تطبيع العالقات بين الرياض وتل أبيب؟
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ق���ال دب��ل��وم��ا���س��ي �أم�ي�رك���ي ���س��اب��ق م��ق�� ّرب م��ن ال��ن��ظ��ام ال�����س��ع��ودي� ،إن
الريا�ض �ستعلن قريباً عن تطبيع �شامل مع «�إ�سرائيل» ،و�إن هذا القرار
املرتقب �صادق عليه امللك ال�سعودي ،و�ستقوم الدوائر املخت�صة بتنفيذ
جوانبه ،وهو ثمرة العالقات املتقدمة بني الريا�ض وتل �أبيب يف اجلوانب
الع�سكرية والأمنية ،وتطابق موقفهما �إزاء امللفات ال�سورية والإيرانية
والفل�سطينية.

السنة السادسة  -الجمعة  17 -صفر 1435هـ  20 /كانون األول  2013م.

FRIDAY 20 DECEMBER - 2013

5

مَ ن يحاول توريط «إسرائيل» في الحرب؟

لبـنان..

4
جمـال واكيـم :لبـنان إلى مـزيـد من
 8الخلـل األمني ..وال رئيس للجمهورية
ّ
«الخريف العربي» يفكك مجلس
 14التعاون الخليجي
تركيا ..الهدف التالي بعد سورية
16
«الحر» ينازع ..والواليات المتحدة
تبحث عن البديل بين «المتشددين»

التمديد أو
الفوضى؟

6

2

أحــداث
األســــــبـوع
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الحوار الصعب ممر إلزامي لخالفة سليمان وميقاتي

تابعوا جيدًا..
وستعـرفون الجواب
م���ن نهر الب���ارد ع���ام � ..2007إىل توترات طرابل����س على مدى
ثالثة �أعوام ،و 18جول���ة ا�شتباكات جمنونة بني باب التبانة وجبل
حم�سن ،يدفع ثمنها الفقراء� ،سواء با�ستعمالهم كوقود جلنون بع�ض
ال�سيا�سيني وم���ا يتبعهم من قادة املحاور� ،أو باخل�سائر يف الأرواح
واملمتلكات ،مروراً بجمهورية علي احلجريي يف عر�سال ،وا�ستفزازات
�أحم���د الأ�سري يف �صيدا ،ولي�س انتهاء با�ستهداف اجلي�ش على الأويل
ومفرق جمدليون م�ؤخراً ،عرب عمليتني انتحاريتني ،وبتفجري ال�سيارة
املفخخة يف منطق���ة �صبوبا غربي بلدة اللبوة ،وبال�صواريخ ال�ستة
الت���ي �سقطت يف مدينة الهرمل يف البقاع ال�شمايل� ،إحداها ا�ستهدف
ثكن���ة للجي����ش يف املدينة ..وما ب�ي�ن هذه الأح���داث من تفجريي
امل�سجدي���ن يف طرابل�س ،وتفجريي ال�ضاحي���ة اجلنوبية ،وما كُ�شف
ومل يُك�شف ،وما قد ي�أتي بعدها ،خ�صو�ص ًا جلهة ا�ستهداف امل�ؤ�س�سة
الوطنية الكربى – اجلي�ش اللبناين.
ثم���ة حقائق تتك�ش���ف ،وب�رصف النظر عن الأ�سم���اء التي تتبنى
العملي���ات الإجرامية� ،سواء كانت وهمي���ة �أو حقيقية؛ �أن هناك من
يري���د �أن يكرّ�س لبنان خا�رصة رخ���وة يف جانب �سورية ،حل�سابات
حملي���ة و�إقليمية ودولية يح�شد فيها كل مرتزقة العامل والعرب ،من
�أجل عدة �أهداف �أبرزها:
 ا�ستمرار القتال يف �سورية. خل���ق املزيد من ب�ؤر التوتر يف لبنان ،لإنهاك اجلي�ش اللبناينمن جهة ،ولإ�شغال املقاوم���ة ب�أزمات داخلية خطرية متهيداً ملا هو
�أكرث من ا�ستهدافها.
 حتوي���ل ب�ؤر التوت���ر التي يحاولون جت�سيده���ا الآن يف �صيداوطرابل����س وعر�سال ،وغداً رمبا متتد �إىل عكار والعرقوب� ،إىل مالذات
للمجموعات امل�سلحة الآتية من كل فج عميق �إىل �سورية.
وهنا ي�صبح طرح ال�س����ؤال �أو الأ�سئلة م�رشوع ًا عن حقيقة حركة
جماع���ة � 14آذار ،الذين ما حطوا يف مكان للت�ضامن �إال وكانت �إيذان ًا
خلط���وة ت�صعيدية جمنونة ..فحبذا ل���و نتذكر بع�ض هذه التحركات
وما تبعها من ت�صعيد وتوتر �سواء كان �سيا�سي ًا �أو �أمنياً..
هل تذكرون لق���اءات الربي�ستول بني  2006و 2008والت�صعيد �ضد
الرئي�س �إميل حلود ،وال���ذي و�صل مرة �إىل حد الدعوة الحتالل ق�رص
بعبدا؟
هل تذكرون زحفهم «امليمون» �إىل عر�سال قبل �أ�شهر ،والتطورات
الالحقة؟
هل تذك���رون زغاريدهم يف جمدلوين ت�ضامن ًا مع بهية احلريري،
وهو يف احلقيقية كان مع �أحمد الأ�سري؟
 تذكروا الآن �أنهم اجتمعوا يف طرابل�س.هل ت�صدق���ون بياناتهم املت�ضامنة مع اجلي�ش..؟ تابعوا حركتهم
واندفاعتهم ..وال تن�س���وا بتات ًا دعوات ف�ؤاد ال�سنيورة و�سمري جعجع
حلكومة حيادية يف لبنان..
تابعوا جيداً و�ستعرفون �أو تتلقون اجلواب يف الوقائع ولي�س يف
البيانات الرخي�صة!

حممد �شهاب
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

عنا�صر من اجلي�ش اللبناين �أمام «الفان» الذي انفجر بني اللبوة و�صبوبا �شرق بعلبك

م���ن الآن ف�صاع���داً لن يعود
ممكن ًا التعاط���ي ب�شكل منف�صل
يف ملف ت�شكيل حكومة لبنانية
تخلف حكوم���ة الرئي�س جنيب
ميقات���ي امل�ستقيل���ة ،من دون
معاجل���ة ملف انتخ���اب رئي�س
جديد للجمهورية يخلف الرئي�س
مي�ش���ال �سليم���ان ،املفرت�ض �أن
تب���د�أ مهلة انتخ���اب خلفه يف
نهاي���ة �آذار املقب���ل ،لأن الوقت
اال�ستحقاقي ،وبات التفاهم
نْ
دهم
على �أي من امللفني يفتح طريق
التفاهم عل���ى حل امللف الآخر،
والعك�س �صحيح.
حت���ى الآن ،مل يخ���رج من
الأفق ما يوحي ب�أن هذا التفاهم
بات ممكناً ،وغياب هذا التفاهم
�أبق���ى الرئي����س املكل���ف متام
�سالم �أكرث من ثمانية �أ�شهر يف
دوامة االنتظ���ار ،ورغم التهويل
الفارغ بت�شكي���ل «حكومة �أمر
واقع» ،ت�شري بع����ض الأو�ساط
�إىل �أن رئي����س اجلمهورية يلوّح
ب�إعالنه���ا ،مُلقي��� ًا التبعة فيها
عل���ى عاتق الرئي����س املكلّف،
يف ح�ي�ن يكرر �س�ل�ام يف �أكرث
م���ن منا�سبة �أن���ه يريد ت�شكيل
«حكومة واقع» ال «حكومة �أمر
واقع» ،و�سط �أجواء مقلقة مترّ
على البالد ،و�صل فيها االنق�سام
ال�سيا�س���ي �إىل ح���د تب���ادل
التهدي���دات والتحذي���رات من
فوق �سطوح اجلهات ال�سيا�سية،
وو�صل اخلط���ر الأمني فيها �إىل
مرحل���ة تكرر �أعم���ال التفجري
والتفخيخ ،و�شي���وع ا�ستخدام
الأحزم���ة النا�سفة يف عمليات
تنفّذها القوى التكفريية ،لن�رش
الفو�ضى يف لبنان ،ونقل احلرب
الدائرة �ضد �سورية �إليه.
و�إذا كانت خمتلف الأو�ساط

املتابعة لل�ش����أن اللبناين حتذّر
م���ن �أ ّن لبن���ان �أم���ام �شهرين
بالغي اخلطورة �سيا�س ّي ًا و�أمني ًا
مع دخول «معرك���ة القلمون»
ال�سوري���ة ف�صله���ا الأخري ،بعد
�أن ب���ات حترير بلدة يربود� ،آخر
معاقل «امل�سلحني الوهابيني»
املدعوم�ي�ن م���ن اململك���ة
ال�سعودية م���ن �أولويات اجلي�ش
العرب���ي ال�سوري ،ف����إن �شيئ ًا ال
يدل على �أن الق���وى ال�سيا�سية
اللبناني���ة التي تعطّ���ل ت�شكيل
احلكومة ،وبالتايل متنع �إمكانية
التو�صّ ل �إىل توافق على انتخاب

اللبناني���ة املحاذي���ة ملنطقة
القلمون ال�سورية ،بعد انهزامها
�أم���ام اجلي����ش ال�س���وري ،وهذا
الأمر ب���د�أت اهتزازات���ه الأمنية
مبكراً ،من خالل ال�سيارات التي
تفخخها املعار�ضة ال�سورية يف
بلدة يربود وتر�سلها عرب عر�سال
�إىل خمتل���ف املناطق اللبنانية،
وكذلك م���ن دون �إغفال احتمال
ح���دوث مواجه���ات ع�سكري���ة
على حدود لبن���ان ال�رشقية يف
املواق���ع املمتدة م���ن الزبداين
�إىل عر�سال ،لأن ه���ذه املناطق
�ستكون طريق��� ًا �إجبارية لهروب

من ُهزم في سورية لن يُ سمح له
بجائزة ترضية في لبنان ..ومن صمد
وانتصر على أبواب دمشق لن يؤخذ
غيلة في بيروت

رئي�س جدي���د للجمهورية ،وهي
بالتحدي���د ق���وى الراب���ع ع�رش
م���ن �آذار ،يف وارد التملّ����ص من
ال�ضغ���وط اخلارجي���ة ،والقبول
ب�صيغ���ة متوازن���ة وعادل���ة
لت�شكيل حكوم���ة ،تكون منطلق ًا
لتواف���ق ال ب���د من���ه النتخاب
خليف���ة للرئي����س �سليمان ،من
دون �أن نغف���ل ات�ساع املخاوف
من انفال����ش م�سلّحي املعار�ضة
ال�سوري���ة باجت���اه الأرا�ض���ي

فلول املعار�ضة ال�سورية باجتاه
احلدود اللبنانية.
جت���اه ه���ذا االنغ�ل�اق يف
�أف���ق احلل���ول اللبناني���ة ،ترى
�أو�س���اط لبنانية متابعة �أن هذا
الواقع ب���ات ي�ستدع���ي �إعادة
فتح �أب���واب احلوار بني خمتلف
املكونات ال�سيا�سية اللبنانية،
ف�إذا كانت الأزمة ال�سورية ،بكل
الدم والدم���ار اللذين �شهدتهما،
تتج���ه  -ب�ضغط القوى الدولية

(�أ.ف.ب).

الكربى  -نحو احلوار يف م�ؤمتر
«جني���ف  ،»2 -ف����إن لبن���ان
�أوىل مبث���ل هذا احل���وار ،جتنب ًا
النغما�س���ه يف ما مياثل احلرب
املعلنة عل���ى �سورية من جهة،
وقطع��� ًا للطري���ق عل���ى توجّ ه
«اجلهات التكفريي���ة» لإ�شعال
النار يف لبنان ،بعد �أن �أجمعت
كل الأط���راف اللبناني���ة عل���ى
�إدانة تفجرياتها الإجرامية التي
ت�ستهدف به���ا اجلي�ش اللبناين
بالدرجة الأوىل.
وت���رى الأو�ساط ذاتها �أن من
�أوىل مقدم���ات احل���وار �أن تكف
اجلهات الت���ي ته���وّل بت�شكيل
«حكوم���ة �أمر واق���ع» عن هذه
اللعبة اخلطرة ،لأن قوى � 14آذار،
م�ضاف ًا �إليها رئي�س اجلمهورية،
تدرك متام��� ًا �أنه���ا ال متلك يف
الظرف احل���ايل �أكرثية برملانية
متكّنه���ا م���ن ت�أمني ثق���ة لأي
حكوم���ة ال تر�ض���ى عنها قوى
الثامن م���ن �آذار ،وبالتايل ف�إن
ت�شيكل حكومة فئوية عرجاء هو
رديف اغت�صاب ال�سلطة ،و�أ�شبه
بانق�ل�اب ع�سك���ري يتكامل مع
«الغزوات» التي ت�شنها «جبهة
الن�رصة» و«تنظيم داع�ش» يف
�سوري���ة ،تنفيذاً ل���ذات الأجندة
الت���ي و�ضعتها الق���وى الدولية
والإقليمية للمنطقة برمّتها ،وهو
ما ي�ستدعي من القوى املت�رضرة
منها مواجهتها بكل ما لديها من
قوة ،ول�سان حاله���ا يقول�« :إن
من هُ زم يف �سوري���ة لن يُ�سمح
ل���ه بجائزة تر�ضية يف لبنان»،
كما «�أن من قاتل و�صمد وانت�رص
على �أبواب دم�شق لن يُ�سمح ب�أن
ي�ؤخذ غيلة يف بريوت».

عدنان ال�ساحلي

www.athabat.net
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التوازنات المحلية والدولية تمنع التمديد للرئاسة األولى
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همسات

◄ سبب جوهري

قال م�صدر مطلع �إن رئي�س اجلمهورية كان ير�سل
موفدي���ن �إىل ح���زب اهلل م�ؤكداً التزام���ه باملقاومة
وبثالوث «اجلي�ش وال�شع���ب واملقاومة» ،لكنه يف
العلن يهاجم املقاومة وحزب اهلل ،وهذه االزدواجية
يف اخلط���اب ،بح�س���ب امل�صدر ،ه���ي التي جعلت
العالقة �سيئة بني احلزب والرئا�سة الأوىل ،و�أو�صلت
�إىل فقدان الثقة.

◄ موسكو بدل واشنطن

ق��ال رئي���س ح��زب م�سيح��ي �إن الرئي���س مي�شال
�سليمان قد يفكّر بزيارة رو�سيا للقاء الرئي�س بوتني،
بعدم��ا اقتن��ع م�ست�ش��اروه �أن��ه مل يعد هن��اك رهان
غربي عليه ،خ�صو�ص ًا �أمريكا.

ّ
مطمئن
◄ المصري

ال النائب وليد جنبالط يف بعبدا
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

ْي�ن ال�سنيورة
كان الأج���دى برئي����س وفق مقيا�س التوازن الدويل مع منه عرب الرئي�س� نْ
اجلمهورية �أن يمُ عن النظر ب�أفق الرو�س ،وهذا الأمر ال يتم بهذه واحلري���ري الإ�رساع يف ت�شيكل
�أو�سع و�أرح���ب �إىل الو�ضع يف الب�ساطة ،وحت���ى ال�سعوديون حكومة �أمر واقع وفق ح�سابات
لبن���ان من كاف���ة جوانبه قبل املندفعون لـ«تعومي» الرئي�س ال�رصاع على الأر�ض ال�سورية.
�أن يق���رر امل�ض���ي يف رحلت���ه �سليم���ان ال ميك���ن اال�ستنتاج
بطبيع���ة احل���ال و�صل���ت
العالجية �إىل فرن�سا ،والتحديق �أنهم قرروا ال�سري بالتمديد ،لأن الت�رسيبات �رسيع��� ًا �إىل فريق
ملي��� ًا بالأمرا����ض الطائفي���ة املوقف ال�سع���ودي رَّ
يف�س على الثام���ن م���ن �آذار ،ف���ر ّد نائب
واملذهبية والأزمات ال�سيا�سية �أوجه ع���دة ،رغ���م �أن م�ستوى الأمني العام حلزب اهلل ال�شيخ
يف لبن���ان ،ال �أن ي���رى فقط �أن اتخ���اذ القرار ال�سعودي مير يف نعيم قا�سم مبوقف جازم با�سم
الو�ضع املعق���د يتطلب متديداً مرحلة حرجة.
الفري���ق كل���ه :ال ت�سلي���م لأي
ل���ه يف �س���دة الرئا�س���ة ،و�أنه
م�ص���ادر بعب���دا تق���ول �إن وزارة م���ن وزارتن���ا �إذا �شُ كّلت
الوحيد القادر على �إنقاذ الدولة الرئي����س منزع���ج حق��� ًا م���ن حكومة من ه���ذا النوع ..وقبله
والكيان.
الت���داول ال�سيا�س���ي الراف����ض كان الأم�ي�ن العام يف مقابلته
لك���ن يب���دو �أن فخامت���ه لفك���رة التمدي���د ،وطموحه مل التلفزيونية ال�شه�ي�رة حا�سم ًا
اجته للإبح���ار يف بحر
برف�ض التمديد ،و�سبقت
متالط���م ،وهو ي���درك �أن
ذل���ك ات�ص���االت �رسيعة
م���ا �سيفعله ل���ن يلقى
مع الرئي�س بري والعماد
القب���ول بالتمديد لوالية
عون و�سليمان فرجنية،
�أو ن�ص���ف والية� ،أو حتى
واتُّخذ ق���رار وا�ضح بهذا
وفريقه
�سنتني ،حيث بد�أ
ال�ش����أن ،وبق���ي موقف
وال�سيا�س���ي معادلة «التمديد
الإعالم���ي
ولي���د جنب�ل�اط ،والذي
ب���دا ح�سا�س��� ًا ودقيقاً..
املجاه���رة بذل���ك يف لسليمان ..أو الفوضى
الأو�س���اط
دع���اه رئي�س اجلمهورية
ال�سيا�سي���ة السعودية في لبنان» لن
ومراكز الق���وى املحلية
�إىل ع�ش���اء م�ساء ال�سبت
املا�ض���ي ،حم���او ًال فك
واخلارجية ،رغم �أنه قال يُ كتب لها النجاح
يف �أك�ث�ر من منا�سبة �إنه
«رموزه»� ،إال �أن جنبالط
ال يرغب البتة بالتمديد،
�أكّد �أنه ال ي�ضمن ا�ستمرار
و�سيُم�ضي �أيامه ويغادر
�أي حكوم���ة �أم���ر واقع،
�إىل منزله� ،إال �أن �أحداً مل
وينبغ���ي عدم اال�صطدام
يقتنع بهذه الت�رصيحات،
مع ح���زب اهلل ،وبالتايل
حي���ث �إن م���ا يقال يف
ف����إن ال�صيغ���ة الأمث���ل
اجلل�س���ات املغلق���ة �شيء وما يعُ ���د يتع���دى التمديد لعامني لت�أمني ال�رشاكة الوطنية تبقى
يعلن���ه �أمام الإعالم �شيء �آخر ،يف �أح�سن الأحوال ،باعتبار �أن «.»9-9-6
معتق���داً �أن ابت�سام���ة الرئي�س الو�ضع امل����أزوم يتطلب تربيد
م���ا كان يقال هم�س��� ًا بات
الفرن�س���ي فرن�س���وا هوالن���د الأج���واء ،و�أنه الوحي���د القادر يق���ال على امللأ :ال حكومة �أمر
ومدح���ه ل���دوره الإيجاب���ي على ت�أمني التوازن ،ولذلك جهد واقع مهم���ا كانت قوة ال�ضغط
كافياين للتمديد� ،أو حتى قول و�سعى �إىل ت�شكيل حكومة ت�ؤمّن ال�سع���ودي ،وال قانوني���ة لأي
جيفري فيلتمان �إن �إدارته ت�ؤيد له تعدي�ل�ا د�ستوري��� ًا ي�ضمن �صيغة ،رغم البدع التي ي�سوّقها
التمدي���د ،لكن غ���اب عن باله الثلثني .عر�ض الأمر على متام فريق رئي�س اجلمهورية من �أجل
�أن الأمريكي�ي�ن حالي ًا يرون �أنه �سالم غري اجلاهز لأي ت�شكيلة ،ما ي�سمى ت�أم�ي�ن اال�ستمرارية
يجب ال�سري بال�ش����أن اللبناين وفه���م �أن ال�سعودي�ي�ن طلبوا يف الرئا�س���ة الأوىل ،لأن هناك

ر�أي ًا قانوني��� ًا وجمل�سي ًا يقول
�إن حكوم���ة ت�رصي���ف الأعمال
ت�س���د الف���راغ الد�ستوري حتى
يت���م انتخ���اب رئي����س جديد،
ومن جانب �آخر ف����إن اجلميع
ي���درك �أن الرئا�س���ة يف لبنان
هي قرين���ة املعادالت الدولية،
واملعادل���ة القائم���ة حالي��� ًا
ه���ي رو�سي���ا و�إي���ران و«دول
الربيك����س» مقاب���ل الواليات
املتحدة وفرن�س���ا وال�سعودية،
كما �أن �سوري���ة العب �أ�سا�سي،
و�أي رئي�س لبن���اين يف الفرتة
املقبل���ة يجب �أن يك���ون قادراً
عل���ى التع���اون م���ع �سورية
اجلديدة ملحاربة الإرهاب بعد
�أن �صارت �أولوية دولية ،وهذه
امليّ���زة مل تع���د تنطبق على
�سليم���ان ،الذي �ص���ار مر�شح
«� 14آذار» ،مثل���ه مثل بطر�س
حرب �إن مل نقل �سمري جعجع،
وبالتايل ف����إن معادلة التمديد
م���ع الرئي�س احل���ايل ت�ساوي
�صفر ،والتعام���ل يتم معه من
ه���ذه اخللفية ،وحُ كم��� ًا خيار
التمديد �ساقط ،وهم يعرفون �أن
كلفة �أي قرار بهذا احلجم يعني
الذهاب �إىل �صدام داخلي كبري
وا�ستع�صاء د�ستوري ال يُحل �إىل
مب�ؤمتر ت�أ�سي�سي يعتقد الكل �أن
لبن���ان لي�س مبقدوره حتمّل �أي
تفجري داخلي ،من �أجل ذلك ف�إن
منطق التوازن املحلي االقليمي
ال���دويل �سينعك����س على قيام
رئي�س جدي���د وحكومة جديدة
وبالتايل جمل�س نيابي جديد،
على اعتب���ار �أن لبنان حاجة
دولي���ة وحال���ة خا�ص���ة على
الدوام.

بهاء النابل�سي

قال �أحد ق���ادة امليل�شي���ات الطرابل�سية من �آل
امل�صــري متفاخراً �أم���ام بع�ض مقاتليه� ،إن مرجع ًا
حكومي ًا ات�صل به بعد خروجه من الق�رص اجلمهوري،
حي���ث عُ قدت جل�س���ة هامة لو�ضع خط���ة ع�سكرية
و�أمني���ة لطرابل����س ،وطم�أنه ب�أن���ه ال �صحة �إطالق ًا
ملا حُ ك���ي عن جعل «طرابل����س منطقة ع�سكرية»،
وعلى ذم���ة امل�رصي ف�إن املرجع قال له�« :شو بدك
باحلكي ..كلو حكي فا�ضي».

◄ السبب الرئيسي لالستقالة

ق��ال �أح��د املتابع�ين ملل��ف احلكوم��ة املكلَّف��ة
بت�رصي��ف الأعم��ال� ،إن ال�سب��ب الرئي�س��ي ال�ستقالة
الوزي��ر غ��ازي العري�ضي لي�س كما ذك��ر حول كيفية
�إدارة الب�لاد االقت�صادي��ة وال�سيا�سي��ة ،ولي���س كم��ا
يُقال ب�سب��ب اخلالفات بني العري�ض��ي والنائب وليد
جنبالط حول الأموال التي �أخذها من بع�ض الأجهزة
ال�سعودي��ة دون علم جنبالط ،بل ال�سبب الرئي�سي هو
امللفات الدرزي��ة ،خ�صو�ص ًا ال�سوري��ة منها ،وتورُّط
الأخ�ير ب�أمور ال يعلمها جنب�لاط ،وعالقاته اجليدة
مع بع�ض ال�ضباط الأمنيني الكبار يف �سورية.

◄ الزعيم يقاضي الوكيل

�أكدت م�صادر زعيم �سيا�سي �أن مدير �أعمال �سابق
�سيُ�ستدع���ى �إىل الق�ضاء ب�أربع ق�ضايا رفعها الزعيم
على وكيله ،تتعل���ق بعمليات اختال����س واحتيال
ور�ش���اوى �رسية من خلف ظه���ر الزعيم ،الذي رف�ض
و�ساطة �سيدة مقربة ،رغم «�شيا�شة» نف�سه.

◄ تجار لبنانيون ّ
يمولون «النصرة»

ذك��رت بع���ض امل�ص��ادر الأمني��ة اللبناني��ة �أن
جت��ار �آث��ار خليجيني موجودين يف لبن��ان ،و�آخرين
لبناني�ين ،غط��وا ق�سم�� ًا م��ن تكاليف «غ��زوة جبهة
الن��صرة» الثاني��ة لبلدة معل��وال ال�سوري��ة ،من �أجل
احل�صول على قطع �أثري��ة لبيعها ،ال�سيما الأيقونات
والنواوي���س والتح��ف وال�صلب��ان القدمي��ة ،لكونه��ا
الأكرث رواج ًا والأغلى ثمن ًا يف �أ�سواق الآثار .وك�شفت
امل�ص��ادر ذاتها �أنها التقط��ت ات�صاالت بني م�سلحي
«الن��صرة» يف معل��وال ومهرب�ين وجت��ار يف لبنان،
ت�ؤك��د �أن «ن�ص��ف مقتني��ات معل��وال من ه��ذه الآثار
واملقتنيات باتت يف لبنان».

◄ سقط الحلف وأهله

مت م�ؤخراً
حت���ت عنوان «�سقط احللف و�أهل���ه» ّ
توقّف االجتماعات التي كانت تُعقد بني «اجلماعة
الإ�سالمية» و«تي���ار امل�ستقبل» و«جمعية التقوى
الإ�سالمية» و«جمعية االحتاد الإ�سالمي» و«حزب
التحري���ر يف لبنان» ،ب�سبب اخلالف���ات اجلوهرية
أزمتي ال�سورية
بني ال�سعودية وقطر وتركيا على ال نْ
وامل�رصية.
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ّ
واشنطن تسمح للرياض بمد المسلحين بعناصر من الجيش والمخابرات السعودية
الأمريكي جون الرتمان ،الذي
ان�ضم �إىل «مركز الدرا�سات الدولية
واال�سرتاتيجية» يف وا�شنطن عام
�ول من�صب مدير
 ،2002حيث ت� ىّ
برنامج ال�رشق الأو�سط ،و�سبق له
العمل لدى �إدارة التخطيط يف وزارة
اخلارجية الأمريكية ،وعمل م�ساعداً
لنائب وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو���س��ط ،كما كان يعمل
باحث ًا يف «معهد ال�سالم الدويل»
و«معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�رشق
الأدن����ى» يف وا���ش��ن��ط��ن ،ي�سخر
من �أول��ئ��ك ال��ذي ي��ري��دون حترير
�سورية من الديكتاتورية ،مت�سائ ًال
عن الديكتاتورية الأخ��رى التي
�ستحل يف �سورية ،وك�أنه يقول �إن
ه�ؤالء البدالء يريدون ذلك بالقتل
وال�سحل وال��دم ،لأن ثمة قبائل
من القرون الو�سطى تريد تفعيل
ثقافة قرون غابرة ..ويخل�ص �إىل
نتيجة بال�س�ؤال :امل�س�ألة بب�ساطة
باتت وا�ضحة متاماً ،من ي�ضع يده
على �سورية ك�أنه يعني بذلك �أن
املطلوب �أن يبقى العرب يف قاع
الأزمنة.
وال�س�ؤال هنا :هل بد أ� هذا الغرب
املتوح�ش واملت�صهني يفهم معنى
و�ضع كل خرباته ودعمه وقدراته
يف خدمة تلك القبائل القادمة �إىل
بالد الأمويني من ع�صور الأزمنة
املتخلفة؟
اجلرنال الأمريكي مايكل هايدن
الذي عمل مديراً للوكالة الوطنية
لال�ستخبارات ثم مديراً لوكالة
اال�ستخبارات املركزية «،»C.I.A
ر�أى �أن �سورية �أمام ثالثة خيارات:
�أولها :تفتيت �سورية.
ثانيها :انفجار املنطقة وظهور
خرائط تطلق العنان للفو�ضى
الأيديولوجية.
ثالثها :بقاء الرئي�س الأ�سد.
و�إذا ك��ان «ه��اي��دن» قد ر�أى
يف اخليارين الأولني �سيناريو ملا
اعتربه ح��رب املئة ع��ام ،وحتى
الألف عام التي ال ميكن لأحد �أن
يت�صور �إىل �أين �ست�صل ،ح�سمها
ب�أن بقاء الأ�سد هو اخليار الأف�ضل
لي�س ل�سورية وح�سب� ،إمنا للمنطقة
برمتها والعامل.
وبر�أي كثري من مراكز الدرا�سات
العاملية واخلرباء �أن ثمة هذيان ًا
�أمريكي ًا ب��د�أ م ��ؤخ��راً ،ال بل ثمة
�ضياع ،بعد �أن حت��ول م�سلحو
امل��ع��ار���ض��ات يف ���س��وري��ة �إىل
ع�صابات تتقاتل وتتناف�س على
الغنائم والرثوات والفتاوى.
ه��ن��اك ح��رب �أو ح���روب بني
«داع�����ش» و«ال��ن����صرة» ،وهناك
ح���روب وت�صفيات ب�ين هاتني
املنظمتني وما ي�سمى «اجلي�ش
احل��ر» ،ال��ذي حتلل و�صار قادته

يفت�شون عن م�لاذ �آم��ن لهم يف
عوا�صم ال��دن��ي��ا ..ه��ك��ذا ،وا�ضح
متام ًا �أن «داع�ش» و«الن�رصة»
�سيكونان خارج «جنيف .»2 -
ما ي�سمى «االئتالف الوطني»
بات بال قيمة بعد زوال «اجلي�ش
احل��ر» ،ليتقدم ب��د ًال منه البديل
ال�سعودي بقيادة زه��ران علو�ش
على ر�أ����س م��ا ي�سمى «اجلبهة
الإ���س�لام��ي��ة» ،وه��و م��ا اعتربته
الأطراف الأخرى حماولة �سعودية
لفر�ض علو�ش مفاو�ض ًا وحماوراً
يف جنيف ،ف��أم��دت��ه كما ت�ؤكد
املعلومات ب�أكرث من �ألفي �ضابط
وعن�رص م��ن اجلي�ش ال�سعودي،
وب����أك�ث�ر م���ن �أل����ف ع��ن����صر من
املخابرات ال�سعودية ،لي�س من
�أج��ل مد علو�ش بالقوة وح�سب،
بل حماولة منها لتطمني وا�شنطن
�أن زه����ران ع��ل��و���ش و«اجل��ب��ه��ة
الإ�سالمية» حتت ال�سيطرة ،لكن هل
�سيُكتب لهذه املحاولة النجاح؟
لقد خرج معاذ اخلطيب و�أحمد
اجلربا منذ �أ�سابيع من املعادلة،
وق��ري��ب� ًا ج���داً �سيُخرج اجلي�ش
العربي ال�سوري زه��ران علو�ش
بالقوة ،لأن معركتيْ عدرا العمالية
وي�برود �ستح�سمان م�صري رجل
ال�سعودية وامتدادات مملكة الرمال.
بيد �أن ال�س�ؤال الآخر الذي يُطرح
هنا :ه��ل ي��دري ال��غ��رب �أن رجل
ال�سعودية زه��ران علو�ش ارتكب
�أفظع املجازر بحق الإن�سانية يف
عدرا ،و�أنه وعنا�رصه الذين ارتكبوا
هذه املجازر كانوا يحملون لوائح
مب��ا �سمّوه «ال�سُّ نة ال�ضالني»
وال��ك��ف��ار م��ن ال��ط��وائ��ف الأخ���رى
لنحرهم؟!
يبدو �أن الأمريكيني ملوا من
الغطر�سة ال�سعودية ،وه��ذا ما
تلقفه الكيان ال�صهيوين ،الذي
مد يد العون وامل�ساعدة للعائلة
احلاكمة يف جند واحلجاز ،فتعددت
اللقاءات بني الطرفني ،وبعد لقاء
بندر بن �سلطان بنيامني نتينياهو
وفرن�سوا هوالند يف تل �أبيب ،كان
لقاء بني ال�سفري ال�سعودي ال�سابق
يف وا�شنطن ورئي�س اال�ستخبارات
ال�سابق تركي الفي�صل مع نظريه
ال�����ص��ه��ي��وين ال���ذي �شغل نف�س
املن�صبني يف الكيان ال�صهيوين؛
ايتمار رابينوفيت�ش ،يف مونت
ك��ارل��و ،وال���ذي و�صفته الإذاع���ة
العربية بـ«التاريخي».
ويقال �إن هذا االجتماع �شكل
غرفة عمليات م�شرتكة ملتابعة
التطورات والت�أثري بها ،وبع�ض
املراقبني ال يف�صلون التطورات
التي ح�صلت يف لبنان م�ؤخراً عن
جمريات هذا االجتماع ،خ�صو�ص ًا
جلهة ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين

طفالن �سوريان يبحثان عن مكان دافئ و�آمن عند احلدود اللبنانية ال�سورية

يف �صيدا ،ومتفجرة �صبوبا غربي
اللبوة يف البقاع ال�شمايل ،و�صو ًال
حتى �إىل تطورات ر�أ�س الناقورة.
ويلفت املراقبون هنا �إىل �أن
وا�شنطن حت��اول �أن تعطي فرتة
�سماح للجنون ال�سعودي ،وجتلى
ذل��ك يف حديث الناطقة با�سم
اخلارجية الأمريكية ماري هارف
قبل �أيام ،حيث رحّ بت مبا ي�سمى
«اجلبهة الإ�سالمية» وو�صفها لها
باملعتدلة.
وك��ان قد �سبق ه��ذا املوقف
ات�����ص��االت ج���رت ب�ين ال�سفري
الأم�يرك��ي ال�سابق يف دم�شق
الإرهابي روب��رت ف��ورد ،وزه��ران
علو�ش ،وقياديني من هذه اجلبهة
التي ابتعلت «اجل�����ش احل��ر»،

و�صار عنا�رصه وكتائبه ينتظرون
فر�صة عفو رئا�سي �سوري �آخر
ل��ي��ع��ودوا �إىل ح�ضن �سورية
وجي�شها.
ب����أي ح���ال ،ثمة معلومات
ك��ث�يرة ح��ول ل��ق��اءات ح�سا�سة
ي�شارك فيها م�س�ؤولون ع�سكريون
وا�ستخباراتيون ودبلوما�سيون
لبلورة ت�صوّر ما للحل يف �سورية
قبل انعقاد م�ؤمتر «جنيف »2 -
املقرر مبدئي ًا يف  22كانون الثاين
املقبل ،واحلقائق هنا تقول:
الأم��ي�رك����ي����ون م��رت��ب��ك��ون
و�ضائعون ،وال يعرفون كيف
ي�ستقرون على ر�أي �أو موقف.
الأعراب بال عافية وال وزن ،وال
حول لهم وال قوة ،فهم �أكرث من

(�أ.ف.ب).

