يا عيب الشوم
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ل��وح��ظ �أن وزي����ر ال���دف���اع ال��وط��ن��ي ���س��م�ير م��ق��ب��ل ع���� ّدد يف ال��ل��ق��اء
ال��وزاري ال��دويل لدعم اجلي�ش اللبناين الذي ُعقد يف روم��ا ،بح�ضور
 43دولة والأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي وجامعة الدول العربية،
تن�صت
احتياجات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،حا�صراً االحتياجات ب�أجهزة ّ
حديثة ،ورادارات ،و�أج��ه��زة �إن���ذار متطورة حل��دود لبنان «ال�شمالية
وال�شرقية» ،وا�صفاً موقع لبنان ب�أنه بني «جار ْين ينتميان �إىل حمور ْين
متخا�صمينْ ».

السنة السابعة  -الجمعة  22 -شعبان 1435هـ  20 /حزيران  2014م.
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االفتتاحية

دولة المواطن ال دولة المسؤول
يخطئ من يظ���ن �أن هناك عراقي ًا واحداً يت�ش ّفى بجي�شه
حينما ي�سق���ط ،وبدولته حينما تنهار ،لك���ن النقد وو�ضع
الأ�صب���ع عل���ى مكان العطب ب���ات يف زمننا ه���ذا مدعاة
للتهجم والتخوين.
ُّ
�أت�س���اءل با�ستغراب :مل���اذا مل �أ�سمع �صوت��� ًا واحداً من
مير
جمهور احلكومة ينتقد �أداءه���ا وي�شخّ �ص عيوبها؟ فلم ّ
العراق بيوم دون ع�رشات اخلروقات الأمنية والف�ساد املايل
والتكا�س���ل يف الأداء احلكوم���ي ..مل���اذا اخلدمات يف �أدنى
م�ستوياته���ا ،والأم���ن مفقود ،مع كل ه���ذا الكم من اجلي�ش
وال�رشطة؟ على مدى � 8سنوات كنا ن�سمع من يردد الأ�سطوانة
املعتادة «الإرهاب مينع الإعمار» ،لكنهم مل ينتبه �أحد �إىل
�أن املحافظات اجلنوبية الت�سع ت�شهد ا�ستقراراً �أمني ًا كبرياً،
�إال �أنها ت�شكو العوز وقلة اخلدمات..
امل�ضح���ك املبكي �أن ع���دداً من الإخ���وة يدعونني �إىل
النقا�ش ،وحني �أطلب منهم تعداد �إجنازات احلكومة� ،أتفاج�أ
برد �أغرب م���ن اخليال« :املالكي ق�ضى عل���ى الإرهاب»!
وح�ي�ن �أ�س�أله عن اخلدمات يعود للق���ول« :الإرهاب ي�ؤخر
الإعمار».
حتى بال�سقوط امل���د ّوي للمنظومة الأمنية والع�سكرية،
جند التاريخ يعيد نف�س���ه؛ فحني خرج اجلي�ش مهزوم ًا يف
حرب اخللي���ج الثانية ،كان التلف���از احلكومي وقتها يبث
املرا�س�ل�ات ويتغنّى ببطولة اجلي�ش املنك�رس ،ويطلق عليه
انت�ص���اراً تاريخي ًا ..واليوم �أ�شاهد قنوات احلكومة والداعمة
لها تُنتج الأغ���اين «الثورجية» عن �إجن���ازات ومالحم ال
ميكن ر�ؤيتها بالعني املجردة.
ال نري���د تك���رار الأخط���اء ،ول�سن���ا م�ستعدي���ن لتقبل
«دكتات���ور» جديد يح�ص���ل على �رشعيته م���ن الراق�صني
عل���ى كل وتر ،وامل�ص ّفقني لكل زعيم ،نريد دولة تُبنى على
احلر�ص ال على احلقد ،يتناف�س قادتها على كرثة الإجنازات
ال كرثة ال�رسقات وتكدي�س الرثوات ،يكون رجل الأمن ح�صن ًا
للوط���ن واملواطن ،ولي����س �أ�سداً عليه���م يف الرخاء ،ويف
ال�شدائد يطلب منهم احلماية.
ل�ست مع ع�سك���رة املجتمع ،وال �أح ّب���ذ ر�ؤية رجل دين
يحمل ال�سالح ،بينما مل يرف���ع �أ�صبعه يوم كان املحتلون
يجوبون بالدنا طو ًال وعر�ض ًا.
احل���ل ملا ت�شهده البالد وا�ضح وال يحتاج �إال �إىل الإرادة
واالعرتاف بالإخفاق ،احلل ب���كل ب�ساطة يتم ّثل يف ت�شكيل
حكومة �إنقاذ وطني من �شخ�صيات م�ستقلة ،و�إعادة هيكلة
اجلي�ش ،وو�ضع قادة للجي�ش من كبار اجلرناالت املتقاعدين،
ومراقبة احلكومة من ق َب���ل الربملان الذي �سيكون �أقوى يف
�أدائه �إذا ابتعد عن امل�ساومة وال�صفقات وبيع الذمم..
نحب �ألف مرة..
احل���ل �أن نراقب من نُخا�صم م���رة ،ومن ّ
فلي�س لنا �إال العراق ،ولي�س للعراق �إال نحن..

النظام شاغر ...ال الرئاسة
�سبق م�صطلح «اللبننة» يف الظهور
باقي امل�صطلح���ات امل�شابهة له ،مثل
«ال�صوملة» و«العرقنة» و«ال�سورنة»
والليبنة» (من ليبيا) ،وهي م�صطلحات
لي�س من امل�صادف���ة �أنها عربية ،ت�صف
�أحوال بلدان عربي���ة ،وهي يف املفهوم
املق�صود منها لها معنى واحد :االحرتاب
والتفتي���ت ،والرتاج���ع ع���ن متطلبات
الع��ص�ر ،حت���ت �رضب���ات املخططات
الغربية وال�صهيونية الرامية �إىل تدمري
كل البيئ���ة التي ميك���ن �أن ت�ش ّكل خطراً
على حا�رض وم�ستقبل الكيان ال�صهيوين
الذي يحت���ل فل�سطني وي��ش�رد �شعبها،
ويهدد كل البلدان املحيطة بها.
ترى �أو�ساط متابعة �أن هذه احلقيقة
يجب �أال تغيب عن بال اللبنانيني ،بعد
كل ما �شاهدوه من ك���وارث متنقلة يف
�سورية والعراق وم��ص�ر واليمن وليبيا
وغريها ،تقف وراءها علن ًا ع�رشات الدول
الأجنبية ،ومن يتواط�أ معها من «�أعراب
النف���ط»؛ يف حتال���ف �شيطاين ال يدري
�سيحط وبا�ؤه.
�أحد �أين
ّ
جرثوم���ة ه���ذا الوب���اء اكت�ش���ف
امل�ستعمرون م���دى تغلغلها يف اجل�سد
العرب���ي ،وم���دى قدرتها عل���ى الفتك
فرع ْوها ومنوها،
به و��ض�رب مناعت���هَ ،
وجعل���وا من لبنان حقال لتجاربها ،منذ
�أيام املت�رصفية� ،إىل «�إعالن دولة لبنان
الكب�ي�ر» ،الت���ي ما تزال ُتنت���ج حروب ًا
داخلية كل عقد من الزمان �أو �أكرث.
هي جرثومة تعي�ش على الع�صبويات
ال�ضيق���ة :طائفية ومذهبي���ة ومناطقية
وعرقي���ة ،خ�صو�ص��� ًا �أن جمتمعن���ا هو
ت�سمت با�سم
نت���اج «�إمرباطوري���ات» ّ
و�ضمت ن�سيج ًا من كل ال�شعوب
الإ�سالم،
ّ
الإ�سالمية ،وم���ن كل الأديان واملذاهب،

التصارع الذي يعيشه لبنان
يعيده إلى ما يشبه زمن
يمد
«الدول السبع» ..حيث ّ
الخارج أياديه للتدخل بحجة
حماية هذه الطائفة أو
تلك

فكان هذا التنوع حين��� ًا غنى ،و�أحيان ًا
باب ًا للفتنة والت�صارع.
ه���ذا الت�صارع ،ال���ذي يعي�ش لبنان
هذه الأيام بع�ض ًا من �أ�سو�أ مظاهره التي
تدور حول املواق���ع الرئا�سية و�أدوارها،
يعيد لبنان �إىل م���ا ي�شبه زمن «الدول
ال�سب���ع» ،حيث مي��� ّد اخل���ارج �أياديه
للتدخل بحج���ة حماية هذه الطائفة �أو
تلك ،وتعل���و الأ�صوات الطائفية على ما
عداها من �أ�صوات جامعة وغري فئوية.
مل يكف لبنان يف ال�سابق «تطييف»
كل �ش���يء فيه ،حت���ى كان يقال �إن لكل
منتج زراع���ي هوية طائفي���ة ،فللقمح
طائفة ،وللتفاح طائف���ة �أخرى ،وللتبغ
كذلك ..وجرت الت�ضحية بزراعة ال�شمندر
ال�سك���ري عندم���ا مل تتوف���ر مرجعية
طائفية حتميه!
�أما اليوم ،فالكبا����ش الطائفي بات
يدور ح���ول تربئة عم�ل�اء «�إ�رسائيل»،

منتظر الزيدي
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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

قيادة كل طائفة تعطّ ل عمل امل�ؤ�س�سة املح�سوبة على الطائفة الأخرى ..و�شعار املرحلة التعطيل ولي�س البناء

�أو نزع �صفة «الإره���اب» عن البع�ض،
�أو حماية الزراع���ات املمنوعة وغريها،
فل���كل مرجعي���ة طائفي���ة م�صلحة يف
مكان ،بغ����ض النظر عن م�صلحة الوطن
و�أبنائه باعتباره���م جمموعة �إن�سانية
واحدة ،ال قطعان طوائف وقبائل.
هل ُيعقل �أن الذي كان يقال �إن «جمد
لبن���ان �أعطي له»� ،أي بطريرك املوارنة،
ُي�سقط مبد�أ �إدانة التعامل مع العدو ،لأن
له م�صلحة يف ا�ستعادة ب�ضع مئات من
الذين تعاملوا مع العدو «الإ�رسائيلي»،
وقتل���وا و�أ�سا�ؤوا لإخوانه���م يف الوطن،
فباتو بعرفه «�ضحايا»؟
وه���ل ُيعق���ل �أن ه���ذه املرجعي���ة
الروحي���ة تطالب بوق���ف الت�رشيع� ،أي
�إ�سق���اط الد�ستورية ع���ن ال�سلطة كلها،
لأن التوافق غري متوفر النتخاب رئي�س
للجمهوري���ة؟ وهل متثي���ل الطوائف يف
أهم من بقاء البلد ومن ا�ستمرار
ال�سلطة � ّ
احلد الأدنى من م�ؤ�س�ساته الر�سمية؟ وقد
بتنا ن�شاهد «قي���ادة» كل طائفة تريد
تعطيل عم���ل امل�ؤ�س�سة املح�سوبة على
الطائفة الأخرى ،وب���ات �شعار املرحلة
التعطيل ولي�س البناء.
الأم���ر نف�س���ه يق���ال ع���ن مواقف
املرجعيات ال�سيا�سي���ة الطائفية جتاه
ته���م املواطن،
خمتل���ف الق�ضايا التي
ّ
باعتب���اره �إن�سانا قب���ل �أن يكون رقم ًا
يف �سج�ل�ات الطوائ���ف واملذاهب ،وهذا
الأم���ر �شاهدناه يف ت�ض���ارب املواقف
جتاه تثبيت �رشيحة من املوظفني هنا،
�أو �إن�صاف عامل�ي�ن هناك ،حتى اقرتب
الأمر من �إعطاء �صبغة طائفية ملوظفي
الدولة املطالب�ي�ن ب�إن�صافهم عرب �إقرار
�سل�سل���ة جديدة للرت���ب والرواتب ،مبا
يعني �إعطاء �صفة طائفية للر�أ�سماليني
وامل�ستغل�ي�ن حتميه���م م���ن امل�ساءلة
واملحا�سبة ودفع حقوق الدولة والنا�س.
�أين ه���ذا الكالم مما ت�شهده املنطقة
برمته���ا على وقع الف�ت�ن التي ين�رشها
ّ
الغرب اال�ستعماري و�أتباعه؟
من امل�ؤك���د �أن التحالف ال�شيطاين
ال���ذي �أحرق لبنان يف �سبعينيات القرن
املا�ضي ،لي�ش��� ّكل دخانه �ستارة لزيارة
�أنور ال�س���ادات �إىل الكي���ان ال�صهيوين،
وال���ذي احت���ل العراق �سابق��� ًا ،وها هو
يحرقه اليوم ،كم���ا �أ�شعل م�رص و�أحرق
�سوري���ة وليبي���ا ،لي�س حري�ص��� ًا على
لبن���ان ،وال ميكن الرك���ون �إليه يف عدم
حتويل «الكبا����ش» الطائفي الدائر فيه
على م�ستوى ال�سلطات العليا� ،إىل فتنة
يف ال�شارع.
هذا الأمر يدفعن���ا للقول �إن م�شكلة
لبنان لي�س���ت يف �شغور موقع رئا�سته،
لأن ال�شغور هو يف نظامه الذي ال ي� ّؤمن
م�صال���ح �أبنائه ،وال يحميه���م وي� ّؤمن
حا�رضهم وم�ستقبلهم.

عدنان ال�ساحلي
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المصالح السعودية – التركية في سورية ..تقاطع وتصادم

كني�سة للأرمن يف ك�سب �أحرقها امل�سلحون قبل اندحارهم عن املدينة

يف خط���وة الفتة ،تق��� َّدم اجلي�ش
ال�سوري ميداني ًا هذا الأ�سبوع ،ف�سيطر
عل���ى مواق���ع ا�سرتاتيجي���ة هام���ة،
�أهمه���ا مدينة ك�سب يف ريف الالذقية
ال�شمايل ،وبع�ض مناطق ريف حم�ص
ال�شمايل .ت�أت���ي �أهمية ال�سيطرة على
ك�سب ،ملوقعها اجلغ���رايف املحاذي
للأرا�ضي الرتكية ،والتي �شكّلت عمق ًا
جغرافي��� ًا ا�سرتاتيجي��� ًا للم�سلحني،
ورافداً ب�رشي ًا ولوج�ستي ًا لهم ،وهو ما
�أكّدته التقارير ال�صحفية التي �أ�شارت
�إىل وج���ود �سيارات تركي���ة ع�سكرية
ا�ستخدمها اجلي����ش الرتكي املتدخّ ل
يف �سوري���ة ع�سكري��� ًا ،بالإ�ضافة �إىل
�سي���ارات �إ�سعاف تركي���ة ا�ستخدمها
امل�سلحون لنقل جرحاهم �إىل الداخل
الرتكي.
وهكذا ،ت�ستم ّر الإ�شارات امليدانية
والتقاري���ر الع�سكري���ة وال�صحفي���ة
بت�أكي���د التدخُّ ل الع�سك���ري الرتكي
املبا��ش�ر وغ�ي�ر املبا��ش�ر على خط
املع���ارك يف �سوري���ة ،من���ذ بداي���ة
الأزم���ة ولغاية اليوم ،فتدخُّ ل اجلي�ش
الرتك���ي ب���د�أت مالحم���ه الوا�ضحة
تظهر منذ ب���دء املعارك على احلدود
ب�ي�ن البلدين ،و�أهمه���ا معارك ج�رس
ال�شغور ،ثم م���روراً بالق�صف الرتكي
للطائرات الع�سكري���ة ال�سورية التي
كانت تقوم ب�رضب معاقل امل�سلحني،
و�صو ًال �إىل منطق���ة ك�سب ،التي ظهر
جلي ًا تدخُّ ل الأتراك الع�سكري املبا�رش
فيه���ا ،بالإ�ضاف���ة �إىل ت�أم�ي�ن الدعم
للم�سلحني وت�سهيل مرورهم ،وت�أمني

متطلباتهم اللوج�ستية ،وت�أمني مالذ
لتتح�صن،
�آمن للمجموعات الإرهابية
ّ
متهي���داً لالنق�ضا�ض عل���ى الأرا�ضي
ال�سورية.
رغم كل هذا التدخ���ل الع�سكري
الرتك���ي الوا�ض���ح ،بالإ�ضاف���ة �إىل
التدخل ال�سيا�سي لأنقرة ،الذي متظهر
ب�إي���واء املعار�ض���ة ال�سورية وت�أمني
امل�ل�اذ والدع���م ال�سيا�س���ي واملايل
لها� ،أ�ضف �إىل ذل���ك التقارير امل�ؤكدة
التي تفي���د با�ستف���ادة � -إن مل يكن
ت�شجي���ع وم�شاركة  -تركية من نهب
امل�صان���ع ال�سورية يف حلب ،ثم نهب
النف���ط ال�س���وري يف املناط���ق التي
ت�سيطر عليه���ا املجموعات امل�سلحة
بعد �إعالن االحت���اد الأوروبي رغبته
ب�رشاء النف���ط امل�رسوق ال���خ ...رغم
كل ذل���ك ،كان الفت��� ًا توجيه الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�س���د م�ؤخراً االتهام
�إىل ال�سعودية ب�أنها الدولة الإقليمية
الأكرث ا�ستمراراً يف عدائيتها ل�سورية
بع���د «�إ�رسائيل» ،رغ���م �أنه مل ينفِ
عدائية كل من تركيا وقطر لدولته.
ويف حماول���ة تف�س�ي�ر ه���ذا
الت�صنيف ،ميكن لن���ا ت�ص ُّور الأ�سباب
الآتية:
 ف�ش���ل م��ش�روع «الإخ���وانامل�سلم�ي�ن» يف املنطق���ة ،وتر ُّن���ح
�أ�صحاب ه���ذا امل��ش�روع و�سقوطهم
رغم بق���اء بع�ض ركائ���زه على قيد
احلياة ،لذا ال ميلك م�رشوع «الإخوان
امل�سلمني» �س���وى �أن مي ّد اليد لإيران
لتنق���ذه من املوت املحتّ���م ،ومبا �أن

لن تشهد المنطقة
بعد اليوم خالفًا
ُسنيًا  -شيعيًا فحسب
كما يريد البعض ..بل
اقتتاالً بين «اإلخوان»
و«الوهابيين»

�إيران باتت خ�شبة اخلال�ص الوحيدة
مل�رشوعه���م ،يحاول الرئي����س الأ�سد
�أن يعط���ي الإيراين فر�ص���ة ملحاولة
تعديل املوقف «الإخواين» من احلرب
الدائ���رة يف �سورية ،ما �سي�ؤدي حكم ًا
�إىل تفكك اجلبهة املعادية ب�أكملها.
 يعرف الأ�سد �أنه يف ظل �رصاع«�إخواين  -وهاب���ي» يتجلى اقتتا ًال
م�سلَّح��� ًا يف �سورية ،ومعارك �إلغائية
يف كل م���ن م��ص�ر وتون����س واليمن
وغريها ،يجب عدم فتح املجال لهذين
املحوري���ن بااللتقاء عل���ى م�صلحة
واحدة ،كما ح�صل �سابق ًا حني تكاتفا
للنيل من الدول���ة ال�سورية يف بداية
املعارك ،بل م���ن م�صلحته وم�صلحة
املحور املقاوم �أن يزيد ال�رشخ بينهما
وتو�سيع هام�ش االقتتال.

(�أ.ف.ب).

 يدرك الأ�س���د �أن ما قامت به«داع����ش» يف الع���راق كان بدعم
ترك���ي و�سع���ودي مع��� ًا ،لتقاط���ع
م�صاحلهما �ض���د احلكومة العراقية،
لكن لكل منهم���ا منطلقاته يف دعم
املجموعات امل�سلح���ة يف العراق،
فال�سعودي���ة تري���د �أن ت�ستعي���د
ال�ساح���ة العراقي���ة بعدما خ�رست
يف �سوري���ة ،بينما تري���د تركيا �أن
تدفع الواليات املتحدة �إىل التعاون
والتن�سيق معه���ا ملكافحة الإرهاب،
م���ا يعي���د االعتب���ار �إىل دور تركيا
يف الرتتيب���ات الإقليمي���ة اجلديدة،
ويعطي دفع��� ًا �أمريكي��� ًا لأردوغان
وح���زب «العدال���ة والتنمية» يف
مواجهة خ�صومه الداخليني ،بعدما
تبينّ �أن الأمريكيني غري بعيدين عما
يح�صل يف تركيا منذ حزيران 2013
ولغاية الآن.
بكل الأحوال ،وبغ�ض النظر عن
حج���م العداء ال�سع���ودي �أو الرتكي
ل�سورية �أو مركزيته ،يبقى �أن املنطقة
اليوم ،وبعد �سيطرة «داع�ش» على
�أجزاء وا�سع���ة من العراق ،لن ت�شهد
اقتتا ًال طائفي ًا ُ�سني ًا �شيعي ًا فح�سب
كم���ا يري���د البع����ض ،ب���ل �ست�شهد
املنطق���ة العربية ب�أكلمه���ا اقتتا ًال
�أ�ش ّد بني «الإخوان» و«الوهابيني»،
و�أب���رز الدول املت�أث���رة فيه �ستكون
الأردن ،واململكة العربية ال�سعودية،
وباقي الدول اخلليجية.

د .ليلى نقوال الرحباين
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همسات
 nت�رسُّع خطري

لفت���ت قي���ادات حزبية نظ���ر رئي�س احلزب
اال�شرتاك���ي النائب وليد جنب�ل�اط ب�أنه ت�رسّع
يف و�ضع فيتو «م�ش ق���دو» على قائد اجلي�ش
العم���اد جان قهوج���ي ،لأنه رمب���ا ي�ضطر �إىل
الرتاجع وقت القرار اجلدي ،لأن هناك تف�سريين
للأم���ر؛ �إما �أنه �ضد امل�ؤ�س�س���ة الع�سكرية ،وهذا
خطر ،لأنه �أيّد �سابق ًا الرئي�س ال�سابق ،وكان من
�أكرب «حلفائه» ،و�إما �أنه يك ّن كراهية �شخ�صية
للعماد قهوجي ،لأن���ه من منطقة ال�شوف ،وهذا
يعني �أ�شياء و�أ�شياء.
 nف�شل الو�ساطة
ف�ش��ل و�سطاء يف �إع��ادة و�صل ما انقطع بني
الرئي�سي نبيه بري وف�ؤاد ال�سنيورة ،لأن الأخري
نْ
كم��ا قال العاملون على خط الو�ساطة «بوجهني
�أو �أك�ثر ،وهو ال�سبب الذي ا�ضط��ر �أ�ص ًال الرئي�س
بري �إىل زجره».
 nاحتمال التمديد
الح���ظ �أحد الن���واب انخفا����ض احلديث يف
املحافل املحلي���ة والإقليمية ع���ن كيفية �سد
ال�شغ���ور يف الرئا�سة ،ولهذا ف�إن ق�ضية التمديد
ملجل�س النواب �صارت مطروحة مرة �أخرى بقوة
�إذا مل يُنتخب رئي�س نهاية ال�صيف احلايل.
 nالتعليمات م�ستمرة
انتقد �أحد الوزراء عالنية �أداء رئي�س حكومته
يف كيفي��ة �إدارت��ه للو�ض��ع الع��ام يف الب�لاد،
وق��ال« :مع الأ�س��ف� ،إنه يتل��قَّ التعليمات يومي ًا
م��ن ال�سني��ورة واحلريري» ،مرتحِّ م�� ًا على والده
الرئي�س �صائب �سالم ،وجدّه �أبو علي �سليم �سالم.
 nحبل «امل�شنوق» ..مقطوع
قال �أح���د م�ست�شاري وزي���ر الداخلية نهاد
امل�شنوق بعد زيارته العم���اد مي�شال عون يف
الرابي���ة� ،إنه ج���اء للقاء اجل�ن�رال بتكليف من
الرئي����س �سعد احلري���ري ،ولي����س رئي�س كتلة
امل�ستقبل ف�ؤاد ال�سني���ورة ،حيث حبل التفاهم
مقطوع بني امل�شنوق وال�سنيورة منذ توزيره يف
الداخلية.
 nج�سّ نب�ض
�أج��رت جه��ة �سيا�سي��ة ات�صاالت م��ع بع�ض
امل�رشف�ين ال�سابق�ين عل��ى االقتت��ال وت�سع�يره
يف طرابل���س ،وا�ستعلم��ت عن م��دى ا�ستعدادهم
املي��داين يف حال طُ لب منهم ذلك مرة �أخرى بعد
املالحق��ات التي متّت بحقه��م� ،سيما �أن الو�ضع
يف العراق «ميكن اال�ستفادة منه».
 nملاذا؟
�أك����د �أحد �ضب����اط الإدارة يف ق����وى الأمن
الداخل����ي �أن هن����اك ع���ش�رات املخافر التي
متلك �سي����ارات معطلة ،وتتكل����ف ل�صيانتها
مببالغ كب��ي�رة ،بينما يوجد يف امل�ستودعات
ع���ش�رات ال�سيارات اجلدي����دة املتوقفة التي
جاءت بهبات خارجي����ة ،ويُخ�شى �أن تتعطل
نهائي ًا يف ظل عدم ا�ستخدامها وبالتايل عدم
�صيانتها.
« nاملطلق» يف بريوت
و�ص��ل �إىل ب�يروت نائ��ب رئي���س احلكوم��ة
العراقية �صالح املطلق ،ومكث فيها ب�ضعة �أيام
بعي��داً عن الإع�لام ،ناق�ش خاللها م��ع عدد من
امل�س�ؤولني تداعي��ات الو�ضع اخلطري يف العراق،
و�سُ بُل خمارج احلل ال�سيا�سي.
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أحــداث
( العدد  )315اجلمعة  20 -حزيران 2014 -

