الخشية على عرسال
ك�شفت م�صادر على �صلة وثيقة بالتطورات الأمنية� ،أن كل ال�سيارات
ال��ت��ي ُف��ج��رت يف ل��ب��ن��ان مت جتهيزها يف ي�ب�رود ال�����س��وري��ة ،وو���ص��ل��ت عرب
عر�سال .و ُعلم �أن احل�سم الع�سكري مع املجموعات امل�سلحة يف يربود �سيتم
قريباً جداً ،وح�سب امل�صادر هناك خ�شية كبرية على عر�سال التي �سيف ّر
�إليها امل�سلحون ،ب�سبب ردات الفعل املتو َّقعة من امل�سلحني �أنف�سهم ،الذين
�سيتبادلون اتهامات التخوين ،مما �سيفتح معارك ت�صفيات ،وحتميل كل
طرف للآخر تبعات الهزمية.
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سورية تكسب جولة «جنيف  »2دبلوماسيا ً..وميدانيًا

مئات العائالت تعود �إىل منازلها يف حي برزة بدم�شق يف �إطار امل�صاحلة الوطنية

(�أ.ف.ب).

يق���ول �أح���د املعار�ض�ي�ن
ال�س���وريني �إن���ه قب���ل م�ؤمتر
«جني���ف  »2ب�أكرث من ع�رشة
�أي���ام كانت الأ�س���ئلة تك ّر يف
�أو�ساط املعار�ضني عن الربامج
وامل�ش���اريع التي �س���تحملها
املعار�ضة �إىل جنيف لتطرحها
على طاولة املفاو�ضات ،فطرح
البع�ض �أخ���ذ املواد الأوىل من
الد�س���تور التون�س���ي اجلدي���د
الذي كان قيد البحث والإقرار؛
باعتماد الدولة املدنية ،وحرية
املعتق���د ،وحري���ة ال�ض���مري..
فثارت ثائرة «املت�أ�س���لمني»
من املعار�ضة ،كما هاج بع�ض
العلمانيني ،وكادوا يتعر�ضون
بال�رضب ملن طرح هذه الفكرة.
ق���د تك���ون ه���ذه احلادثة
منوذج ًا �سبق و�صول «ائتالف
املعار�ض���ات ال�س���ورية» �إىل
�س���وي�رسا ،حي���ث ي�ؤكد كل من
ح��ض�ر اجلل�س���ات واللقاءات
يف مون�ت�رو �أو جنيف� ،أن هذا
«االئت�ل�اف» ب���دا جلي��� ًا �أنه
عب���ارة عن جتميع ع�ش���وائي
وا�ضطراري وارجتايل لكل تلك
الفقاع���ات ال�سيا�س���ية ،فب���دا
كظاه���رة فلكلوري���ة حتى ال
نقول كاريكاتورية ،فكان الكل
يدي���ر ظهره لل���كل ،وهنا كان
املاي�س�ت�رو الأمريك���ي روبرت
فورد حا�رضاً ،فبدا ك�أ ّم ال�صبي
له���ذه املعار�ض���ات؛ يرت���ب
جلو�س���ها ،وح�ض���ورها ،كم���ا
كان ينظّم طالتها على و�سائل

الإعالم الأمريكية واحلليفة.
�أم���ا وفد الدول���ة الوطنية
ال�س���ورية ،ف����إن مراقب�ي�ن
دبلوما�سيني يجمعون �أن معلم
الدبلوما�س���ية ال�سورية خطف
من���ذ البداي���ة الأ�ض���واء ،فبدا
رئي�س �أكرب مرك���ز �أممي �أمامه
وهو ب���ان كي م���ون باهت ًا ال
ق���درة له وال حيلة ،فيما ح�رش
ر�أ�س الدبلوما�س���ية الأمريكية
جون كريي يف الزاوية فار�ض ًا
عليه الإن�صات والإ�صغاء ،و�إن
كان دبلوما�س���ي ال�س���عودية
الأول مه���زوزاً ،وخ���رج م���ن
قاعة االجتماعات عند حديث
املعل���م ،لكنه مل ي�ت�رك ت�أثرياً
ُيذكر ،فكان �سفره وغيابه بر�أي
املراقبني �أف�ضل ململكة الرمال.
ثمة �سل�سلة حقائق ُيجمع
عليها املراقبون الدبلوما�سيون
يف جني���ف ،وه���ي �أن الوف���د
ال�سوري ق ّدم دبلوما�سية فائقة
الق���درة متثلت يف ع���دة �أمور
�أبرزها:
 �أن مواق���ف ولي���د املعل���مو�س���لوكه يف الهدوء والإقدام
وقوة احلجة ق ّدم جتربة هامة
�س���ي�أخذها العلم الدبلوما�سي
بعني االعتبار ،و�ستُد ّر�س.
 �أن الوالي���ات املتح���دة لنت�أخذ من �س���ورية بال�سيا�سة
واملفاو�ض���ات م���ا عج���زت
عن���ه بالع�س���كرة والتهديدات
واحل�صار.
� -أن حت�ضري البيئة ال�ضاغطة

التي ا�ش���تغلت عليها وا�شنطن
وحلفا�ؤه���ا م���ن �أج���ل �إرباك
ً
ف�ش�ل�ا ذريع ًا،
دم�شق ف�ش���لت
فتح ّول الأمر �إىل نوع من ف�ض
ا�ش���تباك والو�ص���ول �إىل احلد
الأدنى من اخل�سائر ال�سيا�سية
والع�سكرية حللف �أعداء دم�شق.
 عن���د و�ص���ول الأمريك���يو�أعرابه وائتالفه «ال�س���وري»
�إىل مون�ت�رو كان���وا يتوقعون
ن��ص�راً م���ا للم�س���لحني ،لكن
اجلي�ش العربي ال�س���وري ق ّدم
�إجنازات نوعية ع�سكري ًا ،ففتح
حركة املالحة يف مطار حلب
ال���دويل ،وط���رد املجموعات
امل�سلحة من كثري من املواقع
حول مط���ار الن�ي�رب ،موقع ًا
فيه���م مئات القتل���ى ،كما د ّك
مواقع امل�سلحني و�أنفاقهم يف
منطقة القدم يف ريف دم�ش���ق،
وحطّ���م هجومهم عل���ى بلدة
�صيدنايا� ،إ�ض���افة �إىل �سل�سلة
م���ن الإجن���ازات الع�س���كرية
النوعية يف �أكرث من مكان.
 ثمة حقيقة �أخرى ك�ش���فتهاوقائ���ع م�ؤمت���ر «جني���ف »2
�أم���ام الع���امل ،وه���ي �أن وفد
«االئت�ل�اف» املعار����ض
ه���و م���ن الأدوات ال�سيا�س���ية
واملخابراتي���ة يف ال�سيا�س���ة
الأمريكية ،و�أن وا�ش���نطن ت�شن
احلرب والعدوان على �س���ورية
عرب ه����ؤالء الأدوات والكتائب
والأذرع املقاتلة ،لكي ت�ص��� ّور
ال�رصاع عل���ى �أنه �س���وري -

�سوري ،و�أكد �أي�ض ًا �أن املعار�ضة
الوطنية ال�سورية احلقيقية غري
موجودة يف جنيف.
وهن���ا ت�ش�ي�ر املعلومات
امل�ؤك���دة �إىل �أن ات�ص���االت
حمموم���ة ومت�س���ارعة قامت
به���ا وا�ش���نطن والريا�ض يف
ال�ساعات الأخرية مع ما ت�سمى
«اجلبهة الإ�س�ل�امية» حل�ضور
وفد منه���ا �إىل م�ؤمتر «جنيف
 ،»2بع���د �أن قدمت لها مبالغ
كبرية وم�ساعدات ع�سكرية.
ويف حماول���ة للخ���روج
من احل�ص���ار ال���ذي متكّن وفد
الدول���ة الوطني���ة ال�س���ورية
�إىل جني���ف من فر�ض���ه على
املعار�ض���ات وحلفائه���ا من
الأع���راب والأمريكي�ي�ن ،طُ رح
مو�ض���وع �إي�ص���ال امل�ساعدات
املحا�صين يف
الإن�سانية �إىل
رَ
حم�ص القدمية من م�س���لحني
متعددي اجلن�سيات ،فكان طرح
املحا�صين
امل�س���اعدات لكل
رَ
يف كل املناط���ق؛ م���ن خميم
الريم���وك �إىل نب���ل والزه���راء
وغريها..
ب�شكل عام ،ق ّدم وفد الدولة
الوطني���ة ال�س���وري ال�ص���ورة
امل�ض���يئة ع���ن دول���ة قوية
متما�س���كة وواثقة ب�ص���وابية
خياراته���ا ،يف وقت حاول وفد
«االئتالف» وم���ن يقف وراءه
و�أمام���ه �أن يق ّدم ما ن�ص عليه
جني���ف واحد ب�ش����أن املرحلة
االنتقالي���ة ب�ص���ورة انقالبية،

محاوالت استرضاء العسكر لمواجهة غوالن

الفساد المالي والفشل في سورية كابوسان انتخابيان ألردوغان
�أنقرة  -الثبات
يقرتب موعد � 30آذار ب�رسعة ،ورئي�س احلكومة
الرتكية رجب طيب �أردوغان مل ي�ستطع بعد �أن يتعافى
من ال�رضبات التي ُو ِّج��ه��ت �إليه يف ملف الف�ساد،
الذي و�صلت الأ�سماء املطروحة فيه �إىل جنله بالل،
بالإ�ضافة �إىل الع�رشات من م�ساعديه واملقربني منه.
يف ذلك التاريخ �سيكون �أردوغان على موعد مع
قا�س ل�شعبيته التي ما كادت �أن ت�ستوعب
امتحان ٍ
�أخبار الف�ساد املتالحقة ،حتى �أتتها �أنباء تورط
ا�ستخباراتها يف جعب اجلماعات التكفريية امل�سلحة
يف �سورية ،خ�صو�ص ًا �أن ال�شبهات ال�سيا�سية يف
التفجريات التي طالت مدينة الريحانية العام
املا�ضي تتجه نحو هذه اجلماعات ،التي باتت لديها
�أذرع طويلة يف البالد ،وكان الفت ًا ما قاله ع�ضو
حمكمة حقوق الإن�سان الأوروبية ر�ضى ثورمان،

الذي ر�أى �أن «احلكومة الرتكية تلعب دوراً كبرياً يف
�إ�شعال احلرب الأهلية يف �سورية ،وبهذه الطريقة
ت����ضرب تركيا ب ُعر�ض احل��ائ��ط جميع الأع���راف
�ستحا�سب على القتل يف
والقوانني الدولية ،ولهذا
َ
�سورية».
يح�ض �أردوغ���ان من دون �شك ملفات قذرة
رّ
ملناف�سيه يف االنتخابات البلدية ،وه��و يخبئ
الكثري منها لن�رشه ع�شية االنتخابات ،وعلى مراحل
متعددة ،كما ي�ؤكد م�صدر تركي معار�ض ،م�شرياً �إىل
�أن املعلومات املتوفرة لدى حزب ال�شعب اجلمهوري،
املعار�ض الرئي�سي ،تفيد ب�أن اال�ستخبارات الرتكية
تركز بقوة على كافة املر�شحني املعار�ضني،
وحتديداً على الذين تعتقد �أنهم ي�شكلون خطراً على
مر�شحي احلزب احلاكم ،وتتخوف امل�صادر من �أن
�أردوغ��ان اتخذ ق��راراً بالفوز يف هذه االنتخابات
ب�أي ثمن ،ولهذا �سي�ستعمل كل الأ�سلحة املتوفرة

لديه لهذه الغاية ،كما فعل �سابق ًا يف �أك�ثر من
حمطة انتخابية ،حيث كانت تنت�رش �أخبار الف�ضائح
اجلن�سية للمر�شحني ع�شية كل انتخابات.
و�إذا كانت االنتخابات البلدية غري م�ؤثرة كثرياً
بالن�سبة �إىل املعايري ال�سيا�سية� ،إال �أن �أردوغ��ان
يريدها ا�ستفتاء �شعبي ًا يخو�ض من خالله معركة
رئا�سة اجلمهورية املرتقبة يف ال�صيف املقبل ،ولهذا
يحتاج �إىل �صورة الرجل القوي لتمرير التعديالت
الد�ستورية الالزمة لتحويل النظام �إىل نظام رئا�سي
ميكّن �أردوغان من احلكم ،خ�صو�ص ًا �أن ال خيار �أمامه
يف هذا املو�ضوع ،لأن النظام الداخلي للحزب احلاكم
ال ي�سمح لأردوغان بالرت�شح مرة جديدة لالنتخابات
النيابية ،وبالتايل رئا�سة احلزب ،وعدم قدرته على
حتقيق �إجناز �آخر �سيعني عملي ًا خروجه من اللعبة
ال�سيا�سية ،وهو �أكرث مما يحتمله �أردوغان.
ول�ضمان فوزه ،يعمل �أردوغ��ان على �إن�شاء حلف

موا ٍز يجمعه مع قادة اجلي�ش ملواجهة نفوذ جماعة
فتح اهلل غ��والن ،ال��ذي يرتكز يف ال�رشطة والق�ضاء،
ويحاول �أردوغان ا�ستمالة اجلي�ش بكل ال�سبل لتمتني
موقفه يف مواجهة اجلماعة التي وجهت �إليه الكثري من
ال�رضبات حتت احلزام ،وتنفيذاً لهذه ال�سيا�سة تتوقع
�أو�ساط تركية �أن يعيد �أردوغ��ان املحاكمات يف كل
الق�ضايا التي مت توريط قادة الع�سكر فيها لتربئتهم
منها ،بالإ�ضافة �إىل �سعي م�ستمر لإبراز دور اجلماعة
يف �إدانة الع�سكر ،وتربئة حزبه من هذه التهمة.
ويف هذا الإطار ظهرت فج�أة «ثغرات» يف الأدلة
التي دانت الع�سكر يف جرائم االنقالب ،حيث يتم تداول
معلومات مفادها �أن تالعب ًا جرى بالأدلة ،و�أن �أجهزة
الكمبيوتر التي ُوج��دت فيها �أدل��ة �ضد ه ��ؤالء جرى
التالعب بها من قبل املحققني (التابعني لغوالن)
ب�إعادة تواريخها �إىل ال��وراء ،وزرع الأدلة فيها بعد
م�صادرتها لتظهر وك�أنها قدمية العهد.
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�أحمد زين الدين

من هنا وهناك

كوفـي �أنان �أدرك �أن ال�سالم يف «ال�شرق الأو�سط» يفرت�ض انخراط جميع القوى الإقليمية الفاعلة يف احلل (�أ.ف.ب).

لكن الوف���د الوطني ال�س���وري
�أظهر بو�ض���وح ت���ام �أن الفهم
الوطني لهذه املرحلة بو�صفها
ثمرة للح���وار الوطني يف ظل
د�س���تور اجلمهوري���ة العربية
ال�سورية احلايل ،مب ّين ًا �أن هذه
النقطة كانت منذ البداية حمل
اختالف يف القراءتني الرو�سية
والأمريكية مل�ضمونه.
ب�أي حال ،احلقائق تك�ش���ف
من جمرى التط���ورات �أن هناك
اتفاق ًا رو�سي ًا � -أمريكي ًا لتربيد
املنطقة ،و�أن وا�ش���نطن جاءت
�إىل جنيف متفقة مع مو�س���كو
على �أن انت�ص���ار الإرهاب خط
�أحمر ،وهذا م���ا بد�أ يتجلّى يف
احلرك���ة الرتكية التي و�ص���ل
رئي����س حكومته���ا �إىل طهران،
للبح���ث يف تفا�ص���يل كثرية،
وبالت�أكي���د �س���يكون من بينها
م�س�ألة مكافحة الإرهاب.
املراقبون الدبلوما�س���يون
يرون �أن ن�صف الأزمة ال�سورية
تحَُ��� ّل حينم���ا تقف���ل تركي���ا
حدوده���ا م���ع �س���ورية �أمام
الإره���اب� ،أما الن�ص���ف الآخر
فينته���ي حينما تقفل تل �أبيب
ن�ش���اطاتها اال�س���تخباراتية
والأمنية ،فق���د ثبت دورها يف
�إدارة املعار�ض���ات ال�س���ورية،
�س���واء م���ن خ�ل�ال �سل�س���لة
حتالفاته���ا ال�رسي���ة م���ع
ال�سعودية وبع�ض دول اخلليج،
�أو يف �إمداده���ا للم�س���لحني
و�إ�س���عافها لهم ،لأنها بب�ساطة
تري���د �أن تقفل �أي�ض��� ًا ملفات
ح�سا�سة فل�سطيني ًا ،وهنا :هل
عرفت���م �أبع���اد معركة خميم
الريم���وك؟ ولبناني ًا :هل فهمتم
ملاذا يري���دون �إلغ���اء ثالوث
«اجلي�ش وال�شعب واملقاومة»؟
و�س���وري ًا :ه���ل فهمته���م �رسّ
الإ��ص�رار الأمريك���ي والغربي
و«الإ�رسائيل���ي» والأعراب���ي
على �إ�ض���عاف الدولة الوطنية
ال�سورية وجي�شها..؟
باخت�ص���ار ،الدولة الوطنية
ال�س���ورية ك�س���بت جولة هامة
يف ال�رصاع م���ن خالل جنيف،
واجلي����ش ال�س���وري يك ّر����س
انت�صاراته النوعية يف امليدان،
وحل���ف املقاوم���ة يف لبن���ان
لن ي�س���مح للإره���اب وحماته
�أن يك��س�روا الإرادة الوطني���ة
اللبناني���ة يف مقاوم���ة العدو
وامتداداته الداخلية.
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سورية  -مونترو :بداية حل للتفكير
ي���درك املتاب���ع لتط���ور الأو�ض���اع
يف �س���ورية ،ومل���ا يح�ص���ل يف مونرتو
ال�س���وي�رسية� ،أن ال حل �سي�أتي مما يقوم
ب���ه الطرفان ال�س���وريان يف �س���وي�رسا،
خ�صو�ص ًا بعد رف�ض املعار�ضة الورقة �أو
ما �سمي «البيان ال�سيا�سي» الذي تقدم
به الوفد ال�سوري ك�أر�ضية لالتفاق على
�صيغة حل ،ولعل االطالع على م�ضمون
الورقة ي�ش�ي�ر �إىل �أنها تت�ض���من مبادئ
عا ّمة ال ميكن لأي �سوري �أن يرف�ضها ،لكن
رف�ض «االئتالف» ملا ورد فيها ،وبدون
التط���رق حتى لتبديل بع����ض العبارات
فيها لت�صبح �صيغة مقبولة تعطي �أم ًال
لل�ش���عب ال�س���وري ،يجعله خا�رساً �أمام
ال���ر�أي العام الذي ينتظ���ر منه ،كما من
وفد ال�س���لطة ،بع�ض التنازالت للو�صول
�إىل حل �أو بداية حل.
ولع���ل التعن���ت الذي يح�ص���ل يف
مونرتو ي�ش�ي�ر �إىل ما ال يقبل ال�ش ّك ب�أن
ال�س���وريني مل ي�ص���لوا �إىل نقطة التعب
بعد ،والإدراك �أن ال ح ّل ع�سكري ًا للأزمة،
علم ًا �أن الأخبار والتقارير التي تتناقلها
و�س���ائل الإع�ل�ام ت�ش�ي�ر �إىل �أن كرامة
الالجئ�ي�ن وبناته���م ون�س���ائهم مل تعد
حمفوظة ،فال الربد وال الهرب من جحيم
املوت وال الإن�سانية ي�شفعون لل�سوريات
اللواتي يتعر�ضن النتهاك الكرامات ،ففي
لبن���ان وتركيا والأردن كم���ا يف معظم
الدول الت���ي جل�أ �إليها نازحو �س���ورية،
تتعر�ض الن�س���اء لالبتزاز واال�س���تغالل
اجلن�س���ي ،والزواج الق�رسي ،ولكثري من
احل���االت التي ميك���ن �أن يطلَ���ق عليها
تو�ص���يف «االجتار بالب�رش» ،بح�س���ب
القانون الدويل.
ويف مقاب���ل ما يج���ري يف مونرتو،
وال���ذي يب���دو ب�ل�ا �أف���ق �سيا�س���ي �أو
دبلوما�س���ي ،يقوم كويف �أن���ان بزيارة
�إىل �إيران ،على ر�أ����س وفد من جمموعة

«الكب���ار  ،»eldersحيث يطرح �أنان
مقاربات وا�سعة حلل الأزمة يف �سورية،
منطلق ًا من �إمكانية �أن تلعب �إيران دوراً
�إيجابي ًا يف ح���ل النزاعات يف املنطقة،
ويف تخفيف الت�ش���نج املذهبي ،ويدعو
�أن���ان �إىل التفك�ي�ر بجمي���ع اخليارات
املمكنة ،لإ�ضاءة ب�صي�ص نور على الأزمة
ال�س���ورية امل�س���تفحلة ،بعك�س بان كي
مون الذي �أقفل �أي �إمكانية لفتح ك ّوة يف
�أجندة م�ؤمت���ر «جنيف  ،»2للنفاذ منها
�إىل ما ميكن اعتباره �أر�ضية م�شرتكة بني
الطرفني ميكن االنتق���ال منها للقول �إن
هناك لبناء ثقة متبادلة� ،أو بداية حل.
وق���د يكون الأم�ي�ن العام الأ�س���بق
للأمم املتحدة �أكرث واقعية و�أقل تعر�ض ًا
لل�ض���غوط من بان كي م���ون ،الذي دعا
�إيران �إىل مونرتو ،ثم عاد ف�سحب الدعوة،
ف�أنان يدرك �أن ال�س�ل�ام واال�س���تقرار يف
ال�رشق الأو�س���ط يفرت�ض انخراط جميع
الق���وى الإقليمية الفاعل���ة فيه ،ولإيران
دور �أكيد يف ذلك ،خ�صو�ص��� ًا ملا لها من
نفوذ يف �س���ورية ولبن���ان ،ويف مناطق
ع ّدة من الإقلي���م ،كما ال يغيب عن ذهن
�أن���ان �أن احلاجة الأمريكي���ة والأوروبية
للتع���اون مع �إيران تزداد يوم ًا بعد يوم،
فها هي �إيران تثري اهتمام امل�س���تثمرين
يف املنت���دى االقت�ص���ادي العاملي يف
دافو����س بعد دع���وة الرئي����س روحاين
�إىل اال�س���تفادة من تخفي���ف العقوبات
على بالده واال�س���تثمار فيها ،وال ميكن
جتاهل ع���دم ق���درة الأمريكي�ي�ن على
توقي���ع اتفاقيات �أمنية م���ع كرزاي يف
�أفغان�س���تان ،حتدد �أطر بق���اء جنودهم
بعد موعد االن�س���حاب املقرر يف ،2014
لذا �سيحتاج الأمريكيون �إىل التفاهم مع
�إيران ،التي رفع رئي�سها ال�سقف ب�إبالغه
كرزاي رف�ض بالده الوجود الأمريكي يف
�أفغان�ستان.

بكل الأحوال ،يبدو �أنه رغم ال�سقوف
العالي���ة وتع���دد امل�س���ارات الدولي���ة
والإقليمية التي حتاول مقاربة الو�ض���ع
ال�س���وري مبا يخدم م�ص���احلها ،ف�إن ما
ح�صل من ت�س���ويات ميدانية �سابقة من
يف بع�ض مناطق النزاع ال�سوري ،كربزة
واملع�ضمية ،ميكن �أن ي�شكّل �إطاراً منا�سب ًا
للبدء منه يف تخفيف معاناة ال�سوريني،
وانطالق ًا من مت�س���ك كل طرف مبا �أعلنه
�س���ابق ًا من ر�ؤيت���ه لـ«جنيف  »2ميكن
للإبراهيم���ي �أو من يرعى املفاو�ض���ات
يف مونرتو� ،أن ينطلق من قاعدة ت�شكيل
قوى م�ش�ت�ركة من «اجلي�ش ال�س���وري»
و«اجلي�ش ال�س���وري احلر» ت����ؤدي �إىل
ف��� ّك احل�ص���ار عن املناط���ق املحا�رصة
وت�سليم ال�سالح الثقيل للجي�ش ال�سوري،
فينخرط اجلميع يف مكافحة الإرهابيني
عل���ى الأرا�ض���ي ال�س���ورية ،ويتم عزل
«اجلهادي�ي�ن» القادمني م���ن اخلارج،
والذين ميار�سون التنكيل وقطع الر�ؤو�س
وتدمري م�ؤ�س�سات الدولة ومقارها ،وهكذا
يكون الإعالن عن هذه القوى املت�ش���كّلة
انت�صاراً لل�سلطة واملعار�ضة مع ًا ،فيمكن
لل�س���لطة ال�س���ورية �أن تعل���ن جناحها
بفر�ض �أجندته���ا ملكافحة الإرهاب على
�أر�ض���ها ،وميكن للمعار�ض���ة �أن تتحدث
عن �أن هذه الهيكلية الأمنية امل�ش�ت�ركة
هي جزء من «هيئ���ة احلكم االنتقايل»
املطلوبة ،وفيما لو �ص���دقت النوايا ف�إن
ه���ذا احلل ال���ذي طُ ِّبق يف وقت �س���ابق
مل�ؤمتر «جني���ف  »2و�أثبت جناحه يف
مناطق �س���ورية ع ّدة ،قد يكون ب�صي�ص
نور للمواطنني ال�س���وريني الذي يعانون
الأم ّرين جراء احل�صار واجلوع واملر�ض،
والتكف�ي�ر ال���ذي مل يع���د يرح���م حتى
املتعاونني معه.

