عربي ،و�صقع
�إ�سالمي� ،إنها �ساع���ات حا�سمة �إن مل
نبادر فيه���ا �إىل عمل �إنق���اذي �رسيع
فم�ستقبل كل من���ا ،وم�ستقبل �أبنائنا
و�أحفادنا معر�ض لأهول الأخطار».
�إذاً ،لق���د وعى مفت���ي اجلمهورية
الأكرب خط���ورة امل�ؤامرة التي تتعر�ض
له���ا فل�سط�ي�ن والأم���ة العربية منذ
اللحظة الأوىل ،فح���ذر العرب جميع ًا
م���ن خط���ورة امل�ؤامرة ،وح���ث على
املقاوم���ة وبذل اجلهد والنف�س واملال
من �أجل منع امل�ؤامرة ،فماذا لو �سمع
العرب حتذيراته ونداءاته؟
بعد �أن عرفن���ا جوانب هامة من
�سرية �سماحة الفك���ر التنويري مفتي
اجلمهوري���ة اللبناني���ة الأكرب ال�شيخ

مل تبق الكلية ال�رشعية ثم كلية
الف���اروق الأول يف مكانها ال�سابق
يف حمل���ة احلرج ،ب���ل انتقلت �إىل
حمدلة الزيدانية حيث �شغلت عقاراً
قدمي ًا بن���ي �إىل جواره املكان الذي
ت�شغله دار الفتوى اليوم.

الكلية ال�رشعية

املفتي ال�شيخ حممد توفيق خالد مع علماء كبار وبدا خلفهم الرئي�س ريا�ض ال�صلح

حممد توفي���ق ابن ال�شي���خ عمر ابن
ال�شي���خ عب���داهلل خال���د رحمهم اهلل
جميعاً ،الوطني���ة والقومية ،ال بد من
ع���ودة �إىل �سريت���ه الإميانية فاملفتي
حممد توفيق خالد كان يعترب فر�ضي ًا
كب�ي�راً و�إلي���ه يرجع النا����س يف علم
الفرائ����ض؛ �أي املواري���ث والرتك���ات
الو�صاية.
مفت���ي اجلمهوري���ة اللبنانية
الأك�ب�ر الذي جع���ل دارت���ه م�صدراً
للتوجي���ه الوطني ،نه����ض ب�أعباء
احلركة الفكري���ة التجديدية و�أن�ش�أ
الكلية ال�رشعية يف بريوت امل�سماة
حالي��� ًا ب�أزهر لبنان من �أجل تعليم
الدين عل���ى وجه يتفق مع �سماحة
الإ�س�ل�ام وقابلية التط���ور ومواكبة
احلياة ،وقام بعدة �أعمال منها :تعهد
الأوقاف الإ�سالمي���ة التي �أ�صبحت
حتت �إ�رشافه وحتريرها من كل �سلطة
�أجنبي���ة عليها ،ف�أ�صب���ح للأوقاف
يف لبنان م���وارد ثابتة وميزانيات
وا�ضحة يدر�سها وي�صدقها املجل�س
ال�رشع���ي الإ�سالم���ي الأعلى الذي
ميثل امل�سلمني على جميع الأرا�ضي
اللبنانية.
وقد ر�أى املفت���ي الأكرب ال�شيخ
حمم���د توفي���ق خال���د «�أن يبحث
مع بع�ض الأعي���ان والعلماء فكرة
ت�أ�سي����س معه���د دين���ي �إ�سالم���ي
يف ب�ي�روت ال�ستيع���اب الطلب���ة
الراغبني يف درا�سة العلوم الدينية
وال�رشعية ،وبالفع���ل عُ قد اجتماع
يف بيت املفتي ال�شيخ حممد توفيق
خالد انتقلت فيه فكرته من النظرية
�إىل التطبيق ،فت�ألفت جلنة برئا�سة
وع�ضوي���ة «عم���ر ب���ك الداعوق»
(رئي����س جمعي���ة املقا�صد) وح�سن
القا�ض���ي (نائب رئي����س اجلمعية)
وقا�ضي ب�ي�روت ال�شيخ «م�صطفى

الغالييني» وال�شيخ «عبد الرحمن
�س�ل�ام» (�أم�ي�ن الفت���وى ب�ي�روت)
وغريهم.
ومل ترتك ه����ذه اللجن����ة الأيام
تدور بال عمل ،ب����ل بادرت �إىل تنفيذ
م�رشوع م�ؤ�س�سة يتعلم فيها الطالب
امل�سلم����ون العل����وم الديني����ة على
م�ستوى راق وحمرتم ،ومت الر�أي على
االت�ص����ال ب�أحد �أهل اخلري يف بريوت
وهو املرح����وم �سليم البنا الذي كان
ميلك عق����اراً كبرياً يف حملة احلر�ش،
وهذا الرجل الفا�ضل �رسعان ما لبى
دعوة اخلري وق����دم هذا العقار ليكون
املك����ان الذي ي�ؤمه الط��ل�اب لدرا�سة
العل����وم الدينية ،وكان ه����ذا املكان
حيث يقوم اليوم مركز الرببري الطبي.
بع����د �أن �أ�صب����ح البن����اء جاهزاً
ق�ص����د �أع�ض����اء اللجن����ة املذك����ورة
املرح����وم «عبداهلل امل�شن����وق مدير
كلية املقا�ص����د �آنذاك وطلب����وا �إليه
م�ساعدته����م على اختي����ار عدد من
ط��ل�اب الكلية املذك����ورة لت�سجيلهم
لدرا�س����ة العلوم الديني����ة الإ�سالمية
ال�رشعية ،فن����زل املرح����وم عبداهلل
امل�شن����وق عند ه����ذه الرغبة وطرح
الفك����رة على طالبه الذين تقدم منهم
عدد ،وكان ه�ؤالء ه����م الرعيل الأول
من الطلب����ة يف امل�ؤ�س�سة التي تقرر
�أن يك����ون ا�سمها الكلية ال�رشعية يف
بريوت.
وقد و�ضعت الالفتة التي حتمل
هذا اال�سم فوق باب املكان املوقوف
وكتب حت���ت اال�سم عب���ارة ذكرى
ال�شيخني خالد واحلوت ،واملق�صود
بال�شيخني خالد واحلوت ال�شيخان
عبداهلل خالد وحممد احلوت اللذان
كان لهما ف�ضل الفك���رة الأوىل يف
ت�أ�سي�س �أول مدر�س���ة �إ�سالمية يف
بريوت �سنة 1862م.

نظام الكلية ال�رشعية
ك����ان نظ����ام الكلي����ة ال�رشعي����ة
يقت�ضي تخريج طلب����ة يرتدون الزي
الدين����ي وه����و العمة واجلب����ة ،ويتم
اختي����ار النابه��ي�ن منه����م ملتابعة
تخ�ص�صهم الديني يف الأزهر ال�رشيف،
وق����د �أ�رشف عل����ى ه����ذه الكلية يف
حينه����ا ورعى �إمناءه����ا و�ساعد على
�أداء ر�سالته����ا مديرها ال�شيخ الأ�ستاذ
حممد عمر منيمنة رحمه اهلل ،ومار�س
التدري�س فيها نخبة من �أكابر العلماء
يف الدي����ن واللغة والعل����وم الأخرى
مثل ال�شيخ م�صطفى غالييني (قا�ضي
بريوت) وال�شيخ عب����د الرحمن �سالم
(�أمني الفتوى) واملحدث ال�شيخ حممد
العرب����ي الع����زوزي والأدي����ب الكبري
ال�شي����خ رائ����ف الفاخ����وري واملفتي
ال�شيخ حمم����د توفيق خالد الذي كان
يُدر�س الط��ل�اب بنف�سه فيها ،وغريهم
من خرية �أهل العلم والف�ضل امل�شهود
لهم باملقدرة و�سعة االطالع والإحاطة
الثقافية يف زمانهم.
مل يب���ق ا�سم الكلي���ة ال�رشعية
علم ًا على هذه امل�ؤ�س�سة مدة طويلة،
ذلك ب�أن مديرها ال�سيد حممد عمر
منيمنة رحم���ه اهلل ق�صد �إىل م�رص،
حيث اجتمع بوكيل وزارة املعارف
هناك املرحوم حممد ع�شماوي الذي
جمع���ه مبلك م��ص�ر الراحل فاروق
الأول و�أدى ه���ذا االجتماع �إىل منح
امللك املذكور للكلية مبلغ ًا مالي ًا ال
ب�أ����س به مع تقرير �إيفاد علماء من
الأزهر ال�رشيف للتدري�س فيها على
نفقة احلكومة امل�رصية.
ولقاء هذه امليزة امللكية قررت
عم���دة الكلي���ة تغي�ي�ر ا�سمها من
الكلي���ة ال�رشعي���ة �إىل كلية فاروق
الأول ال�رشعية يف بريوت.