�ضائعني وتائهني ..ورمبا �صاروا
م��ع جامعتهم العربية خ��ارج
التاريخ ..والتداول.
«اجل���ب���ه���ة الإ����س�ل�ام���ي���ة»
ال�سعودية بقيادة زهران علو�ش
ترتكب املزيد من اجلرائم بحق
الإن�سانية ،وال��ت��ي ت�ضاف �إىل
ج��رائ��م �أخ��وات��ه��ا يف «داع�����ش»
و«الن�رصة» وغريهما..
مقابل ذلك ثمة موقف رو�سي
�صلب يعترب التخلي عن دم�شق
كالتخلي عن بطر�س ب��رغ� ..أين
العرب؟ �إنهم ذاهبون �إىل الن�سيان!
ولنالحظ �أن ثمة �أ�صوات ًا
عديدة بد�أت تخرج يف عوا�صم
الغرب ،خ�صو�ص ًا يف وا�شنطن،
ب�رضورة تهذيب النظام ال�سعودي،

�صحيح �أن معظم هذه الأ�صوات
لي�ست ذات ثقل يف الت�أثري يف
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية،
لكنها �أ���ص��وات حمرتمة ب�سبب
مواقعها الأكادميية اجلامعية،
وقد ترتك ب�صمات وت�أثريات يف
الفرتة القريبة املقبلة ،لأنه مل
يعد جائزاً من وجهة نظر ه�ؤالء
الأك��ادمي��ي�ين �أن تبقى عائلة
تتحكم مب�صري بلد� ،أو �شعب،
�أو منطقة تتحرك بالطائرات
اخلا�صة وبكل و�سائل الرفاهية،
لكنها م��ا ت���زال مقتنعة �أن
امل�ستقبل تر�سمه عقلية الكهوف
والع�صور احلجرية.

�أحمد زين الدين

«الحر» ينازع ..والواليات المتحدة تبحث عن البديل بين «المتشددين»
�أنقرة  -الثبات
دخلت ميل�شيا «اجلي�ش احلر» يف النزع
الأخ�ير بعد �أن جنحت قطر يف معاقبة من
خرجوا عن �إرادت��ه��ا من قادته يف ال�شمال
ال�سوري بقطع الإم���داد الكامل عنهم عرب
الأرا����ض���ي ال�ترك��ي��ة ،وا���س��ت��ي�لاء «اجلبهة
الإ�سالمية» ،املدعومة منها ومن الأت��راك،
على مقرات هذه اجلبهة وخمازنها وال�سالح
الأمريكي املوجود فيها.
ومل يفلح حتى ال�ساعة العميد «املن�شق»
�سليم �إدري�س  -املوجود يف ما ي�شبه الإقامة
اجلربية يف الأرا�ضي الرتكية  -يف فك عزلته،

رغم الوعود ال�سعودية بت�أمني الدعم وح�شد
احللفاء لإنقاذه ،فاملقاتلون الذين ا�ستطاعت
الريا�ض ت�أمني والئهم ودعمهم لإدري�س
يخ�شون نفاد ما لديهم من ذخائر يف �أي
موجة عنف قد تندلع يف املنطقة ،وبالتايل
يف�ضلون اعتماد مبد�أ الدفاع ال الهجوم،
وهم غري قادرين على القيام ب�أي مبادرة �إال
يف جمال الدفاع عن �أنف�سهم عندما ي�صدر
قرار الإجهاز النهائي عليهم ،وهو ما حتاول
االت�صاالت اجلارية تفاديه.
وفيما دخ��ل الأم�يرك��ي��ون على خط
االت�صاالت عرب ال�سفري الأمريكي املعتمد
يف دم�شق روب��رت ف��ورد ،ال��ذي يقيم يف

تركيا منذ نحو �أ�سبوع ،لكن املفاج�أة
لـ«احلر» كانت يف ذهاب فورد يف اجتاه
فتح قنوات مع «اجلبهة الإ�سالمية» ،التي
يرتبط العديد من ف�صائلها بـ«القاعدة»
فكراً وبع�ضها تنظيم ًا ،ما ترك عالمات من
اال�ستفهام و�سط ه�ؤالء خوف ًا على امل�صري
يف الأيام املقبلة ،والالفت �أن ال�سعوديني
فقدوا �أي ات�صال مبا�رش مع حلفائهم عرب
تركيا ،التي تخو�ض حرب ًا غري معلنة مع
ال�سعودية على الأرا�ضي ال�سعودية بدعم
قطري وت�شجيع �أمريكي ظهرت مالحمه يف
دع��وات احل��وار مع «اجلبهة الإ�سالمية»،
فيما يبدو �أن ال�سعوديني يتجهون �إىل

www.athabat.net

( العدد  )292اجلمعة  20 -كانون الأول 2013 -

َ
من يحاول توريط «إسرائيل» في الحرب؟
تتواىل الأحداث الأمنية يف لبنان،
وبالرغم م���ن �أن الهدوء ع��� ّم اجلبهة
الطرابل�سية� ،إال �أن ال �شيء يُنبئ فعلي ًا
با�ستمرار ه���ذا الهدوء ،م���ا مل تنج ِل
الغي���وم املحيطة باملنطق���ة ،ويوم ًا
بع���د يوم يدخل اجلي����ش اللبناين يف
دائرة اال�ستهداف ،فبعد عر�سال وعكار
وطرابل����س ،ها هو اجلن���وب يعود �إىل
الواجه���ة جمدداً ،من خ�ل�ال حادثينْ
خطريي���ن (تفج�ي�ريْ �صي���دا وحادثة
الناق���ورة) مل تك�شف قي���ادة اجلي�ش
لغاي���ة الآن �إن كان���ا منف�صل�ي�ن �أو
مرتابطني.
وملعرف���ة م���دى تراب���ط هذي���ن
احلادث�ي�ن �أو �أن ال�صدفة لعبت دورها،
يجب بداي���ة معرفة تفا�صيل ما حدث
ليل الأحد على احل���دود اللبنانية مع
فل�سطني املحتلة ،ويف هذا ترجيحات
ع���دّة� ،ستك�شف حقيقته���ا التحقيقات
التي يقوم به���ا اجلي�ش اللبناين ،ومن
هذه الفر�ضيات:
 �أن يك���ون العم���ل انتقام ًا ملقتلالقيادي يف حزب اهلل ح�سان اللقي�س،
كم���ا روّجت بع����ض ال�صح���ف .هذه
الفر�ضية تزي���ل مبد�أ التزامن املق�صود
بني العمليتينْ  ،وتُدخل عامل ال�صدفة،
لكنه���ا ال تبدو واقعي���ة ،فحزب اهلل ال
يلج�أ �إىل جندي يف اجلي�ش اللبناين �إن
�أراد قن�ص �أحد اجلنود «الإ�رسائيليني»
وراء احلدود ،كم���ا �أن حزب اهلل  -يف
ه���ذا الظرف بال���ذات  -ال يب���دو �أنه
بحاج���ة �إىل فتح معركة م���ع العدو،
كما �أنه ل���ن يقدم على توريط اجلي�ش
اللبناين يف معركة م���ع «�إ�رسائيل»،
خ�صو�ص ًا �أن اجلي�ش يقود معركة كربى
�ضد الإرهاب يف الداخل.
 �أن يكون اجلن���دي قام بالعمليةمببادرة فردية لأ�سباب �شخ�صية خا�صة،
وهذه فر�ضية غريبة نوع ًا ما ،وال تبدو
منطقية ،مع العلم �أن الع�سكريني ب�شكل
عام ،ويف جمي���ع اجليو�ش يف العامل،

حليف �آخر هو الفرن�سي الذي ت�أمل
الريا�ض �أن يغطي الثغرة الأمريكية.
ويف انتظار الزيارة التي يقوم
بها الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند
�إىل الريا�ض نهاية ال�شهر اجل��اري،
�أطلقت باري�س �إ�شارات ا�ستياء من
«اخلدعة الأمريكية» بالتفاو�ض �رساً
من وراء ظهر حلفائها ،م�ؤكدة التزامها
اال�ستمرار يف دعم «هيئة الأركان»
التي يقودها �إدري�س.
غري �أن م�صادر �سورية معار�ضة
ت�ستبعد �أن ي�ستطيع الفرن�سيون
وال�����س��ع��ودي��ون ال��وق��وف يف وج��ه
التحالف الأم�يرك��ي  -ال�ترك��ي -
القطري لعدة �أ�سباب� ،أبرزها العامل
اللوج�ستي املتمثل باحلدود الرتكية،

دورية ع�سكرية �صهيونية عند احلدود الفل�سطينية مع لبنان

ال يُ�سم���ح له���م باملب���ادرات الفردية،
ويعتادون على مب���د�أ القيادة والأمرة
ب�شكل �صارم ودقيق.

ِّ
المخطط للتوترات
يرسخ من حيث
المتنقلة ّ
ال يدري عودة ثالثية
«الشعب والجيش
والمقاومة»

بالإ�ضافة �إىل عدم قدرة فرن�سا  -وال
نيتها  -حتدي الأمريكيني يف �أي قرار
جدي قد يتخذونه.
ويبدو �أن الريا�ض قد فقدت -
نظري ًا  -قدرتها على الت�أثري �شما ًال،
مبقية على �آمالها بالدخول بقوة
على امللف من خالل احلدود اجلنوبية
مع الأردن ،حيث تخ�ضع عنا�رص
�سورية  -وغري �سورية  -للتدريب
املكثف ب�إ�رشاف خرباء من املرتزقة
من دول خمتلفة من العامل يعملون
على ت�شكيل «جي�ش مقاتل» ي�أمل
ال�سعوديون من خالله حتقيق الفارق.
ويف الوقت نف�سه ،تقول بع�ض
املعلومات �إن ال�سعوديني �أنف�سهم
ب��ادروا �إىل فتح خط مع «اجلبهة

(�أ.ف.ب).

 �أن يكون ما ح�صل لي�س �صدفةعلى الإط�ل�اق ،واملخطِّ ط �أراد �أن يزجّ
«�إ�رسائي���ل» يف ح���رب م���ع لبنان،
وبالتحدي���د م���ع اجلي����ش اللبناين
وحزب اهلل ،لإرباكهما مع ًا يف الداخل،
فتخ���فّ �سيطرة اجلي����ش الأمنية يف
املناطق التي ينت�رش فيها الإرهابيون
وحيث يجدون بيئة حا�ضنة ،وي�سحب
حزب اهلل جنوده م���ن �سورية لقتال
«�إ�رسائيل» ،وميكن �أن يكون للمكان
الذي ح�صل فيه االعتداء على اجلي�ش
�أهمية من ناحي���ة �إ�رشاك املخيمات
الفل�سطيني���ة بالقتال �ض���د اجلي�ش
وح���زب اهلل� ،أو ا�ستخدامه���ا لت�أمني
التح�شيد والدعم للإرهابيني.
�إن ال�سيناري���و التزامني وحماولة
جرّ «�إ�رسائيل» �إىل احلرب يعيدان �إىل

الإ�سالمية» عرب زهران علو�ش� ،أحد
�أبرز القادة الذين حظوا يف وقت �سابق
بالدعم ال�سعودي الكبري قبل انتقاله
�إىل التحالف مع القطريني من دون �أن
يقطع مع ال�سعوديني ،فيما �ستبقى
«داع�ش» اخليار ال�سعودي الأخري
ال��ذي تتعامل معه الريا�ض بحذر
�شديد خ�شية «الغ�ضب الأمريكي»
من التعامل مع �أكرث �أطراف القاعدة
ت�شدداً ،علم ًا �أن ثمة م�ؤ�رشات على
دعم �سعودي غري مبا�رش لهذا التنظيم
ال��ذي يلقى معظم دعمه امل��ايل من
م�شايخ �سعوديني وكويتيني ،وه�ؤالء
ال ميكن �أن يذهبوا بعيداً يف عملهم
هذا من دون غ�ض نظر  -على الأقل -
من اال�ستخبارات ال�سعودية.

الأذه���ان حماولة ا�ست���دراج الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة �إىل التدخّ ���ل
الع�سكري املبا��ش�ر يف �سورية ،والذي
أ�دّى �إىل م���ا �أدّى �إلي���ه م���ن ت�سوي���ة
كيمائية ارتدّت �سلب ًا على م�ستدرجي
التدخل الع�سكري.
�إن �صحّ ت هذه الفر�ضية ،فعندها
يك����ون بندر بن �سلط����ان هو املحرّك
الفعلي لكل ه����ذه التوترات املتنقلة
يف لبن����ان ،منه����ا �إدخ����ال ظاه����رة
االنتحاري��ي�ن �إىل البيئ����ة ال�سُّ ني����ة
اللبنانية لأول مرة ،ويكون التحالف
ال�سع����ودي « -الإ�رسائيل����ي» الذي
حتدّثت عن����ه العديد م����ن التقارير،
وما �أعلنه الوليد ب����ن طالل قد ارت ّد
على «�إ�رسائيل» مبحاوالت التفافية
من قبل املخاب����رات ال�سعودية ،يف
حماول����ة لتوري����ط «�إ�رسائيل» يف
حرب مع لبنان� ،أي حزب اهلل واجلي�ش
اللبناين بالوكالة عن ال�سعوديني.
منطقي����اً ،ال ميك����ن لأي حملل �أو
مراق����ب مو�ضوعي ترجي����ح كفّة �أي
م����ن الفر�ضيات م����ن دون معلومات
كافية م����ن اجلي�ش اللبن����اين الذي
يق����وم بالتحقيق����ات ،ويج����ب عدم
ا�ستباقه����ا بالت�أكي����د ،لك����ن يف كل
الظروف والفر�ضي����ات من امل�ؤكد �أن
ال�شعب اللبن����اين م�ستهدَف من قبل
الإرهابي��ي�ن وتنظي����م «القاعدة»،
و�أمن اللبنانيني مهدَّد ولقمة عي�شهم
�أي�ضاً ،وهذا لي�س يف منطقة واحدة،
ب����ل يف جميع املناط����ق اللبنانية،
خ�صو�ص���� ًا يف �صي����دا وطرابل�����س
وعر�سال ،وعكار التي يئ ّن �أهلها من
اجل����وع وقلة فر�ص العم����ل ،ب�سبب
التوترات الأمنية ومناف�سة ال�سوريني
لهم ،ومع الت�أكيد �أن اجلي�ش اللبناين
م�ستهدَف ،لوقوفه يف وجه الإرهاب
وحلمايت����ه اللبناني��ي�ن ،علم���� ًا �أن
املخطط��ي�ن ين����وون ���ض�رب وحدة
اجلي�ش و�رضب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
كم�ؤ�س�س����ة جامعة يف ه����ذا الوطن
بعد انف����راط امل�ؤ�س�س����ات جميعها،
�أما حزب اهلل فلي�س خافي ًا على �أحد
اال�ستهداف املزدوَج الذي يتعر�ض له
من قبل «الإ�رسائيليني» والإرهابيني
على حد �سواء.
وهكذا ،وبن���ا ًء على ما �سبق ،يبدو
�أن املخط���ط ق���د حقق م���ن حيث ال
يدري عودة ثالثية «ال�شعب واجلي�ش
واملقاومة» يف وجه الإرهاب كما يف
وجه «�إ�رسائي���ل» ،فهل انتبه خ�صوم
ح���زب اهلل يف الداخل لهذا الأمر؟ وهل
�أدرك���وا �أن �سيا�ستهم التي ترتاوح بني
التغا�ض���ي �أو الت�سترّ �أو الإيواء �أو منح
الغط���اء ال�سيا�س���ي للإرهابي�ي�ن ،قد
�أع���ادت الثالثية التي لطامل���ا �أرادوا
التخل�ص منه���ا و�إزالتها م���ن البيان
الوزراي؟!

د .ليلى نقوال الرحباين

5

 nاجتماع «تاريخي»

و�صفت الإذاع���ة «الإ�رسائيلية»
العام���ة اجتماع الأم�ي�ر ال�سعودي
ترك���ي الفي�ص���ل م���ع م�س�ؤول�ي�ن
�صهاينة يف �إمارة «موناكو» ،على
هام�ش اجلمعية العمومية ال�سنوية
لـ«الإنرتب���ول» ،بـ«التاريخ���ي»،
م�شرية �إىل �أن الأمري ال�سعودي التقى
ك ًال من ال�سفري «الإ�رسائيلي» ال�سابق
يف وا�شنط���ن؛ �إيتم���ار رابينوفيت�ش،
وع�ضو الكني�ست مئري �شرتيت.

 nا�ستبدال «احلُر»
بـ«اجلبهة»

�أك��دت وكال��ة «روي�ترز» انعقاد
لق��اءات ب�ين «اجلبه��ة الإ�سالمي��ة»،
الت��ي ت�ش��كل «حرك��ة �أح��رار ال�شام»
الوهّ ابي��ة عموده��ا الفق��ري،
وم�س�ؤول�ين �أمريكي�ين يف تركي��ا
خالل الأيام القليلة املقبلة .و�أ�شارت
الوكال��ة �إىل �أن ه��ذه االت�ص��االت
املتوقعة «تعك�س مدى تفوّق حتالف
اجلبه��ة الإ�سالمية على �ألوية اجلي�ش
ال�س��وري احل��ر ،والت��ي حاولت قوى
غربية وعربية دون جدوى �أن ت�صنع
منه��ا قوة قادرة عل��ى ال�سيطرة على
�سورية».

 nتركيا م�ستمرة ب�إر�سال
ال�سالح

ك�شف���ت �صحيف���ة «حريي���ت»
الرتكية� ،أن ادع���اءات حكومة �أنقرة
�أنه���ا ال تر�سل ال�س�ل�اح �إىل �سورية
تكذّبه���ا الوقائ���ع ووثائ���ق الأمم
املتحدة وم�ؤ�س�سة الإح�صاء الرتكية،
بالإ�ضاف���ة �إىل وثائق هيئة اجلمارك
الرتكي���ة على احل���دود ،والتي ت�ؤكد
كلها �أن تركي���ا �أر�سلت منذ حزيران
املا�ضي �أكرث من  47طن ًا من الأ�سلحة
�إىل �سورية.

� nصواريخ لل�سعودية

ذك��رت جمل��ة «ف��ورن بولي�سي»
الأمريكي��ة �إن ال�سعودي��ة طلب��ت 15
�ألف �صاروخ للدبابات من الواليات
املتحدة .و�أ�ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن
قيم��ة ال�صفقة املطلوب��ة تبلغ مليار
دوالر ،وت�ساءل��ت ع��ن �سب��ب ه��ذه
ال�صفق��ة ال�ضخمة الت��ي يطلبها بلد
ال يُتوق��ع �أح��د �أن ي�شه��د يف �أي يوم
قريب معارك بريّة بالدبابات ،الفتة
�إىل �أن الغاي��ة منه��ا �إر�ساله��ا �إىل
املتمردين «الوهابيني» يف �سورية.
وق��ال التقري��ر �إن ال�صفق��ة الت��ي
حولتها وزارة الدفاع �إىل الكونغر�س
للب��ت فيه��ا ،تقدمت به��ا ال�سعودية
�لا ع��ن
مطل��ع ال�شه��ر اجل��اري ،ناق ً
جيف��ري واي��ت؛ الباح��ث يف «معهد
وا�شنطن لدرا�س��ات ال�رشق الأدنى»،
قول��ه �إن «ه��ذا الع��دد ال�ضخ��م م��ن
ال�صواري��خ ،وهي ن�سخة متقدمة من
�صواريخ تاو (بي ج��ي �إم ـ  71تاو)،
يط��رح ت�س��ا�ؤ ًال كب�يراً ع��ن التهديد
الذي تتعر�ض له ال�سعودية».
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سالح للبيع
تت�س���ارع خطى الأحداث عل���ى ال�ساحات
املعب���وث بها �أمريكياً ،بالتكاف���ل والت�ضامن
م���ع وارثي العق���ل الع�صابات���ي ال�رشير من
بني �صهي���ون� ،إىل بقاي���ا «القري�ضيني» يف
بالد الع���رب وامل�سلمني ،والأهم على ال�ساحة
ال�سورية ،حيث يُكتب تاريخ �سيكون بنتائجه
الأه���م يف تاريخ املنطقة من���ذ ما بعد نزول
الر�س���االت ال�سماوي���ة على الب��ش�ر ،لأن تلك
النتائج �ستكون الب�شارة النهائية يف تخلي�ص
الأديان من الذين عبث���وا ب�سماحتها ،وك�شف
الذين زوروا ما �أنزل للب�رش �أمام �أعني اخلليقة
م���ن �أجل التحك���م بالذين ولدته���م �أمهاتهم
�أحراراً ،و�أولئك عند �أ�سيادهم هم العبيد.
ث�ل�اث حمطات تعط���ي ال�ص���ورة الكاملة
مل���ن يريد �أن يقر�أ الع�ب�ر دون �أحكام م�سبقة،
وك�أنه يقر�أ املعطي���ات بالتحليل دون �إ�سقاط
العواطف التي حول���ت البع�ض �إىل غرائزيني
�أكرث من الغرائزية الفطرية.
الأوىل م���ا جرى يف ال�شم���ال ال�سوري بني
الع�صاب���ات التي تديره���ا الواليات املتحدة
وبريطاني���ا وال�سعودي���ة وتركي���ا ،حيث �إن
الأفاعي واملرب�ي�ن مل يرحموا بع�ضهم بع�ضاً،
فـ«رئي����س الأركان» امليلي�شي���ات الأمريكية
�سليم �إدري�س ،توارى عن الأنظار بعد ا�ستيالء
«اجلبهة الإ�سالمي���ة» على مواقعه ،وخمازن
الأ�سلحة «غري الفتاك���ة» التي �سلمته �إياها
وا�شنط���ن ،و�ضمنها �صواريخ �ض���د الطائرات
و�أخرى م�ضادة للدروع وهي «غري قاتلة».
مبعنى �آخر� ،إذا �صحّ ت رواية �إدري�س نف�سه،
�سلّم الأ�سلح���ة عرب ابن عمه ،يكون العم �سام
«�أكل ال��ض�رب» ،والع���م �إدري����س �أكل الطعم
«وعمله���ا عَ ال�صن���ارة» ..و�صحتني لالثنني،
�أخ���ذاً بع�ي�ن االعتبار ما اعتربت���ه ال�صحافة
الأمريكي���ة �أن م���ا ح�صل لي�س فق���ط خ�سارة
�أ�سلحة ،بل خ�س���ارة كل اخلطة الأمريكية يف
�سورية.
�أم���ا الثاني���ة ،فهي جزم عدد م���ن القادة
«الإ�رسائيلي�ي�ن» �أن احل���رب املقبل���ة م���ع
املقاوم���ة يف لبنان بات���ت حتمية ،و«حزب
اهلل» العدو الأكرث ذكاء.
اكت�ش���اف ال�صهاين���ة �أن احل���رب حتمية
ي�س���اوي اكت�ش���اف ع�شاق �أم�ي�ركا يف لبنان
�أن ال���دوالر الأمريكي قيمته �أك�ث�ر من الريال
ال�سعودي يف ال�س���وق ،وك�أن }و�أعدّوا لهم{
على طريقة قبيلة �آل �سعود يف �إجبارهم على
دفع �أثم���ان �صفقات ال�س�ل�اح ..طبع ًا حتمية
و�سينهزمون.
�أم���ا الثالثة فهي تراجع احرتام �أمريكا يف
العامل بح�سب ا�ستطالع �أمريكي ،وات�ساع الهوة
بني �أغنياء �أم�ي�ركا ،وفقرائها ،وهم الأغلبون،
والدع���وة �إىل وجوب �أن تهتم �أمريكا ب�ش�ؤونها
اخلا�صة ،ما يعني ترك العمالء مل�صريهم كي
يتدبروا �أمورهم ،و�إن على مراحل.

هن����اك �شعور ميك����ن �أن يتلم�سه املرء
عند �سماع �أي متع����اون حملي جدي مع
الأمريكيني ،ب�����أن النهاية تقرتب ،ومل يعد
ينفع الت�شاط����ر ،والذكي من يبيع ال�سالح
الأمريكي ،ولكن ال يوجد �شاري.
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لبنان ..التمديد أو الفوضى؟
من هو ذاك الذي يحاول �أن ي�ضع
اللبنانيني بني خيارين ال ثالث
لهما :التمديد �أو التجديد للرئا�سة،
و�إما الفو�ضى ال�سعودية ال�شاملة
يف لبنان ،التي لن تقت�رص على
ال�سيارات املفخخة والعمليات
االنتحارية� ،إمنا قد متتد �إىل �إ�شعال
حماور ا�شتباكات على طريقة جبل
حم�سن  -ب��اب التبانة يف �أك�ثر
من منطقة؛ من �أق�صى اجلنوب �إىل
�أق�صى البقاع.
يطرح م�صدر رفيع ذلك ،ويجيب
م�ؤكداً �أن ثمة من ي�شتغل على ذلك
�إقليمي ًا ودول��ي �اً ،و�إذا ك��ان يحدد
�إقليمي ًا ال�سعودية التي تبدو مندفعة
لتمديد الوالية بكل قوتها ال�سيا�سية
والأمنية واال�ستخباراتية ،ويتجلى
ذلك يف �سل�سلة االهتزازات الأمنية
والتفجريات الإرهابية التي �شهدها
لبنان م�ؤخراً ،و�آخرها انفجار ال�سيارة
يف �صبوبا غربي اللبوة يف البقاع
ال�شمايل ،و�سقوط �ستة �صواريخ على
مدينة الهرمل ،ا�ستهدف �أحدها ثكنة
للجي�ش ،و�سقط فيها جريحان..
ك��ان الف��ت �اً ،ا�ستهداف الثكنة
الع�سكرية يف الهرمل بعد �أقل من 48
�ساعة من ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين
يف الأويل عند مدخل عا�صمة اجلنوب
ال�شمايل وعلى مفرق جمدليون على
اجلهة ال�رشقية ل�صيدا ،مع ما تردد
�أن منفذي الهجومني هم �أربعة من
جن�سيات غري لبنانية� ،إذن ف�إن

حاجز للجي�ش اللبناين و�سط مدينة �صيدا

ال�سعودية ب��د�أت بتقدمي النماذج
الدموية لتمرير م�رشوعها ،وهو يقوم
على ثالثة �أمور:
�أولها :ا�ستمرار تفجري ال�سيارات
املفخخة والعمليات االنتحارية
التي قد تتوزع على خمتلف املناطق
اللبنانية ،حيث �إنها ال تقت�رص على
منطقة حمددة بعينها.
ثانيها� :إ�شعال خطوط متا�س عرب
حروب وا�شتباكات ق��ذرة ،بحيث ال
تقت�رص فقط على باب التبانة – جبل
حم�سن.
ثالثها :ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين
على نحو ما جرى يف �صيدا م�ؤخراً،

وقبلها يف عر�سال وع�برا ،ب�صفته
امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى ال�ضامنة
لل�سلم الأه��ل��ي ،والتي ت�شكل �أحد
�أعمدة الثالوث الذهبي مع «املقاومة
وال�شعب».
ويتخوف امل�صدر الرفيع من
�أن تكون االندفاعة ال�سعودية قد
ذهبت �إىل مدى بعيد ،بعد �سل�سلة
انتكا�سات �أخذت تتلقاها يف �أكرث من
مكان ،خ�صو�ص ًا يف جمل�س التعاون
اخلليجي ،ال��ذي �أخ��ذت دول��ة تفتح
عيونها على العدوانية ال�سعودية
التي �صارت يف حالة من االهتزاز
واالنفالت املر�ضي التي مل تعُ د تُبقي

لل�صلح مكان ًا مع الآخ��ري��ن ،على
طريقة «�أنا �أو ال �أحد».
�أما على امل�ستوى الدويل ،فيلفت
امل�صدر �إىل موقف ال�سفري الفرن�سي
يف ب�ي�روت ب��ات��ري��ك ب���اويل ،ال��ذي
�رصح ومن خارج �أي �سياق �سيا�سي،
�أن باري�س �إذا خُ � رِِّّيترت بني التمديد
والفو�ضى ،ف�إنها مع التمديد بالت�أكيد،
يف الوقت نف�سه الذي كان موجوداً
فيه رئي�س اجلمهورية يف فرن�سا يف
زيارة خا�صة لإجراء مراجعة طبية،
حيث �أجرى ات�صا ًال هاتفي ًا بالرئي�س
الفرن�سي فرن�سوا هوالند تناول -
كما ج��اء يف بيان لق�رص بعبدا -

وفد معهد الدعوة الجامعي عائدًا من طهران:

ّ
لضرورة التصدي لمحاوالت بث الفرقة بين المسلمين
ع��اد وف��د معهد الدعوة اجلامعي للدر�سات
الإ�سالمية برئا�سة �سماحة ال�شيخ د .عبد النا�رص
جربي من زيارته للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
بعد �أن قام ب�سل�سلة لقاءات تربوية وتعليمية
�أثمرت توقيع اتفاقية تعاون علمي و�أكادميي بني
املعهد وجامعة املذاهب الإ�سالمية ممثلة برئي�سها
ال�شيخ الدكتور �أحمد مبلغي.
وقد زار ال�شيخ جربي والوفد املرافق جممع
البحوث الإ�سالمية التابع للعتبة الر�ضوية
الطاهرة يف مدينة م�شهد ،والتقى مديره العام
�سماحة ال�شيخ واعظ زاده اخلرا�ساين ،حيث اطلع
الوفد عن كثب على الن�شاطات العلمية والبحثية
يف هذا املجمع ،وزار �أي�ض ًا �إدارة التبليغ يف احلوزة
العلمية يف م�شهد ،والو�سائل الإعالمية التابعة
لها ،م�شيداً ب�إجنازات جممع البحوث الإ�سالمية
ون�شاطاته العلمية ،متمني ًا مزيداً من التوا�صل
والتعاون بني معهد الدعوة اجلامعي للدر�سات
الإ�سالمية وجممع البحوث الإ�سالمية.
كما زار الوفد جامعة الأدي��ان واملذاهب يف
مدينة قم ،حيث �ألقى ال�شيخ د .جربي حما�رضة
على طالب �شهادتي املاج�ستري والدكتوراه� ،شدّد
فيها على �رضورة الوحدة بني امل�سلمني ،والوقوف

لقاء ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي مع رئي�س جامعة املذاهب الإ�سالمية ال�شيخ الدكتور �أحمد مبلغي

بوجه ال�صهاينة والدول اال�ستكبارية التي تريد
الهيمنة على ثروات الأمة.
كذلك اطلع �سماحته على حت�ضريات اللجنة
املعدّة للم�ؤمتر العلمي يف الر ّد على التكفريني
وامل�ضللني.
ويف ختام الزيارة التقى ال�شيخ جربي والوفد

املرافق باملرجع �آي��ة اهلل ال�شيخ نا�رص مكارم
ال�شريازي ،وتبادل اجلانبان عد ّة موا�ضيع ال �سيما
املتعلقة بوحدة الأمة الإ�سالمية ،والأو�ضاع الراهنة
والتحديات التي تواجهها ،م�شدّدين على �رضورة
الت�صدي مل�ؤامرة الفتنة والتفتيت وحماوالت بثّ
الفرقة املذهبية بني امل�سلمني.

www.athabat.net

لبنانيات
أوامر سعودية
باالستعداد
لشن عمليات في
لبنان ..مهما كانت
الظروف والكلفة
في الفترة الفاصلة
عن «جنيف »2 -

العالقات الثنائية والو�ضع يف
لبنان واملنطقة ،وامل�شاورات
اجل��اري��ة ب�����ش��أن عقد م�ؤمتر
«جنيف .»2 -
م��ن ال��وا���ض��ح �أن فرن�سا
امل��ري�����ض��ة ب��ر�ؤ���س��ائ��ه��ا منذ
املرت�شي جاك �شرياك ،مروراً
باليهودي امل��ج��ري الأ���ص��ل
نيكوال ���س��ارك��وزي ،وانتهاء
باملا�سوين املتع�صب فرن�سوا
هوالند ،حتاول �أن تثبت �أنها
مل تعد بطة عرجاء ،فتتمثّل
بدور النمر الذي يغرز �أنيابه
الآن يف ال��ق��ارة ال�����س��وداء
حل�ساب وا�شنطن ،ولهذا حتاول
�أن ت�ؤكد ح�ضورها يف امللعب

ال�سوري من خالل دفاعها عن
الإرهاب ،ويف لبنان من خالل
ا�شتغالها على لعبة التمديد
�أو التجديد..
ويربط امل�صدر الرفيع بني
املعركة التي خا�ضها امل�سلحون
يف الغوطة الدم�شقية والتي
يخو�ضونها يف الربع الأخ�ير
من القلمون ،يف الوقت نف�سه
الذي يتح�رضون فيه لعمليات
�إج��رام��ي��ة يف �أك�ثر م��ن مكان،
و�أوام���ر �سعودية للم�سلحني
لال�ستعداد ل�شن عمليات دائمة
من �سورية �إىل لبنان مهما كانت
ال��ظ��روف والكلفة يف الفرتة
الفا�صلة عن «جنيف  ،»2 -لأن
املطلوب �أي انت�صار لتكري�س
التطلعات ال�سعودية يف ال�ساحة
اللبنانية – ال�سورية.
ب�أي حال ،ف�إن اللبنانيني
يتملكهم اخل����وف م��ن ق��رار
اال�ستهداف العبثي والإرهابي
الذي اتُّخذ �ضد اجلي�ش اللبناين،
لأن���ه يبقى خ�شبة اخلال�ص
ال��وح��ي��دة ال�ضامنة لل�سلم
الأهلي ،يف ظل الإ��صرار على
تعميم الفو�ضى يف لبنان،
وا�ستغالل بع�ض ال�سيا�سيني
لهذا القرار لتكري�س بقائهم على
كرا�سيهم �أطول فرتة ممكنة.