ُّ َ
ّ
بعد اإلنجازات النوعية للجيش السوري ..الخوف يدب في الركب السعودية
«من ال�سخريات املحت َملة التي قد تقع
�إذاً ،كانت «اململك���ة الوهابية» على وله���ذا عملت عل���ى ا�ستغ�ل�ال ف�ضائيات
�سوري���ون ومعه���م �أترابه���م م���ن العرب،
ً
ه���و �أن نرى احلر�س الثوري الإيراين يقاتل و�ش���ك �أن ت�شهد «ربيع ًا عربي��� ًا» يتمثل قائمة ،و�أن�ش����أت �أخرى على عجل ،ل�صنع
وبالطب���ع معه���م دائم���ا عق���ل �صهيوين
جنب ًا �إىل جنب مع الطائرات الأمريكية دون يف حت���ركات �شعبي���ة متنوع���ة ،تطالب ق�ضية بديلة ،فتبنّت �شعار ابن الإنكليزية
وغربي من �أمثال برنار هرني ليفي ،طرحوا
طيار لقتل العراقيني ..هذا �شيء يفقد املرء بالعدال���ة االجتماعي���ة واحلري���ات؛ من حاك���م الأردن «اله�ل�ال ال�شيع���ي» ،يف
�أنف�سهم يف �أ�س���واق النخا�سة «الثورية»
دبلوماسي صيني
�صوابه ويجعله يت�ساءل� :إىل �أين نتجه»؟ املطالبة ب�إنارة القرى النائية� ،إىل حت�سني التحري�ض على �إيران واملقاومة يف لبنان،
و«الإ�سالمي���ة» الإقليمي���ة والدولي���ة،
للفيصل :إذا بقيتم
ه���ذا ال���كالم ه���و ملدي���ر املخابرات الأو�ضاع املعي�شي���ة ،وتوفري م�ساكن� ،إىل وط ّورتها �إىل مذهبية �ضد �سورية.
فتح ّولوا �إىل منظّرين وقادة لربيع الهوى..
ال�سعودية الأ�سب���ق الأمري ال�سعودي تركي ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة ،و�صو ًال �إىل
�صت
�ص
وترفي���ه «جهاد الن���كاح» ..ف�صاروا دمى
خُ
�شارك يف هذه االندفاعة التي ِّ
ترسلون المجانين إلى
الفي�ص���ل ،يف كلم���ة ل���ه خ�ل�ال اجتماع املطالبة بالدميقراطية ..وهل ًّم جرا.
لها املليارات ،خ�ب�راء �أمنيون و�إعالميون سورية فستكتشفون بعد يف قب�ضة الأتراك والأعراب وبائعي الكاز..
واملو�ساد �أي�ضاً.
للمجل�س الأوروب���ي للعالقات اخلارجية
كان على «مملكة الرمال» التي كانت من خمتلف اجلن�سيات ،وهكذا ميكن القول
يف روم���ا يف  13حزي���ران اجل���اري ،وهو �أجهزة خمابراتها و�أمنها ،ومعها املخابرات �إن النا�س يف مملكة الذهب الأ�سود ن�سيت حين أنهم باتوا في دياركم
ومع كل عملي���ة قتل وتدمري وتخريب
�إن د ّل عل���ى �شيء ف�إمنا ي���دل على مدى الأمريكية والغربية و«الإ�رسائيلية» ،ترى ق�ضيتها الأ�سا�سي���ة يف حقها يف العي�ش
يف �سوري���ة ،كان كل ه���ذا احللف يتحرك
التو ّرط ال�سع���ودي يف ما ت�شهده املنطقة ك���رة الثلج تتدح���رج� ،أن تتحرك ب�رسعة ،الكرمي ،وانخرط���ت يف امل�رشوع الأمريكي
عل���ى خمتل���ف اجلبه���ات للحدي���ث عن
العربي���ة ،خ�صو�ص��� ًا �سورية ،م���ن �إرهاب
«الن��ص�ر امل����ؤزّر» ،كما ر�أين���ا و�سمعنا
تكفريي يتنامى ب�ش���كل ه�ستريي ،ويتوزع
و�شاهدن���ا يف ن�سخة اجتي���اح جماعات
يف كل االجتاه���ات ،لت�صي���ب �رشارات���ه
التكفري ملنطقة ك�س���ب قبل �أ�سابيع ،حيث
�سورية
إ�سق���اط
ل
الرجعي
ال�صهي���وين
وخماطره الأقرب�ي�ن والأبعدين ،كما ي�ؤ�رش
قامت حمل���ة �سيا�سية و�إعالمية خُ ِّ�ص�صت
�إىل حقيق���ة تع�شع����ش يف عق���ول ه�ؤالء
ونظامها الوطن���ي التقدمي واملقاوم ،و�إن لها مئ���ات ماليني ال���دوالرات لتقدمي ما
الذين �صار اخل���وف ي�سكنهم ،على ملكهم
كان���ت يف املرحلة الأوىل قد �أطلت الدولة جرى �أن���ه انت�ص���ار نوعي حلل���ف �أعداء
وا�ستمرارهم ،حيث ت�ش�ي�ر املعلومات �إىل
االفرتا�ضية قطر �إىل الواجهة بحكم عالقتها �سورية� ،سيبلغ منطق���ة ال�ساحل ،ويعطي
�أن «مملكة الرمال» كانت مع بداية العام
مع «الإخ���وان امل�سلم�ي�ن» واحت�ضانها للع�صابات امل�سلحة منفذاً بحري ًا ،وو�صل
ُ 2011حبل���ى بالتناق�ضات والأحداث التي
له���م ،وبحكم عالقته���ا الوطيدة مع حزب بالبع�ض حد الهو�س حني ربطه بتطورات
كانت تنتقل من منطق���ة �إىل �أخرى ،وكان
«العدالة والتنمية» الرتكي «الإخواين» ..جزيرة القرم ..وانهيار �سورية القريب.
هكذا على مدى ثالثة �أعوام ونيف كرثت
يزيده���ا بلة الف�ضائح الت���ي �صارت تزكم
مل يط���ل بهم التحلي���ل والن�شوة ،فقد
وك�ب�رت ومنت وتع���ددت فقاعات التطرف حقق اجلي�ش ال�س���وري ن�رصاً جديداً باهراً
الأنوف؛ من �سم��س�رات الأمراء العالية يف
ً
�صفق���ات ال�س�ل�اح� ،إىل ف�ضائ���ح ه�شا�شة
التي تت�شابه يف �أهدافها و�أعمالها ،وكلها ونوعيا يف ك�سب وال�سمرا واملعرب يف ريف
البن���ى التحتية ،حي���ث �إن ربع �ساعة من
م�ستوح���اة من �أفكار وعقائ���د �صهيونية ،الالذقية ،وقرى وبلدات حل���م بها الأتراك
املط���ر يف الع���ام  2010د ّم���رت وخرّبت
بدءاً من هرتزل مروراً بجابوتن�سكي ولي�س والدول الداعم���ة لـ«الن�رصة» و«داع�ش»
انتهاء بهرني كي�سنجر.
الطرق���ات واجل�سور وم�ص���ارف املياه يف
و«اجلي�ش احلر» ،وغريها من املجموعات
هذه الدولة فاح�شة الرثاء ..وغريها الكثري
مب���وازاة هذه الهجم���ة املتعددة ،ثمة امل�سلحة.
�سيارة �إ�سعاف مل ي�ستطع امل�سلحون نقلها �إىل تركيا �إثر فرارهم من �ضربات اجلي�ش ال�سوري يف ك�سب (�أ.ف.ب ).رج���ال �سيا�س���ة و«ث���ورة» و«ثقاف���ة»
من الف�ضائح.
جاءها اجلرب���ا ليلتقط ال�صور ،وحت ّرك
فيه���ا ريا����ض الأ�سع���د داعي��� ًا للوحدة..
وتعددت �أ�سماء املعارك ومواعيداحل�سم.
انت�صار جدي���د حققه ال�شعب واجلي�ش
ال�س���وري ،و�سقوط مد ٍّو حلل���م امل�سلحني
وداعميه���م ،الذي���ن ف���روا يف كل اجتاه،
خملفني جثث قتالهم ،ومتبادلني حلمالت
االته���ام وحتميل بع�ضهم بع�ض ًا م�س�ؤولية
الهزمية.
ثم���ة حقيق���ة ال يريد ه����ؤالء الأعراب
�أنقرة  -الثبات
تر�شحه ،بانتظ���ار ات�ضاح الر�ؤية يف ال�ساحة الرتكية� ،إنتقالي���ة ،يتم بعدها تعيني نعم���ان كرتلم�ش الزعيم
ً
ً
ومن يحركه���م �أن يفهموه���ا ،رغم العديد
و�أت���ى تر�شيح �إح�س���ان �أوغلي ليزيد الأم���ور تعقيدا ،املن�شق عن حزب «ال�سعادة» ،والذي دخل حديثا �إىل
من الن�صائح التي تلقوه���ا ،فوفق م�صدر
غيرَّ تر�شيح املعار�ض���ة الرتكية ،الإ�سالمي اجلذور فالرج���ل ذو اجل���ذور الإ�سالمية ي�ستطي���ع �أن يناف�س احل���زب احلاكم بطلب من �أردوغ���ان ،بعد االنتخابات
دبلوما�سي عربي ،ف�إن دبلوما�سي ًا �صيني ًا
�إكمل الدين �إح�سان �أوغلي ،من قواعد اللعبة االنتخابية �أردوغان يف عقر داره ،بالإ�ضافة �إىل �أ�صواته امل�ضمونة النيابية املقبلة ودخوله الربملان.
مرموق ًا التقى قبل نح���و عام ونيف وزير
يف تركيا ،وزاد يف �إرباكات رئي�س الوزراء الرتكي رجب من داخل �أحزاب املعار�ضة وجماعة الداعية الإ�سالمي
�أم���ا اخليار الثاين لأردوغان فه���و وزير اخلارجية
خارجية دولة عربية كربى مل ي�س ِّمها ،و�إن
طيب �أردوغان الذي يقوم بت�أجيل يليله ت�أجيل لإعالن فتح اهلل غول���ن ،ال���ذي ي�ستطيع �أن�ص���اره الت�صويت �أحم���د داود �أوغل���و ،الذي يتع ّر�ض النتق���ادات وا�سعة
يرجح �أنه �سع���ود الفي�صل ،وقال له:
تر�شيح���ه لالنتخابات الرئا�سي���ة الرتكية التي باتت لإح�س���ان �أوغلي ب���دون عن���اء ،فيم���ا �سي�صوت كل داخ���ل احلزب نتيجة الف�ش���ل يف ال�سيا�سة اخلارجية،
كان َّ
«�إذا بقيتم تر�سلون ه����ؤالء املجانني �إىل
على الأبواب.
املعار�ض�ي�ن العلماني�ي�ن والقوميني ل���ه من منطلق خ�صو�ص��� ًا يف �سورية ،ويبقى اخلي���ار الثالث هو بقاء
�سورية ،ف�ستكت�شفون بعد حني �أنهم باتوا
وفيما ير ّد كثريون يف تركيا الرتدد الأردوغاين �إىل العداء ال�شديد لأردوغان.
�أردوغان يف هذا املن�صب ،وبقاء رئي�س الدولة عبد اهلل
يف بالدكم ،ال بل يف عقر داركم».
ال�رضب���ات التي تتعر�ض لها �شعبيته جراء احلمالت
�أم���ا العام���ل الأ�سا�س فيبقى اخل���وف على وحدة غ���ول يف من�صبه ،ممدداً الت���وازن القائم �سبع �سنوات
بع���د االنت�ص���ارات النوعي���ة للجي�ش
التي تُ�ش ّن عليه ب�ش���كل ممنهج و�إخفاقات حكومته ،احلزب احلاك���م ،خ�صو�ص ًا يف ظ���ل عجقة املر�شحني �إ�ضافي���ة ،وترجح م�ص���ادر يف املعار�ضة الرتكية هذا
العرب���ي ال�س���وري وبدء تطوي���ق ظاهرة
يتح���دث البع�ض ع���ن �رصاعات داخلي���ة يف حزب لهذا املن�صب من قبل عدة �شخ�صيات نافذة ،و�أردوغان اخلي���ار ،كون غول ،هو �أكرث قب���و ًال يف ال�شارع الرتكي
االجتياح «الداع�شي» للعراق ،بد�أ اخلوف
«العدالة والتنمية» حول ا�س���م خليفته يف رئا�سة يطمح  -كما يقول معار�ض���وه � -إىل ا�ستعادة جتربة املعار�ض من �أردوغان احلاد الطباع واملواقف ،وقالت
ي���دب يف كل ال���دول الراعي���ة والداعمة
الوزراء واحلزب احلاكم ،ما يجعل �أردوغان مرتدداً يف الرئي����س الرتكي ال�ساب���ق تورغ���وت �أوزال الذي عينّ امل�صادر �إن ا�ستفتاء �أجرت���ه م�ؤ�س�سات دولية ل�صالح
ّ
للإرهاب يف �سورية ..ولك���ن ال�س�ؤال :ماذا
�إعالن تر�شيحه ،خ�صو�ص��� ًا �أن خليفته «الطبيعي» �شخ�ص ًا من معاونيه رئي�س ًا للحكومة مار�س من خالله املعار�ضة بني �أن غول قادر على احل�صول على ت�أييد
�سيكون حال ه����ؤالء االعراب حني تنت�رص
يف موقع رئا�سة احلكوم���ة؛ الرئي�س احلايل عبد اهلل �صالحيات���ه بع���د انتقاله من من�صب رئي����س الوزراء  41يف املئة من الناخبني الأتراك على الأقل ،يف حني
�سورية؟
غول ،رف�ض ب�شكل كامل اق�ت�راح �أردوغان توليه هو الوا�س���ع ال�صالحي���ات �إىل من�صب الرئي����س املحدود �أن �أردوغان لن يح�صل على �أكرث من  35يف املئة.
بالت�أكي���د� ،سيك���ون املغ���ول والتتار
رئا�س���ة احلكومة على الطريق���ة الرو�سية التي يتم ال�صالحي���ات ،لك���ن مكونات ائتالف ح���زب «العدالة
ويب���دو �أن خ���وف �أردوغان على حزب���ه قد يكون
يرتعون يف ديارهم..
فيه���ا تبادل املنا�ص���ب بني الرجل�ي�ن يف رئا�ستي والتنمي���ة» ال���ذي يتك ّون م���ن جتار ور�ؤو����س �أموال عام ًال �أ�سا�سي ًا يف خياره االنتخابي ،ما �سيجربه على
احلكومة والوزراء.
وبريوقراطيني ومنتفعني ال ت�ساعد �أردوغان الذي يريد التخلي عن حلمه برت�ؤ�س البالد� ،أو و�ضعه على الرف
�أحمد زين الدين
م�صادر تركية تق���ول �إن �أردوغان يرتيث يف �إعالن تعيني نائبه احلايل بولند �أرينج رئي�س ًا للوزراء لفرتة عدة �سنوات �إ�ضافية.

ترشيح إحسان أوغلي يربك حساباته

أردوغان قد يتخلى عن حلمه الرئاسي حرصًا على وحدة الحزب الحاكم
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من هنا وهناك

هكذا ساند الموساد السعودية في «غزوة داعش»

عائالت عراقية تنزح �إىل بلدة املوفقية غرب اربيل �إثر �سيطرة «داع�ش» على حمافظة نينوى

يف وقت خطفت «غزوة» تنظيم
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
«داع�ش» الفجائي���ة لأجزاء وا�سعة
من العراق� ،أنظار العامل ب�أ�رسه� ،أكد
خرباء ا�سرتاتيجيون �أن �ضوءاً �أخ�رض
�سعودي ًا �أُعطي للتنظيم «القاعدي»
للقيام بزحفه يف املناطق العراقية،
مت
عق���ب �شحنات ت�سليحي���ة هائلة ّ
ت�أمينها ملقاتلي���ه قبيل االنتخابات
لت�ص���ب ه���ذه الغزوة -
ال�سوري���ة،
ّ
ح�س���ب اخل�ب�راء  -يف خان���ة الرد
ال�سع���ودي عل���ى ف���وز املالك���ي -
الأ�س���د يف االنتخاب���ات ،والإجنازات
امليدانية الالفت���ة واملت�سارعة التي
حققها اجلي�ش ال�سوري يف اجلبهات
اال�سرتاتيجي���ة ،التي �أحرقت بالتايل
كل الأوراق ال�سعودي���ة يف املنطقة،
و�س���ط تواتر معلوم���ات ا�ستخبارية
�إقليمية �أ�ش���ارت �إىل دور كبري جلهاز
«املو�ساد الإ�رسائيلي» يف م�ساندة
�ضب���اط باملخاب���رات ال�سعودي���ة
والفرن�سي���ة دعم���وا لوج�ستي��� ًا
وا�ستخباري��� ًا «زح���ف» مقاتل���ي
«داع�ش» العاب���ر ملناطق هامة يف
ؤولي
العراق ،وتعاون بارز من امل�س� نْ
العراقي�ْي� الفار ْي���ن ع���زت الدوري
نْ
وطارق الها�شم���ي ،و�ضباط عراقيني
كب���ار مت جتنيده���م لإمت���ام �أهداف
«الغزوة»� ،إال �أن حدث ًا �أمني ًا �سوري ًا
خرق امل�شهد العراقي مبا�رشة ،ومتثل
با�ستعادة اجلي����ش ال�سوري ملدينة
ك�س���ب بالكامل ،عرب عملية ع�سكرية
الفتة ومباغتة ن�سفت �أحالم املقاتلني
املت�شددين بفت���ح منفذ بحري على
املتو�سط ،مب���وازاة معلومات �أمنية
�أخرى �أ�ش���ارت �إىل «�سلة» مفاج�آت
ميدانية قادم���ة يف امليدان ال�سوري،
كم���ا العراقي� ،ستكون مبنزلة ر�سالة
«غ�ي�ر متوقَّعة» متع���ددة الر�ؤو�س،

�أحدها باجتاه الريا����ض وتل �أبيب،
عقب �إجناز تن�سي���ق �أمني �سوري -
عراقي ع���ايل امل�ست���وى ،بالت�شاور
احلثيث مع طهران.
ووف���ق معلوم���ات �أكده���ا �أكرث
من م�ص���در غربي ،ف����إن ال�سعودية
با�رشت قبي���ل االنتخابات الرئا�سية
يف �سورية ب�ض��� ّخ كميات هائلة من
الأ�سلح���ة ملقاتل���ي «داع����ش» يف
ال�شم���ال ال�سوري ،و�أ ّمنت عرب �ضباط
ا�ستخباريني �سعودي�ي�ن وفرن�سيني
نق���ل املئات م���ن ه����ؤالء �إىل داخل
احل���دود العراقي���ة ،وح�س���ب ه���ذه
املعلوم���ات ف����إن ال�ض���وء الأخ�رض
ال�سعودي لقياديي «التنظيم» بالبدء
بالزحف نحو املناطق العراقية التي
احتلها� ،أُعطي لهم عقب فوز الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد ورئي�س احلكومة
العراقي���ة نوري املالك���ي ،يف وقت
ك�ش���ف خبري ع�سك���ري «�إ�رسائيلي»
يف حدي���ث للقناة العا�رشة العربية،
ن�سقتا
�أن ال�سعودي���ة و«�إ�رسائي���ل» ّ
«عل���ى درج���ة عالي���ة» زح���ف
مقاتل���ي «داع����ش» يف الع���راق،
و�أك���دت معلوماته الحق��� ًا �صحيفة
«�إندبندن���ت» الربيطانية ،الت���ي
�أ�ش���ارت �أي�ض��� ًا  -وفق��� ًا لتقاري���ر
ا�ستخباري���ة بريطاني���ة � -إىل دور
بارز للبعث���ي الفار عزت الدوري يف
«غزوة التنظي���م» املت�شدد ،وطارق
الها�شمي املتواري يف قطر ،كا�شفة �أن
الدوري يقيم يف بلدة «حفر الباطن»
على احل���دود العراقية  -ال�سعودية،
ب�إيعاز �سعودي ،كما لفتت ال�صحيفة
 نق ًال عن الكات���ب روبرت في�سك -�إىل �أن ال�سعودي���ة التي �أقلقها ب�شدة
انق�ل�اب املوازين امليداني���ة ب�شكل
كبري ل�صال���ح الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد ،والتقارب اجلاري بني وا�شنطن

وطه���ران ،وم���ا تخلله م���ن انفتاح
متبادل ب�ي�ن الأخرية و�سلطنة عمان
والإمارات والكوي���ت ،وم�ؤخراً تركيا،
ترجم���ت امتعا�ضها ببع���ث ر�سالة
دموي���ة متع���ددة الر�ؤو����س «مل���ن
يعنيهم الأمر» عرب «فزاعة داع�ش»
من داخل الع���راق ،و�إي�صال مقاتليه
حتى احلدود الإيرانية.
وربط��� ًا بالأمر ،توقّ���ف مراقبون
دوليون �أم���ام عملية اختطاف ثالثة
م�ستوطن�ي�ن «�إ�رسائيليني» يف هذا
التوقيت الالف���ت مبواكبة «زحف»
مقاتلي «داع����ش» يف العراق ،وما

سر تزامن اختطاف
ما ّ
ثالثة مستوطنين
«إسرائيليين» مع زحف
«داعش» في العراق؟

�شابها من �ضبابية يف تبني العملية،
ففي وقت �سارع الأخري اىل الإعالن عن
م�س�ؤوليته يف اختطاف امل�ستوطنني،
اتهمت «�إ�رسائيل» حركة «حما�س»
بالوق���وف وراءها ،يف ح�ي�ن �أعلنت
كتائب «�شهداء الأق�ص���ى» التابعة
لفت���ح م�س�ؤوليتها ع���ن العملية� ،إال
�أن املراقب�ي�ن �شكّك���وا مب���ا �سموها
«امل�رسحي���ة اال�ستخباري���ة» التي
حاكه���ا املو�س���اد «الإ�رسائيل���ي»

(�أ.ف.ب).

بالتع���اون م���ع اال�ستخب���ارات
ال�سعودي���ة ،ور�أوا فيه���ا رغب���ة
«�إ�رسائيلي���ة» بتمري���ر �رضبة تبد�أ
بقطاع غزة وت�صل �إىل جنوب لبنان،
يف ظ���ل ان�شغال الع���امل بتداعيات
«اال�ستعرا�ض الداع�شي» يف العراق،
و�سط معلومات ا�ستخبارية �أكدت �أن
امل�ستوطنني الثالث���ة �أ�صبحوا داخل
الأرا�ضي الأردنية!
نع���م ،ال �صوت يعل���و الآن على
�ص���وت قرقع���ة �سي���وف مقاتل���ي
«داع����ش» العاب���رة للح���دود
العراقية ،يف ظ���ل ت�أكيدات ملحللني
ا�سرتاتيجيني مفادها �أن رداً م�ضاداً بد�أ
الإعداد له لالنق�ضا�ض على «الزحف
الداع�ش���ي» ،عرب غرف���ة عمليات مت
ا�ستحداثه���ا ت�ض ّم قيادي�ي�ن �أمنيني
وخرباء ع�سكريني من �سورية والعراق
و�إيران ورو�سيا ،تُرجمت �أوىل �إ�شاراته
با�ستع���ادة الق���وات العراقية لزمام
الأمور �رسيع��� ًا على الأر�ض ،مرتافقة
مع عمليات ت�صفية طالت ما ي�سمى
«وايل نين���وى» ال�شي�ش���اين حممد
ميالدوف ،بعملي���ة خا�صة ونوعية،
�أعقب���ت ت�صفي���ة الرج���ل الثاين يف
«داع�ش»؛ �أبو عبد الرحمن البيالوي،
يف عملية مماثل���ة يف املو�صل ،وما
�سيليها من عمليات نوعية �أخرى لن
تكون مغايرة ملفاج�آت الكمائن التي
هزت �شباك التكفرييني يف �سورية -
وفق ما �أكدت م�صادر غربية متابعة
 ولع���ل كم�ي�ن «العتيب���ة» يفالغوطة ال�رشقية الذي �سحق �أكرث من
 180م�سلح ًا غالبيته���م من «جبهة
الن�رصة» ،م���ا زال كابو�س ًا ماث ًال يف
�أذهان رجال اال�ستخبارات ال�سعودية
«والإ�رسائيلية» حتى الآن.

ماجدة احلاج

| هل تنقلب قطر؟

حت���ت عن���وان «ال�سعودي���ة مت��� ّول اخلالف���ة
اال�سالمية» كتب روبرت في�سك مقا ًال يف �صحيفة
«الإندبندن���ت» الربيطاني���ة ،لفت في���ه �إىل �أن
ال�سعودي���ة الت���ي كان���ت وراء ت�أ�سي�س «حركة
طالبان» ،هي نف�سها التي � ّأ�س�ست ورعت تنظيم
«القاعدة» الذي تز ّعم���ه �أ�سامة بن الدن ،مذ ّكراً
ب����أن  15من �أ�صل  19من منفّذي هجمات احلادي
ع�رش م���ن �أيل���ول يف الواليات املتح���دة كانوا
�سعوديني ،ومعت�ب�راً �أن تق ُّدم «داع�ش» الحتالل
املو�ص���ل وتكريت ي�أت���ي الآن ليت��� ّوج القائمة
ال�سابق���ة من امل�ساهم���ة ال�سعودية يف التاريخ
العاملي .ويلفت في�سك �إىل �أن هناك نقاط ت�شابه
بني و�ضع العراق و�سوري���ة ،ففي العراق يحكم
ن���وري املالكي ويحظى بدعم الواليات املتحدة،
بينما يحكم �سورية ب�ش���ار الأ�سد الذي تعار�ضه
الزعيمي
الوالي���ات املتح���دة ،بالرغم م���ن �أن
نْ
�أ�صبح���ا الآن «�أخوين يف ال�سالح» يف مواجهة
تهدي���د «داع����ش» ،متن ِّبئ ًا ب�إمكاني���ة �أن ي�شهد
العامل حت ّو ًال يف موقف قطر الداعمة للمعار�ضة
ال�سورية وانتقاله���ا �إىل �صف الأ�سد ،انطالق ًا من
كراهية ال�سعودية واخلوف منها.
| �أملانيا ت�شعر باخلطر
�أعل��ن رئي�س جهاز الأمن الداخلي الأملاين (جهاز
حماي��ة الد�ست��ور)؛ هان��ز جورج ما�س��ن� ،أن �أكرث
توجهوا �إىل
م��ن « 320جهادي�� ًا مت�شدداً» �أملاني�� ًا ّ
�سورية للقت��ال منذ اندالع النزاع هناك قبل �أكرث
من ثالث �سنوات ،كا�شف ًا �أن نحو  100منهم عادوا
حت��ى الآن �إىل �أملانيا« ،بينه��م ع�رشة على الأقل
لهم خ�برة قتالية» ،و�أن هن��اك دالئل على مقتل
� 25إ�سالمي ًا �أملانيا على الأقل يف �سورية .واعترب
امل�س���ؤول الأمني الأملاين الكب�ير �أن «اجلهاديني
الإ�سالمي�ين» العائدي��ن م��ن �سوري��ة ي�شكّل��ون
«خطراً كبرياً» على الأمن داخل �أملانيا.
| جت�سُّ �س ل�صالح العدو
ك�ش���ف ال�صح���ايف كول���وم لين�ش ع���ن وجود
«اتفاق �ضمني» بني كيان العدو «الإ�رسائيلي»
واملجموعات امل�سلحة يف �سورية املوجودة قرب
اخلط الفا�صل مع اجل���والن ال�سوري املحتل يف
عدة جماالت ،بينها �إعطاء معلومات ا�ستخبارية
عن حتركات اجلي�ش ال�س���وري الع�سكرية ،ونقل
الإرهابيني امل�صابني للعالج يف م�شايف العدو.
وق���ال «لين�ش» يف مقال ن�رشته جملة «فورين
بولي�س���ي» الأمريكية نق ًال ع���ن املتحدث با�سم
جي����ش العدو؛ بي�ت�ر لرينري� ،إن «هن���اك اتفاق ًا
�ضمني��� ًا بني اجلي�ش الإ�رسائيل���ي واملجموعات
امل�سلحة على احل���دود لتوفري الرعاية ال�صحية
لأفراد املجموع���ات امل�سلحة وتزويدهم مبعدات
جمهولة» ،كا�شف ًا �أن م�س�ؤويل الكيان ال�صهيوين
يح�صل���ون من الإرهابي�ي�ن املرتزقة يف �سورية
على «معلومات ا�ستخبارية ق ّيمة حول ن�شاطات
اجلي�ش العربي ال�سوري».
| موت التق�سيم القدمي
كت��ب روب��رت في�س��ك يف �صحيف��ة «الإندبندنت»
الربيطاني��ة ع��ن م��وت التق�سي��م الق��دمي لل��شرق
الأو�س��ط ح�سب معاهدة �سايك���س  -بيكو ،معترباً
�أن اخلالفة الإ�سالمي��ة للعراق و�سورية قد ُولدت،
وقد ح ّققها ،ول��و ب�شكل م�ؤقت ،مقاتلو «القاعدة»
بع��د ا�ستيالئهم عل��ى مدينة املو�ص��ل ،والذين ال
يعرتفون باحلدود اجلغرافية بني �سورية والعراق
والأردن ولبنان.

أحــداث

 6لبنانيات
خروج عن السيطرة
�رضب���ت احل�ي�رة �أطنابه���ا لدى
كثريين من �سكان الكرة الأر�ضية مع
التمدد املفاجئ مل�سلحي «داع�ش»
الإرهابي�ي�ن يف الع���راق ،وانهي���ار
�شخ�ص
دفاعات اجلي�ش العراقي التي ّ
�أ�سبابها رئي�س الوزراء العراقي نوري
املالكي ،لك���ن �إذا اجته���د البع�ض
قلي�ل�اً وعملوا على �شح���ذ ذاكرتهم،
ف�إن احلرية �ستزول حتم��� ًا �إذا دققوا
يف ت�شكيل و�إطالق حركة «طالبان»
بتمويل �سع���ودي و�إدارة ا�ستخبارية
باك�ستانية ،ومبظل���ة �سيدة الإرهاب
�سماها
العاملي؛ «ماما �أمريكا» ،كما ّ
�ساخري���ن امل�رصي���ون يف عز حكم
ح�سني مبارك.
ومن الغري���ب �أن الإعداد والإطالق
مت�شاب���ه �إىل ح���د بعي���د ،رغ���م �أن
«طالبان» بات���ت باك�ست���ان عدواً
له���ا ،وكذلك �أمريكا ،وه���ذه الأخرية
مل تقط���ع �صالته���ا بها �أب���داً ،رغم
احل���روب على �أر����ض �أفغان�ستان ،ال
بل متال���ئ اليوم �أكرث م���ن �أي وقت
م�ض���ى «الطالباني�ي�ن» لعقد حلف
معه���م ،رغم «اجلرائم» املرت َكبة من
اجلانبني بح���ق �أفغان�ستان وال�شعب
الأفغ���اين ،وامل�س�ؤولي���ة امل�شرتك���ة
عن ت�صدير الإره���اب �إىل كل �أ�صقاع
الأر�ض.
وحده���ا مملكة �آل �سعود مل تت�أثر
بكل التبدالت ،وما زالت عالقتها وفق
الدور املر�سوم لها من «ال�سيد» الذي
يحرك البي���ادق من خل���ف البحار،
وير�س���ل قرا�صنت���ه للتهديد كل مرة
ح�سب م�صاحله.
�إن الفظائع املرت َكب���ة على �أيدي
«الدواع����ش» يف الع���راق من نهب
وقتل و�رسق���ة البنوك حت���ت ذرائع
«ال ِّدين» ،وال ِّدي���ن منهم براء ،متام ًا
كما الل�صو�صية الأمريكية التي تنهب
ث���روات ال�شعوب وت�ض���ع يدها على
�أي بل���د ميكنها ذل���ك ،با�سم احلرية
والدميقراطي���ة املحمولة على نع�ش
متهالك.
�إن كل م���ا يح�ص���ل يف املنطق���ة
من ح���روب ودماء تق���ع م�س�ؤوليته
عل���ى عاتق ال�سيا�سة الأمريكية التي
تعمم الفو�ضى �أينما تتم ّكن باعتقاد،
ّ
و�أهم� ،أنها تبقى حتت ال�سيطرة (�أندر
كونرتول).
الواق���ع �أن عل���ى الأر����ض ب�رشاً
ي�صبح���ون ،وف���ق الرتبي���ة وغ�سل
العقول ،مث���ل الوحو�ش� ،سيما �أولئك
الذين ي�صاب���ون بجنون العظمة مثل
�أم�ي�ركا ،وعندها يخ���رج �أولئك عن
ال�سيطرة� ،أي «الكونرتول».

