ربما كان ْ
صيدًا ثمينًا
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ُعلم �أن املحققني مع موقوف يف ق�ضية «�أم�ير كتائب عبداهلل عزام»
ماجد املاجد ،يبذلون جهوداً كبرية معه ،لأنهم اكت�شفوا �أن هذا املوقوف
تلقى ت��دري��ب��اً ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��اً ع��ال��ي��اً ،ومي��ل��ك ق���درة ك��ب�يرة ع��ل��ى مواجهة
املحققني ،وعلى امل��ن��اورة ..ومل ي�ستبعد البع�ض �أن يكون ه��ذا املوقوف
�ص ْيداً ثميناً حينما ُتكت�شف كامل هويته وحقيقة املهام التي �أوكلت �إليه.

السنة السادسة  -الجمعة  23 -ربيع األول 1435هـ  24 /كانون الثاني  2014م.

FRIDAY 24 JANUARY - 2014

www.athabat.net

انفجار «الحارة» :بندر ما زال في صدارة القرار السعودي

نجاح «جنيف »2 -

رهن محاربة
اإلرهاب
2
المسكوت عنه في محاكمة
 3قتلة الحريري

إيعازات دولية لتشكيل الحكومة..
لحماية لبنان من اإلرهاب التكفيري

 3ضحايا َ
محتملين للملف
السوري في السلطة التركية

4
| حملة عالمية الجتثاث شرور الوهابية
 | 14مصر ..االستفتاء ومعركة استعادة الدور

5

6

2

أحــداث
األســــــبـوع

( العدد  )295اجلمعة  24 -كانون الثاين 2014 -

إيعازات دولية لتشكيل الحكومة
لحماية لبنان من اإلرهاب التكفيري

االفتتاحية

قراءة المرحلة
تكم���ن قدرة ال�سيا�س���ي والقائد والعامل الف���ذ ،وكل من ترك
ت�أثريه باملجتمع ،وكل الذين تركوا ب�صماتهم يف التاريخ ،تكمن
قوة ه�ؤالء ق���ي قدرتهم على قراءة الأح���داث وا�ستخال�ص العرب
منه���ا ،ليتم بناء املوقف ال�سيا�س���ي عليها ،كما يتم ترتيب �سلم
الأولويات على هذا الأ�سا�س.
بهذا ينج���ح القائد ،وبهذا يتجاوز املجتم���ع الأزمات ،وبهذا
تتكام���ل مهمة «القادة» مع ال�شعب لتتحقق امل�صلحة املرجوة
للجمي���ع ،هكذا كان ر�سول اهلل علي���ه ال�صالة وال�سالم يركّز على
ً
فمث�ل�ا نقر�أ يف مرحلة ما
املوا�ضيع الأك�ث�ر �أهمية لكل مرحلة،
تركيزه على الآيات التي تثبت الإميان باليوم الآخر ،وت�أكد قدرة
اهلل على �إحياء املوتى يوم القيامة ،ويركّز يف مرحلة �أخرى على
ال�صدق ،وي�أتيه �سائل ي�ستن�صحه فتكون الن�صيحة مقت�رصة على
عدم الغ�ضب ،وهكذا �أي�ض ًا القر�آن الكرمي؛ الآيات املكّية تركّز على
الإميان باليوم الآخر ،وعلى ق�ص�ص الأنبياء ،و�صربهم على الأذى،
فيما الآيات املدني���ة تركّز على املعام�ل�ات والت�رشيع و�أحكام
احلرب وال�سلم.
ينبغ���ي �أن ن�ستفيد من ذلك ،و�أن نتقن قراءة املرحلة وترتيب
الأولوي���ات ..فهل لعاقل �أن يرى يف هذه املرحلة التي نحن فيها
�أخطر من ظاهرة التطرف والتكفري والتفجري والقتل املجاين؟
�إنن���ا نرى يف هذه املرحلة ب�أم الع�ي�ن خطورة هذه الظاهرة
التي ت���زداد خطورتها ،لأنها تُرتكب با�س���م الإ�سالم ،فيتم �رضب
املجتم���ع من جه���ة ،وت�شويه الإ�سالم من جه���ة �أخرى ،من �أجل
هذا يجب �أن ت�ستنفر كل اجلهود ملواجهة هذه الظاهرة ،والإقالع
ع���ن «املو�ضة» التي درج���ت م�ؤخراً ،والت���ي تتلخ�ص ب�إيجاد
الذرائع واملربرات الواهي���ة لتغطية هذه اجلرائم التكفريية ،كما
ظه���ر يف مواقف قوى � 14آذار و«تي���ار امل�ستقبل» ب�شكل خا�ص،
حيث يكررون مقولتهم ال�سيئ���ة� :إن �سبب هذه الظاهرة م�شاركة
«حزب اهلل» يف القتال قي �سورية ..وك�أنهم مل يقر�ؤوا ومل يطلعوا
عل���ى «�أدبيات القاعدة» التي تو ّعدت «حزب اهلل» باحلرب منذ
�سن���وات طويلة ،كما مل ي�سمعوا بعملي���ات «القاعدة» و�أمثالها
يف اجلزائر و�إندوني�سي���ا ،وما بينهما ،حيث ال �شيعة وال «حزب
اهلل» هناك.
�إن الفه���م املغلوط للإ�سالم عند ه�ؤالء ه���و ال�سبب الرئي�سي
ملا يح�صل ،دون �أن ن�سقط من ح�سابن���ا �أ�سباب ًا �أخرى م�ساعدة.
لق���د اعترب ه�ؤالء �أن كثرياً من الأم���ور الظنية وكثرياً من الق�ضايا
االجتهادي���ة هي مبنزلة «عقي���دة» بالن�سبة �إليه���م ،و�أ�صبحوا
يعاملون املخالفني لهم ك�أنهم كف���ار (لأنهم يخالفون عقيدتهم
اليقينية ح�سب ظنهم) ،فا�ستباح���وا الدماء والأموال والأعرا�ض،
ورف�ضوا التعاون والتالقي م���ع كل من يخالفهم فيما يعتربونه
عقيدة ،وما لبثت �أن ا�ستثمرت قوى اال�ستكبار العاملي هذه الأفكار
ال�سيئة ،فاجتمع���ت الأفكار املنحرفة مع م�صلح���ة اال�ستكبار..
و«�إ�رسائيل» ،فح�صل ما ح�صل.
عل���ى الذين ير ّوج���ون للأفكار التكفريي���ة ويبحثون لها عن
غط���اء �سيا�سي� ،أن يراجعوا مواقفهم ،و�إال ف�إننا نزداد يقين ًا �أنهم
ً
فع�ل�ا يف هذا الإرهاب ،ولي�س���وا فقط خمطئني ،بل ال
م�شاركون
يرع ُوون؟
يدركون القراءة ال�سليمة للأحداث والأفكار ،فهل َ

ال�شيخ ماهر حمود
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الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

يب���د�أ امل�سار املتح���رك ب�شكل
ت�صاعدي وعاجل م���ن قرار رو�سي
 �أمريك���ي � -إي���راين اتُّخذ ل�رضبالإره���اب املتمث���ل بـ«القاعدة»
ومتفرعاته وم�سمياته املتعددة.
هذه هي الأولوي���ة حالي ًا التي
ت�شغ���ل عوا�ص���م الق���رار الدويل،
و�سيك���ون م�ؤمتر «جني���ف »2 -
حمطة االنط�ل�اق الأوىل ،وقد بد�أت
ال�رضبات يف غرب العراق كرتجمة
�أوىل مل�ضم���ون التفاه���م ال���دويل
الإقليمي ،فيما كان وا�ضح ًا املوقف
الالفت للرئي�س الرتكي عبداهلل غل،
ما �شكّل انعطاف���ة هامة يف م�سار
ال�سيا�س���ة الرتكي���ة اخلارجية ،يف
وقت ت�شتد ال�رضبات التي ي�سددها
اجلي�ش ال�سوري يف كافة املناطق،
يف ظ���ل ان�شغ���ال املجموع���ات
امل�سلحة يف االقتتال الطاحن فيما
بينهما ،عل���ى �أن الأولوية يف هذا
الظ���رف لي�س تغيري نظ���ام احلكم
يف �سوري���ة ،بق���در ما ه���و العمل
على احل���ل ال�سيا�سي بالتزامن مع
ا�ستئ�ص���ال «داع�ش» و«الن�رصة»
و�أخواتهما.
ال�ساح���ة اللبناني���ة ت�أث���رت
بالطبع بهذا املناخ الدويل ،ويجري
العمل ملالقاة الإرادة الدولية ملنع
الإرهاب «القاعدي» من ا�ستباحة
�ساحة لبن���ان والعب���ث بها على
نط���اق وا�س���ع ،وانطالق��� ًا من ذلك
لوح���ظ �أن ق���وى � 8آذار بادرت �إىل
احلل لتحقي���ق الت�أليف احلكومي،
فيما بدا «الفري���ق الآذاري» الذي
�أدار ظهره للحل طوي ًال كمن فوجئ
و�أُخذ على حني غرّة بامل�ستجدات
املت�سارعة ،بعدما �سار يف الإمالءات
ال�سعودية دون �أي مك�سب حقيقي،
ولهذا �سارع الرئي�س �سعد احلريري
ومن على ب���اب حمكمة الهاي �إىل
اجلهر مبوقف فاج����أ فيه اخل�صوم
و�صدم احللفاء ،وم���ن الطبيعي �أن
يُ�صدم هذا الفريق بعدما �سمع من
الرئي�س ال�سنيورة قبل فرتة وجيزة
فقط عن بدء املقاومة املدنية �ضد
�سالح «ح���زب اهلل» ،وقبلها «لن
ن�ش���ارك يف حكومة م���ع القتلة»،
وما �إىل ذلك من مفردات ا�ستُهلكت
يف «البازار» دون ن�ضج يف العمق
ال�سيا�سي.
حتى الآن ،مل ي�ستوعب كثريون
ا�ست���دارة الرئي�س �سع���د احلريري
احل���ادة ح���ول نف�س���ه ،لكنه دون
�شك ا�ستفاد م���ن الدر�س ال�سيا�سي
ذي امل�ستوى الع���ايل الذي �سمعه
من رئي����س الدبلوما�سية الرو�سية
�سريغي الفروف ،بن���اء على طلب
الأخ�ي�ر يف باري����س يف جل�س���ة
ا�ستمرت �أكرث م���ن �ساعة� ،أكد فيها

وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف والرئي�س �سعد الدين احلريري يف باري�س

امل�س�ؤول الرو�سي �أن املنطقة مقبلة
على جملة تطورات بالغة الأهمية
�سرت�سم خريطة الو�ضع ال�سيا�سي،
ودائم ًا انطالق ًا م���ن �سورية ،وعلى
لبن���ان �أن ي�ساعد يف �إن�ضاج احلل
املُرجتى.
قال الفروف للحريري« :اتفقنا
مع الأمريكيني على املحافظة على
ا�ستقرار لبنان عرب حكومة جامعة،
ت�ضم���ن كل الأطياف ال�سيا�سية وال
ت�ستثني �أح���داً» ،وطلب م�ساعدة
الرئي�س احلريري يف امل�ساهمة يف
�إقناع املعار�ضة ال�سورية بالذهاب
�إىل جني���ف ،م�ؤكداً له �أن �أي �أمر له

جل�ساتها بعد ثم���اين �سنوات من
اغتي���ال الرئي�س احلريري ،على �أن
هناك معطى برز ب�شكل الفت ،وهو
غي���اب بندر بن �سلطان عن م�رسح
الق���رار ال�سعودي ،حيث بد�أ مرحلة
عالجية يف الواليات املتحدة ،كما
و�صلت تقارير خا�صة تفيد �أن �إدارة
امللف ال�سوري اللبناين يف اململكة
ال�سعودية �ستتغري.
هذه املعطيات وفّ���رت ظروف ًا
لإن�ضاج ت�شكيل حكومة الأ�سبايع
ال�سبعة ،ذل���ك �أن الوقت غري متاح
البت���ة لإجن���از �أي عم���ل �سيا�سي
هام �سوى متري���ر الوقت �إىل حني

الفروف للحريري :اتفقنا مع األميركيين
على المحافظة على استقرار لبنان
عبر حكومة جامعة تضمن كل األطياف
السياسية وال تستثني أحدًا

عالقة ب�سورية ميك���ن بحثه على
الطاولة ،لكن دون �رشوط م�سبقة،
وهن���اك التجرب���ة امل�رصي���ة مع
ال�سعودية ،وهو من���وذج للتعاون
يف �أمكنة �أخ���رى ،فلماذا ال يحدث
ه���ذا يف �سورية ولبن���ان؟ و�أي�ض ًا
ت�أكد للحريري �أن املحكمة الدولية
بعدم���ا انطلقت �سيك���ون م�سارها
�شاق ًا وطوي�ل�اً  ،و�أكرب دليل هو بدء

انتخاب���ات الرئا�س���ة ،وهناك من
يت�شاءم يف ه���ذا املجال ،ويعترب
�أن ه���ذه احلكومة قد تكون حكومة
الأ�شه���ر ال�سبعة ،مبعنى �أن متديداً
رمبا يح�صل يف رئا�سة اجلمهورية،
�إال �أن ال���كل يجم���ع حالي��� ًا على
الذهاب نحو نقاط االلتقاء ،ويتفق
كث�ي�رون عل���ى �أن اال�ستحق���اق
الرئا�سي هو برعاية دولية م�صانة.

الفاتيكان م����ن جهتها تً�رصّ
عل����ى انتخاب����ات رئا�سي����ة يف
الربيع؛ �ضمن املهلة الد�ستورية،
باعتبار �أن لبنان ير�أ�سه م�سيحي
�رشقي يف دول����ة مهمة للغاية،
يف وقت يع����اين امل�سيحيون ما
يعانوه نتيجة الإرهاب.
�أما يف التفا�صيل التي تبقى
ره����ن التجاذب����ات التقليدي����ة،
فقد اتُّفق مبدئي���� ًا على حكومة
م����ن �أربعة وع�رشي����ن وزيراً ،قد
يُزادون �إىل ثالثني وزيراً كعُ رف
�سائ����د من����ذ اتف����اق الطائ����ف،
حي����ث ي�ستفيد كاف����ة الأفرقاء
م����ن ح�ص�صهم �ضم����ن التوزيع
الطائفي واملذهبي وال�سيا�سي،
م����ع ح�سم مب����د�أ امل����داورة يف
احلقائ����ب الأ�سا�سي����ة ،كتجربة
رمب����ا تنجح ورمب����ا ت�سقط يف
اختبار النوايا.
تبق����ى عقدت����ان بارزت����ان،
الأوىل تتمثل يف �إقناع الرئي�س
احلري����ري حلف����اءه ال�سُّ نة قبل
امل�سيحي��ي�ن بامل�شارك����ة يف
احلكوم����ة ،والثانية عدم القدرة
على جتاوز مطالب العماد عون
الوزارية يف الوزارات الأ�سا�سية.
يف املح�صّ لة ،احلكومة �آتية ال
ريب فيها ،وحتى موعد الرئا�سة
الأوىل قد تتب����دل ال�صورة كلي ًا
يف �سورية ،كما قال دبلوما�سي
�رشقي كب��ي�ر ،وعندها قد يعود
الرئي�����س احلري����ري �إىل رئا�سة
احلكومة ،لكن رئي�س اجلمهورية
قد يكون �سليمان فرجنية.

بهاء النابل�سي
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همسات

المسكوت عنه في محاكمة قتلة الحريري
ت�ستمر املحكمة الدولية اخلا�صة
بلبنان يف جل�ساته���ا ،وكانت �أمور
ع���دّة قد لفتت املراقبني يف مطالعة
املدع���ي الع���ام نورم���ان فاري���ل،
ال���ذي ا�ستن���د �إىل دلي���ل ات�صاالت
�أ�شب���ه بـ«فات���ورة مف�صّ ل���ة» من
�رشكة «�ألف���ا» ،لإثبات التهمة على
املتهم�ي�ن اخلم�س���ة ،بالإ�ضافة �إىل
�إع�ل�ان طائفة املتهم�ي�ن ،والإيحاء
ب�أن امل�ؤامرة الغتيال احلريري بد�أت
م���ع ا�ستقالته م���ن احلكومة ،ويف
ذل���ك �إ�شارة �إىل التوتر ال�سيا�سي مع
ال�سوريني وحلفائهم اللبنانيني.
�أم���ا بالن�سب���ة لإع�ل�ان طائفة
املتهم�ي�ن ،فلم يكن ذل���ك خط�أ كما
اعترب البع����ض� ،إذ نالحظ من خالل
قراءة القرار االتهامي املعدّل ال�صادر
يف  21حزي���ران  ،2013ويف املقدمة
حتت �إط���ار (�أو ًال  -املقدمة)� ،ص ،2
يدرج املدعي العام �أنه يتهم الأفراد
اخلم�سة مبوجب قان���ون العقوبات
اللبن���اين ،والقانون اللبناين امل�ؤرخ
 11كان���ون الث���اين  ،1958ب�ش����أن
«ت�شديد العقوب���ات على الع�صيان،
واحل���رب الأهلي���ة ،والتقات���ل بني
الأدي���ان» ..وهذا يعن���ي �أن املدّعي
العام يريد الإ�ش���ارة �إىل �أن اجلرمية
ح�صلت بدافع طائفي ،وهو ما ي�ؤكده
امللحق التابع لن�ص القرار االتهامي

نف�سه ،حي���ث قام االدّع���اء بتمويه
عب���ارة على الأرجح �أن تكون مذهب
ال�شخ����ص «�سُ نّي» /م���اروين ..بعد
ا�سم كل قتيل يف العملية.
�أما بالن�سبة للتوت���ر ال�سيا�سي،
ورغ���م �أنه فع�ل�اً كان هن���اك توتر
�سيا�سي يف املنطقة يف تلك الفرتة،
خ�صو�ص ًا ب�ي�ن ال�سعودية و�سورية،
لكن م���ا مل ينتب���ه له االدع���اء �أن
التوتر ب�ي�ن «القاعدة» وال�سعودية
كان �أكرب بكثري من التوتر ال�سعودي
 ال�سوري ،ونُ���درج بع�ض تفا�صيلهفيما يلي:
�أوالً :يف � 12أي���ار  ،2003ح�ص���ل
تفج�ي�ر �إرهابي كب�ي�ر يف الريا�ض
نفّذه انتحاري فجّ ر نف�سه يف جممّع
فينيل ،فقتل � 35شخ�صاً ،وجرح 200
�آخري���ن ،و�رست �شائع���ات يف ذلك
الوقت ب�أن احلر�س الوطني ال�سعودي
كان متورط��� ًا يف م�ؤامرة �أو حماولة
انق�ل�اب ،لك���ن مل يُك�ش���ف �أي �شيء
بعد ذلك عن نتائج التحقيق ،ومتّت
لفلفلة الق�ضية.
ث���م �شه���دت الأعوام م���ن 2003
ولغاي���ة  2006العديد من العمليات
االنتحاري���ة وعملي���ات ا�سته���داف
مت
للأجانب ولل�رشط���ة ال�سعودية ،و ّ
اعتق���ال وقت���ل عدد كبري ج���داً من
ن�شطاء القاعدة ،معظمهم �سعوديون،

املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان يف �إحدى جل�ساتها

ما لم ينتبه له
االدعاء أن التوتر
بين «القاعدة»
والسعودية كان
أكبر بكثير من التوتر
السعودي  -السوري

بالإ�ضاف���ة �إىل جن�سي���ات �أخ���رى
كالت�ش���اد وم�رص وغريه���ا ،ودخلت
ال�سعودي���ة يف مرحلة عدم ا�ستقرار
وحالة حرب حقيقية مع «القاعدة»،
�إذ تُ�سجّ ل التقاري���ر ا�ستهداف ًا يومي ًا
للمدنيني والأجانب وال�رشطة ب�شكل
خا����ص ،وقتل واعتق���ال العديد من
امل�سلحني ،بالإ�ضافة �إىل تقارير عن
قطع ر�ؤو����س ،وانتحاريني و�سيارات
مفخخة وتعذيب يف ال�سجون.
وتذكر ال�صحف �أن �أحد الإرهابيني
الكب���ار املدعو فاي���ز �إبراهيم �أيوب،

(�أ.ف.ب).

ورقمه  14عل���ى الالئحة ال�سعودية
(ب)� ،سلّ���م نف�س���ه �إىل ال�سف���ارة
ال�سعودية يف بريوت يف  1متوز عام
 ،2005ولك���ن ال�سلط���ات ال�سعودية
نفت ذلك ،ويف �آب م���ن العام 2009
ق���ام االنتح���اري عب���داهلل ح�س���ن
الأ�سريي بتفجري نف�سه بحزام نا�سف،
يف حماول���ة الغتي���ال الأمري حممد
بن ناي���ف ،الذي جنا م���ن حماولة
االغتيال تلك.
ه���ذه التفا�صي���ل التاريخي���ة
ت�ش�ي�ر �إىل �إمكانية كب�ي�رة ل�ضلوع
«القاعدة» بعم���ل انتقامي ،فلماذا
�أغف���ل التحقيق �أو جتاه���ل �إمكانية
قيام «القاعدة» بقتل رفيق احلريري
لأ�سباب �سعودي���ة ولي�ست لبنانية؟
وما الذي مينع من �أن تكون القاعدة
قد قتلت احلريري انتقام ًا من اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة ،الت���ي قتلت
واعتقلت وعذّبت �آالف النا�شطني من
«القاعدة» يف تلك الفرتة بالذات؟
ثاني���اً :م���ا مدى �صح���ة ت�سليم
�أح���د �أه���م املطلوب�ي�ن نف�س���ه �إىل
ال�سف���ارة ال�سعودي���ة يف بريوت يف
متوز من ال�سن���ة نف�سها التي اغتيل
فيها احلريري؟ وماذا كان يفعل هذا
الإرهابي الكب�ي�ر يف بريوت؟ وكيف
مرّ على الأمن الع���ام اللبناين وهو
مطلوب بته���م الإرهاب ومدرج على
الئحة الإرهاب ال�سعودية حتت رقم
مت تعميمه���ا؟ وملاذا
 \14ب الت���ي ّ
ال يك���ون هو �أح���د منف���ذّي اغتيال
احلريري؟ و�إن �صحت تلك الفر�ضية،
ه���ل التعمية على الأمر تعود �إىل �أن
االته���ام كان قد وُجّ ه يف ذلك الوقت
�إىل �سورية� ،أو لأنه مرتبط مب�ؤامرات
داخلية يف ال�سعودية؟
ثالثاً :هل قام���ت جلنة التحقيق
الدولي���ة بفح�ص  DNAلتكت�شف �إن
كان هذا االنتحاري املجهول الهوية
ه���و �أح���د املطلوبني عل���ى الئحة
الإرهاب ال�سعودية؟
كل ه���ذه املعطي���ات يب���دو �أن
االدع���اء جتاهله���ا ،كم���ا جتاهل
اعرتافات «جمموعة الـ ،»13و�سار
مب�سار واحد نحو �أدلة ظرفية حول
تزام���ن ات�صاالت خلط���وط هاتفية
يف مكان وج���ود احلريري ،وعليه،
ال يبدو �أن املحكم���ة �ست�سري نحو
معرفة احلقيقة الكاملة يف اغتيال
رفيق احلري���ري ،طاملا �أنها مل تقم
حتقيق��� ًا �شفاف ًا مهني���اً ،ومل تلتزم
�أعلى معاي�ي�ر العدالة الدولية ،بل
تبدو وك�أنه���ا �أداة �إ�ضافية لت�سعري
ال�رصاع ال�سُّ ن���ي ال�شيعي امل�ستعر
�أ�ص�ل�اً يف املنطق���ة من���ذ ق���دوم
الأمريكيني.

د .ليلى نقوال الرحباين

◄ «بال ّ
حمص»

ر�أى نائ���ب جبيلي �أن رئي����س اجلمهورية
«طلع م���ن املولد بال حم����ص» ،بعدما تيقّن
�أن �أم���ر احلكومة حم�س���وم ،وحكومة «الثالث
ثمان���ات» لن حتمل���ه �إىل التمدي���د الذي كان
ي�سعى �إليه يف حكومة الأمر الواقع.

◄ شكوى ضد المحكمة الدولية

عُ ل��م �أن بع�ض املواطنني من الذين وردت
�أرق��ام هواتفه��م يف مطالع��ة املدع��ي العام
يف املحكم��ة الدولي��ة يدر�س��ون مع حمامني
�إمكاني��ة رف��ع �ش��كوى �ض��د ه��ذه املحكمة،
ب�س��بب ما ت�س��ببته لهم م��ن �أ��ضرار معنوية
ومادي��ة ونف�س��ية ،وينوون طلب تعوي�ض��ات
مادية كبرية.

◄ ال تعليق

لوح���ظ �أن «ح���زب اهلل» مل يعلّ���ق بتات ًا
على جل�سات املحكمة الدولية يف الهاي ،كما
عمم على م�س�ؤولي���ه وو�سائله الإعالمية عدم
التعقيب �أو التعاطي مع املو�ضوع ال من قريب
وال من بعيد.

◄ زحمة في الرابية

حت��ى الآن مل ي�س�� ِّم العم��اد مي�ش��ال ع��ون
�أ�س��ماء وزرائ��ه للحكومة ،ف�إذا كان��ت ثالثينية
ف�إنها �ست�ض��م الوزيرين جربان با�س��يل و�سليم
جري�صات��ي والنائ��ب �إبراهي��م كنع��ان �أو زياد
�أ�س��ود ،فيما يبق��ى الرئي�س �إيلي الف��رزيل وارداً
بقوة من ح�صة عون امل�سيحية غري املارونية.

◄ قناعة متأخرة

وزير من حزب فاعل كان حا�سم ًا �أمام �أحد
�أ�صدقائ���ه ب�أنه لن يتوزّر يف احلكومة املقبلة،
و�أن���ه �أبلغ قي���ادة احلزب رغبت���ه يف �إف�ساح
املجال �أمام غريه ،بعد �سنوات طويلة جداً يف
العمل احلكومي.

◄ الضمانة

�أب��دى �أحد �سيا�سي��ي «� 8آذار» خ�شيته من �أن
تكون «م�س�ألة املداورة يف الوزارات فخ ًا وقعنا
في��ه» ،فرد زميله« :بوجود الرئي�س بري ما حدا
بيلعب لعبة خا�رسة».

◄ هل يعود؟

نائب «م�ستقبلي» زار الريا�ض م�ؤخراً �س�أله
زمي���ل له عن م�صري بندر ب���ن �سلطان ،ف�أجاب
�ضاحكاً�« :أخ�شى �أن يذهب �إىل م�ست�شفى مايو
كلينكك ويعود كما عاد عمر �سليمان».

◄ رهان الخاسرين

راهن البع�ض� ،سيما الذين يعتربون �أنف�سهم
من كبار اخلا�رسين �إذا ت�شكّلت حكومة جامعة،
عل��ى �أن �صعوبة الو�صول �إىل مثل تلك احلكومة
�سي���ؤدي حتم ًا �إىل حكوم��ة حيادية� ،أو حكومة
�أمر واقع كت�سمية بديلة.

◄ رأي

قال �أح���د حمامي �سمري جعجع� ،إن «حزب
اهلل» �سيك���ون رابح��� ًا ال بل منت��ص�راً يف كل
الأح���وال ،ف�إذا ت�شكلت احلكومة يحقق ما يريد
م���ن خالل ك�رسه لن���ا� ،إذا مل تت�ش���كل تتحمل
«� 14آذار» م�س�ؤولي���ة العرقلة ،وبالتايل عدم
اال�ستقرار �أمام دول العامل.
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«جنيف –  ..»2المواجهة ستظل مفتوحة
ُيعقد م�ؤمت���ر «جنيف – »2
يف مدينة مون�ت�رو ال�سوي�رسية،
بغي���اب الف���ت لإي���ران؛ الدولة
الإقليمي���ة الك�ب�رى امل�ؤثرة يف
تط���ورات املنطق���ة ،بينما تتمثل
دول ال ت�أثري لها ،حتى �أن بع�ضها
بالكاد ي�سمع به املواطن ال�سوري
�أو العربي كحال اللوك�سمبورغ..
قد تطول مدة م�ؤمتر «جنيف-
� »2أو تق��ص�ر ،لكن ال�س�ؤال ا ُملل ّح:
هل �سيتو�صل �إىل نتيجة حا�سمة؟
املثل العربي هن���ا يدل بو�ضوح
عل���ى واق���ع احل���ال« :املكتوب
ُيقر�أ م���ن عنوانه» ،فالدمية التي
حتتل مركز الأمانة العامة للأمم
املتحدة وا�سمها ب���ان كي مون،
ق���د تكون «بارب���ي» فاعلة �أكرث
من���ه عاملي��� ًا ،عل���ى الأقل على

م�ست���وى اهتم���ام الأطف���ال بها،
فهل هناك �أب�شع من تلك املهزلة
الدبلوما�سية التي �شهدها العامل
لثالث �أو �أربع �ساعات؟
ثمة ت�سا�ؤل هنا لدى كثري من
الدبلوما�سي�ي�ن الدوليني الكبار
وجه هذا
يف الأمم املتحدة :كيف ّ
الرجل الدعوة �إىل طهران؟ وكيف
�سحبها؟
ذريع���ة �سح���ب الدع���وة من
طهران �أنها مل ت�ؤيد «جنيف،»-1
لكن هل هناك من يرى االهتزازات
ال�سعودية ،و�إعالن �سعود الفي�صل
�إ��ص�رار الريا����ض عل���ى الذهاب
بالإره���اب على �سوري���ة ولبنان
والعراق حتى الرمق الأخري ،وهو
ما يتعار�ض م���ع «جنيف »1 -
وال�رشائع الدولية؟

وماذا عن �رصخة رجب طيب
�أردوغ���ان عن �أحف���اد ال�سالجقة،
و�إب���رازه كل تل���ك الغطر�س���ة
اال�ستعماري���ة القدمي���ة حي���ال
�سوري���ة وم�رص ،والت���ي ترجمها
�أحم���د داود �أوغل���و ع���ن «النيو
 عثماني���ة» لتحقي���ق �أطماعهو�أطماع ال�سلجوقي �أردوغان.
وب�ل�ا مزي���د م���ن التفا�صيل
على املواق���ف العربية والغربية
ملختلف الأط���راف امل�شاركة يف
�سفك الدم ال�سوري ،ف�إن ما يعاين
من���ه ال�رشق الأو�س���ط من ويالت
وح���روب داخلية يف ج���زء هام
منه ،ي�أت���ي يف �سي���اق ال�رصاع
الدائر داخل �أروق���ة مراكز القرار
يف الإدارة الأمريكي���ة ،حي���ث �إن
ال�رصاع���ات عل���ى �أ�شده���ا على

الوفود امل�شاركة يف م�ؤمتر «جنيف  »2 -خالل جل�سة االفتتاح

(�أ.ف.ب).