�أ�س�ست الكلية ال�رشعية يف بريوت
�سنة 1352هـ (1932م) ،برعاية ال�شيخ
حممد توفيق خالد مفتي اجلمهورية
اللبناني����ة �آن����ذاك ،وكل����ف ب�إدارتها
الأ�ستاذ حممد بن عمر منيمنة وكان
ذا خربة ومق����درة يف جمال الرتبية
والتعليم.
يف  28رج����ب الفرد �سنة 1357هـ
(� 23أيلول �سنة  )1938جرى االحتفال
بتخري����ج الدفع����ة الأوىل من طالبها
بح�ضور مفت����ي اجلمهورية اللبنانية
حممد توفيق خالد ومب�شاركة حممد
با�شا الع�شماوي وكيل وزارة املعارف
امل�رصية والأمري خالد ال�شهاب رئي�س
احلكوم����ة اللبناني����ة ممث��ل� ًا رئي�س
اجلمهوري����ة اللبنانية ال�شيخ ب�شارة
اخلوري.
تكلم يف هذا االحتفال مدير الكلية
حممد بن عمر منيمنة وبهيج عثمان
ال����ذي كان����ت كلمته با�س����م الطالب
املتخرج��ي�ن حيث قال :روى التاريخ
�أ�سم����اء ومدار�س كثرية كان لها الأثر
الأكرب يف توجيه الثقافة الإ�سالمية،
�أ�شهرها املدر�سة العادلية ،وم�ؤ�س�سها
املل����ك الع����ادل ،والأزه����ر ال�رشيف
وم�ؤ�س�س����ة القائد جوه����ر (ال�صقلي)
والقريوان وم�ؤ�س�سته فاطمة الفهرية،
و�سريوي التاريخ احلديث ا�سم الكلية
ال�رشعية ،وم�ؤ�س�سه����ا ال�شيخ حممد
توفيق خال����د و�أن�ش����د ال�شيخ �أحمد
يو�س����ف حم����ود من الدفع����ة نف�سها
ق�صيدة قال فيها:
ويف �صفحات املجد ناديت من�شداً
يا خالد الإ�سالم يا خري مرجع
ويا مفتي الإ�سالم زدين هداية
و�رس بي �إىل �أ�سمى مقام و�أرفع
كما تكل���م يف املنا�سب���ة نف�سها
ال�سي���د �سهي���ل ادري����س با�سم طالب
ال�صف الت���ايل للدفع���ة الأوىل فقال:
�إن ه���ذا املعهد هو ثم���رة �شعور قادة
الأمة باحلاج���ة �إىل الأخالق العالية،
ولي����س على اهلل بعزي���ز �أن يخرج من
بني جدران هذا املعه���د الفتي علماء
ميثلون بعلمه���م ال�شيخ حممد توفيق
خال���د ،ال�شيخ عبد الرحم���ن احلوت،
ال�شيخ عبداهلل خالد وال�شيخ م�صطفى
جن���ا وال�شيخ �أحمد عبا����س الأزهري..
وغريهم.

يتبع
�إعداد� :أحمد زين الدين
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نكد أم مرح ..اختبري نفسك
ه����ل �س�أل����تِ نف�س����ك يوم ًا عن
نظ����رة زوج����ك وتقيمه ل����كِ ؟ هل
ي����راكِ مبت�سمة ومرح����ة وب�سيطة
�أم �أنه يتهم����ك ب�أنك زوجة نكدية
وروتيني����ة تهدي املل����ل وافتعال
امل�شاكل؟
االختب���ار الت���ايل يو�ض���ح
�شخ�صيت���ك وين�ي�ر ل���ك الطريق
الكت�ش���اف �أي نوع م���ن الزوجات
�أنت؟
تُغلغ���ل روح املرح يف داخلك
يف�سرّ الأزمات �إيجابياً؟
�أ :نعم
ب� :إىل حد ما
الزوج���ة املرح���ة املبت�سمة �أكرث
جاذبية و�إ�رشاقاً؟
�أ :هكذا يقول زوجي
ب :الأعباء كثرية
الب�ساطة واملرح والوجه الب�شو�ش..
مقومات حلياة أ�ُ�رسية �سعيدة؟
�أ :نعم
ب� :إىل حد ما
الدعابة املرحة ت ؤ�كّ���د �إن�سانيتنا
وتك�رس حائط اجلليد بني النا�س؟
�أ� :إىل ح ٍّد كبري
ب� :أحيان ًا
االبت�سامة الربيئة ال�صادقة تن ّم عن
�سماحة وطيبة مت�أ�صلة بالنف�س؟
�أ :نعم
ب :لي�س دائم ًا
�سعيدة احلظ من متلك روح ًا مرحة.
�أ :نعمة من اهلل
ب� :أنا �أحاول
ال�ضحك يخفف م���ن التوتر ويقلل
من الك�آبة؟

ِ
أنـت

�أ :مقولة �صحيحة
ب� :إىل حد ما
روح املرح تخفف من �إيقاع احلياة
وم�س�ؤوليات الأبناء؟
�أ :نعم
ب :لي�س دائم ًا
هل جتدي���ن �صعوبة يف �إيجاد ج ٍّو
مرح؟
�أ :ال
ب :كثرياً
هل ي�ستم���ر خ�صام���ك �أو غ�ضبك
كثرياً؟
�أ� :أت ُركُها مل�شاعري
ب :ح�سب ال�سبب
�إ�شاع���ة امل���رح والدعاب���ة ب�ي�ن
الزوجني مفتاح لل�سعادة؟
�أ :حقيقة م�ؤكدة
ب :ح�سب الزوج
�سه���رة عائلي���ة م���ن دون �أبناء
وم�شاه���دة فيل���م ..تفت���ح جما ًال
للمرح؟
�أ� :إىل حد كبري
ب :لي�س دائم ًا
م���ن ي�ضح���ك �أكرث ي�ستمت���ع �أكرث
بعالقة زوجية �أف�ضل؟
�أ� :إىل حد كبري
ب :لي�س دائم ًا
الزوج���ة املرحة و«الهنيّة» تطيل
عمر زوجها؟
�أ :تخفف عنه الكثري
ب :ح�سب الزوج
ال���روح املرحة حت���ارب ال�صداع
وانخفا�ض ال�ضغط و..؟
�أ :حقيقة علمية
ب :لي�س دائم ًا

النتيجة
معظم �إجابات���ك «�أ»� :أنت زوجة لطيفة ،تتمتعني بخفة
دم ،ونف�س �صافي���ة مت�ساحمة ال حتمل الأحق���اد والأحزان
يف داخله���ا لفرتة طويلة ،تعطني مل�شاعرك حقها يف احلزن
والغ�ضب� ،أي حدث ما قد يكدّر ولكن باتزان وعقالنية.
التقيي���م� :أنت ت�سلّم�ي�ن بقيمة امل���رح واالبت�سام
وت�أثريهما يف توطيد العالق���ات العائلية ،والزوجية
خ�صو�صاً ،وبينك وبني ال�صديقات �أي�ضاً.
معظم �إجابات���ك «ب»� :أنت تفتقدي���ن �إىل حد ما
روح الدُعابة يف حياتك ،وعليك البحث يف داخلك عن
ال�صفات التي ت�ضفي جواً جمي ًال على عالقاتك بزوجك
والنا�س من حولك.

