وزير سابق للواجهة الرئاسية
يجري تداول ا�سم وزير �سابق يف املحافل الدبلوما�سية التي لها ت�أثري
ف ّعال يف لبنان ،كمر�شح لرئا�سة اجلمهورية ،الأم��ر ال��ذي انعك�س توتراً
ؤولي لهما ثقلهما ،لأن �أحدهما ال يحب املر�شح ،ويعتربه مناوئاً
بني م�س� نْ
ملنطقته.

ألمـــــــة واحـــــــدة

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام  1908ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.
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مسيحيو لبنان :ال ميثاق بال «طاقة»

في وطني لبنان
نبهنا منه ،وهو
ال �شك �أنن���ا و�صلنا �إىل م���ا ّ
اخلوف من بع�ضن���ا البع����ض� ..أ�صبحنا نخاف
القري���ب والبعيد ..نخاف من جار الدار �أن يحمل
�إلين���ا االنفجار م���ن ال�صديق� ،أو م���ن الغريب..
نخاف من الزحمة ،ومن الهدوء ،ومن ال�سيارات،
ومن العرب���ات والدراجات ..من الأبنية والأندية،
وم���ن ُدور العبادة ،ومن املجمع���ات التجارية،
خوف ًا من املوجة التكفريية� ..أدخلنا كل �ش���يء
بالدين ،و�أ�صبحنا و�أم�سينا نفتي ونحلل ونحرم
نكفّر ونغفر وندين با�س���م الدين ..الوطن �أ�صبح
مدعاة للخوف.
حكم الزواريب واجلوامع وامل�شايخ حتت راية
التكبري ،وطن �أ�صبح فيه املواطن يف مواجهة �أخيه
املواط���ن ،يخاف من ابن جلدت���ه ،يختبئ خلف
مرتا�س���ه ..املرتا�س هو املذهب ،هذا هو املفهوم
واملتعارف عليه ،ال منا�شدة وال نداء وال �رصاخ �أو
حوار ميكن �أن يفيد ،حتى املناظرات التلفزيونية
باتت ت�ش���به حفلة مالكمة �سيا�س���ية ،ومل يعد
مفهوم الإقناع �أو الت�سامح لغة مفهومة ..التكفري
والتفجري والتكبري والتهجري �ص���ارت لغة الكبري
وحتى الطفل ال�صغري.
يف وطني لبنان ي�ص َّنف الإن�سان ح�سب انتمائه
املذهب���ي وال�سيا�س���ي ،ولي�س ح�س���ب االنتماء
الوطن���ي ،فلم يعد للوطن مكان يف عقولنا ،فقط
املذهب والطائفة هم���ا املعيار ،وحتى لو كنت
تنتمي �إىل الطائف���ة ولكنك ال تتوافق مع التيار
ال�سيا�س���ي للطائفة نف�سها �أو للمذهب ذاته الذي
تنتمي �إليه ،ف�أنت �إن�س���ان غ�ي�ر مرغوب به يف
تر�س���ل
املنطقة التي تنتمي �إليها وتنتمي �إليكَ ..
�إليك ر�س���ائل التهديد والوعيد ،ال �سالم وال كالم
معنا يفيد وعن ح ِّينا يجب �أن تبقى بعيداً..
هل الفرز املذهبي وال�سيا�س���ي �أ�ص���بح �أمراً
�أكيداً؟ بتنا ن�ش���تاق �إىل لغة العقل ،و�إىل احلكمة
والوعي ،و�إىل التب�صرّ  ،و�إىل وقفة ت�أمل لن�س����أل
عن فائدة هذا التع�صب والتمذهب الذي �أورثناه
لأجيالنا ،لن�س����أل عن امل�س���تفيد من هذا الإرث
الغليظ� ،أهذا هو م�س���تقبل �أوالدن���ا الذي نريد؛
تنافر وتقاتل وتع�صب وتناحر وتفجري؟
يف وطن���ي لبنان بات الع���دا ُء عدا ًء للمذهب،
وتنا�سينا فل�سطني ،وبالعدو على بع�ضنا �رصنا
ن�ستعني ،عدو الأمة العربية والإ�سالمية مرتب�ص
بن���ا ،وبالفتنة املذهبية هو امل�س���تفيد الوحيد،
يفرح ويقول :هل من مزيد؟
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عل���ى وقع �ص���يحات التكفري
الآتية من كل حدب و�ص���وب يف
العامل العربي ،يعي�ش امل�سيحيون
الع���رب ومعهم م�س���يحيو لبنان
القل���ق عل���ى امل�س���تقبل الآتي،
واخل���وف م���ن م�ص�ي�ر جمهول
يتهدده���م ويحوّلهم �إىل م�رشدين
يف �أ�ص���قاع الأر�ض ،كما ح�ص���ل
مع م�سيحيي العراق .وهنا تتجه
الأنظار �إىل م�سيحيي لبنان لرفع
ال�ص���وت ،باعتبارهم الأكرث قدرة
على التعب�ي�ر والتحرك ،مبا لهم
من ح�صة وازنة يف النظام ،ومبا
للبنان من هام�ش حريات �إعالمية
و�سيا�سية ودينية وغريها.
قد تكون الهواج�س امل�سيحية
م�رشوع���ة �إذا م���ا نظرن���ا �إىل
نْ
الواقع�ْي� العراق���ي وال�س���وري
املرتدي�ْي� ،والهج���رة املنهجية
نْ
مل�سيحيي ال�رشق ،وامل�ستمرة منذ
االحتالل الأمريكي للعراق ،لكن ال
بد من �إدراج مالحظات �أ�سا�س���ية
قد يكون م�سيحيو لبنان وال�رشق
بحاجة اىل �إدراكها ،وهي:
�أوالً� :إن القل���ق امل�س���يحي
من التكف�ي�ر والذب���ح والتهجري
واالقتالع هو قلق يت�ش���ارك فيه
جمي���ع مواطني ال���دول العربية،
فامل�سلم ال�سُّ ���ني الذي ال ي�شاطر
التكفرييني �آراءهم معرّ�ض للإبادة
بنف�س الطريقة ،كما امل�سيحي �أو
ال�ش���يعي �أو العلوي وغريهم من
الطوائف الإ�س�ل�امية التي تُعترب
مرتدّة وكافرة يف نظر التكفرييني..
ل���ذا� ،إن القلق م�ش�ت�رك ،ويخطئ
امل�س���يحي عندما ي�ص���وّر نف�سه
�أنه امل�س���تهدَف الوحيد ،ويخطئ
�أكرث بحق املواطنني الآخرين من
الطوائف الأخرى عندما ي�ش���ملهم
كطوائف �أو مذاهب ب�أكملها ب�أنها
تعمل على تهجريه وا�ضطهاده.
ثانيًا� :أثب���ت التاريخ �أن لدى
بع����ض الفئ���ات امل�س���يحية من
اللبناني�ي�ن �أخطاء ا�س�ت�راتيجية
قاتل���ة �أدّت �إىل ال���زج به���م يف
م�ش���اريع مدمرة ،بد�أت باالتكال
على الغرب للحماية ،ثم تطورت
�إىل حد الو�صول �إىل التحالف مع
«�إ�رسائيل» وت�ص���ويرها «راعية
لل�سالم» ،وا�س���تمرت مبحاوالت
اال�س���تقواء باخل���ارج لفر����ض
موازين قوى داخلية �أو تغيريها،
وانته���ت �أخ�ي�راً باال�س���تعداد
لل�س�ي�ر بامل��ش�روع الأمريك���ي
املُعَ ّد للمنطق���ة ،وهي �إعادة �إرث
«العثمانية اجلديدة» بتن�ص���يب
جمموع���ة حكام م���ن «الإخوان
امل�سلمني» يف �س���يطرة �ساحقة
على م�س���احة الع���امل العربي،

العماد مي�شال عون مرتئ�ساً اجتماع نواب تكتل «التغيري والإ�صالح» يف الرابية

وهو تاري���خ ال يجد له يف ذاكرة
العرب امل�سلمني وال امل�سيحيني
الكثري من الإ��ش�راق ،بل يعيدهم
�إىل ذكريات م�ش���ينة من التمييز
الطائف���ي حتت �ش���عارات «�أهل
الذمّ���ة» ،ومن التدخ���ل الأجنبي
يف �ش�ؤون ال�سلطنة بحجة حماية
الأقليات الطائفية.
ثالث���اً :يع���اين امل�س���يحيون
اللبناني���ون من م�ش���كلة الكيدية

وقد يكون املوقف الذي يدعو
«التكت���ل» �إىل التم�س���ك بوزارة
الطاقة غري مفه���وم لدى البع�ض
م���ن امل�س���يحيني ،وق���د يرتاءى
للبع�ض الآخر �أنه عائد لتم�سّ ���ك
اجل�ن�رال مي�ش���ال عون ب�ص���هره
الوزير ج�ب�ران با�س���يل بالذات،
بينما مَ ن يدافع عن خيار التم�سك
بحقيب���ة الطاق���ة ي���ردّه �إىل �أن
امل�س���يحيني  -خ�صو�ص ًا التكتل

التطورات أظهرت أنه ال أكثريات
في المنطقة ..فمن كانوا يعتقدون أنهم
أكثرية تبيّ ن أن االختالفات فيما بينهم
قد تكون أكبر من اختالفاتهم
مع الطوائف والمذاهب األخرى

وال�شخ�ص���انية ،والتي جتعل من
رب���ح متحق���ق لأحدهم خ�س���ارة
�ص���افية للآخرين ،وهو ما يجعل
املوقف امل�سيحي اجلامع متعذراً،
ولعل املث���ال الأكرب على ذلك هو
اال�ستحقاقات احلكومية املتتالية،
خ�صو�ص��� ًا اال�س���تحقاق احلكومي
الأخري ،حيث جن���د �أكرث من ينتقد
�إ�رصار تكتل «التغيري والإ�صالح»
عل���ى االحتفاظ بوزارة الطاقة هم
امل�سيحيون �أنف�سهم.

امل�س���يحي الأك�ب�ر لديهم  -بات
بحاجة �إىل الإم�س���اك بوزارة ذات
�أهمية م�س���تقبلية ا�س���تثنائية،
كونه���ا �س���ت�رشف عل���ى النفط
امل�ستخرج من الأر�ض اللبنانية،
وهذا النفط الذي �سيحقق للبنان
ا�ستقراراً مادي ًا و�أمنياً.
يخ�شى امل�سيحيون اللبنانيون
�أن يتناق�ص دورهم يف النظام �أكرث
مت التنازل
ف�أكرث ،خ�صو�ص ًا بعدما ّ
عن �صالحيات رئي�س اجلمهورية

يف الطائف ،وحتويلها �إىل جمل�س
الوزراء جمتمع ًا بح�س���ب الن�ص،
والت���ي حتوّلت بفعل املمار�س���ة
�إىل �ص�ل�احيات مطلَقة بيد رئي�س
احلكومة ،وهو ما يعطي ال�سُّ ���نة
�صالحيات وقدرات هائلة للت�أثري
يف �صناعة القرار ،ويحفظ املكوّن
ال�شيعي نف�سه ونفوذه يف النظام
اللبن���اين م���ن خ�ل�ال �إم�س���اكه
برئا�س���ة املجل�س النيابي ،ومن
خالل ال�س�ل�اح الذي يجعل ميزان
القوى الع�س���كري مائ ًال ل�صاحله،
ويبقى امل�سيحي الذي يحتاج �إىل
ملف مي�س���ك به ،ويجعل له نفوذاً
ي�س���تطيع �أن يفر�ض نف�سه العب ًا
�أ�سا�سي ًا على ال�ساحة اللبنانية ال
ميكن تخطيه.
ب���كل الأح���وال ،وبالرغم من
�أن املواطني���ة تبق���ى الأ�س���ا�س
لبن���اء لبنان  -بر�أي���ي  -يبقى
�أن املنطقة ت�ش���هد �رصاع ًا دموي ًا
طائفي��� ًا ومذهبيً���ا قات ًال ال ميكن
للبن���ان �أن يك���ون منف�ص�ل�اً عن
القلق الذي ي�سود اجلميع ،علم ًا �أن
التط���ورات �أظهرت �أنه ال �أكرثيات
يف املنطقة ،فمن كانوا يعتقدون
�أنه���م �أكرثي���ة مطلقة تب�ّي نّ �أن
االختالف���ات فيما بينهم قد تكون
�أكرب من اختالفاتهم مع الطوائف
واملذاه���ب الأخرى ،وعليه ،ال حل
يف ��ش�رق مكون م���ن �أقليات �إال
التعاون وبناء الثقة بني بع�ضهم
البع����ض ،و�إال حت���وّل اخل���وف
الوجودي �إىل �رصاع لن يبقي لهذا
ال�رشق �س���حره ،و�س���يطفئ نوره
الذي �ش ّع على العامل �أجمع.

د .ليلى نقوال الرحباين

www.athabat.net

( العدد  )297اجلمعة � 7 -شباط 2014 -

3

همسات

هل يسعى «المستقبل» إلنشاء «سوليدير» نفطية؟
من���ذ تكلي���ف النائب متام �س�ل�ام ت�ش���كيل
حكومة جديدة ،تكرّر �س���قوط ال�س���قوف الزمنية
التي وُ�ض���عت كمُهل لإعالن «حكومة �سالمية».
كان���ت العقبة الأكرب خ�ل�ال الأ�ش���هر الثمانية
الأوىل للت�ش���كيل املتوق���ف ،حماولة �أمريكية -
�س���عودية ال�س���تبعاد «حزب اهلل» عن احلكومة
املزمعة ..ف�ش���لت املحاولة و�س���قط «الفيتو»،
وجرى الرتحيب مب�ش���اركة احل���زب ،لكن عقدة
جديدة برزت خالل ال�شهرين الأخريين ،من خالل
�سعي قوى الرابع ع�رش من �آذار ،وحتديدا الثالثي
مي�شال �سليمان ومتام �سالم و«تيار امل�ستقبل»
�إىل الهيمنة على التمثيل امل�سيحي يف احلكومة
اجلديدة ،مب���ا يعني تهمي�ش و�إ�ض���عاف متثيل
�أكرب كتلة نيابية م�سيحية يف الربملان ،يقودها
العماد مي�شال عون.
� 48س���اعة هي املهلة اجلديدة التي �رضبها
رئي�س اجلمهوري���ة والرئي�س املكلف لت�ش���كيل
احلكوم���ة اجلديدة ،قد تنته���ي اليوم (اخلمي�س)
ب�إعالن حكومة «�أمر واقع» ،رمبا تكون «الدع�سة

الناق�ص���ة» التي تنهي امل�ستقبل ال�سيا�سي لكل
الرئي�سي؛ �سليمان املنتهية واليته الرئا�سية
نْ
من
خالل �ش���هرين ،و�سالم املتوقف تكليفه الرئا�سي
منذ ع�رشة �أ�شهر.
يدرك الرئي�س �س���ليمان �أن تهمي�ش التمثيل
امل�سيحي احلقيقي يف «احلكومة ال�سالمية» هو
مدخل ال�ش���تباك مع بكركي وبطريركها املغطَّ ى
م���ن الفاتيكان ،والذي يعي�ش هذه الأيام هاج�س
احلفاظ على ما تبقّى من الوجود امل�س���يحي يف
ال�رشق العربي.
كما يدرك متام �س�ل�ام �أن م�شكلته احلقيقية
هي مع «حزبه» (تيار امل�س���تقبل) عموماً ،ومع
الرئي�س ف�ؤاد ال�س���نيورة خ�صو�صاً ،الذي يكيد له
وين�ص���ب الأفخاخ ،لي�س �أبرزه���ا مزاحمته على
وزارة الداخلي���ة ،بل دفعه �إىل ت�ش���كيل حكومة
يهيم���ن فيها �س�ل�ام و«تيار امل�س���تقبل» على
التمثيل امل�سيحي فيها ،مما يدفع تكتل «التيار
الوطني احل���ر» �إىل املقاطعة واالن�س���حاب من
الت�ش���كيلة اجلديدة ،و�إىل ت�ض���امن «حزب اهلل»

مع���ه وخروجه منها ،يف م�سل�س���ل ي����ؤدي �إىل
خروج حرك���ة «�أمل» بدورها ،لأنها ال ميكن يف
الظرف احلايل �أن تتخذ موقف ًا يبتعد عن مواقف
«احل���زب» ،وقد ي����ؤدي ذلك �إىل ت�ض���امن وليد
جنبالط مع «حليفه» نبيه بري يف اخلروج من
احلكومة ،التي �ستكون بالتايل �أول و�آخر حكومة
ي�شكلها �سالم!
وتلفت �أو�س���اط �سيا�س���ية متابع���ة �إىل فخ
يُن�صب ل�سالم� ،س���يحرق ما تبقى له من حيثية
�سيا�سية و�ش���عبية� ،إذ �إن املفاو�ضات التي تلت
موافقة قوى الثامن من �آذار على �ص���يغة «ثالث
ثمان���ات» يف توزيع التمثيل ال���وزاري� ،أنتجت
تناز ًال �سه ًال لـ«تيار امل�ستقبل» عن وزارة املال
بع���د �أن �أفقرها ،وهو الآن يتم�سّ ���ك بعناد كبري
باحل�صول على وزارة الطاقة والنفط.
هنا تذكّر الأو�س���اط ب�أن «تيار امل�س���تقبل»
�سبق واحتكر وزارة املال منذ العام  ،1993و�أول
�إجنازات ف�ؤاد ال�س���نيورة كوزير للمال فيها ،كان
ح�صول حريق ق�ض���ى على قيود الوزارة ،وجعل

فخ يُ نصب لسالم سيحرق
ّ
تبقى له من حيثية
ما ّ
سياسية وشعبية

لبنان من دون ميزانية �سنوية منذ ذلك التاريخ.
كما ت�أت���ي موافقة «امل�س���تقبل» على التخلي
ع���ن «املالية» بع���د رهنه لبن���ان حتت دين
يفوق الثمانية وال�س���تني ملي���ار دوالر �أمريكي،
وبعد انف�ض���اح �أمر ثالثة ع��ش�ر مليار دوالر مل
تُع���رف الوجهة الت���ي �رصفتها به���ا حكومات
«امل�س���تقبل» ،والتي كان فيها ال�سنيورة رئي�س ًا
�أو وزيراً للمال.
وتطرح الأو�ساط ذاتها �س�ؤا ًال منطقياً ،مدفوع ًا
من �إ�رصار «امل�ستقبل» على احل�صول على وزارة
الطاقة� ،إن مبا�رشة لأحد وزرائه� ،أو بالوا�س���طة
لأحد املح�س���وبني على الرئي�س املكلف� ،أو على
الرئي�س �س���ليمان :هل هناك م�رشوع ال�ستغالل
النفط والغاز املكت�ش���ف يف الأرا�ض���ي واملياه
اللبنانية على طريقة �إن�شاء �رشكة «�سوليدير»،
ه���ذه ال�رشكة التي فر�ض���ت بـ«ق���وة القانون»
عل���ى �أبناء بريوت بي���ع �أمالكهم لها يف بريوت
القدمي���ة ،املعروفة بالو�س���ط التجاري« ،برتاب
امل�ص���اري» ،وحققت من جراء ذل���ك �أرباح ًا لآل
احلريري و�رشكائهم ،ي�شري البع�ض �إىل �أنها تفوق
ال�س���تة ع�رش مليار دوالر؟! فهل �س���يكون م�صري
النف���ط اللبناين عل���ى هذه ال�ش���اكلة ،ويتحول
ب�سحر الر�شاوى وال�ضغوط و»قوة القانون» �إىل
«ملكية حريرية» خال�صة؟
الرئي�سان مي�شال �سليمان و�سعد احلريري يف املاراثون على اخلط البحري لبريوت

عدنان ال�ساحلي

| بين تمام والوزان

الفائتي مل تب���قَ ت�رسيبة �إال
نْ
من الأحد حت���ى الإثنني
وا�ستُعملت عن الوالدة الو�شيكة حلكومة �أمر واقع �سيا�سية
مبن ح�رض ،يف حماولة لل�ض���غط على عماد التيار الوطني
احلر ،الذي وجّ ه �رضبة وُ�صفت بالقا�ضية للتهوّر ال�سيا�سي،
فيما البع�ض حذر متام �س�ل�ام من و�ض���ع م�شابه للرئي�س
الراحل �ش���فيق ال���وزان ،الذي كان يريد الرتيّ���ث ب�إقرار 17
�أيار ،لكن �أمني اجلميل �ضغط على جمل�سي الوزراء والنواب
لإقراره ،فيما مل يوقعه ب�سبب انتفا�ضة � 6شباط .1984

| االنتظار أفضل

تروّج الفئة الأكرث تطرّف ًا يف «� 14آذار» �أن ت�شكيل حكومة
جامعة �سيطيح بانتخابات رئا�سة اجلمهورية ،كما تت�صدى
لأ�صح��اب ال��ر�أي القائ��ل ب��ضرورة ت�شكيل حكوم��ة تُخرج
الب�لاد م��ن الأزم��ة ،لأن «املوازين لي�س��ت يف م�صلحتنا»..
واالنتظار �أف�ضل.

| وعد واعد

تروّج �أو�س���اط من القوات اللبنانية �أن �س���بب اخلطاب
املتوازن وغ�ي�ر اال�س���تفزازي لـ«حزب الكتائ���ب» هو �أن
الرئي�س اجلميل وجنله �س���امي تلقّيا وع���وداً قاطعة ب�أنه
�سيكون للحزب وزيران �إذا ت�شكلت احلكومة من  30وزيراً.

| «شهامة»

ه��دد النائب خال��د ال�ضاهر بعد م�ؤمت��ره ال�صحفي الذي
عق��ده يف منزله �أمام عدد م��ن ال�صحافيني وبعيداً عن �آالت
الت�سجيل ،ب�أنه ل��ن يلبّي من الآن و�صاعداً �أي دعوة لـ«تيار
امل�ستقب��ل» مهم��ا كان حجمه��ا �أو الداع��ي �إليه��ا ،ب�سب��ب
ابتعاده عن هموم الطائفة ال�سُّ نية.

| لوم «الدار»

وجّ هت جهات �إ�س�ل�امية وحزبية لوم��� ًا �إىل دار الفتوى
على خلفية م�ش���اركة القا�ض���ي ال�ش���يخ �أحمد الكردي يف
حترّك م�ش���ايخ «هيئة العلماء امل�س���لمني» على خلفية
توقيف ال�ش���يخ عم���ر الأطر�ش ،خ�صو�ص��� ًا بعد االعرتافات
اخلطرية التي �أدىل بها ،مطالبة ب�ش���طب ا�س���م الأطر�ش عن
لوائح املنت�سبني �إىل الدار التي هي بالأ�سا�س لإدارة �ش�ؤون
امل�سلمني يف لبنان ولي�س لرعاية الإرهاب والتفجري.

| مساعي الترميم

ي�سع��ى �أحد الأط��راف اليمنية �إىل عرقل��ة م�ساعي طرف
م��ن الطين��ة نف�سها لرتمي��م العالق��ات م��ع ال�سعودية ،بعد
�أن تفتح��ت عي��ون بع���ض امل�س�ؤولني يف الريا���ض على �أن
الط��رف املعرقل مل ينجح يف اختبارات عديدة ،كان الطرف
املق�صى قد �أدى مثيالت لها بنحاح قبل �سنوات .

| أتراك يدعمون «الجبهة»

ان�ض ّم م�سلحون �أتراك جمهولو الف�صيل الع�سكري للقتال
�إىل جانب مقاتلي «لواء التوحيد» املن�ض���وي حتت عباءة
«اجلبهة الإ�س�ل�امية» يف بلدة الراعي (�شمال �رشق حلب)،
يف حماولة ملنع �س���قوط كامل الناحية التي ت�ض���م �أكرب
معقل للواء «الإخواين» يف يد «داع�ش» .و�أو�ض���ح خرباء
ع�سكريون �أن تدخّ ل امل�سلحني الأتراك لي�س الأول.

�أحرّ التعازي للرئي�س حلود

بغياب القا�ضي الكبري ن�رصي حلود ،يفقد لبنان
�أحد �أعالمه امليامني الذين تركوا ب�صمة ال تمُ حى يف
ال�سرية العطرة.
�أ�رسة «الثبات» تتقدم م���ن الرئي�س �إميل حلود
ب�أحرّ تعازيها و�أ�صدق م�شاعر الت�ضامن� ،سائلة اهلل
تعاىل له الغفران ،ولأهله ال�صرب وال�سلوان.
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فصول مضحكة في سيرة المعارضة السورية في «القاعة السويسرية»
ثم���ة حقائ���ق كثرية ب���د�أت
تتك�ش���ف بع���د انته���اء م�ؤمت���ر
«جني���ف� ،»2أبرزه���ا ه�شا�ش���ة
و�ض���حالة وف���د املعار�ض���ات
ال�س���ورية ،الذي مل ي�س���تطع �أي
واحد منه �أن ي�رسق �ش���معة حتى
ال نقول �ضوءاً.
وتبع��� ًا للمعلوم���ات الت���ي
بد�أت تتك�ش���ف ،ف�إن � 11س���فرياً

غربي��� ًا كانوا يقيمون يف الفندق
الذي احت�ض���ن وفد املعار�ض���ة
ال�س���ورية ،ومعهم عنا�رص هامة
من ا�س���تخبارات كانوا يتابعون
حركات وت�رصفات وحتى �أنفا�س
ه�ؤالء الدمى الب�رشية امل�ص���نَّعة
يف املعار�ض���ة� ،س���واء يف
مواقفه���م ولقاءاتهم وم�ؤمتراتهم
ال�صحافية التي كانت تُع ّد لهم،

ويح�ضرّ ونهم له���ا� ،أو حتى يف
جل�س���ات طعامهم وغرف نومهم
يف فندقهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد تبينّ
�أن كام�ي�رات نُ�ص���بت يف قاعة
امل�ؤمت���ر كانت تنق���ل �إىل ه�ؤالء
ال�س���فراء ورج���ال املخاب���رات
�أجواء اجلل�سة ب�شكل مبا�رش ،مما
فر�ض على ه�ؤالء الدبلوما�سيني

والأمنيني التدخل ب�شكل مبا�رش،
لتوجيههم وت�صويب كالمهم� ،أو
مواقفهم ،وحتى جل�س���اتهم ،عرب
ق�صا�ص���ات ورق كانت تر�س���ل
�إليهم ب�شكل دائم.
وكان الفت���� ًا خ����روج معظم
�أع�ض����اء الوفد املعار�ض من �أي
جل�س����ة على الت����وايل بذريعة
الدخول �إىل املراحي�ض ،حتى �أن

البع�����ض ظن �أن معظم �أع�ض����اء
الوفد لديهم �أمرا�ض يف الكلى �أو
امل�س����الك البولية ،كالربو�ستات
مث ًال� ،أو حتى �أمرا�ض ال�س����كري،
التي جتعلهم ال يتحملون البقاء
بعيداً عن املراحي�ض ..لكن تبني
�أنهم حينما كانوا « ُيح�رشون»
كانوا يري����دون النجدة� ،أو �أنهم
كانوا يري����دون �أن يعرفوا فوراً

عند ْ
«حشر» أعضاء
«االئتالف» في جنيف
بح ّجة
كانوا يستأذنون ُ
دخول المرحاض..
لمعرفة مدى
استحسان ّ
معلميهم
لموقف اتخذوه

مدى ا�ستح�سان معلّميهم ملوقف
اتخ����ذوه ،ولهذا جعل����وا عنوان
حتركاته����م �إىل خ����ارج القاعة
«الذه����اب �إىل املرحا�����ض»،
م����ن �أجل طل����ب امل�ش����ورة من
ه�����ؤالء الدبلوما�س����يني ورجال
املخابرات.