د .ليلى نقوال الرحباين

| هل تتذوّق طعم الإرهاب؟
قالت م�صادر معار�ضة �سورية يف
حل���ب �إن تنظيم «الدولة الإ�س�ل�امية
يف العراق وال�ش���ام» (داع�ش) �سينفذ
هجمات تفجريي���ة يف واليات تركية
حدودية مع �سورية .وح�سب «القد�س
العرب���ي» ،فقد �أو�ض���حت امل�ص���ادر
�أن الهجم���ات �س���تطال واليات غازي
عنتاب ،و�ش���انلي �أورفة ،وهاطاي ،يف
�أماكن ذات كثافة �س���كانية ،كا�ش���فة
�أن هاطاي �س���تكون هدف ًا لالعتداءات،
كون موقعها يت�س���م بح�سا�سية �أكرب،
وم�ش�ي�رة �إىل �أنه «ج���رى التخطيط
لتنفي���ذ الهجمات ع�ب�ر متفجرات من
نوع .»C4
| مغربيّتان متوّالن الإرهاب
مثل��ت فتاتان مغربيت��ان حتمالن
اجلن�سي��ة الربيطاني��ة �أم��ام املحكم��ة
املخت�ص��ة يف لندن ،بتهم��ة اال�ستعداد
لل�سفر �إىل تركيا ومنها �إىل �سورية من
�أجل متويل مقاتل��ي املعار�ضة هناك،
وكان��ت �إحداهم��ا قد و�ضع��ت الأموال
يف ثيابه��ا الداخلية .وبح�سب �صحيفة
بريطانيتي
نْ
«دايل��ي مي��ل» فهم��ا �أوّل
تُتهمان بتمويل �أعمال «�إرهابية» منذ
بدء النزاع يف �سورية.
| �أ�سد امليدان وال�سيا�سة
ر�أى م�ص���در دبلوما�س���ي �أوروبي
يف حدي���ث لـ«املناراملقد�س���ية» �أن
الرئي�س ب�شار الأ�سد �أثبت �أنه «�أ�سد يف
امليدان الع�سكري ،وداهية يف امليدان
ال�سيا�س���ي» ،فاملعركة ال�سيا�سية يف
جني���ف ال تق���ل خطورة عم���ا يحدث
عل���ى الأر����ض يف �س���احات املعارك
واحل���روب .وو�ص���ف الدبلوما�س���ي
الأوروب���ي الطاقم ال���ذي ميثل الدولة
ال�سورية يف م�ؤمتر «جنيف  »2بفريق
من «الدهاة» ،ووزير اخلارجية وليد
املعلم «�شيخهم» .ولفت الدبلوما�سي
الأوروبي �إىل �أن املعطيات ت�ؤكد قدرة
الرئي�س الأ�س���د على حتقيق انت�ص���ار
على �أي م���ن مناف�س���يه املطروحني
حالي ًا على �س���طح الأزمة ال�س���ورية،
وهذا م���ا يف��س�ر حماول���ة الأطراف
املناه�ض���ة للحكومة ال�س���ورية خلق
�إجماع دويل مينع و�ص���ول الأ�سد �إىل
املعركة االنتخابية الرئا�سية املقبلة.
| خمدرات للم�سلحني
ذك��ر �شه��ود عي��ان عل��ى احل��دود
ال�سوري��ة م��ع الأردن ولبن��ان وتركيا
�أن �أجه��زة اال�ستخبارات يف ال�سعودية
وتل��ك التابعة لرئي�س ال��وزراء الرتكي
رجب طي��ب �أردوغان دفعت يف الآونة
الأخرية بكمي��ات كبرية من املخدرات
للمجموع��ات امل�سلح��ة يف �سوري��ة،
كونه��م يعي�ش��ون �أو�ضاع�� ًا نف�سي��ة
�صعب��ة ،يف �ض��وء الهزائ��م التي تلحق
به��م على �أيدي اجلي���ش ال�سوري ،علم ًا
�أن جت��ارة املخدرات امتدت �إىل �ساحة
جماورة.
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أحــداث
األســــــبـوع

الفتنة على لسان كيري
ها هو امل�رشوع الأخطر الذي ي�س���تهدف
ال�ش���عوب العربية ورم���وز كرامتها وعزتها
و�رشفها يدخ���ل الباب الأخ�ي�ر ،مع اكتمال
عق���د حرا�س هيكل ال�رشيري���ن على الأر�ض
ومعهم حثالة حم�س���وبة زوراً وبهتانا على
الأمة العربية ،وزحافني ي�س���تظلون الإ�سالم
لت�ش���ويهه ،وهم من اخلارجني عن الإ�سالم،
يف «مونت�ي�رو» ال�س���وي�رسية مبواجه���ة
�س���ورية؛ قلب العرب وفي�صلهم الدائم ،وها
هم جميع ًا ا�س���تخدموا �أقذر �أ�س���لحتهم يف
اجلول���ة الأوىل ،بينما الوفد ال�س���وري ورغم
احلروب النف�سية الهائلة �ضده ،مل يتزحزح،
ومل ي�س���تخدم �إال النذر الي�س�ي�ر مما لديه،
حتى بدا �أنه مم�س���ك بكل نوا�صي وتفا�صيل
املعرك���ة ،رغم مكاب���رة البع�ض وحماولة
ت�صوير الأمور على غري حقيقتها.
وك���ي تتبني ال�ص���ورة عل���ى حقيقتها،
يفرت����ض ب�أي ام���رئ �أن ميح����ص متام ًا يف
ت�رصيح وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي
يف �سوي�رسا ،وهو الأخطر على الإطالق ،وفيه
«�أن العامل �سيحمي العلويني والأقليات»!
�إنه���ا اجلملة الأكرث حتري�ض��� ًا من حيث
امل�ضمون� ،س���يما مع �صدور التعليمات من
الغرفة ال�سوداء التي �أنتجت الفكرة �أ�ص ًال �إىل
مرتزقة الأقالم كي يع�رصوا �أدمغتهم لإنتاج
تف�س�ي�رات يجب �أن تكون متناق�ضة لغر�س
�أ�سافني ال�شقاق �أكرث.
فالبع����ض يتوجب عليه دف���ع الأقليات
�إىل مفاهي���م فحواها �أن «ال�سُّ ���نة يهددون
الأقلي���ات» ولي����س التكفريي�ي�ن ،و�إظه���ار
ال�ص���ورة �أن املعركة لي�ست مع �أعداء الأمة،
�إمنا هو �رصاع بني �أبناء اجللدة الواحدة.
وبع�ض �آخر عليه �إظهار ال�ص���ورة �أنه بال
الغ���رب « -العامل» -ف�إن���ه ال خال�ص من
احلروب والتناحر ،وبالتايل ما على العرب
�إال اال�ستعانة باال�ستعمار كي يحكمهم لأنهم
قا�رصون ،وال ي�ستحقون �أن يديروا �ش�ؤونهم.
وبع�ض ثالث عليه �أن يقدم الغرب حيث
يجري ت�صنيع امل�ؤامرات �أن منبع الإن�سانية
م���ن هن���اك ،وجُ ل اله���م �أن تعم���م احلرية
والدميقرطية ،ولي�س من حام لهذه الأكذوبة
�إال الغرب.
لكن ال�س���يد ك�ي�ري  -وهو لي�س �س���يداً
�إال على �أ�ش���باه الرجال يف ممالك و�إمارات
وم�ش���يخات الرعب من الأمريكي  -مل يف�رس
لن���ا ه���و و«عامله» حي���ث مناب���ع القهر
والعن�رصية كيف حموا ال�ش���عب التون�س���ي
والليبي وامل�رصي م���ن القتلة واملجرمني؟
وكيف حتمي �أمريكا ونعلها الأوروبي ال�شعب
الفل�س���طيني من عن�رصية «�إ�رسائيل» طوال
ع�رشات ال�س���نوات ،وبقية ال�شعوب العربية،
ويف املقدم���ة ال�ش���عب اللبن���اين الذي �أذل
«�إ�رسائيلهم» بالقوة ،وبالقوة فقط؟
ن�صائح كريي مردودة عليه ،ومن يحمي
الأقليات لي�س عامله� ،إمنا مواجهة املخطط
الغربي من �ش���عوب العرب من كل امل�شارب
واملذاهب.
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هل تستخدم اللعبة األمنية ضد «المستقبل»؟

ي�سي دوريات راجلة يف �شوارع طرابل�س
اجلي�ش اللبناين رّ

ا�س���تثمر تي���ار «امل�س���تقبل»
مع�ضلة الأمن �ضد حكومة الرئي�س
جنيب ميقاتي لعرقلتها ،ال �س���يما
بعد �إخراج الرئي�س �س���عد احلريري
م���ن ال�رساي���ا الكبرية ،م���ن خالل
حتري���ك حم���اور اال�ش���تباكات يف
طرابل����س� ،أما الي���وم وبعد عودة
«التيار» ممثَّ�ل�اً بالرئي�س املكلف
مت���ام �س�ل�ام �إىل موقع الرئا�س���ة
الثالث���ة ،ويف �ض���وء امل�ش���اورات
اجلارية لإطالق الت�شكلية احلكومية
العتي���دة ،هل ينقلب ال�س���حر على
ال�س���احر ،وبالتايل يلج����أ الأطراف
املت��ض�ررون من ت�ش���كيل حكومة
جديدة� ،أو امل�س���تبعَ دون عنها� ،إىل
ا�س���تخدام الورقة الأمنية يف وجه
«التيار الأزرق» للغاية عينها؟
يف هذا ال�ص���دد ،تعترب م�صادر
ميدانية وا�سعة االطالع �أن «جولة
اال�ش���تباكات  »19التي �ش���هدتها
الفيح���اء الأ�س���بوع الفائت ،كانت
ترم���ي �إىل �إثب���ات ح�ض���ور بع�ض
رعاة «ق���ادة املح���اور» ،يف ظل
امل�ش���اورات واللق���اءات الآيلة �إىل
والدة حكوم���ة جدي���دة لي����س �إال،
وت�ش�ي�ر �إىل �أن �أحد �أط���راف ه�ؤالء
الرعاة ي�سعى للح�صول على وزارة
الداخلية ،و�آخر ي�أمل ب�أن ي�س���تمر
«ال�س���تاتيتكو» الراه���ن� ،أي بقاء
حكومة ت�رصيف الأعمال ،و�إن كانت
اجلول���ة املذك���ورة حتت �ش���مّاعة
حمارب���ة «�أدوات �س���ورية وحزب
�إيران» يف جبل حم�سن.

«التيار األزرق»
بحاجة إلى هدنة
في طرابلس
إلعادة ترتيب وضعه..
ال سيما بعد ازدياد
نفوذ التكفيريين
في المدينة

ويف ه���ذا ال�س���ياق ،تك�ش���ف
امل�صادر �أن هناك نفوراً بني «قادة
املح���اور» ،م���ا يعك�س بو�ض���وح
اخت�ل�اف الأجندات ب�ي�ن مموليهم،
مرجحة �أن ت����ؤول هذه االختالفات
�إىل حد االنفجار الأمني الكبري فيما
بينهم ،والأمر مره���ون بالتطورات
ال�سيا�س���ية الداخلي���ة والإقليمية،
خ�صو�ص��� ًا يف حال �إمتام ت�س���وية
�سيا�سية يف املنطقة تنهي ال�رصاع
الدائر فيها ،وتنعك�س بالتايل على
الأو�ضاع يف لبنان ،وقد ت�أتي على
ح�س���اب بع����ض «الالعب�ي�ن» يف

الداخ���ل ،ما قد يدفعه���م �إىل �إعادة
ت�سخني الأجواء.
ويف �س���ياق مت�ص���ل ،ت���رى
امل�ص���ادر �أن الهجمات التي �شنتها
املجموعات املت�شددة على منطقة
الق�صري ،وحماولة الت�سلل �إىل تلكلخ
يف حمافظة حم�ص ال�سورية م�ؤخراً،
مرتبطة ب�ش���كل �أو ب�آخر بالأو�ضاع
الأمنية يف طرابل�س ،معتربة �أنه يف
حال جنح املت�شددون يف ال�سيطرة
على هاتني املنطقتني ،عندها ميكن
عودة ا�ستخدام ال�ساحة الطرابل�سية
جم���دداً ال�س���تهداف �أم���ن اجلارة
الأقرب.
ال ري���ب �أن الأم���ن املتفلت يف
عا�ص���مة ال�ش���مال يث�ي�ر خماوف
«التي���ار الأزرق» ،خ�صو�ص��� ًا �أنه
مل يعد مم�س���ك ًا بزمام املبادرة يف
املدينة ،وب���دا ذلك جلي ًا بعد اتهام
بع�ض «قادة املح���اور» احلريري
«باخليانة» غداة �إعالنه عن نيته
امل�شاركة يف حكومة جامعة ،وبعد
مبايعة «�أبو �س���ياف الأن�ص���اري»
تنظيم «داع�ش» من طرابل�س.
�إذاً ،ال م�ص���لحة «للم�س���تقبل»
ب�إعادة حتريك «حم���اور القتال»
يف الفيح���اء راهن���اً ،يف انتظار ما
ت�ؤول �إليه امل�ش���اورات احلكومية،
وهو �أي�ض ًا بحاجة �إىل هدنة لإعادة
ترتيب و�ضعه يف املدينة ،ال �سيما
بعد ازدي���اد نف���وذ التكفرييني يف
املدينة ،ويف �ض���وء املعلومات عن
والء �أربعة «قادة حماور» من ثالثة

(�أ.ف.ب).

ع��ش�ر ملرجع حكوم���ي ،الأمر الذي
بات يتهدد ح�ض���ور «امل�س���تقبل»
لدى �أكرب جتمع �سُ ني يف لبنان.
�أ�ض���ف �إىل ذل���ك� ،أن���ه مل يعد
مطل���وب من «احلريري�ي�ن» تقدمي
خدم���ات ع�س���كرية للمجموع���ات
امل�س���لحة يف �س���ورية انطالق ًا من
طرابل�س ،بع���د انقطاع خط الإمداد
اللوج�س���تي بني الأخ�ي�رة وبع�ض
املناطق ال�س���ورية ،وحتديداً تلكلخ
والق�صري.
�إذاً ،قد ي����ؤدي احلراك احلكومي
�إىل حتقي���ق بع�ض االنفراجات على
�صعيد الو�ضع الأمني يف طرابل�س،
ولكن ال يج���وز الإغراق يف التفا�ؤل
يف ظل الوجود التكفريي امل�س���لح
يف املدينة ،ويف �ض���وء املعلومات
عن ا�س���تبعاد مرج���ع حكومي عن
«الت�ش���كيلة» املرتقب���ة ،م���ا �أثار
حفيظته ،بح�سب م�صادر عليمة.
ويف نهاية املطاف ،لن ت�ستقيم
الأمور يف عا�صمة ال�شمال و�سواها
�إال بعد ت�أمني غطاء �سيا�سي وديني
للجي�ش اللبناين والق���وى الأمنية
لإزال���ة املظاه���ر امل�س���لحة كافة،
وبالتايل وقف اخلطب التحري�ضية،
والكف عن التطاول على امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ال�ض���امن الوحيد لل�سلم
الأهلي ،ودعم �إجراءاتها ،ال �س���يما
يف جم���ال مكافح���ة الإرهاب الذي
يتهدد ا�ستقرارنا.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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كي ال تصطدم عمامة الدين بقبعة الوطن
خ�ل�ال املع���ارك م���ع
جماع���ة الأ�س�ي�ر ،بذل���ت
القي���ادة امليدانية للجي�ش
اللبناين يف عربا �أق�صى ما
يمُ كن من التهي���ب واحلذر
عندما وجدت نف�سها مُ لزَمة
بدخ���ول الطابق ال�س���فلي
من م�س���جد بالل بن رباح،
ومل تط�أ ق���دم جندي �أر�ض
امل�سجد ،رغم �رضاوة النار
التي كانت تُطلَق من داخله،
وا�س���تدعت تل���ك القيادة
علماء الدي���ن للدخول �إىل
امل�س���جد �أمام اجلنود ،لأن
ثقافة احرتام احلُرمات هي
جزء من التن�شئة الأخالقية
لعنا��ص�ر اجلي�ش اللبناين،
و�إذا كان البع�ض قد ان�ساق
مع موجة التكفري والتكفري
املُ�ض���اد العابرة للحدود،
فاجلي����ش ال ُيكَف���ر �أح���داً،
ول�سنا نخ�ش���ى على قبعة
جي����ش وطن���ي �أن تنزلق
ملن���ازالت تتعار����ض مع
مناقبية اجلي�ش.

نرب����أ برج���ال الدي���ن
الأفا�ضل �إي�ص���ال الر�سائل
للجي����ش من عل���ى قارعة
الطري���ق امل�ؤدية ل���وزارة
الدفاع ،ف����إن �ص���الونات
الوزارة والقي���ادة م�رشعة
�أبوابها لأبناء الوطن من �أهل
الدين والدنيا ،خ�صو�ص ًا �أن
لـ«هيئة علماء امل�سلمني»
جت���ارب حواري���ة �إيجابية
ج���داً م���ع ه���ذه القيادة
الوطني���ة ،وب���ات من باب
�أولىَ �أن ي�ستمر الدخول �إىل
القيادة م���ن الباب بدل �أن
تت�سلل االتهامات املت�رسعة
من الطاقة ،خ�صو�ص ًا عندما
يقب�ض اجلي�ش على �شخ�ص،
القيادة واثقة من تهمته.
ب��ص�رف النظ���ر ع���ن
االعرتاف���ات اخلطرية التي
�أدىل به���ا املته���م ،جن���د
�أنف�س���نا نعي�ش رُعب لغة
االحت���كام �إىل ال�ش���ارع
التي يُجيده���ا بع�ض �أهل
ال�سيا�س���ة يف خماطب���ة

■ العالمة ال�ش���يخ عفيف النابل�سي ر�أى �أن الأر�ضية اللبنانية باتت
ه�شة �إىل م�ستوى غري م�س���بوق منذ انتهاء احلرب الأهلية اللبنانية
وتوقي���ع اتفاق الطائف ،حي���ث تظهر املعطيات الأمني���ة �أن لبنان
�س���يكون حتت وط�أة متدد تنظيمات تريد ،بح�س���ب بياناتها ،تفجري
الأو�ض���اع ،مبا يعزز كل الهواج�س من �أن ت�سقط الدولة ،خ�صو�ص ًا يف
ظل انق�سامات �سيا�س���ية خطرية على خمتلف امل�ستويات ،ويف ظل
اتهام���ات للجي�ش وحتري�ض عليه ،ما يرتك عالمات ا�س���تفهام حول
الدول التي ت�س ّوق لفتنة وخراب يطال لبنان جمدداً.
■ ال�شي��خ د .عب��د النا��صر ج�بري؛ الأمني الع��ام حلركة الأم��ة ،ن ّدد
بالأعم��ال الإجرامي��ة الت��ي ت��ضرب عدداً م��ن بلدان عاملن��ا العربي
والإ�سالم��ي ،الفت�� ًا �إىل �أن التفج�يرات الت��ي ت�رضب لبن��ان و�سورية
والعا�صم��ة امل�رصية القاهرة هدفه��ا الفو�ضى و�رضب اال�ستقرار يف
منطقتنا.
■ حزب االحتاد نظّم مظاهرة �أمام ال�س���فارة امل�رصية يف بريوت
«دعم ًا ال�س���تكمال م�س�ي�رة ثورة  25يناير» ،وقد �أكدت م�س�ؤولة
الهيئة الن�س���ائية يف احلزب؛ عناي���ة املغربي� ،أن اجلي�ش العربي
امل�رصي وامل�ش�ي�ر عبد الفتاح ال�سي�س���ي �س ُيعيدون م�رص �إىل قلب
الأمة العربية والإ�سالمية ،م�شيدة بوقوف ال�شعب امل�رصي ال�رشيف
مع القوات امل�س���لحة امل�رصية ملواجه���ة الإرهاب وامل�ؤامرة التي
�أُع ّدت �ضد م�رص العروبة.
■ جتم��ع العلم��اء امل�سلمني دع��ا الدولة اللبناني��ة ،و�أمام ح�سا�سية
الواق��ع الأمني ال��ذي مير به الوطن� ،إىل القي��ام بواجباتها على �أكمل
وج��ه ،ف�إذا ما ثب��ت لديها تورط �أح��د رجال الدين ب�أعم��ال جنائية،
خ�صو�ص ًا �إذا كانت �إرهابية� ،أن تبادر فوراً �إىل اعتقاله ،لأنه ال يجوز
لها �أمام �أي اعتبار التهاون يف هذه امل�س�ألة.
■ النائب ال�س���ابق في�ص���ل الداود؛ الأمني العام حلركة الن�ض���ال
اللبناين العرب���ي ،متنى على القوى ال�سيا�س���ية والكتل النيابية

العلماء �أثناء اعت�صامهم عند الطريق املقابلة لوزارة الدفاع يف الريزة

اجلي�ش ،ويجيده���ا �أحيان ًا
بع�ض الأ�شخا�ص من رجال
الدين «غ�ي�ر اللبنانيني»،
لأن قلبن���ا لي�س فقط على
�أبن���اء امل�ؤ�س�س���ة الوطنية
ال�ضامنة والوحيدة لإبعاد
�ش���بح «ال�ش���يطنة» قدر
الإمكان عن �أ�س���وار وحدة
وطني���ة تعي�ش���ها غالبية
ال�ش���عب يف قلبها ،رغم كل
ما يح�ص���ل ،بل �إن ال�شعب
اللبن���اين مبختلف طوائفه

و�رشائحه االجتماعية لي�س
بوارد �أن ي�ص���دّق �إ�شاعات
مغر�ضة واتهامات مُ رجتلة
وانفع���االت �آنية ،كائن ًا من
كان مُ طلقه���ا ،والنا����س قد
اختربت البدائل منذ العام
 75وحتى الي���وم ،ومل تعُ د
تر�ض���ى ب�أح���د يحكمه���ا
ويرع���ى حياته���ا اليومية
�سوى اجلي�ش.

�أمني �أبورا�شد

�أن تتوا�ض���ع يف مطالبها لت�سهيل ت�ش���كيل احلكومة ،بعد االتفاق
ال�سيا�س���ي حول تكوينها بعدم عزل �أي طرف �سيا�سي له متثيله،
�آم ًال �أال يعرق���ل توزيع احلقائب والدة احلكوم���ة ،لأن العودة �إىل
حكومة حيادية �أو �أمر واقع �سيا�سي دون التوافق �سي�ؤدي �إىل �أزمة
�سيا�سية ود�س���تورية ،ودخول لبنان يف فراغ لرئا�سة اجلمهورية،
وتعطيل امل�ؤ�س�س���ات� ،إ�ض���افة �إىل ارتفاع حدة اخلطاب الطائفي
واملذهبي ،وانفتاح ال�ساحة اللبنانية �أمام جماعات تكفريية بد�أت
تعلن عن وجودها وعملياتها الإرهابية ،وتكفريها للجي�ش ،ودعوة
ال�سنية لالن�شقاق عنه.
�أبناء الطائفية ُّ
ويقتلون من
■ ال�شي��خ ماهر حمود ر�أى �أن الذين يحاربون ويقتلون ُ
ال�سنة يف لبن��ان �أو العراق» �إمنا �شعارهم
�أج��ل �شعار «مظلومية �أهل ُّ
كذب��ة كربى ال قيم��ة له ،لكنه كذب��ة تدخلنا يف �أت��ون الفتنة ،وتدفع
�شباب��ا كال��ورد واليا�سمني للم��وت جماناً ،حيث ال يج��وز املوت وال
يج��وز �إهراق الدماء� ،سائالً :من ظلم �أه��ل ال�سنة؟ ومن ي�ستطيع ذلك؟
وه��ل ه��م قل��ة �أم عاجزون �أم ال �سن��د لهم؟ ما هذا االف�تراء؟ وما هذا
الهراء؟
■ ال�ش���يخ ه�ش���ام عبد ال���رازق؛ �أمني �رس جمل�س علماء فل�س���طني
يف لبنان� ،أكد �أن «املخيمات �س���تبقى عنوان���ا للأمن والأمان ،و�أن
جمل�س علماء فل�س���طني يقوم بدور كبري اليوم على �ص���عيد احلفاظ
على املخيمات والتن�سيق مع جميع الف�صائل الفل�سطينية يف �سبيل
تعزيز اال�ستقرار».
■ ال�شيخ �رشيف توتيو؛ ع�ضو قيادة جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان
�أكد �أن قتل النف�س بالعمليات االنتحارية الإرهابية الإجرامية ،وقتل
الأبرياء الآمنني يف بيوتهم وحمالهم التجارية ،وعلى الطرقات دون
�شفق��ة وال رحم��ة ،كله حرام يف ��شرع اهلل تعاىل ودين��ه القومي ،وما
جرى يف الآونة الأخرية من تفجريات وعمليات انتحارية دموية �آثمة
ميت �إىل الدين الإ�سالمي ال�سمح ب�صلة.
ال ّ
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ُيـقــــال
 nمن هو؟
نائب بريوتي �س���ابق �أرعد وزجمر
عندما علم �أن تغيرياً ما �سي�صيب
�أع�ضاء هيئة �ش�ؤون احلج التابعة
لرئا�س���ة جمل�س ال���وزراء ،مهدداً
باال�ستقالة �إذا مت ا�ستبدال �أي ا�سم،
علم ًا �أن الأ�س���ماء املطروحة تتبع
للتيار ال�سيا�سي الذي ينتمي �إليه،
ما �أدى �إىل تدخّ ل �أحد نواب بريوت
احلاليني ،وعادت الأمور كما كانت
عليه دون �أي تغيري.
 nعودة بعد املرارة
ع��ادت املاكينة ال�رسي��ة يف «تيار
امل�ستقب��ل» �إىل توزيع «معلومات»
ع��ن ع��ودة قريب��ة للحري��ري بع��د
�إجرائ��ه عملي��ة «امل��رارة» ،وه��ذه
امل��رة �ستكون «الع��ودة نهائية �إىل
لبنان» ،رغم املخاطر الأمنية» ،ما
دف��ع �أح��د امل�رسب �إليه��م للتعليق:
«من �سقاه حليب �ضد االغتيال»؟
 nلتوزيع املهام
تقول �أو�ساط على عالقة بال�سفارة
الأمريكي���ة� ،إن تكلي���ف ال�س���فري
ديفيد هيل بال�س���فر �إىل ال�سعودية
ملعاجلة مبا�رشة للو�ضع اللبناين،
رغم وجود �سفارة �أمريكية وا�سعة
امله���ام يف الريا����ض� ،إمنا هدفه
توزي���ع امله���ام وال�ص�ل�احيات
بخ�صو�ص قوى � 14آذار.
 nغياب ال�صيغة الوطنية
ر�أى �أح��د ال��وزراء ال�سابق�ين �أن
اخلالف��ات �ستحتدم داخ��ل فريقي
 8و� 14آذار ح��ول ت�شكي��ل احلكومة
اجلدي��دة ،لع��دم اعتمادهما �صيغة
وطني��ة تك��ون معي��اراً وحي��داً
لت�شكيله��ا ،ب��ل املحا�ص�ص��ة
الطائفي��ة واملذهبي��ة ،م��ع �أن
اجلمي��ع يُدرك �أنها �ستكون حكومة
ت�رصي��ف �أعم��ال و�ص��و ًال �إىل
اال�ستحقاق الرئا�سي.
� nأم الوزارات
اعرتف نائب م�سيحي من قوى 14
�آذار ب�أن وزارة الطاقة �أ�صبحت يف
عهد جربان با�سيل «�أم الوزارات»
بدون منازع.
� ..nإال با�سيل
توقع مقربون من اجلرنال عون �أن
�أي حكومة مقبلة �ست�شهد تغيري كل
الوزارء املح�سوبني عليه ،با�ستثناء
الوزير ج�بران با�سي��ل ،وقد يلحق
احلظ الوزير �سليم جري�صاتي.
 nحتري�ض
هيئة «علمائية» حديثة الن�ش���وء
حتر�ص عل���ى الظه���ور الإعالمي
لت�س���عري اخل�ل�اف املذهبي ،يقوم
�أع�ض���ا�ؤها بزي���ارات �إىل بعلب���ك
والبق���اع الغربي وع���كار و�إقليم

اخل���روب ،لتحري����ض النا�س على
الع�ص���يان والتم���رد �ض���د الدولة
اللبنانية ،موهمني �إياهم بالعمل
على «ا�س�ت�رداد حق���وق الطائفة
امل�س���لوبة» ،ما �أدى �إىل غ�ض���ب
�س���كان بع�ض املناط���ق والطلب
منهم التوقف عن التحري�ض.
 nخاطفو الراهبات
�أك��دت م�ص��ادر خا�ص��ة لـ«املن��ار
املقد�سي��ة» �أن جمموع��ات
«وهابي��ة» ه��ي الت��ي �أقدمت على
خط��ف  17راهبة من بل��دة معلوال،
بتعليم��ات م��ن غرف��ة عملي��ات
ي��شرف عليها �سلمان ب��ن �سلطان؛
نائب وزير الدفاع ال�سعودي.