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

العمر المناسب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي
لني العظ���ام ال يجعل طفلك خمتلف ًا عن غ�ي�ره �إال يف ت�أخره
بامل�ش���ي �أو كرب حجم ر�أ�س���ه ،وقد ي�ؤدي �أي�ض��� ًا �إىل �سهولة ك�رس
العظم �أثناء لعبه ووقوعه مرات متكررة.
• �أ�سبابه:
 نق�ص الكال�سيوم يف عظام طفلك. وج���ود خلل يف م�ستوى �أمالح الكال�سي���وم والف�سفور يف الدم،م���ا يقلل قدرة الأمعاء على امت�صا�صهما ،ال�شيء الذي يعيق بناء
العظام ،وحتويل الأجزاء الغ�رضوفية اللينة منها �إىل �أجزاء عظمية
�صلبة.
 ح���دوث خل���ل يف وظيفة فيتامني «� »Dأو ق���درة اجل�سم علىت�صنيع���ه� ،إ�ضاف���ة �إىل �أمرا�ض الكبد �أو الكل���ى املزمنة ،وحاالت
الإ�سهال املتكررة ،وا�ستخدام بع�ض الأدوية لفرتات طويلة.
 العامل الوراثي.• �أعرا�ضه:
 ارتخ���اء املناطق املجاورة ملفا�صل اجلمجمة ،مع ازدياد حجمالر�أ�س ،وبروز اجلبهة ،وتغري �شكلها الدائري ،وت�أخر �أو عدم ظهور
الأ�سنان.
 ظه���ور نتوءات يف �أط���راف �أ�ضالع ال�ص���در يف منطقة ات�صالهابعظمة القف����ص ال�صدري ،مع بروز عظام ال�صدر �إىل الأمام وتقعر

�أوله���ا :غر�س روح الت�سامح والب�ساط���ة يف داخلك عند
التعامل مع زوجك والآخرين.
وثانيها :مواجهة الأزمات وال�صدم���ات ب�أع�صاب هادئة
ومتزنة ،وروح متفائلة.
وثالثًه���ا :حاويل التحكّم بنوبات غ�ضبك وع�صبيتك بقدر
الإمك���ان؛ حتى ال ت�شيعي جواً كئيب��� ًا يف البيت ،فقد �أثبت
العلم �أن �سع���ادة القلب وم�شاعر الفرح والتفا�ؤل والرتحيب
باحلياة �أمور تقي الكثري من الأمرا�ض.
ن�صيحتنا لك :الزوجة الب�شو�شة املرحة تطيل عمر رفيق
حياتها ،واملثل ال�شعبي يق���ول« :الزوجة املفرف�شة زوجها
عندها من العِ �شا» ..فمتى ي�أتي زوجك؟

اجلزء ال�سفلي لال�ضالع على امتداد جدار ال�صدر.
 تعرّ����ض العم���ود الفقري النحن���اءات جانبي���ة �أو �أمامية غريطبيعية.
 ت�أخر منو عظام احلو�ض. ت�ضخم نهايات عظام الأطراف حول الر�سغ والكاحل ،مع وجودانحناءات يف عظام الأطراف الطويلة التي تظهر ب�شكل �أو�ضح يف
تقو����س ال�سيقان �أو تالم�س الركبتني ،ما ي����ؤدي �إىل ت�شوهات يف
العمود الفقري والأطراف ال�سفلية وق�رص القامة.
 تعر�ض �أربطة املفا�صل لالرتخاء. ت�أخر النمو الع�ضلي لدى الطف���ل ،فيت�أخر يف احلبو واجللو�سوالوقوف وامل�شي ،كما ي�ؤدي نق�ص �أمالح الكال�سيوم �إىل تقل�صات
ع�ضلية وحاالت ت�شنج متكررة.
• عالجه:
يج���ب على الطفل املري�ض تفهّ���م مر�ضه ،فيخ�ضع مع العالج
الدوائ���ي لعالج نف�سي ي�ساعده عل���ى الت�أقلم مع املر�ض ،وعادة
م���ا يكون العالج ب�أخذ كمية م���ن الكال�سيوم ترتاوح بني 1000-
 1500ملغرام� ،إ�ضافة �إىل الإكثار من تناول احلليب وم�شتقاته ،كما
�أن الفاكهة الطازجة لها �أهمي���ة كبرية ،ومن املهم احل�صول على
فيتامني «د» مبا ال يقل عن  400وحدة كل يوم.

• �أ�صول التوا�صل مع ال�شخ�صيات الر�سمية
«لك ّل مق���ام مقال» ..مَ ن من���ا مل ت�سمع بهذا املثل
من قبل؟
تطبيق ًا له ،يفر�ض الإتيكيت بع�ض القواعد للتوا�صل
والتح���دث مع ال�شخ�صيات الر�سمي���ة ،التي ال يجدر بك
التعاطي معها وك�أنها من دائرة �أ�صدقائك منذ الطفولة.
 بني ط���رق التوا�صل املتاحة� ،أف�ضلها للتحدث مع�شخ�صية ر�سمية هي الربيد الإلكرتوين ،لأنها لن تتطلب
م���ن املر�سَ ل �إليه �إجابة �آني���ة وال ت�شتّته عن ان�شغاله..
على �أن حترتمي قواع���د �إر�سال الربيد الإلكرتوين ب�شكل
�شبه تام.
 يف ح���ال كنت على علم أ�نّ���ك �ستلتقني �شخ�صيةر�سمية �أو �أنت ذاهبة ملقابلتها ،التزمي اللبا�س املحت�شم
الكال�سيكي.
 ال ميكن���ك �أن تنادي ال�شخ�صي���ة الر�سمية باال�سمال�صغ�ي�ر من دون �أن تطلبَ منك ذل���ك ..التزمي امل�سافة
بين���ك وبني ال�شخ�ص الواقف �أمام���ك ،وال تقعي يف ف ّخ
املزاح �أو ال�صدّ.
 تخلّ���ي عن هاتفك خالل التح���دّث مع ال�شخ�صيةالر�سمي���ة ،وعن العلكة من فمك ،وعن االن�شغال ب�أي �أمر
�آخر.

www.athabat.net
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أغذية تمنح الدفء في الشتاء
مع بداية ف�ص���ل ال�شتاء،
والتنق���ل بني اجل���و الدافئ
والب���ارد ،قد نك���ون عر�ضة
للأمرا�ض ،لذلك علينا تفادي
تغيري اجلو املفاجئ حتى ال
نُ�صاب بنزالت الربد ال�شديدة.
درا�س���ة علمي���ة حديثة
ح���ذّرت م���ن �أن االحتف���اظ
بال���دفء يف الأجواء الباردة
واملمطرة قد ي�ؤثر على اجللد،
وي�سب���ب جفاف���ه وتهيّجه،
ويثري احلكة ،فالهواء ال�ساخن
داخل املنزل �أو املكتب خالل
ف�ص���ل ال�شتاء ي����ؤذي اجللد
وي�سب���ب ت��ض�رره �أك�ث�ر من
الهواء البارد يف اخلارج.
ولفت����ت الدرا�س����ة �إىل �أن
انخفا�ض ن�سبة الرطوبة داخل
املن����ازل �إىل �أق����ل من % 60
ي�سبب فق����دان اجللد لطراوته
ون�ضارته وحمت����واه املائي،
في�صبح جاف ًا ومتق�رشاً ومثرياً
للحكة خالل �أ�شهر ال�شتاء.
و�أو�ضح اخلرباء �أن الدهون
التي تفرزها الغ���دد الزيتية
يف الطبق���ة العلوي���ة م���ن
اجلل���د حتفظ في���ه الرطوبة،
ولكن���ه يفقده���ا �إىل اجل���و
وتزال الطبقات الدهنية منه
مع اال�ستحم���ام والتنظيف،
�أما يف الأج���واء الرطبة ،ف�إن
اجللد يتج���دد ويغذي نف�سه
م���ن الرطوب���ة املوجودة يف
الهواء ،يف حني ال توجد هذه
الرطوب���ة نف�سه���ا يف �أجواء
املنازل الدافئ���ة يف ال�شتاء،