جنود اجلي�ش ال�سوري يف حي باب ال�سباع مبدينة حم�ص ال�سورية

و�إذا كن���ا ال نري���د �أن نتناول
تلك الدبلوما�س���ية فائقة الذكاء
واحل�ض���ور للدول���ة الوطني���ة
ال�س���ورية ،لأنه ق���د حتدث عنها
الأقرب���ون والأبع���دون ،ف�إن �أكرث
من �ش���عر بحراج���ة املوقف هو
ذاك الدبلوما�سي العربي الباهت،
والذي يحم���ل لقب مبعوث الأمم
املتح���دة �إىل �س���ورية الأخ�رض
االبراهيمي ،الذي بدى ا�ص���فراره
وا�ضح ًا يف امل�ؤمترات ال�صحافية
الت���ي كان يعقدها يف ختام كل
يوم م���ن التفاو����ض ،حيث كان
يتع ّمد جتاهل �أ�س���ئلة و�س���ائل
�إعالم الدولة الوطنية ال�س���ورية
يف معظم الأحي���ان ،ومار�س كل
�أنواع البهلوانيات الدبلوما�س���ية
من �أجل الت�أث�ي�ر ولو قلي ًال على
جبل دبلوما�سية الدولة الوطنية
ال�س���ورية ،التي جعلته يف مرات
عديدة يعرتف �أمامها ب�ض���حالة
املعار�ضة ال�سورية وقلة حيلتها
يف هذا امل�ؤمت���ر ،والتي يعوزها
احل�ض���ور و«الكاريزما» والعلم
واملعرفة ،رغ���م كل الإمكانيات
الت���ي ُق ِّدم���ت له���ا م���ن الغرب
والأعراب.
ومن �ض���من اعرتافات الأخ�رض
الإبراهيم���ي �أم���ام وف���د الدولة
الوطني���ة ال�س���ورية� ،أن الوف���د
املعار����ض املعلّب كان���ت تعوزه
املف���ردات والكلمات املنا�س���بة،
وبالت���ايل مل ي�س���تطع حت���ى �أن
يرتك انطباع ًا واح���داً ب�أنه م ؤ� ّهل
ملتابعة املفاو�ضات ،لأنه ال ميلك

الصراع السعودي – التركي في أوساط المعارضة السورية يتفاقم

إغالق مكاتب «االئتالف» في اسطنبول وغازي عنتاب ..والمجلس «اإلخواني» يتقدم
�أنقرة  -الثبات
دفع «االئتالف ال�سوري املعار�ض» ثمن فوز
«التيار ال�سعودي» فيه بانتخابات الرئا�سة
والأمانة العامة ال�شهر املا�ضي ،بهجمة قطرية
جردت «االئتالف» من ذراعه
 تركية م�شرتكةّ ،الع�سكرية املتمثلة بهيئة الأركان ،لكن الثمن
ال�سيا�سي الأكرب كان يف �إقفال الأتراك ملقرات
«االئتالف» يف ا�سطنبول وغازي عنتاب.
فبعد الفوز املثري للجدل الذي حققه اجلربا،
والذي يتهمه املعار�ضون ب�رشاء ال�صوت بع�رشة
�آالف دوالر ل�ضمانه ،بد�أت ال�رضبات الرتكية –
القطرية تتواىل ،جلهة ان�سحاب �أكرث من ثلث
�أع�ضاء «االئتالف» ( 40ع�ضواً) ميثلون التيار
القطري فيه ،احتجاج ًا على التفرد ال�سعودي
يف قيادة «االئ��ت�لاف» ،ثم �أت��ت ال�رضبات

الع�سكرية با�ستيالء «اجلبهة الإ�سالمية»
على مقرات هيئة الأركان التي ير�أ�سها العميد
املن�شق �سليم �إدري�س ،ما حمل الأمريكيني
والربيطانيني على وقف امل�ساعدات ،و�أخرياً
دخلت تركيا على خط املواجهة؛ ب�إقفال
مكاتب «االئتالف».
وقدم الأتراك �أعذاراً غريبة لعمليتهم التي
ب��د�أت مع مكتب «االئتالف» يف ا�سطنبول،
الذي يقع يف �أحد الأبراج القريبة من املطار،
بحجة «�إزعاج اجلريان» نتيجة الوفود التي
تزور املكتب والإجراءات الأمنية التي يتخذها
بع�ض قادة «االئتالف» ،ومنها �أخرياً قيام �أحد
مرافقي اجلربا باالدعاء بوجود �سيارة مفخخة
يف املبنى ،ما ا�ضطر امل�س�ؤولني �إىل �إجالء
اجلميع منه و�إحداث �إرباك كبري ،فقام مالك
املبنى بطرد «االئتالف» بقوة ال�رشطة التي

ح�رضت ،و�أ�رشفت على �إخالء املقر ب�شكل مهني
لأع�ضائه.
وكان ميكن لهذه اخلطوة �أن تبقى يف �إطار
«الإزع��اج» ،لوال �أنها �أرفقت بخطوة �أخرى
الأحد املا�ضي متثلت ب�إقفال م�شابه ملكتب
«االئتالف» يف مدينة غازي عنتاب القريبة
من احلدود مع �سورية بذريعة وجود «تهديدات
من القاعدة».
وتقول امل�صادر الرتكية �إن م�س�ؤولني
يف «االئتالف» حاولوا االت�صال مب�س�ؤولني
�أتراك لال�ستفهام عن حقيقة الو�ضع من دون
�أن يوفقوا ،ما حدا بهم �إىل التفكري جدي ًا يف
نقل مكاتب «االئتالف» ،لكن خياراتهم كانت
�ضيقة جداً ،فقطر لي�ست يف وارد ا�ستقبالهم،
وكذلك ال�سعودية ،وكل من البلدين لأ�سباب
خمتلفة� ،أما الدول الغربية فهي ترف�ض تقدمي

�أي ت�سهيالت له�ؤالء ،وتقول �أو�ساط �سورية
معار�ضة �إن «االئتالف» يبحث يف نقل مقراته
�إىل الأردن ،وكذلك هيئة الأركان ،لكن الأردنيني
مل يتجاوبوا مع الطلب ال��ذي يحظى بدعم
�سعودي كبري ،ما ال يرتك لـ«االئتالف» خياراً
�آخر غري تركيا.
ويف املقابل ،بد�أت تركيا وقطر �إعادة بث
ال��روح يف «املجل�س الوطني» الذي يهيمن
عليه «الإخ��وان» ،من �أجل ا�ستعادة احلراك
ال�سيا�سي و�إعادته ممث ًال للمعار�ضة� ،أو �أحد
املمثلني الرئي�سيني لها يف �أ�سوا الأحوال.
والالفت �أن مكاتب املجل�س بقيت على
حالها� ،سواء يف ا�سطنبول �أم يف غازي عنتاب،
وه��ي ت�شهد حركة ن�شطة ،بالتعاون مع
اال�ستخبارات الرتكية التي توفد موظف ًا دائم ًا
يف كل مكاتب املجل�س.

www.athabat.net
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جنيف ..مفاوضات الهلوسة في ِرحاب الفنادق
حرية قراره وال �إرادته ،وال ميلك
حتى ال�ص���فة التي جتعله مي ّثل
فع ًال كل �ش���تات املعار�ض���ات..
و�إذا ما حاول ا�ستغالل امل�س�ألة
الإن�س���انية و�إي�صال امل�ساعدات
للمحا صرَ� ين يف بع�ض املناطق
ال�س���ورية ،ف�إن���ه �رسع���ان ما
كان ي�ص���اب بالهزمي���ة ،ويلوذ
بال�ص���مت حينم���ا تُك�ش���ف له
بالوقائ���ع �أن الدول���ة الوطنية
ال�س���ورية مل تق��ّص�ررّ بتات ًا يف
هذا املج���ال ،لكن امل�س���لحني
املتجمع�ي�ن من ري���اح الأر�ض
الأربعة كانوا ي�س���تولون عليها
ويحرمون النا�س منها.
�إذاً ،ثم���ة حقيقة وا�ض���حة
ك�ش���فتها وقائ���ع م�ؤمت���ر
«جنيف ،»2وهي �أن الأمريكيني
كانوا منخرطني حت���ى �أذنيهم
ب�إدارة التفاو�ض مع وفد الدولة
الوطنية ال�س���ورية ب�صورة غري
مبا�رشة؛ ب�إدارة ال�سفري الأمريكي
روبرت فورد ،الذي ا�ض���طر بعد
امل�ؤمت���ر �إىل االعرتاف بف�ش���له،
معلن ًا �أنه كان يريد اال�س���تقالة
من من�ص���به منذ �أ�ش���هر ،لكنه
بناء على طلب ناظر اخلارجية
الأمريكي���ة جون ك�ي�ري انتظر
م�ؤمتر «جني���ف »2الذي انهكه،
معلن��� ًا �أنه �س���يغادر من�ص���به
نهائي ًا �شهر �شباط احلايل.
اخلال�صة هنا �أن روبرت فورد
يلتحق بحم��� َد ْي قطر ،ومعلمته
ال�س���ابقة هي�ل�اري كلينت���ون،
وحمم���د مر�س���ي املخل���وع،
ونيكوال �س���اركوزي ،الذي بد�أت
مالحقته بتلقى الر�شاوى ،وقائد
اجليو�ش الأمريكي���ة برتايو�س،
ورمبا كان معهم الأمري الأ�س���مر
الغام���ق املائل للزرقة بندر بن
�سلطان ،وغريهم ممن �سيلحقهم
قريب��� ًا جداً ،ورمبا �سي�ش���كلون
نادي��� ًا يطلق���ون علي���ه ا�س���م
«نادي �ضحايا �سورية الكبار»،
يتندرون من خالله كيف ذهبوا
هم �إىل مزاب���ل التاريخ ،وكيف
ا�س���تمرت �س���ورية ودولته���ا
الوطنية وقائدها يواجهون هذا
الإره���اب التكف�ي�ري التلمودي،
ال���ذي ��ض�رب يف كل الدنيا �إال
يف م���كان واحد ،ه���و «الدولة
يوجهوا �إليها
العربية» ،التي مل ّ
طلقة واح���دة �أو عملية واحدة،
فا�س���تهدفوا دائم ًا و�أبداً الفقراء؛
من �أفغان�ستان ،مروراً بباك�ستان
وال�ص���ومال واليمن ،و�صو ًال �إىل
العراق و�سورية ولبنان..

�أحمد زين الدين

رئي�س «االئتالف ال�سوري املعار�ض»
�أحمد اجلربا كان مندفع ًا رمبا زيادة عن
اللزوم ،ومل يتن َّبه �أن �س���قفه العايل يف
افتتاح م�ؤمتر «جني���ف »2وبعد انتهاء
امل�ؤمتر كان حمكوم ًا بـ«�سقف م�ستعار»
يعتل���ي قاع���ة امل�ؤمت���رات ،و�أن كريي
و�ض���عا هذا ال�س���قف بالتوافق
والفروف
َ
الكامل منذ �س���تة �أ�ش���هر لفرملة الأمور
كلما خرجت عن امل�سار املر�سوم.
اجلرب���ا مل يفقه �أي�ض��� ًا �أن �سيا�س���ة
الع�ص���ا التي مار�س���تها علي���ه �أمريكا
حل�ض���ور امل�ؤمت���ر وفكَّك���ت «ائتالفه»
ج���اءت مقرونة بج���زرة �أعطت���ه دفعة
معنوي���ات جله���ة وع���ود �أمريكية يف
بداي���ة امل�ؤمتر ،ب�أن يك���ون «جنيف»1
هو قاعدة التفاو����ض ،ووعود يف نهاية
«جنيف »2بت�سليح املعار�ضة ال�سورية
«املعتدلة» ب�سالح خفيف و�آخر م�ضاد
للدروع لبقايا «اجلي�ش احلر» امل�شتَّتني
ب�ي�ن التنظيم���ات الأخ���رى ،والذين من
امل�س���تحيل الو�ص���ول �إليهم لإي�ص���ال
«الأمان���ة الأمريكية» ،علم��� ًا �أن �أمريكا
(�أ.ف.ب).
�سكان خميم الريموك ي�ستلمون احل�ص�ص الغذائية
تراجعت عن وعود الت�سليح وفق م�صادر
دبلوما�س���ية يف اخلارجي���ة الأمريكية،
وكريي اع�ت�رف على هام�ش م�ؤمتر الأمن بعد انته���اء م�ؤمتر «جني���ف ،»2وهي ال�س���ورية – الرتكية ُّ
يق�ض امل�ض���اجع
يف ميونيخ �أن ال�سيا�سة الأمريكية ف�شلت �أن ت�ش���كيل الهيئة االنتقالية «�سيم ِّهد على بوابة �أوروب���ا ،و�أن الدول الثالثني
يف �س���ورية وال ب َّد من �إع���ادة تقييمها للبدء» بانتزاع ال�ص�ل�احيات من الأ�سد التي حتلَّقت يف «جنيف »2لإيجاد حل
متهيداً لعزله ،فيم���ا يبدو �أن اجلربا قد للأزمة ال�سورية هي جمتمعة رهينة �أمري
وتقوميها.
انتهى «جني���ف »2بنتائج �أكرث من تخلّ���ى عن �أوهامه ال�س���تالم ال�س���لطة «داع�ش» �أبو بك���ر البغدادي من الأنبار
متوقَّعة ،لأن �أق�ص���ى التوقعات كانت �أن مبج َّرد و�ص���وله �إىل جنيف ،ولع َّل طرح العراقية �إىل ال�شمال ال�سوري و�صو ًال �إىل
مي ِّهد مل�ؤمتر �آخر ،لكن املفاجئ �أن الوفد عقد اجتماع للمعار�ض���ات ال�سورية يف عمق اجلنوب الرتكي قريب ًا ،و�أن مكافحة
عط جواب ًا فوري ًا القاه���رة هو احل ّل الواقعي الوحيد الذي الإره���اب ت�أتي يف البن���د الأول والأخري
الر�سمي ال�س���وري مل ُي ِ
على احل�ضور يف � 10شباط /فرباير ،بينما ينت�شل هذه املعار�ضات من واقعها ،مع لأي جنيف مقبل ،و�أن مباحثات جانبية
وف���د «االئتالف» جزم فوراً باحل�ض���ور ،الإ�ش���ارة �إىل �أن حماولة جمعها �ش���به مع النظام ال�س���وري ت�سعى �إليها �أمريكا
دون �أن ينتظ���ر ترميم نف�س���ه �أو ًال ،بعد م�س���تحيلة ،ويف ح���ال اجتمعت ف�إنها ومعه���ا دول الغ���رب للتع���اون يف هذا
االنق�س���امات احلا ّدة التي ق�صمت ُبنيته �ستزداد ت�رشذم ًا وتعود الأمور �إىل نقطة ال�ش�أن.
توجه اجلربا �إىل مو�س���كو ،فهو
ومع
وجعلته بنظر «االئتالفيني» ا ُملن�سحبني ال�صفر.
ُّ
رغ���م �إدراكه بواقع الأر�ض ،و�س���واء �أمام خيارين وكالهما ُمرّ ،الأول �أن جنيف
غ�ي�ر قان���وين وغ�ي�ر خم��� َّول بتمثيل
من ان�س���حب ،وثاني ًا جلهة الن�ص���يحة تق َّبل الواق���ع �أم تنكَّر ل���ه ،على اجلربا ولو طال م�سل�س���ل حلقاته ،ف�إن �سورية
الأمريكية  -الرو�سية  -العربية ب�رضورة �أن ُي���درك �س���بب هرولة �أردوغ���ان �إىل �أمام ا�ستحقاق داهم يف حزيران للتمديد
تو�سيع الوفد قبل العودة �إىل جنيف ،لأن �إي���ران بعي���د انتهاء «جني���ف ،»2و�أن للأ�سد �سنتني �إذا تعذَّر �إجراء انتخابات،
�ص��� ّم الآذان عن معار�ضة الداخل التي ال وقع دع�س���ات «داع�ش» عل���ى احلدود و�أن �أق�ص���ى ما يمُ كن �أن حت�ص���ل عليه
توحدت ،امل�شاركة
ا ُملعار�ض���ة يف حال ّ
تعرتف بـ«االئتالف» ،وجتاهل القوى
يف حكومة وطنية حتت رئا�س���ة الأ�سد،
امل�سلّحة الأخرى من جماعة «داع�ش»
واخليار الث���اين� ،أن تُعلن بقايا «احلُر»
و«الن��ص�رة» و«اجلبهة الإ�س�ل�امية»
عودتها �إىل �أح�ض���ان اجلي����ش النظامي
ميت ب�ص���لة جلنيف ،يجعل من
لك ِّل ما ُّ
ملقاتلة التنظيمات التي ال تعرتف �أ�ص ًال
موقف االئتالف �ص���عب ًا للغاية وفاقداً
أقصى ما ُيمكن أن
بالكيانات ال�سيا�س���ية ،وبالدميقراطية
لأي وزن متثيلي على الأر�ض ،وبالتايل
التي جعلتها معار�ضة اخلارج «قمي�ص
المعارضة:
يف مواجهة الوفد الر�سمي ال�سوري يف تحصل عليه ُ
عثمانه���ا» ،و�أن تُعاد ُك َرة املعار�ض�ي�ن
�أي م�ؤمتر مقب���ل ،مع ت� ُّرسب معلومات
المشاركة في حكومة
�إىل ملعب تن�س���يقيات الداخل ملناق�شة
عن �إمكانية ت�أجيل «جنيف »3ب�ضعة
وطنية تحت رئاسة
الأم���ور املطلبي���ة ،وكفى انف�ص���ا ًال عن
�أيام ،على وقع �إقالة نائب الإبراهيمي
الواقع لـ«اجلرب���ا و�رشكـاه» ،لأن نظام
األسد ..أو إعالن بقايا
يف الوف���د الأممي �إىل �س���ورية نا�رص
الأ�سد بات عربي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا مطلب ًا
القُ���دوة ،وظه���ور ُعقَد جدي���دة ترتبط
«الحر» عودتها إلى
ُ
ملكافحة الإرهاب ،وعلى كل مفاو�ض���ات
بالتغيريات امليدانية التي قد تق�ض���ي
على � ِّأي مقومات جناح لأي جنيف يف أحضان الجيش النظامي الهلو�س���ة ال�س���ابقة والالحقة مع نزالء
الفنادق ،الرحمة وال�سالم.
الوقت احلا�رض.
قد يك���ون اجلرب���ا نط���ق بجملة
�أمني �أبو را�شد
مفي���دة وواقعية وحي���دة يف خطابه

 ..لجعل وزارة
ْ
وزارتين
الطاقة
وزارة الطاق���ة باتت ال�ش���غل
ال�ش���اغل للجميع للو�صول �إليها،
م���ع العل���م �أن كل احلكوم���ات
ال�س���ابقة كانت تته���رب من هذه
ال���وزارة مل���ا فيها م���ن عقبات
وم�ش���اكل تتطلب جه���داً وعم ًال
وخدمات كربى للمواطنني.
�أم���ا الآن ،وبعد �أن �أ�ص���بحت
من ال���وزارات الهامة ،ولها وزنها
يف ال�سيا�س���ة ،فثم���ة اقرتاحات
�أخرى للح�صول على هذه الوزارة؛
�ش����أنها �ش����أن وزارة االت�صاالت
التي كانت يف ال�س���نوات اخلالية
وزارة الهات���ف والربيد� ،أما اليوم
ف�إن هذه ال���وزارة هي نفط لبنان
الثاين.
الكل بات يعلم �أن ملف النفط
اللبناين من �ص���لب وزارة الطاقة،
فاجلميع يريدها �أن تكون له� ،أما
«التيار الوطني احلر» الذي يعترب
�أنه قطع �شوط ًا كبرياً بهذا املجال،
يريد �أن يكمل م�ش���وار املاراتون
الطويل للو�صول �إىل خط النهاية
بنج���اح ،والوزي���ر با�س���يل هو
الوحيد الذي ا�ستدرج عرو�ض ًا من
�رشكات كربى ال�س���تخراج الذهب
الأ�سود من لبنان ،مع الإ�شارة �إىل
�أن احلكومات ال�سابقة كانت على
علم بوجودها ،لكن هناك �أقطاب
لبناني���ة ال تري���د ا�س���تخراجها،
�إر�ض���ا ًء لدول نفطي���ة خليجية؛
خوف ًا من �أن ي�ص���بح لبنان دولة
منتجة للنفط ،فتخ�رس تلك الدول
هدفني ،الأول ال�سوق اال�ستهالكية
اللبنانية ،والثاين زبائن تقليديني
يف �س���وق النفط ،ولذا �أ�رص فريق
� 14آذار عل���ى �أخذ هذه الوزارة� ،أو
على الأقل املداورة ليظفروا بها.
رمب���ا حل هذه العق���دة يكون
ب�إبق���اء «التي���ار» عل���ى وزارة
النفط بدون مداورة ،و�إن�شاء وزارة
للموارد املائية والكهربائية ،وهو
�أ�ص ًال ا�سمها ال�س���ابق ،و�إعطا�ؤها
لأي م���ن الأفرق���اء ،وبذل���ك تحُ َ ّل
م�س�ألة مت�سّ ك التيار بوزارة الطاقة
�س���ابقاً ،ويك���ون الرئي�س املكلف
قد وج���د خمرجاً ،وبقي «التيار»
يف وزارة النف���ط ،و أ�ُخذ منه موردا
املاء والكهرباء ،وعندها ي�س���هل
�إجناز امللفات احليوية ،كال�سدود
والطاقة البديلة والنفط.
عل���ى �أن احلكوم���ة اجلامعة
يج���ب �أن تك���ون عل���ى ر�أ����س
�أولوياتها هموم املواطن اجتماعي ًا
واقت�ص���ادي ًا و�أمنياً ،وهذا الثالوت
املقد����س لدى املواط���ن اللبناين
يج���ب �أال يذه���ب يف املماحكات
ال�سيا�سية وتقا�سم اجلبنة.

علي قا�سم
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ّ
سمو األمير :إعشق
ما شئت
يف الواق���ع العربي كثري م���ن الأحداث
ميكن �أن تكون يف �أ�ص���ولها من املتخيالت،
خ�صو�ص ًا يف البالد ذي الطبيعة ال�صحراوية،
رمبا لأن الثقافة املرتاكمة على مدى ال�سنني
لعب «�رساب» ال�صحراء فيها دوراً حموري ًا.
انطالق��� ًا من ال��س�راب ،ميك���ن للمرء
�أن يبني ق�ص���وراً من وه���م ،تكون قواعده
�أمريكية ال�ص���نع ،كتلك التي يريدنا ال�سيد
جون كريي �أن ن�ص ّدقها ،والقائلة �إن الدولة
العربي���ة قد تتعر�ض ملقاطعة اقت�ص���ادية
من �أم�ي�ركا �إذا �أخفقت املفاو�ض���ات التي
يعم���ل على تن�س���يقها ب�ي�ن «�إ�رسائيل»
والفل�سطينيني.
يريد «ال�سيد» كريي �أن يقنع العامل ب�أن
خطته يف م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني؛ يف
�سياق ال�سيناريو اجلاري تنفيذه ،والذي من
�ض���منه رد بنيامني نتنياهو ب�أن «تلميح»
كريي «ال �أخالقي».
ه���و جمرد تلميح يف �إطار ال�س���يناريو،
وكان رداً �إذاللي ًا و�ض���من ال�سيناريو �أي�ض ًا،
وقد هاجت العرب وماجت يف ع�شق �أمريكا
و�سيا�س���اتها املغرومة حت���ى النخاع يف
حت�صيل حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،لكن ما
يف اليد الأمريكية حيلة لإقناع «�إ�رسائيل»
بـ«التنازل» ،وك�أن �إعادة احلق لل�ض���حية
يجب �أن يعترب تناز ًال من املجرم.
�إذاً ف�إن ما تق ّدم �رساب من حيث الرهان
والنتيج���ة الفاقعة ،لكن ما هو لي�س �رساب ًا
ذل���ك الع�ش���ق القذر الذي ع�ب�ر عنه رئي�س
اال�س���تخبارات ال�س���عودية ال�س���ابق تركي
الفي�ص���ل لع�ش���يقة املتنكري���ن باجلمل���ة
للن�ض���ال الوطني الفل�س���طيني «ال�سيدة»
ت�س���يبي ليفني ،وهو مل يرتدد �أن كرر على
م�س���امعها �أنه �س���عيد باللقاء ،وهو �أ�شاد
بها ومبواقفها ،وه���ي �إذ ردت على «الكرم
والأخالق» قائلة له�« :أمتنى لو كنت جتل�س
بقربي على املن�صة ونتحدث عن ذلك».
من حق �سمو الأمري �أن ي�سعد مبن ي�شاء،
و�أن يرغب مبا ي�شاء ،ك�أولئك الذين اعتزلوا
كرامتهم والق�ض���ية كُرمى دقائق يف �رسير
ليفني ،لكن ماذا لو كلّف «�س���موه» نف�سه
عن���اء ال�س����ؤال عن احتم���االت وقف القتل
«الإ�رسائيلي» للفل�س���طينيني ،وكيف ميكن
�أن يتوقف ،وهل هناك �إمكانية مع �أي قيادة
�صهيونية  -يهودية �« -إ�رسائيلية» لوقف
املجازر والتهجري ،وعدم تدني�س امل�س���جد
الأق�صى املبارك.
لو �س����ألت يا �س���مو الأمري ونلت جواب ًا،
كان ميكن الق���ول �إنك ال تعي����ش ال�رساب،
ثم اع�شق ما �شئت� ،س���يما �أن الرتكيبة من
خمرية واحدة ،فالأ�رسة احلاكمة ت�ض���طهد
�ش���عب جن���د واحلج���از وحت���رم الغالبية
حقوقه���م الطبيعية وقد ولدته���م �أمهاتهم
�أحراراً.

يون�س

إنجازات الدبلوماسية السورية في جنيف
تتزامن مع إنجازات استراتيجية في الميدان
و�صل القطار �أخرياً �إىل حمطة
جني���ف التي قيل فيه���ا الكثري
وا�س���تهلكت زمن ًا طويالً ،حتى
�أ�ص���بحت حقيقة بعدما �أُجِّ لت
مرات عدة ،و�ض���غطت الواليات
املتح���دة عل���ى املعار�ض���ة
ال�س���ورية �أكرث من ع���ام علّها
حت�سّ ن واقعها امليداين و�أداءها
ال�سيا�س���ي وتتوح���د قواه���ا
دون ج���دوى حتى �أُ�س���قط بيد
الأمريكيني ،وا�ضطر روبرت فورد
املتعهد الأول لهذه املعار�ض���ة
�إىل ممار�سة �أق�ص���ى جهد يقوم
به دبلوما�س���ي مكلف من دولة
عظمى لت�ش���كيل وف���د هزيل ال
ميثل فيه الأع�ض���اء �إال �أنف�سهم،
ا�ستدعى ذلك �أن تُ�شَ ن حرب على
«داع�ش» غب الطلب قبل ع�رشة
�أيام من انط�ل�اق جنيف الثاين
ب�أمر عمليات من اال�ستخبارات
املركزي���ة الأمريكية ،وت�ش���كيل
«اجلبه���ة الإ�س�ل�امية» باملال
ال�سعودي كتعوي�ض عن �سقوط
«اجلي����ش ال�س���وري احل���ر»
وتبخره ،وا�س���تدعى �أي�ض��� ًا �أن
ي�سعى فورد للقاء ح�سان عبود؛
امل�س����ؤول ال�سيا�سي لـ«اجلبهة
الإ�سالمية» ،و�أمري تنظيم «�أحرار
ال�ش���ام» ،التي يعتنق �أفرادها
ال�سلفية اجلهادية للتن�سيق معه
ل��ض�رب «داع�ش» ،وا�س���تدعى
�أي�ض ًا �أن يُ�ضحى بهيئة التن�سيق
يف اخلارج برئا�سة هيثم املناع
ويف الداخل برئا�سة ح�سن عبد
العظيم ،وا�ستدعى �أن يقود فورد
�أع�ض���اء «االئتالف» برئا�س���ة
اجلرب���ا ب�أيديه���م �إىل طاول���ة
التفاو�ض ،و�أن ي�شن جون كريي
هجوم ًا عايل النربة �ضد الرئي�س
ب�ش���ار الأ�س���د كجائزة تر�ضية
لوف���د اجلربا لل�س���عودية على
ال�سواء حل�ضورهما امل�ؤمتر.
يف املقابل� ،س���حْ ب الدعوة
املوجه���ة �إىل اجلمهوري���ة
الإ�س�ل�امية الإيراني���ة بعد �أقل
من �أربع وع�رشين �س���اعة على
توجيه���ا عرب رئي����س املنظمة
الدولية بان كي م���ون ،ولو �أن
كرام���ة الأمم املتح���دة و�أمينها
الع���ام مرّغ���ت بال�ت�راب كما
ا�ضطر �سعود الفي�صل �إىل تناول
جرع���ات �إ�ض���افية م���ن الدواء
ل�ضمان ح�ضوره ،و�أخذ ال�صورة
�إىل جانب كبار امل�س����ؤولني يف
العامل ،كل هذا اجلهد جمتمعاً،
والذي ا�س���تهلك �أكرث من �س���نة،

وزير الدفاع ال�سوري فهد جا�سم الفريج خالل زيارة تفقدية يف حلب

�أط���اح ب���ه احل�ض���ور الفاع���ل
واملتما�س���ك واملخ�رضم والذي
اعتمد على خم�س���ة �أو �ستة من
عتاة الدبلوما�سيني يف مدر�سة
حاف���ظ وب�ش���ار الأ�س���د ،ه���ذه
الدبلوما�سية التي راكمت �صيت ًا
و�س���معة وج���والت يف تاريخ
العمل الدبلوما�س���ي منذ مدريد
 ،91و�ص���و ًال �إىل هذا احل�ض���ور
احليوي والفعال ،والذي ا�ستفاد
من من�ص���ة جني���ف� ،أطاح بكل
ه���ذا اجلهد خالل كلم���ة �ألقاها
الوزي���ر وليد املعلم �أمام خم�س
وع�رشين دولة معادية ل�سورية،
مقاب���ل خم����س م���ن احللف���اء
املفرت�ضني..
نع���م� ،أطاح املعل���م بحركة
واحدة من �أ�صبعه موجّ ه ًا كالمه
�إىل وزير اخلارجي���ة الأمريكية:
«ال �أحد يف الع���امل ،مهما كان
حجمه� ،أن يفر�ض على �س���ورية
�أ�س���لوب ًا ون�ض���ام ًا ورئي�س���اً»،
ه���ذه العبارات كان���ت لوحدها
كافي���ة لي�رسق الوفد ال�س���وري
الأ�ض���واء ويبهر ب�أدائه احل�ضور
�أمام ع�رشات الوفود ال�سيا�سية
ومئ���ات الوف���ود الإعالمية من
�ش���تى �أنحاء العامل ويح�ص���د
النتائج م���ن حلظة االفتتاح �إىل
حلظ���ة اخلتام ،لي����س فقط من
خربت���ه و�أدائه وتوزي���ع الأدوار
فح�س���ب ،بل م���ن متكّن���ه من
ا�ستخدام من�صة جنيف العاملية،

الجيش السوري
يستعد لمعارك
حامية عند الحدود
مع عرسال وتركيا
والعراق ..فضالً عن
درعا لقطع الشريان
من األردن

حيث ا�س���تطاعت �س���ورية من
خالله���ا فك احل�ص���ار الإعالمي
امل��ض�روب عليها ،وال���ذي �أراد
منع �إي�ص���ال �صوت �سورية على
م�س���توى العامل ،كما ا�س���تطاع
الوفد ال�س���وري �إيق���اظ العامل
املخ���در �أمريكي��� ًا من �س���باته،
وليك�شف بال�صوت وال�صورة �أن
يف �سورية دولة ونظام ًا ونهج ًا
وطرح ًا ومب���ادرة وفكرة �أربكت
لي����س الوفد املعار����ض الهزيل،
بل املحرك روب���رت فورد ،فظهر
الأمريك���ي مك�ش���وف ًا م���ن دون
�س���اتره ،وقد تك���ون املرتتبات

(�أ.ف.ب).

