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تبي �أن �إط�ل�اق ���س��راح املتط ّرف الفرن�سي ال��ذي اعتقلته �أجهزة
الأمن اللبنانية ،و�إعادته �إىل بالده ،ح�صال بطلب من مرجع حكومي
لبناين �سابق ،قبيل �ساعات م��ن لقائه وزي��ر اخلارجية الفرن�سي يف
باري�س ،بـ«متنٍّ » من الأخري طبعاً.
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ّ
السياسة تعطل إقرار «السلسلة»

االفتتاحية

ً
أهال بشهر الله
يطل علينا �ش���هر اهلل ،بكل قيمه وروحانيته ،فهو �ش���هر
الري والرحمة واملغفرة والتوبة�} ،شهر رم�ضان الذي أُ�نزل
ّ
فيه القر�آن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان{ ،فيه
}ليلة القدر خري من �ألف �ش���هر تن َّزل املالئكة والروح فيها
ب�إذن ربهم من كل �أمر� ،سالم هي حتى مطلع الفجر{ ..فما
�أحوجنا لأن ن�س���تلهم من ال�شهر املبارك درو�سه وتعاليمه
وقيمه ومعانيه ومراميه ،يف حياتنا و�سلوكنا وتطلعاتنا،
على م�ستوى الأفراد ،واملجتمع ،وعلى م�ستوى الأمة.
تتوحد فيها �أمة
فهل �أعظم من ال�شهر املبارك من منا�سبة ّ
القر�آن الكرمي من حلظة بزوغ الفجر حتى مغيب ال�ش���م�س؛
�صيام ًا وقيام ًا و�سجوداً وت� ُّرضع ًا ،و�سعي ًا �إىل اخلريات؟
يف ه���ذا الزمن ال���رديء ،حي���ث �أحوال الأم���ة يت�آكلها
االنق�س���ام اخلط�ي�ر ،وال�رصاعات املد ّم���رة ،وتكرث الطوائف
ويق���ل ال ِّدين ،وتلب�س �شعوبنا مم���ا ال ت�صنع ،وت�أكل مما ال
تنتج ،وتذهب ثرواتها الوافرة �إىل خزائن الل�صو�ص ومدمري
الأوطان وال�شعوب ،ويزداد االنق�سام �إىل �ش َيع ومذاهب وملل
و�سيا�سات متناحرة ،فيكرث �أم���راء الطوائف ،ويجنح ملوك
البلدان نح���و الأبعدين ،ولو كان عدواً مبين ًا طلب ًا للحماية
والو�صاية ..وحتى اخل�ضوع..
يف ه���ذا الزمن املحزن ..م���ا �أحوجن���ا �إىل �أن ن�ستقرئ
�شهر رم�ضان ،ف ُي ْ�صدقنا الق���راءة ،وما �أحوجنا لأن ن�ستلهم
معانية ،ف ُي ْ�صدقنا التف�سري ،وما �أحوجنا لأن نغتنم املعاين
ال�سامية لل�ضي���ف ال�سامي الذي يحل علين���ا �سنوي ًا ملدة
ويوحد الأمة
�شهر ،في�صدقنا املعنى وي�ؤال���ف بني القلوبّ ،
يف حركة منتظمة يف �سعيه���ا وجهادها وتطلعاتها ،وقبل
�أي �شيء �آخر يف �إميانها.
�شه���ر رم�ضان هو �شه���ر االن�ضباط ،والوح���دة والنظام
الإلهي لبني الب�رش} ،كلوا وا�رشبوا حتى يتبني لكم اخليط
الأبي�ض من اخليط الأ�سود م���ن الفجر ثم �أمتوا ال�صيام �إىل
الليل{ (�سورة البقرة �آية .)182
بب�ساط���ة� ،شهر اهلل هو �شه���ر النقاء واملحبة والرحمة،
فما �أحوجنا ونح���ن يف�صلنا عنه �ساع���ات �أن نتقدم �إليه
بقلوب عامرة باله���دى والتقوى ،وعق���ول م�ستنرية بهدى
الرحمن الرحيم.
ما �أحوجنا لأن ن�ستقب���ل �شهر اهلل بفتح �صفحة جديدة
بي�ضاء مع اهلل �أو ًال ،ومع �أنف�سنا ثاني ًا..
الله���م يف حمى ال�شهر املبارك ن�س�ألك الرحمة واملغفرة
والتوب���ة ..فـ}توبوا �إىل اهلل جميع��� ًا �أيها امل�ؤمنون لعلكم
تفلحون{ (�سورة النور �آية .)31
كل عام واجلميع بخري ..وهدانا جميع ًا �رصاطه امل�ستقيم.

هل حق ًا يتعامل راف�ضو �إعطاء موظفي
القط���اع العام حقوقهم املع�ت�رف بها يف
�سل�سل���ة الروات���ب والأجور ،وف���ق مفهوم
اقت�صادي ومايل ،كما ي ّدع���ون� ،أم �أنهم يف
حقيقة الأمر يت�رصفون انطالق ًا من م�رشوع
�سيا�سي  -اقت�صادي يرف�ض يف املبد�أ فكرة
وجود حقوق للعمال واملوظفني وحمدودي
الدخل ،ويري���دون �إعادة عق���ارب ال�ساعة
�إىل زمن كان في���ه كل العاملني واملوظفني
جمرد «مياومني» ،يح�صلون على �أتعابهم
يف حدوده���ا الدني���ا ،وم���ا خ�ل�ا ذلك هو
«مكرمات» و«�صدقات» من رب العمل؟!
يف ه���ذا املج���ال ،ت�ؤك���د �أو�ساط يف
«جلنة التن�سيق النقابية» �أال �شيء جديداً
على �صعي���د ا�ستمرار اخل�ل�اف بني الكتل
النيابية حول �إقرار ال�سل�سلة ،حيث يرت�أ�س
النائ���ب ف�ؤاد ال�سنيورة؛ رئي�س كتلة «نواب
امل�ستقبل» ،جبهة معار�ضي �إقرار ال�سل�سة،
بحجج عدة� ،آخره���ا حماولة ربط �إقرارها،
بعد تخفي�ض ن�سبها ،بزيادة واحد يف املئة
على �رضيبة الـ« ،»TVAالتي تطال الفقراء
�أكرث من غريهم ،وال مت ّيز بني �أ�صحاب الدخل
املحدود م���ن مالكي الرثوات ،مبا ي�شري �إىل
�أن ما جرى احلديث عنه من وعود �أو �أجواء
تفا�ؤل ما هو �إال تقطيع للوقت ،وبالتايل ف�إن
الأ�سبوع املقبل �سي�شه���د �سل�سلة حتركات
مطلبي���ة ،من بينها �إقفال املوظفني ملداخل
الإدارات الر�سمية والوزارات ب�أج�ساهم.
وت���رى �أو�س���اط متابع���ة �أن تاري���خ
معار�ضي ال�سل�سل���ة ال ي�شهد لهم باحلفاظ
على املال العام ،بل على العك�س من ذلك،
ه���م الذين �أدخلوا البالد يف نفق اال�ستدانة،
حت���ت �ستار «وع���ود الربي���ع» املعروفة،
التي كانت تراهن على «�سالم» بني لبنان
والع���دو «الإ�رسائيل���ي» ،يتم عل���ى �إثره
«�إعفاء» لبنان من الديون ،مكاف�أة له على
خ�ضوعه لهذا امل�رشوع.

كما ُطرد الفقراء من
وسط بيروت الذي
جمع اللبنانيين من كل
المناطق ..لن تبقى
مستشفى أو مدرسة أو
مؤسسة رسمية تجمعهم

وتعترب الأو�س����اط �أن النظام اللبناين
برمته ،القائم على جمموعة من «املزارع
الطائفية» ،هو بالأ�سا�س �ضد فكرة الدولة
احلقيقية ،و�ضد فكرة وجود «قطاع عام»،
�إال م����ن حي����ث ال�شكل ،لأن وج����ود الدولة
ينفي �رشعي����ة «الفيدرالي����ات» الطائفية
القائم����ة ،التي تتف����ق فيم����ا بينها على
تقا�س����م «جبنة احلكم» يف ما بات يعرف
بـ«املحا�ص�صة» ،وهذا الأمر لي�س جديداً،
فف�����ؤاد �شهاب �سبق �أن �سم����ى ال�سيا�سيني
بـ«�أكلة اجلبنة» ،وكم����ال جنبالط اعترب
لبنان «دولة مزرعة» ،ومل يكن ينق�ص هذه
املزرعة �إال ظه����ور «احلريرية ال�سيا�سية»
يف بداي����ة ت�سعيني����ات الق����رن املا�ضي،
والت����ي حملت معه����ا �إىل لبن����ان ن�سخة
من �أك��ث�ر امل�شاريع الر�أ�سمالي����ة توح�ش ًا،
كان من �أهدافه����ا حتويل لبنان �إىل «جنة
يجن����ون فيها
�رضيبي����ة» للم�ستثمري����نْ ،
الأرباح وال يدفعون �رضائب ،وكانت �رشكة
«�سوليدير» �إح����دى مظاهر هذه ال�سيا�سة
االقت�صادية؛ التي ت�أخذ من البلد ب�أرخ�ص

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي
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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

الأ�سبوع املقبل �سيقفل املوظفون مداخل الإدارات الر�سمية والوزارات ب�أج�ساهم

الأ�سعار ،وال تعطي����ه �شيئ ًا �سوى التجارة
ال�سيا�سية والفنت الطائفية.
وتربط الأو�ساط ب��ي�ن موقف الرئي�س
ال�سنيورة من ال�سل�سلة ،ومواقف احلريرية
ال�سيا�سية يف زم����ن «الوعود الربيعية»؛
عندم����ا كانت ت�ستهجن حتدي����د حد �أدنى
للأجور يف لبنان ،وترف�ض وجود م�ؤ�س�سة
لل�ضم����ان االجتماع����ي ،وكان����ت ترى يف
ذلك تعطي��ل� ًا لال�ستثمار ،وعام ًال ال ي�شجع
امل�ستثمرين على القدوم �إليه.
هذا املوق����ف املعادي لفك����رة الدولة
احلقيقي����ة والراعية ل�شعبها ين�سحب على
معظم �أع�ضاء الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة،
ف�سيا�سة الهدر وال�صفقات وال�سم�رسات هي
�صفة عامة حلكام����ه ،وحتطيم امل�ؤ�س�سات
الر�سمي����ة وتفريغها �أم����ر ت�ساهم فيه كل
«الإقطاعيات الطائفية» حل�ساب م�ؤ�س�سات
الطوائف وزعمائها ،وما تعرّ�ض له التعليم
الر�سمي ط����وال العق����ود املا�ضية منوذج
و�شاهد عل����ى هذا اال�ست����كالب من جانب
الر�أ�سمال املحم����ي من الطوائف ،ول�صالح
زعمائه����ا ،حي����ث ب����ات من�ص����ب «وزير
الرتبية» حكراً عل����ى �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
التعليمية اخلا�صة� ،أو املح�سوبني عليها،
ومعظمه����ا م�ؤ�س�س����ات تابع����ة للطوائف؛
�إ�سالمية كان����ت �أو م�سيحية ،ولطاملا عبرّ
�أ�صحاب هذه امل�ؤ�س�س����ات عن امتعا�ضهم
م����ن تدخُّ ل الدول����ة يف التعلي����م ،وكانوا
يقول����ون «لتعطن����ا الدولة الأم����وال التي
ت�رصفها عل����ى التعلي����م الر�سمي ،ونحن
نتوىل مهم����ة التعليم» ،وه����ذا ما حتقق
عملي ًا جله����ة حماربة التعلي����م الر�سمي
وت�شوي����ه �صورت����ه ،بعدم����ا كان التعليم
اخلا�ص �سابق ًا للرا�سب��ي�ن املطرودين من
املدر�س����ة الر�سمية ،فكان �أن �أعطي موظفو
الدولة �أموا ًال ليعلّموا �أوالدهم يف املدار�س
اخلا�ص����ة ،كم����ا ج����رى حتطي����م التعليم
االبتدائي والتكميلي ،و�ألغيت احل�ضانات،
والآن جاء دور التعليم الثانوي ،ومن بعده
اجلامعي ،لأن املطلوب �أال تبقى م�ؤ�س�سات
ر�سمية جتم����ع اللبناني��ي�ن ،ومثلما طُ رد
الفقراء من و�س����ط بريوت التجاري ،وباتوا
غرب����اء علي����ه ،وه����و ال����ذي كان يجمع
اللبناني��ي�ن من كل املناط����ق والفئات ،لن
تبق����ى م�ست�شف����ى �أو مدر�س����ة �أو م�ؤ�س�سة
ر�سمي����ة جتمعهم ب�صفته����م «لبنانيني»،
ليت�سنى مل�ؤ�س�سات الطوائف على اختالفها
ا�ستيعابهم ،باعتباره����م «�أبناءها» ،وهو
الأمر الذي تتلطى خلفه احلملة امل�ستعرة
�ضد الإدارات الر�سمي����ة وموظفيها ،والتي
تقف خل����ف رف�ض ت�صحي����ح �أجورهم مبا
يتنا�س����ب م����ع ت����دين قدرته����ا ال�رشائية،
وم����ا يحكى عن ف�س����اد ،امل�س�ؤول عنه هم
ال�سيا�سي����ون ،لأن من ميار�����س الف�ساد هم
�أزالمهم وحما�سيبهم ،ولي�س املوظف الفقري
والكف����وء الذي لي�س لديه �إال الدولة حامي ًا
وراعي ًا.

عدنان ال�ساحلي
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همسات

 nحت�سُّ ب ًا للطوارئ

«داعش» توفد سفراءها إلى لبنان
�أعلن����ت «دولة داع�����ش» قراره����ا افتتاح
�سفارته����ا يف ب��ي�روت ع��ب�ر دبلوما�س ّييه����ا
االتنحاري��ي�ن املقيمني �أو ال�سائحني من «دولة
داع�����ش» يف الع����راق وبالد ال�ش����ام ،لت�شجيع
�سياحة القتل واالغت�صاب والنهب على الطريقة
التكفريية.
�أعلن����ت «داع�ش» قرارها ب�ض���� ّم لبنان �إىل
دولته����ا ال�س����وداء املفرت�ضة ،و�أنه����ا �آتية عما
قري����ب ،وطالبت «جبهة الن���ص�رة» جماهديها
باالنتق����ال من لبنان �إىل �سوري����ة (وال �أدري �إن
كان العك�س هو املطلوب� ،أي هجرة الن�رصة من
القلمون والزبداين �إىل لبنان).
القوى الأمني����ة �ألقت القب�ض على �إرهابيني
م����ن كتائ����ب «عب����د اهلل ع����زام» و«الن�رصة»
وغريهم ،ومع ذلك ُينكر بع�ض اللبنانيني من 14
�آذار وجود هذه اجلماعات «احلليفة» ،وي�ؤكدون
�أن ال «قاع����دة» وال «ن���ص�رة» وال «داع�ش»
يف لبن����ان� ،إما ب�سبب اجلهل �أو للتغطية عليها
لال�ستف����ادة م����ن قدراتها الأمني����ة والع�سكرية
ب�رضب قوى املقاومة ،والتي تع ّو�ض عجز هذه
القوى عن الق�ضاء على املقاومة ،فمرة ت�ستعني
بالعدو ال�صهي����وين وت�ؤ ّمن له الغطاء التربيري
لالعت����داء على لبن����ان املقاوم ،وط����وراً ت ؤ� ّمن
الغطاء للتكفرييني ،انطالق ًا من رهانهم اخلاطئ
ب�أنه����م و«داع�ش» يف خندق واحد حتت عنوان
«عد ّو عد ّوك �صديقك».
«داع�ش» اللبنانية هي مزيج من النازحني
ال�سوريني وبع�ض الفل�سطينيني وبع�ض العمالء
م����ن املو�س����اد ال�صهيوين و�أجه����زة املخابرات
املتع����ددة اجلن�سيات ،وبع�����ض اللبنانيني من
اجلماعات «ال�سلفية» �أو جتار ال�سيا�سة والدين،
�أو الب�سطاء العتبارات مذهبية..
اجلناح ال�سيا�سي لـ«داع�ش» برّر تفجرياتها
وو�صفها بـ«ردة فعل» ،كما ورد يف بيان الأمانة
العامة لقوى � 14آذار ،الذي �ساوى بني «حزب اهلل»
و«داع�ش» وو�صفهما ب�أنهما ميثالن التطرف ،ما
يعني جه ًال بالعمل ال�سيا�سي� ،أو انعدام املعايري
الأخالقية واملعرفية� ،أو حماولة بائ�سة من «14
�آذار» لرف���ع «داع�ش» م���ن انحطاطها الوح�شي،
وم���ن دركها الأ�سف���ل �إىل م�ست���وى ال�شموخ وعز
املقاومة ،وهي حماولة فا�شلة لن يربح مر ّوجوها
�س���وى اخليبة والف�شل؛ كم���ا يف املرات ال�سابقة،
حيث راهنوا على انت�ص���ار العدو «الإ�رسائيلي»
يف متوز  ،2006وانهزموا مع��� ًا ،مع فارق ب�سيط،
فالع���دو ال�صهيوين اعرتف بهزميت���ه وبانت�صار
املقاومة ،ومل تعرتف قوى � 14آذار!
امل�شكلة التي تثري اال�ستغراب� ،أن «دواع�ش
لبن����ان» �أ�صحاب ربط����ات العن����ق؛ التابعني
للثقافة الغربية وال�سيا�سة الأمريكية خ�صو�ص ًا،
يرون �أن احلق على املقاوم����ة ويربّ�ؤون العدو،
�سواء كانت «�إ�رسائيل» �أو اجلماعات التكفريية
وفق الآتي:
 �أثن����اء ح����رب مت����وز  ،2006دانت ق����وى 14�آذار املقاوم����ة وح ّملته����ا م�س�ؤولي����ة العدوان
«الإ�رسائيل����ي» ،لأنه����ا خطف����ت اجلن����ود
«الإ�رسائيلي��ي�ن» ،وتنا�ست ه����ذه القوى التي
اجتمع����ت يف ال�سفارة الأمريكي����ة� ،أن االحتالل
«الإ�رسائيلي» للأرا�ضي اللبنانية هو منذ العام
 ،1978ومل تنفذ «�إ�رسائيل» القرارات الدولية.

لوحظ �إث���ر وقوع االنفجار عند حاجز
اجلي�ش اللبن���اين يف منطق���ة الطيونة،
اتخاذ تدابري �أمنية م�شددة قرب �سفارات
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة والإمارات
العربية املتحدة وقطر يف بريوت.

� nسفر مفاجئ

غ��ادر ال�سف�ير ال�سعودي عل��ي عوا�ض
ع�س�يري مق��ر عمل��ه يف ب�يروت ،وتوجّ ه
على نح��و عاجل نحو اململك��ة ال�سعودية
غداة وقوع تفجري ظهر البيدر يوم اجلمعة
الفائت ،ومل يعلم ب�سفره طاقم ال�سفارة �إال
بعد يومني ،فيما �أبقت ال�سلطات ال�سعودية
على بعثتها الدبلوما�سية يف بريوت دون
تعديل.

 nاحتياطات احرتازية

تربير جرائم «داع�ش» حماولة بائ�سة للرفع من انحطاطها الوح�شي

 �أثناء تفج��ي�رات ال�ضاحية� ،أع����اد «دواع�شلبنان» حتمي����ل امل�س�ؤولية للمقاومة وتدخُّ لها
يف �سوري����ة ،وتنا�سوا �أن ال����زوار اللبنانيني قد
خطفتهم قطعان املعار�ض����ة ال�سورية يف اعزاز
قبل التدخل ،وهددت باحتالل لبنان بعد حترير
�سورية ،وف����ق ادعاءاتهم ،وب����رروا للتكفرييني
جرائمهم واعتربوها ردة فعل ،ولي�ست عم ًال عن
�سابق ت�ص ّور وت�صميم!
 �أعلن����ت «� 14آذار» م�س�ؤولي����ة املقاومة عنمعاناة العم��ل�اء اللحديني الهاربني �إىل الكيان
ال�صهيوين ،ومل حت ّمل العمالء م�س�ؤولية اخليانة!
ووفق نظ����رات «فر�س����ان دواع�����ش لبنان
الآذاريني» ،ف�����إن م�س�ؤولية اغت�ص����اب الن�ساء

«داعش» ترسل انتحاريين
فرنسيين ..تكريمًا واحترامًا
لمقام حلفائها «اآلذاريين»

يف العراق تتحملها الن�س����اء ال�ضحايا ..فلماذا
مل يتجاوب����وا م����ع «الثوار» ويرفّه����وا عنهم؟!
وم�س�ؤولي����ة تدمري الكنائ�س يف �سورية والعراق
يتح ّملها امل�سيحيون ،فلماذا يقيمون �صلواتهم
يف كنائ�س؟� ..ألي�ست �أر�ض اهلل وا�سعة ،فلي�صلّوا
يف العراء والي�ستف����زوا «داع�ش»! ون�س�أل :ماذا
ل����و قطعت «داع�����ش» �أ�صاب����ع امل�شاركني يف
االنتخاب����ات اللبنانية �إذا ح�صلت..؟ من يتح ّمل
م�س�ؤولية الناخب املخالف لأوامر «داع�ش»؟
لق����د تنا�س����ى «�آذاريو داع�����ش» �أن لبنان
مي ّث����ل �إحدى والي����ات «دولة داع�����ش الكربى»
يف بالد ال�ش����ام ،ومل يحدد �أبو بك����ر البغدادي

ممثل����ه و�أمريه عل����ى لبنان ،لكن وف����ق النظام
«الداع�ش����ي» ف�إن على قوى � 14آذار �أن تتح�ضرّ
لعق����د م�ؤمتر ت�أ�سي�س����ي «داع�شي» للنظام يف
لبنان وفق الآتي:
 �إلغ����اء املنا�صفة واملثالثة و�أي م�شاركة ،لأنالوظائف �ستكون من ن�صيب مبايعي «داع�ش»
و�سيطرد املوظفون م����ن جميع الطوائف
فق����ط،
َ
واملذاه����ب؛ كما ح�صل يف الع����راق بعد �سيطرة
«داع�ش» على نينوى وبع�ض املحافظات.
 الأمري (رئي�س اجلمهورية) لن يكون م�سيحي ًا! وج����وب مبايع����ة الأمانة العامة ل����ـ� 14آذارلـ«داع�����ش» ،و�إال �ستتعر�����ض للقت����ل وت�سبى
ن�سا�ؤها!
 تُط����رد جميع الن�س����اء من وظائفه����ا منع ًاللف�ساد.
 تُ�ستب����دل املناه����ج الدرا�سي����ة اللبناني����ةلأنه����ا خمالفة لل�رشع ،ويحاكَ ����م كل من يتعلم
الريا�ضي����ات والفل�سف����ة والكيمي����اء واملنطق،
وف����ق فتاوى �أئمة التكفريي��ي�ن ،وتنفيذ �أبو بكر
البغدادي واجلوالين و�أب����و عمر ال�شي�شاين و�أبو
ب����راء الفرن�س����ي ،لأن هذه العل����وم كفر وزندقة
و�رشك باهلل �سبحانه وتعاىل!
لكن «داع�ش» ورعاتها يراعون اخل�صو�صية
اللبنانية والثقافة الغربية لقوى � 14آذار ،فبد�أوا
ير�سلون انتحاريني فرن�سيني تكرمي ًا حللفائهم،
حتى ال يقال �إن االنتحاريني املتحالفني مع «14
�آذار» هم من الب����دو �أو املت�رشدين ،بل مم َّيزون
يحملون اجلواز الفرن�س����ي وت�أ�شرية «�شنغن»،
احرتام ًا ملقام الآذاريني «الداع�شيني» (انتحاري
.)special
ن�صيحتن����ا لق����وى � 14آذار �أال يفرح����وا،
فـ«داع�����ش» ل����ن تنت���ص�ر ،و�إن انت�رصت فلن
ت�شاركه����م احلك����م ،و�ستذبحه����م كم����ا ذبحت
�رشكاءه����ا يف «جبه����ة الن���ص�رة» و«اجلي�ش
احلر» ،وكما تقتل «البعث» العراقي يف العراق.
«داع�ش» ال تقب����ل امل�شاركة مع �أحد ،ف�إما
�أن تبايعوها ،و�إما ته َّي�أوا للقتل وال�سبي ونب�ش
القبور وهدم التماثيل.

د .ن�سيب حطيط

طلبت جهات �سيا�سي���ة من احلكومة
اللبناني���ة فر�ض ت�أ�ش�ي�رات دخول على
رعايا دول اخللي���ج عم ًال مببد�أ املعاملة
باملث���ل ،عل���ى الأقل يف ه���ذه املرحلة،
خ�شية و�ص���ول �أ�شخا�ص م���ن جن�سيات
خليجي���ة حت���ت �ست���ار ال�سياح���ة �أو
«اجلمعيات الإن�سانية» ،وهم يف الواقع
يتبعون ملنظمات تكفريية.

 nمبادرة بري

عُ ل��م �أن رئي���س جمل���س الن��واب نبي��ه
ب��ري ين��وي �إط�لاق مب��ادرة جدي��دة يف
�ش��هر رم�ض��ان املبارك ،بعد ت�شكيل كتلة
نيابي��ة كبرية ،مب�س��اعدة من �س��فري دولة
عربية يحظى باح�ترام العديد من النواب
اللبناني�ين ،وق��د تكون مدخ�ل ًا حلل �أزمة
انتخاب رئي�س للجمهورية.

 nدعوة فرن�سية

وجهت دوائر فرن�سية دعوات زيارة �إىل
 3طاحمني تراوده���م �أحالم تب ّو ؤ� من�صب
رئا�س���ة اجلمهوري���ة ،وقب���ل �أن تن�رشح
�أ�سارير �أي منهم ،كانوا يبلَّغون ب�أن الدعوة
موجَّ ه���ة للآخرين �أي�ضاً ،ك���ي ال ي�رشدوا
ب�أحالمه���م �أكرث من الالزم ،واالعتقاد ب�أن
احلظ ابت�سم لأحدهم ح�رصاً.

 nن�صيحة �صديق
طلب �صدي��ق لقائ��د الق��وات اللبنانية
�سمري جعجع مل يرَه منذ نحو � 4سنوات ،من
�صدي��ق م�شرتك تذكريه ب�أن رهاناته على
الأمريكي�ين �ستف�شل ،م�شرياً �إىل �أن جعجع
�أبلغهما بع��د تفجري كني�س��ة �سيدة النجاة
�أن الأمريكيني قالوا له باحلرف �إنه «جزء
ال يتجز�أ م��ن امل�صالح الأمريكية» ،فدخل
ال�سج��ن بعدها ،و�أن��ه �أبلغهما ع��ام 2008
�أن��ه �سيت��م انتخاب املرح��وم ن�سيب حلود
بالن�ص��ف زائ��داً واحداً بـ«غط��اء وحماية
يكب احلجر.
أمريكيي» ،واليوم عليه �أال رّ
نْ
�
 nموفد �أمريكي يف بريوت

و�صل �إىل ب�ي�روت بالتزامن مع جولة
وزي���ر اخلارجية الأمريكي جون كريي يف
م�رص والعراق وال�سعودية ،موفد �أمريكي،
لو�ض���ع امل�س�ؤول�ي�ن يف �أج���واء التحرُّك
الأمريك���ي يف املنطقة �سيا�سي��� ًا ولي�س
ع�سكرياً.
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َ
«دولة داعش» ..تهديد لمن؟
كم���ا كان متوقَّع��� ًا ،يح���اول الإرهاب
�أن يتم���دد يف املنطق���ة ،فه���ا هو ي�رضب
يف لبن���ان و�سورية والع���راق ،حماو ًال �أن
ي��ض�رب اللبنانيني يف �صمي���م وجودهم
وحياتهم و�أمنه���مُ ،منهي ًا ف�ت�رة ا�ستقرار
�سيا�سي انعك�س ا�ستقراراً �أمني ًا ،اعتقد معه
اللبنانيون �أنه �سيطول.
وهكذا ،بد�أت التط���ورات تفر�ض على
التح�س���ب للعوا�صف
لبن���ان واملنطق���ة
ُّ
املتطرّف���ة التي ق���د تقتل���ع جمتمعات
تغي وج���وه دول وحدود
ب�أكمله���ا ،وقد رّ
�أخرى ،ولعله قد يك���ون من املفيد النظر
�إىل تطورات املنطق���ة ب�شموليتها ولي�س
يف كل بل���د عل���ى ح���دة ،فامل�سيحيون
عل���ى �سبيل املثال لن يبقى لهم يف هذه

املنطق���ة �أي وج���ود �أو �أي دور يف ظ���ل
ت�صاعد التط ُّرف الدين���ي ،وا�شتداد غلواء
ال�سني  -ال�شيعي ،وال
ال�رصاع املذهب���ي ُّ
ال�سني الذي
ال�سن���ي ُّ
حتى يف ال��ص�راع ُّ
وال�سن���ة وال�شيعة �سيجدون
يزداد ح ّدةُّ ،
�أنف�سهم بني فك ّْي كما�شة التطرف الديني
و�صور نح���ر الأعناق ،وال���كالم الطائفي
البغي�ض.
وبالنظر �إىل ال�رصاع الدائر يف املنطقة،
ميكن لنا مالحظة خطورة ما يلي:
�أو ًال :الرتحي���ب باحت�ل�ال «داع����ش»
�أق�سام��� ًا من العراق ،وامل�س�ي�رات امل�ؤيدة
لـ«داع�ش» يف كل من:
طرابل����س  -لبن���ان ،ورف���ع �أع�ل�ام
«داع����ش» ،علم��� ًا �أن ا�ستغ�ل�ال بع����ض

امل�شايخ للتوقيفات التي قام بها اجلي�ش
اللبناين على خلفية االقتتال الذي ح�صل
يف طرابل�س ،باتت تنذر بالقلق ،خ�صو�ص ًا
على �أبواب رم�ضان ،وفورة اخلطب النارية
التي �سرتافقه.
جن���وب الأردن ،وحتدي���داً يف منطقة
مع���ان القريبة م���ن احل���دود ال�سعودية
 الأردني���ة ،حي���ث ي�شري اخل�ب�راء �إىل �أنلـ«داع�ش» م�ؤيدين يف اململكةُ ،ينتظر �أن
يتم حتريكهم للتخريب داخل الأردن ،علم ًا
تن�س بعد التفجريات الإرهابية
�أن ع ّمان مل َ
التي قام بها «تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
العراق» عام .2005
ثاني��� ًا :حماولة «داع����ش» ال�سيطرة
عل���ى معظم املعابر احلدودية بني العراق