يون�س
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تثبيت الدعائم األمنية اللبنانية خشية تحرك مجموعات «داعشية»
يف ظل اللحظ���ة التح ّولية التي �أعقبت املفاعيل
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية امل�صاحبة لإعادة انتخاب
الرئي�س ب�شار الأ�سد لوالية رئا�سية ثالثة ،ومع اقرتاب
حلظة التوقيع النهائي لالتف���اق النووي الأمريكي -
الإي���راين ،يف ظل مناخ �إيجابي وتراجع احتماالت �أي
تالق �سعودي � -إي���راين يف املدى املنظور ،وا�ستمرار
ٍ
تراك���م الإجن���ازات الع�سكرية النوعي���ة يف امليدان
ال�سوري ،كل هذه التطورات احلا�صلة ل ّوثها «داع�ش»؛
ذل���ك الف�صيل الدم���وي الذي يريد بن���اء دولته على
�أج�س���اد النا�س ،عرب قيامه ب�ش���ن �سل�سلة «غزوات»،
�أكربها ح�صل يف املو�ص���ل؛ عا�صمة ال�شمال العراقي
وثاين �أكرب املدن ،وهو ح���دث اعتربته بغداد م�ؤامرة
ثالثي���ة قطري���ة  -تركية � -أمريكي���ة كاملة املعاين
والرتتي���ب بال�رشاكة مع م�سعود الربزاين ،الذي ذهبت
�إليه كركوك كجائزة تر�ضية على دوره يف ما حدث.
ال �ش���ك �أن الهدف الأ�سا�س م���ن هذه «امل�ؤامرة»
التي ا�ستُخدم���ت فيها كل �صنوف الأ�سلحة ،و�أخطرها
الأ�سلحة الإعالمية والنف�سية لهزمية ال�شعب العراقي،
هو م�ؤ�س�سات الدولة العراقية اله�شّ ة ،و�أه ّمها اجلي�ش
العراق���ي ذو البناء احلديث ،وا�ستطراداً ن�سف العملية
ال�سيا�سية و�إع���ادة ر�سم جديد للكيان العراقي ،لقلب
كل الوقائ���ع احلاكمة على م�ست���وى الإقليم باللجوء
�إىل «اخلا��ص�رة العراقية الرخ���وة» ،وبالتايل فر�ض
ترتيب لأجندة املنطقة و�أولوياتها مبا يخدم امل�رشوع
اخلليج���ي « -الإ�رسائيلي» مبواجهة حمور املقاومة
املمت���د من طهران �إىل بغداد ع�ب�ر دم�شق و�صو ًال �إىل
بريوت وحتى غزة.
و�إزاء دوران «مرجل النار» يف العراق ،الحت من
جديد بواعث �أمل يف �سورية ،عرب ا�ستعادة مدينة ك�سب
درة تاج جبال الالذقية ،بع���د �أربعة �أ�شهر من القتال
ال�رش����س والك��� ّر والف ّر مع املجموع���ات الكبرية التي
تاهت يف اجلبال ،و�س ّدت ال�سلطات الرتكية الأبواب يف
وجه الهاربني� ،سوى ب�ضع ع�رشات من الأجانب.
ومم���ا ال �شك في���ه �أي�ض ًا �أن ا�ستع���ادة ك�سب هو
مك�سب مه���م ذو دالالت ا�سرتاتيجي���ة يف لعبة الأمم
اجلاري���ة على �أر�ض �سورية ،وم���ن البديهي �أن يطرح
ال�س����ؤال :كيف تعاملت �أنقرة م���ع �إجناز ك�سب الكبري
بعد خم�سة �أيام من مغ���ادرة الرئي�س الإيراين ح�سن
روحاين الأرا�ضي الرتكية؟ وما هي املفاعيل والنتائج

مقاتلون �سوريون ينت�شرون يف جرود عر�سال

التي انته���ت �إليها هذه الزي���ارة التاريخية؟ على �أن
اجلهاز احلاكم يف تركيا ما زال بطيئ ًا يف التفاعل مع
ق�ضية احلل ال�سيا�سي ل�سورية مبوازاة التحرك الدويل،
ورمبا مي ّر وقت طويل حتى ي���درك �سا�سة تركيا ماذا
ي���دور يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا بني طه���ران ووا�شنطن،
وكذلك احلال بالن�سبة �إىل الريا�ض.
يف ظل هذه التطورات وت�س���ا ُرع حركة اللقاءات
واالت�صاالت بني عوا�صم القرار ،ا�ستمرّ الو�ضع اللبناين
مفتوح��� ًا على ا�ستم���رار الفراغ يف من�ص���ب الرئا�سة
الأوىل ،وان�س���داد الأفق حلدوث �أي خ���رق �أو ا�ستجرار
الطاق���ة �إىل حمطاته ال�سيا�سية املعطلة ،لذلك يجري
العمل على تثبيت «ال�ستاتيكو» الأمني يف حموريه
ال�شمايل والبقاعي ،مع ارتف���اع وترية احل�س الأمني
واحل���ذر املتزايد ،كي ال ت�ؤدي املوج���ة «الداع�شية»
يف الع���راق �إىل �إع���ادة حتريك بع����ض املجموعات
الإرهابية الكامنة يف ال�شمال �أو يف بع�ض املخيمات
الفل�سطينية ،والتي �سبق وانكف�أت �أمام ثنائية اخلطة
الأمنية ذي الأبعاد ال�سيا�سية املعروفة ،والتي جاءت
غداة ت�شكيل حكومة متام �سالم.
�أم���ا يف املحور البقاعي ،وبع���د ازدياد الفعالية

■ ال�شي��خ د .عبد النا�رص جربي؛ عميد كلي��ة الدعوة الإ�سالمية و�أمني عام حركة
حد
ال�سني��ة وال�شخ�صيات الوطني��ة �إىل و�ضع ّ
الأم��ة ،نا�ش��د العقالء يف الطائف��ة ُّ
لالنق�سامات احلا�صلة بخ�صو���ص دار الفتوى ،و�إىل التعاطي بحكمة وم�س�ؤولية
بعي��داً ع��ن التجاذب��ات .ودع��ا �سماحت��ه �إىل حتيي��د دار الفتوى ع��ن التدخالت
ال�سيا�سي��ة ،لأنها دار اجلميع وفوق اجلمي��ع ،ومطالب ًا بالعمل على انتخاب مفتٍ
للجمهورية اللبنانية عند اال�ستحقاق ب�إجماع ور�ضى من كل الأطراف.
■ النائ��ب ال�ساب��ق ح�س��ن يعقوب اعت�بر �أن «غزوة داع�ش» يف نين��وى واملو�صل
يف الع��راق �أت��ت لاللتفاف على انت�ص��ارات حمور املقاومة يف الع��راق و�سورية
ولبنان ،م�ؤكداً �أن تداعيات ما ح�صل له ت�أثري قوي على كل امللفات يف املنطقة،
�سيدخل اال�ستحقاقات يف مرحلة انتظارية.
ومنها امللف اللبناين ،ما ُ
■ جمعي��ة امل�شاري��ع اخلريي��ة اال�سالمي��ة ،و�إحي��اء لليل��ة الن�ص��ف م��ن �شعبان
وا�ستقب��ا ًال ل�شهر رم�ضان املب��ارك� ،أقامت احتفالني حا�شدي��ن يف م�سجد زقاق
الب�لاط ببريوت ،ويف م�سجد الهدى يف ب�شامون ،ح�رضتهما �شخ�صيات علمائية
واملحبني.
واجتماعية وح�شد من امل�ؤمنني
ّ
■ العالم��ة ال�شي��خ عفيف النابل�س��ي ر�أى �أن ما ح�صل يف الع��راق ي�ضع املنطقة

الأمنية لـ«جبه���ة الن�رصة» وحلفائه���ا يف عر�سال
وجروده���ا املرتامية ،فقد فوج���ئ املتابعون بتح ُّرك
له���ذه املجموعات امل�سلحة التي اختب�أت بعد حترير
يربود و�أخواته���ا يف جبال القلمون ،وقامت بعمليات
ع�سكرية مباغتة يف رنكو����س وع�سال الورد وفليطا،
ورمب���ا كان ال�سبب يف ذل���ك ان�شغال اجلي�ش ال�سوري
مبحاور �أخ���رى� ،أهمها املليحة ودوم���ا وحر�ستا يف
الغوط���ة الدم�شقي���ة امللتهب���ة حت���ى الآن ،لذا �صار
م���ن ال�رضوري ا�ستكمال معرك���ة القلمون يف �أهدافها
اللبنانية امل� َّؤجلة وعمقه���ا و�صو ًال حتى وادي بردى
والزبداين ،وهذا ما بد�أت مفاعيله على الأر�ض ب�سل�سلة
عملي���ات و�إجراءات عاجلة بد�أها اجلي�ش اللبناين من
جهة حدود عر�سال الطويلة ،واجلي�ش العربي ال�سوري
و«ح���زب اهلل» من اجله���ة املقابلة ،وال���ذي �ستكون
نتائجه حا�سم���ة على مئات املقاتل�ي�ن الإرهابيني
الذين م���ا زالوا يتحركون عل���ى جغرافيا وا�سعة من
الأرا�ضي اللبنانية  -ال�سورية املتداخلية واملتقاربة،
وذلك حتى انتهاء معركة القلمون يف غ�ضون �أيام.

بهاء النابل�سي

ب�أ�رسه��ا �أمام م�شهد من احلري��ق ،ال �أحد يعرف كيف ي�سيطر عليه ،داعي ًا اجلميع
�إىل �أعلى م�ستوى من اجلهوزية والوعي.
■ ال�شي��خ ماهر حم��ود اعترب �أن دعوة مفتي اجلمهوري��ة �إىل انتخاب مفتٍ جديد
يف � 31آب املقب��ل وتعدي��ل قانون الهيئة الناخبة و�إعادت��ه �إىل الأ�صل الذي كان
علي��ه ت�شكل خط��وة �سليمة يف االجتاه ال�سليم ينبغ��ي �أن ت�ساعد يف عودة الأمور
�إىل ن�صابه��ا ،و�إىل تعزيز دور دار الفتوى لت�ست�أنف دورها الهام والرئي�سي على
ال�صعيدين الإ�سالمي والوطني.
ْ
■ ال�شيخ �صهيب حبلي اعترب �أن من ي�سعى �إىل توتري الأجواء قبل �أ�شهر قليلة من
انته��اء والي��ة مفتي اجلمهورية �إمن��ا ي�سعى ل�شق الدار ،وتنفي��ذ �أجندته اخلا�صة
لإبق��اء �سطوت��ه قائمة ،وم��ا ن�شه��ده يف انتخاب��ات املقا�صد ي�أت��ي يف ال�سياق
ال�سيا�سي ال�ضيق عينه الذي ي�سعى للهيمنة على دار الإفتاء.
تخوف من انعكا���س ما يحدث يف
■ لق��اء اجلمعي��ات وال�شخ�صي��ات الإ�سالمي��ة ّ
الع��راق �سلبي ًا على لبنان ،داعي ًا جميع �أطياف ال�شعب اللبناين والقوى ال�سيا�سية
�إىل دع��م الق��وى الأمني��ة واجلي�ش اللبن��اين ،لأنهم �صمام الأم��ان حلماية الأمن
واال�ستقرار يف البالد.
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ّ
هل يتمدد «داعش» إلى لبنان؟
ال ريب يف �أن لبن���ان لي�س بعيداً
عم���ا يح���دث حول���ه يف املنطقة ،ال
�سيم���ا بع���د التم���دد «الداع�شي» يف
العراق ،ويف �ض���وء حمالت التحري�ض
و�إث���ارة النعرات املذهبي���ة فيه ،التي
بد�أت تردداتها ت�ص���ل �إىل لبنان ،نظراً
�إىل عنا��ص�ر الت�شابه ب�ي�ن الو�ضع يف
البلدين.
و�س���ط ه���ذه الأج���واء ،ت�سعى
بع����ض اجله���ات املت��ض�ررة م���ن
التهدئ���ة الراهنة يف البل���د ،والتي
تعت�ب�ر �أن التفاهم ال���ذي �أف�ضى �إىل
مت
والدة «احلكوم���ة ال�سالمي���ة» ّ
عل���ى ح�سابها� ،إىل �إ�ضف���اء الطابع
املذهبي على احل���وداث يف العراق،
وبالتايل حماولة ت�سويق «الإرهاب
الداع�شي» عل���ى �أنه «انت�صار لأهل
ال�سنة واجلماعة» ،وبداية ال�ستعادة
ُّ
حقوقهم بعد �سق���وط حكم الرئي�س
�صدام ح�سني ،ح�سب ما ت�ؤكد م�صادر
�إ�سالمية متابعة لنب�ض ال�شارع ،لفتت
�إىل �أن هن���اك تعاطف ًا لدى «ال�شارع
ال�سني» مع «احلال���ة الداع�شية»،
ُّ
لكنها ال تزال حتى ال�ساعة يف �إطار
الت�ضامن والتعاطف ،ومل يتبلور �إىل
عمل تنظيمي لإعادة هيكلة «الواقع
ال�سني املتطرف».
ُّ
لكن ما يثري الريبة هو �أن ت�ستغل
�إح���دى اجلهات املحلي���ة �أو الإقليمية
التي ت�سعى �إىل ت�سعري الفنت املذهبية
يف لبن���ان واملنطقة� ،إىل ا�ستغالل هذا
التعاطف ،وو�ضع���ه يف �أطر تنظيمية
ترم���ي �إىل خل���ق «حال���ة متطرفة»
ت�ستح��ض�ر امل�شهد العراقي �إىل لبنان،
ال �سيم���ا �أن الف�ت�ن املذهبي���ة �أ�شبه

ُيـقــــال
 nال�سيدة «»X

االنت�شار الكثيف لغري اللبنانيني ي�ستدعي م�ضاعفة اجلهود ل�ضبط الأمن وحماربة الإرهاب

«بك���رة الثلج» ،وتنت��ش�ر «كانت�شار
النار يف اله�شيم».
وتتوق���ع امل�ص���ادر �أن يتفاعل

المرحلة التي تمرّ بها
المنطقة تتطلب قرارًا
سياسيًا كبيرًا تجمع
عليه مختلف المكونات
اللبنانية للتصدي
لـ«الفكر التكفيري»

ال�سن���ي �أكرث ف�أكرث
املزاج ال�شعبي ُّ
مع «احلال���ة الداع�شية» ،خ�صو�ص ًا
يف �ض���وء االنق�س���ام ال�سيا�سي يف
لبنان ،ال���ذي ي�أخذ ُبع���داً مذهبي ًا،
�إ�ضافة �إىل ا�ستمرار الأزمة ال�سورية.
وامل�ؤ�سف �أن بقايا «حزب البعث
العراق���ي يف لبن���ان» ،الذين ي ّدعون
�أنه���م يحمل���ون فكراً قومي��� ًا عربي ًا،
�ساقهم حقدهم �إىل ت�أييد «داع�ش».
انطالق ًا مم���ا �سبق ،تتطلب هذه
املرحلة قراراً �سيا�سي ًا كبرياً ،جتمع
عليه خمتلف املكون���ات اللبنانية،
للت�ص���دي «للفك���ر التكف�ي�ري»،
على اعتبار �أن الإج���راءات الأمنية
الوقائية وحده���ا ال تكفي ملواجهة
«التط���رف»� ،إن مل حت���ظَ بالغطاء
ال�سيا�سي الالزم لذلك.
وما ي�ستدعي اجلهوزية ال�رسيعة

ل�ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب ،هو
االنت�ش���ار الكثيف لغ�ي�ر اللبنانيني
عل���ى الأرا�ضي اللبناني���ة ،وارتباط
بع�ضهم بت�شكيالت تكفريية م�سلحة
خارج احل���دود ،بح�س���ب البيانات
ال�ص���ادرة عن قي���ادة اجلي�ش ،بعد
�سل�سل���ة التوقيف���ات والدهم التي
�أجرته���ا وحداته يف الآونة الأخرية،
�إ�ضافة �إىل ورود معلومات �إىل جهاز
�أم���ن املقاومة تتحدث ع���ن �إر�سال
�سيارات مفخخة ال�ستهداف ال�ضاحية
اجلنوبية ،وبالتايل ف�إن هذه دالالت
وا�ضح���ة �إىل �إمكان ت�شظي «احلالة
الداع�شية» �إىل لبن���ان ومتددها �إن
مل تُتخ���ذ الإج���راءات ال�سيا�سية ثم
الأمنية للت�صدي لها.

ح�سان احل�سن

اللجنة النسائية في حركة األمة تنظم  ندوة
تحت عنوان «التغذية السليمة في شهر رمضان المبارك»
ملنا�سب���ة �شهر رم�ضان املب���ارك ،نظّمت اللجنة
الن�سائية يف حركة الأمة ن���دوة �صحية حتت عنوان
«التغذي���ة ال�سليم���ة يف �شه���ر رم�ض���ان املبارك»،

ح�رضتها ممثالت عن اجلمعيات والأحزاب والفاعليات
الن�سائية والثقافية واالجتماعية اللبنانية.
ب���د�أت الندوة بكلمة ترحيبية م���ن ق َبل م�س�ؤولة

احلا�ضرات ي�ستمعن �إىل ندوة املر�شدة �سعاد ال�شعبي
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رحبت خاللها باحل�ضور
اللجنة الن�سائية يف احلركةّ ،
وباملر�ش���دة والنا�شطة يف مركز امل�ساعدات ال�شعبية
للإغاث���ة والتنمية �سعاد ال�شعب���ي ،التي �أ�شارت �إىل
�أن �شهر رم�ض���ان يعود علينا بفوائد �صحية ،ونف�سية
وتربوية ،فهو �شهر لتدريب النف�س واجل�سد على ال�صرب
وااللتزام ،وكبح جماح النف�س وتربيتها..
و�أ�شارت ال�شعبي �إىل �أن هناك عادات غذائية يجب
�أن ميتنع عنها  ال�صائم ،منها �رشب املاء املثلّج عند
بداية الإفطار ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بتقل�صات
و�سوء ه�ضم لدى املعدةِّ ،
مف�ضلة تق�سيم وجبة الإفطار
ق�سمي ،حيث يت ّم تناول بع�ض احل ّبات من التمر،
�إىل نْ
و�رشب املاء ،وبعد ذلك يت ّم تناول احل�ساء ،مما ي�ساعد
على التح ُّكم بكمية الطعام التي يتناولها ال�صائم� ،أما
املرحلة الثانية فمن املح ّبذ �أن تكون بعد �إمتام �صالة
الرتاويح ،وحتتوي هذه الوجبة على الطبق الرئي�سي.
وبع���د �إنتهاء الندوة ُدعيت جميع احلا�رضات �إىل
مائدة الفطور.

قامت م�ؤخراً �سيدة من العائالت البريوتية
املعروف���ة ،وه���ي م�س�ؤول���ة يف �إح���دى
اجلمعي���ات الإ�سالمي���ة النا�شطة يف ملف
م�ساعدة النازح�ي�ن ال�سوريني ،با�ستئجار
عدة �شق���ق �سكنية فخم���ة مببالغ كبرية،
يف ب�ي�روت واملناطق املختلف���ة ،ما لفت
املراقب�ي�ن الذين �س�ألوا :م���ن �أين لها هذه
الرثوة املالي���ة الطارئ���ة؟ ومل�صلحة َمن
تقوم با�ستئجار البيوت؟ وما هي جن�سيات
ال�سكّان الذين �سيقطنون يف تلك ال�شقق؟
 nانتهازية «مونديالية»
ق��ال �أح��د املطلعني عل��ى تفا�صي��ل اتفاق
نق��ل وقائ��ع مباري��ات «املوندي��ال» �إىل
امل�شاهدي��ن يف لبن��ان� ،إن الرئي���س �سع��د
احلري��ري ات�صل بوزير االت�ص��االت بطر�س
ح��رب عار�ض�� ًا م�ساهمت��ه املالي��ة ،بع��د
�أن ت� ّأمن��ت امل��وارد املالي��ة م��ن وزارة
االت�صاالت و�رشكتي اخلل��وي ،وما ات�صال
احلري��ري �إال كما يقول املث��ل ال�شعبي «ملا
تف�ضل تغدا عندي».
ت�شبع من التني ّ
 nعمليات �رسية
�أ�صدر رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو
عدة قرارات منذ ماي�سمى بـ«ثورات الربيع
العرب���ي» ،للقيام بعملي���ات �رسية داخل
م�رص ،ح�سب ما �أكّد املحلل الع�سكري �ألون
ديفي���د خالل مقابلة م���ع القناة العا�رشة
«الإ�رسائيلي���ة» م�ؤخراً� ،إ�ضافة �إىل �سورية
وال�سودان و�إيران.
 nالأيادي ال�سوداء يف العراق
�أكّد م�ص��در دبلوما�سي �أوروب��ي �أن �أجنحة
ا�ستخبارية �أمريكي��ة وبريطانية و�سعودية
املحرك الأ�سا�سي
وتركية و�صهيونية ه��ي ّ
لتخريب وتدمري العراق مرة �أخرى ،ا�ستناداً
�إىل خمط��ط مدرو���س مت و�ضع��ه من��ذ ع��دة
املم��ول الأك�بر له��ذا
�سن��وات ،كا�شف�� ًا �أن
ّ
املخط��ط ه��ي ال�سعودي��ة ،يف �إط��ار تنمية
العالقات بني تل �أبيب والريا�ض ،ومو�ضح ًا
�أن الواليات املتحدة ،وبعد ان�سحاب قواتها
تعر�ضت �إىل انتق��ادات عنيفة
م��ن الع��راقّ ،
من جان��ب «�إ�رسائي��ل» واللوب��ي اليهودي،
خل�شيته��م م��ن ا�ستع��ادة الع��راق ل��دوره،
و�إع��ادة بن��اء جي�ش��ه ،فاخت�يرت «داع�ش»
للقي��ام به��ذا ال��دور ،بتع��اون تركي��ا التي
الت��ورط ،ال �سيما مما
مل يعفه��ا قلقها م��ن
ّ
ق ّدمت��ه تقاري��ر مزعج��ة ومقلق��ة فحواه��ا
�أن تق�سي��م الع��راق ق��د ينتق��ل �إىل الأرا�ضي
الرتكي��ة ،بفع��ل تنام��ي مطالب��ة الأقليات
باال�ستقالل واحلكم الذاتي.
� nأخطر من «القاعدة»
ر�أت �صحيف���ة «الإندبندن���ت» الربيطانية
يف مو�ضوع حتت عنوان «معركة ت�أ�سي�س
أرا����ض عراقية
الدول���ة الإ�سالمية عل���ى � ٍ
و�سورية» �أن «الهجمات التى �شنّها تنظيم
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام خالل
الأي���ام املا�ضية �أظهرت بو�ض���وح �أن هذا
التنظيم قد ح ّل حمل تنظيم القاعدة ك�أكرب
و�أخطر تنظي���م �إ�سالمي متط ّرف يف العامل
ب�أ�رسه».
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مقابلة

تحت الضوء

الخطوة األولى
في رحلة المليار ميل
ال ميكن التكهُّن بتات ًا �إذا ما كانت
الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية قادرة
على حل الأزمات وامل�شاكل الوطنية
واالقت�صادية واالجتماعية ،ف�سلطتها
�أثبتت حتى الآن �أنها ناجحة جداً
يف ت�ضخيم املديونية العامة وزيادة
العجز ،وهي ال جتد عالج ًا ملا
�صنعته �أيديها �إال مبزيد من املديونية
وفر�ض ال�رضائب املبا�رشة على
النا�س الغالبة.
ال نود يف هذه العجالة اخلو�ض
يف غمار كيفية تراكم الدين والعجز
منذ نهاية العام  1992وحتى اليوم،
وال يف نيّتنا البحث يف �أ�سباب
ال�شغور الرئا�سي ،وحديث بيزنطي
عن حدود و�صالحيات رئا�سية
جمل�س الوزراء مللء هذا الفراغ ،وال
يف الق�ضية املحقة؛ �سل�سلة الرتب
والرواتب وحقوق الأ�ساتذة وموظفي
القطاع العام ،كما ال نريد �أن نقرتب
من بعيد �أو قريب النتقاد ال�سيا�سة
املالية واالقت�صادية واالجتماعية
للنهج «ال�سنيوري» ،الذي رمبا ما
يزال �صاحبه يتذكر قول الرئي�س
الراحل رفيق احلريري له يف
منا�سبات خمتلفة« :ا�سكت يا ف�ؤاد»..
رغم كل هذا ،لن ن�س�أل ملاذا هذا
البلد املبتلَى ب�سيا�سييه «الأفذاذ» مل
ي َر موازنة عامة للدولة منذ ت�سع �أو
ع�رش �سنوات ،كما لن نثبت ببنت �شفة
عن نوابنا امليامني ،وعملهم ودورهم
وح�ضورهم اجلل�سات ،وكيف �أنهم
منذ اللحظة الأوىل لإعالنهم ممثلني
لل�شعب يبا�رشون قب�ض الرواتب
وي�ستمرون ما بعد النيابة يقب�ضون
�إىل يوم الدين.
لن ن�س�أل عن كل ذلك ،لكننا نوجّ ه
�س�ؤا ًال ب�سيطاً ،ورمبا تافهاً :ال�سلطة
العجيبة بكل م�ؤ�س�ساتها وقواها
وهيئاتها ،ملاذا هي عاجزة عن �ضبط
وتنظيم عمل الدراجات النارية ،التي
يطالعك �سائقوها يف الليل والنهار،
يف عز ال�شتاء� ،أو يف حر ال�صيف،
يطلعون �إليك عن �شمالك وميينك على
الأر�صفة والطرقات ،بعك�س ال�سري �أو
باجتاهه ،ورمبا حتى من حتت الأر�ض
�أو زاوية خمفية ،قد ي�صطدمونك �أو
قد ين�شلونك� ،أو ي�شتمونك و«يعمون
قلبك ونظرك»؟
بب�ساطة ،حينما ت�ستطيع ال�سلطة
اللبنانية «املبجَّ لة» تنظيم عمل
الدراجات ،تكون قد بد�أنا اخلطوة
الأوىل يف رحلة املليار ميل لبناء
الدولة.

