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مــوضــــوع الـغــــالف

االفتتاحية

الفلسطينيون يطردون سورية
من الجامعة العربية
متيّز ال�ع��امل العربي يف الع�صر احل��دي��ث بتعدد النكبات وال�ه��زائ��م ون��درة
االنت�صارات ،وبانقالب املقايي�س واملفاهيم ومنظومة القيم الدينية والقومية
والوطنية.
�أوىل النكبات كانت نكبة فل�سطني؛ عندما �شرّد االحتالل الإ�سرائيلي ال�شعب
الفل�سطيني ،فتحول �إىل الجئني يف العامل العربي ،والذين حط بع�ضهم رحاله يف
اجلمهورية العربية ال�سورية ،التي متيّزت عن غريها مبعاملتها للفل�سطينيني؛
ب�إعطائهم كل احلقوق املدنية والإن�سانية؛ �ش�أنهم �ش�أن �أي مواطن �سوري ،ما
عدا حق الرت�شح �أو االنتخاب ،وهذا ما مل تعطه �أي دولة عربية على الإطالق،
خ�صو�صاً دول اخلليج الغنية بالنفط ،والوا�سعة يف اجلغرافيا ،والقليلة العدد
بال�سكان ،والتي يكاد يتجاوز فيها العمال الأجانب غري العرب جمموع �سكان
هذه الدول.
لقد �أ�س�ست �سورية قبل غريها جي�ش التحرير الفل�سطيني كقوة ع�سكرية
لتحرير فل�سطني ،على الأق��ل باملعطى ال��رم��زي وامل�ع�ن��وي ،خ�لاف ك��ل ال��دول
العربية «املعتدلة» واملتحالفة �أو امل�ساندة لـ«�إ�سرائيل» و�أمريكا.
لقد حمت �سورية ق��ادة ف�صائل امل�ق��اوم��ة ،واحت�ضنت مكاتبها ال�سيا�سية
وخميمات التدريب ،و�أ ّم�ن��ت الدعم املعنوي وال�سيا�سي لها ،بعدما �ضاقت بها
الأر�ض العربية ،وطُ ردت من بلد �إىل بلد ،خ�صو�صاً الإ�سالمية منها ،والتي ما
زالت حتى اللحظة تفتح مكاتبها يف دم�شق ،رغم �سكوتها املريب وامللتب�س من
الأحداث يف �سورية ،والتي يعترب احلياد فيها ت�آمراً على املقاومة والنظام املقاوم
واملمانع.
�إن �سورية التي رف�ضت التوقيع على معاهدة �سالم مع «�إ�سرائيل» ،مقابل
ا�سرتجاع �أرا�ضيها املحتلة ،حفظاً للق�ضية الفل�سطينية �أوالً ،ول�ع��دم ت�أمني
ا�ستفراد ال�شعب الفل�سطيني يف مفاو�ضاته مع «�إ�سرائيل» ،ال�سيما بعد توقيع
الأردن وم�صر اتفاقيتي ال�سالم ،ومبادرة اجلامعة العربية لل�سالم ،والتي �صربت
عليها اجلامعة حتى الآن �سنني عديدة ،بينما �أمهلت �سورية �ساعات معدودة.
لقد ب��اع الفل�سطينيون رئا�سة ال��دورة لقطر ،و��ص� ّوت��وا لطرد �سورية من
اجلامعة العربية ،كما �صوّتوا ملعاقبة �سورية ،وحتالفوا مع عرب �أمريكا وتركيا
�ضد �سورية العربية ،لأن ثقافة البيع وعدم الوفاء ما زالت متجذرة منذ بيع
فل�سطني وما زال ..وقد تو�سع النهج ليبيع ويخذل ال��دول واحلركات امل�ؤيدة
للق�ضية الفل�سطينية ،وج��اء دور �سورية يف البيع ،حتى �صار �أردوغ��ان الرتكي
احل�ل�ي��ف اال��س�ترات�ي�ج��ي ل �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل» ،وع���ض��و ال�ن��ات��و ،ح��ام��ي غ��زة والق�ضية
الفل�سطينية �أكرث من الرئي�س الأ�سد ،لأن �ضبابية املبادئ و�سيا�سة البيع وال�شراء
جتعل املقاوم غري دميقراطي ..وجتعل من امللك �أو الأمري املتحالف مع �أمريكا
و«�إ�سرائيل» دميقراطياً يدعم الإ��ص�لاح ،وثورياً يحرر فل�سطني من مبادرات
ال�سلمية ،ومنع العمليات اال�ست�شهادية ،وعدم الدعاء للمقاومني يف لبنان.
زمن يفي�ض نكراناً للجميل ،وي�ستولد انتهازيني ورُكاباً للموج ،وال ي�ضري
املقاومني وال ينق�ص من قدرهم �أن ينكث الآخرون عهودهم� ،أو يت�أمروا عليهم
بال�صمت� ،إن مل يكن ب�غ�يره ..وال�ع��زة وال�شرف �أن يبقى امل�ق��اوم على مبادئه،
ويحمل الق�ضية ،ويحمي حتى من يطعنه حفظاً له وللأمة.
ن��دا�ؤن��ا� :أي��ن ال�صوت الفل�سطيني ال�شريف املت�ضامن مع �سورية ،حلماية
الق�ضية الفل�سطينية ح�ت��ى ال ت�سقط يف �أي ��دي ال�ن��ات��و و«امل�ع�ت��دل�ين» ال�ع��رب
و�أن�صارهم من التكفرييني الذين يقتلون املقاومة يف �سورية؟

مفاج�آت قوى املمانعة فـي مرحلة الهجوم امل�ضاد
ت �ت �� �س��ارع الأح� � ��داث يف م�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق
الأو�� �س ��ط ،وي �ب��دو امل �ح ��وران امل �ت��واج �ه��ان يف
املنطقة يف �سباق مع الزمن لتجميع �أوراق
القوة ،حت�ضرياً لت�سوية ال بد �أن حت�صل يف
املنطقة ،متهيداً لالن�سحاب الأمريكي من
العراق� ،أو عقب ذلك االن�سحاب مبا�شرة.
ب�ع��د �أن ا��س�ت�م��ر ال���ض�غ��ط � �ش��دي��داً على
حمور املقاومة ،حيث كانت �أ�ضلعه الرئي�سية
 ��س��وري��ة و�إي � ��ران  -ع��ر��ض��ة حل��رب كونيةمتعددة الأ�شكال والوجوه ،ا�ستُخدمت فيها
ج�م�ي��ع �أ��س��ال�ي��ب ال �ق��وة ال���ص�ل�ب��ة وال�ن��اع�م��ة
واال�� �س�ت�راجت� �ي ��ة ،وب �ع��د �أن م � �رّت � �س��وري��ة
مبرحلة خطرية ه��ددت وج��وده��ا و�سيادتها
ووح��دت�ه��ا ،وق��د ع �دّت بحق �أخ�ط��ر مرحلة
م� �رّت ب�ه��ا يف ت��اري�خ�ه��ا احل��دي��ث ،ي �ب��دو �أن
حم��ور املقاومة ب�صموده وثباته وامتالكه
�أوراق � � �اً ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ه��ام��ة رف�ع�ه��ا ب��وج��ه
امل�ح��ور امل�ق��اب��ل ،ا�ستطاع �أن ينتقل م��ن «رد
الفعل وتلقي ال�ضربات» �إىل ا�سرتاتيجية
«ال �ه �ج��وم امل �� �ض ��اد» ،وال �ت ��ي ت� ��ردع اخل���ص��م
وت�ك�ب��ده خ�سائر ه��ام��ة جتعله يعيد النظر
يف الأ��س��ال�ي��ب وال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي اعتمدها يف
هجومه «االنتقامي».
و�إذا كانت ال�سرتاتيجية الهجوم امل�ضاد
م ��ؤ� �ش��رات ب � ��ارزة ل �ل �ع �ي��ان ،و�أخ � ��رى جت��ري
يف ك��وال�ي����س ال�سيا�سة وال يُف�صح عنها يف
الإع� �ل ��ام ،مي �ك��ن �أن ن��ذك��ر ب�ع����ض م�لام��ح
النجاح البارزة يف تلك اال�سرتاتيجية ،وذلك
كما يلي:
�أوالً :يف جم��ال ال �ق��وة ال�صلبة ،وي�برز
فيها تقدم ملمو�س ملحور امل�ق��اوم��ة ،وذل��ك
من خالل:
 املناورة الع�سكرية ال�سورية التي �أعقبتم� �ن ��اورات �إي��ران �ي��ة ه��ام��ة ا��س�ت�م��رت �أي��ام �اً،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إ� �س �ق��اط ط��ائ��رة ا�ستطالع
�أم�يرك �ي��ة ف ��وق الأرا�� �ض ��ي االي��ران �ي��ة .و�إذا
ك��ان��ت امل� �ن ��اورات الإي��ران �ي��ة ق��د ب��ات��ت �أم ��راً
م�ألوفاً ،ف�إن املناورات ال�سورية �أبلغت ر�سالة
وا�ضحة مفادها �أن اجلي�ش ال���س��وري ق��ادر
على مواجهة جميع التهديدات والتدخالت
الدولية .وعلى ما يبدو ،فهم الإ�سرائيليون

ال ��ر�� �س ��ال ��ة ج� � �ي � ��داً ،ف� ��ذك� ��رت ال �� �ص �ح��اف��ة
الإ�سرائيلية �أن امل�ستوى الأمني «ينظر بقلق
�إىل م��ا ي�ح��دث يف ��س��وري��ة» ،ال�سيما يف ظل
مرحلة «ع��دم اليقني يف املنطقة» ،وب�شكل
خا�ص يف ظل «احلديث عن �آالف ال�صواريخ
املوجّ هة طوال الوقت باجتاه �إ�سرائيل».
 ت ��زوي ��د رو� �س �ي��ا ل �� �س��وري��ة ب �� �ص��واري��خ«ياخونت» امل�ضادة لل�سفن يف �إطار منظومة
با�ستيون املتحركة للدفاع عن ال�سواحل.
 الف�شل اال�ستخباري غري امل�سبوق الذيح � ّل ب��امل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة وال�صهيونية،
وه ��و ي ��ؤ� �ش��ر �إىل ب ��روز ق ��درة ف��ائ�ق��ة مل�ح��ور
املقاومة يف ا�ستخدام «احلرب الإلكرتونية»،
و�أنظمة الر�صد والت�شوي�ش والتعقب ،ولي�س
�أد ّل على الهزمية �سوى تبادل االتهامات بني
تل �أبيب ووا�شنطن بتحمّل امل�س�ؤولية عن
الف�شل اال�ستخباري يف لبنان و�إيران.
� -إع�لان ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ،ولأول

م� ��رة ،يف خ �ط��اب��ه يف ذك� ��رى ع ��ا� �ش ��وراء� ،أن
املقاومة متتلك منظومة دفاع جوي ت�ضاف
�إىل املنظومة الدفاعية البحرية والربية
وال�صواريخ التي متتلكها.
كل هذه امل�ؤ�شرات �أر�سلت ر�سائل وا�ضحة
و�شديدة اللهجة �إىل من يعنيهم الأمر ،ب�أن
الهجوم على �سورية لن يكون مبنزلة نزهة
�أطل�سية �أو تركية ،و�أن حم��ور املقاومة لن
يقف مكتوف الأيدي جتاه �أي تهديد بتدخل
ع�سكري �أو تدويل� ،أو فر�ض مناطق عازلة يف
�سورية� ،أو �شنّ حرب على �أحد �أطرافه� ،سواء
�أكانت �ضربات �إ�سرائيلية للمفاعل النووي
الإيراين  -كما ّ
مت الرتويج � -أم تدخل تركي
�أطل�سي يف �سورية �أم ��س��واه��ا ..ول�ع��ل ع��ودة
ال�سفريين الأمريكي والفرن�سي �إىل دم�شق،
تُظهر ع��دم ا�ستعداد الغرب للذهاب بعيداً
يف خيار القوة ال�صلبة يف �سورية؛ يف موقف
ي�ح��رج ع��رب ال �غ��رب ،ال��ذي��ن دع��وا رعاياهم

طائرات مروحية �سورية خالل املناورات الأخرية

د .ن�سيب حطيط
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رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

• مل يفاج�أ املفتي ال�شيخ حممد ر�شيد قباين
بالهجمة التي ي�شنها عليه تيار امل�ستقبل ،ور ّد
ع�ل��ى م��راج�ع�ين �أن ��ه ل��ن ي�تراج��ع ع��ن ق��راره
ب���ش��أن امل�ف�ت��ي ال���س��اب��ق ل�ع�ك��ار ال���ش�ي��خ �أ��س��ام��ة
الرفاعي ،مهما بلغ ال�ضغط درجته.
• بد�أ م�س�ؤولو تيار �سيا�سي بارز يف املعار�ضة
ب�إقفال خطوط هواتفهم ،والتهرب من مواجهة
النا�س يف مدينة لبنانية كربى ،ب�سبب الوعود
الهائلة التي �أغدقت بتوزيع امل�ساعدات وقت
الدعوة �إىل مهرجان �أقيم منذ فرتة قريبة،
حيث قدّم امل�شرفون على تنظيم هذا املهرجان
ال��وع��ود مُي�ن��ة و� �ش �م��ا ًال ب��امل���س��اع��دات املالية
والعينية ،والتي مل يلَبَّ منها �شيء.

• �س�أل نائب يف تيار لبناين معار�ض زمي ًال ك�شف على هذه البلدات ،وو�ضع درا�سات قابلة
له يف نف�س كتلته ،يتميز ب�أنه كان دائماً برتبة للتنفيذ �إثر �أي قرار �أممي تكون تركيا م�ستعدة
م�ست�شار يف كل تاريخه ال�سيا�سي ،عن الفرق لتطبيقه مبا�شرة.
ب�ي�ن اجل �ي ����ش ل �ب �ن��ان احل ��ر ب��رئ��ا� �س��ة ال��رائ��د
العميل �سعد ح��داد ،واجلي�ش ال�سوري احلر� • ،صحيفة ل�ب�ن��ان�ي��ة ت���ص��در ن�سخة باللغة
مت�سائالً :هل جماعتنا مع �شريط ح��دودي الفرن�سية ،ق��ررت توقيف ن�سختها الأجنبية
� �ش �م��ايل ع �ل��ى ط��ري �ق��ة ال �� �ش��ري��ط احل� ��دودي عن ال�صدور يف نهاية ال�شهر اجلاري ،و�أبلغت
اجلنوبي..؟ وما الفرق بني االثنني؟
جميع موظفيها وحمرريها بالأمر.
• ت�سعى قوى � 14آذار لإن�شاء منطقة عازلة
يف مناطق وادي خالد وعكار وجبل اك��روم،
وت��زوي��ده��ا مب��ا يلزم (م��ن قريبو) ،م��ن أ�ج��ل
«م�ساعدة» امل�سلحني يف البلدات املجاورة لها.
وق��د زار م ��ؤخ��ر ًا وف��د تركي ع�سكري و�أمني

• قبيل انطالق م��ارات��ون ب�يروت ه��ذا العام،
كانت القناة الفرن�سية الثانية �ستجري مقابلتني
مع م�شاركني يف هذا املاراتون ،لكن تبني لها
بال�صدفة �أن امل�شاركني من طائفة �إ�سالمية
واحدة ،ف�ألغت مقابلة �أحدهما.
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بــــــروفــــــــايـــــــــل
ملغادرة �سورية فوراً؛ يف �أ�سو�أ حرب نف�سية ميكن
�أن ي�شنها عربي على «�أخيه» العربي ال�سوري.
وق ��د ب� ��د�أت ت�ب��ا��ش�ير ال�ه�ج��وم امل���ض��اد تظهر
�أي���ض�اً يف امل�ج��ال نْ�ْي  الدبلوما�سي واالق�ت���ص��ادي،
ف�م��ن ال�ن��اح�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة ،ب��د أ� ال��رد ال���س��وري
على العقوبات الرتكية ،وعلى �إجراءات اجلامعة
العربية التي فر�ضتها على �سورية؛ يف �ضغط غري
م�سبوق حجماً ونوعاً على �أي بلد عربي �سابقاً،
والتي و�صفها وزير اخلارجية العراقي هو�شيار
زيباري ب�أنها قا�سية وفاقت جميع التوقعات.
وان �ط�لاق �اً م��ن م �ب��د�أ «امل�ع��ام�ل��ة ب��امل�ث��ل» ،ق��ام
ال�سوريون ب��الإع�لان ع��ن وق��ف العمل باتفاقية
ال���ش��راك��ة امل�ؤ�س�سة ملنطقة ال�ت�ج��ارة احل��رة بني
�سورية وت��رك�ي��ا ،وف��ر���ض ر�سم بن�سبة  ٪30على
كل املواد والب�ضائع امل�ستوردة ذات املن�ش�أ الرتكي،
الأم��ر ال��ذي �سيكبد االقت�صاد ال�ترك��ي خ�سائر
ف��ادح��ة ،ال�سيما �أن امل�ي��زان ال�ت�ج��اري ب�ين تركيا
و�سورية مييل ب�شكل الفت �إىل م�صلحة تركيا.
�أم��ا يف م��ا خ�ص ج�يران ��س��وري��ة ،فقد رف�ض
ال �ع��راق ال �ع �ق��وب��ات ،ون � ��أى ل�ب�ن��ان بنف�سه عنها،
كذلك متلمل الأردن ،وطالب با�ستثناء قطاعيْ
ال �ت �ج��ارة وال �ط�ي�ران الأردن� �ي�ي�ن م��ن ال�ع�ق��وب��ات
العربية بحق �سورية ،فتوقُّف ال�شاحنات الأردنية
يهدد االقت�صاد الأردين ،وي�ضر مب�صالح عائالت
�أردن�ي��ة ع��دة ،علماً �أن  ٪60من م�ب��ادالت اململكة
الأردنية التجارية مع اخل��ارج متر عرب �سورية،
وق ��د ب�ل��غ ح�ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ين الأردن
و�سورية منذ العام  2000قرابة �سبعة مليارات
دوالر.
وتزامناً ،ولدعم ق��درة �سورية على ال�صمود
وم ��واج� �ه ��ة ال �ع �ق ��وب ��ات االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ،ق ��ررت
اجل �م �ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة الإي��ران �ي��ة � �ش��راء كل
امل�ن�ت�ج��ات ال �� �س��وري��ة؛ �أي � �اً ك��ان ن��وع�ه��ا وكميتها،
وبالعملة ال�صعبة».
�إذاً ،على �أبواب ان�سحاب �أمريكي من العراق،
ي�ؤ�شر �إىل مرحلة جديدة يف املنطقة ،يبدو حمور
املقاومة يف �أكرث �أو�ضاعه راحة منذ �أ�شهر ،فقد
ا�ستطاع ا�ستيعاب وامت�صا�ص ال�صدمات التي
تلقاها ،وب ��د أ� التح�ضري للهجوم امل���ض��اد ال��ذي
يعيد له القدرة على فر�ض �شروطه يف �أي ت�سوية
ق��ادم��ة ،يف منطقة يبدو �أن�ه��ا مقبلة على ع�صر
ي � � ؤ�رّخ ل�ه��زمي��ة ج��دي��دة للم�شروع الأم�ي�رك��ي يف
املنطقة ،ت�ضاف �إىل الهزمية التي مُني بها يف
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ليلى نقوال الرحباين

ابن شقيقه من «القاعدة» ..وابن عمه «عميل إسرائيلي»

الصدف والفرص
جمـــال الجــراجُّ ..

ل�ع�ب��ت «ال �� �ص��دف وال�ف��ر���ص»
ومل ت�صب ب � أ�ي��ة أ�� �ض��رار ناجمة
دوراً ه ��ام � �اً يف ح� �ي ��اة ال �ن��ائ��ب
ع ��ن � �س�ل�اح ح ��رب ��ي ك �م��ا ادع� ��ى،
«امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي» ج� �م ��ال اجل � ��راح،
خ�صو�صاً �أنه ادعى على �أفراد من
ف�ح�م�ل�ت��ه �إىل أ�ق �� �ص��ى م��ا ميكن
عائلة مناف�سة قبل �أن يعود عن
ملوظف يف �شركة �أدوات كهربائية
ادع��ائ��ه ه��ذا ويحوّله �إىل «ادع��اء
�أن ي���ص��ل �إل �ي ��ه ،ف�ي���ص�ب��ح ن��ائ�ب�اً
�سيا�سي» على جمهولني ،وو�ضع
م �ف ��اخ ��راً ب �� �ض �ل��وع��ه يف ال���س�ع��ي
اجل��راح االعتداء يف خانة «النيل
لإ�� �س� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام يف � �س��وري��ة،
من التيار ال�سيا�سي الذي �أنتمي
بالرغم من نفيه تهريب ال�سالح
�إل�ي��ه» ،ليتبني يف ما بعد ،ح�سب
�إىل «الع�صابات الإرهابية» التي
بيانني للأمن الداخلي وللعائلة
ت� ��� �س ��رح ومت � � ��رح ع�ب��ر احل� � ��دود
امل�ن��اف���س��ة� ،أن اجل ��راح ت ��ورط يف
اللبنانية  -ال�سورية القريبة من
�إ�شكال بني عائلتني ،و�أن �سيارته
م�سقط ر�أ�س اجلراح.
ت �ع��ر� �ض��ت ل �ل��ر� �ش��ق ب ��احل �ج ��ارة
ا� �س �ت �ط ��اع ال� �ن ��ائ ��ب اجل � ��راح
وال�ضرب بالع�صي.
حت�ق�ي��ق ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة يف ح�ي��ات��ه
أ�م ��ا العقبة ال�ث��ال�ث��ة ،فكانت
املهنية ب�سرعة قيا�سية ،ت�سلق
ت��وق �ي��ف ��ش�خ���ص�ين م ��ن ع��ائ�ل�ت��ه
خاللها املراتب حتى غدا نائباً يف الربملان اللبناين ،حم� ّو ًال العقبات التي بتهمة التعامل مع «�إ�سرائيل»� ،أحدهما ابن عمه ،ليتبني من التحقيقات �أن
وقفت يف وجهه �إىل فر�ص ،فعندما ت�سرب نب�أ �ضلوع اب��ن �شقيقه زي��اد يف هذين ال�شخ�صني اللذين جت�س�سا يف لبنان و�سورية ،كانا يحظيان بت�صريحات
الهجمات التي ا�ستهدفت الواليات املتحدة يف �11أيلول  ،2001ظن اجلميع خا�صة من نائب الرئي�س ال�سوري �آن��ذاك عبد احلليم خ��دام ،الذي يرتبط
�أن هذا الرجل الذي ظهر على �شا�شات التلفزة مدافعاً عن ابن �أخيه ،حماو ًال معه اجلراح بعالقة �شخ�صية متينة جداًً ،وقد زعم موقع احلقيقة ال�سوري
ق��در امل�ستطاع �إظ�ه��اره ب��أن��ه «غ�ير م�ت��د ّي��ن» ،ق��د �سقط يف منطقة «الفيتو املعار�ض �آنذاك� ،أن املخابرات اللبنانية تبحث يف عالقة النائب جمال اجلراح
الأمريكي» ،غري �أنه فاج�أ اجلميع ب�أن �أ�صبح من�سقاً لتيار «امل�ستقبل» الذي بال�شبكة املكت�شفة ،وقال املوقع� :إن علي هو ابن عم جمال الذي يرت�أ�س تيار
ير�أ�سه الرئي�س رفيق احلريري �أحد �أوثق حلفاء الواليات املتحدة ،علماً �أن «امل�ستقبل» التابع لل�شيخ �سعد احلريري يف منطقة البقاع الغربي ،وب�ضمن
احل��ري��ري نف�سه ك��ان غا�ضباً عليه فطرده من مركزه يف م�صرف «البحر ما ن�سبه املوقع مل�صادر حملية ،ف��إن املخابرات اللبنانية تدقق يف معطيات
املتو�سط» ،قبل �أن تعيده و�ساطة الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد �إىل هذا موجودة لديها ت�شري �إىل �أن النائب جمال اجلراح «جزء من ال�شبكة ،ولكنها
امل�صرف.
ال ت�ستطيع توقيفه ب�سبب ح�صانته النيابية ،وب�سبب عالقته القوية جداً
اجلراح املولود يف بلدة املرج يف البقاع الغربي يف  10ت�شرين الثاين �سنة بالنائب �سعد احل��ري��ري» ،و�أ��ض��اف املوقع �أن النائب ك��ان من «�أزالم رئي�س
� ،1956أطف�أ �شمعته الـ 56ال�شهر املا�ضي ،وهو �سافر �إىل العديد من الدول جهاز املخابرات الع�سكرية ال�سورية يف لبنان �سابقاً» ،و�أنه ـ �أي النائب اجلراح
العربية املعروفة بقدراتها اال�ستخبارية الوا�سعة ،كم�صر والأردن ،ف�إىل ـ قد يكون متورطاً يف «مترير معلومات ل�صالح املو�ساد  -عرب قريبه علي -
الأوىل غ��ادر بعد �أن تلقى درو�سه االبتدائية يف مدر�سة املقا�صد اخلريية عن مقرات حزب اهلل الع�سكرية يف املنطقة ،ال�سيما منها من�صات ال�صواريخ
الإ�سالمية ،واملتو�سطة يف املرج احلديثة ،ودر�س املرحلة الثانوية يف املدر�سة بعيدة املدى ،حيث تنظر �إ�سرائيل �إىل منطقة البقاع الغربي على �أنها املعقل
الإجنيلية يف زحلة ،ثم �سافر �إىل م�صر ون��ال �سنة � 1978شهادة الثانوية الأ�سا�سي للأ�سلحة الثقيلة لدى حزب اهلل ،وح�صنه الع�سكري الأ�سا�سي يف
العامة من مدر�سة «فيكتوريا كولدج» يف الإ�سكندرية .عاد �إىل بريوت فدر�س لبنان».
�إدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية  -الأمريكية ونال �إجازتها �سنة ،1981
�أما جديد النائب اجلراح ،فهو ما بثه التلفزيون ال�سوري عن اعرتافات
ثم غادر �إىل الأردن ،حيث بد�أ العمل يف �إحدى �شركات الأدوات الكهربائية خلية �إره��اب�ي��ة م�ؤلفة م��ن ثالثة �أ�شخا�ص ت��ورط��ت يف الأح ��داث الأخ�يرة
يف الأردن ،قبل �أن يعود �إىل لبنان مع و�صول احلريري �إليه ،ليعمل موظفاً التي �شهدتها بع�ض املناطق ال�سورية ،وبح�سب ما تنقل �صحيفة البعث عن
يف بنك البحر املتو�سط ،وت��درّج �إىل �أن �أ�صبح مديراً لفرع جب جنني ،ثم التلفزيون الر�سمي ،ف�إن �أفراد اخللية �أكدوا تلقيهم �أموا ًال تفوق التوقعات
مديراً �إقليمياً ملنطقة البقاع ،وتوىل الإ�شراف على توزيع م�ساعدات م�ؤ�س�سة م��ن جهات خارجية� ،أب��رزه��ا ع�ضو كتلة امل�ستقبل يف لبنان النائب جمال
احلريري املدر�سية على تالميذ البقاع.
اجلراح� ،إ�ضافة �إىل �أ�سلحة فردية قنا�صة وم�سد�سات وقنابل يدوية وهواتف
العقبة الثانية كانت عندما �أراد اجل��راح �أن يظهر «مظلومية» التيار نقالة متطورة جداً تعمل على �شبكة «الرثيا» ،وذلك بهدف التحري�ض على
ال��ذي ينتمي �إل�ي��ه ،وتعرّ�ضه مل�ح��اول��ة اغ�ت�ي��ال م��ن قبل جمهولني ه��ددوه التظاهر والدعوة �إىل �إ�سقاط النظام يف �سورية ،والقيام ب�أعمال تخريبية
ب�سبب هذا االنتماء ،كما قال يف �إفادته �أم��ام ال�شرطة ،فكان �أن مت توقيفه من �ش�أنها امل�سا�س ب�أمن �سورية.
لإدالئ��ه بـ«معلومات كاذبة» ،بعد �أن تبينّ �أن �سيارته مل تتعر�ض للر�صا�ص
مت�أهل من ال�سيدة عفاف مر�شد عجمي ،ولهما :وليد و�سيما ومي�سا.

• اخلالف بني نائبني من كتلة واحدة وميتّان ب�صلة قرابة وثيقة،
بد�أ يخرج �إىل العلن ،ومل تفلح حماوالت كبري العائلة لإ�صالح ذات
البني ،خ�صو�صاً �أن �أحدهما اتهمه باالنحياز �إىل قريبه من دون
وجه حق ،لأن «الظفر ال يخرج من اللحم» ،على حد قول �أحدهم.
يذكر �أن �أحد النائبني بد أ� التن�سيق مع كتلة معار�ضة من نف�س اللون
ال�سيا�سي.
• من�سق عام امل�ؤمتر ال��دويل للمعار�ضة ال�سورية يف باري�س؛ برنار
ليفي ،عقد اجتماع ًا حت�ضريي ًا يف باري�س ،ح�ضره ممثل عن الإخوان
امل�سلمني ،وعمار القربي ،وممثل عن رفعت الأ�سد ،واملجل�س االنتقايل
ال�سوري ،وبع�ض الأ�شخا�ص امل�ستقلني ،وبع�ض الفرن�سيني الذين يعملون
م�ست�شارين لدى ال�سفارة الأمريكية يف فرن�سا ،و�صدر عن االجتماع
التح�ضريي قرار ب�سرعة االت�صال بجميع �أطياف املعار�ضة ،و�ضرورة
ا�ستخدام الليونة مع اجلميع.

• ات�صل برهان غليون بربنار هرني ليفي ،و�أبلغه ب�ضرورة االبتعاد �إعالمي ًا عن املجل�س
الوطني االنتقايل ال�سوري ،لأن يف ذلك �ضرر ًا باملعار�ضة ال�سورية .وقد �أ�سدى لغليون بهذه
«الن�صيحة» كل من �صبحي حديدي ،وفاروق بردم بك ،يف الوقت الذي كان غليون يعلن �صداقته
لليفي ،الذي كان يقول لغليون :نريد م�ساعدتك لتنفيذ اخليار الليبي يف �سورية.
• اجتمعت ق�ي��ادة تنظيم القاعدة يف �شمال �أفريقيا و�أخ��ذت ق��راراً بالتدخل �إىل جانب
املعار�ضة ال�سورية ،وعممت على اجلميع �أع�ضائها ومنا�صريها يف لبنان والأردن والعراق
وجوب تنفيذ القرار ،والبدء بتقدمي امل�ساعدات على كافة املجاالت.
• م�صادر يف تيار معار�ض فاعل حاولت التقليل من ت�صريح
�أحد النواب باعتباره مفتي اجلمهورية «منتحل �صفة» ،ف�أعلنت
�أن ت�صريحه ال يلزم التيار �أو احل��زب ،و�إن ك��ان يف ع��داد كتلته
النيابية ،وا�صفة اجتهاده بـ«ال�شخ�صي» لي�س �إال.

• أ�ك��دت التحقيقات التي �أجريت �إث��ر العديد من عمليات التخريب التي تتم يف بع�ض
املناطق ال�سورية� ،أن الع�صابات امل�سلحة ال ت�ضم م�سلحني فقط ،بل �سارقني ال يكتفون باالعتداء
على �أمالك الدولة ،بل على اململكات اخلا�صة لبع�ض الأهايل املدنيني ،من خمتلف الطوائف
واملذاهب ،بعد التهديد ب�أنه من لن يقف �إىل جانبهم من املدنيني �ستتم ت�صفيته مع عائلته،
وجعلهم �ستار ًا �أثناء اعتدائهم على قوات حفظ النظام يف �أغلب الأحيان.
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جعبة األسبوع
وجوده بني النا�س ر�سالة قوة �إىل كل العامل
ال�سيد ن�صر اهلل :نحن قوة يجهلها العدو ..و�سنفاجئ كل عدو
�أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
�شكّل احلدث الأبرز هذا الأ�سبوع على ال�ساحة
الإقليمية ،ب��إط�لال�ت��ه امل�م�ي��زة يف العا�شر من
املحرم.
مل يكن احل��دث يف ما ت�ضمنته كلمته وما
حفلت م��ن م��واق��ف وم�ع�ط�ي��ات ه��ام��ة يف ه��ذه
ال �ظ��روف اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا لبنان
وامل�ن�ط�ق��ة ف�ح���س��ب ،ب��ل ب �ن��زول��ه امل �ف��اج��ئ بني
اجلماهري احلا�شدة التي لبت ن��داءه كما كل
عام للم�شاركة يف م�سرية العا�شر من حمرم.
مل ��اذا ه��ذا ال �ن��زول ب�ين اجل�م��اه�ير لل�سيد
ن�صر اهلل� ،أو��ض�ح�ه��ا ال�سيد بكلمته املبا�شرة
�إىل النا�س�« :أحببت �أن أ�ك��ون يف ي��وم العا�شر
بينكم حتى نقرر �سوياً وي�سمعنا العامل نح�سم
خيارنا».
ب �ب �� �س��اط��ة ،ه ��ي ر� �س��ال��ة وا�� �ض� �ح ��ة� ،أراد
توجيهها �إىل البعيد وال�ق��ري��ب ،واع�ت�بره��ا
امل��راق �ب��ون �أن �ه��ا �إع�ل�ان ��ص��ري��ح ووا� �ض��ح ب ��أن
حلف املقاومة واملمانعة ما زال منيعاً وقادراً،
ح�ت��ى �أن ه � ��ؤالء امل��راق �ب�ين اع �ت�ب�روا ر��س��ال��ة
القوة هذه ،ا�ستكما ًال وتوا�ص ًال مع املمار�سة
العملية النوعية التي قدمتها جبهة املقاومة
واملمانعة يف ال�ساعات الثماين والأربعني التي
�سبقت الكلمة� ،إذ �أ�سقطت �إي ��ران بو�سائلها
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة امل �ت �ط��ورة ط��ائ��رة
ا�ستطالع �أمريكية ،تعترب من �أح��دث و�أه��م
ال �� �ص �ن��اع��ات ال�ع���س�ك��ري��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة ،فيما
فاج�أ ال�سوريون العامل باملناورات الع�سكرية
ال�صاروخية وامل��درع��ة ،يف نف�س الوقت الذي
�شهدت فيه املدن العراقية وحتديداً كربالء
مظاهرة قدرها املراقبون ب�أكرث من ثالثة

م�لاي�ين ب���ش��ري� ،أط�ل�ق��وا خ�لال�ه��ا الهتافات
املنددة بالأمريكي وب�إجرامه ،وعدم �إعطائه
�سانحة لأي �شكل من �أ�شكال الوجود يف بالد
ال��راف��دي��ن يف ن�ه��اي��ة ال���ش�ه��ر اجل � ��اري ،وق��د
انعك�س ه��ذا ال��واق��ع يف خ�ط��اب ال�سيد ن�صر
اهلل فهن�أ يف ب��داي�ت��ه ال�شعب ال�ع��راق��ي ال��ذي
«جعل الدم ينت�صر على ال�سيف من جديد»،
م�شرياً �إىل �أن «ما جرى ويجري هو هزمية
ك�ب�يرة ل�ل ��إدارة الأم�يرك �ي��ة» وح ��دد بو�ضوح
�أن الأمريكي يريد �أن «يخفي هذه الهزمية
ع�بر ق�صف دخ ��اين ،ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ت��أت��ي
الأح ��داث القائمة يف املنطقة بهدف �إ�شغال
�شعوب املنطقة عن م�شاهدة هزمية اجلي�ش
الأمريكي ،وللأ�سف ال�شديد ،الأمريكي جنح
بن�سبة كبرية ،وخرب االن�سحاب الأمريكي من
العراق غري موجود يف الف�ضائيات العربية �أو
ي�أتي يف نهاية الأخبار».
ال���س�ي��د ن���ص��ر اهلل ك �ع��ادت��ه أ�ع � ��اد اجت ��اه
ال�ب��و��ص�ل��ة �إىل حقيقة ال���ص��راع ب�ت��أك�ي��ده �أن
«فل�سطني يجب �أن ت�ك��ون ال�ه��دف الأ�سا�سي
ل�ن��ا» ،وح��ذر م��ن «التهويد املتوا�صل للقد�س
املحتلة ،حيث كل يوم تنفذ خطوات جديدة يف
�سياق هذا امل�شروع» ،م�ؤكداً «�أن العدو ي�سعى
لهدم امل�سجد الأق�صى ويجب �أن نحذره من
الإق� ��دام ع�ل��ى ه��ذه احل �م��اق��ة» .و أ�� �ض��اف أ�ن�ن��ا
نخ�شى �أن ت�ستغل �إ�سرائيل الأو�ضاع يف املنطقة
لتوجه �ضربة قا�ضية للقد�س.
ونبه �إىل �أن الإدارة الأمريكية وبعد ف�شل
م���ش��روع�ه��ا ح ��ول ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط اجل��دي��د
وال ��ذي �أف�شلته ح��رك��ات امل�ق��اوم��ة يف املنطقة
والدول املمانعة واملقاومة ويف مقدمتها �إيران

ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل بني جماهري املقاومة يف العا�شر من حمرم

و��س��وري��ة ،ا�ستفاقت لتحيي م���ش��روع ال�شرق
الأو�سط اجلديد من بوابة الفتنة املذهبية.
واع�ت�بر �سماحته �أن امل�ط�ل��وب يف �سورية
لي�س الإ� �ص�ل�اح ،ب��ل ن�ظ��ام خيانة وا�ست�سالم
ع��رب��ي ون �ظ ��ام وت��وق �ي��ع ع��رب��ي ع �ل��ى ب�ي��ا���ض
لأمي��رك��ا و إ�� �س��رائ �ي��ل .وق ��ال�« :إن ه�ن��اك من
يريد �أن يعو�ض عن هزميته يف العراق وعن
خ�سارته املحتملة ج��داً يف تغيري ال��و��ض��ع يف
�سورية مل�صلحة �إ�سرائيل ،وهناك من ال يريد
ال �سلماً �أهليا وال ا��س�ت�ق��راراً ،وي��ري��د تدمري
�سورية».
وحول لبنان �أكد ال�سيد ن�صر اهلل �أننا كنا
وما زلنا ن�صر على ال�سلم الأهلي وعلى جتاوز
الفتنة ،م�شرياً �إىل �أن ح��زب اهلل دائما يحمَّل
م�س�ؤولية م��ا ي�ج��ري وم��ا ال ي�ج��ري ،م��ع ذلك

يجب �أن نتحمل ،وه�ن��اك م��ن يريد �أن يدفع
الأم��ور يف لبنان �إىل فتنة داخلية ،ويجب �أن
نواجهها باحلكمة وال�صرب وغ�ض الطرف.
و أ�� � � �ض � ��اف :ن ��دع ��و �إىل م �ع ��اجل ��ة اخل �ل��ل
احل�ك��وم��ي وت�ف�ع�ي��ل ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي ون��ؤك��د
جم� ��دداً ع�ل��ى أ�ح �ق �ي��ة م�ط��ال��ب ت�ك�ت��ل التغيري
والإ�صالح ،ويجب معاجلة هذه الأمور لينطلق
العمل احلكومي ب�شكل جيد .ودعا جمدداً �إىل
معاجلة ملف �شهود ال��زور و�إن�صاف ال�ضباط
الأربعة.
و�أ� � �ش ��ار ��س�م��اح�ت��ه �إىل أ�ن � ��ه ي �ب �ق��ى الأه ��م
التهديد الإ�سرائيلي القائم والدائم �سواء من
خالل جوا�سي�س لإ�سرائيل �أم «ال�سي �آي �أي» �أم
�أجهزة التج�س�س التي تقوم املقاومة واجلي�ش
والأج �ه��زة املعنية باكت�شافها واخل��روق��ات وال

نعرف ما حت�ضره �إ�سرائيل للبنان ،م�ؤكداً على
ثالثي املنعة والقوة والكرامة للبنان :اجلي�ش
وال�شعب واملقاومة.
و أ��� �ض ��اف :يف ي ��وم ال�ع��ا��ش��ر �أح ��ب �أن �أب�ل��غ
ر��س��ال��ة حا�سمة ونهائية لكل ال��ذي��ن يعلقون
الأم ��ل �أو ينتظرون ال�ت�غ�يرات ،ه��ذه املقاومة
ب�سالحها وجماهديها وعقلها وح�ضورها �إن
��ش��اء اهلل �ستبقى وت�ستمر ول��ن تتمكن منها
كل م�ؤامراتكم وت��واط� ؤ�ك��م وحربكم النف�سية
والإعالمية واملخابراتية و�سنتم�سك ب�سالحنا
ومقاومتنا .و�أ�ضاف :يوماً بعد يوم نزداد عدداً
وي�صبح تدريبنا �أف�ضل ون��زداد ثقة بامل�ستقبل
ون ��زداد ت�سليحاً ،و�سالحنا ال ي�صد�أ ب��ل ن�أتي
باجلديد وكل �شيء نقوم بتجديده.
بب�ساطة �أعلنها ال�سيد� ،أن ال��زم��ن ال��ذي
ن�ساوم على عزتنا انتهى و�أو�ضح بح�سم ال جدال
فيه «نحن هنا يف لبنان �أخذنا زمام املبادرة منذ
 1982ومل ننتظر �أحداً يف هذا العامل ،بعزمنا
وقدراتنا املتوا�ضعة ا�ستعدنا �أر�ضنا وكرامتنا
ومبقاومتنا �سنحافظ على �سالحنا وكرامتنا
و�أر��ض�ن��ا وعر�ضنا م��ن �أن مي�سه ��س��وء م��ن �أي
�أحد يف هذا العامل ،ولن يحول بيننا وبني �أداء
هذه الواجب �أية �أخطار �أو وقائع �أو متغريات»،
معلناً أ�ن�ن��ا نحن ق��وة يجهلها ال�ع��دو وم��ا زال
يجهلها و�ستفاجئ كل عدو من خالل ح�ضورها
القوي واالبداعي يف �أية �ساحة مواجهة ..انتهى
الزمن ال��ذي ن�ساوم فيه على كرامتنا وعزتنا
وح�ضورنا و�شرفنا ووطننا و�أر�ضنا ومقد�ساتنا
�أياً يكن الثمن والظروف تغريت كثرياً.