خلفية احلرب الدائ���رة على �سورية
من جهة ،وب�ي�ن راف�ض لهذه احلرب
من جهة ثانية ،وداعم للمجموعات
الإرهابي���ة امل�سلحة ع�ب�ر خمتلف
الو�سائل من جهة ثالثة..
ويبدي بع�ض اخلرباء واملتابعني
عن قرب لل�سيا�سة الأمريكية ،خ�شية
م���ن عملي���ات اغتي���ال وتفجريات،
لت�ش���كّل مقدم���ة لأح���داث �شديدة
العنف ق���د ت�شهدها ع���دة �ساحات
عربي���ة� ،أبرزها ال�ساح���ة اللبنانية،
وذلك يف �سياق اخلالف املحتدم يف
امل�ؤ�س�سات الأمريكي���ة ،والتي ت�صل
�إىل حد ال�رصاع فيما بينها.
�أما الأهداف التي عمل لها حلف
�أعداء �سوري���ة يف م�ؤمتر «جنيف -
 ،»1ورف�ضتها �إيران ،في�صب يف عدة
اجتاهات� ،أبرزها:
 حماول���ة ن�رش ق���وات دوليةعل���ى الأرا�ض���ي ال�سوري���ة كمقدمة
لتدويل الق�ضية ،ث���م حماولة خلق
كونفدرالي���ة ت�ص���ب يف النهاية يف
خطة ح�صار املقاومة يف لبنان.
 وب���ر�أي ه�ؤالء اخل�ب�راء الذييتابعون بدق���ة وعن قرب التطورات
واملواق���ف الأمريكي���ة� ،أن التجاذب
�سي�ستمر واملواجهة �ستظل مفتوحة
حول وظيفة جنيف ،يف وقت ي�سعى
البع����ض ،وبينه���م الدبلوما�س���ي
اجلزائ���ري امله���زوز الأخ��ض�ر
الإبراهيمي ،ا�ستن�ساخ جتربة الطائف
اللبنانية ،جلع���ل ال�سعودية ت�شارك
بحك���م �سورية ،رغ���م كل «امل�آثر»
الوهابية يف بالد الأمويني.
وب���ر�أي ه����ؤالء �أن مث���ل ه���ذه

املح���اوالت �ستف�ش���ل ،لأن �سورية
وحلفاءه���ا ،خ�صو�ص��� ًا الرو����س
وال�صيني�ي�ن ،ل���ن ي�سمح���وا لهذه
الألعاب البهلوانية �أن متر ،و�إذا كان
حلف �أعداء دم�شق يعمل جلعل هذا
امل�ؤمتر ب�ل�ا هوي���ة� ،إال �أن الوقائع
ت�ؤك���د �أن احللف الدم�شق���ي معززاً
بالنتائج امليدانية للجي�ش العربي
ال�سوري يعمل ليك���ون هذا امل�ؤمتر
بداي���ة حقيقية ملكافح���ة الإرهاب،
وخللق نظام �إقليم���ي جديد ي�ضمن
ا�ستقرار املنطقة ،ما يجعل اخلطوات
املقبل���ة مرهونة مب�شارك���ة �إيران،
لأنه بب�ساطة حينما تقدم جمموعة
( )1+5يف  20اجل���اري عل���ى و�ضع
اتفاقها مع �إي���ران مو�ضوع التنفيذ،
تكون تعرتف بدور �إيران ومكانتها،
الت���ي ال ميكنها بح���ال من الأحوال
جتاهلها.
ال�صور الأوىل الت���ي و�صلت من
م�ؤمتر «جنيف  »2 -ت�ؤكد �أن خطة
�أمريكي���ة  -غربية مع ال�سعودية قد
ُر ِّكبت لإبع���اد �إيران عن امل�ؤمتر ،مع
خطة ملحا�رصة وفد الدولة الوطنية
ال�سوري���ة بد�أت بالإع�ل�ان عن منع
باري����س مل���رور الطائ���رة ال�سورية
التي تق���ل الوفد من عب���ور الأجواء
الفرن�سي���ة ،لكن �رسعان ما تراجعت
�سلطة هوالند عن ذلك ،بعد �أن �أبلغت
بر�سائ���ل حازمة من حلف���اء الأ�سد
ال�سوري ،ثم كانت حالة �إقالق راحة
الوفد يف مطار �أثينا ،حينما متنعت
ال�سلط���ات اليوناني���ة الر�سمية عن
تزويد الطائرة بالوقود ،والتي كانت
من �ش�أنها �أن تقلب الأمور ر�أ�س ًا على

عقب يف بالد الإغري���ق ،لأنها بذلك
ت�صبح ك�أنها ملحق برتكيا ،اخل�صم
التاريخي ..بالإ�ضافة �إىل ما تبلغته
م���ن ر�سائل حازمة ،ف���كان االعتذار
من ال�سلط���ات اليونانية ومن �رشكة
�أوملبيك ل�سورية.
�أما بالن�سبة لوف���د املعار�ضات
ال�سوري���ة ،وم���ا راف���ق ت�شكيله من
ان�سحابات وت�سوي���ات ،فقد ت�أكد ما
قاله لهم روبرت فورد يف ا�سطنبول:
«اتفق���وا عل���ى م���ا تري���دون وما
ت�شا�ؤون ..لكن عليك���م �أن حت�رضوا،
وال جم���ال للجدال» ،م���ا يعني �أن
امل�ستقب���ل ق���د يحمل �إنه���اء لدور
املعار�ض���ات و»ائتالفها» ،لأن هذا
االئت�ل�اف الكاريكاتوري �سيا�سي ًا يف
ا�سطنبول ،وع�سكري ًا يف �سورية� ،أقل
من بيادق عل���ى رقعة ال�شطرجن ،ما
يعن���ي �أن نوع ًا من ائت�ل�اف جديد
�سيقوم م�ستقب ًال.
ثمة �س�ؤال هنا :هل هي �صدفة �أن
يقع االنفج���ار املجرم يف ال�ضاحية
اجلنوبية ع�شية «جنيف – »2؟
بر�أي اخلرباء ،احلل���ف الأمريكي
– ال�سع���ودي ما يزال لديه الت�صميم
على �إدامة العنف يف �سورية ولبنان
والعراق ،واملعركة م�ستمرة ،بانتظار
احل�سم املتوقع يف ال�رصاع الأمريكي
– الأمريك���ي ،لأن الإدارة الأمريكي���ة
على حد تعبري روبرت فورد تريد �أن
ت�ص���ل �إىل �شيء ما قبل انتهاء والية
ب���اراك �أوبام���ا ،التي ب���د�أت �سنتها
الثانية من واليته الثانية.

�أحمد زين الدين

َ
محتملين للملف السوري في السلطة التركية
 3ضحايا
�أنقرة  -الثبات
�أظهر ال�رصاع داخل ال�سلطة يف تركيا «خبايا»
تورط احلكومة الرتكية يف �سورية ،وحتديداً يف الدعم
الكبري الذي تقدمه اال�ستخبارات الرتكية جلماعة
قريبة من تنظيم «القاعدة» ،عرب م�ؤ�س�سة الإغاثة
الإن�سانية التي ُتعترب ذراع ًا تنفيذية حلزب «العدالة
والتنمية» احلاكم يف �سورية منذ اندالع الأزمة.
وي��رى حمللون �أت��راك �أن��ه ال ميكن الف�صل بني
ال����صراع القائم حالي ًا داخ��ل ال�سلطة يف تركيا
وامل��وق��ف الأم�يرك��ي م��ن احل��زب احل��اك��م ،حتديداً
زعيمه رجب طيب �أردوغان ،الذي يتلقى ال�سهام تلو
ال�سهام من خ�صومه وحلفائه على ال�سواء .وتقول
م�صادر تركية �إن جت��ر�ؤ جماعة فتح اهلل غوالن
على الت�صدي ل�شاحنات حتمل �أ�سلحة موجهة �إىل
امل�سلحني ال�سوريني ،وتوقيف حمايتها من عنا�رص
اال�ستخبارات� ،أمر لي�س �سهالً.

وترى امل�صادر �أن توقيف � 9شاحنات حمملة
بال�سالح املتجه �إىل �سورية برعاية اال�ستخبارات،
وب�شاحنات م�ؤ�س�سة الإغاثة ،خالل �أقل من �أ�سبوعني،
ُيظهر م��دى الدعم ال��ذي تقدمه حكومة �أردوغ��ان
جلماعات «القاعدة» ،التي باتت الآن العن�رص �شبه
الوحيد على احل��دود الرتكية  -ال�سورية ،م�شرية
�إىل �أن احلملة التي �شنتها ال�رشطة ب�أوامر ق�ضائية
الأ�سبوع املا�ضي يف مناطق حدودية عدة ،و�شملت
غارات على مكاتب مل�ؤ�س�سة الإغاثة الرتكية ،ك�شفت
ع��ن م��دى ارت��ب��اط جماعات م��ن احل���زب احلاكم
باجلماعات التكفريية العاملة يف �سورية ،وقد جرى
توقيف عدد من منا�رصي رئي�س احلكومة وفق ًا
لهذه التهمة ،و�أ�شارت �إىل �أن �صفقة عقدها �أردوغان
مع ه�ؤالء متثلت بتع ّهدهم �رضب الأقلية الكردية
ملنع �أي «تفكري انف�صايل» ،مقابل تقدمي ال�سالح
وت�سهيل عبور الرجال من و�إىل �سورية ،و�أ�ضافت
�أن دبابات «داع�ش» و«الن�رصة» كانت تعرب من

الأرا�ضي الرتكية للدخول �إىل مدينة ر�أ���س العني
ال�سورية التي ي�سيطر عليها الأك��راد ملهاجمتهم،
وك�شفت عن معلومات حول تقدمي املدفعية الرتكية
الإ�سناد الناري للم�سلحني يف معركتهم لل�سيطرة
على املدينة.
وت�ضع امل�����ص��ادر ال��ك�لام ال�����ص��ادر ع��ن رئي�س
اجلمهورية عبداهلل غل يف �إطار «ا�ستدراج العرو�ض»،
م�شرية �إىل �أن الأزمة يف الداخل الرتكي هي واحدة من
تداعيات الف�شل يف امللف ال�سوري ،و�إذا كان ثمة من
يجب �أن يدفع الثمن ،فيجب �أال يكون احلزب احلاكم،
بل �أ�شخا�ص يف قمة الهرم فيه ،يف �إ�شارة �إىل �أردوغان
الذي يطمح غل ب�أن يكون خليفته بالتعاون مع جماعة
غوالن ومباركة �أمريكية ،فقد دعا الرئي�س الرتكي
ب�شكل �رصيح �إىل تغيري �سيا�سة بالده جتاه �سورية،
بعدما كانت تدعو لرحيل الأ�سد ،وقال غول �إن �أنقرة
تدر�س ما ميكن فعله للخروج بو�ضع يخدم م�صلحة
اجلميع يف املنطقة ،و�أ�ضاف �أن ذلك يتطلب ال�صرب

والهدوء ،وعند ال�رضورة الدبلوما�سية ال�صامتة ،على
حد و�صفه ،و�رصح خالل لقاء ب�سفراء �أتراك يف �أنقرة
�أن على تركيا �أن تعيد تقييم دبلوما�سيتها و�سيا�ساتها
الأمنية ،نظراً �إىل الوقائع يف جنوب البالد.
امل�صادر ت�شدد على �أن كالم غل �سيكون مقدمة
لإج���راءات �أخ��رى ،قد تفتح يف املجال �أم��ام �إع��ادة
متو�ضع تركية يف امللف ال�سوري بطلب �أمريكي وا�ضح،
و�أ�شارت �إىل �أن الأمريكيني «غري مرتاحني» للعالقات
التي تربط رموزاً يف احلزب مع هذه اجلماعات.
وت��ؤك��د امل�صادر �أن الأم���ر ي�ستدعي يف نهاية
امل��ط��اف «ت�ضحية ك�برى» م��ن �أج��ل اال�ستمرار يف
ال�سلطة من قبل الفريق احلاكم ،ف�إما يكون ال�ضحية
�أردوغان نف�سه ،و�إما �أن تذهب الأمور يف اجتاه �أقل،
�أي �إطاحة رئي�س اال�ستخبارات هاكان فيدان (وهو
مطلب ر�سمي من جماعة غوالن)� ،أو وزير خارجيته
�أحمد داود �أوغلو ،علم ًا �أن جماعة غوالن ت�ؤكد �أن ر�أ�س
الأخري «لي�س ثمن ًا كافي ًا».
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من هنا وهناك

نجاح «جنيف  »2 -رهن محاربة اإلرهاب

مظاهرات داعمة للنظام ال�سوري خارج مكان انعقاد امل�ؤمتر يف جنيف

يظن البع�ض �أن م�ؤمتر «جنيف-
 »2يه���دف �إىل ب���دء التفاو����ض بني
النظام ال�سوري واملعار�ضة اخلارجية
بح�ض���ور ورعاية دولية ،لكن الوقائع
ت�ؤك���د �أن ه���ذا امل�ؤمتر ه���و تفاو�ض
مبا��ش�ر ب�ي�ن �سوري���ة  -الدول���ة
و�أمريكا؛ القائد املي���داين وال�سيا�سي
للهجوم عل���ى �سورية ،و�إن ما ي�سمى
«املعار�ض���ة ال�سوري���ة» مل تذه���ب
�إىل جني���ف� ،إمن���ا ج���زء ب�سيط من
«ل���واء الفنادق» التاب���ع لل�سعودية
مت �إح�ضاره رغم ًا عن���ه ليكون جزءاً
م���ن الديكور ال�سيا�س���ي على م�رسح
«جني���ف ،»2-للإيحاء ب����أن فريق ًا
�سوري ًا يجل�س على الطاولة.
مل تذهب كل املعار�ضات ال�سورية
امل�سلّحة الت���ي ت�سيطر ميداني ًا على
الأر����ض ،ومل تذهب جلن���ة التن�سيق
الوطني���ة الت���ي تقي���م يف الداخ���ل
ورف�ضت التدخ���ل الأجنبي ،وكذلك مل
تذهب «داع����ش» ،وال «الن�رصة» ،وال
الكتائ���ب والألوي���ة الت���ي ال تحُ �صى،
والتي ه��� ّدد بع�ضها بقت���ل من يذهب
�إىل جنيف ..وال�س����ؤال� :أين املعار�ضة
ال�سورية يف «جنيف»2-؟
لقد ذهب���ت �إىل جنيف فرقة رمزية
من املعار�ض���ة اخلارجية ،ال حول لها
وال قوة �إال مب���ا تقب�ض من �أموال ،وما
يقيده���ا من ف�ضائح ،وم���ا تتلقاه من
�أوامر من ويل الأم���ر ال�سفري الأمريكي
روبرت فورد.
«جني���ف »2-حمط���ة على طريق
الت�سوي���ة ال�شامل���ة يف املنطقة

للتن���ازالت الفل�سطينية �ض���د �سورية
و�إيران واملقاومة..
الغائ���ب الأكرب ع���ن «جنيف»2-
ه���ي املعار�ض���ة ال�سوري���ة الوطنية
«جنيف »2-محطة
للوصول إلى «جنيف -م���ن جه���ة ،واملعار�ض���ة ال�سوري���ة
امل�سلحة التكفريي���ة والإ�سالمية ،وكل
 »3في بدايات الصيف �ألوي���ة امل�سلحني الأجان���ب ،وي�شارك
الغ���رب ودول اخللي���ج وبع�ض الدول
المقبل أو أبعد
الهام�شية يف حفل���ة ا�ستعرا�ضية يف
بقليل ..حيث تنضج
«جني���ف ،»2-ومت ا�ستبع���اد �إي���ران
بعض الملفات ُ
ويسمح لأنه���ا مل تخ�ضع لالبت���زاز باملوافقة
للسعوديين بالتراجع عن على ما كتب���ه الآخرون عن «جنيف-
 ،»1وحت���ى ال ت�ستد َرج للموافقة على
المراهنات الخاسرة
بع�ض الق�ضاي���ا التي ميكن �أن تتفاج�أ
بها ،خ�صو�ص��� ًا ن�رش قوات دولية على
الأرا�ض���ي ال�سورية ،كمقدم���ة لتدويل
الق�ضية وح�صار املقاومة يف لبنان.
الت�سوي���ة ال�سيا�سي���ة ال�شاملة مل
و�إعادة ر�سم امل�شهد ال�سيا�سي والكياين تن�ضج بعد ،فال م�رص ا�ستقرّت �أو ُعرف
لدول املنطقة ،بعدم���ا ف�شل امل�رشوع اجتاه البو�صلة فيها ،وامليدان ال�سوري
الأمريك���ي  -ال�صهي���وين ،والت�سوي���ة مييل ل�صالح النظام وحلفائه ،والعراق
�ستمرّ من البوابة ال�سورية �إلزامي ًا ،لأن خرج من العب���اءة ال�سعودية ،ويتلقى
�سورية �أف�شلت امل�ؤامرة و�أ�سقطتها يف ال�رضبات الإرهابي���ة ،وت�شتعل الفتنة
امليدان ال�س���وري ،لكن الت�سوية ت�شمل املذهبي���ة في���ه ،وتركي���ا ترتنح بني
امللفات كافة؛ عل���ى البحرين ولبنان ف�شلها يف �سورية و�رضب���ات الف�ساد،
واليمن والع���راق وال�سعودية وتركيا وتف��� ُّكك اجلبهة الداخلي���ة بني �إخوة
و�سوري���ة ..وعلى �ضفافه���ا �سي�ستغل اخلندق «الإ�سالم���ي» الواحد ،وتورط
الأمريكي���ون و«الإ�رسائيلي���ون» هذا تركيا يف ت�أيي���د «الإخوان» يف م�رص
الدخ���ان العربي ل�رسق���ة ما تبقّى من و�سورية وتون�س مبواجهة ال�سعودية.
فل�سطني ،ع�ب�ر املفاو�ضات التي ترمي
«جني���ف »2-حمط���ة للو�ص���ول
�إىل ا�ستفراد ال�سلطة من جهة ،وحتييد �إىل «جني���ف »3-يف بدايات ال�صيف
ً
قلي�ل�ا ،حيث تن�ضج
املقاومة «حما����س» من جهة �أخرى ،املقب���ل �أو �أبعد
وت�أمني املباركة والغطاء
ال�سعوديي بع�ض امللفات ،و ُي�سم���ح لل�سعوديني
نْ

5

فورد :إجازة بندر طويلة..
والتغييرات في السعودية قريبة

(�أ.ف.ب).

باالنعطاف والرتاج���ع عن املراهنات
اخلا��س�رة ،و�إع���ادة ترتي���ب الإدارة
ال�سعودية اجلديدة.
�أمريكا تفاو�ض �سوري���ة �سيا�سي ًا،
بعدم���ا فاو�ضتها ط���وال ثالث �سنوات
بالر�صا�ص والنار واحل�صار.
�أم�ي�ركا تفاو�ض �سوري���ة مبا�رشة،
بعدما انهزم املفاو�ض���ون  -الأدوات؛
من قط���ر �إىل تركيا �إىل ال�سعودية وكل
اجلماعات التكفريية التي تذبح وتقتل
يف �سورية.
�أمريكا تفاو����ض يف «جنيف»2-
ملكافح���ة الإرهاب ال���ذي يهدد العامل
وتقاتله �سورية ميداني ًا ..وبد�أت �أمريكا
تنفذ تعهداتها لتدمري ال�سالح التكفريي
مقاب���ل تفكي���ك ال�س�ل�اح الكيماوي،
ومعارك «داع�ش» و«الن�رصة» وبقية
الف�صائ���ل املعار�ضة ت�ؤك���د �أن �أمريكا
حت���رق وتقتل وتنفي وتع���زل �أدواتها
حلفظ م�صاحلها و�أمنها القومي.
�أم�ي�ركا ال تعرتف بوجود حلفاء �أو
�أ�صدقاء ،ب���ل �أدوات وعمالء وم�ضللني
و�أغبياء ،حتى من الأوروبيني �أنف�سهم،
وعلى ر�أ�سهم فرن�سا..
ه���ل �سي�ستيق���ظ «املعار�ض���ون
ال�سوريون» ليعودوا �إىل ح�ضن وطنهم؟
وهل �سي�ستيقظ بع�ض العرب ليعودوا
�إىل عروبتهم و�إ�سالمهم ،حتى ال يذهبوا
�إىل «جنيف »4-و«جنيف »5-عندما
ت�شتع���ل ممالكه���م و�إماراتهم وتتفتت
�أوطانهم؟

د .ن�سيب حطيط

ا�ستدع���ى ال�سفري الأمريك���ي ال�سابق يف
�سوري���ة روب���رت ف���ورد ،يف اخلام�س ع�رش
م���ن ال�شهر احلايل ،قي���ادات جميع الكتل يف
«االئت�ل�اف الوطن���ي املعار����ض» الجتماع
طارئ يف ا�سطنبول ،فح��ض�رت ال�شخ�صيات
التي كان���ت من �أ�شد املعرت�ض�ي�ن على عقد
م�ؤمت���ر «جنيف  ،»2 -من �أمثال ل�ؤي �صايف
و�أن����س العبدة وهيثم املالح وبرهان غليون،
ورئي�س الكتلة الرتكماني���ة جنيب الغ�ضبان
ع���ن جماعة الإخوان امل�سلم�ي�ن يف �سورية،
وماه���ر النعيم���ي؛ القي���ادي الع�سكري يف
«جي�ش الإ�سالم».
ب���د�أ روبرت فورد احلديث قائالً :نبلغكم �أن
بندر ب���ن �سلطان موجود يف �أمريكا يف �إجازة
مر�ضية طويلة ،ب�سبب توتر مبر�ض «الدي�سك»،
وهناك تغيريات كبرية �ستح�صل يف ال�سعودية
خ�ل�ال �أ�شهر قليلة ج���داً� ،ستطال ك ًال من بندر
بن �سلطان و�سعود الفي�صل و�سلمان و�آخرين،
وهذه التغيريات لن تك���ون دفعة واحدة ،لكن
عملية الت�سلم والت�سليم الفعلي يجب �أن تتم
الآن.
ويف م���ا يتعل���ق بلبن���ان ق���ال ف���ورد
للحا�رضي���ن« :الواليات املتح���دة طلبت من
�سعد احلري���ري امل�شاركة بحكوم���ة لبنانية
فيها ح���زب اهلل ،بناء على اتفاقنا مع الرو�س،
واللجنة ال�سعودي���ة اخلا�صة بلبنان و�سورية
�سيعاد تفعيلها ،وه���ي م�ؤلفة من عبد العزيز
خوجة ،وعب���د العزيز بن عب���داهلل �آل �سعود،
ومقرن بن عب���داهلل �آل �سع���ود ،وهذه اللجنة
امللف�ْي  اللبناين وال�سوري من بندر
نْ
�ست�ستلم
بناء على طلب �أ�صدقائنا ال�سعوديني».
وتابع فورد حديثه لأع�ضاء الوفد :لقد كانت
خطة «بن���در  -برتايو�س» للأزم���ة ال�سورية
كارثي���ة النتائ���ج عل���ى �سوري���ة واملنطقة،
وجعل���ت من �سورية مركزاً قوي ًا لـ«القاعدة»،
ي�صعب على الواليات املتحدة مواجهته.
ثم توجّ ه فورد ملي�شال كيلو قائالً :عالقتك
الآن معن���ا ولي�ست مع بن���در ،وهذا بناء على
طلب من �أ�صدقائنا ال�سعوديني.
وخاطب هيثم املالح بالقول :لقد دفعنا لك
�أربع مرات متوي ًال من �أجل املحكمة اجلنائية،
ونحن نعرف �أنك مل حت���رّك �ساكناً ،لكننا كنا
نريد ل���ك �أن ت�ستقر يف مكت���ب فاخر ،وعليك
التقيّ���د مبا نقول���ه لك ،م���ن دون اجتهاداتك
ال�شخ�صية.
ث���م قال لربهان غليون� :أن���ت انتهيت منذ
زمن طويل ،فر ّد غليون� :أنا �س�أح�رض «جنيف -
 ،»2فق���ال فورد� :سمعت عك�س ذلك ،ر ّد غليون:
كلها �إ�شاعات� ..أنا �س�أح�رض.
وتوجه فورد �إىل اثنني من قيادات «اجلبهة
الإ�سالمية» كانا يف االجتماع (ماهر النعيمي
وجمال معروف) قائ ًال لهما« :تلزمنا موافقتكم
عل���ى م�ؤمتر جني���ف ،والأط���راف الأخرى يف
اجلبهة �ستلتزم بذلك».
وقال ف���ورد ملمثل الوف���د الرتكماين� :أنتم
يف «االئت�ل�اف» ال ت�ستحق���ون �أكرث من ممثل
واحد ،لكن �إر�ض���اء للأتراك �أعطيناكم �أكرث من
حجمكم ،واملطلوب منكم الآن الت�صويت بنعم
على م�ؤمتر «جنيف .»2 -
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التفجير الثاني في شارع االستشهادي حسن قصير:

المحكمة الفتنة
من ت�سنّت ل���ه م�شاهدة �أعمال ويوميات
املحكمة الدولية يف ق�ضية اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري ،وال�ضحايا الذين �سقطوا يف
التفج�ي�ر ،وعمليات االغتي���ال الأخرى التي
جرى �ضمّها �إىل «العدال���ة» الدولية ،ال بد
�أن كثرياً من االدع���اءت ا�ستوقفته ،حتى لو
كان مل ي�سمع بالقوانني �أو ب�أي من �أ�ساليب
االدعاء وفق القوانني .
رمب���ا يتب���ادر �إىل الأذه���ان عما يجري
احلدي���ث حت���ت قو����س ا�ستُح���دث للغاية
املن�شودة يف �أذهان ُ�صناع الأحداث القاتلة،
والذين ال ميكن �أن يكونوا بعيدين عن �صنع
اجلرمية التي وقع���ت �أحداثها امليدانية يف
بريوت ،لكن العقل ال���ذي �صمم �أحداثها ما
يزال على ت�صميمه يف حتقيق غاياته ال�سود
عن بعد متاماً ،كتفجري موكب احلريري قبل
ت�سع �سنوات.
مل يع���د م�ستغرب��� ًا من القات���ل �أن يُع ّد
ادعاء بهذه الق���ذارة املذهبية ،وهو العنوان
الأ�سا�سي الغتي���ال الرئي�س احلريري ،فكيف
يج���وز ملحكم���ة يُفرت�ض وج���وب حتقيق
العدال���ة يف قاعتها� ،أن يرم���ي االدعاء من
قا����ض �أوكلت �إليه مهمة م���ن هذا النوع �أن
ت�سمح ،وحتت عنوان «العدالة»� ،أن يذ ّر كل
تلك ال�سموم املذهبية بال وازع �أو رادع .
يف حقيق���ة الأمر ،ما ج���اء على ل�سان
االدعاء هو �أخطر بكثري من اجلرمية نف�سها،
لأن على م���ا يلم�س �أن اله���دف هو حتقيق
ما رم���ى �إليه خمططو االغتي���ال� ،سيما �أن
ال�شح���ن املذهبي متوا�صل من الفريق نف�سه
من���ذ االغتيال ،وها هي القباحة تتجلى من
حي���ث كان ينتظر اللبناني���ون ملمح �ضوء
ميكن �أن ي�شكل ب�صي�ص �أمل ،ال �أن يحكم عند
�سماعه معطي���ات ال تدخل يف عقل طبيعي
ب�أن املحكمة ت�سري بخلفية فتنة مذهبية ..
هن���اك مفارق���ات عديدة م���ن م�سل�سل
املحكمة الذي �سيتنا�سل ،فالأرقام الهاتفية
الت���ي اعتمدتها جه���ة االدعاء عل���ى �أنها
للمجموع���ة املخططة واملنفذة ،و�أن الأرقام
�أهلكت بعد العملي���ة ،تبني �أنها ال تزال يف
اخلدم���ة ،و�أ�صحابها �أحياء يُرزقون ،وملكية
الأرقام تعود �إىل ما قبل االغتيال ب�سنوات .
وال�س�ؤال الت���ايل :كيف ميكن ملحكمة �أن
تنطلق وبعد كل تل���ك ال�سنوات من حتقيق
�شكك حمقق���ون ب�صدقيتها وه���م كانوا من
حمقيقها؟
م���ن دون �أن يع���دد املرء ك��� َّم الهفوات
املرتكَب���ة يف الأعمال البدائي���ة للمحكمة،
والرغبات امل�سمومة التي �أن�شئت من �أجلها،
ميكن���ه �أن يحك���م بب�ساط���ة �أن «ال�ضمري
ال���دويل» خا�ض���ع للر�ش���وة ،ولذل���ك ف�إن
املحكمة بالت�أكيد لي�ست م�سيَّ�سة� ،إمنا �أداة
�سيا�سية بامتياز ،وبكل ما حتمله الكلمة من
�س���وء وقذارة من �أجل �إط�ل�اق فتنة مذهبية
ف�ش���ل املُعدون حت���ى الآن يف �إحراق لبنان
عربها.