« nجنيف» حمطته الأخرية

ب���د�أت حلقات �ض���يقة يف قنوات
احلك���م ال�س���عودي تبح���ث ع���ن
�شخ�صية بديلة ميكن �أن حتل مكان
وزير اخلارجية ال�س���عودي �سعود
الفي�ص���ل ،الذي يُنظر �إليه كم�ساند
قوي ملدر�س���ة رئي����س املخابرات
ال�س���عودية بن���در ب���ن �س���لطان،
املبتع���د ب���دوره ع���ن الأ�ض���واء.
و�أ�شارت امل�ص���ادر �إىل �أن ح�ضور
الأمري الفي�ص���ل مل�ؤمتر «جنيف-
 »2قد يك���ون املحط���ة الأخرية.
ومن الأ�س���ماء املر�شّ حة خلالفته
الأمري عب���د العزيز ب���ن عبد اهلل؛
جن���ل امللك ،والذي يت���وىل حالي ًا
من�ص���ب نائب وزير اخلارجية� ،أو
الأمري تركي الفي�صل؛ رئي�س جهاز
املخابرات ال�سعودي الأ�سبق.

 nطلب املحا�سبة

�ش��ن الكات��ب ال�سع��ودي داود
ال�رشي��ان خ�لال برناجم��ه
«الثامنة» على قن��اة «ام بي �سي»
هجوم�� ًا �رش�س ًا عل��ى بع�ض الدعاة
ال�سعودي�ين ،متهم�� ًا �إياه��م بالزج
بال�شباب ال�سع��ودي يف احلرب يف
�سوري��ة ،وخ���ص بالذك��ر امل�شايخ
حمم��د العريف��ي و�سلم��ان الع��ودة
و�سع��د الربي��ك ،وق��ال�« :أنت��م من
غرّر ب�أبنائنا ،ويجب �أن يحا�سبكم
املجتم��ع» ،م�ضيف��اً« :ارحمون��ا
واتق��وا اهلل فين��ا ،وال واح��د م��ن
�أبنائك��م ذه��ب للح��رب� ،أل�ست��م
تقول��ون �إنها اجلنة؟ اذهب��وا �إليها
ونحن وراءكم».

 nعالج ال�صديق

�أعلن الناطق با�سم جي�ش االحتالل
«الإ�رسائيل���ي؛ �أفخ���اي �أدرع���ي،
�أنه مت���ت معاجلة �أك�ث�ر من 500
م�س���لح �س���وري يف «�إ�رسائيل»،
معت�ب�راً �أن «تل �أبي���ب» تعالج
الع���دو وال�ص���ديق ،وذل���ك م���ن
قي���م «الإن�س���انية يف اجلي����ش
الإ�رسائيلي» ،على حد قوله.

مقابلة

8
تحت الضوء

يا سالم َع النظام
ي�سجَّ ل لتمام �صائب �سالم،
�سواء كان يعلم �أو ال يعلم� ،أنه
�أكد بالربهان العملي وامللمو�س
�أن هذا النظام عاجز وم�شلول
ومُ قعد ،ومل يعد مولداً للأزمات
واحلروب الأهلية وح�سب ،بل هو
يف حد ذاته �أزمة ،وثبت بالدليل
القاطع �أن هذا النظام ما بعد
الطائف �أ�سو�أ مما قبله ،و�صار
لزام ًا على اللبنانيني �أن ينتجوا
نظاماً:
�أوالً :يوحدهم يف دولة
وطنية ال يق�سمهم ويوزعهم
مناطقي ًا ح�سب املذاهب
والطوائف.
ثانياً :يوحدهم ك�شعب
واحد متنوع �سيا�سي ًا وديني ًا
وثقافياً ،وعلى �أ�سا�س �أن التنوع
يقوي الوحدة ويغنيها ،وال
يق�سمهم قبائل وع�شائر و�أفخاذ
وجمموعات متناحرة ومتقاتلة
ومتعادية ومتخا�صمة.
ثالثاً� :أن يوحدهم على من
هو العدو ومن هو ال�صديق،
والعدو الوحيد بالطبع هو
«�إ�رسائيل» وعمال�ؤها و�أتباعها
امل�سترتون والعلنيون ،وحبذا
هنا لو يراجع متام �سالم وكل
�سيا�سيي لبنان من كبريهم
�إىل �صغريهم ،ومن فهيمهم
�إىل غبيهم ،ومن �صادقهم
�إىل كاذبهم ،يوميات العدوان
ال�صهيوين على لبنان منذ
العام  1947ولي�س  1948حتى
الآن ،ليكت�شف العجب العجاب
و�سخافة وتفاهة مقولة «قوة
لبنان يف �ضعفه» ،حتى ال
نقول �أكرث عن مدى عمالة من
�أطلقها ،ومذكرات مو�شيه �شاريث
تف�ضحهم ويوميات احلرب
الأهلية اللبنانية تك�شف مدى
و�ضاعتهم وذلهم.
باخت�صار ،نريد نظام ًا ال
ينتج لنا كل دزينة من ال�سنوات
�أزمة �أو �أزمات تتحول �إىل
حروب داح�س والغرباء طائفية
ومذهبية تنتج دواع�ش وفواح�ش
وتيو�س ًا وقوات �صدم ،وقوات ًا
م�شرتكة ..وهلم جرا.
لبنان ا�ستقل عام ،1943
الحظوا تواريخ �أزماته الوطنية:
،1982 ،1975 ،1969 ،1958 ،1952
..2005 ،1989
 ..وما زال امل�سل�سل م�ستمراً..
 ..ومتام �صائب �سالم م�ضى
على تكليفه ع�رشة �أ�شهر ..فيا
�سالم عَ النظام.

�أحمد
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نقوال :تشكيل حكومة أمر واقع خطوة نحو المجهول

سواء صدر ضوء أخضر خارجي
أم ال بتشكيل حكومة جامعة،
بات واضحًا ألي متابع لبناني
غير ملم بالسياسة أن بعض
النفوس الضعيفة والهشة
المخبأة بأصبعها أو بظل
أصبع إقليمي ال يمكنها حجب
نور الشمس عن الحقائق
اللبنانية ،واألخطر من كل
ذلك استمرار النية الخبيثة
في كل استحقاق نيابي أو
رئاسي أو وزاري على ضرب
مكون أساسي في لبنان..
وهم إذ ما تحدثوا جاءت
أقوالهم المعسولة سمًا فاقد
الصالحية ال يفيد ،وإذ ما
فعلوا جاءت أعمالهم مزيدًا
لتدهور حالهم ،فحبذا يتعظ
هذا البعض ،ألن التجربة مع
«التيار الوطني الحر» والعماد
عون سبق أن حدثت أكثر من
مرة والقت الفشل الذريع.
حتميل العماد مي�ش���ال عون العراقيل فريقنا ال�سيا�سي ..و�أحداً مل يجلب لنا

النف����ط واملاء واالت�ص����االت لإعادة
ال�شعب اللبناين باقت�صاده».
وانطالق���� ًا م����ن املث����ل ال�ش����ائع
«ا�ش����تدي �أزم����ة تنفرجي» ،ن�س�����أل
نق����وال عم����ا �إذا كان الت�أزم احلكومي
�سي�ص����يب اال�س����تحقاق الرئا�سي �أم
�س����يعجل البت بو�ض����ع خطة طريق
�آمنة؟ يجيبنا نائب املنت« :ب�رصاحة
ما نلحظه الآن هو وجود نوايا �سيئة،
لأن ت�أليف حكومة هجينة من �ش�����أنه
ت�أزمي الو�ضع �أي�ض ًا باجتاه ا�ستحقاق
رئا�س����ة اجلمهورية ،لأنه لو �ص����فت
النوايا مل����ا جاء هذا التعنت من قبل
البع�ض على امل����داورة ،ولعله يراود
البع�ض �أنه باحلكومة املُزمع ت�أليفها
ي�ستطيع و�ضع يده على موقع رئا�سة
اجلمهوري����ة وكاف����ة ال����وزارات على
ال�سواء».
يعت��ب�ر نق����وال� ،أن تب����دل موقف
رئي�س «تي����ار امل�س����تقبل» النائب
�سعد احلريري جلهة جلو�سه بجانب
«حزب اهلل» �ض����من حكومة جامعة
قبل ان�سحاب الأخري من �سورية ،ونقل
العراقي����ل من كان لآخر يزرع ال�ش����ك
يف النفو�����س ،يق����ول« :علينا انتظار
املواقف �أكرث لت�ضح الأمور ،خ�صو�ص ًا
�أن الرئي�س املكلف متام �س��ل�ام يعمل
�ض����من �إيعاز فريق «تيار امل�ستقبل»
وفريق الرابع ع�رش من �آذار ،وامل�سائل
اليوم �أ�صبح من ال�سهل تعريبها ،ويف
لبنان ال �شيء خفي و�إال �سيعلن».

وي�ض����يف نق����وال« :يف كل م����رة
يرمون عراقيله����م يف وجهنا ،اعتدنا
على ذل����ك مع ت�ش����كيل كل حكومة،
ع�رشة �أ�ش����هر مرت م����ن دون ت�أليف
وت�ش����كيل حكوم����ة ومل يتح����دث �أي
فريق �سيا�سي عن عقبة موجودة لدى

ال�شراكة احلقيقية

عن الو�ض���ع احلكومي والأ�س���باب
احلقيقي���ة لع���دم اح�ت�رام الأ�ص���ول
الد�س���تورية يف الت�أليف والت�ش���كيل،
ح���اورت جري���دة «الثبات» ع�ض���و
«تكتل التغيري والإ�ص�ل�اح» ،النائب
نبيل نقوال ،و�إليكم �أبرز ما جاء فيه:
لي�س معني ًا النائب نقوال مب�س����ألة
�ص���دور قرارات خارجي���ة �أم ال حول
م�س�ألة ت�شكيل حكومة وطنية جامعة،
بر�أيه عل���ى اللبنانيني االنطالق ذاتي ًا
ووفق م�ص���لحة لبن���ان العليا ،هكذا
على ال���دوام هي �أعم���ال وت�رصفات
التي���ار والتكت���ل« ،ون�س����أل بجدية
وطيبة خاطر� :إق�صاء فريقنا ال�سيا�سي
ي�أتي خدمة ملن؟ وهل ت�أجيل الأزمات
ت�ص���ب يف م�ص���لحة �أح���د؟ النهو�ض
بالبل���د ومن كبوات���ه امللحقة يفر�ض
تعاون اجلميع وترك و�ض���ع ال�رشوط
على الآخرين ،وهذه الدرب اخلال�صية
للبنان مع ا�س���تمرار هذه الت�شنجات
تبد�أ باالعتماد على �أنف�س���نا ..ونحن
هنا ال ن�صدر �أحكام ًا على نوايا بحق
�أي كان ،وال يهمن���ا الو�ض���ع الإقليمي
وال ال���دويل ،نحن نو�ص���ف الأحداث،
وما يهمن���ا هو �أن يكون �سيا�س���يونا
�أحراراً بالقول والفعل على �ص���ورتنا،
لأن منطق البع�ض على ما يبدو اعتاد

ك���ي يُخفي عجز قدرت���ه على ت�أليف
حكومة وطنية جامعة».
ذريعة املداورة

نقوال :اعتاد البعض
تحميل العماد ميشال
عون مسؤولية
العراقيل كي يُ خفي
عجزه عن تأليف حكومة
وطنية جامعة

�أي �صيغة توافقية ،وبالتايل اتهامنا
بالتعطي����ل الي����وم مل يع����د ينطلي
على �أحد ،واملواط����ن يعرف جيداً �أن
املداورة لي�س����ت �سبب ًا كافي ًا لتعطيل
حكومة يف لبنان».
وي�س�أل نقوال« :ملاذا يف ال�سابق
عندم����ا كن����ا نتحدث ع����ن �رضورة
ال�سري باملداورة ،كانوا «ي�سيجون»
وزاراته����م بذرائع ���ض�رورة �إبقائها
بيدهم مراعاة لهواج�س����هم ،ما الذي
تبدل اليوم ،وما هو �سبب منعنا من
االقرتاب من ثم����اين وزارات و�أخرى
ثالث ي�س����مونها �س����يادية؟ تريدون
اعطاءن����ا وزارة الرتبية وال�ص����حة
لرم����ي امل�ش����اكل املزمن����ة لعقود
بوجهن����ا ،لتحميلنا عقبات �س����وء
�إدارة غرين����ا ..كف����ى تالعب بذهون
النا�����س ،وكفى ا�س����تغباء لعقولنا،
�إنهم يريدون حرقنا بوزارات تتطلب
�أ�شهر عديدة لو�ض����عها على ال�سكة
ال�ص����حيحة ،هذا �إن �ص����فيت النوايا
وتركوا التيار يعمل ويُنتج كوزارتي
الطاق����ة واالت�ص����االت على �س����بيل
املث����ال ،لأن نف�س التي����ار والعماد
عون الإ�ص��ل�احي ا�س����تطاع نقلهما
من حقيبتني عاجزتني �إىل وزارتني
�س����ياديتني بامتياز ،خ�صو�ص���� ًا �أن
ال�ش����عب اللبناين يعول كثرياً على

وعن �سيناريو ت�شكيل حكومة ال
حتظى بت�أييد ثقة املجل�س النيابي
لرف�ض �أغلبية الكت���ل الوازنة لها،
يعترب نق���وال �أن معد هكذا برنامج
هدفه زيادة الت�أزم بني م�ؤ�س�س���ات
الدول���ة بغي���ة عرقلته���ا ال �أكرث،
�إذ كي���ف حلكوم���ة ال حتظى بدعم
نياب���ي �أن حتكم يف ظ���ل حكومة
ت�رصي���ف �أعمال عليها اال�س���تمرار
بت�سيري �أعمال النا�س بغية الو�صول
لت�ش���كيل حكومة حتظ���ى بت�أييد
جمل����س الن���واب ..ويق���ول نقوال:
«بغ�ض النظر عن ر�أي الد�ستوريني،
هناك م�سعى ت�ش���كيل حكومة �أمر
واقع هدفه���ا حكم البل���د بطريقة
غري �رشعية والهيمنة �أي�ض��� ًا على
�صالحيات رئا�س���ة اجلمهورية يف
ظل ترقب ح�ص���ول الفراغ يف موقع
الرئا�س���ي الأول» ،وه���ل من خطة
ي�ضعها التيار والتكتل مع احللفاء
ملواجهة هك���ذا تداعي���ات؟ يقول:

www.athabat.net
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إسالم الغد ..مواجهة الذات
واستعادة الهوية الضائعة
«نح���ن اليوم ننتظ���ر الأجوبة بعد كالم
العماد عون ال�رصيح �إثر اجتماع التكتل،
وحلني جميء الردود �سيُبنى على ال�شيء
مقت�ض���اه ،ونحن لن نرتاجع عن حقوقنا
بال�رشاك���ة احلقيقية ،ونرف����ض الهيمنة
على متثيلنا النيابي وال�شعبي».
وهل من توا�ص���ل للتي���ار والتكتل مع
بكرك���ي وباقي الأطراف امل�س���يحية كي
ال يدفع امل�س���يحي حتدي���داً ثمن تراجع
دوره داخل ال���وزارات؟ يق���ول« :موقفنا
وا�ض���ح ومعلن للجمي���ع� ،أي تقارب من
قبله���م ملوقفن���ا نرح���ب به ،امل�س����ألة
تخ�ض���ع لر�ؤيتهم ال�سيا�س���ية ،وليتحمل
كل فري���ق م�س����ؤولياته �أم���ام جمتمعه
ووطن���ه ،وال نعول يف ه���ذا املجال على
رئي�س اجلمهورية مي�ش���ال �سليمان لأنه
م�س�ؤول �أ�ص ًال عن تراجع دور امل�سيحيني
يف �إدارات الدولة وم�س����ؤول عن ت�ش���كيل
حكومة �أمر واقع يف حال مت ت�شكيلها».
ي�س���عى التكت���ل بح�س���ب نق���وال �إىل
وقف تدح���رج البلد نحو الهاوية ،واليوم
نو�ض���ع يف دائرة �إلغاء ال���ذات بذريعة
اتهامنا بالعرقلة« ،هم املعرقلون ول�سنا
نح���ن ،وطاملا هم حري�ص���ون على البلد
وم�صلحته ،لي�سريوا مبا يقت�ضيه املنطق
ولي�أخذ كل من الفرقاء ال�سيا�س���يني حقه
الذي �أجازه الد�س���تور ،ونحن مع م�شاركة
اجلميع ولكننا نرف�ض �إلغاء الذات».
ج�سر جل الديب
وحول مو�ض���وع م�س����ألة نفق ج�رس جل
الديب ،ي�ش�ي�ر نقوال �إىل �أن املو�ضوع ينتظر
بت ت�ش���كيل احلكومة لبت الو�ضع وو�ضعه
�ضمن ال�س���كة ال�صحيحة« ،و�أنا كمتني ومن
بلدة جل الديب و�ض���عت كل �إمكانياتي حلل
هذه امل�س����ألة ،واليوم نحن بحاجة ملوافقة
جمل�س الوزراء على اخلرائط التي و�ض���عها
جمل�س الإمن���اء والإعمار ،ونحن يف النهاية
مع �أي قرار ت�أخذه ال�س���لطة املحلية يف هذا
ال�ش�أن».
�سورية
وماذا ع���ن م�ؤمتر «جني���ف »2؛ هل حل
الأزمة ال�سورية بحاجة جلنيف  3و 4و� ،10أم
�أن وط�أة الإرهاب ترف�ض التعاون بني اجلميع
ملواجهته؟ يقول نقوال« :نتمنى احلل لل�شعب
ال�س���وري يف جنيف  2لوقف املعاناة ،ونحن
كلبناني�ي�ن نعرف جيداً �أن احلرب ال حت�ص���د
�إال الويالت واخلراب والقت���ل والتدمري ،ن�أمل
التواف���ق بني ال�س���وريني ،ون�أم���ل من الدول
الراعية جلنيف  2ال�ضغط يف هذا االجتاه».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

ارتبط���ت احل���راكات الإ�س�ل�امية
ال�ش���بابية بتكرار التعبري عن ال�سخط
عما ميكن اعتباره رِدة فكرية و�سيا�سية
�أ�ص���ابت الواق���ع الإ�س�ل�امي ،متثلت
بالدرج���ة الأوىل بالتخل���ف الإمياين
والعمالين ،وبالقيود ال�صارمة من قبَل
ال�سلطات احلاكمة على حرية التعبري
التي جعلت ال�شعوب تخ�ضع خ�ضوع ًا
عميق ًا ل�ص���انعي ال�سيا�س���ة و�أجهزة
ال�س���لطة ،كم���ا �أن انح�س���ار الثقافة
الت�س���احمية بني الأخوة وتف�شيها مع
الأعداء ،والركون �إىل جرائم املحتلني
وامل�س���تعمرين ،وارتف���اع من�س���وب
االنحراف���ات العقلية جعل���وا البالد
الإ�سالمية تواجه �أ�سو�أ �أنواع الفو�ضى
املعنوي���ة والتمزق���ات االجتماعية،
ولذلك كانت جهود ال�ش���باب امل�س���لم
من�ص���بّة على ال���دوام يف �إطار تغيري
الإدراكات ،وتطوي���ر �آليات العمل وفق
قواع���د منهجية وثوري���ة وقيمية يف
طريق البحث عن اال�س�ل�ام ،وا�ستعادة
الهوية ال�ض���ائعة وحتقيق النه�ض���ة
احل�ضارية ،وبالتايل اخلروج من دوائر
الإحباط الطويلة.
ميك���ن �أن ن�س���جل يف �س���ياق كل
احلركات الإ�س�ل�امية التاريخية وجود
قيادات �شبابية ر�سالية مقدامة تطلعت
�إىل التغيري والإ�ص�ل�اح وهي م�سلح ٌة
بعقل منفت���ح وثّ���اب ،وروح �إميانية
عالية ،و�إرادة �صلبة قادرة على ك�رس
ال�س���دود وفتح نوافذ الأمة �أمام هواء
الإ�سالم النقي ،وا�س���تطاعت بحق �أن
تنت���زع امل�رشوعي���ة والفاعلي���ة من
�أيدي امل�س���تكربين واحلكام اجلائرين،
و�أن ت�ص���ل بالإ�سالم �إىل موقع متقدم،
بعد ن�ض���ال طويل ومع���ارك طاحنة
مليئ���ة بالآمال والتطلعات ،وها نحن
اليوم ن�ش���هد على حراكات جديدة يف
جمتمعات �أخ���رى وتفجر ال�رصاع مع
الطغاة �ض���من �س���ياقات اجتماعية-
�سيا�س���ية يف �إط���ار ا�س���تعادة الدين
مكانت���ه وريادته ووظائفه ب�ص���فته
ملج����أ للم�ست�ض���عفني واملحرومني
وامل�سحوقني.
ومن امل�ؤك���د �أ ّن املتغريات الكبرية
الت���ي ب���د�أت �أواخر الع���ام  2010يف
تون����س مل تعك����س ��ص�راع اجلمهور
وال�س���لطة فح�سب ،وال القدمي واجلديد
فقط� ،إمنا ��ص�راع الهوية التي تعني
عودة الفرد امل�سلم �إىل رحاب اال�سالم؛
فكراً وعقيدة ون�ضاالً.
يف الواق���ع ،تظه���ر املنطق���ة
�أم���ام متغ�ي�رات ا�س�ت�راتيجية غ�ي�ر
م�س���بوقة ب�ض���خامتها وتداعياته���ا،
جتلّ���ت بانح�س���ار �أفكار و�سيا�س���ات
و�أيديولوجيات ،وبروز �أو�ضاع خ�صبة
باملعطي���ات واملمكن���ات والبدائ���ل

اجلدي���دة ،رغم ما طفا على ال�س���طح
م���ن تناق�ض���ات وانتكا�س���ات فقهية
وانق�س���امات �سيا�س���ية و�رصاع���ات
قرو�س���طية ،فال�ش���باب امل�س���لم من
خ�ل�ال كل هذه الأحداث ب���د�أ يتلم�س
طريقه �إىل وعي �إ�س�ل�امي نقي و�أ�صيل
وحديث ،حم���رَّر من العقلية املذهبية
الدوغمائي���ة املنغلق���ة ،وم���ن خالل
�ص�ي�رورة فهم ذاتي لواقعه وتاريخه،
بعد �أن �ش���اهد ب����أم عيني���ه انهزام
تطبيقات وممار�س���ات لأيديولوجيات
را�س���خة بقوته���ا وح�ض���ورها ،وبد�أ
يدرك �أك�ث�ر �أنه ال�س���تيعاب الظواهر
التاريخي���ة ،ومعاجل���ة ال�ت�راث مبا
يحتويه من مف���ردات تفجريية ،ال بد
من م�س���لم جديد ينفتح على املعرفة
واحلق ،ومن عمليات تنظيف وتعزيل
لك���ي ينبثق النور ،وه���ذا هو التحدي

المتغيرات التي بدأت
أواخر العام  2010في
تونس لم تعكس صراع
الجمهور والسلطة
وحسب ..إنما صراع
الهوية التي تعني عودة
الفرد المسلم إلى رحاب
االسالم

الأعظم �أمام ال�شباب الثائر املتحم�س
الأ�صيل؛ يف �أن تواجه الذات ذاتها يف
�أ�شد عقدها املت�أ�صلة خفاء وتغلغالً.
�إن اال�س���تفاقة الدينية �أو ال�صحوة
الإ�س�ل�امية التي �أ�ش���ار �إليه���ا الإمام
اخلامنئي مع بداية ما ي�سمى «الربيع
العربي» هي مبعن���ى الوعي ب�أهمية
الدين باعتباره املوجه واملحرك الذي
با�ستطاعته �صنع م�س���تقبل الإن�سان
وم�ص�ي�ره ،ومب���ا يحقق ل���ه احلرية
وامل�ساواة والعدل والكرامة.
�إ ّن درا�س���ة املتغ�ي�رات يف العامل
الإ�س�ل�امي ت�س���تدعي على م�س���توى
النظري���ة واملنه���ج بل���ورة مقاربات
جديدة لفهم مالمح امل�ش���هد الراهن،