�أحمد

( العدد  )315اجلمعة  20 -حزيران 2014 -

ّ
أكد أن حسابه مفتوح مع قيادة جعجع

ّ
حنا العتيق :انقالبات جعجع الدموية على رفاقه مكنته من الـسيـطـــ
كلماته ال جترح �أحداً..
حقيقتها ،نعم ،حركيته
لي�ست مدعومة ،بيد �أنّه
يخيفهم بقوة ،نعم� ..إنها
«القوات اللبنانية» ..لندع
جانب ًا الت�سميات والتفا�صيل
و«قيل وقال» واملماحكات
املقولبة ..هم �أبناء مقاومة
لبنانية منبثقة من بيئة
املجتمع امل�سيحي �أيام
اندالع احلرب اللبنانية يف
�أوا�سط �سبعينات القرن
املا�ضي..
«الق����وات» خمطوف����ة من قبل
رئي�سه����ا �سم��ي�ر جعج����ع ،ويجب
ت�صحيح امل�س����ار ..ت�أخرنا ولكننا
ننمو بقوةَ ،م����ن غريه حنا العتيق
يف امليدان وجه���� ًا لوجه مع قائد
مع����راب؟ يح ّذره ويج����ر�ؤ حيث ال
يجر�ؤ الآخ����رون ..وللقواتيني يقول
«احلنون» �س�أق����ف �إىل جانبكم ما
دمت حي���� ًا ..و�إليكم م����ا ك�شفه يف
حديثه جلريدة الثبات:
احلرك����ة الت�صحيحي����ة الت����ي
�أطلقه����ا حن����ا العتيق من����ذ �أيلول
 2012م����ن دي����ر �سي����دة «اجلبل»
فتقا ،هدف����ت �إىل �إنق����اذ «القوات
اللبناني����ة» م����ن قف�����ص �سم��ي�ر
جعجع ،بر�أي قائد فرقة «ال�صدم»
احلنون :الأمور م����ع قيادة معراب
«خمربطة» م����ن ناحي����ة ال�شكل
وامل�ضم����ون ،م�س�أل����ة التخلّي عن
قادة الق����وات وكبارها ومنا�ضليها
خط �أحم����ر بالن�سبة لن����ا� ،صربنا
كث��ي�راً على هذا املو�ض����وع ،ولكن
الي����وم ا�ستمرار هذا النهج من قبله
يعيدنا النطالق����ة جعجع احلزبية
من����ذ العام  1985وم����ا قبل ،ونحن
كقواتي��ي�ن نريد لبيتن����ا اال�ستمرار
وه����ذا الأمر ال ميكن����ه �أن يكون من
خالل �شخ�صنة احلزب بل من خالل
م�أ�س�ست����ه ،وب��ي�ن الأوىل والثانية
هن����اك فرق كب��ي�ر ،لأن����ه �إن ر�ضي
البع�ض �أن يرتدع����وا �أو �أن يكونوا
�أتباع ًا ..ف�شخ�صي����ة «احلنون» مل
تتعود �أن تك����ون تابعة لأحد ،ولو
كنّا م����ن �أتباع �أ�شخا�����ص لغادرنا
القوات مع ا�ست�شهاد الرئي�س ب�شري
اجلمي����ل ،وتغيرّ القي����ادة لأكرث من
رئي�����س� ..صربن����ا وحملن����ا �أخطاء
جعج����ع ونفذنا �أوام����ره ،لأننا كنا

نعت��ب�ر �أنف�سنا ع�سك����راً وال جمال
لالعرتا�����ض ..ولك����ن اليوم يف زمن
ال�سلم على القيادة �أن تعرف �أ ّن يل
ر�أي ًا وحقوق���� ًا ،ويل حق ًا يف معرفة
بع�ض الأمور ،وبالت����ايل املطلوب
م�شاركة القواعد يف اتخاذ القرارات
واالنتخابات».
ن�س�����أل احلنون عن الفتوى التي
يواج����ه بها جعجع ق����ادة القوات،
القدام����ى ،امل�ؤ�س�س��ي�ن؟ ير ّد« :ظهر
لنا م����ع الوقت �أ ّن َه���� ّم �سمري فقط
الو�ص����ول �إىل ال�سلط����ة ،و�سيناريو
حماربت����ه الإقطاع ال�سيا�سي داخل
ح����زب الكتائب كانت ته����دف �إىل
التجيي�ش فقط لبناء قوته الذاتية،
مترده
و�ضم����ن ه����ذا الإطار نفه����م ّ
على ب�ش��ي�ر يف حاج����ز الرببارة،
وانتفا�ضات����ه املتالحقة على ف�ؤاد
�أبي نا�رض وحبيقة».
بر�أي العتيق ،انتفا�ضات جعجع
الدموية عل����ى رفاق����ه م ّكنته من
ال�سيطرة على القوات« ،هذا املخطط
القدمي ما زال �ساري املفعول اليوم،
ولك����ن «الق����وات» لي�س����ت ملك ًا
ل�شخ�����ص مهما عال �ش�أنه« ،القوات
اللبناني����ة» بالن�سبة يل ولكثريين
ه����ي بيتن����ا وحلمن����ا وذكرياتنا..
ونحن نرف�����ض ت�أ�سي�س حزب �آخر
�أو االن�ضمام �إىل �أي حزب �آخر ،لأنه
دارنا ،وت�سمية احلركة الت�صحيحية
لـ«القوات اللبنانية» حق م�رشوع
�أكده الق�ضاء ،ونحن م�ستمرون يف
عملنا ال�سرتداد الق����رار وت�صحيح
االعوجاج ،والأي����ام الآتية �ستثبت
للجميع من ه����ي القوات اللبنانية
وملن �ستكون».
ن�س�����أل احلنون ،ولك����ن �ألي�ست
ظروف ال�سلم خمتلف����ة عن �أحوال

وظ����روف احل����رب؟ ي����ر ّد العتي����ق
باملبا���ش�ر« :عندما ح���� ّل جعجع
الق����وات اللبنانية كان زمن �سلم �أم
حرب؟ عندما احتل اجلي�ش ال�سوري
ق�رص بعبدا ووزارة الدفاع كان زمن
�سلم �أم حرب؟ املقاومة امل�سيحية
اللبنانية قامت على �أ�سا�س الدفاع
ع����ن لبنان من االحت��ل�االت ،فكيف
يت ّم ح ّل ح����زب القوات وملاذا تُباع
الأ�سلحة»؟
ن�س�أله ع���ن موقف���ه يف حينه؟
ي�ش�ي�ر م�ؤك���داً« :ليع���رف اجلميع،
مواقف���ي هذه هي نف�سه���ا منذ ذلك
الوقت ،وه���ذه املواقف م�سجلة لدى
جمل�س القي���ادة ،املحا�رض موجودة
لنعد �إليه���ا ،مواقفه �أ�س���اءت �إلينا
كقواتيني ..نح���ن �سجلّنا اعرتا�ضنا
يف حين���ه ومل نكن يوم ًا غنم ًا ن�سري
وراء �أح���د» ،ن�س����أل احلنون ،ولكنك
اليوم تنق����ض بال�سيا�سة ك ّل مواقف
جعج���ع؟ يجيبن���ا« :ذهاب جعجع
�إىل ال�ش���ام لتعزية الرئي�س ال�سوري
حافظ الأ�سد مل �أوافق عليها ..كثرية
االعرتا�ضات الت���ي �سجلتها بوجهه،

الحنون :االنسحابات
بالجملة ..وآخرها
انسحاب  122قواتيًا
من تالل معراب

ك ّل ال�شب���اب تعرف هذا الأمر ..بيتي
الق���وات ول���ن �أتخلى عن���ه ،ولهذا
ال�سب���ب �سكتنا عن الكث�ي�ر ،واليوم
�أقولها بو�ض���وح ،جعجع هو خارج
خي���ارات الق���وات احلقيقية ،ونحن
ممثلوها ال�رشعيون».
ويك�شف احلن���ون �أ ّن هدف �سمري
جعجع مل يكن يوم��� ًا موجه ًا جتاه
القوات كحزب« ،هدفه وعينه كانت
م�صوبة على اجلبهة اللبنانية ،وكان
يريد اال�ستيالء على حزب الكتائب،
ليلي ذلك �إن�شاء عدة �أحزاب م�سيحية
بجان���ب الكتائب ..ليتزعم فيما بعد
اجلبه���ة اللبناني���ة ،وللي���وم نحن
نعت�ب�ر �أ ّن رئي�س القوات هو اجلرنال
مت تخوينه من قبله
ف�ؤاد مالك ،الذي ّ
بذريعة تعامله مع ال�سوريني ،وهذا
الأمر جاء بطلب من جعجع نف�سه..
فكيف يت��� ّم �أبل�سته وي�صبح جعجع
قدي�س ًا؟ هناك و�صفة �سحرية لقوات
جعجع ،هي اتهام ك ّل �شخ�ص لي�سوا
مت
بحاجة �إىل خدماته ،ولهذا ال�سبب ّ
تخوين ك ّل هذه ال�رشائح القيادية».
«احلن���ون» ال يري���د حماكم���ة
جعج���ع بخ�صو�ص اجلرائ���م التي
نفذها والإعدامات التي �صدرت بحقه
من قب���ل املجل�س العديل ،حماكمته
�ضمن الأطر احلزبية« ،نحن نريد �أن
نقول للقواتيني م���اذا فعل جعجع
بن���ا وبن�ض���االت رفاقن���ا� ..أين هي
�أهداف القوات اليوم؟ و�أين امل�ؤ�س�سة
والأم���وال واملمتل���كات؟ وليع���رف
اجلميع �أ ّن هذا املو�ضوع لن ترتاجع
عنه احلركة الت�صحيحية واملعركة
مع معراب مفتوحة يف هذا املجال،
وكلّه يف حينه».
ن�س�أله عن خطر ت�سيي�س الق�ضاء؟
يقول« :ببع�ض الأمور �أن�صفنا الق�ضاء..
ويف حال مل ين�صفنا� ،سن�أخذ حقوقنا
غداً ،ملاذا اال�ستعج����ال� ..صربنا كثرياً
وقدرتنا على التح ّمل كبرية ،والق�ضاء
�أثب����ت �أحقيتن����ا يف ت�سمي����ة احلركة
الت�صحيحية حلزب القوات اللبنانية،
ونحن اليوم حرك����ة حزبية من داخل
حزب القوات».
وعم����ا �إذا كان ق����د وجه����ت �إىل
«احلن����ون» ر�سائل ترغيب �أم ترهيب
ي�ؤك����د لن����ا �أ ّن �سم��ي�ر جعجع يعرف
جيداً �أنّه م����ع احلركة الت�صحيحية ال
ت�س��ي�ر على هذا املنوال ،ويعرف جيداً
� يّأن �صاح����ب حق ،و�س�أظل وراء حقي..
و�س�أموت مطالب ًا به ..وهذا الكالم قلته
له باملبا���ش�ر يف �أح����د اجتماعاتي،
ورغ����م ك ّل ت�ضحياتي بتوا�ضع �أقولها،
حنا العتيق ال يريد م����ا ًال وال �سلطة،
ال يريد �أن يكون نائب ًا وال وزيراً ..و�أنا
�أتخلّى عن حقوق����ي ال�شخ�صية داخل
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ـــرة على «القوات»
القوات ،ولك ّن����ي عازم على �أخذ �آخر نقطة
ع����رق ودم �سقطت من رفاق����ي ..لأ ّن ن�ضال
ال�شب����اب مل يك����ن ل�شخ�ص ب����ل لق�ضية،
وي�ضحك جيداً من ي�ضحك �أخرياً».
وماذا عن تالق����ي احلركة الت�صحيحية
والق����وى امل�سيحي����ة الأخ����رى؟ يعت��ب�ر
«احلنون» �أ ّن هدفه الرئي�سي طي �صفحة
املا�ض����ي والتعلّم من جتاربه����ا القا�سية..
امل�شكلة التي ح�صلت بني القوات والتيار
���ر علينا تخطيه����ا ..و�أقولها
الوطن����ي احل� ّ
بالفم امللآن :لتو�ضع يف مكانها ولنتعلّم
من �أخطائنا ،و�إالّ بقينا يف ما�ضي معارك
ح�صل����ت بني الق����وات واجلي�����ش واملردة
والكتائب ،وفيما ب��ي�ن القواتيني �أنف�سهم،
و�إذا مل نتج����اوز �أح����داث املا�ضي ،نكون
كقوات معراب ،وبر�أينا ما من �شيء ال ميكن
ت�صحيح����ه �إن توفرت النواي����ا ال�سليمة..
وكحرك����ة ت�صحيحي����ة هذا ه����و خيارنا
وح�صل التالقي مع تيار املردة والكتائب
والأحرار مذ كنت يف �أمريكا ،رغم ما �شاب
العالق����ة م����ن تنافر من قبلن����ا ،والرئي�س
�أمني اجلميل كان منفي ًا �إىل اخلارج ب�سبب
قيادة جعج����ع ،ودوري �شمعون ت�صاحلنا
معه رغ����م �أ ّن للقوات يداً يف مقتل �شقيقه
وعائلت����ه ..و�أ�شكر الرب عل����ى القوة التي
وهبني �إياها لأقوم بهذا التالقي ..ف�شخ�صي ًا
�أملك اجلر�أة الكافية للرتاجع عن �أخطائي
وعن �أخطاء غ��ي�ري لأ ّن ر�ؤيت����ي البعيدة
ومقاربتي للملفات جترب امل�سيحيني على
اتخاذ قرارات جريئة..
ويقول احلنون للقواتيني الذين ي�أمترون
لقي����ادة مع����راب« :ع����ودوا �إىل وراء عدة
خطوات ،و�سرتون ب�سهول����ة ما هو م�صري
الذين �ضحوا وكان����وا بجانبكم �أو �أمامكم،
م�صريكم �سيكون كم�صرين����ا ..يف النهاية
�أينم����ا كنت����م �س�أك����ون �إىل جانبكم مهما
فعلتم� ،أنتم �ستبقون رفاق ًا لنا ،ولن �أتخلّى
عنك����م ال يف �أيام ال�ضي����ق وال يف الأيام
ال�سعي����دة» ،وي�س�أل «احلن����ون» قيادات
معراب« :ا�س�أل����وا �أنف�سكم ،ملاذا ي�أتي �إىل
احلرك����ة الت�صحيحية ،هذا الك ّم الكبري من
�شباب القوات� ،آخر �صفعة وجهناها لقيادة
معراب كان����ت يف منطقة ري����اق والفرزل
مت �سحب
وابل����ح يف البق����اع ،وبنتيجتها ّ
� 122شخ�ص ًا لبطاق����ة انت�سابهم ..امل�س�ألة
م�س�أل����ة وع����ي ،وال�شباب عندم����ا نريهم
احلقيقة ال ميكنهم جتاهلها ..ونحن حالي ًا
يف بع�ض املناطق امل�سيحية ال�رصفة بات
املنت�سبون �إلينا ي����وازي �أعداد املنت�سبني
ملعراب ..امل�س�ألة ت�سري وفق توجهنا العام،
وجهدنا رغم �إمكانياتنا املحدودة ،التي ال
تقا�س بقدرات معراب ،ت�سري �أف�ضل مما كنا
نعتقده ،فاحلرك����ة الت�صحيحية القواتية
قيا�س���� ًا للوقت والظرف ه����ي اليوم الأكرث
تو�سعاً ومتدداً �ضمن املناطق امل�سيحية..

�أجرى احلوار بول با�سيل

الشيخ جبري :التكفيريون عنصريون..
وال عنصرية في اإلسالم
احلمد هلل رب العاملني ،و�أف�ضل ال�صالة و�أمت
الت�سلي���م على �سيدنا حمم���د و�آله و�أ�صحابه
والتابعني لهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ..ال�سالم
على ال�سيدة فاطمة بنت الإمام مو�سى الكاظم،
من نح���ن اليوم ب�ضيافته���ا ،ال�سالم على من
ح ّل بفنائها ون���زل �ضيف ًا بجواره���ا ،ال�سالم
على الإم���ام اخلميني �صاحب الثورة من هذه
املدين���ة العلمية «قم» ،ال�س�ل�ام على �شهداء
مدر�س���ة «الفي�ضي���ة» ،وكل ال�شه���داء الذين
ارتفعت �أرواحهم ن�رصة لثورة الإمام اخلميني،
الذي �أ�سقط العلم ال�صهي���وين «الإ�رسائيلي»
ورف���ع العل���م الفل�سطيني ،من خ�ل�ال وقوف
ال�شع���ب الإيراين العزيز مع���ه ،وال�سالم على
م���ن عمل ونادى على وحدة الأمة مع اختالف
مذاهبه���ا و�ألوانه���ا ،ال�س�ل�ام عل���ى �أ�صحاب
الف�ضيلة وال�سماحة واملراجع الكرام ،وال�سالم
على احل�ضور الكرمي� ،أما بعد:
ف�ل�ا ب���د يف البداي���ة �أن �أ�شك���ر جامع���ة
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،والأخوة
العامل�ي�ن على هذا امل�ؤمتر الكرمي ،واملهم يف
هذه الظروف ال�صعبة وبالعنوان الهام «الأمة
اال�سالمية ..مقوماتها ومرتكزاتها».
ت�أت���ي �أهمية ه���ذا امل�ؤمتر م���ن حمورين؛
املح���ور الأول� :أمام املوج���ة التكفريية التي
ه���ي نوع من �أنواع العن�رصي���ة ،وال عن�رصية
يف الإ�س�ل�ام ،فالتكفرييون فكر غريب على �أمة
الإ�سالم ،وهو ببع���ده �صهيوين  -يهودي ،لأن
النبي �صل���ى اهلل عليه و�آله و�سل���م �أ�شار �إىل
�أن من قال «ال �إل���ه �إال اهلل حممد ر�سول اهلل»
فهو مع�صوم النف�س (ال���دم) واملال والعر�ض،
حيث ال عن�رصي���ة يف الإ�سالم� ،إمنا هو رحمة
للعاملني ،لذلك كانت فكرة امل�ؤمتر للرد على
ه�ؤالء التكفرييني العن�رصيني.
�أما املحور الثاين ،فلأهمية هذا امل�ؤمتر �أنه
تخرج
ُيعقد يف مدينة «ق���م» العلمية ،التي ّ
طلبة العلوم الدينية ،ونحن بحاجة للخروج
�إىل النا����س لي�س مبنط���ق مذهبي ،بل مبنطق
�إ�سالمي�} ،إن هذه �أمتكم �أمة واحدة و�أنا ربكم
فاعبدون{ ،فاخلروج واالنفتاح على الأمة ال
من �أجل حتويلها �إىل مذهب �أو �إىل ملة ،بل من
�أج���ل �أن ن�ص ّدر لها فكرة الث���ورة؛ ثورة الإمام
احل�سني على الظلم ،ثورة الإمام اخلميني على
اال�ستكب���ار ،من �أج���ل امل�ست�ضعفني بالعودة
�إىل الإ�سالم الأ�صيل ،من �أجل ن�رشه يف �أوروبا
و�أمريكا وال�ص�ي�ن واليابان ،وغريها من الدول
والق���ارات ،ويع���ود امل�سلم���ون للتم�سك بهذا
الإ�سالم ويعي�شوا يف رحابه وظالله.
أطل���ت يف هذه املقدمة،
�أرجو املعذرة �إن � ُ
لك���ن ال ب���د منه���ا ،والآن �أدخ���ل يف عنوان
مداخلتي« :الأ ّمة ومرتكزاتها».
معنى الأ ّمة :وردت كلم����ة الأ ّمة يف القر�آن
الكرمي مبعن����ى الإن�سان والر�سال����ة يف �أربعة
و�أربع��ي�ن مو�ضع���� ًا ،وبع�ض الأحي����ان يطلَق
عل����ى اجلماعة من النا�����س ،كما جاء يف قوله
تعاىل على ل�س����ان نبيه �إبراهي����م و�إ�سماعيل
م�سلمي لك
عليهما ال�سالم} :ربن����ا واجعلنا
نْ
ومن ذريتنا �أ ّمة م�سلمة لك{ ،وبع�ض الأحيان

تطلَق على فرد له عمل اجلماعة وي�ؤدي دورها،
كما قال تعاىل�} :إن �إبراهيم كان �أمة قانت ًا هلل
حنيف���� ًا ومل يكن من امل�رشكني{ ،ويطلَق على
جماعة يحمل����ون ر�سالة كقوله تعاىل} :ومن
قوم مو�سى �أ ّمة يهدون باحلق وهم يعدلون{،
}ولتك����ن منكم �أ ّمة يدعون �إىل اخلري وي�أمرون
باملعروف{ ،ويطلَق على قبيلة لها معتقدها
ونهجها ،كقوله تعاىل} :وقطعناهم يف الأر�ض
�أمم ًا منه����م ال�صاحلون ومنهم دون ذلك{ ،وقد
يك����ون جي ًال له فكر واحد ولون ح�ضاري واحد،
كقوله تعاىل} :تلك �أمة قد خلت لها ما ك�سبت
ولكم م����ا ك�ستبم{ ،وقد يت�س����ع مفهوم الأمة
حتى ي�شم����ل الإن�سانية كلها �إذا اجتمعت على
فكرة واحدة ومنه����اج واحد ،مثل قوله تعاىل:
}وما كان النا�س �إال �أ ّمة واحدة فاختلفوا{.
املعن���ى الثاين :ورد م�صطل���ح �أ ّمة ليعني
منهاج حياة ،وما يت�ضمن���ه هذا املنهاج من
معتق���دات وق َيم وممار�س���ات وتقاليد ،كقوله
تعاىل�} :إنا وجدنا �آباءنا على �أمة و�إنا على
�آثارهم مهتدون{.
املعنى الثال���ث :ورد م�صطلح �أ ّمة ليعني
فرتة زمنية ،مثل قوله تع���اىل} :وقال الذين
جنا منها وا ّدكر بعد �أمة{.
املعن���ى الرابع :ورد م�صطل���ح �أ ّمة ليعني
جمموع���ة من النا�س لهم مهن���ة واحدة ،مثل
قول���ه تعاىل} :وملا ورد ماء مدين وجد عليه
�أ ّمة من النا�س ي�سقون{.
املعنى اخلام����س :ورد م�صطلح �أ ّمة لي�شري
�إىل املخلوقات الأخرى من احليوانات والطيور
واحل�رشات الت���ي تنتمي �إىل جن�س واحد ،مثل
قوله تع���اىل} :وما من داب���ة يف الأر�ض وال
طائر يطري بجناحيه �إال �أمم �أمثالكم{.
ميك���ن مما مرّ �أن نخ���رج مبالحظات حول
مفهوم الأ ّمة ،و�أهمها:
� -1إن عنا�رص الأم���ة الإن�سانية املطلوبة
تت�ضمن:
�أ -العن�رص الب�رشي ،ب -العن�رصي الفكري،
ج -العن�رص االجتماعي ،د -العن�رص الزمني.
نعرف الأ ّم���ة ا�صطالح ًا مطلق ًا
وممك���ن �أن ّ
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ب�أنها جمموعة من النا�س حتمل فكرة وجتتمع
عليه���ا ،وممكن �أن نع���رّف الأم���ة ا�صطالح ًا
�إ�سالمي��� ًا ب�أنه���ا جمموعة م���ن النا�س حتمل
ر�سالة وتعمل لن�رشها بكل الو�سائل.
 -2العن�رص الرئي�سي يف مفهوم الأ ّمة هي
الر�سال���ة التي ت�ؤمن بها جماع���ة من النا�س
وتعم���ل بها ،وتري���د ن�رشه���ا يف املجموعة
الب�رشية لتُ�سعد بها الإن�سانية.
 -3ال ُي�شرتط يف الن��ص�ر الب�رشي املك ّون
للأ ّم���ة �أن يكون بينه رواب���ط دموية �أو �أر�ض
جغرافي���ة �أو ك ّمية �أو عددي���ة ،فمن املمكن �أن
يكون فرداً �أو �أكرث.
 -4تبد�أ الأ ّمة فرداً واحداً ثم ت�صري جمموعة،
ولعلها ت�صبح قوم��� ًا �أو �شعب ًا ،ولعلها تنتمي
بالإن�ساني���ة ،و�أبرز �إ�ش���ارات النهج هو حمل
ر�سالة اخل�ي�ر باملعنى الوا�س���ع ،والنهي عن
املنكر ،كذلك باملعنى الوا�سع.
 -5ال ين���ال من وحدة الأم���ة تع ّدد �شعوبها
�أو قبائلها �أو تنوع �أجنا�سها �أو اختالف �ألوانها،
ما دامت ه���ذه التنوعات ال تخرج عن وظيفتها
يف ت�سهيل املعارف ،وم���ا دامت والءاتها تدور
يف فلك الر�سالة وحدها ،ولو تعددت الزعامات
والقيادات.
 -6ا�ستم���رار الأم���ة يف احلي���اة مره���ون
با�ستم���رار حملها الر�سالة وم���ا يتفرغ عنها،
ف�إذا �ضعف���ت �أو تقلّ�ص���ت تطبيقاتها ،تقلّ�ص
وجود الأمة ،ولعله���ا حت ّل مكانها لغة �أخرى،
و�إن ن���وازع �أه���ل الأه���واء املرتبط���ة باملال
وال�سلطان كانت وما زالت ت�ش ّوه مفهوم الأ ّمة
الر�سال���ة �أو الفك���رة من املح���ور �أو الهام�ش،
وحت ّل حملها روابط الدم �أو اجلغرافيا� ،أو جزء
من الر�سالة �أو امل�صالح املادية ،وبذلك لعله
يطلَ���ق م�صطلح الأمة على من ال تنطبق عليه
موا�صفات الأم���ة كما حددها الق���ر�آن الكرمي
وال�سنة ال�رشيفة.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

م�ؤمتر «الأمة الإ�سالمية ..مقوماتها
ومرتكزاتها»  -مدينة «القُم» العلمية
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سياسات خاطئة أفضت إلى إشعال الع
ب�سب���ب �أخطائ���ه اجل�سيمة،
وهفوات���ه الكث�ي�رة يواجه رئي�س
ال���وزراء العراقي ن���وري املالكي
اليوم بلداً ممزَّق ًا على �شفا حرب
�أهلية وحمّام دم ال ميكن �إيقافه.
كان انهي���ار اجلي�ش يف املو�صل،
ومتدد ق���وة «داع����ش» ،وتوحّ د
الع�شائ���ر مع��� ًا يف وجهها ويف
وج���ه املالكي ،مبنزل���ة كابو�س
جديد للعراق ي�ضاف �إىل �سل�سلة
من الأهوال التي عانى منها على
مرّ ال�سنوات املا�ضية.
�أمام ما يج���ري ،يعزو الكثري
من املراقبني ال�سبب �إىل الأخطاء
والهفوات الكث�ي�رة التي ارتكبها
املالك���ي يف حكمه ،ولعل �أبرزها
�أن���ه تعامل بطائفي���ة كبرية مع
بع�ض �أطي���اف املجتمع العراقي،
وت�سبّب بانق�سامات كبرية داخل
اجلي�ش ،وبتفتت الوالءات.
يف الواق���ع ،ح�ص���د املالكي
يف البداي���ة ت�أييد فئ���ات كثرية
ومن خمتل���ف الطوائف العراقية،
مب���ن فيهم ال�شي���خ علي احلامت؛
�أم�ي�ر الدلي���م ال���ذي �أي���ده يف
واليته الأوىل ،لكن���ه �ضاق ذرع ًا
بت�رصفات املالك���ي الحق ًا وقرر
االنتفا�ض �أخرياً �إىل جانب الكثري
من ال�شخ�صي���ات وقادة الع�شائر
الأخ���رى ،وملّا ق���رر املالكي الرد
على التظاهرات ال�سلمية بالقوة،
كان يُ�سه���م بيده يف حرق البالد
و�إ�شعالها.

متدد «داع�ش»
مل يكن انهيار اجلي�ش العراقي
والق���وى الأمني���ة يف املو�ص���ل
�أمام «داع����ش» بخطوة مفاجئة
على الإط�ل�اق ،فقد �أع���رب �أبناء
هذه املنطق���ة وحمافظات �أخرى
يف الع���راق ع���ن ا�ستعداده���م
لتقبُّل «ال�شيط���ان» يف مواجهة
املالك���ي ،ب�سب���ب �س���وء �إدارته
ومتييزه املجح���ف بحقهم ،ولعل
ذلك م���ا يف�رس االجتي���اح ال�سهل
لـ«داع����ش» للمنطقة ،و�إن كانت
بع����ض الع�شائر الكربى قد �أعلنت
�أنها لن ت�ضع يدها بيد «داع�ش»
على الإطالق ،و�ستقاتل لإخراجها
من مناطقها.
يف ه���ذا الإطار� ،أرجع عدد من
ال�سيا�سي�ي�ن واملحللني واخلرباء
�أ�سباب �سق���وط املو�صل لأخطاء
املالك���ي ،وعبرّ وا ع���ن قناعتهم
ب�أن تنظيم «داع����ش» متكّن من
ال�سيطرة عل���ى املو�صل ومناطق
�أخرى م�ستفيداً من �أخطاء حكومة
ن���وري املالك���ي يف تعاملها مع
ال�شع���ب العراق���ي ،وع���دم متتع
القي���ادات الع�سكري���ة احلكومية
باحلرَفية واخلربة.
ويلفت ه����ؤالء �إىل �أن حكومة
ن���وري املالك���ي ارتكب���ت ع���دة
�أخطاء ،منها �سوء معاملة اجلي�ش
وال�رشطة لأبن���اء املحافظة التي
ت�ضم خرية �ضباط اجلي�ش العراقي

ال�سابق ،كما �أخط����أ املالكي عندما قرر
تبديل القيادات الع�سكرية �أثناء املعركة
مع تنظيم «داع�ش» ،وعندما ق�صف �ضد
املدنيني ،وذكرت بع�ض قيادات املو�صل
�أن �ضباط ًا من املو�صل ذوي خربة عر�ضوا
على قادة اجلي�ش احلايل تقدمي خرباتهم
و�أفكارهم ملواجهة املوقف يف املحافظة،
لكن احلكوم���ة �أ�رصّت عل���ى �سيا�ساتها
املتعار�ضة مع الأ�صول الع�سكرية.
وبح�س���ب املعلوم���ات ،ف����إن بع�ض
الوحدات الع�سكري���ة القادمة من بغداد
ترك���ت جنودها وهرب���ت عندما �سمعت
بتق���دُّم «داع�ش» يف املو�ص���ل ،كما �أن
بع�ض الوحدات رف�ضت تنفيذ الأوامر لها
بالقتال ،وهذا كله ين ّم عن �ضعف �شديد
�أ�ص���اب اجلي�ش العراقي ب�سبب �سيا�سات
املالكي.
وعن �أ�سباب تو�سُّ ���ع قدرة «داع�ش»
يف املو�صل ،يقول عدد من ال�سكان «�إن
ظلم املالك���ي لأه���ايل املو�صل دفعهم
�إىل االرتباط م���ع تنظيم داع�ش حلماية
�أنف�سه���م وعائالته���م» ،وبالت���ايل ف�إن
تنظي���م «داع�ش» ا�ستف���اد من تعاطف
النا����س معه ،حي���ث �إن الكثري من �أفراد
التنظي���م يف العراق هم م���ن العراقيني
الذي���ن خدم���وا يف اجلي����ش العراق���ي
ال�سابق.

ي�أ�س املواطنني
بالإ�ضافة �إىل حالة الي�أ�س التي و�صل
�إليها �أبناء بع����ض املحافظات العراقية
ج���راء �سيا�سات احلكومة طيلة ال�سنوات

املا�ضي���ة ،فقد زاده���م املالك���ي ي�أ�س ًا
�آخ���ر عرب ا�ستخدام���ه الأ�سلحة يف وجه
املتظاهري���ن ال�سلميني الذي���ن حاولوا
�إي�ص���ال �صوتهم من���ذ �أ�شهر ،وحماوالته
�إذالل �أبناء تلك املناطق ،عرب فر�ض حظر
التج���وال ،والتعامل م���ع املدنيني على
�أنهم �إرهابيون.
و�سب���ق للمالكي �أن عطّ���ل جمال�س
ال�صح���وات العراقي���ة الت���ي ط���ردت
«القاع���دة» م���ن الأنب���ار ،وتنكّر لتلك
املجال����س ،وكل ما فعلت���ه بحجة دعم
اجلي����ش العراقي ،بينم���ا يدعو املالكي

الي���وم لت�شكيل جي�ش ردي���ف ،ما يعني
بب�ساطة ت�شكيل ميلي�شيات على ح�ساب
اجلي����ش العراقي ،الذي ��ص�رف عليه ما
�رصف من �أموال العراقيني.
�إذاً ،ارتك���ب املالك���ي جمموع���ة من
الأخط���اء ال�سيا�سي���ة والع�سكرية التي
�أف�ضت �إىل الو�ضع الراهن ،لعل �أولها �أنه
نق�ض اتفاق �أربيل الذي خرجت منه هذه
احلكوم���ة �أو الرئا�سات الثالث مبجملها،
وهو الأمر الذي جعل من الكتل ال�سيا�سية
تفقد الثقة ب�شخ�ص رئي�س جمل�س الوزراء
نوري املالكي ،م���ا عمّق اخلالف وجعل

| اجلي�ش العراقي
معظ���م وحدات هذا اجلي�ش الذي يناه���ز تعداده (مع قوى الأمن
الأخ���رى) املليون ع�سكري ،والذي �أنف���ق الأمريكيون زهاء  15مليار
دوالر عل���ى بنائه وتدريب���ه� ،أقرب �إىل امليلي�شي���ا منه �إىل اجلي�ش
النظام���ي ،فعنا�رصه �إما ج���اءت �إليه من ميلي�شي���ات ت�شكلت مع
بداية الغزو الأمريكي عام  ،2003و�إما من �شبان عاطلني من العمل،
مهتمني �أ�ص ًال باحل�ص���ول على راتب ثابت ،ويفتقدون �إىل �أي انتماء
وطن���ي عراقي حقيق���ي ،وبالتايل ما تهتم به ه���ذه العنا�رص لي�س
ك�سب املعارك ،بل احل�صول على املغامن واملكا�سب.
وعلى م���ر ال�سنوات املا�ضية ،مل يتمكّن املالكي من بناء جي�ش
ق���وي ،رغم وجود الإمكان���ات لتحقيق ذلك ،والنتيج���ة �أن اجلي�ش
العراق���ي يهتم الي���وم �أكرث بحماي���ة م�صاحله اخلا�ص���ة كمنظمة
ولي�س بالقت���ال من �أجل فكرة جمردة هي الع���راق ،بح�سب الكثري
من املهتم�ي�ن بال�ش�أن العراقي الذين هاله���م ا�ست�سالم اجلي�ش يف
املو�صل.
والواق���ع �أن م�شكلة بناء اجلي�ش تع���ود بجذورها �إىل االحتالل
الأمريكي ،فقد ركز الأمريكيون يف عملية بناء اجلي�ش العراقي على
الكمية ال النوعية ،وعلى التدريبات العاجلة وغري املنا�سبة �إىل حد
كب�ي�ر ،ما ترك املجندين م���ن دون ان�ضباط ونظام ،وجعلهم عر�ضة
�إىل الذعر ب�رسعة� ،إ�ضافة �إىل التهرب الدائم من اخلدمة الع�سكرية.

