ألمـــــــة واحـــــــدة

ّ
يتحول لبنان إلى محرقة خليجية؟
هل
�أب��دت م�صادر �أمنية خ�شيتها من �أن ينعك�س القرار ال�سعودي
ب���إدراج منظمات «داع�ش» و«الن�صرة» و«حركة الإخ��وان امل�سلمني»
على قائمة الإره��اب �صراعاً ع�سكرياً على الأر���ض اللبنانية ،من
خالل ا�ستغالل قوى «�سلفية» �سوء عالقة دول اخلليج مع بع�ضها
للح�صول على دع��م م��ايل من دول��ة �أ�صبحت خ�صماً لل�سعودية،
والنتيجة حمرقة خليجية على �أر�ض لبنان.

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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االفتتاحية

ّ
سر غياب مفتي طرابلس المفاجئ

دوائر ُ
المفاجآت
رغائبي���� ًا ،ي�ست�سهل الكث��ي�رون �إعالن خ�س����ارة احللف الأمريكي ـ
«الإ�رسائل����ي» وتراجعه �أمام بروز احللف الرو�سي  -ال�صيني .يعك�س
هذا الر�أي البعد اجليو�سيا�سي لنتائج ال�رصاع الدائر ،وال يغفل الإجنازات
التكتي����ة التي حققه����ا املحور النا�شئ ،على �أنه����ا وقائع ذات حيثية
متو�ضع����ت يف اال�شتباك ،وا�ستطاعت خلق مع����ادالت جديدة �أطاحت
ب�أحادي����ة القطبية العاملية ،و�شكلت واقع ًا جيو-ا�سرتتيجي يتيح لها
التحكم �أو امل�شاركة يف �صياغ����ة النظام الدويل اجلديد ،على �أنقا�ض
نظ����ام العوملة وال�رشكات العابرة للقارات كق����وة ا�ستبدادية حتكمت
مب�صائر وثروات ال�شعوب وفق ًا مل�صاحلها وغاياتها اال�ستعمارية.
قد يكون هذا اال�ستنتاج ُم�صيب ًا يف التو�صيف ،لكن �إذا نظرنا �إىل
الوقائ���ع كما هي ،جند �أن العامل الي���وم يدخل يف حقبة متغريات
جذرية ،ناجتة ع���ن ف�شل الفكر الفل�سفي الق���دمي الذي �أدار العامل
وفق امل�صال���ح االقت�صادية ،متجاوزاً كل ما ه���و �إن�ساين ،ما بات
ُيحتّم البحث عن فكر جديد ُيعيد �صياغة احلياة الب�رشية ،وتنا�سق
م�صالح ال�شع���وب والدول ،كحقيقة ثقافي���ة ح�ضارية ت�أخذ بعني
االعتبار تطلعات ال�شعوب و�آمالها باحلرية واال�ستقالل ،واال�ستفادة
م���ن مواردها الطبيعي���ة وثرواتها الوطنية ،وه���ذا ما تخوفت منه
مراكز الدرا�سات والبحوث الأمريكية يف تقريرها ع ّما ميكن �أن يكون
العامل عليه يف العام  ،2030و�س ّموه «ت�شظي القطبية الدولية».
لع���ب امل�رشق العرب���ي دوراً بارزاً ورئي�سي��� ًا يف تبلور النظرة
اجلدي���دة �إىل العامل ،و�أتاحت مروحة االنت�صارات التي حدثت على
�ساحت���ه ،الع�سكرية منها والدبلوما�سي���ة ،واحلنكة ال�سيا�سية يف
�إدارة م�صالح احللفاء وتف�شيل م�صالح الأعداء �شكّلت مدخ ًال فكري ًا
يرتكز على حدث تاريخي فاج�أ الأ�صدقاء والأعداء يف �آن ،ومتظهرت
ومقاوم���ة ذاتي���ة ،جنح���ت يف ا�ستيع���اب املخاطر
�إرادة ��ص�راع ُ
امل�صريي���ة وحتويلها �إىل انت�صارات ح�س ّي���ة حقيقية ،تتناق�ض مع
ذاكرة حم�ش���وة بيقني الهزائم والر�ضوخ ،وبرزت يف �سورية الدولة
ال�سيا�سية كوجود فريد يف ع���امل عربي ا�ستقال من ال�رصاع وترك
م�صريه بيد �أعدائه ،واكتفى ب�أ�شكال وهمية ل�سلطة �أو لدولة �ش�أنها
�إحباط �شعوبه���ا و�إخراجهم من م�سار التق���دم والتطور الإن�ساين،
و�إبقا�ؤهم يف دوائر التخلف.
يف اخلال�ص���ة ،مهمتان رئي�سيتان تفر�ضهما التحديات والتحوالت
الراهن���ة ،الأوىل� ،أال يغيب عن وعين���ا �أن العدو القومي ما زال ميتلك
الكثري من الأوراق ال�ضاغطة ،وما زال ميتلك �إمكانية حتريكها ،و�أحداث
كييف دليل قاط���ع ،فالغرب ال ميكن �أن ي�ستوعب ن�شوء قوة م�رشقية
تتعار����ض مع م�شاريعه وخططه و�أهداف���ه ،لذلك يجب االعرتاف �أننا
�أم���ام طريق طويل و�شاق ك���ي ن�صل �إىل االنت�ص���ار الناجز ،واملهمة
الثانية ،والتي ال تق ُّل خط���ورة عن الأوىل ،تكمن يف العمل الع�سكري
والفكري والثقايف لتدمري موجة التكفري الوافدة �إلينا كذراع ا�ستعماري
حملي ،يرتكز على �سيا�سة تفتي���ت املنطقة ذاتي ًا ،هذه املوجة التي
تتناق����ض مع تقاليد جمتمعنا وقيمه و ُمثله العليا توجب بث الوعي
ا ُملجتمعي كرافعة وحدوية يف مواجهة م�شاريع التفتيت وال�رشذمة،
عرب تر�سيخ مفه���وم الدولة املدنية الوحدوي���ة املتجاوزة التفاقية
«�سايك�س بيكو» ،و�إقفال هذه الثغرة اال�سرتاتيجية التي طاملا كانت
ورقة ي�ستعملها الغرب كلما كانت م�صاحله تقت�ضي ذلك.

�أمني الذيب
www.athabat.net

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

ّ
ّ
معلومات عن جهة متطرفة تخطط الغتيال الشعار

امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز حميّياً مفتي ال�شمال ال�شيخ مالك ال�شعار

م���رة �أخ���رى يغي���ب مفتي
طرابل����س وال�شمال ال�شيخ مالك
ال�شعار ب�ش���كل مفاجئ خمتفي ًا
عن الأنظار وغائب ًا عن الأ�سماع،
ت���ارك ًا خلفه �سي ًال م���ن الأ�سئلة
حول ظ���روف غياب���ه و�أ�سبابها
املبا�رشة ،وه���ل �سيعود جمدداً
�إىل �أر�ض الوطن؟
م�ص���ادر مواكب���ة تق���ول �إن
ال�شع���ار موج���ود حالي��� ًا يف
اململكة ال�سعودية ،التي و�صلها
من���ذ �شه���ر تقريب��� ًا ،يف رحلة
�أراده���ا �أن تكون �رسي���ة ب�شكل
من�سق���ة طبع ًا مع فريق
مطلقَّ ،
الرئي�س �سع���د احلريري� ،إ�ضافة
�إىل م�س�ؤول�ي�ن �سعوديني ،وهو
منذ ذلك احل�ي�ن ال يهاتف �أحداً
يف لبنان ،وال ي���رد على هاتفه
حت���ى من �أق���رب املقربني �إليه،
كما �أنه مل ي�رسّب �إىل �أي م�س�ؤول
�أو �صح���ايف نب�أ خروج���ه �أو �إذا
كان تلقى تهديدات �أمنية جعلت
اتخاذ ق���رار الرحيل ي�أخذ طابع
العجلة والكتمان.
لك���ن �أو�ساط��� ًا طرابل�سي���ة
تتناق���ل �أحادي���ث يف ه���ذا
اخل�صو�ص حول تلق���ي ال�شعار
معلوم���ات خط�ي�رة مفادها �أن
جمموع���ة �سلفية ت�أمت���ر ب�أمري
«جبهة الن��ص�رة» يف ال�شمال
«ح� .ص ».ت�ستعد الغتياله ،و�أن
الأخري ترك مكان �إقامته يف �أحد
�أحي���اء طرابل�س �إىل بلدة م�شتى
ح�سن؛ قرب احلدود ال�سورية يف
�أق�صى ال�شمال ،ويعقد اجتماعات

يف مزرعة للموا�شي ،و�أنه اتخذ
من �إح���دى الزرائب مكان ًا خا�ص ًا
بحركت���ه� ،إال �أن حقيق���ة الأم���ر
�أن قطعة الأر����ض التي ا�شرتاها
«الأم�ي�ر» يف مزرع���ة م�شت���ى
ح�سن تُ�ستخ���دم كمركز ع�سكري

خمسون شخصية
شمالية على قائمة
التصفية

ي ؤ� ّم���ه مقاتل���و «الن�رصة» يف
لبن���ان و�سورية ،حي���ث ي�سهل
و�صول عنا��ص�ر «القاعدة» ،وال
يكلفه���م الأمر �س���وى عبور نهر
�صغري.
امل�صادر املتابع���ة للمفتي
ال�شع���ار تق���ول �إن���ه يف �أح���د
اجتماع���ات «الأمري» مع كوادر
م���ن «جبه���ة الن��ص�رة» م���ن
لبنان و�سوري���ة ،مت التداول يف
�إمكانية اغتي���ال املفتي ال�شعار
و�إزاحت���ه عن ال�ساحة الإ�سالمية
يف ال�شم���ال ،بهدف فتح الطريق
لل�شي���خ �سامل الرافع���ي ليكون
ال�سنة يف
«مرجعي���ة امل�سلمني ُّ
ال�شم���ال» ،ومن ورائ���ه «هيئة
العلم���اء امل�سلم�ي�ن»! ه���ذه

املعلومات اخلطرية �أكدها م�صدر
«�سلفي» بالقول« :يبدو �أن قرار
�إزاحة املفتي مت اتخاذه ،وهناك
�أر�ضية جاه���زة لقبول البديل»،
م�ستعي���داً الهتافات التي أُ�طلقت
يف معر�ض ر�شي���د كرامي خالل
م���ا ُ�س ّمي مهرج���ان �أولياء الدم
«ال �إل���ه �إال اهلل واملفت���ي عدو
اهلل» ،وه���ذه الر�سال���ة �شديدة
الو�ضوح مل���ن يعنيهم الأمر� ،إال
�أن اجلدي���د يف املو�ضوع �أن من
�سيتوىل مهمة اغتيال املفتي -
ح�س���ب املخطط  -ه���م عنا�رص
«جبهة الن��ص�رة» يف ال�شمال
ب�أمرة «ح���� .ص ،».تليها حملة
�إعالمية لإل�صاق التهمة بـ«حزب
اهلل» �أو العلوي�ي�ن ،خ�صو�ص ًا �أن
«الظ���روف املو�ضوعية» مهيئة
لذلك ميداني��� ًا ،وبعدها تُ�رضب
هيبة الدول���ة بالكامل ،وت�صبح
يف طرابل����س «�إمارة �إ�سالمية»،
ولو مل يعلَن عن ذلك ر�سمي ًا.
ه���ذه املعطي���ات تعامل���ت
معها مرجعيات �سيا�سية و�أمنية
بجدية ،وفتحت قنوات ات�صال مع
كل اجلهات لإف�شال هذا املخطط،
ومت �إب�ل�اغ ال�سعودي�ي�ن بالأمر،
وكذلك «تي���ار امل�ستقبل» ،الذي
حر�ض «ال�سلفيني» على
لطاملا ّ
الإث���ارة املذهبية �ضد خ�صومه،
خ�صو�ص ًا «ح���زب اهلل» ،وبناء
عليه طُ لب م���ن املفتي ال�شعار
مغ���ادرة طرابل�س �إىل ال�سعودية
م�ؤقت��� ًا ريثما تنجلي الأمور ،لأن
هذا االغتيال �إذا ما ح�صل ال ق ّدر

(�أر�شيف)

اهلل� ،سيرتك تداعيات خطرة لي�س
على ال�شمال وحده ،بل على كل
لبنان.
امل�صادر املتابعة ت�ضيف �أن
وزيري
«م .ح ».ابن اخ���ت �أحد
ْ
طرابل����س ،وهو �شخ����ص متمكّن
مالي ًا من جتارة الدواجن� ،إ�ضافة
�إىل «خ� .س ،».وهما مقربان من
«جبهة الن�رصة» ،يعمالن ب�شكل
د�ؤوب يف الأو�س���اط الإ�سالمية
على «ت�سفي���ه» مواقف املفتي
بحجة
وانتق���اده ب�ش���كل الذعّ ،
�أن ال�ش ّع���ار ف���رط بـ«حق���وق
�أه���ل ال�سنة» كما فع���ل «تيار
امل�ستقب���ل» ،ال���ذي قبِل دخول
حكومة �سالم جنب ًا �إىل جنب مع
«حزب اهلل».
وبح�س���ب م�ص���ادر �أمني���ة
رفيعة ،ف�إن املعلومات املتوافرة
لديه���ا حالي ًا ت�ش�ي�ر �إىل وجود
الئح���ة ت�ضم خم�س�ي�ن �شخ�ص ًا
عل���ى قائمة الت�صفي���ة ،بحجة
�أنهم موالون ل�سورية و«� 8آذار»،
مت اغتي���ال معاون يف
وم�ؤخراً ّ
خمابرات اجلي�ش ،وقبله ال�شيخ
�سعد الدين غ ّي���ة ،ووالد يو�سف
دي���اب املته���م بق�ضي���ة تفجري
جام���ع التق���وى ،ويف الوق���ت
نف�سه ق���ررت «جبهة الن�رصة»
ب�أمرة «ح���� .ص ».االنتقام من
�شخ�صيات �سيا�سية ودينية يف
طرابل�س مرتبط���ة بال�سعودية،
وعلى ر�أ�سهم ال�شعار.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
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موضوع الغالف
ّ
أين لبنان من تشظيات الخالف
السعودي  -القطري؟
يعي�����ش اللبناني����ون على وقع
اخلالف احلا�صل يف مو�ضوع البيان
مفتع ًال �أكرث
الوزاري ،الذي يبدو �أمراً َ
منه طبيعي ًا �أو حقيقي ًا� ،إذ �إن اخلالف
ال ميك����ن �أن يكون ب��ي�ن اللبنانيني
على مبد أ� املقاومة وحق لبنان يف
مقاومة االحت��ل�ال «الإ�رسائيلي»،
وهو �أم����ر تكفله القوانني واملواثيق
الدولية ،وتكفله ال�رشائع ال�سماوية،
وقد �أ ّي����ده بي����ان وزراء اخلارجية
العرب ،رغ����م تباين الع����رب على
كل �ش����يء؛ املوقف من «�إ�رسائيل»،
واملوقف من «حزب اهلل» ،واملوقف
م����ن التطورات يف ال����دول العربية
التي �شهدت انتفا�ضات وثورات.
كان ميكن للبناني��ي�ن ا�ستغالل
االنف����راج احلا�ص����ل عل����ى �صعيد
العالق����ات م����ع اململك����ة العربية
ال�سعودي����ة ،خ�صو�ص ًا بعدما دفعت
الريا�ض «تيار امل�ستقبل» للقبول
بالدخول �إىل احلكوم����ة اللبنانية،
والتنازل ع����ن جميع ال�رشوط التي
و�ضعه����ا �سابق���� ًا ،ومنه����ا خروج
«ح����زب اهلل» من �سورية ،وبع�ضهم
من زاي����د فا�ش��ت�رط ت�سليم «حزب
اهلل» ل�سالحه وو�ضعه ب�إمرة الدولة
اللبنانية ،وبع�ضه����م �س ّوق ل�رشط
ت�سلي����م املتهمني اخلم�س����ة الذين
اتهمتهم املحكمة الدولية اخلا�صة
بلبنان.
ق����د ال ينف�ص����ل اجل����دل ح����ول
البي����ان ال����وزاري حلكوم����ة متام
�سالم عن التط����ورات على ال�ساحة

العربي����ة وتب ّدل املح����اور ،وبداية
احلمل����ة ال�سعودية عل����ى الإرهاب،
والت����ي جتلّ����ت بق����رار �سع����ودي
ب�����إدراج تنظيم����ات ع���� ّدة ،ومنها
«الإخوان امل�سلمون» و«الن�رصة»
و«داع�����ش» �ضم����ن التنظيم����ات
الإرهابي����ة املحظ����ورة ،وقرنت����ه
مبحاولة فر�ض عزلة خليجية على
�إمارة قطر ،من خالل �سحب ال�سفراء،
وال�ضغط على املوظفني اخلليجيني
لال�ستقالة من امل�ؤ�س�سات القطرية،
ومنها قن����اة «اجلزيرة» ،ويظهر �أن
ق����ررت الر ّد حيث
القيادة القطرية ّ
ت�ستطي����ع ،و�أرادت �أن تفر�ض نف�سها
العب���� ًا مناف�س���� ًا لل�سعودي����ة على
ال�ساحة العربية.
ويب����دو �أن ال�رصاع «الإخواين -
الوهابي» �سيتم���� ّدد على م�ساحة
الع����امل العرب����ي ،خ�صو�ص���� ًا يف
البلدان التي ت�شه����د نفوذاً لالثنني
فيها ،وقلّما جند دولة عربية تخلو
من نف����وذ لإحداهما ب�شكل �أو ب�آخر،
ولو اختلف����ت الن�س����ب ،وقد يكون
هذا ال���ص�راع وخ�شي����ة ال�سعودية
من ع����ودة الإرهابي��ي�ن �إىل �أر�ضها
وتقوي�ض ا�ستقرارها ،بالإ�ضافة �إىل
خ�شيته����ا من حتال����ف «�إخواين -
�شيعي» يطي����ح بنفوذها التقليدي
مفجراً للأو�ضاع
يف املنطقة ،عام ًال ّ
يف بع�ض الأماك����ن ،ومفيداً لبع�ض
القوى الأخ����رى ،كالرئي�س ال�سوري
ب�ش����ار الأ�س����د ،ال����ذي �أ ّدى �صموده
و�صمود جي�شه �إىل ظهور اخلالفات

وزراء اخلارجية العرب خالل اجتماعهم الأخري يف القاهرة

بإمكان لبنان
االستفادة من
الصراعات العربية -
العربية من الناحية
األمنية ..شرط تحلي
اللبنانيين بالحكمة
السياسية لتفادي
تشظياته

بني حلفاء الأم�����س الذين تقاطعت
م�صاحله����م �ضده ،لكن ما �أن ف�شلت
حت����ى دخل����ت يف ح����روب �إلغاء
و�إق�صاء لبع�ضها البع�ض.
كل هذا قد يدفع �إىل �إعادة خلط
الأوراق يف لبنان ،الذي لطاملا دفع
�أثمان ًا نتيج����ة ال�رصاعات العربية
العربية ،فما الذي ميكن توقّعه من
ال�رصاع العربي  -العربي وت�أثرياته
على ال�ساحة اللبنانية؟
�أو ًال :ال �ش ّك �أن احلملة ال�سعودية
على الإرهاب �ستفت����ح الباب �أمام
«تي����ار امل�ستقب����ل» للدخول بقوة
على خط احتواء القوى الراديكالية

(�أ.ف.ب).
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همسات
 nعلى �أبواب الرحيل

والتكفريي����ة يف بيئت����ه ،والت����ي
ا�ستفادت م����ن اجلو امل�����أزوم بعد
�إقالة احلري����ري ،والت�سهيالت التي
�أ ّمنه����ا له����ا امليقات����ي ،بالإ�ضافة
�إىل ال�رصاع الدائ����ر على م�رصاعيه
يف �سوري����ة ،وال����ذي لب�����س لبو�س ًا
مذهبي ًا وطائفي ًا ،و�سيحاول «تيار
امل�ستقبل» ا�ستغ��ل�ال هذه احلملة
ال�سرتج����اع قاعدت����ه االنتخابية،
بعدما ظه����ر �أن غياب احلريري عن
ال�ساحة جعل ت�أييدها له يت�ضاءل
ل�صالح قوى ا�ستطاعت اللعب على
وتر الغرائز املذهبية ،ومنها بع�ض
املح�سوبني علي����ه ،كاللواء �أ�رشف
ريفي وغريه.
ثاني ًا :حماولة عزل قطر خليجياً
�سيدفعه����ا لله����روب �إىل الأم����ام
واالنفتاح عل����ى النافذة املفتوحة
لها �إقليمي ًا ،وهي النافذة الإيرانية،
التي �ست�شرتط لف ّك العزلة القطرية
�أن يت ّم تغيري �سيا�سة قطر ال�سورية،
وبدء تن�سي����ق  -ولو غري معلَن يف
البداية  -مع القيادة يف �سورية.
وق����د ت�����ؤدي �سيا�س����ة الع����زل
اخلليجية لقط����ر �إىل الع����ودة �إىل
�سيا�سة الغزل القطرية  -ال�شيعية
التي �سادت ال�ساحة اللبنانية بعد
حرب متوز  ،2006وهذا قد يدفع قطر
�إىل �أن ت�ضغ����ط عل����ى املجموعات
التابع����ة له����ا لعدم �ش���� ّن هجمات
انتحاري����ة يف الداخ����ل اللبن����اين،
وهو ما �سي�����ؤدي �إىل �إراحة الو�ضع
الداخلي ،وتخفيف الت�شنج املذهبي
الذي كانت ت�س ّبب����ه تلك الهجمات،
خ�صو�ص���� ًا بع����د �ص����دور تربيرات
�سيا�سية لها من هنا وهناك.
يف كل الأح����وال ،ومهم����ا كانت
الذرائ����ع الكامن����ة وراء الق����رار
ال�سع����ودي مبحاربة الإره����اب� ،أو
ج����زء منه ،ف�إن احل����رب ال�سعودية
هذه على املجموع����ات الإرهابية،
كـ«الن���ص�رة» و«داع�ش» وغريها،
كما حاجة قط����ر �إىل االنفتاح على
�إي����ران و«ح����زب اهلل»� ،ست�����ؤدي
�إىل ك�ش����ف الغط����اء ال�سيا�سي عن
الإرهابي��ي�ن الذي����ن يج����دون م����ن
يحميه����م يف كث��ي�ر م����ن املناطق،
كعر�سال واملخيم����ات الفل�سطينية،
وهكذا قد يكون احل�ص����اد اللبناين
م����ن ال�رصاعات العربية  -العربية،
ولأول م����رة ،مفي����داً م����ن الناحية
الأمني����ة� ،رشط حتل����ي اللبنانيني
باحلكم����ة ال�سيا�سي����ة لتف����ادي
ت�شظياته.

د .ليلى نقوال الرحباين

ات�صل قط���ب م�سيحي كن�سي بوزيرة يف
احلكومة حم�سوبة عل���ى رئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليم���ان ،وطلب منها التخفيف من
ت�رصيحاتها املغالية يف املطالبة بالتمديد
ل�سليمان ،كما ن�صحه���ا بالرتيّث يف �إ�صدار
مواقفه���ا ،لأن احلكوم���ة باتت عل���ى �أبواب
الرحيل ،وكذلك رئي�س البالد.
 nمفاج�أة ..ف�صدمة
فوج��ئ م�س���ؤول كبري بع��د �أن انتظر على
ب��اب وزي��ر خارجي��ة دول��ة ك�برى �أكرث من
رب��ع �س��اعة  -رغ��م وج��ود موعد م�س��بق -
باحت�س��اب االنتظار �ضمن الوقت املخ�ص�ص
للق��اء ،لكن املفاج���أة الأكرب كان��ت بتحديد
موا�صف��ات الرئي���س املقب��ل ،وه��ي غ�ير
املتوافرة فيه حالياً.
 nحماولة ابتزاز
تروّج قوى � 14آذار �أن الفراغ يف الرئا�سة
ال ب���د منه ،ورمبا �رضورة متهي���داً للإم�ساك
ب���كل ملفات ومفا�صل البل���د ،بعد احل�صول
عل���ى ال���وزارات املطلوبة وت�أم�ي�ن �أغلبية
مريحة يف احلكومة ،ميكن من خاللها ابتزاز
معار�ضي «� 14آذار».
 nا�ستغالل
�أكدت م�صادر �سيا�سي��ة على �صلة وثيقة
باململكة العربية ال�سعودية �أن امل�س�ؤولني يف
الريا�ض م�ستا�ؤون من الطريقة واملعلومات
الت��ي قدّمها وزير ح��ايل ي�رشف على حماور
القتال يف طرابل�س ،خالل زيارته لل�س��عودية
م�ؤخ��راً ،وهي عب��ارة عن عدد م��ن «الأخبار
العاجل��ة» والتقاري��ر الكاذب��ة ح��ول ق��رب
�س��يطرة ح��زب اهلل ع�س��كري ًا عل��ى لبن��ان.
وتفيد امل�ص��ادر �أن امل�س���ؤولني الأمنيني يف
اململك��ة تعاطوا بداية ب�ش��يء من اجلدية مع
تلك املعلومات ،لك��ن �رسعان ما حتققوا من
الأمر عرب ات�صاالت مع م�صادرهم يف لبنان
وم��ع الأمريكي�ين ،ليتبينّ بعده��ا �أن الكالم
«احلام��ي» كان مبالغ�� ًا فيه �إىل ح��د الكذب،
و�أن اله��دف املن�ش��ود قب���ض �س��تني ملي��ون
دوالر بهدف «مواجهة احلزب ع�سكرياً» عرب
ت�س��ليح �رسيع ملجموعات موالي��ة له� ،إال �أنه
ع��اد من ال�س��عودية خايل الوفا�ض و«�س��لته
فارغة».
 nبطل �سيناريو فا�شل
يتن���دّر �أهايل البق���اع الغربي ب�شيء ما
ي�صفون���ه «ال�سيناريو الفا�شل» الذي �أ�رشف
عليه وزير «م�ستقبل���ي» �سابق ،من خالل
تبديل يف جمريات م�رسح �إ�شكال وت�ضخيم
معطياته ،والتقليل م���ن �ش�أن �أخرى ،بهدف
تق���دمي نف�سه بط�ل�اً وطني���اً ،والرتويج عرب
قنوات �أنه م���ن كان وراء �ضب���ط �إرهابيني
مهمني.
َ nورَاكَ ..ورَاك
طل��ب زعي��م �سيا�س��ي م��ن وزير �س��ابق،
كان وراء توزي��ره وويل نعمت��ه ال�سيا�س��ية،
�أن ي�صارحه بحجم ثروته املالية والعقارية
يف لبنان واخلارج وكيفية ا�س��تثمارها ،وما
حج��م الرتاك��م ع��ن الأ�ص��ل ،وما ه��ي قيمة
العائ��دات ال�ش��هرية ،وم��ا هي احل�ص��ة التي
�سيخ�ص�صها على طريق ال�صفح الطويل.
ّ
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سورية لن يفلح فيها أتباع الطغاة
جامعة الدول العربية بد�أت حت�ضرياتها
للقم���ة العربية اجلدي���دة ،وعقَ���د وزراء
اخلارجية العرب اجتماع ًا متهيدي ًا يف مقر
اجلامع���ة يف القاهرة ،حي���ث احتل �أحمد
العا�صي جربا مقع���د معلم الدبلوما�سية
العربية؛ وليد املعلم.
�أمني ع���ام اجلامعة نبيل العربي الذي
يفت�ش عن �شيخوخة مريحة ،والذي حت ّول
من تابع حلمد بن جا�سم القطري �إىل تابع
ل�سعود الفي�صل ال�سع���ودي ،ق ّرر �أن يحتل
اجلرب���ا مقع���د رئا�سة �سوري���ة يف القمة
املوعودة.
رمبا ال يدري هذا «العربي» �أن م�ؤ�س�س
اململكة ال�سعودية عب���د العزيز �آل �سعود
مل يكن ي�أم���ن لأوالده ،وحبذا لو يعود �إىل
�أر�شيف اجلامع���ة العربية وي�ستح�رض �أول
قمة عربية ُعق���دت يف ان�شا�ص يف م�رص،
�س���ت دول عربية فقط
والتي متثلت فيها ّ
عام  1946وهي :م�رص واململكة املتوكلية
اليمنية ،ولبن���ان و�سوري���ة ،وال�سعودية
والعراق.
يف ذاك االجتم���اع كان���ت ال�سعودية
مم َّثل���ة بويل العهد الأم�ي�ر �سعود بن عبد
العزي���ز (امللك الحق��� ًا) ،وبوزير اخلارجية
الأمري في�صل بن عبد العزيز (امللك الحق ًا)،
وح�ي�ن التوقيع على مق���ررات تلك القمة،
تب�ّي�نّ �أن �سع���ود وفي�صل غ�ي�ر خم ّولني
بالتوقي���ع ،لأن الأب عبد العزيز كان �أر�سل
ً
توكي�ل�ا وتفوي�ض ًا �إىل مل���ك م�رص فاروق
ليوقّع بالنيابة عنه.
ثم���ة �س�ؤال هنا يج���ب �أن تخ�ضع له
اجلامع���ة املهرتئة :لأي �شيء ت�صلح؟ رمبا
ّب�راً من زمي���ل �سوري،
اجل���واب ي�أتي مع� رّ
ودم�شق���ي حتديداً ،التقين���ا به يف بريوت
قبيل فرتة ،حيث قال :مل تعد ت�صلح حتى
مل�ستودعات اخلردة� ،أو لبقايا «القباقيب»
ال�شامية العتيقة.
اجلامع���ة العربي���ة بدينا�صوراته���ا
العربية عموم��� ًا واخلليجي���ة خ�صو�ص ًا،
وال�سعودي���ة عل���ى وجه التحدي���د ،ملاذا
تريد الدميقراطي���ة يف �سورية ،يا للهول..
ال�سعودية و�سع���ود الفي�صل ،خليفة والده
في�صل بن عبد العزيز يف وزارة اخلارجية،
على اعتبار �أنه �أول من ت�سلّم هذه الوزارة
م���ن الأ�سـرة احلاكمة يف جند واحلجاز يف
زمن والده ،يريد التغيري والدميقراطية يف
�سورية!
هال الحظت���م كيف حددت وزارة حممد
بن نايف؛ ال���ذي تع��� ّده الإدارة الأمريكية
خليفة حمتم ًال لعبداهلل ب���ن عبد العزيز،
هوية الإرهابي« :كل من يخلع البيعة التي
يف عنقه لوالة الأمر يف البالد» ..يا لروعة
دميقراطية مملكة الرمال ،التي جتهد وجت ّد
وجتاهد من �أجل �أن يح���ل �أحمد العا�صي
جربا ،تلك ال�شخ�صي���ة الباهتة والبائ�سة،
حمل الرئي�س الدكت���ور ب�شار الأ�سد ،حتى
�أن هناك م���ن يتحدث عن �شخ�ص جمهول
ا�سم���ه جمال معروف يبل���غ من العمر 43
عام ًا ،مل يكم���ل املرحل���ة االبتدائية من