يون�س

بندر ما زال في صدارة القرار السعودي

يف غ�ضون �أق��ل من �أ�سبوعني
فيها �أنه يدخل على خطها �أجهزة
ا�ستهدف تفجري �إره��اب��ي تكفريي
ا�ستخبارات عديدة ،تبد�أ باملو�ساد،
�شارع اال�ست�شهادي ح�سن ق�صري
ومتر ب�أجهزة ا�ستخبارات عربية،
يف ال�ضاحية اجلنوبية .الالفت يف
وال ميكن التكهن �أي��ن متر �أي�ض ًا
هذا التفجري هذه املرة ،كما املرة
وتنتهي.
ال�سابقة� ،أن��ه ترافق مع ت�صعيد
لكن نتيجتها �أن هذه التفجريات
مفاجئ ع�سكري ًا يف طرابل�س،
الإرهابية ال حت�صد �أطفا ًال و�شباب ًا
وجديدها هذه املرة املبارزة التي
�أبرياء� ،إمنا حتاول �أن يبقى الوطن
ح�صلت بني نواب امل�ستقبل وال�شيخ
معلق ًا بني فخ الفتنة ورعب املوت،
���س��امل ال�شهال على عقد ثالثة
وهدفه كما بات جلي ًا حمل فريق
م��ؤمت��رات �صحافية يف طرابل�س،
املقاومة وجمهورها وامل�ستهدفني
لتعقبها يف اليوم التايل �إطاللة
يف منطقة حم��ددة على ردة فعل
�صاحب الغيبة الكربى التلفزيونية،
مذهبية قد تذهب بتفجري البلد،
�سعد احل��ري��ري ،وم��ا راف���ق هذه
وم��ع الأ���س��ف ال�شديد ف����إن هذا
الإطاللة من �إطالق ر�صا�ص كثيف
اال�ستهداف ترافق مع كالم خطري
ابتهاج ًا بنفائ�سه.
مع املدعي العام للمحكمة الدولية
اخل�لا���ص��ة ال��ت��ي ي��خ��رج بها
اخلا�صة بلبنان؛ ب�إ�شارته خالل
املتابعون حلفالت الدم التكفريية،
�أوىل جل�سات املحاكمة قبل �أقل من
�أن القتلة وم���ن وراءه����م وم��ن
�أ�سبوع من جرمية التفجري الإرهابي
يرعاهم �سيوا�صلون ال�ضغط على
الثاين �إىل مذهب املتهمني عن هذه
لبنان مبختلف الأ���ش��ك��ال وعلى
املحكمة بجرمية اغتيال الرئي�س
ر�أ�سها الإرهابية ،بهدف خلق فتنة
رفيق احلريري ،وهي املرة الأوىل
و�إ�شعال احلريق الكبري ،بحيث كان
يف تاريخ املحاكمات واملحاكم
الفت ًا �إع�لان «جبهة الن�رصة يف
الدولية التي ي�شار فيها بهذه
لبنان» �أنها انتقام لأطفال عر�سال
الفجاجة �إىل هوية وانتماء متهم
وطرابل�س ،ما جعل �أهايل عر�سال
ما.
يتحركون رف�����ض� ًا ل��ه��ذا البيان،
ب�����أي ح����ال ،ال��ت��ف��ج�ير ال��ذي
خ�صو�ص ًا �أن الق�صف الذي ا�ستهدف
�صورة لل�سيد ن�صر اهلل رفعت مكان االنفجار الإجرامي الأخري يف حارة حريك (�أ.ف.ب ).ا�ستهدف ال�ضاحية اجلنوبية
البلدة مع انفجار الهرمل تبني
هذه املرة يحمل �أكرث من ر�سالة،
�أن م�صدره «داع�ش» وي�ستهدف
الوا�ضح �أن ال��دول واجلماعات ال�سعودية ،مل تعد تُخفي مواقفها� ،أبرزها ت�صميم اجلماعات التكفريية
«جبهة الن�رصة» يف عر�سال ،كما التي �أعلنت دعمها لهذه القوى وهي �أعلنتها حتى يف منا�سبات الإرهابية على موا�صلة خمططها
قال بيان «داع�ش».
التكفريية ،وعلى ر�أ�سها اململكة ويف منظمات دول��ي��ة ،واخلطري و�أعمالها الإجرامية ..ثم يف مداه
الإقليمي �أكد بقاء وا�ستمرار بندر بن
�سلطان يف دوره ومكانه يف هذه
املرحلة ،ورمبا يف املرحلة املقبلة،
ما يعني �أن ال�سعودية قد تقدم على
�أعمال �أكرث تهوراً يف �سورية ولبنان
والعراق ،وهنا يح�رض كالم �سعد
ملنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�رشيف و�أ�سبوع
احلريري عن ربط ن��زاع مبوافقته
الوحدة الإ�سالمية� ،أقامت «حركة الأمة» حواجز
على التوليفة احلكومية ،مع كمية
حمبة يف ال�شوارع الرئي�سية للعا�صمة بريوت،
كربى من العداء ل�سورية و«حزب
ُوزّعت خاللها احللوى والهدايا على املواطنني،
اهلل».
و�سط �صوت الأنا�شيد واملدائح النبوية ال�رشيفة.
لذلك� ،أب�سط م�ستويات التوافق
النبي
و�أك��دت «احلركة» �أن منا�سبة مولد
ب�ش�أن احلكومة العتيدة يوجب
منا�سبة
حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم هي
االت��ف��اق على مكافحة الإره���اب
ا
ً
جميع
امل�سلمني
جامعة لكل اللبنانيني ،داعي ًة
التكفريي قبل �أي حقائب �أو ح�ص�ص
�إىل الوحدة وو�أد الفتنة ونبذ التع�صب ،و�سائلة
وزاري���ة ،خ�صو�ص ًا �أن كثرياً من
اهلل عز وجل �أن يع ّم اال�ستقرار لبنان و�سائر بالد
ت�رصيحات فريق � 14آذار كانت
العرب وامل�سلمني.
«داع�شية» ال�شكل وامل�ضمون.
توزيع احللوى يف منطقة امل�صيطبة مبنا�سبة املولد النبوي ال�شريف
كما �أن��ه ال بد من ال�رشوع يف
طرح احللول اجلذرية على قاعدة
 nارتباك �آذاري
 nمكافحة الإرهاب
الإ�صالحات الوطنية ،لأن مواجهة
ي�رضب الإرب���اك ق���وى � 14آذار مع اقرتاب
قال دبلوما�سي تركي خ�ل�ال لقائه بع�ض «اخلالن» يف بريوت،
الفتنة الطائفية واملذهبية حتتاج
ذك���رى اغتي���ال رفي���ق احلري���ري� ،سيما
�إن حلف��� ًا دولي ًا �سيت�شكل حتم ًا لكن���ه لن ي�ستثني «حزب اهلل»
�إىل ترجمة فعلية ولي�س �إىل هروب
مع غي���اب التن�سيق وت���وزع الأدوار بني
بر�أي ال�ساعني لإن�شاء احلل���ف ،لأن الهدف هو مكافحة الإرهاب،
�أو وعود تغذي عنا�رص الفتنة.
الت�شكي�ل�ات الت���ي كان���ت تق���وم عادة
واحلزب هو الأكرث خربة يف ذلك ،و�شدد الدبلوما�سي الرتكي على
بالتح�ضري للمنا�سبة.
�أن ال�سعودية �ستدفع الثمن الأغلى.
�أحمد �شحادة

حواجز محبة لـ«حركة األمة»

www.athabat.net
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ُ َ
هل تسند «الداخلية» إلى أحد «قادة المحاور»؟
ال ريب �أن اال�شتباكات الدائرة
يف طرابل�س لي�ست وليدة ال�صدفة،
�أو جاءت كرد فعل على االعتداءات
املتكررة واملعتادة على �أبناء
جبل حم�سن ،فاندالع «اجلولة
� »19أت��ى وفق ًا لتوقيت �إقليمي
وحملي ،وه��و مرتبط ب�شكل �أو
ب�آخر بانعقاد م�ؤمتر «جنيف -
 ،»2ويف م�س�ألة ت�شكيل احلكومة
املرتقبة ،على ما ي�ؤكد م�صدر
وا�سع االطالع.
ويلفت امل�صدر �إىل �أن فر�ص
جناح �أي ت�سوية تنهي ال�رصاع
ال��دم��وي يف �سورية �ستنعك�س
�إي��ج��اب� ًا على جممل الأو���ض��اع
ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية
يف لبنان ،و�ستوقف دورة العنف
التي ي�شهدها ،ال �سيما اال�شتباكات
يف عا�صمة ال�شمال.
ويعترب �أن م�شهد التالقي
واحلوار �سواء كان يف بلدنا �أو يف
جارته الأقرب يتهدد م�صري الأفرقاء
الذين تورطوا بالأزمة ال�سورية
وباحلوداث الأمنية لدينا ،وينذر
بقرب انتهاء دوره��م ،الأم��ر الذي
دفعهم �إىل الت�صعيد النزاع امل�سلح
يف الفيحاء يف الوقت الذي �أعلن
فيه الرئي�س �سعد احلريري عزمه
امل�����ش��ارك��ة يف حكومة وطنية
جامعة ،وذلك رف�ض ًا من الأفرقاء
املذكورين لأي �شكل من �أ�شكال
التالقي ،بغ�ض النظر عن مدى
�صدقية الأخري يف �إعالنه هذا.
�إن هذا الت�صعيد امل�سلح ي�ؤ�رش
�إىل �أن هناك فر�ضيتني ،الأوىل:

ُيـقــــال

دبابة للجي�ش اللبناين عند �أحد املحاور الفا�صلة بني باب التبانة وجبل حم�سن

�أن «تيار امل�ستقبل» يعاين من
انق�سامات داخلية وقلة تن�سيق،
م��ا دف��ع بع�ض م�س�ؤوليه �إىل
ال���رد على «م��ب��ادرة احل��ري��ري
االنفتاحية» بالت�صعيد الأمني،
خ��وف � ًا م��ن والدة ت�سوية على
ح�سابهم ،خ�صو�ص ًا من تورط
منهم بالأعمال الأمنية� ،أو لإثبات
ح�ضورهم ،وبالتايل احل�صول على
ح�ص�ص يف احلكومة املرتقبة.
�أم��ا الفر�ضية الأخ��رى فلي�س
م�ستبعداً �أن يكون اندالع «اجلولة
 ،»19ي�صب يف �إطار تعزيز �رشوط
«امل�ستقبل» التفاو�ضية يف ال�ش�أن
احلكومي ،وبالتايل الإ�سهام يف
م�ساعدته للح�صول على وزارتي
الداخلية واخلارجية يف احلكومة

العتيدة ،بح�سب م�صادر متابعة،
ال �سيما يف �ضوء املعلومات التي
ترتدد عن �سعي «التيار الأزرق»
�إىل �إ�سناد حقيبة «الداخلية» �إىل
اللواء �أ�رشف ريفي ،الأمر املرفو�ض
جملة وتف�صي ًال من فريق � 8آذار،
ح�سب ما ي�ؤكد مرجع يف الفريق
املذكور ،وي�س�أل« :هل يجوز ت�سليم
الوزارة القيّمة على الأجهزة الأمنية
لأحد قادة املحاور يف طرابل�س»؟
وبالعودة �إىل �أ�سباب اندالع
«اجل��ول��ة  ،»19تك�شف م�صادر
متابعة �أن م�سلحني حم�سوبني
على مرجع حكومي هم �أوّل من
�أطلقوا �رشارة هذه «اجلولة» ،ع ّل
�أن ي��ؤدي ذلك �إىل بقاء احلكومة
ال��راه��ن��ة ،ون�سف فر�ص ت�شكيل

حكومة ج��دي��دة ،على ح��د قول
امل�صادر.
يف املح�صلة ،ال �شك �أن م�س�ألة
ت�شكيل احلكومة ال تزال معقدة،
ومن البديهي �أال توافق قوى الثامن
م��ن �آذار على �إ���س��ن��اد حقيبتي
«الداخلية» و«اخلارجية» �إىل
«امل�ستقبل» وحلفائه ،وهنا
يكون لبنان �أم��ام احتمالني� ،إما
بقاء احلكومة امليقاتية يف الفرتة
الراهنة ،ريثما تتدبل الظروف
الإقليمية ،و�إم��ا ت�شكيل حكومة
جامعة ب����شروط مقبولة ،بعد
�سقوط فر�ضية ت�شكيل حكومة �أمر
واقع.

ح�سان احل�سن

مقاومة
«االتحاد» و«المرابطون» :بيروت ستبقى ِ

ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حزب االحتاد ه�شام طبارة يلقي كلمته

نظّم حزب االحت��اد و«املرابطون» احتفا ًال
بذكرى امليالد ال�ساد�سة والت�سعني مليالد الرئي�س
جمال عبد النا�رص ،ح�رضه عدد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية واحلزبية ،والبعثات الدبلوما�سية عن
ال�سفارات ال�سورية وامل�رصية والإيرانية والرو�سية
والفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن القيادات
الأمنية ،وك��ل من رئي�س ح��زب االحت��اد الوزير
ال�سابق عبد الرحيم مراد ،و�أمني الهيئة القيادية
يف حركة النا�رصيني امل�ستقلني العميد م�صطفى
حمدان.
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حزب االحتاد ه�شام
طبارة �أ�شار خالل كلمته �إىل �أن �صمود �سورية
عطّل ما خُ طِّط للقلب الناب�ض يف �أم��ة العرب
من حماوالت تدمري �أ�سوارها القومية املمانعة،
كي ت�ستكني �إرادة املقاومة العربية ،وق��ال:
«لبنان القوي باملثلث الذهبي :اجلي�ش وال�شعب
واملقاومة �سيظل منيع ًا بوجه الفنت ،و�ستظل
بريوت ع�صية على حماوالت جرها �إىل �أمكنة ال
يعرفها تاريخها وال ي�ألفها ،وكل حماوالت خلعها
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من دورها التاريخي �ستبوء بالف�شل ،لأن �أبناءها
ما زالوا متم�سكني بالقومية العربية وق�ضيتها
املركزية فل�سطني» ،وبالن�سبة �إىل ت�شكيل
احلكومة اللبنانية قال طبارة�« :صحيح �أننا مع
حكومة وحدة وطنية جامعة� ،إال �أننا ن�ؤكد على
موقفنا الثابت ب�أن التوازنات داخل هذه احلكومة
يف عملية الت�أليف يجب �أال يكون فيها �أي خلل
ي�ؤدي �إىل غلبة الفريق الذي نا�رص اخلارج على
ح�ساب حترر لبنان وقوته».
كلمة «املرابطون» �ألقاها احل��اج م�صطفى
احل�سن ،الذي قال« :عذراً منك �أيها القائد ،العربان
ت�آمروا على م�رص ،وذبحوا ليبيا ،وطغوا يف تون�س
والعراق ،وتوحّ دوا على تدمري �سورية ،واحلدود
فُتحت لقتل ال�شعب العربي يف كل مكان ،خ�صو�ص ًا
�أه��ل �سورية ،وما ذنبها �إال �أنها مع ال�شعوب
املقاومة ،ورف�ضت التخلي عن دع��م حركات
التحرر يف عاملنا العربي» ،وتابع« :يريدون منا
�أن نكون طائفيني ومذهبيني ،وخطابنا حتري�ضياً،
و�أن نقاتل بع�ضنا البع�ض».

 nممثلون لـ«داع�ش»
ت��دور يف �أو�ساط تيار �سيا�سي فاع��ل و�أ�سا�سي من قوى
� 14آذار نقا�ش��ات حامي��ة ح��ول و�ض��ع «التي��ار» الذي
حتوّل �إىل جمرد �ص��دى لبع�ض املتع�صبني واملتطرفني
والتكفريي�ين ،و�ص��ار بع�ض النواب في��ه ك�أنهم ممثلون
لـ«داع�ش».
� nسبب ت�أخري احلكومة اجلديدة
�أكدت �أو�س���اط متابعة لعملية ت�ألي���ف احلكومة �أن
ت�أخري �إعالن الت�شكيل���ة العتيدة �سببها املفاو�ضات
املفتوحة داخل فريق � 14آذار ،خ�صو�ص ًا العالقات بني
م�سيحيي هذا الفريق و«تيار امل�ستقبل».
 nا�ستغراب لنكرانه
�أث��ار احلديث التلفزي��وين الأخري للرئي���س �سعد احلريري
حول ع��دم تدخله و«تياره» يف التطورات ال�سورية ،لدى
كثري م��ن الأو�ساط موجة من الت�س��ا�ؤالت واال�ستغراب..
وال�ضحك �أي�ضاً ،مذكّري��ن ب�سل�سلة من الوقائع حول هذا
التدخل ،منها:
 �إع�لان احلريري �أنه �سيعود من غربته �إىل بريوت عنطريق مطار دم�شق.
 م��اذا كان يفع��ل نائب��ه عق��اب �صق��ر عل��ى احل��دودال�سوري��ة  -الرتكي��ة ،وحديثه ع��ن البطاني��ات وحليب
الأطفال م�شهور؟
 حادث��ة تلكل��خ ومقت��ل امل�سلح�ين اللبناني�ين الذينت�سللوا �إىل هناك.
 موق��ف و�سائله الإعالمية ،وو�ص��ول جريدته اليومية�إىل نك��ران فل�سط�ين حينم��ا عر�ض��ت خريط��ة ملنطق��ة
ال�رشق الأو�سط وفيها «�إ�رسائيل» ولي�س فل�سطني.
 nالنيابة �أو ًال
خُ يرِّ نائب م���ن حزب فاعل بني البق���اء يف النيابة �أو
االنتقال �إىل �إحدى امل�ؤ�س�سات الهامة ،فف�ضّ ل البقاء يف
العمل النيابي.
 nخيبة �أمل
مل تفل��ح ال�سعودي��ة يف حتقي��ق هدفه��ا ب�إبع��اد وزي��ر
اخلارجي��ة عدن��ان من�ص��ور ع��ن م�ؤمتر «جني��ف،»2 -
حيث كان��ت ت�أمل بوالدة «احلكوم��ة ال�سالمية» قبل 22
اجل��اري ،وتعيني وزير خارجية جدي��د ليمثل لبنان يف
امل�ؤمتر.
� nسمة اجلمل

يقول �أحد عرّابي «� 14آذار» �إن مهمة الوزير وائل �أبو
فاعور �إىل ال�سعودي���ة كانت فا�شلة من حيث ال�شكل
وامل�ضم���ون ،حي���ث �إن من كان يجب لق���ا�ؤه توارى
عن ال�سمع والنظر ،بعد ر�ص���د النائب وليد جنبالط
وهو يلقى حفاوة بالغة خالل زيارة وزير اخلارجية
الإيرانية ،الأمر الذي حدا ب�أحد املقرّبني من جنبالط
للقول �إنها «�سمة اجلمل».
 nالرقم  31يف النادي
�إذا �س��ارت �أمور احلكومة اجلديدة عل��ى ما يرام ،فيكون
الرئي���س متام �سالم الرق��م  31يف نادي ر�ؤ�ساء احلكومة
من��ذ الع��ام  ،1926والرقم  26يف نادي ر�ؤ�ساء احلكومات
من��ذ اال�ستق�لال ع��ام  ،1943والثال��ث الذي ي��رث والده
برئا�س��ة احلكوم��ة ،حي��ث تر�أّ���س الرئي�س ر�شي��د كرامي
احلكوم��ة لأول مرة عام  ،1955بعد �أن كان والده الزعيم
الوطن��ي عبد احلميد كرامي تر�أ�سها عام  ،1944والرئي�س
عم��ر عبد احلميد كرامي ال��ذي تر�أّ�س احلكومة لأول مرة
ع��ام  ،1991والرئي�س �سعد احلريري الذي تر�أّ�س احلكومة
للمرة الأوىل عام  2009بعد والده الرئي�س رفيق احلريري.
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مقابلة

تحت الضوء

( العدد  )295اجلمعة  24 -كانون الثاين 2014 -

أريد أن أعرف من هم الفاعلون ألحبهم

نفايات ..و«سوكلين»
ونفط وخلوي
كم هي حمزنة تلك ال�صورة
التي ر�سمها �شابان �صغريان عن
تراكم النفايات يف �شوارع بريوت
ومعظم مناطق جبل لبنان ،حينما
كانا يتحدثان عن الأزمة الطارئة
عن تقاع�س �رشكة «�سوكلني» ،عن
معاجلة «امل�شكلة».
يعلّق ال�شابان عن ظاهرة تراكم
«الزبالة» وانت�شار الروائح ب�أن
اللبنانيني ال ي�شعرون بغياب �أي
م�س�ؤول من كبريهم �إىل �صغريهم،
مروراً باملديرين العامّني ،لكن ها هم
يح�سون بقيمة ودور عامل التنظيفات
وي�شعرون بغيابه.
قد تكون تلك هي احل�سنة الوحيدة
ل�رشكة «�سوكلني»؛ ب�أنها جعلت
املواطنني اللبنانيني على خمتلف
م�ستوياتهم ومواقعهم ال�سيا�سية
والعلمية واالجتماعية والطبقية
يح�سّ ون بقيمة عامل التنظيفات..
مع العلم �أن اللبنانيني كانوا دائم ًا
ي�شعرون بقيمة هذا الإن�سان قبل
خ�صخ�صة جمع ومعاجلة النفايات،
حينما كانت البلديات تتعامل
مع امل�شكلة مبا�رشة ،وكان ه�ؤالء
ي�رضبون يف بع�ض الأحيان من
�أجل حت�سني �أو�ضاعهم احلياتية
واالجتماعية.
ومع بدء �سيا�سة اقت�صاد ال�سوق
املتوح�شة يف لبنان منذ العام ،1993
والتي خ�صخ�صت العا�صمة (و�سطها
التجاري) وجعلتها ب�إدارة �رشكة،
و�صار كل �شيء يتم عرب ال�رشكات
اخلا�صة�( ،صاحبة الدفرتيْن على حد
تعبري النائب وليد جنبالط يوماً)،
دخلت �إىل حياة اللبنانيني �رشكة
«�سوكلني» لتكن�س وجتمع ..حيث
�أكدت لنا هذه ال�رشكة «امليمونة»
�أن جمع «زبالتنا» �أغلى من الذهب،
ذلك لأن كلفة الطن الواحد هي الأعلى
يف العامل ،ناهيك عن �أن هذه ال�رشكة
«املحرتمة» �صارت �سبب ًا رئي�سي ًا
ب�إفقار البلديات ،لأن مداخيلها �صارت
كلها تذهب �إىل ال�رشكة املحمية
واملحظية..
للتذكري فقط ،ف�إن لبنان كانت
حكومته ت�ستورد النفط قبل مطلع
ثمانينات القرن املا�ضي ،وكانت تربح
كثرياً ،قبل �أن ت�ضع مافيات و�رشكات
حممية يدها على ال�سوق ا�سترياداً
وتوزيعاً ،ف�صار هناك �أثرياء جدد
نبعوا كالفطر ..وهم الآن عيونهم على
الرثوة الكربى يف الرب والبحر ..متام ًا
كحال «�سوكلني» مع الزبالة ،وحال
بع�ض ال�سيا�سيني مع اخللوي عام
..1994

�أحمد

ُ
األب سروج للمسلمين :اعملوا بهدي رسولكم ..تفلحوا
حيث الرعية يكون الراعي،
واإلسالم لغة الحكمة ولو
في الصين ،ولغة العقل،
وما يسود في هذه األيام
ليس باإلسالم ..ما حصل في
مكتبة السائح عمل ينهى
عنه رسول اإلسالم ودعوته
بمجادلة أهل الكتاب بالسبل
التي هي أحسن.
عن الوجود امل�سيحي يف طرابل�س،
ومعطي���ات ح���رق مكتب���ة ال�سائ���ح،
حاورت جريدة «الثبات» الأب �إبراهيم
�رسوج ،و�إليكم بع�ض هذا احلوار:
الأب �رسوج يف طرابل�س والزاهرية
ب�ي�ن �أهل���ه و�أحبائه ورعيت���ه ،بر�أيه
الكاتدرائي���ة ه���ي مرك���ز الأ�سق���ف،
والزاهري���ة ه���ي مرك���ز املطراني���ة،
ف�صحي���ح �أن املنطق���ة ب���ات ي�سكنها
فقراء �أهل ال���روم بعد هجرة وجهائها
�إىل �أمكنة �أبعد يف طرابل�س �أو خارجها
ك�أدما والأ�رشفي���ة ،ولكن يف الزاهرية
للذين ال يعرفون ع���دداً من امل�ؤمنني
مت�شبث���ون ب�أر�ضهم وحيه���م ولديهم
�أربع���ة خماتري «روم» ،وه���ذا الدليل
�ساط���ع عل���ى وجوده���م وتر�سخهم
وح�ضورهم ،وحي���ث هي الرعية يكون
حتم ًا الأب �رسوج.
امل�سلمون مت�ضامنون معي
«��س�روج» الذي ال يت�أث���ر بوط�أة
الأح���داث والظ���روف رغ���م تعا�ستها
وثقله���ا �أحيان ًا كث�ي�رة� ،س�ألناه عما
�إذا كان للم�سيحي���ة يف طرابل����س
م���ن م�ستقبل؟ يقول« :قب���ل احلادثة
كان ي���راود البع����ض املغ���ادرة ،من
بعد االعتداء عل���ى املكتبة (وهذا هو
قول النا�س) وبع���د معاينتهم حمبة
امل�سلم�ي�ن وامل�سيحي�ي�ن ومت�سكهم
باحل�ض���ور امل�سيحي ،وبه���ذا العبد
الفقري الذي �أمامك� ،أ�شعر بعزاء كبري،
لأن الهمم باتت �أك�ث�ر عزم ًا و�صالبة،
م���ن ي�سان���دين يف �أعم���ال املكتبة
لإعادتها وترتيبها مبعظمهم م�سلمون،
وه���ذا دلي���ل عل���ى عم���ق التعاي�ش
فيما بيننا ،وعمله���م ب�رصاحة نابع
ع���ن حمبة وف���رح ..وبت�شاب���ك �أيدي
امل�سلم�ي�ن وامل�سيحيني �سنعيد بناء
مكتبة ال�سائح ،و�إن �شاء اهلل طرابل�س
ولبنان» ،وي�ضيف الأب �رسوج�« :أينما
�أ�س�ي�ر �أ�سمع النا�س تق���ول يل� :أبونا

ما تواخذنا ،ه���ذه الت�رصفات لي�ست
م���ن �شيمنا» ويق���ول اجلليل �رسوج:
«بع����ض امل�شاي���خ كان���ت تناديني
«ال�شيخ �إبراهي���م» ،لأين كنت معهم
يف ن�ضاله���م يف الع���راق وفل�سطني
وغ���زة ،و�أُدعى �أحيان ًا لأقول كلمة يف
منا�سباتهم الديني���ة ،و�أنا باملنا�سبة
�أتلو عليهم قر�آنه���م و�آياتهم وحديث
ر�سوله���م ،ولي����س عل ّي ح���رج ،لأين
�أعد نف�سي واح���داً منهم ،وواجبي �أن

األب سروج :البعض
يريد إسكاتي
النزعاجهم من بعض
الكتب فأضرموا
النار بالمكتبة..
ولو نقلوا لي
مطالبهم مباشرة
لوافقت عليها

�أكون يف خدمة الفق���راء وامل�ساكني،
من �أي ملة كانوا �أو دين».
وماذا عن حادثة التعر�ض ملكتبة
«ال�سائح»؛ �أين �أف�ض���ت التحقيقات؟
يرد ��س�روج�« :أنا ل�ست حمققاً ،ر�سول
امل�سلم�ي�ن ق���ال «�أنا ل�س���ت عليكم
بامل�سيط���ر� ،أنا مذكّ���ر� ،أنا مثله علي
تذكريهم ،و�أكون ممنون ًا من الإعالميني
�أن ي�س�أل���وا القيم�ي�ن يف الدول���ة عن
املو�ض���وع ،و�أطالبهم ب����أال يكفوا عن
ال�س�ؤال ،و�شخ�صي ًا �ساحمت املعتدين
عل���ي» ،ن�س�أله ولكن �أال تريد �أن تعلم
من ه���م وراء احلادث���ة؟ يجيبك الأب
�رسوج ب�رسعة« :نعم �أريد ذلك ،ولكن
لي����س لالقت�صا�ص منه ،ب���ل لأحبه..
لأخرج���ه من الظلم���ة �إىل النور ،ويف
املنا�سب���ة �أكرر م���ا قلته له���م� ،أنتم
خالفتم قول نبيكم ،بقوله« :ال جتادلوا
�أهل الكتاب و�أن���ا منهم �إال بالتي هي
�أح�سن» ،فكي���ف جتادلونني مبا�رشة
بالر�صا����ص والنار ،فل َم تخالفون قول
الر�سول ،اعملوا بهديه وبر�سالته }وما
�أر�سلن���اك �إال رحم���ة للعاملني{ ،فهل
هذه هي مكارم الأخالق؟ وهل هذه هي
مكارم الإ�سالم»؟
يعترب الأب �رسوج �أن ت�رصف البع�ض
�أ�ساء �إىل الإ�سالم قبل امل�سيحية ،وهم
ب�أغلبهم يرف�ض���ون ذلك« ،يف مقالتي