و�سوري���ة ،وب�ي�ن الع���راق والأردن ،وبني
العراق واململك���ة العربية ال�سعودية ،فقد
�أعلن���ت تقارير �صحفي���ة �أن م�سلحني من
تنظي���م «داع����ش» متكّنوا م���ن ال�سيطرة

«داعش» تستفيد من
«التريث» األميركي ..ومن
ُّ
قرارات أوروبية تسمح
بشراء النفط المسروق

م�سلحو
«داع�ش»
عند احلدود
العراقية -
ال�سورية

ّ
االستخبارات التركية تنسق هجمات «داعش» في سورية والعراق
�أنقرة  -الثبات
ق���ال رئي�س ال���وزراء الرتك���ي لل�صحافيني عندما
�س�ألوه م�ؤخراً عن الو�ضع يف مدينة املو�صل العراقية
حرفي��� ًا ما ترجمته« :علمي علمكم» ،يف اليوم التايل
�ص���در قرار ق�ضائ���ي مبنع ال�صح���ف وو�سائل الإعالم
من احلديث عن الو�ضع هن���اك ،حتت ذريعة «حماية
املحتجزين يف القن�صلية الرتكية يف املو�صل».
َ
تُ�ص��� ِّور �أنقرة الو�ضع يف الع���راق على �أنه نتيجة
طبيعية لل�سيا�سات الطائفية للحكومة العراقية ،لكن
املعار�ضة الرتكي���ة  -ومعلوم���ات غربية  -تتحدث
بو�ض���وح عن الدور الرتكي املتق��� ّدم يف دعم م�سلحي
تنظيم «داع�ش» يف العراق ،وقبله يف �سورية.
وفيم���ا حت ّدث رئي�س ح���زب «ال�شعب اجلمهوري»
املعار�ض كليت�شدار �أوغل���و عن وثائق تُثبت �أن مئات
ال�شاحن���ات املح ّمل���ة بالأ�سلحة دخل���ت �إىل العراق،
اته���م الزعي���م املعار����ض احلكوم���ة ب�أنه���ا «تن�رش
الفتن���ة الطائفية يف املنطقة م���ن خالل نقل الأ�سلحة
للمتطرفي�ي�ن ،وكان �آخره���ا نق���ل مئ���ات ال�شاحنات
املح َّملة بالأ�سلحة �إىل الأرا�ضي العراقية».
ويف الإط���ار نف�سه ،تق��� ّدم طانري كول���و؛ النائب

يف الربمل���ان ع���ن مدين���ة ا�سطنبول ،ونائ���ب رئي�س
ح���زب ال�شعب اجلمهوري ،بطل���ب �إىل رئي�س الربملان
ال�ستج���واب وزير اخلارجي���ة داود �أوغلو على خلفية
�أح���داث اقتحام القن�صلية الرتكي���ة واختطاف الطاقم
الدبلوما�سي هن���اك ،بعد �صدور تقري���ر �أمني ُم� َّرسب
ُيفي���د ب�أن القن�صلية الرتكية يف املو�صل �أخربت �أنقرة
بخط���ورة الو�ضع يف �شم���ال املو�ص���ل� ،إال �أن وزارة
اخلارجية الرتكي���ة طالبتها بعدم املغ���ادرة ،م�ؤكدة
�أن «الو�ض���ع باملو�صل غري ُمقل���ق ،و�أن تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام لي�س خ�صم ًا لرتكيا»!
مل يكن غريب��� ًا ،يف ر�أي املتابعني للملف الرتكي،
�أن هذا التنظيم مل يدخ���ل «الئحة الإرهاب» الرتكية،
فاملعلومات تتحدث عن دور لوج�ستي كبري لرتكيا يف
رعاية هذا التنظيم يف �سورية والعراق ،حتى �أن رئي�س
ال���وزراء رجب طي���ب �أردوغان «ي���كاد ي�صلي عليهم
حني ي�أتي على ذكره���م» ،كما يقول املعاون ال�سابق
لرئي����س الوزراء الرتكي عبد اللطي���ف �شرن ،م�شرياً يف
حديث �صحفي جلريدة «طرف» الرتكية �إىل �أن عنا�رص
تنظيم «داع�ش» «ي�أتون �إىل تركيا لتناول الكباب بعد
خو�ض املعارك �ضد اجلي�شينْ العراقي وال�سوري».
وتتحدث امل�صادر الرتكية املعار�ضة عن دور كبري

لال�ستخب���ارات الرتكية يف دع���م وتو�سع هذا التنظيم
املتطرف ،بدءاً من م�شاركته يف القتال �ضد �أكراد �سورية
انطالق��� ًا من الأرا�ضي الرتكية ،حيث عربت دباباته �إىل
املنطقة انطالق ًا من تركيا ،و�ص���و ًال �إىل تكوين قاعدة
دعم خلفية كبرية له ،وت�شري املعلومات �إىل �أن ف�صي ًال
ً
متكام�ل�ا لـ«داع����ش» موجود يف تركي���ا برعاية من
اال�ستخب���ارات الرتكية ،ويقود ه���ذا التنظيم «خال�ص
باياجنوك» ،املعروف بـ«�أبو حنظلة» ،وهو كان نزي ًال
يف ال�سج���ون الرتكية منذ العام  ،2011قبل �إطالقه يف
 24كان���ون الثاين  ،2013وتتح���دث املعار�ضة الرتكية
ع���ن خ�ضوع �أف���راد ال�رشطة الذين اعتقل���وا «خال�ص
باياجنوك» لإجراءات ت�أديبية وم�ساءلة �إدارية.
ويق���ول الكاتب الرتك���ي �أموط ياف���وز« :علينا �أن
نواج���ه حقيقة �أن تركي���ا �أ�صبحت مرك���زاً للخدمات
اللوجي�ستي���ة التي حتدث يف الع���راق و�سورية خالل
ف�ت�رة ت�سليم املنطقة �إىل الإرهابيني ،ويف هذا ال�سياق
يبدو �أن ث ّمة احتمالينْ يف هذا املو�ضوع؛ ف�إ ّما �أن تكون
تركيا �أكرث �سلبية وغ�ي�ر م�ؤ ّثرة يف هذه املنطقة على
عك�س توقعاتن���ا ،و�إما �أن يكون له���ا دور بالذات يف
زعزعة ا�ستقرار املنطق���ة» ،معترباً �أن كال االحتمالني
ي�شكالن خطراً كبرياً على �أمن تركيا وم�ستقبلها.

على معربي طريبي���ل والوليد احلدوديينْ
يف حمافظ���ة الأنبار ،بع���د �أيام من �إعالن
�سيطرتهم على مع�ب�ر القائم على احلدود
العراقية  -ال�سوري���ة ،كما حاول التنظيم
ال�سيط���رة على معرب عرع���ر احلدودي مع
اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل
ع���ودة «داع�ش» للقتال يف �شمال �سورية
على احلدود ال�سورية الرتكية.
وهك���ذا ،يب���دو �أن تنظي���م «داع�ش»
يحاول ت�سعري اخلطاب الطائفي واملذهبي
�ض���د ال�شيع���ة ،ملحاول���ة �ش��� ّد الع�صب
ال�شعبي ،حماو ًال اال�ستفادة من التناق�ضات
ال�سنية
ال�سنية ،ليه ّدد وجود الدول ُّ
ال�سنية ُّ
ُّ
والتو�سع على ح�سابها ،علم ًا
املنطقة،
يف
ّ
�أن اخت�ل�اط العوامل القبلية واالنق�سامات
الداخلي���ة يف كل م���ن ال�سعودية والأردن
يجعل من قدرة «داع����ش» على التغلغل
كب�ي�رة ،م�ستفي���داً من حرم���ان وتهمي�ش
و�إغراء اخلطاب املذهبي.
كما ُيالح���ظ ا�ستف���ادة «داع�ش» من
تراخي الدول الإقليمية الفاعلة يف املنطقة،
ومن م�سان���دة مبطَّ نة له م���ن ال�سعودية
وتركيا ،اللتني تنتظران التطورات لتحقيق
مكا�سب يف العراق ،وبالتايل ت�أمني ح�صة
وازنة يف م�ستقبل املنطقة ،والأهم ي�ستفيد
«داع�ش» م���ن «الرت ُّي���ث» الأمريكي يف
التعامل مع خطر �إرهابي بهذا احلجم ،ومن
ق���رارات �أوروبية بال�سم���اح ب�رشاء النفط
امل�رسوق من �سوري���ة ،ما جعلهم ي ؤ� ّمنون
له التمويل الالزم ملوا�صلة الإرهاب.
وم���ن مراقب���ة كل هذا احل���راك الدائر
يف املنطقة ،وحرك���ة الأطراف الإقليميني،
ي�ص���ح الت�س���ا�ؤل :هل فع ًال يه���دد تعاظم
وجود «داع�ش» وحتقيق دولته الإيرانيني
وال�شيعة ب�شكل ع���ام� ،أم �أنه يتو�سع على
ال�سنة ،ل ُيثبت دولته على
ح�ساب الع���رب ُّ
�أنقا����ض دوله���م املتهالك���ة ،التي تعاين
من فقدان ال�رشعية ،وم���ن تهمي�ش بع�ض
املجموعات وعدم تنمية مناطقها؟
واقعي ًا ،دخلت املنطقة يف مرحلة من
الال يقني ،فما يح�صل ،والتهديد الذي ي�شكّله
«داع�ش» ل���كل من ال�سعودي���ة والأردن،
وحماولت���ه التو�س���ع �ص���وب حدودهما،
يعيد امل�شه���د  -مع اختالف رموزه � -إىل
ما ي�شبه �أواخ���ر العام  2010و�أوائل العام
 ،2011حي���ث انهارت الأنظم���ة املتحالفة
مع ال�سعودية حتت وط�أة ال�شارع ،ل�صالح
حكم ثيوقراطي �آخر ،كما �أن ت�أ�سي�س دولة
لـ«القاعدة» لي�س �شيئ��� ًا م�ستحي ًال ،فقد
ت�شهد املنطقة العربية دولة لـ«القاعدة»،
�شبيه���ة ب�أفغان�ستان الت���ي حت ّولت يوم ًا
�إىل دول���ة لـ«القاع���دة» ،مببارك���ة � -أو
على الأقل ّ
غ�ض نظر � -أمريكي ،فه ّل يدرك
ً
ال�سنة منهم
ا
خ�صو�ص
العرب
امل�س�ؤولون
ُّ
 خط���ورة وجود دول���ة لـ«القاعدة» يفحميطهم؟ �إن ما يح�صل ي�شي ب�أن معظمهم
يتح�س�س اخلطر بعد.
مل
ّ
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«دواعش» واشنطن والخليج وتركيا
يحاولون تعويض الهزيمة في سورية
يف �شهر �شباط من العام 2012
ك�شفت وكالة «وورلد نيت دايلي»
الأمريكي���ة� ،أن الوالي���ات املتحدة
وتركيا والأردن يديرون مع ًا قاعدة
لتدري���ب امل�سلحني يف احلرب �ضد
�سورية ،يف بلدة ال�صفاوية الأردنية،
التي تق���ع يف املنطقة ال�صحراوية
يف �شمال الأردن.
ومنذ �أيام قليلة ك�شف م�س�ؤولون
�أردني���ون للوكالة نف�سها �أن �أع�ضاء
تنظيم ما ت�سمى «الدولة الإ�سالمية
يف العراق وب�ل�اد ال�شام» (داع�ش)
�سبق له���م �أن تلقّ���وا تدريبات من
مدربني �أمريكيني يعملون يف قاعدة
�رسية بالأردن عام .2012
و�أ�ش���ار امل�س�ؤول���ون �إىل �أن
«ع�رشات من �أع�ضاء التنظيم تد ّربوا
يف تلك الفرتة كجزء من م�ساعدات
�رسّية كان يتم تقدميها للم�سلحني
الذين ي�ستهدفون �سورية» ،و�أ�ضافوا
�أن «تلك التدريبات كانت ترمي �إىل
قيام امل�سلحني بعمليات م�ستقبلية
يف العراق».
ه���ذه الوثيق���ة لي�س���ت جديدة
لتب�ّي�نّ مدى الت���و ُّرط الأمريكي يف
احلرب الق���ذرة �ضد �سورية ،فجميع
الوقائع ت�ؤكد �أن الواليات املتحدة
هي من ق ّرر ا�ستخ���دام «القاعدة»
والتكفريي�ي�ن يف �سورية ،بناء على
نظري���ة دايفي���د برتايو�س «احلرب
بالوا�سطة» ،فكان �أن �أُطلق العنان
ل�شب���كات الإره���اب العامل���ي يف
جتمي���ع امل�سلح�ي�ن وحت�شيدهم،
وتدريبه���م وتق���دمي الت�سهي�ل�ات
وخمتلف و�سائ���ل الدعم لهم ،لي�س
مادي ًا وع�سكري ًا فح�سب ،بل خمتلف
�أ�شكال الدع���م املعنوي والإعالمي،
وت�سخري ف�ضائيات ومواقع توا�صل
اجتماع���ي حت���ت عن���وان« :دعم
الث���ورة ال�سوري���ة» ،الت���ي فربكوا
لها منذ البداي���ات كل ما يلزم؛ من
�شع���ار «�سلم ّي���ة� ..سلم ّي���ة»� ،إىل
ح�ش���د امل�سلح�ي�ن واملرتزق���ة من
ري���اح الأر����ض الأربع���ة ،ليط ّوروا
�شعارهم «دع���م املقاتلني من �أجل
احلرية» ،ولهذا ح�شدوا يف البدايات
الإمكاني���ات الك�ب�رى لذل���ك ،بدءاً
من «م�ؤمترات �أ�صدق���اء �سورية»،
ولي����س انتهاء ب�أكذوب���ة الأ�سلحة
الكيمائية ،وت�سخري دول ومنظمات
دولية و�إقليمية �ضد الدولة الوطنية
ال�سورية.
و�إذا كان احللف الدموي املعادي
ل�سورية متع���دد الأ�شكال والأوجه،
�إال �أن ثم���ة ث�ل�اث دول انغم�س���ت
يف امل�ؤام���رة املتع���ددة الر�ؤو�س
والأه���داف ،وهي :تركيا وال�سعودية

اجلي�ش ال�سوري مينح امل�سلحني الأجانب فر�صة �أخرية للخروج من ريف حلب �إىل تركيا

وقط���ر ،والتي انخرط���ت يف لعبة
�سف���ك ال���دم ال�س���وري ،وو ّفرت كل
الو�سائ���ل ،ب���دءاً م���ن مع�سك���رات
التدري���ب يف الأردن وتركيا ،وكانت
حكوم���ات هذه ال���دول تقوم مبهام
مكلَّفة به���ا �أمريكي ًا ،ولوائح القتلى
ب���د�أت تك�شف �صف���ة انتماء العديد
منهم النظامية ،حيث هناك �ضباط
جي�ش وخماب���رات ،وبع�ضهم برتب
كبرية ال ميكن لهم �أن ي�أتوا �إىل بالد
الأموي�ي�ن ،وال �إىل بالد الرافدين من
بنات ر�ؤو�سهم.
لكن �أمام �صمود �سورية وحلفها،
وتك�سري العديد من حلقات امل�ؤامرة
الك�ب�رى� ،أخذ امل��ش�روع ال�شيطاين
بالته���اوي ،وبد�أ اجلي����ش ال�سوري
يحق���ق �إجن���ازات نوعي���ة مذهلة،
�آخره���ا قبل �ساع���ات حينما �أمهل
امل�سلح�ي�ن الأجان���ب يف حل���ب
القدمية ،وهم م���ن جن�سيات تركية
و�سعودية وقطري���ة وليبية ومينية
و�إفريقية ،فر�صة �أخرية للخروج من
الأرا�ض���ي ال�سورية باجتاه الأرا�ضي
الرتكي���ة� ،ضم���ن ��ش�روط حددها
اجلي�ش ،و�إال �ستكون حلب مقربتهم.
ُيذك���ر يف ه���ذا املج���ال �أن
امل�سلح�ي�ن ال�سوري�ي�ن كان���وا �إما
غادورا حلب القدمي���ة ،و�إما �سلّموا
�أنف�سه���م للجي�ش �ضم���ن ال�رشوط
الت���ي و�ضعه���ا ،و�إذ حقق���ت هذه
العملي���ة �أهدافه���ا ،ومل يب���ق من
امل�سلح�ي�ن ال�سوريني �إال الع�رشات،
بدا امل�سلح���ون الأجانب يف حالة
ت�شتت و�ضياع.
كل ذلك يرتافق م���ع انت�صارات
للجي����ش على مدى ات�ساع اخلارطة
ال�سوري���ة ،خ�صو�ص��� ًا يف الري���ف
الدم�شق���ي ويف الري���ف احلم�صي

وغريهم���ا ..وهن���ا يب���دو �أن حلف خطوط املواجهة الأمامية مع العدو
�أع���داء �سورية ،وكما ه���ي العادة« ،الإ�رسائيلي» على جبهة اجلوالن،
جل����أ �إىل ورقته كلما وقع يف م�أزق ،كما �أن���ه يخو�ض مواجهة مع الزُّمر
فا�ستعان بالع���دو «الإ�رسائيلي» ،امل�سلحة داخل الأرا�ضي ال�سورية.
الذي مل يتوقف دعمه للمجموعات
وهن���ا ت�شري م�ص���ادر ع�سكرية
امل�سلحة ،حي���ث ك�شفت معلومات خب�ي�رة �إىل �أن احل�ضور املبالَغ فيه
يف الأيام القليلة املا�ضية �أن نحو ل�سالح اجلو ال�صهيوين ،مع الق�صف
مت نقلهم �إىل املدفعي الكثيف ،كان هدفه ت�رسيب
�ألف م�سل���ح جري���ح ّ
امل�شايف لعالجهم.
مقاتل�ي�ن لـ«جبه���ة الن��ص�رة»
وطبق��� ًا لهذه املعلوم���ات ،ف�إن و«اجلبهة الإ�سالمية» عرب احلدود
الكيان ال�صهي���وين ال يكتفي بدعم بغطاء ناري «�إ�رسائيلي».
املجموع���ات امل�سلح���ة  -عل���ى
ت�شري الوقائ���ع �إىل �أن امل�رشوع
ُ
خمتل���ف ميوله���ا  -لوج�سيت ًا عرب اجلهنم���ي املع��� ّد ل�سوري���ة يتلقى
ال���رادارات والتوجيهات الع�سكرية ،ال�رضبات الكربى ،ما يجعل م�صريه
الف�ش���ل الذريع ،وبالتايل ،كما ي�ؤكد
خرباء ا�سرتاتيجي���ون ،كان ا�شتعال
جبه���ة العراق من ق َب���ل «داع�ش»
وحلفائها ،يه���دف �إىل قطع الطريق
عل���ى �إن�ش���اء منظوم���ة �إقليمي���ة
مقاومة وم�ستقل���ة ،و�إيجاد املزيد
طيران العدو
«اإلسرائيلي» ومدفعيته من م�ساحات التوتر والقتال العرقي
واملذهبي.
استهدفا «اللواء »90
ولي����س �صدف���ة �أب���داً �أن يت���م
الذي يوجع بضرباته ُّ
الزمر ت�سوي���ق النفط امل��س�روق من دير
المسلحة داخل األراضي الزور والع���راق من خالل تركيا ،و�إذ
�أردمت التم ُّع���ن �أك�ث�ر بتوقيت عودة
السورية
االنفجارات يف لبن���ان ،وحماوالت
الت�سلل �إىل القلمون ،ومت ُّدد «داع�ش»
يف العراق ،ا�س�ألوا وتابعوا جيداً �رسّ
�شحن النف���ط العراقي من «كركوك
الربازاني���ة» �إىل ميناء ع�سقالن يف
فل�سط�ي�ن املحتل���ة ..ت أ� ّملوا مبغزى
وخط���وط االت�ص���ال ال�ساخنة� ،إمنا توقي���ت التم��� ّدد «الداع�ش���ي» يف
بتدخُّ ���ل ع�سكري وب�ش���كل مبا�رش الع���راق ،واالنفج���ارات يف لبنان،
كلما �ضاق اخلناق على امل�سلحني ،وو�صول �أول �شحنة نفط عراقية من
كما ح�صل م�ؤخ���راً حينما ا�ستهدف «دولة الربازاين» �إىل العدو.
طريان الع���دو ومدفعيت���ه «اللواء
�أحمد زين الدين
 ،»90وه���و م���ن �أب���رز الألوية يف

| الأطفال القنّا�صة

ك�شف���ت منظم���ة «هيوم���ان رايت�س ووت����ش» حلقوق
الإن�سان �أن مقاتلي املعار�ض���ة مبختلف ف�صائلهم يف
�سورية يقومون بتجنيد مراهق�ي�ن ال تتجاوز �أعمارهم
الـ 15عام ًا ،من �أجل القتال يف احلرب الأهلية الدائرة يف
البالد ،وتتن ّوع �أدوارهم بني قنا�صة وحرا�س وجوا�سي�س
وم�سعفني ومعاونني لوج�ستيني.
| حتقيقات �أوروبية
�أعلن��ت وزارة الداخلي��ة الإ�سباني��ة �أن��ه مت تفكيك �شبكة
جتني��د «جهادي�ين» يقاتل��ون يف �سوري��ة والع��راق،
يتزعمه��ا معتق��ل �ساب��ق يف غوانتانام��و .و�أو�ضح��ت
الداخلي��ة �أن ال�رشط��ة �ش ّنت  12عملية ده��م وتفتي�ش يف
مدريد ،و�أوقفت � 8أ�شخا�ص ،وما زال التحقيق مفتوحاً.
من جهة �أخرى� ،أعلن م�صدر ق�ضائي فرن�سي توقيف �ستة
رجال ُي�شتبه يف انتمائهم �إىل �شبكة لتجنيد «جهاديني»
للقت��ال يف �سورية ،و�أودعوا ال�سج��ن على ذمة التحقيق،
ويتو َّق��ع �أن ي�سلَّم رجل �ساب��ع فرن�سي� ،أوقف يف بلجيكا
ُ
و�أودع ال�سج��ن ،لل�سلطات الفرن�سي��ةُ ،يعتقد �أنه �أحد �أبرز
م�س�ؤويل هذه ال�شبكة.
| االنت�صار و�شيك
�أك���د بروف�سور التاريخ والعالق���ات الدولية يف جامعة
بو�سط���ن الأمريكية؛ ايغ���ور لوكي����ش� ،أن احلرب على
�سورية تقرتب من نهايتها ،و�أن القيادة ال�سورية مت ّكنت
من �ضبط الأو�ضاع ،ولذلك باتت الآن على و�شك حتقيق
االنت�صار .ور�أى لوكي�ش يف حديث تلفزيوين �أن «موقع
الرئي�س ب�شار الأ�سد �أ�صب���ح الآن �أكرث قوة» ،م�شرياً �إىل
�أن الرئي����س الأ�سد مت ّكن من حتقي���ق االنت�صار يف هذه
احلرب ،فيما ترتاجع املجموعات امل�سلحة من خمتلف
الأماك���ن الهامة ،معترباً �أن ا�ستمرار حتقيق االنت�صارات
عل���ى خمتلف اجلبهات يف �سوري���ة �سي�ؤدي �إىل تراجع
معاناة النا�س املدنيني.
| دعم امل�سلحني متنوّع
ك�شف��ت وثائ��ق �أمريكي��ة ع��ن � 131أكادميي�� ًا ونا�شط�� ًا
ورج��ل دين ينتمون �إىل  31دول��ة ،يوفرون الدعم املايل
للح��ركات امل�سلح��ة يف �سوري��ة ،ومن بني ه���ؤالء ،كما
ت�ش�ير الوثائق� 28 ،شخ�صي��ة �سعودي��ة �سيا�سية ودينية.
وكان��ت وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة �أ�ص��درت تقري��راً
�أوائ��ل ال�شه��ر احل��ايل ،ذك��رت في��ه �أن تربع��ات دول
جمل�س التعاون اخلليج��ي اخلا�صة هي امل�صدر الرئي�س
لتموي��ل اجلماع��ات الإرهابي��ة ،و�أن الدع��م «ال�رشعي»
لهذه احل��ركات يتخذ � 7أ�شكال� ،أهمه��ا الدعم املايل عن
طريق ال�صدقات والتربعات والزكاة ،بعد �إثارة العاطفة
واحلما�سة لدى امل�سلم�ين ،ي�سبقه حت�سني �صورة القتال
امل�سلّح ،والتجنيد والدعوة له.
| بريطانيا تالحق «جهاديّيها»
ن�رشت �صحيفة «الإندبندن���ت» تقريراً جلوناثان �أوين،
يك�ش���ف في���ه املهم���ة امل�ستحيلة الت���ي تواجه جهاز
املخاب���رات الربيط���اين يف تعقّ���ب مئ���ات املقاتلني
العائدين من القتال يف �سورية والعراق .وينقل التقرير
عن ريت�شارد باريت؛ الرئي����س ال�سابق لوحدة مكافحة
الإرهاب ،تقدي���ره عددهم بنحو ثالثمائة �شخ�ص عادوا
�إىل بريطاني���ا ،م�ؤكداً �أن تعقّب ه�ؤالء ي�شكل عبئ ًا كبرياً،
و ُيع ّد عملية معقدة ومكلفة يف الوقت نف�سه.
| ال�رصاع م�ستمرّ
�أك��دت م�صادر دبلوما�سي��ة غربي��ة �أن اجتماع ًا ُعقد يف
العا�صمة القطرية ،ح�رضته قيادات من تنظيم «الإخوان
مت بحث �إمكانية
امل�سلمني» ،ا�ستكما ًال للقاءات �سابقة ،و ّ
ال�ساحتي الإماراتية والأردنية ،يف
�رضب اال�ستقرار يف
نْ
�إط��ار ال�رصاع ال�سعودي  -القطري الذي ما زال مفتوح ًا
رغم الو�ساطات واالت�صاالت بني الريا�ض والدوحة.

أحــداث

 6لبنانيات

( العدد  )316اجلمعة  27 -حزيران 2014 -

إجماع وطني على منع الرياح «الداعشية» من الوصول إلى لبنان

ماذا لو..؟
م���ن الالفت يف الآونة الأخرية ،وعلى
وقع تزاي���د الإرهاب ومن���وه وح�ضانته
ون�رشه ،ولي�س انت�شاره كما ا�صطُ لح على
الأمر ،دخول م�صطلح جديد يف ال�سيا�سة
وثقافاتها ،ويف الف���ن وم�شتقاته ،وك�أن
املراد هو احل�صول على املغفرة ،من دون
طلب الغف���ران �أو الإقرار بالذنب� ،أو على
الأق���ل حماولة للكذب على الذات بالندم
�أمام املر�أة .
بالطبع� ،إنه ل�رشف كبري لأي �سيا�سي،
«لو» كان رجل �سيا�سة بحق� ،أن يرتاجع
عن الأخط���اء واخلطايا الت���ي يرتكبها،
وال يكرر ارتكابها كلم���ا ل ّوح له �أحدهم
مبنديل م���ن بعيد وتراءى ل���ه �أن اللون
زه���ري ،كي ال يكرر احلماقة ذاتها� ،أي �أن
يقول «لو».
ومن مقول���ة «�إىل �أين» امل�ستن�سخة،
والتي كان���ت بعدها عذابات ُم ّرة ،والتي
�رضب �أ�صحابها م���ن بيتهم ،ومن ح�ضن
من���زل �أبيه���م ،ها ه���م الي���وم يكتبون
بالت���وازي مع ثقاف���ة «ل���و الندامة»،
مقاالت ت�ست�شهد بالتاري���خ والتواريخ،
ي�ستن�سخ���ون له���ا عنوان «م���اذا لو»،
وك�أنهم ي�ست�شع���رون دنو �أجل ال�سيا�سة
التي انتهجوها القائمة على «التحر ُب�ؤ»
با�س���م «الو�سطي���ة»� ،أي بالعربي���ة
الف�صحى والعامي���ة «االنتهازية» ،بكل
ما فيها ت�شاطر قذر .
«ماذا لو» ..يبدو �أنه���ا فتحت �آفاق ًا
انتهازية جديدة ،مب���وازاة العفاف على
املحب ،فق���ط ،وما دام الأمر على
الورق
رّ
ه���ذا ،فليج���رب كل النا����س «معني»،
و«ماذا لو».
ماذا ل���و مل ينغم�س �أ�صحاب ال�شعار
يف كل احلروب الداخلية واخلارجية غب
الطلب ،وال يتل ّونون كاحلرباء الربيعية.
ماذا لو بق���ي ال�سيد وليد جنبالط -
امل�شبع بالتاريخ  -على مواقفه الوطنية،
ومل ي�سبح يف بحريات اليمني املزكمة� ،أو
على الأقل ا�ستفاد من خمزونه التاريخي
وح ّول���ه �إىل واقع حم�سو����س من خالل
املمار�سة ،بدل �أن يفقد مرجعيته ب�سبب
املواقف املنربية �أو الورقية .
ق���رر �آل �سع���ود اال�ستغفار،
م���اذا لو ّ
ووق���ف متويل عمليات امل���وت على كل
الأر�ض العربية ،وال نريدهم �أن ي�ساهموا
يف حترير فل�سطني .
« ..م���اذا ل���و» ،ميك���ن �سحبها على
كل املرتكبني بح���ق �أوطانهم و�شعوبهم
وم�ؤيديه���م ،واملتالعب�ي�ن مب�صائ���ر كل
ح�سب حجمه وقدرته ،من �أجل نزواتهم،
والعق���د الت���ي تر�س���م يف خميالتهم �أن
التاري���خ �سريحمهم ،ورهانهم �أن ال�سماء
بال عيون.

