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مل تنته م�س�ألة االنرتنت غري ال�شرعي ،ال��ذي انت�شرت ابراجه يف
مناطق �شمالية ف�صوالً ،الأمر الذي طرح ت�سا�ؤالت حول ما كان ك�شفه
وزير االت�صاالت الأ�سبق جربان با�سيل ب�ش�أن �شبكة جبل الباروك ،وماذا
حل ب�إبطالها ،بينما �شدد مرجع نيابي كبري على �ضرورة متابعة ف�ضيحة
االنرتنت اجلديدة التي مت�س بال�سيادة اللبنانية واالعتداء عليها ،جراء
التعاطي مع �شركات تتعامل مع العدو الإ�سرائيلي.
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ّ
َّ
 14آذار« ..إنفخت الدف وتفرق العشاق»!

االفتتاحية

رماد «ربيع الكاز العربي»
ما عاد خافي ًا� ،أن حريقُ «الربيع العربي» ،لي�س ناجت ًا
عن ح���االت «االحتبا�س العربي» ،بل هو فائ�ض ارهاب
واجرام وعن�رصية ،من�ش����أه «ا�رسائيل» ،ت�شّ ���كل نتيجة
«االحتبا�س الهزائمي» لدى كيان االحتالل ال�ص���هيوين
بعد هزميته يف لبنان بفعل �رضبات املقاومة.
كل فل�س���فة «الربي���ع العرب���ي» ا�س���تهدفت من���ذ
الأ�س���ا�س ا�س���قاط املقاوم���ة ،دو ًال و�أحزاب��� ًا وحركات
و�شعوب ًا .وا�ستهدفت ا�س���تكمال خمطط ت�صفية امل�س�ألة
الفل�سطينية ،اما �إ�ستعار احلريق ،فكان بحاجة �إىل عود
ثقاب ،ي�شعل النار يف ه�شيم املعاناة املت�أتية من غياب
التنمي���ة ،والغرائ���ز الهدامة التي تدي���ن بثقافة اجلهل
واملوت واخلراب.
لك���ن ،م���ا ه���و حقيق���ي ،أ� ّن املعان���اة االجتماعية
واالقت�ص���ادية وحت���ى التنموي���ة ،والغرائ���ز العرقية
والطائفي���ة وحتى اللوني���ة ،هي �أقل وط�أة وح�ض���وراً
يف املجتمع���ات العربية ،قيا�س��� ًا على م���ا تعاين منه
املجتمع���ات االوروبية والغربية ،وه���ذه حقيقة ،تنزع
عن الدول الغربية ال�ص���فة والأهلية لت�صدير قيم احلرية
والدميقراطية وحقوق االن�س���ان ،ال بل �أن الدول الغربية
املت�ش���دقة بهذه ال�ش���عاراتُ ،مطالبة ب�أ ّن تتغلب على
املعان���اة يف داخل جمتمعاتها ،باخلطط وال�سيا�س���ات
الكفيلة بح���ل املع�ض�ل�ات القائمة ،خدم���ة لالغرا�ض
االن�سانية ،ولي�س دعم احلروب العدوانية االرهابية لقتل
الب�رش وتدمري احلجر وهدم العمران وتقوي�ض االقت�صاد.
حديث الغ���رب عن احلري���ة والدميقراطي���ة وحقوق
االن�س���ان توقف ،لكن «الفو�ضى اخلالقة» م�ستمرة ،وقد
�ص���ارت ارهاب ًا دموي ًا مدمراً ،واحلريق م�ش���تعل يف كل
�أرجاء العامل العربي ،ن���اراً تطال بلهيبها بع�ض الدول،
وجمراً حتت الرماد يف دول �أخرى ،ومع ذلك ،ف�إ ّن بع�ض
العرب ي�ص���بون زيوت نفطهم حتى ت�شتد النار ا�ستعاراً،
وتلته���م �أخ�رض احلياة ،وهذا ما تريده «ا�رسائيل» التي
تعتمد يف حروبها العدوانية �سيا�سة الأر�ض املحروقة،
قبل تنفيذ اجتياحاتها وهيمنتها..
�إذن ،لي����س جتني ًا القول ،ب����أن «الربيع العربي» هو
احلري���ق القات���ل بعينه ،حري���ق �أ�ش���علته «ا�رسائيل»
االرهابية بوا�سطة حلفائها و�أتباعها وادواتها ،ولو عاد
البوعزي���زي اىل احلياة مرة اخرى ،ور�أى جرائم االرهاب
يف مدين���ة بن قردان التون�س���ية ،ويف ليبيا و�س���وريا
والعراق وفل�س���طني املحتلة ،الختار �أن ي�ست�ش���هد بعز
على �أر�ض فل�سطني يف مواجهة االرهاب ال�صهيوين.
�س���وريا يف قلب احلريق ،لأنها دولة مقاومة ،حا�ضنة
ل���كل حركات املقاومة يف الأمة ،واملقاومة م�س���تهدفة،
لأنها تقاوم «ا�رسائيل» وحتارب االرهاب ،وكل تو�صيف
للمقاوم���ة عل���ى �أنها اره���اب ،ال يخدم �س���وى العدو
ال�صهيوين.
�إ ّن م���ن يقف �ض���د املقاوم���ة ،ومن ي�ص���ف املقاومة
ارهاب ًا ،يرتكب خطيئة ال تغتفر ،بحق فل�س���طني وبحق
املقاومة ،ويذهب بنف�سه اىل ال�ضفة الأخرى� ،ضفة العدو
ال�ص���هيوين ،الذي هو من�ش����أ االرهاب واالجرام ،وم�صدر
احلريق الذي يتهدد كل دول املنطقة.

وقف من�س���ق الأمانة العامة لقوى � 14آذار
فار�س �سعيد وحيداً يف مركز الأمانة العامة،
ليُعل���ن النعي الر�س���مي لق���وى انطلقت من
«َ �رضيح» وانته���ت يف �رضيح ،بعد �أن يئ�س
من جم���ع هذه القوى على كلمة �س���واء دون
جدوى ،وت���ردَّد �أنه قبل �إعت�ل�اء منرب النعي،
كان ب�ص���دد تقدمي ا�ستقالته ،لوال متنيات من
الرئي�س ف�ؤاد ال�س���نيورة عليه ت�أجيل اخلطوة
بانتظار مترير هذه املرحلة.
واحل�صيلة الواقعية« ،انفخت الدفّ وتفرَّق
الع�ش���اق» ،فال التحالفات الإنتخابية بقيت،
وال مقول���ة «العبور اىل الدول���ة» باتت مترّ
عل���ى اللبناني�ي�ن� ،س���يما و�أن معظم ملفات
الف�ساد هي بعهدة حكومات � 14آذار املتعاقبة،
وملف النفايات على ف�ضائحه ،هو منوذج عن
الأداء وعن الدولة الت���ي تنوي � 14آذارالعبور
باللبنانيني �إليه���ا ،ومل ينتظر حلفاء الأم�س
�أن ي�أتي النعي من خ�ص���ومهم ال�سيا�سيني بل
تولوا ب�أنف�سهم الإعرتاف �أن � 14آذار قد انتهت،
وع���اد الأقطاب اىل �أحزابهم يف حماولة جمع
�ش���مل بعيداً عن «لبن���ان �أوالً» ،يف حماكاةٍ
حميمية للقواعد ال�ش���عبية التي انكف�أت من
�س���احة ال�ش���هداء اجلامعة لها ،اىل ال�شوارع
احلزبي���ة بعد �أن بات البيال وقاعة م�س���جد
حممد الأمني ملج أً� للنُخَ ب التي انهزمت �أمام
خيبات اجلماهري بها.
�إنهي���ار � 14آذار ب���د�أ قبيل الع���ام ،2013
والتمديد مرتني للمجل����س النيابي ،هو بحد
ذات���ه ن����أيٌ بالنف�س ع���ن مواجهة ال�ش���ارع
الإنتخابي اليائ�س من وعود ال�ساحات ،وخط�أ
الفرقاء يف ه���ذا الفريق �أنهم ذهبوا بعيداً مع
الرئي����س احلريري يف رهان���ات «الن�رص يف
�س���وريا» ،وما عليهم الآن �سوى تقبُّل هزمية
املح���ور الإقليمي املح�س���وبني عليه وعلى
ر�أ�س���ه اململكة ال�س���عودية ،الت���ي خاب �أمل
�أمريكا بها ك�أداة لإ�شعال ال�رشق ،وخاب �أملها
هي ب�سعد احلريري لتحفيز ال�ساحة ال�سنِّية.
و�إذا كانت «القوات اللبنانية» ،متما�سكة
هيكلي ًا و�ش���عبي ًا �أكرث من باقي احللفاء ،ف�إن
تيار امل�س���تقبل الذي ق���اد الفريق منذ العام
 2005هو اخلا��س�ر الأك�ب�ر ،ويف الوقت الذي
حفظ���ت في���ه الق���وات حقوقها يف ال�ش���ارع
امل�سيحي ،وخ�صو�ص ًا بعد التفاهم مع التيار

الوطن���ي احلر ،ف�إن الرئي�س احلريري ي�س���عى
�ض���من كل منطقة لتفاهمات �سنِّية حتميه من
نك�س���ة الإنتخابات البلدي���ة املرتقبة ،والتي
مل ي�س���تطع حتى الآن عرقلة �إجرائها ،ووجد
نف�س���ه مُ لزم ًا لتفاهم مع النائب ال�سابق عبد
الرحيم مراد يف البقاع لأن انتخابات بلديات
� 2010أظه���رت تفوّق «تيَّار م���راد» عليه يف
البقاعني الأو�س���ط والغربي ،كما �أن احلريري

معظم ملفات الفساد
هي بعهدة حكومات  14آذار
المتعاقبة وملف النفايات
على فضائحه هو نموذج
عن األداء

مُ لزم بتفاهمات مع امليقاتي وال�ص���فدي يف
ح�صة يف املجل�س البلدي
طرابل�س لتكون له َّ
حتفظ له ماء الوجه ،كما �أن عليه ا�سرت�ض���اء
املرعبي وال�ض���اهر املتم ِّردَين عليه يف عكار
كي ال يتلقى «امل�س���تقبل» ال�صفعة القا�سية،
و�أي�ض��� ًا �ش���اء �أم �أبى احلريري ،فهو بحاجة
اىل م�س���ايرة �أ�سامة �س���عد يف �صيدا ،وتبقى
�أمامه بريوت التي �س���تكون �أم املعارك التي
�س���يخو�ض فيها مواجهة م���ع حتالف التيار
الوطني احلر – القوات� ،إ�ضافة اىل حزب اهلل.
و�إذا كان���ت الكتائ���ب اللبناني���ة متار�س
التمايز عن حلف���اء الأم�س من خالل مواقفها
يف كافة امللفات ،بدءاً من رئا�سة اجلمهورية
وانتهاء مبلف النفايات ،فهي متتلك على الأقل
حيثية متنية مقبولة لكنها عاجزة «بلدياً»
ع���ن مواجهة ماكين���ة النائب مي�ش���ال املر
املُ�ستنفرة بالكامل هذه الأيام� ،إ�ضافة اىل قوة
التيار الوطني احلر يف الق�ض���اء� ،أما النائب
دوري �ش���معون الذي مل تع���وِّم � 14آذار حزبه

معن حمية
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«�14أذار» من ال�ساحات �إىل القاعات

ال���ذي انقر�ض يف عهده على م�س���توى القوة
ال�سيا�س���ية ،فلن تقدِّم �أو ت�ؤخر معه نهاية 14
�آذار لأن الر�ضى اجلنبالطي هو الأهم بالن�سبة
�إليه لت�أمني املقعد «احلُلم» له �أو لنجله يف
ال�شوف م�ستقبالً.
امل�س���تقلون من هذا الفريق ال���ذي كانوا
ي�ستمدون حيثيتهم من حتالفهم مع امل�ستقبل
�أمث���ال النائ���ب بطر����س ح���رب والنائب�ي�ن
ال�س���ابقني �س���مري فرجنية وفار�س �سعيد ،هم
الذين �س���يدفعون الثمن الأك�ب�ر ،كونهم باتوا
«يتامى الفقي���د» ،ولو �أن �أمثال النائب ندمي
اجلميل يعي�ش���ون �أجواء مكابرة ف�ضفا�ض���ة
فارغة� ،أن روحية � 14آذار باقية كما �رصَّح يف
لقاء م�س���ائي بالأ�رشفية ح�رضه ب�ضعة ع�رش
�شخ�ص ًا من �أن�صاره وحاول من خالله اجلميل
�إقامة املوتى و�إحياء � 14آذار �إفرتا�ضياً!
رحي���ل � 14آذار ال يعني انت�ص���اراً لفريق
� 8آذار ،لأن الإ�س���تحقاقات القادم���ة �س���تدفع
باللبناني�ي�ن اىل التع���ايل عن �إ�ص���طفافات
الزواري���ب ،و�أم���ام تهديدات داع����ش ،والتي
كان عنوانها �أ�س���لمة امل�س���يحيني يف لبنان
�أو تدفيعه���م اجلزي���ة �أو قتلهم ،هي ق�ض���ية
وطنية �سيواجهها امل�سلمون قبل امل�سيحيني،
واملطل���وب من � 8آذار ومعه���ا التيار الوطني
احلر ،و�ض���ع ملف �إنتخابات الرئا�س���ة على
الرفّ  ،بانتظار و�ض���وح م�سار الأزمة ال�سورية
وت�أمني احلدود ال�رشقية وال�شمالية بالكامل،
خ�صو�ص��� ًا بعد القرار الرو�س���ي بالإن�سحاب
«اجلزئي» من �سوريا متهيداً لتفعيل العملية
ال�سيا�سية.
يف اخلال�صة ،ال رئي�س يف لبنان قبل ظهور
الدخان الأبي�ض من مدخنة ق�رص املهاجرين،
وطاملا �أن الو�ضع الإقليمي ،خا�صة ال�سعودي
– الإيراين ما زالت مدخنته تنفث لَه َب ًا �أ�سود،
وطاملا �أن ال�س���عودية م��ص�رَّ ة على املكابرة
حتى �آخر رمق ،وحتلم بالهجوم على �س���وريا
عرب الأرا�ض���ي العراقية ،وحي���ث يف العراق
بالذات �س���يكون الب���كاء ال�س���عودي و�رصير
الأ�س���نان ،ف�إن على لبن���ان الإنتظار ومترير
الوقت وا�س���تكمال حوارات الطر�ش���ان حتى
�إ�شعا ٍر �آخر....