ومن �ش����أن هذه املقاربات �أن تفهمنا
ملاذا يلج�أ اال�ستكبار �إىل:
الرتكيز على ال�ص���ورة الهو�س���ية
للإ�س�ل�ام باعتباره خطراً يهدد الغرب
وح�ضارته.
ن�رش الأفكار ال�س���لبية التي تنقل
ب�رسع���ة الربق ع���ن طريق و�س���ائل
الإعالم �إىل الر�أي العام العاملي ،وفيها
�إمن���اء لروح الع���داء والكراهية جتاه
امل�سلمني.
تعطيل امل�ش���اريع الوحدوية بني
امل�سلمني من جهة ،وتفعيل امل�شاريع
التق�سيمية فيما بينهم من جهة �أخرى،
يف م�س���عى متوا�صل لرت�سيخ الهيمنة
ب���دل تعمي���م التفاهم واحل���وار عرب
التعاون امل�شرتك واالنفتاح احل�ضاري
البنّاء.
وترتبط هذه املقاربات بامل�ساعدة
عل���ى حتدي���د �أ�س���باب ودواعي قوة
امل�س���لمني باالعتماد عل���ى املناهج
البنائية ،لأن اخلطوط العري�ض���ة لهذا
املنه���ج يف العالق���ات الدولية ،التي
تتميز بطروحات �إ�ص�ل�احية وحتولية
�شاملة ملختلف ال�ساحات وال�شعوب،
ه���ي الت���ي تُفهمنا جانب��� ًا كبرياً من
طبيعة احلراك الذي ين�ش���ده ال�شباب
امل�سلم اليوم ،ابتداء بالفواعل وانتهاء
بالأ�س���اليب والطرائق ،وهذا يعني �أ ّن
الدين ي�شكل نقطة ارتكاز �صلبة ومتينة
ال�ستك�ش���اف �آفاق �إ�ص�ل�احية جديدة
وانفتاحات جديدة على التوا�صل بني
الأمم املختلفة ،ويعني �أي�ض��� ًا �رضورة
بل���ورة معرف���ة نقدية جت���اه الأفكار
والأحداث املعرو�ض���ة ،بحيث ال يُقبل
منها �إال ما هو �صالح وخري للمجتمع
والإن�سان ،ويعني احلاجة �إىل التدرُّب
على �آلي���ات حديثة لتو�ص���يل الفكر
اال�س�ل�امي الأ�ص���يل مبعن���ى �إيجاد
القواعد والو�س���ائل املالئمة لتو�صيل
املعارف املتعلقة بر�سالة اال�سالم �إىل
الآخرين ،خ�صو�ص��� ًا مع كثافة الأفكار
املطروحة.
و�ضمن هذا ال�س���ياق يتوجب على
ال�ش���باب امل�سلم التمرن على الطريقة
الت���ي يقدّم فيها نف�س���ه� ،س���واء يف
البيئ���ات التي يعي�ش فيها �أو البيئات
التي ي�س���عى للح�ض���ور فيها ر�سالي ًا
وح�ض���ارياً� ،أي احل�ضور االنطولوجي
واالجتماعي يف البيئات العاملية.
�إ ّن ال�ش���باب امل�س���لم لديه عط�ش
هائل للحرية وامل�ش���اركة ال�سيا�سية،
ومعانقة حقيقته���ا العميقة ،ودخول
حلب���ة التاريخ ،فكي���ف ميكن ترجمة
ذلك و�س���ط روح جاهلية متوح�ش���ة..
هنا ال�س�ؤال وهنا التحدي؟
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منتدى دافوس ..و«المطبـات» االقتصـاديــ
يف جممع راق للتزلج يف
�سوي�رسا ،اجتمع كبار قادة العامل
ورج��ال الأعمال وامل�ستثمرين،
و�آالف ال��ر�ؤ���س��اء التنفيذيني،
وال�سيا�سيني ،وق��ادة املنظمات
غ�ي�ر احل��ك��وم��ي��ة ،وامل��ج��ت��م��ع
الإعالمي ،يف احتفالية اقت�صادية
�سنوية خ�لال ان��ع��ق��اد منتدى
دافو�س االقت�صادي.
�شعار املنتدى لهذا العام كان
«�إع��ادة ت�شكيل مالمح العامل:
النتائج املتوقعة على املجتمع
وال�سيا�سة والأعمال» ،وهو �شعار
يجد نف�سه غريب ًا �إذا ما قورن
بال�شعارات االقت�صادية التقليدية
ال�رصفة ،التي �صبغت املنتدى
�سابقاً ،ف ��إىل جانب املوا�ضيع
االقت�صادية واملالية املهمة،
حازت ق�ضايا �أخرى على اهتمام
املجتمعني مثل تغري املناخ
وت�أثري التكنولوجيا على الأعمال
والبيئة.

ر�سالة وا�ضحة
رغم �أنها من �أ�شهر منتجعات
اال�سرتخاء يف �أوروب��ا والعامل،
�إال �أن الر�سالة كانت وا�ضحة من
املنتدى االقت�صادي العاملي يف
دافو�س هذا العام ،وهي �أن��ه ال
جمال لال�سرتخاء والراحة �أمام
العامل يف الفرتة املقبلة ،فقد
ت�أرجحت التوقعات االقت�صادية
بني الت�شا�ؤم املفرط والقليل من
التفا�ؤل يف ما يتعلق بالنمو
االقت�صادي العاملي للعام احلايل
والأعوام القادمة.
خ�لال املنتدى ال��ذي ا�ستمر
�أربعة �أيام ما بني  21و 25كانون
الثاين ،تبادل ما يزيد على 2500
م�شارك من قرابة  100دولة ،من
بينهم �أكرث من  1500رجل �أعمال
وما يزيد على  40رئي�س دولة
�أو حكومة وجهات النظر حول
الأ�ساليب املحتملة حلل م�شكالت
م��ث��ل االن��ت��ع��ا���ش االق��ت�����ص��ادي
العاملي بعد مرور خم�س �سنوات
على الأزمة املالية ،كما تبادلوا
وجهات النظر حول الآفاق املالية
امل�ستقبلية ،والطاقة اجلديدة،
وال�صحة ،وتغري املناخ.
وق��د هيمنت على داف��و���س
هذه ال�سنة هواج�س تعزيز النمو
االقت�صادي وخلق فر�ص عمل
يف ال��دول ال�صناعية ،للخروج

م��ن الأزم����ة العاملية وتعزيز
الإنتاج ،وتوفري �أ�سواق جديدة
لل�رشكات متعددة اجلن�سيات،
كل ذل��ك يتطلب فر�ص ًا جديدة
لال�ستثمارات ،و�سيا�سات وتدابري
حتفيزية تطال االقت�صاد الكلي
والهيكلية املالية يف ال��دول
النامية ،وفيما كانت الأزم��ة
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ��ضرب��ت �أوروب���ا
و�أثرت بقيمة اليورو ،خفت حدة
املحاذير من احتماالت انهيار
العملة الأوروب��ي��ة املوحدة يف
اجلل�سات املتعلقة بال�سيا�سات
املالية �أث��ن��اء املنتدى مقابل
ظهور حتذيرات خمتلفة من ت�أثري
ظ��اه��رة البطالة ب�ين ال�شباب
يف �أوروب��ا ،ويف جل�سات نقا�ش
خم�ص�صة حول م�ستقبل �أوروبا
املايل ،وكيفية ا�ستعادة عافيتها،
اتفقت الآراء على �أن منطقة اليورو
قد تبقى ل�سنوات �أو حتى عقود
يف م�سار منو اقت�صادي بطيء
وغري متجان�س ،مما �سينعك�س
�سلب ًا على جيل كامل من ال�شباب
املحبطني �أ�ص ًال ب�سبب انت�شار
البطالة بينهم بل ميكن �أي�ضاً،
�أن ي�صبح م�صدراً ال�ضطرابات
�سيا�سية.
يف ال���واق���ع ،ن��ظ��ر اخل�ب�راء
االقت�صاديون يف منتدى دافو�س،
ب��ت��ف��ا�ؤل م�����ش��وب ب��احل��ذر �إىل
توقعات منو االقت�صاد للعام
احلايل� ،إذ يتوقع �أن تتخلل نهاية
فرتة برامج التحفيز االقت�صادية
الطارئة التي يتبعها االحت��اد
الأوروب��ي وعدد من دول العامل
ال��ي��وم ،ال��ك��ث�ير م��ن امل��ط��ب��ات،
�صحيح �أنه رمبا تكون قد توارت
�أج��واء الأزم��ة املالية وتراجع
�شبح االنهيار الذي �سيطر على
داف��و���س خ�لال الأع���وام الثالثة
ال�سابقة على كافة امل�ستويات،
�إال �أن هذا ال يعني مطلق ًا العودة
�إىل �أي���ام ال��ف��ورة االقت�صادية
املا�ضية ،فهناك ع��امل جديد
يتبلور اليوم وال �شك �سيكون
هناك �أي�ض ًا العبون جدد فيه مثل
ال�صني واليابان وعدد من الدول
الآ�سيوية النامية.
يف ه��ذا الإط����ار ،ح��ذر عدد
م��ن امل�����ش��ارك��ون يف املنتدى،
احلكومات من ال�شعور بالر�ضا
والركون �إىل الراحة بفعل حالة
التح�سن الن�سبي ال��ذي ي�شهده
االقت�صاد العاملي �أخ�يراً ب�شكل

عام ،خ�شية �أن يتحول هذا ال�شعور �إىل
نوع من الثقة واالطمئنان الزائد جتاه
الإ�صالحات التي يرغب اجلميع �أن يراها
تعاف حقيقي ما زالت
ٍ
للت�أكد من وجود
حت��وم حوله الكثري م��ن ال�شكوك� ،إذاً
الر�سالة وا�ضحة« :ال جمال لال�سرتخاء»
ويجب اال�ستمرار يف تعزيز النمو ودفع
عجلة االقت�صاد حتى الت�أكد من عبور خط
الأزم��ة ،ورغم �أن خماوف انهيار اليورو
واالحتاد الأوروبي قد تراجعت ،ورغم �أن

الواليات املتحدة ا�ستطاعت جتنب الوقوع
يف املنزلق املايل الذي هدد بدفع �أكرب
اقت�صاد يف العامل نحو ركود جديد� ،إال
�أنه ما زالت هناك خماوف من �أن ت�صيب
احلكومات حالة من اال�سرتخاء والر�ضا
الزائد والت�ساهل جتاه �إجراءاتها وخطواتها
لتح�سني النمو وخف�ض العجز والدين يف
ميزانياتها ،والذي تطالب به العديد من
امل�ؤ�س�سات الدولية وعلى ر�أ�سها �صندوق
النقد الدويل.

ورغم �أن هذا الأخري يقدر منو االقت�صاد
العاملي بنحو  3.5يف املئة لهذا العام
ب�شكل �أف�ضل من �سابقه الذي بلغ  3.2يف
املئة� ،إال �أن هذا التح�سن ي�شوبه الكثري
من اخللل وعدم التوازن ،فبينما منطقة
اليورو واليابان ما زالتا تعي�شان حالة
من الركود� ،شهدت االقت�صادات النا�شئة
مثل ال�صني من��واً مت�سارع ًا على نحو
ملحوظ ،لكن مع ذلك ،تخوف امل�ستثمرون
امل�شاركون يف املنتدى م��ن م��ؤ��شرات

| ما هو منتدى دافو�س؟
منتدى دافو�س منظمة غري حكومية ال تهدف للربح ،مقرها
جنيف يف �سوي�رسا� ،أ�س�سها �أ�ستاذ يف علم االقت�صاد كالو�س
�شواب يف العام  ،1971يعترب هذا املنتدى مبنزلة م�ساحة تالقي
النخب من ممثلي ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات الكربى والقادة
ال�سيا�سيني بهدف النقا�ش يف امل�شكالت االقت�صادية وال�سيا�سية
التي تواجه العامل وكيفية حلولها.
يعقد املنتدى اجتماعاته ال�سنوية يف دافو�س «عا�صمة
مايكرو�سوفت» حيث يتم و�ضع م�سودات خلطط وم�شاريع اقت�صادية
م�شرتكة� ،إىل جانب دوره التعبوي ل�سيا�سات النيوليربالية للبنك
ال��دويل ومنظمة التجارة العاملية ،والتي ت�ستهدف بالأ�سا�س
خ�صخ�صة اخلدمات الأ�سا�سية وحترير ال�سوق وخلق مناخ ي�سمح
باال�ستثمار مبا يتطلبه ذلك من �إ�صالحات �سيا�سية.
منتدى دافو�س هو �أي�ض ًا منا�سبة لعقد ال�صفقات ،وهذه
ال�صفقات ال تتم فقط يف االجتماعات املغلقة ،بل كذلك يف
اللقاءات وال�سهرات املفتوحة التي تنظم عادة يف �أرقى الأماكن
باملنتجع ال�شتوي ال�سوي�رسي.
ورغم �أن املنتدى ر�سمي ًا «منظمة غري حكومية وال ت�ستهدف

للربح ومفتوحة ملن يرغب» �إال �أن �رشوط ع�ضويته حتتم على �أن
يكون دخل ال�رشكة ال يقل عن مليار دوالر يف ال�سنة� ،إىل جانب
ا�شرتاك ع�ضوية �سنوي بقيمة � 12.500ألف دوالر� ،أما اال�شرتاك
يف امل�ؤمتر ال�سنوي فيكلف � 6.250ألف دوالر ،و�إذا �أرادت ال�رشكة
اال�شرتاك يف و�ضع �أجندة امل�ؤمتر قبل انعقاده فتتكلف � 250ألف
دوالر ،و�إذا �أرادت �أن تكون �رشيك ًا دائم ًا فتدفع � 78ألف دوالر.
يالقي منتدى دافو�س احتجاجات مناه�ضة يف �شتى �أنحاء
العامل ،ويعترب املناه�ضون للمنتدى ب�أنه يعد �إح��دى الركائز
الفكرية للعوملة الر�أ�سمالية و�سيا�سات الليربالية اجلديدة بدعوته
وترويجه للخ�صخ�صة وحترير التجارة و�إزال��ة احلواجز بني
الأ�سواق ،ويتجلى هذا الدور لدافو�س كانعكا�س لالنتماءات الطبقية
للأ�شخا�ص والكيانات املكونة له وامل�شاركة فيه� ،إذ ي�ضم املنتدى
العديد من ممثلي كربى ال�رشكات متعددة اجلن�سيات ،بالإ�ضافة �إىل
رجال �أعمال وقادة منظمات عاملية كال�صندوق والبنك الدوليني
و�سيا�سيني وحمافظي بنوك مركزية للدول ذات النفوذ وامل�صلحة
يف حتديد م�سار االقت�صاد العاملي ،ي�شرتكون جميع ًا يف و�ضع
وت�شكيل خطط اقت�صادية عاملية و�إقليمية م�شرتكة.
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|نقل مكان املنتدى
ا�شتكى م�ؤ�س�س منتدى دافو�س ورئي�سه ،كالو�س �شواب ،من برودة ال�سكان املحليني يف ا�ستقبال
�ضيوف املنتدى والرتحيب الفاتر بهم ،م�ضيف ًا �أن ال�ضيافة فيما يبدو لي�ست من اخت�صا�ص الغالبية
العظمى ل�سكان دافو�س ،و�شدد �شواب على �أن �أولئك الذين يتوجهون �إىل دافو�س ينبغي �أن ي�شعروا
بالرتحيب وهو واجب ال�سكان املحليني ،وال ينبغي ل�سكان دافو�س �أن ينظروا �إىل �ضيوفهم على
�أنهم جمرد بقرة حلوب ،و�أ�شار �شواب� ،إىل �أنه ال يكفي بناء الفنادق وتطوير البنية التحتية ،ينبغي
لل�سكان �أن يتبنوا «عقلية حقيقية» لل�ضيافة ،حيث ا�شتكى العديد من امل�شاركني يف املنتدى من
جتارب �سلبية مع �سكان البلدة تتعلق �أغلبها بربودة اال�ستقبال.
وقال الأملاين� ،شواب ،وهو مواطن فخري لدافو�س� ،إن عقد املنتدى االقت�صادي العاملي يف
جراوبوندن ،وهي املقاطعة التي تنتمي �إليها بلدة دافو�س ،لي�س حمفوراً يف الرخام ،يف �إ�شارة
وا�ضحة �إىل �إمكانية تغيري مكان املنتدى يف �أي وقت.
و�أ�ضاف �أنه يريد �أن يبقى وفي ًا لدافو�س لكن هناك حدوداً ،ح�سب تعبريه ،م�شرياً �إىل �أن املناف�سة
الدولية ال�ست�ضافة املنتدى كبرية جداً.

�ضعف يف قطاع ال�صناعة ال�ضخم يف
ال�صني وبوادر �أزمة بالقطاع امل�رصيف
و�سط توقعات ب�أن يوا�صل االحتياط
الفيدرايل الأمريكي� ،سيا�سة حتجيم
احلوافز املالية التي من �ش�أنها �أن
ت�ترك تبعات �سيئة على االقت�صاد
ال�صيني و�أن تعزز املناف�سة الأمريكية.
�أم��ا يف العامل العربي ،فكبرية
هي الفجوة التي تف�صل بني الق�ضايا
الكربى التي تهم العامل ب�شكل عام
وبني ق�ضاياه وم�شاكله ،وبدا وا�ضح ًا
�أن على العامل العربي �أن يعمل على
حل م�شاكله بنف�سه ،و�أال يتوقع كثرياً
من العون �أو امل�ساعدة من ال��دول
الكربى ،خ�صو�ص ًا �أن هذه الدول لديها
ما تعانيه من م�شكالت و�أزمات داخلية
وخارجية ،فكان الفت ًا رغم امل�شاركة
العربية الكبرية يف املنتدى ،غياب
االهتمام بالتنمية االقت�صادية يف
العامل العربي وال�رشق الأو�سط ،وتركز
االهتمام على الأزمة ال�سورية ،وعلى
دول «اخلريف العربي» ولي�س الربيع
العربي كما اعترب بع�ض املحللني يف
املنتدى ،ف�ض ًال عن الدور الذي تلعبه
�إيران باملنطقة ،وتراجع دور تركيا يف
الفرتة الأخرية ب�سبب ف�ضائح الف�ساد
التي �رضبتها ،ورغم �أن امل�س�ؤولني
الأت���راك الذين �شاركوا يف املنتدى
ح��اول��وا �إع��ط��اء ���ص��ورة ج��ي��دة عن
بلدهم ،والتغا�ضي عن الت�أثري ال�سلبي
لرتاجع اللرية الرتكية� ،إال �أن خفوت
الدور الرتكي يف دافو�س كان الفت ًا هذا
العام.

اختتام الأعمال
وقد اختتم املنتدى االقت�صادي
العاملي �أعمال دورته الـ 44مبجموعة
من التحذيرات �أطلقها �أكادمييون
وخرباء اقت�صاديون �إىل �صناع القرار
االقت�صادي� ،سواء يف احلكومات �أو
القطاع اخلا�ص ،كما �أب��دى العديد
منهم �آما ًال �ضعيفة بانتعا�ش االقت�صاد
العاملي ب�سبب خماوف حول املخاطر
الكبرية التي ال تزال قائمة.
ومتحورت التحذيرات حول توعية
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اخلا�صة
ب�رضورة حتمل امل�س�ؤولية وامل�ساهمة
يف حل امل�شاكل العاملية البيئية
منها واالجتماعية ذات ال�صلة بالفقر
وحت�سني م�ستويات املعي�شة ،و�صو ًال
�إىل احل��د الالئق للحياة ملواجهة
التحديات التي يواجهها العامل ب�شكل
عام.
و�أك���د امل�����ش��ارك��ون يف املنتدى
��ضرورة اهتمام ال�رشكات بالأهداف
االجتماعية ال�سامية وعدم الرتكيز
على الربح دون غريه ،م�شددين على
�رضورة االهتمام بالإن�سانية التي قد
تنهار يف مواجهة حتديات هذا القرن.
وك��ان الفت ًا ه��ذا العام اهتمام
داف��و���س ب��ال�����ش ��ؤون االجتماعية
والإن�سانية �إىل حد كبري ،فقد اعترب
املنتدى �أن ات�ساع الفجوة املزمنة
بني الأغنياء والفقراء هو ما ي�شكل
�أك�بر تهديد للعامل يف  2014حتى
مع بدء تعايف االقت�صادات يف دول
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كثرية ،الفت ًا �إىل �أن التفاوت يف
الدخل واال�ضطرابات االجتماعية
امل�صاحبة له هي امل�شكلة التي
�سيكون لها على الأرجح ت�أثري كبري
على االقت�صاد العاملي يف ال�سنوات
الع�رش القادمة.
وحذر املنتدى من �أن هناك جي ًال
«�ضائعاً» من ال�شباب يبد�أ م�شوار
احل��ي��اة العملية يف العقد احل��ايل
يفتقر للوظائف ويف بع�ض الأحيان
�إىل املهارات املالئمة للعمل وهو ما
ي�ؤجج �إحباط ًا مكبوتاً ،وقد يتحول هذا
الإحباط �إىل ا�ضطرابات اجتماعية كما
�شوهد بالفعل يف موجة االحتجاجات
على التفاوت يف الدخل والف�ساد يف
دول من تايالند �إىل الربازيل ،فال�سخط
ميكن �أن ي���ؤدي �إىل تفكك الن�سيج
االجتماعي ،ال �سيما �إذا �شعر ال�شبان
ب�أنهم لي�س لهم م�ستقبل.
�أم��ا التغري املناخي ،والطق�س
ال�شديد ال�سوء ،فقد ُ�صنفا من قبل
املنتدى االقت�صادي ،كثاين العوامل
التي من املرجح �أن ت�سبب �صدمات
للأنظمة املالية واالقت�صادية.

ح�ضور �إيراين
متيز منتدى داف��و���س يف دورت��ه
الأخرية ،بح�ضور �إيراين رفيع امل�ستوى
ممث ًال بالرئي�س الإيراين ح�سن روحاين
الذي جذب الأ�ضواء بخطابه املعتدل،
وبدعوته ال�رشكات العاملية للعودة
�إىل ال�سوق الإيرانية.

حازت جمموعة الغاز العمالقة الرو�سية «غازبروم» التي تعر�ضت لالنتقاد
ب�سبب م�شاريعها يف القطب ال�شمايل ،وجمموعة الن�سيج الأمريكية «غاب»
املتهمة ب�سبب �سيا�ستها العمالية يف بنغالد�ش ،على «جائزة العار» لعام
 2014التي متنحها منظمة «غرينبي�س» ال�سالم الأخ�رض البيئية �سنوي ًا على
هام�ش املنتدى االقت�صادي العاملي يف دافو�س ،وذلك ب�سبب ال مباالتها ب�شكل
كبري حيال حقوق الإن�سان والبيئة.
وجائزة اجلمهور منحت من جهتها لغازبروم يف ختام ت�صويت عرب الإنرتنت
�شارك فيه �أكرث من � 250ألف �شخ�ص� ،إذ �إن غازبروم هي �أول �رشكة ت�ستخرج
النفط من �أعماق املياه اجلليدية يف القطب ال�شمايل ،رغم النتيجة الكارثية يف
جمال الأمن.
وكانت م�شاريع املجموعة الرو�سية يف القطب ال�شمايل عر�ضة لالنتقادات.

على �صعيد العالقات الدولية ،قال
�إن بالده تتفاو�ض مع وا�شنطن يف �إطار
«التعامل البناء» مع املجتمع الدويل،
وتنتظر �أن ترتجم وا�شنطن �أقوالها �إىل
�أفعال ،و�أ�شار �إىل �أن العالقة بني �إيران
و�أوروب��ا ت�شهد «تطبيعاً» مع دخول
االتفاق النووي امل�ؤقت حيز التنفيذ،
ودعا ال�رشكات الأوروبية �إىل اغتنام
الفر�ص االقت�صادية يف �إيران ،وخ�صو�ص ًا
ال�رشكات الكربى للطاقة ،قائ ًال �إن
«اجل��م��ه��وري��ة الإ���س�لام��ي��ة الإي��ران��ي��ة
م�ستعدة لإقامة التعاون البناء من �أجل
تعزيز �أمن الطاقة العاملي وا�ستغالل
مواردها ال�ضخمة من النفط والغاز».
وت�أكيداً لهذا امل�سعى الإي��راين،
عقد روح��اين اجتماعات خا�صة مع
م�س�ؤولني تنفيذيني يف قطاع النفط
وال��غ��از ،و�أب���دى الرئي�س الإي���راين

ا�ستعداد ب�لاده لو�ضع احتياطاتها
النفطية يف خدمة �سالمة الإم��دادات
العاملية يف �إطار ت�أليف منظمة ت�ضم
البلدان املنتجة والبلدان امل�ستهلكة.

ح�ضور ن�سائي خجول
عدد �أقل من الن�ساء ح�رض املنتدى
االقت�صادي العاملي يف دافو�س هذا
ال��ع��ام ،وبح�سب الإح�����ص��اءات ف ��إن
هناك  395امر�أة م�شاركة فقد من �أ�صل
� 2633شخ�ص ًا موزعني بني �أكادمييني
وم�س�ؤولني حكوميني وممثلي منظمات
كربى �أهلية وحكومية و�أ�شخا�ص من
القطاع اخلا�ص ي�شاركون يف م�ؤمتر
دافو�س.