الجربا أفاض بالحديث
خالل كلمته عن
«داعش» لكنه لم يذكر
ُّ
«النصرة» وال «الجبهة
اإلسالمية» ..فما هو
السبب؟

تعليمه ،وقد تنقّل بني خمتلف التنظيمات
الإرهابية امل�سلحة ،كمرافق لهذا الإرهابي
�أو ذاك ،بعد �أن ا�ستقرّ م�ؤخراً بدعم �سعودي
هائ���ل «زعيم ًا» جلبهة م���ا ي�سمى «ثوار
�سورية» ،ه���ذا ال�شخ�ص تع���ده الريا�ض
لدور «مرموق» ،خ�صو�ص ًا �أنه يو�صف الآن
ب�أحمد العا�صي جربا الع�سكري ،وهنا رمبا
كان �رضوري��� ًا تهنئة «الدكت���ور» برهان
غليون ،و«املفكر» مي�شال كيلو ،وغريهما
م���ن «جهاب���ذة» املعار�ض���ات ال�سورية،
بقائدهم املوعود واملنتظر.
ثم���ة �س�ؤال حب���ذا لو يطرح���ه ال�سيد
الأمريك���ي ب���اراك �أوبام���ا عل���ى عاهل
ال�سعودي���ة :ملاذا تع���ادون �سورية ،طاملا
�أنك���م �صنفتم «الإخ���وان» و�أ�رضابهم من

«الن��ص�رة» و«داع�ش» وغريهم منظمات
�إرهابي���ة ،فدم�شق �سبقتك���م �إىل ذلك ،هي
من���ذ �سبعينيات الق���رن املا�ضي �أكدت �أن
«الإخوان» جماعة �إرهابي���ة� ،إ�ضافة �إىل
حماربتها وقتالها لكل ه�ؤالء الذين تر ّبوا
يف الأ�سا�س يف �أح�ضانكم؟!
ق���د ال يعلم ُح���كّام ال�سعودية �أن ا�سم
جماعة «الإخوان» �أُطلق يف البداية تي ّمن ًا
با�س���م اجلي����ش ال�سعودي ال���ذي كان يف
العام  ،1928وهي نف�س ال�سنة التي �أ�س�س
فيها ح�سن البنا تنظيم���ه ،ا�سمه «جي�ش
الإخوان».
ع���ودة �إىل اجلامع���ة العربي���ة ،رمبا
مل ينتب���ه نبيل العربي وغ�ي�ره من وزراء
اخلارجية الع���رب �أن �أحمد العا�صي جربا

جنود من اجلي�ش العربي ال�سوري يتفقدون الدمار الذي خلّفه امل�سلحون يف منطقة الزارة

الذي �ألقى كلمته �أمامهم ،حت ّدث كثرياً عن
«داع�ش» ،لكنه مل ي�أتِ على ذكر «جبهة
الن��ص�رة» ،وال «اجلبه���ة الإ�سالمي���ة»
التي ت�ض���م �آالف املقاتل�ي�ن ال�سعوديني
واخلليجيني.
ي���ا لله���ول ..دم�ش���ق هي تل���ك التي
ينت�ص���ب فيما متث���ال يو�س���ف العظمة،
الذي ق��� ّرر مواجهة اال�ستعم���ار الفرن�سي
ع���ام  ،1925رغم موازين الق���وى املختل
ل�صالح امل�ستعمر ،حتى ال يقال �إن �سورية
ا�ستعمرت دون مواجهة ،فكان يبذر البذرة
الأول للتح���رر واال�ستق�ل�ال ،و�سورية هذه
التي خرج منها عز الدين الق�سام ليواجهه
ويقاتل الع�صابات ال�صهيونية واال�ستعمار
الربيطاين يف فل�سطني..
�سورية ه���ذه التي ت�ض���م رفات خالد
بن الولي���د و�صالح الدين الأيوبي وحميي
الدي���ن بن عرب���ي ،وال�صحاب���ي عدي بن
حجر ..ويوحن���ا املعم���دان ،ومنها خرج
القدي�س بطر�س يب�شرّ بامل�سيحية وغريهم..
و�إىل �سوري���ة كان���ت �أول رحلة للنبي
(علي���ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام) خ���ارج مكة
املك ّرم���ة ،فتع��� ّرف �إىل تلك الب�ل�اد وقال:
«اللهم بارك لنا يف �شامنا».
�سورية الت���ي منها خ���رج مو�سى بن
ن�صري ،ف�ص���ارت الأندل�س ،ومنها كان �أكرث
من �سبع باباوات..
من �سوري���ة قوافل اليا�سم�ي�ن والنور
والأبجدي���ة ..ت�أملوا �أن يح���ل فيها �أحمد
العا�صي جربا� ،أو جمال معروف� ،أو حتى
بع�ض الذي���ن �صنعه���م و«د ّربهم» برنار
هرني ليفي..
رمبا كان �رضوري ًا التذك�ي�ر ب�أن كثرياً
من طغاة التاريخ هزمتهم �سورية ،تذكّروا
�أن �أول حت ٍّد عظيم للإمرباطورية الرومانية
قادته امر�أة من �سورية ا�سمها زنوبيا.

(�أ.ف.ب).

�أحمد زين الدين

جماعة كولن تستبعد إقدامه على «حماقة» تسميتها منظمة إرهابية

أردوغان يحاول االختيار بين أن يكون ظالمًا أو مظلومًا
�أنقرة  -الثبات
ه���ل يجر�ؤ رئي����س احلكومة الرتكي���ة رجب طيب
�أردوغ���ان على �إعالن جماع���ة الداعية فتح اهلل كولن
«منظمة �إرهابية»؟
ث ّم���ة من يقول يف ال�ش���ارع الرتكي �إن �أردوغان
لن يج���ر ؤ� على القي���ام بهذه اخلط���وة ،رغم �سيل
الت�رسيبات التي تبثها اجلماعة ،والتي بد�أت ت�صيب
�أردوغ���ان يف مقتل ،بعد �أن تكاثرت �شبهات الف�ساد
حول���ه .وتقول م�صادر قريبة جداً من الداعية كولن
�إن ق�ضي���ة حتوي���ل اجلماعة �إىل منظم���ة �إرهابية
وف���ق الت�صنيف الرتكي «�أمر �سخيف جداً وال ميكن
تطبيقه» ،م�ش�ي�رة �إىل �أن �أردوغان «يتوعد ويرعد

ويزبد ..لكن م���ن دون قدرة حقيقية على التنفيذ»،
معتربة �أن �إقدامه عل���ى خطوة مماثلة تُع ّد مبنزلة
«انتح���ار �سيا�س���ي» ،لأنه���ا خطوة غ�ي�ر ممكن
«بيعها» حتى جلمهور احلزب الذي يعرف حقيقة
ابتعاد اجلماعة عن �أي مواجهة عنفية ،و�إذا ما فكّر
�أردوغان بهذه الطريق���ة ف�سريتكب واحدة من �أكرب
�أخطائه.
يتالقى كالم امل�صادر مع مالحظة الفتة تتمثل
ب�إحج���ام �أردوغ���ان �أو املقربني من���ه حتى اليوم
ع���ن ت�سمية كولن �شخ�صي��� ًا يف املعركة� ،إذ اكتفى
رئي����س احلكوم���ة بت�سميته «الرج���ل ال�ساكن يف
بن�سلفانيا» ،يف �إ�شارة �إىل مقر �إقامة الداعية كولن
يف الوالي���ات املتحدة ،التي يتهمها �أردوغان بدعم

حترك اجلماعة ،وتقول م�صادر تركيا �إن عدم ت�سمية
كولن باال�سم دليل على رغبة �أردوغان بعدم ال�صدام
املبا�رش يف الإعالم ،من دون �أن تُ�سقط نظرية خوف
�أردوغ���ان من املواجهة ال�شامل���ة مع الداعية على
عتبة االنتخاب���ات البلدية ،ملا قد ي�صيبه فيها من
�أ��ض�رار نتيجة الك���م الهائل م���ن املعلومات التي
متتلكها اجلماعة عن �أردوغان و�صفقاته.
وي�سخ���ر معار�ضو �أردوغان من مقولته ال�شهرية
«�س�أحا�س���ب �أي متورط يف الف�س���اد حتى لو كان
وال���دي» ،م�شريين �إىل �أنه جتنب �أن يقول ابني ،يف
�إ�شارة �إىل جنله بالل الذي ورد ا�سمه يف عدة ق�ضايا
ف�ساد ،قبل �أن يظهر ت�سجيل يظهر فيه �أردوغان وهو
يدف���ع ابنه �إىل تخبئة مالي�ي�ن اليورو جتنب ًا لدهم
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ّ
جبهة درعا ..هكذا سيرد الجيش السوري
يف الوقت الذي ُيطبق اجلي�ش ال�سوري
ومقاتلو حزب اهلل اخلناق على م�سلّحي
ي�ب�رود ،بانتظ���ار انطالق �إ�ش���ارة البدء
رجحت معلومات
باحل�س���م الع�سك���ريّ ،
ا�ستخبارية �إقليمية دخول جبهة اجلوالن
على خط املواجهات املقبلة ،مرتافق ًا مع
�إجناز القيادة الع�سكرية ال�سورية خلطة
حترك «ا�سرتاتيجية» على هذه اجلبهة،
غداة حت�ضرّ «�إ�رسائي���ل» لإن�شاء حزام
�أمني يف اجلنوب ال�سوري� ،أوكلت مهمة
�إدارته لقائد ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري
احلر»؛ عبد الإله الب�شري ،مبوازاة انتهاء
اجلي�ش ال�سوري من كامل جهوزيته للر ّد
عل���ى �أي هج���وم حمت َمل ك�ث�ر احلديث
عن���ه انطالق ًا من بوابة درع���ا ،وفق ما
�أجمع �أكرث من م�صدر غربي ،خرقه كالم
م�س�ؤول �أمني تركي لأحد الدبلوما�سيني
الغربيني تطابق م���ع معلومات ذكرتها
�صحيفة «ه�آرت�س» الإ�رسائيلية ،مفاده
�أن القي���ادة الع�سكري���ة ال�سورية انتهت
م���ن و�ضع ا�سرتاتيجي���ة حم َبكة جلبهة
درع���ا ،التي �ست�شهد �أكرث م���ن مفاج�أة،
بع���د ر�صده���ا دخ���و ًال «�إ�رسائيلي��� ًا»
مبا�رشاً على اجلبهة اجلنوبية ،من خالل
عملي���ات ت�سليح �ضخم���ة للم�سلحني
يف درعا والقنيط���رة ،كا�شف ًا عن زيارة
قام به���ا رئي����س «االئت�ل�اف ال�سوري
املعار����ض» �أحمد اجلربا لـ«ا�رسائيل»،
واجتماعه م���ع �ضباط العدو يف منطقة
بي�سان ،به���دف التن�سيق حيال املعركة
املرتقَبة على جبهة درعا ،مقابل تن�سيق
�أمني �س���وري غري م�سبوق مع منظومتي
اال�ستخب���ارات الرو�سي���ة والإيرانية يف
اجلنوب ال�سوري.
مراقب���ون دولي���ون ووكاالت �أنباء
عاملية �أك���دوا معلوم���ات امل�س�ؤولني
الرو����س ،الذي���ن ب���ادروا بالك�شف عن
عملي���ة ع�سكري���ة م�ض���ادة ملجريات

عنا�صر من وحدة اال�ستطالع يف اجلي�ش ال�سوري يراقبون �إحدى نقاط احلدود امل�شرتكة مع الأردن

امليدان يف القلم���ون مت �إجنازها على
�أيدي ا�ستخباريني �أمريكيني وفرن�سيني
و�ضباط من املو�س���اد «الإ�رسائيلي»،
برعاية �أردنية � -سعودية ،وفق خطة مت
الإع���داد لها يف الأردن ،وتق�ضي بهجوم
م�سلّح كثي���ف باجتاه دم�شق من بوابة
درعا ،بالتزامن م���ع ا�ستحداث �ضباط
�أمريكيني مل���دارج طائ���رات ا�ستطالع
عل���ى احل���دود الأردني���ة – ال�سورية،
ولف���ت �أح���د املراقب�ي�ن �إىل �أن �ضوءاً
�أخ�رض �أمريكي��� ًا �أعطت���ه وا�شنطن لتل
�أبيب ب�إدارة الهج���وم «الذي قد يتطور
�إىل حرب �شاملة مع حزب اهلل» ،يجنّب
الإدارة الأمريكي���ة التدخ���ل الع�سكري

مير يوم م���ن دون �أن تظهر في���ه ت�سجيالت جديدة
ال�رشط���ة ،ويكاد ال ّ
ت�سته���دف �أردوغان وحجم الف�ساد الذي يحيط مبوقعه ،و�آخرها ف�ضيحة
��ش�راء جريدة �صباح �شبه احلكومية وحمط���ة حكومية من «تربعات»
�أُجرب عليها رج���ال �أعمال مقربون من �أردوغ���ان كثمن حل�صولهم على
تلزمي���ات وم�شاريع مهمة ،كبناء املطار اجلدي���د يف ا�سطنبول ،علم ًا �أن
اجلريدة والتلفزيون ا�شرتتهم���ا �رشكة قاب�ضة �أُ�س�ست قبل � 24ساعة من
عملية ال�رشاء.
وتقول امل�صادر �إن �أردوغان ما يزال الأقوى على ال�ساحة بني جميع
مناف�سيه ،لكن هذا ال مينع �أن �شعبيته تراجعت �إىل حد كبري نتيجة هذه
الف�ضائ���ح التي تع�صف بحكمه ،ما قد ي�ؤ�رش �إىل قيامه بعمل دراماتيكي
كتجرمي اجلماعة� ،أو �أن يقوم – كما اتهمته املعار�ضة – بتدبري حماولة
اغتي���ال فا�شلة لنف�سه ،كي يظهر مبظهر املظل���وم �أمام جماهريه ..فهل
يكون �أردوغان ظامل ًا �أم مظلوم ًا؟

املبا��ش�ر ،من دون �إغف���ال «ت�سخني»
جبهة ح���وران ،التي تتزاي���د م�ؤ�رشات
ح�صوله���ا بدع���م خلف���ي �أردين� ،إال �أن
للقيادة الع�سكري���ة ال�سورية املتنبهة
لكل ال�سيناريوهات املحتملة ر�أي ًا �آخر،
فهي �أجنزت رداً و�صف���ه �أحد املحللني
الع�سكري�ي�ن يف �صحيفة «لو فيغارو»
الفرن�سي���ة بـ«املُحك���م» على اخلطة
امل�ض���ادة ،ت ّوجته بن�س���ف رتل م�سلح
كامل ي�ض���م  60مد ّرعة كان متجه ًا من
الأردن �إىل درعا ع�ب�ر طريق �رسي ،وقد
ر�صد اجلي����ش ال�سوري العملية و�ش ّو�ش
على الأقم���ار ال�صناعية وعطّل الأنظمة
يف ��س�رب طائرات ال���ـ«�أف ،»16 -ما
اثار �صدمة غ�ي�ر متوقَّعة لدى الأجهزة
الأمنية الأمريكي���ة ،التي تكتّمت ب�شدة
على ال���رد الع�سكري ال�س���وري« ،الذي
نتج ُحكم ًا عن تن�سيق ا�ستخباري عايل
امل�ستوى م���ع غرفة عملي���ات رو�سية
 �إيراني���ة مت ا�ستحداثه���ا يف اجلنوبال�س���وري» ،بح�سب املحل���ل الع�سكري
ال���ذي لف���ت �إىل �أن اجلي����ش ال�سوري
يتح�رض لعملية هامة هناك قد تت�ضمن
مفاج�آت بالتن�سيق مع خرباء ع�سكريني
رو�س يقومون بعمليات ر�صد على مدار
ال�ساعة يف تلك املنطقة.
م�صادر غربية مواكبة �أ�شارت بدورها
�إىل التعزي���زات الع�سكرية الكبرية التي
�أر�سله���ا اجلي����ش ال�س���وري �إىل اجلبهة
اجلنوبية ،كا�شفة �أن جبهة درعا وكامل
احل���دود ال�سوري���ة م���ع الأردن بات���ت
«خمازن �أ�سلح���ة» ومع�سكرات تدريب
لآالف امل�سلح�ي�ن ،و�إدارة �سري للمعارك
املقبلة.
�صحيفة «فاينن�ش���ال تاميز» نقلت
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ع���ن تقارير �أمنية �أن م�ست�شارين �أمنيني
عرب وغربيني ،وبالتعاون مع «املو�ساد
الإ�رسائيل���ي» ،د�أبوا عق���ب بدء احلملة
الع�سكري���ة يف القلمون عل���ى التن�سيق
احلثيث م���ع قادة املجموعات امل�سلحة
يف اجلن���وب ال�س���وري ،وال�سعي لدمج
الع�رشات منها حتت هيكل م�سلّح واحد،
كا�شف���ة ع���ن جهوزية �أكرث م���ن 30000
م�سلح ينتظرون �إ�شارة ال�صفر لالنطالق
بالهجوم عل���ى دم�شق ،مب���وازاة تقرير
�ص���در عن �صحيفة «وورل���د تريبيون»
الأمريكي���ة حتت عن���وان «تغيري قواعد
اال�شتب���اك» �أ�ش���ار �إىل �أن «�إ�رسائي���ل»
تدخل بثقله���ا اللوج�ستي واال�ستخباري
يف درع���ا ،م�ؤكداً عزمه���ا �إن�شاء دويلة
تابعة لها يف اجلن���وب ال�سوري كحزام
�أمن���ي يحميها عرب م���ا ي�سمى «جي�ش
�سوري���ة احلر» ،بقي���ادة «�أحد عمالئها
املوثوق بهم»؛ عبد الإله الب�شري.
وهك���ذا ،ينحو املي���دان ال�سوري �إىل
مزي���د م���ن ال�سخونة ،يف ظ���ل دخول
«�إ�رسائي���ل» مبا�رشة عل���ى خط الأزمة
ال�سورية والإقليمية الت���ي زادت الأزمة
الأوكراني���ة م���ن تعقيداته���ا ،يف حلظة
مف�صلي���ة تتجه من خالله���ا �إىل مترير
�رضبة ع�سكرية تراها «م�ؤاتية جداً» ،قد
تكون باجت���اه �أهداف ح�سا�سة يف �إيران
�أو �سورية �أو لبنان ،وفق ما �أكّد م�س�ؤول
�أمريك���ي زار ب�ي�روت م�ؤخ���راً ،من دون
�إغفال الإ�شارة �إىل خطة «ا�سرتاتيجية»
�أجنزتها طهران ودم�شق وحزب اهلل للرد
على �أي اعتداء يط���ال �أحد �أ�ضلع حمور
املقاومة ،ولهذا مو�ضوع �آخر.

ماجدة احلاج

ك�شف تقرير ن�رشته �صحيفة «التاميز»
�أن ال�رشطة الربيطانية اعتقلت ثمانية
�أ�شخا�ص يف �إط���ار التحقيق مع �أربع
م�ؤ�س�س���ات خريية تر�سل «م�ساعدات»
للجماع���ات امل�سلح���ة يف �سوري���ة،
ليتب�ّي�نّ �أن التربعات الت���ي جمعوها
ا�ستُخدمت لتموي���ل جماعات م�سلحة
على �صلة بـ«القاعدة» تقاتل اجلي�ش
ال�سوري.
| التدريب م�ستمر
ذك��رت �ص��حيفة «وورل��د تريبي��ون»
الأمريكي��ة ،نق�ل ًا ع��ن م�ص��ادر يف
املعار�ض��ة ال�س��ورية� ،أن وكال��ة
اال�س��تخبارات املركزي��ة «�س��ي�.آي�.إيه»
تعمل مع الأردن وال�سعودية على تدريب
� 10آالف �س��وري ،بغية �إر�س��الهم للقتال
�ض��د اجلي���ش العربي ال�س��وري ،كا�ش��فة
�أن «الوكالة» �أر�س��لت يف �شباط املا�ضي
�أك�ثر م��ن  500مقات��ل م��درَّب وم��زوَّد
ب�أ�سلحة م�ض��ادة للدبابات وال�صواريخ،
�إىل جنوب �سورية.
| وا�شنطن م�ؤمنة باحلل ال�سلمي!
�أكدت م�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي
ل�ش�ؤون ال�رشق الأدنى؛ �آن باتر�سون� ،أن
«كل اخليارات ح���ول �سورية موجودة
على طاولة الإدارة الأمريكية» ،م�شددة
على �أن �أمريكا ت�ؤمن ب�أن احلل الوحيد
للأزمة ال�سورية هو «احلل ال�سيا�سي».
ويف ما يتعلق بتواتر �أنباء عن «ت�سليح
�أمريك���ي للمعار�ض���ة ال�سوري���ة عرب
الأردن ،وع���ن تدريب مقاتلني �سوريني
على الأرا�ض���ي الأردنية من قبل قوات
�أمريكية» ،رف�ضت امل�س�ؤولة الأمريكية
التعلي���ق ،قائل���ة �إنه���ا «ال ت�ستطيع
التعليق على مث���ل هذه الق�ضايا التي
تتعلق بن�شاطات ا�ستخباراتية».
| ا�ستغالل �سعودي
ن��شرت �ص��حيفة «الإندبندن��ت �أون
�ص��نداي» حتقيق�� ًا �أع��دّه م��ن عمّ��ان
فرينان��دو فانتيت���س بعن��وان «فري�س��ة
�س��هلة ..ا�س��تغالل الالجئني ال�سوريني»،
ا�س��تهلّه ب�رسد ق�ص��ة ن��وار ،تل��ك الفتاة
ال�ش��قراء اخلجول��ة الت��ي يبل��غ عمره��ا
 17عاماً ،وهي ت�ش��به �ش��قيقتها �س��وزا
ذات ال��ـ 16ربيعاً ،وقد ُزوِّج��ت االثنتان
لرجل�ْي� �س��عوديني ،لك��ن بع��د  20يوم ًا
نْ
اختفى الرج�لان .و�أو�ض��ح «فانتيت�س»
�أن وال��دي الفتات�ين ح�ص�لا عل��ى مهر
الفتات�ين ق��دره خم�س��ة �آالف دين��ار
�أردين ( 4200جني��ه ا�س�ترليني) .وكان
الوال��د قد �سُ ��ئل يف م�س��جد �إذا ما كانت
لديه بنات للزواج ،واقرتح الو�س��يط يف
الزواج ،وهو الجئ �سوري �أي�ضاً� ،أن يتم
تزويج الفتاتني من �ص��ديقني �سوريني،
فت�� ّم تزوي��ج ن��وار لرج��ل يف اخلام�س��ة
واخلم�س�ين ،بينما تزوجت �س��وزا رج ًال
يف اخلام�سة والأربعني ،وتعهّد الرجالن
بنق��ل الأ��سرة بكامله��ا �إىل ال�س��عودية،
لك��ن الأ�رسة ب�أكملها ما زالت تعي�ش يف
حج��رة واح��دة متهالكة يف عمّ��ان بعد
حتطم �أحالمها.
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الساقطون ..في شر أعمالهم
�سقطت كل عالم���ات الت�سا�ؤل واال�ستفهام دفعة
واحدة بعد �سحب  3م�شيخ���ات �سفراءها من قطر.
الآتي �أعظم بكل الأح���وال ،لأن الرتكيبة املتحاقدة
له���ا مثل النت���اج املعلن ،بغ�ض النظ���ر عن قدرة
املواد احلافظة ،والتي بدورها تفقد ال�صالحية مع
الأيام .
فج�أة ،وب�ل�ا مقدمات ،جنّدت ال�سعودية قدراتها
الإعالمي���ة امل�سمومة �ض���د قطر  -متام��� ًا مثلما
فعالها مع��� ًا  -بعد �أن �ساق���ت �أ�سباب ًا كان ميكن
�أن تدبجه���ا بطريق���ة �أف�ضل لإقناع م���ن �ضللتهم
بالتعاون مع قطر ل�سنوات من �أجل �أنهار الدم التي
جرى متويلها بالتكافل والت�ضامن ،وهما يتوهمان
�إبعاد الك�أ�س امل ُّرة عنهم���ا بحفرهما حفراً عميقة
لأخيهما ال�رشيف.
ً
لقد ف�ضح انفج���ار الـ( 47قتيال) وم���ا قيل �إنه
«�أ�سطوانة غ���از» يف مطعم ا�سطنبول يف الدوحة،
كل الوخ���م املرتاكم ب�ي�ن ال�سعودي���ة وقطر ،وهو
فجر اجتم���اع وزراء خارجية الدول
االنفجار الذي ّ
اخلليجية ،بعد �أن اتهم املندوب القطري ال�سعودية
بالوق���وف وراء التفجري و�سق���وط القتلى ،ما جعل
وزير خارجي���ة البحرين ال�صهي���وين الهوى يتهم
قط���ر بالوق���وف وراء التفج�ي�ر ال���ذي ق�ضى فيه
�رشطيان و�ضابط ا�ستخب���ارات �إماراتي ،داعي ًا قطر
حل���ل م�شاكلها الأمنية م���ع ال�سعودية دون املرور
بالبحرين .
الغريب الذي يثري ال�ضح���ك واال�شمئزاز يف �آن،
ا�ستق���دام الإعالم ال�سع���ودي «حمللني» ببيانات
مكتوبة م�سبق���ة ال�صنع ليبخّ وها على الهواء وهم
يتهمون امل�شيخة ال�صغرية والغنية ب�أنها ت�ستخدم
«امل���ال ال�سيا�س���ي �ض���د ال�سعودي���ة يف �أمريكا
والغرب».
و�أي�ض ًا� ،أ�صبح���ت قطر يف نظر ال�سعودية فج�أة
ه���ي من يدعم احلوثي�ي�ن ،بعد اته���ام �إيران وب ّخ
ال�سموم ل�سنوات .
�ألي�س���ت من �أعاجيب الق���رن ،احلديث عن املال
ال�سيا�س���ي م���ن ال�سعوديني ،وهم �أف�س���دوا ق�ضايا
نبيلة بالأموال املنهوبة من ثروات ال�شعب املرتوك،
وك�أنه ال يزال يف القرون الغابرة ،وا�ستخدام املال
يف تخريب �أمة العرب و�أمم �أخرى؟
تورده ال�سعودي���ة عن قطر و�سطوتها
�ألي�س ما ّ
الأمريكية كذب ًا على الذقون ،وك�أنها توحي للنا�س
�أنه���ا بطل العروبة الأغر يف مواجهة �أمريكا ،وكيف
ميك���ن له���ا �أن تفكر هك���ذا �إال �إذا كان���ت م�صابة
بالزهامير املزمن؟
لق���د �أرادت ال�سعودي���ة �أن تب ّي�ض �صفحة داكنة
ب�إطالقها ت�صنيف ًا لقوى �إرهابية غالبيتها من �إنتاج
�سعودي �رصف ..ولن تفلح .
رمب���ا كان م���ن الأف�ض���ل لق���ادة امل�شيخ���ات
الع�شائرية امل�سماة دول جمل�س التعاون اخلليجي
والأف�ض���ل �أن يكون «خليع���ي» � -أن تبادر �إىلطمر الر�ؤو�س يف رمال ال�صحراء ،لي�س اختباء على
طريق���ة الأنعام� ،إمنا خج ًال م���ن الأكاذيب املدمرة
الت���ي اجتمعوا عليه���ا ،وها هي تفرقه���م ب�سبب
قذارتها.
مهما تع���ددت الأكاذي���ب وال�سيناريوات ،لن
يجريهم �أحد ،ال الرم�ضاء وال النار.