الأخرية دعيتهم كما دعا الإمام الغزايل
املعروف بحجة الإ�سالم ،علني �أنقذهم
من �ضاللهم ،وع���ل اهلل يقذف نوراً يف
�صدرهم ليهديهم ال��س�راط امل�ستقيم،
و�أن���ا يف ذل���ك عل���ى خط���ى ال�سيد
امل�سيح �أ�س�ي�ر» ،وي�ضيف �رسوج�« ،إذا
التقيت القادة الأمني�ي�ن �أو ال�سلطات
الق�ضائية� ،س�أ�سله���م عن التحقيقات،
ولكن اخت�صا�ص���ي لي�س اخت�صا�صهم،
�أنا عملي هو هداية النا�س».
الدوافع
وم���اذا ع���ن الدواف���ع احلقيقي���ة
للتعر����ض ملكتبة «ال�سائ���ح»؟ يورد
الأب ��س�روج قول �أح���د امل�شايخ الذي
يفي���د بوجود لدي« ،مكتب���ة» ،يقول:
«نعم ل���دي مكتبة ،وللأب �رسوج عقل
منفتح ،و�شخ�صي ًا ال �أحب التج�س�س وال
حماكم تفتي�ش ،قلبي وعقلي ومكتبتي
مفتوحة ،وطينتي تكره الت�سلط� ،أرحب
بوجود �أي كتاب ،و�أهال و�سه ًال بجميع
الكت���ب ،حتى ل���و كان منها ،ما ينتقد
امل�سيحية فالأناجيل املنحولة متوفرة
يف مكتبتي على �سبيل املثال ،و�أنا من
املحبذين للنقد ،و�أنا يف هذا املو�ضوع
�أ�ضي���ف على قول الكاه���ن كاتوليكي
«كاميلو تورا�س» ،بعد ن�رش كتبه من

www.athabat.net
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«الحقيقة» بين المحكمة الدولية ومحكمة الداخل
قبل الي�سوعية وامل�رشقيني ،ب�رضورة ووجوب
الكاهن امل�سيحي �صنع الث���ورة ،وبر�أيي �أنه
يتوجب على كل �إن�سان م�سيحي �أن «يدين»،
وبالتايل علينا �أن نتحلى بفكر نقدي ،اهلل مل
ينهن���ا من ا�ستخدام عقولن���ا ،وهو م�صدر كل
العق���ول ،اهلل نهانا عن الدينونة� ،أي �إدانة زيد
�أو عمر لأنه �سارق �أو قاتل ،نعم يجب ت�سمية
الأم���ور على حقيقتها ،ولك���ن لي�س يل احلق
�أن �أق���ول �أن زيد �أو عمر ذاه���ب �إىل جهنم �أو
اجلنة ،وحده اهلل يعلم خفايا الأمور ،ولعل ما
نظن به �سوءاً يف اليوم التايل تاب� ،إذاً الإدانة
وت�صنيف النا�س �شيء ،وال�شهادة للحق �شيء
�آخ���ر ،وواجب كل �إن�س���ان �أن يدين ،يعني �أن
مييز بني احلق والباطل».
�س�ألن���اه عم���ا �إذا كان بع�ض امل�سلمني ال
يتقبلون النقد� ،أال يج���ب مراعاتهم يف ذلك؟
يجيب الأب �رسوج« :طبع ًا �أراعيهم ،امل�سلمون
هم �إخوتي ،و�أنا �أخاطبهم من تراثهم ،وهم مل
يعملوا بهدي ر�سولهم ،و�أنا �أحمل لواء الإ�سالم
ليكونوا خري �أمة للنا�س ،وحالي ًا اليوم لي�سوا
كذل���ك ،يف الإ�سالم يوجد نق���د ،ويطلب منهم
النقد ،ويف حديثه���م�« ،سبعة يظلهم اهلل يف
ظله يوم ال ظل �إال ظل���ه» ،والإ�سالم هي �أمة
ت�أمر باملع���روف وتنهى عن املنكر ،ومن ر�أى
منهم عجاج فليقاومه يف حد �سيفه ..و�أ�ضعف
الإميان بل�سانه ..و�أنا ال �أحمل �سيف ًا وال �أقاتل
�أحداً ،ونح���ن يف نقا�شنا مع امل�سلمني نقول
�إن���ه يف اجلهاد ال ندافع عن اهلل ،لأن اهلل قدير
ولي�س عاجزاً ..وبالتايل �أن تن�رص �أخاك ظامل ًا
�أو مظلوم ًا تعني ن�رصته الظامل ب�إزالة ظلمه
عن الآخرين ،و�إذا كان مظلوم ًا �أن ندافع عنه،
فالدفاع يكون عن �أخي و�أمتي من �ضمن خط
احلق ال خط الباطل ودون �أن �أوقع ظلم ًا على
�آخ���ر ،علينا بالع���ودة �إىل الأ�صول الإ�سالمية
ال�سليمة ،وفيه���م عمالقة كبار �أمثال «نا�رص
حم���د بو زي���د» و«ف���رج ف���ودة» و«ح�سن
حنفي» ..لأنه يف النهاي���ة الإ�سالم احلقيقي
طلب للعق���ل والتعقل ،وطل���ب للحكمة ولو
يف ال�صني ،وعلي م���ع الأ�سف تذكري بع�ضهم
بذلك».
ولت�صويب الق�ص�ص امل�شو�شة التي �أثريت
ح���ول املو�ضوع ،ي�رشح لن���ا الأب �رسوج �أن
امل�س�أل���ة لي�س لها عالق���ة مب�س�ألة عقار ،وال
�إعطائي مبلغ ًا �أو تعوي�ض ًا �أقل« ،هل يف قتلي
تُنتق���ل امللكية �إىل غ�ي�ري� ..ستبقى املكتبة
لأوالدي ،بتقدي���ري البع����ض يري���د �إ�سكاتي
لأنهم ق���د يكونوا منزعجني من بع�ض الكتب،
وزادوا رقتهم حتى انفلتت ..ف�أطلقوا الر�صا�ص
علي بو�ض���ح النهار و�أ�رضموا النار باملكتبة،
وه���م لو نقلوا يل مطالبه���م مبا�رشة لوافقت
عليها ،لكن لغ���ة الدم والر�صا�ص لي�ست لغة
امل�سلمني على الإطالق».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

�سلّ���م الرئي�س �سعد احلري���ري الأمانة،
وحقّق حلم املحكمة الدولية ،وبانتظار �أن
ت�صل الأمور �إىل خواتيمها� ،سواء بعد �أ�شهر
�أو �سنوات ،ال ي�ستطي���ع الرئي�س احلريري
االنتظار على �أبوابه���ا ،وال ب ّد له �أن يعود
�إىل وطن���ه و�شعب���ه ،و�إىل �شعبيت���ه التي
�رشذمتها الظروف الداخلية والإقليمية يف
غيابه ،وليعرف احلقيقة الثانية ويكت�شف
�أن جرمي���ة �سيا�سي���ة �أخرى ق���د ارتُكبت
بحقِّ���ه نتيجة الأداء الهزي���ل ملن يُفرت�ض
بهم حرا�سة الأمانة ال�سيا�سية وال�شعبية،
و�سي���درك بنف�سه �أن���ه كان محُ اط ًا بزُمرة
منتفعني ،و�صلت �أ�صداء اعرتا�ضاتهم على
قرار «معلِّمه���م» �إىل الهاي ،عندما متلمل
بع�ض من فريقه وبع����ض من حلفائه من
ٌ
موقفه املفاجئ القا�ضي مب�شاركة «حزب
اهلل» يف احلكومة كحزب �سيا�سيٍ لبناين.
ب��ص�رف النظر ع���ن التب���دُّل يف موقف
الرئي�س احلري���ري ،والذي فر�ضته التحوّالت
الإقليمي���ة نتيجة �ضغ���وط دولية مرتبطة
بالت�سوية يف �سورية على �أعتاب «جنيف -
 ،»2لأن الظروف التي �سمحت فج�أة بت�شكيل
احلكوم���ة اللبنانية ه���ي نف�سها التي �أملت
على الرئي�س احلريري ق���رار امل�شاركة ،يف
م���ا يبدو �أن حقبة حُ كم ال�صقور يف اململكة
ال�سعودي���ة قد ب���د�أت بالأف���ول ،و�أن بداية
ب�شائرها كانت ع���زم الأمري بندر على حز ِم
حقائبه لل�سفر �إىل الواليات املتحدة بداعي

املر�ض والإقامة الت���ي �ستكون طويلة ،و�أن
امللفَّني ال�سوري واللبناين قد نُقال �إىل �أيدي
املعتدلني الذين كانوا ي�ؤدون الدور الوفاقي
املعتدل الذي كانت متار�سه اململكة �سابقاً.
�إن ع���ودة الرئي�س �سع���د احلريري �إىل
�أر�ض الوطن ،ولو مل تكن عرب مطار دم�شق،
بات���ت �رضورية �أكرث م���ن �أي وقت م�ضى،
و�سيجد نف�سه �أمام حمكمة داخلية من نوع
�آخر ،وقف�ص االتهام �سيكون حا�شداً بقادة
� 14آذار ،والق�ض���اة هم القواع���د ال�شعبية
له���ذا الفريق ،وما عل���ى الرئي�س احلريري
�س���وى توزيع ال ُّتهَم بالعدل� ،إذا كان يرغب
با�ستعادة �شعبيته و�شارعه ،على الأقل يف
املناطق ال�سُّ نية.
ال �أح���د يف لبنان يُطالب الرئي�س �سعد
احلريري مبحكم���ة دولية من خم�س جنوم
لك�شف جرائم قتل �ضبَّ���اط و�أفراد اجلي�ش
اللبن���اين ،وال �شهداء الأعم���ال الإرهابية
يف �صيدا وطرابل����س وعر�سال وال�ضاحية،
و�سواها من املناطق الت���ي ارتوت �أر�ضها
دم���ا ًء بريئة ،لك���ن �إذا كان ال َّد ُم الغايل قد
هُ دِر رخي�صاً ،فكيف يتوقَّف نزف احلقد غري
املربَّر على الوطن و�شعبه وجي�شه؟
�إىل متى تبقى عر�س���ال و�أهلها رهائن
رئي�س بلدية متطيرِّ يحفر لعر�سال يف و�سط
حميطها ال�شيعي قبوراً جماعية م�ستقبلية
ال ق���در اهلل ،نتيج���ة ته���وِّره و«حتجّ ره»
و�إ�رصاره على توجيه التهم لـ«حزب اهلل»،

والإ�رصار عل���ى �أن احلزب يق�صف عر�سال؟
و�إىل مت���ى �ستبقى عر�س���ال حمطة متوينٍ
للإره���اب وحمطة «ترانزي���ت» للداخلني
واخلارجني ب�أ�سلحته���م وعتادهم و�أخرياً
ولي�س �آخراً خميم ًا للنازحني؟
�إىل متى تبق���ى طرابل�س عا�صية على
توجُّ هات وثقافة �أهلها ،وع�صيَّة على الأمن
الر�سم���ي؟ و�إىل متى �ستبق���ى مفاتيحها
ب�أي���دي زعماء الأزقَّ���ة؟ و�إىل متى �ستبقى
«مالئكة الأ�سري» حا�رضة يف حميط �صيدا
واجلوار ،و�سط طوق القنابل املوقوتة الذي
يلفّها من جهة ع�ي�ن احللوة؟ بل �إىل متى
جتاهُ ل الو�ضع الفل�سطيني الذي قد ينفجر
ب�أي حلظة نتيجة توقُّف الأونروا عن القيام
أرا�ض
بواجبها ومطالبة �سكان املخيمات ب� ٍ
�إ�ضافية نتيجة االنفجار ال�سكّاين داخلها؟
من موقع���ه كوريث العت���دال الرئي�س
الراحل ،على ال�شيخ �سعد م�س�ؤوليات �أكرب
مما يت�صوَّر ،لي����س ال�ستعادة موقعه على
ال�ساحة ال�سيا�سية ،بل ال�ستعادة ال�شوارع
اللبناني���ة يف «مناطقه» من قب�ضة �أبناء
ال�شوارع ،رحمة بالنا�س ،كل النا�س ،ور�أفة
بالوط���ن ،كل الوطن ،لأن امل�س�ألة ال�سورية
رُحِّ لت �إىل جني���ف ،وامل�س�ألة اللبنانية ما
زال���ت يف «احلا�ضنة» تنتظر اخلال�ص من
م�سل�سل انتحار وطن.

�أمني �أبو را�شد

ُ
جمعية «ألفة» تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
�أقامت جلن���ة م�سجد �سيدن���ا �إبراهيم
عليه ال�س�ل�ام (القريّة) �رشق �صيدا احتفا ًال
بذك���رى املولد النب���وي ال�رشيف ،بح�ضور
املرب���ي ال�شيخ عثمان حبل���ي وال�شيخ د.
عبد النا��ص�ر جربي ،وجمع م���ن العلماء
وال�شخ�صي���ات و�أهايل املنطق���ة� ،إ�ضافة
�إىل فرقة «ربي���ع النور» احللبيّة للمدائح
النبوية.
ال�شيخ ج�ب�ري ر�أى �أن االحتفال بخامت

املر�سل�ي�ن علي���ه ال�صالة وال�س�ل�ام لي�س
حم�ص���وراً بامل�سلم�ي�ن دون غريهم ،كونه
نبي الرحم���ة والإن�سانية للنا�س �أجمعني،
الفت��� ًا �إىل �أن ما يح�صل يف هذه الأيام من
ذب���ح وقتل وت�رشيد و�سف���ك للدماء با�سم
الدين ،الإ�سالم منه براء ،وهذا الأمر يدركه
ذوو العلم والفهم والب�صرية.
من جانبه �شدد �إم���ام امل�سجد؛ ال�شيخ
�صهي���ب حبلي ،عل���ى ��ض�رورة التخلق

فرقة «ربيع النور» احللبيّة تُن�شد بذكرى املولد النبوي

ب�أخالق �صاحب الذكرى ،م�شرياً �إىل عظمة
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من خالل
عبادت���ه لربه عز وج���ل ،وتعاطيه مع �آله
و�أ�صحابه وقومه.
من جهة �أخرى ،نظّمت جمعية «�أُلفة»
بالتع���اون مع �إدارة مدر�س���ة «الغاردن
�سيت���ي» احتفا ًال مبنا�سبة املولد النبوي
ال�رشي���ف� ،أدخ���ل خالله ال��س�رور على
مت توزيع
طالب وطالب���ات املدر�س���ة ،و ّ
الهدايا على احلا�رضين ،وقد �ألقى رئي�س
اجلمعية ال�شيخ �صهيب حبلي كلمة �شدد
فيها على �أهمية االحتفال بهذه املنا�سبة،
والتم�س���ك بتعاليم النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم.
ب���دوره ه ّن�أ مدي���ر املدر�س���ة؛ وهيب
�سيقلي ،الطالب والطالب���ات مبولد النبي
حمم���د عليه ال�صالة وال�س�ل�ام ،ولفت �إىل
�أن املدر�س���ة هي املرك���ز الأ�سا�سي والأول
لرتبي���ة الأجي���ال على الأخ�ل�اق القومية
وال�سلوك ال�صحيح ،ليتمكّن جيل امل�ستقبل
م���ن ن�رش املحبة وال�س�ل�ام وتقوى اهلل عز
وجل يف جمتمعه.
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المحكمـة الخاصـة بلبـنان

محامو الدفـاع ..محامـو الشيطـان

ينظر �إىل مكتب ال��دف��اع
يف املحاكم الدولية على �أنه
حمامي ال�شيطان ،وع��ادة ما
ي��واج��ه امل��ح��ام��ون املعينون
للدفاع عن املتهمني م�شاعر
�سخط وكراهية ،كونهم يدافعون،
بنظر املت�رضرين ،عن جمرمني
مذنبني و�إن مل تثبت �إدانتهم
بعد.
يف حالة لبنان ،ير�أ�س مكتب
ال��دف��اع يف املحكمة الدولية
اخل��ا���ص��ة ب��ل��ب��ن��ان الفرن�سي
فران�سوا رو ،ال��ذي ق��رر تعيني
ت�سعة حمامني لتمثيل املتهمني
اخلم�سة ،علم ًا �أن املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان هي
الأوىل التي لهيئة الدفاع فيها
مكتب م�ستقل خا�ص بها.
وك��ان رو ق��د ��شرح �أن دور
ال���دف���اع ك��ث�يراً م��ا يهمل يف
الق�ضايا القانونية ،رغ��م �أنه
عن�رص حا�سم من عنا�رص حتقيق
العدالة ،وق��ال �إن��ه الحظ خالل
�سنوات عمله حمامي دفاع يف
املحاكم الدولية �أن حمامي
الدفاع ال يحظون بالقدر الكايف
من االحرتام.
وت��اب��ع« :ق���د ي��ب��دو هناك
تناق�ض بني الكفاح �ضد الإفالت
من الق�صا�ص ويف الوقت نف�سه
الدفاع عن مرتكبني مزعومني،
لكن االدعاء العام يكافح الإفالت
من العقاب وعلى القا�ضي �أن
يحكم بحيادية ،بينما على
حمامي ال��دف��اع �أن يدافع عن
حقوق املتهم» ،و�أ���ض��اف �أن��ه
�أ�صبح حمامي دفاع لأنه ي�ؤمن
ب��ال��دور املحدد ال��ذي يقوم به
حمامي الدفاع يف خدمة العدالة
من دون �أن يت�أثر ب�أي عامل.
خالل املحاكمات ال�سابقة،
ت��وىل حم��اوم��و ال��دف��اع مهمة
الدفاع عن �شخ�صيات خالفية
ومكروهة منهم على �سبيل املثل
قادة اخلمري احلمر يف املحكمة
ضال عن
اخلا�صة بكمبوديا ،ف� ً
ال��زع��ي��م ال����صرب��ي �سلوبودان
ميلو�سيفيت�ش ال��ذي واج��ه قبل
وفاته �أكرث من  60تهمة بارتكاب
جرائم الإبادة اجلماعية وجرائم
�ضد الإن�سانية وجرائم احلرب
يف كرواتيا والبو�سنة والهر�سك

وكو�سوفو ما بني عامي 1991
و ،1999وقد �أث��رت هذه اجلرائم
مب��ئ��ات الآالف م��ن ال�ضحايا
يف جميع �أنحاء يوغو�سالفيا
ال�سابقة ،وه�ؤالء كانوا ينظرون
�إىل حمامي الدفاع ب�صفتهم العدو
الأول لهم كونهم يدافعون عن
�شخ�ص يكرهونه للغاية و�أمعن
يف �أذيتهم ،وقد ا�ستمرت اتهاماته
وحماكمته لعدة �سنوات غري �أنه
ت��ويف نتيجة �أزم���ة قلبية يف
مركز احتجاز املحكمة اجلنائية
الدولية يف الهاي ،هولندا ،قبيل
انتهاء الدفاع يف ق�ضيته.

وي�شري حمامو الدفاع �إىل �أن هناك
فارق ًا وا�ضح ًا بني امل�س�ؤولية القانونية،
وامل�س�ؤولية الأخ�لاق��ي��ة ،وامل�س�ؤولية
ال�سيا�سية ،وال ت�صدر املحكمة الدولية
�أحكام ًا �إال بخ�صو�ص امل�س�ؤولية القانونية
وحدها.

�أوجه اختالف
وه��ن��اك �أوج���ه اخ��ت�لاف ب�ين الأ�س�س
وال��ق��واع��د ال��ن��اظ��م��ة لعمل املحكمة
اجلنائية الدولية يف حاالت ودول �سابقة
كيوغو�سالفيا وراوندا مثالً ،وبني املحكمة

الدولية اخلا�صة بلبنان ،لعل �أبرزها
ت�أ�سي�س مكتب ال��دف��اع كهيئة تابعة
للمحكمة اخلا�صة بلبنان.
مبوجب النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة
والنظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية

�أ�سئلة للمحامني
عادة ما يواجه حمامو الدفاع
يف املحكمة الدولية ال�س�ؤال
التايل :كمحام يدافع عن حقوق
الإن�سان ،كيف ميكنكم الدفاع عن
�شخ�ص متهم بقتل ع�رشات الآالف
من الأ�شخا�ص؟
يف ال��واق��ع ،هناك طريقتان
ميكن الرد بهما على هذا ال�س�ؤال:
�أوالً ،ال بد من التذكر دائم ًا �أنه على
القا�ضي �إ�صدار الأحكام ولي�س
املحامي ،و�أن دور املحامي هو
للحفاظ على حقوق املتهم قدر
امل�ستطاع ،وال��رد الثاين هو �أن
عدداً كبرياً من حمامي الدفاع ال
يعمدون �إىل نفي حدوث اجلرائم
يف حال وقوعها ،بل �إن ما يهمهم
هو حماولة معرفة ما �إذا كان
موكلهم قد ارتكب تلك اجلرائم،
�أو تتم �إل�صاق التهمة به ،لكن ما
ي�ؤ�سف بنظر حمامي الدفاع هو �أن
احلكم على املتهمني يتم ب�شكل
م�سبق من قبل ال��ر�أي العام� ،إذ
كلما اتهم �شخ�ص بارتكاب جرائم
حرب �أو جرائم ت�ستعدي �إقامة
حمكمة دولية ،يعتقد كثريون �أنه
يكون قد ارتكبها بالفعل ،بغ�ض
النظر عن �صحة االتهامات ،وحتى
و�إن ك��ان ميكن تفهم مثل هذه
املواقف يف بع�ض الأحيان ب�سبب
فداحة اخل�سارة وال�شعور بالظلم،
لكن حقوق املتهم يجب �أال تهدر
و�إال تكون ال��ع��دال��ة منقو�صة،
والعمل يكون �أو ًال باملبد�أ القائل
ب��أن «املتهم ب��ريء حتى تثبت
�إدانته».

| حمامو الدفاع يف املحكمة اخلا�صة بلبنان
• يوجني �أو�ساليفان ،من كندا ،و�أُدرج ا�سمه يف قائمة حمامي
الدفاع يف املحكمة اخلا�صة بلبنان يف العام  ،2009وقد �أُذن له يف
ال�سابق ب�أن يرافع �أمام الدوائر اال�ستثنائية يف املحاكم الكمبودية
كمحامٍ �أجنبي ،و�أُدرج ا�سمه يف قائمة حمامي الدفاع يف املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة يف العام .1996
• �إميل عون ،وهو لبناين� ،سجل لدى نقابة املحامني يف بريوت
يف العام  ،1995هو �أ�ستاذ يف جامعة احلكمة.
• �أنطوان قرقماز ،يحمل اجلن�سيتني الفرن�سية واللبنانية ،ا�سمه
مدرج يف قائمة حمامي الدفاع يف املحكمة اخلا�صة بلبنان منذ
العام  ،2011والأ�ستاذ قرقماز �صاحب خربة لأكرث من � 20سنة
كم�ست�شار يف القانون الدويل اخلا�ص والعام ،ويف قانون �شبكات
االت�صاالت ،ويف جمال التحكيم الدويل.
• جون جونز ،بريطاين ،متخ�ص�ص يف قانون جرائم احلرب،
ومكافحة الإرهاب ،وت�سليم املجرمني ،وتوىل الدفاع يف خم�س
ق�ضايا منف�صلة من ق�ضايا جرائم احلرب.

• فن�سان كور�سيل-البرو�س ،فرن�سي ،كان ا�سمه مدرج ًا يف ال�سابق
يف قائمة املحامني يف املحكمة اجلنائية الدولية واملحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا ،وقد اكت�سب الأ�ستاذ فن�سان كور�سيل-البرو�س �سمعة
ممتازة كمحامي دفاع على ال�صعيدين الوطني والدويل.
• يا�رس ح�سن ،م�رصي� ،شارك كمحامي دفاع يف ق�ضايا منها
ما يتعلق مبجموعات �سيا�سية متطرفة ،واغتياالت ،واختطاف
لأغرا�ض �سيا�سية وتعذيب ،وقد مار�س مهنته كمحامي دفاع يف
لبنان ،و�سورية ،والإمارات املتحدة العربية.
دايفد يونغ ،ا�سكتلندي ،معروف بخربته يف الدفاع عن موكلني
متهمني بامل�شاركة يف الإرهاب الدويل ويف جرائم خطرية.
• غيناييل ميرتو� ،سوي�رسي ،عمل من العام � 1999إىل العام 2003
م�ست�شاراً قانوني ًا لق�ضاة املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا
ال�سابقة.
ومنذ العام  ،2003يرافع �أمام املحاكم اجلنائية الدولية كمحامٍ
معاون.
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الدولية لرواندا ،تت�ألف املحكمتان
املذكورتان من ثالث هيئات هي:
الغرف وقلم املحكمة واالدعاء .يعمل
املدعي العام با�ستقاللية تامة،
وبالتايل ،ميكن مالحظة �أنه ما من
مكتب دفاع ي�ساوي مكتب االدعاء
الذي �أن�ش�أه النظام الأ�سا�سي� ،سواء
بحكم الواقع �أم بحكم القانون ،ونتج
عن هذا الواقع عواقب وخيمة �أثرت
�سلب ًا ب�أداء مكتب الدفاع الذي خ�ضع
�إىل �سلطة قلم املحكمة امل�س�ؤول عن
تنظيمه ومراقبته.
لكن املختلف يف حالة املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان� ،أنها تت�ألف
مبوجب املادة  7من نظامها الأ�سا�سي
ومب��وج��ب امل���ادة  2م��ن االتفاقية
الت�أ�سي�سية لها ،من الهيئات التالية:
ال��غ��رف واالدع����اء وق��ل��م املحكمة
ومكتب الدفاع.
وخالف ًا ل�سائر املحاكم املذكورة
�آنفاً ،يتمتع رئي�س مكتب الدفاع
بال�صالحيات واحل�صانات نف�سها
كالق�ضاة واملدعي العام ورئي�س
قلم املحكمة ،كما متنح املادة 13
من االتفاقية الت�أ�سي�سية للمحكمة
اخلا�صة بلبنان جزءاً من ال�صالحيات
واحل�����ص��ان��ات �إىل امل�ست�شارين
القانونيني للدفاع ،على غرار �ضمان
ح�صانة �أي م�ستندات مرتبطة
مبمار�سة وظائف امل�ست�شار القانوين
مل�شتبه ب��ه �أو متهم ،وح�صانة
االخت�صا�ص الق�ضائي اجلنائي �أو
املدين يف ما يتعلق باملهام التي
ينفذها ب�صفته م�ست�شاراً قانونياً.
يف حالة املحكمة اخلا�صة بلبنان،
�أ�صبح مكتب الدفاع يحل حمل قلم
املحكمة يف تنظيم و�إدارة �ش�ؤون
ويتول املكتب التعاطي
ىّ
ال��دف��اع،
ب�شكل مبا�رش م��ع امل�ست�شارين
القانونيني للدفاع ويعمل حتت
الرقابة الق�ضائية ،كما �أنه مت تعيني
حمامني لبنانيني ،مع الإ�شارة �إىل
�أن��ه يف املحاكم الدولية ال�سابقة
يعمل حمامو الدفاع عادة �ضمن فرق
من القانونيني ينحدرون من بلدان
املتهمني.

م�أخذ على املحكمة
يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اخلا�صة بلبنان ،ت�ؤكد امل��ادة ،16
الفقرة « 3ب» و«ج» بو�ضوح �أن
«كل متهم بريء حتى �إثبات ذنبه،
وفق �أحكام النظام احلايل ،وبالتايل
يعود للمدعي �أن يثبت ذنب املتهم،
ولي�س على م�ستوى فعل االتهام ،بل

به ومتهم يجب �أن ي�ستفيد من
ال�ضمانات الأ�سا�سية.
وكما ت�شري جلنة القانون الدويل
�إىل �أنه «قد تكون حماية حقوق
املتهم خ�لال املحاكمة �صعبة،
وحتى م�ستحيلة� ،إذا مل تتم �صيانة
هذه احلقوق ،يف املراحل ال�سابقة
للإجراءات الق�ضائية» ،وذلك بعد
ت�رسيب الكثري من الأدلة املزعومة
و�أ�سماء ال�شهود وما �شاكل .