�ش���ئنا �أم �أبين���ا� ،أن «جنيف»2
و�ض���ع خلف���ه «جني���ف،»1
و�أ�ص���بحت الرتنيمة اجلديدة �أن
«جني���ف� »2س���يحدد املعايري
واملوازين يف املرحلة الفا�صلة،
ال بل �إن الدولة ال�سورية راكمت
الإجناز الدبلوما�سي وال�سيا�سي
ب�إجنازات على م�ستوى املفاعيل
اال�سرتاتيجية ومزيد من احل�ضور
الع�سكري يف امليدان ،الذي كان
و�س���يبقى هو الفي�صل يف ر�سم
معامل االنت�ص���ار ال�سوري ،حيث
يتحرك اجلي�ش وق���وات الدفاع
ال�شعبي بر�ش���اقة نحو جبهات
تهيء ملرحلة نهائية من احل�سم
ابت���داء من ي�ب�رود وزارا وقلعة
احل�صن يف ريفي حم�ص وتلكلخ
لقطع ال�رشيان اللبناين ،ومعركة
يربود الت���ي �س���تهيئ بطبيعة
احل���ال لقط���ع ال�رشي���ان م���ع
عر�سال ،التي متثل اليوم اخلطر
الأكرب الذي ت�صل منه ال�سيارات
املفخخ���ة �إىل الداخل اللبناين،
كما يهيئ اجلي�ش ال�سوري حل�سم
و�ش���يك لقطع ال�رشي���ان الرتكي
يف ريف حلب ال�ش���مايل ،كما �أن
معركة دير الزور �س���تعمد لقطع
ال�رشي���ان العراقي بالتزامن مع
معركة الأنبار ،ف�ض ًال عن معركة
قريبة يف درع���ا لقطع ال�رشيان
الأردين.

بهاء النابل�سي

www.athabat.net
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ما هو السبب الحقيقي لتوسيع رقعة االشتباكات في طرابلس؟
ال ريب �أن مدين��ة طرابل�س باتت ت�شكل
امت��داداً للو�ض��ع امل���أزوم يف املنطق��ة
ب�أ�رسه��ا ،وبالت��ايل تعك���س �إىل ح��د كبري
حال املناطق اخلارج��ة على �سلطة الدولة
يف اجل��ارة الأق��رب ،فق��د بات��ت «مدين��ة
العل��م والعلم��اء» حت��ت �سيط��رة جمموعة
م��ن «الزعران» ،على حد قول مرجع حزبي
طرابل�سي.
وي��رى املرج��ع �أن هناك �أم��ر عمليات
�إقليمي ب�أن ت�سود ال�ساحة الطرابل�سية حال
م��ن الفو�ض��ى يف الوقت الراه��ن ،ال �سيما
�أنها ت�شكل �أر�ض ًا خ�صبة وجاهز ًة ملواجهة
«حم��ور املقاوم��ة» يف لبن��ان واملنطق��ة
�أمني ًا و�سيا�سياً ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء التقدم
املي��داين ال��ذي يحقق��ه اجلي���ش ال�س��وري،
وحتدي��داً يف املناطق احلدودي��ة ال�شمالية
 ال�رشقي��ة الت��ي ت�سل��ل �إليه��ا م�سلح��ونمن الأرا�ضي اللبناني��ة املجاورة ،لن�رصة
التكفرييني.
ويبدو �أنه يف انتظار التوقيت الإقليمي
املالئم لالنفجار �أو االنفراج� ،سيبقى حال
طرابل���س على ما هو علي��ه «دولة فلتانة»،

رغ��م كل اجله��ود الت��ي يبذله��ا اجلي���ش
اللبن��اين للحد من االنف�لات الأمني ،وبعد
التطمين��ات الت��ي �رصّح بها قائ��د اجلي�ش
العماد جان قهوج��ي ب�أنه لن تكون هناك
«جولة قت��ال  »20بني ب��اب التبانة وجبل
حم�س��ن ،فج��اء رد املجموع��ات امل�سلح��ة
وم��ن يقف وراءها بتو�سي��ع رقعة املحاور
لت�شمل مناطق خ��ارج دائرة «اال�شتباكات
التقليدي��ة» ،لت�ص��ل الأ�س��واق الداخلي��ة
و�سواه��ا ،كما ح��دث الأ�سب��وع الفائت يف
حمي��ط اجلام��ع املن�صوري الكب�ير و�سوق
اخل�ضار� ،إثر خالف بني عائلتني.
وهن��ا ي�ؤك��د امل�ص��در احلزب��ي متاب��ع
حليثي��ات احل��وداث الأمني��ة يف طرابل�س،
�أن كل الإ�ش��كاالت واال�شتب��اكات امل�سلحة
التي تقع يف املدينة لي�ست وليدة ال�صدفة،
وتندل��ع ب�إيح��اء �أمني من بع���ض اجلهات
الناف��ذة الت��ي توف��ر الدع��م ال�سيا�س��ي
واللوج�ست��ي «لقادة املح��اور» ،معترباً �أن
�ضب��ط التوتريات املتنقلة �أكرث �صعوبة من
�ضبط «املحاور».
ويك�ش��ف امل�ص��در �أن �أحد �أب��رز �أ�سباب

دعم «قادة املحاور» من تيار «امل�ستقبل»
والرئي�س جنيب ميقات��ي هو تخوفهما من
متدد «احلال��ة ال�سلفية» يف الفيحاء ،والتي
قد تخرج عن �سيطرتهما عندما جتد نف�سها
قوية وقادرة على فر�ض نفوذها.
وع��ن دخول ميقاتي «لعب��ة املحاور»،
يلف��ت امل�ص��در �إىل �أن رئي���س حكوم��ة
ت�رصي��ف الأعم��ال �أق��ام بع���ض خط��وط
التوا�ص��ل م��ع «ق��ادة املح��اور» لتف��ادي
ت�صادمه��ا مع��ه ،يف �ض��وء الفو�ض��ى
العارم��ة يف مدينت��ه ،با�ستثن��اء بع���ض
الذي��ن يتولون قيادة حم��اور تقليدية بني
«التبان��ة» و«اجلبل» الت��ي دخلها ميقاتي
لتثبيت ح�ض��وره يف طرابل�س ،بعدما توىل
«امل�ستقب��ل» بقي��ادة الل��واء �أ��شرف ريفي
رعاية غالبي��ة «�أمراء املح��اور» ،وعندها
ف�ضل الرئي�س �أال يبقى خارج «اللعبة».
ّ
وع��ن دور املكون��ات الطرابل�سي��ة
لفريق الثامن م��ن �آذار يف طرابل�س راهناً،
خ�صو�ص ًا بع��د حديث «امل�ستقبل» عن دور
�أمن��ي لبع���ض ه���ؤالء املكون��ات مل�صلحة
�سوري��ة و«ح��زب اهلل» ،يقول امل�ص��در «�إن

الفري��ق املذك��ور يف حال غيبوب��ة كاملة،
و�أ�ضح��ى غالبي��ة �أع�ضائ��ه ب�ين قتي��ل
و�رشيد ..ومنهم من ينتظر».
�إذاً ،م��ا ت�شه��ده طرابل���س الي��وم ه��و
حماول��ة تغيي��ب �سلط��ة الدول��ة بالكام��ل
عنها ،يف �ض��وء ا�ستمرار الكبا�ش الإقليمي
بني ال�سعودية و�إيران ،ال �سيما �أن عا�صمة
ال�شم��ال بات��ت ت�ش��كل حا�ضن��ة رئي�سي��ة
لـ«الث��ورة ال�سوري��ة» ،وهن��ا ال ي�ستبع��د
مرج��ع �إ�سالم��ي �أن يك��ون اله��دف م��ن
ت�سخ�ين ال�ساح��ة الطرابل�سي��ة ه��و انتظار
عم��ل ع�سك��ري ما تق��دم علي��ه «�إ�رسائيل»
يغ�ّي�رّ التوازن��ات الع�سكري��ة القائم��ة يف
لبنان واملنطقة ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء �أجواء
التق��ارب ال�سع��ودي « -الإ�رسائيلي» الذي
ب��دا فاقع�� ًا يف الآون��ة الأخ�يرة ،ال �سيم��ا
بعد امت��داح الأمري ترك��ي الفي�صل لوزيرة
العدل «الإ�رسائيلية» ت�سيبي ليفني وتودده
لرئي���س ال��وزراء ال�ساب��ق �إيه��ود باراك يف
م�ؤمتر الأمن الأخري يف �أملانيا.

ح�سان احل�سن

وثيقة بكركي :انتخاب رئيس جديد للجمهورية شرط أساسي ال حضور للدولة بدونه
�أ�ش���ار البطريرك املاروين الكاردينال ب�ش���ارة بطر�س
الراع���ي �إىل «�أنن���ا على م�ش���ارف عهد رئا�س���ي جديد
ومبرحلة مقلقة نتيجة �رصاع �سيا�سي �سي�ؤدي �إىل املزيد
من اخلالفات التي �ستقو�ض ا�ستقرار لبنان» ،م�شدداً على
�أنه «ال ي�س���ع الكني�س���ة املارونية� ،إال �أن تعيد الت�أكيد
على الثوابت التي ت�ؤمن بها وتطرح الهواج�س التي تهم
ال�شعب وحتدد �أولويات اللبنانيني مل�ستقبل �أف�ضل».
وخالل �إعالنه وثيقة بكركي الوطنية� ،أو�ض���ح الراعي
�أن «املذكرة تركز على العي�ش امل�شرتك والوفاق الوطني
وال�ص���يغة» ،م�ش���دداً على �أن «العي�ش امل�ش�ت�رك لي�س
�ش���عاراً عر�ض���ياً� ،إمنا هو لبّ التجرب���ة اللبنانية ،رغم
ت�رصفات البع�ض �أحيان ًا وهي حتمل م�ضمون ًا �رصيحاً»،
الفت ًا �إىل �أن «�ص���لب العي�ش امل�ش�ت�رك هو االنتماء �إىل
م�رشوع ح�ض���اري التقى فيه الإ�س�ل�ام وامل�سيحية ،وهو

بره���ان �أن العي�ش بني احل�ض���ارات والديانات املختلفة
ممكن».
وتتط���رق وثيقة بكركي كذل���ك �إىل امليثاق الوطني،
حيث �أ�ش���ار الراعي �إىل �أن «اللبناني�ي�ن �أرادوا امليثاق
الوطني كخال�ص���ة جتارب العي�ش امل�ش�ت�رك وتكري�س��� ًا
للثواب���ت الثالث���ة ،ومل يكن امليث���اق يوم ًا ت�س���ميات
عابرة يتم الرتاجع عنها يف �أوقات ت�ض���ارب امل�ص���الح
واخلي���ارات ،وقد عبرّ منجزو اال�س���تقالل ع���ن مفهومهم
للميث���اق» ،م�ش���دداً على �أن «اخل���ارج مدعو لالعرتاف
بخ�صو�صية لبنان».
ولفت���ت الوثيق���ة بح�س���ب البطري���رك الراع���ي �إىل
«انتخاب رئي�س جديد للجمهورية �ضمن املهلة املحددة
د�س���توري ًا وخ���ارج �أي جدل� ،رشط �أ�سا�س���ي من دونه ال
ح�ضور للدولة».

وحددت الوثيقة الأولويات ،الفتة �أو ًال �إىل «ا�ستكمال
بناء �س���لطة الدولة داخلي ًا وب�سطها على كامل الأرا�ضي
اللبناني���ة و�إعادة بن���اء الدولة وم�ؤ�س�س���اتها واحلر�ص
على الد�ستور وف�صل ال�سلطات واحرتام حرمة الق�ضاء»،
م�ش�ي�رة ثاني ًا �إىل «و�ض���ع قانون انتخابي جديد ي�ؤمن
التناف�س الدميقراطي واملناف�صة» ،وم�ضيفة ثالثاً�« :إقرار
املركزية الإدارية املو�س���عة وتطبيقها ،ورابع ًا ا�ستكمال
تطبي���ق اتفاق الطائ���ف والنظر يف ما يجب �إي�ض���احه
�أو تف�س�ي�ره مبا يف ذلك �ص�ل�احيات رئي����س اجلمهورية
ل�س���د الثغرات بغية حتقيق ما يتطلبه الد�س���تور ت�أمين ًا
ال�س���تقرار النظ���ام وتالفي ًا لتعطيل �آل���ة احلكم» ،الفتة
خام�س��� ًا �إىل «ت�أليف حكومات تلتزم ببياناتها الوزارية
وتنه�ض باالقت�ص���اد وتكافح الفقر وتقفل ملف التهجري
وت�ضع خطة ملعاجلة الدين العام».

حركة األمة تحيي ذكرى المولد النبوي وأسبوع الوحدة اإلسالمية

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي كلمته

نظّمت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�ص���يات
الإ�سالمية يف لبنان احتفا ًال مبنا�سبة �شهر ربيع الأنوار
و�أ�س���بوع الوحدة الإ�س�ل�امية �ألقى خالله �إمام م�سجد
القد�س ال�شيخ ماهر حمود كلمة قال فيها :يف �شهر مولد
نب��� ّي الرحمة علينا معرفة �ص���احب هذه الذكرى عليه
ال�صالة وال�سالم ،ومعرفة حقيقة ر�سالته التي جاء بها،
فنب��� ّي الأمة حممد (�ص���لى اهلل عليه و�آله و�س���لم) جاء
بدين الت�س���امح والو�سطية واالعتدال والوحدة وال�سالم،
ودعا �إىل اللني والرفق ،ونبذ كل مظاهر العنف والق�سوة
والإجرام ،حمذراً من �أن التكفرييني لديهم خمطط م�سبق
لتفتيت وتق�سيم الأمة العربية.
رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء امل�س���لمني؛

ال�ش���يخ ح�س���ان عبد اهلل ،لفت �إىل �أن الإحياء احلقيقي
للمولد يكون من خالل وحدتنا كم�س���لمني يف مواجهة
الهجمة التي ت�س���تهدف �أمتنا ،ور�أى �أن ما يح�صل اليوم
خطري جداً ،واحلل يكون برجوعنا �إىل اهلل تعاىل ،ف�أعداء
الأمة يفرقوننا ويدعمون اجلهات التكفريية التي تعيث
يف البالد اخلراب والدماروالإجرام.
من جانبه� ،أكد �أمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ د .عبد
النا�رص جربي� ،أن ه����ؤالء املجرمني ال عالقة لهم بنب ّي
الإ�سالم ،وهم ي�شوّهون �سمعة الإ�سالم ،والعدو ال�صهيو-
�أمريك���ي هو امل�س���تفيد مما يح�ص���ل يف منطقتنا ،وهم
يريدون �أن يبعدونا عن ديننا وعن �إ�س�ل�امنا ،وي�سعون
لتمزيق وحدتنا من �أجل ال�سيطرة على خريات الأمة.
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ُيـقــــال
 nهل يُفتح «الكي�س»؟

طال���ب �أح���د �أركان ق���وى � 14آذار
ب�رضورة معرف���ة برنام���ج �إحياء
ذك���رى اغتيال احلري���ري ،و�إذا كان
هناك م���ن برنامج فيحب �أن يعرف
دوره ،واملوازنة املر�صودة ،فقال له
زميله الأكرث معرفة :عائلة احلريري
ال تع���رف ذلك� ،أم���ا املوازنة فهي
�أمر ب�س���يط« ،فالدول���ة بال موازنة
من���ذ �أزمنة ال�س���نيورة ،وما حتمل
هم ،وقت اللي بي�س���تدعونا بينفتح
الكي�س».
� nسم�رسة
بع��د زيارة وف��د علمائ��ي طرابل�سي
لقط��ر وح�صول��ه على مبال��غ مالية
�ضخم��ة ،ن�شب��ت اخلالف��ات ب�ين
�أع�ض��اء الوف��د ،ال�سيم��ا �أن رئي���س
الوف��د مل يُف�صح ع��ن الرقم احلقيقي
للمبلغ ،ما ا�ضطّ ر �أحدهم �إىل التهديد
بك�شف حقائق الأمور �أمام الإعالم،
خ�صو�ص�� ًا �أن اله��دف املعلَ��ن م��ن
ق�ص��د قط��ر كان حت�س�ين �أو�ض��اع
امل�شاي��خ املادية ،ليكت�شف �أن ن�سبة
«ال�سم�رسة» كانت كبرية.
« nقائد» غري مقنع
�أخ�ضعت جمموعة من «ال�ضباط»
ال�س���ابقني يف الق���وات اللبناني���ة
قائدها ال�سابق �سمري جعجع لعدة
اختبارات نف�س���ية وك�شف ال�صدق،
عرب �أ�سئلة طرحوها عليه خالل لقاء
ا�ستمات لعقده بهدف �إعادتهم حتت
قيادته ،وقال �أحد الذين ح�رضوا �إن
معطيات جعج���ع مل تعد مطابقة،
و�إن �أوهامه غري مقنعة.
 nف�شل «الوا�سطة»
مل يرم�ش �أحد نواب «تيار امل�ستقبل»
�أثن��اء ات�ص��ال �أجراه ب�أح��د الق�ضاة
الذي �ص��دّه بجر�أة عندم��ا طلب منه
�إطالق �رساق �أح��د �أقربائه املتورط
يف ق�ضايا �أمنية خطرية ،بينها نقل
وبيع �سالح ملجموعات �إرهابية.
 nتوقيف مرافق الأطر�ش
�أوقفت اجلهات املخت�صة يف البقاع
�شخ�ص��� ًا على عالقة بال�شيخ عمر
الأطر�ش ،كانت مهمته مرافقة الأخري
يف �أعمال���ه وحتركات���ه ولقاءاته،
وبقي خرب توقيفه طي الكتمان.
� nأخطاء املحكمة
اعت�بر م�س���ؤول ب��ارز يف «تي��ار
امل�ستقب��ل» خ�لال م�أدبة غداء دعت
�إليها �إحدى الفعاليات البريوتية �أن
�أي ره��ان على املحكمة الدولية يُع ّد
خا��سراً بالنظ��ر �إىل جمل��ة الأخطاء
الفادح��ة الت��ي ارتكبه��ا االدع��اء
الع��ام ،الذي تبينّ �أنه ت��زوّد بها من
جه��از �أمن��ي لبناين مع��روف ،عمل
مط�� ّو ًال يف مل��ف االت�ص��االت لك��ن
النتيجة كانت مهزلة.

مقابلة
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تحت الضوء

غابة من
«االستراتيجيين»
من م�آ�سي احلرب اال�ستعمارية
الرجعية التكفريية على �سورية،
حتوُّل كثري من الكُتاب واملحللني
والأ�ساتذة اجلامعيني وال�سيا�سيني
�إىل خرباء يف «فنون» ال�سيا�سة
واحلرب واالقت�صاد ،ف�صار الكثري
مينح نف�سه �صفة «اال�سرتاتيجي».
ثمة �ضبّاط مل ي�سجَّ ل يف
تاريخهم خو�ض حروب �أو
معارك� ،أو حتقيق فتح �أو ن�رص
ع�سكري� ،صارت �صفته «خبرياً
ا�سرتاتيجياً» ،وهناك �أ�صناف
متنوعة ومتعددة �صار كل واحد
منها ي�ضع �أمام ا�سمه �صفة
«حملل وخبري ا�سرتاتيجي».
خرباء ا�سرتاتيجيون على
مد عينك والنظر ..و�آخر البدع
ما طالعتنا به حمطة «الواقع
كما هو» ،وليتها جتعل بد ًال
من هذا ال�شعار الأمريكي
اخلطري« ،امل�أ�ساة كما هي»،
حينما قررت �إجراء ا�ستطالع
حول �شخ�صية العام ،فو�ضعت
الرئي�س ب�شار الأ�سد مبوازاة �أمري
قطر املن�سي ،وحممود عبا�س،
والرئي�س امل�رصي املعزول حممد
مر�سي وغريهم« ،تب ًا لهم ولهذه
املعادلة» ،ولتقنع اجلمهور
ابتدعت �صفة جديدة مل ي�أتِ
عليها الأولون ولن ي�أتي عليها
الآخرون« :باحث ا�سرتاتيجي يف
الإعالم الرقمي»..
�إذاً ،ثمة بدعة« ..باحث..
ا�سرتاتيجي� ..إعالم رقمي» ،فقدم
مطالعته «النفي�سة» التي �أ�ساءت
�أكرث مما نفعت..
للتذكري فقط :يف يوم ال�سبت
الأول من �شباط ،ترافقت العملية
الإرهابية االنتحارية يف الهرمل
مع هجوم م�سلح فا�شل على تالل
النعمات يف �سورية ..ومع �إعالن
حمطة «الواقع كما هو» يف
�أخبارها العاجلة�« :سماع �صوت
انفجار يف ال�ضاحية اجلنوبية»،
«�إلقاء قنبلة على مبنى املنار يف
العاجلي
نْ
بئر ح�سن» ..ومع �أن
غري �صحيحني ،لكنها مل تعتذر
من «غباء» اجلمهور.
حق ًا �إنا يف «زمن حقوق
الإن�سان» و«تطبيق الدميقراطية»
و«العدالة الدولية» و«املجتمع
املدين» ..و ..الواقع الزفت ،وغريها
من �شعارات الإمربيالية الأمريكية
والعدوانية الغربية ..حق ًا �إننا يف
زمن «امل�أ�ساة كما هي».

�أحمد

( العدد  )297اجلمعة � 7 -شباط 2014 -

ْ
هشام طبارة :الحريري و«حزب الله» ليسا حزينين
ُ
إن أخرج السنيورة من معادلة الحكم
المراوحة اإلقليمية
بين
ّ
بانتظار حل مقبول للملف
السوري ،والنظرة (أو النظرات)
الدولية المتشعبة والملتبسة
للمنطقة وما فيها وما عليها،
رئيس مكلف ّ
يهدد شعبه
بحكومة أمر واقع ،والمناورة
بالمداورة ،هدفها اإلحراج
ْ
المقاومتين العسكرية
إلخراج
ْ
والسياسية المتمثلتين
بـ«حزب الله» و«التيار الوطني
الحر»..
وبانتظ���ار فتح كوة م���ا حملياً،
يبقى م�ؤ�رش ت�شكيل احلكومة مبعطى
ا�ستفزازي ن�س���به مرتفعة ،خ�صو�ص ًا
�أ ّن الر�ؤي���ة الأمريكي���ة م���ا ت���زال
ملتب�س���ة لق�ض���ايا �إقليمية �شائكة،
وال�س���تحقاقات حملي���ة كرئا�س���ة
اجلمهوري���ة ..وبانتظ���ار انق�ش���اع
الر�ؤية ال�سعودية والرتكية والقطرية
والغربي���ة ملواجهة مل���ف الإرهاب،
حاورت «الثبات» م�س����ؤول بريوت
التنظيمي وع�ض���و املكتب ال�سيا�سي
يف «حزب االحتاد» ه�ش���ام طبارة،
و�إليكم �أبرز ما جاء فيه:
ي�ض���ع طبارة ا�س���تمرار م�سل�سل
العملي���ات الإرهابي���ة واالنتحارية
على ال�س���احة املحلية �ضمن وعاء
�أحداث ما يج���ري يف املنطقة ككل.
بر�أي���ه ،تداعيات الأحداث ال�س���ورية
�أثقل���ت لبنان مبلفات عديدة� ،أبرزها
الأمني ،يقول« :رغم ا�ستمرار الأزمة
ال�سورية ثالث �سنوات� ،أثبتت الأحداث
يف �س���ورية �أن النظام ال�سوري قوي
و�أنه رغ���م القتال ال�رش�س يف بع�ض
املناطق من قبل «داع�ش» و«جبهة
الن�رصة» و«اجلي����ش احلر» ،هناك
�ص���مود جل ّي له���ذه الدول���ة وهذا
اجلي�ش وهذا ال�شعب ،ف�سورية تُق�سّ م
وفق ال�س���يناريوات التي �أعدّت لها،
والفو�ض���ى العارمة الت���ي يراد لها
وللمنطق���ة توقف���ت �أو تعرثت رغم
الويالت واخل�سائر اجل�سيمة ل�شعوب
املنطقة ،لك ّن اخل�س���ائر كانت �أ�ش��� ّد
�أ�ضعاف �أ�ض���عاف لو �سقطت الدولة
ال�سورية».
يرب���ط طبارة الأحداث ال�س���ورية
باللبنانية ،يعترب �أ ّن لبنان �س���احة
الرخ���وة جتعل���ه بل���داً �آمن��� ًا لنقل
الر�س���ائل الأمنية يف �أكرث من اجتاه،

«وما تزال حدوده ت�شهد تهريب �سالح
ومقاتلني من لبنان �إىل �سورية ..هذه
هي تبعات �سيا�س���ة الن�أي بالنف�س
الذي اتبعها الرئي�س جنيب ميقاتي..
الي���وم ه���ذه اجلماعات م���ع تعثرّ
م�رشوعها يف �سورية ت�شعر ب�إحباط
وهزمي���ة ،اليوم يريد م�ش���غلوها �أن
يحققّوا �شيئ ًا على الأر�ض» ،وي�ضيف
طب���ارة« :ه���ذه القوى ت�س���عى �إىل
القول للجهات امل�س����ؤولة عنها إ�نّها
قادرة على اخلربطة يف لبنان ..وك ّل
همهم ��ض�رب املقاوم���ة يف لبنان
و�رضب ه���ذه البيئة احلا�ض���نة»..
يتوق���ف قلي ًال طبارة ويتابع حديثه:
«بيئة املقاومة لي�ست �شيعية فقط،
داعم���و املقاومة م���ن ك ّل الطوائف،
ومن يرف�ض���ها �أي�ض��� ًا موجودون يف
كافة الطوائف ،وا�س���تهداف �س���ورية
ي�أتي لدعمها للمقاوم���ة ،والأعمال
الإرهابية التي تط���ال بيئة «حزب
اهلل» تك�ش���ف عج���ز ه���ذه القوى..
والت��س�رّ ب الأمن���ي �س���يبقى رغ���م
االحتياطات ،ما دام هناك دعم لهذه
القوى املتطرفة ،وما دام هناك �أنا�س
ارت�ضوا �أن يحولوا �أنف�سهم �إىل قنابل
موقوتة لتنفجر بالنا�س الربيئة».
ن�س����أل طبارة عن املدة املرتقبة
له���ذا امل�سل�س���ل التفج�ي�ري؟ يردّ:
«الف�ت�ن التي �س���يقت عل���ى لبنان
من���ذ مقتل الرئي����س رفيق احلريري
يف الع���ام  2005وحت���ى الآن ،وما
تبعها من حرب �ص���هيونية يف متوز
 2006مل تكن عادية ،و�ص���مود لبنان
يف وجهها �أ�ش���به مبعج���زة ،ولوال
وعي قيادات ح���زب اهلل وحركة �أمل
املتمثلتني بال�س���يّد ح�سن ن�رصاهلل
والرئي�س نبيه ب���ري ،لوقعت مذابح