اهت���ز الأم���ن يف بع����ض مناطق
لبنان على نحو مفاجئ ،بعد �أ�شهر من
اال�ستقرار والهدوء �أعقبت ت�شكيل حكومة
مت���ام �سالم .لكن فج����أة �أ�صابت لبنان
�إرها�صات الفورة «الداع�شية» اجلاهلية
التي يعي�شه���ا �شمال وغ���رب العراق،
حيث اجتاح التتار اجلدد مدن ًا و�أق�ضية
وق���رى عاثوا فيها ف�ساداً وقت ًال� ،أب�شعها
على الإطالق تلك املذبحة الرهيبة بحق
�ألف وثمامنئة من طالب الكلية اجلوية
قرب تكريت .تلك اجلرائم �أنع�شت بع�ض
خاليا التنظيم���ات الإرهابية املختبئة
والكامن���ة يف بع�ض احلا�ضنات� ،أو تلك
العابرة للأجواء ،وهذه املرة عن طريق
قرب����ص ،وهي طريق مل ي�سلكها من قبل
�أي من الإرهابيني القادمني �إىل لبنان �أو
بالد ال�شام.
�أجهزة اال�ستخبارات والقوى الأمنية
يف لبن���ان حترّك���ت على نح���و �رسيع
لالنق�ضا�ض على �أكرث من �شخ�ص وخلية
يف طرابل����س وعر�سال وب�ي�روت ،و�آتت
املعلوم���ات اال�ستباقي���ة اال�ستخبارية
الغريبة ،وحتديداً الأمريكية والأملانية،
أُ�كُلها ،حيث و ّفرت املعلومات تفا�صيل
دقيق���ة عن الأماك���ن التي �أت���وا منها،
واجلهات التي �أر�سلتهم ،والأهداف التي
�سينفذون جرائمهم فيها.
م�ص���ادر رفيع���ة امل�ست���وى �أكدت
لـ«الثبات» �أن ات�صاالت متواترة مليئة
بالأدلة �أُر�سلت �إىل الأمن اللبناين ،تتعلق
با�سته���داف الأم���ن ال�سيا�سي والوطني
ب ُبعد ْي���ه املحل���ي واال�سرتاتيج���ي� ،أي
املقاومة ،ووج���ود �أ�شخا�ص انتحاريني
و�سي���ارات ،وحت���ى �شاحن���ة مليئ���ة
باملتفجرات تتح�رض ل�رضبة ما� ،رسعان
م���ا ا ُّتخذ قرار بوق���ف مهرجان «حركة
�أمل» يف ق��ص�ر الأوني�سكو� ،إ�ضافة �إىل
�سل�سلة �إج���راءات� ،أه ّمها �إقفال �أي منفذ
يف حميط ثالث م���ن كربيات امل�شايف
يف �ضاحية بريوت اجلنوبية.
وت�ؤك���د امل�صادر �أن ثمة قراراً كبرياً
ا ُّتخ���ذ على نحو �رسيع لتكثيف الوجود
الأمن���ي يف حميط ه���ذه امل�ست�شفيات

مواطنون يهرعون لإطفاء نريان التفجري عند حاجز اجلي�ش اللبناين بالطيونة

مصدر رفيع المستوى
لـ«الثبات» :أغلبية بؤر
ومخابئ اإلرهابيين
في لبنان هي تحت
المراقبة
لإحب���اط �أي هجوم انتحاري؛ على غرار
ال�سيناريو الذي ح�صل يف اليمن.
هذه الهجم���ة طرحت جملة �أ�سئلة
عن �آث���ار املرحلة املا�ضي���ة وبقاياها
املتخ ّفية والنائم���ة ،والتي انت�شت مبا
جرى يف غ���رب و�شمال الع���راق ،وهل
هي هجم���ة منظَّ م���ة تكم���ل الر�سالة
العراقي���ة التي بعثه���ا �صانعوها يف
بع�ض دول اخللي���ج ،با�ستهداف حمور
املقاومة �ضمن �سيا�سة حت�سني ال�رشوط
الت���ي تفاو�ض به���ا اململك���ة العربية
ال�سعودي���ة؟ على الأقل ،ف����إن اخلطاب
الر�سمي ال�سعودي �أعطى مربراً جلحافل
«داع�ش» ،مطلق ًا عليهم «الثوار» �ضد

حكوم���ة ن���وري املالكي ،كم���ا ُ�سمعت
�أ�ص���وات �أخرى يف �أكرث من مكان ت�صف
ما جرى ب�أنه «ثورة ُ�سنية» ،متنا�سية
كيف تعامل م���ا �أطلق عليهم «الثوار»
مع مئات م���ن طالب الكلية اجلوية من
قتل وح�شي يف ع���دة مدن عراقية ،وما
جرى قبل يومني م���ن قتل ب�شع الثنني
وع�رشين من وجه���اء وم�شايخ القبابل
ال�سنة يف غرب
العراقية م���ن الع���رب ُّ
العراق الذين رف�ضوا مبايعة «داع�ش».
يف كل الأحوال ،ال�ساحة اللبنانية
تعر�ض���ت النتكا�سة �أمني���ة تقول عنها
م�صادر رفيع���ة �إنه���ا ا�ستثنائية ،ولن
يح�ص���ل �أي تطور دراماتيكي؛ على غرار
احلالت�ي�ن العراقية وال�سورية ،فالو�ضع
يف لبنان متما�سك بدرجة كبرية ،وهناك
تواف���ق بني جمي���ع الكت���ل والتيارات
ال�سيا�سية يف احلكومة وخارجها على
مواجهة �أي �رضب لال�ستقرار ،رغم وجود
م�ستثمرين �إعالمي ًا و�سيا�سي ًا ي�ستفيدون
من حالة التوت�ي�ر يف �إطار املقاي�ضات
واحل�ساب���ات ال�سيا�سي���ة ال�ضيقة ،كما
�أن البيئ���ة ال�سيا�سي���ة والطائفية تبدو
حم�صنة �ضد متدد احلالة «الداع�شية»
ّ
يف الن�سيج اللبناين.
من جهة �أخ���رى� ،أك���دت امل�صادر
�أن عملي���ة االنتح���اري يف ظهر البيدر

كانت من �ضمن املعطيات واملعلومات
املتوفرة حملي ًا وخارجي ًا ،حيث ي�شعر
املنفذون واملخطط���ون ب�صعوبة تنفيذ
عمله���م� ،إىل ح���د اال�ستحالة يف بع�ض
الأحي���ان ،رغم خط���ورة م�ستوى الفكر
التفك�ي�ري لدى بع�ض ال�شب���اب املغ َّرر
بهم.
كما ي�ؤكد امل�ص���در رفيع امل�ستوى
�أن �أكرث الب����ؤر واملخابئ واملعابر هي
حت���ت املراقب���ة ،والو�ض���ع فع ًال حتت
ال�سيط���رة ،وال داعي للهل���ع ،م�ستغرب ًا
يف ه���ذا ال�سياق طلب دول���ة الإمارات
م���ن مواطنيها عدم ال�سف���ر �إىل لبنان،
ولرعاياها باملغادرة ،وهو قرار تف ّردت
ب���ه الإم���ارات دون غريه���ا م���ن دول
اخلليج ،علم��� ًا �أن حتدي متا�سك اخلطة
الأمني���ة وال�رشاك���ة املظلل���ة لها هما
الذين �سيح���ددان م�آل الأمور يف لبنان،
و�إن كان الأمريك���ي  -بالتفاه���م غ�ي�ر
املعلن مع الإي���راين  -ويف ظل تقاطع
امل�صالح الكربى ،ي�سعى بقوة لتجنيب
ال�ساحة اللبنانية �أي فلتان �أمني ،وهو
�أمر غري وارد حالي��� ًا يف قامو�س رعاة
الأمن وال�سيا�سة الإقليميني والدوليني،
وكما ظهر جلي ًا ،وبح�سب امل�صدر ،ف�إن
حالة االنت�شاء كانت وراء العمل الأمني
الذي �شهدناه اجلمع���ة وفجر الثالثاء،
وهناك �إرادة �سيا�سية ال�ستثمار املرحلة
اجلدي���دة ،يف ظل ارتفاع كبري يف يقظة
�أجهزة الأم���ن اللبنانية و�أمن املقاومة
لتثبيت وتر�سيخ معادلة الأمن الوطني،
امل�س به خط��� أ� �أحمر لدى
واعتب���ار �أن ّ
كل الأفرق���اء يف بل���د يبق���ى ا�ستقراره
لح ًا يف الف�ت�رة املقبلة التي
مطلب��� ًا ُم ّ
رمبا �ست�رسّع م���ن عملية التفاهم على
انتخ���اب رئي�س للجمهورية يف ال�صيف
احلايل ،وهن���اك تقدير لدى مرجع كبري
�أن التفاه���م على ال�صي���غ املتعددة لن
يطول �إىل ما بعد �شهر رم�ضان املبارك،
وقد تكون «العيدي���ة» انتخاب رئي�س
توافقي.

بهاء النابل�سي

ّ
لجنة اإلرشاد والتوجيه في «حركة األمة» تنظم محاضرة بعنوان

«رمضان شهر الصبر والثبات»

يون�س
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي يلقي حما�ضرته

ملنا�سبـة ق���دوم �شهر رم�ضان املب���ارك ،نظّمت جلنة
الإر�ش���اد والتوجي���ه يف حرك���ة الأمة حما��ض�رة بعنوان
«رم�ض���ان �شهر ال�صرب والثب���ات»� ،ألقاها �أمني عام حركة
الأمة �سماحة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي.
ومم���ا جاء يف حما��ض�رة �سماحته :ننتظ���ر بعد �أيام
�شهراً من خري ال�شه���ور عند اهلل �سبحانه وتعاىل� ،إنه �شهر
رم�ضان املبارك� ،شهر ال�صيام والق���ر�آن والقيام ،والتكافل
والرتاح���م ..يطل علينا �شهر رم�ض���ان� ،شهر ال�صرب واجلهاد
والثبات ،و�أمتنا تداعى عليها الأعداء ،و�أ�صحاب امل�شاريع
ال�صهيو� -أمريكية يف حروب بذلوا فيها كل ما ميلكون من

و�سائ���ل الغدر والكيد ،ومب�ساعدة البع�ض من �أبناء جلدتنا
مع الأ�سف.
وحذّر ال�شي���خ جربي من فت���اوى امل�ض ِّللني ال�صادرة
ع���ن علماء اجلهل والإجرام ،الذين غ�ّي�ررّ وا وجهة البو�صلة
نحو التفرقة واخلراب ،و�أن�سوا �شعبنا عدو الأمة ال�صهاينة
الغا�صبني لأر�ضنا ومقد�ساتنا ،فال �شغل �شاغل لهم �إالّ بث
اخلالفات ،والتحري�ض على الفنت والفرقة بني �شعوب �أمتنا.
وح���ثّ �سماحته عل���ى جتديد الن�ش���اط و�شحذ الهمم
والتوحد
والطاقات ،واال�ستجابة لأمر اهلل باالعت�صام بحبله
ّ
حتت كلمته ،لننت�رص على �أعدائنا.
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هل تشهد طرابلس مواجهة بين «المستقبل» و«اإلسالميين»؟
حت���ى ال�ساعة ما تزال التح ُّركات «الإ�سالمية»
الت���ي ت�شهدها املناطق ال�شعبي���ة يف طرابل�س منذ
�أيام احتجاج ًا على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة
املخت�ص���ة ،حتت �سيطرة الق���وى الأمنية ،ويف �إطار
ردود الفع���ل ،ومل تنتقل �إىل مرحلة الفعل ،ومعلوم
�أن ذلك يتطلب قراراً �سيا�سي ًا ،على ما يبدو مل حتن
�ساعة �صدوره حتى ال�ساعة.
لكن هناك حم���اوالت جدية لإع���ادة ت�سخني
ال�ساح���ة الطرابل�سي���ة ،يف �ض���وء امل�ستج���دات
الإقليمية ،بعد مت���دد تنظيم «داع�ش» يف العراق،
ال�سني يف
الذي يحظ���ى بت�أييد وا�سع لدى ال�شارع ُّ
لبنان ،الأم���ر الذي ي�سهم يف ت�شكيل بيئة حا�ضنة
للتي���ارات التكفريية يف ال�شارع املذكور ،من خالل
ال�سنة
ا�ستغ�ل�ال �شعار «رفع املظلومي���ة عن �أهل ُّ
واجلماعة» يف العراق و�سورية ،و�صو ًال �إىل لبنان،
ال �سيما بع���د التوقيفات املذك���ورة �آنف ًا ،بح�سب
مرجع �إ�سالمي.
زج «الإ�سالميني»
ويح���ذر املرجع من حماولة ّ
يف مواجهة مع تيار «امل�ستقبل» ،الذي ي�شكّل اليوم
مك ّون��� ًا �أ�سا�سي ًا من احلكوم���ة ،خ�صو�ص ًا �أنه يتوىل
وزارتي الداخلية والع���دل ،اللتني تُعنايا بال�ش�ؤون
الأمنية والق�ضائية ،الأمر الذي ي�شكّل حافزاً لت�أجيج
اخل�ل�اف ب�ي�ن الطرف�ي�ن املذكوري���ن ،وال م�صلحة
«للم�ستقبل» بع���ودة دوامة العن���ف �إىل طرابل�س
و�سواها بعد عودته �إىل ال�سلطة ،ي�ؤكد املرجع.
ال �ش���ك �أن �أي مواجه���ة حمت َملة ب�ي�ن «التيار
الأزرق» و«املت�شددين» ي�ستفيد منها الرئي�س جنيب
ميقاتي ،بعد خروجه خا��س�راً من احلكومة ،فلم ُي َعد
تكليف���ه بت�شكيل حكوم���ة جديدة كم���ا كان يتوقع،
ال�سني على
وكذلك جنح «التيار» يف ت�أليب ال�شارع ُّ
رئي����س احلكومة ال�سابق ،بذريعة �أن���ه يتوىل رئا�سة
ال�سنة»
«حكومة حزب اهلل» ،التي �أق�صت «رموز �أهل ُّ
ع���ن امل�شاركة يف احلكم ،ويب���دو �أن الأخري وجد يف
املرحل���ة الراهنة فر�صة �سانحة للث�أر من احلريريني،
بعد م�شاركتهم يف �إدارة دفة احلكم يف حكومة واحدة

حماوالت جدية لإعادة ت�سخني ال�ساحة الطرابل�سية يف �ضوء امل�ستجدات الإقليمية

مع «�أعداء الأم�س» ،ويف �ضوء التوقيفات التي تطاول
«الإ�سالمي�ي�ن» يف الفيحاء ،وبالت���ايل ال ي�ألو جهداً
لتحري����ض «الإ�سالميني» على «امل�ستقبل» ،بح�سب
م�صادر عليمة.
ويف �سي���اق مت�صل ،قد ي�شكّل �أي ت�أزمي للأو�ضاع
الأمني���ة يف لبنان تقاطع ًا بني ميقاتي والرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة ،الطامح بالع���ودة �إىل «ال�رسايا الكبرية»،
وبالتايل ف�إن ف�شل «احلكوم���ة ال�سالمية» قد ي�ؤ ّهله
�إىل �إع���ادة تكليفه ت�شكيل حكوم���ة �أخرى ،وكذلك قد
يتمكّن من �إق�صاء بع�ض الوزراء «امل�ستقبليني» غري
املرغوبني لديه ،كنهاد امل�شنوق.
اخلطورة التي ت�ستدعي حذر املك ّونات اللبنانية
املتم�سك���ة ب�رضورة احلف���اظ على اال�ستق���رار ،هي
حماول���ة «التيار الأزرق» �إبع���اد اخلالف بينه وبني
«املت�شددي���ن» ،م���ن خ�ل�ال �سعي���ه �إىل زجهم يف
مواجه���ة مع اجلي�ش والأجه���زة الأمنية �إذا مل يتمكن
من �ضبطهم ،وذلك تالفي ًا لتح ُّمله م�س�ؤولية �أي �رصاع

■ هيئ���ة التن�سيق للأح���زاب والقوى الوطنية ر�أت يف انفج���اري �ضهر البيدر
والطي���وين االنتحاريينْ حماولة ارهابي���ة لهزّ الأمن واال�ستق���رار يف البالد،
و�إ�سقاط ما �أجمع عليه اللبنانيون يف ت�أييد اخلطة الأمنية التي كان لها وقع
�إيجاب���ي يف احلياة العامة ،م�ؤكدة �أن ه���ذه الأعمال الو�ضيعة لن تهز عزمية
اللبنانيني يف ��ض�رورة العمل امل�شرتك من �أجل توفري مناخات الأمن وال�سلم
الأهليينْ .
■ ال�شي���خ د .عبد النا�رص جربي؛ الأم�ي�ن العام حلركة الأمة ،ا�ستنكر التفجري ْين
الإرهابي�ْي�ننْ يف منطقة �ضهر البيدر والطيونة ،داعي ًا جميع القوى ال�سيا�سية �إىل
العم���ل على وحدة ال�صف ،والتما�سك الجتياز هذا القطوع اخلطري ،والذي يهدف
�إىل �رضب وحدتنا الداخلية.
■ ال�شي���خ ماهر حمود ق���ال �إنه لن يداف���ع �أحد عن حكوم���ة املالكي ،وعذر
احلكومات بعد االحتالل الأمريكي للعراق جاهز ،وهو حماربة الإرهاب� ،سائ ًال:
�إىل �أي ح���د ي�صبح الإرهاب م�س����ؤو ًال عن الف�ساد وامل���ال ال�سائب ،وكثري من
الظواه���ر ال�سيئة التي تنبئ عن غياب دولة حقيقية متثّل �شعبها وتقودهم �إىل
امل�ستقبل الأف�ضل؟
■ جت ّمع العلماء امل�سلمني ن ّوه بالإجنار الأمني يف �ضبط الإرهابيني ومالحقتهم،
داعي��� ًا لوحدة ال�ص���ف يف مواجهة هذا اخلطر الآتي ،وجت���اوز جميع اخلالفات
اجلانبية ل�صالح حفظ الأمن واال�ستقرار يف الوطن.
■ ال�شي���خ ح�سام العيالين ا�ستنكر التفج�ي�ر الإرهابي االنتحاري الذي وقع عند

ال�سنية» ،لأنه���ا حكم ًا �سرتتد على
داخ���ل «ال�ساحة ُّ
«احلريريني» �سلب��� ًا يف اال�ستحقاق���ات االنتخابية
يف ح���ال ح�صوله���ا ،ولتحقيق هذه الغاي���ة و�إبعاد
«الك�أ�س ا ُمل��� ّرة» ،يحاولون �إيهام ال�شارع الطرابل�سي
ب�أن قي���ادة اجلي�ش هي امل�س�ؤولة الوحيدة عن حملة
التوقيفات والدهم التي طاولت «الإ�سالميني» م�ؤخراً
يف طرابل�س و�سواها.
لكن رغ���م كل حمالت التحري�ض املذك���وة �آنف ًا،
وحماوالت �إع���ادة ت�أجي���ج اخل�ل�اف الطرابل�سي -
الطرابل�س���ي ،ال يزال الو�ضع الأمن���ي حتت ال�سيطرة،
فاجلي����ش مم�سك بزم���ام املب���ادرة يف ال�شارع حتى
ال�ساع���ة ،ح�سب ما ت�ؤكد م�ص���ادر متابعة ال ت�ستبعد
ح�صول هزات �أمنية حمدودة ،لكن لن ت�صل �إىل حدود
االنفج���ار الكامل يف املدى النظور� ،إال يف حال �صدور
قرار �إقليمي بذلك.

ح�سان احل�سن

�أحد مداخل ال�ضاحية اجلنوبية ب�ي�ن الطيونة و�شاتيال ،م�ؤكداً �أن �أهداف القتلة
لن تتحقق ،ولن ي�شهد لبنان فتنة مذهبية.
جر
عن
ّع
ف
الرت
باجلمي���ع
أهاب
�
الكاثوليك
■ املجل����س الأعل���ى لطائفة ال���روم
ّ
املجتمع �إىل �سجاالت جانبية ،بينما الوطن يحتاج �إىل ت�ضافر اجلهود والقدرات
من �أجل �صون اال�ستقرار.
■ اللق���اء الإ�سالمي الوحدوي نا�شد جميع الأط���راف اللبنانية ب�رضورة احلوار
والت�سام���ح والتعاون ملواجهة الأخطار التكفريية الهمجية التي ت�سود املنطقة،
والتي حتاول �أن متتد �إىل لبنان.
■ كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،دعا �إىل �إعادة النهو�ض القومي
العربي نحو عروبة ح�ضارية جامع���ة ،تتجاوز الع�صبيات الفئوية والطائفية،
والتطرف بكل �أ�شكاله.
■ ال�شيخ �رشيف توتيو؛ ع�ضو قيادة جبه���ة العمل الإ�سالمي ،ر�أى يف انفجاري
�ضهر البي���در والطيوين االنتحاريينْ م�ؤ�رشاً خطرياً ل���ه انعكا�سات �سلبية على
الو�ضع اللبناين برمته.
■ لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان دان العمليتينْ الإجراميتينْ
يف �ضهر البيدر بالبقاع ،والطيونة يف بريوت ،م�شيداً بنجاح دور القوى الأمنية
كاف���ة يف �إحباط املخططات الإجرامية الهادف���ة �إىل تفجري الو�ضع الأمني يف
لبنان ،وتوقي���ف ال�شبكات الإرهابية كانت تخط���ط لعمليات قتل وترهيب يف
بريوت و�ضواحيها.
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ُيـقــــال
 nجنبالط يحذّر

�أكدت �شخ�صي���ة �سيا�سية اطّلع���ت على النقا�ش
الذي دار بني الرئي�س �سعد احلريري والنائب وليد
جنب�ل�اط يف باري�س� ،أن جل ما خ���رج به اللقاء
ه���و كلمة جنبالط« :حذار يا �شيخ �سعد �أن تُخدع
باملوافقة على مي�شال عون».
 nمفاج�أة فرن�سية
لوح��ظ �أن الفرن�سي�ين �أع��ادوا خط��وط االت�ص��ال
بالعم��اد مي�ش��ال عون ،بع��د قطيعة دام��ت �أ�شهراً،
وعلى نحو فاج�أ قوى � 14آذار.
 nبانتظار اللقاء
لوحظ �أن �أي ات�ص���ال مل يت ّم بني وزير اخلارجية
اللبنانية جربان با�سي���ل وال�سفري ال�سعودي علي
عوا�ض ع�سريي ،رغم �أن الأول على عجلة من �أمره
حل�صول اجتماع بينه وبني �أي م�س�ؤول �سعودي.
 nغياب دون مربر
اعت��ذر �سفري دولة «الفاتي��كان» يف لبنان عن عدم
قدرت��ه على تلبية دعوة م�أدب��ة ع�شاء ،كانت النية
�إقامته��ا عل��ى �رشف��ه �أو تكرمي ًا له ،م��ن ق َبل جهة
�سيا�سية اختارت �شخ�صي��ة نا�شطة لإقناع ال�سفري
بها؛ �إال �أنه غاب دون �أن يربر الأ�سباب.
� nصدمة
فوج���ئ �أن�صار «تيار امل�ستقبل» يف �صيدا عندما
علم���وا �أن املحامني الذين كلّفته���م النائبة بهية
احلري���ري بالدفاع عن جماع���ة الأ�سري املوقوفني
قد ان�سحب���وا ،راف�ضني تكليف ًا �ص���در دون علمهم
و«ك�أن���ه مذكرة جلب� ،أو �أنهم رعايا عليهم تنفيذ
رغبات ويل الأمر» ،على حد تعبري �أحد املحامني
املن�سحبني ،ف�ض ًال عن ت�شويه ال�سمعة.
 nانتهاء امل�صلحة
ومقرب��ون من��ه ا�ستياءهم من
�أب��دى وزير �ساب��ق ّ
عام�ين كان��وا وراء تعيينه��م ،لأن �أولئك
مديري��ن ّ
يتجاهل��ون ال��رد عل��ى هواتفه��م ،بع��د �أن �أ�صب��ح
امل�س�ؤول ومقربوه خارج الفعل وال�صالحية.
� nإ�رضار بال�سياحة
ا�ستغربت �أو�ساط اقت�صادية �صيغة تربير عمليات
الدهم يف فنادق احلمرا ،وعملية االعتقاالت التي
طالت �شخ�صيات مدع ّوة �إىل لبنان وح�صلت على
ت�أ�شريات ر�سمي���ة ،مع النق���ل الإعالمي املبا�رش
للدهم ،مت�سائلة ع ّمن ي�رضّ بال�سياحة؟ ومل�صلحة
من؟
 nن�شاط متزايد
�سجل��ت دوائ��ر خمت�ص��ة ن�شاط�� ًا متزاي��داً لأجهزة
ّ
ُملحقة ب�سفارة غربي��ة قبيل دهم احلمرا ،ومواكبة
لها.
 nم�سيحي« ..داع�شي»؟!
ً
وجه مفتي �صيدا ال�شيخ �أحمد ن�صار خطابا لبلدية
ّ
�صي���دا ،والبلدي���ات الأخرى املحيط���ة باملدينة،
متمنّي ًا توجيه كت���اب لأ�صحاب املطاعم مبراعاة
�شعور ال�صائم�ي�ن خالل �شهر رم�ض���ان املبارك،
وكان من بني الذين جتاوب���وا لتمنيات �سماحته
رئي����س بلدية عربا ،ما �أزع���ج نائبة املدينة ،فت ّم
حتريك بع�ض �أبواق ا�ﻹ ع�ل�ام الطائفية ..ويت�ساءل
�أه���ل �صيدا :ه���ل �سيت ّم اتهام رئي����س بلدية عربا
وليد م�شنت���ف ب�أنه «داع�شي» ،لإقدامه على هذه
اخلطوة الإن�سانية والوطنية امل�س�ؤولة؟
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خطط وسيناريوهات خفية للمنطقة

ّ
النقاش :شعوب المنطقة ستنتصر على «داعش» ..وسترتد على مـمــ

متى دور «أورشليم»
يا قبائل األعراب؟
يبدو �أن الأعراب من�رشحة �صدورهم،
كيف ال وهم «الأ�شد كفراً ونفاقاً» ،جاءوا
من البداوة يغلب عليهم اجلهل واجلفاء..
ك�أنهم مل يخرجوا من �صحراء عقولهم،
�أو كهوف التاريخ ،ولذا تتمظهر كل هذه
العداوة من قلبهم لبالد ال�شام ،من حدود
�صحراء �سيناء �شما ًال حتى �آخر نقطة من
بالد الرافدين ،مروراً بالطبع بفل�سطني
وقد�سها التي بورك حولها ،و�سورية
ولبنان.
هم ،ال يريدون التخلي عن بداوة
عقولهم ،فا�ستح�رضوا «�أبو لهب» ،و«�أم
جميل حمّالة احلطب».
هل تتذكرون ذاك الداعية من زمن
«الإخوان» يف م�رص ،والذي طالب ب�إعدام
�أبي الهول وتغطية الأهرامات بال�شمع؟
قبلها بعقود �سبقوهم �أهل «القاعدة»
يف �أفغان�ستان ،حينما منعوا ا�ستعمال
الثالجات ،وتعليم البنات ،وا�ستخدام
«الب�صبا�ص» �أي التلفزيون ،لأنها
ح�سب زعمهم لي�ست من ال�رشيعة،
مع �أن �سيدهم وقائدهم ال�سابق بن
الدن والالحق �أمين الظواهري ا�ستعمال
و�سائل االت�صال احلديثة لبثّ ر�سائلهم..
ونعراتهم �أي�ضاً.
خالد م�شعل ،املقيم يف م�شيخة
قطر ،حينما بد�أت امل�ؤامرة واحلرب على
�سورية ،تبينّ �أن جماعته كانوا يدرّبون
تكفرييني على احلدود الرتكية ،و�أدخلوا
الع�رشات واملئات منهم �إىل خميم
الريموك من �أجل ال�سيطرة على دم�شق،
وافتتحوا املعركة من املخيم احلزين،
ليبد أ� امل�شعل الذي �أكل من خبز ال�شام
و�رشب ماءها ،باتهام الدولة ال�سورية
بتدمري املخيم.
الآن ..الآن ،العراق يدمَّر وميزَّق� ،أو
ي�ستكمل ما كان الأمريكيون قد با�رشوا
منذ مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي.
ها هم يدمّرون متثال �أبو متام يف
املو�صل ،بعد �أن �شنقوا متثال �أبو العالء
املعري يف �سورية.
الأعراب من�رشحون متام ًا يف �سعي
قبائلهم ،من «داع�ش» �أو «الن�رصة»
للتهديدات التي يطلقونها مبلء �أفواههم
على �شا�شاتهم �ضد بغداد ،لأن ال�صهاينة
اليهود مل ين�سوا �سبيهم على يد نبوخذ
ن�صرّ منذ �آالف ال�سنني �إىل بابل.
الأعراب من�رشحون للتهديدات
امل�ستمرة �ضد ال�شام� ..أمل ي�أت يف �سفر
�أ�شعيا ذكرٌ خلراب دم�شق ..ها هم بد�أوا
يطلقون تهديداتهم �أي�ض ًا لعمّان ..ورمبا ما
هو �أبعد.
دعونا ن�س�أل قبائل الأعراب :متى
تذكرون دور «�أور�شليم»؟

�أحمد

تتواىل امل�ؤامرات على ال�رشق ،ومع الأ�سف بع�ضنا مت�آمر على
�أبناء هذه املنطقة ويتطوع لتطبيق هذا ال�سيناريو بيديه وقدميه،
ُم�سخراً لذلك �إمكانيات عقله ال�سخيف« ..الداع�شية» منظومة
مت ا�ستح�ضارها لرتكيع املنطقة ،وهناك من يريد
خمابراتية ّ
�إ�ضفاء عليها �سمة «ال�رشعية ال�شعبية» ..معراب تريد و�ضع كادر
«الداع�شية  -التكفريية» التي ت�رضب العراق و�سورية ولبنان
مبقلب وكادر «غنب ُ�سني» ،ومليار ُ�سني مغبون من  200مليون
�شيعي و�أقليات! كفى هرا ًء� ..إنها «الداع�شية» ال�سيا�سية التي
يريدها «جعجع» ح�صان طروادة ل�رضب مكونات املجتمع اللبناين،
وامل�سيحيني �أو ًال..
عن «الداع�شي���ة» ال�سيا�سية
وتطورات املنطقة ولبنان ،حاورت
من�سق �شبكة
جريدة «الثب���ات» ّ
الأم���ان للبح���وث والدرا�س���ات
اال�سرتاتيجية �أني�س نقا�ش ،و�إليكم
�أبرز ما جاء فيه:
ي�ض���ع املحل��� ّل اال�سرتاتيجي
�أني����س نقا����ش دول���ة «داع�ش»
�ضمن �إطار ع ّدة «ال�شغل» لفر�ض
�سيا�سيات �أمريكي���ة مع ّينة على
�أبناء املنطقة� ،سيما �أ ّن املخططات
الغربية عل���ى �سوري���ة والعراق
متعرثة بع�ض ال�شيء ،يقول�« :إنه
كيان غري قابل للحياة على املدى
الطويل ..ودول اجلوار ال ت�ستطيع
دعم���ه �إال مواربة ،و�ضم���ن �إطار
حم���دود ،ويب���دو �أ ّن بع�ض الدول
الإقليمية ت�سع���ى لال�ستفادة من
حراكه العني���ف لتغيري املعادلة
يف العراق و�أخذ مكا�سب �سيا�سية،
و�إال كي���ف يت���م جتاه���ل �إرهاب
«داع����ش» يف الع���راق و�سورية
به���ذا ال�شكل الفا�ض���ح»؟! ي�ضيف
النقا�ش�« :رشط مواجهة الإرهاب
من قبل �أمريكا بالعلن وال�سعودية
باخلفاء ،حذف نتائج االنتخابات
ليتم ت�صفية «داع�ش»،
العراقي���ة ّ
لك���ن اخلط���ط الأمريكي���ة لي�ست
بال�رضورة �أن تكون وفق توقعاتهم،
وكثرية ه���ي الق�ضايا وال�سيا�سات
التي تفلتت م���ن �أياديهم يف عدة
مناط���ق يف الع���امل� ،س���واء يف
�أفغان�ست���ان �أو الع���راق �أو �أمريكا
الالتينية ،وهكذا ،لي�س بال�رضورة
«اجلرة» ،وهم يف النهاية
�أن ت�سلم
ّ
يتعاطون م���ع �إرهاب له حوا�ضن
اجتماعية وخلفية تاريخية ،وله
�أتباع عازمون عل���ى التعبري عن
�أنف�سه���م بقوة وعن���ف ،وبالتايل
لي�س من ال�سهل �إخماد نريانها يف
ا�ستمر عمل الإرهاب الداع�شي
حال
ّ
يف املنطقة والعامل».