�إعداد هناء عليان
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عـربـي

المصالحة الفلسطينية..
والمشروع السياسي
مع كتابة ه��ذه الأ�سطر ،يكون قد م�ضى على توقيع امل�صاحلة
الفل�سطينية يف القاهرة ما يقارب الثالث �سنوات دون �أن ت�شهد �أي ًا
م��ن الرتجمات العملية لها على الأر�ض ،علم ًا �أن الكثري من �أعمال
اللج��ان املنبثقة عن اتفاق امل�صاحلة قد مت �إجنازه ،ال �سيما جلنة
االنتخاب��ات املركزي��ة وامل�صاحل��ة املجتمعية ،وجلن��ة احلريات
العامة واملجل�س الوطني وت�شكي��ل الإطار القيادي امل�ؤقت ،ورغم
�أن الكثري من اللقاءات واالجتماعات قد ُعقدت بني طريف االنق�سام،
وما مت االتفاق عليه يف اتفاق الدوحة �شباط  2012والذي كان من
�أبرز بنوده ت�شكيل حكومة التوافق الوطني الفل�سطينية من كفاءات
مهنية م�ستقلة برئا�سة حممود عبا�س مهمتها ت�سهيل االنتخابات
الرئا�سي��ة والت�رشيعية والبدء يف �إعمار غزة� ،إ ّال �أن هذه امل�صاحلة
بقيت حرباً على ورق.
وعلى وقع الأحداث والتطورات يف املنطقة وحتديداً يف م�رص،
ثم ا�ستئناف املفاو�ضات بني مفاو�ضي املنظمة وكيان االحتالل،
ب��رزت �إ�ش��ارات �سيا�سي��ة م��ن قب��ل حرك��ة حما���س وعل��ى ل�سان
�إ�سماعيل هنية من �ش�أنها البناء عليها من �أجل حتقيق امل�صاحلة،
وتلخ�ص��ت �أو ًال يف دع��وة هني��ة عبا�س �إىل ت�شكي��ل حكومة توافق
وطن��ي فل�سطيني ،وفق اتف��اق الدوحة ،وثاني�� ًا ال�سماح ملن غادر
قطاع غزة على خلفية �أحداث  2007بالعودة �إىل القطاع با�ستثناء
من لهم ملفات ق�ضائية ،وال�سماح لأع�ضاء املجل�س الت�رشيعي من
فتح بالعودة �أي�ض ًا للقطاع ،وقد عاد مبوجب ذلك كل من النائبني
عن فتح يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ماجد �أبو �شمالة وعالء
ياغ��ي� ،إىل جانب ع�ضو املجل�س الث��وري للحركة �سفيان �أبو زايد،
وتعه��د بالإفراج ع��ن املوقوفني عل��ى خلفية �سيا�سي��ة ،وال�سماح
للم�ستنكف�ين ممن تنطب��ق عليهم ال��شروط واملوا�صف��ات بالعمل
يف امل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة واملدني��ة ،كم��ا تعه��د هنية القي��ام بكل
م��ا م��ن �ش�أنه حتقيق امل�صاحل��ة ،هذه التط��ورات يف �سياق �إجناز
امل�صاحل��ة وج��دت فيها الف�صائ��ل خطوات �إيجابي��ة يبنى عليها،
وه��ي التي كان��ت قد تقدمت بدوره��ا مببادرات لإنه��اء االنق�سام
و�إجناز امل�صاحلة.
وت�ش�ير املعلوم��ات �إىل �أن م��ا تقدم به هني��ة ي�أتي يف �سياق
النقا�ش��ات الت��ي ت�شهده��ا حركة حما���س على �أعل��ى امل�ستويات
القيادي��ة م��ن �أج��ل �إجناز امل�صاحل��ة ،وهي تتجه نح��و حتقيقها
به��دف مواجهة التحديات التي تواجهها الق�ضية الوطنية يف ظل
الهجوم ال�سيا�س��ي الأمريكي لفر�ض حل �سيا�س��ي انتقايل يكر�س
االحتالل على ح�س��اب الثوابت الوطنية ،والتطلع��ات الفل�سطينية
ويف مقدمه��ا ح��ق الع��ودة ،ولك��ن �إذا كان��ت ه��ذه وجه��ة حركة
حما�س ،فما هي وجهة ال�سلطة وحركة فتح يف ظل اال�ستمرار يف
املفاو�ض��ات مع الكيان ،رغم الت�صعي��د يف ارتكاب اجلرائم بحق
�شعبنا ،والتغ��ول يف ممار�ساته بتهويد القد�س واال�ستيطان ،ومن
جه��ة �أخرى التمادي املتعمد يف مالحقة النا�شطني الفل�سطينيني
يف ال�ضف��ة وتكثي��ف التن�سي��ق الأمن��ي م��ع الأجه��زة الأمني��ة
لالحتالل؟
والأه��م يف ظل احلديث املرتفع على �أهمية حتقيق امل�صاحلة،
ه��و االتفاق على امل��شروع ال�سيا�سي الوطن��ي ،خ�صو�ص ًا يف هذه
املرحلة التي ت�شهد هجوم ًا �سيا�سي ًا غري م�سبوق للإدارة الأمريكية
على املنطقة ،من �أجل �شطب الق�ضية الفل�سطينية على طريق �إنهاء
ال��صراع ال��ذي جُتن��د ه��ذه الإدارة الكثريي��ن الذي��ن �أ�صبح��وا يف
املنطقة ي�شكلون ر�أ�س احلربة لهذا الهجوم الأمريكي ،وبالتايل يف
�سي��اق ال�سري يف طريق امل�صاحلة ي�برز ال�س�ؤال امل�رشوع� ،أين هي
ال�ضمان��ات يف عدم االنق�ضا�ض على املقاومة وحتديداً يف قطاع
غزة؟ وهنا ال بد من التوقف عند ما دعا �إليه القيادي يف فتح زياد
�أبو ع�ين �إىل ح ّل الأجنح��ة الع�سكرية التي و�صفه��ا بـ«امللي�شيات
امل�سلح��ة» ،ك�أ�سا���س ال�ستحقاق ت�شكيل حكوم��ة التوافق الوطني،
و�أ�ض��اف �أب��و عني «�أن��ه من غري املمك��ن بناء دول��ة يف ظل تعدد
الأجنحة ،معتقداً �أن االتفاق الأمني هو الأ�سا�س يف امل�صاحلة».
و�إذا كان ال�صحي��ح �أن امل�صاحل��ة الفل�سطينية �رضورة وطنية،
ولكن الأ�صح والأكرث �رضورة هو االتفاق على امل�رشوع ال�سيا�سي
الوطني الذي يحمي الثوابت ويعمل على ت�أمينها.

رامز م�صطفى
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خطة توطين الالجئين في األردن« ..الـتـــ
بعيداً عن بع�ض التعبريات
الت���ي انت��ش�رت يف الأي���ام
القليلة املا�ض���ية ،وهي حتمل
�إيحاءات عن�رصية ،ويظهر لدى
م�ستخدميها ميل مقيم� ،سابق
على ن�رش مقاالته���م الأخرية،
�إىل حتميل ال�ضحية امل�س�ؤولية
الكاملة ع���ن موتها ،ف�إن خطراً
جدي ًا يتهدد ق�ض���ية الالجئني
الفل�س���طينيني كم���ا يته���دد
م�س���تقبل مملكة الأردن ،حتت
�ضغط م�رشوع كريي للت�سوية،
والذي ين�رصف يف جانب كبري
منه نح���و العمل عل���ى �إنهاء
ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني،
م�س���تخدم ًا و�ص���فة تقليدي���ة
(�أمريكية) قدمية :التوطني.
منذ �أوا�س���ط خم�س���ينيات
القرن املا�ض���ي ،والأمريكيون
يروج���ون حلل وحيد لق�ض���ية
الالجئني الفل�س���طينيني الذين
اقتلع���وا من �أر�ض���هم على يد
الع�صابات ال�صهيونية ،يتمثل
ه���ذا احل���ل يف العم���ل على
توطينه���م يف الأماك���ن التي
التج����أوا �إليها بع���د اقتالعهم
من دورهم وبيوته���م ،و�إعادة
تهجري البع�ض منهم �إىل مواطن
جدي���دة ،تك���ون ق���ادرة على
ا�س���تيعابهم ،والأه���م دجمهم
وتذويبهم.
مل تنج���ح هذه امل�ش���اريع
وف���ق ال�ص���يغ الت���ي طرحت
بها ،رف����ض الالجئون الذوبان
والتخلي عن هويتهم متم�سكني
بحقهم يف الع���ودة ،ومل تظهر
ل���دى الدول العربية حما�س���ة
كافية للتنفيذ ،ولأ�سباب عديدة
ال يت�سع املجال للتف�صيل فيها،
ثم انطلقت الثورة الفل�سطينية
املعا�رصة ،وهي حتمل �شعارات
التحرير والعودة ،وبدا لبع�ض
الوقت �أن م�شاريع التوطني قد
ولت �إىل غري رجعة ،و�أن القوى
الثورية التي �س���تحرر الأر�ض،
�س���تعيد املقتلع�ي�ن �إليها بعد
حتريرها ،ومع���روف �أن واحداً
من الأو�صاف التي �أطلقت على
الث���ورة املعا��ص�رة ،هو ثورة
�أبناء الالجئني.
ج���رت مياه كثرية يف النهر
منذ ذل���ك احلني ،لك���ن الأكيد
ه���و �أن اململك���ة الأردنية كان
له���ا موقف �آخر ،وهي �س���لكت
طريق ًا نحو توط�ي�ن الالجئني
الفل�سطينيني ،وتذويب الهوية
الوطني���ة الفل�س���طينية من���ذ
وقت مبكر� ،أي يف �أعقاب نكبة
فل�سطني مبا�رشة.

ما ّ
يخطط له كريي تقوي�ض للق�ضية الفل�سطينية برمّ تها ..والأردن من بني الأكرث ت�أثراً

عالقة يحكمها اخلوف
ع���دا ال�رسدية الت���ي تربط
بني ميالد الكيان الأردين والدور
الوظيفي له ،خ�صو�ص��� ًا ب�ش����أن
الق�ض���ية الفل�س���طينية ،ميي���ل
كث�ي�رون �إىل اعتب���ار العالق���ة
الأردنية – الفل�س���طينية عالقة
يحكمه���ا اخل���وف املتب���ادل؛
يخ���اف الأردنيون عل���ى وجود
الكي���ان وهوية الب�ل�اد ،ويخاف
الفل�س���طينيون من املناه�ض���ة
الأردني���ة للكي���ان الوطن���ي
الفل�س���طيني ،ويج���ري الرب���ط
ع���ادة بني وجود هذه العالقة -
الإ�شكالية و�إ�رصار تيار �صهيوين
كب�ي�ر (ح�ي�روت ،ث���م الليكود،
واجتاهات �أخ���رى) على اعتبار
�رشق الأردن وطن الفل�سطينيني،
�أو ما يطلق عليه ا�س���م «الوطن
البديل» ،و�س���عي هذا التيار �إىل
حل الق�ضية الفل�س���طينية على
ح�س���اب الكي���ان الأردين ،التيار
املذكور جاهر بذل���ك علن ًا ،وهو
ال يزال موج���وداً يف دولة العدو
ال�ص���هيوين ،ب��ص�رف النظر عن
حجمه ،والرتاجع الذي حلق به.
ثمة �سياق �آخر للرواية ،يبد�أ
مع ما يعرف مب�رشوع الأمري عبد
اهلل ،املوازي مل�رشوع «ووكهيد»
الربيط���اين الذي اقرتح تق�س���يم
فل�س���طني ( ،)1937الأم�ي�ر �أراد
«دولة عربية واحدة تقوم على
�ض���فتي الأردن ،واق�ت�رح حكم ًا
ذاتي ًا لليهود».
�س���قط امل��ش�روع ،لك���ن
الذاك���رة الفل�س���طينية احتفظت

بالن�سق الإ�ش���كايل للعالقة بني
الأم�ي�ر عبد اهلل ورم���ز الوطنية
الفل�س���طينية يف حينه؛ املفتي
�أمني احل�س���يني ،يرتدد �أن الأمري
�أعاق كثرياً دور املفتي ،وواجهه
يف جامع���ة ال���دول العربي���ة،
و�أ�س���قط حماوالته لإعالن دولة
فل�س���طينية ،قبل النكبة لتكون
كيان ًا للفل�س���طينيني ،كما �أحبط
م�رشوع��� ًا للإدارة اقرتحه املفتي
قبي���ل وقوع النكبة ،ثم نا�ص���ب
حكومة عموم فل�س���طني املعلنة
يف غزة عداء �ش���ديداً ،ت�سبب يف
عزلها الحق��� ًا ،ومل يكتف بذلك،
ب���ل عق���د بالتوازي م���ع حترك
احل�س���يني م�ؤمتري���ن يف �أريحا،
ثم عمان �أ�سفرا عملي ًا عن �إحلاق
ال�ض���فة الغربي���ة لنه���ر الأردن
بال�ض���فة ال�رشقية ،لت�صري جزءاً
من اململكة الأردنية الها�ش���مية،
م���ا عن���ى تقوي�ض��� ًا مل��ش�روع
«الدولة الفل�س���طينية» على ما
تبقى من فل�سطني.
عومل الفل�سطينيون املقيمون
يف ال�ض���فة ال�رشقية بعد النكبة
بو�ص���فهم مواطن�ي�ن �أردني�ي�ن
كامل���ي املواطن���ة ،ومثله���م
فل�سطينيو ال�ض���فة الغربية بعد
م�ؤمتر عمان ،ح�ص���ل ه�ؤالء على
جوازات �س���فر وبطاقات �أردنية،
ومنع���وا من االلتح���اق بجي�ش
التحرير الفل�سطيني الذي �شكله
ال�شقريي بعد �إعالنه قيام منظمة
التحرير الفل�س���طينية� ،إعالن مل
مير دون ممانع���ة �أردنية كبرية،
و�ص���فقات ت�س���وية ب�ي�ن امللك
ح�سني وبني �أحمد ال�شقريي ،من

�أج���ل موافقة �أردني���ة على عقد
امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي للمنظمة يف
القد����س الواقعة حتت ال�س���لطة
الأردنية.
ث���م ج���اءت مرحل���ة تنازع
�رشعي���ة متثي���ل ال�ش���عب
الفل�س���طيني� ،ش���ن ال�ص���هاينة
ع���دوان حزي���ران عام �س���بعة
و�ستني ،واحتلوا ال�ضفة الغربية
وب�ض���منها القد����س ،لكن احلكم
الأردين مل يقب���ل بالتخل���ي عن
دوره ،خا����ض الطرف���ان �رصاع ًا
دامي��� ًا يف �أيل���ول  ،1970وطرح
امللك الأردين م��ش�روع اململكة
املتحدة ،قب���ل �أن يقر للمنظمة
على م�ض����ض بحقها يف متثيل
الفل�س���طينيني ،وظل���ت العالقة
بني مد وج���زر حتى �أعلن امللك
ح�س�ي�ن عن فك الروابط الإدارية
والقانونية مع ال�ض���فة الغربية
ع���ام  ،1988يف ذروة �ص���عود
االنتفا�ضة ال�شعبية الفل�سطينية.

فك الروابط ..تعزيز
االرتباط
يعن قرار فك الروابط نهاية
مل ِ
للعالق���ة ال�ش���ائكة الطويلة ..يف
اتفاقية وادي عربة مت الت�أكيد على
�أن الوالية على املقد�سات والأوقاف
يف مدين���ة القد�س ،تظل للحكومة
الأردنية� ،أغ�ضب هذا الأمر ال�سلطة
الفل�س���طينية جمدداً ،وهي مل تكن
را�ضية �أ�ص ًال ،الأ�سباب وراء الغ�ضب
كثرية ،ال�سلطة الفل�سطينية اعتربت
�أن احلكم الأردين يريد �إف�شال اتفاق
�أو�س���لو الذي تعول عليه ال�سلطة

www.athabat.net
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المؤسسات الشبابية الفلسطيية
طموح ال يعكس الواقع

ـــالوم» ال يكفي
ليهديها دولة يف �آخر املطاف ،ويف
مو�ض���وع القد�س ،مل حت��� ِم الوالية
الأردني���ة املدين���ة م���ن خمططات
التهويد املت�سارعة.
ع���اد التجاذب من جديد ،ولكن
بوتائر منخف�ض���ة عما كانت عليه
�س���ابق ًا ،ويف هذا التوقيت بالذات
ب���د�أت �أ�ص���وات �أردنية ت���رى �إىل
الفل�س���طينيني خط���راً ،تع���زز من
ح�ضورها ،امتزج حتليلها للو�ضع
القائم ،بنوع من احلقد العن�رصي،
وب���د ًال م���ن حتمي���ل االحت�ل�ال
ال�صهيوين امل�س����ؤولية الأ�سا�سية
عن كل ما يحدث ،جرى احلديث عن
م�ؤامرة يتورط الفل�سطينيون فيها،
وبد ًال من حت�شيد اجلهود ملواجهة
الأخط���ار على الأردن وفل�س���طني،
جرى جلد ال�ضحية بق�سوة ،ولومها
على موتها.
تعزز اجتاه «الأردنة» ،وواجه
فل�س���طينيون كانوا يف ال�س���ابق
�س���عداء بج���واز ال�س���فر الأردين،
معان���اة �إخوانهم من حملة وثائق
ال�س���فر لالجئ�ي�ن الفل�س���طينيني،
وم�ؤخ���راً ع���ادت تلك الأ�ص���وات
للظهور بق���وة مع تزايد امل�ؤ�رشات
عل���ى �أن الأردن �س���يحتل دوراً
حموري��� ًا يف تنفيذ خط���ة الوزير
الأمريك���ي جون كريي للت�س���وية،
وثمة ت�رسيبات ع���ن وجود �أردين
على طاولة املفاو�ض���ات ب�ص���فة
مراق���ب ،وه���ذا املراقب من�ش���غل
بثالثة موا�ض���يع �أ�سا�سية :الأغوار
والالجئني ،والعالقة امل�س���تقبلية
مع الدولة الفل�سطينية.
ال بد م���ن التذكري هنا ب�أن البند
الثامن من اتفاقية وادي عربة ين�ص
على توطني الالجئني الفل�سطينيني
املوجودي���ن يف الأردن ،وب�ش���كل
نهائي ،واليوم تثار خماوف ب�ش����أن
ق���رار �أردين يتعلق مبنح اجلن�س���ية
الأردنية لأبناء الأردنيات.
وجه كالم ًا
�ض���ابط �أردين �سابق ّ
قا�س���ي ًا بحق الأردنيات امل�شغوالت
بالإجناب ،و�ص���حافيون ا�ستخل�صوا
�أن املق�ص���ود م���ن الق���رار جتني�س
ثالثمئة �ألف فل�س���طيني م���ن �أبناء
الأردنيات ،جتني�س ن�س���بي ي�ض���من
ح���ق الإقام���ة الدائم���ة والعم���ل،
واحل�ص���ول على جوازات �سفر مبدة
كاملة ،وه���ي اجل���وازات املعروفة
بجوازات ال�س���نوات اخلم�س ،وه�ؤالء
الثالثمئ���ة �أل���ف �سين�ض���مون �إىل
الالجئني الفل�س���طينيني املواطنني
يف الأردن� ،سواء ممن هم يف الأردن
الآن �أو يف ال�ضفة الغربية.
يح���ق لكثريي���ن اعتب���ار ه���ذا
الأم���ر جزءاً من تنفي���ذ خطة الوزير
الأمريك���ي ج���ون كريي ،ال���ذي قال
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�رصاحة ،وبو�ض���وح كامل� :إن الأردن
لي�س فق���ط لتوط�ي�ن الأردنيني من
�أ�ص���ول فل�س���طينية ،ه���و من بني
الأماكن املخ�ص�صة ال�ستيعاب �أعداد
جديدة منهم ،و�ش����أنه يف ذلك �شان
كندا وا�سرتاليا.
هن���اك نقطة هامة �أخ���رى ،ثمة
حديث ع���ن التعوي�ض���ات لالجئني
(تطبيق جمتز�أ للقرار ،)194واحلديث
ه���ذه املرة ع���ن مبالغ �س���ت�رصف،
ولك���ن لي�س لالجئ�ي�ن مبا�رشة ،بل
للدول الت���ي ت�س���توعبهم ،والأردن
من الدول التي ت�ض���م �أعداداً كبرية
من الالجئ�ي�ن ويريد الإفادة من هذا
الب���ازار البائ�س ،رغم �أن احل�ص���يلة
املتوقعة بح�س���ب امل�صادر الأردنية
لن تتعدى الأربع���ة مليارات دوالر،
تدفع للخزينة الأردنية ،وهذا املبلغ
املتح�ص���ل عن جمموع التعوي�ضات
الفردية ،ف�ض ًال عن تعوي�ضات الدول
الراعية وتعوي�ضات العقارات.

كريي ..واملواجهة
ال ميل���ك عاق���ل الق���درة عل���ى
التخفي���ف م���ن املخاط���ر املرتتبة
عل���ى خط���ة وزي���ر اخلارجي���ة
الأمريكي ،وهو للمنا�س���بة �أعلن عن
قرب تقدم���ه باتفاقي���ة �إطار خالل
الأ�س���ابيع املقبلة ،وعن���د احلديث
عن املخاطر ،ف�إنها لي�ست مقت�رصة
عل���ى الفل�س���طينيني �أو الالجئ�ي�ن
منهم وح�س���ب ،ما يخطط له الوزير
الأمريك���ي ه���و تقوي�ض للق�ض���ية
الفل�س���طينية كلها ،ولهذا انعكا�سه
الكب�ي�ر عل���ى فل�س���طني واملحيط،
ورمب���ا يكون الأردن م���ن بني الأكرث
ت�أثراً ،ولكن هذا لي�س ذنب ال�ش���عب
الفل�س���طيني حتى ن�صب عليه جام
الغ�ضب يف ظرف يتعر�ض فيه �أ�ص ًال
ل�شيطنة مق�ص���ودة ،تفوق كثرياً تلك
ال�رسدية املغلوطة ،و�شديدة الإيذاء
عن �شعب باع �أر�ضه ،ثم جاء ليحتل
بالداً عربية.
و�إذا كان���ت امل�س����ؤولية الكربى
هي على عاتق ال�ش���عب الفل�سطيني
يف الدف���اع عن حقوقه والت�ص���دي
ملحتلي �أر�ضه ،ف�إن م�س�ؤولية العرب
كبرية �أي�ض ًا ال�ش���عوب واحلكومات،
ال يالم ال�ش���عب الفل�س���طيني على
من ين�ش���غلون اليوم يف احت�س���اب
عائ���دات التوطني ،و�إن كان �س���يالم
عل���ى مترير م��ش�روع ك�ي�ري ،ف�إن
الآخرين �سيالمون على �أ�شياء كثرية
�أي�ض��� ًا ،لنكن مع��� ًا جميع ًا يف وجه
هذه امل�ؤامرة اجلدي���دة ..واخلطرية
جداً �أي�ض ًا.

نافذ �أبو ح�سنة

ينظ���ر �إىل ال�ش���باب يف كث�ي�ر م���ن
املجتمعات ك��ش�ركاء يف عملية تنمية
املجتم���ع ،فه���م عندما ي�ش���اركون يف
ه���ذه العملي���ة يتعلمون ويتحم�س���ون
ويكت�س���بون الثقة لتحمل امل�س����ؤولية
واتخ���اذ الق���رارات ،كم���ا �أن لهم بع�ض
املميزات جتعلهم يقوم���ون بدور فعال
كعامل���ي تغي�ي�ر يف جمتمعاتهم ،منها
قدرتهم على الو�ص���ول �إىل �شباب �آخرين
يف املجتم���ع والت�أثري به���م ،فغالب ًا ما
يتعلم ال�ش���باب من �أخواتهم و�إخوانهم
الأكرب �س���ن ًا �أو من �أقرانه���م ،كذلك �إنهم
�أمه���ات و�آب���اء امل�س���تقبل ،و�أي موقف
و�س���لوك �إيجابي ق���د يتبنوه �س���ي�ؤثر
مب�س���تقبل الوط���ن �أو املجتم���ع الذين
يكربون فيه ،وهذا يكون عادة يف احلالة
الطبيعي���ة� ،أي العي����ش والتفاع���ل يف
وطنهم وفق ًا ملنطق احلقوق والواجبات.
�أم���ا يف حالة اللجوء الفل�س���طيني،
خ�صو�ص��� ًا يف لبن���ان ،حتك���م الظروف
واملعاناة حياة ال�شباب في�ش ّبون و�سط
خال���ة من احلرمان تدف���ع معظمهم �إىل
الهج���رة بحث��� ًا ع���ن حياة �أف�ض���ل يف
اخل���ارج ،وم���ن يبقى يف لبن���ان يكون
م�ص�ي�ره البطالة �أو العمل وفق ًا ل�رشوط
دنيا ال ت�ض���من احلياة الكرمية ،ب�س���بب
احلرمان من العمل عموم ًا وب�شكل خا�ص
يف املهن احلرة ،كذلك التق�ص�ي�ر الفادح
بحق الالجئني يف ال�صحة والتعليم.
وين�ض���م الكثري م���ن ال�ش���باب �إىل
امل�ؤ�س�س���ات واملنظم���ات واالحت���ادات
ال�ش���بابية الت���ي تعم���ل يف املخيمات
الفل�سطينية وترفع الكثري من ال�شعارات
الوطني���ة واملطلبي���ة ،مم���ا يفعل من
�إمكانياتهم ويوظف طاقاتهم ويرفع من
ن�س���بة م�ش���اركتهم يف القرار والعملية
الوطنية والدفاع عن ق�ض���ايا ال�ش���باب
الفل�سطيني اليومية كاحلق يف التعليم
وال�ص���حة والعي����ش الك���رمي والوطنية
كاحلق يف العودة وامل�شاركة ال�سيا�سية
يف اتخاذ القرارات امل�صريية ،وهذا الأمر
ميلي على الهيئات الفل�سطينية املعنية،

خ�صو�ص��� ًا منظمة التحرير الفل�سطينية
التعاطي بجدية مع ه���ذا امللف ويعيد
االعتب���ار للحركة ال�ش���بابية والطالبية
الفل�سطينية التي تعاين اليوم من حالة
�ضياع نتيجة الإهمال و�سيا�سة التهمي�ش
املتوا�صل ،وب�شكل خا�ص االحتاد العام
لطلب���ة فل�س���طني والهيئات ال�ش���بابية
الأخرى املرتبطة باملنظمة.
واجلدي���ر ذك���ره� ،أنه ورغ���م حالة
ال�ض���ياع والتهمي����ش ،متكن ال�ش���باب
الفل�س���طيني م���ن النج���اح والتق���دم
يف ميادي���ن العلم والإب���داع املتن ّوع،
والتغلب على ��ش�روط اللجوء الق�رسي،
وب���ادر �إىل اخلروج م���ن قيودها ،و�أبدع
يف �ش���تى املجاالت الثقافي���ة ،الأدبية،
االقت�ص���ادية ،الفنية والريا�ضية وغريه،
لأن���ه كان يدرك �أن الثقافة والإبداع هي
جزء من معركته وم�سريته الن�ضالية من
�أجل التحرير والعودة ،وباعتبار الثقافة
مكون ًا �أ�سا�س���ي ًا من مكون���ات العملية
الوطنية ،وعام ًال هام ًا من عوامل الوعي
واليقظ���ة ،وحماي���ة الهوي���ة الوطنية
والن�ض���ال الوطني ،فقد ن�ش���طت �سابق ًا
يف جميع مناطق وخميمات وجتمعات
ال�شعب الفل�س���طيني ،املراكز ال�شبابية
والثقافية.
لكن ،وم���ع تراج���ع دور االحتادات
ال�شعبية الفل�س���طينية و�ضعف �إمكانات
املراكز ال�ش���بابية التي باتت تفتقد �إىل
دعم امل�ؤ�س�س���ات الوطنية الفل�سطينية،
تراجع االهتمام بتنمية قدرات ال�شباب،
وانح�رس �إبراز الإبداع ال�ش���بابي وتفاقم
الآف���ات االجتماعي���ة ،وهن���ا ي�أتي دور
امل�ؤ�س�س���ات الفل�س���طينية يف دع���م
امل�شاريع ال�شبابية الفردية واجلماعية،
ودعم و�إعادة ت�أهيل الأندية وامل�ؤ�س�سات
الريا�ض���ية والثقافي���ة وم�س���اعدتها
عل���ى القي���ام بالأن�ش���طة املختلف���ة،
عل���ى اعتبارها �أك�ث�ر اجلهات تلم�س��� ًا
الحتياج���ات ال�ش���باب املختلفة ،ودعم
الأن�ش���طة ال�ش���بابية الرتفيهية وتوفري
مراكز حا�ضنة لل�شباب.

