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االفتتاحية

العروبة ...وعرب الفضائيات
ما حدث على امتداد الوطن العربي �أثلج قلوبنا ،وا�ستب�شرنا خرياً ب�صحوة
ال�شعوب العربية بعد هجعة طويلة امتدت �أكرث من عقود ثالثة ،فرحنا و�شجّ عنا
حترُّر ال�شعوب العربية� ،آملني التزام حترير فل�سطني.
قلنا �إن الأوان قد �آن ليتوحّ د املوقف العربي حول ق�ضية فل�سطني؛ فالعرب
عا�شوا مدة طويلة من الزمن كانوا خاللها يف حال تعار�ض ،ال بل ن��زاع حول
مفهوم ق�ضية فل�سطني.
لكن بعد مرور عام على ما �سُ مي «حترّر ال�شعوب العربية» ،بات من حقنا �أن
ن�س�أل� :أين �أ�صبح العرب من ق�ضية فل�سطني؟
�أ�صبح العرب يتقنون فن تدمري �أوطاننا ب�أموالنا العربية ،وبدل ا�ستعمال
تلك الأموال يف حترير فل�سطني ،بات املال العربي يُدفع ل�شراء الذمم والأقالم
وال�صحف املكتوبة ،وو�سائل الإع�ل�ام املرئية وامل�سموعة والف�ضائيات ،بهدف
تزوير احلقائق وت�شويهها ،وب��ات يُدفع لتغطية نفقات اجليو�ش والطائرات
وال�صواريخ الأمريكية والغربية التي تطلق على �شعبنا و�أوطاننا العربية ،بحجة
التخل�ص من احلكام الطغاة و�إح�لال احلرية والدميقراطية ..لكن يف حقيقة
الأمر� ،إن تلك الأموال العربية تُدفع كرمى لعيون �أمريكا و«�إ�سرائيل».
ق��ال الفيل�سوف ال�صيني (�صن ��ص��و)�« :إذا �أردت �أن تهزم ع��دوك ،فاجعل
عدوك يهزم نف�سه».
ال غل ّو يف ق��ول �إن «�إ�سرائيل» و أ�م�يرك��ا عملتا على تنفيذ تلك الن�صيحة،
وج�ع�لاه��ا واق �ع �اً ،حيث بثـ ّتا روح ال�ف��رق��ة ب�ين م�سلم وم�سيحي ،وب�ين م�سلم
«متطرف» وم�سلم «معتدل» ،وبني �سُ ني و�شيعي ،وبني فر�س وع��رب ..و�أ�صبح
املجتمع ال�ع��رب��ي  -الإ��س�لام��ي منق�سماً على نف�سه ،وب��دل �أن ت�ك��ون الق�ضية
فل�سطني والقد�س� ،أ�صبحت الق�ضية كيف نت�آمر على تق�سيم فل�سطني وال�سكوت
عن تهويد القد�س ،عرب م�ب��ادرات �أو حلول ا�ست�سالمية وم��ذل��ة ،بهدف �إنهاء
الق�ضية الفل�سطينية؛ بت�سويق مدرو�س عرب ف�ضائيات مد�سو�سة� ،أو بوا�سطة
�أقالم م�أجورة ،ف�أ�صبح جمتمعنا متخبطاً بالفو�ضى ،متلهياً بالدعوة �إىل ح�شود
مليونية لإ�سقاط حاكم �أو دع��وة رئي�س للرحيل ،متنا�سياً ق�ضيتنا الأ�سا�سية؛
فل�سطني.
ك��م كنا نتمنى ل��و �أن ه��ذه احل�شود املليونية م��ن ك��ل ي��وم جمعة خُ �ص�صت
للدعوة �إىل ا�ستعادة القد�س وحترير كامل الرتاب الفل�سطيني ،وبدل تبني �شعار
«ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام» ،كان الأوىل لنا �إطالق �شعار «ال�شعب يريد حترير
فل�سطني».
تُرى يا عرب� ،أيّ �إفك ترتكبون ،و�أنتم عن فل�سطني تتنازلون ،وعن تهويد
القد�س �أنتم �ساكتون ،ولأم�يرك��ا �أنتم خانعون ،وعلى املقاومة وق��وى املمانعة
تت�آمرون ،وبالتطبيع مع «�إ�سرائيل» تقبلون؟ تُرى يا عرب� ،أيّ منقلب تنقلبون؟
ل �ه ��ؤالء ن�ق��ول :مهما �سعى ع��رب الف�ضائيات املد�سو�سة لتخريب عقول
ال�شعوب العربية و�إيهامها ب�أن فل�سطني لن تعود عربية ،و�أن احلل هو ب�إ�سقاط
منظومة املمانعة والدفع باجتاه اعرتافنا بالكيان ال�صهيوين الغا�صب ،وتطبيع
العالقة مع هذا الكيان ،فلن نرتاجع عن اقتناعنا ب�أن العدو الرئي�سي واخلطر
الداهم على �أمتنا هو «�إ�سرائيل» ،و�أن هدفنا الأ�سا�سي هو ا�ستعادة فل�سطني؛
كل فل�سطني ،من البحر �إىل النهر ،وتطهري القد�س القد�س؛ كل القد�س ،من
االحتالل ،مهما كلّف الأمر ،ومهما طال الزمن.
مهما حاول عرب الف�ضائيات والغرب ال�سعي �إىل �أمركتنا و�إ�سقاط الهوية
العربية  -الإ�سالمية عن فل�سطني والقد�س ،تبقى فل�سطني الهدف والق�ضية
اجل��ام�ع��ة ،وت�ب�ق��ى ال�ع��روب��ة الإط ��ار الأ� �ص��ح واجل��ام��ع ل�ك��ل م�ك��ون��ات منطقتنا
ال�سيا�سية والدينية ،التي من خاللها يجب العمل على حتقيق هذا الهدف.

رفعت �إبراهيم البدوي

لبنان دولة �سائبة تعلِّم املغر�ضني التطرف

فجور �سيا�سي وظلم اجتماعي ..وحدود فلتانة
رمى لبنانيون كرث �أكواباً زجاجية و�أباريق
و��ص�ح��ون�اً خلف ال�ع��ام امل�ن���ص��رم ،لعل بك�سرها
يذهب العام الفائت و�أحداثه وذكرياته الأليمة
من دون عودة ،فكما يلج�أ املواطن املغلوب على
�أمره� ،إىل ال�شكوى هلل ،ف�إن اللبناين اليائ�س من
دولته ،يلج أ� �إىل ك�سر بع�ض �أدوات��ه الزجاجية،
لعله بذلك يتخل�ص مما يزعجه ،ويف مقدمه
«النح�س» ال��ذي ت�ص ّر دولته �أن يكون وا�سطة
عقدها مع مواطنيها.
م�شكلة اللبنانيني �أن دولتهم تغيب عن
ت ��أدي ��ة م�ه��ام�ه��ا احل�ق�ي�ق�ي��ة ،ف�ت�خ���س��ر دوره ��ا
وت�خ���س��ر م�ع��ه ث�ق��ة ال �ن��ا���س ب �ه��ا� ،إذ ي �ب��دو �أن
دولتنا ال تعرف �أن دوره��ا الأ�سا�س هو حماية
ال�ضعيف ،فالقوي ال يحتاج �إىل حماية وال �إىل
ق��ان��ون ،وغياب ه��ذا القانون هو ال��ذي ي�سمح
لرئي�س جمعية جتار بريوت (مثالً) �أن يتهم
احل �ك��وم��ة ب��ال��وق��اح��ة (ه �ك��ذا) لأن �ه��ا جت ��ر�أت
م� ؤ�خ��راً وق��ررت حتديد حد �أدن��ى للأجور مع
�إدخال بدل النقل �ضمنه ،حتى ال يبقى العمال
والكادحون يف لبنان لقمة �سائغة لبع�ض �أرباب
العمل ،الذين يوافقون �شك ًال على �إعطائهم
بدل انتقال وتعوي�ضات عائلية ،ثم يتمنعون
عن �صرفها لهم.
ولأن الدولة �سائبة ،يتطرف �أرباب العمل يف
ردودهم ،مهددين بالويل والثبور ،مما �سي�شجع
بالت�أكيد اجلائعني يف البلد على الثورة ،ف�أبي
ذر الغفاري (ر�ضي اهلل عنه) تعجب منذ مئات
ال�سنني« :ك�ي��ف ال ي�خ��رج اجل��ائ��ع على النا�س
�شاهراً �سيفه»؟ فكيف احلال �إذا تلك�أت حكومته
يف �إن�صافه ب��رات�ب��ه ،برتاجعها ع��ن مرا�سيمها
�أو ًال وثانياً وثالثاً؟
ولأن دول �ت �ن��ا ه��ي دول� ��ة «ك �ي��ف م��ا ك ��ان»،
ت ��أخ��ر دف��ع روات ��ب ق�سم ك�ب�ير م��ن موظفيها
يف �آخ��ر �أ�شهر ال�سنة املا�ضية ،لأي��ام ع �دّة ،من
دون �أن يكلف �أحد نف�سه تربير ذلك ،علماً �أن
املوظفني اع�ت��ادوا على تقا�ضي روات�ب�ه��م قبل
ي��وم من عيد امل�ي�لاد ،فم�ضت �أي��ام العيد على
كثريين وهم من دون رواتب ،يف حني �أن كثرياً
من التعوي�ضات ت�أخر دفعها �إىل ما بعد ر�أ�س
ال�سنة ،رغ��م ال��وع��ود بدفعها قبل نهاية العام
املا�ضي� ..ألي�س هذا اعتداء على حقوق املوظف
و�سعادة �أطفاله؟
ولأن احل �ك��وم��ة ،وه��ي واج �ه��ة ال��دول��ة ،ال
حت�ت�رم م��واط�ن�ي�ه��ا ،ن��راه��ا توقفهم بالطابور
وباملئات وحتى بالآلآف �أمام مكاتب «النافعة»؛

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة جمل�س الوزراء

و�إذا ك��ان م�ب�رراً �أن ينتظر املتخلف ع��ن دف��ع
ال��ر� �س��وم امل �ت��وج �ب��ة ع�ل�ي��ه � �س��اع��ات ل��دف��ع تلك
ال��ر��س��وم ،فما ذن��ب امل��واط��ن امل�ل�ت��زم بالقوانني
وال��ذي يدفع الر�سوم يف مواقيتها ،لأن يو�ضع
م��ع املتخلف ع��ن ال��دف��ع يف ط��اب��ور واح ��د ،مما
ي�ضطر وزي��ر الداخلية �إىل االع�ت��ذار علناً من
امل��واط�ن�ين ،بعد �أن اكت�شف م��دى الظلم ال��ذي
�أحلقه بهم.
وم � � � � ��ادام احل � ��دي � ��ث ع � ��ن دف � � ��ع ال ��ر�� �س ��وم
وال �غ ��رام ��ات :ه��ل � �س ��أل أ�ح ��د م��ن ال� � ��وزراء �أو
امل�س�ؤولني نف�سه عما يفعل املوظف الذي ت�أخر
راتبه ،كيف تغرّمه الدولة على ت�أخره يف دفع
ر�سوم اخلدمات العامة ،مادامت هي امل�س�ؤولة
عن هذا الت�أخري؟
ث��م ،ه��ل يعلم امل���س��ؤول��ون ال��ذي��ن ميل��أون
��ش��ا��ش��ات ال�ت�ل�ف��زة ��ض�ج�ي�ج�اً ب � إ�ع�لان��ات �ه��م عن
ت�ق���س�ي��ط دف ��ع م �ت � أ�خ��رات ال��ر� �س��وم ،ك�ي��ف يتم
التعامل مع امل��واط��ن واب�ت��زازه و�إذالل ��ه ،بطلب
الئ�ح��ة طويلة م��ن ال���ش��روط وامل�ستندات غري
ال�ضرورية ،لقاء تق�سيط م��ا ت��راك��م عليه من
ر�سوم �إىل امل�ؤ�س�سات العامة؟
�إذا قلنا �إن الدولة لي�ست �أمناً وكفى ..فهل
الأمن بدوره بخري؟
ال�لاف��ت �أن امل��واط��ن يف ق ��رارة نف�سه ب��ات
��ض��ائ�ع�اً يف ف�ه��م ال �ت �ط��ورات ،ف�ه��ا ه��ي ال��دول��ة
برموزها تتنكر لذاتها ،ولي�س فقط احلكومة،
م��ن خ�ل�ال ت�خ�ل�ي�ه��ا ع��ن ال�ت���ض��ام��ن م��ع أ�ح��د

وزرائها ال��ذي قرر �أن ينطق باحلق ،يف موقف
هو الأغ��رب على كل ال�صعد ،فهل �أخط�أ وزير
الدفاع عندما حذر من �أن احلدود اللبنانية مع
�سورية «فلتانة» ،و�أن التطرف ي�ضرب �أطنابه
يف كل جهات البلد؟ وهل بات ال�ساكت عن احلق
هو ال�سيا�سي الناجح ،يف حني �أن كل اللبنانيني
يعرفون �أن يف لبنان تطرفاً ومتطرفني ،حتى
الأجهزة الأمنية ال�ساكتة حالياً� ،سبق �أن �أعلنت
�أن جم�م��وع��ات م�سلحة ك��ان��ت ت�ق��وم بعمليات
«لوج�ستية» يف لبنان ل�صالح تنظيم «القاعدة»
يف ال �ع��راق؟ فهل ك��ان ذل��ك الإق ��رار ه��و الأق��ل
�ضرراً ،لإبعاد ال�شبهة عن تلك املجموعة ب�أنها
ن �ف��ذت �أو � �ش��ارك��ت يف اغ �ت �ي��ال ال��رئ�ي����س رف�ي��ق
احلريري؟
من حق املواطن �أن ي�س�أل :ما هو الفارق بني
حكومة �سابقة و أ�خ��رى الحقة� ،أو بني �سيا�سة
و أ�خ ��رى تخالفها ،م��ا دام ال�ظ�ل��م االجتماعي
الالحق به هو ذاته ،والفجور ال�سيا�سي حا�ضر
وال يجد من يلجمه ،والبلد الذي ن�ص د�ستوره
على �أن ال يكون مقراً وممراً للعدوان على البلد
ال�ع��رب��ي ال��وح�ي��د ال��ذي ي �ج��اوره ،ب��ات��ت مناطق
ح��دوده م�ق��رات لإن�ط�لاق ال�ع��دوان والتخريب
� �ض��د ه� ��ذا اجل � � ��ار ،ت �ل �ب �ي��ة ل ��رغ �ب ��ات «ال �ع��زي��ز
جيفري» ،ال��ذي يبدو �أن��ه ويف ك��ل العهود ،هو
�صاحب احلظوة الذي ال يرد له طلب.

عدنان عبد الغني

همسات
 £هروب من ال�ضرائب
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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

ك�شفت م��راج��ع معنية� ،أن ال�ط��ائ��رة اخلا�صة
لأح ��د امل �� �س ��ؤول�ين ال���س��اب�ق�ين  -ي�ع�ي����ش ح��ال �ي �اً يف
ال�سعودية  -مل تدفع الر�سوم املتوجبة عليها منذ
ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ،والأرج� ��ح �أن ه�ن��اك عملية حت��اي��ل،
هدفها عدم دفع ر�سوم ،كما ح�صل يف مرحلة �سابقة
باالحتيال على القوانني لعدم دف��ع ر��س��وم توزيع
املرياث ،والتي �أدت �إىل «لط�ش» نحو ع�شرة ماليني
دوالر على خزينة الدولة اللبنانية.

 £مطلوب للإنرتبول
لبنانيي� ،أحدهما
نْ
�شوهد رج�لا دي��ن غري
�سعودي ،يف منطقة ال�شمال .ورغ��م �أن الآخ��ر

مطلوب ل�ل�إن�ترب��ول ،لكنه دخ��ل لبنان بجواز
��س�ف��ر � �س �ع��ودي خ��ا���ص ،ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ع ح��رك��ة
�إ�سالمية تكفريية ،ولتحري�ض �أه��ل املنطقة
على �سورية.

 £م�شكلته يف «م�صداقيته»
تعهد مقربون من �سعد الدين احلريري،
�أن الأخ�ي�ر م�ستعد لتمويل وت� أ�م�ين �شركاء
ل�ت�م��وي��ل �أي ق ��وة ع��رب �ي��ة  -ت��رك �ي��ة ،ب�ه��دف
�إ�سقاط النظام يف �سورية ،لأن��ه يعترب ذلك
الأم��ل الوحيد يف ع��ودت��ه �إىل ال�سلطة� ..إال
�أن امل�ستمع علق ب ��أن جوهر الأم��ر وامل�شكلة
يكمنان يف امل�صداقية التي تنق�ص احلريري،
خ�صو�صاً على امل�ستوى املايل.

 £مهمته �أكرب من حجمه
الحظت جهات معنية �أن م�س�ؤول مكتب التعاون
يف ال�سفارة الأمريكية يطرح �أموراً تتجاوز مهمته
ووظيفته ،ال بل يف بع�ض الأح�ي��ان يتعاطى وك�أنه
«فيلد مار�شال» ولي�س �ضابطاً �صغرياً برتبة رائد.

 £ا�ستعداد ًا لـ� 14شباط
بد�أت تن�سيقيات تيار امل�ستقبل العمل منذ الآن
للتح�ضري الحتفاالت � 14شباط  -كلمة احتفاالت
هي التعبري الذي ي�ستعمل يف هذه املن�سقيات  -حتى
ي�ستطيعوا تكوين ح�شد جماهريي ،يف وقت ي�ؤكد
م�س�ؤولو امل�ستقبل �أمام منا�صريهم �أن ال�شيخ �سعد
عائد حتماً ،قبل املهرجان.
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مــوضــــوع الـغــــالف

�إحباط �سيا�سي ي�صيب � 14آذار

 £تعليق الن�شاطات

احلــريــري  -جـعـجـع ..ورهـــان الــــوهــــم
و�سط دعوات بريئة �إىل احلوار بني اللبنانيني ،من �أجل
حت�صني ال�ب�لاد م��ن �شظايا املنطقة ،ف ��إن امل�شهد اللبناين
بعموميته ميكن �أن يُ�ستقر�أ مبحاور خطرية ،ج��راء بع�ض
الت�صريحات من املجموعة «الفيلتمانية» ،واملعروفة بقوى
� 14آذار.
فالقائد امليداين حالياً لهذه القوى ،ق��ارئ «امل�ستقبل»
�سمري جعجع ،توقّع �أن ي�سقط النظام ال�سوري هذا العام،
ال بل جزم بذلك ،وعندها �ستتغري موازين القوى يف لبنان،
ح�سب ر�أيه� ،أي مبعنى �آخر ،ف إ� ّن حلمه بتغيري موازين القوى
�سيقرّب �إليه كر�سي رئا�سة اجلمهورية ،التي تدغدغ �أحالمه
و أ�ح�ل�ام امل�م�وّل ال�شرعي لقوى االرت�ب��اط اخل��ارج��ي ال�شيخ
�سعد احلريري.
لي�س م��ن داع للتدقيق يف ك�ل�ام جعجع ال ��ذي ين�ضح
بدواخله ،فهو بب�ساطة مايزال يراهن على معونة خارجية
لتحقيق �أوهام داخلية؛ كما د�أب من بداياته ،ولذلك ،فلي�س
مفاجئاً �أن يتزامن كالمه مع مواقف يطلقها ع��ادة ايهود
ب��اراك ،ال��ذي ك��ان ت��و ّق��ع ،كجعجع �أي�ضاً� ،أن ي�سقط النظام
ال�سوري العام الفائت ،وو�ضع مهلة �أ�سابيع لتحقيق الوهم،
وقبل نهاية العام..
وبينما كانت توقعات اجلعاجعة ،على اختالف مواقعهم
يف � 14آذار ،ب�أن النظام �سي�سقط تارة يف بداية �شهر رم�ضان،
وط ��وراً يف نهايته ،بحيث ُي�ع� ِّي��دون وال�شيخ القطري حمد
الأول ،وحمد الثاين ،يف دم�شق ..انتقلوا جميعاً �إىل «العيدية»
املنتظرة من الأطل�سي يف عيد اال�ضحى ..ومل ت�أت «العيدية»،
بل خرج الأمريكيون من العراق يجرجرون �أذيال خيبتهم.
ال ي�شكّ �أي م�س�ؤول يف قوى � 14آذار يف ا�ستحالة حتقيق
�آمالهم ،خ�صو�صاً مع ارتفاع �أ�صوات بع�ض امل�س�ؤولني يف دول
ك�برى ،مثل الواليات املتحدة ،من حني �إىل �آخ��ر ،بالدعوة
�إىل �إخالء كر�سي الرئا�سي من الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد،
لأن يقني تلك ال ��دول وق��ادت�ه��ا تقر وال جت��ادل با�ستحالة
�سقوط النظام يف �سورية ،ال بل تقر بقوة النظام وجت��ذره
بني قطاعات ال�شعب ال�سوري� ..إمن��ا ي�صبح من ال�ضروري
بعد الف�شل يف حتقيق الغاية املن�شودة منذ العام � ،2005أن
يبقى النزاع م�ستمراً ،ولو بالعويل وال�صراخ والتمني ،وهو
ما عك�سه احلريري نف�سه ،ال��ذي �أح��رق كل �أ�صابعه ولي�س
م��راك�ب��ه ،لأن ��ه مل ول��ن ي�ك��ون ق��ائ��داً ي��وم �اً م��ا ،ع�ن��دم��ا دع��ا
لت�شكيل قوة عربية تركية للتدخل يف �سورية ،وهو ما علّق
عليه �أحد الغربيني ب�أن جمل�س الأم��ن قا�صر عن التدخل،
فكيف ب��دول تتنات�شها الع�صبيات التناف�سية الداخلية ،وال
�سيما حيث يلج�أ.
دعوة احلريري تلك التي تن ّم عن ق�صور �سيا�سي ا�ستغلّه
�أردوغ��ان يف احلريري وح�شى ر�أ�سه به ،كانت مبنزلة م�آخذ
عليه من املقربني وم��ن الأ�سياد على ح� ّد ��س��واء� ،سيما مع
التظاهرات التي اجتاحت املنطقة ال�شرقية من ال�سعودية،
والأح �ك��ام اجل��ائ��رة بحق �أ�شخا�ص ع�ّب رّ وا ع��ن ر�أي (جم��رد

� £إعادة انت�شار
إ�ث� � ��ر ال �ت ��أك �ي ��د ع �ل��ى وج� � ��ود ت�ن�ظ�ي��م
«ال� �ق ��اع ��دة» يف ل �ب �ن��ان ،ال��س�ي�م��ا يف ع��دة
خم�ي�م��ات ،ق��ام ع��دد كبري م��ن امل�سلحني
ال �ت��اب �ع�ين حل��رك��ات ��س�ل�ف�ي��ة م���س�ل�ح��ة يف
خميمات فل�سطينية يف اجلنوب اللبناين،
برتك مواقعهم و�إعادة االنت�شار يف مواقع
�أخرى بعيدة عن املخيم ،والتزام احليطة
واحل ��ذر ،بعد �أن ���سُ � ّرب��ت لهم معلومات
مبداهمة �أماكنهم العتقالهم .

 £خالفات حول التعيينات
الرئي�س �سعد الدين احلريري و�سمري جعجع ..قراءات «م�ستقبلية» خائبة

ر�أي) يف الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،وال �ت��ي �سكتت عنهم
وا�شنطن ،بعد �أن �أرغمتهم على توقيع �صفقات �أ�سلحة ،قيمة
الأوىل مع ال�سعودية نحو  30مليار دوالر ،وقيمة الثانية
مع الإم��ارات �أك�ثر من �أربعة مليارات دوالر ..واحلبل على
اجلرّار..
وب �ن��اء ع�ل�ي��ه� ،أط�ل�ق��ت ال �ق��وى ال�ت��ي تتحكم ب��احل��ري��ري
ع��ن ُب �ع��د �إ� �ش��ارت �ه��ا ل��ه مب�ه��اج�م��ة ف��ري��ق امل��راق �ب�ين ال �ع��رب،
بغ�ض النظر عن مهنيتهم ،التهامهم بال�صدقية ،باعتباره
«مرجعاً» على الأر���ض ال�سورية من جهة ،وهو ي�سرب �أغوار
امل�ستقبل ع��ن بعد �أي���ض�اً ك�ت��و�أم��ه يف ال�ت��وق�ع��ات م��ن ح��االت
حتماً حتى �سقوط النظام يف �سورية ،لتغيري املعادلة والعودة
املوهومة �إىل ال�سلطة من االثنتني معاً للرئا�ستني الأوىل
والثالثة.
ب�ن��اء على تلك الأوه� ��ام ،ال ي�ت��وان��ى احل��ري��ري وجعجع
عن موا�صلة ت�ضليل ال�شعب اللبناين ب�إمكانية العودة �إىل
ال�سلطة ،م��ن خ�ل�ال وج ��ود ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة ي��أمت�ن��اه على
ارتباطاتهم ،لذلك �أي���ض�اً ن�شهد م��ن ح�ين �إىل �آخ��ر حملة
على اجلي�ش اللبناين� ،آخ��ر ف�صولها املطالبة �أو ال��دع��وة
لن�شر اجلي�ش يف منطقة ال�شمال ،وك�أنه ال يوجد جي�ش يف
ال�شمال وال يف البقاع ،مع العلم �أن وحدات اجلي�ش منت�شرة
يف ال�شمال ،و�إ ّال كيف يطالبون بن�شرها من جهة ويتحدثون
يف الوقت نف�سه عن منع اجلي�ش للإعالم من دخول بع�ض

 £اختبار لل�شعبية
مرجع حكومي �سابق نفى نف�سه طوعاً ،ي�ستعد للعودة،
ويطلب من منا�صريه درا�سة مكان ا�ستقباله جماهريياً،
وذلك كاختبار ل�شعبيته.