يون�س

الطبقة السياسية اللبنانية تنقرض لصــالــ
يوم ًا بع���د يوم يت�أكد اللبنانيون
�أن النظ���ام ال�سيا�س���ي الذي يظللهم
ا�ستهلك عم���ره االفرتا�ض���ي ،وبات
حكاية ترويها الأمهات لأطفالها مثل
حكايات «�أبو كي�س» و«اجلنيات»
وغريها ،ومل يعد له���ذا النظام على
�أر�ض الواقع �أي �أثر ،اللهم �سوى توليد
الأزمات والفنت التي يدفع اللبنانيون
ثمنها من دمائهم وم�ستقبل �أبنائهم.
تخط���ى ه���ذا النظ���ام اخليبات
والف�ش���ل والت�آكل ،ودخ���ل يف طور
الإفال�س ال�سيا�سي واملوت ال�رسيري،
وب���ات عاج���زاً حت���ى ع���ن �إنتاج
م�ؤ�س�ساته ومواقع حكمه ،خ�صو�ص ًا
�أنه مل يكن يوم ًا �صانع ًا ملواقع القرار
فيه ،بل تابع ًا لإمالءات اخلارج.
ف�شل «نظامن���ا ال�سيا�سي» يف
�إعط���اء جرع���ة حي���اة مل�ؤ�س�ساته
الإداري���ة ،فكان �أن نخره الف�ساد بكل
مظاهره ،وو�صل عجزه �إىل حد الف�شل
ع���ن تنفيذ قرار �إقامة حمافظتني يف
عكار وبعلبك –الهرمل ،فهل �سي�صدق
اللبنانيون الكالم الذي �أطلق بالأم�س
عن «الالمركزية الإدارية»؟
كما ف�ش���ل �أهل النظام يف جتديد
حياته���م الربملانية ،ف���كان التمديد
للمجل����س النياب���ي ،اعرتاف��� ًا منهم
بخ�سارة �أح���د �أبرز عنا�رص ال�رشعية
التي يحتاجها �أي حكم ،ليحكم.
�أما احلكم ،ال���ذي ي�ضعه نظامنا
يف �أي���دي «ال�سلط���ة التنفيذي���ة»،
وحتديداً ب�أي���دي احلكومة جمتمعة،
كما ن����ص «اتفاق الطائ���ف» ،ف�إن

احلكومة املزعومة غائبة عن الأنظار
منذ نحو �سنة ،بعد �أن دفعت الكيدية
ال�سيا�سية الرئي�س جنيب ميقاتي �إىل
اال�ستقال���ة ،و�أدى انعكا����س ال�رصاع
الدويل -الإقليمي عل���ى لبنان� ،إىل
تعطي���ل ت�شكي���ل حكوم���ة جديدة
ير�أ�سها مت���ام �سالم ،قرابة �أحد ع�رش
�شهراً ،تب�ي�ن يف نهايتها �أن االتفاق
على بي���ان احلكومة الوزاري �أ�صعب
من ت�شكيلها ،مبا قد ي�ضع البلد �أمام
تكلي���ف جديد وكبا�ش �آخر قد ال يقل
عنه حدة.

لي�س ذلك فح�س���ب� ،إذ �إن الطبقة
ال�سيا�سي���ة املتحكمة بالبلد ،والتي
تتوارث���ه ك�أنه قطعة �أر�ض� ،أو �رشكة
جتاري���ة� ،أو حتى «�سي���ارة �أجرة»،
مار�ست احليلة على اللبنايني لتطيل
من عمر نظامها ،منذ �أن اكت�شفت �أن
ال �شيء يجم���ع بينها �سوى �رشيعة
«مرقلي مترقل���ك»� ،أي ا�سكت على
�رسقاتي لأ�سكت عن موبقاتك ،وهكذا،
كان احل���ل باله���روب م���ن انتخاب
رئي�س من رم���وز الطبقة ال�سيا�سية،
واللج���وء �إىل ر�أ����س امل�ؤ�س�س���ة

الرئي�س الفرن�سي م�صافحاً الرئي�س �سليمان يف باري�س

الع�سكري���ة وتن�صي���ب «اجل�ن�رال»
رئي�س��� ًا ،ب�أمر وتغطي���ة من �أ�صحاب
القرار اخلارجي ،الذين ميلكون احلق
احل�رصي يف تعيني الرئي�س اللبناين،
بعي���داً عن كل الك���ذب الذي يتحفنا
ب���ه املتغنون بال�سي���ادة واملدعون
بالقرار احلر.
هك���ذا ح�ص���ل عندم���ا و�ص���ل
الرئي����س �إميل حلود �إىل بعبدا ،بعد
�أن زكته �سورية واملقاومة ووافقت
علي���ه �أم�ي�ركا وال�سعودية ،وكانت
احلجة �أن جتارب الر�ؤ�ساء املدنيني
ال�سابق�ي�ن كان���ت �إم���ا م�شاري���ع
ت�أ�سي����س حروب ،مث���ل عهدي كل
من �شارل احللو ،واليا�س �رسكي�س،
و�إما �إعالن ح���روب مثل عهد �أمني
اجلمي���ل� ،أو حكم الال لون وال طعم
اخلا�ضع للر�أ�سمال الدويل ،كما يف
عهد اليا�س الهراوي.
كذلك ،ح�صل مع الرئي�س مي�شال
�سليمان ،الذي زار م�رص وهو ما يزال
يف بزته الع�سكرية ،والتقى رئي�سها
ال�ساب���ق ح�سني مب���ارك ،ووقع يف
«الدوحة» على ما �أعلنه يف خطاب
الق�س���م من ت�ب�ن للمقاومة وحماية
لظهرها ،وج���رى انتخابه ب�شكل غري
د�ست���وري ،نتيجة عدم تعديل املادة
الد�ستوري���ة الت���ي ترع���ى انتخاب
موظف ملن�صب الرئا�سة.
�أما الثالثة ،ف�ي�رى مطلعون �أنها
�ستكون «ثابتة» ،من حيث انقالبها
ال�سيا�سي ،فالدول امل�ؤثرة يف مقدمها
الفرن�سيون وال�سعوديون ،باعتبارهم

طرابلس في ضوء خالفات البيت الخليجي
تعي�ش التي���ارات الإ�سالمية املعادية ملحور
املقاومة يف طرابل�س وال�شمال حالة من ال�صدمة
بع���د �صدور قرار وزارة الداخلية ال�سعودية ،التي
�صنّفت مبوجب���ه بع�ض التنظيم���ات التكفريية
منه���ا« :دول���ة الإ�س�ل�ام يف الع���راق وال�شام»
و«جبهة الن�رصة» �إ�ضافة �إىل «جماعة الإخوان
امل�سلمني» تنظيمات �إرهابي���ة ،الأمر الذي دفع
التيارات املذكورة �إىل تفعي���ل التن�سيق و�إعادة
متكني اللحم���ة فيما بينها ملواكب���ة التطورات
الإقليمي���ة وانعكا�سها على ال�ساح���ة الداخلية،
خوف ًا من �إمتام �أي ت�سوية يف املنطقة ت�أتي على
ح�ساب هذه التيارات.
و�أي�ض��� ًا ،لل��ص�راع القط���ري  -ال�سع���ودي
انعكا�ساته على ال�ساحة الطرابل�سية ،وعلى �أثره
متّت �إع���ادة تن�شيط «هيئة العلماء امل�سلمني»،
الت���ي ت���دور يف الفل���ك القط���ري ،وت�ضم بع�ض
امل�شايخ منهم �سامل الرافعي ورائد حليل وبالل

بارودي وح�سام ال�صباغ ،ويف �سبيل ذلك ُعقد يف
فندق «كوالت���ي �إن» يف طرابل�س ،للتباحث يف
كيفية التمو�ضع يف املرحلتني الراهنة واملقبلة،
يف �ض���وء اخلالف داخل البي���ت اخلليجي ،الذي
و�صلت ارتدادته �إىل عا�صمة ال�شمال ،وقد ُيرتجم
�رصاع ًا بني «تي���ار امل�ستقبل» و«الإ�سالميني»
املح�سوبني على الدوحة.
وتك�شف امل�صادر �أن الأجهزة القطرية املعنية
ا�ستغل���ت هواج����س بع�ض التي���ارات من «قرار
الداخلي���ة ال�سعودية» ،وت�سعى �إىل توظيفها يف
«�رصاع الدوح���ة  -الريا�ض» ،مرجحة �أن تكون
ترجمته على الواقع الطرابل�سي يف �إطار اخلالف
ال�سيا�س���ي ،م���ن دون �أن ي�ص���ل �إىل حد ال�رصاع
امل�سلّح.
وت�ؤك���د امل�ص���ادر �أن الف�صائ���ل امل�سلّح���ة
املوج���ودة عل���ى ال�ساح���ة الطرابل�سي���ة �أعجز
من �أن تفج���ر الأو�ضاع الأمني���ة يف �شكل كامل

يف عا�صم���ة ال�شمال ،ما خ�ل�ا بع�ض التجاوزات
الأمني���ة املح���دودة ،الفت���ة �إىل �أن اال�شتباكات
امل�سلح���ة ال�سابقة التي �شهدتها طرابل�س �سابق ًا
كانت يف �سياق احلرب عل���ى �سورية ،التي كان
فيه���ا للفيحاء دور لوجت�سي ،يف �ضوء التحالف
ال���ذي كان قائم ًا بني ال�سعودية وقطر يف احلرب
املذك���ورة� ،أما الي���وم ،وبعد ا�ستع���ادة اجلي�ش
ال�سوري ملنطقة الزارة يف ريف تكلخ ،فقد انتهى
بذلك ال���دور اال�سرتاتيجي لطرابل�س بالكامل يف
احلرب على اجلارة الأقرب.
وع���ن دور «اجلماع���ة الإ�سالمية» يف �ضوء
التطورات املذك���ورة� ،أ�شار مرجع �إ�سالمي �إىل �أن
«اجلماعة» حم َرج���ة جتاه م�ؤيديها من «القرار
ال�سع���ودي» يف �ش����أن «الإخ���وان»� ،إ�ضافة �إىل
زي���ارة الرئي�س �سعد احلري���ري �إىل م�رص ولقائه
امل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي ،ما دفع «اجلماعة»
�إىل التن�سيق م���ع القوى الإ�سالمية العاملة على
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لبنانيات

ــح «العسكرة»
�أداة احلرب الأمريكية على املنطقة ،اختاروا
املواجهة ،م�ستغلني ان�شغ���ال �سورية ،وهم
ي�ؤيدون التمديد للرئي����س �سليمان ،بعد �أن
ق���دم كل �أوراق اعتماده له���م بانقالبه على
املعاهدات التي ترعى العالقات اللبنانية –
ال�سورية ،وبتهجم���ه على املقاومة ودورها،
مما �أفقده ر�ضى �أكرث من ن�صف اللبنانيني.
يف املقابل ،يوا�ص���ل الأمريكيون العمل
م���ن خلف ال�ستار ،في�ؤي���دون تغيري الرئي�س
وانتخاب وج���ه جديد ،والره���ان الآن على
الإتي���ان برئي�س ال دالّ���ة للمقاومة و�سورية
علي���ه ،وهذا يف�رس احلرب ال�شعواء ملنع ذكر
املقاومة يف البيان ال���وزاري ،ف�إما التمديد
ملن �أعلن ع���داءه للمقاوم���ة ،و�إما انتخاب
رئي����س جديد �سينفذ �سيا�سة من جاء به �إىل
احلكم.
لي�س ذلك انتقا�ص ًا من قيمة قائد اجلي�ش
احل���ايل العماد جان قهوج���ي ،وال تعري�ض ًا
ب���ه ،وهو ال���ذي ت�ؤكد كل الرتجيح���ات �أنه
�سيك���ون «الرئي�س احلل» بع���د �أن تتعرقل
طرق و�ص���ول املر�شحني املدني�ي�ن ،بل لأن
م�سار الأم���ور ينبئ ب�أن الق���وى اخلارجية
امل�ؤثرة عل���ى القرار اللبن���اين تدفع الأمور
نحو اجتاه تراجع���ي ،بد أ� برئي�س مقاوم هو
�إمي���ل حلود ،وانتق���ل �إىل رئي�س انقلب على
املقاوم���ة و�سورية ،هو الرئي����س �سليمان،
والآن جاء دور الرئي�س الذي ي�سحب الغطاء
الر�سمي ع���ن املقاومة ،وين�ض���م �إىل جوقة
�أعداء �سورية ،والأمر ،يف الوقت عينه� ،إعالن
لوفاة الطبق���ة ال�سيا�سية ،ل�صالح الع�سكرة،
فهل خلت البالد من رجال ال�سيا�سة حق ًا؟

عدنان ال�ساحلي

ال�ساحة الطرابل�سية واملتوج�سة من القرار
ال�سعودي ،كتنظيم «جن���د اهلل» و�سواهم،
لإيج���اد ر�ؤي���ة م�شرتكة بينه���ا ،ملواكبة
الأحداث يف لبنان واملنطقة.
يف مطلق الأح���وال ،قد يبق���ى ال�رصاع
بني التيارات التي تدور يف الفلك ال�سعودي
والقطري يف الإط���ار ال�سيا�سي والتناف�سي،
لكن م���ا يثري الريبة م���ن حت ّوله �إىل �رصاع
م�سلّح ،عامل وجود «التكفرييني» الأجانب
ال�سنية ،والذين
يف املناطق ذات الغالبي���ة ُّ
يرجح �أن ت���زداد �أعداهم يف �ضوء التطورات
ّ
امليداني���ة يف �سوري���ة ،ال�سيم���ا يف مدينة
يربود ،وهذا الأمر بر�س���م الأجهزة اللبنانية
املخت�ص���ة ،وعليها القي���ام باملقت�ضى قبل
فوات الأوان.

ح�سان احل�سن
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من هم المقاتلون األجانب في «فتح
اإلسالم»؟ وما هي أدوارهم؟ ()4/4

ما هي العالقة التي تربط بني جمموعتي �أحمد الأ�سري وح�سام ال�صبّاغ؟

كما كان الفل�سطيني  -ال�سوري
حم ّمد �صالح زواوي (مواليد 1972
يف خم ّيم الريموك وامللقّب بـ«�أبو
�سليم طه» ،و«�أبو عبد الرحمن»،
و«�أبو عم���ر» ،و«�أب���و فاطمة»)
ناطق��� ًا ر�سمي ًا با�سم تنظيم «فتح
الإ�سالم» خالل وجوده يف خم ّيم
«نهر الب���ارد» ،كذلك كان متكلّم ًا
بالأ�صال���ة والنيابة ع���ن رفاقه
خ�ل�ال م�س���ار التحقي���ق ،فك�شف
الكثري م���ن خبايا ه���ذا التنظيم
الذي قيل �إن���ه �أن�شئ لـ«حماربة
اليهود» ،ف�إذا ب���ه يقاتل اجلي�ش
اللبن���اين ،وال يطل���ق ر�صا�ص���ة
واحدة على اجلي�ش «الإ�رسائيلي»
يف فل�سطني املحتلة.
وهو مل ي�ستلم هذه امل�س�ؤولية
القيادي���ة يف «فت���ح الإ�س�ل�ام»
خريجي
�إالّ باعتباره واح���داً من ّ
التنظيمات الأ�صولي���ة
املتطرفة،
ّ
وهذا م���ا ا�ستدع���ى مالحقته يف
�سورية ،حي���ث كان يتخ ّفى حتت
ا�سم���ي «�أكرم املن�ل�ا» و«نا�رص
ْ
حماميد» ،وانتق���ل �إىل لبنان عن
التدرب
طري���ق التهريب بذريع���ة ّ
يف مع�سكرات «فتح االنتفا�ضة»
مع �أ�شخا�ص �آخرين تبينّ �أنّهم من
م� ّؤ�س�سي «فتح الإ�سالم» ،ومنهم
على �سبي���ل املثال عب���د العزيز
ح�سن ال�شواخ امللقّب بـ«�أبو �صقر
الأردين».
ومع ازدي���اد �أع���داد الوافدين
مت اللجوء �إىل
خل�سة �إىل لبن���انّ ،
«�أم�ي�ر التزوير» حم ّم���د �إبراهيم
منغاين امللقّ���ب بـ«�أبو اليمان»،
لت�أمني الأوراق الثبوتية املز ّورة،
وتوزيع العنا��ص�ر على خم ّيمات
برج الرباجن���ة ،و�شاتي�ل�ا ،ومار
اليا�س ،والب���داوي وعني احللوة،

حي���ث �أجريت ح�ص����ص تدريبية
عل���ى ح���رب ال�ش���وارع على يد
«ال�شيخ �أب���و �أحمد حديد» ،الذي
درب �شاكر العب�سي
�سبق ل���ه �أن ّ
�أي�ض ًا لدى «ع�صبة الأن�صار».
ومع �إطالق «فت���ح الإ�سالم»
ب�ص���ورة علني���ة يف  26ت�رشي���ن
الث���اين  ،2006ت���ولىّ زواوي

محمد إبراهيم
ّ
زور
منغاني ّ
للوافدين خلسة
إلى لبنان أوراقهم
الثبوتية ..ثم
ُوزِّ عوا على بعض
المخيمات في
لبنان

م�س�ؤولي���ة الناط���ق الر�سم���ي
وامل�س����ؤول عن جلن���ة التن�سيق
املوجلة ب�إح�ض���ار املال وجتنيد
الأ�شخا�ص وا�ستقطابهم.
�أهم ما ك�شف عنه زواوي خالل
التحقيق معه ،ه���و وجود فتاوى
جاه���زة و�ضعه���ا «�أب���و حم ّمد
املقد�سي» تقوم اللجنة ال�رشعية
بتالوته���ا وت�سليمها لك ّل من وقع

عليه الدور لتنفيذ عمل �إرهابي ما،
�أو جرمية �رسقة �ضمن املخطّطات
املنوي تطبيقها يف �سبيل حت�صيل
املزيد من الأم���وال الالزمة لإبقاء
التنظيم على قيد احلياة.
وتر�أ�س الفل�سطين���ي ال�سوري
خالد �أحم���د عو�ض (مواليد حماه
يف الع���ام  ،1981وملقّ���ب بـ«�أبو
عبد اهلل الإعالمي») جلنة الإعالم
يف «فتح الإ�س�ل�ام» ،بعدما كان
منتمي��� ًا �إىل «اجلبه���ة ال�شعبية
لتحري���ر فل�سط�ي�ن  -القي���ادة
العام���ة» ،وقاتل اجلي�ش اللبناين
يف بقعة «املح ّمرة» داخل خم ّيم
نه���ر الب���ارد ،حي���ث كان يحمل
بطاقة الجئ مز ّورة با�سم «خالد
�أبو خال���د» ،ا�ستلمها من �شخ�ص
ليب���ي اجلن�سي���ة كان ي�سكن يف
خم ّيم عني احللوة.
وت���درب امل��ص�ري املجنّ����س
ّ
لبناني��� ًا ح�س�ي�ن �أحم���د من�صور
(موالي���د الع���ام  )1978يف لبنان
على يد ح�س���ام ال�ص ّباغ ،امللقّب
بـ«�أب���و مظه���ر» ،وال���ذي يعترب
�أح���د قادة املح���اور يف طرابل�س
بني باب الت ّبان���ة وجبل حم�سن،
ومقرب��� ًا من تنظي���م «القاعدة»
ّ
ومتفرعاته ،ح���اول من�صور الفرار
ّ
عرب مطار دم�شق ،غري �أ ّن ال�رشطة
ال�سورية �أوقفته و�سلّمته ملديرية
املخابرات يف اجلي����ش اللبناين،
حيث اع�ت�رف بانتمائه �سابق ًا �إىل
تنظيم «القاعدة» ب�إمرة جمموعة
ب�س���ام حمم���ود امللقّب
حم���ود ّ
بـ«�أبو بكر حمود» ،ث ّم انت�سب �إىل
«جمموعة القلم���ون» يف «فتح
اال�سالم».

علي املو�سوي
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ُيـقــــال
 nا�ستياء �صيداوي

ي�ستاء ال�صيداويون ب�شكل متزايد
من ت�رصفات م�س����ؤول غري مدين
يف منطقة اجلنوب ،والتي و�صفها
البع�ض بـ«امللي�شياوية» ،ال�سيما
�سي���ارات املواكبة ،حي���ث يبلغ
عدد عنا�رص املواكبة لديه �ستني
عن�رصاً ،برفق���ة �أ�سطول كبري من
�سي���ارات رباعية الدفع ،ويقومون
بح���ركات ا�ستفزازية يف ال�شوارع
الواقع���ة بني مكتب���ه يف ال�رساي
احلكوم���ي يف �صي���دا و�سكنه يف
الهاللي���ة ،كم���ا يق���وم عنا�رصه
بحواج���ز مفاجئ���ة ومزاجي���ة،
يقتادون خاللها بع�ض الأ�شخا�ص
�إىل املراك���ز الأمنية على خلفيات
�سيا�سية وكيدية ،علم��� ًا �أن قراراً
�ص���در بنق���ل امل�س����ؤول املذكور
�إىل ب�ي�روت كقائد ل�رشطة بريوت
خلف ًا للعميد ديب طبيلي ،ما ترك
ارتياح ًا لدى �أهايل �صيدا.
 nح�ساب قدمي
عُ ل��م �أن اب��ن وزير حايل م��ن قوى 14
�آذار ،ومع��ه ثالث��ة مرافق�ين ،اعت��دوا
�شابي من منطقة املنت
بال�رضب على نْ
الأعل��ى ،عل��ى خلفي��ة عالقة �ص��داقة
قدمي��ة بني اب��ن الوزي��ر وخطيبة �أحد
املعت��دى عليهم��ا ،م��ا �أدى �إىل تدخّ ل
عنا�رص م��ن القوى الأمنية املوجودة
يف املنطقة.
 nتبنّي الروايات «الإ�رسائيلية»
الحظ���ت جه���ات ر�سمي���ة �أن ق���وى
�سيا�سي���ة وو�سائ���ل �إعالمية تتبنى
الروايات «الإ�رسائيلي���ة» وتروّجها
كم���ا هي ،م���ن دون �أن تكلّف نف�سها
م�شقة التحقق من املراجع التي ميكن
�أن تعطيه���ا املعلوم���ات ال�صحيحة
والدقيقة.
 nمن�شار
اعت�بر م�س���ؤول كب�ير �أن تعوي�ض��ه
ال�شخ�صي مالي ًا عن امل�ساعدة القطرية
التي كان يتلقاها كمخ�ص�ص��ات ،من
دولة �أخرى لقاء مواقف معينة تغنيه
عن �سنوات يف تبو�ؤ من�صب مهم.
 nا�ستعداد للر ّد
ي�ستع���د ع���دد م���ن م�س����ؤويل
«اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان»
للمغادرة �إىل قطر ،من �أجل ح�ضور
اجتماع تن�سيق���ي لكبار «حركة
الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» ،لتقيي���م
املوقف بع���د الق���رار ال�سعودي،
قا�س �ضد الريا�ض.
و�إ�ص���دار بيان ٍ
وم���ن املقرر �أن ي�ش���ارك يف هذه
االجتماع���ات رئي����س املكت���ب
ال�سيا�س���ي يف «حركة حما�س»
خال���د م�شع���ل ،وم�س�ؤولون يف
«العدالة والتنمي���ة» يف تركيا،
و«حركة النه�ضة» يف تون�س.
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مقابلة
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ّ
أكد أن إعالن بعبدا ليس دستوريًا

تحت الضوء

أوالد األفاعي
طوال فرتة م�أ�ساة خطف
راهبات معلوال ،مل ي�صدر عن
الغرب  -مبن فيه الأمريكي � -أي
�إدانة لهذا الفعل الإجرامي ،كما
مل ي�صدر �أي بيان تنديد من هذا
الغرب اال�ستعماري �ضد غزو
بلدة معلوال ،التي ما يزال �أهلها
و�سكانها يتحدثون لغة ال�سيد
امل�سيح عليه ال�سالم (الأرامية)
و�ضد خطف املطرانني ،ال بل
�أكرث من ذلك ،ف�إن هذا الغرب
والأمريكي يف القرن احلادي
والع�رشين يبدو �أكرث عن�رصية
وتلمودية ،با�ستهدافه جمدداً
ملنطقتنا و�شعوبها ،انتفام ًا من
ال�سيد امل�سيح (عليه ال�سالم)
حينما هاجم اليهود وو�صفهم
ب�أوالد الأفاعي بقوله« :يا �أوالد
الأفاعي كيف تقدرون �أن تتكلموا
بال�صاحلات و�أنتم الأ�رشار»
(�إجنيل متّى .)12-13
ثم ماذا يختلف الفعل
الإجرامي الإرهابي للمجموعات
الإرهابية امل�سلحة املدعومة من
هذا الغرب والأعراب الذي و�صفهم
القر�آن الكرمي :ب�أنهم }�أ�شد كفراً
ونفاق ًا{ ،حينما يحللون لأنف�سهم
عمليات القتل اجلماعي والنهب
وال�سلب املنظم ،ويحاولون
ا�ستبدال الدولة الوطنية ال�سورية
مب�سلحني و�إرهابيني وجتار
خمدرات من كل فج عميف جاءوا
�إىل الأر�ض التي باركنا حولها من
كل الأمكنة؟
�أو لي�س ه�ؤالء ،و�إن جتلببوا
بالزي الأفغاين �أو ال�شي�شاين� ،أو
الد�شدا�شة ال�سعودية �أو القطرية،
هم من نف�س ذاك الن�سل الذي
هاجم البالد التي بارك حولها
قبل ع�رشة �أو �سبعة قرون بذريعة
حماية الأماكن املقد�سة وال�صليب؟
حيث ت�ؤكد الوقائع التاريخية �أنه
عندما و�صل الفرجنة وهو اال�سم
الذي �أطلقه عليهم �شعوب املنطقة
مبا فيهم امل�سيحيون �إىل القد�س
بني القرنني احلادي ع�رش والرابع
ع�رش ،فيما �سُ مّي زوراً وبهتان ًا
احلروب ال�صليبية على �رشق
وجنوب البحر املتو�سط ،ودخلوها
فقتلوا كل من وجدوه يف طريقهم
من رجال ون�ساء و�أطفال وكان
معظمهم من امل�سيحيني ،وك�أنهم
كانوا ي�ستعيدون امل�شهد التوراتي
الذي �صور دخول يو�شع بن نون
قبل �ألفي عام من هذه احلروب
اال�ستعمارية �إىل املدن واملناطق
الفل�سطينية نف�سها.

�أحمد

مراد :البيان الوزاري ينتظر ضوءًا أخضر إقليميًا

ُينهي لبنان �أزمة عالقة ليعلق
ب�أخرى ،فهل كُتب لهذا الوطن البقاء
عاجزاً �ضعيف ًا حتى انتهاء �آخر �أزمة
�رشق �أو�سطية �أو دولية؟ وماذا يفعل
البديل
اللبنانيون لإنقاذ بلدهم؟ وملاذا ال
يكتبون بيانهم الوزاري؟ ومنذ متى
ه ّم فريق � 14آذار �سحب �رشعية
د
امل�ضمون بحاجة �إىل ال�شكل لي�ست ّم املقاومة من حزب اهلل ،وهذا الأمر كان
قوته؟ وماذا عن حماية لبنان �أر�ض ًا متوفراً يف كل حكومات احلريري الأب
واالبن ،وال�سنيورة ،فل َم �إزالتها اليوم؟
و�شعب ًا ونفط ًا؟

ت�رصيف �أعمال ،لأ ّن حزب اهلل �سيتم�سك
بعبارة تت�ض ّمن املقاومة يف البيان
الوزاري».