وي���رى املتابع���ون �أن املالكي فاقم كل ه���ذه امل�شاكل بلجوئه
�إىل تغي�ي�ر قادة اجلي�ش با�ستم���رار ،رمبا خوف ًا من قيامهم بانقالب
ع�سك���ري �ضده ،و�أي�ض ًا لأنه �أم�ضى ال�شهور املا�ضية وهو ي�ضخّ م من
خط���ر «داع�ش» ،بهدف تعبئة �أ�ص���وات انتخابية �شيعية ،ما جعل
اجلن���ود يف حالة ترقب وقلق� ،رسعان ما حتوال �إىل ذعر وهرب مع
اق�ت�راب مقاتلي «داع�ش» من املو�صل واملدن الأخرى ،وهو ما دفع
باجلنود �إىل ترك �سالحهم والهرب.
والآن ،وبع���د معركة املو�صل ،التي و�صفها املحللون العراقيون
ب�أنها «ف�ضيحة»� ،سيكون ال�سباق وا�ضح ًا بني املالكي ،بو�صفه قائداً
�أعلى للقوات امل�سلحة ووزيراً للدفاع والداخلية ،وبني قادة اجلي�ش
يف �إلقاء الالئمة على بع�ضهم البع�ض :الأول من خالل اتهام ال�ضباط
بالإهم���ال والوهن والعمل كالعادة على عزل بع�ضهم وحماكمتهم،
و�أما ال�ضباط فرمب���ا يقومون بتحرك ما �ضد املالكي نف�سه� ،إ�ضافة
طبع ًا �إىل حترك القادة ال�شيع���ة املناوئني للمالكي ،والذين �ضاقوا
ذرع ًا ب�سيا�سات���ه اخلاطئة ،و�إن الحق ًا بعد جالء ال�صورة الع�سكرية
يف كل م���ن املو�صل وبغ���داد ،بيد �أن اخلط���ر الأ�سا�سي بالطبع هو
�أن ت�ؤدي ال�رصاع���ات الداخلية �إىل تكري�س حتوُّل العراق �إىل «دولة
فا�شلة» �أخرى يف ال�رشق الأو�سط بعد ليبيا واليمن.
فمن جانب �آخ���ر� ،أدت �سيا�سات املالكي الطائفية الفجة �إىل
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متويل «داع�ش»
ر�أت تقارير غربي���ة� أن ال�سلب رمبا هو م�صدر
التموي���ل الأ�سا�س لتنظيم «داع�ش» ،و�أن التمويل
قد يك���ون عبارة ع���ن مزيج م���ن عوائد اخلطف
والتهريب والهبات من م�ؤيدي التنظيم.
و�أوردت املعلومات �أن املو�صل كانت تُعترب
من �أكرب ممويل «داع�ش» ،و�أمّنت له نحو 600
�ألف جني���ه ا�سرتليني �شهري��� ًا للم�ساعدة يف
�رشاء الأ�سلحة واملعدات احلربية ،ومن م�صادر
متوي���ل «داع����ش» بع�ض حق���ول النفط يف
العراق و�سوري���ة التي ي�سيطر عليها التنظيم،

بالإ�ضافة �إىل التربعات التي جمعها �إجبارياً،
وعوائ���د عمليات ابتزاز ال��ش�ركات يف العراق
و�سوري���ة ،ف�ض ًال ع���ن فدى حتري���ر الأجانب
املختطَ فني ،ونهب املوارد وال�سلع من الأماكن
التي ي�سيطرون عليها.
ويف ني�س���ان املا�ض���ي� ،أعلن���ت ال�سلط���ات
العراقية عن اعتقالها حممد حممود عمر الدليمي،
وقالت �إنه �أحد ممويل «داع�ش» ،و�أعلنت �أنه وزع
 4مالي�ي�ن دوالر �شهري ًا بني والي���ات التنظيم يف
عموم العراق.

بدون رتب مت �إعطا�ؤه���م رتب ًا ع�سكرية كبرية،
م���ا �أدى �إىل ف�شله���م يف �ضبط الأمن يف البلد،
بالإ�ضافة �إىل �أن هذه الأجهزة الأمنية �أ�صبحت
�أداة ل�رضب خ�صوم���ه ال�سيا�سيني ،وقد ا�شتهر
املالك���ي بتطبيق نظام «مَ ���ن لي�س معي فهو
�ضدي» ،وكل �شخ�ص يختلف معه �أو يعار�ضه
يتم ا�ستبعاده.

�إق�صاء �سيا�سي
ال��ص�راع ال�سيا�سي م�ستمراً منذ
بداية ت�شكيل احلكومة �إىل الآن،
وهو �رصاع حاول املالكي قمعه
ب�ل�ا ج���دوى ،رغم جلوئ���ه �إىل
العنف.
كذلك ،احتفظ املالكي بوزارة
الدف���اع والداخلي���ة ،ووزارة
الأم���ن الوطني ،وجهاز مكافحة
الإره���اب وجه���از املخاب���رات
بيده ،وعينّ �أ�شخا�ص ًا بالوكالة،
الأمر ال���ذي �أعطى هذه الأجهزة
الأمني���ة مظهر ال���والء لرئي�س

جمل�س ال���وزراء ولي�س للعراق،
ثم دمج امللي�شي���ات الإرهابية
يف هذه الأجهزة الأمنية ،وعينّ

فقدان ال�سيا�سيني ال�سُّ نة الذي���ن مل ين�ضموا �إليها
مل�صداقيته���م ،و�إىل حت���وُّل احلرك���ة االحتجاجية
ال�سلمية الت���ي انطلقت مع نهاية  2012نف�سها �إىل
حركات م�سلحة ،فال�سيا�سات اال�ستبدادية الفا�سدة
التي طبعت م�سارات الدول���ة منذ بداية االحتالل،
عمل���ت عل���ى �إذالل مكوّن���ات كثرية م���ن ال�شعب
العراق���ي ،ومل جتل���ب حماوالت ه����ؤالء االنخراط
يف العملي���ة ال�سيا�سية �س���وى مزيد من التهمي�ش
وال�شع���ور بالظلم والتمييز م���ن قبَل املالكي ،وقد
تنامت هذه امل�شاع���ر وتعززت عقب اقتحام قوات
املالك���ي خي���م املعت�صمني عل���ى الطريق الدويل
الرابط ب�ي�ن بغداد وعمان ودم�ش���ق ،فقد ا�ستخدم
املالكي كاف���ة الو�سائل املمكنة املغلّفة بالقانون
وال�رشعي���ة ال�ستبعاد خ�صوم���ه ال�سيا�سيني ،ويف
تر�سي���خ �سلطت���ه الفردية من خ�ل�ال توليه كافة
امللفات احليوي���ة يف الدولة ،فه���و بالإ�ضافة �إىل
تولّيه من�صب رئا�سة الوزراء ،يتوىل امل�س�ؤولية عن
وزارة الدفاع والداخلي���ة والأمن الوطني ،ويتحكّم
بتف�سري وت�أويل وتطبي���ق جملة من القوانني ،بدءاً

�أ�شخا�ص��� ًا على �أ�سا�س الوالء ال
على �أ�سا�س الكف���اءة ،حتى �أن
هنال���ك �ضباط َا وق���ادة �أمنيني

بقانون الإرهاب الذي بات �سيف ًا م�سلَّط ًا ي�ستخدمه
للتخل�ص م���ن معار�ضيه وخ�صوم���ه ال�سيا�سيني،
وتدعي���م �سلطت���ه الدكتاتورية ،وانته���اء بقانون
امل�ساءل���ة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث
البعث ،ومن خالله مت تهمي�ش وا�ستبعاد �سيا�سيني
بارزين بحجة وجود ارتباطات مزعومة عليا بحزب
البعث ال�سابق ،كما �أن قوات املالكي كانت تنت�رش
ب�ش���كل ا�ستفزازي يف �سائر الأحياء يف بغداد ،ويف
املحافظات مثل الأنبار ،و�ص�ل�اح الدين ،ونينوى،
وكركوك ،ودياىل.
يُذك���ر �أن «داع����ش» لي�س التنظي���م امل�سلح
الوحي���د ،فبع���د �أن تفجّ رت الأو�ض���اع يف الأنبار
و�سيطرت ق���وات الع�شائر على الفلوجة والرمادي،
ت�شكّلت جمال�س ع�سكري���ة مكوَّنة من بع�ض �أفراد
اجلي����ش العراق���ي ال�ساب���ق ،وعنا��ص�ر ع�شائرية
م�سلح���ة و�آخرين من بقايا جماع���ات «املقاومة
العراقية»� ،أمثال« :اجلي�ش الإ�سالمي» ،و«حما�س
الع���راق» ،و«كتائب ثورة الع�رشي���ن» ،و«جي�ش
املجاهدين» ،و«�أن�صار ال�سُّ نة».

عملية الإق�ص����اء ال�سيا�سي التي مار�ستها
حكومة املالكي جتاه التيار املعتدل لدى �سُ نة
العراق ،من خالل مالحقة قياداتهم ،وتقلي�ص
دورهم يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،فتحت الباب
وا�سع ًا �أمام تنام����ي حالة االعرتا�ض يف تلك
املناطق ،عبرّ ت عن نف�سها بتحركات �شعبية
واعت�صام����ات قُمعت ومل يُ�ستج����ب ملطلبها
الأ�سا�سي ،وهو امل�شاركة ال�سيا�سية يف احلكم
والق����رار ،و�ساه����م ذلك يف نف����اذ التنظيمات
مثل «داع�����ش» �إىل هذه املناطق وحماولتها
الناجحة ا�ستغالل الو�ضع.
م����ن امل�ؤ�س����ف �أن املالك����ي ال����ذي يمُ �سك
بزمام ال�سلطة يف الع����راق ثماين �سنوات ،مل
يتمكّن من تطوير م�ؤ�س�س����ة ع�سكرية عراقية
قادرة على جعل اجلن����ود العراقيني يقاتلون
با�ستب�س����ال يف مواجهة تنظي����م «داع�ش»،
وبالت����ايل ف�إن ما قامت ب����ه «داع�ش» لي�س
�إال تتويج ًا له����ذا الف�شل ال�سيا�سي للحكم يف
الع����راق ،والذي هو لي�����س �إال نتاج ف�شل بناء
الدولة وبناء الوطنية العراقية ،وهو ما يدفع
بالبالد اليوم نحو حرب مذهبية مدمّرة.
�إذاً ،ي�شهد العراق ح�صاداً م�ؤمل ًا ل�سيا�سات
نوري املالكي اخلاطئة طوال الفرتة املا�ضية،
ولت�رشذم واختالف القوى ال�سيا�سية العراقية
عل����ى خمتلف �أطيافه����ا ،وان�شغ����ال اجلميع
ب�����إدارة ح�ساباته الداخلية م����ن دون النظر
�إىل م�صال����ح الدول����ة العراقية ب�ش����كل �أ�شمل
و�أعم����ق ،ف�سيا�سات نورى املالكي الإق�صائية،
والتي اعتمدت على التهمي�ش وتغذية الروح
الطائفية ،وت�أخُّ ر الق����وات العراقية يف �إعادة
ال�سيط����رة على ع����دة مناطق الت����ي �شهدت
حراك ًا ثوري ًا من����ذ �أكرث من عام� ،أتاح املجال
ب�صورة وا�ضحة �أمام تنظيم «داع�ش» لفر�ض
�سيطرت����ه و�ساعده عل����ى التوا�صل مع بع�ض
�أبناء الع�شائر والقبائل يف تلك املناطق ،مما
�أ�سهم ب�ص����ورة �أو ب�أخرى يف �سهولة �سيطرته
و�إحكام����ه على تلك املناط����ق ،وهو ما حدث

بالفع����ل م����ع مواجهات «داع�����ش» ،ووقوف
بع�ض �أبن����اء الع�شائر معها ،كم����ا �أن �سقوط
حمافظة نينوى يعد حدث ًا بالغ الأهمية �سواء
من الناحي����ة اال�سرتاتيجية �أو م����ن الناحية
ال�سيا�سي����ة ،نظ����راً �إىل م�ساح����ة املحافظ����ة
جغرافياً ،وملوقعها القريب من كرد�ستان ،كما
�أنها ت�ساعد على خلق ممرّ يربط بني املو�صل
والأنب����ار واحلدود ال�سورية ،م����ا ي�سهّل ت�سلل
املقاتلني وال�سالح والأم����وال ،كما �أنها تلقي
ال�ضوء على عجز القوات الأمنية يف وقف هذا
التدهور الذي ي�أم����ل اجلميع �أال ي�ستمر ،كونه
�سيجل����ب اله��ل�اك لي�س للع����راق فح�سب ،بل
للمنطقة ككل ،ب�سبب تداعياته.

�سيا�سات خاطئة
يح���اول تنظي���م «داع����ش» رك���وب موجة
الغ�ضب ال�شعب���ي من �سيا�سي���ات رئي�س الوزراء
نوري املالك���ي ،لذلك يعترب املراقب���ون �أن احلل
يكم���ن يف ت�شكيل احلكوم���ة امل�ستقبلية من دون
املالكي الذي ف�شل يف حتقي���ق �أهداف العراقيني
بع���د واليت�ي�ن متتاليت�ي�ن ،داع�ي�ن املالكي �إىل
قبول فكرة �أنه لي�س الالع���ب الوحيد يف العراق.
يف الواقع ،ه���ذه ال�سيا�س���ات اخلاطئة هي التي
�أوجدت مناخ ًا متوتراً ا�ستفاد منه تنظيم «داع�ش»
�إىل �أبع���د احل���دود ،فالأه���ايل والع�شائر يف هذه
املحافظات وجدوا �أنف�سهم ب�ي�ن مطرقة املالكي
الطائفية و�سندان «داع�ش» ،وعندما بد�أ «داع�ش»
هجومه يف الرم���ادي والفلوجة� ،شاركت الع�شائر
يف الت�ص���دي له���ذا اخلطر ،لكنهم كان���وا يريدون
م�ؤ��ش�راً يعيد لهم الثق���ة يف حكومتهم الوطنية،
وحدث نوع من الرتدد واالرتباك بني �صفوف هذه
الع�شائر ،ا�ستثمره الإرهابي���ون ،وتفاقم الأمر مع
اخل�سائر التي حلقت بال�سكان املدنيني يف �أحياء
الفلوج���ة والرمادي جراء ق�صف القوات احلكومية
الع�شوائي.

�إعداد هناء عليان
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انتخاب «ريفلين» رئيسًا
ُ
عمق مأزق السلطة ورئيسها
سي
ّ

م��ع انتخ��اب «ر�ؤوف�ين ريفل�ين» رئي�س�� ًا للكيان
ال�صهي��وين ،وهو القادم من ح��زب الليكود املتطرف
ال��ذي ير�أ�سه بنيام�ين نتنياهو ،الذي �ضم��ن ول�سبع
�سن��وات قادمة �أن رئي�س الكي��ان يقف �إىل جانبه يف
كل برناجم��ه اال�ستيطاين الرام��ي �إىل فر�ض تكري�س
«يهودية الدولة» ،وب�شتى الطرق والو�سائل ،خ�صو�ص ًا
�إذا م��ا عرفنا من �سرية احلياة ال�سيا�سية لهذا الرئي�س
اليميني املتطرف ،الذي �شغل �ضابط ًا يف ا�ستخبارات
الكي��ان  -طبع�� ًا كل املجتمع يف الكي��ان من وجهة
نظ��ري متط��رف و�إرهاب��ي – �أن ر�ؤوف�ين ي�ؤم��ن
بــ«�أر���ض �إ�رسائي��ل الكامل��ة� ،أي �إ�رسائي��ل الك�برى»
وه��و �سي�ستغل م�ؤ�س�سة الرئا�سة ليدفع قدم ًا مب�رشوع
اال�ستيط��ان يف الأرا�ضي الفل�سطيني��ة املحتلة ،وهو
ال��ذي �أك��د ذات مرة �أن��ه «يف�ضل قب��ول الفل�سطينيني
كمواطن�ين يف �إ�رسائي��ل ب��د ًال من تق�سي��م �إ�رسائيل»،
داعي�� ًا �إىل �ض��م ال�ضف��ة الغربية املحتل��ة ،وهو وقف
معار�ض�� ًا ب�ش��دة االن�سحاب الأحادي م��ن قطاع غزة
يف العام  ،2005و�إخالء الب�ؤر اال�ستيطانية الع�شوائية
يف ال�ضفة الغربية.
وقد كت��ب « �آري �شبيط « يف �صحيفة ه�آرت�س عن
ر�ؤوف�ين ريفلني� ،أنه «�سي�سبب �رضراً �سيا�سي ًا باهظ ًا
لإ�رسائي��ل ،و�ستجب��ي �سنوات واليت��ه ال�سب��ع �أثمان ًا
�ست��زداد عل��ى م��ر الوق��ت ،وحت��دث تعقي��دات تزداد
تعقي��داً» ،وم��ا �سيزيد من فداحة امل�شه��د ،وما ينتظر
الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة م��ن عواق��ب وخيم��ة باملعنى
ال�سيا�س��ي والوطن��ي ،ما كتبه الربوف�س��ور ال�صهيوين
«�أرنون �سوفري» وحتت عن��وان «دولة تل �أبيب تهديد
لإ�رسائيل» عن «� ّأن �إ�رسائيل �س ُتواجه خالل الـ 15عام ًا
املقبلة خماطر انهيار داخلي مريع يتهددها �أكرث من
القنبلة النووية الإيرانية واجليو�ش العربية جمتمعة،
يتمظه��ر ذلك يف فقدان ال�سيطرة عل��ى �أطرافها ،ويف
�إط��ار اختزال متركز ذاتها يف دولة تل �أبيب» ،وك�أنه
ا�ستكم��ال مل�شه��د انتخ��اب رئي�س الكي��ان ،واخللفية
ال�سيا�سي��ة والإيديولوجي��ة التي تق��ف وراءها ،فهو؛
�أي الربوف�س��ور �سوف�ير ،يطالب ب��ضرورة ،ومن �أجل
�إنقاذ التدهور ال�سكاين اليه��ودي يف الكيان ،بالعمل
عل��ى ا�ستيع��اب �أكرث م��ن � 200ألف يه��ودي كل �سنة،
�سيا�سية،
وه��ذا يتط ّلب ب��ر�أي �سوف�ير اتخاذ ق��رارات
ّ
و�إن كانت �صعبة ،بدءاً من طرد الفل�سطينيني وب�شكل
جماعي ،الذين قال عنهم �سوفري وب�شيء من التحقري
«هن��اك �إمكاني��ة ال�ستخدامه��م يف جم��ع القمام��ة
والعم��ل يف البني��ة التحتية الرث��ة ،وكذلك يف توفري
اخل�ض��ار والفواكه لن��ا ،وكذلك اخلدم��ة يف املقاهي
واملطاعم».
�إذن ،نح��ن يف املرحلة القادمة �أمام ما ي�شبه اجلدار
الع��ازل باملعن��ى ال�سيا�سي داخل الطبق��ة ال�سيا�سية يف
الكي��ان ومكوناته��ا النيابي��ة يف الكني�س��ت وخارج��ه،
الأمر الذي ي�صعب احلديث معه من قبل ال�سلطة برئي�سها
وفريقه��ا ،ع��ن رهان��ات ما على م��ا ي�سم��ى «معتدلني
�إ�رسائيلي�ين»  -الذين ال وج��ود لهم يف الأ�سا�س  -وهو
�سيعمق م��ن امل���أزق ال�سيا�س��ي لهذه ال�سلط��ة ،التي
م��ا ُ
فق��دت الق��درة عل��ى املب��ادرة ب�سب��ب ال�سيا�س��ات التي
ينتهجه��ا رئي�س ال�سلطة وفريق��ه ،رغم وجود الكثري من
�أوراق وموا�ض��ع الق��وة ،الت��ي ال ي��راد ا�ستخدامه��ا ،لأن
الإرادة ال�سيا�سي��ة ،ث��م الوطنية ،مغيب��ة بالعمد امل�ستند
على اخليارات ال�سيا�سية لهذه ال�سلطة.

رامز م�صطفى
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أمعاء خاوية ..وقبضات مقاومة
م���ن �أط���رف التعليق���ات الت���ي ميكن
�أن ن�سمعه���ا يف ه���ذه الأي���ام� ،أن حكومة
نتنياه���و «قام���ت بخط���ف امل�ستوطنني
الثالث���ة ،للت�شوي�ش عل���ى امل�صاحلة بني
فتح وحما�س»� ،أما �أكرثها مدعاة للمرارة،
فتلك اخلا�صة بالقل���ق ال�شديد الذي يعرب
عنه بع�ض رج���االت ال�سلطة ،على م�صري
امل�ستوطن�ي�ن ،وجتديد اال�ستع���داد الكبري
ملزيد م���ن التن�سيق الأمني مع �أجهزة �أمن
االحتالل.
الأوىل حتاول �إ�ضف���اء قيمة على ما ال
قيمة جدية له ،والثاني���ة تظهر امل�ستوى
املري���ع من االنهيار الذي و�صل �إليه بع�ض
رج���االت ال�سلط���ة ،و�إىل ح���د �أن ه����ؤالء
املولع�ي�ن بالتن�سي���ق الأمن���ي (العمالة
املبا�رشة لالحتالل) ،مل يجدوا وقت ًا كافي ًا
للتذك�ي�ر ،ب����أن عملية �أ��س�ر امل�ستوطنني
اجلن���ود ،ج���اءت ب�سبب م���ا يتعر�ض له
الأ��س�رى يف �سجون الع���دو ،وب�سبب عدم
الإف���راج حتى عن الدفع���ة املتفق عليها،
بناء على �صفقة ا�ستئناف املفاو�ضات.
لنرتك عباق���رة اخلوف على امل�صاحلة،
واخل�شية م���ن �أن تك���ون «م�ؤامرة خطف
امل�ستوطن�ي�ن» موجهة �ض���د امل�صاحلة،
و�ش�أنهم ،ولن���دع جماعة التن�سيق الأمني،
ملطخ�ي�ن بعاره���م ال���ذي �سيبقى جرمية
م�سجلة با�سمهم على مدى الأيام.

�أمعاء خاوية ..وقب�ضات مقاومة
بداية ينبغي الت�أكي���د على �أن ما حدث (�إن
ثب���ت قيام رج���ال املقاومة ب���ه) لي�س عملية
خطف ،بل عملية �أ��س�ر ،وهي ا�ستهدفت جنوداً،
ولي�س م�ستوطنني� ،أقله بني ه�ؤالء امل�ستوطنني
جن���ود ،بح�س���ب و�سائل �إعالم الع���دو ،فتعبري
اخلط���ف يذهب باجت���اه العمل اجلنائ���ي� ،أما
م���ا حدث فهو فع���ل مقاوم ،والرتكي���ز على �أن
امل�أ�سورين الثالثة هم من امل�ستوطنني حماولة
للقول� :إن املقاومة ت�ستهدف «مدنيني».
امل�ستوطنون يف ال�ضفة الفل�سطينية لي�سوا
مدنيني ،هم جمموعات من الع�صابات الإرهابية
املتوح�ش���ة واملتطرفة ،و�أكرث ه���ذه الع�صابات
تطرف��� ًا ووح�شي���ة ،ه���ي تل���ك املتمركزة يف
مدينة اخلليل وحوله���ا( ،من بني ه�ؤالء باروخ
غولد�شتاين منفذ جمزرة احل���رم الإبراهيمي)،
وعدا ه���ذه ال�سمة العام���ة للم�ستوطنني ،ف�إن
م���ن هم يف الأ�رس اليوم ،م���ن اجلنود العاملني
يف جي�ش االحت�ل�ال ،و�إن مل يكونوا كذلك ،ف�إن
امل�ستوطنني يف الأر�ض املحتلة ،ح�سب القانون
الدويل ،هم جزء مكون �أ�سا�سي من قوة االحتالل.
وه�ؤالء ه���م من يعت���دون على �أهلن���ا ب�شكل
يومي ،ويقطعون الطرق ،ويحرقون املحا�صيل،
ويقتلعون الأ�شج���ار ،واحلق يف مقاومة الغزاة
هو حق م�رشوع ،وال يحتمل �أي نوع من النقا�ش.
وقد جاءت العملي���ة ،بعد �أكرث من خم�سني
يوم ًا من �إ�رضاب الأ��س�رى الإداريني يف �سجون
االحت�ل�ال عن الطعام ،وان�ضمام قطاعات �أخرى

�سلطات االحتالل ُتطلق بالونات اختبار يف �شتى االجتاهات ..القتنا�ص معلومة حول ما حدث

من الأ�رسى للإ��ض�راب ،رف�ض ًا لالعتقال الإداري،
وه���و نوع من االعتقال ال���ذي يتيح لل�صهاينة
توقي���ف �أي �شخ����ص واعتقال���ه دون اتهام �أو
حماكمة.
م�ضت �أيام الإ��ض�راب مرتافقة مع فعاليات
�شعبي���ة مواكبة ،يف الأثناء طارت وزارة �ش�ؤون
الأ��س�رى من حكوم���ة التوافق ،و�أك���دت الأنباء
الواردة م���ن ال�سجون ،تده���ور �صحة عدد من
الأ��س�رى امل�رضبني ،ونقل الكثريي���ن منهم �إىل
امل�ست�شفيات.
ً
مل يح���رك �أح���د �ساكن���ا ،وب���دا �أن الأ�رسى
مرتوكون ملواجهة املوت البطيء ،فال م�ؤ�س�سات
دولية حترك���ت وال �ضغط جدي��� ًا ،مور�س �ضد
حكومة القتلة ال�صهاين���ة ،وهي ذات احلكومة
الت���ي رف�ضت الإف���راج عن دفعة م���ن الأ�رسى
القدامى ،مبوجب اتفاق ا�ستئناف املفاو�ضات.
يع���رف الفل�سطيني���ون عموم��� ًا ،وق���وى
مقاومتهم على نحو خا����ص ،وبحكم التجربة
الطويل���ة م���ع االحتالل ال�صهي���وين� ،أن حترير
الأ��س�رى من ال�سج���ون له طري���ق واحد فقط:
التبادل مع �أ�رسى �صهاينة ،يف كل املرات التي
حتقق فيها وعد احلري���ة للأ�رسى الأبطال ،كان
هناك �صهاين���ة يف �أيدي رجال املقاومة ومتت
عملي���ات تبادل ،ويف واحدة من هذه العمليات
(عملي���ة اجلليل) عام  1985جرى حترير املئات
م���ن الأ�رسى الفل�سطينيني الأبط���ال ،و�آخر هذه
العمليات كانت �صفقة تب���ادل �شاليط (عملية
وف���اء الأح���رار) مت حترير مئات م���ن الأ�رسى
الأبطال �أي�ض ًا.
ويعرف كل متابع لل�ش�أن الفل�سطيني ،مدى
الأثر الكبري للحركة الوطنية الأ�سرية على م�سار
الأحداث يف فل�سطني ،فالأ�رسى يف حال ا�شتباك
دائم مع االحت�ل�ال ،ولأكرث من مرة جنح ه�ؤالء
الأبط���ال ،وم���ن زنازينهم يف حتري���ك ال�شارع
الفل�سطيني ،و�إطالق انتفا�ضات �شعبية.
م���ن جانب �آخر ،يع���اين الأ�رسى من ظروف
اعتقال قا�سية ،االحت�ل�ال يطبق �سيا�سة العزل
على املئات منهم يف زنازين منفردة ،ولفرتات
طويل���ة ،ويح���رم املئ���ات من تلق���ي العالج
املنا�س���ب ،ومينع الزيارات عن املئ���ات �أي�ض ًا،

يعتق���ل �أطفا ًال ون�ساء ،وم�ض���ى على الع�رشات
�أكرث من خم�سة وع�رشين عام ًا يف الأ�رس.
لكل ذلك ،ف�إن التحرك لأ�رس �صهاينة من �أجل
مبادلته���م بالأ�رسى الفل�سطينيني يف ال�سجون،
هو حق للأ�رسى الذين اعتقلوا ب�سبب مقاومتهم
لالحت�ل�ال ،وهو واجب على الق���وى والف�صائل
الفل�سطينية الت���ي تقاوم االحتالل ،ب�أن تنت�رص
للأ�رسى يف ال�سجون.
م���رة �أخرى ،ف�إن الأ��س�رى يعيدون ت�صويب
البو�صل���ة الفل�سطينية ،ف�إن جنحت عملية �أ�رس
ال�صهاين���ة على يد رجال املقاومة� ،سينتج عن
ه���ذا لي�س حتري���ر املئات من �أ�رسان���ا الأبطال
وح�سب ،بل �سيعاد االعتبار لفل�سطني وق�ضيتها
ومقاومتها.