�أحمد �شحادة

■ حزب االحتاد دان االعتداء امل�شبوه على اجلي�ش اللبناين يف �صيدا ،والذي �أتى
يف ظروف دقيقة مير بها لبنان ،م�شرياً �إىل �أنه لي�س بريئ ًا وحتيط به �شكوك كثرية
م���ن ناحية التوقيت؛ بالتزامن مع االعت���داء ال�صهيوين على اجلي�ش يف الناقورة،
بعد حمالت ت�شكيك باجلي�ش وبدوره الوطني.
■ جتمّ���ع العلماء امل�سلمني ا�ستنكر ما تعرّ�ض له اجلي�ش اللبناين على حواجزه
يف منطقة �صيدا واجلوار ،الفت ًا �إىل �أنه يهدف �إىل �رضب امل�ؤ�س�سة الوحيدة القادرة
على حفظ �أمن البلد واملواطن ومنع الفتنة ،وحميّي ًا اجلي�ش اللبناين الذي ت�صدى
للقوة ال�صهيونية الغازية عند احلدود مع فل�سطني املحتلة.
■ النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي ،ر�أى
�أنه لي�س م�صادفة �أن يتزامن االعتداء الإرهابي الغادر على حواجز اجلي�ش اللبناين
عن���د الأويل وجمدليون وبق�سطا يف �صيدا و�رشقه���ا ،مع العدوان ال�صهيوين على
ال�سي���ادة اللبنانية وحماولة اخرتاق للحدود عن���د اخلط الأزرق ،ويف االعتداءين
ت�صدى اجلي�ش الوطني لهما ،م�سج ًال مزيداً من البطوالت ومقدم ًا ال�شهداء واجلرحى،
كم���ا يف م�سريته مبواجهة العدو «الإ�رسائيلي» والإرهاب التكفريي ،وهما وجهان
لعملة واحدة ،واملعركة �ضدهما واحدة مع يهود اخلارج ويهود الداخل.
■ لق���اء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ندّد باالعتداء الذي تعرّ�ض له اجلي�ش
اللبن���اين يف �صيدا ،معترباً �أنه ي�شكّل تهديداً ل���كل اللبنانيني ،فاملجرمون الذين
ي�ستهدف���ون اجلي�ش ال ينتم���ون �إىل دين ،وتوجّ ههم هو للخ���راب والدمار والقتل،
والتزام �أوامر �أ�سيادهم عمالء دول اال�ستكبار العاملي.
■ امل�ؤمت���ر ال�شعبي اللبناين ر�أى �أن �سج���ال وزيري الأ�شغال واملالية يك�شف
مزيداً من ف�ساد الطبقة احلاكم���ة ،م�شدداً على �أن الإ�صالح ال�سيا�سي وقانون
انتخابي ن�سبي هما �أ�سا�س الإ�صالح املايل والإداري.
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نشاطات التكفيريين
في لبنان ..ومؤتمرات « 14آذار»
«�سمعنا جعجعة ومل ن� َر
طحيناً» ..هذه الكلمات القليلة قد
تخت�رص حيزاً كبرياً من م�ؤمتر قوى
«� »14آذار يف طرابل�س الأ�سبوع
الفائت ،فما هي اجل��دوى منه ،ال
�سيما �أنه ي�أتي يف �إطار العمل على
�إجراء م�صاحلة وطنية �شاملة يف
املدينة ،ومل تدع �إليه فعاليات
�سيا�سية ودينية فاعلة لتحا�شي
دعوة املجل�س الإ�سالمي العلوي؟
�إذاً مع من تكون امل�صاحلة؟!
هذا من حيث ال�شكل� ،أم��ا من
حيث امل�ضمون ،فيبدو �أن هذا
امل�ؤمتر الذي يحمل عنوان ًا براق ًا
يهدف �إىل تلميع ���ص��ورة فريق
«امل�ستقبل» �أم��ام ال��ر�أي العام،
الرت��ب��اط ه��ذا الفريق باململكة
ال�سعودية الداعمة للمجموعات
التكفريية امل�سلحة يف �سورية،
التي بدورها بد�أت تو�سيع رقعة
�أن�شطتها عملي ًا لتطال لبنان
للنيل من ا�ستقراره ،عرب االنتقام
من اجلي�ش ومن البيئة احلا�ضنة
للمقاومة التي �أ�سهمت يف �إ�سقاط
امل����شروع التكفريي يف �سورية
واملنطقة ،ح�سب ما ي�ؤكد مرجع
�سيا�سي وا�سرتاتيجي ،معترباً
�أن هناك ق���راراً �إقليمي ًا ب�إبقاء
لبنان «خا�رساً نازفاً» ،وحتويل
بع�ض �أرا�ضيه �إىل مقرات وممرات

ال�ستهداف اال�ستقرار ال�سوري،
يف حماولة لل�ضغط على الدولة
ال�سورية و»ح��زب اهلل» ،لتعزيز
ح�ضور ال��دول الداعمة للإرهاب
يف اجل��ارة الأق��رب يف �أي ت�سوية
مرتقبة ،ال �سيما بعد الإجن��ازات
امليدانية التي حتققها القوات
ال�سورية.
ويرى املرجع �أن «امل�ستقبل»
قد يكون تلقى �أمر عمليات بعقد
«م���ؤمت��ر رف�����ض الإره�����اب» يف
طرابل�س ،و�إ���ض��اءة �شجرة عيد
امل��ي�لاد ،ب��ه��دف ت�ضليل ال���ر�أي
العام اللبناين عموم ًا وامل�سيحي
خ�صو�ص ًا عن حقيقة تغطية فريق
احل��ري��ري للأن�شطة التكفرييني،
يقول املرجع ،وهنا يُطرح �س�ؤالن
بديهيان :ملاذا ال ين�شط التكفرييون
�إال يف املناطق اخلا�ضعة لنفوذ
«التيار الأزرق» كطرابل�س وعر�سال
و�صيدا؟ وهل من قبيل ال�صدفة �أن
ي�أتي ا�ستهداف اجلي�ش يف جمدليون
وبعد «حزب اهلل» يف �صبوبا غداة
«م�ؤمتر رف�ض الإرهاب»؟
�إذاً ،املطلوب �إب��ق��اء ال�ساحة
اللبنانية ملتهبة يف انتظار ت�سوية
�إقليمية �شاملة تنهي ال�رصاع يف
املنطقة.

ح�سان احل�سن

■ ال�شي���خ ماهر حمود ر�أى �أن «مهزلة ال�سجال احلاد بني الوزيرين العري�ضي
وال�صف���دي هي �إحدى الكوارث الكب�ي�رة التي ال نرى لها �أي مربر ،والأ�شد �سوءاً
يف الأم���ر �أنه ال يوجد جهة حتك���م بينهما ،ويبقى املواطن يتفرج ويعاين من
الربد».
■ احل���اج عمر غندور؛ رئي����س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ت�س���اءل� :إذا كانت
الأزم���ات امل�صريية الكب�ي�رة ،كاالنك�شاف الأمني اخلط�ي�ر ،وم�أ�ساة النازحني
ال�سوري�ي�ن الإن�سانية ،وتعطيل ملف النف���ط والغاز ،وا�ستفحال الف�ساد يف كل
مفا�صل الدولة ال ي�ستدعي عقد جل�سة حلكومة ت�رصيف الأعمال ،فكيف نقتنع
ب�رضورة ت�أليف حكومة �أمر واقع يف بلد م�أزوم لي�س فيه حيادي واحد؟!
■ حركة الأم���ة ا�ستنكرت االعتداء على حاجزي اجلي����ش اللبناين يف �صيدا،
وا�صفة �إياه بالعم���ل الإجرامي الذي يهدف �إىل زعزع���ة الأمن واال�ستقرار يف
لبنان ،داعي ًة الأجهزة الأمنية �إىل ك�شف املجرمني واملموّلني واملحر�ضني على
اجلي�ش اللبناين ،و�سوقهم �إىل الق�ضاء.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان لفتت �إىل �أ ّن االعتداء املزدوج على اجلي�ش
اللبناين يف �صيدا وعند احلدود مع فل�سطني املحتلة ي�ستهدف عقيدة اجلي�ش
الوطني���ة ،وي�ستهدف �إ�ضعافه و�رضب الأمن واال�ستق���رار يف البلد ،وي�ستهدف
كذلك وحدة اللبنانيني ووقوفهم م���ع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف ت�صديها للعدو
ال�صهيوين الغا�شم ،وللإجرام والإرهاب الداخلي.
■ ال�شي���خ �صهيب حبلي ا�ستنكر حماوالت بع�ض املعمَّمني ت�صوير املجرمني
الذين اعت���دوا على اجلي�ش اللبن���اين يف �صيدا وك�أنهم ال�ضحي���ة ،م�ستغرب ًا
مطالب���ة البع�ض ب�إدانة اجلي�ش بدل الوق���وف �إىل جانبه ودعمه يف الت�صدي
للإرهابيني.
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ُيـقــــال
 nعر�ض رئا�سي مرفو�ض

ق���ال �صح���ايف مع���روف �إن مرجع ًا
رئا�سي��� ًا عر����ض علي���ه ع�ب�ر �أحد
م�ست�شاريه من�ص���ب الناطق الر�سمي
با�سم الرئا�سة اللبنانية ،يف حماولة
ل�ضم���ه �إىل فريق���ه الإعالم���ي الذي
�شه���د يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة ت�ضخّ م ًا
وخط���ة عمل جدي���دة قائم���ة على
�إب���راز املرج���ع يف املحافل الكبرية،
والرتوي���ج لت�رصيحات���ه و�أف���كاره..
فرف�ض ال�صحايف العر�ض ،رغم تكرار
املحاوالت واالت�صاالت.
 nم�شطوب
ق��ال نائ��ب يف «تي��ار امل�ستقب��ل» �إن
«�سام��ر �سع��ادة ف�ش��ل يف امتح��ان
كب�ير ،ولذل��ك لن يكون عل��ى الئحتنا
ال�شمالي��ة ،خ�صو�ص�� ًا �أن طالب��ي
االن�ضم��ام ك�ثر ،و�أق��وى م��ن �سعادة
و�أكرث �إخال�صاً».
� nأقرب �إىل � 14آذار
اعترب �أك�ث�ر من �سيا�س���ي �شمايل �أن
منهجية عم���ل مدي���ر اال�ستخبارات
الع�سكري���ة يف ال�شمال؛ العميد عامر
احل�س���ن ،ه���ي �أق���رب ما تك���ون �إىل
�سيا�سة فريق � 14آذار ،حتى بدا وك�أن
خمابرات اجلي����ش هناك ال تعمل وال
تنف���ذ متام��� ًا ما تطلب���ه القيادة يف
وزارة الدفاع.

 ٪80من خارج طرابل�س

ق��ال م�ص��در �أمن��ي يف ال�شم��ال� ،إن
اح�صاء و�ضعته قيادة اجلي�ش ثبت من
خالل��ه �أن  ٪80من الذين يقاتلون يف
طرابل�س ،مب��ن فيهم قادة امللي�شيات،
ه��م م��ن ع��كار و�أق�ضي��ة �أخ��رى،
مب�شارك��ة عدد كب�ير م��ن ال�سوريني،
والباقي هم من باب التبانة.
 nعَ �صنوبر بريوت
علّق معار�ض بقاع���ي معروف بثقل
دم���ه عل���ى ال�سجال ب�ي�ن الوزيرين
حممد ال�صف���دي وغ���ازي العري�ضي
بالقول« :من اجلبل �إىل ال�شمال على
�صنوبر بريوت ،والبق���اع ما ا�ستفاد
رغم الهمهمة».
 nال�شيخ يبحث عن الفخامة
ق��ال و�سي��ط عق��اري �إن ال�شي��خ �سامل
الرافعي طلب منه ب�أ�رسع وقت ت�أمني
�شق��ة ذات موا�صف��ات فخم��ة يف �أحد
�أرق��ى الأحي��اء الطرابل�سي��ة ،و�أك��دت
م�ص��ادر متابعة �أن ال�شيخ ابتاع فع ًال
�شقة فخمة بعد جتهزيها وانتقل �إليها
م�ؤخ��راً بعد عودته م��ن رحلة وُ�صفت
بـ«اخلا�صة» �إىل ال�سعودية.
� nشكوى �إىل ال�سعودية
ق���ال متخ�ص�ص ب�ش����ؤون اجلماعات
الإ�سالمية �إن ال�شي���خ داعي الإ�سالم
ال�شهال زار ال�سعودي���ة م�ؤخراً طلب ًا
للمال ،وهناك ا�شتكى �أن �أ�رشف ريفي
و«تي���ار امل�ستقب���ل» ال يدفعون له
�شيئاً ،وطلب م���ن ال�سعوديني «فتح
خط مبا�رش» معه.
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مقابلة

تحت الضوء
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جمـال واكيـم :لبـنان إلى مـزيـد من الخلـل األمني ..وال رئيــ

غابة الـ«توك شو»
تثريك برامج الـ«توك �شو» ال�سيا�سية
وحتتار مبقدميها الذين ال يرتكون �ضيفهم
يكمل فكرة �أو ر�أي ًا فيتحوّل الربنامج �أو
احللقة �إىل ما ي�شبه واقع «احلمام املقطوعة
ما�ؤه» ،على حد املثل الذي يرتدد يف قُرانا
خالل ال�سهرات �أو اللقاءات القروية ،حيث كل
يغنّي على لياله..
والأنكى حينما «يت�شاطر» بع�ض �أو
معظم مقدمي هذه الربامج ،في�ضعون
حتاليلهم �أو تفا�سريهم ال�شخ�صية �أو ميولهم
يف املقام الأول ،فيتحول ال�س�ؤال �إىل جواب
طويل ممل ،وك�أنهم مل يتعلموا �أن من
�أبرز خ�صال من امتهن «رحلة البحث عن
املتاعب» �أن يجيد االت�صاالت واال�ستماع»،
ليبقى مواكب ًا ومتابع ًا ل�ضيفه.
وما يثريك �أي�ض ًا �أن بع�ض �ضيوف الـ«توك
�شو» ال يلفتون «عمالق» �أو «عمالقة» �أو
«عمالق» املحاورات ال�سيا�سية ب�رضورة
�أال يقاطعونهم� ،أو على الأقل لفت النظر �إىل
�رضورة �إكمال فكرته �أو ر�أيه.
ويثريك �أي�ض ًا يف بع�ض الربامج ،تعدد
ال�ضيوف ،و«فهلوة» مقدم �أو مدير احلوار
حينما يربز ميوله �أو انحيازه �إىل هذا ال�ضيف
�أو ذاك ،في�صري واحد �ضد اثنني �أو ثالثة..
ورمبا يتحول الربنامج �إىل حلبة �رصاع ديوك،
�أو مرمح �رصاع الثريان.
ويقززك �أي�ض ًا و�أي�ض ًا «فهلوي» ما
حينما «ت�شاطر» ويت�صنع معار�ضة ال�ضيف
حتت عنوان خط�أ وخطري؛ �أنه يريد �إبراز
الر�أي الآخر� ،أو بذريعة ما ي�سمى «حمامي
ال�شيطان» ،وهي نظرية بال قيمة وال معنى
وال حمتوى.
حبذا لو ينتبه مديرو الربامج �إىل هذه
الوقائع اململة ،فيحرتمون عقل امل�شاهد ،حتى
ال تتحول هذه الربامج �إىل تكري�س �أيديولوجيا
الف�ساد والر�شاوى ،واملناظرات الغوغائية..
ورمبا ت�أتي حلظة نتحدث فيها عن هذه
الربامج بالوقائع والأ�سماء واحلقائق ..فلرتحم
ولتحرتم حمطات التلفزة عقول النا�س..

�أحمد

النظام العالمي الجديد
يحتاج إلى سنوات لتستقر
معالمه في الشرق األوسط..
اختبار القدرات والنوايا
بين مختلف القوى ال يزال
في بداياته ..تقاسم النفوذ
بحاجة إلى مزيد من الخضات
األمنية والسياسية ،ومزيد
من شد حبال الدبلوماسية
لتستقر المنطقة وتنعكس
أجواء إيجابية على سورية..
أما لبنان فمتجه إلى فراغ
رئاسي ،وساحته األمنية إلى
مزيد من عدم االستقرار.
جول���ة �أفق هادئ���ة بعي���داً عن
العواط���ف والأمنيات ،ه���ي خال�صة
ح���وار جمع فري���ق «الثب���ات» مع
اخلب�ي�ر اال�سرتاتيجي د .جمال واكيم،
و�إليكم �أبرز ما فيه:
ال يع�ي�ر الدكت���ور واكي���م �أهمية
لتحليالت الإعالمي�ي�ن بالعموم ،هم
ي�أخ���ذون م�ؤيديهم ع���ن ق�صد لعي�ش
حال���ة تُ�سمى «الأمل الكاذب» ،بر�أيه
التق���ارب الأمريكي  -الإيراين ال يزال
يف بداياته ومن املبكر جداً اكت�شاف
خفاياه ،يقول« :يتعاطون مع النا�س
على �أنه���م جماهري حلظة ،يبهرونهم
بال���كالم وباجتماع ح�ص���ل ..الإعالم
اللبناين حتدي���داً «�شغال» على هذا
امل�ضمار ،وهنا عتاب �أكيد على بع�ض
املحلل�ي�ن ال�سيا�سيني لأنهم يركّبون
املوجات الإعالمية بدل تف�سري الأمور
على حقيقتها».
بر�أي واكيم ،الذي ح�صل بني �أمريكا
و�إيران هو ج�س نب�ض لي�س �أكرث ،يقول:
«هناك اختبار للنوايا بني الفريقني،

�رشق �أو�سطية �أخ���رى من بينها �أمور
لها عالقة ب�سورية ولبنان ،ومع رف�ض
الإيرانيني ذل���ك مت تو�سيع العقوبات
ب���دل �إزالته���ا ،وم���ا يج���ري ب�إيران
ين�سحب على �أوكرانيا».
ال�سعودية م�ستعمرة

والإعالم ت��س�رع بت�سوي���ق التوافق،
وبد�أ بخ���ط �سيناريوه���ات االنفراج
والت�أثري والتداعي���ات» ،يعود واكيم
�إىل العالق���ة امل�أزومة ب�ي�ن البلدين
منذ حوايل �ستني عام ًا لي�رشح الأمور
عل���ى حقيقته���ا« :بالأ�ص���ل تاريخ
انعدام الثقة بني �إيران و�أمريكا يعود
�إىل �أي���ام االنقالب على حممد م�صدق
والث���ورة الوطني���ة الت���ي نفذها يف
حينه ،وا�ستمر الت�أزم مع حتول �إيران
م�ستعمرة بريطاني���ة ملدة  20عاماً،
و�ص���و ًال �إىل الث���ورة الإ�سالمية ،وما
رافقها من ت�آمر غربي ،وما رافق ذلك
م���ن اغتياالت ،العالق���ة بني البلدين
ي�شوبه���ا احل���ذر ،وال ميك���ن ح���ذف
هذه الريبة مبج���رد ح�صول اجتماع
ونوايا �أظه���رت �إعالمي���اً ،يف لبنان
يتم تب�سيط الأم���ور كثرياً» ،وي�ضيف
واكيم�« ،أن ائت�ل�اف القوى املت�شابك
بني �إي���ران ورو�سيا وال�صني و�سورية
مينع ويعيق �إىل حد ما التقدم ب�شكل
�رسي���ع ،و�أمريكا الت���ي ت�سعى فر�ض
عوملتها «اليوتوبية» وامربطوريتها
على الكرة الأر�ضية ،تواجه ممانعات
عديدة يف ع���دة �أمكنة م���ن العامل،
وبالت���ايل هذا التحال���ف بني القوى
(�إيران � -سوري���ة  -العراق  -رو�سيا

واكيم :ما حصل
بين أميركا وإيران
هو جس نبض ليس
إال ..واإلعالم تسرّ ع
بتسويق التوافق

 ال�صني) واملدعوم من «الربيك�س»ي�شكل ق���وة موازية للم���د الأمريكي،
و�إي���ران يف هذه البقع���ة اجلغرافية
ت�شكل نقطة تقاط���ع رئي�سية ونقطة
ت�شابك دويل بني كال الفريقني ،متام ًا
ك�أوكرانيا يف بقعة جغرافية �أخرى».
ب���ر�أي واكيم ،ما �أث�ي�ر يف الإعالم
من حتليالت وتف�س�ي�رات م�ضخمة ال
تغري من املو�ضوع ب�شيء�« ،أمريكيون
كانوا ي�سع���ون �إىل �أخذ جملة ق�ضايا
عالقة بتقربهم من الإيرانيني ،وكانوا
يري���دون و�ضع اتفاق يط���ال ملفات

انطالق��� ًا مما �سب���ق� ،س�ألنا واكيم
عن الدور ال�سعودي ،يقول« :لنتحدث
ب�شفافي���ة ،اململك���ة ال�سعودية هي
جم���رد م�ستعمَرة �أمريكي���ة ،وهي ال
متل���ك من قرارها �شيئ���اً ،وكل الكالم
ع���ن «زعل» بندر وم���ا �شاكل جمرد
كالم �إعالم���ي ،وهو يُ�ستخدم يف �إطار
ال�ضغط هنا �أو هن���اك ،باملفاو�ضات
ال يتم ت�سليم كاف���ة الأوراق للخ�صم
ال�سيا�سي ،فكي���ف �إذا كنا �ضمن �إطار
اختبار النوايا وفتح نافذة للحوار مع
�إيران؟ وه���ذا الأ�سلوب متعارف عليه
يف ال�سا�س���ات الدولية وم���ا تفعله
�أم�ي�ركا من خ�ل�ال ال�سعودية م�ساعٍ
لأخذ �أثم���انٍ �أعلى من �إيران» ،يتابع
واكيم �رسد املعطيات يف هذا املجال:
«حتى الآن هذه ال�سيا�سة مل تنجح،
لأن���ه يف �سورية عل���ى �سبيل املثال
هناك تقدم وا�ض���ح للجي�ش ال�سوري
على امل�سلحني ،وبالتايل ميكن ترقب
تعوي����ض لهذه اخل�سائ���ر يف مناطق
�أخرى ،ك�أن يح�صل تفجريات �إرهابية
يف الع���راق ولبنان ،وه���ذه الأعمال
الإرهابية ال ميكنها �أن حت�صل مبعزل
عن املخابرات ال�سعودية».
مزيد من التفجريات يف لبنان
�س�ألنا واكيم ع���ن �أ�سباب انتقال
لبنان من �ساح���ة تخريب ومواجهة
للمنطق���ة �إىل �ساحة تفج�ي�ر� ،سيما
�أن منه تعمل خمتل���ف قواعد �أجهزة

االتحاد البيروتي ينظم محاضرة حول «تيار العروبة المقاوم»
نظّم���ت اللجن���ة الثقافي���ة يف االحتاد
البريوتي حما��ض�رة بعنوان «تيار العروبة
املق���اوم ..نح���و جمتمع م���دين دميقراطي
ع���ادل»� ،ألقاه���ا الأ�ستاذ عب���د اهلل خالد؛
رئي����س منتدى احلوار الوطن���ي الدميقراطي
يف ال�شمال وع�ض���و الأمانة العامة للحركة
الوطنية للتغيري الدميقراطي.
خال���د لفت �إىل �أنه يف ظ���ل التنازل عن
الثوابت ،والتفريط يف احلقوق ،واللهاث وراء
الت�سويات اال�ست�سالمية مع العدو ،و�إ�سقاط
خي���ار املواجهة ،والتم�س���ك الأعمى باحلل
الأمريك���ي (كامب دايفيد ومدري���د و�أو�سلو،

ووادي عرب���ه )..ي�صبح واقعن���ا الرديء �أمراً
طبيعياً ،وت�صبح املقاومة هي احلل ،ولذلك
كان �إطالق «تيار العروبة املقاوم» ،و�شعاره
«نحو جمتمع مدين دميقراطي عادل».
واعترب خال���د �أن �إطالق ه���ذا التيار هو
�أمر هام يف مرحل���ة ا�ستُنفرت فيها الغرائز
وغيّ���ب عنه���ا العق���ل ،و�أ�صب���ح التناق�ض
الطائف���ي واملذهبي والعن��ص�ري والعرقي
يحك���م ت�رصفاتنا ،ويح���رف البو�صلة التي
تر�س���م خريطة طري���ق م�ستقبلن���ا وحتدد
�أولويات جديدة يرتاجع فيها العداء للكيان
ال�صهيوين �إىل الوراء ،مل�صلحة عداء مفتعَ ل

م���ع دولة كل ذنبه���ا �أنها �أغلق���ت ال�سفارة
ال�صهيوني���ة وحولتها �إىل �سفارة لفل�سطني،
ومقاوم���ة جت���رّ�أت على مواجه���ة العدوان
ال�صهيوين و�أوقعت به خ�سائر �أجربته على
االن�سحاب م���ن الق�سم الأكرب م���ن �أرا�ضينا
املحتلة دون قي���د �أو �رشط ،بعد �أن حطمت
جربوته.
وختم �آم�ل�اً التعاون يف ح���راك �شعبي
ينقلنا م���ن اخلطب واملحا��ض�رات  -على
�أهميته���ا � -إىل العم���ل املي���داين اجل���اد،
للخال����ص من حال���ة الت�سي���ب والإحباط
وال�رشذمة.

جانب من احل�ضور

www.athabat.net
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دولة العدو وسط «إسرائيليات» عربية مذهبية

املخاب���رات الدولية ،فهل الت���وازن الإقليمي
والدويل ي�سمح بذلك؟ يقول« :التفجري الأمني
الأخ�ي�ر من �شغل الأمريكيني ،ولو جاء تنفيذه
عل���ى عات���ق ال�سعوديني ،هم يري���دون ترك
النزيف ال�سوري م�ستمر وي�سعون �إىل تدعيمه
يف �ساحات �أخرى ..رو�سيا و�إيران وحتى حزب
اهلل م���اذا مبقدوره���م �أن يفعلوا م���ع مدار�س
وظيفته���ا �إر�س���ال �إرهابيني يري���دون تفجري
�أنف�سه���م يف النا�س واملمتل���كات حتت غطاء
دين���ي» ،وي�ضي���ف واكيم« :م���ا دام التمويل
متوفراً ،والفق���ر واجلهل متوفري���ن ،ومنافقو
ال�سيا�سة موجودين يف لبنان� ،ستبقى القنابل
الإرهابية �شغالة يف لبنان واملنطقة �إىل �أجلٍ
غري م�سمى».
فراغ �أمني
بر�أي واكيم ل���ن ي�ستقر الو�ضع الأمني يف
لبنان واملنطق���ة يف القريب العاجل� ،ستبقى
ف�ت�رة املراوحة هذه لع���دة �سن���وات ،يقول:
«النظام الدويل يتبدل من �أحادي �إىل تعددي،
ونحن يف ظ���ل مرحلة ه���ذه التحوالت على
ال�ساحة الدولية ،ما علينا �إال انتظار انعكا�سها
�إقليمي ًا ولبناني ًا فيما بعد ،ولهذا ال�سبب �أرجح
توجه ال�ساحة املحلي���ة �إىل مزيد من الفراغ
امل�ؤ�س�سات���ي ،وبالتايل لن يك���ون هناك من
انتخابات رئا�سية».
بر�أي واكيم ال�رصاع اجليو�سيا�سي دائم ًا هو
الذي يُرتجم الحق ًا �رصاع ًا اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا
وديني���اً ،وعن موقع ال�صني من احلراك الدويل
يقول واكيم« :اهتمام دولة ال�صني اليوم متجه
�إىل املحيط اله���ادئ ،هناك حتالف مو�ضوعي
مع رو�سيا و�إي���ران يف جمال ال�رشق الأو�سط،
حماية ظهر ال�صني على عاتق هذين الدولتني،
ويج���ب �أال يغيب ع���ن بالن���ا �أن الأمريكيني
و�ضع���وا  ٪60م���ن �أ�سطوله���م الع�سكري يف
مقابل ال�شواطئ ال�صينية ،لأن ال�رصاع املقبل
�سينتقل من منطقة ال�رشق الأو�سط �إىل منطقة
املحيط الهادئ ،والكل يرتقب هذا ال�رصاع على
ال�ساح���ة الدولية ،حتى �أوروبا ت�شهد باخلفاء
�رصاع ًا بني خط�ي�ن� ،أحدهما فرن�سي بريطاين
يحركه الأمريكي ل�رضب اخلط الأملاين».
«�إ�سرائيل» �إىل زوال
�س�ألنا واكي���م عن مواجه���ة الفريق الذي
يواجه �أم�ي�ركا� ،أنه يكتفي ب�ص���د الهجمات،
فلماذا ال يواجهون �إليها ال�رضبات على ملعبها
وعلى «�إ�رسائيل»؟ ب���ر�أي واكيم «�إ�رسائيل»
الدول���ة املدللة لأم�ي�ركا �ستنتفي مع تراجع
الدور الأمريكي عل���ى امل�ستوى الدويل ،يقول:
«العرب لي�سوا بحاج���ة �إىل �شن حرب عليها
لإ�سقاطه���ا� ،أي كيان يفقد القيمة العليا يزول،
هك���ذا �سقط���ت �إمربطورية النم�س���ا – املجر
تاريخياً ،وهكذا ت�سقط �إ�رسائيل ..ولهذا ال�سبب
ب���د�أت الهجرة املعاك�سة ليه���ود �إ�رسائيل �إىل
خمتلف �أ�صقاع العامل».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين زائراً الكويت عام 2005

ب�رصف النظر عن �صحة خرب هرب قائد
«اجلي�ش احل���ر» �سليم �إدري����س �إىل قطر،
بعد الهزمية الت���ي حلقت بجي�شه على يد
الإ�سالمي�ي�ن و�سيطرتهم على مباين قيادة
«احلر» وم�ستودع���ات الذخرية� ،أم �أنه ما
زال يف تركي���ا ،ف�إن العميد العواك ب�صفته
من جتم���ع «ال�ضباط الأحرار» يف اجلي�ش
املذكور ،ي�ؤكد �أن �إدري�س يقود جناح ًا �صغرياً
من هذا اجلي�ش ،ميثل «الإخوان امل�سلمني
مت تعيينه
املوال�ي�ن لأمريكا» ،و�أن �إدري�س ّ
على ر�أ����س هيئة �أركان ه���ذا اجلي�ش بعد
�إق�صاء ريا����ض الأ�سعد يف �رصاع بني قطر
وال�سعودي���ة ،و�أن �إدري�س يتباهى �أنه رجل
�أم�ي�ركا منذ التقى ال�سينات���ور اجلمهوري
جون ماك�ي�ن والتُقط���ت �ص���ور تذكارية
«احلليفي» ،ي���وم كانت �أمريكا
نْ
للرجلني
ت�ستعر����ض بوارجه���ا لل�رضب���ة اخلائبة.
�أم���ا وق���د ولىّ ع�رص �أمريكا ق���ي املنطقة
كقوة عظم���ى منذ لقاء بوت�ي�ن � -أوباما
عل���ى هام�ش قم���ة �س���ان بطر�سربغ ،يف
ت�سوي���ة بني الدولتني عل���ى �أمور تتجاوز
م�صالح الع���رب وثوراته���م «الربيعية»،
و�س���واء �أكمل���ت �إي���ران انت�صاراتها على
م�ستوى امللف النووي ورفع العقوبات عن
كاهلها� ،أو �أن مفاو�ض���ات النووي تعرثت
بع�ض ال�شيء ،فه���ذا الأمر ال ينفي اعرتاف
�أمريكا والغرب باحلج���م الإقليمي لإيران،
و�أن ال ع���ودة �إىل ال���وراء يف ه���ذا ال�ش�أن،
خ�صو�ص��� ًا �أن دول اخلليج قد �أدت ق�سطها
للعلى الأمريك���ي و�أبرمت اتفاقيات ت�سلّح
مع �أمريكا بقيم���ة  128مليار دوالر خالل
ال�سنوات التي لوّح���ت فيها �أمريكا بحرب
على �إيران ،ومل تع���د دول اخلليج حاجة
�أمريكية �س���وى عرب ال��ش�ركات الأمريكية
التي تنفّذ عقودها دون عوائق� ،إ�ضافة اىل
القواعد الأمريكية الباقية يف دول اخلليج.

الوحدة الخليجية ما هي
سوى مشروع «زواج
متعة» لن يكتمل

و�إذا كانت جامعة الدول العربية قد �سقطت
ككيان منذ بداية «الربيع العربي» ،فقد �آن
الأوان لدول اخللي���ج العربي �أو الفار�سي،
ال ف���رق� ،أن ت���درك �أن ال �أطماع لإيران يف
ال���دول اخلليجي���ة ،لكن ه���ذا ال ينفي �أن
قوة �إي���ران وم�ؤيديها ب���د�أت ترت�سم �أكرث
و�ضوح���اً ،و�أن دول اخللي���ج �أعجز من �أي
وق���ت م�ضى عن مواجهة �إيران ومنعها من
تكون القوة الأق���وى املدعومة رو�سي ًا من
طه���ران �إىل جنوب لبنان ،عل���ى �أن تبقى
العرو����ش العائلية اخلليجية �إىل �أجل غري
م�سم���ى ،رغم �أن «الربي���ع العربي» ال بد
�أن مي���ر يف �سماء بع�ض ه���ذه البلدان مع
ب���دء انهيار م���ا ي�سمى ب���ـ«دول جمل�س
التع���اون اخلليج���ي» كوح���دة م�صالح
عائلية و�سيا�سية و�أمنية بني هذه البلدان.
و�إذا كان غياب العاهل ال�سعودي عن القمة
اخلليجي���ة الأخرية يف الكويت له مربراته
ال�صحية ،ف�إن غياب رئي�س دولة الإمارات
و�سلط���ان عمان عن ه���ذه القمة حماولة
متايز �إماراتية ع���ن مواقف ال�سعودية من
�إي���ران النووية ،ورف����ض �رصيح من عمان
للوح���دة ال�سيا�سي���ة الت���ي تدع���و �إليها

اململكة ،لأن الدعوة �إىل هذه الوحدة جاءت
مرجتلة عل���ى خلفية الرغب���ة ال�سعودية
مبواجهة �إيران بدول خليجية متحدة ،لكن
هذه الوح���دة م�ستحيل���ة لأ�سباب كثرية.
�إن �أي ًا م���ن دول اخلليج لن تر�ضى بوحدة
�سيا�سية من البديه���ي �أن تقودها اململكة
العربي���ة ال�سعودية ،التي تعاين �أ�ص ًال من
�رصاعات �أجنحة داخ���ل العائلة املالكة،
ه���ذا من جهة ،ومن جهة ثانية لي�س هناك
جتان�س بني هذه الدول يف طبيعة الأنظمة
ال�سيا�سية ،وال يف االقت�صاد ،وال يف التعداد
الدميغرايف ،وال يف م�ستوى الدخل القومي،
وال يف احلي���اة االجتماعية ،وهذه الوحدة
م���ا هي �سوى م��ش�روع «زواج متعة» لن
يكتمل ،وكيف ميكن دمج الريا�ض التي تمُ نع
فيها املر�أة من قي���ادة ال�سيارة يف القرن
الواحد والع�رشين ،مع املنامة التي ُ�صنِّفت
م�ؤخ���راً �ضمن العوا�ص���م العاملية الع�رش
الأوىل عل���ى م�ستوى «جت���ارة اجلن�س»؟!
ختام���اً� ،إذا �ص ّح ما ت�رسب من �أروقة �صنع
الق���رار يف �أمريكا �أن �أح���د ال�سيناريوهات
الأمريكي���ة لـ«الربيع العربي» هو �إ�شعال
ال��ش�رق و«حتجي���م �أهل ال�سُّ ن���ة» ،وزرع
«هالل�ْي�» مت�صارع�ي�ن يف املنطق���ة
نْ
ل�ضم���ان ا�ستمرار الكي���ان «الإ�رسائيلي»
كعن�رص قوة موحدة و�سط «�إ�رسائيليات»
عربية مذهبية ،فها هو «الربيع العربي»
يتمخّ �ض عن قوة عظم���ى لتيار املقاومة
ذي الأه���داف املح���ددة� ،أبرزه���ا حتري���ر
فل�سط�ي�ن ،وم���ا عل���ى دول اخلليج �سوى
�سحب نف�سها من امل�ستنقع ال�سوري �أ�سوة
ب�أمريكا ،بانتظار �أن تلملم اململكة العربية
ال�سعودية �أ�شالءها وتعيد التمو�ضع ،وهذا
ما لن يتحقق يف املدى املنظور.