طبارة :المجتمع الدولي
ُمجبَ ر على التعامل
مع الدولة السورية
التي أصبحت اليوم
خطًا لمواجهة إقليمية
ودولية بين مجتمع
دولي متجه للتشكّ ل

يف لبن���ان من���ذ ف�ت�رة ..حتى عمل
الأجهزة الأمنية رغم بع�ض العرثات
مل يك���ن �س���هالً ،بر�أيي من و�ض���ع
م��ش�روع الفنت للبن���ان ومن بعدها
ل�س���ورية كان يظ ّن أ� ّن هذين البلدين
�سيغرقان بالفو�ض���ى ..ولكن بف�ضل
ربنا ووع���ي قياداتنا والنا�س وعمل
الأجه���زة الأمنية ك�ش���ف الكثري من
التفج�ي�رات الأمنية ،ولوال ذلك لكان
الو�ض���ع �أ�سو أ� مما هو عليه ،بالفعل،
نحيّ���ي جه���ود اجلي����ش اللبن���اين
اجلبارة عل���ى ت�ض���حياته الكبرية
لإخماد الفنت املتحرّكة يف �أكرث من
منطقة ،ونحيّي جه���ود جهاز الأمن
العام ومديره الع���ام اللواء عبا�س
�إبراهي���م لنجاح���ه يف �إطالق �رساح
خمطويف اع���زاز ،ون�أمل ا�س���تكمال
جهوده لإطالق �رساح راهبات معلوال
واملطرانني بول����س يازجي ويوحنا
�إبراهيم ،وبر�أينا أ� ّن جهاز الأمن العام
م�ؤهل �أكرث من غريه لت�سلّم الأمن يف
البل���د ،وهو وفق القان���ون ينوط به
م�س�ؤولية الأمن ال�سيا�سي».
احلكومة
يطال����ب طبارة بت�ش����كيل حكومة
وحدة وطنية ،لأنها ال�س����بيل الوحيد
لتفكي����ك �ألغ����ام الف��ت�ن الداخلي����ة،
ي�ش��ي�ر �إىل �أ ّن وراء تكلي����ف الرئي�س
متام �سالم لي�س �س����عد احلريري بل
ال�س����عودية ،يقول« :ج����اء دعم تيار
امل�ستقبل ا�س����تدراكاً ،وكان الإخراج
بزيارة قام بها �سالم ل�سعد احلريري
يف الريا�ض ،ثم جاء �إعالن تر�شيحه
م����ن قب����ل فري����ق «الراب����ع ع�رش»،
ولنقله����ا ب�رصاحة «متام �س��ل�ام»

لي�س و�س����طياً ،هو حم�سوب على هذا
الفريق ..وبالتايل هام�ش حتركه لي�س
كبرياً كوالده �صائب �سالم ،الذي امتاز
مبقاومته وعروبته» ،ي�ضيف طبارة:
«حري����ة حركة �س��ل�ام ال�سيا�س����ية
لي�س����ت كبرية ،وهو دخ����ل �إىل نادي
ر�ؤ�س����اء الوزراء ،وه����ذا احلق نرحّ ب
به ،لأ ّن هذا املن�صب لي�س حكراً على
�شخ�ص دون الآخر ،والطائفة ال�سُّ نية
تزخر بال�شخ�ص����يات القادرة لتبوّء
هذا املن�ص����ب ،واليوم �سالم غداً �آخر
من �ص����يدا �أو طرابل�����س �أو البقاع �أو
ع����كار .حالياً ،اللغم الذي وقعت فيه
«� 14آذار» مع اغتيال الوزير �ش����طح
برف�ضهم اجللو�س على طاولة واحدة
مع «حزب اهلل» �أ�صبح من املا�ضي،
والرئي�س ال�س����نيورة الذي كان يقول
إ� ّن م����ا قب����ل اغتي����ال �ش����طح لي�س
كبع����ده ،و�أنهم لن يجل�س����وا بجانب
القتلة باتت معزوفة قدمية ،وللذين
ال يعلمون يف حينها كان التوا�ص����ل
قائم ًا ب��ي�ن النائب �س����عد احلريري
و«حزب اهلل» ،وال�س����نيورة �أزيح من
�أي معادل����ة �س��ت�ركب ..وبتقديري ال
«حزب اهلل» وال احلريري �س����يكونان
حزيني ب�إبعاده».
نْ
�أما بخ�ص����و�ص امل����داورة فيعترب
طبارة �أ ّن الهدف منها �إحراج الرئي�س
مي�شال عون و«التيار الوطني احلر»
الذي كافح يف وزاراته ،ومن حقّه �أن
يكملها يف حكومة ال يتعدّى عمرها
ويو�ضح طبارة أ� ّن فكرة
ّ
�أ�شهراً عديدة..
املداورة لي�ست خط�أ باملطلق ،لكنها
ال ميكن �أن تكون حجر عرثة لت�شكيل
حكوم����ة ،ونحثّ كافة ال�سيا�س����يني
الت�رصف بح�س����ب الأو�ضاع الدقيقة
واخلطرية للغاية ،وي�ض����يف« :نحن
م����ع حكومة وطنية جامعة لت�س����لّم
زمام الأمور ،ون�أمل �إجراء اال�ستحقاق
الرئا�س����ي يف موع����ده ،ونطال����ب
احلكومة املنوي ت�ش����كيلها �أن يكون
م����ن �أوىل �أولوياته����ا �إج����راء قانون
انتخابي وفق القاعدة الن�س����بية ،كي
نخرج م����ن دوام����ة الأحادية داخل
الطوائف ،و�إال بقينا كلبنانيني �أ�رسى
زعماء الطوائف».
�سورية
وع���ن �أزم���ة �س���ورية وم�ؤمت���ر
«جنيف ،»2يعترب طبارة �أ ّن املجتمع
أم�س احلاج���ة �إليه،
ال���دويل كان ب� ّ
«ح�رص الأزمة بقا�ضايا وقف العنف
ومواجهة الإرهاب وبع�ض الق�ض���ايا
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انفجار الهرمل ..البداية الفعلية لالنتحار اللبناني
كان وا�ض���حاً ،يف الأ�ص���ل «جنيف »2مل
يطرح نف�سه عالجاً ،وبدا وا�ضح ًا �أ ّن الدولة
ال�س���ورية قوي���ة رغم خ�س���ارتها لبع�ض
املناطق ،وم�ؤ�س�س���اتها ت�س�ي�ر وال�ش���عب
ي�ؤيدها ،والدبلوما�سية تعمل لي ًال ونهاراً،
بغ�ض النظر من دعوة
وهناك قرارات ذاتية ّ
�إيران �أو املوقف الرو�سي ،ويف املقابل ظهر
�أ ّن قادة املعار�ض���ات القرار لي�س بيدهم،
وهم بدوا عاجزين من اتخاذ �أي قرار �إن مل
يراجعوا الأمريكي �أو ال�سعودي �أو الرتكي؛
بح�سب ارتباط ك ّل منهم.
ب���ر�أي طبارة �ص���مود �س���ورية كدولة
و�شعب وقيادة �أوقف �إ�سقاط احللول على
الدولة« ،بقاء القرار احلرّ للقيادة ال�سورية
رغم اخل�سائر ال�ضخمة� ،ستجرب الدول كلّها
على التعاطي بواقعية ،والأزمة ال�سورية
�ستعالج ،واحلرب يف �سورية ب�إمكانها �أن
توقف الآن ،وب�إمكانها �أن ت�ستمر ل�سنوات،
لأ ّن احلراك يف �سورية هو حراك م�ؤامراتي
عليها ،ونحن كلبنانيني نعرف جيداً كيف
اندلعت احلرب على �أر�ضنا وكيف انتهت
بقرار دويل ..ويومي ًا يح�ص���ل حوارات بني
اجلي�ش ال�سوري وامل�سلحني الذي يعانون
حالة ا�ست�سالم ..وهذا ما يح�صل يف برزا
ودرعا ويف حميط حم�ص.»..
يتاب���ع طب���ارة ،املجتم���ع ال���دويل
�س���يحتاج �آج ًال �أم عاج�ل�اً للتعامل مع
الدولة ال�س���ورية� ،س���يما و�أنها �أ�صبحت
اليوم خط ًا ملواجهة �إقليمية ودولية بني
جمتم���ع دويل متجه للت�ش���كّل وحتديداً
يف ال�رشق الأو�س���ط ..ومع ع���ودة القوة
الرو�سية وال�ص���ينية و«دول الربيك�س»،
�ستنعم منطقتنا بالهدوء الن�سبي ،والع ّد
العك�س���ي لذلك بد�أ يتبلور رغم ا�س���تمرار
العنف».
بر�أي طب���ارة �أن الغ���رب يتخوّف من
ظاهرة التكفري الت���ي تتنامى ،فربيطانيا
�سحبت جن�سيات مئات الأ�شخا�ص الذين
ال ميلكون �إالّ اجلن�س���ية الربيطانية ،هي
تريدهم يف �س���ورية فقط ليقتلوا ..يقول:
«معظ���م الدول الغربية ب���د�أت مبراجعة
ح�س���اباتها ،كذلك تركيا التي بد�أت ت�أكل
من ال�س���م التي و�ضعته ل�س���ورية ،ويف
�س���ورية الآن �آالف امل�س���لحني الأجانب
امل�س���تقدمني من �أجهزة خمابرات دولية
ل��ض�رب اجلي����ش ال�س���وري بع���د �رضب
اجلي����ش العراقي ،للت�ض���ييق على حالة
املقاوم���ة يف لبنان الت���ي �أبكت اجلي�ش
«الإ�رسائيلي» وحمت لبنان و�س���يادته،
و�أ�صبح يع ّد للمئة قبل التحرّ�ش بلبنان،
و�رضب �س���ورية هي ��ض�رب امتداد هذه
املقاومة اللبنانية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

خط���ورة االنفجارات ال تكمن
فقط يف عدد ال�شهداء واجلرحى
والأ�رضار املادية ،و�إذا كان انفجار
الهرمل ه���و الأقل خطورة ،جلهة
وقوعه يف منطقة نائية ي�س���هُل
ا�ستهدافها عرب حت�ضري انتحاري
يف املناطق ال�سائبة على احلدود
اللبنانية  -ال�سورية ،ف�إنه الأكرث
خطورة جلهة ردّة الفعل العفوية
التي جعلت �أبن���اء بلدة اللبوة
يقطعون طريق عر�سال ويهدِّدون
بقطعها نهائياً.
�سبق لأمني عام «حزب اهلل»
ال�س���يد ح�س���ن ن�رصاهلل �أن قال
�رصاحة يف �إطاللة له بعد انفجار
الروي����س� ،إن «احلزب قادر على
�ضبط ردَّات فعل �أهايل ال�ضحايا
واملت�رضِّرين ،ولكن لي�س �إىل ما
ال نهاي���ة»؛ يف حتذي���ر منه �إىل
�أن ا�ستمرار ا�س���تهداف املناطق
«املح�س���وبة» عل���ى احل���زب
�س���يُحرجه �أمام �أهله ونا�س���ه،
وما انتفا�ض���ة �أبناء اللبوة �ضد
عر�س���ال �سوى بداية اخلطر الذي
حذّر منه ال�س���يد ن�رصاهلل ،ويُنذر
ب�أفظع العواق���ب �إذا مل يت ّم و�أد
العمليات االنتحارية يف مهدها،
والق�ضاء على احلركات املتطرِّفة
التي تُع ُّد لهذه العمليات �ض���من
الأرا�ضي اللبنانية.
قطع طريق عر�سال من طرف
�أهايل اللب���وة لي�س كقطع طريق
طرابل�س  -عكار ،وحترُّك اللبوة
هو �أول احتكاك �ش���يعي � -سُ نّي
مبا�رش عل���ى خلفية �س���يارات
االنتحاري�ي�ن الت���ي ت�س���تهدف
املناطق ال�ش���يعية ،وال يتوهم َّن
�أح ٌد �أن الو�ضع �ستكون له حلو ٌل
ب�سحر �س���احر عرب ت�شكيلة تلك
احلكومة الهجين���ة التي يعي�ش
لبنان خما�ض والدتها ب�ش���خ�ص
الرئي����س املكلَّ���ف متَّام �س�ل�ام،
لأنها كائن ًا م���ا كانت طبيعتها
فهي �س���تكون من الهزالة ،بحيث
ال دور له���ا يف العظيم الآتي من
اال�س���تحقاقات الأمني���ة ،ما دام
اجلي����ش اللبناين ومع���ه باقي
الق���وى الأمنية ي����ؤدون واجبهم
�ض���من املمكن ،مبعزل عن �سالم
وحكومت���ه ،ومبعزل عن الرئي�س
جني���ب ميقات���ي ال���ذي طالته
�شخ�صي ًا التهديدات الإرهابية.
�إ�ض���افة �إىل ذلك ،ف�إن النداء
ال���ذي وجَّ هَ��� ُه الرئي����س �س���عد
احلريري �إىل �سنّة لبنان بوجوب
�إبعاد �أنف�س���هم عن �أي معركة قد
تن�ش����أ بني «القاعدة» و«حزب
اهلل» ل���ن تكون له مفاعيله ،لأن
ما ح�ص���ل يف ال�شارع ال�سُّ ني قد

الإرهاب ي�ستهدف �أموال الأيتام يف الهرمل

انتفاضة «اللبوة» بداية الخطر الذي
حذر منه السيد نصراهلل ..وتُ نذر بأفظع
ّ
يتم القضاء على الحركات
العواقب إذا لم ّ
المتطرِّ فة في األراضي اللبنانية

ح�صل بغياب الرئي�س احلريري،
و�إدارة �أم���ور الزواري���ب يف
طرابل����س تت ُّم ميداني��� ًا من قبَل
زعم���اء الزواري���ب دون الرجوع
لأي مرجعي���ة �سيا�س���ية ،ال بل
�إن التط���رُّف ال���ذي يقوده بع�ض
النوَّاب «ال�ش���ماليني» قد خطف
بع�ض �أهل ال�سُّ ���نة من احل�ض���ن
اللبن���اين �إىل �أح�ض���ان «الدولة
الإ�س�ل�امية املوعودة» ..وانتهى
الأمر.
كم���ا �أن ��ض�راوة العمليات
الع�س���كرية الت���ي �ستفر�ض���ها
الفرتة الفا�صلة بني «جنيف»2
و«جنيف »3يف �س���ورية ،والتي
بد�أها اجلي�ش النظامي مبحاولة
ا�س���تعادة حلب بكاملها� ،إ�ضافة
�إىل م���ا يح�ص���ل يف حم����ص
القدمي���ة ،ويف مناط���ق الغوطة
املحيط���ة بدم�ش���ق ،وتطوي���ق
منطق���ة ي�ب�رود يف ما ي�ش���به

عملية ح�س���م قد تنجح كلي ًا �أو
جزئي��� ًا يف مناطق وقد تف�ش���ل
يف مناطق �أخرى ،تُ�ض���اف �إليها
�سخونة املعارك التي تخو�ضها
«داع�ش» ب�ي�ن الأنبار العراقية
وال�شمال ال�سوري ودخول تركيا
على خ���طِّ مقاتل���ة «داع�ش»،
ف�إن���ه �آن الأوان لبلد ال تتجاوز
م�ساحته �أي حمافظة �سورية �أن
يبد�أ باحلف���اظ على احل ِّد الأدنى
من �أمن �شعبه ،و إ�الّ..
لن يبقى امل���ارد يف القمقم،
و�إذا كان���ت م�ص���لحة خ�ص���وم
«ح���زب اهلل» �أن يدفع���وا ب���ه
�إىل االنتح���ار يف مواجه���ة
االنتحاريني ،ف����إن احلكمة التي
تتحلَّى بها قيادة هذا احلزب قد
تلجُ ���م ردَّات الفع���ل املربَّرة يف
مواجهة �أدوات موت ت�س���تهدف
�أبرياء ،ولكن �آن الأوان للق�ض���اء
ال���ذي يمُ �س���ك بخي���وط عديدة

(�أ.ف.ب).

تتّ�ص��� ُل بالعمليات االنتحارية
�أن يتّخ���ذ ما يلزم م���ن �إجراءات
مت�س���ارعة وغ�ي�ر مت�رسِّعة ،و�آن
�أوان الأجه���زة الأمنية �أن تُكثِّف
عمليات دهمها ،و�أن تق�ض���ي ما
�أمكن عل���ى الإرهاب يف املغاور
والدهاليز والأوكار.
�إذا كانت �أجهزة الدولة تقوم
بواجباته���ا �ض���من املمكن ،و�إذا
كانت اخل�صو�ص���ية الع�شائرية
يف مناط���ق اللب���وة وحميطها
بالتن�س���يق م���ع «احل���زب»
و«احلركة» قادرة على �ض���بط
الأمور �ض���من احل ِّد الأدنى ولكن
�إىل ح�ي�ن ،ف�إن مناط���ق متا�س
مذهبي يف بريوت ال تق ُّل خطورة
ع���ن باق���ي املناط���ق ،ال بل �إن
تداخل ال�شوارع والأحياء ي�سمح
باالحت���كاك اليوم���ي ،و�أحداث
� 7أي���ار على خطورته���ا تكاد ال
تُذكر �أمام اال�ستحقاقات الأمنية
الداهم���ة ،واخل���وف كل اخلوف
�أن ي�س���تدرجنا ه���واة االنتحار
امل�ستورَد من �إمارة «داع�ش» �إىل
عمليات تناحر مُعلَنة بني قرية
وقرية و�ش���ارع وح���يّ� ،أبطالها
مواطن���ون منفعل���ون مندفعون،
يدافعون عن حقّهم بعدم املوت
جمان��� ًا �أو بق�ض���اء العم���ر يف
انتظ���ار �س���يارات االنتحاريني
خلف الدُّ�شَ م الرملية ،التي باتت
تلفُّ املح���ال التجارية ومداخل
البنايات يف ال�ضاحية اجلنوبية.

�أمني يو�سف
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العنف والتمييز ضد الـمـرأة اللبـنانيــ
يف درا�سة دولية جديدة تبني �أن لبنان
هو �سابع �أ�سو�أ مكان يف العامل العربي
ميكن �أن تعي�ش فيه املر�أة ،الأمر ال يحمل
على اال�ستغراب بالنظر �إىل ما تتعر�ض له
املر�أة من تعنيف �أ�رسي وقانوين يف �آن،
فمجرد معرفة حقيقة �أن  26امر�أة لبنانية
قد قتلت ج��راء جرائم العنف الزوجي
ما بني العامي  2010و 2013يف لبنان،
�أي مبعدل  3حاالت قتل �شهري ًا و� 12إىل
 16حالة �سنوياً ،هو �أمر يثري اال�ستياء
واال�ستنكار يف بلد كلبنان اعتاد �أن
يكون منارة لغريه من الدول يف ما خ�ص
التح�رض و�سن القوانني العادلة ،وامل�ؤ�سف
�أن جمل�س النواب اللبناين مل يقر م�رشوع
قانون «حماية الن�ساء و�سائر �أفراد الأ�رسة
من العنف الأ�رسي» حتى الآن ،ف�إىل متى
�ستتحمل املر�أة اللبنانية العنف والتمييز
�ضدها؟ �إىل متى لن تبقى قادرة على �إعطاء

اجلن�سية لأبنائها �أو احل�صول على حقها
يف حال تعر�ضها لل�رضب والتعنيف؟!

تداعيات ق�ضية
يف الآون��ة الأخ�يرة ،عادت ق�ضية روال
يعقوب ،التي قتلت �أثناء تعر�ضها للعنف
ال��زوج��ي� ،إىل دائ��رة ال�سجال بعد القرار
الظني الذي �صدر عن قا�ضي التحقيق والذي
خل�ص �إىل منع حماكمة زوجها كرم عفيف
البازي جلهة عدم كفاية الدليل ،وبالتايل
�إطالق �رساحه ،هذا القرار الظني �أثار موجة
من الت�شكيك �أبداه حقوقيون ونا�شطون حول
م�ضمون القرار والأدلة التي ارتكز عليها ،ال
�سيما يف ظل وجود عدد من التقارير الطبية
التي �صدرت عن نقابتي �أطباء لبنان يف
ال�شمال وب�يروت ،والتي تلمح �إىل وفاة
روال ج��راء تعر�ضها لل�رضب على ر�أ�سها

وج�سدها ،وهي حتم ًا تتناق�ض مع
ما تو�صل �إليه القرار الظني.
روال يعقوب ،البالغة من العمر
 32عاماً ،ماتت يف ال�سابع من متوز
عام  ،2013وكان قد �أوقف زوجها،
بتهمة الت�سبب مبوتها نتيجة �رضبه
لها وفق ًا للمادة  550من قانون
العقوبات اللبناين ،ونتيجة وجود
كدمات على ج�سد روال ور�أ�سها ر�أتها
عائلتها واملقربون منها.
تزامنت عودة فتح ملف روال ،مع
ق�ضية فاطمة الن�شار التي تعر�ضت
لل�رضب على يد زوجها و�شقيقه
ووال��دت��ه ب�سبب فقدانها لفاتورة
مياه ،وك��ادت فاطمة �أن جته�ض
جنينها ،لكن زوجها فر �إىل جهة
جمهولة ،فيما مل يتم توقيف والدته
�أو �شقيقته اللذين �أدليا ب�أحداث
مغايرة �أثناء التحقيق معهما ملا
روته فاطمة .ورغم بروز �آثار ال�رضب
والتعنيف على فاطمة� ،إال �أن الق�ضاء
ارت�أى �أن ال يكمل يف الق�ضية.
يف الواقع ،لطاملا كانت هناك
ق�ضايا تعنيف و�رضب �ضد املر�أة
يف لبنان��� ،س��واء م��ن ال���زوج �أو
الأب �أو الأخ ،لكن هذه الق�ضايا
كانت غالب ًا م��ا تلملم ويجري
التعتيم عليها ،لكن يختلف
امل�شهد يوم ًا بعد �آخر ،وبخا�صة
مع م�ساندة من الإعالم وجمعيات
املجتمع املدين يف لبنان ،بحيث
ب��د�أت م�شاكل العنف تطفو على
ال�سطح ،و�ساعدت و�سائل التوا�صل
االجتماعي يف ن�رش هذه الق�ضايا
وح�شد ال����ر�أي ال��ع��ام �إىل �صف
املعنفات غالباً ،علم ًا �أن هناك
عدداً من الن�ساء اللواتي يرتددن
يف االت�صال باجلمعيات ويف�ضلن
البقاء �أ�سريات لل�صمت واخلوف..

م�رشوع قانون
اليوم وبعد جهود دامت خم�س
�سنوات على �إطالق جمعية «كفى»
حملة «قانون حماية الن�ساء من
العنف الأ��سري» ،مت �إق��رار م�رشوع
القانون من قبل اللجان النيابية
امل�شرتكة حت��ت ع��ن��وان «حماية
الن�ساء و�سائر �أف���راد الأ��س�رة من
العنف الأ��سري» ويف هذا الإط��ار،
تقول ليلى عوا�ضة ،حمامية منظمة
«كفى»� ،إن هذا القانون جاء بعد
جهود م�ضنية بد�أت منذ  ،2008يوم
�أطلق التحالف الوطني لت�رشيع
حماية الن�ساء من العنف الأ�رسي.
وقد متت �إ�ضافة كلمة الن�ساء
�إىل القانون الذي كان يحمل عنوان
«العنف الأ�رسي ،ومتت �إعادة النظر

باالغت�صاب ال��زوج��ي وذك��ره من
جديد بعدما حذف ،وجترمي اللجوء
�إىل ال�رضب والإيذاء �أو التهديد بق�صد
احل�صول على احلقوق الزوجية،
وم���ن املكت�سبات ال��ت��ي حققها
القانون� ،أنه ال �صالحية وال تدخل
يف هذا القانون للمحاكم الدينية
التي تعنى بال�ش�ؤون التي تن�ضوي
حتت �صالحياتها املوجودة �أ�ص ًال
يف ق�ضايا مثل ال��ط�لاق والنفقة
والو�صاية واحل�ضانة.
ويبقى ال�س�ؤال ،هل �سي�شجع �إقرار
قانون «حماية الن�ساء من العنف
الأ��سري» ،امل��ر�أة املعر�ضة للعنف
على تخطي املحظورات االجتماعية
وك�رس حاجز ال�صمت والتقدم من
النيابة العامة ،ب�شكوى بحق �أحد
�أفراد �أ�رستها �إذا اعتدى عليها؟

منح اجلن�سية

هل إعطاء النساء
حقوقهن في
المساواة في
الجنسية يشكل
خلالً ديموغرافيًا،
فيما إعطاء الرجال
جنسيتهم للمرأة
األجنبية ال يشكل
خلالً ديموغرافيًا؟

يف ق�ضية �أخ��رى ت�شهد زخم ًا
كبرياً ،االنتهاء ال ميكن التغا�ضي عن
قانون منع املر�أة من �إعطاء اجلن�سية
لأبنائها يف حال تزوجت من �أجنبي،
ال�س�ؤال املطروح :هل �إعطاء الن�ساء
حقوقهن يف امل�ساواة يف اجلن�سية
ي�شكل خل ًال دميوغرافياً ،فيما �إعطاء
الرجال جن�سيتهم للمر�أة الأجنبية ال
ي�شكل خل ًال دميوغرافياً؟ و�إىل متى
�ستبقى هذه الق�ضية رهن احل�سابات
ال�سيا�سية م��ن جهة ،والتحجج
برف�ض التوطني من جهة �أخرى؟
منذ العام � ،2001أطلقت حملة
«جن�سيتي ح��ق يل ولأ��سرت��ي»
من �أجل تعديل قانون اجلن�سية،
و���ض��م��ت جم��م��وع��ة م��ن الن�ساء
واملنظمات الن�سائية وال�شخ�صيات
العامة ،وامتدت �أي�ض ًا �إىل م�رص

| ثغرة يف اجلدار
يف �آب  ،2011اعترب النا�شطون �أنهم فتحوا،
وللمرة الأوىل ،ثغرة يف جدار التمييز القانوين �ضد
املر�أة عرب �إلغاء املادة  562من قانون العقوبات
اللبناين التي كانت متنح �أ�سباب ًا وبالتايل �أحكام ًا
تخفيفية لكل من يرتكب جرمية قتل �أو �أذى بحق
الزوجة �أو االبنة �أو غري ذلك من الأقارب من �أجل
حماية «�رشف الأ�رسة».
علم ًا �أن قانون العقوبات حالي ًا يجعل �أي نوع من
االعتداء اجل�سدي جرمية ،ما يعني �أن الن�ساء اللواتي
ي�ستغللن من �أزواجهن و�أ�شقائهن و�آبائهن �أو �أي �أحد

�آخر ،يتمتعن باحلماية القانونية ،لكن عندما يحدث
االعتداء يف املنزل ،عدد قليل من الن�ساء يبلغن عنه،
وعادة ما تغ�ض ال�سلطات النظر لأن «رجال ال�رشطة
ي�شعرون ب�أنهم ال ي�ستطيعون التدخل».
ين�ص م�رشوع القانون على �إقرار �إجراءات رادعة
متنع املعتدي من االقرتاب من املر�أة ،كما جترب �أي�ض ًا
املعتدي على ت�سديد الفواتري الطبية لل�ضحية ،ويف
حال كان املعتدي والداً لأطفال املر�أة ،ف�إن القانون
يطلب منه �أن ي�ستمر بالدفع لالهتمام بهم خالل
غيابه.
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ــة ..إلى متى؟

وتون�س والبحرين واجلزائر و�سورية.
ب����د�أت احل��م��ل��ة �إج����راء البحوث
القانونية و�إح�صاء عدد الن�ساء اللواتي
يعانني هذا الظلم واملحرومات هذه
احل��ق��وق ،يف  27مت��وز  ،2011قدمت
احلملة م�رشوع قانون �إىل احلكومة
ونظمت تظاهرة اجتماعية انطلقت من
وزارة الداخلية �إىل مقر جمل�س الوزراء،
حيث قدم املتظاهرون عري�ضة تطالب
بتعديل قانون اجلن�سية ،انطالق ًا من
مبد�أ وا�ضح« :امل�ساواة والعدالة وعدم
التمييز يف املواطنة».
معاناة اللبنانيات م�ستمرة ،وال
�أح��د من امل�س�ؤولني ،نواب ًا ووزراء،
يلتفت �إليهن ،والف�ضيحة �أنه قبل �أ�شهر،
�صدر املر�سوم الرقم  10214الذي ق�ضى
بتجني�س  112عربي ًا و�أجنبياً ،وكان
من املعيب جداً �أن تقدم الدولة على
املوافقة على منح اجلن�سية اللبنانية

للأجانب ،ومنحها للن�ساء والرجال
و�أ�رسهن يف �آن واح��د ،فيما ترف�ض،
�إع��ط��اء اللبنانيات احل��ق يف منح
اجلن�سية لأ�رسهن.
ويف حال كانت ق�ضية التوطني هي
املع�ضلة ،يت�ساءل بع�ض النا�شطني
احلقوقيني :ملاذا ال يكون احلل عرب �إقرار
قانون جن�سية يق�ضي ب�إعطاء الزوج
الأجنبي املتزوج من لبنانية و�أوالدهما
اجلن�سية بعد مرور �سنة على زواجهما،
على �أن يلحظ هذا القانون ا�ستثناء
ال��زوج الفل�سطيني من نيل اجلن�سية
اللبنانية عم ًال مببد�أ الد�ستور اللبناين
القا�ضي بعدم جواز التوطني؟ علم ًا �أن
بع�ض املنظمات ترف�ض هذا احلل كذلك
الأمر وتعترب �أنه ال حاجة لال�ستثناء
كما الأمر يف حال منح الأب اجلن�سية
لأطفاله.
املفارقة الكربى �أي�ض ًا �أن القانون

| �أرقام خميفة
وف�����ق����� ًا لإح�����������ص�����اءات
جمعتها منظمة «كفى» ا�ستناداً
�إىل تقارير �إخبارية ،ف�إن  25امر�أة
قتلن من قبل �أزواج��ه��ن �أو �أحد
�أفراد عائلتهن بني  2010و،2013
توفيت رىل يعقوب (على يدي
زوجها الذي كان يعتدي عليها،
وتفيد تقارير �صحفية ب�أن نائب ًا
يف ال�برمل��ان ح��اول تخلي�صه،
ويبدو �أنه جنح يف ذلك).