�ضمانات املتهم

لجنة القانون الدولي:
حماية حقوق المتهم
خالل المحاكمة مستحيلة
إذا لم تتم صيانتها
في المراحل السابقة
لإلجراءات القضائية

خالل املحاكمة و�أمام املحاكم ،لأنه
«لإدانة متهم ،يجب �أن تكون املحكمة
املعنية مقتنعة بذنبه ب�شكل ال يحمل
ال�شك املعقول».
لكن من امل�آخذ على النظام
الأ���س��ا���س��ي للمحكمة اخلا�صة
بلبنان ،الغياب التام حلق نفاذ
ال��دف��اع �إىل الأدل���ة ،يف مرحلة
التحقيق ،ويزاد على ذلك �أن �آلية
الرقابة املتعلقة بتو�صيل املدعي
العام لأدل��ة التربئة تعاين من
الدقة ..فاملادتان  113-املحكمة
اخلا�صة بلبنان و 68من املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا
ال�سابقة مت�شابهتان ،بحيث ال
ميكن للدفاع ت�شكيل ملفه �إال يف
مرحلة الحقة ،بعد ت�أكيد قرار
االتهام الر�سمي ،غري �أن كل �شخ�ص
على عالقة باملحكمة اخلا�صة
بلبنان ب�صفة �شاهد وم�شتبه

يف حالة يوغو�سالفيا ،فقد
ﻨ�ﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اجلنائية ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻲﻓ ﻴﻭﻏو�ﺴﻼﻓﻴﺎ
ﺍﻟ�ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ من ﺍﻟ�ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ
ﻴ�ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔ�ﺴﻪ،
ف��امل��ادة  1/20منه حتدثت عن
ت�أمني حماكمة عادلة و�رسيعة،
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ﻨﻔ�سها ﻋﻥ حق ﺍﻤﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﺘﻘل ﺘﻨﻔﻴﺫﺍً �ﻷﻤﺭ اﻋﺘﻘﺎل �ﺼﺎﺩﺭ
ﻤﻥ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒ�ﺄﻥ ﻴﺒﻠﻎ
ﺤﺎﻻً ﺒﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻤﻟﻭﺠﻬﺔ �ﺇﻟﻴﻪ ،ﻜﻤﺎ
�ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘ�ﺄﻜﺩ ﻤﻥ �ﺃﻥ
ﺍﻤﻟﺘﻬﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﺍالتهام ،ﻭ�ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻪ
ﻤﻭﻋﺩﺍً ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ االﺘﻬﺎﻡ ،ﻜﻤﺎ
�ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒ�ﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺠﻠ�ﺴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ �ﺇﻻ �إﺫﺍ ﺭ�ﺃﺕ
ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
�ﺃﻤﺎ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )21ﻓﻘﺩ ﻓ�ﺼﻠﺕ
ﺒﻭ�ﻀﻭﺡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻤﻟﺘﻬﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ
ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻭﺍﺓ �ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ،
ﻭ�ﺃﻥ ﺍﻤﻟﺘﻬﻡ ﺒﺭﻱﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ
�ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ،ﺒﺎ�ﻹ �ﻀﺎﻓﺔ �ﺇﻰﻟ �ﺃﻥ �ﺃﻱ ﻤﺘﻬﻡ
ﻴﺠﺏ �ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻓﻭﺭﺍً ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻤﻟﻭﺠﻬﺔ �ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭ�ﺃﻥ
ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻲﻓ ﻟﺘﺤ�ﻀﻴﺭ
ﺩﻓﺎﻋﻪ ،ﻭ�ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ من ﺩﻭﻥ ﺘ�ﺄﺨﻴﺭ،
ﻜﻤﺎ �ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ �ﺃﻥ ﻴﺤ�ﻀﺭ حماكمته
ﻭ�ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔ�ﺴﻪ� ،ﺃﻭ �ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ
حمامياً� ،ﺃﻭ �ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ
حمامي ًا �ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ مادياً ،ﻜﻤﺎ

�شاركت املحكمة الدولية يف الق�ضايا التالية:
�أوغندا :ق�ضايا �ضد �أربعة من �أع�ضاء «جي�ش الرب» للمقاومة ،وقد �صدرت
مذكرات توقيف بحقهم.
جمهورية الكونغو الدميقراطية :ق�ضايا مرفوعة �ضد خم�سة رج��ال من
املتورطني يف جرائم ،مبا يف ذلك جتنيد الأطفال دون ال�سن القانونية الرتكاب
جرائم القتل واالغت�صاب ،وكان �أربعة من املتهمني اخلم�سة حمتجزين ،فيما ال
يزال الآخر طليقاً.
ال�سودان (دارفور)� :أربع ق�ضايا �ضد الأفراد عن اجلرائم املرتكبة يف دارفور،
وكان �أحد امل�شتبه بهم قد مثل طواعية �أمام املحكمة ،بينما ال يزال امل�شتبه بهم
الباقون طلقاء.
ال�سودان (دارف��ور) :دانت املحكمة اجلنائية الدولية الرئي�س ال�سوداين عمر
الب�شري ،بتهمة الإبادة اجلماعية يف دارفور ،لكنه رف�ض االعرتاف باملحكمة ،وهو
ال يزال يف من�صبه كرئي�س لل�سودان.
جمهورية �إفريقيا الو�سطى :يحاكم ال�سيا�سي ال�سابق يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية والقائد املزعوم لقوة م�سلحة ،جان بيري بيمبا غومبو ،بتهمة ارتكاب
جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية.
كينيا :كانت املحكمة اجلنائية الدولية جتري التحقيق يف ق�ضايا �ضد �ستة من
القادة الكينيني عن اجلرائم املزعومة التي ارتكبت خالل �أعمال العنف االنتخابي
يف الفرتة بني العامي  2007و.2008
ليبيا� :أحال جمل�س الأمن الدويل الو�ضع يف ليبيا �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية للتحقيق فيه ،وكانت املحكمة اجلنائية الدولية قد بد�أت بالتحقيق يف
اجلرائم �ضد الإن�سانية التي ارتكبها نظام القذايف.

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﺭﺠﻡ
ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ �ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ،
ﻜﻤﺎ �ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ �ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻤﻟﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﺘﺠﺭﻴﻡ نف�سه ﻭﺍالﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ.
�إىل ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏ�ﺴﻼﻓﻴﺎ
ﺍﻟ�ﺴﺎﺒﻘﺔ هناك حمكمة ﺩﻭﻟﻴﺔ �ﺃﺨﺭﻯ،
هي ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﺍﻭﻨﺩﺍ ،بحيث
ا�ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻠ����ﺱ ﺍ�ﻷﻤﻥ �ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ
ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﻭ�ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﻔ�ﺼل ﺍﻟ�ﺴﺎﺒﻊ
ﻤﺭﺓ �ﺃﺨﺭﻯ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍ�ﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ� ،إذ
ﻓﺭ�ﻀﺕ ﺍ�ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻤﻟ�ﺄ�ﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﺍﺭﺕ ﻲﻓ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻋﺎﻡ  1994بني
ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭ�ﺴﺘﻭ ﻭﺍﻟﻬﻭﺘﻭ والتي راح
�ضحيتها � 900ألف ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠ�ﺱ ﺍ�ﻷﻤﻥ
�ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻤﻥ �ﺃﺠل �ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ�ﺼﺭﺍﻉ،
ﻭﻤﻥ �ﺃﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل �ﺇ�ﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻠ�ﺱ
ﺍ�ﻷﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ ( )955ﺍﻟﻘﺎ�ﻀﻲ
ﺒ�ﺈﻨ�ﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ دولية لراوندا ،و�ﺇﻗﺭﺍﺭ
ﻨﻅﺎﻡ �ﺃ�ﺴﺎ�ﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ املحكمة التي
اتخذت من �أرو�شا يف تنزانيا مقراً
لها ،وقد وجهت املحكمة تهم ًا لـ59
�شخ�صاً ،من بينهم وزراء وقادة جي�ش
و�سيا�سيون و�صحافيون ،وقد نظرت
يف  26ق�ضية ودانت عدة �أ�شخا�ص
بتهمة الإبادة اجلماعية.
بالن�سبة للدفاع يف حمكمة
راوندا فلم يكن حممي ًا كما يجب،
�إذ توىل قلم املحكمة �إدارة مكتب
الدفاع ومراقبته �إىل جانب �إدارة
املحكمة ،فهو الذي اتخذ القرارات

لتعيني حمامي الدفاع �أو �إقالتهم،
ضال عن ذلك ،قام قلم املحكمة
ف� ً
بتخ�صي�ص املهام لأع�ضاء فريق
الدفاع (�أي �سفر املحامني ولقاء
ال�شهود و�إج���راء التحقيقات،)..
وعمل قلم املحكمة ،من جهته،
على �إدارة الدفاع وتنظيمه ،ففي
�إح���دى امل���رات م��ث�لاً ،رف�ض قلم
املحكمة طلب ال�سماح للمحامني
ب�إجراء املزيد من التحقيقات يف
رواندا بدافع �أنهم «لي�سوا بحاجة
�إىل �إج��راء هذه التحقيقات على
�ضوء ا�ستئناف املدعي العام» ،ثم
ر�ضخ املحامون لهذا القرار مكتفني
بالرد �أن قلم املحكمة ينبغي �أن
يتحمل امل�س�ؤولية عن �أي كارثة قد
حت�صل �أمام غرفة اال�ستئناف.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املحامني
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي���زورون موكليهم
املحتجزين لتقدمي اال�ست�شارة
القانونية لهم ،يف حالة حمكمة
روان���دا ،كانوا يخ�ضعون مطو ًال
للتفتي�ش ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،رغم
�أن احلقائب كانت متر باملا�سح
الإل��ك�تروين للك�شف عنها ،كان
عنا�رص مركز االعتقال يعمدون
�إىل فتحها وت�صفح امللفات ،مما
كان يلحق ال�رضر بال�رسية املهنية
للمحامي.

�إعداد هناء عليان
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األردن والسعودية
على خط المفاوضات
كثرية ه���ي امل�ؤ�رشات ح���ول اخلطوط والعناوي���ن املت�صلة
باملفاو�ض���ات الدائرة ب�ي�ن منظمة التحري���ر وحكومة نتنياهو
برعاي���ة �أمريكية ،ولكنه���ا جميعها تذهب �إىل اجت���اه واحد� ،أن
م�س�أل���ة ما بات ي�سمونه �رصاع ًا فل�سطيني��� ًا – «�إ�رسائيلي ًا» قد
دخل يف طور عملية ال�سعي اجلدي من �أجل االنتهاء منه بقيادة
�أمريكية ومباركة �أوروبية و�إقليمية.
فمنذ ا�ستئن���اف املفاو�ضات بينهما يف منت�صف �آب املا�ضي،
املالحظ يف الآونة الأخرية حركة االت�صاالت قد ن�شطت على غري
�صعيد مع دول على �صلة مبا�رشة �أو م�ؤثرة يف هذه املفاو�ضات،
مبا ي�سعى �إليه الراع���ي الأمريكي من نهايات لهذه املفاو�ضات،
بات من الوا�ض���ح �أن �سقفها امل�أمول هو اتفاق �إطاري �أو انتقايل
لي�س �إالّ ،الأمر الذي يعاك�س كل الت�رصيحات التي �أطلقها مفاو�ضو
املنظمة ورئي�س ال�سلطة ،ولأجل �إعط���اء اجلهد املبذول �أمريكي ًا
يف هذا ال�سي���اق القوة والإحاطة ،جل����أ الوزير كريي يف جولته
الأخرية للأرا�ض���ي الفل�سطينية املحتلة �إىل زيارة كل من الأردن
وال�سعودية ولقائه العاهل�ي�ن الأردين وال�سعودي كل على حدة،
من �أجل م�ساعدته �إما على �إقناع �أو �إخ�ضاع اجلانب الفل�سطيني
ع�ب�ر ال�ضغوط و�إما الوعود ،لكي يقب���ل بالر�ؤية الأمريكية للحل
القائ���م على �شقني �أمني و�سيا�س���ي ويف كليهما تكمن املخاطر
اجلدي���ة على ما تبقى من عناوين الق�ضية الوطنية ،ال �سيما حق
الع���ودة الذي ووفق هذه الر�ؤية� ،سي�صبح يف مهب رياح ال�شطب،
وهو �أ�ص ًال قد �أ�صبح يف مهبها وفق «املبادرة العربية لل�سالم».
لذلك ل���ن تكون منظم���ة التحري���ر وال�سلطة �أم���ام �ضغوط
�أمريكية وح�سب ،بل �أمام �ضغوط م�ضاعفة �ستمار�سها الكثري من
الأطراف الإقليمية العربية ،ر�أ����س رحمها ال�سعودية والأردن كل
من خلفية م�صاحل���ه يف توظيف الورقة الفل�سطينية وامل�ساعدة
يف دفع الفل�سطينيني للقب���ول بر�ؤية احلل االنتقايل «الأمريكية
– الإ�رسائيلي���ة» ،فال�سعودية ويف ظل احل���رب املفتوحة التي
تخو�ضها �ضد �إيران و�سورية و«حزب اهلل» على الأر�ض ال�سورية،
تري���د ابتزاز الإدارة الأمريكية يف حتقيق مكا�سب يف ملفات هذه
الأطراف ،ناهين���ا �أن موقفها التقليدي من�سج���م مع �أهداف هذه
احلرب التي ت�شنها وحت�شد م���ن �أجلها الكثري من الدول الغربية
والعربية ،هذه الأهداف والت���ي م�ؤداها �إنهاء ال�رصاع مع الكيان
الغا�صب لفل�سطني والأرا�ضي العربية ،واملبادرة العربية لل�سالم
و�إن كانت بحرب قلم ال�صحايف الأمريكي ال�شهري توما�س فريدمان
خري ال�شاهد عل���ى توجهات ال�سعودية� ،أم���ا الأردن الذي يعترب
نف�سه الو�صي احل�رصي على الق�ضية الفل�سطينية وعناوينها دون
�سواه ،وهو بهذا املعنى يجد نف�سه معني ًا على قدر امل�ساواة مع
املنظم���ة وال�سلطة بهذه املفاو�ضات ،وهذا م���ا عرب عنه رئي�س
الوزراء الأردين عبد اهلل الن�س���ور بكل و�ضوح عن موقف اململكة
منذ ا�ستئناف املفاو�ضات ،م���ن هنا ميكننا �أن نقر�أ الزيارة التي
قام به���ا نتنياهو قبل �أي���ام �إىل الأردن ولقاء ملكها بعد يومني
عل���ى زيارة وزير اخلارجية الإيراني���ة للعا�صمة الأردنية ،وقبل
�أيام على عودة الوزي���ر الأمريكي كريي مرة جديدة �إىل املنطقة،
هذه الزيارة و�إن ظاهرها من �أجل ت�ضمني امللك �إزاء املواقف التي
تتبناها «احلكوم���ة الإ�رسائيلية» يف مطالبتها برتتيبات �أمنية
طويل���ة الأمد ،خ�صو�ص��� ًا يف منطقة الأغ���وار ،وبالتايل حماولة
نتنياه���و �أن ميار�س ح�ضوره على رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س
م���ن موق���ع �أن الأردن �رشيك الفل�سطيني�ي�ن وح�سب كالم رئي�س
الوزراء الن�سور ،وهي �أي�ض ًا �أي زيارة نتنياهو من �أجل ا�ستك�شاف
ما حمله الوزير الإيراين �إىل الأردن الذي يحاول توظيف الأمر يف
ال�سياق التفاو�ضي اجلاري.
فه���ل �ستنجح ال�ضغوط التي متار�سه���ا كل الأطراف البعيدة
والقريب���ة؟ وهل �ست�صم���د املنظمة وال�سلط���ة يف مواجهة هذه
ال�ضغ���وط؟ الأي���ام القادم���ة �ستجيبنا على ذل���ك ،ولكن بع�ض
التلميحات والت�رصيحات التي تطلق من هنا �أو هناك ،خ�صو�ص ًا
من قيادات ال�سلط���ة ،ت�ؤ�رش �إىل �أن ال�ضغوط قد جتد طريقها عند
الفل�سطينيني م���ع تدوير يف عناوين احلل���ول �أو املهل الزمنية
لهذه احللول.

رامز م�صطفى
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دول عربية تتعهد تنفيذ «خطة كيري»
يتزايد احلديث عن الدور العربي
املبا��ش�ر والكب�ي�ر ،ال���ذي تري���ده
وا�شنطن لعدد من ال���دول العربية
يف تنفي���ذ خطة وزي���ر اخلارجية
«جون كريي» ،كما تكرث امل�ؤ�رشات
عن انخراط فعل���ي ،تلبية للمطلب
الأمريكي ،ومبا يتج���اوز حدود ما
هو مطلوب �أحيان ًا ،ويروي مقربون
من �أو�ساط ال�سلطة الفل�سطينية يف
رام اهلل� ،أن رئي����س ال�سلطة حممود
عبا�س� ،أبلغ الوزير الأمريكي بعدم
ق���درة ال�سلطة عل���ى التجاوب مع
مطلب «االع�ت�راف ب�إ�رسائيل دولة
يهودية ،دون غط���اء عربي» ،فعاد
كريي �إىل رئي����س ال�سلطة مبوافقة
�سعودية ،ح�صله���ا وزير اخلارجية
الأمريكي خالل زيارته اخلاطفة �إىل
الريا����ض ،و�أرفق ذلك باحلديث عن
وع���ود باالع�ت�راف تلقاها من دول
�أخ���رى ،وذلك قب���ل �أن يحط «وفد
ر�سمي» من حكوم���ة االحتالل يف
�أبو ظبي للم�شاركة يف م�ؤمتر دويل
حول الطاقة.
«احلبل على اجل���رار» على ما
يروي���ه املقربون ،وه���م يتحدثون
ع���ن تنفي���ذ للمب���ادرة العربي���ة
معكو�س���ة ،فاملب���ادرة حتدثت عن
تطبيع يلي «اتفاق��� ًا �سيا�سي ًا حلل
الق�ضي���ة الفل�سطينية» ،وما يجري
الآن هو مبا��ش�رة للتطبيع ،متهيداً
للحل ال�سيا�س���ي ،الأمر الذي يعني
حتوالت كبرية يف املواقف العلنية
�ست�شهدها الأ�سابيع القادمة.

حمطات
يحك���ى عن تاري���خ حافل من
االت�صاالت ال�رسي���ة بني ر�سميني
ودول عربي���ة ،وب�ي�ن ال�صهاين���ة
حتى قب���ل قيام دول���ة االحتالل

عل���ى �أر����ض فل�سط�ي�ن ،وبالطبع
كثرياً بعد قيامها ،وميكن ملن يريد
التعرف على تفا�صيل هذه احلكاية
الطويل���ة ،من خالل كتب ومذكرات
�سيا�سي���ة ،و�ضعت له���ذه الغاية،
ما يعنين���ا هنا يتعلق باملحطات
املعلنة ،والتي بد�أت مع �إ�صدار قرار
الأمم املتح���دة بتق�سي���م فل�سطني
ع���ام  ،1947يف ذل���ك احلني كان
وا�ضح ًا قرار احلكوم���ات العربية
بدف���ع اجليو����ش �إىل فل�سطني من
�أجل تنفيذ ق���رار التق�سيم ،و�صو ًال
�إىل �إقرار حدود االحتالل املتجاوزة
ملا حدده القرار.
بعد ع���دوان حزي���ران ،1967
ب���رز تعار����ض ب�ي�ن امل��ش�روع
العربي الذي حت���دث عن «�إزالة
�آثار العدوان» وامل�رشوع الثوري
الفل�سطين���ي يف حين���ه ،والذي
حت���دث عن حتري���ر فل�سطني ،ثم
تدح���رج املوق���ف الفل�سطين���ي،
ليتطابق واملوق���ف العربي ،بعد
�إقرار منظمة التحرير الفل�سطينية
برناجمها املرحل���ي عام ،1974
بطل���ب من دول عربي���ة ،وحلفاء
دولي�ي�ن ،ح�سب ما يق���ول قادة
فل�سطيني���ون ،وكل ذل���ك قبل �أن
تتم الثورة الفل�سطينية الع�رشية
الأوىل من عم���ر كفاحها امل�سلح،
وم�رشوعها الثوري للتحرير.
ا�ستغرق الأم���ر �أقل من ع�رش
�سنوات ،تخلله���ا توقيع اتفاقية
كام���ب ديفيد بني نظام ال�سادات،
ودولة االحتالل ال�صهيوين ،لبدء
الدخ���ول الر�سم���ي العربي ،على
اخلط املبا�رش والعلني يف جهود
الت�سوية ،عرب طرح «مبادرة فهد
ب���ن عبد العزي���ز» ،التي حتولت
�إىل خط���ة عربي���ة يف قمة فا�س
بن�سخته���ا الثانية ع���ام ،1982

وت�سارع���ت بعد ذل���ك التحوالت
يف الربنام���ج الفل�سطين���ي ،عرب
تق���دمي �صياغ���ات متكيف���ة مع
الطروحات الأمريكية ثم العربية
فال�صهيونية يف �آخر املطاف.
خ�ل�ال ال�سن���وات التالي���ة
ك���ان ال���دور الأردين �إىل جان���ب
الفل�سطين���ي حا��ض�راً بق���وة ،من
خالل �سل�سلة ات�صاالت وحتركات،
فطرح م�رشوع الكونفدرالية ،وخطة
التحرك امل�شرتك ،قب���ل �أن ينف�ض
�سامر اللقاء على خالف ،ثم عودة
�إىل التوافق يف �إطار العمل الثنائي
من �أجل الت�سوية ،و�صو ًال �إىل الوفد
امل�شرتك يف م�ؤمتر مدريد ،وجوالت
وا�شنطن التفاو�ضية ،قبل �أن ت�شق
املنظمة م�ساراً �رسي ًا خا�ص ًا ،انتهى
بتوقي���ع اتفاق �أو�سل���و عام ثالثة
وت�سعني ،تلته اتفاقية وادي عربة،
وبالتزامن انطل���ق قطار تطبيعي
لتظه���ر مكاتب جتاري���ة ومكاتب
رعاية م�صالح لدولة االحتالل يف
عدد م���ن الدول العربية ،ف�ض ًال عن
ال�سفارت�ي�ن يف القاهرة وعمان ،ال
ي���زال بع�ضها قائم ًا حتى الآن �رساً
وعلن ًا ،وبرز يف هذه املرحلة الدور
امل��ص�ري ،يف ترتي���ب االت�صاالت
وج���والت التفاو����ض التف�سريي���ة
والتنفيذية التفاق �أو�سلو.
عام  ،2002ويف �أجواء االنتفا�ضة
الفل�سطينية الثانية ،ق ّدم �آل �سعود
جمدداً ،خطة للت�سوية ،حملت هذه
امل���رة ا�سم مبادرة ال�سالم العربية،
والت���ي حتولت برناجم��� ًا �سيا�سي ًا
عربي��� ًا عرب الت�أكي���د املتجدد على
التم�س���ك بها من قبل جامعة الدول
العربي���ة ،وال���دول الت���ي �سوقتها
وتبنته���ا ،و�شكل���ت ب�صفتها هذه
مرجعي���ة للمفاو����ض الفل�سطيني
ال���ذي اتك����أ عليه���ا يف ت�سوي���ق

ت�ص���وره ،وطلب الع���ون من دولها
لتمري���ر تن���ازالت خط���رة ..خطرة
جداً ،والتفا�صيل منذ �إقرار املبادرة
كثرية جداً ،وي�ضيق بها املقام هنا.

الدور املتجدد
الآن يق���وم ك�ي�ري با�ستخ���دام
املبادرة العربي���ة على نحو كبري،
ح�صل بداي���ة على تغطية وموافقة
على خطة تب���ادل الأرا�ضي ،خالل

قـيــــادة جـــديـــدة للـجـبـهــــــة الـشـعبـيـــة
�أكمل���ت اجلبهة ال�شعبي���ة لتحرير فل�سطني،
الإجراءات التنظيمية اخلا�صة بانتخاب الهيئات
القيادي���ة و�آخره���ا املكتب ال�سيا�س���ي ،والأمني
العام للجبه���ة ونائبه ،وكان���ت اجلبهة عقدت
م�ؤخ���راً م�ؤمترها الع���ام بالتزام���ن يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غ���زة واخلارج ،وجرى يف ختام
�أعمال امل�ؤمت���ر انتخاب �أع�ضاء اللجنة املركزية
للجبهة ،موزعني على الأقاليم الثالثة يف الداخل
واخلارج.
وقد �شهد امل�ؤمتر قبل مرحلة االنتخابات قيام
عدد من قادة اجلبهة بتقدمي ا�ستقاالتهم ،وبينهم
نائ���ب الأمني الع���ام وع�ضو اللجن���ة التنفيذية
ملنظم���ة التحري���ر ،عبد الرحيم مل���وح ،وع�ضو
املكتب ال�سيا�سي جميل جمدالوي ،ف�ض ًال عن عدد

من الأع�ضاء البارزين يف اللجنة املركزية.
م�صادر اجلبهة �أك���دت �أن اال�ستقاالت جاءت
يف �سي���اق جتديد ال���دم القي���ادي ،ونفت وجود
خالفات م���ن �أي نوع ،ميكن اعتبارها �سبب ًا لتلك
اال�ستق���االت ،م�ش�ي�رة �إىل �أن امل�ستقيل�ي�ن بقوا
�أع�ض���اء يف اجلبهة ،وه���م �أرادوا �إف�ساح املجال
�أمام �آخرين ،لتعزيز ح�ضور القيادات ال�شابة يف
الهيئات القيادية الأوىل.
وقد انتخب الأع�ض���اء الت�سعة وال�سبعون يف
اللجنة املركزي���ة مكتب ًا �سيا�سي��� ًا جديداً� ،شهد
دخول عدد من الكوادر القيادية �إىل �صفوف املكتب
ال�سيا�سي للمرة الأوىل ،وقد حر�صت اجلبهة على
�إبقاء �أ�سماء �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي يف ال�ضفة،
�رسية ومل تعلن عنها.

ومن الأع�ضاء اجل���دد يف املكتب ال�سيا�سي،
جمي���ل مزهر ،كاي���د الغول ،مرمي �أب���و دقة� ،أبو
جمال ال�صوراين ،واحتف���ظ رباح مهنا بع�ضوية
املكت���ب ال�سيا�سي يف قطاع غ���زة ،ويف اخلارج
احتفظ �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي مبواقعهم ،وهم
�أب���و �أحمد ف�ؤاد ،ماهر الطاهر ،ليلى خالد ،مروان
الفاه���وم ،وخرج مروان عب���د العال من ع�ضوية
املكتب.
املكتب ال�سيا�سي جدد انتخاب �أحمد �سعادات
�أمين ًا عام ًا للجبهة ،وانتخب �أبو �أحمد ف�ؤاد نائب ًا
للأم�ي�ن العام بد ًال من عب���د الرحيم ملوح ،وقد
�أنه���ت اجلبهة بذلك �صيغة قي���ادة اخلارج التي
عمل���ت بها ل�سنوات ،يف �أعق���اب امل�ؤمتر ما قبل
الأخري للجبهة.
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العاهل الأردين عبد اهلل
الثاين م�ستقب ً
ال يف ع ّمان
رئي�س وزراء العدو بنيامني
نتنياهو (�أ.ف.ب).

الزيارة ال�شه�ي�رة لوفد دول املبادرة
برئا�سة وزي���ر خارجية قطر ال�سابق
حمد بن جا�سم� ،إىل نيويورك ،وخالل
خم�سة لقاءات مع جمموعة املبادرة
العربية يف مناط���ق عدة ،ف�ض ًال عن
اللقاءات مع ملكي الأردن وال�سعودية،
ر�سم الوزير الأمريكي الدور املطلوب
من ال���دول العربية ،وال���ذي يرتاوح
بني التغطي���ة ال�سيا�سي���ة خلطوات
ال�سلطة الفل�سطينية ،وبني االنخراط
املبا��ش�ر يف التعامل م���ع مفردات
اخلطة الأمنية واالقت�صادية الأمريكية
للت�سوية.
يف مو�ض���وع التغطية ال�سيا�سية
ي�ت�ردد �أن كريي ح�ص���ل على موافقة
�سعودية على االع�ت�راف «ب�إ�رسائيل
دول���ة يهودي���ة» و�سيك���ون له���ذه
املوافقة مفاعيله���ا يف الت�أثري على
مواق���ف ال���دول الدائ���رة يف الفلك
ال�سع���ودي ،وبالت�أكي���د على موقف
ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة ،وامل�س�أل���ة
الأخ���رى التي يطلب الأمريكيون فيها
�إعالن موق���ف عربي ،ه���ي م�ستقبل
القد�س ،وهنا يدور احلديث عن تعزيز
الإ��ش�راف الأردين على املقد�سات يف
املدينة ،وتعيني واحدة من �ضواحي
القد�س القريب���ة من رام اهلل ،عا�صمة
للدولة الفل�سطينية.
وفيما يتعلق باالنخراط املبا�رش،
فهو موزع على ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية:

التغطي���ة االقت�صادي���ة خلطة كريي،
اخلطة الأمنية يف الأغوار ،وم�ستقبل
الالجئني الفل�سطينيني ،و�إذ يبدو من
ال�سهل تقدمي متويل لل�شق االقت�صادي
م���ن اخلط���ة ،والذي ج���رى ت�أجيله،
فثم���ة انعكا�س���ات ك�ب�رى للتدخل
يف مو�ضوع���ي الأم���ن يف الأغ���وار،
والالجئ�ي�ن املراد �إع���ادة تهجريهم
وتوطينه���م ،ح�س���ب م���ا ت�رسب من
مف���ردات خط���ة الوزي���ر الأمريكي،
ويحك���ى هنا عن دور �أ�سا�سي للأردن
وال�سعودية �أي�ض ًا ،رغم الكالم الكثري
عن خماوف �أردنية ي�سعى الأمريكيون
�إىل تبديدها.
ت���دور املفاو�ض���ات والرتتيبات
ب�رسية كب�ي�رة ،ويبدو م���ن الوا�ضح
�أن دو ًال عربية تتقدمه���ا ال�سعودية،
ق���د انتقلت م���ن تق���دمي الن�صو�ص
واملب���ادرات ،والتعام���ل معه���ا� ،إىل
تق���دمي الأموال واحلل���ول والتعهدات
با�ستيعاب انعكا�سات الت�صفية.
يتح���دث الكثري م���ن املتابعني
عن اتفاق �إطار ،وع���ن حلول م�ؤقتة،
ومتديد للمفاو�ض���ات ل�سنوات ،ومثل
العادة ف�إن العدو ال�صهيوين ي�ؤ�س�س
على التنازالت الت���ي يح�صل عليها،
للمطالب���ة بتنازالت جدي���دة ،وهذه
املرة بتغطية عربية مبا�رشة.

