ألمـــــــة واحـــــــدة

ضغوط أميركية على القمة العربية
عُ��ل��م �أن �ضغوطاً �أم�يرك��ي��ة هائلة مُ��ور���س��ت على قمة الكويت
ورئا�ستها حتى ال ي�صدر ب��ي��ان ختامي يرف�ض ي��ه��ودي��ة ال��دول��ة
العربية ،وي�ؤكد حق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف �إقامة دولته
الوطنية امل�ستقلة ،م��ا جعل القمة تقت�صر على �إع�ل�ان ختامي،
ولي�س بيان.

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

تساؤالت حول اشتباكات محيط المدينة
الرياضية ..الفكر االنعزالي يتقدم

َفـ ْلـ َنـ ْ
ـم ظهر الجيش
ح
كي ِ َ
يحمي ظهورنا
ما حذرنا  وحذّر منه الكثريون ح�صل بالفعل ..وكاد البلد ينزلق
�إىل الفتنة العمياء..
فج�أة �أقفلت الع�صبيات واالنفع���االت املذهبية الطرق وقطّعت
�أو�صال اجلغرافيا اللبنانية..
الراق�ص���ون فوق القب���ور �أفرغوا ما يف نفو�سه���م املحتقنة من
غ�ضب وتوتر ،وكادوا ُي�شعلون احلريق..
جن���ح من تبقّى من عقالء يف جلم موجة اجلنون ..نا�شد اجلي�ش
التدخل فل ّبى النداء..
�رسيع��� ًا دخل عر�سال وجرودها وانت��ش�ر يف جوارها ..ا�ستقبله
الأهل بالأرز ونرث الزهور ونحر اخلراف..
خ�ل�ال �ساع���ات �أعاد و�صل م���ا انقطع بني الق���رى املتجاورة
واملت�آخية منذ زمن..
ا�ستقب���ال البقاعيني للجي����ش مل يفاجئ �أح���داً ،ففي �صفوفه
ين�ضوي �أبنا�ؤهم ..هم كما باق���ي اللبنانيني؛ رهانهم على اجلي�ش
كخ�شبة خال�ص من هذا الواقع املفزع وامل�أزوم.
تط���ورات الأيام القليلة املا�ضية �أك���دت للجميع �أن فتح الأفق
�أمام احلل ما زال ممكن ًا..
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وحدها امل� َّؤهلة ل َل ّم �شتات الوحدة الوطنية،
ووحدها من يعيد �إىل الدولة هيبتها ،وللنا�س �أمنهم و�أمانهم..
ولعل���ه من ح�سن احلظ �أن يرتافق نيل احلكومة للثقة مع خطط
أقر بع�ضها و�س ُيقر البع����ض الآخر لوقف دورات
و�إجراءات �أمني���ة � ّ
العنف و�ضبط معابر املوت..
ومدعاة لالرتياح �أك�ث�ر �إقرار القيادات ال�سيا�سية ،على اختالف
تالوينها ال�سيا�سية ،ب�أن اجلي�ش بقي وحده الال�صق بني اللبنانيني،
مرتفع ًا بت�ضحياته فوق خالفات ال�سيا�سيني وانق�ساماتهم املذهبية
املد ِّمرة.
لكن مع الأ�س���ف ،ثمة من اعتاد رفع ال�سقوف املذهبية ،وامتهن
الت�صويب على اجلي�ش �أداء ودوراً وموقع ًا..
اله ّبة اجلماهريية العفوية التي احت�ضنته كذّبت �إيحاءات ه�ؤالء
بوجود �أزمة بينه وبني �رشيحة من لون واحد..
االحتف���ال باجلي�ش يف عر�سال كم���ا يف اللبوة وباقي املناطق
اللبناني���ة ف�ضحت بع�ض حديث���ي النعمة يف ال�سيا�س���ة؛ تواط�ؤاً
وت� ُآمراً ،بال�صمت تارة وبالتحري�ض على دوره اجلامع تارة �أخرى..
لي�س ال�سيا�سيون وحدهم هم املطالَبني بالوقوف وراء جي�شهم،
بل اللبنانيون جميع ًا مدعوون مل�ساندته� ،رشكاء يف الدعم وتقا�سم
يف امل�س�ؤولية..
لقد �آن �أوان الف�صل وقول كلمة الف�صل..
م�صداقية احلكوم���ة اجلامعة �أمام املحك ،وه���ي ت�ستطيع مبا
ت�ض���م يف داخلها من قوى على ت�أم�ي�ن التغطية ال�سيا�سية حلماة
الديار ،وتوفري الإمكانات التي ت�سمح لهم بالت�صدي للإرهاب ووقف
ع ّداد املوت وجتارة اخلطف..
لننت�رص للجي�ش ،لنح ِم ظهره كي يحمي ظهورنا..
لننت�رص له فننت�رص لأنف�سن���ا ونحمي البلد من ال�سالح العاهر
الذي ال ق�ضية له..

�أ�سئل���ة كث�ي�ر  طرحه���ا
البريوتيون حول اال�شتباكات
الأخرية التي �شهدتها منطقة
غرب���ي طري���ق اجلديدة يف
العا�صم���ة ،وح���ول �أهدافها
وغاياتها.
ب��ص�رف النظ���ر ع���ن
الروايات الت���ي �ساقها طرفا
اال�شتب���اكات ،وعن الأ�سباب
الت���ي �أ ّدت �إىل ��ش�رارة
وتو�سعها لتبلغ
املواجهات
ّ
ذروتها فج���راً� ،إال �أن املنطق
الإلغائ���ي ونظرية «�أنا �أو ال
�أح���د» الت���ي ي ّتبعها «تيار
امل�ستقب���ل» ومتفرعات���ه
وحتالفات���ه ،ال ميك���ن �إال
�أن يق���ودا �إىل ه���ذه النتائج
الدامي���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف ظل
التط���ورات الت���ي ي�شهدها
لبنان واملنطقة.
اخلط�ي�ر يف الأم���ر ه���و
حماوالت «تيار امل�ستقبل»
وامتدادات���ه التحالفي���ة،
خ�صو�ص��� ًا م���ع اجلماعات
املتطرف���ة الت���ي تتخ���ذ
عناوين «�إ�سالمية» خمتلفة
ومتنوع���ة ،الت���ي حت���اول
يف ه���ذه املنطق���ة �أو تل���ك
الت���ي تعتربها حك���راً لها،
اختبار قوة �أخ�صامها ومدى
جهوزيته���م ،وح�ضوره���م،
والتي تدفعه���م يف كل َمرة
ُ���رة التي
�إىل التج���ارب امل ّ
يدف���ع املواطن���ون وحدهم
ثمن املغامرات واحل�سابات
الطائ�شة.
هكذا ،ما زال���ت طرابل�س 
تنزف يف جولة عنف حتمل
الرقم ع�رشين ،بعد �أن كانت
اجلول���ة الأوىل الختبار مدى

جهوزية جب���ل حم�سن قبل
�أكرث من �سنتني.
وعلى ه���ذا النحو تدفع
بل���دة عر�س���ال يف البق���اع
ال�شمايل ال�ستعداء حميطها،
بعد �أن كانت هذه البلدة منذ
خم�سيني���ات القرن املا�ضي
طليع���ة الن�ض���ال الوطن���ي
والقوم���ي واملواجه���ات مع
كل امل�شاري���ع والأح�ل�اف
اال�ستعماري���ة ،فكان���ت يف
كث�ي�ر م���ن املراح���ل رائدة

�صي���دا� ،إىل مكان �آخر متام ًا،
يع���ادي تاريخه���ا املجي���د
وت�ضحيات �أهلها يف الدفاع
ع���ن لقم���ة عي�شه���م ،ويف
املواجه���ة واملقاوم���ة �ضد
العدو «الإ�رسائيلي»..
وعلى هذه الطريقة يحاول
«التي���ار الأزرق» �أن ي�أخ���ذ
�إقلي���م اخل���روب والعرقوب
وغريه���ا ..وحت�رضن���ا هن���ا
نزهات ورح�ل�ات الت�ضامن
لق���وى «� 14آذار � »1978إىل

«تيار المستقبل» وحلفاؤه أرادوا اختبار
مدى جهوزية خصومهم ..والمواطنون
وحدهم يدفعون ثمن المغامرات
والحسابات الطائشة

الن�ضال واملقاومة ،وتكوكبت
حولها ومعه���ا كل البلدات
والنا����س يف املنطقة� ،إىل �أن
مت ّكن «تيار امل�ستقبل» من
خطفه���ا �إىل �أماك���ن �أخرى،
وجعلها غريب���ة عن دورها
وتاريخها وت�ضحيات �أهلها
امليامني.
ويف ظ���ل ه���ذا ال�سلوك
املريب ،يحاول هذا «التيار»
وتفرعات���ه
وامتدادت���ه
وحتالفاته �أن ي�أخذ عا�صمة
اجلنوب واملقاوم���ة ،مدينة

كل م���ن طرابل����س ،وعكار،
وعر�سال ،و�صي���دا ،وغريها..
وك�أنهم بذل���ك يدفعون هذه
املناطق �إىل اقتتال داخلي ال
يخدم يف النتيجة �إال م�صالح
العدو «الإ�رسائيلي» ،ال�سيما
�أن املنط���ق املتح ّك���م بهذه
الت�رصف���ات دف���ع بها نحو
غيتوات مغلقة على نف�سها،
و�س ُتفر�ض  بالنتيجة حروب ًا
وفتن��� ًا و�أزم���ات وح���روب
داخلية متنقلة ،خ�صو�ص ًا �أن
لدى �أحد مكونات هذه القوى
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عنا�صر م�سلّحة �أثناء اال�شتباكات يف احلي الغربي للمدينة الريا�ضية

من التجرب���ة ما يكفي ملثل
هذه الفنت.
دعونا نذك���ر حينما بد�أ
طرح �شع���ار «�أمن املجتمع
طوره
امل�سيح���ي» ،وال���ذي ّ
�سمري جعجع يف زمن �سطوته
«فوق كل اعتب���ار» ،فكانت
جمرزة �إهدن يف حزيران عام
 ،1978وكانت جمزرة ال�صفرا
يف مت���وز  ،1980وكان���ت
�سل�سلة االنقالبات واحلروب
والت�صفي���ات يف «غيت���و»
القوات منذ العام  1983حتى
.1989
دعونا ن�أخذ االعتبار من
الأزمة والتجرب���ة ال�سورية
التي نعي����ش ف�صولها الآن،
حيث تبد�أ ح���روب التطهري
قب���ل ما ت�سمى
العرقي من َ
«املعار�ض���ات» امل�سلح���ة
�ض���د كل م���ن ال يوافقه���م
الر�أي ،لتب���د�أ بعدها حروب
الت�صفي���ات فيم���ا بينه���ا،
فتق�ض���ي «داع����ش» عل���ى
«الن��ص�رة» هن���ا ،وت���ر ّد
الأخرية عل���ى الأوىل هناك،
وتبيد «اجلبهة الإ�سالمية»
يف مكان ما �أخ�صامها ،فري ّد
الأخ�صام ب�أعمال مماثلة يف
مكان �آخر ،وهكذا دواليك..
تابعوا الآن جتربة «قادة
املح���اور» يف العا�صم���ة
الثاني���ة ..ه���ل انتب���ه �أحد
لل�شع���ارات اخلط�ي�رة التي
تط���رح جب���ل حم�س���ن بدل
ي�ب�رود ،ث���م عر�س���ال بدل
اجلبل ،وك�أن عر�سال مه َّددة،
وك�أن �أهله���ا املغلوب على
�أمره���م مل ي�ضيقوا ذرع ًا من
املجموعات «امل�ستقبلية»
واملجموعات امل�سلحة؟
هل تذكرون جتربة �أحمد
الأ�س�ي�ر يف �صيدا وف�صولها،
و�إ��ص�رار «ال�س���ت» وابنها
على �أن �صيدا لن تكون وفية
�إال للرئي�س «ال�شهيد»؟
ق���د يك���ون �رضوري��� ًا �أن
ن��ص�رخ م���ع ذاك العج���وز
مر على ر�أ�سه
البريوتي الذي ّ
الكثري من التجارب والعهود:
ح���ذا ِر ثم ح���ذا ِر م���ن الفكر
اخلط�ي�ر باالنعزال والتقوقع
حت���ت �أي ا�س���م �أو �شع���ار
يخت��ص�ر با�س���م امل�سل�سل
املك�سيكي «�أنا �أو ال �أحد»..

�أحمد �شحادة
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ْ
ْ
الرئاسيين اللبناني والسوري
االستحقاقين
للتأثير على

ّ
الفراغ السياسي مقدمة للفوضى األمنية

«� 14آذار» ت�سعى لال�ستفادة من امل�سلحني املهزومني الهاربني �إىل لبنان ..لتقوية موقفها

ال تختل���ف كث�ي�راً الدع���وات ه�ؤالء من �أ�صحاب الرهانات التي ال
امل�شبوه���ة ل�رشذمة اجلي�ش اللبناين تك ّل وال مت ّل من االدعاء ب�أن الق�ضاء
وتوزيعه على الطوائ���ف واملذاهب ،عل���ى الدول���ة ال�سوري���ة والإطاحة
عن الدعوات امل�شبوهة �أي�ض ًا لإن�شاء باحلك���م فيها بات ق���اب قو�سني �أو
خميمات جل���وء لل�سوريني النازحني �أدنى ،وهم ي�سعون بكل ال�سبل لإطالة
�إىل لبن���ان ،فالرهان���ات �ستبق���ى احلرب على �سورية ،مهما كلف الأمر،
م�ستم���رة عل���ى موا�صل���ة تخريب خ�صو�ص��� ًا �أن ه����ؤالء ال�سا�سة ،كما
�سورية ،والعمل �سيتوا�صل لإجناز ما
جربهم اللبناني���ون ،ال تعنيهم دماء
ّ
ف�شل �أعداء �سورية يف حتقيقه خالل اللبنانيني ،فكي���ف بدماء ال�سوريني،
ال�سنوات الثالث املن�رصمة.
وهم دائم ًا يتعي�شون ويتك�سبون على
الذي���ن يحمل���ون عل���ى اجلي�ش مثل هذه احلروب وامل�آ�سي!
وي�سع���ون �إىل تعطي���ل دوره الأمني
ه����ؤالء ال ي�أخ���ذون الع�ب�رة من
يف حماي���ة البلد و�أهل���ه ،معروفون ت�رصيح ال�سفري الأمريكي ال�سابق يف
م���ن ق َبل اللبناني�ي�ن ب�أنهم ي�سعون دم�ش���ق ،الذي دفعه ف�شله يف �إ�سقاط
�إىل �أح���د هدفني� :إما �إىل دفع اجلي�ش النظ���ام يف �سوري���ة �إىل التقاعد من
�إىل التغا�ض���ي عن ن�شاط الع�صابات العمل الدبلوما�سي ،روبرت فورد قال:
امل�سلح���ة الآتية م���ن �سورية حتت «املعار�ضة ال�سورية ال حتمل �أجندة
�ستار «اللجوء الإن�ساين» ،التي بات �سوري���ة ،بل حتمل �أجن���دات البلدان
احلدي���ث عن وجوده���ا الكثيف على الت���ي تدعمه���ا» ..الأمريكي اعرتف
كل �شفة ول�سان ،خ�صو�ص ًا يف بع�ض  �أخرياً �أن تلك املعار�ضة التي يرعاها
مناطق عكار والبقاع ،و�إما �إىل �إقامة ال حتمل م�رشوع��� ًا وطني ًا �سوري ًا ،بل
�إمارة �أو �إم���ارات تكفريية يف لبنان ،هي عميلة ملن يدف���ع لها وي�سيرّ ها
ت�ستقوي بهذا احل�شد ال�سوري امل�سلّح ،لتدمر بالدها.
ال���ذي �سيزداد عدة وعدي���داً كلما فر
�أول رهان���ات تل���ك الق���وى يف
امل�سلحون ال�سوريون والأجانب عند لبنان و�سوري���ة كان تهويل اململكة
كل انت�صار يحقق���ه اجلي�ش العربي ال�سعودي���ة بفتح معركة من اجلنوب
ال�سوري.
ال�سوري ،انطالق ًا م���ن الأردن وبدعم
�أما الذين يدعون �إىل �إطالة �إقامة «�إ�رسائيل���ي» ،لل�ضغط على دم�شق
الالجئني ال�سوري�ي�ن يف لبنان ،من لتقدمي تن���ازالت �سيا�سية من جهة،
خالل «توطينهم» يف خميمات تعجز ولوقف تق���دم جي�شه���ا الوطني يف
الدولة عن �ضبط ما فيها ،وهي التي جبال القلمون من جهة �أخرى ،و�أمام
تعجز عن �ضب���ط �سجن رومية مث ًال ،ف�ش���ل هذا التهويل نتيج���ة ال�سقوط

االنتخاب���ات الرئا�سية يف لبنان من
�أولويات جعج���ع وحلفائه ،لأن هذه
االنتخاب���ات �إذا �أجريت لن تكون يف
�صاحلهم.
جعجع يدرك أن وصوله
و«املعار�ض���ة» ال�سورية ترف�ض 
إلى قصر بعبدا من
�إج���راء انتخاب���ات رئا�سي���ة يقول
ال�سوريون فيها كلمتهم ،لأنها ال جتد
المستحيالت ..لذلك
بني ال�سوري�ي�ن قبو ًال فعلي ًا لرموزها
بات تعطيل االنتخابات الذي���ن عا�ش���وا عق���وداً يف �أح�ضان
الرئاسية في لبنان من الغرب و�أجهزة خمابراته.
� 14آذار تري���د اال�ستف���ادة م���ن
أولوياته وحلفائه
�سالح التخري���ب املهزوم يف �سورية
لتقوية موقفها يف لبنان ،الذي دخل
يف التوقي���ت القان���وين لال�ستحقاق
الرئا�س���ي ،وتري���د ت�رشي���ع وجود
امل�سلح�ي�ن ال�سوريني وعائالتهم يف
لبنان ب�إقامة خميمات لهم ،يف وقت
املريع للقوى التي مولتها ال�سعودية حتاول �إقامة فراغ �سيا�سي يف البالد،
يف القلمون ،ولوجود تردد �أردين يف مقدمة لفو�ض���ى �أمنية يكون ل�سالح
االنخ���راط الكامل يف ه���ذه الهجمة ،فل���ول «املعار�ض���ة» ال�سورية دور
كان الره���ان الث���اين؛ با�ستعم���ال �أ�سا�سي فيه.
«اخليار الرتك���ي» ،عرب تدخل تركيا
و«املعار�ض���ة» ال�سورية تلج�أ،
املف�ض���وح �إىل جان���ب الع�صاب���ات كما فعل���ت طوال ال�سن���وات الثالث
الإرهابي���ة القادم���ة ع�ب�ر الأرا�ضي املا�ضية� ،إىل القوى اخلارجية ،بهدف
الرتكية باجتاه ال�ساحل ال�سوري.
فر����ض معادالت داخلي���ة� ،أو تق�سيم
الآن ،تب���دو ق���وى � 14آذار حتمل �سورية.
م�رشوع��� ًا واحداً م���ع «املعار�ضة»
مل يع���د �أمام ال�سف�ي�ر فورد غري
ال�سوري���ة؛ �سم�ي�ر جعج���ع يدع���و تبديل اال�س���م ،ليطابق ت�رصيحه عن
بو�ض���وح �إىل «من���ع انتخاب رئي�س  املعار�ضة ال�سورية واقع قوى الرابع
م���ن � 8آذار» ،علم��� ًا �أن���ه يعرف �أن ع�رش من �آذار.
و�صوله هو �إىل ق��ص�ر بعبدا من �أول
امل�ستحي�ل�ات ،لذل���ك ب���ات تعطيل
عدنان ال�ساحلي
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همسات
 nا�ستغراب

ا�ستغرب مرج���ع د�ستوري اجل���دلَ الدائر حول
املهلة الد�ستورية النتخ���اب الرئي�س اجلديد ،و�أ�شد
ما �أثار ا�ستغرابه جهل بع�ض «ممثلي الأمة» لهذه
امل�س�ألة الد�ستورية البديهية.
 nمقنـ ّعون من �صربا
�أف��اد ال�س��كان يف الطري��ق اجلدي��دة واملدين��ة
الريا�ضي��ة �أنه خ�لال الأحداث الأخ�يرة بني «التيار
العرب��ي» و«تي��ار امل�ستقب��ل» ظه��رت جمموع��ات
م�سلّح��ة مقنَّع��ة قدمت م��ن منطقة �ص�برا �إىل خلف
املدين��ة الريا�ضية ،و�أطلقت الر�صا�ص باجتاه احلي
الغرب��ي ،لتوري��ط فري��ق لبن��اين م�سل��ح يف املنطقة
املذك��ورة ،ويق��ال �إن املجموع��ات ه��ي فل�سطيني��ة
و�سورية ذات طابع ديني مت�شدد.
« nزكزكات»
اعتربت قوى �سيا�سية �أن «غزل» �سرتيدا جعجع
لـ«حزب اهلل» يف كلمتها على منرب جمل�س النواب
هدفه «زكزكة» تي���ار «امل�ستقبل» القرتاب الأخري
من التيار «الوطني احلر» واحلديث عن عدم ممانعة
«امل�ستقبل» يف ت�أييد عون للرئا�سة ،وخل�صت �إىل
القول« :يف حدا ما بدو يكرب»؟!
 nحماولة لل ّم ال�شمل
ي�س��عى �أحد ن��واب «تيار امل�س��تقبل» يف بريوت،
ومن خالل و�ساطة �س��عودية ،لتقريب وجهات النظر
بني «التيار» واحلزب التقدمي اال�ش�تراكي ،و�ص��و ًال
�إىل عقد لقاء يف �أقرب وقت ممكن بني الرئي�س �س��عد
احلري��ري والنائب وليد جنبالط يف فرن�س��ا ،برعاية
ال�شخ�صيتي.
نْ
وزير فرن�سي �سابق �صديق م�شرتك بني
 nهل تُرفع دعوى �ضد  3نواب؟
يدر�س �أحد املحامني املعروفني ب�إثارة الأ�ضواء
�إمكانية رف���ع دعوى على ثالثة ن���واب على الأقل
غائبني ع���ن املجل�س النيابي من���ذ �سنتني و�أكرث،
لأنه���م يتقا�ضون رواتبهم م���ن خزينة الدولة ،وهم
منقطعون عن امله���ام التي انتخبه���م ال�شعب من
�أجلها ب�ش���كل متوا�صل ..بل �إنه���م غري مقيمني يف
البالد ،و�أحده���م يتحرك يف مق���ر �إقامته بجن�سية
البلد التي يحملها.
 nمن وجوه ال�رصاع
ف�� رّّسر �أمني �ض��ليع مبا يج��ري يف طرابل���س ،ارتفاع
ح��دة القت��ال يف املدينة وع��دم اخل�ض��وع �إىل رغبة
غالبي��ة �أبن��اء املدينة بالهدوء ،ب���أن ما يجري لي�س
�إال وجه�� ًا من وج��وه ال�رصاع ال�س��عودي  -القطري،
وهذا ما �سيظهر الحقاً.

« nم�ساعدات» ..للتخريب
جزمت م�صادر �أمنية غري لبنانية� ،أن ال�سعودية
كلّفت م�س�ؤولني من �إمارة �أبو ظبي مبهمات تخريبية
يف لبن���ان ،على غرار الدور الذي لعبوه وما يزالون
على ال�ساح���ة الفل�سطينية ،بدع���م حممد دحالن،
بذريعة «امل�ساعدات االجتماعية».
 nاحلدث الأهم
ر�أى دبلوما�س��ي غرب��ي يف العا�ص��مة الكويتي��ة
�أن احل��دث الأه��م يف قم��ة الكوي��ت كان بق��اء مقعد
اجلمهوري��ة العربي��ة ال�س��ورية فارغ�� ًا و�أمام��ه علم
الدول��ة الوطني��ة ،وان�س��حاب ع�ض��و الوف��د اللبن��اين
الوزي��ر علي ح�س��ن خلي��ل �أثن��اء �إلقاء �أحم��د اجلربا
كلمت��ه ،مذكّ��راً باملوق��ف الق��وي لوزي��ر اخلارجية
ال�سابق عدنان من�صور �ضد اجلربا حينما �ألقى كلمة
يف اجلامعة العربية.
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لماذا فتح أردوغان و«النصرة» و«داعش» معركة أم الطنافس؟

لقاء األردن الستكمال معركة شمال سورية من الجنوب
قد يك���ون جائزاً ال�س����ؤال عن الفرق
ب�ي�ن �أبو حممد اجل���والين؛ «�أمري جبهة
الن�رصة»� ،أو �أبو بك���ر البغدادي؛ «�أمري
داع�ش» ،ورجب طي���ب �أردوغان ،فكلهم
يخرجون من �أدغال التاريخ واجلغرافيا..
وحت���ى م���ن «عب���اءات» التلم���ود
والطورانية.
رجب طيب �أردوغان حاول �أن ميتطي
ظهور العرب بعنوان مقارعة «�إ�رسائيل»،
بع���د �أن �شاهد خناجر الأعراب و�سيوفهم
�صد�أت و�صارت يف ذمة التاريخ.
�أردوغان هذا الذي جعلنا ننت�شي ذات
يوم باملواجهة امل�رسحي���ة مع �شيمون
برييز يف دافو�س ،وب�سفينة مرمرة ،جعلنا
ن�ص ّدق �أنه ط ّي���ب ،ومل ن�سمع لكالم ذاك
العجوز احلكيم جن���م الدين �أربكان الذي
حذّر من ذاك «اجلا�سو�س ال�صهيوين».
مت ا�ستدعاء
يف عه���د ذاك الط���وراين ّ
الدرع ال�صاروخية الأمريكي ،وهو قب ًال ظل
يناور ويعمل م���ن �أجل �أن يدخل االحتاد
الأوروب���ي ،وحت ّدث كث�ي�راً بـ«الإ�سالم»
بعط���ر نيناريت�شي ،ولبا����س كري�ستيان
ديور ،لكنه ما قوب���ل بتات ًا ،وهو يف كل
احلاالت ظل ع�ضواً فاع ًال يف حلف الناتو،
ومتم�سك ًا بقاعدة «اجنرليك» الأمريكية.
ّ
مل ننتب���ه ل�رصخ���ة تابع���ه �أحم���د
داود اوغل���و «نحن �أحف���اد العثمانيني
وال�سالجق���ة» ،وحديثه ع���ن العثمانية
اجلديدة «النيو  -عثمانية»..
ومع ذلك ،اعتق���د الأعراب �أو بع�ضهم
�أن خيول �أرطغرل بك �ستتخطى اال�ستانة
لت�صل �إىل القد�س مرة جديدة ..مل ن�صدق
قول �أربكان «�إن���ه جا�سو�س �صهيوين»،
ّي�ن �أن هدفه
لأن���ه يف كل التط���ورات تب� نّ
وغايت���ه و�أحالم���ه وطموح���ه �أن ت�صل
خيوله �إىل الالذقية وحلب ودم�شق ودير
الزور والقام�شلي..
�أب���و حمم���د اجل���والين و�أب���و بكر
البغ���دادي مباذا يختلف���ان وتوابعهما
وحلفا�ؤهما من الإفرازات «الوهابية»
حتت م�سمى الإ�س�ل�ام ،و«العلمانية»
و«الي�ساري���ة» من �أيت���ام برنار هرني
ليفي ،وع�ضو الكني�ست «الإ�رسائيلي»
عزمي ب�ش���ارة ،وم���ن �أمث���ال برهان
غلي���ون ومي�ش���ال كيل���و وغريهم���ا،
وه���م جميعه���م الغارق���ون يف ح���ب
«ال�شورى» ال�سعودية ،و»دميقراطية»
قطر ،و«ت�سام���ح» الدولة العربية مع
الفل�سطيني�ي�ن و«حمايته���ا» للقد�س
وامل�سجد الأق�صى املبارك؟
ه���ل انتبه �أح���د لتلك الأخب���ار التي
حتدثت عن لقاءات «ميمونة» �إىل جنوب
�سورية ،وحتديداً يف «�إمارة �رشق الأردن»،
حي���ث التقى �صهاين���ة و�أمريكيون و�أتراك
و�أعراب من مملكة الرمال ،ومعهم اجلوالين
و�أع�ضاء م���ن جمال�س ا�سطنبول والدوحة،

حث خططوا وعملوا وحتدثوا عن ا�ستكمال
عدوان ال�شمال م���ن تركيا على ك�سب و�أم
الطناف�س بغزو من اجلنوب؟
دعونا ن�س�أل هذه املعار�ضات ال�سورية

الحرب السورية
ومواجهات القرم جزء
من معركة واحدة ضد
الهيمنة األميركية في
مرحلة ما بعد الحرب
الباردة
�آليات اجلي�ش العربي ال�سوري تتوجّ ه نحو ريف الالذقية ال�شمايل