�أمني �أبورا�شد
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همسات

دولة «سوكلين» تفرض حلها ألزمة النفايات

¡ بدء التحقيق مع �سوكلني

حدد قا�ضي التحقيق الأول يف بريوت غ�سان
عويدات ،احلادي ع�رش من ني�سان املقبل موعد
البدءالتحقيق يف ملف«�سوكلني» ،وا�ستدعى
اليه���ا اجلهة املدعية �أي جميع الأ�ش���خا�ص
الذين تقدموا ب�ش���كاوى �أو �إخبار ات يف حق
ال�رشكة �أومن ميثلهم ،واملدعى عليهم ممثلو
�رشكة «�سوكلني» وال�رشكات املتفرعة منها

¡ تاريخ غري م�رشف

«�سوكلني» ..عود على بدء

حق����ق زعيم «تيار امل�س����تقبل» الرئي�س
�س����عد احلريري بعودت����ه اىل لبنان،اجنازا،
بتوافق حكومة متام �س��ل�ام على ا�س����تمرار
�رشكتي «�سوكلني» و«�سوكومي» بعملهما
يف جم����ع وطم����ر النفايات املتوا�ص����ل منذ
اواخر ت�سعينيات القرن املا�ضي ،بعد ان هدد
�س��ل�ام باالعتكاف وتعطيل احلكومة ،اذا مل
يتم التو�ص����ل اىل حل الزمة تراكم النفايات
يف ال�شوارع منذ حواىل ثمانية ا�شهر.
ال ي�ص����دق معظم اللبناني��ي�ن بان ملكية
�رشكة «�س����وكلني» تعود اىل مي�رسة �سكر،
وي����رون انه موظف ل����دى ال احلريري برتبة
«�صاحب �رشكة» ،فهو ،كما روج عن ل�سانه،
عندما �صدرت مرا�س����يم تكليف ال�رشكة عام
»1999ميل����ك �رشكة يف اململكة ال�س����عودية
على ق����د حاله» .وانه «لي�����س بحجم هذه
ال�رشكة (اي �س����وكلني)» .ولعل هذا ال�شعور
الطاغي لدى ك��ث�رة اللبنانيني ،الذي مل يتم
نفيه من قبل ا�ص����حاب العالقة،ي�س����اهم يف
ا�س����قاط م�ص����داقية احلكومات يف نظرهم،
جتاه ملف النفايات.
تقول احدى الروايات ال�شعبية التاريخية
«وعندما ادركت �ش����هرزاد ال�صباح ،كفت عن
ال����كالم املباح» .اما رواي����ة اللبنانيني عن
ازمة النفايات امل�س����تفحلة ،فتقول «عندما
تو�ص����لت اط����راف املحا�ص�ص����ة احلكومية
اىل توافق ،يت�ض����من ا�س����تمرار عمل �رشكتي
«�س����وكلني» و�سوكومي» �س����لكت مع�ضلة
النفايات درب احلل».
لكن هذا احلل االتي مل يعالج بعد م�سالة
انع����دام الثقة بني املواطنني وامل�س�����ؤولني،
خ�صو�صا ان م�ؤمتر البلديات االول الذي عقد
عام  ،1999بعدالرتخي�ص ل�رشكة �سوكلني»
وتكليفها ر�س����ميا جمع ومعاجلة النفايات
يف بريوت ومناطق اخرى� ،شهد �سجاال حول
فقدان ال����ف ومائتي مليار ل��ي�رة من اموال
«ال�ص����ندوق البلدي امل�س����تقل» .وكان ذلك
اول ت�ض����ليل متار�س����ه احلكومات املتعاقبة
ملنع اللبناني��ي�ن ،والبلدي����ات حتديدا ،من
معرفة حجم املبلغ الفعلي الذي تتقا�ض����اه

«�س����وكلني» وتو�أمه����ا «�س����وكومي» لقاء الطم����ر يف الدرج����ة االوىل.وحت����ول مطمر
اعمالهما .حتى ان اكرث من �سيا�سي وم�س�ؤول الناعمة ،بفعل االخ��ل�ال بالوعود والعقود،
وقف ليقول ،خالل ال�سنوات املا�ضية ،ان ما اىل كارث����ة بيئية بكل ما للكارثة من معنى،
حت�صل عليه «�سوكلني» من اموال يرقى اىل على ح�س����اب �صحة �سكان املنطقة واجلوار،
الن اهل املحا�ص�ص����ة من زعامات الطوائف
«ا�رسار الدولة».
واك�ث�ر ما يدف���ع اللبنانيني اىل ال�ش���ك وجدوا يف م�ص����ادرة ام����وال اللبنانيني عن
يف خط���وات حكامهم يف ه���ذا امللف ،لي�س طريق «�س����وكلني» ما ي�شبه الدجاجة التي
فقط كف يد البلدي���ات عن دورها التقليدي تبي�ض ذهبا تتوزعه جيوبهم .حتى ان احدا
يف معاجل���ة النفاي���ات يف نطاقها البلدي ،مل يكلف نف�سه تو�ض����يح ما اثري م�ؤخرا من
ولي�س فقط م�ص���ادرة اموالها من ال�صندوق ان «�سوكلني» تقا�ضت �ستني دوالرا عن كل
البلدي ل�ص���الح «�س���وكلني» ،وامنا �ص���م ط����ن نفايات جمعته ،بدل فرز مل تنفذه .وان
اذانهم عن م�ش���اريع بد�أ عر�ضها منذ اواخر املبالغ التي تقا�ض����تها من دون وجه حق،
ت�س���عينيات القرن املا�ض���ي ،تعتمد الطرق تقارب ال�سبعمائة مليون دوالر؟ من دون ان
يحا�سبها احد او يراقب اعمالها!
وعندما ارتفعت اال�ص����وات تعرت�ض على
بقاء «�س����وكلني» وا�س����تمرار نه����ب اموال
البلدي����ات ،عوقب اللبناني����ون «بطمرهم»
عندما توصلت اطراف المحاصصة بنفاياته����م ،التي حتول����ت اىل اهم املعامل
و«املن�ش�����أت» يف لبنان ه����ذه االيام .حتى
الحكومية الى توافق يتضمن
ان امل�س�����ؤولني اجته����وا اىل ما ه����و ادهى،
استمرار عمل شركتي «سوكلين» بالتوجه نح����و ترحيل النفايات اىل اخلارج
بكلفة تق����ارب  270دوالرا للطن الواحد ،الن
و«سوكومي» سلكت معضلة
مثل هذا احلل ،الذي يكلف اللبنانيني حواىل
�سبعمائة مليون دوالر �سنويا ،يكفل ا�ستمرار
النفايات درب الحل
عمل �سما�رسة �رسقة املال العام.
هكذا جرى تخيري اللبنانيني بني معاي�شة
جب����ال النفاي����ات ،او العودة اىل �سيا�س����ة
اجلمع والطمر بوا�س����طة «�سوكلني» الباقية
ابدا ،رغم الوعود الكاذبة باجراء مناق�ص����ة
جديدة .هي دولة «�س����وكلني» التي تتحكم
احلديثة املعتمدة يف ال���دول الغربية لفرز باللبنانيني ،وتت�س����لط على �صحتهم وعلى
وتدوير النفايات ،وحتويلها اىل مواد اولية ،اموالهم ،وهي ت�ش����به ما ن�شاهده يوميا من
اي �س���لعا يتكفل مردودها بتغطية تكاليف توزيع حما�ص�ص����ات التعهدات وااللتزامات
الكن����س واجلمع ،فتكون البالد امام �ص���فر وامل�ش����اريع ،التي هي فرع من ا�صل الف�ساد
كلفة وحتى �ص���فر نفاي���ات ،الن ما ال يتم ال�سيا�سي واملايل ،امل�س�ؤول عنه هذا النظام
تدوي���ره ،يتم تخمريه واال�س���تفادة منه يف الطائف����ي الذي عبقت رائحت����ه الكريهة منذ
انتاج غاز منزيل ،ويبقى اقل من خم�سة يف عق����ود ،م����ن دون ان ينج����ح اللبنانيون يف
املئة ،م�ص�ي�ره املح���ارق البيئية ،او الطمر التخل�ص منه.
ال�صحي.
عدنان ال�ساحلي
لكن �رشكة «�س����وكلني» اعتمدت �سيا�سة

ا�ستح��ضر �سيا�س��ي خم��ضرم ذك��رى � 14آذار
فوج��د �أنه��ا مول��ودة �رشعي��ة ل��كل تاري��خ
الرتاجعات والهزائم العربي��ة ،معترباً عداءها
للمقاومة ي�أت��ي وك�أنه ا�ستكمال وتوا�صل مع
احل��رب «الإ�رسائيلي��ة» عل��ى فل�سط�ين وعلى
روح النهو���ض القومي ،فذكر �أن��ه يف � 14آذار
� ،1950أ�ص��درت احلكوم��ة ال�صهيوني��ة قانون
م�صادرة امالك الغائبني الذي مبوجبه �صادر
ال�صهاينة كل �أر�ض �أو عقار لفل�سطيني غائب
عن بلدته �أو بيته.
ويف � 14آذار  1964حكم��ت حمكم��ة مغربي��ة
حكم ًا غيابي ًا ب�إعدام املنا�ضل املغربي الكبري
املهدي بن بركة ،ويف  29ت�رشين الثاين ،1965
اختطف��ت املخاب��رات الفرن�سي��ة بالتواط ؤ� مع
املخاب��رات املغربية والأمرييكة املنا�ضل بن
برك��ة ،وما زال م�صريه جمه��والً ،وكيف متت
ت�صفيته.
ويف � 14أذار  ،1978كان االجتي��اح الإ�رسائيلي
للجنوب حتت ا�س��م «عملية الليطاين» ،و�إقامة
دويل��ة العميل �سعد ح��داد ،و�إن�ش��اء ما ي�سمى
«جي�ش لبنان» احلر.

¡ حتذير من ت�أجيل الإنتخابات

حذر عدد من ال�س���فراء الأجان���ب من ت�أجيل
الإنتخاب���ات البلدية ،بعد حماوالت مرجعية
�سيا�س���ية تطي�ي�ر ه���ذا الإ�س���تحقاق الذي
�س���يحرجها ويجربها على ال�سري بانتخابات
نيابية.

¡ لن يعود �إالّ..

�أ�ش��ار بع�ض املقربني من الل��واء �أ�رشف ريفي
�إىل �أنه لن يعود اىل احلكومة �إ ّال �إذا �صدر  قرار
بحق الوزي��ر ال�سابق مي�ش��ال �سماحة بعودته
اىل ال�سجن من حمكمة التمييز الع�سكرية.

¡ هلع وخوف يف �صفوف اللبنانيني
يف اخلليج

ت�س���تمر العقوبات بحق اللبنانيني املقيمني
يف اخلليج  بحجة �إنتمائهم �أو تعاطفهم  مع
املقاوم���ة ،فالق���رار اجلديد ال ي�ش���مل فقط
اللبنانيني امل�ؤيدين حلزب اهلل بل كل �شخ�ص
متعاطف م���ع املقاومة ،مما جعل اللبنانيني
يف اخلليج يعي�شون حالة من الذعر دون �أي
اهتمام ر�سمي من احلكومة.

¡ عملية تقومي

ك�شف��ت معلوم��ات �أن حزب�� ًا لبناني�� ًا مرموق ًا
وفاع ًال �أجرى تقومي ًا للمواجهة املحتدمة مع
دول��ة اقليمية كربى ،حي��ث بينت النتائج� ،أنه
حق��ق نتائج �إيجابية �أكرث مما توقع ،يف وقت
ب��د�أت تطرح يف خمتل��ف ال�ساح��ات العربية،
وعوا�ص��م دولي��ة عالم��ات ا�ستفه��ام ح��ول
ال�سلوك الذي ت�سري به هذه الدولة.

¡ تراجع م�ستمر

م�ص���ادر يف ق���وى � 14آذار ،حملت زعماء يف
ه���ذه القوى م�س����ؤولية الرتاج���ع واالنحدار
املتوا�ص���ل الذي ح ّل بها منذ انطالقتها ،وان
كل رهاناتها باءت بالف�ش���ل ،لأن كثرياً منها،
كان يهمه التمويل ،قبل الأفكار والعقائد.
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الحليف الروسي مستمر بدعمه المطلق لدمشق
ك�ث�رت املواق���ف والتحلي�ل�ات
والت�أويالت ب�ش�أن القرار الرو�سي الأخري
ب�س���حب ق���وات رو�س���ية من �س���ورية،
وب��ص�رف النظر عن ابع���اد التحليالت
الت���ي انطلقت ف���ور الإع�ل�ان عن هذا
القرار ،ف�إنه ال بد من ت�س���جيل عدد من
املالحظات الهامة.
قد يك���ون �رضوري ًا مراجع���ة القرار
الرو�سي ،بالإعالن عن ان�سحاب القوات
من �سورية� ،إذ جاء فيه �أن «الإن�سحاب
مت بالتن�سيق مع الرئي�س ب�شار الأ�سد»،
والأهم �أن «بوتني �أبلغ الأ�س���د هاتفي ًا
بقراره» ،مما يعني �أن اخلطوة الرو�سية
من�سقة مع دم�شق متاماً.
�أكد اجلانبان ال�سوري والرو�سي يف
بيانات �صادرة على �أعلى امل�ستويات
يف مو�س����كو ودم�ش����ق عل����ى تعزي����ز
التحالف الوثيق ب��ي�ن البلدين وعلى
العم����ل امل�ش��ت�رك ملحارب����ة الإرهاب
ومواجهته ،و�أن رو�سيا تدعم و�ستدعم
اجلي�ش ال�س����وري ب�شكل عملي ومبا�رش
ل�رضب الإرهاب والق�ضاء عليه.
�أن القرار الرو�سي �شدد على الإبقاء
على القاعدتني الرو�س����يتني البحرية
يف طرطو�س ،واجلوية يف حميميم ،مع
بقاء قوات احلماية اخلا�صة بهما ،مبا
يف ذلك ال�ص����واريخ الرو�سية احلديثة
واملتط����ور ج����داً « »S300و«»S400
حلماية الأجواء ال�س����ورية ،بالإ�ضافة
�إىل وحدات الطريان اال�س����تطالعي التي
تراق����ب وق����ف العمليات الع�س����كرية،
وه����ي ترتك����ز ب�ش����كل خا�����ص على
املناطق التي تتواجد فيها اجلماعات
امل�س����لحة التي �أعلنت موافقتها على
الدخ����ول يف العملي����ة ال�سيا�س����ية،
وفع��ل� ًا القت جمموع����ات عديدة منها
ال�سالح وانخرطت يف عمليات و�آليات
امل�ص����احلات الوطنية الت����ي تقودها
الدولة الوطنية ال�سورية.
كان الفت���� ًا �إع��ل�ان رئي�����س
الديبلوما�س����ية الرو�س����ية �س��ي�رغي
الفروف �أنه ي�س����جل تقدم ًا على جميع

تعزيز القاعدة البحرية الرو�سية يف طرطو�س

م�س����ارات الت�سوية ال�س����ورية ،م�شدداً
عل����ى �رضورة الق�ض����اء عل����ى تنظيم
داع�����ش وجبهة الن���ص�رة وغريها من
التنظيمات الإرهابي����ة وتلك املدرجة
عل����ى الئح����ة الإره����اب الدولية ،من
القاعدة واخواتها ،بالتن�سيق والتعاون
والتكامل مع اجلي�ش ال�سوري.
ورمب����ا كانت ه����ذه اللفتة بر�س����م
ال�سعودية التي تن�رش القاعدة وداع�ش
وكل ا�ش����كال الإرهاب حي����ث لها نفوذ
يف �أي مكان ،كما هو حا�ص����ل الآن يف
جنوب اليمن ،فتعيث القاعدة وداع�ش
خراب ًا يف عدن وح�رضموت و�شبوه ويف
غريها ،وهنا ثم����ة حقيقة ،قد تعلمها
مملكة الرمال وعلى الأرجح ال تعلمها
�أن مق�صلة الدم التي تدعمها يف �سورية
والعراق واليمن ،وتهدد بها اخواتها يف
جمل�س التع����اون اخلليجي �إذا خرجوا

ديبلوماسي روسي:
اليد الروسية
ما تزال على الزناد

عن طوعها ،هي �أي� ًضا مطحنة للعظام،
ومن هن����ا ،بد�أت الكثري من الأ�ص����وات
�س����واء يف الداخل ال�سعودي من بع�ض
الأم����راء �أو عل����ى م�س����توى اخلليج �أو
على م�س����توى العامل حتذر احلاكم �أو

احلكام ال�سعوديني من �رضب الر�ؤو�س
يف اجلدران ال�س����ميكة ،فال�س����عوديون
بلغوا الذروة يف ت�ص����عيدهم ،وطبلوا
وزمروا طوي ًال ملناورتهم «احلربجية»
الت����ي اطلقوا عليها «رعد ال�ش����مال»،
وا�س����تجلبوا من �أجلها ع�رشين دولة،
ودفعوا كامل م�صاريف و�إقامة ومناورة
اجلنود الذين قي����ل �أن عددهم ناهز ال
� 150ألفاً.
«رع���د ال�ش���مال» نفذته���ا مملكة
الذهب الأ�سود يف «حفر الباطن» حيث
القاع���دة الع�س���كرية الأمريكية وعلى
مرمى حجر من احلدود العراقية.
ماذا تريد الريا�ض؟ و�إىل �أين تندفع،
وتدفع الأمور يف املنطقة؟
ب�شكل عام ،ف�إن الأهداف التي �أعلن
الرئي�س الرو�سي �أنها حتققت يف �سورية
تتمثل يف عدة اجتاهات واهداف �أبرزها:

ثب���ات تف���وق اجلي����ش ال�س���وري
وا�سرتداد ،م�ساحات وا�سعة من االرا�ضي
ال�س���ورية الت���ي كانت حتت �س���يطرة
الإرهاب.
حققت العمليات الع�سكرية الرو�سية
وال�سورية ردع ًا را�سخ ًا للطوراين الرتكي،
الذي بد أ� يعاين من �رش �أعماله ،ب�ش���كل
جعل املراقبني العامليني يت�س���اءلون
م���اذا بقي م���ن رجب طي���ب �أردوغان،
ال���ذي بات يتلقى عل���ى ظهره �رضبات
املطارق ،التي قد جتعل اجلي�ش الرتكي
يوجه له يف حلظة ما ،ال�رضبة الأخرية،
خ�صو�ص��� ًا بعد االنتق���اد العنيف الذي
وجهه باراك اوباما له ولل�سعودي.
يف خ�ل�ال التط���ورات ال�س���ورية
الأخ�ي�رة التي حمل���ت جناحات كربى
للجي����ش ال�س���ورية ،جددت مو�س���كو
الرت�سانة الع�سكرية ال�سورية �سواء عرب
جتديد �سالح الطريان وال�صواريخ �أو عرب
جتديد الآليات والعمليات امليكانيكية
ك�سالح الدبابات واملدرعات واملدفعية
وغريها.
ب����أي ح���ال ،املب���ادرة الرو�س���ية،
ح�س���مت الكثري من الوقائع والتفا�صيل
ومفادها �أن احلليف الرو�س���ي م�س���تمر
بدعمه املطلق لدم�شق وللرئي�س ب�شار
الأ�س���د وللجي�ش العربي ال�سوري الذي
يقود عملي���ات مواجه���ة الإرهاب بكل
انواع���ه وا�ص���نافه ،والعامل بب�س���اطة
مطالب بدعم���ه� ،إذا كان فع ًال جدي ًا يف
حماربة الإرهاب ..،وبب�ساطة فالرو�سي
الذي �شن بعد � 30أيلول مع بدء غاراته
عل���ى مواقع الإرهاب غ���ارات بدءاً من
القواعد الع�س���كرية اجلوية يف رو�سيا،
ووج���ه �ص���واريخه من البحر الأ�س���ود
بدقة متناهية� ،أ�ص���بح �أكرث قدرة على
توجيه ال�رضب���ات الالزمة وال�رضورية
�س���اعة تنطلب احلاجة �إىل ذلك ...واليد
الرو�س���ية ما تزال على الزناد ...ح�سب
تعبري ديبلوما�سي رو�سي مرموق.