�إ�ضاف���ة �إىل مياه اال�ستحمام
ال�ساخنة التي تهيّج اجللد.
وللمحافظ���ة على ن�ضارة
اجلل���د و�سالمت���ه ونعومته
يف الأج���واء الدافئة ،ين�صح
الأطباء باال�ستحمام يف مياه
فاترة �أو دافئة ولي�س �ساخنة،
و�إذا م���ا �أ�صب���ح اجللد جاف ًا
فيجب ا�ستخدام �صابون خالٍ
م���ن العطور ،وم���واد مرطبة
خا�ص���ة للجلد خ�ل�ال ثالث

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

دقائق م���ن اال�ستحمام ،ملنع
تبخر املاء من طبقات اجللد.
كم���ا ح���ذّر الأطب���اء من
الإف���راط يف اال�ستعان���ة
بالو�سائ���ل الكهربائي���ة،
كاملدفئ���ة ،عن���د البحث عن
ال���دفء ،لأن ذلك ي����ؤدي �إىل
الإ�صاب���ة بن���زالت �شعبي���ة
ح���ادة ،لع���دم تواف���ر اجلو
الداف���ئ عن���د اخل���روج �إىل
الأماكن العامة.

�أغذية الطاقة
بد ًال م���ن اال�ستخدام املبالغ
في���ه للمدف����أة �أو ارتداء طبقات
عديدة م���ن املالب����س لل�شعور
بالدفء يف ف�صل ال�شتاء ،ميكنك
تق���دمي بع�ض الأطعم���ة الغنية
بالطاقة لأ�رستك ،منها:
ح�س���اء العد����س :يُع��� ّد يف
مقدم���ة الأغذية الت���ي حتتوى
على قيمة غذائي���ة عالية ،فهو

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1عا�صمة املغرب  /م�س�ؤول
 2عا�صمتها بريوت  /مدينة با�سلة يف فل�سطني
 3الغالبية العظمى  /عدم و�ضوح (معكو�سة)
 4الذي مي�شي على ارجله وبطنه  /تاجر فراء

يحتوي على كثري من العنا�رص
الت���ي يحتاجها اجل�س���م ،وهو
م�سكّن لل�سعال ومفيد للأمرا�ض
ال�صدرية، كما �أن���ه يُع ّد م�صدراً
للربوت�ي�ن النبات���ي ،ويُن�ص���ح
ب�إ�ضاف���ة بع����ض اخل�ض���ار �إىل
طب���ق العد����س ،لرف���ع القيمة
الغذائية له ،ومن هذه اخل�ضار:
اجلزر والبطاطا والب�صل والثوم
والبن���دورة ،فت�ض���اف حبة من
كل ن���وع من ه���ذه اخل�ضار �إىل

 5عا�صمة الإم���ارات  /فاكهة
حمراء لذيذة
 6خروف كبري
 7ا�صوات الهواتف  /كتكوت
 8عا�صمة عربية بني نيلني
 9عا�صمة تلقب بال�شهباء /
جزء من الفم
 10اترك  /عا�صمة املعز لدين
اهلل الفاطمي
عــمـــودي
 1بلد املليون �شهيد  /مت�شابهان
 2م��ن ان���واع ال�شجر  /ا�سمها
القدمي عمون (معكو�سة).
 3ا�صدر الهاتف �صوتا  /اقول
مامل اكن اريد قوله (معكو�سة)
 4ثلثا ب��اب  /غ�ير م��ه��ذب /
ا�شتاقا
� 5صوت الأمل
 6لل�س�ؤال (معكو�سة) � /صفة من
�صفات الب�رش احل�سنة �أو ال�سيئة
 7ملل (مبعرثة)  /نظر
 8عا�صمة موريتانيا

ح�س���اء العد�س ،ويتبَّل بالكمون
وامللح ،مع مكعبات من التو�ست
املحمّ�صة وع�صري الليمون.
الزجنبيل :حتى تنعم ب�شتاء
ه���ادئ وداف���ئ ملقاوم���ة الربد
وال�شع���ور بالغثي���ان ،وملزيد
م���ن ال���دفء ،ا�ستخ���دم �شاي
الزجنبي���ل يف ال�صب���اح ،والذي
ميكن حت�ضريه عن طريق �إ�ضافة
ملعق���ة �أو ملعقت�ي�ن من جذور
الزجنبيل املب�شور �إىل كوب من
املاء املغل���ي ،ث���م اتركه مدة
خم����س دقائق ،ث���م �أ�ضيف �إليه
قلي ًال من ع�سل النحل وا�رشبه.
وي�أت���ي على ر�أ����س الأطعمة
التي تبع���ث الدفء على اجل�سم،
احلب���وب الكامل���ة والنخال���ة،
حيث حتتوي عل���ى مواد غذائية
عديدة ،و�ألياف تن�شط العمليات
احليوي���ة باجل�س���م ،بالإ�ضافة
�إىل �أهمي���ة الب���ذور ،مث���ل دوّار
ال�شم����س وال�سم�سم ،التي يُن�صح
بتناوله���ا يف ف�ص���ل ال�شتاء �إىل
جانب البقوليات ،كالفا�صولياء
اجلافة والعد����س ،الذي يُ�ستخدم
يف ال�شورب���ة ،كما تزود الأطباق
احلارة اجل�س���م مبا يحتاجه من
الطاقة يف الأيام �شديدة الربودة.
يُع ّد الفلفل احلار ،وفق العديد
من الدرا�سات ،من الأطعمة التي
حتتوي على مواد ت�ساعد اجل�سم
على تخزين احل���رارة ثم الدفء،
كما حتفز خاليا الدم���اغ لإفراز
الأندورف�ي�ن ،ما ين�ش���ط الدورة
الدموية والعمليات احليوية يف
�أجهزة اجل�سم.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9ا�سم بنت مبعنى غ��زال  /بلدة يف
لبنان
 10مدينة ليبية �شهرية  /الأر���ض
املكرمة
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قرعة المونديال صعبة للبرازيـل وألمـانيـا وإيطــاليــ