عن هذه الأ�سئلة وغريها �س�ألت
جريدة «الثبات» الوزير ال�سابق عبد
الرحيم مراد ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
ال ي�ستغرب عبد الرحيم مراد الت�أخّ ر
يف �صياغة البيان ال��وزاري ،امل�س�ألة
وا�ضحة بر�أيه ،يقول« :معروف من
اجلميع �أ ّن اقرتاح دولة الرئي�س متام
�سالم لرئا�سة احلكومة جاء من قبل
فريق � 14آذار ،وتر�شّ حه جاء من بيت
الو�سط ،وارت�أى فريق الثامن من �آذار
على دع��م��ه ،فربط تيار امل�ستقبل
م�شاركته باحلكومة بخروج حزب اهلل
من �سورية على اعتبار �أنه ال يجل�س
�إىل جانب �أع�ضاء من احلزب يف حكومة
واح���دة ،وا�ستمر ذل��ك اخلطاب �أكرث
من � 8أ�شهر» ،ي�ضيف مراد« :التذكري
تو�ضح ال�صورة؛
بهذه التفا�صيل
ّ
احللحلة بجلو�س «امل�ستقبل» �إىل
جانب «حزب اهلل» يف حكومة �سالم
كان مرده وحي ًا خارجي ًا ،ومع �سحب
«الفيتو» من �أمريكا �أو ال�سعودية على
م�شاركة «حزب اهلل» هد�أت الأجواء
يف لبنان ،وتُركت للبنانيني م�س�ألة
ت�شكيل احلكومة (تعيني ال���وزراء)
و�صياغة البيان الوزاري ،وحتى الآن
ما زلنا عالقني يف م�س�ألة ت�ضمني
البيان ال��وزاري كلمة «مقاومة» �أم
ال ،وفريق � 14آذار الذي يتحرك بوحي
خارجي مل يحلحل الأم��ور ،ما ي�شري
�إىل �أ ّن هناك «خربطة» خارجية حول
ت�شكيل احلكومة ،وهذا الأمر �سيظهر
تباع ًا يف الأيام القليلة الآتية».
وم���اذا ع��ن اللغة العربية التي
ع� ّول عليها �إر�ضاء خمتلف الفرقاء
ال�سيا�سيني؟ ير ّد م��راد« :حتى الآن،
تعنّتهم و�صل �إىل ح� ّد رف�ض ورود
كلمة «م  -ق  -ا  -و  -م  -ة»..
ورغم �صيغة وزير اخلارجية جربان
با�سيل املرنة ُرف�ض االق�تراحُ .يفهم
من عنادهم �أنّهم ي�شاركون جمال�سة
«حزب اهلل» غري املقاوم ،لك ّن املقاوم
ال يجال�سونه ..وهذا الكالم �إن ا�ستمر
�سيجعل من حكومة �سالم حكومة

ي�س�أل وزير الدفاع الأ�سبق عبد الرحيم
مراد« ،حتى حكومات ما بعد العام
 2005ذكرت حق املقاومة يف مواجهة
�إ�رسائيل والذود عن حدوده».
ن�س�أله عن ت�شدد الرئي�س مي�شال
ومت�سكه ب��ذك��ر «�إع�ل�ان
�سليمان
ّ
بعبدا» ،ير ّد مراد« :ال نفهم ت�رصّف
الرئي�س �سليمان ،يتحدث وك أ� ّن �إعالن
بعبدا �إجنيل �أو قر�آن ،ويف الأ�صل هذا
ميت �إىل الد�ستورية ب�شيء؛
الإعالن ال ّ
جمرد اتفاق بني زعماء �سيا�سيني
هو ّ
التقوا يف ظرف معينّ  ..وحتى جل�سات
احلوار الوطني مل حتظَ بالد�ستورية
يقرها املجل�س النيابي ،رغم
ما مل ّ
اعرتا�ضنا عليه ،لأنه ال مي ّثل حقيقة

مراد :سيعاد انتخاب
الرئيس األسد لوالية
جديدة ..ألنه تأكد اليوم
للجميع أنه رمز وحدة
البالد

كافة �رشائح املجتمع اللبناين ،ب�سبب
خلل قانون االنتخابي» .ويكمل مراد
حديثهُ « :يفرت�ض برئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليمان الأخذ بهواج�س جميع
اللبنانيني ال ق�سم ًا منهم ..ماذا عن
حماية الأر�ض والنفط والغاز و�أهلنا
يف اجلنوب ،لأ ّن املقاومة املطروحة
يف لبنان هي معطى دفاعي وردعي
للحفاظ على �سيادة لبنان وا�ستقراره؟
فهل املطلوب التخلّي عن قدراتنا هباء
لإر�ضاء �أطماع �إ�رسائيل العدوانية»؟

ال�ضوء الأخ�ضر
وي�س�أل م�ؤ�س�س اجلامعة اللبنانية
الدولية ورئي�سها عبد الرحيم مراد:
كيف نتفق على مترير ا�ستحقاق
رئا�سة اجلمهورية وانتخاب رئي�س
جديد للبنان ونحن ال نتفق على
حكومة مهمتها ال تتع ّدى �شهرين؟
«علينا انتظار املوافقة اخلارجية على
ال�سري بحكومة متام �سالم ،لأنه كما
قال رئي�سها ،مهمته الأ�سا�سية منوطة
ب�أمرين اثنني :مواجهة الإرهاب ومترير
اال�ستحقاق الرئا�سي ..وبالتايل التعرث
بنيل الثقة للحكومة يعني تعرثاً
تلقائي ًا يف مهمتها ،واليوم الكرة يف
ملعب الفريق الآخر ،لأ ّن عقدة البيان
الوزاري وحلها تتعلّق ب�إرادة � 14آذار
املكبلّة ب�إرادة اخلارج».
�سورية
عن �أحداث �سورية وتداعيات الأزمة
التي طالت ي�شري مراد �إىل �أ ّن م�ؤمتر
«جنيف »2 -الذي ف�شل يجعل احللول

معلقّة ،ن�س�أله عن التبعات والكالم عن
ت�سوية �أو هدنة ،يقول« :يف الأ�صل ،مل
نع ّول على نتائج هامة يف لقاءات
املعار�ضة مع ممثلي الدولة والنظام،
نحن ننتظر اتفاق ًا رو�سي ًا � -أمريكي ًا
يف هذا املجال ،ولع ّل مواجهة الإرهاب
جامع م�شرتك بد�أ يقلق الغرب ،وما
ُيحكى يف كوالي�س دوائر الدبلوما�سية
من ك�لام عن اتفاق �سيب�رص النور،
�ستكون �أوىل نتائجه هدوءاً يف �سورية،
لأ ّن رو�سيا على عالقة ممتازة ب�سورية
و�أمريكا مع دول اخلليج ،ويف حينها
قد يتوقف تدفق امل�سلحني والأ�سلحة
�إىل �سورية ،وبر�أيي �سيعاد انتخاب
الرئي�س ب�شار الأ�سد لوالية جديدة ،لأنه
بات اليوم رمز وحدة البالد» ،وي�ضيف
مراد« :املرحلة املقبلة �إقليمي ًا ودولي ًا
هو مواجهة الإره��اب ،هذا ما يح�صل
يف العراق وم�رص وتون�س ولبنان مع
تفكيك بع�ض اخلاليا النائمة م�ؤخراً،
لأ ّن انفال�ش هذه اخلاليا التكفريية
يف عاملنا العربي ب��د�أ يهد ّد الأم��ن
الأوروبي والدويل ،وهذا ما لن ي�سمح
به الغرب».
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المقاومة ..من الخالف اللبناني إلى اإلقرار العربي
وم��اذا عن انتقال الإره��اب
من ال�رشق �إىل الغرب مع منو
اجلماعات اليمينية يف �أوكرانيا،
التي ب�إمكانها �أ ّن ت�ص ّدع �أوروبا
برمتها ورو���س��ي��ا؟ وم���اذا عن
الدعم الأم�يرك��ي الوا�ضح لها؟
يجيبنا مراد« :هذه الت�رصفات
الأمريكية �ستزيد رو�سيا مت�سك ًا
بحليفتها �سورية ،وبوتني وفق
نهجه املتعارف عليه و�رصامته
ي�ستطيع تعطيل حم���اوالت
�أمريكا لزعزعة ا�ستقرار رو�سيا
ما �سيجعل وا�شنطن تقرّ بوجود
قوى �إقليمية بارزة تتقا�سم معها
النفوذ يف العامل ،وهذا املخا�ض
و�إن كان بطيئ ًا بع�ض ال�شيء غري
�أنّه بد�أ يت�شكّل».
م�صر
وه��ل امل�سار التي ت�سري
عليه م�رص مطَ ْمئن؟ يقول مراد:
«م�رص منذ ت�أ�سي�سها وهي
تقوم على �أرب��ع م�ؤ�س�سات،
الأوىل ع�سكرية ومتمثلة
بالقوات امل�سلحة ،والثانية
�أمنية متمثلة بالأمن املركزي،
وال��ث��ال��ث��ة تتمثل برئا�سة
اجلمهورية والرابعة ب��وزارة
اخلارجية ،وهذه امل�ؤ�س�سات
�سابق ًا (با�ستثناء فرتة حكم
ج��م��ال عبد ال��ن��ا��صر) كانت
منق�سمة �إىل ف��ري��ق�ين ،ما
ُي�ضعف من قدراتها وعالقاتها
الدولية» ،ي�ضيف مراد« :اليوم،
امل�شري ال�سي�سي �أ�صبح بطل
ال�شعب امل�رصي ،لأنّه �أعاد له
ثورته املخطوفة من جماعة
«الإخوان امل�سلمني» ،والأمور
متجهة �إىل تقدمي «ال�سي�سي»
ا�ستقالته من ال��وزارة لتقدمي
تر�شيحه �إىل رئا�سة اجلمهورية،
وامل�ؤ�رشات تدل ب�شكل قاطع
على متتعه بت�أييد معظم
ال�شعب ،ما �سيمكنه من �إعادة
جمع امل�ؤ�س�سات الأربع لتعمل
يف وجهة �سيا�سية واح��دة،
وهذا ما �سيف ّعل التعاون فيما
بني امل�ؤ�س�سات و�سيمكنهم من
مواجهة الإره���اب يف م�رص،
وحتديداً يف �شبه جزيرة �سيناء
وبع�ض املناطق الأخرى».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

عندما توجّ ���ه الوزير جربان با�سيل �إىل
القاه���رة حل�ضور م�ؤمت���ر وزراء اخلارجية
العرب ،متهي���داً للقمَّة العربي���ة املرتقَبة
يف الكويت ،فهو «ذهَ بَ �إىل حيث ال يجر�ؤ
الآخرون» ،لأن الو�ضع ال�سيا�سي يف العامل
العرب���ي �أرخى بظالله الثقيلة على م�ؤمتر
وزراء خارجية دول م�رشذمة ،وبدا امل�شهد
وك�أن احلا�رضي���ن من ك ِّل واد ع�صا ،نتيجة
التمزُّق على م�ست���وى الوحدة العربية� ،أو
نتيجة التناحر �ضمن �رصاع املحاور على
خلفية ما �أنتجه ربي���ع اخليبة والعمالة
واالرتهان الرخي�ص.
ومع ذلك� ،ألقى با�سيل الكلمة احلازمة
اجلازمة التي �رشّفت لبنان ،بت�أكيده على
ح��� ّق لبن���ان باملقاومة ،وفرَ����ض با�سيل
املعادلة الثابتة باحلجّ ة واملنطق ،من غري
م�ساومة �ضمن بيان التو�صيات يف نهاية
امل�ؤمتر ،لأن املقاوم���ة �أكرب من �أن يُ�سمح
لأيِّ م�س����ؤول عربي بعد الي���وم الت�شكيك
بواجب وجوده���ا ،فهي التي كانت تكتوي
باحلدي���د والنار ع���ن �أمَّ ة الع���رب عامي
 2000و ،2006فيما كان البع�ض من العرب
يف جحورهم ،والبع����ض الآخر كالغربان
الناعقة يف �سماء رمادية املواقف.
ولأن لبن���ان نبع املقاوم���ة احلقيقية
ال�رشيف���ة بالنيابة عن �أمّ���ة العرب ،ف�إن
الالف���ت يف الأم���ر �أن املت�صارع�ي�ن على

يتبن البعض
لماذا لم َّ
أفكار باسيل وهو معهم
ضمن لجنة صياغة البيان..
وتلقفوها منه من
َّ
القاهرة؟!

�صياغة البي���ان الوزاري يف لبنان اعتربوا
كلمة با�سيل يف القاهرة ممتازة وم�رشِّفة،
والبع�ض ذه���ب �إىل اعتبارها قاعد ًة يمُ كن
االعتماد عليها واالعتداد بها يف «�إخراج»
معادلة املقاومة ،وك�أن با�سيل يف القاهرة
غري با�سيل يف ب�ي�روت ،ونت�ساءل :با�سيل
ال���ذي كان بينه���م بـ«كلِّ���ه وكلِّيت���ه»،
مل���اذا مل يتبنوا �أف���كاره وهو معهم �ضمن
جلن���ة �صياغة البي���ان وتلقَّفوها منه من
القاه���رة؟ ف�إما �أن «الكني�س���ة القريبة ما
بت�شف���ي» ،و�إم���ا �أن با�سيل فع�ل�اً طرح

وزير اخلارجية جربان با�سيل م�شاركاً يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف القاهرة

معادلة املقاومة الت���ي ال م�ساومة عليها
�أمام كل الع���رب ،وبات على بع�ض القادة
اللبناني�ي�ن ال�ضال�ي�ن �أن يتبن���وا الواقع
الثاب���ت للدبلوما�سي���ة اللبناني���ة� ،سواء
كانت بعهدة عدنان من�صور �أو انتقلت �إىل
جربان با�سيل ،و�سواء تبنِّى البيان الوزاري
احلقَّ باملقاومة �رصاح���ة� ،أو تَالعَ بَ على
ال�ضاد لإخراج يحفظ ماء وجه بع�ض
لغة َّ
الوجوه الذليلة والنفو�س العميلة.
�أم���ام العرقل���ة التي �شكَّله���ا «�إعالن
بعب���دا» للم�ساومة على معادلة املقاومة
يف البيان ال���وزاري ،واخليب���ة امل�ستمرة
بـ«تدوير الزواي���ا» لإيجاد خمرج لكلمة
مقاومة ،يُر�ضي من لديهم تخلُّف عن مواكبة
ما يح�ص���ل يف اجلوار ،من ف���ورة حل�شود
«اجلهادي�ي�ن» الذي���ن يحميه���م البع�ض
م���ن �أمراء وملوك الع���رب ويكفِّرهم ويهدر
دمه���م البع�ض الآخر ،فلق���د �سبق وكرَّرنا
�أن لبن���ان اعتاد �أن يعي����ش بال م�ؤ�س�سات
با�ستثناء م�ؤ�س�س���ة اجلي�ش ،و�أن املقاومة
لي�س���ت بحاجة بع���د الآن لأخذ �رشعيتها
م���ن «�أزالم» �أمريكا واخللي���ج الالهثني
خلف «الأخ�رض الأمريكي» والبرتو دوالر،
و�س���واء كانت اجلل�سة املق���رَّرة يف بعبدا
لإقرار بي���ان مقت�ضب ينح�رص يف مكافحة
الإره���اب وت�أمني �أجواء انتخابات رئا�سية
كما طالب ال�سي���د ح�سن ن�رصاهلل لت�سهيل
�ص���دور البي���ان� ،أو تق���دّم الرئي�س �سالم
با�ستقالة حكومت���ه ،ودخلنا يف متاهات
االجته���ادات عن د�ستوري���ة هذه احلكومة
التي مل مترّ عل���ى املجل�س النيابي لأخذ
الثقة ،ف����إن البلد م�ستمرٌّ باحل ِّد الأدنى من
مقومات دولة ،وباحل ِّد الأق�صى من جهوزية
املقاومة..
لق���د �سب���ق وقلن���ا �إن حقيب���ة وزارة
اخلارجي���ة ه���ي يف هذا الظ���رف وحدها

ال�سيادي���ة ،ومل تك���ن قابل���ة للمقاي�ضة
ب���وزارة �أخرى ،لأنها الوزارة الوحيدة التي
تُعترب �أمان���ة ،انطالق ًا م���ن الثوابت التي
ت�سم���و على �أي بيان وزاري يف الداخل من
جه���ة ،ومن جهة �أخرى بعد �أن بات الوزير
املُق���اوم عدن���ان من�صور يُنظ���ر �إليه يف
امل�ؤمترات الدولية و�آخرها يف «جنيف»2
وك�أن���ه «الوزير ال�شيعي» الذي يُدافع عن
«مقاومة �شيعي���ة» ،فجاءت كلمة با�سيل
مدوِّية رغم هدوئ���ه الراقي يف املخاطبة،
وطَ ���رَح الأم���ور املتعلَّق���ة بح���ق لبنان
بالتحرير والت�صدِّي للعدوان ،ويف ا�سرتداد
�شبعا وت�ل�ال كفر�شوبا واجل���زء اللبناين
من الغجر ،وح ّق املقاوم���ة بكل الو�سائل
امل�رشوعة واملُتاحة لتحقيق هذه الأهداف،
و�أعاد با�سيل ر�سم �سيا�سة لبنان اخلارجية
ن�سخة عن الثوابت ال�سيادية التي ال يُ�ساوم
عليها حلفاء املقاومة امل�ؤمنون بقد�سيتها،
وخفَّف بذلك ال�ضغط املذهبي املقيت الذي
كان يمُ ارَ�س على وزير اخلارجية ال�شيعي،
ع�سى العرب يقتنعون نهائي ًا ب�أن املقاومة
لبنانية ،واملُدافع عنها يف املحافل اليوم
ه���و م�سيحي م�رشقي ،وم���ن �أبناء مدر�سة
امل�س باملقاومة.
ال�سيادة التي ال تقبل َّ
لي�س على امل�ستمرين بال�ضالل يف �أمَّ ة
العرب���ان و�أتباعهم م���ن حثالة اخل�صيان
�س���وى اخلج���ل م���ن تاريخه���م ،وحماية
عرو�شه���م العائلية من ارت���دادات �إرهاب
�شيطاين دموي �سيالم����س بلدانهم قريباً،
و�ستبق���ى املقاوم���ة �صانع���ة الكرام���ة،
وحامية الأر�ض وال�سي���ادة يف �أ�صغر بل ٍد
عربي ،قدره �أن يكون منارة الكرامة ملن ال
ي�ستحقون النور من عدميي الر�ؤية و�سكان
اجلحور.

�أمني �أبو را�شد
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ّ
روسيا تتعرض لضغوط سياسية وعسكريــة واقتصادية

أوكرانيا تستعيد حقبة «الحرب البـ
ت�صدرت �أخ��ب��ار �أوك��ران��ي��ا منذ �أ�شهر
الواجهة الإعالمية من خالل ما يدور فيها
من ا�ضطرابات داخلية تذكيها التدخالت
اخلارجية املتعددة اجلوانب ،من املظاهرات
املطالبة بالتغيري والداعية �إىل التقرب من
االحت��اد الأوروب���ي� ،إىل الإطاحة بالرئي�س
ميخائيل يانوكوفيت�ش املقرب من رو�سيا،
انتها ًء ب�أزمة القرم وقرار مو�سكو بالتدخل
الع�سكري حلماية م�صاحلها يف �شبه
اجلزيرة ،ع�صفت ب�أوكرانيا جمموعة من
الأحداث الأمنية وال�سيا�سية التي جعلتها
حمط �أنظار العامل بالنظر �إىل �أهميتها
اال�سرتاتيجية.
ما يجري يف �أوكرانيا اليوم ي�شبه �إىل
ح��د كبري جم��ري��ات احل���رب ال��ب��اردة بني
الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفييتي يف
املا�ضي ،فمو�سكو تنظر �إىل كييف باعتبارها
خا�رصتها الأمنية ،ال �سيما بالنظر �إىل قاعدة
�سبا�ستوبول املطلة على البحر الأ�سود ،التي
حتت�ضن ج��زءاً من الأ�سطول الرو�سي� ،أما
الغرب فيعترب �أنه يف حال متكن من انتزاع
�أوكرانيا من احل�ضن الرو�سي� ،سي�سدد �رضبة
قوية ملو�سكو.
�إذاً ،تعود �أهمية �أوكرانيا بالن�سبة �إىل
الواليات املتحدة ب�أن �سيطرتها على هذا
البلد متكنها من �ضمها �إىل حلف �شمال
الأطل�سي لفر�ض املزيد من احل�صار على
مو�سكو وك�سب �أر�ض جديدة قد تر�سو يوم ًا
عليها قواعدها الع�سكرية باملنطقة� ،أما
�أهمية �أوكرانيا بالن�سبة �إىل رو�سيا تكمن
ب�أنها دولة عازلة قادرة على �صد تو�سع
حلف �شمال الأطل�سي باجتاه رو�سيا ،كما
تطل على موانئ املياه الدافئة يف �شبه
جزيرة القرم التي ت�ست�ضيف الأ�سطول
الرو�سي ،وبالتايل تعد �أوكرانيا منطقة
حيوية من �أجل احلفاظ على وجود البحرية
الرو�سية يف البحر الأ�سود ،وهو ما جعل
رو�سيا ت�ستغل كونها البلد امل�صدر الأكرب
للغاز يف �أوكرانيا لل�ضغط وترجيح كفتها.
بالعودة �إىل مكانة ميناء �سبا�ستوبول
على ال�ساحل اجلنوبي ل�شبه جزيرة القرم،
وهو مقر �أ�سطول البحر الأ�سود الرو�سي الذي
ي�ضم الآالف من عنا�رص القوة البحرية ،فقد
كان الرئي�س الأوكراين املوايل للغرب فيكتور
يو�شنكو قد �أثار خماوف مو�سكو عندما �أعلن
يف العام � 2009أن على رو�سيا �إخالء قاعدتها
البحرية يف �سبا�ستوبول بحلول العام
 ،2017ولكن الرئي�س فيكتور يانوكوفيت�ش
الذي �أطيح به �أخرياً ،قرر بعد انتخابه العام
 2010بتمديد مدة بقاء الأ�سطول الرو�سي يف
امليناء لغاية العام .2042

وتخ�شى رو�سيا الآن �أن تعمد ال�سلطات
الأوكرانية اجلديدة �إىل طرد الأ�سطول جمدداً
واملطالبة ب�إخالء القاعدة البحرية عرب
نق�ض االت��ف��اق ،ك��ان ذل��ك من �أب��رز دواف��ع
رو�سيا للتدخل الع�سكري يف القرم حلماية
م�صاحلها ،وتتهم �أوكرانيا رو�سيا بغزو القرم،
فيما تقول مو�سكو �إن احلكومة الأوكرانية
اجلديدة فاقدة لل�رشعية وت�شكل تهديداً
ل�سكان القرم من ذوي الأ�صول الرو�سية.

�شبه جزيرة القرم
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �شبه جزيرة القرم،
م�رسح الأزمة الراهنة بني رو�سيا و�أوكرانيا،
منطقة يعود والء �سكانها لرو�سيا ،وهي
مف�صولة جغرافي ًا وتاريخي ًا و�سيا�سي ًا عن
�أوكرانيا ،بغ�ض النظر عن �أنها ت�ست�ضيف
�أ�سطول البحر الأ�سود الرو�سي.
مل ت�صبح القرم جزءاً من �أوكرانيا �إال يف
العام  ،1954عندما قرر الزعيم ال�سوفييتي
نيكيتا خروت�شوف ،وهو �أوك��راين الأ�صل،
�إهداءها �إىل موطنه الأ�صلي ،ومل يكن لذلك
القرار �أي �أثر عملي �إبان احلقبة ال�سوفييتية،
ولكن بعد انهيار وتفكك االحتاد ال�سوفييتي
عام � ،1991أ�صبحت �شبه جزيرة القرم جزءاً
من �أوكرانيا امل�ستقلة ،ومل تعد �سيطرة
مو�سكو عليها كما كانت من قبل ،ولكن
رغم ذلك ،ما زال �أكرث من  60يف املئة من
�سكانها يعتربون �أنف�سهم من الرو�س ،يف
الواقع ،ا�ستولت رو�سيا على القرم يف �أواخر
القرن الثامن ع�رش عندما دحرت جيو�ش
الإمرباطورة الرو�سية كاثرين العظمى تتار
القرم الذين كانوا متحالفني مع العثمانيني،
وذلك بعد حروب دامت عقوداً عدة.
والتتار ،الذين عانوا الأم�رّي��ن عندما
قرر الزعيم ال�سوفييتي جوزف �ستالني يف
العام  1944طردهم من املنطقة لتحالفهم
مع النازيني خالل احلرب العاملية الثانية،
ع���ادوا �إليها ثانية بعد انهيار االحت��اد
ال�سوفييتي ،وي�شكلون الآن زهاء  12يف املئة
من �سكانها ،وهم الفئة الوحيدة يف �شبه
اجلزيرة التي ترف�ض االن�ضمام �إىل رو�سيا.
ويريد التتار ،وهم م�سلمون� ،أن تظل �شبه
جزيرة القرم جزءاً من �أوكرانيا ،وحتالفوا مع
املحتجني املناوئني للرئي�س يانوكوفيت�ش
يف كييف.
تتمتع القرم املحاذية لرو�سيا باهتمام
ا�سرتاتيجي خا�ص من قبل رو�سيا لعدة
عوامل ،لي�س �أولها �أن ن�سبة ال�سكان فيها
هم من الرو�س ،بل يتدعى الأمر ذلك و�صو ًال
للعمق اال�سرتاتيجي ملو�سكو كونها املمر

احليوي لرو�سيا نحو �أوكرانيا ،كما
�أن تدخل رو�سيا الأخري يف القرم �أتى
بطلب من ال�شعب وال�سلطات املحلية،
لي�س فقط من �أج��ل م�صالح الدولة
الرو�سية اال�سرتاتيجية ،ب��ل ج��راء
خوف لدى ال�سكان من اعتداءات ميكن
�أن تطال الناطقني باللغة الرو�سية
من قبل بع�ض املتطرفني القوميني
الفا�شيني الأوكرانيني.
يحاول طرفا ال����صراع القدمي -
اجلديد؛ الواليات املتحدة ورو�سيا،
حتقيق مكا�سب �سيا�سية وتثبيت
موطئ قدم يف �أوكرانيا على ح�ساب
مطالب �شعبية اجتماعية ا�ستطاعت
التفجر يف وجه رئي�سني �أظهرا والءهما
لرو�سيا والواليات املتحدة من قبل.
لكن اليوم ي�أتي امل�شهد �أكرث تعقيداً،
فرغم جن��اح ال��ث��ورة الربتقالية يف
و�ضع ال�سلطة يف يد الرئي�س املوايل
للغرب فيكتور يوت�شنكو عام ،2004
�إال �أنه مل ينجح يف حت�سني �أو�ضاع
البالد االقت�صادية واالجتماعية ،لت�صل
معدالت الفقر �إىل  37يف املئة ،مع
تفاقم البطالة وتفاقم عجز امليزانية
وتراجع معدل النمو وا�ست�رشاء الف�ساد،
وهو ما �أدى �إىل عودة الرئي�س فيكتور
يانوكوفيت�ش املوايل لرو�سيا �إىل �سدة
احلكم بعد � 6سنوات ،ليعود فيواجه
مظاهرات �أطاحت به بدعم من الغرب.

املظاهرات الأخرية �أكدت �أنه �سواء
اجتهت �أوكرانيا �رشق ًا �إىل رو�سيا �أو
غرب ًا �إىل وا�شنطن واالحتاد الأوروبي،
ف�إن الواقع االقت�صادي لن يتغري كثرياً،
لأن ال���دول ال��ك�برى ترغب فقط يف
حتقيق م�صاحلها.
ورغم احتدام اخلالف والت�صعيد

الع�سكري الرو�سي ،ي�ستبعد خرباء
�سيا�سيون وع�سكريون ،املواجهة
الع�سكرية ب�ين رو�سيا االحت��ادي��ة
وال��والي��ات املتحدة على الأرا���ض��ي
الأوك��ران��ي��ة ،رغ��م م��واف��ق��ة جمل�س
االحتاد الرو�سي وهو «املجل�س الأعلى
للربملان الرو�سي» يف الأول من ال�شهر

| مناورات رو�سية
ال �شك �أن خروج �أوكرانيا من الفلك الرو�سي ،وحتول
نظامها ال�سيا�سي اجلديد �إىل خ�صم حليف للواليات املتحدة
و�أوروبا الغربية� ،سي�شكل هزمية جيو�سيا�سية من ال�صعب
االعتقاد ب�أن رو�سيا �ست�سلم بها ب�سهولة� ،إذ تنظر مو�سكو
�إىل التطورات العا�صفة يف كييف وتداعياتها باعتبارها
تهديداً مبا�رشاً للم�صالح احليوية الرو�سية العليا وللأمن
القومي الرو�سي ،وم��ن جملة املخاوف املبا�رشة التي
�أثارت ح�سا�سية بالغة لدى الكرملني ،اخل�شية من �أن تندفع
كييف نحو �إلغاء «اتفاقية خاركوف» ،املوقعة بني الرئي�س
فالدميري بوتني والرئي�س الأوكراين املقال يانوكوفيت�ش،
بخ�صو�ص متديد وجود القاعدة البحرية الرو�سية يف ميناء
�سيفا�ستوبل ،يف �شبه جزيرة القرم ،من العام  1917حتى
العام  ،2042مقابل م�ساعدات اقت�صادية تقدمها رو�سيا
لأوكرانيا ،منها خف�ض يف �أ�سعار الغاز.
وه��ذا م��ا يف�رس م�سارعة جمل�س ال�شيوخ الرو�سي

بتفوي�ض الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني بطلب منه
بـ«ا�ستخدام ال��ق��وات امل�سلحة الرو�سية حتى ع��ودة
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي �إىل �شبه جزيرة القرم»،
وفق ًا ملا جاء يف ن�ص التفوي�ض .ولإثبات جدية التلويح
بخيار التدخل الع�سكري� ،أمر الرئي�س الرو�سي ب�إجراء
مناورات ع�سكرية هي الأ�ضخم� ،أ�رشف بوتني �شخ�صي ًا
على املرحلة الأخرية منها ،و�شاركت فيها وحدات من
قوات املنطقتني الع�سكريتني الغربية واملركزية ،ت�شكل
كما ذكرت و�سائل الإعالم الرو�سية �سد�س �أفراد اجلي�ش
الرو�سي ،ونحو ت�سعني طائرة و 120مروحية قتالية و880
دبابة وثمانني قطعة بحرية.
وت�ؤكد كل امل�ؤ�رشات والتحليالت �أن هذه املناورات
ت�أتي يف �سياق ال�ضغوط التي متار�سها مو�سكو على
نظام احلكم اجلديد يف كييف ،لي�س �إال ،مع االمتناع عن
اخلو�ض يف حرب جدية.

www.athabat.net
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ـاردة»

اجل��اري ،على طلب الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني ا�ستخدام قوات رو�سية
يف القرم لإعادة اال�ستقرار ال�سيا�سي،
ف�ض ًال عن ا�ستدعاء �سفري مو�سكو يف
وا�شنطن ..ويرى اخلرباء �أن �أزمة �أوكرانيا
ك�شفت عن حروب م�صالح بني مو�سكو
ووا�شنطن ،والتي بد�أت حتركاتها يف ب�ؤر
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التوتر حول العامل ،من خالل االختالف
يف وجهات النظر �سواء يف �سورية
و�إيران ،وفنزويال ،والعراق ،و�أوكرانيا،
وم�رص ،علم ًا �أن توازن امل�صالح بني
القوتني هو ل�صالح خريطة الوطن
العربي التي تهددها وا�شنطن بالتق�سيم
على الدوام.