�أحمد زين الدين

الحـريــري مـا بـين العـام  2011و2016
يف مثل هذه الأيام منذ نحو خم�س���ة �أعوام ،خلع
الرئي�س �سعد احلريري �سرتته وم�شى يف �إنتظار �سقوط
الدولة ال�س���ورية ،وحدد وحلفا�ؤه ايام ًا ثم �شهوراً ثم
�س���نين ًا ،لهذا «اليوم املوعود» ،لكنه مل ي�أت ،وبذلك
�سقطت رهانات احلريري وراعيه الإقليمي على خ�سارة
حمور املقاومة يف املنطقة ،عندها �أيقن ال�سعودي �أنه
عاجز ع���ن القيام ب�أي تغي ٍري دراماتيكي يف الو�ض���ع
الداخلي اللبن���اين ،فلج�أ اىل اتخاذ تدابري تع�س���فية
يف حق اللبنانيني ،يف حماول���ة لت�أليب الر�أي العام
اللبناين �ض���د حزب اهلل� ،إنتقام ًا منه ،كونه �أحد �أكرب
امل�ساهمني يف هزمية «اململكة» على امتداد املنطقة
من اليمن اىل جنوب لبنان.
كذلك حاولت ال�س���عودية عرب وكالئها يف لبنان
ا�س���تخدام الورقة الأمنية يف وجه املقاومة ،من خالل
ورود معلومات عن �إت�ص���االت ب�ي�ن جهات قريبة من
«تيار امل�س���تقبل» و�أخرى من «ال�سلفيني» و«قادة
املحاور» ال�سابقني يف طرابل�س ،لهذه الغاية� ،سبقها

كالم منقول عن وزير العدل امل�ستقيل �أ�رشف ريفي ،عن
ا�س���تعداده لتنظيم «مقاومة» �ضد حزب اهلل ،غري �أن
االت�ص���االت احلريرية باءت بالف�شل ،لأن الطرابل�سيني
غ�ي�ر م�س���تعدين ليكون وق���وداً «ملع���ارك احلريري
الدنكو�ش���وتية» ،ثم ذهابه اىل ت�سويات على ح�ساب
دم ابنائهم ،كما جرت العادة ،و�أخرها كان قبل ت�شكيل
احلكومة ال�سالمية.
ومل ينجح «الوكالء» �أي�ض��� ًا يف حماولة ت�سليح
خميمات النازحني ال�س���وريني يف عكار ،لتهديد الأمن
القومي ال�س���وري ،من املناطق احلدودية اللبنانية ،ما
قد يدفع القوات ال�سورية ،ورمبا الرو�سية للت�صدي لهذا
التهديد ،ال�سيما اذا اقرتب اخلطر التكفريي من القاعدة
البحرية الرو�سية يف طرطو�س.
�أم���ام هذا الواق���ع ،وبعد عجز ال�س���عودية ب�أخذ
املنطق���ة و�ض���منها لبنان اىل حيث تري���د� ،أي �رضب
العم���ود الفقري للمقاومة ،املتمثل باحلكم ال�س���وري،
و�إ�ضعاف حزب اهلل يف لبنان ،حتاول اململكة احلفاظ

على �إتفاق الطائف ،التي كان لها �إ�س���هام ا�سا�سي يف
�إنتاجه ،ولو ل�س���تة اعوام �إ�ض���افية على الأقل ،كونه
ي�شكل �أحد مكت�ساباتها يف املنطقة ،يف �ضوء �سل�سلة
الهزائ���م التي تتلقه���ا من اليمن م���روراً يف البحرين
والعراق و�صو ًال اىل �سورية.
ولهذه الغاي���ة �أقدم احلريري وب�إيعاز �س���عودي
على تبني تر�شيح النائب �سليمان فرجنية اىل رئا�سة
اجلمهوري���ة ،ملا ل���ه من رمزية يف حم���ور املقاومة،
�إ�ض���افة اىل ان لديه جترب���ة يف «حكم الطائف» ،من
خالل توليه حقائب وزراية منذ العام  1990اىل العام
.2005
�إم���ا العماد مي�ش���ال عون ،فهو الي���زال مرفو�ض
�سعودي ًا ،النه خارج �سلطة الطائف ،و�أي� ًضا الن وجوده
يف ق�رص بعبدا ،ي�ش���كل تهديداً للم�ص���الح ال�سيا�سية
واملادي���ة لبع�ض ال�سا�س���ة التقليدي�ي�ن يف الداخل،
خ�صو� ًصا يف �ش�أن ملف ا�ستخراج النفط.
الريب �أن تبني زعيم «امل�ستقبل» لرت�شيح رئي�س

«املرده» ،هو مبثابة �إعالن اعرتاف احلريري بف�ش���ل
م�رشوع مملتكه ،وذهابه نحو ت�سوية ت�ؤمن عودته اىل
ال�س���لطة ،بعد �إنتظاره نحو خم�سة �أعوام يف اخلارج،
وعقده املراهنة على �أمال ب�س���قوط �س���ورية ،تبددت،
و�أ�ضحت جمرد �أ�ض���غاث �أحالم ،لذا ابدى يف مقابلته
ال�ص���حافية الأخرية رغبته يف لقاء ال�سيد ح�سن ن�رص
اهلل.
وهنا يطرح ال�س�ؤال ،يف �ض���وء االنت�صارات التي
يحققه���ا حمور املقاومة يف املنطق���ة ،و�إنكفاء الدور
ال�سعودي فيها ،هل توافق املقاومة على ت�سوية ،تعيد
احلري���ري اىل احلكم ،يبدو ان ه���ذه الرغبة احلريرية،
ال �ص���دى لها ل���دى داوئر حارة حري���ك ،وبالتايل من
املبكر احلديث عن ت�س���وية ،ال�س���يما بعد الت�ص���عيد
ال�سعودي الأخري ،واتخاذ االجراءات التع�سفية يف حق
املت�ضامنني مع املقاومة.

ح�سان احل�سن

موضوع الغالف

www.athabat.net

صدمة االنسحاب الروسي ..ماذا في النتائج؟

( العدد  )395اجلمعة � 18-آذار 2016 -

5

من هنا وهناك

¡ تخفي�ض القوات الرو�سية

امل�ست�ش���ارة ال�سيا�س���ية والإعالمية يف رئا�س���ة
اجلمهورية ال�سورية بثينة �شعبان �أكدت �أن تخفي�ض
عديد القوات الرو�س���ية يف �سورية ،خطوة طبيعية
و�إيجابية متت بالت�ش���اور مع احلكومة ال�س���ورية،
واالتفاق ح�ص���ل بن���اء على امليدان والدرا�س���ات
الدقيقة ،م�ش���ددة على �أن هذه اخلطوة برهنت �أن
قدوم اجلانب الرو�سي كان �إيجابي ًا وفع ً
اال.

¡ ال�سيا�سة الأمريكية والنتائج الكارثية

قاعدة حميميم ..تعزيز الوجود الع�سكري الرو�سي

خُ لطت الأوراق التفاو�ض���ية يف
جنيف ،باعالن الرئي�س الرو�س���ي
نيّته �س���حب ب�ض���ع قطع���ات من
قواته الع�سكرية ،واعالن املعار�ضة
�أنها ت�ؤيد مفاو�ض���ات مبا�رشة مع
احلكومة ،وعلى الرغم من �أن م�سار
املفاو�ض���ات اجلارية كان قد حدد
من قبل� ،إال �أن م�س���ارها ال ميكن �إال
�أن ي�سري على وقع االعالن الرو�سي
املفاجئ للجميع.
قد تك���ون التحلي�ل�ات تباينت
يف حتليل �أ�س���باب ه���ذه اخلطوة
الرو�سية املفاجئة وهل هي موجّ هة
�ض���د احللفاء �أو �ض���د اخل�صوم يف
املنطق���ة� ،أو االثن�ي�ن معً ا ،ولكنها
ب���كل الأح���وال ،وكما ح�ص���ل يف
التدخل الع�سكري الرو�سي املبا�رش
منذ �أ�ش���هر ،تعود لتخل���ط الأوراق
من جدي���د ،وتثب���ت �أن بوتني من
�أمهر «العبي ال�شطرجن» ال�سيا�سي
الدويل على االطالق.
وبغ����ض النظ���ر عن الأ�س���باب
التي دفع���ت الرو�س اىل �إعالن هذه
اخلط���وة ،وق���د ��ُص�رُ ف الكثري من
احلرب واجلهد لتحليله���ا ،فما الذي
ميكن �أن تكون عليه نتائجها ،على
ال�صعيدين الع�سكري وال�سيا�سي؟
بداي���ة� ،إن تهلي���ل بع����ض
املعار�ضني ب�أن الرئي�س الرو�سي قد
خاف وتراجع ،وه���ذا «بداية ن�رص
للمجاهدي���ن» يبدو �س���خيفًا جدًا،
صال عن �أي منطق ،فال احلقيقة
ومنف� ً
الع�سكرية على الأر�ض ت�شي بهزمية
�أو تراج���ع ،وال �شخ�ص���ية الرج���ل
تع���رف �أي نوع من اخلوف �أو اجلنب
�أو امكانية الرتاج���ع �أمام الأخطار.
لذل���ك ،ف����إن احلديث عن انك�س���ار
رو�س���ي وتراج���ع وتخ���لٍ عن دعم

النظام ال�س���وري ال ميكن �أن يرتافق
مع حتليل النتائج.
واقعيً���ا ،فر�ض الرو����س وجهة
نظرهم يف ال�رصاع ال�سوري بتدخلهم،
و�ش���كّلوا الرافعة للجي�ش ال�سوري
وحلفائ���ه يف املنطقة ،وهم باعالن
االن�سحاب اجلزئي ،يفر�ضون وجهة
نظرهم عل���ى العملية ال�سيا�س���ية
برمته���ا ،ويه���ددون املعرقلني من
القوى االقليمي���ة والدولية .فهم قد
�أجربوا املعار�ض���ة وداعميها على
القب���ول بالذهاب اىل املفاو�ض���ات
والقب���ول باجللو�س عل���ى الطاولة
مع ممثلي الأ�س���د يف ال�سلطة وهذا
يع ّد مبثابة اعرتاف ب�رشعية النظام
بع���د �س���نوات خم�س م���ن احلديث
ع���ن ع���دم �رشعيته .والي���وم ،بات
اجلي�ش ال�س���وري والنظام ال�سوري-
باعرتاف اجلميع -ج���زءًا ال يتجز�أ
من ا�س�ت�راتيجية مكافحة االرهاب
يف املنطقة ،و�رضوري لبقاء الدولة
ال�سورية وعدم انهيارها.
ثانيًا -حقق الرو�س من تدخلهم
الع�سكري ثم اعالن بوتني االن�سحاب
م���ع ا�س���تمرار «ت�أمني قاعدت���ي
طرطو�س وحميميم ب�شكل حمكم من
البح���ر والرب واجلو»  ،نتائج دولية
هامة ،على �ص���عيد تكري�س نفوذهم
الدويل وفر�ض رو�س���يا العبًا دوليًا
ال ميكن تخطيه يف ال�رشق االو�سط.
وبات على االمريكيني وحلف �شمال
الأطل�سي التعامل بواقعية مع وجود
قبة ع�سكرية حم�صنة يف املتو�سط،
ت�ض���اف اىل قبتني �سابقتني؛ الأوىل
والأكرب �أن�ش�أها الرو�س يف كالينغراد
مت
على بح���ر البلطي���ق ،والثانية ّ
تطويرها يف �شبه جزيرة القرم بعد
�ضمّها ،على البحر الأ�سود.

ولق����د �أعط����ى الأت����راك -ت�س���هّل احل��� ّل ال�سيا�س���ي ،و�إقفال
بتهورهم -للرو�����س ذريعة كربى املعابر املفتوحة التي يقوم االتراك
لفر�ض مث����ل هذه القبة الدفاعية ،م���ن خالله���ا بدف���ع املقاتلني اىل
بعد ا�س����قاطهم الطائرة الرو�سية اجلبه���ة ملقاتلة اجلي�ش ال�س���وري
وقت����ل طيارها فوق �س����وريا� .أما وحلفائه� .أما االوروبيون ،فيفرت�ض
الكلفة املادية والع�س����كرية لهذا �أن يكون القرار الرو�سي باالن�سحاب،
االجن����از التاريخ����ي الع�س����كري ،مبعثًا للقل���ق اجل���دّي لديهم ،لأن
فتب����دو هام�ش����ية� ،إذ �أن الرو�س االن�س���حاب وابقاء احلرب م�شتعلة
جرّب����وا �أ�س����لحتهم وطائراته����م ،اىل م���ا ال نهاية� ،س���يدفع باملزيد
وعر�ض����وا منتجاتهم يف �س����وق من الالجئ�ي�ن الهاربني من احلرب
ال�س��ل�اح بدون كلفة ،وكما ذكرت واجلوع اىل حدود اوروبا ولن ينفع
«وول �س��ت�ريت جورن����ال» �إن ما معها �أي خطط م�ش�ت�ركة مع تركيا.
وعلي���ه ،فليخف���ف االوروبيون من
مزايداتهم «االن�سانية» وممالأتهم
للأت���راك ،لأن ما يقوم ب���ه الرو�س
يف �س���وريا ي�ص���بّ يف م�صلحتهم
املبا�رشة بكل املقايي�س.
اإلعالن الروسي ال يبدو
�إذًا ،ال يب���دو االعالن الرو�س���ي
اال �أو تخ���لٍ ع���ن حلفائ���ه،
انفصاالً أو تخلٍ عن حلفائه انف�ص��� ً
فمعروف ع���ن بوتني �أنه ال يرتاجع
فمعروف عن بويتن أنه ال ع���ن دع���م حلفائ���ه مهم���ا كانت
يتراجع عن دعم حلفائه مهما ال�ضغوط واخل�سائر ،وهذا ما بينته
احلرب يف ال�رشق االوكراين .وبالرغم
كانت الضغوط والخسائر من التباين الرو�س���ي االيراين حول
اجلهة االقليمية «ال�س���نية»؛ التي
من املفرت�ض التعامل معها لت�سهيل
احل���ل يف �س���وريا� ،إال �أن خريط���ة
الطريق الرو�س���ية وااليرانية للحل
يف �س���وريا تتقاطعان ب�شكل كبري،
�أفرغته الطائرات الرو�س����ية كان وال تتباين���ان يف ر�ؤيتهم���ا ،كم���ا
�س����يتم ا�س����تخدامه يف التمارين �أن بق���اء النظام ال�س���وري �رضوري
الع�سكرية بكل الأحوال».
للرو�س للحفاظ على مكت�س���باتهم
ثالثًا -و�ض���ع الرو����س باعالن ونفوذهم يف ال�رشق االو�سط ،والتي
االن�س���حاب اجلزئ���ي ،ك ًال م���ن ل���ن يتخلى عنها الرو�س ب�س���هولة
الأمريكي�ي�ن واالوروبي�ي�ن �أم���ام خوفًا �أو كرم���ى لعيون االوروبيني
م�س����ؤولياتهم ،فالأمريكي���ون باتوا والأتراك �أو �سواهما.
جمربين اليوم على ال�ض���غط على
د .ليلى نقوال
حلفائه���م للقبول بال��ش�روط التي