الأرجنتني

مل ترح���م قرع���ة ك�أ�س الع���امل 2014
منتخبات الربازيل بطل���ة العامل  5مرات،
و�إيطاليا بطلة العامل �أربع مرات ،و�أملانيا
التي رفعت الك�أ�س ثالث مرات.
�ستخو����ض الربازيل الدول���ة امل�ضيفة
املباراة االفتتاحي���ة �ضد كرواتيا يف �ساو
باول���و يف  12حزيران املقبل ،وذلك �ضمن
املجموعة الأوىل التي ت�ضم �أي�ض ًا املك�سيك
والكامريون.
وجاء املنتخب الإيطايل يف املجموعة
الرابع���ة م���ع الأوروغواي بطل���ة العامل
مرتني و�إنكل�ت�را حاملة اللقب مرة واحدة،
يف ح�ي�ن �أكملت كو�ستاريك���ا املجموعة،
�أما �أملاني���ا ،ف�ستواجه الربتغ���ال بقيادة
جنمها كري�ستيانو رونالدو ،يف املجموعة
ال�سابعة ،و�ستكمل غانا والواليات املتحدة
هذه املجموعة.
ويق���ام العر�س الك���روي يف  12مدينة
برازيلي���ة هي :برازيلي���ا ،ريو دي جانريو،
بورت���و اليغ���ري ،فورتالي���زا ،ماناو����س،
كويياب���ا� ،سالف���ادور دي باهيا ،ري�سيفي،
�ساو باولو ،بيل���و هوريزونتي ،كوريتيبا،
ناتال من  12حزيران �إىل  13متوز املقبلني.
وت�ست�ضي���ف الربازيل احل���دث الكروي
الأ�ضخم ،للمرة الثاني���ة بعد العام 1950
عندم���ا خ�رست بطريق���ة دراماتيكية �أمام
جارته���ا الأوروغ���واي � 1-2أمام نحو 200
�ألف متفرج اكتظ بهم ملعب ماراكانا الذي
�سي�ست�ضيف املب���اراة النهائية �أي�ض ًا عام
.2014
والبو�سن���ة والهر�س���ك ه���ي الدول���ة
الوحي���دة الت���ي ت�ش���ارك يف النهائيات
للم���رة الأوىل وذل���ك بع���د  18عام��� ًا من
نيله���ا ا�ستقاللها ،وفيما يل���ي ت�ستعر�ض
«الثبات» املجموعات الثمانية ملونديال
«الربازيل – :»2014
| املجموعة الأوىل
يرتق���ب الربازيلي���ون بح���ذر مواجهة
منتخ���ب املك�سيك بعد �أن غلب هذا الأخري
«�أبناء ال�سامبا» يف نهائي دورة الألعاب
الأوملبي���ة يف لندن العام املا�ضي بهدفني
نظيفني.
وعل���ى م���دى الأع���وام الع�رشي���ن
الأخرية خا�ضت الربازي���ل عدة مواجهات
«كال�سيك���و» مع املك�سي���ك ،واجهت فيها
م�صاعب كثرية ،خ�صو�ص ًا يف نهائي ك�أ�س
القارات عام  99حني فازت املك�سيك 3 – 4

الربازيل

يف مباراة جمنونة ،ولكن الربازيل تغلبت
عل���ى املك�سيك  0 - 2يف دور املجموعات
يف ك�أ����س القارات يف حزي���ران املا�ضي،
والت���ي توجت بلقبها بفوزه���ا �أي�ض ًا على
�إ�سبانيا .0 - 3
ومواجه���ة املك�سيك لن تق���ل �صعوبة
بالن�سب���ة للربازيليني عن مواجهة «�أ�سود
الكام�ي�رون» وكرواتي���ا �صاح���ب الأداء
املتطور ،فالكامريون اليوم �أقوى من الفريق
الذي تغلب عليه روماريو ورفاقه ب�سهولة
يف موندي���ال الواليات املتح���دة عام 94
بثالثية نظيف���ة� ،أما كرواتيا فب�إمكانها �أن
تكرر عر�ضها القوي �أم���ام الربازيل عندما
ف���ازت الأخرية ب�صعوب���ة بهدف لكاكا يف
مونديال «�أملانيا – .»2006
| املجموعة الثانية
لن تكون مهم���ة �إ�سبانيا حاملة اللقب
�سهلة �أي�ضاً ،لأنه���ا �ستواجه يف مباراتها
الأوىل هولن���دا و�صيفتها قبل �أربع �سنوات،
قبل �أن تلعب مع ت�شيلي مفاجاة ت�صفيات
�أمريك���ا اجلنوبية بقيادة جن���م بر�شلونة
الك�سي����س �سان�شيز ،وتكم���ل �أ�سرتاليا هذه
املجموعة.
وم���ا ت���زال �إ�سباني���ا يف �ص���دارة
الرت�شيحات لإح���راز اللقب ،وهولندا تبقى
حا��ض�رة دائم ًا للمناف�س���ة ،ومنطقي ًا هما
املر�شحت���ان للت�أه���ل �إىل الدور الثاين ملا
متتلكانه م���ن جنوم يت�ألق���ون مع فرقهم
على ال�ساحة الأوروبية.
�أما هولندا فكانت �أول دولة �أوروبية
تت�أه���ل �إىل ك�أ�س الع���امل و�أنهت العام
باحلف���اظ عل���ى �سجله���ا اخل���ايل من
الهزائ���م يف  13مب���اراة متتالية ،لكنها
تبقى بعيدة ع���ن امل�ستوى الذي جعلها
قريبة م���ن �إحراز اللق���ب يف  ،2010وال
تزال الت�شكيل���ة الأ�سا�سية لهولندا ت�ضم
نايج���ل دي يونغ واري�ي�ن روبن وروبن
فان بري�سي ووي�سل���ي �سنايدر ورافايل
فان در فارت.
وكان منتخب ت�شيلي جيداً يف ت�صفيات
�أمريك���ا اجلنوبية �أي�ض ًا وح���ل ثالث ًا خلف
الأرجنت�ي�ن وكولومبيا و�أم���ام الإكوادور،
فيم���ا يخو�ض منتخ���ب �أ�سرتاليا نهائيات
ك�أ�س العامل للم���رة الثانية ك�أحد ممثلي
الق���ارة الآ�سيوية بع���د مونديال  2010يف
جنوب �إفريقي���ا� ،إذ انتقل �إىل كنف االحتاد
الآ�سيوي يف .2006

| املجموعة الثالثة
ت�ضم هذه املجموع���ة كولومبيا التي
حل���ت ثانية يف ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية
بر�صي���د  30نقطة ،بف���ارق نقطتني خلف
الأرجنت�ي�ن ،و�ساحل الع���اج ت�أهلت على
ح�س���اب ال�سنغال يف ال���دور احلا�سم من
الت�صفيات الإفريقي���ة بفوزها عليها 3-1
ذهاب ًا وتعادلها معها � 1-1إياباً ،واليونان
التي تخطت رومانيا يف امللحق الأوروبي
بفوزها عليه���ا �أي�ض ًا  3-1ذهاب ًا وتعادلها
معها � 1-1إياباً.
وق���د تكون فر�صة ممث���ل �آ�سيا اليابان
جيدة يف هذه املجموعة التي عادت فيها
كولومبي���ا �إىل النهائيات للمرة الأوىل منذ
موندي���ال فرن�س���ا  ،1998وبلغتها �ساحل
الع���اج للمرة الثالثة بع���د  2006و،2010
واليون���ان للمرة الثالث���ة �أي�ض ًا بعد 1994
و.2010
| املجموعة الرابعة
ميني املنتخ���ب الإيطايل النف�س مبحو
خيب���ة املونديال الأخري ح�ي�ن خرج من
الباب ال�ضي���ق من الدور الأول ليفقد لقبه،
لك���ن «الآزوري» �أظهر قدرات كبرية خالل
ك�أ����س �أوروبا الأخرية ،حيث تخطى نظريه
الأمل���اين قبل �أن ي�سق���ط يف النهائي �أمام
�إ�سبانيا.
ومتلك �إيطاليا �سج�ل�اً رائع ًا يف ك�أ�س
الع���امل ،ويب���دو �أن الفريق يق���دم �أف�ضل
م�ستويات���ه يف الوق���ت املنا�س���ب وت�ضم
الت�شكيلة احلالية جمموعة من �أبرز العبي
العامل مث���ل ماي�سرتو الو�سط �أندريا بريلو
ودانييل���ي دي رو�س���ي واملهاجم اخلطري
ماريو بالوتيلي واحلار����س املت�ألق دائم ًا
جيانلويجي بوفون ،ورغم ذلك ف�إن عرو�ض
املنتخب الإيطايل خالل الت�صفيات مل تكن
مقنعة �إىل ح���د كبري وا�ستمرت الت�سا�ؤالت
حول مدى قوة خط الدفاع يف ظل ا�ستقبال
العديد من الأه���داف ب�رضبات الر�أ�س ومن
الكرات الثابتة.
و�ست�شه���د ه���ذه املجموع���ة مواجهة
طاحنة بني �إيطالي���ا واملنتخب الإنكليزي
ال���ذي ق���دم عرو�ض��� ًا مذهل���ة يف نهاية
الت�صفيات وحقق ثالثة انت�صارات وتعادل
مرة واحدة يف �آخر �أربع مباريات ا�ستقبل
مرماه خاللها هدف ًا واحداً.
و�ست�سع���ى الأوروغ���واي خلطف �إحدى
بطاقت���ي ال���دور الث���اين م���ن العمالقني