�أحمد �شحادة

معار�ضات �سورية فـي اخلدمة ..حتت الطلب
�إذا كان املواطن الفرن�سي من �أ�صل �سوري
برهان غليون؛ رئي�س جمل�س ا�سطنبول ،قد
ك�شف القناع متاماً عن حقيقة ما يراد ل�سورية،
م��ن خ�لال إ�ع�لان��ه �إذا «و��ص�ل��وا �إىل ال�سلطة»
�سينهون ال�ت�ح��ال��ف م��ع �إي� ��ران ،وي��وق�ف��ون �أي
دع��م حل��زب اهلل وحركة حما�س ،و�سيتو�سلون
ال �ط��رق ال���س�ل�م�ي��ة ال� �س �ت �ع��ادة اجل � ��والن ،ول��ن
يتبعوا الأ�ساليب الع�سكرية ..ف�إنه ال يق�صد
بذلك �أن يخاطب ال�شعب ال���س��وري ،املعروف
بعزته القومية ،لأن��ه بكل ب�ساطة ي��ؤك��د على
�سل�سلة حقائق تك�شف حقيقة مرامي و�أغرا�ض
«املعار�ضات» ال�سورية� :أن هذه املعار�ضات تريد
�أن ت�ؤكد لوا�شنطن �أنها تقبل مب�ضمون الطلبات
الأمريكية التي حملها كولن باول �إىل دم�شق
بعد غزو العراق عام  ،2003ورف�ضها الرئي�س
ب���ش��ار الأ� �س��د ،مم��ا يعني �أن ه��ذه امل�ع��ار��ض��ات،
ه��ي ح���ص��ان ط� ��روادة لإخ� ��راج الأم�ي�رك��ي من
�أزم � �ت ��ه ال �ع �م �ي �ق��ة ،وب ��ال �ت ��ايل ف ��إن �ه��ا خ��ادم��ة
م�ط�ي�ع��ة لأ� �س �ي��اده��ا ال��دول �ي�ين والإق�ل�ي�م�ي�ين،
لإنقاذ ه��ؤالء الأ�سياد من ورطتهم ،والنتيجة
العملية �أن املخابرات الأمريكية التي يقودها
القائد ال�سابق للجي�ش الأم�يرك��ي يف العراق،

�ستعمل ل�ت��وظ�ي��ف ه��ذه امل��واق��ف ل��دى ال ��ر�أي
العام الأمريكي يف حملة ب��اراك �أوباما لإع��ادة
انتخابه ،وهو الذي ف�شل طوال ال�سنوات الأربع
يف حتقيق �أي إ�جن��از ليقدمه ل�شعبه ،فلم يبق
�أمامه �سوى التملق للوبي ال�صهيوين ،وعليه
ك��ان ت�صريح غليون ل�ي��ؤك��د م��دى اال�ستعداد
خلدمة امل�شروع ال�صهيوين.
وث � ��اين ه� ��ذه الأه� � � ��داف م ��ن ت���ص��ري�ح��ات
وم��واق��ف «امل�ع��ار��ض��ات» ال�سورية املنطلقة من
عظمة ل�سان الغليون هي �إنقاذ حلفاء امل�شروع
الأمريكي  -ال�صهيوين يف املنطقة:
�أوالً :ال�ت�رك��ي ،ح�ي��ث �أك� ��دت ال��وق��ائ��ع �أن
وا�شنطن عقدت منذ ال�ع��ام � 2002صفقة مع
رج��ب طيب �أردوغ��ان وعبداهلل غ��ول املنقلبني
على �سيدهما جنم الدين �أرب�ك��ان ،حيث وعدا
ب ��أن تكون تركيا جممع نقطة ان�ط�لاق الغاز
عرب م�شروع ناباكو الأمريكي �إىل �أوروبا ،على
�أن تلتزم وا�شنطن ب�ع��زل ال�ي��ون��ان و�إ�ضعافها
و�إرهاقها بامل�شاكل والديون ،ولهذا جتد حكومة
�أردوغان  -غول � -أوغلو متورطة حتى �أذنيها يف
ا�ستهداف �سورية ،ولهذا يرى �سيا�سيون �أتراك
يف �سيا�سة ح�ك��وم��ة ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة �سعياً

وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلنتون جتتمع ب�أع�ضاء جمل�س ا�سطنبول

لتق�سيم املنطقة ،وفقًا لالجندات الأمريكية
وال�سيطرة عليها بحكومات معدة م�سبقاً لك�سر
�أي م��واق��ف �أو ق��وى ��ض��د �إ��س��رائ�ي��ل و�أم�يرك��ا
يف امل�ن�ط�ق��ة ،و�أن �ه��م ي�ح�ل�م��ون ب�ت�ح��وي��ل تركيا
�إىل كما�شة �أمريكية �صهيونية �ضد امل�سلمني
عموماً و�شعوب ال�شرق الأو�سط ب�شكل خا�ص،

م�ستغربني ه��ذه ال�سيا�سة الت�صعيدية جتاه
�سورية التي تثري القلق م��ن م�ستقبل مظلم
ينتظر تركيا على كافة ال�صعد.
وحتول املواطن الفرن�سي من �أ�صل �سوري،
وخمتلف �أنواع املعار�ضات اخلارجية� ،إىل جمرد
خدم مطيعني عند بائع الغاز القطري ،الذي

مل يعد أ�م��ام��ه �سوى االن��دف��اع ب��امل��ؤام��رة �ضد
�سورية حتى الرمق الأخ�ير ،لأنه �أ�صبح عارياً
من �أي ورقة تني ت�سرت عوراته ،بعد �أنه فا�ضت
روائ ��ح �أم��وال��ه و�أع�ل�ام ��ه ،وال ��ذي ق��د يجعله
م�ستقب ًال كب�ش املحرقة عند وا�شنطن ،فتدبر
ل��ه ط��ري�ق��ة ال �� �ص��رف ال�ل�ازم��ة م��ن اخل��دم��ة،
والتي جتيدها املخابرات الأمريكية واملو�ساد
عندما ينتهي دور اخلدم.
وبعد ،ماذا ميكن لهذه املعار�ضات ال�سورية
على خمتلف �أجنا�سها وتنوعاتها �سواء كانت
ا�سطنبولية� ،أم باري�سية برعاية ال�صهيوين
ب��رن��ار ه�ن�ري ل�ي�ف��ي� ،أن ت�ف�ع��ل؟ وم ��اذا ميكن
حللفائها اللبنانيني �أن يفعلوا ،علماً �أن كل
التجارب التي مرت يف لبنان �أثبتت �أن ه�ؤالء
�أغبياء حقاً؟
فحبذا لو تذكروا حفلة ال�سندوي�شات حتت
رعاية راي�س يف ال�سفارة الأمريكية يف عوكر يف
ع��ز ح��رب مت��وز ،حبذا ل��و ا�ستح�ضروا بيانهم
الناري �ضد املقاومة يف عز تلك احل��رب ..لكن
�أمل نقل «�أغبياء»� ..إنهم حقاً كذلك.

�أحمد زين الدين
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الدور الرو�سي فـي �إحباط املخطط الأمريكي �ضد �سورية
منذ اللحظة الأوىل التي �أطلقت �صفارة
الهجوم العدواين على �سورية ،كانت قناعة
املخطط �أن ال �شيء �سيُخ�ضع �سورية �سوى
عمليات ع�سكرية وا�سعة ال�ن�ط��اق ،ولذلك
ب��د�أ حت�ضري امل�ي��دان النف�سي واالجتماعي
م�تراف�ق�اً م��ع �ضغط خ��ارج��ي غ�ير م�سبوق
�سيا�سياً واقت�صادياً ومالياً وترويعياً ،مبعنى
احلرب النف�سية.
ب��امل �ق��اب��ل اك�ت���ش�ف��ت � �س��وري��ة الأه � ��داف
مبكراً ،لذلك قال الرئي�س ب�شار الأ�سد منذ
البداية�« :إنهم يريدون �أن يهزموا �سورية
بحرب افرتا�ضية» ..مع التقدير �أن القوى
ال�ع��دوان�ي��ة ب ��د�أت جت�م��ع ال �ع��رب املتغربني
عن الهوية واالنتماء والتاريخ على قاعدة
�أن � �س��وري��ة ل��ن ي �ك��ون ل�ه��ا م�ع�ين ال ع��رب��ي
وال دويل ،وب��ال�ت��ايل ي�سهل �إ�سقاطها دون
النظر ف�ع�ل ًا �إىل ق ��درات ال�شعب ال�سوري
وجي�شه ،على �أ��س��ا���س �أن التهويل �سي�ؤدي
امل �ه��ام امل �ط �ل��وب��ة ،و�إذا ف���ش��ل ال�ت�ه��وي��ل مع
الت�ضليل يتم االنتقال �إىل مرحلة ال�ضربة
الع�سكرية ..فيذعن من يذعن وي�سقط من
ي�سقط.
�إال �أن امل �ف��اج ��أة ال �ت��ي مل ي�ح���س��ب لها
ال �غ��رب �ي��ون ب��زع��ام��ة دول� ��ة ال �� �ش��ر الأع �ظ��م
« أ�م�يرك��ا»� ،أن��ه �سيكون لرو�سيا مواقف على
ه ��ذا امل���س�ت��وى م��ن ال �� �ص��رام��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
م�ؤ�شراتها الأوىل يف الفيتو امل�شرتك مع
ال�صني و��ص��و ًال �إىل �إر��س��ال الأ�ساطيل �إىل
البحر املتو�سط وت��زوي��د �سورية ب�صواريخ
من طراز «ياخونوت» �أو «الياقوت الأزرق»،
ف�ه��ذه كلها �أع ��ادت خلط �أوراق ،ك��ان يظن
الغرب بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية
وال �ق��وى امللتحقة ب��أذي��ال�ه��ا م�ث��ل الأن�ظ�م��ة
ال��رج �ع �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وت��رك �ي��ا ال �ت��ي ف�ق��دت
هويتها �أو �أ�ضاعتها من البو�صلة� ،أنها باتت
على م�شارف مو�سم القطاف لقوة �سورية،

من حيث الرمزية واملوقف والعمل الد�ؤوب
ملنع ال�سيطرة الإ�سرائيلية  -ال�صهيونية
الأمريكية على املنطقة.
يف املقابل �أن��زل��ت �إىل الأ� �س��واق تكهنات
عن �أ�سباب العنفوان الرو�سي جتاه �سورية،
وه��ل هناك خطوات ال ت��زال غري معروفة،
وه ��ل ه��ي م��واق��ف �آن �ي��ة �أم ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة؟
م��ن الوا�ضح �أن رو�سيا اعتمدت ال�ت��درج يف
م��واق�ف�ه��ا يف م��واج�ه��ة ال�غ�ط��ر��س��ة الغربية
حتت م�سميات «الدميقراطية» البالية التي
هي الع�صب احلقيقي ملا ي�سمى «الفو�ضى
اخل�ل�اق ��ة» وه� ��ي يف احل �ق �ي �ق��ة ل�ي���س��ت �إال
«فو�ضى م��دم��رة» ،وه��و م��ا كانت خال�صته
ال�ن�ه��ائ�ي��ة �أن �ه��ا ل��ن ت���س�م��ح ب�ت�ه��دي��د أ�م�ن�ه��ا
بالإ�شارة �إىل ال��درع ال�صاروخي الأمريكي
وال� ��رادار الأم�يرك��ي املن�صوب قبل �أ�سابيع
قليلة يف تركيا.
لقد حاول البع�ض �أن ي�شوه املوقف الرو�سي
ب��أن رو�سيا حت��اول �أن ت�ستدرج عر�ضاً �أمريكياً
للم�ساومة على �سورية وموقعها دون �أن ي�أخذ
بعني االعتبار �أن رو�سيا اليوم بعد �أن ا�ستعادت
ان�ت�ظ��ام�ه��ا االق �ت �� �ص��ادي ب�ع��د ان �ه �ي��ار االحت ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي وخ��رج��ت م��ن �أزم��ات �ه��ا امل�ت�ع��ددة،
ت�سعى �إىل ا�ستعادة موقعها ال��دويل من حيث
إ�ع��ادة التوازن العاملي واخلال�ص من وحدانية
القطب التي مار�ستها الواليات املتحدة بكثري
م��ن الغطر�سة وال�صلف ،وب��ال�ت��ايل م��ن يريد
امل�ساومة ال ي��زود �سورية ب�أ�سلحة ومنظومات
�صاروخية متطورة وفاعلة.
بب�ساطة �شديدة ف�إن املعركة الدائرة اليوم
م��ن ال �ب��اب ال �� �س��وري ،ل�ي���س��ت م�ع��رك��ة ��س��وري��ة
وح�سب من حيث الدور التاريخي واحل�ضاري
ل�سورية وموقعها اال�سرتاتيجي يف املنطقة،
ولذلك ف��إن العامل كله ي��درك �أن املعركة هي
ك��ون�ي��ة م��ن ح�ي��ث ن�ت��ائ��ج ه ��ذه امل �ع��رك��ة ،ف��إم��ا
�أن ت �ه��زم � �س��وري��ة ،وه ��ذا م���س�ت�ح�ي��ل ،في�صبح

�صاروخ �سكود ي�صل مداه لـ  300كيلو مرت خالل مناورات ع�سكرية للجي�ش ال�سوري

ال �ع��امل ل�ق�م��ة ��س��ائ�غ��ة ل �ل �ق��وى اال��س�ت�ع�م��اري��ة
املتجددة ،و�إم��ا �أن تنت�صر �سورية ،وهذا يقني،
وعندها �سي�ستعيد العامل توازنه وترفع اليد
الأمريكية ،يف مرحلة �أوىل قبل �أن تقطع عن
رقاب ال�شعوب.
وم��ن ه��ذا املنطلق ترجم اجلي�ش ال�سوري
ك�لام الرئي�س الأ��س��د قبل �أي��ام عن اجلهوزية
للمعركة مب �ن��اورات �صاروخية حية وم�ن��اورة
م ��درع ��ة � �ش��ارك��ت ف�ي�ه��ا ال �ط ��ائ ��رات احل��رب�ي��ة

واملروحيات ،لقد �أثبتت الوحدات امل�شاركة يف
امل �ن��اورات �أن�ه��ا ا�ستوعبت التقنيات احلديثة
التي ت��زودت بها �سورية ،ما يعني �أن الأ�سلحة
ال�ت��ي و�صلت رمب��ا ت�ك��ون أ�ح��دث م��ن «ي��اخ��ون»
ال���ص��اروخ��ي التكتيكي على امل�ستوى العاملي،
واال�سرتاتيجي يف القتال البحري م��ن حيث
قدرته على تدمري ال�سفن الكبرية.
ال �شك �أن �سورية بد�أت الهجوم املعاك�س بعد
�أن �أف�شلت املخططات الرتويعية التي هدفت

�إىل �شل القدرة ال�سورية الر�سمية وال�شعبية،
وه ��ذا م��ا ي�لاح��ظ يف ال �ف�ترة الأخ �ي��رة ،حيث
غاب عن امليدان الإعالمي املعادي �أي كالم عن
احتمال عمل ع�سكري �ضد �سورية من اخلارج،
وحتى �إقامة املنطقة العازلة تراجع احلديث
ب�ش�أنها �إىل �أق�صى القائمة اال�شرتاطية ،وبات
الرتكيز الآن وفق املخطط املتجدد على �شخ�ص
الرئي�س ب�شار الأ�سد وهو ما عك�سه كالم بايدن
نائب الرئي�س الأمريكي يف زيارته لرتكيا �أن
على الأ��س��د �أن يتنحى ،م��ع �إ��ش��ارة يائ�سة �إىل
ا�ستحالة �سقوط النظام والتي عرب عنها بايدن
باجلملة الآتية�« :إن وا�شنطن و�أنقرة تراجعان
كيفية م�ساعدة �سورية �إذا �سقط النظام» وكان
ه �ن��اك ��ش�ع��ور يف م�ن��اق���ش��ات�ن��ا ب � أ�ن��ه ��س�ي�ك��ون يف
الإمكان معاجلة الأم��ر دون ح��دوث �أي حريق
�أبعد من �سورية» ،وكلمة «�إذا» ال��واردة يف كالم
بايدن هي جوهر املو�ضوع ،حيث يفر�ض عليه
موقعه عدم الإقرار بالهزمية ،ال�سيما �أن ذلك
يعني االع�تراف بتناثر امل�شروع ال��ذي كان قد
�أعد لت�شظية �سورية.
ول��ذل��ك ف ��إن ك�ث�يري��ن مل يفقهوا ب�ع��د ما
معنى �إر��س��ال الأ�ساطيل الرو�سية �إىل البحر
امل�ت��و��س��ط جم��رد �أن �أع�ل�ن��ت وا��ش�ن�ط��ن �إر� �س��ال
امل��دم��رة ج��ورج بو�ش ،كما �أنهم مل يفهموا ما
معنى الر�سالة امل�سبوقة يف فيتو جمل�س الأمن
وال يف ح���ض��ور ب�ط��ري��رك الكني�سة ال��رو��س�ي��ة
الأرث��وذك �� �س �ي��ة «ك�ي�ري ��ل» �إىل � �س��وري��ة يف عز
الأزمة ،وهو الذي جرى تن�صيبه عام  2009يف
كني�سة الكرملني.
كل تلك امل�ؤ�شرات �أحبطت املراهنني على
تغيري امل��وق��ف ال��رو��س��ي وال��ذي ي ��رددون بغباء
فطري ومطلق �أن هدف رو�سيا هو رفع ال�سعر،
ولي�س ال��دف��اع ع��ن مو�سكو وا�ستعادة ال�ت��وازن
القطبي �إىل الكرة الأر�ضية.

يون�س عودة

تركيا تخو�ض حرب ًا بالـ«قفازات» �ضد دم�شق ..واملعار�ضة حتذرها من التورط

�أنفاق وجوازات �سفر مزورة ت�سهل دخول «املقاتلني العرب» �إىل �سورية

�أنقرة  -الثبات
تعي�ش احل��دود الرتكية  -ال�سورية حالة من الرتقب
ال�شديد ملا �ست�ؤول �إليه الأو�ضاع يف قابل الأي��ام ،نظراً �إىل
الت�صعيد املتقابل ،خ�صو�صاً من اجلانب الرتكي الذي �أ�صبح
من امل�ؤكد �أنه يخو�ض «حرباً بقفازات ناعمة» �ضد �سورية
من خالل دعم وت�سليح عنا�صر �سورية معار�ضة ،بالإ�ضافة
�إىل حتوّل تركيا �إىل معرب لـ«املقاتلني العرب» �إىل �سورية.
و�أم ��ام ع�ج��ز ت��رك�ي��ا ع��ن ات�خ��اذ خ �ي��ارات درام��ات�ي�ك�ي��ة يف
العالقة مع جاراتها اجلنوبية  -ل�ضعف خيارتها  -جل�أت
�أنقرة �إىل احلرب غري املبا�شرة ،تر�ضي بها خ�صوم النظام
ال�سوري يف الغرب وم��ن بني العرب ،وال جتعل من نف�سها
عر�ضة للخطر املبا�شر ،رغم �أن هذا اخليار فيه الكثري من
الأخطار التي نبهت منها املعار�ضة الرتكية علناً الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي ،فقد ق��ال رئي�س ح��زب ال�شعب اجل�م�ه��وري كمال
كليت�شدار �أوغ�ل��و�« :إن حكومة «العدالة والتنمية» تركب
«خطيئة» بتدخلها يف ال�ش�ؤون الداخلية للبلد اجل��ار ،لأن

يف ذل��ك خ��رق �اً للخطوط احل�م��ر ل�صالح ال �غ��رب» .وغمز
كليت�شدار �أوغلو من قناة احل��زب احلاكم ب�إطالقه ت�سا�ؤ ًال
عن ج��دوى ا�ست�ضافة «خمربني» يف �أرا�ضي تركيا يعملون
على زعزعة ا�ستقرار �سورية ،وعن ج��دوى تهريب ال�سالح
والرجال �إليها لهذه الغاية.
وال ينطلق كالم كليت�شدار �أوغلو من فراغ ،فهو يعرب عن
ا�ستياء بالغ يف �صفوف بع�ض القيادات الرتكية من �سيا�سة
حكومتهم ،وم��ن الت�صرفات التي تقوم بها اال�ستخبارات
الرتكية يف �سورية ،حيث ت�شري معلومات موثوقة ح�صلت
عليها «الثبات» �أن �أنفاقاً حُ فرت على جانبي احلدود يتم من
خاللها تهريب ال�سالح والذخائر وامل�ؤن �إىل الع�صابات التي
تقوم بعمليات التخريب يف �سورية ،وقالت م�صادر تركية �إن
ما ال يقل عن  11نفقاً مت ر�صدها على طول خط احلدود يف
اجلهة املقابلة لإدلب حتديداً .و�أو�ضحت �أن مقاتلني عرباً
من جن�سيات خمتلفة ب��د�أوا يتجمعون يف تركيا وينتقلون
منها �إىل الداخل ال�سوري ،فيما �أ�شارت امل�صادر نف�سها �إىل
�أن الناطقني بالرتكية من ه�ؤالء يتم ادخالهم �إىل �سورية

عرب املمرات احلدودية بوا�سطة جوازات �سفر تركيا مزورة
تعطى لهم ،ثم ت�سحب منهم فور دخولهم لتجنب تورط
تركيا املبا�شر يف �أي ف�ضيحة تنجم ع��ن �ضبط ج��وازات
ال�سفر هذه.
وكانت �أنباء ت��رددت ح��ول توجه  600مقاتل من «ث��وار
ليبيا» �إىل ��س��وري��ة ع�بر تركيا لين�ضموا �إىل املن�شقني يف
«اجلي�ش ال�سوري احلر» يف مع�سكرات �أقيمت لهذا اجلي�ش
يف الأرا� �ض��ي ال�ترك�ي��ة ،ح�ي��ث ي�ت��م ت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى مهامهم
اجل��دي��دة وط�ب�ي�ع��ة امل�ن�ط�ق��ة اجل�غ��راف�ي��ة ،ال�ت��ي يتحركون
فيها مع �أدل��ة من املن�شقني ال�سوريني ،وت��ردد �أن امل�س�ؤول
الع�سكري يف املجل�س االنتقايل الليبي عبد احلكيم بلحاج
حتت ا�سم م�ستعار هو �سامل العلواين حيث يقود «�سرية ثوار
ليبيا احلرة» بدعم تركي مبا�شر ،وقد �أحبطت قوات حر�س
احل��دود ال�سورية م�ؤخراً حماولة ت�سلل جمموعة م�سلحة
�إىل داخل الأرا�ضي ال�سورية عرب موقع قرية عني البي�ضا
التابعة لناحية ب��دام��ا يف حمافظة �إدل ��ب بعدما ا�شتبكت
م��ع جمموعة مكونة م��ن ح��وايل  35م�سلحاً ومنعتها من

الدخول �إىل الأرا�ضي ال�سورية و�أ�صابت عدداً من عنا�صرها،
بينما الذ البقية بالفرار باجتاه الأرا�ضي الرتكية .و�أ�شارت
م�صادر �أنه �سُ مع �صوت �سيارات من اجلانب الرتكي بادرت
�إىل نقل امل�صابني من �أفراد املجموعة ،يف حني مل حتدث �أي
�إ�صابات �أو خ�سائر يف وحدات حر�س احلدود.
وتلفت م�صادر تركية يف هذا الإطار �إىل عملية قتل �أحد
الليبيني يف ا�سطنبول الأ�سبوع الفائت ،عندما وق��ف �شاب
م�سلح يف و�سط العا�صمة ال�سياحية  -االقت�صادية لرتكيا
�شاهراً �سالحه يف «ال�ب��اب ال�ع��ايل» .وت�شري امل�صادر �إىل �أن
ال���ش��اب ال��ذي قبل ت�سليم نف�سه ،قتل بر�صا�ص ال�شرطة
الرتكية عندما هتف ب�أنه «�آت �إىل �سورية» ما يثري �أكرث
من عالمة ا�ستفهام حوله ،خ�صو�صاً �أنه كان قد و�صل �إىل
ا�سطنبول قبل  3أ�ي��ام فقط م�ث�يراً ت���س��ا�ؤالت ح��ول كيفية
ح�صوله على ال�سالح والذخرية ،خ�صو�صاً الـ«بومب �أك�شن»
التي ت�ستعملها العنا�صر امل�سلحة يف �سورية على نطاق وا�سع،
علماً �أن بيع �أ�سلحة ال�صيد حمظور يف تركيا �إال يف نطاق
�ضيق على املواطنني ،فكيف بالأجانب؟
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مـــاذا حـــدث فــي «الــر�ســـنت»؟
ومن هو �ضابط «اجلي�ش ال�سوري احلر» املوجود يف «الوادي»؟
ت��ردد يف الآون���ة الأخ�ي�رة ب�ين املواطنني البقيعة احل��دودي��ة ،ال���ذي ج��رى ت�ضخيمه
�إ�شاعات عن وجود ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري �إع�ل�ام���ي���اً� ،أت����ى رداً ع��ل��ى ه��ج��وم م�سلح من
احلّ����ر» يف بع�ض ال��ق��رى ال��ع��ك��اري��ة امل��ح��اذي��ة اجلانب اللبناين ،جازماً �أن القوات ال�سورية
ل�سورية ،وحتديداً يف منطقة «وادي خالد» ،مل تبادر بفتح النار ،وا�ضعاً هذا الكالم بر�سم
وه���و يف ���ص��دد الإع�����داد ل��ه��ج��م��ات ت�ستهدف الأجهزة الأمنية اللبنانية املطلعة متاماً على
ال��ع��م��ق ال�������س���وري ،ان���ط�ل�اق���اً م���ن الأرا����ض���ي حقيقة الو�ضع.
اللبنانية ،بح�سب م��ا نقلته بع�ض و�سائل
وي��ع��ت�بر �أن ح����وداث �إط��ل�اق ال��ن��ار على
الإع�ل�ام ع��ن «مقاتلي اجلي�ش» امل��ذك��ور ،ما اجلانب ال�سوري ت�أتي يف �إطار م�سل�سل توتري
�أثار ريبة �أبناء القرى احلدودية ،وخ�صو�صاً الأج����واء يف ���س��وري��ة ،لي�صار �إىل ا�ستغاللها
غ�ير املطلعني منهم على تفا�صيل ال��واق��ع �إعالمياً الحقاً ،و�إيهام الر�أي العام �أن القوات
امل��ي��داين ،م��ن ردود �أف��ع��ال اجلي�ش ال�سوري ال�سورية تنتهك ال�سيادة اللبنانية وحقوق
على �أي عمل ع�سكري يطاول بالده.
الإن�سان يف �آن.
ف���ه���ل ث���م���ة وج������ود ل���ه���ذا «اجل���ي�������ش» يف
وي��ك�����ش��ف امل���رج���ع �أن ب��ع�����ض امل�سلحني
«الوادي»؟
يقدمون من وقت �إىل �آخر على فتح النار يف
يف هذا ال�صدد ي�ؤكد مرجع يف «الوادي» اجتاه الأرا�ضي ال�سورية ،من �أجل ا�ستمرار
�أن ظاهرة ما ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» لي�ست م�سل�سل العنف وع��دم انقطاعه ،م���ؤك��داً �أن
م�ضخمة �إع�لام��ي��اً فح�سب ،ب��ل ه��ي لي�ست ع��دد امل�سلحني حم��دود ج��داً ،و�أنهم ميثلون
م����وج����ودة ع���ل���ى الإط����ل����اق ،الف����ت����اً �إىل �أن ظاهرة �إعالمية  -دعائية ال �أكرث وال �أقل.
وج���ود ال�����س��وري�ين يف امل��ن��ط��ق��ة يقت�صر على
ويف ����س���ي���اق احل���م���ل���ة الإره����اب����ي����ة ال��ت��ي
بع�ض املطلوبني للعدالة يف �سورية الذين ت�ستهدف �سورية� ،أقدم م�سلحون على �إطالق
يحظون باحلماية والرعاية من املجموعات النار من منطقة «املقيبلة» يف اجتاه منطقة
ال��ت��ك��ف�يري��ة ،وح����زب «امل�����س��ت��ق��ب��ل» ،والبع�ض «امل�شارفة» يف اجلانب ال�سوري من احل��دود،
الآخ���ر ي��ح�� ّل �ضيفاً ل��دى �أق��رب��ائ��ه يف لبنان الأم�����ر ال����ذي �أث�����ار ح��ف��ي��ظ��ة �أب���ن���اء املنطقة
لي�س �إال.
ودفعهم �إىل مالحقة امل�سلحني واعرتا�ضهم
وي�����ش�ير امل���رج���ع �إىل �أن ح����ادث �إط�ل�اق على طريق م�شتى حمود � -شدار ،وم�صادرة
النار من اجلانب ال�سوري يف اجت��اه منطقة بندقيتني منهم ،بح�سب م�صدر مطلع على

وادي خالد ..املنطقة الفا�صلة بني الأرا�ضي اللبنانية -ال�سورية

تفا�صيل الأو�ضاع الأمنية يف املنطقة.
وعن التقرير التلفزيوين الذي حتدث
ع��ن وج��ود �ضابط يف «اجلي�ش احل��ر» يعمل
ان��ط�لاق��اً م��ن الأرا����ض���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،يك�شف
امل�صدر �أن منتحل �صفة «ال�ضابط ال�سوري
املن�شق» هو املدعو ح�سن عبد الكرمي حمد،
وه���و جم��ن��د ف���ار م��ن اجل��ي�����ش ال�����س��وري قبل
اندالع احلوادث يف �سورية ،وكان يعمل لدى

�أحد �أبناء الوادي (م ي) ثم عمل �سائقاً لدى
(م ح) من �أبناء املنطقة عينها ،ويلفت امل�صدر
�إىل �أن «امل�����س��ت��ق��ب��ل» ي��ق��ف وراء ه���ذا الفيلم
املرّكب ،ال��ذي �أ�شرف على �إخراجه النا�شط
امل�ستقبلي املدعو (�أ .حمّارة) .ويختم امل�صدر
ب��ال��ق��ول �« :إن ه���ذا ال��ف��ي��ل��م اخل�����رايف ،لي�س
موجوداً �إال يف ن�سيج خيال من فربكه».
من جهة ثانية ،ال ت��زال بع�ض اجلهات

ال�سيا�سية والأه��ل��ي��ة العكارية تتخوف من
دور التيارات التكفريية ومن يقف وراءها يف
املناطق احلدودية ،يف �ضوء حتركات ال�سفراء
الأج��ان��ب وم��ن تبقى م��ن ف��ري��ق � 14آذار يف
املناطق املذكورة.
وال يجزم مرجع ع�شائري يف «ال��وادي»
وق����ف الإم�������داد ال��ل��وج�����س��ت��ي �إىل امل��خ��رب�ين
يف ال����داخ����ل ال�������س���وري ب���ال���ك���ام���ل ،رغ����م كل
الإج�����راءات الأم��ن��ي��ة امل��ت��خ��ذة م��ن اجلانبني
اللبناين وال�سوري ،م�ؤكداً �أن الهاربني من
وج��ه العدالة يف �سورية �إىل لبنان ،يتلقون
م�����س��اع��دات م��ال��ي��ة م��ن ال��ت��ي��ارات اللبنانية
املعادية لدم�شق ،وي��ق��ول« :عند توافر املال
ي�سهل ت�أمني كل عدة التخريب».
م��ن ناحية ثانية ،ي ؤ���ك��د مرجع لبناين
م���ق���رّب م���ن دم�����ش��ق وم��ط��ل��ع ع��ل��ى تفا�صيل
احلوداث الأمنية� ،أن «جي�ش ريا�ض الأ�سعد»
ل��ي�����س ����س���وى غ���ط���اء إ�ع��ل�ام����ي����اً ل��ت��ح��رك��ات
الإرهابيني يف �سورية ،وخ�صو�صاً يف حمافظة
حم�ص والذين تلقوا �ضربة قوية من اجلي�ش
ال�سوري منذ نحو �أ�سبوعني ق�صمت ظهرهم
يف منطقة «الر�سنت» ،معترباً �أنهم باتوا يف
ال��رب��ع �ساعة الأخ�ي�ر م��ن حياتهم ..ويختم
بالقول�« :إن نهاية هذا العام لناظره قريب».

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• جبهة ال��ع��م��ل الإ���س�لام��ي يف ل��ب��ن��ان �أك��دت
رف�ضها املطلق لكل �أ�شكال اخلطاب الطائفي
والتحري�ضي املذهبي ،ولفتت �إىل �أن الطائفة
الإ� �س�لام �ي��ة ال����سُّ �ن�ي��ة ه��ي ال �ع �م��ود ال�ف�ق��ري
للوطن ،و�أنها مبرجعياتها الدينية وال�سيا�سية
ت�شدد دائم ًا على الوحدة الوطنية وال�شراكة
احلقيقية بني اللبنانيني ،وت�شدد خ�صو�ص ًا
على الوحدة الإ�سالمية بني ال�سنة وال�شيعة،
ملواجهة اال�ستكبار الدويل ،وملواجهة امل�ؤامرات
ال�صهيونية الأمريكية الهادفة �إىل زرع الفتنة
ب�ين امل�سلمني ،ون�شر ب��ذرة اخل�ل�اف ،ونب�ش
املا�ضي البعيد ال�سحيق وا�ستح�ضاره ،ليكون
الفتيل اخلبيث ال�ق��ات��ل ال ��ذي يفتك ب��الأم��ة
جمعاء.
ولفتت اجلبهة �إىل �أن ف�ت��وى مر�شد ال�ث��ورة
الإ��س�لام�ي��ة الإي��ران �ي��ة؛ الإم� ��ام ال�سيد علي
اخلامنئي يف ع��دم ج��واز التعر�ض لل�صحابة
ول��رم��وز �أه��ل ال�سنة ،وك��ذل��ك ع��دم التعر�ض
لأزواج النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
ويف مقدمتهن �أم امل�ؤمنني ال�سيدة عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها ،هو الأ�سا�س يف التعاطي والتعامل
ب�ين امل�سلمني ،وينبغي م��ن الأخ ��وة امل�سلمني
ال�شيعة ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ه��ذه الفتوى
التاريخية ،ومنع �أي خطاب عا�شورائي من
جتاوزها وخمالفتها.
• النائب ال�سابق ع��دن��ان عرقجي �أك��د �أن
ال ��دروز يف �سورية ه��م م��واط�ن��ون �سوريون

م�ت���س��اوون يف احل �ق��وق وال��واج �ب��ات م��ع كل
مكونات ال�شعب ال���س��وري ،ومل ي�ح��دث �أن
تعر�ضت �أي فئة من الفئات ال�سورية �إىل
التفرقة والتمييز� ،أو ا�ستخدمت فئة �ضد
�أخرى ،كما يلمح البع�ض� ،إمنا ان�ضوى اجلميع
حتت ل��واء الوحدة الوطنية بقيادة الرئي�س
الدكتور ب�شار اال�سد ،وقد انخرط املواطنون
الدروز يف القوى الع�سكرية والأجهزة الأمنية
الر�سمية كما �سائر املواطنني.
وخ �ت��م ع��رق�ج��ي� :إذا ك��ان �أح ��د ي�ظ��ن �أن��ه
ق ��ادر ع�ل��ى حت��ري����ض ال� ��دروز ع�ل��ى التمرد
والع�صيان ،فهو واه��م ،وال يعرف حقيقة
�أبناء جبل العرب ،ومدى اعتزازهم بدولتهم
وبقيادتهم.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية
يف لبنان حذر من ت�صاعد اخلطاب الطائفي
واملذهبي يف البالد ،وطالب بو�ضع حد نهائي
لكل م�سببات الفتنة الداخلية التي ب��د�أت
تطل بر�أ�سها ويعلو �صوتها يف بع�ض املناطق
اللبنانية الرئي�سية.
• النائب ال�سابق في�صل الداود؛ الأمني العام
حلركة الن�ضال اللبناين العربي ،ر�أى يف موقف
النائب وليد جنبالط ،م��ن ط��ي ملف �شهود
الزور ،والدعوة لعدم ك�شف احلقيقة يف اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،والت�سرت على كل من
فربكهم ،وزجوا بال�ضباط الأربعة يف ال�سجن،

والإ�ساءة للعالقة مع �سورية ،هو ت�أكيد ملا يطمح
�إليه الرئي�س �سعد احلريري نف�سه.
و�س�أل الداوود :ملاذا يريد جنبالط الإقفال على
هذا املو�ضوع ،لأنه قد ي�صيبه رمبا مع �آخرين
غريه يف حزبه وقوى � 14آذار؟ ندعوه �إذا كان
حري�ص ًا على دم احلريري� ،أن يقوم املجل�س
العديل ب��دوره يف مالحقة �شهود ال��زور ،كما
�أكدت املحكمة الدولية نف�سها.
ورف�ض الداود ما �صدر عن جنبالط يف دعوته
دروز �سورية �إىل �أن يخرجوا على النظام،
معترب ًا ذلك �أمر ًا خطرياً ،لأنه ي�ضعهم خارج
انتمائهم �إىل الدولة ال�سورية.
• حركة الأم��ة �أ�شادت بخطاب ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل يف ذك��رى ع��ا� �ش��وراء ،وم�شاركته
بامل�سرية ملتحم ًا باجلماهري ،متحدي ًا جربوت
العدو ال�صهيوين و�صلفه ،ورحبت بطم�أنة �سيد
املقاومة بوجود ق��درات دفاعية جوية جديدة
للمقاومة� ،إ�ضافة �إىل الإمكانيات ال�صلبة
حلماية �أر�ض لبنان وبحره.
وهن�أت احلركة املقاومة على �إحباطها حماولة
جت�س�س للعدو الإ�سرائيلي ،عرب ك�شفها �أجهزة
تن�صت على �شبكة املقاومة بني بلدتي �صريفا
وديركيفا يف اجلنوب اللبناين.
ودع� ��ت احل��رك��ة احل �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة بفتح
ملف �شهود ال��زور يف ق�ضية اغتيال الرئي�س
احلريري� ،إحقاق ًا للحق ورد ًا للكرامات ،ومنع ًا
للفتنة التي يحاول العدو �إ�شعالها يف لبنان.
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لأن ح�ساباته �سيا�سية ..وعينه على الأمالك الوقفية

«امل�ستقبل» يتواجه مع املفتي قباين فـي عكار

ي�����س��ت��غ��رب ع���امل دي���ن م���ن م��ن��ط��ق��ة ع���ك���ار ،اخل��ط��اب
املت�شنج حلزب امل�ستقبل ،وا�صفاً �إياه بـ«اجلَمل الذي يرى
�سنام اجلمال كلها ،ويثريه منظرها ،لكنه �أب��داً ال ينظر
�إىل ظهره» ،لأنه �أو ًال عاجز عن ذلك ،ولأنه ال ينظر �إىل
امل��ر�آة ثانياً ،ولأن��ه مل يعتد �إال على طفيليني يزينون له
الأمور ح�سب �أهوائه ومزاجه ومراده ،ثالثاً.
وي��ت��ط��رق ه���ذا ال���ع���امل �إىل م�����س أ���ل��ة ال�����ش��ي��خ �أ���س��ام��ة
الرفاعي ،في�ؤكد �أن ال�شيخ الرفاعي كان مكلفاً من قبل
مفتي اجلمهورية مبهام الإفتاء يف حمافظة عكار ،لكن
�أم���ام ال�شكاوى امل��ت��ك��ررة م��ن قبل ال��ن��ا���س م��ن ممار�سات
ال�����ش��ي��خ ال��رف��اع��ي ،وت��ع��اط��ي��ه م��ع الأم�����ور بغلو وت��ط��رف
وان��ح��ي��از ،مل ي��ع��د م��ن ب��د �أن ي���أخ��ذ مفتي اجل��م��ه��وري��ة
اللبنانية القرار الذي كان يُفرت�ض اتخاذه قبل �سنوات،
لكن بعد �أن �أ�صبح الأمر ال يُطاق ،مل يعد جائزاً �إهمال
الأمر بتاتاً.
ويلفت ع��امل الدين العكاري �إىل �أن ال�شيخ �أ�سامة
ال��رف��اع��ي مل يكن مفتياً لعكار� ،إمن��ا ك��ان يف ه��ذا املركز
بالتكليف ،وبالتايل لي�س �صحيحاً بر�أيه القول �إنه عُزل،
الفتاً �إىل �أن الرفاعي يحمل �أكرث من وظيفة ومهمة يف
ذات احل�ين ،مما ال يجعل له �أي حق يف القيام مبهامه،
فهو يف املحكمة ال�شرعية ،ويف الأوق���اف ،ما يعطي قرار
مفتي اجلمهورية �صوابية ،ومينحه احلق للإقدام على
خطوته م��ن �أج��ل �صالح امل�ؤ�س�سات و�سري عملها ال��ذي

يحتاج �إىل تفرغ من يقوم مبهامها ويتوىل �ش�ؤونها.
وي�����ش�ير ال���ع���امل ال��ع��ك��اري �إىل ال��ت��ن��اق�����ض العجيب
وي�����س��ت��غ��رب ه���ذا ال���ع���امل  -ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��اح�ترام وال���غ���ري���ب ل����دى ن����واب امل�����س��ت��ق��ب��ل ،ف���ال���ذي ي���دع���ون �إىل
وتقدير خمتلف الأطراف  -هذا اال�ستنفار ال�سيا�سي لتيار الت�ضامن معه وااللتفاف حوله ،لي�س يف مقام الإفتاء،
امل�ستقبل على ال�ساحة العكارية ،وحماولته �أن يجعل من �إمنا كان يقوم مبهمته بالتكليف ،فيما املرجعية الدينية
«احلبة قبة» ،على �أن الأنكى هو اعتماده املبد�أ الإنكليزي الكربى ،هي مرجعية �أ�صيلة و�أ�سا�سية ،فهل يجوز هذا
ال�سيا�سي اخلطري« :فرّق ت�سد» ،فيدخل الآن �إىل ال�ساحة الأم����ر يف اخل��ط��اب ال�����س��ي��ا���س��ي؟ وي��ع��ل��ق ق��ائ�لاً� :إن���ه أ�م��ر
العكارية للتفريق ،ولغر�س الفتنة بني العلماء بطريقة معيب ،ف���أي قيم دميقراطية و�أي اح�ترام للر�أي الآخ��ر
فَجّ ة ال يقبل بها دين وال عقل وال منطق.
يتحدثون به ه�ؤالء..
وي��ت�����س��اءل :ك��ي��ف �أن ن���واب امل�ستقبل ،ال��ذي��ن ك��ان��وا
وي�ستغرب ع��امل الدين العكاري كيف �أن «امل�ستقبل
يعتربون مفتي اجلمهورية حممد ر�شيد ق��ب��اين رم��زاً ب��ات يفقد ���ص��واب��ه يف تخاطبه م��ع ال�ساحة الإ�سالمية
وطنياً كبرياً ورائداً ،كيف �أ�صبحوا يتكلمون الآن خالف ال�سنية خ�صو�صاً ،واللبنانية عموماً ،معترباً �أنه �أفل�س يف
ذل�����ك ،و�����ص����اروا ي��ت��ح��دث��ون ع���ن ���س��م��اح��ت��ه ب���ك�ل�ام ق��ا���س كثري من الق�ضايا التي كان يتكئ عليها ،و�آخرها م�س�ألة
وجمرّح ،ولو �أن �إن�ساناً عادياً وجّ ه مثل كالمهم ،لتحوّل حتويل املحكمة الدولية التي �أ�سقطت من يده �إ�شكالية
�إىل التحقيق وامل��ح��اك��م وال�����س��ج��ن!! وب��ال��ت��ايل ف��ه���ؤالء ك��ان يريد ا�ستغاللها لإع���ادة تعبئة جمهوره وا�ستعادة
ال��ن��واب ي�سي�ؤون �إىل الطائفة الإ�سالمية ال�سنية �أو ًال بع�ض مم��ا فقده م��ن �شعبيته نتيجة �سيا�سته اخلرقاء
وقبل �أي �شيء �آخ��ر� ،إذ كيف كانوا يكيلون له املديح يف على �شتى امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
ف�ترة من ال��ف�ترات ،وفج�أة يتحولون �إىل التهجم عليه والوطنية».
وب�������ر�أي ال���ع���امل ال���ع���ك���اري ،ف������إن امل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ذي
وعلى ما ميثّل ،علماً �أن مفتي اجلمهورية كان دائماً ويف
كل مواقفه الأكرث وفاء لهم ،فما هكذا يبادَل الوفاء� ،إذ يفقد �أ�سلحة التحري�ض والتعبئة ،مل يبق يف جعبته
ال يُعقل بتاتاً ه��ذا ال�سوء وال��ت��دين باخلطاب ال�سيا�سي ���ش��يء ،فانتقل ه��ذه امل���رة ليفتتح معركة م��ع املرجعية
والأخ�لاق��ي يف التعاطي مع املرجعية الدينية الكربى ،الإ�سالمية ال��ك�برى� ،أي مع دار الفتوى ،خ�صو�صاً �أن
والتي و�صلت مع من يعتربون �أنف�سهم ممثلي الطائفة للم�ستقبل م�شروعه ال��ذي يحاول متريره بو�ضع يده
على امل�ؤ�س�سات الدينية ،كالأوقاف الإ�سالمية ،وهو ما
والأمة �إىل ال�سباب وال�شتائم.

