تـحـــذيـــــــر
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ح ّذر م�صدر بارز يف قوى � 8آذار من املفاو�ضات اجلارية لتظهري حكومة
جديدة ،ال�سيما �أن هناك توقعات بوالدتها قبل  22اجلاري ،ومن مهامها
متثيل لبنان يف «جنيف  »2 -ب�شخ�صية موالية لل�سعودية ،وحم�سوبة على
الرئي�س ف���ؤاد ال�سنيورة .كما �أن احلكومة امل��وع��ودة �ستكون ن�سخة طبق
الأ�صل عن حكومة ال�سنيورة الأوىل ،التي ما يزال لبنان يعاين من �آثار
قراراتها املريبة واملد ّمرة.

السنة السادسة  -الجمعة  9 -ربيع األول 1435هـ  10 /كانون الثاني  2014م.
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أحــداث
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االفتتاحية

لبنان بين جنيف واألمر الواقع
من البديهي القول �إن زمن املفاو�ضات يرتافق مع �سخونة
القت���ال وال�ضغط يف امليدان ،وال���كل ُيجمع �أن االقرتاب من
تو�سع دائرة القت���ال وفتح ال�ساحة
م�ؤمتر جني���ف ي�ستتبع ّ
ع�سكري��� ًا و�أمني��� ًا بكل االجتاه���ات ،لذلك م���ن الوا�ضح �أن
ا�ستهداف لبنان بالتفجريات وما رافقها من تهديدات تكفريية
بنقل احلرب �إليه ،وا�شتع���ال ال�رصاع بني �أطياف املعار�ضة
ال�سوري���ة امل�سلحة� ،إ�شارة �إىل بدء املفاو�ضات التي �سرت�سم
النظ���ام الإقليمي اجلدي���د الذي �س ُيظه���ر تعاظم دور بع�ض
الدول و�ضمور دور �آخرين ،ورمبا زوال البع�ض الآخر.
�أم����ام ه����ذا الواق����ع امل�����أزوم واملعقّد ،م����ا زال بع�ض
ال�سيا�سي��ي�ن اللبنانيني ميار�سون �سيا�س����ة الرهان اخلطر
التي تفوق بتداعياتها قدرة لبنان على التح ّمل ،خ�صو�ص ًا
�إذا كان �سيناري����و اللعب����ة يعتمد على الفتن����ة الطائفية
واملذهبية الت����ي تناق�ض جوهر الكيان اللبناين ،ويعمدون
�إىل توت��ي�ر ال�شارع �إىل �أق�صى احلدود ،واالنقياد له وفقد �أي
قدرة للتحكّم به.
�إىل �أين يري����د ه�ؤالء �أخذ البلد؟ وعل����ى ماذا يراهنون؟
على الأمريكي الذي ين�سحب م����ن املنطقة وينكفئ لعالج
الداخل االقت�صادي� ،أم على الرتكي الذي بد�أ يحا�سب نف�سه
ويح�رض لإخراج �إدارة «العدال����ة والتنمية» ب�سلم الف�ساد
للنجاة بدل ال�سق����وط الكبري بال�سيا�سة� ،أم على ال�سعودي
الذي ي�شع����ر �أال مكان له يف الت�سوي����ة ،وال �سلم جناة يف
ال�سيا�سة ،لأن بنيته عقيمة دميقراطي ًا ،وال مكان لهذا النوع
من الأنظمة يف املنظومة الإقليمية والدولية اجلديدة؟!
لذلك ،ف�إن هذه الرهانات اخلطرة واخلاطئة تدفع باجتاه
ت�شكي���ل حكومة �أمر واق���ع متالزمة مع �إع�ل�ان «االئتالف
ال�سوري» رف�ض���ه امل�شاركة مب�ؤمتر جنيف ،و�إعالن الف�صائل
املتطرف���ة التكفريية من دياىل �إىل ب�ي�روت «�ساحة جهاد»
واحدة.
املفارقة الغريبة �أن الفراغ واالنق�سام احلكومي يف �أواخر
الثمانينات �أنتج اتفاق الطائف الذي ع ّدل احل�ص�ص للطوائف
اللبنانية ،و�أنتج طبقة �سيا�سية من �أمراء احلرب �أف�سدت حتى
التخمة ،و�أورثت الأجيال القادمة ديون ًا وهجرة ،فهل الفراغ
واالنق�س���ام احلكوم���ي الذي ي�سعي �إلي���ه البع�ض من خالل
حكوم���ة الأمر الواقع �س ُيف�ضي �إىل طائف جديد ،وطبع ًا لي�س
يف مدين���ة الطائف ال�سعودية هذه امل���رة ،و�سينتج توزيع ًا
جديداً للح�ص�ص الطائفي���ة وانتقا�ص ًا جديداً من �صالحيات
رئي�س اجلمهورية �أو زيادة لها؟
وهل نهاي���ة عهد الرئي�س �سليمان �ستك���ون كما البداية
عل���ى وقع �صخب � 7أيار و�ضجي���ج ي�صل �صداه �إىل �أبعد من
الدوحة ،ورمبا ي�صل �إىل طهران؟
وهل «تيار امل�ستقب���ل» احلا�ضن الطبيعي للمجموعات
«ال�سلفية» املتطرف���ة الذي يرفع �شعار «االعتدال» مل ّوح ًا
بالتطرف� ،سي�سق���ط �ضحية هذه اللعبة املغامرة ،ويكت�شف
�أن التط���رف التكف�ي�ري قد ابتلع كل �ش���يء� ،أوله «االعتدال
امل�ستقبلي» ،كما تبتلع «داع�ش» «اجلي�ش احلر» ،وتبتلع
«جبهة الن�رصة» «داع�ش»؟
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تقاطعات استخبارية أمنت اعتقال الماجد..
و«القاعدة» رغبت بإخفائه
ماج���د املاج���د ..الإرهاب���ي
ال�سع���ودي اخلط�ي�ر املدرج على
قوائ���م الإره���اب الدولية ،والذي
ان�شغل���ت ب���ه و�سائ���ل الإعالم
اللبنانية والعاملية ،تويف نهاية
الأ�سبوع الفائ���ت يف امل�ست�شفى
الع�سك���ري التاب���ع للجي����ش
اللبناين عن عم���ر ناهز اخلم�سة
والأربع�ي�ن �سنة ،ق�ض���ى ن�صفها
متنق ًال بني ب�ل�اد ال�شام والعراق
و�أفغان�ستان واململكة ال�سعودية،
حيث تربى وتتلمذ على يد �أمراء
«تنظيم القاعدة» الإرهابي ،الذي
�أُ�س�س يف اململكة ال�سعودية �إبان
االحتالل ال�سوفياتي لأفغان�ستان،
ومن هن���اك انطلق التنظيم مم ّو ًال
م���ن كب���ار امل�س�ؤول�ي�ن ورجال
الأعمال وامل�شاي���خ يف اململكة
لين��ش�ر ثقافة وفك���راً مل يعهده
امل�سلمون من قبل.
من هذه البيئ���ة خرج ماجد
املاج���د ال���ذي تزعّ���م «كتائب
عب���داهلل ع���زام»؛ �أح���د ف���روع
«القاع���دة» وامل�س�ؤول���ة ع���ن
عملي���ات �إرهابي���ة يف اليم���ن
وم�رص والعراق والأردن و�سورية،
و�آخره���ا العملي���ة االنتحاري���ة
الفا�شل���ة �أمام �سفارة اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية يف بريوت.
يف املعلوم���ات املتوافرة من
م�ص���ادر متقاطع���ة� ،أن املاجد
رُ�صد قبل م���دة يف بلدة عر�سال
قادم��� ًا م���ن القلم���ون ال�سورية
وهو يف حالة مر����ض �شديد ،ثم
انتق���ل �إىل لبن���ان بهدف العالج
بهوية �سورية مزورة �صادرة من
دائرة نفو�س حلب ،بعدما �سيطر
امل�سلحون على بع�ض م�ؤ�س�سات

الدول���ة ،وكان و�ضع���ه ال�صحي
يزداد �سوءاً يوم ًا بعد يوم نتيجة
ق�صور يف �إحدى كليتيه ويحتاج
بانتظ���ام �إىل غ�سيل كلى مرتني
يف الأ�سبوع.
الرجل الذي يتابَع �أمني ًا على
م�ست���وى ع���الٍ كان يف ال�سابق
ي�ستطي���ع النف���اذ م���ن �أجه���زة
اال�ستخب���ارات بج���وازات �سف���ر
وبطاقات مزوَّرة �صادرة عن دول
ع���دة ،ويف بع����ض الأحيان كان
يدخل ك�سائح �إىل �سورية ولبنان
والأردن ،وه���و يتقن لهجات تلك
الدول ،خ�صو�ص ًا ال�سورية ،ويقال

ما كان ي�ستعم���ل هواتف الرثيا،
وهي �سهلة املراقبة .عندما و�صل
املاجد �إىل لبنان توجّ ه مبا�رشة
�إىل �إح���دى م�ست�شفيات العا�صمة
با�سم �شخ�ص �سوري ومعه �إحدى
الن�س���اء ،و�شخ�ص �سوري الهوية،
مر�سالن من «قي���ادة التنظيم»
خلدمت���ه ،دون �أن يعلم���ا �أن
ال�شخ�ص الذي ي�سهّالن �أموره هو
ماجد املاجد الإرهابي ال�سعودي.
اال�ستخب���ارات الع�سكري���ة
بحث���ت يف بع����ض م�ست�شفيات
لبن���ان �إىل �أن ع�ث�رت عليه يف
م�ست�شفى «املقا�صد» يف منطقة

لُ غز الماجد قد يُ كشف قريبًا
خصوصًا أن جهة إقليمية تعكف
على متابعة ملفه وصالته العميقة
باالستخبارات السعودية
�إن���ه متزوج م���ن ام���ر�أة �سورية
�ساعدته كثرياً يف حتركاته التي
امتدت ما يقرب من ع�رشين عاماً.
معلوم���ات م���ن م�ستوي���ات
رفيعة يف لبن���ان �أ�شارت �إىل �أن
اال�ستخبارات الغربية ،خ�صو�ص ًا
الأمريكية ،كانت تتابع حتركاته
عرب العم�ل�اء وحركة االت�صاالت
ع�ب�ر الأقم���ار اال�صطناعي���ة
الف�ضائي���ة ،كون املاج���د كثرياً

الطري���ق اجلديدة بب�ي�روت راقداً
على ال�رسير ،ومتكّن �أحد العمالء
ال�رسيني م���ن ت�صويره ،و�رسعان
ما مت حتلي���ل �صورت���ه .مرافقا
املاجد الحظ���ا حركة مريبة يف
امل�ست�شفى املطوَّقة التي مل تكن
تعلم �إدارته���ا وال �أطبا�ؤها �شيئ ًا
عن ه���ذا ال�شخ����ص ،فتم جتهيز
�سيارة طبية لنقل���ه �إىل البقاع،
ويف الطري���ق مت اعتقاله و�أُفرج

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب
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عائالت �شهداء تفجري بئر ح�سن خالل م�ؤمتر �صحفي يف نقابة ال�صحافة اللبنانية

ع���ن الباقني ،لكنه كان يف حالة
حرج���ة للغاية فنُقل �إىل امل�شفى
الع�سك���ري ،وهن���اك بقي يومني
دون �أن يتلقى العالج ،فانتفخت
الرئت���ان وامتلأت���ا باملياه ،ما
ت�سبّب له بـ«ا�شرتاكات» وت�سمّم
�أدوا �إىل وفاته.
م�ص���ادر متابع���ة للحركات
«اجلهادي���ة» قال���ت �إن قي���ادة
«القاع���دة» كان���ت ترغ���ب يف
�إعادته �إىل عر�سال �إذا ما افتُ�ضح
�أمره ،حيث كانت تنوي دفنه يف
�سوري���ة �رساً و�إبق���اء خرب موته
لغزاً ،وهذه طريق���ة «القاعدة»
املتَّبعة عن���د م���وت �أو اغتيال
قياداتها.
م�ص���در �أمن���ي وا�سع االطالع
�أك���د �أن املاج���د ت�سلّم���ه رجال
اال�ستخبارات ب�رسيّة تامة ،ووُ�ضع
يف امل�ست�شف���ى حتت حرا�سة 70
رج ًال من فوج التدخل واملغاوير
بهدف من���ع تهريبه و�إبقائه حي ًا
لال�ستفادة م���ن معلوماته ،لكن
مل ت�ؤخذ منه كلمة واحدة ،حيث
كان يف حالة غيبوبة.
م�صدر طبي ف�ضّ ل عدم الك�شف
ع���ن ا�سم���ه ر�أى �أنه ل���و �أعطي
املاج���د الع�ل�اج ب�ش���كل عاجل
ومكث���ف لبقي حي��� ًا ورمبا متّت
اال�ستف���ادة من���ه يف التحقيقات
وعُ مل على ا�ستنطاقه.
بكل الأح���وال ،يبدو �أن الذين
يريدون التخل�ص منه كرث� ،أولهم
«تنظيم القاع���دة» ،بهدف عدم
البوح عن الأ�رسار التي بحوزته،
ث���م الأمريكي���ون وال�سعودي���ون
م�شغّل���وه الأ�سا�سي���ون ،غري �أن
�إي���ران كانت تتوق ل�س�ب�ر �أغوار
هذا الرجل ال���ذي ت�سبب بتفجري
ال�سفارة الإيرانية ومقتل عدد من
الرعايا الإيرانيني ،بينهم امللحق
الثقايف.
�إذاً ،الكلم���ة كانت يف النهاية
للدول���ة اللبنانية ،الت���ي �أراحت
نف�سه���ا من عبء ملف ال قدرة لها
على حتمّل���ه والتجاذب ال�سيا�سي
والأمن���ي ،ولع���ل ه���ذا اللغز قد
تُك�شف �أوراق���ه يف م�ستقبل لي�س
ببعيد ،خ�صو�ص ًا �أن جهة �إقليمية
تعك���ف حالي ًا عل���ى جتهيز ملفه
ب���كل مت�شعباته و�صالته العميقة
باال�ستخب���ارات ال�سعودية ،التي
كان���ت موّلت���ه ودفعت���ه للقيام
ب�أعم���ال �إجرامية ،يف �إطار العداء
ال�سع���ودي املطل���ق للجمهورية
الإ�سالمية و«حزب اهلل» يف لبنان.

بهاء النابل�سي

www.athabat.net

( العدد  )293اجلمعة  10 -كانون الثاين 2014 -

3

همسات

هل ينجو لبنان من «هاوية» سليمان؟
مل تنف���ع كل �أ�ص���وات التحذي���ر
والرف����ض يف وق���ف اندفاع���ة رئي�س
اجلمهوري���ة مي�شال �سليمان والرئي�س
امللك���ف متام �س�ل�ام يف �سعيهما �إىل
ت�شكي���ل حكومة ب�أي ثم���ن ،حتى لو
كانت حكومة �أمر واقع يرف�ضها معظم
اللبناني�ي�ن ،و�إن كان���ت لجُ م���ت هذه
االندفاع���ة ب�شكل م�ؤق���ت قد ال يطول
كثرياً.
�أو�س���اط �سيا�سي���ة عدي���دة ت�صف
الرئي����س �سليمان عندم���ا يتحدث عن
ت�شكيل حكوم���ة حيادية� ،أو �أنه وحده
مع الرئي����س املكلَّف ي�شكّالن احلكومة
اللبنانية ،ب�أنه يريد �صنع الكهرباء يف
ع�رص «الإنرتنت» ،وب�أنه �إما ال يعرف
�شيئ ًا عن الد�ستور ،و�إما لي�س لديه خرب
عن وجود �شيء ا�سمه «اتفاق الطائف»
واتفاق �آخر ا�سم���ه «اتفاق الدوحة»،
اللذان �شكّال �إ�ضافت�ي�ن على الد�ستور،
حلل خالف���ات و�إ�شكاالت دموية وقعت
بني القوى ال�سيا�سية اللبنانية ،نتيجة
مت�س���ك الطبق���ة ال�سيا�سي���ة بالنظام
الطائفي ،الذي �أكل الزمان عليه و�رشب،
فيما ه���ذه الطبقة ترف����ض تغيريه �أو
امل�سا����س ب�أ�س�س���ه ،خ�صو�ص��� ًا و�ضع
قان���ون انتخابات ع��ص�ري يقوم على
الن�سبية ويحم���ي املواطنة ،من خالل
جعل البلد دائرة انتخابية واحدة ،مبا
يقط���ع الطريق على حمالت التحري�ض
واال�ستغالل الطائف���ي واملذهبي التي
ن�شاهدها يومياً.
�أول ما يتجاهله �سليمان باعتباره
«حامي��� ًا للد�ست���ور» ،عندم���ا يلّوح
بالتوقي���ع على حكوم���ة «حيادية»
ي�شكّله���ا �سالم� ،أن الأخ�ي�ر ع�ضو يف
«كتل���ة امل�ستقبل» و«لبن���ان �أوالً»
فعن �أي حي���اد يتح���دث؟ والأهم� ،أن
«اتفاق الطائف» ال���ذي �أوقف احلرب
الأهلي���ة الت���ي اندلعت ع���ام ،1975
�أن���اط احلك���م يف لبن���ان باحلكومة
«جمتمع���ة» ،يف ح�ض���ور رئي����س
اجلمهوري���ة �أو بغياب���ه ،وبالت���ايل
مل يعد ال���وزراء جم���رد «معاونني»
لرئي�س���ي اجلمهوري���ة واحلكومة كما
كان يف ال�سابق ،ب���ل باتوا هم حُ كام
البلد ،وبالتايل ف����إن ممثلي الطوائف
املنتخبني �ضمن واقع النظام الطائفي
ال�سائد ،كل ح�سب حجمه النيابي ،هم
الذي���ن يختارون وزراءه���م بالت�شاور
مع رئي�س احلكومة املكلَّف ،وال يقوم
هو �أو رئي����س اجلمهورية باختيارهم،
لأنه���م  -كما يق���رر النظ���ام القائم
ال���ذي وزع املنا�صب على الطوائف -
ممثلون لطوائفهم ،عل���ى غرار متثيل
رئا�سة اجلمهورية �أبرز موقع �سيا�سي
يف طائف���ة الرئي����س ،ومتثيل رئي�س
احلكومة كذلك املوقع الأول لطائفته
يف تركيبة هذا النظام.
وحتى ال يتذاك���ى املتحدثون عن

◄ لقاء متشنج

اللقاء الأخري ب�ي�ن رئي�س اجلمهورية مي�شال
�سليم���ان والرئي����س املكل���ف متام �س�ل�ام كان
مت�شجن ًا و«نا�شفاً» ب�سب���ب امل�أزق الذي و�صل
�إلي���ه الرجالن اللذان تبنّي���ا بالكامل �رشوط 14
�آذار «وتي���ار امل�ستقبل» ،غري �آخذين باحل�سبان
«خطوط الرجعة» مع باقي الأفرقاء ال�سيا�سيني.

◄ الفرصة الضائعة

ب��د�أت داخ��ل «تيار امل�س��تقبل» حمل��ة �إعادة
حتري�ض على رئي�س اجلمهورية لتطويق تراجُ عه
عن ت�ش��كيل حكومة كادت حتقق حلم ال�سعودية،
واعت�بر �أح��د عت��اة املحرّ�ض�ين «لق��د خ�رسن��ا
فر�ص��ة ذهبية انتظرناه��ا طوي ًال ب�سبب من خان
االتفاق».

◄ طرح «سنيوري»

ق���ال م�س�ؤول مطلع على مل���ف العالقة بني
«تيار امل�ستقبل» والرئي�س نبيه بري� ،إن الرئي�س
الأ�سبق ف�ؤاد ال�سني���ورة طرح على الرئي�س بري
يف �آخ���ر لقاء معه فك���رة �إيجاد خمرج حلكومة
�سيا�سية ،و�أهمها �إبعاد متام �سالم عن رئا�سة �أي
حكومة جديدة.

ال الرئي�س املكلَّف متام �سالم يف بعبدا
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

«التذاكي» ،ف����إن ما جاء يف «اتفاق
الدوح���ة» كان تثبيت��� ًا مل���ا ي�سميه
البع����ض «الثل���ث ال�ضام���ن» ،الذي
مين���ع ع���زل �أي طرف ،بع���د �أن جرى
اللعب بالتمثي���ل والتوازنات من قبل
الرئي�س الأ�سبق ف����ؤاد ال�سنيورة ،وقد
الت���زم الرئي�س �سليم���ان بفحوى هذا
االتف���اق ،بالتعاون مع الرئي�س جنيب
ميقات���ي (يف حكومته) وم���ع النائب
ولي���د جنب�ل�اط ،حيث �ش���كّل الثالثة
«ثلث���ا �ضمن���اً» ،من���ع الأكرثية يف
حكومة ت�رصي���ف الأعمال احلالية من
اتخ���اذ �أي قرار ي��ض�ر مب�صالح قوى
الرابع ع�رش من �آذار �أو مبوظفيها ،على
الرغم من االتهامات التي وجهتها لهم
قوى الثامن من �آذار وحليفها «التيار
الوطني احلر».
م���ن هنا ،ترى جهات عدة يف قوى
الثامن م���ن �آذار� ،أن �إ��ص�رار �سليمان
و�سالم على ال�سري بحكومة ي�شكّالنها
على هواهما ه���و انقالب على اتفاقي
«الطائف» و«الدوحة».
والأنكى يف ه���ذا الأمر �أن التذاكي
واللعب يف �آلية ت�شكيل احلكومة جاء
بعد موق���ف �سعودي وا�ض���ح يق�ضي

بت�شكي���ل «حكوم���ة �سعودي���ة» يف
لبنان ،يُ�ستبعد عنه���ا حلفاء �سورية،
من خالل رف�ض �إ��ش�راك «حزب اهلل»
فيها ،بحجة قتال���ه التكفرييني داخل
احلدود م���ع �سورية ،وهذا ما يدفع كل
ق���وى الثامن م���ن �آذار �إىل مقاطعتها،
ويجعل امل�شاركة فيه���ا تقت�رص على
�أ�صح���اب العقلي���ات الإلغائي���ة يف
ق���وى الرابع ع�رش م���ن �آذار ،خ�صو�ص ًا
«تي���ار امل�ستقبل» و«ح���زب القوات
اللبنانية» ،وهذه النتيجة هي خال�صة
ما طالب���ت به الق���وى املذكورة بعد
اغتيال الوزي���ر ال�سابق حممد �شطح،
وهي التي تع���وّدت ط���وال ال�سنوات
املا�ضية على «تقري�ش» دماء كل من
يجري اغتيال���ه �إىل مكا�سب �سيا�سية،
تتيح له���ا الإم�ساك بال�سلطة واحتكار
احلك���م ،و�إلغ���اء �أدوار كل من يختلف
معها.
لي�س هذا وح�سب ،ب���ل �إن �أو�ساط ًا
فاعلة تلف���ت �إىل �أن ال�سعي املحموم
لع���زل «ح���زب اهلل» وح�ص���اره
وال�ضغ���ط عليه يف لبن���ان ال ينف�صل
عم���ا ت�شهده املنطق���ة عموماً ،حيث
تدع���و �إىل التنبه �إىل م���ا قاله رئي�س

تلويح سليمان وسالم بتشكيل حكومة
«أمر واقع» أكثر خطورة من قرارات حكومة
السنيورة في الخامس من أيار 2008

ال�سلطة الفل�سطيني���ة حممود عبا�س
م�ؤخراً ،م���ن �أنه «لن يوقّع على احلل
النهائي (م���ع «�إ�رسائيل») قبل �إطالق
جميع الأ�رسى» ،وهو �رشط حل حمل
«ع���ودة الفل�سطيني�ي�ن �إىل دياره���م
التي هُ جّ ���روا منها ع���ام  ،»1948ما
يعني �أن حق العودة �سقط من �أجندة
ال�سلطة الفل�سطينية ،وهذا الأمر جتري
حماولة متريره و�سط ان�شغال �سورية
واملقاوم���ة ،ومعهما �إيران ،يف احلرب
الت���ي تُ�شن على حم���ور املقاومة يف
املنطقة.
ت�ضيف الأو�ساط �أن الرئي�س �سليمان
ر�س���م حم���وره ال�سيا�س���ي بو�ضوح
بزيارته �إىل وا�شنطن وباري�س والتقائه
رئي�سيهم���ا ،ث���م بقفزه ف���وق الإهانة
ال�سعودية املعروفة ،وزيارته الريا�ض،
وبتخطي���ه امل�ؤ�س�س���ات الد�ستوري���ة
بعقلية «ملكية» يف قبوله «املكرُمة
ال�سعودي���ة» ،وهتافه له���ا «عا�شت
اململكة ال�سعودي���ة» ،فهل هكذا يتم
�إنقاذ لبن���ان من الأخطار املحدقة به؛
باالنخ���راط �أكرث يف م��ش�روع احلرب
عل���ى املقاوم���ة ،من خ�ل�ال حكومة
«الأمر الواقع» �أو �أي ت�سمية ت�ستجيب
ل�ل��إرادة ال�سعودي���ة ،يف ان�ضم���ام
م�ستغ���رَب لرئي����س اجلمهوري���ة �إىل
ال�سا�سة الذين ي�ستمر�ؤون ال�سري على
حافة الهاوية ،عل���ى الرغم من ت�أكيد
كثريي���ن ب�أن هذا املنح���ى ،ويف هذه
املرحلة ،هو �أك�ث�ر خطورة من قرارات
حكومة ف�ؤاد ال�سني���ورة يف اخلام�س
من �أي���ار  ،2008والتي �أنتجت ال�سابع
من �أيار املع���روف ،فهل يدفع انحياز
�سليمان لبن���ان �إىل هاوية جديدة� ،أم
�أن �صوت العقل واحلكمة �سينت�رص قبل
فوات الأوان؟

عدنان ال�ساحلي

◄ إفادات خطيرة

يق��ال �إن جه��ازاً �أمني�� ًا لبناني�� ًا كان يراق��ب
املاج��د حلظ��ة بلحظ��ة متكّن م��ن الو�ص��ول �إليه
واعتقال��ه وا�ستجواب��ه و�أخ��ذ �إفادات��ه اخلط�يرة
للغاي��ة ،بالرغم م��ن و�ضعه ال�صح��ي ال�سيئ ،ثم
ا�ستلمت��ه خمابرات اجلي���ش وكان يف حالة موت
�رسيري.

◄ لماذا؟

لوح���ظ خفوت �صوت «التيار الوطني احلر»
عق���ب انفجار حارة حريك �إىل حد االختفاء ،ومل
تُ�سم���ع ت�رصيحات ال�شجب من قياداته �سوى ما
ندر.

◄ تفاديًا لالنفجارات

بع��د �أن تلقّ��ت معظ��م ال�سف��ارات العربي��ة،
واخلليجي��ة منه��ا حتدي��داً� ،إن��ذارات متتالية من
وزارات خارجي��ة بالده��ا يف الف�ترة الأخ�يرة
بتقلي��ل حترّكاته��ا وع��دم التج��وّل يف العا�صمة
اللبناني��ة ،توجّ ��ه العدي��د م��ن الدبلوما�سيني �إىل
مناطق يُظن �أنها �أكرث �أمان ًا �رشق بريوت ،معزَّزة
مبرافقة �أمنية لبنانية.

◄ نصيحة

قام �سفري دول���ة �أوروبية موجود يف بريوت،
بتوجيه ن�صيجة �إىل النائب وليد جنبالط بعدم
�إطالق الت�رصيحات �أو اتخ���اذ مواقف مت�رسّعة،
لعدم و�ضوح �آفاق املرحل���ة املقبلة بعد ،قائ ًال
له« :قد جتري الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن».