 £املطلوب� ..إثارة الفو�ضى
أ�ك��د م�س�ؤول لبناين غري م��دين� ،صحة ما قاله
وزير الدفاع اللبناين فايز غ�صن ،كا�شفاً �أن معلوماته
واردة من مراجع وم�ؤ�س�سات �أمنية موثوق بها ،و�أن
ال�ضجة الإع�لام�ي��ة ال�ت��ي �أحدثتها ق��وى املعار�ضة
مق�صود منها �إثارة حالة فو�ضوية �أمنية ،والت�شكيك
مب�صادر الوزير املخت�ص ،خدمة مل�آرب خا�صة.

منظمة �شبابية تابعة حلزب ا�شرتاكي
لبناين عقدت خلوتها ال�سنوية ،واتخذت
قرارات ال تن�سجم مع الربامج ال�سيا�سية
للحزب ال�سيا�سي التابعة له ،ما �أدى �إىل
خالف حاد مع القوى احلزبية ،بعد قرار
املنظمة ال�شابية تعليق �أن�شطتها مع كافة
املنظمات والهيئات ال�شبابية والطالبية
اللبنانية.

� £إنهاء اخلدمة نيابي ًا
يحاول عدد من نواب تيار فاعل و�أ�سا�سي يف املعار�ضة،
معرفة م�صريهم يف انتخابات  ،2013ف�لا يلقون ج��واب�اً
وا�ضحاً ،و�إن كان اجلواب مييل نحو الإيجابية.
�أم��ا ال�سبب للت�سا�ؤل امل�ب� ّك��ر ع��ن امل���ص�ير ،فهو ما
تناهى �إىل �سمعهم ب�أن ق�سماً كبرياً �سيتم �صرفهم من
اخلدمة النيابية ،لأنهم ال يقدّمون وال ي��ؤخّ ��رون يف
�شعبية التيار املرتاجعة كثرياً.

املناطق �إ ّال بت�صاريح ،علماً �أن اجلي�ش مل مينع �أحداً ،بدليل
التحقيقات امل�صورة التي حت�صل يف املناطق احلدودية.
و أ�ي �� �ض �اً ،ف� ��إ ّن احلملة على وزي��ر ال��دف��اع ت�ن��درج �ضمن
احلملة على اجلي�ش ،لأنه حتدّث عن توغّل لبع�ض عنا�صر
«القاعدة» من بلدة عر�سال� ،إذ دبّت فيهم احلميّة للدفاع عن
بلدة عر�سال ،علماً �أن وزير الدفاع مل يتهم البلدة ،حتى �أن
النائب �إيلي ماروين بات حبيباً مدافعاً عن «القاعدة» ،وهو
معروف بكراهيته لها� ،إمنا املطلوب اليوم �شيء �آخر ،ولذلك
زار عر�سال وقال منها �إنه مل ير وجوداً للقاعدة يف عر�سال،
وك�أن «القاعدة» �أو غريها �ستعلن ذلك عرب يافطات ترحّ ب
بقدومه حتى يعلن ر�ؤيته لها.
إ�من��ا الأه ��م� ،أن م��اروين ط��ال��ب ب��إل�غ��اء املجل�س الأع�ل��ى
اللبناين  -ال�سوري ،مع العلم �أنه توزّر �سابقاً ،وكانت القوى
التي ينتمي �إليها يف ذروة اال�شتباك ال�سيا�سي املفتعل مع
�سورية ،ومل يطالب بذلك ،بل بتطوير االتفاقية اللبنانية
 ال�سورية.من الوا�ضح �أن قوى � 14آذار� ،أو املجموعة «الفيلتمانية»،
تتخبّط يف قراءاتها ال�سيا�سية ،ولذلك ف�إنه مل يعد �أمامها
�سوى الرهان على الوهم ،ومثل هذا الرهان لن يجلب �إال
الإحباط� ..أو الغياب ال�سيا�سي.

يون�س عودة

� £صرف النظر ..م�ؤقت ًا

ب�ع��د �أن ك��ان ن�ح��و  350م��وظ�ف�اً م��ن إ�ع �ل�ام امل�ستقبل
م �ه��ددي��ن ب��ال�ت���س��ري��ح م��ن ال �ع �م��ل ،مت � �ص��رف ال�ن�ظ��ر عن
ه��ذه اخلطوة م�ؤقتاً ،ريثما متر منا�سبة يريدون احل�شد
اجلماهريي لها.

 £عني على احللوة ..والربج
�أب� ��دت ق �ي ��ادات �أم �ن �ي��ة ت�خ��وف�ه��ا م��ن الأح� ��داث
الأخ�ي�رة التي �شهدها خميم عني احل�ل��وة ،من �أن
يتدهور الو�ضع ويتو�سع �إىل خميمات أ�خ��رى يف
ب�ي�روت ،ومنها خميم ب��رج ال�براج�ن��ة ،بعد �أن قام
�أحد الف�صائل املوجودة حديثاً يف املخيم بتح�صينات
�إ�ضافية عند مواقعه املتعددة� ،إثر تلقيه معلومات

���سُ ��جّ �ل��ت يف الآون ��ة الأخ �ي�رة خ�لاف��ات
وا��س�ع��ة ب�ين رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة اللبنانية
وم��رج �ع �ي��ة ت �ك �ت��ل ن �ي��اب��ي ك� �ب�ي�ر ،ح��ول
التعيينات فيما يخ�ص جمل�س الق�ضاء
ال � �ع � ��ديل ورئ� ��ا� � �س� ��ة امل� �ج� �ل� �� ��س الأع � �ل� ��ى
للجمارك .ومع �أن رئا�سة احلكومة تقوم
بتوزيع ح�ص�ص التعيينات على املرجعيات
الطائفية ،وت�ؤكد مرجعية التكتل النيابي
�أن احل�صة الكبرية والقرار النهائي يعود
�إليها؛ ح�سب متثلها النيابي الكبري ،و�أنه
ال يحق ملن لديه عدد قليل من النواب �أن
يتقا�سم احل�ص�ص.

 £حماوالت للخروج
من عباءة � 14آذار
حت � ��اور ب �ع ����ض الأح� � � ��زاب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
الوطنية� ،إح��دى اجلماعات ذات الطابع
الإ� �س�ل�ام ��ي ،ب �ه��دف �إق �ن��اع �ه��ا ب��اخل��روج
نهائياً من عباءة � 14آذار ،ال�سيما يف ظل
وج� ��ود م �ب��ادئ م���ش�ترك��ة ب�ي�ن الأح � ��زاب
وتلك اجلماعة ،ومنها الق�ضية الأ�سا�س
ف�ل���س�ط�ين ،و� �س�ل�اح امل �ق��اوم��ة ،وال�ن�ظ��رة
اال�ستقاللية ال�ت��ي يجب �أن يتمتع بها
العامل العربي.

ب�أنه �سيتعر�ض لعمليات على خلفية �أحداث كبرية
�سي�شهدها �أحد املخيمات الفل�سطينية يف اجلنوب.

 £الهدف هو �سالح املقاومة
�أف��ادت املعلومات �أن م�شروع «ب�يروت منزوعة
ال �� �س�ل�اح» ��س�ي���ش�م��ل م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش �م��ال ال�ل�ب�ن��اين
أ�ي���ض�اً ،وال��ذي تتكد�س فيه الأ��س�ل�ح��ة ،مم��ا يهدد
اال� �س �ت �ق��رار والأم � ��ن ،وه ��ذا امل �� �ش��روع ��س�ي�ك��ون له
�صدى دويل كبري ،ي�شرتط على اجلميع ت�سليم
�سالحهم للدولة اللبنانية ،مبا فيها �سالح بريوت
و�ضاحيتها ،وذل��ك لقطع الطريق والإم��داد �أمام
منطقة اجل�ن��وب يف املرحلة الأوىل ،على �أن تتم
موا�صلة احلديث وال�ضغط املكثف حتى الو�صول
�إىل �سالح املقاومة.
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جعبة األسبوع
الأمريكيون وبائعو الغاز ينب�شون «م�شروع �أنديك» من املقابر

مهمة املراقبني العرب� ..إثبات احلقائق �أو الف�شل
ك��ي��ف ومل�����اذا ُول����د م��و���ض��وع امل��راق��ب�ين يف
�سورية؟
دب��ل��وم��ا���س��ي رو���س��ي ع��م��ل ل��ف�ترة طويلة
يف وا���ش��ن��ط��ن ي��ج��ي��ب ع��ل��ى ذل����ك ،ب��ال��ت���أك��ي��د
ع��ل��ى أ�ن����ه ح�����ص��ل ب��ن��اء ع��ل��ى ق����رار �أم�ي�رك���ي،
عربيتي ،مبا
نْ
ولي�س بناء على �إرادة ورغبة
فيهما اجلامعة التي مل تعد ،بعد انحيازها
الفا�ضح �ضد دم�شق� ،سوى �أ���ش�لاء يديرها
ذاك القطري ال��ذي يعتقد �أن��ه بغازه وك��ازه
وملياراته قادر على حتويل جمرى التاريخ.
و�إذ ي�ستغرب الدبلوما�سي الرو�سي كيف
�أن قطر تتقدم دو ًال عربية ك�برى ،بع�ضها
م�����ش��ه��ور ب�ث�روات���ه ال���ك�ب�رى ،وب��ع�����ض��ه��ا غني
بطاقاته وقدراته الفكرية والب�شرية ،يرى
�أن ال�����س�يرة العربية ال�����ص��ح��راوي��ة يف قدمي
الزمان ،كانت تتميز بقوافل اجلِمال ،داعياً
�إىل م�لاح��ظ��ة م���ن ك����ان مي�����ش��ي ع��ل��ى ر�أ�����س
ال��ق��اف��ل��ة ،فحينها تت�ضح ال�����ص��ورة مت��ام��اً..
غري �أن �سيا�سياً لبنانياً خم�ضرماً م�شهوراً
ب��ت��وث��ي��ق��ه جل��م��ي��ع الأح��������داث ال���ت���ي مت���ر يف
املنطقة ومنها لبنان ،ي��رى �أن م��ا تتعر�ض
ل��ه ���س��وري��ة لي�س ول��ي��د اللحظة ال��ت��ي حانت
قبل ع�شرة �أ�شهر ،بعد �أن انطلقت ما يطلق
عليه «ال���ث���ورات» العربية ،ب��ل ه��ي ت��ع��ود �إىل
الأي�����ام الأوىل ل��ب��دء التخطيط الأم�يرك��ي
ل���غ���زو ال����ع����راق م���ع م��ط��ل��ع ال���ق���رن احل����ايل،
وال��ت��ي ُت�� ّوج��ت ب��ع��د غ���زو ال��ع��راق بفرمانات
ك��ول��ن ب����اول ،وال��ت��ي رف�ضها ال��رئ��ي�����س ب�شار
الأ�سد جملة وتف�صيالً ،بالإ�ضافة �إىل حركة
م��وف��د ج���اك ����ش�ي�راك؛ دي م��ون��ت��اي��ن ،ال��ذي
دعا دم�شق لالنخراط يف امل�شروع الأطل�سي،
وال��ت��ي تتلخ�ص ب��امل�����ش��روع الأم�ي�رك���ي :فك
ال��ت��ح��ال��ف ال�����س��وري  -الإي������راين ،وق���ف دع��م
املقاومات العربية وا�ستبدال ذلك بعالقات
م��ع تركيا ،التي ك��ان ق��د و�صل �إىل قيادتها
حزب العدالة والتنمية ،حيث حاولت �سورية
و إ�ي��ران ا�ستيعابها وجعلها العباً ذات �ش�أن يف
املنطقة ،فكان م�شروع الأ�سد بت�شبيك البحار
اخلم�سة ،ومنحها دوراً يف امل��ف��او���ض��ات غري
املبا�شرة مع الكيان ال�صهيوين ،وكان امل�شروع
الإيراين ب�إعطاء دور لأنقرة مع الربازيل يف
م�س�ألة تخ�صيب اليورانيوم.
يف ه��ذا الوقت ،ك��ان الدخول القطري -
بطلب �أمريكي  -على اخلط ،ف�أظهر �شيخها
ك��ل احل��ر���ص على عالقة قوية م��ع �سورية،
خ�صو�صاً م��ع الرئي�س ب�شار الأ���س��د ،ال��ذي
�سرعان ما اكت�شف �أن املحاوالت القطرية هي
ل�ل�إغ��راء والإغ����راق ،لكنه مل ي��رد �أن ي�سيء
الظن ،ال�سيما يف ظل الهجمة الوا�سعة على
�سورية واملقاومة� ،إىل �أن اندلعت التطورات
ال�سورية وانك�شف ال��دور القطري والرتكي
على حقيقته كاحتياط للم�شروع الأمريكي
للإجهاز على املنطقة ،وخلق ال�شرق الأو�سط
اجلديد ،الذي ب�شرت به كونداليزا راي�س من
ال�سراي احلكومي يف لبنان يف ب��داي��ة حرب
مت��وز ع��ام  ،2006و�أم���ام �أع�ين وم�سمع ف���ؤاد
ال�����س��ن��ي��ورة ،ال���ذي �أخ��ذه��ا ب��الأح�����ض��ان و�أح��ر
القبالت.
وبعد انت�صار مت��وز  ،2006و�صمود غزة
يف ن��ه��اي��ة  2008وم��ط��ل��ع  ،2009وا���س��ت��م��رار

امل���ق���اوم���ة ال���ع���راق���ي���ة يف ت��وج��ي��ه ���ض��رب��ات��ه��ا
للأمريكي يف العراق ،وانهيار امل�شروع الذي
حُ ّ�ضر للبنان بدي ًال من ح��رب مت��وز� ،سواء
م���ن خ��ل�ال ال��ت��م��وي��ل ل��ف��ت��ح الإ�����س��ل�ام وم��ن
ثم ح��رب نهر ال��ب��ارد� ،أم ا�ستهداف املقاومة
الإ���س�لام��ي��ة يف لبنان و�إج��ه��ا���ض امل���ؤام��رة يف
ال�����س��اب��ع م��ن أ�ي����ار ،ك���ان ال��ق��رار الأم�ي�رك���ي -
الفرن�سي  -الإ�سرائيلي بقتل �سورية ،و�إلغاء
دوره����ا ع��ن اخل��ري��ط��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،بتمويل
عربي ،وحتديداً قطري ،وتغطية وم�ساندة
�سعودية ،التي ارت�ضت بفعل هزميتها على يد
احلوثيني على احلدود اليمنية ،واال�شتباك
احلا�صل بني �أجنحة الأ���س��رة احلاكمة على
اخلالفة والوراثة واحلكم بفعل مر�ض امللك،
�أن ت��ك��ون احتياطياً يف امل��ع��رك��ة �ضد �سورية
و�إيران واملقاومة.
يف ه������ذه امل����رح����ل����ة ،ي�������ش�ي�ر ال�����س��ي��ا���س��ي
اللبناين املخ�ضرم �إىل �أن اخلطة القطرية
ت�سارعت ال�ستيعاب �سورية� ،سواء من خالل
احلركة التي قامت بعد ح��رب مت��وز بزيارة
�شيخ القبيلة �إىل ال�ضاحية اجل��ن��وب��ي��ة� ،أم
ب�إعادة �إعمار القرى اجلنوبية� ،أم بامل�ساعي
املغطاة عربياً ودول��ي��اً ال�ستيعاب التطورات
اللبنانية ب��ع��د أ�ح�����داث ال�����س��اب��ع م��ن �أي����ار..
لكن حينما تبيّنت �صالبة املوقف ال�سوري
املقاوم واملمانع ،كانت اخلطة «ب»؛ �إن جاز
ال��ت��ع��ب�ير ،وال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى �إ���ش��ع��ال ح��روب
�صغرية وكبرية يف �سورية ،و�إن��ه��اك الدولة
ال�سورية ،خ�صو�صاً مع اق�تراب االن�سحاب
الأمريكي من العراق ..ولهذا كان امل�شروع
الغربي والأمريكي بتكبري دور م�شيخة قطر
على م�ستويات �شتى ،وكان ت�ضخيم حجمها
ودوره����ا يف ال��ت��ط��ورات التون�سية وامل�صرية
والليبية ،كما كان ت�ضخيم حجمها ريا�ضياً،
بتمكينها بوا�سطة ملياراتها من الفوز على
الواليات املتحدة با�ست�ضافة مونديال ،2022

�أ���ش��ار �إل��ي��ه خطابه التحري�ضي ال��ذي �ألقاه
يف خطبة ل��ه يف حر�ستا ..ومل ي�ستبعد هذا
ال�سيا�سي وفق بع�ض املعلومات التي توافرت
لديه� ،أن يكون بع�ض املراقبني قدّموا �أموا ًال
وجتهيزات للزمر التخريبية.
أ�م��ام ذلك :ما معنى حم��اوالت املراقبني
�إدخ�������ال ال�����ص��ح��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة �إىل ���س��وري��ة؟
وه���ل �سيكون م��ن��دوب��و ه���ذه ال�صحف مث ًال
���ص��ح��اف��ي�ين� ،أم ه���م ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ات
جت�س�س ،هدفهم معرفة مل��اذا وكيف �صمدت
���س��وري��ة؟ ومل�����اذا مل ت�����س��ق��ط ك��م�����ص��ر وليبيا
وت���ون�������س وال�������ص���وم���ال؟ وم�����ا ه����ي م��ف��ا���ص��ل
وجوامح القوة ال�سورية؟ و�أين متكن درا�سة
ال�سبل لهزها و�ضربها؟
�إن و�صول املراقبني العرب �إىل �سورية،
ك��ان اخ��ت��ب��اراً دم�شقياً حقيقياً للنوايا ،لكن
هل تريد فلول اجلامعة العربية ومعار�ضات
ا�سطنبول النجاح للمراقبني؟ قد يكون �أخذ
�أ����س���راره���م م��ن ���ص��غ��اره��م ،يف�ضح ن��واي��اه��م
احلقيقية ،فع�ضو جمل�س ا�سطنبول ب�سمة
الق�ضماين ت�ؤكد لإحدى الوكاالت الأجنبية
�أن ف�����ش��ل امل���راق���ب�ي�ن ���س��ي��ع��زز �آل���ي���ة ال��ت��دخ��ل
بعثة املراقبني العرب جتول يف املحافظات ال�سورية
الأجنبي يف �سورية.
�إذن ،ه����م ي�����ري�����دون ف�������ش���ل امل���راق���ب�ي�ن،
م���ع «ت��ع��ظ��ي��م» دوره�����ا ال���ع���رب���ي ،م���ن خ�لال
�إىل ذل��������ك ،ف���ق���د ����ش���كّ���ل ال���ت���ف���ج�ي�ران والتناق�ضات بني املراقبني ت�شري �إىل ذلك،
�شرائها رئا�سة اجلامعة العربية لهذا العام االن���ت���ح���اري���ان يف دم�����ش��ق ال���ب���داي���ة مل�سل�سل ما يعني �أن ملفاً نهائياً متناق�ضاً �سيتكون،
من �سلطة حممود عبا�س.
العمليات الذي حت�ضره اجلماعات التكفريية ليُ�ستعمل م��ن �أج����ل ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة �ضد
كل هذه التطورات مل ت�ستطع �أن ت�ؤخر والفلول الإرهابية التي مت �إدخالها بكثافة ال��دول��ة ال�سورية م��ن خ�لال ال��ت��دوي��ل ،لكن
االن�����س��ح��اب الأم�ي�رك���ي م��ن ال���ع���راق ،وال���ذي �إىل الأرا�ضي ال�سورية بقرار �أمريكي ،وتولت فاتهم �أن العامل �أ�صبح أ�م��ام مرحلة جديدة
ت�سارع لينتهي قبل املوعد املقرر ،لكن خالل تنفيذه جهات �إقليمية م�شاركة ،عرب حدود �سقطت فيها الأح���ادي���ة يف جمل�س الأم���ن،
ه����ذه امل���رح���ل���ة ق�����ض��ت اخل���ط���ة الأم�ي�رك���ي���ة تركيا ولبنان والأردن والعراق ،وحيث تقام حيث �ستحمل املرحلة املقبلة انح�ساراً للدور
ب��ت��ك��ل��ي��ف ت��رك��ي��ا وق���ط���ر ب���إ���ش��ع��ال احل����روب غرف العمليات الداعمة وامل�ساندة للإرهاب الأمريكي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،كانت
الداخلية يف ���س��وري��ة ،م��ع مزيد م��ن �أعمال وللتمرد امل�سلح يف مناطق ح��دودي��ة قريبة ب��داي��ت��ه ان���دح���اره م��ن ال���ع���راق ،ب��ع��د �أن ك��ان
التخريب والقتل ،وال��ت��ي ات��خ��ذت اجتاهات داخ�����ل ت��رك��ي��ا ول���ب���ن���ان ،وي���ج���ري ال��ت��دري��ب م�شروع ا�ستمراره وجوده واحتالله ملدة ربع
عدة� ،أبرزها:
لتنظيم جمموعات ج��اه��زة لالن�ضمام �إىل قرن على �أقل تقدير.
حت����ري����ك اجل����ام����ع����ة ال���ع���رب���ي���ة ،ف��ك��ان ميلي�شيات داخل الأرا�ضي ال�سورية ،حتديداً
ورمب����ا �أخ���ط���ر م���ا يف ه����ذه امل���رح���ل���ة ،قد
ال�بروت��وك��ول الأول ال���ذي حت��دث  -ح�سب يف حمافظات حم�ص و�إدلب وحماه.
تكون بالعودة �إىل م�شروع اليهودي مارتن
تعبري فيلتمان � -أن اجلي�ش ال�سوري يحتل
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��داول��ة يف و���س��ائ��ل الإع�ل�ام �أنديك يف نظرية االحتواء املزدوج ،ويالحظ
م��دن��اً ���س��وري��ة� ،أي �أن����ه ب��روت��وك��ول ل��دول��ة الأمريكية ،ت�شري �إىل �أن الدعم اللوج�ستي أ�ن�����ه ب��ع��د ف�����ش��ل اح���ت�ل�ال ال����ع����راق و�إي�������ران،
حمتلة ،وه��و بالطبع م��ا رف�ضته �سورية ،والتدريب امل�ستمريْن ملا ي�سمى «جي�ش �سورية ا�ستبدلت ب��احل��رب ال��ع��راق��ي��ة  -الإي��ران��ي��ة،
وف��ر���ض��ت تعديالتها ع��ل��ي��ه ،وق���د ت��ب�ين �أن احل����ر» يف ت��رك��ي��ا ،وعُ��ل��م �أن غ��رف��ة عمليات �أي ان��ه��اك ال��دول��ت�ين م��ع��اً ،ث��م ك��ان��ت احل��رب
كل ذلك هو �ضمن خمطط �أمريكي ،حيث أ�م�يرك��ي��ة ـ ت��رك��ي��ة خ��ا���ص��ة �أق��ي��م��ت يف ق��اع��دة العراقية على الكويت ،وه��ي الآن ت�ستبدل
ا���ش��ت��غ��ل��ت ال���دوائ���ر الأم�يرك��ي��ة يف املنطقة اجنرليك ،مب�شاركة �ضباط م��ن املخابرات بالعداء «العربي» لإي��ران ،ومبحاولة �إ�شعال
ب���ق���ي���ادة ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان ع���ل���ى ف�����ص��ول الأم�ي�رك���ي���ة ،ت���ق���ود خ��ط��ة ت���دري���ب وت���أه��ي��ل فتنة �سنية � -شيعية ،ب��د ًال من ال�صراع مع
امل��خ��ط��ط ال����ذي ي�����س��ت��ه��دف ت��دم�ير ال��ق��وة ملجموعات خا�صة تابعة ملجل�س ا�سطنبول� ،إ���س��رائ��ي��ل ..وم��ه��م��ا ك��ان��ت ال���ت���ط���ورات ،لكن
ال�سورية ،وقد بدت جمموعة من امل�ؤ�شرات كما تدير �شبكة لتنفيذ العمليات الإرهابية الثابت الوحيد هي �أن املع�ضلة الكربى التي
يف ت��ق��اري��ر م��راك��ز ال���درا����س���ات الأم�يرك��ي��ة داخ���ل الأرا����ض���ي ال�����س��وري��ة ،وه���ي ع��ل��ى �صلة يواجهها املخطط الأم�يرك��ي يف �سورية هي
على اخل��ط��وط ال��ع��ام��ة للعمليات اجل��اري باجلماعات التكفريية وبفلول القاعدة ،التي مت��ا���س��ك ال���دول���ة واجل��ي�����ش ،وم��ت��ان��ة ال��دع��م
�إع��داده��ا ،والتي تف�سر ت�صميم امل�س�ؤولني جتري عملية ا�ستخدامها ب�إ�شراف بندر بن ال���ذي تقدمه الغالبية ال�شعبية ال�ساحقة
الأمريكيني على متابعة ا�ستعمال املفردات �سلطان منذ �سنوات ،ومت جتميعها وجتهيزها للرئي�س ب�����ش��ار الأ����س���د ،ومل�����ش��روع الإ���ص�لاح
اال���س��ت��ف��زازي��ة وال���ع���دائ���ي���ة يف ال���ك�ل�ام عن و�إدخالها �إىل �سورية.
الذي يتبناه ،بهدف حتديث الدولة ال�سورية،
الو�ضع ال�سوري ،كما فعل امل�س�ؤول املكلف
وي��رى ال�سيا�سي اللبناين املخ�ضرم� ،أن و�إق��ام��ة نظام �سيا�سي ت��ع��ددي ،بينما ت�شعر
بامللف ال�سوري ديفيد هوك يف �شهادته �أمام على املراقبني �أن يثبتوا �أنهم غري منحازين ،هذه الغالبية باخلطر امل�صريي الذي ميثله
الكونغر�س بعد اجتماع خلية التخطيط لكن ال ميكن النظر �إليهم �إال بعني الريبة ،املخطط الأمريكي الغربي ،وبعدما انك�شفت
يف البيت الأبي�ض ،مب�شاركة م�س�ؤولني يف خ�صو�صاً بعد �أن ت��ب�ّيأنّ �أن بع�ض املراقبني �أه��داف��ه ال��ك�برى م��ن خ�لال برنامج برهان
املخابرات املركزية وجمل�س الأمن القومي ،م���ن دول اخل��ل��ي��ج م��ك��ل��ف��ون مب��ه��ام حم���ددة ،غليون ،ال��ذي يلعب دور الواجهة ال�سيا�سية
وع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا �أظ��ه��رت��ه الأي����ام الأوىل تقوم على التعبئة والتحري�ض �ضد الدولة والإع�لام��ي��ة للقوى امل��ت��ط��رف��ة ،وللم�شروع
ملهمة املراقبني العرب جلهة ت�أكيد الرواية ال�سورية ،كذاك املراقب ال�سعودي الذي تبينّ ال�صهيوين.
ال�سورية الر�سمية عن الأح��داث احلا�صلة �أنه من احللقة املقربة من بندر بن �سلطان،
�أحمد زين الدين
الأر�ض منذ مطلع العام .2011
ورمب��ا ك��ان م��ن عنا�صر «ال��ق��اع��دة» ،وه��و ما
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�أمريكـا � -إيـران ..مفاو�ضـات �أم مواجهـة؟
ب���ع���د ال����ه����زمي����ة الأم��ي�رك����ي����ة يف ال����ع����راق
والف�شل الأمريكي ب�إ�سقاط النظام يف �سورية،
ت��وج��ه��ت الأن����ظ����ار لإ����س���ق���اط ق��ل��ب م��ن��ظ��وم��ة
املقاومة واملمانعة للم�شروع الأمريكي املتمثلة
باجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،وفق نظرية
�إ�سقاط (الدينمو) �أو املحطة املركزية لإطفاء
�أ����ض���واء الأط�������راف ،و���س��ح��ق ال���ق���وى امل��ي��دان��ي��ة
املقاومة للم�شروع الأمريكي التي بد�أت حتظى
بغطاء �سيا�سي دويل بزعامة رو�سيا وال�صني
ودول الربيك�س.
و�شهد البحر املتو�سط ج��والت للأ�ساطيل
الأمريكية املقيمة وال��زائ��رة وكذلك الرو�سية
وتدعيماً للدفاعات البحرية ال�سورية ون�شر
للدرع ال�صاروخية يف تركيا ومناورات بحرية
وب��ري��ة �إي��ران��ي��ة م��ع ت�����ص��ري��ح��ات ذات من�سوب
ع��ايل التوتر بني �أط��راف ال�صراع دون ن�سيان
التحري�ض والقلق الإ�سرائيلي لتوجيه �ضربة
ع�سكرية لإيران.
لكن ال�س�ؤال املطروح ..هل �سينتهي التوتر
الإي���راين  -ا ألم�يرك��ي �إىل ح��رب �أو مفاو�ضات
احلد الأدنى من التفاهم؟
ول��ل��ج��واب م��ق��دم��ات��ه وظ���روف���ه ،فالبع�ض
ي��ت�����س��اءل ه��ل احل���رب الإي��ران��ي��ة  -ا ألم�يرك��ي��ة
�ستبقى ثنائية �أم �ستتحول �إىل ح��رب متعددة
الأط�����راف؟ وه���ل �ستبقى ���س��اح��ة امل��ع��رك��ة على
الأرا���ض��ي الإي��ران��ي��ة وحميطها �أم �ستمتد �إىل
كل �ساحة يوجد فيها الأمريكيون يف اخلليج
وال�����دول امل��ح��ي��ط��ة يف �أوروب������ا ب�صفتها �أر����ض���اً
حت��ت�����ض��ن ال���ع���دو؟ وه���ل �ستبقى ه���ذه احل���رب
ك�لا���س��ي��ك��ي��ة �أم ���س��ت��ت��ج��اوز اخل���ط���وط احل��م��ر
ع�سكرياً �إىل بع�ض الأ�سلحة التكتيكية والنووية
املحدودة؟
واجلواب �أن هذه احلرب لن تنح�صر ثنائياً