و�ضعه بر�سم الطائفة الإ�سالمية ال�سنية التي عليها �أن
حتافظ على �أمالكها وم�ؤ�س�ساتها من عبث ال�سيا�سيني،
الف��ت��اً �إىل �أن ���ش��رائ��ح وا���س��ع��ة يف ع��ك��ار وع��ل��ى خمتلف
تنوعاتها ال�سيا�سية ،بعد هذه الت�صريحات املت�سقبلية،
�صارت ترف�ض عودة ال�شيخ الرفاعي �إىل مركز الإفتاء،
و�إن بالتكليف ،علماً �أن تطورات هذه الق�ضية هذه الأيام
بيّنت �أن تيار امل�ستقبل ان��ح��از باملطلق �إىل مكان �آخ��ر
ي��ع��ادي املرجعية الدينية ال��ك�برى ،ول��ه��ذا اتبع �أ�سلوب
تهييج وحتري�ض النا�س.
كما ا�ستعمل مع بع�ض النا�س و�سائل الإكراه والإغراء
جلعلهم يلتفون ح���ول ال�شيخ ال��رف��اع��ي ،ل��ك��ن النتائج
جاءت خميبة لآمالهم ،و�أكد �أن ات�صاالت وا�سعة �أجرتها
مرجعيات من تيار امل�ستقبل مثل الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة
و أ�ح��م��د احل��ري��ري وال��ن��ائ��ب �سمري اجل�سر وغ�يره��م مع
الفعاليات العكارية ،لكنها مل تلق الآذان ال�صاغية من
قبل �أبناء عكار ،الذين باتوا على وعي تام وكبري �أن هذا
ال��ت��ي��ار ال�سيا�سي ب���د�أ ي�سري يف ط��ري��ق الإف�لا���س نتيجة
م��غ��ام��رات��ه وح�����س��اب��ات��ه وارت��ب��اط��ات��ه وحت��ال��ف��ات��ه امل��ث�يرة،
وبالتايل مل يبق �أمامه �إال زج النا�س بالفتنة ،و�أن يق�سموا
الأه��ايل وي�صنفوا النا�س ..ويختم رجل الدين العكاري
بالقول� :أال يعلم ه�ؤالء �أن «الفتنة �أ�شد من القتل»!..

عبد اهلل ال�صفدي

ر�سالته ال�سابقة قادته �إىل بنغازي

جنبالط ..ملاذا اختار وردة حمراء لي�صل �إىل كرد�ستان؟
م���ا ه���ي ال���ر����س���ال���ة ال���ت���ي �أراده��������ا ول��ي��د م��ن ح��زب ك��م��ال ج��ن��ب�لاط ،ك��ري��ا���ض رعد
ج���ن���ب�ل�اط يف ذك������رى م���ي�ل�اد وال�������ده ك��م��ال وحم�سن دل��ول وخليل �أح��م��د خليل ،و�آل
جنبالط؟
���س��ي��ور ،وال��ع��ري��ان وت��ق��ي ال��دي��ن وع�����س��اف
م�صادر ا�شرتاكية من الرعيل القدمي وغريهم..؟
ال ت��رى فيها �أي ���ش��يء ب��ت��ات��اً ،لكنها تعبرّ
وليد جنبالط اكت�شف عندما �أعلن
عن القلق العميق يف نف�س الرجل ،ذلك �أن حت���ول���ه م���ن���ذ � 2آب  2008ع����ن «حل��ظ��ة
�صمامات الأم��ان التي كانت حوله يف زمن ال��ت��خ��ل��ي» ،أ�ن����ه ن��ق��ل ق��اع��دت��ه م���ن ان��ت��م��اء
عتيق م�ضى ،وتنقذه �أثناء املواقف احلرجة� ،إىل �آخ�����ر ،وم���ن م��وق��ع �إىل م���وق���ع ،وم��ن
وتوفر املخارج ملغامراته �أو �أخطائه ،مل تعد الن�ضال من �أجل «مَنْ لي�س على �أج�سادهم
م��وج��ودة ،فمح�سن �إب��راه��ي��م م��ا ع��اد ق��ادراً قمي�ص»� ،إىل موقع الليربالية املتوح�شة،
على التحليل واال�ستنتاج ،و�إن ك��ان يطل وال���ر�أ����س���م���ال���ي���ة ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة ،وم����ن م��وق��ع
ب�ين الفينة والأخ�����رى ع��ل��ى ب��ك امل��خ��ت��ارة ،االن��ت��م��اء �إىل ق�ضية ووط����ن� ،إىل موقع
وجورج حاوي �أ�صبح يف ذمة اهلل ،ومنذ �أن ال���روات���ب وال��ه��ب��ات وامل�����س��اع��دات ال�سهلة،
قرر البك التخلي عن رفيق �أو �صديق كمال فيما آ�ث��ر املنا�ضلون واحلزبيون الأ�صالء
جنبالط مل�صلحة مي�شال املر يف التعيينات م��غ��ادرة احل���زب على م��ر مرحلة التحول
النيابية عام  ،1991بناء على �أوامر غازي اجلنبالطي منذ بداية ت�سعينيات القرن
ك���ن���ع���ان ،مل ت��ع��د ال���ع�ل�اق���ة ع��ل��ى م���ا ي���رام املا�ضي ،بع�ضهم اعتزل العمل ال�سيا�سي،
حتى اغتيال حاوي ،رغم �أن مقاتلي حاوي وبع�ضهم �أ�سّ �س تنظيمه ،وبع�ضهم ف�ضل
و�أحمد جربيل ،ومدفعية اجلي�ش ال�سوري ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي ب���ع���ي���داً ع���ن ت��ل��ون��ات
أ�ن��ق��ذت��ه م��ن ورط���ة ���س��وق ال��غ��رب ي���وم ظن وتكويعات البيك.
وي�������ش��� ّب���ه ب��ع�����ض امل��ه��ت��م�ين ب��ال��ت��اري��خ
�أو تهي�أ له �أن الظروف م�ؤاتية الحتاللها
والنزول �إىل ق�صر بعبدا ،من دون �أن نن�سى ال��ل��ب��ن��اين ع���م���وم���اً ،وال�������درزي خ�����ص��و���ص��اً،
بالطبع دور الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد واجلنبالطي حت��دي��داً� ،أن وليد جنبالط
وات�����ص��ال��ه ب���ان���دروب���وف ،ح��ي��ث و���ض��ع ح��داً ع������اد ب���ح���زب���ي���ت���ه �إىل م����ا ق���ب���ل م��ن��ت�����ص��ف
اخلم�سينيات ،حيث مل يعد �صانع حدث،
لـ«نيوجري�سي».
ثم �أين كل احلزبيني القدامى الذين وال قطباً ج��ام��ع��اً ،وال حتى �صانع لوائح
كانوا من �أرك��ان جنبالط الأب ،وهم�شهم انتخابية� ،صار بحاجة �إىل االن��خ��راط �أو
ال
�أو ف�صلهم �أو جعلهم ال��وري��ث يخرجون ال��ت��ح��ال��ف م��ع الآخ���ري���ن ،ف��ه��و ���ص��ار مث ً

النائب وليد جنبالط ي�ضع وردة حمراء �أمام �ضريح والده

بحاجة �إىل امل�ستقبل وب��ق��اي��ا ال�شمعونية
املنا�صرة ل��دوري ،وفلول القوات ،ليرت�أ�س
الالئحة يف ال�شوف ،و�صار يف عاليه بحاجة
�إىل بقايا الكتلة الوطنية القدمية ،وكتائب
�أم��ي�ن و���س��ام��ي اجل��م��ي��ل ،ول��ه��ذا ق��د يكون
ج��ن��ب�لاط ال�����س��ي��ا���س��ي ال��وح��ي��د يف ل��ب��ن��ان،
ورمبا �أبعد من لبنان الذي يعار�ض قانون
انتخابات على �أ���س��ا���س الن�سبية ،وحتى ال

ينك�شف احلجم احلقيقي الذي ميثله على
امل�ستوى ال���درزي ،وه��و م��ا ي�شعره بالقلق
العميق ،وال��ذي جعله يو�سع ن�صائحه �إىل
�أه���ايل ال�سويداء ،يف حم��اول��ة لي�صور �إىل
الأقربني منه �أنه ما زال يف �صميم املعادلة
الدرزية ،التي يعرف كبار عقالئها يف لبنان
وخ��ارج لبنان ،أ�ن��ه لي�س كذلك جلملة من
الأ�سباب الإميانية والعقائدية.

ما هي الر�سالة التي يوجهها جنبالط
يف ذكرى ميالد كمال جنبالط؟
رمب���ا ك���ان ���ض��روري��اً ال���ع���ودة ق��ل��ي�ل ًا �إىل
ال�����وراء؛ يف ر���س��ال��ة ���س��اب��ق��ة ل���ه ،ه��اج��م وليد
جنبالط ب�شدة �أعنف من �أر���س��ل �إليه يوماً
متطوعي احلركة الوطنية ليقاتلوا معه يف
الت�شاد ،وبعد �أق��ل م��ن � 48ساعة ت��وجّ ��ه �إىل
ليبيا ،وال��ت��ق��ى وزي���ر ع��دل امل��رح��ل��ة املا�ضية
ال����ذي ي�ت�ر�أ����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االن��ت��ق��ايل
الليبي م�صطفى عبد اجلليل ،وقبلها بقليل
كان يف �أنقرة للقاء وريث جالل بابار وعدنان
مندري�س ،وعاد بن�صائحه النفي�سة..
لكن هذه املرة ق�ساوتها انطلقت من قرب
ق��ائ��د احل��رك��ة الوطنية و�أم�ي�ن ع��ام اجلبهة
ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف ال��ث��ورة الفل�سطينية،
ف���ك���ان ال��ت��وج��ه �إىل ك��رد���س��ت��ان  -ال��ت��ج��رب��ة
الدميقراطية الفريدة من نوعها -انتظروا
مزيداً من ر�سائل التحول اجلنبالطي ..وال
تن�سوا كيف كان مروان حمادة مبت�سماً �أمام
�ضريح ك��م��ال جنبالط حينما ك��ان وحيده
يلقي وردة على بالطته ..لكن ال�س�ؤال يبقى:
م�����اذا ���س��ي��دور يف اخل���ل���وة ال���ت���ي جت��م��ع��ه مع
صال
�صديقه جيف ..الذي �سبق له �أن كان قن� ً
يف كرد�ستان قبل �أن يعني �سفرياً يف لبنان ،كل
الأم��ل �أن ال يقوده م��رة جديدة �إىل اجل��دار
ال�سميك.

حمرر ال�ش�ؤون اللبنانية
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مقابلة
 2800م�ؤ�س�سة ناه�ضة لل�شيعة و 2400للم�سيحيني و 260لل�سنة

كمال �شاتيال لـ«الثبات» :م�شروع رفيق احلريري منذ الأ�سا�س� ..أمريكي
�أم �ي�رك ��ا ت �ن �� �ص��ب الأف � �خ� ��اخ ل�ل��إخ ��وان
امل�سلمني ،لأ ّن و�صولهم يف م�صر قد ي�ؤجج
م�شاعر االنف�صال لدى الأقباط ،يف �سورية
ال خ�ط��ر ل�ل�ان��زالق يف ح��رب �إق�ل�ي�م�ي��ة� ،أ ّم��ا
متويل املحكمة اخلا�صة بلبنان فهي لي�ست
د�ستورية على الإط�ل�اق ،جملة من املواقف
�أعلنها رئي�س م�ؤمتر ال�شعبي اللبناين كمال
�شاتيال جلريدة «الثبات» و�إليكم احلوار..
يرف�ض رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين
ك �م��ال � �ش��ات �ي�لا ال �� �ص��ورة ال �ت��ي ت���ض��ع �أه ��ل
«ال�سنة» يف جيب تيار «امل�ستقبل» ،يقول مع
توجيه ال�ع�ت��اب ل�ل�إع�لام احل�ل�ي��ف« :تبديد
هذا الوجه املزيّف عن ال�شارع ال�سني ،مرده
الإقفال امل ُحكم من قبل و�سائل الإعالم على
�أن�شطتنا ،الإع�ل�ام الأم�يرك��ي  -ال�صهيوين
يجتاح بقوة واقع امل�سرح ال�سيا�سي اللبناين
ويحتكر م�ؤ�س�ساته ،فهو يُقزّم �أنا�ساً وي�ضخّ م
�أن��ا��س�اً ل�صالح خ�صومنا ال�سيا�سيني ،فيت ّم
ت�صوير الأمور كما يريدونه هم».
ي�ضيف �شاتيال« :واق��ع احل��ال يكذب
� �ص��ورت �ه��م الإع�ل�ام �ي ��ة ،ن �ح��ن م��وج��ودون
ع�ل��ى ال���س��اح��ة اللبنانية م�ن��ذ ع��ام ،1963
�أت�صور �أنه بغ�ضون � 3أعوام يف تلك الفرتة
ا�ستطاع «النا�صريون» ال�سيطرة على قيادة
اجل��ام�ع��ة اللبنانية ط�لاب�ي�اً ،وا�ستطاعوا
اخ�تراق الئحة ال�سلطة يف بريوت برئا�سة
��ص��ائ��ب � �س�لام ن�ي��اب�ي�اً ،م��ن خ�ل�ال ال�ن��ائ��ب
ال���س��اب��ق جن��اح واك �ي��م» .وبابت�سامة يكمل
�شاتيال حديثه« :نحن موجودون يف عكار
وط��راب �ل ����س وال �ب �ق��اع وال �ع��رق��وب وب�ي�روت
وامل� � ؤ�ي ��دون ُك�ث�ر ،ل�ك��ن الإع �ل��ام ال يُظهر
ذلك».
يعود �شاتيال �إىل التاريخ ليُف�سّ ر واقع
احل� ��ال ،ي �ق��ول « :أ�ث �ن ��اء ان� ��دالع احل ��رب ك��ان
موقفنا وا��ض�ح�اً ودق�ي�ق�اً ،ن��رف����ض الهيمنة
ال�شيوعية على القرار الوطني حتت م�سمّى
«احلركة الوطنية» ،يف حينها �أن�ش�أنا اجلبهة
القومية الوطنية اللبنانية ،ودعونا �إىل حل
عربي للق�ضية اللبنانية بعيداً عن �أي تدويل
��ش��رق��ي �أو غ��رب��ي ،لأن همنا ك��ان وال ي��زال
�إبقاء لبنان ع�صياً عن امل�شروع ال�صهيوين،
ولتذكري القراء فقط ،امل�ؤمتر ال�شعبي �أوّل
من خا�ض مقاومة �شعبية �ضد �إ�سرائيل عام
 1967عند احتالل الأخ�ي�رة الق�سم الأول
من مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا» .وي�ضيف
� �ش��ات �ي�لا ق ��ائ �ل�اً« :رغ � ��م ال �ن �ف��ي وال�ت�ع�ت�ي��م
الإعالمي ،ح�ضورنا ال يزال قوياً وفعّا ًال يف
منطقة �شبعا وبلدات العرقوب حتت م�سمّى
«هيئة �أبناء العرقوب» لأ ّن احتادنا ال يطبّق
ب�ن�ي��ة تنظيمية ق��ا��س�ي��ة ،ف�ه��و جم� �رّد احت��اد
مل�ؤ�س�سات اجتماعية وثقافية و�صحية».
رفيق احلريري م�شروع �أمريكي
يف�سّ ر �شاتيال مقاربته حل��راك امل�ؤمتر
ال�شعبي يف بريوت واملناطق ،بالإ�شارة �إىل �أ ّن
املدر�سة احلريرية مع رئي�س رفيق احلريري
جاءت منذ ت�أ�سي�سها لأجل �أمركة «الطائفة
ال �� �س �ن � ّي��ة» ،ي� �ق ��ول� �« :ص �ح �ي��ح أ� ّن م��در� �س��ة

مع اجلي�ش يف م�صر

بوش االبن أعلن منذ 2004

أنه مع اإلسالم على النسق
التركي

احل��ري��ري ح�ق� ّق��ت اخ�ت�راق��ات ك �ب�يرة داخ��ل
ال�ط��ائ�ف��ة ال���س�ن� ّي��ةَ ،ب� ْي��د �أن ه��ذه النجاحات
ل�ي���س��ت ح��ال��ة ��ش�ع�ب��وي��ة ،لأن ��ه رغ ��م ت�سخري
الإم �ك��ان �ي��ات ال��دول �ي��ة (�أوروب� � ��ا  -أ�م�ي�رك��ا)
والإق�ل�ي�م�ي��ة (ال���س�ع��ودي��ة � � -س��وري��ة) لدعم
�شخ�ص احلريري ،بعد انتهاء احلرب الأهلية
يف لبنان ،ال يزال النا�س متعلقّني بعروبتهم
ووطنيتهم ،وال ي��زال امل� ؤ�مت��ر ال�شعبي على
ثوابته ومبادئه ،يعترب �أن العروبة مبعناها
احل �� �ض��اري تت�سع ل���ض� ّم امل���س�ي�ح��ي وامل�سلم
والدرزي».
� �س ��أل �ن��اه ع ��ن � �ش �ع��ور ال�� �س �ن��ة ع�م��وم�اً
والبريوتيني خ�صو�صاً ،باليتم واحل�سرة
ف�ضل
م��ن ال�ن��ائ��ب �سعد احل��ري��ري ال��ذي ّ
فرن�سا وال�سعودية �أوالً ،وم�صاحله ثانياً،
و أ�ه �ل ��ه وحم�ب�ي��ه ث��ال �ث �اً ،ي �ق��ول ��ش��ات�ي�لا:
«ب �� �ص��راح��ة ،ال���س�ن��ة م��ع احل ��ري ��ري الأب
واالب��ن ،ظُ لموا كثرياً ،فجماعة امل�ستقبل
مل يعملوا طيلة حكمهم �شيئاً مفيداً لأهل
ب�يروت ،وال لأهل عكار �أو طرابل�س� ..أين
امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات التعليمية� ،أي��ن
اجلامعات» ..قاطعناه م�ستف�سرين «لكن
احل��ري��ري الأب �أمل ي�ع� ّل��م ��ش�ب��اب لبنان
ب� � ��الآالف؟ ي� ��ر ّد ��ش��ات�ي�لا ب �ح��زم« :رح �م��ه
اهلل ،حتلّى رفيق احل��ري��ري بهذه املبادرة
الإي �ج��اب �ي��ة ،ول �ك ��نّ ه ��ل ا��س�ت�ث�م��ر تعليم
الطالب داخل الوطن ،معلوماتنا تفيد أ� ّن
ن�سبة  ٪17فقط من الطالب التي نالوا

منحاً تدري�سية من م�ؤ�س�سات احلريري
تعمل يف لبنان ،أ� ّم��ا الباقي ،فهم يعملون
يف البيئات الغربية ،وبح�سب �إح�صاء علمي
دق�ي��ق نلحظ أ� ّن ��ه يف ال���س�ن��وات الع�شرين
مت ت�شكيل  2800م�ؤ�س�سة ناه�ضة
الأخرية ّ
للطائفة ال�شيعية ،و 2400م�ؤ�س�سة فاعلة
للطوائف امل�سيحية ،أ�مّا ال�سنة فلم يُ�شكلوا
��س��وى ت��أ��س�ي����س  260م��ؤ��س���س��ة» .بح�سرة
ي�ت���س��اءل ��ش��ات�ي�لا ق ��ائ�ل�اً �« :أي� ��ن �صرفت
م �ل �ي��ارات امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال���س�ع��ودي��ة؟
أ�ت���ص�وّر ال يوجد م�شروع انتاجي زراع��ي
واح��د يف عكار وال م�شروع م��اء نظيف يف
ع��ر� �س��ال ،وال �أن���ش�ط��ة ت�ن�م��وي��ة يف �صيدا
والعرقوب وبريوت ،للأ�سف� ،أفقر طائفة
يف لبنان ه��ي الطائفة ال�سنية ،رغ��م �أ ّن
�صيت «ال�غ�ن��ى» ي�ع��ود ل�شخ�صيات �سنية،
ويف النهاية ُي ��راد ج � ّر طائفة ال�سنة اىل
التع�صب والتطرّف».
املحكمة
مع اعتبار �شاتيال قرار متويل املحكمة
اخل��ا��ص��ة ب�ل�ب�ن��ان �إذع ��ان� �اً ل�ب�ن��ان�ي�اً ل �ل��إرادة
ال��دول �ي��ة�� ،س��أل�ن��اه ع��ن رف����ض اع�ت�ب��ار ذل��ك
ف ��� ّ�ض ن� ��زاع م��ع امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل وب�ع����ض
اللبنانيني؟ يجيب �شاتيال« :اجلميع ي�ؤيد
متويل املحكمة �شرط احتكامها للد�ستور
اللبناين .منذ البدء �أي��دن��ا �إن�شاء حمكمة
لبنانية  -عربية بخربات دولية �شرط عدم
التنازل عن ال�سيادة الوطنية ،ما ح�صل مع
حكومة ف�ؤاد ال�سنيورة املنقو�صة ال�شرعية
�أنّهم قبلوا باملحكمة اخلا�صة بلبنان �ضمن
�سياق الف�صل ال�سابع الذي ي�ستبيح د�ستور
لبنان و��س�ي��ادت��ه ،فقبل البحث ب� ��أيّ �شيء
علينا ن��زع ال�ف���ص��ل ال���س��اب��ع م��ن املحكمة،
ه��ذا م��ع العلم �أ ّن ال�بروت��وك��ول امل��وق��ع بني
لبنان وجمل�س الأمن لي�س د�ستورياً ل�سبب
تغييب ت��وق�ي��ع رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة عليه،
ولأ ّن ال�ب�رمل��ان ال�ل�ب�ن��اين مل ي�ن��اق���ش��ه ومل
يُ�صدّق عليه ،فلت�صح ّح الأمور قبل �إعطاء
امل �� �ش��روع �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�ت�م��وي��ل املحكمة
الدولية».

ي�ح�ذّر �شاتيال م��ن ا�ستغالل املخابرات
الأم�ي�رك� �ي ��ة ل �ل �ح��راك ال �� �ش �ع �ب��ي يف ال� ��دول
ال�ع��رب�ي��ة ،وي �ق��ول« :ال���ش�ع��ب ال�ع��رب��ي ال��ذي
اكتوى من نريان �أنظمة ا�ستبدادية ،له احلق
باملطالبة باحلرية وبالعدالة ،يف م�صر وحده
ميكن احلديث عن ثورة ،يف البلدان الأخرى
هناك تداخل كبري بني االنتفا�ضات ال�شعبية
املحقّة وبني التدخل املخابراتي اال�ستعماري
امللتب�س» .يكمل �شاتيال حديثه« :يف م�صر
جنحت ال�ث��ورة لأ ّن ال�شعب ب�أغلبه حت �رّك،
كباراً و�صغاراً� ،أقباطاً وم�سلمني».
��س��أل�ن��اه ،وه��ل جنحت ال�ث��ورة ل��وال دعم
حمطة «اجل��زي��رة» القطرية ،ورف��ع الغطاء
م��ن ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ب ��اراك �أوب��ام��ا عن
ح�سني م�ب��ارك؟ ي��ر ّد �شاتيال« :ال ،التداخل
موجود ،ولكن هناك ثورة حقيقية يف م�صر،
و�إن كان على �ضفافها حراك جلمعيات �أهلية
مت�أمركة ،اجلي�ش امل�صري الوطني �أثبت أ�نّه
جي�ش وط�ن��ي ولي�س جي�ش ن�ظ��ام ،ف��الأخ�ير
�ساهم ب��الإط��اح��ة بالرئي�س ومنع ا�ستخدام
ال �ف��و� �ض��ى ،و� �س��ار ب�برن��ام��ج زم �ن��ي لت�سليم
ال���س�ل�ط��ة ل�ل���ش�ع��ب ،واالن �ت �خ��اب��ات امل���ص��ري��ة
احلالية هي نقطة التحوّل يف هذا املجال».
يعقّب �شاتي ًال قائ ًال «طبعاً للثورة اهتزازات
وارت � � ��دادات ،ل�ك��ن ال�ت�ج�م�ع��ات وال �� �ص��راع��ات
ال� �ف� �ك ��ري ��ة ف �ت �ح ��ت يف ب �ل ��اد ال� �ن� �ي ��ل ع �ل��ى
م�صراعيها» .ن�س�أله عن تورّط عمر �سليمان
وكبار ال�ضباط مع الأمريكيني ،يردّ« :وثائق
ويكيلك�س �أق � �رّت بعجز �أم�يرك��ا ع��ن تغيري
عقيدة اجلي�ش امل�صري ،ولهذا ال�سبب جند
هناك إ���ض�ط��راب�اً ك��ل ف�ترة على خ��ط �أنبوب
الغاز املتوجّ ه �إىل �إ�سرائيل وتربيد و�صقيع
يف ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ق� �ي ��ادة اجل �ي ����ش امل �� �ص��ري
و�إ�سرائيل».
�س�ألناه عن احلديث املتنامي حول اتفاق
الإخ��وان امل�سلمني و�أم�يرك��ا لت�سلّم ال�سلطة
� �ش��رط غ ��� ّ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن �إ� �س��رائ �ي��ل ،ي�ق��ول
�شاتيال« :ال��رئ�ي����س ج��ورج ب��و���ش ع��ام 2004
�أ��ش��ار يف م��ؤمت��ر ا�سطنبول �إىل �أ ّن��ه يقف يف
وج��ه الإره � ��اب ،ول�ك� ّن��ه ال ي�ق��ف ��ض� ّد الن�سق
الإ��س�لام��ي ال�ترك��ي ،فكالم الأم����س يتقاطع
ال�ي��وم م��ع ك�ل�ام رئ�ي����س املجل�س ال��وط�ن��ي يف
�سورية غليون» .يف�سّ ر �شاتيال« :كالم بو�ش

األميركيون يضعون فخًا
لإلسالميين كما فعلوا مع
الترابي والبشير ..ما أدى إلى
تقسيم السودان

مبنزلة �شرك ل�ل�أح��زاب امل�سلمة ،لأ ّن��ه يت ّم
الإي �ح��اء م��ن ج� ّه��ة أ� ّن �أم�يرك��ا ال مت��ان��ع من
ا� �س �ت�لام الإ� �س�لام �ي�ين ل�ل���س�ل�ط��ة ،ول �ك � ّن��ه يف
امل �ق��اب��ل ي �غ��رق امل�ن�ط�ق��ة يف أ�ت� ��ون اخل�لاف��ات
ال ��دم ��وي ��ة و� �س �ي �� �ش��جّ ��ع ال� �ت ��دخّ ��ل ال �غ��رب��ي،
ف�ك�ي��ف �إذا ��س�ع��ت ه ��ذه اجل �م��اع��ات تطبيق
ال�شريعة الإ� �س�لام �ي��ة» .وي���ض�ي��ف « :أ�ع�ت�ق��د
�أن الأمريكيني ي�ضعون فخاً للإ�سالميني،
مت��ام�اً كما فعلوا م��ع ح�سن ال�تراب��ي ال��ذي
كان متحالفاً مع الرئي�س عمر الب�شري الذي
�أراد تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية على كامل
ال�سودان ،فكان ال ب ّد من انف�صال امل�سيحيني
يف اجل� �ن ��وب ،وك � ��ان ال ب � � ّد م ��ن ال �ت��دخ�لات
اخلارجية ..هذا ما يُراد مل�صر اليوم بو�صول
الإ�سالميني ،لأن��ه يف تلك احلالة �سريف�ض
الأق � �ب� ��اط ت�ط�ب�ي��ق ال �� �ش��ري �ع��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة
و�سيطالبون ب�إن�شاء دولتهم اخلا�صة».
�سورية
ي ��ؤك ��د ��ش��ات�ي�لا ع �ل��ى �� �ض ��رورة حت��دي��ث
وتطوير احلياة ال�سيا�سية يف �سورية ،يقول:
«ك�أي نظام يف العامل ،املطالبة بد�ستور جديد
خ��ال م��ن ن�ظ��ام احل��زب ال��واح��د وب��احل��ري��ات
العامة والتعددية احلزبية حق طبيعي لأي
�شعب ،لكن �أن يطر�أ على ذلك ،ت�صعيد �أمني
مل�ج�م��وع��ات م���س�ل��حّ ��ة م�ت�ط��رف��ة ب�غ�ي��ة �ضرب
م�ؤ�س�سات الدولة ،فهذا الأم��ر لن يقبله �أيّ
وطني �سوري».
ب � ��ر�أي � �ش��ات �ي�لا� ،أم�ي�رك ��ا ال �ت��ي ت��دع��ي
حمايتها حل�ق��وق الإن���س��ان يف ��س��وري��ة قتلت
مليون ون�صف عراقي بذريعة تخلي�صه من
�صدام ح�سني ،فهل هي �ستحزن لقتل �آالف
من ال�سوريني؟ يقول �شاتيال« :للتخل�ص من
�سورية الراف�ضة لأي تطبيع مع �إ�سرائيل،
يُراد لها اليوم االنزالق �إىل الفتنة الداخلية
لإراح��ة �إ�سرائيل ..اجلي�ش ال�سوري موحّ د،
وال�شعب ال�سوري ال يريد املجازفة مبا ميلك
من �أج��ل ن�سق �سيئ �شبيه ملا جرى لليبيا �أو
ال�ع��راق ،و�إذ م��ا جمعنا �سكان دم�شق وحلب
والالذقية دون �أريافها ،ميكننا معرفة توجّ ه
ر�أي ال�شارع ال�سوري».
وعن احتمال حرب �إقليمية يف املنطقة
يقول �شاتيال« :ال �أعتقد �أن �أمريكا �ستُجازف
يف ح � ��رب يف امل �ن �ط �ق��ة وه � ��ي ع �ل ��ى أ�ب � � ��واب
ان�سحاب من العراق ،ومعاناة يف �أفغان�ستان
وال�ب��اك���س�ت��ان ،فهل م��ن ق��درة ل��دول��ة رازح��ة
بدين يتخطّ ى  37تريليون دوالر ،ومفل�سة
ع�ل��ى خ��و���ض غ �م��ار ح ��رب م��ع � �س��وري��ة غري
حم���س��وب��ة ال �ن �ت��ائ��ج؟ وه ��ل ت�ستطيع تركيا
امل �ج��ازف��ة ب �ح��رب ع �ل��ى � �س��وري��ة م ��ع وج ��ود
�إي��ران �إىل جانبها ورو�سيا من خلفها ودون
�أن ينعك�س ذل��ك عليها ..م��ا يح�صل اليوم
لا لي�ست
ا�ستعرا�ض دويل لأ ّن ��س��وري��ة �أ� �ص� ً
�ضعيفة ل��درج��ة ي�سمح ب�سهولة التدخل يف
��ش��ؤون�ه��ا ،ف�صواريخها ق ��ادرة على تخريب
�أمن �إ�سرائيل واملنطقة برمتّها».
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تحقيق

الــفـو�ضـــى االجتـمــاعـيـــة اخلـــالقـــة
م �ن��ذ �أرب � � ��ع � �س �ن ��وات ف �ق��د حم �م��د ع�ل��ي
(14عاماً) ��ص�ح�ت��ه ،ب �ع��دم��ا �أ� �ص��اب��ه دخ ��ان
املولدات الكهربائية املوجودة يف احلي ال�ضيق
ال��ذي ي�سكن فيه مب��ر���ض ال��رب��و ،وف�ق��د وائ��ل
حم�سن(24عاماً) رج�ل��ه اليمنى وه��و يقطع
�أوتو�سرتاد ال�سيد ه��ادي ،حيث ده�سته �سيارة
م�سرعة متجهة عك�س ال�سري ،وف�ق��دت �سحر
زوجها و�أب �أوالدها الأربعة ،وهو يعلق �شريطاً
من على �إحدى الأعمدة الكهربائية ،كما فقد
�أب ��و ال�ي��ا���س ول ��ده ال ��ذي ي�ع��اين م��ن ن�ق����ص يف
الأوك�سجني على باب �إحدى امل�ست�شفيات لعدم
قدرته على حتمل تكاليف العالج ،وفقد معظم
النا�س قيماً و�أ�س�ساً كانت تنظمهم وتوحدهم،
ح �ت��ى و� �ص��ل ب �ن��ا الأم � ��ر �أن ف �ق��دن��ا ك��رام��ات�ن��ا
وانتماءاتنا لق�ضايا كبرية كانت حتدد هويتنا
وحتدد م�صرينا وم�صري �أمتنا ،ف�أ�صبحت طي
الن�سيان.

أ�ح��زم��ة الأم � ��ان ال �ت��ي أ���ص�ب�ح��ت جم ��رد حتفة
تزين ال�سيارة ،وبينما �أنت مت�شي يف ال�ضواحي
وال�ط��رق��ات ال�ضيقة ت��رى امل�لاح��م تذبح على
ال�شوارع وتتفاج أ� ب�أنهر من الدماء التي جتري
من حتتك �إىل �أن ت�صب يف ن�صف الطريق حيث
مي��ر ال�ن��ا���س وال���س�ي��ارات ،ال�سائقون وال��رك��اب
يوا�صلون يف �إطالق �أبواق �سياراتهم ودراجاتهم
النارية ،حتى يف منت�صف الليايل بعد عودتهم
م��ن ع��ر���س �أو م�ب��اراة ك��رة ق��دم دون االك�ت�راث
بالأوالد والأهايل النائمني بعد يوم عمل متعب
وط��وي��ل� ،سيارات ال��دف��اع امل��دين واالطفائيات
ال �ت��ي م��ن امل �ف��رو���ض �أن ت �ك��ون م �� �س ��ؤول��ة عن
�سالمة النا�س وحمايتهم ،تقود ب�سرعة وتهور
حتججاً بطبيعة العمل ال��ذي ي�ستلزم العجلة
حتى �صدمت �إحدى الإطفائيات يف لبنان رج ًال
من �آل �شم�ص �أودت بحياته ،والأغرب من ذلك
�أنه �إذا ذهبت �إىل جميع املطارات يف العامل ،ال
ميكن �أن جتد �شخ�صاً واح��داً يدخن فيها �إال
يف م�ط��ار ل�ب�ن��ان ،حيث ت�لاح��ظ �أول و�صولك
�إىل ب��اح��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ين ،ع �� �ش��رات الأ��ش�خ��ا���ص
حاملني ال�سجائر ،وك ��أن الالفتات التي كتب
عليها ممنوع التدخني كتبت بالعربية ،وهذه
ال�ظ��اه��رة ال جن��ده��ا فقط يف امل �ط��ارات ،ب��ل يف
جميع الأماكن العامة.