ّ
التشدد
◄ نحو

بعد ا�ستياء عارم من قيادة تيار �سيا�سي بارز
يف قوى � 14آذار ،ال�سيما بعد �إقامة رئي�سه خارج
الب�لاد و�س��وء ت��صرّف �أمين��ه الع��ام ،لوح��ظ �أن
الكثري من حزبيي��ه ومنا�رصيه يف بريوت قدّموا
ا�ستقاالته��م و�سلّموا ما بحوزته��م من «�أمانات»
متوجّ ه�ين �إىل جمعية ذات طابع �إ�سالمي مت�شدد
تتخ��ذ من بريوت مقراً لها ،وافتتحت عدة مكاتب
�رسي��ة وعلني��ة يف �إح��دى املناط��ق ال�شعبية يف
العا�صمة.
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زوار دمشق :األسد مرتاح
«م���رت���اح ال��رئ��ي�����س ب�شار
الأ�سد»..
ه���ذه ه��ي ال��ن��ت��ي��ج��ة التي
يخرج بها زوار الرئي�س ال�سوري،
وك��ان �آخ��ره��م يف ال��ع��ام ال��ذي
ودّعنا جتمع العلماء امل�سلمني
يف لبنان ،لدرجة �أن��ه م�ستعد
مل�ساحمة كل معار�ض مل يُ�سئ
�إىل وطنه و�شعبه ،ومل تتلوث يداه
بدم ال�شعب ال�سوري ،فالعلماء
الذين غُ رِّر بهم ويريدون العودة
�إىل ح�ضن �سورية مرحَّ ب بهم
�رشط �أال يكونوا قد حرّ�ضوا على
القتل ،وال فربكوا �أكاذيب �أ�سهمت
يف �سفك دماء ال�سوريني.
ووفق ًا ل��ل��زوّار ،ف ��إن كثريين
يتْلون فعل الندامة ،ولهذا ت�شكلت
جلنة للم�ساعي احلميدة لت�سجيل
الأ�سماء التي تريد العودة �إىل
�سورية..
�أم��ا بالن�سبة �إىل ال�ضباط
واجل��ن��ود الذين غُ ��رِّر بهم ،ف�إن
كثريين منهم عادوا �إىل دولتهم
الوطنية ،و�أعلنوا التوبة ب�صدق
كبري وع��ال ،وهم الآن يقاتلون
ب��ق��وة و��شرا���س��ة م��ع زمالئهم
ستقدم شكوى
ورف��اق��ه��م يف اجلي�ش العربي هل
َّ
ال�����س��وري ،وبع�ضهم ا�ستُ�شهد روسيا إلى مجلس
يف املعارك ب�شجاعة وب�سالة
األمن الدولي ضد
نادرتينْ .
كممولة
وب�ش�أن املعارك التي يخو�ضها السعودية
ّ
اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري يف
ومصدرة لإلرهاب
ِّ
وجه الع�صابات امل�سلحة،
لكنهف�يفإنه قبل «جنيف »2 -
يحقق تقدّم ًا م�ستمراً،
أو بعده؟
الوقت نف�سه يعمل لتفادي �إراقة
الدماء ،ولن مير وقت طويل حتى
ي�سمع اجلميع بانت�صارات نوعية
هامة �ستحققها القوات امل�سلحة
ال�����س��وري��ة ،وم��ن��ه��ا ا���س��ت��ع��ادة
معرب باب الهوى ،كما �أن هناك
ات�صاالت جتري لت�سليم بع�ض
املدن والبلدات واملواقع للجي�ش
بال قتال ،بعد �أن �أيقن امل�سلحون
�أن من يدفعهم ملواجهة دولتهم
الوطنية ي��ت ��آم��رون بدمائهم
وب��ل��ده��م حل�����س��اب��ات تكفريية
و�أمريكية و�صهيونية ،وبالتايل
�ستكون هناك ت�سوية لأو�ضاع
ه�ؤالء امل�سلحني ،بعد �أن ي�سلموا
�أ�سلحتهم وع��ت��اده��م و�إع�ل�ان
توبتهم (هذا الكالم قبل اتفاقي
املع�ضمية وبرزة).
وب�ش�أن لبنان ،ف�إن هناك مودّة
خا�صة للرئي�س �إميل حلود ،الذي
مل يغدر ومل يتخ َّل عن نهجه
الوطني وال��ق��وم��ي� ،أم��ا ب�ش�أن
الرئي�س مي�شال �سليمان فثمة
غ�صة ،لأنه تلقى كل الدعم من
القيادة ال�سورية من �أجل �أن يكون

قادراً على قيادة مرحلة جديدة
حتمي لبنان م��ن الإره��ا���ص��ات
والتوترات الكبرية التي كانت
ت��ل��وح يف املنطقة ،لكنه مع
الأ�سف ال�شديد �أخ ّل مع �سورية.
بيد �أن زوّار عا�صمة الأمويني
ينقلون ع��ن القيادة ال�سورية
�أنها غري قلقة من الو�ضع يف
لبنان ،لأنه يف �أيد �أمينة ،وما
جت��ت��ازه جبهة امل��ق��اوم��ة يف
لبنان ،و�سورية معها ،قادرة على
�إحاطته ومواجهته ،ودم�شق ال
تريد �إمالء ر�أي على �أحد.
ب�شكل عام ،املعركة اليوم هي
بني خط املقاومة و«االع��ت��دال
العربي» يف مواجهة التطرف
والوهابية التكفريية اللذين
يعيثان ف�ساداً يف �سورية والعراق،
وي��ه��ددان ل��ب��ن��ان ..و��شروره��م��ا
�سيعودان بال�رضر الكبري على
العامل ،وهذا ما بد�أ الأوروبيون
والغرب عموم ًا يلم�سونه.
وب�ش�أن جماعة «الإخ���وان
امل�سلمني» الذين تلقوا ال�رضبات
والهزمية يف �أكرث من مكان من
�سورية ،بالإ�ضافة �إىل هزميتهم
ال�ساحقة يف م�رص ،وبعد �أن و�صل
م�رشوعهم �إىل اجل��دار ال�سميك،
يقول ال��زوار �إن �أمرهم لل�شعب
ال�����س��وري ،ال���ذي ذاق ال��وي�لات
و�أ�صابه اخل��راب والدمار جراء
ت�آمرهم �ضد البالد.
وب�ش�أن «حركة حما�س» ف�إن
الزوار ينقلون عن الرئي�س الأ�سد
�أ�سفه من قلّة الوفاء ،لأن �سورية
احت�ضنتهم يف وقت تخلى عنهم
اجلميع ،ووفرت لهم كل �أ�سباب
احلماية والقوة يف �سورية ،ويف

اجلي�ش العربي ال�سوري حمقق ًا تقدّمه يف حميط مع�ضمية ال�شام جنوب غرب دم�شق

فل�سطني ،وحتديداً يف غزة ..وي�شدد
زوار دم�شق هنا �أن على قيادة
«حما�س» كما �أ�ساءت يف العلن
�إىل �سورية ،عليها �أن تعتذر علن ًا
من ال�شعب ال�سوري ،و�أن تعود �إىل
مقاومة العدو «الإ�رسائيلي» ،فهي
�إذا فعلت ذل��ك فدم�شق م�ستعدة
ال�ستقبالها من جديد.

وي�ؤكد زوار دم�شق �أن الدول
الأوروب��ي��ة ب��د�أت ت�سعى جاهدة
لالت�صال ب�سورية ،بعد �أن باتوا
مقتنعني �أن الذهاب بجيو�شهم
الح��ت�لال ال��ب��ل��دان الأخ����رى بات
مكلف ًا جداً� ،إ�ضافة �إىل ارتداداته
ال�سلبية واخلطرية عليهم ،ولهذا
ي�سعون بج ّد لفتح قنوات التوا�صل

م��ع ���س��وري��ة ،وق���د ب����د�أت فع ًال
ب�أ�شكال دبلوما�سية و�سيا�سية
وا�ستخباراتية متعددة.
�أما الدول العربية ،وخ�صو�ص ًا
اخلليجية منها ،ف�إنها على توا�صل
م�ستمر مع دم�شق ،حيث يطلبون
منها �أال ت�ؤخذ ت�رصيحات قادتها
وم�س�ؤوليها العلنية على �أي حممل

ُ
أحالم أردوغان الرئاسية تتهاوى ..والبديل عبد الله غل
�أنقرة  -الثبات
بعد ف�ضيحة الف�ساد والر�شاوى وتداعياتها يف
تركيا ،يواجه رئي�س ال��وزراء الرتكي رجب طيب
�أردوغان �أكرب تهديد ،لي�س ل�سلطته كرئي�س للوزراء،
بل مل�ستقبله ال�سيا�سي وطموحاته التي تتجاوز
رئا�سة تركيا ب�سلطات مطلقة ،و�صو ًال �إىل قيادة
العامل الإ�سالمي.
ف�أردوغان تلقى �صفعة مدوية من خالل هذه
الف�ضيحة التي �أظهرت مدى تغلغل جماعة فتح اهلل
غوالن يف �أجهزة الدولة ،حيث بدا الداعية املقيم
يف الواليات املتحدة واثق ًا من قوته �إىل حد �إعالنه
احلرب على �أردوغان من �ضمن �أجهزة الدولة التي
�أقامها �أردوغان مب�ساندة من غوالن نف�سه.
تنبع �أهمية ما قام به غوالن من حيث احلجم

والتوقيت؛ فهو ا�ستطاع �أن ي�رضب �أردوغان يف مكان
م�ؤمل جداً ،بحيث بدا معها �أردوغان �ضعيف ًا رغم
قوته ،لأن الأول اختار �أن ي�رضبه يف ملف الف�ساد
امل�ست�رشي يف �صفوف الفريق احلاكم ،فبدا �أردوغان
�أمام الر�أي العام مدافع ًا عن الف�ساد ،وهو �أمر لن
ينفعه بالت�أكيد على �أبواب االنتخابات البلدية
املتوقعة يف �آذار املقبل ،خ�صو�ص ًا �أن جماعة غوالن
�رضبت �أردوغان من خالل جنله بالل �أردوغان ،وهو
معروف ب�أنه واحد من كبار رجال الأعمال ،وبع�ض
املوقوفني يعملون معه ،حيث بات من املعروف
�أن املدعي العام طلب توقيفه ال�ستجوابه ،لكن
ال�رشطة مل تنفذ الأمر خ�شية غ�ضب �أردوغان ،الذي
�أطاح بنحو � 700ضابط �رشطة حتى الآن يف �إطار
م�ساعيه لوقف نفوذ اجلماعة فيها.
�أما من ناحية التوقيت ،ف�إن �ضعف �أردوغان

�سيجعله يف موقع �صعب يف االنتخابات املحلية،
التي �إذا خ�رسها لن يجر�أ بالت�أكيد على طرح
التعديل الد�ستوري الذي يعزز �صالحيات الرئي�س،
ولن يرت�شح لالنتخابات الرئا�سية ،وهنا يبدو
الرئي�س عبداهلل غول من �أك�ثر امل�ستفيدين من
هذه املواجهة ،وهو اختار ال�صمت ،حيث يبدو �أنه
يراقب للتدخل يف الوقت املنا�سب له ،مبا يحفظ
ا�ستمراريته يف احلياة ال�سيا�سية م�ستق ًال عن
�أردوغ��ان ،علم ًا �أنه معروف بعالقته اجليدة مع
غوالن.
متر من دون ت�أثريات كبرية على
لن
أزمة
ل
ا
هذه
ّ
عالقات �أردوغان اخلارجية ،التي اهتزت بدورها بعد
اتهاماته ال�رصيحة للواليات املتحدة بالوقوف وراء
هذه احلملة من خالل عالقتها املميزة مع غوالن،
الذي يقال �إنه �أحد رعاة و�صول احلزب �إىل ال�سلطة

من دون انق�ضا�ض اجلي�ش الرتكي عليه كما فعل
مع �أ�سالفه من الأحزاب ذات الطابع الإ�سالمي ،كما
�أن مقربني منه بد�أوا احلديث �رصاحة عن م�ؤامرة
خارجية ت�شارك فيها ال�سعودية والكويت والإمارات،
التي قال �أحدهم �إن اجتماعات جتري هناك و�ضخ
�أموال من �أجل االنقالب على �أردوغان.
وبد�أ يخرج �إىل العلن ال��ر�أي القائل ب�أن «من
و�ضع احلمار يف املئذنة ينزله» ،فغوالن الذي كان
عراب و�صول �أردوغان �إىل ال�سلطة من خالل عالقاته
ّ
الأمريكية الوا�سعة ،ي�سعى الآن لإطاحته بتفاهم مع
الأمريكيني ،ويقول حمللون �أتراك �إن «ورقة �أردوغان
قرر �أردوغان خو�ض منازلة �أخرية،
انتهت» ،فيما ّ
معترباً �أن �أوراقه لي�ست �ضعيفة على الإطالق ،فهو
مي�سك بامل�ؤ�س�سات والدولة ،وله قاعدة �شعبية
كبرية ،كما �أن اجلي�ش يقف �إىل جانبه.
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آت
لبنان في عين العاصفة ..لكن الحل ٍ
اجلد ،لأن ال�ضغوطات ال�سعودية
عليها كبرية جداً وفوق طاقتها،
ومن هذه الدول على �سبيل املثال
ال احل�رص دولة الكويت ،التي �أكدت
�أنها ال ميكن �أن تبادل وفاء �سورية
معها بنكران اجلميل ،فهي ال تن�سى
بتات ًا مواقف الرئي�س الراحل حافظ
الأ�سد معها �إب��ان احتالل �صدام
ح�سني.
ماذا ب�ش�أن جنيف؟ ثمة نوع من
احل�سم ب�أن «جنيف � »2 -إذا عُ قد
يف موعده �أو بعد ذلك �سيكون فيه
اتفاق دويل على مواجهة وحماربة
الإرهاب انطالق ًا من �سورية.
ينتهي هنا �أبرز ما ينقل زوار
دم�شق ،لتتك�شف معطيات عن
كيفية مواجهة الإرهاب الذي تغذيه
ال�سعودية ،حيث ي�ؤكد الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني ب�ش�أن
تفجريات فولغوغراد� ،أن خمططيها
�سيدفعون الثمن باهظاً ،وهي ال
حتتاج �إىل التحقيقات لك�شف من
كان خلفها� ،إنها م�شابهة لتفجريات
�سورية والعراق ولبنان ،م�شدداً هنا
على القول« :لن أ�ُمهل اجلناة وقت ًا
طويالً ،وردّنا �سيغيرّ خارطة ال�رشق
الأو�سط عن قريب ،وهذا وع ٌد مني
�إىل �أبناء رو�سيا العظمى».
هل بد�أت اال�ستعدادات ملحا�سبة
من يدعم وميوّل الإرهابيني؟
يف وقت ب��د�أت �أط��راف حكومة
رج��ب طيب �أردوغ���ان ترجتف يف
ت��رك��ي��ا وتفت�ش ع��ن خم���رج من
م�آزقها العميقة ،كان الفت ًا �أن مدير
الأمن الفيدرايل الرو�سي الك�سندر
بورتينكوف �سلّم التقرير النهائي
ح��ول التحقيقات يف تفجريات
فولغوغراد لبوتني حيث ك�شف
فيه �أن «�أح��د التفجريات نفذها
ق��ي��ادي ك��ان ين�شط يف جماعة
م�سلحة يف �سورية مدعومة من
ال�����س��ع��ودي��ة» ،وه��و م��ا ترجمه
حملل �سيا�سي رو�سي معروف؛
ب���أن خطوط التفجريين اللذين
وقعا يف فولغوغراد ال تنتهي عند
حدود ال�شي�شان �أو �شمال القوقاز،
�إمن���ا ت�صل �إىل مملكة ال��رم��ال
– ال�سعودية ..فكيف �ستواجه
ه��ذه اململكة النتائج املحتملة
لـ«جنيف  ،»2 -والتي قد يكون
�أب���رز مقرراتها جتفيف م�صادر
التمويل وحما�سبة املمولني..؟
ثم هل �ستقدم ال�شكوى الرو�سية
�إىل جمل�س الأمن الدويل ب�ش�أن �أن
ال�سعودية داعمة وممولة وم�صدرة
للإرهاب قبل «جنيف  »2 -يف 22
اجلاري� ،أم بعده؟ ..لننتظر..

�أحمد زين الدين

الريا�ض ووا�شنطن ..م�صالح متعار�ضة �أو توزيع �أدوار؟

يعي�ش اللبنانيون يومي ًا على وقع
الت�رصيحات املتناق�ضة حول «حكومة
الأمر الواقع» التي حاول الرئي�س مي�شال
�سليمان والرئي�س امللَّكف متام �سالم �أن
يدفعا لإعالنها قبيل «جنيف  ،»2 -مع
�إدراكهما خطورة الو�ضع الذي ميرّ به
لبنان ،حيث يبدو �أن الإرهاب ال يوفر �أي ًا
من الأطراف ال�سيا�سية وال الطائفية.
ورغم اخلطابات العالية النربة التي
تلت اغتيال الوزير ال�سابق حممد �شطح،
ولكن �سقفها بدا م�ضبوط ًا  -نوع ًا ما -
يف ظل معرفة املعنيني �أن ما يتمناه
الرئي�س ال�سنيورة قد ال يكون مقبو ًال �أو
مقدوراً على القبول به �إقليمي ًا ودولياً،
ولئن كانت احلركة الإقليمية الداعمة
لفريق � 14آذار واملعار�ضات ال�سورية
تريد �إح��راج «ح��زب اهلل» وعزله يف
الداخل ،لكن الهام�ش املعطى له�ؤالء
يبقى عند ح��دود اال�ستقرار اللبناين،
لإدراك الغربيني �أن م��وازي��ن القوى
الداخلية لي�ست يف �صالح القوى التابعة
لها يف لبنان ،ولعدم �إعطاء فر�صة نادرة
لـ«حزب اهلل» لل�سيطرة على الو�ضع يف
لبنان حتت �شعار الدفاع عن النف�س.
لكن ال �ش ّك �أن اال�شتباك الإقليمي
والدويل يجد له �ساحة يف لبنان ،كما
جرت العادة دائماً ،وقد ظهر م�ؤخراً �أن
اجلميع قد خلعوا قفازاتهم ،ف�إيران التي
�سارعت �إىل اتهام «�إ�رسائيل» بتفجري
ال�سفارة الإيرانية عادت وتخلّت عن
حتفّظها ،و�أعلنت �رصاحة على ل�سان
املتحدث با�سم جلنة الأم��ن القومي
وال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س
ال�شورى الإي��راين� ،أن ماجد املاجد قد
متّت ت�صفيته «ملا ميلكه من معلومات
مهمة ع��ن العمليات الإره��اب��ي��ة،
وارتباطه مب�س�ؤولني �سعوديني كبندر
بن �سلطان» ،وهو ما يواكب االتهام
ال�رصيح ال��ذي �أطلقه ال�سيد ح�سن
ن�رصاهلل �سابق ًا لل�سعودية ب�أنها وراء
التفجريات االنتحارية.
وبعد اتهام ال�سيد ن�رصاهلل املبا�رش،
والت�رصيحات الإيرانية� ،أعلنت مو�سكو
على ل�سان مدير الأمن الفدرايل الرو�سي

الك�سندر بورتينكوف ،الذي �سلّم التقرير
النهائي حول التحقيقات يف تفجريات
فولغوغراد للرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني� ،أن «التحقيقات ك�شفت �أن �أحد
التفجريات نفذها قيادي كان ين�شط يف
جماعة م�سلحة يف �سورية مدعومة من
ال�سعودية».
وال�س�ؤال :بعد كل هذه ال�رصاحة� ،إىل
�أين تتجه الأم��ور يف لبنان واملنطقة،

ما هو موقف حلفاء
السعودية في لبنان
إن لم تنخرط الرياض
في الحرب العالمية
على اإلرهاب؟

خ�صو�ص ًا �أن للمملكة العربية ال�سعودية
حلفاء �أ�سا�سيني يف لبنان؟
ال �ش ّك �أن الأم��ر يعود �إىل اخليار
الأمريكي ،كحليف لل�سعوديني ،يف هذه
املع�ضلة ال�رشق �أو�سطية ،وبهذا علينا
�أن نراقب حركة املوفدين الأمريكيني �إىل
ال�سعودية ،التي زارها الأحد كل من قائد
القيادة املركزية الأمريكية الفريق �أول
لويد �أو�سنت برفقة وفد ع�سكري ،ثم جون
كريي ،الذي �أ�شارت التقارير �أن لقاءه
بامللك عبداهلل كان فاتراً جداً ،وبح�سب
ما ميكن �أن يكون قد قاله الأمريكيون
لل�سعوديني:
 االحتمال الأول� :أن تكون ال�سيا�سةال�سعودية من�سّ قة مع الأمريكيني ،وما
يح�صل هو تن�سيق وتوزيع �أدوار بني
االثنني ،فحينها يكون الأمريكيون قد
�أتوا للت�أكيد على احللف اال�سرتاتيجي
وا�ستمرارهم يف حماية �أم��ن اخلليج،

(�أ.ف.ب).

ولفت النظر �إىل �أن ال ت���ؤدي احلركة
ال�سعودية �إىل خدمة النظام ال�سوري
وحلفائه� ،أو خروج عن اخلطوط احلمراء
مع الرو�س ،خ�صو�ص ًا مع التهديدات التي
�صدرت عن بوتني بتغيري خارطة ال�رشق
الأو�سط رداً على تفجريات فولغوغراد.
 االحتمال الثاين� :أن تكون ال�سيا�سةال�سعودية قد ب��د�أت ت�رضّ بامل�صالح
الأمريكية يف املنطقة ،فحينها يكون
لزيارة الوفد الع�سكري الأمريكي معنى
خمتلف وخطري جداً ،خ�صو�ص ًا يف ظل
�إع�لان �أمريكي وا�ضح عن دعمهم ملا
يقوم به املالكي يف العراق ،وم�سارعة
ال�سفارة الأمريكية يف بريوت �إىل �إدانة
تفجري ح��ارة حريك وو�صفه بالعمل
الإرهابي� ،إ�ضافة �إىل ما يح�صل على
جبهة املنظمات امل�سلحة يف �سورية
من ت�ضافر وجتميع القوى يف مواجهة
«داع�ش» ..ما ي�ؤ�رش �إىل توجّ ه �أمريكي
لل�سري مبا كان قد �أعلنه الفروف �سابق ًا
من �رضورة �أن يكون «جنيف  »2 -نقطة
انطالق حل��رب عاملية على الإره��اب،
يلتزم بها كل من النظام واملعار�ضة
ال�سورية على حد �سواء.
بكل الأح��وال ،ويف كال االحتمالني،
�سيت�أثر لبنان مب��ا �ستكون عليه
احلركة الإقليمية والدولية يف املنطقة،
فالأمريكي غري م�ستعد للدخول مبا�رشة
يف حرب من �أجل �أي من حلفائه ،يف حال
قرر بوتني وحلفا�ؤه تغيري �سيا�ستهم
يف املنطقة واالنتقال من الدفاع �إىل
الهجوم ،ويف االحتمال الثاين ،لن يكون
لبنان مبن�أى �أي�ضاً ،فماذا �ستكون ردة
فعل حلفاء ال�سعودية يف لبنان �إن مل
تنخرط الريا�ض يف احل��رب العاملية
على الإرهاب؟
املنطقة تبدو على فوهة بركان ،وال
�شك �أن الأ�شهر املقبلة �ست�شهد تغيريات
دراماتيكية هائلة يف املنطقة ككل ،لكن
يبدو �أن اللبنانيني ي�شعرون ب�أنهم يف
جزيرة معزولة ،و�أنهم حمور الكون ،و�أن
الأر�ض تدور دورتها حولهم ..مع الأ�سف.
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من هنا وهناك
� nإ�سبان يف �سورية

ذك���رت وكالة «�أوروب���ا بري�س» �أن
تقري���راً ن�رشه «معه���د �ألكانو امللكي»
الإ�سباين �أكد �أن � 17إرهابي ًا من �إ�سبانيا
توجه���وا �إىل �سوري���ة منذ ع���ام ،2012
للم�شاركة يف �صف���وف جهات مرتبطة
بتنظي���م «القاع���دة» يف احلرب هناك.
وحتت عن���وان «الإ�سبان ف���ى �سورية..
حقائ���ق و�أرق���ام» قال التقري���ر �إن 11
�إ�سباني��� ًا و�ست���ة مغارب���ة ،معظمه���م
من مدين���ة �سبتة ،اجته���وا �إىل �سورية
وان�ضم���وا �إىل �صف���وف تنظيم «الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام» و«جبهة
الن�رصة» يف �سوري���ة ،و�إن ثالثة منهم
على الأقل نفذوا عمليات انتحارية.

 nا�ستن�ساخ الإرهاب

ذك��رت دوائ��ر مقرّب��ة م��ن جه��از
التحقيقات الرو�سي لـ«املنــاراملقد�سية»
�أن �أجهزة الأمن واال�ستخبارات الرو�سية
تو�صل��ت �إىل معلوم��ات تفي��د ب���أن �أحد
امل�س�ؤول�ين ع��ن اخللي��ة الإرهابية التي
نف��ذت الهجم��ات الأخ�يرة هو م��ن �أبرز
املتعاون�ين يف منطق��ة ال�شي�ش��ان م��ع
�شب��كات نق��ل الإرهابي�ين �إىل الأرا�ضي
ال�سوري��ة ،وه��ذه التفج�يرات لي�س��ت �إال
مث��ا ًال ب�سيط�� ًا مل��ا �ست�شه��ده العديد من
العوا�ص��م الأوروبي��ة وال��دول املختلفة
يف منطق��ة ال��شرق الأو�س��ط ،و�أجه��زة
اال�ستخب��ارات الإقليمي��ة والدولية بد�أت
ت�ست�شع��ر الهجرة املعاك�س��ة القادمة من
�سوري��ة لإرهابي�ين م��ن دول �أوروبي��ة
وعربي��ة ،م��ن �أج��ل ا�ستن�س��اخ جتربتهم
الإرهابية الت��ي عا�شوها يف �سورية �إىل
داخل �ساحات بلدانهم.

� nإح�صائية «التيار ال�سلفي»

ن��ش�ر «التي���ار ال�سلف���ي الأردين»
�إح�صائي���ة �إجمالي���ة وتف�صيلي���ة عن
قتلى التي���ار «ال�سلفي ـ اجلهادي» يف
�سورية ،من غري ال�سوري�ي�ن ،م�شرياً �إىل
�أنه���م بلغوا قرابة ع��ش�رة �آالف ،يتوزع
معظمه���م ب�ي�ن «داع����ش» و«جبهة
الن��ص�رة» وحوا�شيهما .وقال «التيار»
يف بي���ان �إح�صائي ن�رشت���ه «يونايتد
بر�س �إنرتنا�شيونال» �إن العدد املذكور
ه���و للقتلى الذي���ن �سقطوا من���ذ �آذار/
مار�س  2011وحتى نهاية ت�رشين الثاين
املا�ض���ي ،وقد بل���غ  9936قتيالً ،م�شرياً
�إىل �أن العدد الأكرب منهم كان من تون�س
وليبيا والع���راق .وكان الفت��� ًا �أن عدد
القتلى الفل�سطينيني (الذين جتنّبوا قتال
«�إ�رسائيل» وجا�ؤوا للقتال يف �سورية)
بلغ  828قتيالً ،بينما احتل التون�سيون
املرتبة الأوىل! كم���ا ويلفت االنتباه �أن
الإح�صائية بد�أت منذ �آذار /مار�س ،2011
�أي من���ذ بداية الأزمة يف �سورية ،ولي�س
من���ذ �صيف الع���ام املذك���ور ،ما يعني
اعرتاف ًا �ضمني��� ًا ب�أن ه�ؤالء ال َق َتلَة كانوا
موجودي���ن يف �سورية منذ ربع ال�ساعة
الأول للأزمة ،و�أكدت تلك الإح�صائية �أن
بني القتلى  936لبنانياً.
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المسيحيون ..وأزمة الوجود في الشرق

تحريف األسباب
في تبرير اإلرهاب
مل يعُ د جمدي ًا القول �إن على لبنان
اال�ستع���داد ملواجه���ة العوا�صف الآتية
�إلين���ا ،وعل���ى �أجنحتها دم���ار وموت
ودماء .
مل يع���د مجُ دي��� ًا �أي�ض ًا الق���ول �إن
هن���اك فريق ًا لبناني ًا وعن �سابق �إ�رصار
وت�صمي���م يك���د ويجه���د يف حتري���ف
الأ�سباب لتربير الإرهاب .
لك���ن ما هو مجُ ّد �أن الفريق املذكور
�آنف��� ًا يتغذى من املناب���ع نف�سها التي
يتغذى منها «الداع�شيون» يف العراق
و�سوري���ة ،وه���و نف�سه يعل���ن العداء
ل�سورية وللعراق ،وي�ؤيد الإرهاب هناك،
ويزع���م ت�ضلي�ل�اً �أن «داع����ش» التي
تن�رش �إرهابها مث���ل «جبهة الن�رصة»
م���ن �صنيع �سوري���ة الدول���ة ،لت�صبح
«داع�ش»  -التي تنفذ الإرهاب تفجرياً
يف ال�ضاحية عل���ى وجه اخل�صو�ص -
حليف ًا للحزب املقاوم.
�إن الت�شوي���ه امل�ستم���ر م���ن �أزمنة
بولت���ون وفيلتم���ان وراي����س وبو�ش،
والذين بد�أ ال�شع���ب الأمريكي ي�ضعهم
على م�رشحة احل�ساب الع�سري ،مل يكرب
منف���ذوه وقد تركهم الأ�سياد يف مدر�سة
االغرار ال�سيا�سية.
�إن الفري���ق املذك���ور يجم���ع كل
قدرات���ه العقلي���ة واملالي���ة لإل�صاق
التهم امل�ستخرجة م���ن الأحقاد طمع ًا
ب�أهداف بالية ،وطمع ًا بت�شويه الأعمال
والإجن���ازات النبيل���ة ،ب�سب���ب عق���د
النق����ص يف االنتماء الوطني ،والق�صور
التاريخي املو�صوف يف مواجهة �أعداء
الوطن ،وق���د حتوّل مبكوناته �إىل جمرد
�أدوات م�أجورة ،تائهة يف �صحراء الربع
اخلايل� ،أين منها التيه الذي قاد �أنطوان
حلد وقبله �سع���د حداد ومعهما القوات
�إىل املو�ساد خ�ضوع ًا وتنفيذاً ،ومن �شبّ
على �شيء �شاب عليه.
لق���د �أُدخ���ل لبن���ان �إىل العا�صفة،
مع تواري لغة العق���ل ،ومواراة احلوار
مداف���ن االغرار ،والوه���م كل الوهم يف
االعتقاد بالقدرة عل���ى تربير الإرهاب
بو�ص���ف النف�س باالعت���دال ،كجزء من
حرب الت�ضليل بال وازع �أخالقي ،يوازيه
�شمات���ة مب���وت الأبرياء ول���و مقرون ًا
با�ستنكار خجول للتمويه املك�شوف.
لقد وقع لبنان ب�ي�ن فكي تكفريين؛
تكف�ي�ر �سيا�س���ي ل���كل م���ن يع���ادي
«�إ�رسائي���ل» ويعمل عل���ى حترير كل
�شرب حمتل من الأر�ض العربية ،وتكفري
مذهبي ل���كل من يعرت����ض على الفكر
التكفريي ،ولذلك هناك الكثري من الكالم
واالتهام ،وقليل من الأخالق ..والنذر يف
الإرهاب تنفيذاً وتربيراً.