�أ�ش��ارت �صحيفة االندبندن��ت الربيطانية يف مقال
لل�صحف��ي «باتري��ك كوكب�يرن» �إىل �أن الوالي��ات
املتح��دة جت ّنب��ت ،ومن��ذ هجم��ات �أيل��ول � ،2001أن
توج��ه �أي ل��وم لل�سعودي��ة بالرغ��م م��ن كونها هي
ّ
م��ن � ّأ�س�ست «ال�سلفي��ة اجلهادية» الت��ي تقوم ب�شكل
ب��ث النع��رات والكراهي��ة الطائفي��ة
�أ�سا�س��ي عل��ى ّ
وتتع�� ّدى عل��ى احلق��وق االجتماعية وت�ض��ع املر�أة
دوني��ة .وي�ضي��ف الكات��ب �أن م��ا يث�ير
يف منزل��ة ّ
اال�ستغ��راب هو �أن ،ما يب��دو بداية لتغ�ّي رّ ال�سيا�سة
الأمريكية جتاه ال�سعودية وممالك اخلليج و تركيا،
قد ا�ستغ��رق وقت ًا طوي ًال للغاي��ة ،مت�سائ ًال حول ما
�إذا كان��ت الإدارة الأمريكي��ة الت��ي �ستخل��ف �إدارة
�أوبام��ا� ،ستوا�ص��ل االبتع��اد عن ه���ؤالء «احللفاء»
الذين ي�سعون ال�ستغالل القوة الع�سكرية وال�سيا�سية
الأمريكي��ة مل�صاحله��م اخلا�ص��ة ،ال �سيم��ا و�أن
ال�سيا�س��ة الأمريكي��ة قد �أ�سفرت ع��ن نتائج كارثية
يف �أفغان�ستان و العراق و ليبيا و �سورية.

¡ حتذير �أملاين

حذرت ال�سفارة الأملانية يف �أنقرة ،مواطني بالدها
من خطر وقوع �أعمال �إرهابية جديدة يف العا�صمة
الرتكية قريبا ،ونا�شدتهم البقاء يف بيوتهم.
وقال���ت ال�س���فارة ،يف بيان «من ف�ض���لكم ابقوا
يف منازلكم ،وانتظروا �س�ي�ر تط���ورات الأحداث»،
م�ضيفة «يجب �أن ننطلق من واقع وجود اخلطر».
وح�سب معطيات الدبلوما�سيني الأملان ،ف�إن هناك
معلومات معينة ت�شري �إىل �إمكانية ح�صول �أعمال
�إرهابية جديدة يف �أنق���رة ،مبا يف ذلك يف مراكز
للتجارة.

¡ باري�س وبراغ وتركيا ..والنزوح

�أعل��ن رئي���س احلكومة الفرن�سية ،مانوي��ل فال�س� ،أن
فرن�س��ا �ستدعو خ�لال القمة بني االحت��اد االوروبي
وتركي��ا ،يف بروك�س��ل� ،إىل قي��ام «تع��اون فاع��ل»
ب�ش�أن الالجئني دون «ابتزاز» .وقال رئي�س احلكومة
الفرن�سي��ة ،مانوي��ل فال�س� ،إن فرن�س��ا �ستدعو خالل
القمة ب�ين االحتاد الأوروبي وتركي��ا ،يف بروك�سل،
�إىل قي��ام «تع��اون فاعل» مع �أنقرة ب�ش���أن ا�ستقبال
الالجئ�ين ،م�ستدركا بالقول« :ال ميك��ن القبول ب�أي
ابتزاز» من قبل تركيا .و�أ�ضاف فال�س �أمام اجلمعية
أي�ضا �أال ي���ؤدي هذا
الوطني��ة الفرن�سي��ة� ،أن��ه يج��ب � ً
التع��اون �إىل الت��زام �إ�ضايف من قب��ل فرن�سا ،م�شريا
�إىل �أن باري���س تنف��ذ م��ا وع��دت ب��ه ،با�ستقب��ال 30
�أل��ف الج��ىء «ال �أك�ثر وال �أقل» ،يف �إط��ار الربنامج
الأوروبي اخلا�ص بهذا الأمر.
�إىل ذل��ك فق��د اتهم��ت جمهوري��ة الت�شي��ك تركي��ا،
بـ«ابت��زاز» االحت��اد الأوروب��ي م��ن خ�لال مطالبته
مبزيد من الأموال لوقف تدفق الالجئني واملهاجرين
�إىل اليون��ان .و��صرح الرئي���س الت�شيك��ي ،ميلو���ش
زميان ،عقب حمادث��ات مع نظريه البولندي� ،أندريه
دودا ،يف ب��راغ � ّأن االق�تراح ال��ذي قدم��ه االحت��اد
الأوروب��ي �إىل تركي��ا كان  3ملي��ارات ي��ورو ،والآن
تركيا تطالب ب�ستة مليارات يورو وهناك حديث عن
مطالبتها بنحو  20مليار يورو.
وو�ص��ف زمي��ان املع��روف مبوقف��ه املناه���ض
لالجئ�ين ،تدف��ق املهاجري��ن ب�أع��داد كب�يرة ب�أن��ه
«غزو منظ��م» لأوروبا ،داعيا �إىل ترحيل املهاجرين
لأ�سباب اقت�صادية ومن ي�شتبه ب�أنهم �إرهابيون.
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عــربــي

عين
«فلسطين اليوم» ٌ
تحرس االنتفاضة..
وعين تفضح االحتالل
ٌ
ال�سلوك النمطي للوح�شية
«الإ�رسائيلية» التي ال حدود لها
منذ اغت�صاب فل�سطني يف العام
 ،1948يحطّ قطار همجيته� ،صاب ًا
ج��ام غ�ضبه على مكاتب قناة
«فل�سطني اليوم» والعاملني فيها،
ترجمة لقرار احلكومة ال�صهيونية
امل�صغرة «الكابينت» ،القا�ضي
مب�لاح��ق��ة ال��ق��ن��وات الف�ضائية
الفل�سطينية الداعمة لالنتفا�ضة
الفل�سطينية الثالثة .هذا االعتداء
ال�سافر واملتناق�ض مع �أب�سط
معايري احل��ق��وق التي �رشعتها
م�ؤ�س�سات ومنظمات ووكالة الأمم
املتحدة يف املحافظة على حماية
الإعالميني وال�صحافيني وو�سائل
الإعالم.
اقتحام مكاتب قناة «فل�سطني
اليوم» على يد قوة من جهاز الأمن
الداخلي ال�صهيوين «ال�شني بيت»،
بحجة واهية �أن القناة ت�شجع
يف حتري�ضها على العنف �ضد
«�إ�رسائيل» ،وما نتج عن االعتداء
من حتطيم ملحتويات املكاتب،
وخ�صو�ص ًا الفنية وااللكرتونية
منها ،وتعر�ض العاملني فيها
لل�رضب والتنكيل واالعتقال مبا
فيهم مدير القناة فاروق عليان من
منزله ،بالإ�ضافة �إىل امل�صور حممد
عمرو و�شبيب �شبيب فني البث،
�إمن��ا يدل هذا االعتداء على عمق
القلق واخلوف والرعب الذي يعي�شه
الكيان ب�أجهزته الأمنية والع�سكرية
وقطعان م�ستوطنيه ،ب�سبب ت�صاعد
�أعمال االنتفا�ضة واملقاومة يف
ال�ضفة والقد�س املحتلتني.
إ� ّن اعتماد االحتالل على �سيا�سة
كم الأف��واه ،وحجب ال�صورة عما
يرتكبه من �إعدامات يومية بحق
ال�شعب الفل�سطيني ،واالقتحامات
اليومية للم�سجد الأق�صى ،لن
جتدي نفع ًا لهذا املحتل الغا�صب،
ولن جتلب له الأمن او الأمان عرب
�أوه��ام �سيا�ساته الإجرامية يف
متكنها من �إخماد جذوة االنتفا�ضة
املت�صاعدة ،و�أع��م��ال املقاومة
املتزايدة.
اليوم ميثل هذا االعتداء على
مكاتب قناة «فل�سطني اليوم»
و�سام ًا على �صدرها يعتز به كل
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني وقواه
ونخبه الوطنية والإ�سالمية .لتبقى
قناة «فل�سطني ال��ي��وم» �صوت ًا
و���ص��ور ًة ترفع راي��ة االنتفا�ضة
وامل���ق���اوم���ة يف ك���ل ���س��اح��ات
وميادين فل�سطني .و�صورة وعني
تف�ضح ممار�سات وجرائم العدو
ال�صهيوين ،ال���ذي ���ض��اق ذرع�� ًا
بـ«قناة فل�سطني اليوم» التي
الحقته ووثقت جمازره وحمارقه
و�إع��دام��ات��ه م��ن قطاع غ��زة �إىل
ال�ضفة والقد�س ومناطق فل�سطني
التاريخية عام .1948

رامز م�صطفى
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السعودية تنسف هدنة يمنية غير معلنة
بغاراتها على األسواق الشعبية

�أثار الدمار التي خلفته الغارات ال�سعودية على �سوق حجة ال�شعبي

قبل عدة �أيام� ،رسى ب�ش����كل وا�سع
حدي����ث عن اتف����اق بني م�س�����ؤولني
�سعوديني وحركة �أن�صار اهلل اليمنية،
عن هدنة على احلدود ال�س����عودية –
اليمنية.
وفع ًال �شهدت احلدود ،بني البلدين
ه����دوءاً �أوحى للمتابع��ي�ن عن قرب
التو�ص����ل �إىل اتف����اق لوق����ف �إطالق
النار ،وامكان �إطالق عملية �سيا�سية..
وهذا ما �ش����جع املواطنني اليمنيني،
على ا�س����تغالل الهدوء واالنطالق �إىل
الأ�س����واق للتب�ضع و�رشاء حاجياتهم
ال�رضوية.
فج�أة ،والأ�سواق مكتظة باليمنيني
�شن طريان التحالف ال�سعودي غارات
على �سوق �شعبي يف حمافظة حجة
احلدودية ،ليح�ص����د �أكرث من  110من
ال�شهداء واجلرحى.
مل يكن هناك �أي مربر لهذه الغارة
الوح�شية ،على �سوق �شعبي ،ال وجود
فيه لأي �شكل من �أ�شكال الع�سكرة.
ثالث غارات متتالية ا�س����تهدفت
هذا ال�سوق املركزي يف حجه ،والذي
يعت��ب�ر �أكرب �أ�س����واق املحافظة ويقع
على مقربة من احلدود ال�سعودية يف
منطقة املالحيظ احلدودية ويق�صده
الأهايل من معظم املناطق احلدودية.
وترافقت الغارات على �سوق حجة
ب�س����ت غارات �أخرى ا�ستهدفت منطقة
بني احل�س����ن يف مديرية عب�س ،مما
�أوق����ع مزيداً من اخل�س����ائر الب�رشية،
بالإ�ضافة طبع ًا �إىل الدمار الهائل يف
املمتلكات والأرزاق.

ثم����ة حديث وا�س����ع وت�س����ا�ؤالت
باجلملة ح����ول النوايا ال�س����عودية
احلقيقية من هذه الغارات املتجددة،
يف ظل الأجواء التفا�ؤلية التي كانت
ق����د انت�رشت ع����ن �إمكاني����ة تكري�س
الهدن����ة والو�ص����ول �إىل وقف نهائي
لإطالق النار.
بر�أي �أو�س����اط مينية وا�سعة ،ف�إن
غارات ط��ي�ران التحالف ال�س����عودي،
تعن����ي �أن مملكة الوهم ،مل حتقق يف
حربها على اليمنيني التي تقرتب من
نهاية �سنتها االوىل� ،أي اجناز ميداين
و�سيا�س����ي ،وه����و ما يعت��ب�ر هزمية
مدوي����ة ،بالرغ����م من كل ال�ص����خب
الإعالم����ي الذي تث��ي�ره الريا�ض عن
انت�صارات هنا وهناك ،ال بل �أكرث من
ذلك ،بات العامل يت�ساءل عن جدوى
هذه احل����رب العبثية الت����ي تقودها
ال�س����عودية ،وفيه����ا ت����دك بطريانها
الأمريكي ال�ص����نع كل البنى اليمنية،
فال توف����ر املدار�س وال اجلامعات وال
امل�ست�شفيات وال دور الأيتام ،بحيث
�ص����ار الكثري م����ن منظم����ات حقوق
الإن�س����ان �س����واء على م�ستوى الأمم
املتح����دة� ،أو عل����ى م�س����توى الكثري
م����ن دول العامل ين����ادون ملحاكمة
ال�س����عودية على جرائم احلرب التي
ترتك����ب ،بح����ق الأطف����ال والن�س����اء
وال�ش����يوخ ،ومعامل التاريخ والرتاث
احل�ضارة.
وبر�أي �أو�ساط ديبلوما�سية غربية،
ف�إن املج����ازر التي يرتكبها التحالف
ال�سعودي ،لو ح�صلت يف �أي مكان من

العامل ،لكانت قد اوقفت احلرب ،ولكن
يبدو �أن حتالف مملكة الوهم �أ�ص����بح
�أمام حقيقة قا�س����ية ،تقوم على مبد�أ
«يا قاتل يا مقتول».
�أما االو�س����اط احلقوقية اليمنية،
ف��ت�رى ان اجلرائ����م ال�س����عودية
هدفه����ا التغطي����ة عل����ى اجلرائ����م
ال�ص����هيونية التي ارتكب����ت وترتكب
بح����ق الفل�س����طينيني واللبناني��ي�ن

خسائر السعودية
في اليمن :أكثر
من  10آالف قتيل وجريح

وال�سوريني ،و�إظهار �أن «ال�صهاينة»
�أكرث ان�س����انية من الع����رب ،ودليلهم
على ذلك �أن الكيان ال�ص����هيوين بعد
جم����زرة قانا الأوىل يف جنوب لبنان
عام  1996اوقف����ت العدوان الهمجي،
ويف حرب متوز  ،2006كان لل�ص����مود
الأ�سطوري للمقاومة وال�رضبات التي
وجهتها املقاومة للعدو وا�ستهدافها
ب�ص����واريخها الداخل «الإ�رسائيلي»،
دور يف وق����ف الع����دوان الذي ارتكب

جمازر املن�ص����وري والنبطية وقانا-
 ،2وهو ما ا�ستغل لوقف العدوان.
ب�����أي ح����ال ،ووفق���� ًا للمعلومات
الت����ي حتدث����ت عنها �أك��ث�ر من جهة
غربي����ة و�أمريكي����ة ،ف�����إن ح�ص����يلة
خ�سائر ال�س����عودية لوحدها يف هذه
احل����رب تبلغ �أكرث م����ن � 3آالف و500
قتيل و�أك��ث�ر من � 6آالف و 500جريح،
وهذا الرقم لو ح�ص����ل يف �أي بلد من
العامل كان كفي ًال ب�أن يطيح باحلكم،
بالإ�ض����افة �إىل كل ذل����ك ،ف�إن����ه يف
املناط����ق التي ح�ص����ل فيها احتالل
�س����عودي ،وخ�صو�ص ًا يف املحافظات
اجلنوبية ،كان انت�شار وا�سع للإرهاب
وخ�صو�ص ًا لتنظيمي القاعدة وداع�ش،
وه����و ما جع����ل الرئي�س امل�س����تقيل
والدمية ال�س����عودية عبد ربه من�صور
ه����ادي يفر من عدن ،ت����ارك ًا املدينة
تعج يف الإرهاب والفو�ضى.
ب�أي حال ،رمب����ا يف حديث باراك
اوباما الأخري �إىل جملة «ذي اتلنتيك»
ما يكفي للداللة �إىل �أي مدى و�ص����لت
�إليه مملكة الوهم يف �إرهابها بت�أكيده
�أن ال�سعودية تعترب املمول الأ�سا�سي
للإرهاب ،كا�شف ًا �أنه منذ العام 1990
مولت الريا�ض املدار�س الوهابية يف
العامل التي تخرج املتطرفني ،م�شدداً
على �أن �أ�ص����دقاء وحلفاء وا�ش����نطن
خيب����وا �آماله ب����دءاً من ال�س����عودية
الراعي����ة الأوىل للتط����رف والإرهاب،
ح�سب تعبري الرئي�س الأمريكي.