نظمية الدروي�ش

مواهب الفو�ضى
وفن الإبداع فيها
ل�ل��ذي��ن ي���س��أل��ون م��ا ه��ي ال�ف��و��ض��ى� ،أق��ول
ه��ذه ه��ي الفو�ضى ول�ك��ن لي�ست ب ��أي فو�ضى،
ب ��ل ه ��ي ف��و� �ض��ى اج �ت �م��اع �ي��ة خ�ل�اق��ة ب �ك��ل ما
ل�ل�ك�ل�م��ة م��ن م�ع�ن��ى ،مي��ار� �س��ه جم�ت�م�ع�ن��ا بكل
تفنن واح�ت�راف وي�ب��دع��ون ف�ي��ه ،ن�ستغربه يف
البداية ث��م ي�صبح من��ط ح�ي��اة .اقت�صر الأم��ر
�أو ًال على انتهاكات لبع�ض الأنظمة والقوانني،
رم��ي ورق��ة م��ن هنا ،جت��اوز �إ��ش��ارة ح�م��راء من
ه�ن��اك ،ح�ت��ى ام�ت��د الأم ��ر �إىل ان�ت�ه��اك��ات �أك�بر
و�أخ �ط��ر ،ف� ��ازدادت ال���س��رق��ات ،وازداد �ضحايا
الفقر ،وتو�سعت جرائم القتل من فردية �إىل
عائلية ،وغريها من االنتهاكات الأخ��رى التي
ال تعد وال حت�صى ،لكن الأخطر من ذلك هو
انتهاك القيم ،قيم االحرتام واحلياء ،ومتجيد
الرذيلة عو�ضاً عنها ،فتجاوزنا كل اخلطوط
احل�م��راء حتى ب��ات ال�ع��ري يف ال���ش��وارع و�أم��ام
ال�شا�شات يعرب عن ن��وع من احلرية واجلمال
وحقاً من حقوق املر�أة ،و�أ�صبحت علياء املهدي
رم��زاً يحتذى به من قبل العديد من الن�ساء
العربيات .هذه املواهب مل ت�أتِ عن عبث ،فلكل
خم�ل��وق خ��ال��ق ول�ك��ل م�صيبة م�سبب و�سبب
م�صيبتنا ه��ذه ي�ب��د أ� م��ن ر�أ� ��س ال�ه��رم ال��دول��ة
والأنظمة التي حتكم �شعوبنا وبالدنا وتقودهم
وفق ما تهوى �أنف�سهم.
�إذا ك � ��ان رب ال �ب �ي��ت ب��ال �ط �ب��ل � �ض��ارب �اً
ف�شيمة من يف الدار كلهم الرق�ص
��ص��دق ال �ق��ول ف �ع�لاً ،فكما يتخذ ال��ول��د
من �أب��اه مث ًال يُحتذى به ويتبعه يف جميع ما
يفعل ،كذلك هي ال�شعوب التي تتمثل بحكامها
الذين يديرون �ش�ؤونهم و�ش�ؤون بالدهم ،ف�إذا
ك��ان الرئي�س يعني وفقاً لأه��واء فئة ال تهمها
�إال م�صاحلها على ح�ساب امل�صالح العامة دون
ال��رج��وع �إىل �آراء ال�شعب و�إرادت ��ه �أو الرجوع
�إىل ال �ق��وان�ين امل��و� �ض��وع��ة ،و�إذا ك ��ان ال��وزي��ر
ي��وظ��ف م��ن ي���ش��اء دون الأخ ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
املعايري والكفاءات املوجودة يف ذلك ال�شخ�ص،
حتى �أ�صبح الرجل غري املنا�سب يف املكان غري
امل�ن��ا��س��ب ،و�إذا ك��ان��ت ال��ر� �ش��اوى وال��وا��س�ط��ات
ق��د تغلغلت يف �أع �م��اق الإدارات وامل��ؤ��س���س��ات
الر�سمية التابعة للدولة ،واجلامعات واملدار�س
ق��د حتولت �إىل �شركات جت��اري��ة ،همها الأول
وال��وح �ي��د ح���ص��د الأم � � ��وال دون زرع ال�ع�ل��م

كلنا ن�ساهم يف اخلراب
وكلنا ندفع الثمن
رقية علي

وتتطويره يف املقابل ،فما هو حال هذه ال�شعوب الفو�ضى الكرث ،فبعد قيامها بعملية املرارة يف
ال�ت��ي ت�ق�ت��دي بخطى ه� ��ؤالء احل �ك��ام وتتمثل �إحدى امل�ست�شفيات يف �صيدا ،تبني فيما بعد �أن
بهم وهم �أول من يخرق القوانني والد�ساتري جرثومة �أ�صابتها وت�سببت يف مقتلها بعد �أقل
التي و�ضعوها ودعوا �إىل تطبيقها �إال الفو�ضى من �شهر لعدم مراعاة العاملني يف امل�ست�شفى
والف�ساد .ما �إن انقطع اخليط و�سقطت �أول لل�شروط الطبية ال�صحيحة ،و أ�ع ��رف �شاباً
حبة حتى فرطت امل�سبحة وامتد الف�ساد �إىل أ���ص�ي��ب بال�شلل م�ن��ذ �سنتني ،ع�ن��دم��ا ده�سته
ع��روق جمتمعاتنا ،ف�لا وع��ي وال اح�ت�رام ،ال ��ش��اح�ن��ة م���س��رع��ة ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال �ع��ام لبلدة
للأعراف االجتماعية وال للأنظمة الدولية ،ال�سك�سكية بعدما فقد توازنه وهو يقوم ب�إحدى
ف��ال���س�ي��ارات ت��رك��ن و��س��ط ط��ري��ق ��ض�ي��ق ،ينزل احلركات البهلوانية من على دراجته النارية
�أ�صحابها ،ي�شربون القهوة ويتناولون فطورهم من دون تقيده بقوانني ال�سري وال�سالمة».
و�س�ألنا رقية علي ،وهي بنغالد�شية تعمل
وك ��أن الطريق ملكهم غ�ير �آب�ه�ين بال�سيارات
الأخرى التي تريد املرور ،الأوالد ترمي املحارم �صانعة ع�ن��د إ�ح ��دى ال�ع��ائ�لات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ما
و�أكيا�س «ال�شيب�س» و«ال�شوكوال» على الطرقات �إذا ك��ان��ت ت��رى ال��و��ض��ع أ�ف���ض��ل يف لبنان �أم يف
ثم تكمل طريقها وك ��أن �شيئاً مل يحدث ،هذا بنغالد�ش ،وقد توقعنا ب�أنها �ستقول لبنان كونه
يقود عك�س ال�سري ،وذاك يقطع �أوت��و��س�تراداً �أك�ثر ت�ط��وراً ،لكننا تفاج�أنا ب�إجابتها عندما
ال يبعد عنه ج�سر امل�شاة �سوى ب�ضعة �أم�ت��ار ،ق��ال��ت« :ب��ال�ط�ب��ع أ�ف���ض��ل ب �ل��دي ،فعلى ال��رغ��م
وذلك يقود �سيارة �أجرة �إ�شارتها بي�ضاء ،ذهب من انت�شار حاالت الفقر عندنا ،ومن افتقارنا
احل�ي��اء م��ن هنا ،وج��اءت ال��وق��اح��ة م��ن هناك ،لأب�سط الأ�شياء التي ميكن �إيجادها هنا� ،إال �أن
و�إن مل ت�ست ِح فافعل ما �شئت! وهذا بال�ضبط الكهرباء واملياه والغاز ال ينقطعون عندنا �أبداً،
كما هو احلال يف لبنان».
ما ن�شاهده اليوم.
�أجوبة و�آراء

فرق �شا�سع بني جمتمعني

ن�ظ�م�ي��ة الدروي�ش(21عاماً) ط��ال�ب��ة يف
ك�ل�ي��ة الإع�ل��ام وال�ت��وث�ي��ق ت �ق��ول« :دخ �ل��ت �إىل
ق�سم ال�صحافة لأنني �أرغ��ب يف �إل�ق��اء ال�ضوء
ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن امل���ش��اك��ل االج�ت�م��اع�ي��ة التي
نعاين منها يف بلدنا اليوم ،وعلى ازدياد جتاهل
ال�ن��ا���س وا��س�ت�ه�ت��اره��م ب�ه��ا� ،أري ��د ت�ب�ي�ين م��دى
خطورتها ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر الوعي وال�سعي
لإيجاد احللول لها ،لأن اخرتاقها ي ��ؤدي �إىل
�أذي ��ة الآخ��ري��ن وق��د يت�سبب يف قتلهم أ�ي���ض�اً،
وق��د �شاء جلدتي �أن تكون واح��دة من �ضحايا

وب �ي �ن �م��ا ت �� �س��ود ال �ف��و� �ض��ى يف جم�ت�م�ع�ن��ا،
نالحظ عند �شعوب ال��دول الغربية احرتاماً
�شديداً لأنظمتهم وقوانينهم ويتبعها معظم
ال�ن��ا���س حتى يف الأم ��ور الب�سيطة منها ،ففي
ال��دول الأوروب�ي��ة يقف النا�س يف ال�صف �سواء
يف البقالة �أم على ب��اب ال�سينما �أم عند ركوب
البا�صات �أم �صعود القطارات ،مي�شي الواحد
عقب الآخ��ر دون تدافع ،وال يتعدى أ�ح��د على
دوره مهما كان �شخ�صاً مهماً ومعروفاً ،و�أذكر
�أن ��ه خ�ل�ال زي��ارت��ي ل�ك�ن��دا ولإح ��دى ال��والي��ات

من�سقة االجتماعيات يف ث��ان��وي��ة �شاهد
مها ن�صرالدين ،واحلا�صلة على املاج�ستري يف
امل�شهورة يف �أمريكا ال�شمالية ،مل �أ�سمع طوال علم االجتماع ،ترى �أن �أ�سباب الفو�ضى يف �أي
ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ب��وق ��س�ي��ارة واح� ��دة ،ال�ط��رق��ات جمتمع ك��ان �سواء متح�ضراً �أم متخلفاً ،هي
الوا�سعة كانت نظيفة ومنظمة يف كل الأوقات من م�س�ؤولية ث�لاث جهات �أ�سا�سية  :الفرد
ونادراً ما كنا نعلق يف زحمة �سري ،يحرتم النا�س كفرد والذي ال يلتزم بالقوانني وال يطبقها،
�إ�شارات ال�سري واملرور ويقودون بحذر ،وغالباً امل�ج�ت�م��ع ك �ك��ل (م ��ن م ��دين و�أه� �ل ��ي وحم�ل��ي
ما تراهم يبت�سمون لك و�إن مل تكن تعرفهم ،وغ �ي�ره) ال ��ذي ال ي��وع��ي امل��واط �ن�ين ب�أهمية
كما يحرتم ال�صغار الكبار ،ففي و�سائل النقل تفادي هذه الفو�ضى ،واجلهة الثالثة واملعنية
العامة كنت �أرى ال�شباب ال ي�أبون �إال �أن يُجل�سوا ب�شكل �أ��س��ا��س��ي ه��ي �أم ال�ك��ل ال��دول��ة ،ال�ت��ي ال
م�ك��ان�ه��م م��ن ه��م أ�ك�ب�ر منهم ��س�ن�اً �أو الن�ساء ت ��راع ��ي ��ش�ع�ب�ه��ا ال يف م��و� �ض��وع ال�ت�ق��دمي��ات
احل��وام��ل والأوالد ال���ص�غ��ار ،و�إذا ر�أي ��ت أ�ح��داً االجتماعية وال الإمن��اء املتوازن وال التنمية
يرمي �شيئاً و�إن ك��ان بحجم حبة الأرز يف �أي ال�شاملة والعدالة االجتماعية وال يف حدود
مكان ،ف�سرعان ما يحا�سب على ذلك وي�ضطر العي�ش ال�ك��رمي ل��ه ،فمنذ اال�ستقالل وحتى
�إىل دف��ع غرامة مالية معينة باعتبارها نوعاً الآن مل تُثبت الدولة يف عهد �أي حاكم �أو حزب
م��ن امل�خ��ال�ف��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وب�ع��د رج��وع��ي من �أو حكومة �أو تنظيم �سيا�سي معني� ،أنها حقاً
ه�ن��اك ،ر�أي��ت ال�ف��رق ال�شا�سع ب�ين املجتمعني ،ت�ستحق ر�ضى املواطن والطاعة لها.
فهنا وبينما �أنت تقود �سيارتك ال ترى �إال ق�شور
ت�ضيف �أي���ض�اً :و�إذا ك��ان��ت ال��دول��ة �شبه
ال�ل��وز وال �ب��زر تتطاير م��ن أ�م��ام��ك ،ت�صحبها غائبة عن كثري من ه��ذه الأم��ور واملوا�ضيع،
أ�ك� � ��واب ال �ق �ه��وة وامل � �ح� ��ارم ،وال أ�ح� ��د ي��رت��دي فعلى املجتمع امل ��دين ،م��ن أ�ح ��زاب ون�ق��اب��ات
وجمعيات �أهلية وحملية� ،أن ي�ساعد املواطن
يف حت�صيل حقوقه ،و�أن يقوم بدوره يف حتقيق
مطالب ال�ن��ا���س وت��أم�ي�ن�ه��ا ،كما على و�سائل
الإع �ل�ام احل��ا��ض��رة يف ب��راجم�ه��ا الرتفيهية
والفنية �أن حت�ضر �أي�ضاً يف اجل��ان��ب البيئي
واالج �ت �م��اع��ي وم� ��ا �إىل ه �ن��ال��ك ،م ��ن أ�ج ��ل
هي جريمة مشتركة،
توعية النا�س ل�سلبيات ما يح�صل ،فالفو�ضى
متهموها الدولة والفئات االجتماعية تعني أ�ن�ه��ا ت�ط��ال املجتمع ككل،
كلنا ن�ساهم باخلراب وكلنا ندفع الثمن.
المتمردة ..وضحاياها هم
�إذاً ،ه��ي ج��رمي��ة م �� �ش�ترك��ة ،متهموها
هم ال��دول��ة والفئات املتمردة ،و�ضحاياها هم
الجميع
اجلميع ،من هم �أ�صحاب �ضمري ،ومن هم بال
�ضمري.
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عربي
مقرتحات نا�صر جودة تتحول �إىل خطة عمل للمفاو�ضات
ب� ��د�أت ت�ت���ض��ح خ�ل�ال الأي � ��ام الأخ �ي�رة ي�ح��ا��ص��ره ،وم��ن ث��م ي�ج��ري ال�ب�ح��ث فيه،
نتائج ال��زي��ارة التي ق��ام بها امللك الأردين خالل مرحلة الحقة من التفاو�ض ،وبعد
عبد اهلل الثاين �إىل مدينة رام اهلل ،ولقائه �أن ت�ك��ون العملية ق��د حققت اخ�تراق��ات
رئ �ي ����س ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة حم�م��ود هامة.
ع�ب��ا���س ،فقد ا�ست�ؤنف احل��دي��ث ب�ق��وة عن
يذكر ه��ذا بت�صور «عبقري» �آخ��ر كان
إ�م �ك��ان ال �ع��ودة �إىل امل �ف��او� �ض��ات ،وحت��رك ط��رح��ه رئ�ي����س ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي الأردين
املبعوثون الأمريكيون من جديد ،يف حني ع��دن��ان أ�ب��و ع��ودة ،ح��ول مو�ضوع القد�س،
حت�ضر الرباعية الدولية ،لعقد لقاءات مع ف �م��ع اخل�ل�اف ��ات ال�ع�م�ي�ق��ة ال �ت��ي واج �ه��ت
طريف التفاو�ض الفل�سطيني ،وال�صهيوين املتفاو�ضني حول م�ستقبل القد�س ،اقرتح
�أوا�سط ال�شهر اجلاري.
�أبو عودة ،يف حينه ما �سمي «احلل البلدي»،
�أثناء الزيارة ال�شهرية للملك الأردين وهو يق�ضي ب�إقامة عدة بلديات يف قد�س
وب�ع��ده��ا ،ك�ت��ب وق�ي��ل ال�ك�ث�ير ،ع��ن امل�ع��اين مق�سمة ،على �أ�سا�س دميغرايف ،لكل منها
وال � � ��دالالت والأه� � � ��داف امل �ن �� �ش��ودة م�ن�ه��ا« ،مرجعيتها ال�سيادية» وال ت�ك��ون املدينة
ويف ح�ي�ن��ه �أف� ��ردت م���س��اح��ة ��ص�غ�يرة ج��داً «امل��وح��دة» عا�صمة لأي م��ن الأط ��راف ،يف
ل�ل�ح��دي��ث ع ��ن ��ص�ل��ة ال� ��زي� ��ارة ،ب�ت�ح��ري��ك حني ي�ستطيع كل طرف القول� :إن املدينة
عجلة املفاو�ضات املتوقفة ،وذل��ك بالرغم عا�صمته تبعاً للبلدية التي تتبعه.
م��ن �أن وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأردين نا�صر
واحل �ق �ي �ق��ة �أن ت �� �ص��ورات �أب� ��و ع ��ودة،
ج ��ودة ،ق��د ط��رح يف م��ؤمت��ر �صحفي ب��رام �شكلت �أ�سا�ساً لكثري من ال�صيغ التي جرت
اهلل ما ميكن �أن يكون خمرجاً من حالة مناق�شتها يف املفاو�ضات الالحقة ،و�صو ًال
االن�سداد التفاو�ضي القائم ب�سبب املوقف �إىل ك��ام��ب دي�ف�ي��د ال�ث��ان�ي��ة ،وال�ت��ي انتهت
من اال�ستيطان.
�إىل ال�ف���ش��ل ،وال ت ��زال ت�ل��ك ال�ت���ص��ورات
ق��ال ج ��ودة م��ا م�ع�ن��اه� :إن م��ن املمكن �أ�سا�ساً لفكرة تقا�سم القد�س املطروحة يف
تخطي مو�ضوع اال�ستيطان ،بالذهاب �إىل املفاو�ضات.
املفاو�ضات املبا�شرة ،حول الأمن واحلدود،
�سن�سمع يف الأيام القادمة ،كالماً كثرياً
و�إذا جنح التفاو�ض يف �إيجاد توافق حول عن اقرتاحات نا�صر جودة ،والتي �ست�صبح
ه��ذي��ن امل �ل �ف�ين ،ف � ��إن ت��وق��ف اال��س�ت�ي�ط��ان مثل مقرتحات �سلفه بخ�صو�ص القد�س،
ي�صبح حت�صيل حا�صل.
�أ�سا�ساً ملفاو�ضات تت�سارع عملية الإع��داد
يعتقد ال��وزي��ر الأردين �أن��ه ق��دم ح ًال ملبا�شرتها.
ولعله م��ن املنا�سب ه�ن��ا� ،أن نت�ساءل
«عبقرياً» ،على اعتبار �أن تعيني احل��دود
��س��وف ي��وق��ف االن��دف��اع اال��س�ت�ي�ط��اين� ،أو ع �م��ا ي��دف��ع ب� �ه� ��ؤالء �إىل اق �ت��راح ح�ل��ول

امللك الأردين عبد اهلل الثاين ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س

وطرح ت�صورات ل�صالح العدو� ،إذ بد ًال من
الإ�صرار على تفكيك اال�ستيطان ،ودحر
االح �ت�ل�ال ،ي�ت��م ال�ت�ف�ت�ي����ش ع��ن خم ��ارج،
تعيد املفاو�ضات ،وتعطي ��ض��وءاً �أخ�ضر
ملزيد من الق�ضم اال�ستيطاين.
على ك��ل ح��ال ،فقد ع��اود م�س�ؤولون
فل�سطينيون الت�أكيد على �أن العودة �إىل
امل�ف��او��ض��ات ،م�شروطة بوقف �أو جتميد
اال� �س �ت �ي �ط��ان ،وك �م��ا ت �ع��ودن��ا ،ف�ل�ا ميكن
الركون �إىل ه��ذه الأق��وال ،خ�صو�صاً مع
ر� �ص��د ه ��ذه احل��رك��ة امل �ت �� �س��ارع��ة ،وال�ت��ي

حت �م��ل �إ� � �ش ��ارات ك �ث�ي�رة ،ع �ل��ى �أن ف��ري��ق
ال �ت �ف��او���ض ي �ن �ت��اب��ه احل �ن�ي�ن �إىل لعبته
املف�ضلة.
�سجل خ�لال الأي��ام القليلة املا�ضية،
ع�ق��د ل�ق��اء يف ع�م��ان ب�ين امل�ل��ك الأردين،
ورئي�س دول��ة االح�ت�لال �شمعون برييز،
ك �م��ا ع �ق��د ل �ق��اء �آخ� ��ر ج �م��ع ب�ي�ن رئ�ي����س
ال�سلطة الفل�سطينية حم�م��ود عبا�س،
وت���س�ي�ب��ي ل�ي�ف�ن��ي زع �ي �م��ة ح ��زب ك��ادمي��ا
ال�صهيوين.
و��ش�ه��دت رام اهلل ه��ي الأخ ��رى حركة

الربنامج ال�سيا�سي الفل�سطيني ..حكاية االتفاق والتغيريات
كان الإعالن عن توافق حول الربنامج ال�سيا�سي
ب�ين فتح وح�م��ا���س ،وال��ذي �سبق لقاء ال�ق��اه��رة بني
م�شعل وعبا�س ،قد �شكل مفاج�أة من العيار الثقيل
يف الأو� �س��اط الفل�سطينية التي ت�ساءلت ع��ن �شكل
هذا الربنامج الذي ميكن التوافق عليه ،تبني بعد
وقت ق�صري �أن الأمر يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني،
والتي كانت تعرف قب ًال بوثيقة الأ�سرى ،وتتحفظ
عليها بع�ض الف�صائل الفل�سطينية ،يف حني حتظى
مبوافقة فتح وحما�س.
ال��وث�ي�ق��ة حت ��وي ب �ن��ود ت��واف��ق ع ��ام ب��اخل�ط��وط
ال�ع��ري���ض��ة ،ل�ك��ن وج ��ود حت�ف�ظ��ات ج��وه��ري��ة عليها،
يفر�ض �إعادة نقا�شها �إذا �أريد لها �أن تكون برناجماً
�سيا�سياً وطنياً ،وق��د ع��اد املو�ضوع ليت�صدر واجهة
النقا�ش العلني بني الف�صائل الفل�سطينية ،ال�سيما
م��ع ت ��أك �ي��دات ق�ي��ادي�ين يف ف�ت��ح ،ع�ل��ى �أن ال�برن��ام��ج
ال�سيا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية لن يتغري،
ب�ع��د ت��وق�ي��ع امل���ص��احل��ة ،م��ا �أث ��ار ردوداً م��ن حركتي
حما�س واجلهاد الإ�سالمي.
فقد أ�ك��د ع��زام الأحمد ،ع�ضو اللجنة املركزية
حلركة «فتح» ورئي�س كتلتها يف املجل�س الت�شريعي،
�أن ج��وه��ر ال�برن��ام��ج ال���س�ي��ا��س��ي ملنظمة التحرير
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ل��ن ي �ت �غ رّ�ّي� ،ح�ت��ى ب�ع��د ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ود
امل�صاحلة الوطنية ودخول حركة املقاومة الإ�سالمية

«حما�س» وحركة اجلهاد الإ�سالمي يف املنظمة.
وق ��ال الأح �م��د�« :إن ح��رك�ت��ي ح�م��ا���س واجل �ه��اد
�ست�شاركان يف اجتماع برئا�سة الرئي�س حممود عبا�س
ب�صفته رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،
للبحث يف �إعادة ت�شكيل املجل�س الوطني باالنتخاب
ما �أمكن ذل��ك ،وبالتعيني ما مل يكن ذل��ك ممكناً»،
م�ؤكداً على �أن «جوهر الربنامج ال�سيا�سي للمنظمة
لن يتغري».
ك�ل�ام الأح �م ��د رد ع �ل �ي��ه ،م �� �س ��ؤول ال �ع�لاق��ات
ال��دول�ي��ة يف ح��رك��ة حما�س أ���س��ام��ة ح�م��دان ،ق��ائ�لاً:
ي�ستطيع الأحمد� ،أن يقول ما ي�شاء ،لكن يف النهاية
امل�صاحلة �ستذهب باجتاه �إطار وطني جامع ،وهذا
يعني أ� ّن تغيرياً م��ا �سوف يح�صل ،كذلك ذاهبون
حلالة انتخابات و�سي�صبح املجل�س الوطني م�ؤ�س�سة
وطنية منتخبة وهذا �سينعك�س بالطبع على منظمة
التحرير».
�أما الناطق با�سم حركة اجلهاد الإ�سالمي ،داود
�شهاب ،وال��ذي تتحفظ حركته على وثيقة الوفاق
الوطني أ�� �ص�لاً ،فقد أ�ك��د �أن موافقة اجل�ه��اد على
امل�شاركة يف منظمة التحرير «م�شروط ب�إعادة بناء
و�إ�صالح املنظمة» ،م�شرياً �إىل «�أن التوافق الوطني
ي�ضمن تغيري جوهر الربنامج ال�سيا�سي للمنظمة».
و�أ��ش��ار �شهاب� ،إىل أ�ن��ه «ال يحق لأي �شخ�ص �أو

ح��زب �أن ي�ق��رر ع��ن ال�ك��ل ال��وط�ن��ي الفل�سطيني� ،أو
�أن يفر�ض برناجماً وطنياً خا�صاً بحزبه» ،و�أو�ضح
املتحدث با�سم اجلهاد الإ�سالمي �أن حركته طالبت
الف�صائل بالأخذ بعني االعتبار �أن «التغريات العربية
والإقليمية ت�صب يف �صالح الق�ضية الفل�سطينية،
وذلك عندما يتم �إعادة �صياغة الربنامج ال�سيا�سي
ملنظمة التحرير».
وح� � ��ول اع� �ت ��راف م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر ب��دول��ة
االحتالل؛ يرى �شهاب �أن م�شاركة اجلهاد يف املنظمة
«ي�أتي يف �إطار كونها منظمة للتحرر من االحتالل،
وع�ل��ى أ���س��ا���س ال�ت��واف��ق الوطني ولي�س على �أ�سا�س
االعرتاف ب�إ�سرائيل».
�إىل جانب اجل�ه��اد الإ��س�لام��ي ،ترف�ض ف�صائل
�أخرى يف حتالف القوى الفل�سطينية ،وثيقة الوفاق،
بينما تتحفظ قوى �أخرى على الثنائية القائمة بني
حركتي فتح وحما�س ،الأم��ر ال��ذي يجدد الأ�سئلة
ال�صعبة ح��ول م�ستقبل امل�صاحلة ،وم��دى �إمكانية
التوافق على برنامج �سيا�سي وطني يحظى بتبنيه
من جانب كل املكونات الفل�سطينية ،والتي تظهر
اف�ت�راق��ات وا��ض�ح��ة يف نظرتها مل�ستقبل ال���ص��راع،
وكيفية خو�ضه.

عبد الرحمن نا�صر

ن�شطة يف ال�سياق ذات��ه ،فقد عقد رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية اجتماعاً ،مع جيفري
�سيجمان رئي�س م�ؤ�س�سة الواليات املتحدة،
ويف ه��ذا اللقاء �شدد حممود عبا�س على
«ال � �ت ��زام اجل ��ان ��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي بعملية
ال���س�لام ،على �أ��س��ا���س ح��ل ال��دول�ت�ين» كما
�أكد على �أن «اجلانب الفل�سطيني قدم كل
ما هو مطلوب منه ،ونفذ كل التزاماته،
يف ما يتعلق باجلهود الدولية ال�ستئناف
املحادثات املبا�شرة مع �إ�سرائيل».
ويف اليوم التايل للقاء مع �سيجمان،
حط يف رام اهلل جيفري فيلتمان م�ساعد
وزي� � ��رة اخل ��ارج� �ي ��ة الأم �ي�رك � �ي ��ة ،وك ��ان
ا��س�ت�ئ�ن��اف امل �ف��او� �ض��ات حم ��ور اج�ت�م��اع��ه
ب��رئ�ي����س ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،حيث
ت �ط��ال��ب ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية بالعودة الفورية �إىل طاولة
املفاو�ضات ،وع��دم التوقف عند ال�شرط
املت�صل بتجميد اال�ستيطان.
ه��ذا امل��وق��ف ال��ذي ق��د يظهر ال�صلة،
ب�ين م�ق�ترح��ات ن��ا��ص��ر ج ��ودة ،واحل��رك��ة
الأم�يرك �ي��ة وحت ��رك ال��رب��اع�ي��ة ،اع�ت�بره
كبري املفاو�ضني �صائب عريقات ،التفافاً
على ب�ي��ان �سابق للرباعية ،مو�ضحاً �أن
«البيان ن�ص حرفياً على �أن��ه يجب على
اجل��ان �ب�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي والإ� �س��رائ �ي �ل��ي
ت�ق��دمي مقرتحاتهما مب��ا يتعلق مبلفي
احل ��دود والأم� ��ن خ�ل�ال ت�سعني ي��وم �اً».
ومن املالحظ هنا �أن ال ذكر لال�ستيطان،
فاحلديث ي��دور ح��ول مقرتحات تت�صل
بالأمن واحلدود.
عريقات �أكد �أن «القيادة الفل�سطينية
�سلمت مقرتحاتها للجنة الرباعية ،فيما
ت��رف����ض إ�� �س��رائ �ي��ل ت �ق��دمي مقرتحاتها
حتى اللحظة» ،جمدداً «ا�ستعداد القيادة
الذهاب للمفاو�ضات �إذا �أوقفت �إ�سرائيل
اال�ستيطان مب��ا ي�شمل ال�ق��د���س ،وقبلت
حل الدولتني وفق حدود .»1967
ل� ��ن ي � �ك ��ون ه � �ن ��اك ح ��دي ��ث يف م�ل��ف
اال�ستيطان يف االجتماعات التي �ستجريها
الرباعية ،يف الرابع ع�شر من اجلاري ،مع
ال�ط��رف�ين ،وح�ت��ى ع��ري�ق��ات نف�سه ،ي�شري
�إىل �أن اجلانب الفل�سطيني �سيتلقى من
الرباعية املقرتحات ال�صهيونية املتعلقة
ب��الأم��ن واحل� ��دود ،وي �ب��دو الإ� �ص��رار على
�إب �ق��اء بند اال�ستيطان ح��ا��ض��راً ،حماولة
حلفظ م��اء ال��وج��ه ،والإب �ق��اء على وج��ود
نقطة معلقة� ،سيتم حذفها مع ال�ضغوط
امل��وج�ه��ة ال�ستئناف امل�ف��او��ض��ات ،م��ع بقاء
اال� �س �ت �ي �ط��ان ،مت��ام �اً ك�م��ا اق �ت�رح ال��وزي��ر
الأردين ،ويف هذا ما ي�ؤ�شر �إىل �أن ال�سيد
الوزير ،لي�س �صاحب الفكرة ،بل كان هناك
من حمله �إي��اه��ا للقيام بت�سويقها ،متاماً
ك�م��ا ف�ع��ل ��س�ل�ف��ه ،ح�ي��ث ك���ش��ف ب�ع��د وق��ت
طويل �أن فكرة «احلل البلدي» يف القد�س،
كانت مدار نقا�ش يف الأو�ساط ال�صهيونية
والأمريكية التي تو�صف عادة بالأكادميية،
لن مير وقت طويل حتى ينك�شف امل�صدر
الفعلي مل�ق�ترح��ات نا�صر ج ��ودة ،وي�صبح
حينها ما هو معروف ،مف�ضوحاً.
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خميم نهر البارد

تبـاطـ ؤ� فـي �إعـادة الإعمار ..وا�ستمـرار «احلـالة العـ�سـكـريـة»
مل ي��دع أ�ه ��ايل ن�ه��ر ال �ب��ارد ب��اب �اً من
غري �أن يطرقوه بحثاً عن حل لأزمتهم
امل �� �س �ت �م��رة م �ن��ذ � � 4س �ن��وات م ��ن ال �ن��زوح
الق�سري واملعاناة :اعت�صامات ،وبيانات
ا�ستنكار ،وم��ذك��رات ،وب��رق�ي��ات مطلبية
وحت��رك��ات م�ت��وا��ص�ل��ة ع�ل��ى م��دى ن�صف
عقد من الزمن دون جدوى.
بعد انتهاء معارك نهر البارد ونزوح
م ��ا ي �ق ��ارب الـ� 30أل� ��ف ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �إىل
خميم البداوي املجاور تعهدت احلكومة
اللبنانية برتميم الق�سم اجلديد و�إعادة
�إعمار املخيم القدمي ،كذلك فقد �أكدت
احل�ك��وم��ة يف ت�ق��ري��ره��ا مل ��ؤمت��ر فيينا يف
� 2008/6/23أن�ه��ا م�س�ؤولة ع��ن �إع��ادة
�إعمار املناطق املحاذية للمخيم القدمي
�أي ال�ق���س��م اجل ��دي ��د ،ور� �ص��د ال�ت�ق��ري��ر
مبلغ  122مليون دوالر ،ا�ستجاب بع�ض
امل��ان �ح�ين وو� �ض �ع��ت الأم� � ��وال ب���ص�ن��دوق
الهيئة العليا ل�ل�إغ��اث��ة ال�ل�ب�ن��اين ،حيث
�صُ رِف الكثري منها كتعوي�ضات للتجار،
وت�أهيل القرى والبلديات املجاورة و�شمل
ذل� ��ك �أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث�ي�ن ق ��ري ��ة ،بينما
ا�ستخدم اجل��زء الآخ��ر لرتميم الرزمة
الأوىل.
وم �ن��ذ خم�سة ��ش�ه��ور ،اح�ت���ش��د �أب �ن��اء
خم�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد ب��اح�ت�ف��ال جماهريي
ال��س�ت�لام م�ف��ات�ي��ح ب �ي��وت �أول دف �ع��ة من
ال� ��وح� ��دات ال �ت��ي ان �ت �ه��ت ع�م�ل�ي��ة �إع � ��ادة

من االعت�صامات امل�ستنكرة للتباط�ؤ يف �إعادة الإعمار

�إع �م��اره��ا يف ال��رزم��ة الأوىل م��ن �أ��ص��ل
ث�م��اين رزم يف خميم نهر ال�ب��ارد وت�ضم
 108وح��دة �سكنية ،حيث ج��رى ت�سليم
م �ف��ات �ي��ح ب� �ي ��وت  44م � �ن� ��ز ًال و� �ش �ي �ك��ات
ال�ت�ع��وي����ض ع �ل��ى الأث� � ��اث ،ع �ل��ى �أن يتم
ا�ستكمال ت�سليم ال��وح��دات ت�ب��اع�اً ،وقد
ح���ض��ر االح �ت �ف��ال ق� �ي ��ادات فل�سطينية
وال �ل �ج ��ان ال���ش�ع�ب�ي��ة وه �ي �ئ��ة امل �ن��ا� �ص��رة
وامل�ؤ�س�سات وح�شد كبري من �أبناء املخيم
وف �ع��ال �ي��ات��ه ال��وط �ن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة،
�إ�ضافة للعاملني يف الأون ��روا يتقدمهم

�أهايل نهر البارد خالل اعت�صامهم و�سط بريوت

م��دي��ر وح ��دة الإع� �م ��ار ال���س�ي��د ت���ش��اريل ع�ل��ى ن ��زوح الأه ��ايل ع��ن امل�خ�ي��م امل�ن�ك��وب� .سكنية ،وج ��اء امل��وع��د امل �ح��دد ومل تلتزم
هيغنز ،الذي �أكد �أن هذه العملية �سيتم وي �ق��ول �أب ��و م���ص�ط�ف��ى أ�ح ��د ال�ن��ا��ش�ط�ين بذلك �أي�ضاً».
ا��س�ت�ك�م��ال�ه��ا ع�بر ت���س��ري��ع وت�ي�رة العمل احلقوقيني يف املخيم« :الأون ��روا �أعلنت
وي �ت �� �س��اءل ال ��رج ��ل« :م �ت��ى �سينتهي
بالرزمتني والبدء بالثالثة� ،إ�ضافة �إىل بل�سان مديرها العام �أكرث من مرة ،وعرب �إع�م��ار ال��رزم��ة الثانية؟ ومل��اذا مل ي�ؤخذ
املدار�س ومعهد التدريب املهني بالرتافق بياناتها املتكررة� ،أن ت�سليم الرزمة الأوىل باملالحظات الفنية �أث�ن��اء عملية �إعمار
مع توفري الأم��وال املطلوبة لإع�م��ار كل لأ�صحابها �سيتم ي��وم  ،2010/11/15ثم ال��رزم��ة الأوىل؟ حيث ب��رز ال�ع��دي��د من
املخيم ،وحيّا �أبناء املخيم على �صربهم تعهدت ب�أن يتم الت�سليم يوم  2010/12/30امل�لاح �ظ��ات ال�ف�ن�ي��ة املتعلقة مب�ساحات
و�أي�ضاً مل يتم االل�ت��زام بهذا التعهد ،ثم ال � ��وح � ��دات ال �� �س �ك �ن �ي��ة وع� � ��دد ال� �غ ��رف،
وحتملهم �أعباء النزوح والت�شريد.
واجل��دي��ر ذك��ره �أن ت�سليم ه��ذا اجلزء �أعلنت �أن الت�سليم اجلزئي �سينجز لق�سم والأروقة وال�شرفات ،وجودة املواد وكثري
جاء مت�أخراً عن موعد ت�سليمه �أكرث من من وح��دات الرزمة الأوىل ،وي�ضم عدداً م��ن الأم� ��ور الأخ � ��رى ،ك��ذل��ك م�ساحات
ثمانية �أ�شهر ،بعد �أك�ثر من �أرب��ع �سنوات م��ن امل �ن��ازل ال ت��زي��د ع��ن خم�سني وح��دة البيوت لأن بع�ضها ال تزيد م�ساحته عن
الـ 27مرتاً مربعاً».
من جانب �آخر هناك املعاناة اليومية
امل�ت�م�ث�ل��ة ب��ا��س�ت�م��رار احل��ال��ة الع�سكرية
والأمنية والإج��راءات املعقدة ،وا�ستمرار
نظام الت�صاريح املعمول بها ،وا�ستمرار
احلديث عن بناء قاعدة ع�سكرية ،وبناء
خم �ف��ر يف امل �خ �ي��م ال� �ق ��دمي� ،إىل ج��ان��ب
املخفر املوجود حالياً يف الق�سم اجلديد.
وتقول وفاء احلاج نا�شطة اجتماعية
وم� ��ن �أه� � ��ايل خم �ي��م ن �ه��ر ال � �ب� ��ارد�« :إن
املخيم بق�سميه يعي�ش حالة من العزلة
ع��ن حم�ي�ط��ه ال �ل �ب �ن��اين وال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي،
فاملخيم ي�ك��اد �أن ي�ك��ون بيئة �أم�ن�ي��ة بعد
تناثر الوعود ب�إنهاء معاناة �أبناء املخيم
و�إعادة �إعماره بجزئيه القدمي واجلديد
والتعوي�ض على الأه��ايل ،وكذلك �إنهاء
احلالة الع�سكرية والأمنية ،و�إعادة البيئة
االجتماعية».
يثمّن الأه ��ايل م��ا حتقق لغاية الآن
ب��ال��رغ��م م��ن ال �ت ��أخ�ي�ر ،وي ��ؤم �ن��ون ب ��أن
ال�ت�ح��رك��ات اجل�م��اه�يري��ة وامل���س��ان��دة من
أ�ه��ايل باقي املخيمات ،وخ�صو�صاً خميم
البداوي الذي ا�ستوعب �أكرث من ع�شرة
�آالف نازح ،كان لها دور بارز يف ما حتقق،
ك �م��ا ي �ع �ل �ن��ون م �ث��اب��رت �ه��م ح �ت��ى حتقيق
م�صانع �إ�سرائيلية يف م�ستوطنة قرب قلقيلية
مطالبهم.
وتتلخ�ص ت�ل��ك امل�ط��ال��ب املتوا�ضعة
حاييك� :إنه ال �أمل يف احلياة هنا ل�صناعات ال حتقق �أرباحاً ،لذلك ف�إما
بالعودة �إىل املخيم والعي�ش بكرامة على
�أن تختفي �أو تبحث عن الأرباح يف مكان �آخر.
قاعدة الأخ��وة اللبنانية  -الفل�سطينية
من جهة �أخ��رى ،ذك��ر موقع وي�لا العربي �أن �شالوم �سمحون وزير
�إىل حني العودة �إىل فل�سطني.
التجارة وال�صناعة والت�شغيل يف «�إ�سرائيل» ،توقع حدوث موجة �إقاالت
للعمال قريباً ،وربط بني هذه الإق��االت وانتقال عدد من ال�شركات �إىل
�سامر ال�سيالوي
اخلارج منذراً بعواقب �سيئة.

ثـلـث الـنـ�شــاط ال�صـنـاعي �إلــى خـارج «�إ�سـرئيل»
ك�شف ال�صحفي ال�صهيوين �آيف يت�سهار عرب موقع ق�ضايا مركزية العربي
�أن ثلث الن�شاط ال�صناعي يف «�إ�سرائيل» �سينقل �إىل اخلارج خالل ال�سنوات
القليلة املقبلة ،وقد جاء ذلك يف حتليل ا�ستطالع ال��ر�أي الذي أ�ج��راه احتاد
�أرب��اب ال�صناعة يف الكيان ال�صهيوين ،حيث �أعلن  34يف املئة من ال�شركات
ال�صناعية عن نيتهم نقل �أن�شطتهم وم�شاريعهم �إىل اخلارج خالل العامني
املقبلني.
وجاء يف اال�ستطالع الذي �شملت عينته  235م�صنعاً� ،أن الن�صف فقط من
�أن�شطة الإنتاج ال�صناعي من املنتظر �أن تبقى يف �إ�سرائيل بعد االنتقال �إىل
خارجها ،كما �أعلن �أرب��اب عمل �أن  25يف املئة من ال�شركات التي لها �أن�شطة
انتاجية يف اخل��ارج تلقت �شركاتهم عوناً ودعماً من ال��دول التي نقلوا �إليها
الأن�شطة االنتاجية.
و أ�� �ش��ار م���س��ؤول��ون �إىل �أن  66يف امل�ئ��ة م��ن ال�شركات ال�ت��ي تخطط لنقل
�أن�شطتها الإنتاجية �إىل اخلارج ينوون فعل ذلك كبديل ملزاولة هذا الن�شاط يف
«�إ�سرائيل» ،وي�شري اخلرباء واملحللون �إىل �أن من املتوقع �أن ي�ؤدي نقل الن�شاط
الإنتاجي �إىل اخلارج �إىل امل�سا�س بحجم الأن�شطة املحلية يف «�إ�سرائيل».
وا�ستناداً �إىل التقارير ،ف��إن  53يف املئة من جممل الأن�شطة الإنتاجية
�ستبقى يف �إ�سرائيل بعد االنتقال �إىل اخلارج ،ومن بني العوامل املعلنة التي
�أدت �إىل هذا االنتقال ،ذكرت بع�ض ال�شركات :تخفي�ض تكاليف املواد اخلام،
القرب من �أ�سواق الهدف ،تخفي�ض مدفوعات ال�ضرائب البلدية واحلكومية،
تخفي�ض تكاليف النقل ،وحجم املهارات ،والكفاءات املهنية ،واحل�صول على
حمفزات حكومية كاملنح والهبات والت�سهيالت ال�ضريبية ،بالإ�ضافة �إىل
هيئات التنظيم التي تفر�ض م�صروفات عديدة.
وقال املدير العام الحتاد �أرباب ال�صناعة حالياً يف الكيان ال�صهيوين �أميري
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خاص العدد

العقــوبــات على ســوريـــة ..القـشــة
ب �ف �ع��ل �� �ض� �غ ��وط ��ات خ ��ارج� �ي ��ة وع��رب �ي��ة
م��درو� �س��ة� ،أذع �ن ��ت ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
م��ؤخ��راً ،ور�ضخت ملا أُ�م�ل��ي عليها منذ �أ�شهر
خ�ل��ت .بب�ساطة ،حت �وّل ه��ذا املنتدى العربي
�إىل �أداة طيّعة بيد اخل��ارج؛ حت��ارب املواطن
العربي يف جت��ارت��ه وق��وت��ه ال�ي��وم��ي ،وت�ضيف
�إىل معاناته معاناة.
ات �خ��ذت اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ق ��رار ف��ر���ض
ع�ق��وب��ات اق�ت���ص��ادي��ة ع�ل��ى ��س��وري��ة ،يف خطوة
غ�ير حم�سوبة ال�ع��واق��ب .أ�م��ا احلقيقة التي
ال ميكن التغا�ضي عنها فتكمن يف تداعيات
ه��ذه العقوبات ،ونتائجها ال�سلبية التي لن
ت�شمل �سورية مبفردها ،بل �ستطال جمموعة
كبرية من ال��دول العربية و�ست�ضرب جتارات
واقت�صادات كثرية.
ُك� رُُث� هلّلوا للعقوبات ،باعتبارها الق�شة
ال�ت��ي �ستق�صم ظ�ه��ر ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري! من
الوا�ضح �أنهم مل ي�أخذوا باالعتبار ما ميكن
�أن ت���س�ف��ر ع�ن��ه ه ��ذه ال �ع �ق��وب��ات م��ن �أك�ل�اف
وخ�سارات اقت�صادية باهظة؛ لي�س على دول
اجل��وار ال�سوري فح�سب ،بل على اقت�صادات
املنطقة ك�ك��ل ..بالت�أكيد مل تنظر اجلامعة
العربية �إىل الإح�صاءات التي ت�ؤكد �أن قيمة
ال�صادرات ال�سورية �إىل ال��دول العربية تبلغ
نحو �سبعة مليارت دوالر (يف مقدم هذه الدول
العراق بن�سبة  32يف املئة ،يليها لبنان  17يف
امل�ئ��ة ،بعدها ال�سعودية ،ث��م الأردن وم�صر)،
لأنها لو فعلت ملا اتخذت قراراً مماثالً.