يون�س

ال خوف كخوف امل�سيحيني هذه
الأيام ،يخ�شون الغور يف هذه الأر�ض
�أو وداعها �إىل منايف الغرب� .أكرث من
م�ؤمتر انعقد يف الآونة الأخرية يعك�س
حيّزاً كبرياً من املخاوف التي يواجهها
امل�سيحيون امل�رشقيون ،ويحاول �أن
يقرتح مداخل �إىل حلول ممكنة ،رغم
كل ما يلحق هذه املنطقة من ته�شيم
وتدمري وتفكيك للبنى الثقافية والدينية
واالجتماعية ،ورغ��م كل الف�ضاءات
الذهنية التي حتمل الكثري من �سموم
الفكر و�صدام الر�ؤى ،وما ذلك �إال لكون
العبقرية امل�سيحية كما يقول جورج
قرم« :تكمن يف هذا الرجاء اال�ستثنائي
يف القدرة على التغلب على املوت».
لقد جاءت ركيزة التعاي�ش �ضمن
ال�سياق الطبيعي مل�سلكية التاريخ،
وم��ن �أ���ص��ول ال��ت��ط��ور ال��روح��ي لكل
الأجيال التي تعاقبت وعا�شت يف هذا
ال�رشق ،وبو�صفها قوة �إحيائية تعلو
فوق التباينات والفروق االعتقادية،
مبقدورها التج�سّ د من خالل الرغبة
امل�ستمرة عند جميع �أتباع الأدي��ان
وامل��ذاه��ب يف �أن تبقى ه��ذه الأر���ض
ميدان ًا مُ�ش ّع ًا للخري والتفاعل واجلمال،
�إال �أ ّن واقع احلال اليوم ا�ستقر على
�شقاق رهيب ،وبات عر�ضة للهمجية
والعنف وت�صدّع التوازنات ال�سيا�سية
والتوافقات االجتماعية ،وامل�س�ألة
الأك�ثر خطورة و�سط م��وج االنحالل
الزاحف من قبَل اجلماعات «اجلهادية»
الإرهابية تكمن يف غياب البديهيات
يف ت�رصفاتها.

مقاعد كني�سة مار �سركي�س يف �صدد ب�سورية وقد مت حتطيمها بعد �أن احتل مقاتلو املعار�ضة الكني�سة

وو���س��ط ج��و هُ ��ج��ا���س��ي يغذي
املخاوف الوجودية للم�سيحيني يف
ال�رشق ،يقف امل�سيحيون �أمام ت�سا�ؤالت
متزايدة� :أيتجهون لطلب حماية الغرب،
والغرب هو �أ�صل حمنتهم وويالتهم
حني تدخّ ل مق�سِّ م ًا وناهب ًا و�صانع ًا
لكل التكوينات الطائفية ال�سيا�سية يف
املنطقة مبعناها ال�سيا�سي حتت م�سمى
«الأقليات» ،كي حتفظ له نفوذه عرب
ت�صادمها واقتتالها الأبدي� ،أم ي�سعون
ملقاومة ديناميات العنف والدموية
والرببرية يف ظل العوا�صف العاتية
الآتية من اخلارج التي ت�رضب املنطقة،

بهدف قلب الأو�ضاع والتوازنات وب�سط
نظام وواقع جديديْن؟
ل�سان ح��ال امل�سيحيني القلقني
التائهني اليوم يقول :كيف ال�سبيل
للخروج من هذا الواقع الداكن الذي ال
ينفذه نور العقل والإميان والإن�سانية؟
كيف ال�سبيل للئم اجلروح و�سد ال�صدوع
ووقف هذا امل�سل�سل الدموي املفتوح
على الكراهية والتع�صب ،والذي يذكّرنا
بزمن احلروب الدينية املتوح�شة يف
�أوروبا؟ ال �شك �أ ّن الإجابات �صعبة ،لكن
لن�ساهم مع ًا بو�ضع بع�ضها على �سكة
التداول والنقا�ش العلمي.

�أوالً� :أزمة امل�سيحيني لي�ست �أزمة
خا�صة بهم� ،إمن��ا هي �أزم��ة الوجود
اجل��م��اع��ي لكل �أه���ل امل����شرق على
اختالف م�شاربهم الثقافية وال�سيا�سية
وانتماءاتهم الدينية ،هي �أزمة احل�ضارة
امل�شيّدة على هذه الأر�ض التي بارك
اهلل فيها ،كما هي بنحو قاطع �أزمة
امل�سلمني فكراً ومنهج ًا و�سلوكاً.
ثانياً :على امل�سيحيني امل�رشقيني
الذين مل يكونوا يوم ًا جزءاً من هموم
الغرب� ،أن يتفح�صوا من جديد توجهات
و�أن�����س��اق ال�سيا�سات اال�ستعمارية
اال�ستغاللية التو�سعية الت�سلطية التي

في سورية أيضًا منظومة «شعب وجيش ومقاومة»
يف الوقت الذي ت�ستقدم فيه «املعار�ضة ال�سورية»
ومن يقف خلفها م�سلحني مرتزقة من كل �أنحاء العامل
للقتال �ضد اجلي�ش ال�سوري ولتخريب �سورية ،ال بد
من �إلقاء ال�ضوء على احلالة الوطنية ال�سورية التي
ت�شكلت ملواجهة مفاعيل الأزمة الراهنة على خمتلف
ال�صعد الع�سكرية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية،
الأمر الذي �أ�سهم ب�شكل فاعل يف �صمود �سورية طوال
الأزم��ة ،وبالتايل ف�إن ا�ستقدام «الطالبانيني» �إىل
�سورية لن يغيرّ يف الواقع ،يف �ضوء مت�سك ال�شعب
ال�سوري بوحدة ب�لاده ،لكن قد يرفع من من�سوب
اخلراب ال �أكرث.
م�صادر معنية تعترب �أن ا�ستقدام الإرهابيني �إىل
�سورية ي�أتي يف �سياق خطة �أمريكية بد�أت منذ احلرب
على �أفغان�ستان ،وهي ترمي �إىل جتميعهم يف ب�ؤر
جغرافية حمددة ،من �أجل الإجهاز عليهم؛ كما حدث
ويحدث يف العراق ،حيث مت قتل �أبرز قياديي تنطيم
«القاعدة» ،مثل «�أب��و م�صعب ال��زرق��اوي» ،وكما
يحدث يف اليمن حيث ت�ستهدف الواليات املتحدة
مقار «القاعدة».
وترى امل�صادر �أن «الطالبانيني» لن يكونوا �أكرث

�رضاوة من امل�سلحني املوجودين يف �سورية راهناً،
م�ؤكدة �أن اجلي�ش ال�سوري اعتاد مواجهة الإرهابيني،
وهو م�صمم على مكافحتهم حتى تطهري كامل الرتاب
ال�سوري� ،أي ًا تكن الأثمان ،ولن ترهبه �أو تثنيه عن
ذلك جمموعة �إرهابية �إ�ضافية على حد قول امل�صادر.
وبالعودة �إىل احلالة الوطنية املذكورة �آنفاً ،فقد
تداعى �آالف ال�شباب ال�سوري �إىل التطوع يف ت�شكيالت
ع�سكرية واجتماعية للت�صدي للم�ؤامرة التي ت�ستهدف
ب�لاده ،ما ي�ؤ�رش بو�ضوح �إىل الثقة الكبرية التي
يوليها ال�شعب ال�سوري جلي�شه ودولته ،و�أبرز هذه
الت�شكيالت هي :الدفاع الوطني ،و«اللجان ال�شعبية»،
و«كتائب البعث» ،و«املقاومة ال�سورية»� ،إ�ضافة �إىل
اجلمعيات الأهلية التي تُعنى ب�ش�ؤون النازحني من
مناطق القتال ،والغاية من تنظيم كل هذه الت�شكيالت
تكري�س �صمود ال�شعب ال�سوري ،وت�سند �إىل كل منها
مهمات حمددة� ،أبرزها:
�أوالً :الدفاع الوطني؛ ين�ضوي �شباب «الدفاع»
حتت �أمرة اجلي�ش ال�سوري مبا�رشة ،وتنبطق عليهم
الأنظمة الع�سكرية ،ما ع��دا القوانني التي تنظم
الرواتب والتعوي�ضات وما �شاكل ،وينت�رش مقاتلو

الدفاع الوطني يف املحافطات امل�سجلة قيودهم فيها،
ويت�سلمون الأمن يف املناطق التي يطهرها اجلي�ش
النظامي يف �أكرث الأوقات.
ثانياً :اللجان ال�شعبية؛ �أُ�سندت �إليها مهام ت�أمني
ال�سالح �إىل الأهايل للدفاع عن �أنف�سهم وممتلكاتهم،
وتخطت اللجان ه��ذه املهمة يف بع�ض الأحيان،
وقامت بتجاوزات الأمنية يف بع�ض املناطق التي
تنت�رش فيها ،الأمر الذي �أثار حفيظة املواطنني.

اجلي�ش ال�سوري يدخل منطقة برزة بريف دم�شق

www.athabat.net
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ُيـقــــال

سـعيـد يـا وطـن

السيد والسيدة ..عشق للقدس ال ينتهي
مل تكن ت�أبه وتهتم ملا يتعر�ضون له ،بل ال بد من العمل
على ك�شف خماطر هذه التوجهات وال�سيا�سات على
الوجود امل�سيحي امل�رشقي نف�سه.
ثالثاً :ال ب ّد من �إعادة �إر�ساء الدين وما يدعو �إليه من
قيم اخلري واملحبة وال�سالم وباعتباره مفتاح ًا لتطوير
حياة الإن�سان وحتريره من اال�ستعباد واال�ستغالل والظلم،
وبو�صفه التعبري الأرقى عن العقالنية يف وجه التيارات
العدمية الهمجية والأيديولوجيات ذات الطابع التكفريي.
رابعاً :على امل�سلمني الت�أكيد على الوظيفة التوحيدية
للإ�سالم ،ومب��ا ت�شكّل من منظومة ا�ستيعاب ووح��دة
وتوحيد ،بحيث يكون وجود ال�رشائع وتنوع الثقافات
يف جمتمع واحد �أمراً �أ�صي ًال من �صلب وجذر احل�ضارة
الإ�سالمية.
خام�ساً :ال خيار �أمام امل�سلمني وامل�سيحيني �إال العمل
مت�ضامنني لإظهار الأخوة الإن�سانية امل�شرتكة الكامنة
فيهم ،من خالل خطاب �إن�ساين يوحد همومهم وتطلعاتهم
ويج�سد مبادئهم الدينية ،ويحقق رغبتهم ال�صادقة
بالعي�ش الواحد على �أر�ض واحدة.
�ساد�ساً :احلوار الداخلي بني امل�سلمني وامل�سيحيني
على قاعدة االعرتاف الإيجابي القائم على التفاعل البنّاء،
بعيداً عن نوازع ال�صهر والدمج والإك��راه ،والع�صبيات
الطائفية التي ت�شكل قاعدة لاللتحاق بالنفوذ الغربي
واالنتظام يف م�شاريعه التجزيئية واالنف�صالية.
�إن التحوالت التي ي�شهدها امل�رشق العربي زادت من
تفكك بنيته وت�شكيالته االجتماعية ،وطرحت على ال�صعيد
الأيديولوجي وال�سيا�سي نزوع ًا نحو حتقيق برامج
�سيا�سية ودينية جتزيئية قد تقود �إىل نزاعات وحروب
دامية م�ستمرة ،وامل�س�ؤولية تقع على اجلميع بال ا�ستثناء
 م�سلمني وم�سيحيني  -لوقف ديناميات الت�رشذم،وليكن اجلميع يف �إطار حترك ح�ضاري واحد لت�أكيد هوية
م�رشقية جامعة ت�سعى حلفظ الإن�سان برباط ال�سالم.

من غنّى للبنان الوطن ال يحبّ �إالّ
حمبيه ،من غنى للحرية ال يحبّ �إالّ
طالبيها ،من غنى للكرامة ال يحبّ �إالّ
�أ���ص��ح��اب ال�ضمائر ،م��ن غنى لدم�شق
العروبة يحبّ من �سيذكره التاريخ لأنه
دافع عنها ،من غنى لفل�سطني والقد�س؛
زهرة املدائن� ،سيع�شق �سيداً بذل ولده من
�أجل ن�رصة القد�س وفل�سطني والأمة.
لي�س غريب ًا على من غنى للقد�س
�أن يحبّ رم��زاً من رم��وز املقاومة التي
�ستحررها من براثن ال�صهاينة ،لي�س غريب ًا
�أن حتبّ فريوز ح�سن ن�رص اهلل ..فال�سيدة ال
حتب �إال �سيداً.
لي�س غريب ًا على من يدّعي الوطنية
والن�ضال ،ويف قلبه حقد وكره ملن دافع
عن كرامة �شعب نا�ضل وقاوم حتى حترير
الأر���ض ،وبذل الغايل والنفي�س مل�ساندة
�شعب مظلوم يف فل�سطني ،و�شعب حتت
وط�أة الإجرام يف �سورية� ،أن يهاجم وينتقد
ف�يروز ..لأنها غنّت من �ضمن ما تربينا
عليه�« :سائليني يا �شام».
ف�يروز التي تغنت بلبنان ومبحيطه
العربي ،و�صدع �صوتها يف �أرجاء الدنيا
من لبنان ودم�شق �إىل بغداد و�سائر بقاع
الأر���ض ،و�أ�صبح امل�رشق العربي يتغنى
ب�صوتها كل �صباح ..فريوز التي غنت زهرة
املدائن ،عا�صمة الأر�ض وال�سماء ،وحّ دت
العرب مب�سيحييه وم�سلميه حتت راية
ق�ضيتهم القومية الواحدة ،وه ّم حتريرها
م��ن ب��راث��ن ال�صهاينة ،ف��دق��ت �أج��را���س

الكنائ�س وعال �أ�صوت امل�ؤذنني �أبداً �أبداً لن
نن�سى فل�سطني ،و�أجرا�س العودة فلتقرع.
انتقدوك يا �سيدتي لأنك �أحببت من
غنى ب�سالحه القد�س ،ف��أزي��ز ر�صا�ص
املقاومني غ �رّد مع �أغانيك كل �صباح،
فا�ستبدل اخلوف بالقوة ،والهزمية بالن�رص،
�أحببت ال�سيد لأنه �أيقظ الوعي يف الأمة
ب�أهمية وخ��ط��ورة ق�ضية فل�سطني وما
يح�صل فيها من عمليات تهويد وا�ستيطان،
ب�صوت فريوز و�سالح املقاومة �ستتحطم
�أ�سطورتهم ،و�سنغ�سل وجهنا مبياه قد�سية،
و�سنجع
و�سنمحو �أثار �أقدامهم الهمجية ،رُ
امل�سجد الأق�صى وبيت حلم ونغني..
حبك لل�سيد ارتعب منه منافقو هذا
الزمن ،غ�ضبوا لأنك �أحببت رمزاً من رموز
املقاومة والن�ضال ،هم �أغبياء ف�أنت ال
حتبني ال�سيد لأنه ح�سن ن�رص اهلل� ،أنت
حتبني كل مقاوم غنى ب�سالحه الأر���ض
والعر�ض والكرامة ،ع�شق دم�شق والقد�س.
حبك لل�سيد �أقوى من �سالحهم الغادر،
ومالهم العاهر ،و�إجرامهم احلاقد.
�أيها احلاقدون املجرمون لي�س غريب ًا
على من نذر غنا�ؤه لل�شام والقد�س �أن
يع�شق من نذر �سيفه للدفاع عنهم ،لن
نغ�ضب ممّن ثار على حبك لل�سيد يا فريوز
فغ�ضبنا املار على حزننا �سي�سطع ن�رصاً
فوق �أ�سوار القد�س.
ف�سالم لل�سيدة وال�سيد..

�سعيد عيتاين

ال�شيخ د� .صادق النابل�سي

ثالثاً :كتائب البعث؛ وت�شكل اجلناح الع�سكري حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي ،وهي �أكرث تنظيم ًا وان�ضباط ًا من
اللجان ال�شعبية ،وتتوىل راهن ًا ت�أمني املواد الغذائية �إىل
حلب.
رابعاً :املقاومة ال�سورية؛ وهي م�ؤلفة من �شباب
الأحزاب الوطنية ال�سورية ،وتتوىل مهمات خا�صة بتكليف
من قيادة القوات امل�سلحة.
بعد هذه الإ�ضاءة املوجزة على الت�شكيالت املذكورة
التي باتت ت�شكل جي�ش ًا رديفاً ،ال بد من الت�أكيد على �أنها
تعرب عن حالة وطنية �صافية ،وعن مدى مت�سك ال�شباب
ال�سوري بوحدة بالده وت�أييده جلي�شه وقيادته ،وعن
�إرادته يف الت�صدي للإرهاب وعدته ،وما انخراط ع�رشات
�آالف ال�شباب ال�سوري يف هذه الت�شكيالت �إال دليل قاطع
على ذلك ،و�إن قام بع�ض عنا�رصها بتجاوزات حمدودة.
وما �إبقاء القوات امل�سلحة بكل ت�شكيالتها لوحداتها
منت�رشة على كامل الرتاب ال�سوري ،و�إن بن�سب عديدية
متفاوتة� ،إال حليلولة دون تنفيذ م�رشوع تفتيت �سورية،
وهي املهمة ال�سيا�سية  -اال�سرتاجتية الأعظم.

ح�سان احل�سن

■ اللق���اء الأرثوذك�سي دان االعتداء الذي تعرّ�ض
له الأب �إبراهيم ��س�روج و�إحراق مكتبته القيمة،
الفت��� ًا �إىل �أنه يوم ًا بعد ي���وم ينك�شف املخطط
اجلهنمي ال���ذي يعمل عليه الكثريون ،مبعرفة �أو
بغري معرفة ،والذي ما يزال ي�أ�رس مدينة طرابل�س
بهدف ��ض�رب ا�ستقرارها وعزله���ا عن حميطها
وت�شويه �سمعتها و�صورتها.
■ حرك���ة الأمة ر�أت �أن الطروحات التي يطرحها
البع����ض لت�شكي���ل حكومة حيادّي���ة �أو من لون
واحد هرطقة �سيا�سية ومغامرة كربى ،والأو�ضاع
يف لبن���ان واملنطقة ال حتتمل هك���ذا مغامرات،
داعي ًة جميع الق���وى ال�سيا�سية للعودة �إىل لغة
العقل واحلوار ،ونبذ اخلطابات املت�شنجنة ،و�إىل
ت�شكيل حكوم���ة وطنية جامعة لإنقاذ لبنان من
م�شاريع الفنت واخلراب.
■ ال�شيخ ماهر حمود �أ�ش���ار �إىل �أن «القاعدة»
�أعلن���ت دخولها ر�سمي ًا �إىل لبن���ان حتى يخرج
حزب اهلل من �سورية ،يف الوقت نف�سه الذي تعلن
ال�سعودي���ة على ل�سان عدد م���ن م�س�ؤوليها �أنها
منخرطة يف احل���رب الدائ���رة يف �سورية حتى
النهاي���ة ،م�ؤك���داً �أن هذا ه���و بعينه احللف بني
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الطاغ���وت والفئة ال�ضال���ة ،فـ«القاعدة» تعترب
احلكم ال�سعودي حكم��� ًا طاغوتي ًا ينبغي �إزالته،
واحلك���م ال�سعودي ي�سمي ه����ؤالء الفئة ال�ضالة،
لكن احلكم ال�سع���ودي والفئة ال�ضال���ة �أ�صبحا
فريق��� ًا واح���داً يف حرب مدم���رة ال يعلم �إال اهلل
مداها وخ�سائرها.
■ جمل�س طرابل�س يف امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين
ا�ستنك���ر ما تعرّ�ض ل���ه الأب �إبراهيم �رسوج من
حملة حتري�ض واعتداءات معنوية ومادية ،م�ؤكداً
�أن طرابل����س �ستبق���ى مدينة الإمي���ان والعروبة
والعي�ش الواحد ،والوجود امل�سيحي فيها مت�أ�صّ ل
كم���ا يف كل الأمة العربي���ة ،ولن يغري من هوية
طرابل�س �أية ظروف طارئة �أو �أحداث عار�ضة.
■ جبه���ة العمل الإ�سالم���ي حثّت على �رضورة
وع���ي اللبنانيني خلط���ورة املرحل���ة التي مير
بها الوطن بعد �سل�سل���ة التفجريات واالغتياالت
الدموية الت���ي وقعت م�ؤخراً دون متييز بني فئة
و�أخرى من اللبناني�ي�ن ،الفتة �إىل وجود خمطط
جهنمي يهدف �إىل �رضب اال�ستقرار وزعزعة الأمن
و�إذكاء ن���ار الفتن���ة الداخلي���ة ،وت�شويه �صورة
و�صيغة امل�شرتك.

 nقرارات حا�سمة

هم�س م�س�ؤول كبري يف �أذن مقرّب منه
�أن لقاء عُ قد م�س���اء ال�سبت املا�ضي
وامتد �إىل م���ا بعد منت�ص���ف الليل،
و�ضم �شخ�صيات كبرية يف ق�رص عني
التينة ،و�أن���ه اتُّخذت قرارات حا�سمة
فيما لو �أقدم الفريق الآخر على �إعالن
حكومة الأمر الواقع.
 nليتهم يفعلون
ر�أى م�س���ؤول يف � 8آذار �أن ق��وى 14
�آذار ل��ن تتمك��ن م��ن ت�شكي��ل حكومة
�أم��ر واقع� ،إال �أنه متنى لو يح�صل ذلك
حتى «نت�سلى بهم كم يوم».
 nعلى طريقة «غوبلز»
علّق �سف�ي�ر غربي عل���ى ردود فعل
قوى � 14آذار على التفجريات الأخرية
قائالً :من الغريب �أن غالبية املواقف
م�ضمونه���ا دعائ���ي عل���ى طريق���ة
«غوبل���ز» ،وك�أنه���م يتوجهون �إىل
جمهور جاهل.
و�صف «املهيوب»
ْ n
�شبّ��ه نائ��ب بريوت��ي كان يلقَّ��ب
بـ«املهي��وب» يف مهنت��ه ال�سابق��ة،
الرئي���س املكل��ف مت��ام �س�لام بن��وع
َ
م��ن الزواحف ،م�ضيف�� ًا علي��ه و�صف ًا
معروف�� ًا بريوتي�� ًا وه��و «مقل��وط»،
وق��ال�« :صدّق حالو و�صار بدو يركب
عَ �ضهرنا».
 nامل�رصي يقا�ضي «مدن»
تق���دّم املحام���ي اخلا����ص مبدي���ر
العالق���ات العام���ة يف دار الفت���وى
اللبنانية ب�شكوى حتري�ض على القتل
�ضد موقع «م���دن» الإلكرتوين ،على
خلفية ن�رش مقال ي�ضع ال�شيخ �شادي
امل��ص�ري يف دائ���رة اال�ستهداف من
قبل التيارات التكفريية التي تالحقه
وتهدده منذ ن�رشه.
 nهل حان وقت احل�ساب؟
تداولت امل�ص��ادر ال�سيا�سية واملواقع
الإلكرتوني��ة ق��رار �أمري قط��ر متيم بن
حم��د �آل ث��اين مبن��ع ال�شي��خ يو�س��ف
القر�ضاوي من �إلقاء خطب اجلمعة يف
الدوحة .وق��د لوحظ الأ�سبوع املا�ضي
�أن «الداعية» امل�رصي الأ�صل (القطري
اجلن�سي��ة) مل يظه��ر يف م�سجد اخلليفة
عمر بن اخلط��اب يف الدوحة كعادته،
علم�� ًا �أن ظه��وره امت��د ل�سن��وات .كما
لوح��ظ اعتذار للقر�ض��اوي يف ح�سابه
عل��ى موقع «تويرت» ق��ال فيه« :يعتذر
ف�ضيل��ة ال�شيخ القر�ض��اوي عن خطبة
اجلمعة غداً ،ويوا�ص��ل مب�شيئة اهلل يف
الأ�سابي��ع املقبلة» .و�أجمع��ت تقارير
�إعالمي��ة عل��ى احتم��ال �أن اخللفي��ة
احلقيقي��ة وراء اعت��ذار القر�ض��اوي
ع��ن خطب��ة اجلمع��ة يف الدوح��ة يف
�آخ��ر حلظة ،ه��ي خطبة اجلمع��ة التي
�سبقته��ا ،الت��ي كال فيه��ا االتهامات
للجي�ش امل�رصي.
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تحت الضوء

إنهم يحرقون المعرفة
من �أحرق مكتبة الأب �رسوج يف طرابل�س
هم �أنف�سهم الظالميون الذين �سبق لهم منذ
مئات ال�سنني �أن فعلوها.
الظالميون فعلوها يف كل الأزمنة ،ففي
القرن الثاين بعد الألف �أحرقوا البن ر�شد
جميع كتبه الفل�سفية.
والأعراب يتذكرون اجتياح املغول –
التتار لبالد الرافدين ،وهم منذ ذلك الزمن،
�أي منذ �سقوط الدولة العبا�سية ،يندبون ذلك
اليوم الذي �ألقى فيه الغزاة �أمّهات الكتب
والرتاث �أمام �أعينهم يف النار ..ونهر دجلة
حتوّلت مياهه �إىل اللون الأ�سود من حرب
الكتب.
مكتبة «دار احلكمة» يف بغداد يقال �إنها
كلفت تلك الأزمنة نحو مئتي �ألف دينار،
�أي ما يقارب مليون دوالر مع بداية القرن
املا�ضي.
املغول �أي�ض ًا دمّروا بالإ�ضافة �إىل «بيت
احلكمة»  36مكتبة عامة �أخرى يف بغداد.
العرب الذين ذاقوا من املغول هذا
الت�رصف الظالمي �سبق لهم �أن فعلوه من
قبل حرق مكتبات بغداد ومن بعدها..
وامل�سلمون �سبق لهم �أن �أحرقوا �أمهات كتب
املجو�س يف النار� ،أو �أغرقوها يف املاء.
يف �سنة 213هـ عبداهلل بن ظاهر �أمر
ب�إتالف تلك الكتب ،م�ستنداً على ت�أويله
اخلا�ص للآية} :ف�إنهم ي�أملون كما ت�أملون{،
وتف�سريه �أن امل�رشكني فقدوا ذويهم يوم بدر،
وامل�سلمون فقدوا ذويهم يف �أحد.
العثمانيون فعلوها و�أحرقوا مكتبة
«�سابور» التي �أُ�سّ �ست يف بغداد �سنة
381هـ على يد �أبي ن�صري �سابور بن �أرد�شري..
كان عدد الكتب يف تلك املكتبة نحو 11
�ألف كتاب ،ومن الذين ترددوا عليها كان �أبو
العالء املعري الذي ذكرها «�سقط الزند»،
وقد ظلّت مكتبة «�سابور» تقدّم خدماتها
حتى �أحرقها �أرطغرل بك �سنة 450هـ.
وقد وثّق ابن �إيا�س الكثري من الأحداث
�إبان حوادث العام 1517م ،وذلك قبل
هزمية ال�سلطان اململوكي طومان باي
على يد العثمانيني ،وقد نهبت مكتبة
ال�سلطان ح�سن و�أحرقت مكتبة جامع
الأمري �شيخو وغريها من املكتبات ،وما
�سلم من املخطوطات العربية نقلت �إىل
ا�سطنبول.
يف جند واحلجاز ُدمّرت مكتبات و�أحرقت
خمطوطات ال تقدَّر بثمن منذ �أن بد�أ عبد
العزيز �آل �سعود اجلد حمالته املدعومة
من الإنكليز ،بالإ�ضافة �إىل تهدمي الأ�رضحة
واملقامات ونهب ما فيها من كنوز ال تقدَّر
بثمن.
تابعوا ما حدث يف العراق مع االحتالل
الأمريكي ..تابعوا ما يح�صل يف �سورية يف
�أزماتها احلالية ،حيث تُ�رسق الآثار وتحُ رق
املكتبات واملتاحف.
حمى اهلل هذه الأمة من تلموديي
الع�رص ..يف زمن املب�شرَّ به خالد �ضاهر.

�أحمد

طرابلس ستبقى مدينة سالم وانفتاح ..واالستنكار وحده ال يكفي

ّ
ليون :حكومة «أمر واقع» تأخذ البلد إلى المجهول
ستعود طرابلس أفضل ّ
مما
كانت عليه ما دام يقطن فيها
األب إبراهيم سروج ،وستعود
صرحًا للتالقي الفكري واألهلي
ألقضية عكار وزغرتا وبشري
والكورة والبترونّ ..في نهاية
المطاف «ال ّ
يصح إال الصحيح»،
ّ
أناس لم
ألن العتب على ٍ
يدخلوا «التاريخ» بعد ال تجوز،
ونظرية «النسبية» ّ
حكومة �أمر واقع
تصح هنا
على المستوى الفكري كما
وع����ن قراءت����ه ال�سيا�سية ملواقف
على باقي المستويات..
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان يف
وه���و بقل���ب الكب�ي�ر حري����ص على
م�ساحم���ة املعتدي���ن ،وبر�أيي �إميان
بهذا الرجاء �سيعيد مكتبة «ال�سائح»
�إىل ما كانت عليه و�أف�ضل ..و�شخ�صي ًا
ال �أ�ش��� ّك حلظة بقدرات���ه ،و�أيّ مت�صل
بالأب �رسوج ب�إمكانه �أن ي�شعر مدى
حبّه للبنان ومدينته طرابل�س ..ونحن
نعوّل على هذه الدار لتكون اخلمرية
الطيبة للأجيال ال�صاعدة.