يف الوقائع
ت�سيط���ر حالة م���ن الغمو����ض ال�شديد
على عملية �أ�رس ال�صهاينة الثالثة ،وتطلق
�سلط���ات االحت�ل�ال بالون���ات اختبار يف
�شتى االجتاهات ،علها تنجح يف اقتنا�ص
معلومة حول ما حدث ..ما هو م�ؤكد حتى
الآن �أن عملي���ة �أ�رس قد وقعت ،و�أن حكومة
االحتالل حتم���ل ال�سلطة امل�س�ؤولية عنها،
كما جرت الع���ادة ،فقد قال رئي�س حكومة
العدو بنيامني نتنياهو« :نعترب �أبو مازن
وال�سلط���ة الفل�سطيني���ة م�س�ؤولني عن كل
الهجمات التي ت�شن على �إ�رسائيل من يهودا
وال�سامره (ال�ضفة الغربية) وقطاع غزة»،
وا�ستغ���ل نتنياهو اختف���اء امل�ستوطنني
للتحري�ض على اتفاق امل�صاحلة وحكومة
الوفاق الوطني قائ�ل�اً �إن «التحالف الذي
عق���د بني �أبو مازن وحما����س يفتح الباب
ل�سل���ب حما����س ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة
ال�سيط���رة على يه���ودا وال�سامره» ،ولعل
هذا ما جعل البع����ض يتحدث عن م�ؤامرة
عل���ى حكومة الوفاق وامل�صاحلة بني فتح
وحما�س.
قوات االحت�ل�ال فر�ضت طوق��� ًا م�شدداً
على مدينة اخللي���ل ،وت�شن عمليات دهم
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انخفاض قياسي في مستوى التعليم ..وإنجاز في «معهد سبلين»
واعتق���ال ،كم���ا حا�رصت بيت حل���م ،و�أعلنت
فر����ض الطوق ال�شامل على كافة �أنحاء ال�ضفة
الغربية ،وا�ستهدفت قيادات وكوادر يف حركتي
اجلهاد الإ�سالمي وحما�س ،لتطاول االعتقاالت
�أع�ضاء يف املجل�س الت�رشيعي ،ووزراء �سابقني،
ف�ض ًال عن �أ�رسى حمررين من �سجون االحتالل.
ال�صهاينة �أطلق���وا ما �سموه عملية «�إعادة
الأخ���وة» ،وتتحدث بع�ض امل�صادر عن عملية
ال�س���ور الواقي رقم  ،2والت���ي �ستكون �شبيهة
بتلك التي �شنها ال�صهاين���ة على ال�ضفة عام
 ،2002كما ت�شري امل�ص���ادر �إىل ح�شود �ضخمة
قبالة قطاع غزة ،وتتوق���ع �أن ي�شن ال�صهاينة
عدوان ًا عل���ى القط���اع ،و�سط الإ�ش���ارات �إىل
احتمال �أن يك���ون الآ�رسون قد نقلوا ال�صهاينة
الثالثة �إىل مكان م���ا يف غزة ،و�شنت طائرات
االحتالل عدداً من الغارات على �أماكن متفرقة
يف القط���اع ،وردت املقاومة با�ستهداف مواقع
االحتالل بال�صواريخ.
م�صدر ع�سكري �صهيوين ادعى بوجود تقدم
يف التحقيقات املكثف���ة اجلارية يف الق�ضية،
�إال �أنه رجح ا�ستمرار �أعمال البحث وقت ًا طوي ًال
حتى تف�ضي �إىل نتائ���ج ،وذلك وفق ما نقلته
و�سائل �إعالم العدو ،ومن الوا�ضح �أن ال�صهاينة
يركزون كثرياً على �أهمية التن�سيق الأمني يف
�إحراز نتائج فعلية على الأر�ض.
�صحيفة «يديعوت �أحرن���وت» نقلت عمن
و�صفت���ه «مب�صدر ع�سك���ري �إ�رسائيلي رفيع»
قول���ه�« :إن التن�سي���ق الأمن���ي م���ع ال�سلطة
الفل�سطيني���ة وثي���ق وجوهري وه���ام» وقال
امل�صدر الع�سكري «يوجد تن�سيق �أمني على كل
امل�ستويات ورجال الأمن وال�سلطة الفل�سطينية
يدركون متام ًا ب����أن احلديث ال يدور عن جمرد
عملية �أخ���رى تقع يف ال�ضف���ة ،و�أ�ضاف «�أن
ق�ضي���ة املفقودين لن تنتهي خ�ل�ال �ساعات،
وميك���ن �أن نواجه عملية معق���دة ومركبة لن
تقف عند حدود ال�ساعات املعدودة ،رغم كافة
الإجراءات والعمليات التي نقوم بها».
وتبدي �أطراف يف ال�سلطة حر�ص ًا �شديداً ،على
الظهور مبظهر احلري�ص على حياة امل�ستوطنني
اجلنود ال�صهاينة� ،أكرث من احلر�ص على م�صري
الأ�رسى يف �سج���ون االحتالل ،فقد �أ�صدر ع�ضو
اللجنة املركزية حلركة فتح و«م�س�ؤول جلنة
التوا�صل م���ع الإ�رسائيلي�ي�ن» حممد املدين،
بيان��� ًا ،طالب في���ه اجلان���ب «الإ�رسائيلي»
بـ«وقف �إطالق االتهام���ات ُجزاف ًا فيما يخ�ص
اختف���اء ثالث���ة م�ستوطن�ي�ن ق���رب اخلليل،
خ�صو�ص ًا �أن احلادث ح���دث يف منطقة واقعة
حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية التامة».
وقال املدين �إن «ال�سلطة الفل�سطينية تعرب
عن (عمي���ق �أملها) بعودة امل�ستوطنني الثالثة
الذين فق���دت �آثارهم جنوب ال�ضفة �إىل �أ�رسهم
ب�س�ل�ام» ،و�ش���دد على �أن «الأجه���زة الأمنية
بال�ضفة لن تدخ���ر �أي جهد ي�ساعد يف العثور
على الفتي���ان الثالثة و�إعادته���م �إىل �أ�رسهم
ب�سالم» ..يا �سالم.

عبد الرحمن نا�صر

ب���د�أ ع��ش�رات �آالف الط�ل�اب اللبنانيني
والفل�سطينيني وال�سوريني تقدمي امتحانات
ال�شه���ادات املحلي���ة والر�سمي���ة يف لبنان
و�سورية يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية،
غري �أن مئات الطالب الفل�سطينيني الالجئني
م���ن �سوري���ة مهددي���ن ب�ضي���اع عامه���م
الدرا�سي ،ب�سبب ق���رار منع دخول الالجئني
الفل�سطيني�ي�ن من �سوري���ة �إىل لبنان ،وما
يرتت���ب عليه من م�ش���اكل و�أزمات قانونية
واجتماعية ومعي�شية ،ويعي�ش ه�ؤالء حالة
من اخل���وف والقل���ق ب�سبب ع���دم قدرتهم
على العودة لاللتح���اق بعائالتهم الالجئة
يف لبن���ان �إذا غادروا لتق���دمي االمتحانات
الر�سمي���ة يف �سوري���ة من جه���ة ،وظروف
الأو�ضاع الأمني���ة واالقت�صادية اخلانقة من
جهة �أخرى ،مم���ا يخالف جمي���ع ال�رشائع
والقوان�ي�ن املحلية والدولي���ة ،حيث تن�ص
منظوم���ة حقوق الإن�سان على �أهمية ق�ضايا
التعليم يف امل���ادة  26من الإعالن العاملي
حلق���وق الإن�سان ،الذي �أك���د �أن لكل �شخ�ص
حق ًا يف التعليم ،كذلك تعار�ض العهد الدويل
للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
يف املادة  13واملادة  14واملادة  15لق�ضايا
التعليم ،كم���ا يتعار�ض مع مقدمة الد�ستور
اللبن���اين الت���ي تن�ص على اح�ت�رم حقوق
الإن�سان.
وقد دعت اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات احلقوقية
واالحتادات والأندية ال�شبابي���ة الفل�سطينية
الدولة اللبناني���ة �إىل التعاطي الإن�ساين مع
الطلبة ،واتخاذ الإجراءات والت�سهيالت الالزمة
التي تكفل له���م التقدم لالمتحانات الر�سمية
يف لبن���ان و�سورية ،كما دع���وا وكالة الغوث
 الأونروا ومنظم���ة التحرير الفل�سطينية �إىلحتمل امل�س�ؤولي���ة الكاملة و�إيج���اد احللول
املنا�سبة وال�رسيع���ة ،والعمل على التخفيف
من معاناة الالجئني الفل�سطينيني من �سورية،
وعدم ت�سيي�سها ،و�إعفاء الالجئني من بدالت

الإقام���ة وم�ساواته���م بالالجئ�ي�ن ال�سوريني
و�شمولهم بجميع التقدميات ورفع الت�ضييقات
عنهم.
ويف لبنان يعاين الط�ل�اب الفل�سطينيون
من �أزم���ات مرتاكمة :اقت�صادي���ة واجتماعية
وتربوي���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل غي���اب امل�ؤ�س�س���ات
الرتبوي���ة الفل�سطينية ،ال �سيما املعنية منها
ب�أو�ضاع ال�شباب والطلب���ة ،وب�سبب �صعوبة
االلتح���اق مبعظ���م اجلامع���ات يف لبن���ان،
ي�ؤك���د اخل�ب�راء الفل�سطيني���ون �أهمية وجود
جامع���ة فل�سطينية ملعاجلة �أزم���ة التعليم
اجلامعي للطلب���ة الفل�سطيني�ي�ن ،خ�صو�ص ًا
عل���ى �صعيد الكلّيات العلمي���ة ،حيث ارتفاع
تكاليف الأق�س���اط اجلامعية يف تلك الكلّيات
باجلامع���ات اخلا�صة ،و�صعوب���ة الإجراءات
يف كلّي���ات اجلامع���ة اللبناني���ة ،وبالتايل
هن���اك �رضورة لوج���ود ه���ذه اجلامعة دون
�إعفاء الأونروا م���ن م�س�ؤولياتها جتاه الطلبة
الفل�سطيني�ي�ن ،كما �أن ع���دم وجود مرجعية
فل�سطيني���ة ترعى عملي���ة التعليم ت�ؤدي �إىل
توقّف الطالب عن متابعة درا�ستهم ،وبالتايل
النظ���ر �إىل التعليم ك�أداة تعيق تق ّدمهم ،الأمر
الذي يدفعه���م �إىل البحث عن فر�صة عمل يف
اخلارج مم���ا ي�ضاعف من �أزمة الهجرة ويهدد
حق العودة.
ويعترب الفقر واحلاجة �إىل العمل من �أبرز
امل�ش���اكل التي يعانيها الطالب الفل�سطينيون
اليوم ،خ�صو�ص ًا بعد ت�شديد �رشوط االلتحاق
باجلامعات لناحية احل�ض���ور الإلزامي وفق ًا
للنظام الأكادمي���ي اجلديد ،حيث يفر�ض على
الطال���ب احل�ضور بن�سب���ة  70يف املئة على
الأقل ،ما يحتّم على الطالب التف ّرغ للجامعة
و�إلغ���اء فكرة امل�سان���دة للعائل���ة بالعمل،
حيث �إن معظم الطالب الفل�سطينيني يعملون
مل�ساندة عائالتهم ودفع التكاليف اجلامعية،
الت���ي ال �ش���ك يف �أنها �ستزداد م���ع احل�ضور
اليوم���ي ،جلهة �أجور النقل املرتفعة اليومية،

وامل�صاريف ال�شخ�صي���ة اليومية ،وي�ضع ذلك
الطالب �أمام خيارين �إما العمل و�إما الدرا�سة.
�إن هج���رة وعمل ال�شب���اب الفل�سطينيني
من الأ�سباب الرئي�س���ة التي تدفعهم �إىل ترك
مقاع���د الدرا�سة ،مما يخ ّف����ض ن�سبة ال�شباب
اجلامعي يف مقابل ن�سبة الفتيات ،وبالن�سبة
�إىل الأون���روا ،يقع التعلي���م اجلامعي خارج
براجمه���ا� ،أما اخلي���ار املهن���ي فمتوافر يف
«مركز �سبلني املهني» التابع لوكالة الغوث
(الأون���روا) واملتخ�ص����ص بالتعليم والتدريب
جمانية
املهني من���ذ الع���ام  ،1961ويعتمد ّ
التعلي���م املهن���ي ،ويق ّدم فر����ص تعلّم مهن
متنوع���ة و�صلت �إىل ت�سع ع��ش�رة مهنة ،وقد
انت�س���ب �إىل هذا املركز منذ �إن�شائه الآالف من
الطالب والطالبات الذين /اللواتي اعتربوا �أن
معهد �سبلني خيارهم الأخري يف �إكمال التعليم،
وذلك لأ�سب���اب عدة منها :عدم القدرة املادية
على متابع���ة الدرا�سة اجلامعية ،والف�شل يف
احل�صول على ال�شه���ادة الر�سمية يف التعليم
الثانوي ،كذلك الرغبة لدى البع�ض يف �سلوك
طريق التعليم ال�رسيع من �أجل امل�ساعدة يف
�إعالة عائالت���ه ،رغم عدم �ضمان توافر فر�ص
عمل لطلبة املركز بعد تخرّجهم.
وحفل الأ�سبوع املا�ضي بخطوة هامة يف
ما يخ����ص معهد �سبلني ،حيث ح�صلت وكالة
الأونروا على مر�سوم وترخي�ص ر�سمي للمركز
موقّع من رئي�س اجلمهورية اللبنانية ال�سابق
مي�شال �سليم���ان بتاريخ � 21أي���ار املا�ضي،
مت م���ن خالله تر�سيم كلي���ة �سبلني «كمركز
تدريب مهني» ،ومبوجب هذا الإجراء الر�سمي،
�سيتمكن طالب املعهد من التقدم لالمتحانات
املهنية الر�سمية  BPوالبكالوريا الفنية BT
واالمتياز الفني  ،TSوامل�رشف الفني /ماي�سرت
واحل�ص���ول على �شهادة ر�سمي���ة تعرتف بها
امل�ؤ�س�سات اللبنانية للتعليم العايل.

�سامر ال�سيالوي
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هل يتكرر سيناريو الحرب اإليرانية  -العراقية؟

دولة «داعش» ..والدفرسوار العراقي
ن��ش�رت «داع����ش» خريط���ة دولتها
االفرتا�ضي���ة يف الع���راق وب�ل�اد ال�ش���ام،
وت�ض ّم الع���راق و�سورية ولبنان وفل�سطني
والأردن ،و�أعلن���ت �أنها موجودة يف �سورية
(الرق���ة ودير الزور وغريه���ا) ،وها هي يف
املو�صل ويف الأردن متلك البيئة واحلا�ضنة
الب�رشية� ،سواء عرب املجموعات الإرهابية
الت���ي يحت�ضنه���ا الأردن لإر�سالها للقتل
يف �سورية� ،أو ع�ب�ر «الإخوان امل�سلمني»
وبع����ض الف�صائ���ل الفل�سطيني���ة� .أما يف
لبنان ف�إن «داع����ش» موجودة بجناحها
ال�سيا�س���ي يف لبنان ،واملتمث���ل بالقوى
الت���ي ت�سانده���ا وتدعمه���ا ،وموج���ودة
«داع����ش» عرب خالياه���ا امل�ستيقظة من
اللبنانيني والنازح�ي�ن ال�سوريني ،وبع�ض
الفل�سطينيني.
لكن ما هي �أه���داف اجتياح «داع�ش»

للع���راق؟ هل هي مب���ادرة «داع�شية» من
الزعي���م املفرت����ض الوهم���ي� ،أو الواقعي
لتنظيم «داع����ش» �أبو بكر البغدادي ،الذي
كان معتق ًال عن���د الأمريكيني؟ هل ما جرى
انقالب وحتال���ف متع���دد اجلن�سيات؛ من
العراقي�ي�ن �إىل «داع����ش» �إىل «القاعدة»
ودول الإقليم؟ هل ما جرى حماولة �أمريكية
لإ�شعال الفتنة املذهبي���ة ال�شاملة وحرب
املئ���ة عام التي ب�شرّ به���ا وزير اخلارجية
الأمريكي���ة الأ�سب���ق ه�ن�ري كي�سنجر؟ هل
ا�ستخدم���ت ال�سعودي���ة «الفيتو الدموي»
لوقف املفاو�ضات الأمريكي���ة  -الإيرانية؟
هل �ستكرر �أمريكا �سيناريو احلرب الإيرانية
 العراقية لإعادة ح�صار �إيران؟ هل تواط�أالأكراد م���ع املهاجمني ال�ستغالل الأو�ضاع
وتو�سي���ع دولتهم املفرت�ض���ة ،و�سيدفعون
الثم���ن الحق ًا بع���د نزوح �أك�ث�ر من ن�صف

ملي���ون عربي �إىل مناطقه���م ،بعدما عجز
�صدام ح�سني عن تغيري دميوغرافيا الإقليم؟
ه���ل �أخط����أ املالكي بطريق���ة تعامله
و�إدارت���ه للخ�ل�اف ال�سيا�س���ي ومل ينجح
يف توثيق الوحدة الوطني���ة؟ ما هو الدور
الأمريك���ي يف ه���ذا االنق�ل�اب الداخل���ي
واخلارج���ي عل���ى احلكوم���ة املركزية يف
العراق؟ وما هي مكا�سب �أمريكا من ذلك؟
«الغ���زو الداع�شي» للو�س���ط العراقي
مناورة خادعة لتربئة الدور الداخلي للقوى
ال�سيا�سية املتحالفة مع تركيا وال�سعودية،
الت���ي ا�ستعجل���ت يف �إع�ل�ان االنت�ص���ار
ودعوتها لإعادة ت�شكيل العملية ال�سيا�سية
يف العراق وحفظ ح�صتها و�إعالن �رشاكتها
عرب ودائعها ال�سيا�سية املذهبية.
ال���دور الأمريك���ي وا�ض���ح ومك�ش���وف
لتحقيق الأهداف الآتية:

 �إعادة احتالل العراق ،وبطلب من احلكومةالعراقي���ة ،لتعوي�ض الف�ش���ل الأمريكي يف
�سورية.
 فت���ح الباب جمدداً للتدخل الأمريكي يف�سورية بذريعة حماربة الإرهاب يف العراق،
ومالحقت���ه �إىل الداخل ال�س���وري ،وحل�صار
�سوري���ة من ثالث جهات (الع���راق والأردن
وفل�سطني املحتلة).
 ا�ستعادة ال�ساحة العراقية لإ�ضافة �أوراقجديدة �ض���د �إي���ران يف ذروة املفاو�ضات
الأمريكي���ة  -الإيراني���ة واملل���ف النووي
الإيراين.
 �إع���ادة التمو�ض���ع الع�سكري بالقرب منال�سعودية حلماية العائلة املالكة وحماية
انتقال ال�سلطة بعد املل���ك عبد اهلل ،و�سط
خالف���ات العائل���ة املالك���ة وال�ضغوطات
الداخلية املعار�ضة.

«اإلخوان» يدفعون الثمن في ليبيا
بانتظ��ار انتخاب��ات امل�ؤمت��ر الع��ام يف ليبي��ا
(الربمل��ان)ُ ،توا�صل القوى املتناح��رة يف على الأر�ض
الليبي��ة �شحذ �أ�سلحتها وا�ستخدامها بال رحمة �ضد �أبناء
اجلل��دة الواح��دة ،كجزء م��ن الت�أ�سي���س التناحري الذي
ن�ثر بذوره حلف الناتو ونبت �رسيع ًا يف ال�صحراء وبني
قبائله��ا ،متام ًا مثلما �أينع ب�رسعة يف املدن احل�رضية،
ال �سيما املدن الأبرز؛ بنغازي وطرابل�س .
من املقرر �أن جتري االنتخابات يف الأيام اخلم�سة
الأواخر من حزيران احلايل ،مع ت�صعيد متعاظم للهجوم
امل�ستدعى
ال��ذي يقوده الل��واء املتقاعد خليفة حف�تر -
َ
على عجل من مق��ر �إقامته يف الواليات املتحدة � -ضد
«الإ�سالمي�ين» ،ال �سيما «الإخ��وان امل�سلمني» ،الذين ال
يزالون مي�سكون مبفا�ص��ل ح�سا�سة من ال�سلطة ،رغم �أن

املحكمة الد�ستورية العليا �أ�صدرت قراراً �أبطلت مبوجبه
اختي��ار �أحمد معيتيق رئي�س ًا للحكومة ،وهو �أحد الرموز
ال�صلبة لـ«الإخ��وان امل�سلمني» ،والذي حاولت اجلماعة
املذك��ورة ترئي�س��ه ب��د ًال من عب��داهلل الثني ،ال��ذي لي�س
ببعي��د �إطالق ًا ع��ن «الإخ��وان» �إمنا ��ضرورات التحدي
ح ّتمت اال�ستبدال ،وقد �أف�شل� ،سيما �أن البالد على �أبواب
انتخاب��ات نيابي��ة ،مع �إ�ش��ارة مهم��ة �أن معيتيق �أعلن
عل��ى امللأ �أن��ه يريد ت�سلم احلكوم��ة ،والتي جعل مقرها
حلظ��ة انتخابه يف �أحد الفن��ادق ملدة ع�رش دقائق فقط،
ك��ي يت�سلم امليزانية البالغة  54ملي��ار دينار ،من �أجل
توزيعه��ا منا�صف��ة ب�ين ق��وات ال��دروع واجلماع��ات
املتطرف��ة الت��ي ت��وايل «الإخ��وان» ،ك��ي يق�ض��وا عل��ى
«عملية الكرامة» التي يقودها حفرت.

امتثال معيتيق لقرار �إبطال رئا�سته يف ظل الو�ضع الأمني املتدهور ُفهم على �أنه م�ؤ ّقت لإعادة عملية التمو�ضع

(�أ.ف.ب).

�إال �أن امتثال معيتي��ق لقرار �إبطال رئا�سته يف ظل
الو�ض��ع الأمن��ي املتدهور فُه��م على �أن��ه م�ؤقّت لإعادة
عملي��ة التمو�ض��ع ،و�إيج��اد �آلي��ة جدي��دة لالنق�ضا�ض،
�سيم��ا �أن حف�تر كاد يدف��ع حيات��ه يف تفج�ير جنا منه
ب�أعجوبة.
م��ن الوا�ض��ح �أن ا�شت��داد القت��ال فج���أة يف ليبي��ا
وا�ستدعاء حفرت من املخزن مر ّدهما �إىل تفاعل ال�صدام
ال�سع��ودي  -القطري ،وهذا الأم��ر تعك�سه م�صادر ليبية
حرفي�� ًا�« :إن ال�رصاع امل�ستميت والرباغماتي يف �آن بني
الإخ��وان امل�سلمني املدعومني م��ن قطر ،وبني الوهابي
الغازية بلبا�س الكرامة بدعم �سعودي».
خ�صوم «الإخ��وان» يف ليبيا ا�شت ّد عودهم وعزمهم
مع فوز امل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي بالرئا�سة امل�رصية،
حت��ى بد�أ البع���ض ت�صوير حفرت على �أن��ه �سي�سي ليبيا،
خ�صو�ص�� ًا بع��د �أن �أطلق املتحدث با�س��م اجلي�ش الليبي
جه��اراً و�صف «املجرم» عل��ى املراقب لعام لـ«الإخوان
امل�سلم�ين» يف ليبيا ،وق��ال �إن «املطلوب القب�ض عليه،
و�إننا نهدف �إىل تطهري ليبيا من حكم الإخوان».
ال �ش��ك �أن «�إخ��وان» ليبيا يتح�س�س��ون رقابهم بعد
الدر���س امل��صري ،بغ�ض النظر ع��ن ال�شوائب التي غرق
فيه��ا ،ويعتقدون �أن �شبح ال�سق��وط يف البلد الرثي بات
يخي��م عليه��م ،وبتواط�ؤ �أمريكي ،بع��د �أن كانوا قد قبلوا
ّ
االمتث��ال ملا تري��ده �أمريكا ،ومل ي��ردوا على الأو�صاف
التي �أطلقت عليهم مثل «عمالء الناتو».
امل�شه��د الليبي املقبل �ستظهر مالحمه دفعة واحدة
مع ف��رز نتائج االنتخاب��ات �إن ح�صل��ت يف مواعيدها،
�سيما �أن «الإخوان» �سيقاتلون من �أجل ال�سلطة ،ما يزيد
الرغبة املناوئة لإزاحته��م ،وقد قال نائب حفرت؛ اللواء
ع��ز ال�سنو�سي« :ل��ن ن�سمح للإرهابي�ين بالعودة جمدداً
�إىل امل�شهد ال�سيا�سي الليبي».

يون�س عودة

 ت�أمني االحتياط النفط���ي اال�سرتاتيجيوالغ���از اخلليجي واحت���كاره والتحكم به
للإم�س���اك ب�أوروب���ا ،بعد التوت���ر الرو�سي
الغرب���ي وتهديد م�صادر الطاقة التي تغذي
�أوروبا من رو�سيا.
�أم���ا يف حال ف�شل امل��ش�روع الأمريكي
 «الداع�شي» ف����إن �أمريكا �ستقود حتالف ًادولي��� ًا و�إقليمي ًا للتخل����ص من اجلماعات
التكفريية الت���ي �صنعتها بتمويل خليجي
وفك���ر وهاب���ي واحت�ض���ان غرب���ي ،وذلك
اتق���ا ًء للخطر االرتدادي الن���اجت عن عودة
التكفريي�ي�ن العائدين �إىل دولهم يف الغرب
�أو يف اخلليج.
قد تلج�أ �أمريكا �إىل نقل جحافل املارينز
التكفريي �إىل مناطق �أخرى� ،سواء يف �إيران
�أو يف ب�ل�اد القوق���از ،مل�شاغل���ة رو�سيا؛
الأعداء اجلدد الذين ينازعونها قيادة العامل
ويت�صدون مل�رشوعه���ا الأحادي واملطالبة
بال�رشاكة معها.
لقد جن���ح ال�سيناري���و الأمريكي بغزو
العامل عرب هذه القوى التكفريية كبديل عن
�شجع الأمريكيني على
اجلي�ش الأمريكي ،ما ّ
تعميم ا�سرتاتيجية التفجري الداخلي للعامل
الإ�سالم���ي عرب فريو����س التكفري وعوار�ضه
الأ�سا�سي���ة من الفنت املذهبي���ة والقومية
والطائفية ون�رش الفو�ضى الدموية ،و�صو ًال
�إىل التفتي���ت والتق�سي���م ،من خ�ل�ال ر�سم
مناطق جغرافية نقية مذهبي ًا و�إثني ًا ،ووفق
ا�سرتاتيجية �إطالة الأزمات ،فيتحول الطارئ
وامل�ؤقت �إىل دائم وثابت ،وتنق�سم الكيانات
والدول احلالية �إىل �أقاليم م�ستقلة بعنوان
احلكم الذاتي ،لر�سم خريطة ال�رشق الأو�سط
اجلديد ال���ذي ب�شرّ به ال�صهي���وين برنارد
لوي�س و�أعلنته �أمريكا يف العام � 2006أثناء
احلرب «الإ�رسائيلية» على لبنان.
«داع����ش» لي�ست تنظيم��� ًا عاملي ًا ،بل
منهج �سلوكي ووجهة نظ���ر دينية يتلطى
وراءه���ا التحال���ف الأمريك���ي  -الوهابي،
ويتظلل حتت راياته���ا كل مذهبي وطامح
لل�سلط���ة� ،أو م�ضلّ���ل �أو متواط���ئ م���ع
اال�ستعمار.
«غزوة داع����ش» يف الع���راق �ست�ؤدي
�إىل انتح���ار امل�رشوع التكف�ي�ري ،بالتالزم
مع تطاي���ر �شظاي���اه �إىل الأردن والكويت
وال�سعودي���ة ،ليح�صد املدني�ي�ن الأبرياء
م���ن كل املذاه���ب واجلماع���ات ،ويف���رح
البع����ض بوح�شي���ة «داع����ش» وي�س ّميها
«ثورة �شعبية» لأخ���ذ حقوقها املفرت�ضة،
بينما يقمع الث���ورة ال�شعبية يف البحرين،
وير�سل «درع اجلزيرة» ،ويقمع املعار�ضة
الداخلية يف بلده ،وميد املعار�ضة ال�سورية
بال�سالح وامل���ال ويغيب عنه �أنه �سيتلقى
م���ا يفعله بالآخري���ن ،لأن العدالة �ست�أخذ
حق املظلومني من �ضحايا النفاق والتكفري.