ي�ش�ي�ر النقا����ش �إىل �أن كل
�سيناريو علني �آخر خفي يوازيه..
بر�أي���ه ،ا�ستنها����ض «الفريو����س
الداع�ش���ي» يف املنطق���ة يريح
التدخل املبا�رش ،لك ّنه
�أمريكا من
ُّ
ي���ورط دو ًال �إقليمية يف �رصاعات
ّ
تتفرج
ال ُيحمد عقباها ،ف�إيران مل ّ
على م���ا يح�صل بجانبها ،و�إن مل
تتورط باملبا��ش�ر ،والأردن ودول
اخلليج م�ضطرون �أي�ض ًا للتعامل
معها بح���ذر ..وبالتايل ،امل�سائل
ق���د تتج���ه �إىل ح���روب طويل���ة
الأم���د ،فهذه اخلطة ت�سيء �إىل كل
املنطقة و�شعوبها ،لأنها تدخلها
بحروب عبثي���ة وفو�ضى عارمة،
وهذه ال�سيناريوه���ات املخادعة
واملزدوج���ة ق���د تك���ون �إح���دى
احللقات اخلفية حلراك «داع�ش»
يف العراق».
تكتيك املواجهة
وب���ر�أي املحل���ل اال�سرتاتيجي
�أني�س النقا����ش ،ف إ� ّن دولة ك�إيران
تق���وم ا�سرتاجتيته���ا �أ�سا�س ًا على
و�أد الفتن���ة الداخلية بني �شعوب
املنطق���ة والع���رب �أنف�سهم« ،هم
عازمون عل���ى �إن�شاء منطقة فيها
الإ�س�ل�ام �سموح وغن���ي ومتنوع،
حي���ث تعي�ش في���ه ك ّل الإثنيات
والقومي���ات والأدي���ان ب�إخ���اء،
بخ�ل�اف ا�سرتاتيجي���ة �إ�رسائي���ل
و�أم�ي�ركا التخريبي���ة ،و�أعتقد �أن
�إيران لن تقحم نف�سها باملبا�رش،
لكن �سيكون لها رد حا�سم و�رسيع
من خالل دعم قوى �شعبية قادرة
على القتال على الأر�ض وامليدان،
وب�إمكانه���ا ا�ستخ���دام تكتيكات
مواجه���ة دفاع وهج���وم ل�رضب
تنظي���م «داع����ش» م���ن توريط
النظ���ام الإي���راين يف الأوح���ال
العراقية».

وم���اذا ع���ن ت�ضخي���م تنظيم
«داع����ش» ليت���م �رضبه���ا بغية
التخل����ص م���ن ه���ذه اجلماعات
الراديكالي���ة الإ�سالمي���ة من قبل
الدول الغربية؟ وماذا عن �إمكانية
تكرار دحر هذه الإمارة التي تتلطى
مت �إف�شال �إمارة
با�سم الدين مثلما ّ
القلمون بني �سورية ولبنان على
امتداد ريفي دم�شق وحم�ص؟ يقول
النقا�ش« :لكل حركة معادية يف
ال�سيا�سة �أكرث من منحى واجتاه،
و�أمريكا علّمتن���ا من خالل تتابع
�سيا�ساتها يف العامل �أنها متار�س
اخلداع ال�سيا�سي ،لي�س يف الأقوال
الدبلوما�سية ،بل بالأعمال اخلفية
الدنيئة ،و�ضمن هذا الإطار ميكننا
�أن نقول �إنه مثلما ا�ستطاع اجلي�ش
ال�س���وري وح���زب اهلل مواجه���ة
«جبهة الن��ص�رة» و�أخواتها يف
للجي�شي
منطقة القلم���ون ،ميكن
نْ
العراق���ي وال�سوري ،بالتعاون مع
ال�شقيقيي
وال�شعب�ْي 
الع�شائ���ر
نْ
نْ
دحر «داع�ش» ،ل���و�أد ما يخطط
للمنطقة من حرب املئة عام بني
ال�سنة وال�شيعة ..رغم �أ ّن املنطقة
ُّ
اجلغرافي���ة اخلا�ضع���ة لداع����ش
�أكرب من منطق���ة القلمون ،بر�أيي

نقاش :تحرُّ ك الخاليا
النائمة في لبنان من
جديد مرتبط حتمًا
بأحداث العراق

التن�سي���ق الأمن���ي املخابرات���ي
العراق���ي  -ال�سوري  -الإيراين له
�سيتم
جانب م���ن الأهمية ،وعليه
ّ
حتويل هذا اخلط���ر وهذا اخلنجر
�إىل فر�ص���ة ملزيد م���ن التن�سيق
بني الدول ،وقول الرئي�س الإيراين
روحاين إ� ّن �أحداث العراق �ستنقلب
ر�أ�س ًا على عقب ي�أتي �ضمن �سياق
�رضب داع����ش يف مهدها» ،يعلّق
النقا�ش عل���ى تداعي���ات �إخماد
احلري���ق «الداع�شي» يف العراق:
«ق���د يكون م���ن نتائ���ج �رضب
داع����ش يف الع���راق اندالعها يف
منطق���ة اخلليج ..وبه���ذا املعنى
قد حت���رق «الداع�شية ال�سيا�سية
والع�سكري���ة» �أ�صاب���ع مموليها
تتجرع دول اخلليج
وداعميها ،وقد
ّ
ال�سم الذي طبخوه».
والغرب من
ّ
�سورية
ب���ر�أي النقا����ش �إن انت�ص���ار
املنظومة ال�سيا�سية والأمنية يف
امليدان ال�سوري ،و�إعادة انتخاب
ال�شع���ب ال�س���وري للرئي�س ب�شار
الأ�سد� ،أنهى مرحلة �إ�سقاط النظام
ال�سوري �إىل غري رجعة ،وي�شري �إىل
�أ ّن كالم الرئي����س الأمريكي باراك
�أوباما وعجز املعار�ضة ال�سيا�سية
ال�سورية واملعتدلة على الإطاحة
بنظام الأ�سد يف ظ ّل عدم قدرة دعم
اجلماع���ات املتطرفة ،م���ن �ش�أنه
ت�أمني جو �إقليمي ودويل للدخول
بت�سوي���ة ما ُيعم���ل عليها داخل
الكوالي�س املغلقة« ،ما ح�صل يف
العراق ب�إحدى �أوجهه هي ر ّد فعل
على االنت�ص���ار ال�سوري امليداين
وال�سيا�سي يف �أك�ث�ر من منطقة،
�سواء يف حم�ص �أو دم�شق �أو حلب
و�أريافها ..وه���ي خرطو�شة �أخرية
لإعادة ت�سميم املنطقة بالإرهاب
الداع�شي».
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ــوليها وداعميها

الشيخ جبري :التكفيريون عنصريون..
وال عنصرية في اإلسالم

خطر التق�سيم

ن�ش�أة الأمة امل�سلمة

يعود النقا����ش �إىل �رضورة ت�شبيك
املنطق���ة �إيجابي ًا ،بر�أي���ه امل�صلحة
القومية لكل كيان انبثق عن اتفاقية
�سايك����س  -بيك���و تفر����ض تعاون ًا
جدي ًا ملواجه���ة �أخطار حقيقية تهد ّد
كل دولة على ح���دة« ،تق�سيم الغرب
للمنطقة ع�شوائي ًا وقطع العالقات بني
ال�شعوب والع�شائر فيما بينها تفر�ض
على العاقل مزيداً من التن�سيق ،ولكن
العاقل من ال�سيا�سي�ي�ن �أي�ض ًا يعرف
�أن���ه يف ظ ّل هذه الأو�ض���اع الع�سرية
مت���ر به���ا ال���دول� ،أي تعديل
الت���ي
ّ
خلرائط املنطق���ة ال ميكنها �أن تكون
بغري وح���دة فدرالي���ة �أو كونفدرالية
ر�ضائي���ة ،وبالتايل فر����ض الوحدة
من خالل الق���وة كما تفعل «داع�ش»
�ستجلب لنا مزيداً من اخلراب ..ونحن
ن�ؤيد الط���رح الأول لأ ّن���ه يف احلرب
تداعيات �أ�س���و�أ من ذي قبل ،وبالتايل
على �أبناء املنطقة وقادتها امل�سارعة
�إىل ت�شبيك املنطقة �أمني ًا واقت�صادي ًا
وا�سرتاتيجي��� ًا ملواجهة م�شاكل الأمن
�أو ًال واالقت�صاد ثاني��� ًا ،ولو كان ذلك
م� ّؤمن��� ًا يف ال�سابق ملا و�صلنا �إىل ما
نحن عليه من م�شاكل وفنت ،لأ ّن دولة
قومي���ة �ضمن نطاق جغرايف حمدد ال
ميكنها مواجهة �أخطبوط �إرهابي غري
خاطع متام ًا لنط���اق جغرايف معينّ ،
وبر�أي���ي ه���ذا االجت���اه �سن�سري فيه
مرغمني حتت وط�أة الظروف واملحن
يف املنطقة ،م���ن دون �أن يعني ذلك
�إلغا ًء للح���دود املتعارف عليها بني
ال���دول ،لت�صبح هذه احلدود تفاهمية
بدل �أن تكون ت�صادمية.

بد�أ ت�ش����كّل الأمة مع �سيدن����ا �إبراهيم عليه
ال�سالم�} ،إن �إبراهي����م كان �أمة قانت ًا هلل حنيف ًا
ومل يك����ن م����ن امل�رشكني{ ،ك�أن تط���� ُّور مفهوم
الأم����ة �أخذ ُبعده مع تطور املجتمعات الب�رشية،
فحني بد�أ االجتماع الب�رشي يط ّور الأ�رسة ،جاءت
الر�سالة �أ�رسية ،كر�سالة �سيدنا �آدم عليه ال�سالم،
وح��ي�ن انتقل النا�س من طور القبيلة �إىل القرية،
ج����اءت الر�سالة قبلية وقروية ،كر�سالة نبي اهلل
�صال����ح وهود ،وعندما انتقل����ت املجتمعات �إىل
طور القوم ،جاءت الر�سالة قومية ،كر�سالة نبي
اهلل نوح عليه ال�س��ل�ام ،ثم جاء طور الأمة حني
بد�أ ان�سياح الأق����وام وال�شعوب ،وبخروج �سلبي،
حي����ث الغزو والعدوان ،كما مت ّث����ل يف الفراعنة
والآ�شوريني والكلدان وغريهم ،فجاءت الر�ساالت
املوازي����ة لهذا الطور ابتداء م����ن �سيدنا �إبراهيم
علي����ه ال�سالم  -الكل����داين  -مبفهوم الأمة ،وهو
مفهوم فكري نف�س����ي ي�ستمد حمتواه من راوابط
الفكرة والعقيدة ،متج����اوزاً روابط الدم والديار،
وبد�أ بهذا نبي اهلل؛ اخلليل عليه ال�سالم ،و�إىل هذا
ي�ش��ي�ر القر�آن الكرمي} :و�إذا ابتل����ى �إبراهي َم ر ُّبه
بكلم����ات ف�أمتهن قال �إين جاعل����ك للنا�س �إمام ًا
ق����ال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظاملني{،
والكلمات املبتلى بها اخلليل عليه ال�سالم هي:
-1ا�ستعداده للت�ضحية بنف�سه -2 ،ا�ستعداده
للهج����رة والتخلي ع����ن روابط الأ���س�رة والدم
والوطن -3 ،ا�ستعداده ملحاربة العقائد الفا�سدة
القائم����ة عل����ى الع����ادات الثقافي����ة املعا�رصة
الباطل����ة والفا�سدة -4 ،ا�ستعداده للت�ضحية مبا
ميلك من ذرية وولد و�أ�رسة.
وت�شري الآيات الب ّينات �إىل �أن �سيدنا �إبراهيم
اجتاز ه����ذا االبتالء بنجاح وا�ستح���� ّق الإمامة،
ف�س�ألها لذريت����ه ،ف�أُعطيت �رشط �أن هذه الإمامة
ال ينالها الظامل����ون ،وم�ضى عليه ال�سالم ببناء
الأمة امل�سلمة و�أن�ش�أ م�ؤ�س�ستني؛ الأوىل للرتبية
والتزكية ،وهي الكعبة امل�رشفة ،والثانية للدعوة
والن�رش ،وهي املنطقة املمتدة من بالد ال�شام �إىل
دلتا م�رص ،فجمع اهلل ل����ه تلك املنطقتني �إعداداً
لأجواء فكرة الأم����ة} ،وو�صى بها �إبراهيم بنيه
ويعقوب يا بن����ي �إن اهلل ا�صطفى لكم الدين فال
متوتن �إال و�أنتم م�سلمون{.

لبنان
يرب���ط النقا�ش ع���ودة التفجريات
الإرهابية �إىل لبنان بتطورات املنطقة،
«حترك اخلاليا النائمة يف لبنان من
ُّ
جديد حتم ًا له عالقة ب�أحداث العراق،
امل�رشوع يتجاوز لبنان ،لأ ّن ر�ؤية هذه
اخلاليا تتجاوزه ،وه���ذا الأمر يتطلب
من���ا كلبناني�ي�ن حكمة وه���دوء يف
ح ّدة خطابن���ا ال�سيا�سي ،ونحن ننظر
ب�إعجاب �إىل التن�سي���ق بني �أجهزتنا
الأمني���ة ل�رضب ه���ذه اخلالي���ا ،لأ ّن
لبنان ببيئت���ه وتنوعه غري قادر على
التعاي�ش مع �أمنوذج تكفريي كهذا ،و�أن
ي�أتي بع����ض ال�سيا�سيني �إىل اخلطاب
الته���دوي ولو مت�أخرين خ�ي�ر من �أالّ
ي�أتوا ،لأنها فيها حكمة وح�سن تدبري
جلميع مكونات املجتمع اللبناين».

�أجرى احلوار بول با�سيل

مكوّنات ومرتكزات الأمة امل�سلمة
الإميان والإيواء وال����والء والن�رصة والهجرة
واجلهاد والر�سالة.
الأفراد امل�ؤمن����ون :ال �أعني الفئة التي حتمل
املعتقدات عن اخلالق واملن� أش� واحلياة وامل�صري
التي تُد َّر�س باملدار�����س الدينية واحلوزات� ،إمنا
املق�صود عنا�رص الأم����ة احلاملة لطور العاملية
الذي جاءت به الر�سال����ة الإ�سالمية ،لتز ّود �أهله
بالقيم و�شبكة العالقات االجتماعية التي ت�ساعد
على بقاء النوع الب�رشي ورقيه�} ،إن الذين �آمنوا
وهاجروا وجاهدوا ب�أموالهم و�أنف�سهم يف �سبيل
اهلل ،والذين �آووا ون���ص�روا �أولئك بع�ضهم �أولياء
بع�����ض{ ،فالإميان باهلل يعط����ي دفع ًا للإن�سان

لي�شعر بامل�س�ؤولية �أم����ام اهلل ،يبقيه يف منزلة
الو�سطي����ة فيمنعه من الطغي����ان واالعتداء على
وجود الآخري����ن �إذا كان يف حال����ة قوة ،ويقيه
م����ن ال�سكوت على ا�ستباح����ة الطاغني حلرماته
�إذا كان يف حال����ة ال�ضعف ،ف�����إذا غاب الإميان
من وج����ود الإن�سان تذبذب بني َ
مر�ضي الطغيان
والهوان ،قال تع����اىل} :ولئن �أذقنا الإن�سان منا
رحمة ثم نزعناها من����ه �إنه لي�ؤو�س كفور ولئن
�أذقن����اه نعماء بعد �رضاء م�ست����ه ليقولن ذهبت
َفرح فخ����ور{ ،ففي حالة
ال�سيئات عن����ي �إنه ل ٌ
القوة بدون �إميان انت�رشت عن�رصية الدم الأزرق
امللوك����ي والرجل الأبي�ض و�شع����ب اهلل املختار
والفا�شية ..ويف حالة ال�ضعف بدون �إميان انت�رش
اال�ست�ضعاف والع����امل املتخلف والعبيد والرق..
وظهر لكل حالة م�ؤ�س�ساتها ونواديها وثقافاتها،
والإن�س����ان يف كال احلالت��ي�ن خا�رس �إن مل يتح َّل
بالإميان} ،والع���ص�ر �إن الإن�سان لفي خ�رس �إال
الذين �آمن����وا وعملوا ال�صاحلات وتوا�صوا باحلق
وتوا�ص����وا بال�صرب{ ،والإمي����ان باهلل تعاىل ميد
الإن�س����ان بالو�سطي����ة ،ويقيه َ
مر�ض����ي الطغيان
واله����وان ،با�ستم����داد حمت����واه م����ن االجتماع
الب�رشي ،وتبلور لديه هوي����ة الإن�سان احلقيقية
وجن�سي����ة الإن�س����ان الواحدة وتزوي����ده بثقافة
واحدة ذات م�ؤ�س�سات من�سجمة.
االنتقال احل�سي والنف�سي من حالة اجلاهلية
�إىل احلالة الإميانية ،ليتحرر الأفراد واملجتمع من
الأغالل والآثار الثقافية واالجتماعية واملعنوية
واملادية كاف����ة� ،أو بلفظ �آخ����ر :الهجرة �إىل اهلل
ور�سول����ه ،وهو االنتقال من ثقافة جمتمعية غري
م�ؤمن����ة؛ بنظمه����ا وعقائده����ا و�أخالقها وقيمها
وعاداتها وتقاليدها املختلفة� ،إىل ثقافة الإميان
مبظاه����ره وتطبيقات����ه ،و�إىل ه����ذا ن�سمع لقوله
تع����اىل} :والرجز فاهج����ر{} ،وا�صرب على ما
يقول����ون واهجرهم هجراً جمي��ل� ًا{} ،ف�آمن له
ل����وط وقال �إين مهاج����ر �إىل رب����ي{ ،وللهجرة
مباحث جميلة ،لكن ل�ضيق الوقت �أجتاوزها.
الر�سالة واجلهاد ب�أق�سام����ه الثالثة :اجلهاد
الأكرب ،جه����اد النف�س واله����وى ،واجلهاد الكبري
الفكري والثقايف} ،وجاهدهم به جهاداً كبرياً{،
واجلهاد الأ�صغر جه����اد العدو واملعركة ،معنى
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اجلهاد ا�ستفراغ الطاق����ة لتحقيق الأهداف التي
توج����ه �إليها الر�سال����ة الإ�سالمي����ة يف ميادين
احلي����اة الفكري����ة واالجتماعي����ة واالقت�صادية
والعلمية والع�سكرية ،وغريها ،يف �أوقات ال�سلم
واحلرب �سواء} ،وجاه����دوا يف اهلل حق جهاده
ه����و اجتباكم وم����ا جعل عليك����م يف الدين من
حرج ملة �أبيكم �إبراهيم ه����و �سماكم امل�سلمني
من قبل{ ،وقد ر�س����م ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل����ه و�سل����م الإطار الوا�سع للجه����اد ،حيث هو
تكنولوجي����ا الإ�س��ل�ام لتوفري الإنت����اج ب�أوقات
ال�سلم واملنع����ة يف �أوقات العدوان لي�س جلن�س
معني ،ب����ل للإن�سان ،وهو ال����ذي يعك�س مفهوم
الأمن الإ�سالمي ،والذي يركز على �إي�صال الر�سالة
وتبليغه����ا �إىل الآخرين للرق����ي بالنوع الب�رشي
واحلفاظ علي����ه ،وهذا املفه����وم للأمن وال�سالم
يختلف عن مفهوم الأمن القومي الذي ت�ستعمله
ال����دول املعا�رصة ليكون ذريعة ملمار�سة �أ�شكال
العدوان �ضد الآخر..
�إذاً� ،أهم مظاهر اجلهاد كما مرّ معنا ثالثة:
 اجلهاد الرتبوي الأكرب ،وهو تزكية النف�س. اجلهاد التنظيمي والفكري لتحقيق �أهدافالر�سالة.
 اجلهاد الع�سكري.ومعاين الر�سالة وحمتوياتها بثالثة حماور،
الأم����ر باملعروف ،والنهي ع����ن املنكر ،والإميان
باهلل} ،كنتم خري �أم����ة �أُخرجت للنا�س ت�أمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر وت�ؤمنون باهلل{،
و�أهمية الر�سالة يف وجود الأمة:
مكان الأمة بني الأمم.
ال�ضام����ن لبق����اء الأمم وا�ستمرارها هو هذا
العطاء احل�ضاري.
ج����ـ  -والر�سالة حاج����ة نف�سية واجتماعية
حلفظ وح����دة الأمة وجتنب االنق�س����ام والتف ُّتت
واحلزبي����ة والطائفي����ة واملذهبي����ة والت�صارع
من �أجل امل�صالح املادي����ة �أو املعنوية ،وكذلك
الع�صب ّية.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

م�ؤمتر «الأمة الإ�سالمية ..مقوماتها
ومرتكزاتها»  -مدينة «القُم» العلمية
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الجماعات المتشـددة تخلـف القـوات األميـــ
يعترب متدد املقاتلني املتطرفني
م���ن تنظيم «داع����ش» يف العراق
وا�ستيال�ؤه���م عل���ى املو�صل؛ ثاين
�أكرب مدين���ة يف البالد� ،أبرز منوذج
دراماتيك���ي عل���ى جت���دد احلرب
الطائفية الت���ي بد�أت فور ان�سحاب
�آخ���ر جن���دي �أمريك���ي يف كانون
الأول /دي�سم�ب�ر  ،2011وق���د جنم
انهيار العراق عن عوامل عدة ،لعل
�أبرزها �أنه عندم���ا غزا الأمريكيون
الع���راق يف الع���ام  ،2003دم���روا
الدول���ة العراقية بجي�شها ونظامها
البريوقراطي و�سلك ال�رشطة وكل ما
ميكن �أن ي�ضمن متا�س���ك البلد ،ثم
�أم�ضوا ال�سنوات الت�سع الالحقة وهم
يحاولون بناء دول���ة جديدة حتل
مكان الدولة التي �سحقوها ،لكنهم
مل ينجزوا املهمة على الإطالق كما
ادعى الر�ؤ�ساء الأمريكيون.
الأمر ال يختلف يف �أفغان�ستان،
حي���ث ت�ستعد حرك���ة «طالبان»
املت�شددة ملعرك���ة ال�سيطرة على
البالد فور رحيل �آخر جندي �أمريكي
نهاية الع���ام احلايل ،فيما دريفتها
«طالب���ان» الباك�ستاني���ة تن�شط
من جديد يف ظ���ل انكفاء هجمات
الطائ���رات ب�ل�ا طي���ار الأمريكية
وتراج���ع ال���دور الأمريك���ي يف
املنطقة متهي���داً لالن�سحاب التام،
وبذلك ميكن الق���ول �إن التنظيمات
املت�ش���ددة الت���ي ال توف���ر العنف
والدم و�سيلة لبل���وغ �أهدافها ،هي
الت���ي تخلف احلروب الفا�شلة التي
تخو�ضها القوات الأمريكية ،بحيث
ما �أن تن�سح���ب الأخرية حتى تعم
ال�رصاع���ات ب�سب���ب �س���وء �إدارتها
وف�شلها يف حتقي���ق �أهدافها بن�رش
الديقمراطية واحلرية و�ضبط الأمن
كما تدعي.
م���ا ح���دث يف الع���راق �أخرياً
�سيناري���و موح���د ق���د يتك���رر يف
�أفغان�ست���ان قريب��� ًا بنظ���ر الكثري

من اخل�ب�راء ال�سيا�سيني والأمنيني
املراقب�ي�ن للأح���داث ول��ش�رارات
النزاع.

يف العراق
ط���وال �أ�شهر ،حتدث���ت حكومتا
الرئي����س الأمريكي ب���اراك �أوباما
ورئي����س ال���وزراء العراق���ي نوري
املالكي عن �إبقاء قوة حمدودة من
اجلن���ود الأمريكيني يف العراق ،كي
يعملوا على تدريب اجلي�ش العراقي
وتوف�ي�ر املعلوم���ات اال�ستخبارية
�ضد املتمردين ،و�رسعان ما انهارت
املفاو�ضات ب�ي�ن �أوباما واملالكي،
وق���د ح�صل ذل���ك ب�ش���كل �أ�سا�سي
ب�سبب غياب التزام البيت الأبي�ض،
الي���وم ،ورغم كرهه���م للأمريكيني،
تعترب �رشيحة وا�سعة من العراقيني
�أن ق���وة �صغ�ي�رة م���ن اجلن���ود
الأمريكي�ي�ن لأداء �أدوار غري قتالية
كانت �ستوفر عامل ا�ستقرار حا�سم ًا
يفتقده العراق اليوم ب�سبب افتقاره
للم�ؤ�س�س���ات الأمني���ة والع�سكرية
املرتابطة.
من الوا�ضح �أن الرئي�س �أوباما
�أراد �أن يعود الأمريكيون �إىل ديارهم
ب�أي ثم���ن من دون �أن يعد الأر�ضية
الالزمة لذل���ك ،وتكمن امل�شكلة يف
واقع �أن الأمريكي�ي�ن تركوا وراءهم
دول���ة عراقية ال ت�ستطيع �أن تعتمد
عل���ى نف�سها بع���د �أن �سلبوها كل
مقومات احلياة ودمروا م�ؤ�س�ساتها،
وم���ا بنته بد�أ الآن ينه���ار ،هذا هو
الإرث احلقيقي الذي خلفته احلرب
الأمريكية يف العراق.