من الوا�ضح �أن تطورات الأو�ضاع
يف �أوكرانيا من �ش�أنها �أن تنعك�س
على نفوذ القوتني يف منطقة ال�رشق
الأو���س��ط ،خ�صو�ص ًا �أن دور البطولة
املطلقة للواليات املتحدة �أ�صبح وهماً،
بعد �أن بد�أ الدب الرو�سي بجدارة مطلقة
ي�ستعيد دوره على ال�ساحة الدولية،
فمنذ ت��ويل فالدميري بوتني الرئا�سة
يف رو�سيا ،جاء با�سرتاتيجية تقوم
على ا�ستعادة و�ضع رو�سيا الدويل بعد
انهيار االحتاد ال�سوفييتي ،الذي كان يف
حكم مهانة لرو�سيا ومكانتها ،ويكاد
يكون ا�ست�سالم ًا تام ًا للإرادة الأمريكية
التي كانت ا�ستغلت ال�سبات الرو�سي
لتطلق يدها يف مناطق عدة من العامل،
بب�ساطة ،قرر بوتني �أن ي�ستعيد مكانة
رو�سيا الدولية ،و�أن يكون لها ر�أي
و�صوت يف الق�ضايا الدولية والإقليمية،
وهو ما متكن من �إجن��ازه يف غ�ضون
�سنوات بف�ضل �سيا�سته وت�صميمه،
وهكذا بد�أ حترك الرئي�س الرو�سي عندما
و�صل �إىل ال�سلطة عام  2002واتخذ
هذا امل�سار لتعزيز و�ضع رو�سيا يف
عدد من املناطق ،وبالتايل نحن اليوم
�أمام �رصاع م�صالح ونفوذ بني القوتني،
ولكن احلرب الباردة لن تعود ب�شكلها
التقليدي.
وت�ؤكد الدوائر ال�سيا�سية املراقبة
ل�ل�أو���ض��اع �أن امل�شهد ال�ساخن يف

ا�ستهز�أت مو�سكو بتهديدات الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما باحتمال اتخاذ �إجراءات
عقابية �ضدها رداً على تدخلها الع�سكري ،لأنها تدرك �أن وا�شنطن والغرب �أ�ضعف
من ذلك بكثري ،ال بل اعترب الكرملني �أن فر�ض وا�شنطن عقوبات مالية على رو�سيا
�سي�ؤدي �إىل «انهيار» النظام املايل الأمريكي ،متوعداً ب�أن رو�سيا �ستخف�ض اعتمادها
االقت�صادي على الواليات املتحدة «�إىل ال�صفر» يف حال فر�ض عقوبات.
وقد ذكرت تقارير متعددة �أن خالف ًا بد�أ يظهر بني الواليات املتحدة و�أوروبا حول
كيفية معاقبة الرئي�س الرو�سي ،و�سط مقاومة من العوا�صم الأوروبية لدفع وا�شنطن
باجتاه فر�ض عقوبات �شديدة ،ففي ظل دفع الأمريكيني بدعم �أجزاء من �رشق �أوروبا من
�أجل �إجراءات ت�أديبية �ضد مو�سكو ،انق�سم وزراء خارجية االحتاد الأوروبي �إىل �صقور
وحمائم وف�ضلوا بد ًال من ذلك اتباع الو�ساطة ومراقبة الو�ضع يف �أوكرانيا ومقاومة
فر�ض حزمة عقوبات قوية �ضد رو�سيا.
ويف اجتماع طارئ يف بروك�سل ،عار�ض وزراء خارجية �أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا
و�إ�سبانيا مطالبات بفر�ض عقوبات جتارية على رو�سيا ،واقت�رصوا على مناق�شة جتميد
للمحادثات طويلة الأم��د مع رو�سيا ب�ش�أن حترير ت�أ�شريات الدخول ،الذي كان من
�ش�أنه تي�سري دخول املواطنني الرو�س �إىل �أوروبا ،وهددت وا�شنطن ب�إخراج رو�سيا من
جمموعة الثماين التي ت�ضم االقت�صاديات الرئي�سية يف العامل ،لكن برلني عار�ضت ذلك.
ويبدو �أن بريطانيا كغريها من دول االحت��اد الأوروب��ي ،خ�صو�ص ًا �أملانيا التي
حت�صل على نحو  40يف املئة من غازها ونفطها من رو�سيا ،مرتددة يف تبني �إجراءات
قد ت�رض بتعافيها االقت�صادي الذي ال يزال ه�شاً.
و�أمام االنتقادات الأمريكية املوجهة �إىل رو�سيا ،ي�شري اخلرباء الرو�س �إىل احلروب
العبثية التي خا�ضتها وا�شنطن �ضد دول �أخ��رى ،مثل العراق ،و�أفغان�ستان ،وحرب
اخلليج ،وبنما ،وفيتنام ،ويلفتون بو�ضوح �إىل �أن وا�شنطن التي ت�ستنكر اليوم ا�ستخدام
رو�سيا للقوة الع�سكرية يف القرم ال تزال ت�ستخدم �إطالق �صواريخ مميتة على باك�ستان
واليمن وال�صومال ،ودول �أخرى كثرية.

�أوك��ران��ي��ا ،ي�شري �إىل �أن رو�سيا عادت
لتت�صدر امل�شهد الدويل من جديد ،و�أن
رو�سيا اعتمدت يف عودتها بقوة لل�ساحة
الدولية ،على �ضعف ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية وترددها الوا�ضح ،كما �أن التوتر
يف العالقات بني الدولتني �أ�صبح مرتبط ًا
بالق�ضايا والأزمات الدولية والإقليمية،
فامل�شهد احلايل يف �أوكرانيا لي�س جمرد
اختالف �سيا�سي ،بل هو �أعمق من ذلك
بكثري ،فهو حلقة من حلقات �رصاع النفوذ
بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،نتج عنه
انق�سام �أوكرانيا ما بني �رشق �صناعي
موال لرو�سيا ،وغرب زراعي يتوق لالرمتاء
يف ح�ضن الواليات املتحدة واالحت��اد
الأوروب����ي ،وه��و ما ت�سبب يف ان��دالع
موجات من التظاهرات واال�ضطرابات يف
مدن �أوكرانية عدة ،ثم الإطاحة بالرئي�س
املوايل لرو�سيا ،واندالع الأزمة يف القرم،
ورغم �أن بع�ض الأوكرانيني كانوا يعولون
على دعم �أوروبي و�أمريكي مطلق� ،إال �أنهم
تفاج�ؤوا �إىل حد كبري بتقاع�س الدول
الأوروبية عن تقدمي العون ال�رسيع لهم،
ف�ض ًال عن الرتدد الأمريكي الوا�ضح يف
مواجهة رو�سيا.
كان وا�ضح ًا منذ البداية �أن الغرب
مييل �إىل بث الفو�ضى يف �أوكرانيا من
�أج��ل ا�ستفزاز رو�سيا� ،أم��ا رو�سيا فقد
وج��دت من جهتها يف ذلك اال�ستفزاز
منا�سبة للت�أكيد ب���أن تغيري ميزان
القوى مل يعد حم�صوراً يف ال�رصاع

النظري يف جمل�س الأمن ،بل �صار على
الغرب �أن يرى عملي ًا �أن حقبة بوتني
لي�ست ا�ستمراراً حلقبة بوري�س يلت�سني
ال�ضعيفة ،يوم خرجت رو�سيا مهزومة
من احلرب الباردة ،رو�سيا بوتني لي�ست
في ًال وهمي ًا يرقد على خرائط الأمم
املتحدة ،يف �صمت ذهب بوتني بجيو�شه
�إىل حرب ،يعرف �أنها لن تقع يف القرم،
لكنه �أكد للعامل �أنه ال يخ�شى التهديدات
الغربية لأنها واهية.
فالإدارة الأمريكية التي قررت �إحراج
رئي�سها �ستكون عاجزة عن �إقناع الرئي�س
باراك �أوباما يف الذهاب �إىل حرب ،يعرف
�أن العامل كله �سيدفع ثمنها ،ويف املقدمة
الأمريكيون الذين دفعوا ثمن حروب
فا�شلة من قبل يف العراق و�أفغان�ستان،
�أوب��ام��ا ال��ذي امتنع عن ال��زج بالقوة
الأمريكية يف احلرب ال�سورية يعرف جيداً
�أن �أوكرانيا لي�ست �سورية ،لذلك ف�إنه لن
يكون م�ستعداً �إىل الدخول يف �رصاع مع
رو�سيا حول كييف.
يعرف بوتني �أن الغرب اخرتع اللعبة
يف �أوكرانيا ،ال من �أجل التورط يف حرب
مدمرة ،بل من �أجل �إطالق بالون اختبار،
يف انتظار ردود الفعل الرو�سية ،وهو ما
ا�ستجاب له الرجل بلياقة ديبلوما�سية
باردة ،م�ؤكداً �أن �أحداً لن يخيف رو�سيا �أو
يقرتب من تهديد م�صاحلها.

�إعداد هناء عليان
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إيران وسورية
والخيارات االستراتيجية
في دعم المقاومة
الدولتان الإيرانية وال�سورية لي�ستا بحاجة ل�شهادة
ح�س��ن �س��لوك يف �ص��دقية مواقفهم��ا جت��اه الق�ض��ية
الفل�س��طينية ومقاوم��ة �ش��عبها لالحتالل ال�ص��هيوين،
وهم��ا اللتان تدفع��ان الأثم��ان الباهظة لي�س ب�س��بب
املواقف وح�س��ب ،بل الرتجمات العملية لهذه املواقف
نب واحت�ض��ان ودع��م ال متنا ٍه لق��وى املقاومة،
م��ن ت ٍ
وبالت��ايل املواجه��ة املفتوحة مع خمطط��ات الإدارة
الأمريكية الرامية �إىل �إخ�ضاع املنطقة وفق م�شيئتها،
ومبا يحقق ا�ستمرار ال�سيطرة على مقدراتها والنفط يف
مقدمتها ،ناهينا ع��ن حماوالتها الهادفة �إىل تكري�س
الكيان ال�صهيوين دولة �إقليمية معرتف فيها من بقية
دول املنطقة على ح�ساب احلقوق والثوابت امل�رشوعة
لل�ش��عب الفل�س��طيني وتطلع��ه �إىل تقرير م�ص�يره فوق
�أر�ضه فل�سطني من بحرها �إىل نهرها .
ويف ظل ما ت�ش��هده املنطقة من �أحداث وتطورات
وحتدي��داً يف �س��ورية ،هن��اك م��ن عم��ل ويعم��ل لي ًال
ونهاراً على �ش��يطنة هاتني الدولتني من خالل �أنهما
�أبع��د ما تكونان يف موقع املواجهة واملمانعة ودعم
املقاوم��ات يف املنطق��ة ،واملقاوم��ة يف فل�س��طني
ولبن��ان يف املقدمة منه��م ،و�أن هذه املواقف ما هي
�إ ّال عبارة عن حماولة مك�شوفة للتلطي وراء �أهداف ال
عالق��ة لها ال باملمانع��ة ،وال باملقاومة ،واتهامهما
ب�أنهم��ا تعمالن من �أجل تنفيذ م��شروع هيمنة على
دول املنطقة ،ال �س��يما العربية منه��ا ،ولكن ما �أعلن
عنه الكيان ال�صهيوين عن متكن وحداته البحرية من
اعرتا�ض �س��فينة �إيرانية حتمل علم بنما وو�ض��ع اليد
عل��ى حمولتها وهي �ص��واريخ متط��ورة منها ما هو
�ص��ناعة �إيرانية ،ومنها ما هو �صناعة �سورية ،وعن
�أن ه��ذه الأ�س��لحة كان��ت متجهة �إىل ق��وى املقاومة
يف قط��اع غ��زة ،رغ��م �أن ال�س��فينة قد مت اعرتا�ض��ها
يف املي��اه الدولي��ة وعلى عمق  1500كم من �س��واحل
فل�س��طني املحتلة ،جاء هذا الإعالن مبنزلة الرد على
ه��ذه ال��دول والق��وى الت��ي وظف��ت كل �إمكانياته��ا،
وح�ش��دت كل الدول م��ن �أجل ت�ش��ويه مواقف كل من
�إي��ران و�س��ورية وخياراتهما اال�س�تراتيجية يف دعم
قوى املقاومة .
ه��ذا الإع�لان وبغ�ض النظر ع��ن �أهدافه ،وحماولة
توظيف��ه «�إ�رسائيلي ًا» يف هذا التوقيت ال�سيا�س��ي الذي
مت��ر فيه املنطق��ة ،ب��ل والعامل ب�أ��سره بع��د الأحداث
والتط��ورات الأوكراني��ة ،م��ن �أج��ل الت�ش��وي�ش عل��ى
املفاو�ض��ات النووي��ة اجلاري��ة ،وحماول��ة احل�ص��ول
عل��ى ال�ض��وء الأخ��ضر الأمريكي ل�ش��ن عدوان وا�س��ع
عل��ى قطاع غ��زة ،وتربي��ر دخولها على خ��ط املعارك
التي ت�ش��هدها �س��ورية ل�ص��الح املجموعات امل�سلحة،
وبالتايل ف�إن نفي �إيران مل�س���ؤوليتها عن ال�س��فينة ،ال
يلغي وال ب�أي �شكل من الأ�شكال الوجهة اال�سرتاتيجية
للجمهوري��ة الإ�س�لامية الإيراني��ة ومعه��ا �س��ورية
القائمة على التزامهما املقاومة ودعمها بكل �أ�س��باب
القوة واملنع��ة ملواجهة العدو ال�ص��هيوين وخمططاته
وعدوان��ه املفت��وح على ال�ش��عب الفل�س��طيني و�أر�ض��ه
ومقد�س��اته ،والوق��وف بح��زم يف مواجه��ة الإدارة
الأمريكية و�سيا�س��اتها العدوانية ،ال �سيما خطة كريي
ح�س��ب ما �أك��ده الرئي�س ال�س��وري �أمام الوف��د الأردين
ال��ذي التق��اه قبل �أيام ،عل��ى الرغم مم��ا تتعر�ض �إليه
هات��ان الدولت��ان ال�ش��قيقتان من �ض��غوط وعقوبات
وحرب كونية مل تعرف املنطقة مثي ًال لها.

رامز م�صطفى
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«اتفاق اإلطار» :عاصمة في بيت حنيـنـا ..وأقـــ
رغم التطورات يف �أوكرانيا ،والتي
ح���ازت جانب��� ًا �أ�سا�سي ًا م���ن ن�شاط
رئي����س الدبلوما�سية الأمريكية جون
ك�ي�ري ،ف����إن الأخري م���ا زال يتحرك
يف �إط���ار �إنفاذ خطته للت�سوية ،ومن
املقرر �أن يكون مل���ف الت�سوية على
مائدة البحث خالل زي���ارة الرئي�س
الأمريك���ي للملك ال�سع���ودي ،وكذلك
خالل الزيارة املقررة لرئي�س ال�سلطة
حممود عبا����س �إىل وا�شنطن ،كما �أن
هن���اك جولة مقررة للوزير الأمريكي،
ف�ض ًال ع���ن زيارة مل�ست�ش���ارة الأمن
القومي الأمريكي �س���وزان راي�س �إىل
فل�سطني املحتل���ة ،للقاء امل�س�ؤولني
يف ال�سلطة ،وحكومة نتنياهو.
ويف الأثن���اء يوا�صل املفاو�ضون
ع���ن ال�سلط���ة الفل�سطينية وحكومة
الع���دو العمل �ضم���ن الإط���ار الذي
حدده الوزير الأمريكي ،وكذلك الإدالء
مبواق���ف تت�ص���ل بالعناوي���ن حمل
البحث يف اخلط���ة الأمريكية ،والتي
ينتظر الطرفان تقدميها يف �صيغتها
النهائية املكتوب���ة ،فقد حتدث كبري
املفاو�ض�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن �صائب
عريقات ع���ن �أن اجلان���ب الأمريكي
«مل يقدم حتى الآن �أي �شيء مكتوب
للجانب الفل�سطين���ي» ،نافي ًا بذلك
ما ت���ردد م�ؤخراً ع���ن ت�سلمه ن�سخة
من اتف���اق �إط���ار املفاو�ضات خالل
وجوده يف الواليات املتحدة م�ؤخراً،
وقال عريق���ات «النقا�ش م�ستمر مع
اجلانب الأمريكي حول كافة الق�ضايا،
ولكن اجلانب الأمريك���ي مل يقدم �أي
�ش���يء مكتوب بعد» ،وه���و ما �أ�شار
�إليه �أي�ض ًا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س ،حيث قال� :إن اجلانب
الفل�سطين���ي مل يت�سل���م �أي �ش���يء
مكت���وب حول اتف���اق الإط���ار الذي
ي�سعى �إليه وزير اخلارجية الأمريكي
جون كريي ،وقال���ت جنيفر ب�ساكي،
الناطقة با�س���م اخلارجية الأمريكية:
�إن «اتف���اق الإط���ار مل يكتمل بعد»،
�أم���ا رئي�س حكومة الع���دو بنيامني
نتنياه���و ،ف�أعرب ع���ن اعتقاده ب�أن
وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي
«لن يعر�ض الوثيق���ة التي تت�ضمن
بنود اتفاق الإط���ار» ،م�ضيف ًا «ل�سنا
مت�أكدي���ن �أن الفل�سطينيني �سيقبلون
هذا االتفاق».
بي���د �أن ما مل يق���دم كتابة بات
الكث�ي�ر من���ه معروف ًا ،ويت���م تداول
معلومات عن �أن اتفاق الإطار �سيق�ضم
�أج���زاء كبرية م���ن �أرا�ض���ي ال�ضفة
الفل�سطينية ،كما يقرتح منطقة «بيت
حنينا» من �ضواحي القد�س عا�صمة
للدول���ة الفل�سطيني���ة ،يف حماولة
متج���ددة للخداع ،ب�أن هناك عا�صمة
فل�سطيني���ة يف القد�س ،بدل �أن تكون

اقرتاح «بيت حنينا» عا�صمة للدولة الفل�سطينية خداع �أمريكي � -صهيوين متجدد

القد�س املحتل���ة عام  ،1967عا�صمة
للدول���ة كم���ا كان يطال���ب اجلانب
الفل�سطيني ،مع بدء مهزلة التفاو�ض
وتوقيع اتفاق �أو�سلو.

بيت حنينا بدي ًال للقد�س
اخلب�ي�ر يف �ش����ؤون اال�ستيطان،
ومدير دائ���رة اخلرائط وامل�ساحة يف
بيت ال�رشق ،بالقد�س املحتلة ال�سيد
خليل التفكج���ي ،قال يف ت�رصيحات
ل�صحيفة الغد الأردنية« :يتم حالي ًا
حت�ض�ي�ر «بي���ت حنين���ا» لتك���ون
عا�صمة الدول���ة الفل�سطينية» ،الفت ًا
�إىل «�إجراءات �إ�رسائيلية مت اتخاذها
م�ؤخ���راً ،ومنها ت�سهي���ل منح رخ�ص
البناء الفل�سطين���ي فيها بن�سب غري
م�سبوقة وتخفي���ف ال�سيطرة عليها،
مبا يوحي باال�ستعداد لتلك اخلطوة»،
و�أ�ضاف التفكجي� :إن «بيت حنينا»،
التي احتلت بعد العام  1967و�أتبعت
حلدود ما ي�سم���ى «بلدية القد�س»،
يتم حت�ضريها حالي ًا لتكون عا�صمة
الدولة الفل�سطيني���ة ولي�س القد�س،
وذل���ك ت�ساوق ًا مع ما يطرح يف �إطار
خطة وزير اخلارجية الأمريكية جون
ك�ي�ري ،و�أو�ض���ح اخلب�ي�ر يف �ش�ؤون
اال�ستيطان� ،أن «تلك اخلطوة تتما�شى
مع توجه ت�سليم اجلانب الفل�سطيني
مطار قلنديا بع���د ت�شغيله ،والقائم
بني رام اهلل و«بيت حنينا» تقريب ًا».
الناطق���ة الر�سمي���ة با�س���م
اخلارجية الأمريكي���ة جنيفر ب�ساكي
رف�ض���ت التعليق عل���ى املعلومات

التي يتم تناولها ،بخ�صو�ص «اتفاق
الإطار» املتوقع �إعالنه قريب ًا والذي
قيل� ،إن���ه يت�ضمن «اعتبار بلدة بيت
حنينا الفل�سطيني���ة عا�صمة للدولة
الفل�سطيني���ة املوع���ودة» قائلة يف
�إطار ردها على �س����ؤال �صحفي بهذا
ال�ش�أن« :ل���ن �أ�سلك ه���ذا الطريق �أو
�أخو����ض يف هذا النقا����ش» ،و�أكدت
ب�ساكي بخ�صو����ص بيت حنينا «�أن
هذه الق�ضايا جميعها قيد البحث بني
الطرفني على مائدة املفاو�ضات».
رئي����س ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة
حممود عبا�س ،حتدث حول مو�ضوع
ً
قائ�ل�ا« :نريد �أن نقيم دولتنا
القد�س
على حدود الع���ام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�رشقي���ة التي اعرتف العامل
جميعه ،مبا في���ه الواليات املتحدة
الأمريكي���ة ،ب�أنه���ا �أر����ض حمتل���ة
ع���ام  .»1967و�أ�ض���اف �أن «القد�س
�ستكون مفتوحة لكل �أتباع الديانات
ال�سماوية ،وال منانع �أن تكون مفتوحة
على القد�س الغربية ،مع وجود ج�سم
تن�سيقي بينهما»� ،أما رئي�س حكومة
الع���دو بنيام�ي�ن نتنياهو ،فقال يف
مقابلتني تلفزيوني�ت�ن يف الواليات
املتحدة�« :إن القد����س �ستبقى حتت
ال�سيادة الإ�رسائيلية».

�أقل من ن�صف ال�ضفة
ي�شن �إع�ل�ام العدو حملة دعائية
كبرية ،حول تنازل �سيقدمه بنيامني
نتنياه���و ،بالتخل���ي ع���ن بع����ض
امل�ستوطن���ات يف ال�ضف���ة ،لإجناح

جه���ود كريي ،والتج���اوب مع اتفاق
الإط���ار .وذك���رت �صح���ف عربية �أن
نتنياه���و ك�شف ع���ن �أن���ه �سيخلي
م�ستوطنات و�سيبق���ي بع�ضها حتت
ال�سيط���رة الفل�سطيني���ة ،لكنه وعد
بتقلي����ص تلك التي ل���ن تبقى حتت
ال�سيط���رة الإ�رسائيلي���ة «�إىل �أق���ل
عدد ممكن» ،وبينم���ا �أبدى نتنياهو
«مرون���ة» يف مل���ف امل�ستوطنات،
وف���ق تلك ال�صحف ،ف�إنه �أبدى ت�شدداً
يف مو�ضوع���ي القد����س ويهودي���ة
الدول���ة ،علم��� ًا �أن رئي����س حكومة
العدو� ،ش���دد على رف�ضه تقدمي تعهد
للرئي�س الأمريك���ي« ،بتجميد البناء
يف امل�ستوطنات».
لك���ن املعطي���ات الت���ي يتحدث
عنه���ا اخلبري يف �ش����ؤون اال�ستيطان
خلي���ل التفكجي ،تظهر ق���در اخلداع
ال���ذي يقوم ب���ه ال�صهاين���ة ،م�شرياً
�إىل �أن اتفاق الإط���ار املزمع تنفيذه،
يتي���ح لالحت�ل�ال الته���ام �أكرث من
ن�ص���ف امل�ساح���ة الإجمالية لل�ضفة
الفل�سطينية املحتلة.
وقال التفكجي �إن «اتفاق الإطار»
الأمريك���ي «يبقي نحو �ألفي كم فقط
م���ن م�ساح���ة ال�ضف���ة الغربية بيد
الفل�سطينيني ،بعد �ض ّم  ٪70من الكتل
اال�ستيطاني���ة للجان���ب الإ�رسائيلي،
وو�ض���ع �أخرى حتت احلك���م الذاتي،
واقتط���اع غور الأردن» ،م�شرياً �إىل �أن
اتفاق الإطار« ،ه���و اتفاق للتفاو�ض
ولي�س للحل النهائي ،ي�سمح بتغلغل
امل�ستوطن���ات داخ���ل �أرا�ضي الدولة
الفل�سطيني���ة املن�ش���ودة ،ومين���ع
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ــل من نصف الضفة
توا�صله���ا» ،ولفت التفكجي �إىل
�أن «ال�صيغة تت�ضمن �ض ّم الكتل
اال�ستيطانية الكربى ،التي متثل
 ٪80م���ن امل�ستوطنني و ٪70من
امل�ستوطنات ،للكيان الإ�رسائيلي،
وحتوي���ل م�ستوطنات تقع و�سط
ال�ضف���ة الغربي���ة املحتلة �إىل
حكم ذات���ي يف �أرا�ضي ال�سلطة
ومرتبطة باالحتالل».
وحول احلمل���ة الدعائية عن
تنازالت يقدمه���ا نتنياهو ب�ش�أن
امل�ستوطن���ات ،ب�ّي�نّ التفكجي
�أن «م���ا يعني���ه نتنياهو جمرد
م�ستوطن���ات �صغ�ي�رة ال قيمة
ا�سرتاتيجي���ة �أو اقت�صادي���ة �أو
�أمني���ة لها» ،وذل���ك على غرار
امل�ستوطن���ات الأرب���ع املعزولة
يف �شمال ال�ضف���ة الغربية التي
�أخاله���ا االحت�ل�ال ،يف �إط���ار
االن�سح���اب الأحادي اجلانب من
قطاع غزة ،يف العام .2005
و�أكد خب�ي�ر اال�ستيطان ب�أن
«االحتالل ال ميكن ل���ه التنازل
عن �ض��� ّم الكت���ل اال�ستيطانية،
ومنه���ا «معالي���ه �أدومي���م»
و«غو�ش عت�صيون» و«�أرئيل»
و«جيغاف زئيف» ،و«بيت �إيل»
و«كري���ات �أرب���ع» ،باعتبارها
الظه�ي�ر اال�سرتاتيج���ي للكيان
الإ�رسائيلي».
وتابع �إن «تلك امل�ستوطنات
قريب���ة م���ن �أرا�ض���ي فل�سطني
املحتل���ة الع���ام  1948ومتن���ع
�أي توا�ص���ل ب�ي�ن �أرا�ضي الدولة
الفل�سطينية املن�شودة ،ف�ض ًال عن
الأغرا�ض الأمنية اال�سرتاتيجية»،
منوه ًا �إىل �أن «م�ستوطنة �أرئيل
وحده���ا متت���د بعم���ق  25كم
داخ���ل �أرا�ضي ال�ضف���ة الغربية
املحتلة».
و�أ�ش���ار �إىل �أن���ه «لن يتبقى
بي���د الفل�سطيني�ي�ن �سوى 2000
كم من �إجم���ايل  5800كم ت�شكل
م�ساحة ال�ضفة الغربية املحتلة
بع���د االقتطاع���ات» ،مفيداً ب�أن
«منطق���ة الأغ���وار تق���ع خارج
البحث بالن�سبة لالحتالل� ،أ�سوة
بق�ضيتي الالجئني الفل�سطينيني
والقد�س».
واعت�ب�ر �أن «اجلان���ب
الفل�سطين���ي ه���و الأ�ضعف يف
هكذا اتفاق ،ف�إما القبول به كما
هو و�إم���ا رف�ضه ،وبالتايل حتمل
ال�ضغ���ط االقت�صادي» ،الفت ًا �إىل
خط���ورة «ت�ضمين���ه اال�شرتاط
الإ�رسائيلي باالعرتاف «بيهودية
الدولة» ،وهو الأم���ر املرفو�ض
فل�سطيني ًا».