�إحدى القطع البحرية الإيرانية خالل مناورات «الوالية �( »90أ .ف .ب).

وال يف بقعة جغرافية ،بل �ستنت�شر وتهدد جدياً
بقيام ح��رب �شاملة �ست�ستدرج �إل��ي��ه��ا �أط���راف
عاملية ،ون�صبح �أم���ام ح��رب عاملية حم���دودة �أو
���ش��ام��ل��ة وه���ل �سيتحمل الأم�ي�رك���ي وح��ل��ف��ا�ؤه
هذه احلرب يف ذروة ال�ضعف الع�سكري واملايل
واجل��غ��رايف بعد عقدين من الغزو وال�سيطرة
على ال��ع��امل ،وه��ل حلفاء �أم�يرك��ا الإقليميون
(دول اخلليج) خا�صة ،ق��ادرة على دف��ع �أثمان
ا�ست�ضافة ال��ق��واع��د والأ���س��اط��ي��ل ا ألم�يرك��ي��ة،
�أم �أن��ه��ا ���س��ت��ت��ح��ول �إىل ���س��اح��ات م��واج��ه��ة بني
ال���ط���رف�ي�ن ،لأن �إي�������ران ����س�ت�رد ع��ل��ى اجل��ي�����ش

الأم�ي�رك���ي يف ق���واع���ده ،و���س��ت��ك��ون احل���رب بني
الطرفني خارج حدودهما اجلغرافية ،و�سيكون
النفط �أحد �أهم ال�ضحايا العامليني من خالل
ت�أثري ا�شتعال أ�ب��ار النفط يف اخلليج و�إغ�لاق
م�ضيق هرمز ملنع ت�صديرالنفط �إىل اخل��ارج،
مما �سي�ؤدي �إىل ارت��ف��اع �أ�سعار النفط ،ويزيد
من االنهيار االقت�صادي الأوروب��ي والأمريكي
ودف����ع ال����دول ل�ل�إف�لا���س واالحت�����اد الأوروب�����ي
للتفكك ،ولل�شعوب الغربية �إىل الربد والفقر.
ولي�س املهم �أن تبد أ� �أم�يرك��ا احل��رب ،لكن
امل�����ش��ك��ل��ة ه���ل ���س��ت��ن��ت��ه��ي ع��ن��دم��ا ت��ري��د �أم�يرك��ا

وكيفما تريد؟ �إننا نعتقد �أن �أمريكا وحلفاءها
ي�ستطيعون �إ�شعال ال��ن��ار ،لكن لن ي�ستطيعوا
حت��دي��د ان��ت�����ش��اره��ا �أو التحكم ب��ه��ا ،و�ستحرق
بنارها الكيان ال�صهيوين ومن�ش�آته ،لأن �إيران
ل��ي�����س��ت وح���ده���ا ب���ل ت��دع��م��ه��ا ج��ب��ه��ة إ�ق��ل��ي��م��ي��ة
وت�ساندها جبهة دولية بع�ضها بعنوان التحالف
وبع�ضها بعنوان توافق امل�صالح.
�إن احلرب الناعمة الأمريكية عرب احل�صار
املايل واالقت�صادي مل ينجح حتى الآن ،و�سيبد أ�
احل�صار اجلديد لإي��ران عرب الطوق الفتنوي
امل��ذه��ب��ي ،خ�صو�صاً يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،حيث

انقالب جمل�س ا�سطنبول على حماوالت احلل بـ«احلوار»

ال�شقفة فـي الريا�ض ..والت�سويق لـ«الإ�سالميني اجلدد» م�ستمر
�أنقرة  -الثبات
ي�ستمر م�سل�سل «الت�سويق» الإخواين يف العامل العربي
بتغطية �أمريكية الفتة ت�ؤ�شر �إىل مالمح املرحلة املقبلة
التي تريد الواليات املتحدة للمنطقة �أن تكونها.
ويعمل الأمريكيون وبع�ض العرب على تعزيز الوجود
الإخواين ،املدعوم «فكرياً» من تركيا ومنوذجها الإ�سالمي
احلائز على الر�ضى الأم�يرك��ي ،واملدعوم مالياً من قطر،
التي ب��د�أت حلقة جديدة من التعاطي مع هذا النمط من
الإ�سالميني ،مع الإعالن الالفت عن افتتاح مكاتب حلركة
«طالبان» يف الدوحة.
وفيما ك��ان ا إلخ���وان ينقلبون جم���دداً على التفاهمات
مع بقية املعار�ضني ،ليظهروا مي ًال كبرياً نحو التفرد يف
ال�سعي �إىل ال�سلطة قبل الو�صول �إليها ،ب��د�أ �أن اجلهود
ال��دول��ي��ة �أك�ث�ر ت�����ش��دداً يف جمع �صفوف ه��ذه «امل��ع��ار���ض��ات»
حتت �سقف «جمل�س ا�سطنبول» الذي يهيمن الإخوان على
القرار فيه ،كما ظهر من خ�لال تنكره التفاق ج��رى مع

هيئة التن�سيق املعار�ضة التي يكاد �أن يكون عيبها الوحيد
هو رغبتها باحلوار مع النظام وحفظ البالد من التدخالت
اخلارجية ،فما كاد برهان غليون ،الذي يحمل لقب رئا�سة
امل��ج��ل�����س ،ي��وق��ع ورق����ة ال��ت��ف��اه��م م��ع ه��ي��ئ��ة التن�سيق حتى
قامت قيامة الإخ���وان الذين ر�أوا �سعياً الح��ت��واء املطالبة
بالتدخل اخلارجي ،وهو �سعي ال يرى «الإخوانيون» بدي ًال
عنه يف ال��و���ص��ول �إىل ال�سلطة بعد �أن ع��ج��زوا ع��ن تكوين
حالة �شعبية حقيقية يف ال��داخ��ل ال�����س��وري ،فتحالفوا مع
بع�ض الراديكاليني يف االنق�ضا�ض على غليون وتفاهمه،
حماولني مترير «وثيقة» يتم «الب�صم» عليها من قبل هذه
الأط��راف للو�صول �إىل عملية جتميلية لهذا املجل�س رمبا
تقنع الواليات املتحدة يف االعرتاف به.
ويف جديد امل�ساعي «الت�سويقية» ،ما علمت «الثبات» به
م��ن وج��ود م��راق��ب ع��ام الإخ���وان امل�سلمني ري��ا���ض ال�شقفة
يف الريا�ض حالياً ،يف حماولة منه لإظهار «التباين» عن
احل��ال��ة الإخ��وان��ي��ة امل�صرية التي تتحفظ الريا�ض عليها
وتخ�شاها ،وت��ق��ول م�����ص��ادر عربية �إن الإخ����وان يحاولون

احل�صول على املباركة ال�سعودية لتكوين ائ��ت�لاف عربي
داع��م لهم للو�صول �إىل ال�سلطة عرب التفاهم مع تركيا،
على �أمل �أن يكون الغطاء العربي ،بدي ًال عن الغطاء الدويل
املطلوب من تركيا للتدخل امليداين يف امللف ال�سوري.
ورغ��م �أن ال�شقفة مل يحظ بعد ،بهذا الر�ضى� ،إال �أن
�أو���س��اط��اً �أخ���رى ت��رى �أن جم��رد ا�ستقباله على الأرا���ض��ي
ال�سعودية هو م�ؤ�شر �سلبي على خ�ضوع الريا�ض لل�ضغط
الأمريكي ،وقبولها بالقيادة القطرية للجهود الرامية �إىل
�إ�سقاط �سورية املمانعة ،وهو قبول ال يحظى ب�إجماع داخلي،
نظراً للح�سا�سيات الفائقة بني الدولتني املتناف�ستني على
ك��ل ���ش��يء ،فيما يقول �آخ���رون �إن ال�سعودية ت��رى �أن هذه
امل�ساعي فا�شلة ،و�أنها ال تريد �أن تتورط �أك�ثر من اللزوم
يف ه��ذا امللف ما يجعلها تتخذ م�سافة «مقبولة» من هذه
الأزمة جتعلها يف موقع املناوئ ،لكن لي�س يف موقع املواجهة
املبا�شرة ،ويف هذا حفظ ملاء الوجه يف حال قررت الدخول يف
�سورية م�ستقبلية� ،أو يف حال قررت االن�ضمام �إىل املواجهة
�إذا ر�أت �أن الظروف ت�سمح بتحقيق �شيء ما.

�سيتكامل العداء الر�سمي (�أنظمة وحكومات)
مع العداء �أو املقاطعة ال�شعبية املتمثلة ببع�ض
احل���رك���ات الإ���س�لام��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة بال�سلفيني
وبع�ض �أجنحة الإخ��وان امل�سلمني ،بحجة دعم
النظام يف �سورية ،لكننا ن�س�أل ه����ؤالء ا ألخ��وة
ب��ع��ي��داً ع���ن ال��ع��اط��ف��ة �إن ق��ط��ر وت��رك��ي��ا �ضد
النظام ال�سوري و�أنتم معهما لكنهما يرتبطان
ب�إ�سرائيل بعالقات ثنائية ،واملثل ال�شعبي يقول
(�إن ���ص��دي��ق ���ص��دي��ق��ك ه���و ���ص��دي��ق��ك) ،وه���ذا
يعني �أنكم بدون ق�صد و�ضمن �ضبابية الر�ؤيا
والع�صبية الكامنة� ،ستكونوا مع �إ�سرائيل يف
جبهة واح���دة ،ونحن نعلم �أن��ك��م ل�ستم كذلك
ودي��ن��ك��م وم��ب��ادئ��ك��م حت�����ص��ن��ك��م ،لكنها الفتنة
والع�صبية ،وندعو اهلل �أن ينجينا واياكم منها
مل�صلحة الأمة.
�إن �إي��ـ��ـ��ران تعـــمل وفـــق النـــ�ص القــر�آين
}و أ�ع����دوا لهم م��ا ا�ستطعتم م��ن ق���وة{ ووف��ق
احل���دي���ث ال��ن��ب��وي ال�����ش��ري��ف (امل ؤ����م���ن ال��ق��وي
خري من امل�ؤمن ال�ضعيف) ولهذا �شمرت عن
�سواعدها وكثفت مناوراتها لتعلن �أنها قادرة
على الرد والتحدي ومنازلة العدو ،و�أنها لي�ست
لقمة �سائغة �أمام الغزو �أو االعتداء مهما ت�آمر
الأق��رب��ون وح�شد ا ألب��ع��دون ،ول��ذا ف���إن إ�ط�لاق
النار على �إيران مبنزلة �إطالق الر�صا�ص على
برميل البارود العاملي لي�صبح كل �شيء مباحاً
وم�ب�رراً يف كل ال�ساحات العربية والأوروب��ي��ة،
ف��ا ألم�يرك��ي وح��ل��ف��ا�ؤه جبناء ال ي�ستقوون �إال
على ال�ضعفاء ،وف��ق منظومة ق��ط��اع الطرق
ورع����اة ال��ب��ق��ر الأم�يرك��ي��ي�ين ،ف�����إذا م��ا وج���دوا
اخل�����ص��م ق���وي���اً ت��راج��ع��وا ن��ح��و امل��ف��او���ض��ات �أو
الهدنة بانتظار فر�صة ج��دي��دة ،ولأن �أمريكا
عاجزة مع حلفائها على ح�سم املعركة مع �إيران
وحلفائها ولأن الع�صر الأم�يرك��ي �إىل �أف��ول،
وق��وت��ه��ا �إىل ت��راج��ع ،ف����إن ال�ضغط ا ألم�يرك��ي
يهدف �إىل �إجبار �إيران للتفاو�ض وفق ال�شروط
ا ألم�يرك��ي��ة ،و�سقف �إي����راين منخف�ض ،وذل��ك
حلفظ ما تبقى من م�صالح �أمريكية بانتظار
ال��ف��ر���ص��ة امل����ؤات���ي���ة ل�لان��ق�����ض��ا���ض م���ن ج��دي��د،
لكن �إي���ران التي متر�ست التفاو�ض وامل��ي��دان،
تعمل �أي�����ض��اً على ف��ر���ض �شروطها ع��ن طريق
القوة والعقل والإجن��ازات ولي�س عرب التهديد
ال���ك�ل�ام���ي ،وق����د ا���س��ت��ط��اع��ت �إج����ب����ار االحت����اد
الأوروب���ي للعودة للتفاو�ض دون �شروط حول
امللف النووي بعد جناحها اجلديد يف ت�صنيع
الأنابيب النووية ،وحتى العقوبات التي وقعها
ب���اراك �أوب��ام��ا ف إ���ن��ه��ا ت�ترك ا ألب����واب مفتوحة
للتفاو�ض بتمديد ف�ترة التنفيذ من �شهرين
�إىل �ستة �أ�شهر وكذلك كرثة اال�ستثناءات.
ال�صمود يف �سورية و�إيران والعراق ولبنان
����س���ي����ؤدي �إىل حت��ج��ي��م الأح���ل���ام وال�������ش���روط
الأمريكية ،ف���إذا ما اجتهت �أمريكا للتفاو�ض
مي��ك��ن احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ص��ال��ح الأم������ة وق���وى
امل��ق��اوم��ة وامل��م��ان��ع��ة ،و�إذا م��ا اجت��ه��ت �أم�يرك��ا
و�إ���س��رائ��ي��ل ل��ل��ح��رب ف����رُب ���ض��ارة ن��اف��ع��ة ،ول��ن
نخ�سر �شيئاً ،و�ستعود البو�صلة لقتال �إ�سرائيل
و أ�م�يرك��ا ال��ع��دو الأ���س��ا���س ،و�سن�ستعيد �شعوبنا
و�أوط����ان����ن����ا م����ن احل�������روب ا أله����ل����ي����ة وال���ف�ت�ن
الطائفية واملذهبية.
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لبنانيات
الهجوم على اجلي�ش يهدف �إىل ت�سهيل حركة الإرهابيني

ملاذا طُ لب من «�14آذار» عدم زيارة املناطق احلدودية مرة �أخرى؟
ال ري��ب �أن ك�ل�ام وزي ��ر ال��دف��اع فايز
غ���ص��ن ع��ن وج� ��ود ع�ن��ا��ص��ر م��ن تنظيم
القاعدة يف لبنان ،ال��ذي ال ت��زال تردداته
تتفاعل حتى ال�ساعة ،له أ�ث��ره الإيجابي
على ال��واق��ع ا ألم�ن��ي اللبناين ،خ�صو�صاً
�أن الكالم الآنف الذكر �صادر عن مرجع
�سيا�سيٍ معني ب�ش�ؤون اجلي�ش وال��دف��اع،
وخموّل قانوناً التحدث بال�ش�ؤون الأمنية
التي تتهدد الأمن القومي للبالد ،والتي
ت�شكل خ��رق �اً ل�ل�م�ع��اه��دات ال��دول �ي��ة بني
احلكومة اللبنانية والدول ال�صديقة.
ومل يخفِ غ�صن �سراً �أن ج ّل ما دفعه
�إىل تبني املعلومات عن وجود «القاعدة»
هما �سببان:
�أوالً :أ�ن � �ه ��ا � � �ص� ��ادرة ع ��ن اجل �ي ����ش
اللبناين البعيد عن التجاذبات ال�سيا�سية،
الذي قدّمها بدوره �إىل وزير الدفاع عرب
تقارير مبنية على وقائع ملمو�سة.
عن
الع�سكرية
ث��ان�ي�اً :ن ��أي امل�ؤ�س�سة
وزير الدفاع فايز غ�صن وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ال���س�ج��ال ال���س�ي��ا��س��ي ال��دائ��ر يف ال�ب�ل��د يف
��ض��وء �سعي ت�ي��ار «امل�ستقبل» وملحقاته �أحدثها غ�صن يف معلوماته املوثقة التي لبنان ،وت�أكيدها �أن��ه ي�شكل مم��راً ولي�س لبحث الو�ضع الأمني ،وبالتايل ت�شديده
�إىل ا�ستهدافها وحتجيم دورها من خالل و�ضعها بر�سم جمل�س ال��وزراء جمتمعاً ،مقراً للتنظيم املذكور ،ما يف�سر �أن هذا ع �ل��ى �� �ض ��رورة � �ض �ب��ط ع �م �ل �ي��ات ت�ه��ري��ب
حم��اول��ة إ�ق�ح��ام�ه��ا يف خ�لاف��ات مذهبية متثلت يف �أمرين:
ال�ت�راج ��ع اجل ��زئ ��ي ،ه ��و مب �ن��زل��ة �إق� ��رار ال �� �س�لاح م��ن و�إىل ل �ب �ن��ان ،م��ا �أدى �إىل
م�صطنعة ،تنفيداً لأجندات خارجية.
�أوالً :تراجع بع�ض اجلهات امل�س�ؤولة ملعلومات وزير الدفاع.
تراجع حركة ت�صدير الإرهاب وعدته �إىل
ال ري��ب �أن ال�صدمة الإيجابية التي عن كالمها على ع��دم وج��ود «ق��اع��دة» يف
ثانياً :انعقاد جمل�س الدفاع الأعلى �سورية.