الأردن �أو ًال
ما �أن �أعلنت اجلامعة العربية عن فر�ض
العقوبات على �سورية ،حتى تعالت ا أل��ص��وات
جت ��ار
ال ��راف �� �ض ��ة ل� �ق ��رار ك �ه ��ذا يف الأردنّ .
ور�أ�سماليون و�صناعيون �أردن�ي��ون �أع��رب��وا عن
ا��س�ت�ن�ك��اره��م مل�ث��ل ه��ذه اخل �ط��وة ،وح ��ذروا من
تبعات ه��ذه العقوبات ،م�ؤكدين �أن االقت�صاد
الأردين �سيكون ا ألك�ثر ت�أثراً بهذه العقوبات،
ولفتوا �إىل �أن �سورية هي املنفذ الربي الوحيد
لل�سوقي اللبناين والرتكي ،بحيث �أن
نْ
املبا�شر
�ألفي �شاحنة على الأقل تعمل على اخلط بني
لبنان وتركيا والأردن عرب �سورية ،و�أي وقف
مل��رور ه��ذه الب�ضائع ،ال �سيما جت��ارة اخل�ضار
وال �ف��اك �ه��ة� � ،س��وف ي�ك� ّب��د االق �ت �� �ص��اد الأردين
خ�سائر كثرية ،لأن �أكالف نقل الب�ضائع جواً �أو
بحراً �ستكون م�ضاعفة.
و�أك��د التجار وال�صناعيون الأردن �ي��ون �أن
املبادالت التجارية بني الأردن و�سورية تختلف
اخ�ت�لاف�اً ك�ل�ي�اً ع��ن ب��اق��ي ال ��دول ،ف�ه��ي ت�شمل
كافة �أن�شطة التجارة على امل�ستوى الر�سمي
والرتانزيت وجت��ارة الأف��راد ،نظراً �إىل القرب
اجلغرايف والتاريخي بني البلدين.
بح�سب الوقائع ،فقد ارتفع حجم التبادل
التجاري بني الأردن و�سورية بنحو  14.8يف املئة
خالل فرتة ال�شهور الت�سعة الأوىل من العام
احل��ايل  .2011وي�ستورد الأردن م��ن �سورية
امل�ن���س��وج��ات وامل�لاب ����س وامل�ن�ت�ج��ات احل�ي��وان�ي��ة

احلدود ال�سورية  -الرتكية

والنباتية وامل��واد الغذائية التي متر حتديداً ال �ت �ج��اري ب�ي�ن ل �ب �ن��ان و� �س��وري��ة ال ي�ت�ع��دى
من مينائيْ طرطو�س والالذقية ،والأه��م �أنه  560مليون دوالر يف �أف�ضل �أح��وال��ه ،لكن
ي���س�ت��ورد  60يف امل�ئ��ة م��ن قمحه م��ن ��س��وري��ة ،ح�ج��م ال �� �ص��ادرات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع�ب�ر احل ��دود
�أي �إن ا ألم ��ر يتعلق ب�خ�ب��ز الأردن� �ي�ي�ن ،فيما ال�بري��ة ال�سورية �إىل �سائر ال��دول العربية
يُعترب الإ�سمنت واملنتجات وامل��واد الكيماوية تتعدى ن�سبته  ،٪40فيما حركة ا�سترياد
والزراعية واملنتجات النباتية والآالت والأجهزة الب�ضائع ب��راً تقدَّر بنحو  6مليارات دوالر،
الكهربائية م��ن أ�ب��رز ال���ص��ادرات الأردن�ي��ة �إىل وهذا كله يعني �أن جتارة الرتانزيت �ست�صبح
�سورية ،علماً �أن جت��ارة الرتانزيت مع �سورية يف مهب ال��ري��ح ،علماً �أن ق�ط��اع��يْ ال��زراع��ة
اللبنانيي هما �أكرب املت�ضررين،
نْ
هي مبنزلة ال�شريان الرئي�سي للب�ضائع الآتية وال�صناعة
�إىل الأردن من لبنان وتركيا و�أوروبا ال�شرقية لأن �سورية هي املعرب الربي الوحيد للبنان
و�آ�سيا الو�سطى ،وللب�ضائع ال�صادرة من الأردن باجتاه دول املنطقة ،فمن املعروف �أن ٪70
�إىل لبنان وتركيا ،ومن ثم �إىل �أوروبا.
�أم ��ا ح�ج��م ودائ� ��ع احل �ك��وم��ة ال �� �س��وري��ة يف
الأردن فيقدَّر بنحو  500مليون دوالر ،موزعة
ع�ل��ى خم�سة م���ص��ارف حم�ل�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل ف��إن
وقف التعامالت مع امل�صارف ال�سورية �سي�ضر
بالقطاع امل�صريف الأردين.
ن�ص ق��رار العقوبات العربية على وق��ف التعامل مع البنك امل��رك��زي ال�سوري،
ك�م��ا ��س�ي�ت��أث��ر ق�ط��اع ال�ن�ق��ل الأردين بهذه
ووق��ف امل �ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة احلكومية م��ع احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة« ،با�ستثناء ال�سلع
العقوبات ،ففي ال�سابق كانت الرحلة من عمان
اال�سرتاتيجية التي ت�ؤثر على ال�شعب ال�سوري» .وت�شمل العقوبات جتميد الأر�صدة
�إىل ب�يروت م ��روراً ب�سورية ت�ستغرق نحو 45
املالية للحكومة ال�سورية ،ووقف التعامالت املالية معها ،ووقف كل التعامالت مع
دقيقة ،فيما اليوم الو�ضع خمتلف متاماً ،كما
البنك التجاري ال�سوري ،ووق��ف متويل �أي مبادالت جتارية حكومية من البنوك
�أن منطقتي الرمثا و�إرب ��د تعتمدان �إىل حد
املركزية العربية مع البنك املركزي ال�سوري� ،إ�ضافة �إىل الطلب من البنوك املركزية
كبري على نقل ال�سلع والأ�شخا�ص بني الأردن
العربية مراقبة احلواالت امل�صرفية واالعتمادات التجارية ،با�ستثناء تلك املر�سلة
و��س��وري��ة ،وق��د ت��أث��ر ذل��ك ال�ق�ط��اع ب�شدة منذ
من العمالة ال�سورية يف اخلارج ،وحواالت املواطنني العرب يف �سورية.
ب��د�أت اال�ضطرابات يف �سورية ،و�سيزيد ت أ�ثّره
ب�ف�ع��ل ال �ع �ق��وب��ات ،وه �ن��ال��ك م�ن��اط��ق ح��دودي��ة
�أردن �ي ��ة ت��رت�ب��ط ب�شبكة ال�ك�ه��رب��اء ال���س��وري��ة،
وت��رت �ب��ط � �س��وري��ة ب �خ��ط ال �غ��از ال �ع��رب��ي عرب
الأردن ،فماذا �سيحدث لكل هذا؟

من ال�صناعات الغذائية اللبنانية واملولدات
الكهربائية ،وغريها من ال�صناعات ت�صدر
�إىل دول املنطقة ع�بر ��س��وري��ة ،وه��و أ�م��ر ال
ميكن التعوي�ض عنه بالت�صدير عرب البحر،
الرتفاع �سعر كلفته ،ف�ض ًال عن وجود �أنواع
م��ن ال �� �ص �ن��اع��ات ال ت�ت�ح�م��ل ط ��ول امل���س��اف��ة
البحرية.
أ�م� ��ا اال� �س �ت �ث �م��ارات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة يف ��س��وري��ة
فتبلغ مليار و 200مليون دوالر ،وهي �ستتكبد
خ�سائر فادحة يف ظل الو�ضع احلايل ،والت�أثري
ا أل��س��و أ� هو يف �أن يت�أثر التبادل التجاري بني

نــص العــقــوبــــات

االقت�صاد اللبناين
يف لبنان ،بات االقت�صاد مهدداً بالفعل،
فبمعزل ع��ن الأزم ��ة االقت�صادية اخلانقة
يف الداخل ،ت�شكل العقوبات �ضربة �إ�ضافية
ل�ل�ت�ج��ارة واالق�ت���ص��اد� ..أوالً ،تعترب املعابر
احلدودية الربية بني لبنان و�سورية املنفذ
الأ�سا�س والوحيد ملرور ال�صادرات اللبنانية
�إىل الدول العربية ،ورغم �أن حجم التبادل
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التي تقصم ظهر المواطن العربي
ت��و ُّق��ف ه��ذه ال �ت �ب��ادالت �إال ��ض��رب��ة إ���ض��اف�ي��ة
مل�صر ،والقت�صادها ،ال �سيما يف ظل الظروف
احل�سا�سة التي متر بها اليوم.
الكويت لن ت�سلم

لبنان واملنطقة العربية وتركيا ،والبالغ �أربعة
مليارات ون�صف املليار دوالر.
الأم� ��ر ا أله� ��م بالن�سبة �إىل ل�ب�ن��ان ،هو
املحافظة على �أمنه امل�صريف ،لأنه �أحد �أهم
ركائز االقت�صاد الوطني ،لكن رغم �أن لبنان
ن�أى بنف�سه عن قرار العقوبات على �سورية،
�إال �أن هذا ال يعني �أنه لن يلتزم بتطبيقها،
لذلك فهو �أمام و�ضع �صعب ومعقّد للغاية؛
ف�إذا طبّق لبنان العقوبات ،ف�إن �سورية �ستلج�أ
�إىل املعاملة باملثل ،وهنا �سيقع على لبنان
� �ض��رر ك �ب�ير ،خ���ص��و��ص�اً جل�ه��ة ال�تران��زي��ت،
والت�صدير �إىل �سورية ،و�إمداده بالكهرباء.
ي���ض��اف �إىل ذل��ك �أن جم�م��وع حت��وي�لات
العمال ال�سوريني من لبنان �إىل �سورية تبلغ
نحو ملياري دوالر �سنوياً ،وهي ت�شغّل القطاع
امل�صريف اللبناين �أي���ض�اً ،و�إذا كانت الأرق��ام
الر�سمية تتحدث عن مبلغ  600مليون دوالر،
ف��إن املبادالت التجارية غري الر�سمية ت�صل
قيمتها ب�ين ال�ب�ل��دي��ن �إىل �أك�ث�ر م��ن مليار
دوالر ،وتتم عرب التهريب بوا�سطة ممرات
ع�ل��ى ط��ول احل ��دود ال�ت��ي يبلغ ط��ول�ه��ا �أك�ثر
م��ن  400كلم ،وه��ذه التجارة م��ن امل�ستحيل
�ضبطها بالنظر �إىل ت��داخ��ل الأرا� �ض��ي بني
لبنان و�سورية ،ولوجود قرى م�شرتكة ،حيث
يتنقل الأ�شخا�ص من بلد �إىل �آخ��ر من دون
املرور باجلمارك� ،أو حتى بالأمن العام.
والعراق �أي�ض ًا
حتفّظ العراق على ق��رار جامعة ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ب�ف��ر���ض ع�ق��وب��ات اق�ت���ص��ادي��ة على
� �س��وري��ة لأ� �س �ب��اب خم�ت�ل�ف��ة ،ف �ه �ن��اك ت �ب��ادل
جتاري �ضخم مع �سورية ،وحدود م�شرتكة،
كما �أن نحو مئتي �أل��ف ع��راق��ي يعي�شون يف
�سورية ويعملون فيها ،ويت�سلمون رواتب.
وي � �� � �ش �ت��رك ال� � � �ع � � ��راق م� � ��ع � � �س � ��وري � ��ة يف
ح � � ��دود مت� �ت ��د ح � � ��واىل  605ك� �ل� �ي ��وم�ت�رات،
وت�شري �أرق��ام ر�سمية عراقية و�سورية �إىل �أن
حجم التبادل التجاري بني البلدين بلغ العام

املا�ضي ملياري دوالر ،فيما �أنه من املتوقع �أن
ي�صل نهاية العام احل��ايل �إىل ثالثة مليارات
دوالر.
وكان املركز ال�سوري للإح�صاء �أعلن �أن
ال �ع��راق يحتل امل��رت�ب��ة الأوىل يف اال��س�ت�يراد
من �سورية ،ويذهب �إليه نحو  49يف املئة من
ال�صادرات ال�سورية.
ويف ن�ه��اي��ة ت�شرين الأول امل��ا��ض��ي بحث
اجلانبان �إقامة منطقتي جتارة حرة م�شرتكة
يف منطقتي اليعربية والبوكمال يف اجلانب
ال�سوري ،ومنطقتي ربيعة والقائم يف اجلانب
العراقي ،ووقّعت �سورية والعراق العام املا�ضي
مذكرة تفاهم تتناول م�شروع �إن�شاء منظومة
خطوط �أنابيب النفط والغاز لنقل النفط
اخلام والغاز العراقيني عرب �سورية ،على �أن
يتم البدء ب�ضخ النفط العراقي نهاية العام
احلايل .وتعتمد الأ�سواق العراقية ،خ�صو�صاً
يف جمال اخل�ضار والفواكه ،ب�شكل �شبه كامل
على املنتجات ال�سورية ،وم��ن �ش�أن كل هذه
امل�صالح امل�شرتكة �أن تُن�سف بفعل العقوبات،
مم��ا �سيرتك ت ��أث�يرات وخيمة على ال�شعب
ال �ع��راق��ي .وم ��ن امل�ح�ت�م��ل ج ��داً �أن يتحول
العراق �إىل ممر للمنتوجات ال�سورية باجتاه
إ�ي��ران ،مادامت تركيا اتخذت ق��رار االلتزام
بالقرارات العربية.

من ك��ان يظن �أن الكويت �ستت�أثر كثرياً
بالعقوبات املفرو�ضة على �سورية؟ فبح�سب
م���ص��ادر كويتية ،ي�ب��دو �أن ال�ت��اث�ير ال�سلبي
�سي�شمل قطاعات اقت�صادية كويتية متعددة،
خ���ص��و��ص�اً �إذا م��ا ع�ل�م�ن��ا �أن اال��س�ت�ث�م��ارات
الكويتية يف ��س��وري��ة ت�صل �إىل أ�ك�ث�ر م��ن 6
مليارات دوالر.
�أم��ا البنوك الكويتية ف�سيطالها جانب
م��ن ت ��أث�ير ت�ل��ك ال�ع�ق��وب��ات ،خ���ص��و��ص�اً تلك
التي لديها تواجد يف ال�سوق ال�سوري ،وهما
م�صرفان .وتقول امل�صادر �إن عدداً من البنوك
الكويتية موّلت م�شاريع مباليني الدوالرات
ل�شركات كويتية يف �سورية ،ف ��إذا كانت تلك
امل�شاريع قائمة حالياً ،ف�إنه من الطبيعي �أن
تت�أثر �إي��رادات تلك امل�شاريع �سلباً ،فما بالك
م��ع ف��ر���ض ع�ق��وب��ات اق�ت���ص��ادي��ة؟! ع�ل�م�اً �أن
ت��و ُّق��ف ه��ذه امل�شاريع �سي�ؤثر ب�لا �شك على
�شركات كويتية تن�شط يف ال�سوق ال�سوري،
خ�صو�صاً يف قطاعيْ ال�سياحة والعقار.
وت�شري امل�صادر �إىل انعكا�سات �أخرى على
البنوك الكويتية ،نتيجة وق��ف التحويالت
البنكية �إىل �سورية ،وما �سيرتتب على ذلك
من خ�سارتها لإيرادات تتمثل يف الر�سوم على
تلك ال�ت�ح��وي�لات ،وه��و م��ا �سيطال �شركات
�صرافة كويتية� ،إ�ضافة �إىل ا�ضطرار بنوك
�إىل جتميد �أر� �ص��دة ك�ب�يرة ل��رج��ال �أع�م��ال

�سوريني ،رمبا يكونون �ضمن �أبرز عمالئها،
ب�سبب العقوبات املنتظَ رة.
ومن �أوجه الن�شاط اال�ستثماري الكويتي
يف �سورية ،اال�ستثمار يف قطاع الت�أمني ،وهو
معر�ض �أكرث من �أي وقت م�ضى ملخاطر يف
ظل الظروف احلالية يف �سورية.
تركيا
ح�ق�ق��ت ال �ع�ل�اق��ات ال �� �س��وري��ة  -ال�ترك�ي��ة
قفزات كبرية بني عامي  2004و ،2010وكان
حجم التبادل التجاري يف عام  2.5 ،2010مليار
دوالر ،بينما كان من املخطط �أن ي�صل حجم
ال�ت�ب��ادل يف نهاية ال�ع��ام اجل ��اري �إىل  5مليار
دوالر� ،إال �أن عنجهية ال�سيا�سة الرتكية �ضربت
كل االتفاقات امل�شرتكة يف �سورية ،فقامت �أنقرة
بفر�ض عقوبات جديدة على �سورية ،علماً �أنها
الأكرث ت�أثراً بها من الناحية االقت�صادية.
وت � � ��زداد م �� �ش��اك��ل ت��رك �ي��ا ي ��وم �ي �اً ن�ت�ي�ج��ة
خ���ض��وع�ه��ا ل���س�ي��ا��س��ة الإم� �ل ��اءات الأم�يرك �ي��ة
والأوروبية ،ال �سيما �أن واقع التبادل التجاري
بني البلدين مييل �إىل م�صلحة الأتراك ب�شكل
كبري� ،إذ مل يتجاوز حجم ال�صادرات ال�سورية
من حجم التبادل التجاري عتبة الـ 800مليون
دوالر ،ف�ي�م��ا ال�ب�ق�ي��ة ل���ص��ال��ح ا ألت � ��راك ،وه��ذا
يف�سر ان�ف�ت��اح الأ� �س��واق ال���س��وري��ة أ�م ��ام رج��ال
الأعمال واالقت�صاديني الأتراك.
وبيّنت �إح�صائيات التجارة اخلارجية للعام
� ،2009أنه بعد تطبيق منطقة التجارة احلرة
بني البلدين ،ارتفعت ال�صادرات ال�سورية �إىل
تركيا لكن بن�سبة تقل كثرياً عن االرتفاع الذي
حققته نظريتها ال�ترك�ي��ة �إىل ��س��وري��ة ،حيث

الخاسر األكبر
بالنظر �إىل �أرقام التبادل التجاري ال�ت��ي ن�شرها املكتب امل��رك��زي
للإح�صاء يف �سورية ،يتبني �أن اخلا�سر يف العالقة التجارية بني� سورية
والدول العربية يف �ضوء العقوبات ،والدول التي �ستخ�سر من العقوبات
يف حال توقفت ال�صادرات ال�سورية �إليها هي :العراق ،ولبنان ،والأردن،
وليبيا ،وال�ي�م��ن ،وق�ط��ر ،واجل��زائ��ر ،وامل �غ��رب ،وال���س��ودان ،وال�صومال،
وموريتانيا ،والكويت ،و�سلطنة عمان.

م�صر ..وعقوبات ح�سا�سة
الت�أثري الرئي�سي للعقوبات االقت�صادية
املفرو�ضة على ��س��وري��ة بالن�سبة �إىل م�صر
� �س �ي �ك��ون يف ت��وق��ف رح �ل��ات ال� �ط�ي�ران من
و�إىل �سورية ،الأمر ال��ذي �سيزيد من كلفة
نقل بع�ض ال�سلع التي �سي�ضطر م�ستوردوها
�إىل اللجوء �إىل الرب �أو البحر .ويعد اليامي�ش
والعد�س واملن�سوجات م��ن �أه��م ال�سلع التي
ت�ستوردها م�صر من �سورية ،بينما ت�صدّر
لها العديد من ال�سلع ،ومنها ال�سرياميك،
وبع�ض مواد البناء ،وبع�ض املنتجات الغذائية
وال�غ��زول ،وع��دد من املنتجات الطبية ..وما

احلدود ال�سورية االردنية

بلغت ال �� �ص��ادرات ال���س��وري��ة �إىل ت��رك�ي��ا آ�ن��ذاك
نحو  14.707مليار ل�يرة ،بينما و�صلت قيمة
ال���ص��ادرات الرتكية �إىل �سورية نحو 51.269
مليار لرية �سورية.
أ�م� ��ا ع ��دد امل �� �ش��اري��ع ال�ت�رك �ي��ة يف ��س��وري��ة
امل�شتملة على ق��وان�ين اال�ستثمار يف قطاعات
ال�صناعة وال��زراع��ة والنقل وال�صحة ،فبلغت
 39م�شروعاً ،بكلفة تقديرية ت�صل �إىل نحو
 37مليار لرية ،وهي كلها �ستتعرّ�ض ل�ضربات
وخيمة.
ك ��ذل ��ك ت �� �ش � ّك��ل �� �س ��وري ��ة م � �ع �ب�راً م �ه �م �اً
لل�شاحنات املحملة بالب�ضائع الرتكية املتجهة
ن�ح��و دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي والأردن وم���ص��ر،
وكذلك لل�شاحنات الرتكية العاملة يف جتارة
ال�ت�ران ��زي ��ت ب�ي�ن �أوروب � � ��ا واجل ��ان ��ب ال �ع��رب��ي
الآ�سيوي ،وهذا �سيتوقف جراء العقوبات ،مما
�سي�ضر برتكيا �أوالً .وبالنظر �إىل بع�ض الأرقام،
ف��إن ع��دد ال�شاحنات الرتكية التي تتجه نحو
�سورية حاملة ب�ضائع تركية لأ�سواقها ،يتجاوز
� 100ألف �شاحنة ،بينما يبلغ عدد ال�شاحنات
الرتكية التي تعرب الأرا�ضي ال�سورية ترانزيت
بني � 50إىل  60أ�ل��ف �شاحنة �سنوياً ،بينما بلغ
عدد ال�شاحنات ال�سورية التي عربت الأرا�ضي
ال�ترك �ي��ة ن�ح��و �� 622ش��اح�ن��ة ،ف�ي�م��ا ب�ل��غ ع��دد
ال���ش��اح�ن��ات ال���س��وري��ة ال�ت��ي دخ�ل��ت �إىل تركيا
حمملة �أو فارغة نحو � 3آالف �شاحنة فقط..
فهل �ستدرك تركيا ،ول��و مت�أخرة� ،أن عداءها
ال��ذي تفتعله م��ع �سورية لرت�ضي ال�غ��رب لن
ي�ضر �إال مب�صاحلها وباقت�صادها؟!
الواليات املتحدة تت�أثر �أي�ض ًا
رغ ��م �أن ك�ث�يري��ن ي�ظ�ن��ون �أن ال��والي��ات
املتحدة بعيدة كل البعد عن الت�أثُّر بالعقوبات
املفرو�ضة على �سورية� ،إال �أن الواقع مغاير
متاماً� ،إذ تخ�شى �شركات نفط وتكنولوجيا
�أمريكية م��ن ت��أث�ير تداعيات تلك اخلطوة
على ا�ستثماراتها يف ال�سوق ال�سورية.
ويقول حمللون اقت�صاديون �أمريكيون،
�إن ��ش��رك��ات ال�ن�ف��ط الأم�يرك �ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف
�سورية� ،أو تلك التي وقّعت عقوداً للتنقيب
ع��ن النفط فيها ،ب��ات��ت تخ�شى م��ن خ�سارة
ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��ا ت � أ�ث��راً ب��ال�ع�ق��وب��ات .وحتتفظ
�شركات �أمريكية كربى با�ستثمارات كبرية يف
�سورية يف جم��ال التنقيب عن النفط ،ومن
بينها �شركة «�أك�سون موبيل العمالقة» ،التي
�أن �� �ش ��أت م���ش��روع��ات م�شرتكة للتنقيب عن
النفط و�إنتاج الزيوت مع �شركات �سورية.
ووفقاً للإح�صاءات ال�سورية ،ف�إن �شركات
النفط الأمريكية ا�ستثمرت ع�شرات املاليني
م��ن ال � ��دوالرات يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ال���س��وري
�أخرياً.
وتخ�شى �شركات التكنولوجيا الأمريكية،
والتي لديها فروع يف �سورية مثل «اي بي ام»
و«هيوليت باكارد» و«دل وكومباك» ،و«جرنال
ال� �ك�ت�رون� �ي ��ك» ،م ��ن ال �ت ��داع �ي ��ات ال���س�ل�ب�ي��ة
للعقوبات االقت�صادية على ا�ستثماراتها يف
�سورية.
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عربي
المشهد المصري ..عسكر وإخوان وسلفيون
ك��ر� �س��ت امل��رح �ل��ة الأوىل الن�ت�خ��اب��ات
جم �ل ����س ال �� �ش �ع��ب امل� ��� �ص ��ري ب�ن�ت��ائ�ج�ه��ا
املتوقعة امل�شهد ال�سيا�سي بني خا�سر كبري
ومنت�صر.
اخل��ا� �س��ر ال �ك �ب�ير ك ��ان � �ش �ب��اب ال �ث��ورة
ال��ذي��ن ��ص�ن�ع��وا ال�ت�غ�ي�ير ،وك��ان��وا طليعة
ال���ش�ع��ب امل �� �ص��ري ح �ي��ث �أ� �ش �ع �ل��وا م �ي��دان
التحرير ،هتافاً وتظاهرات وح��ول��وه �إىل
ب�ؤرة ثورية جتاوز وهجها احلدود امل�صرية
لي�ضئ طريق ال�شباب يف �ساحات العامل،
ه��ذه ال �ث��ورة ال�ت��ي �أدت �إىل �إ��س�ق��اط نظام
مبارك و�سجنه مع ولديه ومعاونيه.
ب�ب���س��اط��ة ه � ��ؤالء ال���ش�ب��اب املفعمني
باحلما�سة وال�ع��زة والت�ضحية ،ال مكان
لهم يف جمل�س ال�شعب امل�صري اجلديد،
واخل ��وف الكبري �أن ال ي�ك��ون لهم مكان
يف احل �ي��اة ال�سيا�سية امل���ص��ري��ة ،ب�ع��د �أن
ه��زم �ت �ه��م اخل �ب��رة احل��زب �ي��ة امل�تراك �م��ة
والإم � �ك� ��ان � �ي� ��ات امل ��ال� �ي ��ة وال� �ت� �ق ��دمي ��ات
الإج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،ف � � � � ��الإرادة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
وال�شعبية املتما�سكة للقوى الإ�سالمية
هزمت حما�س ال�شباب ،واملنت�صر الأكرب
كان احلركة الإ�سالمية املتمثلة يف حزب
العدالة واحلرية حيث حاز على ٪36.6
من �أ�صوات الناخبني وت�لاه حزب النور
ال�سلفي بن�سبة .٪24.4
البيئة ال�سلفية االج�ت�م��اع�ي��ة تت�شكل
م��ن ال �� �ش��رائ��ح الأك �ث��ر ف �ق��راً يف املجتمع
امل�صري ،على عك�س الإ�سالميني الآخرين
الذين ينتمون ل�شرائح اجتماعية متعددة
وم �ن �ت �� �ش��رة يف ك ��ل الأو�� � �س � ��اط وال �ن �خ��ب
الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
الظاهرة ال�سلفية امل�ستجدة يف احلياة
ال�سيا�سية امل�صرية �شكلت تطوراً و�إ�ضافة
مهمة يف العمل الإ��س�لام��ي بعد �أن كانت
ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة حت��رم ه��ذه ال �ق��وى العمل
ال�ب�رمل ��اين وت �ع �ت�بر ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال�ت��ي
�أو�صلتهم �إىل جمل�س ال�شعب �ضد ال�شريعة
والقانون الإ�سالمي.
ال�سلفيون �سيناق�شون كما �أعلنوا بعد
فوزهم يف االنتخابات منع املر�أة من قيادة
ال���س�ي��ارات يف ال �� �ش��وارع ورمب ��ا منعها من
ممار�سة العمل ،و�أعلن زعيمهم عماد عبد
الغفور رئي�س حزب النور من خالل برنامج
( 90دقيقة على التلفزيون امل�صري) �أن
الأح��زاب الإ�سالمية لن حت��ارب �إ�سرائيل
و�أمريكا ،و�ست�ستمر بعالقات جيدة معهم
و�أنه م�ستعد للتعاون مع جنيب �ساويرو�س
رجل �أمريكا القوي يف م�صر.
ال���س��ؤال ال��ذي يفر�ض نف�سه الآن هل
�ستتمكن ال �ق��وى الإ� �س�لام �ي��ة م��ن �إدارة
احلياة ال�سيا�سية يف م�صر ،وبالتايل �إعادة
ب�ن��اء ال�ن�ظ��ام وم�ؤ�س�ساته وب �ل��ورة م�شروع
ح �� �ض��اري وت �ن �م��وي ي �ح��اك��ي دور م���ص��ر
الريادي التاريخي يف املنطقة والعامل� ،أم
�أن هذه التجربة �ستغرق يف التفا�صيل مثل
�أدب جنيب حمفوظ دعارة ،ووجوب تعميم
اجللباب الق�صري على الرجال.
ولأن ع���ص��ر ال�ت��أي�ي��د ال�ت�ل�ق��ائ��ي ومنح
ال �ث �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ات يف جم �ل ����س ال���ش�ع��ب
امل�صري ،من املفرت�ض �أن يكون قد انتهى،
ي �ت��وق��ع اجل �م �ي��ع ا��س�ت�ئ�ن��اف ال �� �ص��راع بني
ال �ق��وى الإ� �س�لام �ي��ة وامل�ج�ل����س الع�سكري

وال �ت��ي ��س�ي�ك��ون جم�ل����س ال���ش�ع��ب �ساحته
اجلديدة.
املجل�س الع�سكري ال��ذي ك��ان ق��د قبل
ا��س�ت�ق��ال��ة ح �ك��وم��ة ع �� �ص��ام � �ش��رف ،وك�ل��ف
الدكتور كمال اجلنزوري ت�شكيل احلكومة
اجلديدة يف �أعقاب �أحداث ميدان التحرير
التي �سبقت االنتخابات.
املجل�س الع�سكري مازال يحاول فر�ض
�إيقاع �سيا�سي داخل م�صر حتاكي تطلعاته
ور�ؤيته التي يفر�ضها على امل�صريني منذ
خلع امللك فاروق يف �أو�ساط القرن املا�ضي.
ه��ل �سيمنح جمل�س ال���ش�ع��ب اجل��دي��د
الإ�سالمي الهوية وا ألك�ثري��ة الثقة لهذه
احلكومة التي عني رئي�سها اجلي�ش؟ مع
ال�ع�ل��م �أن احل�ك��وم��ة ال�ع�ت�ي��دة ل��ن ت�ستمر
�أك�ث�ر م��ن �سبعة �أ��ش�ه��ر ،م��وع��د انتخابات
رئا�سة اجلمهورية ،الذي من املفرت�ض �أن
يعني رئي�ساً جديداً للحكومة بعد توليه
ال�سلطة.
وه��ل �ستكون جل�سة منح الثقة لهذه
احلكومة م�شهداً �آخر من م�شاهد ال�صراع
التاريخي الطويل وال��ذي من املتوقع �أن

املرحلة الثانية من االنتخابات امل�صرية ..م�شاركة �ضعيفة

ي�ستمر ي�ين املجل�س الع�سكري وال�ق��وى
الإ�سالمية؟
هل �ستجرب نتائج االنتخابات اجلي�ش
ع �ل��ى ال �ت�راج ��ع ،وه ��ل ال �ت �ف��وي ����ض ال ��ذي

م�ن�ح��ه ال�ن��اخ�ب��ون ل ل��أح ��زاب الإ��س�لام�ي��ة
ال�ت��ي ف��ازت ب��ا ألك�ثري��ة يف اجل��ول��ة الأوىل
�أ�ضعف املجل�س الع�سكري ،وقل�ص م�ساحة
املناورة ال�سيا�سية لديه ،وهل �سي�ستمر يف

حماوالته لفر�ض نفوذه يف امل�ستقبل؟ �أم
�سي�ضطر و�سط ال�ضغوط املتزايدة عليه
�أن ي�ت�رك احل �ي��اة ال�سيا�سية وي �ع��ود �إىل
ثكناته؟
هل �ستمكن القوى الإ�سالمية من تقدمي
جترية حكم ناجحة؟ �أم �ستكون االنتخابات
القادمة والتي رمب��ا �سيتم تقدمي موعدها
منا�سبة لبداية أ�ف��ول جتربة حكم الأح��زاب
الإ�سالمية يف م�صر؟
�آخر م�شاهد التدخل الأمريكي يف احلياة
ال�سيا�سية امل�صرية ك��ان م��ا �أعلنه امل�ست�شار
عبد املعز �إبراهيم رئي�س اللجنة الق�ضائية
العليا لالنتخابات� ،أن ال�سفرية الأمريكية
يف القاهرة طلبت لقاءه أ�ك�ثر من م��رة منذ
ت��ول�ي��ه م�ن���ص�ب��ه ،ول�ك�ن��ه ك ��ان ي ��ؤج��ل ال�ل�ق��اء
الن�شغاله ،و�أن ��ه ع��اد وال�ت�ق��اه��ا بعد اجلولة
الأوىل من االنتخابات ،حيث �أبدت ا�ستعداداً
مل�ساعدته ودعمه يف �أي �أمر يريد ،لكنه رف�ض
ب�شدة هذا العر�ض ،وق��ال لها �إن��ه ال يتعامل
�إال مع احلكومة امل�صرية.

جهاد ال�ضاين

ليبيا تخلصت من حاكمها ..وباتت تشكو من هيمنة قطر
�شيئاً ف�شيئاً ينح�سر االهتمام العربي والعاملي
بليبيا و�شجونها ،و�إذا ا�ستمر ا ألم ��ر على هذا
املنوال ،قد ي�أتي يوم ي�ستجدي حكام ليبيا اجلدد
الإعالم العاملي ليذكرهم يف ذيل �أخباره ،بعد �أن
ح�وّل هذا الإع�لام ليبيا خالل الأ�شهر ال�سابقة
من هذا العام� ،إىل �صدارة اهتماماته.
وال يقت�صر ا ألم� ��ر ع�ل��ى ه ��ذا ال �� �ش ��أن ،ب��ل �إن
املجتمع الليبي برمته بد أ� ي�شهد تراجعاً خميفاً يف
حيويته ومتا�سكه� ،إذ �إن ليبيا بعد احلرب املدمرة
التي �شهدتها ،بقيادة وم�شاركة قوات حلف «الناتو»
من ال�بر والبحر واجل��و� ،أعيدت ع�شرات ال�سنني
�إىل ال��وراء على م�ستوى عمرانها ال��ذي �أ�صابته
احل ��رب ب��دم��ار � �ش��دي��د؛ وع �ل��ى م���س�ت��وى متا�سك
ن�سيجها الداخلي ،حيث تراجعت �سمات التكوين
االجتماعي لليبيني م��ن االنتماء الوطني ال��ذي
�سبق ل��ه �أن تخطى اجل�ه��وي��ات الليبية ال�ث�لاث،
ليعود �إىل انتماءات ع�صبية �أق��ل من جهوية ،بل
وحتى �إىل م�ستوى �أدنى منها ي�صل �إىل ا�ستعادة �أول
مكونات املجتمع الب�شري ،وهو الع�شرية والقبيلة،
وكيف ال ت�صل ليبيا �إىل ه��ذا امل ��آل ،بعد �أن باتت
تابعة لتحالف دويل مت��ار���س دوي�ل��ة ف�سيف�سائية
مثل قطر ،دور الناطق الر�سمي با�سمه؛ وهو �أمر
دف��ع ممثل ليبيا يف الأمم املتحدة عبد الرحمن
�شلقم �إىل رف��ع �صوته �شاكياً م��ن تدخل قطر يف
كثري من �ش�ؤون ليبيا الداخلية.
خرجت ليبيا م��ن حمنتها الرهيبة مدمرة
البنيان ،مقطعة الأو�صال االجتماعية ،يحرتب
«ثوارها» فيما بينهم لأتفه الأ�سباب ،تفرق بني
�أبنائها الأحقاد والثارات.
وال ي�ستطيع �أي متابع لل�ش�أن الليبي �إ�شاحة
نظره عن م�س�ألة بالغة اخلطورة ،وهي �أن هناك

الآن يف ليبيا من ي�شعر ب��امل��رارة ،وال يخفي �أنه
ان �ه��زم يف امل �ع��ارك ال�ت��ي �شهدتها خمتلف امل��دن
الليبية وك�سرت �شوكته ،يف ح�ين �أن هناك من
يت�صرف على �أ�سا�س �أن��ه منت�صر و�أن من حقه
�أن يقطف ثمار انت�صاره :نفوذاً و�سطوة وثروة،
م��ع م��ا يف ذل��ك م��ن �أخ �ط��ار بالغة على جمتمع
تلعب القبلية الدور الأبرز يف تكوينه� ،إذ مثل هذا
التكوين يرى الأم��ور مبنظار �أن الدهر يومان،
يوم لك و�آخر عليك.
�صحيح �أن ليبيا تخل�صت م��ن ن�ظ��ام حكمها
بوط�أة �شديدة لأجيال ،لكن حلف �شمال الأطل�سي
لي�س قوة حترير �أو جمعية خريية تهدي الثائرين
عنا�صر الن�صر والتحرر؟ بل �إن هذا احللف انتهز
ال�ف��ر��ص��ة ل���ض��رب ع�صافري ع� �دّة بحجر واح��د:
�ساعد الليبيني على التخل�ص من م�ستبد حوّل
ثورته على امللكية �إىل ملكية جديدة ،يحلو للبع�ض
ت�سميتها بـ«اجلملكية» .وانتقم ل�ط��رد القواعد
الع�سكرية ا ألم�يرك�ي��ة وال�بري�ط��ان�ي��ة م��ن ليبيا،
منذ �أكرث من �أربعني عاماً ،و�أر�سل �إ�شارة �إىل كل
من يعادي قوى الهيمنة الغربية ،ب�أنها �ستنتقم
منه مهما ط��ال ال��زم��ن ،حتى ل��و �صاحلها وبنى
�شبكة عالقات معها ،مثلما فعل النظام ال�سابق؛
وتخل�ص من دور ليبي كان حيوياً ،بغ�ض النظر
عن مزاجيته وتقلبه ،ودف��ع ثمناً لقوى �سيا�سية
ب�إي�صالها �إىل حكم ليبيا ،مقابل �أن ت�ساعده على
�إ�سقاط �أنظمة يف ب�ل��دان عربية أ�خ��رى ،تناوىء
الغرب وتعطل له م�شاريعه يف املنطقة.
و�إذا م��ا ن�ظ��رن��ا �إىل ال �ظ��روف ال �ت��ي �سبقت
احلدث الليبي و�أحاطت به ،جند �أن ال�صهيوين
برنار هرني ليفي تعامل كو�سيط و�سم�سار مع
ال��دول التي مار�ست وما تزال �أدواراً ا�ستعمارية

�أو تابعة لها يف املنطقة العربية ،وجنح معها يف
مترير م�شروع دمرت من خالله ليبيا و�أعيدت
�إىل دائ��رة الهيمنة الغربية ،التي ال يهمها من
ليبيا� ،أو غ�يره��ا م��ن ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة� ،سوى
�سرقة ث��روات�ه��ا الطبيعية ،ويف ليبيا ه��ي ذهب
�أ�سود غزير؛ وكذلك �إلغاء �أي دور فاعل لها يف
ال���ص��راع العربي ا إل��س��رائ�ي�ل��ي ،ويف دع��م �إ��ص��رار
�شعب فل�سطني على حترير �أر�ضه املغت�صبة.
ك��ذل��ك� ،إن م��ا ج��رى م��ن تدمري لليبيا يق ّر
به القائم ب�أعمال رئي�س ال ��وزراء الليبي الذي
انتهت واليته علي الرتهوين ،من �أن «الزعماء
احل��ال �ي�ي�ن ل �ل �ب�لاد ه ��م ن�خ�ب��ة غ�ي�ر م�ن�ت�خ�ب��ة»،
و إ�ن�ه��م مدعومون م��ن اخل��ارج «ب��امل��ال وال�سالح
والعالقات» ،حمذراً من �أن  90يف املئة من ليبيا
لي�س لها �صوت �سيا�سي.
تخل�صت ليبيا م��ن نظامها ال�سابق ،لكنها
مل تك�سب حريتها وال «ال��دمي��وق��راط�ي��ة» التي
يب�شر بها الغرب ،وهي ال تلقى �آذان �اً �صاغية يف
مطالبتها با�ستعادة �أموالها الوطنية املحتجزة
يف امل�صارف الغربية ،كما �أنها حتتاج �إىل �سنوات
ط��وي �ل��ة ل�ت���س�ت�ع�ي��د ذات �ه��ا ودورة ح �ي��اة �سليمة
ت�ستحقها ،هذا �إذا �سلمت نوايا القائمني عليها
م��ن ال��داخ��ل واخل� ��ارج؛ خ�صو�صاً �أن التجربة
الليبية هي حلقة من �سل�سلة يريد «الربناريون
الليفيون» من عرب و�أجانب ،تعميمها لتطال كل
البلدان العربية ،من دون ا�ستثناء ،حتى ي�ضمنوا
بوا�سطتها ته�شيم كل ما ي�شكل خطراً على �أمن
وبقاء وا�ستمرار وجود الكيان ال�صهيوين الدخيل
وامل�صطنع فوق ثرى فل�سطني.