تن ّب�ؤ م�سبق
ال �شك �أن �سق���وط املو�صل بيد
الإرهابيني هو حدث خطري للغاية،
لكن القي���ادة الأمريكي���ة برئا�سة

�أوباما مل تلتفت لهذا احلدث ،باراك �أوباما
ال يحرك �ساكن ًا يف ح�ي�ن العامل ي�شتعل:
العراق ،باك�ست���ان� ،أفغان�ستان ..ف�ض ًال عن

احلرائق الأخرى املرتقب���ة م�ستمرة ،فيما
الرئي�س الأمريكي احلايل ال يكاد يلحظ ما
يحدث �أو ال يبايل مبا يح�صل.
يف ال�شهر املا�ضي ،ق���ال باراك �أوباما
«لق���د �سحبنا قواتنا من الع���راق ،وبد�أنا
نخمد احل���رب يف �أفغان�ستان ،وقد تدمرت
قيادة «القاع���دة» يف املنطقة احلدودية
بني باك�ست���ان و�أفغان�ستان» ،لكن الواقع
خمتلف متام ًا واملعطيات ت�ؤكد �أن القاعدة
والتنظيم���ات املتفرع���ة واملوالي���ة لها
واملت�أثرة بها هي �أن�شط من ذي قبل.
�إذاً يف العراق� ،سقطت املو�صل ،واجتاح
تنظيم «داع����ش» التاب���ع لـ«القاعدة»
مدينة املو�صل يف �شمال العراق واحتلها،
علم ًا �أنها ت�شمل  1.8مليون ن�سمة ،و�سيطر
على املط���ار واملب���اين احلكومية ونهب

| حتذيرات �أمريكية داخلية
يف ه���ذه الأثناء ،اعتربت عدة �صح���ف �أمريكية �أنه يف الوقت
ال���ذي تبحث في���ه �إدارة الرئي�س باراك �أوبام���ا كيفية الرد على
العملي���ات التي ي�شنها تنظي���م «الدولة الإ�سالمي���ة يف العراق
وال�ش���ام» يف �شمال العراق لل�سيطرة عل���ى املزيد من الأرا�ضي
واملدن ،هناك نتيجة واحدة يج���ب و�ضعها يف االعتبار من قبل
الإدارة الأمريكي���ة� ،أال وهي :احلاج���ة امللحة لإعادة تقييم خطط
البي���ت الأبي�ض املعنلة �أخرياً ع���ن �أفغان�ستان ،خ�صو�ص ًا التعهد
ب�سح���ب جميع القوات الأمريكية من الأرا�ض���ي الأفغانية بحلول
نهاي���ة الع���ام  ،2016فكما احلال مع العراق قب���ل � 3سنوات ،برر
البي���ت الأبي�ض مق�ت�رح االن�سحاب من �أفغان�ست���ان ب�أنه لإنهاء
واحدة م���ن احلروب التي ورثته���ا الواليات املتح���دة عن �إدارة
�سابقة ،وبالنظر �إىل االن�سحاب الكامل املخطط للقوات الأمريكية
من �أفغان�ستان ،فهو يه���دد ببدء مرحلة جديدة من تفكيك كل ما
فعلته الق���وات الأمريكية يف �أفغان�ستان كم���ا تواجهه �أي�ض ًا يف
الوقت احلايل يف العراق.
وبح�سب اخل�ب�راء الأمريكيني ،ال �شك �أن خطط �إدارة �أوباما يف
�أفغان�ست���ان تزي���د ب�شكل ملحوظ من �أخطار ازدي���اد نفوذ تنظيم
«القاع���دة» ،و�إع���ادة ظهورالتابعني له���ذا التنظيم من جديد يف

نح���و  430مليون دوالر من بنوك املو�صل،
ف�أ�صبحت املو�صل ملك ًا له ،مبا �أن اجلي�ش
العراق���ي ه���و يف حالة يرث���ى لها ،اجته
«داع����ش» جنوب ًا وا�ست���وىل على مدينة
تكريت� ،سيتوق���ف املقاتلون حتم ًا خارج
بغ���داد ،لكن �سيكون تقدمه���م كافي ًا حتى
تلك املرحلة ،وهك���ذا �سي�ضيع العراق ،كل
ذلك والرئي�س �أوباما يقف من دون حراك.
يف باك�ستان� ،أقدمت حركة «طالبان»
الباك�ستاني���ة النا�شط���ة يف املنطق���ة
احلدودية بني باك�ستان و�أفغان�ستان على
�شن اعتداء مميت على املطار الرئي�سي يف
كرات�شي التي ت�شمل  9.4ماليني ن�سمة.
وكان���ت �صحف �أمريكي���ة حتدثت عن
�أن الو�ض���ع املتده���ور يف الع���راق دف���ع
بالكونغر�س الأمريك���ي �إىل �إعادة التفكري

املناطق التي مت التخطيط فيها لهجمات � 11أيلول  ،2001م�شريين
�إىل التداعي���ات اخلط�ي�رة جراء ذلك على �أم���ن الواليات املتحدة
وحلفائها .
�صحي���ح �أن الواليات املتحدة مل حتق���ق �شيئ ًا يف الدول التي
غزتها �سوى مكا�سبه���ا اخلا�صة وتدمري بنيان هذه الدول� ،إال �أنها
ا�ستطاع���ت احلد من تهديدات الإرهابيني يف �أفغان�ستان واملناطق
القبلية املجاورة لها يف باك�ست���ان يف ال�سنوات الأخرية ،وهناك
اليوم احتمالية كبرية �أن تنقلب تلك املكا�سب ال�صغرية ما مل يتم
موا�صلة ال�ضغط ،فمن الوا�ض���ح �أن الو�ضع �سيكون معقداً للغاية
يف غي���اب وجود ع�سكري على الأرا�ض���ي الأفغانية ،كما ر�أينا يف
الع���راق ،حيث ترتبط «القاعدة» ب�شبكات مت تدمريها يف العامي
 2007و 2008ع���ادت لالنتق���ام وتنفيذ �أجنداته���ا عقب ان�سحاب
الواليات املتحدة بنهاية العام .2011
ويردف خ�ب�راء �أمريكي���ون «مثلما ح���دث يف الع���راق ،ف�إن
االن�سحاب الكامل من الأرا�ضي الأفغانية �سيزيل عام ًال حا�سم ًا من
ا�ستقرار احلياة ال�سيا�سي���ة والأمنية التي ال تزال ه�شة ،و�سيخلق
فراغ ًا ي�شجع الدول املجاورة على ت�صعيد تدخل غري مفيد ،ناهيك
عن ازدياد �أخطار انزالق البالد يف حرب �أهلية».

www.athabat.net

( العدد  )316اجلمعة  27 -حزيران 2014 -

ـــركية بـ«غزواتها»

ب�ش����أن خط���ة �أوبام���ا اخلا�صة
ب�سح���ب الق���وات الأمريكية من
�أفغان�ستان متام ًا يف العام ،2016
و�سط خماوف م���ن �أن املكا�سب
الت���ي حتققت ب�شق الأنف�س هناك
ميك���ن �أن متحى م���ن قبل حركة
طالبان الأفغانية.
و�سلطت تقاري���ر ال�ضوء على
اجتم���اع خا�ص عق���د يف البيت
الأبي����ض ،حي���ث �ضغ���ط خالله
نواب على �أوبام���ا ،فيما يتعلق
باجل���دول الزمني ال���ذي حدده
ل�سح���ب الق���وات الأمريكي���ة ،ال
�سيما يف �ضوء الأزمة يف العراق،
منتقدي���ن قرار االن�سح���اب لأنه
«ي�شج���ع املت�شددي���ن يف البالد
عل���ى انتظ���ار خ���روج الق���وات
الأمريكي���ة» ،لل�سيطرة من جديد
ون�رش الفو�ضى.
من جانبه ،توق���ع ال�سيناتور
اجلمهوري جون ماكني �أن ت�شكل
حركة طالبان �أفغان�ستان تهديداً
لكابل ،كم���ا فعلت «داع�ش» يف

الع���راق ..قائ ًال «لق���د ر�أيت هذا
الفيلم يف العراق».
�سق���وط املو�صل ح���دث مهم
ب�سب���ب م���ا يك�شفه ع���ن �إرهاب
جماعة يدعي �أوبام���ا �أنه قل�ص
تهديده���ا ،ويف املق���ام الأول
«الدول���ة الإ�سالمي���ة يف العراق
وال�ش���ام لي�س���ت جمموع���ة من
ال�شبان املجانني الذين يرك�ضون
ع�شوائي ًا ويطلقون النار ب�أ�سلحة
الكال�شنكوف« ،داع�ش» هو عبارة
عن جي�ش م���درب ومنظم ،ك�شف
اال�ستي�ل�اء على املو�صل وتكريت
ع���ن مه���ارات عالي���ة امل�ستوى
يف تنفي���ذ العملي���ات ،ي�ستعمل
«داع����ش» مركبات ومعدات كان
قد �صادرها من القواعد الع�سكرية
العراقية ،يف العادة ،يقوم اجلي�ش
الذي ي�ستع���د للتح���رك ب�إبطاء
م�ساره لإن�ش���اء معاقل ميكن �أن
يحتم���ي فيها يف البل���دات التي
ي�ستويل عليها ،لك���ن «داع�ش»
يقوم بعك�س ذلك من خالل �إعادة

التزود باملقاتل�ي�ن من ال�سجون
املحررة.
ثم���ة معلوم���ات مده�شة عن
ه���ذا التنظي���م وتقاري���ر غربية
وا�ستخباراتي���ة كث�ي�رة ت�شم���ل
مقايي����س ومقارن���ات ور�سوم��� ًا
بياني���ة مف�صل���ة ع���ن عمليات
التنظيم يف العراق و�سورية.
وهن���ا ال مفر من ط���رح هذا
ال�س�ؤال� :أمل تعل���م اال�ستخبارات
الأمريكية �شيئ��� ًا عن حدوث ذلك
يف املو�ص���ل؟ �أمل تتوقع ح�صول
ذل���ك يف ظل انهي���ار امل�ؤ�س�سات
العراقي���ة؟ ..يف الواقع ،بلى �إنها
كانت تعل���م ،حت���ى �إن «تقييم
التهديدات» ال�ص���ادر عن وكالة
اال�ستخب���ارات الدفاعي���ة يف
البنتاغ���ون ،يف �شب���اط ،2014
توق���ع ما �سيح�ص���ل�« :سيحاول
«القاع���دة يف الع���راق  -الدولة
الإ�سالمية يف الع���راق وال�شام»
(�أو «داع����ش») ال�سيط���رة على
العراق و�سورية ..وقد ات�ضح ذلك
حديث ًا يف الرم���ادي والفلوجة»،
وفق التقري���ر ،تق���وم «القاعدة
يف الع���راق» با�ستغ�ل�ال البيئة
الأمني���ة اله�ش���ة «من���ذ رحيل
القوات الأمريكية يف نهاية العام
 ،»2011لك���ن كان اقرتاح بع�ض
اخلط���وات املخففة عل���ى البيت
الأبي�ض برئا�سة باراك �أوباما غري
نافع ،لأنه ما كان لي�صغي.
�إىل ذل���ك ،ويف �آذار الفائ���ت،
�رصح اجلرنال جيم����س ماتي�س،
الذي كان حينه���ا رئي�س القيادة
املركزي���ة الأمريكي���ة� ،أم���ام
الكونغر�س ب�أنه �أو�صى الواليات
املتح���دة ب�إبق���اء  13600جندي
يف �أفغان�ست���ان ل�سن���وات ،ومن
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| على الأر�ض
يف ظ���ل الرتتيب���ات الأمني���ة والع�سكرية
التي جتريه���ا �إدارة �أوبام���ا يف كيفية ترتيب
االن�سح���اب لقواته���ا واخل���روج الآم���ن م���ن
�أفغان�ستان ،من خالل توقيع معاهدة ع�سكرية
ب�ي�ن البلدين للإبق���اء على قواع���د ع�سكرية
ووجود ع�سكري قوي هنا ،يخرج جمدداً ال�س�ؤال
العلني ال���ذي يُطرح بقوة :مل���ن �ست�ؤول دفة
القي���ادة يف �أفغان�ستان بعد اخلروج الأمريكي
من ب�ل�اد احلروب الدائم���ة ،ال �سيما �أن حركة
طالبان تعيد �إثبات قوتها على الأر�ض؟
اليوم ت���رى وا�شنط���ن �أن حرك���ة طالبان
ه���ي الف�صي���ل الأق���وى والأكرث تنظيم���اً ،وقد
حاولت من���ذ �آذار املا�ضي فتح باب التفاو�ض
معه���ا ب�سبب قدرتها عل���ى البقاء رغم احلرب
الطويل���ة وال�رش�سة الت���ي �شنتها �ضدها طوال
الف�ت�رة املا�ضي���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل متت���ع حركة
طالبان بغطاء �شعبي كبري مركب من الأغلبية
الب�شتوني���ة الت���ي ت�ش���كل الق�س���م الأكرب من
مكونات الدولة الأفغانية ،والرتباطها بعالقات

املع���روف �أنه م���ا كان يريد الإع�ل�ان عن موعد
ان�سح���اب نهائ���ي ،ويف � 27أيار �أعل���ن الرئي�س
�أوباما �أن���ه �سيبقي  9800جن���دي ل�سنة واحدة
فق���ط ،مما ي�ضمن �أن تتك���رر �أحداث املو�صل يف
�أفغان�ستان.
يف مذك���رات وزي���ر الدفاع ال�ساب���ق روبرت
غيت����س «واج���ب» ،ي�ص���ف اللقاء م���ع �أوباما
للتناق�ش ب�ش�أن �أفغان�ستان ،فيقول بكل �رصاحة:
«حني جل�ست هناك ،فك���رت يف نف�سي :الرئي�س
ال يثق بقائ���ده الع�سكري وال يطي���ق كرزاي وال
يثق با�سرتاتيجيته وال يعترب �أن تلك احلرب هي
حربه ،بالن�سبة �إليه ،الأهم هو الرحيل»� ،أكرث ما
يراهن عليه �أوباما هو �أن يحرره «التعب» الذي
عرب عنه الأمريكي���ون يف ا�ستطالعات الر�أي من
م�ش���اكل العامل �أو حتى قيادت���ه كي ين�شئ �إرث ًا
حملي ًا تقدمياً ،هذا هو ما يرغب به ،الرحيل ،من
دون �أن يع���ي �أن التنظيمات الإرهابية هي التي
�ستخلفه كونه وفر لها البيئة الالزمة.

احلرب على الإرهاب
تطرح التطورات الأخرية يف العراق الكثري من
املخاوف والت�سا�ؤالت التي تتعلق بف�شل احلرب
الأمريكية على الإرهاب ،ولكن ب�شكل �أكرث خطورة،
م���ع تنام���ي اخل�صوم���ات الطائفي���ة والعرقية
واحتمال تق�سيم عدد من الدول العربية.
امل�شه���د يف الع���راق و�سوري���ة و�أفغان�ستان
ورمب���ا ليبيا ،جنب��� ًا �إىل جنب م���ع ما وقع يف
باك�ستان من هجمات �إرهابية ،يتحدث بقوة عن
الف�ش���ل الذي تواجهه الواليات املتحدة بعد �أكرث
م���ن  13عام ًا ق�ضتهم قواته���ا يف �آ�سيا وال�رشق
الأو�سط حت���ت م�سمى احلرب على الإرهاب ،فلقد
خ�رست الوالي���ات املتحدة ملي���ارات الدوالرات
و�أك�ث�ر من  4486جندي��� ًا يف العراق بني العامي
 2003و 2012ويف �أفغان�ست���ان ي�صل القتلى من
اجلي�ش الأمريكي �إىل نحو  2000جندي.

عرقية م���ع باك�ستان من خالل منطقة القبائل
يف وزير �ستان التي ت�شكل منطقة ع�سكرية مل
ت�ستطع الدولة الباك�ستاني���ة ال�سيطرة عليها
وال �رضبات اجلي����ش الأمريكي امل�ستمرة على
هذا الإقليم امللتهب ذي االرتباط العرقي ،وهو
ما �ساعد على ت�شكيل مكان �آمن حلركة طالبان
الأفغانية ب�سبب ن�شوء حركة حقاين املت�شددة
والت���ي و�ضعتها وا�شنط���ن يف خانة الإرهاب
الدويل.
وجتدر الإ�ش���ارة �إىل �أن حركة طالبان تقوم
باملن���اورة يف مل���ف املفاو�ض���ات �سواء مع
الدولة الباك�ستانية �أو مع احلكومة الأفغانية،
لك���ن وا�شنطن تب���دو عاج���زة يف الواقع ،مل
ت�ستطع حتقيق �أهدافها الع�سكرية والأمنية يف
�أفغان�ستان طوال الفرتة ال�سابقة التي خا�ضت
حملته���ا الع�سكري���ة العاملية �ض���د الإرهاب،
وها هي حركة طالبان تخرج جمدداً لل�ساحة
ال�سيا�سي���ة �أقوى و�أن�ض���ج بح�سب ت�رصيحات
قادتها.

ويبدو �أن الواليات املتحدة تخو�ض حروبها
م���ن دون ا�سرتاتيجي���ة ما بعد احل���رب ،فبعد
قيامها بغ���زو العراق لإ�سقاط نظ���ام الرئي�س
�ص���دام ح�سني ع���ام  ،2003وخو�ضه���ا معارك
�ضارية يف مواجهة م�سلحي تنظيم «القاعدة»،
عادت م���دن العراق لت�سقط جم���دداً يف براثن
جماع���ة �أكرث �رشا�س���ة ووح�شية من غريها من
التنظيمات الإرهابية.
ويف ليبي���ا ،تدخ���ل حلف �شم���ال الأطل�سي
«الناتو» ،بقيادة فرن�س���ا وبريطانيا والواليات
املتحدة لإ�سق���اط نظام العقي���د معمر القذايف
يف �صي���ف  ،2011لتب���د�أ ليبيا عه���داً جديداً من
�سيطرة اجلماعات الإرهابية على تر�سانة �أ�سلحة
النظ���ام ال�سابق وتقوم با�ستخدامها �ضد بع�ضها
البع�ض لتحقيق املكا�سب وبتهريبها �إىل اخلارج
للم�شاركة يف �رصاعات �أخرى.
وبينم���ا مل تن�سحب الق���وات الأمريكية بعد
من �أفغان�ست���ان ،حيث ت�شن حربها على جماعة
طالب���ان والقاعدة منذ الع���ام  2001يف �أعقاب
الهجوم الوح�شي على مركز التجارة يف نيويورك،
ف�إن طالبان تزداد قوة وحتدي ًا للواليات املتحدة،
حتى �إن الرئي�س باراك �أوباما وجد نف�سه م�ضطراً
ملبادل���ة خم�سة من عنا�رص احلرك���ة الأفغانية
املتطرفة من غوانتانامو م���ع الرقيب الأمريكي
الأ�سري ب���و برغي���دال ،ومتت ال�صفق���ة بوا�سطة
قطرية ،حي���ث مت ت�سليم العنا��ص�ر الطالبانية
للدوحة.
ويف �إهانة للأمريكيني ،ن�رشت حركة طالبان
الأفغانية على موقعه���ا الإلكرتوين ،فيديو مدته
 17دقيقة ،يحم���ل عنوان «مرا�س���م الإفراج عن
اجلندي الأمريكي» ،بحيث يظهر فيه برغيدال28 ،
عاماَ ،مرتدي َا زي َا �أفغاني��� َا �أبي�ض ويقف بجانب
عدد م���ن الرجال الذين ي�ضع���ون عمائم ،ويربز
الفيديو م�صافحة الأمريكيني للمتمردين.

�إعداد هناء عليان
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عملية الخليل ..وما أشبه
يوم الكيان بأمسه
هكذا هو ال�سياق التاريخي مل�سل�سل االعتداءات «الإ�رسائيلية»
عل��ى �شعبن��ا وق��وى املقاومة في��ه ،وهكذا يف عدوان��ه على دول
الط��وق عموم�� ًا ،وخ�صو�ص�� ًا على لبن��ان واملقاومة في��ه ،عملية
اخلليل واختف��اء ثالثة م�ستوطنني �صهاين��ة يف م�ستعمرة غو�ش
عت�صي��ون ،يف الث��اين ع��شر من اجل��اري ،يعي��د �إىل الأذهان هذا
ال�سي��اق ،يف الع��ام  1982اجتاحت قوات الع��دو ال�صهيوين لبنان،
واحتلت العا�صمة بريوت ،حتت حجة اغتيال �سفري الكيان �شلومو
�أرج��وف يف بريطاني��ا ،ليتبني فيم��ا بعد �أن ه��ذا ال�سفري مل يقتل
ب��ل �أ�صي��ب ،ويف العام  2006وعلى �أثر قي��ام املقاومة الإ�سالمية
يف لبن��ان على �أ�رس جن��ود �صهاينة يف جنوب لبنان� ،شن الكيان
وقواته عدوان ًا ا�ستمر ثالثة وثالثني يوم ًا ،ل ُيفت�ضح وبعد �أقل من
ع�رشة �أيام على بدء هذا العدوان� ،أن القيادات الع�سكرية والأمنية
يف الكي��ان ال�صهي��وين ومن��ذ م��ا بع��د االن�سح��اب م��ن اجلن��وب
يف الع��ام  ،2000كان��ت قد �أع��دت اخلطط ل�شن ع��دوان �ضد لبنان
و«حزب اهلل».
الي��وم ق��وات االحتالل و�أجهزت��ه الأمنية ت�شن عدوان�� ًا �سافراً
عل��ى ال�ضف��ة والقط��اع حت��ت ذريع��ة البح��ث ع��ن امل�ستوطن�ين
الثالث��ة ،وبعد م�ضي اثني ع�رش يوم ًا على ه��ذا العدوان املفتوح،
ب��د�أت تت�ض��ح النواي��ا احلقيقية واملبيت��ة لأهداف ه��ذا العدوان،
فق��د ��صرح م�صدر ع�سك��ري يف ق��وات االحتالل قائ�لاً« :الهدف
الأ�سا�س��ي للعملية الع�سكرية يف ال�ضفة هي �رضب البنى التحتية
للمقاومة� ،أما البحث عن املختطفني ،هو هدف ثانوي» ،وي�ضيف
«�أن خط��ة �رضب جمموعات املقاوم��ة يف ال�ضفة قد و�ضعت منذ
مدة» ،ويف �سي��اق ُمكمل ،قال «رون بن ي�شاي» املحلل الع�سكري
ل�صحيف��ة «يديع��وت �أحرون��وت»�« :إن املواجه��ة م��ع قطاع غزة
باتت �أقرب من �أي وقت م�ضى» ،وعزى «بن ي�شاي» ذلك لأ�سباب،
واحدة منها تك�شف «�أن قادة الكيان يبحثون عن فر�صة للعدوان
وه��ي احلاجة «الإ�رسائيلي��ة» �إىل ترميم قوة ال��ردع التي ت�آكلت
ب�ص��ورة كبرية» ،و�ضاب��ط �صهيوين يف منطقة جن�ين ي�رصح �أن
م��ا يجري يف ال�ضف��ة ال عالقة له بعملية االختط��اف ،بل يت�صل
مبا��شرة بحكوم��ة الوف��اق الفل�سطيني��ة� ،أم��ا وزي��ر املالي��ة يف
حكومة نتنياهو «يائري لبيد» يقول�« :إن �أهداف احلملة الع�سكرية
ه��ي تدمري حما�س ،وتفكيك حكومة الوحدة الفل�سطينية ،وحترير
املخطوف�ين» ،ب��دوره نتنياه��و يق��ول «�إن لدينا �أدل��ة غري قابلة
للت�أوي��ل عل��ى �أن حما�س ه��ي التي تق��ف وراء عملي��ة اختطاف
ال�شب��ان الثالث��ة ،ونقوم بنقل ه��ذه املعلوم��ات �إىل عدة دول يف
العامل».
ق��ادة الكي��ان الغا�صب على ال��دوام ،ي�سع��ون �إىل الإظهار ما
يق��ع من �أحداث �أو حوادث � -إذا جاز التعبري – على �أنها خطرية،
وذل��ك به��دف من��ح �أنف�سهم امل�بررات ال�ستم��رار عدوانه��م و�شن
حروبه��م ،وبالت��ايل �إبقاء املجتمع ال�صهي��وين يف حالة ا�ستنفار
وتعبئة �ضد الفل�سطينيني ،ثم الهروب نحو الأمام مع كل منعطف
تاريخ��ي� ،أو ا�ستحقاق��ات �سيا�سية ،وحماول��ة للخروج من حالة
العزل��ة الدولية املتزايدة ،من خ�لال �إظهار �أنف�سهم �أنهم املعتدى
عليه��م يف ا�ستمرار ،وهم بحاجة �إىل احلماي��ة وامل�ساندة والدعم
والت�ضام��ن م��ن دول املجتم��ع ال��دويل ،ويبق��ى الالف��ت يف ظل
احلمل��ة ال�سيا�سي��ة والع�سكرية والأمنية املحموم��ة �ضد �أهلنا يف
الوط��ن املحت��ل� ،أن نتنياه��و وقادت��ه الذين عق��دوا عزمهم على
م��ا �سموه «اجتثاث حرك��ة حما�س وبيئته��ا املقاومة يف ال�ضفة
والقطاع» ،تخرج علينا ال�سلطة ورئي�سها للت�أكيد على ا�ستمرارهم
ومت�سكهم بالتن�سيق الأمن��ي ،و�إبدائهم التعاطف مع امل�ستوطنني
الثالث��ة املختطف�ين يف اخللي��ل ،يف الوقت ال��ذي ترتكب حكومة
نتنياهو و�آلة القت��ل الع�سكرية لديهم املزيد من �شن الغارات على
قط��اع غزة ،وجرائ��م القتل واالعتقاالت ،بحق �أبن��اء �شعبنا الذي
خ��رج يف مواجه��ات مع جنود االحتالل يف ع��دة مدن وقرى من
ال�ضفة الغربية.

رامز م�صطفى
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عدوان صهيوني إلحباط االنتفـاضـــ
ت�ش���ن قوات االحت�ل�ال حملة
م�سعورة يف ال�ضفة الفل�سطينية،
بحجة البح���ث ع���ن ال�صهاينة
الثالثة م���ن اجلنود الذين اختفوا
قرب اخللي���ل قبل نحو �أ�سبوعني،
وقد و�سع جي�ش االحتالل عملية
التطوي���ق والده���م الت���ي بد�أها
يف اخلليل ،لتط���ال غالبية مدن
ال�ضف���ة ،حي���ث ج���رى اعتق���ال
املئات ،ومن بينهم عدد كبري من
املنا�ضل�ي�ن املحررين يف �صفقة
وفاء الأحرار� ،أو ما يعرف ب�صفقة
�شاليط ،كما �سجل ا�ست�شهاد عدد
من ال�شب���ان الفل�سطينيني وجرح
عدد �آخر منهم.
وبح�سب ت�رصيحات امل�س�ؤولني
ال�صهاين���ة� ،س���واء يف امل�ستوى
ال�سيا�س���ي� ،أم عل���ى م�ست���وى
العاملني يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ف�إن العملي���ة �ستتو�سع على نحو
�أكرب ،وكانت الفت���ة لالنتباه تلك
الت�رصيح���ات التي تتحدث عن �أن
العملية ،التي يق���وم بها اجلي�ش
يف ال�ضفة �ست�ستم���ر حتى لو مت
العثور على املختفني الثالثة.
ه���ذه الت�رصيح���ات دفع���ت
البع����ض �إىل االفرتا����ض ،ب����أن
ال�صهاينة رمبا يكونون وراء فربكة
عملية اختفاء اجلنود الثالثة ،من
�أجل �شن حملة قمعية وا�سعة يف
ال�ضفة ،حتبط الإمكانية الواقعية
لتفج���ر االنتفا�ض���ة الثالثة� ،أو
�أن ال�صهاين���ة يري���دون ا�ستغالل
عملي���ة االختفاء للقيام باحلملة
الت���ي يقوم���ون به���ا ،ولتحقيق
الأهداف ذاتها.
عزز م���ن ه���ذه االفرتا�ضات،
ت�رصيحات من�سوبة ل�ضابط كبري

يف جي�ش االحتالل ي�ؤكد فيها� ،أن
ما يجري الي���وم يف مدن ال�ضفة
ج���رى التخطي���ط له من���ذ وقت
طويل ،كم���ا عززها �أي�ض��� ًا ،عدم
تبن���ي �أي طرف حت���ى ال�ساعة،
امل�س�ؤولية عن اختفاء ال�صهاينة
الثالثة.
يف الواق���ع كل �شيء حمتمل،
وب�رصف النظ���ر عم���ا �إذا كانت
هناك عملية �أ�رس للجنود الثالثة
من قبل ف�صيل مقاوم� ،أم �أن ه�ؤالء
اختفوا لأ�سب���اب �أخرى� ،أو كانت
العملي���ة مدبرة منذ البداية على
ما يق���ول البع�ض ،ف����إن ال�س�ؤال
املطروح الي���وم ،يت�صل بامل�آالت
التي �ست�ص���ل �إليها عملية القمع
وا�سع���ة النط���اق الت���ي ي�شنها
ال�صهاينة يف ال�ضفة الفل�سطينية.

�إحباط االنتفا�ضة
ت�شري عملي���ات القمع الوا�سعة،
والأ�سل���وب ال���ذي يعتم���ده جي�ش
االحتالل يف تنفي���ذ العدوان على
ال�ضفة� ،إىل حماولة القيام ب�إحباط
انتفا�ضة فل�سطيني���ة ثالثة ،كانت
امل�ص���ادر ال�صهيوني���ة قد حتدثت
عنه���ا م���راراً ،يف الأ�شه���ر الأخرية
املا�ضية ،وتتجم���ع م�ؤ�رشات عدة
على قرب اندالعها.
يعتمد جي�ش االحتالل و�أجهزته
كث�ي�راً عل���ى مفاعي���ل التن�سي���ق
الأمني مع �أجهزة �أمن ال�سلطة ،وقد
ج���رى �إحباط كثري م���ن العمليات
والتحركات بفعل �أن�شطة التن�سيق
املتنوعة ومتع���ددة الأ�شكال ،لكن
املحتل�ي�ن ال�صهاين���ة ،م���ع ذلك،
مييلون �إىل القيام بحملة ا�ستباقية

ت�شييع ال�شهيد �أبو �شنو الذي قتله العدو ال�صهيوين يف مدينة نابل�س بال�ضفة الغربية (�أ.ف.ب).

وا�سعة يف ال�ضف���ة ،وقد كان الفت ًا
حدي���ث «عامو�س غلع���اد» الذي
ي�شغل من�صب ًا رفيع ًا يف وزارة حرب
الع���دو ،عن حمدودية قدرة ال�سلطة
عل���ى ال�سيط���رة الأمني���ة ،يق���ول
«غلعاد»« :عرب جتربة طويلة مع
ال�سلطة ،هم غ�ي�ر قادرين يف هذه
املرحلة على حتم���ل امل�س�ؤولية»،

ويف ه���ذا ما يعن���ي �أن ال�صهاينة
يريدون القي���ام بالعملية القمعية
مبا��ش�رة ،م���ع االحتف���اظ بعالقة
التن�سيق الأمني ،وترتيب دور الحق
لأجه���زة �أمن ال�سلط���ة ،فقد ذكرت
�صحيفة «ه�آرت����س» عمن و�صفته
مب�س�ؤول ع�سك���ري رفيع قوله «�إن
التن�سي���ق الأمن���ي ب�ي�ن �إ�رسائيل

حنين زعبي :التنسيق األمني خيانة
رداً على ت�رصيحات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل
اجتماع وزراء خارجية دول منظم���ة التعاون الإ�سالمي يف جدة ،والتي
و�صف فيها اجلنود املختفني ب�أنهم «فتية �صغار ..وب�رش يهتم لأمرهم»،
كما دافع فيه���ا عن التن�سيق الأمني الفل�سطيني م���ع العدو ال�صهيوين،
و�أعرب عن رف�ضه اندالع انتفا�ضة جديدة.
�شنت حن�ي�ن زعبي ،الع�ضو العرب���ي يف «الكني�س���ت الإ�رسائيلي»
هجوم ًا على رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ب�سبب ت�رصيحاته الأخرية والتي
�أبدى فيها دعمه للعملي���ة الع�سكرية التي ينفذها جي�ش االحتالل بحث ًا
عن ثالثة جنود فقدوا يف مدينة اخلليل.
وقال���ت زعبي يف حدي���ث لربنامج «واجه ال�صحاف���ة» على القناة
العربي���ة الثانية �إن «عبا�س ميار�س اخليانة بح���ق ال�شعب الفل�سطيني
عرب ما ي�سمى التن�سيق الأمني».

و�أ�ضافت زعبي «عبا�س ي�أمل من وراء هكذا ت�رصيحات تثبيت حكمه
يف ال�ضفة» ،م�شددة على �أن التن�سيق الأمني الذي ميار�سه عبا�س عبارة
عن خيانة لل�شعب الفل�سطيني.
ورف�ضت زعب���ي االعتذار عن الت�رصيحات الأخرية التي قالت فيها �إن
«خاطفي امل�ستوطنني الثالثة لي�سوا �إرهابيني».
و�شددت على �أنها ت�ساند كف���اح ال�شعب الفل�سطيني يف حدود القيم
الإن�سانية ،و�أنها مع كفاح عادل وبحدود القانون الدويل �ضد االحتالل.
كما هاجمت زعبي �أي�ض ًا الإعالم العربي واتهمته بتجاهل مقتل فتيني
فل�سطيني�ي�ن والرتكي���ز فقط على املخطوفني ،كما ل���و �أن القتلى لي�سوا
ب�رشاً ،منوهة �إىل �أن نتنياهو ي�ستغل احلادثة للق�ضاء على حما�س.
وقال���ت �إن خطط العملية مع���دة �سلف ًا و�إن كل يوم مير على العملية
الع�سكرية ي�ضعف فر�ص العثور على املفقودين.

www.athabat.net
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ـــة الثـالثـة
وال�سلط���ة ي�س�ي�ر ب�ص���ورة
اعتيادية» ،وح�سب ال�صحيفة
فق���د �أو�ض���ح امل�س����ؤول �أن
«الق���وات الإ�رسائيلية» تبلغ
الأجهزة الأمنية م�سبق ًا نيتها
ده���م �أي مدين���ة فل�سطينية،
«وتطلب م���ن رجال الأجهزة
الأمني���ة البق���اء يف ثكناتهم
عل���ى خلفية ه���ذا الإجراء»،
م�ضيف��� ًا« :امل����س بالأجهزة
الفل�سطينية لي����س جزءاً من
احلمل���ة الع�سكرية ،وال توجد
ني���ة لدى اجلي����ش للت�صادم
معها».
ت�ب�رز ه���ذه الت�رصيحات
الفروق الوا�ضحة بني العدوان
ال���ذي �شن���ه ال�صهاينة حتت
م�سمى «ال�سور الواقي» عام
 ،2002وب�ي�ن م���ا يقومون به
حالي ًا ،يف ذلك الوقت هم �شنوا
العدوان لتقوي�ض االنتفا�ضة،
و�رضب الأجهزة الفل�سطينية،
لكنهم يف هذه املرة يريدون
�إحب���اط االنتفا�ضة ،واحلفاظ
على الأجهزة التي ت�ؤدي دوراً
كبرياً يف التن�سيق الأمني.