نافذ �أبو ح�سنة
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الفلسطينيون العاملون في المهن الطبية..

الهجرة أو البطالة
مل مينع احلرمان من العمل يف املهن
احلرة عموم ًا والطبية خ�صو�ص ًا ال�شباب
الفل�سطين���ي من درا�س���ة املهن الطبية
كال�صيدلة والطب والتمري�ض ،لكن �أدى
ذلك �إىل هج���رة معظمهم للعمل خارج
لبنان ،يف حني ا�ضط���ر بع�ضهم للعمل
داخ���ل املخيمات وب�شك���ل غري قانوين
وبظ���روف مهنية �سيئ���ة ،حيث ي�شرتط
يف الطبيب الأجنب���ي مث ًال والراغب يف
ممار�سة مهنة الطب يف لبنان� ،أن يكون
م�ستوفي ًا لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف
قانون عمل الأجانب جلهة اال�ستح�صال
على �إجازة عمل ،و�أن يكون بلد الطبيب
الأجنب���ي يعام���ل الطبي���ب اللبن���اين
باملعامل���ة ذاتها� ،إ�ضاف���ة �إىل االلتزام
باللوائ���ح والنظم الداخلي���ة اخلا�صة
بنقابتي الأطباء يف ب�ي�روت وال�شمال،
وهي ذات ال�رشوط املطلوبة لالنت�ساب
للنقابة ،وي�ستحيل توافرها يف الطبيب
الفل�سطيني ،الأم���ر الذي يدفع معظمهم
�إىل التفكري بالهجرة �إىل دول اخلليج �أو
كندا ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل وينجحون
يف الأغل���ب بذل���ك ،ويخ��س�ر ال�شعب
الفل�سطين���ي يف لبن���ان اال�ستفادة من
كفاءة �أبنائه.
ويلج����أ عدد �ضئيل منه���م �إىل فتح
عيادات �صغرية داخ���ل املخيمات لكن
قلّم���ا تنجح ه���ذه املح���اوالت ب�سبب
الأح���وال االقت�صادي���ة ال�صعبة للنا�س
الذي���ن يذهب���ون �إىل عي���ادات الأونروا
املتوا�ضع���ة �أو �إىل م�ست�شفيات الهالل
الأحم���ر الفل�سطيني يف حاالت الطوارئ
رغم �ضعف الإمكانات احلادة �أي�ض ًا.
وبالن�سب���ة ملهن���ة ال�صيدلة ،ووفقاً
لقان���ون مزاولة مهن���ة ال�صيدلة لعام
 ،1980ي�شرتط يف ال�صيديل غري اللبناين
من رعاي���ا ال���دول العربي���ة �أن يكون
حا�ص ًال على �إجازة عمل �أو ًال و�أن يكون
تابع ًا لبلد يعامل ال�صيادلة اللبنانيني
باملث���ل ،وفق ًا التفاقي���ة يف هذا ال�ش�أن
بني البلدين ،لذلك يحرم ال�صيديل �أي�ض ًا
من العم���ل ،لكن يلج�أ ع���دد منهم �إىل

فتح �صيدليات �صغ�ي�رة يف املخيمات
ال تلب���ث �أن يتح ّول بع�ضها �إىل دكاكني
لبيع الدواء.
كذل���ك التمري�ض ،ووفق��� ًا للمر�سوم
 1077تاري���خ  18/3/1978املتعل���ق
بتنظيم مهن���ة التمري�ض ،ال يحق لأحد
�أن يتخ���ذ لق���ب ممر�ض جم���از �إال بعد
�أن تتوف���ر لدي���ه بع�ض ال��ش�روط التي
يق���ع يف مقدمته���ا �أن يك���ون لبناني ًا
وبلغ �سن التا�سعة ع��ش�رة ،وهو نف�س
ال�رشط املطلوب بالن�سبة للممر�ض� ،أما
الأجانب فقد �سمح ه���ذا املر�سوم لغري
اللبناين ممار�سة مهنة التمري�ض �رشط
�أن يك���ون جمازاً مبمار�س���ة املهنة يف
بل���ده واملر�سل من قبل هيئة �أو منظمة
�أو م�ؤ�س�س���ة دولية مرخ�ص لها بالعمل
يف لبن���ان ممار�سة املهنة� ،ضمن نطاق
املهمة املوكلة �إلي���ه ،وكل من ميار�س
بطريقة غري م�رشوعة مهنة التمري�ض �أو
يحمل لقب ممر�ض ب�صورة غري م�رشوعة
تطبق عليه العقوبات املن�صو�ص عنها
يف املادة  393من قانون العقوبات.
لذلك ،ف����إن املمر����ض الفل�سطيني
ال يح���ق له ممار�سة املهن���ة ،ف�إن توفر
ال�رشط الأول الذي ميك���ن تطبيقه على
املمر�ض�ي�ن العاملني يف �إط���ار وكالة
الغوث باعتبارها هيئ���ة دولية ،تكون
�إج���ازة العمل ه���ي العائ���ق ،علم ًا �أنه
ب�إمكان الأجانب االنت�ساب �إىل النقابة،
�إذا توافرت ال�رشوط وامل�ؤهالت القانونية
والعلمي���ة� ،إ�ضافة �إىل �إج���ازة مزاولة
املهنة �صادرة عن املرجع املخت�ص يف
بلد �صاح���ب اجلن�سية ،و�صورة م�صدقة
ع���ن �إج���ازة العمل �صادرة ع���ن وزارة
العمل يف لبنان.
وم�ؤخراً ح�صل اخرتاق حمدود نتيجة
مبادرة نقابة املمر�ضني ملخاطبة وزارة
العمل ،والطلب منها ال�سماح للممر�ضني
الفل�سطيني�ي�ن بالعمل دون اال�شرتاطات
الت���ي يحددها القان���ون ،ب�سبب حاجة
ال�سوق اللبناني���ة �إليهم ،وهو �أمر ميكن
البناء علي���ه وتكراره يف املهن الأخرى

كالط���ب وال�صيدل���ة ،واال�ستف���ادة من
الطاقات الفل�سطينية.
وعلى ه���ذا النحو تتح���دد مطالب
العاملني يف امله���ن الطبية �سواء على
�صعي���د الدولة �أو عل���ى �صعيد الهالل
بالق�ضايا التالي���ة :ال�سماح للأطباء �أو
املمر����ض الفل�سطين���ي العمل يف كافة
امل�ؤ�س�سات ال�صحية اللبنانية ،وال�سماح
للطبي���ب الفل�سطين���ي والخ�صائي���ي
املختربات افتت���اح عيادات وخمتربات،
خ�صو�ص��� ًا يف املخيم���ات وخارجه���ا،
بالإ�ضاف���ة �إىل �إلغ���اء مب���د�أ املعاملة
باملثل ،واعتبارهم الجئني فل�سطينيني
ولي�س���وا �أجان���ب� ،أي�ض��� ًا ا�ستثنا�ؤهم
من قوان�ي�ن نقابة الأطب���اء اللبنانيني
(والت���ي ت�شرتط احل�صول على اجلن�سية
اللبناني���ة �أو دفع مبل���غ مايل خيايل
يناه���ز ال���ـ� 200أل���ف دوالر لالنت�ساب،
واحل�صول عل���ى �إجازة العمل للأجنبي
غ�ي�ر اللبن���اين) ،وال�سم���اح لل�صيادلة
الفل�سطيني�ي�ن مزاول���ة املهنة وافتتاح
�صيدليات وفق ًا لل�رشوط املالئمة.
ويطال���ب الأطب���اء واملمر�ض���ون
الفل�سطيني���ون العامل���ون يف جمعية
الهالل الأحم���ر ب�إق���رار �سل�سلة الرتب
والروات���ب �أ�سوة باللبن���اين ،ن كونهم
يعي�شون يف ظل الظ���روف االقت�صادية
ذاتها ،واعتماد الزي���ادة ال�سنوية على
الرات���ب الإجم���ايل ولي����س الأ�سا�سي،
وت�أم�ي�ن ال�ضم���ان ال�صحي عل���ى �أن
يخ�ض���ع لقوان�ي�ن وا�ضح���ة وحمددة
للطبيب املت���زوج وعائلت���ه والأعزب
لوالدي���ه ،كذلك من املطال���ب تعوي�ض
نهاية اخلدمة و�إن�شاء �صندوق للتوفري،
وتفريغ الأطباء غري املفرغني حتى الآن.
�إن اال�ستف���ادة م���ن الطاق���ات
الفل�سطينية يف لبنان ،خ�صو�ص ًا الطبية
منها� ،سينعك�س �إيجاب��� ًا على خمتلف
�أوجه حي���اة ال�شع���ب الفل�سطيني يف
لبنان ،ال �سيما ال�صحية منها.

�سامر ال�سيالوي
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حملة عالمية الجتثاث شرور الوهابية
لي�س���ت «الوهابي���ة» ال�سعودي���ة يف
�أح�سن حاالتها ،على الرغم من لعب قادتها
مبئات مليارات الدوالرات ،حاولت �أن ت�أخذ
ح�صتها من «ثم���ار» الفو�ضى الأمريكية
اخلالقة ،فكانت كالفي���ل الذي دخل منز ًال
من زجاج؛ د ّم���رت و�أحرقت وقتلت ،لكنها
مل حتظَ بغري افت�ض���اح حقيقة م�رشوعها،
رغ���م نرثه���ا ملي���ارات ال���دوالرات ميين ًا
و�شما ًال ..هي دع���وة تل ّب�ست برداء الإ�سالم
زوراً ،عملت وتعم���ل على تخريب وتدمري
املجتمع العرب���ي والإ�سالمي ،ودفعه �إىل
اخلل���ف؛ �إىل غياهب التخلّ���ف والبدائية،
خدمة للم��ش�روع ال�صهيوين الذي يرت�سخ
يف فل�سطني ،فيم���ا �آل �سعود ووهابيوهم
يح��ض�رون ال�ساح���ة للتكام���ل م���ع هذا
امل�رشوع ،وما دعوته���م �إىل التحالف مع
«�إ�رسائيل» �إال جزءاً �صغرياً من جبل جليد
العالقات القدمية التي تربط اجلهتني.
الوجه ال�صهيوين لـ«الوهابية» لي�س
جمرد ادعاء �أو اف�ت�راء ،وهي باتت م�ؤخراً

ال تخج���ل به ،فهذه احلرك���ة التي خرجت
من رحم النف���وذ الربيطاين الربوت�ستانتي
التلم���ودي املته��� ّود ،وخُ ِّ�ص�صت لل�سيطرة
العاملي العرب���ي والإ�سالمي ،مثلها
على
نْ
مث���ل «البهائي���ة» و«الك�رسوي���ة» التي
�صنعها الإنكليز الخرتاق الن�سيج الإ�سالمي
ال�شيعي يف �إيران ،حيث �شكلت «البهائية»
النخبة احلاكمة خالل العهد البهلوي فيها،
وتولّت الث���ورة اال�سالمية بقي���ادة الإمام
اخلميني الراحل الق�ض���اء عليها وكن�سها
م���ن املجتمع الإي���راين امل�سلم .هي كذلك
مثل «القادياني���ة» التي �صنعها الإنكليز
يف القارة الهندية لت�شويه الإ�سالم ،وحرف
امل�سلمني عن جادة احلق وال�صواب ،والتي
�أ�شعل���ت ن�ي�ران احلروب ب�ي�ن امل�سلمني
والهندو�س ،وبني امل�سلمني بع�ضهم بع�ض ًا.
هذه احلرك���ات �صنعتها ذات اليد ال�رشيرة
التي ا�ستعمرت بالدن���ا و�رسقت خرياتها،
وزرع���ت فيها الكي���ان ال�صهيوين املجرم،
و��ش�رد �أهلها ،وما
الذي اغت�صب فل�سطني
ّ

ي���زال يهدد ب�رشه كل الع���رب وامل�سلمني،
خ�صو�ص��� ًا يف ظل حكّ���م املتواطئني معه
لبع�ض بالدنا.
كثريون نظروا بعني ال�شك خالل العقود
املا�ضي���ة �إىل ما كتب���ه املعار�ض العربي
احلجازي نا��ص�ر ال�سعيد ،ال���ذي اختطفه
ال�سعوديون من بريوت وقتلوه بكل حقدهم
على احل���ق واحلقيق���ة ،م���ن �أن م�رشوع
«الوهابية» ال�سعودية هو م�رشوع يهودي
 �صهيوين ،لك���ن هذا الأمر مل يعد مدعاةلل�شك ،خ�صو�ص ًا �إذا ما متعنّا يف الدور الذي
لعبت���ه مملكة التخري���ب والإرهاب خدمة
للم�رشوع ال�صهيوين� ،إذ �إن العرب ا�شتبكوا
يف ح���روب �رش�سة مع الع���دو ال�صهيوين،
ابتداء من ث���ورة  ،1936مروراً بعام النكبة
 1948وع���دوا ْين  1956و ،1967و�ص���و ًال �إىل
عدوا ْين متوز  2006على لبنان ،و 2008على
غزة ،وما بينها من جمازر ارتكبها الكيان
ال�صهيوين بحق الفل�سطينيني واللبنانيني.
عل���ى مدى تل���ك احلروب الت���ي �سقط

فيها مئ���ات �آالف ال�شه���داء ،مل ن َر حت�شداً
لـ«الوهابي�ي�ن» وال�سعودي�ي�ن دفاع ًا عن
الأم���ة والدي���ن ،وال عن الأر����ض والكرامة
والعر�ض ..فق���ط احت�شد «الوهابيون» يف
�أفغان�ست���ان عندما تطلب���ت ذلك م�صلحة
الإمربيالي���ة الأمريكي���ة ،ويف �سوري���ة
اليوم يحت�شدون ب���الآالف بهدف تخلي�ص
«�إ�رسائي���ل» من م��ش�روع املقاومة الذي
يهدد وجوده���ا وا�ستمرارها .وتقدر و�سائل
الإعالم الغربي���ة �أعدادهم ب�أكرث من �أربعة
�آالف مقات���ل م���ن اململك���ة وحدها ،وهم
بع�رشات الآالف من خمتلف �أ�صقاع العامل.
هذه «الوهابية» التي تدعي االنتماء
�إىل «ال�سلف ال�صالح» تك ّفر كل �أتباع هذا
ال�سلف ال�صال���ح ،خ�صو�ص ًا �أن لكل فئة �أو
جهة تك ّفرها «الوهابية» �سلفها ال�صالح،
فكيف ي�ستقيم ه���ذا االدعاء الكاذب؟ كيف
ت�ؤم���ن جماع���ة وتك ّفر باملف���رق؟ وكيف
تنتم���ي مثل ه���ذه احلال���ة �إىل «ال�سلف
ال�صالح» وهي الت���ي متار�س من الف�ساد

والإف�ساد وت�رسق �أم���وال وخريات �شعبها،
تتو�صل �إليه���ا �أف�سد ملكيات
بدرج���ة مل ّ
العامل و�أكرثها �رشوراً؟
«الوهابي���ة» اليوم باتت مك�شوفة لكل
ذي عني ب�ص�ي�رة ،هي حركة قت���ل و�إجرام
بحق امل�سلمني يف كل مك���ان ُوجدت فيه،
وه���ي بات���ت مطلوب���ة لعدال���ة ال�شعوب
واحلكوم���ات حملي��� ًا و�إقليمي��� ًا ودولي��� ًا،
ومطاردتها مع تكفريييها باتت �رشط ًا لأمن
البلدان الأوروبية ،وهدف ًا للجهود ال�سيا�سية
العاملية حل���ل الأزمة ال�سورية ،ومواجهتها
عنوان �إعادة بناء كل البلدان العربية التي
تتعر����ض لأعماله���ا التخريبية؛ يف العراق
واليمن وم�رص وتون�س وليبيا وغريها ،حتى
ت�شكيل احلكومة يف لبنان لن ي�ستقيم ولن
ي�أتي ب�أي نفع م���ا مل يكن عنوانه الأ�سا�س
�إعالن احلرب على التكفرييني �أبناء املدر�سة
«الوهابية» املنحرفة.

عدنان ال�ساحلي

مصر ..االستفتاء ومعركة استعادة الدور
� َأم���ا وقد جن���ح امل�رصي���ون يف �إجناز
اال�ستفت���اء ،و�إن �سال���ت عل���ى جوانب���ه
دماء م���ن �أبناء م�رص يف ح���وادث هدفت
�إىل تعطي���ل اندفاع النا����س �إىل �صناديق
االقرتاع ،ف�إن الأنظار تتجه �إىل امل�سار الذي
�ست�سلك���ه خارطة الطري���ق التي ت�ستكمل
ب�إجناز االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية،

اللت�ي�ن تنتظ���ران حتدي���د موعدهما على
ل�سان الرئي�س امل�ؤقت عديل من�صور.
لكن ال بد �أن يكون اال�ستفتاء بنتائجه
و�أداء الق���وى ال�سيا�سية عاملني �أ�سا�سيني
يف التوجهات املقبلة التي حتكم ال�رصاع،
�سيم���ا �أن ال�شباب امل�رصي عزف بغالبيته
عن امل�شاركة ب�سبب ما و�صفوه بـ«�شعور

مواطنون م�صريون يقفون �أمام �أحد مراكز االقرتاع يف القاهرة

الإحباط العارم» وذوبان «حلم التغيري»،
ً
ف�ض�ل�ا عن �أن حجم امل�شاركة مل تكن على
ق���در الآمال التي ُعقدت عليه ،و�إن ارتفعت
 5يف املئ���ة عن اال�سفتاء الذي جرى العام
املا�ضي.
اخل�ب�راء ير ّدون عدم الإقب���ال الكثيف،
و�إن كان مقبو ًال� ،إىل عوامل عدة� ،أبرزها:

(�أ..ف.ب).

 ال���دور ال�سلب���ي للإع�ل�ام ب�شقي���هالر�سم���ي واخلا����ص ،ج���راء املبالغة يف
احلدي���ث عن ح�ش���ود وهمية �أم���ام مراكز
االقرتاع ،حي���ث رددت �أن ن�سبة املقرتعني
و�صل���ت يف الي���وم الأول �إىل �أكرث من 50
يف املئ���ة ،ما دفع تكتالت وا�سعة �إىل عدم
احل�ضور� ،سيما الن�س���اء «غري م�ضطرات»
�إىل الوقوف طوي ًال يف الطوابري �أمام مراكز
االقرتاع ،ال�سيما يف الأرياف.
 �أعم���ال ال�شغ���ب وحم�ل�ات ترهيباملقاطعني ،و�إ�شاع���ة �أجواء �أمنية مرعبة،
ملنع تدفق املقرتعني.
 م�شارك���ة رموز من نظ���ام الرئي�ساملخلوع ح�سني مبارك يف حمالت احل�شد،
وترويج �أن مبارك �شخ�صي ًا طلب �أن يقرتع
ل�صالح الد�ستور ،م���ا �أثار رد فعل عك�سي ًا
وهواج�س من عودة نظام مبارك �إىل احلكم،
و�إن بغ�ي�ر �شخ�صه ،بالت���وازي مع انت�شار
�شائعة �أن ما يجري هو �إعادة �إحياء نظام
مبارك ،ما يعني ف�ش���ل الثورة يف حتقيق
حل���م احلكم املدين ،خالف��� ًا لل�شعار الذي
طرحته� ،أن م�رص تتجه حلكم مدين ال ديني
وال ع�سك���ري ،وحتول عملية الت�صويت �إىل
�أ�شبه با�ستفت���اء يف مبايعة ال�سي�سي ،ما
جعل �رشائح ال ي�سته���ان بحجمها حتجم
ع���ن الت�أييد خوف ًا من ع���ودة الع�سكر �إىل
ال�سلطة.
من الوا�ض���ح �أن ال�سلط���ات امل�رصية
التقطت هواج�س ال�شارع ب�رسعة و�سارعت
�إىل التطمني ،ال �سيم���ا على ل�سان الفريق
عبد الفتاح ال�سي�س���ي ،الذي جزم ب�أن «ال
عودة �إىل الوجوه القدمية» ،لكن ال�سلطات
اعرتفت بع���زوف �رشائح �شبابية ون�سائية
وا�سعة عن االقرتاع ،رغم منا�شدة ال�سي�سي

�شخ�صي ًا لتل���ك ال�رشائح ،الأمر الذي يفتح
العيون على ثالثية ال�شب���اب الذين �أيدوا
ع���زل الرئي�س حمم���د مر�س���ي ،وقاطعوا
اال�ستفتاء ،ويخ�شون عودة زمن مبارك.
ال �شك �أن اال�ستفتاء �شكّل حمطة هامة
قد تدخل م�رص عربها �إىل مرحلة تاريخية
جديدة ،وهو ما حتاول ال�سلطات التب�شري به
والقول بعودة م�رص دولة قوية ،وا�ستعادة
ال���دور الطليعي يف الأم���ة العربية� ،إال �أن
ذلك يحتاج �إىل خط���وات بع�ضها قي�رصي
عل���ى امل�ستوي�ي�ن االقت�ص���ادي والأمني،
بع���د ا�ستكم���ال خارطة الطري���ق ب�إجناز
االنتخابات الربملانية والرئا�سية املتوقع
حتدي���د مواعيدهما قريب��� ًا و�أيها �أو ًال ،يف
وقت اعتربت جماعة «الإخوان امل�سلمني»
�أن الن�سب���ة غري املتوقع���ة للنظام القائم
بالت�صويت عل���ى الد�ستور تعود �إىل دعوة
املعار�ض�ي�ن �إىل املقاطعة ،ال �سيما دعوة
«الإخوان» ،باعتبار ذلك حمطة هامة يف
«معركة �إ�سقاط االنقالب».
بالت�أكي���د ،عوام���ل عدي���دة �ست�ؤث���ر
باملجريات امل�ستقبلية� ،سيما �أن الد�ستور
دخل مرحلة التطبيق ،وال ميكن القفز فوق
املكون���ات املجتمعي���ة ،وهو م���ا حتاول
الوالي���ات املتحدة اللع���ب على وتره من
خالل ر�سالة وزي���ر اخلارجية جون كريي
التي �شدد فيها على �أن «الديقراطية لي�ست
ا�ستفتاء �أو انتخاب���ات ،بل حتقيق حقوق
مت�ساوي���ة وحماية وفق��� ًا للقانون ،بغ�ض
النظ���ر عن اجلن����س �أو الدي���ن �أو االنتماء
ال�سيا�سي ،الأمر ال���ذي يتطلب من النظام
التقدم �إىل امل�صاحلة.

يون�س عودة

دولي

www.athabat.net
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ُ
الكونغرس األميركي يفشل قرارًا بالحرب ..و«إيباك» تتوعد المعارضين
ف�ش���ل اللوب���ي ال�صهي���وين ،املمثل
مبنظم���ة «�إيباك» ،يف متري���ر قرار يف
جمل�سي ال�شيوخ والنواب بعنوان «نحو
�إيران غري نووية»ُ ،يلزم الإدارة الأمريكية
باال�شرتاك يف �أي حرب ت�شنها «�إ�رسائيل»
مت���ى �شاءت «دفاع ًا ع���ن النف�س» ،وقد
تذرع �أع�ض���اء الكونغر�س اخلم�سون ،من
ّ
الدميقراطي�ي�ن واجلمهوريني الذين تبنّوا
م�رشوع الق���رار ،ب�رضورة حت�سني �رشوط
املفاو�ض الأمريكي حول االتفاق النووي
الذي دخ���ل مرحلة التطبي���ق قبل �أيام
معدودة ،غري �أن �صيغة القرار يف الواقع

ال ته���دد بتعطي���ل االتف���اق فح�سب ،بل
ت�ستهدف تدمري الربنامج النووي برمته،
حتى و�إن كان لأغرا�ض �سلمية.
يت�ضمن م�رشوع القرار �إعطاء �ضمانات
بتفكي���ك جميع املن�ش����آت النووية عند
انتهاء الفرتة االنتقالية لالتفاقية ،وهذا
يعك�س مطالب رئي�س حكومة «�إ�رسائيل»
بنيامني نتنياهو ،الراف�ض كلي ًا للربنامج
النووي ،وقد تبن���اه بداية ع�ض َوا جمل�س
ال�شيوخ ال�سيناتور اجلمهوري مارك كريك
وال�سيناتور الدميقراطي روبرت ميننديز،
ب�إيع���از م���ن «�إيب���اك» ،الت���ي م ّولت

حمالتهم���ا االنتخابي���ة الأخرية مببالغ
�ضخم���ة ،مل ُيعط مثيلها لأي مر�شح �آخر
من احلزبني.
ويطال���ب الق���رار بفر����ض عقوبات
جديدة يف احل���االت التالية� :إذا تخلفت
�إيران ع���ن تنفيذ �أي بند م���ن االتفاقية
النووي���ة املعق���ودة يف ت�رشي���ن الثاين
املا�ضي م���ع دول «� ،»1+5أو �إذا �أجرت
جتارب على ال�صواريخ البالي�ستية التي
تتجاوز م�ساف���ة  500كلم� ،أو �إذا تورطت
مبا��ش�رة �أو بالوا�سطة ب�أي عمل �إرهابي
�ض���د الأفراد �أو املمتلكات الأمريكية ،وقد

�أظهرت التجارب ال�سابقة �أنه لي�س �أ�سهل
عل���ى املو�س���اد «الإ�رسائيل���ي» من �أن
يختل���ق التقارير الكاذب���ة حول اخرتاق
االتفاقي���ة� ،أو �أن يقوم بعمليات �إرهابية
وين�سبها لإي���ران �أو لإحدى «و�سائطها»
يف املنطقة.
امل�س�ألة الأخطر التي ت�سببت برف�ض
الت�صويت على القرار تكمن يف ت�ضمينه
جر �إدارة الرئي�س باراك
بنوداً من �ش�أنها ّ
�أوبام���ا �إىل ح���رب جدي���دة يف ال�رشق
الأو�سط بق���رار «�إ�رسائيلي» متفرد ،من
خالل توجي���ه �رضب���ات ا�ستباقية �ضد

مواقف اللوبيات
اليهودية في واشنطن
متضاربة حول حكومة
نتنياهو وكيفية
مواجهة «الخطر
اإليراني»
�إيباك تتوعّد بع�ض �أع�ضاء الكونغر�س الذين رف�ضوا الت�صويت على م�شروع القرار باملحا�سبة قريباً

الغياب اإليراني يستعجل «صالة الغائب» على روح «جنيف»2-
ت�أزّم الو�ض���ع ومل يجد بان كي مون
وجهها لإيران
ُب ّداً من �سحب الدعوة التي ّ
حل�ض���ور «جني���ف  ،»2 -ووق���ع �أمني
ع���ام الأمم املتح���دة يف ف��� ّخ غري الئق
دبلوما�سي��� ًا ،وكان حر َّي��� ًا به من البداية
عدم توجيه الدعوة ،لأن �إيران غري راغبة
يف �أن تك���ون على طاولة «جنيف »2 -
و�أمامها �أي �أثر من «جنيف .»1 -
رحبت �أمريكا ب�سحب الدعوة ،لأنها ال
َّ
متتلك يف الطريق �إىل جنيف �سوى بقايا
«االئتالف ال�سوري املعار�ض» الذي تفكَّك
قبل الو�صول ،وال حيلة �أمام �أمريكا �سوى
�إكم���ال الطريق بالبقايا ،وه���ي تُدرك �أن
حجم متثيل «االئتالف» بات من الهزالة،
م���ا ال يخ ِّول���ه اجللو�س عل���ى الطاولة،
نتيجة النك�س���ات الداخلية على م�ستوى
تكوينه التنظيمي ،وعلى م�ستوى التمثيل
املطع���ون به م���ن �أع�ض���اء «االئتالف»
الذي���ن ان�سحب���وا يف البداي���ة وعددهم
�أربعونُ ،ي�ضاف �إليهم الأع�ضاء الع�رشون
لـ«املجل����س الوطن���ي» ،الذي���ن �أعلنوا
ان�سحابهم من «االئتالف» اعرتا�ض ًا على
امل�شاركة يف «جنيف .»2 -

�أمام هذا الواقع الُبنيوي لـ«االئتالف»،
وف�شل �أمريكا يف مفاو�ضاتها مع «اجلبهة
الإ�سالمية» لتكون الذراع الع�سكرية لهذا
«االئت�ل�اف» ،وف�ش���ل مهم���ة «الإخوان
امل�سلم�ي�ن» يف عق���د «زواج ُمتع���ة»
ول���و �صوري ًا بني االئت�ل�اف و«اجلبهة»،
و�أمام �إعالن «داع����ش» �أنها غري معن َّية
ال م���ن قريب وال من بعي���د بـ«جنيف -
 »2وكذل���ك «جبهة الن��ص�رة» ،و�إعالن
«اجلبه���ة الإ�سالمي���ة» �أن «االئتالف»
ال يمُ ِّثله���ا� ،إ�ضافة �إىل كاف���ة تن�سيقيات
املعار�ض���ة الداخلي���ة الت���ي تُ� ُّرص على
احلوار مع النظ���ام داخل �سورية وخارج
�إط���ار التدخُّ الت اخلارجية ،نت�ساءل :ماذا
ب�إمكان «االئتالف ال�سوري» �أن ي�ستح�رض
م���ن «جنيف»1 -؟ و�أي هيئ���ة انتقالية
بت�ص��� ِّوره �ستح ُّل مكان الرئي����س الأ�سد؟
ومن ُه���م �أطرافها ،ما دام���ت املعار�ضة
َ
اخلارجية منذ املجل�س الوطني وو�صو ًال
�إىل «االئتالف» تتعارك داخل كل اجتماع
وتف�ت�رق عن���د كل ا�ستحق���اق انتخابي،
وجمهوره���ا خارج القاع���ات «يتفاهم»
بالبي�ض والبندورة؟

بالعودة �إىل «جنيف» ،هناك ت�رصيح
تاريخ���ي للرئي�س ال�سوري الراحل حافظ
ّ
الأ�سد ،عندما ُ�سئل عن �سبب دعم �سورية
لإي���ران يف حربه���ا م���ع الع���راق فقال:
يوجه كل
«�سن�صل يف �سوري���ة �إىل يوم ِّ
العرب خناجره���م �إىل نحورنا ،ولن جند
من يقف معنا �سوى �إيران»!
ه���ذا الت�رصي���ح ي�ستح���ق �أن يكون
وثيقة على طاولة «جنيف  ،»2 -وعلى
�أمريكا والغرب والدول الإقليمية الراف�ضة
م�شارك���ة �إيران يف امل�ؤمت���ر �أن تُدرك �أنه
�سواء كان���ت �إيران حا�رضة على الطاولة
�أم غائبة عنها ،ف����إن ما يربطها ب�سورية
هي عالقة ع�ضوية ترتبط مب�صري كل من
البلد ْين ،خ�صو�ص ًا يف هذا الوقت بالذات،
ويف مواجهة حمالت التكفري الزاحفة عرب
ال�صحارى.
لذل���ك« ،جني���ف  »2 -لي�س لبحث
امل�س�أل���ة ال�سورية ،لأن ال ح��� ّل �سيا�سي ًا
قب���ل ح�سم جزئي على الأر�ض ،و«جنيف
 � ،»2س���واء اع�ت�رف الكب���ار �أم م ّرروااتفاقاته���م من حت���ت الطاول���ة ،وم ّرروا
امل���اء من حتت �أقدام �أحمد اجلربا وبقايا

«ائتالفه» ،فه���و ملكافحة الإرهاب الذي
ب���ات يد ّق �أبواب �أوروب���ا عرب الإرهابيني
العائدي���ن م���ن «اجله���اد» يف �سورية،
ويد ّق �أب���واب رو�سيا عرب التهديد العلني
م���ن «القاعدة» بعملي���ات نوعية خالل
�إقامة احل���دث الريا�ض���ي العاملي على
�أرا�ضيه���ا ،و«جني���ف � »2 -أخرياً ولي�س
�آخراً هو يف بحث كيفية �رضب «داع�ش»
بالـ«جبه���ة الإ�سالمي���ة» عل���ى الأر�ض
ال�سوري���ة لإ�ضعاف كل الالعبني ،وبعدها
يمُ كن البدء مب�سل�سل طويل من امل�ؤمترات
ال�سيا�سية� ،سواء يف جنيف �أو �سواها ،بني
من ميلكون حيثية على الأر�ض ال�سورية،
وبرعاية دولية و�إقليمية ،و�إيران �ستكون
الط���رف الأ�سا�سي فيه���ا ،وبانتظار ذلك
ف����إن «جنيف  »2 -قد مات قبل الوالدة،
وب���د�أت �إيران قب���ل �ساعات م���ن موعد
انعقاده ب�إقامة �صالة الغائب على روحه
و�أرواح الغائبني ع���ن الوعي ال�سيا�سي،
�سواء كانوا دوليني �أو �إقليميني� ،أو بقايا
«ائتالف معار�ض».