عدنان عبد الغني
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البحرين ..انفضاح المعايير المزدوجة
�سجلت الأزم��ة يف البحرين تطورات
ج��دي��دة قلبت امل�شهد ال�ع��ام يف م�صلحة
ق��وى املعار�ضة ،وو�ضعت النظام احلاكم
يف قف�ص االتهام ،بعد �أن انك�شفت �أ�ساليبه
الإره��اب �ي��ة ،والقمعية �ضد ق��وى ال�ث��ورة
ال���س�ل�م�ي��ة الإ� �ص�ل�اح �ي��ة ،وت �ب�ين �أن� ��ه مل
يتوا َن عن انتهاك حقوق الإن�سان لإخماد
الثورة ،وعدم اال�ستجابة ملطالب ال�شعب
ب�إجراء �إ�صالح �سيا�سي ينهي حقبه احلكم
امللكي املطلق ال��ذي ي�ست�أثر بال�سلطات
وال�صالحيات ويرف�ض التخلي عنها.
ومتثلت هذه التطورات يف �أمرين:
الأم� ��ر الأول :ا� �س �ت �م��رار ال�ت�ح��رك��ات
ال�شعبية ،وف�شل النظام يف وقفها ،رغم
�إجراءاته القمعية والتع�سفية.
الأمر الثاين :النتائج البالغة الداللة
التي متخ�ضت عن التقرير الذي تو�صلت
�إليه جلنة تق�صي احلقائق التي �شكلها
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،وجاءت
على غري ما كان يت�أمله منها ،رغم �أنها
حاولت تبي�ض �صفحته ،وجتنب حتميله

�أي م�س�ؤولية ،وح�صرها بجهات �أدن��ى يف
�سياق خطة هدفها �إيجاد كب�ش حمرقة
وت��روي ����ض ال �� �ش��راع ،وحم ��اول ��ة خ��داع��ه
لاللتفاف على املطالب اجلوهرية للثورة
من خالل �إجراء �إ�صالحات �شكلية تبقي
ع�ل��ى ال���ص�لاح�ي��ات ب�ي��د امل �ل��ك ،م��ا يعني
ع��دم اال�ستجابة ملطلب ال�ث��ورة ب�إ�صالح
د�ستوري ينقل البحرين �إىل حقبة امللكية
الد�ستورية.
�أوالً :على �صعيد ا�ستمرار الثورة:
حتولت مرا�سم �إحياء ذكرى عا�شوراء،
وت�شييع ال�شهداء �إىل منا�سبات للت�أكيد
ع�ل��ى ا� �س �ت �م��رار ال �ث ��ورة والإ� � �ص ��رار على
م�ط��ال�ب�ه��ا اال� �ص�لاح �ي��ة ،يف ح�ي�ن ق��ام��ت
ق ��وات الأم ��ن ب��ال�ه�ج��وم ع�ل��ى التجمعات
ال�شعبية يف ذك��رى ع��ا��ش��وراء يف منطقة
املحرق ،و�أطلقت عليها الغازات اخلانقة،
وا�ستخدمت الأ�سلحة ما �أدى �إىل �سقوط
ع��دد م��ن اجل��رح��ى ،ومثل ه��ذا االع�ت��داء
اجل��دي��د ع�ل��ى ح��ري��ات ال �ن��ا���س ال��دي�ن�ي��ة
ي�شكل ا��س�ت�ف��زازاً ل�ه��م ،وي�ع�بر ع��ن حالة
الإف�ل�ا���س ،وال�ع�ج��ز ال ��ذي و��ص�ل��ت �إليها

ال���س�ل�ط��ة ب���س�ب��ب ف���ش�ل�ه��ا يف ك���س��ر �إرادة
ال�شعب على اال�ستمرار يف ثورته ال�سلمية
لأجل حتقيق املطالب ال�سيا�سية العادلة.
ث��ان�ي�اً :نتائج جلنة تق�صي احلقائق
والدالالت:
وج��اءت نتائج تقرير جلنة التحقيق
يف أ�ح� ��داث ال�ب�ح��ري��ن ل�ت��ؤك��د جملة من
احلقائق ،كانت تخفيها ال�سلطة احلاكمة،
وت �ت �ع �م��د و�� �س ��ائ ��ل ا إلع � �ل� ��ام ال �ع��رب �ي��ة،
والدولية التعتيم عليه:
 -1الت�أكيد ب�أن الثورة ال�شعبية لي�ست
نتاج حتري�ض خارجي ،و�إمنا هي نتاج �أزمة
داخلية ت�سبب بها نظام احلكم و�سيا�ساته
الت�سلطية واال�ستئثار مبقاليد ال�سلطة.
وهذه احلقيقة ظهرت بو�ضوح عندما
�أكد تقرير اللجنة �أن «الأدلة التي قدمت
ع��ن دور إلي ��ران يف الأح� ��داث مل تك�شف
عن وجود �صلة وا�ضحة بينها وبني هذه
الأحداث».
 -2ال� �ك� ��� �ش ��ف ع � ��ن ق � �ي� ��ام ال �� �س �ل �ط��ة
و أ�ج �ه��زت �ه��ا ا ألم �ن �ي ��ة ب �ق �م��ع امل��واط �ن�ين

وترويعهم وا��س�ت�خ��دام «ال �ق��وة املفرطة»
�ضدهم وتعذيب املعتقلني ،والإغارة على
ا ألح �ي��اء يف منت�صف الليل لبث الرعب
يف ق�ل��وب امل��واط�ن�ين وه��دم دور للعبادة،
ال منذ اندالع الثورة يف
و�سقوط  35قتي ً
�شباط املا�ضي.
 -3جلوء ال�سلطة �إىل �سيا�سة العقاب
اجلماعي �ضد املواطنني و�سوء ا�ستخدام
ال�سلطة ،والق�ضاء لقمع حرية التعبري
والتجمع وال�ت�ظ��اه��ر وال �ط��رد التع�سفي
من امل�ؤ�س�سات واجلامعات .
ثالثاً :ال��دالالت :ما تقدم ي�ؤ�شر �إىل
جملة من الدالالت الهامة:
� � -1س �ق��وط زي ��ف ادع� � ��اءات ال �ن �ظ��ام،
وحلفائه يف دول اخلليج ب ��أن ما يح�صل
يف البحرين بفعل تدخل �إيران ،ما �أظهر
ل �ل��ر�أي ال �ع��ام ح�ج��م ال �ك��ذب ،والت�ضليل
ال � � ��ذي م� ��ور�� ��س ل �ت�ب�ري ��ر ق �م ��ع ال� �ث ��ورة
ال�شعبية.
 -2ان �ك �� �ش��اف م ��دى ان �ت �ه��اك��ات ن�ظ��ام
احل �ك ��م حل �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان وازدواج � �ي� ��ة

امل �ع��اي�ي�ر ال �ت��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا دول ال �غ��رب،
وو�سائل الإعالم التابعة لها ،ويف مقدمها
ق�ن��ات��ا اجل��زي��رة ،وال�ع��رب�ي��ة يف التعتيم،
وجت��اه��ل االع �ت��داءات ال�سافر على هذه
احل �ق��وق يف ال�ب�ح��ري��ن م��ن ق�ب��ل ال�ن�ظ��ام
املوايل للغرب.
يف اخل�لا��ص��ة ،ف ��إن بعد ع�شرة �أ�شهر
على اندالعها جنحت الثورة البحرينية
يف ت��أك�ي��د �سلميتها وم�ط��ال�ب�ه��ا امل�ح�ق��ة،
وك�شفت ال�سلطة احل��اك�م��ة أ�م ��ام ال��ر�أي
العام ،ما جعل الأخرية تلج أ� �إىل املناورة،
وحماولة االلتفاف على مطالب الثورة
ب��الإ� �ص�ل�اح ال���س�ي��ا��س��ي ،وه ��و م��ا تنبهت
�إل�ي��ه ق�ي��ادة ال�ث��ورة ال�ت��ي دع��ت �إىل �إق��ال��ة
احل�ك��وم��ة باعتبارها غ�ير م��ؤمت�ن��ة على
تنفيذ تو�صيات جلنة التحقيق ،وت�شكيل
حكومة �إنقاذ وطني ت�شرف على تنفيذها،
والت�أكيد على �أحقية مطلبها ب�إ�صالح
�سيا�سي حقيقي ،ولي�س �شكلياً كما يحاول
امللك القيام به لإجها�ض �أهداف الثورة.

ح�سني عطوي

لــــمـــــــــاذا الـــعــــــــــراق؟
زي� � ��ارة «م �ف��اج �ئ��ة» جل ��و ب ��اي ��دن ن��ائ��ب
الرئي�س الأمريكي �إىل بغداد ،ومع التحفظ
على الكلمة ،مل يكن مفاجئاً م��ا قيل عن
الرحلة التي الت�صق بها ا�سم زيارة النقاط
ال�ت���س��ع ،وه��ي امل�ط��ال��ب ال�ق��دمي��ة اجل��دي��دة
�أو امل�ت�ج��ددة التي نقلها ب��اي��دن �إىل القادة
ال�ع��راق�ي�ين ،وب�شكل �أخ ����ص �إىل احلكومة
ب�شخ�ص رئي�سها نوري املالك وما ميثل يف
اخلارطة ال�سيا�سية العراقية والإقليمية.
م��ا ن�ق��ل ع��ن ف�ح��وى ل �ق��اءات ب��اي��دن مل
ي �ك��ن ت �� �س��ري �ب �اً ،ف ��الأو� �ض ��اع ال �ت��ي تعي�شها
املنطقة ،ب��دءاً م��ن �إي ��ران م ��روراً بالعراق،
و�صو ًال �إىل �سورية ،جتعل من عوا�صم هذه
ال��دول م�ن�براً يكاد يكون واح ��داً ،الر�سالة
التي ت�صل بغداد ،ميكن القول �إنها ت�صل
لا م��ن ط�ه��ران ودم���ش��ق ،وبلغة ُت�ف� َه� ُم يف
ك� ً
العوا�صم الثالث دون �أي التبا�س �أو ا�شتباه.
امل�صادر العراقية �أك��دت �أن بايدن تلقى
ج��واب �اً م�ب��ا��ش��راً ع�ل��ى نقطيتني :ال تغيري
ب��امل��وق��ف ال �ع��راق��ي م��ن ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري،
و�إ�� �ص ��رار ع �ل��ى ت���س�ل�ي��م ال �ل �ب �ن��اين «م��و��س��ى
دقدوق» الذي اختطفته القوات الأمريكية
�إىل ال�سلطات ال�ع��راق�ي��ة ،وب��اق��ي النقاط،
بقيت معلقة بوعد الرد عليها قريباً ،و�أغلب
الظن خالل زيارة املالكي لوا�شنطن خالل
ال�شهر اجلاري.
م��ن ال�صعب ت�صنيف �أي م��ن النقاط
املتبقية يحل �أوالً ،لكن �أن يطلب املحتل
قبل �أق��ل من �شهر على التاريخ املفرت�ض
الن�سحابه� ،إبقاء الأجواء العراقية مفتوحة
ل��ه بحجة حمايتها ،ك��ون ال�ع��راق ال ميلك
�سالح جو ،ذلك ال يرتك جما ًال للت�صنيف،
ب �ك�ل�ام آ�خ� ��ر �أن حت�ت�ك��ر ق� ��وات االح �ت�ل�ال

الرئي�س العراقي جالل طالباين ي�ستقبل جو بايدن نائب الرئي�س الأمريكي

الف�ضاء العراقي ،يف وقت تكتمل يف املنطقة
كل عنا�صر و�أ�سباب ح��رب ،ي��درك اجلميع
م� ��دى خ �ط��ورت �ه��ا وح �ج��م ال ��دم ��ار ال ��ذي
�ستخلفه ،وه��ي خ��ارج القامو�س ال�سيا�سي
للحروب ،وال تنطبق عليها ق��اع��دة «م��ا ال
ميكن حتقيقه يف ال�سيا�سة ،حتققه احلرب».
ال �ت �ع��اون ال�ع���س�ك��ري والأم �ن��ي الثنائي
يف مرحلة ما بعد االن�سحاب ،وه��ي �إح��دى
النقاط الت�سع� ،أع��اد الأم�يرك��ي �صياغتها
على غري ما كانت عليه يف اتفاق �سابق كان
ين�ص على بقاء ثمامنئة م��درب أ�م�يرك��ي،

و�آخ��ري��ن من دول �أوروب�ي��ة ،التعديل الذي
نقله ب��اي��دن ي��رف��ع ع��دد امل��درب�ين �إىل �أل��ف
وث �م��امن �ئ��ة ،حم���ص�ن�ين م��ن �أي م���س��آءل��ة،
ي�ضاف �إليهم ثالثة �آالف جندي حلمايتهم
م��ع ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ،ال�ت��ي �ست�ضم
ه��ي الأخ � ��رى ،وف ��ق اخل �ط��ط الأم�يرك �ي��ة،
�سبعة ع�شر �ألف موظف �سيبقون يف العراق
ب�صفتهم «مدنيني» للخدمة يف ال�سفارة،
وث �م��اين ع���ش��رة قن�صلية ت�ن��وي وا�شنطن
افتتاحها يف جميع املحافظات العراقية.
�أما باقي النقاط فتدور يف فلك تفعيل

االتفاقية الأمنية «املعاهدة اال�سرتاتيجية»
املوقعة ب�ين البلدين ع��ام �أل�ف�ين وثمانية،
وال �ت��ي ت�شمل ال�ت�ع��اون يف جميع امل�ج��االت
ال�سيا�سية والدبلوما�سية والثقافية� ،إ�ضافة
�إىل املحافل الدولية.
قبل احل��دي��ث ع��ن م�غ��ادرة ب��اي��دن ،ثمة
حدث ال بد من التوقف عنده ،فقبل يوم من
و�صوله ،هز انفجار حميط جمل�س النواب
العراقي و�سط املنطقة اخل�ضراء املح�صنة،
والتي ت�ضم مقار احلكومة العراقية وعدداً
من ال�سفارات العربية والغربية ،من بينها

ال���س�ف��ارة الأم�يرك �ي��ة ،ال�سلطات العراقية
�أعلنت �أن االنفجار �أ�سفر عن مقتل �شخ�ص
و�إ�صابة �ستة �آخرين بينهم نائب يف الربملان،
وه��و ناجم عن �سيارة مفخخة �أدخلت �إىل
املنطقة اخل�ضراء بت�سهيل من قبل أ�ف��راد،
ال بد �أن يكونوا يف مواقع تخولهم دخول
هذه املنطقة التي تخ�ضع لإجراءات م�شددة
جداً جلهة التحرك منها و�إليها.
الأه� ��م م��ن ذل ��ك ،ال���س�ل�ط��ات �أك� ��دت �أن
الهجوم كان ي�ستهدف رئي�س الوزراء نوري
املالكي ،فيما قالت م�صادر �أخرى �إنها كانت
ت�ستهدف رئي�س الربملان �أ�سامة النجيفي،
وب �غ �� ��ض ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن اجل� �ه ��ة ال� �ت ��ي ك ��ان
ي�ستهدفها االنفجار ،فامل�ؤكد �أن الر�سالة
و�صلت ،وهي ال تقت�صر فقط على حماولة
إ�ث �ب ��ات �أن ال �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة غ�ي�ر ق ��ادرة
وم�ؤهلة لتويل امللف الأمني ،الر�سالة �أبعد
من ذلك ،وقد فهمها امل�س�ؤولون العراقيون
حني بد�أت التفجريات تقرتب �أكرث و�أكرث
م ��ن امل �ن �ط �ق��ة اخل� ��� �ض ��راء خ�ل��ال ال���ش�ه��ر
املن�صرم ،وم�ف��اده��ا ال�ي��وم �أن اجلميع دون
ا�ستثناء ميكن �أن يتحولوا �أهدافاً ،و�أن هذه
املنطقة مبا ترمز ،لن تكون بعد االن�سحاب
على ما كانت عليه قبله ،وقد ت�صبح كباقي
املناطق التي تعرف الإن�سان العربي على
�أ��س�م��ائ�ه��ا وج�غ��راف�ي�ت�ه��ا ل �ك�ثرة م��ا ارت�ب��ط
ا�سمها بهجمات تفجريية ،وه��ذا يقود �إىل
�س�ؤال ،من اجلهة التي متلك املقدرة على
ك��ل ه ��ذا؟ ث�م��ة م��ن ي �ق��ول ب��ل ي � ؤ�ك��د أ�ن�ه��ا
اجلهة نف�سها التي تربط ا�ستتباب ا ألم��ن
بوجودها ،وهو ر�أي فيه الكثري من املنطق.
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إقليمي
إسقاط طائرة أميركية بالقرب من منشأة «فردو» النووية
نجاح كبير للمنظومة اإللكترونية للدفاع الجوي اإليراني
ت�صاعدت حدة التوترات يف املنطقة ،و�أخذت
ح��رب الإرادات ال�سيا�سية ب�ين ال�غ��رب و�إي��ران
ب �ع ��داً خ �ط�ي�راً ب �ع��د جن ��اح م �ن �ظ��وم��ة ال��دف��اع
االلكرتونية التابعة للحر�س الثوري الإيراين
ب�إ�سقاط طائرة �أمريكية من دون طيار.
وتناقدت وكاالت الأنباء �أن احلر�س الثوري
الإي� ��راين و��ض��ع يف ح��ال��ة ت��أه��ب ق���ص��وى ،ومت
رفع حالة اال�ستعدادات الت�شغيلية للدفاع عن
البالد ،وب��د�أت جمموعة حت�ضريات الحتمال
ت�ع��ر���ض �إي � ��ران ل�ه�ج�م��ات خ��ارج �ي��ة و��ض��رب��ات
خفية ،ا�ستكما ًال للحرب ال�سرية ال�ت��ي ت��دور
ب�ين جهاز الأم��ن الإي ��راين م��ن جهة واملو�ساد
الإ�سرائيلي وامل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة م��ن جهة
�أخرى ،وحتدثت �صحيفة تلغراف الربيطانية
ع��ن ت��زاي��د الإ� �ش��ارات التي ت��دل �أن ال�غ��رب ب��د�أ
ي�أخذ تدابري مبا�شرة ل�شل الربنامج النووي
الإي��راين ،وت�صاعد النقا�ش يف �إ�سرائيل حول
�ضرورة توجيه �ضربات جوية ت�ستهدف املن�ش�أت
النووية الإيرانية �سواء بغطاء �أمريكي �أم من
دونه.
و�إذا ثبت �سقوط ال�ط��ائ��رة الأم�يرك�ي��ة كما
ت��ردد و�سائل الإع�ل�ام الأم�يرك�ي��ة خ��ارج �إي��ران
فهذا الأم��ر مهم ج��داً ويعك�س م��دى جهوزية
التكنولوجيا الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة وتتطور
�إمكانيات احلرب االلكرتونية احلديثة لديها.

طائرة �أمريكية من دون طيار كانت حتلّق فوق من�ش�أة فردو النووية جنوب العا�صمة طهران

ذك � ��ر م �� �س ��ؤل ��ون �أم �ي�رك � �ي ��ون �أن ط ��ائ ��رة
اال�ستطالع التي فقدتها ال��والي��ات املتحدة يف
�إيران هي يف احلقيقة طائرة خفية ت�ستخدمها
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية ( )C.I.Aيف

املهمات ال�سرية ،وقال اخلرباء الأمريكيون �إن
اجلي�ش الإي ��راين ميلك الآن واح��دة م��ن �أه��م
ط��ائ��رات اال��س�ت�ط�لاع ح�سا�سية يف الأ��س�ط��ول
اجلوي لـ(.)C.I.A

وهي م�صممة لتفادي �أنظمة الدفاع اجلوي،
وال تلتقطها الردارات الأر�ضية ،والطائرة التي
�أ�سقطته وحدات احلرب االلكرتونية والدفاع
اجل ��وي للجمهورية الإ��س�لام�ي��ة ك��ان��ت حتلق

ب��ال�ق��رب م��ن من�ش�أة (ف ��ردو) ال�ن��ووي��ة عندما
ت�صدت لها منظومة ال��دف��اع اجل��وي للحر�س
ال �ث��وري ،وه��ي م��ن ن��وع (SNETENL - R -
 )Q - 170والتي ك��ان قد �أعلن عن ت�صنيعها
عام  ،2009و�أك��دت القوات اجلوية الأمريكية
وجودها يف الأجواء عام  ،2010وقد ا�ستخدمت
هذه الطائرة يف عمليات مالحقة وا�ستهداف
ال�شيخ �أ�سامة بن الدن ،والتقنية امل�ستخدمة
يف هذه الطائرة هي نف�سها التي ا�ستخدمت يف
قاذفات ( BO-(S-B2ومقاتالت .F-35
وتعترب ه��ذه التقنيات م��ن �أك�ث�ر امل�شاريع
الت�سليحية �إنفاقاً يف تاريخ البنتاغون ،حيث
تعترب هذه الطائرات من �أبرز �أدوات التج�س�س
يف ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا ال�صغرى.
وق ��ال م���ص��در �أم�ي�رك��ي �إن ال���س�ي�ط��رة على
هذه الطائرة مينح القوات الإيرانية معلومات
ع �� �س �ك��ري��ة و�أم� �ن� �ي ��ة ق �ي �م��ة ح � ��ول ال �ت �ق �ن �ي��ات
امل�ستخدمة يف املخابرات الأمريكية.
وال بد �أن يكون التعاون الع�سكري الرو�سي
الإي��راين وال��ذي يبلغ �أوج��ه يف ه��ذه الأي��ام هو
امل�ستفيد الكبري من �إ�سقاط هذه الطائرة التي
�ستوفر للخرباء معلومات مهمة ه��ي مبثابة
كنز ثمني للعلماء واخلرباء التقنيني.

حمرر ال�ش�ؤون الإقليمية

نتنياهو ..والحنين إلى خبز «مبارك»
م��ا م��ن � �ش��ك �أن ت��داع �ي��ات خ �ل��ع ال��رئ�ي����س
ح�سني مبارك عن حكم م�صر ال ت��زال تتكثف
على الكيان الإ�سرائيلي على �أكرث من �صعيد،
�إن ك��ان ع�ل��ى ال�صعيد االق�ت���ص��ادي و�صفقات
الغاز وغريها من ال�صفقات الفا�سدة� ،أو على
امل�ستوى ال�سيا�سي وحجم التغطية ال�سيا�سية
ال �ت��ي ك ��ان ي ��ؤم �ن �ه��ا ال �ن �ظ��ام امل �� �ص��ري ال�ب��ائ��د
النتهاكات االحتالل بحق ال�شعب الفل�سطيني،
�أو بخ�صو�ص اجلانب الأمني وحجم التن�سيق
الأمني ال��ذي كان قائماً بني الأجهزة الأمنية
الإ�سرائيلية وامل�صرية.
ك ��ل م ��ا ت �ق��دم م ��ن «ت �� �س �ه �ي�لات» و«م ��زاي ��ا»
ك��ان يقدمها النظام امل�صري ال�سابق للكيان
الإ�سرائيلي ،حدت برئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو �إىل «احلنني» �إىل �أيام مبارك
و«اخلبز» الذي كان يقدمه �إىل نظامه لر�شوته،
وهو بطبيعة احلال فتات ال يذكر.
نتنياهو هاجم ال�سيا�سيني الإ�سرائيليني
وال�ع��امل ال��ذي��ن ي ��ؤي��دون ال �ث��ورات العربية،
واتهم ربيع العامل العربي ب�أنه ال يتحرك �إىل
الأمام ،بل ي�سري �إىل الوراء ،ويف �أول تعليق له
�أمام الكني�ست ،منذ اجتاحت موجة الثورات
العربية ال��دول العربية� ،أع��رب نتنياهو عن
ت�شككه الكامل ب�ق��درة ال�شعوب العربية يف
دع��م الأن�ظ�م��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وق ��ال�« :إن��ه
يحن لنظام ح�سني مبارك يف م�صر» ،وقال
�أي���ض�اً�« :إن ��ه يخ�شى �سقوط ال�ن�ظ��ام امللكي
الها�شمي يف الأردن ،م�ك��رراً رف�ضه املطلق

لتقدمي �أي تنازالت للفل�سطينيني».
وتابع «�إن املعلقني واملعار�ضة الإ�سرائيلية
قالوا �إننا نواجه مرحلة جديدة من الليربالية
والتقدم ..ولكننا نرى العك�س متاماً ،والوقت
�أث �ب��ت �أن �ن��ي ك�ن��ت ع�ل��ى ح ��ق ،ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي
�سيتحول �إىل «الإ� �س�لام �ي��ة» امل �ع��ادي��ة للغرب
واملعادية لإ�سرائيل وللدميقراطية» .كما انتقد
القادة الغربيني ،وخ�صو�صاً الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما ،الذي دفع مبارك �إىل اال�ستقالة
من ال�سلطة ،على حد تعبريه ،وق��ال نتنياهو
من على منرب الكني�ست� ،إن «�إ�سرائيل» تواجه
ف�ت�رة م��ن ع ��دم اال� �س �ت �ق��رار وع ��دم ال�ي�ق�ين يف
املنطقة ،وه��ذا بالت�أكيد لي�س الوقت املنا�سب
ل�لا��س�ت�م��اع �إىل �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ق��ول��ون اتبع
قلبك» .وقال «�أتذكر �أن الكثري منكم حثني �أن
�أغتنم هذه الفر�صة لتقدمي تنازالت مت�سرعة،
الت�سرع يف التو�صل �إىل ات �ف��اق ،لكن �سيا�سة
�إ�سرائيل ال ت�سري على �أوه��ام ،هناك ا�ضطراب
ك�ب�ير ه �ن��ا ..ال�ع��دي��د م�ن�ك��م ط��ال�ب�ن��ي بتقدمي
جميع �أن��واع التنازالت ،لكننا ن�صر على �أ�س�س
اال�ستقرار والأمن ،مما يزيد من ذلك الآن» ،يف
حماولة لتربير ت�صلبه وت�شدده يف التفاو�ض
م��ع ال�سلطة ،وم��وق�ف��ه م��ن اال�ستيطان ال��ذي
�أدى �إىل �إيقاف املفاو�ضات معها.
بيد �أن �إح�سا�س الكيان الإ�سرائيلي باحلنني
�إىل �أي��ام خلت كانت فيه اليد الطوىل لأنظمة
�ساعدته على �ضبط الأو�ضاع وتثبيط م�شاريع
امل�ق��اوم��ة ��ض��ده ،مل مينع ال�ك�ي��ان الإ�سرائيلي

الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك ي�صافح رئي�س الوزراء ال�صهيوين بنيامني نتنياهو

م��ن جتهيز نف�سه حل��رب �إق�ل�ي�م�ي��ة مقبلة يف
ظل االنفالت الأمني الذي يعاين منه امل�شهد
امل�صري ،وتوتر الأو��ض��اع يف �سورية ،فارتفعت
اجل ��اه ��زي ��ة ال �ق �ت��ال �ي��ة ب�ي�ن � �ص �ف��وف اجل�ي����ش
الإ��س��رائ�ي�ل��ي �إىل م��راح��ل متقدمة ،و��ش��رع يف
التدرب على خطط ملواجهة حرب مقبلة.
فقد ذك��رت �صحيفة ه��آرت����س اال�سرائيلية
�أنه «على خلفية ت�صريحات رئي�س �أركان جي�ش
االحتالل بني غانت�س ،ب�ش�أن ما �أ�سماه «احلاجة
�إىل حملة ع�سكرية على قطاع غ��زة» ،توا�صل

ما ت�سمى «كتيبة عزة» �إج��راء مناورات حتاكي
القيام بحملة ع�سكرية على ال�ق�ط��اع .وقالت
ال�صحيفة �إن جنود وحدة «الهند�سة القتالية»
�أج��روا مناورة حتاكي الدخول �إىل قطاع غزة،
ونقل ع��ن �ضابط يف ال��وح��دة قوله �إن ق��درات
املنظمات الفل�سطينية قد ارتفعت كثرياً عن
ال�سابق ،و�أن اجلي�ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي ا�ستخل�ص
العرب وطوّر قدراته.
ال��وح��دة الهند�سية ه��ذه �أق�ي�م��ت قبل �سنة
ون�صف ،وجتري تدريباتها للمرة الأوىل على

فتح حماور لدخول قوات برية وقوات مدرعة
�إىل القطاع ،ومواجهة حقول �أل�غ��ام و�إط�لاق
ق��ذائ��ف م �� �ض��ادة ل �ل��دروع وق��ذائ��ف راج �م��ات.
وب �ي �ن��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن ق� ��وات اجل �ي ����ش ت ��أخ��ذ
باحل�سبان �إمكانية �أن يواجه اجلي�ش مقاومة
عنيفة يف قطاع غزة من مقاتلي حركة حما�س،
م �ق��ارن��ة م��ع امل �ق��اوم��ة ال �ت��ي واج �ه �ه��ا اجلي�ش
خ�لال ح��رب الكانونني  .2009-2008وقالت
�إنه مت تزويد اجلرافات املدرعة بو�سائل حماية
متطورة ،بينها �أجهزة �إن��ذار حتذر من �إطالق
�صواريخ م�ضادة للدروع.
وجت��ري امل �ن��اورات على فتح حم��اور وك�شف
مناطق و�إقامة مواقع دفاعية لقوات اجلي�ش،
ولكن يف امل�ن��اورة الأخ�ي�رة ،ت��رك��زت التدريبات
على العمل خ�لال ��س��اع��ات الليل وع�ل��ى م��دار
ال�ساعة وال�ب�ق��اء يف امل�ك��ان م��دة ط��وي�ل��ة ،و�أك��د
�ضابط الهند�سة يف «كتيبة عزة» �أن التدريبات
على العمل خالل �ساعات الليل جعلتها مركبة،
م�شرياً �إىل �أن �آليات الوحدة �ستكون �أول من
يدخل �إىل القطاع و�آخر من يخرج ،كما تركزت
التدريبات على العمل يف مناطق م�أهولة ،مع
الت�شديد على التهديدات التي ق��د يواجهها
اجلي�ش يف القطاع ،مثل �شبكات الأنفاق.
فهل يتحرك الكيان الإ�سرائيلي كعادته �إىل
الأم��ام للخال�ص من ط��وق اخلانق ال��ذي بات
يتهدد م�صريه بعد تالحق الثورات العربية يف
املنطقة؟

م�ؤمن احللبي
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رأي
معالم السعادة اإلنسانية..
ومساراتها []1

من هو محمد حسين فهميده؟
«�إن ق��ائ��دن��ا ه��و ذل��ك الطفل ـ�ـ ذو
االث �ن��ي ع�شر ع��ام �اً�� ،ص��اح��ب القلب
ال �� �ص �غ�ير ،ال � ��ذي ي �ف��وق امل� �ئ ��ات من
ال ــ الذي حمل
�أل�سنتنا و�أقالمنا ف�ض ً
ق�ن�ب�ل�ت��ه ورم� ��ى ب�ن�ف���س��ه حت��ت دب��اب��ة
ال �ع��دو ف �ف��جّ ��ره��ا ،حم�ت���س�ي�اً � �ش��راب
ال�شهادة».
بهذه العبارة و�صف الإمام اخلميني
ه ��ذا ال�ط�ف��ل ال�ب�ط��ل «حم �م��د ح�سني
فهميده» ال��ذي خلق ملحمة خالدة
يف ت��اري��خ ال�ث��ورة الإ�سالمية وال��دف��اع
املقد�س ،وه��ذا املجاهد ال�شجاع الذي
�أ� �ص �ب ��ح م ��در� �س ��ة وق � � ��دوة لل��أج �ي��ال
ال �ق ��ادم ��ة ي �ق �ت��دى ب ��ه يف ال� � ��ذود عن
الإ�سالم.
مولده ون�ش�أته
ولد ال�شهيد حممد ح�سني فهميده
عام 1967م يف قرية «�سراجه» من توابع
مدينة ق��م املقد�سة ،وت��رع��رع يف �أ�سرة
ريفية ملتزمة بالإ�سالم ،ثم انتقل عام
1979م مع �أهله �إىل مدينة كرج.
ال�شهيد والثورة
رغ��م �صغر �سنّه� ،إ ّال �أن �شهيدنا
مل ي � ّدخ��ر ج �ه��داً يف ن���ص��رة ال�ث��ورة
الإ��س�لام�ي��ة ،ل�ه��ذا ملّ��ا بلغت ال�ث��ورة
ذروتها ،كان يذهب �إىل قم ويجلب
البيانات الثورية ويوزّعها يف كرج.
وق��د تعر�ض ل�ل�أذى وال�ضرب على
�أي��دي املعار�ضني للإمام اخلميني،
لكنه ت�صدى لهم بكل حزم وحتمل
كل الإهانات والأذى يف هذا املجال.
ويوم عودة الإمام �إىل �أر�ض الوطن
ا�صيب ال�شهيد يف حادثة مروعة نقل
�إث��ره��ا �إىل امل�ست�شفى ،وب�ع��د خروجه
م ��ن امل���س�ت���ش�ف��ى �أ�� �ص� � ّر ع �ل��ى وال��دي��ه
بالذهاب للقاء الإم��ام ،وبالتايل ذهب
مع �أخيه الأكرب ال�شهيد داود فهميده
�إىل زيارة الإمام.

ال�شهيد حممد ح�سني فهميده

االلتحاق بجبهات احلق
�ضد الباطل
م��ع ب ��دء احل ��رب امل�ف��رو��ض��ة م��ن قبل
اال�ستكبار العاملي على الدولة الإ�سالمية
الفتية ،و�صدور �أمر من الإم��ام بالتعبئة
ال�شعبية ،ب��ذل ال�شهيد ك��ل م��ا يف و�سعه
لاللتحاق بالقوات ال�شعبية ،يقول والده
بهذا اخل�صو�ص« :لقد كنا قلي ًال ما نرى
ال�شهيد يف املنزل بعد �صدور �أوامر الإمام
بت�شكيل جي�ش الع�شرين م�ل�ي��ون ،وكنا
نت�صور �أن��ه يذهب �إىل �سينما �أو للتنزه
وم��ا �شابه� ،إ ّال �أن�ن��ا اطلعنا بعد ذل��ك �أن��ه
يقوم بن�شاطات دينية وثورية وتعبوية».
�أر�سل ذات م��رة من قبل مقر التعبئة
�إىل ك��رد��س�ت��ان دون ع�ل��م وال ��دي ��ه ،وع��اد
بعد ف�ترة مع ع��دد من عنا�صر احلر�س،
وع �ن��دم��ا ط �ل��ب م��ن �أ ّم � ��ه ال�ت�ع�ه��د ب�ع��دم
ذهاب ابنها ثانية �إىل اجلبهة ل�صغر �سنّه
وجثّته ،التفت ال�شهيد �إىل �آم��ر احلر�س
وقال« :ال تكلف نف�سك ،فلو �أ�صدر الإمام
�أم��راً ف�إنني م�ستعد للذهاب �أينما كان،
يجب عليّ �أن �أخدم بلدي».
ويقول والد ال�شهيد :يف الأيام الأوىل
من احلرب ،حيث كانت املعارك دائرة يف
مدينة خرم�شهر ،رجعت لي ًال �إىل املنزل
و� �س ��أل��ت ع��ن ح���س�ين ق�ي��ل يل� :إن ��ه �أخ��ذ
م�صورة �أخيه ع�صراً ومل يعد بعد ،فلم

نعلم عنه �شيئاً لعدة �أيام� ،إىل �أن جاء �أحد
�أ�صدقائه يوماً وقال� :إن ح�سيناً قال �إنني
ذاهب �إىل اجلبهة فال تقلقوا ،وقد طال
ه��ذا ال�ف��راق � 33أو  44يوماً ــ وال �أتذكر
جيداً ــ وذات يوم قطعت الإذاعة براجمها
االعتيادية لتعلن �أن طف ًال يبلغ  13عاماً
رمى بنف�سه حتت دبابة للعدو ف�أدى �إىل
تدمري الدبابة وا�ست�شهاد الطفل .ويف
امل���س��اء �أي���ض�اً �أذي ��ع اخل�ب�ر م��ن ال�ت�ل�ف��از،
فقالت �أ ّم ��ه يف ه��ذه الأث �ن��اء« :واهلل �إن��ه
ابني ح�سني» ،وك�أن اهلل �أوحى لها بذلك،
فلذا �أق�سمت بذلك وبعد ب�ضعة �أيام جاء
بع�ض الأخ��وة من احلر�س و�أبلغونا نب�أ
ا�ست�شهاد ح�سني ،وقال �أحدهم لقد بقيت
�أو�صال من ال�شهيد �سوف ن�أتي بها �إليكم،
ف�س�ألته ماذا تق�صد؟ فقال :عندما �أر�سل
ح�سني �إىل منطقة العمليات ،ج��اء ذات
م ��رة �إىل الآم � ��ر ،وق� ��ال�� :س�ي��دي ا�سمح
يل باملجيء معكم والعمل �إىل جانبكم،
فرف�ض الآمر لعدم قدرة ح�سني الالزمة،
فقال ح�سني :ا�سمحوا يل �أن �أكون معكم
مل��دة �أ� �س �ب��وع ،ف� ��إن ك�ن��ت ج �ي��داً ف�س�أبقى
و�إ ّال ف�سوف �أرج��ع ،وبهذه الطريقة بقي
عندنا وكنا را�ضني عنه .وكلما طر�أ عمل
كان ح�سني يف املقدمة ،وحينما جرح نقل
�إىل م�ست�شفى ماه�شهر ،وبعد خروجه
من امل�ست�شفى جاء �إىل الآمر وطلب منه
الذهاب �إىل اخلطوط الأمامية ،و�أ�صر

www.athabat.net

يومية �سيا�سية م�ستقلة
ت�صدر م ؤ�قت ًا �أ�سبوعي ًا  -ت�أ�س�ست عام 1908

ع�ل��ى ذل��ك ك �ث�ي�راً ،ويف ك��ل م��رة يرف�ض
الآم��ر ال�سماح له .عندها ا�ستاء ال�شهيد
كثرياً و�أدمعت عيناه ،فالتفت �إىل الآمر
وق ��ال�� :س��وف �أث�ب��ت ل��ك �إن�ن��ي ق��ادر على
الذهاب للخطوط الأمامية.
ث ��م ب �ع��د ع� ��دة �أي� � ��ام � �ش��اه��دن��ا �أح ��د
ال�ع��راق�ي�ين يتجه ن�ح��ون��ا ،ف� ��أراد بع�ض
الأخ ��وة �إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل�ي��ه ،فمنعتهم
من ذل��ك وقلت :دع��وه� ،إن��ه ي�أتي �إلينا
ب�ق��دم�ي��ه ،ف��ا� �ص�بروا ،وع�ن��دم��ا اق�ترب
عرفنا �إنه «ح�سني» ،ف�س�ألناه� :أين كنت
يا ح�سني؟ وما هذه الألب�سة؟ وملن هذه
الأ�سلحة؟ ف�ق��ال :لقد ق��ال يل الآم��ر:
ل�ست ق��ادراً على الذهاب �إىل اخلطوط
الأمامية ،لكني بيد جرداء ا�ستطعت �أن
�آخذ هذه الأ�شياء من العراقيني .لهذا
�أذن ل��ه الآم��ر ب��ال��ذه��اب �إىل اخلطوط
الأمامية  .
العروج امللكوتي
�أم ��ا ح ��ول ا��س�ت���ش�ه��اده ،ف�ي�ق��ول الأخ:
عندما �أ�صيب زميله يف اخلندق «حممد
ر� �ض��ا» ب�ط�ل�ق��ة ن��اري��ة ،ن�ق�ل��ه ح���س�ين �إىل
اخللف ،ثم �أراد �أن يرجع ،فقيل له� :إىل
�أي��ن يا ح�سني؟ فيجيب :يجب �أن �أنتقم
ل�صديقي م��ن ه ��ؤالء الأع� ��داء ،وعندما
يرجع �إىل موقعه ي�شاهد خم�س دبابات
عراقية تتقدم ،فما وجد ب ّداً �إ ّال �أن ربط
ح��زام النا�سف على ظهره وحت��رك نحو
دب��اب��ات ال�ع��دو ،في�صاب بطلقة ن��اري��ة يف
رجله ،لكن متكن من �إي�صال نف�سه ب�أية
طريقة ممكنة �إىل �أوّل دبابة ،ويف عملية
ا�ست�شهادية ف��جّ ��ر نف�سه حت�ت��ه ،ف� ُد ّم��رت
الدبابة واحت�سى ح�سني �شراب ال�شهادة.
وتخليداً لذكرى هذا ال�شهيد البطل
طبع �صورته على بع�ض العمالت الورقية
الإيرانية و�سمّي ي��وم ا�ست�شهاده «� 8آب��ان
1360هــ�.ش 1980 -م» ب�ي��وم التعبئة
الطالبية.
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لـــــــلأفـــــــــــــــــــــــــــراد:
ن�صف �سنوي 50 :دوالر
�ســــــــــــــــــــــنــــوي 100 :دوالر
لــلـــمــــــــ�ؤ�ســــ�ســــــــــات:
ن�صف �سنوي 75 :دوالر
�ســــــــــــــــــــــنــــوي 150 :دوالر
مــــــــــالحــــظــــــــــة:
تـقدر قيمة الإعالن
ح�سب عدد الأعمدة

من الوجود تنجم احلقيقة ،ومنه ين�ش�أ كيان الإن�سان
وم�صريه ..فالإن�سان �أرق��ى مظاهر ال�ك��ون ،لقد متكنت
الطبيعة بهذا املخلوق �أن تعي ذاتها ..فهو الوجه الفاعل
للتاريخ ،وه��و اجل��رم ال�صغري ال��ذي انطوى فيه العامل
الأك�ب��ر ..وه��و ال��وح�ي��د م��ن ب�ين ��س��ائ��ر امل�خ�ل��وق��ات ال��ذي
يعي قيمة احلياة� ..إذ �إن غاية احلياة هي احل�صول على
ال�سعادة وقد �أرادها اهلل لنا ،فمن يطلبها يتمم �إرادة اهلل..
و�أن��ا يف مقتبل العمر عجبت كيف �أن خليفة اهلل على
الأر���ض «الإن�سان» ،ال يتمتع بال�سعادة الدائمة يف احلياة
الدنيا والأخرة على حد �سواء..
لكن ..بعدما اطلعت على مكنونات و�أ�سرار هذا الإن�سان
بطل ال�ع�ج��ب ..ف ��أي م�سار ُي��رجت��ى لل�سعادة الإن�سانية
يف زم��ن القحط القيمي والأخ�لاق��ي عند �إدارات ال��دول
القاب�ضة على م�سار وم�صري الب�شرية عنوة واق �ت��داراً،
وبت�شجيع من هيئاتها املالية واالقت�صادية وال�صناعية
وال�ت�ج��اري��ة وح�ت��ى ��ص��روح�ه��ا العلمية وم��ا يطلق عليه
ا��ص�ط�لاح�اً ب��ال�ث�ق��اف�ي��ة ..ف�ي�م��ا ال �ع��امل ��ش��اخ����ص بنظره
دومن��ا �أدن��ى ح��راك ،ك ��أن ال ح��ول له وال ط��ول ..فالعوملة
وت��داع �ي��ات �ه��ا �أط ��اح ��ت ب�ك��ل امل �ع��اي�ير وامل �ف��اه �ي��م وال�ق�ي��م
الإن���س��ان�ي��ة ..و�أ��ض�ح��ت الب�شرية مب��ا تعنيه م��ن بدائية
وتخلف وجهل بدي ًال للإن�سانية ،تلك التي راكمت �أجيا ًال
و�أجيا ًال من الثقافات واحل�ضارة بج ّد وك ّد هذا اخلليفة
لينعم بالرفاه وال�سعادة واحلبور.
ترى من ينغ�ص على الإن�سان احلياة الهانئة ،الناعمة
ال�ب��ال واملطمئنة؟ �ألي�س الإن���س��ان عينه؟ وم��ن ذا ال��ذي
يقبع خلف ه��ذا الإن���س��ان ويحرّ�ضه على ال�شر؟ �ألي�ست
نف�سه عينها؟ فلماذا العدوان �أيها الب�شري على ال�سعادة
الإن�سانية؟ امل�شكلة فيك ،يف النف�س التي تقطن البطن،
تلك الأمّارة بال�سوء ،النف�س الأنانية الطماعة ،اجل�شعة،
الو�ضيعة ،الناظرة دوماً �إىل التحت ..غاياتها دائماً تربر
و�سائلها و�آلياتها..
كما للعامل نف�س كلية حتركه ..للإن�سان نف�س هي علة
حركته ،وهي مت�صلة بعامل املثل من جهة ،وبعامل الكون
والف�ساد من جهة ثانية ،وتنق�سم النف�س �إىل ق�سمني:
 -1اجل ��زء الأع �ل��ى �أو الأرق ��ى م�ن�ه��ا ،وب��ه ال�ع�ق��ل وه��و
ب�سيط خالد م��رك��زه ال��ر�أ���س ي��درك امل�ث��ل ..اجل�م��ال وهو
املق�صد الأ�سمى الذي ترمي �إليه الإرادة يف نزوعها نحو
املطلق ،والغاية الق�صوى التي يتوخاها العقل يف جدله..
وه��ذا امل�ث��ال ال ي��و��ص��ف� ..أم��ا اخل�ي�ر ف�ه��و �أق���ص��ى ح��دود
العامل املعقول ،وعلّة ملا هو خري وجميل ،وهو الذي مينح
النف�س قوة الإدراك ،وهو مبد�أ العلم واحلق.
 -2الق�سم الأ�سفل الالعقل ..يتج ّز�أ ويفنى ،وينق�سم
ب��دوره �إىل �شريف وو�ضيع ..وبال�شريف تتعلق العواطف
النبيلة كال�شجاعة والكرم ،ومركزه القلب ..وبالو�ضيع
تتعلق ال���ش�ه��وات وال �ن��زوات وال�ط�م��ع واجل���ش��ع وم��رك��زه
البطن.
وعليه ف�إن عامل املثل الذي هو احلق واخلري واجلمال
ثابت ال يدركه نق�ص �أو ف�ساد ..لذا كانت احلياة الفا�ضلة
وال�سعيدة تلك التي ال تدور حول �إ�شباع اللذات هي احلياة
احلقيقية.
�أم ��ا اجل��ان��ب الآخ� ��ر م��ن احل �ي��اة الإن���س��ان�ي��ة فيتعلق
بالأخالق التي تق�سم بدورها �إىل مو�ضوعات مثل :اللذة
والأمل ،الف�ضيلة والرذيلة ،والعدالة وال�سعادة.
فلذة ال�شهوة والرغبات اجل�سمانية موت متكرر ،فهي
تنمّي الرغائب وتنمي الآالم يف �آن معاً ،والف�ضيلة تديرها
ق��وى النف�س ال�ث�لاث :احلكمة ف�ضيلة العقل ..والعفة
ف�ضيلة ال �ق��وة ال���ش�ه��وي��ة ،وت�ت��و��س��ط ه��ذي��ن ال�ط��رف�ين..
ال�شجاعة وهي ف�ضيلة القوة الغ�ضبية وتعني العقل على
ال�شهوية فيقاوم �إغراء اللذة وخمافة الأمل ،عندما حتقق
كل ق��وة من ه��ذه القوى الثالث ،تتحقق عندها يف املرء
ف�ضيلة العدالة.