عن التعر����ض ملكتبة «ال�سائح»
و�أزم���ة احلكوم���ة ،والتفلّ���ت الأمني
ودع���وة التي���ار لكاف���ة الأفرق���اء
ال�سيا�سيني للتالق���ي� ،س�ألت جريدة
«الثب���ات» وزير الثقافة كابي ليّون،
وكان هذا اللقاء:
يرف�ض الوزير كابي ليون ت�صنيف
طرابل�س بغري تاريخها العريق ،بر�أيه
ه���ي مدينة عل���م وتالق���ي و�أخالق
حمي���دة ،وغن���ى تراثه���ا احل�ضاري
والفكري والتاريخي ببنيانها املتميّز
وما تختزنه من �أبنية و�رصوح ،ت�شهد
وما تزال على طيبة �شعبها وانفتاحه
على مرّ الع�صور ،يق���ول« :هالنا �أن
نرى هذا االنح���دار يف هذا امل�ستوى،
التعرّ�ض ملكتب���ة ودار للثقافة �شكّل
�صدم���ة �سلبي���ة للطرابل�سي�ي�ن قبل
اللبنانيني بالعموم ،ون�أمل �أن تكون
ه���ذه احلادثة نقطة حت���وّل �إيجابية
للمدين���ة ،خ�صو�ص��� ًا �أ ّن �أبناءه���ا
هالهم م�شه���د التخلّف الذي ح�صل»،
وي�ضيف ليّ���ون« :اال�ستنكار وحده ال
يكفي اليوم ،املطلوب ا�ستئ�صال هذه
اجلماعات التكفريي���ة ،وهذه الأفكار
الظالمية ،حت���ى ال يكون هناك بيئة
حا�ضن���ة ملثل هذه اجلماع���ات ،لأ ّن
حال���ة االنق�سام ال�سيا�س���ي والتوتّر
والتحري����ض الإعالمي عل���ى املنابر
خطف بع�ض العقول مع الأ�سف».
ي�سع���ى ليّ���ون من خ�ل�ال وزارة
الثقاف���ة التعوي�ض بع�ض ال�شيء عن
اخل�سائ���ر التي �أ�صاب���ت مكتبة الأب
�رسوج ،ول���و ب�إمكاني���ات حمدودة،
عزمي���ة ليّ���ون التقت بعزمي���ة الأب
�إبراهيم �رسوج ال���ذي تلم�س منه يف
ات�صال���ه �أنّه مُ �رص عل���ى جتاوز هذه
احلادث���ة الأليمة ،ويقول ليّون« :لدى
الأخري رغبة بع���دم الكالم عن ن�سبة
الأ�رضار� ،إرادته ببناء املكتبة وا�ضحة،

م�س�ألة ت�شكي����ل حكومة «�أمر واقع»،
يقول الوزي����ر ليّون« :هن����اك منحى
�إيجاب����ي يف كالم الرئي�س يف �إ�شارته
�إىل �إمكاني����ة ت�شكيل حكومة جامعة،
هذا الأمر ال ميك����ن التخلّي عنه ،لأنّه
بحكوم����ة ت�ض ّم جمي����ع الأفرقاء نح ّد
�أقلّ����ه الت�شنّج ال�سيا�س����ي يف ال�شارع
لينتق����ل �إىل تناف�����س �سيا�سي داخل
م�ؤ�س�س����ات الدولة» ،ي�ضي����ف ليّون:
«بخ�صو�����ص ت�سا�ؤله عن الفرتة التي
ت�ستغ����رق ت�شكيل حكوم����ة ،احلل ال
يكون بالقف����ز يف املجه����ول ،حالي ًا
يوجد حكومة ت�رصيف �أعمال ،فلماذا
ا�ستبدالها بحكومة ال حتظى ب�رشعية
�أكرثية الن����واب ،وهنا ب�إمكان الرئي�س
امل�ساهمة يف تفعيل حكومة ت�رصيف
الأعمال لالجتماع ،لأ ّن �أ�سباب تفعيلها
موجبة وملحّ ����ة و�رضورية» ،وي�س�أل
ليّون« :ما فائ����دة ت�شكيل حكومة ال
حتظ����ى بثقة املجل�����س النيابي؟ هل
در�ست تبع����ات هذا الت���ص�رف؟ وهل
التعنّ����ت يف رف�����ض �أكرثي����ة ال�شعب
اللبناين يفيد البلد واللبنانيني»؟
حتظى حكوم���ة ت�رصيف الأعمال
بح�س���ب ليّ���ون بامل�رشوعية بعك�س
حكوم���ة �سليم���ان – �س�ل�ام املزمع
ت�شكيلها ،لأنها فاق���دة لثقة جمل�س
النواب ،يقول« :يف امل�رشوعية هناك
درجات� ،أف�ضلها ه���ي احلكومة التي
تق���وم بعملها وحتظ���ى بثقة النواب
وغ�ي�ر م�ستقيل���ة ،تليه���ا احلكومة
امل�ستقيل���ة احلائزة على ثقة النواب،
أ�مّا �أتع�س احلكومات فهي التي ت�شكّل
وال حتظ���ى بثقة ال �أكرثية النواب وال
ال�شع���ب ،وبالتايل العم���ل املنطقي
يكون بتفعيل احلكومة احلالية ريثما
يتفّ���ق اللبنانيون على �صيغة �أخرى،
�أو لت�سم���ح الظ���روف بت�شكيلها ،مع
ه���ذه املرحلة ال�صعبة التي مترّ على
لبن���ان واملنطقة ،فالبل���د ال يتحمّل

مزي���داً م���ن االنق�سام���ات ،وجتاربنا
ال�سابقة وا�ضحة يف هذا اخل�صو�ص».
مت ت�شكيل حكومة �أمر
وماذا لو ّ
واقع؟ يرد ليّون�« :إنّه عمل خاطئ
����� بالرئي�سني
جداً وجن����وين ،و�أرب أ
�سليمان و�س��ل�ام ال�سري بها ،لأنّهما
بذلك ي�أخذان البل����د �إىل املجهول،
أم�س احلاجة �إىل لغة
ونحن اليوم ب� ّ
العقل لتح�صني الأمن بدل التفريط
به».

الهبة ال�سعودية
يرحّ ���ب ليّون مب�ساع���دة اململكة
العربية ال�سعودية للجي�ش اللبناين،
ي�أمل ترجمتها عل���ى الواقع« ..حتى
الآن هو جمرّد كالم �صادر عن رئي�س
اجلمهوري���ة ،هناك �أ�ص���ول قانونية
ود�ستورية يج���ب ال�سري بها لت�صبح
نافذة ..بالإ�ضافة �إىل ذلك هناك �أ�سئلة
عن �رشوط ه���ذه الهبة ،وعن �إمكانية
مالءمتها ملطالب اجلي�ش وحاجياته،
من دون �أن نن�س���ى �أن القرار بقبولها
يجب �أن ي�صدر من احلكومة».
«�سوى»

ليّ ون :فريق «القوات
اللبنانية» هو األكثر
رفضًا للتالقي بين
اللبنانيين ..لكن
مساعينا للتواصل
مستمرّ ة

احلل بح�س���ب وزير الثقافة كابي
ليّ���ون �سه���ل ،ال�شعار ال���ذي �أطلقه
«التي���ار الوطن���ي احل���ر» م�ؤخ���راً
ب�رضورة التالقي هو نتيجة خال�صية
لهذا ال�شع���ب ،يقول :نع���م «ما يف
نوى� ،إالّ �سوى» �شعا ٌر على ب�ساطته
ي�صل���ح للحلحلة الأم���ور �إن �سَ لمت
النوايا ،وهي بالفعل ب�إمكانها جتاوز
املحن���ة الت���ي ت�صي���ب اللبنانيني،
النا�س ملّ���ت ال�شجار والت�شنّج ،فلما
ال نح ّد من تداعيات املنطقة ال�سلبية
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ّ
فيلم «التهجير األخير» ..جرس إنذار مبكر للمسيحيين
على الوطن ،وي�ضيف ليّ���ون« :ن�أمل �أن ننجح يف
م�سعانا ،النا�س ب�شعورها الفطري تفاعلت �إيجاب ًا
وتلقائي���اً ..نحن كفريق �سيا�س���ي مل نفوّت فر�صة
مل ّد اليد و�إالّ وفعلناها ،والتجربة اللبنانية ك�شفت
�أنّ���ه ال ميكن �إق�صاء �أحد يف لبن���ان ،واليوم ن�أمل
من القيادات ال�سيا�سية �أن يتحلوا باجلر�أة الالزمة
لل�س�ي�ر منت�ص���ف الطريق ،ربع���ه ..لنتفّق على ما
نتفّ���ق عليه ولتنظيم �أوجه االختالفات واخلالفات
لتنح��ص�ر �ضم���ن امل�ؤ�س�س���ات الد�ستورية ال بني
النا�س وال�شارع» ،وي�س����أل ليّون راف�ضي التقارب
عن البديل من التالق���ي واحلوار« :البديل التوافق
هو ال�رشخ ،وبال��ش�رخ وال�رشذمة اجلميع يخ�رس..
نح���ن يف لبنان مهم���ا احت ّد ال��ص�راح ال�سيا�سي،
�سنع���اود اجللو�س بجانب بع�ضن���ا ،فلما ال نقدم
عليه���ا اليوم؟ مل���ا ال نعيد �صياغة بن���اء الدولة
اللبناني���ة وفق متطلبات الع��ص�ر وخماوف كافة
مكونات���ه؟ مل���ا ال نخففّ من م�آ�س���ي اللبنانيني؟
فوّتنا فكرة التالقي وم ّد اليد يف العام  2004قبيل
االن�سحاب ال�سوري من لبنان و�سقط لنا �شهداء من
كافة الأفرقاء ال�سيا�سيني ،فن�ستغلّها الآن من �أجل
الوحدة ،قب���ل �أن ت�ستغلنا الأحداث الإقليمية على
موائد الدول الكربى».
التحوالت
وعن القوى ال�سيا�سية الراف�ضة للحوار والتالقي،
يعت�ب�ر ليّون �أ ّن فريق الق���وات اللبنانية هو الأكرث
رف�ض ًا للتالقي بني اللبنانيني« ،رف�ضهم للحوار كان
الفتاً ،حتى نواب الق���وات رف�ضوا اجللو�س بجانب
زمالء لهم للتباحث ب�ش����ؤون البلد� ..أمّا بخ�صو�ص
التالقي مع باقي الأفرقاء فبع�ضهم �سل�س وبع�ضهم
الآخ���ر حذر ،ولك���ن م�ساعينا للتوا�ص���ل م�ستمرّة
ولن نفقد الأمل ب��ض�رورة التالقي من جديد �سواء
على امل�ستوى الوطن���ي �أم امل�سيحي ،مع مت�سكنا
بعامل قوة املقاومة الت���ي هي عامل قوة للبنان،
ونحن الي���وم ب�أم�سّ احلاجة �إليه���ا ل�ص ّد الأخطار
الإ�رسائيلية وامل ّد التكفريي املتفلّت».
يعترب ليّون أ� ّن املرحلة التي منرّ فيها هي مرحلة
تغ��ي�رات وتبدالت يف املنطقة ،بر�أيه هذه التحوالت
بد�أت باالتفاق الأمريك����ي – الرو�سي على مو�ضوع
ال�سالح الكيماوي ال�سوري ،ثم تاله اتفاق ولو �أولي ًا
عل����ى م�س�ألة املل����ف النووي بني الغ����رب و�إيران..
وبانتظار جدول����ة الأولويات لدى املجتمع الدويل،
علينا نحن كلبنانيني ا�ستثم����ار الو�ضع ل�صاحلنا،
«يف ح����ال كان وعي الق����ادة اللبناني��ي�ن ناق�صاً،
املحاذير تكون قاتلة بالن�سبة �إىل الدول ال�صغرية،
لأنّه يف التغ��ي�رات الكربى قد يطال الدول ال�صغرية
م�شاكل كبرية ،فما يُحكى عن حقوق �إن�سان وحقوق
�شعوب تط����وّع ل�صالح ال�شع����وب القوية والكبرية،
ون�أم����ل �أن يك����ون اللبنانيني على طاول����ة القرار
للحفاظ عل����ى م�صالح بلدهم ،لأ ّن ال�شعب اللبناين
على تنوعّه ي�ستحّ ق ك ّل خري وازدهار».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

بنفَ�س طويل وعلى نار هادئة ،خمطط
تخويف امل�سيحيني من ال�رشق لتهجريهم
فرادى وجماعات ي�سري..
بفكر �شيطاين تُراق الدماء يف �أر�ض ال�رشق
لت�سويق التطرف والتع�صب والتمذهب ،ولكن
حبائ����ل امل�ؤامرة انك�شف����ت ،واملخطط بات
وا�ضحاً ،ولأنه كذلك ج����اء الفيلم الوثائقي
«التهجري الأخري» ..لت�أكيد امل�ؤكد بالوثائق
وال�شهادات وجاء لينزع ورقة التني الأخرية
التي تُخبئ يهوذا هذا الع�رص.
�ستار الكذب الإعالمي والدجل ال�سيا�سي
انته����ى ،وامل�سيحيون امل�رشقي����ون باقون،
و�صالته����م «لتكن م�شيئ����ة اهلل  -الآب» ،ال
تعني قبو ًال بالواقع املفرو�ض ،وامل�سيحيون
�سيواجه����ون التكفريي��ي�ن بالفك����ر والكلمة،
وباحلق ،وبكل و�سيل����ة للحفاظ على تنوع
ال�رشق.
جري����دة «الثبات» التق����ت رئي�سة فريق
الإع����داد والتنفيذ؛ الإعالمي����ة رندىل جبور،
و�إليكم �أبرز ما دار من حوار:
�إطالق ت�سمية «التهجري الأخري»
عل����ى الفيلم ال����ذي �أ�ص����دره جلنة
االنت�ش����ار يف التي����ار الوطني احلر
لي�س الهدف منه تيئي�س امل�سيحيني
من امل�صري املحتوم ،ب����ر�أي املُعدّة
واملنفذة الرئي�سية للفيلم الوثائقي
رن����دىل جبور ،الهدف م����ن الت�سمية
منع ح�صول «التهجري الأخري» ،لأنه
م����ع ا�ستكمال ال�سيا�س����ات املتبَعة
يف املنطق����ة قد ن�ص����ل �إىل مرحلة
نفت�ش فيها عن م�سيحي يف بلداننا
امل�رشقي����ة ،تق����ول« :نح����ن نطرح
العنوان الأ�سو�أ لنح����ذّر النا�س ،لأنه
ومن����ذ جمازر  1914بح����ق ال�رسيان
والأرمن ،و�أح����داث فل�سطني والعراق
وم���ص�ر ولبن����ان و�أح����داث �سورية
الي����وم تك�شف الدار�سات بو�ضوح تدنيّ ن�سب
امل�سيحي��ي�ن ب�ش����كل فظيع ،فف����ي فل�سطني
والعراق و�صلت ن�س����ب التدين �إىل ،٪70-60
والفيلم بهذا املعنى هو جر�س �إنذار مبكّر».
وهل ا�ستهداف امل�سيحيني مق�صوداً �أم �أنه
نتيجة تلقائية لإ�ستهداف الإن�سان بالعموم
من قبل �أه����ل الكفر .تر ّد جبور« :اجلهل عدو
الإن�سان بالعموم ،لكن مع انت�شار هذا الفكر
الظالمي �أول م����ن يُ�ستهدف هم امل�سيحيون،
وهذا الأمر موثّق من خالل اجتياحات طالت
مناطقهم الآمنة وامل�ساملة ،فتك�سري الكنائ�س
ممنهج ،كما هي جتربة حكم «الإخوان» يف
م�رص ،والذريعة على ال����دوام ادعا�ؤهم �أنهم
يحاربون الكفر»!
وم����ا ه����ي دواف����ع امل�سيح����ي اللبناين
للتح����رك ،ن�س�أل الزميلة يف «�صوت املدى»
رندىل جبور ،تقول« :بداي ًة م�صري امل�سيحي
اللبن����اين لي�س مف�صو ًال عن م�صري امل�سيحي
امل�رشقي ،من ي�ضمن �أن ا�ستهداف امل�سيحي
ال�س����وري والعراقي واملنطقة ل����ن ين�سحب

على امل�سيحي امل�سيحي اللبناين؟ هل لدى
جعج����ع �ضمان����ات �أكي����دة بخ�صو�ص حكم
«داع�ش» ،ليك�شفها لنا لنطمئن نحن كذلك؟
نح����ن كلبنانيني لي�س علين����ا انتظار دورنا
ملواجهة ه����ذا التكفري ،وهل نح����رق لبلدنا
لنخمد النار؟ ا�ست���ش�راف �أحوال امل�سيحيني
يف املنطقة هي قمة احلر�ص على م�ستقبلنا
وعلى م�ستقبل �أوالدن����ا ،وهذا ما نفتخر به،
بخ��ل�اف البع�ض الذي يخب����ئ ر�أ�سه بالرمل
كالنعامة».
ن�س�أل رندىل عن وج����ه التيار ذي الوجه
العلماين الوطني ،ومن خ�شية االتهام بطابع
حم����دّد ،جتي����ب« :لأننا ندافع ع����ن املنطق
العلماين  -املدين نداف����ع عن امل�سيحيني،
عن �أي جمتمع م����دين �سنتحدث به ومنطق
التطرف هو ال�سائ����د ،دفاعنا عن امل�سيحي
هو دف����اع عن التنوع يف ه����ذا ال�رشق ،ويف
حال غاب امل�سيحي عن هذه الأر�ض �ستزيد
املنطقة �رصاع ًا وخراباً».
وهل مت التن�سيق مع الكنائ�س املختلفة
والأح����زاب امل�سيحي����ة ما دام����ت املخاوف

ت�ستهدف اجلميع؟ تقول جبور« :من ي�شاهد
الفيل����م ال يلح����ظ �شيئ ًا له عالق����ة بالتيار
الوطني احلر ،عملنا وطني بامتياز ،والدليل
عل����ى ذلك حتدثنا مع  14رجل دين م�سيحي ًا
وم�سلم ًا للإدالء بر�أيهما».
الفيلم موجّ ه �إىل امل�سيحيني املنت�رشين
يف الغرب ،وحتديداً �إىل الذين هم من �أ�صول
م�رشقي����ة ،تقول جب����ور« :ن�سع����ى لت�شكيل
جمموعات �ضغط داخل هذه البلدان للت�أثري
عل����ى �سيا�سات هذه ال����دول ،لأن حكوماتهم
تدع����م التكفريي��ي�ن ،وهم بذل����ك ي�ساهمون
يف تهجري امل�سيحيني م����ن امل�رشق» ،وعن
الإ�ضاف����ات الت����ي ك�شفه����ا الفيل����م ملعدي
الوثائقي ،ترد« :الفيلم �أكد خماوفنا ووجهة
نظرن����ا ،و�أ�صبحنا ن����رى الأم����ور بتفا�صيل
�أو�ضح؛ �شهادات حياة �أم فقدت ابنها و�أنا�س
عانوا ا�ضطهاداً ديني ًا يف عدة �أمكنة وبلدان،
�أكدت لنا ارتباط امل�سائ����ل ببع�ضها؛ ك�أنها
�رشيط �سينمائي ،ونحن يف هذا املجال ن�ؤكد
هذا اخل����ط املمنهج لتهجريه����م ،وال�رشيط

ال����ذي بد أ� من العام  1915وحتى اليوم يجب
�إيقافه ،وهذا ما يك�شفه الفيلم الوثائقي».
م�شه���د م�ؤثر لأم تب���وح عما عانت منه
م���ع قتل طفلها؛ م�سلحون يهاجمونها داخل
حيّه���ا ..ام���ر�أة �أخرى تخربن���ا كيف فقدت
�شابني يف ع���ز �شبابهما ،لتعلن وتقول �إنها
�ستبق���ى يف �سورية حيث وُل���دت ون�ش�أت..
م�شاهد تلو الأخرى ترتك امل�شاهد �أمام حرية
وغ�ضب بديه���ي ،الدفاع هنا ع���ن الإن�سان
ه���و الغاي���ة والبو�صلة ..بالعم���وم ،تعلق
امل�سيحي�ي�ن ب�أر�ضهم �شدي���د ،رغم اخلراب
والدم���ار ،عزميتهم ،حتدي���داً يف �سورية ،ال
تلني ومرتفعة جداً ،ال���كل �سيعود و�سيبني
بيته وبلده»..
وم���اذا عن االنتقادات التي وُجّ هت �إليكم
بخ�صو�ص و�ضع �ص���ور وم�شاهد «عنيفة»،
ترد جبور« :ما عر�ضناه هو ب�سيط مما منلك
من م�شاهد ،لدينا � 200ساعة ت�سجيل فيديو،
باملنا�سبة ،م���ا قيمة الفيل���م �إن مل نخلق
�صدمة معينة للنا�س؟ هل و�ضع امل�سيحيني
يف ال�رشق جيد؟ النا�س من حقها �أن تعرف،
حتى ال تتكرر الأحداث التي حت�صل
يف �سوري���ة يف لبنان ،ولنوقف هذه
اال�ستعار التكف�ي�ري املجنون ،ويف
�سورية حتى ال�سُّ ن���ي الذي يكفّرونه
يُذب���ح كاخلروف ،فكيف بامل�سيحي،
الأخ�ي�ر يُطلب منه تغي�ي�ر دينه �أو
يُقتل ،وهذه الأمور كلها موثقة».
بر�أي جبور ،الكنائ�س املختلفة يف
لبنان تعي الأمور على حقيقتها ،لكن
بع�ض الأحزاب امل�سيحية ،مع الأ�سف،
�أعماه����ا البغ�����ض وامل����ال ،ف�سكان
معل����وال خ����ارج البل����دة والراهبات
خمطوفات ويتحدث البع�ض بوقاحة
�أن����ه ال يوجد �ش����يء يف معلوال ،هذا
الت�ضليل املتعمد يج����ب �أن يتوقف،
ون�س�أله����م :ماذا ينفعك����م �إن ربحتم
كر�سي ًا وخ�رسمت امل�سيحيني؟!
�إ�ضاف����ة �إىل عر�����ض الفيل����م يف �صاالت
ال�سينم����ا يف دول االنت�ش����ار (بالتن�سيق مع
الكنائ�����س)� ،سي�سعى القيم����ون على ن�رشه
يف �ص����االت اجلامعات املحلي����ة والأق�ضية
املختلف����ة ،على �أن يُعر�����ض يف وقت الحق
على �شا�شة الـ».»otv
ويبقى الف�ضل يف �إنتاج الفيلم الوثائقي
للجنة االنت�شار يف «التيار» ورئي�سها �سعد
حنو�ش ،الذي بهمّته وعزمه ُذلِّلت الكثري من
العقبات ،وال بد يف النهاية من توجيه �شكر
للإعالمية جي�سي حداد ،وم�س�ؤولة العالقات
العامة واالت�ص����االت كوليت بويز ،واملخرج
كرمي عرمي.
ويبق����ى �أن ن�سخ����ات « »dvdالفيل����م
الوثائق����ي «التهجري الأخ��ي�ر» متوفرة يف
مركزية «التيار الوطني احلر» � -سنرت مرينا
ال�شالوحي.

�إجرى احلوار :بول ب.
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فضائح الفساد تهز «عرش» أردوغان
ق��د ال ينجح رئي�س ال���وزراء
الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان يف
تخطي ف�ضائح الف�ساد املايل التي
ع�صفت �أخ�يراً بحكومته وحزبه؛
«ال��ع��دال��ة والتنمية» ،بعدما
تبني تورط �أبناء عدد من الوزراء
وامل�س�ؤولني املقربني من �أردوغان
يف ف�ضائح ال��ق��ط��اع العقاري
والر�شى والف�ساد ،فمن عوامل
جناح حزب «العدالة والتنمية»،
الذي �ساهم �أردوغان يف ت�أ�سي�سه
عام  ،2001ا�سم هذا احلزب الذي
ي�شري يف ال��ل��غ��ة ال�ترك��ي��ة �إىل
«البيا�ض» �أو «النقاء» ،بحيث
رف��ع منذ اللحظة الأوىل �سيف
حماربة الف�ساد والت�صدي له،
لكنه على ما يبدو وقع يف خط�أ
احلكومات الفا�سدة ال�سابقة ولن
يتمكن من فعل الكثري لتح�سني
�صورته التي �شوهت متام ًا بنظر
ال�شعب الرتكي.
عندما و�صل حزب «العدالة
والتنمية» �إىل ال�سلطة ،وعد
بالطهارة والأمانة والنقاء ،تعهد
ب�أنه �سيك�شف كل عمليات الف�ساد
والر�شى والف�ضائح التي غطتها
احلكومات ال�سابقة ،وقد عمد بقوة
�إىل حما�سبة الكثري من امل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني والع�سكريني حفاظ ًا
على وع��وده ،لكن �صورة احلزب
تبدو ال��ي��وم م�شوهة �إىل �أبعد
احل���دود ،ال �شك يف �أن الت�سعة
والثمانني �شخ�صاً ،الذين اعتقلوا
حتى اليوم بتهم الف�ساد وتبيي�ض
الأم��وال واملقربني من �أردوغ��ان
و�أع�ضاء حكومته قد �سددوا �صفعة
قوية لرئي�س احلكومة الطامح
الحتالل كر�سي الرئا�سة يف القادم
من ال�شهور.

دعوات اال�ستقالة
رغم �أن جنلي وزيري االقت�صاد
وال��داخ��ل��ي��ة ه��م��ا الآن ره��ن
االحتجاز على ذمة هذه الق�ضية،
�إال �أنه مل يتم حتى اليوم اعتقال
�أي وزي��ر يف احلكومة الرتكية
الراهنة� ،إال �أن �أوالد ثالثة منهم
�أوق��ف��وا ،وق��د ق��دم �أربعة وزراء
(الداخلية واالقت�صاد والتخطيط
وال�ش�ؤون الأوروبية) ا�ستقالتهم،
بينما دعا �أحدهم رئي�س الوزراء
�إىل اال�ستقالة ،جتعل كل هذه
التطورات �أردوغ���ان يف موقف
حرج ،ال �سيما �أن نفوذه كان قد

تراجع ب�سبب تظاهرات «متنزه
غيزي» و�ساحة تق�سيم وعمليات
القمع التي �شابتها.
مبا �أن �أردوغان ح�رص ال�سلطة
بعدد من الرجال املقربني منه،
ف�إن احتمال �أن يكونوا فا�سدين
�سي�ؤثر مبا�رشة يف �صورته
ودع��م��ه ال�شخ�صيني ،ول��ه��ذا
ال�سبب مل يُقل �أردوغان الوزراء
الأربعة فوراً ،وهو ال يزال حتى
اليوم يدعي �أن املزاعم املوجهة
�ضد ال���وزراء ت�شكل ج��زءاً من
م�ؤامرة للإطاحة به �شخ�صياً،
و�أنه املق�صود من كل ما يجري.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه وبعد
�أيام من ال�شائعات� ،أكدت و�سائل
الإعالم الرتكية� ،أن التحقيق بد�أ
يتجه �إىل �أحد جنلي �أردوغ��ان،
م�شرية �إىل ت��ورط منظمة غري
حكومية يف هذه الف�ضيحة ،وهي
امل�ؤ�س�سة الرتكية خلدمة ال�شباب
وال�ترب��ي��ة «ت��ورغ��ي��ف» ،التي
ير�أ�سها بالل جنل �أردوغان الكبري.
وك��ان��ت �صحيفة «ي��ورت»
ال�ترك��ي��ة ق��د ق��ال��ت �إن ب�لال
�أردوغ��������ان ه����رب ع��ل��ى �إث���ر
�إع�لان قائمة �أ�سماء متورطة
بق�ضايا ف�ساد ور�شاوى طالت
ع���دداً ك��ب�يراً م��ن ال�سيا�سيني
ورجال الأعمال والبريوقراطيني
لال�شتباه يف تورطهم بالتالعب
وال��ت��زوي��ر وال��ف�����س��اد يف 28
مناق�صة ت�صل قيمتها �إىل 100
مليار دوالر.