لكن احلقيقة �أن عدد الن�ساء
اللواتي قتلن هو على الأرج��ح
�أكرب مما ت�شري �إليه الإح�صاءات
ب�سبب ع��دم التبليغ عن هذه
احل��وادث ،حتى �إن الإح�صاءات
الر�سمية ح��ول االع��ت��داءات ال
وج��ود لها ،لكن اخلط ال�ساخن
التابع ملنظمة «كفى» يتلقى
�سنوي ًا �أك�ثر من  2.600ات�صال
هاتفي يتعلق باالعتداءات.
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| �إح�صاءات املر�أة
رغم و�صول املر�أة �إىل �أعلى درجات التعليم كالرجل متام ًا �أو حتى �أنها قد
ت�صل �إىل مراتب مل ي�صلها الرجل يف كثري من الأحيان ،ورغم املطالب التي تنادي
بحقوق املر�أة يف جميع ميادين احلياة� ،إال �أن املر�أة مل حت�صل حتى الآن على
حقوقها كاملة �سواء على ال�صعيد العملي �أو التعليمي �أو حتى املنزيل.
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن م�شاركة املر�أة يف احلياة االقت�صادية ال تتعدى 23
يف املئة ،رغم التحاقها يف التعليم ،م�ساواة مع الرجل ،وتعمل املر�أة �إجما ًال يف
قطاعي اخلدمات والتجارة� ،إال �أنها ال تت�صدر املهن امل�صنفة كوادر عليا ،فاملر�أة
ت�صنف �إجما ًال باعتبارها موظفة �أكرث من كونها ربة عمل �أو عاملة حل�سابها
اخلا�ص ،كما �أنها كلما تقدم بها العمر انخف�ض لديها معدل القدرة على البحث
عن العمل ،وبالتايل ت�صبح غري نا�شطة اقت�صادياً.
�أما بالن�سبة للن�شاط االقت�صادي للن�ساء فت�شري الدرا�سات �إىل �أن املر�أة ت�شكل
ما ن�سبته  22.8يف املئة من معدل الن�شاط االقت�صادي ،يف حني ي�صل عدد
العامالت �إىل  23يف املئة ،يف حني تتفوق املر�أة بن�سبة  60يف املئة يف اخلدمات،
و 3.2يف املئة يف الو�ساطة املالية والت�أمني.

اللبناين يعطي الأم الأجنبية التي
اكت�سبت اجلن�سية اللبنانية حق منح
هذه اجلن�سية لأوالده��ا القا�رصين �إذا
بقيت على قيد احلياة بعد وفاة زوجها،
فيما مينع �إعطاء مثل هذا احلق للمر�أة
اللبنانية الأ�صل ،هذا يعني �أن القانون
اللبناين �أعطى �أف�ضلية للمر�أة الأجنبية
املتجن�سة على املر�أة اللبنانية الأ�صل.

ح�ساب م�رصيف
مرت م�سرية ن�ضال املراة من �أجل
حقوقها مبراحل عدة ،ومل تلحظ حق
املر�أة يف �إجازة فتح ح�ساب م�رصيف
لولدها ،فدرج يف معظم امل�صارف عدم
تخويل الأم فتح ح�ساب دائن لولدها
القا�رص ب�سبب الوالية اجلربية للأب
على �أوالده القا�رصين ،لكن البنك
اللبناين للتجارة �أخ�يراً �أجاز للمر�أة
فتح ح�ساب م�رصيف لولدها القا�رص
عرب حملة « »weالتي ت�سعى �إىل
�إحقاق امل�ساواة بني الرجل وامل��ر�أة
على �صعيد العقود امل�رصفية ومن �أجل
التخفيف من العوائق التي قد تواجه
امل��ر�أة والرجل على ال�سواء عند فتح
ح�ساب م�رصيف لأوالدهما.
كما �أنه عام  2009قامت جمعية
امل�صارف مع بع�ض املحامني النخبة
ب�إيجاد بع�ض احللول للعوائق التي قد
تنتج من خ�ضوع امل�سائل امل�رصفية
املتعلقة بالقا�رصين للويل اجلربي
وهو الأب �أو اجلد يف حال غياب الأول.
يف درا�سة قانونية «�أن الوالية
اجلربية جاءت لت�سد بالأ�سا�س نق�ص ًا
يف الإدراك عند القا�رص ،من قبل الأب،
وبالتايل يختار ويلتزم الأب با�سم الولد

القا�رص� ،أي �أن الوالية اجلربية وجدت
حلماية القا�رص و�أمواله» ،لكن هنا ال
بد من الت�سا�ؤل :هل املر�أة عاجزة عن
�سد النق�ص الإدراكي لولدها؟ وما هي
ال�رشوط التي تخولها متثيل ابنها يف
العقود امل�رصفية؟
تقول الدرا�سة «�إن �أهلية �أداء �أو
التزام املر�أة قانون ًا غري منقو�صة� ،إذ
�إن هذه الأهلية تخولها �إجراء جميع
الت�رصفات القانونية ،ال �سيما منها
التفرغات من دون الرجوع �إىل الزوج �أو
�إىل �أي ويل �آخر ،ومن ذلك وهب �أموالها
املنقولة وغ�ير املنقولة �إىل ولدها،
فللمر�أة ذمة مالية م�ستقلة عن ذمة
الزوج تعطيها ا�ستقال ًال مالي ًا وكل ما
تكت�سبه عرب عملها امل�أجور �أو بالإرث
�أو ب�أي طريقة �أخرى يدخل يف ذمتها
وتنفقه كما ت�شاء».
ي�ستخل�ص من ذلك �أن فتح ح�ساب
م�رصيف ،وبالأخ�ص دائ��ن ،مل�صلحة
ال��ول��د القا�رص ،يجب ع��دم مقاربته
من زاوية ال�سلطة الوالدية �أو الوالية
اجلربية على القا�رص ،بل من زاوية
الأعمال النافعة للقا�رص.

�ش�أن خا�ص
بالعودة �إىل ق�ضايا العنف ،فقد
عمدت العديد من اجلمعيات املدنية يف
لبنان �إىل تبني ق�ضايا الن�ساء اللواتي
يتعر�ضن للعنف ،خ�صو�ص ًا العنف
الأ�رسي ،الذي ما زال يعترب يف املفهوم
ال��ع��ام ك��ـ«���ش ��أن خ��ا���ص» ب��الأ��سرة
وحدها ،مع العلم �أن الهدف من �إقرار
�أي قانون �ضد العنف الأ��سري لي�س
التدخل يف قد�سية العائلة و�ش�ؤونها
اخلا�صة ،بل املعاقبة على جرمية
جزائية بكل ما للكلمة من معنى ،وقد
كان م�رشوع القانون املقدم من جمعية
«ك��ف��ى» تتويج ًا مل�سار طويل من
الن�ضال يف هذه الق�ضية ،بعد اال�ستماع

�إىل �آالف ال�شكاوى من ن�ساء يعنفن
ويغت�صنب وبعد متابعتهن قانوني ًا
ونف�سياً ،وامل�رشوع املقدم هو خا�ص
بالن�ساء لأن��ه قائم على اعتبار �أن
القوانني املدنية والأح��وال ال�شخ�صية
تعطي امتيازات عدة للرجل ،ويجب
�أن يكون هنالك بالتايل قانون خا�ص
بهن كن�ساء لإعادة بع�ض التوازن �إىل
العالقة غري املت�ساوية بني امل��ر�أة
والرجل ،خ�صو�ص ًا يف كنف العائلة،
كما �أن هدفه و�ضع حد للعنف القائم
على النوع االجتماعي� ،أي املمار�س
�ضد املر�أة ،ال ل�شيء �إال لأنها امر�أة.
رغم تبيان العديد من الدرا�سات
والتقارير حول ا�ستفحال ظاهرة العنف
�ضد الن�ساء وعر�ض تكلفته االقت�صادية
واالجتماعية والب�رشية ،ورغم التزام
لبنان بجملة من االتفاقيات الدولية
الناظمة حلقوق الإن�سان� ،إال �أن واقع
امل��ر�أة يف لبنان هو دون ما تقت�ضيه
�رشعة حقوق الإن�سان ،بحيث تتقاع�س
الدولة اللبنانية عن القيام بدورها يف
حماية الن�ساء من العنف وهي ت�ساهم
فيه برف�ضها تعديل القوانني التمييزية
بحق الن�ساء وا�ستحداث ت�رشيعات
حتمي الن�ساء من العنف املمار�س
بحقهن.
على امل�رشع �سد الثغرات يف قانون
العقوبات ،خ�صو�ص ًا جت��رمي العنف
الأ��سري واعتباره جرم ًا يعاقب عليه
القانون ،كما يجب �إن�صاف امل��ر�أة
اللبنانية التي تتعر�ض لالغت�صاب
عرب مالحقة ومعاقبة املغت�صب حتى
و�إن �أقبل على ال��زواج من ال�ضحية،
بالإ�ضافة �إىل ت�أهيل املراكز الأمنية
واملخافر ال�ستقبال �شكاوى الن�ساء
وت�أهيل العنا�رص للتعامل مع ال�ضحية
ب�شكل جيد ،وهو �أمر يجري العمل عليه
�إىل حد كبري اليوم.

�إعداد هناء عليان
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من فضائل «الربيع العربي»..
فلسطين لليهود
�آخ��ر ف�ضائل «الربي��ع العربي» الذي �أ�سق��ط كل املحرمات،
عندم��ا يق��ف �أح��د ق��ادة املجموع��ات امل�سلح��ة يف ال�شم��ال
ال�س��وري م�رصح�� ًا لأح��د ال�صحافي�ين «الإ�رسائيلي�ين»� ،أن
�ش��ارون �صديقنا وحليفنا ما دام ه��و �ضد الرئي�س ب�شار الأ�سد،
وعندم��ا ي�رصح �أحد جرحى امل�سلحني الذين تتم معاجلتهم يف
�أح��د م�ست�شفيات كيان االحت�لال ،قائالً« :ك�شفت لنا الثورة يف
�سوري��ة من هو العدو ومن هو ال�صديق ،و�إ�رسائيل �صديقة لنا»،
هذه الت�رصيحات وغريها كانت �صادمة عندما �سمعناها.
ولك��ن ما هو �أكرب من ال�صدمة ما قر�أته يف �إحدى ال�صحف،
والتي كتبت نق ًال عن املدعو ال�شيخ �أحمد العدوان على �صفحته
ال�شخ�صي��ة يف مواقع التوا�صل االجتماع��ي «في�سبوك» ،والذي
ع��رف عن نف�سه ب�أنه عامل �إ�سالمي يقيم يف الأردن ،ومما كتبه
ه��ذا ال�شيخ املدعي «�أنه ال يوجد �ش��يء يف القر�آن الكرمي ا�سمه
فل�سط�ين» ،وبالت��ايل هن��اك �أر�ض مقد�س��ة لبن��ي «�إ�رسائيل»،
وه��و �أورثها لهم �أي لبني «�إ�رسائي��ل» ،وتابع «�أقول للمحرفني
عن كت��اب ربهم القر�آن الكرمي من �أين �أتيت��م با�سم فل�سطني يا
كذابني يا مالعني» ،و�أ�ضاف «مطالبتكم ب�أر�ض �إ�رسائيل باطل
واعت��داء على القر�آن وعلى اليهود وعلى �أر�ضهم ،وبالتايل ف�إن
اهلل �سيخزيك��م ويخذلك��م كونه تع��اىل هو ال��ذي يدافع عنهم»،
ِ
يكت��ف هذا امل�ست�شيخ ،في�ضي��ف «�إن الفل�سطينيني هم قتلة
ومل
الأطف��ال وال�شيوخ والن�س��اء ،يعتدون على اليه��ود ،ثم يقدمون
�أطفالهم دروع ًا ب�رشية ويختبئوا وراءهم ودون رحمة ،وك�أنهم
لي�س��وا �أطفالهم ،ليوهموا الر�أي العام �أن اليهود يتعمدوا قتلهم،
ويتابع «هذا ما �شاهدته ب�أم عيني يف ال�سبعينات عندما كانوا
يعت��دون عل��ى اجلي�ش الأردين الذي احت�ضنه��م و�آواهم ،بدل �أن
ي�شك��روه ،فكان��وا يقدم��ون �أطفاله��م للجي���ش الأردين ليوهموا
دول الع��امل �أن اجلي���ش يقت��ل الأطف��ال ،هذا ديدنه��م وعادتهم
وخبثهم وق�سوة قلوبهم على �أطفالهم وكذبهم على الر�أي العام
لينال��وا ت�أيي��ده» ،ويتعمد ه��ذا ال�شيخ املدع��ي �أن ي�ست�شهد مبا
ذك��ره ببع�ض الآيات القر�آنية مثل قوله تعاىل} :يا قوم ادخلوا
الأر���ض املقد�سة الت��ي كتب اهلل لك��م{ ،وقوله تع��اىل} :كذلك
�أورثناها بني �إ�رسائيل{.
�رسع��ان ما يك�شف عامل الدين هذا وما �أكرثهم هذه الأيام،
�أنه قام بزيارة الكيان والتقى برجال دين يهود توافق و�إياهم
عل��ى تكثيف اللقاءات ،وتبادل الآراء ،وال�سعي �إىل تعميم ثقافة
ال�رشاكة والت�سامح واملحبة القائمة على �أن الدين اليهودي هو
�أي�ض�� ًا دين اهلل كم��ا الدين الإ�سالمي الذي ي�برر مقاتلة اليهود
واحلث علي��ه ،وقد �أبدى ال�شيخ الع��دوان كل اال�ستعداد من �أجل
�إظه��ار الظلم الواقع على اليهود ب�سبب التحري�ض الذي ميار�سه
الفل�سطيني��ون ومن ي�ؤيدهم ،ولك��ي يربهن عن �صدق توجهاته
�رصح ملوقع «�إ�رسائيل بالعربي��ة االلكرتوين» قائالً�« :إن �سبب
انفتاحي على ال�شعب اليهودي نابع عن اعرتايف لهم ب�سيادتهم
عل��ى �أر�ضهم و�إمي��اين بالقر�آن الك��رمي الذي �أخ�بر و�أقر ذلك»،
و�أ�ضاف �أن «ال�شع��ب اليهودي �شعب م�سامل يحب ال�سالم ولي�س
معادي ًا وال معتدي ًا ،ولكن �إذا اع ُتدي عليه يدافع عن نف�سه ب�أقل
��ضرر للمعتدي» ،ويتابع �شي��خ التطبيع العدوان «يكفي اليهود
�رشف�� ًا �أن اهلل تع��اىل ف�ضله��م عل��ى العامل�ين� ،أي عل��ى الإن�س
واجلن �إىل يوم القيامة».
ت�أت��ي هذه الت�رصيحات يف هذا التوقي��ت ال�سيا�سي احلرج،
يف �سياق الهجمة التي ي�شنها احللف الأمريكي « -الإ�رسائيلي»
عل��ى �أمتن��ا لإخ�ضاعها بالكام��ل مل�شيئته ،مم��ا ي�سهل ت�صفية
الق�ضية الوطني��ة لل�شعب الفل�سطيني ب��كل عناوينها وثوابتها،
ولك��ن ويف ظ��ل التم��ادي على املحرم��ات واخلط��وط احلمراء
الوطني��ة والقومي��ة وحت��ى الإ�سالمي��ة التي ي�سعى ه���ؤالء �إىل
�إ�سقاطه��ا ،فكي��ف �ستواجه القوى والنخ��ب الوطنية يف الأردن
ه��ذا املر���ض ال�رسط��اين الذي ي��زداد تف�شي��ه منذ ب��دء «الربيع
العرب��ي»؟ وبالت��ايل يجب التح��رك �رسيع ًا من �أج��ل مواجهته
والت�صدي له ،لأن ال�سكوت عليه من �ش�أنه �أن يتحول مع الأيام
�إىل نهج وثقافة.

رامز م�صطفى
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الشيطنة والتصفية ..دور اإلعالم المصري
و�ص����لت احلملة التي ت�شنها
و�س����ائل الإعالم امل�رصية على
الفل�س����طينيني �إىل ذروة غ��ي�ر
م�س����بوقة من الكذب والتدلي�س،
فقد ن�رشت �صحيفة «الأخبار»
امل�رصية حتقيق ًا بعناوين مثرية،
يتحدث عن توجيهات من قيادة
حما�س� ،إىل قائد كتائب الق�سام
«�أحم����د اجلع��ب�ري» ،بتحريك
جمموع����ات ،و�ش����ن عملي����ات
ت�ستهدف اجلي�ش امل�رصي.
وف����ات كات����ب التحقي����ق
املن�شور على ال�ص����فحة الأوىل،
وامل�س����تند �إىل «م�ص����ادر �أمنية
رفيعة» و«حما���ض�ر حتقيق»،
و«معلومات م�س����تقاة من عمل
ا�ستق�ص����ائي كب��ي�ر»� ،أن الرجل
ا�ست�شهد منذ �أكرث من عام ،جراء
ا�ستهدافه من قبل طائرات العدو
ال�صهيوين ،و�أعقب هذا اال�ستهداف
ا�شتباك ع�س����كري كبري ،ق�صفت
خالل����ه املقاومة الفل�س����طينية
تل �أبيب ،بال�ص����واريخ لأول مرة
منذ قيام دولة العدو ال�صهيوين
على �أر�ض فل�س����طني ،كما فاته
�أن املتهم الآخر بتهريب �سجناء
هذه املرة ،هو نف�سه معتقل يف
�سجون االحتالل ال�صهيوين منذ
�سنوات طويلة ،وحمكوم مبئات
ال�سنني.
و�إذا كان هذا الإعالم البائ�س
والكاذب ،قادراً على �إخراج ميت
من حل����ده ،كي يخطط وي�ش����ن
هجوم���� ًا كب��ي�راً ،ف�����إن من بني
الردود البائ�س����ة �أي�ض ًا ،احلديث
ع����ن �أن الإعالم امل���ص�ري يريد
ت�شويه �ص����ورة ال�شهداء ،ومنهم
ال�ش����هيد القائد �أحمد اجلعربي،
والذي بق����ي لوقت طويل ،حمل
ا�ستهداف متكرر من قبل جي�ش
العدو وا�ستخباراته ،ملا كان له
من دور يف بناء القدرة القتالية
للمقاومة يف قطاع غزة.
افرتا�����ض النية يف ت�ش����ويه
ال�ش����هيد يفرت�����ض املعرفة من
قبل القائمني بالت�ش����ويه ،ولكن
ما يقوم به الإعالم امل�رصي هو
عني اجلهل واجلهالة ،والأرجح
�أن ال�صحايف اجلهبذ� ،أراد القيام
«بفرقعة» �إعالمية ،يف مو�سم
�ش����تم الفل�س����طينيني ،فخل����ط
احلابل بالنابل ،ورمبا وقع على
ورقة فيها ا�سم ال�شهيد اجلعربي
قبل ا�ست�شهاده ،وفيها �أن الرجل
قائد ع�سكري كبري ،ولكي يعطي
ملا يهذر به �شيئ ًا من القيمة ،زج
باال�سم يف «تفا�صيل امل�ؤامرة
اخلطرية» التي ت�صدى للك�شف
عن مالب�ساتها للر�أي العام.

قائد «كتائب الق�سام» ال�سابق ال�شهيد �أحمد اجلعربي

ميك���ن ل�ص���حايف كاذب
وتاف���ه� ،أن يق���وم مبث���ل هذه
الأفعال ،وقد ي�ستغرب البع�ض
ت���ورط �ص���حيفة عريق���ة يف
ف�ض���يحة من العي���ار الثقيل،
غ�ي�ر �أن كل هذا يفق���د �أهميته
ب�إزاء خدمة ه���دف كبري تقوم
به جوقة من الرداحني ،جنحت
– ومع الأ�س���ف  -يف �شيطنة
الفل�س���طيني ،و�أ�صابت النخب
بح���ال من الرهاب� ،أخر�س���تها
عن ق���ول احلقائق ،ب���ل وتكاد
تدحرجها حتى ت�ص�ي�ر �رشيكة
يف اجلرمية ب�ش���كل مبا�رش �أو
غري مبا�رش.

م�ؤامرة؟
غالب��� ًا م���ا يج���ري توجيه
االته���ام بالر�ض���وخ لعقلي���ة
امل�ؤامرة ،كلما جرى التفكري على
نحو ما ببع�ض الظواهر الالفتة
لالنتب���اه ،ورمبا يك���ون اللفظ
نف�س���ه قد تعر����ض للكثري من
االبتذال ،ولذلك نطرحه ب�صيغة
ت�س���ا�ؤل ،ثم ن�ت�رك للوقائع �أن
تق���رر� ،أقل���ه �أن نتيح فر�ص���ة
لال�ستنتاج املنطقي وال�سليم.
قبل �س���نوات قليل���ة اعتقل
الأمن امل�رصي ع���دداً من الرجال
املقاومني ،وبينهم مقاوم لبناين

ينتمي �إىل «ح���زب اهلل» ،كانت
هذه الثل���ة ال�رشيفة من الرجال
الأبط���ال تعم���ل على �إي�ص���ال
ال�س�ل�اح �إىل قطاع غ���زة ،قامت
قيامة الإعالم امل�رصي يف حينه،
ون�رشت «ال�ص���حف املحرتمة»
�إياها ،حتقيقات مثرية عن الإعداد
ال���ذي تولت���ه املجموعة «لقلب
نظام احلكم يف م�رص»! ومل يخ ُل
الأمر م���ن �أحاديث عن خمططات
طائفية ومذهبية تثري ال�سخرية.
كان املطلوب وقتها �شيطنة
املقاوم���ة ،اعتق���ال جمموع���ة
تريد نقل �س�ل�اح للمقاومة يف
غزة ،يعن���ي جترمي م���ن يقوم

�آ�شتون تروّج خلطة كريي
ي�س���عى وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي
�إىل حتويل خطة الإطار التي يوا�ص���ل التح�ض�ي�ر
لتقدميها لل�سلطة الفل�سطينية وحكومة االحتالل
ال�صهيوين ،خطة دولية تتبناها اللجنة الرباعية
الدولية ،ما يك�سبها مزيداً من الفاعلية وفق ت�صور
الوزير الأمريك���ي ،ويرتدد لدى �أو�س���اط �إعالمية
خمتلف���ة� ،أن الت�أخري الذي تعم���ده كريي لعر�ض
اخلطة� ،إمنا يرتبط مب�س���عاه امل�شار �إليه� ،إذ كان
منتظراً �أن يق���وم الوزير الأمريكي بعر�ض «اتفاق
�إطار» يوم ال�سبت املا�ضي.
وقد ب���د�أ الأوربيون عرب وزي���رة خارجية
االحتاد كاثرين �آ�ش���تون الرتوي���ج للم�رشوع
الأمريكي ،بالطريقة الأوروبية املعتادة :الوعد
مب�ساعدات اقت�صادية كبرية ،فقد قالت �آ�شتون:
«�إن االحت���اد الأوروب���ي واللجن���ة الرباعية
الدولية �سيقدمون دعم ًا غري م�سبوق للطرفني

الفل�س���طيني والإ�رسائيلي �إذا ما تو�ص�ل�ا �إىل
اتفاق».
و�أ�ض���افت يف ت�رصيح �ص���حفي عقب اجتماع
اللجن���ة الرباعي���ة الدولي���ة يف مدين���ة ميونخ
الأملانية نهاية الأ�س���بوع املا�ض���ي�« :إن �أع�ضاء
«الرباعية ملتزمون ج���داً بعملهم ،وهم يبذلون
جه���وداً هائل���ة ،و�إن وزير اخلارجي���ة الأمريكي
جون كريي وفريقه يحاولون جمع الفل�س���طينيني
والإ�رسائيليني للو�صول �إىل اتفاق».
وتابعت �آ�شتون« ،ركزنا على �رضورة دعم العملية
ال�سلمية و�أهمية �أن تنجح» ،م�شرية �إىل �أن «الرباعية
�ستوا�ص���ل العمل وتقدمي الدعم ل�ضمان الو�صول �إىل
اتفاق بني الفل�س���طينيني والإ�رسائيليني على �أ�سا�س
ح���ل الدولتني» ،معربة عن اعتقاده���ا ب�أن الطرفني
�سي�صالن �إىل اتفاق ،ولكن املهم دعم هذا االتفاق من
املجموعة الدولية �إذا ما مت التو�صل �إليه».

www.athabat.net
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الشباب الفلسطيني والتعليم الجامعي

غياب للمنح وتراجع في معدالت التحصيل
باالعتق���ال ،وف�ض���ح تواطئه مع
العدو ال�ص���هيوين ،ولكن اعتقال
جمموعة تريد قل���ب نظام احلكم
يعن���ي �ش���يئ ًا �آخر ،وهك���ذا كان،
خرج «الرداح���ون» من �أوكارهم،
وامت�ل��أت ال�شا�ش���ات باملحللني
الأمني�ي�ن الكبار الذي���ن �رشحوا
تفا�ص���يل امل�ؤام���رة االنقالبي���ة،
والأدوار امل�سندة لكل من عنا�رص
املجموع���ة ،وبينه���م املجاه���د
«�سامي �شهاب».
�أمام �س���خف وتهافت القرائن
والأدل���ة ،جرت حم���اوالت كثرية
للتعمية ،كان �إعالميون م�رصيون
هم �أبطالها الذين ال يهمهم توفري
عنا��ص�ر احلقيقة لل���ر�أي العام،
بقدر ما يهتمون ب�إثارته وتغييب
احلقائق عن���ه ،دون �أن يرف لهم
جفن ب�ش����أن الو�س���يلة املعتمدة
للو�صول �إىل هذه الغاية.
مل تكن ه���ذه الواقعة معزولة
�أو منفردة ،كان هناك ما �س���بقها،
عندما و�ص���ل �ض���غط احل�ص���ار
على قط���اع غزة درج���ة مهولة،
وك��س�ر الفل�س���طينيون ال�س���ياج
الذي يط���وق القطاع متدفقني �إىل
�س���يناء والعري�ش للح�صول على
الغذاء والدواء ،خرج الإعالم ذاته
للحدي���ث عن تهري���ب املخدرات
والعمالت املزورة ،و�أكرث من ذلك
«نهب املحال التجارية»� ،أي�ض��� ًا
كان هن���اك م���ا هو �س���ابق على
ه���ذه وتلك ،مطلع الت�س���عينيات
جرى و�ص���ف الفل�سطينيني ب�أنهم
«�ش���عب من الطاب���ور اخلام�س»
ب�س���بب املوقف من غزو الكويت
وح���رب اخلليج ،والأمثلة �أكرث من
�أن تت�سع لها ال�صفحات هنا.
تغ�ي�رت العه���ود ومل يتغ�ي�ر
رجال ال�شا�ش���ات ،وكتاب الأعمدة
الرئي�س���ية يف ال�صحف ،ومل يغري
ه�ؤالء �ش���يئ ًا يف الطرق والو�سائل
التي يعتمدونها لل�ش���يطنة� ،سواء
وج���دوا ذريعة ميك���ن اعتبارها
مالئم���ة� ،أم �ص���نعوا الذريع���ة
ب�أنف�س���هم ،وحولوا �سلوك ًا م�رشف ًا
�إىل جرمية.
يف الأمثل���ة ال�س���ابقة ،جرى
حتويل عمل بطويل من قبيل نقل
ال�س�ل�اح �إىل املقاوم���ة يف غزة،
�إىل جرمي���ة ل�ش���يطنة املقاومة،
ويف �أمثلة �أخرى جرى اال�س���تناد
�إىل ذرائ���ع من قبي���ل املوقف من
ح���رب اخلليج ،وموق���ف حما�س
من التغيريات يف م�رص ،ل�شيطنة
ال�ش���عب الفل�س���طيني كله ،ويف
احلال�ي�ن مل يكن الهج���وم على
القي���ادة الفل�س���طينية (مطل���ع
الت�س���عينيات) �أو عل���ى قي���ادة

حما����س ،ب���ل عل���ى ال�ش���عب
الفل�س���طيني كله ،وهنا ي�صري من
اجلائز احلديث عن م�ؤامرة.