�أمني يو�سف

املن�ش�آت النووية ،الأمر الذي ال يتفق مع
املعاه���دات الأمنية املعقودة مع الكيان
ال�صهي���وين ،والت���ي تفرت����ض التن�سيق
امل�سبق بني الطرفني.
وقد ا�ستنكر بع����ض �أع�ضاء جلنة
اال�ستخب���ارات يف جمل����س ال�شيوخ
م�رشوع القرار بو�صفه �إعالن ًا للحرب
لغري م�صلح���ة الوالي���ات املتحدة،
وج���اء خط���اب ديان���ا فاين�ستاين
يف هذا املجال �شدي���د اللهجة ،رغم
تطرفها املعت���اد يف ت�أييدها للكيان
ال�صهيوين ،وقالت« :من غري املمكن
�أن ن�سمح لإ�رسائيل �أن تقرر نيابة عن
الواليات املتحدة مت���ى و�أين نذهب
�إىل احلرب ..وال ميكننا �أن ننفذ حروب
�إ�رسائيل اخلا�صة يف املنطقة».
رمبا يت�ساه���ل اللوبي ال�صهيوين مع
املواقف املعار�ضة لـ«�إ�رسائيل» ،ولكنه
يرف����ض الإف�ص���اح عنها به���ذه اللهجة
ال�رصيح���ة الت���ي �سب���ق �أن ا�ستخدمها
بع�ض منتقدي �سيا�سات �إ�رسائيل ،فدفعوا
ثمن ًا باه�ض ًا وكلفه���م خ�سارة مواقعهم
ال�سيا�سية وعزلهم ع���ن احلياة العامة،
وقد تو ّعدت «�إيب���اك» مبحا�سبة الذين
رف�ضوا الت�صويت على م�رشوع القرار مع
قرب انعقاد م�ؤمتره���ا «اال�سرتاتيجي»
يف الربي���ع املقب���ل ،حي���ث �ستج���دد
حماوالتها لتمري���ر امل�رشوع ،باملراهنة
على تغري الظروف وتطويع املعار�ضني.
وم���ن الالف���ت لالنتب���اه �أن منظمات
يهودي���ة عدي���دة عار�ضت م��ش�روع القرار
ون�صح���ت بع���دم الت�صوي���ت علي���ه ،مما
ي�ش�ي�ر �إىل اختالف يف وجه���ات النظر يف
�صف���وف اللوبيات اليهودي���ة يف وا�شنطن
ح���ول مواقفها من حكومة نتنياهو وكيفية
«مواجهة اخلطر الإي���راين» ،ولكن احلركة
ال�صهيوني���ة العاملي���ة ال تف��� ّوت فر�ص���ة
لال�ستفادة م���ن فرتة «الهدن���ة امل�ؤقتة»
بني �إيران والواليات املتحدة ،خ�صو�ص ًا �أن
العقوبات املفرو�ضة حالي ًا لن ترفع بن�سب
كافية لتحرير �إيران من قيودها.
فقد ا�ستغل���ت «�إ�رسائي���ل» املنا�سبة
لتخوي���ف دول اخللي���ج و�إقناعه���ا �أن
الربنامج النووي الإي���راين و«متدد الهالل
ال�شيع���ي» ،ي�شكالن خط���راً داهم ًا ينبغي
مواجهته بتحال���ف «الأطراف املت�رضرة»،
وتُظه���ر نتائ���ج ه���ذا التوج���ه يف تزايد
م�شاركة «�إ�رسائي���ل» العلنية بكل �ش�ؤون
دول اخلليج ،خ�صو�ص��� ًا يف جماالت الأمن
والطاق���ة ،وكانت م�شارك���ة رئي�س الكيان
ال�صهيوني���ي �شيم���ون بريي���ز يف امل�ؤمتر
الأمن���ي الأخ�ي�ر ،وم�شاركة وزي���ر الطاقة
«الإ�رسائيلي» �سيلف���ان �شالوم يف م�ؤمتر
الطاق���ة املتج���ددة يف دول���ة الإم���ارات
املتحدة� ،إ�ضاف���ة �إىل تزايد احتماالت قيام
حتالف ع�سكري ب�ي�ن «�إ�رسائيل» وبع�ض
دول جمل�س التعاون اخلليجي.

عدنان حممد العربي

 16بيروتيات

( العدد  )295اجلمعة  24 -كانون الثاين 2014 -

بيروت تغرق بنفاياتها
غرقت �ش���وارع بريوت و�س���ط �أكوام
مكد�سة م���ن النفايات ،وذلك بعد امتناع
�رشكة �سوكلني عن جمع النفايات ب�سبب
االعت�ص���ام امل�ستمر �أمام مطمر الناعمة،
امل�شاهد خميف���ة يف العا�صمة التي مل
تعتد �أن ت�شهد �أزمة مماثلة حتى يف عز
اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية.
وك����أن املخ���اوف م���ن التفجريات
واالغتي���االت واخلالف���ات ال�سيا�سي���ة
والف���راغ احلكومي ال تكف���ي ،حتى بات
ي�ضاف هَ ���م �إ�ضايف متمث���ل هذه املرة
باملخاوف ال�صحي���ة والبيئية التي قد
تنجم عن تكد�س النفايات يف ال�شوارع.
وكان �أه���ايل منطقة الناعمة واجلوار
ونا�شطون يف جمعيات بيئية قد �أغلقوا
املطمر ال�شه�ي�ر يف املنطقة حيث ترمى
نفايات بريوت وجبل لبن���ان ،ووا�صلوا
اعت�صامهم املفت���وح «حلني �إيجاد حل
للم�شكلة الت���ي يعانيه���ا ال�سكان منذ
�أكرث م���ن � 16سنة» ،مانع�ي�ن �شاحنات
«�سوكل�ي�ن» م���ن الدخ���ول �إىل املطمر
لتفريغ حم���والت �شاحن���ات النفايات،
ورغ���م ارتف���اع �رصخة �أه���ايل بريوت
وا�ستنكاره���م للنفاي���ات املرمية على
طرقاته���م والتي ق���د ت�سب���ب ب�أمرا�ض
�صحية خطرية ال �سيما للأطفال ،ا�ستمر
�أه���ايل الناعم���ة يف اعت�صامهم ،الفتني
�إىل �أنه���م يعي�شون على روائح النفايات
املكد�س���ة منذ  16عام��� ًا و�أنهم اختربوا
�شتى �أنواع الأمرا�ض والفريو�سات نتيجة
لذل���ك ،وبالتايل ف�إنهم ل���ن يرتاجعوا ال
بل ويدع���وا �أهايل ب�ي�روت �إىل الوقوف
يف �صفهم بعدما اخت�ب�روا جزءاً طفيف ًا
م���ن معاناته ،ودعوة اجله���ات املعنية
�إىل �إيج���اد حل له���ذا املطمر الذي ي�رض
الناعمة واجلوار.
و�أعلن املعت�صمون الراف�ضون لوجود
املطمر ،واملنددون بالقرار الذي اتخذ من
�أجل متديد العقد ا�ستمرارهم يف حتركهم
بعد �أن «جتاوز اخلطر على حياة الأهايل
و�صحتهم كل اخلطوط احلمراء ،وبعد �أن
خالف �أط���راف عقود الطم���ر والفرز كل
بنود االتفاق� ،إ�ضاف���ة �إىل �أن مدة الطمر
تنته���ي بتاريخ  17كان���ون الثاين من
الع���ام  2014ول���ن نقبل ب����أي �شكل من
الأ�شكال متديدها».
وتزامن��� ًا مع �إقفال مطم���ر الناعمة،
�أ�صدرت �رشكة «�سوكلني» بيان ًا �أ�شارت
فيه �إىل �أنها «عمدت خالل الأيام القليلة
املا�ضي���ة �إىل موا�صل���ة عملها يف جمع
النفاي���ات ومعاجلتها يف مناطق بريوت
وجبل لبنان� ..إال �أن االعت�صام �أمام مطمر
الناعمة ،وقطع الطري���ق �أمام �شاحنات
ال�رشك���ة� ،أدى �إىل تكدي����س النفاي���ات
املفرزة واملعدة للطمر ،وبالتايل ا�ضطر
�إقفال الطريق امل�ؤدية اىل مطمر الناعمة
ال�رشك���ة �إىل �إيق���اف عملي���ات اجلمع،
واملعاجل���ة يف بريوت وجب���ل لبنان»،

وطلب���ت ال�رشكة م���ن املواطنني �إحكام
�إغالق �أكيا�س النفايات ،كما �أنها عمدت
�إىل ر�ش الكل�س تفادي ًا النت�شار اجلراثيم
والأوبئة.
وكانت �رشعت اجله���ات املعنية يف
�إجراء اجتماعات وات�صاالت طارئة بهدف
�إيجاد حل �رسيع للأزمة ،علم ًا �أن منظمي
حترك �إقف���ال املطمر ي�ؤكدون جهوزيتهم
للم�ساعدة يف البحث عن حلول للأزمة،
وهم ميلكون مقرتح���ات عدة ،و�إن كانوا
يرف�ضون الإف�صاح عنها ،يف انتظار بدء
التفاو�ض مع امل�س�ؤولني بجدية.

بدايات الأزمة
تع���ود بداي���ات الأزمة وف���ق رئي�س
احلرك���ة البيئية ورئي����س جمعية �أر�ض
لبنان بول �أب���ي را�شد �إىل ما بني عامي
 1997و« 1998عندم���ا �أقف���ل مكب برج
حمود و�أحرق النا�س حمرقة العمرو�سية
�ضمن م���ا ي�شبه �أعم���ال �شغب لل�ضغط
باجت���اه �إقفالها� ،أبلغ���ت الدولة حينها
البلديات ب�أنها �ستقوم با�ستمالك املقالع
والك�س���ارات من �أجل حتويلها �إىل مطمر،
و�إىل ح�ي�ن حتقيق ذل���ك مت و�ضع خطة
ط���وارئ �أدت �إىل خلق مطمر جديد كحل
م�ؤقت ي���دوم خلم�س �سن���وات فقط ،هو
مطمر الناعم���ة» ،غري �أن �أهايل الناعمة
وعني درافيل وحميطهما ال يزالون حتى
اليوم وفق �أبي را�ش���د «يعي�شون �ضمن
هذه الظروف الطارئة� ،إذ مت جتديد العقد
 3مرات الذي انتهى يف  17كانون الثاين
احلايل».
وي�أت���ي التجدي���د على م���ا �أو�ضح
«�ضمن خطة ط���وارئ ملعاجلة نفايات

بريوت الكربى والق���رى املجاورة» وفق
ما يذك���ر العقد والذي ي�شري �أي�ض ًا �إىل �أن
املطمر «ي�ستقبل فقط العوادم ،وهي من
ن���وع النفايات الت���ي ال حل لها وهي ال
ت�ضم نفايات امل�ست�شفيات �أو امل�سالخ»،

لكن ما يح�صل فعلي��� ًا وفق ما ذكر �أبي
را�شد باال�ستناد �إىل درا�سة و�ضعتها وزارة
البيئة� ،أن «قيمة هذه العوادم ت�شكل 10
يف املئ���ة من ن�سبة مكون���ات النفايات
يف لبن���ان ،غري �أن املطم���ر ي�ستقبل 80

ّ
تحرك إقفال مطمر الناعمة لديهم
منظمو ّ
مقترحات عدة للمساعدة في البحث عن حلول
لألزمة يرفضون اإلفصاح عنها بانتظار بدء
بجدية
التفاوض مع المسؤولين
ّ

يف املئة م���ن النفاي���ات املنتجة وهذا
خرق للعقد» ،و�أ�ضاف «ما ي�رض بالبيئة
ه���و تفاع���ل النفاي���ات الع�ضوية التي
ي�ستقبله���ا املطمر مع باقي النفايات ما
ي�ؤدي �إىل �إنت���اج وانبعاث غازات �سامة
ومن �أخطرها امليت���ان القابل لالنفجار
والذي كان يف ال�سابق ي�ؤدي �إىل انفجار
واحرتاق مكب �صيدا»� ،إىل ذلك ي�ؤدي هذا
التفاعل �إىل �إنت���اج �سوائل �سامة ملوثة
�أكرث بـ 100مرة من املياه الآ�سنة».
وكان جمل�س ال���وزراء قد اتخذ قراراً
يحمل الرق���م  ،34تاريخ  6ني�سان 2010
ق�ضى بتو�سيع القدرة اال�ستيعابية ملطمر
الناعمة – عني درافيل ،كذلك مدد القرار
املذك���ور عقود كن�س وجم���ع ومعاجلة
وطمر النفايات ال�صلبة يف بريوت وجبل
لبن���ان ،املوقع���ة مع جمموع���ة �أفريدا
(�سوكلني و�سوكوم���ي) وعقد اال�ست�شاري
ال�سيك���و ،وربط هذا التمديد ببدء تطبيق
خط���ة جدي���دة لإدارة النفايات ،على �أال
تتجاوز مدة التمديد �أربع �سنوات تنتهي
كح���د �أق�صى بتاري���خ  17كانون الثاين
 ،2015وفيم���ا ي�شري البع����ض �إىل �أن هذا
القرار يعن���ي �أن عقد الطم���ر يف مطمر
الناعمة – عني درافيل ينتهي يف بداية
عام  ،2015ت�ش�ي�ر تقارير �إىل �أن جمل�س
الإدارة يف جمل�س الإمناء والإعمار �أ�صدر
قراراً حم���ل الرق���م �/2010/423أ ق�ضى
بتمديد عقدي �رشكة �سوكومي مبعاجلة
وطمر النفايات ملدة ثالث �سنوات ،تنتهي
يف  17كانون الث���اين اجلاري ،فيما مدد
عق���د كن�س النفاي���ات املوقع مع �رشكة
�سكر للهند�سة (�سوكل�ي�ن) �أربع �سنوات
تنتهي يف  17كانون الثاين .2015
وتف�رس هذه الوثائق ال�سبب الذي دفع
حمل���ة «�أوقفوا �سوكل�ي�ن» �إىل الدعوى
لالعت�صام املفتوح يوم  17كانون الثاين،
على اعتبار �أن يف هذا اليوم ينتهي عقد
ت�شغيل مطمر الناعم���ة – عني درافيل،
الأمر الذي يجعل من �إغالق الطريق �أمام
�شاحنات �رشكة �سوكومي من قبل �أهايل
املنطقة �أمراً مربراً من الناحية القانونية،
لكونها تعمل خارج املهلة الإدارية التي
حددها جمل�س الإمناء والإعمار.
وخ�ضع مطمر الناعمة  -عني درافيل
لعدة متدي���دات� ،أبرزها عام  ،2006حني
وافق جمل����س الإمناء والإعمار على نزع
الغط���اء للخاليا التي امت�ل��أت ليت�سع
املطمر لكمي���ات �إ�ضافية تف���وق قدرته
اال�ستيعابية ،الأمر الذي جعل هذا املطمر
مبنزل���ة مك���ب ع�شوائي ،رغ���م الأكالف
العالي���ة التي تدفع مقابل جتهيز البنية
التحتية ،الت���ي �رسعان ما يجري نزعها
مل�صلحة ا�ستيعاب كميات �إ�ضافية ،الأمر
الذي يهدد املي���اه اجلوفية يف املنطقة،
التي تلوثت بع�صارة النفايات.

هبة �صيداين
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كيف قرر بناء دار الفتوى وأشرف على األعمال؟
عالق���ة املفت���ي ال�شي���خ حممد
توفيق خالد مع طالب كلية ال�رشيعة
كانت عالق���ة خا�صة ومميزة ،ويقول
ال�شيخ �أحمد عبد ال���ر�ؤوف القادري:
«ما زلت �أذكر متام��� ًا حادثة طريفة
ح�صل���ت يف الكلي���ة ،وكن���ت يومها
رئي�س ًا للجنة الطالبية ومندوب ًا عنهم
يف جلن���ة طالب لبن���ان ،وقد اتفقت
يوم ًا م���ع الطالب على تنفيذ �إ�رضاب
نطالب فيه بزيادة كمية الزيتون التي
تقدم يف وجبة الطع���ام ال�صباحية
(م���ن  9حب���ات �إىل  12حب���ة) وعند
تنفيذ الإ��ض�راب �أخرب �سماحته بذلك
فغ�ضب وطل���ب من الطالب االجتماع
يف قاعة الكلية وق���ال لنا بانفعال:
«ملاذا ت�رضب���ون عن الطع���ام وما
الذي ت�أكلون���ه يف بيوتكم؟ ف�أجبته
ً
قائ�ل�ا« :نح���ن نفطر عل���ى اجلنب
والع�سل والل�ب�ن والدب�س والك�شك»،
وملا و�صلت �إىل كلمة «ك�شك» تب�سم
وذه���ب عن���ه غ�ضبه وق���ال« :ك�شك
ك�شك» ثم قال« :مرة كنا عند ال�سيد
عمر الداع���وق عند الفطور فطبخ لنا
الك�شك باللحم والب�صل ،فقلت له :يا
عمر ال يطب���خ باللحم والب�صل و�إمنا
بـ«القاورم���ا والث���وم» ،ث���م �ضحك
�سماحته و�ضحك مع���ه احلا�رضون،
ثم قال للطالب�« :أح�سن اهلل �إليكم»،
ثم قال للطباخني�« :ضعوا لهم �أربع
ع�رشة حبة زيتون».
وطال���ت خطة تطوي���ر وحتديث
امل�ؤ�س�سات الإ�سالمي���ة التي رعاها
واهتم بها �سماحة مفتي اجلمهورية
اللبنانية الأكرب ال�شيخ حممد توفيق
خال���د جمي���ع املراف���ق الإ�سالمية
مبا فيه الأوق���اف ،فا�ستطاع حترير
الأوق���اف الإ�سالمي���ة م���ن �سيطرة
ال�سلط���ة الفرن�سية �أي���ام االنتداب،
و�أ�صبحت ه���ذه الأوق���اف م�ستقلة
ا�ستقال ًال تام ًا عن الدولة.
ومل يقت�صـ���ر اهتم���ام �سماحته
عل���ى الأوقاف يف بريوت بل تعداها
�إىل جميع املناطق اللبنانية ويقول
ال�شيخ �أحمد عب���د الر�ؤوف القادري:
«ال�شيخ توفيق خال���د من املفتني
املعروف�ي�ن بالغرية عل���ى الأوقاف
الإ�سالمي���ة ومعاملها ،فق���د رعاها
حق الرعاية و�سهر على حفظها من
ابتالع اجل�شعني لها ،وكان حري�ص ًا
جداً عل���ى عدم الت�رصف ب�شرب واحد
منها باغت�صاب �أو غري ذلك من طرق
احلرام ،و�أذكر �أن ال�شيخ �شفيق ميوت
الذي كان �آن���ذاك قا�ضي ًا يف البقاع
طل���ب م���ن �سماحته �إع���ادة ترميم
مئذن���ة قدمية من���ذ العهد العثماين
تابع���ة مل�سجد املعلق���ة يف مدينة

مدخل مبنى دار الإفتاء

زحلة ،ف�إذا ب�سماحت���ه يتحرك فوراً
لهذا الأمر ويجمع املال املطلوب من
بع�ض �أغنياء ب�ي�روت ،و�أعيد ترميم
املئذنة التي م���ا زالت قائمة حتى
الآن منذ ذلك الوقت».
ولقد «متيز �سماحته بالعالقات
الوطيدة مبحيطه ،وكان يجول على
املناطق اللبناني���ة لزيارة القيمني
�أو لتفق���د �أح���وال امل�سلم�ي�ن ،وقد
علي والدي �أن �سماحة املفتي
ق����ص ّ
ح�رض مرة �إىل البقاع و�أقيم له حفل
ا�ستقب���ال يف بلدة «الرفيد» اجتمع
فيه عدد كثري من �أهايل قرى البقاع
الغرب���ي فخط���ب فيه���م وحم�سهم
عل���ى االلتف���اف ح���ول امل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية التي تق���وى بامل�سلمني،
وبالتايل فامل�سلم���ون يزدادون قوة
بالقيادة احلكيم���ة للقيمني عليها،
كان يومها يريد �أن يو�صل ر�سالة �إىل
الفرن�سيني».

«�أم���ا الأعم���ال العمرانية التي
�أجنزه���ا ال�شيخ خال���د فهي كثرية
منها البناية املعروفة بـ«النجمة»
الواقعة جتاه بلدية بريوت ،وبناية
وقف العلماء يف �سوق القزاز ،وبناية
الأمري ع�س���اف القريب���ة من جامع
الأمري ع�س���اف ،وا�سرتد �أر�ض جامع
الهال يف �ساحة ريا�ض ال�صلح ،وقام
بتح�سني جامع الأمري منذر يف باب
ادري�س و�أ��ش�رف على ت�أ�سي�س مركز
الإفتاء احلايل».
ومل���ا «كان���ت كرام���ة االفتاء
تقت�ضي ب�أن يكون هناك دار للفتوى،
وكان يف منطقة رمل الزيدانية قطعة
�أر����ض ميلكه���ا �آل دري���ان �ضمن ما
ي�سمى  -وقف العلماء  -وتقع �أمام
الكلية ال�رشعية ،وفيها در�س ال�شيخ
حممد مغرب���ل وامل�شاي���خ الأربعة
الذين ع���ادوا مدنيني وهم :د .ح�سن
�صع���ب ،د� .سهيل ادري����س ،النقيب

حمم���د بعلبك���ي ،وبهي���ج عثمان،
فاتف���ق الرئي�س ريا����ض ال�صلح مع
عدد من ال�شخ�صي���ات منها �صائب
�سالم وعبداهلل اليايف على �أن تبنى
ف���وق �أر����ض �آل دري���ان دار للفتوى
تلي���ق بامل�سلمني ،فاختري املهند�س
ر�شي���د جمال ليك���ون عل���ى ر�أ�س
فري���ق املهند�سني لو�ض���ع اخلريطة
واالنطالق يف التنفيذ.
وك���ان مفت���ي اجلمهورية الأكرب
ال�شيخ حممد توفي���ق خالد ي�رشف
بنف�س���ه عل���ى الأعم���ال م�ستعين ًا
مبظلة بي�ضاء فوق ر�أ�سه تقيه حرارة
ال�شم�س ،وك���ان يجل�س بني العمال
والبنائ�ي�ن يومي ًا ملتابع���ة �أعمال
البناء ،وك���ان مي�شي ب�ي�ن العمال
حميي ًا قائ ًال« :كيفك���م يا �أبنائي»
وقد ��ض�رب هناك كثرياً من املواعيد
مع ريا�ض ال�صل���ح ،يبحث معه يف
�ش�ؤون امل�سلمني.
كان���ت ور�شة العمل يف بناء دار
لالفتاء �إجن���ازاً هام ًا عن���د املفتي
ال�شيخ حمم���د توفي���ق خالد لذلك
تابع فيها البناء حجراً حجراً ،ولبنة
لبنة ،حتى �صار عل���ى ال�شكل الذي
انته���ت �إليه ،وقد متي���زت بالر�سوم
وبالنقو�ش الإ�سالمية اجلميلة التي
ك�ست �سقف بهو االجتماعات وغرفة
�ضي���وف املفتي التي تت���دىل منها
الرثيات الكهربائية ال�رشقية الطراز،
وت�سور مدار �سقفها الآيات القر�آنية،
وقي���ل �إن �صانع ه���ذه النقو�ش يف
نهاية الأربعينات ه���و الفنان علي
العري����س الذي ع���رف ب�أنه من رواد
امل�رسح اللبناين.
ب�أي ح���ال ،ففي �سن���ة 1368هـ
(1948م) بن���ى ال�شيخ حممد توفيق
خالد العم���ارة التي �أ�صبحت تعرف
اليوم با�سم «دار الفتوى» يف حملة
عائ�ش���ة بكّ���ار م�ستعين��� ًا بالأموال
التي قدمه���ا لهذا الغر����ض ريا�ض
ال�صل���ح رحم���ه اهلل ومقدارها (،80
( )222 ،516مئت���ان واثنان وع�رشون
�ألف��� ًا وخم�سمئة و�س���ت ع�رشة لرية
لبنانية وثمانون قر�ش ًا) وهذا املبلغ
هو جمموع املال الذي تكلفه البناء
الذي �أع���د يومئذ ليكون داراً لالفتاء
يف اجلمهورية اللبنانية.
وك���ان م���ن املتف���ق عليه بني
املفتي ال�شيخ حمم���د توفيق خالد
وريا�ض بك ال�صل���ح �أن يلحق بهذا
املبنى جناح ل�سكن مفتي اجلمهورية
اللبنانية على تعاقب الأيام.
ولكن ه���ذه الفك���رة مل تتحقق
ب�سبب وفاة الرجل�ي�ن �صاح َب ْي هذا
امل�رشوع ،ويف �سنة 1370هـ (1950م)