م�ؤامرة مزعومة
ال �شك �أن �أردوغ��ان �سيا�سي
مم��ي��ز ،وم��ن �أك�ث�ر ال�سيا�سيني
الذين عمدوا �إىل ت�شبيه �أنف�سهم
بالأبطال وال�سالطني ،ولكن منذ
انت�صار حزب «العدالة والتنمية»
ال�ساحق يف انتخابات العام
 ،2011يبدو �أنه �أ�ضاع بو�صلته
ال�سيا�سية و���ش��ع��ر ب��ال��غ��رور
ال�سيا�سي ،ومل يعد يعرف �أي
املعارك التي يجب خو�ضها و�أيها
يجب جتنبها.
هو يدعي اليوم �أن ق�ضايا
الف�ساد ت�شكل جزءاً من امل�ؤامرة
ذات��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت تقف وراء
تظاهرات متنزه غيزي ،والتي
تنفذها املجموعة الغام�ضة
نف�سها من املت�آمرين الدوليني
بح�سب قوله� ،إال �أن ال�رشطة ،التي

تولت قمع املتظاهرين ،باتت اليوم جزءاً
من هذه امل�ؤامرة �أي�ضاً ،بحيث عمد �إىل
�إقالة جمموعة من �أفراد ال�رشطة على وقع
الف�ضيحة الأخرية.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ي��رى اخل�ب�راء �أن
�أردوغ�����ان ي��ح��اول دائ��م�� ًا ال��ه��روب من
م�س�ؤوليته وم�س�ؤولية حزبه «العدالة
والتنمية» �أمام جميع امل�شاكل احلا�صلة،
وهو ال يتحدث وال ي�ستمع �إىل �شعبه ب�سبب
غطر�سته.
وق��د كانت �أوىل االحتجاجات �ضد
�أردوغ���ان اندلعت يف �أي��ار الفائت �ضد
خطط احلكومة حتويل متنزه غيزي يف
ا�سطنبول �إىل من��وذج لثكنة ع�سكرية،

ولكن االحتجاجات البيئية �رسعان ما
حتولت �إىل احتجاجات عارمة �ضد ما قال
املحتجون �إنه �أ�سلوب �أردوغان الت�سلطي
عرب تعلمياته لل�رشطة بقمع املتظاهرين،
و�ضد الطريقة التي حتاول حكومته بها
تغيري معامل ا�سطنبول من دون ا�ست�شارة
�سكانها ،ولكن �أردوغان مل يهتز له جفن،
بل و�صف املتظاهرين بـ«احلثالة» و�أمر
ال�رشطة ب��إع��ادة احتالل متنزه غيزي،
املتنزه مفتوح الآن ،ولكن م�صريه ما زال
جمهو ًال فيما يقوم الق�ضاء بالنظر يف
خطط احلكومة.
رمبا �أخفق املحتجون يف النيل من
�أردوغ���ان وخطط حكومته مت��ام�اً ،لكن

الف�ضيحة الأخ�ي�رة قد تفعل ذل��ك ،ففي
ال�سابع ع�رش من كانون الأول الفائت،
نفذ حمققون ورجال ال�رشطة حملة دهم
�شملت �أكرث من  50من رجال الأعمال منهم
ثالثة من �أبناء وزراء يف حكومة �أردوغان،
واتهم املحققون رجال الأعمال املذكورين
بالف�ساد ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،قيامهم
بتقدمي �أو ت�سلم ر�شى من �أج��ل مترير
م�شاريع �إن�شائية يف ا�سطنبول يدور حولها
لغط ،وكان اخليط امل�شرتك بني احتالل
متنزه غيزي يف �أيار املا�ضي وحملة الدهم
يف كانون الأول هو امتعا�ض الكثريين من
التحوالت التي ت�شهدها ا�سطنبول ،كربى
مدن البالد.

| حمـــاوالت �أردوغـــانيـــــة
بهدف جذب الأنظار بعيداً عن التحقيقات ،يُكثف �أردوغان
خطاباته التي تركز على ما �أجنزه وحزبه ل�صالح تركيا ،يف
هذا ال�سياق� ،أكد رئي�س الوزراء الرتكي� ،أن حملة التوقيفات التي
�شهدتها البالد� ،إمنا م�ؤامرة ملحاولة اغتيال م�سترتة بغطاء
مكافحة الف�ساد ،ت�ستهدف احلكومة ،ف�ض ًال عن الإرادة ال�شعبية،
والدميقراطية.
وذك��ر �أردوغ���ان �أن الأو���س��اط املنزعجة من جناحات تركيا،
واقت�صادها النامي ،و�سيا�ستها اخلارجية الفاعلة ،وم�شاريعها على

م�ستوى العامل ،جل�أت �إىل تنفيذ مكيدة جديدة �ضد تركيا ،حتت غطاء
مكافحة الف�ساد ،على غرار �أحداث ال�شغب التي رافقت احتجاجات
متنزه غيزي مبيدان تق�سيم يف ا�سطنبول.
و�أ�شار �أردوغ��ان� ،أنه مل يبقَ �سوى � 9أعوام ،على بلوغ الأهداف
التي و�ضعتها احلكومة يف �إطار ر�ؤيتها ملئوية ت�أ�سي�س اجلمهورية
الرتكية ،مع حلول العام  ،2023بحيث ي�صبح معدل دخل الفرد من
الناجت القومي � 25ألف دوالر ،وتتجاوز البالد م�شكالت ن�سب الت�ضخم
والفائدة املرتفعة.
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| االقت�صــاد الـتــركـــي
دور �أ�سا�سي يف تطبيق قرار احلكومة حلفاء �أردوغ���ان ،وه��ي تهمة نفتها
اتهامات �أردوغان
�إزاحة اجلي�ش من عامل ال�سيا�سة ،لكن حركة غولن.
اليوم ،يبدو ال�رصاع �شخ�صي ًا بني
مع تفجر الف�ضيحة ،اتهم �أردوغان يف ال�صيف املا�ضي ،ع��ادت للظهور
حركة «لها فروع يف تركيا» بالوقوف اخلالفات القدمية بني �أتباع غولن غولن و�أردوغ����ان ،ف��الأخ�ير رد على
وراء عمليات الدهم ،وقال «لن �أبوح ورئي�س احلكومة ،فحركة غولن مل اعتقال بع�ض حلفائه بطرد عدد من
بهوية هذه احلركة ،ولكنكم تعرفونها» ،تكن را�ضية عن الطريقة التي تعامل كبار �ضباط ال�رشطة ،ولكن �رصاع القوة
وفع ًال مل يكن من ال�رضوري �أن يذكر بها �أردوغان مع املحتجني يف ميدان بني �أردوغان ومناوئيه من �أتباع غولن
احلركة التي يعنيها باال�سم ،فاجلميع تق�سيم ،كما �أغ�ضبهم قرار احلكومة هز البالد و�ست�ستمر تداعياته حتى �آذار
كانوا يعلمون �أنه يعني حركة غولن يف ت�رشين الثاين املا�ضي �إغالق عدد املقبل ،موعد �إجراء االنتخابات البلدية،
التي يقودها ع��امل الدين فتح اهلل من املدار�س اخلا�صة وبع�ضها عائد وحتى ال�صيف حني �سيختار الأت��راك
غولن ،ويدير غولن من مقره يف والية حلركة غولن ،ويعتقد البع�ض �أن �شبكة رئي�س ًا جديداً للبالد ،وكان �أردوغ��ان
بن�سلفانيا الأمريكية منظمة اجتماعية غولن التي ق�ضت على ال��دور الذي قد �أجرى يف ال�سنة الأخرية الكثري من
وثقافية �إ�سالمية لديها �أكرث من �ألف كان اجلي�ش الرتكي يلعبه يف احلياة التغيريات الهادفة �إىل نقل �صالحيات
مدر�سة يف �سائر البالد الإ�سالمية ال�سيا�سية هي ذاتها التي تطارد الآن رئي�س احلكومة �إىل رئي�س اجلمهورية،
املن�صب الذي ي�أمل يف الفوز
مبا فيها تركيا ،ويثني
به ،ولكنه يواجه الآن خ�صم ًا
�أتباع غولن عليه لأنه
منظم ًا من داخل النظام الذي
يدعو �إىل منوذج معتدل
هيمن عليه لعقد من الزمن،
من الإ�سالم.
ي��واج��ه �أردوغ����ان امتحان ًا
وك��ان م�ؤيدو غولن
ع�����س�يراً� ،إن ك��ان��ت هناك
يف تركيا لعدة �سنوات
م�ؤامرات خارجية �أم مل تكن.
هل ابن أردوغان معفي من الحظر
من م��ؤي��دي �أردوغ���ان،
فقد كانوا
ي�شاركونه التجاري على «إسرائيل»؟ وأي نسبة
ف�ضيحة �أخرى
الإمي����ان ب����ضرورة �أن
يلعب الإ�سالم دوراً �أكرب من حجم التجارة مع تل أبيب حصلت
وفيما مل تخمد ف�ضيحة
يف �إدارة الدولة الرتكية
عليه السفينة التي يملكها ابنه
الف�ساد ،هزت ف�ضيحة جديدة
العلمانية ،وقد ا�ستفاد
الذي يتعاون مع «إسرائيل»؟
عر�ش �أردوغ���ان بعد ك�شف
�أردوغ��������ان م���ن دع��م
النقاب عن الوجه احلقيقي
و�إ�سناد احلركة يف فوزه
للأخري ،وكيف ك��ان ي�صعد
بثالثة انتخابات عامة،
ه��ج��وم��ه الإع�ل�ام���ي على
وك����ان حل��رك��ة غولن
«�إ��سرائ��ي��ل» عقب �أح��داث
وم��ؤي��دي��ه��ا وال�رشطة
�سفينة «م��رم��رة» و�سقوط
ع��دد م��ن القتلى الأت����راك،
فيما كان ابنه �أحمد يفاو�ض
ويعقد �صفقات متتالية مع
تل �أبيب ،مل تنقطع حتى يف
عز ما �سميت «�أزمة العالقات
الرتكية  -الإ�رسائيلية».
ويف هذا ال�سياق ،تبني �أن
ابن �أردوغ��ان عقد ال�صفقات
التجارية مع «�إ�رسائيل»
خالل ال�سنوات الأخرية ،حني
كانت العالقات بني �أنقرة
وت��ل �أب��ي��ب يف احل�ضي�ض،
علم ًا �أن �أحمد براق �أردوغان
ه��و �أح���د �أ���ص��ح��اب �رشكة
« »MBللنقل البحري ،التي
متلك �سفينتني جتاريتني
«�سفران  »1و«�سكريا» ،كما
�أن �سجالت �سلطة املوانئ يف
تركيا� ،أظهرت �أن ال�سفينة
الأوىل �أب��ح��رت ع��دة م��رات
بني موانئ تركيا وموانئ
«�إ�رسائيل» ،ونقلت الب�ضائع
ذهاب ًا و�إياباً..

يعي�ش االقت�صاد الرتكي اليوم �أيام ًا �صعبة و�سط ت�صاعد ف�ضيحة الف�ساد ،حيث
توا�صل اللرية الرتاجع بالتزامن مع هبوط �أ�سواق املال وارتفاع تكاليف الت�أمني على
القرو�ض لأعلى م�ستوى يف � 18شهراً ،ووا�صل الدوالر الأمريكي ارتفاعه �أمام اللرية
الرتكية لي�سجل م�ستوى  2.15لرية ،وبالتايل انخف�ضت اللرية الرتكية� ،إىل م�ستويات
قيا�سية جراء الأزمة وتراجعت �أ�سعار الأ�سهم �إىل �أدنى م�ستوى تاريخي لها ،وكان
البنك املركزي الرتكي قد �أعلن زيادة املبلغ املطروح يف عطاء العملة ال�صعبة �إىل
 600مليون دوالر على الأقل من  450مليون دوالر ،وتراجعت البور�صة بن�سبة  3.76يف
املئة ،رغم قرار «املركزي» زيادة ال�سيولة ملواجهة ترنح العملة و�سط ت�صاعد موجات
التظاهر املطالبة با�ستقالة �أردوغان.
ويحتل االقت�صاد الرتكي املرتبة الـ� 17ضمن جمموعة الع�رشين ،مما ي�ضع تركيا
يف مراتب الدول الكربى من حيث القوة االقت�صادية ،كما حقق االقت�صاد الرتكي ن�سبة
منو زادت على  6يف املئة �سنوياً ،لكن هذا النمو مهدد جداً اليوم.
وهاجمت املعار�ضة الرتكية �أردوغان
على ازدواجيته ،موجهة �إليه الأ�سئلة
التالية :ه��ل ابنك معفي م��ن احلظر
التجاري على «�إ��سرائ��ي��ل»؟ هل هذا
�أخالقي؟ �أي ن�سبة من حجم التجارة مع
«�إ��سرائ��ي��ل» ح�صلت عليه ال�سفينة
التي ميلكها ابنك ال��ذي يتعاون مع
«�إ�رسائيل»؟ وهل هناك تعاون ع�سكري
خفي بينكم؟

جذور الف�ضيحة
تعود جذور ف�ضيحة الف�ساد املايل
�إىل حتقيق مت�شعب �أطلقه مكتب مدعي
عام �إ�سطنبول قبل �أكرث من �سنة حول
الف�ساد والتزوير وتبيي�ض الأم���وال،
ويتعلق ال�شق الأول من التحقيقات
مببيعات ذهب غري م�رشوعة من تركيا
�إىل �إي��ران ،وبح�سب ال�صحف الرتكية،
ف�إن امل�شتبه بتدبريه لهذه ال�صفقات
هو رجل الأعمال الأذربيجاين «ر�ضا
��ضراب» الذي قام بح�سب املعلومات
بتمويه ال�صفقات املالية املرتبطة
بهذه املبيعات عرب امل�رصف الرتكي
العام «خلق بنك» الذي يديره �سليمان
�أ�صالن ،لكن هذا امل�رصف نفى ب�شكل
قاطع �صحة هذه املعلومات.
كذلك ت�شري عنا�رص التحقيق �إىل �أن
�رضاب موّل �أي�ض ًا و�سائل الت�سهيل ،مثل
احل�صول على اجلن�سية الرتكية و�أذونات
�إقامة وعمل ،من باري�س غولر وكنعان
ت�شاغليان ،جنلي وزير الداخلية معمر
غولر واالقت�صاد ظافر ت�شاغليان اللذين
نفيا �أي �ضلوع يف الق�ضية لكنهما قدما
ا�ستقالتهما ،كذلك ورد يف هذا امللف
ا�سم وزير ال�ش�ؤون الأوروبية ال�سابق
�أيغمن باغي�س الذي �أعفي من مهامه
يف التعديل احلكومي نف�سه ،وقد وجهت
التهمة �إىل �رضاب و�أ�صالن وكذلك �إىل
جنلي الوزيرين امل�ستقيلني وو�ضعوا
يف احلب�س على ذمة التحقيق ،وكان
�رضاب اعرتف �أنه يعمل فقط لدى رئي�سه

امللياردير الإيراين بابك زجناين الذي مت
اعتقاله يف �إيران مبباركة من حكومة
ح�سن روحاين.
كذلك ،مت فتح حتقيقني �آخرين يف
تركيا حول عمليات اختال�س وخمالفات
ارتكبت يف �إط��ار ا�ستدراجات عرو�ض
عامة يف جم��ال ال��ع��ق��ارات ،وي�شتبه
التحقيق الأول ب ��أن عبد اهلل �أوغ��وز
ب�يرق��دار جنل وزي��ر البيئة امل�ستقيل
�أردوغان بريقدار وم�س�ؤولني �آخرين يف
ال��وزارة نف�سها باعوا تراخي�ص بناء
مقابل ر�شى دفعت من قبل �أ�صحاب
�رشكات بناء مثل �صاحب �إمرباطورية
البناء والأ�شغال العامة علي �آغا �أوغلو،
�أما التحقيق الثاين ،في�ستهدف مبا�رشة
رئي�س بلدية منطقة فاحت يف �إ�سطنبول
م�صطفى دميري املعروف بتدينه ال�شديد
والع�ضو يف حزب «العدالة والتنمية»
ال��ذي يتزعمه �أردوغ���ان ،ويتهم دميري
ب�أنه منح تراخي�ص بناء مقابل املال يف
منطقة حمظورة ب�سبب بناء نفق ل�سكك
احلديد حتت مياه البو�سفور ،وقد وجهت
التهمة �إىل معظم ه�ؤالء الأ�شخا�ص لكن
مع احتفاظهم بحريتهم.
كما ي�ستعد املدعون العامون يف
�إ�سطنبول حلملة اعتقاالت ثانية يف
�إطار عمليات اختال�س مرتبطة ب�أ�سواق
عقارية ،لكن املذكرات الـ 30التي �سلمت
لل�رشطة الق�ضائية مل تنفذ ،كما ك�شف
املدعي العام معمر �أكا�س.
و�أفادت ال�صحافة الرتكية ب�أن الئحة
امل�شبوهني ت�شمل �أ�صحاب جمموعات
تركية كربى يف قطاع البناء والأ�شغال
العامة مثل «ليماك» و«كاليون»،
�إ�ضافة �إىل م�س�ؤولني مقربني من ال�سلطة،
وذكرت �صحف �أي�ض ًا �أن املدعني العامني
يهتمون يف ه��ذا الإط���ار مبنظمة غري
حكومية وهي امل�ؤ�س�سة الرتكية خلدمة
ال�شباب والرتبية التي يعد �أحد جنلي
�أردوغان ،بالل ،من م�س�ؤوليها.

�إعداد هناء عليان
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أيضًا فلسطين امتداد طبيعي
للسعودية وسائر األمة
الإعالم���ي والكاتب ال�سيا�سي ال�سعودي جمال خا�شقجي
كت���ب مقالة حتت عن���وان «املواجهة الك�ب�رى املقبلة بني
ال�سعودية و�إيران» ،حتدث فيها عن قرار قمة جمل�س التعاون
اخلليج���ي الأخ�ي�ر يف الكويت جلهة ترحيب���ه بالتوجهات
اجلدي���دة للقي���ادة الإيراني���ة جتاه دول جمل����س التعاون،
وبالتايل ع���ن العالقات ال�سعودي���ة الإيرانية املت�أزمة بني
البلدين على خلفي���ة املو�ضوع ال�سوري وغريه ،حيث يب�رش
الكاتب �أن املواجهة بينهما �ستك���ون على الأر�ض ال�سورية،
ويو�ض���ح كي���ف �أن ال�سعودي���ة م�ستف���زة ب�سب���ب املواقف
امل�ستجدة لكل من �أم�ي�ركا وبريطانيا من الأحداث ال�سورية
واالمتناع عن توجيه �رضبة ع�سكرية لها.
املقال���ة طويلة ولكن ما �شدين لها ذك ُر الكاتب ما �رصح
بها الأ�ستاذ اجلامعي الإيراين الأ�صل �سيد ح�سني مو�سيفيان
الذي �ألقى كلمة يف حوار املنامة بالبحرين م�ؤخراً ،بخطابية
م�شوب���ة بالثق���ة واالعتداد بالنف����س ،قائ ًال« :عل���ى �إيران
وال�سعودية االعرتاف بالنفوذ الطبيعي لكل منهما ،ودورهما
وم�صاحلهما يف املنطقة ،والذي ميتد لالحرتام الذي ت�ستحقه
كل منهم���ا ،وعلى الواليات املتح���دة دعم عالقات �سعودية
ً
وا�ستكماال ملا �شدين فيما
 �إيراني���ة خالية من اخلالفات»،ج���اء بالأ�سطر ال�سابق���ة ،كان الالفت ما ج���اء بال�سطرين
الأخريين ع���ن �أن �سورية متثل االمت���داد الطبيعي للجزيرة
العربية ،حيث متثل ال�سعودية �أهم مكون فيها ،لذلك �ستكون
املواجهة الكربى ب�ي�ن اململكة و�إيران هن���اك حيث الأر�ض
ال�سورية و�أم املعارك ،ومن دون �أن �أقحم نف�سي يف نقا�ش �أو
تفني���د ما احتوته املقالة يف ال�سلب �أو الإيجاب� ،أجد نف�سي
م�ضطراً وبحكم االنتماء كعربي التوقف �أمام هذين ال�سطرين
الأخريي���ن كما �أ�سلفت عن �أن ال�سعودي���ة وبل�سان الإعالمي
ال�سيد جم���ال خا�شقجي ومن موقع �أنه���ا املكون الأهم يف
اجلزيرة العربية ،ت���رى �أن �سورية ت�شكل امتدادها الطبيعي،
كالم ال ��ض�رر فيه كونن���ا ن�ؤمن كع���رب �أن كل بالد العرب
�أوطاين ،وهي امتداد طبيعي لبع�ضها البع�ض ،ولكن اخللفية
الت���ي انطلق منه���ا الكاتب تفرت�ض القول �أي�ض��� ًا �إن �سورية
ومعها لبنان والأردن وفل�سطني من مكونات بالد ال�شام التي
متثل فيها �سورية املكون الأهم ،فهذا يعني �أن ك ًال من الأردن
ولبنان وفل�سطني تقع �أي�ض ًا �ضمن االمتداد الطبيعي للجزيرة
العربي���ة ،فكما �أن الواجب يحتم عل���ى اململكة الدفاع عن
امتداده���ا الطبيعي يف �سورية ،وع���دم ال�سماح لإيران على
اال�ستحواذ بها ،عليها واجب ت�أخرت عنه  65عام ًا هو حترير
فل�سطني من الكي���ان «الإ�رسائيلي» الغا�صب الذي ا�ستحوذ
عليها وم���ن دون �أن ترف جفن للر�سميات العربية مبا فيها
اململك���ة �إالّ ما رحم ربي ،هذا الكي���ان الذي ارتكب ويرتكب
يومي��� ًا القتل وميار�س الإج���رام بكل معاني���ه �ضد ال�شعب
الفل�سطيني بح���ق �أر�ضه ومقد�سات���ه ويف مقدمها امل�سجد
الأق�صى م�رسى النبي.
ونقول للكاتب الأ�ستاذ خا�شقجي �ألي�س احلري باململكة
ال�سعودية وه���ي التي تعمل على ا�ستع���ادة دورها �أن هذا
الدور لن ُي�ستعاد �إالّ م���ن خالل بوابة حترير فل�سطني ،التي
تتعر����ض اليوم وعلى وقع الأحداث التي ت�شهدها املنطقة ال
�سيما يف �سورية ،لأخطر عملي���ة ت�صفية تحُ �رض لها كل من
الإدارة الأمريكية والكيان «الإ�رسائيلي» الغا�صب على �سمع
وب��ص�ر اململكة وكل العربان من املحيط �إىل اخلليج ،ونحن
مازلنا نتمنى �أن تك���ون املواجهة الكربى مع العدو الوحيد
والأوحد االحتالل «الإ�رسائيل���ي» ،بدل �أن يكون مع �شقيقة
اململك���ة ال�سعودية �إيران ح�سب و�ص���ف الكاتب الذي نختم
بالقول له« :و�إذا ما ح�صلت املواجهة الكربى التي تتمناها
ب�ي�ن ال�شقيقتني من امل�ستفيد عندها �س���وى «الإ�رسائيلي»
ال���ذي يغت�صب فل�سطني �إح���دى دول االمتداد الطبيعي لي�س
للجزيرة العربية وح�سب ،بل االمتداد ل�سائر الأمة مب�رشقها
ومغربها».

رامز م�صطفى
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مخيم اليرموك ..التحركات و«التهديف األحــ
انتهت �إىل الف�شل جمدداً ،مبادرة
�أخ��رى حلل �أزم��ة خميم الريموك
لالجئني الفل�سطينيني يف �سورية،
و�شهدنا خ�لال الأي����ام القليلة
املا�ضية حت��رك��ات ملجموعات
�شبابية فل�سطينية ،تطالب برفع
احل�صار عن خميم الريموك ،و�إدخال
امل��واد الغذائية �إليه ،مع تفاقم
الأزمة الإن�سانية داخل املخيم.
وف����ق ت����صري��ح��ات ال�سفري
الفل�سطيني يف �سورية ،حممود
اخلالدي ،ف�إن املجموعات امل�سلحة
من «داع�ش» و«جبهة الن�رصة»،
وع�����ص��اب��ات �أخ�����رى ،ه��ي التي
�أف�شلت املبادرة ،برف�ضها التوقيع
على اتفاق نال موافقة الف�صائل
الفل�سطينية وعدد من املجموعات
امل�سلحة املنت�رشة يف الريموك،
ومع ذلك ف�إن «التحرك ال�شبابي»
حمل امل�س�ؤولية ملنظمة التحرير
والف�صائل الفل�سطينية ،مدين ًا
عجزها عن �إي��ج��اد حل مل�أ�ساة
املخيم.
لي�س �سه ًال ،ولأ�سباب عديدة من
بينها ما يحدث يف خميم الريموك،
ال��دف��اع ع��ن منظمة التحرير �أو
الف�صائل الفل�سطينية ،فجوانب
الق�صور والتق�صري متعددة ،وتطال
خمتلف ج��وان��ب ال���دور املطلوب
وامل�أمول من املنظمة والف�صائل،
لكن يف الكثري مما يحدث� ،سكوت
متعمد عن جوانب من احلقيقة،
���س��ك��وت يف�ضي �إىل م��ا �سماه
الكاتب الفل�سطيني عادل �سمارة:
«التهديف الأحول».

التهديف الأحول
ن�ستخدم تعبري الدكتور �سمارة،
كعنوان ميكن �أن تدرج حتته جملة
من احلقائق املغيبة ،واملالحظات
التي جتعل التو�صيف امل�شار �إليه
مطابق ًا لواقع احل��ال ،ومما ميكن
ت�سجليه بداية �أن هذا التحرك جاء
مت�أخراً �سنة كاملة بال�ضبط.
فقد م�ضت على اجتياح املخيم
من قبل الع�صابات امل�سلحة� ،سنة
كاملة ون�صف �شهر �أي�ض ًا ،وكان
ينبغي �أن ينطلق هذا التحرك رف�ض ًا
الجتياح املخيم وت�رشيد �أهله
من بيوتهم� ،إىل امل ��آوي واخليام
جم��دداً ،وحتى �إىل رك��وب �أم��واج
البحر والغرق هرب ًا من اجلحيم
الذي فر�ضه امل�سلحون على املخيم
و�أهله ،وك��ان ينبغي التحرك يف
مواجهة عمليات النهب والإحراق
لبيوت املخيم وممتلكات �أبنائه.
ركز من قاموا بالتحرك ،وفيهم
من ميلكون نوايا ح�سنة ،على

املخاطر التي تتهدد حق العودة
ج���راء م��ا يتعر�ض ل��ه املخيم،
ومرة �أخرى ف�إن اخلطر على حق
العودة ،وعلى فل�سطينيي �سورية،
�إمن���ا ب���د�أ م��ع اجتياح املخيم،
وارتكاب الفظائع فيه ،ما �أدى �إىل
ت�شتيت كتلة �أ�سا�سية من الالجئني
الفل�سطينيني ،لطاملا كانت ركن ًا
�أ���س��ا���س��ي� ًا يف ح��رك��ة الالجئني
الفل�سطينيني ،ومت�سكهم بحقهم
يف العودة �إىل ديارهم ،وعماداً
حلركة التحرر الفل�سطينية بكل
ت�شكيالتها.
ال�شعارات التي رفعها من قاموا
بالتحرك ،ت��دور ح��ول املطالبة
برفع احل�صار عن املخيم ،ودخول
امل��واد الغذائية والطبية ،وهذا
طلب حمق ،ولكن ال�شعار الأجدى
والأك�ثر دق��ة ،كان يجب �أن يدور
حول املطالبة بخروج امل�سلحني
الذين يحتلون املخيم منه� ،أو
حتى الدمج بني ال�شعارين ،ذلك
�أن املطالبة برفع احل�صار ودخول
الغذاء والدواء ،توحي ب�أن املخيم
حما�رص لأ�سباب انتقامية� ،أو
للت�ضييق على من بقي من �أهله
فيه ،واحلقيقة �أن احل�صار مفرو�ض
ب�سبب وجود م�سلحي الع�صابات
الإرهابية يف املخيم ،وهم �أنف�سهم
من ه��ددوا بالهجوم على �أحياء
قريبة من ال�يرم��وك ،وتقع حتت
�سيطرة الدولة ال�سورية.
خميم الريموك ،يقع على �أر�ض
�سورية ،والدولة ال�سورية تفر�ض
احل�صار على الأماكن التي يوجد
فيها امل�سلحون القتلة ،ملنع
متددهم خارجها حاملني معهم
املوت والدمار ،كما يحدث يف كل
مكان ي�صله ه�ؤالء ،والتعامل مع
الريموك يجري على ذات القاعدة،
مبعنى �أن �إدخ��ال الغذاء وال��دواء
�إىل مكان يحتله امل�سلحون ،يعني
تقدمي عوامل قوة له�ؤالء ،وهذا لي�س
منطقي ًا على الإطالق.
عليه ،و�إن�صاف ًا للحقائق كما
هي ،يجب القول �إن املخيم حمتل
من قبل امل�سلحني ،وه�ؤالء هم من
�رشد �أهله ودم��ر و�أح��رق بيوتهم،
ويجب �أن يخرجوا من املخيم،
حتى يتم �إدخ��ال الغذاء وال��دواء
�إليه ،ليكون الغذاء للنا�س من �أهل
املخيم ،والدواء لهم كذلك.
وك��ان يجب مالحظة �أن كل
املبادرات التي جرى البحث فيها،
ومب�شاركة منظمة التحرير (ب�رصف
النظر عن مالحظات كثرية حول
املنظمة ودوره��ا وم��ا تريده من
التحرك الآن) �إمنا بنيت على فكرة
�أ�سا�سية �صحيحة وه��ي :خروج

�أطفال فل�سطينيون ي�شاركون يف م�سرية بغزة لإنقاذ �أهايل خمي ــم الريموك فـي ري ــف دم�ش ـ ــق م ـ ـ

امل�سلحني م��ن امل��خ��ي��م ،وهنا
يتم احلديث �أي�ض ًا عن فئتني من
امل�سلحني ،فئة من خارج املخيم،
وه�ؤالء يتوجب خروجهم منه فوراً،
وفئة �أخ��رى من قاطني املخيم
�أ�ص ًال ،ميكنهم اخلروج� ،أو ت�سوية
�أو�ضاعهم بعد ت�سليم �سالحهم.
�أف�شلت املجموعات امل�سلحة
كافة امل��ب��ادرات الرامية �إىل حل
م�شكلة املخيم ،وتوفري املزيد من
املعاناة على �أهله ،ويف كل مرة
يتقدم فيها البحث ،ويتم االقرتاب من
�إنفاذ اتفاق حمدد تتوىل جمموعة
م��ن امل�سلحني �إف�شاله ،وكانت
جماعات «داع�ش» و«الن�رصة»،
وراء �إف�شال االتفاق الأخري ،ح�سب
ت�رصيحات ال�سيد حممود اخلالدي،
ال�سفري الفل�سطيني يف �سورية.

بنود االتفاق و�آلية
تنفيذه
وفق م�صادر فل�سطينية مطلعة،
ف�إن م�رشوع االتفاق الأخ�ير ،وهو
ي�شبه م�شاريع اتفاقات �سابقة،
جرى �إحباطها ،ت�ضمن يف املبادئ
الأ�سا�سية بنودا تق�ضي بـ :

خ��روج امل�سلحني نهائي ًا من
املخيم ،و�ضمان عدم عودتهم.
متو�ضع امل�سلحني الفل�سطينيني
والف�صائل الفل�سطينية املوافقة
على ه��ذه امل��ب��ادرة يف حميط
خميم الريموك ،ملنع دخول ال�سالح
وامل�سلحني.
ت�شكيل هيئة �شعبية مو�سعة
من وجهاء وفعاليات فل�سطينية
و�سورية ،ومن الف�صائل املوافقة
على هذه املبادرة لقيادة مرحلة
م��ؤق��ت��ة� ،إىل ح�ين ع��ودة �أجهزة
وم�ؤ�س�سات الدولة.
بعد الت�أكد من خلو املخيم
من ال�سالح وامل�سلحني ،و�إغ�لاق
كل الطرق الرئي�سية والفرعية بني
املخيم وج���واره ،تقوم اجلهات
املعنية والر�سمية (ب��ل��دي��ة -
حم��اف��ظ��ة) ع��ل��ى �إع����ادة ت�أهيل
املخيم ،و�إزال��ة احلواجز الداخلية
والركام ،والبدء ب�صيانة وترميم
البنية التحتية.
عودة �أهل املخيم �إىل منازلهم
وممتلكاتهم ،وفتح الطرق للإمداد
بالأغذية واملواد الأ�سا�سية.
ت�سوية �أو�ضاع من يرغب من
امل�سلحني.

www.athabat.net
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ـ ــن املجموعات امل�سلحة
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اإلغاثة لثلث الفقراء الفلسطينيين فقط

(�أ.ف.ب).