حممد �شهاب

www.athabat.net
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الهبة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة
ت�صاعدت الهّبة الفل�سطينية ومتيزت
عن االنتفا�ض���ات ال�س���ابقة باخرتاقها
لأرا�ض���ي العام  ،1948الت���ي كانت يف
ال�س���ابق مبن�أى عن عمليات املقاومني،
فقامت بالعديد من العمليات يف «املدن
اال�رسائيلية» (ت���ل ابيب و يافا والبلدة
القدمية يف القد�س وكريات حان جنوب
فل�س���طني) وتنوعت ما بني طعن وده�س
واطالق نار من �س�ل�اح ف���ردي ،وتكثفت
يف اكرث من مكان وزمان ،وكبدت العدو
ال�ص���هيوين  28قتي�ل�اً  ،وه���و عدد كبري
بالقيا�س اىل عمر الهبة التي مل يتجاوز
اخلم�سة �أ�شهر .
تعاطى اجلي�ش اال�رسائيلي مع الهبة
بطريق���ة �إجرامية كعادت���ه ،ف�أقدم على
اعدام املقاومني بعد ا�ص���ابتهم ،ومنع
طواقم اله�ل�ال االحمر من انقاذ حياتهم
كما فعل مع ال�شهيدة ابو طري.
ظن اال�رسائيل���ي �أنه به���ذا االجراء
وب�إج���راءات �أخ���رى ،ك�س���عي نتنياهو
اىل اكم���ال بناءاجلدارحول القد�س ويف
ال�ضفة الغربية البالغ  710كلم ،ي�ستطيع
ان يح���د من تنامي ه���ذه الظاهرة التي
�أرعبت م�ستوطنيه.
يف ظ���ل ه���ذه االج���واء املحمومة،
عاد احلديث عن ا�س���تئناف املفاو�ضات
اال�رسائيلي���ة  -الفل�س���طينية ،فبادرت
فرن�س���ا اىل االعالن ع���ن عزمها الدعوة
اىل م�ؤمت���ر دويل يف ال�ص���يف الق���ادم،
ورغبتها يف الدعوة اىل اجتماع باري�س
ملجموع���ة الدع���م الدولي���ة للعملية
ال�س���لمية التي ي�ش���ارك فيها  30دولة
م���ن دون ح�ض���ور فل�س���طني وا�رسائيل
قبل انعقاد ه���ذا امل�ؤمتر ،وعزم الرئي�س
�أوباما (ح�س���ب �ص���حيفة وول�س�ت�ريت
جورن���ال) عن �إع�ل�ان خطته لل�س�ل�ام
التي يطال���ب فيه���ا «�إ�رسائيل» بوقف
البناء يف امل�ستوطنات كلي ًا وباعرتافها
بالقد����س ال�رشقي���ة عا�ص���مة للدولة
الفل�س���طينية ،ويطلب من الفل�سطينيني
االع�ت�راف «ب�إ�رسائيل دول���ة يهودية»
والتن���ازل عن ح���ق العودة بالن�س���بة

االنتفا�ضة الفل�سطينية املتجددة

الهبَ ة أعطت دفعًا جديدا
َ
للمقاومين رغم محاولة
اسرائيل طمسها

■ هيئ���ة التن�س���يق للق���اء الأح���زاب والق���وى
وال�شخ�ص���يات الوطنية اللبناني���ة دان قرار وزراء
اخلارجية العرب و�صم حزب اهلل املقاوم بالإرهاب،
وق���رار احلكومة ال�س���عودية بط���رد � ّأي لبناين من
ال�سعودية يبدي �أي ت�أييد �أو تعاطف �أو يدعم مادي ًا
املقاوم���ة  ،م�ؤكداً �أن مثل هذا الق���رار ال ُيعرب عن
نب����ض اجلماهري العربية �إمنا ع���ن موقف الأنظمة
العربية التابعة للغرب اال�س���تعماري والتي تخلت
عن ق�ض���ية فل�س���طني مل�ص���لحة العدو ال�صهيوين
املحتل والغا�صب للأر�ض واملقد�سات.
■ حركة الأمة دانت التفجري الإجرامي الذي وقع يف
العا�صم��ة الرتكية �أنقرة ،معرب ًة ع��ن �أ�صدق م�شاعر
التعزي��ة واملوا�س��اة ب�ضحاي��ا احل��ادث ،ومتنياتها
للم�صاب�ين بال�شف��اء العاجل .وطالب��ت احلرك��ة
بالوق��وف يف وجه القوى التي حت��رك املجموعات
الإجرامي��ة ومتوله��م وترعاه��م ،م�ش�ير ًة�  إىل �أن ما

لالجئني الفل�س���طينيني ،ودعوة الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س اىل عقد قمة
ا�س���تثنائية ملنظمة التعاون اال�سالمي
يف ماليزيا لطرح الق�ضية الفل�سطينية،
وقيام املبعوث الفرن�سي لل�سالم بزيارة
فل�س���طني وكذلك بايدن (نائب الرئي�س
االمريكي) الذي عاد خايل الوفا�ض.
وهنا ن�س�أل ما هي العالقة بني هذه
الهبّة واحلراك الدويل؟ هل ادرك اوباما
بان م�سار الت�س����وية يف فل�سطني قد
ن�ضج؟ وهل «�إ�رسائيل» جاهزة البرام

تق��وم به ه��ذه اجلماعات من تخري��ب ودمار وقمع
وقت��ل �ض��د �شع��وب �أمتن��ا يخ��دم م�شاري��ع الع��دو
ال�صهي��و� -أمريكي ليتذرع بع��دم ا�ستقرار الأو�ضاع
لتفتيت وتق�سيم املنطقة.
وا�ستنك��رت احلركة�  إغ�لاق الع��دو ال�صهي��وين مقر
ف�ضائي��ة «فل�سط�ين الي��وم» ،بع��د اقتح��ام جي���ش
الع��دو مكات��ب الف�ضائي��ة بال�ضف��ة الغربي��ة يف
فل�سط�ين املحتل��ة واعتق��ال مديره��ا وع��دد م��ن
ال�صحفيني ،معت�بر ًة ه��ذه اجلرمي��ة �إ�سته��داف لكل
و�سائل الإعالم املقاوم الذي يف�ضح جرائم الإحتالل
و�إعتداءات��ه عل��ى ال�شع��ب الفل�سطين��ي واملقد�سات،
معربةًعن ت�ضامنها الكام��ل مع ف�ضائية «فل�سطني
اليوم».
■ لق���اء اجلمعيات وال�شخ�ص���يات الإ�س�ل�امية يف
لبنان هن أ� �سماحة ال�شيخ حممد �أحمد ع�ساف على
تعيينه رئي�س��� ًا للمحكمة ال�رشع ّية ال�سن ّية العليا،

(�أ.ف.ب)

هذه ال�ص����فقة التي ط����ال انتظارها؟
وهل تقب����ل بال�رشوط الفل�س����طينية
(وقف بناء م�ستوطنات ،واطالق �رساح
اال�رسى )..ال�ستئناف املفاو�ضات؟ وهل
تقبل بوجود الدولة الفل�سطينية على
حدودها ،وه����ي التي ترى فيها خطراً
وجودي َا عليها ،خ�صو�ص���� ًا بعد بروز
ايران كقوة اقليمية وازنة يف املنطقة،
داعمة لنه����ج املقاوم����ة فيها وخط
املمانعة؟ �أم �أنه حراك لذر الرماد يف
العيون ،وللتخفيف من وهج الهبة؟

�سائ ًال اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفقه يف مهامه ملا
فيه كل خري خلدمة الدين والوطن.
و�أ�شار اللقاء �إىل �أن ما تعر�ضت له العا�صمة الرتكية
�أنقرة و�س���احل العاج ي�س���توجب تع���اون اجلميع
للق�ض���اء على املجموعات الإجرامية فخطرها لن
ي�ستثني �أحداً حتى الدول الداعمة لهم.
■ حركة  التوحيد اال�سالمي ا�ستنكرت التفجري الآثم
الذي ا�ستهدف �أنقرة الرتكية» ،م�ؤكدة �أن «ا�ستهداف
الأبري��اء يف كل مدنن��ا وحوا�رضن��ا العربي��ة
واال�سالمية مدان كل الإدانة».
ودع��ت� إىل مواجه��ة هذا االجرام بوق��ف التحري�ض
وا�س��كات ابواق الفتنة من جه��ة ،ويف االنطالق يف
م�سار العداء لل�صهاينة ومن يرعاهم من جهة اخرى
فهدفهم الذي بات يعرفه الداين والقا�صي هو تدمري
بالدن��ا م��ن خ�لال التحري���ض العرق��ي واملذهب��ي
وغايتهم نهب الرثوات واملقدرات».

ايقن �ش����باب الهبّة هذه احلقيقة،
وعلم����وا �أن الت�س����وية م����ع ا�رسائيل
���س�راب يح�س����به الظم�آن م����اءً ،وان
التفاو�ض معها مرفو�ض ،وان مراهنة
ال�سلطة الفل�سطينية على املفاو�ضات
خا���س�رة .ويخطيء حممود عبا�س اذا
ظن بانه �سينتزع من نتنياهو اعرتاف ًا
بدولة فل�سطينية ،وان قبول نتنياهو
ب�إ�ستئناف التفاو�ض مع ال�سلطة ،هو
لك�س����ب مزيد من الوقت عله ي�ستطيع
حتقي����ق حلم����ه بدول����ة ا�رسائيل من
الفرات اىل النيل.
�أع����ادت الهبَة االمل اىل ال�ش����باب
اليائ�����س ،ال����ذي عان����ى من �س����طوة
االحتالل واجرامه ،و�أحرجت ف�ص����ائل
املقاوم����ة الت����ي ت�آكلتها امل�ص����الح
واالختالفات.
فهل تعترب وت�ضع حداً خلالفاتها
جانب���ا وتتوح���د ،وتن�س���ق اجله���د
ملحاربة ا�رسائيل من اجل الق�ض���اء
عليها ،وت�س���تفيد من احليوية التي
هي�أته���ا الهبّة يف ارا�ض���ي  ،48ومتد
ي���د العون له���ا ،وتقر�أ جي���دا دعوة
الإم���ام اخلامنئ���ي اىل حتويل هذه
االنتفا�ض���ة يف ال�ض���فة الغربي���ة
والقد�س اىل ثورة م�س���لحة ،ت�ستفيد
م���ن دعم ايران حلركات املقاومة يف
فل�س���طني ولبنان ،والتي تُ�شكر على
الهدية التي قدمتها لعوائل �ش���هداء
الهبّ���ة (7االف دوال لعائلة ال�ش���هيد
مع رعاية كاملة لها و 30الف للبيت
املهدم) ،وهل يع���ود الزعماء العرب
اىل ر�شدهم؟
اعط����ت ه����ذه الهبة دفع���� ًا جديدا
للمقاوم��ي�ن ،واع����ادت الق�ض����ية
الفل�س����طينية اىل الواجه����ة ،رغ����م
حماولة ا�رسائيل طم�سها ،ولهذا جتري
حماوالت حممومة لإغ����راق املنطقة
بالف��ت�ن املذهبية ،حلرف ال�رصاع عن
وجهته احلقيقية.

هاين قا�سم

■ جبهة العمل الإ�س��ل�امي يف لبنان اعتربت أ� ّن
املقاومة يف لبنان وفل�س����طني ه����ي فخر الأمة
وهما عنوان ال�رشف والع����زّة والكرامة ،و أ� ّن من
هزم العدو ال�ص����هيوين الغادر يف جنوب لبنان
وقطاع غ����زّة الع����زّة ال يو�ص����ف بالإرهاب ،بل
ينبغي تعليق و�س����ام املجد وال�رشف والبطولة
على �صدره وجبينه،
ولفت���ت �إىل أ� ّن ق���رارات جامعة ال���دول العربية
وجمل����س التع���اون اخلليج���ي ووزراء اخلارجية
العرب التي �ص���درت م�ؤخ���راً وو�س���مت املقاومة
ب�سمة و�ص���بغة االرهاب ال متثل ال�شعوب العربية
واال�س�ل�امية التي �أثبتت للقا�صي والداين من خالل
حتركاتها ال�شعبية ومواقفها ال�سيا�سية املت�ضامنة
والداعمة وامل�ؤيدة �أنّها مع املقاومة �ض���د الإرهاب
ال�صهيوين التكفريي اللذي ميعن بالأمة فتك ًا وقت ًال
وذبح ًا وتدمرياً.
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تونس ضحية عولمة التكفير
عندما رف�ض����ت القوى ال�سيا�سية
التون�سية تو�صيف حزب اهلل اللبناين
بالإره����اب وبعد ا�س����تجابة احلكومة
التون�س����ية ملطالب الأحزاب وهيئات
املجتمع املدين ،جاء الرد ال�س����عودي
�رسيع���� ًا ع��ب�ر «غ����زوة بن ق����ردان»
لت�أديب تون�س حكومة و�ش����عب ًا على
موقفهم املتمايز عن املوقف ال�سعودي
واخلليج����ي وفق منظوم����ة «نفذ وال
تعرت�ض» مما دفع احلكومة التون�سية
يف م�ؤمت����ر وزراء اخلارجي����ة العرب
لت�أييد البيان اخلليجي جمدداً وكذلك
تعر�ض العراق للت�أديب رداً على مواقف
وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري الذي
دافع عن حزب اهلل وحركات املقاومة
يف الرد ال�س����عودي �رسيع ًا عرب ق�صف
داع�����ش لقري����ة «ت����ازة» الرتكمانية
بالغازات ال�س����امة مما �أوقع �أكرث من
� 80إ�ص����ابة يف املدنيني ومع ذلك مل
ي�س����تنكر �أحد ال من الهيئات الدولية
وال م����ن جمل�س حقوق الإن�س����ان وال
اجلامعة العربية وا�ستتبع ذلك تفجري
�إنتحاري يف موقع عراقي على احلدود
العراقية – ال�سعودية.
الت�أديب ال�س����عودي ي�شمل كل من
يخال����ف «طويل العمر» هذا ما حدث
للبنان عرب ا�س��ت�رداد الهبة الع�سكرية
للجي�����ش وكذلك حمو بند الت�ض����امن
مع لبنان احلا�رض الدائم يف اجلامعة
العربي����ة (ال ي�س����من وال يغن����ي عن
ج����وع) ومن ثم تهدي����د كل من يحمي
�أو يتعاط����ف �أو يف����رح مل����ا يقوم به
حزب اهلل للمعاقبة والطرد والإعتقال
وحتى من يرى يف نومه حلم ًا ل�صالح
املقاومة!.
تون�����س كانت �ض����حية الوهابية
مرت��ي�ن الأوىل عندما هاجر �ش����بابها
وبناتها �إىل �سوريا وبلغ عددهم الآالف