النتائج املتوقَّعة
من الوا�ض���ح �أن العدوان
ال���ذي ي�شنه االحت�ل�ال على
ال�ضف���ة يحظ���ى بتغطي���ة
مبا��ش�رة وغ�ي�ر مبا�رشة من
ال�سلطة ،وه���ذا معك�س على
نح���و كام���ل مل���ا كان عليه
الأم���ر يف العام  ،2002عندما
كانت الأجه���زة الأمنية بهذه
الن�سبة �أوتلك ج���زءاً �أ�سا�سي ًا
من املواجهة.
رئي����س ال�سلط���ة يق���ول
وب�ش���كل علن���ي� ،إن ال�سلطة
تعم���ل «للم�ساع���دة يف
العث���ور عل���ى امل�ستوطنني
الثالث���ة حت���ى نعيدهم �إىل
عائالته���م ،و�سنحا�س���ب من
اختطفه���م كائن ًا م���ن كان»،
وي�ضي���ف «امل�ستوطن���ون
املفق���ودون يف ال�ضف���ة ب�رش
مثلنا ،وعلين���ا البحث عنهم
و�إعادتهم �إىل عائالتهم ،ومن
قام بهذا العمل يريد تدمرينا،
ولذلك �سيكون لنا موقف منه
مهم���ا كان ،لأننا ال ن�ستطيع
مواجهة �إ�رسائيل ع�سكري ًا».
هذا املوقف يغطي العدوان
ال�صهيوين ،ال ميكن قول �شيء
�آخر ،ومثل ه���ذا احلديث عن

التن�سيق الأمن���ي وتقدي�سه،
فهو يعترب �أن التن�سيق الأمني
«من م�صلح���ة ال�سلطة لكي
حتمي ال�شعب الفل�سطيني»،
ويو�ض���ح «هذا لي����س عاراً،
و�إمن���ا واقع نح���ن نلتزم به،
كما تلتزم به حكومة التوافق
الوطني».
لي�س م���ن جديد يف هذه
املواقف املعهودة عن رئي�س
ال�سلط���ة ،و�إن كان���ت دال���ة
يف فجاجته���ا يف الوق���ت
ال���ذي يتعر�ض في���ه ال�شعب
الفل�سطيني لع���دوان وا�ضح
املالم���ح ،علن���ي ويج���ري
تو�صيف���ه من قب���ل االحتالل
على �أنه غري مرتبط باختفاء
�أو خط���ف �أو �أ�رس اجلنود من
امل�ستوطنني.
موا�صلة العدوان� ،ست�أتي
بنتائ���ج معاك�سة ملا تتطلع
�إلي���ه احلكوم���ة ال�صهيونية،
فا�ستم���رار اقتحامات املدن
ودهم البي���وت واالعتقاالت،
وعملي���ات القت���ل ل���ن تقود
�إىل �إحب���اط االنتفا�ض���ة
الفل�سطيني���ة ،ب���ل �ست�رسع
انفجاره���ا ،ه���ذا م���ا ت�ؤكده
التجرب���ة الطويل���ة يف
املواجهة املفتوحة مع العدو
ال�صهيوين.
أوجه
لق���د كان القمع يف � ّ
عن���د ان���دالع االنتفا�ض���ة
الفل�سطيني���ة ال�شعبية الأوىل
ع���ام  ،1987وكان الأمر كذلك
عند اندالع انتفا�ضة الأق�صى
ع���ام  ،2000ومن يتخيل الآن
�أن مبق���دوره ��ض�رب ال���روح
الكفاحية لل�شعب الفل�سطيني،
وتقوي����ض تطلعاته الوطنية
على النحو اجلاري ،يكون قد
وقع يف خط�أ كبري ومتكرر.
ومتابع���ة م���ا يح���دث
�أثن���اء االقتحامات وعمليات
التطوي���ق والده���م ،يق���دم
م�ؤ��ش�رات دال���ة ،ال�شب���ان
الفل�سطيني���ون يت�ص���دون
جلنود االحت�ل�ال باحلجارة،
وهناك �أنباء عن ظهور لبع�ض
عنا�رص الأجنح���ة الع�سكرية
لف�صائل املقاومة ،ولن يطول
الوقت حتى يواجه ال�صهاينة
انتفا�ض���ة ثالثة ،خمتلفة عن
كل ما �سب���ق وواجهوه حتى
الآن.

عبد الرحمن نا�صر
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المؤتمر السنوي للجنة االستشارية لألونروا والدول المانحة

عجز مالي متراكم وأوضاع كارثية للفلسطينيين في غزة وسورية ولبنان
ُع ِق���د الأ�سبوع املا�ض���ي امل�ؤمتر
ال�سنوي للجن���ة اال�ست�شارية لوكالة
الغ���وث  -الأون���روا يف العا�صم���ة
الأردني���ة عمان ،بح�ض���ور عدد كبري
م���ن ال���دول املانحة به���دف بحث
ق�ضاي���ا املوازنة العام���ة للأونروا،
ومب���ا ينعك�س �إيجاب��� ًا على م�ستوى
زيادة اخلدم���ات ،ويرت�أ�س لبنان هذا
العام اللجنة اال�ست�شارية وفعاليات
امل�ؤمت���ر ال���ذي بح���ث يف الأو�ضاع
املالي���ة للأونروا وخط���ط التعامل
مع �صعوب���ات العجز املايل املرتاكم
منذ �سن���وات ،كلم���ة االفتتاح كانت
للمفو�ض الع���ام للأونروا الذي �رشح
ّ
و�ض���ع الالجئ�ي�ن الفل�سطينيني يف
�أماكن وجود الأونروا.
املفو����ض الع���ام بي�ي�ر
وط���رح
ّ
كرينبول م�س�ألة عدم اال�ستدامة التي
تبدو جلية يف ال�ضفة الغربية ،مبا يف
ذلك القد�س وغزة ،حيث عا�ش الجئو
فل�سطني يف ال�ضفة الغربية – والذين
يبلغ تعدادهم اليوم حوايل 750,000
الج���ئ – حت���ت احت�ل�ال ع�سك���ري
«�إ�رسائيل���ي» ،وبالن�سبة لغزة �أ�شار
ال�سيد كرينبول �إىل ع���دم اال�ستدامة
الذي يقا����س باالنحدار امل�ستمر الذي
يواجهه �س���كان القط���اع ،وقد �أعرب
عن �صدمته باالرتفاع الكبري يف عدد
الالجئني الذين يحتاجون �إىل معونة
غذائية يف غزة ،حي���ث ارتفع العدد
من � 80,000شخ����ص يف العام 2000
لي�صبح اليوم � 800,000شخ�ص.
ويف ما يخ�ص الجئي �سورية ،ذكر
املفو�ض العام �أنه مت ت�رشيد �أكرث من
ّ
 ٪50من الجئ���ي فل�سطني يف �سورية

والبال���غ عدده���م � 550,000شخ�ص،
وذلك ب�سبب القتال ،و�أكرث من 52,000
�شخ�ص قد عربوا احل���دود �إىل لبنان،
فيما ع�ب�ر � 14,000شخ�ص �إىل الأردن
وعربت �آالف قليلة �إىل العراق وتركيا
وم�رص وغزة و�أوروبا ،وعدد من �أولئك
الذين بقوا يف �سوري���ة قد عانوا من
النزوح الداخلي ،يف الوقت الذي حدث
فيه تق���دم من حيث �سب���ل الو�صول
الكلية للأونروا منذ بداية العام 2014
وتقدمي �أف�ضل للخدمة ،حيث �إن هناك
حاجة للمزي���د ،وحتديداً على �صعيد
ا�ستدام���ة �سبل الو�ص���ول وعمليات
توزيع �أو�سع للمعونة الغذائية ومواد
النظافة وامل�ستلزمات الطبية.
ويف لبنان� ،أكد ال�سيد كرينبول �أن
هناك �شعوراً بالإحباط وبالي�أ�س يف
بع�ض الأحيان يف �أو�ساط جمتمعات
الجئي فل�سط�ي�ن ،ومعظمه ناجت عن
التهمي����ش االقت�صادي الذي كانوا وال
يزالون يعي�شون فيه منذ العام ،1948
ولكن���ه �أي�ض��� ًا ناجت ع���ن ال�صدمات
الأك�ث�ر حداثة مثل الن���زوح امل�ستمر
ل�سكان خميم نه���ر البارد منذ العام
 ،2007وقد تعزز ه���ذا ال�شعور م�ؤخراً
ب�سبب الآث���ار املرتتب���ة على تدفق
الجئ���ي فل�سطني الذي���ن يفرون من
النزاع ال�سوري ،كما �أكد على اعرتاف
الأون���روا احلقيقي ب�سخ���اء احلكومة
اللبناني���ة يف الرتحيب ب�أعداد كبرية
من الالجئني م���ن �سورية �إىل جانب
قيامه���ا با�ست�ضاف���ة ع���دد كبري من
الجئي فل�سط�ي�ن ،و�أ�شار �إىل �أن قبول
لبنان لالجئ�ي�ن ينبغ���ي �أن يدعمه
املجتمع الدويل بن�شاط.

وتزامن��� ًا م���ع انعق���اد امل�ؤمت���ر
�أطلق عدد م���ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية يف لبنان مواقف مطلبية
�أبرزه���ا :وق���ف �سيا�س���ة التخفي�ض
الت���ي طال���ت الكثري م���ن القطاعات
اخلدماتية ،حيث �إن الزيادة احلا�صلة
على حج���م املوازن���ة العامة ظلت
قا�رصة ع���ن اال�ستجابة لالحتياجات
الفعلية وعلى خمتل���ف امل�ستويات
ال�صحية والتعليمي���ة واالجتماعية،
خ�صو�ص��� ًا م���ع بدء �إط�ل�اق الأونروا
ا�سرتتيجي���ة «الهيكلية التنظيمية»،
وما �سببته من تداب�ي�ر تق�شفية �أدت
عملي��� ًا �إىل تراج���ع كمي���ة ونوعية
اخلدمات ،كما دان���ت املواقف تخلف
الدول املانحة عن الوفاء بالتزاماتها
جتاه موازن���ة الأونروا والذي ال ميكن
تف�سريه �إال كمحاول���ة لل�ضغط على
الفل�سطيني�ي�ن لتق���دمي املزي���د من
التن���ازالت ب�ش�أن ق�ضي���ة الالجئني
وحق الع���ودة ،خ�صو�ص��� ًا �أن الأزمة
املالية للأونروا تفاقمت مع تطورات
العملي���ة ال�سيا�سية وبرزت اجتاهات
ودعوات لإلغاء وكالة الغوث وت�صفية
خدماتها.
و�أجمع���ت املواقف عل���ى مطالبة
احلكومة باعتباره���ا رئي�سة الدورة
احلالي���ة بال�ضغط م���ن �أجل حتمل
الأونروا مل�س�ؤولياتها جتاه الالجئني
الفل�سطينيني ،ومعاجلة �أزمة تقلي�ص
خدم���ات وكال���ة الغ���وث ،خ�صو�ص ًا
ال�صحية كم�ضاعف���ة ن�سبة م�ساهمة
الأونروا يف العمليات الكبرية كالقلب
وال�رسط���ان والأمرا����ض الع�صبي���ة
وغ�سيل الكل���ى والتحاليل املخربية
والعمل على بن���اء م�ست�شفى خا�ص
بالفل�سطيني�ي�ن وت�أم�ي�ن الأدوي���ة
للأمرا����ض امل�ستع�صي���ة ،و�أي�ض��� ًا
العم���ل على بن���اء جامع���ة خا�صة
بالالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن لت�أم�ي�ن
التعلي���م اجلامعي املج���اين وبكافة
االخت�صا�ص���ات ،ومعاجل���ة �شبكات
البنى التحتية وترميم املنازل الآيلة
لل�سقوط يف كافة املخيمات ،والعمل
اجلدي من �أجل تلبي���ة االحتياجات
املتزاي���دة لالجئ�ي�ن الفل�سطيني�ي�ن
من �سورية �إىل لبن���ان ،خ�صو�ص ًا �أن
�سل�سل���ة املنا�شدات الت���ي �أطلقتها
الأون���روا باجتاه ال���دول املانحة ،مل
تل���ب احل���د الأدنى م���ن احتياجات
ِّ
الالجئني ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق مع
الدول���ة اللبنانية ومنظم���ة التحرير
ملعاجلة ع���دة �إ�ش���كاالت ،خ�صو�ص ًا
�إعف���اء النازحني من ب���دالت الإقامة
وم�ساواته���م بالالجئ�ي�ن ال�سوريني
و�شمولهم بجميع التقدميات.

�سامر ال�سيالوي

14

عربي /إقليمي
( العدد  )316اجلمعة  27 -حزيران 2014 -

الحراك العسكري الليبي ..ومحاصرة «اإلخوان»
مل ت����أتِ التط���ورات الأخ�ي�رة على
ال�ساح���ة الليبي���ة بجدي���د ،فال�رصاع
الع�سك���ري م���ا ي���زال م�ستم���راً ب�ي�ن
«القاع���دة» واملجموع���ات الع�سكرية
املوالي���ة لـ«الإخ���وان امل�سلم�ي�ن»
وب�ي�ن الل���واء املتقاعد خليف���ة حفرت،
حي���ث ُ�سجلت ع���دة عملي���ات اغتيال
الطرف�ْي� ،ومنها حماولة
لقياديني من
نْ
اغتيال اللواء حف�ت�ر نف�سه ،والعمليات
االنتحارية والق�صف اجلوي الع�شوائي،
ومزيد من �أعمال القتل والتدمري التي مل
ت�ؤ ِّد �إىل انت�صار طرف على �آخر.
لكن اللواء حف�ت�ر ا�ستطاع �أن يحقق

تق ُّدم��� ًا �سيا�سي ًا بعدم ت�أجيل انتخابات
املجل�س الوطني ،وتثبيتها يف موعدها
املق���رر يف  25حزي���ران ،وهي يف نظره
خطوة ق���د يح�صل من خاللها على عدد
�أك�ب�ر يف املجل�س الوطني ،و�صدور قرار
عن املحكم���ة الد�ستورية الليبية يف 9
حزيران اجلاري بع���دم د�ستورية رئي�س
احلكومة �أحمد معيتيق ،وهو الذي امتثل
لقرار املحكمة.
لقد دفع الت�أزم الع�سكري يف ليبيا،
الهيئات الدولية والعربية �إىل تكليف
مبعوثني لها من �أجل درا�سة الو�ضع
امليداين فيه���ا ،وتقدمي �صورة دقيقة

عنها ،ودفع ب�أمريكا لإر�سال مبعوثها
دايفيد �ساترفيل���د �إىل القاهرة بهدف
يتعي
االتفاق على مب���ادئ �أ�سا�سية
نّ
�أن حتك���م العملي���ة ال�سيا�سي���ة يف
وت ّكن احلكوم���ة الليبية من
ليبي���ا ،مُ
فر�ض �سيطرته���ا وتطبيق امل�صاحلة
الوطنية.
وح�س���ب متابعني لل�ش����أن الليبي،
ف�إن هذا احل���راك الع�سكري هو ملعاجلة
م�شكلة الإرهاب ب�ش���كل عام ،وللق�ضاء
على «الإخوان امل�سلمني» يف ليبيا يف
�سياق احلرب على «الإخ���وان» ب�شكل
ع���ام ،ويف ر�أي قيادة «الإخ���وان» �أن

م���ا يحدث يف ليبيا ه���و ا�ستن�ساخ ملا
ح���دث يف م�رص ،وبالتن�سيق مع امل�شري
ال�سي�سي قبل �أن ي�صبح رئي�س ًا جلمهورية
م�رص ،وي�أتي طلب اللواء حفرت من م�رص
ق�صف املتطرفني يف �رشق ليبيا يف هذا
ال�سياق.
واعتربت جمموعة م���ن ال�سيا�سيني
الذي���ن قدموا دعم ًا للث���ورة �أمثال عبد
الرحمن �شلقم وحممود جربيل ،وبح�سب
ت�رصي���ح �صحف���ي للأخري ف����إن حركة
االنق�ل�اب فر�ص���ة للتخل�ص م���ن نفوذ
«الإخوان امل�سلم�ي�ن» يف ليبيا داخل
امل�ؤمتر الوطني.

اليمن ..شعب يمضغ «القات» على أرصفة الخيبة
رغم �أن اليمن ُيع���رف ببلد الـ 60مليون قطعة
�سالح ،ف�إن مربرات عدم االنفالت الأمني يف امليادين
اليمنية ،خ�صو� ًصا يف �صنعاء ،خالل عملية �إق�صاء
الرئي�س ال�سابق علي عب���داهلل �صالح تعود �إىل �أن
ال�شعب اليمني بغالبيته ال�ساحقة يعاين من الفقر،
م���ع ن�سبة �أ ِّمية مرتفعة ،ولي�س لديه ما يخ�رسه �أو
ما ي�أم���ل �أن يك�سبه ،ف�أق�صى ما يحلم به �أن ي�ؤ ِّمن
«قوته اليومي» من نبتة «القات».
مرجعي���ة ال�شع���ب اليمني ه���ي الع�شرية �أو
القبيلة ،ولي�ست الدولة ،والنظام الق�ضائي الر�سمي
وع ِّدل
ّ
مت دجمه ع���ام  1976مع الأع���راف القبليةُ ،
عام  1997ملزي���د من التقارب مع ه���ذه الأعراف،
وعامة ال�شعب ال تعنيهم التق�سيمات اجلديدة التي
جعلت من اليمن �ست���ة �أقاليم فدرالية (ح�رضموت
و�سب�أ و�آزال ،وتهامة واجلند وعدن) ،لكن الزعامات
الع�شائرية التي لها ح�ساباتها يف تقا�سم ال�سلطة،
�إ�ضافة �إىل الوج���ود الكثيف للجماع���ات الدينية
املتط ِّرف���ة ،هي الت���ي �ستمنع قي���ام اليمن كدولة
ب�أقاليمه���ا ال�ست���ة امل�ستح َدثة نتيج���ة ت�ضارب
امل�صالح ال�سلطوية.
جماعة «احل���راك اجلنوبي» ترف����ض العودة �إىل
اليمني ال�شمايل
الوح���دة التي قامت عام  1990ب�ي�ن
نْ
واجلنوب���ي ،ول���ن ير�ضيها �إقليم عدن ال���ذي ا�ستُحدث
له���ا ،خ�صو�ص��� ًا �أن حمافظ���ات ه���ذا الإقلي���م (لحَ َج
وال�ضال���ع و�أبينَ ) هي ب����ؤر لـ«القاعدة» ،مبا يعني �أن
م�س�ألة اجلنوب �أكرب م���ن �أن تُخت�رص معاناتها ب�ض ِّمها
فدرالي��� ًا �إىل اليمن ،و�أن اليمن اجلنوبي ذاهب اىل �إعالن
اال�ستق�ل�ال ال حمال���ة ،و�أنه �سيتح َّمل وح���ده تبعات
حماربة «القاعدة».
وباالنتق���ال �إىل �إقليم �آزال ال���ذي ي�ض ُّم حمافظات
�صنع���اء العا�صمة� ،إ�ضافة اىل ذم���ار و�صعدة وعمران،
ف�إن احلرب املذهبية القا�سية التي يخو�ضها احلوثيون
ال�سن���ة
«ال�شيع���ة» يف �صع���دة �ض��� َّد الإ�سالمي�ي�ن ُّ
املت�ش ِّددين يف عمران ،والتي �أ�سفرت م�ؤخراً عن انت�صار
احلوثيني وتهجري �سكّان عمران ،ت�ؤكد ا�ستحالة اجلوار
ب�ي�ن املحافظتني� ،إ�ضاف���ة �إىل �أن احلوثيني يتطلّعون
اليوم �إىل �ض��� ّم مدينة «احلزم» املوجودة �ضمن �إقليم
�سب����أ املج���اور� ،إىل معقلهم يف حمافظ���ة �صعدة ،ما
يخل���ط �أوراق �إقليمي �آزال و�سب�أ من جديد ،على خلفية

�أم���ر مبحا�رصة �أكرب م�سجد بن���اه �صالح مقابل الق�رص
اجلمهوري ،ويت���م ا�ستخدامه من ِق َب���ل جماعة �صالح
لتخزين الأ�سلحة وانت�ش���ار القنّا�صني على م�آذنه ،ما
من���ع هادي حتى الآن من االنتقال �إىل الق�رص خوف ًا من
اغتياله قن� ًصا من �أن�صار �صالح!
املح�صلة ،اليم���ن كما ليبيا؛ بات م�رسح ًا لكل
يف
ِّ
التنظيم���ات املتط ِّرفة واملدعوم���ة بع�ضها من القبائل
لتعزيز ال�سلطة القبلية ،واملبادرة اخلليجية لن ت�سلك
طريقه���ا لبناء مين جدي���د ،لأن دول اخلليج �رشذمتها
الأجندات املختلفة ،و�آخرها م�س�ألة «داع�ش» وخماطر
الإرهاب عليها ،وال�شع���ب اليمني غري قادر ذاتي ًا على
�إعادة قي���ام دولة ،وال م�ؤ��ش�رات لأي دعم لبناء دولة
موحدة �أو فدرالية ا�سمها اليمن يف املدى املنظور ،ولن
َّ
يتغيرَّ عل���ى ال�شعب اليمني �أي �ش���يء يف منط عي�شه
�سوى �أن���ه مي�ضع «الق���ات» ويقت���ات اخليبات على
�أر�صفة االنتظار اخلائب.

م����ن املب ّكر تقدير ما ميكن �أن ت�صل
�إليه الأمور ،نظراً �إىل التعقيدات الكثرية
الت����ي تتحكم باملجتم����ع الليبي؛ من
الو�ض����ع القبلي (�أكرث م����ن  150قبيلة)
الذي ي�سعى لإطار �سيا�سي على قيا�سه
يف مناط����ق وج����وده� ،إىل املجموعات
امل�سلح����ة الت����ي و�ص����ل تعدادها �إىل
�أكرث من  250جمموع����ة وتتقاتل فيما
بينه����ا لل�سيط����رة� ،إىل انت�شار ال�سالح
الف����ردي بني ال�شعب الليبي والذي قدر
ب�أك��ث�ر من  20مليون قطعة ،والأهم من
ذلك �أن ليبي����ا قبل الثورة كانت تفتقر
�إىل منظوم����ة امل�ؤ�س�سات يف خمتلف
املجاالت ،فهل ي�ستطيع الثوار �صياغة
جمموعة م����ن النظم والبنى الأ�سا�سية
حلف����ظ هذه الث����ورة واالنتقال بها �إىل
مرحلة الدولة؟
وهل با�ستطاعة الغرب الق�ضاء على
املجموع����ات التكفريية ملنع امتدادها
�إىل م���ص�ر ودول اجل����وار يف املغ����رب
العربي مع احلفاظ على ليبيا موحدة؟
وهل م�رشوع �أمريكا يف ليبيا حماربة
الإرهاب وبن����اء الدولة� ،أم �أنه املدخل
لتق�سيمها وو�ضع الي����د على مواردها
النفطية كم����ا ح�صل يف ال�سودان الذي
�أ�صب����ح دولة يف اجلن����وب و�أخرى يف
ال�شمال؟
�إن املراهن����ة على م�ساندة الآخرين
حلل امل�ش����اكل مراهنة يف غري حملها،
وال�سبي����ل الوحي����د لوق����ف النزف يف
الداخل الليب����ي ،تلقف املبادرات التي
ت�سعى مل�رشوع وفاقي ،ومنها املبادرة
الت����ي �أعدتها جمموعة م����ن م�شايخ
و�أعي����ان بع�����ض امل����دن الليبية حتت
�إط����ار اللجنة الوطني����ة للتوا�صل بني
املدن واملناط����ق الليبية ،والتي تدعو
�إىل احلف����اظ على وحدة الرتاب الليبي
والن�سي����ج االجتماع����ي وامل�ساهم����ة
الفاعل����ة يف بن����اء الدول����ة وحتقيق
امل�صاحلة بني كل �رشائح املجتمع يف
املدن الليبية كافة.

�أمني �أبو را�شد

هاين قا�سم

املجمّع الذي بناه الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل �صالح مقابل الق�صر الرئا�سي و�سط العا�صمة �صنعاء

القتال ال�رش�س الواقع حالي ًا بني «جماعة �أن�صار اهلل»
احلوثي���ة «ال�شيعية» ،واجلي�ش اليمن���ي مدعوم ًا من
ال�سن���ي؛ امل�ؤيد للرئي�س
«ح���زب الإ�صالح الإ�سالمي» ُّ
امل�ؤقت عبد ربه من�صور هادي.
وب��ص�رف النظ���ر ع���ن التق�سيم���ات الوهمي���ة،
واملنجزات الورقي���ة لـ«م�ؤمتر احلوار الوطني» متهيداً
لإج���راء االنتخابات قبل انتهاء مهلة ال�سنتني ا ُملح َّددة
للرئي�س ه���ادي ،ف�إن امل�شكلة املركزي���ة يف اليمن �أن
الرئي�س علي عبداهلل �صالح ُم�رصّ على �أن يبقى رئي�س
الظ���لّ ،فالرئي�س احلايل ما زال بنظ���ره نائب ًا للرئي�س،
و ُيعار�ض �صالح كافة الإ�صالحات التي تُطيح ب�أقاربه
م���ن قيادة الأجهزة الع�سكري���ة والأمنية ،ويتَّهم هادي
بالتق��� ُّرب م���ن «حزب التج ُّم���ع اليمن���ي للإ�صالح»؛
املق َّرب من «الإخوان امل�سلمني» ،على ح�ساب «حزب
امل�ؤمت���ر ال�شعبي العام» احلاكم ال���ذي ما زال يرت�أ�سه
�صال���ح ،وو�صلت الأمور اخلالفي���ة بني الرجلني �إىل �أن
اتَّهم �صالح الرئي�س هادي ب�إيواء «الإخوان» الهاربني
م���ن م�رص وا�ستخدامهم �ض َّده ،فجاء الر ّد من هادي ب�أن

ليبيا واليمن باتا
مسرحًا لكل التنظيمات
المتطرفة والمدعومة
ِّ
بعضها من القبائل..
لتعزيز السلطة القبلية

www.athabat.net
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العراق ..بين التقسيم والمشروع الوطني

وا�شنطن حتاول �إلزام العراق باتفاق �أمني يعيد تطويق بالد ما بني النهرين جمدداً

مع انت�شار تنظي���م «داع�ش» على
�أر����ض العراق بال�رسع���ة التي حدثت،
وا�ستيالء �أك���راد م�سعود الربازاين على
كرك���وك ،طفى عل���ى ال�سط���ح جمدداً
م�رشوع جو باي���دن ،الرامي �إىل تق�سيم
الع���راق �إىل  3دول متخا�صم���ة؛ �سنية
و�شيعية وكردية.
وكما يب���دو من ال�ص���ورة التحتية
املغطاة بجرائم التنظيمات الإرهابية،
تل���ك املحادث���ات التي �أجراه���ا وزير
اخلارجي���ة الأمريكية ج���ون كريي يف
بغداد مطلع الأ�سبوع ،بعد اجتماع وفد
�أمريك���ي يف �أربيل برئا�س���ة �ستيوارت
جونز مع قي���ادات من ح���زب البعث،
و«تنظيم الطريق���ة النق�شبندية» الذي
يتز ّعم���ه ع���زت ال���دوري و�شخ�صيات
ع�شائرية ،ق ّدم ه����ؤالء �ضمانات وافية
بع���دم الإ�رضار ب�أي م�صلح���ة �أمريكية
من جانب «داع�ش» ،وكذلك من جانب
تنحي
م�سلحيه���م ،مقابل تنفي���ذ طلب ّ
نوري املالكي ،ومن التعهدات الكالمية
�أال يك���ون هناك م�ستقب���ل لـ«داع�ش»
يف العراق بعد قي���ام حكومة ائتالفية
تنحي املالكي ،وك�أن امل�شكلة يف
بعد ّ
الع���راق تتلخ�ص بوج���ود املالكي يف

ال�سلطة ،ولي�س الإره���اب الذي هو من
نت���اج االحتالل الأمريك���ي للعراق ،ثم
انت�ش���اره يف كل املنطق���ة حتت �شعار
«الدميقراطية» املوعودة ،و«احلرية»
يف ع���دم اختي���ار طريقة امل���وت ،ولو
�إعدام ًا.
يبدو �أن الهجمة الأمريكية اجلديدة
املواكب���ة النت�شار فريو����س «داع�ش»

قلق من جعل األردن
جسر عبور لنشر قوات
أميركية في المنطقة..
تحت ذريعة «حماية
األصدقاء» وتأمين
الفرصة مجددًا
لتطويق سورية