ي���ح���ق مل���ك���ات���ب ال��ف�����ص��ائ��ل
الفل�سطينية املوجودة يف املخيم،
بحيازة � 3إىل  5بنادق للحرا�سة.
وق��د متيز م�رشوع االت��ف��اق هذا
بو�ضع �آلية تنفيذ حم��ددة ،ت�ضمن
�إمرار كافة بنوده وفق تدرج زمني،
تبنى ف��ي��ه ك��ل خ��ط��وة ،ع��ل��ى ما
جرى حتقيقه يف اخلطوة ال�سابقة،
وتتحدث الآلية عن خروج امل�سلحني،
وتعيني �أماكن التمو�ضع ،يف حميط
املخيم ،ودخ��ول اللجنة ال�شعبية
من الفعاليات التي �ست�ؤكد خروج
امل�سلحني ،تليها وح��دات هند�سة
لنزع الألغام واملتفجرات ،ثم دخول
اجلرافات لإزالة احلواجز واملتاري�س،
وتنفيذ �إح�صاء للعائالت املوجودة
يف املخيم ،بغية تنظيم العمليات
الإغاثية ،حيث �سيتم �إدخال املواد
الغذائية وتوزيعها على العائالت.
وتتوىل القوة املنت�رشة يف حميط
املخيم منع امل�سلحني من الدخول
�إليه ،ومينع على �أي م�سلح التجول
ب�سالحه يف املخيم ،وعند تنفيذ
املرحلة الأوىل يف الريموك ،ينتقل
العمل �إىل اجلزء الثاين من املخيم،
وامل�سمى �شارع فل�سطني.
و�صفت العديد م��ن الف�صائل

الفل�سطينية م�رشوع االتفاق بال�شامل
والنموذجي ،واعتربت �أن��ه ي�ضمن
حتييد املخيم عن الأزمة ال�سورية،
وقد وقعت ع�رشة ف�صائل فل�سطينية
�أ�سا�سية على هذا امل�رشوع ،وهي:
اجلبهة ال�شعبية  -القيادة
العامة  -حركة فتح حركة فتح
(االنتفا�ضة)  -منظمة ال�صاعقة -
جبهة الن�ضال ال�شعبي  -حركة
اجلهاد  -جبهة التحرير الفل�سطينية
 حزب ال�شعب  -اجلبهة ال�شعبية -اجلبهة الدميقراطية.
وقد وقعت م�رشوع االتفاق �أي�ض ًا
جمموعات م�سلحة و�إطارات �إغاثية،
وم��ن ب�ين امل��وق��ع�ين� :أب���و �صالح
فتيان� ،أب��و ها�شم زغموت ،العقيد
خالد احل�سن ،وخليل �أبو �سلمى عن
امل�ؤ�س�سات الإغاثية ،ومن�سق �شبكة
دع��م املخيمات ،و�إ�سماعيل �أحمد
عن احلراك ال�شعبي ،و�أبو هاين عن
العهدة العمرية ،و�أب��و مت��ام ،وعن
الفرقة الثانية �أبو توفيق ال�سوري.
كما يالحظ فقد غابت توقيعات
جمموعات م�سلحة �أخرى ،ومن بينها
ع�صابات «داع�ش والن�رصة» ،الأمر
ال��ذي �أبقى م�رشوع االتفاق جمرد
م�رشوع ،و�أبقى على معاناة �أهل
الريموك� ،سواء �أولئك الذين ت�أخذهم
الع�صابات امل�سلحة رهائن داخل
املخيم� ،أم الذين جرى ت�رشيدهم منه،
ويكابدون الأم ّرين جراء ذلك.
هذه الع�صابات ال تريد اتفاق ًا ،وال
تريد حتييد املخيم ،ولي�س ي�شغلها
�سوى م�رشوعها الإرهابي التكفريي،
وت��ري��د البقاء يف املخيم موظفة
معاناة �أهله يف خدمة م�شاريعها،
وه��ذا �أم��ر يجب التنبه �إليه لدى
مقاربة م�أ�ساة املخيم.
م�صادر فل�سطينية ،ويف �ضوء
�إ��ص�رار اجلماعات امل�سلحة على
�إف�شال كل م�شاريع االتفاقات ،عادت
ل��ت��داول فكرة تق�ضي بالبحث يف
�إيجاد ممر �آمن للمدنيني الذين بقوا
يف املخيم ،خلروجهم بعد توفري
�أماكن مالئمة لهم ،وك��ي ال يبقوا
رهينة بيد امل�سلحني ،ويعانون
اجلوع وعدم توفر الدواء.
بالعودة �إىل التحركات التي
حملت �شعار� :أنقذوا الريموك ،فمن
املتوجب ا�ستمرارها ،ولكن حتت
�شعار ين�سجم �أكرث من الواقع ،يقول
احلقيقة كاملة كما ه��ي ،وي�شري
بو�ضوح �إىل امل�س�ؤولني عن م�أ�ساة
املخيم و�أهله ،ويحقق للمخيم و�أهله
يف الوقت نف�سه ،ما هو مطلوب حق ًا،
ليكن ال�شعار :اخ��رج��وا من خميم
الريموك �أيها القتلة.

عبد الرحمن نا�صر

يطرح النزاع ب�ي�ن واجبات وكالة
الغوث  -الأون���روا ومطالب الالجئني
الفل�سطينيني الدائمة عدداً من عالمات
اال�ستفه���ام� ،أهمه���ا� :أن التح���ركات
واملطال���ب ترتكز يف لبن���ان دون ًا عن
باقي مناطق اللجوء ،كذلك �أن املطالب
هي ذاتها تقريب ًا منذ  65عام ًا و�إن كان
هناك تغري ظريف يف بع�ضها..
يطالب الالجئون الفل�سطينيون يف
لبنان باخلدمات عموم ًا ،حيث تتكر�س
املعاناة الإن�سانية عام ًا بعد عام يف
الإغاثة وال�صح���ة وغريها ،بينما جند
�أن ح���دة املعاناة يف املناطق الأخرى
�أقل وط�أ ًة ب�سبب بع�ض اخلدمات التي
تتقا�سمه���ا الدول���ة امل�ضيفة ،كما يف
ح���ال الأردن و�سورية مث ًال ،مما يخفف
م���ن معان���اة الالجئ�ي�ن ،يف لبنان،
ونتيجة التجاذبات ال�سيا�سيةُ ،يحرم
الالجئون معظم تل���ك اخلدمات ،لكن،
هذا ال يعني �أن تق�صري وكالة الأونروا
لي�س �سبب��� ًا رئي�سي ًا يف هذه املعاناة
املتجذرة من���ذ  65عام ًا ،حيث يجمع
العديد من الباحث�ي�ن يف هذا املجال
�أن ع���دم وجود خط���ط مالئمة لزيادة
اخلدمات مع ارتف���اع �أعداد الالجئني
�سب���ب رئي�سي يف تلك املعاناة ،حيث
يتزايد ع���دد الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني
ال�ضع���ف كل  20عام ًا بح�سب الأونروا،
واملثال الأبرز على ذلك حالي ًا هو �أزمة
الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني م���ن �سورية
وغياب �أي خط���ة لت�أمني احلد الأدنى
يف الإيواء والغذاء واال�ست�شفاء لهم.
وبح�سب �آخ���ر �إح�ص���اء للأونروا
(كان���ون الأول  ،)2013و�ص���ل ع���دد
الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف
لبنان �إىل � 474أل���ف ن�سمة ،منهم بني
 260و� 280ألف مقيم حالي ًا يف لبنان،
وذكرت درا�سة �أعدته���ا الأونروا �أن 66
يف املئة من الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني
فقراء (� 175ألف��� ًا) ،بينما تقدم الأونروا
م�ساعدات �إىل ما يقارب الـ� 55ألف حالة
م���ن الفقراء فقط� ،أي ثلث حاالت الفقر
تقريب ًا ،وتربر ذل���ك بو�ضع م�ستويات
معينة للفقر ،وت�شري الدرا�سة ذاتها �إىل

�أن  56يف املئ���ة عاطل�ي�ن من العمل،
بينما يعمل اجلزء الآخر وفق مق ّومات
غ�ي�ر �إن�سانية حترمه���م �أدنى حقوق
العمل وال�ضمان االجتماعي.
بالن�سبة للخدمات ال�صحية ،يوجد
يف لبنان  28مركزاً �صحي ًا للأونروا� ،أي
مركزاً لكل � 17ألف الجئ مبعدل طبيب
لكل خم�سة �آالف فل�سطيني ،ووفق ذات
املعدل ،ف�إن العام املقبل �سيكون هناك
طبيب ل���كل � 19ألف��� ًا ،بينما وبح�سب
معايري ال�صحة العاملية ،ف�إنه يجب �أن
يكون هناك طبيب لكل � 300إن�سان� ،أي
�أن ما تقدمه الأونروا للفل�سطينيني يف
لبنان �أقل بـ� 14ضعف ًا عن امل�ستويات
املطلوبة.
وال تزال الأو�ض���اع يف املخيمات
على حالها ،با�ستثن���اء بع�ض �أعمال
ال�صيان���ة الطفيفة للبنية التحتية يف
�ستة خميم���ات ،خ�صو�ص��� ًا بال�رصف
ال�صحي ومياه الأمطار ومياه ال�رشب،
وهن���اك الكث�ي�ر م���ن البي���وت الآيلة
لل�سقوط جتاوز عدده���ا الأربعة �آالف
بح�سب الأون���روا ،وهناك خطة لرتميم
 700منها فق���ط ،يف عدة خميمات� ،أي
�أقل من رب���ع البيوت املهددة باخلطر،
ومنها :برج الرباجنة ،ال�ضبية� ،شاتيال
وخمي���م الر�شيدي���ة ،وتبق���ى م�شكلة
البيوت الآيلة لل�سقوط متزايدة ب�شكل
كب�ي�ر ب�سبب قدمه���ا وه�شا�شة البناء
يف معظ���م املخيم���ات والتج ّمع���ات
الفل�سطينية ،خ�صو�ص��� ًا الواقعة عند
ال�ساحل بني �صي���دا و�صور ،و�سيتزايد
عدد تل���ك البيوت حتم ًا ،بينما ال تزال
الوكالة ت�ضع خطط ًا للبيوت ال�سابقة،
بالإ�ضافة �إىل م�شكالت �أخرى كم�ساكن
جل البحر والربك�س���ات احلديدية يف
الب���ارد وجت ّمع���ات مب���اين ويفل يف
بعلبك وغزة يف �صربا وال�شاليهات يف
الأوزاعي.
وتعاط���ت وكال���ة الأون���روا ببطء
�شدي���د مع موجة الهج���رة الفل�سطينية
من �سورية ،فل���م تُن�شئ هيئة خمت�صة،
ال�ستقب���ال الوافدين وتق���دمي احلاجات
ال�رضورية لهم ،وم�ساعدتهم يف الإيواء

�أو ًال ،ث���م امل�سائل ال�رضوري���ة الأخرى،
ويع���اين الالجئ���ون الفل�سطينيون من
م�ش���كالت تتعل���ق مبختل���ف تفا�صيل
احلياة اليومي���ة نتيجة تق�صري الأونروا
وع���دم الإيف���اء بوعوده���ا يف الإيواء
والغ���ذاء واال�ست�شف���اء ،م���ع العلم �أن
م�صادر يف الأون���روا تتوقع ازدياد عدد
الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني من �سورية �إىل
� 80ألف ًا خالل الع���ام  ،2014حيث و�صل
عدد العائالت الفل�سطينية الالجئة من
خميمات �سوري���ة �إىل لبنان وخميماته
الفل�سطينية لنحو  11250عائلة ،بح�سب
�سجالت اللج���ان ال�شعبية الفل�سطينية
لـ»م.ت.ف ».يف خميمات لبنان ،حيث
يق��� ّدر الع���دد الإجمايل بنح���و � 65ألف
الجئ فل�سطيني من �سورية معظمهم من
خميم الريموك ،وترتك���ز هذه العائالت
الفل�سطينية يف خميم عني احللوة الذي
ي�ضم نحو رب���ع الالجئني الفل�سطينيني
من �سورية.
لذل���ك ،ف����إن العديد م���ن الهيئات
احلقوقي���ة والف�صائل الفل�سطينية ت�ضع
يف ر�أ�س �أجندتها للعام املقبل ،حتركات
ترتك���ز بال�ضغط عل���ى الأونروا والدول
املانحة لوقف �سيا�سة تقلي�ص اخلدمات
ال�صحي���ة والإغاثي���ة ،والعم���ل عل���ى
حت�سني الإمكانات واخلدمات التعليمية
والإغاثية وال�صحية ،ورفع قيمة املوازنة
العامة للأونروا مبا يتنا�سب مع ارتفاع
عدد وحاجات الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني
يف لبن���ان دون �أي ت�صني���ف للفق���راء،
بالإ�ضافة �إىل حت�س�ي�ن البنى التحتية
يف املخيمات والتج ّمعات الفل�سطينية،
واتخ���اذ كافة التداب�ي�ر لت�رسيع �إعادة
�إعمار خمي���م نهر البارد وت�سهيل عودة
�سكانه ،و�أي�ض ًا من املطالب توفري الدعم
الغذائي وال�صحي والتعليمي وال�سكني
لالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن م���ن �سورية،
و�رضورة ت�أم�ي�ن املزيد من امل�ساعدات
للعائالت الفل�سطينية املقيمة يف لبنان
التي ت�ستقبل الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني
من �سورية.

�سامر ال�سيالوي
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التكفيريون ..ووحدة الجبهات
ن���ادت «ال�سلفية التكفريي���ة» ب�شعار
ً
بدي�ل�ا ع���ن الأنظمة
«دول���ة اخلالف���ة»
الدميقراطية وامللكية ،راف�ضة تق�سيم الأمة،
ومل تع�ت�رف بح���دود اتفاقي���ة «�سايك�س
بيك���و» ،و�أعلن���ت عزمها لتوحي���د الأمة
و�إقامة دولة اخلالف���ة ،وارتكزت لت�أ�سي�س
«دولة اخلالفة التكفريية» على ما يلي:
 تكفري امل�سلمني جميع ًا من كل املذاهب�إذا مل يبايع���وا «داع����ش» و«الن��ص�رة»
و«القاعدة» و�أخواتها و�أبناءها وبناتها.
 توحي���د اجلبه���ات بالقت���ل والإرهابوالتفج�ي�ر ،يف �سوري���ة والع���راق ولبنان
وم�رص وليبي���ا واليمن ،وقريب ًا يف اخلليج
واملغرب العربي.
 -ا�ستب���دال املل���وك والر�ؤ�س���اء بالأمراء

«التكفرييني» ،فلكل ثالثة �أنفار �أمري ،ولكل
الأمراء �أمري واحد هو زعيم «القاعدة».
 تدمري كل الآث���ار الإ�سالمية والأ�رضحةواملقام���ات والكنائ����س واملراكز الثقافية
والتعليمية وال�سياحية.
 �إلغ���اء الألب�س���ة املتنوع���ة والأل���واناملزرك�شة وح�رصها باللون الأ�سود والإلزام
باجللباب الأفغاين والربقع اخلليجي.
 منع التدخ�ي�ن واملو�سيق���ى وال�سينماوامل�رسح ،ومنع تعليم البنات ،ولعب كرة
القدم بالر�ؤو�س «املقطوعة».
 ع���دم قت���ال املحتل�ي�ن ال�صهاينة ،بلالتحال���ف معهم حت���ى �إ�سق���اط الأنظمة
وحتري���ر الب�ل�اد العربية م���ن «الأنظمة
يفج���ر �أي انتحاري نف�سه
الكاف���رة» ،فلم ّ

ب�أي �آلي���ة «�إ�رسائيلية» �أو يقتل ع�سكري ًا،
ب���ل يذه���ب اجلرح���ى لال�ست�شف���اء يف
امل�ست�شفيات «الإ�رسائيلية».
 تكفري من يق���ول بدوران الأر�ض ،وتكفريم���ن ال يك ّفره( ،فتوى ال�شي���خ ابن باز رقم
 - 15255فتاوى اللجنة الدائمة).
 ت�أوي���ل م�ضم���ون الآي���ات الت���ي نزلتبامل�رشك�ي�ن وتطبيقه���ا عل���ى امل�سلمني
املخالف�ي�ن لآراء «ال�سلفي�ي�ن» ،عرب نهب
الأموال و�سبي الن�ساء وذبح الرجال.
�إن «دول���ة اخلالف���ة التكفريية» التي
�أزالت احلدود بني العراق و�سورية ولبنان،
وت�سلل���ت �إىل الداخ���ل امل��ص�ري والليبي
والتون�س���ي ،والتي تتو�س���ع كنقطة الزيت
لتمتد �إىل اخللي���ج و�أوروبا ،و�أول �سمومها

«داع�ش» بني فكي ك ّما�شة ع�شائر الأنبار يف العراق و«كتائب الألوية الإ�سالمية» يف حلب

انفجر يف فولفاغراد الرو�سية.
لقد �أعلنت «دولة اخلالفة التكفريية»
وحدة اجلبهات لإ�سقاط ما ي�سمى اجليو�ش
العربية الت���ي تقات���ل «�إ�رسائيل» ،ومن
�أج���ل تفتي���ت الكيانات وال���دول و�إ�شعال
الفنت املذهبية وتفكيك املخيمات من نهر
البارد �إىل الريموك ،و�صو ًال �إىل عني احللوة
و�صربا و�شاتيال ،لإلغ���اء حق العودة بعد
تدمري مقال���ع املقاومة ،وتدم�ي�ر الذاكرة
الفل�سطينية بتواط����ؤ �أو غباء بع�ض قوى
املقاوم���ة الفل�سطينية الت���ي تبحث عن
�سلطة وال تبحث عن حترير فل�سطني.
«دولة اخلالفة التكفريية» تنطلق من
الأنبار العراقية �ضد الع�شائر و�ضد الدولة،
و�ضد ثوابت الإ�س�ل�ام الأ�صيل ،وتتمدد �إىل
�سورية فلبنان ،وتتغ�ي�ر �أ�سما�ؤها كل يوم
وفق ما تريده �أجهزة املخابرات اخلليجية
والرتكي���ة والأمريكية ،فتظه���ر «داع�ش»
و«الن�رصة» و«جي�ش الإ�سالم» و«جي�ش
املجاهدي���ن» و«اجلبه���ة الإ�سالمي���ة»،
وع�رشات الألوية وف���ق منهجية «احلرباء
اجلهادية» التي تغري لونها وا�سمها لتخرج
من الئحة الإرهاب يف عملية خداع للر�أي
العام ،فيلغى ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري
احلر» ثم تُ�ستولد من جديد معار�ضة تكفر
بع�ضها بع�ض ًا وتقتل كل من ي�صادفها من
النظام واملدنيني ورفاق ال�سالح ،ثم ترتد
لتنتحر ذاتي��� ًا ،وها هي هيئة علماء حلب
تعلن �أن «داع�ش» فئة باغية مرتدة وتهدر
دمه���ا ،وتدع���و عنا�رصه���ا �إىل االن�شقاق
وااللتحاق بـ«جي�ش املجاهدين»!
احلرب على الإرهاب قبل «جنيف-

 ،»2تنفي���ذ لتعه���دات �أم�ي�ركا بتدمري
ال�سالح التكفريي مقابل تفكيك ال�سالح
الكيماوي ،وحماولة لتوحيد املعار�ضة
بالقوة و�سوقها �إىل «جنيف� »2 -صوري ًا
للتح�ضري لـ«جنيف »3 -وال�سري باحلل
ال�سيا�سي متالزم ًا مع �إعالن احلرب على
اجلماعات الإرهابية.
�إع�ل�ان اجلماع���ات التكفريي���ة وحدة
اجله���ات يفر����ض عل���ى ق���وى املقاومة
وتوحد
الوطني���ة والإ�سالمي���ة �أن ت�ستنفر ّ
طاقاتاها الع�سكرية والإعالمية والثقافية
ملواجهة ه���ذا امل�رشوع التكف�ي�ري ،الذي
ميثل االجتياح «الإ�رسائيلي»  -الأمريكي
الأخط���ر والأو�سع على الأمة منذ �أن ف�شلت
الغزوات «الوهابية» عل���ى �أ�سوار دم�شق
عام 1810م ،و�ست�سقط هذه الهجمات التي
يكررها «الوهابيون» بعد مئتي عام.
لقد اجتاح «الوهابي���ون» قبل العام
1800م الكويت وكربالء والنجف والطائف
ومك���ة واملدين���ة وعم���ان ،وانهزموا يف
دم�شق ،والآن �س ُيهزمون يف الأنبار وال�شام
ولبنان.
«دولة اخلالفة التكفريية» على طريق
االنهيار ..فهل ي�ستيق���ظ بع�ض املراهنني
والأغبياء ويرتاجعون ع���ن �إ�شعال الفتنة
ويع���ودون �إىل ال�رشاك���ة الوطني���ة دون
جمازفات خرقاء تبد�أ باخلطوة الناق�صة..
حكوم���ة �أمر واق���ع �أو املقاوم���ة املدنية
لإ�سقاط ال�سالح ،لتفج�ي�ر الواقع و�إدخال
لبنان يف امل�رشوع الدموي ال�شامل؟

د .ن�سيب حطيط

مصر وسط رمال متحركة ومنعطف تاريخي
يجت���اح القلق مطابخ الق���رار و�صناع
ال�سيا�سة يف املنطقة والعامل ،لعدم القدرة
على ح�سم اجتاهات تطور الأزمة يف م�رص،
واملفتوحة على احتماالت متعددة� ،أكرثها
قتامة الفو�ضى والنار كعالئم حتلق حالي ًا
يف الف�ضاء امل�رصي .
ولعل القل���ق من الفو�ض���ى املت�سعة
ناجم �أكرث من تزايد العنف امل�سلح مبا فيه
التفج�ي�رات ،خ�صو�ص ًا يف �أعقاب ت�صنيف
احلكوم���ة امل�رصي���ة جماع���ة «الإخوان
امل�سلمني» تنظيم��� ًا �إرهابي ًا �سيحاكم كل
من يعلن االنتماء �إليه �أو م�ساعدته .
ومن الغري���ب كل ذاك القلق� ،سيما �أن
معظم قيادات اجلماعة بات نزيل ال�سجون
وعلى قوائم املحاكمات ،وتعمل ال�سلطات
بجد قل نظ�ي�ره وال يوازي���ه �أي جهد يف
م�سائ���ل �أخ���رى ،م���ن حيث الإج���راءات
الت�صاعدي���ة ملعاقبة «الإخ���وان» ،ال بل
اجتثاثه���م �إن �أمكنها ذل���ك ،وهي ال ت�ألو
جه���داً نف�سي ًا و�إعالمي ًا يف ه���ذا ال�سياق،

و�صو ًال �إىل حتديد العام احلايل  2014عام
«اقتالع واخلال�ص النهائي» من الإخوان،
وبالت���وازي �أي�ض��� ًا مع حماول���ة تعميم
الت�صني���ف الإرهابي لـ«لإخ���وان» على
الدول العربية وهي �أر�سلت بالفعل مذكرة
�إىل اجلامع���ة العربية بذلك طالبة اعتماد
الطلب امل�رصي املمنهج والت�صاعدي.
ال �ش���ك �أن «الإخ���وان امل�سلم�ي�ن»
يعان���ون ت�شتيت ًا �شعبي ًا بع���د ت�صنيفهم
الإرهابي ،لك���ن قدراتهم مل تنته ،ال �سيما
بعد تظاهرات التحدي يف �أعقاب الت�صنيف
واال�شتب���اكات الت���ي �شمل���ت العديد من
املحافظ���ات امل�رصي���ة ،والت���ي اتبعت
باتهامات من ن���وع التعاون مع منظمات
دولي���ة ،ومع حركة «حما�س» و�صو ًال �إىل
جترمي اجلناح الع�سك���ري يف «حما�س»
بتهم���ة تدري���ب «الإخ���وان امل�سلمني»
يف م��ص�ر ،بهدف زعزعة اال�سق���رار ،الأمر
ال���ذي يثري هواج�س قوى تع���ادي الكيان
ال�صهيوين.

لك���ن اجلماع���ة التي �أُ�س�س���ت قبل 80
عام ًا ،ولديها �أن�صار رغم انف�ضا�ض �رشائح
منهم ال ميكن �أن تنتهي بقرار رغم ال�سعي
ال���د�ؤوب مل�سحها من امل�شه���د امل�رصي،
حتى لو كل���ف ذلك قطع العالقة مع قطر
الت���ي تتهمها م�رص بلع���ب دور جد �سلبي
من خالل ا�ستم���رار دعم «الإخوان» مالي ًا
و�إعالمي ًا.
وامل�شه���د امل��ص�ري اجلدي���د �ستكون
�أوىل جتليات���ه الأ�سب���وع املقب���ل م���ع
اال�ستفت���اء عل���ى الد�ست���ور اجلديد الذي
رف�ض «الإخ���وان» الدع���وة �إليه بحجة
«ع���دم �إعطاء �رشعي���ة للإنقالبيني» مع
�إطالق دعوة للمقاطع���ة ،وهو ما �سيكون
حمط���ة تك�ش���ف الق���درة الت�أثريي���ة يف
ال�ش���ارع امل�رصي الذي غ�ي�ر املعادالت
الك�ب�رى مرتني يف �أقل من �سنة ،واملرجح
�أن ي�ستجي���ب ال�شارع لدع���وة اال�ستفتاء
والت�صويت على الد�ستور ،ما يفتح الباب
وا�سع ًا �أمام االنتخابات الربملانية وتالي ًا

الرئا�سية ،م���ا ي�ؤهل خريطة الطريق التي
و�ضعتها ال�سلطات حلل الأزمات املتعددة
على �سكتها املطلوب���ة ،للو�صول �إىل حد
معقول من املتوجبات.
�إال �أن م�رص ال ت���زال حتى ال�ساعة يف
ما دون عنق الزجاج���ة ،وتبقى كذلك �إىل
حني حلول موع���د االنتخابات الرئا�سية
الت���ي دونه���ا مع���ارك لي�س���ت ب�سيطة،
�أطرافها ج�ن�راالت ومر�شحون من ال�سا�سة
املدنيني ينق�سم ال�ش���ارع على مواالتهم،
�إال �أن ال�سب���اق اخلفي حالي ًا على الكر�سي
الرئا�سي� ،رسعان ما �سيطفو على ال�سطح
�إذا كان���ت م�س�ألة تر�شح رئي����س الأركان
ال�ساب���ق �سام���ي عنان جدي���ة ،وهذا �أمر
ق���د ي�شعل التناف����س عالي��� ًا� ،أو التواري
بن�سبة كب�ي�رة عن ال�ص���ورة �إذا مت ح�سم
تر�شح الفري���ق عبد الفتاح ال�سي�سي ،وهو
املرجح� ،سيما مح احلملة ال�شعبية التي
�شكلت رافع���ة قوية جتعل م���ن حيازته
املن�صب �أمراً غري قابل للنقا�ش ،وهو الأمر

ال���ذي �سي�شكل يف ح���ال ح�صوله حمطة
انعطافية كربى.
يف �ض���وء كل ذلك ،ال �سيما مع اعتماد
«الإخوان امل�سلمني» ا�سرتاتيجية جديدة
بعد ف�ش���ل ا�سرتاتيجيته���م يف املواجهة
حت���ى الآن ،وكذل���ك ع���دم مالحظ���ة �أي
م�ؤ�رشات واقعي���ة حتى الآن خلروج م�رص
م���ن الرم���ال املتحركة ب�رسع���ة وولوج
ب�ست���ان الورود ،ال ميك���ن ا�ست�رشاف الأمر
بالدقة التي ت�شب���ع التطلعات ،خ�صو�ص ًا
�أن النخبة ال�سيا�سية يف غالبيتها تبحث
عن مكا�سب مع وجود �رشيحة مثقفة ذات
طبيع���ة انتهازية وممالئ���ة ،لكن ذلك ال
يعني �أن م��ص�ر بعيدة تطور نوعي ،وهي
يف كل الأحوال مت���ر مبنعطف تاريخي ال
نقا�ش حول �صحته ،و�سيكون له تداعيات
عل���ى املنط���ق خ�صو�ص ًا ،وعل���ى العامل
عموم ًا.

يون�س عودة
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التفجيرات في روسيا ..وتشكيل الجبهة
اإلقليمية  -الدولية لـ«محاربة اإلرهاب»
تفجريا فولغوغراد و�سيلة لل�ضغط على رو�سيا لتليني مواقفها جتاه امللفات ال�ساخنة يف ال�شرق الأو�سط (�أ.ف.ب).