مت �إجن���از البناء املذك���ور و�أ�صبح
�صاحل ًا ليك���ون مكان ًا ر�سمي ًا لدائرة
االفتاء ،وق���د انتق���ل ال�شيخ حممد
توفي���ق خالد �إىل ه���ذا البناء حيث
اتخذ من �إحدى غرفه الأر�ضية مكتب ًا
له.
وم���ا زال هذا املبن���ى ي�ستعمل
حت���ى الي���وم كمركز ي�ض���م جميع
الأ�شخا�ص العاملني يف دائرة االفتاء
وعلى ر�أ�سهم املفتي نف�سه».
«و�إىل ه���ذه ال���دار ك���ان ي�أتي
الرئي�س ب�ش���ارة اخلوري كل عيدين؛
�أي عيد الفطر وعيد الأ�ضحى� ،ضمن
موكب حا�شد لتهنئة �سماحة املفتي،
فيق���وم املفتي بال�شك���ر على هذه
الزيارة ،ويلقي خطاب��� ًا باملنا�سبة
يحمل ُبعداً وطني ًا هام ًا.
وم���ع الأي���ام ،وخ�صو�ص��� ًا بعد
انتقال �سماحة املفتي ال�شيخ حممد
توفي���ق خالد �إىل ج���وار ربه ،حتول
ه���ذا التقليد �إىل بيت رئي�س الوزراء،
مقابل �أن يقوم رئي�س الوزراء �صبيحة
العيدين با�صطحاب �سماحة املفتي
من منزله �إىل اجلامع العمري الكبري
يف نهاية �ش���ارع املعر�ض ،بدءاً من
�صائب �س�ل�ام  1953مروراً بعبد اهلل
اليايف  ،1954ور�شيد كرامي ،و�سامي
ال�صلح وهكذا دواليك.
ولقد خطر بب���ال ال�شيخ حممد
توفيق خال���د رحم���ه اهلل �أن يبني
جممع ًا م���ن عدة �أبني���ة يف حملة
الأوزاعي ي�ضم دار الفتوى واملحاكم
ال�رشعي���ة ،وكذلك بيوت��� ًا ي�سكنها
العلم���اء العامل���ون يف هات�ي�ن
امل�ؤ�س�ست�ي�ن ،ولك���ن وف���اة املفتي
وريا�ض ال�صلح كانت قبل تنفيذ هذا
امل�رشوع ف�رصف النظر عنه».
ويف �إطار خطة لتطوير وحتديث
دار االفتاء ،ع�ّي�نّ مفتي اجلمهورية
اللبناني���ة الأك�ب�ر ال�شي���خ حممد
العربي الع���زوزي �أمين ًا لدار الفتوى
بد ًال من ال�شي���خ عبد الرحمن �سالم
الذي كانت ال�سن قد تقدمت به.
وكان ال�شيخ العزوزي مفتي ًا يف
اجلي�ش الفرن�س���ي ويتميز بالتقوى
والعلم واملعرف���ة الوا�سعة ،فجعله
املفتي ال�شيخ حمم���د توفيق خالد
ين�سح���ب م���ن اجلي����ش الفرن�سي
ويلتحق بدار الإفتاء.
اجلدي���ر بالذك���ر� ،أن ال�شي���خ
الع���زوزي جم���ع كثرياً م���ن مواقف
وخط���ب �سماحة مفت���ي اجلمهورية
ال�شيخ حممد توفيق خالد.
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ال تنجبين األطفال ..كيف ستتغلبين على الحياة؟
هن���اك العديد من الأ�سب���اب وراء عدم
وج���ود �أطفال بني الزوج�ي�ن ،من املمكن
�أن يك���ون ال�سبب هو عدم وجود رغبة من
الطرف�ي�ن يف الإجناب �أو م���ن �أحدهما� ،أو
هناك �سبب بيولوج���ي (�صحي) ناجت عن
عدم القدرة على الإجناب ،يف كال احلالتني
يجب �أال ن�ست�سلم للحزن والك�آبة.
يف م���ا يلي بع�ض اخلط���وات التي قد
ت�ساعدك ملواجهة تلك احلالة:
 -1تقيي���م واقعك كما هو :م���ن املهم �أن
تك���وين واقعية جتاه ظ���روف حياتك� ،إذا
كنت تعرف�ي�ن �أنه لن يك���ون لديك �أطفال
لأي �سبب كان ،علي���ك تقبّل هذه احلقيقة
كي تتمكني م���ن موا�صلة احلياة وامل�ضي
قدم ًا نح���و امل�ستقبل ،و�إلي���كِ بع�ض ًا من
املمار�سات التي �ست�ساعدك يف تقبل هذه
احلقيقة عليك اتباعها يف حياتك اليومية:
 ب���د ًال من التفكري يف ما ينبغي �أن يكون�أو م���ا كان ميكن �أن يك���ون ،عليكِ الرتكيز
عل���ى ما هو ممكن ،وم���اذا ميكن �أن يكون
يف امل�ستقبل.
 تخيل���ي م�ستقبلك بدون �أطفال ،و�ضعيخطط��� ًا لنف�سك ت���دور حول ع���دم وجود
�أطف���ال يف حياتك ،وت�ص���وري �أن خططك
املقبل���ة �أتت بثمارها ،وعلي���ك �أن ت�ؤمني
�أن���ك �ستك���وين �سعيدة مع ه���ذه اخلطط
امل�ستقبلية التي و�ضعتها.
 �إزال���ة �أي �شي يُذكّر بالأطفال ،فقد تكونهذه الأ�شياء م�ؤملة لعينيك؛ �إذا كان لديك
�أغرا����ض و�أدوات للطف���ل ال�صغ�ي�ر عندما
كن���ت حت�ضرّ ين ال�ستقبال���ه �أو رغبة منك
يف �إجن���اب طف���ل ،علي���ك التخل�ص منهم
على الفور؛ �أبعديها عن املنزل �أو �أعطيهم

ِ
أنـت

ل�شخ�ص يحتاج �إليهم.
 -2و�ضع الأم���ور يف منظورها ال�صحيح:
تذكّ���ري �أن كل �شخ�ص يج���ب �أن يتعامل
مع ظ���روف احلياة ويت�أقل���م معها ،حتى
الظ���روف غ�ي�ر املرغوب فيه���ا يف بع�ض
الأحي���ان� ،سواء كان ذلك يتمثل يف املوت

�أو املر����ض �أو عدم الإجن���اب اخلارج عن
الإرادة ..التق���رّب من الأفراد الذين يعانون
م���ن مثل حالتك قد ي�ساع���دك على تقليل
ال�شع���ور بالوحدة وم�شاركة اخلوف والأمل
معكِ  ،ففي امل�شاركة �أحيان ًا احلل.
 -3احلف���اظ على �صحتك :يجب �أن تعلمي

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقة االعتذار عن الدعوة

فــوائـــد الـجـــزر
تتعدد فوائد اجل���زر للأطفال� ،أهمها �أنه يتحول
�إىل فيتام�ي�ن « »Aيف اجل�س���م ،وه���و الفيتامني
امل�س����ؤول عن تعزي���ز نظر الطف���ل ،بالإ�ضافة �إىل
غناه بالفيتامني « ،»B6الذي يلعب دوراً مهم ًا يف
عملية التمثيل الربوتيني���ة داخل اجل�سم ،ويحفظ
الت���وازن الغذائي داخل الأن�سج���ة ،خ�صو�ص ًا الكبد
واجللد واجله���از الع�صبي املركزي ،كما يتوفر فيه
فيتام�ي�ن « ،»Cالذي ي�ساعد عل���ى بناء الأن�سجة
ضال
امل�س�ؤولة عن ت�رسيع عملية التئام اجلروح ،ف� ً
ع���ن غنى اجلزر باملعادن املهمة وال�رضورية لنمو
الطف���ل ،كالكال�سي���وم امل�س�ؤول عن من���و العظام
والأ�سنان ،واحلديد الذي مينع فقر الدم وميد خاليا
الدم احلمراء بالأوك�سج�ي�ن الالزم لتن�شيط الدورة
الدموية ،والبوتا�سي���وم والفو�سفور واملاغنيزيوم
امل�س�ؤولة ع���ن تنظيم التفاع�ل�ات الكيميائية يف
اجل�سم و�إك�ساب املرونة للأن�سجة.
قدم���ي اجلزر لطفل���كِ تدريجياً ،وذل���ك بالبدء
ب�إعط���اء الطفل مق���دار ملعقة �صغ�ي�رة من اجلزر

�أن �إهم���ال �صحتك اجل�سدية من املمكن �أن
يعقّد فكرة قبول ع���دم الإجناب ،ويجعلك
ت�شعرين بالتوتر والقل���ق الدائم ،ويعرقل
من عملية التغلب والتعاي�ش مع امل�شكلة،
لذا عليكِ احل�صول على كمية منا�سبة من
النوم ،وتناول الطعام ال�صحي ،واالهتمام
ب�صحتك.
 -4تع���ريف �إىل مراح���ل احل���زن :ال بد �أن
تدركي �أنك �ستواجه�ي�ن احلزن يف �أ�شكال
عديدة ،لذا عليكِ فهم مراحل احلزن جيداً،
كي تك���وين ق���ادرة على التعام���ل معها
والتغلب عليها.
 الي�أ�س :لعل هذه املرحلة الأكرث تعارف ًاعليها من مراحل احلزن ،وتتميز بالأعرا�ض
العامة لالكتئاب.
 الغ�ض���ب :يختل���ف الغ�ض���ب من حالة�إىل �أخرى ،ولكن���ه من �صور احلزن ،وميثل
مرحل���ة هامة يف مراحل احل���زن ،ويكون
ال�سبب وراء الغ�ض���ب خمتلف ًا من �شخ�ص
�إىل �آخ���ر ،وم���ن �ش���يء لآخ���ر ،فالظروف
خمتلف���ة ،لكن يف النهاي���ة يبقى الغ�ضب
معبرّاً عن احلزن.
 اخلوف :عندما يق���ال لكِ �إنك لن تقدريعلى الإجناب ،ولن يكون لديك �أطفال ،ولن
ت�صبحي �أماً ،ق���د ي�سبب �شعوراً من الذعر
لديك والقلق والتوتر.
 احلزن اجل�سدي :يكون مالحَ ظ ًا لي�س فقطيف م�شاعرك ،بل ي�شمل الأعرا�ض اجل�سدية
للح���زن ،ك���الأرق ،وتغ�ي�رات يف ال�شهية،
وال�ص���داع ،و�آالم يف اجل�س���م غري املربرة،
والغثيان والتعب.
 -5طل���ب الدعم النف�س���ي :احل�صول على
م�ساع���دة خارجية �شيء غاية يف الأهمية

كي تتغلبي وتتكيفي مع فكرة عدم وجود
�أطفال يف حياتك ،هناك العديد من الأماكن
التي ميك���ن �أن تذهبي �إليه���ا لتالقي هذا
النوع من الدعم ،منها م�ست�شارو العالقات
الزوجية والنف�سية.
 -6معاجلة املوق���ف :عليكِ معرفة كيفية
التعامل مع �أزمة ع���دم الإجناب اخلارجة
ع���ن �إرداتك ،كي تت�أقلم���ي على حياة من
دون �أطفال.
 �إذا كنتِ تريدي���ن الأطفال لكن زوجك اليريد ،ف�إن قرار عدم وج���ود �أطفال و�إلغاء
فك���رة الإجناب ميكن �أن ي�ض���ع قدراً كبرياً
من التوتر عل���ى العالقة بينكما ،قد يكون
من ال�صعب جتن���ب اال�ستياء جتاه زوجك،
�أو �إظه���ار م�شاعر عدم الر�ضى عن الو�ضع
احلايل ،مما ي�شعره ب�إهانة منك ،ويجعلك
يف حاجة �إىل �إعادة بناء العالقة بينكما،
ملعرفة طريق���ة التعام���ل والتعاي�ش يف
حياتكم���ا مع ًا دون وجود �أطفال ،ويف هذا
الوقت من املمك���ن �أن تلج�أي �إىل املعالج
النف�سي اخلا�ص باال�ست�شارات الزوجية.
 يف حال وجود العقم ك�سبب من �أ�سبابعدم وج���ود الأطفال يف حياتكما� ،سيكون
الو�ضع خمتلف��� ًا بع�ض ال�شيء ،فمن املهم
�أال ت�ضعي اللوم على نف�سك �أو على الطرف
الآخر ،فه���ذا قدر ،وق���د ي�ستغرق التعايف
ج�سدي ًا ونف�سي ًا من هذا الو�ضع وقت ًا طويالً،
و�ستمرّون مبراحل نف�سية جمهدة ومتعبة،
وم���ن املمكن �أن تعرقل عملية التغلب عن
فك���رة عدم وجود �أطفال ،لكن عليك ال�صرب
وم�شاركة الطرف الآخر م�شاعرك.

امل�سلوق واملهرو����س� ،أو ًال الكت�ش���اف مدى تقبّله
للطع���م ،ثم تتم زيادة الكمية تدريجياً ،كما يف�ضل
�إعداد اجل���زر الطازج بتقطيع���ه و�سلقه ثم هر�سه
وتقدمي���ه للطفل كي يتم ه�ضم���ه ب�سهولة ،و�أي�ض ًا
لال�ستفادة م���ن منافعه التي ال تتوفر يف الأطعمة
ويكنكِ تقدمي اجلزر لطفلكِ نيئ ًا يف عمر
املعلب���ة ،مُ
ال�سن���ة لي�ستخدمه كو�سيلة لل�ضغط على لثته يف
مرحلة الت�سنني ،بعد ذلك ت�ستطيعني اعتماد اجلزر
كوجب���ة �سناك مهمة للأطف���ال الأكرب �سن ًا من عمر
ال�سنتني وما فوق ،حيث ميكنهم تناوله نيئاً.
مالحظات حول تقدمي اجلزر للأطفال:
 -1يج���ب احلر�ص على ع���دم تق�شري اجلزر يف
جميع ط���رق طبخه ،وذل���ك لأن كث�ي�راً من املواد
الغذائية ترتكز يف الق�رشة.
فيف�ضل
َّ
� -2إذا ك���ان اجل���زر غ�ي�ر طازج ج���داً،
تقطيعه �إىل دوائر قبل طبخه.
 -3اجل���زر النيء �أ�رسع و�أ�سهل ه�ضم ًا من اجلزر
املطبوخ ،خالف ًا ملا يعتقده الكثريون من النا�س.

ت�صلك الكث�ي�ر من الدع���وات الحتفاالت
ون���دوات وحف�ل�ات زفاف ق���د متتنعني عن
ح�ضورها لأ�سباب ،ولكنّك قد جتهلني الإتيكيت
اخلا�ص���ة لالعتذار عن الدعوة ..كي
ّ
�أو الآداب
ال يظه���ر ت�رصّفك ك�إهان���ة ملوجّ هي الدعوة،
بددي �شكك وحريت���ك باليقني ،واحفظي هذه
اخلطوات.
 �إالّ يف ح���ال وجود �سبب موجب ،كارتباط�آخ���ر �أو ظ���رف �صعب عل���ى غ���رار االلتزام
بالأطفال� ،أو مر�ض يف العائلة ،لي�س الئق ًا �أن
تعتذري عن احل�ضور مبا�رشة ويف اللحظات
الأوىل لتلقّي الدعوة ،ول�سبب غري مقنع.
 بداية ،ويف حال و�صلتك الدعوة عن طريقبطاق���ة دعوة ،عليك االلتزام ب�رشوط االعتذار
كامل���دّة الق�صوى ،وهذه النقط���ة الأهمّ ،فمن
املعي���ب �أن تنتظري الت�أكي���د �أو الإلغاء �إىل
ح�ي�ن �أن يتّ�صل بك الداعون ثانية ،وبالأرقام
املوجودة على البطاقة لتبليغهم االعتذار.
 -يف حال تعذّر علي���ك احل�ضور يف الدقيقة

الأخ�ي�رة ل�سبب م���ا ،عليك تبلي���غ �أ�صحاب
الدعوة كي ال ينتظ���روك الفتتاح احلفل ،وال
تذهب�ي�ن فتبق���ى املقاعد الت���ي حُ جزت لك
فارغة.
 غيابك ع���ن تلبية الدعوة ،خ�صو�ص ًا زفاف�أو حفل افتتاح �أو توقيع كتاب مث ًال قد يُ�سبب
فراغ��� ًا كبرياً ،لذا ولتطيي���ب اجلوّ ،ال ب�أ�س �أن
تُر�سلي باقة ورد با�سم���ك ،ترفقينها ببطاقة
تعبرّ عن متنّيك احل�ضور مع �أطيب متنياتك.
 يف ح���ال تلقّي���ت الدعوة �شفهي���اً ،يجوزاالعت���ذار �شفهي ًا من خالل زيارة� ،أو من خالل
ات�صال هاتفي ،و�إيّاك �أن تقعي يف ف ّخ تو�صيل
االعت���ذار عن طريق نق���ل الك�ل�ام ،و�إالّ فُهم
اعتذارك وك�أنه �إهانة.
 يف ح���ال �شع���رت �أ ّن يف الدعوة نوع ًا منالإهانة لك �أو عدم تقدير لك� ،إيّاك �أن تعتذري
عن احل�ضور ل�سبب تلفّقينه وتعودي لتتحدّثي
�أم���ام النا�س �أنّ���ك �أُهنت ،ف�إمّ���ا �أن تواجهي
�أ�صحاب الدع���وة بكالمك ،و�إمّا االمتناع كلي ًا
عن التعبري عن فكرتك هذه �أمام �أيّ كان.
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خطوات تكسب االسترخاء في أقل من  5دقائق ()3/3
التنظيم :كومة م���ن الأوراق ،وثالثة
موزعات لل�رشيط ،وحفنة من الدبابي�س
الورقي���ة ..كل ه���ذه الفو�ضى ت�ساهم يف
التوت���ر ،الأم���ر لن ي�ستغ���رق غري ب�ضع
دقائ���ق لإع���ادة تنظيم مكتب���ك وعدم
ال�شعور بالتوتر.
ممار�س���ة بع����ض م���ن «اليوغ���ا»:
ممار�سة «اليوغا» ت�ساعد على ا�سرتخاء
ع�ضالت اجل�س���م ،ثم ال�شع���ور بالراحة
والق�ضاء على التوتر..
الوق���وف والتمدد� :أثن���اء يومك يف
العم���ل الطوي���ل ال تب���قَ ط���وال الوقت
وام�ش قليالً،
جال�س ًا على املكتب ،حترّك ِ
ولو �أُتيحت لك الفر�ض���ة لتمديد قدميك
فافعل ذلك على الفور ،فهذا ي�ساعد على
تخفيف توتر الع�ضالت.
امل�شي ال�رسيع :عندما ت�شعر بالإرهاق
�أو وج���ود �صعوب���ة يف الرتكيزعلي���ك
الذه���اب �إىل نزهة �رسيعة وامل�شي قلي ًال
حول البيت �أو مكان عملك ،فهذا ي�ساعدك
على تخحفي���ف التوتر ،وجتميع �أفكارك
ب�سهولة.
اجلري ال�رسي���ع :ي�ساعد اجلري على
التقليل من التوتر وال�شعور باال�سرتخاء
والراح���ة ،فحاول ق���در الإمكان �أن تقوم
ببع�ض متارين اجلري حتى داخل منزلك.
التدوين :تدوي���ن اليوميات ي�ساعدك
على اال�سرتخ���اء ،فرتجمة عواطفنا على
الورق يجعلها تب���دو �أقل خطراً وتهديداً
لنا ،فاجته �إىل تدوين يومياتك.
اال�ستماع �إىل الأغنية املف�ضّ لة لديك
قد يجعل كل �شيء يب���دو على ما يرام،
كم���ا �أن اال�ستماع �إىل املو�سيقى الهادئة

قد يكون ح ًال �رسيع ًا للمزاج ال�سيئ.
ح���ل الكلم���ات املتقاطع���ة� :ألعاب
التفك�ي�ر والذك���اء التي تتطل���ب الكثري
م���ن الرتكيز ميك���ن �أن ت�ساعد يف اتخاذ
�أذهاننا من كل ما يث�ي�ر القلق والتوتر،
وجتعلنا نرك���ز يف ح���ل امل�س�ألة التي
�أمامنا ،مما ين�سينا الإجهاد والتوتر.
رائحة الزهور :ميكن لبع�ض الروائح

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

�أن تغ�ّي�ررّ مزاجنا ،فمن ال�صعب �أن ت�شعر
بالغ�ضب �أو بال�ضي���ق مع وجود رائحة
الورود ،ويق���ول دكتورهريبرج يف ق�سم
ال�صيدل���ة والت�شخي����ص بجامعة فيينا
بالنم�س���ا« :احلفاظ على ج���رة جديدة
من الزه���ور بالقرب من���ك ي�ساعد على
اال�سرتخ���اء واله���دوء» ،فكلم���ا �شعرت
بالتوتو والقلق عليك ب�شم هذه الزهور.

ا�ستخ���دام الروائ���ح لل�شع���ور
باال�سرتخ���اء :ي�ستغ���رق الأم���ر دقيقة
واحدة ،وذلك عن طريق ا�ستخدام بع�ض
الروائح ال�ستن�شاقها.
�شم احلم�ضي���ات :رائحة احلم�ضيات
ميكن �أن ت�ساعدن���ا على اال�سرتخاء عن
طريق زيادة م�ستويات هرمون الإجهاد،
مثل رائحة الربتقال والليمون.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1هزم ال�صليبيني يف حطني
1
 6للت�أكي���د واملخالف���ة يف ال���ر�أي /
للتمني � /صحيح
2
 7نبال���غ يف االنف���اق �أو الت�رصف /
�سالم
3
� 8أهال (مبعرثة)  /تابع الأر�ض
4
 9كوميدي م�رصي
� 10أماكن الدرا�سة  /تعلق للإنارة
5

6
7
8
9
10

�أفــقــي
� 1أول من بدع مبد�أ الطاولة امل�ستديرة
 2قطع من مكان �إىل �آخر  /عملة عربية
 3قاتل  /ن�صف حويط
 4مو�سيقى �أمريكية (مبعرثة)  /قَفل  /من البرتول

عــمـــودي
 1يرى �صديقه وعدوه بعني واحدة /
من �أ�شهر العبي الكرة االجنليز
 2عق���ل  /فاكهة مف�ضل���ة عند قدماء
االرومان
 3يحمل الر�سائل  /وكالة ف�ضاء
 4رق�صة بدوي���ة يف جنوب فل�سطني
ت�شبه الدبكة
 5تعب و�سعى  /وجبة ما قبل ال�صوم
 /يا�سني
 6قاله���ا �أرخميد����س عندم���ا تو�صل
لقان���ون الإزاح���ة  /حال���ة ان�سانية
قاتلها اهلل

رائح���ة القه���وة :جمرد �ش���م رائحة
القه���وة ميك���ن �أن ي�ساعد عل���ى تقليل
هرمونات التوتر ،خ�صو�ص ًا يف ال�صباح،
وال يتطل���ب هذا �رضورة احت�ساء القهوة،
فرائحتها فقط تكفي.
احليوانات الأليفة� :إذا كنت من هواة
تربية احليوانات الأليفة عليك اجللو�س
مع حيوان����ك ،وعانقه����ا عندما ت�شعر
بالتوت����ر والإجهاد ،وبعده����ا �ست�شعر
بالراحة واله����دوء ،فاحليوانات الأليفة
من املمكن �أن تعزز الثقة بالنف�س.
ال�ضحك :يُعت��ب�ر ال�ضحك واحداً من
الطرق ال�رسيع����ة للتلغب على التوتر،
فالنوبة من اله�سترييا ميكن �أن تزيد من
تدفق ال����دم ،وبالتايل ال�شعور بالراحة
واال�سرتخاء ،فاحفظ على هاتفك بع�ض ًا
من الفيديوهات امل�ضحكة والنكات كي
ت�ستمع �إليها وقتما ت�شعر بالتوتر ،ثم
�ستح�صل على االنتعا�ش ال�رسيع.
احلدي����ث م����ع �صدي����ق :ميك����ن �أن
ت�ساعد م�شاركة م�شاعرك مع الآخرين
يف تقليل التوتر وال�شع����ور بالراحة،
ف�أكرث النا�س �سعادة هم من يتمتعون
بعالق����ات حميم����ة كث��ي�رة ،ولديهم
�أ�صدقاء مقربون.
الب���دء يف التخطيط لإج���ازة� :صوت
الأمواج والرمال الدافئة والن�سيم اللطيف
ي�ساعدانك على اال�سرتخاء والراحة حتى
مبجرد التفكري فيهم���ا فقط ،فعليك �أخذ
�إج���ازة كل فرتة م���ن العمل و�ضغوطات
احلياة لرتتيب رحلة ،و�إجازة لال�ستمتاع
واال�سرتخ���اء فقط ،فمتع���ة الرحلة تبد�أ
بالتخطيط.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 7الع���دد ع��ش�رة فم���ا ف���وق  /حرامي /
مو�سيقى (معكو�سة)
 8حرف عط���ف للرتتيب والرتاخي � /أ�ضف
و�أكرث  /م�صباح
 9م���ن �أ�سماء ال�سيف ومن يف�صل بني احلق
والباطل  /ثلثا �أنف
� 10سيدة ال�شا�شة العربية
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كاريكاتير

مدير البنك يتنكر في زي «مومس» لتحفيز العاملين
مل يجد مدير بنك «ايه بي ان �أمرو»؛
ثالث �أك�بر البنوك الهولندية ،لتحفيز
موظفي البنك �سوى التنكر يف زي موم�س
للتوجه بخطابه �إىل � 7آالف موظف يف
البنك مبنا�سبة امللتقى ال�سنوي للبنك
الهولندي العريق الذي ت�أ�س�س يف �أواخر
القرن التا�سع ع�رش ،وذلك بهدف حتفيزهم
على حتقيق �أف�ضل النتائج يف العام
اجلديد.
وكان «غرييت زامل» �شغل قبل تعيينه

على ر�أ�س البنك بعد ت�أميمه يف عام 2008
يف �أوج الأزمة املالية ،من�صب وزير املالية
يف احلكومة الهولندية.
وقال موقع �إحدى ال�صحف الفرن�سية
التي �أوردت اخلرب� ،إن البنك رف�ض متكني
الإعالم من ترجمة كلمة رئي�سه بالقول �إن
«كلمة رئي�س البنك م�ستوحاة من �صميم
الفكاهة ال�شعبية الهولندية ،وي�صعب
ترجمتها �إىل لغة �أجنبية ب�سبب الفرق يف
العقليات».

وق��ال امل��وق��ع �إن «زامل» ظهر يف
امللتقى يف �شخ�صية «عاهرة» بري�شيال
تطوّعت ب�إر�شاد املوظفني نحو �أف�ضل
طرق النجاح يف مهامهم قائلة�« :أف�ضل
و�سيلة لذلك هي ا�ستقبال النا�س بحفاوة،
وهذه ميزتنا ،خ�صو�ص ًا �إ�شباع رغبات
الزبائن».
ووا���ص��ل م��دي��ر البنك ،رغ��م ذه��ول
املوظفني وكبار امل�س�ؤولني وال�ضيوف
احلديث ،وك�أن �شيئ ًا مل يكن.

قرأ نعيه في جريدة

أثناء الوالدة اكتشفت أنها حامل

فوجئ ثمانيني �سويدي عندما قر�أ «نعيه» يف اجلريدة ،ليتبني �أن الأمر
جنم عن �سوء فهم بني عائلته و�أطبائه.
زفني �أولوف �سفن�سون (� 81سنة) �شعر بالعياء و�أُدخل �إىل امل�ست�شفى،
وات�صلت �شقيقته البالغة من العمر � 90سنة لالطمئنان عليه ،ففهمت خط�أ من
الطبيب املعالج �أن �شقيقها فارق احلياة.
و�صعقت ال�شقيقة برحيل �أخيها ،وكتبت نعي ًا ن�رشته يف �إحدى ال�صحف.
ومل ي�صحَّ ح اخلط�أ �إال عندما �صدف �أن زار �أحد �أ�صدقاء العائلة امل�ست�شفى،
ليكت�شف �أن �سفن�سون حي ،ويتعافى.
وليف�رس الرجل مفاج�أته بر�ؤية �سفن�سون� ،أطلعه على النعي املن�شور،
ما �أثار مفاج�أة العجوز الثمانيني .وقال �سفن�سون�« :أنا الآن �أجد �أن الأمر
م�ضحك» ،م�شرياً �إىل �أن ذهوله مل يدم طوي ًال عند قراءة نعيه« ،لأننا جميع ًا
على هذا الطريق ،و�سرتد �أ�سما�ؤنا يف هذه اخلانة عاج ًال �أم �آجالً».

اكت�شفت امر�أة �سلفادورية ثالثينية حملها �أثناء
ال��والدة بعد نقلها يف �سيارة �إ�سعاف �إىل �إح��دى
م�ست�شفيات مدينة ريتي الإيطالية� ،إث��ر �شعورها
بـ«�آالم املخا�ض» ،بح�سب ما نقلت و�سائل الإعالم
الإيطالية عن م�صادر يف امل�ست�شفى.
وقالت املر�أة« :مل �أكن �أعرف �أنني حامل ،وكنت
�أ�شعر فقط ب�آالم �شديدة يف البطن».
على الفور ا�ستدعى �أقربا�ؤها الإ�سعاف ،بعدما
�شعرت بـ«�آالم قوية يف البطن» ،ونُقلت بعدها �إىل
امل�ست�شفى ،لتكت�شف �أنها تعاين من �آالم ال��والدة،
و�أجن��ب��ت طف ًال ي��زن ثالثة كيلوغرامات ون�صف
الكيلوغرام.

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.
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