�أمني �أبو را�شد
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منتدى «سابان» ..وتقاطعات
أوباما  -نتنياهو
ُعق���د يف وا�شنطن الأ�سب���وع املا�ضي منت���دى �سابان،
الذي ُيعقد �سنوي��� ًا وخم�ص�ص لبحث العالق���ات الأمريكية
«الإ�رسائيلي���ة» ،ومن �أبرز امل�شارك�ي�ن لهذا العام ،الرئي�س
الأمريكي �أوبام���ا ووزير خارجيته جون ك�ي�ري ،ونتنياهو
رئي�س حكوم���ة كيان االحتالل ووزي���ر خارجيته ليربمان،
بالإ�ضافة حلايي���م �سابان امللياردير اليه���ودي الأمريكي ،
الذي ميول �أعمال املنتدى �سنوي ًا.
وقد �ألق���ى نتنياهو كلمة يف املنتدى ا�ستخدم فيها لغة
ت�صاحلية م���ع الإدارة الأمريكية ،عندما �أك���د على العالقة
املتينة ب�ي�ن كيانه ب�أمريكا ورئي�سها ،حيث �أقر له نتنياهو
ب�أن���ه من �أك�ث�ر الر�ؤ�ساء الأمريكيني الذي���ن �أعطوا للتعاون
امل�ش�ت�رك يف الدفاع والأم���ن والعمل اال�ستخب���اري زخم ًا
غ�ي�ر م�سبوق ،و�أ�ضاف �أن «الرئي����س �أوباما يدرك �أن الدولة
اليهودي���ة هي دميقراطي���ة حما�رصة يف منطق���ة معادية
تتع َّر����ض لتهدي���دات ال مثيل لها يف �أي دول���ة �أخرى على
وجه الأر����ض» ،وتابع كلمته «ال �أعرف م���ا �إذا كان هناك
زعيم���ان �آخران يف العامل حالي ًا لطاملا يتحادثان بانفتاح
لب النزاع
عن م�سائل م�صريية كهذه» ،واعترب نتنياهو «�أن ّ
مل يكن قط ق�ضايا احلدود وامل�ستوطنات ،بل �إنه يدور حول
م�س�أل���ة واحدة دون غريها ،وهو الرف�ض املتوا�صل للت�سليم
بوجود دولة يهودي���ة مهما كانت حدوده���ا» ،وتابع «�إن
املفت���اح احلقيقي لل�سالم ما هو �إال االع�ت�راف الفل�سطيني
بحق ال�شع���ب اليهودي يف تقرير م�ص�ي�ره يف هذه البقعة
من العامل» ،وهو بهذا الكالم يحمل الفل�سطينيني م�س�ؤولية
التع�ث�ر احلا�ص���ل يف املفاو�ضات ،وخت���م نتنياهو كلمته
«ب�أننا يج���ب �أن جنع���ل الفل�سطينيني يدرك���ون احلقيقة
القائل���ة� ،إنه �سوف تكون هناك دولة يهودية قومية هنا �إىل
جانب دولتهم ،لي�س من املبالغة �أن نطلب هذا الأمر ،بل �إنه
ميثل حداً �أدنى من متطلبات ال�سالم».
يف املقابل �أدىل �أوباما يف املنتدى بت�رصيحات تتقاطع
مع نتنياهو ويتبنى ر�ؤيته يف �أن الأمن والرتتيبات الأمنية
ه���ي الأ�سا�س الذي يجب تنفي���ذه واالتفاق عليه قبل تناول
الق�ضايا الأخ���رى املتعلقة مبفاو�ضات احلل النهائي ،قائ ًال:
«�إن هن���اك تقدم ًَا باملفاو�ضات ميك���ن �أن ي�سمح بالتو�صل
�إىل اتفاق �إطار على طريق الت�سوية النهائية على مراحل»،
و�أ�ش���ار �إىل �أن «احلل ميكن �أن يبد�أ يف ال�ضفة ويتم ت�أجيله
يف قطاع غزة وعندما يرى �أبن���اء القطاع االزدهار النا�شئ
يف دول���ة ال�ضفة �سيثورون لكي يلتحقوا به» ،و�أ�ضاف «�أن
عل���ى الفل�سطينيني املوافقة على رغب���ة �إ�رسائيل يف قيام
ف�ت�رة انتقال ّية للت�أكد من �أن ال�ضفة لن ت�شكل م�شكلة �أمنية
م�شابه���ة لتلك التي �شكله���ا قطاع غ���زة» ،وطالب �أوباما
الفل�سطيني�ي�ن ب�رضورة �ضب���ط النف�س ،لأنه���م ال ميكن �أن
يح�صلوا على كل ما يريدونه يف اليوم الأول».
وم���ن كلمة نتنياه���و وت�رصيح الرئي����س �أوباما يت�ضح
�أن التقاطع���ات الأمريكي���ة «الإ�رسائيلي���ة» يف ر�ؤيتهم���ا
للمفاو�ضات ،ثم احلل ،يقوم على اتفاق �إطار ولي�س على حل
نهائ���ي ،و�أ�صبح وا�ضح ًا �أن الإطار �أقله يف حدود من � 10إىل
 15عام ًا ،وه���و العمر الزمني االفرتا�ضي للرتتيبات الأمنية،
التي ج���اء لي�سوق له���ا الوزير ك�ي�ري يف زيارته الأخرية
لفل�سطني املحتلة ،ممار�س ًا ال�ضغوط واالبتزاز على ال�سلطة
يف ت�أخ�ي�ر الإفراج ع���ن الدفعة الثالثة م���ن الأ�رسى حلني
موافق���ة ال�سيد �أبو مازن على ال�شق الأمني للمفاو�ضات ،مع
م�سعى �أمريك���ي �أ�صبح الهدف من���هً � ،
أوال تكري�س االحتالل
وت�رشيعه ،وثاني ًا تكري�س حالة االنق�سام الفل�سطيني ح�سب
ما �رصح به �أوباما يف منتدى �سابان.
تف�ض جولة الوزير ك�ي�ري �إىل نتائج عملية،
وح�ي�ن مل ِ
يجه���د حالي��� ًا يف �إقن���اع كل م���ن عبا����س ونتنياهو �إىل
��ض�رورة عقد قم���ة يف ح�ضور �أوباما به���دف مترير الر�ؤية
«الإ�رسائيلية» بالن�سخة الأمريكية ملا �سمي بال�شق الأمني
وال�شق ال�سيا�سي للمفاو�ضات.

رامز م�صطفى

( العدد  )292اجلمعة  20 -كانون الأول 2013 -

قناة البحرين وخطة األغوار

«السالم االقتصادي» ..واألمن
قب���ل �أن تت�ضح على نحو كامل
معامل ال�صفقة اخلا�صة بتوقيع ما
يعرف باتفاق «قن���اة البحرين»،
بني كل من ال�سلط���ة الفل�سطينية،
واحلكومة الأردنية ،ودولة االحتالل،
�رسبت �صحف عربية معلومات عما
قال���ت �إنها خطة وزي���ر اخلارجية
الأمريكي جون كريي ،التي عر�ضها
عل���ى رئي�س ال�سلط���ة الفل�سطينية
حمم���ود عبا�س ،ورئي����س حكومة
االحتالل بنيامني نتنياهو ،م�شرية
�إىل �أنها القت موافقة من الأخري.
ت�سارع الف���ت لالنتب���اه ،وهو
يج���د انعكا�س ًا وا�ضح��� ًا يف حركة
الوزي���ر الأمريكي ،ال���ذي كثف من
زياراته لفل�سطني املحتلة والأردن،
وزاد م���ن لقاءاته م���ع امل�س�ؤولني
الفل�سطيني�ي�ن وال�صهاينة� ،ضارب ًا
مواعيد التف���اق بني اجلانبني ،يتم
�إجن���ازه مع نهاية ني�س���ان� /أبريل
القادم ،ومثابراً عل���ى الإ�شارة �إىل
حدوث تقدم يف املفاو�ضات.

قناة البحرين �أ�سا�س
ال�سالم االقت�صادي
عملي��� ًا ال ميكن ف�ص���ل االتفاق
حول الو�صل ب�ي�ن البحرين الأحمر
واملي���ت� ،أو م���ا يع���رف «بقن���اة
البحرين» ،عن املفاو�ضات اجلارية
بني ال�سلط���ة الفل�سطينية والعدو
ال�صهي���وين ،حت���ى م���ع حماولة
تظهري االتف���اق امل�شار �إليه ،وك�أنه
�ضمن �سي���اق منف�صل ع���ن م�سار
حمادث���ات الت�سوي���ة التي ترعاها
وا�شنطن ،وتتدخ���ل يومي ًا من �أجل
دفعه���ا وا�ستمراره���ا ،فقد حتدثت
م�صادر ال�سلط���ة الفل�سطينية عما
و�صفته باتف���اق �إقليمي ،ال عالقة
ل���ه مبندرج���ات �أو�سل���و �أو حتى
املفاو�ضات اجلاري���ة حالي ًا ،ولكن
وزي���راً �صهيوني ًا حت���دث �رصاحة
عن «اتفاق تاريخ���ي» ،حيث قال

وزير الزراعة الأردين حازم النا�صر متو�سطاً وزير التنمية يف حكومة العدو �سيلفان �شالوم ورئي�س �سلطة املياه الفل�سطينية �شداد عتيلي (�أ.ف.ب).

�سيلفان �شالوم« :هذا اتفاق تاريخي
يحقق حل���م هرت���زل ب�إقامة قناة
البحرين ،نح���ن نتحدث عن مكون
جدي���د لل�سالم م���ع الفل�سطينيني،
هذا ي���وم عيد ،نقوم بتنفيذ االتفاق
الثالثي ،مل�ساع���دة �سكان املنطقة
لإنقاذ البح���ر امليت ،لتوفري املياه
والكهرب���اء ،ولتحقي���ق تع���اون
�إ�سرتاتيجي اقت�صادي و�سيا�سي».
مراكز الأبحاث ال�صهيونية �أبرزت
مواقف متطابقة مع ما قاله �شالوم،
فقد حت���دث مدير مرك���ز «دانيئيل
�إبراه���ام» «ر�ؤبني بدهت�سور» عما
اعت�ب�ره «�أول م��ش�روع �رشاكة من
نوعه ب�ي�ن الأط���راف الثالثة ،وله
دالالت �سيا�سي���ة مقرون���ة مب�سرية
املفاو�ضات املتجددة ،بني �إ�رسائيل

وال�سلط���ة الفل�سطيني���ة ،حتى و�إن
حمل يف ظاه���ره جدوى اقت�صادية
�ستع���ود بالنف���ع عل���ى جمي���ع
الأطراف» ،و�أ�شار مديرو مراكز �أخرى
�إىل «�أن ه���ذا الن���وع من امل�شاريع
واال�ستثمارات الت���ي يدعمها البنك
الدويل ،قد ت�سهم يف حتريك عجلة
املفاو�ضات بني �إ�رسائيل وال�سلطة
الفل�سطيني���ة» ،واعت�ب�ر وزي���ر
اخلارجي���ة الأمريكي ج���ون كريي
التوقيع على االتفاق عام ًال حيوي ًا
يف التنمي���ة االقت�صادية التي ترى
فيها وا�شنطن� ،أمراً جوهري ًا لإحالل
ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط».
وا�ض���ح �أن توقيت التو�صل �إىل
ه���ذا االتفاق ،ال يرتب���ط مبا تركز
عليه امل�صادر الأردنية مث ًال ،جلهة

االحتياج���ات اخلا�ص���ة باملي���اه
وتوليد الطاقة الكهربائية (االتفاق
ين�ص عل���ى �إقام���ة �أنابيب بطول
 180كيلوم�ت�راً يتم من خاللها جر
املياه من البحر الأحمر �إىل البحر
امليت ،وتقام حمطة لتحلية املياه
يف العقبة ،وحمطة لتوليد الطاقة
الكهربائية) ،بل هو اتفاق �سيا�سي
بالدرج���ة الأوىل ،ي�ش���كل �أ�سا�س ًا
لرزمة م���ن الت�ص���ورات الأمريكية
ح���ول م���ا ي�سم���ى بـ«ال�س�ل�ام
االقت�ص���ادي» ،وح�س���ب م�ص���ادر
متابع���ة ،ف�إن امل�رشوع الذي جرى
االتفاق عليه« ،يتقاطع مع رهان
الإدارة الأمريكي���ة عل���ى التنمية
االقت�صادية كجوهر رئي�سي لإحالل
ال�س�ل�ام واال�ستق���رار يف ال��ش�رق

ضد االنتفاضة

حصة االحتالل في ميزانية الحرب األميركية

جدد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،حممود عبا�س ،موقفه الراف�ض لأي
انتفا�ضة م�سلحة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ففي حوار مع «�سكاي نيوز
عربي��ة» ،ورداً على �س�ؤال عن ت�رصيح �ساب��ق قال فيه �إنه �سيعمل على
منع قيام «انتفا�ضة ثالثة»� ،أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية على موقفه،
م�برراً ذلك ب���أن االنتفا�ض��ة امل�سلحة لي�س��ت مل�صلح��ة الفل�سطينيني،
و�أو�ض��ح �أن االنتفا�ض��ة امل�سلح��ة التي اندلعت ع��ام � 2000ضد اجلي�ش
الإ�رسائيل��ي ت�سببت يف خ�سائر هائل��ة لل�شعب الفل�سطيني ودمار كبري،
م�ش�يراً �إىل تدمري مق��رات ال�سلطة يف رام اهلل وغ��زة ،و�إذ �أ�ضاف قائالً:
«�إن الق��وة الع�سكرية الإ�رسائيلية تفوق ق��درات الفل�سطينيني» ،فقد �أكد
عبا�س «حق ال�شعب الفل�سطيني يف اخلروج مبظاهرات �سلمية للمطالبة
بحقوقه التي تنتهكها �إ�رسائيل».

�أعل��ن م�رشعون يف الكونغر���س الأمريكي عن �إجماع ج��ارف على ميزانية
الدف��اع للع��ام  ،2014والت��ي ت�ص��ل �إىل  552.1ملي��ار دوالر ،والت��ي �ستعر���ض
للم�صادق��ة عليها يف الأيام القريبة ،ونقلت «يديعوت �أحرونوت» النب�أ ،م�شرية
�إىل �أن ذلك «يعني بالن�سبة لإ�رسائيل امل�صادقة على امل�ساعدة اخلا�صة لإنتاج
وتطوي��ر �أنظمة دفاعي��ة م�ضادة لل�صواريخ ،والتي ت�ص��ل قيمتها �إىل نحو 400
ملي��ون دوالر ،لي�س��ت م�شمولة �ضم��ن امل�ساع��دات الأمنية ال�سنوي��ة لإ�رسائيل
والتي ت�صل �إىل  3.1مليار دوالر».
و�أ�ش��ارت ال�صحيف��ة �إىل �أن «امل�ساع��دة يف تطوي��ر و�إنتاج �أنظم��ة دفاعية
م�ض��ادة لل�صواريخ هي م�ساعدة خا�صة ،ومرتبطة مبيزانية الدفاع الأمريكية،
ورغ��م التقلي�صات التي �أجريت على امليزانية ،ف�إن �إ�رسائيل �ستوا�صل احل�صول
على امل�ساعدة الأمريكية ال�سخية حلماية �أجواء �إ�رسائيل».

www.athabat.net
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الأو�سط ،ومع جهود وا�شنطن ال�ستمرار
دوران عجلة املفاو�ضات.
خطة كريي ومواعيده
جهود الوزي���ر الأمريكي مل تتوقف
عند دفع الأط���راف الثالثة �إىل توقيع
االتف���اق ،فقد عاد م�رسع ًا �إىل الأرا�ضي
الفل�سطيني���ة املحتل���ة ،ويف جعبته
تف�صيالت ح���ول خط���ة كان عر�ضها
بعناوينها الأولية يف زيارته ال�سابقة،
ومل يعلم عل���ى وجه الدقة يف حينه،
ما �إذا كان���ت حظيت مبوافقة الطرفني
�أم ال.
يف زيارت���ه التا�سعة من���ذ توليه
من�صب���ه ،والتي ف�صلته���ا عن زيارته
ال�سابق���ة �أي���ام فق���ط ،حم���ل وزي���ر
اخلارجية الأمريك���ي ،ما قالت �صحف
عربي���ة و«�إ�رسائيلية» �إنها خطة «�أو
(م�رشوع اتف���اق) نال عليه���ا موافقة
رئي����س حكوم���ة االحت�ل�ال بنيامني
نتنياهو» ،بح�س���ب �صحيفة «القد�س
العربي».
اخلطة �أو (م�رشوع االتفاق) وفق ما
ج���اء يف ال�صحيفة نف�سها ،تن�ص على
« بق���اء ال�سيط���رة الإ�رسائيلية على
املواق���ع الع�سكري���ة احلالية يف غور
الأردن لع�رش �سن���وات قابلة للتجديد،
بد ًال من الع�رشين �سنة التي �أعلن عنها
�سابق ًا ،و�إقامة حمطات للإنذار املبكر
عل���ى قمة جبل العا�ص���ور يف ال�ضفة
الغربية ،وهو ثاين �أعلى قمة بعد جبل
ال�شي���خ ،واحتف���اظ «�إ�رسائيل» بحق
الرف����ض وامل�ساءلة ب�ش����أن �أي دخول
�أو عب���ور من خالل املعابر مع الأردن،
�إ�ضاف���ة �إىل ت�سيري دوري���ات م�شرتكة
عل���ى ط���ول نه���ر الأردن» ،وتتحدث
اخلطة عن تدوي���ل البلدة القدمية من
مدينة القد����س ،ومد ح���دود ال�سلطة
الفل�سطيني���ة �إىل مناطق «ب» و«ج»
املحددة يف اتف���اق �أو�سلو ،مع تبادل
للأرا�ضي املتف���ق عليها على جانبي
اجلدار الع���ازل ،الذي ي�ش���كل احلدود
الدائمة بني الدولتني.
ويف اخلطة ن����ص ميكن �أن يو�صف
بااللتفايف على االعرتاف الفل�سطيني
املطل���وب «�إ�رسائيلي��� ًا» بـ«يهودية
دولة �إ�رسائيل» ،حي���ث �أ�شري �إىل «�أن
لإ�رسائي���ل احل���ق يف الت�سمي���ة التي
تريدها هي لدولتها �أ�سوة بغريها من
الدول».
كم���ا يتح���دث م��ش�روع االتفاق
عن «جتميد امل�شاري���ع اال�ستيطانية
املتعلق���ة بعدد من الب����ؤر املقرة من
قبل احلكوم���ة الإ�رسائيلية ،وال ينطبق
ه���ذا الإجراء عل���ى امل�شاريع القائمة
يف التجمع���ات اال�ستيطاني���ة الكربى
الواقعة يف حميط مدينة القد�س وغور
الأردن ،مبا فيه���ا م�ستوطنات معاليه
�أدومي���م وزفعات جئي���ف وهارحوما
وجيلو ونيفي يعقوف ورامات �شلومو
ورامات �أل���ون وكريات �أرب���ع ،وكذلك
امل�ستوطنات ذات الكثافة ال�سكانية».
وفيما يتعل���ق مبو�ضوع الالجئني،
ي���دور احلديث «ع���ن ال�سماح لبع�ض
العائالت الفل�سطينية بجمع ال�شمل يف

ال�ض ّفة ورف���ح وغزّة ،ومينح الالجئون
حق التعوي�ض �أو الهجرة ،بحيث تفتح
الدول العربي���ة  -خ�صو�ص ًا اخلليجية
ذات الوج���ود الفل�سطين���ي فيه���ا -
�أبوابه���ا لت�سهيل ذلك و�إعادة ت�أهيلهم
�أو جتني�سهم مع منا�شدة عدد من دول
اخلليج كال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة والكويت وقطر متويل �صندوق
«حق العودة املتعلق بذلك».
بع���د وق���ت ق�صري من ن��ش�ر هذه
املعلوم���ات ،ع���ن خطة ك�ي�ري ،نقل
م�س�ؤول���ون فل�سطيني���ون ع���ن رئي�س
ال�سلط���ة رف�ض���ه �أي وج���ود ع�سكري
لالحت�ل�ال يف غ���ور الأردن ،وق���ال
ع�ض���و اللجن���ة املركزي���ة حلرك���ة
فتح حمم���ود العال���ول�« :إن املوقف
الفل�سطيني ه���و رف�ض بقاء �أي جندي
�إ�رسائيلي على احلدود ال�رشقية لدولة
فل�سط�ي�ن» ،م�ؤك���داً تعر����ض القيادة
الفل�سطيني���ة ل�ضغوط كب�ي�رة للقبول
باخلطة الأمريكية الت���ي حملها وزير
اخلارجي���ة الأمريك���ي ج���ون كريي»،
وطل���ب م���ن الفل�سطيني�ي�ن املوافقة
عل���ى ال�شق الأمن���ي منه���ا ،و�أ�شارت
م�صادر فل�سطيني���ة �إىل تقدمي ال�سلطة
الفل�سطينية �أفكاراً بديلة ،وفيما حتدث
الوزي���ر الأمريك���ي عن اتف���اق ينجز
يف ني�س���ان� /أبريل الق���ادم ،ت�ستبعد
امل�صادر الفل�سطيني���ة �إمكان الو�صول
�إىل اتفاق قريب ،ب�سبب مواقف حكومة
االحتالل.

االلتزام بـ«�أمن �إ�رسائيل»
تر�س���م الإدارة الأمريكية خطواتها
جت���اه الت�سوي���ة ،وكما ه���و معروف
ومتوقع ،وفق متطلبات دولة االحتالل
ال�صهي���وين ،فال�صهاينة هم من حتدث
عن «ال�سالم االقت�صادي» ،والأمريكيون
يتبنون هذا الت�صور كام ًال ،وت�رصيحات
ك�ي�ري املتعددة تب�ي�ن ذلك على نحو
جل���ي ،كم���ا �أن ال�صهاين���ة ه���م من
مت�سكوا على ال���دوام ببقاء قواتهم يف
غور الأردن ،وها ه���و الوزير الأمريكي
يقدم «خطة» �أو م�رشوع اتفاق يحمل
املوقف ال�صهيوين كام ًال.
والوزي���ر الأمريك���ي ال يرتك جماالً
لتوقع���ات �أخرى ،هو يق���ول �رصاحة:
«�أتفهم التح���دي الأمني الذي تواجهه
�إ�رسائي���ل ،و�أ�ض���م �صوت���ي �إىل �صوت
الرئي�س �أوباما يف التعبري عن التزامنا
العمي���ق ب�أم���ن �إ�رسائي���ل ،واحلاجة
لإيجاد ال�سالم الذي يعرتف ب�إ�رسائيل
كدول���ة يهودية ،ميك���ن �أن تدافع عن
نف�سها وبقائها الذاتية».
العب���ارة الأخرية تعن���ي املوافقة
الأمريكي���ة على بقاء ق���وات االحتالل
يف غور الأردن ،بعد �أن رف�ض نتنياهو
اقرتاح��� ًا �أمريكي ًا �سابق��� ًا بن�رش قوات
دولية يف الغور ،و�أ�رص على �أن كيانه
يريد بق���اء جي�شه يف ه���ذه املنطقة،
وهن���ا ميكن �أن نتخيل �ش���كل االتفاق
الذي يتحدث كريي (واثق ًا) عن التو�صل
�إليه يف ني�سان� /أبريل القادم.
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الفلسطينيون أصحاب المهن الحرة

بين أنظمة النقابات ..وروح القوانين التشريعية
خالل جل�سات احلوار التي تعقدها
حملة ح���ق العم���ل للفل�سطينيني يف
لبن���ان ،ح�ص���ل نقا�ش ب�ي�ن حقوقي
فل�سطيني وحقوقية لبنانية حول فكرة
تعدي���ل القوانني لل�سم���اح لأ�صحاب
املهن احلرة من الفل�سطينيني بالعمل،
وهل اجله���ة امل�ستهدفة لإقرار التعديل
النقاب���ات اللبنانية �أم جمل�س النواب؟
وبينم���ا ط���رح احلقوق���ي الفل�سطيني
�أن جمل����س الن���واب ه���و املعني بهذا
املو�ضوع ،عار�ضت املحامية اللبنانية
لت�ؤكد �أن املو�ض���وع مرتبط بالأنظمة
الداخلي���ة للنقابات فق���ط ،وال عالقة
ملجل�س النواب بذلك.
عندما �صدر قان���ون جديد بتعديل
حق العم���ل لالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان (رق���م  129يف � 17آب� /أغ�سط�س
 ،)2010كر�س مب���د�أ �أن من م�سموح لهم
العمل ك�أجراء هم فقط امل�سجلون وفق ًا
للأ�صول يف �سج�ل�ات وزارة الداخلية
والبلديات  -مديرية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والالجئني ،ويعفون من �رشط املعاملة
باملثل ور�سم �إج���ازة العمل ال�صادرة
عن وزارة العمل.
�أما يف حال امله���ن احلرة التي مل
ي���رد ذكرها يف ن�ص التعديل القانوين،
ف����إن لبن���ان د�أب عل���ى تطبي���ق حق
ممار�سة هذه املهن مثل الطب والهند�سة
واملحاماة وال�صيدلة وغريها بح�رصها
ب�أع�ضاء النقاب���ات املهنية ،هذا الأمر
ا�ستمر متييزي ًا �سلبي ًا �ضد الفل�سطيني،
لأن هذه النقابات يف �أنظمتها الداخلية،
�إما ت�شرتط �أن يكون الع�ضو لبناني ًا منذ
�أكرث من ع�رش �سن���وات� ،أو التزام دولة
طالب االنت�ساب مبد أ� املعاملة باملثل،
وه���ذا يتم ع���ادة باتف���اق ر�سمي مع
الدولة اللبنانية من دولة طالب الإذن
بالعم���ل ،ويف احلالتني ي�ستحيل على
الفل�سطيني تطبيق �أي من ال�رشطني.
بع����ض املعني�ي�ن املتابع�ي�ن
حلق���وق عم���ل الفل�سطين���ي طرح���وا

�أهمية التوا�صل م���ع النقابات املهنية
اللبنانية ،وا�ستك�شاف �إمكانات تعديل
�أنظمتها مبا ميلكه الالجئ الفل�سطيني
م���ن اال�ستف���ادة ب�سب���ب خ�صو�صية
و�ضع���ه ،البع����ض الآخر م���ن اخلرباء
حاول التوا�صل م���ع الهيئات النقابية
ليخرج مبح�صلة �سلبية� ،إذ اكت�شف �أن
كثرياً منها ال يري���د مناف�سني يدخلون
جمال العمل ويف�ضلون احتكار املهنة،
ويقبل���ون �أن يك���ون الفل�سطيني �أجرياً
لديهم دون حق قانوين مكر�س ،كما يف
حالة املهند�س الفل�سطيني الذي يعمل
م�رشف ًا لدى �رشك���ة هند�سة(  (for e
 )manولي����س مهند�س ًا ،مب���ا ينق�ص
حقوقه يف الأجر وال�ضمان وثبات عقد
العم���ل ويعر�ضه لأق�سى �أنواع التمييز،
وبذلك دخ���ل عامل ال�س���وق والأرباح
واملنافع ال�شخ�صي���ة بد ًال من القانون
العادل الذي يخول �أي م�ؤهل فل�سطيني
بال�شهادات العلمية واخلربات املطلوبة
ملمار�س���ة العمل ،كما تب�ي�ن �أي�ض ًا �أن
حلق���ة التربير متبادل���ة ،فبينما يرى
بع����ض الن���واب (وه���م امل�رشوع���ون
للقوان�ي�ن)� ،أن عل���ى الفل�سطيني�ي�ن
التوا�صل مع النقابات لتعديل �أنظمتها،
ي���رى �أع�ض���اء الهيئ���ات الإدارية �أنهم
ال ي�ستطيع���ون حتى ل���و �أرادوا �إجراء
تعديالت عل���ى ما ي�شرتط���ه القانون
�سواء اجلن�سية اللبنانية �أو التبادلية،
و�أن الربمل���ان هو املخول بذلك ،وعليه
ال ب���د للمهني�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن من
الع���ودة ملطالب���ة امل�شرتعني بتعديل
مبادئ القان���ون العام ال���واردة على
نقابات املهنيني.
دائرة الفراغ هذه لعبة قد يجيدها
البع�ض ،لك���ن الفل�سطينيني يف لبنان
يرف�ضونه���ا لأ�سب���اب منه���ا �أن مهمة
تعدي���ل القوان�ي�ن �أو ال��ش�روط التي
ت�ضعه���ا �إلزام ًا عل���ى النقابات (التي
هي منظم���ة بقوانني) ه���ي م�س�ؤولية
جمل�س الن���واب ،الذي يجب �أن يطالبه

الفل�سطينيون ب�إج���راء ا�ستثناء ن�صي
وا�ضح من هذي���ن ال�رشطني لالنت�ساب
وممار�س���ة املهنة ،و�أن �إبق���اء الو�ضع
عل���ى قبول ح���ق العم���ل يف نوع من
املهن ت�سم���ى «عادية» ،وعملي ًا حظر
العم���ل يف امله���ن العليا ،ه���و متييز
�ض���د �أي فل�سطيني باملطل���ق مبد�أي ًا،
وتخ�صي�ص املتعلم جامعي ًا باحلرمان
الأق�سى ،فبد ًال م���ن مكاف�أته على الكد
والدرا�س���ة للرقي بعمله وت�أهيل نف�سه
لدور ح�ضاري �أف�ضلُ ،يعاقب باملنع من
ممار�سة املهنة ،لكن���ه �إذا كان �أمي ًا �أو
�أقل تعليم ًا فيمكنه العمل يف مهن تدر
ما ًال �أقل عموم��� ًا وحتتاج جلهد وتعب
�أكرث.
ثم �إنه ال ميكن الركود �إىل معطيات
ال�سوق لتحديد احلقوق ،ف�إذا كان �سوق
العم���ل يف لبنان يحت���اج يف القطاع
ال�صحي ،خ�صو�ص ًا التمري�ض والتحاليل
املخربية �إىل عاملني بعد هجرة وا�سعة
للعن��ص�ر اللبن���اين ب�سب���ب �إغراءات
خارجية تف�ضيلية ،ف�إن ا�ستيعاب جزء
من الطاق���ات الفل�سطينية الكفوءة يف
هذا امل�ضمار ،ال ميك���ن قبول ت�شغيله
�سداداً للفراغ م�ؤقت ًا ،بل ال بد من تعديل
قوانني و�أنظمة املهنة جلعل هذا احلق
مكر�س��� ًا على الدوام حتقيق��� ًا للعدالة،
عرب اال�ستقرار الوظيفي املهني.
باملح�صلة ،هناك حاجة �إىل قوانني
تكر�س احلق���وق ،و�إىل قي���ام الربملان
بواجبات���ه �إزاء الالجئني الفل�سطينيني
يف لبن���ان ،وعدم دف���ع املهنيني �إىل
متاه���ة بني هذه النقابة وتلك ،كما يف
حال ت�شغيل املمر�ض�ي�ن واملمر�ضات
ب�ش���كل قانوين ب�سب���ب حاجة ال�سوق،
كذلك يج���ب �إنهاء الإرب���اك يف وزارة
العمل حول �أذون���ات العمل ،خ�صو�ص ًا
الت���ي حتتاج مل�شارك���ة وزارات �أخرى
باملوافقة.
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لـبــنـان في الـمـراتب األولـى لـعـمليــ
على اخ��ت�لاف اهتماماتهم
وتخ�ص�صاتهم ،غالب ًا ما ي�سعى
اللبنانيون �إىل حتطيم الأرق��ام
القيا�سية ودف���ع بلدهم �إىل
املراتب الأوىل ،حال ع�صابات
اخلطف ال ي�شذ عن هذه القاعدة،
من الوا�ضح �أن هذه الع�صابات
�سعت جاهداً على مر العامني
املا�ضيني لرتفع مرتبة لبنان �إىل
املرتبة ال�ساد�سة عاملي ًا من بني
الدول التي ح�صلت فيها حاالت
خطف مقابل فدية.
وفق ًا لتقرير عن «خريطة
املخاطر للعام  »2014والذي
�أعدته م�ؤ�س�سة «control
 »risksالعاملية ،تفوق لبنان
على العراق و�سورية واليمن يف
عمليات اخلطف التي �سجلت
على �أرا�ضيه ،ومت ت�صنيفه على
�أنه من بني الدول الأكرث خطراً
على �سالمة املواطنني وال��زوار
على حد �سواء.
�إذاً ،ال ع��ج��ب �أن يهرب
اللبنانيون من وطنهم نحو دول
االغ�ت�راب ،و�أن يحجم ال�سياح
العرب والأجانب عن زيارة لبنان،
و�أن ي�ؤجل املغرتبون زياراتهم
�إىل ب��ل��ده��م احل��ب��ي��ب ،فهناك
ع�صابات متتخ�ص�صة حتر�ص
على ت�شويه �سمعته وبث الرعب
يف مناطقه وا�ستغالل بع�ض
العائالت املي�سورة ،و�أحيان ًا
غري املي�سورة ،لتو�سيع هام�ش
�أرباحها ونفوذها وعنا�رصها.

ظاهرة اخلطف
يف احل�����رب الأه��ل��ي��ة
اللبنانية �شاعت عمليات

اخل��ط��ف واخل��ط��ف امل�ضاد
بني الأحزاب على اختالفها،
لكن يف الأع����وام الأخ�ي�رة،
وب��ال��ت��زام��ن م��ع الأزم����ات
واالقت�صادية
ال�سيا�سية
والأمنية يف لبنان واملنطقة،
انطلقت م��ن جديد ظاهرة
اخلطف مقابل الفدية ،وقد
ا�ستفحلت ف�صولها بحيث
ارتفع عدد املخطوفني �إىل
حد كبري ،و�أطلت الكثري من
ع�صابات اخلطف بر�أ�سها
ل��ت��ك��ر���س وج���وده���ا رغ��م
حم���اوالت ال��ق��وى الأمنية
و�ضع حد لها� ،صحيح �أن
هذه الظاهرة انح�رست يف
الأ�شهر القليلة املا�ضية� ،إال
�أنها كانت واقع ًا م�أ�سوي ًا
يف الأ�شهر الأوىل من هذا
العام ،ففي تقرير �أ�صدرته
وزارة الداخلية اللبنانية
نهاية �شهر �شباط املا�ضي،
ي�شري �إىل �أن القوى الأمنية
�أوقفت حتى ذلك التاريخ 47
�شخ�ص ًا م�شتبه ًا بهم للتورط
يف �أعمال خطف ،علم ًا �أن
�أي مرجع ر�سمي مل يتمكن
من �إعطاء رق��م دقيق حول
عمليات اخل��ط��ف� ،إذ ي�ؤكد
م�س�ؤول �أمني وجود حاالت
ع��دة تبقى ط��ي الكتمان،
ويف�ضل �ضحاياها عدم �إبالغ
ال�سلطات بها ،والتفاو�ض �رساً
مع اخلاطفني ،وم��ا ي�شجع
على ذلك عجز القوى الأمنية
يف معظم احلاالت عن حترير
املخطوفني ،وحتى عجزها
بعد دفع الفدية عن توقيف
اخلاطفني ،غري �أن املعلومات

| م��ن امل�ؤ�س��ف �أن ع�صاب��ات اخلط��ف
ت�ستبي��ح بع�ض املناط��ق اللبناني��ة وحتاول �أن
ت�سبغ عليها �صفات �إجرامية ال �صلة لها بعادات
وتقالي��د �أهله��ا ،م��ن دون �ضواب��ط �أو اك�تراث
ملخ��اوف النا���س ،ت�سيء ع�صاب��ات اخلطف �إىل
ا�ستقرار البقاعيني.
ال ي��زال البق��اع �أ�س�ير ع�صاب��ات ،امتهن��ت
تروي��ع النا���س ،وامل�ساوم��ة عل��ى حريتهم ،من
دون �أن يردعه��ا �أي عام��ل �أخالق��ي �أو ظ��رف
�أمني ،فيم��ا حالة الت��شرذم ال�سيا�سي ت�سهم يف
تو�سي��ع هام�ش حترك ع�صاب��ات اخلطف ،فتنفذ
مهماته��ا ب�سهولة ،وت�ساوم عل��ى «�سعر �سلعتهم
املخطوف��ة» ،ويج��د �أفرادها ف��وق كل ذلك بيئة
حتميه��م م��ن املالحق��ات ،ي�سريه��ا معني��ون
بال�ش���أن العام وظيفته��م تقبيل حلية املخطوف

الر�سمية املن�شورة ،ت�شري �إىل
�أك�ثر من  65حادثة خطف
بدافع الفدية يف لبنان يف
غ�ضون �سنتني ،وهو رقم يبدو
�أقل بكثري من احلاالت التي
يتناولها الإعالم.
امل ��ؤ���س��ف يف مو�ضوع
اخلطف� ،أن اجلهات الأمنية
عادة ما ت�ؤكد �أنها متكنت من
حتديد ر�ؤو�س هذه الع�صابات
و�أماكن وجودها والعدد الأكرب
من عنا�رصها ،ويف حاالت
كثرية مت ال��ت��داول ب�أ�سماء
اخلاطفني وخمابئهم ،لكن
ال�سلطات الأمنية مل ت�ستطع
�أن تعتقلهم ،وق���د ج��رت
عمليات ده��م كثرية ذهب
�ضحيتها �أف���راد من القوى
الأمنية يف �أحيان كثرية.
وقد درجت العادة �أن تقوم
الع�صابة باالت�صال ب�أهل
ال�ضحية ،والبدء بامل�ساومة
على ف��دي��ة مالية عالية
ت�صل �إىل ماليني ال��دوالرات
�أحيان ًا يف حال كانت عائلة
املختطف م��ي�����س��ورة ،قبل
�أن تنتهي املفاو�ضات �إىل
ع�رشات �آالف �أو ب�ضعة �آالف
ال���دوالرات وفق ًا لكل حالة،
وطبعاً ،يرافق ذلك تهديداً
مبا�رشاً للعائلة ب�إيذاء ابنها
يف حال �أخطرت ال�رشطة �أو
الأجهزة الأمنية مل�ساعدتها،
ورغ��م �أن بع�ض العائالت
جل����أت بالفعل �إىل القوى
الأمنية� ،إال �أنها ا�ضطرت �إىل
دف��ع الفدية ومل ت�سرتجع
�أم��وال��ه��ا بعد ذل���ك� ،إذ �إن
اخلاطفني مل يقعوا يف قب�ضة

وعائلت��ه ،يف وقت ين�رصف اخلاطف للبحث عن
�ضحيته اجلديدة.
يف ه��ذا ال�سي��اق ،ي��رى م�ص��در �أمن��ي معني
�أن معظ��م ه��ذه العملي��ات تق��وم به��ا ع�صاب��ة
معروف��ة من قُطّ ��اع الط��رق ،والأجه��زة الأمنية
تعرفها بالأ�سماء وتر�صده��ا بدقة ،لكن �أفرادها
موج��ودون يف ب���ؤرة معين��ة هي �ساح��ة للطفار
واملطلوب�ين تاريخي��اً ،وعلي��ه فقد بات��ت ت�شكل
ح�سا�سية معينة تراعيها الأجهزة ،لكن �أفراد هذه
الع�صابة مت��ادوا كثرياً وبات الأم��ر يحتاج ح ًال
جذري��اً ،و�ص��ار من واجبن��ا املُل��ح �أن ن�ضع حداً
له��م ،ومل يع��د يف �إمكانن��ا �أن نتحملهم �أكرث من
ذل��ك ،ومن غري امل�سم��وح �أن ي�ستمر الو�ضع على
م��ا هو عليه ،وبالت��ايل لدينا خط��ة ونعمل على
�إنهاء هذه الظاهرة قريب ًا لكي ال ي�ستباح البلد.