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان طالب الأنظمة وال�شعوب العربية
والإ�سالمية بتبني خيار اجلهاد واملقاومة ،ورف�ض �أ�سلوب املفاو�ضات والتنازالت العقيمة،
التي مل تكن يف يوم من الأي��ام ل�صالح العرب وامل�سلمني ،بل هي دوم � ًا مل�صلحة العدو
ال�صهيوين الغا�صب ،ومل�صلحة امل�شروع الأمريكي التق�سيمي يف املنطقة.
ويف ال�ش�أن اللبناين الداخلي ح��ذر اللقاء من ا�ستمرار التجاذبات ال�سيا�سية ،وطرح
املوا�ضيع اخلالفية ،التي ت�ؤدي �إىل مزيد من الت�شنج واالحتقان يف ال�شارع .ودعا اللقاء
الأطراف ال�سيا�سية كافة �إىل وقف املهاترات والرتا�شق الإعالمي ،وااللتفات �إىل م�صلحة
لبنان واللبنانيني العليا ،وعدم التقوقع داخل دائرة املذهبية والع�صبية ال�ضيقة ،التي كانت
�سبب ًا يف انق�سام اللبنانيني.
• ال��وزي��ر والنائب ال�سابق زاه��ر اخلطيب؛ �أم�ين عام رابطة ال�شغيلة دان ما تقوم به
و�سائل الإعالم الأمريكية والغربية وال�صهيونية ،وبع�ض ال�صحف العربية ،من �شن عدوان
ت�شهريي جديد منظَّ م �ضد حزب اهلل ،يف �سياق حملتها امل�سمومة لت�شويه �صورته لدى الر�أي
العام اللبناين والعربي والإ�سالمي والعاملي ،وحماولة النيل من دوره املقاوم �ضد االحتالل
ال�صهيوين ،وامل�شروع الأمريكي الغربي الداعم له .ور�أى اخلطيب يف ذلك حماولة يائ�سة
للتعوي�ض عن الهزائم املتتالية لأمريكا و«�إ�سرائيل» أ�م��ام املقاومة ،والتي كان �آخرها
النك�سات والإخفاقات الأمنية التي مُنيت بها �أجهزة املو�ساد ال�صهيونية ،و«ال�سي �أي ايه»
الأمريكية يف لبنان.
• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان نبّهت من خطورة الو�ضع ال�سيا�سي القائم يف العراق
ال�شقيق بعد االندحار الأمريكي عنه ،يف ظل االتهامات واالتهامات امل�ضادة ،ويف ظل
حتريك ال�شارع وال�شارع امل�ضاد.
ولفتت اجلبهة �إىل �أ ّن �شغل �إدارة ال�شر الأمريكية اليوم هو زرع الفتنة الداخلية ،و�إثارة
النعرات املذهبية ،وذلك متهيد ًا لإ�شعال املنطقة العربية برمّتها بحروب مذهبية وعرقية
و�أتنية ال تبقي وال تذر.
• احل��اج عمر غ�ن��دور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،وبدعوة من رابطة الطالب
اجلامعيني يف ب�يروت� ،ألقى كلمة يف احتفال ال��وداع للعام  ،2011تطرّق فيها للو�ضع
الرتبوي وال�ش�أن العام ،ومما قاله يف ا�ستعرا�ضه للمتغريات يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا :جامعة الدول العربية املهرتئة �صحت من �سباتها فج�أة ب�إيعاز من الغرب ،وقررت
مقاطعة �سورية اقت�صادياً ،و�أر�سلت �إليها جي�ش ًا من املراقبني ،متهيد ًا لإحالة تقريرهم �إىل

جمل�س الأمن ،توطئة للتدخل الأجنبي ،ومبجرد �أن �صرّح رئي�س فريق املراقبني الفريق
�أول حممد �أحمد م�صطفى الدابي ،بعد زيارته مع فريقه �إىل حم�ص ،ب��أن «الأم��ور ال
تدعو �إىل القلق» ،طلعت �صحيفة �أمريكية لتقول �إن رئي�س البعثة هو �أ�سو�أ مراقب حلقوق
الإن�سان! و�أطلق الإعالم العربي «املعتدل» على جلنة املراقبني و�صف «جلنة املتفرجني»،
وقالوا �إن جلنة الدابي ال تتمتع بامل�صداقية ،ون�شرت و�سائل �إعالم خليجية �سبق لها �أن
هلّلت لت�شكيل فريق املراقبة� ،أن رئي�س بعثة املراقبني كان م�س�ؤو ًال عن �إن�شاء ميلي�شيات
«اجلاجنويد» ،التي ت�سببت بجرائم �إن�سانية يف دارفور ،مذكّرين ب�أن رئي�س اللجنة هو من
�أبرز م�ساعدي الرئي�س ال�سوداين الذي �صدرت بحقه مذكرة توقيف من املحكمة الدولية،
الرتكابه انتهاكات �صارمة حلقوق الإن�سان ،وقد �سقطت املذكرة وكل التهم املوجّ هة �إىل
الرئي�س ال�سوداين ،بعد موافقته على تق�سيم ال�سودان ،ورمبا �أ�صبح اليوم من �أكرب روّاد
حقوق الإن�سان!
• حركة الأمة ا�ستهجنت ا�ستمرار قوى � 14آذار يف التهجم على وزير الدفاع ،و�إدخالهم
ا�ستقرار البالد و�أمنها يف ب��ازار �سيا�سي يحمل عنوان ًا وحيد ًا هو املكايدة واالبتزاز
ال�سيا�سي� ،ضمن جوالت الردح التي عوّدوا عليها اللبنانيون «عنزة ولو طارت».
واعتربت احلركة �أن ما يجري هو حملة ظاهرها الدفاع عن عر�سال والنيل من وزير
الدفاع ،لكن هدفها الرئي�سي م�صداقية اجلي�ش ،ودوره يف احلفاظ على ال�سلم الأهلي
وحماية اال�ستقرار ..غري �أن حماولة النيل من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال ي�ستفيد منها �إال
�أ�صحاب م�شاريع الفنت وتعميم الفو�ضى.
• ال��وزي��ر ال�سابق عبد الرحيم م��راد؛ رئي�س حزب االحت��اد ،ا�ستقبل وف��د ًا من حركة
حما�س ،برئا�سة ممثلها علي بركة ،بح�ضور املحامي �أحمد مرعي ،ورئي�س منظمة �شباب
االحتاد؛ فريد يا�سني ،وع�ضو قيادة فرع بريوت جميل جراب .ونبّه مراد بعد اللقاء �إىل
�ضرورة التنبه من و�صول بع�ض التيارات التي ت�سعى لإيجاد تناق�ض من جديد بني التيارات
الإ�سالمية والتيارات القومية ،وهذا ي�شكّل خطر ًا كبري ًا على م�صري الأمة ،متمني ًا حلما�س
�أن يكون لهم دور يف ما يتعلق بتقريب وجهات النظر ،لأن هناك قوا�سم م�شرتكة بني البعد
القومي والديني.
• د� .سمري �صباغ اعترب �أن الت�صريحات «التويتريية» مليئة باحلقد والتوتر ،وال ميكن �أن
متر مرور الكرام ،وهي تنقل اللبنانيني من تويرت �إىل التوتري ،كما �أنها تعبرّ عن جهل فا�ضح
للتاريخ واجلغرافيا وامل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية للبنانيني.

ول � �ك� ��ن م � ��ا ي� �ث�ي�ر ال ��ده � �� � �ش ��ة ،ه��ي
الت�صريحات امل���ض��ادة وال�ف��وري��ة لكالم
غ�صن ،حتى قبله �س�ؤاله عن معلوماته
وم �� �ص��دره��ا ،م��ا ي ��ؤك��د ��ص�ح��ة م��ا �أث ��اره
ال �ن��ائ��ب ��س�ل�ي�م��ان ف��رجن�ي��ة يف م ��ؤمت��ره
ال �� �ص �ح �ف��ي الأخ � �ي� ��ر �أن امل �� �س �ت �ه��دف
الأ�سا�س من خالل الهجمة الإعالمية
ع �ل��ى غ �� �ص��ن ،ه ��و اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين،
وك��ال �ع��ادة حم��اول��ة الإن �ق �� �ض��ا���ض عليه
م��ن خلف ج��دار مذهبي ،فكلما حترك
اجلي�ش لتنفيذ ال�ق��ان��ون وتوقيف �أح��د
الإرهابيني ،ينربي «امل�ستقبل» للهجوم
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ويحاول �إيهام
ال��ر�أي العام ب�أنها ت�ستهدف �أه��ل ال�سنة
واجلماعة.
ويف هذا ال�صدد ،يحذر مرجع لبناين
م �ق �رّب م ��ن دم �� �ش��ق م ��ن حم ��اول ��ة �سعي
«امل���س�ت�ق�ب��ل» وم�ل�ح�ق��ات��ه لإق��ام��ة مناطق
عازلة يف الأرا�ضي اللبناين ،ت�شكل قاعدة
ال��س�ت�ه��داف ال�ع�م��ق ال �� �س��وري ،م��ن خ�لال
ا� �س �ت �ه��داف دور اجل�ي����ش وحم��اول��ة زج��ه
يف جتاذبات مذهبية ،وبالتايل �إحراجه،
لثنيه عن الدخول �إىل بع�ض املناطق ذات
ال�ل��ون املذهبي ال��واح��د ،يف �سبيل �إراح��ة
الإره��اب�ي�ين وت�سهيل حركتهم ،وتقدمي
خمتلف �أ��ش�ك��ال ال��دع��م ل�ه��م� ،إ��س�ه��ام�اً يف
تنفيذ املخطط ال��دويل ال��ذي ي�ستهدف
�سورية.
وي��رى املرجع �أن زي��ارة ا ألم�ين العام
ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة ب ��ان ك��ي م ��ون امل��رت�ق�ب��ة
للبنان يف الأي��ام القليلة املقبلة ت�صب يف
امل�سعى امل��ذك��ور ،مرجحاً �أن يطالب كي
م��ون امل�س�ؤولني اللبنانيني ت�أمني «ممر
إ�ن���س��اين» �أو خميمات حلماية «املدنيني
النازحني من �سورية» ،تتحول الحقاً �إىل
قواعد للم�سلحني.
ويف ج��دي��د ن���ش��اط الإره��اب �ي�ين على
احل � ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة  -ال �� �س��وري��ة� ،أك ��دت
م�صادر مطلعة� ،أن التنظيمات امل�سلحة
بعثت ر��س��ال��ة ع�بر قنواتها اخل��ا��ص��ة �إىل
ف��ري��ق � 14آذار مت �ن��ت ع�ل�ي��ه ع ��دم تفقد
املناطق احل��دودي��ة ،بعد ال��زي��ارة الأخ�يرة
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا ال �ف��ري��ق امل ��ذك ��ور ب��رف�ق��ة
ا إلع�ل�ام �ي�ي�ن �إىل ع��ر� �س��ال ،خ���ش�ي��ة من
انك�شاف الب�ؤر امل�سلحة �أم��ام الإع�لام ،ما
يحتم على الأجهزة املخت�صة مالحقتها.
ي�ب��دو أ�ن��ه بعد ف�شل حم��اول��ة إ�ق��ام��ة
منطقة ع��ازل��ة ع�ل��ى احل ��دود ال���س��وري��ة-
ال�ت�رك �ي ��ة� ،أن اجل� �ه ��ود م�ن���ص�ب��ة راه �ن �اً
لإقامتها على الأرا��ض��ي اللبنانية ،ولكن
م��ن امل�ح�ت��وم �أن �ه��ا �ستلقى ن�ف����س امل�صري
الذي القته على احلدود املذكورة ،بف�ضل
رف�ض لبنان الر�سمي �أي زعزعة للأمن
ال���س��وري ان�ط�لاق�اً م��ن �أرا� �ض �ي��ه ال�ت��زام�اً
باتفاقية الأخوة والتن�سيق مع �سورية.
واذا مل ي�ب� َق �أم��ام ال�ق��وى الإقليمية
والدولية �إال اختيار الأرا��ض��ي اللبنانية
ال�ستهداف اجل��ارة ا ألق��رب ،فيعني حتماً
�أن الأزمة ال�سورية �شارفت النهاية.

ح�سان احل�سن
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تـقـ�ض مـ�ضـــاجــع الـبـيـــارتـــة
ّ
حـــانـــات «الــحـمـرا»
بعد «م��ون��و» واجل�م�ي��زة والأ��ش��رف�ي��ة،
ي�ستطيعون تقبله ب�سهولة ك��ون��ه يغري من
�ضربت احلانات واملقاهي الليلية موعداً
ذاك ��رة امل�ك��ان وخ�صو�صيته وط��اب�ع��ه امل�ع�ت��اد،
م��ع ��ش��ارع احل �م��راء ،وحت��دي��داً ه��ذه امل��رة
كما �أن االزدح ��ام النهاري ال�شديد يجعلهم
مع �شارع املقد�سي املتفرع منه ،الذي بات
يف ح ��اج ��ة م��ا� �س��ة �إىل ال ��راح ��ة وال���س�ك�ي�ن��ة
يعج باحلانات وال��رواد �إىل حد االختناق،
عندما يت�سلل الليل و�آخ��ر ما ي��ودون �سماعه
ال �إىل هذا
جموع م��ن ال�شبان تندفع لي ً
ه��و ��ص�ي�ح��ات ال �� �س �ك��ارى �أو � �ص��راخ ال���ش�ب��ان
ال���ش��ارع يف ح��ال �صخب و� �ص��راخ جمنون
وخناقاتهم �أو �أحاديثهم.
غ�ير مبالية ب� أ�ح��وال �سكانه التقليديني
يف املا�ضي ،لطاملا ع��رف �شارع احلمراء
وبراحتهم.
مبقاهيه الثقافية التي كانت مبنزلة منتديات
ب�ع��د منت�صف ال�ل�ي��ل م��ن ك��ل عطلة
عريقة لتالقي النخبة من الأدباء وال�شعراء
ن�ه��اي��ة أ���س�ب��وع ت �ب��د أ� رح�ل��ة امل �ع��ان��اة ،يعلو
والفنانني ،مقاه مثل «امل��ودك��ا» و«الوميبي»
ال �� �ص��راخ يف الأزق� ��ة وال �ط��رق��ات ويرتفع
و«ال�ه��ور���س �شو» و«االك�سرب�س» و«مانهاتن»
�صوت املو�سيقى وخناقات ال�سكارى ،بينما
و«الكافيه دو باريه» ،و«ال�سيتي كافيه» التي
ي�ضيع �صراخ �أهايل ال�شارع ،امل�ستنكرين ملا
كان ن�صيبها الإقفال �أخرياً ،رغم �أنها كافحت
يجري ،يف �ضو�ضاء الأحداث ،وال يبدو �أن
ط��وي�ل ًا ل�ل�ب�ق��اء� ،شكلت ن�ق��اط ج��ذب لنجوم
هناك من يكرتث لغ�ضب أ�ه��ايل املنطقة
الأدب وال�شعر والفن واحلياة الثقافية ،لكن
وا��س�ت�ي��ائ�ه��م م��ن حت��وي��ل ��ش��وارع�ه��م �إىل
اليوم انقلبت ال�صورة ر�أ�ساً على عقب وباتت
مراكز لل�سهر واللهو الليلي.
النزعة التجارية واال�ستهالكية هي امل�سيطرة
��ش�ب��ان و� �ش��اب��ات ت �ب��د�أ أ�ع �م��اره��م من
على ال���ش��ارع� ،أغ�ل��ق مقهى ثقايف تلو ا آلخ��ر،
اخلام�سة ع�شرة وال تنتهي عند الأربعني،
واحتلت �سل�سلة املقاهي العاملية حيزاً وا�سعاً
�إحدى احلانات التي تزعج �سكان منطقة «احلمرا» يف بريوت
يتدفقون �إىل احلانات التي فتحت �أبوابها
م��ن ال ���ش��ارع ،ب�ين «ال���س�ت��ار ب��اك����س» و«ل��ذي��ذ»
يف الأ�شهر وال�سنوات ا ألخ�ي�رة ،ي�شربون
و�آرائنا ال بل وحتى وجودنا� ،إذ ا�ستمعنا �إىل وعازيف الروك اند رول والهيب هوب وغريها و«ليفز» و«كو�ستا» ..ت�سللت مقاهي الر�صيف
الكحول حتى و�إن كان �سنهم القانوين ال
ك�ثر ي�ق��ول��ون ب� ��أن امل�ن�ط�ق��ة �سكنية ولكنها م��ن �أمن� ��اط امل��و��س�ي�ق��ى اجل�ن��ون�ي��ة ك��امل�ي�ت��ال هذه ذات النكهة الأمريكية �أو الأوروبية �إىل
ي�سمح بذلك ،يدخنون ال�سجائر ،يتبادلون
جتارية �أكرث ..فهل هذا مربر للتغا�ضي عن والهارد روك ،وقد �أ�صبحتُ على دراية بهكذا ال�شارع ،فا�ستقطبت ال�شبان وال�شابات وطالب
ال�ضحكات وال�ن�ك��ات وا ألح��ادي��ث ب�صوت
مو�سيقى لأنني �أ�س�أل �أبنائي عنها ،خ�صو�صاً اجلامعات والراغبني يف الإف��ادة من خدمات
وجودنا وعدم �إقامة �أي اعتبار لنا؟»
عال ،ويق�ضون م�ضاجع �سكان احلي من
وتابع العمري وهو ميلك دكاناً يف ال�شارع �أن �أ�سا�سات املنزل ترجت كل ليلة �سبت حتت االنرتنت املجانية �أثناء احت�ساء فنجان كبري
دون �أي اك �ت��راث ،ومم ��ا زاد ال �ط�ين بلة
نف�سه�« :شارع املقد�سي حتول يف غ�ضون فرتة ت��أث�ير ��ص��وت املو�سيقى املرتفع من احلانة م��ن ال�ق�ه��وة امل�خ�ف��وق��ة يف �أ��ش�ك��ال�ه��ا امل�ت�ع��ددة
�أن الكثري م��ن ال�شبان اجلامعيني ممن
وم��ذاق��ات�ه��ا امل�ت�ن��وع��ة ،ك�م��ا اج�ت��ذب��ت ال�سياح
ق���ص�يرة �إىل ح��ي �سكني ودرا� �س��ي و�سياحي املوجودة �أ�سفل املبنى الذي �أقطنه».
الطالبية
يقطنون يف اجلوار حيث ال�شقق
�إىل ج��ان��ب ال�سكان التقليديني ،ي�ضم والراغبني مبراقبة املارة والتعرف �إىل وجوه
و�شعبي يف �آن واح��د ،ت��ارك�اً �أه��ايل ب�يروت يف
ب ��ات ��وا �أ� �ش �ب��ه ب � ��زوار ي��وم �ي�ين ل �ل �ح��ان��ات،
مناخ مل يعتادوه من قبل� ،صحيح �أن ال�شارع ال�شارع جمموعات �سكنية طالبية ،و�إن كان ج��دي��دة ،ل�ك��ن ب���ش�ه��ادة ال�ك�ث�يري��ن ال ت�شبه
وبالتايل مل تعد التجمعات تقت�صر على
كان ي�ضم حانات ومالهي ليلية ،لكن ما كان معظمهم من حمبي ال�سهر �إال �أن ق�سماً ال م�ق��اه��ي ال �ي��وم ن�ظ�يرات�ه��ا يف الأم ����س ب�شيء،
نهاية الأ�سبوع فقط.
يحدث خلف اجل ��دران املغلقة مل يكن �أح��د ب�أ�س به بد أ� يتذمر من ال�ضجيج املت�صاعدة فحتى ا�سم القهوة ورائحتها وطعمها اختلف،
ليتدخل به� ،إال �أن انتقال «روح ال�سهر» �إىل وت�يرت��ه ،يف ه��ذا الإط ��ار ي � ؤ�ك��د حم�م��د ( 22وحتى نقا�شات رواد املقاهي اختلفت اختالفاً
�صرخات ال�ساهرين
ال�شوارع والأر�صفة بهذا ال�شكل فهذا �أمر ال عاماً) �أنه ال ي�ستطيع الرتكيز على م�شروعه جذرياً .يف املا�ضي كان �صراخ املثقفني يتعاىل
يقبله عقل� ،صحيح �أننا ن�ستفيد من تدفق اجلامعي ب�سبب �ضجيج ال�ساهرين وارتفاع عند اختالف وجهات نظرهم حول كتاب ما
امل���ش�ك�ل��ة ب � ��د�أت ع �ن��دم��ا جن �ح��ت بع�ض
الطلبة وال�شبان �إىل احلي كونهم يحركونه �أ��ص��وات�ه��م ،ويف �أح �ي��ان ك�ث�يرة امل�شاكل التي �أو إ�� �ص��دار �شعري ج��دي��د �أو م��وق��ف �سيا�سي
الطالب اجلامعي حممد
�راء
احل ��ان ��ات وامل �ق��اه��ي امل ��وج ��ودة يف احل �م�
معني ،اليوم رمبا ن�سمع نقا�شات �سيا�سية لكن
اقت�صادياً وا�ستهالكياً ،لكن هذا ال يعني �أن يفتعلونها يف ال�شارع.
واملقد�سي باجتذاب أ�ع��داد متزايدة من رواد
�أم��ا �سامر ( 20ع��ام�اً) فهو يتذمر من بقية الأحاديث تتخذ منحى خمتلف بعيد كل
با�ستطاعتهم حتويل ال�شارع �إىل ملهى ليلي
ال���س�ه��ر ال��ذي��ن ك��ان��وا اع �ت ��ادوا ال�ت��وج��ه �إىل
االزدح��ام الذي ي�شهده �شارع املقد�سي خالل البعد عن النقا�شات الثقافية.
وعدم ال�سماح لنا بالنوم والراحة».
جنون جماعي
اجلميزة ومونو ،بعد تعايل �صرخات �سكان
مل مير وقت طويل حتى تدفقت احلانات
�أما جارته ال�سيدة �سعاد ،فت�شري �إىل �أن عطلة نهاية الأ�سبوع �إىل حد �أنه ال يتمكن يف
اجل �م �ي��زة ،وت�ضييق اخل �ن��اق ع�ل��ى احل��ان��ات
يتحول الليل الطويل �إىل جنون جماعي «هدفنا لي�س �إغ�ل�اق احل��ان��ات ،فلكل �إن�سان �أحيان كثرية من �إيجاد مكان لركن �سيارته �إىل ال �� �ش��ارع ،وف�ي�م��ا مل يتعد ع��دد احل��ان��ات
واملالهي الليلية هناك� ،إىل حد كبري ،وجد يف املقد�سي ،يتناول ال�شباب ال�ساهر امل�شروب ح��ري �ت��ه و�إن ك �ن��ت ال �أ�ؤي � ��د ظ��اه��رة ارت �ي��اد ح�ت��ى داخ ��ل م��واق��ف ال �� �س �ي��ارات ال�ك�ث�يرة يف واملالهي الليلية يف �شارع احلمرا قبل ب�ضعة
�أعوام عدد �أ�صابع اليد الواحدة� ،أ�صبح اليوم
ك��ل ه � ��ؤالء ال �ه��ارب�ي�ن ��ض��ال�ت�ه��م يف منطقة وي�ستمع �إىل املو�سيقى ال�صاخبة ،و�إن �ضاقت ال�شبان ،ال�سيما اجلامعيني لهكذا �أم��اك��ن ،ال�شارع كونها تعج ب�سيارات رواد ال�سهر.
يف املقابل ،يدافع امل�ستثمرون عن قرارهم ع��دده��ا ي �ف��وق احل ��د ال �ل��ازم ،وب��ات��ت جتمع
احل� �م ��راء ،وامل �� �س��وغ الأول ه��و �أن املنطقة ب��ه احل��ان��ات ي�ف�تر���ش ال��ر��ص�ي��ف� ،أو ي�شكل لكننا يف ال��واق��ع نطالب بقانون ينظم هذه
ع �م��وم �اً ،ه��ي م�ن�ط�ق��ة جت��اري��ة و��س�ي��اح�ي��ة ،ح�ل�ق��ات للرق�ص وال�غ�ن��اء وع ��زف املو�سيقى الظاهرة �أو على الأقل بو�ضع �ضوابط عامة باالنتقال �إىل احلمراء ،ويقول �صاحب �إحدى بني الطابع القدمي وب�ين الطابع الأوروب��ي
وب��ال �ت��ايل ال ��ض�ير م��ن �إق �ل�اق راح ��ة بع�ض يف ال�ط��رق��ات ،فلي�س م��ن امل�ستغرب �أن ترى مل�ن��ع ال�ت�ج�م�ع��ات يف ع��ر���ض ال���ش��ارع والأزق ��ة احلانات ويدعى داين�« :إن �أ�سعار العقارات وا ألم�ي��رك� ��ي ،ف �ه��ل ه ��ذا ه��و وج ��ه احل �م��راء
ال���س�ك��ان فيها م�ق��اب��ل �أرب ��اح ط��ائ�ل��ة �شهرياً� ،أح��ده��م وه��و ي�ع��زف على غ�ي�ت��اره مو�سيقى وحتت �شرفات املباين ،واقت�صارها على داخل و�إيجاراتها ارتفعت ب�شكل جنوين وت�ضاعفت الثقايف اجلديد؟
تنب�ض منطقة احلمراء بحركة مميزة
و�إر�ضاء رغبات جموعات كبرية من ال�شبان .ال ��روك عند ال�ساعة الثانية بعد منت�صف احلانات كما هو مفرت�ض» ،م�ضيفة �أن ذلك ع�شرات املرات �أكرث ،وبالتايل على الأهايل �أن
م��ا �إن ل��وح��ظ ا إلق �ب��ال امل �ت��زاي��د ل��رواد ال�ل�ي��ل ع�ن��د م��دخ��ل �أح ��د امل �ب��اين ال�سكنية ..يتطلب وج��ود امل��زي��د م��ن دوري ��ات ال�شرطة يكونوا ممتنني لتدفق احلانات واملقاهي �إىل ت�ستقطب ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وال �ع ��رب والأج ��ان ��ب
ال�سهر �إىل املنطقة حتى انخرطت احلانات وال�ضحية تبقى �سكان ال�شارع ال��ذي��ن ،و�إن لفر�ض ال�ق��ان��ون ،فال�ساهرون ال يتقيدون منطقتهم ،كونها تعطي بيوتهم و�أمالكهم وت�شكل ج��اذب�ي��ة للجميع ،ول�ع��ل �أول م��ا قد
وامل�ق��اه��ي يف ��س�ب��اق حم�م��وم للح�صول على فرحوا بعودة احلياة �إليه� ،إال �أنهم ي�شعرون ب��ا ألخ�لاق�ي��ات يف الأم��اك��ن العامة ،ويف حال قيمة �إ�ضافية» .لكن ال���س��ؤال امل�ط��روح هو :ي�ل�ف��ت زائ� ��ر ب �ي�روت ه��و امل �ق��اه��ي امل�ف�ت��وح��ة،
تراخي�ص وع�ق��ود �إي�ج��ار ه�ن��اك ،وك�م��ا ينمو بال�ضيق م��ن الكثري م��ن املمار�سات ال�شاذة طلبنا منهم خف�ض �أ��ص��وات�ه��م �أو ال��دخ��ول هل تكفي كل �أموال الدنيا لقاء �إقالق راحة واملنت�شرة يف ك��ل م�ك��ان ،حتى أ�ن��ك تكاد جتد
ب�ين ك��ل مقهى ومقهى مقهى ث��ال��ث ،يجل�س
الفطر ،انت�شرت احلانات التي تكاد ال تبعد ومن ال�صراخ املتعايل من هنا وهناك ،ال�سكان �إىل احلانات ب��د ًال من التجمع �أمامها ،فهم ال�سكان ،ال�سيما منهم الأطفال والعجزة؟
فيها اجلميع ،من �أعمار وجن�سيات متعددة،
ع��ن بع�ضها البع�ض �سوى خ�ط��وات ،واليوم يدعون �إىل �إي�ج��اد �ضوابط لهذه الظاهرة ،ي � ��ردون ب��ال���س�خ��ري��ة وال �� �ض �ح��ك وب �ح��رك��ات
ي �ت �ب��ادل��ون الأح ��ادي ��ث م��ع ف �ن��اج�ين ال�ق�ه��وة
�صخب نهاري وليلي
هناك  50ترخي�صاً قيد الدر�س ..وو�سط هذا علماً �أنهم ال يرغبون يف قطع الأرزاق ،لكنهم ا�ستفزازية بالفعل».
وم�شروبات خفيفة ،لكن املنطقة يف احلقيقة
وت�ضيف« :رغ��م �أن ه��ذه احل��ان��ات غري
الكم الهائل من احلانات ،هناك من يت�ساءل يطمحون يف العودة �إىل ال�سكينة املعهودة.
�إن كانت منطقة احلمراء ككل تت�سع للمزيد
يف ال ��واق ��ع ،اع �ت��اد أ�ه � ��ايل ب�ي��روت على �أ�صبحت متخمة باحلانات واملقاهي �إىل حد
يقول �أحد �سكان احلي القدامى ويدعى م��رخ����ص ل�ه��ا ب��و��ض��ع امل��و��س�ي�ق��ى ال���ص��اخ�ب��ة
م��ن احل��ان��ات وامل �ق��اه��ي؟ وم��ن امل �ح��ال التي حممد العمري�« :إذا كانت اجلميزة منطقة كونها لي�ست مالهي ليلية ،وكونها تفتقر �صخب منطقة احل �م��راء ال�ن�ه��اري ،فاملحال غ�ّي�رّ من وجهها املعتاد ،فهل ي�ستعيد �شارع
انتقلت من اجلميزة �إىل احلمراء نذكر «لو �سكنية ،ولفظت هذه احلانات واملقاهي لأنها �إىل املعايري ال�لازم��ة كو�ضع ع��ازل لل�صوت تغ�ص بالزبائن وال�شارع العري�ض ومتفرعاته احلمراء بريقه مع الأيام؟
روج» ،و«ك��رو��س��رود���س» و«ف��ردي �ن��ان» و«ب��ات��ر ت�ؤرق ال�سكان ،فبماذا يختلف �شارع املقد�سي وم��ا ��ش��اك��ل� ،إال �أن الكثري منها ب��ات��ت تقيم غالباً ما تزدحم بال�سيارات ،لكن �أن ين�سحب
هنا مرت�ضى
مينت» وغريها.
�أو احلمراء ومن �سمح لهم مب�صادرة حرياتنا احلفالت وت�ستقبل الفرق الغنائية ال�شبابية ذل��ك ع�ل��ى ��س��اع��ات ال�ل�ي��ل أ�ي���ض�اً ف�ه��و أ�م ��ر ال
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مقابلة
اعتبر أن سورية لم تتجاوز مرحلة الخطر حتى اآلن