يهودية الدولة
�شدد رئي����س حكومة العدو
بنيام�ي�ن نتنياهو على �أنه لن
ميرر �أي اتفاق ،من دون «اعرتاف
فل�سطيني بيهودية �إ�رسائيل»،
الت�رصيح���ات الت���ي �أطلقه���ا
نتنياهو يف الواليات املتحدة
قابله���ا دعم �أمريك���ي وا�ضح،
فقد قال���ت الناطق���ة الر�سمية
با�س���م اخلارجي���ة الأمريكية:
«موقفن���ا هو �أن �إ�رسائيل دولة
يهودية ،ولكن لي�س بال�رضورة
�أن يتف���ق الطرف���ان على ذلك
يف �إط���ار االتف���اق النهائي»،
م�ش�ي�رة �إىل �أنه يف نهاية الأمر
�سيت���م التو�صل ل�صيغة يقبلها
الطرفان.
املوق���ف الأمريك���ي يعني
ت�شديد ال�ضغ���وط على الطرف
املفاو����ض،
الفل�سطين���ي
خ�صو�ص��� ًا جله���ة املطالب���ة
باالع�ت�راف بيهودي���ة دول���ة
االحت�ل�ال ،فط���وال م�س���ار
التفاو����ض تبن���ى الأمريكيون
املوق���ف ال�صهي���وين ،ووجهوا
ال�ضغوط عل���ى الفل�سطينيني
لتمرير املواقف والطلبات التي
يريدها املحتلون.
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
ج���دد مواقف���ه املعروف���ة
والراف�ضة لالع�ت�راف بيهودية
دولة االحتالل ،وقال�« :إن هذا
املطل���ب الذي ظه���ر فقط منذ
عام�ي�ن هدفه «و�ضع العراقيل
�أم���ام التو�ص���ل �إىل ال�سالم»،
و�أ�ض���اف «نح���ن اعرتفن���ا
ب�إ�رسائيل يف االعرتاف املتبادل
ال���ذي مت يف اتف���اق �أو�سل���و،
فلم���اذا الآن يطالبوننا بق�ضية
االع�ت�راف بيهودي���ة الدول���ة،
وملاذا مل يقدموا هذا الطلب �إىل
الأردن �أو م��ص�ر عندما وقعتا
معهم اتف���اق ال�سالم» .واعترب
رئي����س ال�سلط���ة �أن «يهودية
الدول���ة �ش����أن �إ�رسائيلي ،وهم
�أحرار ب����أن يذهب���وا �إىل الأمم
املتح���دة ليح�صل���وا عل���ى
الت�سمية التي يريدونها ،ولكن
نحن لن نعرتف بها».
كل �شيء يف هذه املفاو�ضات
يحمل مع���امل الكارثة� ،صائب
عريق���ات نف�سه نا�ش���د عبا�س
وقف هذه املفاو�ضات ،ب�إمكان
�صائب القيام بنف�سه بالتوقف
عن اال�ستمرار يف هذه املهزلة.
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المرأة والمعلم الفلسطيني في عيديهما

واقع اللجوء ..تحديات بحجم المعاناة
حتتفل امل���ر�أة واملعلمات واملعلمون
الفل�سطيني���ون بعيده���م ال���ذي ي�صادف
يوم���ي الثامن والتا�سع م���ن �آذار كل عام
بن�شاط���ات وحتركات كث�ي�رة ،يرفع فيها
العدي���د من ال�شع���ارات وبرام���ج العمل
املكثف���ة� ،أهمها ال�سع���ي احلثيث لإنهاء
االحت�ل�ال ال�صهي���وين وحتقي���ق العودة
و�إقامة الدولة الفل�سطينية.
�أم���ا �أبرز م���ا يطالب ب���ه املعلمون
الفل�سطيني���ون ،خ�صو�ص��� ًا يف لبن���ان،
فه���و تنفيذ م�رشوع التو�أم���ة مع الدولة
امل�ضيفة ،والت���ي ت�شمل تعيني نظار يف
املدار����س ،وتناق�ص احل�ص�ص ،وعدد �أيام
التدري�س ،والعط���ل املدر�سية ،و�ساعات
العم���ل خارج ال���دوام ،وح�ص�ص الفراغ،
ومتدي���د عم���ل املدر�سني حت���ى نهاية
العام ،وتعديل وثيقة التعليمات الفنية
(العقاب الب���دين) مبا ي�ضمن �إنهاء حالة
القل���ق الدائم للمعلم جراء هذه الوثيقة،
بالإ�ضاف���ة �إىل توظيف خريجي ق�سم دار
املعلمني يف �سبلني م���ع �إجراء �إ�صالح
�إداري وتطوي���ر لكلي���ة معه���د �سبل�ي�ن
و�إن�ص���اف ر�ؤ�ساء الأق�سام والعاملني من
حيث الت�صنيف الوظيفي ،وملء ال�شواغر
املزمنة مثل نائب املدير وكبري املدربني
والناظر ،كذل���ك تنفيذ �إن�صاف املدر�سني
الثانويني وكاف���ة املعلمني يف املرحلة
االبتدائي���ة واملتو�سط���ة جله���ة �إعادة
تو�صيف الوظائف وت�صنيفها.
بالن�سب���ة للم���ر�أة الفل�سطيني���ة يف
لبن���ان ،ف����إن ق�ضية العم���ل تعترب على
ر�أ����س الأولويات ،باعتب���ار �أن العمل من
�أبرز الأعمدة الت���ي تقوم عليها الأ�رس يف
املخيم���ات ،والتي تت�سم مبعظمها بالفقر
املدق���ع ،لذلك ف�إن االحت���ادات والهيئات
الن�سوي���ة تطال���ب بتنظي���م الأن�شط���ة
والفعاليات املتعلق���ة بدعم حق العمل،
و�إجبار �أرب���اب العمل عل���ى �إبرام عقود
التوظي���ف ،وامل�س���اواة بالأجر وتعوي�ض
نهاية اخلدمة ،وحت�س�ي�ن �ساعات العمل،
وال�ضم���ان ال�صح���ي ،و�إج���ازات الأمومة
والبحث عن م�صادر دعم قانوين ونقابي

لهن حني يتعر�ض���ن للف�صل التع�سفي �أو
يحرمن من الأجر �أو يتم ا�ستغاللهن على
�صعيد �ساعات الدوام غري املدفوعة الأجر.
كذل���ك ف����إن الن�س���اء الفل�سطينيات
يطال�ب�ن ب�إجن���از البح���وث والدرا�سات
املتعلقة بق�ضايا العامالت كي ي�شتق منها
برامج اجتماعية ونقابية �أكرث ملمو�سية،
و�إ�رشاكهن يف احلمالت الوطنية املتعلقة
بحق العمل لالجئني الفل�سطينيني ،كتلك
الت���ي تنظمها حملة ح���ق العمل بقيادة
جمعية النجدة االجتماعية ،كما يطالنب
بتو�سي���ع انت�س���اب الن�س���اء العامالت،
خ�صو�ص ًا ال�شاب���ات منهن الحتاد نقابات
عمال فل�سطني ،ودف���ع االحتاد �إىل �إدماج
مفهوم اجلن���در يف تعامله مع العامالت
الفل�سطينيات املنت�سبات لنقاباته جلهة
اعتماد كوت���ا للمر�أة بن�سب���ة  ٪30كحد
�أدن���ى من �أجل تو�سي���ع متثيل العامالت
يف قيادات النقاب���ات واملكاتب الإدارية
واملكت���ب التنفي���ذي ،وعق���د اجلمعيات
العمومية للمهن املختلطة ،والتي تتمركز
فيها الن�س���اء كالزراعة ،واخلياطة ،و�إدارة
امل�شاري���ع االقت�صادي���ة متناهية ال�صغر
واملتو�سط���ة �إف�ساح��� ًا باملج���ال للمر�أة
يف التعب�ي�ر ع���ن م�شكالته���ا وهمومها
اليومي���ة يف �إطار النقاب���ة ،والإ�رساع يف
ت�شكيل دائرة امل���ر�أة ومتثيلها مبندوبات
وف���ق الكوتا املقرتح���ة لع�ضوية املكتب
التنفيذي لالحت���اد ،وتنظيم ور�ش توعية
ومتك�ي�ن نقابية من �أج���ل �إنتاج كادرات
ن�سائي���ة نقابية حتمل ع���بء الدفاع عن
ق�ضايا املر�أة العاملة وتلعب دوراً قيادي ًا
فاع ًال يف هيئ���ات االحتاد العام لنقابات
عمال فل�سطني.
وتتمرك���ز املوظف���ات يف مه���ن
التعلي���م وال�صح���ة  ،٪32العم���ل يف
املنظمات الأهلي���ة  ٪24ويف امل�ؤ�س�سات
الوطني���ة  ،٪20يت�شاركن م���ع العامالت
الفل�سطينيات يف عديد امل�شكالت م�ضاف ًا
لها التمييز على �صعيد الرتقي الوظيفي،
�أم���ا الربنام���ج الت���ي ت�سع���ى احلركات
الن�سوية الفل�سطينية ،خ�صو�ص ًا يف لبنان،

فيتحدد بـ :تنظي���م الأن�شطة والفعاليات
املتعلقة بدعم حق العمل لأ�صحاب املهن
احل���رة ،التوظيف مبوجب عقود ،امل�ساواة
بالأجر ،تعوي����ض نهاية اخلدمة� ،ساعات
العمل ،ال�ضمان ال�صحي� ،إجازات الأمومة
والبحث عن م�صادر دعم قانوين ونقابي
لهن حني يتعر�ض���ن للف�صل التع�سفي �أو
يحرمن من الأجر �أو يتم ا�ستغاللهن على
�صعيد �ساعات الدوام غري املدفوعة الأجر،
وامل�س���اواة يف فر�ص الرتق���ي الوظيفي،
�أي�ض ًا �إجناز البحوث والدرا�سات وحلقات
النقا����ش املتعلق���ة بق�ضاي���ا املهنيات
وخريج���ات اجلامعات ك���ي ي�شتق منها
برامج اجتماعية ونقابية �أكرث ملمو�سية،
بالإ�ضافة �إىل حتفيز املوظفات للم�شاركة
يف حمالت التجمعات املهنية �أو ال�شبكات
املحلي���ة املعنية باملطالبة بحق العمل،
خ�صو�ص��� ًا لأ�صحاب امله���ن التي ما زال
ينطب���ق عليها مبد�أ املعامل���ة باملثل �أو
املح�ص���ورة ب�أع�ضاء النقاب���ات املهنية
اللبناني���ة ،وتنظي���م �أن�شط���ة املنا�رصة،
ودعم انتخ���اب الن�ساء لتعزيز ح�ضورهن
يف الهيئات القيادية الحتادات احلقوقيني،
الأطب���اء ،املهند�س�ي�ن ،احت���اد العاملني
واملوظفني يف الأونروا والفنانني.
بالن�سب���ة للطالب���ات واخلريج���ات
اجلامعيات فاملطالب ترتكز على التدريب
على مه���ارات الكمبيوتر الت���ي يتطلبها
�س���وق العم���ل ،والتن�سي���ق م���ع مكاتب
التوظي���ف (الأون���روا) لدع���م اخلريجات
اجلامعيات وتدريبهن على تقدمي طلبات
التوظيف ،وكذلك دعمهن يف �إيجاد وظائف
تن�سجم وتخ�ص�صاتهن ،وتوفري �إ�سهامات
بديل���ة للتخفيف من البطال���ة املنت�رشة
بني اخلريجات م���ن اجلامعات واملعاهد
العالية عرب تدريب �صاحبات املهن احلرة
عل���ى �إدارة الأعم���ال املتو�سطة ،ومدهن
بقرو����ض العم���ل املي�رسة ك���ي ين�شئن
م�رشوعاته���ن املن�سجم���ة واخت�صا�صهن
التعليمي.

�سامر ال�سيالوي
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زيارة أوباما للسعودية ترضية لـ«مملكة الرمال»
الريا�ض  -الثبات
يحط الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
يف الريا����ض كمحط���ة �أوىل يف جولة
له على بع����ض دول املنطقة ،كجائزة
تر�ضي���ة لـ«مملكة الرم���ال» ،بعد �أن
كانت مقررة يف ال�سابق �أن ت�أتي و�سط
هذه اجلولة.
وعن �أ�سب���اب الرت�ضي���ة الأمريكية
لل�سعودي���ة �أ�ش���ارت م�ص���ادر متابعة
م���ن الريا�ض �إىل �أن لها ع���دة �أ�سباب،
�أبزره���ا �أن ال�سعودية ما تزال هامة يف
اال�سرتاتيجية الأمريكي���ة يف املنطقة،
ووا�شنطن تويل الريا�ض �أهمية فائقة يف
مت تعيني روبرت مايل
خططها ،وله���ذا ّ
يف جمل�س الأمن القومي ليتوىل «�إدارة
العالق���ات ال�سعودي���ة  -الأمريكية»،
لطم�أن���ة العا�صمة ال�سعودي���ة ب�ش�أن
املحادثات النووية اجلارية مع �إيران.

و�إذا كان املتح���دث با�س���م البي���ت
الأبي�ض روب���رت غيب�س قد �أ�شار �إىل �أن
حمادثات �أوبام���ا مع عاهل ال�سعودية
�ستتناول جمموعة من الق�ضايا الهامة،
خ�صو�ص��� ًا عملية ال�س�ل�ام يف ال�رشق
الأو�سط ،ف�إن بع����ض الإعالم ال�سعودي
حت���دث بح���رارة ع���ن ه���ذه النقطة،
و�إمكانية ح���ل «الق�ضية الفل�سطينية»
على �أ�سا�س الدولتني.
وب�ش����كل عام ،ف�����إن زي����ارة �أوباما
ت�سته����دف تهدئ����ة توت����رات وخيب����ة
�أمل الريا�����ض مما و�صف����ه م�س�ؤولون
�سعودي����ون بـ«�سيا�س����ات �أوباما يف
املنطق����ة» ،وقد �أكد م�س�����ؤول �سعودي
رفيع ل�صحيفة «وول �سرتيت جورنال»
�أن الزي����ارة تتعلق بتده����ور العالقات
وتراجع الثقة ،ال�سيم����ا �أن ال�سعودية
مل تخ����ف ا�ستياءها م����ن دبلوما�سية
�أوبام����ا حيال الربنامج النووي لإيران،

وعدوله يف اللحظة الأخرية يف نهاية
الع����ام املا�ضي عن �شن ع����دوان على
�سوري����ة ،وقد ن�رش �أمراء �سعوديون منذ
ذلك احلني مقاالت فى �صحف �أمريكية
�ش ّبهوا فيه����ا وا�شنطن بـ«دب �ضخم»
يتم ّن����ع عن �إخراج خمالب����ه ،وو�صفوا
مت التو�صل
فيها االتفاق املرحلي الذي ّ
�إليه مع �إيران ب�ش�أن برناجمها النووي
ب�أنه «جمازفة خطرية».
وحت���ت عن���وان «زي���ارة �أوبام���ا
لل�سعودي���ة خرب ط ّيب يج���ب �أن يطمئن
�أوبام���ا ال�سعوديني �أنه ل���ن يهجرهم»،
ذكرت �صحيفة «تامي���ز» الربيطانية �أنه
يف نهاي���ة العام املا�ضي مل تكن عالقات
الوالي���ات املتح���دة وال�سعودية على ما
يرام ،خ�صو�ص ًا حينما ح�صلت ال�سعودية
عل���ى مقعد كانت ت�صب���و له فى جمل�س
الأمن ،ثم �أعلنت �أنها لن تقبل املقعد ،ما
�شكّل مفاج�أة للجميع ،الأمر الذي اعتربته

ال�صحيف���ة ر�سالة مفاده���ا �أن ال�سعودية
غا�ضبة وت�شع���ر بالعزلة ،م�شرية �إىل �أنه
رغم احلف���اظ على الوج���ه الدبلوما�سي
للعالق���ات ،كان املطّلعون عل���ى الأمور
يف ال�سعودي���ة وامل�س�ؤولون ال�سعوديون
يقول���ون نف����س ال�شيء« :لق���د هجرتنا
الواليات املتحدة».
ب�أي ح���ال ،زي���ارة �أوبام���ا ا�ستُبقت
ب�سل�سلة قرارات �سعودية ب�ش�أن الإرهاب،
�صنّف���ت خالله���ا جماع���ة «الإخ���وان»
كتنظي���م �إرهاب���ي ،بالإ�ضاف���ة طبع ًا �إىل
«جبه���ة الن�رصة» و«داع����ش» وغريها،
وق���د �أرادت بذلك �أن ت�ؤك���د ل�ضيفها �أنها
غ�ي�ر را�ضية عن �سيا�سته الدفاع عن هذه
اجلماع���ة الت���ي تربطها عالق���ة حميمة
بقطر� ،أي �أنها تري���د �أي�ض ًا الدفع بالإدارة
الأمريكي���ة لإع���ادة النظ���ر بح�ساباتها
اخلليجية ،و�أن الريا�ض وحدها ماي�سرتو
اخلليج لي�س �إال.

يبق���ى الإ�شارة �أي�ض��� ًا �إىل �أن م�س�ألتني
�ستكون���ان يف مهمة �أوباما يف ال�سعودية،
الأوىل عق���د �صفق���ة – �سعودي���ة –
«�إ�رسائيلي���ة» جوهره���ا �إنه���اء الق�ضية
الفل�سطينية ،م���ع الإيحاء ب�أن «الإخوان»
هو الثمن الذي قب�ضته ال�سعودية ،والثاين
�إعادة ت�شكيل العقل ال�سعودي مبا يتوافق
مع امل�صالح الأمريكية يف امللف الإيراين.
�أوباما لن يو ّبخ �آل �سعود على قرارهم
جتاه «الإخوان» ،فهو يف هذا امللف يبيع
ال�سعودي���ة وقطر من كي�سهم���ا من جهة،
وي ؤ� ّمن �أولويته يف دعم ال�صهاينة من جهة
ثانية ،والباقي تفا�صيل ،و�إن كان البع�ض
يف الداخ���ل ال�سعودي ي���رى �أنه قد يكون
يف هذه الزيارة تلميح �إىل �رضورة ترتيب
البيت الداخلي ال�سعودي ملا بعد عبد اهلل
بن عبد العزيز ،ال���ذي جتاوز  92عام ًا من
عمره ،يف وقت بد�أت وا�شنطن تلمع �صورة
حممد بن نايف كخليفة حمت َمل.

الجزائر ..رئاسيات وانسداد المشهد
يتلب���د امل�شهد ال�سيا�س���ي يف اجلزائر
ع�شية االنتخابات الرئا�سية ،وهو امل�شهد
العا�صف ،و�إن متكنت ال�سلطة بقدرة قادر �أن
تن�أى بالبالد عن اللهيب الذي �رضب ليبيا
املنق�سم���ة وتت�آكلها �أطم���اع امليلي�شيات
«الناتوية» � -صنيعة الأطل�سي ،كما الذي
�رضب تون�س التي ما زالت تئ ّن حتت �أثقال
الو�ضع االقت�صادي واملعي�شي اللذين كانا
�سبب احل���راك ،ومل يتغري ب�صددهما �شيء،
�إمنا تغيري �أ�شخا����ص يف ال�سلطة و�أحزاب
يف احلكم.
ج���اء تر�ش���ح الرئي����س عب���د العزيز

بوتفليق���ة الذي �أم�ضى  15عام ًا على ر�أ�س
ال�سلطة� ،إىل والية رابعة وهو يف ال�سابعة
وال�سبعني ،وتع ّر����ض جللطة قا�سية العام
املا�ض���ي ،كما �أن���ه يحت���اج �إىل عنايات
�صحي���ة �شب���ه دائمة ،ويف الي���وم الأخري
مله���ل الرت�شيح ،لي�ش���كّل مفاج�أة �صاعقة
عل���ى م�ستوى احلي���اة ال�سيا�سي���ة ،التي
يقول اجلزائريون �إنها �أ�صبحت هرمة مثل
احلاكمني .
فامل�شهد ال�سيا�س���ي يف بالد املليوين
�شهيد للتح���رر من اال�ستعم���ار الفرن�سي
ينق�سم اليوم ،وبعد  52عام ًا من اال�ستقالل،

�إىل جبهت�ي�ن متناحرتني �أ�ش���د التناحر،
جتلت���ا يف ال�رصاع املحتدم ب�ي�ن �أن�صار
بوتفليقة ال�سيا�سيني قبيل �إعالن تر�شحه،
وبني جهاز اال�ستخبارات الذي رغم تراجع
نف���وذه ال ت���زال ي���ده ط���وىل يف احلياة
ال�سيا�سي���ة ،وق���د جاء تر�ش���ح بوتفليقة
لي�ضع ح���داً للت�شاط���ر يف التناف�س على
اختيار خليفته .
وبني اجلبهت�ي�ن تولدت قوى معار�ضة
مناف�سة لفريق الإبقاء على الو�ضع القائم
على ما هو عليه كي ال تقع حرب الأخوة،
فيتمزق حزب «جبه���ة التحرير» احلاكم

مواجهات يف العا�صمة اجلزائرية بني ال�شرطة وحمتجّ ني على ّ
تر�شح بوتفليقة لوالية رئا�سية رابعة

(�أ.ف.ب).

منذ اال�ستقالل ،يقودها مر�شحان للرئا�سة
هما �أحمد بن بيتور؛ رئي�س حكومة �سابق،
و�سفيان جاليل ،ويدعمهم���ا ثلة من قادة
الأحزاب املعار�ضة ،ويطالب ه�ؤالء ب�إن�شاء
هيئة وطنية م�ستقلة عن ال�سلطة للإ�رشاف
على االنتخاب���ات ،وتنظي���م االنتخابات
املق���ررة بعد نحو �شه���ر يف كل مراحلها
القانونية ،كم���ا �أن معار�ض���ي بوتفليقة
بق���اءه يف الرئا�سة يرف�ضون امل�شاركة يف
االنتخابات ما مل ت�سع ال�سلطات �إىل توفري
�ضمانات نزاه���ة اال�ستحقاق وحرية �إرادة
الناخ���ب� ،سيما �أن هن���اك حتديات �أمنية
حتيط ببع�ض مناط���ق اجلزائر ،خ�صو�ص ًا
احلدودية منها .
ويوجه ه����ؤالء �أربعة �أح���زاب بقيادة
«جبهة التحرير» ،ي�ساندون بوتفليقة يف
تر�شحه لوالي���ة رابعة ،وي�ستهدفون �أولئك
الذين ي�أخذون حال���ة بوتفليقة ال�صحية
عل���ى �أنها عائق ،كما �أنه���م يرف�ضون نقل
�صالحي���ة الداخلية يف تنظيم االنتخابات
لأي جهة م�ستقلة.
يف واقع الأم���ر ،ال يتوانى اجلزائريون
ع���ن االعرتاف بان�سداد الأف���ق يف امل�شهد
ال�سيا�س���ي ،مع الت�أكيد عل���ى �أن االن�سداد
ن���اجت عن ه�شا�شة الطبق���ة املوجودة يف
امل�شه���د �إياه منذ اال�ستق�ل�ال ،وف�شلها يف
خلق ك���وادر تواك���ب الأجي���ال اجلديدة،
وبالتايل ف�إن اجلزائر �أمام مرحلة ع�صيبة
مع ظه���ور ح���ركات تط���رح البدائل عرب
ال�ش���ارع ،رف�ض ًا ال�ستم���رار الو�ضع القائم
بـ«تكلّ�سه» مع والية رابعة لبوتفليقة.
وي�أخذ ه����ؤالء الذين يطرحون �أنف�سهم

على �أنه���م جمموعة «�إع���ادة ت�أ�سي�س»،
العيوب التكويني���ة يف احلياة ال�سيا�سية
الت���ي «توقف���ت عن���د مرحل���ة ا�ستقالل
الدولة» عن اال�ستعمار الفرن�سي.
م���ن احلقائ���ق املو�ضوعي���ة ،ف�إن
الطبق���ة ال�سيا�سي���ة احلاكم���ة ال تزال
تقتات من الثورة �ضد اال�ستعمار ،بينما
�آليات الدولة ال ت���زال على حالها ،مع
م�س�ألة �أ�سا�سية تكمن يف غياب النخب
ال�سيا�سية والثقافي���ة� ،أو انعزالها يف
�أب���راج التنظري ال�صالونات���ي ،وتخلي
ه���ذه النخ���ب �أو حت���ول بع�ضها كما
العدي���د من النخب العربي���ة �إىل �أفراد
مداحني يف بالط ال�سالطني ،وهذا الأمر
من حيث تركت���ه امل�سيئة وال�سيئة يف
�آن ي����ؤدي �إىل اختزال احلياة ال�سيا�سية
يف جمموعة متجي���د ال�شخ�ص ،ومينع
التغيري �إىل درجة اال�ستع�صاء ،ما ي�ؤدي
حتم��� ًا �إىل انتفا�ض قد يك���ون عنيف ًا،
�سيم���ا �أن ال�سلط���ات ي�ستحيل مع هذا
الواق���ع �أن تتخلى عن ال�سلطة بالطرق
ال�سلمية .
بغ�ض النظر ع���ن الواقع املعا�ش الآن
يف اجلزائر ،ف�إن املخاطر كبرية ،وهناك من
مي ّهد للزج بالدولة الأغنى يف حميطها يف
�أتون جمهول ،لي�س �أقلها ن�سف املكت�سبات
على م�ست���وى الثورة وال�شع���ب والدولة،
وميك���ن لإدارة االنتخاب���ات الرئا�سية �أن
تخ���رج البالد ب�سال�سة� ،أو �أن تدفع بها �إىل
ما ال حتمد عقباه.
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أميركا ..والفخ األوكراني
هل �أخط�أت الإدارة الأمريكية بالتحرّ�ش
ال�سيا�سي برو�سيا يف �أوكرانيا؟ وهل �سيبد�أ
التق�سيم والتفتي���ت للقارة الأوروبية بدءاً
من �أوكرانيا؟ وهل يبد�أ ال�رصاع بني ال�رشق
والغرب يف �أوكرانيا؟
الإدارة الأمريكي���ة بعد ف�شل م�رشوعها
ال�رشق �أو�سطي وعجزها عن ح�سم املعركة
يف ال�ساح���ة ال�سورية اجتهت نحو االحتاد
الرو�س���ي ،وبد�أت بالق�ص���ف املبا�رش على
القلع���ة الرو�سية ،بع���د حماوالتها الأوىل
الفا�شلة يف ال�شي�شان وجورجيا ،وكما يف
ال�رشق الأو�سط اعتم���دت على املتطرفني
الإ�سالميني لقل���ب الأنظمة احلاكمة وهدم
حمور املقاومة ،ف�إنها يف �أوكرانيا اعتمدت
عل���ى املتطرف�ي�ن القومي�ي�ن «النازيني
اجل���دد» املعروف�ي�ن بحرك���ة «القطاع
الأمي���ن» بزعامة دمي�ت�ري يارو�ش ،الذي
�س���ارع �إىل منا�شدة املتطرف�ي�ن ال�شي�شان
مل�ساعدته يف حربه �ضد رو�سيا.
�أم�ي�ركا و�أوروب���ا ا�ستخدمت���ا �أ�سلوب
احل�صار االقت�ص���ادي والع���زل ال�سيا�سي
لرو�سي���ا ،وك�أنه���ا دولة م���ن دول العامل
الثال���ث ،وهددت بطرده���ا من «جمموعة
الثماني���ة» ،كم���ا «ط���ردت» �سورية من
اجلامع���ة العربي���ة ،وكان���ت املراهن���ة
الأمريكية ب����أن رو�سيا ب����إدارة بوتني ما
زالت طر ّية الع���ود وال ت�ستطيع املواجهة
الع�سكري���ة ،وكذل���ك �ضعيفة ع���ن حت ّمل
املواجه���ة االقت�صادي���ة والعقوبات بعد
فرتة الركود االقت�ص���ادي طوال عقدين من

الزمن �أعقبت انهي���ار االحتاد ال�سوفياتي،
لكن البيدر الرو�سي جاء مغايراً حل�سابات
احلق���ل والتخطيط الأمريك���ي ،حيث يدير
بوت�ي�ن اللعبة عل���ى ُعكازي���ن :العكازة
القومية ،العكازة الدينية.
اله���دف الرو�سي من رفع �شعار حماية
املواطن�ي�ن من �أ�صل رو�س���ي يف �أوكرانيا
بعنوان قومي �سيفتح الطريق �أمام الإدارة
الرو�سي���ة لتعميم ه���ذا ال�شع���ار يف كل
جمهوريات االحت���اد ال�سوفياتي ال�سابق،

ويجعل له���ا ر�أ�س ج��س�ر للتدخل يف كل
هذه ال�ساح���ات رداً على التدخل الأمريكي
م���ن جهة ،ون��ش�ر «فريو����س» القوميات
والإثنيات يف �أوروبا ،م���ا يهدد كل الدول
الأوروبي���ة بدون ا�ستثناء به���ذا الفريو�س
القات���ل ،ولن ت�سل���م من���ه �أي دولة ،مما
يع ّر�ضها �إما للتق�سيم� ،أو للحروب الأهلية،
ي�ض���اف �إىل هذا التهديد ما تنتظره �أوروبا
والغرب عموم ًا من عودة التكفرييني الذين
هاجروا �إىل �سورية ،والذي���ن �سي�ستغلون

خرباتهم للث�أر من احلكومات التي باعتهم
وتركتهم يف �آتون ال�رصاع وو�ضعتهم بني
خيارين؛ �إما القتال حتى املوت يف �سورية،
�أو ال�سج���ن والعقاب �إذا فكروا بالعودة �إىل
بالدهم.
�أم���ا الع���كازة الدينية ،فبع���د انهيار
املنظومة ال�شيوعي���ة ،وا�ستعادة الكني�سة
جلزء من دورها االجتماع���ي وال�سيا�سي،
ولأن احلرب يف �شمال القوقاز �شعارها ديني
�ضد امل�سيحي�ي�ن وامللحدين ال�شيوعيني،

�أوكرانيون
م�ؤيدون
لرو�سيا
احت�شدوا يف
�ساحة لينني
ب�سيمفريوبول
(�أ.ف.ب).