د .ن�سيب حطيط
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على وقع دعسات داعش ..إيران :األمر لي
زيارة الرئي����س الإيراين ح�سن روحاين
لأنق���ره ،مع م���ا رافقه���ا م���ن اتفاقيات
اقت�صادية طويلة الأمد ،ت�ؤ�رش �إىل عالقات
غ�ي�ر ظرفية � ّأجج���ت الن���ار املذهبية يف
العراق ،لأنها ن�رص �إي���راين وانكفاء تركي
على م�ض�ض.
لي�ست م�صادفة �أن تكون �أوىل ارتدادات
هذه الزي���ارة الهادفة للحد من الإرهاب -
بتم ٍّن دويل  -قد ه���زت العراق ،بل زلزلت
الكيان املهتز �أ� ً
صال عرب فورة مذهبية غري
م�سبوقة ،بحيث قام���ت القيامة ومل تقعد
خ�ل�ال � 48ساع���ة يف املو�ص���ل وكركوك
وتكريت ،وتنقّل���ت دع�سات «داع�ش» بني

حمافظ���ات نينوى و�ص�ل�اح الدين ودياال،
�إ�ضاف���ة �إىل الأنب���ار الثائ���رة �أ� ً
صال على
ال�سنة م���ن تهمي�ش ال�شيعة
خلفي���ة تظ ُّلم ُّ
لهم ،فتبخّ ���ر من املو�صل فج����أة � 70ألف
رج���ل من اجلي�ش وال�رشط���ة اقرتعوا فيها
يف االنتخابات الأخرية ،يف مواجهة 3000

عن�رص م���ن داع�ش �سيط���روا على معدات
و�آلي���ات اجلي�ش ،وباتت �سي���ارات الهامر
والدف���ع الرباع���ي الأمريكي���ة يف الرق���ة
ال�سورية خالل �ساعات.
�شيخ ع�شرية �رشح ما ح�صل يف املو�صل
قائ ًال� :آالف املقاتلني ظهروا فج�أة ،ال عالقة

ملعظمهم بـتنظيم «داع�ش» ،بينهم �ضباط
�سابق���ون من جي�ش �صدام ح�سني قادوا ما
ي�شب���ه االنتفا�ضة انتقام ًا ملا يح�صل لأهل
ال�سنة ،ورف�ض ًا لرت�سيخ ما �أفرزته �صناديق
ُّ
االق�ت�راع للمالكي وهيمنت���ه على امل�شهد
العراق���ي لوالية ثالثة ،وه���ذه االنتفا�ضة

مهما جمعتها المصالح
بدول الخليج وتركيا..
«داعش» دولة ُولدت ميتة
�أوىل ارتدادات زيارة ال�شيخ ح�سن روحاين لأنقرة احلد من الإرهاب ..بتمنِّ دويل

احتالل الموصل خطوة باتجاه الضغط أم التقسيم؟
مما ال �شك فيه �أن ال���ذي حدث يف املو�صل م�ؤامرة
كبرية نتيجة االخرتاق���ات الكبرية يف قيادات اجلي�ش
املعنية باملحافظة عل���ى الو�ضع الأمني يف حمافظة
نينوى وبع�ض املحافظات الأخرى التي خانت عقيدتها
القتالي���ة ،وت�آمرت على الدول���ة ،وتواط�أت مع تنظيم
«داع�ش» ،ف�سلّمته املو�صل من دون �أي مواجهة.
�أ ّدت �سيط���رة «داع�ش» ال�رسيع���ة للمو�صل ومعها
بع����ض التنظيمات التكفريية وفلول النظام البعثي يف
املو�ص���ل �إىل التق ُّدم نحو ع���دة مناطق ،ك�صالح الدين،
والتم���دد �إىل احلدود العراقية ال�سورية ،و�إزالة احلواجز
احلدودي���ة بينهما ،ع�ب�ر منطقة احل�سك���ة ،وحماولة
والتوعد بال�سيطرة على بغداد
ال�سيط���رة على �سامراء،
ُّ
والنج���ف وكرب�ل�اء ،واال�ستفادة من املن���اخ الإقليمي
املع���ادي للعراق ،وم���ن الأجواء املذهبي���ة البغي�ضة،
لتحقي���ق م�رشوعه���ا ب�إقامة «الدول���ة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام».
ه���ذا العمل الإرهابي بد�أت �إرها�صاته يف حمافظة
الأنبار ،بعد �أن احتلتها «داع�ش» ،وقد حاول اجلي�ش
الق�ضاء عليه���ا وا�ستعادة الأنب���ار �إىل كنف ال�سلطة.
ال�سني
ا�ستطاعت «داع����ش» �أن ت�ضلل ال���ر�أي العام ُّ
يف العراق ،و�أن ت�ص ّور ال���ذي حدث يف الفلوجة ب�أنه
ال�سنة ،فا�ستفادت مذهبي ًا من هذه
حرب ال�شيعة �ضد ُّ
الأجواء يف حربها يف املو�صل بتعاون بع�ض الع�شائر
معها.
هذه الأحداث املت�سارعة جاءت يف �سياق ال�رصاعات
الإقليمي���ة يف املنطقة وتطوره���ا ،خ�صو�ص ًا بعد فوز
ب�شار الأ�سد بالرئا�س���ة يف �سورية بر�صيد �شعبي فاق
التوقع لدى ال�صديق والعدو ،وفوز نوري املالكي ب�أكرب

كتلة برملانية يف الع���راق ،الأمر الذي قد يعطيه حظ ًا
�أوفر لأن ي�صبح رئي�س ًا للحكومة ،رغم معار�ضة الكثري
من الكتل النيابية لت�صديه للرئا�سة ،ومعار�ضة غالبية
الدول اخلليجية.
ه���ذا الأمر دفع بالالع���ب الإقليم���ي �إىل ا�ستباحة
ال�ساحة الداخلي���ة �أمني ًا وع�سكري��� ًا ،ودعم «داع�ش»
م���ن �أجل �إح���كام ال�سيط���رة على املناط���ق العراقية
ال�سنية ،عل���ه ي�ستطيع حت�سني موقعه
ذات الأغلبي���ة ُّ
التفاو�ضي يف الأزمة ال�سورية.
لكن هل �ستبقى «داع����ش» �أ�سرية لتوجيهات هذه
الق���وى الإقليمي���ة� ،أم �أنه���ا �ستفلت م���ن العقال بعد
�سيطرته���ا على مناطق عدة و�إع�ل�ان دولتها بحدودها
املت�صل���ة برتكي���ا و�سوري���ة وال�سعودي���ة والأردن،
و�سيطرتها على احلق���ول النفطية التي �أ�صبحت ت�شكل
مورداً �أ�سا�سي ًا حلركتها؟
تقول التجربة �إن احل���ركات الإ�سالمية التي ُم ِّولت
من الغرب والدول اخلليجي���ة لأهداف حمددة ،حت ّولت
�إىل حركات تكفريية ،و�شكّلت خطراً على الدول الداعمة
لها ،وه���ذا ما حدث يف �سورية و�أفغان�ستان وليبيا ،ما
دفع بتلك الدول �إىل حماربتها توقي ًا خلطرها.
فهل با�ستطاعة �أم�ي�ركا التح ُّكم مبجريات الأحداث
يف الع���راق ،بعد غ����ض الطرف عن دع���م بع�ض دول
اخللي���ج لهذه احلركات ،من �أج���ل ال�ضغط على طاولة
املفاو�ضات الإيرانية  -الأمريكية يف ما يتعلق ب�أزمات
املنطقة وحتديداً الأزمة ال�سورية؟
املواق���ف الدولي���ة مل تك���ن بحجم م���ا يجري يف
العراق ،ف�إعالن �أمريكا قلقها من �سقوط املو�صل ،وكالم
الرئي�س �أوباما عن �إمكانية التدخُّ ل الع�سكري املحدود

مل يعك�س حرارة �شدي���دة يف املوقف الأمريكي ،والأمر
نف�سه بالن�سب���ة �إىل املوقف الربيط���اين الذي ا�ستبعد
�إمكاني���ة �إر�سال قوات���ه ،وكذلك اكتف���اء جمل�س الأمن
ب�إدانة ت�صعيد العنف يف املو�ص���ل ،بينما ر�أينا قبو ًال
عربي ًا ملا حدث ،وحما�سة تركي���ة ملخطوفيها ،مقابل
موق���ف اجلمهورية الإ�سالمية الداع���م للعراق ،وموقف
�سورية كذلك.
�أي���ن دعوة الغرب ملحاربة الإره���اب؟ وهل الرت ُّيث
الأمريك���ي �سي�أخذ وقته؟ و�إىل مت���ى؟ فهل تريد �أمريكا
م�ستبعد� ،أم
العودة بجي�شه���ا �إىل العراق ،وهو احتمال
َ
�أنها تري���د بع�ض ًا من الوقت ت�ستفي���د منه قبل قرارها
م�ساعدة العراق يف �رضب���ه للإرهاب� ،أم �أنها تريد من
الع���راق مدخ ًال ل�رضب الإره���اب يف املناطق ال�سورية
املتاخمة للحدود العراقية؟
�إع�ل�ان املالك���ي ت�شكيل جي�ش ردي���ف للدفاع عن
الوط���ن ،ودعوة املرجع ال�سي�ستاين �إىل ت�شكيل ال�رسايا
املقاتل���ة للدفاع عن النف�س ،خط���وات تعترب جزءاً من
املواجهة ،لكنها حتتاج �أي�ض ًا �إىل جهود جميع مكونات
املجتم���ع العراق���ي ،بعيداً ع���ن امل�صال���ح الإقليمية
وح�سابات الت�شفي ،فاحلرب املذهبية فتنة ا�ستخدمها
الغ���رب و�شُ ���ذاذ الآف���اق من زعم���اء الع���امل العربي
والإ�سالمي لتمزيق وح���دة امل�سلمني وتق�سيم �أوطانهم
و�إ�ضعافه���م ،لتبقى «�إ�رسائي���ل» املغت�صبة لفل�سطني
وحدها القوي���ة وامل�سيطرة على املنطق���ة وخرياتها،
وكذلك �أمريكا ،فعل���ى امل�سلمني �أن يحذروا الفتنة و�أن
يتحدوا ويحاربوها ،ف�إنها ال تُبقي وال تَذر.

هاين قا�سم

ال�سنية مت العمل عليها ا�ستباقي ًا منذ �سنة
ُّ
ون�صف داخل خيم اعت�صام الأنبار لتحقيق
ال�سنة.
مطالب ُّ
تالق���ت م�صال���ح بع�ض ُ�سن���ة العراق
و�أ�سياده���م اخلليجي�ي�ن م���ع «داع�ش»،
و�إذا كان���ت �أق�صى غاي���ات العراقيني ر�أ�س
املالك���ي ،ف����إن لـ«داع����ش» م�صالح مع
رجب طيب �أردوغان �أكنز و�أد�سم� ،سواء عرب
احل���دود مع �سورية� ،أو مع العراق ،مادامت
غالبي���ة امل�صان���ع واملعام���ل وماكينات
الإنتاج يف حلب بيعت ب�أ�سعار اخلردة يف
�أ�سواق تركيا ،و�سع���ر �رشاء برميل البرتول
ال�سوري ال���ذي تنهبه «داع����ش» من �آبار
الرقة واحل�سكة ودير ال���زور تبيعه لرتكيا
ب�سبع���ة دوالرات للربمي���ل ،والهجوم يف
نينوى و�صالح الدين ي�أتي من �ضمن �أهدافه
ال�سيطرة على حقول نفط املو�صل وتكريت
واحلويج���ة ،وتلك املحيط���ة ب�سامراء ،مع
تهدي���دات بال�سيطرة على دي���اال ،لتكتمل
جغرافية «دولة العراق وال�شام الإ�سالمية»
التي �أعلن���ت حدودها يف ني�س���ان ،2013
ومتتد من الرقة �إىل دي���ر الزور و�صو ًال �إىل
احل�سك���ة ال�سورية ،ومن هن���اك عرب معرب
اليعربي���ة �إىل نينوى ،مع تواجد �سابق يف
�صالح الدي���ن و�أطراف الأنبار ال�شمالية يف
الفلوجة والرمادي.
«داع�ش» ،الدول���ة الوليدة ميتة ،مهما
زرعت املوت �أينم���ا حلّت ،ومهما جمعتها
بدول اخلليج كراهية «الرواف�ض» ،وبرتكيا
م�صال���ح النهب وال�سلب خل�ي�رات �سورية
والعراق ،فال عت���ب عليها �أمام ما ميار�سه
�إقلي���م كرد�ستان م���ن ا�ستقاللي���ة بلغت
حدود التعاقد مبا�رشة مع �رشكات �أجنبية
لت�صدير نفط الإقلي���م عرب تركيا ،وال عتب
عل���ى «داع�ش» مت���ى خنقت �أه���ل الرقة
ودير ال���زور ومنعتهم م���ن ممار�سة حقهم
االنتخاب���ي ،بل العتب عل���ى �أكراد �سورية
الذين قاطع معظمهم هذه االنتخابات طمع ًا
بكيان ك���ردي م�ستقل يجم���ع �شملهم من
�شمال �سورية �إىل �شمال العراق يف التوقيت
اخلط����أ� ،ضمن دول���ة ولو كان���ت حلمهم
التاريخي �ستكون �أي�ض��� ًا وليدة ميتة ،لأن
القومية الرتكية لن تفتح ذراعيها جلريتهم،
وال «داع����ش» �سرتح���م خ�صو�صيتهم ،وال
الع���رب �أهل للحفاظ عل���ى الوحدة معهم
وحماية ر�ؤو�سهم ما بقي���ت ر�ؤو�س بع�ض
العرب يف �سوق املزاد الغربي ،وعلى ب�سطة
بائع البطيخ رجب طيب �أردوغان ،بانتظار
�أن تنقلب الب�سطة عل���ى البائع ،وال يبقى
بائع وال يبقى بطي���خ وتتدحرج الر�ؤو�س
عند �أقدام «حمور ال�رش» ،والأمر بات اليوم
للفار�س الفار�س���ي بتفوي�ض دويل ،وللأ�سد
ال�سوري ح�ص���ة الأ�سد ،مببارك���ة وا�ضحة
م���ن الدب الرو�س���ي ،للتعوي�ض عن كبوات
اجلياد العربية الذليلة يف ميادين االنتحار
و�أقحوان الدم.

�أمني �أبو را�شد
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الالفتات اإلعالنية في بيروت ..ال تنظيم
�أ�ص���در حماف���ظ مدين���ة بريوت
اجلدي���د القا�ضي زي���اد �شبيب قراراً،
ق�ض���ى بـ«�إزال���ة اليافط���ات غ�ي�ر
املرخ�ص���ة يف العا�صمة ،وطلب �إىل
اجله���ات التي و�ضعتها �إزالتها خالل
مهل���ة � 48ساع���ة ،عل���ى �أن تتوىل
م�صلحة النظاف���ة يف بلدية بريوت

�إزالة تلك اليافط���ات عند االقت�ضاء،
على نفقة من و�ضعها».
يبدو �أن املحافظ قد قرر �أن ي�ضع حداً
لق�ضي���ة جتاوزت كل ح���دود ال�سالمة يف
العا�صمة ،بحيث باتت الالفتات الإعالنية
جتتاح الطرقات من دون ح�سيب �أو رقيب
ومن دون �أي اعتبار للقوانني الناظمة لها.

شروط فنية

من ال�رشوط الفنية للوحات الإعالنية:
• احل�ص���ول على رخ�صة من البلدي���ة ملختلف �أنواع اللوح���ات الدعائية،
واملوافقة على ت�صاميم اللوحات املبدئية والألوان واملواد امل�ستخدمة.
• �إلتزام �صاحب الإعالن بال�صيانة الدورية و�إ�صالح الأعطال والتلف الناجت
عن احلوادث املرورية والعوامل الطبيعية ،ورفع املخلفات الناجتة عن ذلك،
والت�أكد من �سالمة الرتكيبات الكهربائية.
• ع���دم �إعاقة لوحات الإعالنات حلركة امل���رور �أو حجب الر�ؤية يف الطرق
العامة و�أر�صفة امل�شاة.
• �أال تكون املواد التي تدخل يف �صناعة اللوحات الإعالنية من مواد قابلة
لالحرتاق ،و�أن تكون اللوحات املثبتة على الأ�سطح مرتفعة عن ال�سطح مبا
ال يقل عن 1.20م.
• اختيار املوقع املنا�سب للوحات الإعالنية ،بحيث تكون بعيدة عن �أماكن
اخلطر كقربها من املواد القابل���ة لال�شتعال �أو مناطق التخزين ،و�أال ت�شكل
نقاط جذب للأطفال ،و�أال ت�ؤثر على درجة انتباه ال�سائقني.
• �أال تكون اللوحات الإعالنية م�صدر �إزعاج �صوتي �أو �ضوئي.
• �أال ت�ؤث���ر اللوح���ات الإعالنية على الب��ص�ر من جراء تركيب���ات الألوان
وتنا�سقها.
• مراعاة تركي���ب اللوحات و�إبرازها ب�شكل فني ي�ضمن تنا�سقها مع غريها
م���ن اللوحات الأخرى ،كما يجب �أال ت�ؤث���ر اللوحة على الواجهة احل�ضارية
للمبنى �أو ال�شارع.
• الأخذ يف االعتبار �إيج���اد م�ساحة كافية للوحات الإعالنات عند ت�صميم
مبنى جديد يحتوي على حمال جتارية.
• قيام البلدية مبراقبة اللوحات الإعالنية يف ما يتعلق بال�صيانة والنظافة.

�أ�صبح���ت الالفت���ات الإعالنية جزءاً
ال يتج���ز�أ م���ن بيئة الطري���ق العام يف
ب�ي�روت ،بحي���ث ميكن �إيج���اد الالفتات
املتنوع���ة الأحجام �أينم���ا نظرت ،على
جوان���ب الطرق���ات �أو واجه���ات الأبنية
وامل�ستديرات ،ولكن يبقى الت�سا�ؤل قائم ًا،
ه���ل تراعي كاف���ة اللوح���ات الإعالنية
املعايري الأخالقي���ة والذوق االجتماعي؟
وهل يت���م التقيد عن���د و�ضعها مبعايري
الأمن وال�سالمة العام���ة؟ من هنا يتولد
االهتم���ام الكب�ي�ر الذي يج���ب �أن توليه
ال�سلط���ات املخت�ص���ة بتل���ك الإعالنات
ملنعها من ت�شويه مالمح بريوت والت�أثري
�سلب��� ًا على �صح���ة و�سالم���ة ال�سائقني
واملارة.

الفنانة التشكيلية رجاء حطيط :الرسم لتدوين المقاومة
�شارك���ت الفنانة الت�شكيلية رجاء حطي���ط يف املعر�ض الفني
الذي �أقامته جمعية الفنان�ي�ن اللبنانيني للر�سم والنحت بعنوان
«معر����ض نــــوار» يف مقرها الرئ�سي يف ب�ي�روت ،مب�شاركة عدد
من الفنانني الت�شكيلي�ي�ن ،مبنا�سبة �إعالن انت�سابهم �إىل اجلمعية،
وذلك برعاية رئي�س اجلمعية د .اليا�س ديب ،وح�ضور عدد كبري من
املهتمني واملتابعني.
وق���د كان���ت للفنانة حطي���ط عدة لوح���ات ت����ؤ ّرخ للعدوان
ال�صهيوين يف مت���وز  .2006ورداً على �س�ؤالنا حول الفكرة الأ�سا�س
حاولت التعبري عن �إرادة احلياة
لهذه اللوحات قالت حطيط« :لقد
ُ
واملقاوم���ة لدى النا�س ،والت�أكيد على �أن الربيع ال�صادق ُيزهر من
بني الدمار واخلراب و�آهات ال�ضحايا �إذا كان �صادق ًا يف منطلقاته،
ومن�سجم ًا مع �أهدافه ،وه���ذه اللوحات ت�ؤ ِّرخ احلرب الظاملة التي
د ّمرت احلجر ولكنها مل تق َو على �إرادة الب�رش التي مل يقهرها العدو
«الإ�رسائيل���ي» .و�أ�ضافت« :هذه اللوحات ت�ش�ي�ر �إىل �أن املقاومة
الثقافية جزء من منظومة املقاومة ال�شاملة ،و�أن اللون ير�سم طيف
الر�صا����ص العادل ،وطيف الأرواح الطاه���رة ،و�أن وجوه ال�شهداء ال
ميحها الغبار» ،مطالبة بدعم الفن امللتزم والهادف.
ُ

�صحي���ح �أن الدول املتط���ورة تعترب
�س���وق الإعالن���ات م���ورداً �أ�سا�سي��� ًا
لالقت�صاد الوطن���ي� ،إىل جان���ب �أهميته
التثقيفي���ة والإر�شادية ،ملا ينطوي عليه
من �أبعاد جمالية و�إبداعية مواكبة لآخر
امل�ستجدات ،لكن���ه يف لبنان يتحول �إىل
�سوق ع�شوائي ي����ؤدي �إىل نتائج عك�سية
يف ظل الرتاخي بتطبيق القوانني.
يف الواق���ع ،وقّع���ت وزارات الع���دل
والداخلية والبيئة والأ�شغال العامة يف
الع���ام  1996مر�سوم تنظي���م اللوحات
الإعالنية ،وح���دد القانون ث�ل�اث فئات
م���ن اللوحات الإعالني���ة ،اللوحات 4*3
يج���ب �أن تف�صله���ا عن الإع�ل�ان الثاين
م�سافة  100م�ت�ر ،والفئة الأكرب يجب �أن
يف�صلها عن الإعالن الذي يليها  200مرت،
والفئة الثالثة وهي الأكرث �ضخامة يجب
�إبعادها عن �أقرب �إعالن م�سافة كيلومرت
واحد ،لكن الواقع خمالف متام ًا للقوانني،
بحيث �إنه من �أ�صل ثمانية �أو ت�سعة �آالف
لوحة متلأ طرق لبنان هناك نحو خم�س
ع�رشة لوحة قانونية فقط.
م���ن هنا ،ال ب���د من تدخ���ل اجلهات
املخت�صة من �أجل املحافظة على البيئة
�أو ًال ،وا�ستيفاء عائدات يحددها املر�سوم
اجلدي���د ب�شكل جدي ،لأن���ه �إذا طبق هذا
البند بطريقة �صحيحة لن تعود البلديات
بحاجة �إىل دعم من �صناديق �أخرى.
يذكر �أن وزير الداخلية ال�سابق مروان
�رشب���ل كان قد �أطل���ق حملة م���ن �أجل
الق�ضاء عل���ى الالفتات غ�ي�ر القانونية
والت�شدد يف ا�ستيفاء العوائد والنظر يف
�رشوط ال�سالمة ،حتى �أنه �أو�صى حمافظ
بريوت ب�إكم���ال احلملة لتطال الإعالنات
املو�ضوعة عل���ى الأمالك اخلا�صة ،م�ؤكداً
�أن تكلف���ة ا�ستئجارها تف���وق ب�أ�ضعاف
تكلف���ة الرتخي����ص للوح���ة يف الأمالك
العامة.

ويعترب �أ�صحاب ��ش�ركات الإعالنات
الطرقية �أنهم غري م�س�ؤولني عن الفو�ضى
التي �أ�صاب���ت القطاع ،وه���م يحملونها
للمعتدين على املهنة واجلهات امل�س�ؤولة
عن مراقب���ة القطاع وتطبي���ق القانون،
وهي البلدي���ات ووزارة الداخلية ،وهناك
م���ن يعترب �أن بع����ض البلديات م�س�ؤولة
ع���ن الفو�ض���ى «لكونها �سمح���ت بزرع
�إعالن���ات �أكرث مما تتحم���ل بهدف جني
مردود �أكرب» ،ويتحدث ه�ؤالء عن مافيات
ت�ؤ�س����س ��ش�ركات وهمي���ة �أو تتقا�ضى
ن�سب ًا مئوي���ة مقابل ترخي����ص لوحات
غ�ي�ر م�ستوفية ال�رشوط ،علم��� ًا �أن هناك
نحو �ألف وخم�سمئ���ة عائلة تعتا�ش من
ه���ذا القطاع ،و�أن املدخول العام للقطاع
يناهز الأربعني مليون دوالر.
وحددت امل���ادة الرابعة من املر�سوم
 8861قيا�س اللوحات الإعالنية وامل�سافة
الواجب تركها بني اللوحة والأخرى (100
مرت) ،والأهم من ذلك �أن اللوحة الإعالنية
يجب �أن تبعد من الر�صيف م�سافة ت�صل
�إىل  25مرتاً ،واملفارقة �أن بع�ض اللوحات
الإعالنية «مزروعة» يف الأر�صفة وتعوق
حركة امل���ارة� ،أما امل���ادة اخلام�سة من
املر�سوم ،ف�أكدت من���ع و�ضع الإعالنات
واللوح���ات الإعالنية عل���ى �أنواعها يف
الأماكن الآتية:
 عل���ى مب���اين الإدارات العام���ةوامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات.
 يف الأماك���ن وعلى املباين الأثريةوال�سياحية و�ضمن �شعاع  100مرت منها.
 عل���ى دور العبادة وتوابعها وعلىاملدافن و�أ�سوارها.
 عل���ى �أعم���دة الإن���ارة والكهرباءوالهاتف والأ�شجار.
لك���ن الالفت �أن اللوح���ات الإعالنية،
يف معظ���م الأحيان ،يتم و�ضعها يف تلك
الأماك���ن ،وخ�صو�ص��� ًا عن���د التقاطعات
واملنعطفات واجل�س���ور و�ضمن الفوا�صل
واجل���زر يف و�سط الط���رق وعلى مداخل
الأنف���اق وخمارجها ..ما ي�ش���كل انتهاك ًا
فا�ضح��� ًا للمر�سوم املذك���ور من دون �أي
ح�سي���ب �أو رقي���ب ،مع الإ�ش���ارة �إىل �أن
الأنظمة متنع و�ضع لوحتني متال�صقتني
لكن احلال على عك�س ذلك.
هناك �صعوب���ة يف �ضبط املخالفات
وفق بع�ض امل�س�ؤولني يف البلديات ،لأن
�رشكات الإعالنات تلج�أ �أحيان ًا �إىل طلب
الرتخي����ص لعدد حمدد من اللوحات ،يف
الوق���ت الذي تعمد تركي���ب �ضعف العدد
امل�ش���ار �إلي���ه ،م���ن دون �أن ت�رصح عنه
للبلدية املعنية ،علم ًا �أن املداخيل التي
حت�ص���ل عليها البلديات م���ن الإعالنات
ت�شكل� ،أحيان ًا ،تعوي�ض ًا عن عدم ا�ستيفاء
الر�س���وم من املواطنني ،م���ا يدفع بع�ض
البلدي���ات �إىل غ�ض النظر عن املخالفات
يف �سوق الإعالنات.

هبة �صيداين
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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.