جون كيري يهدد الجميع من كردستان
يب����دو �أن «م�سك» ختام زيارة ناظر اخلارجية
الأمريكية جون ك��ي�ري �إىل ال�رشق الأو�سط وبع�ض
�أوروب����ا ،هو اللق����اء يف العا�صم����ة الفرن�سية مع
حار�س الب����ارات ال�سابق؛ وزي����ر خارجية الدولة
العربية �أفيغدور ليربم����ان( ،اخلمي�س  26اجلاري)،
حيث بحث يف تطورات منطقة ال�رشق الأو�سط ،ومن
�ضمنها «تداعيات عملية خطف ثالثة م�ستوطنني
�صهاينة منذ �أ�سبوع��ي�ن� ،إىل جانب اتفاق الوحدة
بني حركتي فتح وحما�س».
�إذا ّ ،ثم����ة و�ض����وح لعن����وان زي����ارة رئي�����س
الدبلوما�سية الأمريكية �إىل املنطقة ،خ�صو� ًصا �إىل
العراق ،و�إقليم كرد�ست����ان الذي �ص ّدر ثاين �شحنة
نفط ،ع��ب�ر موانئ تركيا� ،إىل مين����اء ع�سقالن يف
فل�سط��ي�ن املحتل����ة ..وهي بب�ساط����ة تعني عودة
اليانكي ب�أقل التكالي����ف �إىل بالد الرافدين ،والذي
«ر ّب �ضارة نافعة»،
ينطبق عليه القول امل�أث����ور ُ
�أي مبعنى �أن �ضارة «داع�ش» نافعة ،ونافعة جداً
للأمريك����ي الذي خرج مطروداً قب����ل �أقل من ثالث
�سنوات.
العودة الأمريكية �إىل العراق� ،صحيح �أنها تتم
حتت عنوان «�صفة ا�ست�شارية» ،وب�أعداد قليلة ال
تتجاوز الـ 300م�ست�ش����ار ..لكن النتائج املبا�رشة
بد�أت تت�ضح �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،و�أبرزها:
�أنها عودة للنفوذ الأمريكي بهدف �إعادة تثبيت
االحتالل الأمريكي ب�أقل كلفة على املحتل ،ولكنه
�سيكون الأعلى كلفة على ال�شعب العراقي.
احتالل جديد مق ّن����ع ينفّذ قناعات جون بايدن
نائب الرئي�����س الأمريكي ب�ش�أن العراق ،والذي كان

من �أوائل �أع�ض����اء الكونغر�س قبل �أن ي�صبح نائب ًا
للرئي�س قد �أجهر حما�سه لتق�سيم العراق �إىل ثالث
دول.
احت��ل�ال جدي����د ،وبكلف����ة زهي����دة ،ب����د أ� مع
و�ض����ع كريي قدمي����ه يف كرد�ست����ان؛ �إعالن تبني
ورعاية انف�ص����ال �إقليم كرد�ست����ان ،والك�شف عن
العالقة الوا�سعة بني ال�سلط����ة الربازانية والعدو
«الإ�رسائيل����ي» ،م����ن خالل �شحنت����ي النفط ،ما
يعني ربط «الدويلة» املوعودة بقوة قادرة على
حمايته����ا ،وبالطب����ع لي�س هناك �أم����ام الواليات
املتحدة �سوى كيان الدولة العربية ،التي �سيعمل
تكف «داع�ش» �أذاها عن
م�ست�شاروها الـ 300لأن ّ
املولود اجلديد يف قلب «احل�ضارة» العربية ،و�أن
تظل متار�س عمليات نهب النفط من العراق ودير
ال����زور يف �سورية عرب املوان����ئ الرتكية؛ احلليف
الآخر �شم ً
اال لتل �أبيب.
هذا يعن����ي بب�ساط����ة ا�ستنها�ض���� ًا جديداً يف
مواجهة �إيران وحلف املقاومة واملمانعة ،وبالتايل
ا�ستقط����اب متجدد مل�شيخات اخللي����ج لأن تعاود
العمل باندفاع حتت العباءة �أو املظلة الأمريكية،
وبداية تن�سيق جديد عل����ى ملفات �سورية وم�رص
والأردن ،ولبنان وفل�سطني ،ورمبا ما هو �أبعد.
ثمة �أ�سئل����ة كثرية تُطرح م����ع التمهيد لزيارة
جون ك��ي�ري ،وبعد هذه الزي����ارة امل�ش�ؤومة التي
جاءت على خلفية الهجوم والتو�سع «الداع�شي»،
بد�أت ب�شح����ن النفط «الكرد�ست����اين» �إىل الكيان
ال�صهيوين ،و ُت ِّوجت بت�رصيح م�سعود الربازاين ب�أن
الأوان قد حان لتحقيق حل����م الأكراد باال�ستقالل،

م����ا يعني �أنه مل يعد ير�ضيه����م احلكم الذاتي وال
الفدرالية ..وبالتايل فالعرب قريب ًا قد يكونون �أمام
«جن����وب �سودان» جديد ين�سلخ عن ج�سد خريطة
الوطن العربي.
ك��ي�ري ..بب�ساط����ة يب����دو �أنه جن����ح يف �إعادة
االحتالل الأمريكي ب�ضمانات وح�صانات ق�ضائية،
بع����د �أن كان طُ رد قبل ث��ل�اث �سنوات دون �أن تق َّدم
له �أي �ضمانة حت����ى لدبلوما�سييه ،مع �أنه يعمل
ويبني �أكرب �سفارة �أمريكية يف العامل.
يف مواجه����ة كل ذل����ك ،هناك ا�ستنف����ار للقوى
الداخلية واخلارجي����ة الداعمة وامل�ؤيدة للحكومة
العراقي����ة ،والراف�ض����ة لتق�سي����م الع����راق وعودة
الأمريك����ي ،لكنه مع الأ�س����ف ال�شديد لي�س بحجم
اال�سته����داف الذي يتعر�ض له الع����راق ،فما ح�صل
حت����ى الآن هو مظاهر قوة لي�����س �إال ،مل ت�صل �إىل
حد يجع����ل الأمريكي وحلف����اءه يرتعدون من �رش
�أعمالهم وخمططاتهم وم�شاريعهم ..وبب�ساطة لي�س
بحجم النكبة التي ق����د تطال بالد الرافدين ال ق ّدر
اهلل..
ماذا لو كانت �سورية الآن بكامل عافيتها ،ومل
تتعر�ض من����ذ ثالث �سنوات لهذه امل�ؤامرة الكربى؟
تذك����روا تهديدات كولن ب����اول للأ�سد بعد احتالل
العراق يف ني�سان ..2003
كولن باول يجدد تهديداته للجميع هذه املرة،
لك����ن عرب بوابة كرد�ستان وتل �أبيب و�أنقرة ،وعلى
ل�سان جون كريي.

�أحمد �شحادة

عادت �إىل املر ّبع الأول عند غزو العراق،
وه���و �إلزام العراق باتف���اق �أمني يعيد
على الأقل تطويق بالد ما بني النهرين
جمدداً ،وو�ض���ع اليد على رقبة �سورية
بعد الف�شل املتكرر ع�ب�ر الأدوات التي
ا�ستخدمتها وا�شنط���ن ،والتي اعتربها
الرئي�س باراك �أوباما �أنها (�أي املعار�ضة
املعتدلة) جمرد «فانتازيا» ال ميكنها
�إ�سق���اط الرئي�س ب�شار الأ�سد ،طالب ًا يف
الوق���ت ذاته من ال�شع���ب الأمريكي �أن
يتفهم ذلك ،لأن كل اجلهود التي �صرُ فت
على املعار�ض���ة ال�سورية ذهبت �أدراج
الرياح.
ويبدو �أن «داع����ش» و�أخواتها من
الإره���اب املتهمة كل م���ن ال�سعودية
وتركيا على وجه اخل�صو�ص برعايتها
وت�صديرها ومتويلها ،باتت تهدد حتى
تلك ال���دول ،بالإ�ضافة �إىل الأردن ،الذي
تراه���ن وا�شنط���ن عليه ليك���ون ج�رس
العب���ور جم���دداً �إىل املنطق���ة ،بعد �أن
رف�ضت بغداد وطهران � ّأي تدخل ع�سكري
�أمريكي مبا�رش� ،إال من خالل الطلب �إىل
حلفائه���ا و�أدواته���ا يف املنطقة وقف
متويل ورعاية الإرهابيني.
الأردن ال���ذي اهت���زت قوائم���ه مع
اق�ت�راب «داع����ش» �إىل ح���دوده م���ع
الع���راق ،ب���د�أ يعيد ن��ش�ر قواته على
احل���دود ويرفع جهوزي���ة ا�ستخباراته
املربوطة بوث���اق �شديد مع املخابرات
الأمريكي���ة ،مع الن���واح ب����أن قدراته
حمدودة ،وبالت���ايل ال بد من التن�سيق
مع الواليات املتحدة يف «ظل املخاطر
والقل���ق» م���ن «داع����ش» ،الأمر الذي
فتح عيون القوى الأردنية للتعبري عن
القلق من جعل الأردن ج�رس عبور لن�رش
قوات �أمريكية يف املنطقة ،حتت ذريعة
«حماية الأ�صدق���اء» ،وت�أمني الفر�صة
جمدداً لتطوي���ق �سورية ،والتي و ّفرتها
«داع�ش» كذريع���ة ت�ستند �إليها عمان
ووا�شنطن مع ًا.
�إن ما يجري يف العراق اليوم لي�س
�إال جم���رد �إع���ادة متو�ض���ع للم�رشوع
الأمريك���ي التدم�ي�ري يف املنطقة من
البوابة العراقية جمدداً كمخترب جتارب
جرى ت�أ�سي�س���ه عام  ،2003وعلى الأقل
ممار�سة االبتزاز لدول املنطقة �إذا ف�شل
م�رشوع التق�سيم املحدق بالعراق ،وهذا
ي�ستدعي من العراقيني غري املرتبطني
بامل��ش�روع املذكور �آنف��� ًا �أن يواجهوا
ت�أجيج ال�رصاعات املتن ّوعة ،و�أن ينربوا
للبحث واالتفاق على م�رشوع ت�أ�سي�س
وطن���ي �سيا�سي اجتماع���ي اقت�صادي
وا�ضح ،ي�ستفيد م���ن التجربة ال�سورية
يف ال�صم���ود ،والتجرب���ة الإيرانية يف
الت�صاعد� ،سيما م���ع القدرات العراقية
الهائلة ب�رشي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا.
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 ..وطار الموسم السياحي
م���ا �أن وقع التفجري الإرهابي يف �ضهر
البيدر ،و�رست �أنب���اء عن دهم فندقني يف
ب�ي�روت العتق���ال عنا�رص م���ن «داع�ش»
كانت تخط���ط الغتيال �شخ�صيات قيادية،
ومنه���ا رئي�س جمل�س الن���واب نبيه بري،
حت���ى عادت �سحابة �س���وداء لتخيم على
�أجواء لبن���ان وتراجع من�س���وب التفا�ؤل
بق���دوم مو�سم �سياحي هادئ يعو�ض على
اللبنانيني خ�سائرهم يف ال�سنوات ال�سابقة
ب�سبب غي���اب ال�سياح وتده���ور الأو�ضاع
الأمنية ،يف غ�ضون �ساعات ارتفعت حركة
احلج���وزات املغ���ادرة يف مط���ار بريوت
الدويل ،ومت �إلغاء الكثري من احلجوزات يف
فنادق العا�صمة.
يف هذا الإطار ،اعت�ب�ر الرئي�س بري �أن
«املو�س���م ال�سياحي ال���ذي ا�ستب�رش فيه
اللبناني���ون خرياً يف بريوت واملناطق من
خالل �أرقام احلجوزات يف الفنادق ،هو �أول
�ضحايا موجة الإرهاب هذه التي عادت �إىل
الظهور والتغلغل يف لبنان بعد التطورات
الأخرية يف العراق» ،خمت�رصاً ما يفكر فيه
املواطن اللبناين يف املرحلة الراهنة.

تدهور �سياحي
هذا التطور الدراماتيكي يف الأو�ضاع
الأمنية قبيل الب���دء مبو�سم اال�صطياف،
عاد ليزلزل اخلارطة ال�سياحية اللبنانية
بعد عودة اال�ستقرار يف الأ�شهر املا�ضية،
لكن موج���ة التف���ا�ؤل بع���ودة ال�سياح
�إىل بريوت ب���د�أت بالتبخ���ر ،وقرار رفع
احلظ���ر ع���ن ال�سي���اح اخلليجيني رمبا
�سيع���اود درا�ست���ه م���ن جدي���د ،حيث
ك�شف ال�سفري ال�سع���ودي يف لبنان علي
عوا�ض الع�س�ي�ري �أن قرار جميء الرعايا
ال�سعوديني �إىل لبنان يتوقف على تطور
الأو�ضاع الأمنية ،وبذلك تكون ال�سعودية
الدولة الأوىل التي تخلت عن بريوت بعد
�أول خ�ضة �أمنية رغ���م ت�أكيدات الأجهزة
الأمني���ة ب����أن كل �شيء حت���ت ال�سيطرة
وب�أنها على جهوزية تامة.

و�أ�شار الع�س�ي�ري �إىل �أن قرار اململكة
العربية ال�سعودي���ة بال�سماح لرعاياها
زيارة لبنان ،ج���اء نتيجة جناح اخلطة
الأمنية يف الأ�شهر ال�سابقة «فاال�ستقرار
الأمني �رشط �أ�سا�س���ي لل�سماح للرعايا
ال�سعوديني باملج���يء �إىل لبنان ،وذلك
انطالق��� ًا م���ن حر����ص خ���ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عب���داهلل بن عبد العزيز
عل���ى �سالم���ة املواطن�ي�ن ،ويف ح���ال
تدهورت الأو�ضاع الأمنية يف لبنان ،ف�إنه
من ال�صعب جم���يء الرعايا ال�سعوديني
�إىل لبنان لق�ضاء مو�سم اال�صطياف».

تدهور �أمني
يف الأع���وام الثالثة املا�ضية ونتيجة
الأزمة ال�سورية واال�ضطرابات ال�سيا�سية يف
لبنان واملنطق���ة و�سيا�سات دول خليجية
معروفة ،ت�ضاعف م�سل�سل التفجريات ،يف
لبنان مما خل���ف وراءه خ�سائر اقت�صادية
طالت قطاع���ات عدة ،ويف مقدمها القطاع
ال�سياحي ال���ذي ت�أثر ب�شكل الفت ،ومع �أي
انفج���ار جديد يهز لبن���ان ،يرفع القيمون
على القطاع ال�سياحي ال�صوت عالي ًا.
حتى الآن ال ميكن �إعطاء �صورة وا�ضحة
عن م���دى ت�أثر القطاع ال�سياحي مبا جرى
الي���وم ،لكن امل�ؤك���د �أن نوعي���ة العملية
الأخ�ي�رة وتوقيته���ا ،ال يعطي���ان �صورة
�إيجابي���ة� ،إال �أن الأي���ام املقبلة �ستك�شف
خريطة احلجوزات ومدى ت�أثرها مبا جرى،
وهناك من اعت�ب�ر �أن الأمر ينم عن كارثة
حقيقية ،فالكثري من الفنادق واملطاعم ،ال
�سيما يف العا�صم���ة بريوت ،عادت لتفتح
�أبوابها وتع���دل ديكوراتها وتوظف املزيد
من العم���ال واملوظفني لديه���ا ال�ستقبال
املو�سم ،ويف حال مل ت�رس الأمور كما يجب
ف�إن اخل�سائر �ستكون فادحة.
يف �سي���اق مت�ص���ل� ،أعلن���ت وزارة
ال�سياحة اللبناني���ة بداية العام ،ا�ستمرار
تراجع احلركة ال�سياحي���ة الوافدة بن�سبة
 12يف املئ���ة يف الأ�شه���ر الأوىل مقارن���ة

مع الع���ام  ،2013م�شرية �إىل تراجع حركة
ال���ركاب يف مطار رفي���ق احلريري الدويل
يف بريوت خالل الأ�شه���ر الأوىل من العام
بن�سبة  4.77يف املئ���ة مقارنة مع الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي ،م�سجلة � 826ألف ًا
و 582راكب ًا.
وقال���ت وزارة ال�سياح���ة اللبنانية �إن
عدد الوافدي���ن �إىل لبنان بلغ خالل العام
 ،2013نح���و  1.2ملي���ون وافد بينما كان
عددهم يف الع���ام  ،2012نحو  1.3مليون
واف���د ،فيما بلغ عدده���م يف العام ،2011
 1.6مليون �أي برتاج���ع  23يف املئة وبلغ
عدده���م عام  2010نحو  2.1مليون �سائح،
لك���ن التوقعات املتفائلة كان���ت ت�ؤكد �أن
الأم���ور على خ�ي�ر و�أن حرك���ة الوافدين
�سرتتفع �صاروخي��� ًا ال �سيما عقب انتهاء
�شهر رم�ضان املبارك.
رداً عل���ى الت�صعيد الإعالمي ملا جرى،
اعت�ب�رت م�صادر �أمني���ة «�أن ما جرى من
عمليات دهم وانفجارات با�ستثناء التفجري

الذي ط���ال احلاج���ز الأمن���ي يف منطقة
�ضهر البيدر ،مل يكن مفاجئ��� ًا �أو ا�ستثناء
وي�ستوج���ب ت�ضخي���م الأم���ور وال�صورة
الإعالمية ،خ�صو�ص ًا �أن عملية الدهم التي
طالت فن���دق «نابوليون» ت�أتي من �ضمن
خطة «ا�ستباقية» با�رشت الأجهزة الأمنية
بها من���ذ قرابة �شهر وني���ف ومتكنت يف
خاللها من القب�ض عل���ى بع�ض العنا�رص
املنتمي���ة �إىل �أكرث م���ن تنظي���م �إرهابي
ومتطرف ،وحتى من توقيف م�س�ؤولني يف
هذه التنظيم���ات ومت الك�شف عن �أكرث من
واحد منهم حتت عنوان «�صيد ثمني» ،ومل
يكن ذلك يرتافق مع مثل هذه «العرا�ضة»
التي جرت».
وتابعت :يف �أي حال وبعيداً من ال�صورة
ال�سلبية التي �أمكن لـ«�إ�رسائيل» تعميمها
عن الو�ضع يف لبن���ان ،ف�إن الأحداث التي
جرت �إذا م���ا مت تقييمها بواقعية ،ال ميكن
ت�صنيفه���ا �إال يف اخلانة الإيجابية للبنان
وم�صلحته ،وذلك بنا ًء على الآتي:

ّ
طه العبد يوقع كتابه الجديد «الكفايات الصوتية»
برعاية �سف�ي�ر فل�سطني يف لبن���ان ،ومب�شاركة نقابة الفنانني املحرتف�ي�ن يف لبنان ،وبدعوة من
مب���ادرة «توا�صل» مت توقيع كتاب «الكفايات ال�صوتي���ة» للكاتب وال�شاعر طه العبد؛ م�س�ؤول فريق
الكتاب يف «توا�صل».
رحب باحل�ضور وع ّرف
عا�صف
لبنان؛
يف
«توا�صل»
ملن�سق
بكلم���ة
ب���د�أ االحتفال
حيث
مو�س���ى،
ّ
باملبادرة ون�شاطاتها يف الأقطار التي تعمل فيها ،ناق ًال حتيات م�ؤ�س�سة «توا�صل» ال�سيدة رميا ملحم.
ثم كانت كلمة للقن�صل يف ال�سفارة؛ ال�سيد رمزي من�صور ،الذي �أ�شار �إىل �أهمية الأن�شطة الثقافية
يف �سبيل تطوير الوعي الوطني العام ،ودور ال�سفارة يف احت�ضان الأن�شطة الثقافية والوطنية.
ث���م �ألقى ال�شاع���ر والإعالمي زاهي وهبي كلم���ة «توا�صل» ،ف�أ�شار �إىل ج���ودة الكتاب من حيث
امل�ضمون وطريقة العر�ض ،بحيث ي�شكّل مرجع ًا للإعالميني والعاملني يف جماالت العمل ال�صوتي.
كلمة اخلتام كانت للم�ؤلف طه العبد ،الذي �رشح حول فكرة الكتاب وبدايات العمل فيه ،والدوافع
والأ�سب���اب التي جعلته يعمل على و�ضع كتاب تدريبي �صوتي يتن���اول بالعر�ض والتحليل جتلي�س
الأ�صوات اللغوية للعاملني يف جماالت املهن الأدائية ال�صوتية.

الإعالمي زاهي وهبي والكاتب طه العبد وم�شاركون يف حفل التوقيع

�أو ًال� :إن الك�ش���ف ع���ن املخطط���ات
الإرهابي���ة والقب����ض عل���ى العنا��ص�ر
املتطرفة و�إحباط خمططاتها التخريبية
واالنتحاري���ة ،هو جناح لعم���ل الأجهزة
الأمني���ة اللبنانية وخلطته���ا اال�ستباقية
الرامي���ة �إىل الإم�س���اك بالأم���ن وتعزيز
�أج���واء اال�ستقرار التي ينع���م بها لبنان
واللبنانيون.
ثاني ًا� :إن الك�شف عن هذا الكم �أو العدد
الكب�ي�ر من ال�شب���كات الإرهابية وتوقيف
عدد من العنا�رص التابعة لها واملرتبطة
بها ،قد ال ميك���ن للأجهزة اللبنانية على
تنوعه���ا القيام به وحده���ا لوال احلر�ص
املوجود ل���دى الأجهزة العربية والغربية
على تزويده���ا بكل تف�صي���ل عما ميكن
احل�صول عليه عن حترك هذه التنظيمات
وخمططاتها ،وذلك لي�س من باب املحبة
للبن���ان فح�سب� ،إمنا م���ن قبيل التعاون
على مكافحة الإرهاب وعم ًال باالتفاقات
التي ين�ضوي �إليها لبنان.
ثالث��� ًا :مت الت�أكي���د ونتيجة ما جرى
�أمني ًا ،ا�ستمرار لبنان حتت املظلة الدولية
الراعي���ة لال�ستقرار اللبناين وحتييده عن
ال�رصاعات الدائ���رة يف املنطقة وحتديداً
يف �سورية والعراق.
وطم�أنت امل�ص���ادر �إىل �أن «الأو�ضاع
الأمنية يف لبن���ان م�ستمرة على وتريتها
الراهنة الراجحة �إىل اال�ستقرار ،ال بل �إنها
ما�ضية يف املزيد م���ن الإم�ساك من قبل
القوى الع�سكرية ال�رشعية».
من جهته قال وزير ال�سياحة مي�شال
فرعون ع���ن ت�أثري التوت���ر الأمني الذي
�شهده لبنان عل���ى ال�سياحة�« ،إن وزارة
ال�سياح���ة تت�صل بالفن���ادق وبال�سياح،
الذين يدرك���ون الأو�ض���اع التي مير بها
لبنان واملنطقة ،كم���ا يعرفون جيداً �أنه
ق���د تكون هناك خلي���ة �إرهابية� ،إال �أنهم
مطمئنون».
و�أ�ض���اف« :يج���ب علين���ا �أن ن�ستمر
يف حتقي���ق الإجنازات التي نق���وم بها..
و�إذا مل نح�ص���ن وحدتن���ا ،ومل ننتخ���ب
رئي�س��� ًا للجمهوري���ة �سينعك�س هذا الأمر
�سلب ًا علين���ا ،ولكن لدينا هام�ش ًا لن�ستمر
بالنجاح وهذا الأمر بيدنا».
ولفت الوزير �إىل دور الإعالم يف تركيز
اال�ستق���رار ،وع���دم تخوي���ف اللبنانيني،
وعدم حتويل الإجنازات الأمنية �إىل �أ�سباب
للهلع ،وقال نحن كحكومة علينا طم�أنة
املواطنني وال�سي���اح ب�أننا نقوم بواجبنا
يف مواجهة �أي انزالق �أمني �أو �إرهاب.
ً
عم�ل�ا جدي ًا ميكن
وق���ال�« :إن هناك
�أن نطمئ���ن به اجلميع» ،م�ؤك���داً «�أن ما
حدث من تفجري وخماوف �أمنية �أثر على
اللبنانيني قبل ال�سياح ،ويجب �أن نطوي
ال�صفح���ة ،و�أن نتعل���م �أن م���ا حدث هو
ا�ستثنائي ،لكي تكون لدينا �إدارة �إعالمية
�أمنية ب�شكل �أف�ضل».

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.

إميل جرجس لحود ..الحقوقي وأمير المنابر
الرئي�س �إميل جمي���ل جرج�س حلود،
بع���د �أن عرفن���ا بع�ض ًا ع���ن البيت الذي
ن�ش��� أ� ومنا وترعرع فيه ،ال بد من العودة
�أي�ض ًا قلي ًال �إىل ال���وراء ،ب�ش�أن هذا الفرع
اللحودي ،فجرج�س حلود اجلد ،كان رجل
�أعمال وتاجراً معروف ًا يف جمال احلرير،
وتخطت مكانته و�سمعته اجلبل اللبناين
�إىل الع���امل العرب���ي ،حي���ث كان ميتلك
م�صنع حرير يف حلب ،وو�صلت عالقاته
وجتارته �إىل عدة دول �أوروبية.
وه���و �إىل كل ذل���ك ،كان ل���ه دوره
ومكانت���ه االجتماعي���ة املرموقة لدى
�أهايل اجلبل اللبناين ،وخ�صو�ص ًا �أهايل
املتنني الأعل���ى وال�شمايل ،فكان النا�س
يلج�ؤون �إلي���ه يف ق�ضاياهم وم�شاكلهم
و�شكاويه���م ،وبالت���ايل كان مرجعه���م
ال�سيا�سي والق�ضائ���ي وحلاّ ل امل�شاكل،
فكان يف�صل يف ق�ضايا النا�س اليومية،
ويح���ل م�شاكلهم ،وات�سم���ت كل مواقفه
و�أحكام���ه وف�صل���ه بالأم���ور بالعدالة،
ولهذا و�صف���ت �أر�أه ب�أن���ه كان لها قوة
الأحكام الق�ضائية ،ونظراً للثقة العالية
واالح�ت�رام الكب�ي�ر ال���ذي كان له عند
النا�س ،مل يكن ه�ؤالء يحتاجون للوقوف
�أمام �أقوا�س املحاكم ،ف�أبو ن�رصي ،وهي
كنيته التي ُعرف به���ا ،لأن بكره يدعى
ن�رصي ،كان ميلك من ال�شجاعة والعدالة
ورجاح���ة العقل واالرادة م���ا يجعلهم
دائم ًا على وفاق وت�سامح.
جرج�س حلود املت���زوج من ال�سيدة

ليل���ى فار�س من قري���ة �صليما يف املنت
الأعل���ىُ ،رزق ب�سبع���ة �أبن���اء ،هم على
الت���وايل :ن�رصي ،ن�سي���ب ،حليم ،يو�سف،
حل���ود� ،إميل ،و�صغريهم ه���و جميل والد
الرئي�س حل���ود ،وبخم����س �شقيقات هن:
ميليا ،وردة ،ر�شيدة ،اليز ،راحيل.
و�إذا كان معظ���م �أبناء جرج�س حلود
قد حظيوا بتعليم راق ومكانة اجتماعية،
جنم�ْي  ب���رزا عل���ى امل�ست���وى
�إال �أن
نْ
الوطني� ،س���واء على م�ست���وى مواجهة
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�سلط���ات االنتداب الفرن�س���ي ،و�سواء يف
معرك���ة اال�ستقالل� ،أم يف مرحلة ما بعد
اال�ستقالل وهما اللواء جميل الذي عرفنا
يف احللقات ال�سابقة بع�ض ًا من تفا�صيل
م�سريت���ه ،و�إميل ال�شخ�صي���ة ال�سيا�سية
والقانونية والنيابية والوزارية املرموقة
الت���ي تركت ب�صمات ال متحى يف ال�سرية
واحلياة ال�سيا�سية والق�ضائية واحلقوقية
اللبنانية وعنينا ب���ه املحامي والوزير
والنائب �إميل حلود.