تل���ك امل�سم���اة وطني���ة �أو «ثورجي���ة»،
وتل���ك امل�سم���اة «�إ�سالمي���ة» ،واملهتمة
ب�إقامة �إمارات «اخلالف���ة» ،كيف لكم �أن
تر�ضوا بهذا الع���دوان الرتكي ،وبالعدوان
ال�صهي���وين ،وبعدواني���ة «احل�ض���ارة
الدميقراطية» ال�سعودية �أو القطرية ،وكيف
لك���م �أن تقتنعوا �أن حلظ���ة حتقيق الن�رص
عل���ى الدولة الوطني���ة ال�سورية قد �أزفت،
لأن حليفي دم�شق م�شغ���والن بهمومهما،
�أي مو�سك���و م�شغول���ة بهمومها يف البحر

الأ�س���ود ،وطه���ران منهمك���ة يف متاهات
املفاو�ض���ات ب�ش�أن امللف النووي ،وك�أنكم
تعمل���ون عل���ى طريق���ة الكذاب�ي�ن الذين
يطلقون كذباتهم وي�صدقونها؟!
يوج���ه �إىل ه�ؤالء
ثمة �س����ؤال جيد �أن َّ
«املت�أ�سلم�ي�ن» �أو «الثورجي�ي�ن» يف
املعار�ض���ات ال�سوري���ة :مل���اذا تعادون
اجلي�ش العربي ال�سوري وتكرهونه؟ وكيف
ت�ص ّفق���ون لتدخُّ ل الط���وراين رجيب طيب
�أدوغان؟ وكي���ف لكم �أن ت�شع���روا باللذة

لن��ص�رة الكيان ال�صهي���وين؟ ثم كيف لكم
�أن ترف�ض���وا �أو ت�ستنكروا التدخل الرو�سي
�أو الإي���راين لن�رصة �أو دع���م �سورية �أمام
جحافل برابرة التاريخ وم�صا�صي الدماء
الذين يري���دون تفتيت وحتطيم دولة ميتد
عمقها التاريخ���ي واحل�ضاري �إىل �أكرث من
� 8آالف �سنة؟
كيف لك���م �أن تعادوا جي����ش �سورية؛
جي�ش زنوبي���ا ،وجي�ش يو�س���ف العظمة،
ال���ذي كاد �أن ي�صل يف حرب ت�رشين 1973

عمان؟
| هل تنت�صح ّ
تدر�س الأردن تقارير خا�صة تتناول الأو�ضاع على حدودها مع �سورية� ،أعدتها مراكز �أبحاث و�أجهزة
ا�ستخبارية ،و�سترتتب عليها نتائج هامة .وتقول امل�صادر �إن ما ت�ضمنته تلك التقارير من حتذيرات
وتو�صيات هي مدار بحث الآن على �أعلى امل�ستويات يف عمان ،م�ضيفة �أن التقارير املذكورة تن�صح
الأردن ب�ضب���ط حدوده والتوقف عن �سيا�سة «الباب املفت���وح» على احلدود مع �سورية ،فالإرهاب
ال ي�س�ي�ر �أو يتح���رك باجتاه واحد ،لذلك ـ كما جاء يف ه���ذه التقارير ـ على الأردن �صد ال�ضغوطات
ال�سعودي���ة عليها ،و�إغالق غرف العمليات «الإرهابية» املقامة داخل �أرا�ضيها يف املناطق القريبة
من احلدود مع �سورية.
| توزيع الأدوار
�أ ّك���د رئي�س جهاز اال�ستعالمات الداخلية الفرن�سي ال�سابق برن���ار �سكار�سيني يف كتاب ن�رشه خالل
الأي���ام املا�ضي���ة ،ال�شكوك املتداولة بخ�صو����ص متويل اململكة العربي���ة ال�سعودية وقطر ل�شبكات
�إرهابي���ة تن�شط يف كل من اجلزائر و�سورية وبع�ض بل���دان يف ال�رشق الأو�سط .وبح�سب �سكار�سيني
ال���ذي غادر من�صب���ه منذ �سنة ون�صف تقريباً ،ف�إن املم ِّول الأ�سا�س���ي للجماعات التي �أعلنت والءها
لتنظي���م «القاعدة» هو الأمري بندر بن �سلطان ،معترباً �أنه تب ّنى �سيا�سة �إقليمية م�ستقلة عن �إخوته
وبنوي عمومت���ه ،وم�ؤكداً �أنه كان وراء متويل اجلماعات اجلهادي���ة يف �أفغان�ستان و�سورية ولبنان
وم��ص�ر و�شمال �إفريقيا ،و�أن قطر ال�رشيك االقت�صادي وال�سيا�س���ي الكبري لفرن�سا مهتمة جداً بتمويل
ت�سليح اجلماعات الإ�سالمية التي تن�شط يف �شمال �إفريقيا .وقال �سكار�سيني �إن الدوحة تتخفى وراء
منظمة غري حكومية لتغطية ومترير الدعم اللوجي�ستي لهذه اجلماعات وتدريب عنا�رصها.

�إىل ما بعد بحرية طربيا ،لوال خيانة �أنور
ال�سادات وتخطيطه مع اليهودي ال�صهيوين
ه�ن�ري ك�سينجر لوق���ف القت���ال و�سحب
اجلي����ش العرب���ي الث���اين ،وه���و اجلي�ش
امل�رصي ،من املعركة؟
قد يكون هنا �رضوري ًا التذكري مبا قالته
�صحيف���ة «نيوي���ورك تامي���ز» الأمريكية
قب���ل �أي���ام؛ ب�أن الأع���راب �أع���داء �سورية
واملعار�ضات املعلنة �ضد دم�شق يقتنعون
كثرياً بكالم �سيده���م الأمريكي ،فقد قالت:
«ت َُع ّد احلرب ال�سوري���ة واملواجهة ب�ش�أن
�شبه جزيرة الق���رم يف الأ�سا�س جزءاً من
معركة واحدة �أو�سع نطاق��� ًا �ضد الهيمنة
الأمريكي���ة يف مرحل���ة م���ا بع���د احلرب
الباردة».
�أ�ضاف���ت�« :سورية تنظ���ر �إىل الأحداث
الأخرية على �أنه���ا جزء من تراجع النفوذ
الأمريكي يف العامل ،وت�صاعد نفوذ رو�سيا
ت ّوجت���ه بالتخطيط لب���دء ف�صول جديدة
لتعلي���م اللغ���ة الرو�سي���ة يف املدار����س
ال�سورية».
وختمت بالق���ول�« :إن تنامي الت�صدع
ب�ي�ن رو�سيا والغ���رب ،ب�ش����أن الأزمة يف
�أوكراني���ا ،يعزز ثقة الرئي����س ب�شار الأ�سد
وي�شجع���ه على امل�ضي ُق ُدم ًا يف ما يطمح
�إليه واثق��� ًا من �أن رو�سيا لن ت�ضغط عليه
لتقدمي تنازالت يف �أي وقت قريب».
فليتاب���ع �أع���داء �سوري���ة الداخل�ي�ن
والأع���راب امل�ضي يف غ ّيه���م ..ثمة يربود،
والق�صري ،وبابا عمرو ..والكثري بانتظاركم،
و�إن غداً لناظره قريب.

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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من هنا وهناك

رسائل إقليمية ودولية عبر ريف الالذقية
ت�شي الأخب���ار املت�ضاربة حول �سري
املع���ارك يف ري���ف الالذقي���ة ،وانت�شار
�صور امل�سلحني على الإنرتنت� ،أنه ُيراد
لهذه املعرك���ة يف الالذقية؛ مركز الثقل
الأ�سا�س���ي للنظام ال�س���وري� ،أن ت�ؤ�س�س
لواقع جديد يف احل���رب ال�سورية ،ميتد
�إىل امل�شه���د الإقليمي بر ّمت���ه ،ويوجه
ر�سائل يف اجتاهات ع��� ّدة ،وميكن �إبراز
بع�ض م�ؤ�رشاتها:
�أو ًال� :إن الأخبار التي �رست عن حتالف
الأ�ض���داد يف ه���ذا الهج���وم ،والتن�سيق
ب�ي�ن املجموع���ات امل�سلح���ة التابعة
لل�سعودية وتل���ك التابعة لرتكيا ،ي�شري
مبا ال يقبل ال�ش��� ّك �إىل �أن القائد الفعلي
ال���ذي يحرّك هذا الهج���وم هو الأمريكي
بنف�سه ،لأنه الوحي���د القادر على فر�ض
التن�سيق بني جمموع���ات م�سلّحة تكفّر
بع�ضها البع�ض ،وقتلت بع�ضها البع�ض
يف معارك ع ّدة يف �سورية.
وقد تكون الأهداف الأمريكية من هذا
الهجوم متعددة ،منها:
�أ -توجيه ر�سالة مبا�رشة �إىل الرو�س
يف منطقة نفوذهم الأ�سا�سية يف �سورية،

وعل���ى مقربة من قاعدته���م الع�سكرية
البحري���ة يف طرطو�س ،ب����أن ما ك�سبوه
ب�سهولة يف قاعدتهم الع�سكرية البحرية
مي���ر ب�سهولة يف
الأخ���رى يف القرم لن ّ
�سورية.
ب -التعوي����ض ع���ن اخل�سائر التي
ُمنيت بها املجموع���ات امل�سلحة على
احل���دود اللبناني���ة  -ال�سوري���ة ورفع
معنوياتهم ،بعد انت�شار تقارير تتحدث
عن هج���رة معاك�س���ة لـ«املجاهدين»
القادمني من اخلارج.
ج -احلاج���ة �إىل انت�ص���ار مي���داين
يوظَّ ف �إعالمي ًا على �أبواب زيارة �أوباما
�إىل املنطق���ة ولقائه املل���ك ال�سعودي
يف �أواخ���ر ال�شهر احلايل ،يف ظل حاجة
الأمريكي�ي�ن لإبراز فائ�ض ق���وة ما ،يف
منطقة باتت تتفل���ت من �أيديهم وتنتقد
ال�سيا�س���ة الأمريكية علن��� ًا ،ومن ه�ؤالء
بع����ض ال���دول احلليف���ة للأمريكي�ي�ن،
ك�أفغان�ستان عل���ى �سبيل املثال ،حيث
�أعل���ن الرئي����س الأفغاين حام���د كرزاي
ت�أييد بالده النف�صال القرم عن �أوكرانيا؛
يف حت��� ٍّد وا�ض���ح لل�سيا�س���ة الأمريكية

تحالف األضداد بين
المجموعات المسلحة
التابعة للسعودية
ُ
واألخرى تركيا في معارك
كسب يشير إلى أن
المحرك الفعلي لهذا
ّ
الهجوم هو األميركي

وحللف الناتو املوجود يف بالده.
ثاني��� ًا� :إن الدخول الرتك���ي العلني
على خط املعارك الدائرة على حدودهم،
و�إ�سق���اط الأتراك لطائ���رة �سورية ،تبينّ
�أنه���ا كان���ت �ضم���ن احل���دود ال�سورية
ولي�س الرتكية ،كما قيام القوات الرتكية

م�سلحون متعددو اجلن�سيات ينت�شرون يف منطقة ك�سب ال�سورية املحاذية للحدود الرتكية

(�أ.ف.ب).

بق�ص���ف مواقع ع ّدة يف الداخل ال�سوري،
وت�أمني غطاء ناري للم�سلحني ،ثم توقف
التدخل الع�سكري الرتكي فج�أة يف اليوم
التايل ي�ش�ي�ر �إىل �أن تهديدات دولية قد
تعر�ض لها اجلان���ب الرتكي ،وقد تكون
ّ
ق���د �أتت من الأ�سط���ول الرو�سي بالذات،
يف ظ���ل �أنباء ع���ن قيام �سف���ن حربية
رو�سية متمو�ضعة قبالة �شاطئ طرطو�س
بالتحرك نحو احلدود الرتكية  -ال�سورية
قبالة الالذقية ،وهو ما قد يكون قد �أ ّدى
�إىل �إعادة الرتك���ي �إىل �صوابه ،علم ًا �أن
أم�س
حزب «العدال���ة والتنمية» كان ب� ّ
احلاجة �إىل ذل���ك الت�صعيد على احلدود
مع �سوري���ة ع�شية االنتخابات املحلية،
حل���رف الأنظار عن الأو�ض���اع الداخلية
والتده���ور يف الت�أيي���د ال�شعب���ي الذي
يعاين منه لأول م���رة منذ العام ،2002
ب�سبب ال�سيا�سات التي اتبعها �أردوغان
يف الداخل وامل�شاري���ع الإقليمية التي
دخل فيها وخ�رس خ�سارة مد ّوية.
كم���ا يكت�س���ب الدخ���ول الرتكي يف
تل���ك املعركة طابع ًا مذهبي��� ًا وطائفي ًا،
فاملنطق���ة الت���ي يح���اول �أردوغ���ان
ال�سيطرة عليها فيها مزيج من العلويني
وامل�سيحي�ي�ن ،خ�صو�ص��� ًا الأرمن الذين
مت تهجريه���م ق�رسي��� ًا م���ن تركي���ا �إىل
ّ
�سورية ولبنان ،بع���د املذابح التي قام
بها العثماني���ون بح���ق �أجدادهم ،وقد
يك���ون �أردوغان بتع�صب���ه الطائفي قد
�أراد �أن ينتق���م م���ن الأرمن القاطنني يف
تل���ك املناط���ق ،خ�صو�ص��� ًا يف منطقة
ك�سب احلدودية ،انتقام ًا مزدوج ًا؛ الأول
لأنه يته���م الأرمن القدامى بالتمرد على
�أجداده ،والثاني���ة لالنتقام من الأجيال
الأرمني���ة اجلديدة الت���ي � ّشوهت �صورة
تركيا يف العامل ،خ�صو�ص ًا بعد جناحها
يف ك�س���ب اعرتاف الكثري من الربملانات
الأوروبية والكونغر�س الأمريكي بالإبادة
الأرمنية ،التي ما تزال ح ّية يف الوجدان
وال�سلوك الأرمن���ي ،رغم مرور ما يقارب
املئة عام على حدوثها.
املح�صلة ،يبدو �أن قدر ال�سوريني
يف
ّ
�أن يدفع���وا �رضيبة عن الع���امل �أجمع،
فالأزم���ة الأوكرانية والتوتر الأمريكي -
الرو�س���ي باتا يرخي���ان بظاللهما على
احلرب يف �سوري���ة ،فما قبل القرم لي�س
كما بعدها ،والت�سوي���ة التي كان ي�ؤمل
حتقيقها نتيجة تفاهم رو�سي � -أمريكي
يف املنطقة بات���ت �أ�صعب من ذي قبل،
ورغم اعرتاف اجلميع �أن ال ح ّل ع�سكري ًا
يف �سوري���ة� ،إال �أن املي���دان ال�س���وري
يبقى ه���و احلَكم والفي�صل الذي �سيحدد
النتائج ،ومن يك�س���ب ماذا ،ومن يخرج
من الت�سوية ومن يقطف ثمارها.

د .ليلى نقوال الرحباين

| هل ي�ؤجّ ل �إعالن تر�شيحه؟
ق���رر وزي���ر الدف���اع امل�رصي
ّ
امل�شري عبد الفت���اح ال�سي�سي
تر�شحه
ت�أجي���ل �إعالن ق���رار ّ
النتخاب���ات الرئا�س���ة ،بع���د
تل ّقي���ه تقاري���ر �أمني���ة تفيد
بوجود م�ؤامرة لتنفيذ عمليات
�إرهابية عن طريق جمموعات
داخلي���ة تابع���ة لـ«الإخوان
امل�سلم�ي�ن» ،بالتن�سي���ق مع
عنا��ص�ر خارجي���ة و�أط���راف
دولية ،به���دف تقوي�ض عملية
اال�ستقرار الت���ي ي�سعى �إليها
ال�سي�سي مل�رص.
| ب�شهادة �أمريكية
ذكرت درا�س��ة بحثية �أمريكية
حديث��ة �أن ع��دد املقاتل�ين
الأجان��ب الذي��ن �ش��اركوا يف
القت��ال يف �س��ورية من��ذ بداية
الأح��داث وحت��ى  31كان��ون
الأول  2013بل��غ � 248أل��ف
مقات��ل �أجنب��يُ ،قت��ل منهم 58
�ألف�� ًا ،وغ��ادر � 82ألف�� ًا ،وهناك
� 12ألف �ش��خ�ص مفقود ،بينما
الي��زال � 96أل��ف مقاتل �أجنبي
يقاتلون م��ع «جبهة الن�رصة»
و«داع���ش» وغريهم��ا م��ن
الف�ص��ائل امل�سلحة يف �سورية.
و�أو�ض��حت الدرا�س��ة �أن �أك�بر
جتم��ع للمقاتل�ين الأجان��ب
ح�ص��ل يف التاري��خ كان يف
�س��ورية؛ بواق��ع  87جن�س��ية
عاملي��ة ،و�أعلى رقم للمقاتلني
الأجان��ب الذي��ن ُوج��دوا يف
�س��ورية بوق��ت واح��د كان يف
ت�رشي��ن الأول  ،2013حيث بلغ
عدده��م � 143ألف مقاتل ،ثم ما
لب��ث بعدها ه��ذا الرق��م �أن بد�أ
بالتناق�ص ال�رسيع.
| �ضبط �ألباين للمحرّ�ضني
اعتقل���ت ال�رشط���ة الألبانية
�سبع���ة �أ�شخا�ص ،بينهم اثنان
من �أئمة امل�ساجد ،بتهمة جتنيد
�أ�شخا�ص للقت���ال يف �سورية.
وك�شف ممثل االدعاء الألباين؛
�أوج�ي�ن بي�سي ،خ�ل�ال م�ؤمتر
�صح���ايف� ،أ ّن حمكمة �أ�صدرت
مذك���رات اعتقال بح���ق �ستة
�آخرين بالتُّهم نف�سها ،مو�ضح ًا
�أ ّن «اثنني م���ن الأئمة ُي�شتبه
يف قيامهم���ا بتلقني �أ�شخا�ص
�أفكاراً مت�ش���ددة للقتال الحق ًا
ك�أع�ضاء يف منظمات ت�ضعها
الأمم املتح���دة عل���ى القائمة
«عرث
ال�س���وداء» ،وكا�شف ًا �أنه ُ
على  15طلقة ب�أعرية خمتلفة
مموه���ة،
وحقيب���ة ع�سكري���ة َّ
و�أمور �أخرى يف امل�سجد الذي
كان �أح���د املعتقلني ُيلقي فيه
درو�س��� ًا ديني���ة يف قرية قرب
العا�صمة تريانا».
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دروس من محاولة تغيير
قواعد االشتباك
مي ّث���ل حترير قلع���ة احل�صن بع���د الإجنازين
الكبريي���ن يف ا�ستع���ادة يربود ور�أ����س العني -
والبقي���ة �آتية بال ري���ب � -سق���وط �آخر ح�صون
الإره���اب يف املناط���ق املتاخمة للح���دود مع
لبنان ،لكن ذلك ال يعني �أبداً �أن الإرهاب ب�شكليه؛
التنفيذي الدم���وي وال�سيا�سي املتهور ،قد انتهى،
و�إن كانت ال�رضبة م�ؤمل���ة جداً ،كما �سترتك �آثاراً
وندوب ًا كبرية يف اجل�س���م الإرهابي من ر�أ�سه �إىل
�أخم����ص قدمي���ه ،ال �سيما �أوالئ���ك الذين خطّطوا
وم ّول���وا على مدار الكرة الأر�ضية من �أجل �إ�سقاط
�سورية.
يف التداعي���ات الأولية� ،سمعن���ا العويل ممن
ُيفرت����ض �أنهم ق���ادة يف مقل���ب «الدعم بحليب
الأطف���ال» ،كم���ا �شاهدن���ا جث���ث الهاربني من
املواجهات التي تعود لع�صابات الإجرام ،ور�أينا
ب�أ ّم الع�ي�ن و�سمعنا ب����آذان �صاغية كيف يطلب
البع�ض ،وهم ن ّواب يف الربملان اللبناين ،معرفة
م�صائ���ر مئ���ات امل�سلح�ي�ن الذي���ن �شاركوا يف
�إر�ساله���م �إىل املوت ال���ز�ؤام واحلتمي ،خوف ًا من
املغرر بهم ،وانعكا�س ذلك على م�صاحلهم
�أهايل َّ
االنتخابية الحق ًا ،وهذا ما �سيحدث حتم ًا.
هذه الفئ���ة املت�آم���رة (ولي����س ال�ضالة) من
ال�سيا�سي�ي�ن ،ميثل لها دمار خط���وط الإمداد مع
قواعد الإرهاب وم�صان���ع تفخيخ �سيارات املوت
ال�سيناريو الأ�س���و أ� لأ�سباب عدة� ،أبرزها �أن و�ضع
ر�ؤو�سه���م عل���ى املق�صلة بات �شبح���ه ال يفارق
خميلتهم ،لأنهم باتوا يدركون بعد فوات الأوان �أن
ما من جمرم ينجو بفعلته ،فكيف املتمادون يف
الإجرام بحق ال�شع���ب والوطن؟! حتم ًا لن ُيفلتوا،
مهم���ا كانت الرحم���ة كبرية يف قل���وب وعقول
العادلني.
وج���ه يف الأي���ام الأخرية
املح���ور املق���اوم ّ
�رضبات مهمة ملح���ور الإرهاب املتحالف ،فعلى
جبهة فل�سطني� ،أعطت «حركة اجلهاد الإ�سالمي»
العدو در�س ًا قا�سي��� ًا يف عملية «ك�رس ال�صمت»،
ف�صمت العدو بعد تلقّيه ال�صفعة امل ُّرة.
حاول العدو �أن يغيرّ قواعد اللعبة �أو اال�شتباك
على اجلبهات الثالث؛ فل�سط�ي�ن ،لبنان� ،سورية،
فكان �أن انقلب ال�سح���ر على ال�ساحر ،فاملقاومة
يف لبن���ان ردت يف مزارع �شبع���ا ،فابتلع قادة
الع���دو ريقهم م���ع ال�رضبتني ،وج���اءت عمليتا
اجلوالن كم�ؤ�رش جدي���د قلب القواعد يف م�صلحة
«�إ�رسائي���ل»� ،سيما تزامنهما مع توجيه �رضبات
حموري���ة للإرهاب على الأرا�ض���ي ال�سورية ويف
لبنان� ،أم���ا يف فل�سطني فق���د تزخمت املقاومة
وانت�شت روحها.
حمور الإرهاب مع «�إ�رسائيل» غارق الآن يف
الإرباك ،لذلك جاء العدوان من تركيا مبا�رشة هذه
امل���رة؛ تغطية مدفعية لهج���وم �شنه الإرهابيون
على ك�س���ب ،وا�ستخدام املنظوم���ة ال�صاروخية
الأمريكية من على الأرا�ض���ي الرتكية يف �إ�سقاط
الطائ���رة ال�سوري���ة ،يف حماولة ملن���ع ال�س�ؤال
امل�ت�ردد بقوة� :أي���ن �ستكون ال�رضب���ات املقبلة
ملحور ال�رش؟ مع �رضورة امل�سارعة يف املبادرة.

يون�س

«التيار» ..من المستقبل إلى الماضي
يعاين «تي���ار امل�ستقبل» منذ
والدته م���ن �أزمة وج���ود ،يف ظل
حي���اة �سيا�سية �صاخب���ة ،رافع ًا
�شع���ار «�إن احلكم �إالّ يل» ،متا�شي ًا
مع م�رشوع���ه ال�سلط���وي الذي ال
يبغي �سوى اال�ستئث���ار� ،إال �أنه ما
فتئ يعي�ش �أزمات تلو الأخرى يف
كافة مراحل ال�سيا�س���ة اللبنانية
املتقلبة كالرمال املتحركة ،ولذلك
ف����إن «التي���ار الأزرق» م�ضطرب
البال دوم��� ًا وال ي�ستقر على قرار،
�سواء كان يف ال�سلطة �أو خارجها،
وهو الي���وم يعي�ش �أزمات حقيقية
ميكن تلخي�صها بثالثة �أمور:
غي���اب رئي�س���ه �سع���د الدين
احلريري ع���ن لبنان ،وه���ي �أزمة
تت�ش ّعب �إىل قيادي غائب ال يريد �أن
يكون احلا�رض ف����ؤاد ال�سنيورة هو
البديل ع���ن املكلّف نادر احلريري،
م�رشوع���ي رئا�سة احلكومة؛
وبني
ْ
�أ��ش�رف ريف���ي ونه���اد امل�شنوق،
اجلاحمني نحو القيادة.
�أزمة �أجن���دة؛ مبعنى �أن «تيار
امل�ستقب���ل» عاجز فع ًال عن و�ضع
برنامج �أو خارطة طريق جلمهوره،
وحتى لقيادته ،ال�سيما �أن م�شاركته

يف احلكومة احلالية وما قبلها وما
بعدها كانت مت�أرجحة وغري ثابتة،
ومل ترتك���ز �إىل �أ�س�س مفهومه ،فهو
و�ض���ع ع��ش�رات املوان���ع ثم عاد
وعدل عنه���ا ،ولي����س �آخرها «ال
للجلو�س مع حكومة حزب اهلل ..وال
حلكومة يتمثل فيها حزب ال�سالح..

«تيار المستقبل»
بدأ يعاني من انتقال
الصراع إلى الداخل..
خصوصًا أنه لم يعد
ذاك الحزب الذي
يُ خرّ ج الطالب ويوزّ ع
الشهادات العلمية

من احتفال تيار امل�ستقبل يف البيال

نعم حلكوم���ة تكنوقراط ..ال
حلكومة �سيا�سية جامعة،»..
وهك���ذا ،ليتبينّ �أن «التيار»
م�ش َّت���ت يف �أولويات���ه ،وال
ميلك ر�ؤي���ة حقيقية �إال من
خالل �شع���ارات �رسعان ما
تذوب مع اجلوالت الكربى.
�أزمة العالقة مع اجلمهور،
وه���ذه امل�شكل���ة مت�ش ّعبة
�أي�ض��� ًا ،حي���ث يعي����ش بني
ناري���ن؛ الن���ار الأوىل يف
�ساحته وبيئت���ه احلا�ضنة،
حيث جهد �سابق ًا لال�ستيعاب
تعث ب�سبب
عرب املال ،لكنه رّ
الإخفاقات االقت�صادية التي
�سببته���ا �إدارة «الرئي����س»
ّ
للم�شاري���ع اال�ستثماري���ة،
م���ا ح���دا ببع����ض ال�شباب
التوجه
امل�ؤيدين لـ«التيار»
ُّ
نح���و الق���وى «ال�سلفية»،
حي���ث اخلطاب احل���اد الذي
يكفّ���ر القري���ب والبعي���د،
وبع����ض امل���ال ال���ذي ي�س ّد
الرم���ق� ،إ�ضاف���ة �إىل �ساحة
قتالية قريبة ه���ي �سورية،
تنفّ�س ذاك احلقن املرتاكم.

(�أر�شيف)

والن���ار الثاني���ة حرب���ه
ال�رضو�س مع الرئي�س جنيب
ميقات���ي� ،إىل �أن مت ّك���ن من
�إخراجه م���ن احلكومة بدعم
�سعودي مبا��ش�ر ،ال�سيما �أن
ما عن���د ميقات���ي �أكرث مما
لدى �سعد احلريري من مزايا،
�س���واء امل���ال� ،أو العالقات
الدولية� ،أو وجوده القوي يف
�أكرب مدينة ُ�سنية يف لبنان..
وهكذا عا�ش احلريري �رصاع ًا
يف املرحل���ة املا�ضية بني
خطابه اخلا�ص الذي يحاول
في���ه �إثبات نف�س���ه �سيا�سي ًا
لتحقي���ق بع����ض املكا�سب
الظرفي���ة يف �أغلب الأحيان،
وخط���اب متط���رف يجاري
املتطرف�ي�ن والتكفريي�ي�ن
خالل ال�رصاع على ا�ستقطاب
اجلمهور.
�أمام هذه املع�ضالت ،ماذا
ع�ساه �أن يفع���ل؟ وكيف له
�أن ي�ستقي���م تي���ار �أو رئي�س
تيار ميلك ه���ذا الكم الهائل
من التناق�ضات واالزدواجية،
والتط���رف يف اخلط���اب،
والب�ساط���ة يف الأداء،
واالنفعالية يف املمار�سة؟
ل���كل ذل���ك ،انزل���ق
«امل�ستقبل» نح���و مهاوي
��ص�راع ثق���ايف وفك���ري
تخبط يف
و�سيا�سي� ،أدى �إىل ّ
كل ال�ساح���ات واالجتاهات،
ون�ش����أت على هام�شه �أو من
رحمه تي���ارات و�شخ�صيات
له���ا امت���دادت خارجية لها
دعمه���ا امل���ايل والت�سلّحي
اخلا����ص ،والنتيج���ة �أعمال
�أمنية وع�سكرية ،وعرا�ضات
لقطع الطرق؛ من طرابل�س �إىل
عر�سال فالطري���ق اجلديدة،
وبع����ض الق���رى املتناثرة
هنا وهن���اك ،على �أن مو�سم
احل�صاد قد دن���ا ،ومن عمق
الق���راءة ي ّت�ض���ح �أن «تيار
امل�ستقب���ل» ب���د�أ يعاين من
انتقال ال��ص�راع من اخلارج
�إىل الداخل ،وهذه الأزمة بد�أت
فع ًال حتى لو مل يعرتف بها
�صقور «امل�ستقبل» ،يف وقت
يعي�ش اجلمهور على خطوط
النار ..وب���د�أ اجلميع يعرتف
�أن���ه مل يعد ذاك احلزب الذي
ُيخرّج ط�ل�اب العلم ويو ّزع
ال�شه���ادات العلمي���ة ،ب���ل
حتول �إىل حزب هو �أقرب �إىل
ّ
املا�ضي من امل�ستقبل.

بهاء النابل�سي
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ّ
«المستقبل» لم يتعظ من تجربة «نهر البارد»
املرحلة التي مت ّر بها طرابل�س راهن ًا
ت�شبه �إىل حد قريب املرحلة التي �سبقت
حوادث نهر الب���ارد يف العام  2007من
جوان���ب ع���دة ،ال �سيما االعت���داء على
اجلي�ش .فخالل عدوان متوز  2006ا�ستقدم
تنظيم «فت���ح الإ�سالم» ،ال���ذي يحمل
فكر «القاع���دة» ،مقاتلني من جن�سيات
خمتلفة ،جا�ؤوا مع عائالتهم �إىل خميم
نهر البارد لإقامة «�إمارتهم» فيه.
يومه���ا ،راهن���ت الق���وى املعادية
للمقاومة على جناح «العدوان» يف �ش ّل
ق���درات «حزب اهلل» ،وبالت���ايل �إرباكه،
وفر�ض ال��ش�روط «الإ�رسائيلية» عليه،
ال �سيم���ا ��ش�رط ت�سلي���م �سالحه لوقف
العدوان ،وهذا ما تبلّغه «احلزب» �آنذاك
من �أح���د القادة الأمني�ي�ن املقربني من
الرئي�س �سعد احلريري.
�أما بالن�سبة �إىل دور «فتح الإ�سالم»
يف تل���ك احلقبة ،فكان دوراً تكميلي ًا ،من
خ�ل�ال ا�ستهداف املقاومة م���ن الداخل ،االعتداء والتطاول على اجلي�ش فر�صة تتحيّنها القوى التكفريية امل�سلحة املتغلغلة يف لبنان
بع���د ت�أمني الغط���اء املذهب���ي له من
تي���ار «امل�ستقبل» و ُرعات���ه الإقليميني يتحينّ الفر�صة لتحقيق مهمته املتكاملة «حزب اهلل» بدعم �سوري � -إيراين كبري،
والدوليني ،بعد �إطالق احلمالت الإعالمية واملتماهية مع الأهداف «الإ�رسائيلية» ،انتهت بذل���ك وظيفة «فت���ح الإ�سالم»،
واخلطب التحري�ضية للنيل من املقاومة من خالل افتعال فتنة مذهبية ال�ستهداف وحت ّول �إىل عبء عل���ى مم ّوليه ،وعندما
و�سيدها ،وهذا ما �أعلنه �رصاحة ال�سفري املقاوم���ة من الداخل ،غ�ي�ر �أن الأخرية رفع���وا عنه الدعم امل���ايل ق�صد م�رصف
الأمريك���ي ال�ساب���ق يف لبن���ان جيفري جنحت يف �صد العدوان ،وحظيت بت�أييد «البحر املتو�سط» يف �أميون يف الكورة،
فلتم���ان �أمام الكونغر�س؛ ب�أنه ّمت �رصف وطني وا�س���ع ،فحققت «الن�رص الإلهي» وخلع خزن���ة املال في���ه ،و�أخذ املبلغ
خم�سمئة ملي���ون دوالر لت�شويه �صورة يف �آب من الع���ام  ،2006و�أ�سقطت بذلك ال���ذي كان يتقا�ضاه �شهري ًا من امل�رصف
الأمني العام لـ«حزب اهلل».
م��ش�روع «ال��ش�رق الأو�س���ط الكب�ي�ر» املذكور ،عندها ق���رر «امل�ستقبل» رفع
ال ري���ب �أن هذه احلم�ل�ات أ� ّدت �إىل الذي �أعلن���ت والدته وزي���رة اخلارجية الغط���اء عن ه���ذا التنظيم ،فق���ام فرع
خلق �أجواء متوت���رة وم�ؤاتية ملحاولة الأمريكية ال�سابقة كوندليزا راي�س عقب املعلوم���ات مبهاجم���ة �شق���ق تابع���ة
عزل املقاومة والنيل منها ،ال �سيما بعد بدء الع���دوان ،و�أ�سقط «حزب اهلل» معه لـ«فت���ح الإ�سالم» يف �ش���ارع املئتني
اتهامها بـ«املغامرة ،وب�أنها تنفذ �أجندة �أي�ض ًا كل املراهن���ات على ك�رس م�رشوع بطرابل�س ،م���ن دون �أن يقوم بالتن�سيق
�إيرانية يف لبنان» ،وعلى خط ُموا ٍز كان املقاومة يف املنطقة.
الالزم مع اجلي�ش ،و�أدى ذلك �إىل تعرّ�ض
«فتح الإ�س�ل�ام»؛ ذو الفك���ر التكفريي،
بعد هذا الإجناز التاريخي الذي حققه جن���وده للغدر يف الك���ورة ،ويف منطقة

■ حرك���ة الأمة ن ّوهت بالإجنازات النوعية الت���ي قامت بها املديرية العامة للأمن
الع���ام ،م ؤ�كّ���دة �أن �إجنازاتها تخطت حدود الوطن ،من مديره���ا العام اللواء عبا�س
�إبراهي���م �إىل ق���ادة و�أفراد املديرية ،الذين يعملون على خدم���ة هذا الوطن و�شعبه،
ابت���داء من ا�سرتجاع جثامني اللبنانيني من تلكل���خ ،مروراً بتحرير خمطويف �أعزاز
وراهبات معلوال ،ولي�س انتها ًء بالعمل على ح ّل ق�ضية املطرانني اليازجي و�إبراهيم
وملف لبنانيي نيجرييا ،ما يثبت �أن املديرية العامة للأمن العام قادرة على و�ضع
نهايات �سعيدة للم�آ�سي التي حت ّل باللبنانني.
■ ح���زب االحتاد اعترب �أن الأحداث التي جرت يف منطقة الطريق اجلديدة ت�ؤ�رش �إىل
مناخات غري �صحية يلج أ� �إليها البع�ض لنقل ال�رصاع �إىل العا�صمة دون االتعاظ من
حجم امل�أ�ساة التي قد تخلفها اال�شتباكات امل�سلحة ،م�شدداً على �أهمية دور اجلي�ش
اللبناين يف احلفاظ على الأمن وال�سلم الأهليينْ  ،ومطاردة املخلني وحما�سبتهم.
■ كم���ال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبن���اين ،وتعقيب ًا على الأحداث الأمنية
الت���ي �شهدتها املدين���ة الريا�ضية� ،أكد �أن بريوت �ستبقى مدين���ة الإميان والوطنية
والعروب���ة اجلامعة والتعددي���ة ال�سيا�سية ،ولن ي�ستطيع �أي ط���رف تغيري هويتها
وطبيعتها هذه ،مطالب ًا اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية بحماية التعددية ال�سيا�سية
يف �أي منطق���ة لبنانية ،لأنها م�س�ألة حقوق وحري���ات عامة ،وم�شدداً على �رضورة
احرتام دور اجلي�ش اللبناين.
■ ال�شيخ ماهر حمود� ،أ�سف لكون كثري مما ورد يف خطب النواب يف جل�سات الثقة،

املحم���رة العكاري���ة القريب���ة من نهر
البارد ،على يد املدعو �شهاب قدور «�أبو
هريرة» ،الذي قدم م���ن منطقة «تعمري
عني احلل���وة» يف �صيدا ،وكان من�ضوي ًا
يف «تنظيم ال�شام» قبل �أن يبايع �شاكر
العب�سي زعيم «فتح الإ�سالم» ،وعندها
ا ُّتخذ الق���رار با�ستئ�صال تنظيم العب�سي
من «البارد» ،وهذا ما حدث فع ًال ،بعدما
جنح اجلي����ش باجتثاث ه���ذه الظاهرة
الإرهابية بدع���م لوج�ستي �سوري ،رغم
التكلفة الكبرية التي تكبدها.
باالنتقال �إىل املرحلة الراهنة ،وبعد
جناح ال�سوري يف ال�سيطرة على املعابر
احلدودية امل�ؤدي���ة �إىل �شمال لبنان ،ما
ه���و دور امل�سلحني التكفريي�ي�ن الذين
ا�ستقدموا �إىل طرابل�س وعكار ،لالنخراط
يف احل���رب عل���ى �سوري���ة� ،إ�ضافة �إىل
�سواه���م من الذين فروا من قلعة احل�صن
يف اجتاه الأرا�ضي اللبنانية بعد انتهاء
وظيفته���م الإقليمي���ة ،ال �سيما يف �ضوء
خالفه���م العلني م���ع ن���واب وقياديي
«التي���ار الأزرق» الذي ب���رز يف و�سائل
الإعالم؟
ال �ش���ك �أن هناك �أوج���ه �شبه كبرية
ب�ي�ن املراحلة الراهن���ة واملرحلة التي
�سبقت حوادث «نهر الب���ارد» ،ال �سيما
التطور اخلطر الذي ا�ستج��� ّد �أخرياً ،بعد
�سل�سلة االعتداءات التي طاولت اجلي�ش
والتحري����ض علي���ه� ،إ�ضاف���ة �إىل بروز
اخلالف «التكفريي  -امل�ستقبلي» ،الأمر
الذي يدعو �إىل القل���ق من �إعادة جتربة
«نه���ر البارد» مرة �أخ���رى يف عا�صمة
ال�شمال.

ح�سان احل�سن

قي���ل عك�س احلقيقة ،فالذي ينهب الدولة وي�رسقها يتحدث عن �سيادة الدولة ،والذي
يدعم امليلي�شيات يف ال�رس والعلن يتحدث بوقاحة عن ال�سالح غري ال�رشعي ،والذي
يرتب���ط بجهات �أجنبية وينفذ رغباته���ا عك�س م�صلحة الوطن يتحدث عن الوطنية،
والذي كان جزءاً من االحتالل «الإ�رسائيلي» يتحدث عن اال�ستقالل!
■ وفد من جتمع العلماء امل�سلمني برئا�سة رئي�س الهيئة الإدارية ال�شيخ ح�سان عبد
اهلل زار ال�سف�ي�ر ال�سوري علي عبد الكرمي علي ،ومت الت�أكيد على �أن احلل يف �سورية
هو �سيا�سي يبتدئ بعودة الأمن واال�ستقرار ،ثم بناء الدولة بح�سب قرار ال�شعب الذي
يتخذه من خالل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.
■ ال�شي���خ �رشيف توتيو؛ ع�ضو قيادة جبهة العمل الإ�سالم���ي يف لبنان ،ح ّذر من
خط���ورة تر ّدي الأو�ض���اع يف ال�شمال عموم ًا وطرابل�س خ�صو�ص��� ًا� ،س ّيما أ� ّن الو�ضع
الأمن���ي يف املدينة قارب اخلطوط احلمر م���ن خالل التعر�ض ب�شكل مبا�رش للجي�ش
اللبناين ،الذي يح���اول جاهداً ب�سط �سلطته و�سيطرته و�إع���ادة الهدوء والطم�أنينة
واال�ستقرار �إىل ربوع العا�صمة الثانية.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية ر�أى �أن الو�ضع يف ال�شمال عموم ًا ومدينة
طرابل�س خ�صو�ص ًا خطري جداً ،وينذر بو�ضع �أخطر ،نتيجة ما يح�صل من فلتان �أمني
وانت�ش���ار للمجموعات امل�سلحة التي باتت تهدد الأمن وال�سلم الأهلي ،مطالب ًا برفع
الغطاء عن املجموعات امل�سلحة ووقف متويلها ،وم�ستنكراً الهجمات التي يتعر�ض
لها اجلي�ش اللبناين.
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ُيـقــــال
 nحتت طائلة امل�س�ؤولية

منعت قي���ادة «تي���ار امل�ستقبل»
كوادره���ا يف ب�ي�روت و�سائ���ر
املحافظات من احل�ضور �أو امل�شاركة
يف �أي اعت�ص���ام �أو ا�ستن���كار على
خلفي���ة ا�ستدع���اء رئي����س جمعية
�إ�سالمية م�ؤخ���راً يف بريوت ،وقبله
رجل دين من البق���اع ،مهدِّدة برفع
الغطاء التنظيمي وال�سيا�سي عن �أي
خمالف لهذا القرار.
� nرسّ تر�شيح نف�سه للرئا�سة؟
نبّ��ه مرج��ع قانوين من ني��ة �أحد �أقطاب
«� 14آذار» الرت�شّ ��ح للرئا�س��ة ،لأن��ه ال
يح��ق له ذل��ك ،باعتبار �أن��ه حمكوم من
�أعلى حمكمة يف لبن��ان باغتيال رئي�س
حكوم��ة لبنان ،و�سيا�س��ي لبن��اين بارز،
وه��و مل ي�أخ��ذ عفواً ع��ن اجلرمي��ة� ،إمنا
العف��و كان م��ن عقوب��ة الإع��دام الت��ي
�أنزلتها املحكمة �إىل ال�سجني امل�ؤبد .و�إذ
اعترب هذا املرجع �أن ال�سيا�س��ي املذكور
يع��رف �أن ال ح��ظ له بتات ًا يف املن�ص��ب
الأول يف البالد ،لكنه يريد تكري�س نف�سه
كمر�ش��ح رئا�س��ي لتج��اوز احلك��م عليه
بجرميتي القتل.
 nمل ي�أتِ «الوحي» بعد
ر�أت م�ص���ادر �سيا�سية رفيعة �أنه مل
يحن بعد التداول ب�أ�سماء املر�شحني
البارزين لالنتخابات الرئا�سية ،لأن
القوى الإقليمية والدولة املعنية مل
تهم�س بالأ�سم���اء بعد� ،أو ما ي�سمى
يف القامو����س ال�سيا�س���ي اللبنانية
بـ«الوحي».
 ..nو«قطي�شة»
يروّج �أحد الأل�س��ن العاملة يف حمطة
تلفزيونية ترتاجع يوم ًا بعد �آخر� ،أنه
مل ي�س��تلم حقوقه النقدي��ة منذ فرتة،
لكن��ه جتنّب الإجابة عند �س���ؤاله عن
�سبب عدم امل�شاركة يف جنازة والده
ودفنه يف م�سقط ر�أ�سه.
� nصعبة االحتواء
�أك��د �أح��د ق��ادة الأجنحة يف «تيار
امل�����س��ت��ق��ب��ل» �أن ال��ت��ع��ار���ض��ات
والتناق�ضات داخل اجل�سم التنظيمي
مل يعد احتوا�ؤها ممكناً� ،سيما �أن
الفريق الأكرث تطرّف ًا متكّن من الإم�ساك
مبفا�صل «التنظيم الع�شوائي»
والتحكم بقدرة القوى املحركة على
الأر�ض عرب املال.
 nجهود خبيثة
عُ ل��م �أن ال�س��فري الأمريك��ي يف لبن��ان
دايفي��د هيل �س��عى م��ن خالل �سل�س��لة
ات�ص��االت م��ع ال��وزراء اجل��دد ،لع��دم
متري��ر كلم��ة «دع��م املقاوم��ة» يف
�ص��يغة البي��ان ال��وزاري ال��ذي �أُق�� ّر
و�أخ��ذت احلكوم��ة الثقة على �أ�سا�س��ه،
ول��وال تدخُّ ل �أحد ال�س��فراء العرب ،وهو
خليجي ،حلل اخلالفات وت�س��ويتها ملا
�صدر البيان الوزاري.
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كشف أن الخالفات حول أوكرانيا ال تساهم في توفير أجواء دولية لـ«جنيف »3

أمنيات سعودية
ال�سعودية با�ستمرار كانت يف
بياناتها العلنية مع الت�ضامن العربي،
ومع الق�ضية العربية وق�ضيتها
املركزية فل�سطني ..لكن ثمة الكثري من
احلقائق والوثائق التي ت�ؤكد عك�س
ذلك.
هل �رضوري �أن نذكّر بلقاء عبد
العزيز �آل �سعود بالرئي�س الأمريكي
املقعد روزفلت على منت �سفينة
�أمريكية يف البحريات املرة يف خليج
ال�سوي�س يف �شهر �شباط عام ،1945
وفيه تكرّ�س الغرام ال�سعودي مع
وا�شنطن بد ًال من لندن �صانعة عر�ش
�آل �سعود؟
على الدوام كانت ال�سعودية ربيبة
وفيّة لوا�شنطن وم�شاريعها و�أحالمها،
ولعل يف ر�سالة امللك الراحل في�صل
يف  27كانون الأول � 1966إىل الرئي�س
الأمريكي جون�سون بع�ض من مالمح
ما تعي�شه �أمتنا اليوم ،وفيها قدم
اقرتاحات كانت على النحو الآتي:
 �أن تقوم �أمريكا بدعم«�إ�رسائيل» بهجوم خاطف على م�رص،
ت�ستويل به على �أهم الأماكن حيوية
يف م�رص ،لت�ضطرها بذلك ال �إىل �سحب
جي�شها �صاغرة من اليمن فقط ،بل
لإ�شغال م�رص بـ«�إ�رسائيل» عنها مدة
طويلة ،لن يرفع بعدها �أي م�رصي
ر�أ�سه خلف القناة ليحاول �إعادة
مطامع حممد علي وعبد النا�رص يف
وحدة عربية.
 �سورية هي الثانية التي يجب�أال ت�سلم من هذا الهجوم ،مع اقتطاع
جزء من �أرا�ضيها ،كيال تتفرغ هي
الأخرى فتندفع ل�سد الفراغ بعد �سقوط
م�رص.
 ال بد �أي�ض ًا من اال�ستيالء علىال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كي ال
يبقى للفل�سطينيني �أي جمال للتحرك،
وحتى ال ت�ستغلهم �أي دولة عربية
بحجة حترير فل�سطني ،وحينها
ينقطع �أمل اخلارجني منهم بالعودة،
كما ي�سهل توطني الباقي يف الدول
العربية.
 نرى �رضورة تقوية املالم�صطفى الربازاين �شمال العراق،
بغر�ض �إقامة حكومة كردية مهمتها
�إ�شغال �أي حكم يف بغداد يريد �أن
ينادى بالوحدة العربية �شمال
مملكتنا يف �أر�ض العراق� ،سواء يف
احلا�رض �أو امل�ستقبل.
علم ًا �أننا بد�أنا منذ العام املا�ضي
( )1965ب�إمداد الربازاين باملال
وال�سالح من داخل العراق� ،أو عن
طريق تركيا و�إيران..
وبعد ،هل � ْأ�صدَق من هذا الكالم
التلمودي وما يجري اليوم؟

�أحمد

زاسبيكين :هناك مخاطر أمام مسيحيي المشرق ..ونـريدهـــ
رو�سيا ا�ستعادت زخمها على
ال�ساحة الدولية ،وتعمل انطالق ًا
من مبادئ ثالث :ال�رشاكة لت�أمني
امل�صالح بني الدول ،وال�رشعية
ال��دول��ي��ة ل��ت���أم�ين اال�ستقرار
ال��ع��امل��ي ،والقيم الإن�سانية
امل�ستمدة من الأديان ال�سامية
والأرثوذك�سية ،لتحقيق العدالة
بني الب�رش بدل احلروب.
م��و���س��ك��و ال��ت��ي ا����س�ت�ر ّدت
عافيتها جتد نف�سها اليوم يف
مواجهة م��ع ال��غ��رب و�أم�يرك��ا
رغم ًا عنها ..فرو�سيا ال تتو�سع
جت��اه «ال���ق���رم» ،ب��ل �أم�يرك��ا
تتو�سع �صوب �أوكرانيا لتقزمي
الدور الرو�سي..
ج��ري��دة «ال��ث��ب��ات» التقت
ال�سفري ال��رو���س��ي يف لبنان؛
الك�سندر زا�سبيكني ،و�إليكم �أبرز
ما دار يف احلوار:
ي���ر ّد ال�سفري زا�سبيكني
على االتهامات التي تطاول
بالده و�سعيها للتو�سع جتاه
�أوك��ران��ي��ا بالقول« :نرف�ض
املنطق الأح��ادي لأنّ��ه ي�ؤدي
�إىل اال�ستئثار ،ون�ؤيد ال�رشاكة
ال��دول��ي��ة ال��وا���س��ع��ة فيما
يخ�ص كافة الق�ضايا امللحة
ّ
املطروحة �أمام الب�رشية ،وهذا
هو منهاج الن�شاط الرو�سي
دول��ي�� ًا ،ونعمل بتعاون مع
جمموعة «الربيك�س» وغريها
على ذل��ك ،ولدينا نظريات
لت�أمني الأمن و�إقامة النظام
الآم���ن يف املنطقة الأورو-
الآ�سيوية واملناطق الأخ��رى.
ما يح�صل يف �أوكرانيا كان
ا�ستغال ًال للأو�ضاع الداخلية
فيها ،والهجوم بد أ� من الواليات
املتحدة والغرب جتاه كييف،
ل�لا���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى امل��واق��ع
االقت�صادية وان�ضمامها �إىل
حلف الناتو ،وهذا الأمر تطلب
منا �إجراءات معينة لوقف هذه
املخططات .بخ�صو�ص القرم،
�أ ّيدنا حق تقرير امل�صري لهذا
ال�شعب ،لأنّ��ه يف حالة عدم
وجود �سلطة �رشعية قوية يف
كييف ،باتت �أولويتنا حماية
النا�س يف ظ ّل تنامي العدائية
من قبل الفا�شيني اجل��دد �أو
النازيني ،وما ح�صل يف �شبه

اجلزيرة هو ا�ستفتاء �شعبي
فعلي».
يرف�ض ال�سفري الرو�سي اتهام
بالده بالتو�سع« :القرم �إقليم
يجاور رو�سيا ،والأخ�يرة على
عالقات تاريخية وجغرافية
معها منذ م��ئ��ات ال�سنوات،
والتو�سع جاء من الغرب جتاه
ّ
رو�سيا مل�ضايقتها ،والأح��داث
يف �أوكرانيا ب��د�أت مع حت ّرك
املعار�ضة الأوكرانية ،خ�صو�ص ًا
جناحها اليميني ..وبت�أييد
من �أمريكا ح�صل االنقالب ومت
اغت�صاب ال�سلطة ،و ّمت تهديد
م�لاي�ين ال��رو���س والناطقني
باللغة الرو�سية يف �أوكرانيا.
مع املطالبة ب�أوكرانا من دون
رو���س كنا نخاف �أن يح�صل
تهجري �أو تطهري للأقليات
وللرو�س ،وكنا ن�سمع كالم ًا
مت�صاعداً عن ك�لام عن حرب
�أهلية� ،أو عن تق�سيم لأوكرانيا،
لذلك ا�ستخدم الربمان الرو�سي
قراراً ب�إمكانية ا�ستخدام القوات
امل�سلحة الرو�سية ،وهذا الأمر
�شكّل عام ًال لال�ستقرار بعدم
ت�صعيد الأمور يف القرم».
وعن عالقة رو�سيا ب�أوروبا،
�س�ألناه عن تداعيات تق�سيم
�أوكرانيا �أو دخولها بحرب �أهلية
على القارة العجوز؟ يقول« :ما
حدث �شيء م�ؤ�سف ،وكان موقف
رو�سيا منذ بداية املواجهة بني
ال�سلطات الأوكرانية واملعار�ضة
هادئ ًا ،و�سعينا على عدم التدخل
بال�ش�ؤون الداخلية ،ولكن نهج

�أوروب���ا عاك�س ه��ذه الأه��داف،
وك����ان ي��رم��ون �إىل ت�صعيد
الأو���ض��اع ،وب���د�أوا ي�ضغطون

وهل تتوقعون حرب ًا �ساخنة،
�سيما �أن اللعب يطال املنطقة
احليوية الرو�سية؟ ير ّد« :حتى

زاسبيكين :رغم خطورة الوضع في
أوكرانيا علينا عدم نسيان القضايا
األخرى بما فيها سورية ..ونحن جاهزون
للتعاون إليجاد الحلول

لإدخ���ال �أوك��ران��ي��ا يف �أوروب��ا
وك���أن الأم��ر �أ�صبح �إجباري ًا،
وعندما قرر اخلرباء يف احلكومة
الأوكرانية ت�أجيل توقيع اتفاق
ال�رشاكةّ ،مت ت�ضخيم املو�ضوع
ونقلوه من الطابع االقت�صادي
�إىل الطابع ال�سيا�سي  -الأمني،
وافتعلوا االحتجاجات لتربير
االن��ق�لاب ،والأوروب��ي��ون بذلك
ي��ت��ع��ام��ون ع��ن خ��ط��ر �إب��ع��اث
النازية التي ب�إمكانها متزيق
�أوروب�����ا ..يف امل��ق��اب��ل ،كانت
مواقفنا هادئة وداعية للحلول
ال�سيا�سية ،وقدمنا اقرتاحات
بهذا اخل�صو�ص ،ونتمنى �أن
يعود الأوروب��ي��ون �إىل اللغة
البناءة».

الآن ا�ستطعنا جتنيب هذه
النتائج امل�أ�ساوية ،الآن يجب
حتويل الو�ضع �إىل حوار �أوكراين
داخلي ،واالقرتاح الرو�سي ين�ص
على �رضورة العودة �إىل اتفاق
� 21شباط ون��زع ال�سالح من
املجموعات امل�سلحة وتطبيع
الأو�ضاع وو�ضع د�ستور جديد
واحرتام حقوق جميع مكونات
املجتمع الأوك��راين والأقليات
واالع�ت�راف باللغة الرو�سية
كلغة ثانية وتو�سيع �صالحيات
الإدارات املحلية ،و�إذا بحثنا
ه��ذه االق�تراح��ات ب�شكل جدي
الأمور قد تتحلحل».
رو�سيا اخلارجة من م�سار
ُح��ك��م ال��ق��ي��ا��صرة  -ال��ف��رد

(ب�شقّيه احل�سن وال�سيئ) ملئات
ال�سنوات ،وم��ن حكم النظام
ال�شمويل (التجربة ال�شيوعية)
ال��ذي �سخّ ر الإن�سان مل�صلحة
املجموعة ،مل تكن جتربتها
الليربالية �أف�ضل حا ًال مع �إعطاء
الأولوية املطلقة للفرد وطمعه
وج�شعه ..رو�سيا اليوم توازن
بني مواقفها املبدئية وعملها
ال�سيا�سي وت�سري ..وجتربتها
الغنية الناجتة م��ن معاناة
ب���إم��ك��ان��ه��ا ت��زوي��د الب�رشية
بالكثري ،و�شعبية رئي�سها التي
تطال امل�ستور ال��دويل تك�شف
بع�ض اخلال�صات البدائية..
ولأ ّن �أبرز جتليات الإرهاب
ظهر من البوابة ال�سورية� ،س�ألنا
ال�سفري الرو�سي «زا�سبيكني»
ع��ن ر�ؤي����ة م��و���س��ك��و للحل،
�سيما م��ع ف�شل «جنيف،»2
واالجتماعات الدورية للرئي�سني
الرو�سي والأم�يرك��ي بوتني –
�أوباما ،يقول« :كنا نعترب �أن
جنيف  2بداية للحوار ال�سوري
الداخلي ،ونعتقد �أنها خطوة
يف االجتاه ال�صحيح ،النتائج
كانت غري ملمو�سة ،كان وا�ضح ًا
�أن الطرفني يطرحان الأولويات
ب�شكل خمتلف ،لدى احلكومة
ال�سورية �أولوية وقف �أعمال
العنف ومواجهة الإرهاب ،فيما
�أولوية املعار�ضة ت�شكيل هيئة
انتقالية ،مبعنى ت�سليم ال�سلطة
من النظام �إىل املعار�ضة ،وهذا
الأمر نعتربه غري واقعي ،وكنا
نريد بدء الأمور مب�سائل �سهلة
ن�سبي ًا كتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية �أو تقدمي امل�صاحلات
امليدانية ،واالنتقال بعد ذلك
�إىل ق�ضايا �أكرث تعقيداً ،واليوم
املطلوب بر�أينا حتديد موعد
جلنيف  3والتح�ضري له ،ولكن
امل�سائل حول �أوكرانيا ال ت�ساهم
يف خلق الأجواء الدولية لنقاط
جنيف  ،3وبهذا ال�صدد نقول
للأطراف الغربية برغم خطورة
الو�ضع يف �أوكرانيا ،علينا عدم
ن�سيان الق�ضايا الأخ��رى ،مبا
فيها �سورية ،ونحن جاهزون
للتعاون حلل جميعها».
وه��ل رو�سيا ت�ؤيد تر�شيح
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
لرئا�سة اجلمهورية؟ ير ّد بحزم:
«من حيث املبد�أ ،ال نبحث �أمراً
تتعلق بالقرارات ال�سورية� ،إنّه
�ش�أن داخلي بحت ،وهذا املوقف
متم�سكون به ،ونتمنى �أن تكون
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ـــم أن يبقوا في أوطانهم
الظروف مهي�أة لالنتخابات ،وندعو
�إىل تفاهمات �أكرث داخل املجتمع
ال�سوري».
وهل من خطوط حمر ال ميكن
لرو�سيا �أن تقبل بها؟ وهل من مغزى
لتحرك ال�سفن الرو�سية يف البحر
املتو�سط تزامن ًا مع �أح��داث ريف
الالذقية؟ وهل �ست�سمح رو�سيا ب�أن
يح�صل يف �سورية ما ح�صل قب ًال
يف ليبيا على �سبيل املثال؟ يقول:
«رو�سيا �سمحت باتخاذ قرار احلظر
اجلوي بحجة الدفاع عن املدنيني،
لكنه ّمت تزوير هذه الأم��ور لتربير
تدخل «الناتو» ..بالن�سبة ل�سورية،
وقفنا �ض ّد �أي تدخل خارجي ،ونحن
حتى الآن ا�ستطعنا جتنيب �رضبة
ع�سكرية على �سورية ،وموقفنا
ثابت يف امل�ستقبل ،واخلط الأحمر
لرو�سيا هو رف�ض التدخل اخلارجي
املبا�رش ،ول��و ك��ان ه��ذا التدخل
يح�صل بطريقة غ�ير مبا�رشة
م��ن خ�لال التمويل والت�سليح
للمجموعات امل�سلحة ،وندعو
لوقف هذا العمل غري ال�رشعي».
الإرهاب
وه���ل �سينتقل «ف�يرو���س»
الإره��اب من ال��دول العربية �إىل
�أوروب��ا ورو�سيا؟ ي��ر ّد« :الإره��اب
يتو�سع وال ميكن التنب�ؤ ب���أي
ّ
م��ن��ط��ق��ة ���س��ي����ضرب ،خم��اط��ره
حقيقية ،رو�سيا متلك ق��درات
ملقاومته والت�صدي له ،وعانينيا
منه منذ ت�سعينات القرن املا�ضي
يف القوقاز ال�شمايل ،وا�ستطعنا
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ،م���ن جهتنا
�سنواجهه ،ونن ّبه الآخرين من عدم
املباالة جتاهه ،ونرف�ض ت�أييد
جماعات كهذه �أو ا�ستخدامها
يف بع�ض املناطق ،لأ ّن �رضرها
�سيطال الب�رشية ب�أ�رسها».
حزب اهلل
يلفت ال�سفري الرو�سي �إىل �أ ّن
رو�سيا م�ستعدة لدعم لبنان بكافة
امل��ج��االت ،يقول« :نحن اليوم
ندخل مرحلة جديدة يف العالقات
مع لبنان ،ومع وجود جمموعة
دولية تريد دعمه ،رو�سيا تدر�س
م�ساعدته بكافة املجاالت ،مبا يف
ذلك العالقات الع�سكرية الفنية،
ون�أمل يف الفرتة القريبة �أن يكون
هناك نتائج ملمو�سة».
وعن عالقة رو�سيا بـ«حزب
اهلل» يعترب ال�سفري الرو�سي �أ ّن

عالقة رو�سيا بـ«حزب اهلل» هي
«عالقة �إيجابية ومتوازنة ،ونحن
ن���أخ��ذ باالعتبار �أ ّن ح��زب اهلل
هو جزء من املجتمع اللبناين،
ويلعب دوراً ب����ارزاً م��ن خالل
الربملان واحلكومة ،ونحن نحر�ص
على �إج��راء كل ال�صالت الطيبة
مع الأحزاب الأ�سا�سية يف لبنان
وكافة التكتالت النيابية �سواء
كانت من «� 8آذار» �أو «� 14آذار»،
وعالقتنا مع ح��زب اهلل تندرج
�ضمن هذه العالقات».
القيم امل�سيحية
وماذا عن تبنّي رو�سيا القيم
امل�سيحية؟ وم��اذا عن مواقفها
للحفاظ على امل�سيحيني يف
ال����شرق؟ يقول ال�سفري الرو�سي
زا�سبيكني« :لدينا نطرية متكاملة
لل�سيا�سة اخلارجية وللعي�ش
امل�شرتك ما بني القوميات يف
ال��ع��امل ،وه��ذه النظرية مبنية
على ال�رشاكة وا�سعة النطاق بني
ال��دول وفق امل�صالح ،ومت�سكنا
بال�رشعية الدولية هدفه ت�أمني
اال�ستقرار لكافة دول الأع�ضاء
�سواء كانت كبرية �أم �صغرية،
و�إالّ فتحنا املجال لال�ستئثار� ،أ ّما
الأمر الثالث الذين نركز عليه هو
اال�ستلهام من القيم الإن�سانية
لت�أمني العدالة ،وهذه القيم تنبع
ب��درج��ة �أوىل م��ن قيم الأدي���ان
ال�سامية ،ونحن كدولة ب�أغلبها
�أورثوذك�س نهتم بهذا املو�ضوع
داخلي ًا من �أجل العي�ش امل�شرتك
بني كل الأدي���ان ولدينا ماليني
امل�سلمني و�آخرون� ،أما اهتمامنا
ب�سالمة و�أم���ن امل�سيحيني يف
ال�رشق الأو�سط عائد الهتمامنا
بالإن�سان باملطلق ،ولكن هناك
خماطر �أمام امل�سيحيني ونريدهم
�أن يبقوا يف �أوطانهم لأنّها بلدانهم
وم�صدر �أ�صل الديانة امل�سيحية».
وه��ل م��ن ع�لاق��ة ب�ين خطف
املطرانينْ يف �سورية وتوجيه
الر�سائل �إىل رو�سيا� ،سيما و�أن
البع�ض يتحدث �أ ّن ال�شي�شانيني
هم وراء عملية اخلطف؟ يقول:
«ال ت�أكيدات لهذه الرواية ،ونحن
بكل ب�ساطة وقفنا موقف ًا �سيا�سي ًا
�أخالقي ًا ،ونحن مت�ضامنون مع
امل��ط��ران�ْي�نْ ون��دي��ن عملية �أي
خطف ..ونبذل اجلهود للإفراج عن
�أي خمطوف».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

القضاء اللبناني و«القاعدة»..
والقتال في سورية ()2/2
�أظه���رت �ساح���ات اال�شتب���اكات
يف �أكرث من منطق���ة �سورية� ،سقوط
ع��ش�رات القتلى اللبناني�ي�ن الذين
كانوا يقاتلون يف �صفوف اجلماعات
التكفريية والإرهابية ،وتبينّ �أ ّن عدداً
ال ب�أ�س به منهم كان مطلوب ًا للق�ضاء
اللبن���اين مبوجب �أح���كام وقرارات
ومذكّ���رات توقي���ف ،عل���ى خلفية
ان�ضوائه���م يف جمموع���ات م�سلّحة
وارتكابهم جرائم قت���ل و�إرهاب �ض ّد
اجلي�ش اللبن���اين واملواطنني العزّل،
واقرتافه���م جرائم ال�رسق���ة وال�سطو
عل���ى امل�ص���ارف ،وتزوي���ر هويات
و�إخراجات قيد ،و�أمور �أخرى يعاقب
عليها قانون العقوبات اللبناين.
ومبج���رد ا�ستعرا����ض �أ�سم���اء
ّ
ه����ؤالء القتل���ى ،ي�ب�رز يف الدرجة
الأوىل م���ن كانت ل���ه �أ�سبقيات يف
مقاتل���ة اجلي�ش اللبن���اين يف جرد
ال�ضنية ،ويف خم ّيم نه���ر البارد� ،أو
اال�شرتاك �ضم���ن جمموعات خطّطت
ال�سته���داف الع�سكريني يف �أكرث من
منطقة� ،أو حماول���ة اغتيال العماد
ج���ان قهوجي قب���ل �أن ي�صبح قائداً
للجي�ش� ،أو تفج�ي�ر مركز خمابرات
اجلي�ش اللبناين يف حملّة العبدة� ،أو
مقر املديرية العامة
حماولة اقتحام ّ
لق���وى الأم���ن الداخل���ي� ،أو التفكري
ب�إط�ل�اق �صواريخ باجت���اه �سفارات
دول �أجنبية يف ب�ي�روت ،كال�سفارة
الإيطالية ،وو�ضع عبوات نا�سفة يف
عدد من املطاعم ،كونها حتمل �أ�سماء
�أجنبية ،رغ���م �أ ّن موظّ فيها لبنانيون
مثلهم.
والالفت للنظر �أ ّن من كان موقوف ًا
منه���م يف �سج���ن رومي���ة املركزي،
�سع���ى جاه���داً وب�شتّ���ى ال�سبل �إىل
الفرار لاللتح���اق بقوافل املقاتلني
الآتني من ع���دة دول �إىل �سورية� ،أو
اختب����أ يف منطقة �شمال لبنان فرتة
م���ن الزمن ،بعيداً عن عيون الأجهزة
الأمني���ة الر�سمي���ة ،ث��� ّم انتقل �إىل
�سورية ،وحتديداً املناطق القريبة من
احلدود اللبنانية ال�سورية� ،أو توغّل
�إىل مناط���ق �أبعد ،ب�سب���ب احلاجة
الع�سكري���ة �إليه ،وه���ذا يدلّل على
حملهم نف�س الفكر التكفريي اخلا�ص
ومتفرعات���ه
بتنظي���م «القاع���دة»
ّ
الكثرية ،ومل يردعه���م توقيفهم عن
اال�ستمرار يف «خطّه���م» ال�سيا�سي
والفكر ال�ضال ال���ذي و�ضعوه ن�صب
�أعينهم.
فاللبن���اين عبد النا��ص�ر �سعيد
�سنج���ر (مواليد الكوي���ت يف العام
 ،1971وملقّب بـ«�أب���و زيد» ،و«�أبو
عم���ر») كان على �صلة وثيقة ب�أمري

لبنانيون �شاركوا يف القتال مبنطقة تلكلخ ال�سورية

تنظي���م «فت���ح الإ�س�ل�ام» �شاك���ر
العب�سي ،ومو�ضع �رسّه ،ور�سوله �إىل
عدد من امل�شايخ يف طرابل�س وعكّار
للتع���اون معه ،مث���ل ال�شيخ داعي
الإ�سالم ال�ش ّهال ،وتولىّ نقل مقاتلني
م���ن جن�سي���ات عربي���ة و�أجنبي���ة
خمتلف���ة �إىل مزرع���ة عب���د القادر
�سنجقدار ،لإيوائه���م فيها وتدريبهم
املتفجرات،
عل���ى كيفية ا�ستعم���ال
ّ
كما �أُ�سندت �إليه مه ّمة تثقيفية ،هي
عبارة عن تن�سيق املكتبة ال�رشعية
التابع���ة لتنظيم «فت���ح الإ�سالم»،
وتزويدها بالكت���ب والكومبيوترات،
و�أوقف �إث���ر �أحداث خم ّيم نهر البارد
يف � 13أيلول  ،2007وا�ستطاع الفرار
م���ن �سجن رومي���ة يف � 13آب ،2011
متوجه��� ًا عل���ى الف���ور �إىل �سورية،
ّ
لـ»ن��ص�رة» �إخوان���ه واال�شرتاك يف
القت���ال� ،إىل �أن قُتل يف مدينة �إدلب
يف  26ني�سان .2013
وهذا اللبن���اين الآخر وليد ح�سن
الب�ست���اين (موالي���د الت ّبان���ة يف
طرابل����س يف الع���ام  ،1964وملقّب
بـ«�أب���و بكر» ،و«�سفي���ان» ،و«�أبو
�أنطون» ،و«�سام���ي فرجنية») عينّ
نف�سه «�أمرياً» على جمموعة تابعة
لتنظيم «فتح الإ�سالم» اختب�أت يف
املغ���اور يف بلدة القلم���ون ،بعدما
�سعت �إىل ف ّك الطوق الأمني والناري
عن امل�سلّحني املحا�صرَ ين يف �شقّة
يف �ش���ارع املئتني يف طرابل�س ،بعد
�إمتام عملية ال�سط���و على فرع بنك
املتو�س���ط» ،وعملت على
«البح���ر
ّ
قتل ع�سكريني م���ن اجلي�ش اللبناين
يف بل���دة قلح���ات ،وكان ُيخرب يف
جمال�سه اخلا�ص���ة عنا� َرصه بوجود
ن ّية مب َّيتة لتغيري النظام يف لبنان،

ع�ب�ر ا�ستخدام العن���ف املتم ّثل مبا
�س ّماه «الأعمال اال�ست�شهادية».
وع���رف ع���ن الب�ست���اين ت�ش ّدده
الدين���ي �إىل درج���ة تكف�ي�ر امل�سلم
الآخ���ر ،وكان على اطالع وا�سع على
م�ص���ادر متوي���ل «فت���ح الإ�سالم»،
ويق���ول �إ ّن �أ�شخا�ص ًا م���ن الدامنارك
التي يحمل جن�سيته���ا ،وال�سعودية
واجلزي���رة العربي���ة ير�سلون املال
ال�ل�ازم لتحقي���ق املبتغ���ى ب�إقامة
«الدولة الإ�سالمية» املن�شودة� .أوقف
بعد الق�ضاء عل���ى «فتح الإ�سالم»
يف خم ّي���م نه���ر الب���ارد ،و�أودع يف
�سج���ن رومي���ة يف � 30آب � ،2007إىل
�أن هرب من���ه يف  16ت�رشين الثاين
 ،2010و�شارك يف القتال �ض ّد اجلي�ش
العرب���ي ال�سوري ،غ�ي�ر �أ ّن خالفات
ن�شبت بينه وبني امل�سلّحني لأ�سباب
مالية ،ف�أعدموه يف  22ني�سان .2012
متفجرتي
ورغم و�ضعه �شخ�صي ًا
ّ
�ش���ارع امل�ص���ارف والبح�صا�ص يف
طرابل����س يف العام � ،2008إالّ أ� ّن عبد
الغن���ي علي جوه���ر (مواليد ببنني
العكّاري���ة يف الع���ام  ،1983وملقّب
بـ«وائل» ،و«�أبو هاجر») متكّن من
الإفالت من قب�ض���ة الأجهزة الأمنية
اللبنانية بعد تفكيك جمموعته التي
عينّ نف�سه «�أمرياً» عليها كفرع تابع
لتنظيم «فت���ح الإ�سالم» يف منطقة
ال�شمال ،وجل�أ �إىل خم ّيم عني احللوة
للبقاء بعيداً عن التوقيف ،ث ّم ت�سلّل
خل�س���ة �إىل �سورية ،حيث انخرط يف
القتال م���ع اجلماعات التكفريية يف
مدين���ة الق�ص�ي�ر� ،إىل �أن قتل يف 20
ني�سان .2012

علي املو�سوي
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صعوبة تطبيق العقوبات الغربية
ما �أن قرر الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين التدخل الع�سكري يف القرم
حلماية امل�صالح الرو�سية يف �شبه
اجل��زي��رة ،حتى ب��د�أ الغرب يف �إط�لاق
ثلة من التهديدات بفر�ض عقوبات على
مو�سكو لإج��ب��اره��ا على ال�تراج��ع عن
خطوتها ،لكن الأقوال هي �أ�سهل بكثري من
الأفعال ،امل�شكلة يف تطبيق العقوبات،
ال �سيما االقت�صادية منها ،على رو�سيا
هي �أن الدول الأوروبية ،وكذلك الواليات
املتحدة ،غري قادرين على حتمل �أعباء
فر�ض عقوبات جمدية على رو�سيا بدون
�إ�ضعاف اقت�صادهم الذي ما زال يتعافى
من الأزم��ة ،من الوا�ضح �أن العقوبات
ت�ؤذي الغرب ،وت�رض باقت�صاده� ،أكرث مما
ت�ؤذي الرو�س ،هناك جملة من الأ�سباب
واحلقائق التي تدعم هذا الطرح ،لعل
�أولها �أن �أوروب��ا ال ت�ستطيع اال�ستغناء
عن النفط الرو�سي لرخ�ص �سعره ،كما
�أنها لن ت�ستطيع حتمل خ�سارة االتفاقات
وال�صفقات التجارية الثنائية املقدرة
مبليارات الدوالرات ،ناهيك عن �صفقات
ال�سالح ومنظومات وبرامج الأ�سلحة
الأوروبية التي ت�ستوردها مو�سكو من
عدد من الدول الأوروبية من �أجل حت�سني
ق��درات جي�شها التكنولوجية وتقنياته
الع�سكرية ،احل��ال ينطبق كذلك على
الواليات املتحدة  -و�إن كان �أقل مقداراً -
التي متلك تعامالت جتارية واقت�صادية
كثرية مع رو�سيا.
يف الواقع� ،إن جتميد بع�ض احل�سابات
امل�رصفية ،وهي العقوبة التي مت االتفاق
على تطبيقها �ضد رو�سيا حتى الآن ،ما
هي �إال عقوبة رمزية ،ف��إذا كان الغرب
يريد حق ًا �إحل���اق ال����ضرر باالقت�صاد
الرو�سي فعليه �أو ًال التنازل عن وارداته
النفطية من رو�سيا ،وهو ما ال ت�ستطيع �أن
تفعله �أوروبا ،لأنها �ست�ؤذي نف�سها قبل �أن
ت�ؤذي رو�سيا ،ثانياً ،التخلي عن التبادالت
واالتفاقات واال�ستثمارات التجارية ،وهذا
الأمر ال يقل خ�سارة.

خيارات حمدودة
ميكن ال��ق��ول �إن��ه لي�س �أم���ام االحت��اد
الأوروبي الكثري من اخليارات املتاحة لفر�ض
عقوبات جمدية على رو�سيا� ،سواء من ناحية
اتخاذ عقوبات اقت�صادية� ،أو حتى تو�سيع
نطاق العقوبات التي ت�ستهدف جمموعة من
ال�شخ�صيات الرو�سية والأوكرانية.
يف البداية ،تربز �صعوبة فر�ض عقوبات
اقت�صادية على رو�سيا التي تعد من �أكرب
م���وردي النفط وال��غ��از �إىل دول االحت��اد
الأوروبي ،ما حدا بربيطانيا �إىل طرح خطة
لتقليل اعتماد دول القارة على النفط والغاز
الرو�سيني خالل ال�سنوات املقبلة ،لكن الأمر
يحتاج �إىل الكثري من التخطيط والتح�ضري
والبحث عن بدائل ممكنة ،وهو ما ال ميكن
حتقيقه على املدى القريب.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن حجم التجارة
البينية بني دول االحتاد الأوروبي ورو�سيا
يتجاوز  335مليار يورو ،كما �أن االحتاد هو
�أكرب �رشيك اقت�صادي لرو�سيا ،ويحتكر  41يف
املئة من جتارتها اخلارجية ،وبالنظر �إىل
ما �سبق ميكن فهم ملاذا ال تبدو العقوبات
االقت�صادية خياراً حمبب ًا لدى امل�س�ؤولني
الأوروبيني ،بل �إنه قد يكون مثار خالفات
بني قادة القارة.
فربلني مثالً ،التي يبلغ حجم التبادل
التجاري بينها وبني مو�سكو  76مليار يورو
�سنوياً ،ال ترغب يف املزيد من العقوبات
االقت�صادية ،رغم ت�رصيحات امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل ب�رضورة �أن تكون
هناك عواقب لقرار مو�سكو ب�ضم �شبه جزيرة
القرم.
واجللي �أن هناك انق�سام ًا داخل دول
االحتاد الأوروبي ب�ش�أن نطاق العقوبات
االقت�صادية ،فبينما ترى بريطانيا ،ومعها
ال�سويد ودول البلطيق و�أوروبا ال�رشقية
��ضرورة ت�شديد العقوبات وتو�سيعها
اقت�صادياً ،تبدو �أملانيا ممانعة حيال
ذلك للحفاظ على عالقاتها االقت�صادية
الوثيقة م��ع رو�سيا ،ولي�ست �أملانيا

وحدها� ،إذ �إن لندن �أي�ضاً ،و�إن
كانت حتاول �إخفاء ذلك ،ما زالت
ترغب يف احلفاظ على ال�رشكات
الرو�سية العاملة يف حي املال
والأعمال يف العا�صمة الربيطانية،
كما ترتدد فرن�سا يف �إلغاء �صفقة
بيع بارجتني حربيتني �إىل رو�سيا،
فيما تتخوف اليونان وفنلندا
وبلغاريا من ت�أثر واردات الغاز
الرو�سي ج��راء ه��ذه العقوبات،

الأمر الذي قد يت�سبب لها بعودة
م�شكالتها االقت�صادية واملالية.

عدم االكرتاث
تبدو رو�سيا غري عابئة حيال كل
هذه العقوبات والتهديدات ،وم�ؤ�رش
ذلك �إعالن وزير خارجيتها �سريغي
الفروف �أن اخلطوات القانونية ل�ضم
�شبه جزيرة القرم �ستكتمل ،فيما

توا�صل مو�سكو منح جوازات ال�سفر
ملواطني �شبه جزيرة القرم متهيداً
ل�ضمهم ب�شكل كامل �إىل االحت��اد
الرو�سي.
مل يكن الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ليقدم على خطوة مماثلة يف
القرم رغم املعار�ضة الدولية لو �أنه
مل يكن مت�أكداً من املوقف الرو�سي
القوي ومن �صعوبة اتخاذ الغرب
عقوبات فاعلة �ضد بالده ،فالرئي�س

| العالقات االقت�صادية
ت�شري الأرق���ام املن�شورة على موقع املفو�ضية
الأوروب��ي��ة� ،إىل �أن العالقات االقت�صادية لرو�سيا
مع االحت��اد تتخطى بكثري حجم العالقات التجارية
واالقت�صادية لرو�سيا مع وا�شنطن ،فح�سب تقديرات
العام  2012بلغ حجم التبادل التجاري ال�سلعي بني
رو�سيا واالحتاد الأوروبي  335.9مليار يورو ( 468مليار
دوالر) ،منها  212.9مليار يورو ( 296.6مليار دوالر)
واردات �أوروبية من رو�سيا ،يف حني �أن واردات رو�سيا
من االحتاد بحدود  123مليار يورو ( 171.3مليار دوالر)،
وبذلك يكون امليزان التجاري يف �صالح رو�سيا حمقق ًا
فائ�ض ًا قدره قرابة  90مليار يورو ( 125مليار دوالر).
ويغلب النفط والغاز على ال�صادرات الرو�سية لالحتاد،
�إذ ي�ستحوذ الأخري على  84يف املئة من �صادرات رو�سيا
النفطية ،و 76يف املئة من �صادراتها من الغاز ،يف حني
تتكون �صادرات �أوروب��ا �إىل رو�سيا �أ�سا�س ًا من الآالت
وو�سائل النقل ومواد كيميائية وطبية ومنتجات زراعية.
وعلى العك�س من التجارة ال�سلعية ،ف�إن ميزان جتارة
اخلدمات بني الطرفني مييل ل�صالح الأوروبيني بفائ�ض
ق��دره  13مليار ي��ورو ( 18مليار دوالر) ،وك��ان �إجمايل
امليزان التجاري للخدمات بني الطرفني يف العام 2012
�أي�ض ًا بحدود  43.4مليار يورو ( 60.4مليار دوالر) ،ت�صدر

�أوروب��ا لرو�سيا خدمات مبقدار  28.2مليار يورو (39.2
مليار دوالر) ،وت�ستورد من رو�سيا خدمات بنحو 15.2
مليار يورو ( 21.1مليار دوالر).
وبلغ �إجمايل اال�ستثمارات الرو�سية يف �أوروبا 53.1
مليار ي��ورو ( 74مليار دوالر) ،يف ح�ين و�صل حجم
اال�ستثمارات الأوروبية يف رو�سيا يف العام نف�سه �إىل
 166.8مليار يورو ( 232.4مليار دوالر) ،وبذلك فاالحتاد
ميتلك من اال�ستثمارات يف رو�سيا ما يزيد بثالث مرات
قيمة اال�ستثمارات الرو�سية لديه.
يف املقابل ،وبح�سب بيانات التعداد الإح�صائي
لوا�شنطن يف العام  2013بلغ حجم التبادل التجاري بني
البلدين  38مليار دوالر ،و�أ�سفر امليزان التجاري للعام
نف�سه عن فائ�ض ل�صالح رو�سيا قدره نحو  15.7مليار
دوالر ،ويغلب على ال�صادرات الرو�سية للواليات املتحدة
�سلع النفط والغاز وخامات التعدين واملواد الكيميائية،
يف ح�ين ت�صدر وا�شنطن لرو�سيا اخلمر وال�سجائر
وال�سيارات.
�أم��ا تدفقات اال�ستثمار بني البلدين فهي متقاربة
القيمة ،ففي العام  2011بلغت اال�ستثمارات الأمريكية يف
رو�سيا نحو �سبعة مليارات دوالر ،وكانت اال�ستثمارات
الرو�سية يف وا�شنطن بحدود  7.7مليارات دوالر.
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على روسيا

| منظومات الأ�سلحة
يف حال مت وقف عمليات بيع ونقل منظومات الأ�سلحة الأوروبية �إىل رو�سيا� ،إىل �أي مدى �سيكون لذلك
�أثره على القدرات الع�سكرية لرو�سيا؟ �س�ؤال من البديهي �أن يطرح ملعرفة �أهمية عقوبة كهذه ،تهتم رو�سيا
�إىل حد كبري يف حتديث قواتها امل�سلحة ،وهي خطوة د�أب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني بجهد على
حتقيقها منذ �سنوات ،ولديه برنامج طموح للغاية رغم �أنه يدري �أنها عملية مكلفة للغاية ،هناك بع�ض
العراقيل ،بطبيعة احلال ،بحيث ميكن مالحظة �أن الو�ضع االقت�صادي لالحتاد الرو�سي لي�س ممتازاً حتى
الآن ،و�إن كان يف حت�سن دائم ،لكن الأولوية هي لتعزيز القدرات الع�سكرية والدفاعية بنظر بوتني.
ومع نقل الأ�سلحة والتكنولوجيا الأوروبية �إىل رو�سيا ،والتعاون يف املجاالت الع�سكرية والتقنية مع
رو�سيا ،يقوم الغرب مرغم ًا بتعزيز القدرة الع�سكرية ،بل ي�ساعد يف نقل الدراية واملعرفة والتقنية للرو�س
وال�سماح لهم ببناء قطع ومنظومات مماثلة يف امل�ستقبل مثل احلال مع �سفن مي�سرتال ،ففي حال مت
بنا�ؤها يف رو�سيا ،من �ش�أن ذلك �أن ي�شكل دفعة قوية ل�صناعة بناء ال�سفن الرو�سية التي ي�سعى بوتني اليوم
�إىل ا�ستعادة قوتها ومكانتها من خالل تغذيتها بنظم وقطع تكنولوجية ومتطورة كفيلة ب�أن ترفعها �إىل
م�ستويات �أعلى بكثري مما هي عليه اليوم.

الواردات الع�سكرية

ال��رو���س��ي امل��ع��روف بحنكته
وده��ائ��ه ال�سيا�سي ،ل��ن مينح
الغرب الفر�صة لإ�ضعاف رو�سيا
و�إنهاك اقت�صادها.
بالنظر �إىل الأرق���ام ،تبدو
مو�سكو يف موقع قوي للغاية،
تعترب رو�سيا ثامن �أك�بر قوى
اقت�صادية يف العامل ،ب�إجمايل
ناجت حملي يتجاوز  2تريليون

دوالر ،علم ًا �أن اقت�صادها
يعتمد ب�����ش��دة ع��ل��ى ال�سلع
كالغاز والنفط ،كذلك يعترب
االحتاد الأوروبي �أكرب ال�رشكاء
التجاريني لرو�سيا ،وهناك
ع�لاق��ات اقت�صادية متجذرة
بني اجلانبني ،فمعظم ن�صف
ال�����ص��ادرات ال��رو���س��ي ،وت�صل
قيمتها �إىل  292مليار دوالر،
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تنتهي يف دول �أوروبية ،ومتثل
ال�صادرات للقارة الأوروبية نحو
 15يف املئة من �إجمايل الناجت
املحلي الرو�سي ،ويف املقابل،
ف ��إن رو�سيا تعترب ثالث �أكرب
�رشيك لتكتل الأوروبي ب�صادرات
تبلغ  169مليار دوالر ،لذلك ف�إن
دول حميط اليورو خرجت للتو
من �أزمة اقت�صادية ،وتبدو حذرة
يف قطع ع�لاق��ات م��ع �رشيك
اقت�صادي ق��وي ،كما �أن الغاز
الرو�سي ي�ضيف �إىل ذلك احلذر.
�أم����ا �أم�ي�رك���ي���اً ،ف��رو���س��ي��ا
ه��ي ال�رشيك الأك�ب�ر الع�رشين
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة وت�صل
العالقات التجارية بينهما �إىل
 27مليار دوالر ،وعلى اجلانب
الآخ����ر ،ف��ال��والي��ات املتحدة
فهي ال�رشيك اخلام�س الأك�بر
ب ��إج��م��ايل  11م��ل��ي��ار دوالر،
�صحيح �أن التجارة عامل غري
مهم ،ن�سبياً ،يف العالقات بني
البلدين ،كما �أن روابط الطاقة
بينهما ت�ضعف ،فوا�شنطن تتجه
لالعتماد على ال��ذات بالرتكيز
على الغاز ال�صخري ،لذلك ف�إن
وا�شنطن �ستكون �أقوى من الدول
الأوروبية لناحية فر�ض عقوبات
مالية ت�ستهدف النظام امل�رصيف
وا�ستقرار الروبل ،كما �أن اتخاذ
تدابري ت�ستهدف الأفراد ،قد تكون
فاعلة ب��دوره��ا ،لكنها ال تريد
�أن تخاطر يف و�ضع حلفائها
الأوروبيني يف مو�ضع اقت�صادي
�صعب ،لأن ذلك �سي�ؤثر عليها
ب�شكل مبا�رش ،كما �سي�ؤثر على
حلف الناتو الذي يجمعها بهم.

يف خ�ضم حتدي مو�سكو للمجتمع ال��دويل،
بد�أت �رصخات بع�ض املحللني الع�سكريني يف
�أوروبا تعلو حلث دول االحتاد الأوروبي على وقف
مبيعات الأ�سلحة �إىل مو�سكو ،لكن قد ال يكون
من الواقعي �أن نتوقع من دول االحتاد الأوروبي
التخلي عن �صفقات �أ�سلحة تقدر مبليارات
ال��دوالرات� ،صحيح �أن رو�سيا تعترب من طليعة
الدول التي تنتج وت�صدر ال�سالح �إىل دول العامل
الأخ��رى ،لكنها �أي�ض ًا تعتمد على ا�سترياد عدد
من املعدات والتكنولوجيات الع�سكرية من دول
االحتاد الأوروبي� ،إما لتطوير ما لديها �أو لتعزيز
دفاعاتها ومواكبة التطور الغربي يف عامل ال�سالح،
وفيما ي�ؤكد االحتاد الأوروبي �أنه ال يبيع رو�سيا
ما من �ش�أنه زيادة قوة نريان تر�سانتها الع�سكرية
�أو قواتها امل�سلحة ،ولكن هناك تكنولوجيات
ع�سكرية مهمة ،تبتاعها رو�سيا من الغرب ،وهي
ت�ساعدها يف جم��االت كافة منها القدرة على
املناورة ،وحت�سني القيادة وال�سيطرة على القوات
امل�سلحة ،مثال على ذلك هو ال�سفينة الهجومية
الربمائية «مي�سرتال» التي بنتها فرن�سا للبحرية
الرو�سية ،ويجري حالي ًا العمل على بناء اثنتني
�إ�ضافيتني ،فيما توجد مباحثات لإمكانية بناء
�سفينتني جديديتني من النوع نف�سه ،لكن هذه
املرة يف رو�سيا بعد منحها الرباءة والتقنيات
التكنولوجية الالزمة ،ومن الأمثلة �أي�ض ًا نظام
حماكاة ع�سكري �أمل��اين للتدريب ،وهو ي�سمح
لعنا�رص الألوية الرو�سية بتدريب �أنف�سهم على
�إج��راءات القيادة وال�سيطرة ،مما يعزز القدرة
الع�سكرية لأي وحدة ع�سكرية رو�سية ،من هذا
املنطلق ،هناك العديد من امل�شاريع اجلارية
ال�شبيهة ،والتي ت�سمح للقوات امل�سلحة الرو�سية
بتحديث نف�سها وزيادة قدراتها ع�سكرياً ،وهي
تقدر مبليارات الدوالرات وت�سهم مبا�رشة يف دعم
االقت�صاد الأوروبي.
اليوم يطالب ع�سكريون غربيون بوقف �أي
�صفقات ت�سلح بني رو�سيا واالحتاد الأوروبي كجزء
من نظام العقوبات الذي يجب فر�ضه �ضد مو�سكو
ب�ش�أن �أزمة القرم ،وي�شدد ه�ؤالء على �صحة وجهة
نظرهم من خالل القول« :نحن ال نبيع الأ�سلحة
واملعدات الع�سكرية �إىل ال�صني مثالً ،االحتاد
الأوروب��ي فر�ض حظراً على ت�صدير الأ�سلحة �إىل

ال�صني ،كانت هناك مناق�شات حول رفع احلظر،
لكن الأم��ر مل يتم ب�سبب املخاوف من ال�صني
وما تفعله يف حميطها من �إزعاج جاراتها ،ولكن
ال�صني  -مقارنة مع رو�سيا  -مل تغز حتى الآن
دولة جماورة ،مل ت�ستول على �أجزاء من �أرا�ضي
الدول املجاورة ،مع ذلك فاحلظر الأوروب��ي على
بيع الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية �إىل ال�صني
ال يزال قائم ًا لأنها تعترب مناف�سة جيو�سيا�سية
حمتملة لي�س لأوروب��ا فقط ،بل �أي�ض ًا للواليات
املتحدة ،حليفة االحتاد الأوروبي يف حلف �شمال
الأطل�سي ،من هنا ،ف�إن بيع ال�سالح �إىل رو�سيا يبدو
غري منطقي على الإطالق».
لكن ما مدى واقعية الطرح القائل �إن على
دول االحتاد الأوروبي �أن توقف �أي �صفقات �أ�سلحة
مع رو�سيا ،وبالتايل التخلي عن العقود املربحة
التي تعزز اقت�صاداتها وت�سمح لها باحلفاظ على
ال�صناعات الدفاعية اخلا�صة بها وتطورها؟
الواقع �أن هناك �شكوك ًا جدية ،ح��ول قدرة
االحت��اد الأوروب���ي على التخلي لي�س فقط عن
ال�صاردات الع�سكرية ،بل �أي�ض ًا عن العالقات
التجارية واالقت�صادية مع رو�سية ،فهناك الكثري
من امل�ستثمرين الأوروبيني يف رو�سيا والعك�س
�صحيح ،وبالتايل قد يكون من ال�صعب الدفع يف
م�س�ألة العقوبات املالية والتجارية �ضد رو�سيا،
فكيف احل��ال باالتفاقات الع�سكرية التي تدر
املليارات؟
مع ذل��ك ،يحاول االحت��اد الأوروب��ي �أال يظهر
مبظهر ال�ضعيف ،بل يحاول �إعطاء عالمات و�إ�شارات
م�شجعة ،منها مث ًال ما قاله الرئي�س الفرن�سي
فرن�سوا هوالند ب�أنه «يجب طرح جولة ثالثة من
العقوبات �ضد رو�سيا� ،إذا وا�صلت ما تقوم به،
والتعاون الع�سكري �سيكون على الطاولة» ،لكن
حتى مع وجود هكذا �إ�شارات ،ال ميكن القول �إن
االحتاد الأوروبي �سيتخلى عن املليارات الرو�سية،
�إذ �إن ال�صناعة الع�سكرية والدفاعية يف �أوروبا
حتتاج �إىل امل��ال و�إىل اتفاقات طائلة ونقدية
من �أجل �ضمان ا�ستمراريتها وتطورها ،ال �سيما
بعد تراجع ميزانيات الدفاع يف عدد من الدول
الأوروبية ،ورو�سيا تدفع الكثري لقاء التكنولوجيات
التي ت�ستوردها ،وبالتايل �سيكون من ال�صعب
التخلي عن مورد مايل كهذا.

�إعداد هناء عليان
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هل استئناف المفاوضات ممر
إجباري للسلطة؟
بعد مرور نحو ثمانية �أ�شهر على ا�ستئناف املفاو�ضات بني
ال�سلطة الفل�سطينية وحكومة االحتالل ،وبعد العديد من اجلوالت
التفاو�ض��ية برعاي��ة املبع��وث الأمريك��ي مارتن �أندي��ك ،وبعد
امل�سل�س��ل الطويل من االنتهاكات واالعتداءات من قتل واغتيال
واعتق��ال وتهويد وا�س��تيطان وقلع للأ�ش��جار وا�س��تباحة �ش��به
يومية للم�س��جد الأق�ص��ى وباحاته ..والت�رصيح��ات بالع�رشات
مل�ص��ادر وم�س���ؤولني فل�س��طينيني و«�إ�رسائيلي�ين» و�أمريكيني
ح��ول املفاو�ض��ات وجناحها وف�ش��لها وترنحه��ا يف �آن ،يطرح
ال�س���ؤال الكبري على ال�سلطة الفل�س��طينية ورئي�سها ومفاو�ضيها:
«�إذا كانت للإدارة الأمريكية �أ�س��بابها وموجباتها يف ا�ستئناف
املفاو�ض��ات وممار�سة ال�ض��غوط من �أجل متديدها ،و�إذا كانت
حلكومة االحتالل �أ�س��بابها وموجباتها �أي�ض��اً ،فما هي �أ�سباب
ال�سلطة للقبول با�س��تئناف املفاو�ضات ثم االجتاه نحو القبول
بتمديدها حتى نهاية العام اجلاري »2014؟
بالت�أكيد ل��كال الإدارة الأمريكية وحكوم��ة نتنياهو ما يربر
لهم��ا االندف��اع نحو مفاو�ض��ات �س��قفها بالن�س��بة �إليهما «حل
انتقايل» ،بل �إن ذلك يقع يف �ص��لب ر�ؤيتهما اال�سرتاتيجية ،و�إن
اختلف��ت درجة احلما�س��ة لهذه املفاو�ض��ات بينهما ،ث��م �إظهار
التباين فيما بينهما �أي�ض�� ًا ،وهو م��ن خلفية توزيع الأدوار لي�س
�إ ّال ،وحت��ى ال يح��اول البع�ض خداعنا بعد �أن خدع نف�س��ه و�أ�رص
على �أن ال يرى �إ ّال بالعيون الأمريكية يف الت�س��ويق لها على �أنها
الراع��ي النزيه� ،أو الراعي القادر على �إجناز الت�س��وية التاريخية
لل��صراع العرب��ي ال�ص��هيوين ،ليتب�ين لن��ا �أن الإدارة الأمريكية
وم��ن خلفها الكيان ال�ص��هيوين هم��ا امل�س��تفيدان الوحيدان من
ذهاب املفاو�ض��ات نحو التجمي��د �أو املراوحة والتعطيل وحتى
تفجره��ا ،ف�أمريكا جتد نف�س��ها يف �س��باق مع زم��ن املتغريات،
فه��ي تكث��ف جهودها لتمرير ت�س��وية عل��ى الفل�س��طينيني ت�ؤمن
الكيان �أقله لعقود من الزمن ،وتفر�ض نف�س��ها و�ص��ي ًا �إن مل يكن
وحي��داً� ،أما الكيان وهو املعني باملفاو�ض��ات وا�س��تمرارها من
خلفي��ة فك �أو تخفيف العزلة الدولية املتنامية يف وجهه ب�س��بب
ممار�س��اته العدوانية �ض��د ال�ش��عب الفل�س��طيني ،وبالتايل وعلى
وقع ا�ستئناف املفاو�ضات هو غري مت�أثر بالتخلي عن برناجمه
يف تهويد القد�س وامل�سجد الأق�صى ،واال�ستمرار يف بناء املئات،
بل الآالف من الوحدات اال�ستيطانية يف عمق ال�ضفة الغربية مبا
فيها منطقة الأغوار ،من �أجل تغيري وجهها الفل�س��طيني ل�ص��الح
وج��ه قبيح ه��و «�إ�رسائي��ل» ،م�ض��اف ًا لذل��ك متكنه وع�بر بوابة
املفاو�ض��ات وا�س��تئنافها م��ن تكبيل �أيادي ال�س��لطة ورئي�س��ها
ومنعهم من التوجه �إىل الأمم املتحدة وامل�ش��اركة يف  63منظمة
وهيئ��ة دولي��ة ،وهو به��ذا املعنى �أفقد ال�س��لطة ورقة من �ش���أن
ا�س��تخدامها �إرب��اك الكيان وزيادة عزلت��ه وحرمانه من التحرك
يف �ساحات العديد من الدول الغربية.
�أم��ا �أ�س��باب وموجب��ات توج��ه ال�س��لطة ومت�س��كها بخي��ار
املفاو�ض��ات� ،أج��زم كم��ا يجزم كل �ش��عبنا بف�ص��ائله مبا فيهم
حركة فتح� ،أن ال �أ�س��باب وا�ض��حة �أو موجبة يف ال�سري يف طريق
دف��ع �ش��عبنا ب�س��ببه الكث�ير م��ن حقوق��ه وثوابت��ه الوطنية منذ
التوقيع على اتفاق �أو�س��لو امل�ش���ؤوم يف الع��ام  ،1993وفقط من
باب �إنعا�ش ذاكرة جوقة املفاو�ضني عن ال�سلطة واملطبلني لهذه
املفاو�ض��ات �أقول �إنه ومنذ ا�ستئناف املفاو�ضات ارتفعت ن�سبة
اال�س��تيطان والتهويد وعمليات اال�س��تباحة واالقتحام لباحات
امل�س��جد الأق�ص��ى ،و�إقدام قوات االحتالل عل��ى اعتقال املئات،
وقت��ل واغتي��ال الع��شرات يف ال�ض��فة والقطاع ،ولي�س ال�ش��هداء
الثالثة يف خميم جنني نهاية املطاف حتت �س��مع وب�رص �أجهزة
ال�سلطة التي �أخذت علم ًا مبا �سيقوم به االحتالل من جرمية بحق
املقاوم�ين من دون �أن حترك �س��اكن ًا ان�س��جام ًا مع مقت�ض��يات
التن�س��يق الأمني ،فلي�س هناك داخل ال�سلطة من ي�ستطيع �أو لديه
جواب يقنع �ش��عبنا �أو ف�ص��ائله ب�أ�س��باب وموجبات هذا التوجه
وهذا النهج املدمر ،فلقد �سمعت قبل �أيام على �إحدى الف�ضائيات
جواب�� ًا م�ؤمل ًا لأحد القياديني حول مربر ال�س��لطة يف ا�س��تئناف
املفاو�ضات ،ب�أنها «ممر �إجباري لل�سلطة».

رامز م�صطفى
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شهداء جنين ..التـأسيس إلنهـاء جــرائــــ
باختيار النظر من زاوية حمددة
ملا حدث يف خمي���م جنني� ،آواخر
الأ�سب���وع املا�ضي ،ميك���ن الت�أكيد
عل���ى �أن �سن���وات التن�سيق الأمني
البغي�ض ،والت�ضيي���ق الهائل على
املنا�ضل�ي�ن يف ال�ضف���ة ،مل يفلح
يف �إطفاء ج���ذوة املقاومة ،وال هو
قاد منا�ضل���ي ال�شعب الفل�سطيني،
والأذرع الع�سكري���ة من قواه احلية
�إىل الي�أ����س واال�ست�س�ل�ام ،وواقعة
الت�صدي جلنود العدو الذين هاجموا
من���زل ال�شهيد حمزة �أب���و الهيجا،
هامة جداً ،وتك���رر واقعة مواجهة
معتز �شمعة جلنود العدو ،كما �أن ما
حدث دليل جديد على �أن االنق�سام
ال���ذي ي�صدعن���ا طرف���اه باحلديث
عن���ه ،ال ين�سحب على موقف رجال
املقاوم���ة ،فالت�ص���دي للع���دوان
ال�صهيوين على خميم جنني� ،شارك
فيه �أبن���اء كتائ���ب الأق�صى (فتح)
و�رساي���ا القد����س (حرك���ة اجلهاد)
وكتائ���ب الق�سام (حما�س) وقدم كل
ذراع ع�سكري �شهيداً ،وك�أن ال�شهداء
الثالثة ي�ؤكدون الوحدة يف امليدان
بدمهم.
م���ن زاوية نظ���ر �أخ���رى ،ف�إن
ا�ست�شه���اد ال�شبان الثالث���ة ،دليل
جديد و�إ�ضايف عل���ى الدور اخلطري
ال���ذي يلعب���ه ا�ستمرار م���ا ي�سمى
«التن�سي���ق الأمن���ي» ،وهو اال�سم
امللطف للعمالة للمحتل ،والتورط
يف تنفيذ خمططاته ،وت�أمني طريقه
نح���و تنفيذ جرائم���ه القذرة بحق
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،خ�صو�ص ًا
املقاومني املتم�سك�ي�ن باملقاومة
نهج ًا ،وطريقة عي�ش.

�سيناريو متكرر
يحتف���ظ ال�صهاين���ة بذكريات
�سيئ���ة عن خميم جنني ،فقد خا�ض
رجال املقاومة مواجهة م�رشفة �ضد
قوات العدو ال�صهيوين ،عند قيامها
باجتياح املخيم عام  ،2002و�سطر
�أبط���ال �أ�سطوري���ون مث���ل ال�شهيد
«حممود طوالب���ة» وال�شهيد «�أبو
جن���دل» وغريهم من �أبناء املخيم،
ملحم���ة �صمود ممي���ز ،و�أوقعوا يف
�صفوف جنود العدو خ�سائر كبرية،
ومل ينه قي���ام ال�صهاينة بارتكاب
جمازر مروعة يف املخيم ،وتدمريه
بالكام���ل تقريب ًا ج���ذوة املقاومة
املتقدة يف خمي���م ،يبعد قلي ًال عن
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام
 ،1948وحيث تق���ع القرى والبلدات
الت���ي اقتل���ع �أبناء املخي���م منها،
وبقيت حت���ت نظرهم ،وعلى مرمى
خفقة من قلوبهم.

جندي �صهيوين يعتدي على �أحد املواطنني يف خميم جنني

كررت قوات االحتالل اعتداءاتها
عل���ى املخي���م ،و�سعت م���راراً �إىل
دخول���ه العتق���ال �أو قتل مقاومني
من �أبنائه ،وميك���ن اعتبار العدوان
الأخ�ي�ر حلق���ة يف �سل�سلة مت�صلة
م���ن الهجم���ات العدواني���ة على
خمي���م جن�ي�ن ،وكما يح���دث يف
كل مرة يق���وم فيها جن���ود العدو
ال�صهي���وين ،بالدخ���ول �إىل مناطق
تو�صف ب�أنها حتت �سيطرة ال�سلطة،
ين�سحب منت�سب���و الأجهزة الأمنية
الفل�سطينية ،بن���اء على مندرجات
اتف���اق التن�سي���ق الأمن���ي ،وترتك
ال�ش���وارع وال�ساحات جلنود العدو،
ليقتل���وا �أو ليعتقل���وا ،ويف �أحيان
كثرية ينربي �شبان ملواجهة العدو
املتوغل باحلجارة ،ولكن ما حدث
م�ؤخراً ،حمل تطوراً جديداً ،ال�شهيد
البطل معت���ز �شمعة� ،أراد �أن ي�سجل

م�أثرة ،واجه وحيداً جنود االحتالل
الذي���ن دخل���وا برعاي���ة التن�سيق
الأمن���ي و�أجهزت���ه ،وقات���ل حتى
ا�ست�شهد.
يف خميم جن�ي�ن ،دخلت وحدة
م���ن جن���ود الع���دو ال�صهي���وين،
العتقال �أو اغتي���ال املقاوم حمزة
جمال �أب���و الهيجا؛ ع�ض���و كتائب
الق�س���ام ،رف�ض حم���زة اال�ست�سالم،
قاوم املعتدي���ن ،وانربى �شبان من
كتائب �شه���داء الأق�ص���ى ،و�رسايا
القد�س للدفاع عن حمزة ،والت�صدي
جلنود العدو ،فارتقى ثالثة �شهداء
يف اال�شتب���اك ،عم���دوا بدمهم ثرى
املخي���م الطهور ،ثالث���ة �شهداء من
ثالث���ة ف�صائل� ،س���اروا على درب
ال�شهيد معتز �شمعة ،راف�ضني بالدم
والر�صا����ص ما ي���راد حتقيقه عرب
�سيا�س���ة التن�سيق الأمني البغي�ضة

(�أ.ف.ب).

التي تعني ا�ستباحة املدن والقرى
واملخيمات ،يف الوقت الذي يريده
ال�صهاينة.

جرمية التن�سيق الأمني
ترتبط اتفاقات التن�سيق الأمني
بن�صو�ص �أو�سل���و مبا�رشة ،يف تلك
الن�صو����ص حدي���ث ع���ن التن�سيق
والدوري���ات امل�شرتك���ة ،وما �سمي
بـ«حق املط���اردة ال�ساخنة» ،عام
 1996مع اندالع «انتفا�ضة النفق»
تقو�ض التن�سيق الأمني ،ومر بفرتات
من االنتعا�ش واخلفوت �إىل �أن �أنهته
انتفا�ضة الأق�صى ،وليعود بقوة بعد
اغتيال الرئي�س يا�رس عرفات.
مل تك���ن تلك الع���ودة مرتبطة
ب�إحياء منوذج الدوريات امل�شرتكة
ال�ساب���ق ،بل عن���ت �إيج���اد بنية

www.athabat.net
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ــم التنسيق األمني
جديدة م���ن الأمنيني الفل�سطينيني
املقتنع�ي�ن ب�أن التن�سي���ق الأمني
هو ق���وام العقيدة الأمنية ،و�ضعت
حكوم���ة ال�سلطة قانون��� ًا للتقاعد
�أزاحت من خالل���ه غالبية البنية
ال�سابق���ة ،للأجه���زة الأمنية ،مبا
فيها جهاز الأم���ن الوطني امل�ؤلف
يف غالبيت���ه �آنذاك م���ن املقاتلني
الفل�سطيني�ي�ن ال�سابق�ي�ن ،وجيل
االنتفا�ض���ة الأوىل ،و�أحلت مكانهم
م���ن تدربوا يف كلية �أمنية خا�صة،
على يد �أمريكيني و�أردنيني.
منذ ذل���ك الوقت �صار التن�سيق
الأمن���ي الثاب���ت الرئي�سي يف �أداء
ال�سلط���ة و�أجهزته���ا الأمنية ،من
مواجهة رجال املقاومة ،ت�صفية �أو
اعتقا ًال ،و�ص���و ًال �إىل تقدمي ك�شوف
ا�سمية لالحتالل ،حتى بامل�شاركني
يف التظاهرات �ضد اجلدار الفا�صل،
وامل�شاركني يف حمالت «املقاومة
ال�شعبي���ة» الت���ي دع���ت �إليه���ا
ال�سلطة و�شجعت عليها من خالل
ت�رصيحات متكررة.
�أدت ه���ذه ال�سيا�سة �إىل نتائج
كارثية عل���ى ال�شعب الفل�سطيني،
يف ال�ضف���ة املحتلة حتديداً ،جرى
اغتي���ال الع��ش�رات م���ن ال�شبان
الفل�سطيني�ي�ن ،واعتق���ال املئات،
وح���دث نوع م���ن تقا�س���م الأدوار
الوا�ض���ح ب�ي�ن �أجه���زة الع���دو
و�أجهزة ال�سلطة ،وعلى نحو �سمح
لل�صهاين���ة بنوع م���ن اال�ستباحة
املفتوحة لأرا�ضي ال�سلطة مبا فيها
تلك امل�صنفة مبناطق �ألف.
يجاه���ر م�س�ؤولو ال�سلطة ،ومن
بينه���م رئي�سه���ا ،بالتم�سك بهذه
ال�سيا�سة البغي�ضة ،ت�صل املجاهرة
�إىل حدود املفاخرة �أحيان ًا ،وعلى
نحو غري م�سب���وق ،ولذلك ال يكون
غريب ًا �أن تل���وذ ال�سلطة بال�صمت
�إزاء كل جرمية يقرتفها ال�صهاينة،
ويك���ون التن�سيق الأمن���ي �سببها
املبا�رش.
وق���د كان الفت��� ًا �أن يتحدث
من���دوب ال�سلطة ل���دى املنظمة
الدولي���ة ،ريا����ض من�ص���ور ،عن
جرائم االحتالل �ض���د املواطنني
الفل�سطيني�ي�ن يف ال�ضف���ة،
فاملن���دوب ال���ذي يحم���ل �صفة
املراق���ب الدائ���م لفل�سطني لدى
الأمم املتحدة ،قال�« :إن �إ�رسائيل
م�ستمرة يف �سلوكه���ا الوح�شي،
وبارت���كاب �أعم���ال العن���ف
وانتهاكات حقوق الإن�سان ب�شكل
منهجي ومتعمد �ضد �شعبنا ،يف
انتهاك خطري للقانون الدويل ،ويف
جتاهل لكل الأع���راف واملعايري
حلماية ال�سكان املدنيني».

و�أ�ض���اف من�صور �أن���ه «بينما
ت�ستم���ر اجلهود الدولي���ة املكثفة
لدف���ع عملي���ة ال�س�ل�ام ب�ي�ن
الفل�سطيني�ي�ن والإ�رسائيلي�ي�ن،
توا�ص���ل �إ�رسائي���ل ،ال�سلط���ة
القائم���ة باالحت�ل�ال ،انتهاكاتها
اجل�سيم���ة حلقوق الإن�سان لل�شعب
الفل�سطيني وت�ستم���ر يف حملتها
اال�ستيطاني���ة غ�ي�ر القانونية يف
جميع �أنح���اء الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�رشقية،
م�ضيف��� ًا �أن ه���ذه الأعم���ال غ�ي�ر
القانونية واملدمرة تزيد من تدهور
الأو�ض���اع عل���ى الأر����ض ،وت�سمم
الأج���واء الالزمة لإجراء مفاو�ضات
مو�ضوعية وذات م�صداقية لتحقيق
حل عادل ودائم و�شامل».
�أم���ا �أبرز م���ا ج���اء يف كالم
املن���دوب الفل�سطين���ي ،فيت�ص���ل
بالأرقام الت���ي ذكرها حول نتائج
االعت���داءات ال�صهيونية ،فقد بني
�أنه «من���ذ ا�ستئن���اف مفاو�ضات
ال�سالم يف �أواخر متوز  ،2013قتلت
ق���وات االحت�ل�ال «الإ�رسائيلي»
 57فل�سطيني��� ًا و�أ�صاب���ت  897من
املدني�ي�ن بج���روح ،يف حني نفذ
امل�ستوطنون �أك�ث�ر من  500اعتداء
عل���ى املدني�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن
وممتلكاتهم» ،و�أو�ض���ح �أنه «يف
الفرتة نف�سها� ،شنت قوات االحتالل
 3.767غ���ارة ع�سكرية على جميع
�أنحاء الأر����ض املحتلة ،واعتقلت
�أكرث من  3000فل�سطيني ،من بينهم
�أطفال».
بالطب���ع مل يتح���دث من�صور
عن الت�سيق الأمن���ي ،ا َملقام لي�س
منا�سب ًا ،ولك���ن اجلميع يعرف �أن
االعتقاالت واالغتياالت يف ال�ضفة
الفل�سطيني���ة حتدي���داً ،هي وثيقة
االرتب���اط بالتن�سي���ق القائم بني
�أجه���زة �أمن ال�سلط���ة ،وبني قوات
االحتالل ال�صهيوين.
ولكن ه���ل �ستك���ون الأو�ضاع
بع���د جرمي���ة خميم جن�ي�ن كما
كان���ت قبله���ا؟ لي�س م���ن مراهنة
على تراجع ال�سلطة و�أجهزتها عن
�سيا�سة معتم���دة ،غري �أن النموذج
الذي �أر�ساه املقاومون يف بري زيت
(معتز �شمع���ة) ويف خميم جنني،
هو ما ميكن الره���ان عليه ،لوقف
اال�ستباح���ة ال�صهيوني���ة ،ورمب���ا
الت�أ�سي�س ملرحل���ة خمتلفة متام ًا
يف ال�ضف���ة الفل�سطيني���ة ،تكن�س
التن�سي���ق الأمني ،وتطلق انتفا�ضة
فل�سطيني���ة ط���ال انتظارها ،ولن
تفلح حماوالت الكبح يف �إعاقتها.

عبد الرحمن نا�صر
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مدافن الفلسطينيين في لبنان

مشكلة مزمنة ترهق األحياء واألموات

تظهر بني احل�ي�ن والآخر م�شكلة
ت�أمني م���كان للدف���ن يف املخيمات
والتجمع���ات الفل�سطيني���ة ،وق���د
ب���رزت يف الأع���وام الأخ�ي�رة ه���ذه
امل�شكلة املعق���دة بالن�سبة لالجئني
الفل�سطيني�ي�ن يف ظل ع���دم القدرة
أرا�ض ،و�ضي���ق الأماكن
على ��ش�راء � ٍ
حول خميمات املدن وغريها ،م�ضاف ًا
له���ا عدم وجود �أموال ل��ش�راء �أرا�ض
�إ�ضافية للمدافن يف خمتلف املناطق،
وه���ذه التفا�صيل هي عاد ًة تقع على
عاتق البلدي���ات والأونروا امل�س�ؤولة
عن �أو�ضاع الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني،
بالإ�ضاف���ة �إىل دار الإفتاء والأوقاف
الإ�سالمية.
�أب���و عم���اد �شاتي�ل�ا؛ �أم�ي�ن �رس
اللج���ان ال�شعبية يف ب�ي�روت يقول:
«�ساه���م يف تفاق���م امل�شكلة غياب
التخطيط امل�سبق و�إب���راز امل�ؤ�رشات
قبل ا�ستفحال امل�شكلة والو�صول �إىل
�إغالق املدافن ب�سبب امتالئها وتوقف
ا�ستيعابها حل���االت دفن �إ�ضافية� ،إن
الأون���روا �إحدى اجله���ات الأ�سا�سية،
ويتبعها اللجان ال�شعبية الفل�سطينية
وهيئ���ات املجتم���ع امل���دين وجلان
اجلوام���ع وغريها م���ن ال�شخ�صيات
الفاعلة باحلقل ال�شعبي والعام».
وي�ضيف �شاتي�ل�ا« :من املعلوم،
�أن بع�ض املداف���ن التابعة للأوقاف
الإ�سالمية يف بريوت �أو غريها مرتفعة
التكلف���ة ،ويف ب�ي�روت (الغب�ي�ري)
يحتاج الدفن �إىل تدخالت ،بالإ�ضافة
�إىل ارتف���اع الكلف���ة �إن ح�صل���ت
املوافق���ة ،ومن املعل���وم� ،أن حاالت
الوف���اة الوا�سع���ة الت���ي تتعرث هي
لفقراء احلال ،والأغلبية ال�ساحقة من
فل�سطينيي املخيم���ات والتجمعات،
ويتوج���ب عل���ى اللج���ان ال�شعبية
الفل�سطيني���ة ،دق ناقو����س الإن���ذار،
حي���ث معظم املدافن قد �شارفت على
ا�ستنفاد الأر����ض املحدودة املتبقية،
خالل �أ�شهر معدودة قليلة ،ومنها قد
�أغلقت حالي ًا ،وهي ت�ستوعب ،احلاالت

املتوفية ولها �أقارب يف تلك املدافن،
�أي يدفن فوق قرب �أحد �أقاربه».
وي�شري �أب���و عم���اد �إىل �أن بع�ض
املخيم���ات والتجمعات ق���د دخلت
الأزمة فعلي ًا بعدم القدرة على �إيجاد
مكان لدف���ن املتوفني ،مم���ا يتطلب
البحث والتوا�صل مع اجلهات النافذة
واملعنية ،من الأونروا مروراً مبنظمة
التحري���ر الفل�سطيني���ة والف�صائ���ل
والبلدي���ات املج���اورة ،وم�ؤ�س�سات
الإن�ساني���ة والإجتماعي���ة� ،إذ �إن من
ي�سع���ى للتخطيط للحي���اة الكرمية
للأحي���اء وي�ستنبط احلل���ول ويعمل
عليها لتطبيقها ،يج���ب �أن ال ي�سقط
م���ن خمططاته �أن املجتم���ع يتكاثر
ويتو�س���ع ،ويف املقل���ب الآخ���ر من
الطبيع���ي �أن يتوفى ،وم���ن حقه �أن
يك���رّم بدفن���ه ،و�أن يطمئن يف مثواه
على ذويه ب�أن ال يدفعوا ثمن ًا باهظ ًا
لدفنه ،م���ا يف���وق �إمكانياتهم ،ومن
حقه ومن واجبنا �أن ن�ؤمن له انتقا ًال
م�رشف ًا مكرم ًا.
�أم خلي���ل �إبراهي���م ( 75عام��� ًا)
م���ن خميم �شاتي�ل�ا تق���ول« :بقيت
جثة زوج���ي يف امل�ست�شف���ى ثالثة
�أيام قبل �أن نتمك���ن من تدبري مكان
لدفنه ،وكان م���ن املفرت�ض �أن نتوىل
القي���ام بواجبات الع���زاء التقليدية،
لك���ن البحث عن مكان للدفن وت�أمني
التكالي���ف جعلن���ا مق�رصين يف هذا
ال�ش����أن ،ول���وال م�ساهم���ات بع�ض
الأ�صدقاء املخل�ص�ي�ن مل نتمكن من
ت�أمني مكان لدفنه» ،وت�ضيف احلاجة
�أم خلي���ل« :لقد ا�صبحت �أخ�شى على
�أوالدي م���ن اليوم ال���ذي �أموت فيه،
ومعاناة ت�أمني مكان للدفن».
وي�ؤك���د الأه���ايل �أن املقابر هي
حالة رمزي���ة وذو مكانة خا�صة لدى
الالجئ�ي�ن الفل�سطين�ي�ن يف لبنان،
حيث ي���زور الفل�سطيني���ون موتاهم
يف منا�سباته���م الوطني���ة والدينية،
ويف �أفراحه���م و�أتراحهم ،وهي مراكز
ال�شح���ن الوطني يف �أح�ل�ام العودة

�إىل الدي���ار ،والآم���ال املعقودة على
الأجيال املتعاقبة منذ النكبة.
وبع���د ا�ستفح���ال م�شكل���ة نفاد
�أر����ض املقربة القدمية يف خميم عني
احللوة ،ت�ضاف���رت اجلهود حلل �أزمة
دفن املوتى ،حي���ث ا�شرتكت منظمة
التحرير والف�صائل وبع�ض املح�سنني
الفل�سطيني�ي�ن ،ب�إدارة جلنة املتابعة
للج���ان ال�شعبي���ة و�إ�رشافها ،حيث
ا�ستطاعت ت�أم�ي�ن مبلغ ل�رشاء �أر�ض
على طرف خميم ع�ي�ن احللوة جهة
درب ال�سي���م ،ومت االتفاق على �إعادة
حتدي���د ر�سوم الدف���ن يف مقربة عني
احلل���وة ب���ـ 200,000ل.ل وفق ًا للقرار
ال�سابق للج���ان ال�شعبية ،مع �إعفاء
حاالت ال�ش����ؤون الإجتماعية وموتى
الكوارث والأحداث.
ومن اجلدير ذكره �أن م�شكلة ت�أمني
م���كان للدف���ن ترتك���ز يف خميمات:
�شاتي�ل�ا ،برج الرباجن���ة ،ماراليا�س،
نهر البارد ،خميم اجلليل يف بعلبك،
خمي���م ب���رج ال�شم���ايل ،وع���دد من
التجمعات الفل�سطينية على الطريق
ال�ساحلي ب�ي�ن �صي���دا و�صور ،ويف
احل�صيلة ،وبح�سب اللجان ال�شعبية،
لدينا �ستة خميمات وجتمعات تعاين
من م�شكلة يف دفن موتاهم وحتتاج
�إىل حترك وتوا�ص���ل ،كما هناك �ستة
خميمات وجتمع���ات هي على طريق
الأزمة خالل ال�شهور الأربعة القادمة،
ومنها حتى نهاية العام ،وهي حتتاج
كذل���ك �إىل تخطيط والتحرك يف وقت
مبكر.
ويعترب البع����ض �أن �أزمة املدافن
من واجبات الأونروا ،وعليها متابعة
ق�ضايا املقاب���ر مع اجلهات الر�سمية
اللبناني���ة ،ودار الإفت���اء والأوق���اف
الإ�سالمي���ة ،ومراجع���ة جلنة احلوار
اللبن���اين  -الفل�سطين���ي ،والقيادة
ال�سيا�سي���ة يف منظم���ة التحري���ر
والف�صائل.

�سامر ال�سيالوي
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القمة العربية المقبلة ..بال السعودية
بغ�ض النظر ع���ن الت�سمية �أو العنوان
ال���ذي وقع علي���ه اخليار ليك���ون �شعاراً
ل�سنة مقبلة ،والذي اختارته الكويت كبلد
م�ضيف للقمة العربي���ة يف دورتها الـ،25
وهو «الت�ضامن من �أجل م�ستقبل �أف�ضل»،
ف����إن االجتم���اع �أو دورة القم���ة لي�س���ت
ك�سابقاته���ا من حي���ث الت�شاب���ه �إطالق ًا،
خ�صو�ص��� ًا �أن اخلالف���ات العا�صف���ة بني
الدول واملمالك وامل�شيخ���ات هذه ال�سنة
�أك�ث�ر بكث�ي�ر مم���ا كان يف املا�ضي ،وهي
عل���ى طريق اال�شتداد م���ع غياب احلكماء
جميع ًا ،وح�ضور امل�س ّبحني با�سم الواليات

املتح���دة الأمريكي���ة ،والقابلني �صاغرين
لرغب���ات الإدارة الأمريكية بال نقا�ش ،ولو
من باب رفع العتب �أو حفظ ماء الوجه ،ما
دام���ت الكرامة معرو�ضة يف �سوق الأ�سهم،
�أو م���ن �ضمن املك ُرمات الت���ي ُي�شتهر بها
م�صادرو النفط العربي.
ولأن «املكت���وب ُيقر�أ م���ن عنوانه»،
ف����إن املراقب لوج���وه امل�شاركني يف قمة
«االخت�ل�االت العربي���ة الك�ب�رى» ،وهي
الت�سمي���ة الواقعية ملا يح���دث ،ال بد �أن
يتوق���ف عند ق���درة الذي���ن اجتمعوا حل ّل
الأزمات اجلاحمة ،على النظر �إىل الأو�ضاع

يف م�رص ،حيث التخب���ط ال�سيا�سي وعدم
اال�ستق���رار ،والأم���ن املنفل���ت واالقت�صاد
املرتن���ح ،و�ش َب���ح الدمار املق�ت�رب ،و�إىل
الأو�ضاع يف ليبي���ا التي باتت يف «خرب
كان» على امل�ست���وى ال�سيا�سي من حيث
الت�أث�ي�ر واالحرتام ،و�س���ط �أمن يقرتب من
«ال�صومل���ة» بخط���ى مت�سارع���ة ،فيما
ال�صومال نف�سه يبح���ث عن منوذج يكنَّى
به مع اجتي���اح الإرهاب للعراق و�سورية،
وطرقه �أبواب تون����س واجلزائر وال�سودان،
ولبنان �أي�ض ًا بن�سب متفاوتة.
وبالطبع ،ف�إن ال�شج���ون الفل�سطينية

�أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح مرتئ�ساً �إحدى جل�سات القمة العربية الـ 25يف الكويت

(�أ.ف.ب).

نتائج القمة العربية في
الكويت كانت أقل من
المتوقع ..والنافذون في
َّ
مثل هذه االجتماعات
كرّ روا الطقوس إياها

ت�ستن�سخ نف�سها ،وبوتائر �أ�رسع ،مع نف�ض
غالبية املجتمعني يده���م من امل�س�ؤولية
خ�ضوع ًا ومب���لء الإرادة لرغبات «الإطار»
الأمريكي الوهمي ،و�سط انق�سام فل�سطيني
ال ُيح�سد ال�شعب الفل�سطيني عليه ،وال على
القيادات املتحكّمة مب�سار ق�ضيته ،ال �سيما
�أن «�أن�ص���اف الرجال» �أبق���وا «املبادرة
العربية» مع التعدي�ل�ات التنازلية على
الطاولة ،وذه���ب تلويحهم ب�سحبها �أدراج
الرياح ..لأنهم «رجال ال يغيرّ ون كالمهم»
�إال بع���د ح�ضور الرئي����س الأمريكي باراك
�أوباما �إىل ال�سعودية؛ م�صدر ال�ضغط على
�أ�صحاب الق�ضاي���ا� ،إن باملال �أو الإرهاب..
كي يتنازلوا.
�أما منطقة اال�ست�ضاف���ة ،ورغم الكلمة

َ
«ليبيا الدولة» ..من خيمة القذافي إلى ِخيم القبائل
ت���رك القذايف ليبي���ا �صحراء �شا�سع���ة ترقد على
�آبار من الذهب الأ�س���ود ،ومل يرتك �شيئ ًا من مقومات
دول���ة ،حي���ث ال برمل���ان وال ق�ض���اء وال جي�ش وال
م�ؤ�س�سات �إدارية لهيكلية دولة ،واليوم ،وبعد �أكرث من
ث�ل�اث �سنوات على ث���ورة «ال�سابع ع�رش من فرباير»
والإطاح���ة بالقذايف ،ف����إن ميزة غريب���ة وفريدة من
نوعها يتّ�صف بها ال�شعب الليبي؛ �أن الأجيال من �سن
العا�رشة �إىل اخلم�سني ال تعرف �أحداً �سوى القذايف ،وال
تفه���م ما هي كلمة دولة �سوى �أنها �أ�رسار خلف �أ�سوار
يف «ب���اب العزيزية» ،والأجيال م���ا فوق اخلم�سني
وحتى ال�سبعني ال تعرف معنى احلياة ال�سيا�سية ،وال
التعددي���ة احلزبية وال دميوقراطية االنتخابات ،الله ّم
با�ستثناء اال�ستفت���اء على الد�ستور برعاية فرقاء من
«م�ؤمت���ر وطني» �أُ ِري َد له �أن يكون الدواء لإنقاذ ليبيا
م���ا بعد الث���ورة ،فبات هو الداء الأك�ب�ر لبلد لن يرى
الوحدة الكيانية ال�سيا�سية يف املدى املنظور.
بعد كل املحاوالت والتدخالت الإقليمية والدولية،
أُ�ريد للم�ؤمتر الوطن���ي �أن تتمثل فيه الأقاليم الليبية
عرب ممثلي القبائل ،قبائل تنت�رش على امتداد �صحراء
هائل���ة مع  22مليون قطعة �س�ل�اح من كافة الأنواع،
ووجود نزعة لدى البع����ض لالنف�صال ،كـ«بنغازي»
و«�إقلي���م برقة» ،نتيجة عدم الثقة مبركزية �سيا�سية

لدولة هي الآن قي���د الوالدة ،وجرت حماوالت ت�سوية
وتهدئ���ة حت���ت م�س ّمي���ات فيدرالية متع���ددة �إىل �أن
ات�ضحت ال�صورة النهائية للدولة الليبية املوعودة:
بات���ت القبائل امل�سيط���رة على م�ص���ايف النفط
واملرافئ واملطارات وكافة املرافق ا ُملنتجة يف ٍ
خوف
على نف�سها وعلى م�صادر رزقها ،وبات النفط الليبي
رهينة «ثوار» ال ي�سمحون لأحد �سواهم بقطف الثورة
وثم���ار «ال�سابع ع�رش من فرباي���ر» ،وارت�ضوا العمل
ل�صال���ح الدولة ،لكن على ح�سابه���م ووفق نظامهم،
ويف املقاب���ل ،ظه���ر «ثوار ما بعد الث���ورة» ،وباتت
كل جمموعة تداف���ع عن معاقلها واملرافق التي حتت
�سيطرته���ا ،حتى بات ع���دد امليلي�شي���ات امل�سلحة
يرتاوح ما ب�ي�ن  1500و 1700منظمة ،وفق التقديرات
الغربية.
واليوم ،وعلى وقع �إقال���ة رئي�س حكومة وتعيني
رئي����س حكومة ،وجي�ش �ضعي���ف ال توازي قوته قدرة
ف�صي���ل واحد من ث���وار «م�رصات���ة» �أو «الزنتان»،
ت�ستنجد هيئة الأركان الليبي���ة باجلماعات املوالية
للحكومة ل�ضبط وجود � 300ألف م�سلَّح ،بينهم ع�رشات
مم���ن ميتهنون الإره���اب وال�رسقة واالختطاف
الآالف َّ
بدعم من القبائل ،وبعد �أن بات بع�ض قادة الثوار جتَّار
نف���ط يحا�رصون احلقول النفطي���ة ويخطفون ناقالت

النفط ويفر�ض���ون ا ُ
ح�صتهم من
خل َّوات للح�صول على ّ
الأرب���اح النفطية ،كما ح�صل يف جنوب البالد ،وو�سط
زحم���ة م�شاري���ع �سيا�سية هجينة للإنق���اذ ،يبدو �أن
«ليبيا الدولة» لن تتّجه لبناء نف�سها ،بغياب الوعي
ال�سيا�سي املخ�رضم وطغيان املنطق القبلي ،وانتفاء
الرابط القومي بني ع�شائر ترتامى على م�ساحة مليون
وثمامنئة �أل���ف كيلومرت مربع بالكاد قادرة �أن حتمي
موحدة يف
نف�سه���ا وحتمي م�صاحلها ،وال دولة ليبية ّ
الأفق بديلة عن دولة زالت مع خيمة القذايف.
لو قر�أنا تاري���خ ت�أ�سي�س ليبيا منذ ب�ضع ع�رشات
م���ن ال�سنوات ،لت�أكدنا �أن الكي���ان الليبي ا ُمل�ستحدث
ب�صنيع���ة الفا�شية الإيطالي���ة التي جمعت قبائل من
املحي���ط الإفريقي ووطَّ نتهم يف �صح���راء ،مت التوافق
عل���ى ت�سميته���ا ليبيا ككي���ان �سيا�سي ،ف����إن هذه
«الدولة» �س���واء انتقلت من امللكية �إىل اجلماهريية،
�أو حاول���ت �أن تكون جمهورية ،ف�شل���ت يف �أن تكون
دولة ،وتتج���ه لأن تغدو دويالت تتوالد من �رصاعات،
يوح���د ليبيا بعد اليوم �س���وى البطل التاريخي
ولن ِّ
عمر املختار ..لو اختار اهلل ِل ُع َمر املختار ُعمراً جديداً
و�أعاده �إىل ليبيا..

�أمني �أبو را�شد

االفتتاحي���ة العقالنية لأمري الكويت ،فهي
رهين���ة العوا�صف التي حرّكتها ال�سعودية
عل���ى �أم���ل الإم�س���اك برق���اب كل �أنظمة
اخللي���ج ،حتى انتف�ض بع�ضهم يف وجهها
باعتباره���ا املت�سلّط الأك�ب�ر يف املنطقة،
فد ّبت اخلالفات بني �أطراف جمل�س التعاون
اخلليج���ي ،الذي �أ�ضح���ى جمال�س متويل
ومتوين للمجموع���ات الإرهابية املتقاتلة
واملت�صاحل���ة وفق��� ًا للطق����س ال�سيا�سي،
وقد «ب��ّش�رّ » وزي���ر خارجي���ة البحرين
قبي���ل االنعق���اد ب�ساعات بعق���م احتمال
امل�صاحلة بني دول اخللي���ج ،وا�ستبعاده
�إمتام امل�صاحلة مع قطر� ،سواء خليجي ًا� ،أو
عربي ًا ب�شكل عام ،وكان امل�ؤ�رش ال�صحيح
ب�أن «خذوا �أ�رسارهم من �صغارهم» ،ولذلك
ف�إن �شع���ار تنقية الأجواء ب���ات حتقيقه
م�ستحي ًال مع الت�شتّت العربي امل�ستفحل،
بدل الت�ضام���ن العربي الذي «انفخت دفه
فتفرق �أقرب العا�شق�ي�ن» ،وطارت الآمال
مب�صاحل���ات خليجي���ة  -خليجية ،فكيف
بعربية  -عربية؟!
�أما ال���دول العربية الفقرية فهي جمرد
�صدى للمت�صارعني ،وه���م باملجموع من
منف���ذي «رغب���ات» �أ�صح���اب ال�شهوات،
ويحاول كل منه���م ال�سري بني زخ ال�سموم
املتبادل���ة ،ع ّل ا�ستجداءاته���م مل�ساعدات
يتحق���ق بع�ض منه���ا ،رغ���م �إدراكهم �أن
الأموال مر�صودة لتمويل القتل غري الرحيم
عل���ى �أر�ض �سوري���ة والع���راق ،ولتمويل
الإرهاب �أينما كان ،باعتباره الدرع الواقي
م�ستقب ًال.
�أما تطوير اجلامعة العربية كبند ،فلم
يتو ّهم �أحد ب�أن يق���ارب اجلد ّية� ،سيما �أن
الغالبية رهين���ة تفكري «ما�ضاوي» هرم،
وغري قادرة على تطوير �أنظمتها الداخلية،
وما تزال بال د�ساتري �أو حتى قوانني ،وعلى
ر�أ�س �أولئك نظام �آل �سعود.
الإجن���از الوحي���د احلا�ص���ل يف هذه
القم���ة ه���و من���ع ال�سعودية م���ن �إعطاء
مقعد �سورية لأح���د خُ ّدامها املدعو �أحمد
اجلرب���ا ،رغم �أن �سورية لي�ست بحاجة �إىل
اجللو�س بني نكرات حم�سوبني على الأمة
العربي���ة ،وي�رصفون من ر�صيدها املعنوي
والتاريخي.
مل تك���ن نتائج القمة التي ا�ست�ضافتها
الكوي���ت �أقل من املتوقَّ���ع �أو �أف�ضل ،فهي
الأكرث توا�ضع ًا ،ولي�ست اخليبات بجديدة،
�إمنا ج���اءت النتائج �أدن���ى على م�ستوى
الأف���كار ،وحتى م���ن حيث ال�ش���كل ،لأن
العامل يتغ�ي�ر والكبار ال تعنيهم مثل هذه
االجتماعات الت�صويري���ة ،فيما النافذون
يف مثل هذه االجتماعات يكررون الطقو�س
�إياها ،مع القبول والت�سليم لكل ما يطلبه
�سيد البيت الأبي�ض ،الذي يقول كلمته من
ال�سعودية هذه املرة� ..أو يف ال�سنة املقبلة
تكون القمة بال ال�سعودية احلالية.
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أوباما ..غورباتشوف أميركا

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما

تع���اين �أم�ي�ركا م���ن عوار����ض �سن
ال�شيخوخة ال�سيا�سية ،حيث بد�أت مرحلة
�إقفال فروعها اخلارجية من �أنظمة ور�ؤ�ساء
ومل���وك ،وبد أ� �سقوط احلكوم���ة الأمريكية
العاملية الك�ب�رى ،بعدما انهارت الواليات
اخلارجي���ة الأمريكي���ة ،ومل تنجح �أمريكا
با�ستعادته���ا وتغي�ي�ر جلده���ا مبا �سمي
«الربيع العرب���ي» ،ف�سقط مب���ارك وبن
علي والقذايف وعلي �صالح واحلم َد ْين يف
قطر ،ويرتنح �أردوغ���ان يف تركيا ،ويقلق
ال�سعوديون من امل�ستقبل املظلم خوف ًا من
�أن ترتكهم �أمريكا كم���ا تركت مبارك وبن
علي وقبلهما �شاه �إيران.
يح���اول �أوبام���ا طم�أن���ة ال�سعودية
العجوز التي غ�ضبت من العالقة امل�ستج ّدة
ب�ي�ن �إيران والدول ال�س���ت يف املحادثات
النووية ،وحتاول ال�ضغط على الأمريكيني
بفت���ح عالقات م���ع ال�ص�ي�ن وغريها ،وال
متل���ك �إال �سالح النفط واملال ،وهي تعرف
�أنهما بالي���د الأمريكية ،فاملال يف البنوك
الأمريكية ،والنفط بي���د ال�رشكات ،والأمن
بيد املارين���ز ،ولذا فالتهدي���د ال�سعودي
ب�ل�ا ت�أث�ي�ر �أو وزن ،ب���ل العك����س فيمكن
للأمريكيني �إعادة م���ا �أنتجته ال�سعودية
من التكفرييني و«القاع���دة» يف م�صانع
الوهابية �إىل �أرا�ضيها لتحرير احلرمني.
فق���دت �أمريكا التفرد بالق���رار الدويل،
وف�شلت يف �أفغان�ستان والعراق ،ثم عجزت
ع���ن �إ�سقاط النظ���ام يف �سورية ،وخ�رست

احتكار امل�ؤ�س�س���ات الدولية؛ من جمل�س
الأمن والهيئات التابعة ،مبا ي�شبه االنحدار
�أو ال�سق���وط ال�سوفيات���ي بع���د الهزمي���ة
الع�سكري���ة يف �أفغان�ست���ان وانعكا�سه���ا
ال�سلب���ي يف الداخ���ل ال�سوفياتي ،والذي
ا�ستغلته �أم�ي�ركا ع�ب�ر «الربي�سرتويكا»
 �إع���ادة البن���اء  -ال�سوفياتي���ة بقيادةغوربات�شوف ،الذي ق���اد �سيا�سة االنفتاح
والدميقراطي���ة التي �أنه���ت االمرباطورية
ال�سوفياتي���ة وفككت الع���امل ال�رشقي �أو
ال�شيوعي.
الرئي����س �أوباما رفع �شعار العودة �إىل
داخ���ل احلدود �أو �إع���ادة التمو�ضع« «r e
 »positioningع�ب�ر االن�سح���اب م���ن
�أفغان�ست���ان والع���راق ،وحماولة التخلي
ع���ن م�س�ؤولي���ة حماية احللف���اء ميداني ًا
عرب التدخل املبا��ش�ر ،واال�ستعا�ضة عنها
با�سرتاتيجي���ة احلرب البديل���ة املرتكزة
على جماميع الإرهابيني التكفرييني ،بعد
جناح جتربته���م يف �أفغان�ستان وتكرارها
يف �سورية الآن .
�إن الف�ش���ل والرتاج���ع الأمريكي خالل
العقد الأخري يظهر وفق الآتي:
 االن�سحاب من �أفغان�ستان والعراق. الهزمية يف �سورية ،واخلوف من التدخلالع�سكري.
 ف�ش���ل احل�صار والعقوب���ات على �إيران،والر�ض���وخ ملبد�أ املفاو�ض���ات ،واالعرتاف
بحقوق �إيران النووية ال�سلمية.

هل يذهب رئيس الوزراء التركي ببالده إلى «مغامرة سورية» إلنقاذ نفسه؟

«بلديات» تركيا تحدد مستقبل أردوغان السياسي
�أنقرة  -الثبات
ال ت�شكل االنتخابات البلدية الرتكية املق َّررة الأحد
املقبل جمرد عملية انتخابية عادية هدفها اختيار َمن
يدير بلدي���ات تركيا ،فلأول مرة ت�أخذ هذه االنتخابات
منحى خمتلف ًا ،ومعاين تتعدى جمرد الفوز واخل�سارة،
لأن ه���ذه االنتخابات تُع ّد مبنزل���ة «معركة خيارات»
بالن�سبة �إىل رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان
و�أحالمه الإمرباطورية ،كما يقول خ�صومه.
فمن���ذ ما قبل ف�ضائح الف�ساد الأخرية التي �أ�صابته
وحزبه ،كان وا�ضح ًا �أن �أردوغان يريد لهذه االنتخابات
�أن تكون مقيا�س ًا ل�شعبيت���ه التي �سينطلق من خاللها
لتحديد خياراته امل�ستقبلية ،ف����إذا كان من امل�ؤكد �أن
ح���زب «العدال���ة والتنمية» الذي ير�أ�س���ه م�ستمر يف
احلكم لعدة �أعوام �أخرى ،عل���ى الأقل نتيجة ال�شعبية
الت���ي يتمتع بها من جهة ،و�ضع���ف �أحزاب املعار�ضة
الرتكية من جهة �أخرى ،ف�إن م�ستقبل �أردوغان ال�سيا�سي
يعتمد ب�ش���كل وا�ضح على ما �ستحمله هذه ال�صناديق
من نتائج.
فف���وز �أردوغان ب�أكرث من  50يف املئة من �أ�صوات
الناخب�ي�ن معناه تلقائي ًا �أنه قد يلج�أ �إىل انتخابات

نيابي���ة مبكّرة ت�سمح ل���ه باحل�صول عل���ى ن�سبة
الثلثني يف جمل�س الن���واب ،والتي يحتاج �إليها من
�أجل تعديل الد�ستور وحتوي���ل النظام رئا�سي ًا يكون
فيه �أردوغان رئي�س ًا للجمهورية ب�صالحيات وا�سعة،
علم��� ًا �أن هذا اخليار �ضعي���ف ل�صعوبة حتقيقه يف
هذه الظ���روف ،ف�سيك���ون عندها �أردوغ���ان م�ضطراً
للذه���اب �إىل اخلي���ار الثاين وهو املرج���ح� ،أي لدى
ح�صول���ه على ما يقارب اخلم�س�ي�ن يف املئة ،وهي
الن�سبة الت���ي ح�صل عليها يف االنتخابات النيابية،
�سيذهب باجتاه طرح التعديل الد�ستوري لال�ستفتاء
العام املبا��ش�ر من ال�شعب مب�ساعدة بع�ض الأحزاب
ال�صغرية.
�أم���ا �إذا كانت النتيجة تقارب  38قي املئة� ،أي ما
ح�صل عليه يف االنتخابات البلدية ال�سابقة ،ف�سيكون
الثمن �إطاحة م�رشوعه الرئا�سي ،واالكتفاء باال�ستمرار
يف رئا�س���ة احلكومة حتى �إ�شع���ار �آخر ،وهذا معناه
�أن �أردوغان �سيلج�أ �إىل تعديل �أنظمة حزب «العدالة
الداخلية» مبا ي�سمح ل���ه باال�ستمرار رئي�س ًا للوزراء
لأك�ث�ر من  4فرتات ،وهذا ال بد م���ن �أن ين�سحب على
بقية �أع�ضاء احلزب من الوزراء والنواب.
�أم���ا اخليار الأ�سود لأردوغان فهو نزوله حتت عتبة

الـ 38يف املئ���ة ،حيث �سيواجه عندها هزمية �سيا�سية
ق���د تدفع احلزب �إىل تدفيع���ه ثمنها �شخ�صي ًا ،لكن هذا
اخلي���ار يبقى الأ�صعب لغياب القي���ادات احلقيقية يف
احلزب بعد تهمي�ش بولند �أرينج وذهاب عبداهلل غل �إىل
رئا�سة البالد م�ستقي ًال من احلزب.
�أمام ه���ذه اخليارات يجد �أردوغ���ان نف�سه م�ضطراً
ال�ستعم���ال كافة الأ�سلحة املتاحة له ،لكنه يجد نف�سه
حما�رصاً ب�ش���دة مبجموعة م���ن الف�ضائ���ح املتعلقة
بف�س���اده واملحيطني به ،كما تظهرها الت�سجيالت التي
ت�رسب ل���ه ،والتي يح ّمل م�س�ؤوليته���ا جلماعة حليفه
ال�سابق فتح اهلل غوالن ،ويقول مقربون من �أردوغان �إنه
يخ�ش���ى ح�صول ت�رسيبات «م���ن العيار الثقيل» قبيل
االنتخاب���ات ،مبا قد يطيح به ،خ�صو�ص��� ًا �أن �أردوغان
يع���رف �أن كمية كبرية من الت�سجي�ل�ات موجودة لدى
اجلماع���ة ،ويف املقابل يحذّر املعار�ضون �أردوغان من
الذه���اب بعيداً يف الوحل ال�سوري من �أجل �إنقاذ نف�سه،
م�شريي���ن �إىل م���ا ح�صل �أخرياً على احل���دود ال�سورية،
وقيام اجلي�ش الرتكي بالتدخل مبا�رشة فيها ،مل ّمحني
�إىل احتم���ال هربه من ف�ضائحه بتدخل ع�سكري مبا�رش
حتت عن���وان حماية «�آثار عثماني���ة» ك�رضيح امللك
�سليمان �شاه يف �شمال �سورية.

 خ�سارة ال�سيطرة الأحادية يف جمل�سالأمن وتعطيل���ه ك�أداة رديفة لل�سيا�سة
الأمريكية لل�سيطرة على العامل.
 الف�شل الأمريكي يف الق�ضية الأوكرانية،وانتفا�ض���ة القي���ادة الرو�سية ملواجهة
الغطر�سة الأمريكية والدفاع عن ف�ضائها
الأمني اال�سرتاتيجي.
 ت�ص��� ُّدع جبهة الع���دوان على �سورية،وال��ص�راع القطري  -ال�سعودي والرتكي،
وت�شت���ت املعار�ضة ال�سوري���ة ،وتغ ُّلب
القوى التكفريية الأجنبية على املعار�ضة
الداخلية وم�صادرة الأر�ض والقرار.
 تفكك جمل�س التعاون اخلليجي الذيي�ش���كل رديف ًا للجامع���ة العربية و�أحد
نوافذ التدخل الأمريكي �إىل املنطقة.
 ف�ش���ل امل��ش�روع الأمريك���ي لت�سليمالعامل العربي لـ«الإخوان امل�سلمني».
لقد �ألغى �أوبام���ا جولته اخلليجية
و�سيكتف���ي بزي���ارة ال�سعودية ،مع عدم
قدرت���ه يف حتقيق امل�صاحل���ة القطرية
ال�سعودي���ة �أو ع���دم رغبت���ه يف ذل���ك،
خ�صو�ص��� ًا �أن البلدي���ن حت���ت الرعاية
والأمرة الأمريكية ،وذلك نتيجة االرتباك
والتخب���ط الأمريك���ي يف املنطقة بعد
الف�ش���ل املتكرر خ�ل�ال ال�سنوات الثالث
الأخرية ،وظهور حمور مواجه لل�سيا�سة
الأمريكية وفق تقاطع امل�صالح مرحلي ًا
�أو وح���دة اله���دف ب�إ�سق���اط الهيمن���ة
الأمريكي���ة وحماي���ة ال���دول لكياناتها
ال�سيا�سية ووحدتها اجلغرافية.
�أوباما يف واليت���ه الرئا�سية الثانية
ي�ؤ�س�س ل�سقوط الإمرباطورية الأمريكية،
وميه���د للع���ودة للتف���رغ للم�ش���اكل
الداخلية ،فري�ضى بتف���كك الإمرباطورية
خارجي ًا ليحف���ظ الوحدة الداخلية ،ولو
كان الثم���ن التخلي عن قي���ادة العامل
وم��ش�روع احلكوم���ة العاملي���ة بقيادة
�أم�ي�ركا بعد ف�شل م�رشوع ال�سيطرة على
العامل .
ه���ل �سي�سج���ل التاري���خ �أن �أوبام���ا
ه���و الن�سخ���ة الأمريكي���ة لغوربات�شوف
ال�سوفياتي؟
ميكن �أن ي�ستغرب البع�ض ذلك �أو يقلب
�شفتيه رف�ض ًا لإمكانية ال�سقوط الأمريكي،
لكنن���ا ن�ؤم���ن عقائدي ًا وت�ؤ��ش�ر الوقائع
امليداني���ة وال�سيا�سي���ة ب�إمكانية حتقيق
ذلك عرب الثقة ب���اهلل �سبحانه ،واالعتماد
على النف�س ،وال�ص�ب�ر وال�صمود ،وتعميم
ثقافة املقاومة والوحدة ،و�إ�سقاط املقاولة
الثورية ومقاومة االنهتازيني والو�صوليني،
وتطه�ي�ر ال�ساحة من االنح���راف وال�ضالل
الفك���ري وال�سلوكي ،حتى ال ي�ستمر بع�ض
امل�سلمني بالعمل وف���ق العقيدة ال�سلفية
اليهودي���ة املنحرف���ة ،والت���ي يقوله���ا
التلمود الذي يعتقدون به والقائلة بفكرة
«الت�سامي عرب الغو�ص يف الرذيلة».

د .ن�سيب حطيط
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بيروت في الظالم بسبب الصواعق
مل يكن ال�شتاء قا�سي ًا على بريوت
ه����ذا العام ،عوا�ص����ف قليلة حتت�سب
عل����ى �أ�صاب����ع الي����د الواح����دة فقط
�رضبت العا�صمة ،لكن ما فعلته كان
خرافي���� ًا ،العا�صف����ة القا�سية الأوىل
�أغرقت �أنفاق ًا وبيوت ًا وحمال جتارية
و�ش����وارع مت�صدعة ،الأ���ض�رار كانت
كث��ي�رة ،العوا�صف املتبقية كانت �أقل
حدة بكثري ،لكن كان لل�صواعق كلمة
�أخرى فيه����ا ،فما �أن تهط����ل الأمطار
بغزارة ،وهو �أم����ر انتظره اللبنانيون
طوي ًال ،حتى ينقطع التيار الكهربائي،
وال�سبب على ما يبدو :ال�صواعق ،يف
العا�صفة الأخ��ي�رة املثقلة بالأمطار،
نامت ب��ي�روت ومعها معظم املناطق
اللبنانية ،و�سط انقطاع تام يف التيار
الكهربائي ،ب�سب����ب �صواعق الطق�س
العا�صف وال�صدمات عل����ى ال�شبكة،
بح�س����ب ما �أعلن����ت م�ؤ�س�سة كهرباء
لبنان ،ما �أدى �إىل انف�صال جمموعات
الإنتاج عن ال�شبكة �إىل وقت طويل.
وبينما عملت امل�ؤ�س�سة على �إعادة
ربط املجموعات تدريجي���� ًا بال�شبكة
العام����ة ،بقي����ت العا�صم����ة يف ظالم
دام�����س لأكرث م����ن � 10ساعات ،فحتى
قدرة املول����دات الكهربائي����ة �ضعفت
�أم����ام االنقطاع الطويل ،وا�ضطر معظم
�أ�صحاب املول����دات �إىل �إطفائها ،و�سط
الظ��ل�ام احلال����ك ،الذي قلم����ا ي�رضب
ب��ي�روت ،احت����ار املواطن����ون يف ما
يفعلونه ،خ�صو�ص ًا �أن كرثاً �أي�ض ًا فقدوا
االت�صال باالنرتنت ،فما البديل؟ بع�ض
املواطنني جل���� أ� �إىل �ضوء ال�شموع يف
�سهرات عائلية ن����ادرة� ،آخرون عادوا
وا�ستلوا الكتب املغ��ب�رة من �أدراجهم
لقراءتها ،م����ن ال�شبان من اختار لعب
الورق لتم�ضي����ة الوقت� ،أو الركون �إىل
اللعب على الـ«�آي باد» مبا تبقى به
م����ن �شحن� ،أما ك��ث�ر فوجدوها فر�صة

لال�سرتخ����اء يف الفرا�����ش واخللود �إىل
النوم مبكراً.
املخي����ف يف الأم����ر� ،أن ال�صواعق
كان����ت قوي����ة للغاية ،عل����ى �شاطئ
البحر كان الأمر وك�أمن����ا ت�شاهد �أحد
�أف��ل�ام الرعب ،الأ�صوات الرعدية تولت
مهمة امل�ؤث����رات ال�صوتية ،وال�صواعق
البي�ضاء املتك�رسة اهتمت بامل�ؤثرات
الب�رصي����ة ،بالطبع ،كان����ت املح�صلة
م�ؤ�سف����ة� ،إذ توفت عائل����ة م�ؤلفة من
ثالثة �أفراد بع����د �أن �رضبت ال�صاعقة
قارورة غ����از ،و�أدت �إىل احرتاق املنزل
مبن فيه ،بينما �أدت يف مكان �آخر �إىل
انهي����ار يف ال�صخور ج����رح على �إثره
عامل بناء �سوري.
لطامل����ا كان خطر ال�صواعق م�صدر
قلق وازعاج للنا�س ،الأخبار ال تنتهي

عن ح����وادث ال�صواعق و�أخطارها وما
ت�سفر عنه من �أ���ض�رار كفيلة بتفتيت
احلجر قبل الب�رش ،يف هذا الإطار ،يحذر
اخلرباء النا�����س �أثناء م�شاهدة الغيوم
و�سماع �ص����وت الرعد وم�شاهدة الربق
م����ن التعر�ض لآثار تل����ك امل�شاهدات
من ال�صواعق والأمط����ار اخلطرة ،وما
ت�سبب����ه م����ن خ�سائ����ر يف الأرواح �أو
املمتلكات ،فمخاط����ر ال�صواعق تكمن
يف تعر�ض ال�شخ�ص لل�صعقة ،فيما لو
�سار فوق �سهل منب�سط �أو وقف يف ماء
�ضحل عند �شاط����ئ منخف�ض في�صبح
ج�سمه �أك��ث�ر الأ�شياء املوجودة حوله
ارتفاع ًا ،فيهيئ لل�صواعق �أق�رص الطرق
املو�صلة لتفريغ ال�شحنة فيه ،كما �أن
احلقول املك�شوفة �أو الرطبة وحمامات
ال�سباحة و�سواح����ل البحار واملباين

الزيدي يحاضر عن دور اإلعالم في التعليم
ا�ستقبل���ت ثانوي���ة ال�شهيد م�صطف���ى �شمران،
الإعالم���ي العراق���ي منتظر الزي���دي ،للحديث عن
«دور الإعالم يف �إطار املح���ور التعليمي لتالمذة
املرحلة الثانوية» ،بح�ضور مدير الثانوية الأ�ستاذ
�إبراهيم يون�س ،ورئي����س الق�سم الأكادميي د� .أحمد
ن�رص اهلل ،و�أع�ض���اء «جمل�س الوح���دة» ،ورئي�س
بلدي���ة البي�سارية ف����ؤاد م�ش���ورب ،ورئي�سة جلنة
الأهل �شهناز مالح ،و�أع�ضاء جلنة الأهل ،وجمع من
املعلمني والتالمذة.
بداية اللق���اء كان بعر�ض �رشيط فيديو وثائقي
عن الإعالم���ي الزيدي ،ثم �ألق���ى ال�شاعر م�صطفى

فقيه ق�صائ���د ق ّدمها للإعالمي الزيدي ،الذي حتدث
بعد ذلك عن مفهوم الإعالم وكيفية حتويله الأنظار
�إىل �أم���ور يتجاهلها البع�ض ،ث���م عر�ض لتجربته
الإعالمية الغنية بنقل الوقائع والأحداث.
كذل���ك عر�ض الزيدي ملا قام ب���ه بوجه الرئي�س
أردت
الأمريكي ال�ساب���ق جورج بو�ش االبن فق���الُ � :
الت�أكي���د وقتها على �أن العراقيني مل ي�ستقبلوا بو�ش
بالورود كما عبرّ ت و�سائ���ل الإعالم الغربية ..ثم ر ّد
الزي���دي على �أ�سئل���ة التالميذ ،قب���ل �أن يق ّدم مدير
الثانوية درع ًا تقديراً للزيدي ،وبعد ذلك ُدعي اجلميع
�إىل حفل غداء تكرميي على �رشف الإعالمي الزيدي.

الق�صرية غري املحمية واخليام ،تعترب
بالغ����ة اخلطورة بالن�سب����ة للتعر�ض
لل�صع����ق ،وت�شكل الأ�شج����ار املنعزلة
الواقعة فوق قمم التالل خطراً خا�صة
كونه����ا جتذب ال�صواعق ويكون للتيار
الكهربائي ال�ساري يف جذبها ت�أثريات
قوية جداً تكفي لقتل �شخ�ص يقف �إىل
جوارها �أو يجل�س حتتها.
وم����ن م�ص����ادر اخلط����ر الأخ����رى
املرتبطة بال�صواع����ق� ،أ�سوار الأ�سالك
املعدنية املمتدة على قوائم خ�شبية،
فلو كانت قوائمه����ا جافة ملا وجدت
ال�صواع����ق ال�ساري����ة يف الأ�س��ل�اك
املعدني����ة �سبي��ل� ًا �إىل الت���س�رب �إىل
الأر�����ض� ،أم����ا �إذا وج����د �شخ�ص على
ه����ذه الأ�سالك ف�سيك����ون مو�ص ًال جيداً
لل�صاعق����ة ،ف�إم����ا �أن ت�صيب����ه رجفة

مفاجئ����ة ،و�إم����ا �أن يبل����غ التيار من
ال�شدة ما يكفي للق�ضاء عليه.
كذلك ،قد ت�رضب ال�صواعق الزجاج
غري املق����وى للنوافذ والأبواب ،وت�ؤدي
�إىل انهي����اره ،وبالتايل �إي����ذاء �سكان
املنزل مبا�رشة.
كم����ا يجب احلذر م����ن اجللو�س �أو
االقرتاب من الأ�شج����ار العالية ،والتي
تعلو ر�ؤو�سه����ا ،حيث �إنها من املواقع
الطبيعية لل�صواعق.
وعلى عك�س املعتق����دات ال�سائدة،
لي�س �صحيح���� ًا م����ن �أن ال�صواعق ال
ت�صيب املكان الواحد مرتني كما يعتقد
الكث��ي�رون ،ب����ل �إن �إ�صاب����ة ال�صاعقة
ملكان ما يعترب حتذيراً الحتمال تكرار
الإ�صاب����ة ،فعندم����ا يوم�ض الربق بني
ال�سحابة والأر�ض مي�ضي وقت ت�ستعيد
ال�سحابة في����ه �شحنتها قبل �أن تر�سل
ومي�ض ًا �آخر من الربق �إىل اجلزء نف�سه
الذي مت تفريغه.
لذلك كله ،ال بد من وجود �إجراءات
كفيلة للحماي����ة من خماطرها تتمثل
يف البح����ث عن م����كان �آم����ن مبجرد
اقرتاب العوا�صف الرعدية يف حال كان
املرء يف ال�شارع ،ومن الأماكن الآمنة
التي ميكن اللج����وء �إليها عند اقرتاب
العا�صفة الرعدية ال�سيارة �أو املباين
مث ًال ،لكن يجب التنبه �إىل عدم اللجوء
�إىل املب����اين غري املحمية� ،أو الأ�شجار
املنعزلة �أو االقرتاب من �أ�سالك الأ�سوار
املعدنية.
�أم����ا حلماي����ة املب����اين واملن�ش�آت
فعادة م����ا يتم ا�ستعم����ال «مانعات
ال�صواع����ق» الت����ي تف����رغ التي����ار
الكهربائ����ي �إىل الأر�����ض ،وا�ستخ����دام
الزجاج املقوى واملدعم ملنع اخرتاق
ال�صاعقة له.

هبة �صيداين
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إبهام دو جوفنيل حدد أول رئيس للجمهورية عام 1926
من���ذ �أن �أ�صب���ح للبن���ان رئي�س
للجمهوري���ة يف الع���ام ،1926
كان هن���اك ال�سيا�سي���ون و�أ�صحاب
الطموح���ات يف املراك���ز الأوىل،
بحي���ث �إنه���م مل يرتك���وا و�سيل���ة
للو�صول �إىل غاياته���م قبلها؛ على
زمن القائمقاميتني ،ويف زمن نظام
املت�رصفية يف اجلب���ل ،كانوا كذلك
�أي�ض ًا ،حيث كان احلج ال�سيا�سي �إىل
عند القنا�صل ،خطة لتحقيق الهدف،
وقبل ذلك �أي�ض ًا ،كان هناك الت�شاطر
عند ال���وايل العثماين والبع�ض ظهر
�أكرث عثمانية من الوايل نف�سه.
لنعد �إىل �أول رئي�س للبنان حينما
ُ
اجتهت �إبهام املفو�ض ال�سامي هرني
دو جوفنيل باجتاه �شارل دبا�س.
كان الد�ست���ور اللبن���اين ،مت
الت�صدي���ق علي���ه يف � 19أيار 1926
واحتف���ا ًال به���ذه املنا�سب���ة �أق���ام
نق���وال ب�سرت�س يف ق��ص�ره املنيف
يف الأ�رشفي���ة حف���ل ع�ش���اء كبرياً،
وبدت خالل���ه كل �أق�س���ام وردهات
الق��ص�ر الب�سرت�س���ي وك�أنها حتتفل
باملنا�سب���ة ،ففي طابق كانت الفرق
املو�سيقي���ة تعزف �أحلانها ال�شجية،
ويف م���كان �آخر كان���ت الراق�صات
ال�رشقيات يتمايلن بخ�صورهن �أمام
احل�ض���ور ..امل�أخوذين ب� ّأبهة املكان
و�أجواء الفن���ون اجلميلة املختلفة..
فيم���ا طاوالت الطع���ام ت�ضم نخبة
ال�سيا�سي�ي�ن اللبناني�ي�ن واالنتداب
الفرن�س���ي ..وعلى �إح���دى الطاوالت
كان هناك الكث�ي�رون من الطاحمني
للكر�س���ي الأوىل ،كان هن���اك� :أيوب
ثابت� ،إميل اده ،حبيب با�شا ال�سعد
ووجه���اء من �آل ملحم���ة ،التويني،
�شهاب ،ب�سرت����س ،وبينهم كان ناظر
العدلي���ة �شارل دبا����س املولود يف
دم�ش���ق ،واملت���زوج م���ن ممر�ضته
الفرن�سية «مار�سيل».
فج�أة ،قام دو جوفنيل يتنقل بني
احل�ضور يتهام�س م���ع ذاك ،يبت�سم
على تلك الطاول���ة ،ويفرح احل�ضور
البت�سامت���ه ..وهكذا دواليك ،ليتوقف
فج����أة �أمام كربى الط���اوالت فريفع
نخ���ب ك�أ����س د�ستور لبن���ان ويرد
اجلميع التحية برفع ك�ؤو�سهم.
بعدها يعلن ب�صوت عال :اجلل�سة
املقبل���ة للمجل�س النيابي النتخاب
رئي����س جمهوريتكم ،يطرب اجلميع،
بع�ضه���م تت�سلط عيون���ه على �أكرب
م�س�ؤول فرن�سي يف لبنان ،وتت�سارع
�رضبات قلبه ،فلرمب���ا ابت�سم احلظ
له.
فج�أة ،ي�صمت اجلميع مع هم�سات
هنا وهناك ..وميد هرني دو جوفنيل
�إبهام ي���ده اليمنى باجت���اه اجلهة
اليمنى من الطاولة ..ال بل �إىل �أق�صى

امليزان تت�أرجح كل يوم بني املتناف�سني
ب�شارة اخلوري واميل اده ،وا�شتد ال�ضغط
عل���ى النائب الأم�ي�ر خليل �أب���ي اللمع
املت�أرج���ح ب�ي�ن االثنني ،وقب���ل موعد
االنتخابات ح��ش�روه يف منزل �إميل اده
و�أحلّ���وا عليه بانتخ���اب اده ،باذلني له
الوعود املع�سولة ،وكان يف ل�سان الأمري
لثغة بحرف الـ«�ش�ي�ن» يلفظه «ثاء»،
فق���ال كلمة �صارت ل�سن���وات مثل يتندر
به ال�سيا�سيون حي���ث قال« :يا بثارة يا
الوذارة» فوعدوه بالوزارة.

حينما نام �شمعون
� 48ساعة رئي�س ًا
�شارل دبا�س

كميل �شمعون

اجلهة اليمنى ،ويق���ول� :إن رئي�سكم
املقبل �أيها ال�س���ادة موجود بينكم..
وهذا هو رئي�سكم ..وي�ستقر �إبهام دو
جوفنيل عل���ى �شارل دبا�س ..ويكون
فع ًال �شارل دبا�س رئي�س ًا للبنان يف
� 26أيار .1926

لإقناعه برت�شيح اجل��س�ر ،لكن بون�سو
ظل يه���ز ر�أ�سه بعالمة الرف�ض ويقاطع
النائب اخل���ازن الذي ح���اول �إقناعه:
م�ستحيل ..م�ستحي���ل ..باري�س ال تقبل،
الكي دور�سيه يغ�ضب.
وي�رص اجل��س�ر عل���ى تر�شيحه ما
دام���ت الأكرثي���ة ت�ؤيده ،وهن���ا يعمد
بون�س���و ب�شطح���ة قل���م يف � 9أيار �إىل
�إ�صدار ق���رار ل 56/القا�ض���ي بتعليق
الد�ستور وحل جمل�س النواب والتمديد
ل�ش���ارل دبا�س لثالث �سن���وات جديدة،
علم��� ًا �أن بون�سو كان �أعل���م البطريرك
عري�ض���ة م�ساء � 8أيار قب���ل يوم واحد
ب�أنه �سيح���ل املجل�س النيابي ويوقف
احلياة النيابية..

تعليق الد�ستور
يف الع���ام  1926كانت والية دبا�س
قد �شارفت عل���ى نهايتها وبد�أت العدة
النتخاب الرئي�س اجلديد ،كان كثريون
ينتظ���رون �إبه���ام املن���دوب ال�سامي،
لكن �أب���رز املتناف�س�ي�ن كان �إميل اده
وب�شارة اخل���وري ،و�أدرك اده �أن ال �أمل
له بالرئا�سة ،فكان ال بد له �أن يلعبها
ليبعد الآخرين م���ن املوارنة ،فكان �أن
هم�س لرئي�س جمل����س النواب ال�شيخ
حممد اجل��س�ر لري�شح نف�س���ه ووعده
بدعم���ه وت�أيي���ده م���ع منا�رصيه من
النواب ،ومن املفارقات �أن معظم النواب
امل�سيحي�ي�ن م���ع اده كان���وا ي�ؤيدون
اجل�رس ،فيما معظ���م النواب امل�سلمني
كان���وا مع تر�شي���ح ب�ش���ارة اخلوري،
�أدركت املفو�ضية الفرن�سية �أن تر�شيح
اجل�رس لي�س مناورة �سيا�سية ،خ�صو�ص ًا
بعد �أن �صار معظ���م النواب امل�سلمني
ي�شاه���دون احلما�سة ل���دى اجلماهري
الإ�سالمية للرت�شي���ح و�صاروا يت�أثرون
بهذا الواقع ،وخ�صو�ص ًا �أن اجل�رس �أق�سم
ملن ي�سانده من امل�سلمني ويف مقدمهم
ريا�ض ال�صلح �أن ال يرجع عن تر�شيحه.
وحاول الن���واب املوارن���ة :يو�سف
اخلازن� ،سامي كنعان ،روكز �أبي نا�رص
�إقناع املفو�ض بون�سو برت�شيح ال�شيخ
اجل�رس الذي ال ي���رون فيه انتقا�ص ًا من
حق املوارنة لكنهم مل يفلحوا.
ويف � 4أي���ار  1929يلتق���ي ال�شيخ
حممد اجل�رس ونائ���ب ك�رسوان يو�سف
اخل���ازن املفو�ض ال�سام���ي الفرن�سي،

«الوذارة» �أو «بثارة»
و�إذ كانت املناف�سة على املركز الأول
ب�ي�ن �إميل اده وب�شارة اخلوري عام 1936
ق���د تناولناها �سابق��� ًا ،وكيف كان كميل
�شمعون يلعب على حب���ال االنق�سامات
ال�سيا�سي���ة وهو الد�ست���وري ،وكيف �أيد
اده بد ًال من رئي�س حزبه ب�شارة اخلوري،
ف����إن هناك ق�صة طريفة ت���روى عن هذه
االنتخابات كان���ت املعركة حامية وكفة

لماذا أحرقت
المفوضية الفرنسية
وثائقها في هضاب
بيت مري؟

ويف معركة االنتخاب���ات الرئا�سية
عام  1943كانت املناف�سة حم�صورة بني
اثنني هما :ب�شارة اخل���وري و�إميل اده..
وم���ا ميكن ت�أكي���ده �أن املناورات كانت
عل���ى �أ�شدها بني الالعب�ي�ن اللبنانيني
وب�ي�ن النفوذ ْين الربيط���اين والفرن�سي،
وكان وا�ضح ًا كما ي�ؤكد الوزير والنائب
الراح���ل يو�س���ف �سامل �أن كف���ة ب�شارة
اخلوري كانت راجحة على كفة �إميل اده
ب�سبب ن�شاط �سب�ي�رز املتزايد وت�ضا�ؤل
النفود الفرن�سي يوم ًا بعد يوم.
وكان وا�ضح��� ًا �أمام اده �أن الأغلبية
هي ل�صالح اخلوري ،وبالتايل كان عليه
�أن يعمل ب�شتى الو�سائل للح�ؤول دون
و�صول ب�شارة اخلوري ،ف�أقدم كما يقول
كمي���ل �شمعون على خط���وة مل يعرف
كيف يكملها ،ف�أبل���غ �سبريز رغبة منه
يف توفري الإجم���اع لرئي�س اجلمهورية
اجلديد ،موافقت���ه على �سحب تر�شيحه
�رشط �أن ين�سحب ال�شيخ ب�شارة اخلوري
بدوره م���ن املعركة ،ث���م اقرتح ثالثة
يتم اخيتار �أحدهم رئي�س ًا للجمهورية،
وكن���ت �أحد ه�ؤالء فوافق ال�شيخ ب�شارة
اخلوري عل���ى االقرتاح و�أ�صبحت طوال
� 48ساع���ة املر�ش���ح الوحي���د ،وي�ؤكد
يو�سف �سالم� :أن الفرن�سيني �أ�رصوا على
رف�ض ب�ش���ارة اخل���وري ..ف�أرت�أى بريز
وكان���ت مناورة بارعة من���ه مل يطلع
�أحداً عليه���ا� ،أن يكون مر�شحه لرئا�سة
اجلمهوري كميل �شمعون و�س�أل ال�شيخ
ب�ش���ارة �أن ين�سح���ب ل���ه ،فوافق على
م�ض�ض.
ويقول ب�شارة اخل���وري �إن مناف�سي
(�إميل اده) عم���د �إىل �رضبة معلم فتمت
يف � 16أيل���ول �أي قبل خم�سة �أيام دعوة
م�ستعجلة ملقابلة �سبريز ،الذي قال� :إن
معلوماتي تفيد �أن م���ن ال�صعب عليك
الف���وز بالأكرثية وق���د زارين هذا النهار
مزاحمك �إمي���ل اده و�أبلغني �أنه م�ستعد
لالن�سحاب لواح���د من �أربعة هم :كميل
�شمعون ،حميد فرجنية ،يو�سف ا�سطفان،
�أمني ال�سعد ،و�إذ �أبدى اخلوري ا�ستعداده
لالن�سحاب ل�صالح �شمعون �رشط توقيع
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اتفاق يوقع���ه اده� ،إال �أنه ي�ؤكد �أنه يف
وق���ت الح���ق ا�ستدعي من قب���ل هيللو
�إىل ق�رص ال�صنوب���ر ،و�أعلمه هذا الأخري
برف�ض �شمعون خوي�صة الإنكليز ،وطلب
منه با�سم فرن�س���ا �أن يرجع عن تنازله
مل�صلحة �شمعون..
وهك���ذا بعد �أن نام كميل �شمعون كما
ي�ؤكد هو نف�سه ملدة � 48ساعة رئي�س ًا عاد
ور�سى اخليار على ب�شارة اخلوري.

�سيا�سيون متبدلون
ب�أي حال ،هل مكتوب على اللبنانيني
�أن يبق���وا �ضحي���ة تب���دل م���زاج طبقية
�سيا�سية معينة ،تتالع���ب مب�صري البالد
والعباد مع كل ا�ستحقاق رئا�سي.
لعل يف جتارب لبنان ال�سيا�سية منذ
�أن كان �صغرياً ث���م �صار لبنان الكبري ثم
اجلمهورية اللبنانية ،ما يكفي لأن يتحول
هذا اال�ستحق���اق �إىل ممار�سة دميقراطية
فعلية حقيقية يف �إنق���اذ البالد وتطوير
النظام ال�سيا�سي.
على الدوام كان بني ال�سا�سة اللبنانيني
ره���ط يعرف كيف يح���ول �صداقاته ،كيف
ينتقل من مكان �إىل �آخ���ر ب�رسعة الريح..
فف���ي زم���ن املناف�س���ة الربيطاني���ة –
الفرن�سي���ة ،كان هناك م���ن يجيد �صداقة
الطرفني ،وقبلها �أي�ض ًا كان هناك من يجيد
العالقة مع طرفني متناق�ضني.
وم���ن الأمثلة على ذلك� ،أنه يف العام
 1920عن���د �إع�ل�ان دولة لبن���ان الكبري
وعندما جم���ع امللك في�ص���ل يف ال�شام
امل�ؤمتر ال�س���وري كان هناك يو�سف منور
ع�ض���واً يف امل�ؤمت���ر ال�س���وري فيما كان
�شقيقه مو�سى عن���د الفرن�سيني ومن �أ�شد
�أن�صارهم يف البقاع.
وكان �أ�سعد حي���در ع�ضواً يف امل�ؤمتر
ال�س���وري وجنل���ه ع�ض���واً يف اللجن���ة
اال�ست�شارية الفرن�سية يف لبنان.
وكان ا�سكن���در عم���ون م���ع الإنكليز
و�شقيقه داود م���ع الفرن�سيني ،وفيما بعد
كان���ت رجل كمي���ل �شمع���ون يف فالحة
الإنكليز ورجله الأخرى يف بور الفرن�سيني
�إلخ..
و�إذا كان يق���ر للفرن�سي�ي�ن «مبكرمة
نبيل���ة» كما يقول ا�سكن���در ريا�شي ،هي
�أنه���م مل يف�ضحوا الذين انقلبوا فيما بعد
بل �أر�سلت املفو�ضية الفرن�سية �سنة 1941
�أوراقها و�سجالتها حترقها يف �أتون النار
يف ه�ضاب بيت مري كي ال تقع يف �أيدي
الذي���ن ي�أتون بعدها ..وم���ن هذه الأوراق
ذلك ال�سجل الذهبي الذي يت�ضمن �أ�سماء
جميع الذين كانوا يخدمونها ويبيعونها
البالد باخلف���اء بينما يتظاه���رون �أمام
النا�س بالنزاهة والوطنية امل�ستقلة التي
ال يتقبل انتداب ًا.

�أحمد زين الدين
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ميزات للمتزوجات دون غيرهن
هل ي�ستح���ق الزواج فع�ل�اً العناء
ال���ذي ت�صادف���ه الزوج���ة يف حياتها؟
نعم ،الزواج ي�ستحق كل العناء ،وعلى
الزوجة �أن حتافظ على هدوئها وت�أخذ
نف�س ًا عميق ًا وتقر�أ مميزات الزواج:
ال�شع���ور بالدفء والأم���ان :عندما
تتزوج�ي�ن �ست�شعرين ب�إح�سا�س الدفء
والأمان مع���اً ،وه���ذا ال�شعور خمتلف
عن �أي �شعور لآم���ان �آخر ،فبعد الزواج
�سيكون معك زوج���ك يف املنزل نف�سه،
و�ستكون�ي�ن �إىل جانب���ه كل ليل���ة،
و�ست�ستطعني الن���وم �إىل جانبه ومعه
وال�شع���ور بالأمان ،لأن���ه معك ويحبك
ويحتويكِ .
التخاطر العقل���ي يف نقل امل�شاعر:
التخاطر العقلي هو التفكري يف ال�شيء
نف�س���ه وامل�شاعر يف الوقت نف�سه ،فمن
خالل نظ���رة واح���دة �ستفهمني زوجك،
والعك�س �صحيح ،تقول �إحدى الزوجات
عندما �سُ ئلت عن التخاطر العقلي بينها
وبني زوجه���ا« :عندما �أنظر �إىل زوجي
نظرة واح���دة و�أقول له� :أن���ا جائعة..
يفهم م���ن كالمي ونظراتي م���اذا �أريد،
وهو يع���رف �أي�ض ًا عندما �أ�شعر باجلوع
ماذا �أفعل».
والتخاط���ر العقلي يفي���د �أي�ض ًا يف
املنا�سبات العائلية واحلفالت ،فيُخفي
عنكما الإح���راج يف مثل هذه املواقف،
ويُ�سهّل التعام���ل بينكما خالل احلياة
اليومي���ة العامة ،فيك���ون لديكما فهم
الكلمات دون النطق بها.
امل�شارك���ة يف حلظ���ات اجلن���ون
والفرح :عندما ت�صبحني امراة متزوجة
�ستجدين زوجك مع���ك يف كل حلظات؛
يف فرحتك و�سعادتك ،وحلظات جنونك

ِ
أنـت

�أي�ضاً� ،ستجدي م���ن يجل�س �إىل جوارك
يف ال�سيارة ويغني مع���ك بحُ ريّة دون
بع�ض من حلظات اجلنون
خجل ،فهناك ٌ
ال تكتم���ل �إال بوج���ود ال�رشي���ك الآخر،
و�ست�شعرين بهذا الكالم وتلم�سينه بعد
الزواج.
الرعاية عند املر����ض :يقول اللورد
«فولدم���ورت» :يب���دو املر����ض �أف�ضل
عندما يكون �أح���د �إىل جانبك ،فيجل�س
�إىل ج���وارك وينتب���ه �إلي���ك ..فعندم���ا
تتزوج�ي�ن ومتر�ض�ي�ن �ستجدي���ن من
يجل����س �إىل جوارك ويح�ضرّ لكِ احل�ساء
ويُع ّد ل���كِ الطعام ،وي�أخذك �إىل الطبيب
كي يطمئن على �صحتك ،فيكون زوجك
ه���و ال�شخ�ص الوحيد املنقذ لكِ يف هذا
الوقت.
العي����ش بروحك الطفولي���ة :احلياة
مع زوج���ك داخل بيتكم���ا ال ت�ستدعي
الر�سمي���ات واحل�ساب���ات ،ف�ستكون�ي�ن
معه عل���ى حريتك وتفعلني ما تريدين،
ف�إذا كن���تِ محُ بّة لـ«�أف�ل�ام الكرتون»
�ستجل�سني معه وت�شاهدانها معاً ،وغري
ذلك من الأ�شياء �ستقومان بها مع ًا دون
تفكري يف �أي اعتبارات وح�سابات.
احلظي ب�أكرب امل�شجعني والداعمني
لك :يف بع�ض الأيام �ست�شعرين بال�ضيق
والقلق من �شيء ما يف حياتك ،كم�شكلة
يف عمل���ك �أو يوم �سي���ئ للغاية مترّين
به ،فبمجرد دخ���ول زوجك وهو يحمل
لك ابت�سامة لطيف���ة� ،ستجدين �شعورك
حتوّل �إىل النقي����ض متاماً ،و�ست�شعرين
بالأمان واحلب ،ويختفي التوتر والقلق
وال�شعور ال�سيئ الذي كنت تعانني منه..
فلي����س على زوجك �أكرث م���ن �أن يكون
لطيف ًا معك يف ه���ذا الوقت ،وهذا الأمر

يجع���ل منه �أذكى �شخ����ص يف حياتك،
فه���و يعرف كيف يحتوي���كِ �أكرث من �أي
�شخ�ص �آخر يف حياتك.
امل�شاركة يف الأعمال املنزلية :رمبا
جتدين زوج���ك من ن���وع الرجال الذي
ي�سته���وي الوق���وف يف املطبخ ،ويجد
الراحة واال�سرتخاء يف غ�سيل الأطباق..

اإلتيكيت

مشاهدة التلفزيون ّ
تحسن من مستوى األطفال الدراسي
ك�شف���ت دار�س���ة حديث���ة �أن
م�شاه���دة التلفاز ف�ت�رات طويلة
حت�سّ ���ن م���ن الأداء املدر�سي عند
الأطف���ال ،عل���ى عك����س م���ا هو
مع���روف منذ وق���ت طويل ،حيث
ي�سعى الأهل للح���د من م�شاهدة
�أطفالهم ل���ه ،لتح�سني م�ستواهم
يف املدر�سة.
و�أجري���ت ه���ذه الدرا�سة يف
جامعة لندن ،وفيها متت متابعة
� 11ألف طفل من���ذ الوالدة وحتى
عمر � 7سنوات ،وذلك ملعرفة ت�أثري
خمتل���ف العوام���ل االجتماعية
والعائلي���ة والنظ���ام اليومي يف
املنزل ،مثل وقت الطعام والنوم،
ومق���دار م�شاه���دة التلف���از على

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

م�ستوى الأطفال املدر�سي.
وكانت م���ن نتائ���ج الدرا�سة
�أي�ض��� ًا �أن امل�ست���وى االجتماعي
والتعليم���ي للأه���ل م���ن �أك�ث�ر
العوامل امل�ؤثرة على �أداء الأطفال
املدر�س���ي� ،إذ تب�ي�ن �أن هذا الأداء
كان متقدم��� ًا مبق���دار �سن���ة عند
الأطف���ال الذين يعم���ل �أهلهم يف
مهن تتطلب امله���ارة وم�ستويات
عالي���ة م���ن اخل�ب�رة وذات دخل
مرتف���ع مقارنة عن الأطفال الذين
يعم���ل �أهلهم يف مه���نٍ ال تتطلب
مهارة� ،أو خ�ب�رات عالية� ،أو ذات
دخل منخف�ض.
وبالن�سبة �إىل العوامل الأخرى
التي تو�صّ لت �إليه���ا الدرا�سة ،مل

رمبا جتدينه بهذه ال�صفة ورمبا ال ،لك ّن
ذكاءك هو الذي يجعله يقوم مب�ساعدتك
يف الأعمال املنزلية وهو �سعيد لقيامه
بهذه الأم���ور ،فامل�شاركة �أ�سا�س احلياة
الزوجية.
الكثري م���ن الذكريات :لي�س احلديث
هنا عن تواريخ املنا�سبات االعتيادية،

كي���وم الأم وذكرى مي�ل�ادك ومنا�سبة
زواجكم���ا ،بل �سيك���ون بينكما تورايخ
و�أعي���اد خا�ص���ة بكما ال �أح���د يعرفها
غريكما ،وال �أحد يحتف���ل بها �إال �أنتما،
فهذا �أجم���ل ما يف ال���زواج؛ الذكريات
ال�سعي���دة والتوراي���خ واملنا�سب���ات
اخلا�صة.
احلري���ة العلنية :من املمكن للزواج
�أن يك���ون �أجم���ل �ش���يء قم���ت به يف
حياتك ،ومن مميزات الزواج هي احلرية
يف التعب�ي�ر عن م�شاعرك �أمام اجلميع،
فلن حتتاجي �إىل �إخفاء عالقتك ب�رشيك
حيات���ك ،بالعك�س؛ �سيك���ون لك احلق
يف ه���ذا ،وم�شاركة الآخري���ن �سعادتك
بزوجك ،وهناك حقوق �أخرى بينك وبني
زوجك �ستتمتعني به���ا معه ،والعك�س
�صحيح.
ال�شخ����ص الذي يخفف عنك �شعورك
ال�سلبي� :إذا ا�ستيقظ���ت يوم ًا من النوم
على حلم خمي���ف� ،ستجدين من يكون
�إىل جانب���ك ويعانقك ويهدِّئ من روعك
بعد مرورك بهذا احللم املخيف ،فوجود
زوجك �إىل جانب���ك يعني وجود الأمان
معك.
الف���وز ب�أف�ض���ل �صديق :م���ن �أجمل
ح���االت ال���زواج �أن يك���ون زوجك من
�أ�صدقائ���ك املقربني ،فه���و يق�ضي معك
وقت ًا �أطول بكثري مما تق�ضينه يف عملك
�أو و�سط �أهلك و�أ�صدقائك.
لل���زواج مميزات كث�ي�رة ،كما توجد
فيه عيوب ،فعليكِ ت���رك العيوب قلي ًال
والرتكيز على املمي���زات التي مينحها
لكِ الزواج ،كي تعي�شي حياة �سعيدة.

يكن للنظ���ام اليوم���ي والقواعد
ال�صارمة يف املنزل ت�أثرياً وا�ضح ًا
عل���ى �أداء الأطف���ال املدر�س���ي،
حيث ح�سّ نت الوجبات املنتظمة
م�ستوى الأطفال مبقدار � 6أ�سابيع
فق���ط ،ومل يح�سّ ن الن���وم بوقت
منتظم من م�ستواهم �سوى �شهرين.
ويف ه���ذا ال�ص���دد يق���ول
الباحثون �إن الفوائ���د التعليمية
للتلفاز على الأطفال مت جتاهلها
والتقليل من �أهميتها لوقت طويل،
�إال �أن���ه ال ميكن �إن���كار دوره يف
�إمدادهم بالكث�ي�ر من املعلومات
واخلربات ،بالإ�ضافة �إىل املفردات
والكلمات والتعابري التي ميكن �أال
ي�سمعونها يف املنزل �أو املدر�سة.

• �آداب تقدمي هدايا الزفاف
م���ا �أن تتلقّ�ي�ن بطاق���ة تدعوك حل�ض���ور زفاف،
حتى تكرث الأ�سئل���ة يف ر�أ�سك ،وحمورها الهدية التي
للعرو�س�ْي ،،ولأ ّن القواعد
نْ
�ستختارينه���ا وتقدّمينها
ال�شائعة بني النا�س كث�ي�رة ومت�شعّبة ،ولي�ست كلّها
ين�ص عليه الإتيكيت م���ن �آداب و�أ�صول،
موافقة مل���ا ّ
ق�صدنا �أن جنيبك على ك ّل الأ�سئلة التي حتيرّ ك.
هل �أنا م�ضطرة الختيار احتمال من الئحة الهدايا؟
بح�سب الإتيكي���ت والأ�ص���ول االجتماعية ،ل�ست
جمربة �أبداً �أن تقدّم���ي للعرو�سني هدية من الالئحة
املقرتحة على بطاقة الدع���وة ،فهي فقط احتمال� ،أو
توجيه لك مطل���ق احلرية ب�أخذه بع�ي�ن االعتبار �أو
اختيار �سواه.
ه���ل من املفرو�ض �أن تك���ون قيمة هديتي موازية
للمبل���غ الذي ينفق���ه العرو�سان عل���ى كل مدع ّو �إىل
الزفاف؟
كال ..هذه الفكرة املتداوَلة حديث ًا بني النا�س تُوتّر
املدعوي���ن ،فيما هي يف احلقيقة غري �صحيحة ،قيمة
هديتك رهن امليزاني���ة التي ميكنك �رصفها ،وعالقتك

بالعرو�س�ي�ن وقربك منهما ،وتعريفك العام ملا ترينه
هدية منا�سبة.
هل من امل�سيء للعرو�سني �أن �أقدّم لهما املال يف
مغلّف؟
قطع��� ًا ال ،الهدايا املادي���ة البحتة خيار جيّد جداً
للثنائ���ي الذي انتهى من فر����ش منزله وهو يف طور
جتميع املال حلدث �أو م�رشوع يعنيه.
�أولي�س عام كام���ل هي املدّة امل�سموحة يل لأقدّم
خاللها الهدية بعد الزفاف؟
كال ،هذه �إح���دى الأخطاء ال�شائعة التي يجدر بك
التخلّي عنه���ا ،فبح�سب الإتيكي���ت التوقيت املثايل
لتق���دمي هدية الزفاف هي قبل���ه ب�أيام قليلية� ،أو يف
�أقرب وقت من بعده.
م���اذا لو عرفت �أو اكت�شف���ت �أن هديتي مل تُعجب
العرو�سني وقاما با�ستبدالها �أو ردّها؟
الأمر لي����س عيب ًا وال يدعو �أب���داً �إىل االنزعاج �أو
ال�شعور باخليبة ،فالأذواق لي�ست نف�سها بني النا�س،
ور ّد الهدية �أو تبديلها ح ّق لك ّل �شخ�ص يتلقّى هدية ال
تنا�سبه �أو ال تنال �إعجابه.

www.athabat.net
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أغذية تخفف من حدة آالم المفاصل
�آالم املفا�ص����ل م����ن �أك��ث�ر �أمرا�ض
العظام �شيوعاً ،وال ترتبط بعمر معينّ ،
فم����ن املمكن �أن ي�ص����اب بها ال�شباب
�أي�ضاً ،حي����ث �أكدت درا�س����ة طبية �أن
تزايد االنفع����االت النف�سي����ة والتوتر
يُ�ضاعف من �آالم التهابات املفا�صل.
وي�أتي ذلك يف الوق����ت الذي يرى
فيه الأطباء �أهمي����ة خ�ضوع املري�ض
جلل�سات نف�سي����ة للتخفيف من حدة
التوتر واالنفع����االت ال�سلبية التي قد
يتعر�����ض لها ،ملا لها م����ن �آثار على
�أداء املفا�ص����ل ،فقد وج����د الأطباء �أن
م�شاعر اخلوف والقل����ق �أكرث ما ت�ؤثر
عل����ى �سالمة املفا�ص����ل وزيادة حدة
االلتهاب.
وللتخفي����ف من ح����دة الآالم يقدم
اخت�صا�صيو الروماتي����زم و�آالم الظهر
وال�سمن����ة ،و�صفات طبيعية للتخل�ص
من �آالم املفا�صل ومر�ضى الروماتويد،
عن طري����ق تناول بع�����ض امل�أكوالت
وامل�رشوبات التي تزيل االلتهاب:
 الكرز :يحتوي على اﻻن�سو�سيانني،وه���و م�ضاد ق���وي لاللته���اب ،وتناول
الكرز يومي��� ًا ملدة � 6أ�سابيع يخفف �آﻻم
الركبت�ي�ن واملفا�صل ،كم���ا �أنه يعالج
النقر�س والتهاب النقر�س املف�صلي.
 ال�صب���ار :م�ضاد لاللته���اب ،وي�ساعدعلى التئام اجلروح ،ويُ�ستخدم مو�ضعي ًا
على املفا�ص���ل امللتهبة  3مرات يومياً،
ومن املمكن �أن يمُ ���زج بع�صري الربتقال
ويُ�رشب مرة يومياً.

 العلك���ة :لها قدرة فائق���ة على �إزالةاﻻلتهاب���ات ،ومتنع �إفراز املواد امل�سببة
اللتهاب املفا�صل.
 زيت الكاف���ور :يُدهن الزيت ثم تو�ضعكمادات �ساخنة.
 ��ش�رب ال�ش���اي الأخ��ض�ر يقل���لاﻻلتهابات ،خ�صو�ص��� ًا املفا�صل ،حيث
�أثبت���ت الدرا�س���ات �أن ال�ش���اي الأخ�رض
ي�ساع���د عل���ى الوقاية م���ن التهابات
املفا�صل «الروماتيزم».
وك�شف���ت الدرا�سات �أن���ه مفيد �أي�ض ًا
يف الوقاية م���ن �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،واجللطات الدماغية ،بل وحتى
بع�ض �أنواع ال�رسطان.
ويق���ول الباحث���ون �إنه���م وج���دوا
مكوني يف ال�ش���اي الأخ�رض لهما القدرة
نْ
على الوقاية من بع����ض �أنواع التهابات

طــريـقـة اللعـب

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املفا�ص���ل ،م���ن خ�ل�ال عزل ن���وع من
الإنزميات التي تتلف املفا�صل ،والبع�ض
رمبا فات���ه الأوان بالن�سبة �إىل من يعاين
م���ن التهابات ح���ادة يف املفا�صل ،لكنه
�إذا حت���وّل �رشب ال�شاي الأخ�رض �إىل عادة
يومي���ة ،ميكن �أن يجع���ل الإن�سان ي�شعر
بفوائده الحقاً.
 الكرك���م :يتم تناوله مبق���دار معلقة�صغرية على كوب ماء على الريق يومياً،
ملحاربة �آﻻم املفا�صل ،و�آﻻم الروماتويد
املف�صلي ،وخ�شونة املفا�صل.
 فيتام�ي�ن « »Eيقل���ل م���ن التهاباملفا�صل.
 ال�سيليني���وم :يقلّ���ل ت���ورّم وتيبّ�ساملفا�صل.
 الفوليك ا�سيد. �أوميج���ا  :3يف الأ�سم���اك وال�صوي���اواملك�رسات.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 م�ض���ادات الأك�سدة املوجودة يفالفاكهة واخل�ض���ار امللوّن (البطاطا
واجلزر والطماط���م والفلف الأخ�رض
والأ�صف���ر ،والربوكل���ي والربتق���ال
والبطيخ).

 1مدينة فل�سطينية (مبع�ث�رة)  /اطول اخللفاء الرا�شدين مدة
يف اخلالفة
 2مت�شابهان  /من يقرع الطبل
 3من الزهور وين�سب �إليها من يحب نف�سه  /وقع

ذك���رت درا�س���ة حديث���ة �أن ريا�ضة
امل�شي ورك���وب الدراجات �أق���ل �إرهاق ًا
للمفا�ص���ل من لع���ب التن����س �أو العدو
البط���يء �أو التزل���ج ،نظ���راً �إىل �أن هذه
الريا�ضة تُع ّد �أك�ث�ر مالءمة للأ�شخا�ص
الذين يعانون من التهاب املفا�صل.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن امل�شي وركوب
الدراجات وال�سباحة من الريا�ضات التي
متنح اجل�سم ق���درة �أكرب على امت�صا�ص
ال�صدمات التي تتعر����ض لها املفا�صل،
كما �أن املياه وا�ستخ���دام ع�صا امل�شي
ي�ساعدان اجل�سم يف التغلب على الإرهاق
الناجم عن ممار�سة الريا�ضة .و�إن �ألعاب
الكرة �أو امل�سابقات الريا�ضية ت�ؤدي �إىل
�إنهاك الركب واملفا�صل ،ب�سبب احلركات
املفاجئة التي تتطلبها هذه.

 احلب���وب الكاملة ،مث���ل ال�شوفانوال�شعري.
 يج���ب ا�ستب���دال الن�شوي���ات،مثل الأرز الأبي����ض واخلبز الأبي�ض،
باحلبوب الكاملة ،لتقليل اﻻلتهابات
وزيادة املناعة.
 زي���ت الزيتون :هن���اك درا�سةت�ؤك���د �أن تن���اول زي���ت الزيت���ون
با�ستم���رار يقلل من خط���ر الإ�صابة
ب�أمرا�ض املناعة بن�سبة كبرية ،كما
يقلل من التهابات املفا�صل.
 4ن�سور  /دفرت
 5يطبخ  /ح�سم الأمر
 6ممثل ج�سد �شخ�صية عمر املختار /
براد (باالجنليزية)
 7دفن  /دولة تقع فيها �سد�س م�ساحة
الياب�سة
 8معظ���م ال�شيء � /أجه���زة للرتويح
�أيام احلر
 9تقال عند ال�ضجر  /ال�شيخ الرئي�س
الطبيب الفيل�سوف
 10تقينا الربد واحلر  /طرف
عــمـــودي

�أفــقــي

ريا�ضة مالئمة

 1قلم  /عتمة
 2وجدك  /خاف ب�شكل مفاجئ
� 3أ�شهر رحالة عربي
 4جد �سيدنا يعق���وب عليه ال�سالم /
والد
� 5ضي���اع العق���ل واحلكم���ة  /فقط
(عامية)
 6حركة ف�سيولوجية ملقاومة املر�ض
 /من الف�صيلة ال�سنورية (معكو�سة)

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

� 7إرج���ع �إىل عقلك  /جزي���رة فرن�سية يف البحر
الأبي�ض املتو�سط (مبعرثة)
 8خمادع  /و�سادات
� 9أول من ق�سم �أيام الأ�سبوع على �سبعة �أيام
 10لنيل �أق�ساط من الراحة
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« ..»OKالكلمة األكثر شيوعا بالعالم تدخل عامها 176
احتف���ى الع���امل يف � 23آذار مب���رور 175
عام ًا على ا�ستحداث «الكلمة» الأكرث �شيوع ًا
وا�س���تخداما يف العامل ،وه���ي « ،»okالتي
باتت �أول الكلمات املفهومة بني كل �ش���عوب
الع���امل على اختالف لغاته���م ،كما �أ�صبحت
كلمة مبعنى م�شرتك يف كافة الثقافات.
ا�ستُخدم���ت «� »okأول مرة يف �صحيفة
« »the boston morning postيف
العام  ،1839وكانت تن�رش تقارير ع�سكرية عن
احلروب التي ت�شنه���ا بريطانيا ،بحيث يكتب
عدد القتلى مرفقا بحرف « ،»kيف �إ�شارة �إىل
كلمة .killed
ف����إذا كان ع���دد القتل���ى  2عل���ى �سبيل
املثال ،كُتب يف التقري���ر «� ،»2killedأما
يف ح���ال كان العدد �صفر ،فتك���ون ال�صيغة
«.»0killed

وكما ه���و معروف ،ي�ستعي����ض الناطقون
باللغ���ة الإنكليزية بحرف  oب���د ًال عن كلمة
�( zeroصفر) يف اللفظ.
لكن ثم���ة العديد من النظري���ات الأخرى
حول �أ�ص���ل كلمة « ،»okمنه���ا �أن املر�شح
للرئا�س���ة يف الواليات املتح���دة مارتن فان
بي���ورن املولود يف  kinderhookبوالية
نيوي���ورك ،اختار لنف�سه يف ع���ام  1840لقب
« ،»old kinderhookال���ذي اختُ��ص�ر
الحق ًا ب�أول حرفني من الكلمتني.
كما هناك ر�أي �آخر يتعلق برئي�س �أمريكي
�آخر هو �أندرو جاك�س���ون ،الذي كان ي�ستخدم
�أول حرفني من كلمتي «»all correct
كم���ا ي�سمعهما ،وذلك للموافق���ة على بع�ض
ق���رارات �إدارية ،ف�أ�صب���ح هذا اللف���ظ رديف ًا
للموافقة ،ح�سب هذه النظرية.

لماذا توضع المرايا في المصاعد الكهربائية؟
تو�ض���ع املرايا يف امل�صاعد الكهربائية لأنها تعمل كخدعة لت�سهيل االنتظار على م�ستخدمي
امل�صاعد ،و�رصف انتباههم �إىل �شيء �آخر ،حتى تتال�شى رهبة املكان املغلق واخلوف منه.
�أي�ضاً ،املرايا ت�شكّل عام ًال ي�ساعد على الإح�سا�س ب�أن املكان �أكرث ات�ساعاً ،فال ي�شعر ال�شخ�ص
باالختناق.
وتقول الدرا�سات �إن «النا�س يحبون النظر �إىل �أنف�سهم ،وعندما ينظر امل�ستخدم �إىل نف�سه يف
امل�صعد ي�شعر ب�أن فرتة انتظاره مترّ ب�رسعة».
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

نجت من لدغة
ثعبان..
فقتلها دبور
توفيت فت���اة �سعودية
( 25عام���اً) مت�أثرة بل�سعة
دب���ور ،دخل���ت بعدها يف
غيبوبة ونُقلت �إىل املركز
ال�صح���ي لإ�سعافه���ا� ،إال
�أنها فارقت احلياة مبجرّد
و�صولها.
وكان���ت الفت���اة التي
تعي����ش يف قري���ة القرن،
مبحافظ���ة ب���در اجلنوب
�شم���ال غ���رب جن���ران،
تعر�ض���ت قبل  20يوم ًا من
وفاته���ا �إىل لدغ���ة ثعبان
مت نقلها �إىل مركز
�س���ام ،و ّ
مت �إ�سعافها من
اخلان���ق ،و ّ
قبل الكادر الطبي باملركز
ال�صح���ي و�إعطائها م�ص ًال
م�ض���اداً ل�س��� ّم الثعب���ان،
وغ���ادرت امل�ست�شفى بعد
�أن أ�ُعطي���ت العالج الالزم
وحت�سّ نت حالتها ال�صحية
متام���اً� ،إال �أن الفت���اة
تعرّ�ض���ت لل�سع���ة دبّ���ور
ت�سببت بوفاتها.
هاتف01/666314 :

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

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