كيف قصف اللواء جميل لحود األسطول السادس
الل���واء جميل حل���ود ،ال���ذي عرفنا
جانب ًا كبرياً من �سلوكه الوطني والقومي
واالجتماع���ي ،تبقى بع����ض الإ�شارات
�إليها يف امل�س�أل���ة الأخرية� ،أي الق�ضية
االجتماعية هامة ،فقد كان اللواء حلود
منحازاً �إىل ق�ضايا الفقراء و�رضورة خلق
تنمية اجتماعية متوازنة على امل�ستوى
املناطق���ي وامل�ست���وى االجتماع���ي،
وهو م���ا ر�أينا مالحم���ه يف مناق�شاته
للبيان���ات احلكومية بعد انتخابه نائب ًا
ع���ام  ،1960ويف مواقف���ه املختلف���ة
فيقول عل���ى �سبيل املثال ال احل�رص يف
مناق�شة بي���ان حكومة �صائب �سالم يف
 10كانون الثاين �« 1960إ�رضاب العمال
يف امل�صالح احلكومية واخلا�صة ،ماذا
فعل���ت احلكومة لإنهاء مع�ضلة خطرية
ال يج���وز �أن تعال���ج ب�إن�صاف احللول
وبالتخدير امل�ؤقت ،فت�ستع�صي وت�صبح
نتائجها �شديدة اخلطورة يف جمتمعنا
ال�صغري ويف اقت�صاديات البالد».
يتابع« :احلديث عن ق�ضايا العمال
يجرن���ا �إىل �صغ���ار املوظف�ي�ن ..فمن
ال�رضوري �أن يع���اد النظر يف الرواتب
عل���ى �ضوء غ�ل�اء امل���واد املعي�شية
وم�ستوى احلياة يف هذه البالد».
ويقول�« :إن املوظ���ف الذي نحتم
عليه ال�سه���ر على واجب���ه والنزاهة
والبع���د ع���ن الإغ���راءات ،علين���ا �أن
نوفر له راحة الب���ال ،ناحية عائلته،
و�أن ن�ؤم���ن له �أ�سب���اب احل�صول على

حاجات���ه ليعي����ش بكف���اف وكرام���ة
وي�ستطيع االن�رصاف بكليته �إىل حتقيق
املهام امل�سندة �إليه – »..الحظوا اليوم
مواقف الليربالية اللبنانية املتوح�شة
من �سل�سلة الرتب والرواتب . -
ومن الق�ضاي���ا االجتماعية الهامة
التي بقي���ت يف اهتمام الل���واء جميل
حلود ه���ي ق�ضية �ضم���ان ال�شيخوخة
التي ظل���ت حلم ًا ي���راوده من���ذ �أيام
اجلندية ،حيث كان قد حلظ يف الدورات
الع�سكرية الت���ي خ�ضع لها يف �أوروبا،
وخ�صو�ص��� ًا يف لن���دن وباري����س ،هذه
امل�س�ألة ،وجمع معلومات عنها واطلع
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عل���ى جتاربها ،ونادى به���ا� ،سواء يف
عمله النيابي� ،أو يف احلكومة التي كان
فيها وزيراً للعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
ً
طوي�ل�ا ..وظلت
ع���ام  ،1966ومل تعمر
م�س�ألة �ضم���ان ال�شيخوخة للبنانيني
�أحد �أحالمه ،وو�صاياه الكربى.
ب�أي حال ،بع���د هذه اللمحات عن
اللواء جميل حلود ،ق���د يكون �رضوري ًا
معرف���ة موقف���ه م���ن �إح���دى الأزمات
الكربى التي م���رّ بها لبن���ان ،وعنينا
به���ا �أح���داث الع���ام  ،1958حني كان
اللواء حلود ي�شغ���ل موقع قائد منطقة
ب�ي�روت الع�سكرية ،حي���ث حر�ص على

اللواء جميل حلود وعقيلته يتو�سطان جنليهما ن�صري و�أميل

�أن ال يتخ���ذ �أي تدب�ي�ر ال يتف���ق مع
امل�صلحة الوطني���ة ومتنع ا�ستخدام
اجلي����ش اللبن���اين مل����آرب خا�صة،
فحافظ بذل���ك على وح���دة اجلي�ش
وجترده و�أبعده عن مزالق ال�سيا�سة،
وتطاح���ن ال�سيا�سي�ي�ن وم�صاحلهم،
ورعونة احلكام ال�سيا�سيني وطي�شهم
وحماوالته���م البائ�سة ل���زج جي�ش
الوطن يف نزاع �أهلي.
موقف قائد موقع بريوت الع�سكري
�إبان �أح���داث الع���ام  ،1958كان ينبع
إح�سا�س�ْي ؛ الأول� :أن اجلي�ش هو
م���ن �
نْ
م�ؤ�س�س���ة وطنية ك�ب�رى ال يجوز زجها
يف �أتون �أزم���ة داخلية ،هي نتاج فعل
وتط���ورات �أكرب من لبن���ان ،ولذا كانت
�أوام���ره ل�ضباط���ه وجن���وده ب�رضورة
منع ا�صط���دام وحجب دماء اللبنانيني
الغالية ،والثاين :ع���دم الأخذ بو�سائل
الإث���ارة الت���ي يتعمده���ا املت�آمرون
وعمال�ؤه���م ،فاجلميع بنظ���ره �إخوان
و�أبن���اء وطن واح���د �أع���زاء على كل
قلب ،وال ب���د �أن يبقى اجلي�ش وي�ستمر
كم�ؤ�س�س���ة وطني���ة ون���واة الوح���دة
الوطنية.
وبف�ضل هذا املوقف النبيل احلازم
امل�ستوحى من قل���ب ي�ضطرم حمبة
و�إخال�ص ًا للبنان واللبنانيني ،احتفظ
جي�ش لبنان مبحب���ة جميع الفئات
اللبنانية وتوقريه���ا وانتزع �إعجاب
العامل وتقدي���ره حل�س���ن ان�ضباطه
ووعيه الوطني.
ومن �أنب���ل املواقف الوطنية التي
وقفه���ا اللواء جميل حلود قائد موقع
بريوت الع�سك���ري جتنبه بكل حكمة
ووعي وطني الت�ص���ادم بني اجلي�ش
اللبن���اين والوطني�ي�ن الثائرين كما
وق���ع – م���ع الأ�س���ف – يف بع�ض
املناطق ،نتيجة انحياز و�سوء تدبري
بع�ض قادة املواق���ع ،الذين انحازوا
�إىل هن���ا �أو هناك ،لكن النواة ال�صلبة
يف بريوت كان���ت املدماك الذي بني
عليه املرحلة الالحقة.
وعندم���ا طلبت ق���وات الأ�سطول
الأمريك���ي ال�ساد����س احت�ل�ال تل���ة
اخلياط بع���د نزوله���ا يف ال�شواطئ
اللبنانية عندما ا�ستدعتها ال�سلطات
ال�شمعوني���ة تنفيذاً ملب���د�أ �أيزنهاور
وبحج���ة ت�أم�ي�ن موا�صالته���ا بني
ال�شواط���ئ اللبناني���ة ومطار بريوت
ال���دويل ،والعتقاده���ا ب����أن ق���وات
املقاومة ال�شعبية الثائرة املتمركزة
يف ذاك املوقع احل�صني ت�شكل خطراً
على الق���وات الأمريكية ،رف�ض اللواء
جميل حلود دهم تلة اخلياط بالقوة،
وكان فيه���ا املئ���ات م���ن ال�شب���اب
اللبناين بقي���ادة �أحد قادة املقاومة
ال�شعبية الدكتور حممد كنيعو (كان
وزيراً للداخلي���ة يف حكومة الرئي�س
ح�سني العويني ع���ام  )1964وجتنب ًا

ل�سفك الدماء ،ات�صل بالقيادة العليا
الأمريكي���ة وعمل وعال���ج املو�ضوع
باحلكم���ة والروي���ة طبق��� ًا لوطنيته
ال�سامية و ُبع���د نظره وجتنيب وقوع
الكارث���ة يف العا�صم���ة اللبناني���ة،
فيما �إذا ��ض�رب اجلي�ش مواقع الثوار
املواطنني.
وبعد انتخ���اب اللواء ف�ؤاد �شهاب
قائد اجلي�ش ،ورئي�س ًا للجمهورية ومن
�أج���ل �أن يطمئن املقاوم���ة ال�شعبية
املتمرك���زة يف تلة اخلي���اط� ،أعطى
الل���واء جمي���ل حلود �أوام���ر ب�إطالق
قذيفتي مدفعي���ة ،قبال���ة الأ�سطول
الأمريك���ي ال�ساد����س املتمركز قبالة
�ساحل الأوزاعي ،مم���ا جعل الدكتور
كنيعو ،واملقاومة ال�شعبية يطمئنان
للدور الوطني للواء حلود ،يف الوقت
نف�سه الذي كان فيه اللواء حلود يقوم
بات�صاالت مع كل الأطراف مبن فيهم
قادة الأ�سطول ال�ساد�س ،وبقية مواقع
املقاومة ال�شعبي���ة م�ستعم ًال كل ما
عنده من حكم���ة ووطنية و�إقناع من
�أجل جتنيب ا�ستعمال اجلي�ش �سالحه
�ضد املواطنني.
وهكذا تو�ص���ل �إىل �إقناع الطرفني
باملوافق���ة عل���ى �إر�سال ق���وات من
اجلي����ش الوطن���ي �إىل تل���ة اخلياط
مترك���زت �إىل جان���ب املواطن�ي�ن
الثائري���ن فاطم�أن الأ�سطول الأمريكي
على �سالمة �أفراده ،واطم�أن الثوار �إىل
دور اجلي�ش الوطني وان�سحبوا الحق ًا،
تاركني الأمر ااواء حلود وحده.
كانت حوادث �سن���ة  1958حمك ًا
ملعرف���ة الوطني�ي�ن املخل�ص�ي�ن
الغيوري���ن عل���ى م�صلح���ة الب�ل�اد
وا�ستقالله���ا ووحدته���ا الوطني���ة
و�سمعته���ا يف اخل���ارج ،ومعرف���ة
العم�ل�اء وامل�أجوري���ن الذي���ن �ألفت
نفو�سهم الذل وتع���ودوا التمرغ على
�أعت���اب الأجنبي امل�سيط���ر ،فبهرهم
ن���ور احلرية وما ا�ستطاع���وا العي�ش
�أ�سي���اداً �أحراراً ،فا�ستغلوا ظروف تلك
احلوادث امل�ؤملة لال�شرتاك يف الت�آمر
على ا�ستق�ل�ال بالده���م و�سيادتها،
ون��ش�ر ال�شائعات املث�ي�رة لأحداث
الف�ت�ن وخل���ق الأحق���اد ،ويف ه���ذا
املجال ن�شط الوطن���ي النبيل اللواء
جميل حلود يعمل لب���ث روح الألفة
واملحبة ب�ي�ن �أبناء الوط���ن الواحد
يف ت�صاريح���ه و�أحاديثه وجمال�سه
ون�شاطه وعمله ،داعي��� ًا �إىل الوحدة
الوطنية وامليث���اق الوطني وتنا�سي
الأحقاد ،وقد كان ن�شاطه امل�شكور يف
هذا املجال وجناح���ه يف مهمته �أن
حتول���ت املتاري�س �إىل مكان للتالقي
وتبديل الأحقاد والبغ�ضاء �إىل املحبة
والت�آخي الوطنيني..

�أحمد زين الدين
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حددي مقدار حب زوجك ..واهتمامه بك
بعد مرور �سن���وات من الزواج،
ينطف���ئ وهج احلب �شيئ��� ًا ف�شياً،
لك���ن هذا ال يعن���ي انتهاءه ،كونه
ي�أخد �ش���ك ًال �آخر �أك�ث�ر عقالنية،
بعي���داً عن �أ�شكال احل���ب النارية
يف فرتة اخلطوب���ة وبداية الزواج،
ف�صحي���ح �أن احل���ب موجود لكن
بدرج���ات ،ويختلف بح�سب تفاهم
الزوجني وت�أقلُم ال�شخ�صيات ،لكن
تُ���رى هل ما ي���زال زوجك يحتفظ
بحبه ل���كِ يف قلبه� ،أم �أنه مل يعد
يبايل؟
االختب���ار ي�ض���م ع���دداً م���ن
الأ�سئلة ،وتبع��� ًا لإجاباتك يت�ضح
رد فعل زوجك.
ه���ل تعاملني زوج���ك وك�أنك
ْي�ن
تواعدين���ه لأول م���رة ،وت�سع� نْ
لك�سب وده؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
ه���ل ت�شعرين بلهف���ة زوجك على
العودة �إىل املنزل؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
هل تبدو حياتكما طبيعية وعادية
�أمام النا�س ،ويغلّفها احلب والودّ؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
هل حت�سني بج��� ّو رومان�سي يُظلّل
معي�شتكم���ا رغم وج���ود امل�شاكل
اليومية املعتادة؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
هل ت�ساهمني يف تهيئة جو ناعم

ِ
أنـت

�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
حتاولني جاهدة التع���رُّف �إىل ما
ي�سعد زوجك ،وما ي�شعره بال�سالم
مع العامل؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
هل حترتمني رغبات زوجك �إن كان
يف�ضِّ ل الع�شاء على �ضوء ال�شموع؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
تبدين اهتمام ًا بعمله ،وتتحدثني
عن هواياته ،وزمالئه يف العمل؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما

النتيجة

وهادئ ،ومتنحني الفر�صة لزوجك
ليعي�ش احلب بني جدران منزله؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
هل حت�صّ نني حياتكم���ا الزوجية
�ض���د املل���ل والغ�ض���ب ،و�أ�سباب
النفور؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
ه���ل جتدين���ه مفتون ًا ب���ك ..حتى

وطــفـــــلك

تأثير ألعاب الطفل في شخصيته
تعتقد بع�ض الأمهات �أن لُعَ ب طفلها ولهوه لي�س من �ش�أنهم �أن يعك�سوا
�أي �آث���ار جانبية جيّدة به� ،إال �أن العك�س ه���و ال�صحيح ،فلُعَ ب الطفل �أحد
�أقوى امل�ؤثرات يف تنمية قدراته العقلية والعاطفية.
فما هي فوائد اللعب للطفل؟
يقلل اخلوف والقلق والتوتر والع�صبيّة.
يخلق �أجوا ًء من الفرح وال�سعادة.
يح�سِّ ن املرونة اجل�سدية.
يح�سّ ن االنفتاح العاطفي وال�شعور بالأمان.
يزيد من الهدوء والقدرة على التكيُّف والقدرة على التعامل مع التغيري.
�رسعة الت�شايف من الأوجاع ،وال�شعور باحليوية.
يعزز م�شاعر قبول االختالف.
زيادة م�شاعر التعاطف والرحمة واملحبة مع الآخرين.
يعزز مهارة �صنع البدائل واخليارات.
تعزيز روح امل�شاركة.
يزي���د من ثق���ة الطفل بنف�سه ومبن حول���ه ،خ�صو�ص��� ًا �إذا �شاركه �أحد
الوالديْن باللعب.

و�أنتم���ا جتل�سان مع ًا على فنجان
قهوة؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
تُ�شعري���ن زوج���ك �أن���ك جدي���رة
بالتطلُّع �إليك ،والتعلق بك؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
تعانقينه لثانية ..مقابل ال �شيء،
�أو ت�ضعني يدك عل���ى يديه و�أنت

�إذا كانت معظم �إجاباتك «�أ»:
زوجك مفتون ب���ك؛ �إجاباتك ت�ؤكد
�أن زوجك مفتون بك لدرجة كبرية
ت�ص���ل �إىل  ،٪90وهي ن�سبة كبرية
حالة مرور �سن���وات على زواجك،
�أو كان هناك �أبناء ينعمون بحياة
�سعي���دة و�سطكم���ا ،وه���ذا يرجع
بطبيعة احل���ال �إىل اجله���د الذي
تبذلين���ه ليبق���ى احل���ب م�شتع ًال
بقل���ب زوج���ك ،وهو الأم���ر الذي
يحت���اج �إىل ذكاء وجداين ،وفطنة،
وحب �ص���ادق ،ورغب���ة قوية يف
العي�ش بظل �أجواء �سعيدة مُفعمة
باللهفة واال�شتياق.
ن�صيحة :ا�ستم���ري يف ما �أنت
علي���ه ،وك���وين املب���ادِرة بتقدمي

تتكلمني معه؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
هل تتحكم�ي�ن مب�شاعرك الراف�ضة
و�أنت تواجهني امل�شاكل؟
�أ :نعم  -ب :غالب ًا  -ج� :أحيان ًا
د� :إىل ح ٍّد ما
ه���ل ت�ستعدّين لأوقاتك مع زوجك؛
ترتدين الأجمل ،وت�ضعني الأحمر،
وتتعطرين؟

احلب وما ميليه عليك قلبك وعقلك
كزوجة حُمبّ���ة لبيته���ا وزوجها
املفتون بها.
�إذا كانت معظم �إجاباتك «ب»:
غالب���اً ..مفت���ون ب���ك ،اختياراتك
املتنوعة ،وتركيزك على «غالباً»
يُطمئن ،ويدل على �أن زوجك مفتون
بك بدرجة معقولة ت�صل �إىل ،٪80
�أنت زوجة حتملني بداخلك �صفات
�إيجابية جميلة تقدّمينها لزوجك
يف �ش���كل كلم���ة ح���ب ،واهتمام،
و�إن�ص���ات مل���ا يق���ول ويحك���ي،
وتفا�ؤل ،واحل�صاد يف النهاية حب،
وافتنان بك ،وب�شخ�صك ،وب�أ�سلوبك
امل�ؤثر املثمر.
ن�صيحة :ما ر�أي���ك لو اعتربت
تبادُل احلب واالهتمام بينك وبني
زوجك جتارة؛ تعطني وتبذلني �أكرث
لتجني ثماراً �أكرث و�أكرث؟
�إذا كان���ت معظ���م �إجابات���ك
«ج» :ه���و مفتون ب���ك �أحياناً ..ال
تبدو حماوالت���ك يف جذب زوجك
ليتعلق بك ويُفنت بك �أكرث �أ�سلوب ًا
ثابتاً ،واملحاول���ة وبذل املجهود
يتوقّفان تبع��� ًا لطبيعة م�شاعرك،
ودرجة انفعاالتك� ،أو مبدى ت�أثرك
بكلمة من هنا� ،أو ن�صيحة مُغر�ضة
من هناك ،له���ذا ت�شعرين بافتنان
زوجك بك بع�ض ًا من الوقت ولي�س
كل الوقت ،رغ���م بقاء حبك بقلبه
كزوجة اختارها قلبه.

رمي اخلياط

فَ ن

اإلتيكيت

• �أغرب �آداب الطعام املنت�رشة يف العامل
لأ ّن الإتيكي���ت ما هو �إالّ انعكا�س للح�ضارات والقواعد ،وكون احل�ضارات خمتلفة ومتباينة
بفع���ل التاريخ واجلغرافيا؛ يف ك ّل بل���د يف العامل �أ�صول و�آداب خا�صّ ة به قد تكون م�ستهجَ نة
يف البلدان الأخرى ،اليوم نتناول �إتيكيت الطعام املختلفة ..اكت�شفيها:
 �إ�ص���دار الأ�ص���وات عند تناول احل�ساء والأطباق ال�ساخن���ة :يف حني �أن هذا الفعل يُعتربغ�ي�ر الئق كلي��� ًا يف بلداننا العربية مثالً� ،إالّ �أنّه م�سم���وح وم�ستحَ بّ يف اليابان ،حيث يُعترب
�أنه يتي���ح للنا�س تناول «النودلز» ب�شكل �أ�رسع ،ويتيح للطب���اخ اكت�شاف �إىل �أي مدى �أحب
ال�ضي���وف �أطباقه وتناولوها ب�شهية! فال ت�ستغرب���ي يف حال زرت هذا البلد الآ�سيوي وق�صدت
مطعم ًا حملي ًا �أن ت�ستمعي �إىل �سمفونية فموية ،حتى يف �أفخم الأماكن.
 البق�شي����ش :رمبا ال تتخيّلني نف�سك خرجت م���ن مطعم من دون �أن تزيدي على الفاتورةمبلغ��� ًا ب�سيطاً ،ك�إكرامية للنادل الذي بذل ك ّل جه���وده كي يحظى بامتنانك ،لكن هذه العادة
يف ال�صني مث ًال تُعترب عيب ًا كبرياً و�إهانة للنادل! �أمّا �إذا تخلّفت عن دفع ن�سبة  ٪10على الأق ّل
م���ن الفاتورة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،فال ت�ستغربي يف حال تعرّ�ضت لالنتقاد العلني
من النادل!
 تق�سيم الفات���ورة :قد تعتربين �أ ّن تق�سيم الفاتورة على املوجودين كلّهم هو احل ّل الأكرثع���د ًال و�إن�صاف���اً ،لكن هذا لي�س حقيقي ًا يف حال كنت يف فرن�س���ا� ،أو مع �أ�صدقاء فرن�سيني يف
ب�ل�ادك ،لأ ّن هذا الأمر واحد م���ن �أبرز العيوب يف بالد الرومان�سية؛ ف�إمّ���ا �أن تدفعي الفاتورة
كاملة ،و�إمّا �أن تنظري حتى يفعلها �شخ�ص �آخر!

www.athabat.net
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أطعمة تمنحنا السعادة ..وتطرد الكآبة
اتّب���اع نظ���ام غذائي متن���وع �سيفعل
العجائب يف ج�سمك ،لكن من املعروف �أن
بع�ض الأطعمة لها خ�صائ�صها الطبية ،وقد
اك�شتف املخت�صون يف املخ والأع�صاب �أن
هناك �أنواع ًا م���ن الأطعمة جتلب ال�شعور
بال�سعادة واالبته���اج للإن�سان ،من خالل
دوره���ا يف م�ساع���دة امل���خ عل���ى �إفراز
هرمونات ومواد حت�س���ن احلالة املزاجية
والنف�سية لل�شخ����ص ،وتُخلِّ�صه من التوتر
والك�آبة.
ومن تل���ك الأطعمة الت���ي ت�ساعد يف
جلب ال�سعادة وال�شعور باالبتهاج:
ال�شكوالت���ه :حتت���وي ال�شكوالته على
مادة الكافيني ،الت���ي تُعترب من�شط ًا فعا ًال
للجه���از الع�صبي ،وعام�ل�اً هام ًا يخلّ�صه
م���ن التعب والإجهاد ،فيتولّ���د على الفور
�إح�سا�س بالراحة والهدوء وال�سعادة.
كم���ا �أنه���ا حتت���وي عل���ى ن�سبة من
ال�سكر ت�ساعد يف رف���ع م�ستويات هرمون
ال�سريوتونني املنظِّم ملزاج الإن�سان.
الأ�سماك� :أظهرت الأبحاث �أن الأ�شخا�ص
الذي���ن يعي�شون بالقرب من البحار يبدون
�أكرث �سعادة من غريه���م ،ويعود ذلك رمبا
�إىل كرثة تناولهم الأ�سماك املحتوية على
«�أوميج���ا  ،»3التي ت�ساع���د بدورها على
تهدئة الأع�صاب.
كما �أظه���رت �أن املعاجلة م���ن الك�آبة
بزيت ال�سمك ميكن �أن تك���ون فعالة بقدر
عق���ار « ،»prozacوه���و �أح���د الأدوية
ال�شائعة لعالج �أمرا�ض الك�آبة.
ال�سبان���خ :فهي حتت���وي على حام�ض
«الفولي���ك» ،ال���ذي ي����ؤدي �إىل انخفا�ض
الإ�صابة بالتوتر والقلق.

البندورة :حتتوي البندورة على مركب
«الاليكوبني» ،الذي مينحها لونها الأحمر
الالم���ع ،ويُع ُّد عالج ًا فع���ا ًال يف حماربة
الك�آب���ة وحت�سني املزاج ،كما مينع ت�شكيل
املركّب���ات االلتهابية يف الدم���اغ ،والتي
ترتبط بالك�آبة.
وحتتوي البندورة على حم�سّ نات �أخرى
للمزاج ،مثل حام�ض الفوليك واملغني�سيوم
واحلديد.

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
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البنجر الأحم���ر :يُعترب البنجر م�صدراً
جي���داً لفيتامني «ب» ال��ض�روري لعمل
الذاك���رة ،وح�س الفكاه���ة ،والقدرة على
�إيج���اد املعلومات ب�رسع���ة ومعاجلتها.
ويحتوي البنجر على مركب «»betaine
�أي�ضاً ،وهو مركّ���ب ي�ستعمله الدماغ يف
حماربة الك�آبة طبيعياً.
الفلف���ل احل���ار :ي�أتي الطع���م الالذع
للفلف���ل احل���ار م���ن م���ادة«  «caps a
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 ،»icinالت���ي ت�ساع���د يف �إذابة الدهون
يف الدم ،و�إنتاج الدم���اغ مركبات«  «e n
 ،»dorphinsالت���ي تعم���ل على تهدئة
الأع�صاب.
الث���وم :نعم ،الثوم ،فه���و يحتوي على
كمية كبرية من مع���دن الكروم ،الذي ي�ؤثر
يف هرم���ون « ،»serotoninاملع���روف
ب�أنه املادة الكيميائية «ال�سعيدة».
الع�سل :على عك�س ال�سكريات ال�ضارة
 4ا�س���م ل�صاحب كف���اءة يف جمال ما
(معكو�س���ة)  /جمموع���ة متقدمة من
اخليل �أو النا�س �أو نحوها
� 5أ�صدر �صوتا كالذب���اب  /ابرز �أدواره
القرمو�سطي.
 6متحلل (معكو�سة)  /حب
� 7سجل ملف���ات  /جمموع���ة البيوت
والدور و�أهلها التي متثل الوطن.
 8خمرج مثري للجدل له عدد من الأفالم
منها حني مي�رسة
 9مظلة هبوط � /رشب برغبة �شديدة.
 10يدرين  /من �آثار امل�رصيني القدماء.
عــمـــودي

�أفــقــي
 1متعب���د اعتزل النا�س  /عال �صوته �أو عال ال�صوت من
حوله  /انه�ض
 2ادافع عن  /مركز النور والهداية.
� 3أغلق (�أذنيه)  /ثمر النخل � /أجاز.

عدمية الفائ���دة ،يحتوي الع�سل على كثري
من املواد املح�سّ ن���ة للمزاج كفيتامينات
«ب» ،وحام����ض الفولي���ك ،واحلدي���د،
واملنجنيز ،و 181مركب��� ًا حيوي ًا خمتلفاً،
مثل «.»quercetin
الكرز :يطلق علي���ه الأطباء يف الغرب
الأ�سربين الطبيعي؛ حيث مينح مَ ن يتناوله
�شعوراً عارم ًا بال�سعادة.
امل���وز :يحتوي على مركّ���ب كيميائي
طبيعي مينح الثقة بالنف�س.
اخلبز الأ�سم���ر :لأن الكربوهيدرات تزيد
م���ن �إفراز الهرمون امل�س����ؤول عن مقاومة
االكتئاب.
الدج���اج :باعتب���اره م�ص���دراً رئي�سي ًا
لعن�رص ال�سيلينوم ،الذي يكفي تناول 100
غرام منه لإزالة التوتر والغ�ضب.
الريح���ان� :إ�ضاف���ة نب���ات الريح���ان
�إىل طعام���ك يغ�ّي�ررّ امل���زاج �إىل الأف�ضل،
وق���د ا�ستُخدم الريح���ان م�ؤخراً يف عالج
االكتئاب .
الأفوكا :هذه الفاكهة اخل�رضاء اللذيذة
حتتوي على م���ادة «ال�سريوتونني» ،وهو
ناقل ع�صبي لل�شعور اجليد ،كما �أنها جيدة
للب�رشة ،وال�شعر والأظافر.
التوت والفري���ز يحتوي���ان عل���ى
«الأنثو�سيانيدين�س» anthocyanidins
واملواد املغذية التي ت�ساعد على احلد من
التوتر واالكتئاب.
الل�ب�ن :لأن «الربوبيوتي���ك» يف اللنب
ي�ساع���د عل���ى تعزي���ز امل���زاج ،واجلهاز
املناعي �أي�ضاً.
ال�شاي الأخ�رض :هو مليء بـ«الثيانني»؛
م�ضاد للأك�سدة ،ويعمل كمهدِّئ.

 1ممثل كوميدي �سع���ودي يف م�سل�سل
طا�ش ما طا�ش.
 2ممث���ل م�رصي راح���ل ال يكذب ولكنه
يتجمل / .ا�شهر الفراعنة واكرب بناء
 3م���ادة مميتة  /نق���ل املعلومات �إىل
احلا�سوب عرب �أجهزة يدوية.
 4فيلم ج�سد فيه حمم���ود عبد العزيز
�شخ�صية ال�شيخ ح�سني كفيف النظر/ .

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
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 3حروف من ها�شم
 5ناقلو الأ�شياء.
 6تقل�ص حجمه  /تر�شد (معكو�سة).
� 7أ�صابه اجلنون  /ا�ستجابتي لأ�سئلة ما
 8ممثلة م�رصية كوميدية خفيفة الظل
 9قطع تغط���ى بها الأ�سطح املائلة اب�سط /
و�أقل تعقيدا.
 10خمرج فل���م احلم���وات الفاتنات متثيل
ماري منيب وميمي �شكيب يف 1953

( العدد  )315اجلمعة  20 -حزيران 2014 -

كاريكاتير

توفي بسبب مشاهدة مباريات المونديال عدة أيام دون نوم
تويف �ش���اب �ص���يني ( 25عاماً) يف مدينة �س���وزهو �رشقي
ال�صني ،ب�سبب ق�ضائه عدة �أي���ام دون نوم مل�شاهدة مباريات
بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم بالربازيل ،وفق ًا للأطباء.
وعرث على جثة ال�شاب يف غرفته �صباح ال�سبت �أمام التلفاز
بعد �ساعات م���ن مباراة �إ�سبانيا وهولن���دا ،التي انتهت بفوز
«الطواحني» بخم�سة �أهداف له���دف واحد يف �إطار مناف�سات
املجموعة الثانية باملونديال.
ي�شار �إىل �أن فرق التوقيت بني ال�صني والربازيل ي�صل �إىل 11
�ساعة ،ما ي�ضطر م�شجعي ال�ساحرة امل�ستديرة بالبلد الآ�سيوي
�إىل ال�سهر ملتابعة املباري���ات مبا�رشة ما بني منت�صف الليل

وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا بالتوقيت املحلي.
و�أوردت وكال���ة �أنباء «�شينخ���وا» �أن الأطباء ربطوا موت
ال�شاب بنق�ص ع���دد �ساعات النوم ،فيما مل يحددوا بعد ما �إذا
كان �سبب الوفاة هو الإنهاك اجل�سدي �أو �أزمة قلبية حمتمَلة.
وبالرغ���م م���ن �أن ال�صني من ال���دول غ�ي�ر امل�شاركة يف
املونديال� ،إال �أن امل�شجع�ي�ن يف العمالق الآ�سيوي يحر�صون
عل���ى متابعة مباري���ات منتخباتهم املف�ضلة ،مث���ل �إ�سبانيا
و�إيطاليا والربازيل.
مت ر�صد حاالت وفاة مماثلة �أي�ض ًا يف ال�صني خالل
يُذكر �أنه ّ
مونديايل  2006و.2010

َ
ُّ
ألز َم زوجته بعقد للتحكم بالتلفزيون أثناء المونديال
�أل���زم �ش���اب بريط���اين يُدع���ى
«جيم�س جيلي» زوجته بالتوقيع
على عقد من  10بنود ،جتنُّب ًا لإثارة
امل�شاكل الزوجية املحتمَلة بينهما
خالل فرتة املونديال ،م�شرياً �إىل �أن
خمالفة �أي م���ن تلك البنود �ست�ؤدي
حتم ًا �إىل االنف�صال.
وت�ضمّ���ن العقد بن���وداً وا�ضحة
ومثرية لل�ضحك يف الوقت ذاته ،من
�ضمنها �أن يكون التلفزيون والرميوت
كونرتول حتت ت�رصّف «جيلي» منذ
بداية املونديال وحتى نهايته.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

وع��� ّد «جيلي» مب���اراة �إجنلرتا
�أم���ام �إيطاليا ،الت���ي �أقيمت ال�سبت
املا�ضي ،احل���دث الأب���رز بالن�سبة
�إلي���ه ،حيث منع بتات��� ًا ال�سري �أمام

التلفزيون� ،سواء يف هذه املباراة �أو
جميع مباريات ك�أ�س العامل.
وا�شرتط «جيل���ي» على زوجته
تعبئة الثالج���ة بالطعام وال�رشاب
طوال فرتة املونديال ،وطالبها بعدم
موا�ساته والتفوّه بعبارات تقليدية
مثرية لل�شفقة �أو الغ�ضب يف الوقت
نف�س���ه يف ح���ال خ�س���ارة منتخب
�إجنل�ت�را �أمام �إيطاليا ،بالإ�ضافة �إىل
حتذيرها من �س�ؤاله �أثناء املباريات
عن قواعد لعبة كرة القدم� ،أو عن �أي
حدث يتخلل املباراة نف�سها.
هاتف01/666314 :
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