ال�شيطنة ..والت�صفية
من حق ال�ش���عب امل��ص�ري �أن
ي�س���قط مر�س���ي �أو غ�ي�ره ،وحقه
مطل���ق يف اختيار قيادته ،ور�س���م
معامل م�س���تقبله على النحو الذي
يريده ،والذي ير�ضيه �أي�ض ًا ،ولي�س
لأح���د كائن ًا م���ن كان التدخل يف
هذه اخليارات� ،أكان فل�س���طيني ًا �أم
غري فل�س���طيني ،وما يريده ال�شعب
الفل�س���طيني ،ه���و ح�ش���د العرب
جميع ًا م���ن �أجل ق�ض���ية تعنيهم
جميع ًا هي الق�ض���ية الفل�سطينية،
ح�شدهم يف مواجهة عدو وحيد لهم
جميع ًا �أي�ض ًا هو العدو ال�صهيوين،
وم���ا يرغب���ون ب���ه ويريدونه ،ال
يعطيهم احلق بالتدخل يف خيارات
ال�ش���عوب العربي���ة وت�ص���ورها
لأو�ض���اعها الداخلي���ة ،ولكنه من
ال�صعب احت�ساب الدعوة �إىل �إبادة
ال�شعب الفل�سطيني�( ،أطلقها عمرو
�أديب يف برنام���ج القاهرة اليوم)
هجوم��� ًا عل���ى قي���ادة حما�س �أو
حتى حركة حما�س نف�سها ،ب�سبب
ما ي�ت�ردد عن تدخلها يف ال�ش����أن
امل��ص�ري الداخلي ،فما �ش����أن الرد
على �س���لوك حما�س ،بالدعوة �إىل
�إبادة ال�شعب الفل�سطيني ،واعتبار
ذل���ك م�س���اهمة يف تخفي�ض عدد
الالجئني يف العامل؟
�شيطنة ال�ش���عب الفل�سطيني،
ج���زء من خط���ة الت�ص���فية التي
تتعر�ض لها الق�ضية الفل�سطينية،
�س���واء ع���رف من يقوم���ون بهذه
احلملة بحقيقة ما يقومون به� ،أم
مل يعرفوا ،والأرجح �أنهم يقومون
بذلك عن �سابق ت�صور وت�صميم.
ما يع���د له وزي���ر اخلارجية
الأمريك���ي جون كريي مك�ش���وف
ومعل���ن ،على ر�أ����س بنود خطته
للت�ص���فية� ،إنهاء ق�ضية الالجئني
�أو ًال ،واحلمل���ة عل���ى ال�ش���عب
الفل�س���طيني ،وبال�شكل الذي نراه
اليوم م�س���اهمة عملية كبرية يف
خدمة الوزير الأمريكي ،ولو تعلق
الأمر بت�ص���فية ح�ساب مع طرف
فل�س���طيني� ،أي ًا يك���ن ومهما كان
نوع فعله ،ل���كان مقبو ًال النقا�ش
ال�سيا�س���ي والإدان���ة �إن توف���رت
الأدلة والقرائن ،لكن احلملة على
�ش���عب كامل تثري �أ�سئلة من نوع
حمدد :ما هو الدور امل�س���ند لهذا
الإعالم يف اخلطة الأمريكية؟

عبد الرحمن نا�صر

يعت�ب�ر انقطاع املنح الدرا�س���ية
اخلا�صة بال�شباب الفل�سطيني من �أهم
الأ�س���باب التي �أدت �إىل تراجع �إقبال
ال�ش���باب على اجلامعات يف لبنان،
خ�صو�ص��� ًا �أن معظ���م املن���ح كانت
ت�ؤمنها منظمة التحرير الفل�سطينية،
ورغ���م ما يبذل���ه �ص���ندوق الطالب
الفل�سطيني من جهود حثيثة لت�أمني
قرو�ض التعلي���م اجلامعي لأكرب عدد
ممكن من الطالب الفل�س���طينيني يف
لبن���ان ،ف�إنه يواجه عجزاً
ً
متوا�ص�ل�ا
�سنة تلو الأخرى.
ويف ال�س���نوات القليل���ة املا�ض���ية
ونتيجة ال�ضغوط واملطالبة املتوا�صلة
وحتركات الطلبة ،ب���د�أت الأونروا تقدمي
ع���دد من املنح اجلامعي���ة مدعومة من
بع�ض الدول املانحة ،لكنها ال تغطي �أكرث
من  ٪5من جمموع الطلبة الفل�سطينيني
الذين ي�ص���ل عددهم وفق ًا لإح�ص���اءات
احتاد ال�ش���باب الدميقراطي الفل�سطيني
نحو  6320طالب ًا جامعي ًا ،موزعني على
العديد من اجلامعات الر�سمية واخلا�صة،
منهم  2400طالب يف اجلامعة اللبنانية،
 1370يف جامع���ة بريوت العربية1000 ،
طالب يف اجلامع���ة اللبنانية الدولية،
 650يف جامع���ة الآداب )AUL) 180
يف اجلامعة الأمريكي���ة 110 ،طالب يف
اللبنانية الأمريكي���ة ،والباقي موزعون
عل���ى اجلامع���ات الأخ���رى كاجلامعة
الإ�سالمية والعربية املفتوحة.
ونتيج���ة تخلي وكال���ة الأونروا عن
م�س����ؤوليتها وغياب املنح وامل�ساعدات
اجلامعي���ة التي كانت تقدم �س���ابق ًا من
خالل منظمة التحرير الفل�سطينية ،ف�إن
امللج أ� الوحيد ال���ذي تَوفر �أمام الطالب
الفل�سطيني على مدى عقود كان �صندوق
الطالب الفل�س���طيني ،من خ�ل�ال �إعطاء
القرو����ض املي�رسة للطلبة ،لكن ونتيجة
العجز املايل اقت�رصت الحق ًا املنح على
من يح�صل على املتفوقني.
وقد �أثر ذلك �س���لب ًا وب�صورة مبا�رشة
ب�أو�ضاع الطلبة اجلامعيني الفل�سطينيني

و�س���اهم ب�ش���كل كبري يف تدين ن�س���بة
الطلبة امللتحقني بالدرا�س���ة اجلامعية
وارتفعت ن�س���بة امل�رسبني ق�رساً لـ،٪22
خ�صو�ص��� ًا يف املرحلة الثانوية نتيجة
ال�ضائقة املالية.
ولذا مل يع���د �أم���ام غالبية الطالب
الفل�سطينيني �سوى اللجوء �إىل اجلامعة
اللبنانية �ش���به املجاني���ة ،وااللتحاق
بكلياتها النظرية ،نظراً ل�صعوبة دخول
الكلي���ات العلمية ،كما مل يكن من خيار
�آخر �أم���ام الطلبة الفل�س���طينيني الذين
يري���دون االلتحاق بالكلي���ات العلمية
يف اجلامعات اخلا�ص���ة �س���وى حماولة
التغلب عل���ى �رشوط �ص���ندوق الطلبة
الفل�سطينيني ال�صعبة ن�سبي ًا.
ً
ووفق ًا للدرا�سة امل�ش���ار �سابقا ،ف�إن
�أعلى ن�سبة من بني اجلامعات اللبنانية
التي يلتحق بها الطلبة الفل�س���طينيون
ه���ي اجلامع���ة اللبنانية بنح���و 2400
طال���ب وطالبة ،وذل���ك نظ���راً الرتفاع
تكاليف التعليم يف اجلامعات اخلا�صة،
وعدم قدرة الأهل على ت�أمني �أق�ساطها.
يف الع���ام  ،2010مت ت�أ�س���ي�س
«�صندوق الرئي�س حممود عبا�س» لدعم
الطلبة الفل�سطينيني يف لبنان بدعم من
بع�ض املمولني الفل�س���طينيني ،و�ش���كل
ذلك خطوة هامة ،لكنه مل يعالج جذور
الأزم���ة ،ب�س���بب تغطيت���ه اجلزئية� ،إىل
جانب عدم اعتماد ال�ص���ندوق كم�ؤ�س�سة
ر�سمية من م�ؤ�س�س���ات منظمة التحرير
الفل�س���طينية ،وهذا ما ي�شكل خطراً على
م�س���تقبل ال�ص���ندوق وا�س���تمرار دعمه
للطلبة الفل�سطينيني.
كذلك ف����إن املج���االت املتوفرة يف
عملية التعليم تتعار�ض ب�ش���كل جذري
مع خي���ارات الطالب يف التعلم ،فمعظم
االخت�صا�ص���ات اجلامعي���ة واختي���ار
اجلامعة تُفر�ض على الطالب انطالق ًا من
كونه فقرياً عموم ًا� ،أي�ض��� ًا ف�إن التعاطي
مع الطالب الفل�س���طيني ب�صفته طالب ًا
�أجنبي��� ًا ي�ش���كّل عائق ًا �إ�ض���افي ًا ،حيث
تنطب���ق عليه كافة ال��ش�روط املتوجبة

عل���ى الطالب الأجنبي التي ال ت�س���مح
ل���ه باالنت�س���اب �إىل الكلي���ات العلمية
ككليات الطب والهند�س���ة والزراعة ودار
املعلم�ي�ن ،ويدف���ع ذل���ك الكثريين �إىل
التوجه االخت�صا�ص���ات املهنية ،ولهذه
الغاية �أن�ش����أت وكالة الغوث (الأونروا)
مركز �سبلني اخلا�ص بالتدريب والت�أهيل
املهن���ي ،واعتم���د هذا املرك���ز جمانية
التعليم املهن���ي ،فقدم فر�ص تعلم مهن
خمتلفة ومتنوعة و�صلت �إىل ت�سع ع�رشة
مهن���ة كاحلدادة والنج���ارة وامليكانيك
و�ص���يانة الأجه���زة االلكرتوني���ة ،وقد
انت�سب �إىل هذا املركز منذ �إن�شائه العديد
من الطالب والطالبات الذين اعتربوا �أن
معهد �س���بلني خيارهم الأخري يف �إكمال
التعلي���م ،وتعوي�ض��� ًا عن التخ�ص����ص
اجلامعي.
وهناك �أ�س���باب �أخرى ل�سلوك طريق
االخت�ص���ا�ص املهن���ي تتلخ����ص بعدم
الق���درة املادية على متابعة الدرا�س���ة
اجلامعية ،وعدم الرغبة لدى البع�ض يف
�إكمال التعليم الأكادميي ،كذلك الف�ش���ل
يف احل�ص���ول على ال�شهادة الر�سمية يف
التعليم الثان���وي ،والرغبة لدى البع�ض
يف �س���لوك طريق التعليم ال�رسيع وذلك
للم�س���اعدة يف �إعالة عائالتهم ،ناهيك
عن توفر فر�ص عمل لطلبة مركز �سبلني
بعد التخ���رج ،ورف�ض املراك���ز املهنية
الر�س���مية اللبنانية املجانية كاملدر�سة
الفندقية.
�إن العمل على ت�أمني القرو�ض واملنح
اجلامعية يجب �أن يحتل مكانة خا�ص���ة
يف �إطار ن�ض���ال ال�ش���باب الفل�س���طيني
الي���وم ،لأن���ه املدخل الأ�س���ا�س لتوفري
مقومات احلياة الإن�س���انية التي ت�ض���ع
يف مقدمته���ا توفري التعلي���م اجلامعي
واملهني املجاين ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار
ال�ض���غط لت�أمني حق العمل للخريجني
وحت�سني امل�ستوى التعليمي يف مدار�س
الأونروا.

�سامر ال�سيالوي
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مصر ..سباق بين التوتر واالنفجار
ما زال���ت م�رص و�ش���عبها منذ ثالث
�سنوات يعي�ش���ون حالة �سباق دائم بني
التوت���ر واالنفجار لالنتق���ال �إىل مرحلة
تط���وي �ص���فحة ثالثة عق���ود من حكم
مب���ارك وبطانته ،وحلقه���ا «الإخوان»
و�أذرعتهم بحكم مرتبك وفا�ش���ل مل يدم
�أكرث من عام.
لقد �أ�صيب ال�شعب امل�رصي بخيبة �أمل
�صادمة �أدت �إىل تفجري ما ي�سمى «الإ�سالم
ال�سيا�س���ي» بعد جتربة حكم «الإخوان»،
الذي مل ي�ص���مد بعد «حمل زائف» ا�ستمر

�أكرث م���ن ثمان�ي�ن عام ًا ،حي���ث متخ�ض
«اجلبل الإخواين» فولد ف�أراً �سلطوي ًا هزي ًال
مل ي�س���تطع الدفاع عن م�رشوعه ،وعندما
�أزيح عن ال�س���لطة ت�رصف ب�شكل انفعايل
ومرتبك ،فبد�أ ب�إحراق م�رص دولة واقت�صاداً
وم�ؤ�س�سات ،وك�أنه و�صل �إىل مرحلة الي�أ�س
ال�سيا�سي ،و�أدرك �أنه لن يعود �إىل ال�سلطة
«علي وعلى �أعدائي».
فرفع �شعار
ّ
ُيروى �أنه بعد احتالل فل�سطني مت تزويد
اجلي�ش امل�رصي ب�أ�س���لحة فا�س���دة تقتل
اجلن���ود الذين يحملونها ب���دل قتل العدو

«الإ�رسائيل���ي» ،ويتكرر امل�ش���هد اليوم،
حيث �إن الأفكار الفا�سدة وامل�ضللة جعلت
م�س���لحي «�أن�صار بيت املقد�س» يفجرون
يف القاهرة بدل تل �أبيب وامل�س���توطنات
«الإ�رسائيلية» ،ويقتلون اجلنود وال�ضباط
امل�رصيني بدل �أن يقتلوا اجلنود ال�صهاينة،
وتتج���ه بنادقه���م نح���و اخللف ب���دل �أن
تطل���ق النار �إىل الأم���ام ..وكل ذلك ن�رصة
لـ«الإخوان» للعودة �إىل ال�سلطة ،ت�ؤازرهم
«حما�س» على ل�س���ان رئي����س حكومتها
املقال���ة �إ�س���ماعيل هني���ه ،ال���ذي �أكد �أن

الفتة رُفعت يف الإ�سكندرية ت�أييداً للم�شري عبد الفتاح ال�سي�سي

(�أ..ف.ب).

هل ستغرق مصر في
رمال اإلرهاب التكفيري
كما يحصل في العراق
وسورية؟

«حما�س» لن تتخلى عن معينها الفكري
املتمث���ل بـ«الإخوان امل�س���لمني» ،و�أنها
الذراع «اجلهادية» للجماعة.
لقد �أ�ص���يب ال�ش���عب امل�رصي امل�ؤمن
واملتدي���ن والطي���ب ب�ص���دمة «الإ�س�ل�ام
الإخواين» ،وجعله يرجع للتم�سك باجلي�ش
واحلكم الع�سكري لإنقاذ البالد من الإرهاب،
وقد و�ضعت مراهقة «الإخوان» ال�سيا�سية
ال�ش���عب امل�رصي بني خيارين :الع�س���كر،
�أو �إره���اب «الإخوان» ،فلج أ� ال�ش���عب �إىل
اجلي�ش ممث ًال بامل�شري ال�سي�سي ال�ستعادة
الأمن واال�ستقرار.
لكن هل �س���قط «الإ�س�ل�ام الإخواين»
بال رجع���ة؟ وهل و�ص���ول ال�سي�س���ي هو
احلل؟ وهل متّت ا�س���تعادة حكم ال�ضباط
للأنظم���ة بعد احلري���ق العربي كما جرى
يف اخلم�س���ينات بعد �إ�سقاط امللوك؟ وهل

ْ
البحرين تحت نارين
ي�ستعد ال�ش���عب يف البحرين لالحتفاء بالذكرى
الثالثة لثورته ال�س���لمية امل�س���تمرة يف �س���لميتها
رغ���م كل املح���اوالت التي اختطه���ا النظام ملذهبة
التحركات ال�شعبية ،من خالل عمليات القمع الآخذة
يف الت�ص���اعد ،ورغم بع�ض الن���داءات الدولية لوقف
«الإف���راط يف القم���ع» ،وعلى الأق���ل تطبيق نتائج
جلنة ب�سيوين التي كلفها النظام نف�سه �إجراء حتقيق،
و�أعلن قبيل التكليف �أنه �س���يلتزم بتنفيذ التو�صيات
التي �ستتو�صل �إليها
املفاج�أة اخلطرية التي �سجلها على نف�سه النظام
«اخلليفي» ع�ش���ية ذك���رى اندالع الث���ورة �إجها�ض
احلوار التي كانت املكون���ات البحرينية تع ّول عليه
يف �إع���ادة احلياة �إىل انتظامها ،ما طرح ت�س���ا�ؤالت
متعددة عن نوايا النظام امل�س���تقبلية ،والتي جتزم
قوى املعار�ض���ة عل���ى اختالفها ب����أن النوايا تزداد
�سوءاً ،من دون �أن تتمكن من معرفة املحركات لن�سف
حوار طلبته ال�س���لطة بنف�سها ،وعرب ويل العهد الذي
كان جرى �إبعاده عن امل�ش���هد بع���د تقدميه مبادرة
باالنق�ل�اب عليها ودخ���ول ق���وات «درع اجلزيرة»
ال�سعودية للم�ساعدة يف قمع ال�شعب املنتف�ض.
الت�ص���عيد اجلديد متثل وبعد �أقل من �أ�سبوع على
لقاء القوى املعار�ض���ة مع وفد حكومي يتقدمه ويل

العهد ،بقرار ال�سلطة اخلليفية عرب حمكمة �إدارية حل
«املجل�س الإ�س�ل�امي العلمائي» ،ال���ذي يعترب �أكرب
مرجعية �شيعية ،وبت�ص���فية �أموال املجل�س و�إغالق
مقره باعتباره تنظيم ًا غري م�رشوع..
وترافق الت�صعيد املذكور واملنظور �إليه على �أنه
�ضمن نوايا االنق�ض���ا�ض على احلوار قبل بدئه ،و�أنه
حكم �سيا�س���ي بامتياز� ،س���يما �أن الدعوى املرفوعة
واجهته���ا وزارة العدل ،وهي �أ�ص�ل�ا مبنية على تهم
كيدية مف�ض���وحة ،مع ا�س���تئناف القم���ع يف العديد
م���ن مناطق البحرين وخطف �أطفال ،وك�أن الهدف هو
ال�ضغط على املعار�ضة من �أجل التنازل يف امللفات
ال�سيا�س���ية من جهة ،والعودة �إىل العمل على مذهبة
ال�رصاع ال�سيا�سي من جهة �أخرى ،من خالل ا�ستدراج
القوى املعار�ض���ة �إىل رد فعل مذهب���ي ،ما يزيد من
تعقيد الأمور واالحتقان ،وعندها ميكن االنق�ض���ا�ض
على املعار�ض���ة ب���كل تكويناتها حتت �ش���عار �أنها
تتالعب بالن�س���يج الوطني ،وهو ما مي�س بال�س���لم
الأهلي واال�ستقرار.
الواق���ع �أن هدف النظام �إج���راء حوار حتت النار،
لكن يف الوقت نف�س���ه يعت���دي على احلريات العامة
وعلى القوانني املحلية ،وما القرار اال�س���تفزازي بحل
املجل�س العلمائي �إال من �ض���من ذل���ك ،مرتافق ًا مع

نوايا خبيثة افت�ض���حت ،وقوامها رفع من�سوب القمع
عرب مرتزقة مت اال�س���تعانة بهم م�ؤخراً ،بينهم قوات
من الأردن ،وهو ما لوحظ يف مطار املنامة الأ�سبوع
املا�ضي .
انطالق ًا من ذلك تُطرح �أ�س���ئلة متعددة� ،أولها :هل
تريد ال�سلطات حت�ض�ي�ر امليدان يف البحرين ملوجة
قمع غري م�س���بوقة مبنا�س���بة الذكرى الثالثة لثورة
البحرين ،التي و�ض���عت برناجم ًا ت�صاعدي ًا و�سلمي ًا
حتم ًا ي�ص���ل �إىل الع�صيان املدين ميهد له بتظاهرات
حا�شدة حتت �شعار «اقت�صاد بال حمد»؟
ثاني ًا :هل تهرب ال�س���لطات البحرينية �إىل الأمام
بعد اغتيالها للنا�ش���ط فا�ض���ل عبا����س يف املعتقل
ورف�ض���ها �إجراء حتقيق ،فتقوم باال�س���تفزاز لتغيري
وجهة ال�س�ي�ر بعد �إعالن املعار�ض���ة ا�ستناداً �إىل ما
تقوم بها ال�س���لطات �أن نيتها «�إ�سقاط الديكتاتورية
القبلية وحق ال�شعب يف تقرير امل�صري»؟
�إن م�ؤ��ش�رات الت�أزمي وا�ض���حة يف ظل اجتهادات
تقول �إن ال�رصاع الذي ت�سعى �إليه ال�سلطة ب�أ�سنانها
بعد ف�شلها يف تطويع املعار�ضة على مدى ال�سنوات
الثالث ،ناجم عن �رصاع داخل الأ�رسة اخلليفية.

يون�س عودة

ال�ش���عوب العربي���ة غري مه ّي����أة لظاهرة
الدميقراطية وحرية ال���ر�أي؟ وهل ما زالت
القبيلة �أو الع�ش�ي�رة هي �أ�سا�س املنظومة
ال�سيا�سية واالجتماعية لل�شعوب العربية،
حتى لو �أخذت �شكل الدولة؟
�إن ال�س���باق يف م�رص بني بناء الدولة
�أو «اجلماعة» ،واخلا�رس الأكرب هو الإ�سالم
وال�ش���عب ،ولنفرت�ض �أن ال�شعب امل�رصي
انتخب امل�شري ال�سي�سي رئي�س ًا للجمهورية،
فهو �أمام خيارين:
مكافحة الإرهاب بالطرق والأ�س���اليب
العنيف���ة ،وبالقوة ،وه���ذا ما يجعل م�رص
و�ش���عبها حتت وط�أة التفج�ي�رات والقتل
واحلرائق املتنقلة..
الدع���وة �إىل احلوار ال�س���تعادة الهدوء
والوحدة الداخلية وال�رشاكة ،لكن امل�شكلة
�أن «الإخ���وان» وم���ن يح ّركه���م لي�س���وا
م�س���تعدين للقبول بذلك ،فه���م يطرحون
معادلة «احلكم لنا ولي�س لأحد غرينا».
ويبقى ال�س�ؤال املخيف :هل نحن �أمام
جتربة م�رصية جديدة على طريقة التجربة
اجلزائري���ة التي ُعرفت با�س���م «الع�رشية
ال�س���وداء» ،والتي بد�أت منذ الت�س���عينات
بعد جن���اح «جبهة الإنقاذ الإ�س�ل�امية»
باالنتخاب���ات ومن ثم �إلغا�ؤه���ا من ق َبل
اجلي����ش و«جبهة التحري���ر الوطني» ،ما
�أدى �إىل جمازر وفو�ض���ى ما زالت اجلزائر
ترزح حتت وط�أتها حتى الآن؟
ه���ل يتعر����ض اجلي����ش امل��ص�ري
لال�س���تنزاف واالن�ش���قاقات والإره���اق؟
وه���ل �س���تقوم قط���ر بت�أ�س���ي�س اجلي�ش
امل�رصي احلر بع���د تدمري اجلي�ش العراقي
وا�س���تنزاف اجلي�ش ال�س���وري ،ليتم �إعالن
تدمري اجليو�ش العربية �ض���د «�إ�رسائيل»،
و�إن بقي���ت ف�س���تتحول �إىل جه���از �رشطة
يكافح الإرهابيني والتكفرييني وال�سلفيني
و«الإخوان»؟
ندا�ؤن���ا «للإخ���وان امل�س���لمني» قبل
الآخري���ن :احفظوا الإ�س�ل�ام قب���ل غريكم،
والزموا �ش���عار «�رشف الو�سيلة من �رشف
الهدف» ،ف�ل�ا ميكن �إعالء الإ�س�ل�ام بقتل
امل�سلمني وتفجري �شوارعهم وم�ؤ�س�ساتهم،
وال ميكن �إحياء الإ�س�ل�ام عرب قتل النا�س
وتدمري دولتهم ..راقبوا جتربتكم و�أنقذوها،
وال تن�سوا العدو «الإ�رسائيلي» الذي يحتل
فل�س���طني ،وان�ص���حوا ذراعك���م اجلهادية
«حما�س» ب�أن توليّ وجهها �شطر امل�سجد
الأق�صى وفل�سطني املحتلة بدل القتال يف
الريموك و�سيناء والقاهرة.
وندا�ؤنا لل�ش���عب امل��ص�ري �أال يح ّمل
الإ�س�ل�ام ما اقرتفه «الإخوان» من خطايا،
وال تعط���وا �أحداً �ش���يك ًا عل���ى بيا�ض يف
احلكم وال�سلطة ،واجمعوا جي�شكم ليقاتل
العدو «الإ�رسائيلي» ،ف�أنتم الذين قاومتم
«التطبي���ع» �أكرث من ثالثني عام ًا قادرون
ب����إذن اهلل �أن تقاوموا الإرهاب امل�ض���لل،
و�أن تثبت���وا �إميانك���م وعروبتكم مبواجهة
املحتلني.

د .ن�سيب حطيط

دولي
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التقارب اإليراني – التركي ..بين مخاوف
«القوميين العرب» وأوهام «اإلخوان»

الرئي�س الإيراين ال�شيخ ح�سن روحاين م�ستقب ً
ال رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان

(�أ.ف.ب).