العملية الإرهابية يف بن قردان جاءت بعد رف�ض تون�س الإمالء ال�سعودي

هل نفذت السعودية
تهديدها لتونس بعملية
«بن قردان» اإلرهابية؟

وامل����رة الثاني����ة عن����د عودتهم بناء
لأوامر خارجية ،وللوهابية ال�سعودية
ث�أر قدمي م����ع تون�س وعلمائها الذين
رف�ض����وا دع����وة حممد عب����د الوهاب
لعلم����اء تون�����س باعتن����اق العقيدة
الوهابية والرد امل�شهور ملفتي تون�س
يف ر�سالته الناق�ضة لنواق�ض الإ�سالم
عند حمم����د عب����د الوهاب .فق����د ر ّد
ال�شيخ عمر املحجوب قا�ضي ومفتي
الديار التون�س����ية (توفى) عام 1807م
حيث ق����ال« :وقد زعمت �أن النا�س قد

(�أ.ف.ب)

ابتدعوا يف الإ�س��ل�ام �أمورًا ،و�أ�رشكوا
باهلل من الأموات جمهورًا يف تو�سلهم
مب�ش����اهد الأولياء عند الأزمات ،ونذر
الن����ذور �إليهم والقربات ،و�أن ذلك كله
�إ�رشاك برب الأر�ض وال�س����موات ،وكفر
قد ا�س����تحللتم ب����ه القت����ال وانتهاك
احلرمات ،ولعمر اهلل �إنك قد �ض����للت
و�أ�ضللت ،وركبت مراكب الطغيان مبا
ا�س����تحللت ،و�ش����نّعت وهوّلت ،وعلى
تكفري ال�س����لف واخلل����ف ع َوّلت ،وها
نح����ن نحاكمك �إىل كتاب اهلل املحكم،

و�إىل ال�س��ن�ن الثابتة عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم.
فقل يل -يا �أخا العرب -هل قمت
لن�رصة الدين �أم لنق�ض عراه ،وهل �أنت
م�صدق بالوحي لنبيه �أو قائل� :إن هو
�إال �إفك افرتاه؟ فانظر �أيها الإن�سان ،ما
هذا الهذيان ،وكيف لعب بك ال�شيطان،
وم����اذا �أوقع����ك في����ه م����ن اخل�رسان.
فارجع عن هذا ال�ض��ل�ال املبني ،وقل
ربنا ظلمنا �أنف�س����نا و�إن مل تغفر لنا
لنكونن من اخلا�رسين.
َّ
وترحمنا
�إن ال�شعب التون�س����ي مثقف وذو
دينامي����ة �سيا�س����ية وح�ض����ور بارز
لهيئات املجتمع املدين على �إختالف
توجهاته����ا العقائدي����ة وال�سيا�س����ية
و�ش����عب ملت����زم بالقومي����ة العربية
وق�ض����ايا الأمة خ�صو�ص���� ًا الق�ض����ية
الفل�س����طينية (الت����ي تخل����ى بع�ض
حركاتها و�س����لطتها) عن التحرير �إىل
الإرت����زاق واملقاولة ف�أيدت ال�س����لطة
الفل�س����طينية تو�ص����يف ح����زب اهلل
بالإرهاب و�صمتت حركة حما�س ومل
حتدد موقف ًا وهو الذي �أعطاها ال�سالح
ولغريها.
هذا هو الرد التون�س����ي قبل مئتي
عام عل����ى حممد عب����د الوهاب الذي
�أنذره����م بالقت����ل يف حال رف�ض����هم
لدعوته
والظاه����ر ان تهديده قد مت تنفيذه
الآن يف ب����ن قردان التون�س����ية والذي
�س����يتمدد اىل كل املغ����رب العرب����ي
�إنطالق����ا م����ن ليبيا التي ا�س����تباحها
الناتو عرب اجلامعة العربية .
م����ع دعائن����ا لتون�س و�ش����عبها
بالأمن والإ�س����تفرار ورد كيد الوهابية
ب�أ�سمائها املتعددة.

د.ن�سيب حطيط

وفد صحافي زار تجمع العلماء المسلمين

محاضرة بذكرى استشهاد معروف سعد

زار وف���د �ص���حايف �إي���راين مركز
جتم���ع العلماء امل�س���لمني حيث كان
يف ا�ستقباله �أع�ض���اء الهيئة الإدارية،
وق���د رحب نائب رئي�س الهيئة الإدارية
ال�ش���يخ الدكتور عب���د النا�رص اجلربي
بالوفد م�ش�ي�راً �إىل الأح���داث الأخرية
التي �أكدت فيه���ا �إدارة ال�رش الأمريكية
والعدو ال�ص���هيوين على العداء لأمتنا،
وم���ا حتريك العداء م���ن جهة اململكة
العربي���ة ال�س���عودية ومن ل���ف لفها
ب�إجتاه اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
�إال م�ؤ�رشاً على تنفيذ الأوامر الأمريكية
وكذلك باحل���رب على الع���راق وعلى
�سوريا واليمن وليبيا ال �سيما و�أن هذه
احلروب هو ما و�ضعه كي�سنجر كمخطط
خط�ي�ر للمنطقة حيث أ�ُريد تق�س���يمها
على خلفيات مذهبية وعرقية.
فلتجم���ع العلم���اء دور مهم على
ال�س���احة العربية �إىل جانب ال�س���احة
اللبناني���ة وكذل���ك عل���ى ال�س���احة
الإ�سالمية عموماً ،وخالل مراحل عمله
وجهاده كان له �أثر كبري حيث ذهب �إىل

ملنا�س���بة الذكرى  41ال�ست�ش���هاد املنا�ضل معروف �س���عد نظم التجمع
الثقايف الوطني ورابطة ال�ش���باب االجتماعي حما��ض�رة حا�رض فيه رئي�س
التنظيم القومي النا�رصي �س���مري �رشك�س الذي حتدث عن �سرية ن�ضال وجهاد
معروف �سعد �ضد الإحتالل والأطماع ال�ص���هيونية والأمريكية ب�أر�ض العرب
وثرواته وكذلك �ض���د القهر والظلم االجتماعي الذي مار�س���ه النظام اللبناين
العفن املنحاز اىل جانب كبار الأغنياء على ح�ساب الفقراء.
و�أ�ضاف :دافع عن �صيدا عا�صمة اجلنوب اللبناين بوابة املقاومة ،ووقف
مع �أبنائها يف مواجهة العدوان ال�ص���هيوين والب�ؤ�س واحلرمان الداخلي دون
غطاء حملي او �إقليمي� ،إالّ �إميان ًا بق�ضية العرب املركزية فل�سطني.

�أوروبا وتوا�ص���ل مع الفاتيكان حماو ًال
ر�أب ال�ص���دع الديني ،ليكون الدين هو
عام���ل لق���اء وحمبة على امل�س���توى
الإن�ساين ال عامل تفرقة وتباعد وتقاتل
فه���ذا التجم���ع وعمله امله���م هو من
بركات الثورة الإ�سالمية يف �إيران.
م����ن جهته �ش����كر رئي�����س الوفد

ال�ص����حفي الإي����راين ،التجم����ع على
حُ �س����ن اال�س����تقبال م�ش����يداً بجهود
العلم����اء ودور التجم����ع يف احلفاظ
على الوحدة الإ�س��ل�امية ،ومعترباً �أن
هذا التجمع �أمنوذج فريد يف الوحدة
والت�آلف� ،آم��ل� ًا �أن ي�رسي يف العامل
الإ�سالمي ككل.

www.athabat.net
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هل بدأ اإلعداد لجامعة الشرق األوسط؟
ثمة �أ�س���ئلة كثرية تطرح عن معنى
بقاء جامعة ال���دول العربية ،بعد �إلغاء
ع�ضوية �س���ورية فيها ،وتوجيه التهديد
والوعيد للبنان ،وحتويل م�رص �إىل دولة
هام�ش���ية ،وتوجيه ر�سائل موزعي الكاز
العربي �إىل العراق �س���واء عرب ت�ص���عيد
العملي���ات الإرهابي���ة �أو ع�ب�ر التهديد
بتق�سيم بالد الرافدين.
وللعلم ف����إن جامعة الدول العربية
انطلقت بقمتها الأوىل يف ان�ش���ا�ص يف
م�رص عام  ،1946بح�ضور �سبعة دول فقط
هي :م�رص� ،س���ورية ،لبنان ،ال�سعودية،
�إمارة �رشق الأردن ،العراق ،واليمن ،وقد
لعب الرئي�سان ال�سوري �شكري القوتلي،
واللبناين ب�ش���ارة اخل���وري دوراً هام ًا
و�أ�سا�سي ًا يف �ص���ياغة البيان اخلتامي،
والقوتلي هو من �أطلق الألقاب على من
ح��ض�روا ذاك االجتم���اع ،واملفارقة يف
ذاك االجتماع �أن ال�س���عودية التي كانت
ممثلة بويل العهد ،الأمري �سعود بن عبد
العزيز ،املل���ك الحقاً ،وبوزير اخلارجية
الأمري في�ص���ل ،واملل���ك الحقاً ،مل يكونا
خمول�ي�ن بتوقي���ع البي���ان اخلتام���ي
واملق���ررات ،لأن �أبيهما عبد العزيز ،كان
�أوكل الأمر ر�سمي ًا مللك م�رص فاروق ،لأن
يوقع عنه.
ن�سوق هذا الأمر ،للإ�شارة �إىل احلملة
التي تقودها مملكة الرمال� ،ض���د لبنان،
ب�س���بب موقفه امليثاقي الذي درج عليه
منذ بداية اال�س���تقالل ،من جهة ،وب�سبب
موجه العداء امل�س���تمرة واملت�ص���اعدة
�ض���د �س���ورية ،من جهة ثانية ،وتوجيه
التهدي���دات� ،ض���د ال���دول العربية ذات
الأنظمة اجلمهورية ،كما هو حا�ص���ل �ضد
تون�س واجلزائر ،من جهة ثالثة ،وت�صعيد
احل���رب والقت���ل يف اليم���ن وحماوالت
تو�س���يع رقعة الإره���اب يف العراق من
جه���ة رابعة ،لأنها مل تكن �أ�سا�س���ية يف

جامعة الدول العربية� ..أي م�ستقبل؟

ذاك اللق���اء بعك�س م���ا كان عليه لبنان
و�سورية وم�رص.
قد يكون واق���ع احلال هذا ،هو حالة
ت�ص���ويرية مل���ا يجري على ال�س���احات
العربية ،لكن ما حتفل به ردهات جامعة
ال���دول العربي���ة ،هو �أ�ش���د و�أدهى ،لأنه
ح�س���ب ر�أي م�ص���در ديبلوما�سي عربي
خم��ض�رم ،هو تنفي���ذ لو�ص���ية الثعلب
ال�صهيوين العجوز �ش���يمون برييز الذي
�أ�صدر عام  ،1993كتابه «ال�رشق الأو�سط
اجلديد» على �أثر م�ؤمتر مدريد لل�سالم، ،
وك�أن امل�ؤمتر قد جاء ا�ستجابة ملا تريد
«ا�رسائيل» م���ن العرب و الدول الراعية،
ولي�س م�ؤمتراً لل�س�ل�ام فق���ط ،فالكتاب
يدعو �إىل قيام �س���وق م�شرتكة يف ال�رشق
االو�س���ط �ش���ام ًال «ا�رسائيل» كع�ض���و

�أ�سا�س���ي فيه .طالب ًا م���ن العرب التخلي
ع���ن ما�ض���يهم العدائي جت���اه الدولة
اليهودي���ة ،بل و�أكرث من ذلك دعوتهم �إىل
ن�س���يان تاريخهم واالنقطاع عن ذاكرتهم
عرب حتويل اجلامعة العربية �إىل جامعة
دول ال��ش�رق االو�س���ط ،الن الإ�رسائيليني
وح�سب تعبريه لن يتحولوا �إىل عرب .لقد
جتلى الهدف م���ن امل�رشوع ،عندما طلب
الوف���د الإ�رسائيلي يف اجتم���اع اللجنة
االقت�صادية يف الدار البي�ضاء عام ،1994
طلب وبكل وقاح���ة ان تتخلى م�رص عن
زعامة العامل العربي - ،تابعوا ما يجري
على م�رص من �ضغوط وتهويل.-
وب���ر�أي الديبلوما�س���ي العربي ،ف�إن
اللقاء الذي �سبق للملك ال�سعودي الراحل
عبداهلل بن عب���د العزيز الذي عقده حتت

عن���وان «ح���وار الديان���ات» وح�رضه
�شيمون برييز ،كان ي�صب يف منحى ك�رس
التحرمي بالتوا�ص���ل املبا��ش�ر مع العدو
الإ�رسائيلي ،خ�صو�ص��� ًا بع���د �أن اعتمدت
وا�شنطن نظرية برييز ،وتبنى املحافظون
اجل���دد يف الوالي���ات املتح���دة ه���ذه
النظري���ة وبد أ� العمل عل���ى حتقيقها مع
و�ص���ول جورج بو�ش االبن عام � 2000إىل
الرئا�سة الأمريكية باالعتماد على القوة
الع�سكرية املبا�رشة خ�صو�ص ًا بعد احداث
� 11أيلول .فكانت احلرب على �أفغان�ستان
والعراق واحلرب اال�رسائيلية على لبنان
 .2006ف�ش���لت الوالي���ات املتح���دة يف
حتقيق اهدافها ع�س���كري ًا و�سيا�س���ي ًا يف
احلروب التي خا�ضتها .ومع انتهاء عهد
بو�ش الإبن ،و�ض���عت «كونداليزا راي�س»

جمموعة من التو�صيات لالدارة القادمة،
ومنها وجوب التحول اىل احلرب الناعمة
بدال من القوة ال�ص���لبة لتحقيق االهداف
املر�سومة المريكا .ومبجيء باراك �أوباما
الذي �أخ���ذ بتو�ص���يات راي����س معتمداً
على م�رشوع «برنارد لوي�س» القا�ض���ي
بتق�س���يم الدول القائمة اىل دول مذهبية
واتنية.
و�أم���ام ب���دء الأ�ش���هر الأخ�ي�رة من
والي���ة باراك اوباما ،كان���ت مقابلته مع
جمل���ة «ذي اتالنتك» الت���ي كال فيها
اتهامات خطرية �ض���د ال�سعودية بدعمها
وم�ساندتها للإرهاب ،وهو ما ا�ستدعى رداً
من تركي الفي�ص���ل رئي�س اال�ستخبارات
ال�س���عودية ( )1999 – 1977لك���ن في���ه
كثري م���ن االعرتافات عن ال���دور الدموي
ململكت���ه فيق���ول« :نحن �س���بب خراب
هذه املنطقة ،نحن م���ن دعمنا الواليات
املتحدة الأمريكي���ة ،مرتكبة املجازر يف
افغان�س���تان والعراق وغريهما لع�رشات
ال�سنني».
ويذك���ر ترك���ي الفي�ص���ل اوبام���ا،
ب�أن ال�س���عودية هي م���ن دربت ودعمت
املقاتلني يف �س���ورية ،وه���ي من قادت
احلرب يف اليمن.
وي�ش�ي�ر �إىل خدمات «مملكته» على
ب�ل�اد العام �س���ام« ،نحن من ي�ش�ت�ري
ال�سندات احلكومية الأمريكية ذات الفوائد
املنخف�ض���ة التي تدعم بالدك ،نحن من
يبتع���ث �آالف الطلبة �إىل بالدك ،وبتكلفة
عالي���ة ..ونحن من ي�ست�ض���يف �أكرث من
ثالث�ي�ن �ألف مواط���ن �أمريك���ي وب�أجور
مرتفع���ة ،لك���ي يعمل���وا يف �رشكاتن���ا
و�صناعاتنا»..
ويف ه���ذا االعرتاف ..م���ن الواقع ما
يفي عن توجيه اتهام.