الدولة �إال يف حاالت قليلة.
ومن التطورات على هذا
امل�ستوى �أن اخلاطفني باتوا
ي�ستفيدون من الفي�سبوك
ومواقع التوا�صل االجتماعي
الأخ����رى للح�صول على
م���ع���ل���وم���ات �أك���ث��ر ع��ن
�ضحاياهم ،ويختارون �أو ًال
�أول��ئ��ك الذين ي�ستطيعون
الدفع نقداً.

�رشكات الت�أمني
ولأن م�صائب قوم عند
ق��وم ف��وائ��د ،ارت����أت بع�ض
��شرك��ات الت�أمني �أن حتل
حمل الدولة ،ف�أطلقت خدمة
«ال��ت��أم�ين �ضد اخلطف»،
ومبا �أن اخلطف بات واقع ًا
خميف ًا بالن�سبة للكثري
من العائالت املي�سورة ،مل

ت��ت��وانَ ه��ذه العائالت عن
اال�ستعانة ب�رشكات الت�أمني
يف ظل �ضعف ثقتها بالدولة
و�أجهزتها غري القادرة على
توفري احلماية للمواطن،
وال�لاف��ت �أن الفئة الأوىل
التي جل�أت �إىل الت�أمني �ضد
اخلطف �ضمت ال�سيا�سيني،
لتليها فئة الفنانني ورجال
الأع��م��ال ،ويف حال وقعت
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ــات الخطف عالميًا
ال��ذي��ن يحملونها على �إب�لاغ
ال�رشكة املقدمة للخدمات عن �أي
ا�ست�شعار مبكر للخطف ،الأمر الذي
يجعل ال�رشكة تتحرك يف �أ�رسع
وقت ،ويف حني �أن التعاون مع
�رشكات الت�أمني لن يقلل من ن�سبة
ح��دوث عمليات اخلطف� ،إال �أنه
قد يح�سن من حظوظ امل�شرتكني
يف اخلدمة اخلروج �أحياء عندما
تقع ال��واق��ع��ة� ،إذ �إن اخلاطفني
�سي�شعرون بالطم�أنينة ب�أن الفدية
التي طلبوها �ست�صلهم.
علم ًا �أن �سعر بولي�صة الت�أمني
يف لبنان يختلف بني �شخ�ص �إىل
�آخر� ،إذ يتم تقييم قيمتها ح�سب
موقع كل �إن�سان واخلطر الذي قد
يحيط به.

قــانــون العقـوبــات
ح���دد القانون عقوب���ة فعل اخلطف من �ستة �أ�شهر و�ص���و ًال �إىل ال�سجن مدى
احلي���اة يف بع�ض احل���االت ،كا�ستمرار مدة االحتجاز لأك�ث�ر من �شهر وتعذيب
املخط���وف ج�سدي ًا �أو معنوي���اً ،وت�شدد العقوبة بح�سب امل���ادة �« 257إذا نتج
ع���ن اخلطف وفاة املخطوف ب�سبب الرع���ب فت�صبح العقوبة الإعدام» ،وتخفف
العقوب���ة وفق ًا للم���ادة � 570إىل فرتة ترتاوح بني � 6أ�شه���ر و� 3سنوات �إذا �أطلق
اخلاطف املخطوف خالل � 3أي���ام ،وتخفف �أي�ض ًا �إىل الن�صف �إذا �إطلقه خالل 24
�ساعة من دون �أن يكون قد تعر�ض املخطوف للتعذيب.

الأجهزة الأمنية

ع��م��ل��ي��ة اخل���ط���ف ،تعمد
�رشكات الت�أمني �إىل توفري
ال��ف��دي��ة امل��ط��ل��وب��ة ،ولكن
�ضمن �سقف م��ع�ين يتم
حتديده بالرتا�ضي.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن
خدمات الت�أمني �ضد اخلطف
كانت برزت يف العديد من
الدول التي تعاين من خلل
�أم��ن��ي �أو ح��رب �أو ��صراع
م�سلح ،فقد ازدهرت �أعمال
�رشكات الت�أمني التي توفر
�ضمانة وتعوي�ضات �ضد
اخلطف واملطالبة بالفدية

يف ال�صومال �أوالً ،حيث
بلغت كلفة بوالي�ص الت�أمني
نحو  200مليون دوالر،
وان�سحب الأمر على كل من
نيجرييا ونيكارغوا واجلزائر
والعراق ،ومع تكاثر عمليات
اخلطف يف لبنان ،يبدو �أن
هذه اخلدمة �ستنت�رش على
نطاق مت�سع ،ومن الو�سائل
امل�ستعملة �أي�ض ًا تزويد
الأ�شخا�ص ب�أزرار الكرتونية
لتحديد مواقعهم اجلغرافية،
وت�����س��اع��د ه���ذه الأزرار
االل��ك�ترون��ي��ة الأ���ش��خ��ا���ص

| الئـحـــة الــدول
مل يكن لبنان وحده من بني الدول العربية التي �شملها التقرير
ع���ن �أعمال اخلطف� ،إذ ح���ل العراق يف املرتب���ة العا�رشة ،وتلته
�سوري���ة يف املرتبة الـ ،11وتربعت عل���ى املراكز ،15 - 14 - 13
اليمن ،ثم ليبي���ا فم�رص ،وبح�سب التقرير ،فاحلاالت العديدة التي
�سجل���ت يف ال��ش�رق الأو�سط ،ح�صلت ب�سبب املن���اخ الأمني غري
امل�ستق���ر الذي ولدته احلرب يف �سوري���ة ،و�أن اخلطف مقابل فدية
هو من امل�شاكل امل�شرتكة بني �سورية ولبنان ،وفيما يلي الالئحة
التي ت�ضم �أكرث من  20دولة ح�صل فيهـا خطف خـالل العام :2013
 - 1املك�سـي���ك  - 2الهند  - 3نيجرييا  - 4باك�ستان  - 5فنزويال
 - 6لبنان  - 7الفلبني � - 8أفغان�ستان  - 9كولومبـيا  - 10العراق
� - 11سوريــة  - 12غواتيـمــ���اال  - 13اليمن  - 14ليـبـــيـــا 15
 م��ص�ر  - 16الربازيل  - 17كيني���ا  - 18النيبال  - 19ماليزيا - 20جنوب �إفريقيا.

تنتف�ض م�صادر �أمنية غا�ضبة
عند �سماعها تعليقات كتق�صري
�أجهزة الدولة ،م�ؤكدة �أنها تقوم
بكل ما يف و�سعها للحد من ظاهرة
اخل��ط��ف ،ورغ��م ���ص��دور التقرير
الأخ�ير واحتالل لبنان للمرتبة
ال�ساد�سة ،تعمد هذه امل�صادر �إىل
ت�سليط ال�ضوء على خفوت ظاهرة
اخلطف مقابل الفدية يف ال�شهرين
املا�ضيني ،لكن ما ال تنكره هو
وجود ع�صابات متجذرة ير�أ�سها
لبنانيون يف �أحيان كثرية ،وجتند
بع�ض ال�سوريني كعمال لديها
لتنفيذ حاالت اخلطف ،وقد �شكلت
هذه الع�صابات على مر العامني
املا�ضيني خاليا نائمة تن�شط
كلما �سنحت لها الفر�صة ،وكلما
�شعرت باختالل �أمني وبظروف
م�ؤاتية ت�ساعدها على ال�رضب من
جديد.
ي�ستغرب بع�ض اللبنانيني خرب
ح�صول لبنان على مرتبة رفيعة
يف عمليات اخلطف ،وعدم ح�صوله
على لقب مماثل يف جمال �رسقة
ال�سيارات و�إعادة بيعها ل�صاحبها
�أو تفكيكها وبيعها ،وي�ؤكدون �أن
بع�ض الع�صابات هي عينها تقوم
باخلطف و�رسقة ال�سيارات ،لكن
الوا�ضح �أن عمليات اخلطف مقابل
الفدية مربحة �أك�ثر بكثري من
�رسقة ال�سيارات �أو ال�سطو امل�سلح
على البنوك ،وهي ظاهرة �سجلت
يف لبنان كذلك منذ فرتة.
ه��ذا وتتهم منظمات عاملية
احلكومة اللبنانية بالف�شل يف
اتخاذ التدابري الالزمة حلماية
النا�س من عمليات االختطاف

التي تقع على �أ�سا�س م��ايل ،وردع
ومعاقبة منفذيها ،على �سبيل املثال،
متكن  37خاطف ًا يف لبنان يتوزعون
على جمموعة ع�صابات من احل�صول
على مبلغ تخطى الـ 50مليون دوالر
عام  ،2012جراء عمليات خطف رجال
الأعمال وكبار التجار ،حتى اكت�سبوا
لقب «ع�صابات من �سريبح املليون»،
وانتقلت ظاهرة االختطاف من ظاهرة
على �أ�سا�س االنتماء الديني واحلزبي
�أيام احلرب� ،إىل ظاهرة خطف على
�أ�سا�س امل�لاءة املالية �أي��ام ال�سلم،
وبد�أت �أوىل حلقات �سل�سلة االختطاف
مقابل فدية يف لبنان يف � 23آذار
 ،2011ت��اري��خ خطف الأ�ستونيني
ال�سبعة من وادي البقاع ب�رشق لبنان،
الذين �شغلت عملية اختطافهم االحتاد
الأوروب��ي ،لتتكرر بعد ذلك وت�صبح
هاج�س ًا يومي ًا ي�ؤرق حياة اللبنانيني.
وي��رى اخل�براء �أن التهاون الذي
�أظهرته الدولة اللبنانية يف التعامل
م��ع الق�ضية على ك�ثرة �أجهزتها
الأمنية ،وما يرتدد دوم ًا عن دفع فدية
مالية للخاطفني ،فتح �شهية البع�ض
على جت��ارة رابحة ،قوامها اخلطف
مقابل فدية مالية.
وقد ك�شفت م�صادر �أمنية �أن �أبطال
هذه الع�صابات  ،37وهم معروفون
بالأ�سماء ،مع معرفة تامة حلركة
تنقالتهم بني منازلهم و�أماكن �أخرى،
املعروف عن ع�صابات «من �سريبح
املليون» ه��ذه� ،أنها تر�صد املالءة

املالية ل�ضحيتها جيداً ،قبل الإقدام
على خطفه ،وال تتعقب �سوى �أ�صحاب
املال من رجال الأعمال املي�سورين
وكبار التجار ،وال ت�أبه للظروف
املحيطة مبكان ا�صطيادها لفري�ستها.
وتوا�صل ع�صابات اخلطف ،الفتك
ب�أع�صاب اللبنانيني املي�سورين ،الذين
ت�سود حالة من الهلع يف �صفوفهم،
نتيجة خوفهم على �أنف�سهم وعلى
�أوالدهم من ع�صابات يبقى �أبطالها
جمهولني ،وي�رسحون وميرحون من
�أق�صى ال�شمال �إىل �أق�صى اجلنوب،
م��روراً بالعا�صمة ب�يروت ،ويلزمون
ذوي املخطوف بدفع فدية مالية ،بعد
ترهيبه ،يف مقابل �إطالق الرهينة.
واخلطري �أن بع�ض العمليات يبقى
�رسياً ،وال تعلم به الأجهزة الأمنية،
لأن �أه���ايل امل��خ��ط��وف ال ي��ري��دون
�ضجيجاً ،ال �سيما �أنهم عاي�شوا كل
عمليات اخلطف ال�سابقة ،التي انتهت
مبجملها بدفع الفدية املالية� ،أو
بتدخل و�ساطة ر�سمية لبنانية كبرية
ت�سمح للقوى الأمنية والع�سكرية
بقليل من ال�ضغط ،فيرتك املخطوف
حراً� ،أو ي�سلمه خاطفوه املعروفون
ب�أ�سمائهم ،واملر�صودون بتحركاتهم،
والبعيدون عن يد وهيبة امل�ؤ�س�سات
والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة والع�سكرية
اللبنانية.

�إعداد هناء عليان
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«الخريف العربي» يفكك مجلس التعاون الخليجي
ت�أ�س����س جمل�س التع���اون اخلليجي
ع���ام  1981من ال�سعودية وقطر والكويت
والبحرين والإمارات وعم���ان ،وا�ستُثني
العراق م���ن ع�ضويته .وبع���د م�ضي 32
عام ًا على ت�أ�سي�سه ،وب���دل �أن ي�صل �إىل
م�ست���وى «االحتاد اخلليجي» كما تطرح
ال�سعودي���ة ،ف�إن���ه ي�سري نح���و التفكك
والت�صدع ،وننتظر بي���ان نعيه يف وقت
قريب ،حي���ث ال جتمع ُد َول���ه � ُّأي �رشاكة
�سيا�سي���ة عل���ى م�ست���وى املنطق���ة �أو
التحالف���ات الدولية ،كم���ا تتمثل عوائق
قيام االحتاد ب�أ�سباب داخلية وخارجية،
منها:
على ال�صعيد الداخلي:
تباي���ن عل���ى امل�ست���وى العقائدي،
فتت���وزع معتق���دات اخلليجي�ي�ن ب�ي�ن
املذاه���ب اخلم�س���ة والفك���ر الوهاب���ي
وال�سلف���ي التكف�ي�ري والإبا�ضية ،وعلى
م�ستوى الإ�سالم ال�سيا�سي بني الوهابية
و«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» وال�سلفي���ة
التكفريية (القاعدة).
اخلالف���ات احلدودية ب�ي�ن البحرين
وقطر ،واخلالفات احلدودية بني ال�سعودية
من جهة وعمان والكويت والإمارات وقطر
من جهة �أخرى.
ان�سحاب الإمارات من الإحتاد النقدي
اخلليجي.
ان�سحاب عمان من م��ش�روع العملة
اخلليجية املوحدة.
ع���دم وج���ود الت�أ�ش�ي�رة اخلليجية
املوح���دة ،ومنع الإماراتي�ي�ن من دخول
ال�سعودية ببطاقة الهوية ،ب�سبب خريطة
الإمارات.
االختالف بني �أنظمة احلكم ،فبع�ضها

يعتم���د بع����ض ظواه���ر الدميقراطي���ة
(انتخاب���ات برملاني���ة) و�أكرثها ما يزال
ملكي ًا �أو وراثي ًا.
تباي���ن يف ال�سلوكي���ات واحلري���ات
العام���ة وال�شخ�صي���ة ،فب�ي�ن الكوي���ت
والإمارات والبحري���ن وال�سعودية فوارق
�شا�سعة ومتناق�ض���ة؛ بني ال�سباحة على
ال�شاطىء ،ومنع املر�أة من قيادة ال�سيارة.
�أما على ال�صعيد اخلارجي :
تتج���اذب جمل����س التع���اون ع���دة
اجتاهات ومواق���ف متعددة ،وتغيب عنه
وحدة املوقف ووحدة ال�سلوك والأهداف.
تنق�س���م دول جمل����س التعاون حول
املوق���ف م���ن «الإخ���وان امل�سلم�ي�ن»،
فبع�ضها ي�ؤيد (قط���ر) والآخرون يقودون
احلمل���ة امل�ض���ادة لإ�سق���اط الإخ���وان
(ال�سعودية والإمارات.)..
يختل���ف اخلليجي���ون ح���ول �إيران،
فبع�ضهم يدعو للحوار ،وبع�ضهم للعداء
وح�صار �إيران و�رضبها ع�سكري ًا.
ب���دء التذبذب وال�ضي���اع مما ي�سمى
«الربي���ع العرب���ي» ،فتتح���د قط���ر
وال�سعودي���ة خ�صو�ص ًا �ض���د النظام يف
�سوري���ة ،وتختلف���ان يف م��ص�ر ،وب���د�أ
االخت�ل�اف �أي�ض��� ًا يف لبن���ان ،واملوقف
من ح���زب اهلل ،فال�سعودي���ة ت�شن حملة
�سيا�سي���ة و�أمنية �ضد احلزب ،وقطر تعيد
احلياة لعالقتها مع احلزب.
بد�أت ن����ار الفتنة والفرز املذهبي
التي ن�رشتها ال�سعودية باالرتداد على
�ساحات دول اخلليج لتحرق �شعوبها
بالنار التي �أ�شعلتها ال�سعودية وقطر
يف �سوري����ة والعراق واليمن ولبنان،
وب����د أ� الفرز والتع�صب املذهبي يظهر

يف الكويت وال�سعودية والبحرين..
يتفق �أكرث اخلليجيني حول التفاو�ض
مع «�إ�رسائيل» وبناء عالقات معها ،ويف
مقدمتهم قطر ،وتليه���ا ال�سعودية ،وكان
�آخر ف�صولها العلني���ة لقاء الأمري تركي
الفي�ص���ل مع الوزي���ر ال�صهيوين ودعوته
للخطابة يف الكني�ست ،بينما يلوذ بع�ض
اخلليجي�ي�ن بال�صم���ت دون �أخذ موقف
وا�ضح على م�ستوى املجل�س.
يظ���ن اخلليجيون �أن �أم�ي�ركا حترتم
«�أدواته���ا» �أو حلفاءه���ا ،معتقدي���ن �أن
من يرق�ص معه���م بال�سيف لن ي�ستعمله
�ضدهم للحفاظ على م�صاحله.
ا�ستفاقت ال�سعودية على واقع جتاوز
�أمريكا لدورها وع���دم اال�ستئنا�س بر�أيها
باالنفتاح على �إي���ران �أو احلل ال�سيا�سي
يف �سوري���ة ،ومل يفه���م ال�سعوديون ما
فعلت���ه �أم�ي�ركا بـ«احلمدي���ن» يف قطر
وا�ستبدالهما كما تُ�ستبدل �إطارات ال�سيارة
و ُيرمى امل�ستعمل منها يف مزابل التاريخ.
ه���ل �سي�ستيقظ ال�سعودي���ون بعدما
خ�رسوا جمل�س التع���اون اخلليجي ،ومت
تفريغه ،وفقدت ال�سعودية قيادة املجل�س،
و�سقطت م�شاريعها على �أعتاب «عمان»
وت�صديها لإعالن االحتاد اخلليجي ،وعند
�أعتاب قطر الت���ي تناف�سها وا�ستدرجتها
للهرولة نح���و «�إ�رسائي���ل» ،فانك�شفت
عورة ال�سعودية وت�ساوت مع قطر.
لق���د ا�ستدرج الأمريكي���ون ال�سعودية
بوا�سطة بندر ب���ن �سلطان ،وبد�أ االحرتاق
ال�سع���ودي يف �سوري���ة واخلليج ولبنان
وم��ص�ر واليم���ن بالتزامن م���ع الو�ضع
الداخلي احل���رج واخلطري ب�ي�ن تيارات
العائلة املالك���ة واملعار�ضة ال�سعودية،

و�إرها�ص���ات االنق�ل�اب عل���ى امل�ؤ�س�سة
الديني���ة ،وتغلغ���ل «القاع���دة» والفكر
التكفريي الذي يهدد وحدة اململكة.
جمل����س التعاون اخلليج���ي يت�صدع
ويتفكك بعدما ت�صدعت اجلامعة العربية
مقدمة مل�رشوع ال��ش�رق الأو�سط اجلديد
ال���ذي ر�سمته �أمريكا ،ومل ت�ستطع �إجنازه
بالغزو املبا�رش �أو احلروب «الإ�رسائيلية»
املبا��ش�رة ،فاعتم���دت «التكفريي�ي�ن»
و«الوهابيني» لتفتي���ت العامل العربي،
مبا فيها ال�سعودية واخلليج.
تت�رصف ال�سعودية بانفعال وارتباك
�أخرجاها عن عقالنيتها وهدوئها؛ كنظام
انقالبي مراهق يعتم���د الأ�سلوب العنفي
 الإرهاب���ي لفر�ض �آرائه���ا و�سيا�ستهايف املنطق���ة ،فهي ب���د�أت ترحيل العمال
الأفارق���ة واليمنيني وبع����ض ال�سوريني،
وته���دد برتحي���ل اللبناني�ي�ن امل�ؤيدين
للمقاومة ،وتعي�ش هاج�س اخلوف وال�شك
والريبة من اجلميع ..ال�سعودية يف حلظة
انفع���ال يهدده���ا بالتفج�ي�ر والفو�ضى
نتيج���ة القم���ار ال�سيا�س���ي والأمني يف
ال���دول العربي���ة ،مرتك���زة عل���ى الفكر
التكفريي واحل�سابات امل�رصفية وبراميل
النفط ،وكلها �أوه���ن من بيت العنكبوت،
و�ست�ستيق���ظ ال�سعودية من �رساب �أحالم
الزعامة العربية والإ�سالمية لتجد نف�سها
عل���ى هاوية التف���كك والتق�سيم و�ضياع
احلكم امللكي ،لأن من يعتدي على �أحكام
اهلل (جهاد الن���كاح) وعب���اد اهلل (الذبح
واالغت�صاب وتدم�ي�ر امل�ساجد والبيوت)
ف�إن اهلل �سبحانه ميهل واليهمل.

د .ن�سيب حطيط

بــالد الفســاد والـمفـسـديــن
ك ُّل مواط��ن يحلم ب�أن يك��ون وطنه بطعم حلو
ي��روق له ،في�صاب بخيبة �أمل حني يكرب ويكت�شف
م��ر كالعلق��م ،فالأوط��ان ه��ي
�أن طع��م موطن��ه ٌّ
احل�ض��ن الأول الذي ي�شعر في��ه املواطن بالأمان،
وهي ال�سقف الذي يظلله من كل ما يهدر عليه هذه
احلاجة التي يجب �أن تكون مرادف ًة لكلمة وطن.
وله��ذا؛ ف���إن الكث�ير م��ن ال�شع��وب ترك��ن �إىل
الن��زوح ع��ن �أوطانه��ا ح�ين ال حُتقِّ��ق له��ا ه��ذه
النعمة ،كم��ا يحدث يف حاالت احل��روب وحاالت
اال�ضطرابات الأمنية التي ترافق الثورات امل�سلحة
مث�لاً ،كم��ا يح��دث الآن لفئات كثرية م��ن ال�شعب
ال�س��وري ،التي هاج��رت بحث ًا عن ال�سل��م والأمن،
ح�ين �أهدرهم��ا ال�رصاع املحتدم ب�ين املعار�ضة
امل�سلحة وال�سلطة ،ف��راح �ضحيته �أبرياء كثريون،
وكم��ا يح��دث كذلك يف الع��راق ،ال��ذي ُه ِّجر كثري
م��ن �أبنائ��ه بحث ًا ع��ن ذات ال�ضالة الت��ي ين�شدها
الب��شري حني يكون طبيعي ًا عل��ى فطرته ،بعد كل
ال�سع��ار الطائف��ي ال��ذي يقت��ل ع��شرات ال�ضحايا
يف كل �أ�سب��وع ،وه��و نف�سه الدافع ال��ذي من �أجله
يهاجر �أبناء �أي وطن حني يبخل عليه بخريه كما
يحدث م��ع �أبناء بع�ض الدول العربية التي اعتدنا

ر�ؤيته��م يف كل الأقط��ار العربي��ة ،وه��م يعملون
ويبنون بلدان ًا غري بالدهم بحث ًا عن رزقهم ورزق
من يعيل��ون ،فالفقر يف الأوط��ان غربة ال يتحقق
معها الأم��ان ،لأن املواطن �سيكون م�شغو ًال بقلقه
طوال حياته.
ً
ً
مير مرور
يف بالدن��ا �صار الف�ساد �أمرا طبيعيا ّ
الك��رام يف �صفحات تقارير �أخ��ذت الوقت واجلهد
الكب�ير لإعداده��ا وكتابته��ا ،لتخ��رج يف كل عام
مبئ��ات الف�ضائ��ح املك�شوفة التي تخف��ي وراءها
مئات �أخرى مل يعلَ��ن عنها �أو مل ي�ستطع الآخرون
وحم��رم
ك�شفه��ا لأنه��ا مناط��ق حمرم��ة عليه��م
ٌ
عل��ى �أي مواطن اخلو�ض فيه��ا ودخول حميطها،
ف�ص��ار الف�ساد مدع��اة �أخرى النع��دام الأمان ملا
يتبعه من �رسقة لأم��وال املواطن وخري البالد يف
و�ضح النه��ار ،ومبباركة ر�سمي��ة ،يف ظل �سيا�سة
الإف�لات من العقاب الت��ي عرفناها منذ �أن فهمنا
معن��ى الف�ساد بع��د �أن انق�شع ال�ضب��اب عن �أعيننا
لإ�رصارنا على الر�ؤية من غري حجاب.
فال��وزراء الذي��ن يباركون كل ه��ذه ال�رسقات
ويوقّعون الأوراق مازالوا على مقاعدهم ،واملدراء
الذين �رسقوا مازالوا حممي�ين ،واملوظفون الذين

مـصـر ..شـهـر الحسـم مــــ
نف��ذوا يتمتعون حتى اليوم باملكافئات والهبات،
بينم��ا املواط��ن ال�رشي��ف يبح��ث عن عم��ل يليق
ب�شهاداته و�رشفه و�إخال�صه فال يجد.
يف بالدن��ا العربي��ة يعج��ز امل��رء ع��ن تع��داد
مواط��ن ال�ضعف ،وتع��داد مواطن الف�س��اد ،وتعداد
مواط��ن القه��ر الت��ي يعي�شه��ا املواط��ن ،ويعج��ز
عن تع��داد ع��دد املواطنني املحرومني م��ن �أب�سط
حقوقهم ،كال�سكن املالئم لتكون �أرقام املنتظرين
من �أبناء الوطن الأ�صليني وعدد �سنوات انتظارهم
دلي ًال عل��ى عجز امل�س�ؤولني عن حل هذه امل�شكلة،
والعم��ل املنا�سب ،واخلدم��ات ال�صحية املنا�سبة،
والأخط��اء الطبي��ة املتك��ررة مازال��ت حتت��ل
ال�صفحات الأوىل من ال�صحف اليومية ،كما يعجز
امل��رء متام ًا عن تع��داد عدد الأرا�ض��ي امل�رسوقة،
وع��دد الأم��وال املنهوب��ة ،وع��دد ال�صفق��ات غري
القانونية ،التي تتم من حتت الطاولة ومن فوقها،
ويف الظالم والنور.
غ�َّي�ت طعمك ي��ا وطن��ي لت�صب��ح بطعم
ه�َّل�اَّ رَّ
ال�شهد بد ًال من طعم قهوتهم التي ال �أحب.

�أحمد الطب�ش

ج��اءت دع��وة الرئي���س امل��صري امل�ؤق��ت عديل
م�س��ودة الد�ست��ور اجلديد
من�ص��ور لال�ستفت��اء عل��ى ّ
يومي الرابع ع�رش واخلام�س ع�رش من يناير /كانون
الث��اين املقب��ل ،لت�ؤك��د مبا ال يقب��ل ال�ش��ك �أن م�رص
ق��د حزم��ت �أمرها وق��ررت �إغالق �صفح��ة «الإ�سالم
ال�سيا�س��ي» من تاريخها ،وح�سم��ت املعركة ل�صالح
الإ�سالم املعتدل واملن�سج��م مع نف�سه ومع ال�رشيعة
الإمياني��ة ،نظراً �إىل ما ت�ضمن��ه الد�ستور اجلديد من
ن�صت
م��واد ت�ؤكد على حقوق غ�ير امل�سلمني ،بحيث ّ
امل��ادة الثاني��ة عل��ى �أن الإ�س�لام ه��و دي��ن الدولة،
ومب��ادئ ال�رشيع��ة الإ�سالمية هي امل�ص��در الرئي�س
للت�رشيع ،فيم��ا �أتت املادة الثالث��ة مب�شرّ ة للأقباط
وخميب��ة لآمال «حزب النور ال�سلفي» ،الذي «جاهد»
ِّ
ملنعه��ا ،والتي تقول« :مبادئ �رشائع امل�رصيني من
امل�سيحي�ين واليه��ود امل�صدر الرئي�س��ي للت�رشيعات
املنظِّم��ة لأحواله��م ال�شخ�صي��ة و�ش�ؤونه��م الديني��ة
واختيار قياداتهم الروحية».
�أم��ا املادة الثانية م��ن الد�ستور امل�رصي اجلديد
ت�ضمنه د�ستور العام  2012الذي
فقد جاءت لتلغي ما ّ
مت اال�ستف��اء علي��ه يف ظ�� ّل حكم «الإخ��وان» ،والذي
كانت امل��ادة  219منه تن�ص عل��ى تطبيق ال�رشيعة
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المشهد العربي في الصراع الدولي  -السعودية نموذجًا
ويل العهد ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز ووير اخلارجية �سعود الفي�صل خالل قمة االحتاد اخلليجي الأخرية يف الكويت (�أ.ف.ب).

لي�س امل�شهد العربي احلايل
م���ن �ضم���ن ال��ص�راع الدويل،
�س���وى احللق���ة الأ�ضع���ف يف
ال�سل�سلة ال�رصاعية الآخذة يف
التبلور حالي��� ًا ،ومع ذلك ،ف�إن
بع����ض الأنظمة رغم الإمكانات
االقت�صادي���ة الهائل���ة ،ال تزال
غارق���ة يف مفاهيم من الأزمنة
ال�سحيق���ة ،وتتمنع عن مواكبة
املفاهي���م الواقعي���ة حتى يف
ال�سيا�سة ،وت�أخ���ذ يف طريقها
البل���دان ذوي االقت�صادي���ات
الب�سيط���ة ع���ن طري���ق ن�رش
الفو�ضى والقتل والدمار فيها.
يف امللمح الدويل ال�ساطع
حالي ًا ،ف�إن ال�رصاع بني املحور
ال�صاعد بق���وة وثبات ورموزه
دول «بريك�س» و�إيران ،ير�سخ
مفاهيم���ه عرب ق���وة االقت�صاد
و�سط���وة الق���وة ،والأدل على
ذلك ،ورغ���م الت�أكي���د اليومي
عل���ى ال�رشاك���ة م���ع الغ���رب
يف ح���ل الأزم���ات الدولي���ة،
ن��ش�ر منظوم���ات �صواري���خ
«اال�سكندر» اال�سرتاتيجية يف
الغرب الرو�سي ،ملواجهة الدرع
ال�صاروخي الأطل�سي ،وجوهره
الأمريكي ،وكذلك رف�ض ال�صني
امل�ساومة على اجلزر ال�صخرية
التي تعتربها �ضم���ن ال�سيادة
الوطني���ة ،ودف���ع امل�س�ألة �إىل
الواجه���ة يف الوقت التي تقوم
الوالي���ات املتح���دة حليف���ة

تون�سيون يتظاهرون يف بدايات ما كانوا يظنون �أنه «ربيع عربي»

الياب���ان � -صاحبة امل�شكلة -
باال�ست���دارة لالهتمام يف تلك
املنطقة من العامل.
رمب���ا يك���ون امل�ؤ��ش�ران
املذكوران م���ن ال�سطوع مبكان
ي�ؤك���د �أن بن���اء الق���وة ب���كل
عناوينه���ا وم�آالتها ،هي التي
جتعل لل���دول والأمم مكاناتها
املرموق���ة ب�ي�ن خ�صومه���ا
والأ�صدق���اء على ح���د �سواء،
ولي�س الدر����س الإيراين الأخري
وال ي���زال طازج ًا� ،إال مثا ًال حي ًا
على ذلك ،ف�إيران وعرب تغريدة

غا�ضبة لوزير خارجتها حممد
ج���واد ظريف تنم ع���ن غ�ضب
طهران من الوالي���ات املتحدة
ب�سبب �إجراءات عقابية جديدة،
و�إن كان���ت �سخيف���ة باملعنى
امل���ادي وانع���دام ت�أثريه���ا
الواقع���ي ،جعل���ت مهند����س
الدبلوما�سي���ة الأمريكية جون
كريي يت�صل على جناح ال�رسعة
بنظريه الإي���راين للوقوف على
خاط���ره ،رغ���م ف�ص���ل ظريف
املوقف الغا�ض���ب عن ا�ستمرار
التفاو����ض الن���ووي وااللتزام

باالتفاق املعق���ود يف جنيف،
ولي����س ه���ذا وح�سب ،ب���ل �إن
من�سقة الدبلوما�سية الأوروبية
كاترين �آ�شتون ات�صلت بدورها،
فيما كان وزراء خارجية �أوروبا
يعلنون تعهداً ال لَب�س فيه برفع
العقوبات عن �إيران فور حتقق
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
من تطبيق �إيران التزاماتها.
م���ن الوا�ض���ح �أن كل دول
الع���امل ت�ستخ���دم �أوراق القوة
الت���ي متتلكه���ا يف خدم���ة
�شعوبه���ا ومكانته���ا ب�ي�ن

ــع «اإلســالمــيـــين»
الإ�سالمي��ة ،عل��ى �أن «ت�شم��ل �أدلّته��ا الكلية
وقواعده��ا الأ�صولية والفقهي��ة وم�صادرها
املعتربة يف مذاهب �أهل ال�س ّنة واجلماعة».
كم��ا حف��ظ الد�ست��ور اجلديد حق��وق غري
امل�سلم�ين �ضم��ن امل��واد  50و 53و 64و180
و 235و ،244ولع��ل امل��ادة  235جاءت الأبرز
ن�صت �رصاحة على �إل��زام �أول جمل�س
لأنه��ا ّ
ن��واب ُمنتخب بعد �إق��رار الد�ست��ور ويف �أول
جل�س��ة ل��ه ،ب�إ�ص��دار قان��ون لتنظي��م بن��اء
وترميم الكنائ�س مبا يكفل حرية امل�سيحيني
يف ممار�سة �شعائرهم الدينية.
�شه��ر واح�� ٌد للح�س��م ،وق��د ح��زم رئي���س
ٌ
ال��وزراء حازم البب�لاوي �أمره و�أك��د جهوزية
احلكومة امل�رصية لت�أمني �أف�ضل الأجواء لهذا
اال�ستفت��اء ،يف مواجه��ة �أن�ص��ار «الإخ��وان»
الذي��ن جعل��وا م��ن اجلامع��ات امل�رصي��ة ب�ؤر
توتري �سيا�سية و�أمنية �سي�ستغلها ال�شيخ يو�سف
القر�ضاوي كما ورد يف بع�ض و�سائل الإعالم،
لإعالن نف�سه حالة جديدة متمايزة عن الأزهر
ومناوئة مل�سرية «خريطة امل�ستقبل» وقاعدته
ال�شعبية �ستكون بقايا «الإخوان».