لذل���ك ،ال بد م���ن �سيا�س���ة جديدة
تتبعه���ا الأندي���ة واملراكز ال�ش���بابية
واالحت���ادات ال�ش���بابية والطالبي���ة
والك�ش���فية يف التعاطي الربناجمي مع
ال�ش���باب ،وبذل اجلهود املطلوبة للدفع
بال�ش���باب من �أجل االنخراط بفعاليات
و�أن�شطة امل�ؤ�س�س���ات واملراكز ال�شبابية
من خ�ل�ال برام���ج جذاب���ة تنمي روح
املب���ادرة لدى ال�ش���باب ،وت�س���اهم يف
�إطالق �إبداعاتهم وابتكاراتهم يف خمتلف
املج���االت ،وحتويل مراكز ال�ش���باب �إىل
�أماكن عمل ون�ش���اط �ش���بابي تطوعي،
ومراكز ا�ستقطاب لفئة ال�شباب لتمكينها
من تفعيل طاقاتها و�إبداعاتها و�إ�سهامها
يف معاجلة الظواهر والآفات االجتماعية
الت���ي يع���اين منها ال�ش���باب ب�س���بب
امل�شاكل الكبرية وامل�س���تمرة كالبطالة
وتراجع التح�ص���يل العلم���ي والهجرة
وحالة الإحباط العامة.
ويط���رح ذلك �أهمية �إع���ادة االعتبار
للمراك���ز واالحت���ادات وامل�ؤ�س�س���ات
ال�ش���بابية التي تعي�ش حالة من ال�شلل
ب�سبب غياب الدميقراطية ،ويف مقدمتها
احتاد الطلب���ة الفل�س���طينيني وجمل�س
رعاية ال�ش���باب وغري ذل���ك من الهيئات
ال�شبابية ،وال�س���عي لإعادة بنائها على
�أ�س����س دميقراطية و�إج���راء االنتخابات
ملختل���ف جمال�س���ها� ،أي�ض��� ًا االهتمام
بتفعيل وتنمية قدرات ال�ش���باب وتطوير
�إبداعاته���م ومواهبهم ،عرب رعاية ودعم
ت�ش���كيل الفرق املتنوع���ة وتوفري فر�ص
النج���اح واال�س���تمرارية له���ا ،وتوحيد
جهود كافة القوى واملنظمات ال�شبابية
الفل�س���طينية الدميقراطية والتقدمية يف
ال�ضغط باجتاه تطوير دميقراطي لكافة
االحتادات الفل�س���طينية ،مب���ا يعيد لها
االعتبار وميكنها من القدرة على اجتذاب
�أو�سع قطاع �ش���بابي وطالبي فل�سطيني
وتفعيل م�شاركتهم الثقافية وال�سيا�سية
والوطنية واالجتماعية.

�سامر ال�سيالوي
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السيسي نحو الرئاسة المصرية
القاهرة – الثبات

م�سريات �شعبية تطوف يف �شوارع العا�صمة امل�صرية ت�أييداً للم�شري عبد الفتاح ال�سي�سي

(�أ..ف.ب).

«ال بد �أن تعلموا �أن اجلي�ش امل�رصي
�سيظل هو القوة الأ�سا�سية ل�شعب م�رص
وللمنطقة العربية ،و�س���يبقى من �أعظم
اجليو�ش بف�ض���ل التدريبات ،والت�س���لح
غري مره���ون بدولة واحدة ،و�س���نبقى
ما�ض�ي�ن يف طريقن���ا حلماي���ة ال�رشق
الأو�سط من املكائد التي حُتاك».
هذا الكالم هو لوزير الدفاع والإنتاج
احلربي امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�س���ي،
�أثن���اء اجتم���اع املجل�س الع�س���كري
الأعلى ُبعيد ترقية ال�سي�س���ي من فريق
�إىل م�ش�ي�ر ،وخالل���ه مت الإعالن عن �أن
املجل�س ترك اخليار لوزير الدفاع ب�ش�أن
تر�شحه للرئا�سة امل�رصية من عدمه.
و�إذا كان ال�سي�س���ي مل يح�سم قراره
بعد� ،إال �أن ما ر�ش���ح م���ن كلمته التي
افتتح بها اجتماع املجل�س الع�س���كري
الأعلى فيه �سل�سلة من الر�سائل �أبرزها:
 اجلي����ش هو الق���وة الأ�سا�س���يةلل�ش���عب امل�رصي واملنطق���ة العربية،
وحتدي���ده املنطقة العربية �أثارت كثرياً
م���ن املخ���اوف الغربي���ة والأمريكية
والعربية.
 �سيبقى �أعظم اجليو�ش ،والت�سلحلن يكون من دولة واحدة.

 �سنبقى يف طريقنا حلماية ال�رشقالأو�سط من املكائد.
�إذاً ،يف هذا الكالم ما يعني �أن م�رص
ل���ن تبقى متقوقعة داخ���ل حدودها �أو
داخل همومها ،وهذا رمبا ماجعل وزير
احلرب الأمريكي ت�ش���اك هاغل ي�سارع
لالت�صال بامل�شري ال�سي�سي حتت ذريعة
التعبري عن الت�ضامن مع م�رص يف وجه
الإرهاب.
وكم���ا �أ�ش���ارت املعلوم���ات ف����إن
ال�سي�س���ي تعام���ل مع هذا االت�ص���ال
واالهتم���ام الأمريكي به���دوء ورباطة
�أع�صاب ،م�ؤكداً �أن العمليات الإرهابية
حت�ص���ل يف كل الع���امل ،و�أن الق���وات

األميركيون خائفون
من المشير الذي
أبلغهم« :ال نحتاج
لمساعداتكم»

ليبيا بين مطرقة األطلسي وسندان حكومته
جتت��اح ليبي��ا الت��ي مل تتخل���ص بعد م��ن �سطوة
طي��ف زعيمها ال��ذي اغتاله الأطل�س��ي بطريقة يندى
لها جبني الإن�سانية� ،سل�سلة حتديات �أمنية و�سيا�سية
واقت�صادي��ة واجتماعي��ة� ،إال �أن الأب��رز يبق��ى دائم ًا
الأم��ن الذي يهدد الكيان ال�ثري بالقدرات الطبيعية،
م��ا جعل ال�ثروات �أحد مطام��ع ال��دول املت�شكلة من
حلف �شمال الأطل�سي� ،إن كمجموعة �أو فرادى.
فالفلت��ان الأمن��ي ال يقت�رص عل��ى االغتياالت �أو
التفج�يرات ،و�إمن��ا يتعداها �إىل عملي��ات خطف �شبه
يومية تطال «فعاليات» �سيا�سية ،وكان �أحد �أهدافها
مرة رئي�س الوزراء علي زيدان ،وكذلك ا�شتباكات بني
ميلي�شيات متنازع��ة ،وبني ميلي�شيات وبقايا اجلي�ش
الليب��ي واجل��اري العم��ل على �إع��ادة ت�أهيل��ه ،ولعل
�أخطر اال�شتباكات الأخرية و�أهمها على الإطالق ،تلك
املتمثل��ة باملعارك بني �أن�صار معمر القذايف والقوى
الع�سكرية والأمنية الر�سمية املدعومة من ميلي�شيات
يف منطق��ة �سبه��ا ،الأم��ر ال��ذي يعم��ق الهواج�س من
تزايد النزعة االنف�صالية التي بد�أت يف �إقليم برقة .
�إال �أن التهدي��د بتق�سي��م الب�لاد الليبي��ة منابع��ه
متعددة ،وكذلك رعاياته الدولية ،ويبدو �أن العاملني
على ه��ذه امل�سارات يدركون �أن احلروب الأهلية هي
اخلارط��ة املطلوبة لتحقي��ق تلك الغاي��ات ال�رشيرة،
وي�ساعدها يف ذلك ف�شل القوى ال�سيا�سية واملجتمعة
يف احلكوم��ة يف �إر�س��اء بديهي��ات الدول��ة ،بحيث ال
تكون تابع��ة بكليتها �إىل احلل��ف الأطل�سي و�أذوناته
التنفيذية.

يف حقيق��ة الو�ضع الليبي م��ن حيث امل�شكلة ،هو
وجود حكومة �صورية تنازعها على الأمن ميلي�شيات
غالبيته��ا مت�شددة ،تنت��شر يف �أهم امل��دن واملرافق
عرب ف�صائ��ل ع�سكرية ،وهذه امليلي�شي��ات الع�سكرية
تت��وزع يف تناحرها امل�صلح��ي ،حيث �إن اجلماعات
يف بنغ��ازي م�صنفة كفئ��ة من «الإ�س�لام الليربايل»
يوايل الغرب ،بينما يف طرابل�س جمموعات متطرفة،
وكذل��ك يف �رست وترهون��ة وبراك ال�شاط��ئ ،مقابل
�أذرع �ضعيف��ة لل�سلطة ،و�سط تعزيز �آليات اال�ضطراب
ال�سيا�س��ي والأمن��ي ودعم امليلي�شي��ات امل�سلحة من
جان��ب دول غربية للتقا�سم النفوذي ي�ضمن تدفقات
وتوريدات النفط �إىل دول الغرب ،يقابل ذلك عجز من
ال�سلط��ة يف ت�أم�ين احلماية حتى لرئي���س احلكومة،
وبالت��ايل فكي��ف ب�إمكانها ت�أمني احلماي��ة لل�شعب،
وكيف يكون العمل حتت وط�أة التهديد.
�إن الإفال���س احلكوم��ي على امل�ست��وى الأمني
وهو من منجزات احللف الأطل�سي يف ليبيا ،يوازيه
�إفال���س اقت�صادي وم��ايل ،بحيث تتدن��ى ال�سيولة
و�إي��رادات الدولة �إىل �أ�سفل ال��درك يف ظل ا�ستمرار
توقف العم��ل يف حقول النف��ط واملوانئ ،ويواكب
ه��ذا الإفال���س ��صراع مفت��وح داخ��ل احلكومة ال
ي�سته��ان ب��ه ،ق��د يطي��ح باحلكوم��ة يف �أي حلظة
و�إن كان��ت غ�ير فاعلة ،وه��ذا الأمر �سيفت��ح ليبيا
على �رصاع��ات تناحرية جديدة مع تنامي �أخطار
«القاعدة».
�إن تعقيدات ال�رصاع يف ليبيا لي�ست وليدة ال�شعب

الليب��ي يف جوهرها ،و�إمنا هي م��ن تكوين الأطل�سي
من��ذ التدخ��ل القتالع حك��م القذايف ،و�ص��و ًال �إىل ما
يح�ص��ل الي��وم ،والدلي��ل عل��ى ذل��ك و�ضم��ن ت�سعري
اخل�لاف ،قي��ام طائ��رات فرن�سية الأ�سب��وع املا�ضي
انطلق��ت من قواعده��ا يف جنامينا  -ت�ش��اد  -ملنع
طائ��رات ليبية من ق�صف جتمع��ات مدنية وع�سكرية
لأن�ص��ار الق��ذايف يف �سبه��ا ،مبوازاة ن�ش��اط ملحوظ
لل�سف�ير الفرن�س��ي يف ت�ش��اد ،وعق��ده اجتماعات مع
قيادات ع�سكرية وزعماء قبائل للتن�سيق والتحري�ض
على �إقامة دولة منف�صلة يف اجلنوب .
ه��ذه امل�س�ألة كانت يف �صل��ب مباحثات وزيري
دف��اع فرن�س��ا و�أمريكا ج��ان ايف لودري��ان وت�شاك
هاغ��ل ،حيث �أبل��غ لودريان نظ�يره �أن فرن�سا ت�رشع
يف �إع��ادة تنظيم وانت�شار قواتها يف منطقة ال�ساحل
جن��وب ال�صحراء الكربى عل��ى �أربعة حماور رئي�سية
من «�أجل تعزيز فعاليتها ملواجهة القوى املتطرفة»
يف تل��ك املنطقة الوا�سعة من �شمال مايل �إىل النيجر
�إىل ت�ش��اد ،وخل���ص لودري��ان الذي يحت��اج موافقة
�أمريكي��ة وتغطي��ة �أطل�سي��ة �إىل �أن «�إع��ادة متو�ض��ع
الق��وات الفرن�سي��ة �سي�ساع��د عل��ى الوقاي��ة من خطر
انت�شار فو�ضى ليبية».
�إن تعقي��دات الو�ض��ع الليبي لن ت�شه��د �أي حلحلة
�إال باخلال���ص م��ن مطرقة الأطل�سي و�سن��دان �أتباعه
يف الداخل.

يون�س عودة

امل�س���لحة امل�رصية قادرة وحدها على
مكافح���ة الإرهاب ودون م�س���اعدة من
�أحد.
ويف كالم فائ���ق يف الدبلوما�س���ية
واملجامل���ة الربوتوكولي���ة ،عل���م �أن
ال�سي�س���ي ثمن موقف وا�شنطن والدول
الراغب���ة يف م�س���اعدتها يف مكافحة
الإره���اب« ..لكن���ه يف ذات احلني كان
حا�س���م ًا بت�أكي���ده �أن اجلي�ش امل�رصي
ميلك الكثري من املعدات والتكنولوجيا
للق�ض���اء عل���ى الإره���اب» ،و�أن م�رص
ت�ؤكد «للعامل �أنها بلد �آمن وقادر على
حماية �أر�ضه بكل قوة وب�أ�س ،وهي لن
ت�س���مح لأي كان بهز ا�ستقرارها ،ودعم
الإرهابي�ي�ن بكل �أ�ش���كالهم وتالوينهم
وعناوينه���م ،وبالت���ايل فه���ي ترف�ض
�أي م�س���اعدات مب���ا فيها امل�س���اعدات
الأمريكية التي حتاول �أن ت�شرتط كيفية
عمل وتوجه م�رص وجي�شها.
ووفق ًا للمعلومات ف�إن وزير احلرب
الأمريكي حاول معرفة قرار ال�سي�س���ي
ب�ش�أن تر�ش���حه لالنتخابات الرئا�سة،
لكنه مل ي�أخذ منه حق ًا وال باطل ،لأن رد
القائد الع�سكري امل�رصي كان فيه در�س
يف �أ�صول اللياقات والتعامل ال�سيا�سي
والديبلوما�س���ي ،وذل���ك بت�أكي���ده �أن
اجلي�ش امل�رصي ال يتدخل يف ال�سيا�سة،
وقرار تر�شيحه من عدمه يخ�ضع لطلب
ال�ش���عب امل��ص�ري ويرتهن مل�ص���لحة
واح���دة فقط هي م�ص���لحة الوطن ..ثم
�أن هذا اال�س���تحقاق الدميقراطي يحدده
ال�شعب لأنه وحده الذي يختار».
بعد ه���ذه التط���ورات ،كان اغتيال
م�س����ؤول كب�ي�ر يف وزارة الداخلية هو
اللواء حممد �سعيد؛ مدير مكتب الوزير
لل�ش����ؤون التقني���ة ،وهو م���ا اعتربه
البع����ض ر�س���الة بال���دم �إىل القيادة
امل�رصي���ة ،علم��� ًا �أن م���ن تبنى هذه
العملية جمموعة تطلق على نف�س���ها
«�أن�صار بيت املقد�س» التي مل ي�سمع
�أنها نفذت ولو عملية ا�ستطالع واحدة
يف فل�س���طني املحتل���ة ،ك�ش���قيقاتها
الداع�شيات يف �سورية.
هل �سيعلن ال�سي�س���ي �إذن تر�شحه
للرئا�سة امل�رصية؟
بتقدير كثري من اخلرباء واملتابعني
للتطورات امل�رصية� ،أن املزاج ال�شعبي
امل�رصي معب�أ بقوة مل�صلحة ال�سي�سي
وهو مقتنع ب�رضورة وجود �شخ�ص���ية
ع�سكرية ملواجهة الإرهاب والعنف.
وبر�أي ه����ؤالء �أن م�رص متر مبرحلة
ا�س���تثنائية ،فهناك انتفا�ض���ة وثورة
قامت على حكم «الإخوان امل�سلمني»،
واجلي����ش انح���از �إىل ال�ش���عب وعزل
الرئي�س «الإخواين» ،وعليه ف�إن الو�ضع
هو و�ضع ا�ستثنائي يجعل االنتخابات
الرئا�سية ا�ستثنائية وت�ستوجب رئي�س ًا
ا�س���تثنائي ًا �سيكون ممث ًال بامل�شري عبد
الفتاح ال�سي�سي.

دولي
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تركيا تغرق في رمال «الربيع العربي»
رك���ب �أردوغ���ان ح�ص���ان ال�س���لطنة
العثماني���ة البائ���دة ،متجه��� ًا نح���و بالد
العرب ال�س���تعادة حكمها وثرواتها ،وكان
«الإخ���وان امل�س���لمون» ج��س�ر الع���ودة
ليع���ود الأتراك م�س���تعمرين بالدنا و�إعالن
املهجنة
دول���ة اخلالفة الرتكية احلديث���ةّ ،
�أمريكي ًا و«�إ�رسائيلي ًا» عرب حزب «العدالة
والتنمية» لتحقيق الأمور الآتية:
 ت�أ�س���ي�س كي���ان «الإ�س�ل�ام ال�سيا�س���ياجلدي���د» وفق الفه���م الأمريكي ،من خالل
النموذج الرتك���ي الذي ي�س���تطيع التو�أمة
ب�ي�ن الإ�س�ل�ام والتحالف اال�س�ت�راتيجي
مع «�إ�رسائيل» التي تغت�ص���ب فل�س���طني،
وت�س���تطيع التو�أمة بني الإ�سالم والتحالف
م���ع الأمريكي�ي�ن لقت���ل امل�س���لمني يف
�أفغان�س���تان وباك�س���تان والعراق ،و�إ�سالم
حديث ي�س���تطيع تعديل الأح���كام الإلهية
وفق �رضورات ال�سياحة الرتكية واالقت�صاد
والقوانني املطلوبة لدخ���ول جنة االحتاد
الأوروب���ي املوعودة بدل الدخول �إىل اجلنة
التي وعد اهلل �س���بحانه عباده املخل�صني،
حاذين حذو احلركة القاديانية التي قامت
يف الهند عام 1900م ،والتي �أعلنت زعيمها
خ���امت الأنبي���اء ،و�أن اهلل ال���ذي تعبده هو
«�إنكليزي» الأ�ص���ل ،وال ميكن خماطبته �إال
بالإنكليزية!
 -تركيا وبدل الدخول �إىل االحتاد الأوروبي

الذي �أُغلقت �أبوابه بوجهها طوال خم�س�ي�ن
عام��� ًا وما تزال مو�ص���دة ،حت���اول القيام
بدخ���ول عك�س���ي ،حيث تعم���د �إىل �إدخال
االحتاد الأوروبي �إىل منطقة ال�رشق الأو�سط
عرب «الإ�س�ل�ام اجلديد» ،ودعامته جماعة
«الإخوان».
 -الق�ض���اء على الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي الذي

يدعم وي�س���تولد ح���ركات املقاومة �ض���د
الغزاة ،وح�ص���اره بالإ�سالم التكفريي الذي
فيفج���ر انتحار ّيو
يغيرّ اجتاه البو�ص���لةّ ،
«بيت املقد�س» و«الن�رصة» و«داع�ش»..
�أنف�سهم بامل�سلمني� ،سواء كانوا �سُ نة (م�رص
و�س���ورية� )..أو �شيعة (لبنان) ،لكن املهم �أال
ي�صلوا �إىل العدو «الإ�رسائيلي».

بعد ثالث �سنوات من الف�شل امليداين
لرتكيا و�أعوانها� ،س���واء يف م�رص (�سقوط
الإخوان) �أو يف �سورية حيث �صمد النظام
والدولة ،وتقاتل املعار�ض���ون فت�ش���تتوا
وانق�س���مت قيادة املعار�ضات بني تركيا
وقطر وال�س���عودية وغريها ،ب���د�أ اخلطر
يه���دد الداخل الرتك���ي ،بالإ�ض���افة �إىل

طفل تركي
يقدّم الوالء
والطاعة
لأردوغان
خالل حفل عام
يف العا�صمة
�أنقرة الثالثاء
املا�ضي
(�أ.ف.ب).

لماذا لم ُي َ
دع الكيان الصهيوني إلى «جنيف »2؟
مل ُي�ثر غي��اب الكي��ان ال�صهيوين عن
م�ؤمت��ر «جني��ف  »2ف�ض��ول املراقب�ين
معني
واملحلل�ين وال�سيا�سيني ،رغ��م �أنه ّ
مبا��شرة مبا يجري م��ن �أحداث م�صريية
يف �سورية ،ورغم �أن امل�ؤمتر اقت�رص على
حماوالت وق��ف النار ومترير امل�ساعدات
الإن�ساني��ة ،ومل ي�ض��ع يف �أولويات��ه
توهم
«حمارب��ة الإره��اب» ،بعك���س م��ا ّ
ب��ه املتفائلون ،فقد رف�ض��ت «اجلماعات
املتطرف��ة» امل�شاركة ،الأمر الذي يجعلنا
نت�س��اءل :م��ن �سيفر���ض عليه��ا تطبي��ق
الق��رارات الت��ي تعنيه��ا بو�صفه��ا الأقدر
عل��ى ح��ل امل�ش��كالت الأمني��ة ،قيا�س�� ًا
بـ«املعار�ضة امل�سلحة»؟
ال �ش��ك �أن ح�ض��ور ج��زء �صغ�ير
م��ن املعار�ض��ة اخلارجي��ة ،ممث� ً
لا
بـ«االئت�لاف»� ،إمن��ا كان مهزل��ة ،وب�لا
�ضمان��ات واقعي��ة لتنفي��ذ الطموح��ات
املح��دودة للمفاو�ض��ات العبثي��ة ،لأنها
تتطل��ب ا�سرت�ض��اء �أ�سي��اد التنظيم��ات
املغيبة ،والتي تعمل يف الواقع
امل�سلح��ة ّ
حتت �إمرة احلرك��ة ال�صهيونية واملو�ساد
«الإ�رسائيل��ي»؛ �صاح��ب الق��رار الوحي��د
على الأر�ض.
ال ت��كاد ت�س���أل �أح��داً م��ن املعني�ين
ب�أح��داث �سوري��ة� ،أو غريه��ا م��ن الب���ؤر
الأمنية على ات�ساع املنطقة ،حتى يجيبك

ب�أن ما يجري يخدم العدو «الإ�رسائيلي»،
عر�ضي�� ًا ،وال ي�ستتبع
لك��ن اجل��واب ي�أتي
ّ
ا�ستخال���ص الط��رق لإبط��ال مفاعي��ل
اخلدم��ة املجانية ،ب��ل ينطلق م��ن ر�ؤية
قا�رصة ت��رى �أن م�صلح��ة «�إ�رسائيل» قد
تالق��ت بال�صدف��ة التاريخي��ة اخلال�ص��ة
م��ع م�صال��ح الق��وى وال��دول ،الت��ي
�سخ��ر �إمكانياته��ا املادي��ة واملعنوي��ة
ُت ّ
خلدم��ة الع��دو ،ولت�سعري الف�تن الطائفية
واملذهبية والعرقية ،وال ترى �أن امل�س�ألة
جمرد ارتهان �أو عمالة م�أجورة.
يرف�ض كثري من املحللني وال�سيا�سيني
احلقيق��ة ال�ساطع��ة ب���أن «�إ�رسائيل» هي
الت��ي تر�س��م املخط��ط ،وتتحك��م مبجرى
الأح��داث ،وت�رشف مبا�رشة على تنفيذها
حتى �أدق التفا�صيل ،و�أن هذه املخططات
التو�سعي��ة هي من �أب��رز مكونات الهجمة
ال�صهيوني��ة  -الأمريكي��ة امل�ستجدة �ضد
جميع كيانات املنطقة و�شعوبها.
يرتكّ��ز اهتم��ام املراقب�ين عل��ى
التفا�صي��ل ال�صغ�يرة ،واملماح��كات
ال�سيا�سية املتغاي��رة بني �ساحة و�أخرى،
وعل��ى تب�� ّدل �أ�سماء الالعب�ين ،فال يرون
القا�س��م امل�شرتك بني الأح��داث اجلارية
يف ليبيا �أو م�رص �أو اليمن �أو ال�صومال �أو
الع��راق� ،أو غريها من البلدان امل�سته َدفة،
وال يالحظون هذا ال�شبه الكبري بالو�سائل

والأدوات والأ�سالي��ب الت��ي تتكرر يف كل
املناطق ال�ساخنة.
�إن ما يبدو �صحيح ًا يف تعليل �أهداف
احل��رب الدائ��رة يف هذه ال�ساح��ة �أو تلك،
ال يتطاب��ق م��ع م��ا يق��ال ع��ن م�سببات
م��ا يج��ري يف ال�ساحات الأخ��رى ،الأمر
الذي ي�ساه��م بتعمية الأنظار عن الالعب
الرئي�س��ي ،وطبيعة املخططات املر�سومة
للمنطق��ة ،فعلى �سبي��ل املث��ال ،يقال �إن
اله��دف يف �سورية هو �إ�شعال احلرب بني
وال�سنة� ،أو �إخراج حكومة الرئي�س
ال�شيعة ُّ
ب�ش��ار الأ�سد من حمور املقاومة ،بينما ال
ينطب��ق ذلك عل��ى �أحداث م��صر ،التي ال
يوجد فيه��ا ُ�سنة وال �شيعة ،كما �أن م�رص
مل تك��ن ع�ض��واً يف حم��ور املمانع��ة �ضد
�أمريكا و«�إ�رسائيل».
ق��د ي�برر البع���ض ت�شاب��ه الأح��داث
بالتزام امل�سلحني بفكر «تنظيم القاعدة»،
�أو اعتماد منهج��ه يف القتال ،وي�صدقون
يتقبله العقل ال�سوي ب�أن التنظيمات
ما ال ّ
«الإرهابي��ة» �إمن��ا تت��صرف م��ن ذاتها،
و�أنه��ا تتمت��ع بق��وة �سيط��ال تهديده��ا
ال��شرق والغ��رب ..يف الواق��ع ،يحت��اج
«الإره��اب» �إىل دع��م متويل��ي وت�سليحي
هائ��ل ،والأهم� ،إىل ت�سهي�لات لوجي�ستية
ال تق��در عليه��ا �س��وى الق��وى العظم��ى
املتحكمة بامل�صادر وب�شبكة املوا�صالت

العاملية ،وو�سائط النقل الكربى.
م��ا دام��ت «�إ�رسائي��ل» بعي��دة ع��ن
«ال�شبه��ات» ،فال ُت�س�أل ع��ن �أفعالها ،وال
تتكلف تبعات عدوانه��ا ،وال ُتدعى �سوى
ملفاو�ض��ات ت�ضيي��ع الوقت م��ع ال�سلطة
الفل�سطيني��ة ،وال ُت��شرك كط��رف متورط
حت��ى �أذنيه يف تخري��ب كيانات املنطقة
وتدمريه��ا ،ف�إنه��ا ت�ستطي��ع اخ�تراق
ال�ساح��ات بو�سائ��ط احل��رب اخلفية التي
تتق��ن �إدارته��ا يف ليبي��ا وم��صر واليمن
و�سورية والعراق ولبنان وغريها.
التنظيم��ات «الإرهابي��ة» يف �سورية
مل تك��ن مو�ض��وع «جني��ف  ،»2وه��ذا
تنفي��ذ لإرادة «�إ�رسائيلي��ة» تريد �إبقاءها
�أداة مل ت�ست��وف دوره��ا بع��د يف الهجمة
امل�ستجدة �ضد بل��دان املنطقة و�شعوبها،
وق��د �آن لن��ا �أن نعام��ل �أع�ضاءه��ا بهذه
ال�صف��ة ،ف�لا ن�صفه��م بالتكفريي�ين ،وال
بـ«الوهابيني» ،وال باخلوراج ،وال بالفئة
الإ�سالمي��ة «امل�ضللة» ،ملج��رد تزويدهم
بن�سخة �صهيوني��ة مم�سوخة عن الإ�سالم
احلقيق��ي ،بل علين��ا �أن نكتفي بتعريفهم
كمرتزق��ة يخدمون �أ�سياده��م ب�إخال�ص،
وال يتورع��ون عن ترويع الآمنني بالنهب
والقتل واالغت�صاب.