�سعيد عيتاين

«الجامعة العربية» ..تاريخ مرير من اإلساءة لألمة
تاري����خ طوي����ل م����ن عم����ر القمم
العربية كان اولها مبدينة ان�شا�ص يف
م�رص حيث عقدت القمة يف  28ايار من
العام  1946بدعوة من امللك فاروق يف
ق�رص ان�شا�ص مب�ش����اركة الدول ال�سبع
امل�ؤ�س�س����ة للجامع����ة العربي����ة وهي
م�رص و�رشق االردن وال�سعودية واليمن
والعراق ولبنان و�سوريا ومل ي�صدر عن
امل�ؤمتر بيان ختام����ي وامنا جمموعة
من القرارات اهمها م�س����اعدة ال�شعوب
العربية امل�ستعمرة على نيل ا�ستقاللها
وق�ض����ية فل�س����طني يف قلب الق�ض����ايا
القومية باعتبارها قطر ال ينف�صل عن
باقي االقطار العربية و�رضورة الوقوف
ام����ام ال�ص����هيونية باعتبارها خطر ال
يداهم فل�س����طني ،وح�سب وامنا جميع
الب��ل�اد العربية واال�س��ل�امية وغريها
من القرارات التي يف �ص����لبها فل�سطني
ومواجهة اي اعتداء داهم .
هذا ما جاء يف القرارات املكتوبة
باحلرب العلن����ي املقروء ،ولكن االفعال
كانت �ش����يئا �آخر وهذا ما اكدته مذكرة

القائد الفل�سطيني عبد القادر احل�سيني
التي وجهها للجامعة العربية بتاريخ
 1948-4-6وقال فيها «ال�س����يد االمني
الع����ام جلامع����ة ال����دول العربية اين
احملك����م امل�س�����ؤولية بع����د ان تركتم
جنودي يف اوج انت�صاراتهم بدون عون
او �س��ل�اح « هذه ه����ي حقيقة ترجمة
القرارات العربية وهي ذاتها تتكرر عند
اي ا�ستحقاق حيث جند اخلطب الداعمة
لل�ش����عب الفل�س����طيني واطالل الدمار
الذي حلق بغ����زة نتيج����ة االعتداءات
ال�ص����هيونية املتك����ررة ال زال كما هو
والنا�س تعي�ش يف خيم بانتظار الدعم
الذي لن ياتي .
من����ذ الع����ام  1948اىل الي����وم
تتك����رر االفع����ال احلقيقية جت����اه اي
مقاوم����ة عربية يف فل�س����طني ولبنان
والعراق واليمن و�سوريا وم�رص جمال
عبد النا���ص�ر وهي الدول امل�ؤ�س�س����ة
للجامعة العربية والتخلي هو ال�سمة
الغالب����ة عل����ى وجوه معظ����م احلكام
العرب املت�س����لطني بقوة الغرب على

�ش����عوبهم ومق����درات الب��ل�اد والعباد
املالية وتبذيره����ا يف امريكا واوروبا
عل����ى نزواتهم وال تخلو �ص����حيفة من
ال�ص����حف الغربية من اخبار الف�ضائح
واملالحقات القانونية.
ما بني م�ؤمتر العام  1996وم�ؤمتر
الع����ام  2006مرت املنطق����ة بازمات
كبرية وخطرية ومل جند �س����وى الدعم
ال�سيا�س����ي املبا�رش للكيان ال�صهيوين
والغط����اء القان����وين العتداءات����ه ال
ب����ل و�ص����ل االذع����ان اىل درجة رف�ض
توجيه التحية للمقاومة بعد العدوان
ال�ص����هيوين بناء لطلب وزير خارجية
�س����وريا وذه����ب البع�����ض اىل العك�س
متاما حي����ث حمل����ت بع�����ض الدول
م�س�ؤولية ما جرى للمقاومة وو�صفت
املقاومني ب «املقامرين واملغامرين
ويجب حما�سبتهم» وي�ضاف اىل ذلك
الفتوى التي اطلقها مفتي ال�س����عودية
«يحرم تقدمي امل�س����اعدة له�ؤالء النه
عمل ي�س����اعد على تقوية �ش����وكة فئة
�ضالة».

يف ليبيا فو�ضت ما ي�سمى اجلامعة
العربية حل����ف الناتو ل�رضبه����ا وبد�أ
الق�صف وح�صدت نتائجه املجموعات
املتطرفة من القاع����دة واخواتها وهنا
بيت الق�صيد فيما جرى ام�س يف م�ؤمتر
وزراء اخلارجي����ة من و�ض����ع املقاومة
على الئحة االرهاب وله تف�س��ي�ر واحد
هو ت�ش����كيل غطاء قان����وين الي عدوان
�ص����هيوين على لبنان و�سوريا والعراق
وي�ض����اف اليها انتخاب �صديق الكيان
ال�ص����هيوين احم����د ابو الغي����ط امينا
عاما للجامعة ،متهيدا الن�شاء جامعة
ال���ش�رق االو�س����ط وفت����ح العالقة مع
الكيان ال�ص����هيوين قانوني����ا والتكامل
مع مواقف العدو الداعية اىل الق�ض����اء
على املقاوم����ة ،وهنا ي�ص����بح العدو
�رشيكا يف اخلن����دق الواحد مع جبهة
االعت����دال ملواجهة االره����اب املتمثل
بزعمه����م بتنظي����م القاع����دة واخواته
واملقاومة يف فل�سطني ولبنان و�سوريا
والعراق لي�ص����بحا ح�س����ب م�رشوعهم
وجهان لعملة واح����دة وهي االرهاب،

متنا�سني االرهاب ال�صهيوين وجرائمه
يف فل�سطني و�شعبها املهجر الذي قدم
مئ����ات االالف من ال�ش����هداء واجلرحى
يف �سبيل ا�س��ت�رداد احلقوق املغت�صبة
والعودة اىل اىل الديار .
باملقاب����ل جن����د الفل�س����طينيني
ال�صامدين يف ار�ض����هم الذين حوربوا
من معظ����م االنظمة العربية منذ العام
 1948بعد فر�ض اجلن�سية اال�رسائيلية
عليهم كان لهم موقف م�رشف من خالل
اعالن احزابه����م رف�ض اعتبار املقاومة
جمموع����ات ارهابي����ة معلن��ي�ن انها
«ح����ركات مقاومة �رشيفة» راف�ض��ي�ن
قرارات القمة االخرية .
م�ؤمتر اخلزي والعار والت�سلط قدم
هدية للعدو ال�ص����هيوين وبرر اعماله
االجرامية بحق العرب منذ العام 1936
و�ض����د مقاومة ال�شهيد ال�شيخ عزالدين
الق�سام ال�سوري اجلن�س����ية والذي قال
يوما «انه جهاد ن�رص او ا�ست�شهاد» .

جعفر �سليم
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ثقتك بنفسك تجدد حياتك ()2/2
ِ
بعد �شعورك التام بالثقة واكت�سابها
بكافة الطرق (كما مرّ يف العدد ال�سابق)
عليكِ البدء يف حتقيق طوحاتك وذاتك،
ولتحقي���ق ذلك اله���دف �إليكِ جمموعة
غنية من الأفكار واحللول التي جتعلك
الأمث���ل لتح�س�ي�ن حيات���ك واالرتقاء
بطموحاتك وعالقاتك:
ابدئي بالوظيفة التي تريدين ،واملال
الذي ت�ستحقني:
 .1قيمّي قدراتك بتدوين ما تف�ضّ لني
عمله ،وكل ما حُت�سنني القيام به.
 .2ركّزي جيداً واعتمدي على دورات
تدريبي���ة وق���راءات تزيد م���ن خرباتك
املهنية.
 .3اطلب���ي «ع�ل�اوة» عل���ى كل
امل�س����ؤوليات واملهمات التي �أجنزتها
وكانت خارج نطاق مهمتك الأ�صلية.
 .4ارف�ضي الوظيفة التي متنحك �أجراً
�أقل مما ت�ستحقني.
 .5احتفظ���ي مب�ش���اريعك املهني���ة
لنف�س���ك ،وابتع���دي ع���ن الزمي�ل�ات
احل�س���ودات احلق���ودات «�س���ارقات
الأفكار».
 .6تع���ريف �إىل �ص���ديقات من مهن
خمتلف���ة ،لتتناق�ش���ي معه���ن ح���ول
�أ�س���اليب العمل و�رشوطه ،مما يح�سن
م�ستواك املهني.
َ .7مل ال تفكّرين اي�ض��� ًا يف ت�أ�سي�س
م�رشوعك املهني اخلا����ص؟ فما عليك
�سوى االت�ص���ال باملكاتب املتخ�ص�صة
يف املجال.
� .8إن كن���ت ال حت�س���نني الطباعة،
تعلميه���ا ،بالإ�ض���افة �إىل �ش����ؤون
الكومبيوتر وال�س���كرتارية ،واح�ص���لي
على وظيفة بن�ص���ف دوام تنا�سبك �إن
كنت �أم ًا وربّة بيت.
 .9دلّلي نف�س���ك وانب�ش���ي هواياتك
القدمية ..ع���ودي �إىل دفاتر املدر�س���ة

ِ
أنـت

و�أقالم التلوين ،و�سجّ لي خميّلتك على
الورق.
� .10أعي���دي بن���اء ثقت���ك بنف�س���ك
م���ن خالل كتب �أو �أفالم «علم نف�س���ك
بنف�س���ك» التي ت�س���تطيعني احل�صول

عليها من املكتب���ات الكربى �أو مواقع
الت�سويق على الإنرتنت.
 .11تعلمي العزف على �آلة مو�سيقية،
�أو تدربي على �إلقاء املحا�رضات.
 .12تدرّبي على ممار�سة «اليوغا»،

رمي اخلياط

فَ ن%

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

قواعد ذهبية لتربية األبناء ()2/2
الرتبية تفاعل وحوار :العمل الرتبوي
يُبن���ى على احل���وار والإقن���اع ،فكلها
و�س���ائل ات�ص���ال فعالة ومقبولة لدى
الطفل� ،إذ تدخل يف �ص���فة «التي هي
�أح�سن» ،فاحر�ص���ي على الهدوء �أثناء
املناق�ش���ة وفتح جمال احلوار معهم،
واملبالغة يف االهتم���ام به ،و�أعطيهم
م�ساحة لإبداء الر�أي وحق االختيار ،مع
احرتامك وت�ش���جيعك للر�أي املطروح،
وتعزيز الإيجابي منه وتعديل ال�سلبي
بالإ�شارة املبا�رشة وغري املبا�رشة ،مع
جتنب الت�س���لط وال�سيطرة واال�ستهزاء،
فالتعام���ل دائم ًا يكون بالإقناع ولي�س
بالأمر.
الرتبية نظام وان�ضباط� :إذا نهيتِ عن
�أمر فتم�سّ كي به ،وال ت�ست�سلمي لرغبة
طفلك عن���د بكائه ..مييّز الطفل ويراقب
ردة فعل���ك وحركات عيون���ك ،ويدرك
�ض���عفك �أمام بكائه وعدم �صربك على

واقر�أي بع�ض الكتب عنها ،لأنها تفيدك
نف�سي ًا ومعنوياً.
 .13انت�س����بي �إىل �أح����د �ص����فوف
تدري�س تن�س����يق الأزهار� ،أو ريا�ض����ة
التزحل����ق على اجللي����د يف الأماكن
املغلقة.
 .14تذكري �أنك تتعلمني للتجديد
والت�سلية ،ولي�س لدخول امتحان �آخر
العام.
 .15نفّ�س����ي عن غ�ض����بك بتنظيف
�سجادتك مب�رضب التن�س.
 .16اخت����اري لنف�س����ك ركن ًا هادئ ًا
من دون �أ�ض����واء ،جتل�س��ي�ن فيه قبل
النوم مدة  5دقائق يومي ًا لال�سرتخاء
ج�س����دي ًا وذهنياً ،لأن ذلك ي�س����اعدك
على النوم.
 .17مار�سي ريا�ضة القفز ال�رسيع
على احلب����ل وزيدي مدت����ه الزمنية
يوم ًا بعد يوم.
 .18ا�س��ت�رخي يف مغط�س دافىء
يومياً ،وانرثي فيه الأع�شاب املعطّرة؛
الباب����وجن يري����ح �أع�ص����ابك ،وزهر
الليمون يخفف توترك ،وا�س����تخدمي
�أداة تدليك لكتفيك ورقبتك لتخفّ�ضي
من ت�شنّجك.
 .19تخلّ�ص����ي من املالب�س التي ال
حتتاجينها �أو بطلت مو�ض����تها ،و�إن
كنت �ش����جاعة حق ًا تخل�صي من كل
مالب�سك« ،ك�أن تتربعي بها جلمعية
خريية» ،وا�ش��ت�ري جمموعة ب�سيطة
وحم����ددة م����ن الثياب الت����ي جتدد
�إطاللتك وتنع�ش �شكلك.
 .20ك����رري الأمر نف�س����ه مع ثياب
زوجك و�أوالدك.
 .21ج����ددي جموهرات����ك و�ألوانك،
خ�صو�ص ًا يف الأحذية.
 .22اهتمي بالبيئة حولك.
 .23مار�س����ي بع�����ض التماري����ن

الريا�ضية اخلفيفة يف ال�صباح.
 .24تن����اويل الوجب����ات اخلفيفة
قليلة الد�س����م ،وابتعدي عن اللحوم
وال�ش����وكوالته عندما تكونني خارج
املنزل.
 .25تعلّم����ي كي����ف تتحكم��ي�ن
ب�أع�ص����ابك وتقاوم��ي�ن التوت����ر من
خالل كتب ال�س����يطرة على ال�ض����غط
«�سرت�س ماناجمنت» التي جتدينها
�أو تطلبينها من املكتبات الكربى.
� .26ص����ححي عملي����ة تنف�س����ك:
ال�شهيق بعمق والزفري ببطء.
 .27كوين دائمة االبت�سامة.
 .28اطوي �صفحة امل�شاغبات مع
زوجك ،وكوين �إن�سانة جديدة تزوَّجها
للتوّ.
 .29تخلّ����ي عن العادات ال�س����يئة
التي يكرهها فيك وينتقدك عليها كل
من حولك.
 .30حا�س����بي نف�سك على �أخطائك
مع الآخرين.
 .31غ��ّي�رّ ي طريق����ة حما�س����بتك
لأوالدك على �أخطائهم.
 .32ال تن�ش����غلي بالقي����ل والقال،
وك����وين مقت�ض����بة يف كالم����ك
وتلميحاتك.
 .33اعتمدي على املزيد من اللياقة
والكيا�سة يف تعامالتك اليومية.
 .34تعوّدي على القراءة ،وحتدثي
مع من حولك عن كل ما قر�أت.
� .35ض����عي خمطط ًا عل����ى الورق
تف�صلني فيه كيف �س����تكون عالقتك
مع زمالء العمل والأقارب واجلريان.
 .36وال تن�س����ي �أن تخطط����ي مع
زوج����ك كي����ف �س����تكون عالقتكم����ا
وم�شاريعكما مدة �سنة كاملة.

�رصاخه ،في�ستخدم ذلك لل�ضغط لتلبية
رغباته ،واحر�ص���ي على �أن تنبهي عن
�أوامرك ب�أنها للحر�ص على �س�ل�امته،
لتمنحيه �ش���عوراً بالأمن والأمان ،وال
تنهي عن �أم���ر �إال لل�رضورة ،وا�رشحي
له �سبب النهي ،وال تنهيه عن �أمر �أنت
تفعلينه ،ف�إثارة التناق�ضات يف حياة
الطفل لها �أثر �سلبي على �شخ�صيته.
الرتبية طريق���ة و�سيا�س���ة :الأبناء
يرف�ضون ما ي�ص���لهم من �أوامر ونواهٍ،
فابتع���دي عن لهج���ة النف���ي والأمر..
منّ���ي يف نف�س الطفل اجل���ر�أة الأدبية
وطريقة عر�ضه لرغباته ،فالأمر والنهي
�إذا فُر����ض عليهم يك���ون مدمّراً للطفل،
حيث ترغمينه عل���ى الكذب واالدعاء،
وجتعلني دافع ال�سلوك لديه خوف ًا من
العقاب� ،أو طمع ًا يف ثواب لي�س �إال.
الرتبية اتف���اق وتوازن وا�س���تقرار:
الأب���وان �رشي���كا العملي���ة الرتبوية،

لباقات زيارة المريض
فاتفاقهما على �أ�س���لوب الرتبية وطرق
التوجي���ه ه���و م���ن �أه���م القواعد يف
�أ�س���لوب الرتبية ،ف�إن اختالف الأبوين
وتناق�ض���هما ي�ؤديان �إىل �آثار �س���لبية
عميقة ،ت�سببان معاناة وم�شاكل وعقداً
نف�سية للطفل ،كما ي�ؤدي هذا الأ�سلوب
�إىل �ض���عف الوالء لأح���د الأبوين ،لأن
الطفل بفطرته مييل �إىل التدليل واللني،
وهنا نلف���ت النظر �إىل قاع���دة ال تقل
�أهمي���ة عما تقدّم ،وذات �ص���لة وثيقة،
وهي ف�صل الطفل عن امل�شاكل الأ�رسية،
فا�س���تقرار عالقة الأب والأم هي �أ�سا�س
الرتبية ،وينعك�س ذلك ب�صورة �إيجابية
على �س���لوكه ،فهما له قدوة وم�ص���در
للأم���ان� ،أم���ا �إذا كان���ت العالقة غري
م�س���تقرة ،فنف�س���ية الطف���ل ال تتحمل
�أن يرى �أحد والديه يف �ص���ورة �سيئة،
ف�ص���دمته بهما وبخالفاتهم���ا تفقده
الإح�سا�س بالأمان.