نبيه الأعور
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بيروتيات

�شيء من تاريخ بريوت ..كيف تو�سعت الطرقات وال�ساحات
يف �شهر ت�شرين الأول �سنة  1918دخلت جيو�ش
احل�ل�ف��اء ب�ي�روت ،وان�ق���ض��ت ب��ذل��ك حقبة م��ن ت��اري��خ
املدينة امتدت حوايل خم�سمئة عام.
ول �ك��ن ت�غ�ي�ير احل �ك ��ام ،ال ي�ستتبعه ب��ال���ض��رورة
وال بال�سرعة امل��وازي��ة امل�ل�ح��وظ��ة ،تغيري يف ال�ع��ادات
والتقاليد والأع��راف ونظم املعي�شة ومناهج التفكري،
و�أول م��ا ي�ط��ال التغيري �أن�ظ�م��ة ال�ب�ن��اء والتخطيط
املدين.
ك��ان��ت ب�ي�روت العثمانية مدينة حم�صنة �ضمن
ال�سور ،ال��ذي ك��ان ميتد من �سوق �أب��ي الن�صر ن��زو ًال
�إىل املرف�أ ،ويتجه من هذا الآخر غرباً �إىل جهة خان
�أن�ط��ون ب��ك ،ث��م ي�سري جنوباً حتى �ساحة ال�سور �أو
ع�صور التي �أ�صبحت فيما بعد �ساحة ريا�ض ال�صلح،
ثم يتجه ال�سور �شرقاً �إىل كني�سة مار جرج�س املارونية
فقهوة القزاز.
وكانت بريوت املح�صنة بال�سور والقلعة واحل�صن،
قد فقدت هذه التح�صينات مع خروج جيو�ش �إبراهيم
با�شا منها �سنة  ،1840فكان ال�سور قد تداعى يف �أكرث
نقاطه ،وكانت بقايا �أب��واب��ه ال ت��زال مائلة للعيان يف
�أوائل عهد االنتداب ،كباب يعقوب وباب ال�سراي وباب
الدركة ،فيما كانت قلعة ب�يروت قد تهدمت ،وبقيت
بع�ض �أنقا�ضها ،ال�ت��ي اكت�شفت م � ؤ�خ��راً ،ق��رب �سوق
اخل�ضار القدمي.
 -1الطرقات
ك��ان��ت ط��رق��ات امل��دي �ن��ة ع �ب��ارة ع��ن �أزق � ��ة �ضيقة
ملتوية ،حد �سور املدينة من امتدادها ،و�أدى تكاثر
ال�سكان �إىل انتفاء وجود �شوارع رئي�سة عري�ضة داخل
امل��دي �ن��ة ،ك�م��ا ف��ر���ض يف ال��وق��ت نف�سه �أم��اك��ن وج��ود
امل��راف��ق العامة ،كاملدافن التي وج��دت بجوار البلدة
�سواء مقربة البا�شورة ،يف موقعها احل��ايل� ،أم مقابر

اخلارجة وامل�صلى واملغاربة التي كانت موقع �سينما
ريفويل.
ويف غياب مركز خا�ص وحيد للمدينة ،كما هو
حال املدن الأوروبية ،كان لبريوت عدة مراكز متثلت
يف امل�ساجد والكنائ�س و�سراي احلاكم ،وكذلك الأ�سواق
والدكاكني واملحالت.
ك� ��ان ي �ق �� �ص��د ب��ال �ط��رق��ات الأزق � � ��ة ج �م��ع زق� ��اق،
وال��زواري��ب م��ن زاروب ،وامل�ع��اب��ر م��ن م�ع�بر ،قبل �أن
ت�شيع �ألفاظ جديدة مثل كورني�س و�أوتو�سرتاد وجادة
ونفق.
ي��ذك��ر أ�ن ��ه ك ��ان ل�ك��ل حم�ل��ة م��ن حم�ل�ات ب�ي�روت
ال�ق��دمي��ة داخ ��ل ال �� �س��ور ،م��دخ��ل وب ��اب خ��ا��ص��ان بها،
فمحلة احلدرة مث ًال (�إىل اجلنوب من جامع العمري
الكبري) ،وك��ان لها ب��اب منخف�ض على �شكل قنطرة
يقفل م�ساء ،ويفتح �صباحاً على زاروب ت�صطف على
جانبيه البيوت ،وكان ملحلة ال�شيخ ر�سالن (جتاه الباب
ال�شمايل للجامع ال�ع�م��ري ال�ك�ب�ير) ب��اب يفتح على
زاروب بنيت فوقه وعلى جانبية بيوت ال�سكن ،وقد
يكون الأ�صل يف ذلك عائداً �إىل �سبب �أمني� ،أو قد يعود
�إىل كون هذه املناطق كانت يف البدء ،م�ساكن لع�شرية
واح ��دة تتفرع منها ال�ب�ط��ون والأف �خ��اذ� ،أو م�ساكن
لعائالت جمعت بينها روابط القربى وامل�صاهرة.
ي��ذك��ر �أن ب�ع����ض �أو�� �ص ��اف ال �ط��رق��ات ع ��رف من
�أ�سمائها ،من ذلك �سوق الف�شخة �أو طريق الف�شخة،
ال�ت��ي ك��ان��ت ت��رب��ط ب�ين ��س��اح��ة ال�ب�رج وب ��اب �إدري ����س،
فقد زاد يف �ضيقها ع��ر���ض ب�ضائع ال�ت�ج��ار يف و�سط
الطريق مما مل يكن يرتك م�ساحة للمرور تزيد على
الف�شخة ،ومنها �سوق الطويلة �أو الطريق الطويلة،
والتي متيزت بطولها عن بقية املدينة ،ومنها حملة
زقاق البالط التي ر�صفت �أيام �إبراهيم با�شا بالبالط،
فا�شتهرت بهذا اال�سم واحتفظت به حتى اليوم.

�أدى ��ض�ي��ق م���س��اح��ة امل��دي�ن��ة داخ ��ل ال �� �س��ور� ،إىل وت�ضامنهم ،و�إيجاد �صعوبات �أمام تقدم �أي عدو �أو
تخ�صي�ص الطبقات الأر�ضية من الأبنية للدكاكني حمتل ينوي اقتحام املدينة �أو التوغل فيها ،فكان
وامل �ح�ل�ات ال�ت�ج��اري��ة وم���س�ت��ودع��ات ال �غ�لال وبنيت التح�صن داخل كل بيت �أو عند بابه ،كافياً لت�شكيل
ف��وق�ه��ا ال �ب �ي��وت ال���س�ك�ن�ي��ة وي �ب��دو �أن ط ��رق ب�ي�روت جبهة حمددة �ضد املهاجمني وجعل املقاومة فعالة
القدمية ،عائد �إىل التقاليد االجتماعية والأعراف ون��اج �ح��ة ،وي�ت�ن��اق��ل امل �ع �م��رون م��ا ح���ص��ل �أث �ن��اء رد
الدينية والأخ�لاق�ي��ة التي كانت �سائدة يف املدينة ،الهجوم الرو�سي �سنة  1774على بريوت ،وا�ضطرار
ولدى خمتلف �سكانها من الطوائف واملذاهب ،والتي املهاجمني �إىل الفرار باجتاه ال�شواين� ،أي املراكب،
ترتكز على دور البيت وا�ستقالليته وك��ون��ه مقراً عند مرف�أ ال�شامية ،التي حترف من ال�شانية مفردة
دائماً للحرمي طيلة اليوم ،لي ًال ونهاراً ،وجنة للرجل ال�شواين.
وكان من الطبيعي �أن تلج�أ ال�سلطة� ،إىل تفريق
بعد عناء النهار وتعب العمل ،ا ألم��ر الذي �أدى �إىل
عدم االهتمام بع�ض ال�شوارع فبقيت �ضيقة ،يف حني البيوت وبالتايل ال�سكان ،حتت ذريعة تو�سيع ال�شوارع
مت الرتكيز على ات�ساع املنازل وارتفاع �سقوفها ،على وت�خ�ط�ي��ط امل � ��دن ،ب� ��د�أ ه ��ذا امل �خ �ط��ط إ�ب � ��ان احل��رب
عك�س ما ح�صل فيما بعد ،مما ال نزال نعي�شه اليوم� ،إذ العاملية الأوىل �أيام الوايل عزمي بك ،وتابعت �سلطات
غدت ال�شوارع عري�ضة وا�سعة وغدت البيوت �صغرية االن�ت��داب الفرن�سي تنفيذه ،فن�ش�أت ��ش��وارع جديدة،
�ضيقة� ،سقوفها منخف�ضة ،وغرفها �صغرية ،وتبع فحل �شارع ويغان حمل �سوق الف�شخة ،و�شارع فو�ش
ذلك �أن �أ�صبحت غالب مدة الإقامة خارج البيوت ،يف حمل �سوق اخلمامري ،و�شارع املعر�ض حمل الدركة،
�أماكن العمل واملقاهي واملطاعم� ،أما البيوت فغدت وجعل مركز �شارع املعر�ض يف �ساحة النجمة تقليداً
ل�ساحة النجمة الباري�سية ،التي تتفرع منها ال�شوارع
للمنامة لي ًال فقط.
ثمة ظاهرة أ�خ��رى عرفتها ب�يروت ،كما عرفتها كر�ؤو�س النجمة.
وب��د�أ االه�ت�م��ام بال�شكل اخل��ارج��ي لل�شوارع على
بقية امل��دن والعوا�صم العربية ،وهي أ�ث��ر املناخ على
ات�ساع الطرقات فمن املعروف �أن مناخ ب�يروت حار ح���س��اب ال���ش�ك��ل ال��داخ �ل��ي ل�ل�ب�ي��وت ،ف �ج��رى جتميل
ورطب �صيفاً ،بارد ممطر �شتاء ،وقد خفف من نتائج ال���ش��وارع ب��الأع�م��دة والقناطر وال��زخ��ارف املحفورة،
هذه الظاهرة �ضيق الطرق وتراكب البيوت فوقها وت� ��زي�ي��ن م� ��داخ� ��ل الأب � �ن � �ي ��ة وال� �ع� �م ��ائ ��ر ب��ال �ب�ل�اط
مم��ا نتج عنه ن�شوء م�ساحات ك�ب�يرة م�غ�ط��اة ،تقي واملقر�صنات و�صفوف ال�ن��واف��ذ وال���ش��رف��ات ،و�أ�صبح
املارة حر ال�شم�س �صيفاً واملطر �شتاء ،فلم يكن يحتاج التنقل يف الأ�سواق وم�شاهدة �أنواع الب�ضائع الأوروبية
املعرو�ضة �ضرباً من �ضروب الت�سلية لتم�ضية �أوقات
امل ُتجوّل يف املدينة �إىل مظلة واقية.
جل�م��ال والبغال
ومبا �أن الأهمية كانت لداخل الدار ال خلارجها ،ال�ف��راغ وامل�ت�ع��ة ،وت��راج��ع ا�ستعمال ا ِ
فلم يكن تو�سيع الطرقات مهماً ،وكذلك ا�ستقامتها ،واحلمري ل�صالح عربات التك وال�سيارات.
من كتاب «بريوتنا»
ف�ك��ان��ت أ�ك�ث�ر ط��رق ب�ي�روت م�ل�ت��وي��ة ،ق�ي��ل ب ��أن لهذا
االلتواء �أ�سباباً أ�خ��رى ،منها �أنها و�سيلة من و�سائل
حت�صني املدينة الداخلي وداف�ع�اً لتما�سك �سكانها
�أحمد

مــن �أجــــل قــــانــــون انتخـــــابي يـمـنـع و�صـــول الـــعـ�صــــــا ()7

مـ�شــروع قـــانـــون يــلـبـي ويـحـفـظ حـــق الـجــمــيـع
�إذا ك� ��ان ق��ان��ون �ي �اً ود�� �س� �ت ��وري� �اً م �� �س��اواة
اللبنانيني يف احلقوق والواجبات ،يفرت�ض
يف �أوىل ب��دي�ه�ي��ات��ه �أن ي���س��اوي بينهم يف
اخ�ت�ي��ار ممثليهم لل�سلطة الت�شريعية،
ويف ح�ق�ه��م ب��ال�تر��ش�ي��ح واالق �ت��راع ،ف��إن��ه
ي�ستحيل حتقيق ذلك عرب تق�سيم الدوائر
االنتخابية ،ف�إذا اعتمدت الدوائر اخلم�س،
ف� ��إن ذل��ك ي�ع�ن��ي �أن ل�ل�ب�ن��اين ال�ن��اخ��ب يف
ب�ي�روت ح��ق االق�ت�راع لـ 19م��ر��ش�ح�اً ،ويف
جبل لبنان  35مر�شحاً ،ويف ال�شمال 28
مر�شحاً ،ول�ك��ل م��ن اجل�ن��وب وال�ب�ق��اع 23
مر�شحاً� ،أما �إذا اعتمد تق�سيم املحافظات
اخل �م ����س �إىل ع �� �ش��ر ،ف � ��إن اخل �ل��ل نف�سه
�سيكون ف�ي�ه��ا ،ون�ف����س احل ��ال يف ال��دوائ��ر
املتو�سطة ،حيث �سرنى دوائر بـ  7مقاعد
و�أخرى بـ � 11أو  12مقعداً ،وبالتايل ،ف�إن
احل��ل ه��و ب��امل���س��اواة ب�ين اللبنانيني على
�أ��س��ا���س ال�سقف الأع�ل��ى وال�سقف الأدن��ى،
�أي االنتخاب على امل�ستوى الوطني العام،
وع�ل��ى امل�ستوى الأدن ��ى �أي على امل�ستوى
الفردي ،مع اعتماد الن�سبية.

هل ميكن اجلمع بني الأمرين؟
بالت�أكيد ،ميكن ،وذل��ك ب��أن يتم تقدمي طلب
ال�تر��ش�ي��ح ع�ل��ى �أ��س��ا���س ال�ق���ض��اء ،ح�ي��ث يبقى
للأق�ضية متثيلها النيابي� ،إمنا الت�صويت يتم
على امل�ستوى الوطني ال�ع��ام� ،أي �أن املواطن
ينتخب الئحة كاملة على م�ستوى الوطني،
م��وزع �أع�ضا�ؤها على الأق�ضية ..وك��ل ناخب
يف�ضل يف الالئحة التي ينتخبها ،مر�شحني
من الق�ضاء امل�سجل فيه قيد نفو�سه.
�أم ��ا مل ��اذا ي�ف��ّ��ض��ل ال�ن��اخ��ب م��ر��ش�ح�ين ،فذلك
مل�ساواة اللبنانيني باحلقوق وال��واج�ب��ات ،لأن
هناك �أق�ضية لها نائبان فقط ،وبالتايل تكون
امل�ساواة هنا بني الناخبني كب�شر مت�ساويني.
و�إذا كان الرت�شيح واالنتخاب يتم على �أ�سا�س
التوزيع الطائفي� ،أي  34للموارنة ،و 27لل�سنة،
و 27لل�شيعة ،و 14ل�ل�أرث��وذك����س ،و 8ل�ل��دروز،
و 8للكاثوليك ،وواح ��د ل�ل�أرم��ن الكاثوليك
وخم�سة للأرمن الأرثوذك�س و�إجنيلي واحد
و�أقليات واحد واثنان للعلويني ،طبقاً للتوزيع
ع�ل��ى م���س�ت��وى ل�ب�ن��ان ،ف ��إن��ه ي�ف���ض��ل ال�ن��اخ��ب
على م�ستوى ق�ضائه مر�شحني ب��دون التقيد

باالنتخاب الطائفي� ،أي �أن الناخب يف ال�شوف
مث ًال يف�ضل مر�شحني قد يكونا مارونيني �أو
درزيني� ،أو �سنيني �أو مر�شحاً كاثوليكياًَ و�آخر
درزياً وهلم جراً..
وم ��ن �إي �ج��اب �ي��ات ه ��ذا امل �� �ش��روع� ،أن ��ه ال ي�ع��ود
فيه كتل انتخابية مهم�شة ،في�صري الناخب
الكاثوليكي على �سبيل امل�ث��ال ال احل�صر ،يف
ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي ،م���ش��ارك�اً يف ان�ت�خ��اب ممثلي
طائفته يف كل لبنان ،وكذلك احل��ال الناخب
ال�سني يف �صور ،والناخب ال�شيعي يف جزين،
وال �ن ��اخ ��ب امل � � ��اروين يف ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ..ف�ي�م��ا
يت�ساوى اجلميع على م�ستوى الق�ضاء بعملية
التف�ضيل خارج القيد الطائفي.
و�إذا ما ط��رح �أحدهم ��س��ؤا ًال �أو ا�ستنتاجاً ب�أن
هناك �صعوبة يف الفرز و�إ�صدار النتائج ،ف�إن
ذلك غري حقيقي البتة ،ذلك لأن الفرز �أ�سهل
بكثري من النظام الأكرثي.
فهو �أوالً :يتم على �أ�سا�س اللوائح� ،إذ لنفرت�ض
�أن هناك �أربع لوائح هي :الئحة «�ألف» ولونها
�أزرق ،والئحة «ب» ولونها �أبي�ض ،والئحة «ج»
ولونها �أخ�ضر ،والئحة «د» ولونها �أحمر ،فيتم

�أو ًال الفرز على �أ�سا�س اللوائح ،فيكون مث ًال
ن�صيب «�ألف»  40يف املئة �أي  51نائباً ،ون�صيب
«ب»  30يف املئة �أي  38نائباً ،ون�صيب «ج» 20
يف املئة �أي  26نائباً ،ون�صيب «د»  10يف املئة �أي
 13نائباً.
أ�م��ا توزيع الفائزين على الطوائف ،فيتم يف
ك��ل الئ�ح��ة ح�سب الن�سب ال�ت��ي ف��ازت بها كل
الئحة� ،أي يكون لالئحة «�ألف»  40يف املئة من
كل طائفة ،يتم اختيارهم وف��ق من ن��ال �أكرث
يف اخليار التف�ضيلي ،ف�إن كانت ح�صة الالئحة
«�ألف»  13نائباً مارونياً ،يتم اختيار من جمع
�أ�صواتاً تف�ضيلية �أكرث على م�ستوى الأق�ضية،
وي��ذه��ب ال�ب��اق��ي على ال�ل��وائ��ح بنف�س الن�سب
وهكذا دواليك على اجلميع.
م��ن ح�سنات االق�ت�راع التف�ضيلي� ،أن��ه مينع
امل�ؤامرات داخل الالئحة ،كما مينع التحالفات
الثنائية �أو الثالثية على ح�ساب الآخرين ،كما
أ�ن��ه مينع وق��وع ال���ص��دام��ات واخل�لاف��ات بني
املر�شحني ،حول �أولويات ترتيب الأ�سماء ،فال
يعود من ي�أتي ا�سمه يف ذيل �أو و�سط الالئحة
ال يبايل بالعملية االنتخابية لأن �آماله بالفوز

م �ع��دوم��ة ،ب��ل تفتح �أم��ام��ه ك��ل االح �ت �م��االت،
مما يجعله نا�شطاً يف حركته وم�ساعداً هاماً
حللفائه.
ي�لاح��ظ يف ه ��ذا امل �� �ش��روع أ�ن ��ه ي �ح��وي جميع
القوانني ،فهو:
�أوالً :ي�ل�ب��ي ط�ل�ب��ات م��ن ي��ري��د ل�ب�ن��ان دائ ��رة
انتخابية واحدة.
ثانياً :يلبي طلبات من يريد �أن يكون املحافظة
دائرة انتخابية ،كما يلبي من يريد الق�ضاء.
ثالثاً :يلبي طلب من يريد الدائرة الفردية.
راب�ع�اً :يلبي هواج�س م��ن يخاف على متثيل
الطوائف وخ�صو�صاً الأقليات.
خ��ام �� �س �اً :ي�ل�ب��ي ط �م��وح��ات م��ن ي��ري��د إ�ل �غ��اء
الطائفية.
�ساد�ساً :يلبي ب�شكل �أو ب�آخر اختيار كل طائفة
ممثليها ،ب�أن يرتك لها احلرية يف هذا الأمر
من خالل االقرتاع التف�ضيلي.
فهل �أن الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية م�ستعدة
لتطوير احلياة ال�سيا�سية اللبنانية ،ووفق �أي
دميقراطية ،يف هذا الزمن املتوح�ش ،ولذلك
بحث و�صلة.

ثقافة

19

( العدد  )191اجلمعة  9 -كانون الأول 2011 -

أ .م .د .عشتار داود

لغتي هويتي

جـــامـعـــة الــمـــوصـــــل

تجليـات التفاعل العربي  -الغربي في المصطلح البالغي

[]3-3

ال مراء يف ما يقت�ضيه بناء ما ،من ت�ساوق
بني وحداته ،بيد �أن هذه امل�سلمة الأولية -
على بداهتها -ت�ستلزم كثرياً من الإي�ضاح� ،إذ
ال تكفي النظرة الذرية التي ال تعدو احلدود
ال��وه �م �ي��ة و�� �ص ��و ًال �إىل اخل� �ط ��اب ،بو�صفه
صال ممتداً».
«و� ً
�إذن ال منا�ص من �إدراك �أن البنى الن�صية
يف ت�شكلها و�صريورتها ،مرتهنة بت�شاكل على
ال�صعيد الن�صي الأرحب ،عرب توا�شجها مع
جاراتها يف �سياق معني .لي�س من �شك فيما
متثله وجهة النظر البنائية ه��ذه من نقلة
م��وق�ع�ي��ة خ�ط�يرة مل��اه�ي��ة ال�ترك�ي��ب الن�صي
امل�ت� آ�ل��ف ا إلط� ��راف ،م��ن خ�لال ا ألخ ��ذ بنظر
االع �ت �ب��ار ��س�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال�ن����ص ال�ن��اج�م��ة عن
«حتول جملة حرفية �إىل �إ�سهاب… مطول
ومعقد وغري حريف» .فبد ًال من �أن يت�شظى
اخلطاب بني بنى متفرقة قدداً ،ي�صبح جملة
ان�سيابية واح ��دة ،ت�شكلها أ�ج ��زاء متناغمة
فيما بينها ،ول �ه��ذا ك��ان «و� �ص��ف التوظيف
ال�سيميوطيقي ال يت�أتى عن طريق حتليل
امل �ك��ون��ات امل�ع�ج�م�ي��ة واجل �م �ل �ي��ة ،و إ�من� ��ا عن
طريق البحث يف اخلطاب ب�أكمله».
من املمكن اال�ست�شفاف من ذلك �ضرورة
توافر اخلطاب على عن�صر (االن�سجام) ،من
خالل انتقال التوا�شج اجلملي �إىل ال�صعيد
الأرح��ب عرب عملية اكت�ساب متبادلة ،تلف
ك��ل �أرك ��ان اخل�ط��اب ،بيد �أن ذاك االن�سجام
ال ي�ستجلى �إال بعد تق�ص ألغ��وار اخلطاب،
ف �ه��و -ب��و��ص�ف��ه ��س�ي��اق�اً م� ؤ���س�ل�ب�اً « -من ��وذج
مقطوع بوا�سطة عن�صر غري متوقع» ،فالبد
�إذن من خلخلة تقطع خيط االن�سجام ،من

خالل الفجوة املتحققة «يف و�صل فكرتني ال
تتوافران على �أية عالقة منطقية بينهما»،
الأمر الذي يغيب التتابع الو�صلي يف م�سار
م�ت�ت��ال�ي��ة ال �ن ����ص ،ف�ي�غ��دو ال �ت �ج��اور اخل��ال��ق
ل �ل �� �ص��ورة جت� � ��اوراً م �ك��ان �ي �اً ل �ي ����س �إال ،عرب
ا�ستثمار �إم�ك��ان��ات اللغة ال�شعرية حت��دي��داً،
يف ��س�ل��ب ال�ل�غ��ة ط��اب�ع�ه��ا ال ��زم ��اين ،لرتتكز
«على جمموعة من اجلمل املتجاورة ،والتي
تخلو من �أدوات الربط ،وتكون مبجموعها
ك��ال�ل��وح��ة يف ال�ف��ن الت�شكيلي» ،مم��ا يذيب
احل� ��دود ب�ين الأدب  -ب��و��ص�ف��ه واح � ��داً من
ال �ف �ن��ون ال��زم�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن التتابع
ال �ل �غ��وي ل���س�ل���س�ل��ة ال �ك�ل�ام م� ��ادة ل �ه��ا  -مع
ال�ف�ن��ون امل�ك��ان�ي��ة (الت�شكيلية) ال�ت��ي يكون
ارت �ك��ازه��ا �أ� �س��ا� �س �اً ع�ل��ى ال �ت��زام��ن الب�صري
لوحداتها ،وهو ما يقرر «و�ضعية حمددة يف
الزمن (خطية اجلمل النحوية) ،ويف املكان
(ال�ترت�ي��ب امل�ك��اين على ال�صفحة املكتوبة)
�إىل درج ��ة ي � ��ؤدي م�ع�ه��ا ك��ل ت�غ�ي�ير يف تلك
الو�ضعية �إىل تغيري كبري يف املعنى».
�إن ت�غ�ي�ي��ب ال ��رب ��ط ال ��زم ��اين يف ال�ل�غ��ة
ال�شعرية ،من �ش�أنه �أن ي�ضطلع مبهام الت�شكل
ال�صوري ،لهذا لي�س من املمكن البتة التعامل
مع تلك املو�ضعة املكانية �إال بو�صفها مو�ضعة
دال � ��ة ،ح �ت��ى ل��و ب ��دت غ�ي�ر ذل� ��ك ،فتمو�ضع
اجلمل ال�صورية �إذن غري قابل للتغيري ،و�إن
افتقدت الرابط الزمني فيما بينها ،فت�شكلها
على نحو ما ،مل ي�أتِ عبثاً.

االنقطاع اخلارجي
وه ��و ال ي���ش�ت�م��ل ع �ل��ى م��وا� �ض��ع الف�صل
ال�صغرى يف الن�ص كالتي تكون بني الكلمات،
�أو بني اجلمل فح�سب ،و�إمن��ا ي�شتمل �أي�ضاً
على موا�ضع الف�صل الكربى� ،أو ما ا�صطلح
عليه ب�أ�سلوب (التخل�ص) الذي يعالج الف�صل
�أو ال�ق�ط��ع احل��ا��ص��ل ب�ين ال�ب�ن�ي��ات الن�صية
ال �ك�ب�رى ،ك��ال �� �ص��ورة ،وال �ف �ق��رة ،وال�ل�ق�ط��ة،
وامل �ث��ل .وق��د ع��اجل��ت ال�ب�لاغ��ة ه��ذه امل�س�ألة
حتت هذا اال�سم بينما تناولتها ال�سينما حتت
ا�سم (املونتاج) �أي ترتيب اللقطات� .إذ «تعمل
بنية التخل�ص بو�صفها بنية مف�صلية ت�ساعد
على احلركة يف خطوط م�ستديرة ور�أ�سية
ومنحنية �أي ت�ساعد على احل��رك��ة يف كافة
االجت��اه��ات .وه��ي حت��اك��ي  -يف ذل��ك  -بنية
اجل���س��د ال ��ذي يجمع ب�ين �أع���ض��اء خمتلفة
تت�ضافر يف �أداء الوظيفة الكلية ،ويتحرك
يف ال� �ف ��راغ � �ص��ان �ع �اً جم � � ��اورة» .ف � ��إن تقنية
التخل�ص تعمل على الت�أليف ب�ين البنيات
ال�ك�برى ،التي يتم فيها ا�ست�شعار فجوة �أو
م�سافة قرائية ،ت�ؤدي �إىل انعطافة �أ�سلوبية
مفاجئة« ،مما يولد جما ًال �إيحائياً خ�صباً،
ت�شري ع�بره عنا�صر احل�ضور �إىل عنا�صر
الغياب .ك��أن فكرة امل�سافة �أو الفجوة �شكل
من �أ�شكال تفكيك الزمن �أو املكان واحلدث،
و�إعادة �إنتاجها على نحو مغاير».
و�أول ما يبدو هنا يف درا�سة هذه الق�ضية،
احل �� �ض��ور ال �ف��اع��ل ل�ه��ا يف ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي،
فعلى الرغم من كرثة الدرا�سات البالغية
التي تناولتها فيه ،بَيد �أنها بقيت حمجمة

يف أ�ط ��ر ق ��ارة ،يف ت�ن��اول�ه��ا ل��ه ،م��راع�ي��ة فيه
موا�ضع التنا�سب �أكرث من مراعاتها موا�ضع
االخ �ت�ل�اف ،غ��اف�ل��ة ع��ن القيمة الأ�سلوبية
الق�صوى التي من املمكن �أن متنحها هذه
التقنية للقر�آن الكرمي� ،إذ «�إن (التخل�ص)
ه��و ال�ق��ان��ون ال �ع��ام ال ��ذي ينتظم ال�صياغة
الكلية لهذا الن�ص الفريد».
وال م�ن��ا���ص م��ن الإ�� �ش ��ارة ه�ن��ا �إىل ذاك
النمط التف�سريي ال��ذي اعتمد على (علم
املنا�سبة) من خالل �سعيه �إىل تق�صي «علل
الرتتيب ،ومو�ضوعه �أجزاء ال�شيء املطلوب،
وثمرته االطالع على الرتبة التي ي�ستحقها
اجلزء ،ب�سبب حاله مبا وراءه وما �أمامه من
االرتباط والتعلق» ،وقد �سد هذا العلم فراغاً
كبرياً يف الدرا�سات القر�آنية ،نظراً ل�سعيه �إىل
درا�سة حمايثة للقر�آن الكرمي ،بعيداً عن كل
املعطيات اخلارجية ،لأن غايته هي «عالقات
الن�ص يف �صورتها الأخ�يرة النهائية» .لهذا
ان �� �ص��ب اه �ت �م��ام��ه ع �ل��ى ا� �س �ت �ج�لاء م��واط��ن
التعالق ال��داليل بني ا آلي��ات املتتابعة داخل
ال�سورة نف�سها �أو خارجها من خالل الربط
بني خامتة �سورة ،وبداية �أخرى موالية لها.
وثمة م�صطلح �آخر ناف�س م�صطلح التخل�ص
نظراً لت�شابه �آلية ا�شتغالهما وهو(املونتاج)،
وال�سيما �إذا �أدركنا �أن ا ألخ�ير يقوم «ب�إزالة
ال��زم��ان وامل �ك��ان غ�ير ال �� �ض��روري�ين( )..عن
طريق ارتباط الأفكار ،بربط لقطة ب�أخرى
وم�شهد ب�آخر» .فـ(املونتاج) �إذن ،ينحو �إىل
ربط اللقطات وترتيبها على �شاكلة معينة
دون �سواها ،والبد من �أن ي�ؤدي تغيري ذلك
الرتتيب �إىل تغيري املعاين امل�ستخل�صة منها.

من ندوات املجل�س العاملي
للغة العربية يف خدمة الف�صحى

خـــــالل نـــــــدوة حــــــول مــعـــــانـــي عــــــــا�شـــــــــوراء:

�إن ال�ست�شهاد الإمام احل�سني حرق ًة يف القلوب لن تطف�أها �إال وحدة الأمة وحترير فل�سطني
ملنا�سبة ذك��رى ا�ست�شهاد ا إلم��ام احل�سني،
�أق� ��ام� ��ت ح ��رك ��ة الأم � � ��ة ول � �ق ��اء اجل �م �ع �ي��ات
وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ندوة ثقافية
بعنوان« :الإمام احل�سني ..وحركة التغيري»،
ح��ا� �ض��ر ف �ي �ه��ا ك ��ل م ��ن م �ف �ت��ي � �ص��ور وج�ب��ل
ع��ام��ل� ،سماحة القا�ضي ال�شيخ ح�سن عبد
اهلل ،و�إم��ام م�سجد القد�س (�صيدا) �سماحة
ال�شيخ م��اه��ر ح�م��ود ،وق��د ق �دّم املحا�ضريْن
رئي�س ال�ل�ق��اء ال��وح��دوي الإ��س�لام��ي؛ احل��اج
عمر غندور ،بح�ضور الأ�ستاذ عدنان حمزة؛
ممث ًال دولة الرئي�س �سليم احل�ص ،والعقيد
غابريال ال�صانع ممث ًال قائد اجلي�ش العماد
ج ��ان ق �ه��وج��ي ،والأ� �س �ت��اذ � �س��رح��ان ��س��رح��ان
لا ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،وح���ش��د من
مم�ث� ً
املثقفني وممثلي الأحزاب والقوى ال�سيا�سية
والوطنية والإ�سالمية.
رح ��ب الأ� �س �ت��اذ ع�م��ر غ �ن��دور ب��احل���ض��ور
وقال :من املطلوب �أن تكون ذكرى ا�ست�شهاد
الإم ��ام احل�سني �سبط ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و��س�ل��م ح��اف��زاً لتوحيد الأم ��ة ،ووق�ف� ًة
� �س �ن��وي � ًة ل �ت �ج��دي��د ال �ع �ه��د و� �ش �ح��ذ ال�ه�م��م

احلاج عمر غندور يقدّم املحا�ضريْن

ل�لا��س�ت�م��رار يف ال�ن�ه��ج اجل �ه��ادي الإ��س�لام��ي
املقاوم الذي �سطّ ره النبي العربي ،ور�سخته
دماء �سيدنا احل�سني ر�ضي اهلل عنه ،الذي كان
با�ست�شهاده ملحمة فداء للأمة .و�أ�ضاف� :إن
ال�ست�شهاد الإمام احل�سني حرق ًة يف قلوبنا لن
تطف�أها �إال وحدة الأمة وحترير فل�سطني.
�أم��ا ال�شيخ عبد اهلل ف��دع��ا اىل االق�ت��داء
ب �� �س�يرة ��س�ي��د ال �� �ش �ه��داء ون �ه �ج��ه ،لتحقيق

الإ� � �ص �ل�اح امل �ن �� �ش��ود ،ول �ل��و� �ص��ول �إىل وط��ن
العدالة وامل�ساواة ،لأن ما يح�صل يف بالدنا
العربية والإ��س�لام�ي��ة ي�ؤ�س�س لفتنة عمياء
�سيت�ضرر منها اجلميع ،و�إ ّن ت�ضامن جهود
ال�ق�ي��ادات الروحية وال�سيا�سية ي�ساعد على
جتاوز املحنة.
أ�م ��ا ال�شيخ ح�م��ود ف��اع�ت�بر �أن ع��ا��ش��وراء
مدر�سة يف اجلهاد وا إل��ص�لاح ،وه��ي ال تعني

جانب من احل�ضور

طائفة بعينها ،وال تخ�ص امل�سلمني وحدهم،
إ�من ��ا ه��ي م��در��س��ة ل�ك��ل ا ألح � ��رار يف ال �ع��امل،
وا إل�� �ص�ل�اح ه��و عملية م���س�ت��دام��ة ي�ج��ب �أن
ُت �ت��داول ك�م��ا ي �ت��داول ال�ل�ي��ل وال �ن �ه��ار .ولفت
�سماحته �إىل �أن ال�صهيونية لي�ست خا�صة
ب��ال�ي�ه��ود ،ول�ي���س��ت حم���ص��ورة ل �ف�ترة زمنية
معينة ،ف�ه�ن��اك �صهاينة م��ن ك��ل ال�ط��وائ��ف
وامل��ذاه��ب ،م� ؤ�ك��داً �أن «م��ن ي�ستبيح أ�ع��را���ض

وك ��رام ��ات و�أرا�� �ض ��ي ال �ن��ا���س ،ف�ي��ه � �ش��يء من
ال�صهيونية» ،و�أن الإميان بالعمل ،والإ�سالم
يكون بتقدمي م�صلحة الأم��ة على م�صلحة
الأفراد.
وك ��ان إ�ج �م��اع م��ن امل�ح��ا��ض��ري��ن ع�ل��ى �أن
ال��دور اجلهادي املحوري للمقاومة يف لبنان
والعراق وفل�سطني هو ال�سبيل لنه�ضة الأمة
وا�سرتداد حقوقها.
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عالم المرأة

ماذا يريد الرجال؟ سؤال يحيّر معظم الزوجات
ي ��ؤك��د خ�ب�راء ال �ع�لاق��ات ال��زوج �ي��ة� ،أن��ه
ح�ين ي�ك��ون ال��زوج��ان على ان�سجام وت��واف��ق
يف ما بينهما ،وحتكم ال�صراحة وال�شفافية
عالقتهما ،فمن امل�ؤكد �أن احلب �سيظلل هذه
العالقة التي تخلو من الأ�سرار من �أي نوع
ك��ان��ت ،فمنذ ال�ق��دم وامل ��ر�أة م��ا ت��زال حت��اول
ال��دخ��ول �إىل عقل ال��رج��ل ،ملعرفة م��ا ي��دور
ف�ي��ه ،وت��رج�م��ة ك��ل كلمة ي�ق��ول�ه��ا ،وترجمة
�صمته �إذا مل يتفوّه ولو بكلمة واحدة.
مل ��اذا ق ��ال ه ��ذه ال�ك�ل�م��ة؟ ومل� ��اذا مل يقل
يل هكذا؟ وملاذا مل يحك يل
تلك؟ ملاذا نظر �إ ّ
حقيقة ما ح�صل حني التقى بع�ض �أ�صدقائه
القدامى يف الليلة التي عاد فيها مت�أخراً �إىل
امل�ن��زل؟ الأ�سئلة كثرية ج��داً ،لكن احلقيقة
ال���ض��ائ�ع��ة يف زح �م��ة ه ��ذه الأ� �س �ئ �ل��ة ه��ي �أن
البع�ض يعتقد �أن ما ينطبق على هذا الرجل
ينطبق على غريه ،متجاهالت �أن لكل �إن�سان
ت�ف���س�يره وط��ري �ق��ة ت �ف �ك�يره ،ون �ظ��رت��ه �إىل
الأمور والنا�س من حوله.
ويف ما يلي حماولة لدخول عقل الرجل،
ملعرفة م��ا ي��دور ه�ن��اك ،كما ي��راه��ا ع��دد من
اخلرباء واملتخ�ص�صني:

ينظر الرجل �إىل العالقة مع املر�أة على
�أنها التزام ،ومبا �أن ن�سبة كبرية من الرجال
ي�خ���ش��ون االل� �ت ��زام وي�ت�ج�ن�ب��ون االرت� �ب ��اط،
فت�صرفات ه ��ؤالء غ��ال�ب�اً م��ا تت�سم ب��ال�تردد
واخل ��وف امل�ب�ط��ن ،خ���ص��و��ص�اً ح�ين ي��رى �أن
امل��ر�أة متحم�سة �أك�ثر منه لتطوير العالقة
واالن �ت �ق��ال ب�ه��ا �إىل م��رح�ل��ة �أك �ث�ر ت�ق��دم�اً،
وب��ال �ت��ايل �أك �ث�ر ال �ت ��زام �اً ،ح �ت��ى ول ��و ك��ان��ت
الأمور ت�شري �إىل �أنه متحم�س لهذه العالقة،
وم�ستعد للم�ضي قُدماً فيها.
ال��رج��ل يف ه ��ذه احل��ال��ة ي�ت���ص��رف مثل
قطعة املطاط التي �سرعان ما تنكم�ش على
نف�سها ..ين�سحب من العالقة �إذا اعتقد �أنها
ت� أ�خ��ذه �إىل م��ا ال ي��ري��د� ،أو �إذا ر�أى �أن هذه
ال�ع�لاق��ة ق��د تخطت احل ��دود ال�ت��ي ر�سمها
بنف�سه.