حدادة :الخوف من اندالع حرب عالمية ثالثة ..ومشروع نحاس «استثناء»
م�ؤ�رشات اندالع حرب
�إقليمية �إىل ارتفاع ،وحمنة
�سورية عالقة بانتظار وترية
الإ�صالحات ،و�إال «حيث ال
ينفع دواء ،»..احلزب ال�شيوعي
اللبناين ال يزال بح�ضوره الفعال
م�ؤثر ًا وفاع ًال رغم �سهر الأقلية
«البورجوازية» الطائفية على
م�صاحلها ،وبوابة ال�سيا�سة
«االقت�صاد».
عن هذه املوا�ضيع وغريها،
حتدث �أمني عام احلزب
ال�شيوعي اللبناين خالد حدادة
جلريدة «الثبات» وكان هذا
احلوار.
يعترب الدكتور خالد حدادة �أن احلراك
ال�شعبي يف امل�ن�ط�ق��ة ،ج��اء نتيجة اجل�م��ود
ال�سيا�سي املفرو�ض لعقود من قبل الأنظمة
الر�سمية العربية ،ي�ق��ول« :ه��ذه الأنظمة
�أوحت ب�أن العقل العربي عاجز وبليد ،نتيجة
ت�لا��ش��ي احل �ي��اة ال�سيا�سية ل�صالح طبقة
حاكمة متحكمة يف دول ت�سمى جمهوريات
و�إم� ��ارات ومم��ال��ك ،ف��ال��دول العربية منذ
ع�صر ال�سادات وحتى اليوم ،وهي تدافع بكل
قوتها عن م�صالح �إ�سرائيل والنظام وتقمع
بقوة وعنف م�صالح ال�شعب كما الق�ضية
الفل�سطينية ،با�ستثناء قلة ،فغرق املجتمع
بالفنت واالنق�سامات والت�صدع».
ب��ر�أي ح��دادة النظام الر�سمي العربي
�أ� �ض��اع ال �ث�روات ال�ع��رب�ي��ة م��ن دون حتقيق
التنمية املطلوبة ،فجاءت �سيا�ساته ل�صالح
الغرب عموماً والواليات املتحدة الأمريكية
خ�صو�صاً ،ي�ضحك ح��دادة على �أم��ل بع�ض
امل �ح �ل �ل�ين م ��ن ت �� �ص��رف امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �� �س �ع��ودي��ة يف ب ��داي ��ات احل � ��راك ال�ع��رب��ي
وارت�ف��اع ميزانيتها العامة ل�صالح �شعبها،
ق ��ائ�ل�اً « :زي� � ��ادة امل �ي��زان �ي��ة ج� ��اءت ل���ص��ال��ح
الأزم��ة االقت�صادية يف �أم�يرك��ا ال الأزم��ات
العربية» .يكمل الدكتور ح��دادة مقاربته
للو�ضع التعي�س للأنظمة العربية بالإ�شارة
�إىل �أن امللكيات العربية �أو «اجلملكيات»
(اجلمهوريات العربية وفق الن�سق الوراثي
امل �ل �ك��ي) ه ��ي ال �ت��ي �أن �ت �ج��ت ه ��ذا احل ��راك
ال�شعبي الثوري رغم عدم �ضمانة نتائجه.
ويقول« :لي�س بال�ضرورة كل حراك ثوري
ي�ؤدي �إىل تغيري مطلوب ،تاريخياً� ،شهدنا
انتكا�سات لكثري م��ن التحركات ال�شعبية
بخلق توترات م�ضادة ،وم�ؤامرات خمتلفة».
ي�شرح ح��داده فكرته ب�إ�سهاب« :منطقتنا
ع�ل��ى أ�ه�م�ي�ت�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة والنفطية
قبلة ال �ع��امل ال�ن��اف��ذ ،ل�ه��ذا ال���س�ب��ب هناك
خ���ش�ي��ة دوم � �اً م��ن امل� ��ؤام ��رات ع�ل��ى �شعوب
املنطقة� ،سيما �أن ال حممد بوعزيزي وال
القيمني على ثورتي تون�س وم�صر ميلكون
ر�ؤي ��ة ث��وري��ة وم���ش��روع �إ��ص�لاح��ي حقيقي
للم�ستقبل ،مع العلم �أنهم نتاج حالة ثورية
تراكمية متفجرة يف حلظة معينة وطرف
حمدد».

ي�صيب اجل�سم ال���س��وري امل�م��ان��ع ،م��ا ي�صيب
حالة الأبدان مع تقدم حالة املر�ض ،فينعدم
مفعول الدواء واال�ست�شارة الطبية».

المعارضة السورية
الخارجية ستبقى ملتحقة
بالمشروع الغربي

الن�سق الرتكي
ال ي�ح�ب��ذ ح� ��دادة ف �ك��رة �أن ال �غ��رب �أع��د
الثورات العربية من �ألفها �إىل يائها ،يقول:
«ال�غ��رب تفاج�أ ب��احل��راك العربي بخالف ما
يظنه البع�ض ،والدليل على ذلك ،عدم توقع
مراكز الأبحاث العلمية الغربية �أية خما�ض
ل�ث��ورات عربية ،وموقفي الرئي�س الفرن�سي
�ساركوزي من ثورة تون�س والرئي�س الأمريكي
ب��اراك �أوباما من ث��ورة م�صر» .ي�شري حدادة
�إىل �أن الرباغماتية الأمريكية ركبت موجات
ال�ث��ورات العربية لتمرير خمططاتها املعدة
�سلفاً ،ف��أوب��ام��ا م�ث�لاً ،ك��ان يح�ضر النتقال
احل��دي��ث داخ ��ل �أروق� ��ة ال���س�ي��ا��س��ة م��ن حالة
ال�ع��داء للإ�سالم (زم��ن حكم الرئي�س بو�ش
االب� ��ن) �إىل احل��دي��ث ع��ن ن�ظ��ري��ة ال�ع�لاق��ة
احل�م�ي��دة م��ع الإ� �س�ل�ام امل�ع�ت��دل وف��ق الن�سق
الرتكي وال�سعودي ..وبر�أيه �أن عمل الإدارة
الأمريكية منذ ان��دالع احلركات الثورية يف
ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ك��ان �ضمن م �ع��ادالت ث�لاث:
الأوىل احتوائية يف م�صر وتون�س ،والثانية
ق�م�ع�ي��ة ت �خ��رب �ي��ة ك �م��ا ح� ��دث يف ال�ب�ح��ري��ن
وال���س�ع��ودي��ة وال �ي �م��ن ،وال�ث��ال�ث��ة ا�ستغاللية
خمابراتية كما هو حا�صل يف �سورية».
ي�ستفي�ض الدكتور حمادة يف �شرح وجهة
م�ق��ارب�ت��ه ،ق��ائ�لاً« :ال �غ��رب ي�سعى ا�ستغالل
الأحداث يف �سورية لتكرار ال�سيناريو الليبي
�أو اليمني» .وي�شرح ح��دادة �أوج��ه االختالف

االقت�صاد �أو ًال

وعما �إذا كان احلزب ال�شيوعي اللبناين
ال ي��زال يف�سر ال�صراع يف لبنان كما العامل
حرب عاملية ثالثة
�ضمن ال�صراع الطبقي ،بني �أقلية م�ست�أثرة
ب��ال�ثروات و�أك�ثري��ة ع��اج��زة ،يجيب ح��دادة:
وعن اخلطر املق�صود التي تواجهه �سورية «بالفعل ه��ذه امل�ق��ارب��ة ه��ي الأ� �ص��ح لتف�سري
ي�ق��ول ح ��دادة�« :إن ��ه م ��زدوج ،ق��د ي�ك��ون خطراً ال �ظ��واه��ر االج �ت �م��اع �ي��ة يف ال� �ع ��امل� ،أي�ن�م��ا
داخلياً ب��االن��زالق �إىل ال�صراع الطائفي وقد توجهت بنظرك لدرا�سة العالقات الدولية
يكون خ��ارج�ي�اً ،وف��ق الن�سق الليبي»� .س�ألناه �أو ال���ش��رك��ات وم���ص��ال��ح ال �ن �ف��وذ � �س�ترى �أن
وه��ل التغيري بال�ستاتيكو ال�ق��ائ��م املمتد من ال�ت�ك�ت��ل وال �� �ص ��راع احل�ق�ي�ق��ي واخل �ف ��ي هو
من رو�سيا وال�صني �إىل �إيران بهذه ال�سهولة؟ �صراع طبقي»� .أ�شرنا �إليه عن �سبب ا�ستمرار
يرد الدكتور ح��دادة« :احتمال ان��دالع احلرب �سيطرة الأقلية على مقدرات الأكرثية ،يرد
الإقليمية يف املنطقة وارد ج��داً انطالقاً من حدادة« :يف تاريخ الثورات ال�شعبية ت�ستطيع
البوابة ال�سورية ،رغ��م وج��ود ال��ردع الإي��راين البورجوازية مبا لديها من �إمكانات مادية
يف املنطقة والفيتو ال�صيني الرو�سي ..الأزمة و�سيا�سية و�أمنية واقت�صادية حتريف اخلط
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة �إىل ازدي � ��اد والمي�ك��ن امل�ستقيم ل�ل�ث��وة ب � إ�ث��ارة ال�ث�ق��اف��ات ال�سائدة
اخل � � ��روج م ��ن دوام� �ت� �ه ��ا �إال ب �ح ��رب ك �ب�ي�رة ،املربكة لإرباك م�صالح الأكرثية» ،وي�ضيف:
و�شخ�صياً �أحذر من اندالع حرب عاملية ثالثة»« .ف �ت �� �ش��وا ع��ن االق �ت �� �ص��اد ل�ف�ه��م ال���س�ي��ا��س��ات
ال��دول�ي��ة ،ال��وع��ي االق�ت���ص��ادي لل�شعب ع��ادة
بالإ�شارة �إىل ميزة النظام ال�سوري الراف�ضة
نحا�س اال�ستثناء
ما يكون مت�أخراً عن حالة الوعي ال�سيا�سي
ل�ل�إم�لاءات الغربية ،ي�ق��ول« :لأج��ل ق�ضية
املطلوب ،فالعامل واملواطن تهمه لقمة عي�شه
ف�ل���س�ط�ين وامل �ق ��اوم ��ات يف امل�ن�ط�ق��ة حتملت
بح�سب خالد ح��دادة ج��اءت خطة عمل اليومية ل��و على �شاكلة «ح�سنة» أ�ك�ثر مما
�سورية الكثري من الأعباء ،لكن هذا الإقرار
ال يغيب ع��ن ب��ال�ن��ا �أن احل ��راك ال�شعبي يف ال��وزي��ر �شربل نحا�س �أم��ام جمل�س ال��وزراء يهمه تغيري جذري لل�سيا�سات ال�ضريبية».
ب��داي��ات��ه ك��ان مطلباً حم�ق�اً يف وج��ه ح��االت ت �غ��ري��دة خ � ��ارج � �س��رب ال �� �س �ي��اق احل �ك��وم��ي
الف�ساد والفقر والبطالة� ،سيما و�أن النظام املتوارث يف لبنان ،يقول« :عند �شعور الطبقة
ال�شيوعي اليوم
ال���س��وري مل يعالج الأم ��ور بجدية فارتكب ال �ب ��ورج ��وازي ��ة ب��اخل �ط��ر ع �ل��ى م���ص��احل�ه��ا،
الأخ �ط��اء الأم �ن �ي��ة ب��ذري�ع��ة وج ��ود امل ��ؤام��رة يتحالف من هم داخل احلكومة مع من هم
� �س � أ�ل �ن��اه ع ��ن م��وق��ع احل � ��زب ال���ش�ي��وع��ي
خ��ارج�ه��ا ،لإج�ه��ا���ض ك��ل حم��اول��ة �إ�صالحية اللبناين اليوم ،بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي
اخلارجية».
وعن موقف احل��زب ال�شيوعي اللبناين حقيقية ل�ل��و��ض��ع امل ��ايل يف ل�ب�ن��ان ،ويف ه��ذا ع��ام  1991وانهيار �أب��رز منظومة �شيوعية يف
م��ن احل��راك ال�سوري بعد م�ضي � 10أ�شهر امل �ج��ال ،ن�ح��ا���س و�آخ � ��رون ه��م اال��س�ت�ث�ن��اء ال ال�ع��امل؟ ه��ل م��ن حنني ل�ع��ودة رو�سية كالعب
ي�ق��ول خ��ال��د ح ��دادة« :امل�ع��ار��ض��ة اخل��ارج�ي��ة ال�ق��اع��دة لعمل احل �ك��وم��ات» .يعترب ح��دادة دويل م�ؤثر؟ يقول حدادة« :نحن حزب �شيوعي
امللتحقة باخلارج �ستبقى ملتحقة بامل�شروع �أن ت���ص�ح�ي��ح الأج � ��ور امل �ق��دم��ة م��ن ن�ح��ا���س لبناين ،كنا وال نزال ،ل�سنا فرعاً حلزب �شيوعي
ال�غ��رب��ي ،وه��ي �ست�سعى ج��اه��دة ل�ت��أم�ين كل ع�ل��ى رم��زي�ت�ه��ا ي�ج��ب ا��س�ت�ك�م��ال�ه��ا ب�سل�سلة ع��امل��ي ،ه��ذا م��ا ي � ؤ�ك��ده ت��اري�خ�ن��ا ال�ع��ري��ق منذ
ال�شروط امل�سهلة للتدخل اخلارجي ،وحتى �إج � ��راءات لتعديل ال�سيا�سة ال�ضريبية يف عام  1924وحتى اليوم ،قادتنا خا�ضوا معركة
ل �ب �ن��ان» ،ي �ق��ول« :ال �ت ��ذرع ب �ق ��رارات جمل�س اال�ستقالل وق�ضوا يف ال�سجون �سنوات و�سنوات،
الآن �سورية مل تتجاوز مرحلة اخلطر».
�شورى الدولة لرف�ض م�شروع نحا�س� ،سبق مع احرتامنا ملن ق�ضى ليلته يف ب�شامون ..تاريخ
وجت��اوزت��ه احلكومات املتعاقبة على اعتبار ن�ضالنا اال��س�ت�ق�لايل ب��د أ� م��ع ف��رج اهلل احللو
احلل الأمني يخدم امل�ؤامرة
�أن قرارته ذات طابع ا�ست�شاري قانوين ،ف ِل َم ومئات الرفاق الذين قاوموا منذ الثالثينات
ب��ر�أي ح��دادة ال�ت��ذرع بامل�ؤامرة من قبل ال يتم جت��اوزه��ا ال �ي��وم ،بالعمل على �إق��رار الع�صابات ال�صهيونية واالن �ت��داب الفرن�سي
النظام ال�سوري مل يعد ينفع ،لأن امل�ؤامرة ق��وان�ين �إ��ص�لاح�ي��ة متممة و�إزال ��ة الثغرات ال��ذي يقدم ال�سالح لع�صابات «ال�ه��اج��ان��ا» ،يف
عليها وعلى النظام هي يف الأ�صل موجودة القانونية التي ي�شري �إليها �شورى الدولة؟ �أم املنا�سبة لوال عمل احلزب ال�شيوعي يف العمل
منذ ع�شرات ال�سنني« ،املطلوب من النظام �أنهم يريدون وفق عاداتهم حتويل احلقوق االقت�صادي  -االجتماعي هل �أقر لبنان قانون
ال�ع�م��ل ل��دول��ة م��دن�ي��ة دمي�ق��راط�ي��ة ،وال�ب��دء امل�ك�ت���س�ب��ة �إىل ع �ط ��اءات وم �ك ��ارم وح���س�ن��ات ال�ع�م��ل؟ اجل��ام�ع��ة اللبنانية �أمل تن�ش�أ بدماء
باحلوار مع املعار�ضة الدميقراطية الداخلية للقب�ض على �إرادة ال�شعب؟» ي�س�أل حدادة.
ال�شهيد فرج اهلل حنيني وت�ضحيات �شيوعيني
م��ن ن���س��وة ورج � ��ال؟ ن�ح��ن ن�ع�ت��ز ب���ص��داق��ات�ن��ا
بطريقة فعلية ،جلعل الأخ�ي�رة ق��ادرة على
ملنظمات ي�سارية عاملية ..ما انهار يف رو�سيا هو
احل��راك الفعلي ال ال�شكلي» .يكمل الدكتور
التجربة ال�سوفياتية ال الفكر ال�شيوعي ،متاماً
ح��دادة �شرح وجهة نظره« :للأ�سف القوى
ك�م��ا ح�صل ل�ل�ث��ورة الفرن�سية م��ن انتكا�سات
الدميقراطية الوطنية املعار�ضة يف الداخل
�أرب��ع بعد عام � ،1789أمل يحكمها �إمربطوران
تعر�ضت �إىل �ضغط من اجلهتني ،من جهة
(نابوليون الأول والثالث) ونظام �إقطاعي قبل
النظام با�ستمرار احلالة الأمنية ،ومن جهة التذرع بقرارات مجلس
�أن تنتج ال�ث��ورة الفرن�سية بثمارها ،يف لبنان
املعار�ضة امل�سلحة املدعومة من قبل اخلارج».
شورى الدولة لرفض
وعي الطبقة البورجوازية �ضد امتداد احلزب
يتخوف حدادة �أال تواكب خطوات النظام
ال�شيوعي ق��وي ،ول�ه��ذا ال�سبب جن��ده��م على
ال �� �س��وري ال��داخ�ل�ي��ة ��س��رع��ة م��ا ي��واك�ب�ه��ا من
مشروع نحاس سبق
ع�لات�ه��م يتفقون دوم� �اً ع�ل�ي�ن��ا» .ينهي ح��دادة
تدخل خارجي م�شبوه ،لأن الت�صدي الأمني
وتجاوزته الحكومات
حديثه ب��الإ��ش��ارة �إىل �أن��ه طبقة البورجوازية
بر�أيه يخدم امل��ؤام��رة اخلارجية ال ي�ضربها،
لدى الطوائف اللبنانية تخ�شى ال�سري بقانون
ويف ه��ذه احل��ال��ة ،ال�ت��أخ�ير بت�شكيل حكومة
المتعاقبة
انتخابي على ق��اع��دة الن�سبية ،ك��ي تتحا�شى
وحدة وطنية يرتك اجلرح ال�سوري ،مفتوحاً
تقل�ص دورها.
�أم ��ام «ف�يرو��س��ات» اخل ��ارج ،ي�ق��ول« :للأ�سف
ال�شعب ال�سوري امل� ؤ�م��ن ب��الإ��ص�لاح واحلياة
املدنية هو الذي يدفع الثمن يف النهاية ،وقد
�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
بجمل ..وصارت بعتاب وزعل
النصيحة كانت َ
انتبه ،ال متر من هنا،
هذه الطريق عك�س ال�سري..
«بعرف»! ال ترمي النفايات
من النافذة� ،سوف تلفت
الأنظار ،انتظر حتى ن�صل
�إىل البيت�«..شو وين مفكريل
حالك بكندا وال ب�أمريكا»؟
�أرجوك عوّ د نف�سك �أن تتكلم
بهدوء ولباقة حتى ال ي�سيء
النا�س فهمك« ..ما بدي �أنا
حر»! احذر مع من مت�شي ومن
ت�صادق هناك من ينوي لك
الأذية« ..و�إنت �شو دخلك �أنا
بعرف حايل �شو عم بعمل»..
هي الن�صيحة كانت يوم ًا
بجمل ف�أ�صبحت الآن ببهدلة
وعتاب ،و�أحيان ًا مبا هو �أ�سو�أ
من ذلك� ،إذ تتلقى مقابلها
امل�سبة والإهانة فال ت�سمع
الرد �إال بـ«�سد بوزك» �أو «انقرب
ما تتدخل» �أو «كول»...
وغريها من العبارات اجلارحة
واملهينة.
الن�صيحة �أف�ضل من بعري
ك��ان��ت ال�ن���ص�ي�ح��ة ب�ج�م��ل� ،أو ه�ك��ذا
قيل عندما باع �أعرابي ثالثة من بعريه
لي�سمع بثمنهم ن�صائح �شيخ حكيم التقى
به خالل رحلته مع ما�شيته يف ال�صحراء
ال�ق��اح�ل��ة ،ف�ق��ام��ت ب� إ�ن�ق��اذ ح�ي��ات��ه ث�لاث
مرات .الن�صيحة الأوىل كانت «�إذا طلع
�سهيل ال ت�أمن لل�سيل» ،وقد �أنقذت هذه
الن�صيحة حياته �أول مرة من �سيل �أ�صاب

قاع الوادي الذي كان ميكث فيه ،الثانية
«�أب��و عني زرق و�أ�سنان فرق ال ت�أمن له»
�أنقذت حياته مرة أ�خ��رى من رجل كان
يحمل املوا�صفات ذاتها ،من قتله بينما
هو نائم� ،أما الثالثة وهي «من على الندم
وال تنم على الدم» فقد �أنقذت يداه من
جرمية كان على و�شك �أن يقرتفها بحق
زوجته وولده ،حتى قال «�إن كل ن�صيحة
هي �أف�ضل من بعري».
و ُت �ع �رّف الن�صيحة ل�غ��وي�اً يف ل�سان
العرب ،نَ�صَ َح ال�شيءُ :خَ لَ�ص ،والنا�صحُ:
اخل��ال����ص م��ن الع�سل وغ�ي�ره ،ف� ُي�ق��ال:
عَ�سَ لٌ نا�صح �أو ن�صوح �إذا مل يَ�شُ ْب ُه �شيء،
وال � ُّن �� ْ��ص��ح :ن�ق�ي����ض ال � ِغ ��� ّ�ش م���ش�ت��ق منه
نَ�صَ حه ول��ه ن ُْ�صحاً ون َِ�صيحة ونَ�صاحة
وه ��و ب��ال�ل�ام أَ�ف �� �ص��ح .أ�م� ��ا ا��ص�ط�لاح�اً
فهي �إرادة اخلري للمن�صوح .وباخت�صار
ف��ال�ن���ص�ي�ح��ة ك�ل�م��ة ج��ام �ع��ة ُي� ��راد منها
ل�خ��ر جلباً للمنفعة ل��ه ودفعاً
اخل�ير ل� آ
للم�ضرة عنه �إما بالتبيني والتو�ضيح �أو

لبنان سياحة لكل الفصول
(ل�ب�ن��ان ��س�ي��اح��ة ل�ك��ل ال �ف �� �ص��ول) ،كتاب
يتحدّث عن الأماكن والبلدات ال�سياحية يف
لبنان عامة واجلنوب خا�صة� ،أعدته الزميلة
الإع�لام� ّي��ة ن�ضال �شهاب حيث �سلطت فيه
ال�ضوء على لبنان ال�سياحة والآث��ار ب�إ�سلوب
جميل مرفق ب�صور ملونة وجذّابة.
وكانت ،م�ؤخرا ،الزميلة �شهاب قد �سلّمت
ن�سخة من كتابها لفخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان الذي نوّه مب�ضمونه،
وق��د حثّها على � �ض��رورة �أن ي�شمل الإ� �ص��دار
اجل��دي��د يف ال �ع��ام  2012أ�ك�ب�رع��دد م��ن امل��دن
ي�ضم �ضعفيّ ما ت�ضمنته
والبلدات اللبنانية كي ّ
الن�سخة الأوىل من معلومات و�صورعن بلدات
ومناطق ومعامل وقرى و�آثار...
يُذكر ان الكتاب ،وه��و مرّخ�ص من قبل وزارة ال�سياحة ،طُ بع منه � 20ألف
ن�سخة ،مت توزيعها على ال�سفارات ،والوزارات ،والبلديات ،واملنتجعات ال�سياحيّة...
�إ�ضافة اىل توزيعه داخل حرم مطار بريوت الدويل ،وا�ستعالمات وزارة ال�سياحة
باحلمرا.
ونتمنى للزميلة �شهاب مزيدا من الن�شاط واحليوية خدمة للبنان.