عل���ى �أث���ر التفج�ي�رات
االنتحارية التي طالت رو�سيا
االحتادية ع�شية العام اجلديد،
تتخ���ذ ال�رشاك���ة الرو�سي���ة
 الأمريكي���ة منح���ى جديداًدف���ع بع����ض ال���دول الكربى
�إىل �إع���ادة النظ���ر مبواقفه���ا
املت�ش���ددة ،والتج���اوب م���ع
الدعوة لت�شكيل «جبهة دولية
موح���دة ملحاربة
و�إقليمية» ّ
اجلماعات املن�سوبة �إىل تنظيم
«القاع���دة» وفكره���ا ،الأم���ر
الذي يطل���ق مرحل���ة جديدة
يف تعاط���ي «الدول املت�رضرة
م���ن الإرهاب» م���ع املخاطر
الناجت���ة ع���ن ات�س���اع وجود
اجلماع���ات امل�سلحة يف �سائر
بلدان ال��ش�رق الأو�سط عموم ًا،
وعلى �ساحتي �سورية والعراق
خ�صو�ص ًا ،وخط���ر متددها �إىل
املناطق املجاورة.
�إن اجل���والت ال�سابقة التي
قادته���ا الوالي���ات املتح���دة
الأمريكية وحلفا�ؤها املقربون
�ض���د «القاع���دة» �أنتج���ت
مزيداً من انت�ش���ار اجلماعات
امل�سلح���ة ،وعلي���ه يت�س���اءل
املراقبون ما �إذا كانت اجلبهة
اجلدي���دة «�ستق�ض���ي عل���ى
الظاه���رة �أم �سي���زداد خطرها
يف املرحلة املقبل���ة» ،وك�أن

يف ه���ذا امتحان��� ًا لل�رشاك���ة
مع رو�سي���ا يف «احلرب على
الإره���اب» ،وحتدي��� ًا مبا�رشاً
للرئي����س الرو�س���ي فالدميري
بوت�ي�ن ،ال���ذي ��ص�رح ب����أن
حكومت���ه «�ست�ستم���ر بق���وة
وثبات يف قتال الإرهابيني �إىل
�أن تق�ضي عليهم نهائي ًا».
يختل���ف املراقب���ون حول
دواف���ع و�أه���داف التفجري ْي���ن
اللذين �رضبا مدينة فولغوغراد
جنوب رو�سيا ،فمنهم من يرى
يف التوقي���ت تهدي���داً ب�إلغاء
دورة الألع���اب الأوملبي���ة
ال�شتوي���ة الت���ي ت�ست�ضيفه���ا
مدين���ة �سوت�ش���ي الرو�سي���ة،
والت���ي متثل حدث��� ًا مهم ًا من
الناحية ال�شخ�صي���ة للرئي�س
بوت�ي�ن ،ومنه���م م���ن ر�أى يف
احلدث و�سيل���ة لل�ضغط على
رو�سيا لتلي�ي�ن مواقفها جتاه
امللف���ات ال�ساخنة يف ال�رشق
الأو�سط.
وبح�س���ب «تقاري���ر غ�ي�ر
م�ؤك���دة» ،ربط���ت �صحيف���ة
التاميز اللندنية احلدث ب�إخالل
ال�سعودي���ة بـ«تعه���د ع���ايل
امل�ستوى بكبح جماح اخلاليا
امل�سلح���ة ال�شي�شاني���ة قبيل
�أوملبياد �سوت�شي ،مقابل تعهد
رو�سيا بالتخلي عن �سيا�ستها

يف منطق���ة ال��ش�رق الأو�سط،
وعدم دعمها للرئي�س ال�سوري
ب�ش���ار الأ�س���د» .ويف �سي���اق
ت�ضخيم الدور ال�سعودي� ،أعرب
معه���د وا�شنطن ع���ن ارتياحه
ل�سن اململكة ال�سعودية قرارات
من �ش�أنه���ا خف����ض من�سوب
الإره���اب ،ولك���ن الق���رارات،
بح�س���ب املرج���ع ذات���ه� ،أتت
ب�صيغ���ة �ضبابية للتمييز بني
الإره���اب واالحتجاجات غري
العنفية ،مم���ا ي�سهم يف بروز
اخلالفات بني الواليات املتحدة
و�رشيكتها اال�سرتاتيجية ،على
ال�صعد ال�سيا�سية واالجتماعية
واحلقوق الدينية.
ال �ش���ك �أن رب���ط احل���دث
بالدور ال�سعودي يتجاوز واقع
�أن اململكة ال�سعودية �أعجز من
�أن تتعاطى م���ع رو�سيا بهذه
الندية ،هذا ال يعني عدم وجود
مراكز قوى يف �أو�ساط العائلة
املالك���ة ترته���ن لإرادة بع�ض
�أجه���زة اال�ستخبارات الدولية،
وعل���ى ر�أ�سها جه���از املو�ساد
الإ�رسائيل���ي ،مم���ا ال ي�ستبعد
دوره���ا التاب���ع وا�ستخ���دام
التفجريات كو�سيل���ة لل�ضغط
عل���ى رو�سي���ا لـ«تطويعها �أو
�إقناعه���ا» ب�أن تك���ون �رشيكة
فاعل���ة يف «احل���رب عل���ى

ّ
وتحديات الداخل
روحاني بين نجاحات الخارج
طهران  -الثبات
االنتخابات الرئا�سي���ة الإيرانية كانت
نقط���ة حت���ول يف امل�س���ار الدبلوما�س���ي
لطهران ،بل قلب���ت ال�صورة و�أعادت ترتيب
الأوراق الإيراني���ة الداخلي���ة وت�صني���ف
موحد هو
الأولويات اخلارجية حتت عنوان ّ
«املرونة البطولية».
اختار الإيرانيون ال�شيخ ح�سن روحاين
رئي�س ًا لهم ،فعاد الإ�صالحيون �إىل ال�سلطة
م���ن الب���اب الكب�ي�ر ،وه���و الب���اب عينه
الذي فتح���ه الرئي�س اجلدي���د على العامل
اخلارجي ،فبد�أت الر�سائ���ل ت�سلك طريقها
�رشق ًا وغرب ًا ،ويف وق���ت قيا�سي بدا وك�أن
امل�ستحيل �أ�صبح واقع ًا.
مل يكن التط���ور الأمريك���ي  -الإيراين
ً
منف�ص�ل�ا عن تط���ورات �أخ���رى بالأهمية
ذاتها؛ على �صعيد املل���ف النووي الإيراين
وتق��� ُّدم املحادثات �رسيع��� ًا� ،إىل درجة �أن
�أمريكا بدت خالل جولتي املحادثات كمن

يدف���ع باجتاه اتفاق ،فيما بدت دول �أخرى،
وحتديداً فرن�س���ا ،معرقلة لأ�سباب مرتبطة
بال�سيا�سة الإقليمية والعالقات االقت�صادية
واال�ستثمارات الفرن�سية يف �إيران.
ُو ِّق���ع االتفاق بعد ح�ي�ن ومعه �شرُ عت
�أب���واب العامل �أم���ام �إيران ،فت���كاد طهران
ال تو ّدع مبعوث��� ًا دولي ًا �أو وزي���راً �إقليمي ًا
حتى ت�ستقب���ل الآخر ،ما انعك����س �إيجاب ًا
على عالقات �إي���ران باجلوار والعامل ،وهو
م���ا ينظر �إلي���ه كقاعدة انط�ل�اق لفك عقد
املنطقة ،ال �سيما املع�ضلة ال�سورية ،والتي
بات اجلميع مقتنع ًا ب����أن بيد �إيران واحداً
من مفاتيح احلل هناك.
ر�سخت �إي���ران حتالفاتها مع
�إقليمي��� ًاّ ،
�سورية والعراق ،وعادت �إىل االنفتاح على
دول عدة كانت قبل �أ�شهر يف موقع اخل�صم،
�أو على الأقل يف م�صاف الدول التي تختلف
�أجنداتها معها ،ولع���ل ال�سبب الرئي�س يف
هذه االختالفات كان الأزمة ال�سورية عينها.
هذه الدول دخل���ت يف طور تغيري هي

�أي�ض ًا ،حتديداً يف ما يتعلق بامللف ال�سوري،
ولعل العامل الأبرز يف ح�صول هذا التغيري
تعاظ���م مقومات �صم���ود نظ���ام الرئي�س
ال�س���وري ب�ش���ار الأ�سد ،بالدرج���ة الثانية
ب�سبب الدعم�ْي�ننْ ال�سيا�س���ي واالقت�صادي
اللذين يقدمهما له احللفاء ،وحتديداً �إيران
ورو�سي���ا ،وبالدرج���ة الأوىل ب�سبب العون
الع�سكري الذي يقدمه له «حزب اهلل» ،ويف
احلالتني تبدو �إيران حمورية.
ال �ش���ك يف �أن كل ما �سل���ف له �أقفاله
الت���ي �إن ُ�س��� ّدت ل�سبب �أو لآخ���ر ف�ستقلب
ال�ص���ورة ر�أ�س��� ًا على عقب ،فف���ي الداخل
هن���اك �أي�ض ًا من ال يرغب يف جناح م�سعى
فري���ق روحاين لالنفتاح ،وم���ن يعمل ليل
نهار لعرقل���ة م�شاريع الرجل يف الربملان،
والغمز من زاوية امل�شاكل الداخلية للقول
�إن االتفاقات مع اخلارج مل تغيرّ �شيئ ًا يف
الو�ضع الداخلي.
هنا يظهر دوم ًا املر�شد الأعلى ك�ضابط
�إيقاع يه���دئ م���ن روع املعرت�ضني حين ًا،

وي�ش���د من �أزر الرئي�س �أحيان ًا ،مطالب ًا �إياه
ب�إيالء الداخل والو�ضع االقت�صادي اهتمام ًا
موازي ًا الهتمامه باحللول اخلارجية.
على ال�صعيد اخلارجي ،ال مكان لل�شك
يف �أن بع����ض الدول االقليمي���ة ،بالإ�ضافة
�إىل «�إ�رسائي���ل» ،غ�ي�ر را�ضية عن التوافق
النووي واحلوار مع �أمريكا� ،إذ ان هذه الدول
ترى يف التوجه الإيراين الأمريكي امل�شرتك
نحو حتييد امل�ش���اكل وتعبيد طريق الثقة
نحو عالقة خمتلفة ع���ن ال�سابق ،خ�سارة
ملوقعه���ا وموقفها ،وهي لهذا ال�سبب تقوم
مبا �أمكن لزرع �ألغ���ام وتفجري �أخرى علها
�إن مل تعطل ،ت�صيب وت�ؤخر ،وهو �أمر يتوقع
�أن ي�أخ���ذ منحى �أكرث ت�صعي���داً مع انبالج
العام اجلديد.
املح�صلة ،مل يك���ن عام �إيران ككل
يف
ّ
عام ،م���رّ �رسيع ًا لكن حم َّم ً
�ل�ا بالكثري من
التغريات التي حتتاج يف العادة �إىل �أعوام،
واملفارق���ة �أن كل ما حدث حدث يف ن�صف
عام.

الإره���اب» ،وم���ن املع���روف
ل���دى اجلميع �أن ه���ذه احلرب
املزعومة �إمن���ا ا�ستخدمت يف
املا�ض���ي ،وال ت���زال ت�ستخدم
اليوم ،ك�إح���دى �أدوات الهجمة
ال�صهيوني���ة  -الأمريكي���ة
امل�ستجدة �ض���د دول املنطقة
و�شعوبها.
ي���رى بع����ض املراقبني �أن
زيارات كل م���ن رئي�س الوزراء
«الإ�رسائيل���ي» ،بنيام�ي�ن
نتنياهو ،ورئي�س اال�ستخبارات
العام���ة ال�سعودي���ة ،بندر بن
�سلط���ان� ،إىل مو�سك���و خالل
الأ�شه���ر الأخ�ي�رة ،جاءت يف
�إط���ار ح���ث رو�سي���ا لتليني
مواقفه���ا ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق
بدعم احلكومة ال�سورية ،ولكن
الواقع ي�شري �إىل �أن معظم الدول
الغربي���ة ،مبا فيه���ا الواليات
املتحدة ،متيل �إىل اتّباع النهج
الرو�سي ،وتبدي���ل موقفها من
الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد ،فلم تعد
�أملاني���ا والنم�س���ا و�إيطالي���ا
وفرن�س���ا «ترفع �صوتها عالي ًا
لإ�سقاط النظام ال�سوري».
ال نبالغ بالقول �إن الكيان
ال�صهيوين يت�رصف يف املنطقة
ك�أن���ه �صاحب ال�ش����أن الأول،
فال ميك���ن لأي دولة عظمى �أو
ق���وة �إقليمية ك�ب�رى �أن تبني
�سيا�ساته���ا اخلارجي���ة جتاه
ال�رشق الأو�س���ط �أو �أن تعدلها
يف ه���ذا االجت���اه �أو ذاك دون
«�أخ���ذ الإذن» م���ن دوائ���ر
اللوبي���ات ال�صهيوني���ة ،التي
تفر����ض على حكوم���ات تلك
الدول �أن تن�شئ داخل وزاراتها
اخلارجي���ة مكات���ب م�ستقلة
يديرها موظفون �صهاينة لر�سم
ال�سيا�س���ات اخلا�صة بال�رشق
الأو�سط.
�إن التفج�ي�رات يف رو�سيا
�ستدف���ع حكومة بوت�ي�ن �إىل
«توحي���د جهوده���ا» م���ع
بقي���ة ال���دول «املت�رضرة من
الإرهاب» ،ونت�س���اءل �إن كان
هذا التق���ارب �سيمه���د لقيام
«�رشاكة عربية � -إ�رسائيلية»
�أم ال ،ف����إذا ح�صل���ت ه���ذه
ال�رشاك���ة ،ف�سيحق���ق الكيان
ال�صهي���وين �أك�ب�ر اخرتاق يف
تاريخ���ه للعامل�ي�ن العرب���ي
والإ�سالمي.

عدنان حممد العربي
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بيروت على قائمة المدن األجمل
مرة بعد مرة تثبت بريوت �أنها مدينة
ال متوت وال تغ���رق يف وحول ال�سيا�سة،
ول���و �أن الكثري من اللبنانيني ال يدركون
�أهمية عا�صمتهم وجماليتها� ،إال �أن هذه
املدينة العريقة ،بطبيعتها وح�ضاراتها
و�آثارتها ،ال تزال حتتل مكانة رفيعة يف
عق���ول الدول الأخرى ،هكذا ال تكاد تنظم
م�سابق���ة دولية للمدن الأجمل �أو الأعرق
�أو الأكرث تنوع ًا حتى تطل بريوت �شاخمة
بني بقية العوا�صم املتناف�سة لرتفع ا�سم
لبنان عالي ًا.
يف الآونة الأخ�ي�رة ،و�صلت بريوت
�إىل نهائي���ات م�سابق���ة امل���دن ال�سبع
الأجم���ل عاملي��� ًا ،التي يت���م تنظيمها
�أخ�ي�راً بعد م���ا عرف بعجائ���ب الدنيا
ال�سب���ع اجلديدة ،وتتجل���ى بريوت على
موقع امل�سابق���ة ب�أبهى �صورها وت�ألقها
التاريخ���ي واجلغ���رايف ،وي�صف املوقع
بريوت مبدينة «اجلمال والتنوع الديني
يف لبنان وال�رشق الأو�سط» ،عدا كونها
مدين���ة الثقاف���ة والرتبي���ة والتعلي���م
وعا�صم���ة الأعمال والفن���ادق ومق�صداً
�سياحي��� ًا يجمع ب�ي�ن احلداثة والتاريخ
وبني ال�شواطئ والأ�سواق وحياة ال�سهر.
ويتغنى املوق���ع بعا�صم���ة لبنان،
باعتباره���ا مرك���زاً عاملي��� ًا جغرافي ًا،
فهي «�ست الدنيا» الت���ي تتالقى فيها
احل�ض���ارات و�سحر الطبيع���ة والعمران
والتي تعترب املكان الوحيد الذي ت�سمع

فيه العربية والفرن�سية والإنكليزية يف
جملة واحدة ،وه���ي قبل احلرب الأهلية
طاملا عرفت بباري�س ال�رشق الأو�سط.
وت�أت���ي بريوت �ضم���ن  3مدن عربية
و�صل���ت �إىل النهائيات ،وه���ي :بريوت،
الدوح���ة والدار البي�ض���اء ،ويورد موقع
امل�سابقة معلومات مف�صلة عن العا�صمة
اللبناني���ة« ،باعتباره���ا العا�صم���ة
ال�سيا�سية للدولة اللبنانية و�أكرب مدنها،
حيث يتعدى عدد �سكانها مليوين ن�سمة
بح�سب �إح���دى �إح�صائيات العام ،2007
كم���ا �أنها تق���ع و�سط اخل���ط ال�ساحلي
اللبناين �رشق البح���ر الأبي�ض املتو�سط
وترتك���ز فيها معظم املرافق احليوية من

�صناعة وجت���ارة وخدمات ،وهي مدينة
قدمي���ة وعريق���ة ُذك���رت يف ر�سائل تل
العمارنة وامل�ؤرخ���ة �إىل القرن اخلام�س
ع�رش ما قبل املي�ل�اد وهي م�أهولة منذ
ذلك احلني».
وي�شري �إىل �أن «بريوت تلعب الدور
الرئي�سي يف احلركة االقت�صادية ،وتعد
�إحدى �أهم امل�ؤثرات الثقافية يف منطقة
ال�رشق الأو�سط والوطن العربي لغناها
بالأن�شطة الثقافية مثل ال�صحافة احلرة
وامل�سارح ودور الن�رش ومعار�ض الفنون
واملتاحف وعدد كب��ي�ر من اجلامعات
الدولية ،وقد مرت املدينة بالعديد من
الكوارث من زالزل وحروب ،كان �آخرها

ُوضعت بيروت في المرتبة التاسعة
بين قائمة أكثر المدن زيارة في العالم
وفي العام ُ 2013صنفت بين المدن األجدر
بالزيارة من قبل مجلة «كوندي ناست ترافلر»

�أحد �شوارع منطقة اجلميزة و�سط بريوت

احلرب الأهلية املدم����رة ،وبعد انتهاء
احل����رب عام � ،1990أع����ادت الدولة يف
عهد حكوم����ة رئي�س وزراء لبنان �آنذاك
الرئي�س رفي����ق احلريري �إعمار وت�أهيل
املدين����ة ،خ�صو�ص ًا و�سطه����ا التجاري
وواجهته����ا البحرية ومالهيها الليلية،
ما �أعاد ت�ألق �سياحتها وجعلها مق�صداً
�سياحي ًا جذاب ًا».
ويذك����ر املوق����ع ب�����أن «�صحيفة
«النيوي����ورك تامي����ز» منحت بريوت
املركز الأول ب��ي�ن قائمة الأماكن التي
ينبغ����ي زيارته����ا ع����ام  ،2009كما مت
ت�صنيفها �ضمن امل����دن الع�رش الأوائل
الأكرث حيوية عام  2009بوا�سطة دليل
لونلي بالنت ال�سياحي ،كذلك و�ضعت
يف املرتبة التا�سعة ب��ي�ن قائمة �أكرث
املدن زي����ارة يف الع����امل ،و�أخرياً يف
الع����ام � 2013صنفت بني املدن الأجدر
بالزيارة من قبل جملة «كوندي نا�ست
ترافل����ر» واحتلت املرتب����ة الـ 21بني
املدن الـ 25الأف�ضل.
وكان ق����د مت �إعالن ال����ـ 28مدينة
املت�أهل����ة �إىل املرحل����ة النهائية من
امل�سابق����ة ،بحيث �أتت يف املوقع على
ال�شكل الآتي� :أثينا -اليونان ،بانكوك-
تايالند ،بر�شلون����ة� -إ�سبانيا ،بريوت-
لبن����ان ،ال����دار البي�ض����اء -املغ����رب،
�شيكاغو -الواليات املتحدة الأمريكية،
الدوحة -قطر ،ديربان -جنوب �إفريقيا،
هافانا -كوبا ،هو ت�شي منه -فيتنام،
ا�سطنبول -تركيا ،كواال ملبور -ماليزيا،
كيوتو -اليابان ،الباز -بوليفيا ،لندن-
اململكة املتحدة ،مندوزا -الأرجنتني،
مك�سيكو �سيت����ي -املك�سيك ،مومباي-
الهند ،ب��ي�رث� -أ�سرتالي����ا ،بنوم بنه-
كمبودي����ا ،براغ -جمهوري����ة الت�شيك،
كيتو -الإك����وادور ،ريكيافيك� -أي�سلندا،
�سان بطر�سربج -رو�سيا� ،سيول -كوريا
اجلنوبية� ،شنت�شن -ال�صني ،فانكوفر-
كندا وفيغان -الفيليبني.
جت���در الإ�ش���ارة �إىل �أن املوق���ع
يلفت النظ���ر �إىل عدد املواق���ع الأثرية
وال�سياحية ال�شهرية يف بريوت ،و�أهمها
�صخرة الرو�شة وهي عبارة عن تكوينات
طبيعي���ة �ضخمة على مقربة من �ساحل
الكورني����ش يف بريوت يف �أق�صى الطرف
الغرب���ي ،ويتمت���ع النا����س بامل�ش���ي
والرك����ض يف ه���ذه اجلهة م���ن �شاطئ
البحر ،و�إ�ضاف���ة �إىل املتاحف واملباين
الرتاثي���ة والآثار الت���ي تت�ضمنها ،ففي
ا�ستطاعة زوار ب�ي�روت �أن مي�ضوا �أجمل
ال�سه���رات يف مطاعمها ونواديها والتي
عل���ى خ�ل�اف �أي دول �سياحي���ة �أخرى
موجودة يف العاملني الغربي والعربي،
فهي ت�ستقبل زواره���ا ل�ساعات مت�أخرة
من اللي���ل ،وهكذا با�ستطاع���ة ال�سائح
فيه���ا �أن يتن���اول الع�ش���اء ،ثم مي�ضي
ليلة �ساهرة على وقع مو�سيقى ناب�ضة

وحاملة على ال�س���واء ،بعدها ي�ستطيع
�أن يرتك لنف�س���ه العنان وميار�س هواية
امل�ش���ي �أو ركوب الدراجة على كورني�ش
املنارة ،حي���ث يحلو ال�سه���ر ل�ساعات
الفجر.
«بريوت مدينة ال تنام» هي حقيقة
يلم�سه���ا زائرها يف كل م���رة يق�صدها
فيقوم بجولة يف �أزقتها و�شوارعها التي
تكت���ظ مقاهيها برواد ال�سه���ر� ،أو يبحر
على منت �أحد زوارقها ليتفرج عليها من
املقلب الآخ���ر م�ضيئة متلألأة من بعيد،
�أو يت�أمله���ا من �رشفة الفندق الذي ينزل
فيه ليتمتع مب�شاه���دة لوحة �سوريالية
ر�سمتها �أنامل الطبيع���ة لتو�صل اجلبل
بالبحر والليل بالنهار.
يذك���ر �أنه بعد �إع�ل�ان �شبه النتيجة
النهائي���ة لعجائ���ب الطبيع���ة ال�سبعة
يف العامل بتاري���خ  2011/11/11والتي
انته���ت بعدم ف���وز �أي بل���د عربي هذه
امل���رة� ،أطلقت «م�ؤ�س�سة العامل املفتوح
اجلدي���د» اخلا�صة مب�سابق���ات عاملية
الختي���ار عجائ���ب �سبع���ة يف العامل
لن���وع �أو فئة معينة ،وهذه املرة �أطلقت
امل�سابق���ة الثالث���ة املعني���ة باختيار
«عجائب املدن ال�سبعة يف العامل».
وبح�س���ب املوق���ع ،تط���رح منظمة
العجائب ال�سب���ع ال�سوي�رسية ،م�سابقة
جدي���دة للت�صويت ،بع���د �أن انتهت من
قائمة عجائ���ب الدنيا ال�سبع الطبيعية،
لأجل �إبراز اجلهود الإن�سانية املعا�رصة
يف خلق م���دن متطورة ومده�شة ،ال تقل
يف �إدها�شه���ا عن ما فعل���ه القدماء يف
ع�رصهم.
م�ؤ�س�س ورئي�س «العجائب ال�سبع»،
برن���ارد وي�ب�ر ،يقول« :جتت���اح العامل
حالي��� ًا موجة من التمدن ،ومعظم �سكان
العامل اليوم يعي�شون يف مدن ،هناك من
يعي�ش يف مدن تاريخي���ة عظيمة ،مثل
القد����س والبندقية وكيوت���و ،وهناك من
يعي�ش يف املدن الع�رصية».
وي�ضي���ف« :الالفت �أن هناك عدداً من
املدن احلديثة واملعا�رصة التي �أ�ضحت
مق�صداً لكثري من النا�س ،من �سي�ؤول �إىل
كيب تاون �إىل �ساو باولو» ،وي�ؤكد �أن هذه
احلملة وامل�سابقة اجلديدة �ستكون على
�صلة بروح الع�رص ،وكيفية �إدارة املدن،
ودوره���ا يف تفعيل القط���اع ال�سياحي
واالهتمام بالهند�سة املعمارية.
وفيما يتباهى الفرن�سيون بربج �إيفل
الذي �صنعه املهند�س غو�ستاف �إيفل يف
الع���ام  ،1889ويفتخ���ر الإ�سبان بق�صور
وق�ل�اع مل ي�صنعوها ،ميك���ن للبنانيني
�أن يفخ���روا مبا تت�ضمن���ه مدينتهم من
�آثار� ،إىل جانب غناها باملباين احلديثة
واملعا�رصة التي تخطف الأنفا�س.
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رموز ثقافية وإعالمية تخرجت من كلية الشريعة
يتح���دث نقي���ب ال�صحاف���ة
اللبنانية حممد بعلبكي عن الكلية
ال�رشعي���ة الت���ي كان �أح���د طالبها
فيقول�« :أول مرة تعرفت فيها على
�سماحة املفتي ال�شيخ حممد توفيق
خالد ،كنت طالب ًا يف ال�صف اخلام�س
يف مدر�سة احلرج ،وحينها �أعلن �أن
�إن�ش���اء معهد ديني حديث لتخريج
رجال دين �شباب.
وكان نظام املعهد يتابع منهاج
البكالوري���ا اللبناني���ة بق�سميه���ا
بالإ�ضاف���ة �إىل الدرو����س الدينية»،
ف���كان �أن التحق النقي���ب البعلبكي
بالكلية ال�رشعية ،كما انت�سب �إليها
ح�سن �صعب ،بهيج عثمان ،رم�ضان
الوند ،ال�شيخ �أحم���د حمود ،عبداهلل
مغربل ،وحميي الدين خالد وغريهم،
وبعد ع���دة �أ�شهر التح���ق بالكلية
�شفيق ميوت.
وي�ش�ي�ر �إىل �أن ع���دد الط�ل�اب
كان يف البداي���ة  14طالب��� ًا ،وكانت
املدر�سة �آنئذ داخلية ،ومقرها حيث
يقوم الآن م�ست�شف���ى الرببري ،وكان
ي�سمح للطالب بيوم �إجازة �أ�سبوعي ًا
ليق�ضوه يف منزل ذويهم.
ي�ضي���ف النقي���ب بعلبكي ،كان
�سماح���ة مفت���ي اجلمهوري���ة يهتم
�شخ�صي ًا ب�أو�ض���اع الكلية ال�رشعية
وطالبها ،فكان يق�ض���ي فيها معظم
نهاره.
وبغية قيام الكلية بدورها على
�أكمل وجه ،ح�شد له���ا �أكرب العلماء
من �أمثال :ال�شيخ عبد الرحمن �سالم
�أمني �رسدار الفت���وى ،وكان يدر�سنا
التوحيد ،ال�شيخ م�صطفى الغالييني
وكان يدر�س اللغة العربية وال�رصف
والنح���و والعرو�ض ،ال�شي���خ را�شد
عليوان ،ال�شيخ �أحمد عمر املحم�صاين
وكان يدر�س ال�سرية النبوية ،وال�شيخ
رائف فاخوري كان يدر�س مادة الأدب
العرب���ي و�سواه���م ،وكان على ر�أ�س
ه�ؤالء جميع ًا �سماحة املفتي نف�سه
ال���ذي كان يدر�س الفق���ه ال�شافعي
كونه كان من كبار املتخ�ص�صني يف
الفقه على مذهب الإمام ال�شافعي يف
العامل الإ�سالمي.
ويقول :كان �سماحت���ه حري�ص ًا
على �أن يح�شد يف هذه الكلية �أ�شهر
و�أكرب املدر�س�ي�ن للم���واد العلمية
الذين يعطون يف �أهم معاهد لبنان
�آنئذ ،فكان مدر�س مادة الريا�ضيات
املرح���وم �إبراهي���م عب���د الع���ال،
وم���ادة الأدب الفرن�سي كان يدر�سها
الربوفي�سور حد�شيت���ي �أ�ستاذ الأدب
الفرن�سي يف الي�سوعية ،وكان مدر�س
م���واد العلوم والفيزي���اء والكيمياء
والطبيعي���ات الأ�ستاذ باخو�س ،وهو
كان �أ�ست���اذ هذه املواد ،ففي مدار�س
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الفري���ر واملقا�صد ،وكان مدر�س علم
ال�صحة الدكتور حممد خري النويري
وغريهم..
يتاب���ع النقيب بعلبك���ي :كان
�سماحة املفتي ال�شيخ حممد توفيق
خالد مهتم ًا ب����أن ين�شئ رجال دين
متنورين يعرفون ويفقهون الثقافات
املتنوعة ،وم���ا �أزال �أذكر بالإ�ضافة
�إىل كل ذلك �أن �سماحته كان حري�ص ًا
كل احلر����ص على الو�ض���ع ال�صحي
للطالب ،فخ�ص�ص يف برنامج الكلية
التعليم���ي �ساعت�ي�ن يف الأ�سب���وع
للريا�ضة البدني���ة ب�إ�رشاف الأ�ستاذ
حممد فليف���ل ،وكان هن���اك �ساعة
يف الأ�سب���وع للمو�سيق���ى ب�إ�رشاف
الأخوين فليفل ،كما كان جنله الأكرب
الدكتور حمم���د خالد ي�رشف بنف�سه
كل ي���وم على الطعام الذي كان يعد
يف الكلي���ة ،ليق���دم �إلين���ا �صباح ًا
وظهراً وم�ساء.
ي�ضي���ف النقيب بعلبك���ي ،بعد
م�ض���ي �سبع���ة �أ�شه���ر �أو �سنة توىل
�سماحته بيده الكرمية �إعداد عمامة
لكل واحد منا ،و�أقام احتفا ًال كبرياً يف
املنا�سبة ا�ستدعى لت�سجيل وت�صوير
هذا احل���دث �أ�شهر م�صور فوتوغرايف
كان معروف ًا �آنئذ وهو امل�صور دفوين،
ثم �أخذ �سماحته يكلف بع�ضنا ب�إلقاء
خطب اجلمعة و�إمامة امل�سلمني يف
�أهم م�ساجد بريوت.
ويلف���ت �أن الكلي���ة ال�رشعي���ة
حينما ق���رر �إن�شا�ؤه���ا كانت �إحياء
لذكرى ال�شيخ�ي�ن اجلليلني عبداهلل
خالد وعبد الرحمن احلوت.