عدنان حممد العربي

ق�ض���ايا الف�س���اد واحلرب ال�ش���املة بني
غولني و�أردوغان ،والتي �أ�ص���ابت اجلي�ش
وال�رشطة والق�ضاء والوزراء ،حتى و�صلت
�إىل بيت �أردوغان (اتهام ابنه بالف�س���اد)،
ي�ض���اف �إىل ذل���ك االنق�س���ام املذهب���ي
والقومي يف تركيا ،وب�ش���كل �صارخ منذ
مائة ع���ام ،حيث حت���رك العلويون (15
مليون��� ًا) بعد ا�س���تفزازهم وتعرّ�ض���هم
للخطر الداهم من م�س���لحي «القاعدة»
واجلماع���ات التكفريية التي �س���مح لها
�أردوغ���ان بالإقام���ة يف تركي���ا ،وكذلك
امل�ش���كلة الكردية التاريخية ،فانق�سمت
«ال�سنية» �إىل ق�سمني:
الكتلة ال�سيا�سية ُّ
العلمانيني والإ�س�ل�اميني ،فتفرقت تركيا
بني �أرب���ع تيارات وكتل وازنة ومتعادلة،
يتهددها االقتتال الداخلي والقلق الدائم،
تعر�ضت خل�سائر اقت�صادية فادحة
حيث ّ
(هبوط اللرية الرتكية  )٪10خالل �أقل من
�شهرين.
احلكوم���ة الرتكي���ة �أم���ام خيارين:
�إم���ا اال�س���تمرار يف هجومه���ا الفا�ش���ل
على �س���ورية ،ورهاناته���ا اخلاطئة على
«الإخ���وان» لل�س���يطرة عل���ى الع���امل
العربي و�إ�س���قاط دور م�رص وال�سعودية
ال�سني
على م�ستوى الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي ُّ
يف املنطق���ة ،و�إم���ا الع���ودة للواقعية
والعقالني���ة ال�سيا�س���ية ،والبح���ث عن
ال�رشاكة مع دول املنطقة ،خ�صو�ص��� ًا مع
�إيران ،حلف���ظ الدور وا�س���تيعاب الهزات
االرتدادي���ة للجماع���ات التكفريية داخل
تركي���ا ،والت���وازن االقت�ص���ادي� ،أو على
الأق���ل تثبي���ت الوظيف���ة الرتكية حللف
النات���و والإدارة الأمريكية كقاعدة تهديد
ل���دول املنطقة� ،أي االحتفاظ بالدور وفق ًا
لل�سلبية التي ت�ؤديها تركيا.
�إن االنفت���اح الرتك���ي االقت�ص���ادي
وال�سيا�س���ي على �إيران هو �أوىل اخلطوات
نحو �ش���اطئ الأمان وحف���ظ ماء الوجه،
بانتظار الرتاجع عن اخلطيئة يف �سورية،
وعقلنة خطاب و�س���لوك «الإخوان» يف
م�رص و�س���ورية ،لإعادة تهدئة الأو�ض���اع
وامل�ساكنة ال�سيا�سية بني دول ال�سدا�سية
(م�رص وال�سعودية وتركيا و�إيران و�سوريا
والعراق) وفق معادل���ة « ،»3+3لإعادة
اال�س���تقرار للمنطقة ،وللحف���اظ على ما
تبقّ���ى م���ن دول وكيانات ،ال�س���يما �أن
الفو�ضى امل�سلّحة تهدد تركيا وال�سعودية
واخللي���ج ،بعدم���ا ف�ش���لت يف �س���ورية
والعراق ،وبد�أت يف م�رص.
تركيا مثال الآية الكرمية }من �أ�س����س
بنيانه على �شفا جرف هار فانهار به يف
نار جهنم{.
�س���ورية �ص���مدت ،وحم���ور املقاومة
واملمانع���ة �أف�ش���ل امل��ش�روع الأمريكي،
واملت�آمرون ي�سقطون ويعود بع�ضهم �إىل
ر�شده وم�صاحله ،ونحن يف طريق العودة
للأمن واال�ستقرار ب�إذنه تعاىل.

د .ن�سيب حطيط
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فنادق بيروت تعاني الكساد
مع الرتاجع الكبري يف عدد ال�سياح
الوافدي���ن �إىل لبنان ،يع���اين قطاع
ال�سياحة من تراجع كبري يف �إيراداته،
وقد انعك�س ذلك �سلب ًا وبدرجة كبرية
على فنادق بريوت.
ي�ش����هد للعا�ص����مة اللبنانية �أنها
ت�ض����م �أفخ����م الفن����ادق ال�سل�س��ل�ات
العاملي����ة التابعة له����ا على الإطالق،
فلقد كانت على مر العقود املا�ض����ية
عا�ص����مة �س����ياحية بامتياز ت�ستقطب
الزوار من خمتلف اجلن�سيات ،مل تكن
بريوت مق�ص����داً لل�س����ياح اخللجييني
فقط ،بل ا�س����تقطبت وف����وداً �أوروبية
و�آ�س����يوية خمتلف����ة ،كم����ا �أنها كانت
مق�ص����داً للكثري من املتمولني ورجال
الأعمال واالقت�صاديني الذين يعقدون
فيه����ا اتفاق����ات و�ص����فقات ويوقعون
على م�ش����اريع خمتلف����ة ،الأمر الذي
حدا ب�سل�س��ل�ات الفنادق العاملية �إىل
الت�سابق الفتتاح فروع لها يف بريوت
مهما بلغت الأكالف املادية �أو ارتفعت.
لك���ن يف الآونة الأخ�ي�رة ،طغى
الهاج�س الأمني على كل ما عداه ،ومل
تعد بريوت الوجهة الأوىل لل�سياح �أو
حتى للم�س���تثمرين ورجال الأعمال،
وبالت���ايل تراجع���ت حرك���ة قطاع

اخلدمات والفنادق �إىل حد كبري.
وبح�س���ب تقارير �أخ�ي�رة ،تراجع
متو�سط معدل �إ�ش���غال الفنادق ذات
فئة الأربع واخلم�س جنوم يف مدينة
بريوت مبقدار  6يف املئة على �صعيد
�س���نوي لي�صل �إىل  52يف املئة خالل
الأ�ش���هر الت�س���عة الأوىل م���ن العام
 ،2013لتحظى بذل���ك مدينة بريوت
على ثالث �أدنى ن�سبة �إ�شغال فنادق
بني عوا�ص���م املنطقة التي �ش���ملها
التقرير ،وه���و �أمر م�ؤ�س���ف للغاية
بالنظ���ر �إىل مكانته���ا املتقدمة يف
املا�ض���ي غري البعيد ،كما �ش���هدت
مدينة بريوت تراجع ًا بن�س���بة 18.9
يف املئة يف متو�س���ط تعرفة الغرفة
�إىل  167دوالراً ،يف حني انخف�ض���ت
الإي���رادات املحقق���ة ع���ن كل غرفة
متوافرة بن�سبة  27.8يف املئة �إىل 87
دوالراً.
�أم���ا على �ص���عيد منطقة ال�رشق
الأو�سط ،فقد ت�صدرت �إمارة �أبو ظبي
الئحة عوا�ص���م املنطق���ة يف معدل
�إ�ش���غال الفن���ادق ،وحظي���ت مدينة
الكويت على �أعلى متو�س���ط تعرفة
للغرف���ة الواحدة والبالغ  294دوالراً
لغاية �أيلول .2013

ق���د يف���رح البع����ض النخفا�ض
قيم���ة تعرف���ة الغ���رف يف الفنادق
البريوتية� ،إال �أن ذلك ال ي�رس �إداراتها
عل���ى االط�ل�اق ،وبينم���ا كانت قبل
�س���نوات تت�س���ابق لكي يك���ون لها
مرق���د عنزة يف ب�ي�روت ،يب���دو �أن
بع�ض هذه الفن���ادق العاملية باتت
تعيد ح�س���اباتها لتفادي املزيد من
اخل�س���ائر التي تع�صف بها ،و�سجلت
يف الآونة الأخ�ي�رة عمليات ت�رسيح
لأعداد كبرية من املوظفني فيها.

18.9
في المئة

يف �أج���واء اال�س���تقرار والأم���ن،
ات�سعت الرقعة التي ت�شغلها الفنادق
الراقي���ة من ب�ي�روت ،فن���ادق مثل
«غراند حياة» و«لو غراي» و«فور
�س���يزنز» ،قررت �أن تتفت���ح �أبوابها
يف بريوت بعد �س���نوات من الأزمات
ال�سيا�س���ية والأمني���ة عل���ى �أمل �أن
تتح�سن الأو�ضاع ،لكن ما جرى كان
العك�س متام ًا.
اتخ���ذت الفن���ادق م���ن الواجهة
البحرية م�ستقراً لها ،فعلى بعد �أمتار

نسبة التراجع الذي شهدته
مدينة بيروت في متوسط
تعرفة الغرفة

من فندق «ال�س���ان جورج» املهجور
والباق���ي كقيمة �أثرية وتاريخية يف
وجه طاغوت ال�س���وليدير ،ف� ً
ضال عن
فن���دق الـ«هولي���داي ان» الذي ذاع
�ص���يته يف �س���نوات ما قبل احلرب
الأهلي���ة يف لبنان ،وم���ا زال حتى
الي���وم مهجوراً يحمل �آث���ار القذائف
والقناب���ل ،ترتفع �أ�س���ماء �سال�س���ل
الفنادق العاملية ال�شهرية �إىل جانب
�أبنية �س���كنية فخمة وور�ش بناء ال
حت�صى ،وقد كلف بناء هذه الفنادق
ماليني ال���دوالرات ،ويبدو �أنها تغرق
اليوم يف خ�س���ائرها لأنها مل تتمكن
م���ن حتقيق الأرب���اح املتوخاة لها،
على �س���بيل املثال ،كلف بناء فندق
«فور �سيزنز» نحو  146مليون دوالر،
وبح�س���ب القيمني عليه فقد اندفعوا
�إىل بن���اء فندقه���م هن���ا لأن بريوت
«كانت قب���ل احلرب بواب���ة ال�رشق
الأو�سط ،واملركز الإقليمي لل�رشكات
العاملي���ة ،وب���دا �أن املدين���ة تعود
جمدداً الوجهة التي يريد اجلميع �أن
يكون فيها» ،وقد �ض���م الفندق 230
غرف���ة وعلى �س���طحه �أعلى حو�ض
�سباحة يف املدينة.
وبح�سب الإح�ص���اءات ،ف�إن عدد
غرف الفن���ادق املوجودة يف بريوت
حالي ًا يقارب ال�سبعة �آالف ،و�أن ن�سبة
كبرية منها غري م�شغولة ،ومع ذلك،
فقد جاءت العا�صمة اللبنانية بريوت
يف املرك���ز الثاين من حيث ن�س���بة
البذخ ال�س���ياحي ب�ي�ن جميع مدن
ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا وفق ًا مل�ؤ�رش
ما�س�ت�ر كارد ،خ�صو�ص��� ًا �أن بريوت
ت�ست�ضيف بع�ض��� ًا من �أفخم الفنادق
يف العامل ،منه���ا فندق «لو غراي»
الذي يقع يف و�سط املدينة التجاري،
ويقدم م�س���توى فخم ًا من الديكورات
واخلدمة ،حيث يت�ض���من فندق «لو
غراي»  87غرفة وجناح ًا وا�سع ًا ،مع
مطعم مبهر ومقهى و�صاالت متعددة،
وحمام �س���باحة كبري وردهة علوية
على ال�سطح ،بالإ�ض���افة �إىل النادي
ال�صحي ،واملنظر البانورامي ملدينة
بريوت من �سطح الفندق.
وهن���اك طبع ًا على الالئحة فندق
«فيني�س���يا» الذي يع���د من نخبة
فن���ادق ب�ي�روت ،وه���و مبنزلة برج
كال�س���يكي �أنيق يهتم مبحبي ال�سفر
من جمي���ع دول العامل ،ويت�ض���من
الفن���دق  230غرفة وجناح��� ًا ،ولكل
منها �رشفة لتمنحها طابع ًا خا�ص��� ًا،
ويوف���ر الفن���دق نادي ًا ريا�ض���ي ًا من
الدرج���ة الأوىل ،ومطاع���م عاملي���ة
عديدة وفي���ه حمام ال�س���باحة من
الأكرث ارتفاع ًا يف بريوت .

هبة �صيداين

www.athabat.net
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المفتي محمد توفيق خالد ..سيرة علم وجهاد []15

رجل العلم والثقافة واإلصالح ..ونصير الفقراء
بقدر ما كان مفتي اجلمهورية الأكرب
ال�شيخ حممد توفيق خالد ،رج ًال �صاحل ًا
وتقي ًا وورع��� ًا ومتنوراً ،كان �شخ�ص���ية
قوية ال يخاف يف احلق لومة الئم ،ونظراً
لإميانه العميق ،مل يعتمد يف قوته على
قاعدة �ش���عبية� ،إمنا يف �سلوكه الإمياين
واالجتماعي ،ويف قوة �شخ�صيته ،وقوته
البدنية �أي�ض��� ًا ،ف�صار له ح�ضور �شعبي
ط���اغ ،وخ�صو�ص��� ًا �أن النا�س يف زمانه
كانوا يحبون ويقدرون الرجال ال�شجعان،
فكي���ف �إذا جمع رجل يف �شخ�ص���ه قوة
ال�شخ�ص���ية والإرادة والعزمية مع العقل
الراج���ح والإميان العميق واملتنور الذي
جعله عالم���ة زمان���ه ،فقيه��� ًا ،وملم ًا
بالعل���وم احلديثة ،وبه���ذا جنده بعد �أن
�أ�ص���بح مفتي��� ًا للجمهوري���ة اللبنانية،
يتعلم اللغة الفرن�س���ية ،و�صار يجيدها
متام��� ًا كتابة وقراءة وحتدث��� ًا ،وهو �إىل
ذلك تعلم �أي�ض ًا اللغة الإنكليزية ،وكانت
بداية تعلمه هذه اللغة من خالل الكلية
ال�رشعية ،وحينما �أجادها �صار يتحدث
به���ا مع �ض���يوفه الذين يجي���دون هذه
اللغة ،ومن �ش���دة حر�صه على �أن يجيد
العلم���اء اللغ���ات ،طلب مرة م���ن �أحد
الأ�س���اتذة امل�رصيني ،وا�سمه علوي عبد
الهادي� ،أن يدر�س���نا يف ال�صف النهائي
يف الكلي���ة ال�رشعية اللغ���ة الإنكليزية،
ف�ص���ار يح��ض�ر معن���ا ه���ذه الدرو�س
لي�ش���جعنا على هذا الأمر ،حتى �إنه ملا
كان يح�رض يف ال�ص���باح �إىل الكلية كان
يتذاكر م���ع الطالب اللغ���ة الإنكليزية،
ومن �ش���دة اهتمامه باللغات طلب مرة
من ال�ش���يخ �أحمد عبد الر�ؤوف القادري
�أن يلقي كلمة باللغ���ة الإنكليزية ،ومن
طالب �آخر باللغة الفرن�سية يف احتفال
�أقيم يف الكلية ح�رضه يومها البحراوي
با�شا وكان �سفرياً مل�رص يف لبنان.
ويف الكلية ال�رشعية حر�ص �سماحته
�أي�ض ًا على �أن تعطى جميع العلوم ،و�أن
ال يقت�رص الأمر على العلوم الدينية فقط،
فا�ستح�رض �أهم الأ�ساتذة لإعطاء العلوم
الع�رصية ،فكان مدر�س مادة الريا�ضيات
املغفور له �إبراهي���م عبد العال ،والأدب
الفرن�سي الربوفي�س���ور حد�شيتي �أ�ستاذ
الأدب الفرن�س���ي يف الي�سوعية ،ومدر�س
الفيزياء والكيمياء والطبيعيات الأ�ستاذ
باخو�س ،مدر�س ه���ذه املواد يف معاهد
الفرير واملقا�ص���د ،والدكتور حممد خري
النويري علم ال�صحة.
و�إذا كان حر����ص �س���ماحة مفت���ي
اجلمهورية الأكرب ال�ش���يخ حممد توفيق
خال���د عل���ى النهو�ض ب�أعب���اء احلركة
الفكري���ة التجديدي���ة والتنويرية ،ف�إنه
�أي�ض ًا حر�ص على �أن يحث ويدفع ب�أبناء
امل�س���لمني للتعلم يف املدار�س احلديثة،
وقد بد�أ بذلك بنف�سه حينما وجه �أوالده

املفتي ال�شيخ حممد توفيق خالد مع �شخ�صيات روحية و�سيا�سية

تعلم المفتي محمد توفيق اللغتين
الفرنسية واإلنكليزية وأجادهما
وهو في مركز اإلفتاء وحرص على أن
تعطى في الكلية الشرعية كل العلوم
وأال يقتصر األمر على العلوم الدينية

املرحوم�ي�ن الدكات���رة حمم���د ،بكري،
حممود ،واملرحمني :خمتار ،عبد املجيد،
عب���د الرحم���ن ،و�أوالد �ش���قيقه يحيى
واملرحوم الدكتور حممد ،الخ...
ويق���ول املغفور ل���ه الدكتور بكري
حممد توفي���ق خالد عن وال���ده« :كان
همه �أن ي�س���هر علينا ..كان حمافظ ًا �إمنا
غري متع�ص���ب ..وكان �أهم ما يو�صينا به
العلم ..هو نف�س���ه تعلم اللغة الفرن�سية
حني كان مفتي ًا للجمهورية اللبنانية»..
كوال���د ،كان طبع ًا حمب��� ًا لنا� ..إمنا
حمبته مل تكن من النوع الذي يظهر ..كنا
نهابه ونحرتمه ولكن مل نكن نخافه..
كان يحب���ذ العلم للفتيات� ..إمنا يف
مدار�س غري خمتلطة� ..شقيقتي ..تعلمت
نع���م� ..إمنا �أت���ى مبعلمة تدر�س���ها يف

البيت ،كان يق���ول دائم ًا �أن باله مرتاح
لأن �أوالده تعلم���وا� ..إىل ه���ذا احلد كان
يجل العلم ..كان يحب �أن يتحلى �أوالده
بالعل���م� ..أوالده نحن الذي من �ص���لبه،
و�أوالده الآخرون �أي�ض��� ًا� ..أبناء امل�سلمني
جميع ًا.
عن والدي ..ماذا �أقول �أي�ض ًا� ..إنه رجل
م�ؤمن بربه و�شجاع وكان يف كل مراحل
حياته يبغي مر�ض���اة اهلل ..وكان دائم ًا
ي�ضع و�ص���ية خاله ال�شيخ عبد الرحمن
احل���وت ن�ص���ب عينيه ،الو�ص���ية كانت
كلمتني� :إياك والفقري واليتيم ،وعمله يف
امل�شاريع الإن�س���انية واالجتماعية كان
يهدف دائم ًا مل�س���اعدة اليتيم والفقري..
ونحن الأبناء �أخذنا عنه الكثري.»..
وكان �س���ماحته م�ش���جع ًا للثقافة

والفن���ون اجلميلة ،وذواقة �أدب و�ش���عر،
وبهذا م���ع انطالقة الكلية ال�رشعية كان
هناك ح�ص���ة يف الأ�س���بوع للمو�سيقى
ب�إ�رشاف الأخوين فليفل ،و�س���اعتني يف
الأ�س���بوع للريا�ض���ة البدني���ة ب�إ�رشاف
حممد فليفل.
و�سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية
ال�شيخ حممد توفيق خالد ،كان م�صلح ًا
اجتماعي��� ًا كبرياً ،وم�ص���لح ًا �سيا�س���ي ًا
مرموق ًا كما ر�أينا يف الف�صول ال�سابقة.
فعلى امل�ستوى االجتماعي كان يف
كل مواقفه يو�ص���ي الأقربني والأبعدين
دائم ًا بالفق���راء واملحتاجني ،ونرى ذلك
يف تو�صيته لنجله الأكرب الدكتور حممد
توفيق ،حني �أراد �أن ي�صبح طبيب ًا فن�صح
ابن���ه قائ ًال« :ي���ا بن���ي �إن الطب لي�س
جتارة وثروة ،بل عطف و�إح�سان وخدمة
�إن�س���انية لوجه اهلل الكرمي� ،إين �أو�صيك
باملر�ض���ى البائ�سني ،ال �س���يما الفقراء
وامل�ساكني».
ويف بي���ان ل���ه يف الع���ام ،1940
و�إثر ال�ض���ائقة االقت�ص���ادية التي حلت
باللبنانيني ،وجه �سماحته نداء �أذيع يف
خمتلف م�س���اجد العا�صمة – جاء فيه
«�أما وقد ا�ش���تدت وط�أة الأزمة العاملية
وحلقن���ا م���ن �أوارها ما جعل �ض���عاف
النفو�س ي�ض���يقون ذرع ًا ويرقبون الفرج
من العبد ،واهلل هو الق���ادر فوق عباده،
والغال���ب عل���ى �أمره وال م���رد حلكمه،
فالواج���ب الديني يحتم علينا �أن نتعظ
بال�صرب ونتذرع بال�صرب اجلميل ونرجع

�إىل اهلل بالتوب���ة واال�س���تغفار ،ومن���ه
ن�س���تمد العون وننتظر الف���رج القريب،
وعلينا �أن نتجنب املعا�ص���ي نقت�ص���د
يف املعي�ش���ة ،وال نبذر وال ننغم�س يف
الف�س���اد ،فال نكون من الذين ن�س���وا اهلل
ف�أن�ساهم �أنف�سهم».
�إىل �أن يقول« :لقد دعونا كبار رجال
الطائفة التخاذ التدابري العاجلة ت�أمين ًا
حلاجات الفقراء وامل�ساكني وم�ساعدتهم
على تي�س�ي�ر �أ�سباب معي�شتهم ،وتلطيف
احلال���ة الراهنة �إىل �أن يق�ض���ي اهلل �أمراً
كان مفعو ًال».
وعلى م�س���توى بناء الدولة� ،ش���دد
�سماحته دائم ًا على �رضورة بناء الدولة
العادلة والق���ادرة الت���ي حتر�ص على
تكاف�ؤ الفر����ص والعدال���ة االجتماعية،
و�رضورة حت�صني ال�س���يادة واال�ستقالل،
بالق�ض���اء على امل�ؤامرات التي يحيكها
عم�ل�اء اال�س���تعمار و�أذنابه���م ،فيقول
بتاري���خ � 14ش���باط ع���ام  :1946علينا
�أن نوط���د �أقدامن���ا يف احلق���ل الداخلي
لنتمكن من الو�ص���ول �إىل ما ن�صبوا �إليه
من ا�س���تكمال ��ش�روط اال�س���تقالل ،لأن
حكومات اال�س���تقالل املتعاقبة �س���عت
وراء العالج وما تزال ت�س���عى ،لأن �أهم
�رشط من �رشوط اال�س���تقالل ،ا�س���تقامة
الأم���ور الداخلي���ة ،ولأن الق�ض���اء على
�أ�س���باب اال�س���تياء الداخلية ق�ضاء على
امل�ؤامرات التي حتاك �ضد �سالمة الدولة
و�ض���د ا�س���تقاللها ،تلك امل�ؤامرات التي
يقوم بها عمالء اال�ستعمار تنفيذاً خلطط
مر�س���ومة مل تعد خافية عل���ى �أحد� ،إن
ه����ؤالء املت�آمرين ي�ش�ي�رون يف كل يوم
�إىل بع�ض الظواهر يف حياتنا ال�سيا�سية
فيبثون دعاته���م ويدفعون ب�أذنابهم �إىل
خمتلف الأو�ساط».
�سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية
الأكرب ال�ش���يخ حممد توفيق خالد �أخرياً:
رجل عل���م وعمل ويعترب من م�ش���اهري
علم���اء العروبة والإ�س�ل�ام ،ومن خرية
املفتني الذين تعاقبوا على هذا املن�صب
الديني الكبري ،وق���ف يف وجه االنتداب
الفرن�سي مقاوم ًا ومنا� ً
ضال غري وجل وال
هياب ،طالب من جهة بحقوق امل�سلمني
على ال�ص���عد االجتماعية وال�سيا�س���ية
والإدارية ،و�ش���دد من جه���ة �أخرى ،بعد
اال�ستقالل على م�س���اواة كل املواطنني
باحلق���وق والواجب���ات وبن���اء الدولة
الوطنية الق���ادرة والعادلة التي حتفظ
حق���وق مواطنيها ،وت�ص���ون �س���يادتها
وا�ستقاللها وعروبتها.
فرح���م اهلل ال�ش���يخ حمم���د توفيق
خالد..
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من أسباب الخيانة الزوجية
تتعدد الأ�س���باب الكامن���ة وراء �أي خيانة
زوجية� ،س���نحاول عر�ض بع�ض���ها ،وذكر
بع�ض احللول التي قد متنع وقوعها.