بالتعليم �أو ب��ال�ت��ذك�ير �أو ب��امل��وع�ظ��ة �أو
بالتنبيه �أو بالقدوة احل�سنة ،مما ي�ؤدي
�إىل حتقيق اخلري للآخرين ،فهو �سعي
لأج� ��ل ا��س�ت�ك�م��ال ال �� �ص�لاح يف املجتمع
وتاليف العيوب فيه.

اختالف يف الآراء ووجهات النظر

ت�ت�ب��اي��ن ال �ي��وم وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر جت��اه
ال�ن���ص�ي�ح��ة ،ف�ق��د �أ��ص�ب�ح��ت احل �ي��اة �أك�ثر
خ�صو�صية ،وات�خ��اذ ال�ق��رارات باتت �أكرث
فردية ،كما وتختلف ردات فعل الأ�شخا�ص
جت��اه الن�صائح التي يقدمها لهم الغري،
الن�صيحة بني املا�ضي واحلا�ضر
وقد �أخذنا �آراء �شريحة من النا�س ،حيث
ك��ان��ت الن�صيحة يف ال �ق��دم م��ر��ش��داً �أبدى معظمهم تقبلهم للن�صيحة �إذا كانت
ي �ت �ب �ع �ه��ا ال� �ن ��ا� ��س دون ا� �س �ت �ف �� �س��ار وال بنية ح�سنة وبطريقة جيدة.
متحدثاً عن جتربته اخلا�صة يقول
م�ن��اق���ش��ة ،ف��الأك�ب�ر ��س�ن�اً والأك�ث��ر علماً
والأق ��در حكمة ك��ان له احل��ق يف توجيه احل� ��اج ح���س�ين ده �ي �ن��ي ( 42ع ��ام� �اً) �أب
النا�س و�إر�شادهم ،ومل يكن �أحد يتجر�أ خلم�سة �أوالد« :لو مل �أ�سمع ن�صيحة �أبي
يف تخطيها .فرئي�س ال�ع���ش�يرة ين�صح منذ  20عاماً ،ملا كنت �أمتلك اليوم منز ًال
�أفرادها والأب ين�صح �أطفاله وال يجوز ووظيفة الئقة وحم�ترم��ة ،فالن�صيحة
لأح��ده��م مناق�شتها �أو نكرانها ،كونهم ه��ي الطريقة الأم�ث��ل لنخطو خطوات
الأك� �ث��ر خ �ب�رة يف احل� �ي ��اة وحل��ر��ص�ه��م واثقة يف حياتنا ،وال �أحد يعرف م�صلحة
الكبري على �أنا�سهم و�أوالده��م ورغبتهم ال���ش�خ����ص �أك �ث��ر م ��ن أ�ه� �ل ��ه وامل �ق��رب�ين
م�ن��ه ،ل��ذل��ك ن�صيحتهم يجب �أن تكون
لهم بالنجاح والتفوق.
�أما اليوم ،فالن�صيحة ال تلقى ال من م�سموعة ومتبعة».
�أما عالء حم�سن(23عاماً) موظف
ال�صغري وال من الكبري� ،أ�صبحت تدخل
�إىل الأذن لتخرج من الأخرى وك�أنها مل يف �شركة خا�صة ،فيعرب عن ر�أيه قائالً:
تكن� ،أو �إذا وج��ه �أح��ده��م �إلينا ن�صيحة «اجلميع يتقبل الن�صيحة ،ولكن لي�ست
م��ا ت��ران��ا ن�خ�ت�ل��ق ��ش�ت��ى �أن � ��واع الأع� ��ذار تلك ال���ص��ادرة ع��ن �أي �شخ�ص ك��ان ،بل
والتربيرات لأعمالنا وت�صرفاتنا وب�أي من الأ�شخا�ص الذين يعتربهم الإن�سان
طريقة كانت حتى ال ن�ضطر لالعرتاف الأق � ��رب ل��ه وال��ذي��ن ل�ه��م أ�ث ��ر وم�ك��ان��ة
ب�أخطائنا �أو بوجود علة ما يف ت�صرفاتنا خا�صة يف حياته ،و أ�م��ا رف�ض الن�صيحة
التي نقوم بها �أو يف عادة �سيئة موجودة ف �ي ��أت��ي ع �ن��دم��ا ت �� �ص��ل إ�ل �ي �ن��ا ب�ط��ري�ق��ة
فينا يجب التخل�ص منها �أو حت�سينها .متعالية فن�شعر ب��أن�ه��ا مل�ج��رد االن�ت�ق��اد
ن�سي الكثري منا �أن «ال�صديق من فقط ،ال حر�صاً علينا».
ك� �م ��ا ت � �ق� ��ول ف ��اط� �م ��ة ف� �خ ��ر ال ��دي ��ن
� �ص��ادق��ك ال م ��ن � �ص � ّدق��ك» ف��أ��ص�ب�ح��ت
الن�صيحة م�شكلة بني النا�س� ،إذ يعترب (20عاماً) طالبة يف معهد بئر احل�سن:
ال� �ك� �ث�ي�رون �أن � �ه� ��ا ت ��دخ ��ل يف ح �ي��ات �ه��م «�إن الن�صيحة هي نتيجة جتربة قد عا�شها
و� �ش ��ؤون �ه��م اخل��ا��ص��ة وب��ات��ت ع ��زة نف�س ال�شخ�ص وتعلم منها ما هو جيد وم��ا هو
ا دون ا��س�ت�م��اع��ه �إىل �آراء �سيء ،فيحدث عن الوجه اجليد لها ويحذر
ال �ف��رد ح��ائ�ل ً
الآخرين .ف�أ�صغر انتقاد موجه لك من من �سيئاتها من �أجل �أن يتجنبها الآخرون
قبل �صديق �أو �أخ �أو �أي �شخ�ص يهمه حتى ال يقعوا فيها كما ح�صل معه ،ولكن
ال يف �أمور خا�صة
�أمرك عن ح�سن نية ،هو كاف لأن يهدم هناك من يعتربها تدخ ً
��ص��داق��ة �أو ع�لاق��ة حمبة و�أخ ��وة دام��ت ال �ش�أن لأح��د فيها� ،أم��ا بالن�سبة يل ،ف�أنا
ل�سنوات طويلة فتنتهي بلحظة واحدة� .أ�ؤم ��ن �أن الن�صيحة مهما ك��ان نوعها قد
وح �ت��ى �إذا ق ��ررن ��ا الأخ � ��ذ ب��ال�ن���ص�ي�ح��ة ت�ساعدنا يف تخطي امل�شاكل وع��دم تكرار
واال�ستفادة منها فيكون ذلك �سراً ،من الأخطاء ،وتبعدنا عن اتخاذ القرارات التي
دون ت�ق��دمي ال�شكر والتقدير للنا�صح قد ت�شعرنا بالندم يف امل�ستقبل».
يف املقابل تعار�ض �سمية دهيني (19
ال��ذي يريد بذلك م�صلحتنا والأف�ضل
عاماً) ر�أي �أبيها ،وتعترب �أن الن�صيحة
لنا.

هي جمرد تعايل من قبل النا�صح�« :إن
الإن���س��ان يعطي الن�صائح فقط لي�شعر
بقيمته و�أن ما تو�صل �إليه من جتارب
احلياة ميكن �أن تفيد غريه ،لذا ف�أنا ال
�أ�ؤم��ن بالن�صيحة ،هي جم��رد ك�لام من
ال�صعب �أن نطبقه يف حياتنا اليومية،
وم��ن �شبه امل�ستحيل �أن ن�ستفيد منها
ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ،م��ا يفيدنا ه��و جتاربنا
ف �ق��ط ،ف��ال �ت �ج��رب��ة اخل��ا� �ص��ة ه ��ي ال�ت��ي
تبني �شخ�صية الفرد ،وكما يقول املثل:
«الإن�سان بيتعلم من كي�سه».
وق��د واف �ق��ت مل��ا دن��د���ش ( 19ع��ام�اً)
على �أن الن�صيحة هي خال�صة جتربة:
«علينا �أن نخط�أ وننه�ض ونقع ثم نقف
ل�ن���ص��ل �إىل م��ا ن��ري��د يف ح �ي��ات �ن��ا ،لكن
الن�صيحة ال�ت��ي يقدمها لنا ال�غ�ير قد
تكون مرجعاً ن�ستفيد منه للمقارنة مع
ما نعي�شه نحن ويجعل من ن�سبة الوقوع
يف اخلط أ� �أقل ،و�سنداً يعطينا الثقة من
�أجل امل�ضي يف خطواتنا».
االنتقام من الن�صيحة
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن معظم الآراء
كانت �إيجابية حول تقبل الن�صيحة� ،إال
�أننا نرى عك�س ذلك يح�صل على �أر�ض
ال��واق��ع ،فال �أح��د يطبق ر�أي��ه واعتقاده
ب�أهمية الن�صيحة ،بل مييل الأغلب �إىل
النفور من النا�صح ،وليت الأمر اقت�صر
على جتاهل الن�صيحة فقط ،ب��ل ي�صل
الأم� ��ر �إىل ح��د االن �ت �ق��ام م�ن�ه��ا ،فيقوم
ال���ش�خ����ص ب��ال�ع�م��ل بعك�سها ع��ن ع�م��د،
ويعاند ويكابر فقط ليظهر للآخرين
أ�ن��ه الأع�ل��م و�أن��ه ال يحتاج لأح��د لي�أتي
ويقول له ما يفعل وما ميتنع عن فعله.
ولكن ذلك ال مينع �أن هناك البع�ض
ال ��ذي ين�صح ويف نيتهم عك�س اخل�ير،
فت�صبح الن�صيحة نقمة على املن�صوح
�إال �أن ه ��ذا ال ي�ن�ف��ي �أه �م �ي��ة اال��س�ت�م��اع
�إىل الن�صيحة يف حياتنا ،من هنا تكمن
�أهمية التمييز بني النا�صحني (م��ن ال
حكمة له ال حكم له ،ومن ال معرفة له
ال علم له) فالن�صيحة من احلكيم تُغني
ومن اجلاهل تُغوي .لذلك على الإن�سان
�أن ي � أ�خ��ذ ال�ن���ص�ي�ح��ة م��ن الأك �ث��ر منه
حكمة والأرف��ع منه علماً حتى ي�ستطيع
�أن مي�ضي بقراراته بثقة.
�شروط تقدمي الن�صيحة
وحتى تكون الن�صيحة مفيدة يعمل
ب �ه��ا امل �ن �� �ص��وح ي �ج��ب �أن ت �ت��وف��ر بع�ض
ال �� �ش ��روط يف ال �ن��ا� �ص��ح ويف ال�ط��ري�ق��ة
التي يقدم بها ن�صيحته ،فعلى النا�صح
�أن ي �ك��ون م�ط� ّب�ق�اً للن�صيحة ،ذك �ي �اً يف
انتقاء الكلمات وال�ع�ب��ارات ،وحكيماً يف
اخ�ت�ي��ار ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب ،و�أن ال تكون
أ�م��راً جترب ال�شخ�ص العمل بها حتى ال
ت�صبح الن�صيحة نقداً الذعاً ومرفو�ضاً،
ون�ت�ج�ن��ب ب��ذل��ك ردات ال�ف�ع��ل القا�سية
واحلقد بني النا�س.
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عــربــي
غياب الرد على تهويد القد�س يفتح باب حرب على غزة
ع��ادت الت�صريحات امل �ن��ذرة ب�شن حرب
ج��دي��دة ع�ل��ى ق�ط��اع غ��زة �إىل ال�ت���ص��اع��د يف
الأي��ام الأخي��رة ،وق��د �شارك فيها �سيا�سيون
وع �� �س �ك��ري��ون «�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ون» ،م��ا زاد من
االهتمام بها ،والبناء عليها �أي�ضاً ،بو�صفها
مت�ه�ي��داً خل�ط��وات ق��د ت�ق��دم عليها حكومة
االحتالل ب�شكل عملي.
االع �ت �ق��اد ب ��إم �ك��ان � �ش��ن ال� �ع ��دوان على
ال�ق�ط��اع ي�ستند �أ��س��ا��س�اً �إىل طبيعة الكيان
ال�صهيوين ال�ع��دوان�ي��ة ،وا��س�ت�ع��داده ال��دائ��م
ل�شن احل��روب ،ثم ي�ضاف �إىل ه��ذا ما يثار
منذ �أع��وام (حت��دي��داً منذ انت�صار املقاومة
يف  ،2006وث �ب��ات �ه��ا يف  )2009ع ��ن رغ�ب��ة
ال�صهاينة ،يف ا�ستعادة ال�ق��درة على ال��ردع،
و�إع ��ادة ت�صدير �صورة اجلي�ش غري القابل
للهزمية� ،إىل الوعي العربي.
ث�م��ة م��ن ي���ش�ير �أي �� �ض �اً �إىل رغ �ب��ة ل��دى
االحتالل بتقوي�ض بنية املقاومة يف القطاع،
قبل �أن تنجح يف زي��ادة قوتها ال�صاروخية
�أ�سا�ساً ،ذلك �أن حكومة العدو ،ورغم ما يُن�شر
هنا وهناك عن توجه نحو �أمن��اط املقاومة
غ�ير امل���س�ل�ح��ة ،واحل��دي��ث ع��ن وق��ف العمل
الع�سكري ،ال ميكن �أن ت�شعر باالطمئنان ما
دامت قوة املقاومة موجودة يف قطاع غزة.

�أو�ساط فل�سطينية تلفت �إىل �أن احلكومة
ال�صهيونية ال�ت��ي �أعلنت ع��ن خ�ط��وات غري
م�سبوقة ب�ش�أن تهويد القد�س ،وقابلها رد
ف�ع��ل ��ض�ع�ي��ف ،و��ش�ب��ه م �ع��دوم �أح �ي��ان �اً ،على
امل�ستويي الفل�سطيني والعربي ،رمبا جتد
نْ
ال��و��ض��ع ال�ق��ائ��م منا�سباً ل�شن ح��رب قا�سية
وخاطفة على القطاع .والإ��ش��ارة �إىل حرب
ق��ا��س�ي��ة وخ��اط �ف��ة ،بح�سب ت�ل��ك الأو� �س��اط،
يت�صل بالرغبة يف ع��دم �إث��ارة متاعب مل�صر
يف الوقت الراهن� ،إذ تبدي حكومة االحتالل
ح��ر��ص�اً ملحوظاً على التهدئة م��ع م�صر،
ولذلك ف�إن حتركها �سيتم ب�سرعة ،و�سيحدث
تدمرياً �شديداً يف الوقت نف�سه.
�أما الأو�ساط امل�صرية ،فهي وفق م�صادر
�صحافية ،ت�شكك يف �صحة الأنباء املتداولة
ع ��ن ع ��زم «�إ� �س ��رائ �ي ��ل» � �ش��ن ح ��رب ج��دي��دة
ع�ل��ى غ ��زة ،وه��ي ت��رف����ض ال��رب��ط ب�ين زي��ادة
م��وازن��ة وزارة احل ��رب يف دول ��ة االح �ت�لال،
وبني التح�ضري حلرب مقبلة على القطاع.
وتتحدث هذه امل�صادر عن اتفاق غري مكتوب
يف تعامل االح�ت�لال مع القطاع ،وه��و يقوم
على «الت�صعيد امل�ت�ب��ادل» ،مبعنى �أن��ه كلما
ج ��رى ت�صعيد م��ن غ ��زة ،ف� ��إن «�إ� �س��رائ �ي��ل»
�سرتد ع�سكرياً من جانبها يف �شكل متزامن

هل �سيحمي العرب غزة� ..أم �أنهم م�شغولون بــ«فوراتهم»؟

ومتبادل .وت�ؤكد امل�صادر ذاتها �أن القاهرة
على ت��وا��ص��ل م��ع جميع الأط ��راف ،لتثبيت
التهدئة واحتواء �أي توتر ،ومنع حدوث �أي
ت�صعيد غري حم�سوب.
ع�م�ل�ي�اً ،ف� ��إن الت�صعيد ي ��أت��ي م��ن كيان
االح�ت�لال ،ال��ذي يوا�صل �شن ال�غ��ارات على

ال �ق �ط��اع ،وت �ن��درج ال� ��ردود الفل�سطينية يف
�إط ��ار ال ��رد ،وال ��ذي ال يظهر م�ن��ه رغ�ب��ة يف
الت�صعيد ح �ق �اً ،وه��و يف احلقيقة �أق ��ل من
املتوقَّع يف الآونة الأخرية ،وعليه يبدو ما هو
من�سوب �إىل امل�صادر امل�صرية ،والذي يحمّل
الفل�سطينيني امل���س��ؤول�ي��ة ع��ن الت�صعيد،

الأ�ســرى فـي �سجــون االحتـالل يعـدّ ون لإ�ضـراب جـديد
�أع� �ل ��ن أ�� � �س� ��رى ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون يف ��س�ج��ون
االح �ت�لال ال���ص�ه�ي��وين� ،أن �ه��م ب���ص��دد اخل��و���ض
يف �إ�ضراب �سيا�سي مفتوح عن الطعام ،لإجبار
االحتالل على �إطالق �سراحهم .وبح�سب بيان
�صادر عن قيادات احلركة الأ�سرية مطلع هذا
الأ��س�ب��وع ،ف ��إن ال��و��ض��ع داخ��ل ال�سجون �أ�صبح
�صعباً وقا�سياً ،م��ا يتطلب االرت �ق��اء مب�ستوى
ق�ضية الأ��س��رى ،والتم�سك ب�إطالق �سراحهم،
واعتبار هذا املطلب من الثوابت الفل�سطينية.
يف هذا الوقت� ،أكدت جمعية «واعد» للأ�سرى
واملحررين� ،أن �إدارة �سجن النقب ال�صحراوي
قررت �إغالق ال�سجن ،وتوزيع الأ�سرى على عدد

من ال�سجون الأخرى .وكانت �إدارة ال�سجن قد
�شنت خ�لال الأي��ام القليلة املا�ضية حملة على
الأ� �س��رى داخ��ل �سجن النقب ،ون�شرت أ�ج�ه��زة
ت�شوي�ش يف حميط ال�سجن ،ويخ�شى الأ�سرى
�أن تت�سبب ب�إ�صابتهم بال�سرطان.
وقالت جمعية الأ�سرى واملحررين «ح�سام»،
�إن �إدارة م�صلحة ال�سجون ال�صهيونية قطعت
معظم خطوط �أجهزة االت�صال املتوفرة بحوزة
الأ�سرى الفل�سطينيني.
وق ��ال ��ت اجل �م �ع �ي��ة ن �ق�ل�اً ع ��ن الأ� � �س� ��رى� ،إن
م �� �ص �ل �ح��ة ال �� �س �ج��ون وب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع ��ش��رك��ة
االت�صاالت اخللوية يف كيان االحتالل ،ت�ستخدم

�أجهزة حديثة «ل�شل» �شبكة االت�صاالت اخللوية
داخل ال�سجون ،بهدف منع الأ�سرى من ا�ستخدام
الهواتف اخللوية املهربة لالت�صال باخلارج.
وح � �ذّر وزي ��ر � �ش ��ؤون الأ�� �س ��رى وامل �ح��رري��ن
يف احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل؛ عي�سى
ق��راق��ع ،م��ن خمطط ع��دواين لإدارة ال�سجون
على �أ�سرى النقب ،والبالغ عددهم � 1200أ�سري
تتمثل ب�إجبارهم على تفريغ الأق�سام وت�شتيتهم
وم�صادرة كافة ممتلكاتهم داخل ال�سجن.
وق��ال قراقع :إ�ن��ه جرى تنفيذ  200اعتداء
واقتحام بحق الأ�سرى خالل  ،2011ما �أدى �إىل
وقوع املئات من الإ�صابات يف �صفوفهم.

لــجـــــــان واتـهــــــامــــــات
بينما توا�صل اللجان املنبثقة عن امل�صاحلة الفل�سطينية يف القاهرة
عقد اجتماعاتها ،ع��اد تبادل االتهامات بني حركتي فتح وحما�س على
خلفية اعتقاالت جرت يف غزة وال�ضفة.
جلنة مراقبة احلريات العامة وبِناء الثقة �ستجتمع يف غزة ،هذا الأ�سبوع،
لبحث �سبل م�ع��اجل��ة ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا ال�ت��ي حت��ول دون تنفيذ ات�ف��اق
امل�صاحلة ،حيث �ستتم مناق�شة ملفات :االعتقال ال�سيا�سي ،وجوازات ال�سفر،
وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات املغلقة ،ومنع ال�سفر ،و�ضمان حرية العمل ال�سيا�سي
من دون قيود ،بمِ وجب املهام املوكلة لها من قبل حما�س وفتح يف اللقاء الأخري
الذي جرى خِ الل كانون �أول /دي�سمرب املا�ضي.
ويفرت�ض بح�سب ت�صريحات من الطرفني� ،إجناز املهام املوكلة للجان
يف غ��زة وال�ضفة يف م��دة ال تتجاوز �شهر يناير /كانون الثاين اجل��اري،
وذلك وفق ما اتفق عليه يف القاهرة ،لكن العودة �إىل تبادل االتهامات بني
الطرفني� ،سيكون لها انعكا�س �سلبي على عمل اللجان.