�أملانيا

الإيط���ايل والإنكليزي ،معتمدة على ثالثي
هجومه���ا الرائع (دييغو فورالن وادين�سون
كافاين ولوي�س �سواري���ز)� ،أما كو�ستاريكا
فحظوظها �ضعيف���ة بني  3منتخبات �سبق
لها �أن فازت باللقب.
| املجموعة اخلام�سة
�أ�ضع���ف املجموع���ات ،وه���ي ت�ض���م
�سوي�رسا والإك���وادور وفرن�سا وهندورا�س،
وتب���دو الفر�صة �سانحة �أم���ام «الديوك»
ملح���و ال�صورة ال�سيئة الت���ي ظهروا فيها
يف ك�أ�س العامل الأخ�ي�رة ،وما رافقها من
م�شاك���ل داخلية وخروج مه�ي�ن من الدور
الأول.
و�صع���د فريق امل���درب ديدييه دي�شان
�إىل النهائيات بع���د ت�ألقه وفوزه  3-0يف
باري�س عل���ى �أوكراني���ا يف �إياب امللحق
الأوروب���ي م���ن الت�صفي���ات ليتفوق على
مناف�س���ه  3-2يف النتيج���ة الإجمالي���ة
للقائي الذهاب والإياب رغم خ�سارته 2-0
يف �أوكرانيا.
وم���ن املمك���ن �أن تلعب فرن�س���ا دوراً
بارزاً �إذا خا�ضت النهائيات بروح مباراتي
«امللح���ق» �أمام �أوكراني���ا ،ومل يكن �أداء
فرن�سا م�شجع ًا يف ال�سنوات الأخرية.
�أما رج���ال امل���درّب الأمل���اين �أومتار
هيت�سفيل���د فقدم���وا عرو�ض��� ًا قوي���ة يف
الت�صفي���ات ،ليبلغوا نهائي���ات املونديال
للمرّة الثالثة عل���ى التوايل والعا�رشة يف
تاريخهم.
ورمبا خا�ض���ت �سوي��س�را �أ�سهل قرعة
يف الت�صفي���ات بعدما جتنبت الهزمية يف
ع��ش�ر مباريات باملجموع���ة التي �ضمت
�أي�ض ًا اي�سلندا و�سلوفينيا وقرب�ص و�ألبانيا
وال�ن�روج� ،إ�ضاف���ة �إىل هذا تق���دم الفريق
بف�ضل نتائجه اجلي���دة �إىل املركز الثامن
يف الت�صنيف العاملي.
ومتلك �سوي��س�را الكثري م���ن الأ�سباب
للثق���ة يف قدرتها على الو�ص���ول �إىل دور
ال�ست���ة ع�رش عل���ى الأق���ل يف النهائيات،
وي�ض���م املنتخ���ب ال�سوي��س�ري جمموعة
من الالعبني املميزي���ن مثل جوكان اينلر
وبلريمي جيمايل���ي وفالون بهرامي ثالثي
نابويل الإيطايل و�شتيف���ان لي�شتن�شتايرن،
ويق���ود الفريق �أحد �أك�ث�ر املدربني حنكة
يف �أوروبا هو اومت���ار هيت�سفيلد الذي فاز
بالدوري الأملاين  7م���رات و�أبطال �أوروبا
مرتني.

| املجموعة ال�ساد�سة
من املتوقع �أن حت�سم الأرجنتني �صدارة
املجموع���ة ال�ساد�سة يف م�صلحتها ،حيث
جاءت م���ع نيجرييا يف تكرار ملواجهتهما
يف الن�سخ���ة الأخرية ( ،)1-0بالإ�ضافة �إىل
البو�سنة والهر�سك التي تخو�ض املونديال
للمرة الأوىل يف تاريخها و�إيران.
ال �شك �أن املجموعة ال�ساد�سة �ستكون
حت���ت �سيط���رة الأرجنتيني�ي�ن� ،إذ يب���دو
الت�أهل للدور الث���اين م�ضموناً ،لكن رحلة
الأرجنت�ي�ن من���ذ ال���دور الث���اين �ستكون
حمفوف���ة باملخاطر بالن�سبة للفريق الذي
ي�أمل انتزاع ك�أ�س العامل ،للمرة الثالثة يف
تاريخه.
ومنتخ���ب الأرجنتني هو �أح���د �أف�ضل
املنتخب���ات يف العامل بوج���ود مهاجمه
ليوني���ل مي�سي كما �أنه يظ���ل فريق ًا جيداً
�أي�ض ًا حت���ى و�إن غاب عنه مي�سي ،و�إذا ما
كان «الرباعي الرائع» املكون من مي�سي
وغونزال���و هيغواي���ن و�سريجي���و اغويرو
وانخ���ل دي ماريا يف �أف�ض���ل �أحواله ،ف�إن
الأرجنتني ميكنها الفوز بك�أ�س العامل ،لكن
امل���درب اليخاندرو �سابيا يواجه م�شكالت
يف الدفاع يعمل على تالفيها.
واحتلت الأرجنتني �ص���دارة جمموعة
�أمريكا اجلنوبية يف ت�صفيات ك�أ�س العامل
بعدم���ا خا����ض فريقه���ا ت�س���ع مباريات
متتالية من دون هزمية من بينها مباريات
ودية العام املا�ضي عندما �أحرز مي�سي 12
هدفاً.
وه���ذا الع���ام تعر�ض الفري���ق لهزمية
واحدة �أمام الأوروغواي لكن العب الو�سط
الأ�سا�س���ي فرنان���دو غاغو ال���ذي ي�ضبط
الإيقاع ويقدم التمريرات ملي�سي غاب عن
معظم املباريات ب�سبب الإ�صابة.
وتبدو حظوظ منتخ���ب نيجرييا �أوفر
ملرافقة الأرجنتني �إىل الدور الثاين من دون
�أن ن�ستثني �إمكان البو�سنة و�إيران حتقيق
مفاج�أة.
| املجموعة ال�سابعة
تتجه الأنظار نح���و املنتخب الأملاين
يف هذه املجموعة ،وبعد فوزه بالك�أ�س يف
�سوي�رسا عام  ،1954وعلى �أر�ضه  ،1974ثم
يف �إيطاليا عام  ،1990يت�أهب فريق املدرب
الأمل���اين يواكيم لوف خلو����ض مناف�سات
ك�أ�س العامل وعينه عل���ى الك�أ�س الغالية
التي ي�سعى لرفعها عالي ًا للمرة الرابعة يف

www.athabat.net
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ـــا وإنكلترا ..وسهلة لألرجنتين وفرنسا