ال �شك �أن الأزمات ال�سيا�سية عموم ًا،
على ال�ص���عيدين الداخلي واخلارجي،
وتراجع الو�ض���ع االقت�صادي على وجه
اخل�ص���و�ص ،هم الذين دفع���وا رئي�س
احلكومة الرتكي���ة رجب طيب �أردوغان
�إىل زيارة طهران الأ�س���بوع املا�ض���ي،
لكن املحلّل�ي�ن يح ّملون الزيارة �أهمية
�أكرب مم���ا حتتمل ،ويركّزون على تبيان
�أبعادها اال�س�ت�راتيجية ،ويغالون يف
مدى ت�أثريها على تعزيز الدور الإقليمي
للدولتني يف حل امللفات امل�ستع�صية
مل�صلحة دول املنطقة و�شعوبها ،واحلد
من �آثار التدخل اخلارجي.
الأم���ر امل�ؤكد بالن�س���بة �إىل زيارة
�أردوغان لطهران �أنها جاءت يف �سياق
ترميم العالقات الثنائية املتوا�ص���لة
منذ عقود عديدة ،خ�صو�ص ًا على �صعيد
امل�صالح االقت�ص���ادية امل�شرتكة ،وما
ع���دا ذلك ين���درج يف ب���اب التك ّهنات
ال�سيا�س���ية والرهانات اال�س�ت�راتيجية
اخلاطئة ،فقد �ش���هد التب���ادل التجاري
تراجع ًا ن�سبي ًا يف �أوج الأزمة ال�سورية،
فجاءت الزيارة خ�صي�ص��� ًا لإنعا�ش���ه
�ضمن خطط ت�ستهدف رفعه �إىل م�ستوى
 30مليار دوالر خ�ل�ال عامني ،بعد �أن
انحدر من  21مليار لعام � 2012إىل 13
مليار دوالر لعام .2013
لق���د �ش���هدت �سيا�س���ات تركي���ا

اخلارجي���ة يف عه���د ح���زب «العدالة
والتنمي���ة» بقي���ادة �أردوغان؛ تبدالت
عدي���دة ذات �أوجه �ش���ديدة التناق�ض،
فراهن���ت بع����ض الق���وى العربي���ة
والإ�سالمية على تلك التبدالت لتعديل
موازين القوى الإقليمية ،خ�صو�ص ًا على
�ص���عيد ال�رصاع العربي  -ال�صهيوين،
وحتقي���ق طموح���ات دول املنطق���ة
بالتكامل االقت�ص���ادي وال�سيا�سي ،ثم
جاءت النتائج حمبطة وعك�سية.
وم���رة �أخ���رى يبال���غ املراقب���ون
واملحللون يف تقيي���م دوافع التقارب
الإيراين  -الرتكي ،ويتنا�سون �أن الإدارة
الأمريكية ه���ي التي �س���محت لرتكيا
ب�أن ال تلت���زم حرفي ًا بتنفيذ العقوبات
االقت�صادية �ضد �إيران ،بل ا�ستخدمتها
و�س���يط ًا يف معاجلة املل���ف النووي،
بينما ظل���ت تت�آمر عل���ى البلدين مبا
يتنا�سب مع توجهات الكيان ال�صهيوين
و�سيا�ساته التو�سعية يف املنطقة.
�إن توقع���ات القي���ادة الإيراني���ة
الرفيع���ة ،كم���ا يتبني من حما�س���ها
ال�شديد للزيارة ،ال تتوازى مع الأهداف
والغايات املحدودة التي حتكم موقف
تركيا ،رغم قيام هذه الأخرية بخطوات
تعك�س �إدراكها �أنها الهدف التايل ،بعد
�س���ورية ،لهجمة التق�س���يم والتفتيت
اجلاري���ة يف املنطق���ة ،و�أن عليها �أن

أوكرانيا ..الجيش يتأهب لمواجهة التصعيد األميركي والغربي
«�إن الوقت ي�ص���ب يف م�صلحتنا
وم�س���تقبل �أوكرانيا ه���و مع االحتاد
الأوروبي» ..هذا ما �أعلنه من ميونيخ
رئي����س جمل����س االحت���اد الأوروبي
هريمان ف���ان رومب���وي ،رافع ًا درجة
التحدي لرو�سيا.
�إذن ،فاخلي����ارات �أمام ح�ص����ول
انفراج����ات يف الأزم����ة الأوكراني����ة
ت�ض����يق ،ورمب����ا ت�ص����ل �إىل طريق
م�س����دود ،وخ�صو�ص ًا �أن الدميقراطية
عن����د الأمريكي��ي�ن والغرب ت�ص����بح
غري مقبولة ،حينما ال تنتج حكام ًا
�أتباع ًا لهم ،مما يعني �أن �ص����ناديق
االق��ت�راع الت����ي حمل����ت الرئي�����س
الأوكراين اجلديد ال�صديق واحلليف
لرو�سيا� ،إىل �س����دة ال�سلطة مل يرقَ
لوا�شنطن وحلفائها الغربيني ،فبد�أت
حتريك عمالئها يف العا�صمة كييف،
ويف العديد من امل����دن الأخرى ،من
�أج����ل خلق حالة عدم ا�س����تقرار يف
البالد التي تقع على حماذاة االحتاد
الرو�سي.

هل الأزمة الأوكراني���ة �أحد �أوجه
ال�ض���غط على رو�س���يا ج���راء دورها
يف �س���ورية ودعمها للدولة الوطنية
ال�سورية؟
ب���ر�أي املتابع�ي�ن للتط���ورات
الأوكراني���ة �أن���ه ال ميكن ف�ص���ل هذه
امل�س�ألة عن جممل التطورات احلا�صلة
يف العامل ،وقد يكون يف احل�س���ابات
الأمريكي���ة والغربية نوع من م�رشوع
مقاي�ض���ة ،تقوم على قاعدة «تراخوا
يف �س���ورية ،ونرتاخى يف �أوكرانيا»،
وه���و الأمر ال���ذي يرف�ض���ه القي�رص
الرو�سي ب�شكل مطلق ،وخ�صو�ص ًا �أنه
�سبق له �أن تلقى مثل هذه التهديدات
م���ن الأمري ال�س���عودي الأزرق الغامق
بندر بن �س���لطان الذي هدد رو�س���يا
االحتادي���ة م���ن مو�س���كو بقطع���ان
«القاعدة» يف �أربع جمهوريات �ضمن
االحتاد الرو�سي.
وبر�أي ه�ؤالء اخلرباء� ،أنه بعد ن�رش
وا�شنطن الدرع ال�صاروخية يف بع�ض
دول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ودول

حلف وار�سو ال�سابق ،والتي امتدت �إىل
تركيا الع�ض���و يف حل���ف الناتو ،ثمة
حماولة لتخويف رو�س���يا الناه�ضة،
وال���ذي يرتج���م بت�ش���ديد الهجم���ة
لتحالف الغرب الأمريكي والتكفرييني
الذي���ن تقوده���م ال�س���عودية ،والذي
يتجلى ب�ش���كل وا�ضح يف اال�ستهداف
امل�ستمر ل�سورية يف ال�رشق الأو�سط،
وخلق ب�ؤرة توتر وا�سعة يف �أوكرانيا،
وت�ص���عيد العمليات الإرهابية داخل
رو�س���يا االحتادية على نحو ما جرى
يف فولغوغراد.
هل �سيتمكن الأمريكي والغرب من
النجاح يف �أوكرانيا؟
بر�أي ه�ؤالء املتابعني� ،أن مو�سكو
ب���د�أت حركته���ا لإجها����ض احلركة
الغربية ب�إ�س���قاط �أوكرانيا يف حالة
الالا�س���تقرار لتكون خا��ص�رة رخوة
لرو�سيا ،حيث �ضخت مو�سكو  15مليار
دوالر لال�ستثمار يف جارتها ،يف وقت
بد أ� �ص���وت اجلي�ش الأوكراين يعلو يف
وجه املعار�ض���ة املهزومة دميقراطي ًا

يف االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية،
�إذ فيما حتذر املعار�ضة امل�شبوهة يف
حتركاته���ا توقيت ًا و�أهداف ًا وغاية ،من
فر�ض حالة الط���وارئ يف البالد ،دعا
الع�س���كريون رئي�س �أوكرانيا لتدابري
حا�سمة وعاجلة لقمع �أعمال الفو�ضى
والتخري���ب يف الب�ل�اد ،حمذرين من
امل�رشوع الغربي لتق�سيم البالد ،حيث
كان الفت��� ًا �أن تنازالت قدمها الرئي�س
الأوك���راين فيكت���ور يانوكوفيت����ش،
�أبرزها ا�س���تقالة احلكومة وت�ش���كيل
حكوم���ة جديدة بقيادة املعار�ض���ة،
لكن الأخرية رف�ضتها ،مما يعني دفع
الأزمة نحو خطر �أزمة �أهلية وا�س���عة
قد تتهدد وحدة �أوكرانيا ،وهو ما حتذر
منه قيادة القوات امل�س���لحة التي قد
جتد نف�سها م�ضطرة للتحرك ال�رسيع..
خ�صو�ص��� ًا �أنها تلقى دعم ًا كبرياً من
مو�س���كو التي ترتفع وت�ي�رة حتديها
اخلطابي بوجه وا�شنطن والأوروبيني.

�أحمد الطب�ش

تك���ون ج���ادة يف تغيري �سيا�س���اتها
الإقليمي���ة ،لك���ن ت�رصيح���ات وزي���ر
اخلارجي���ة الرتكي �أحم���د داود �أوغلو،
يف م�ؤمت���ر ميونيخ الأمن���ي منذ �أيام،
ال ت�ص���ب يف هذا التوجه� ،إذ تالقت مع
اخلطاب الأمريكي املت�شدد �ضد الرئي�س
ب�شار الأ�سد.
وق���د ت�ض���اربت مواق���ف الق���وى
ال�سيا�سية يف املنطقة من الزيارة ،فمن
جهة ،يرى املتخوفون على م�س���تقبل
امل�ص���الح العربية والأمن القومي� ،أن
تعزيز الدور الإقليمي من خالل التقارب
الرتكي الإي���راين� ،إمنا ينق�ص���ه البعد
العرب���ي ،كما عرب بع�ض ال�سيا�س���يني
واملحللني عل���ى ال�س���احة امل�رصية،
معتقدين ب����أن ج ّل ما تريده تركيا من
عالقاتها مع �إي���ران هو التعوي�ض عن
خ�سارة «الإخوان امل�سلمني» ،وتراجع
دورهم يف م�رص و�سورية.
ومن جه���ة �أخرى ،ال يرى �أن�ص���ار
«الإخوان امل�سلمني» يف هذا التقارب
فر�صة ال�س���تعادة املبادرة فح�سب ،بل
يذهب���ون �إىل االعتقاد الواهم ب�إمكانية
«ت�ش���كيل وحدة فدرالية ب�ي�ن تركيا
و�إيران ،لتكون خطوة يف اجتاه توحيد
الأمة الإ�سالمية ،وت�شكيل قوة �إقليمية
فاعلة وقادرة على حتدي الغرب ،و�صد
عدوانهم املتوا�صل �ضد بلدان املنطقة
و�شعوبها».
�صحيح �أن القيادة الإيرانية عبرّ ت
عن �رضورة �إدخ���ال «البعد العربي»
يف التحالفات الإقليمية ،و�س���عت �إىل
ال�رشاكة مع احلكومة ال�س���عودية حلل
امللفات العالقة بينهما على �ص���عيد
املنطقة ،لكن التقارب ال�س���عودي يتم
يف الواق���ع مع الكيان ال�ص���هيوين �إما
ك���ردة فعل وخ���وف تثريه �سيا�س���ات
الإدارة الأمريكي���ة اخلادع���ة جت���اه
�إيران� ،أو مبكر قادة الكيان ال�ص���هيوين
بتوظيف اخلالف���ات الداخلية للعائلة
املالكة ،واقتنا�صهم الفر�ص ال�سانحة،
والنتيجة �أن الأمة تق���ف عاجزة �أمام
معادل���ة غريبة« :كلما �أح���رزت �إيران
خطوة واعدة على ال�ص���عيد الإقليمي
�أو الدويل ،اقرتبت ال�سعودية وحلفا�ؤها
من �إ�رسائيل» ،فرنى تركي الفي�صل يعرب
يف م�ؤمتر ميونيخ عن «�سعادته بلقاء
الوزيرة الإ�رسائيلية ،ت�س���يبي ليفني»،
وي�رصّح ب���ـ»�أن لإ�رسائي���ل دوراً هام ًا
�إذا �أجنز اتفاق ال�س�ل�ام» ،حتى ولو مت
على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية ،ذلك
�أن بع�ض القادة ال�سعوديني مهوو�سون
بـ»اخلط���ر الإي���راين» ،وم�س���تعدون
للتحالف مع ال�شيطان ملواجهة «نظام
الأ�سد والتمدد ال�شيعي املزعوم».

عدنان حممد العربي
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تعزيز أمن مطار بيروت الدولي
يف �سياق التفجريات الأمنية التي
تع�صف بال�ض���احية اجلنوبية القريبة
م���ن مطار بريوت ال���دويل ،وفيما يتم
تعزيز الإجراءات الأمنية التي تتخذها
وزارة الداخلية ،ت�ش�ي�ر املعلومات �إىل
�أن جه���از �أمن مطار رفي���ق احلريري

قدمت الحكومة
الفرنسية مليون ونصف
مليون يورو لمساعدة
الحكومة اللبنانية في
تعزيز أمن المطار اعتبارًا
من العام  2008على
أن يصرف على سبعة
مشاريع

الدويل يف بريوت ،ينفذ �سل�سلة تدابري
�أمنية م�ش���ددة ،حيث تخ�ضع وحدات
اجلهاز جمي���ع الركاب وامل�س���افرين
واملوظف�ي�ن العامل�ي�ن يف املط���ار
لتفتي�ش دقيق بوا�سطة �أجهزة الك�شف
الإلكرتوين احلديثة على مداخل املطار
ومنافذه.
كما يت���م �إخ�ض���اع ال�س���يارات يف
املواق���ف املخ�ص�ص���ة للمواطن�ي�ن
واملوظفني على ال�س���واء يومي ًا لتفتي�ش
دقي���ق ،عن طري���ق اال�س���تعانة بكالب
بولي�سية مدربة ت�س���اعد على اكت�شاف
�أي ج�س���م م�ش���بوه ،ويف ال�سياق نف�سه،
مت الإبق���اء على عدد حمدود من بوابات
الدخول �إىل ح���رم املطار ،وطرحت هذه
الإج���راءات ت�س���ا�ؤالت كبرية عم���ا �إذا
كانت جمرد خط���وات احرتازية �أم �أنها
م�ستندة �إىل معلومات واردة �إىل الأجهزة
الأمنية حول �إمكان ا�ستهداف هذا املرفق
احليوي ،وهو ما �أثر خماوف امل�سافرين
عرب املطار الذين ظنوا �أنهم �س���يكونون
مب�أمن من التفجريات.
يف هذا ال�س���ياق� ،أو�ضحت مراجع
�أمنية �أن «التداب�ي�ر الأمنية يف مطار
ب�ي�روت ال���دويل قدمية لك���ن الإعالن
عنها كان جدي���داً� ،إذ بد أ� تنفيذها قبل
�أيام لعوامل عدة تت�صل ب�أمن املعابر
الربي���ة والبحرية واجلوي���ة على حد

�س���واء» ،ولفتت هذه امل�ص���ادر �إىل �أن
«الغاي���ة منه���ا يف املط���ار هي منع
ت�رسب رج���ال مطاردي���ن يف اخلارج
�إىل لبنان ،و�ض���بط الو�ضع يف حميط
مطار بات بوابة لبنان و�س���ورية على
حد �س���واء» ،و�أ�ضافت املراجع« :يدرك
اجلميع �أن مط���ار بريوت بات القاعدة
املركزي���ة املعتم���دة ل���كل املوفدين
الأممني والدولي�ي�ن والعرب املكلفني
امللف ال�س���وري� ،س���واء بالن�سبة �إىل
الفريق الأمم���ي العامل عل���ى تفكيك
الأ�س���لحة الكيماوي���ة ال�س���ورية �أو
املعنيني بالرتتيبات اخلا�ص���ة مب�ؤمتر
جني���ف  2وملف النازحني ال�س���وريني
وال�ش����ؤون الإن�س���انية وفريق املوفد
العربي والأممي �إىل �س���ورية االخ�رض
الإبراهيم���ي» ،وتابع���ت املراجع« :ال
ميكنن���ا بعد الي���وم �إغف���ال �أي رواية
�أو معلومة تت�ص���ل ب�أمن امل�س���افرين
وامل�ؤ�س�س���ات اللبنانية ،ال �سيما منها
تلك التي ت�ش���هد زحم���ة زوار �أجانب
وعرب» ،كا�ش���فة �أن «هناك معلومات
تتحدث عن ت��س�رب بع�ض املطلوبني
دولي��� ًا عرب املطار ،وال ب���د من اتخاذ
�إج���راءات ملن���ع دخوله���م �إىل لبنان
وتوقيفهم».
�إىل ذلك� ،أ�ش���ارت م�صادر �أمنية �إىل
�أن «خلية �إرهابية خطرة �سيعلن عنها

قريب��� ًا» ،متحدثة ع���ن «وجود الئحة
طويلة ب�أ�س���ماء مطلوب�ي�ن من تنظيم
«داع�ش» و«كتائ���ب عبداهلل العزام»
ومعظمهم من الفل�سطينيني وال�سوريني،
هم الآن حتت الر�ص���د واملتابعة لدى
خمابرات اجلي�ش اللبناين».
و�أكدت هذه امل�صادر �أن لدى ه�ؤالء
املطلوبني خمطط���ات �إرهابية خطرة
تهدد ال�سلم الأهلي يف لبنان ،ويعملون
وفق ًا لأجندة خارجية وبالتن�س���يق مع
«داع�ش» يف �س���ورية ،فه���ل ميكن �أن
يتنقل ه�ؤالء عرب مطار بريوت الدويل؟
وهل �أن الإج���راءات الأمني���ة الأخرية
ت�ستهدف متابعة حتركاتهم ور�صدهم؟

�أمن املطار
يذكر �أنه بعد حوادث الإرهاب التي
تعر�ضت لها املطارات وحركة الطريان
يف الع���امل جل�أت ال���دول املعنية �إىل
تعزيز �أمن مطاراتها على امل�س���تويات
كافة عديداً وعتاداً وتدريب ًا ،بالإ�ضافة
�إىل �أمن حدودها ،ويف ركب هذا التطور
�س���ارت احلكومة اللبنانية لتعزيز �أمن
مطار بريوت الدويل ،فمن �ض���من �إطار
م�رشوع تدريب قوات �أمن احلدود �أن�شئ
مركز تدريب تعزيز �أمن املطار( )CE R
 )SAيف مطار رفيق احلريري الدويل.

فق���د مت ت�أ�س���ي�س املرك���ز تنفيذاً
مل��ش�روع ب�ي�ن الدولت�ي�ن اللبنانية
والفرن�س���ية ،بحيث قدم���ت احلكومة
الفرن�س���ية مبلغ ًا قدره مليون ون�صف
ملي���ون ي���ورو مل�س���اعدة احلكوم���ة
اللبنانية يف تعزيز �أمن املطار ،اعتباراً
من العام  2008عل���ى �أن ي�رصف على
�سبعة م�شاريع هي:
• �إن�ش���اء مركز تدريب خا�ص ل�سالمة
الط�ي�ران م���ن �أج���ل تدري���ب جميع
العاملني يف املطار.
• �إن�شاء وحدة كالب بولي�سية.
• �إن�ش���اء وح���دة ك�ش���ف املتفجرات
وتفكيكها.
• �إن�شاء �شبكة ات�ص���االت جديدة بني
خمتلف الأجهزة العاملة يف املطار.
• تعزيز وحدة الإطفاء يف املطار.
• تطوي���ر غرف���ة عملي���ات املط���ار
وجتهيزها مبعدات حديثة.
• تدريب متقدم يف جمال التحقيق يف
ق�ضايا التهريب.
وقد افتتح مركز تدريب تعزيز �أمن
املط���ار بتاري���خ  ،2009/1/15بحيث
ي�ض���م املركز �إىل جانب مديره ،مديراً
م�ساعداً من قوى الأمن الداخلي واثني
ع�رش �ض���ابط ًا و�أربعة مدنيني موزعني
كالآتي� 4 :ض���باط م���ن اجلي�ش 5 ،من
قوى الأمن الداخلي 3 ،من الأمن العام،
موظفني مدنيني م���ن الطريان املدين،
ومراقب�ي�ن م�س���اعدين م���ن املديرية
العامة للجمارك.
وت�ض���منت دورات التدريب موا�ضيع
عدة لتغطية �أمن املطار من كل جوانبه
وعدم ترك �أي ثغرات قد تهدد �س�ل�امته
و�أمنه ،وقد �ش���مل التدري���ب املواد كلها
املتعلقة ب�أمن املط���ار والطائرة يف �آن
ومنها:
• �أمن الب�ضائع.
• تفتي�ش امل�سافرين.
• تفتي����ش حقائ���ب الي���د وحقائ���ب
امل�ستودع.
• التفتي����ش اجلمرك���ي على ب�ض���ائع
ال�شحن.
• التدقيق يف جوازات ال�سفر.
• �أمن ممرات املطار و�ساحات الهبوط
والطائ���رات املتوقف���ة عل���ى املدارج
وت�أمني حميط املطار.
• طريق���ة التعام���ل مع امل�س���افرين
وكيفية حل امل�شاكل بينهم واملوظفني.
• م�س�ؤوليات قائد الطائرة.
• م�س�ؤوليات �رشكات الطريان الأمنية.
• تب���ادل املعلومات ح���ول الإرهاب
الدويل.
وبح�سب املعلومات ،ف�إن جهاز �أمن
املطار م�ستنفر اليوم ملنع ح�صول �أي
خلل او ت�سلل �أي �إرهابي عرب املطار.

هبة �صيداين

www.athabat.net
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العالقات مع السياسيين ..واالنتقال إلى الرفيق األعلى
�إذا كانت العالقة بني مفتي اجلمهورية
الأكرب ال�شيخ حممد توفيق خالد والرئي�س
ريا�ض ال�ص���لح عالقة مميزة وتقوم على
االحرتام والثقة املتبادل���ة� ،إال �أن عالقة
�س���ماحته مع ال�سيا�س���يني الآخرين من
خمتل���ف الطوائف ،كانت وطيدة �أي�ض��� ًا،
وخ�صو�ص��� ًا �أن الدور الذي لعبه �سماحته
عل���ى امل�س���توى الوطن���ي قب���ل معركة
اال�س���تقالل وخاللها وبعده���ا ،كان دوراً
رائداً كما عرفنا يف الف�صول ال�سابقة.
فه���و ارتبط بعالقة �ص���داقة مع �أول
رئي����س جمهوري���ة ا�س���تقاليل ب�ش���ارة
اخل���وري ،وقد انعك�س ذل���ك ،يف حر�ص
الرئي����س اخل���وري على تهنئ���ة املفتي
ب�أعياد املولد النب���وي ال�رشيف والفطر
���ي جمل�س
والأ�ض���حى ب�ص���حبة َ
رئي�س ْ
الن���واب واحلكومة وكبار امل�س����ؤولني،
مما جعل لهذه الأعي���اد املباركة �أبعاداً
وطنية هامة ،علم ًا �أن هذا التقليد مل يعد
قائم ًا منذ انتقال �س���ماحته �إىل الرفيق
الأعلى يف �آب العام .1951
ومن ال�سيا�س���يني الذين ارتبط معهم
ب�ص���داقة �أو ن�س���ق معه���م كان ال�ش���يخ
حممد اجل�رس الذي تر�أ�س جمل�س ال�شيوخ
ب�ي�ن � 24أي���ار  1926و 17ت�رشي���ن الأول
 ،1927حيث ح���ل هذا املجل�س ودمج مع
املجل�س النيابي ،بعد التناف�س بني هذين
املجل�س�ي�ن وت�ضارب ال�ص�ل�احيات فيما
بينهما ،وقد تر�أ�س ال�شيخ اجل�رس جمل�س
الن���واب بعد هذا الدمج ب�ي�ن  18ت�رشين
الأول  1927حت���ى � 10أيار  ،1932وكاد �أن
ي�صبح رئي�س ًا للجمهورية ف�سارع املندوب
ال�سامي الفرن�سي بون�سو �إىل حل املجل�س
النيابي وتعليق الد�ستور وتعيني حبيب
با�ش���ا ال�سعد رئي�س ًا للدولة للح�ؤول دون
و�صول ال�شيخ حممد اجل�رس.
وكان ال�ش���يخ حمم���د اجل�رس يحمل
م���ودة كبرية لعبد الرحم���ن �أحمد خالد
ال���ذي متي���ز برجوليت���ه وفرو�س���يته
و�ش���جاعته ،وقد ا�س���تطاع عبد الرحمن
بحكم ه���ذا املوقع �أن يوطد العالقة بني
ال�شيخني اجل�رس وحممد توفيق خالد.
ويذكر �أي�ض��� ًا �أن عالق���ة �أو نوع ًا من
التن�س���يق ربط ب�ي�ن �س���ماحة املفتي
حممد توفيق خالد والرئي�س خري الدين
الأحدب ،وخ�صو�ص��� ًا �أن هذا الأخري كان
�أول رئي����س حكوم���ة �س���ني ًا يف لبنان،
وذلك حينما عينه الرئي�س �إميل �إدة يف
 5كانون الثاين  ،1937وا�س���تمر يف مركز
رئا�سة احلكومة حتى � 21آذار .1938
كما كان ل�س���ماحته عالق���ة وطيدة
مع الزعيم الوطني الرئي�س عبد احلميد
كرامي تع���ززت باملوقف الوطني الكبري
ال���ذي لعب���ه �س���ماحته �إب���ان معركة
اال�س���تقالل واعتقال عبد احلميد كرامي
مع رئي�سي اجلمهورية واحلكومة ب�شارة
اخل���وري وريا�ض ال�ص���لح والوزراء يف
قلعة را�شيا.

املفتي ال�شيخ حممد توفيق خالد نحو مثواه الأخري

وكان هناك نوع م���ن غرفة عمليات
للتن�سيق بني الرئي�س عبد احلميد كرامي
ومفت���ي اجلمهورية الأكرب ،وخ�صو�ص��� ًا
حينما ت���وىل كرامي رئا�س���ة احلكومة
للم���رة الأوىل والأخ�ي�رة م���ن  9كانون
الثاين حتى � 22آب  ،1945حيث كان جنل
املفتي �أحم���د خمتار يقوم مبهمة حلقة
الو�صل ،كما �أن قرارات هامة كان يتخذها
الرئي�س عبد احلميد كرامي باالتفاق مع
الدكتور حممد توفيق خالد.
على �أن العالقة اخلا�صة التي ربطت
�س���ماحة مفتي اجلمهورية الأكرب ال�شيخ
حممد توفيق خالد م���ع الرئي�س ريا�ض
ال�ص���لح ،كانت عالقة ممي���زة ووطيدة
تربطها �ص���داقة متين���ة يتعاونان من
خالله���ا على م���ا فيه م�ص���لحة لبنان
وامل�سلمني».
ويروي ال�ش���يخ �أحمد عب���د الر�ؤوف
الق���ادري� :أذكر �أنه دخل يوم ًا �إىل الكلية
ففوجئ باملفتي ال�ش���يخ حممد توفيق
خالد وهو يقر�أ ال�ص���حيفة ال�ص���باحية
بخرب �أن احلكومة اللبنانية تنوي تعديل
قانون املحاكم ال�رشعية ،فات�صل هاتفي ًا
�أمامن���ا ،مبن���زل رئي�س ال���وزراء ريا�ض
ال�صلح طالب ًا �إيقاظه وح�ضوره �إليه فوراً،
وما �إن م�ض���ت دقائق حتى ح�رض رئي�س
الوزراء الأ�ستاذ ريا�ض ال�صلح الذي �أراد
�أن يقبل يد �س���ماحته فل���م ير�ض بذلك،
فقال له رئي�س الوزراء« :نحن حا�رضون
لتنفي���ذ ما تريدون» ثم دخال �إىل مكتبه
اخلا�ص ليخرجا بعدها متفقني على ما
فيه م�صلحة امل�سلمني.
ب����أي ح���ال ،فاجلميع يعرف���ون �أن
�سماحته كان يكن مودة خا�صة للرئي�س

ريا�ض ال�ص���لح ،وي���روى ع���ن �أبنائه
الأطب���اء �أنه عندما �س���مع با�ست�ش���هاد
الرئي����س ريا�ض ال�ص���لح باغتياله يف
العا�ص���مة الأردني���ة ،عم���ان ،ارتفعت
حرارت���ه يف اليوم الت���ايل وبقي طريح
الفرا�ش مدة �أ�س���بوعني لينتقل �إىل جوار
الرفيق الأعلى يف � 3آب �س���نة  1951يف
م�ص���يفه يف بحمدون وقد كتبت جريدة
الي���وم �آنئذ :روعت الب�ل�اد �أم�س بوفاة
رجل التقى والهدى مفتيها الأكرب ح�رضة
�ص���احب ال�س���ماحة املغفور له ال�شيخ
حممد توفيق خالد.
فقد انتقل �سماحته �إىل رحمة املوىل
عز وجل يف ال�ساعة اخلام�سة والدقيقة
الع�رشين يف م�صيفه ببحمدون ال�ضيعة،
ف���كان امل�ص���اب بفقده �أليم��� ًا واخلطب
ج�س���يم ًا ،و�إذا بالعيون وبالقلوب تبكيه
وتتفجع عليه وترثيه.