ُ
ّ
مجموعة الثماني «تعد للعشرة» قبل مواجهة بوتين
علّقت بع�ض الدول الأوروبية �ضمن جمموعة الدول
الثماين ال�صناعية الك�ب�رى م�شاركتها يف اجتماعات
حت�ض�ي�ر القمة التي م���ن املقرر �أن تُعق���د يف مدينة
«�سوت�ش���ي» الرو�سية خالل حزي���ران املقبل ،تلتها
خطوات �أخ���رى متوا�ضعة تتعلَّق بحظ���ر �سفر رجال
�أعم���ال مق َّربني م���ن الرئي�س الرو�س���ي ،ووقف منح
ت�أ�ش�ي�رات للمواطنني الرو�س �إىل �أمريكا وبع�ض الدول
الأوروبي���ة على خلفي���ة الأزمة الأوكراني���ة ،وقابلها
فالدميري بوتني ب�أع�صاب م���ن �صقيع مو�سكو ،وحمل
قلم ًا واقرتب �أمام الكامريات من �أنبوب غاز ميد �أوروبا
بالغاز الرو�سي ع�ب�ر �أوكرانيا ،وكتب ر�سالة مقت�ضبة
للأوروبيني عل���ى الأنبوب« :ابد�أوا بتجميع احلطب»،
يف �إ�ش���ارة �إىل احل���د الأدنى من خط���وات املواجهة
الرو�سي���ة مع الغرب ،عند بدء �أي ت�ضييق اقت�صادي �أو
�أي ا�ستعرا�ض ق ّوة للناتو.
ه���ي حرب ب���اردة �أمريكي���ة  -رو�سي���ة اندلعت،
و�ستبق���ى ب���اردة و�ضمن �إط���ار التهوي���ل ال�سيا�سي
والعقوبات االقت�صادية املتبادلة ،مع �أرجحية حتم َّية
ل�صال���ح رو�سي���ا ،التي تعت�ب�ر �أن فتح مل���ف الأزمة
الأوكرانية يف خا�رصتها ر ٌّد على هزمية �أمريكا والغرب
يف �سوري���ة وامللف النووي الإي���راين ،كما �أنه نتيجة
ف�ش���ل هذا التحالف ا ُملعادي يف حتريك املتط ِّرفني يف

القوقاز لإدخ���ال النار �إىل قلب رو�سيا ،عرب التهديدات
التي تلقتها القيادة الرو�سية بعمليات �إرهابية نوعية
خالل الألعاب ال�شتوية يف مدينة «�سوت�شي» نف�سها.
ال�شع���ب الرو�سي ذهب يف حت��� ِّدي الغرب �إىل ح ِّد
ت�سويق احلُل���م ب�إحياء فكرة «االحت���اد الأورا�سي»،
ال���ذي يجمع �أوروبا و�آ�سيا من ح���دود �أوروبا الغربية
عل���ى الأطل�سي و�صو ًال حتى �ضف���اف ال�صني ورو�سيا
على املحيط الهادئ ،وهو طم���وح الرو�س وال�شعوب
الراف�ضة للأحادية الأمريكية ،ب َه َدف تطويع �أمريكا عرب
«القارة الأورا�سية» ،ما مي ِّكنها من ُحكم العامل وعزل
�أمريكا نهائي ًا عن دائرة الق���رار ،لكن احللم الأورا�سي
جم َّرد ورق���ة �سيا�سية وم�ستحي���ل حتقيقه يف املدى
املنظ���ور ،ولو �أنه يعي�ش يف قل���ب الثقافة الرو�سية،
ويف �أجندة بوتني البعيدة املدى.
يف املقاب���ل ،تر ُّدد �أمريكي م���ن التو ُّرط يف حرب،
وانق�سام���ات يف الكونغر�س ،وخالفات مع البنتاغون
ال���ذي يخ�ش���ى على �سالم���ة خطوط متوي���ن القوات
الأمريكي���ة املوج���ودة يف �أفغان�ستان ع�ب�ر الأرا�ضي
الرو�سية التي تُ�ش ِّكل  ٪40من هذه اخلطوط� ،إ�ضافة �إىل
عبور الطائرات الأمريكية بدون طيار الأجواء الرو�سية
ملراقبة باك�ستان ،و ُي�ض���اف �إىل هذه املحاذير و�ضع
اقت�صادي �أمريكي ُمنهار ،وحاجات اقت�صادية �أوروبية

لل�رشيك الرو�س���ي� ،سواء جلهة الغاز والنفط� ،أو جلهة
اال�ستثمارات يف رو�سيا.
احل��� ُّل املثايل يف �أوكرانيا لن يك���ون �إالّ �سيا�سي ًا،
ُيف�ض���ي �إىل انتخ���اب رئي�س غري ا�ستف���زازي لرو�سيا،
و�ستبق���ى �أوكرانيا معرباً جغرافي��� ًا ي�ستخدمه الغرب
وال��ش�رق ال�ستم���رار التوا�صل ولو ا�ستم���رت احلرب
الب���اردة ،وتع���ومي االقت�ص���اد الأوك���راين �سيتح َّمل
م�س�ؤوليته الفريق���ان الدول َّيان مع �ضمان ا�ستثمارات
كل منهما ،والأمور رغم قرع الطبول الفارغة لن ت�صل
�إىل احل���رب ،و�أوكرانيا ولو بقي���ت منطقة ا�ستعرا�ض
�أمريك���ي غربي �سيا�س���ي واقت�ص���ادي دون االن�ضمام
�إىل االحتاد الأوروب���ي ،يف مواجهة باردة مع الرو�س
بعد ا�ستفتاء القرم ،يبقى التعويل على اخلوف احلذِر
لربيطانيا وفرن�سا و�أملانيا من التورط الأوروبي بحرب
مع رو�سيا ،والتجرب���ة الأمريكية املريرة يف احلروب
على �أرا�ضي الآخرين ،بدءاً من فيتنام ومروراً بالعراق
و�أفغان�ست���ان وانتهاء بوحول ال�شام� ،أما اجلمهوريات
ال�صغ�ي�رة التي حت ِّر�ض الناتو على �إعالن احلرب مثل
بولن���دا والتفيا وليتوانيا ،فه���ي لي�ست �أ�ص ًال �أكرث من
حجارة �شطرجن على ُرقعة الالعبني الكبار.

�أمني يو�سف

ف�إن بوتني ي�سعى لدعم القومية الرو�سية
باحلاف���ز الدين���ي واملقد�س ،م���ا يجعله
قادراً عل���ى ح�شد كل ال�رشائ���ح ال�شعبية
مبواجهة الهجوم الأمريكي و�أدواته النازية
والتكفريية.
اال�سرتاتيجي���ة الرو�سي���ة تق���وم على
�أ�سا�س القتال عرب خط���وط دفاع متعددة
و�أهداف مرتابطة ،فخط الدفاع الأول يهدف
�إىل احلفاظ على وجودها و�سيطرتها على
�أوكراني���ا �أو غريه���ا كخي���ار �أول ،ف�إذا مل
ت�ستطع �ستلج��� أ� �إىل تق�سيم �أوكرانيا و�أخذ
م���ا ت�ستطيع وعدم تركه���ا للغرب ب�شكل
كلي ،وا�ستنزافها داخلي��� ًا بحروب �أهلية،
دون حاجة �إىل التدخل الع�سكري الرو�سي
املبا�رش ،وق���د جنحت رو�سي���ا بتجربتها
الأوىل يف جزي���رة الق���رم ،وبالط���رق
الدميقراطي���ة والو�سائل ال�سلمية ،حيث مت
�إق���رار االن�ضمام طوع ًا �إىل الكيان الرو�سي،
على �أمل تثبيت���ه يف اال�ستفتاء ال�شعبي،
وبع���ده �ستلج أ� رو�سي���ا �إىل تكرار ذلك مع
املناطق املوالية لها والناطقة بالرو�سية،
حي���ث �ستك���ون اللغ���ة مرتك���زاً �أ�سا�سي ًا
للتق�سي���م ،وبالت���ايل حتتف���ظ ب�أكرثي���ة
اجلغرافي���ا الأوكراني���ة ،م���ع احتفاظه���ا
بالرئي����س ال�رشع���ي بانوكوفيت�ش ،وعدم
اعرتافها بال�سلطة االنقالبية.
التهديد الأوروبي والأمريكي بالعقوبات
االقت�صادي���ة �ض���د رو�سيا ه���و �رصاخ يف
ف�ض���اء الوهم والغرور الغرب���ي ،حيث �إن
�أوروب���ا ال�صناعي���ة بحاج���ة �إىل �أ�سواق
ا�ستهالكية عاملية ،وه���ي تخ�رس الأ�سواق
واحدة تلو الأخرى ،فبعد خ�سارتها ال�سوق
الإيراني���ة نتيجة العقوب���ات االقت�صادية،
وكذلك ال�سوق ال�سورية و�سوق دول �أمريكا
الالتينية ..كي���ف ب�إمكانها خ�سارة ال�سوق
الرو�سية واجلمهوري���ات املتحالفة معها
يف الوق���ت ال���ذي تع���اين م���ن املناف�سة
االقت�صادي���ة ال�صيني���ة ،ويف ظل اخلوف
من �إفال����س �أربع دول �أوروبي���ة (اليونان
و�إ�سبانيا وقرب�ص و�إيطاليا) ،وعدم قدرتها
عل���ى حت ّمل تبعات �إن�ضم���ام دول �أوروبا
ال�رشقية املتخلفة عنها اقت�صادي ًا؟
املحاول���ة الأمريكي���ة بال�ضغط على
رو�سيا يف حدائقها اخللفية لإجبارها على
الرتاجع ع���ن مواقفها بت�أيي���د �سورية �أو
�إيران �سينقلب على الهيبة الأمريكية ،لأنها
و�ضعت رو�سيا �أمام خيارين� :إما اال�ست�سالم
والتبعي���ة� ،أو الدفاع عن م�صاحلها و�أمنها
القوم���ي ،وال ت�ستطيع رو�سي���ا �إال اتخاذ
الق���رار ال�صع���ب ،وهو الهج���وم الدفاعي،
لأن �أي تراج���ع �أو مهادنة �أو تنازل يعني
بدء ال�سقوط الرو�س���ي وبداية تفكك الأمن
الرو�سي ،وانهيار رو�سيا كقوة عظمى ،وهذه
هي املعركة الأخرية التي تخو�ضها �أمريكا
يف لعبة قمار �سيا�سي قبل االن�سحاب �إىل
حدودها واالنعزال عن العامل.
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■ االحت���اد البريوتي لف���ت �إىل �أن اجلي�ش العربي
ال�سوري �ش ّدد اخلن���اق على امل�سلحني واخلاطفني،
ما ا�ستدعاه���م �إىل التعجي���ل مبفاو�ضات لإطالق
املخطوف���ات ،م�شرياً �إىل �أن ه���ذه ال�صفقة مل تكن
لتتم لوال جهود اللواء عبا�س �إبراهيم.
■ النائ��ب ال�س��ابق في�ص��ل ال��داود؛ الأم�ين الع��ام
حلرك��ة الن�ض��ال اللبن��اين العرب��ي� ،ش��كر كل م��ن
�س��اهم يف جن��اح عملي��ة �إط�لاق راهب��ات معلوال،
خ�صو�ص�� ًا الرئي�س الدكتور ب�شار اال�سد ،الذي اعترب
ه��ذه الق�ض��ية ق�ض��يته ومل يوف��ر اجله��د وال الوقت
لإطالقهن.
■ ال�شيخ ماهر حمود لفت �إىل �أن معادلة «اجلي�ش
واملقاومة وال�شعب» كانت فكرة الرئي�س ال�سنيورة
�شخ�صي ًا ،ومل يك���ن اعتمادها بطلب من حزب اهلل
�أو من فري���ق � 14آذار ،وهذه املعادلة عبرّ ت ب�شكل
ح�ض���اري ي�ستدع���ي االحرتام والتقدي���ر عن هدف
مطلوب ،وعن واقع ينبغي الت�أكيد عليه ،و�أ�صبحت
�شعاراً للأيام ال�صعبة ،وتتم حماولة التنازل عنها
الي���وم لأنها تحُ رج فري���ق � 14آذار ،معترباً م�ساواة
املقاومة لإعالن بعبدا �أمراً جمحف ًا بحق الوطن.
نوهت بعملية �إطالق راهبات معلوال
■ حركة الأمة ّ
وعودتهن �ساملني ،مه ّنئ ًة املدير العام للأمن العام
الل��واء عبا���س �إبراهي��م واملديري��ة عل��ى جناحه��م
ب�إنه��اء ه��ذا املل��ف الإن�س��اين� ،ش��اكر ًة كل اجلهود
املبذول��ة م��ن ال��دول ال�ص��ديقة وال�ش��قيقة للبنان،
خ�صو�ص�� ًا �س��ورية التي ق ّدم��ت الت�س��هيالت لعودة
الراهبات �ساملات.
■ عمر زين؛ الأمني العام الحتاد املحامني العرب،
جمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف
دعا با�سم االحتاد
َ
للتح���رك �رسيع ًا لإدانة اجلرمي���ة النكراء التي راح
�ضحيتها القا�ض���ي الأردين رائد عالء الدين زعيرت،
�أثن���اء عبوره �إىل ال�ضفة الغربي���ة لزيارة �أقربائه،
عل���ى �أيدي �سلطات الع���دو ال�صهيوين ،التي تعمد
وت�رصّ على قتل الإن�سان العربي ،م�ؤكدة بذلك على
عن�رصية هذا الكيان.
■ جتمع العلماء امل�س��لمني �أكد �أن خاطفي راهبات
معل��وال ال يتحلّون ب�أخالقيات �إن�س��انية ،و�إطالقهم
له��ن كان � ّإم��ا نتيج��ة ال�ض��غط املي��داين� ،أو طمع�� ًا
ّ
باحل�ص��ول عل��ى امل��ال� ،أو لإط�لاق جمرم�ين �أو
جمرمات �ساهموا يف قتل ال�شعب ال�سوري.
■ جتم���ع العلماء يف جبل عام���ل �أ�شاد باجلهود
التي ُبذلت لإطالق �رساح راهبات معلوال ،ودعا �إىل
االلتف���ات �إىل معاناة �أهايل ُن ّب���ل والزهراء ،الذين
يرزح���ون حتت ح�ص���ار ظامل وال �أح���د يلتفت �إىل
امل�ستمرة منذ بداية الأزمة ال�سورية.
معاناتهم
ّ
من�س��ق ع��ام جبهة العم��ل
■ ال�شيخ زهري اجلعيد؛ ّ
الإ�س�لامي يف لبنان ،ح�� ّذر م��ن خط��ورة خط��ة
وزي��ر خارجي��ة �أم�يركا جون ك�يري الهادف��ة �إىل
االعرتاف بالدولة القومية اليهودية ،واعترب � ّأن هذا
االعرتاف ،حال ح�صوله من قبل الطرف الفل�سطيني
املفاو�ض ،هو ا�ست�سالم كبري وتنازل خطري يق�ضي
على طموحات و�آمال الأمة الغربية والإ�سالمية.
■ لقاء اجلمعي���ات وال�شخ�صيات الإ�سالمية �أ�شاد
باجلهود التي �أثمرت �إطالق �رساح راهبات معلوال،
�شاكراً كل من �ساهم ب�إط�ل�اق �رساحهن ،خ�صو�ص ًا
املدي���ر العام للأمن العام الل���واء عبا�س �إبراهيم،
ومثني ًا عل���ى الت�سهيالت الت���ي ُق ِّدمت من �سورية
الأ�سد وقطرً � ،
آم�ل�ا �أن ت�ستمر امل�ساعي للإفراج عن
املطرانني املخطوفني يف �سورية.
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بيروت أمام مشروع جديد مثير للجدل
يف �إطار حملت����ه الهادفة �إىل
وقف م�شـروع �ش����ق طريق حمور
«احلكمة  -الرتك» ،نظم االئتالف
امل����دين الراف�ض للطريق اعت�صام ًا
عل����ى طريق النهر ق����رب م�ؤ�س�سة
كهرب����اء لبنان ،رافع��ي�ن �شعارات
مناه�ض����ة بتحوي����ل ب��ي�روت �إىل
مدينة ينه�شها الباطون ومطالبني
مب�شاري����ع تراعي البيئة ،وحتافظ
على روح بريوت بد ًال من حتويلها
�إىل مدين����ة بال هوي����ة تتنازعها
الأوتو�سرتادات.
بر�أي الراف�ضني لهذا امل�رشوع،
�أن����ه قائم على خمالف����ات كثرية
يج����ب �أن متنع تنفي����ذه ،ال �سيما
جلهة كلفته الباهظة بيئي ًا ومادي ًا،
فم����ن املالح����ظ �أن امل���ش�روع مل
يكرتث بالتداعي����ات البيئية التي
�سيولده����ا ،كما �أن كلف����ة تنفيذه
باهظة جداً وتبلغ نحو  150مليون
دوالر لنح����و كيلومرت ونيف فقط،
وهو �أمر خمال����ف للمنطق ،ف�ض ًال
عن غياب التخمني الفعلي وعدم
�ضمان حق الأفراد وهفوات �أخرى
يت�ضمنها خمطط امل�رشوع.
وا�ستنكر املتظاهرون يف بيان
با�سمهم «عدم �إبالغ وزارة البيئة
قرار هيئة الق�ضايا واال�ست�شارات يف
وزارة العدل ال�صادر يف 2014/1/9
االط�ل�اع عل���ى موقفه���ا يف م���ا
يتعلق بالأثر البيئي ومدى توافقه
مع الأ�ص���ول املرعي���ة الإجراء»،
وتوجه���وا �إىل رئي�س بلدية بريوت
بالل حمد ،مطالبني �إياه «باحرتام
القان���ون والطل���ب �إىل جمل����س
الإمناء والإعم���ار �إلغاء االلتزامات
ووع���ود العقود ووق���ف الإجراءات
التح�ضريية لال�ستمالكات اجلديدة
ومنه���ا عمل جلن���ة التخمني ،مع
�إلغ���اء كل الق���رارت املتخذة �إىل
اليوم يف انتظار �صدور تقييم الأثر
البيئي من وزارة البيئة».

�إذاً ه����ي جول����ة جدي����دة من
جوالت ال���ص�راع ب��ي�ن املجتمع
املدين وبني بلدي����ة بريوت التي
وافق����ت �أخرياً عل����ى جمموعة من
امل�شاريع امللتب�سة ،ومن الوا�ضح
�أن جمل�����س الإمناء والإعمار يدعم
ق����رار البلدية الأخري يف ما يتعلق
ب�شق طريق احلكمة  -الرتك ،وهو
عبارة عن م���ش�روع ل�شق الطريق
ال�رسي����ع �أو ما يع����رف مب�رشوع
«ف�����ؤاد بطر�����س» الذي يب����د�أ من
منطق����ة «ال�سبيني�س» �إىل �رشكة
الكهرباء و�ص����و ًال ملدر�سة احلكمة
لي�صل �أخ��ي�راً �إىل مار خمايل ،وقد
�سب����ق ومت طرح����ه خ��ل�ال العام
الفائ����ت ،لكن����ه قوب����ل مبعار�ضة
�شديدة �أ�سف����رت عن �إرجاء البحث
به ليعود ويط����ل بر�أ�سه مع بداية
العام احلايل.
يبدو �أن ال�ضغوط التي مار�سها
املجتمع امل����دين والأهايل ونواب
منطقة الأ�رشفية يف العام املا�ضي
مل تفل����ح يف وقف تنفيذ امل�رشوع
نهائي���� ًا ،ومل ت�����ؤ ِّد �إىل و�ضع حد
لق����رار بلدية ب��ي�روت ،عاد اجلدل

تـوقـيع «خـواطـر مـن حنـين»
يوقّع الكاتب نادر فخر كتابه «خواطر من حنني» عند ال�ساعة
اخلام�سة من ع�رص يوم ال�سبت املقبل الواقع يف اخلام�س ع�رش من
�شهر �آذار احلايل ،يف ق�رص الأوني�سكو ببريوت.
«خواطر من حنني» كتاب ميزج ب��ي�ن النرث وال�شعر ،ويحوي
عدة موا�ضيع جمازية ومقاالت حياتية ،حماو ًال البحث عن معنى
احلنني يف اال�سم والذكرى وال�صرب واملثابرة.

نف�سه ليتكرر هذا العام مع وجود
خالفات ح����ول حتديد ا�ستمالكات
جديدة وب����دء �رشك����ة «الأر�ض»
االع����داد لتقري����ر �سيت�ضمن الآثار
الإيجابية وال�سلبية له و�سيتحدد
عل����ى �أ�سا�س����ه املبا�شـ����رة به �أم
توقيفه ،لك����ن «االئتالف املدين»
ل����ن يقف مكت����وف اليدين ،بل هو
م�ستم����ر يف اعت�صاماته للمطالبة
ب�إلغاء م�رشوع «ف�ؤاد بطر�س».
�أمام حت����رك الأهايل واملجتمع
امل����دين ،يتخ����وف رئي�����س بلدية
ب��ي�روت ب��ل�ال حم����د �أن تك����ون
ال�سيا�سة هي الدافع لهذا التحرك،
م�ش��ي�راً �إىل �أن اجلميع ارت�ضى �أن
تكون �رشكة «الأر�����ض» �صاحبة
الق����رار يف مو�ض����وع املبا���ش�رة
بامل���ش�روع م����ن عدمه����ا ،م�شرياً
�إىل �أن «جمل�����س الإمناء والإعمار
كل����ف �رشكة ا�ست�شاري����ة م�ستقلة
للقيام ب�إعداد تقرير عن �إيجابيات
و�سلبيات امل���ش�روع على الرتاث
والبيئة وال�سري واملواطنني ،على
�أن ت�أخ����ذ ال�رشك����ة ب�����آراء جميع
املعنيني بالأمر من جمتمع مدين
�إىل �أهايل املنطقة واملت�رضرين»،
الفت���� ًا �إىل �أن البلدي����ة �ستلت����زم
بقرارات هذه ال�رشكة.
م����ن جهت����ه املن�س����ق العام
لالئتالف املدين ،رجا جنيم ،يرى
�أن تكلي����ف �رشكة ما لتقييم الآثار
املرتتبة على امل�رشوع كان يجب
�أن يت����م الع����ام املا�ض����ي؛ تاريخ
�صدور مر�سوم تقييم الأثر البيئي،
ويتابع�« :إذا قال����ت البلدية �إنها
تنتظر قرار ال�رشك����ة اال�ست�شارية
قبل تنفيذ امل�رشوع ،فلماذا �أجرت
ا�ستمالكات جدي����دة» ،معترباً �أن
هذا الأمر خمال����ف للقوانني ،و�أن
التحرك هو مبنزلة �إخبار للنيابة
العام����ة وللتفتي�����ش املركزي من

�أجل و�ضع اليد على هذا امل�رشوع
«املهرتئ» ،وي�ضيف« :قبل الإقدام
عل����ى �أي �ش����يء ،يج����ب �أن يقوم
جمل�س الإمناء والإعم����ار ب�إلغاء
مفاعيل �أي ا�ستمالك جديد ح�صل،
و�إلغاء عقود التلزمي التي �أجريت
وانتظار قرار ال�رشكة اال�ست�شارية
على الأقل لأن القانون وا�ضح بهذا
اخل�صو�����ص وهو ين�ص على �سجن
وتغ����رمي كل من يبد�أ مب�رشوع قبل
�صدور نتيجة تقييم الأثر البيئي».
كذل����ك ي�ش��ي�ر حم����د �إىل �أن
اال�ستم��ل�اكات القدمي����ة قد ُدفعت
يف ال�سبعيني����ات ،وبالت����ايل ال
ي�ستطيع من ي�سكن يف منزله الآن
ب�شكل خمالف للقوانني �أن يطالب
ب�أموال جدي����دة ،ويتاب����ع« :لقد
�أجرينا تعدي��ل�ات على امل�رشوع
ليتما�ش����ى م����ع وقتن����ا احل����ايل
و�سنج����ري ا�ستم��ل�اكات جدي����دة
بحي����ث تق����وم اللجن����ة املعنية
بتحدي����د قيمتها ودفعه����ا كاملة
ل�صالح �أ�صحاب احلق»� ،أما جنيم
من ناحيته فريى �أن اال�ستمالكات
التي جرت قدمي���� ًا تقدر بنحو 14
�أل����ف م.م ،يف ح��ي�ن �أن اجلديدة
والناجت����ة عن التعدي����ل الب�سيط
ح�سب ما يقولون فتقدر بنحو 13
�أل����ف م .م» .وي�ضي����ف« :من دون
الدخول فيما مت دفعه قدمي ًا نظراً
لوج����ود دع����اوى ق�ضائية يف هذا
املو�ضوع ،ر�ص����دت بلدية بريوت
 33ملي����ون دوالر لال�ستم��ل�اكات
اجلديدة ،بينما تكلفتها احلقيقية
وف����ق ح�ساباتنا الت����ي قمنا بها
ت�ص����ل حل����دود  110ماليني دوالر
لت�صل بذلك تكلف����ة امل�رشوع �إىل
نحو  150ملي����ون دوالر ،وكل ذلك
من �أجل طريق داخل املدينة».

هبة �صيداين

www.athabat.net
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محاولة انقالبية عام  1958لمنع تسلم شهاب سلطاته أجهضت بالتعاون مع سورية
حماول����ة احلزب ال�س����وري القومي
االجتماع����ي اال�ستيالء عل����ى ال�سلطة
يف لبنان بوا�سطة انقالب ع�سكري يف
الأول من كان����ون الثاين  1961مل تكن
الأوىل التي ي�شهدها لبنان

املحاولة الأوىل
لال�ستيالء على ال�سلطة
فاملحاول���ة الأوىل كان���ت يف العام
 1944بعد االنتخابات النيابية الفرعية
الت���ي جرت يف  23ني�س���ان مللء ثالثة
مقاعد نيابية �شاغرة يف حمافظتي جبل
لبنان وال�شمال ،فف���از عن مقعدي جبل
لبن���ان فريد اخلازن وخلي���ل �أبو جودة،
وعن ال�شمال فاز يو�سف كرم.
يف تل���ك الأثن���اء ي�سج���ل للعه���د
اال�ستق�ل�ايل الأول وه���و م���ا ي���زال يف
�سنته الأوىل� ،أن���ه كان ما يزال يفاو�ض
الفرن�سي�ي�ن ال�سرتج���اع كامل حقه ،يف
الوق���ت الذي كان���ت في���ه دول العامل
تت�سابق لالعرتاف با�ستقالل لبنان.
وقد امتع�ض م�ؤيدو االنتداب �أن يبد�أ
كاترو يف ت�سليم ال�صالحيات وامل�صالح
الفرن�سية ،ف�أخذ �أن�صار االنتداب يعقدون
االجتماع���ات لتنظيم �صفوفهم مع �سيل
من ال�شائعات.
وهكذا مع �إع�ل�ان نتائج االنتخابات
الفرعي���ة وتعي�ي�ن �أول جل�سة للمجل�س
بعد ه���ذه االنتخاب���ات يف  27ني�سان،
كان هناك حماول���ة قام بها الفرن�سيون
للنيل م���ن ا�ستق�ل�ال لبنان ،ف���كان �أن
اتخذت احلكومة عدة تدابري منها ح�رص
التظاه���رات ،وعدم ا�ستعمال ال�سالح من
قب���ل قوى الأم���ن �إال يف حال���ة التعدي
عليه���ا ،ومنع الدخ���ول �إىل املجل�س �إال
حلاملي البطاقات ،كما وزع رجال الدرك
و�رشطة املجل����س النيابي على جوانب
املجل����س النيابي لأن اجلي����ش والأمن
العام كانا ما يزاالن بيد الفرن�سيني.
يف ذلك اليوم ،دخلت بريوت �سيارات
متعددة م���ن ج�رس بريوت م���ع �سيارة
النائ���ب املنتخب يو�سف ك���رم ،متجهة
نحو �ساحة ال�شهداء ،فتوجه املتظاهرون
وهم يحملون العل���م اللبناين القدمي �أي
العل���م الفرن�سي تتو�سط���ه الأرزة ،نحو
جمل����س النواب خمرتقني احلواجز حتى
و�صل���وا �إىل �ساحت���ه ،وهنا تق���دم �أحد
املتظاهرين حماو ًال رفع العلم الفرن�سي
على باب املجل�س النيابي.
ويق���ول رئي����س املجل����س النيابي
اال�ستقاليل الأول �صربي حمادة�« :شاءت
بلدة زغرتا وم���ا جاورها مرافقة نائبها
�إىل املجل����س ،و�س���ط مهرج���ان كبري،
فاند�س بني �صفوفه عدد من امل�شبوهني
املكلف�ي�ن من قب���ل الفرن�سيني ب�إفتعال

الرئي�س ف�ؤاد �شهاب

ح���وادث ال�شغب للإفادة منها عند بلوغ
املوكب �ساح���ة النجم���ة ،والت�سلل �إىل
املجل�س بغية احتالل���ه ،وحني بلغتنا
بطريقة ما �أخبار ذل���ك الزحف ،ات�صلت
بفوزي طرابل�س���ي وكان قائ���داً للدرك،
فتع���ذر عليه م ّدنا بالق���وة الالزمة مما
ا�ضطرين لالكتفاء بالع���دد ال�ضئيل مما
كان لدينا من ال�رشطي�ي�ن واللجوء �إىل
بندقي���ة و�ضعها يف حج���ري وجل�ست
�أترق���ب ..وعند و�صول املوكب �إىل �ساحة
النجم���ة �صع���د جندي فرن�س���ي ،اقتلع
العل���م اللبناين وا�ستبدل���ه بعلم بالده،
ف�أطل���ق علي���ه العريف �ضاه���ر م�شيك،
ولي�س نعي���م مغبغ���ب ر�صا�صة قتلته
يف احل���ال ..ون�سبن���ا �إىل نعيم مغبغب
قتل اجلن���دي الفرن�سي لك���ي ال يعاقب
الفرن�سي���ون �ضاهر م�شي���ك ،وكانوا ما
يزالون ي�سيطرون على قيادة الدرك.
وعن���د �سقوط الفرن�س���ي حتت العلم
�أخذ رفاق���ه يطلقون علينا الر�صا�ص من
بناية الربق والربيد القدمية ..ومل ن�سمح

هوية الرئي�س �شهاب

بدخ���ول �أحد مم���ن رافق���وا يو�سف كرم
فدخل �إىل املجل�س مبفرده ،وبقي منظمو
الت�سلل خارجه.
ويروي قائد �رشطة ب�ي�روت الأ�سبق
�أبو علي قليالت� :أن املقاومني من داخل
املجل�س ا�شتد �ضغطهم على املهاجمني
مما ا�ضطر املقتحمني �إىل االن�سحاب و�إين
ال �أن�س���ى �أن الرئي�س �صربي حمادة كان
يحمل بارودة معدلة وهو يقاوم ،وب�شكل
ع���ام فق���د رد املعتدون عل���ى �أعقابهم
وف�شلت املحاولة االنقالبية الأوىل.