�إيطاليا

تاريخ���ه .وبناء على جتربة غنية ون�ضج
تكتيكي عال و�أداء رائع وقوة �ضاربة برهن
عليها يف الت�صفيات امل�ؤهلة للمونديال،
ويواجه «املان�شافت» يف هذه املجموعة
الربتغال والواليات املتحدة وغانا.
و�ستحدد مواجهة �أملانيا مع الربتغال
�شك���ل املناف�سة يف هذه املجموعة ،وهي
من �أبرز مباريات الدور الأول.
وكان املنتخ���ب الأمريكي تغلب على
�أملانيا التي �شاركت باملنتخب الرديف 4
  3يف مب���اراة دولية ودية يف وا�شنطنيف حزي���ران املا�ضي ،لك���ن على العموم
يتف���وق املنتخ���ب الأمل���اين يف تاريخ
مواجه���ات املنتخبني ب�ست���ة انت�صارات
مقابل ثالث هزائم.
ويتجدد اللقاء بني �أملانيا وغانا بعد
�أن كان���ا يف املجموع���ة ذاتها يف جنوب
�إفريقيا قب���ل �أربع �سن���وات ( ،)1-0وهي
منا�سبة خا�صة �أي�ض ًا ملواجهة ال�شقيقني
جريوم وكيفن برين�س بواتنغ حيث يدافع
الأول عن �ألوان �أملانيا ،والثاين عن بالده
الأ�صلية.
وت�أهل���ت �أملانيا لنهائي���ات الربازيل
بجدارة بعد ت�صدر جمموعتها ومل تعرف
طع���م اخل�س���ارة يف املباري���ات الع�رش
التي خا�ضته���ا يف الت�صفيات الأوروبية،
وبف�ضل ت�شكيلة رمبا تك���ون الأف�ضل يف
العق���ود الأخرية ال ميك���ن لأحد الت�شكيك
يف قدرة الفريق على الفوز بك�أ�س العامل
للمرة الرابعة.
بدورها جنحت الربتغال يف الت�أهل �إىل
نهائيات بطولة كربى للمرة الثامنة على
الت���وايل بعدما �سجل القائ���د كري�ستيانو
رونال���دو الأه���داف الأربع���ة لبالده يف
مبارات���ي الذهاب والإي���اب لتتفوق 4-2
عل���ى ال�سوي���د يف ملح���ق الت�صفي���ات
الأوروبية.
�أما غان���ا فكانت �أحد ثالثة منتخبات
�إفريقي���ة جنحت يف بلوغ رب���ع النهائي
بعد الكامريون عام  1990وال�سنغال عام
 ،2002لكنه���ا خ�رست �أم���ام الأوروغواي
ب�رضبات الرتجيح يف جنوب �إفريقيا.
| املجموعة الثامنة
ر�أفت القرعة مبنتخب بلجيكا املر�شح
للعب دور احل�ص���ان الأ�سود يف البطولة،
حيث �أوقعته مع كوريا اجلنوبية واجلزائر
ورو�سيا.

فرن�سا

ويعج منتخب بلجيكا باملواهب التي
تت�ضم���ن القائد و�صخ���رة الدفاع فن�سان
كومباين ومروان في�ل�اين والعب الو�سط
ادين هازارد ،ونظري ًا ف�إنه من املنتخبات
املر�شح���ة لتقدمي �أداء قوي يف النهائيات
املقبلة يف الربازيل.
و�ستخو�ض بلجيكا ك�أ�س العامل لأول
م���رة من���ذ  2002وهي ت�ستمت���ع بوفرة
م���ن الالعبني يف ك���ل املراك���ز يف ظل
وج���ود املهاجمني كري�ستي���ان بنتيكي
وروميل���و لوكاك���و �إىل جان���ب حار�سي
املرمى تيب���و كورتوا و�سيمون مينيوليه،
وحققت بلجيكا تقدم ًا هائ ًال يف ت�صنيف
االحت���اد الدويل عندما �صعدت �إىل املركز
اخلام����س يف نهاية الت�صفيات الأوروبية
بعد �أن كان���ت يف املركز  53عند انطالق
الت�صفيات الت���ي مل تعرف خاللها طعم
الهزمي���ة ،ويت���وق الكثري م���ن م�شجعي
بلجيك���ا �إىل تكرار ما حقق���ه الفريق يف
�سبعينات وثمانينات القرن املا�ضي يف
ظل وجود �أ�سماء ب���ارزة مثل جان ماري
بفاف وانزو �شيفو �إىل جانب ت�ألق الفريق
يف نهائي���ات  1986عندم���ا ت�أهل للدور
ن�صف النهائي.
�أم���ا رو�سي���ا فت�ص���درت املجموع���ة
ال�ساد�س���ة يف الت�صفي���ات الأوروبي���ة
متفوقة عل���ى الربتغال وحجزت مقعدها
يف نهائي���ات ك�أ�س العامل بالتعادل 1-1
يف �ضياف���ة �أذربيجان يف مباراة حا�سمة
بالت�صفيات.
وتخو����ض اجلزائر النهائي���ات للمرة
الثانية على التوايل والرابعة يف تاريخها
بع���د �أع���وام  1982و 1986و ،2010وهي
ف�شل���ت يف حماوالتها الث�ل�اث ال�سابقة
يف تخط���ي ال���دور الأول ،وتبدو حظوظ
اجلزائ���ر قائمة لبلوغ الدور الثاين وتكرار
�إجناز املغ���رب وال�سعودي���ة ،املنتخبني
العربي�ي�ن الوحيدين اللذي���ن جنحا يف
بلوغ ثم���ن النهائ���ي حت���ى الآن (الأول
ع���ام  1986والثانية ع���ام  ،)1994بف�ضل
الرت�سانة املهمة من الالعبني املحرتفني
يف البط���والت الأوروبي���ة� ،أبرزهم ح�سن
يبدا (غرناطة الإ�سباين) و�إ�سالم �سليماين
(�سبورتين���غ ل�شبونة الربتغايل) و�إ�سحاق
بلفو�ضيل و�سفري تاي���در (الإنرت الإيطايل)
و�سفيان فغويل (فالن�سيا الإ�سباين).

جالل قبطان

�أ�سبانيا

| املجموعات

املجموعة الأوىل :الربازيل ،كرواتيا ،املك�سيك ،الكامريون.
املجموعة الثانية� :إ�سبانيا ،هولندا ،ت�شيلي� ،أ�سرتاليا.
املجموعة الثالثة :كولومبيا ،اليونان� ،ساحل العاج ،اليابان.
املجموعة الرابعة :الأوروغواي ،كو�ستاريكا� ،إنكلرتا� ،إيطاليا.
املجموعة اخلام�سة� :سوي�رسا ،الإكوادور ،فرن�سا ،هندورا�س.
املجموعة ال�ساد�سة :الأرجنتني ،البو�سنة والهر�سك� ،إيران ،نيجرييا.
املجموعة ال�سابعة� :أملانيا ،الربتغال ،غانا ،الواليات املتحدة.
املجموعة الثامنة :بلجيكا ،اجلزائر ،كوريا اجلنوبية ،رو�سيا.

| الربنامج الكامل ملونديال «الربازيل »2014 -

 : 6 - 12الربازيل – كرواتيا ()23,00
 :6 – 13املك�سيك  -الكامريون (� ،)19,00إ�سبانيا  -هولندا (.)22,00
 :6 – 14ت�شيلي � -أ�سرتاليا ( 1,00فجراً) ،كولومبيا  -اليونان ( )19,00الأوروغواي  -كو�ستاريكا (.)22,00
� :6 - 15ساحل العاج  -اليابان ( 1,00فجراً)� ،إنكلرتا � -إيطاليا (� ،)4,00سوي�رسا  -الإكوادور ( ،)19,00فرن�سا  -هندورا�س (.)22,00
 :6 – 16الأرجنتني  -البو�سنة ( 1,00فجراً)� ،أملانيا  -الربتغال (� ،)19,00إيران  -نيجرييا (.)22,00
 :6 – 17غانا  -الواليات املتحدة ( 1,00فجراً) ،بلجيكا  -اجلزائر ( ،)19,00الربازيل  -املك�سيك (.)22,00
 :6 - 18رو�سيا  -كوريا اجلنوبية ( 1,00فجراً)� ،أ�سرتاليا  -هولندا ( ،)19,00الكامريون  -كرواتيا (.)22,00
� :6 - 19إ�سبانيا  -ت�شيلي ( 1,00فجراً) ،كولومبيا � -ساحل العاج ( ،)19,00الأوروغواي � -إنكلرتا (.)22,00
 :6 - 20اليابان  -اليونان ( 1,00فجراً)� ،إيطاليا  -كو�ستاريكا (� ،)19,00سوي�رسا  -فرن�سا (.)22,00
 :6 - 21هندورا�س  -الإكوادور ( 1,00فجراً) ،الأرجنتني � -إيران (� ،)19,00أملانيا – غانا (.)22,00
 :6 - 22نيجرييا – البو�سنة ( ،)1,00كوريا اجلنوبية  -اجلزائر ( ،)19,00الواليات املتحدة  -الربتغال (.)22,00
 :6 - 23بلجيكا  -رو�سيا ( 1,00فجراً)� ،أ�سرتاليا � -إ�سبانيا ( ،)19,00هولندا  -ت�شيلي (،)19,00
الكامريون  -الربازيل ،كرواتيا  -املك�سيك (.)23,00
� :6 - 24إيطاليا  -الأوروغواي ( ،)19,00كو�ستاريكا � -إنكلرتا ( ،)19,00اليابان – كولومبيا ،اليونان � -ساحل العاج (.)23,00
 :6 - 25نيجرييا  -الأرجنتني ،البو�سنة � -إيران ( )19,00هندورا�س – �سوي�رسا ،الإكوادور  -فرن�سا (.)23,00
 :6 - 26الواليات املتحدة – �إملانيا ،الربتغال  -غانا ( ،)19,00كوريا اجلنوبية – بلجيكا ،اجلزائر  -رو�سيا (.)23,00