بحبك

اجلن�س يف ذهن الرجل

«�أح�ب��ك» كلمة م��ن �أرب�ع��ة ح��روف فقط،
لكنها الأكرث �أهمية يف نظر الغالبية العظمى
من الب�شر ،بغ�ض النظر عن امل�ستوى الثقايف
�أو االجتماعي �أو املايل ،وعلى الرغم من �أن
الدرا�سات ت�شري �إىل �أن الرجل غالباً ما يكون
ال �ب��ادئ يف ت��ردي��د ك�ل�م��ة احل ��روف الأرب �ع��ة،
اعتقاداً منه �أنها �ستفتح كل الأب��واب �أمامه،
فهناك من الرجال من ال ينظر �إىل امل�س�ألة
من ه��ذه ال��زاوي��ة ،ويعتقد �أن الأف�ع��ال �أكرث
�أهمية من الأقوال ..وهنا تقع املر�أة يف حرية
م��ن �أم��ره��ا ،لأن�ه��ا غالباً م��ا تتمنى �أن يظل
يردد تلك الكلمة ال�سحرية ..فما العمل �إذا

ك�ث�يراً م��ا يُتهم ال��رج��ل ب��أن��ه يكرث
م ��ن ال �ت �ف �ك�ي�ر يف م ��و�� �ض ��وع اجل �ن ����س
والعالقات اجلن�سية ،لكن الدرا�سات
املتخ�ص�صة التي �أج��ري��ت يف ال�سنوات
الأخ�يرة� ،أظهرت �أن امل��ر�أة ال تقل عنه
ت �ف �ك�يراً وان �� �ش �غ��ا ًال يف ه ��ذه الأم � ��ور..
ل�ك��ن خم ��اوف ال��رج��ل م��ن اح�ت�م��االت
ال�ضعف �أو العجز �أك�ثر م��ن خم��اوف
امل��ر�أة ،وغالباً ما تدفعه خماوفه هذه
�إىل القيام ب�أعمال �ضارة ،كالتدخني،
�أو الإدم��ان على امل�شروبات الكحولية
�أو امل�خ��درات ..ويف ح��ال �شعور الرجل

يعرب عن حبه بالأفعال ال ب��الأق��وال �أف�ضل
مليون م��رة م��ن ال��رج��ل ال��ذي ي��ردد الكلمة
�صبح م�ساء من دون �أن يرتجمها �إىل �أفعال.
خوف الرجل

ك��ان م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن يف�ضلون الأف�ع��ال
على الأقوال؟
امل���س� أ�ل��ة لي�ست ب�ه��ذا ال�ت�ع�ق�ي��د ،فبع�ض

الرجال ال يح�سنون التعبري عن م�شاعرهم،
واملطلوب من امل��ر�أة �أن تتفهم هذه احلقيقة
وتتقبل ال��واق��ع ..على الأق��ل فالرجل الذي

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

طرق تعامل األسرة مع الطفل الفوضوي
يعترب �سلوك الطفل الفو�ضوي من
�أكرث ال�سلوكيات التي ت��ؤرق الوالدين،
وغ��ال�ب�اً م��ا يظهر ال�سلوك الفو�ضوي
على الطفل يف �سن املدر�سة ،كامل�شي بال
ا�ستئذان� ،أو نقل املقعد من مكان �إىل
�آخر� ،أو رمي الأوراق على الأر�ض� ،أو هز
اجل�سم �أثناء اجللو�س.
وه� � ��ذه جم �م��وع��ة م ��ن ال �ن �� �ص��ائ��ح
تقدمها «الثبات»لكيفية تعامُل الأ�سرة
مع �سلوك الطفل الفو�ضوي:
تب�سيط عملية الرتتيب والتنظيم
داخ ��ل ال �ب �ي��ت ،وت���ش�ج�ي��ع ال�ط�ف��ل على
اح�ت�رام ال�ن�ظ��ام ،ح�ت��ى ال ي�ج��د الطفل
�صعوبة فيها ويلج أ� للفو�ضوية.
ت�ع��وي��د ال�ط�ف��ل ع�ل��ى ت�ع�ل�ي��ق ثيابه
حينما يعود من املدر�سة ،فهذا من �ش�أنه
�أن ي�ع��زز ��س�ل��وك ال�ن�ظ��ام ل��دى الطفل،
وي�ساعده على ترك ال�سلوك الفو�ضوي.
�إظهار م�شاعر احلب والفرح حينما
ي �ق��وم ال�ط�ف��ل ب���س�ل��وك ج �ي��د ،كرتتيب

حجرته �أو نظافة م�ك��ان��ه ،لكي ي��داوم
ع�ل��ى ه ��ذا ال ���س�ل��وك ،وي�ت�رك ال���س�ل��وك
الفو�ضوي.
مكاف�أة الطفل حينما يقوم ب�سلوك
ج �ي��د ،وجت��اه�ل��ه حينما ي �ق��وم ب�سلوك
خاطئ.
تعليم ال�ط�ف��ل ال���س�ل��وك ال�صحيح
ح �ي �ن �م��ا ي �� �ص��در � �س �ل��وك �اً خ ��اط� �ئ� �اً ،ك��ي
ي�ستطيع الطفل التمييز ب�ين اخلط أ�
وال�صواب.
جتنب توبيخ الطفل على ال�سلوك
ال �ف��و� �ض��وي �أم � � ��ام زم �ل�ائ� ��ه ،ف�ت��وب�ي��خ
ال�ط�ف��ل م�ن�ف��رداً �أك�ث�ر ت ��أثي�راً يف نف�س
الطفل ،ف�إن الطفل ي�شعر مدى احرتام
الوالدين مل�شاعره.
االب�ت�ع��اد ع��ن الإي� ��ذاء ال �ب��دين عند
معاقبة الطفل على �سلوكه الفو�ضوي.
تدريب الطفل على حتمّل امل�س�ؤولية
واتخاذ ق��رارات مبفرده ،ثم متابعته يف
تنفيذها بعد ذلك.

بال�ضعف �أو ال�ع�ج��ز ،حتى ول��و كانت
م���ش��اع��ر ال �أ� �س��ا���س ل�ه��ا م��ن ال�صحة،
�أي �أن � ��ه ال ي� �ع ��اين م ��ن ال �� �ض �ع��ف �أو
ال �ع �ج��ز ،ف �ق��د ت�ت�راك��م ه ��ذه امل���ش��اع��ر
وت ��ؤدي بالفعل �إىل ال�ضعف �أو العجز
احلقيقيني.
امل���ش�ك�ل��ة ك �م��ا ي �ق��ول اخل� �ب��راء� ،أن
غالبية الرجال تف�ضل التزام ال�صمت
وتتجنب احلديث عن هذه املو�ضوعات
ب��د ًال من االنفتاح وم�صارحة �شريكة
العمر بحقيقة خم��اوف��ه ،مم��ا ي�سبب
��ض��رراً بالغاً لي�س للعالقة اجلن�سية
فح�سب ،بل وللعالقة العاطفية �أي�ضاً.
املبادرة
قد يعتقد البع�ض �أن الرجل م�صمَّم
ومربمَج على �أن يكون املبادر يف العالقة
مع �شريكة عمره ،لكنه اعتقاد خاطئ
ك �م��ا ي �ق��ول اخل �ب��راء وامل�ت�خ���ص���ص��ون،
ف��أ��س��و�أ م��ا يخ�شاه ال��رج��ل �أن ترف�ضه
زوجته ،ف�إذا كان هو املبادر فقد يحدث
م��ا ي�خ���ش��اه ،ل��ذل��ك ي�ت��وق��ع وي��ري��د من
زوجته �أن ت�أتي امل�ب��ادرة منها ،حتى لو
ك��ان��ت ال�ع�لاق��ة ال��زوج�ي��ة ب�ين االث�ن�ين
على �أف�ضل ما تكون.
امل�ت��زوج��ون يعرفون ه��ذه احلقيقة
ويعرفون النتائج الإيجابية حني تكون
امل �ب��ادرة م��ن ج��ان��ب ال��زوج��ة ،ب��ل �إن�ه��م
يعرفون �أي���ض�اً �أن اح�ت�م��االت الرف�ض
وامل �م��ان �ع��ة م ��ن ج��ان��ب ال ��زوج ��ة �أك�ث�ر
بكثري من احتماالت �أن ي�أتي الرف�ض
واملمانعة من جانب الرجل.
االكتئاب ..رجايل �أي�ض ًا
االكتئاب ال يعرف التمييز ب�ين الرجل
واملر�أة؛ ال جن�س له ،وقد ي�صاب به اجلميع؛
ال فرق بني كبري �أو �صغري.
وتقول الدرا�سات �إن الرجل حني ي�صاب
ب��االك �ت �ئ��اب غ��ال �ب �اً م��ا ي�ن�غ�ل��ق ع�ل��ى ن�ف���س��ه..
يحاول قدر ا�ستطاعته �إخفاء م�شاعر احلزن
ال��ذي يغلفه ..يخفي مظاهر ال�ضعف وقلة
ال�ن���ش��اط ال ��ذي ي���ص�ي�ب��ه ب���س�ب��ب االك �ت �ئ��اب.
امل�س�ألة لي�ست كذلك مع امل��ر�أة التي ت�صاب
باالكتئاب ،فهي غالباً ما تفتح قلبها للزوج �أو
ل�صديقة �أو قريبة� ،أو رمبا زميلة يف العمل.
ويف ح��ال��ة االك �ت �ئ��اب غ��ال �ب �اً م��ا يتجنب
الرجل �سرير الزوجية بحجة التعب ،ورمبا
يلج أ� �إىل امل�شروبات الكحولية.
يقول املتخ�ص�صون �إن الرجال يت�ضايقون
ج��داً من حالة االكتئاب ال��ذي قد ي�صيبهم،
ف�ت�ت�ح��ول م���ش��اع��ره��م �إىل غ���ض��ب ع ��ارم قد
يلحق الأذى البالغ بالعالقة الزوجية.
ويحذر اخلرباء من ثورة الغ�ضب الذي
ال �سبب له �سوى االكتئاب ال��ذي قد ي�صيب
الرجل �أو امل��ر�أة على حد �سواء� :إن االكتئاب
ه��و الأك�ث��ر خ �ط��راً ب�ي�ن ك��ل الأ�� �س ��رار ال�ت��ي
يحاول الرجل �إخفاءها عن �شريكة حياته.
وين�صح علماء االجتماع املر�أة التي ت�شعر
�أن زوج�ه��ا يعاين م��ن االكتئاب �أن ت��ؤك��د له
�أنها تقف �إىل جانبه ،ومعنية مب�ساعدته على
تخطي الأ�سباب التي �أ�صابته باالكتئاب.

رمي اخلياط

21

( العدد  )191اجلمعة  9 -كانون الأول 2011 -

مـنــوعــــات

للتغلب على البرد ..عليكم بالعسل
�أك��دت الأب �ح��اث احلديثة �أن الع�سل يحتوي
على فوائد ال ح�صر لها ،منها مكافحة �أمرا�ض
ال�ب�رد ،ورف��ع مناعة اجل�سم ،حيث يحتوي على
�سكريات خا�صة مثل الفركتوز (�سكر الفواكه)
واجللكوز (�سكر العنب) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
الع�سل يحتوي حزمة من الفيتامينات املتعددة
واملعادن النافعة �أو النادرة ،والأحما�ض الأمينية
واملاء.
ك��ذل��ك يحتوي الع�سل على جميع الأغ��ذي��ة
النباتية املفيدة والتي يطلق عليها بيوفالفونوئد
 ،bioflavonoidsه��ذه املكونات للع�سل
جت�ع�ل��ه ن��اف�ع�اً ج ��داً ل�ل�م�ن��اع��ة ،م��ا ي�ج�ع��ل مناعة
اجل�سم ذات فاعلية قوية وفعالة ملقاومة التوترات
والأم��را���ض الناجتة عن البكترييا والفريو�سات
والديدان  ،parasiteومكونات الع�سل عامة
جتعله ذا فاعلية حيوية للج�سم وم���ض��اداً قوياً
للت�أك�سد  ،antioxidantوجتعل اخلاليا
م �ق��اوم��ة ل�ل�م��ؤك���س��دات ال �� �ض��ارة ع�ل��ى اخل�لاي��ا،
وك��ذل��ك جت�ع��ل ال�ق�ل��ب وال� ��دورة ال��دم��وي��ة تعمل
بكفاءة �صحية عالية امل�ستوى ،وداعمة لل�شعريات
ال��دم��وي��ة ع�ل��ى ت �ب��ادل الأك���س�ج�ين ب�ين اخل�لاي��ا
والأن�سجة والأع�ضاء.
وال �ع �� �س��ل ل��ه ف��ائ��دة ع�ظ�ي�م��ة يف �إع� � ��ادة ب�ن��اء
الأن �� �س �ج��ة امل�ت�ه�ت�ك��ة ،ل��ذل��ك ف �ه��و ج �ي��د الل�ت�ئ��ام
اجلروح ،واحلقيقة التي يعرفها كثري من العلماء
�أن ال�ع���س��ل ل��ه ف��ائ��دة يف ال�ت�ئ��ام وع�ل�اج اجل��روح
التي قد يح�صل لها ع��دوى ،وه��ذه ال�صفة قليل
وجودها يف الأدوية املعروفة.
و�أف ��اد العلماء �أن الع�سل يجب �أن يُ�ستخدم
يف اجل��روح منذ البداية ولي�س يف �آخ��ر املطاف؛
ع �ن��دم��ا ت�ع�ج��ز الأدوي � � ��ة الأخ� � ��رى ع ��ن ال �ع�ل�اج،
ويُعتقد كما �أثبتت الدرا�سات �أن الع�سل له قوة
يف عالج العدوى �أق��وى مئة مرة من العالجات
التقليدية ،وه��و نافع كعالج للبكترييا ال�ضارة
والفطريات والفريو�سات .والع�سل جيد لعالج
التقرحات واحل �ب��وب وال�ب�ث��ور يف ال�ف��م والل�سان
�أو يف ال�شفتني ،وجيد لعالج تقرحات ال�سيقان

طــريـقـة اللعـب
تو�ضع الأرق ��ام م��ن � 1إىل  9ع��ام��ودي�اً و�أف�ق�ي�اً على �أن ال
يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي كان �أو �أفقي
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وال�ع���س��ل ج�ي��د ل �ع�لاج �أم��را���ض ال �ب�رد ،حيث
وع�ل�اج االك ��زمي ��ا ،وح �ت��ى ي �ك��ون ال�ع���س��ل ع�لاج�اً
ناجحاً يجب ا�ستخدامه يومياً مل��دة ال تقل عن �أغ�ل��ب �أم��را���ض ال�برد ناجتة ب�سبب الفريو�سات
�أ�سبوع �إىل ثالثة �أ�شهر ،وي��ؤخ��ذ الع�سل ملعقة و�أخ ��ذ م�ضاد ح�ي��وي ل�ع�لاج �أم��را���ض ال�ب�رد غري
ك�ب�يرة على ن�صف ك� أ����س م��اء داف��ئ �صباحاً على جمد وغري ناجع ،لذلك �أخذ الع�سل هو العالج
ال��ري��ق ،ومي�ك��ن ت �ك��راره ع�ن��د ال �ن��وم ،وال يُعطى ال�شايف ب ��إذن اهلل ،والع�سل ه��و ال�ع�لاج الطبيعي
الع�سل للأطفال الذين يقل عمرهم عن � 18شهراً كم�ضاد للفريو�سات.
والع�سل ع�لاج ناجح للكحّ ة عند الكبار ،كما
(�أي �سنة ون�صف ال�سنة).

�أثبتت الدرا�سات �أن��ه ناجح لعالج كحة الأطفال
الذين يبلغ عمرهم �أكرث من � 18شهراً.
وال� �ع� ��� �س ��ل ع� �ل��اج ن ��اج ��ح الح� �ت� �ق ��ان احل �ل��ق
والتهاباته ،حيث ت�ؤخذ ملعقة ع�سل على ك�أ�س
م��اء داف ��ئ ،وي�ت�غ��رغ��ر ب�ه��ذا امل�ح�ل��ول مل��دة خم�س
دق ��ائ ��ق ،وي �ك��رر ث�ل�اث �إىل �أرب� ��ع م ��رات ي��وم�ي�اً،
خ�صو�صاً عند النوم.
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ريَ ـاضـَ ة

وفــاة سـقـراط ..الكرة االستعراضية

يحتفل مع زيكو بت�سجيله يف مرمى �إيطاليا يف مونديال «�إ�سبانيا .»82 -

ودعت كرة القدم �أحد �أب��رز جنوم املنتخب
ال�برازي�ل��ي يف الثمانينات �سامبايو دي �سوزا
فيريا دي اوليفريا ،امللقب ب�سقراط ..الطبيب
الذي ف�ضل اال�ست�سالم ملهاراته الكروية عو�ضاً
ع��ن مم��ار��س��ة م�ه�ن�ت��ه ،وال�ل�اع��ب ال ��ذي ن�شط
على ال�ساحة ال�سيا�سية لن�صرة ق�ضايا العدالة
والدميقراطية.
ه� ��ذا ال�ل�اع ��ب ال �ع �م�ل�اق ( 1,92م) ك��ان
ي�ق��در ع�ل��ى ف�ع��ل ك��ل � �ش��يء ،ك��ان م�ف�ك��راً ج�ي��داً
يف ط��رق اللعب ،ومنظماً ال ي�ضاهى ،وكذلك
ي�ستطيع ت�سجيل الأهداف ،ومتكن من ت�سجيل
 168هدفاً يف  302م�ب��اراة خا�ضها مع نادي
كورينثيان�س خالل خم�سة موا�سم.
ك�م��ا ك��ان ��س�ق��راط �أح ��د م�ن�ظ��ري املنتخب
الربازيلي ،و�أدى معه �أح�سن مباريات م�سريته
التي مل تدم �إال ت�سعة �أعوام.
ب��د أ� م�شواره مع املنتخب يف � 23آب ،1979
خالل مباراة دولية ودية �ضد الأرجنتني ،حيث
متكن من ت�سجيل هدفني ،واب�ت��داء من العام
 1980قدم له امل��درب تيلي �سانتانا �شارة قائد
ال�ف��ري��ق ،وه��ذا مل يكن اخ�ت�ي��اراً ب�ق��در م��ا كان
الزماً.
ويف نهائيات ك�أ�س العامل  1982يف �إ�سبانيا
ك��ان اجلميع ير�شح ال�برازي��ل للفوز باللقب،
�إال �أن املنتخب الإي�ط��ايل ف��وت ه��ذه الفر�صة
على �سقراط وزم�لائ��ه برغم ت�ألقهم ،وكانت
م�ب��ارات�ه��م �أم� ��ام االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي �إح ��دى
�أف�ضل املباريات يف هذا املونديال ،حيث متكن
ال�سوفيات من التقدم بهدف ،ويف �آخ��ر اللقاء
ع��دل ��س�ق��راط النتيجة قبل �أن ي�ضيف اي��در
هدف الفوز يف الثواين الأخرية من املباراة.
ويف عام  1984وافق هذا «الرجل الغريب»،
ال ��ذي ي�ع�ت�بر ال �ك��رة و��س�ي�ل��ة ل�ل�م���ص��احل��ة بني
ال�ن��ا���س ،ع�ل��ى االن�ت�ق��ال �إىل �إي�ط��ال�ي��ا للعب يف
�صفوف فيورنتينا ،غري �أنه وفور و�صوله �إىل
ه�ن��اك مل ي�ستطع حت�م��ل �ضغط الكالت�شيو،
واقتنع �أن هذا العامل لي�س عامله وقرر العودة
�إىل ب� �ل ��ده ،ح �ي��ث �أك� �م ��ل م �� �ش ��واره م ��ع ن ��ادي
فالمينغو (.)87 - 86
كما ��ش��ارك م��ع منتخب ب�لاده يف نهائيات
ك��أ���س ال�ع��امل  1986ال�ت��ي �أقيمت يف املك�سيك،
والتي خ��رج منها من ال��دور رب��ع النهائي على
يد فرن�سا بعد مباراة ال تزال عالقة حتى الآن
يف ذاكرة متتبعي الكرة وتعترب من بني �أح�سن
املباريات يف القرن املا�ضي.

غ ��ادر ع��امل ال �ك��رة ف �ج ��أة يف ني�سان 1987
وف�ضل التفرغ ملهنته ،معلناً بذلك نهاية م�شوار
فيل�سوف ذي مبد أ� مار�س ذات يوم الكرة ب�أمانة
و�إخ�لا���ص ب�ع�ي��داً ع��ن احل���س��اب��ات امل��ادي��ة التي
��ص��ارت تلوث �سماء الريا�ضة ،لكنه مل يبتعد
كثرياً ،فعاد ودافع عن �ألوان �سانتو�س (-1988
 )1989ثم بوتافوغو جمدداً )1989( ،قبل �أن
يعتزل لنحو  15ع��ام�اً ،ث��م يعود �إىل املالعب

جنم الكرة الربازيلية الراحل �سقراط.

عام  2004كمدرب والعب وملدة �شهر فقط مع
فريق انكليزي من الدرجات الدنيا (غارفورث
تاون).
�شخ�صية فذة
عا�ش �سقراط على مزاجه ،مل ميتنع عن
ال�ت��دخ�ين وال �ك �ح��ول ،وه��و ال��رج��ل ال ��ذي ر�أى

م�صافحاً قائد منتخب الأرجنتني دانيال با�ساريال يف مونيدال «�إ�سبانيا .»82 -

بفيدل كا�سرتو وت�شي غيفارا وجن��م البيتلز
جون لينون القدوة بالن�سبة �إليه� ،إنه �أب ل�ستة
�أوالد �أم���ض��ى ف�ت�رة ت�ق��اع��ده ب�ك�ت��اب��ة امل�ق��االت
ال�شغوفة �إن كان حول الريا�ضة �أو ال�سيا�سية �أو
االقت�صاد.
بد�أ ممار�سة ريا�ضته املف�ضلة يف �أحد �أندية
املنطقة امل�ت��وا��ض�ع��ة ،غ�ير أ�ن��ه ف�ضل موا�صلة
درا�سته يف الطب على الكرة ،وك��ان له ما �أراد

وح�صل على دبلوم طب الأطفال عام  ،1979ثم
عاد �إىل امليدان الذي ع�شقه منذ ال�صغر ،فتفرغ
للكرة يف الرابعة والع�شرين ،وا�ستطاع �أن يثبت
أ�ن��ه ق��ادر على التفوق يف الريا�ضة على غ��رار
تفوقه يف الدرا�سة ،وبالفعل �أ�صبح حالة خا�صة
يف ع��امل الكرة ال��ذي دخله مت�أخراً �إال أ�ن��ه ملع
فيه وجنح بامتياز بف�ضل �شخ�صيته وحكمته
وطبعاً فنياته وموهبته.

تنس :نادال وفيديرير يستعيدان بريقهما
بفوز الأول لقب املا�سرتز ،وقيادة الثاين لبالده �إىل
الفوز بك�أ�س دايفي�س ،عادت مناف�سات كرة امل�ضرب العاملية
لتتمحور ح��ول ال��زع��ام��ة التقليدية امل�ت�ن��ازع عليها بني
ال�سوي�سري روجيه فيديرير والإ�سباين رافايل ن��ادال،
وذلك بعد موجة �شكوك يف تراجع م�ستواهما وقدرتهما
على ح�صد الألقاب ،ع�شية انطالق املو�سم اجلديد.
ويف نهائي ك��أ���س دايفي�س يف �أ�شبيلية� ،أك��د ن��ادال
�أنه ال يزال يتمتع بكامل تركيزه وقواه اجل�سدية ،قاد
رفاقه يف املنتخب �إىل فوز كبري على الأرجنتني ،ليهدي
�إ�سبانيا لقبها اخلام�س يف امل�سابقة بعد �أع��وام 2000
و 2004و 2008و.2009
ويف الإمكان القول �إن املالعب الرملية �ساعدت جنم
التن�س الأ�سباين على �إع��ادة اكت�شاف �أي من امل�ؤثرات
ك��ان يفتقدها خ�لال خ�سارته يف البطولة اخلتامية
ملو�سم ال��راب�ط��ة العاملية لالعبي التن�س املحرتفني.
وكانت املواجهة �أم��ام الأرجنتني تكرار ل�سيناريو لقاء
البلدين يف نهائي  2008يف الأرجنتني ،والذي توج به
الفريق الأ�سباين من دون نادال ،ويف العام التايل ح�سم
املاتادور اللقب ولكن هذه املرة على ح�ساب ت�شيكيا.
وكانت املالعب الرملية مبنزلة عامل حمفز لنادال
ومنتخب �إ�سبانيا امل�ضيف ،والذي ميتلك �سج ًال م�شرفاً
على �أر�ضه� ،إذ جاءت �آخر هزمية لأ�سبانيا على �أر�ضها
�أمام الربازيل يف الدور الأول لك�أ�س دايفي�س عام .1999
وح��اف��ظ ن ��ادال وزم �ل �ا�ؤه دي�ف�ي��د ف�يري��ر وف��رن��ان��دو

ف�يردا��س�ك��و وف�ي�ل�ي���س�ي��ان��و ل��وب�ي��ز ع�ل��ى امل���س�يرة ال��رائ�ع��ة
لبالدهم �أم��ام نحو � 22ألف م�شجع احت�شدوا يف اال�ستاد
الأومل�ب��ي ،و�صفقوا كثرياً لنادال ورفاقه الذين حافظوا

على الربيق الريا�ضي لإ�سبانيا بطلة العامل �أي�ضاً يف كرة
القدم ،إ�ث��ر إ�ح��رازه لقب مونديال جنوب �أفريقيا العام
املا�ضي.

رافايل نادال
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تــودع أحـد رمـــوزهـــــــا
ك ��رة ال �ق��دم ف�ق��ط م��ن �أج ��ل �أخ ��ذ الثقل
ال�سيا�سي ،ملحاربة املجتمع القمعي الذي
يقوده اجلي�ش» .ومل يكن هناك �أحد يقدر
على الكالم بهذه ال�صراحة و�أمام امل أ
ل �إال
الفيل�سوف ابن �أحد العائالت الربازيلية
املتو�سطة من �شمال البالد.
البطاقة

مع املدرب ال�شهري تيلي �سانتانا وزيكو.

ك ��ان ي�ف���ض��ل إ�م �ت ��اع اجل �م��اه�ير على
ال � �ف� ��وز ،و ألن � � ��ه رج� ��ل ذو م� �ب ��د�أ ��ض�ح��ى
مب �� �س�ي�رت ��ه االح�ت��راف � �ي� ��ة يف ال � � ��دوري
الإيطايل ،الذي و�صل �إليه عام  1984يف
�صفوف فيورنيتا ،وذلك ب�سبب املقايي�س
امل ��ادي ��ة ال �ت ��ي ت �ط �غ��ى ع �ل��ى ال�ك��ال�ت���ش�ي��و
وتف�ضيل ا ألن��دي��ة للنتائج ع�ل��ى ح�ساب
ال قبل �أن يعيد
الفرجة ،ومل يفكر طوي ً

�أدراج � ��ه �إىل ال�ب�رازي ��ل ..وه �ن��اك ُو��ض��ع
أ�م� ��ام ام �ت �ح��ان آ�خ� ��ر ،ك ��ان ��س�ي��ا��س�ي�اً ه��ذه
امل ��رة ،ب�سبب ن�ظ��ام احل�ك��م الديكتاتوري
يف ال�ب�لاد ،وك��ان ال�لاع��ب ال��وح�ي��د ال��ذي
يبدي معار�ضته �صراحة ملا تعي�شه بالده
م��ن ق�ه��ر وغ �ي��اب ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة ،وق��اد
م���س�يرة «دم �ق��رط��ة» ن ��ادي كورينثيان�س
الذي كان يلعب له ،قال« :بقيت يف ميدان

فيديرير
ي�ستحق ال�سوي�سري روج�ي��ه فيديرير لقب «كبري
ا أل� �س��ات��ذة» بعد ح�صده لقب امل��ا��س�ترز للتن�س ،للمرة
ال�ساد�سة ،فحامل  16لقباً يف بطوالت الـ«غران �شيليم»
(رقم قيا�سي) ،جنح بال�سرعة النهائية يف �أواخر املو�سم
وت��وج ب�ث�لاث دورات ت�ب��اع�اً يف �أق��ل م��ن �شهر ،ب ��دءاً من

اال� �س��م� :سامبايو دي ��س��وزا ف�ي�يرا دي
اوليفريا ،ملقب ب�سقراط
تاريخ ومكان الوالدة� 9 :شباط  1954يف
بيليم (الربازيل)
تاريخ الوفاة :يف  4كانون الأول 2011
يف م�ست�شفى الربت اين�شتاين يف �ساو باولو
املركز :العب و�سط �أو مهاجم
الأن ��دي ��ة ال �ت��ي ل �ع��ب ل �ه��ا :ب��وت��اف��وغ��و
( )1978-1974وك��وري �ن �ث �ي��ان��ز (-1978
 )1984وف�ي��ورن�ت�ي�ن��ا الإي �ط ��ايل (-1984
 )1985وف�ل�ام� �ن� �غ ��و ()1987-1986
و��س��ان�ت��و���س ( )1989-1988وب��وت��اف��وغ��و
جمدداً ( )1989وغارفورث تاون الإنكليزي
(.)2004
على ال�صعيد الدويل :خا�ض  60مباراة
�سجل خاللها  22هدفاً
االجن � � ��ازاتُ :ت� ��وج ب �ط�ل�اً ل��والي��ة ��س��او
باولو مع كورينثيان�س �أعوام  1979و1982
و ،1983وبط ًال لوالية ريو دي جانريو عام
 1986مع فالمنغو ،وبط ًال لك�أ�س الريو
عام  1986مع فالمنغو.

دورة بال ،مروراً بباري�س  -بري�سي ،وانتهاء باملا�سرتز يف
لندن.
ورب قائل �إن فيديرير ( 30عاماً)� ،أكرب امل�شاركني يف
املا�سرتز الذي خا�ض النهائي ال�سابع يف  10م�شاركات،
ا�ستفاد من الإرهاق ال�شديد الذي �أ�صاب ثالثي املقدمة
ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش والأ�سباين رافايل ن��ادال
وال�بري �ط��اين ان ��دي م ��وراي ج ��راء م��و��س��م ق��ا���س ،لكن

روجيه فيديرير

مع زيكو قبل �أيام من مونديال «مك�سيكو – .»86

البطل ال�سوي�سري �أح�سن توظيف م�ه��ارات��ه وتخطى
عقبة ذهنية عانى منها طوي ًال ليدرك جم��دداً طريق
االنت�صارات.
ول�ل�م��رة الثالثة يحتفظ فيديرير بلقب املا�سرتز
مو�سمني متتاليني بعد تتويجه ع��ام��ي  2003و2004
و 2007-2006و ،2011-2010فحطم رقم الأمريكيني
اي�ف��ان ليندل وبيت �سامربا�س ،وخ��ا���ض �أم��ام الفرن�سي
جو ويلفريد ت�سونغا يف اختتام «املا�سرتز  »2011النهائي
الـ 100يف م�سريته حمتف ًال بلقبه الـ ،70بعد تغلبه عليه
 3-6و 7-6و ،3-6وحمققاً فوزه الثامن يف  11مواجهة
جمعتهما.
وم��ن ب��ال �إىل بري�سي ث��م ل�ن��دن ،جن��ح فيديرير يف
الفوز بـ 22مباراة من  23بعد انقطاع �ستة �أ�سابيع للتعايف
م��ن إ�� �ص��اب��ة ،وم�ه��د ب��ال�ت��ايل ل�ل��دخ��ول يف م��و��س��م 2012
م�ستمتعاً ب�ـ«ع��ودة ميمونة» �إىل ن��ادي الثالثة الأوائ��ل
بعدما خرج منه يف  17ت�شرين الأول املا�ضي للمرة الأوىل
لا امل��رك��ز ال�ث��ال��ث يف الت�صنيف
م�ن��ذ مت��وز  ،2003حم�ت� ً
العاملي ( 8170نقطة) على ح�ساب موراي ،فكانت هذه
النقلة خري تعوي�ض بعد الإخفاق بالفوز يف �أحد �ألقاب
«الغران �شيليم» للمرة الأوىل منذ عام .2002
و�أك ��د فيديرير �أن ال ي��زال ��ش��ره�اً حلمل ال�ك��ؤو���س،
خ�صو�صاً أ�ن��ه يطمح لي�ستهل ال�ع��ام اجل��دي��د با�ستعادة
لقب بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة ،ويحلم مبعانقة الذهب
الأومل �ب��ي يف «ل�ن��دن  ،»2012وه��و تتويج ال ي��زال ينق�ص
�سجله الغني ف�ض ًال عن لقب ك�أ�س دايفي�س ،ويعترب هذان
الهدفان �أهم من �صدارة الت�صنيف العاملي.
وح�ت��ى ت�شرين الأول/اك �ت��وب��ر امل��ا��ض��ي ،ك��ان ال�ف��ارق
الفني ال��ذي يف�صل فيديرير ع��ن ديوكوفيت�ش ون��ادال

كبريا ،لكن «ال�سربنت النهائي» يف املرحلة ا ألخ�يرة من
«املو�سم الرمادي» جعل الأو�ضاع وردية.
وبات فيديرير يف �صدارة «الأ�ساتذة املتوجني» ،ففي
جعبته  39فوزاً (يف مقابل  7هزائم) يف املا�سرتز ،متفوقاً
على ليندل ( .)10-39وفيديرير فخور مبا حقق ومنها
معادلته رقم ال�سويدي �ستيفان ادبرغ لعدد املباريات التي
فاز بها والبالغة  806مباريات.
وقد �شكل ن�صف نهائي املا�سرتز �أمام الأ�سباين دافيد
فريير ( 5-7و )3-6إ�ع��ادة لنهائي امل�سابقة ع��ام ،2007
أ�م��ا خو�ضه النهائي املئة يف م�سريته في�ضعه يف املرتبة
اخلام�سة خلف الأمريكيني جيمي كونورز ( 163نهائيات
  109القاب) وايفان ليندل ( )94-146وجون ماكرنو( )77-108واالرجنتيني غيريمو فيال�س (،)62-104
علماً �أنه واجه يف كل من النهائيات ال�سبعة يف املا�سرتز
الع�ب�اً خمتلفاً� ،إذ ق��اب��ل الأم�يرك��ي ان��دري��ه اغ��ا��س��ي عام
 2003واال�سرتايل اليتون هيويت ( )2004واالرجنتيني
داف�ي��د نالبنديان ( )2005وا ألم�يرك��ي جامي�س باليك
( )2006وا أل��س�ب��اين داف�ي��د فريير ( )2007ومواطنه
ن ��ادال ( ،)2010ق�ب��ل �أن يختتم ن�سخة  2011بلقائه
ت�سونغا ويحرمه من �أن يكون �أول فرن�سي يحرز اللقب
املرموق.
لكن �أك�ثر ما ي�أ�سف عليه فيديرير عندما ي�ستعيد
� �ش��ري��ط م�ن��اف���س��ات  ،2011خ �� �س��ارت��ه يف ن���ص��ف ن�ه��ائ��ي
فال�شينغ ميدوز أ�م��ام ديوكوفيت�ش بعدما �سيطر وفاز
يف املجموعتني الأوليني ،ثم �أهدر كرات حا�سمة كانت يف
م�صلحته يف املجموعة اخلام�سة الفا�صلة.

جالل قبطان

( العدد  )191اجلمعة  9 -كانون الأول 2011 -

كاريكاتير

تقنية جديدة للتحكم
يف احلا�سوب بنظرات العني
ابتكر ف��ري��ق م��ن امل��ط��وّري��ن يف جم��ال تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات يف جامعة كوبنهاغن ال��دمن��ارك��ي��ة ،تقنية
ح��دي��ث��ة أ�ط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م « ،»senseyeتتيح
مل�ستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التحكم
يف وظائف �أجهزتهم النقالة ،والتفاعل معها من خالل
نظرات العيون ،من دون احلاجة �إىل مل�س اجلهاز على
الإطالق.
فبف�ضل ا���س��ت��خ��دام «ك���ام�ي�را وي����ب» �أو ال��ك��ام�يرا
الأم��ام��ي��ة للجهاز امل��ح��م��ول ،وتقنية «ال���داي���ودات» �أو
ال�صمامات الثنائية الباعثة لل�ضوء ب��الأ���ش��ع��ة حتت
احلمراء « ،»infrared-ledتتعقب الكامريا
حركات العيون وتقوم بتحليلها من خالل خوارزميات
ب��ا���س��ت��خ��دام ب��رن��ام��ج ل���ذل���ك ،ل��ت��ح��دي��د م��ك��ان ال��ع��ي��ون
وتقدير اجت���اه ال��ع�ين �إىل امل��ك��ان �أو ال��رم��ز امل���راد على
ال�شا�شة ،لتتيح للم�ستخدم ت�شغيل اجلانب املرغوب
فيه مثل تن�شيط ال�شا�شة �أو ت�صفح املواقع الإلكرتونية
�أو الرغبة يف ممار�سة �ألعاب الفيديو املف�ضلة لديه� ،أو
�إر�سال الر�سائل الإلكرتونية ،وذلك من خالل نظرة
العني فقط ،م��ن دون احل��اج��ة �إىل مل�س الهاتف على
الإطالق.
وقد بُنيت هذه الفكرة يف الأ�سا�س من قبل ه�ؤالء
املطورين منذ وقت لي�س ببعيد ،كي متكن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ال�شديدة �أوغري القادرين على ا�ستخدام
�أج��ه��زة الإدخ���ال القيا�سية للكمبيوترات مثل الف�أرة
ول��وح��ة املفاتيح ،م��ن التفاعل م��ع �أج��ه��زة الكمبيوتر
عرب حركات العني فح�سب ،جلعلهم �أكرث ا�ستقاللية.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�ألقى التحية على �ضحيته ..بعد �سرقته
م��ا ح���دث �أن ل�����ص��اً م��ت��ه��م��اً ب������ـ«الأدب» مت�� ّك��ن من
ال��دخ��ول �إىل �شقة ك��ائ��ن��ة يف ال��ط��اب��ق الأر����ض���ي من
�إح���دى ع��م��ارات منطقة ال�ساملية يف الكويت ،دخلها
ت�سل ً
ال عرب النافذة ،و�أ�سرع قبل البحث عن غنائمه
�إىل �إح��ك��ام قفل ال��ب��اب اخل��ارج��ي م��ن ال��داخ��ل ،حتى
يت�سنى له التفتي�ش على راحته يف حال عاد �أ�صحاب
ال�شقة.
وعندما و�صل مالك ال�شقة وحاول الدخول �إليها
ع�بر ب��اب��ه��ا ،ف��وج��ئ ب���أن��ه م��و���ص��د يف وج��ه��ه ،ف��ح��اول

وح����اول ل��ك��ن ���ص�� ُع��ب عليه �أن يفتحه ،ا ألم����ر ال��ذي
�أعطى الل�ص الوقت الكايف للخروج من النافذة التي
ك���ان دخ��ل��ه��ا ا���ص�لاً ،وامل����رور ب��ج��ان��ب ���ص��اح��ب ال�شقة
ال�ضحية وق��ي��ام��ه (ال��ل�����ص) ب���إل��ق��اء التحية ق��ائ�لاً:
«ال�سالم عليكم» ،ورد �صاحب ال�شقة بالتحية ب�أح�سن
منها « ...وعليكم ال�سالم».
ويف ذلك الوقت الحظ �أحد �سكان العمارة جاره
متعرثاً بفتح باب �شقته ،و�س�أله «هل تعرف من �ألقى
التحية عليك للتوّ»؟ ف�أجابه بالنفي ،وم��ا ك��ان من

�سرقا � 55ألف دوالر..
ثم طارت مع الرياح

خرج ل�صان بريطانيان خاليا الوفا�ض بعد �أن طيرّ ت ريح قوية 35
�ألف جنيه �إ�سرتليني� ،أي ما يعادل نحو � 55ألف دوالر ،كانا �سرقاها من
رجل متقاعد.
وك��ان ال��رج��ل املتقاعد البالغ م��ن العمر  75ع��ام��اً يلعب مباكينات
القمار يف �أحد مكاتب الرهان حني �سرق منه الل�صان كي�ساً بال�ستيكياً
يحتوي على علبة م��ن الق�صدير ،و�ضعت بداخلها زوج��ت��ه مدخراتها
البالغة � 35ألف جنيه �إ�سرتليني.
وق��د أ�خ���ذ الل�صان امل���ال وو���ض��ع��اه يف جيوبهما والذا ب��ال��ف��رار ،لكن
ريحاً قوية طيرّ ت �آالف اجلنيهات من جيوبهما بينما كان يجريان على
طول الواجهة البحرية ملدينة بالكبول ،ما جعل النا�س يطاردون ب�شكل
حمموم املال الطائر ،ومتكنوا من ا�سرتداد � 23ألف جنيه �إ�سرتليني من
املبلغ امل�سروق ،و�أعادوها �إىل ال�ضحية.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :مـ ــالك م ـح ـ ـ ـ ـفــوظ

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

اجلار �إال �أن قال�« :إنه خرج من نافذة �شقتك».
وات�ضح �أن الل�ص ا�ستوىل على جموهرات تخ�ص
زوج��ة مالك ال�شقة تقدر قيمتها بـ� 10آالف دينار
كويتي (ما يقارب 35000دوالر) ،وخرج من النافذة
اجلانبية يحمل على ظهره حقيبة درا�سية ،وعندما
هبط على الأر����ض ك��ان ينتظره �شخ�ص و���س��ارا معاً
باجتاه مواقف عامة بالقرب من �سوق �شعبي ،وحلق
بهما �صاحب ال�شقة عندما �أبلغه ج��اره مب�شاهدته
خروج �أحدهما من النافذة ،ولكنه مل يهتد �إليهما.

مل يرد �سداد ثمن البنزين ..ف�أحرق املحطة!
�أحلق مراهق جمهول �أ�ضراراً ج�سيمة
مب���ح���ط���ة وق�������ود ب���ح���ي ال��ن��ه�����ض��ة ���ش��رق
ال��ري��ا���ض ،ع��ن��دم��ا ه���رب م��ن ���س��داد ثمن
البنزين أ�ث��ن��اء التعبئة؛ ف�شبت النريان،
وام��ت��دت �أل�سنة اللهب �إىل �سيارتني يف
ال��ور���ش��ة ،و�أُ���ص��ي��ب عامل ال��وق��ود بحروق
وجروح متفرقة.
وكان �شاب قد طلب من العامل تعبئة
بنزين ل�سيارته مببلغ ال يتجاوز ع�شرين
ري�����ا ًال يف حم��ط��ة وق����ود ت��ق��ع ع��ل��ى ���ش��ارع
الأم�ير �أحمد ال�سديري ،بحي النه�ضة،
و�أث����ن����اء ال��ت��ع��ب��ئ��ة ،وب��ي��ن��م��ا ال��ع��ام��ل يهم
مببا�شرة �سيارة �أخرى� ،إذا بال�شاب يهرب

ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

من املوقع وم�سد�س امل�ضخة ما زال عالقاً
يف �سيارته؛ لتعمل �شرارات االحتكاك على
انفجار م�ضخة البنزين وانت�شار �أل�سنة
اللهب يف �أرج����اء امل��ح��ط��ة ،وال��ت��ي امتدت
ب�سرعة �إىل �سيارتني يف ق�سم ال�صيانة
وال��ت��ه��م��ت ج����زءاً م��ن��ه��ا ،و�أُ���ص��ي��ب العامل
ب��ح��روق و�إ���ص��اب��ات م��ت��ف��رق��ة ،يف ح�ين مل
تُعرف بعد هوية ال�شاب املراهق.
وق���د ���س��اه��م��ت ���س��رع��ة و����ص���ول آ�ل��ي��ات
ال��دف��اع امل��دين يف �إخ��م��اد ال��ن�يران قبل �أن
تلتهم املحطة بالكامل ،وقبل �أن تلحق
�أ�ضراراً ج�سيمة بال�سيارات ،وكذلك قبل
و�صولها �إىل حمل غاز جماور.
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