�أ�سباب خيانة الزوج
ال�ش���عور بالعج���ز :واحدة من الأ�س���باب
الرئي�س���ية خليان���ة الرجل هي �ش���عوره
بالعج���ز ،ويف املجتم���ع احلدي���ث تفعل
املر�أة كل �ش���يء ،و�أف�ضل من الرجل بكثري،
ومع وجود العديد م���ن رجال هذا الع�رص
ممن ي�ؤمنون بحق امل�ساواة ،قد ي�صبح من
ال�صعب بالن�سبة �إليهم ال�شعور برجولتهم
وهويتهم اخلا�صة.
فق���د منا العديد من الرجال يف بيت ي�ؤمن
ب����أن الأب يعرف �أكرث و�أف�ض���ل ،ابتداء من
ت�ص���ليح الأعمال املنزلية� ،إىل م�س���اعدة
اجلريان ،وغريها من الأعمال التي جند �أن
الأم تقوم بها �أي�ضا يف املجتمع احلديث.
ويف حني يُع ّد ذلك �أمراً جيداً� ،إال �أنه ي�صبح
مُربك ًا بالن�سبة �إىل الآباء الذين يجدون �أنه
مل يعد لهم دور يقومون به يف املنزل.
يف الواق���ع ،جن���د اليوم معظ���م الأمهات
ي�سيطرون على كل �شيء يف املنزل ،بل ال
يثقْن حتى يف ت���رك الأطفال مبفردهم مع
�أبائهم ،ظن ًا منهم �أن البيت �سي�ش���تعل� ،أو
�أنهم �س���ي�رصخون جوعاً ،لعدم قدرة الأب
على التحكم �أو ال�س���يطرة ،وكل ذلك يُ�شعر
الرجل بكونه مرتاخي ًا ولي�س لديه ثقة يف
نف�س���ه ،لذلك قد يلج����أ �إىل عالقة غرامية
خارج نطاق الزواج ،وتن�ش�أ اخليانة!
النق�ص يف احتياجاته اجلن�س���ية :يتمتع
ك ّل من الرجال والن�س���اء برغبة جن�س���ية

ِ
أنـت

فطري���ة ،لك���ن عالقتنا م���ع �رشكائنا يف
احلياة اجلن�س���ية خمتلف���ة ،فاملر�أة حتب
متعة اجلن�س ،لكنها �أي�ض ًا ترغب يف الألفة
والرتابط والعالقة التي ت�أتي معهما.
يف حني يح���ب الرجل ذلك �أي�ض���اً� ،إال �أن
اجلن����س يف حد ذاته هو �أمر بالغ الأهمية
بالن�سبة �إليه ،فهي �أي�ض ًا ت�شعره بذكورته،
وت�ؤدي �إىل حت�سني �أدائه على امل�ستويات
املختلفة.
لك���ن بافتقاد العالق���ة احلميمية (مبعنى
العاطفة الأح�ض���ان والرومان�سية) ،بغ�ض
النظر ع���ن املق�صرّ يف هذا الأمر ،ي�ش���عر
الرج���ل بفت���ور يف عالقته م���ع زوجته،

وبالت���ايل عندم���ا يختف���ي اجلن����س من
حياتهما �أو �أن ي�صبح نادراً ورتيباً ،ي�شعر
بانف�ص���ال عن زوجته ،ويلج����أ �إىل غريها
لتعوي�ض ذلك النق�ص.

�أ�سباب خيانة الزوجة
عدم احل�صول على احتياجات خارج غرفة
النوم :بالت�أكيد ،كما �أن الرجل بحاجة �إىل
اجلن�س والعالق���ة احلميمة ،املر�أة بحاجة
�إىل ذلك �أي�ضاً ،لكن الفرق �أن الزوجة ترغب
يف الرومان�س���ية وامل�ش���اعر الطيبة قبل
�إمتام العالقة اجلن�س���ية ،وهذا يعني �أنها

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• قواعد تن�سيق الأزهار

تعـليــم الطفـل اللبــاقــة
تُعترب مرحلة الطفول���ة �أهم املراحل العمرية يف
حياة الإن�س���ان ،حيث يتم فيها تكوين �شخ�صيته،
من خالل ما يكت�س���به من �س���لوكيات ت�صدر منك،
�سواء �سلبية كانت �أم �إيجابية .ولتاليف العديد من
امل�شكالت التي تواجهك �أثناء تربية وتن�شئة طفلك،
�إليك طرق تعليم الطفل الإتيكيت:
عندما ي�س���تطيع طفلك النطق ،يجب تدريبه على
اتباع �آداب اللباقة عن���د التحدث؛ باالعتياد على
ا�ستخدام الألفاظ املهذبة ،واالبتعاد عن ترديد �أي
لفظ جارح �سمعه من الآخرين.
عند تعليم طفلك �آداب ال�سلوك ،ال تعاقبيه بال�رضب
ق�ص ،بل اتبعي �أ�س���لوب لفت النظر والتحبيب
�إذا رَّ
يف ال�س���لوك ال�س���ليم ،حتى يلتزم به رغبة فيه ال
رهبة منه.
ال تت�س���اهلي يف الأمور الت���ي تتطلب احلزم عند
مالحظة ع�ص���يان طفلك ،لأن ذلك يفقدك �س���لطة
الرتبية والتوجيه« ،مثل العبث بالنار �أو ال�سكني».
يجب االهتمام ببناء الروح والعقل �إىل جانب اجل�سد،

�إذا مل تتلقَّ احل�ضن الالزم والدافئ ،والذي
يُ�ش���عرها باحلنان واال�ستقرار والطم�أنينة
وال�سَّ ���كينة ،فل���ن ت�س���تمتع باجلن�س مع
زوجه���ا ،ويف هذه احلالة قد تتّجه �إىل من
ميدّها بتلك الرومان�سية دونه.
ال�شعور بعدم الرغبة بها :امر�أة هذا الع�رص
كالرج���ل متاماً؛ مطلوب منها �أن تكون �أ ّم ًا
مثالية ،وموظفة جيدة ،وطباخة ،و�سائقة،
ومدرّ�سة ..وو�سط تلك الزوبعة من الن�شاط،
يكون �سه ًال عليها �أن تفقد احتياجاتها �أو
ما مييّزها ك�أنث���ى ،فلم تعد هناك زيارات
ل�ص���الونات التجميل �أو �ص���الة الألعاب
الريا�ض���ية ،وينتهي بها احلال كي ت�صبح

�آل���ة (�أ ّماً) باردة جن�س���ياً ،التي هي جيدة
فق���ط يف تقدمي ك���وب امل���اء والت�أكد من
نظافة اجلوارب!
وبطبيعة احلال ،هناك �ش���خ�ص جن�س���ي
مدفون بعم���ق داخلها ويت���وق للخروج،
لكنه يبحث عن فر�صة كي يالحظ �أو ي�شعر
بالرغبة فيه ،و�أن يكون مو�ضع تقدير.
ويف بع�ض الأحيان تواجه املر�أة �صعوبة
يف التعبري عن ذلك �أمام زوجها ،ال �س���يما
�إذا كان���ت تعتقد �أن زوجه���ا مل يعد يفكر
بها بطريقة جن�س���ية بع���د الآن ،وبالتايل
�س���تذهب خارج املنزل للت�أكد من �ص���حة
ذلك ،واحل�ص���ول على ما تريده من اهتمام
خا�ص.
خال�صة القول :من يقع يف اخليانة الزوجية
يرغب يف �س���د فراغ ،فهو ال يح�ص���ل على
احلب واالهتمام والإ�ش���باع اجلن�سي ،ويف
حني �أن ذلك ال يعطيهم تربيراً للخيانة� ،إال
�أنه يو�ضّ ح فقط ذلك ال�سلوك ال�سيئ.
و�أخ�ي�راً ،وقبل �أن تتج���ه �إىل اخليانة� ،إذا
كنت تبحث عن احلب ،قم بت�أ�س���ي�س ذلك
يف عالقتكم���ا؛ خذ بزم���ام الأمور وخطط
لعطلة رومان�س���ية ،وفاجئ �رشيكتك ب�أمر
ي�رسّ خاطرها ويحف���ظ كرامتها ويعيدها
�إليكما ثقتكما ببع�ض ،وابذل �أق�صى جهدك
لتح�س�ي�ن ما بينكما من رابط ،وذلك بد ًال
من اللجوء �إىل اخل���ارج والبحث عن حب
�آخر ،و�إذا �ألقيت نظ���رة �أعمق قليالً ،لرمبا
وجدت �أن احلب احلقيقي الذي تبحث عنه
هو موجود بالقرب منك ،بداخل منزلك.

وذلك بغر�س القيم والأخالق يف نف�س طفلك ،كال�صدق
والأمانة واحلياء ،واالحرتام و�أدب احلوار.
عن���د بل���وغ طفل���ك �س���ن التمييز «جتاوَز �س���ت
�سنوات» ،يجب ح�سابه على �أداء العبادات ،ففيها
طهارة للروح واجل�س���د ،وتقوية ل�ل��إرادة ،والقدرة
على االحتمال.
مرحل���ة الطفولة ه���ي مرحلة التقلي���د املبا�رش
للوالدين ،لذلك يجب مراعاة �إظهار القدوة احل�سنة
للطفل يف الأقوال والأفعال.
يجب تهيئة جو اله���دوء والراحة للطفل ،لأن ذلك
ينمّ���ي فيه حا�س���ة الإدراك ،وي�س���اعد عقله على
التفكري ال�سليم.
يجب عدم تلقني الطفل عبارات اجلنب وال�س���كوت
عن احلق ،وال داعي التباع �أ�س���لوب التهديد ،حتى
ال ين�ش�أ جباناً.
احذري متام ًا و�ص���ف طفلك �أو مناداته بالكذاب �إذا
كذب� ،أو اخلوّاف �إذا �ش���عر باخلوف ،وذلك لإعطائه
فر�صة للتخل�ص من تلك العيوب.

رغ���م العالق���ة الفطرية التي يلفّها ال�س���حر،
والتي ترب���ط بني الأنثى والأزه���ار ،يحر�ص
الإتيكيت �أن يزوّدك ببع�ض القواعد والأ�ص���ول
يف ما يتعلّق بتقدميها وتن�سيقها� ،إ�ضافة �إىل
ذوقك اخلا�ص الذي ي�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف هذا
ال�سياق:
 يف حال كن���ت حت�ضرّ ين باق���ة �أزهار كيتزيّني بها مائدة الطعام� ،أو طاولة ال�صالون،
احر�ص���ي �أن تكون الأزهار منخف�ضة ب�شكل ال
يعيق التوا�ص���ل النظري بينك وال�ضيوف� ،أو
بني مقعدين يف احلجرة الواحدة.
 متي���ل قواع���د الإتيكي���ت االجتماعية �إىلالب�س���اطة ،لذا تن�ص���حك �أال تتعدّي يف باقتك
الثالثة خيارات يف الباق���ة الواحدة؛ �إن كان
جلهة الألوان �أو ال�ش���كل ،وكن�صيحة جانبية،
يف�ضّ ���ل من�سّ قو الأزهار الأعداد الفردية من ك ّل
نوع يف الباقة ،على غرار � ،3أو � 5أو ..7
 من حيث توزيعها يف املنزل ،من الأف�ضل �أنت�ضعي الأزهار ذات الرائحة القوية ،على غرار

اليا�س���مني والالفندر يف ال�صالون واملدخل،
عل���ى �أن تختاري لغرفة الطعام وغرفة النوم
واملطبخ الأزهار ذات الروائح اخلفيفة� ،أو تلك
من دون رائحة كلياً.
 ح�ي�ن تختاري���ن الأزه���ار لتقدميها كباقةل�ش���خ�ص ما ،عليك �أن تن�سّ قيها قبل �ساعات
قليلة من املوعد ،وحتر�ص���ي على اختيارها
زاهية ون�رضة ،يف حال كان هناك وقت يف�صل
بني �رشائها وتقدميها ،يُف�ضّ ل �أن ت�ضعيها يف
منزل���ك يف الرباد بد ًال من و�ض���عها يف املاء
قبل تقدميها.
 انتبهي كث�ي�راً ملبد�أ �أن���واع و�ألوان الورودوالأزهار يف حال اخرتت تقدميها ل�شخ�ص ما،
وراعي يف هذا ال�سياق مركزه ،والعالقة التي
تربطك فيه ،والر�سالة التي تريدين توجيهها
من خالل باقتك هذه.
 رغ���م ولع���ك بالأزه���ار ،خ�صو�ص��� ًا حنيحت�ص���لني عليها كهديّة ،ال ب��� ّد �أن تعريف �أن
رميها ح�ي�ن تهرتئ وتذبل من �ص���لب قواعد
و�إتيكيت النظافة.

www.athabat.net
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َ
أسلوب التعامل مع المحبطين
م���ن امل�ؤك���د �أن هناك بع�ض الأ�ش���خا�ص
مم���ن يعمل���ون عل���ى الرفع م���ن روحك
املعنوية با�ستمرار ،وت�شعر معهم بالروح
الإيجابي���ة ،ويف الوقت نف�س���ه هناك نوع
�آخر من النا�س ممن ي�س���تنزفون الكثري من
طاقتك النف�س���ية عند التحدث معهم ،فهم
مثل ال�س���م الذي يت�رسب يف جمرى الدم،
وينتهي بقتلك ببطء.
لكن م���ن �أجل جتنّب �إ�ص���ابتك ب�أي ت�أثري
جراء التعامل مع ه�ؤالء الأ�ش���خا�ص� ،إليك
بع�ض الطرق والن�ص���ائح التي متكّنك من
تفاديهم متاماً ،وجتعلك ت�س���تعيد طاقتك
العقلية وتوزان حياتك مرة �أخرى.
�إقام���ة حدود :ي�ش���عر بع�ض الأ�ش���خا�ص
بالإحب���اط يف كل �ش���يء� ،إال �أن لديه���م
مفاتيح رئي�سية جتعلهم يف حالة التجمد
والثب���ات ،ف�إذا �أخربوك ب�أي من الق�ض���ايا
والأم���ور ال�س���لبية ،فعليك عزله���ا متام ًا
عن دائرة اهتمام���ك ،و�إقامة حدود ثابتة
ووا�ضحة لتلك الأمور.
بب�س���اطة ،اجعل ال�شخ�ص الآخر يدرك �أنك
لن تتناق�ش معه ب�ش����أن ذل���ك الأمر ،لأنك
ترغب فق���ط يف الرتكي���ز على الأ�ش���ياء
الإيجابية.
وت�شتمل تلك احلدود �أي�ض ًا عدم �أخذ �أرقام
هواتفه���م عندم���ا ال يكون هن���اك جمال
للتعام���ل معهم� ،أو احلد م���ن الوقت الذي
تق�ضيه معهم ،وهو ما �سيجلبنا �إىل الطرق
الآتية.
�إن�شاء حدود الوقت :رمبا تحُ اط يف بع�ض
الأحيان ب�أ�ش���خا�ص حمبطني يف حياتك،
لكن لن تكون قادراً على طردهم من دائرة
معارفك ،كالأقارب وزمالء العمل وغريهم،

لذلك ميكنك بب�ساطة احلد من الوقت الذي
تق�ض���يه معهم ،تفادي ًا للإ�ص���ابة بالروح
واالجتاه ال���ذي يحملونه ،وال���ذي ينت�رش
�رسيع ًا كـ«الإنفلونزا».
عليك احلد م���ن الأيام التي تتزاوروا فيها،
�أو الدقائ���ق املعدودة الت���ي تلتقون بها،
وال تبالغ يف تعري�ض نف�س���ك �إىل �أفكارهم
امل�سممة ،وذلك حتى ال تقع فري�سة لهم.

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ال تكن م�س���تمع ًَا جي���داً :ب�ش���كل عام ،ال
يف�ضَّ ���ل عدم الإن�صات �إىل �أي �شخ�ص ،لكن
هن���اك بع�ض الأوقات الت���ي علينا �إدخال
املعلومات م���ن �أذن وطردها من الأخرى،
ف����إذا ا�س���تمعت �إىل �أي م���ن الأ�ش���خا�ص
ال�سلبيني و�س���ئمت من �أفكارهم امل�ضادة،
فدعها بب�ساطة تقف عند حدود �أذنك دون
الت�سلل �إىل قلبك.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1ممثل �سوري
 2ي�صنع من ق�شور التفاح  /حر النار
 3مت�شابهان  /نزيف االنف
 4ا�سم ذكر  /ن�صف ارجع

غيرّ املو�ض���وع :عندما تتحدث مع �شخ�ص
حمبط و�أ�ص���ابتك وجهة نظره ال�س���لبية
ب�ش����أن �ش���يء مع�ي�ن ،فقط ق���م بتغيري
املو�ضوع ،كي ال يرتفع م�ستوى �سمّه �أكرث
من ذلك ،ودعه يتحدث عن �ش���يء يجعله
يبت�س���م ،وح���اول جاه���داً حتويل جمرى
احلديث �إىل �شيء �إيجابي و�أف�ضل.
فكّر يف الأ�شياء الطريفة �أو حتدث يف �أمور

 5لتف�سري املعنى و اال�سرت�سال
 /كلمة الي مبعرثة
 6كلمة لالطراء معكو�سة
 7للتعري���ف � /ض���د يا����س
معكو�سة
 8مل�س �ش���يء بي���ده  /واحد
باالنكليزي  /عك�س امين
 9للنداء  /اكرب دولة يف العامل
م�ساحة
 10ا�سم جهاز ر�صد الزالزل
عــمـــودي
� 1سنة  /مدينة اثرية �سورية
 2كلم���ة جوه���ر معكو�س���ة /
حمى �شيئ ما
 3من اال�س���ماء اخلم�سة  /نعم
باالجنبي
 4اغني���ة لرا�ش���د املاج���د /
لل�س�ؤال باالجنبي
 5م���ن اخ�ت�رع امل�ص���باح
الكهربائي
 6للتمني  /ن�صف روعة

لي�ست جدالية ،وكلما كانت املحادثة �أخف
و�ألطف ،ات�سمت بالروح املرحة.
كن �إيجابي ًا دائماً :رمبا �سمعت من قبل عن
التعبري القائل «اقتله���م بلطف» ،وتعمل
تلك الن�ص���يحة عل���ى وجه اخل�ص���و�ص
م���ع الأ�ش���خا�ص املحبطني ،لأن���ك �إما �أن
ت�س���اعدهم يف تغيري وجهة نظرهم ،و�إما
جتربهم عن الرحيل عنك ،لأنك بب�ساطة لن
ت�سمح ل�سمهم بالو�صول �إليك.
ثم عليك مواجهة �س���لبيتهم بالإيجابية،
وراقب ردود فعلهم ،ف�إذا �أ�صبحوا �إيجابيني
فهذا �إجن���از عظيم ،و�إذا مل حتظَ �إيجابيتك
ب�أي ت�أثري ،فاعلم على الأقل �أنك حاولت.
ال حتاول تغيريهم :قد ت�صاب بالإنهاك بل
والإحباط عند حماولتك تغيري الأ�شخا�ص
املحبط�ي�ن ،ث���م عليك فق���ط العمل على
�إ�سعادهم ،ودع لهم القرار.
واعلم �أنك لن ت�س���تطيع تغيري �شخ�ص ما
ال يرغب هو يف تغيري نف�س���ه ،ومع الوقت
�ست�شعر �أنك ت�رضب ر�أ�سك مراراً وتكراراً يف
جدار �سميك.
خ���ذ ق���رارك� :إذا كان يف حياتك �ش���خ�ص
حمبط ي�ؤثر على نوعي���ة حياتك ،فعليك
اتخاذ قرار حا�سم ب�ش�أن رحيله� ،أو االبتعاد
عنه ،قد يكون الأمر حمزن ًا لعدم ات�صالكما
بعد ذلك ،لكنه �أه���ون من �أن يجرفك معه
يف تيار ال�س���لبية والإحباط ..وبالطبع لن
يكن هذا �سه ًال مع بع�ض الأ�شخا�ص ،ك�أفراد
العائلة مثالً� ،أو �ص���ديق حمي���م ،لكن �إذا
متكّنت من �إغالق الباب يف وجه �ش���خ�ص
�س���لبي ،فافعل ذلك دون ت���ردد ،لأنك يف
النهاية �ست�شعر �أنك �أف�ضل و�أ�سعد بكثري.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 7اق�رص نه���ر يف العامل  /كلمة اخرى
للموبايل معكو�سة
 8امل  /القمار
 9عمر  /ا�سم زوجة فرعون
 10ولد بالغ  /حيوان �صغري معكو�سة
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كاريكاتير

سرقة دبابة تزن  12طنًا
ن �دّد اجلي�ش الفرن�سي باختفاء
دبابة قدمية ترجع �إىل خم�سينيات
القرن املا�ضي وي�صل وزنها �إىل نحو
 12طناً ،كانت مهجورة يف منطقة
ع�سكرية يف �شمال �رشقي فرن�سا.
وق���ال �أح���د ر�ؤ���س��اء البلديات
املجاورة يف ت�رصيح ملحطة «BFM

� »TVإن��ه من املحتمل �أن يكون
وراء تلك ال�رسقة «جامع حتف»� ،أو
�شخ�ص مهتم باملعادن ذات اجلودة
العالية.
كما �أ���ش��ار �إىل �أن الدبابة كان
«ميكن ر�ؤي��ت��ه��ا م��ن خ�لال امل��رور
بالطريق الوا�صل بني البلدتني»،

طـفــلــة تمــوت إذا احتفـلـت
بعيد ميالدها

بريطانيي �أن يحتفال
نْ
يتعي على �أخوين تو�أمني
نّ
بذكرى ميالدهما ب�صفة منف�صلة ،لأن �أحدهما
قد ميوت �إذا انفعل نتيجة �إ�صابته بنوع نادر من
ال�رصع.
وكانت �صحف بريطانية ذكرت �أن ريبيكا هيوج
(� 8أعوام) تعاين من ا�ضطراب نادر يُدعى «متالزمة
درافيت» ي�سبب نوبات �شديدة من ال�رصع �إذا �شعرت
باحلما�س ال�شديد ،ويعني ذلك �أن ريبيكا ال ميكن �أن
حتتفل بعيد ميالدها مع �شقيقها التو�أم هاري.
هذه النوبات التي قد تطال كل مظاهر حياة
الطفلة �سيئة للغاية ،لدرجة �أنها قد ت�ؤدي �إىل ظاهرة
تُعرف باملوت املفاجئ غري املربَّر ملر�ضى ال�رصع.
وقالت �آنابيل ( 42عاماً) والدة الطفلني �إنهما مل
يحتفال بعيد ميالدهما مع ًا منذ �أن كان عمرهما � 4أعوام.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

م�ضيف ًا �أن الدبابة ت�ستطيع ال�سري
للأمام واخللف �أكرث من  100كيلو مرت
يف ال�ساعة.
ومل ير �أحد الدبابة التي كانت
تُ�ستخدم فقط يف تدريب اجلنود
ال�شباب ،وال �أثر لها �سوى عالمات
لها يف الطريق حيث كانت موجودة.

صدمه القطار فاعتقلته الشرطة
لإلضرار باألمالك العامة

�صدم قطار فرن�سي فائق ال�رسعة � TGVشاباً ،ما جعل اجلميع
يتوقع العثور على �أ�شالئه على م�سافات بعيدة ،لكن بعد توقف
تبي �أن الرجل �سليم مل ي�صبه �أذى.
الوح�ش املعدين متام ًا نّ
وبعد نقله �إىل امل�ست�شفى لإ�سعافه والت�أكد من خلوه من �إ�صابات
غري ظاهرة ،ومن امل�ضاعفات املحتمَلة ،وُ�ضع قيد االعتقال يف �أحد
�أق�سام ال�رشطة مبدينة فوريب قرب مدينة غرونوبل جنوب �رشق
فرن�سا ،بتهمة االعتداء على واجهة حمطة القطار باملدينة ،وته�شيم
الزجاج والأمتعة املوجودة بها ،قبل �أن ي�سري على ال�سكة احلديدية
يف ال�ساعات الأوىل من فجر الإثنني ،ومل ينتبه الرجل �إىل قدوم
القطار الذي �صدمه من اخللف وهو ي�سري ب�رسعة عالية ،علم ًا �أن هذه
القطارات ت�سري مبعدل �رسعة ال يق ّل عن  470كيلومرتاً يف ال�ساعة.
لكن بعد الت�أكد من �سالمته يف امل�ست�شفى ،اعتقلت ال�رشطة
الرجل بتهمة التعدي على املمتلكات العمومية و�إحل��اق ال�رضر
مبحطة القطارات.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوينinfo@athabat.net :
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

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