| ثمن النهائي

� :28-6أول املجموعة الأوىل  -ثاين املجموعة الثانية (املباراة )19,00( )49
�أول املجموعة الثالثة  -ثاين املجموعة الرابعة (املبارة )23,00( )50
� :29-6أول املجموعة الثانية  -ثاين املجموعة الأوىل (املباراة )19,00( )51
�أول املجموعة الرابعة  -ثاين املجموعة الثالثة (املباراة )23,00( )52
� :30-6أول املجموعة اخلام�سة  -ثاين املجموعة ال�ساد�سة (املباراة )19,00( )53
�أول املجموعة ال�سابعة  -ثاين املجموعة الثامنة (املباراة )23,00( )54
� :1-7أول املجموعة ال�ساد�سة  -ثاين املجموعة ال�سابعة (املباراة )19,00( )55
�أول املجموعة الثامنة  -ثاين املجموعة ال�سابعة (املباراة )23,00( )56

| ربع النهائي

 :4-7الفائز يف املباراة رقم  - 49الفائز يف املباراة رقم ( 50املباراة )23,00( )57
الفائز يف املباراة  - 53الفائز يف املباراة ( 54املباراة )19,00( )58
 :5-7الفائز يف املباراة  - 51الفائز يف املباراة ( 52املباراة )23,00( )59
الفائز يف املباراة  - 55الفائز يف املباراة ( 56املباراة )19,00( )60

| ن�صف النهائي

 :8-7الفائ����ز يف املباراة  - 57الفائز يف
املباراة ( 58املباراة )23,00( )61
 :9-7الفائ����ز يف املباراة  - 59الفائز يف
املباراة ( 60املباراة )23,00( )62

| املركز الثالث

 :12-7اخلا�رس يف املباراة  - 61اخلا�رس
يف املباراة )23,00( 62
| املباراة النهائية
 :13-7الفائز يف املباراة  - 61الفائز يف
املباراة )22,00( 62
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كاريكاتير

باع هواء بلدته في علب
ُي��ت��ع��ب ك���ث�ي�رون �أن��ف�����س��ه��م يف ال��ب��ح��ث عن
م�شاريع مربحة ت���د ّر عليهم الأم����وال ب�أقل
ا�ستثمار ممكن ،لكنّ �أحداً من ه�ؤالء مل يفكر
يوماً يف بيع الهواء! هذا ما فعله بالفعل طالب
فرن�سي يعي�ش جنوبي البالد ويك�سب املال من
بيع هواء بلدته الريفية ،بعد تعبئته يف علب.
أ�ن��ط��ون��ي��و «دي��ب��ل��ي» ال����ذي يعي�ش يف بلدة
«مونتكوك» يف جنوب غربي فرن�سا يعبئ هواء
بلدته يف علب بقيا�س  250ملليرت مع مل�صقات
ت�سوّق املنتج بعبارة «ه��واء مونتكوك» ،ويبيع
الواحدة منها ب�سعر  5.50يورو ( 7.50دوالر
�أمريكي تقريباً).

مدير يفصل  45موظفًا ليشتري «فيراري»
�أث�����ار م��دي��ر ���ش��رك��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ل�صناعة
حم����� ّرك�����ات ال���������س����ي����ارات م����وج����ة ع����ارم����ة م��ن
االن��ت��ق��ادات ل�����ش��رائ��ه ���س��ي��ارة ف��ي�راري ف��اخ��رة
ت�صل قيمتها �إىل حوايل � 250ألف دوالر ،بعد
ي��وم واح��د من ط��رد  45موظفاً من ال�شركة،
بحجة تخفي�ض النفقات.
وك��ان ال�سيد تريفور م��ودي��ل ،ال��ذي يعمل
كم�ست�شار ومدير تنفيذي يف �شركة «لي�سرت
بيرت» ل�صناعة امل��ح��رك��ات يف مدينة در�سلي،
و�صل �إىل العمل �صباح الإثنني الفائت وهو
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

يقود �سيارة من ن��وع ف�يراري  ،458يف الوقت
الذي تعاين ال�شركة من �أزمة مالية ،ا�ضطرت
على �أثرها �إىل ت�سريح الع�شرات من املوظفني.
�ّب�م���ت���ح���دث ب��ا���س��م احت�����اد ال���ع���م���ال يف
وع رّ
ال�شركة عن ا�ستيائه من ت�صرف «تريفور»،
واع���ت�ب�ره ا���س��ت��ف��زازي��اً ،خ�����ص��و���ص��اً �أن االحت���اد
�سبق وخا�ض معارك عديدة لتح�سني ظروف
ال��ع��م��ال يف ال�����ش��رك��ة ،وك��ان��ت ط��ل��ب��ات العمال
ت���واجَ ���ه دائ���م���اً ب��ال��رف�����ض ب��ح��ج��ة ع���دم وج���ود
املوارد املالية الكافية.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ

ومت���كّ���ن «دي���ب���ل���ي» ع�ب�ر حملة
دع�����م ع���ل���ى الإن��ت��رن�����ت م����ن ج��م��ع
 1000دوالر �أم�يرك��ي مكّنته من
�إن�����ش��اء م��وق��ع �إل���ك�ت�روين وت���أم�ين
عمليات التغليف والتعبئة لـ«هواء
مونتكوك».
ويف مقابلة م��ع جملة «بزن�س
�إن�����س��اي��در» ق��ال «دي��ب��ل��ي» إ�ن���ه تلقّى
يف الأ�سابيع الثالثة الأوىل �آالف
الطلبات على علب الهواء ،وك�سب
�آالف الدوالرات بهام�ش ربح جتاوز
الـ 60باملئة.
وي���ب���ي���ع «دي����ب����ل����ي» ح�������وايل 10
ل��ي�ترات م��ن ال��ه��واء يف ك��ل �أ�سبوع،
بحيث ال يجهد م��زوّدي��ه ،لدرجة
�أنه يعلن عرب موقعه نفاد خمزونه
من الهواء.
م���ا ي��ج��ع��ل الإق����ب����ال ع��ل��ى علب
ال��ه��واء ه��ذه ك��ب�يراً ه��و ا�سم بلدته
ال���ذي ُي��ل��ف��ظ ع���ادة ب�شكل خ��اط��ئ،
وع��ن��دم��ا ت�����ض��اف ك��ل��م��ة ه����واء �إىل
اللفظ اخلاطئ ال�سم البلدة يُنتج
ع���ب���ارة ف��ك��اه��ي��ة ت���رغّ ���ب ال��ن��ا���س يف
اقتنائها.
واخ��ت��ت��م «دي��ب��ل��ي» ق��ائ�لاً :كنت
�أتوقّع حتقيق مبيعات جيدة ،ولكن
لي�س ب��ه��ذا ال��ق��در ال��ك��ب�ير وخ�لال
تلك الفرتة الق�صرية.
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

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

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