�شه��ر واح��د �أم��ام م��صر لت�ستعي��د دورها
القوم��ي والإقليم��ي� ،سيم��ا �أن ق�ض��اء م��صر
عل��ى الفكر الإلغائي �سين�سح��ب اندحاراً للفكر
املتطرف خارج م�رص ،وما ح�صل
«الوهابي»
ّ
ّ
يف تون���س م��ن توافق اللحظ��ات الأخرية على
مه��دي جمع��ة لت�شكي��ل حكوم��ة حت�� ّل مكان
حكوم��ة ح��زب النه�ض��ة الإ�سالم��ي �سوى من
امل�ؤ��شرات الهام��ة عل��ى انكف��اء ه��ذا الفك��ر
و�إع��ادة ح��زب النه�ض��ة التون�س��ي �إىل حجمه
احلقيقي بني �سائر الأحزاب التون�سية بانتظار
انتخابات العام .2014
ا�ستعادت م�رص الإ�سالم املحمدي الأ�صيل،
وم�رص الأزه��ر ال�رشيف وم�رص عب��د النا�رص،
روحي��ة ح�ضارته��ا وتاريخه��ا ،وت�ستعي��د
حجمه��ا امل�ؤث��ر كدول��ة عربية حموري��ة ،وما
طرد ال�سفري الرتكي من القاهرة منذ نحو �شهر،
�س��وى ر�سال��ة وا�ضح��ة لأردوغ��ان وحللفائه
الإقليمي�ين والدولي�ين الداعم�ين مل�شاري��ع
الإ�سالميني امل�شبوه��ة يف تقوي�ض الكيانات،
وه��ا هو �أردوغ��ان قد ب��د�أ بدف��ع الأثمان من
خ�لال اجلل�س��ة ال�صاخب��ة وامل�شاحن��ات التي

ح�صلت يف الربملان الرتك��ي �أم�س ،ومطالبته
بتق��دمي ميزاني��ات ث�لاث �سن��وات تخلّ��ف عن
تقدميه��ا للربمل��ان ،عل��ى خلفي��ة اتهام��ه
ب�إخف��اء ه��در ال�رضائ��ب التي يدفعه��ا ال�شعب
الرتكي ،وي�ستخدمها �أردوغان وحزبه لتمويل
الإرهابيني يف �سورية ويف دعم حزب النه�ضة
التون�سي� ،إ�ضافة �إىل دعمه جلماعة «الإخوان»
يف م��صر ،حت��ى ن��ال ن�صيبه م��ن الإجراءات
امل�رصي��ة يف مواجه��ة تركي��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل
الأثم��ان التي �سيدفعه��ا نتيج��ة الهزائم التي
تلحق بحلفائه من املعار�ضة ال�سورية.
�شه��ر واح��د ينته��ي ب�إقف��ال �صنادي��ق
االق�تراع ي��وم اخلام���س ع��شر م��ن يناي��ر/
كان��ون الث��اين  ،2014وتطوي م��صر �سيا�سي ًا
حقبة «الإخ��وان» �إىل الأبد يف م�رص والإقليم،
و ُي�سح��ب الب�س��اط ال�شعب��ي م��ن حت��ت �أق��دام
التط��رف الت��ي ق�ضت وحت��اول الق�ضاء
فل��ول
ُّ
على الكيان��ات الوطنية حت��ت م�سمى «الربيع
العربي».

�أمني يو�سف

العالم العربي يبدو
أكثر تشرذمًا وتمزقًا
مع الذكرى الثالثة
ألول حراك عربي بدأ
في تونس ..بسبب
المعاندة المانعة
للتطور الطبيعي

ال���دول ،بينما ال���دول العربية
يف غالبيته���ا تف���رط ب�أوراقها
القوي���ة ،ال ب���ل حتوله���ا �إىل
�أوراق �صف���راء م���ا دام احلاكم
يتوج�س خيف���ة منها ،لأنه يف
الواقع ال يح�سن ا�ستثمارها يف
الوجهة ال�صحيحة ،فال�سعودية

مث ًال ت�رص عل���ى متويل و�إدارة
الإرهاب يف �سوري���ة لأ�سباب،
�أهمها عقد النق�ص يف مواجهة
«�إ�رسائيل» تاريخي��� ًا ،وكذلك
كوظيف���ة مت اختيارها لها منذ
الت�أ�سي����س �أ�شبه مب�سمار جحا
غب الطل���ب ،ولذلك تعبث يف
ال�ساح���ة ال�سوري���ة وحتر�ض
على �إيران وتعمل على هز �أمن
لبنان عرب التفجريات املتنقلة،
و�آخره���ا ا�سته���داف مواق���ع
اجلي�ش اللبناين باالنتحاريني
وال�صواري���خ ،وهناك من ي�شتم
�أن ه���ذه االعتداءات التي جرى
التمهيد لها بخطابات وبيانات
على �أل�سنة �سعد احلريري قبل
نح���و �شه���ر وف����ؤاد ال�سنيورة
مبوازاته وقبلهما عمة احلريري
املتواري عن لبنان النائب بهية
ومنذ ح���وادث ع�ب�را وانت�صار
ه����ؤالء جميع��� ًا للف���ار �أحمد
الأ�سري ،ا�ستكمل���ت مع احلملة
التي كان ي�شنه���ا التكفرييون
يف منطق���ة ال�شم���ال� ،إال �أن
توقيت ه���ذه الهجم���ات طلب
ت�رسيعها بعد ثوران احلقد يف
ال�ص���دور ال�سعودي ب�سبب عدم
ال�صدام بني اجلي�ش واملقاومة،
ول���ذا املطلوب �إهدار دمهما من
ال�شعب اللبناين كثالثي مقد�س
�ش���كل �صخ���رة حتط���م عليها
اجلربوت «الإ�رسائيلي» ،علم ًا
�أن امللك ال�سع���ودي كان طلب
وح�س���ب م�ص���ادر متعددة من
الرئي�س مي�شال �سليمان خالل
زيارته الأخ�ي�رة �إىل ال�سعودية
العمل على �رضب «حزب اهلل».
م���ع الذك���رى الثالثة لأول
ح���راك عربي ب���د�أ يف تون�س،
يب���دو الع���امل العرب���ي �أكرث
ت�رشذم��� ًا ومتزق��� ًا ،ب�سب���ب
املعان���دة املانع���ة للتط���ور
الطبيعي من جه���ة ،واملفرطة
ب�أوراق القوة يف الوطن العربي
عن �سابق �إ��ص�رار ،وال�سعودي
منوذج��� ًا خط�ي�راً ،بح�سب ما
يق���ول ا�سرتاتيجي غربي ،لكنه
�سيدف���ع الثم���ن غالي��� ًا ،لأن
املنطقة ذاهب���ة بخطى ثابتة
�إىل ا�صطفافات جديدة ،عنوانه
العقل والعقالنية ،وهو ما ترنو
�إلي���ه وا�شنطن ،وم���ن �سيكون
خ���ارج ذل���ك �سيك���ون خارج
اللعب���ة� ،أو منب���وذاً على �أقل
تقدير� ،سيما �إذا بقيت عناوينه
م�شبعة بال���دم� ،أو �أنه �سيذهب
حتت �سنابك اخليل.
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تركيا ..الهدف التالي بعد سورية في مسلسل التخريب والتفتيت
مل يع���د مت���دد الع�صابات امل�سلح���ة من �سورية
�إىل تركي���ا جمرد خم���اوف وتكهنات ،ب���ل �أ�صبحت
الدول���ة الرتكية م�ؤهلة لتك���ون الهدف التايل ملوجة
التخريب والتفتيت املتوافقة مع الهجمة ال�صهيونية
 الأمريكية امل�ستجدة �ضد بلدان املنطقة و�شعوبها،و�أدركت حكومة رجب طيب �أردوغان ،ب�صورة مت�أخرة،
�أنه���ا وقعت �ضحية تورطها حت���ى الغرق يف تدمري
الكي���ان ال�سوري ،وبد�أت الي���وم ،بعد ما يقارب ثالث
�سنوات ،حت�صد �رشور ما زرعته بيديها على حدودها.
�إبان غزو العراق عام ُ ،2003منعت تركيا من لعب
�أي دور رئي�سي ،والي���وم ،ال ت�سمح الواليات املتحدة
الأمريكي���ة ودولة الكيان ال�صهيوين ب�أن تلعب تركيا
�أي دور �إقليمي يعود عليه���ا بالنفع� ،أو ي�ساهم ،ولو
قلي ًال ،يف حتقي���ق طموحات و�أحالم �أردوغان وحزبه
بقيادة املنطقة ،بل �أعطيت دوراً ال يليق بدولة �إقليمية
ذات �ش�أن ،واقت�رص على فتح احلدود على م�رصاعيها،
دون �أدنى مراعاة لأمنه���ا اخلا�ص �أو ل�سيادتها على
�أرا�ضيه���ا ،ف�أن� أش� حل���ف الناتو مراك���ز م�ستقلة عن
�سيادة الدولة امل�ضيفة ،لتدريب امل�سلحني ،وتخزين
الذخائر ،وامل�ؤن ،واملعدات احلربية.
لقد توهمت احلكوم���ة الرتكية بوالء «اجلهاديني
الإ�سالمي�ي�ن» لر�ؤيتها اخلا�صة للإ�س�ل�ام ،ف�سخّ رت
جهودها ال�ستقبالهم ،وت�سهي���ل عبورهم �إىل �سورية
به���دف تغيري النظ���ام مبا يتالءم مع مت���دد نفوذها
يف املنطق���ة ،غري �أن املح�صل���ة الأخرية جاءت على
�شكل مغاير ،فتم تخري���ب البنية التحتية لالقت�صاد
ال�سوري ،وتعطيل دورة الإنت���اج ،وتفكيك م�ؤ�س�سات
الدولة ،وتدمري امل���دن والأري���اف ،وت�رشيد الأهايل،
فتحملت تركيا ح�صة كبرية من اخل�سائر مقارنة مع
االمتيازات الت���ي متتعت بها يف عالقاتها ال�سيا�سية
والتجاري���ة والثقافية ال�سابقة م���ع حكومة الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد.
وبع���د �أن �أدت ال�رصاع���ات الأخ�ي�رة بني �أجنحة
املعار�ض���ة ال�سوري���ة امل�سلح���ة �إىل غلبة «اجلبهة
الإ�سالمية» التي ال تخ�ضع جماعاتها لإرادة احلكومة
الرتكي���ة ،حتول���ت املناط���ق احلدودية ،ب�ي�ن ليلة
و�ضحاه���ا� ،إىل معاقل م�سلحة ته���دد عمق الأرا�ضي

جنود �أتراك عند معرب حدودي مع �سورية

الرتكي���ة ،ت�ضاف �إىل املعاقل الأخرى يف املناطق
ال�شمالي���ة املتاخمة للحدود الرتكية  -ال�سورية،
والت���ي تتنامى فيها ق���وة التنظيم���ات الكردية
املت�صلة مبناطق وجود اجلزء الأكرب من املواطنني
الأتراك من العرق الكردي.
يرى املراقب���ون �أن تقرب تركي���ا من العراق،
و�إقليم كرد�ست���ان ،ومن �إيران ب�شكل خا�ص ،ي�أتي
يف �سياق ن���دم احلكومة الرتكي���ة على تعجلها
يف اتخ���اذ املوقف اخلاطئ جت���اه ما يجري يف
�سورية ،وخ�شيتها بالتايل «من ت�رسب اجلماعات

املتطرفة يف �سورية �إىل الداخل الرتكي ،خ�صو�ص ًا
بع���د املناو�ش���ات الأخرية بني اجلي����ش الرتكي
و«داع�ش» ،على احلدود الرتكية  -ال�سورية.
غ�ي�ر �أن املخ���اوف الرتكي���ة ال تقت�رص على
احتم���ال انتق���ال امل�سلحني �إىل تركي���ا فح�سب،
ب���ل �إن احلكوم���ة الرتكية يتح�س���ب �أي�ض ًا ملئات
الأتراك الذين ان�ضموا ،بغري �إرادة النظام وتدبريه،
�إىل املقاتل�ي�ن الأجان���ب يف �صف���وف املعار�ضة
امل�سلح���ة ،ويخ�شى بع�ض ال�سيا�سيني الأتراك من
خطر عودتهم يوم ًا ل�ش���ن هجمات على الأرا�ضي

الرتكي���ة حني ي�صبحون �أكرث ت�ش���دداً ومتر�س ًا يف
القت���ال ،وت�أتي هذه املواق���ف �ضمن امل�آخذ التي
ت�ستخدمه���ا املعار�ض���ة الرتكي���ة لإزاحة حزب
«العدالة والتنمية» ع���ن احلكم يف االنتخابات
الرئا�سية يف العام املقبل.
�إن �إطالة �أمد الأزمة ال�سورية قد �سمح بتهيئة
الظ���روف املالئمة النتقال ن���ار احلرب �إىل الدول
املجاورة ،وبالتحدي���د �إىل تركيا ،ذلك �أن الو�ضع
اله����ش يف العراق ولبنان والأردن نا�ضج مبا فيه
الكفاية من���ذ �سنوات لالنفجار مع �إطالق ال�رشارة

هل يشكل «جنيف –  »2بوابة لمحاربة اإلرهاب؟
حتدي��د موعد لعقد «جني��ف »2 -من دون �رشوط
م�سبق��ة ،وما ت�لاه من مواقف وخط��وات دولية تعزز
ه��ذا االجت��اه ،ي�ؤ��شران �إىل ب��دء مرحلة جدي��دة من
الأزم��ة ال�سورية� ،ستك��ون ِ�سمته��ا الأ�سا�سية االجتاه
نح��و ت�شكيل جبه��ة دولي��ة ملحاربة ق��وى الإرهاب
والتطرف ،التي باتت ت�ش��كل خطراً داهم ًا على الدول
التي �أر�سل��ت الإرهابيني �إىل �سوري��ة ،بعد ف�شلهم يف
املهم��ة الت��ي �أر�سل��وا لأجله��ا� ،أال وه��ي العم��ل على
�إ�سقاط نظامها الوطني املقاوم.
غ�ير �أنه م��ا كان بالإم��كان حتديد موع��د م�ؤمتر
جنيف اثنني ،من دون �رشوط م�سبقة ،لوال الإجنازات
امليداني��ة املتتالي��ة الت��ي حققه��ا اجلي���ش العرب��ي
ال�سوري يف مواجهة اجلماع��ات الإرهابية امل�سلحة،
ومتكن��ه م��ن حتري��ر الكث�ير م��ن امل��دن والبل��دات
واملناط��ق احليوي��ة الإ�سرتاتيجي��ة يف �أرياف دم�شق
وحم���ص وحل��ب ،و�إ�سقاط��ه كل مراهن��ات الق��وى
املت�آم��رة عل��ى �سوري��ة ،ويف مقدمه��ا ال�سعودي��ة،
عل��ى �إحداث تغيري يف ميزان الق��وى امليداين لفر�ض
�رشوطها لعقد امل�ؤمتر.

فم��ن يف�ش��ل يف املي��دان ال ي�ستطي��ع �أن يفر���ض
�رشوط��ه يف ال�سيا�سة ،وه��ذا يعني ب�رصي��ح العبارة
�أن��ه ال ميكن ترجمة احل��ل ال�سيا�سي �إىل �صيغ عملية،
ما مل يتم املوافقة م��ن جميع الأطراف امل�شاركة يف
امل�ؤمت��ر على دعم الدولة الوطني��ة ال�سورية وجي�شها
يف حربه��ا للق�ض��اء عل��ى اجلماع��ات الإرهابي��ة
التكفريي��ة ،وال��ذي ي�ستدعي قي��ام ال��دول املجاورة
ل�سوري��ة باتخ��اذ الإج��راءات العملي��ة الت��ي توق��ف
تهريب ال�سالح والإرهابيني من �أرا�ضيها �إىل �سورية،
و�إغ�لاق كل املع�سك��رات الت��ي يج��ري فيه��ا تدريب
ه���ؤالء الإرهابي�ين ،الذي��ن ال ي�شكل��ون خط��راً عل��ى
�سوري��ة و�شعبه��ا وح�س��ب ،و�إمن��ا �أي�ض ًا عل��ى جميع
دول الع��امل ،ويف مقدمها الدول التي �سهلت دخولهم
�إىل �سوري��ة ومكنتهم من امت�لاك عنا�رص القوة ،عرب
توفري املال وال�سالح لهم.
انطالق�� ًا م��ن ذل��ك يب��دو �أن �ضمان جن��اح م�ؤمتر
جني��ف اثن�ين يف التو�ص��ل �إىل احل��ل ال�سيا�سي الذي
يخرج �سوري��ة من �أزمتها ،ويحق��ق الأمن واال�ستقرار
واالنتق��ال �إىل ور�شة الإ�صالح الوطن��ي ،و�إعادة بناء

�سوري��ة عل��ى �أ�س���س تعي��د تعزي��ز وحدته��ا الوطني��ة
وتخل�صها من �آثار احل��رب الإرهابية التكفريية ،بات
رهن ًا بتحقيق الآتي:
�أو ًال :ا�ستكم��ال اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري تطه�ير
م��ا تبقى م��ن الأرا�ض��ي ال�سورية اخلا�ضع��ة ل�سيطرة
الإرهابيني ،والق�ضاء عليهم.
ثانياً :تواف��ر ق��رار دويل وا�ض��ح وح��ازم يف دعم
جهود �سورية يف حماربتها لقوى الإرهاب والتطرف.
ثالثاً :ح�س��م الق��وى ،الت��ي ت�صن��ف نف�سه��ا ب�أنها
معار�ض��ة وطني��ة ،خياره��ا الوطن��ي ع�بر رف���ض
اال�ستق��واء باخلارج للو�ص��ول �إىل ال�سلطة ،واالحتكام
�إىل ق��رار ال�شع��ب ال��ذي وح��ده ت�ستم��د من��ه ال�رشعية
الوطنية احلقيقية لأي حكم.
فاملراهن��ة على التدخل اخلارج��ي ف�شلت ،والدول
الغربي��ة ،الت��ي ا�ستخدمت ق��وى املعار�ضة اخلارجية
واجلماعات الإرهابية لتحقيق غاياتها اال�ستعمارية،
بات��ت اليوم م�ستعدة للتخلي عن موا�صلة حربها ،بعد
�أن و�صل��ت �إىل طري��ق م�س��دود ،وهي ل��ن تتوانى عن
التخل��ي عن من دعمتهم خلدم��ة �سيا�ساتها العدوانية

�ض��د �سوري��ة ،انطالق�� ًا م��ن م�صاحلها ،الت��ي وحدها
حترك �سيا�ساتها ،وما االتفاق النووي الإيراين و�إدارة
الظه��ر لالعرتا���ض ال�سع��ودي «الإ�رسائيل��ي» ،و�إقدام
وا�شنطن على رفع الغطاء عن «الإخوان امل�سلمني» يف
م��صر� ،إال دليل جديد ـ  قدمي على مث��ل هذه ال�سيا�سة
الرباغماتية التي تتبعها الواليات املتحدة.
ه��ذا التوج��ه الأمريك��ي كان وا�ضح�� ًا وجلي�� ًا يف
تعليق م�س�ؤول �أمني �أمريكي على اخلطة التي عر�ضها
الأم�ير بندر بن �سلط��ان لإ�سقاط النظ��ام يف �سورية،
خ�لال اجتماع عق��د يف «كان» الفرن�سي��ة ،حيث قال
امل�س�ؤول الأمريكي�« :إن �أموراً مهمة م�ستجدة ح�صلت
يف املنطقة ال ميك��ن جتاهلها ،بل ترغمنا على �إعادة
النظر يف ح�ساباتنا ويف �سيا�ساتنا» ،و�أ�ضاف نا�صح ًا
بندر�« :أطالبك��م باملزيد من الت�أين وا�ستخال�ص العرب
(مم��ا يج��ري يف �سورية) ..فاال�ستق��رار اله�ش الآن يف
اخللي��ج ميكن �أن ينفج��ر يف �أي حلظة ،علينا �أن نكون
يقظني لنخرج من هذه الأزمة ب�أقل اخل�سائر».

ح�سني عطوي

اقتصاد

www.athabat.net
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العراق :لتحفيز قطاع النفط
تقدم «الجبهة
بعد ُّ
اإلسالمية» التي
ال تخضع إلرادة
حكومة أنقرة تحولت
المناطق الحدودية
إلى معاقل مسلحة
تهدد عمق تركيا

الأوىل ،والي���وم ،بعد جن���اح الهجمة �ضد
�سوري���ة بو�ضع البالد على حافة التق�سيم
والتفتيت ،بلغت الأو�ضاع يف تركيا مرتبة
حرجة �أ�صب���ح ممكن ًا معه���ا العمل على
توظي���ف مكوناتها العرقي���ة واملذهبية،
لت�صل �إىل م�ست���وى الأو�ضاع ال�سائدة يف
�سورية والعراق ولبنان.
ي�ستبعد الكثري من املحللني واملراقبني
ه���ذا ال�سيناري���و لأنه���م ال يعتق���دون �أن
للحركة ال�صهيونية �أهداف ًا تو�سعية قابلة
للتحقي���ق ،ويتنا�سون �أنه���ا ممكنة على
�أنقا����ض الكيان���ات العربي���ة والإ�سالمية
التي تق���ع �ضمن املجال احلي���وي لدولة
«�إ�رسائي���ل»� ،إن تدمري ال���دول الإقليمية
الك�ب�رى ،كم��ص�ر ،وتركيا ،و�إي���ران� ،رشط
�رضوري لنجاح املخطط التو�سعي� ،رشط
ي�ساه���م بتوف�ي�ره ع���دم �إدراك القيادات
ال�سيا�سي���ة له���ذه احلقيق���ة ،وت�سابقهم
عل���ى الأدوار امل�شبوه���ة يف لعبة اخلداع
الإ�سرتاتيجي.

عمل العراق جاهداً على نف�ض �آثار
الغزو الأمريكي عن خمتلف القطاعات،
وق���د مت تن�شيط قطاع الطاقة العراقي
طوال ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،بحيث
ينتج حالي ًا م���ا يقرب من  3.5مليون
برميل يومي ًا ،وقد و�ضعت وزارة النفط
العراقية العديد من الأهداف الطموحة،
مبا يف ذلك رف���ع الإنتاج �إىل � 9أو 10
مالي�ي�ن برميل يومي ًا بحل���ول العام
 ،2020لك���ن يف الوق���ت نف�سه ،هناك
تكهنات ب�أن بع�ض العقبات قد ت�ؤخر
ه���ذه اخلطوة قلي ًال �أو على الأقل متنع
الو�صول �إىل الكمية املرجوة ،وتعتمد
كمي���ة الإنتاج يف العراق �إىل حد كبري
عل���ى عاملني ،الأول يتمثل يف النظام
ال�سيا�س���ي وقوانينه املتعلقة ب�رسعة
اال�ستثمار والإجراءات التنظيمية ،مثل
�إ�ص���دار العق���ود والرتاخي�ص ،والثاين
والأه���م ،يتعلق بالقي���ود اللوج�ستية
والأمني���ة التي حتد م���ن الو�صول �إىل
ه���ذا امل�ستوى من الإنت���اج يف حال
مل يت���م التغلب عليها ع�ب�ر التن�سيق
ال�سليم بني ال�رشكات العاملية للنفط،
ومقدم���ي اخلدمات النفطي���ة و�شتى

املجموعات الطائفية وال�سيا�سية يف
بغداد.

�أهداف م�ؤجلة
بر�أي بع�ض املراقبني ،ف�إن العراق
قا��ص�ر ع���ن حتقي���ق الأه���داف التي
و�ضعها ،ولكن �إنت���اج النفط ميكن �أن
ي�ص���ل �إىل نحو � 5إىل  6ماليني برميل
يومي��� ًا بحلول العام  ،2020و�أقرب �إىل
�إنت���اج م���ن � 6إىل  6.5ماليني برميل
يومي ًا يف غ�ضون ع��ش�ر �سنوات وهو
�أمر جي���د للغاية بالنظر �إىل ما مر به
من �أحداث.
وكم���ا يح���دث يف بل���دان �أخرى،
ف�إنه م���ن املعتاد �أال يع���ود الإنتاج
النفطي �إىل م�ستويات���ه ال�سابقة بعد
�أن يتع�ث�ر نتيج���ة الغ���زو �أو تغيري
النظام �أو العقوب���ات �أو اال�ضطرابات
الأمني���ة والتفج�ي�رات �أو غريه���ا من
الأ�سب���اب ،فقد كانت هذه ال�سنة الأكرث
دموية منذ الع���ام  2008وامتد العنف
�إىل اجلن���وب وهو املنطق���ة الرئي�سية
املنتجة للنفط يف الع���راق ،واجتاح

تناف�س �إيراين -عراقي
وي�شهد لبغ���داد �أنه بعد عقود من
احل���رب والعقوبات ب���د�أ �إنتاج النفط
يف العراق ث���اين �أكرب منت���ج للخام
يف منظمة �أوبك يتعافى �رسيع ًا ،ويف
 2010بعدما �أبرمت البالد �صفقات مع
�رشكات نف���ط عاملية كربى ال�ستغالل
حقول النفط يف اجلنوب.
ودفعت عمليات �رشكات كربى مثل
بي.ب���ي الربيطانية و�إك�س���ون موبيل

عدنان حممد العربي

يف خ���راج البلدة اجلبلية� ،رضب املوفدون خيامهم
يف �سه���ل ي�سمي���ه الأهايل ر�أ�س الع�ي�ن ،حيث تنت�رش
الأ�شجار البا�سقة عل���ى جانبي جدول ي�شح فيه املاء
ع���ادة يف مثل هذه الأيام ،ويحيط به ب�ساط من ع�شب
�ضامر ،مييل لونه �إىل ال�صفرة مع اقرتاب ال�صيف ،انبهر
الب���دوي بلطافة الطق�س وجمال املوقع ،فا�ست�أذن كبري
الع�ش�ي�رة امل�ضيف���ة كي ين�صب خيمت���ه �ضمن حدود
املخي���م ،كي يبيت فيه���ا مع رفيقي���ه اللذين ميثالن
ع�شريته ،فكان له ما �أراد.
راجع الب���دوي �أ�سماء املندوبني ،وق���د بلغ عددهم
ت�سعمئ���ة �شخ����ص ،ميثل���ون قرابة ثالثمئ���ة ع�شرية
وعائلة ،تنح���در بالأ�صل من �إح���دى وع�رشين قبيلة،
وينت��ش�ر �أبنا�ؤه���ا يف كل �أرجاء الوط���ن الأكرب ،حيث
ينخرط بع�ضهم يف عي�ش���ة الأرياف واملدن ،ب�ش�ؤونها
و�شجونه���ا ،دون �أن َتف�س���د لديهم عالئ���ق الن�سب �إىل

التوت���ر ال�صناع���ة النفطي���ة ،عندما
�أوقفت �رشكة بيك���ر هيوزال الأمريكية
خلدمات حقول النفط عملياتها ،فيما
هاجم متظاهرون غا�ضبون للموظفني
يف �رشك���ة �شلومبريغر ،وه���ي �أي�ض ًا
مزود خدم���ات ،و�إىل جان���ب م�شاكل
الأم���ن ،تقول �رشكات النف���ط الدولية
�إن البني���ة التحتي���ة املتهالكة جتعل
م���ن ال�صعب عليها رف���ع الإنتاج �إىل
م�ستوي���ات مت االتف���اق عليه���ا م���ع
احلكوم���ة ،وتظل حمطة ت�صدير النفط
العراق���ي الأ�سا�سي���ة ،القريب���ة م���ن
الب�رصة ،عر�ضة للأعطال ،ففي ت�رشين
الث���اين املا�ض���ي توقف���ت ال�صادرات
عندما حال طق����س �سيئ دون حتميل
ال�سف���ن ،ووفق ًا مل�صادر ال�صناعة ،ذلك
يعن���ي �أنه كان ال ب���د من �إغالق حقل
نفط الرميلة ب�ضع���ة �أيام ،وهو حقل
العراق الأكرب ب�إنت���اج يزيد على 1.3
مليون برميل يومي��� ًا ،وت�شتكي �إحدى
�رشكات النف���ط قائلة« :مبجرد وجود
�أي م�شكل���ة �أخ���رى �أ�سف���ل ال�سل�سلة،
عليك �إيق���اف الإنتاج يف احلقل حيث
يتطلب الأمر �أ�سابيع لإعادة الت�شغيل،
لأن املعدات قدمي���ة ومتهالكة» ،وقد
�أعلن���ت م�صادر نفطي���ة �أن واحدة من
املن�ص���ات النفطية العائمة الأربع يف
مرف أ� الب��ص�رة النفطي من املتوقع �أن
تظل خارج اخلدم���ة ب�شكل دائم حتى
نهاية .2013

ح���د القطيعة ،بينما يحاف���ظ البع�ض الآخر على منط
البداوة ،بانتحال املعا����ش الطبيعي ،واالقت�صار على
ال�رضوري من امل�أكل وامللب�س وامل�سكن.
الت ّف���ت اخليام على �ش���كل دائرة كب�ي�رة ،و�شرُ ّ َعت
مداخلها م���ن جانب واح���د نحو ال�ساح���ة ،واختلط
املجتمع���ون حتت ظلّها بال تراتبي���ة ،ودون �أي التزام
بالألق���اب واحل�سب والن�س���ب ،وافرت�ش اجلميع الأر�ض
على ب�سط و�أرائك م���ن ن�سيج القطن وال�صوف والق�ش،
خ���رج كبري الع�شرية من بني اجلم���ع وتو�سط الباحة،
و�ألق���ى حتية ال�سالم ،مرحب��� ًا ب�ضيوفه ،ف�شكرهم على
تلبيتهم الدعوة بال تلك ؤ� �أو مماطلة ،راجي ًا من الهادي
�أن ين�ي�ر لهم �سبل اخلري وال�ص�ل�اح ،ثم افتتح اجلل�سة
ب�إعالن املوا�ضيع املطروحة للتداول ،وقد �شارك البدوي
ب�صياغتها �ضمن جلنة الإعداد ،وتلخ�صت بثالثة بنود.
ج���اء يف البن���د الأول« :ي�شاع ع ّنا� ،أبن���اء القبائل

والع�شائ���ر ،ب�أننا مبتل���ون بع�صبي���ة الن�سب ،كنزعة
طبيعي���ة مغرو�س���ة يف تكويننا وال �سبي���ل للتخل�ص
منها ،ويف هذه املنا�سب���ة ن�ؤكد ب�أننا نح�سن االنتماء
�إىل الأمة ،ونقدمه على ما دونه من ن�سب وقرابة ،ويف
الوقت نف�سه ،نحتفظ بروحية العونة و�إغاثة امللهوف
ونعلي من �ش�أن �صلة الرحم..
«لقد ح���ان الوقت لنعل���ن على امل�ل��أ ب�أننا ننبذ
الع�صبيةً ،
قوال وفع ًال ،منذ �أن ُجعلنا �أمة واحدة ،وندرك
�أن الأع���داء د�أبوا ،من���ذ قرون ،على ا�ستث���ارة الغرائز
الع�صبي���ة عند �ضعفاء النفو����س ،وجنحوا بزرع بذور
الفرق���ة وال�شقاق ،فلن نلدغ من اجلحر مرتني ،ما دمنا
م�ؤمنني ن�ستم�سك بالعروة الوثقى».
ويف البن���د الثاين ج���اء« :طاملا جل����أ الأعداء �إىل
حتري�ض ر�ؤ�ساء الع�شائر ،وتوريطهم يف �رصاعات بينية
لغايات اال�ستئثار بال�سلطة وال�ث�روة ،واليوم يثريون

الأمريكية �إنتاج الع���راق �إىل االرتفاع
بنحو � 600ألف برميل يومي ًا ليتجاوز
ثالثة ماليني برميل يومي ًا يف .2012
ورغم ال�صعوب���ات التي قد تواجه
الع���راق عل���ى املدى الق�ص�ي�ر ،ت�شري
التوقعات �إىل �أنه وخالل العقد املقبل
�سيعتمد الكث�ي�رون يف �أ�سواق النفط
عل���ى الع���راق ،فاحل���رب والعقوبات
جعلتا الطاقة الإنتاجية حمدودة يف
الفرتة م���ن الع���ام  1990حتى العام
 ،2008تارك���ة الع���راق باحتياطيات
وف�ي�رة وزهيدة الثمن ن�سبي ًا من حيث
ا�ستغالله���ا ،وجت���اوز الع���راق �إيران
لي�صبح ث���اين �أكرب منت���ج يف �أوبك،
وتتوق���ع وكال���ة الطاق���ة الدولية �أن
يت�ضاعف �إنتاجه.
و�إذا جنحت خطط زي���ادة الإنتاج
النفطي يف العراق و�إيران ،ف�إن منظمة
الأوبك �ستجابه حت���دي ت�رصيف هذه
الإ�ضافات اجلديدة يف ال�سوق العاملية
من دون تخفي����ض الأ�سعار ،و�سي�ضطر
�أع�ض���اء املنظم���ة �إىل �إع���ادة توزيع
ح�ص����ص البيع ،ولكن ه���ذه املرة لن
تك���ون �سهلة ،ال�سعودية لن توافق عن
التخلي عن ح�صتها �إىل العراق و�إيران،
ولن يتخلى الع���راق و�إيران من زيادة
�إنتاجه���م النفط���ي ،وبالتايل املردود
امل���ادي ،كذلك ل���ن تك���ون الواليات
املتحدة امل�شرتي الرئي�سي من منظمة
�أوب���ك ،وبالتايل على ه���ذه املنظمة
تقوي���ة عالقاتها م���ع دول �آ�سيا لأنها
متثل �أكرب م�ستورد للطاقة يف العامل.
ه���ذا التوجه نحو �آ�سي���ا �سي�شكل
خمرج��� ًا مهم��� ًا لت�رصيف نف���ط �أوب
من دون تخفي����ض �أ�سعارها يف الأمد
الق�ص�ي�ر ،وعليه ي�صب���ح من م�صلحة
دول �أوبك ع���دم رفع �أ�سعار نفطها �إىل
درج���ة متنع امل�ستوردي���ن الآ�سيويني
من �رشائ���ه وت�شجي���ع الآخرين على
ا�ستخدام الطاقة البديلة.