تُع ّد زي���ارة املري�ض من الأعراف املتداولة
اجتماعي���اً ،بغي���ة املحافظة عل���ى روابط
ال�صداقة والعالقات العامة يف املجتمع.
وعلى رغم �أهمية ه���ذا العرف االجتماعي
الهام� ،إالّ �أنه يندرج �ضمن �أ�صول وقواعد معيّنة
تعرف با�سم «�إتيكيت عيادة املري�ض».
ويف هذا الإطار ،ي�ش���دد خ�ب�راء الإتيكيت
على ��ض�رورة مراعاة تعليمات امل�ست�ش���فى
لناحية اح�ت�رام مواعيد الزيارة ،وعدم �إطالة
هذه العي���ادة� ،إذ يجب �أن ترتاوح من � 20إىل
 30دقيقة.
ويقرتح اخل�ب�راء تقدمي الهدايا امل�س���لّية،
من كتب وجمالت� ،إ�ض���افة �إىل ال�ش���وكوالته
والورود.
و�إذ ين�صحون ب�رضورة عدم تقبيل املري�ض
�أو اجللو�س على �رسيره �أو ا�ستخدام �أغرا�ضه
ال�شخ�ص���ية� ،ش���دّدوا على �أهمي���ة �أن يكون
احلديث منا�سباً ،فيبعث الأمل بال�شفاء.
ويدع���و اخل�ب�راء �إىل االمتناع ع���ن زيارة

املري�ض يف حال كان الزائر يعاين من الزكام
�أو من �أي مر�ض مع ٍد �آخر ،الفتني �إىل �أنه قبل
الزيارة يجب اال�س���تعالم �إذا كان الطبيب قد
�س���مح الزيارة للمري�ض ،وي�شريون �إىل �أهمية
اال�ستف�س���ار عن حالة املري�ض ال�صحية قبل
الزي���ارة ،والت�أكد من ا�س���تعداده ال�س���تقبال
الزوار ،م�ش���دّدين على �أهمية اال�ستئذان قبل
الدخول �إىل الغرفة.
وي�ؤك���د اخلرباء ��ض�رورة مغ���ادرة الزائر
الغرفة عند دخول الطبيب �أو املمر�ضة �إليها
ملعاين���ة املري�ض ،م�ش���دّدين عل���ى �رضورة
و�ضع الهاتف على ال�صامت �أو �إغالقه ،وعدم
التكلم �أو ال�ض���حك ب�ص���وت عالٍ  ،نا�ص���حني
بعدم ا�ستخدام العطور القويّة� ،أو عدم �إعطاء
املري�ض ن�صائح الطبية.
ويف اخلتام ي�ش���دد اخل�ب�راء على �رضورة
االمتناع عن ا�ص���طحاب الأطفال ال�صغار �إىل
امل�ست�ش���فى ،للح�ؤول دون خل���ق �أي �إزعاج،
حتى ولو كان املري�ض طفالً.
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البابونج ..عالج للسكري والسرطان
املوطن الأ�صلي لزهرة البابوجن
هو �آ�سيا و�أوروبا و�أ�سرتاليا و�أمريكا
ال�شمالية ،وهي توفر عالج ًا ع�شبي ًا
للعدي���د من امل�ش���اكل ال�ص���حية
املتعلق���ة با�ض���طربات الأمع���اء
واملعدة والقلق ،والأرق ،وتقرحات
الفم وع�ل�اوة على ذل���ك ،ف�إن لها
فوائد ال تُع ّد وال حت�صى.
فوائد البابوجن للب�رشة :البابوجن
م�ض���اد لاللتهابات ،وي�س���اعد يف
�إزال���ة تهيّج اجللد مث���ل الأكزميا،
وحب ال�شباب ،واحل�سا�سية .بف�ضل
خ�صائ�ص���ه امل�ض���ادة للأك�س���دة،
وميكن ل�ش���اي البابوجن �أن ي�ساعد
�أي�ض ًا يف حماربة ال�شيخوخة ،لأنه
يغذي ويرطّ ب الب�رشة.
فوائد البابوجن لل�شعر :من فوائد
البابوجن لل�ش���عر �أنه ي�س���اعد يف
مكافحة ق��ش�رة الر�أ����س ،ويخفف
تهيّج فروة الر�أ�س ،ويغذي �شعرك.
فوائد الباب���وجن لعالج اجلروج
واخلدو����ش :مت ا�س���تخدام �ش���اي
الباب���وجن م���ن قبَ���ل اليونانيني
والروم���ان وامل�رصي�ي�ن ،وكان
مبنزل���ة مرهم للج���روح لتعجيل
ال�ش���فاء ،وذلك لأن بابوجن م�ضادة
لاللتهاب���ات ،وم�ض���اد للجراثيم،
وت�أثرياته م�ضادة للأك�سدة.
فوائد البابوجن ملر�ضى ال�سكري:
�أظهرت بع�ض الأبحاث �أن البابوجن
ميك���ن �أن ي�س���اعد �أولئ���ك الذين
يعانون من مر�ض ال�سكري ،كما �أنه
ي�ساعد يف خف�ض ارتفاع ال�سكر يف
الدم.
م�ض���اد للجراثيم� :رشب �ش���اي
البابوجن ميكن �أن ي�ساعد على منع
وعالج نزالت الربد ،ويوفّر احلماية
�ضد الأمرا�ض املرتبطة بالبكترييا
والعدوى.

يعال���ج الأرق�� :ش�رب �ش���اي
البابوجن يهدئ اجلهاز الع�ص���بي،
بحيث ميكنك النوم ب�ش���كل �أف�ضل،
وقد مت ا�ستخدامه كحل للأرق عدة
قرون.
عالج للبوا�سري :مرهم البابوجن ميكن
�أن ي�ساعد على تخفيف البوا�سري.
فوائد البابوجن م���ع ال�رسطان :ميكن
�أن ي�ساعد البابوجن يف احلد من اخلاليا
ال�رسطانية ،على الرغم من �أن الأبحاث
ما تزال جارية ملعرفة بال�ض���بط كيف
عك�س البابوجن منو اخلاليا ال�شاذة.
فوائ���د الباب���وجن لعالج ال�ص���داع
الن�ص���في :ت�ش���مل فوائد �شاي البابوجن
�أي�ض��� ًا على تخفيف ال�ص���داع الن�صفي.
�أولئ���ك الذي���ن يعان���ون من ال�ص���داع
الن�صفي املتكرر ذكروا �أن �رشب ال�شاي
بانتظ���ام يخف�ض ب�ش���كل كبري وترية
و�شدة نوبات ال�صداع الن�صفي.

حتذيرات من ا�ستخدام
البابوجن

الب���اوجن مه���دئ للت�ش���نجات
الع�ض���لية :وجدت درا�س���ة علمية
�أن ��ش�رب �ش���اي الباب���وجن يرفع
م�س���تويات اجلالي�س�ي�ن يف البول،
وهو مركّ���ب يهدئ من ت�ش���نجات
الع�ض�ل�ات ،ويعتق���د الباحثون �أن
ال�سبب يكمن يف �أن �شاي البابوجن

طــريـقـة اللعـب

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

ميكن �أن يكون عالج��� ًا فعا ًال لآالم
الطمث.
�ش���اي البابوجن يقل���ل من تكوُّن
الغ���ازات ،كم���ا �أنه ي�س���اعد على
التخل�ص من حرقة املعدة و�أعرا�ض
القولون الع�صبي .
فوائد البابوجن للمعدة :البابوجن

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
�أفــقــي
 - 1الف�أل اخلري واخلرب ال�سار � /أف�ضل
 - 2بلون اللنب  /ت�سبب �أملا �إما ب�سبب نحلة �أو بالنار
 - 3يقيم فيه اجلن  /قبل حلظة
 - 4ما ينزل من الأعني من �سائل  /ما يقتل الأحياء
 - 5نقدم لك ال�شكر  /جمع �أبي (من الإباء)

ع�ش���ب رائع للتخلّ�ص من ا�ضطراب
املع���دة ،لأنه ي�س���اعد على تهدئة
الع�ض�ل�ات وبطانة الأمعاء ،وميكن
�أن ي�ساعد البابوجن يف عالج �سوء
اله�ضم ،وحتى �أولئك الذين يعانون
م���ن متالزم���ة القولون الع�ص���بي
(.)IBS

 - 6و�سيلة الرتا�سل التقليدي
� /ص���ديق مق���رب من امللك
قدميا
 - 7ن�ص���ف م�رصي���ون /
�رسعته � 300أل���ف كيلومرت
يف الثانية
 - 8عملة عربية
 - 9بناها يف �شمال �أفريقية
عقبة بن نافع
 - 10من حاالت البحر � /أول
رائد ف�ضاء (رو�سي)
عــمـــودي
� - 1أ�ش���عر �شعراء العرب /
قل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 - 2خلط يف الأمور  /غياب
الذهن والرتكيز
 - 3م��ص�رف  /عا�ص���متها
نريوبي
 - 4فرق���ة دينية مت�ص���وفة
ت�رضب الدفوف  /ندخل

يح���ذّر م���ن ��ش�رب امل���ر�أة احلامل
للبابوجن ،لأنه قد يت�سبب يف تقل�صات
الرحم ،ا�س���تناداً �إىل �أبح���اث �أوروبية
حديثة.
مينع ��ُش�ررُ ب البابوجن للأ�ش���خا�ص
الذين ي�ستخدمون عقاقري لتمييع الدم
مثل  ،coumadinوذلك ب�سبب احتواء
الباب���وجن عل���ى م���ادة ،coumarin
والتي تت�سبب �أي�ضا بتمييع الدم ..مزج
البابوجن مع العقاقري املميّعة للدم قد
يت�سبب بالنزيف.
الأ�ش���خا�ص الذي���ن يعان���ون م���ن
ح�سا�سية لبع�ض مركبات البابوجن.
املبالغة يف ا�س���تهالك البابوجن قد
يت�سبب بالغثيان والتقي�ؤ.
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كاريكاتير

قصة مثل

ٌ َ
وافـــق شــن طـبـقـة

رغب �ش����ن �أن يكمل ن�ص����ف دينه بالزواج ،ف�أخذ يبحث عن
�رشيك����ة حلياته تتمت����ع بالعقل الراجح؛ فت����اة ملّاحة ثرّية
باملعرف����ة والقدرة� ،أن تك����ون �رشيكة حليات����ه ،فقيل له �إنه
�س����يجد حاجته يف �أهل املدينة املنوّرة ،فقرر ال�س����فر �إليها،
ويف بداية الطريق لقي �ش����ن رج ًال م�س���� ّن ًا ف�س�أله :هل �أنت يف
طريقك �إىل املدينة؟ ثم �س�����أله بعد �أن ر ّد عليه امل�سن �إنه من
�أهل املدينة ومتجه �إليها :هل تركب� ،أم �أركب �أنا؟ فا�س����تغرب
الرجل امل�سن �س�ؤاله وقال :كلنا راكب ،ماذا ت�سال؟
يف اليوم الثاين �ش����اهد �شن �أنا�س���� ًا يح�صدون الزرع ،ف�س�أل
الرجل امل�س����نّ :يا تُرى ه����ل �أك َل النا�س زرعَ هم؟ ف�أجابه :كيف
�أكلوا الزرع وهم ما زالوا يح�صدونه؟!
ويف ع�ص����ـر ذلك اليوم مرا بجنازة ،قال �ش����ن لرفيق دربه:
رحمة اهلل عليه ،هل تعتقد �أنه حي؟ رد امل�سن با�ستغراب :هو
يف كفنه حممول ،فكيف يكون حياً؟
وقبل الو�ص����ول �إىل املدينة بانت م�شارفها ف�س�أله �شن قائالً:
كيف حال البعيد ،هل �أ�صبح قريباً؟ ا�ستغرب املُ�س ّن مره �أخرى
ومل يكلّف نف�سه عناء الرد.
�أيام م�ضت وهاهما يف املدينة املنورة ،وعندما و�صال الدار
قال له �شن :دعني �أحمل عنك متاعك ،وكيف حال االثنتني؟
بالرغم من �أن املُ�س���� ّن كان يظن �أن �ش����ن �أبل����ه� ،إال �أن كرم
ال�ضيافة حتّم عليه �أن يدعوه �إىل داره لتناول الع�شاء؟ ثم كان
�س�ؤاله :كيف حال اجلماعة؟ هل تفرقوا؟ ومرة �أخرى ي�ستغرب
املُ�سنّ ،ومل يكلف نف�سه عناء الرد.
فق�ص امل�س���� ّن على ابنته حديث �ض����يفه
ث����م دخال ال����دارّ ،
غري����ب الأطوار ،كما حدّثها عن بالهة وغرابة طبعه ،و�أخربها
عن حُ �س����ن �أخالقه و�ش����كله ،و�أردف :لكنني �أظن����ه �أبله ،وملا
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ا�س����تف�رست ابنته عن �سبب ظنه هذا� ،أعاد لها �أ�سئلته الغريبة
التي طرحها علي����ه يف الطريق ،فقالت له ابنته :بل �إنه رجل
ذكي يا والدي؛ فعندما �س�ألك :هل تركب �أم �أركب؟ ق�صد به هل
تبد�أ احلديث �أم �أبد أ� �أنا؟ وحينما �س�����ألك عن الزرع ،كان يق�صد
هل باعه �أ�ص����حابه قبل ح�ص����اده و�رصفوا قيمته؟ �أما �س�ؤاله
ح����ول اجلنازة وامليت هل هو حي؟ ق�ص����د هل له ابن يخلفه
ويحيي ذكره؟
ولدى �س�����ؤاله ع����ن حال االثنني هل �أ�ص����بحوا ثالث����ة� ،أراد
اال�ستف�س����ار عن قدميك؛ هل �أنت بحاجة �إىل رجل ثالثة ،وهي
الع�صا ،لت�ستعني بها يف امل�شي.
�أما ق�ص����ده ب�س�����ؤاله عن اجلماعة تفرقوا �أو جتمعوا ،فكان
غر�ضه االطمئنان عن �أ�سنانك هل تفرقت �أم مازالت قوية؟
وعندما �س�ألك عن البعيد ،فكان يق�صد اال�ستف�سار عن ب�رصك؛
هل �ضعفت ر�ؤيتك للبعيد..
فعندما �س����مع ال�شيخ امل�س ّن �رشْح ابنته وتف�سريها للأ�سئلة
التي كان يطرحها عليه �شن �أثناء الطريق ،عرف قيمته ،وقال
بلهجة ت�شوبها ال�سماحة واالعتذار :لقد ظلمتك يا �سيدي قبل
�أن �أعرف تف�سري �أ�سئلتك ،و�أخربه �أن ابنته هي التي ك�شفت له
غمو�ض هذه الأ�سئلة.
وعندما قدّمت ابنة ال�ش����يخ املُ�س ّن الطعام ،وجدها مم�شوقة
القوام ،جميلة املالمح ،نا�ص����عة البيا�ض ،ت�ش���� ّع من عينيها
مالمح الفطنة والذكاء ،فقال �ش����ن مل�ض����يفه� :أنا يا �سيدي من
�أ�س����ياد قبيلة طي� ،إذا كانت ابنتك تقب����ل بزواجي ف�أنا �أطلب
يدها.
فتمّت املوافقة و�أ�ص����بح املثل ينطبق عليهما متاماً« :وافق
�ش ّن طبقة».
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