الوزير والنائب واملحامي وال�شاعر الراحل �إميل جرج�س حلود

وكم����ا ج����اء يف كت����اب «�إميل
حلود ..الكلمة للوطن».
تلق����ى علوم����ه االبتدائي����ة يف
املدر�سة الوطنية يف بعبدات ،حيث
حظ����ي و�أ�شقاءه برعاي����ة �صاحبها
ومديرها �صهرهم ال�شاعر رجل العلم
وامل��ب�رات املرحوم نعي����م �صوايا،
وما لب����ث �أن التم����ع ذكا�ؤه احلاد
باكراً ولوحظت فيه �رسعة البديهة،
فلف����ت تفوقه �أ�ساتذته ،فتقربوا منه
و�أحاطوه بعناي����ة خا�صة مقرونة
بالإعجاب والتقدير.
وبعد �أن �أنهى علومه االبتدائية
يف املدر�س����ة الوطني����ة انتقل مع
بع�ض �أ�شقائ����ه �إىل مدر�سة احلكمة
يف ب��ي�روت ،حي����ث �أكم����ل علومه
الثانوي����ة ودخ����ل معه����د احلقوق
ليتخرج من����ه حمامي ًا
الفرن�س����ي
ّ
المع���� ًا �صيف الع����ام  ،1922و�أثناء
درا�س����ة احلق����وق ،كان �إميل ي�سكن
بيت ًا يف حي مارون يف بريوت مع
املرحومي وال����د املحافظ ال�سابق
نْ
هرني حلود واليا�����س اخلوري وقد
كان����ا يدر�س����ان الط����ب ،ويو�سف
جرمانو�س و�شارل خوري وقد كانا
مع �إميل يدر�سان احلقوق ،و�صودف
�أن كان �إميل عائ����داً �إىل البيت مع
�ساعات ال�صباح الأوىل ،فا�ستقبله
املرحوم الدكت����ور اليا�س اخلوري
�صديقه ،فانثال علي����ه حتذيراً من
م�ضار ال�سه����ر ون�صح ًا باملحافظة
ّ
عل����ى �صحت����ه ،وم����ا كان جواب
�إمي����ل؟ دعني منك ي����ا اليا�س ومن
ن�صائح����ك ،من طل����ب العلى �سهر
���درج �إمي����ل حلود يف
اللي����ايل ،وت� ّ
مكت����ب املحامي املرح����وم يو�سف
ال�س����ودا ،حيث اكت�س����ب الكثري من
فن����ون املرافعة ،ونه����ل من اخلربة
الق�ضائية الوا�سع����ة املدخرة عند
الأ�ست����اذ ال�سودا ،و�أن����زل ا�سمه يف
اجلدول الع����ام ،ففتح مكتب ًا خا�ص ًا
به يف �شارع الكبو�شيني يف بريوت
قرب ق�رص العدل.
ومل يلبث �أن ا�ستمالته ال�سيا�سة
ت����و�أم املحام����اة ،مت�أث����راً باجلو
العائل����ي الذي ن�ش�أ في����ه وترعرع،
حي����ث �أن �أباه جرج�����س حلود� ،إىل
جان����ب ن�شاط����ه التج����اري ،كان
ي�ستقبل با�ستم����رار يف بيته العام
يف بعبدات �أقط����اب �سيا�سة زمانه
واحل����كام عل����ى خمتل����ف درجاته
وانتماءاته����م ،ال �سيما املت�رصفني
العثمانيني الذي����ن كان ي�ستعينهم
يف ح����ل م�ش����اكل مواطنيه وت�أمني
حمايته����م و�صيان����ة �أعرا�ضه����م
وممتلكاتهم يف تلك الفرتة ال�سوداء
املرعبة من تاريخ لبنان.
وقب����ل دخول ع����امل �إميل حلود
املحام����ي ال ب���� ّد من �إي����راد طرفة

تنب�ؤية عنه ح�صل����ت مع املرحوم
وال����ده ،كان �إميل ذات ي����وم عائداً
مع بع�ض �أ�شقائ����ه �إىل املنزل لي ًال
مت�أخرين عن الوق����ت املحدد لهم،
وما �إن فتح لهم الباب حتى وجدوا
�أنف�سه����م مبواجه����ة الوال����د الثائر
ومع����امل الغ�ض����ب والقط����وب متلأ
جتاعي����د وجهه ،فذهل����وا وارتبكوا
وعق����دت �أل�سنته����م ،و�إنه����م لكذلك
تق ّدمهم �إمي����ل ،فاهتزّ منكباه ودار،
وت����وىل عر�ض مربرات الت�أخري على
الوالد الوقور حماو ًال ربطها بظروف
قاهرة خارجة عن �إرادتهم.
احلج����ة وتن�سيق
وق����د �أدت قوة ّ
ال����كالم يف مرافعة �إميل الأوىل هذه
�إىل تنفي�س ح����دة الغ�ضب الوالدي
فرتطي����ب اجل����و ف�إعالن ال��ب�راءة
بع����د ت�سجيل وع����د الأوالد بتجنب
املخالفة ،وم����ا كان من �أبو ن�رصي
�إال �أن ا�ستدن����ى جنل����ه �إميل ،فربت
عل����ى كتفه وقال ل����ه �أمام من كان
يف البيت من الأهل والز ّوار« ،بارك
اهلل في����ك ي����ا ابني! �إن����ك ملوهوب،
و�ست�صبح �أكرب «�أبو كاتو» يف هذا
البلد.
مل يخيب �إميل ظ ّن والده ،فدخل
ق�رص العدل وبا�رش جوالته و�صوالته
بني �أقوا�سه ،و�أخذت نبوءة املرحوم
والده طريقه����ا �إىل التحقي����ق ،بد�أ
جنمه ي�سط����ع يف املحاكم �إجما ًال،
ويف الق�ضاي����ا اجلزائية واجلنائية
ب�صورة خا�صة ،مل����ا كان ميلك من
ق����وة حجة و�رسع����ة بديهة و�سحر
بيان ،وقد �ساع����ده يف تفجري هذه
املواهب النادرة وت�ضلّع عميق من
مناهل العربية الف�صحى جعل منه
�أم��ي�راً من �أمراء املناب����ر يف لبنان
وخارج����ه ،ونكتفي هن����ا بالإ�شارة
�إىل كلمة خطيب م�رص الأول الزعيم
الراحل مك����رم عبيد با�ش����ا عندما
وقف مرة يف فندق �شيربد بالقاهرة
ل��ي�ر ّد على خطاب املرح����وم �إميل،
وقد كان يتكلم با�س����م وفد لبناين
برملاين برئا�س����ة املرحوم الرئي�س
�صربي حمادة ،قال عبيد با�شا �أمام
حفل كب��ي�ر من رج����االت ال�سيا�سة
و�أقطابها العرب :كنت �أح�سب نف�سي
�أخطب من يف الب��ل�اد العربية� ،أما
اليوم فقد جعلني �إميل حلود �أخجل
من نف�سي.
وكذلك يوم تلقت �أو�ساط الأزهر
يف م�رص نعي �إميل �أبرقت لعائلته
تقول:
نعزيكم بالكب��ي�ر الذي دانت له
لغة القر�آن.
و�إذا �شئن����ا �أن نذك����ر مثل هذه
الأقوال عنه الحتجنا �إىل جملد.
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هل أنت مستعدة للمنافسة في رمضان؟
�شهر رم�ضان هو �أف�ض���ل ال�شهور التي
ميكن لكل من���ا �أن يبد أ� فيه���ا حياته من
جديد على نحو خمتل���ف ،ويفتح �صفحة
جديدة مع امل���وىل �سبحانه وتعاىل ومع
نف�س���ه ،ومع املجتمع من حوله ،فهو �شهر
الت أ�مُّل والتدبُّر وحما�سبة النف�س.
ابدئ���ي برتتيب براجم���ك يف رم�ضان،
وخ���ذي العهد عل���ى نف�س���ك �أن تناف�سي
لدخول اجلنان ..اتخذي علو الهمة �سالح ًا
يف زمن الك�سل واخل���ذالن ،واجعلي ليلك
�صالة وركوع ًا و�سجوداً للرحمن ،ونهارها
رعاية للأبناء والبنات..
واعلم���ي �أنه ال ب���د �أن تُخرِجي من
مالك �شيئ ًا لذاك الفقري الإن�سان ،و�أن هذا
ال�شه���ر �سيم�ضي �رسيع ًا ب�ل�ا ا�ستئذان..
وبع���د ذلك ج ٌّد واجته���اد للفوز مبراتب
الإح�سان ،علّ���ك تفوزين باجلنان ،حيث
ق���ال اهلل} :هَ ��� ْل جَ ���زَا ُء الإِحْ �سَ ���انِ إِ � َالّ
الإِحْ �سَ انُ { [�سورة الرحمن ،الآية .]60
فهنيئ��� ًا لها مَ ن حتمل من �صدق ويقني
و�إمي���ان ،و�أي���ن �أمثالها من الأخ���وات �أو
الإخوان؟!
انطالق ًا من ذلك ،وحر�ص ًا على �أوقاتنا
ُغب
يف ه���ذا ال�شهر الف�ضي���ل ،وحتى ال ن نَ
فيه���ا وال نخ�رسها ،فعلي���كِ تق�سيم وقتك
واحلر�ص على:
العب���ادات :تنويع العب���ادات يف �أثناء
ال�شهر الك���رمي ،من �صيام وقي���ام وقراءة
القر�آن الك���رمي ،و�إطعام الطع���ام ،و�إنفاق
�صدق���ات ..ومع تن���وُّع العب���ادات يتجدد
الن�شاط.
الدعوة :ابذيل جهدك يف دعوة زميالتك
و�صديقاتك �إىل اهلل تعاىل ،فما �أحوجهن يف
هذا الع�رص �إىل الدعوة ،مبتغية بذلك وجه

ِ
أنـت

اهلل ،م�شيع���ة الوع���ي يف �صفوف الفتيات
اللوات���ي مل يكت���ب لهن اكت�س���اب الوعي
والثقافة ،فتنايل ثواب ًا عظيماً ،وي�ضاف �إىل
هذا الثواب �أجر امل���ر�أة التي اهتدت على
يديك ،كما �أخرب بذلك الر�سول الكرمي عليه
ال�صالة و�أمت الت�سليم ،حيث قال« :من دعا
�إىل هدى كان له م���ن الأجر مثل �أجور من
تبعه ،ال ينق�ص ذلك من �أجورهم �شيء».
الكرم واجلود :حيث يت�ضاعف �أجرُهما
يف هذا ال�شهر ،فقد كان النبي �أجو َد النا�س،
وكان �أج���ود ما يك���ون يف رم�ضان ،و�سُ ئل

يوم��� ًا عليه ال�صالة وال�س�ل�ام� :أي ال�صدقة
�أف�ضل؟ قال�« :صدق���ة يف رم�ضان» .ومن
�أن���واع اجلود التي تَك�ث�رُ احلاج ُة �إليه يف
رم�ضان تفطري �صائم ،حيث حثّ ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم على ذلك بقوله:
«من فطّر �صائم��� ًا كان له مثل �أجره ،غري
�أنه ال ينق�ص من �أجر ال�صائم �شيء».
ف�إذا كان لديك ج���ار فقري ،فما املانع
من �أن تقدمي له طع���ام الإفطار؟ وميكنك
�أي�ض��� ًا م�ساعدة الآخري���ن وق�ضاء حوائج
املحتاجني.

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• لباقات التعامل مع املر�أة احلامل

مبادئ علميها لطفلك
ه���ل ي�ستطيع طفلك �أن يراعي م�شاعر الآخرين؟
هل مييز بني ال�صواب واخلط�أ؟ الإجابة قد تبدو
ثقيلة و�صعبة ،خ�صو�ص ًا ملن تقل �أعمارهم عن
خم�س���ة �أعوام ،لكنها �أي�ض��� ًا لي�ست م�ستحيلة،
فاملطلوب قليل م���ن التدريب على �أ�صول وقيم
ومبادئ ترت�سخ يف �أعماقة على مدى ال�سنني.
الأمان���ة� :ساعدي طفل���ك وعلّمي���ه �أن يحرتم
ال�ص���دق واحلقيقة ،فقبل ال�ساد�س���ة من العمر
يك���ون الطف���ل يف مرحلة ال�شفافي���ة ،وعندما
يرتك���ب خط أ� يعرف ذلك لكنه ال يعرف بعد فن
اخل���داع ،ويف هذا فر�صة كب�ي�رة للأم كي ت�ؤكد
لطفلها �أن الأمان���ة فيها جناة ،بينما �إخفاء احلقيقة ال ي�ؤدي
�إال �إىل الف�شل.
العدل والإن�صاف :يجب �أن يعلّم الآباء والأمهات �أطفالهم كيف
يعاجلون اخلط�أ ،من �أج���ل م�ساعدتهم على تطوير الإح�سا�س
بالعدل والإن�صاف.

تربية النف�س وتعديل ال�سلوك :ال�صوم
تربية للنف�س على الإخال�ص يف العبادة،
واملراقبة و�إحياء ال�ضمري ويقظته ،فالعبد
يف �صيامه قد �أجلم وكب���ح جماح نف�سه،
و�أعلن بذل���ك انت�صاره عليه���ا ،وا�ستهان
بحاجتها ودوافعه���ا ،ف�أ�صبح همّه طاعة
الل َورَ�سُ و َل ُه
اهلل وع�صيانها} :وَمَ ��� ْن يُطِ عِ َ هّ َ
َف َق ْد فَ���ا َز َف ْوزًا عَ ظِ يمً���ا{ (�سورة الأحزاب،
الآية  ،)71لأنه عرف امل�سار ،و�أدرك طريقه،
وتغلّب عل���ى املعوقات الكث�ي�رة ،والتي
�أ�شقّها �شهوات النف�س ورغباتها.

التوب���ة� :إذا كن���تِ مم���ن �أ�رسفن على
�أنف�سه���ن يف ارت���كاب املعا�ص���ي ،فلكِ
ب��ش�رى من ربك �سبحان���ه وتعاىلُ } :ق ْل
يَا عِ بَادِي ا َ ّلذِي��� َن �أَ�سرْ َ فُوا عَ لَى �أَ ْنفُ�سِ ِه ْم ال
الل يَغْ ِف ُر ال ُ ّذنُوبَ
الل �إ َ ِّن َ هّ َ
َت ْقنَطُ وا مِ نْ رَحْ َم ِة َ هّ ِ
جَ مِيعً ا �إِ َ ّن ُه هُ ��� َو الْغَ فُو ُر ال َرّحِ يمُ{ (�سورة
الزم���ر ،الآية  .)53يا له من ف�ضل ومك�سب
عظي���م� ،إنه ال يفرّط يف ه���ذا املك�سب �إال
جاهل �أو زاهد يف الف�ضل ..علم ًا �أن التوبة
لي�س���ت خمت�صة بهذا ال�شهر فقط ،بل فيه
ويف غ�ي�ره من ال�شهور ،لك���ن ما يدريك،
فقد يكون مي�ل�ادك اجلديد يف �شهر اخلري
والربكة ،وقد يول���د الإن�سان مرتني؛ يوم
يخرج من ظلمة رحم �أمه �إىل نور الدنيا،
ويوم يخرج من ظلمات املع�صية �إىل نور
الطاعة ،فكوين هو �أنتِ .
�صل���ة الرحم� :صلة الأرح���ام يف �شهر
رم�ضان تُعت�ب�ر من الواجبات التي ينبغي
عل���ى امل�سلمني القيام به���ا؛ ت�أكيداً لقول
الر�س���ول الكرمي علي���ه ال�ص�ل�اة و�أف�ضل
ت�سلي���م باال�ستم���رار يف �صل���ة الأقارب،
نظ���راً �إىل كونها خط���وة حقيقية يف �إزالة
اخلالفات وتوطيد الأوا��ص�ر ودعم الأخوة
بني امل�سلمني ،فيمكنكِ زيارة اجلد واجلدة،
والأعم���ام والعمات ،والأخ���وال واخلاالت،
ولو ل�ساعات قليل���ة لتدخلي الفرحة �إىل
قلوبهم.
امل�ساع���دة يف الأعمال املنزلية :عليكِ
�أن مت���دّي يد الع���ون مل�ساعدة والدتك يف
القيام ب�أعمال املن���زل؛ من ترتيب وطهي
الطع���ام ،وذلك بن َيّة ب���رّ الوالدين ،وحتى
ت�ستطيع الأم التفرغ للعبادة �أي�ضاً.

التعاطف :يج���ب �أن تعلّمي
طفلك كي���ف يراعي م�شاعر
الآخري���ن� ،صحيح �أن الطفل
يف �سن اخلام�سة ال ي�ستطيع
�أن ي�ض���ع نف�س���ه م���كان
الآخري���ن ،لكن م���ن املهم
الب���دء يف تعليم���ه ف�ضيلة
مراع���اة حق���وق وم�شاعر
الآخرين.
احرتام الذات :يجب االهتمام
بتغذية الطف���ل يف مراحل
الطفول���ة الأوىل املبكرة ،لتكوين ثقة داخلية يف النف�س ،ومن
ال�رضوري الإميان ب�أفكار الطفل وت�صديق كالمه عن قدراته.
احلب :الأطف���ال ال�صغار بطبيعتهم يتمتع���ون بعاطفة كلها
حب ،لكنهم يحتاج���ون �إىل امل�ساعدة يف كيفية التعبري عن
عاطفة احلب تلك ،وتو�ضيح ذلك لهم ب�سلوك عملي.

ال يختلف اثنان على التغريات الهرمونية التي تطر�أ على ج�سم املر�أة احلامل،
وتقلبات املزاج التي ت�صاحبها ،والعناية امل�ضاعفة التي تتطلبها ..فال يغب
عن ذهنكِ أ�نّك �أمام �شخ�ص ي�سرتعي منك ك ّل لطف واهتمام ،وكي يتم املطلوب
تن�ص عليه قواعد الت�رصّف االجتماعي ال�صحيح ،خذي النقاط الآتية
منك كما ّ
بعني االعتبار:
 كقاع���دة ذهبي���ة ،احر�صي �أن تعطي مكانك للمر�أة احلام���ل ،حتّى لو مل تكنمن دائ���رة معارفك ،وذل���ك يف الأمكنة العامة ،ويف �صالون���ات التجميل ،ويف
املوا�صالت العامة..
 �إذا كن���ت تنوي���ن زيارة �إحدى �صديقات���ك �أو �شقيقاتك احلوام���ل ،اتّ�صلي بهالتت�أك���دي �أنّها ت�ستطيع ا�ستقبالك ،وا�س�أليها �إن كان العطر ،رائحة مثبّت ال�شعر،
�أو طالء الأظافر ي�سبب لها التقي�ؤ �أو يزعجها.
 انتبهي جيداً حلديثك �أمام املر�أة احلامل ،لأ ّن ح�سا�سيتها املفرطة جتاه الأمور�ستفاجئ���ك؛ فال توجّ هي لها كالم ًا قا�سياً ،حتّى ولو كان عن طريق املزاح ،و�إياك
�أن تخربيها عن ق�ص�ص خميفة �أو حوادث �صحية ح�صلت حلوامل تعرفينهن ،و إ�الّ
�ضاعفتِ خوفها ورعبها.
 ابتع���دي قدر ا�ستطاعتك ع���ن انتقاد املر�أة احلامل ،خ�صو�ص��� ًا يف ما يتعلّقب�شكلها� ،أو بالوزن الزائد الذي اكت�سبته ،بل حاويل رفع معنوياتها وم�ساندتها.

www.athabat.net
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أسباب تساقط الشعر ..وخطوات المعالجة
ه���ل يت�ساقط �شع���رك ب�ش���كل مفرط
ومزعج؟ قد يكون احل��� ّل ب�سيط ًا �إذا عرفت
ال�سب���ب احلقيق���ي الكام���ن وراء ت�ساقط
ال�شع���ر� ،إليك ملحة عن �أبرز الأ�سباب التي
ت�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر.
فق���ر الدم :تع���اين  10يف املئة تقريب ًا
من الن�ساء اللواتي تراوح �أعمارهن بني 20
و 49عام ًا م���ن فقر الدم ،الذي يُعترب �سبب ًا
�أ�سا�سي��� ًا لت�ساقط ال�شع���ر ،ميكن ملكمّالت
احلديد �أن تعالج امل�شكلة.
ال�صلع الذك���وري :يواجه  65يف املئة
تقريب ًا من الرج���ال م�شكلة ت�ساقط ال�شعر
وال�صل���ع بعد �سن ال�ستني ،ويُعزى ذلك يف
�أغلب الأحيان �إىل من���ط ال�صلع الذكوري،
فه���ذا النوع من ت�ساق���ط ال�شعر ناجم عن
جينات وهرمونات جن�سية ذكورية.
ثمة كرمي���ات مو�ضعية وحبوب ميكن
تناولها لوق���ف ت�ساقط ال�شع���ر� ،أو حتى
امل�ساعدة على من���وه قليالً ،لكن ال بد من
ا�ست�شارة الطبيب �أو ال�صيديل �أوالً.
التوت���ر اجل�س���دي :ميك���ن لأي �صدمة
ج�سدية� ،سواء متثلت يف حادث �سيارة� ،أو
عملية جراحية� ،أو مر�ض خطري� ،أو حتى
االنفلون���زا� ،أن ت����ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر
ب�شكل م�ؤقت ،فال�صدم���ة اجل�سدية توقع
خل�ل�اً يف دورة حياة ال�شع���ر امل�شتملة
مبدئي��� ًا على مرحل���ة النم���و ،ومرحلة
اال�سرتاحة ،ومرحلة الت�ساقط ،هكذا ،عند
مواجهة ح���دث م�سبب للتوت���ر ،يح�صل
خلل يف دورة منو ال�شعر ،ما يدفع املزيد
من ال�شع���ر �إىل مرحلة الت�ساقط ،وي�صبح
ت�ساق���ط ال�شعر ملحوظ ًا بع���د ثالثة �إىل
�ست���ة �أ�شهر م���ن ال�صدم���ة� ،إال �أن ال�شعر

يعاود النمو جمدداً فور تعايف اجل�سم.
احلم���ل :تُعترب فرتة احلم���ل مث ًال جيداً
عل���ى التوتر اجل�س���دي الذي ق���د ي�سبب
ت�ساقط ال�شع���ر ،فخ�سارة ال�شعر املرتبطة
بف�ت�رة احلمل تظه���ر عموم ًا بع���د والدة
الطفل ولي�س خالل �أ�شهر احلمل لأن عملية

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

الوالدة ت�ش���كل �صدمة ج�سدية كبرية ،ف�إذا
ت�ساقط �شعرك كث�ي�راً بعد والدة طفلك ،ال
تقلقي كث�ي�راً ،لأن ال�شع���ر �سيعود للنمو
جمدداً خالل �شهرين تقريباً.
الهرمون���ات الأنثوي���ة :مثلم���ا ت�ؤدي
التقلب���ات الهرمونية خ�ل�ال فرتة احلمل

�إىل ت�ساق���ط ال�شع���ر ،ميك���ن للتوقف عن
تناول حبوب منع احلم���ل �أو حتى تبديل
نوعها �أن ي�ؤدي���ا �أي�ض ًا �إىل ت�ساقط ال�شعر،
خ�صو�ص��� ًا يف حال وج���ود تاريخ عائلي
لت�ساقط ال�شعر ،كما �أن التبدل يف التوازن
الهرموين خ�ل�ال �سن الي�أ����س يف�ضي �إىل
ت�ساقط ال�شعر ،لأن م�ستقبالت الأندروجني
(�أي الهرم���ون الذكوري) يف ف���روة الر�أ�س
تن�ش���ط ب�إف���راط فتتقل�ص جي���وب ال�شعر
ويبد�أ ال�شعر بالت�ساقط ب�شكل الفت.
�إذا كانت حب���وب منع احلمل هي وراء
ت�ساقط �شعرك ،حتدثي �إىل الطبيب لتبديل
ن���وع احلبوب ،وال جتعل���ي امل�شكلة �أ�سو�أ
باتباع �أ�ساليب جمالية م�ؤذية لل�شعر.
التوت���ر العاطف���ي :تب�ّي�نّ �أن التوت���ر
العاطف���ي ي�سب���ب ت�ساقط ال�شع���ر متام ًا
مثلما يفع���ل التوتر اجل�س���دي ،وال �سيما
يف ح���االت الط�ل�اق� ،أو وفاة �أح���د �أفرد
العائلة� ،أو مواجه���ة مر�ض ع�ضال� ..إال �أن
العلماء ي�ؤك���دون �أن التوت���ر العاطفي ال
ي�رسّع ت�ساقط ال�شعر� ،إمنا يفاقم امل�شكلة
املوجودة.
ما علي���ك �إال مواجهة القل���ق والتوتر
عرب ممار�س���ة التمارين الريا�ضية ،وجتربة
العالج النف�سي الكالم���ي رمبا ،واحل�صول
على مزيد من الدعم حني تدعو احلاجة.
ق�صور يف الغ���دة الدرقية :الق�صور يف
عمل الغدة الدرقية يعني �ضعف ًا يف ن�شاط
تلك الغ���دة املوجودة يف العنق واملنتجة
لهرمونات �أ�سا�سي���ة للأي�ض( (METAB O
 )LISMوالنم���و ،و�إذا مل ت�ض ّخ هذه الغدة
الدرقي���ة كمية كافية م���ن الهرمونات ،قد
يح�ص���ل ت�ساقط يف ال�شع���ر ،لذا ،يتوجب

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�صف قارب  /ن�صف �أر�سل
 5م�رسحية �سيا�سية قدمها دريد حلام
1
 6هوادة  /ن�صف نا�شط
 7مدين���ة �أ�سباني���ة يف �أفريقيا حماطة
2
ب�أرا�ض مغربية  /يقرتب كثريا يف القيمة
3
�أو العدد
 8خل���ف (بالعامي���ة)  /منا�سب���ة تعود
4
ب�شكل م�ستمر  /ن�صف راجع
5
 9رئي�س �أميكي �ساب���ق ا�شتهر بف�ضيحة
لون�سكي
6
 10مدينة ترفيهي���ة امريكية كبرية منها
7
ن�سخة يف فرن�سا

8
9
10

عــمـــودي
�أفــقــي
 1قائل العبارة« :البحر من ورائكم والعدو �أمامكم»
� 2أعطى ر�أيا خبريا � /إعادة تدوير املواد الطبيعية
 3البل���د الوحي���د يف العامل الذي ال ي�ض���ع ا�سمه على
طوابع الربيد  /حرف نفي.

عل���ى الطبيب �إج���راء التحالي���ل لتحديد
ال�سبب احلقيقي.
خلل يف املناع���ة :يف بع�ض الأحيان،
يح�ص���ل ن�شاط مفرط يف جه���از املناعة،
بحي���ث يرتبك اجل�سم ويظن جهاز املناعة
�أن ال�شعر هو ج�س���م غريب فيحاربه خط�أ
ما ي����ؤدي �إىل ت�ساقطه ،يف ه���ذه احلالة،
يجري الطبيب حقن �ستريويد خ�صو�ص ًا يف
حال ت�ساقط ال�شعر على �شكل رقع دائرية
من فروة الر�أ�س.
مر����ض الذئبة احلم���راء :ثمة نوع �آخر
من �أمرا�ض املناع���ة الذاتية يُعرف با�سم
داء الذئب���ة ( ،)LUPUSوي����ؤدي �أي�ض ًا �إىل
ت�ساقط ال�شعر ،وامل�ؤ�سف �أن هذا النوع من
ت�ساقط ال�شعر يرتك ندوب ًا وراءه ،بحيث ال
يعود ال�شعر للنمو جمدداً يف الأماكن التي
ت�ساقط منها.
�إذا كان ت�ساقط ال�شعر خفيف ًا ومقبوالً،
ميك���ن التالع���ب بالت�رسيح���ة لإخف���اء
امل�ساح���ات الفارغة من ال�شع���ر ،وال�شعر
الق�صري �أقوى من ال�شعر الطويل وميكن �أن
يخفي بقع ال�صلع ب�صورة �أف�ضل.
الع�ل�اج الكيميائي :بع����ض العقاقري
املُ�ستخدَم���ة ملحارب���ة ال�رسط���ان ت�ؤدي
�إىل ت�ساق���ط ال�شعر ،فالع�ل�اج الكيميائي
�أ�شبه بقنبلة نووي���ة ،بحيث يدمر اخلاليا
املنق�سمة ب�رسعة.
فور توق���ف العالج ،يعود ال�شعر للنمو
جم���دداً� ،إمن���ا برتكيبة خمتلف���ة (بحيث
ي�صب���ح جمعداً مث�ل�اً فيم���ا كان �أمل�س،
�أو يتب���دل لونه) ،ويعم���ل الباحثون على
تطوير عقاقري ملعاجلة ال�رسطان من دون
الت�أثريات اجلانبية املزعجة.

 1ق���ارن يف احلجم لريى مدى التطابق /
�سقوط
 2جعل الآخر �رشيكا  /نظام نقل الر�سائل
 3م�شاركة يف الأف���كار حول مو�ضوع ما
 /ما بعده.
 4جمم���وع احتياجات املكتب من الورق
والأقالم وغري ذلك
 5ن�صف مرك���ز  /و�ضع ال�شيء يف الركن

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ومبعنى اعتمد عليه
 6كريه الرائحة  /مت�شابهات
 7طي���ب الطعم وارائح���ة  /عا�صمة اروبية
(معكو�سة)
 8ن�صف يرجو  /حمام بخار حديث  /ن�صف
تايل.
 9املر�أة الت���ي ال زوج لها �أو الرجل الذي ال
زوجة له  /خالون من النجا�سة
 10فاكهة كاخلوخ  /زناد (مبعرثة).

( العدد  )316اجلمعة  27 -حزيران 2014 -

كاريكاتير

حادث مروري يجمع شقيقين بعد  30عامًا
احلياة مليئة باملفاج�آت التي ال ميكن تخيّلها ،فمن ي�صدّق
�أن احلياة قد تدخّ ر له �أخ ًا لتفاجئه به وهو يف عمر الثالثني؟
ق�صة غريبة تدفع املرء لالبت�سام وتُذكّره بقدرة اهلل ورحمته،
وح�سن تدبريه للإن�سان ،فعلى طريق الريا�ض ا�صطدمت �سيارتان
يف حادث مروري ،ونزل ال�سائقان وهما يف حالة ع�صبيّة �شديدة
ليتب����ادال االتهام باخلط�����أ والت�سبب يف احل����ادث ،وحينما ا�شت ّد
اخلالف بينهما قام �أحدهما با�ستدع����اء ال�رشطة واملرور دون �أن
ينتب����ه كالهم����ا للت�شابه الوا�ضح بني مالحمهم����ا ،وعندما طلب
ال�رشط����ي �أوراقهما الثبوتية وهويتهما فوج����ئ بالهويتني ،وقال

لهم����ا م�ستغرباً :كيف لل�شقيق��ي�ن �أن يت�شاجرا بهذا العنف؟ فكان
وقع كالم����ه عليهما كال�صاعقة التي ت�ضاعفت حتى بلغت مداها
حينم����ا طالع كل منهم����ا هوية الآخر ليفاجَ �أ بوج����ود ا�سم الأب
نف�سه ،وو�س����ط ال�صدمة والذهول ات�صل �أحدهم����ا بوالدهما الذي
�أخ��ب�ره �أن الأمر حقيقي ،و�أن الذي يق����ف �أمامه هو �شقيقه من �أم
�أخرى تزوجها قبل  30عاماً ،و�أجنبت هذا الولد ،ثم قام بتطليقها،
وحتوّل امل�شهد من م�شهد �شجار وخالف �إىل م�شهد عناق واحت�ضان
ودموع ،فحادث مروري ك�شف حقيقة م�سترتة منذ  30عاماً ،وجمع
بني �شقيقني فرقهما الأب ليجمعهما القدر من جديد.

أنفقوا  500ألف دوالر
خالل  4أيام في البرازيل
�أنف���ق زوّار ك�أ����س الع���امل يف
الربازيل م���ن اخلليجيني ،و�أغلبهم
من ال�سعودية والإم���ارات ،ن�صف
ملي���ون دوالر يف الأي���ام الأربعة
الأوىل من انطالق النهائيات ،وفق ًا
لأرقام �أعلنتها �رشكة «فيزا كارد».
وقال���ت ال�رشك���ة ،وه���ي �أحد
الرعاة الرئي�سيني لأن�شطة االحتاد
الدويل لكرة القدم ،يف بيان حول
اجتاه���ات الإنف���اق يف امل�سابقة،
�إ ّن �إجم���ايل الإنف���اق يف الربازيل
بوا�سطة بطاق���ة االئتمان بلغ 27

إطالق أغلى ابتسامة
في العالم مصنوعة من الذهب
ملي���ون دوالر يف الأي���ام الأربعة
الأوىل فقط.
و�أو�ض���ح البي���ان �أ ّن �إجم���ايل
�إنف���اق ال���زوّار م���ن دول جمل�س
التعاون بلغ �أك�ث�ر بقليل من 500
�ألف دوالر ،تقا�س���م �أغلبها بن�سبة
 70يف املائ���ة ع�شاق ك���رة القدم
من ال�سعودية والإمارات ،يف وقت
يرزح �أغلب �سكان العامل الإ�سالمي
حتت خط الفقر ،ويبحث الآالف عن
طعام يف القمامة لي�سدوا به رمق
جوعهم!

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

عُ ر����ض م�ؤخراً يف �إمارة دب���ي ابت�سامة
م�صنوع���ة بالكامل من الذه���ب والأملا�س،
ا�ستُخدم���ت فيه���ا  10غرامات م���ن الذهب
اخلال�ص عيار  24قرياط ،و� 88أملا�سة بحجم
 ،1.3و� 68أملا�سة بحجم  ،1.7و�أربع �أملا�سات
بحجم  ،2.8وكان جمم���وع وزن الأملا�سات
 2.5قرياط ،كلها من ال�شكل امل�ستدير.
بلغ���ت تكلفة هذه االبت�سام���ة � 153ألف
دوالر �أمريكي ،ويت ّم تركيبها و�إزالتها يف �أي
وقت ترغب فيه �صاحبتها ،فهي تو�ضع كنوع
من الزينة فقط خ�ل�ال املنا�سبات وال�صور،
وال ت�صلح �أثناء تناول الطعام �أو ما �شابه.
هاتف01/666314 :

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

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