�إعداد هنا مرت�ضى

الفتن���ة بخلفي���ات مذهبية وطائفي���ة و�إثنية ،ونحن؛
�أبناء الع�شائ���ر والقبائل� ،سنكون جنوداً متفانني لدرء
اخلط���ر� ،إن �أبناءنا املتحدرين م���ن بطوننا ،و�أفخاذنا،
و�أحيائنا ،ممن ال يلتزمون ب�إغاثة ذوي القربى فح�سب،
بل كل ملهوف على ح���د �سواء ،هم بطبيعة انت�شارهم
واختالطهم ،عابرو الطوائف واملذاهب والأعراق».
و�أخرياً ،ن ّدد امل�ؤمترون بع�صابات الرتويع امل�أجورة
الت���ي تن��� ّكل بالآمن�ي�ن ،وتبعدهم ع���ن ديارهم ،ومل
يرت�ض���وا �أن يتحول النازح���ون �إىل الجئني يف وطنهم
الأكرب ،و�سط �أهلهم و�إخوانهم ،فارت�أوا ت�شكيل جلان يف
املدن والأرياف والواحات ،جلمع الأموال من كل مقتدر،
وتوفري امل�ص���ادر العينية لت�أمني امل����أكل ،وامللب�س،
وامل�سكن ل���كل املهجرين ،وت�شغي���ل املعيلني منهم،
وحمايتهم بالدرج���ة الأوىل من د�سائ����س ال�سما�رسة
واملنتفعني ،وجمعيات الإغاثة امل�شبوهة.
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الكفر يجتاح لبنان
�أ�ص���خ ال�سمعَ مليّ��� ًا و�أنعم النظ���ر جل ّياً..
فال���كالم �أحلى م���ن الع�سل ،والأفع���ال �أمرّ من
ال�ص�ب�ر ،فالإعالم ال �سيم���ا املرئي منه ،ما عاد
ليت�س���ع �إال للتحري�ضي�ي�ن املت�شددي���ن ،الذين
ي�ؤججون الن�ي�ران ،ويوغرون ال�صدور ،وال نعلم
ما �إذا كان ه�ؤالء يقفون خلف �إع�صار الكفر الذي
يجتاح لبن���ان! فللق�ضاء والأجه���زة �أمر جالء
احلقائق..
يف ح�ي�ن �أن حرم ًا ما! وق���ع على احلكماء
والعق�ل�اء ،ف�أق�صيوا ع���ن ال�شا�شات� ،إذ ال مكان
لالعت���دال واملنط���ق واملو�ضوعي���ة يف الوقت
الراهن على م���ا يبدو ،لذا �أهي���ب باللبنانيني
كافة ،و�أنا�شدهم الن���زول �إىل ال�شارع ،يف ثورةٍ
بي�ضاء ،ت�ض���ع حداً لهذا اجلن���ون الدامي ،لهذا
الكفر بالقيم والإن�سان والوطن ،ب�إحداث �صدمة
�إيجابي���ة تعيد النا�س املغ���رر بهم �إىل ر�شدهم
و�أهداب دينه���م ،فهذا الإج���رام املنظم اجلوال،
ما عادت لتنفع مع���ه املعاجلات الرتيبة التي
ال�سو�س يف عظامه
ُ
تعودناها من نظامٍ ينخ��� ُر
التي �شاخت وترققت من غري �أن يفلحَ ولو مرة
واحدة يف ت�شذيب و�صقل النت�ؤات بني مكونات
هذا الوطن الإثنية والطائفية واملذهبية ..لبعث
مواطن جديد يقدم االنتماء للبنان ،على ما عداه
من انتم���اءات و�أهواء وم�شارب ،فلبنان الطاقة..
غري لبنان الطاقة!
لبنان الطاق���ة  -احلمراء اللهب  -من نفطٍ
وغ���از يف عيون العامل ..غ�ي�ر لبنان  -النافذة
 املف�ضي���ة �إىل العلب احلمراء امللتهبة ،حيثيتنف�س فيها ال�سياح ال�صعداء!
لذا بات���ت م�س�ؤوليات اللبناين تتطلب قدراً
�أعل���ى من اليقظ���ة والوع ّي والثق���ة بالنف�س..
ومزيداً من القوة وال�صالبة وال�شجاعة للت�صدي
للم�شاري���ع التدمريية ،التي حت���اك للوطن يف
بع�ض ممن
الداخ���ل واخل���ارج ،وعل���ى �أي���دي ٍ
ينتحلون جن�سيته ،وهم يف حقيقة الأمر غرباء
عنه وعن تقاليده ور�سالته..
الدع���وة �إىل ال�ش���ارع ،لي�س م���ن �أجل حث
املعني�ي�ن عل���ى ت�شكيل حكوم���ة على جناح
ال�رسع���ة وح�سب� ،إنه���ا دع���وة �إىل االعت�صام
يف �ش���وارع لبن���ان ود�ساكره ،امل�ض���اءة منها
واملظلم���ة ..بهدف �إ�سقاط ورقة التني  -البالية
 عن عورة ه���ذا النظام ،والدع���وة �إىل م�ؤمترت�أ�سي�سي ..يُ�صاغ فيه �شكل وم�ضمون ودور لبنان
ال���ذي نريد ..فال يُعقل ال�سك���وت «والتطني�ش»
بعد اليوم على واقع مزر معيب.
�سبع���ون �سنة م���ن اال�ستق�ل�ال ،خم�سون
منها حروب ًا داخلي���ة ..بنهاية كل جولة نبتدع
م�صطلحات ،نتكاذب فيها على �أنف�سنا «ال تركب
عل���ى قو�س قزح» ومن جديد ندفن ر�ؤو�سنا يف
ال�ت�راب ..ف�إذا بهذا الرتاب رم���اداً ،يكتنف جمراً
�رسعان ما يت�أجج نرياناً ،بفعل رياح خم�سينية،
�أو غربية� ،أو ه���واء �أ�صفر! ودائم ًا ننحو بالأئمة
على الطليان.
كفى مهازل� ..أيها اللبنانيون حتلوا باجلر�أة
والإق���دام والب�صرية والعقل ونب���ذ الأنا ،وملرة
واح���دة ،و�أنقذوا لبن���ان �إىل الأبد ..فال ي�ستحني
�أحد من املكا�شفة وامل�صارحة ،فالطاقة ب�أم�س
احلاجة �إىل طاقة حتميها يف الرحم ،من غائلة
الذين يعيثون يف الأر�ض ف�ساداً وكفراً ،ويقرتفون
�أب�شع الكبائر و�أقذرها بحق الإن�سانية جمعاء.

نبيه الأعور
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«سوق الطيب» في بيروت..
بارقة أمل لالجئات السوريات
فيما تع����اين الأ���س�ر ال�سورية
الالجئ����ة م����ن ت����ردي الأو�ض����اع
املعي�شي����ة وغي����اب امل�ساع����دات
وا�ستغالل بع�ض اجلمعيات اخلريية
لها ،حت����اول بع�ض اجلهات املدنية
تخفي����ف ه����ذه املعان����اة ومن����ح
العائالت بريق �أمل وفر�صة بحياة
�أف�ضل عرب فتح الباب �أمامها للعمل
والإنتاج.
يف هذا الإطار� ،أطلقت م�ؤ�س�سة
«�أطايب زمان» ،امل�ؤلفة من �رشاكة
بني «كاريتا�س» و«�سوق الطيب»
بدعم من مفو�ضي����ة الأمم املتحدة
ل�ش�����ؤون الالجئني�« ،سوق الطيب»
يف �أ�س����واق بريوت ،وهو �سوق يقدم
الأطب����اق النموذجي����ة والتقليدية
ال�سورية الت����ي حت�رضها الالجئات
ال�سوريات.
وتتمي����ز «�أطاي����ب زم����ان»
بتنوع الأطباق الرتاثية والتقليدية
الغذائي����ة ال�سورية ف�ض ًال عن بع�ض
الأطب����اق اللبناني����ة ،فه����ي متكن
الالجئات ال�سوري����ات من ا�ستخدام
و�إحي����اء �أ�ساليب الطه����و التقليدية
اخلا�صة بهن وحت�س��ي�ن م�ستواهن
املعي�شي من خ��ل�ال �إيجاد طريقة
لتق����دمي الطع����ام تع����ود عليه����ن
بامل����ردود امل����ادي ،وجت����د ه�ؤالء
الن�س����اء يف الطبخ فر�صتهن لإظهار
خرباته����ن يف الطهو ومنفذ عالجي
للرتكيز على اجلوانب الإيجابية يف
حياتهن ،والأهم �أنهن يعملن ب�شغف
واتق����ان ويحققن امل����ردود املادي
الالزم لإعالتهن وعائالتهن بد ًال من
انتظ����ار امل�ساعدات ال�شحيحة التي
تقدم لهم.
يف الي���وم الأول الفتتاح �سوق
الطيب ،عملت  18نازحة �سورية على
طبخ وتق���دمي جمموعة من الأطباق
ال�سوري���ة التقليدي���ة يف تظاه���رة
حملت عن���وان «كان يا م���ا كان...
�أطايب زمان من �سورية».
وكان���ت املبادرة الت���ي �أطلقت
�أخ�ضعت الن�س���اء امل�شاركات لدورة
انطلقت مطلع �أيلول الفائت لإحياء
�أ�ساليب الطه���و التقليدية اخلا�صة
مبدنه���ن وقراه���ن ،وق���د ا�ستعدت
النازحات يف مطب���خ كاريتا�س يف
ال�سبتي���ة على م���دى ثالث���ة �أ�شهر
لطهو الأطباق التقليدية ب�شكل متقن
ولذيذ.
وبع���د النج���اح ال���ذي حتقق
يف ي���وم االفتتاح� ،ستك���ون الن�ساء
الطاهيات عل���ى موعد �أ�سبوعي يف
مطعم «الطاولة» ويف �سوق الطيب،
لتق���دمي �أطباقهن كاللحم���ة بالكرز
من حلب ،وكوي�س���ات واخل�ضار من
احل�سكة ،وكباب الباذجنان من �إدلب،
وكب���ة الراه���ب من ج��س�ر ال�شغور،
واملحمرية من دير الزور ،وحما�شي

بالفريك���ة واللحم���ة م���ن ال�ش���ام،
وكبة بيت التقليدي���ة الآ�شورية من
احل�سك���ة ،كم���ا �سي�شارك���ن بها يف
معر�ض «�أفكارت» يف فرتة الأعياد.
وبدا وا�ضح ًا من تعليقات الن�ساء
امل�ش���اركات يف الطه���و فرحهن مبا
يقمن ب���ه ،كثريات رددن �أنهن �أحبنب
العمل با�ستقاللي���ة من دون انتظار
من يطرق بابه���ن لتقدمي امل�ساعدة،
وبالتايل ا�ستطعن جتنب العوز.
�أما �صاحب �سوق الطيب ومطعم
«الطاولة» ،كم���ال مزوق ،فلفت �إىل
�أن «الن�ساء �أتني �إىل لبنان حامالت
معاناته���ن ،فكان ال بد من �إعطائهن
معنى لوجوده���ن ،وتذكريهن ب�أنهن
منتجات».
ورغم �أن الدافع الأول للعامالت
يف ه���ذا املطب���خ م���ادي مل�ساعدة
الالجئات على ك�س���ب رزقهن بعرق
جبينه���ن ،لكن هذا امل��ش�روع �أتاح

لالجئات ،ومعظمهن ربات منازل� ،أن
ي�شعرن بقدرتهن على القيام ب�شيء
مفيد ين�سيهن قلي ًال م�أ�ساتهن� ،إ�ضافة
�إىل تعري���ف الالجئات املقيمات يف
لبنان من مناطق خمتلفة من �سورية
على بع�ضهن البع�ض.
ويلفت م���زوق الذي �سبق وعمل
مع �سي���دات فل�سطينيات وعراقيات
على تق���دمي �أطباقهن التقليدية� ،إىل
�أنهم من خالل هذه املبادرة� ،أعادوا
مع النازحات ر�س���م خريطة بلدهن
من خالل الطعام وتقاليد مطبخهن.
ويعل���ق «�أعدنا ر�س���م خريطة
�سورية من خ�ل�ال �أطباق من دم�شق
وحلب وحم�ص وغريها من البلدات،
فالطع���ام يعك�س تاري���خ وتقاليد
البل���د ،ومطبخ كل بل���د بات هوية
املواطن �أينما يحل يف االغرتاب».
ويخت���م ب�إ�شارته «نحن فتحنا
له����ؤالء الن�س���اء الب���اب وذكرناهن

ب�أهميته���ن ،وعليهن اليوم التحليق
يف عملهن اجلديد»� ،أما جيهان �شهال
امل�رشفة عل���ى امل�شاريع يف مطعم
«الطاول���ة» و�س���وق الطي���ب الذي
�أطلق امل��ش�روع فتقول« :نحاول �أن
ن�ساعدهن عل���ى امتالك القدرة على
املبادرة ،وخلق م���ا ي�شبه العالمة
التجارية ملنتجاتهن ،مما �سيخولهن
مث ًال تلقي طلبات لإعداد الطعام يف
املنا�سبات والأعرا�س».
وفيم���ا تعمل الن�ساء على �إعداد
الأطب���اق ،وهن يرتدين م�آزر بي�ضاء،
ويهتممن بالنظاف���ة واجلودة ،تقول
رمي ع���ازوري امل�ست�شارة يف �ش�ؤون
الطبخ« :ينبغ���ي �أن نذكرهن ب�شكل
دائ���م ب�أنه���ن ال يطبخ���ن للعائلة،
فعليه���ن �أن يتعلم���ن كيفية حفظ
امل�أكوالت ،وكيفية �إعداد املائدة».
وال يهتم العار�ضون يف «�سوق
الطيب» باال�ضطراب���ات ال�سيا�سية
والأمني���ة الت���ي ه���زت الب�ل�اد يف
ال�سنوات الأخرية وو�ضعت الطوائف
واملذاه���ب املختلف���ة يف مواجهة
بع�ضه���ا ،بل تتمح���ور اهتماماتهم
حول كل ما له عالق���ة بالغذاء :من
يقدم �أف�ضل �صحن م���ن الكبة �أو �ألذ
�صحن من التبولة �أو من يزرع ب�شكل
�أف�ضل الفواكه واخل�ضار.
ويج���د زوار «�س���وق الطي���ب»
ت�شكيلة وا�سعة م���ن املنتجات من
نوعي���ة جيدة جداً :خ�ض���ار وفواكه
ع�ضوي���ة ،ع�سل وحلوي���ات و�أجبان
وخب���ز و�صاب���ون الغ���ار� ،إ�ضاف���ة
�إىل مكون���ات املون���ة البيتية التي
درج اللبناني���ون يف املا�ضي على
تخزينها لف�صل ال�شتاء.
ويف �إط���ار م�سع���اه للحف���اظ
عل���ى الرتاث ،ي���روج كم���ال مزوق
مل�أكوالت تقليدية قل تناولها ومنها
الفا�صولي���ا احلماني���ة (ن�سب���ة �إىل
بلدة حمانا �رشق بريوت) والعكوب
(نوع من الثم���ار ينبت يف الأحراج)
واملورقة وهي حلوى ت�شبه البقالوة.
وينتم���ي معظ���م رواد «�سوق
الطيب» �إىل الطبق���ة املي�سورة لأن
منتوجاته تب���اع ب�أ�سعار �أغلى من
الأ�سواق الأخ���رى ،ورغم ذلك ،يزداد
الإقب���ال عليه ،ما دف���ع مبزوق �إىل
تنظيم احتفاالت متنقلة للم�أكوالت
يف مناطق لبنانية متعددة.
ويق���دم �س���وق الطي���ب الذي
يق���ام يف باحة كب�ي�رة يف و�سط
العا�صم���ة نه���ار ال�سب���ت ،خ�ضار
وفواكه طبيعية ،ع�سل وزيت زيتون
ومربيات بيتية ،م�أكوالت تقليدية
ت�صل جميعها من املزارع �أو املنتج
�إىل امل�ستهل���ك مبا��ش�رة من دون
و�سيط.

هبة �صيداين

www.athabat.net
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«الكلية الشرعية» مركز علم وتنوير

قد تعاق���ب عل���ى �إدارة الكلية
ال�رشعية ع���دد من رج���ال الرتبية
والتعليم لبناني�ي�ن وغري لبنانيني:
عب���د العزيز �أحم���د (م�رصي) حممد
عمر منيمنة (لبناين) ال�شيخ حممود
طربة (م�رصي) حممد توفيق حمادة
(لبناين) جنيب بليق (لبناين) ال�شيخ
ط���ه ال�صابوجني (لبن���اين) ال�شيخ
فيه���م �أب���و عبيه (م��ص�ري) ال�شيخ
ها�ش���م الدفرتدار (دم�شق���ي) ال�شيخ
ح�سن دم�شقي���ة ال�شيخ عمر قيمري
(فل�سطين���ي) ال�شي���خ خليل املي�س
(لبن���اين) ال�شي���خ حمم���د الداعوق
ال�شيخ �أحم���د العجوز ال�شيخ حممد
الغزال وغريهم.
ولقد انت�سب �إىل الكلية بالإ�ضافة
�إىل اللبنانيني عدد من �أبناء الأقطار
العربية والإ�سالمية وتخرجوا منها
حاملني �شهادتها النهائية.
وميك���ن الق���ول �إن ه���ذا املعهد
�أعطى املجتمع الإ�سالمي يف لبنان
نخب���ة كرمية من العلم���اء والأدباء
والعنا�رص القيادية البارزة بع�ضهم
اختاره اهلل �إىل جواره الكرمي و�آخرون
مد اهلل يف �أعمارهم وما زالوا ي�ضعون
م���ا �أتاهم اهلل من العلم والف�ضل يف
خدمة الأمة وامللة والدين :نذكر من
بني الذين توفاهم اهلل واختارهم �إىل
جواره الكرمي:
الدكتور ح�سن �صعب الذي �شغل
العديد م���ن املنا�صب الديبلوما�سية
والأكادميية واجلامعية واالجتماعية،
وترك ع��ش�رات امل�ؤلفات والكتب ما
ب�ي�ن �إنتاجه ال�شخ�ص���ي وترجمات
نقلها �إىل اللغة العربية من �أ�صولها
الأجنبية.
والأ�ست���اذ بهيج عثم���ان الذي
عرفته بريوت رائداً للعمل الإن�ساين
يف امل�ؤ�س�سات اخلريي���ة الإ�سالمية
وم�ؤ�س�س��� ًا مع رفيق درب���ه وعمره
الع���امل املو�سوع���ي الأ�ست���اذ منري
البعلبكي ،دار العلم للماليني.
والأ�ستاذ بهيج عثمان �شارك يف
ت�أليف العديد م���ن الكتب املدر�سية
املقررة يف مناهج التعليم الر�سمية،
ورئـ�س �أول نقاب���ة لن�رش الكتب يف
لبنان وعمل يف الإذاع���ة اللبنانية
مدة ث���م ا�ستق���ال منه���ا راغب ًا يف
ممار�س���ة الن�شاط الفك���ري والأدبي
والإن�س���اين طليق ًا م���ن القيود التي
تفر�ضها الوظائف احلكومية.
ويقول ال�شيخ �أحمد عبد الر�ؤوف
الق���ادري «وب�سب���ب عالقت���ه م���ع
القيادات امل�رصية ،كان االتفاق الذي
ح�صل مع وزير املع���ارف امل�رصي
�آنئذ ع�شماوي با�شا ،مقت�ضاه معادلة
�شهادة الكلي���ة ال�رشعية بالثانوية
العامة امل�رصية».
ويف كتي���ب �صادر ع���ن الكلية
يف العام 1357ه���ـ 1938 -م وحتت
عنوان «املق�صد من ت�أ�سي�س الكلية

املفتي ال�شيخ حممد توفيق خالد والرئي�س ريا�ض ال�صلح �أمام مدخل دار الفتوى

ال�رشعية» جاء الآتي:
�أت���ى عل���ى العل���م الديني يف
املدين���ة حني م���ن الده���ر تقل�ص
يف �ش�أن���ه و�ضعف �أم���ره ،ومل يبق
بع���د ذل���ك للعلم���اء �إال وظائ���ف
الإمام���ة والتدري����س واخلطابة يف
امل�ساجد ،وبع���د �أن كان يف البلدة
نخبة خمتارة م���ن العلماء الأعالم،
�أمث���ال :ال�شيخ اجلليل عبداهلل خالد،
والعالمة الورع ال�شيخ حممد احلوت،
واملحدث الفقيه ال�شيخ عبد البا�سط
الفاخوري ،وبقي���ة ال�سلف ال�صالح
ال�شيخ عبد الرحمن احلوت وغريهم
من كبار العلم���اء والفقهاء العالمة
ال�شيخ م�صطفى جن���ا و�سواهم ،من
الذين كانت تعرف بريوت يف عهدهم
مبدين���ة العل���م� ،أ�صبح���ت العلوم
ال�رشعية يف ه���ذا البلد و�سيلة بعد
�أن كانت غاية ،و�أخ���ذ عدد العلماء
الأفا�ض���ل ي�صري �إىل قل���ة م�ستمرة
يخ�شى بها على م�صرينا �إذا ازدادت
وا�ستفحلت ال قدر اهلل.
فكر �صاح���ب ال�سماحة املفتي
الأكرب للجمهورية اللبنانية العالمة
اجلليل ال�شيخ حمم���د توفيق خالد
يف ه���ذه احلالة امل�ؤملة وما و�صلت
�إليه ب�ي�روت يف الوقت احلا�رض من
التده���ور ،ف���ر�أى ب�أن م���ا منيت به
طائفتنا هي:
تطاحن الزعماء و�ضعف العلماء
وجهل العام���ة ،وبعد �أن عالج هذه
الق�ضية باهتم���ام و�إخال�ص ،ر�أى �أن
احلاجة ما�سة �إىل من يجر�أ يف احلق
وي�أمر بالع���دل ،ويق�ضي بامل�ساواة
وال يف���رق ب�ي�ن الكب�ي�ر وال�صغري،
وال يغ�ض���ي على تع���دي حدود اهلل

وانته���اك حرمات���ه� ،ش����أن ال�سلف
ال�صال���ح يف �صدر الإ�سالم ويف �أيام
عزته ومنعته ،فن�شط بعد �أن �شخ�ص
ال���داء ووف���ق �إىل اكت�ش���اف الدواء،
وق���رر بعد االتكال عل���ى اهلل تعاىل
�أن ين�شئ طبق���ة منتقاة من ال�شبان
النجباء ،اختارهم بعد اختبار دقيق،
و�أخذ يتعاون مع �صفوة خمتارة من
العلماء العاملني ،على �إعداد �أولئك
الطالب ليكونوا يف امل�ستقبل القريب
من خ�ي�رة العلماء الأحرار العاملني
ل�سعادة الدارين ،املتم�سكني بكتاب
اهلل ،املحيني ل�سن���ة ر�سوله الأعظم
�صلى اهلل عليه و�سلم ،يقولون احلق
غ�ي�ر هيابني وال وجل�ي�ن ،وي�أمرون
باملع���روف وينهون ع���ن املنكر ،ال
يع�صون اخلالق يف طاعة املخلوق،
وال يق��ص�رون يف وع���ظ اخلا�ص���ة
و�إر�شاد العامة وا�ست�صالحهم.
ملثل ه���ذا املق�صد ال�سامي �أن�ش�أ
�سماحة املفتي الأكرب ،كلية داخلية
�سماه���ا «الكلي���ة ال�رشعية» تنهج
نه���ج الأزهر الأنور ،وه���و �أ�سمى ما
يتطلبه رجال الإ�صالح يف كل ع�رص،
خ�صو�ص ًا يف هذا الع�رص الذي طغت
في���ه موجة الإحل���اد وتفاقم �رشها،
و�أ�صبحت احلاج���ة ما�سة �إىل �إعداد
جي���ل متدي���ن متمدن ،ي���درب منذ
ن�ش�أته عل���ى تفه���م واجباته نحو
نف�سه و�أ�رسته ووطنه و�أمته.
ويتعهد �سماحته باختيار نخبة
من الط�ل�اب الناجح�ي�ن لإر�سالهم
على نفقة الكلية �إىل جامعة الأزهر
ال�رشي���ف للتخ�ص����ص يف كليات���ه
الديني���ة �أو غريها م���ن اجلماعات
الراقية ،على �أن يكون منهم الق�ضاة

واملفت���ون والوع���اظ واخلطباء يف
امل�ستقبل ،كم���ا �أن �سماحته ي�سعى
لتعيني فريق من الطالب املتخرجني
م���ن الكلي���ة يف املراك���ز الديني���ة
واملعاهد الإ�سالمية.
ومل يت���كل �سماحته يف حتقيق
ه���ذا امل�رشوع اجللي���ل �إال على اهلل
مبنا��ص�رة نخب���ة من �أه���ل الف�ضل
وال���ر�أي� ،آزروه يف ه���ذه اخلدم���ة
اخلال�ص���ة لوج���ه اهلل ،حتقيق ًا لهذا
العمل ال�صالح الذي ي�رصف عليه من
ريع الوقفية التي حب�سها يف �سبيل
التعلي���م الديني ،وم���ن امل�ساعدات
امل�شكورة ع���ن طريق دائرة الأوقاف
وغريها فجزاهم اهلل خري اجلزاء.
هذا ه���و الهدف الأ�سم���ى الذي
�أ�س�ست من �أجل���ه الكلية ال�رشعية،
و�ست�سري موفقة �إىل الأمام �إن �شاء اهلل
تعاىل ،بف�ضل �إر�شاد رئي�سها اجلليل
وح�س���ن تدريبه ال���ذي يدفعها نحو
التق���دم التدريج���ي بعزمية �صادقة
وهمة ثابتة ،واهلل ويل التوفيق.
ورغ���م ال�ضائق���ة احلالية وقلة
م���وارد الكلية ،فقد متك���ن �صاحب
ال�سماحة املفت���ي الأكرب من ابتياع
دار وا�سع���ة م���ع �آالف الأذرع التي
حتي���ط بها م���ن �أر����ض ،وخ�ص�صها
للكلي���ة ال�رشعي���ة ،وه���ي واقع���ة
يف بقع���ة �صحي���ة يف حمل���ة رمل
الزيدانية ،وقد و�سع بنايتها بطريقة
هند�سية حديثة تتالءم مع حاجيات
الكلية وفروعها الداخلية.
وع���زم على ت�شيي���د م�سجد لها
�سيبن���ى عل���ى طرز جدي���د ،يجمع
ب�ي�ن الطابع الإ�سالم���ي وفن البناء
احلدي���ث و�ستحيط بها حديقة غناء

من كل جانب ،كم���ا �أنه �ستخ�ص�ص
قطعة كبرية من الأر�ض تكون ملعب ًا
وا�سع���اً ،ميار�س فيه ط�ل�اب الكلية،
الريا�ضة البدنية على �أنواعها.
وللكلية قطع���ة �أر�ض رملية يف
حملة الإم���ام الأوزاع���ي م�ساحتها
خم�سة �آالف ذارع تربع بها املرحوم
ال�سي���د م�صطفى رم�ض���ان فا�ستحق
ال�شكر واجلزاء تغمده اهلل برحمته.
ولها قطع���ة �أخ���رى يف حملة
املرف�أ ح�سبها املرحوم ن�صوحي بك
وايل بريوت ال�سابق مل�رشوع التعليم
الديني ،كما �أن لها ح�ص�ص ًا معلومة
يف بناي���ة زنتوت الكائنة يف حملة
املرف أ� �شارع فو�ش.
و�سماحت���ه ي���وايل جه���وده
بالتعاون مع جمل����س �إدارة الكلية
ال�رشعية لتنمية م���وارد الكلية عن
طريق الإن�شاء والبناء وامل�ساعدات.
وللكلية ال�رشعية رئي�س يرعاها
وي�رشف عليها ،وجمل�س يدير حركة
التعلي���م فيه���ا ،وينم���ي مواردها،
ولها مدير ي��ص�رف �ش�ؤونها الإدارية
والتعليمية ،كما �أن لها ناظراً يتوىل
مراقبة الطالب وينفذ قرارات الإدارة،
وهيئة تعليمية ت�ؤمن حت�صيل املواد
التي تدر�س فيها.
ورئي�س الكلية الدائم هو �صاحب
ال�سماحة املفتي الأكرب للجمهورية
اللبناني���ة ،كما �أن���ه الرئي�س الدائم
ملجل�س �إدارة الكلي���ة الذي يختاره
بنف�س���ه من ذوي الكفاي���ة والدراية،
ول�سماحته حق الت�رصف مبمتلكاتها
�ضمن ��ش�رط الواقف ،فهو الذي ميثل
جمل����س �إدارة الكلي���ة يف جمي���ع
ال�ش�ؤون ب�صفة املرجع الأعلى الذي
له وحده ح���ق الإ�رشاف على الكلية
وتنفيذ ما يقرره جمل�سها الإدراي».
�إذاً الكلية ال�رشعية التي انطلقت
�أو ًال م���ن منطق���ة احل���رج ،وحتديداً
من امل���كان الذي تق���وم عليه الآن
م�ست�شفى الرببري ،والتي حتمل الآن
ا�سم «�أزهر لبن���ان»�« ،أنفق عليها
من الأوق���اف التي حب�سه���ا الوايل
العثم���اين ن�صوحي ب���ك بتاريخ 9
ذي القع���دة 1312ه���ـ با�س���م وقف
العلماء مل�ساعدة طلبة العلم الديني
البريوت���ي �أثناء درا�ستهم يف بريوت
�أو متابع���ة الدرا�س���ة يف اجلام���ع
الأزهر مب�رص ،ومن هذا املعهد تخرج
العديد من الطالب اللبنانيني الذين
�أهلتهم كفاءته���م العلمية واخللقية
كتويل املنا�صب العالية يف الق�ضاء
ال�رشع���ي ،وكذل���ك يف امل�ؤ�س�سات
اجلامعي���ة وغري ذلك م���ن الأعمال
احلكومية وبقية املرافق املفيدة يف
خمتلف جماالت الن�شاط االجتماعي
والتجاري والثقايف».

يتبع
�إعداد� :أحمد زين الدين

 20عالم المرأة

( العدد  )292اجلمعة  20 -كانون الأول 2013 -

خطوات تضمن لك حفل زفاف مميزّ
ِ
تعرّ�ض���تِ بالطبع �إىل الكثري من
الن�صائح وامل�ش���ورات والتنبيهات،
وبع�ضها غري مرغوب بها حول حفل
الزفاف اخلا�ص بك ،لكن يف بع�ض
الأحيان ت�أتي الن�صائح الهامة من
الذين عا�شوا التجربة نف�سها قبلك،
لذا حاولنا تلخي�صها يف ما يلي:
 قوم���ي بدعوة م���ن تعرفيهمجي���داً يف حف���ل زفاف���ك ،فاحلفل
اخلا�ص بك يجب �أال يكون اجتماع ًا
للتع���ارف على الغرب���اء ..اقت�سمي
�سعادت���ك مع من حتب�ي�ن يف هذا
اليوم.
 م���ن املف�ضّ ���ل �أن يكون لديكعمة �أو خالة تثقني بها كي تعطي
اهتمامها لل�ضيوف لعدد كبري منهم
كي تكوين مطمئنة طوال الفرح وال
ت�صابي بالتوتر والقلق ،فعمّتك من
املمكن �أن تهتم لأمر  6طاوالت يف
الزفاف.
 العثور على م�صور جيد حقاً..قومي ب�إجراء البحث عرب الإنرتنت
وم�شاه���دة �أعم���ال ه���ذا امل�صور،
وا�ست�شريي �صديقاتك ممن تزوجوا،
ف�أن���تِ لدي���ك فر�صة واح���دة فقط
لتح�صلي على �ص���ور زفاف رائعة،
لذا فال جم���ال للندم على االختيار
اخلط����أ ،فحف���ل زفافك وارت���دا�ؤك
للف�ست���ان الأبي�ض ل���ن يتكرر مرة
�أخرى� ،إال �إذا تزوجتي مرة �أخرى!
 تذكري دائم ًا �أن عليك ح�سابجلو�س���ك ووقوفك عل���ى التوايل،
خ�صو�ص ًا يف ال�ص���ور اخلا�صة بك
�أنتِ وزوجك ،ف�ص���ور حفل الزفاف
العرو�س�ْي� ،وليلة
نْ
تركّ���ز عل���ى

ِ
أنـت

زفاف���ك هي ليلة لعر����ض جمالك
و�أناقتك �أنتِ وزوجك ،فكوين واثقة
من نف�سك ،واجعل���ي ليلة عر�سك
مثالية.
 ح���اويل �أن مت�ش���ي بب���طء�أثناء الزفة وخ�ل�ال م�شيك باملمر،
فبع����ض العرو�س���ات ت�ستجع���ل
ومت�ش���ي ب�رسعة من ك�ث�رة قلقهن
وتوترهن ويزيد ارتباكهن عن ر�ؤية
كل املعازمي ،لك���ن عليكِ �أن مت�شي
ببطء ،فاجلميع �سرياك و�أنتِ عرو�س
الي���وم ،وال تن�سي �أنك �أجمل من يف
املكان.
 قبل يوم الزف���اف ،حاويل �أنت�ستخدم���ي احلمام و�أن���تِ ترتدين
ف�ست���ان الف���رح ،كي تع���ريف هل
ب�إمكانك الذه���اب �إىل احلمام �أثناء
الف���رح �أم ال ،وجت���دي ح�ل�اً لهذا
قبل يوم الزف���اف ،حتى ال ت�شعري
بالتوتر والقلق.
 ال ت�ستخدمي يف فرحك �أ�شياءكث�ي�رة ال حاجة لها �أو مل تكوين قد
ر�أيته���ا من قبل يف حفالت الزفاف..
ال جتازيف يف هذا اليوم.
 يج���ب �أن تعريف عدد معازمياحلفل وكميات الطع���ام املنا�سبة،
وعدد من يخدمون يف الفرح ،حتى
ال ينتظ���ر املعازمي دورهم يف الأكل
وي�شعروا باجلوع ،ومن ثم �ستكونني
�أنتِ وعري�سك يف موقف حمرج.
 افتح���ي ح�ساب��� ًا �إلكرتوني��� ًا(�إمييل) ملعامالت الزواج ،كاالتفاق
مع قاعات الأفراح وامل�صور ،و�أماكن
املطاعم التي ت�أتي بالطعام للفرح،
حتى ال يفوت���ك �أي «�إمييل» و�سط

«�إمييالتك» الكث�ي�رة ،فمن املمكن �أن
تن�سي �أن تقر�أي �أحد «الإمييالت» التي
تقول لكِ �إن هناك م�شكلة يف �شيء ما.
 علي���كِ �أن تخططي ل�شهر الع�سلكاف ،وتُعلمي
قب���ل الزف���اف بوق���ت ٍ
�أهلك و�أهل زوجك بذلك ،حتى ال ترتَّب
الزي���ارات العائلية لكم بع���د الزواج
مبا��ش�رة ،ومتنعك م���ن ال�سفر لق�ضاء
�شهر الع�سل.
 -عندما ت�شرتين ف�ستانك ال بد �أن

تختاري موعداً منا�سب��� ًا قبل الزفاف،
و�إذا كان �ضيّق ًا بع�ض ال�شيء يف �إحدى
مناطق اجل�سم فكوين حذرة للغاية يف
نظام �أكل���ك ،حتى ال تتفاجئي ب�أنك ال
ت�ستطيع�ي�ن ارت���داءه بحُ رية يف حفل
الزفاف.
 حاويل �أن تنظّمي امل�صاريف �أنتِوعري�سك ،وتوفري جزء من املال لق�ضاء
�شهر الع�سل ،فبع�ض العر�سان ي�رصفوا
الكثري من املال على جتهيزات الفرح،

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �آداب الزيارة

سلوك الطفل في عامه الثالث
ت�شري الدرا�س���ات احلديثة ح���ول �سلوك الطفل
يف عام���ه الثالث ،ال���ذي يغلب علي���ه العدوانية
وال�رشا�سة� ،إىل �أن هذا ال�سلوك يف مثل هذا العمر هو
طبيعي �إىل حد م���ا ،ويعطي انطباع ًا عن �شخ�صية
الطفل امل�ستقبيلة ،وطريق���ة تعامله مع الآخرين،
و�أن كل ما ي�صدر عنهم م���ن ق�سوة ونوبات غ�ضب
هو نتيجة لن�شاط مف���رط يف املخ ،فيما ي�ستدعي
ذل���ك التدخل الطبي للت�أكد من �أن مثل هذه احلالة
قد تكون متغيرّ ة طبق ًا للظ���روف املحيطة� ،أو �أنها
ت�شري �إىل خلل ما يف اجل�سم.
ق���د يبدو �سلوك الطفل يف عام���ه الثالث �سيئاً،
فهو مث�ل�اً يق�سو عل���ى الكائن���ات ال�ضعيفة ،مثل
احليوان���ات الأليفة ،وال ي�شع���ر بال�شفقة عليها� ،أو
يلج�أ �إىل الك���ذب �أو ال�رسقة ،كل ه���ذه الت�رصفات
وغريها ت�ستدعي الت�رصف معها ب�شكل �رسيع ،حتى
ال تتط���ور مع الوقت وت�صبح ع���ادة وطبع ي�صعب
التخلّ�ص منه.
�أو�ض���ح الكثري م���ن الأطب���اء الباحثني يف هذا
املجال �أن ال�صف���ات املزعجة ميكن �أن تتحول �إىل

ويف النهاي���ة ال يجدون املبلغ الكايف
لق�ضاء �شهر الع�سل.
 ال ت�رسيف يف الإنفاق على حفلل�شخ�صي
نْ
الزفاف ،فالفرح هو احتفال
�أنتِ وزوج���ك ولي�س لال�ستعرا�ض �أمام
النا����س ،ففي النهاية ل���ن تتمكّنا من
�إر�ضاء اجلميع ،ولو وزّعتما لرية ذهب
�سي�س�ألون عن الثانية.