ول���د الفقيه الراحل حوايل عام 1870
م���ن عائلة بريوتي���ة عريق���ة كان لها
الف�ض���ل العميم يف خدمة الدين والعلم،
وتعهده بالرتبية والتثقيف املغفور لهما
ال�ش���يخان حممد خالد وعب���د الرحمن
احلوت ،والفقيد هو ابن ال�ش���يخ عمر ابن
العالمة اجلليل عبداهلل خالد ينحدر من
قبيلة عربية ينتمي ن�سبها �إىل العبا�س
عم ر�س���ول اهلل حممد �ص���لى اهلل عليه
و�سلم.
ثم �أ�س�س مدر�سة التوفيق منذ �أكرث من
ن�صف قرن فتعهد النا�شئة خالل ثالثني
عام ًا و�أنبتها نبات ًا ح�سن ًا ويف � 6شباط
م���ن العام  1932رفعه البريوتيون الذين
قدروه حق قدره �إىل من�صب الإفتاء الذي
�شغر بوفاة املغفور له ال�شيخ م�صطفى
جنا ،ف���كان رحمه اهلل الراعي ال�ص���الح
يتعهد رعيته باحلب والعطف.

شجع المفتي محمد توفيق خالد الحركات
التحريرية في عهد االنتداب وأنفق عليها
سرًا وجهرًا وأشاع المحبة والود بين أبناء
الوطن وأفتى بإعالن الجهاد المقدس
في حرب فلسطين

وللفقي���د الكب�ي�ر �آثار خال���دة على
الدهر منها ت�أ�س���ي�س الكلي���ة ال�رشعية
منذ ع�رشين عام ًا وهي �إىل الآن ما تزال
تقدم للبالد علم���اء الدين والدنيا ،ومن
خريجيها فئة غري قليلة ت�س���لمت مراكز
كب�ي�رة يف ال�س���لكني الدين���ي والزمني
من علم���اء وق�ض���اة وم���دراء بالدولة
وم�ست�ش���ارين باملفو�ض���يات اللبنانية
باخلارج.
وم���ن امل�رشوع���ات الت���ي �أواله���ا
�سماحته اهتمام ًا كبرياً �إن�شاء بهو الكلية
ال�رشعية الفخم و�إ�ص�ل�اح بهو امل�سجد
العم���ري الكب�ي�ر وجتهيزهم���ا بالأثاث
الفاخر والإ�رشاف على الأوقاف الإ�سالمية
وتنظيمه���ا تنظيم��� ًا� ،ض���بط مواردها
و�ساعدها على االزدهار ،وكان �سماحته
تغم���ده برحمت���ه �ش���ديد العطف على
امل�شاريع اخلريية ،ومن مواقفه الوطنية
الكثرية ،ت�شجيع احلركات التحريرية يف
عهد االنتداب والإنفاق عليها �رساً وجهراً
و�إ�ش���اعة املحبة والود بني �أبناء الوطن
والفتوى التي �أ�ص���درها ب�إعالن اجلهاد
املقد�س يف حرب فل�سطني.
وم���ا �إن انت�رش نب أ� انتقال �س���ماحة
املفتي الأكرب �إىل ج���وار الرفيق الأعلى
حت���ى �س���ارع عطوفة رئي����س املجل�س
النيابي ودولة رئي����س الوزراء والوزراء
والنواب والوجهاء والوفود �إىل دار الفقيد
يقدمون التعازي بامل�صاب اجللل.

م�صيف بحمدون يقفل �صباح ًا
وقد بدا م�ص���يف بحمدون ال�ض���يعة
�صباح ًا مقفراً خالي ًا ،فقد ا�شرتك الأهلون
باحل���زن على الفقي���د الكب�ي�ر ف�أقفلوا
حمالهم وتوجهوا �إىل دار الفقيد يقدمون
التعازي ال�ص���ادقة ،و�أب���وا �إال �أن ينقلوا
اجلثم���ان �إىل خ���ارج البل���دة ،وكانت
�أجرا����س الكنائ�س تر�س���ل دقات احلزن
فتزيد الوج���وم وجوم ًا وت�ض���في على
احلزن حزن ًا.

و�صول فخامة الرئي�س
ويف ال�س���اعة ال�سابعة والن�صف نقل
جثمان الفقي���د الطاهر من بحمدون �إىل
دار �س���ماحته يف امل�ص���يطبة ببريوت،
بينم���ا كان���ت التعازي تتقب���ل يف بهو
الكلية ال�رشعية بدار الفتوى.
وكان عل���ى ر�أ�س املعزي���ن فخامة
رئي����س اجلمهورية وعطوف���ة �أحمد بك
الأ�سعد ودولة عبداهلل بك اليايف والوزراء
والوفود.
فرح���م اهلل ال�ش���يخ حمم���د توفيق
خالد..
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ُ
يمكنك المحافظة على عالقتك بزوجك
رغم البعد..
ِ
نعي�ش الآن يف ع�رص امل�سافات البعيدة،
فكم من عالقات حب وزواج كُتب عليها
�أن تك���ون عن بُعد ،فالكثري ي�س���افر �إىل
اخلارج ويرتك �رشيك���ة حياته ببلد �آخر
من �أجل العمل ،مما يُ�صعّب من االرتباط
العاطفي بينهما ،فبُعد امل�س���افات ي�رضّ
بالعالقات ،ولكن هن���اك بالت�أكيد طرق
جلعل ه���ذا العالقة �أ�س���هل و�أكرث متعة،
رغم بُعد امل�سافات.
التحدث معه :كل �شخ�ص له االحتياجات
اخلا�صة به ،وي�شمل هذا و�سيلة االت�صال
�أي�ضاً ،فال بد �أن تقرري مع �رشيك حياتك
و�س���يلة االت�ص���ال التي تنا�س���بكما يف
احلديث ،وهل �س���تكون يومي ًا �أو الظروف
يومي� ،أو
ال ت�س���مح وتتحدثي معه كل نْ
رمبا جتدان الر�س���ائل الن�ص���ية ومواقع
مف�ضلة
التوا�ص���ل االجتماعي و�س���يلة َّ
لكما..
م�شاركته بالتفا�ص���يل :ال تقعي يف فخ
االفتقاد واال�ش���تياق لبع�ضكما البع�ض،
فبُعد امل�س���افات من املمكن �أن تتغلبي
علي���ه �أن���ت و�رشيك حيات���ك ،بل عليك
دوم ًا م�شاركته يف �أدق تفا�صيل حياتك،
لت�ش���عرا �أنكما بقرب بع�ضكما ،وميكنك
تقدي���ر م���دى التفا�ص���يل الت���ي يرغب
مبعرفتها ،فبع�ض الرجال مي ّل من معرفة
كل �شيء ،ويف املقابل ال يحبّذ �أن يتغيب
عن���ه معرفة الأمور ،ولو بالعناوين دون
التفا�صيل.
حُ �سن اختيار و�سيلة التوا�صل :من �أ�سو�أ
الأوقات لإر�سال ر�سالة ن�صية �أو احلديث
عرب “ال�ش���ات” هو وقت امل�ش���اجرات،
فوقته���ا لن يك���ون �أمامك ،ول���ن تقدري

ِ
أنـت

على ر�ؤيته �أو مل�س���ه ،لكن الأ�س���و أ� من
ذلك �إذا كنتِ ال ت�ستطيعني �سماع �صوته،
لذلك ال جتادليه عرب الر�س���ائل الن�صية
وبرامج التوا�صل االجتماعي والدرد�شة..
�إذا كنتِ م�ستاءة بع�ض ال�شيء ،انتبهي،
فاحلدي���ث ع�ب�ر الهاتف لي�س و�س���يلة

مف�ضلة حلل امل�ش���اكل ،فال�صوت وحده
َّ
ال يكفي ،ووقتها ال ميكنك قراءة وتف�سري
لغ���ة عينيْه ،ولن تقدري على قراءة لغة
اجل�س���د �أي�ضاً ،والتي �ست�س���اعدك كثرياً
يف فهمه ،ف�أف�ض���ل و�سيلة للمناق�شة مع
�رشيك حياتك وهو بعيد عنك �أن حتدثيه

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �آداب النوم خارج املنزل

حساسية العين عند األطفال
ح�سا�س���ية العني عند الأطفال ت�ش���به ح�سا�س���ية
الأن���ف ،فه���ي حتدث ع���ن طريق ر ّد فع���ل اجلهاز
املناعي بطريقة مبا�رشة على م�سبّبات احل�سا�سية
املوجودة يف البيئة ب�شكل عام.
وتنق�س���م ح�سا�سية العني عند الأطفال �إىل نوعني،
هما:
 احل�سا�س���ية املو�س���ميّة الدائمة (لفرتة ق�صرية)،وتُعرف بالتهاب امللتحمة التح�سّ �سي املو�سمي.
 احل�سا�س���ية املو�س���مية الدائمة (طوال العام)،وتُعرف بالتهاب امللتحمة التح�سّ �سي املعمّر.
وك�أي مر�ض عام و�ش���ائع تكمن وراءه �أ�سباب ،ف�إن
ح�سا�س���ية العني عند الأطفال لها �أ�س���باب معينة
ت�ؤدي �إىل حدوث التهاب امللتحمة (الطبقة الظاهرة
من الأن�س���جة التي تغطي العينني) ،وذلك ب�سبب
تعرّ�ضها مل�سبّبات احل�سا�سية املوجودة يف البيئة
ب�ش���كل مبا�رش كالغبار ،و َوبَ���ر احليوانات الأليفة،
والعفن ،والع�ش���ب واحل�شائ�ش وحبوب اللقاح يف
النباتات ،وغالب ًا ما يكون ال�سبب هو عامل وراثي.

فيديو بال�ص���وت وال�صورة ،والأف�ضل من
كل ذلك �أن تنتظريه حتى يعود �إليك ،كي
يكون للمناق�شة جمال مفتوح ،وال يكون
هناك جمال للفهم اخلط�أ و�سوء الظن.
احلر�ص على االلتقاء على هدف م�شرتك:
تختل���ف �أحالمك عن �أح�ل�ام غريك ،لكن
يف النهاية �إذا ق���ررت الزواج من �رشيك
حياتك الذي �ش���اء القدر �أن يكون بعيداً
عنك لفرتة ،فال بد �أن تكوين �أكرث حر�ص ًا
على توحيد �أهدافكما معاً ،وااللتقاء عند
نقطة ما بينكما ،اعتادي �أن تكوين معه
وتخطط���ي معه حياتكم���ا املقبلة ،وال
جتعلي بُعد امل�س���افة ي�ؤثر ب�أحالمكما،
فبذكاء منك ميكنك �أن تقرّبي البُعد.
فلرمب���ا حتلم�ي�ن بالعي����ش يف بلد ما،
ويحلم ه���و باملتعة وال�س���فر ،وال يريد
اال�س���تقرار يف مكان واحد ،فال تنزعجي
م���ن ه���ذا ،فب�إمكانك �إيجاد حل و�س���ط
يجمع بني اال�ستقرار واملتعة معاً.
احلفاظ على القرب :يتوقف عدد زياراته
لكِ على الكثري من الأ�شياء ،منها ظروف
عمل���ه� ،أو الأم���ور املادي���ة وحجم بُعد
امل�س���افة بينكما ،ال يه���م كل ذلك ،فمن
املمكن التغل���ب عليه ،لكن هناك قاعدة
عامة ال ب���د �أن تعرفاها ،وهي �أن تبقى
عالقتكما حقيقة لي�س���ت فقط عبارة عن
مربع لل�ش���ات �أو مكاملات هاتفية فقط،
ف�إذا �س���محت الظ���روف ال ب���د �أن تريا
بع�ض���كما من حني �إىل �آخر ،للمحافظة
و�صون العالقة.
املفاج�أة :عن�رص املفاج�أة يف �أي عالقة
عام���ل من عوامل جناحها و�إبقائها حيّة
تنب�ض بامل�ش���اعر ،لذا �إذا كنتِ تخططني

لل�س���فر �إىل زوجك الذي ي�س���كن يف بلد
�آخر فاعريف جيداً جدول �أعماله وقومي
ب�إعداد مفاج�أة له ،وقدمي موعد �س���فرك
يومني فق���ط وكوين �أمام���ه ،فاملفاج�أة
كفيلة �أن تُن�سيه �أيام بُعدك عنه ..حاويل
�أن حتافظ���ي عل���ى عن�رصالإث���ارة يف
عالقتكما.
�شاركيه حياتك :يف �أوقات وجوده معكِ
ال تنح�رصي �أن���تِ وهو يف زواية واحدة
فق���ط ،ف�ل�ا تق�ض���ي معه ط���وال الوقت
مبفردكما ،عليكِ �أن ت�شاركيه يف حياتك؛
دعيه يذهب معك �إىل مطعمك
املف�ض���ل،
َّ
ويزور معك �أ�ص���دقاءك و�أف���راد عائلتك..
اذهبا مع ًا للت�سوق ..لكن هذا ال يعني �أال
تتمتعا باخل�صو�ص���ية ،والذكاء هنا ب�أن
ت�ضعي يف اجلدول بع�ض ًا من امل�شاركات
االجتماعي���ة دون �أن تزعج���ه ،فعلي���كِ
ا�ستغالل فرتة وجوده معك.
�أر�س���لي ل���ه الهدايا :احر�ص���ي على �أن
تر�س���لي له هدي���ة يف يوم مول���ده� ،أو
عندما يح�ص���ل على ترقي���ة يف عمله،
فهذه اخلطوات �س���يكون لها ت�أثري كبري
على تقوية العالقة بينكما.
ترتيب لقاء افرتا�ضي بينكما :ب�أن تتفقا
على م�شاهدة فيلم مع ًا يف الوقت نف�سه،
وم�ش���اركة تعليقاتكما علي���ه� ،أو قراءة
رواية ما يف التوقيت نف�س���ه ،واملناق�شة
يف �أحداثها� ،أو اختيار لعبة ما وتبد�آ يف
لعبها مع���اً ..ويُعترب هذا نوع ًا من �أنواع
اخلروج عن الروت�ي�ن اليومي ،وهو مهم
جداً لك�رس حواجز البُعد بينكما.

وتظهر �أعرا�ض ح�سا�سية العني على �شكل:
 �إفرازات خُماطية زائدة يف الأنف. احمرار العينني و�إدماعهما. عدم و�ضوح الر�ؤية مع حرقة فيهما.وح�سب �إح�صائيات عاملية غالب ًا ما يعاين  ٪ 4من
امل�صابني باحل�سا�سية من ح�سا�سية العني حتديداً.
وبالإمكان معاجلة ح�سا�س���ية العني عند الأطفال،
بدءاً با�ست�ش���ارة طبيب الأطفال املخت�ص ،ملعرفة
نوع احل�سا�سية ثم معرفة العالج الالزم لها ،وهُ نا
يجدر بالذكر �أن احل�سا�س���ية ال تُ�ش���فى متام ًا لكن
ميكن التخفيف منها بن�سب كبرية ،وذلك عن طريق
�إبعاد الطفل عن م�س���ببات احل�سا�س���ية املوجودة
من حوله ،وقد ي�ص���ف الطبيب يف بع�ض احلاالت
ا�ستخدام قطرة العينني.
ويف النهاية ،يجب التنويه �إىل �أن ا�ست�شارة الطبيب
هي احل ّل الوحيد ،ويجب عدم �رصف �أي قطرة بدون
و�ص���فة طبية الحتماليّة وجود �آث���ار جانبية قد
ت�شكّل خطراً على �صحة الطفل فيما بعد.

من �أكرث الن�شاطات التي حتبّذها الفتيات ،حزم الأغرا�ض والنوم خارج املنزل،
خ�صو�ص ًا عند ال�صديقات �أو القريبات ،لك ّن الإتيكيت يحر�ص �أن تَ�صحبي معك
هذه القواعد والآداب كي تكوين دائم ًا �سيّدة اللياقة.
بغ����ض النظر عن ق���وة العالقة الوطي���دة التي تربطك بال�ص���ديقة التي
ّ
ت�ض���يفينها ،فهذا ال يربر لك ن�س���يان �أي غر�ض �شخ�ص���ي عليك تو�ضيبه مع
�أغرا�ض���ك ،على غرار مالب�س النوم ،واملالب�س الداخلية ،واملن�ش���فة اخلا�صة،
وفر�شاة الأ�سنان.
 علي���ك �أن تُبقي يف ذهنك عزيزت���ي وجوب احرتام قوانني البيت املوجودةفيه ،كاحرتام �س���اعة الن���وم ،واختيارات التلفزي���ون ،و�أمكنة تناول الطعام،
والتزام الهدوء ،وغريها من قواعد.
 �أن تكوين يف �ض���يافة �صديقتك ،ف�أنت يف �ضيافة �أفراد املنزل جميعهم ..التن�س���ي �أبداً �أن تلقي التحية على �أفراد املنزل جميعهم ،و�أن تعرييهم الأهمية
واالحرتام مبا متليه عليك �أخالقياتك.
 عند تغيري مالب�س���ك قبل النوم ويف ال�صباح احر�صي �أن ّتو�ضبي �أغرا�ضك
�شخ�ص���ياً� ،أن ترتّب���ي ال�رسير الذي تنام�ي�ن فيه ،وعليك �أن تطلبي كي�س��� ًا
تو�ضبي املالب�س املتّ�سخة كي
بال�س���تيكي ًا يف حال لي�س بحوزتك واح ٌد كي ّ
تغ�سليها يف املنزل� ..إيّاك �أن ترتكيها يف مكانها.
 يف حال ت�سببت يف اتّ�ساخ مفار�ش ال�رسير مبكياجك �أو ب�أي �أمر �آخر ،تكونلفتة الئقة منك �أن تنزعيها عن ال�رسير وتغ�سليها يف منزلك قبل �إعادتها.

www.athabat.net
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كيف نتخلص من الكوابيس خالل النوم؟
�إذا ا�ستيقظت يف ال�صباح وقد ر�أيت كابو�س ًا
ب�أنك تت�ش���اجر مع مديرك يف العمل ،فهو
ناجت عن بع�ض ال�ض���غوط وامل�ش���احنات
التي وقعت بينكم���ا� ،أو رغبتك يف �إحداث
ذل���ك ،وهذا يُع ّد �أمراً طبيعياً ،حيث تعك�س
�أحالمنا ما يج���ري بحياتنا ،ولدى بع�ض
النظري���ات ف�إن الأحالم ال�س���يئة تعبرّ عن
خوف �أو قلق يدور بداخلنا.
لك���ن يف بع����ض الأحي���ان ت�ص���بح تلك
الكوابي����س مرهق���ة للغاية ،ب���ل مرعبة
و�رشيرة ومتك���ررة ،وبعي���داً عن تخفيف
الإجه���اد ،فيمكن له���ذا الذع���ر الليلي �أن
يح���ول دون النوم ..عندها ،ما الذي ميكنك
القيام به؟
راق���ب ما ت�أكل���ه :بع����ض الأطعمة ال يتم
ه�ضمها ب�س���هولة ،وتناولها ثالث �أو �أربع
�ساعات قبل النوم ميكن �أن ي�سبب الأحالم
املزعجة.
ت�ش���تمل مثل تلك الأطعمة على اجلنب (لذا
فال ت�رشع يف تناول البيتزا كوجبة امل�ساء)
واللحم (ي�س���تغرق وقت ًا طوي ًال له�ض���مه)
وكذل���ك ال�ش���كوالته والأطعم���ة املحالة
والكافيني ،مع العلم �أن �آخر ثالثة ميكن �أن
يحولوا دون النوم لي ًال على الإطالق� ،أو �أن
تكون يف حالة غفوة ب�سيطة ،وهي الأر�ض
اخل�صبة حلدوث الكوابي�س.
تخفيف التوتر والإجهاد :هما احلقيقة التي
ال ميكن جتنبها يف احلياة ،لكن هناك طرق ًا
تو�ض���ح كيفية تخفيف �آثارهما الوخيمة
علين���ا ،فالتمرين���ات املعتدلة تخفف من
توتر الع�ض�ل�ات ،وكذل���ك متارين التنف�س
واال�س�ت�رخاء ،جنب ًا �إىل جن���ب مع تناول
املزيد من اخل��ض�ر والفاكهة ،والإكثار من

تناول الأطعمة التي ت�شتمل على فيتامني
« ،»Cنظراً �إىل خ�صائ�صه يف تقليل التوتر.
�أن يكون لديك «واحة تهرب �إليها» :اجعل
من غرفة نومك مكان ًا هادئ ًا ت�س�ت�رح فيه،
ويف ح�ي�ن �أن عوامل الديك���ور تعود �إىل
الذوق ال�شخ�ص���ي للفرد� ،إال �أن الإ�ض���اءة

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

والألوان اخلافتة تُ�س���هم يف تهدئة النف�س
�أكرث من تلك ال�صاخبة القوية.
الإ�ض���اءة الليلي���ة� :إذا �ش���عرت �أن الظالم
مقلق بع�ض ال�ش���يء ،فاحر�ص على �إبقاء
�إ�ضاءة ليلية �إىل جانبك عند النوم.
ويف حني �أن الأ�ض���واء ال�ساطعة ميكن �أن

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
� 1صوت الرعد  /ت�رصيح باحلاجة �إىل
 2عك����س حلو  /جوهر (ال�ش���يء)  /ما يعطيه �أقارب
العرو�س لها يوم زواجها
 3من طيور الن�صف اجلنوبي للكرة الأر�ضية وال يطري

توقظك �أثناء الليل ،ف�إن الأخرى املنخف�ضة
تذهب عنك ال�ش���عور باخلوف �أو امللل ،بل
وتوفّر فر�صة ممتعة و�أكرث لطف ًا للنوم.
الت�أمل :العالج����ات الطبية والعقاقري
الأخرى ميكن �أن ت�س����بب م�شاكل النوم،
مثل الكوابي�س ،لك����ن عليك �أال تتوقف

ولكنه �سباح ماهر
 4ي�صبح ن�شيطا
 5مقدم���ة ر�أ�س احلي���وان حيث
يو�ضع الزمام � /صوت الع�صافري
 6قط � /صوت النحل (معكو�سة)
 /للنداء
� 7ص���وت احلمام (معكو�س���ة) /
كثري ال�صرب.
 8هرب  /يقال عنه �أنكر الأ�صوات
 /ن�صف �صبغة.
� 9سن الفيل
� 10صوت البالبل � /صوت الذئب
عــمـــودي
� 1صوت النعامة  /لي�س له قيمة
عند الغري
 2ثلثا ورل � /صوت املاء
� 3سجاجيد  /عك�س خري
 4ح�ص���ى كبرية مل�ساء � /صوت
الفيل (معكو�سة).
 5يجل�س اجلمل على الأر�ض من
حالة الوقوف
� 6ض���ع مق���دارا زائ���دا  /مر�ض

يف �أخذها �إال بعد ا�ست�شارة الطبيب.
اطلب منه �أن ي�صل معك �إىل جرعة منا�سبة
�إذا كنت تعتقد �أنها ال�س���بب يف امل�شاكل،
�أو �أن يقوم با�س���تبدالها بعقاقري �أخرى ال
حتمل يف طياتها �أعرا�ض ًا جانبية كهذه.
هل �أنت عايل الطاقة� ،ش���خ�ص ا�ستثاري؟
الإثارة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �أحالم اليقظة �أو
الكوابي�س ،وبع�ض النا�س هم م�ستثارون �أو
منفعلون جداً ب�شكل طبيعي.
�إذا كنت واحداً من ه�ؤالء ،حاول ا�س���تثمار
طاقت���ك الزائ���دة بط���رق �أك�ث�ر �إنتاجية
وفاعلية ،كممار�س���ة التمرينات (لكن لي�س
قب���ل النوم مبا�رشة ،لأنه���ا ميكن �أن تزيد
الأمر حدّة).
ميكنك �أي�ض ًا االنخراط يف بع�ض امل�شاريع
ال�صغرية� ،أو الو�صول �إىل هدف ت�شعر معه
باال�سرتخاء والر�ضا بالنف�س.
االختالط بالنا�س� :إذا كنت ذلك ال�ش���خ�ص
الذي يركّز فقط على خماوفه وم�ش���اكله،
ف�أنت �أكرث عر�ضة لر�ؤية تلك الكوابي�س يف
الليل ،ثم ف�إن االختالط بالنا�س و�أن تكون
�أكرث اجتماعية من �أكرث الطرق للخروج عن
تلك العادة املدمرة ،وذلك لأنه �س���ي�رصف
�أفكارك عن تدمريك ،ويقلل من التوتر الذي
يكمن بداخلك.
كيف حتظى ب�أحالم �سعيدة؟
و�أخ�ي�راً ،ندعوك قبل النوم �أن تقوم بقراءة
املقاالت التي ت�س���اعدك يف الو�ص���ول �إىل
اال�سرتخاء النف�س���ي والعقلي ،ومتكنك من
الرتكيز عل���ى طموحاتك و�أهدافك ،وهو ما
ي�ؤدي �إىل �ش���فائك من تلك امل�شكلة ب�إذن
اهلل ،من دون �أن تن�سى قراءة �سورة الفاحتة
و�آية الكر�سي واملعوّذات الثالث طبعاً.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

و�ضعف (معكو�سة).
� 7صوت ال�ضفادع � /صياح الديك.
� 8س���نور (معكو�سة) � /صوت الظبي /
ف�ضاء
 9للتمن���ي  /اللع���ب املتميز بحركة
دائبة للطفل وال يخلو من التخريب.
� 10صون البط � /صوت اجلمل
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كاريكاتير

خروف مولود بساقين فقط ..ويمشي بشكل طبيعي
ت���داول م�س���تخدمو مواقع التوا�ص���ل
االجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه خروف
يف �إحدى القرى بال�س���عودية مي�شي على
�س���اقني فقط ب�ش���كل طبيعي كما لو �أنه
خروف طبيعي.
وا�س���تقطب الفيديو ال���ذي نُ�رش على
«يوتيوب» �آالف امل�شاهدات والتعليقات
املُبدية ا�س���تغرابها من هذا اخلروف الذي

أمضت  11عامًا في تحويل شعرها
إلى معطف وقبعة لزوجها
�رضبت ال�صينية «�ش���يانغ» املثل يف احلب والوفاء،
بعد �أن �صنعت معطف ًا وزنه  385.3غراماً ،وقبّعة ،لزوجها
من �شعر ر�أ�سها.
وكانت «�شيانغ» قد ا�ش���تهرت بطول �شعرها الناعم،
وكث�ي�راً ما �أثارت ح�س���د زميالتها يف العم���ل وجريانها،
لكن مع تقدّم العمر بد�أ يت�س���اقط ،فقررت جتميعه لتهديه
لزوجها على طريقتها اخلا�صة.
وقد انتهت من حياك���ة اجلزء العلوي من املعطف يف
� 5س���نوات ،قبل �أن تنهيه كام ًال مع القبعة يف � 11س���نة،
ويف النهاية ا�ستخدمت بع�ض ال�شعر الأبي�ض لت�ضع ر�سم ًا
مميزاً كن���وع من التوقيع �أو العالمة التجارية ،وهذا الأمر
الأخري وحده ا�ستغرق منها �سنة كاملة حتى جتمع ال�شعر
املنا�سب له.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

يتج���اوز �إعاقته ليم�ش���ي ك�س���ائر �أبناء
جن�سه.
واعتربت التعليقات �أن اخلروف �أ�صبح
منوذج ًا يُحتذى به ،ال �س���يما من �أ�صحاب
ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إذ اعتربوا �أنه
كما ا�س���تطاع هذا اخلروف متابعة حياته
بالرغم من �إعاقته ،كذلك ميكن لهذه الفئة
من املجتمع النجاح يف احلياة.

ً
طفلة تدمع أحجارًا ّ
ملونة بدال عن الدموع
حا َر الأطباء يف �أمر الطفلة �س���عدية حممد �صالح ،من مديرية
باج���ل مبحافظة احلديدة غرب اليمن .هي طفلة مل تتجاوز الإثني
ع�رش ربيعاً ،تعاين من حالة مر�ض���ية غريبة ،حيث تبكي بد ًال عن
الدموع حجارة ذات �ألوان و�أ�شكال متنوعة.
وقد بثّ���ت قناة «�آزال» الف�ض���ائية يف برنام���ج «اليمن يف
�أ�سبوع» تقريراً تلفزيوني ًا تناول حالة الطفلة �سعدية وهي واجمة
حزينة قبل �أن تفتح عينيها لتظهر مادة �س���وداء متحجرة �شبيهة
باحلجارة.
وتُع��� ّد هذه احلالة الثانية يف حمافظ���ة احلديدة ،حيث كانت
ال�سابقة يف املدينة ،فيما كانت الثانية هي حالة الطفلة �سعدية
يف «الريف» ،الأمر الذي ي�ستدعي حترك ًا ر�سمي ًا من وزارة ال�صحة
ملعاينة هذه الظاهرة ،وك�شف مالب�ساتها ،حيث �سبق �أن بثت ذات
القناة تقريراً عن فتاة مينية وهي تتعرق دم ًا وتبكي حجارة هي
الأخرى.
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:

