خرائط كيري البحرية
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ما زال��ت عالمات اال�ستفهام ُتطرح حول الزيارة ال�سريعة لناظر
اخلارجية الأمريكية جون كريي �إىل بريوت ،حيث ُعلم �أنه كان يحمل
خرائط بحرية للمواقع النفطية يف لبنان ،ودور ال�شركات الأمريكية
فيها ،مع تف�ضيله ت�أخري البحث يف املربعات التي تقع على احل��دود
البحرية مع العدو «الإ�سرائيلي».
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االفتتاحية

حرب السلسلة تستمر« ..والتنسيق» أجهضت خصخصة االمتحانات

الحق في الحياة
احل���ق يف احلياة ..هو م���ن النا�س ح ٌّق مقد����س ،ويف الأر�ض � ُّرس
ال�سعادة والفرح..
َّاع جمدها،
ن
و�ص
ها،
ب
با
أر����ض
ل
ا
يف
نحن
إلهية،
�
�رشعة
احل���ق هذا
ُ
ُ ُ
ومن �أجل ذلك كان �شعار احتاد املحامني العرب «احلق والعروبة»،
إعالن العاملي حلقوق
وهو من بعد مواثيق والتزامات دولية ت ّوجها ال ُ
الإن�س���ان ،الذي �ساهمنا بقوة يف والدت���ه ،وكنا مع الأ�سف يف �أمتنا
العربي���ة �أوىل �ضحاي���ا ه�ضم احلقوق ،وما زال���ت فل�سطني الذبيحة
�شاه���داً و�شهيدة ،تنزف وتنزف حتى الي���وم ،وما زال الوطن العربي
مبجمله حتت وط�أة الإرهاب امل�ستفحل.
ن�ص العه���د الدويل للحقوق املدنية
وعل���ى هذا احلق يف احلياة َّ
كر�ست
كما
به،
ق
امللح
الثاين
االختياري
وال�سيا�سية ،والربوتوك���ول
َ
ّ
د�ساتري العامل العربي يف مقدماتها هذا احلق املق ّد�س.
«ومن الإن�صاف والعدل �أن ن�ستعيد النداء الأول يف حمراب العدالة
يد ّوي ب�صوت �أمري امل�ؤمنني عمر ر�ضي اهلل عنه هاتف ًا :متى ا�ستعبدمت
النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحراراً ..فليتذكر العامل ،ونحن معه� ،أننا
�أمة العدل ،وحماة احلرية والكرامة الإن�سانية».
َم���ن تُرى �أ ْوىل بهذا احلق يف احلياة م���ن ال�صامت الأكرب والفاعل
الأهم حامي اال�ستقالل ودرع الكرامة والعنفوان ،هي القوة امل�سلحة
التي تعمل ل�صالح مواطنيها ،ولي�س مل�صالح ُحكّامها.
ويف احلديث عن القوات امل�سلحة ورجال الأمن ،ت�صغر الكلمات
عن حجم الرج����ال ،وتبقى البالغة دون جم����د ال�شهداء ،وال ميكن
�أن نت�ص���� ّور وطن ًا بال جي�ش ،وال �شعب���� ًا �آمن ًا م�ستقراً بال رجال �أمن
و�رشطة.
واجلي����ش القوي الع��ص�ري ي�صنع الوحدة الوطني���ة ،بل الوحدة
ومت�سك ًا باملبادئ والقيم.
العربية ،وتزيده الأحداث واخلطوب �إميان ًا ُّ
ويبق���ى هو الطليع���ة الأمامية يف العمل الوطن���ي ،بل والقومي،
جي�ش قوي��� ًا من دون �شعب من خلف���ه و ّ
يف ،ي�ش َّد �أزره ،ومينحه
وال َ
وعائالته �أو�سع احلقوق يف احلياة احلرة الكرمية.
وال ن�ستغ���رب بعد ذلك �أن يكون ه���دف الإرهاب الأول� ،رضب هذه
القوى امل�سلحة بالذات ،و��ض�رب مراكزها احلامية لأمن النا�س ،لقد
قالها وكتبها ال�صهيوين و�أحد ق���ادة الإرهاب يف العامل؛ بنغوريون،
يف كتابه «احلروب العربية الإ�رسائيلية»�« :إن �ضمان �إ�رسائيل لي�س
القنبلة النووية ،بل تفكيك كل من م�رص والعراق و�سورية» ،ومن �أجل
ذل���ك تُ� َرضب القوى النظامي���ة يف جمتمعاتنا كي ي�سهل على القوى
ال�صهيوني���ة والأمريكية جتزئة وتفكي���ك وتق�سيم بالدنا ،وذلك على
�أيدي الظالميني الإرهابيني.
حق ال�شهداء من اجلي�ش وال�رشطة واملواطنني هو �أمانة يف �أعناق
امل�س�ؤولني ،ويف �ضمري ال�رشفاء ،ه�ؤالء الذين ا�ست�شهدوا �إكرام ًا ليحيا
الوطن.
لنتذكر جميع ًا �أن �صناعة التاريخ لي�ست �صدفة ،وال حظ ًا ،وال �أمراً
مرهون ًا بالقدر ،بل هي ت�ضحيات م�شرتكة وقيادات عبقرية ،فالرجال
الرجال وحدهم ي�صنعون التاريخ.
املحامي عمـر زيـن
الأمني العام الحتاد املحامني العرب
www.athabat.net

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

اعت�صام لهيئة التن�سيق النقابية �أمام وزارة الرتبية والتعليم يف الأوني�سكو ببريوت

ثمة حقيقة واح���دة �أبرزتها تطورات
�سل�سلة الرت���ب والرواتب؛ �أن نهج تدمري
القطاع العام وخ�صخ�صة كل مرافق الدولة
و�أمالكها هو ال�سمة الطاغية يف ال�سلوك
العام للطبقة ال�سيا�سية التي تتحكم يف
املفا�صل ال�سيا�سية واالقت�صادية للدولة
والنظام ..وحتى املجتمع ،مما ح ّول البلد
�إىل ن���وع من املزارع ينهبه���ا امل�صارف
و�رشكات الأم���وال ،ووا�ضع���و اليد على
الأمالك البحرية والنهرية..
ثم���ة خوف «فظي���ع» ُيظهره رجال
امل���ال و«الهيئ���ات االقت�صادية» على
املالية العام���ة للدولة ،لك���ن ماذا عن
الرثوات الهائل���ة املجمعة عرب عقود من
ال�سيطرة الر�أ�سمالية املتوح�شة على كل
مفا�صل البالد.
ماذا عن الفوائد على �سندات اخلزينة
ب�ي�ن نهاي���ة  1992و ،1994والتي بلغت
ومن هم
ومن ا�ستفاد منها؟ َ
ح���دود ٪45؟ َ
الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات وامل�صارف الذين
ج َن ْوا �أرباح ًا تفوق اخليال؟
َمن هم الأ�شخا�ص وامل�صارف الذين
ا�ستفادوا م���ن اللعب بالل�ي�رة والدوالر
بني  1991و�أواخ���ر  ،1992فجنوا �أرباح ًا
مذهل���ة على ح�ساب اللبنانيني ،حتى �أن
�أحد امل�س�ؤول�ي�ن املاليني لدى �شخ�صية
مالية كربى راحلة ،تباهى يف حديث �إىل
�صحيفة وا�شنط���ن بو�ست الأمريكية �أنهم
جنوا يف �إحدى �أالعي���ب الدوالر �أكرث من
 400مليون دوالر؟
«حيتان المال» التي
«القطط ال�سم���ان» ،على حد تعبري
الكات���ب امل�رصي الكب�ي�ر الراحل جنيب
نهبت اللبنانيين
حمفوظ� ،أو «حيت���ان املال» التي بد�أت
منذ العام  1993هي
تطل���ق يف لبن���ان على النه���ب املنظم
للبنانيني منذ العام  ،1993هي بب�ساطة المسؤولة عن تدمير بنية
امل�س�ؤولة ع���ن «خراب الب�رصة» وتدمري الدولة وتفريغ دوائرها
بنية الدول���ة اللبنانية ،وتفريغ دوائرها
وإدارتها من مالكها
و�إدارتها وم�ؤ�س�ساتها من مالكها الوظيفي،
الوظيفي
بحيث بات ال�شغور نحو  ،٪70يف الوقت
نف�سه الذي ي�ش���ل عمل الهيئات الرقابية
من جمل����س خدم���ة مدني���ة ،وتفتي�ش
مركزي ،وديوان املحا�سبة وغريها..

فظي���ع �إع�ل�ان «كتل���ة امل�ستقبل»
و�أتباعه���ا خوفه���ا على الفق���راء جراء
�إق���رار �سل�سلة الرت���ب والرواتب ملوظفي
القطاع العام ،بعد �سنتني من املطالبات
والدرا�سة والبح���ث يف اللجان النيابية،
حتى �إذا م���ا مت التو�صل �إىل حل ،انقلبوا
عل���ى كل �ش���يء ،و�أظه���روا انحيازه���م
مل�صلحة الفق���راء ،بتم�سكهم حتى الرمق
الأخري مبكت�سبات �أ�صح���اب الريوع ،وال
مباالتهم بحقوق املوظفني.
�أك�ث�ر م���ن ذلك ،فق���د انطل���ق عدد
م���ن منظّري ه���ذا «امل�ستقب���ل» ونوابه
وجهابذت���ه ينظّم���ون لق���اءات �شعبية،
ون���دوات وحما��ض�رات ،يهاجم���ون
فيها �أ�سات���ذة التعليم الر�سم���ي ،الذين
ي�ص ّورونهم ب�أنهم ناهبون للأموال العامة
دون �أن يعمل���وا ،وو�صل به���م الأمر حد
ح�سدهم على العط���ل املدر�سية وعطلة
ال�صيف.
يف اجلل�س���ة الأخرية ملجل�س النواب
التي كانت مقررة لإق���رار �سل�سلة الرتب
والروات���ب ،غاب���ت «� 14آذار» بق�ضّ ه���ا
ي�سجل للنائبة بهية
وق�ضي�ضها ،و�إن كان َّ
احلريري ح�ضورها ،خ�صو�ص ًا �أنها خربت
مدر�سة قبل
التعلي���م الر�سمي ،وكان���ت ّ

النيابة ،وتعرف بع�ض ًا من حقوق زمالئها
تن����س �أي�ض ًا
ال�سابق�ي�ن ،وهي رمب���ا مل َ
مواجهته���ا لزميلها يف النيابة عن �صيدا
الآن؛ ف����ؤاد ال�سنيورة ع���ام  ،1996حينما
عمل���ت بو�صفها رئي�س���ة للجنة الرتبية
والثقاف���ة النيابية لإعطاء الأ�ساتذة �أربع
درجات ا�ستثنائية ،لكن ال�سنيورة بو�صفه
وزيراً للمال من���ذ �أواخر  – 1992الحظوا
التاريخ جيداً – كان يرف�ضها ،كما عادته
يرف����ض كل خط���ة �أو م��ش�روع ل�صالح
متو�سط���ي احلال والفق���راء وذوي الدخل
املحدود..
ف����ؤاد ال�سني���ورة؛ رئي����س «كتل���ة
امل�ستقبل» ،والقائد غ�ي�ر املت َّوج لفريق
� 14آذار ،يف مطالعات���ه ال�سيا�سي���ة
واالقت�صادية دائم ًا يربط م�صالح الفقراء
بازدهار م�صالح و�أرباح �أ�صحاب الربوع
والر�أ�سمال ..ويف مواقفه احلالية مل ي�أتِ
ب�أي جديد.
يبق���ى اخلطري يف تط���ورات �سل�سلة
الرتب والرواتب حماولة ت�صوير �أ�ساتذة
التعلي���م الر�سمي وموظفي القطاع العام
ب�أنهم «�أع���داء» لطالب لبنان ،من خالل
اللع���ب عل���ى �أع�ص���اب ه����ؤالء الطالب
و�أهاليه���م ب�ش����أن م�ص�ي�ر االمتحانات
الر�سمي���ة ،لدرج���ة بدا الأم���ر يف بع�ض
اللحظات وك�أن هناك اجتاه ًا خل�صخ�صة
ه���ذه االمتحان���ات ،مع خط���ورة �إدخال
القطاع اخلا�ص �إىل بنك الأ�سئلة يف وزارة
الرتبية ..وهذا م���ا متكنت هيئة التن�سيق
النقابية و�أ�سات���ذة التعليم الر�سمي من
�إحباط���ه و�إجها�ضه ،ورمبا فعلت �رصخة
رئي�س جمل�س النواب نبيه بري النهارية
يف وجه وزير الرتبي���ة« :ال ت�ستطيعون
�إج���راء االمتحانات بهذا ال�شكل ،وانتبهوا
�أي�ض ًا من تخريب البلد و�إي�صاله �إىل نقطة
الالرجوع» ..فعلت فعلها يف املفاو�ضات
املاراتوني���ة الت���ي ا�ستم���رت حتى بعد
منت�صف الليل ،و�أنتجت الت�أكيد على هذه
االمتحانات.

�أحمد �شحادة
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همسات
 nتفادي ًا النتخاب مُ فتيي

األسد أحسن استخدام عناصر قوته ..فحفظ وحدة سورية
دارت امل�ؤامرة على �سورية
دورة كامل���ة لتع���ود �إىل نقطة
ال�صفر ،لي�س ال�صفر الذي �أعطاه
وزير اخلارجية الأمريكي جون
ك�ي�ري لالنتخاب���ات ال�سورية،
خالل مروره عل���ى بريوت ،بل
ال�صفر ال���ذي �أعط���اه ال�شعب
ال�س���وري للمت�آمرين؛ مباليينه
التي اقرتعت لقائ���د �صمودها
ورمز وحدتها ب�شار الأ�سد.
من���ذ الأي���ام الأوىل لب���دء
حتركات املعار�ض���ة ال�سورية،
كان وا�ضح��� ًا التدخل اخلارجي
يف ر�س���م م�س���ار للقطيعة بني
«املحتجني» والدولة ،عرب �إبراز
الإعالم التابع للدول املعادية
ل�سوري���ة ،خ�صو�ص��� ًا الإع�ل�ام
متمول
ال�سعودي والقطري ،وكل
ّ
من خزائنهما ،للجوانب ال�سلبية
يف حت���ركات ال�ش���ارع� ،أبرزت
لغة ال�شتائم على ح�ساب لغة
املطالب ،وكانت الإ�ساءة لرموز
الدولة تعلو �شعارات الإ�صالح،
لت�شويه �صورة الدولة ال�سورية
ورموزها ،و�شيطنتها ،والقول �إنه
ال مكان ال�ستم���رار التوا�صل �أو
التعاي�ش معها ،كان ذلك معرباً
�رضوري��� ًا لع�سكرة التحرك ،لأن
املطل���وب �إ�سقاط الدولة ولي�س
حتقي���ق �أي مطل���ب �سيا�سي �أو
اقت�ص���ادي �أو اجتماعي ،وكان
ذل���ك مدخ ًال لتطبي���ق �سيا�سة
الأر�ض املحروق���ة �ضد �سورية،
ب�رشاً وحجراً.
لك���ن القي���ادة ال�سوري���ة
تعاملت مع احل���دث مبا �أكدت
الأي���ام �أن���ه طريق���ة العارف
بخفاي���ا امل�ؤامرة ،والقادر على
مواجهته���ا ،ومنعها من حتقيق
غاياته���ا يف �إ�سق���اط الدول���ة
ون�رش الفو�ضى والفلتان ،وهكذا
�سقط مكر �أكرث من ثمانني دولة
تورط���ت يف الدم ال�سوري� ،أمام
ّ
ق���وة �إرادة القي���ادة ال�سورية،
و�صالب���ة اجلي����ش ال�س���وري،
ووطنية ال�شعب ال�سوري ،الذي
اقرتع منذ �أيام للدولة الواحدة
القوية ،مثلما كان اقرتاعه لرمز
هذه الدولة وقائد �صمودها.
ج���اء اق�ت�راع املالي�ي�ن
ال�سوري���ة ح�صاداً ل���زرع رعته
القي���ادة ال�سورية طوال �سنوات
احل���رب امل�ستمرة على �سورية،
حيث حافظت هذه القيادة على
عنا�رص القوة التي ترتكز عليها
الدول���ة ال�سوري���ة ،و�أح�سن���ت
ا�ستخدامها .كان �صمود الرئي�س
الأ�سد وثباته البداية ،وال يذكر
التاري���خ قائداً ه���دده حتالف

ال�شعب املحب لبلده وقيادته هو �أكرث النقاط قوة

دويل �شيطاين وا�س���ع بالقتل،
بقدر التهديدات التي ا�ستهدفت
الأ�س���د ،فيما رم���وز معار�ضة
اخل���ارج قابع�ي�ن يف �أح�ضان
تنوع
املخابرات الأجنبية ،على ّ
�أوطانها ،وتوحدها خلف القرار
الأمريكي.
كان «خطاب الإ�صالحات»
�أول م�سمار دقه الأ�سد يف نع�ش
امل�ؤامرة ،مبا �سمح له بالقول �إن
الق�ضية لي�س���ت ق�ضية مطالب،
بل ه���ي م�ؤام���رة خارجية ،ثم
جاء ال�صمود الأ�سطوري للجي�ش
العربي ال�س���وري ،ذلك اجلي�ش
العقائ���دي الذي بن���اه الرئي�س
الراحل حاف���ظ الأ�سد ،فحافظ
على متا�سكه وقوته ،ومل ُتفلح
الإغ���راءات وال التهدي���ات يف
�إح���داث ان�شق���اق يعتد به بني
وحتول ه���ذا اجلي�ش،
�صفوفه،
ّ
حتت وط�أة احل���رب� ،إىل جي�ش
جدي���د يقاتل ب�أ�سل���وب حرب
الع�صاب���ات ،كما يقاتل كجي�ش
نظامي ،والأه���م �أنه بات قادراً
عل���ى التن�سيق يف معاركه مع
املقاومني ،م���ا يق�ض م�ضاجع
قادة الكي���ان ال�صهيوين ،الذين
يعرف���ون �أكرث من غريهم معنى
هذا التطور الع�سكري.
الدائ���رة الثالث���ة ،كان���ت
احلزب احلاكم الذي وقف خلف
«نظامه» وحافظ على تغطيته
ال�شعبي���ة له ،وم�ل��أ ال�ساحات
بح�ضوره وجمهوره كلما دعت

دائرة القوة التي
فاجأت أعداء
سورية كانت حلفاء
سورية وأصدقاءها
الحقيقيين

احلاجة ،وترجم ه���ذا احل�ضور
بالتنظي���م الذي �أذه���ل العامل،
حل�شود ال�شع���ب ال�سوري التي
تقاطرت على �صناديق االقرتاع.
ه���ي دوائ���ر ق���وة كان يف
خمط���ط �أع���داء �سوري���ة �أنها
�ستنه���ار خالل ف�ت�رة قيا�سية،
لكن ظنهم خاب ،وذهبت ريحهم
هباء.
�أم���ا دائ���رة الق���وة الت���ي
فاج�أت �أعداء �سورية ،بقيادتهم
الأمريكي���ة  -الأطل�سي���ة،
وامتداداته���م «الإ�رسائيلي���ة»
والنفطي���ة العربي���ة ،فكان���ت
حلف���اء �سوري���ة و�أ�صدقاءه���ا
احلقيقيني.
يف �سوري���ة ،على عك�س ما
ج���رى يف النموذجني العراقي
والليبي ،يف عز انفتاح الغرب

(�أ.ف.ب).

والواليات املتحدة وفرن�سا على
�سورية ،مل تتن ّكر �سورية قيادة
ودول���ة حللفائه���ا التقليديني،
ومل تخط���ئ احل�س���اب؛ ه���ي
عبقرية جعل���ت �سورية ال تقع
يف �س���وء الظ���ن ب����أن �سقوط
االحتاد ال�سوفياتي يعني �إهمال
العالقة م���ع رو�سيا ،وال يعني
اجت���اه ال�صني نح���و نوع من
الر�أ�سمالية �أنها مل تعد �صديقة،
وكذلك ف����إن تبديل االنتخابات
للر�ؤ�س���اء الإيراني�ي�ن ،لي����س
ب����أي حال م�سا�س��� ًا بالتحالف
اال�سرتاتيجي بني البلدين ،كما
مل ت�سق���ط الره���ان عل���ى دور
املقاوم���ة الإقليم���ي ،وقبل كل
�شيء� ،أن ع���رب النفط ال ي� َّؤمن
لهم.
هكذا ف�ش���ل املت�آمرون يف
ح�ص���ار �سوري���ة وا�ستفرادها،
وكان للحلف���اء دور ب���ارز يف
�صموده���ا وقلبه���ا الطاول���ة
يف وج���ه �أعدائها ،مم���ا كر�س
الرئي����س ب�شار الأ�س���د ،حامي ًا
لوحدة �سورية ،وجعل االخ�رض
الإبراهيمي يعرتف مبا كان عليه
الإف�صاح عنه يف حينه ،وهو �أن
عمالء الأجنبي هم الذين ق�صفوا
ال�سوريني بالأ�سلحة الكيماوية
ولي�س جي�شه���م الوطني ،وهو
�أمر يدرك���ه ال�سوريون ،وعربوا
عنه ب�صناديق االقرتاع.

عدنان ال�ساحلي

عُ ل���م �أن اجتماعات مكثّفة تعقدها جمموعة من
الأحزاب النا�رصيّة والوطنيّة والإ�سالمية يف بريوت
لتف���ادي انتخاب مُ فتيينْ للجمهورية اللبنانية ،بعد
�أن تبينّ �أن تياراً �سيا�سي��� ًا ي�سعى �إىل ذلك ،كما هو
احلال يف الطائفة الدرزية.
 nاحلوار الإ�سالمي �ضد «امل�ستقبل»!
وقّ��ع وزير الداخلية نه��اد امل�شنوق قرار املوافقة
على �إن�شاء هيئة احلوار الإ�سالمي التي ت�ضم نحو مئة
وخم�سني �شخ�صية غري حزبية من العا�صمة بريوت،
جميعه��م معار�ضون لـ«تيار امل�ستقبل» ،ومن املقرر
�أن يعلن عن الهيئة يف م�ؤمتر �صحفي يُعقد يف نقابة
ال�صحافة اللبنانية قبل �شهر رم�ضان.
 nملاذا اخلالف؟
دعا «وجيه» بريوت���ي �إىل التفتي�ش عن ال�سبب
احلقيقي وراء اخل�ل�اف امل�ست�رشي بني الوزير نهاد
امل�شن���وق ورئي����س بلدية بريوت ب�ل�ال حمد ،رغم
انتمائهما �إىل «حزب واح���د» ،و�إىل مدينة بريوت،
وهَ ْمهَ���م «الوجيه»« :ميكن يف �شي �إلو عالقة ب�شي
عقار».
 nعالقات متوترة
ك�ش��ف مق��رّب م��ن الرئي���س ف���ؤاد ال�سني��ورة �أن
م�ست��وى توت��ر العالق��ة ب�ين الأخ�ير والوزي��ر نهاد
امل�شن��وق و�صل �إىل حد يكاد يقرتب من االنفجار� ،إذ
�إن الواحد منهما ي�شتم الآخر بال قفازات.
 nت�سوية
يج���ري التن�سيق بني اجله���ات املعنيّة بامللف
الأمني املتعلّ���ق بجبل حم�س���ن والطريق اجلديدة
وقادة املحاور يف طرابل�س من �أجل �إن�ضاج ت�سوية
ما مللفّهم ،حتت عنوان «امل�صاحلة».
 nم�سعى جنبالطي
ي�سع��ى رئي���س اللق��اء الدميقراط��ي النائ��ب وليد
جنبالط للتالقي بني الكتل النيابية النتخاب رئي�س
للجمهوريّ��ة ،يت�ص��ف بكونه م��ن املعتدلني ومقبول
م��ن اجلميع ،ويقول �أحد الوزراء ال�سابقني �إن مواقف
جنبالط ت�شب��ه مواق��ف الكاردينال ب�ش��ارة الراعي؛
للمج��يء برئي�س غري ق��ويّ وذي �شخ�صيّ��ه �ضعيفة،
للتمكُّن من «الإم�ساك» به.
 nخيبة جنبالطية
ف�رست جهات يف «� 14آذار» موقف رئي�س احلزب
التقدم���ي اال�شرتاكي وليد جنبالط ب�ش����أن احتمال
انتخاب���ه للعماد مي�شال عون رئي�س��� ًا للجمهورية،
حتى ل���و كان �آخر م�سيحي� ،ضم���ن لعبة ا�ستدراج
العرو����ض ،و��ض�رب ع�صفورين بحج���ر واحد ،لكنه
�أخط�أ الهدفني.
 nمطلب التعيينات يتحقق
قال��ت م�ص��ادر �سيا�سي��ة وق�ضائي��ة �إن اعتق��ال
�شب��كات التفج�يرات وحمر�ضيه��م ،خ�صو�ص�� ًا رموز
احلالة التكفريية من �أمثال عمر ف�ستق ،كانت املطلب
الأ�سا���س للقبول ببع�ض الت�شكي�لات والتعيينات يف
بع�ض املراكز احل�سا�سة ،وهذا ما ح�صل.
 nالأغبياء
زار رئي�س كتلة ي�سمي نف�س���ه «و�سطياً» ،دولة
خليجية عدة �ساع���ات ،والتقى �أحد �أمرائها ،وهناك
كال لق���وى � 14آذار كالم��� ًا الذع���اً ،وا�صف��� ًا �إياهم
بالأغبي���اء ،خ�صو�ص��� ًا الفري���ق امل�سيح���ي ،طبع ًا
م�ضمون ما قاله رئي�س الكتلة مل يت�أخر عن الو�صول
بالربيد ال�رسيع.
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أمام الصمود السوري األسطوري

ّ
بقايا «حلف عمان» و«الشرق األوسط الجديد» نحو الهزيمة
هل العامل العرب���ي يعي�ش ما ي�شبه
مقدم���ات الع���ام 1954؛ حينم���ا انطلق
حلف بغ���داد يف حماولة لتطويق الثورة
التحررية التي قادها جمال عبد النا�رص
يف  23يوليو  ،1952وما رافق تلك املرحلة
من تطورات عل���ى م�ستوى املنطقة ،كان
البارز فيها عام  1953االنقالب الأمريكي
الدموي على الدكت���ور م�صدق يف �إيران،
ثم امل�ؤامرة الت���ي كان ُيع ّدها «الإخوان
امل�سلم���ون» يف �أر����ض الكنانة الغتيال
عب���د النا��ص�ر يف مي���دان املن�ش ّية يف
الإ�سكندرية ع���ام  ..1954والتي كانت قد
ا�ستُبق���ت يف تط���ورات الفتة يف �سورية؛
ب�سل�سلة االنقالب���ات الع�سكرية منذ عام
 1949حت���ى ع���ام  ،1955م���ن االنقالب
الأمريكي بقي���ادة ح�سنى الزعيم لتمرير
�أنابي���ب النفط ال�سعودي���ة �إىل ال�سواحل
اللبنانية ،ومن ثم انقالب ال�شي�شكلي ثم
احلناوي ،وهلّم جرا ،حيث كان �سباق بني
الإنكليز والأمريكيني لرتكيز وجودهم يف
بالد الأمويني م���ن جهة ،ولتدمري احلياة
الدميقراطي���ة الت���ي كانت �إح���دى �أبرز
املمي���زات ال�سورية من���ذ اال�ستقالل عام
 1943حتى انق�ل�اب الزعيم ،ليرتافق ذلك
مع االنقالب الكب�ي�ر يف لبنان يف �أيلول
 ،1952ب�إ�سق���اط حك���م ب�ش���ارة وو�صول
دمية الإنكليز و�صنعيتهم كميل �شمعون
�إىل �سدة الرئا�س���ة ،ليبد�أ االنقالب الكبري
على �صيغة امليث���اق الوطني املكتوب،
والذي يف �أحد �أبرز بنوده �أال يدخل لبنان

عنا�صر من اجلي�ش العربي ال�سوري خالل جولة يف �أحد �أحياء ال�شيخ لطفي بحلب

يف حم���اور معادية ل�سوري���ة وللعرب..
فكان �أن اندف���ع احلكم ال�شمعوين ليكون
جزءاً من حل���ف بغداد اال�ستعماري الذي
ي�ستهدف توفري احلماية الكاملة للكيان
ال�صهيوين؟
الالفت يف تلك املرحل���ة �أنها ُت ِّوجت
يف العام  1956بالع���دوان الثالثي على
م�رص ،وكان يف قمة �أهدافه �إ�سقاط احلكم
النا�رصي ،و�إعادة و�ضع اليد على �أحد �أهم
ممرات املالحة الدولية ،وعنينا بها قناة
ال�سوي�س التي �أممّ ها جمال عبد النا�رص.

تلك الفرتة ترافق���ت �أي�ض ًا مع �سل�سلة
من املن���اورات الع�سكري���ة كانت جتريها
القوات الربيطانية والفرن�سية والأمريكية،
كان �أبرزه���ا املن���اورات يف القاع���دة
الع�سكرية الربيطاني���ة يف قرب�ص ،والتي
�شارك فيها �ضب���اط �أمريكيون وفرن�سيون،
ومن���اورات الط�ي�ران احلرب���ي يف قاعدة
اجنرليك الأمريكية يف تركيا ،بالإ�ضافة �إىل
حالة الت�أهب الق�صوى للقاعدة الع�سكرية
الأمريكية يف طربق الليبية.
وبف�ضل �صم���ود القيادة النا�رصية يف

م�رص ،أُ�ف�شل���ت �أهداف الع���دوان الثالثي،
وخرج منه���ا عبد النا�رص زعيم��� ًا قومي ًا
وعربي ًا وكبرياً.
والآن ،منذ بدايات هذا القرن ،نعي�ش يف
منطقتنا نف�س تلك الأجواء العدوانية .كان
احتالل العراق عام  ،2003والذي ترافق مع
تهدي���دات �أمريكية ك�ب�رى ل�سورية و�إيران،
وحم���اوالت تطويعهم���ا وتطويقهما ،ويف
لبنان كان اغتيال الرئي�س رفيق احلريري
ع���ام  ،2005وحرب ال���ردة الكبرية داخلي ًا
التي ُت ِّوجت بحرب متوز � -آب  ،2006ومن
ثم حرب غزة يف نهاية  2008وبداية ،2009
لتبد�أ بعدها التطورات الالحقة التي �أطلق
عليها ا�س���م «الربيع العرب���ي» الكاذب،
والذي هو يف حقيقت���ه هجوم ا�ستعماري
وا�سع بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية،
و�أدوات���ه كل االحتياط���ات ال�سابقة التي
ترعرع���ت يف الكنف الأمريكي ،من رجعية
وح���ركات تكفريية �أ�صولي���ة ن�ش�أت ومنت
وترعرت يف �أح�ضان املخابرات الأمريكية،
وبالتحال���ف م���ع بع����ض الي�ساري�ي�ن
واحل���ركات الي�سارية الت���ي حت ّولت نحو
اليمني واقت�صاد ال�سوق منذ �سقوط االحتاد
ال�سوفياتي.
ه���ذا ال�شت���ات الغري���ب والوا�س���ع
ا�ستثمرت���ه وا�شنط���ن منذ ب���دء العدوان
الوا�س���ع على �سورية ،فهي من جهة كانت
جتمع على امل�ستوى الداخلي ال�سوري هذه
التناق�ضات العجيبة الغريبة يف حتالفات
�أطلقت عليها �شتى الت�سميات ،فجمعت يف

ّ
ُّ
تردد أردوغان في الترشح رسميًا لالنتخبات التركية يعزز حظوظ غول
�أنقرة  -الثبات
م�ض���ى �شهر �أيار من دون �أن يعلن رئي�س الوزراء
الرتكي رج���ب طيب �أردوغ���ان تر�شيح���ه الر�سمي
لرئا�س���ة اجلمهورية ،وهو الأمر ال���ذي كان متوقَّع ًا
على نط���اق وا�سع يف تركيا ،حي���ث كان ُينتظر �أن
يعلن تر�شّ ح���ه الر�سمي يف منت�ص���ف ال�شهر ،وقبل
زيارته �أملانيا التي خ�ص�ص جانب ًا كبرياً منها لك�سب
ود الناخبني الأتراك فيها.
�أو�س���اط تركية ت���ر ّد هذا الرتدد غ�ي�ر املربر �إىل
خ���وف �أردوغان م���ن التدهور احلا�ص���ل يف عملية
ال�سالم م���ع الأك���راد ،واالهتزاز الأمن���ي الكبري يف
مناطقهم ،وم���ن املُ�سلَّم به يف تركي���ا �أن �أردوغان
الذي ح�ص���ل على  ٪43من �أ�صوات الناخبني الأتراك
يف االنتخابات البلدية الأخرية ،كان يعتقد �أن هذه
النتائج قد �أو�صلت���ه �إىل رئا�سة البالد من املرحلة
الأوىل ،مراهن��� ًا عل���ى عدة عوامل ،منه���ا االنق�سام
احلا�ص���ل داخ���ل املعار�ضة الرتكي���ة؛ بني اجلانب
العلم���اين ،وهو الأقوى فيها ،واجلانب املتد ّين الذي
متثله جماع���ة فتح اهلل غوالن ،فتجربة االنتخابات

البلدية �أظه���رت �أن العلمانيني واملتدينني ال ميكن
�أن يجتمع���وا حتت �سقف واح���د لأ�سباب عدة ،رغم
حالة العداء لأردوغان ،والتي تُعترب العامل الوحيد
اجلامع بينهما.
�أما العام���ل الثاين ،فهو ال�ص���وت الكردي الذي
يراه���ن �أردوغان على ك�سبه ،خ�صو�ص ًا بعد �أن حقق
حزبه اخرتاقات الفتة يف �أو�ساط املتدينني الأكراد،
م�ضاف���ة �إليها حالة الغزل الت���ي �أظهرها مع حزب
العم���ال الكرد�ستاين ،ورئي�سه عبد اهلل �أوجالن الذي
يتح���اور معه �أردوغ���ان عرب رئي����س اال�ستخبارات
هاكان فيدان.
�أم���ا العامل الثال���ث فهو كارث���ة املنجم التي
ح�ص���دت �أرواح مئ���ات العمال نتيج���ة ال�سيا�سات
املقربني من
الت���ي اتّبعها امل�س�ؤولون عنه ،وهم من ّ
�أردوغان ،حيث تعالت الأ�صوات ال�شاجبة للتحالف
الذي بن���اه �أردوغان مع رجال الأعم���ال ،وتف�ضيله
م�صاحلهم على م�صال���ح النا�س ،وهو ما ظهر �أي�ض ًا
يف �أحداث حديقة جيزي بارك التي كان خمطط ًا لها
�أن تتحول �إىل جممعات جتارية على �أرا�ضي الدولة.
بع�ض امل�ص���ادر الرتكية و�صفت ق���رار �أردوغان

خو�ض االنتخابات ب�أن���ه «انتحار �سيا�سي» �إذا ما
ا�ستم���رت الأمور على هذا املنح���ى ،و�أ�شارت �إىل �أن
ا�ستطالعات الر�أي الأخرية �أثبتت �أنه لن يح�صد �سوى
 35 ٪من الأ�ص���وات يف حال خو�ضه �سباق الرئا�سة،
وهو ما ل���ن يحمله �إىل �س���دة الرئا�سة من اجلولة
الأوىل ،ورمبا الثانية ،و�أكدت اال�ستطالعات التي كلف
�أردوغان � 3رشكات متخ�ص�صة ب�إجرائها� ،أن �شعبيته
تراجعت خ�ل�ال ال�شهرين ال�سابق�ي�ن �أكرث ،فبعد �أن
كان���ت يف االنتخابات النيابي���ة � ،٪50أ�صبحت يف
االنتخابات البلدية  ،٪43فيما تو�ضح اال�ستطالعات
�أن���ه �إذا جرت االنتخاب���ات الآن ف�سيح�صد  ٪35من
الأ�صوات فقط ،وهو رقم خميف لأردوغان ،خ�صو�ص ًا
�أنه ما تزال تف�صلنا �أ�شهر عن االنتخابات الرئا�سية.
وتدور الت�سا�ؤالت حالي ًا يف ال�شارع الرتكي عما
�إذا كان �أردوغان �سيرتاجع عن قرار الرت�شح مل�صلحة
الرئي�س احلايل عب���داهلل غول ،الذي ال يخفي رغبته
يف البق���اء يف هذا املن�ص���ب ،خ�صو�ص ًا �أن غول هو
مر�ش���ح م�ضمون �أكرث م���ن �أردوغ���ان ،لقدرته على
جذب الأ�صوات من خارج احل���زب ،فيما لن ي�صوت
لأردوغان �إال م�ؤيدو احلزب احلاكم.

بوتقة واحدة ،الي�ساري ال�سابق والعلماين
والأ�ص���ويل و«الو ّهاب���ي» و«الإخواين»،
والعم�ل�اء ال�صهاين���ة ،و�أدخل���ت عليهم
القطريني وال�سعودي�ي�ن والأتراك ،ممولني
وحا�ضنني.
ومن جه���ة ثانية ،كانت تُع��� ّد لإن�شاء
جت�سد يف البداية
حتالف �سيا�س���ي وا�سعّ ،
يف ما ي�سمى م�ؤمت���ر «�أ�صدقاء �سورية»،
الذي بد�أ ب�أكرث من  110بلدان ،وبد أ� يرتاجع
وينه���ار مع ال�صمود الأ�سط���وري ال�سوري،
لي�ستقر الآن على �أقل من  11بلداً.
وم���ن جهة ثالثة ،كان���ت وا�شنطن يف
ذات احلني تُع ّد لتحال���ف ع�سكري جديد،
ال ينح��ص�ر نطاقه وعمل���ه يف ا�ستهداف
�سوري���ة فح�سب ،بل جممل حلف املقاومة
واملمانع���ة ،وبهذا بد�أت الواليات املتحدة
منذ �أكرث من عامني لإن�شاء حلف ع�سكري
عامل���ي يتمركز يف الأردن ،وبالتايل كانت
الأنب���اء حتمل �إلين���ا با�ستم���رار �أن�شطة
ع�سكرية �رسية عملية وتدريبية وميدانية
وا�ستخباراتية ،لتب���د أ� بعد ذلك مناوراتها
الوا�سعة التي �أطلق���ت عليها ا�سم «الأ�سد
املت�أ ّه���ب» ،والت���ي �شارك���ت فيها قوات
ع�سكري���ة خليجية و�أردني���ة و�صهيونية
و�أمريكية وغربية� ،أما ميدان ا�ستهداف هذه
املن���اورات فلم يكن يقت��ص�ر على �سورية
وحدها ،بل �شمل بلدان ًا عربية �أخرى ،ومن
�ضمنها لبنان.
�إذاً ،نح���ن كن���ا وما زلن���ا �أمام حلف
ع�سكري �سيا�سي وا�س���ع� ،ستكون قاعدته
الأردن ،وقد يطلق علي���ه «حلف ع ّمان»؛
تي ّمن ًا بحلف بغ���داد ،خ�صو�ص ًا �أن العائلة
التي كانت حتكم بالد الرافدين عام 1954
ه���ي من �صلب نف����س العائلة التي حتكم
الأردن.
هل ميكن القول �إن نتائج هذه املرحلة
والعدوان الوا�سع ال���ذي ي�ستهدف �سورية
واملقاوم���ة الي���وم �سيف�ض���ي �إىل نتائج
خم�سينيات القرن املا�ضي؟
الآن نح���ن �أم���ام مرحل���ة جدي���دة،
�أ�سا�سه���ا ال�صم���ود ال�س���وري الأ�سطوري
ال���ذي من���ع جن���اح امل�ؤام���رة الكونية،
وتق��� َّدم حل���ف املقاوم���ة واملمانعة من
طورو�س �إىل املغ���رب ،م�ضاف ًا �إليها �أزمة
اقت�صادي���ة ومالية خانق���ة يعاين منها
الغرب والأمريكي ،م�ؤذن���ة ب�أزمة عميقة
القت�صادي���ات ال�سوق الوح�ش���ي ،وتق ُّدم
منظوم���ة «الربيك����س» و�شنغهاي ذات
الطاق���ة الب�رشي���ة الك�ب�رى والإمكانيات
االقت�صادية الهائلة..
ثم���ة حلف يتق���دم ..و�آخ���ر يرتاجع،
فلي�ستع���د بقايا حلف بغ���داد وم�رشوع
ايزنه���اور يف لبنان واملنطق���ة ..الهزمية
�أمامهم قاب قو�سني �أو �أدنى.

�أحمد زين الدين

www.athabat.net
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ّ
سورية للغرب :لن نقدم معلومات
عن اإلرهابيين مجانًا
علّ���ق مراقب���ون دولي���ون على
احل���راك الأوروبي الالف���ت م�ؤخراً
لبحث كيفية مواجه���ة خطر عودة
مئات «اجلهادي�ي�ن» الغربيني من
�سورية �إىل بلدانه���م الأم ،بالت�أكيد
عل���ى �أن ه���ذا احل���راك «الأمني»
واال�ستثنائ���ي ي�أت���ي نتيج���ة
ا�صط���دام عوا�صم �أوروبي���ة ب�سيل
من املعلوم���ات اال�ستخبارية التي
ح���ذّرت م���ن هجم���ات �إرهابية قد
ت�ستهدفها ،تُع ُّد له���ا خاليا �شكلها
الع�رشات من ه�ؤالء ،لعل �أخطرها ما
�أ�شار �إليه موقع«  «online inte l
 »ligenceاال�ستخب���اري الفرن�سي،
من هجمات «جهادية» يح�ضرّ لها
�أ�صوليون فرن�سيون �شاركوا بالقتال
�إىل جان���ب التنظيم���ات الإرهابية
يف �سوري���ة ،يف قل���ب العا�صم���ة
باري����س ،مبوازاة حتذي���رات مماثلة
م���ن �أجه���زة ا�ستخب���ارات غربية
�أخ���رى عك�ستها كربي���ات ال�صحف
الأمريكي���ة والربيطانية والفرن�سية،
و�صل بع�ضه���ا �إىل الدعوة لتن�سيق
ا�ستخب���اري �أمريك���ي � -أوروب���ي
ع���ايل امل�ست���وى ملواجه���ة ه���ذا
اخلط���ر ،يف ظل معلوم���ات �رسّبها
م�س����ؤول �أمني �أملاين �أك���د فيها �أن
�ضباط��� ًا �أمنيني �أمل���ان وفرن�سيني
وبريطاني�ي�ن وبلجيكي�ي�ن ،طلبوا
م�ؤخراً لقاءات مع م�س�ؤولني �أمنيني
�سوريني يف دم�شق ،بهدف احل�صول
على معلومات ع���ن «اجلهاديني»

الأوروبي�ي�ن و�أعداده���م و�أماك���ن
وجودهم على الأرا�ضي ال�سورية.
ويف وق���ت تفيد تقديرات �أجهزة
اال�ستخب���ارات الغربي���ة �أن ما بني
 2000و� 3000أوروب���ي يقاتلون يف
�سوري���ة مع اجلماع���ات التكفريية،
�ش���كك موق���ع« «online intell i
 »genceبدقة الأرقام ،الفت ًا �إىل �أنها
يف تزا ُيد م�ضطرد ،وم�شرياً يف الوقت
عين���ه �إىل حراك خلاليا «جهادية»
نائم���ة مت ر�صدها جنوب العا�صمة
باري����س بعيداً عن الإع�ل�ام .وربط ًا
بالأمر� ،أك���د ال�صح���ايف الفرن�سي
«�سامويل لوران» وجود تلك اخلاليا
املرتبطة بـ«تنظي���م القاعدة» يف
فرن�سا ،كا�شف��� ًا �أنها تتحرك ب�رسية
بانتظار تنفيذ هجمات �ضد حمطات
قطارات ومطارات و�أماكن عامة ،كما
لفت �إىل �أن  30فرن�سي��� ًا قاتلوا �إىل
جانب «جبهة الن�رصة» يف �سورية،
ُي َع��� ّدون من املخطط�ي�ن اخلطرين
للعمليات الإرهابية ،عادوا من هذا
البلد �إىل فرن�س���ا ومت زرعهم �ضمن
املجتمع الفرن�سي .و�إذ �شكك بدوره
ب�أع���داد «اجلهادي�ي�ن» الفرن�سيني
الت���ي �أعلن���ت عنه���ا احلكوم���ة
الفرن�سية ،ك�شف ل���وران �أنه �أجرى
حتقيق��� ًا ميداني ًا يف بل���دة �سلمى
بريف الالذقية ،حيث ت�أكد من وجود
« 500جه���ادي» فرن�س���ي يف هذه
البلدة وحده���ا يقاتلون حتت راية
«جبهة الن�رصة».

وبالتزام���ن� ،أ�ش���ارت �صحيفة
«دايلي مي���ل» الربيطانية  -عرب
تقرير خل�صت �إلي���ه من معلومات
ا�ستخباري���ة بريطانية � -إىل خاليا
�إرهابية نائمة دون حتديد �أماكنها،
�ساه���م يف ت�شكيل نواتها مواطنون
بريطانيون اكت�سبوا خربة التفخيخ
والتفج�ي�ر عقب قتاله���م لأكرث من
عامني �إىل جانب م�سلحي «جبهة
الن�رصة» يف �سوري���ة� ،إال �أن �أخطر
الدالالت  -وفق تو�صيف ال�صحيفة
 يتمثل بالعملية االنتحارية التينفذها الربيطاين «�أب���و �سليمان»
على �سجن حل���ب املركزي« ،وهذا
بالطب���ع ين�سح���ب عل���ى ع�رشات
�آخرين م���ن املواطنني الربيطانيني
الذي���ن يقاتل���ون يف �سوري���ة» -
ح�سب تقري���ر الدايلي ميل  -الذي
�سلّ���ط ال�ضوء �أي�ض ًا على التهديدات
وجهتها من���ذ فرتة جمموعة
التي ّ
م���ن «اجلهادي�ي�ن الربيطانيني»
تطل���ق عل���ى نف�سها ا�س���م «راية
التوحيد» ،متوع���دة ب�شن هجمات
انتحارية يف قل���ب العا�صمة لندن
�ضد �أهداف �أدرجتها �ضمن م�ؤ�س�سات
جتارية وو�سائل النقل العام ،وب�شن
هجمات مماثلة يف وا�شنطن!
ويف ال�سياق ،ك�شف تقرير بثته
حمطة  CNNالأمريكية  -نق ًال عن
معلومات �ضابط متقاعد يف وكالة
« - »FBIعن ر�صد خلية �إرهابية
يف والي���ة فلوري���دا ير�أ�سها مقرب
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من هنا وهناك

| ملتابعة الن�شاط الإيراين

من املدعو «�أبو هريرة الأمريكي»،
الذي نفّذ عملية انتحارية ب�شاحنة
حم َّمل���ة بـ 17طن ًا م���ن املتفجرات
على مركز للقوات ال�سورية يف �إدلب،
و�أ�ش���ار التقري���ر �إىل �أن االنتحاري
الأمريكي ينتمي �إىل جمموعة ت�ضم
مواطن�ي�ن �أمريكي�ي�ن �آخرين قاموا
بن�شاط���ات �إرهابي���ة يف �سوري���ة
يجهد مكت���ب التحقيقات الفيدرايل
التاب���ع لوكال���ة اال�ستخب���ارات
الأمريكية بالتق�صي عنهم ومعرفة
فروا بالفعل من �سورية
ما �إذا كانوا ّ
عائدي���ن �إىل الوالي���ات املتحدة.
وبح�س���ب ال�ضاب���ط الأمريكي ف�إن
م�س�ؤو ًال �أمني ًا يف الإدارة الأمريكية
مل يح���دد ا�سم���ه ،طلب ع�ب�ر �أحد
الو�سطاء الأوروبيني زيارة و�صفها
بـ«الأمني���ة» �إىل دم�ش���ق ،للقاء
م�س�ؤول�ي�ن �أمني�ي�ن يف القي���ادة
ال�سوري���ة به���دف احل�ص���ول على
معلومات عن االنتحاري الأمريكي
وباقي املجموعة التي ينتمي �إليها
وارتباطاتها� ،إال �أن الرد ال�سوري -
ح�سب الو�سيط الأوروبي  -اقت�رص
على جمل���ة «ال نق��� ّدم معلومات
جمانية لوا�شنطن»!
وهكذا ارت���د دع���م اجلماعات
الإرهابي���ة يف �سوري���ة م���ن ق َبل
ا�ستخب���ارات ال���دول الغربي���ة
والأمريكية خطراً بات يتهدد ج ّدي ًا
ه���ذه الدول ،وه���ذا ما ع�ّب�رّ عنه
�رصاحة وعالنية املن�سق الأوروبي
ملكافح���ة الإره���اب «جي���ل دو
كري�شوف» بقوله�« :أ�صبح مو�ضوع
اجلهاديني الغربيني يف �سورية من
�أبناء جلدتنا م�شكلة خطرية تتهدد
�أمننا جميع��� ًا ..مواطنونا يقاتلون
يف هذا البلد �إىل جانب التنظيمات
التكفريية وتعلّموا ا�ستخدام ال�سالح
واملتفج���رات وتنفي���ذ العملي���ات
االنتحارية ،وطبع��� ًا لديهم �شبكة
عالقات يف بلداننا ..بتنا يف واقع
غاية اخلط���ورة» ،ليعقبه مبا�رشة
تقرير �أمريكي هو الأخطر يف تقييم
واق���ع «اجلهادي�ي�ن» الغربي�ي�ن
يف �سوري���ة� ،أ�صدرت���ه م�ؤ�س�س���ة
« ،»RANDخل����ص في���ه �إىل �أن
ه�ؤالء بات���وا يهددون �أمن الواليات
املتحدة والدول الأوروبية جمعاء،
بوج���ود �أك�ث�ر م���ن � 10آالف منهم
يف �سوري���ة بينه���م � 3800أوروبي،
«ي�شكل���ون حالي��� ًا قنابل موقوتة
قابل���ة للتفجري ب����أي حلظة ،ويف
قلب عوا�صمنا».

ماجدة احلاج

�شه���دت مدينة �إيالت اال�سبوع املا�ض���ي لقاءات �أمنية
�سعودي���ة �« -إ�رسائيلي���ة» مكثفة ،اعتُ�ب�رت امتداداً
للقاءات مل تنقطع منذ �سنوات بني اجلانبني� ،ساهمت
يف تعزيز العالقات ب�ي�ن الريا�ض وتل �أبيب ،وو�صلت
�إىل حد التحالف وتب���ادل املعلومات ،واتخاذ مواقف
م�شرتكة جتاه ملفات وق�ضايا املنطقة.
وذك���رت تقاري���ر ا�ستخبارية «�إ�رسائيلي���ة» �أن هناك
تعاون ًا متزايداً بني «�إ�رسائيل» وال�سعودية يف متابعة
الن�شاط الإيراين يف البح���ر الأحمر ،و�أن لقاءات �إيالت
الأخرية ت�صب يف هذا الهدف.
| موجات ارتدادية للإرهابيني
�أك��دت م�ص��ادر مطلعة نق�ل ًا عن دوائ��ر دبلوما�سية يف
يخي��م على القي��ادة الفرن�سية
باري���س� ،أن هن��اك قلق ًا ّ
يف ق��صر الإليزيه من اخلطر الداهم الذي مي ّثله الرعايا
الفرن�سي��ون الذي��ن يقاتلون يف �صف��وف امل�سلحني يف
�سورية ،ويرغب��ون بالعودة �إىل فرن�س��ا ،حاملني معهم
التطرف ،وق��درة عالية على
خمزون�� ًا كب�يراً من �أف��كار ّ
ا�ستخ��دام ال�سالح وحت�ضري العب��وات النا�سفة .وت�ضيف
امل�ص��ادر �أن هذا القلق ينبع ب�ش��كل �أ�سا�سي من حقيقة
قدمت الكثري من الدعم للم�سلحني
�أن احلكومة الفرن�سية ّ
الذي��ن يقاتلون الدولة ال�سورية ،و�سمحت لفرن�سيني من
�أ�ص��ول عربي��ة و�إ�سالمي��ة بااللتح��اق بامل�سلح�ين يف
�سوري��ة ،وجم��ع التربع��ات مل�صلحة تل��ك املجموعات
دون �أية قيود من جانب ال�سلطات الفرن�سية.
| الإبراهيمي يعرتف
�أع���رب الأخ�رض الإبراهيمي عن اعتقاده ب�أن املعار�ضة
امل�سلح���ة يف �سوري���ة ا�ستخدمت �أ�سلح���ة كيميائية
يف �إح���دى الهجم���ات يف حل���ب يف �آذار العام ،2013
وق���ال« :من الق���در الي�سري الذي �أعرف���ه ،يبدو �أنه يف
خان الع�س���ل يف ال�شمال ،حي���ث ا�ستُخدمت الأ�سلحة
الكيميائية للم���رة الأوىل ،يوجد احتمال �أن املعار�ضة
ا�ستخدمته���ا» .وح ّذر الإبراهيمي يف مقابلة مع جملة
«در �شبيغ���ل» الأملانية م���ن �أن �سورية �ستتحول �إىل
«�صومال ثاني���ة ..لن ن�شهد تق�سيم ًا للبالد كما يتكهن
كثريون ،بل �إن �سورية �ستتحول �إىل دولة مفككة ي�سود
فيها �أمراء احلرب».
| مكابرة �سعودية
�أف��ادت دوائ��ر �سيا�سي��ة مطلع��ة �أن النظ��ام ال�سع��ودي
يتدار���س م��ع حلفائه و�أدوات��ه ف�ش��ل كل الو�سائل التي
ا�ستخدمه��ا لتعطي��ل و�إف�ش��ال االنتخاب��ات الرئا�سي��ة
يف �سوري��ة ،والنيابي��ة يف الع��راق ،غري �أن ه��ذا النظام
يرف���ض االع�تراف بالواق��ع اجلدي��د والتط��ورات يف
ال�ساحت�ين العراقية وال�سورية ،وي�رص على �رضب ر�أ�سه
باحلائط ،لذلك يوا�صل �ض��خ الإرهابيني والأ�سلحة �إىل
الداخ��ل العراقي وال�سوري ،علم�� ًا �أن �شخ�صيات عراقية
تعر�ض��ت للتوبيخ م��ن قيادات
َّ
ممول��ة م��ن ال�سعودي��ة ّ
�سعودية خالل لقاء جمعهم يف الريا�ض بداية الأ�سبوع
املا�ضي ،ب�سبب الهزمية التي حلقت باملخطط ال�سعودي
يف العراق.
| وا�شنطن ..الزعيم
ك�شف���ت م�ست�شارة الأم���ن القومي الأمريكي���ة �سوزان
راي����س �أن وا�شنط���ن تق ّدم «دعم ًا فت���اك ًا وغري فتاك»
للمعار�ض���ة ال�سورية «املعتدلة» ،وذلك بعد �أن كانت
تتم�سك مبقولتها �أنها تقدم «معدات
الإدارة الأمريكي���ة ّ
ع�سكرية غري فتاك���ة» للمقاتلني يف �سورية .و�أ�شارت
راي�س يف مقابلة مع �شبك���ة «�سي ان ان» الأمريكية،
�إىل �أن وا�شنط���ن تعمل م���ع دول جوار �سورية من �أجل
م�ساعدتها يف ق�ضية الالجئني ومواجهة تزايد التهديد
ب�أن ت�صبح �سورية مرتع ًا للإرهابيني.

6

أحــداث
( العدد  )314اجلمعة  13 -حزيران 2014 -

قراءة في نتائج االنتخابات الرئاسية السورية ..محليًا وخارجيًا

أي دواء للصحافة
ّ
الطروادية؟
عندما تبحث يف وثائ���ق تاريخية لتعرف
كيف �ضاع���ت فل�سطني ،جتد نف�سك �أمام م�شهد
يتك���رر كل حلظة يف بلد عربي م���ا ..وعندما
تُبح���ر �أكرث يف الوثائق ،ت�شعر �أن الأمل يعت�رص
كل �رشيان وم�سام يف اجل�سد لكل ذي �إح�سا�س،
خ�صو�ص ًا �أن ال�صحاف���ة لعبت دوراً خطرياً يف
مراحل الت�أ�سي�س لل�ضياع ،وهي اليوم ما تزال
تلعب دوراً �أخطر مما كان.
يف وثيق���ة �أع���اد توزيعها �أح���د الأ�صدقاء
اال�سرتاتيجي�ي�ن ،تك�شف كي���ف متكّنت احلركة
ال�صهيوني���ة بالأ�سماء والأرق���ام يف الن�صف
الثاين من ثالثينيات القرن املا�ضي من جتنيد
�أ�صحاب �صحف و�صحافي�ي�ن ليكونوا �أح�صنة
طروادة يف التدمري املنهجي للثقافة املقاومة
للم�رشوع ال�صهيوين .
تقول الوثيقة �إن احلركة ال�صهيونية ن�رشت
بوا�سط���ة «الياه���و �سا�س���ون» يف �صحيفتي
«ب�ي�روت» و«�صوت الأح���رار» مقاالت تدين
«الإره���اب» العرب���ي يف فل�سط�ي�ن ،وتطالب
بوقفه ،وتهاجم قيادته ،وتربر يف �آن الوح�شية
الربيطانية و�أعمال الع�صابات ال�صهيونية .
ويق���ول «�سا�س���ون» يف تقري���ره لرئي�س
الدائرة ال�سيا�سية يف الوكالة اليهودية؛ مو�شيه
�رشتوك� ،إن ن�رش هذه املقاالت هي �أف�ضل الطرق
للحرب على «الإره���اب» ،ولإظهار ف�شل قادة
العاملي
املقاومة الفل�سطينية ،و�إهانتهم �أمام
نْ
ال�رشقي والغربي ..و«يج���ب عدم التوقف عن
ن�رش املقاالت ،ك���ي ال تخ�رس الوكالة ال�صحف
التي اخرتقته���ا» ،مقابل �أم���وال اتُّفق عليها
م�س َبق ًا مع �أ�صح���اب ال�صحف ،مع ترك هام�ش
«لأقالمهم» ،كي ال يكون الن�ص موحداً.
ال �ش���ك �أن من يق���ر�أ بع����ض املقاالت يف
ال�صحف الي���وم ،وامل�صحوب���ة بحمالت تكرر
الالزم���ة نف�سه���ا �ضد املقاومة ،من���ذ الهزمية
املد ّوية جلي�ش االحت�ل�ال والإرهاب يف �آن ،ال
ميكنه �أن يغ�ض الطرف عن الفئران التي تنه�ش
ال�ص���دور ،ال بل �إن ما يجري اليوم �أخطر بكثري
مع وجود حوا�ضن �سيا�سية تنتج املادة حملي ًا،
كما �أن تنوع و�سائ���ل الإعالم وتط ّورها يجعل
الأمور �أخطر بكثري ،مع �صعوبة املراقبة ،تارة
با�سم احلريات ،وط���وراً ب�سبب قلة الإمكانات،
و�أطواراً ب�سبب االعتداد بالنف�س ،وك�أن الأخرية
وحدها قادرة على مواجهة ال�صحف والإذاعات
وحمط���ات التلف���زة وال�صحاف���ة الإلكرتونية
بتن��� ُّوع �أ�شكاله���ا وقدراتها ،والت���ي تن�رش كل
�شيء؛ من النكتة �إىل املقالة بكل تالوينها �إىل
ال�صورة.
كتب «�سا�سون» ل�سي���ده �رشتوك �أن ت�أثري
املقاالت يف النخب والر�أي العام لن يظهر على
الفور� ،إمنا بعد �سنة �أو �سنة ون�صف .
لذلك ميكن فهم تك���رار الكالم يف ا�ستهداف
املقاوم���ة وقادته���ا ،حت���ى م���ن دون وجود
منا�سبة ،لكن هل يكفي ت�شخي�ص الداء؟

يون�س

الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد م�ستقب ًال رئي�س جلنة الأمن القومي وال�سيا�سة اخلارجية الإيراين عالء الدين بروجردي

�ش���كّل �إجناز االنتخاب���ات الرئا�سية ال�سورية
حدث ًا مف�صلي ًا عل���ى امل�سار ال�سيا�سي والع�سكري
للأزم���ة ،بعد �أربعني �شه���راً على بدء احلرب على
�سوري���ة .هذا الإجناز الكبري ي�صح القول فيه �إن ما
قب���ل االنتخابات لي�س كما بعدها ،وكما قال وزير
اخلارجية ال�سوري وليد املعلم« :اليوم بد�أ م�سار
احلل ال�سيا�سي يف �سورية».
يف ق���راءة مت�أني���ة ومو�ضوعية لهذا احلدث،
ف����إن ما ج���رى ي�أتي �ضمن �سياق ع���ام للأحداث
الع�سكري���ة امليداني���ة وال�سيا�سي���ة ،حيث �شهد
منت�صف العام  2013بداية حت ُّول حا�سم يف م�سار
احلرب غ���داة �إحل���اق الهزمية الك�ب�رى للف�صائل
امل�سلحة التكفريية يف مدينة الق�صري وما حولها،
ما �أدى تلقائي��� ًا �إىل ا�ستعادة املبادرة الع�سكرية،
وا�ستط���راداً ال�سيا�سية ،يف ظل تنامي القدرة على
احل�سم يف امليدان ،مقابل �ضعف ووهن وخالفات
وقتال املجموعات امل�سلحة مع بع�ضها البع�ض،
ويف ظل ف�شل ال���دول الداعمة والراعية يف �إنتاج
بدي���ل �أو مك���ون �سيا�س���ي �أو ع�سك���ري ي�ستطيع
الوقوف على رجليه.
وقد جهدت الدولة ال�سورية وقيادتها من �أجل
احل���دث االنتخابي واال�س�ستحق���اق التاريخي يف
ترتي���ب و�ضع �أمني لإجناح ومتري���ر اال�ستحقاق،
مع توف�ي�ر كل امل�ستلزمات الإداري���ة والعمالينة
املمكنة ،كم���ا ا�ستطاعت القي���ام ب�أو�سع تغطية
�إعالمي���ة قيا�سية ب���د�أ مع م�شه���د ال�سفارات يف
اخل���ارج وانتهى يف املدن الكربى يف الداخل ،وقد
جنحت يف ذلك جناح ًا موفق ًا.
احلدث الرئا�س���ي ال�سوري حظ���ي بدون �شك

بغط���اء ودعم دولي�ي�ن و�إقليمي�ي�ن ،وهو دعم مل
يك���ن ليح�صل لوال ثبات ومتا�س���ك النظام وقدرة
م�ؤ�س�سات���ه عل���ى الإنتاج وممار�س���ة العمل رغم
امل�صاعب والعراقيل واحلرب املفتوحة.
كم���ا ا�ستطاعت دم�ش���ق توف�ي�ر �أعلى ن�سب
امل�شاركة ال�شعبية يف ي���وم واحد مل ت�صل �إليها
حتى م�رص الت���ي ا�ستمرت االنتخابات فيها ثالثة
�أيام مع يومني من العطل���ة املدفوعة مع تفاوت
الو�ضع الأمني بني م�رص و�سورية.
ما هي اخلال�ص���ة التي ميكن اخلروج بها مما
تقدم؟
ال �ش���ك �أن لهذا الإجناز ُبعدي���ن؛ الأول يت�صل
ب�إجراء االنتخابات بن�س���ب عالية من امل�شاركة،

الرئيس األسد رقم صعب
ال يمكن تجاوزه حتى العام
 ..2021وقوة النظام
السوري واقع ال يمكن
تجاهلها
ُ

(�أ.ف.ب).

و�صل���ت �إىل ثالث���ة و�سبعني يف املئ���ة ،والثاين
يت�صل بفوز الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد ب�أعلى ت�صويت
ح�صل يف تاريخ �سورية ( ،)٪88ما يعزز �رشعيته
وقوت���ه ،وبالت���ايل ف�شل كل املح���اوالت واجلهد
الدويل ل�شطبه من املعادلة ،لكن الذي انتهت �إليه
االنتخابات هو �أن الرئي�س الأ�سد بات رقم ًا �صعب ًا
وواقع��� ًا معا�ش��� ًا ل�سنوات �سب���ع� ،أي حتى العام
 ،2021ومل يعد م���ن ال�سهل القفز فوق هذا الإجناز
ال�رشعي.
يف املقاب���لُ ،يعترب فوز الرئي�س الأ�سد جناحاً
حللفائه والدول الإقليمية والدولية الداعمة له ،لأن
النجاح املحقق يعود مب���ردوده الإيجابي عليهم
جميع ًا ،ال �سيما جلهة تعزي���ز ح�ضورهم الرا�سخ
يف املعادالت والتوازنات ،خ�صو�ص ًا رو�سيا و�إيران
و«حزب اهلل» ،مقابل حتالف �أعداء �سورية ،وعلى
ر�أ�سهم «�إ�رسائي���ل» ،التي تدخّ لت ب�شكل مك�شوف
و�سافر ،ومل حت�صد �سوى الف�شل يف هذا ال�رصاع.
لقد �أثبتت االنتخاب���ات الرئا�سية يف �سورية
�أي�ض ًا هزالة و�ضعف املعار�ض���ات ب�شتى �أنواعها
و�أحجامه���ا ،خ�صو�ص ًا معار�ضة «الفنادق» ،التي
�شعرت �أنه���ا حما�رصة �ضمن خيارات كلها �سيئة،
ف�إم���ا �أن توا�ص���ل �سيا�سة نط���ح احلائط يف ظل
ان�سداد الأفق ال�سيا�سي والع�سكري ،وعدم جدوائية
�أي م�سع���ى �أمامها ،ما يعن���ي موا�صلة املزيد من
اخل�سائر ومراكمة الف�شل تلو الآخر ،و�إما �أن تعمل
على تخفي����ض �سقفها وامل�صاحل���ة والتقرب من
النظام ،وهذا اخليار مكلف �أي�ض ًا.

بهاء النابل�سي

www.athabat.net
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ُيـقــــال

هذا ما أدى إليه غياب التفاهمات في طرابلس
ت�شه���د طرابل�س راهن��� ًا ا�ستقراراً
�أمني��� ًا بعد جناح اجلي�ش اللبناين يف
تطبيق اخلطة الأمنية لإعادة اال�ستقرار
�إىل عا�صمة ال�شم���ال ،التي ا�ستعادت
�أج���واء ما قب���ل «ج���والت االقتتال
الع�رشي���ن» ،بعد �إنهاء مظاهرها من
�شوارع الفيحاء كافة.
وكانت �أبرز جتليات جناح اخلطة
من خالل تفكيك املجموعات امل�سلحة
التابع���ة ملا ت�سمى «قادة املحاور»،
بعيداً عن ا�ستخ���دام القوة ،و�إقناعهم
بت�سليم �أنف�سه���م للعدالة ،ريثما يتم
التفاهم بني الأفرقاء ال�سيا�سيني على
ت�سوية لإنهاء مل���ف طرابل�س الأمني،
وبالتايل تقفل ملفهم الق�ضائي.
كذلك �أ�سهم���ت «اخلطة» بك�شف
زيف ا ّدعاءات بع�ض الإعالم و«�أ�صحاب
اخلط���ب النارية» ب����أن الفيحاء هي
معقل للتكفرييني والإرهاب ،وتبينّ �أال
حجم مل ّدعي «ال�سلفية» على الأر�ض،
وكانوا مبنزلة «فقاعات هواء»؛ لي�س
له���م قدرة عل���ى التحك���م بال�شارع،
بدلي���ل توقيف بع����ض رموزهم بدون
ح�صول �أي ردود فعل.
ويف ال�سي���اق ،يك�ش���ف م�ص���در
�إ�سالم���ي طرابل�س���ي �أن غالبي���ة
«املجموعات ال�سلفي���ة» املوجودة
عل���ى ال�ساح���ة الطرابل�سي���ة كانت
خم َرتق���ة م���ن الأجه���زة الأمني���ة،
معت�ب�راً �أنها جنح���ت يف تفريغ هذه
املجموعات من م�ضمونها.
ويعت�ب�ر امل�صدر �أن���ه عندما �أتت

اللحظ���ة التي مت فيه���ا التفاهم على
والدة «احلكوم���ة ال�سالمي���ة» ،ث���م
ت�أكيد مت�سك الدول امل�ؤثرة يف الو�ضع
الأمني اللبناين ب�رضورة احلفاظ على
ا�ستقرار لبنان ،وبالتايل �إعادة الهدوء
�إىل رب���وع الفيحاء ،تب�ّي�ننّ �أال ح�ضور
«للتكفريي�ي�ن» �إال يف بع�ض و�سائل
الإعالم «الفتنوية» ،واليوم عادوا �إىل
حجمه���م احلقيقي ،بع���د رفع الغطاء
ال�سيا�سي عنهم.
هذا اال�ستقرار الأمني مل ين�سحب
عل���ى الو�ضع ال�سيا�س���ي يف عا�صمة
ال�شم���ال ،وحتى ال�ساع���ة مل تت�ضح
�أي تفاهم���ات �أو حتالف���ات �سيا�سية
�أو انتخابية بني اجلهات الطرابل�سية
الرئي�سية :فري���ق الثامن �آذار ،و»تيار

االستقرار األمني لم
ينسحب على الوضع
السياسي في طرابلس..
وحتى الساعة لم تتضح
أي تحالفات سياسية
أو انتخابية بين الجهات
الطرابلسية الرئيسية

تبي �أال حجم ملدّعي «ال�سلفية» يف طرابل�س ..فهم �أ�شبه بـ«فقاعات هواء»
نّ

■ امل�ؤمت��ر ال�شعب��ي اللبن��اين ر�أى �أن الداللة الأه��م يف االنتخابات الرئا�سية
ال�سوري��ة توجيه �صفعة قوية للتدخل الأجنبي ،و�إعالن مت�سك ال�شعب بالدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،ووحدة الكيان وحريته وعروبته وا�ستقالله.
■ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي،
ه ّن أ� ال�شعب ال�سوري على املمار�سة الدميقراطية التي � ّأدت �إىل انتخاب الرئي�س
ب�ش��ار الأ�س��د لوالية ثالثة ،وجتدي��د الثقة به بن�سبة عالية ج��داً من الناخبني
الذين اقرتعوا للدولة ووحدة �سورية وال�سالم والإ�صالح.
■ �أمني عام حركة الأمة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي �أبرق �إىل الرئي�س الدكتور
ب�شار الأ�سد مهنئ ًا ب�إعادة انتخابه رئي�س ًا للجمهورية العربية ال�سورية ،م�ؤكداً
�أن جتدي��د ثقة ال�شعب العربي ال�سوري بقيادت��ه ،جتديد لعزمية ال�شعوب التي
تقاوم وتنا�ضل من �أجل احلرية والتقدم ومواجهة الإجرام ،وهزميته.
■ رابطة ال�شغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية �أكدا �أن الفوز
الكب�ير للرئي���س الأ�س��د �ش ّكل �رضب��ة موجعة لأع��داء �سوري��ة ،وانت�صاراً خلط
العروبة واملقاومة ،و�سقوطا مزري ًا لـ«الربيع العربي»  -الأمريكي.
■ اللق��اء الإ�سالم��ي الوحدوي ر�أى �أنه م��ع الت�أكيد على م�رشوعية ما تطالب
به هيئة التن�سيق ،ينبغي �أن يتدار�س اجلميع يف املرتتبات الناجمة عن �إقرار
�سل�سل��ة الرتب والرواتب ،وعلى خزينة بلغ العج��ز فيها  7700مليار لرية ،قبل
�أن ت�ضاف �إليها نفقات ال�سل�سلة ،ما يعادل  12يف املئة من الناجت املحلي.
جتم��ع العلم��اء امل�سلم�ين يف لبن��ان و ّق��ع اتفاقي��ة تع��اون م��ع اجلامعة
■ ّ
التجمع ،والتعاون
من
للموفدين
ح�سومات
تقدمي
ت�شمل
لبنان،
يف
إ�سالمية
ال
ّ
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امل�ستقب���ل» ،والوزي���ر في�صل كرامي،
والرئي����س جنيب ميقات���ي ،والنائب
حممد ال�صفدي.
�أك�ث�ر من ذلك� ،إحدى هذه اجلهات
املذكورة ت�شهد �رصاع ًا داخلي ًا ،فهناك
�رصاع بني احلر����س القدمي يف «تيار
امل�ستقبل» ،املتمثل بالنائبني حممد
كبارة و�سمري اجل�رس والنائب ال�سابق
م�صطف���ى علو�ش من جه���ة ،والوزير
الل���واء �أ�رشف ريفي م���ن جهة �أخرى،
الذي �أ�سندت �إليه �إدارة اللعبة الأمنية
يف طرابل����س ،وعاد اليوم لي�ؤدي دوراً
�سيا�سي ًا بع���د التفاهم الإقليمي على
التهدئة يف لبنان.
�أم���ا يف �ش�أن الق���وى الإ�سالمية،
وحتدي���داً الق���وة الوزان���ة بينها� ،أي
اجلماع���ة الإ�سالمية ،فه���ي �أي�ض ًا �إىل
�ضم���ور بعد ف�شل «م��ش�روع الإخوان
امل�سلم�ي�ن» يف خمتل���ف ال���دول
العربية ،الأمر الذي انعك�س �سلب ًا على
معنويات منا�رصي «اجلماعة».
ال ري���ب �أن غي���اب التفاهم���ات
وال���ر�ؤى بني املكون���ات الطرابل�سية،
ما خ�ل�ا بداية التق���ارب بني ميقاتي
وكرامي ،جعلها �شبه منعزلة ك ًال على
حدة ،وبالتايل �أفقده���ا �أي دور فاعل
يف �إيجاد خطة تنموية لرفع احلرمان
ع���ن املدينة ،امل�صنفة م���ن بني �أفقر
امل���دن الواقع���ة على �ساح���ل البحر
املتو�سط.

ح�سان احل�سن

يف املجاالت العلمية والبحثية ،وتبادل اخلربات ،والقيام بن�شاطات م�شرتكة
بني اجلانبني.
■ العالمة ال�شيخ عفيف النابل�سي اعترب �أن عدم �إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب
ل��ه تداعيات اجتماعية و�سيا�سية ووطنية كبرية ،خ�صو�ص ًا �أن هذا املو�ضوع
ال��ذي يه��م �آالف املوظفني يف خمتلف قطاع��ات الدولة� ،سيجع��ل الدولة بال
موظف�ين ،وبالت��ايل ب�لا �إنتاجية �أو فاعلي��ة ،ويرتافق �أي�ض ًا م��ع فراغ موقع
الرئا�سة واخلالف ال�سيا�سي احلاد حول �شخ�ص الرئي�س.
■ ال�شيخ ماهر حمود لفت �إىل �أن االنتخابات يف �سورية ف�ضحت املت�آمرين،
وف�ضح��ت العامل الغرب��ي و�أدعياء حق��وق الإن�سان والدميقراطي��ة يف العامل،
فالأكرثية ال�ساحقة انتخبت الرئي�س ب�شار الأ�سد وخطته ال�سيا�سية واملقاومة
واملمانع��ة والعروب��ة ،واخت��ارت الأم��ان واال�ستق��رار بعد الت�آم��ر والتدمري،
والو�ض��وح بعد ال�ضباب وال�ضياع ،و�سوري��ة الواحدة املوحدة بعد احتماالت
التق�سي��م واالجت��زاء ،واخت��ارت حق��ن الدم��اء والإ�س�لام مبعن��اه احل�ضاري
الوا�سع ،بعد التكفري واملجازر.
■ ال�شي��خ ح�س��ام العي�لاين ر�أى �أن «تي��ار امل�ستقب��ل» يف �صي��دا هو �صاحب
الق��رار يف جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمي��ة يف �صيدا منذ �سنوات� ،سائ ًال:
من امل�س�ؤول عن ذلك؟ ومن الذي �أو�صل اجلمعية �إىل ما و�صلت �إليه اليوم؟
■ جبهة العم��ل الإ�سالمي يف لبنان دعت الدولة اللبنانية �إىل تلبية املطالب
االجتماعي��ة واملعي�شي��ة ال�شعبي��ة املح ّق��ة ،و�إىل عدم �إغف��ال الواجبات التي
تلم بها الدولة ،و�أن تعمل على حتقيقها جتاه �شعبها ومواطنيها.
ينبغي �أن ّ

�أو�ضح���ت م�ص���ادر يف وزارة املالية
�أن مئ���ات الأ�ساتذة الذي���ن ينزلون
�إىل ال�ش���وارع يتقا�ضون رواتبهم دون
�أن يقوم���وا ب�أي عم���ل يف املدار�س
الر�سمية ،بينما ت�ؤكد املعلومات �أنهم
ميار�سون التدري�س يف مدار�س خا�صة
برواتب جمزية.
 nتعوي�ضات للعاطلني

عن العمل

يتقا�ضى مئات املوظفني رواتبهم يف
م�صلح��ة �سكك احلدي��د ،وبع�ضهم نال
تعوي�ضات كبرية بعد التقاعد ،وهم ال
يداوم��ون وال وظيفة حمددة لهم ،وقد
ُكلِّف التفتي�ش امل��دين م�ؤخراً معاجلة
الأم��ر ،لأن املليارات تدف��ع لهم دون
�أي مقابل.
� nأحالم اليقظة
يت�رصف نائب م���ن �أ�صحاب الر�ؤو�س
احلاملة للو�صول �إىل ق�رص بعبدا ،مع
املحيطني به وك�أن���ه �صار يف حكم
املقبول ل�سدة الرئا�سة ،بينما الواقع
هو يف الأحالم فقط.
� nأرقام قيا�سية
و�صل��ت �أع��داد املتقدم�ين �إىل دورة
الأم��ن الع��ام الت��ي ب��د�أت �إج��راءات
القبول �أرقام�� ًا قيا�سية مع تقدم �أكرث
من خم�سة �آالف �شاب ،بينما املطلوب
مئتان وخم�سون من كل الطوائف.
� nرس غياب املرعبي وال�ضاهر
الحظ �سيا�س���ي �شمايل غياب مواقف
النائب�ي�ن مع�ي�ن املرعب���ي وخالد
ال�ضاهر ع���ن ال�شا�ش���ات خ�صو�ص ًا،
والإعالم عموم��� ًا ،منذ تطهري منطقة
القلم���ون من الع�صاب���ات الإرهابية،
وت�س���اءل �إذا ما كان���ت الوظيفة قد
تغ�ي�رت بعد م�شه���د االنتخابات يف
ال�سفارة ال�سورية.
 nباب التبانة

ترف�ض اله َبة «احلريرية»

فوجئ م�س�ؤولو «تي��ار امل�ستقبل» يف
طرابل�س برف�ض �أه��ايل التبانة قبول
هب��ة «البوي��ا» م��ع «الفرا�ش��ي» التي
قدمه��ا الرئي�س �سع��د احلريري لطالء
املح��ال بالل��ون الأزرق يف �ش��ارع
�سوري��ة ،وطل��ب الأهايل م��ن م�س�ؤول
فري��ق «البوي��ا» املغ��ادرة ،و�إب�لاغ
ُمر�سلي��ه وق��ف املتاج��رة مب�أ�ساتهم
التي ت�سببوا بها.
� nصح النوم
�أكّد دبلوما�س���ي تربط بالده عالقات
وثيقة مع تركيا �أن حكومة �أردوغان
طلبت من دول���ة لها عالقات ممتازة
مع �سورية� ،إيجاد �صيغة تتحول �إىل
مبادرة بهدف �إع���ادة ربط العالقات
م���ع �سورية ،بعد �أن اكت�شف �أردوغان
«�سفالة الغرب».
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رسائل كيري الثالث

ُّ
حطيط :الفضاءات االستراتجية في المنطقة بدأت بالتشكل

العمالء مجرمون..
ثم مجرمون
عبٌ اعت�صام الأ�رسى املحررين من
مُ رِّ
�سجون العدو «الإ�رسائيلي» �أمام متثال
ال�شهداء يف و�سط بريوت.
عبة تلك املواقف التي نطق
كانت مُ رِّ
بها املحرَّرون يف تعليقهم على و�صف
البطريرك ب�شارة الراعي لبقايا اللحديني
العمالء يف فل�سطني املحتلة ،خ�صو�ص ًا
عب عن اعتزازه
�أن منهم من كان قد رّ
بانتمائه لكيان العدو.
غبطته و�صف ه�ؤالء العمالء
بـ«ال�ضحايا» ،لكنه مل ي�رش بكلمة واحدة
�إىل �ضحايا العدو «الإ�رسائيلي» وعمالئه!
بع�ض ه�ؤالء ال�ضحايا ر�أيناهم يف
�ساحة ال�شهداء ما زالوا يحملون ندوب ًا من
تلك الفرتة ،ال ميكن للأيام �أن متحوها..
بع�ض الأ�رسى حتدث عن عذاباته يف
الأ�رس ،وكيف كان العمالء ميار�سونها
ب�صورة �أفظع حتى من العدو نف�سه.
يُع ّد الأ�رسى و�سائل التعذيب الب�شعة
التي مور�ست بحقهم ،ولي�س �أقلها ال�صلب،
والتعليق على العواميد ،و�صعقهم بالتيار
الكهربائي.
حتدّث الأ�رسى الذين راح �شطرٌ من
عمرهم ،بع�ضهم خم�س ،والبع�ض الآخر
ع�رش وخم�س ع�رشة �سنة..
�شطر من عمرهم ،من فرتة فتوتهم
و�شبابهم م�ضت يف �سجون االحتالل ،دون
�أن ن�أتي �أو ن�شري �إىل االحتالل الذي رب�ض
طوي ًال على مناطق وا�سعة يف لبنان،
وحتررت بفعل و�إرادة املقاومني ،الذين
زرع الآالف منهم �أج�سادهم يف الأر�ض،
ورووا الرتاب املحرر بدمهم الطاهر.
�شهادات حية قدّمها املحرَّرون عن
ممار�سات العدو وعمالئه ،وكيف �أن
التعذيب اجل�سدي والنف�سي مل يطل ه�ؤالء
املنا�ضلني فح�سب ،بل امتد �إىل �أهلهم،
فعُ ذِّبت �أمهاتهم و�أخواتهم و�آبا�ؤهم حتت
نظرهم ،من �أجل الت�أثري على روحهم
املعنوية و�صمودهم.
املحرَّرون الراف�ضون «التطبيع»
و�إعادة االعتبار له�ؤالء العمالء تذكّروا
�أي�ض ًا زمالء لهم ق�ضوا يف املواجهات
البطولية ،و ُنكِّل بجثثهم من قبل العمالء
بطريقة فظيعة ،تذكروا ال�شهداء بيار �أبو
جودة ،ومي�شال �صليبا ،وغريهما..
خال�صتهم الوحيدة كانت حا�سمة:
تربئة الراعي للعمالء مرفو�ضة ،خ�صو�ص ًا
�أن هذا الكالم يتعار�ض ب�شكل مطلق
مع القوانني اللبنانية ..ورمبا كان
بع�ض العمالء من الذين �صدرت بحقهم
�أحكام غيابية ب�أنهم عمالء ..ثم عمالء..
موجودون يف اللقاء مع الراعي يف
فل�سطني املحتلة.

�أحمد

رغم �صمود �سورية اجلبار يف
وجه الهجمة اال�ستعمارية عليها،
ما زالت املنطقة على حالها من
ع��دم اال�ستقرار بانتظار انتظام
ال��ق��وى يف املنطقة .امل���ؤ��شرات
املتناق�ضة ت�ؤكد وجود توازن و�إقرار
�أمريكي بذلك؛ فمن جهة يدعو وزير
خارجيتها جون كريي «حزب اهلل»
و�إيران ورو�سيا للعمل على �إحالل
ال�سالم يف �سورية ،ومن جهة �أخرى
ال تزال تدعم املجموعات امل�سلحة
تقر ب�رشعية الرئي�س
بالأ�سلحة ،وال ّ
ال�سوري ب�شار الأ�سد..

عن ه����ذه الأ�سئلة و�أحوال املنطقة
يف لبنان� ،س�ألت جري����دة «الثبات»
العميد الرك����ن املتقاعد الدكتور �أمني
حطيط ،و�إليكم �أبرز ما جاء:
يف��س�ر العمي���د حطي���ط امل�ؤ�رش
الإقليمي والدويل انطالق ًا من البوابة
ال�سورية ،منطلق��� ًا من العدوان على
�سورية بعد م�ض���ي � 3سنوات؛ ي�ؤكد
حطيط على أ� ّن املواجهة التي خا�ضها
حم���ور املقاوم���ة كان مب�ستوي���ات
مت
ثالث ،على ال�صعيد اال�سرتاتيجي ّ
�إحباط هجوم نقل �سورية من حمور
املقاومة واملمانعة �إىل املحور الذي
يعاديه ،و�ضمن هذا ال�سياق بر�أيه من
ال�سه���ل ت�سجيل انت�صار الدفاع على
الهجوم وف���ق املعايري املعتمدة يف
القواع���د اال�سرتاجتية� ،أما بخ�صو�ص
املحور الث���اين ،في�شري �إىل امل�ستوى
الع�سك���ري ،يق���ول« :كان���ت اخلطة
تعتمد على منط���ق �سيا�سة احتالل
أرا�ض لتفكي���ك الدولة ومنع انت�شار
� ٍ
مت���دد مركزي���ة الق���رار ل�صالح منو
الع�صبي���ات التفتيتي���ة ،و�ضمن هذا
ال�سياق ،نالح���ظ ميداني ًا �أن القوات
ال�سوري���ة ا�ستطاع���ت �إف�ش���ال ٪70
من اخلطة من خ�ل�ال امتالكها نحو
 ٪90للأرا�ضي امل�أهول���ة بال�سكان،
ومنع اجلماعات امل�سلحة من �إن�شاء
مناطق �آمنة ت�ستطي���ع �إقامة �سلطة
عليها ،والواليات املتحدة الأمريكية
بحكم �أذرعته���ا املخابراتية تعرف
هذه املعطيات على حقيقتها ،ولهذا
ال�سبب جتهد يف الوقت الراهن على
�إمداد اجلماعات امل�سلحة بالأ�سلحة
للحف���اظ عل���ى ثب���ات اجلماعات
امل�سلح���ة وع���دم تراجعه���ا ،ولهذا

ال�سبب نا�شدت �أمريكا من خالل كريي
�إي���ران و«ح���زب اهلل» ورو�سيا وقف
م�ساعدة �سورية للح ّد من انت�صارات
اجلي�ش ال�سوري».
يعت�ب�ر حطي���ط أ� ّن امل�ستوى
الثال���ث يف �أزمة ال��ص�راع داخل
�سوري���ة عنوانه �أمن���ي بامتياز،
وبر�أيه ي�شم���ل �سورية واملنطقة
كك ّل« ،الت�صدي للخاليا الإرهابية
املتناثرة وغري امل�ضبوطة تفر�ض
تعاون ًا �إقليمي ًا ودولي ًا ملواجهته،
و�سوري���ة وحم���ور املقاومة بات
يرتبع عل���ى بنك معلومات هامة
ّ
به���ذا اخل�صو�ص ،و�أمريكا و�أوروبا
بحاج���ة ب�ش���كل �أو ب�آخ���ر �إىل
التعاون م���ع املخابرات ال�سورية
يف م�س�ألة مواجهة الإرهاب املرت ّد
عليهم».
ي�ض���ع العميد حطي���ط التفاف
ال�شع���ب ال�سوري حول رئي�سه ب�شار
الأ�س���د وانتخاب���ه ل���دورة جديدة،
التفاف ًا للدول���ة واال�ستقرار ،و�ضمن
ه���ذا ال�سي���اق� ،أم�ي�ركا املع���روف
عنه���ا تطبي���ق �سيا�س���ة الواقعية
والرباغماتية ،تع���رف �أ ّن االعرتاف
بالأ�سد يف هذه اللحظة �إقرار بف�شل كل
اجلهود التي ُبذلت لإ�سقاط �سورية،
وبالت���ايل �ست�سعى بكاف���ة ال�سبل
احل ّد م���ن خ�سائره���ا اال�سرتاجتية،
«رف����ض �أمريكا االع�ت�راف بنتائج
االنتخابات الرئا�سية يف �سورية لن
يغي واقع احلال ،لكنه يعني �أي�ض ًا
رّ
عدم م�صادقة على اخل�سارة ،و�إبقاء
االنق�س���ام العمودي عل���ى م�ستوى
الدول يف ظ��� ّل �إعادة تكوين مناطق
النفوذ ،ويف ه���ذا املجال من اجل ّيد

التذك�ي�ر �أ ّن  ٪55من �شعوب الأر�ض كان����ت ر�سالة م�شف����رّة� ،أمّ����ا الر�سالة
(دول الربيك����س وحم���ور املقاومة) الأب����رز ،فتمثل����ت باع��ت�راف �أمريك����ي
تعرتف باالنتخابات ،فيما الـ ٪45ال �ضمني بالواقع امليداين ال�سوري و�إقرار
ب���ض�رورة التوا�صل واالع��ت�راف بحزب
يقر بها».
ّ
اهلل».
م�صر
كريي
زي����ارة ك��ي�ري �إىل لبن����ان ،بح�سب
العميد حطيط ،له����ا جملة �أمور ،بر�أيه
العن����وان الأول ي�ش��ي�ر �إىل �أ ّن الف����راغ
الرئا�سي يف لبن����ان �سيطول �أمده ،و أ� ّن
ر�سالته �إىل اللبنانيني �إدارة هذه الفراغ
ب�ش����كل خافت وه����ادئ ،لأن����ه بح�سب
�أولوي����ات �أمريكا ،يت���� ّم معاجلة ق�ضايا
�أخرى �أكرث �أهمي����ة� ..أ ّما العنوان الثاين
ي�ؤك����د �أن �أم��ي�ركا تتعاطى م����ع لبنان
كطوائ����ف جمتمعة ولي�س كدولة ،ولهذا
ال�سبب اجتم����ع مع الطوائ����ف الثالث
الرئي�سية ولو كانت يف ظ ّل �سقف الدولة
ال�شكلية ..وب����ر�أي العميد حطيط� ،إدارة
الفراغ كانت ر�سال����ة �أمريكية مبا�رشة،
فيما التعام����ل مع تعددي����ة الطوائف

حطيط :زيارة كيري أكدت
أن أميركا تتعاطى مع
لبنان كطوائف مجتمعة
وليس كدولة

ن�س�����أل حطيط عن توجّ����ه املنطقة
بعد م����رور �سنوات على م�شهد ما �أطلق
عل����ى حراك����ه بـ«الربي����ع العربي»،
يق����ول« :اليوم نحن يف مرحلة ما بعد
«الإخ����وان» ،هذا «احلري����ق العربي»
كان هدفه �إقام����ة هالل �إخواين حا�ضن
لإ�رسائيل من �شمايل �إفريقيا و�صو ًال �إىل
تركيا ،ولإغ����راق املنطقة يف �رصاعات
داخلية �أهمها و�ض����ع القو�س ال�شيعي
يف مواجه����ة القوى ال�سلفي����ة ..واليوم
م����ع �سق����وط القو�س الإخ����واين ن�ش�أت
منظومة «ال����دول القائمة على النظام
الأمني» لوقف امتداد الإخوان من جهة،
وو�ضع يد ع�سكرية �أمنية على البلدان
املختلف����ة ،مع االحتف����اظ بدميقراطية
�شكلية».
وب����ر�أي حطي����ط من����وذح الرئي�س
امل���ص�ري «ال�سي�سي» بتوف��ي�ر الأمن
و�إراح����ة ال�شعب من الإخ����وان ،ي�ستند
�أي�ض ًا عل����ى م�سعى ك�رس التبعية ،وهذا
الأمر �سي�ؤدي ب�شكل �أو ب�آخر �إىل تالقي
امل�صالح ،وتالقي الف�ضاءات اخلارجية
ب��ي�ن دولتني �أ�سا�سيت��ي�ن كبريتني هما
م���ص�ر و�إي����ران ،ويقول حطي����ط« :هذا
التالقي ال يعني ال�سري ب�إغ�ضاب تركيا
�أو ال�سعودي����ة ،وله����ذا ال�سبب املنطقة
بر�أيي متجهة لت�شكيل مر ّبع الف�ضاءات
اال�سرتاجتي����ة املتناغم����ة واملتناف�سة
(تركيا – �إي����ران – ال�سعودية – م�رص)
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استعدادت بيروتية الستقبال كأس العالم
وهذا الأم����ر �سيعطي �إ�رسائي����ل فرتة هدوء
وراح����ة بانتظ����ار اكتم����ال ت�ش����كّل البناء
اال�سرتاتيج����ي للدول املعني����ة ،وم�رص مع
ال�سي�سي انتقلت من ف�ضاء ا�سرتتيجي �صفر
�إىل ف�ضاء ا�سرتاتيجي �إيجابي ،وهو �سيكون
باجتاه امل���ش�رق العربي كم����ا �إىل مغربه،
وباعتقادي انفتاح م�رص على امل�رشق جتاه
�إيران �سيكون مقيداً ولي�س مطلق ًا ،ومع تركيا
مناف�س ًا ومع ال�سعودية متناغم ًا ومتناف�سا،
�أما بخ�صو�ص امل���ش�رق العربي ،ف�إ ّن م�رص
متجهة حتت �شع����ار امل�صلحة القومية �إىل
التح ّرك بفعالية جتاه ليبيا وال�سودان».
لبنان
فيم����ا يخت�ص لبنان ي�ش��ي�ر حطيط �إىل
عدم تواف����ر م�ؤ�رشات حقيقي����ة النتخابات
رئا�سي����ة يف املدى املنظ����ور ،يقول« :وهذا
الأمر �سي�ستم����ر �أقله ل�شه����ر �أيلول ت�رشين
الأول املقب����ل ،وهن����اك خط����ر حم����دق يف
متديد جمل�س الن����واب مرة جديدة ،لأنّه يف
ت�رشي����ن الأول �سيكون لبن����ان �أمام مفرتق
ط����رق ،ف إ�مّ����ا العودة �إىل فك����رة عقد م�ؤمتر
ت�أ�سي�سي للبحث ع����ن �صيغة بديلة التفاق
الطائف لع����دم قدرته عل����ى اال�ستمرار يف
معاجل����ة الأو�ضاع يف لبن����ان ..وهنا يوجد
�إحتم����ال �أن يكون انعقاده حمت�ضن ًا �إقليمي ًا
البت فيه
ودولي���� ًا ،وهذا الأمر م����ن ال�صعب ّ
بانتظار ت�ش����كّل الف�ضاءات اال�سرتاجتية يف
املنطق����ة» ،وي�ضيف حطي����ط« :يف حال مل
تتبلور ال�ص����ورة الإقليمية ،ق����د ُيتخد قرار
بتمديد الف����راغ باعتماد مرحل����ة انتقالية
يكون يف نتيجتها انتخ����اب رئي�س للإدارة
ال�شكلية يف البل����د ال انتخاب رئي�س حلكم
البل����د» ،وي�ضيف حطيط يف ه����ذا املجال:
«�س��ي�ر لبن����ان باجتاه حل ج����ذري نتيجة
ارتباط لبنان ب�أكرث من ملف ودولة �إقليمية،
جعل البيئة الإقليمية الدولية تعترب أ� ّن دور
لبن����ان مكمل يف املنطقة ولي�����س �أ�سا�سي ًا،
والقيم����ة التي تعطى للبنان �آتٍ من الف�ضاء
اال�سرتاتيجي الناجت من قوة املقاومة ،ويف
جمم����ل الأحوال الع����ودة �إىل اتفاق الطائف
كما طبقه الرئي�س ف�����ؤاد ال�سنيورة بات من
�سابع امل�ستحيل تطبيقه».
�أوكرانيا
يعترب العميد حطي����ط �أ ّن امل�سار الدويل
باجتاه �إىل نقل فريو�����س عدوى ال�رشق �إىل
الغرب�« ،أحداث �أوكرانيا �ستنتقل �إىل �أوروبا
ال�رشقية ..والأزم����ة يف �أوكرانيا هي م�س�ألة
خيار �أكرث منها م����ن م�سائل تن ّوع قوميات،
وبر�أيي ما يح�ص����ل يف �أوكرانيا �سين�سحب
على دول �أوروبا ال�رشقية ال�سابقة ،و�أحداث
�أوكرانيا هي بداية الطريق ال نهايته».

�أجرى احلوار بول با�سيل

ارتدت بريوت حلة املونديال ،ا�ستعداداً النطالق
فعاليات ك�أ�س الع���امل لكرة القدم لعام  2014يف
الربازيل� ،أينما نظرت يف هذه الأيام �ستقع عيناك
حتما على �أعالم ال���دول امل�شاركة يف املونديال،
على ال�رشفات املتقابلة جتد �أعالم ًا خمتلفة ،على
ال�سي���ارات وواجهات املقاه���ي واملطاعم وحتى
عل���ى املالب�س تت���وزع �أعالم الربازي���ل و�أملانيا
والأرجنت�ي�ن و�إيطاليا و�إ�سباني���ا وغريها ..بحيث
يحر�ص امل�شجعون على �إظهار ثقتهم التامة بفوز
منتخبهم املف�ضل.
اال�ستع���دادات عل���ى قدم و�س���اق يف خمتلف
املقاهي واملطاعم ال�ستقبال هذه احلدث الريا�ضي
ال�ضخم ب�شكل يلي���ق مبتابعيه� ،أ�صحاب املقاهي
وامل�ؤ�س�سات ال�سياحية ينتظ���رون هذا املونديال
عل���ى �أح��� ّر م���ن اجلم���ر ،اال�ستع���دادات اكتملت
وال�شا�ش���ات العمالق���ة ُعلق���ت والعرو�ض ُجهزت
بانتظ���ار امل�شجع�ي�ن والريا�ضي�ي�ن ،وقد درجت
الع���ادة �أن يجتمع ال�شبان مع ًا حل�ضور املباريات
يف املقاه���ي واملطاعم ،كون لها رونق��� ًا خا�ص ًا،
حيث يف�ض���ل كث�ي�رون م�شاه���دة املباريات يف
املقاهي لالحتفال بالفوز ولل�سخرية من م�شجعي
الفريق اخلا�رس وم�ضايقتهم.
منذ فرتة ،ت�ستعد املقاهي واملطاعم لت�ستقبل

جتدر الإ�شارة �إىل �أن قطر كانت منحت
تلفزيون لبنان حق عر�ض مباريات
املونديال جمان ًا ،وكان �أ�صحاب �رشكات
الكابالت قد تابعوا املفاو�ضات يف وزارة
الإعالم ملعرفة كيفية التحرك والت�رصف،
و�أكد �صاحب �إحدى �رشكات الكابالت
«�أننا نرف�ض �أن يدفع املواطن اللبناين
تكلفة م�شاهدة مباريات ك�أ�س العامل
لكرة القدم ،هذه اللعبة لطاملا كانت
للفقراء قبل املي�سورين ،لذلك نتم�سك ب�أن
تبقى امل�شاهدة جمانية دون �أن يتكلف
املواطن قر�ش ًا واحداً» ،م�شرياً �إىل �أن
«التوجه بنقل املباريات على تلفزيون
لبنان جمان ًا و�إ�سقاط احلديث عن دفع
امل�شرتك  100دوالر ملتابعة املونديال �أو
�رشاء جهاز لنقل املباريات تبلغ كلفته
 300دوالر هو �أمر �إيجابي للغاية».

الزبائن والزوار ،ويف �أجواء املونديال هذه ال�سنة،
مل تقت��ص�ر الأع�ل�ام املرفوع���ة عل���ى ال�سيارات
واملب���اين ،بل �ص���ارت يف كل زوايا املقاهي التي
�ستنق���ل املباري���ات على �شا�ش���ات خ�ص�صت من
�أج���ل احلدث ،يف منطق���ة احلم���راء� ،أعالم كثرية
وب�أحج���ام عمالقة ،تكاد تغط���ي واجهات بع�ض
املقاهي املعروف���ة ،وتلفت انتباه املارة ،وعندما
تدخل تتناثر �أمامك �أعالم �صغرية على الطاوالت،
والالف���ت يف ه���ذا املوندي���ال� ،أن بع�ض املقاهي
اتخ���ذت �أق�صى اال�ستع���دادات ،ف�أج�ب�رت النادل
فيه���ا على ارتداء مالب�س عليه���ا �أعالم املونديال
املختلفة «حتى ال يزعل �أحد من الزبائن».
وبح�س���ب �أحد �أ�صحاب املقاهي« :ف�إن احلركة
ازدادت يف البط���والت الأوروبي���ة الت���ي اختتمت
ال�شه���ر املا�ضي ،فكيف بالأح���رى �أثناء مباريات
ك�أ����س �أبطال الع���امل» ،وي�ضي���ف« :للبريوتيني
�أ�سلوبهم اخلا�ص يف ا�ستقبال املونديال والتفاعل
مع �أحداث���ه ،فيتجمع���ون يف املقاهي واملطاعم
حول �شا�ش���ات عمالقة مت�سلح�ي�ن ب�أعالم الفرق
التي ي�شجعونها ويتابعون املباريات وك�أنهم يف
داخل اال�ستاد ،وبعد نهاية كل مباراة يندفع �أن�صار
الفريق الفائز يف م�س�ي�رات �سيارة جتوب �شوارع
بريوت وتطل���ق الأبواق والهتاف���ات رافعة �أعالم
منتخبها ،بينما ين��ص�رف �أن�صار اخلا�رس عائدين
بهدوء وح�رسة �إىل منازلهم� ،أو ي�شاهدون عن بعد
االحتفاالت ال�صاخبة لأن�صار الفريق الرابح».
ولق���د ركبت الكث�ي�ر من املطاع���م واملقاهي
الك�ب�رى �شا�شات كب�ي�رة يف �صاالته���ا ا�ستعداداً
للحدث ،حيث يجتم���ع روادها حل�ضور املباريات
يف جو تناف�سي.
ت�ش���كل ب�ي�روت الوجهة املف�ضل���ة للكثريين
حل�ض���ور املباريات ،فما نراه يف بريوت ومقاهيها
ال ن���راه عل���ى الإط�ل�اق يف �أي عا�صم���ة عربية،
ا�ستع���دادات مثرية للده�ش���ة يف كل مكان� ،أحياء
كامل���ة تعكف على ت�شجيع فريق واحد وتتحداها
�أحياء �أخ���رى �أثناء البطولة� ،أم���ور جميلة نراها
عندما يب���د�أ النا�س برفع �أع�ل�ام الدول امل�شاركة
ب�أحجام �ضخمة ،يف ظاهرة قد ال جتدها لي�س يف
الوطن العربي فح�سب ،بل يف كل �أنحاء العامل.
املونديال ،بالفعل هو املتنف�س الوحيد لل�شعب
اللبناين للتعبري عن الفوز وبالرغبة يف م�شاهدة
بط���والت ريا�ضية تعو�ض �إخف���اق البالد يف كافة
الألعاب الريا�ضية واملحافل الدولية ،وكان �آخرها
ب���كل ت�أكيد ف�شل املنتخب يف العبور �إىل نهائيات

ك�أ�س �أمم �آ�سيا يف �أ�سرتاليا مطلع العام املقبل.
بح�س���ب �أحد م�شجعي الربازي���ل ،حممد ديب،
الذي يعمل حمل ًال ريا�ضي ًا« ،ف�إن جماهري ال�ساحرة
امل�ستدي���رة ال يهمهم توقي���ت �أو ظروف مناخية،
فالغالبي���ة العظمى يتوجهون بالطبع لال�ستمتاع
باملناف�سات يف �أجواء جماعية ت�شهد تناف�س ًا بني
الأ�صدق���اء ،وذلك الختالف املنتخب���ات املف�ضلة
لدى �أي من اجلماهري ،املقاهي العامة تبقى وجهة
الغالبي���ة العظمى من اجلماه�ي�ر املتابعة للكرة
بوجه عام ،والبطوالت العاملية على وجه خا�ص،
حيث ي�سعى الأ�صدقاء مل�شاهدة املباريات يف تلك
املقاهي التي تتي���ح لهم ما مل ي�ستطيعوا تلبيته
يف البي���وت ،ويف مقدم���ة احتياج���ات اجلماهري
لال�ستمتاع باللقاءات ال�ساخنة باملونديال تبقى
خدم���ة املقاهي املميزة ،الت���ي يتبارى �أ�صحابها
ومديروه���ا يف تقدمي الكثري من اخلدمات لروادهم
ل�ضم���ان ح�ضور ممي���ز ،ي�ستمر فيم���ا بعد نهاية
البطولة من خالل اكت�ساب جماهري تلك املناف�سات
للبقاء كزبائن دائمني للمقهى ،ومن �أهم متطلبات
اجلماهري �أي�ض ًا ،ال�شا�شات فائقة الدقة التي تبقى
�أهم العوامل لرتجيح كفة �أحد املقاهي على الآخر،
بالإ�ضاف���ة �إىل توفري �أجواء مكيفة الهواء ومنع�شة
ال �سيم���ا يف ظ���ل ت�صاع���د دخ���ان الرنجيلة من
ع�شاقها الذين يحر�ص���ون على متابعة املونديال
وحتى البطوالت الريا�ضية الأخرى من خاللها».
وب���دوره جميل عفت؛ �أح���د �أ�صحاب املقاهي،
وهو �سوري اجلن�سية لكنه ا�ستثمر ما تبقى له من
�أموال الفتت���اح مقهى متوا�ضع يف كراكا�س ،توقع
«�أن يكون الإقبال على متابعة لقاءات املونديال
باملقاه���ي كبرياً خ�ل�ال فرتة البطول���ة ،وهو ما
يتي���ح لهم الذهاب للمقاهي مل���ا تت�سم به �أجواء
املباريات من تناف�س بينهم وحتديات للمنتخبات
املختلف���ة ،وعن �إقامة معظ���م مواجهات البطولة
خ�ل�ال �شهر رم�ضان املبارك ،اعت�ب�ر �أن ذلك الأمر
يبق���ى �إيجابي ًا ،حيث تتزايد �أع���داد رواد املقاهي
خالل ال�شهر الف�ضيل ب�شكل خا�ص ،وقد تت�ضاعف
تلك الأع���داد عن���د �إقامة املباري���ات خالل �شهر
رم�ضان الذي ي�شهد �أجواء خا�صة للجميع».
بدوره ،يقول �أحم���د؛ عامل يف املقهى� ،إنه من
املتوقع �أن تطغ���ى الع�صائر الطبيعية والرنجيلة
على طلب���ات اجلماهري ،خ�صو�ص��� ًا يف ظل �إقامة
البطولة خالل ف�ص���ل ال�صيف احلار ،والذي ي�سعى
خالله اجلميع للح�صول على امل�رشوبات الباردة
بكاف���ة �أنواعها ،كما �أ�ش���ار �إىل �أن الرنجيلة تبقى
دائم ًا حا�رضة لع�شاقها مبختلف النكهات.
ويق���ول �صاح���ب املقه���ى �إن التجهي���زات
للمونديال حتمل طابع ًا خا�ص ًا ،حيث نحر�ص على
ن�رش �أعالم الدول امل�شاركة على حوائط املقاهي،
بالإ�ضاف���ة �إىل توفري �شا�ش���ات عر�ض ذات جودة
عالية وب�أحج���ام كبرية ،وذلك جل���ذب �أكرب عدد
من الزبائن ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني نوعية املقاعد
لتوف�ي�ر �أكرب قدر م���ن الراح���ة للزبائن مبختلف
انتماءاتهم.
ومب���ا �أن املونديال يعترب مو�سم��� ًا للمقاهي،
وذل���ك لزي���ادة ال���رواد مل�شاه���دة املباريات ،ما
ي�ستدعي زيادة املقاعد وتو�سعة الأماكن ،حتر�ص
�إدارة املقه���ى على تعليق ج���داول املباريات يف
واجهة املقهى ملتابعة مواعيد املباريات.

هبة �صيداين
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قطر في قفص االتهامات «المونديالية»
كانت الفرح���ة عارمة يف قطر
والع���امل العرب���ي عندم���ا متكنت
الدوح���ة م���ن الفوز بح���ق تنظيم
وا�ست�ضاف���ة املونديال لعام ،2022
لتكون بذلك الدولة العربية الأوىل
التي حت���وز هذا احل���ق ،لكن هذه
الفرحة مل تدم طويالً� ،إذ �رسعان ما
طفت عل���ى ال�سطح جملة �شائعات
وت�رسيب���ات تفي���د ب����أن القيادة
القطرية دفعت الكث�ي�ر من الر�شى
لكي حت�صل على الأ�صوات الالزمة
لتف���وز به���ذا االمتي���از الريا�ضي،
رداً عل���ى هذه االتهام���ات ،اتخذت
الفيفا خط���وات فورية متثلت بفتح
حتقيق مف�صل لت�صدر بعده حكمها
النهائي ،بينما نفت قطر من جهتها
�صحة هذه املزاعم جملة وتف�صيالً،
معتربة �أن ما يجري هو عبارة عن
حملة مغر�ض���ة تتعر�ض لها لي�س
�إال.
واليوم يتعر����ض االحتاد الدويل
لكرة القدم ل�ضغوط هائلة قبل بداية
مونديال  2014يف الربازيل من �أجل
�سحب تنظيم قط���ر للبطولة و�إعادة
الت�صوي���ت الختي���ار دول���ة �أخرى
لتنظيم املوندي���ال ،بينما هناك من
ي�ؤك���د �أن الأمر ال يعدو هجوم ًا على
دولة عربية كونها متكنت من ح�صد
ما يلزم من الأ�صوات لتحقق �سابقة
ريا�ضية.

تفا�صيل االتهامات
ويف التفا�صي���ل ،زعمت �صحيفة
«�صن���داي تامي���ز» الربيطانية يف
بداية ال�شهر اجل���اري� ،أنها ح�صلت
عل���ى عدد كبري م���ن الوثائق تثبت
تلقي بع�ض كب���ار م�س�ؤويل االحتاد
الدويل لكرة القدم (فيفا) ما جمموعه
خم�س���ة مالي�ي�ن دوالر مقابل دعم
ملف قطر ال�ست�ضافة نهائيات ك�أ�س
الع���امل ،وذكرت ال�صحيفة يف تقرير
ن�رش يف ال�صفحة الأوىل حتت عنوان
«م�ؤامرة ل�شـ���راء ك�أ�س العامل»� ،أن

القطري حممد بن همام؛ نائب رئي�س
الفيفا والع�ضو يف اللجنة التنفيذية
�سابقاً� ،سعى نيابة عن بالده حل�شد
الت�أييد قبل الت�صويت الذي جرى يف
كانون الأول عام .2010
و�أ�ش���ارت ال�صحيف���ة �إىل �أن بن
همام دف���ع �أموا ًال لكب���ار م�س�ؤويل
ك���رة الق���دم يف �إفريقي���ا ،وكذل���ك
الرتينيدادي ج���اك وارنر والتاهيتي
رينال���د تيم���اري ،ع�ض���وَا اللجنة
التنفيذي���ة للفيف���ا ال�سابق���ان عن
احتاد �أمريكا ال�شمالي���ة والو�سطى
والكاريبي لك���رة القدم (كونكاكاف)
ومنطقة �أوقيانو�سيا.
وقال���ت ال�صحيف���ة �إنها ات�صلت
بنب همام للرد عل���ى هذه املزاعم،
لك���ن ابنه حم���د العب���د اهلل رف�ض
الإدالء ب�أي تعليق.
ومل تكت���ف ال�صحيفة بهذا القدر
من املعلومات ،بل زعمت �أن حممد
بن هم���ام دفع حتدي���داً  1.7مليون
دوالر ل�شخ�صي���ات ريا�ضي���ة يف
ق���ارة �آ�سيا فقط ،ونح���و  5ماليني
دوالر مل�س�ؤويل ك���رة القدم يف دول
خمتلف���ة ،من �أجل ك�س���ب ت�أييدهم،
وم���ن �ضمن م���ا ورد يف االدعاءات
اجلديدة ب�ش����أن بن هم���ام لقاءات
رتّبه���ا بنف�س���ه وجمع���ت م�س�ؤويل
احلكوم���ة القطرية والأ�رسة احلاكمة
مب�س�ؤول�ي�ن و�شخ�صي���ات �سيا�سية
وريا�ضية م���ن عدة دول من �ضمنها
رو�سيا و�أملاني���ا وفرن�سا وتايالند،
لدف���ع اتفاق���ات اقت�صادي���ة بغية
احل�ص���ول على �أ�ص���وات هذه الدول
من خالل �إغراءات مادية واتفاقيات
قيمة.
وم���ن الأمثل���ة الت���ي �رضبتها
ال�صحيفة اتفاق للغاز الطبيعي بني
الدوح���ة وبانكوك �شارك فيها ع�ضو
املكت���ب التنفيذي لالحت���اد الدويل
التايالندي وراوي ماكودي ،الذي قال
لل�صحيف���ة �إن���ه مل يح�صل على �أي
امتياز لدوره يف �أي �صفقة غاز.
ه���ذا وربط���ت ال�صحيف���ة تلك

االتهامات بتنظيم رو�سي���ا �أي�ض ًا ملونديال
 2018و�أكدت �أن بن همام تعاون مع رو�سيا
من �أجل �إمت���ام الأمور ل�صالح الدولتني يف
بطوالت .2022/2018
كم���ا وجه���ت ال�صحيف���ة اتهامات لنب
همام �أك���دت فيها �أنه �أدخ���ل مبالغ مالية
كبرية حل�سابات بن���وك تابعة لـ 30رئي�س
احتاد �إفريقي.
وقال���ت ال�صحيفة« :يتع�ي�ن على قطر
نف�سها �أن تدع���و لإعادة الت�صويت ..مل نقل
�إنه لي�س من حق ال�رشق الأو�سط تنظيم هذا
احل���دث ..ولكن قطر فازت ب�أ�ساليب فا�سدة..
فكي���ف ميكن لك �أن تنظ���م ك�أ�س العامل من
دون كرام���ة؟ ..يتعني عليه���م �أن يدعوا �إىل
�إع���ادة الت�صوي���ت� ..إذا مل يقبل���وا بذل���ك،
فينبغي �إجبارهم على ذلك ..ف�سمعة الفيفا
على املحك ».

نفي قطري
نف���ت قط���ر نفي��� ًا قاطع ًا �صح���ة هذه
االتهامات ،وقال���ت اللجنة العليا للت�سليم
والرتاث القطرية ،وه���ي اللجنة امل�س�ؤولة
ع���ن تنظيم املونديال� ،إن هذه االتهامات ال
�صحة لها على الإطالق وال �أ�سا�س لها.
و�أ�ضاف���ت« :ن�ش�ي�ر هن���ا �إىل وج���ود
حتقيق���ات جاري���ة فيم���ا يخ����ص عملية
الت�صوي���ت على ا�ست�ضاف���ة بطولتي ك�أ�س
الع���امل  2018و ،2022و�أننا نق���وم بدورنا
بالتعاون الت���ام لإجناحه���ا ،والتزام ًا منا
بالتواف���ق مع قواعد االحت���اد الدويل لكرة
الق���دم (فيفا) الت���ي طلبت من���ا االمتناع
ع���ن التعليق على عملي���ة التحقيق ،ف�إننا
�سن�ستجيب لهذا الطلب ب�شكل كامل».
و�أك���دت �أن قط���ر كانت ق���د فازت بحق

ا�ست�ضافة بطولة ك�أ����س العامل لكرة القدم
 2022ملا تتمتع به من مميزات �أهلتها لهذا
الفوز عن ج���دارة وا�ستحقاق« ،ونحن كلنا
ثقة ب�أن نتائ���ج العملي���ة اجلارية حالي ًا
�ستثبت ب�شكل قاطع �أحقية قطر با�ست�ضافة
البطولة العاملية الكبرية».
وق���د ا�ستنكرت جه���ات ريا�ضية عربية
ع���دة ما تتعر�ض له قط���ر ،معتربة �أن حق
تنظيم قطر نهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم
املق���ررة عام  2022حق �أ�صي���ل ونهائي ال
ميكن انتزاعه حتت �أي مربر ،نظراً حل�صولها
علي���ه بطريقة �رشعية ،كم���ا �أن حماوالت
الت�شكيك بحق قطر يف ا�ست�ضافة املونديال
تفوح منها رائحة عن�رصية مرفو�ضة.
و�أ�ش���ار البع����ض �إىل �أن ه���ذه احلمل���ة
املوجه���ة تق���ف خلفه���ا و�سائ���ل �إع�ل�ام

| ادّعاءات م�ستمرة
لعل �أخطر االدّعاءات امل��ض�رة ب�صورة كرة القدم العاملية ،تلك
الت���ي تتمحور حول رئي�س احتاد �أوقيانو�سيا؛ رينالد تيماري ،فبعد
�أن ك�شفته الكامريا وهو يعر����ض �صوته للبيع ،مت تعليق ع�ضويته
يف اللجن���ة التنفيذية ،وكان ي�ستعد لال�ستقالة ،مبا يعني �أن نائبه
هو من �سي�شارك يف عملية الت�صويت بد ًال منه.
وبح�سب االتهام���ات املن�شورة والتي ال ي���زال التحقيق جاري ًا
للت�أك���د من �صحتها �أو العك�س ،ف����إن بن همام دفع لتيماري �أتعاب
املحام�ي�ن والتقا�ض���ي ،والتي تناه���ز � 300أل���ف دوالر ،مما دفع
التاهيت���ي �إىل الرتاجع واال�ستمرار يف من�صب���ه ،وهو ما نتج عنه
ا�ستبع���اد �صوت �أوقيانو�سيا من عملية االختيار ،وهو ال�صوت الذي
كان يفرت�ض �أن يذهب �إىل �أ�سرتاليا بد ًال من قطر.
ويف هذا ال�صدد ،قال �أحد �أب���رز ال�صحافيني املخت�صني مبلفات
تنظيم �أحداث االحتاد الدويل لكرة القدم ،جيم�س كوربيت« :ال �أعرف

ما �إذا كان الأمر يتعل���ق باجلرم امل�شهود ..لكن االدّعاءات املتعلقة
بتيم���اري تنطوي على داللة خا�صة ..فهي تظهر بكل و�ضوح عملية
تالعب من قبل �شخ�ص قريب جداً من احلملة».
ويعتقد كوربي���ت �أن الكثري من االتهامات بالر�شوة ودفع مبالغ
م�شبوه���ة ،ميكن �أن تكون مرتبطة بحملة ب���ن همام املجه�ضة يف
رئا�سة الفيفا �أكرث منها مبلف قطر..
ويعتق���د كوربيت �أن امل�شكل رمبا يقع �أعمق من دفوعات فا�سدة
من ب�ضعة �أ�شخا�ص« ،فالأمر ال يتعلق بنب همام وال حتى قطر� ..إنه
يتعلق بنظام هيكلي من ال�سه���ل التالعب به ..كما �أن هناك �أ�سئلة
مهم���ة تتعلق ب�سيب بالتر ..فنب همام كان من ال�شخ�صيات الفاعلة
الداعمة لقيادة بالتر �إىل رئا�سة الفيفا عام  ..1998هل كان ي�ستخدم
مثل هذه الأ�ساليب لهزم (ال�سويدي رئي�س االحتاد الأوروبي ال�سابق
ونائب رئي�س الفيفا ال�سابق) لينارت يوهان�سون؟
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�أجنبي���ة و�شخ�صي���ات ريا�ضي���ة
�شع���رت بالغرية والإحباط ب�سبب
خ�س���ارة بالدها رهان اال�ست�ضافة
لثاين �أكرب ح���دث يف العامل بعد
الأوملبي���اد �أم���ام دول���ة عربية
وخليجي���ة يعتربونه���ا �صغرية،
وبالتايل ف�إن و�سائل الإعالم هذه
وتلك ال�شخ�صيات تنظر با�ستعالء
وت�شكي���ك �إىل ق���درة ه���ذه الدول
النامية والطموحة على ا�ست�ضافة
وتنظي���م ال���دورات والبط���والت
الدولية الكربى.
ب���دوره ال�شيخ �أحم���د الفهد؛
رئي�س املجل�س الأوملبي الآ�سيوي،
�أك���د �أن مونديال � 2022سيقام يف
قطر ب�إذن اهلل رغم �أنف احلاقدين،
وقال «�إن الهجمة الإعالمية التي

| ا�ستعدادات قطرية

تتعر����ض لها قطر هي جمرد كالم
�إعالمي عن�رصي يحاول �أ�صحابه
ال�صيد يف املاء العكر ،و�إننا ،عرب ًا
وخليجي�ي�ن� ،سنق���ف �أمامه �صف ًا
واحداً».

و�أ�ض���اف�« :أن القي���ادات
اخلليجية ب���د�أت يف الدخول �إىل
املنا�ص���ب العاملي���ة واالندماج
به���ا ،و�أنن���ا لن ن�سم���ح لأي كان
ب�سح���ب املوندي���ال م���ن قط���ر،

ال تقت�رص ا�ستعدادات قطر ال�ست�ضافة مونديال العام  2022على �إن�شاء املالعب ال�ضخمة ،بل
ت�شم���ل جميع متطلبات ذلك احلدث العاملي من من�ش�آت وبنى حتتية ،ومن تلك املن�ش�آت مطار
حمد الدويل الذي �سيكون واجهة قطر ال�ستقبال �ضيوفها من كل �أنحاء العامل.
وي�شهد املطار الذي افتتح جزئي ًا يف مطلع �أيار املا�ضي ور�شة عمل �ضخمة ،وقد ُ�صمم املطار
ليكون قادراً على ا�ستيعاب �أكرب حدث ريا�ضي عاملي �ست�شهده قطر.
وعن املعايري البيئي���ة املطبقة يف املطار� ،أو�ضحت جهات قطرية �أن املطار اجلديد توافرت
في���ه جميع املعايري البيئي���ة ،و�أ�صبح �صديق ًا للبيئة ،كما مت التخل����ص من  5ماليني طن من
النفايات ومعاجلتها وفق ًا لل�رشوط البيئية العاملية.
و�أ�ش���ارت �إىل �أن مطار حمد تتوافر في���ه جميع املوا�صفات التي جتعل���ه يناف�س املطارات
العاملي���ة ،حيث ي�ضم  130بوابة لت�سجيل الركاب ويحتوي على مدرجني للهبوط والإقالع ،وقد
ق���درت جلنة ت�سيري املطار التكلفة النهائية له بنحو  15مليار دوالر وت�ساهم فيه �أكرث من 100
�رشك���ة حملية وعاملية وعمل فيه � 50ألف عام���ل و�أكرث من �ألف مهند�س ،فهل �ستذهب كل هذه
اال�ستعدادات والتكاليف �سدى؟

�أملح رئي�س الوزراء الربيطاين ،ديفيد كامريون،
�إىل �أن بالده م�ستع���دة ال�ست�ضافة مونديال 2022
لك���رة القدم يف حال فقدته قط���ر بعد االتهامات
بالف�ساد.
وقال كام�ي�رون رداً على �س����ؤال خالل م�ؤمتر
�صحف���ي يف �أعقاب قم���ة جمموع���ة ال�سبع يف
بروك�سل« :يج���ب �أن نرتك التحقيق ي�أخذ جمراه،
لكن �إنكلرتا هي بلد كرة القدم ،كما �أنها بلد املن�ش�أ
لعدة ريا�ضات مثل كرة امل�رضب والركبي والغولف
والتزلج وكرة الطاول���ة والكريكت»� ،أما الرئي�س
الأمريكي ،باراك �أوبام���ا ،فقال مازح ًا يف امل�ؤمتر
ال�صحف���ي امل�شرتك مع كامريون «البي�سبول ،كرة
ال�سلة.»..
ويف الإط���ار ذاته ،ا�ستغل االحت���اد الأ�سرتايل
لكرة الق���دم الفر�صة ،وك�شف �أنه م���ن املمكن �أن
يتقدم بطلب تنظيم مونديال  2022يف حال �سحب

حق اال�ست�ضاف���ة من قطر� ،إذ قال املدير التنفيذي
لالحتاد الأ�س�ت�رايل؛ ديفيد غال���وب ،تعليق ًا على
االتهامات اجلدي���دة املوجهة �إىل قطر�« :إنه تطور
خطر ،ه���ذه اتهامات خطرة ج���داً ونحن بانتظار
كيف �سيكون الرد عليها»..
و�أكد غالوب �أن بالده �شاركت يف التحقيقات
اخلا�ص���ة مبلف قطر من خ�ل�ال تزويد غار�سيا
مبلفات ومقاب�ل�ات لها عالقة به���ذه الق�ضية،
م�ضيفاً�« :أنا مت�أكد ب�أننا �سنح�صل على املزيد
م���ن املعلومات خالل ح�ضورن���ا يف الربازيل،
لأج���ل اجلمعية العمومية لفيفا ،لكن ال يتخيل
لأح���د ب�أننا مل نكن طرف ًا ب���كل ما يجري منذ
فرتة».
وتابع« :كنا طرف ًا بتقدمي املقابالت ،وبتح�ضري
امللفات ،كم���ا تابعنا عن كثب ماذا يح�صل بعيداً
عن �أ�سرتاليا».

فقد مت الت�صوي���ت �أمام الع���امل مثلما حدث مع
رو�سيا وغريه���ا يف اختيار الدول الفائزة بتنظيم
املونديال».

لكن بالتر ،الذي يع���رف بالعجوز ال�سوي�رسي
�أطل���ق ت�رصيح���ات مت�ضاربة� ،إذ �أعل���ن �أي�ض ًا �أن
اختيار دولة قط���ر ال�ست�ضافة مونديال  2022كان
خط�أ ،وبرر �أعلى �سلطة كروية ذلك ب�سبب احلرارة
املرتفعة يف الإمارة اخلليجية.
و�أج���اب بالت���ر على �س����ؤال �صحف���ي بقناة
تلفزيوني���ة �سوي�رسي���ة« :نع���م ب�ش���كل م�ؤك���د
ا�ست�ضافة قطر للمونديال كان خط�أ ،تعلمون ب�أن
الكل يرتكبون �أخط���اء يف حياتهم ،التقرير الفني
اخلا�ص بقطر ي�شري ب�أن املناخ يكون حاراً جداً يف
ال�صيف ،لكن اللجن���ة التنفيذية للفيفا وب�أغلبية
الأ�صوات ق�ضت بلعب املونديال يف قطر».
و�أ�ش���ار بالت���ر� ،إىل �أنه يف ه���ذه الظروف من
املرج���ح �إقامة موندي���ال  2022يف ف�صل ال�شتاء،
مك���رراً بذلك موقف���ه ال�سابق به���ذا ال�ش�أن والذي
جدده يف �شهر ني�سان املا�ضي حني قال�« :أف�ضل
موعد ال�ست�ضاف���ة موندي���ال  2022نهاية العام،
يج���ب �أن نكون واقعيني �إىل حد ما ،بالن�سبة �إيل،
�إذا غرين���ا و�سنغري لأنه ال ميكننا اللعب يف ف�صل
ال�صيف رغم �أن قطر تُ�رص ،يجب �أن نلعب يف ف�صل
ال�شتاء يف نهاية العام».
ومن���ذ اختي���ار قط���ر ال�ست�ضاف���ة مونديال
 ،2022طف���ت �إ�شكالية ح���ول تاريخ �إقامة العر�س
العاملي ،درجات احل���رارة مرتفعة جداً يف ف�صل
ال�صي���ف ،والف�ت�رة ال�شتوية تخل���ق م�شاكل من
ناحي���ة الرزنامة ،ف�ض�ل�اً عن ارتف���اع الأ�صوات
الأوروبية الراف�ض���ة خلو�ض املونديال يف منطقة
ال�رشق الأو�سط ف�ت�رة ال�صيف ،واليوم تربز ق�ضية
االتهامات بالر�شى التي كانت مبنزلة الق�شة التي
ق�صمت ظهر البعري.
ويف انتظ���ار نتائ���ج حتقيقات جلن���ة القيم
باالحتاد الدويل لكرة القدم ،تبقى كل االحتماالت
واردة ،خ�صو�ص��� ًا و�سط ت�أكيدات من داخل االحتاد
الدويل ح���ول �إمكانية �سحب حق تنظيم مونديال
 2022من قطر �إذا ما مت الت�أكد من االتهامات ،ويف
هذه احلال���ة �سينتهي احللم القط���ري الحت�ضان
فعالي���ات نهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم ،ال بل
�إنه �سيتحول �إىل كابو�س.

موقف «الفيفا»
ورداً عل���ى هذه التطورات ،ق���ال جيم بوي�س؛
نائب رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم� ،إنه ميكنه
تخيل �إجراء ت�صويت جدي���د على حق ا�ست�ضافة
فعالي���ات بطول���ة ك�أ�س الع���امل � ،2022إذا ثبتت
�صح���ة ال�شك���وك الدائرة ب�ش�أن وج���ود ف�ساد يف
عملية منح قطر حق اال�ست�ضافة.
ويج���ري مي�شيل غار�سيا؛ رئي����س جلنة القيم
بالفيفا ،حتقيقات حالي ًا ب�ش�أن ال�شكوك حول قرار
منح قطر ح���ق اال�ست�ضافة ،وي�أم���ل غار�سيا ب�أن
يقدم تقريراً عن ه���ذه التحقيقات يف وقت الحق
من العام احلايل.
وكان���ت معلومات �أكدت �أن قطر لي�س لها حق
يف تق���دمي �أي طع���ن قانوين �ضد الفيف���ا ،هذا �إذا
�سحب���ت منها حق تنظيم موندي���ال  2022ب�سبب
مزاع���م الف�س���اد املحيطة بعملي���ة الت�صويت ،ال
�سيم���ا �أن قطر وقعت على عدم اتخ���اذ �أي �إجراء
قانوين �ضد الفيفا عندما تقدمت بطلب ا�ست�ضافة
املونديال ع���ام  ،2010وبالتايل لدى الفيفا احلق
يف �إع���ادة عملي���ة الت�صويت �إذا ثب���ت وجود �أي
انتهاك لأعرافها.
وهناك من اعترب �أن الفيفا ب�إمكانها �أن ت�ستند
�إىل �أن �إقام���ة مباريات ك�أ����س العامل يف ال�صيف
عندم���ا تكون درجة احلرارة  ،50ف����إن ذلك ي�شكل
خطراً كبرياً ،لكن ملاذا مل يتم التفكري بهذه النقطة
من قبل؟
يذكر �أن جوزيف بالت���ر رئي�س االحتاد الدويل
لكرة الق���دم «الفيفا» ،كان �أك���د �أن ك�أ�س العامل
 ،2022لن يقام �إال يف قط���ر ،متحدي ًا كل الأ�صوات
املعار�ضة لهذا القرار ،وقال بالتر خالل كلمته يف
حفل توزيع جوائز االحت���اد الآ�سيوي لهذا العام:
«نقل بطولة ك�أ�س الع���امل � 2022إىل دولة �أخرى
غري قطر يف ظل �ضغ���ط الدول الكربى لن يحدث،
�سنقف بج���وار قطر �ضد كل الأ�شي���اء التي تقال،
والبطولة �ستقام هناك».

�إعداد هناء عليان
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في الذكرى الـ 47الحتاللها..
القدس في خطر
ه��ذه الأيام ت�ص��ادف الذكرى ال��ـ 47الحتالل مدينة
القد���س يف العام  ،1967ويك��ون بذلك الكيان ال�صهيوين
ق��د ا�ستكم��ل احت�لال �أول عا�صم��ة عربي��ة يف الق��رن
املن��صرم ،وق��د و�ضع قادة ه��ذا الكيان ن�ص��ب �أعينهم
هدف�� ًا ا�سرتاتيجي ًا يف جعل عا�صم��ة فل�سطني ،عا�صمة
لكيانه��م الغا�صب ،بعد ح�سم املعرك��ة مع الفل�سطينيني
يف �أبعادها الدميغرافية والدينية والثقافية والتاريخية
والعمراني��ة ،وحم��و �أثاره��ا وتغي�ير معامله��ا ،وهو قد
خط��ى �أوىل اخلط��وات يف ه��ذا االجت��اه ،بع��د �أن �أق��دم
عل��ى �إح��راق امل�سج��د الأق�ص��ى يف � 21أب الع��ام ،1969
يف اختب��ار جدي ال�ستك�ش��اف ردود الفعل على جرميته
يف الواقع�ين العرب��ي والإ�سالم��ي ،الذي��ن مل يح��ركا
�ساكن�� ًا �سوى ال��صراخ وال�شج��ب واال�ستنكار لي���س إ�الّ،
لتت��اىل خط��وات اال�ستيالء املمنهج عل��ى مدينة القد�س
واملقد�سات فيها م��ن م�سيحية و�إ�سالمية ،وحتديداً على
امل�سج��د الأق�صى بذرائع وخرافات تلمودية� ،أن هيكلهم
املزع��وم موج��ود حتت��ه ،والي��وم وبعد م��رور  47عاماً،
ال�س���ؤال املح��وري والأ�سا�سي ،ماذا بق��ي من املدينة مل
تطاول��ه ي��د التهويد واال�ستي�لاء؟ اجل��واب بب�ساطة ،كل
م��ا هو موجود يف القد�س ،وحتديداً القدمية منها �أ�صبح
يف متن��اول الكيان و�آلة تهويده ف��وق الأر�ض وحتتها،
يب��ق يف املدينة �شيء بعيداً عن �سط��وه وا�ستيالئه،
ومل َ
إ� ّال �صم��ود �أهلنا املقد�سيني الذي��ن ميكن الرهان عليهم
يف املعرك��ة الدائرة حل�سم املعركة عل��ى القد�س ،ه�ؤالء
احلرا���س املقد�سيون ،الذين عجز الكي��ان وكل �إجراءاته
وممار�سات��ه و�إرهاب��ه م��ن ك��سر �إرادتهم ،رغ��م تراجع
حمف��زات وغي��اب روافع �صموده��م ،من قب��ل اجلامعة
العربي��ة ومنظم��ة التع��اون الإ�سالمي؛ اللت�ين مل توفرا
احل��د الأدنى لأهل القد�س من �أجل مواجهة هذه الهجمة
غ�ير امل�سبوقة م��ن قبل الكيان وبلديت��ه ،وعندما تطلق
املرجعي��ات الوطني��ة والدينية نداءاته��ا امل�ستمرة ب�أن
القد�س يف خطر ،فهي ال ت�سعى �إىل التهويل �أو ال�رصاخ� ،أو
حماول��ة ملمار�سة الت�ضليل والأكاذيب على الر�أي العام
العامل��ي ،وقبله الر�أي العام العربي والإ�سالمي ،الذي مل
يرتقِ يف مواقفه وبراجمه وخططه �إىل م�ستوى مواجهة
التحدي��ات اجلدي��ة اخلطرية التي تواج��ه القد�س و�أهلها
يومي��اً ،ولك��ن ه��ذه املرجعي��ات وم��ن واق��ع املعاي�شة
اليومي��ة للتط��ورات والتحدي��ات التي تواجهه��ا القد�س
ت�صوب يف اجت��اه العمل اجلدي وامل�س�ؤول
ومقد�ساتهاّ ،
من �أج��ل �إنقاذها يف ظل القوانني الت��ي يحاول الكيان
فر�ضها عل��ى القد�س وامل�سجد الأق�ص��ى ،ولي�س �آخرها،
ط��رح «مريي ريج��ب» رئي�س ما ت�سم��ى «جلنة الداخلية
يف الكني�س��ت ال�صهي��وين» م��ن م�س��ودة مق�ترح قانون
يق�ضي بتق�سي��م امل�سجد الأق�صى بني امل�سلمني واليهود
زماني�� ًا ومكانياً ،واملفارقة ونح��ن نحيي الذكرى الـ47
لال�ستي�لاء عل��ى القد�س ،تخ��رج علينا منظم��ة التعاون
الإ�سالمي يف اختيارها مدينة القد�س عا�صمة لل�سياحة
الإ�سالمي��ة يف الع��ام  ،2016ورغم رمزية ه��ذا االختيار
للدالل��ة عل��ى مركزي��ة املدين��ة وموقعه��ا وهويتها يف
الع��امل الإ�سالمي ،إ� ّال �أن القد�س و�أهلها اليوم حتتاج �إىل
�أك�بر و�أبع��د من هكذا خط��وات ال تعدو كونه��ا معنوية،
يف اجت��اه ن�رصته��ا ودعمها والذود والدف��اع عنها ،ثم
الإف��راج عن ال�صناديق والأموال الت��ي �أقرتها كل القمم
العربية والإ�سالمية ،ومن حق املقد�سيني �أن ي�س�ألوا ،هل
�سيبقي االحتالل
�أنت��م واثقون� ،أن��ه وحتى الع��ام ُ 2016
وامل�ستوطنون على �شيء من مدينة القد�س ومقد�ساتها؟

رامز م�صطفى
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مشاهد تثير المرارة ..وحاجة متجددة لإلنقاذ الوطني
كان امل�شه���د �أم���ام البنوك يف قط���اع غزة،
واحداً من تلك امل�شاهد التي ت�شري �إىل الإ�شكاالت
اجلزئية الناجمة عن اتفاق امل�صاحلة الأخري بني
فتح وحما����س� ،أر�سلت ال�سلط���ة رواتب موظفني
ظل���وا طوال وقت االنق�سام ،يتقا�ضون رواتبهم من
مالي���ة ال�سلطة ،ومل تر�سل �أموا ًال ت�رصف ملوظفي
احلكومة ال�سابقة يف القطاع ،ثارت ثائرة ه�ؤالء،
ومنعوا املوظفني الآخرين من �رصف م�ستحقاتهم،
فكان امل�شهد الذي ر�أيناه.
�سيح���ال ه���ذا الأم���ر �إىل خان���ة امل�شكالت
الطفيفة قيد املعاجل���ة ،و�سيقال �إن هناك الكثري
م���ن الرتتيبات الالزمة وال�رضورية ،حتى ي�ستقيم
الأم���ر وينتظم العمل الذي ت�شو�ش بفعل االنق�سام
املديد ،وما ترتب عليه ،و�سيكون مقبو ًال الت�سليم
مبا يقال ،واالنتظ���ار لبع�ض الوقت حتى يتحقق
انتظام م�ؤ�س�سات موحدة.
لكن كل ذلك يظل اجلزء الظاهر من جبل جليد
الإ�شكاالت اجلدية ،الت���ي تواجه حكومة التوافق
الوطني الت���ي �أنتجه���ا اتفاق خمي���م ال�شاطئ،
فامل�شه���د رغم مرارته ودالالت���ه املحزنة عما �آل
�إليه الواقع الفل�سطين���ي ،يظل قاب ًال ملعاجلة ما،
ولكن بثمن كبري �أي�ض ًا.
تعتا����ش ال�سلطة الفل�سطينية ،ووفق ما حدده
اتف���اق �أو�سل���و ،من م�ص���ادر متويل غ�ي�ر ذاتية،
فهناك هبات املانحني الدوليني والعرب ،وبع�ض
امل�ساع���دات العربية التي يت���م الإيعاز ب�رصفها
من قبل املانح�ي�ن الدوليني �أو بع�ضهم ،وتتحكم
حكومة االحتالل باملرفق الوحيد الذي يوفر موارد
لل�سلطة الفل�سطيني���ة� ،أي مرفق ال�رضائب ،حيث
يقوم االحت�ل�ال باجلباية عل���ى املعابر الواقعة
جميعها حتت �سيطرته ،ث���م يقوم بتوجيهها �إىل
ال�سلطة� ،ضم���ن �رشوط حم���ددة ،وغالب ًا ما يتم
ا�ستخ���دام حتريك تلك الأم���وال نحو وجهتها يف
معاقبة ال�سلطة� ،أو فر�ض �رشوط معينة عليها.
مع م�صادر متويل كهذه ،تبقى ال�سلطة مرتهنة
بالكام���ل للممولني واملانح�ي�ن ،الذين يفر�ضون
�رشوطه���م ،ويحددون م�س���ارات لل�سلطة يتوجب
عليه���ا �سلوكها كما تر�سم متام ًا ،ودون احتماالت
لالجتهاد� ،أو حتى للخط�أ.

منوذج وزارة الأ�رسى
ظه���ر االرته���ان الكام���ل ل��ش�روط املمولني
واملانح�ي�ن ،عن���د ت�شكي���ل احلكوم���ة اجلديدة،
وحماولة متري���ر وزارة الأ�رسى �ضم���ن الرتكيبة
احلكومي���ة ،ف�شلت املحاول���ة ل�سب���ب �أ�سا�سي،
احتج���ت حكومة االحتالل ل���دى املانحني ،على
�رصف �أموال ل���وزارة تقدم �أموا ًال �إىل من يعتربهم
ال�صهاينة «�إرهابيني» ،ا�شرتط املانحون ا�ستمرار
دفع الأموال لل�سلطة بحذف الوزارة «الإرهابية»،
وهكذا كان ،فقد ظهرت حكومة التوافق دون وزارة
للأ�رسى ،وجرى ا�ستخدام ك���م كبري من الأكاذيب
وال�صياغات والت�سميات ،للقول بعك�س ما ي�ؤكده
الواقع ،و�أخرياً ،بال اع�ت�راف ر�سمي وا�ضح ،جرى
التعامل مع حقيقة ت�ؤكد عدم وجود وزارة ترعى
�ش����ؤون الأ�رسى ،بل هيئة تتب���ع منظمة التحرير
الفل�سطيني���ة� ،أي �أنها ال تتلقى �أموا ًال من �صندوق
ال�سلطة ،وال ت�صل �أموال املانحني �إىل من �صنفتهم
حكومة االحتالل «�إرهابيني».

موظفون يف غزة ينتظرون قب�ض رواتبهم

هذا النموذج قابل للتعميم على كل املفردات
التي تخ�ص عم���ل احلكومة اجلديدة ،والتي ت�سري
وفق خارط���ة طريق حتددها الرباعي���ة الدولية،
ويتحكم يف تطبيقها املانحون الدوليون لل�سلطة
الفل�سطينية.
وعليه يتوج���ب توقع الكثري م���ن التطورات،
وبروز مواق���ف مل تكن من �ضمن قائمة التوقعات
وتط���اول ق�ضاي���ا �أ�سا�سية ،رمبا كان���ت �إىل وقت
ق�صري خ���ارج �أي نقا�ش ،فما ح���دث ي�شبه �سلوك
طري���ق باجتاه واحد ،يتطلب اال�ستمرار فيه تلبية
اال�شرتاطات الالزمة ملوا�صلة ال�سري من غري توقف.
امل�شه���د �أمام البنوك كان حمزن��� ًا على نحو
خا����ص ،لكنه لي�س الوحي���د املت�سبب بهذا النوع
م���ن الإح�سا����س يف الواق���ع الفل�سطيني ،تظهري
الفل�سطيني�ي�ن �أ�شبه مبت�سول�ي�ن ويف غري مكان،
يث�ي�ر مرارات كبرية ،وظهورهم بال مرجعية تدافع
ع���ن حقوقهم ،وتق���ود م�رشوع ًا وطني��� ًا لأجلهم،
يث�ي�ر �أي�ض ًا مرارات كث�ي�رة ،و�إغراقهم يف كم كبري
م���ن التفا�صيل التي ال تالم����س همومهم الكربى
والأ�سا�سية ،بل تل���ك امل�ستحدثة والطارئة ،يثري
�أ�سئل���ة كث�ي�رة ،ح���ول املخططات الت���ي تر�سم
لفل�سطني وق�ضيتها و�شعبها.
�سيك���ون هن���اك من ه���و قادر عل���ى حتويل
امل�شاه���د �أم���ام البن���وك يف القط���اع �إىل مادة
لل�سخري���ة والتندر ،ورمبا تك���ون امل�شاهد ذاتها
�صاحل���ة للكالم يف امل�صاحل���ة ،و�أزمات طرفيها،
واحلل���ول املمكنة ،وتل���ك املتوقع���ة� ،أو القابلة
للعمل عليها وتطبيقه���ا ،لكنها بالت�أكيد تنطوي
على ما هو �أخطر من ذلك بكثري.
ثم���ة ما ميكن افرتا�ضه هن���ا ،هناك من �أوعز
بعدم �رصف الروات���ب ملوظفي احلكومة ال�سابقة،
قب���ل احل�ص���ول على موق���ف �سيا�سي���ة معينة،
االفرتا�ض �أكرث من ممكن لأن التجربة تقدم الكثري
من الدالئل على ا�ستخدام هذا النوع من ال�ضغوط

لتح�صيل مكا�سب� ،أو احل�صول على تنازالت كبرية.

التعليمات املُقد�سة
يف ت�رصيحات له م�ؤخراً اعترب رئي�س ال�سلطة
الفل�سطيني���ة �أن التن�سيق الأمن���ي مع االحتالل،
يدخل يف خانة الثوابت ا ُملقد�سة ،و�صف التن�سيق
الأمني على هذا النحو ،يعني بكالم �آخر �أن كل ما
ي�صدر ع���ن الرباعية واملانحني من �رشوط يدخل
يف خانة ا ُملقد�س ،وغري القابل للرف�ض.
وه���و يعن���ي �أي�ض ًا وج���ود �إمكاني���ة كبرية
للتجاوب م���ع طلبات من قبي���ل �إعالن احلكومة
جمتمع���ة قدا�س���ة التن�سي���ق الأمن���ي ،و�أهمية
االعرتاف بدولة االحتالل ،و�سلوكها درب املوافقة
عل���ى برنامج الرئي�س يف التفاو����ض والتن�سيق،
ور�سم خارطة التحرك وفق مقت�ضيات وتعليمات
الرباعية بكامل تفا�صيلها.
ي�ستطيع طرف ما ،الق���ول يف هذه احلالة� :إن
احلكومة القائمة والتي تتخذ املواقف هي حكومة
تكنوقراط ،وال قيمة للمواقف ال�سيا�سية ال�صادرة
عنها ،لن يكون هذا الكالم مقنع ًا لأحد ،فاحلكومة
القائم���ة هي حكوم���ة التوافق ،وه���ي احلكومة
الناجتة ع���ن اتفاق بني الطرف�ي�ن ،جرى البحث
مطو ًال يف الكثري من تفا�صيله.
و�سيقول طرف �آخر� :إن احلكومة تنفذ �سيا�سات
تري���د احلفاظ عل���ى املكت�سب���ات املتحققة ،وال
ميكنه���ا الوقوف يف م���كان تعار�ض في���ه �إرادة
املانح�ي�ن� ،أو متانع يف التكي���ف مع املتطلبات
التي يفر�ضها ا�ستمرار تعام���ل الرباعية الدولية
مع ال�سلطة.
ه���ذا م�ص�ي�ر �سي���ئ لفل�سط�ي�ن وللق�ضي���ة
الفل�سطيني���ة ولل�شعب الفل�سطيني ،ومع املوافقة
به���ذه الن�سبة �أو تلك مع كل ما ميكن �أن يقال عن
الظروف ال�صعب���ة وامل�ؤامرة ..وما يحيط بالواقع
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الفلسطينيون ..والضغوط االجتماعية واالقتصادية

توتر أمني مزمن ..وبيوت تسقط على ساكنيها

من تعقيدات كث�ي�رة ومت�شعبة ،ف�إن ال �شيء مينع من
القول بوجود خلل فادح يف الأداء الفل�سطيني قاد �إىل
امل�شهد الذي يجد الفل�سطينيون �أنف�سهم فيه اليوم.
تبتع���د �أطراف فل�سطينية فاعل���ة عن تقييم جدي
للواق���ع الفل�سطيني ،وهي �أحجمت من���ذ �سنوات عن
القي���ام باملراجع���ة املطلوبة ،و�إع���ادة تعيني واقع
الفل�سطينيني بو�صفه���م �شعب ًا حتت االحتالل يخو�ض
معركة حترر وطني ،وغرقت ه���ذه الأطراف يف �أوهام
ال�سلط���ة واملقت�ضيات املرتتبة عليها ،لتزيد تعقيدات
امل�شهد من كل جوانبه.
وهك���ذا ف�إن هذه الأطراف وب���د ًال من البناء اجلدي
حلال���ة فل�سطينية جدي���دة ومطلوب���ة ،ان�رصفت �إىل
حماولة ترقيع ث���وب غري قابل للرتق ،ب�سبب االهرتاء
العميق واملت�شع���ب ،ف�إنتاج حكوم���ة تكون مهمتها
التكي���ف مع متطلبات �أو�سلو ،وم���ع ال�رشوط الدولية
ملجرد اال�ستمرار يف احل�صول على بع�ض الفتات ،لي�س
هو املطلوب ،عند احلديث عن احلقوق الوطنية ،وعند
احلديث عن واجبات الأطراف التي رفعت �شعار حترير
فل�سطني ،وحددته بو�صفه املهمة الأ�سا�سية لها ومربر
وجودها ،وحيازتها ال�رشعية الوطنية املطلوبة.
والتله���ي باخلالف���ات اللغوي���ة ح���ول �صياغات
مطاطة ،وال تعن���ي �شيئ ًا على �أر����ض الواقع ،ال يفيد
كثرياً �أو قلي ًال احلقوق الوطني���ة لل�شعب الفل�سطيني،
فما يجري احلديث عن رف�ضه عالنية� ،أو حتى ممار�سة
اخلداع ب�ش����أن هذه النقطة �أو تل���ك ،ال ميكن �أن يقدم
فائدة تذكر ،و�ستنك�شف الوقائع عن كارثة متحققة.
�إزاء ه���ذه املعطيات ،وغريها كث�ي�ر مما ي�شري �إىل
وجود �أزم���ة عميقة ،تربز احلاجة بق���وة �إىل التداعي
مل�ؤمت���ر �إنقاذ وطن���ي مب�شاركة كل الق���وى احلري�صة
على الق�ضية الفل�سطينية ،واملتم�سكة بالثوابت ،بغية
�إع���ادة بناء منظم���ة التحري���ر الفل�سطينية بربنامج
�إجماع وطني م�ستند �إىل الثوابت الوطنية الفل�سطينية.

نافذ �أبو ح�سنة

كث�ي�رة هي الق�ضاي���ا والهموم التي
ت�ضغ���ط عل���ى ال�شع���ب الفل�سطين���ي
يف لبن���ان ،و�أهمها دون �ش���ك الوطني
العام املتمثل بالن�ض���ال من �أجل حق
العودة واحلقوق الوطني���ة ،والأو�ضاع
الداخلية اللبنانية وجتاذباتها املعقدة
والتي ت�ؤثر على الوج���ود الفل�سطيني
يف لبن���ان ب�شكل �أو ب�آخ���ر ،كما هناك
الأو�ض���اع االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة
والإن�ساني���ة الدقيق���ة وال�صعبة التي
يعي�شها ال�شع���ب الفل�سطيني يف لبنان
والت���ي تزداد �سوءاً مع كل يوم مير دون
�إيجاد املعاجل���ات ال�صحيحة ،من نهر
البارد و�أهله النازحني منذ �سبع �سنوات
�إىل احلرمان من ح���ق العمل وال�ضمان
والتملّ���ك والبنى التحتي���ة اله�شة ،وال
نن�سى التخفي�ض املتوا�صل يف خدمات
وكالة الغوث والت���ي تنعك�س ب�آثارها
عل���ى جمي���ع العائ�ل�ات الفل�سطينية،
وهناك الق�ضية امل�ستجدة واملتولدة عن
الأزمة يف �سورية وهي ق�ضية النازحني
الفل�سطيني�ي�ن الت���ي تعت�ب�ر م�س�أل���ة
وطنية وعلى جمي���ع القوى ال�سيا�سية
واالجتماعي���ة م�س�ؤولية معاجلة بع�ض
الإ�شكاالت التي تنتج بني احلني والآخر،
و�آخره���ا ق�ضية منع دخ���ول الالجئني
الفل�سطيني�ي�ن من �سوري���ة �إىل لبنان
وتداعياته الإن�سانية ال�صعبة.
منذ ب�ضع �سن���وات ونتيجة ل�سقوط
ع���دد م���ن ال�سق���وف يف خمي���م برج
الرباجنة تداعى املعني���ون ،خ�صو�ص ًا
�إدارة الأون���روا� ،إىل القي���ام بور�ش���ة
عم���ل وو�ض���ع درا�سة حلال���ة البيوت
يف املخيم���ات الفل�سطينية ،وخرجت
الدرا�سة لتق���ول �إن هناك �أكرث من 700
م�سكن مه���دد باالنهيار يف املخيمات،
وعل���ى �إثر ذلك ،ب���د أ� العمل يف ترميم
بع�ضها ،م���رت �سنوات كان العمل فيها
بط���يء ج���داً ،و�أدى �إىل �سقوط عدد من
اجلرحى نتيجة ته���اوي بع�ض الأبنية
يف خمي���م برج الرباجنة ب�شكل خا�ص،
وكان �آخرها منزل �آل اجل�شي يف خميم

برج الرباجنة الأ�سب���وع الفائت ،و�أدى
�إىل جرح الزوجة التي ال تزال ترقد يف
امل�ست�شف���ى ،بالإ�ضافة �إىل �سقوط �أكرث
من �سقف يف خميم الر�شيدية.
كم���ا يت�ص���در الو�ض���ع الأمني يف
املخيمات الئحة ال�ضغوط ال�سلبية مع
ارتفاع وترية الأزمة ال�سيا�سية العامة،
ومع �إجماع ف�صائلي وحزبي فل�سطيني
ولبناين عل���ى �رضورة الت�صدي لها من
خالل طرح احلل���ول احلقيقية ،باعتبار
�أن جوهر امل�شكلة �سيا�سي واجتماعي
ولي�س �أمني ًا ،ومع هذا فهناك م�س�ؤولية
مبا�رشة عل���ى الفل�سطينيني بف�صائلهم
وم�ؤ�س�ساته���م و�شخ�صياته���م الوطنية
وجلانه���م ال�شعبية وجمي���ع كياناتهم
العاملة يف ال�ش����أن العام ،والتي ت�ؤكد
دائم ًا على رف�ض �أي �أحداث �أمنية �أو �أي
�إخالل بالو�ض���ع الأمني يف املخيمات،
و�أن م���ا يح�ص���ل يف خمي���م ع�ي�ن
ومدان من جميع
احللوة �أمر مرفو����ض ُ
الفل�سطيني�ي�ن (ف�صائ���ل وم�ؤ�س�س���ات
و�أف���راد) مل���ا �سبب���ه ذلك م���ن �إ�ساءة
لل�شعب الفل�سطيني ول�صورة املخيمات
يف لبن���ان ،وبالت���ايل �إدان���ة �أي عبث
ب�أمن املخيمات وا�ستقرارها ومب�صالح
ال�شعب الفل�سطيني.
غ�ي�ر �أن ذل���ك ال يك���ون �إال بتوف�ي�ر
مق ّوم���ات ال�صمود املتمثل���ة بتح�سني
الأو�ض���اع االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة
وتنظيم الأو�ض���اع الفل�سطينية برمتها،
�س���واء على امل�ستوى الداخلي من خالل
قيادة فل�سطينية موح���دة ت�شارك فيها
جميع القوى والتي���ارات ال�سيا�سية� ،أو
بالعالقة مع الدولة بجميع م�ؤ�س�ساتها،
كذل���ك �إق���رار احلق���وق الإن�سانية الذي
من �ش�أن���ه �أن يع���زز ال���دور الإيجابي
للتجم���ع الفل�سطين���ي يف لبن���ان
وي�صون الهوية الوطني���ة الفل�سطينية،
و�أي�ض ًا بذل املزيد م���ن اجلهد ملعاجلة
املل���ف الفل�سطيني مبختل���ف عناوينه
ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة والقانونية
والأمنية ،ومبا ي����ؤدي �إىل �إقرار احلقوق

الإن�سانية كامل���ة ،خ�صو�ص ًا حق العمل
وح���ق التملك وا�ستكم���ال �إعمار خميم
نهر الب���ارد وغريها ..واالرتقاء باملكانة
التمثيلية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
وبن���اء �رشاكة حقيقية يف عملية اتخاذ
الق���رار ال�سيا�س���ي وحت�س�ي�ن تقدميات
م�ؤ�س�ساته���ا و�إع���ادة ت�شكي���ل اللجان
ال�شعبية ع�ب�ر االنتخابات الدميقراطية
وتفعيل االحتادات واملنظمات وبنا�ؤها
على �أ�س�س دميقراطي���ة ..وال�ضغط على
وكالة الغ���وث لت�أمني ال�ضمان ال�صحي
الكام���ل والتعليم اجلامع���ي �إىل جانب
معاجل���ة البني���ة التحتي���ة وحت�سني
روات���ب العاملني فيه���ا ،بالإ�ضافة �إىل
مطالب���ة الدول���ة اللبناني���ة بتطبي���ق
التعديل القان���وين اخلا�ص بحق العمل
وال�ضمان بتاري���خ � 17آب  2010ب�إ�صدار
املرا�سيم التطبيقي���ة ،و�إعفاء الالجئني
الفل�سطينيني امل�سجلني ر�سمي ًا يف وزارة
الداخلي���ة م���ن ��ض�رورة احل�صول على
رخ�ص عمل م���ن وزارة العمل ،وال�سماح
للعم���ال الفل�سطيني�ي�ن باال�ستفادة من
قان���ون العمل على ق���دم امل�ساواة مع
العمال اللبنانيني ،و�إ�صدار تعديل قانوين
ي�سمح للمهنيني الفل�سطينون مبمار�سة
عملهم ،واالن�ضمام �إىل النقابات املهنية
امل�ش ّكل���ة بقان���ون ،و�إعفائهم من �رشط
املعامل���ة باملثل ،وو�ضع حلول �رسيعة
مل�شكلة فاقدي الأوراق الثبوتية لالجئني
الفل�سطيني�ي�ن ،وذلك عرب �إجراء م�ستدام
ال يقب���ل الإلغاء وميكنه �ص���ون كرامة
ه���ذه الفئة م���ن الفل�سطيني�ي�ن وحقها
يف ال�شخ�صي���ة القانونية كما امل�ساواة
م���ع الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني من حملة
الوثائق الثبوتية.
�إن العم���ل على احلد م���ن ال�ضغوط
االقت�صادية واالجتماعية للفل�سطينيني
يف لبن���ان هو اللبن���ة الأوىل يف بناء
حال���ة فل�سطيني���ة �سليم���ة لل�صمود
و�صيانة حق العودة.
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َّ
هل يعين حفتر رئيسًا في ليبيا؟
تتواىل حلقات �سل�سلة حكم اجلرناالت
�أو اجليو�ش للق�ضاء على الوح�ش التكفريي
الذي �صنعته �أمريكا و�أدواتها يف املنطقة،
فبعد ف�شل م��ش�روع «الإخوان امل�سلمني»
ال�ستالم احلك���م يف العامل العربي ،تراجع
الأمريكيون �إىل اخلطة البديلة (ب) ،و�أعادوا
دع���م اجليو�ش ،ويب���دو �أن حلق���ة اللواء
حفرت ه���ي احللق���ة الو�سطى ب�ي�ن حلقة
اجلي�ش امل�رصي (ال�سي�سي) وحلقة اجلي�ش
اجلزائ���ري (بو تفليق���ة) لإقام���ة �سل�سلة
ع�سكري���ة؛ من اجلزائ���ر �إىل تون�س وليبيا،
و�صو ًال �إىل م�رص.
اختيار اللواء حف�ت�ر مل يكن بال�صدفة،
بل وف���ق درا�سة وتخطيط ذك���ي ،المتالك
الل���واء حفرت مميزات متنحه غطا ًء �سيا�سي ًا

و�شعبي��� ًا تفتقر �إلي���ه �أك�ث�ر ال�شخ�صيات
الليبية الأخرى ،ومنها:
• الل���واء حف�ت�ر قائد الق���وة الليبية التي
�شارك���ت يف ح���رب ت�رشي���ن  1973عل���ى
جبهة ال�سوي����س ،وحائزعلى جنمة العبور
امل�رصية.
• الل���واء حفرت قائد الق���وات الليبية التي
اجتاحت ت�شاد ،وا�ستطاع حتقيق انت�صارات،
حت���ى �أنه وق���ع يف الأ�رس م���ع مئات من
اجلنود الليبيني ،وتخلى القذايف عنهم.
• ان�شقاق اللواء حفرت عن نظام القذايف منذ
الثمانينات و�إن�شاء اجلي�ش الوطني الليبي
لإ�سقاط القذايف.
• الل���واء حفرت هو امل�س����ؤول عن حماولة
اغتيال القذايف عام .1995

• جلوء اللواء حفرت �إىل �أمريكا مدة ع�رشين
عام��� ًا ،ورجوعه بعد �سق���وط القذايف عام
.2011
هذا التاريخ الع�سكري وال�سيا�سي للواء
حف�ت�ر ي�ضفي ال�ضبابي���ة على املخططات
والأه���داف احلقيقي���ة حلركت���ه ،وكذل���ك
ارتباطات���ه وم�رشوع���ه ال�سيا�س���ي ،حيث
يت�أرجح ما�ضيه بني �أمرين:
• كفاءت���ه الع�سكري���ة ودوره املركزي� ،أي
الذراع الع�سكرية للقذايف يف اخلارج (م�رص
وت�شاد).
• ارتباط���ه الوثي���ق ب���الإدارة الأمريكية،
دون وجود �رشاك���ة �أوروبية �أو عربية فيه،
ما يعن���ي ع���ودة الإدارة الأمريكية لإدارة
الو�ضع الليب���ي مبا�رشة دون و�سطاء (قطر

وال�سعودية وفرن�سا) ،خ�صو�ص ًا �أن التخ ُّوف
الغربي والأمريكي م���ن �سيطرة التكفرييني
على �ساحل املتو�س���ط املمتد من املغرب
حتى لبنان ،م���روراً بليبي���ا واجلزائر ،ما
يجعلهم جزءاً من م�رشوع البحر املتو�سط،
وانك�ش���اف �أوروبا عل���ى موجات الالجئني
والتكفريي�ي�ن ،ولالنط�ل�اق نح���و الق���ارة
الأمريكية وا�سرتاليا يف الوقت الذي تعاين
هذه الب�ل�اد من �أزمات مالي���ة واقت�صادية
واجتماعية ،والتي �ستتعر�ض لالهتزاز عند
�أي حادث �أمني �أو تفجري.
ليبي���ا املفتوحة على قلب �أفريقيا ،وما
متلكه من ث���روات نفطية ومواد �أولية مت ّثل
موقع��� ًا ا�سرتاتيجي ًا للق���وة الأمريكية يف
�أفريقي���ا ،خ�صو�ص ًا بع���د تكاثر التنظيمات

َّ
السيسي بين سهولة الوصول وصعوبة المهمة
�سهل كان و�ص���ول الرئي�س عبد الفت���اح ال�سي�سي
�إىل الرئا�سة ،وهنيئ��� ًا مل�رص انت�صارها ،لي�س باختيار
الرئي�س ،ب���ل القائد ،لأنها منذ الرئي����س عبد النا�رص
وهي تبحث عن قي���ادة ،وتربط امل�صري بالقائد ،حتى
ولو بلغ الرهان .٪97
غريب الرقم ت�سعني وما ف���وق الذي يالزمنا نحن
ال�شعب العربي� ،س���واء ز َّورنا يف االنتخابات �أو كانت
نزيه���ة ،فنحن نع�ش���ق الأرقام القيا�سي���ة والرهانات
اخلائبة ،وحتى لو مل يك���ن مر�شَّ حنا ديكتاتوراً جنعل
من���ه ذلك؛ بارمتائن���ا عليه يف ال�صنادي���ق ،وننت�رص
ونهلّ���ل ونتح��� َّدى ،ون�ضع من دون ق�ص���د على كتفي
الرئي�س حم ًال لي�س مبقدوره احتماله ،وبدءاً من اليوم
التايل العتالئه الكر�سي نبد�أ بالـ«نقيق».
بعد عبد النا�رص ،ارتبط احلزب بال�شخ�ص ،فانتهى
احلزب الوطني مع �إ�سقاط مب���ارك ،وانتهى «الإخوان
امل�سلمني» �سيا�سي ًا بعد عزل حممد مر�سي ،فماذا عن

الرئي�س ال�سي�سي الذي ُيعترب رم���زاً للقوات امل�سلَّحة،
وهي التي حملته �إىل الكر�سي؟
لي�س���ت القوات امل�سلحة يف م��ص�ر جم َّرد م�ؤ�س�سة
ع�سكري���ة ،بل هي ت�ض ّم طبقة النبالء من كبار ال�ضباط
الذين يعي�ش���ون مع عائالتهم برفاهي���ة مبالَغ فيها،
وله���م جم ّمعاته���م ال�سكنية ومنتجعاته���م ومدار�س
خا�ص���ة ب�أوالده���م ،ال بل �إنه���م دولة �ضم���ن الدولة
امل�رصية ،فالق���وات امل�سلّحة امل�رصية مث ًال ترف�ض �أن
تك���ون موازنة وزارة الدفاع خا�ضع���ة ل�سلطة جمل�س
الوزراء ،وهذا ما ا�صطدم به مر�سي خالل عهده الق�صري،
و َر َف�ض املجل����س الع�سكري حينها حترير املوازنة من
لدواع
�سلطت���ه املبا�رشة ،وو�ضعها بعه���دة احلكومةٍ ،
تتَّ�صل ب�رس َّية الإنتاج احلرب���ي ،وهي امل�شكلة نف�سها
الت���ي �سيواجهها ال�سي�سي ،ال ب���ل �ستكون �أكرث �ضغط ًا
عليه ،كونه ابن القوات امل�سلّحة ،وال ي�ستطيع التحرّر
منها.

الرئي�س امل�صري َ
املنتخب عبد الفتاح ال�سي�سي م�ستعر�ضاً حر�س ال�شرف خالل مرا�سم ت�سليم ال�سلطة يف القاهرة

(�أ.ف.ب).

على امل�ستوى الداخلي ،ال يكفي الرئي�س ال�سي�سي
�أن يقر أ� رقم الـ ،٪97لأن من �شاركوا يف االنتخابات ،رغم
التمديد يوم ًا �إ�ضافي��� ًا ،ال يتع َّدى  ،٪47وهم الناخبون
املع���ادون لـ«الإخوان امل�سلم�ي�ن» ،بينما يف املقلب
الآخ���ر جند نحو  ٪50التزموا الكنبة يف منازلهم ،وهم
منذ ثورة اخلام����س والع�رشين من يناير يطلَق عليهم
«حزب الكنب���ة» ،وال يرغبون الغو����ص يف ال�سيا�سة
وال الن���زول �إىل امليادين ،رغم �أنه���م الفئة التي ت�ض ّم
الب�سطاء الذين ينتظ���رون «الر ّي�س» لتحقيق العدالة
االجتماعية ،مب���ا معناه �أن ال�شع���ب امل�رصي يعاين
نوع ًا من الإحب���اط ،ون�صف الناخبني �أخرجوا �أنف�سهم
م���ن �ساحات الرهانات ،لأن الو�ض���ع االقت�صادي الذي
يعترب �أولوية للطبقة الكادحة �ستطول معاناته ،ويبدو
�أنه رهن القرو�ض وامل�ساعدات اخلليجية ،خ�صو�ص ًا من
ال�سعودية والإمارات.
عل���ى امل�ست���وى اخلارجي ،لن ي�ستطي���ع الرئي�س
«�شحدين و�أنا �سيدك»
ال�سي�سي تطبيق املثل امل�رصي َّ
مع ال�سعودي���ة والإمارات ،وهو �أعلن قبيل انتخابه �أن
عالقة م�رص ب�إيران مت ّر عرب دول اخلليج ،ف�إىل �أي مدى
�سيكون ح َّراً يف خياراته ،خ�صو�ص ًا �أن الرهان يف عودة
العم���ل العرب���ي امل�شرتك هو على م��ص�ر عبد الفتَّاح
ال�سي�س���ي ،لكن كي���ف �سيط ّبق دعم احل���ل ال�سيا�سي
يف �سوري���ة واقت�صاده يحت���اج �إىل الأموال ال�سعودية
م���ا بقيت ال�سعودي���ة م�رصّة على متوي���ل اجلماعات
املناه�ضة للأ�سد؟
ختام ًا ،نقط���ة القوة الكبرية داخلي��� ًا يف الرئي�س
ال�سي�سي �أن���ه مل يق ّدم برناجم��� ًا انتخابي ًا ،ومل يلزم
مطب وعد
نف�س���ه حتى �شفهي ًا ب�أي وعود ،ومل يقع يف ّ
املئ���ة يوم الذي وق���ع فيه مر�سي ،واكتف���ى ال�سي�سي
بدعوة امل�رصيني للعمل والإنتاج للنهو�ض مب�رص ،وهو
�سينجح جزئي ًا يف هذا ال�ش�أن ،ولو على ح�ساب احلجم
أم�س
الإقليمي مل��ص�ر والدور ال�سيا�س���ي ،لأن م�رص ب� ّ
احلاج���ة للأم���وال اخلليجية ،و�ستبق���ى لفرتة طويلة
�أ�سرية َمن ينه�ض باقت�صادها.

�أمني �أبو را�شد

«ال�سلفية» التابعة لـ«القاعدة» يف مايل
ونيجرييا.
فهل ينجح اللواء حفرت يف �إعادة توحيد
ليبيا وال�سيطرة على ال�سلطة؟ وهل �سيكون
«الوكي���ل الأمريك���ي» و«القائ���م ب�أعمال
امل�رشوع الأمريك���ي» يف املغرب العربي؟
وه���ل �سي�شكّل حتال���ف «ال�سي�سي  -حفرت
 ب���و تفليقة» فك الكما�ش���ة الثاين لك�رس«جوزة» التكفري يف العامل العربي؟
اال�ستعمار الأمريكي يعود �إىل الأرا�ضي
الليبية بع���د �إ�سقاط الق���ذايف ،الذي �أنهك
ليبيا ود ّم���ر الدولة وامل�ؤ�س�سات واملجتمع
الليبي ..ج���اءت املرحلة الثانية لت�ستكمل
تدم�ي�ر بع�ض ما بن���اه الق���ذايف .امل�أ�ساة
الكربى هو يف م���ا فعلته ما ت�سمى «قوى
الثورة» الليبية بع���د مقتل القذايف ،حيث
د ّم���رت البقية الباقية من م�ؤ�س�سات الدولة
الليبي���ة ،وتكاث���رت امليلي�شيات امل�سلحة
املناطقي���ة ،وب���د�أ «فريو����س» االنف�صال
والفدرالي���ة والقبلية ،و�أ�صبح���ت ال�سلطة
للم�سل���ح ال لل�سيا�س���ي ،ف���كان «ثوار 17
فرباي���ر» (دولة بنغ���ازي) ،و«ث���وار دولة
م�رصاتة» ،و«ثوار دول���ة برقة» ،واجلي�ش
الوطن���ي الليبي «الر�سم���ي» يف طرابل�س
العا�صمة ،ما يعني �أن ليبيا هي جمموعة
م���ن امليلي�شي���ات والقبائ���ل امل�سلّح���ة
والأ�شخا����ص الطاحمني للحك���م وال�سلطة
وامل���ال؛ يف تقليد م�ش��� َّوه ملنهج القذايف
وعائلته ،و�أ�صيب ال�شعب الليبي بال�صدمة
وخيب���ة �أمل مم���ا ت�سمى «قي���ادة الثورة
الليبية» ،والأ�سو أ� اكت�شاف بع�ض الليبيني
�أنه���م باتوا �ضحية معرك���ة ال�سيطرة على
النف���ط الليب���ي واملوق���ع اجليو�سيا�سي،
وطموح بع����ض الإمارات اخلليجية وتف�سري
�أحالمه���ا لتتحول �إىل مرك���ز قيادة العامل
العربي بوا�سطة �أموال الغاز.
ا�ستيقظت �أم�ي�ركا و�أوروبا من �أحالمها
الوهمية ب�إ�سق���اط ال�رشق الأو�سط بوا�سطة
التكفريي�ي�ن دون عن���اء �أو غ���زو ع�سكري
و�أثمان���ه الباهظ���ة ،وذل���ك عندم���ا �صمد
حم���ور املقاوم���ة عل���ى �أر����ض �سورية،
وانك��س�ر امل��ش�روع اال�ستعم���اري اجلديد،
وب���د�أ التكفريي���ون باال�ست�س�ل�ام والعودة
�إىل �أوطانه���م �إما لل�س�ل�ام �أو لالنتقام ممن
�أر�سلهم للقتل وقب�ض ثم���ن �أرواحهم نفط ًا
وثروات و�سلطة.
ليبي���ا �أم���ام مع���ارك طاحن���ة ب�ي�ن
امليلي�شيات التي ذاقت طعم ال�سلطة واملال
بعد �أربعني عام ًا م���ن احلرمان والقهر يف
عهد القذايف امل�ش�ؤوم ،وبني م�رشوع اللواء
حفرت ،مب���ا مي ّثل من حتال���ف بني اجلي�ش
و�أن�صار القذايف وحلف الناتو.
فه���ل ينجح اللواء حف�ت�ر وداعميه يف
ح�سم املعرك���ة� ،أم �أن ليبيا �أمام «ع�رشية
�سوداء» ت�شبه الع�رشية ال�سوداء يف اجلزائر
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي؟

د .ن�سيب حطيط
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«داعش» تتمدد في نينوى بدعم تركي  -سعودي ..وفساد عراقي
ت�سارعت الأحداث والتطورات العراقية،
وكان مفاجئ ًا ان�سح���اب اجلي�ش والقوى
الأمنية ب�رسعة من مدينة املو�صل ،حيث
�أطبقت «داع�ش» على كل مفا�صل ومرافق
املدينة ،مما يوحي ب����أن هناك يف مكان
ما يف التطورات العراقية تواط�ؤاً �أ�سهم يف
االنهيار ال�رسيع للجي�ش العراقي ،وو�ضع
«داع�ش» على خارطة التمدد والتوا�صل
من الفلوجة مروراً مبحافظة �صالح الدين
ونينوى امتداداً حتى احل�سكة والرقة ودير
الزور يف �سورية.
و�إذا كان تنظي���م «داع����ش» يه���دد
كركوك ،ويقرتب م���ن كرد�ستان العراقية،
�إال �أن الالفت يف الأمر كان املوقف املريب
حلكوم���ة كرد�ستان املحلية ،التي �أعلنت
�أنها �ستعط���ي الالجئني �إليه���ا �أذونات
جلوء ملدة  15يوم ًا ،يف وقت �أعلنت قوات
الب�شمركة الكردي���ة �إغالق منفذ �شيخان،
ما جعل الآالف م���ن العراقيني عاجزين
عن النزوح.
هذه التطورات تطرح ع�رشات الأ�سئلة
يالحظ
حول دور دول اجلوار العراقي� ،إذ َ
�أن تركيا التي ترتبط حكومتها بعالقات
خا�صة م���ع حكومة كرد�ست���ان ،وقعت
معها اتفاقي���ات جتارية واقت�صادية ،من
�ضمنه���ا ت�صدير النف���ط امل�ستخرج من
هذه املنطقة ع�ب�ر املوانئ الرتكية ،دون
الع���ودة �إىل احلكومة املركزية يف بغداد،
ما �أثار احلكومة العراقية وجعلها حتتج

على هذه اخلطوة ،و�إعالن العزم على رفع
�شكاوى دولية �ضد �أنقرة.
م�ص���ادر متابعة للتط���ورات العراقية
�أ�شارت �إىل �أن لرتكيا �أ�صابع يف التطورات
العراقية الأخ�ي�رة ،ال بل دوراً بارزاً ،وهي
حاول���ت �أن تغط���ي هذا العم���ل اخلطري
با�ستغالل زي���ارة الرئي�س الإيراين ال�شيخ

ح�سن روحاين ،وما �صدر عنها من �أ�صداء
�إيجابية ،للتغطي���ة على العدوان اجلديد
على الع���راق؛ متام ًا كما فعلت قبل �أ�شهر
قليلة بع���د زيارة �أحم���د داود �أوغلو �إىل
العراق ،والت���ي ا�ستبقت بزي���ارة لرجب
طيب �أردوغان �إىل طه���ران يف مطلع هذا
العام ،حيث جرى احلديث خاللها عن �أن

العام � 2014سي�شهد ميالد عالقات جيدة
وبنّ���اءة بني �إيران وتركيا ،فكان �أن غطت
�أنقرة عدوان ًا وا�سع��� ًا على منطقة ك�سب،
وو ّف���رت له كل التغطي���ة النارية والدعم
اللوج�ست���ي ،ما جع���ل العالقات الرتكية
ً
فع�ل�ا ،لكن نوع ًا من
 الإيراني���ة مهددة�إعالن التوبة الرتكي���ة ،نتيجة للتطورات

الخرائط التي ُرسمت
تمتد
لدويلة جديدة ّ
من العراق إلى سورية
تؤشر إلى مرحلة جديدة
من الصراع الدائر في
المنطقة

�أق���ل خطورة مما يح���دث يف دارفور،
حيث يطال���ب وايل املنطقة ال�رشقية
حمم���د كيلة باالنف�ص���ال بذريعة �أن
احلكومة املركزي���ة ال تدعمه باملال
وال�س�ل�اح ،رغ���م �أن���ه يف الأ�صل من
«الإخوان امل�سلمني» ،لكنه «تعلمن»
ب�سب���ب الرثاء الذي مونه من ال�سلطة،
وها هو اليوم يريد االنف�صال وحتويل
الوالية الكب�ي�رة �إىل دول���ة م�ستقلة
على غ���رار اجلنوب ،ويرد خرباء الأمر
�إىل وج���ود خالي���ا �أمريكي���ة نا�شطة
يف املنطق���ة ،لي�س مبق���دور ال�سلطة
املركزية الإ�شارة �إليها يف ظل تعاظم
ال�ضغوط عليها من كل َح َدب و�صوب.
يف اخلال�ص���ة ،ف����إن امل�س���ار يف
ال�س���ودان الغني برثوات���ه الباطنية
املمن���وع علي���ه ا�ستثماره���ا ،ذاهب
برجلي���ه �إىل و�ضع ال يقل خطورة عن
الو�ض���ع يف ال�صوم���ال ،ما مل حتدث
معج���زة ،ويع���ود العق���ل �إىل مكانه
وينطلق احلوار� ..أي حوار.

دور بارز و�أ�سا�سي يف احلرب اجلارية على
�سورية ،بدعم مايل كب�ي�ر لتو�سيع احلرب
على العراق عل���ى النحو الذي يجري الآن،
ما ي�ؤكد �أن اخلرائط التي بد أ� ر�سمها لدويلة
جديدة متت ّد م���ن العراق �إىل �سورية ،ورمبا
�إىل ما هو �أبعد ،وفيه���ا حقول نفط هامة،
ت�ؤ�رش �إىل مرحلة جديدة من ال�رصاع الدائر
يف املنطقة ،يذكّ���ر باملرحلة التي تك ّونت
فيها اململك���ة الوهابية يف ال�سعودية عام
.1928
وهن���ا ُيطرح ال�س����ؤال ح���ول حما�سة
الأمريكي�ي�ن للح���رب عل���ى «داع�ش» يف
الع���راق بع���د �سيطرته���ا عل���ى املو�صل،
خ�صو�ص��� ًا �أن هذه احلما�س���ة مل ت�صل �إىل
�سوري���ة ،حيث ميتد ه���ذا التنظيم �إىل دير
ال���زور والرق���ة واحل�سكة ،ال���ذي �س ّهل له
حلفاء وا�شنط���ن ال�سيطرة ،خ�صو�ص ًا تركيا
وال�سعودية وقطر ،بدفع ال�سالح وامل�سلحني
عرب احل���دود الرتكي���ة ،والآن يتدفق ه�ؤالء
امل�سلحون وعتادهم ع�ب�ر احلدود نف�سها،
وعرب احل���دود ال�سعودي���ة ،وبالتايل ف�إنه
من دون قطع ال�رشي���ان املتدفق من تركيا
وال�سعودي���ة لن ت�ضع���ف �شوكة «داع�ش»
ب�سهول���ة ..و�إذا كان���ت وا�شنط���ن ج���ادة
فع ًال مبقاوم���ة الإره���اب ،فلي�س املطلوب
منه���ا التدخُّ ل الع�سك���ري وال الدعم ،بل �أن
ترفع �أ�صبعه���ا يف وجه �أتباعه���ا الأتراك
واخلليجيني.

يون�س عودة

حممد �شهاب

هل تطول فرتة ا�ستعادة اجلي�ش العراقي ملحافظة نينوى؟

السودان ..واإلعصار اآلتي
ترتاكم يف ال�س���ودان غيوم كثيفة
جداً وك�أن الإع�صارات ال حمالة ،فيما
الرئي�س عمر الب�شري وقيادته يعملون
ً
لي�ل�ا ونهاراً على تدوي���ر الزوايا من
جه���ة على جبه���ة اجلن���وب بالقدر
امل�ستط���اع ،وال�ص���دام م���ع اجلهات
املعار�ضة يف ال�شم���ال حيث الدولة
املركزية ال تزال قائمة من خالل رفع
الع�صا الغلي�ضة بوج���ه حزب الأمة،
ال �سيم���ا رم���زه التاريخ���ي ورئي�سه
ال�صادق املهدي ،نزي���ل املعتقل منذ
�أقل من �شهر ،بتهمة «تقوي�ض النظام
الد�ستوري» وحتري����ض اجلي�ش على
التمرد ،وت�شوي���ه ال�سمعة ،والإزعاج
العام النتقاده ق���وات الدعم ال�رسيع
التابع���ة جله���از الأم���ن واملتهم���ة
بارت���كاب انته���اكات يف دارف���ور
وكردوفان ،و�أي�ض ًا اعتقال رئي�س حزب
امل�ؤمتر �إبراهيم ال�شيخ الذي له ت�أثري
قوي يف ال�شارع بالتهم نف�سها� ،سيما
�أن هذي���ن احلزبني يرف�ضان امل�شاركة
يف احل���وار ال���ذي دعا �إلي���ه الب�شري،
ويطالبان من �ضمن حتالف املعار�ضة

امليداني���ة وال�سيا�سي���ة يف �سورية� ،أعاد
الأمور وكانت زيارة الرئي�س روحاين ،فهل
عادت حكومة �أردوغ���ان  -التي تت�آكلها
الف�ضائ���ح وروائ���ح الف�س���اد وال�صفقات
وتراج���ع االقت�ص���اد الرتك���ي  -و�س ّهلت
االجتياح «الداع�شي» اجلديد؟
يف الوق���ت ذات���ه ،ثمة حدي���ث وا�سع
عن م�شارك���ة ومتويل �سع���ودي الجتياح
«داع����ش» اجلديد يف الع���راق� ،إذ نُقل عن
م�ص���در «جهادي» �أن «�أبو بكر البغدادي»
زعي���م «داع����ش» تلقّ���ى وعداً م���ن دولة
�إقليمية عربية ك�ب�رى ،مل ي�س ِّمها ،لك ْن لها

ب�إ�سقاط الب�ش�ي�ر ونظامه يف ال�شارع
عرب انتفا�ض���ة �شعبية� ،سبق �أن جرى
اختب���ار مي���داين ب�ش�أنها قب���ل �أ�شهر
وف�شلت.
لي�ست هاتان امل�شكلتان وحدهما
ت�ضغط����ان عل����ى رقب����ة احلكوم����ة
ال�سوداني����ة� ،سيما �أن حكومة جنوب
ال�سودان ع����ادت لتتهم نظام الب�شري
بدع����م املتمردي����ن الذي����ن ان�شقوا
عن الدول����ة املقتطعة م����ن الدولة
الأم بزعام����ة ري����اك م�شار من خالل
تقدمي مناب����ر �إعالمية له����م ،بل �إن
امل�ش����كالت الأكرث تعقي����داً تتجاوز
هذين املحورين على خطورتهما �إىل
ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل انهيار ال�سودان
كدولة من جهة ،و�إىل متزقات جديدة
لي�س����ت �أيادي الغ����رب بعيدة عنها،
وهي:
 �سق���وط م�س�ألة احلوار بال�رضبةالقا�ضي���ة ،ما يجعل النظام يف حرية
بالغ���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف ظ���ل الو�ضع
االقت�ص���ادي امل�أ�س���اوي ،حي���ث �إن
التوقع���ات ت�شري �إىل انهيار رهيب يف

هذا الإطار ،واملمزوج ب�رضائب عالية
وفلتان غري م�سبوق يف �أ�سعار ال�سلع،
خ�صو�ص ًا الأ�سا�سية منها ،وبالتزامن
مع رفع الدعم عن املواد الأولية مثل
املحروقات ،حيث و�صل �سعر �صفيحة
البنزي���ن  20لي�ت�راً) �إىل م���ا يقارب
مئ���ة دوالر� ،إذ مل تتمك���ن الوديع���ة
القطري���ة من جتمي���د الرتاجع �سوى
لأيام معدودة ،قبل �أن تعود الفو�ضى
الغازية �إىل ما قبل الوديعة.
 تزاي���د املخ���اوف الأمني���ة يفمقاطع���ة دارف���ور م���ع االقتتال بني
القبائل ،لي����س على املراعي فح�سب،
بل لأ�سباب �إثنية ب�ي�ن قبائل عربية
و�أخ���رى غ�ي�ر عربية والن���زاع على
احل���دود ،ال �سيما قبائ���ل «رزيفات»
و«الزغ���اوة» وه���ي قبائ���ل غنية،
وتعت�ب�ر �أن لها ث����أراً ل���دى القبائل
العربية التي دعمتها حكومة الب�شري
يف ارتكاب���ات ح�صلت �سابق ًا ،وقد �آن
�أوان الث����أر ،مع العلم �أن القبائل كلها
تدين بالإ�سالم .
 -ما يجري يف والية كردفان لي�س
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إيران نحو المهمة الدولية الكبرى
ق���ام الرئي�س الإي���راين ح�سن روحاين
بزيارة تاريخية �إىل تركي���ا ،كانت مقررة
يف وق���ت �سابق � -أو هك���ذا بدا على الأقل
 منعته م���ن امل�شاركة يف حفل تن�صيبامل�شري عب���د الفتاح ال�سي�س���ي يف م�رص،
واكتفى ب�إر�سال مندوب عنه �إىل االحتفال
امل�رصي.
كانت الزيارة الإيرانية لرتكيا ا�ستكماالً
لزيارة رئي�س ال���وزراء الرتكي رجب طيب
�أردوغان �إىل طه���ران يف كانون الثاين من
الع���ام  ،2014علم ًا �أن ت�رصيحات روحاين
و�صف���ت الزي���ارة ب�أنها مت ّث���ل «منعطف ًا
تاريخي��� ًا» للعالقات مع تركيا بـ«اجلارة
وال�صديقة» ذات «املكانة اخلا�صة» لدى
�إيران.
ورغم التباي���ن يف املواقف بني تركيا
و�إي���ران م���ن احل���رب يف �سوري���ة� ،إال �أن
العالق���ات بني البلدي���ن مل تنقطع يف �أي
وقت م���ن الأوقات ،علم��� ًا �أن حركة �إيران
الإقليمي���ة يف �آ�سي���ا الو�سط���ى والزيارة
التاريخ���ة �إىل تركي���ا ت�ش�ي�ران فعلي ًا �إىل
«خي���ارات ا�سرتاتيجية» ك�ب�رى اتخذتها
�إيران يف �سيا�ستها اخلارجية مع الرئي�س
روحاين ،ومنها ما يلي:
 تركي���ا :الزي���ارات املتبا َدل���ة بنيالبلدي���ن ،والت���ي ته���دف �إىل رفع حجم
التبادل التجاري بني اجلانبني من م�ستواه

الرئي�سان الرتكي والإيراين يف �أنقرة خالل ندوة حول التجارة بني البلد ْين

احل���ايل البال���غ  15ملي���ار �إىل  30مليار
دوالر ،بالإ�ضافة �إىل �إيراد بند جتارة الغاز
الطبيعي ب�ي�ن البلدين على جدول البحث
بني الوف���د الإيراين وامل�س�ؤول�ي�ن الأتراك
جله���ة خف�ض �سعر الغ���از الإيراين ،بهدف
مناف�سة الغاز الرو�سي والأذري.

 �أفغان�ستان :تط ّورت العالقات بنيالبلدين بعد دخول الناتو �إىل �أفغان�ستان
و�إطاحة نظام طالب���ان ،وكما يف تركيا
كذل���ك يف �أفغان�ست���ان ،حي���ث ترب���ط
اجلارتني الأفغاني���ة والإيرانية عالقات
�سيا�سي���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل العالق���ات

(�أ.ف.ب).

االقت�صادي���ة القوية ،ورغ���م �أن م�ستوى
التب���ادل التج���اري مل يتخ���طَّ م�ستوى
ملي���ار دوالر ع���ام � ،2013إال �أن م�ستوى
التن�سيق الأمني وال�سيا�سي بني البلدين
يجعل من �إيران العب ًا قوي ًا يف ال�سيا�سة
الأفغانية ،ويف الت�أثري على االنتخابات

األزمة األوكرانية ..فرصة أم تهديد؟
لأوكراني���ا �أهمية اقت�صادية وموقع جغرايف متميز،
فه���ي ت�صل رو�سيا بالغرب وتنقل معظم الغاز الرو�سي
أرا�ض زراعية وا�سعة،
عرب �أرا�ضيه���ا �إىل �أوروبا ،ولديها � ٍ
ق���ادرة على �أن تكون �سلة غذائي���ة �ضخمة� ،إ�ضافة �إىل
مواردها النفطية يف �رشق البالد.
اعتربت رو�سي���ا �أن دخول االحت���اد الأوروبي على
خط العالقة مع �أوكرانيا من خالل دعوته لها للتوقيع
على اتفاقية ال�رشاكة معه كمقدمة للدخول يف االحتاد،
هي حماولة غربية لإ�ضع���اف ال�سيطرة الرو�سية على
�أوكرانيا بعد عودة حكم املوالني لها عام  ،2010وكانت
رو�سيا قد جددت �إمكانية بقاء �أ�سطولها الع�سكري على
�شواطئ �أوكرانيا يف البح���ر الأ�سود حتى العام ،2042
وقدم���ت ت�سهيالت كبرية للعقود معه���ا وهي تتعامل
م���ع �أوكراني���ا ك�أنه���ا يف حرمها ،لذا رف�ض���ت رو�سيا
اتفاقية ال�رشاكة مع االحتاد الأوروبي والتوقيع عليها،
فا�ستفادت �أمريكا وتبن���ت حركة الع�صيان التي قامت
به���ا امللي�شيات املتطرفة التي �سيط���رت على املراكز
احلكومي���ة يف العا�صمة كييف بق���وة ال�سالح ،و�أقالت
رئي�س اجلمهورية ودعت �إىل انتخابات رئا�سية جديدة،
هذه الأح���داث اعتربها الرو�سي انقالب��� ًا ع�سكري ًا على
النظام املوايل له ،وعلى �إثرها توترت الأجواء الأوروبية
الرو�سي���ة ودخل���ت املفاو�ض���ات يف خ���ط املواجهة،
ثم عق���د لقاء رباعي �ضم ممثلني ع���ن �أمريكا ورو�سيا
و�أوكرانيا واالحت���اد الأوروبي لبحث الأزمة الأوكرانية،
انته���ى مبوافقة اجلميع على اتخ���اذ خطوات لتهدئة
التوت���ر ،منها �إقامة حوار وطن���ي وا�سع ي�ضمن حماية

حقوق اجلميع ومنها نبذ العنف ،ولكن رو�سيا فوجئت
باالنق�ل�اب على ه���ذه التفاهمات ،فكان���ت ردة فعلها
�إم�ض���اء اال�ستفت���اء ال�شعبي يف الق���رم لالنف�صال عن
�أوكرانيا وان�ضمامه���ا �إىل رو�سيا وت�شجيع قيام بع�ض
الأقاليم الأخرى بالعمل نف�سه ،فقامت ال�سلطة املركزية
بقمع مترد حركات االنف�صاليني يف عدة مناطق.
هذه التطورات امليدانية �أدت �إىل تعقيد الأمور ،فقررت
�أمريكا و�أوروبا فر�ض بع�ض العقوبات االقت�صادية على
رو�سيا ،والتزمت �أمريكا ب�أم���ن �أوكرانيا وحثت �أوروبا
على زي���ادة نفقاتها الع�سكرية عل���ى خلفية الأحداث
يف �أوكراني���ا مبليار دوالر ،كما بد�أ الكالم عن ن�رش درع
�صاروخي يف املحيط الأوكراين.
ه���ذه الإجراءات هي يف �أحد وجوهها لل�ضغط على
رو�سيا من �أجل الرتاجع عن دعمها للنظام يف �سورية،
وذل���ك للجلو�س عل���ى طاولة املفاو�ض���ات ومقاي�ضة
النظ���ام ال�س���وري ب�أوكرانيا ،وهو م���ا رف�ضته رو�سيا
وع�ّب�رّ عنه ت�شوركني يف معر����ض رده عن �س�ؤال حول
ما �إذا كان���ت رو�سيا جاه���زة للت�صويت على م�رشوع
ق���رار حول �سورية على �أ�سا�س البند ال�سابع من ميثاق
الأمم املتحدة ،املت�ضمن تدخ ًال ع�سكري ًا مقابل احل�صول
على دعم م�رشوع قرارها حول �أوكرانيا ب�أنه «لن يكون
هناك �أي عالقة بني امل�س�ألتني».
لق���د حاول الأمريكي حتويل الأزم���ة الأوكرانية �إىل
فر�ص���ة ي�ستفيد منها بربط الأزم���ة الأوكرانية بالأزمة
ال�سوري���ة ملقاي�ض���ة الرو�سي عليها ،لكن���ه ح ّول هذه
الفر�صة املفرت�ضة �إىل تهديد فجاءت بنتائج معاك�سة،

ا�ستف���اد الرو�سي منها بزيادة دعم���ه للنظام ال�سوري
بتبنيه تر�شيح الرئي�س ب�شار الأ�سد للرئا�سة ،ويف ذلك
تثبيت له ولنظامه ونق�ض مل���ا ورد من نقاط متعلقة
باحلكومة االئتالفية و�صالحي���ات الرئا�سة يف جنيف
 1و ،2وا�ستف���اد منه���ا ب�إعادة �ضم الق���رم �إليه والبدء
بتحريك ال�رشق الأوك���راين كخطوة متهيدية ال�ستعادة
املناطق الت���ي ا�ستقلت عن االحت���اد ال�سوفياتي بعد
تفكيكه لتحقيق حلم الإمرباطورية الرو�سية.
�أم���ام هذا الت�صارع يف ال�ساح���ة الأوكرانية وتطور
الو�ضع امليداين الع�سك���ري بني االنف�صاليني وال�سلطة
واخلوف من الدخول يف نف���ق احلرب الأهلية ،يبدو �أن
جمي���ع الأطراف ال يريدون لهذه الأزمة �أن تتفاقم خوف ًا
م���ن النتائج املعاك�سة لها ،وهو ما �رصح به امل�س�ؤول
الأوروب���ي الذي ا�ست�ضاف قمة الـ ،7ب����أن هناك فر�صة
ينبغ���ي انتهازها من �أجل ح���ل �سيا�سي ،ودفع رو�سيا
لالعرتاف بالرئي�س اجلديد.
هذه اللقاءات ال�سيا�سية بني كريي والفروف يف فرن�سا
وبني هوالند وبوتني وبينه وبني بورو�شينكو بوتني يف
الذكرى ال�سبعني لإنزال احللفاء يف النورماندي ،عك�ست
�أجواء �إيجابية نح���و الت�سوية ودفعت برئي�س جمل�س
الأمن الرو�سي نيكوالي باترو�شيف للمطالبة بو�ضع حد
لنزيف الدماء وبالرئي����س الأوكراين بيرتو بورو�شينكو
لإعالن���ه �أن القتال يف �رشق البالد يجب �أن ينتهي هذا
الأ�سبوع.

هاين قا�سم

الأفغانية املقبلة ،ال بد لدول الناتو من
التع���اون معه ،متهي���داً لالن�سحاب من
�أفغان�ستان.
 �أذربيجان :بع���د فرتة من القطيعةواالتهامات املتبا َدلة بني البلدين ،وخ�شية
�إيران من عالقات �أذربيجان الوطيدة مع
الواليات املتح���دة و«�إ�رسائيل» ،واتهام
�أذري لطه���ران بتقوي�ض اال�ستقرار ،ودعم
�أرميني���ا يف نزاعها م���ع �أذربيجان حول
�إقليم ناغورنو كاراباخ ،تبدلت العالقات
بني االثنني بعد جميء الرئي�س روحاين،
كانت اللقاءات التي عقده���ا الإيرانيون
والأذري���ون على هام����ش منتدى دافو�س
يف كان���ون الث���اين املن��ص�رم ،منا�سبة
لك�رس اجللي���د ،و�أدت �إىل قي���ام الرئي�س
الأذري بزي���ارة ليوم واح���د �إىل طهران،
يف ني�س���ان  ،2014التقى خاللها املر�شد
علي خامنئي ،والرئي�س روحاين ،وبع�ض
امل�س�ؤول�ي�ن الإيراني�ي�ن ،وتع ّهد خاللها
بعدم ال�سماح با�ستعم���ال �أرا�ضي بالده
ل�رضب �إي���ران ،بالإ�ضافة �إىل توقيع عدة
اتفاقي���ات جتارية بني البلدين ،واالتفاق
على تطوير العالق���ات الثنائية ،و�إعادة
بناء الثقة املتبا َدلة.
 باك�ستان :رغم تراجع العالقات بني�إيران وباك�ست���ان يف ال�سنوات املا�ضية،
وتراج���ع التبادل التج���اري بني البلدين
من  1.3مليار دوالر �إىل  400مليون دوالر
فقط� ،أعلن ال�سفري الباك�ستاين يف طهران
مت ب�ي�ن البلدين ،خالل زيارة
عن اتفاق ّ
رئي�س ال���وزراء الباك�ست���اين �إىل طهران
يف �أيار املا�ض���ي ،لرفع م�ستوى التبادل
التجاري �إىل  3مليار دوالر كمرحلة �أوىل
ثم �إىل  5مليار دوالر كمرحلة ثانية.
 تركمن�ستان :تعت�ب�ر �إيران ال�رشيكالتجاري الثاين لرتكمن�ستان بعد رو�سيا،
وقد �أعلن يف �شباط املا�ضي ،خالل زيارة
وزير اخلارجية الرتكماين �إىل طهران ،عن
اتفاق بني البلدين لرفع التبادل التجاري
من  5مليار دوالر �إىل  10مليار دوالر ،وعن
رغبة تركمن�ستان با�سترياد التكنولوجيا
ذات التقنية العالية من �إيران.
�إن م���ا تق َّدم ،بالإ�ضافة �إىل �إعالن �إيران
عن توقيع اتفاقي���ات ومذكرات تفاهم يف
جمال التعاون اجلمركي ،مع نحو  30دولة
من الأع�ضاء يف حركة عدم االنحياز ،منها
عدة دول من �آ�سي���ا الو�سطى ،ي�شري �إىل �أن
�إي���ران تتح�رض للقيام ب���دور ا�سرتاتيجي
كبري يف تلك املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل دورها
يف منطقتي اخلليج وال�رشق الأو�سط ،هذه
الأدوار �ستتعاظ���م بالت�أكي���د بعد توقيع
االتفاق النهائي بني �إي���ران والدول ال�ست
ح���ول برناجمها النووي ،م���ا قد يجعلها
ت�ضطل���ع مبهمة دولية كربى ،وهي� :ضامن
اال�ستقرار والتوازنات الدولية يف املناطق
الثالثة املذكورة �أعاله ،ف�أين العرب من كل
ذلك؟

د .ليلى نقوال الرحباين
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إميل لحود يتذكر
مر بها الرئي�س �إميل حلود
مل تكن احلقبة التي ّ
�سهلة ال يف قيادة اجلي�ش وال يف �سدة امل�س�ؤولية
الأوىل يف البالد.
يف قيادة اجلي�ش توىل امل�س�ؤولية ،وكان اجلي�ش
مفكك ًا ومق�سم ًا على �ألوية يغلب على كل منها
اللون الطائفي �أو املذهبي ،كان عليه �أن يعيد
بناءه لبنة لبنة ،على �أ�س�س وطنية �سليمة ،وجنح
يف املهمة ،وبنى اجلي�ش الوطني اللبناين ،مما
يجعله حقيقة باين هذا اجلي�ش احلديث والوطني
الذي يعرف ال�صديق من العدو.
ويف �سدة الرئا�سة ،ا�ستلم امل�س�ؤولية الأوىل يف
البالد ،وكان خطاب الق�سم منوذجي ًا يف معانيه
ودالالته و�أهدافه التي تركز على بناء الدولة
احلديثة القوية والعادلة ،مع العلم �أن الرئي�س
حلود ت�سلم احلكم والبلد يرتع حتت دين ثقيل،
كانت فوائده ترتفع ب�شكل خميف ،وت�ضاعف �أرقام
املديونية والعجز العام ..وحينما حاول �أن يقوم
مبهمة الإ�صالح املايل وال�رضيبي والإداري ،كان
ما ي�شبه االنقالب عليه يف انتخابات العام ،2000
التي مل تعك�س بتات ًا ،الإجناز النوعي والكبري
الذي يتحقق للمرة الأوىل يف تاريخ «ال�رصاع

العربي ـ الإ�رسائيلي» ،وهو االنت�صار على العدو
«الإ�رسائيلي» واندحاره عن معظم الأرا�ضي
اللبنانية بفعل �رضبات وت�ضحيات املقاومة يف
�أيار  ..2000وهو ما ي�ضع عالمات ا�ستفهام حول
هذه االنتخابات قانون ًا ،ونتائج ومفاعيل.
من هو الرئي�س �إميل حلود؟ هذا ما �سنحاول
التعرف عليه ،فماذا يتذكر من م�سريته العامرة
باملناقبية والأخالق؟ والبداية �ستكون عن والده
العماد جميل حلود وبع�ض �أ�رسته وعائلته.

جميل لحود ..الوزير األحمر
ومن �أ��س�رار الث���ورة اللبنانية
الت���ي مل تن�رش وعلمناها من الذين
عاي�شوه���ا� ،أن الفئ���ة التي حاولت
الق�ض���اء على ا�ستق�ل�ال لبنان من
غ�ل�اة االنت���داب ،و�ضع���ت عندما
�شعرت بحراجة موقفها خطة خلطف
الرئي�س ب�ش���ارة وجميع املعتقلني
يف را�شي���ا واغتياله���م ،للق�ض���اء
على ال�رشعية وعرقل���ة اال�ستقالل
واالنتق���ام منهم ،وق���د عرف القائد
جميل حلود بهذه امل�ؤامرة اخلطرية
من �أحد �أ�صدقائ���ه ال�رشفاء ،فبادر
ف���وراً �إىل �أخ���ذ االحتياطات القوية
حلماية املعتقلني و�إحباط امل�ؤامرة
الإجرامية ،فات�صل ب�إخوانه ال�ضباط
اللبناني�ي�ن وقادة الأف���واج وو�ضع
باال�ش�ت�راك معهم خط���ة ملهاجمة
قلعة را�شيا ،و�إنقاذ الرئي�س وجميع
املعتقلني بالقوة و�إطالق �رساحهم،
ولك���ن ت�س���ارع الأح���داث وجناح
حمادث���ات اجلرنال كات���رو ب�رسعة
و�إطالق �رساح املعتقلني قبل موعد
الهجوم لإنقاذهم م���ن �سجن قلعة
را�شيا �سب���ق اللجوء �إىل تنفيذ هذه
اخلطة الوطنية اجلريئة.
ومن �أ��س�رار الث���ورة اللبنانية
يف �سبي���ل احلرية واال�ستقالل التي
مل تن�رش ومن ال��ض�روري �إف�شا�ؤها
للتاريخ� ،أن جميل حلود عندما كان
مع�سكراً مع فرقت���ه يف مرجعيون

�أثناء اعتق���ال رئي����س اجلمهورية
واحلكومة ال�رشعية يف را�شيا ،كان
ي�أتي �رساً �إىل ب�ي�روت ،ورمبا مراراً
يف اليوم الواح���د مدجج ًا ب�سالحه
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احلربي م�صطحب ًا عدداً من احلرا�س
الفدائيني ،ويجتمع ب�شقيقه الوطني
الكبري املرح���وم �إميل حلود يف دار
�أح���د �أ�صدقائه بب�ي�روت ،ويحمله

ر�سال���ة الع�سكري�ي�ن اللبنانيني
�إىل حكوم���ة ب�شام���ون وت�أييدهم
املطلق وا�ستعدادهم لكل ت�ضحية
مهما بلغت يف �سبيل دعم الثورة
وعدم الرتاجع حتى �إحراز الن�رص
النهائ���ي ،في�ش���دد عزائم حكومة
ب�شام���ون وي�شجعها على الثبات
واملقاومة ،فكان جلر�أته الوطنية
هذه �أقوى حاف���ز ملتابعة الثورة
وخري �سند لها يف الن�ضال الوطني.
فمن الإن�صاف والعدل �أن ن�شري
�إىل ه���ذا ال���دور اله���ام واخلطري
الذي لعبه املرح���وم جميل �إميل
حل���ود ب�صم���ت وتوا�ض���ع لدعم
الث���ورة و�إح���راز الن��ص�ر ،فكان
الل���واء جميل حل���ود دائم ًا �صلة
االت�صال املبا�رش بني الع�سكريني
اللبناني�ي�ن امل�سلح�ي�ن ،وعل���ى
ر�أ�سه���م �شقيقه امل�ضطرم حما�سة
وا�ستعداداً لكل مغامرة وطنية يف
�سبيل اال�ستقالل وحكومة الثورة
وقادتها.
وعندم���ا اكت�شف���ت ال�سلطات
املنتدبة دور املرحوم �إميل حلود
لدعم الث���ورة التحررية اللبنانية
ومل�ست ت�أثريه يف حمل الثائرين
عل���ى العناد يف طلب احلق كام ًال
واال�ستق�ل�ال تام ًا غ�ي�ر منقو�ص،
واال�ستب�س���ال يف �ساحة الن�ضال،
هم���ت باعتقاله ،ولكنها مل تتخذ
هذا التدبري ح���ذراً من م�ضاعفاته
ل���دى القوات الوطني���ة امل�سلحة
الت���ي يقودها �شقيق���ه ،ومالفاة
لعواقب ا�شرتاك القوات اللبنانية
النظامية عملي ًا يف الثورة.
م�س�أل���ة العروب���ة والعالق���ة
م���ع �سورية ،مل تك���ن لدى جميل
حلود �شعاراً لفظي��� ًا ،ومل تخ�ضع
عنده مليزان ق���وى ،تتبدل ح�سب
الظروف ،بل ه���ي قناعة را�سخة،
ويق�ي�ن ثاب���ت ت�ؤك���ده الوقائع
العملي���ة واحلقائ���ق امليداني���ة،
ويروى «�أنه ا�صطدم يف املدر�سة
احلربية حينما كان تلميذ �ضابط
مع ال�ضاب���ط الفرن�سي امل�س�ؤول،
لأن���ه �شتم تلمي���ذ �ضابط �سوري،
فثارت ثائرة جميل حلود ،فحاول
ال�ضاب���ط الفرن�سي تهدئته بقوله:
�أن���ت لبناين ول�س���ت �سوري ًا ،فرد
عليه حل���ود نحن �شعب واحد يف
بلدين ،وي�ؤكد املغفور له القا�ضي
ن�رصي جميل حلود هذه الواقعة،
م�ؤك���داً �أن والده و�ضعه يف �أجواء
هذه املقولة على اعتبار �أن اجلد
ميل���ك معامل حري���ر يف �سورية
وتوح���ده عالقات م�صاهرة كثرية
فيها».
و�أثن���اء معرك���ة �سورية ،مع
�رشكة نف���ط العراق ع���ام ،1966

وكان الل���واء جميل حل���ود وزيراً
للعم���ل وال�ش����ؤون االجتماعية،
ف�أعلن �أنه يق���ف دائم ًا �إىل جانب
�سوري���ة ال�شقيق الأك�ب�ر والأقرب
ب�رصف النظ���ر عن م�صالح الربح
واخل�سارة ،وقال« :نحن �إىل جانب
�سورية ال�شقيقة يف ق�ضية البرتول
حت���ى و�إن كنا نخ��س�ر مادي ًا»،
و�إبان الأزمة اللبنانية عام 1976
دعا اجلي����ش �إىل التوحد لتوطيد
الأمن بعد احل���ل ال�سيا�سي الذي
يتحت���م �أن يقرر �رسيع��� ًا مب�ؤازرة
ال�شقيقة �سورية التي نقدر ون�شكر
لها مبادرتها اخلرية املخل�صة.
وي�سج���ل لل���واء جميل حينما
كان وزي���راً للعم���ل وال�ش����ؤون
االجتماعية ،عام  ،1966يف حكومة
الرئي�س عب���داهلل اليايف� ،أنه بادر
بع���د درا�سة وتقاري���ر وردته عن
الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية،
�إىل املطالبة م�ضاعفة احلد الأدنى
للأج���ور ،فتعر�ض لهج���وم وا�سع
من االحتكاري�ي�ن والر�أ�سماليني،
و�أط���راف يف ال�سلطة ،لك���ن �أهم
ما لفت���ه يف هذا املج���ال وقوف
بع����ض مم���ن يعت�ب�رون نقابيني
�ض���ده ،وهو ما �أث���اره ،م�ؤكداً �أنه
�إذا كان يفه���م وقوف الر�أ�سماليني
الكب���ار و�أ�صحاب االحتكارات �ضد
العم���ال وم�صاحلهم ،ف�إنه ال يفهم
وقوف ه�ؤالء النقابيني �ضد حقوق
من ميثلون ،مت�سائ�ل�اً ما �إذا كان
ه����ؤالء ميثلون العم���ال �أم �أرباب
العمل والر�أ�سمالي�ي�ن ...وا�ستطاع
اللواء حل���ود �أن يفر�ض رفع احلد
الأدنى للأجور �إىل  305لريات بد ًال
من  300ل�ي�رة كم���ا كان يطالب،
بعد �أن جل�أت �أطراف من احلكومة
و�أ�صحاب الأعم���ال �إىل حمادثات
�صعبة مع الرجل الذي �أطلق عليه
منذ ذلك احلني «الوزير الأحمر».
ويف م�س�ؤوليته يف وزارة العمل،
فتح جمي���ل حلود ملف النقابات،
فاكت�شف �أن هناك نقابات ي�سارية
غري م�سموح لها بالعمل كاحتاد،
فتجمعت عل���ى نف�سها حتت ا�سم
«كتلة النقابات املنفردة» ،وبعد
�أن كان ه���ذا التجم���ع النقاب���ي
ق���د تقدم مراراً بطل���ب الرتخي�ص
باحت���اد م���ن وزراء �سابقني ،كان
�أن �أق���دم العماد جميل حلود على
الرتخي�ص لهذا االحتاد ،حتت ا�سم
«االحتاد الوطني لنقابات العمال
وامل�ستخدمني يف لبنان» ،ف�أعاد
بذل���ك للحركة النقابي���ة توازنها
وم�رشوعيته���ا كممثل���ة للعمال
ومدافعة عن حقوقهم.

�أحمد زين الدين
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تعرفي إلى أكاذيب الرجال المشتركة
لكل رجل �أكاذيبه اخلا�صة ،لكن وجدت
الدرا�سات احلديثة �أن الرجال ي�شرتكون يف
�أكاذيب جامعة بني �صنفه���م� ،سنعر�ضها
عليكِ لتتعريف �إليها كي ال يخدعك الرجل.
 ال �أن���ا ال �أبك���ي :ال يع�ت�رف الرجلب�سهولة ب�أنه يبكي �أم���ام الآخرين ،حتى
و�إن ح���دث ذلك فهو يربر ه���ذا الفعل ب�أي
�ش���يء ،خ�صو�ص��� ًا �أمام زوجت���ه ،فمعظم
الرجال يرون يف البكاء �ضعفاً.
 بالطبع �أن���ا ال �آكل هذا :دائم ًا يكذبالرج���ال بخ�صو�ص الأكل �إذا م���ا �س�ألتهم
زوجاتهم عنه ،فعلى �سبيل املثال ،عندما
حت�� رّّض�ر الزوجة بع�ض ًا م���ن الكعكات كي
ت�أخذهم �إىل العمل يف الغد ،ت�س�أل زوجها
�إذا كان يري���د من تل���ك الكعكات ،فيجيب
بالنف���ي� ،إال لأنه يق���وم يف الليل وال يجد
ح�ضتها
�شيئ ًا �أمامه غ�ي�ر الكعكات التي رّ
زوجت���ه ،في�أكلها ،وعندم���ا ي�أتي ال�صباح
وت�س�أل :م���ن �أكل هذه الكع���كات؟ يجيب
بالنفي ،ويقول� :أنا مل �آكل �شيئاً ،وال �أحب
الكعكات �أ�صالً!
 رمب���ا ي�سخر الرجل من �أحد الربامجالت���ي ت�شاهده���ا زوجته ويق���ول لها :ما
هذا اله���راء؟ لكن ورغم �أن ه���ذه الربامج
ت�سبب له الإزع���اج ،من املمكن �أن جتديه
يجل�س وحيداً وي�شاهدها ،فالرجل بطبعه
متناق�ض.
 نع���م� ،أن���ا ب�إم���كاين �إ�صالحه���اوردّه���ا كما كانت :ه���ذه الكذبة ي�شرتك
فيها جميع الرج���ال على وجه الأر�ض،
فنادراً ما جن���د رج ًال يقول «ال �أعرف»،
فالرج���ال دائم ًا يبالغ���ون يف قدرتهم
عل���ى �إ�صالح الأ�شي���اء ،خ�صو�ص��� ًا �إذا
تعلّ���ق الأمر بال�سي���ارات ،فيدّعون �أنهم

ِ
أنـت

عل���ى دراية كامل���ة ب�أم���ور امليكانيك
وكهرب���اء ال�سي���ارة ،وال يحبّون اللجوء
�إىل متخ�ص�ص ك���ي ي�صلح لهم الأعطال
املوجودة يف ال�سيارة ،وعلى هذا قي�سي
كل �ش���يء �آخ���ر يف البيت ،فه���و يدّعي
�أنه يعرف كي���ف ي�صلحه و�أنكما ل�ستما
بحاجة �إىل متخ�ص�ص بهذا الأمر ،فيحلّه
هو ،ويف بع����ض الأحيان ينجح بالفعل
يف �إ�ص�ل�اح تلك الأم���ور ،ويف كثري من
الأحيان يف�شل ،بل ويزداد الأمر �سوءاً.

 رمبا يجمعك القدر بنوع من الرجاليتفاخ���ر مبعرفته بالكثري م���ع الن�ساء،
و�إقامة العالقات العاطفية معهن ،فهناك
�أنواع من الرجال عندما تقابليهم للمرة
الأوىل جتدينه من تلقاء نف�سه يحكي لكِ
عن مغامراته مع اجلن�س الآخر ..فاعلمي
يا عزيزتي �أن ه���ذا الرجل كاذب ،وهذه
لي�ست �إال كذبة من الأكاذيب التي اعتاد
عليها ،ورمب���ا يحاول �أن يدفعك لتغاري
علي���ه� ،أو رمبا يري���د �أن يو�صل �إليكِ �أنه

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

طرق التعامل الصحيحة مع مربية األطفال
ال �ش���ك �أن الكثري من الأمهات يُبدين خماوفهن
من وجود مربية �أطفال يف منازلهن� ،إال �أن طريقة
التعام���ل ال�صحيحة مع مربي���ة الأطفال يخت�رص
عن���ا ًء وجه���داً كبريين عل���ى كال الطرف�ي�ن ،لذا
ن�صائحنا �ستكون حول �أ�سلوب التعامل مع مربية
الأطفال.
 بناء ج�رس توا�صل م���ع املربية منذ البداية،لتتحقق الأهداف املرجوّة لكال الطرفني.
 عدم التعامل مع مربية الطفل على �أنها جزءال يتجز أ� من العائلة ،فهي تعمل وتتقا�ضا �أجراً
جرّاء ذل���ك� ،إال �أن هذا ال مينع �أن تكون العالقة
معها مبنيّة على االحرتام واملودّة.
 ع���دم طلب جمه���ود �إ�ضايف م���ن املربية مادامت تقوم بعملها على �أكمل وجه.
 التعامل معها باحرتام ومودّة ،خ�صو�ص ًا �أمامالطفل ،حتى ينعك�س ذلك عليه فيما بعد.

مرغ���وب به من الكثري م���ن الن�ساء ولن
تقف عليكِ  ،ف����إذا رف�ضتيه ف�سيكون هذا
خ�سارة ل���كِ  ..فن�صيحة ،ابتعدي عن هذا
الرجل ،لأنه يف الغالب يكون هذا ال�صنف
من الرجال �ضعيف ًا وال ي�صلح لأن يكون
زوجك يف امل�ستقبل.
 دائم��� ًا يردد �أن���ه ال يتذكر متى �آخرمرة ق���ام بهذا الأم���ر ،ويف �أغلب الأحيان
يكون متذكراً جيداً ،بل ومتى �آخر مرة قام
به ،وم���ع من ،ويف �أي م���كان ،وبالتاريخ

وال�ساعة ،لكنه يح���اول �أن يراوغ ويتعمّد
الن�سيان وعدم التذك���ر وك�أنه لي�س �شيئ ًا
مهماً ،فهذه من ع���ادات الرجال ومن غري
املفه���وم لمِ يلج����أون �إىل ه���ذا الأ�سلوب،
فعندما تقول له زوجته مثالً« :هل تتذكر
�آخر م���كان ذهبنا �إليه مع���اً»؟ يقول لها
على الف���ور« :ال» ،ويف كثري من الأحيان
تكون الإجابة معروفة لديه ويكون متذكراً
كل �ش���يء ولكنه ال يري���د �أن ي�شاركه هذه
اللحظ���ة الرومان�سي���ة ،فبع����ض الرجال
ي�سعون لقتل الرومان�سية داخل زوجاتهم،
ويف نهاي���ة املطاف ي�شتك���ون من �ضعف
الرومان�سي���ة لدى زوجاته���م ،و�أنهن بنت
ال يُطَ قْ���ن ،لكن لو نظ���روا �إىل ت�رصفاتهم
وراجع���وا �أنف�سهم �سيج���دون �أنهم هم من
�أو�صلهم �إىل هذه املرحلة ..فعزيزي الرجل
ال تلُم املر�أة على ت�رصفاتها قبل �أن تراجع
نف�س���ك يف البداية وت�س�أل عم���ا �إذا كنت
�سبب ًا يف ذلك �أم ال.
 يف بع�ض الأحي���ان ،عندما تكوننيمعجب���ة مبناقبية �شخ�ص م���ا ،قد يكون
زميلك يف اجلامعة �أو العمل ،ويبادلك هو
ال�شعور نف�سه ،وجل�ستم���ا مع ًا تتحدثان،
وو�صل حديثكما �إىل «الفي�سبوك» ،جتدين
قد �أ�صابته ال�صدم���ة عندما يعلم �أنك يف
قائمة �أ�صدقائه عل���ى «الفي�سبوك» ،رغم
�أن���ه يومي ًا يتابعك عل���ى �صفحتك ،ويقر�أ
كل تعليقات���ك وي�شاه���د كل �صورك ،لكن
عندما تواجهينه بهذا �أو تتكلمني عن هذا
الأمر يُنكر متام���اً ،فدائم ًا يحب الرجل �أن
يكون غام�ض ًا وال يُظهر حبه للطرف الآخر
ب�سهولة.

 مفاج����أة املربية بالع���ودة �إىل املنزل دونموعد م�سب���ق �أو على غري الع���ادة ،فردّة فعل
الطفل حينها حتمل جواب��� ًا كافي ًا عن تعاملها
معه.
 احلر�ص على احل�ض���ور مع الطفل يف بع�ضالأم���ور الهامّة ،مثل :اال�ستحم���ام ،عند النوم..
وق���راءة الق�ص�ص حتى ي�ضم���ن ترابط ًا روحي ًا
قوي ًا معه فيما بعد.
 االبتعاد ع���ن �أ�سلوب التوجيه والأمر والنهيللمربية ،خ�صو�ص ًا �أمام الطفل.
 �إع�ل�ام املربية يف وقت م�سب���ق عن �أ�سلوبالرتبية ا ُملتَّبع ،والقواع���د امل�سموح بها ،حتى
تُكرِّر ذلك على الطفل يف حال غياب الأبوين.
 حتديد �إجازة �أ�سبوعية �أو �شهرية للمربية. �شُ ك���ر املربية يف حال لُوح���ظ على الطفلحت�سُّ ن يف �سلوكه و�أدائه.

• �أ�صول الت�سوّق يف ال�سوبرماركت
تتح�ضين لالنطالق يف رحلة �إىل ال�سوبرماركت� ،إ�ضافة �إىل حقيبتك والئحة الأغرا�ض ،يتمنّى عليك
رّ
الإتيكيت �أن ت�صحبي معك هذه القواعد امل�س�ؤولة عن جناح رحلتك:
 قب���ل ك ّل �شيء عليك �أن تنتبهي �أ ّن رحلة ال�سوبرماركت حتتاج �إىل ك ّل لباقتك وتركيزك اجل�سدي والنف�سي،لذا انطلقي نحوها مبالب�س مريحة تتيح �أمامك التنقّل من دون تعب ،والتحرّك واالنحناء بك ّل راحة ،فال تكون
املالب�س عائق ًا �أمام قدرتك على التقاط الغر�ض الذي تريدين يف حال كان عالي ًا بع�ض ال�شيء �أو منخف�ضاً.
 يف حال التقيت ب�شخ�ص تعرفينه يف ال�سوبرماركت ،فلي�س من الالئق �أبداً �أن ت�ضيعي وقته يف حمادثة التنتهي وتوقفي ال�صفّ خلفك� ،ألقي التحيّة �رسيع ًا وام�ضي يف �سبيلك �أنت وعربتك.
 ال ب�أ�س �أن تقبلي العيّنات املخ�ص�صة للتجربة التي تُوزَّع يف ال�سوبرماركت� ،أو قطعة جنب من هنا �أو عيّنةم���ن هناك ،لكن امله ّم �أال تكوين فظّة مع الو�صيفة التي توزّع العينات ،و�أال تعطيها ر�أيك القا�سي يف املنتَج،
كونها لي�ست هي من اخرتعه ،وال تطلبي املزيد ممّا �أعطتك.
 يف ح���ال �س����ؤال املوظّفني عن غر�ض معني ،ويف حال مل يتطوّع املوظف بجلب ما تريدين ،ال ميكنك طلبذلك منه ،فهو م�س�ؤول عن ترتيب ال�سوبرماركت وم�ساعدة الزبائن ،ولي�س الت�سوّق عنهم.
 ال تن�س���ي �أن حتتفظ���ي بغالف ك ّل ما ت�أكلينه يف ال�سوبرماركت حتّى دفع الفاتورة ،و�أن ترمي بنف�سك �أنتالق�شور� ،أي �أال ترتكيها يف العربة.
 احرتام �صفّ االنتظار واجب حمتّم عليك ،فال حتاويل �أن تطلبي من �أحد �أن ميرّرك �أمامه بحجّ ة �أ ّن �أغرا�ضكقليلة العدد �أو �أنك متعَ بة.
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ّ
خطوات تجنب جسمك «السيلوليت»
كثري من ال�سيدات والبنات يعانني من
م�شكل���ة ظهور «ال�سيلولي���ت» يف بع�ض
مناط���ق اجل�سم ،وهي الده���ون املرتاكمة
حت���ت اجللد ،والت���ي جتعل �ش���كل اجللد
متعرج��� ًا وغري �س���وي ،وجتع���ل الب�رشة
�شبيهه بق��ش�رة الربتقالة ،وتعطي اجل�سم
مظهراً غري مقبول.
ي�شري اخت�صا�صيو التجميل �إىل �أن قلة
«الكوالجني» واملرونة واملاء يف الطبقة
ال�سطحي���ة يف اجل�سم تك���وّن فراغات بني
اجللد وطبقة م���ن الدهون التي تظهر عند
الطبق���ة ال�سطحية ،ومتلأ الفراغات وتكوّن
ال�شكل املتعرّج.
اجلين���ات تلع���ب دوراً يف ظه���ور
«ال�سيلولي���ت» ،لكنها لي�س���ت الأ�سا�س،
لأن امل���ر�أة ه���ي التي تق���وم بت�رصفاتها
ال�صحي���ة والغذائية يف زي���ادة امل�شكلة
وتفاقمها ،وه���ذه امل�شكلة تظهر غالب ًا يف
منطقة الأرداف والأفخاد ،و�أي�ض ًا يف البطن
والأذرع.
هذه امل�شكلة ميكن �أن تظهر يف �أي �س ّن
�أو �أي وزن ،حتى ل���و كانت املر�أة نحيفة،
لأن ع���دم التخل�ص من ال�سموم يف اجل�سم
ي�سبب هذه امل�شكلة ،فيج���ب اتّباع نظام
غذائ���ي �سليم يطرد كل ه���ذه ال�سموم من
اجل�سم.
كما �أن خاليا اجل�سم و�أن�سجته حتتاج
�أي�ض��� ًا �إىل مرور ال���دم يف اجل�سم بالقوة
املطلوب���ة �أو الطبيعية ل���كل �سيدة ،ففي
املكان ال���ذي يكون في���ه «ال�سيلوليت»،
مرور ال���دم ال يك���ون بالق���وة املطلوبة،
فترتاك���م الده���ون يف الأن�سج���ة ويتكوّن
«ال�سيلوليت».

من �أجل ذلك ،يج���ب �أو ًال التخلُّ�ص من
ال�سم���وم يف اجل�سم ،كما يج���ب �أن يكون
مرور الدم يف اجل�سم �سليم ًا ويحمل الغذاء
والأك�سجني �إىل اجل�س���م ،وبالتايل ي�ساعد
هذا على ممار�سة الريا�ضة ،وبع�ض الأمور
الأخرى �أهمها:
قللي من ن�سب���ة الكافيني يف حياتك،
لأن كرثتها ال يفيد ج�سمك ،وبالتايل ت�ساعد
على تكوي���ن «ال�سيلوليت» ،ا�ستبديل بها
ال�شاي الأخ�رض.

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

ممار�س���ة الريا�ض���ة حل���رق الدهون
يف اجل�س���م و�ش ّد اجلل���د ،ولزيادة ن�سبة
التعرّق ،لطرد ال�سموم املوجودة باجل�سم.
��ش�رب على الأق���ل  2لرت م���ن املاء
يومياً ،وكذلك تن���اول الفواكه واخل�ضار
التي حتتوي على امل���اء �أي�ضاً ،واللحوم
البي�ضاء �أف�ضل من احلمراء.
ال ب���د �أن تتبعي نظام ًا غذائي ًا �سليم ًا
خالي ًا م���ن الده���ون وال�سكريات ،حتى
نحرق الده���ون املوج���ودة يف اجل�سم،

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

وتن���اول  3وجبات يف اليوم �أو �أكرث لكي
يب���د أ� احل���رق يف اجل�سم ،وتزي���د ن�سبه
احل���رق ،وهذا مه���م ج���داً للتخل�ص من
«ال�سيلوليت».
الريجيم املتكرر ،والعودة �أكرث من مرة
�إىل البدانة ،وهو ما نُطلق عليه اجل�سم الـ
 ،yo yoيخزّن���ان � 6أ�ضعاف الدهون يف
اجل�سم ،ولهذا يظهر «ال�سيلوليت» ،وهنا
يجب عند الب���دء يف الريجيم �أن نكمله،
حتى ال ترتكز الدهون يف منطقة الأرداف.
 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
 1مدينة فل�سطينية (مبعرثة)  /اطول اخللفاء الرا�شدين
مدة يف اخلالفة
 2مت�شابهان  /من يقرع الطبل
 3من الزهور وين�سب �إليها من يحب نف�سه  /وقع

حب���وب الريجيم وحب���وب الإم�ساك
(املليّن���ات) ت�ساع���د عل���ى تكوي���ن
«ال�سيلوليت» ،لأنها ت�ساعد على حب�س
املاء يف اجل�سم.
الإم�ساك من �أ�سب���اب «ال�سيلوليت»،
لأنه يحب�س ال�سم���وم ،وبالتايل يجب �أن
نعاجله بطريق���ة �صحيحة حتت �إ�رشاف
طبيب ،حتى ال تتناويل كثرياً من احلبوب
املليّنة.
التغيريات يف الهرمونات لدى �أي بنت
�أو �سيدة ،من �س���ن البلوغ مروراً باحلمل
حت���ى الي�أ�س ،كلها عوام���ل تت�سبب يف
ظهور «ال�سيلوليت» ،من �أجل هذا البد �أن
نراع���ي كل العوامل الأخرى ،لأن العوامل
الطبيعية لي�س لنا دخل فيها.
الع�صبية ال�شدي���دة ميكن �أن تت�سبب
�أي�ض��� ًا يف تخزي���ن الده���ون وتكوي���ن
«ال�سيلولي���ت» ،وكذل���ك الإف���راط يف
التدخني والتعر�ض للتلوث يت�سببان يف
عدم ان�ضباط ال���دورة الدموية ،وبالتايل
هذا �سبب �أي�ضاً.
املنتج���ات ال�سطحية ،مث���ل الكرمي
وال�صاب���ون والفر�ش���اة والأدوات الت���ي
نعم���ل به���ا تدلي���ك ًا للجل���د ال تخفي
«ال�سيلولي���ت» ،لك���ن ما يح���دث عند
ا�ستخ���دام ه���ذه الأ�شياء �أن���ك توزّعني
«ال�سيلولي���ت» ب���د ًال م���ن �أن يظل يف
منطقة واحدة ،ويظهر �أقل ،بالإ�ضافة �إىل
�أن���ك تن�شّ طني الدورة الدموية يف اجل�سم،
لكن التوقّف عن التدليك وعدم ا�ستخدام
ه���ذه الأ�شياء بانتظام ي����ؤدي �إىل عودة
«ال�سيلوليت» ،لأن هذه الأ�شياء �سطحية
وال تخرتق اجللد.

 1قلم  /عتمة
 2وجدك  /خاف ب�شكل مفاجئ
� 3أ�شهر رحالة عربي
 4جد �سيدن���ا يعقوب 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 عقل���ك  /جزي���رة فرن�سية يف
البحر الأبي�ض املتو�سط (مبعرثة)
 8خمادع  /و�سادات
� 9أول م���ن ق�سم �أيام الأ�سب���وع على �سبعة
�أيام
 10لنيل �أق�ساط من الراحة
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كاريكاتير

ّ
زوجان صدما بعضهما بسيارتهما ..فتوفيا
كانت كري�ستينا مونوز ( 26عاماً) تقود
�سيارتها من ط���راز �ساتورن  1999باجتاه
ال�شمال ،عندما جنحت بها ال�سيارة لت�صدم
ب�سيارة زوجه���ا نيكوال�س كروز ( 31عاماً)
من طراز مازدا بي���ك �أب  1999القادمة من
االجت���اه املقابل ،وت�سب���ب احلادث مبقتل
كليهما.
التقارير ال�صحفية ذك����رت �أن الزوجني
اللذين عق����دا قرانهما حديث���� ًا يعمالن يف
�رشك����ة «ماه����ارد بوليت ف����ارم» بوالية
تك�سا�س ،حيث ي�ستخدم العاملون ال�سيارات
للتنقل بني املباين املتباعدة لل�رشكة.
و�أ�ش���ار م�س����ؤول ال�صح���ة العامة يف

ال�رشك���ة �إىل �أن من املرج���ح �أن يكون كل
من الزوجني ا�ستق���ل �سيارته اخلا�صة �إىل
ال�رشك���ة ي���وم الأربعاء املا�ض���ي ،ب�سبب
اختالف مواعي���د عمل كل منهم���ا ،و�شاء
القدر �أن يجتمعا يف م���كان واحد ليالقيا
م�صريهما املحتوم.
و�ألقى امل�س����ؤول باللوم على ال�رسعة
وانحن���اء الطري���ق يف الت�سبب باحلادثة،
وتطل���ب �إخ���راج جثت���ي الزوج�ي�ن من
�سيارتيهم���ا عم�ل�اً �شاق ًا م���ن قبل رجال
الإنقاذ ،وا�ستخدموا �أدوات خا�صة النت�شال
اجلثت�ي�ن من داخ���ل ال�سيارت�ي�ن اللتني
حتطمتا بالكامل.

شربا من دماء بعضهما لتوطيد العالقة الزوجية
«برييت باليز» و«�آندي فيلث» (ا�سمان م�ستعاران) هما زوجان بريطانيان من جنوب
«ويل���ز» يدعيان �أنهما مث���ل �أي زوج �آخر ،بغ�ض النظر عن تف�صيلة �صغرية خمتلفة فيما
يخ�صّ هما؛ «�أنهما يحبان �رشب دماء بع�ضهما البع�ض» ،فظهرا يف �أحد الربامج التلفزيونية
لت�شجي���ع الربيطانيني على �رشب دماء بع�ضهم ،ملا لهذا الأمر من �آثار �صحيّة مفيدة كما
يدّعيان.
الثنائ���ي م�صا�ص الدم���اء �أكدا �أن �رشب دماء بع�ضهما البع����ض �أك�سب عالقتهما �صلة
وثيق���ة ،و�أن هذه كانت و�سيلة ذات جناح باه���ر يف توطيد العالقة الروحية بينهما ،و�أكد
«�آن���دي» �أن طع���م دماء زوجته كان «ي�شبه الفراولة» ،و�أن ل���ه مذاق ًا معدني ًا حمبب ًا �إىل
النف�س.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

مرض ّ
يحول رضيعًا
إلى «سمكة»

�أدّت �إ�صاب���ة ر�ضي���ع بريطاين
مبر�ض جلدي نادر �إىل حتويل جلده
بالكامل �إىل ما ي�شبه ق�شور الأ�سماك
يف حال ن�س���ي والداه �أن ي�ضعا له
كرمي ترطيب كل � 4ساعات.
الر�ضيع دانيال مابلز (� 18شهراً)
وُلد م�صاب��� ًا مبر�ض ن���ادر ي�سمى
«ال�سُ ماك الرقائقي» ،ي�صيب واحداً
فق���ط م���ن كل � 600أل���ف �شخ�ص،
ويت�سبب يف جف���اف الطبقة العليا
من اجلل���د ب�ست م���رات �أ�رسع من
املعتاد.
وانت���زع هذا املر����ض من حياة
«مابل���ز» فرح���ة الطفول���ة� ،إذ ال
ي�ستطي���ع حت���ى �أن يرم�ش ب�سبب
جل���ده ال�سمي���ك؛ كجل���د ال�سمكة
الذي حوّله �إىل م���ا ي�شبه «متثا ًال
متحركاً» ،فيما يعت�رص قلب والديه
على طفلهما املح���روم من اللعب
ك�سائر �أقرانه.
وملقاومة هذا املر�ض ،ي�ستخدم
والدا الطفل كرميات طبية كل �أربع
�ساعات نه���اراً ،وكل ثالث �ساعات
لي�ل�اً ملن���ع جل���ده احل�سا�س من
اجلفاف والت�شقق.
هاتف01/666314 :
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