«ا�ضط���راب �سلوكي» كامل يف مرحلة البلوغ ،لكن
يف حال تدخل الأهل لتعديل �سلوك الطفل يف عامه
الثالث ب�ش���كل ودّي ،بعيداً ع���ن �أ�سلوب التعنيف،
�سيكون هو الع�ل�اج الأمثل ل�ضمان �سلوك �سوي له
فيما بعد.
قد يكون م���ن الأف�ضل �أن ي�ستخ���دم الآباء ذلك
الأ�سل���وب اللينّ  ،فالطفل يف عام���ه الثالث ما زال
غري ق���ادر على فهم كل ما ي���دور حوله ،وما زالت
م�شاعره غري من�ضبطة جتاه الآخرين والأ�شياء ،لذا
يُ�ستح�س���ن �أن ي�سوي الآب���اء �سلوك طفلهم يف مثل
ه���ذا العمر ب�ش���كل طفويل يالم�س عقل���ه وقدراته،
فمث�ل�اً ب�إمكانهم مكاف�أة الطفل كنوع من الت�شجيع
على ال�سلوك ال�سليم.
وال نن�سى �أن ل�سلوك الآباء �أثراً وا�ضح ًا وانعكا�س ًا
عل���ى �سلوك �أطفالهم ،لذا يجدر بالأهل االنتباه �إىل
هذه النقط���ة ،و�أن يكونوا مثا ًال لل�سلوك اجليّد ،و�إذا
ما زاد �سلوك الأطفال عن احل ّد املقبول �أو الطبيعي
يج���ب ا�ست�ش���ارة طبيب ،فهذا من �ش�أن���ه �أن يكون
ناجت ًا عن خلل معينّ يف اجل�سم ،والدماغ حتديداً.

الزيارات واحدة من �أه ّم مميزات جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية ،ومن �أه ّم عوامل احلفاظ
عل���ى اللحمة بني الأقارب والأ�صدقاء و�أف���راد العائلة الواحدة ،ولكن كي تتقنيها على �أكمل
وجه عليك التنبّه �إىل بع�ض الأخطاء حني تكونني �ضيفة �أو مُ �ضيفة.
حني تكونني ال�ضيفة:
 من �أبرز الأخطاء التي قد يرتكبها ال�ضيوف هي املجيء يف الوقت غري املنا�سب ،كوقتتناول الوجبات الأ�سا�سية� ،أو يف وقت مبكّر من ال�صباح �أو مت�أخّ ر يف الليل ..كي تتاليف هذا
اخلط�أ اتّ�صلي قبل احل�ضور.
 مهم���ا كانت العالق���ة وطيدة بينك واملنزل الذي تزورينه ،فكّ���ري كثرياً قبل الت�رصّف؛وك�أنّك يف منزلك ..ال ميكنك اجللو�س على الكنبة ورفع رجليك عليها مثالً� ،أو فتح الرباد من
دون ا�ستئذان..
 لي����س لدى ال�ضيف �أي عذر ك���ي يتبع �أ�صحاب املنزل �إىل املطبخ مثالً� ،أو غرفة النوم،�إالّ �إذا طلبوا منه ذلك.
 رف����ض ك ّل ما يقدّم �إىل ال�ضيف من م�رشوب���ات �أو فواكه �أو حلويات يُعترب ت�رصّف ًا غريم�ستحبّ �أبداً ،وغري الئق ،وميكنه �أن يجرح �أ�صحاب املنزل ب�صورة مبا�رشة.
حني تكونني امل�ضيفة:
 ا�ستقب���ال ال�ضي���ف والرتحيب به من �أه ّم قواعد ال�ضيافة� ،إيّ���اك �أن تُهمليه ..ال تطيلياالنتظ���ار عل���ى �ضيوفك قبل فتح الباب ،و�إيّ���اك املماطلة قبل دعوته���م �إىل الداخل ث ّم �إىل
اجللو�س.
 احرتام �ضيوفك من احرتامك لنف�سك ومنزلك؛ ال ت�ستقبليهم مبالب�س النوم ،وال تن�شغليبهاتفك �أو بالتلفزيون ،بل تباديل معهم �أطراف احلديث ،و�أعطيهم ك ّل اهتمامك.

www.athabat.net
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أغذية الموت
هناك حماذير كث��ي�رة قد تقع
فيه����ا املر�أة �أثناء �إع����داد �أو طهو
�أو غ�سل الطع����ام ،ما قد يعر�ضها
و�أ�رسته����ا للإ�صاب����ة بالأمرا�����ض
اخلطرية وال�رسطانات« ،الثبات»
تق����دم ل����ك �سيدتي ه����ذه الطرق
اخلاطئ����ة ،ون�صائ����ح الأطب����اء
لتجنبها ،وكي����ف ميكن ا�ستبدالها
بطرق �صحية.

�أغذية املوت
ي�ؤك���د الأطب���اء �أن هن���اك بع�ض
�أن���واع الأطعمة التي يف���رّط الإن�سان
يف تناوله���ا ،فت�سب���ب ل���ه الإ�صابة
بالكثري م���ن الأمرا�ض اخلطرية ،ومنها
ال�رسطانات ،م�شريي���ن �إىل �أن من بني
هذه الأطعمة ه���ي الوجبات ال�رسيعة
التي يتم �إعدادها بطريق خمالفة لكل

املعاير ال�صحية ال�سليمة ،مما يعرّ�ض
حياة من يتناوله���ا �إىل اخلطر ،وكذلك
الأطعم���ة املعلّبة ،والتي يتم ا�ستخدام
مواد حافظة ب�إف���راط فيها لتجنّب �أن
تف�سد ،فت�صبح مبنزل���ة �أطعمة املوت
للإن�سان ،وذل���ك الحتوائها على مواد
م�رضة ،مثل النرتات التي حتفز من منو
اخلاليا ال�رسطانية يف اجل�سم.

زيت القلي
كم���ا يح���ذر الأطب���اء م���ن
ا�ستخدام زيت القلي ،والتحمي�ص
و«التحم�ي�ر» يف عملي���ات طهو
بع�ض �أنواع الأطعمة �أكرث من مرة،
الفتني �إىل �أن هذا اخلط�أ ال�صحي
يحفز منو اخلاليا ال�رسطانية يف
اجل�س���م ،ويعزز فر����ص الإ�صابة
ب�أمرا�ض الربو ،وذلك لأن تعرّ�ض
زي���ت الطعام للغلي �أكرث من مرة
ينت���ج فيه م���واد هيدروكربونية
ت�سب���ب ال�رسطان���ات ،و�أمرا����ض
ال�صدر.

ن�صائح ل�رشاء اخل�ضار
ويو�صي الأطبا ُء رباتِ البيوت
بن�صائح هامة عند �رشاء اخل�ضار
والفواكه ،منها احلر�ص على �رشاء
اخل�ضار الطازج���ة التي ال تكون
كب�ي�رة احلجم ،واالبتعاد عن تلك
التي غ�ي�ر معتاد عل���ى �شكلها،
لأن مث���ل ه���ذه الأطعمة حتتوي
على مواد معدّل���ة وراثي ًا مليئة
بالأمرا����ض اخلطرية ،التي مبجرّد
تناولها تدمّر كل �أجهزة الإن�سان،

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

7
8
9
10

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

عند استخدام الخضار
المحفوظة ..احذري

كما ين�صحون بعدم �رشاء كميات كبرية
من اخل�ضار والفواك���ه واالعتماد على
فكرة التخزي���ن ،لأن ذلك الأمر يفقدها
�أهميتها الغذائية ،ويجعلها مُ �رضّة.

هناك جمموعة من القواعد
اخلا�صة املتعلقة با�ستخدام
اخل�ضار املحفوظة؛ جممَّدة
كانت �أو معلّبة� ،أما عن هذه
القواعد فهي كالآتي:
اح����ذري ��ش�راء اخل�ضار
ويف�ضل املجمّدة.
َّ
املعلّبة،
راعي عدم �إذاب��ة اخل�ضار
املجمدة عند قليها ،حتى ال
تفقد قيمتها الغذائية.
م��اء �سلق اخل�ضار فيها
ال��ع��دي��د م��ن الفيتامينات
واملعادن ،لذا ا�ستخدميها يف
عمل الأرز �أو ال�شوربة.
ج �رّب��ي ط��حْ ��ن قليل من
الزجنبيل مع الثوم و�ضعيه يف
علبه بال�ستيك ،وا�ستخدميه
يف الأك�ل�ات التي يُ�ستخدم
فيها ال��ث��وم ،و�ستح�صلني
على نكهة رائعة جداً بف�ضل
الزجنبيل.
ال جت��مّ��دي ال��ب��ق��دون�����س
والكزبرة ،لأن النكهة �ستتغري.
عند جتميد بع�ض اخل�ضار،
مثل الفا�صوليا والبازلياء
والبامية ،يجب �سلقها ن�صف
�سلقة ثم تركها حتى تن�شف
من امل��اء بعد ت�صفيتها ،ثم
توزّع ب�أكيا�س حمكمة الغلق.
اكتبي على كل كي�س تاريخ
االنتهاء ،فاخل�ضار مث ًال تبقى
مفرزة مدة �شهرين.

اللحوم امل�صنَّعة
ي�ؤك���د خ�ب�راء التغذي���ة العالجية
�أن النظ���ام الغذائ���ي اخلاطئ هو �أوىل
اخلطوات التي يج���ب جتنبها للوقاية
من الإ�صاب���ة بال�رسط���ان ،ال�سيما �أن
كث�ي�راً من���ا ق���د يعتق���د �أن االهتمام
بتناول اللحوم امل�صنَّع���ة ،والنقانق،
تفيد �أكرث من تناول اخل�رضوات ،فيُكرث
من تناوله���ا ،الأمر ال���ذي يعزز فر�ص
الإ�صاب���ة بال�رسطان���ات ،خ�صو�ص��� ًا
القولون والربو�ستاتا.

ا�ستبدال القلي بالبخار
ي�ؤكد االخت�صا�صيون �أن هناك طرق ًا
خط�ي�رة ت�ستخدمه���ا رب���ة املنزل يف
�إعداد الطعام ،مثل القلي و«التحمري»،
وا�ستخدام ط���رق بدائية وغري �صحية،
مثل �ش��� ّي اللحوم والأ�سماك على قطع
الفح���م ب�شكل مبا�رش ،مما ي�ساعد على
تعرّ�ضها �إىل املركّبات الهيدروكربونية
املت�رسطنة ،التي تنتج نتيجة ت�صاعد
الأبخ���رة وتفاع���ل الفحم م���ع النار،
والدهون التي تخرج من الأطعمة ،مما
يع���زز فر�ص الإ�صاب���ة ب�أمرا�ض القلب
وتليّف الكب���د ،وكذلك �رسطان القولون
والفم ،ويو�ص���ون ب��ض�رورة ا�ستبدال
هذه الطرق اخلطرية بالطهو عن طريق
البخار و�سلق الأطعمة ،لأن هذه الطرق
�أكرث �أمن ًا و�صحة.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1اطعمه حلد االكتفاء  /ال يقبل الطعن �أو
التغيري
1
 6ثني  /متميزون
2
 7بكاء ب�صوت مرتفع حزنا على �شيء ما /
يحاول الهروب من م�س�ؤولية
3
 8مالمح  /ن�صف ترام
� 9صعب احل�صول عليه �أو التمكن منه
4
 10رتبة يف الكونغ فو  – /كوكب يدور
5
مع حركة عقارب ال�ساعة عك�س كواكب
املجموعة ال�شم�سية
6
عــمـــودي
� 1أديب م�رصي راحل مل يتخرج من اجلامعة
كتب العبقريات
 2فيل�سوف �صيني كان له �إثر يف الثقافة
ال�صينية دهرا من الزمن
 3جلعل قلم الر�صا�ص حادا (معكو�سة) /
جهة �أو ق�سَ م
 4امل���واد التي ن�ستخرجها م��ن الأر���ض
ون�ستخدمها يف ال�صناعات (معكو�سة)
 5حرفة (معكو�سة)  – /دعاء باخل�سارة
والهالك وجاء يف �سورة امل�سد
 6ن�صف تيمن

21

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 7جتدها يف حديقة خا�صة م�سورة ويحبها
الأطفال  /ندر وقل
� 8رض�س � /أ�سم علم ويعني من يتمتع باحلزم
والقوة  – /ا�سم فعل مبعنى �أ�سكت ممر
 9مادة موجودة يف البحر وت�ستعمل يف عالج
اجل���روح � /أدي���ب وفيل�سوف فرن�سي عا�ش
ع�رص التنوير
 10ملك بابلي عظيم ا�شتهر بن�شاطاته
العمرانية ووا�شتهر ببناء حدائق بابل املعلقة
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الشراكة مستمرة بين الصفاء والعهد
في صدارة الدوري اللبناني ..والراسينغ يطاردهما
مل ينج���ح تعادل العهد م���ع ال�صفاء
 1–1يف قمة املرحلة العا�رشة من الدوري
اللبن���اين لك���رة القدم ،يف ف����ض �رشاكة
الفريق�ي�ن يف �صدارة الرتتي���ب ،فحافظ
حامل اللقب على املركز الأول بـ 20نقطة
وبقي العه���د ثاني ًا بر�صيد النقاط نف�سه،
مت�أخراً عن الأ�صفر ،بفارق الأهداف.
وتبدو املناف�سة بني الفريقني مر�شحة
ملزي���د من ال�سخونة والإثارة يف املراحل
املقبل���ة ،لأنهما ميلكان الع���دة الالزمة
للو�صول �إىل ك�أ�س الدوري ،بوجود جنوم
من طراز زياد ال�صمد ،والروماين ق�سطنتني
توب���ا ،وحم���زة �سالمي ،ون���ور من�صور،
و�إبراهيم���ا توري���ه (ال�صف���اء) ،وعبا�س
عطوي وح�سني دقيق وهيثم فاعور وعلي
الأثاث (العهد).
وميتاز ال�صفاء ال�ساعي للقب الدوري
للمو�سم الثالث على التوايل ،ب�أنه الأقوى
هجوم��� ًا بـ� 22إ�صاب���ة ،وهو مل يذق طعم
اخل�س���ارة بع���د ،يف حني تلق���ى العهد
خ�سارت�ي�ن �أم���ام الرا�سين���غ  2 – 1يف
الأ�سبوع الثاين و�أمام النجمة يف الأ�سبوع
اخلام����س  ،3 – 0لكنه الفريق الأكرث فوزاً
يف الدوري مع الرا�سينغ بـ 6انت�صارات.
ويعول م���درب ال�صفاء الروماين تيتا
فالرييو عل���ى الأداء الالفت ملواطنه توبا
وللإيف���واري �إبراهيما توريه ،ثاين ترتيب
الهدافني بـ� 6إ�صاب���ات ،وعلى دفاع قوي
بقيادة علي ال�سعدي ونور من�صور ،علم ًا
�أن ه���ذا اخلط �أظهر متا�س���ك ًا يف الدوري
حت���ى الآن ،حيث منيت �شباك الفريق بـ8
�أهداف ،يف  10مباريات.
و�سيح���اول ال�صف���اء ف����ض ال�رشاكة
م���ع العه���د قب���ل توق���ف ال���دوري بني
مرحلتي الذهاب والإياب و�إطالق العنان
لتح�ضرياته القارية ،حيث يلعب يف ك�أ�س
االحت���اد الآ�سي���وي يف املجموعة الأوىل
�إىل جان���ب ذات ر�أ����س الأردين والفائ���ز
من مب���اراة الريموك اليمن���ي ووراف�شان
الطاجيك���ي و�أحد الفريق�ي�ن العمانيني
ال�سويق �أو �صحم.
يف املقاب���ل ميل���ك العه���د القدرات
الالزم���ة للمناف�سة ،بوجود القائد عبا�س
عطوي (�أونيكا) وح�س���ن �شعيتو وح�سني
دقي���ق ،ولك���ن م���ا يقل���ق العهديني هو
امل�ست���وى املتوا�ض���ع الذي ظه���ر عليه
مهاجم الفريق الت�شيكي دافيد �سرتيهافكا
الذي بدا يف املباريات التي خا�ضها حتى
الآن بطيئ���اً ،ومل ينج���ح يف تقدمي �أوراق
اعتم���اده كه���داف للفري���ق الفائز بلقب
ال���دوري اللبناين  3مرات موا�سم – 2007
 2008و 2010–2009و .2011-2010
ويبدو الرا�سينغ �أكرث الفرق قدرة على
تهديد ال�صفاء والعهد يف ال�صدارة ،وبعد
الأ�سب���وع العا�رش يحت���ل فريق «القلعة
البي�ضاء» املركز الثالث يف الرتتيب بـ19
نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ال�صفاء
املت�ص���در وو�صيفه العه���د ،متقدم ًا فرق ًا
بارزة مثل �شباب ال�ساحل ح�صان الدوري

فريق العهد

فريق ال�صفاء

فريق الرا�سينغ

الأ�س���ود ،والأن�ص���ار والنجمة املر�شحني
البارزين لإحراز اللقب.
وب���رز يف �أداء الرا�سين���غ هذا املو�سم
ال���روح العالية لدى العبي���ه و�إ�رصارهم
على حتقيق النتائ���ج اجليدة ،وال يوجد
فيها جن���وم ،وميل���ك الرا�سين���غ ثنائي ًا
هجومي��� ًا هو الأكرث فعالي���ة يف الدوري
اللبن���اين ،بوجود عدن���ان ملحم مت�صدر
هدايف ال���دوري بـ� 8أه���داف ،والإيفواري
ال�سينا �س���ورو ،وجنح ه���ذا الثنائي يف
ت�سجي���ل  14هدف��� ًا من �أ�ص���ل � 16إ�صابة
�سجلها الرا�سينغ يف الدوري حتى الآن.

معاناة القطبني
تعمق���ت �أزمات الأن�صار والنجمة بعد
املرحل���ة العا�رشة التي �شه���دت �سقوط

الأول يف فخ اخل�سارة �أمام املربة متذيل
الرتتيب  ،1 – 0والثاين يف �رشك التعادل
مع الإخاء الأهلي  ،1 – 1يف مباراة �أنقذ
فيها عبا�س عطوي الفري���ق النبيذي من
خ�سارة حمققة ،بعد م�شاركته يف ال�شوط
الثاين حني كان النجم���ة مت�أخراً بهدف
�سجله علي حمام ع���ن طريق اخلط�أ يف
مرمى فريقه.
ويب���دو �أن �إدارة النجم���ة تتج���ه �إىل
تغيري اجلهاز الفني ،حيث من املرجح �أن
يت�سلم دفة الفريق العبه ال�سابق املدرب
الأرمين���ي ارمني �صنامي���ان الذي �شاهد
املباراة مع الإخاء الأهلي من املدرجات
�إىل جان���ب رئي����س الن���ادي حممد �أمني
الداعوق.
وف�ش���ل النجم���ة يف حتقي���ق الفوز
للمب���اراة اخلام�سة عل���ى التوايل ،وهو

الأم���ر الذي يثري �سخ���ط جمهور الفريق
ال���ذي تلقى خ�سارت�ي�ن يف الدوري �أمام
ال�صفاء  3 – 0والرا�سينغ .3 – 2
ويبدو �أداء النجمة مفتقداً �إىل اخلطة
وال���روح ،حي���ث ميي���ل �أداء العبيه �إىل
الع�شوائية بغي���اب الرتابط بني الو�سط
والهج���وم ،وابتع���اد املهاجم�ي�ن �أكرم
املغربي وح�سن املحمد عن الفاعلية يف
خط الهجوم.
وتنتظ���ر النجمة مهم���ة �صعبة يف
ك�أ�س االحت���اد الآ�سيوي ،حي���ث �أوقعته
القرعة يف املجموع���ة الثانية ال�صعبة
للغاية �ض���د فنجاء العم���اين واجلي�ش
ال�س���وري و�أح���د الفريق�ي�ن الكويتيني
العربي �أو الكويت بطل امل�سابقة.
�أما الأن�صار فيعاين خل ًال وا�ضح ًا يف
�أداء هجوم���ه الذي �سج���ل حتى الآن 10
�أه���داف يف  10مباريات خا�ضها الفريق
الأخ�رض ،يف ظل ابتعاد املهاجم الدويل
حممود كجك عن م�ست���واه وتذبذب �أداء
ال�سوري فهد عودة.
ومن �أج���ل حل م�شاكل���ه الهجومية
ي�سع���ى الأن�ص���ار �إىل ا�ستعادة مهاجمه
النيجريي برن�س يف �إياب الدوري ،ولعب
برن����س ( 28عاماً) لفرق لبنانية عدة� ،إذ
دافع عن �ألوان الرا�سينغ وال�سالم زغرتا
والأن�صار ،كما لعب للريموك والت�ضامن
يف الكويت ،وم�ؤخراً كان يلعب يف ليبيا،
و�سج���ل برن�س � 10أه���داف للأن�صار يف
مو�س���م  2010 – 2009الذي توج مهاجم
النجم���ة ال�ساب���ق ال�سنغ���ايل ماكيتي
يديوب هداف ًا له بـ � 26إ�صابة.
ويحتل الأن�ص���ار املركز اخلام�س يف
ترتيب الدوري حالي��� ًا بـ 14نقطة من 3
انت�صارات و 5تعادالت وخ�سارتني �أمام
ال�صفاء يف الأ�سب���وع الأول واملربة يف
الأ�سبوع العا��ش�ر .ويتقدم الأن�صار على
النجمة ال�ساد����س بر�صيد النقاط نف�سه
من  3انت�صارات و 5تعادالت وخ�سارتني.
وال تب���دو امل�ش���اكل حم�ص���ورة يف
الأن�ص���ار والنجم���ة ،فالت�ضام���ن �صور
العريق يع���اين بدوره �أزم���ة عميقة� ،إذ
يب���دو يف و�ضع ال يح�س���د عليه ،حيث
يتهدده خطر الهبوط �إىل الدرجة الثانية.
ومل ينج���ح الت�ضامن �صور �سوى يف
ت�سجيل هدف واحد يف مبارياته الأربع
الأخرية ،علم ًا �أن���ه ميلك �أ�ضعف هجوم
يف الدوري اللبن���اين حالياً ،بح�صيلة 6
�أهداف من  10مباريات.
ويتطلع الت�ضامن �إىل عودة مهاجميه
العاج���ي ريت�شمون���د ويو�س���ف عن�ب�ر
م���ن الإ�صاب���ة يف �إياب ال���دوري ،حيث
�سيخو����ض  7مباريات من �أ�صل  11على
�أر�ضه يف مدينته �ص���ور ،وهو ما ي�شكل
عام�ل�اً �أ�سا�سي ًا يف �سعي���ه حل�صد غلة
كافية م���ن النقاط ،جتنبه خطر الهبوط،
ال���ذي يته���دده حالياً ،حي���ث يقبع يف
املركز احلادي ع��ش�ر ما قبل الأخري بـ6
نقاط.

ُ
وداع مــــ
ودع فري���ق ناب���ويل الإيطايل
دوري �أبط���ال �أوروب���ا بطريق���ة
دراماتيكية ،عل���ى رغم فوزه على
�ضيف���ه الأر�سنال مت�ص���در الدوري
الإنكلي���زي  0 - 2يف اجلول���ة
الأخ�ي�رة ،و�إنهائ���ه ال���دور الأول
على نف����س امل�سافة م���ن الفريق
اللندين وو�صيف الن�سخة املا�ضية
بورو�سيا دورمتوند الأملاين ،وذلك
ب�سبب ف���ارق املواجهات املبا�رشة
مع الأخريين.
و�أ�صب���ح ناب���ويل �أول فري���ق
يودع ال���دور الأول مل�سابقة دوري
�أبط���ال �أوروب���ا ،ويف جعبت���ه 12
نقط���ة ،بع���د �أن كان مُيني النف�س
بالذه���اب بعي���داً ،كم���ا فعل يف
�أواخر الثمانينات حني قاده النجم
الأ�سطوري دييغو مارادونا �إىل لقب
ك�أ�س االحتاد الأوروبي على ح�ساب
�شتوتغارت الأملاين.
وم���ن ح���ق ناب���ويل �أن يطمح
لنتائ���ج جيدة بوج���ود كوكبة من
الالعب�ي�ن ،على غ���رار الأرجنتيني
غونزال���و هيغواي���ن واحلار����س
الإ�سباين بيبي رين���ا وال�سلوفاكي
ماري���ك هام�سيك ،وتن���ازل نابويل
يف املو�سم املا�ضي عن جنم خارق
هو الأوروغوياين ادين�سون كافاين
املنتقل �إىل باري����س �سان جرمان
الفرن�س���ي ب�صفقة كب�ي�رة جداً� ،إال
�أن ذل���ك لن ي�شكل عائق��� ًا للفريق
اجلنوبي لك���ي يعود جم���دداً �إىل
�ساحة التتويج ،حيث الحت �أمامه
ب�شائر هذه العودة من خالل فوزه
يف املو�س���م قبل املا�ض���ي بلقبه
الأول من���ذ  1990ب�إح���رازه الك�أ�س
الإيطالية.
وعلى رغ���م �أن نابويل ال ميلك
اليوم العبني ب�إمكانهم �أن ي�صنعوا
الفارق كما فعل الأرجنتيني الآخر
دييغ���و مارادون���ا عام���ي 1987
و 1990ح�ي�ن قاد نابويل �إىل لقبيه
الوحيدين يف ال���دوري� ،إ�ضافة �إىل
لقب ك�أ�س االحت���اد الأوروبي عام
 1989والك�أ����س املحلية عام ،1987
ف�إنه ميلك مدرب ًا مميزاً هو الإ�سباين
رافايل بينيتي���ز ،الذي ميلك القدرة
على بناء فريق قادر على مقارعة
الكبار.
و�سج���ل بينيتيز ي�شه���د له �إذ
�أحرز م���ع فالن�سيا لق���ب الدوري
الأ�سب���اين مرت�ي�ن ( 2002و)2004
وك�أ����س االحتاد الأوروب���ي ()2004
وم���ع ليفربول الإنكلي���زي الك�أ�س
املحلي���ة ( )2006ودوري �أبط���ال
�أوروب���ا وك�أ�س ال�سوب���ر الأوروبية
( )2005ومع الإن�ت�ر الإيطايل ك�أ�س
ال�سوب���ر املحلية وك�أ����س العامل
للأندي���ة ( )2010وم���ع ت�شل�س���ي
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ّ
ـــر لـنـابــولـي في دوري أبطال أوروبا

خيبة اخلروج من «�أبطال �أوروبا»

املدرب رافايل بينيتيز

ثالثي الفريق
هيغواين
وكاليخون
وماجيو
خيبة اخلروج من «�أبطال �أوروبا»

الإنكليزي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»
املو�س���م املا�ض���ي قب���ل �أن يخلف وولرت
ماتزاري يف الإ�رشاف على نابويل.
بينيتيز رج���ل قليل الكالم وهو يف�ضل
دوم ًا �أن ال يك�شف عن خمططاته التكتيكية،
لأن «ك���رة القدم كذب���ة» بح�سب ما قاله
املدرب الإ�سباين ل�صحيفة «ال ريبوبليكا»
الإيطالي���ة ،م�ضيف��� ًا «ال ميكنك �أن تف�صح
�أمام العام���ة عن بع�ض احلقائق� ،أنا �أعلم
�أي�ض ًا �إذا كان �أداء �أحد العبي فريقي �سيئاً،
لكني ال �أب���وح بهذا الأم���ر �أمام حمطات
التلفزة �أو يف ال�صحف ،لأين �س�أحرقه وهذا
ال يجوز لأين بحاجة �إليه».

وقد جنح بينيتيز يف مهمته مع نابويل
حتى الآن� ،إذ مل يذق الفريق اجلنوبي �سوى
 3هزائ���م يف الدوري ه���ذا املو�سم ،اثنتان
منه���ا كانتا �أم���ام جوفنتو����س املت�صدر
وو�صيفه روم���ا ،يف املقابل حقق الفريق
اجلنوبي  11فوزاً وتع���ادل مرتني يف 16
مرحلة �أجريت من «ال�سريي �أ» حتى الآن.
وقد �أظه���ر نابويل �أن م�ست���واه ارتفع
تكتيكي ًا بقي���ادة بينيتيز ،وذلك من خالل
الف���وز على بورو�سي���ا دورمتوند الأملاين
و�صيف بطل املو�س���م املا�ضي ( )2-1يف
اجلول���ة الأوىل من ال���دور الأول مل�سابقة
دوري �أبط���ال �أوروب���ا ،وعل���ى مر�سيليا

الفرن�سي بالنتيجة عينها ذهاباً ،ثم – 3
� 2إياب ًا قبل الفوز على الأر�سنال  0 – 2يف
اجلولة الأخرية.
و�أكد نابويل �أن ال���وداع الدراماتيكي
لدوري �أبط���ال �أوروبا ل���ن يفقده توازنه
بفوزه ال�ساحق الأحد املا�ضي على الإنرت
 ،2 – 4يف مب���اراة �سج���ل فيها هيغواين
الق���ادم من ري���ال مدريد هدف���ه الثامن
يف البطول���ة ،يف حني �أ�ض���اف الإ�سباين
خو�سيه ماري���ا كايخون الق���ادم بدوره
من ريال مدري���د والبلجيكي ديرز مرتنز
وال�سوي��س�ري بل�ي�رمي دزميايلي الأهداف
الباقية.

ويب���دو �أن ناب���ويل مرت���اح متام��� ًا
لأ�سلوب بينيت���ز باللعب بتكتيك 2 – 4
–  ،1 – 3وال���ذي يوف���ر م�ساحة كبرية
لنج���م الفريق هيغواين ،م���ع االحتفاظ
باالن�ضباط التكتيك���ي للمجموعة ،التي
يربز فيه���ا �أي�ض��� ًا ال�سلوفاك���ي ماريك
هام�سيك ،والأخري ه���و عالمة فارقة يف
ناب���ويل هذا املو�سم وعالم���ة فارقة يف
�صفوفه� ،إذ �إنه املحرك و�صانع الألعاب.
ورمب���ا ي�شكل خ���روج ناب���ويل من
امل�سابق���ة القارية فر�ص���ة للرتكيز �أكرث
على ال���دوري ،حي���ث ال ت���زال الفر�صة
متاحة �أم���ام الفريق الأزرق لل�صعود �إىل

من�صة التتوي���ج للمرة الأوىل منذ مو�سم
.1990 – 1989
وب�إم���كان ناب���ويل ا�ستغ�ل�ال تراجع
م�ستوى روما بعد بدايته القوية ،و�أي تعرث
جلوفنتو�س املت�صدر بـ 43نقطة �أمام فريق
العا�صمة ( )38و�أبناء بينيتز ( ،)35وتنتظر
ناب���ويل مواجهة �سهلة ه���ذا الأ�سبوع مع
كالياري �صاحب املركز الـ 12يف الرتتيب،
يف ح�ي�ن يح���ل جوفنتو�س �ضيف��� ًا على
اتاالنت���ا ،وي�ست�ضيف روما كاتانيا الأخري
يف مباراة �سهلة.

جالل قبطان
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ً
استخدموا الوقود بدال من الماء إلخماد حريق
فتحت ال�سلطات يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن حتقيق ًا يف الواقعة التي
ح�صلت يف �أكادميية التدريب على مكافحة احلرائق مبدينة نورث بيند ،بعد
�أن ا�ستخدم بع�ض رجال الإطفاء الوقود بد َال من املاء لإطفاء حريق افرتا�ضي
�أثناء التدريب.
وكان رجال الإطفاء يف ح�صة تدريبية على منوذح حلريق طائرة وهمية،
عندما ت�سبب ر�ش وقود طائرات على احلريق �إىل ت�شكل كرة نارية �ضخمة،
�أدت �إىل �إ�صابة اثنني من الإطفائيني بجروح خطرية ،نُقال على �أثرها �إىل
امل�ست�شفى.

الوزير السابق يقود سيارة بلوحات ّ
مزورة!
مل ي�صدّق �أف��راد �رشطة عيونهم
عندما �ضبطوا لوحات معدنية مزوّرة
على �سيارة الدفع الرباعي اخلا�صة
ب��وزي��ر النقل ال�سابق؛ ميخالي�س
ليابي�س ،يف �إحدى �ضواحي العا�صمة
�أثينا ،كما �أعلنت ال�رشطة اليونانية �أن
الوزير ال�سابق مل ي�ؤمن على �سيارته.
مل تتوقف املخالفات التي ارتكبها
الوزير ال�سابق عند هذا احلد ،بل �إن
�أفراد ال�رشطة اكت�شفوا �أن «ليابي�س»
كان يقود ال�سيارة من دون رخ�صة
قيادة ،الأمر الذي جعل ال�رشطة تلقي
القب�ض عليه حيث �سيتم ترحليه �إىل
االدعاء العام.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

من جانبه رف�ض مكتب الوزير
ال�سابق التعقيب على الواقعة.
ووفقا لت�صورات ال�رشطة اليونانية
ف�إن الوزير ال�سابق الذي �شغل من�صبه
ال��وزاري يف الفرتة بني  2004حتى
 2007كان قد �سلّم لوحات �سيارته
مل�صلحة ال�رضائب خوف ًا من توقيع
ر�سوم �رضيبية عليه م�ستقبالً ،لكنه
قام بعد ذلك بو�ضع لوحات معدنية
مزوّرة.
ويف حال الإدانة ف�إن من املمكن
توقيع غرامة مالية بحق الوزير
ال�سابق ت�صل �إىل � 15أل��ف ي��ورو،
بالإ�ضافة �إىل ال�سجن عدة �أ�شهر.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ

شبكة لممارسة
الرذيلة داخل
مستشفى

متكّنت الأجهزة الأمنية يف م�رص
من �إلقاء القب�ض على �شبكة منافية
ل�ل��آداب يف �إح��دى امل�ست�شفيات
باملنيا ،حيث قامت مباحث الآداب
مبداهمة م�ست�شفى يف داخلها 3
�أ�شخا�ص ميار�سون الرذيلة مقابل
مبالغ مالية ،من بينهم ممر�ضة
وابنتها.
وكان اللواء �أ�سامة متويل؛ مدير
�أمن املنيا ،تلقى �إخطاراً من م�أمور
ق�سم املنيا يفيد ب��ورود معلومة
�إىل وح��دة املباحث بقيام �سيدة
بتقدمي ابنتها على مائدة املتعة
احلرام مقابل مبالغ مالية ،وذلك
داخل غرفة يف �إحدى امل�ست�شفيات
تقوم ب�إدارتها للأعمال املنافية
للآداب ،حيث متكّنت مباحث الآداب
من �ضبط كل من املمر�ضة ع .ح
(� 52سنة) ،و�إ� .ش (� 34سنة) ربة
منزل ،وح .ح (� 31سنة) ،ومبواجهة
امل��ت��ه��م��ات اع�ترف��ن بارتكابهن
الواقعة ،واتخذن من امل�ست�شفى
م��ك��ان � ًا مل��زاول��ة ن�شاطهن غري
امل�رشوع.
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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