فقد �أع��رب الناطق الإع�لام��ي حلركة «فتح»؛ �أحمد ع�ساف ،عن
�أ�سفه �إزاء م��ا �أ�سماه بـ«ت�صاعد حملة االع�ت�ق��االت واال��س�ت��دع��اءات»،
التي قال �إنها متوا�صلة بحق �أبناء حركة «فتح» وك��وادره��ا يف قطاع
غ��زة ،وطالب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة «حما�س» خالد م�شعل
بـ«التدخل ال�سريع لو�ضع حد لهذه املمار�سات».
ور�أى ع�ساف يف ت�صريحات �صحفية� ،أن ت�صاعد االعتقاالت لأبناء
«فتح» يف غزة «ي�ستهدف التقدم الذي ح�صل يف القاهرة» ،وقال�« :إن
هناك �أ�شخا�صاً معنيون ب�إعادتنا �إىل �أج��واء التوتر ،و�إبقائنا داخل
مربع االنق�سام الذي ا�ستب�شرنا و�شعبنا الفل�سطيني ب�أننا غادرناه �إىل
غري رجعة».
م��ن جانبها ،اتهمت حما�س عنا�صر م��ن الأم ��ن ال��وق��ائ��ي ،باعتقال
العديد من �أع�ضائها يف ال�ضفة الغربية ،م�شرية �أي�ضاً �إىل �أط��راف ال
ترغب يف �إمتام امل�صاحلة وجناحها.

واحت�ساب العدوان ال�صهيوين يف �إطار الرد،
م�شجعاً لالعتقاد ب�أن ما ت�شري �إليه امل�صادر
الفل�سطينية عن إ�م�ك��ان ا�ستثمار �صهيوين
للو�ضع القائم� ،أقرب �إىل الدقة.
ومما ميكن اعتباره م�ؤ�شراً الفتاً يرجح
اح �ت �م��االت ال� �ع ��دوان وا� �س��ع ال �ن �ط��اق على
القطاع ،التقرير ال��ذي �أ�صدرته ما ت�سمى
ق �ي��ادة اجل�ب�ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،ح ��ول ج�ه��وزي��ة
امل�ستوطنات ال�صهيونية جنوب فل�سطني
امل �ح �ت �ل��ة ،ل�ت�ل�ق��ي ر� �ش �ق��ات م��ن ال �� �ص��واري��خ
الفل�سطينية املنطلقة م��ن ق�ط��اع غ��زة ،يف
مواجهة جي�ش االح�ت�لال ،و�إم�ك��ان تنفيذه
اجتياحاً برياً للقطاع ،وقد ن�شرت �صحيفة
ي��دي�ع��وت أ�ح��رون��وت ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر ،وال��ذي
يرتكز جانب �أ�سا�سي منه ،حول مدى قدرة
منظومة «القبة احلديدية» على اعرتا�ض
ال���ص��واري��خ ،والإج��اب��ة ال�ت��ي يخل�ص �إليها
ه ��ي :ع ��دم ج��اه��زي��ة ال �ن �ظ��ام امل �� �ش��ار �إل �ي��ه،
ب�ح�ي��ث �أن ع�ل��ى امل���س�ت��وط�ن�ين ال�ت��وج��ه �إىل
امل�لاج��ئ كو�سيلة ح�م��اي��ة �أ��س��ا��س�ي��ة ،وه��ذه
غري متوفرة ،على نحو ي�ؤمن حماية كاملة
للم�ستوطنني.
وب�ح���س��ب ال �ت �ق��ري��ر ،ف � ��إن امل���س�ت��وط�ن��ات
الواقعة على بعد  40كيلومرتاً من القطاع،
�ستتوفر فيها و�سائل حماية وحت�صني ب�شكل
جزئي ،ويف تلك الواقعة على بعد 15-7كلم،
فتتوفر فيها حماية ب�شكل كامل ..يف حني
يتحدث عن احلاجة �إىل ع�شرات املالجئ يف
مدينة بئر ال�سبع ،ف�ض ًال عن ترميم ع�شرات
�أخرى منها ،وهو ما يتطلب موازنات كبرية.
ويبدو الو�ضع �أك�ثر �سوءاً يف «�أوفيكم»،
التي حتتاج �أي�ضاً �إىل مالجئ جديدة ،و�إىل
ت��رم�ي��م ال �ق��ائ��م م�ن�ه��ا .أ�م ��ا ع���س�ق�لان ال�ت��ي
يتحدث التقرير عن و�ضع �أف�ضل للمالجئ
فيها ،ف��إن متحدثاً �أمنياً ق��ال�« :إن �سقوط
ال�صواريخ على ف�ترات يف مدينة ع�سقالن
وارتفاع عدد القتلى �ألقى الرعب يف ال�سنوات
ال�ث�لاث املا�ضية على �سكان اجل�ن��وب ال��ذي
�سيكون مقدمة ملا هو متوقع يف عدد القتلى
حقيقة خالل حملة يف غزة».
و أ�� �ض��اف�« :إن اجل�م�ي��ع مي�ك��ن �أن يكون
حكيماً بعد وق��وع الفعل مثل ح��ال��ة �سكان
غ�لاف غ��زة ،ال��ذي��ن ق��ام��وا باحلماية فقط
بعد �أن دفعوا حياتهم ثمناً لذلك» ،م�شرياً
�إىل �أن اجلميع يعرف الرت�سانة ،كماً ونوعاً،
امل��وج��ودة ب�ح��وزة الف�صائل الفل�سطينية يف
غزة ،لذلك ال غرابة ب�أن يلغي ر�ؤ�ساء املدن
الدرا�سة يف جوالت الت�صعيد.
وقال م�س�ؤول ع�سكري يف ما ت�سمى قيادة
اجلبهة الداخلية ،ل�صحيفة يديعوت�« :إن
التح�صينات امل��وج��ودة على احل��دود ه��ي يف
حدود الإ�سعافات الأولية».
ه �ن��اك م��ن ي��رى يف ن���ش��ر ه��ذا التقرير
�إ�شارة �إىل �أن ال�صهاينة لي�سوا جاهزين ل�شن
ع ��دوان ،وه��و ،وف��ق ر أ�ي �ه��م ،ال ي�ن��درج �ضمن
عملية خ ��داع ،ب� إ���س��راف��ه يف إ�ي ��راد معطيات
إ�ح���ص��ائ�ي��ة ،ب�ي��د �أن ال��رك��ون �إىل م�ث��ل ه��ذا
اال�ستنتاج يف�ضي �إىل ق��راءة خاطئة ،بل �إن
العدو قد يرى يف هذا الو�ضع بالذات مربراً
وحافزاً ل�شن العدوان ،كي يوقف ما ي�صفه
عادة بـ«التهديد القائم يف اجلنوب».

نافذ �أبو ح�سنة
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الرزنامة الفل�سطينية ..زاخرة باملنا�سبات
ك�م��ا يف ع ��ام  ،2011ي�ل�ج� أ� الكثري
من الف�صائل الفل�سطينية وم�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين الفل�سطيني يف لبنان
�إىل ط �ب��اع��ة ل ��وح ��ات ت �ق ��ومي ال �ع��ام
اجل ��دي ��د ك ��ل ع �ل��ى ط��ري �ق �ت��ه ،بحيث
ت��زخ��ر ال�ل��وح��ات ب��الأح��داث الوطنية
الفل�سطينية �أو ب��الأح��داث التي كان
لها ب�صمة يف م�سار الن�ضال الوطني
الفل�سطيني ،خ�صو�صاً خ�لال القرن
ال�ع���ش��ري��ن ال ��ذي ��س��جّ ��ل ال�ع��دي��د من
الأح��داث امل�صريية بالن�سبة لل�صراع
ال �ع��رب��ي  -ال �� �ص �ه �ي��وين ب���ش�ك��ل ع ��ام،
والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل خا�ص،
م ��ن وع� ��د ب �ل �ف��ور م � � ��روراً ب��ال �ث��ورات
ال �ع��رب �ي��ة وال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة وال �ن �ك �ب��ة
وال �ن �ك �� �س��ة واالج� �ت� �ي ��اح ال �� �ص �ه �ي��وين
ل�ل�ب�ن��ان ،و� �ص ��و ًال �إىل ال� �ع ��دوان على
ل�ب�ن��ان يف ال �ع��ام  2006وغ ��زة -2008
.2009
يتح�ضر الالجئون الفل�سطينيون
ّ
يف لبنان ،يف الأ�شهر الثالثة الأخرية
من كل عام ،ال�ستقبال عام جديد على
نكبتهم ،فتنت�شر يف بيوتهم لوحات
ت �ق��ومي ال �ع��ام امل�ق�ب��ل (ال��روزن��ام��ات)

م��زرك���ش��ة ب� � أ�ل ��وان ع�ل��م ف�ل���س�ط�ين �أو
بالرموز الفل�سطينية املتنوعة.
وي���ض��ع بع�ضهم � �ص��ورة العت�صام
�أو ت �ظ��اه��رة � �ض��د ج �ي ����ش االح �ت�ل�ال
الإ�سرائيلي يف فل�سطني ،فيما ي�ضع
�آخرون ر�سومات رمزية تعبرّ عن حق
العودة من خالل املفتاح الفل�سطيني
املعروف والقرار ال��دويل حلق العودة
( )194ال���ش�ه�ير� ،أو � �ص��وراً للكوفية
والقمباز الفل�سطيني� ،أو حتى �صوراً
للعدوان املتوا�صل على غزة :الأطفال
ال�شهداء ،الق�صف العنيف على املباين
ال�سكنية ،وثمة من ي�ضع �صوراً عامة
متثل الق�ضية الفل�سطينية.
وي �ق ����سّ ��م ب�ع���ض�ه��م روزن��ام �ت��ه �إىل
اثنتي ع�شرة �صورة مق�سمة على �أ�شهر
ال �� �س �ن��ة ،ف�ت�ج��د م �ث� ً
لا ق�ب���ض��ة ت�خ��رج
من البحر حاملة خريطة فل�سطني
�أو اخل��ري�ط��ة ذات �ه��ا ت�ن��زف دم� �اً ،وق��د
جتد �أحياناً من ي�ضع �شعار الف�صيل
الفل�سطيني الذي ينتمي �إليه متو�سطاً
اخل��ري�ط��ة ،ومنهم م��ن يحافظ على
رموز خا�صة بالق�ضية ك�إ�شارة الن�صر
(� )Vأو ال �ك��وف �ي��ة ب�ل��ون�ي�ه��ا الأ� �س ��ود

والأب�ي����ض �أو حنظلة ،رم��ز ر�سومات
ناجي العلي ،ال�صبي الذي ينظر دائماً
�إىل فل�سطني م�ع�تر��ض�اً ع�ل��ى ال��ذي��ن
يديرون ظهورهم لها ،والبع�ض يعبرّ

عن حبه ل�شخ�صية فل�سطينية توفيت
�أو م��ا زال��ت على قيد احل�ي��اة في�ضع
��ص��ورت�ه��ا ت �ق��دي��راً ل�ع�ط��اءات�ه��ا خ�لال
�سنوات النكبة واللجوء.

ول�ل�م�ن��ا��س�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ح���ص��ة يف
ذلك ،فتجد يف �أ�سفل كل �شهر عالمات
متيّز عدداً من الأيام كذكرى انطالق
الثورة ويوم الأر�ض ويوم الأ�سري ويوم
ال�شهيد ويوم الالجئ ويوم الت�ضامن
مع ال�شعب الفل�سطيني وي��وم النكبة
(� 15أيار  ..)1948كذلك جتد تواريخ
مل �ن��ا� �س �ب��ات ت ��آم ��ري ��ة ك� ��إع�ل�ان ب�ل�ف��ور
وات �ف��اق �ي��ة ��س��اي�ك����س  -ب�ي�ك��و وذك ��رى
تق�سيم فل�سطني ،وي�خ����ص البع�ض
�أي��ام �اً بعينها للمجازر ال�ت��ي ارتكبت
بحق ال�شعب الفل�سطيني كدير يا�سني
وك�ف��ر قا�سم و��ص�برا و�شاتيال وقانا
وغريها.
تت�ضمن ال��رزن��ام��ات الفل�سطينية
تواريخ ب�أبرز الأح��داث الفل�سطينية،
واجل��دي��ر ذك��ره �أن ت��واري��خ ا�ست�شهاد
ال �ق��ادة الفل�سطينيني م�شرتكة بني
لا
م�ع�ظ��م ال�ف���ص��ائ��ل ،ح�ي��ث جت��د م�ث� ً
�أن ذك��رى ا�ست�شهاد �أب��و عمار و�أحمد
يا�سني م�شرتكة دائماً لدى رزنامتي
حركتي فتح وحما�س.

�سامر ال�سيالوي

الـفــ�ســاد فــي الكـيـــان ال�صـهــيــونــــي

مقتل عامل كيمياء على يد بنات الهوى ..وطرد �ضابطة �شرطة
�أف � ��ادت ��ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت أ�ح ��رن ��وت» ال�ع�بري��ة
�أن حمكمة ال�صلح يف ت��ل �أب�ي��ب �سمحت ولأول مرة
لو�سائل الإعالم بن�شر تفا�صيل عن جرمية قتل «ايلي
لوالز» الربوفي�سور ال�صهيوين يف علم الكيمياء الذي
بلغ ال�سبعني من العمر ،وع�ثر على جثته حمروقة
وبها عدة طعنات يف �شقته بتل �أبيب منذ �أ�سبوع.
وخالل جوالت التحقيق اعرتف عدد من املتهمني
وتبي �أنهن من فتيات الهوى،
بارتكابهم اجلرمية ،نّ

وق��د ات�صل ال�ع� مِ�ال بهن لق�ضاء وق��ت حميم معهن
مب�شاركة �صديق له ،ولكن يبدو �أن الأم��ور مل ت�سري
كما هو خمطط لها ،حيث قامت الفتاتان بجرمية
قتله مب�شاركة �صديقني لهما ،ومل ت�سمح ال�شرطة
ل��و��س��ائ��ل الإع �ل��ام ب��االط�ل�اع ع�ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل تنفيذ
جرمية القتل ،لكن ال�صحيفة ذك��رت �أن القتل كان
بهدف ال�سرقة ،حيث مت �سرقة مبلغ � 2000شيكل.
وك��ان��ت ف��رق الإط �ف��اء يف ال�ك�ي��ان ال�صهيوين قد

لوالز �أثناء نقل جثته

و��ص�ل��ت �إىل م�ن��زل «ل� ��والز» ب�ع��د التبليغ ع��ن وج��ود
حريق ،وقد وجدت ال�شرطة عامل الكيمياء حمروقاً
ومطعوناً يف خمتلف �أنحاء ج�سده.
واجلدير ذكره �أن القتيل يعمل يف معهد «وايزمن
ل�ل�ع�ل��وم» وي�ح�م��ل اجل�ن���س�ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة و�أح ��د �أب��رز
النا�شطني يف رابطة الطالب اليهود العاملية ومقرباً
جداً من رئي�س بلدية حيفا.
من جهة �أخ��رى ،ك�شفت القناة العا�شرة العربية
ال �ن �ق��اب ع��ن ط ��رد م�صلحة ال���س�ج��ون ال�صهيونية
ل�ضابطة يف �سجن ال�شمال بعد وق��وع�ه��ا يف عالقة
جن�سية مع �أحد ال�سجناء املتهمني بق�ضايا اعتداءات
جن�سية ،و�أو�ضحت القناة� ،أن العقوبة مل تقت�صر على
ال�ضابطة فقط التي طردت من اخلدمة ،لكن طالت
قائد الق�سم امل�س�ؤول عنها �أي�ضاً ،حيث مت نقله �إىل
مكان بعيداً عن الإ�شراف املبا�شر على ال�سجناء ،كما
قامت ال�شرطة بفتح حتقيق جنائي �ضد ال�ضابطة
من �أجل ا�ست�صدار الئحة اتهام بحقها وحتويلها �إىل
املحكمة.
و�أفادت القناة �أن ال�سجني ال�ضالع يف الق�ضية ،مت
�إطالق �سراحه خالل الأ�شهر الأخرية قبل انتهاء مدة
حمكوميته ،بعد �أن خف�ضت �إىل ثلث امل��دة ،و�أف��ادت
التحقيقات �أن ال�ضابطة كان لها عالقة بالعمل على
تخفي�ض مدة املحكومية والإفراج عنه بوقت مبكر.
ومن الأخبار املثرية يف هذا ال�ش�أن ،طلب للح�صول
على ورث ت�ق��دم ب��ه �سجني متهم بقتل وال��دت��ه قبل
حوايل عامني من خالل طعنها ،وحماولة قتل �أخيه
يف نف�س احلادثة ،وقد ت�ضمن الطلب منحه م�صادقة
ر�سمية تفيد ب��أن��ه ال ��وارث ال��وح�ي��د ل��وال��دت��ه ،حيث

�أعرب القا�ضي عن ده�شته من هذا الطلب.
وك��ان املتهم ق��د اق�ترف جرميته يف �شهر �أيلول
من عام  2009من خالل طعن والدته ب�سكني �أكرث
من  66طعنة مزقت ج�سدها ،ثم بعد ذلك توجه �إىل
�شقيقه وحاول قتله لكنه جنا ب�أعجوبة.
هذا وقد تزايدت اجلرائم وامل�شاكل ذات اخللفيات
اجلن�سية يف ال�ك�ي��ان ال�صهيوين خ�لال ال�ع��ام 2011
ب�شكل الفت ،خ�صو�صاً بني ال�شباب واملراهقني.
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خاص العدد

لمــاذا اإلنـكــار المســتمــيت لـوجـود القاعدة

لـبـــنـان يتـحول إلـى أرض خصـبـة
�أ��س��دل��ت �ستارة ال�ع��ام  2011على �سجال
عقيم بني خمتلف الأفرقاء ال�سيا�سيني حول
احتمال وجود تنظيم القاعدة على الأرا�ضي
اللبنانية من عدمه ،بني ت�صريحات ت�ؤكد
ت�سلل �أن�صار للقاعدة �إىل لبنان ع�بر بلدة
عر�سال ،و�أخرى تنفي هذه «ال�شائعات» جملة
وتف�صيالً� ،أ�صبح املواطن اللبناين يف حرية
من �أمره ،يعي�ش يف خوف �إ�ضايف من تهديد
جمهول.
بدون �أدنى �شك� ،أن تنظيم القاعدة يعتمد
ب��ال��درج��ة الأوىل ع�ل��ى ال�ت�خ�ف��ي وال���س��ري��ة،
مما يعني أ�ن��ه يف ح��ال تغلغل يف لبنان ،فلن
نرى �أن�صاره يرفعون �صور �أ�سامة بن الدن
وال ��زرق ��اوي وال �ظ��واه��ري يف ال �ط��رق��ات� ،أو
على ��ش��رف��ات م�ن��ازل�ه��م ،لك�شف انتماءاتهم
وخمططاتهم ..ولي�س من املمكن طبعاً �أن
يعلن ه�ؤالء عن �أماكن وجودهم �صراحة ،بل
رمب��ا يتخفون �ضمن تنظيمات وجمموعات
�أ�صولية ذات م�سميات خمتلفة تعمل يف �أفق
القاعدة وبروحيتها.
وبالنظر �إىل اخلريطة ال�سيا�سية املتقلبة
للمنطقة العربية اليوم ،فلي�س من امل�ستبعد
�أن يكون لبنان م�لاذاً خ�صباً لهذا التنظيم
الأ�صويل ،و�ساحة جديدة اختارتها القاعدة
جل �ه��اده��ا يف ق �ت��ال «ال �ك �ف ��ار وال �ط��واغ �ي��ت
وال�ضالة» ،خ�صو�صاً و�أن هناك ثغرات �أمنية
و�سيا�سية ك�ث�يرة ت�ستطيع الت�سلل عربها
وا�ستغاللها.
ت�صريحات مت�ضاربة
��س�ج�ل��ت خ �ل�ال الأ� �س �ب��وع�ي�ن امل��ا��ض�ي�ين
ت���ص��ري�ح��ات م�ت���ض��ارب��ة م��ن ق�ب��ل م�س�ؤولني
�سيا�سيني و�أمنيني كرث حول و�صول عنا�صر
تابعة للقاعدة �إىل البقاع ال�شمايل عن طريق
�سورية ،مما �أعاد احلديث جمدداً عن تهديد
القاعدة يف لبنان.
اجلدير ذكره �أن معلومات مماثلة كان قد
جرى التداول بها قبل نحو عامني تقريباً،
عندما تبنى تنظيم القاعدة �إطالق �صواريخ
م��ن ج�ن��وب ل�ب�ن��ان ع�ل��ى إ���س��رائ�ي��ل ،و��ص��درت
بيانات عن ل�سان الرجل الثاين يف التنظيم
�أمين الظواهري يحث فيها �أن�صاره يف لبنان
وحت ��دي ��داً «اجل �ي ��ل اجل� �ه ��ادي» ع �ل��ى «ط ��رد
ال �ق��وات ال �غ��ازي��ة ال�صليبية ال�ت��ي ي��زع�م��ون
�أنها ق��وات حفظ ال�سالم و�أال يقبل بالقرار
 .»1701ك�ل�ام ال �ظ��واه��ري اع � ُت�ب�ر ف�ت��وى
�شرعية با�ستهداف هذه القوات ،ومن امل�ؤكد
�أن جمموعات القاعدة حاولت �ضرب بع�ض
ف���ص��ائ��ل ال �ق��وات ال��دول �ي��ة وب �� �ص��ورة خا�صة
الفرن�سية منها ،ول��رمب��ا ت�ك��ون ا�ستخدمت
عنا�صر لبنانية.
وقد تردد آ�ن��ذاك �أن هناك ثالثة �أهداف
ل �ل �ق��اع��دة يف ل �ب �ن��ان :ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل و«ح� ��زب
اهلل» و�إ��س��رائ�ي��ل ،و�أن �ه��ا �سرتكز اع�ت��داءات�ه��ا
�ضمن ه��ذه الأه ��داف ،كما �أف ��ادت معلومات