املحاولة االنقالبية الثانية
�إذا كانت هذه ه���ي املحاولة الأوىل
التي ال ميكن و�صفه���ا مبحاولة انقالب
ع�سكري���ة ،و�إن كان���ت مدعوم���ة م���ن
الفرن�سي�ي�ن� ،إال �أن حماول���ة االنق�ل�اب
الع�سك���ري الأوىل خطط له���ا يف العام
 1958م���ع انتخاب قائ���د اجلي�ش اللواء
ف����ؤاد �شهاب رئي�س��� ًا للجمهورية ،حيث

كيف خطط فؤاد لحود النقالب يصبح فيه
شقيقه سليم رئيسًا وهو قائدًا للجيش؟

ن�رشت جملة «بريوت امل�ساء» يف العدد
 24بتاريخ  26ني�سان  1974تفا�صيل هذه
املحاولة ،فقال���ت :يروي العميد انطوان
�سع���د رئي����س املكتب الث���اين يف عهد
الرئي�س ف�ؤاد �شه���اب� ،أن النائب الراحل
ف�ؤاد حلود كان حينها عقيداً يف اجلي�ش
اللبن���اين عق���د اجتماع ًا م���ع ال�ضباط
ال�سوريني يف موق���ع ي�سمى «اخلربة»
وطل���ب م�ساندت���ه يف �إج���راء انق�ل�اب
ع�سكري ،يتم بعده تعيني �شقيقه النائب
الراحل �سليم رئي�س ًا للجمهورية ،ويتوىل
هو (�أي العقيد ف�ؤاد) قيادة اجلي�ش.
ويف ه���ذا اللقاء ق���ال العميد �سعد:
تعه���د العقي���د حلود ب�أن يعم���ل العهد
اجلدي���د على تد�شني عالقات���ه ب�سورية
وب�أن ي�صل يف ذلك �إىل �أق�صى احلدود.
ويروي العمي���د �سعد �أنه عرف بذلك
االجتم���اع م���ن الرئي�س �صائ���ب �سالم
ومبا دار خالل���ه فتنبه للأمر ،ولكن كما
يقول «�س���اءين �أال يطلعن���ي �أ�صدقا�ؤنا
ال�سوريون على نوايا العقيد حلود ،وذات
يوم فوجئ���ت بال�سيد برهان �أدهم ي�صل
�إىل مكتب���ي وكان من عادت���ي �أن �ألقاه
ً
ومقب�ل�ا ،ولكنني مل �أفعل يومها
معانق ًا
بل ا�ستقبلته بربود ظاهر ،فا�ستغرب ذلك
و�س�ألني� :شو الق�صة؟
قلت :عمت�س�أل �شو الق�صة؟ روح ا�س�أل
العقيد ف�ؤاد حلود ..هيك بي�صري.
وم�ض���ى �سع���د قائ ًال :و�سك���ت �أدهم
للحظ���ات ثم قال لن �أحك���ي �شيئ ًا هنا..
و�أ��ص�ر على �أن يك���ون كالمي معك عند
الرئي�س �شهاب ..وبعد �إحلاح منه �أجريت
ات�صا ًال هاتفي ًا بالرئي�س �شهاب ،توجهنا

بع���ده� ،أدهم و�أن���ا ،ملقابلت���ه ،وما �أن
و�صلنا حتى قال �أدهم ،ا�س�أل �سعد ملاذا
مل ي�ستقبلني كعادته؟
ا�ستغ���رب الرئي�س �شه���اب ،وكان قد
انتخب رئي�س��� ًا للجمهورية ،ومل يت�سلم
�سلطاته بع���د� ،أن ين�ش����أ بيننا خالف،
ف�س�ألني� :شو احلكاية ،وعندما �رشحتها
ل���ه ،ومل �أكن قبل ذلك قد اطلعته عليها،
قال �أدهم :لقد جئت اليوم لأقدم للرئي�س
ملف ًا كام ًال عن املو�ضوع وهذا امللف يف
�سيارتي و�س�أعود به حا ًال.
غاب �أده���م للحظات وع���اد بامللف
ليلقيه على مكتب الرئي�س �شهاب ،قائ ًال:
انتظرنا حتى ت�ستكمل املعلومات الالزمة
وحينما مت ذلك جئنا لإطالعكم عليها.
ويروي العميد �سعد �أن الرئي�س ف�ؤاد
�شه���اب فوج���ئ متام ًا بكل ذل���ك ،وقام
يتم�شى �إياب ًا وذهاب ًا يف مكتبه كعادته
حني يك���ون غا�ضب ًا ،ثم طل���ب مني �أن
�أتابع املو�ضوع باهتمام.
بعد ذلك عرفت م���ن ال�سوريني ،كما
ي�ؤك���د �سع���د� ،أن اجتماع ًا �آخ���ر �سيعقد
يف دم�ش���ق بني حلود وبع����ض ال�ضباط
ال�سوري�ي�ن ملتابع���ة بح���ث املو�ضوع،
ف�أر�سلت ثالثة �ضب���اط عملوا بالتفاهم
مع ال�سوريني على ت�سجيل كامل احلديث
الذي دار خالل االجتماع.
وكانت ه���ذه الت�سجي�ل�ات دلي ًال ال
يدح�ض �ضد العقيد ف�ؤاد حلود..
وبعد ذلك كان ما كان ومنها ت�رسيحه
من اخلدمة الع�سكرية.
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خطوات تزيد ثقتك بنفسك ()2/1
يف كث�ي�ر م���ن الأحي���ان يكون من
ال�صعب �أن ن�ؤمن ب�أنف�سنا ونعطي الثقة
لها ،خ�صو�ص ًا �إذا �شعرتِ �أن ما تقدمينه
وم���ا لديك ال قيمة ل���ه ،وال �أحد يقدّره
ويحتاجه �إليه ،رغم �أن ما تفعلينه يف
احلقيقة قد ي�ستحق التقدير واالحرتام..
�إذا كنتِ تواجه�ي�ن هذا امل�شكلة ولي�س
لدي���ك ر�ؤية وا�ضحة مل���ا تفعلينه وال
تقدري���ن �أن تقيّم���ي �أفعال���ك ،الحظي
اخلط���وات الآتية وح���اويل �أن تلتزمي
به���ا كي تعيدي بن���اء الثقة يف نف�سك
وتكوين عل���ى ا�ستعداد لتُظهري للعامل
مدى براعتك وقدرتك على النجاح.
�أوالً :الرتكي���ز عل���ى الآراء والأفكار
الإيجابية
االع�ت�راف باملهارات الت���ي لديك:
تعريف �أكرث �إىل نف�س���ك والأ�شياء التي
ميكنك فعلها مبهارة ،وابحثي يف داخل
نف�سك عن �أ�شي���اء جديدة ،و�ألقي نظرة
على الأ�شياء الت���ي تقومني بها ب�شكل
جي���د ،فالأ�شي���اء الت���ي ترينها جيدة
وتقومني بها ب�شكل �صحيح �ست�شعرين
بالراحة �أكرث عند فعلها.
حتقيق الأهداف� :ضعي خطة لنف�سك
ونقاط ًا و�أهداف ًا عليكِ عملها واالنتهاء
منها ،و�ضعي جدو ًال زمني ًا لهذه اخلطط،
فمج���رد التفكري يف القي���ام ب�شيء ما
يُعترب اخلطوة الأوىل نحو حتقيقه ،وال
بد من و�ض���ع الوقت الكايف كي تنفذي
حلم���ك وت�صلي �إىل هدفك ،وكذلك ال بد
�أن تقيّمي الأمور وال ترتكيها للظروف.
التعلّ���م من الف�ش���ل :ب���د ًال من �أن
تنظري �إىل الف�شل على �أنه ف�شل وخيبة
�أمل ،انظري �إليه على �أ�سا�س �أنه جتربة
تعلم���ت منه���ا �شيئ ًا جدي���داً ،فعندما

ِ
أنـت

تتعر�ضني للخط�أ �ستعرفني الطريق �إىل
ال�صح ،ف���كل �شيء يف حياتك خط�أ هو
فر�صة للتعلم.
حماولة جترب����ة الأ�شياء اجلديدة:
حت����ى يف الوقت ال����ذي تعتقدين فيه
�أنك لن تق����دري على فعل ه����ذا الأمر
�أو ال ينبغ����ي فعل����ه ،الآن �سيكون هذا
هو الوق����ت املنا�سب لفعل هذا ال�شيء
والدخ����ول يف جترب����ة جدي����دة ،فال
ت�ست�سلمي للي�أ�س وال�سلبية ،بل �أعطي
لنف�سك �إذن ًا ب�����أن جتربي �شيئ ًا جديداً
حتى �إن كنتِ غري قادرة على �إحراز �أي
تقدّم يف البداية.
التح����دث م����ع الأ�شخا�����ص الذين
يحبون����ك� :إذا كن����تِ تواجهني م�شكلة
حقيقي����ة يف ر�ؤي����ة الأ�شي����اء الرائعة
ع����ن نف�سك ،عليكِ باحلدي����ث مع �أحد
الأ�شخا�����ص املقرب��ي�ن �إلي����كِ الذي����ن
ت�شعري����ن منهم بحب كب��ي�ر لكِ  ،ففي
بع�����ض الأحيان يك����ون لدينا �صعوبة
يف ر�ؤي����ة �أف�ضل الأ�شي����اء املوجودة
يف �أنف�سنا ،ولكن م����ن يحبك �سيكون
حري�ص ًا على �أن يُظه����ر فيكِ �أجمل ما
لدي����ك ،وي�شجعك على �إظه����اره �أكرث،
واالهتمام وااللتفات �إليه.
خ����ذي ق�سط���� ًا من الراح����ة عندما
حتتاج��ي�ن �إىل ذل����ك� :إذا كان الو�ضع
مُ تعب ًا بالن�سبة �إليكِ ولديك الكثري من
امل�س�ؤولي����ات واالن�شغاالت واملواعيد،
وت�شعري بالإرهاق ،فال ترتددي حلظة
يف �أخ����ذ ا�سرتاحة �رسيع����ة ،حتى لو
كانت جم����رد ا�سرتاحة للتفكري و�إعادة
درا�سة الأمور ،فقد حتتاجني �إىل دقيقة
واحدة كي تعي����دي توازنك �إىل نف�سك
والبدء من جديد بكل ن�شاط وحيوية.

اعمل����ي مبا ت�ؤمنني ب����ه :ف�إذا كان
حلم����ك �أن ت�صبح����ي طبيب����ة فعليك
باملذاك����رة واحل�صول عل����ى درجات

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقات العرو�ض واحلفالت املبا�رشة

لماذا يبتسم الطفل؟
عندم���ا يبت�س���م طفل���كِ تبت�س���م
لكِ احلي���اة ،فهو فرح���كِ وحزنكِ ،
وق���د تفهمني �أحيان ًا ��س�ر الب�سمة
املرت�سمة عل���ى �شفاهه مب�شاعركِ ،
لك���ن لتك���وين مدركة �أك�ث�ر ل�رس
ابت�سامته ،ف�إننا �سن�رشح لكِ مغزى
ومعنى اب�ستامته بح�سب ما �أثبتته
الدرا�سات.
االبت�سام���ة االنطباعية :وهي التي
ترت�سم على وجه الر�ضيع مع �أوىل
مراح���ل عمره حتى قب���ل �أن يبلغ
يوم���ه الثالث �أو الراب���ع ،وت�ستمر
مع���ه طوال ال�شهر الأول من مولده،
وتكون يف �صورة «�شبه ابت�سامة»؛
وك�أن���ه ي�شاور عقل���ه ،لكنها تكون
يف احلقيق���ة مقدِّم���ة لالبت�سامة

جيدة كي حتقق����ي حلمك ،فكلما كنتِ
م�ؤمنة مبا تفعلين����ه �سيكون و�صولك
�إىل هدف����ك �أف�ض����ل و�أ�سه����ل ،حتى لو

وجدت �آراء �سلبية من حولك ال تهتمي
لها وكوين واثقة يف نف�سك �أنك قادرة
عل����ى فعل هذا ال�ش����يء والنجاح فيه
�أي�ضاً.
ثاني���اً :اعتم���اد الع���ادات اجليدة
وال�صحية
 ال ب���د �أن تك���ون لدي���ك توقعاتواقعي���ة يف حياتك :كما قلن���ا �أعاله؛
التوقعات غ�ي�ر الواقعية واخليالية قد
ت�رض بنف�سك وبثقت���ك يف ذاتك ،و�أي�ض ًا
ميكن �أن نطبّق هذا على التوقّعات التي
ن�ضعها يف �أ�شخا����ص �آخرين ،فعندما
نحب نتوقع من الآخر الكمال ،وهو الذي
مل ولن جنده يف ي���وم ،بل يحتاج �إىل
وقت ،لذا ،ال ت�ضعي الآمال الكبرية على
�أ�شخا�ص يف حياتك ،واجعلي توقعاتك
واقعية ومبني���ة على �أ�سا�س متني ،وال
ب���د �أن تدركي �أن الأ�شي���اء �ست�سري يف
االجت���اه ال�صحيح ،وبع����ض الأمور قد
ت�سري يف االجتاه اخلط����أ وت�سوء �أكرث،
لذل���ك ،ال بد �أن تتوقع���ي كل �شيء كي
ت�شعري بحال �أف�ضل يف احلالتني.
 التع���رف �إىل نف�سك يف الآخرين:ال ب���د �أن تك���وين علي وع���ي �أنك مثل
الآخرين؛ فعندم���ا تقومني بفعل �شيء
خط����أ لي����س معن���اه نهاي���ة العامل،
فاجلميع يق���ع يف اخلط�أ ويفعله ،وكل
�شخ�ص يف ه���ذه احلي���اة لديه �شيء
يقدمه ،لكن �أحيان ًا ال بد �أن تتوقفي عن
ر�ؤية نف�سك خمتلفة ول�ستِ كالآخرين،
عندها حاويل �أن تنظري �إىل نف�سك يف
عيون من حول���ك ..وقتها �سيكون لديك
ر�أي �أف�ضل بكثري عن نف�سك.

العري�ضة التي ترت�سم على مالمح
وجه���ه الطفويل فيم���ا بعد ،وهذه
االبت�سام���ة االنطباعية تنري وجه
الطفل دائم ًا عندما يتعر�ض ل�سماع
طبقة �صوت عالية من املداعبة �أو
خرير ماء �أو �أي �سائل �آخر.
االبت�سامة العامة :هي التي تبد�أ يف
الظهور بعد �أربعة �أ�سابيع ،وت�ستمر
ه���ذه االبت�سامة فرتة �أطول ،وعادة
م���ا ي�صاحبها تعب�ي�ر املرح الذي
ي�ش ّع من عيني الطفل ،بالإ�ضافة �إىل
بريق خا�ص يلم���ع بهما ،كما �أنها
تظهر عندما ي���رى الطفل �أي وجه
ب�رشي يطل عليه بابت�سامة ،وعادة
ما يعتقد الوالدان يف هذه املرحلة
�أن الطف���ل يخ�صه���م باالبت�سامات

العري�ضة لأن���ه يعرفهما ،لكنه يف
احلقيق���ة يف تلك املرحلة العمرية
يبت�سم ل���كل �شخ����ص يقرتب منه
ويحاول مداعبته.
االبت�سامة اخلا�صة :هذه االبت�سامة
تب���د�أ يف �أي وقت ب�ي�ن خم�سة �إىل
�سبعة �أ�شهر ،وهي متاثل االبت�سامة
العام���ة� ،إال �أنها ال تكون �إال للأهل
واملع���ارف املقرب�ي�ن فح�س���ب،
حيث تك���ون لالبت�سام���ة يف هذا
ال�س���ن معنى؛ فهي حتي���ة خا�صة
و�شخ�صي���ة ،ويكون له���ا �أثر رائع
بالطبع على نف�س الأم والأب ،فهو
يبت�سم وق���د ي�ضحك لأنه يعرفهما،
�أم���ا �إذا مل يرق له الزائر ف�إنه يدير
وجهه ويبد أ� بال�رصاخ.

�إذا كنت حت�رضين حف ًال �أو عر�ض ًا ما ،ف�إ�ضافة �إىل بطاقتك عليك �أن ت�صحبي معك هذه الأ�صول:
 كون العرو�ض املبا�رشة هي النقي�ض للربامج التلفزيونية التي ت�شاهدينها يف منزلك ،فعليك التذكّرأ� ّن الإع���ادة احتمال غ�ي�ر موجود يف حال فاتك �أي تف�صيل ،لذا علي���ك �أن حتر�صي على الو�صول يف
املوعد املحدد كي ال تُزعجي غريك ،وكي تتابعي العر�ض منذ حلظاته الأوىل.
 التزام���ك بالتعليمات املوجودة على البطاقة �أم���ر بغاية الأهمية ،خ�صو�ص ًا جلهة عدد الأ�شخا�ص،مكان اجللو�س� ،أ�سلوب املالب�س املطلوب ،بالإ�ضافة �إىل الوقت واملكان.
 لأ ّن الربوتوكول ال ير�ضى ب�أن ت�صلك ولو �أدنى مالحظة ،فمن امله ّم �أن تلتزمي ال�صمت خالل العر�ض،و�أن تقطعي �أي بوادر لأحاديث جانبية �أو تعليقات ولو ب�صوت خافت ،كونها تزعج املحيطني بك.
 احر�صي �أن تتناويل وجبة كاملة قبل ح�ضور احلفل ،كي ال ت�ضطري �إىل �إدخال امل�أكوالت وامل�رشوباتمعك.
 خالل العر�ض ،ورغم تعلّقك البالغ بهاتفك ،يه ّم القواعد والأ�صول �أن تنبّهك �إىل �رضورة التخلّي عناخللوي خالل العر�ض ،ولو حتى عن الدرد�شة ،حر�ص ًا على احرتامك لتفا�صيل العر�ض وراحة الآخرين.
 ق���د تزعجك ت�رصّفات بع�ض احلا�رضي���ن ،لكنّك ل�ست �أبداً ال�شخ�ص املن���وط �إعطا�ؤهم املالحظات�أو �إ�سكاته���م ،لذا من امله ّم �أن تلتزمي ال�صمت حيال هذا الأم���ر ،و�أن تطلبي امل�ساعدة من امل�ضيفني
املتجوّلني.
 ق�ض���اء احلاجات الع�ضوي���ة� ،أو اخلروج من ال�صالة لأي �سبب ما ،ال يج���وز �إالّ خالل اال�سرتاحات،فالتزمي عزيزتي بهذه القاعدة التي يخرقها الكثريون ،غري �آبهني لتعليمات الإتيكيت.
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«األسبرين» ..بين وجوب التناول واالمتناع
اتخ���اذ الق���رار با�ستخ���دام الأ�سربين
ب�شكل يومي لي�س �سه ًال كما تتوقع؛ يجب
عليك �أن تتطلع �إىل الفوائد والأ�رضار التي
قد تلحق بك قبل اتخاذ قرارك با�ستخدامك
اليومي للأ�سربين.
اال�ستخ���دام اليومي للأ�سربين قد يقلل
م���ن خطورة �إ�صابتك بالنوب���ة القلبية �أو
اجللط���ة ،لكن هل ينطب���ق الأمر على كل
�شخ�ص؟ وهل ا�ستخدامه �صحيح بالن�سبة
لك؟
ميكنك اتخاذ قرارك با�ستخدام الأ�سربين
ب�شكل يومي �إذا كنت قد تعر�ضت �إىل نوبة
قلبي���ة �أو جلطة� ،أو لدي���ك خطر الإ�صابة
بهما ،عند ذل���ك ميكنك �أخذ الأ�سربين بعد
احل�صول عل���ى موافقة طبيبك بذلك ،علم ًا
�أن اال�ستخدام اليومي للأ�سربين قد يت�سبب
بحدوث بع�ض امل�ضاعفات التي قد تكون
مهددة حلياتك.
فوائد تناول الأ�سربين يومياً:
 مين���ع حدوث النوب���ة القلبية الأوىل �أوالثانية.
 مينع حدوث اجللطة الأوىل. يقلل خطورة املر�ض القلبي.متى يتوجب �أخذ الأ�سربين ب�شكل يومي؟
علي���ك �أخذ الأ�سربين يومي ًا �إذا كنت حتمل
�أي ًا من عوامل اخلطر الآتية التي قد ت�ؤدي
�إىل �إ�صابتك باجللطة القلبية:
 التدخني. ارتفاع �ضغط الدم (ال�ضغط االنقبا�ضي�أعلى من  140ملم�ت�ر زئبقي واالنب�ساطي
�أعلى من .)90
 م�ست���وى الكول�س�ت�رول لدي���ك �أعلى �أوي�ساوي  240ملغ/دل.

 م�ست���وى الكول�س�ت�رول ال�سيئ ()LDL�أعلى من  130ملغ/دل.
 قلة احلركة والتمارين الريا�ضية.�إذا كنت م�صاب ًا بداء ال�سكري.
ال�شدة النف�سية.
وج���ود وراثة عائلية حل���دوث جلطات �أو
نوبات قلبية.

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

عندما ت�صاب بجلط���ة قلبية �أو نوبة
قلبية �أوىل.
متى تتجنب �أخذ الأ�سربين؟
يجب عدم �أخ����ذ الأ�سربين �إذا كنت
تعاين من الأمرا�ض الآتية:

 ا�ضطراب يف النزف والتخرث. الربو. القرحة املعدية. ق�صور القلب.عنده����ا يج����ب �أن ت�ست�شري طبيبك
ليعطيك الدواء البديل لذلك.

�أخذ الدواء ،حيث �إن توقفك املفاجئ
هذا قد ي�سبب ردة فعل تكون مبنزلة
ال�رشارة لت�شكيل خرثة دموية.
ما هي الآثار اجلانبية ال�ستخدام
الأ�سربين ب�شكل يومي؟

م����ا ه����ي اجلرع����ة املف�ضل����ة من
الأ�سربين التي حتتاج �إليها؟

�أهم االختالطات الآتية ال�ستخدام
الأ�سربين تت�ضمن ما يلي:
 ال�صدم���ة النزفي���ة :اال�ستخ���داماليوم���ي للأ�سربين يزيد من خطورة
التعر�ض لنزف مفاجئ قد ي�ؤدي �إىل
حدوث �صدمة نزفية.
 الن���زف املعدي املعوي :الأ�سربينيزيد م���ن خطورة ح���دوث القرحة
املعدي���ة ،و�إذا كان لدي���ك قرح���ة
ه�ضمية قبل ا�ستخدامه فقد يعر�ضك
حلدوث نزف �شديد قد يعر�ض حياتك
للخطر.
قد ي����ؤدي ا�ستخدام الأ�سربين �إىل
حدوث ردود فعل حت�س�سية ميكن �أن
تكون �شديدة اخلطورة.
حدوث طنني يف الأذن ونق�ص يف
ال�سم���ع ،وهذا قد يح�صل عند بع�ض
الأ�شخا����ص عند �أخذ جرعات زائدة،
�أو لفرتات طويلة.
مالحظ���ة هام���ة� :إذا كن���ت ممن
يتناول���ون الأ�سربي���ن ب�شكل يومي
واحتج���ت لإجراء عم���ل جراحي �أو
قلع �سن ،يجب عليك �أن تخرب طبيبك
بذلك قب���ل القيام بالعمل اجلراحي،
كي ال تتعر�ض خلطورة حدوث نزف
�شديد قد يكون خطراً على حياتك.

ال يوج����د جرع����ة معيّن����ة متفق
عليه����ا لتح�صل عل����ى �أف�ضل النتائج
يف�ضل �أن تتم مناق�شة
املرجوة ،لك����ن َّ
الأم����ر م����ع طبيبك لتحدي����د اجلرعة،
فاجلرعات املنخف�ضة م����ن الأ�سربين
التي تق����دَّر بـ 75ملغ يومياً ،وهي �أقل
م����ن جرعة الأطفال ،قد تفي بالغر�ض،
لكن املتعارف علي����ه يف �أي مكان �أن
اجلرعة املقرتحة ترتاوح بني  81ملغ،
وقد ت�صل حتى  325ملغ.
ماذا يح�صل �إذا قمت بالتوقف عن
�أخذ الأ�سربين ب�شكل يومي؟
قد ت�صاب بالده�شة �إذا علمت �أن
التوق���ف املفاجئ عن �أخذ الأ�سربين
ق���د تكون ل���ه ردة فع���ل معاك�سة،
حي���ث ت���زداد خط���ورة الإ�صاب���ة
باجللط���ة �أو النوبة القلبي���ة ،ف�إذا
كنت ممن يتعاطون الأ�سربين ب�شكل
يوم���ي وق���ررت التوقف ع���ن ذلك
فم���ن ال��ض�روري �أن تت�صل بطبيبك
وتعلمه بالأمر قب���ل �أن تتوقف عن
 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نب���ات الذرة البي�ضاء ي�ستخدم كبديل
للأرز  /حزم
1
 6ال تقلها لأحد والديك
 7العندليب الأ�سمر
2
� 8أمري الغناء العربي
3
 9حيوان متنطط (معكو�سة)  /يدخر او
يجعل ال�شيء متاحا.
4
 10مطرب الهوى وال�شباب

5
6
7
8
9
10

عــمـــودي

�أفــقــي
� 1سندباد الأغنيه العربية
 2غري ممهد و�صعب اال�ستخدام (معكو�سة)
 3لقب �أم كلثوم الفني
 4لقب جورج و�سوف الفني

 1مدمن (معكو�سة)  /يعتاد على �أمر ما
� 2صبي  /متقن عمله لدرجة االعجاب
 3م���ا تكتب���ه �أو تر�سم���ه (معكو�سة) /
�شاع���ر م��ص�ري عروبي م���ن دواوينه:
البكاء بني يدي زرقاء اليمامة
 4طريق���ان  /تفي���د تف�س�ي�ر املعن���ى
واال�ستطراد.
� 5ساعد  /كلمة تطلق على �أي �شيء.
 6اغنية لعلي حميدة اواخر الثمانينات
جعلته يرتبع عل���ى عر�ش الكا�سيت /
تقال للحمار.
 7ت�سب���ب يف جعل���ه غري ق���ادر على

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

احلركة  /الوزن
 8ات�سبب يف بعرثة ال�ش���يء الواحد  /ال�صوت
املالئكي و�سفرية لبنان �إىل النجوم
 9ج�س���م م�ستدي���ر  /زهور نتمناه���ا لبع�ضنا
�صباحا.
 10ال���ة مو�سيقية جلدية  /ينت���ج عن تفريغ
ال�شحن���ات الكهربية يف الغيوم  /يعي�ش على
الياب�سة
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كاريكاتير

دخل ليسرق ..فخرج ّ
متبرعًا بماله
ل�ص يف منت�صف الليل �إىل ا�سرتاحة
ت�سلل ّ
يف مدينة حائل ال�سعودية ل�رسقتها ،و�أثناء
بحثه عن الأ�ش���ياء الثمينة وجد ظرف ًا فوق
الطاولة في���ه مبلغ من امل���ال ،كتب عليه
�صاحب اال�س�ت�راحة «ما جمعتُه لعالج �أم
حممد».
هن���ا� ،أب���دى الل�ص تعاطفه م���ع املر�أة،
وتربّع لها مبا بقي م���ن مرتّبه ،وكتب على
الظ���رف بلهجت���ه الب�س���يطة «اهلل يهديكم

بكّيتوين وخ�رستوين ..مع���ي ثمامنية ريال
باقي راتبي ..خم�سمية منها لكم ..وثالثمية
لط�شتها ..ما �أبغي �أت�صدّق بها»!
�صاحب اال�سرتاح���ة �أو�ضح �أنه و�أفراد
عائلت���ه يبحثون على الل����ص ملكاف�أته
على �شهامت���ه وطيبة قلبه ،مو�ضح ًا �أنه
و�ضع ظرف��� ًا يف ا�سرتاحت���ه يجمع فيه
م�ساع���دات لعالج ام���ر�أة مري�ضة تُدعى
«�أم حممد».

مديرة مدرسة تستدعي الشرطة
إلجبار التالميذ على االبتسام
جن���د �أحيان ًا حاالت غريب���ة ي�ستدعي فيها النا�س رجال ال�رشط���ة املكلفني يف الأ�سا�س
بحماية املواطنني من اجلرائم �أو االعتداءات ،ولي�س من �أجل حاالت تافهة ال معنى لها ،فمث ًال
ي�ستدع���ي �أحدهم ال�رشطة ملنعه من ح�ضور ع�شاء ،و�آخ���ر يت�صل بها لي�شكو �شخري زوجته،
وها ه���ي مديرة مدر�سة ابتدائية بريطانية ت�ستدعي ال�رشط���ة لرف�ض الطالب االبت�سام عند
التقاط �صورة.
وكان جمل����س التعليم العام يف «ويلز» تلقى قائمة من ال�ش���كاوي �ضد مديرة مدر�سة
ابتدائية واقعة يف جزيرة �آجنلي�سي الربيطانية ،من �ضمنها االت�صال ب�ضابط �رشطة للح�ضور
ف���وراً �إىل املدر�سة لت�أنيب وت�أدي���ب الطالب الذين �سمعتهم يخطط���ون لعدم اخل�ضوع لأمر
املعلمة التي طالبتهم باالبت�سام ل�صورة مدر�سية جماعية.
وت�شم���ل االدعاءات التي رُفعت �ضد املديرة التي خ�ضعت للتحقيق ،البلطجة التي كانت
متار�سه���ا م���ع طالب املدر�سة ،وال��ص�راخ املتوا�صل ،وب�شكل مبالغ في���ه ،يف وجه الطالب،
وقذفهم و�إهانتهم ونعتهم بالغباء.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ّ
هنأت زوجها على
«خيانته» لها
وقع كلمة قد يكون وقعها
�أقوى و�أق�س���ى من حد ال�سيف،
مثل تلك الأمريكية التي قررت
االنتقام من خيانة زوجها من
خ�ل�ال ن�رش �إع�ل�ان تهنئة يف
�إحدى ال�صحف املحلية.
وكتب���ت يف الإع�ل�ان التي
ن�رشت���ه يف �صحيفة «توليدو
بان���د بتك�سا����س» مبنا�سبة
انتظاره مول���وداً من ع�شيقته:
«�أو ّد �أن �أهن���ئ �شارا كورميه
وباتريك براون� ..إنهما ينتظران
واقعي
نْ
مولوداً� ،أمتنى �أن تكونا
يف احل���ب فع�ل�اً  ،و�أن تنجح
عالقتكم���ا ..دمت بخري ،زوجة
باتريك ،تيمي�شيا براون».
وعل���ى الرغم من غياب �أي
معلومات ح���ول ا�سم الزوجة
�أو تاري���خ ن��ش�ر الإعالن يف
ال�صحيف���ة ،لكن���ه وُ�ضع على
موق���ع «ريدي���ت» ،بع���د �أن
ن�رشته عل���ى الـ«في�س بوك»،
فيم���ا رف�ض �أ�صدق���اء و�أقارب
كورمي���ه الذي���ن ي�سكنون يف
تك�سا�س التعليق على الإعالن.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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