�أم���ا بالن�سب���ة لن�شي���د الكلية
ال�رشعية فقد نظ���م كلماتها ال�شيخ
عبد الرحمن �س�ل�ام وحلنه الأخوان
فليفل.
ويخت���م :الكلي���ة ال�رشعية منذ
�أن �أن�شئت تكرمي��� ًا لذكرى العالّمني
عبداهلل خال���د وعبد الرحمن احلوت
تغري ا�سمهما عدة م���رات ،فقد �صار
ا�سمها كلي���ة امللك فاروق لأنه �صار
عربها يت���م �إر�سال البعثات العلمية
�إىل م��ص�ر ملتابعة حت�صيلها العايل
يف الأزهر ال�رشيف.
وبع���د خل���ع امللك ف���اروق يف
 23يوليو � 1953أ�صب���ح ا�سمها �أزهر
لبنان.
ومن ال�شهادات الهامة عن الدور
الديني التنويري واجلهادي ل�سماحة
مفت���ي اجلمهوري���ة اللبنانية الأكرب
ما يرويه ال�شيخ حممد �سويد حيث
يق���ول« :مل يكن املغفور له �سماحة
املفتي ال�شيخ حمم���د توفيق خالد
مفتي ًا فح�سب ،بل كان زعيم ًا وطني ًا
ذا مكانة مرموقة ،ور�أي �سديد وكلمة
ال ت���رد ،كان �صادق��� ًا يف معاملته
للنا�س ي�س�أله ذوو احلاجة فال يرتدد
حلظة يف تلبي���ة مطالبهم املحقة،
ذكريات���ه ال تف���ارق خاط���ري ،ذلك
العم�ل�اق ال�شجاع ذو املواقف ،الذي
مل يكن يجنب �أمام �أي �سلطان جائر
بل يقول يف وجهه كلمة احلق ولذلك
نتذكره ع�شية ذكراه ونرتحم عليه..
لق���د كنت قريب��� ًا من���ه� ،أتلقى
علوم���ي يف كليت���ه الت���ي �أن�ش�أها
لأبن���اء امل�سلم�ي�ن و�سماه���ا كلية

فاروق الأول ال�رشعية والتي �سميت
فيما بعد (�أزهر لبنان) ولذلك ق�صة،
كنت رئي�س ًا لبعثة املقا�صد الدينية
الت���ي �أر�سلها املرحوم عمر الداعوق
�إىل �أحد معاهد دم�شق لتلقي العلوم
الديني���ة والدرو����س الثانوية ،وكان
الرج�ل�ان املفت���ي وعم���ر الداعوق
يتناف�س���ان يف عمل اخلري (ويف ذلك
فليتناف����س املتناف�سون) وذات يوم
ونحن يف ملعب املعهد ر�أيت رجلني
�أحدهما يلب�س عم���ة بي�ضاء والآخر
�صف���راء و�سمتعهما ي�س����أالن عني،
فتقدم���ت منهم���ا وعرّفتهما بنف�سي
وعرف���ت �أن الأول هو املرحوم خالد
امل�شن���وق ،والآخ���ر املرح���وم عبد
الرحم���ن العري�س ،وق���اال يل ،نحن
مبعوثان م���ن قبل مفتي اجلمهورية
اللبنانية ال�شيخ حممد توفيق خالد
لتذهب معن���ا �إىل كلية فاروق الأول
ال�رشعية يف ب�ي�روت لتكمل علمك،
فجمعت �أمتعت���ي ودون �أن �أ�ست�شري
�أهل���ي �أو م�س����ؤويل املعهد وجئت
معهما �إىل ب�ي�روت ،وذلك لأن �أخبار
الكلية املذك���ورة ومكانتها العلمية
كانت ق���د تناهت �إيل ،وفور و�صولنا
وج���دت املفتي الكب�ي�ر جال�س ًا يف
مدخ���ل الكلية فرحب ب���ي وقال :يا
بني علمت ب�أن���ك رئي�س البعثة يف
دم�شق ،و�أن���ك �شاع���ر ،ف�أحببت �أن
تك���ون يف معه���دي تقدي���راً لعلمك
وذكائك فقلت له �شك���راً يا �صاحب
ال�سماحة ولهذا �أنا هناك الآن.
وب���د�أت حي���اة جدي���دة يف
معه���د جديد ،وكان ذل���ك يف �أواخر

الثالثين���ات ،حي���ث �سمع���ت م���ن
�سماحته ال�شيء الكثري الذي ي�رشح
القلب ويرفع الر�أ�س فخراً واعتزازاً..
كان رحمه اهلل عملي ًا يزور الكلية
باك���راً في�صلي بنا �صالة ال�صبح ،ثم
ندخل مع���ه �إحدى غ���رف الدرا�سة
فيعلمن���ا درو�س ًا يف عل���م الفرائ�ض
(علم املرياث) وكان يقول يل قم �إىل
اللوح يا قا�ض���ي حا�صبيا في�س�أله
�أحد الطالب ملاذا تقول له يا قا�ضي
حا�صبي���ا ومل ي�رص بع���د قا�ضي ًا؟..
فيجيبه� :س�أعينه قا�ضي ًا �إن �شاء اهلل.
وم���رت الأع���وام وتخرجت من
الكلية ع���ام  1943فعينني �سماحته
�أ�ست���اذاً يف الكلي���ة وكان يو�صيني
كم���ا يو�صي الأ�سات���ذة بالتكلم مع
الط�ل�اب باللغة العربي���ة الف�صحى
�أثناء الدر�س وبعده لتتمرن �أل�سنتهم
عليها..
وذات يوم وكان���ت احلرب العاملية
الثانية م�شتعلة ،وكان الطالب قد الحظوا
�أنن���ي �أقرب من �سماحته ي�أن�س بحديثي
ويط���رب ل�سم���اع بع����ض مقطوعات���ي
ال�شعري���ة ،فطلب���وا من���ي �أن �أطلب من
�سماحته تخفيف وجب���ات الربغل التي
زيدت يف �أي���ام احلرب النقط���اع الأرز،
فنظم���ت بع����ض الأبي���ات ويف �ساحة
املعهد ،حيث كان يجل�س كعادته فرح ًا
مبتهج ًا ب�ألعاب الطالب وك�أنهم �أوالده،
تقدمت منه و�أن�شدت هذه الأبيات:
طال العذاب ف�أي وقت ينجلي
هذا العذاب مذاقه كاحلنظل
�أيام كنا يف النعيم جيوبنا
ملآنة والبطن منا ممتلي
(والرز) ي�ضحك يف ال�صحون ك�أنه
برد ال�سماء وقد ت�ساقط من عل
و�أتت حروب الطامعني ليختفي
عنا ونحرم من �شهي امل�أكل
وغداً الطعام يف كل يوم (برغ ًال)
و(�سهيل) ي�رصخ فيه بح�ص يا ويل
يا �سيدي ،هال �سمحت بوجبة
�أو وجبتني من الطعام الأف�ضل؟..
(يا رز) �إنك للبطون حبيبها
واهجر �سمانا يا زمان الربغل
ف�ضحك �سماحته و�أمر بزيادة ثالث
وجبات م���ن الأرز يف الأ�سبوع وحينذاك
هتف الطالب بحي���اة �سماحته �شاكرين
ال�شاع���ر على جناح ق�صيدته (�أما �سهيل
املذكور يف �أبياته���ا فهو الدكتور �سهيل
ادري����س �صاحب جمل���ة الآداب ورئي�س
احت���اد الكتاب اللبناني�ي�ن �سابق ًا ،و�أما
ال���ويل فه���و ال�شيخ طه ال���ويل امل�ؤلف
التاريخي امل�شهور).

يتبع
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كيف تداوين مع قلبك المكسور؟
التعامل مع القلب املك�سور لي�س �أمراً
�سه ًال على الإط�ل�اق ،فتقبُّلك ملو�ضوع �أن
عالقتك قد انته���ت ب�شخ�ص حتبيه ب�شدة
وتخططان مع ًا لل���زواج وت�أ�سي�س �أ�رسة،
ميك���ن �أن يك���ون مبنزلة مهم���ة �صعبة
و�شاق���ة ،ومع ذلك على املرء �أن يتذكر �أن
احلياة ل���ن تتوقف عند ف�شل العالقة بني
اخلاطبي ،لذلك من امل�ستح�سن �أن مت�ضي
نْ
يف حيات���ك وت�ستمري يف عطائك وت�سيري
�ش�ؤون���ك ،ورمب���ا ن�ستطي���ع �أن ن�ساعدك
باخلطواط الآتية على التعامل مع القلب
املك�سور اخلا�ص بالن�ساء والرجال �أي�ضاً.
ارحل���ي �إىل مكان �آخ���ر لب�ضعة �أيام:
من املقرتح���ات القوية وامل�ؤثرة اخلا�صة
بكيفية التعامل م���ع القلب املك�سور هي
االنتقال �إىل مكان �آخر لب�ضعة �أيام ،فرمبا
يكون ذلك �أف�ضل طريقة لتح�صلي بها على
راحة البال التي حتتاج�ي�ن �إليها ب�شدة،
ف����إذا بقيت يف امل���كان نف�سه وا�ستمريت
بنف����س روت�ي�ن حيات���ك اليوم���ي ،فلن
ت�ستطيعي التخل�ص من الأفكار املتعلقة
بعالقت���ك الفا�شلة ،فتغيري مكانك وروتني
حياتك اليوم���ي �سيفع���ل «املعجزات»
ل���ك يف تلك املرحلة م���ن احلياة ..جرّبي
ال�سفر �إىل �أي م���كان يحتوي على مناظر
طبيعية خالب���ة� ،أو �أن�شطة تت�ضمن نوع ًا
من املغام���رة ،و�سيكون الأم���ر �أف�ضل �إذا
�سافرت مع �صديقاتك املقربات �أو عائلتك.
مار�سي الهواي���ات اخلا�صة بك :ميكن
ملمار�س���ة الهواي���ات املحبَّب���ة �إليك �أن
ت�ساع���دك ب�شدة ،لأنها ميك���ن �أن توفر لك
الكث�ي�ر من املتع���ة العاطفي���ة ،فيمكنك
ممار�سة هواية املو�سيق���ى� ،أو الر�سم� ،أو

ِ
أنـت

النحت� ،أو احلرَف الورقية وبع�ض احلرَف
والفنون الأخ���رى ،و�سي�ساعدك ذلك على
اخلروج من حالة احلزن التي تعي�شينها،
وميكن للأن�شطة الريا�ضية �أي�ض ًا �أن تكون
مفيدة بنف�س امل�ست���وى عند التعامل مع
ف�شل العالقة.
تكوين ال�صداقات :التعامل مع الآخرين
ب�ش���كل اجتماعي يُعترب م���ن االقرتاحات
الأك�ث�ر حيوية حول كيفي���ة التعامل مع
القل���ب املك�س���ور ،فمن خ�ل�ال م�شاركتك
مل�شاكلك مع �أ�صدقائك و�أقاربك �ستتمكنني
من اخل���روج من حالة احلزن ب�شكل �أ�رسع
من بقائك وحدك بعيدة عنهم ،فالأ�صدقاء
احلقيقيون �سيظه���رون و�سي�ساندونك يف
مثل تل���ك الأوقات الع�صيب���ة ،وكثرياً ما
عولج القلب املك�سور م���ن خالل التعرّف
وم�صاحبة الأ�شخا�ص اجليدين.
جتنبي االت�صاالت مع الرجل ال�سابق:
�إذا كن���ت مقتنعة ب�أن���ه ال يوجد �أمل يف
العودة �إليه ،ف�إن جتنّ���ب مقابلته يف �أي
مكان هي �أف�ضل طريق للتعامل مع القلب
املك�سور ،لأن ر�ؤية �أو مقابلة هذا ال�شخ�ص
م���ن �ش�أنها ب�شكل غري �رضوري �أن جتعلك
تتذكرين بع�ض الذكريات ال�سيئة اخلا�صة
باملا�ضي ،مم���ا يجعل ت�شعرين بال�ضيق،
خ�صو�ص ًا �إذا كنت يف مرحلة �إيجاد راحة
البال والبحث عن حب جديد حقيقي ،لذا
عليك قدر الإمكان �أن تبتعدي عن حبيبك
ال�سابق (�س���واء كان خطيب���ك �أو زوجك)
لتتجنب���ي كل تلك امل�ش���اكل يف حياتك،
وبذلك ميكنك �أن تك���وّين فكرة عن كيفية
تخطّي مرحلة القلب املجروح.
ح���اويل �إيج���اد احل���ب م���رة �أخرى:

بينما نتحدث ع���ن كيفية مداواة القلب
املك�س���ور ،ينبغي علين���ا �أن نتذكر �أن
فقدانن���ا لإمياننا يف احل���ب والعالقات
ملجرد ف�ش���لنا يف �إحدى العالقات لي�س
بالطري���ق ال�صحيحة لعي����ش احلياة،
فينبغي �أن يكون موقفنا دائم ًا �إيجابي ًا
ومتفائ�ل�اً حتى �إذا واجهن���ا العديد من

امل�شاكل خ�ل�ال رحلتنا جتاه ال�سعادة..
لذا ،لتح�صل���ي على �رشيك جديد ميكنه
�أن يفهم���ك ب�شكل جيد ،ميكنك البدء يف
البحث عنه فوراً.
ويف اخلت���ام ،ورغ���م �أن االقرتاحات
�أ�شياء �سهلة ،لكن تنفيذها ب�شكل عملي
قد يُعت�ب�ر �صعباً ،ب�سب���ب احلالة التي

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �ضوابط الإطراء

العمر المناسب لتقويم أسنان األطفال
ي�ضطر الأطف���ال للخ�ضوع �إىل عالج تقومي الأ�سنان نتيجة
للنمو غري ال�صحيح للأ�سنان عند ظهورها ،والتي تبد�أ بتغيري
موقعه���ا عندما يكرب الطفل ،فتن�ش�أ فراغ���ات بينها ،لهذا ف�إن
مراجعة طبيب الأ�سنان مبكراً تُتيح له ت�شخي�ص م�شاكل �إغالق
الأ�سنان ،والتي من املمكن �أن ت�سبب خل ًال جمالي ًا ووظيفياً.
فوائد تقومي الأ�سنان للأطفال:
 -1رغ���م �أن تقومي الأ�سنان يُعترب عالج ًا طبي ًا يتيح �إغالق
الأ�سنان ب�شكل منا�سب ،ف�إنه كذلك يُعترب عالج ًا جتميلياً.
 -2ي�سمح هذا العالج بتقومي الأ�سنان البارزة.
 -3تغيري بنية الفك.
 -4عالج الأ�سنان التي ظهرت يف مكان خاطئ.
 -5حل م�شكلة ا�ضطرابات الكالم والأكل.
 -6عالج م�شكلة اكتظاظ الأ�سنان وجتميلها.
يبد�أ ع�ل�اج الأ�سنان عند الأطفال يف �س���ن (� )7-8سنوات،
ُف�ضل بدء العالج يف وقت �أبكر لدى بع�ض الأطفال،
رغ���م �أنه ي َّ
وذلك من �أجل جتنب حدوث م�شاكل معقدة يف وقت الحق� ،أو
يف جي���ل �أكرث ت�أخراً� ،إذا كان ذلك ممكن ًا يتم العالج من خالل
ا�ستبدال جمموعة الأ�سنان الطبيعية الأوىل مبجموعة الأ�سنان

يكون عليها العقل يف ذلك الوقت ،ومع
ذلك ف����إن الثقة يف رحم���ة اهلل واتباع
بع����ض اخلطواط الب�سيط���ة �سي�ساعداك
على العودة �إىل تلك الأيام ال�سعيدة من
حياتك.

البالغة ويو�صي طبي���ب الأ�سنان ب�إجراء العالج عندما تكون
عظام الفك يف طور النم���و� ،إذ يكون بالإمكان عندها التدخل
يف طبيعة منوها وال�سماح بنمو م�ستقيم و�أف�ضل.
وبالإمكان �إجراء عالج تقومي الأ�سنان من خالل عدة طرق،
والطريق���ة الأكرث انت�شاراً هي تثبيت �أقوا�س �شفافة �أو معدنية
على الأ�سنان ،ومترير �سل���ك الأ�سنان بينها بحيث ي�شكّل هذا
ال�سلك �ضغط ًا على الأ�سن���ان ويحركها ببطء ،ويقوم الطبيب
بتغي�ي�ر �ضغط ال�سلك كل ب�ضعة �أ�سابيع ،خالل الزيارات التي
يقوم بها الطفل للعي���ادة ،وي�ساهم هذا الأمر ب�شكل فعال يف
تقومي الأ�سنان.
ومن الط���رق الأخرى وا�سع���ة االنت�شار لتق���ومي الأ�سنان،
اللوحة ال�شفافة القابلة للنقل ،والتي يتم تثبيتها داخل الفم،
وتوجد �أي�ض��� ًا �إمكانية لتثبيت لوحة بحي���ث تكون مربوطة
بر�سن خارجي يحتاج الولد لو�ضعه حول فمه.
يُعترب عالج الأقوا�س �أك�ث�ر راحة بالن�سبة للطفل ،رغم �أنه
ي�ستغ���رق مدة �أطول ،وي�ؤثر على ال���كالم عند الطفل ويتطلب
جتن���ب الأغذي���ة اللزج���ة �أو ال�صلبة من �أجل ع���دم الإ�رضار
بالعالج.

لي�س بعيداً عن���ك �أن للكالم �إتيكي���ت ،وهناك �أ�صول
يف�ض���ل االحتفاظ به يف
اجتماعي���ة يف ما يق���ال وما َّ
البال �أو القلب ،ودائم ًا يف �سياق الكالم ،ولكن من منظار
�آخر يهمّنا �أن نطلع���ك على قواعد و�أ�صول �إعطاء وتلقّي
الإطراء.
 رغ���م العفوية التي يج���ب �أن تتوفّر يف الإطراء ،عليك�أن تفكّري قلي ًال بالإط���راء ،وتختاري كلمات الئقة متدح
ب�صف���ات ال�شخ�ص وال تذ ّم ب�شخ����ص �آخر ،خ�صو�ص ًا من
املوجودين �ضمن املجموعة.
 يف حال ر�أي���ت ال�شخ�ص املوجود �أمامك (من معارفكطبعاً) ،يب���دو ب�إطاللة جميلة متنا�سقة ،قويل وعبرّ ي له
عن ذلك.
 يف العمل ،و�ضمن الزمالء �أو �أفراد فريق عملك ،يف حالكن���ت يف �سدّة امل�س�ؤولية ،والحظ���ت �أنه دائم الفاعلية؛
�أفكاره طليعية ومبتكرة ،وجّ هي �إليه �إطراء يزيده ثقة.
 اعريف �أن الإطراء ي�ستطيع �أن يك�رس اجلليد بني �شخ�صني،ويخفف من توتّر الآخرين ويرفع من معنوياتهم.
 انتبه���ي �أال تقعي يف فخّ املبالغ���ة ،و�أال تعطي �إطرا ًءل�ستِ مقتنعة به كلياً� ،أو قلت عك�سه ل�شخ�ص �آخر.
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خطوات تكسب االسترخاء في أقل من  5دقائق ()3/1
ر�شف���ة م���ن ال�ش���اي الأخ�رض:
عندما تغ�ض���ب قد يتحوّل لونك �إىل
الأرجواين املعبرّ عن الغ�ضب ،فعليك
جعله �أخ�رض ،لذا قم ب�إعداد كوب من
ال�شاي الأخ�رض ،ومادة «الثيانني»
املوجودة فيه �ست�ساعدك يف تخفيف
حدة التوتر ،و�ستُ�شعرك باال�سرتخاء
يف �أقل من خم�س دقائق.
ال�شوكوالت���ه :ميكن ملربع واحد
من ال�شوكوالته �أن يجعلك يف غاية
الهدوء واال�سرتخ���اء ،فال�شوكوالته
الداكن���ة ته���دّئ الأع�ص���اب وتنظّم
م�ستويات هرمون الإجهاد ،وت�ساعدك
على اال�ستقرار النف�سي.
بع�ض ًا من الع�س���ل :ب�إمكانك �أن
ت�سبدل التوتر مبعلق���ة من الع�سل،
فالع�س���ل �إ�ضافة �إىل كون���ه مرطب ًا
طبيعي��� ًا للب�رشة ،وتوجد فيه ن�سبة
من امل�ض���ادات احليوية ،يوفر �أي�ض ًا
املركب���ات التي تقلل م���ن التهاب
يف الدماغ ،مم���ا يعني �أنها حتارب
االكتئاب والقلق.
تن���اول املاجنا :ه���ل تعلم �أنه
ب�إمكانك �أخ���ذ �إجازة ا�ستوائية دون
ترك كر�س���ي مكتب؟ كل م���ا عليك
فعله هو تق�ش�ي�ر املاجنا وتناولها
عن طريق �رشائح �أو يف هيئة ع�صري،
فاملاجن���ا يوجد فيها م���ادة ت�سمى
«ينالول» ،التي ت�ساعد على خف�ض
م�ستويات التوتر ،وم���ن الأف�ضل �أن
تق�ضم املاجنا �أف�ض���ل من الع�صري،
وال يهمك م���ا حتدث���ه املاجنا من
فو�ضى ،فتخفي���ف التوتر وال�شعور

باال�سرتخاء �أم���ر ي�ستحق الفو�ضى
التي حتدثها املاجنا بك.
م�ض���غ العل���ك :م�ض���ع العل���ك
بالنعناع �أو �أي نوع من الفواكه هو
الو�سيلة ال�رسيعة وال�سهلة لتخفيف
التوت���ر والإجه���اد ،فب�ض���ع دقائق
م���ن امل�ض���غ ي�ساعد عل���ى خف�ض
م�ستوي���ات الكورتي���زول يف الدم،
ويخفف الإجهاد والتوتر.
وجبة خفيفة :يف بع�ض الأحيان
ال يوجد �شيء �أك�ث�ر �إر�ضاء من �أكل
الوجبات اخلفيف���ة واحللويات عند
الإ�صاب���ة بالتوتر والإجه���اد ،وقد
�أك���دت درا�سة حديث���ة �أن البالغني
يكونون �أكرث عر�ضة لتناول الوجبات
اخلفيفة الغني���ة بالأمالح يف حال
�إ�صابته���م بالتوت���ر ،وال يف�ضل���ون
وقته���ا املواد الغني���ة بال�سكريات،
ومن الأطعم���ة الت���ي ت�ساعد على
تقليل الإجهاد والتوتر هو الكرف�س.
الت�أم���ل :ال حاج���ة للذهاب �إىل
اجلبال كي ت�ستعيد الراحة وتعي�ش
الت�أمل ،خم�س دقائق فقط من ال�سالم
النف�س���ي هي كل م���ا يلزمك جلني
الفوائد من الت�أمل ،هناك �أدلة �أثبتت
�أن اثنت�ي�ن من نوب���ات �رسيعة من
الت�أمل ال�صامت يف اليوم ب�إمكانها
�أن تخفف من التوتر واالكتئاب ،كل
ما عليك هو العثور على مكان مريح
وه���ادئ واجللو����س والرتكيز على
تنظيم النف����س والهدوء ،ثم �ست�شعر
�أن الهموم قد بد�أت يف االحتفاء.
�ضع ر�أ�سك عل���ى و�سادة :هناك

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�أيام حتت���اج فيه���ا �أن يكون يومك
لطيف��� ًا وحتت���اج �إىل �أخ���ذ قيلولة
طويلة ،ولكن هذا احلل ال ي�صلح يف
جميع الأحوال فعند تواجدك بالعمل
ال تت���اح لك الفر�ص���ة لأخذ قيلولة،
لذا احر�ص على وجود و�سادة معك
دوماً ،فعند وجوده���ا يكون طريقك
لال�سرتخ���اء قد بد أ� للت���و ،حاول �أن
تتخيل �أن هذه الو�سادة هي �إ�سنفجة
متت�ص كل خماوف���ك وتوترك ،ف�ضع
ر�أ�س���ك لأ�سفل لب�ض���ع دقائق و�أبدي
التخيل.
تذكّ���ر �أن تتنف�س :ه���ل هناك
�أي طريق �سه���ل لال�سرتخاء؟ نعم،
التنف�س العمي���ق والبطيء ي�ساعد
على اال�سرتخاء وخف����ض التوتر،
فه���و يخفّ����ض من مع���دل �ضغط
الدم و�رضب���ات القل���ب ،وتنظيم
التنف����س �أو التع���وّد على التنف�س
العمي���ق الطويل ممك���ن �أن يكون
طري���ق «اليوغ���ا» ،والتي تخفف
من القلق والتوت���ر ،وهناك بع�ض
الط���رق الأخرى ،كالوخ���ز بالإبر،
فه���ذا ي�ساعد عن حتقي���ق التوازن
بني اجل�سم والعقل.
اتبع نظام اال�سرتخاء التدريجي:
يعتمد اال�سرتخ���اء التدريجي على
التع���ود والتكرار لو�سائ���ل الراحة
واال�سرتخ���اء ،فه���و ينط���وي على
انقبا�ض الع�ضالت يف جزء واحد من
اجل�سم لتحقيق حال���ة من الهدوء،
و�أي�ض��� ًا و�سيلة رائعة م�ساعدة على
النوم.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1عام  /من ال�شهور الهجرية
 2من �أعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم
� 3أف�ضل العب لكرة قدم يف العامل 2008
 4يدعو �إىل الأمل واحلزن  /ثلثا �شام

 5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن
الكاراتي
 6ن�صف تواق  /ير�سل من ينوب عنه
 7الع���ب كرة قدم الأك�ث�ر �شعبية يف
الوطن العربي
 8دار � /إذا تعدى اثنني �شاع
 9دواء �شاف �ض���د ال�سم �أو املر�ض /
غجري
 10مو�سيق���ى امريكي���ة افريقي���ة /
قرو�ض م�ستحقة
عــمـــودي
� 1أديب م�رصي راحل مل يتخرج من
اجلامعة  1ن�صف يحطم  4 /مت�شابهة
 /قوام
 2يف ال�سل���م املو�سيقي  /ف�صيلة من
النباتات ت�ضم الفول (معكو�سة).
 3اال�س���م الأول للمغن���ي اال�سب���اين
ايغلي�سيا�س  /كثري
 4مذكرات يومية  /ن�صف راهب
 5حار�س مرمى فريق الن�س الفرن�سي
� /أجرة موظف

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 6وكالة ف�ضاء امريكية
 7ثروة � /آخر اال�سبوع (باالجنليزية)
 8موق���ع املرجان الطبيعي يف البحر � /صوت
الأمل العميق  /نعم (بالفرن�سية)
 9تعدي�ل�ات طفيفة على عمل فني � – /أ�شجار
رفيعة وعالية حلماية املزارع من الريح
 10م���ن حاالت البحر  /الدول���ة العربية التي
اخرجت ال�سعودية من ك�أ�س العامل 2010
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كاريكاتير

«أدمغة» مسروقة للبيع
عادة ما ي�رسق الل�صو�ص مقتنيات
ثمينة قد تعود عليهم بعائدات كبرية،
لكن �أن ي�رسق �شخ�ص ما �أدمغة! نعم،
�أدم��غ��ة ب�رشية ..وي��ح��اول بيعها على
موقع املزادات ال�شهري «�أي باي ،»eBay
وهذا ما مل يفعله �سوى الأمريكي ديفيد
�شارل�س.
والأدهى من ال�رسقة �أن هناك م�شرتين
لهذا النوع من امل�رسوقات ،حيث مت �رشاء
� 6أدمغة مببلغ  600دوالر من املوقع.

تبد أ� وقائع اكت�شاف ال�رسقة الغريبة
عندما ات�صل ال�����ش��اري بـ«املتحف
الطبي» يف �إنديانا لدى اال�شتباه ب�أن
«الب�ضاعة» التي ا�شرتاها من �شارل�س
م�رسوقة ،وذلك بعد مقارنة �أوعية حفظ
الأدمغة بتلك املعرو�ضة يف املتحف.
وكان امل�شتبه فيه قام ب�رسقة �أكرث
من  60وع��اء ،من املتحف حتفظ فيه
�أدمغة و�أن�سجة ب�رشية ،من خمزن يعود
للمتحف الطبي ،وت��ع��ود امل�رسوقات

لنماذج من ح��االت مر�ضية خ�ضعت
للت�رشيح يف حقبة الـ.1890
ورغ��م غرابة «امل�رسوقات» �إال �أن
�شارل�س وجد لها م�شرتين عرب موقع «�أي
ب��اي» ،الذي يحظر ب�شكل قاطع عر�ض
�أع�ضاء ب�رشية للبيع على املوقع ،علم ًا
�أن �رشاء �أو بيع �أع�ضاء ب�رشية جرمية
مبوجب القانون الفيدرايل الأمريكي ،كما
�أن االجتار بب�ضائع غري قانونية يعترب
انتهاك ًا لقوانني «�إي باي».

أغرب حاالت الطالق في الكويت
�رش البلية ما ي�ضحك ..يف الوقت الذي
تزداد حاالت الطالق يف الكويت ،نالحظ
زيادة �أ�سباب غري منطقية للطالق ،ومنها
طلب زوج��ة االنف�صال عن زوجها بعد
�أ�سبوع من ال��زواج لأن��ه ي�أكل احلم�ص
باخلبز ولي�س بال�شوكة ،واتهمته بعدم
التقيد بــ «الإتيكيت» ،كما �أن هذا
املنظر ي�سبب للزوجة اال�شمئزاز  -على
حد قولها  -وال ت�ستطيع اال�ستمرار معه
باقي احلياة.
�أم���ا الق�ضية ال��ث��ان��ي��ة ،فالزوجة
�أبلغت حماميها �أن �رشيك العمر بعيد
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

عن «الإتيكيت» ،م�ضيفة :تخيل �أنني
�أختلف معه دائماً ،و�أطالبه ب�أن ي�ضغط
«معجون الأ�سنان» من الأ�سفل� ،إال �أنه
دائم ًا يعاندين وي�ضغط املعجون من
منت�صفه ..فهل ي�ستحق الأمر �أن يعاندين
على هذا ال�سبب؟!
�أما الق�ضية الثالثة فكانت بني زوج
وزوجته التي هي ابنة عمه ،حيث �إنه
طلب منها �أن ت�أتي له باملاء� ،إال �أنها
رف�ضت لكون �أن هناك خادمة من املمكن
�أن تقوم بهذه املهمة ،لكن الزوج �أمرها
مرة �أخ��رى� ،إال �أنها رف�ضت ،ومل ت�أبه

لق�سمه ب�أنه �سيطلقها �إن مل تنفذ �أوامره،
وبعد �شد وجذب نفذ الزوج ق�سمه وطلقها!
ويعلق القانونيون على ال�سبب الأول
لإجمايل الطالق يف الكويت ب�أنه يكون
ب�سبب ع��دم تقبل الآخ��ر بعد ال��زواج،
مت�سائلني يف الوقت نف�سه :يف ع�رص
االنفتاح ال��ذي نعي�شه وانتهاء زمن
اجلاهلية ،الذي ال يرى فيه الزوج زوجته
�إال يف ليلة الزفاف ،كيف ال يكون هناك
تقبل للأزواج بعد الزواج ،على الرغم من
�أنهم كانوا يعرفون بع�ضهم جيداً خالل
فرتة اخلطوبة؟
هاتف01/666314 :
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