الوزير �شربل نحا�س واللواء �أ�شرف ريفي

رئي�س الوزراء جنيب ميقاتي

لكن م��ا �إن خ��رج ال��وزي��ر غ�صن ليديل
و�إىل عر�سال حتت حجة الجئني ونا�شطني
بوجود مع�سكرات تدريب يف جنوب لبنان يف
ح�سا�سيات طائفية
�صيدا حت��دي��داً ،و�شماله ،لتدريب املقاتلني بهذه الت�صريحات حتى بادرت جهات كثرية
�سوريني ،م�ؤكدين رف�ضهم لهذا الت�صريح
�إىل دح����ض ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ،ك��ان �أب��رزه��ا
لي�س بجديد على اللبنانيني �أن ي�شهدوا ومطالبني ب ��أن تكون ه��ذه املعلومات دافعاً
و�إر�سالهم �إىل العراق.
رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ال ��ذي مثل هذا التخبط واالنق�سام بني امل�س�ؤولني لن�شر اجلي�ش اللبناين على احلدود اللبنانية
ا�ستخف بكالم غ�صن ،و�أكد �أنه لي�س هناك حيال مو�ضوع مثري للقلق ك�ه��ذا ،وكما هو  -ال�سورية يف منطقة عر�سال ملنع اخلروقات
قنبلة متفجرة
دليل على �أن مقاتلني من تنظيم القاعدة معهود ،حتولت ق�ضية وجود تنظيم القاعدة ال���س��وري��ة امل�ت�ك��ررة لل�سيادة اللبنانية وملنع
عادت القنبلة نف�سها اليوم وتفجرت �أو ًال ين�شطون يف لبنان ،م�ضيفاً« :باتت كلمة �إىل م ��ادة م �ث�يرة ل�ل�ح���س��ا��س�ي��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال�ت�ه��ري��ب واالدع� � ��اءات ال �ك��اذب��ة يف �آن م�ع�اً،
على ي��د وزي��ر ال��دف��اع اللبناين ف��اي��ز غ�صن القاعدة تو�صيفاً عاماً يطلق مبنا�سبة �أو واملذهبية ،وكانت الت�صريحات ح��ول وجود ونا�شد املخاتري والبلدية رئي�س احلكومة
ال� ��ذي ي �ف�تر���ض أ�ن� ��ه ي���ش�ك��ل ج �ه��ة م��وث��وق��ة من دونها ،واحلديث عن وجود معلومات ال القاعدة يف عر�سال �أث��ارت �ضجة وا�ستنكاراً جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي �أن ي �� �ض��ع ي ��ده ع �ل��ى ه��ذه
للغاية ب ��إدالئ��ه �أي ت�صريح يتعلق ب�سالمة يعني �أنها باتت حقيقة قائمة».
ال �سيما م��ن امل�ع��ار��ض��ة امل�ن��اه���ض��ة لدم�شق الق�ضية ،كما نا�شدوا جميع احلري�صني على
�أما وزير الداخلية مروان �شربل فتالقى وفعاليات عر�سال البلدة ال�سنية التي تعترب ال�سلم الأهلي عدم االجنرار وراء االدعاءات
ال� �ب�ل�اد ،ك��ون��ه مي���س��ك ب��زم��ام �إح � ��دى �أه��م
ال� ��وزارات ال�سيادية امل���س��ؤول��ة ع��ن احلفاظ وميقاتي يف مواقفه قال ب�أنه ال وجود لهذا معق ًال لتيار امل�ستقبل ،لذلك ن�شطت ماكينة وال�شائعات املغر�ضة.
كما اعترب رئي�س ال ��وزراء ال�سابق �سعد
على الأم��ن القومي والت�صدي للتهديدات ال�ت�ن�ظ�ي��م يف ل �ب �ن��ان ،ل�ك��ن مي�ك��ن �أن ي�ك��ون امل�ستقبل ا إلع�لام�ي��ة ل�شن حملة �ضد كالم
الأمنية ،وبالتايل فمن امل�ستغرب للغاية كل ه�ن��اك أ���ش�خ��ا���ص متعاطفون م��ع ال�ق��اع��دة ،غ �� �ص��ن ،ول�ل��إع ��راب ع��ن �أن م��ا ي �ج��ري هو احل ��ري ��ري ،امل �ت �م�تر���س يف اخل � ��ارج وال ��ذي
ه��ذا الت�شكيك ب�ك�لام غ�صن ال��ذي �أك��د �أن��ه م �ع �ت�براً �أن ل �ب �ن��ان مي �ك��ن �أن ي �ك��ون مم��راً حماولة للفت الأنظار عما يجري يف �سورية ،يتمكن من مراقبة كل �شاردة وواردة يف لبنان
ا�ستقى معلوماته من قبل الأجهزة الأمنية ،للقاعدة ولي�س مقراً لها ،يف حماولة منه وت�صويب لل�سهام على بع�ض البلدات ال�سنية .مهما كانت �أهميتها ع�بر «ت��وي�تر» �أن كالم
ووف ��ق م��ا ق��ال��ه غ���ص��ن�« :إن ه�ن��اك عنا�صر لطم�أنة اللبنانيني ..لكن �أال يكفي جمرد
يف هذا ال�سياق ،ا�ستنكر خماتري وجمل�س اخلارجية ال�سورية ع��ن دخ��ول عنا�صر من
تابعة للقاعدة ت�سللت من لبنان �إىل �سورية مرور عنا�صر القاعدة واتخاذهم من لبنان بلدية عر�سال يف ب�ي��ان ،ت�صريح غ�صن عن القاعدة �إىل �سورية عرب لبنان مردود �إليها،
ع�بر منطقة ع��ر��س��ال يف ال�ب�ق��اع ال�شمايل» ،حمطة ترانزيت ليدق نواقي�س اخلطر.
عمليات تهريب لأ�سلحة وعنا�صر �إرهابية من وهو مفربك مع بع�ض �أدواتها يف لبنان ،ور�أى
�أن ه�ن��اك م��ن يعمل يف احل�ك��وم��ة اللبنانية
والكالم وا�ضح وال يحتمل الت�أويل ،كما لفت
على زج لبنان يف م�سار الإرهاب للتغطية على
غ�صن �إىل �أن م�سلحني من القاعدة يعملون
جرائم النظام ال�سوري ،علماً �أن هذا النظام
على احل��دود اللبنانية  -ال�سورية ينتحلون
اخت�صا�صي بت�صدير الإرهاب.
�صفة ن�شطاء معار�ضة �سوريني.
و�أو�ضح وزير الدفاع اللبناين يف ت�صريح
وقد رد رئي�س تيار املردة النائب �سليمان
الح � ��ق�« :أن اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين والأج� �ه ��زة
ف��رجن �ي��ة ع �ل��ى احل �م �ل��ة ال �ت��ي ي�ت�ع��ر���ض لها
الأمنية يقومون مبهامهم على �أكمل وجه،
وزي ��ر ال��دف��اع ف��اي��ز غ�صن امل�ح���س��وب عليه،
و�أن م��ا قاله يجب �أن ي�شكل داف�ع�اً للجميع
ف��اع�ت�بر �أن ال�ه�ج��وم ع�ل��ى غ�صن ي�ستهدف
لاللتفاف ح��ول اجلي�ش اللبناين ودعمه يف
خلفية اخلط ال�سيا�سي الذي ميثله الوزير،
كل ما يقوم به ،خ�صو�صاً �أن حماية ال�ساحة
جم��دداً القول ب��أن هناك �إرهابيني يدخلون
اللبنانية ه��ي م�س�ؤولية ك��ل م��واط��ن لبناين
من احلدود حتت ا�سم الجئني �سوريني .و�إذ
حري�ص على �أمن لبنان وا�ستقراره» ،م�شرياً
�أك��د فرجنية �أن رئي�سي اجلمهورية مي�شال
�إىل �أن «اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم
�سليمان واحلكومة جنيب ميقاتي يعرفان
وط��وائ�ف�ه��م ي��رف���ض��ون الإره� ��اب وي�ح��ارب��ون��ه
�أن م�ع�ل��وم��ات غ���ص��ن ع��ن ال �ق��اع��دة ج��دي��ة،
لأن ��ه لي�س لل��إره��اب ط��ائ�ف��ة وال دي��ن وم��ن
متنى على وزير الدفاع �أن يك�شف عن املزيد
امل�ستحيل �أن يجد ل��ه م ��أوى يف �أي منطقة
من معطياته التي ي�ستند فيها �إىل تقارير
�أو ب�ل��دة لبنانية» ،وداع �ي �اً «ه��ذه ال�ق��وى �إىل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وامل�خ��اب��رات ،معترباً �أن
التوقف عن حمالتها التي تطلقها لأغرا�ض
امل�ستهدف من احلملة على غ�صن هو اجلي�ش
�سيا�سية معروفة الأه��داف والغايات ولي�ست
اللبناين من خالل وزير الدفاع ،وك�شف �أنه
خافية على �أحد».
ه��و م��ن ط�ل��ب م��ن الأخ�ي�ر رف��ع م�س�ؤوليته
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فـــي لـبــــنـان؟

لتــنـامـي وجــود الـقــاعـــدة

النائب �سليمان فرجنية

ع��ن ه��ذا امل��و��ض��وع لتتحمل ال��دول��ة ب��دوره��ا
م�س�ؤوليتها ،و�س�أل �إذا كان هناك تقرير من
اجل�ي����ش ح��ول ه��ذه الق�ضية ف�ه��ل ي�ج��ب �أن
ين�شر يف الإعالم حتى ي�صدق اجلميع.
و�أ� �ش��ار فرجنية �إىل �أن جمل�س ال��وزراء
ق��ال وتبنى املعلومات عن وج��ود القاعدة يف
لبنان ،م�ضيفا �أن ما يحاول فريق املعار�ضة
�أو � 14آذار ت�صويره هو �أن عر�سال منطقة
��س�ن�ي��ة وي ��ري ��د اجل �ي ����ش دخ��ول �ه��ا ،يف إ�ث� ��ارة
للنزعات املذهبية.
ف��رجن�ي��ة دع��ا ق �ي��ادة اجل�ي����ش �إىل ك�شف
االت���ص��االت امل��وج��ودة بحوزتها ليظهر من
يحرك كل ه��ذا اجل��و على احل��دود ال�سورية
اللبنانية ،ورف����ض مقولة �أن ه�ن��اك طائفة
م�ستهدفة يف لبنان ،م�ضيفاً �أن
هناك م�صلحة للبع�ض بتخويف الطائفة
ال�سنية من �أجل احتكارها.
كما �س�أل فرجنية �إذا مل يكن هناك وجود
للقاعدة يف لبنان ،فماذا يعني مو�ضوع زياد
اجل� ��راح (امل �� �ش��ارك يف �أح � ��داث � 11أي �ل��ول/
�سبتمرب يف ال��والي��ات املتحدة وه��و لبناين)
وحم ��اول ��ة ت�ف�ج�ير ال �� �س �ف��ارة الإي �ط��ال �ي��ة يف
لبنان ،ناهيك ع��ن قن�صلية �أوك��ران�ي��ا وع��دد
�آخ��ر من امل��راك��ز الر�سمية والأمنية ،ف�ض ًال
عن توقيف �شبكات «�إرهابية» �أ�صولية كثرية
ووجود عنا�صرها حتى الآن يف �سجن رومية.
وك��ان الفتاً يف هذا الإط��ار �أي�ضاً ،ت�صريح
النائب البقاعي عا�صم قان�صوه ال��ذي قال:
«�إن ه�ن��اك  20خ�ل�ي��ة ل�ل�ق��اع��دة وم��وج��ودة يف
ب �ي�روت ،غ�ير م��رئ�ي��ة ت�ت�ح��رك ب ��أم��ر وت��وج��ه
حمدد ،ودخلت �أف��راد منها يف وقت معني �إىل
عر�سال وخرجت وك�شفتها خمابرات اجلي�ش».
وتابع قائالً« :احلركات ال�سلفية يف �شمال
لبنان ويف البقاع توفر الأر�ض اخل�صبة لتنامي
مت ��دد ال �ق��اع��دة يف ل �ب �ن��ان ،وه � ��ذه احل��رك��ات
واجل �م��اع��ات ال�ت�ك�ف�يري��ة ح��ول��ت ��ش�م��ال لبنان
وب �ع ����ض م �ن��اط��ق ال �ب �ق��اع �إىل خ��ا� �ص��رة رخ��وة
ل�سورية ،حيث أ�م�ن��ت ت�سلل مقاتلي القاعدة
�إىل م��دن حم�ص وال�ق���ص�ير وت�ل�ك�ل��خ ،للقتال

الوزير فايز غ�صن

و�إ�ضعاف �سورية وحماولة �إ�سقاطها» ،مذكراً وم ��ا �إذا ك ��ان ه � ��ؤالء م �� �س ��ؤول�ين ع��ن بع�ض
ب�أن «جماعة القاعدة ب��د�أوا تعزيز وجودهم يف احلوادث الأمنية التي �سجلت على الأرا�ضي
لبنان منذ أ�ح��داث خميم نهر البارد يف �شمال اللبنانية يف الأ�شهر الأخ�يرة ،ورمب��ا �أبرزها
لبنان عام  2007حتت ا�سم «فتح الإ�سالم» ويف تلك التي طاولت اليونيفيل كاالنفجارين
خم�ي��م ع�ين احل �ل��وة حت��ت ا��س��م «ج�ن��د ال���ش��ام» ال ��ذي ��ن ا� �س �ت �ه��دف��ا ال�ك�ت�ي�ب��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف
��ص��ور ،و�إط�ل�اق ��ص��واري��خ كاتيو�شا يف اجت��اه
و«كتائب عبد اهلل عزام» وغريها».
وق��د ا�ستدعى ت�صريح قان�صوه رداً من امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف منا�سبات �أخرى.
وب �ح �� �س��ب ع� ��دد م ��ن امل �ح �ل �ل�ين امل�ت��اب�ع�ين
اجل�م��اع��ات ال�سلفية ال�ت��ي �أك ��دت �أن �ه��ا ،و�إن
كانت تت�شارك والقاعدة يف بع�ض الأفكار يف ل���ش��ؤون تنظيم ال�ق��اع��دة ،ف ��إن التنظيم بات
العقيدة واملنهج ،لكنها ال توافقها يف تطبيق فع ًال بحاجة �إىل �إيجاد �ساحات بديلة بالنظر
ال�سيا�سة اجل�ه��ادي��ة ،كما �أن�ه��ا ال تعمل على �إىل الأو� �ض��اع امل�ضطربة يف أ�م��اك��ن انت�شاره
إ�ي � ��واء م�ق��ات�ل��ي ال �ق��اع��دة يف ل�ب�ن��ان وت � أ�م�ين ال���س��اب�ق��ة ك��اجل��زائ��ر وامل �غ��رب ،وب�ع��دم��ا تلقى
� �ض��رب��ات ��ش�ب��ه ق��ا��ض�ي��ة يف ال �ع ��راق وال�ي�م��ن،
احلماية لهم.
ومب��وج��ب ب�ع����ض امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��داول��ة ،فقد
�سجلت بع�ض التحركات ل�شخ�صيات �أ�صولية
�أر�ض خ�صبة للقاعدة
�أو دينية مت�شددة ي�شتبه ب�أنها على عالقة
ال���س��ؤال ال��ذي ي�ط��رح نف�سه ب�ق��وة اليوم بالقاعدة يف منطقة البقاع ،حيث جرى العمل
يدور عما �إذا كان البقاع اللبناين قد حتول ع�ل��ى ت �ق��دمي ال �ت�ب�رع��ات وامل �� �س��اع��دات وب�ن��اء
�إىل �أر���ض خ�صبة لتغلغل �أ�صوليي القاعدة ،امل�ستو�صفات ،وذل��ك ب�ه��دف جتنيد عنا�صر

جديدة �أو على الأقل اجتذابهم فكرياً لت�شكيل
ق��اع��دة دع��م للتنظيم ،ال�سيما يف الأو� �س��اط
ال�سنية عرب اللعب على الوتر الطائفي.
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د �آخ � ��ر ،ه �ن��اك م��ن ي�ت�خ��وف
من احتمال تغلغل �أن�صار القاعدة يف بع�ض
امل�خ�ي�م��ات الفل�سطينية يف خم�ت�ل��ف �أرج ��اء
البالد ،وال�سبب هو وجود تنظيمات �أ�صولية
�أ��ص�لاً ،وبع�ض اخل�لاي��ا النائمة التي ت�ضم
�أع�ضاء �سابقني يف القاعدة وحتمل ال�سالح،
حتى تردد حديث عن �أن تنظيم القاعدة يفكر
يف �إن���ش��اء «والي ��ة ل�ب�ن��ان» جلمع التنظيمات
الأ��ص��ول�ي��ة امل��وال�ي��ة ل��ه �أو املتعاطفة معه يف
�إط��ار موحد ،ويف املا�ضي� ،شاهد اللبنانيون
ك�ي��ف ارت�ف�ع��ت � �ص��ور ال ��زرق ��اوي وال�لاف�ت��ات
امل�ؤيدة له عند مداخل خميم عني احللوة.
م�ؤ�س�س التنظيم يف لبنان
ويعتقد بع�ض اخلرباء املتابعني لن�شاط
القاعدة يف ب�لاد ال�شام �أن امل�ؤ�س�س لتنظيم
القاعدة يف لبنان �شخ�ص يلقب ب�أبي الر�شد
امليقاتي ال��ذي ب��د�أ بت�أ�سي�س خاليا القاعدة
م �ن��ذ ع ��ام  2001ع �ق��ب ع ��ودت ��ه م ��ن رح�ل��ة
ق�صرية �إىل باك�ستان ،لكن لالي�ضاح ف�إن �أبو
الر�شد امليقاتي هو جمرد لقب ولي�س ا�سماً،
وبالتايل فهو ال ميت ب�صلة قربى لرئي�س
احلكومة جنيب ميقاتي ال م��ن قريب وال
من بعيد.
وي�ع�ت�ق��د �أن �أب ��و ال��ر��ش��د ه��و أ�ي �� �ض �اً من
مواليد طرابل�س وق��د ح��اول جتنيد بع�ض
ال�شبان من منطقته واجل��وار ومن ال�شبان
العائدين من العراق.
وك��ان��ت م �� �ص��ادر �أخ� ��رى ك���ش�ف��ت ع��ن �أن
ا�سم امل�س�ؤول عن التن�سيق بني لبنان �سورية
وق���س��م م��ن ال �ع��راق يف تنظيم ال�ق��اع��دة هو
ال �� �س��وري ح�م��زة ق��رق��وز ال ��ذي ا��س�ت�ط��اع �أن
ي �ه��رب م��ن ل �ب �ن��ان �إىل ال ��داخ ��ل ال �� �س��وري،
وحتديداً �إىل بلدة «تلكلخ» بعد �أن كان يقيم
يف ب �ل��دة ع��ر� �س��ال ،وذل� ��ك ب �ع��د خ�ل�اف بني

جمموعة �صغرية من أ�ه��ايل البلدة ودورية
مل�خ��اب��رات اجل�ي����ش يف �أواخ� ��ر �شهر ت�شرين
الثاين الفائت.
كما ت�ساءل البع�ض�« :إن مل تكن القاعدة
م��وج��ودة يف ل�ب�ن��ان ف�م��ن ه��ي ف�ت��ح الإ� �س�لام
ومن هي كتائب عبداهلل عزام ومن هي جند
ال�شام و�أخواتهم».
وت�ل�ف��ت م���ص��ادر مطلعة �إىل أ�ن ��ه بغ�ض
النظر عن املالب�سات املختلطة ،ف�إن الأكيد
�أن جم�م��وع��ات م�ت�ع��ددة ق��ري�ب��ة ف�ك��ري�اً على
الأقل من تنظيم القاعدة ،تن�شط يف لبنان،
وحت��دي��داً يف خميمات ال�لاج�ئ�ين وحولها،
من دون �أن يكونوا بال�ضرورة فل�سطينيني،
ح�ت��ى ال ي�ح�م��ل ال�لاج �ئ��ون الفل�سطينيون
�أي ��ة م���س��ؤول�ي��ات �أو تطلق عليهم ات�ه��ام��ات
جمحفة».
وت�ضيف امل�صادر�« :إذا ما �أخذنا باالعتبار
وج��ود ب��وادر ظ��اه��رة العائدين م��ن ال�ع��راق
ب �ع��د االن �� �س �ح ��اب الأم �ي��رك � ��ي� ،أي خ ��روج
�أ�شخا�ص من العراق لبلدان �أخرى للقتال،
كل هذا يعطي االنطباع ب�أن �سيناريو ت�شكل
جبهة موحدة للقاعدة يف لبنان� ،أم��ر غري
م�ستبعد ،حتى و�إن كانت ه��ذه اجلبهة ذات
طابع خمتلف ن�سبياً ع��ن تنظيمات �أخ��رى
للقاعدة ،ولكن لبنان بقربه من فل�سطني،
وب ��ال ��وج ��ود ال �ط��ائ �ف��ي امل �ت �ع��دد ف �ي��ه ي�شكل
م�ك��ان�اً ميكن للقاعدة �أن جت��د فيه الكثري
من الأه��داف ال�سهلة ملمار�سة العنف ،وفق
تربيراتها اخلا�صة».
تتابع امل�صادر« :منذ �أعوام برزت تقارير
�صحافية ت�ؤكد �أن تنظيماً ا�سمه «جند ال�شام»
ت�شكل يف لبنان من العائدين من �أفغان�ستان،
بعد عام  ،2001حيث كانوا يعملون مع �أبو
م�صعب الزرقاوي ،الذي توجه للعراق ،مع
�إ��ش��ارات �إىل �أن العالقة مع «ع�صبة النور»
التي �أثبتت وجودها يف لبنان �أي�ضاً ،وحتديداً
يف املخيمات ،رمبا تكون و�صلت �إىل مرحلة
االن��دم��اج التام مع القاعدة ،وهناك �أ�سماء
ع ��دة م �ت��داول��ة م��ر��ش�ح��ة ل�ت�ك��ون ج� ��زءاً من
هذا ال�سيناريو ،فمنذ الت�سعينيات ،كما هو
معروف ،تن�شط جمموعات ما يعرف با�سم
«ع�صبة الأن���ص��ار» ،و«جند ال�شام» التي هي
عبارة عن جمموعات تابعة للقاعدة� ،أو على
ت�شاطرها التوجهات الفكرية ولها ارتباطات
فكرية �أو تنظيمية مع قياداتها».
وعن كيفية االت�صال بني خاليا القاعدة
يف لبنان وب�ين امل���س��ؤول�ين ع��ن التنظيم يف
اخلارج ،ت�شري امل�صادر �إىل �أن االنرتنت رمبا
يكون �أبرز و�سيلة ،وتكفي جولة واحدة على
أ�ب ��رز امل��واق��ع الأ��ص��ول�ي��ة ال�ت��ي تنطق با�سم
القاعدة �أو تتبنى فكرها ونهجها ،ملعرفة �أن
الكثري م��ن التعليقات م�صدرها لبنان� ،أو
عنا�صر متغلغلة يف لبنان وعلى دراي��ة ب�أدق
�أو�ضاعه».

�إعداد هناء عليان
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عـــربـــي
فــي ظـــل غـياب التـنمـــية الـمـتوازنـــة

ال�سعودية � ..2011إيغال فـي التبعية لأمريكا وتبديد للرثوة
�أقفل ع��ام  2011يف ال�سعودية على جملة
م��ن ال �ت �ط��ورات والأح� � ��داث ال �ت��ي ت� ؤ���ش��ر �إىل
م��دى �إي �غ��ال ال�ن�ظ��ام امل�ل�ك��ي احل��اك��م ف�ي�ه��ا يف
�سيا�سات التبعية للواليات املتحدة الأمريكية،
ويف تفريطه ،وتبذيره للرثوة ال�ضخمة التي
ميلكها ال�شعب ال�سعودي ،واملت�أتية من �إنتاج
ال �ن �ف��ط ،يف وق ��ت ت��وا� �ص �ل��ت ف �ي��ه ال�ت�ح��رك��ات
واالح �ت �ج��اج��ات ال���ش�ع�ب�ي��ة يف ب�ع����ض امل�ن��اط��ق
ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��ال�ت�ن�م�ي��ة امل� �ت ��وازن ��ة ،وال �ع��دال��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،وت ��وف �ي�ر �أب �� �س ��ط اخل ��دم ��ات
ال�ضرورية للحياة الإن�سانية.
وبالتوقف أ�م��ام هذه التطورات والأح��داث
ميكن ت�سجيل الآتي:
�إيغال يف �سيا�سات التبعية لأمريكا
اختتم العام  2011بت�أكيد حكام ال�سعودية
ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة ��س�ي��ا��س��ات ال�ت�ب�ع�ي��ة ل �ل��والي��ات
املتحدة يف املنطقة ،عرب االنخراط يف اخلطة
الأم�يرك�ي��ة ال�صهيونية لتحويل ال�صراع من
�صراع عربي �صهيوين �إىل �صراع عربي �إيراين
تارة ،وعربي عربي تارة �أخرى ،ومتثل ذلك يف:
 -1اال��ش�تراك يف احلملة املنظمة التي ت�صور
�إي� ��ران ب��أن�ه��ا ت�شكل ت �ه��دي��داً ل �ل��دول العربية
اخلليجية ،وتزعم �أنها تقف وراء االحتجاجات
ال���ش�ع�ب�ي��ة امل �ط��ال �ب��ة ب ��الإ�� �ص�ل�اح ال���س�ي��ا��س��ي،
وال� �ع ��دال ��ة يف ت ��وزي ��ع ال �ث ��روة يف ال �ب �ح��ري��ن

وال �� �س �ع��ودي��ة ل �ت�بري��ر ق�م�ع�ه��ا ،وال �ت �ه��رب من
ا�ستحقاق الإ� �ص�لاح ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي،
واالجتماعي.
 -2الر�ضوخ للإمالءات الأمريكية الناجتة عن
�ضغط �إ�سرائيلي ،بزيادة �إنتاج النفط ال�سعودي
يف � �س �ي��اق خ �ط��ة حم��ا� �ص��رة �إي � � ��ران ن �ف �ط �ي �اً،
و�إ�ضعاف �إمكانياتها مل�صلحة �أمريكا و�إ�سرائيل،
بعد �أن وجدت الأخريتان �أن ال�ضربة الع�سكرية
لإي��ران دونها خماطر كبرية ،وغ�ير حممودة
العواقب ،وغري م�ضمونة النتائج .
 -3االنخراط يف املخطط الت�آمري التخريبي
يف ��س��وري��ة ،ع�بر دع��م م�سلحي ع�صابات حلف
الناتو ،على غ��رار ما فعلته ،يف الثمانيات من
القرن املا�ضي ،بتوفري الدعم املايل للع�صابات
امل�سلحة يف نيكاراغو ،بناء على الأمر الأمريكي،
�إث ��ر ان�ت���ص��ار ث��ورت�ه��ا ال�ساندينية ع�ل��ى نظام
�سوموزا املوايل لوا�شنطن.
تفريط وتبذير الرثوة الوطنية
تزامن ذل��ك مع إ�ع�لان الريا�ض عن
ت�سجيل فائ�ض يف ميزانية ع��ام 2011
مقداره 6ر 81مليار دوالر ،وعن �أ�ضخم
ميزانية يف تاريخ ال�سعودية للعام 2012
مقدارها  184مليار دوالر.

  -2العمل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ق ��درات الع�سكرية
ال�سعودية ،وجعل النظام ال�سعودي قادراً على
لعب دور ال�شرطي ،البديل عن نظام �شاه �إيران
يف املنطقة ،بهدف حماية امل�صالح الأمريكية
يف اليمن والعراق ،خ�صو�صاً �أن هذا النوع من
ال�ط��ائ��رات امل�ت�ط��ورة كانت ت�تردد وا�شنطن يف
ال�سابق بتزويد ال�سعودية بها نتيجة الفيتو
ال�صهيوين.
غياب العدالة االجتماعية..
وا�ستمرار القمع �ضد املطالبني
بالإ�صالح

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز والرئي�س الأمريكي باراك �أوباما

وبعد ذلك ك�شفت وا�شنطن عن توقيع
�صفقة بقيمة حوايل  30مليار دوالر لبيع
ال�سعودية  84ط��ائ��رة مقاتلة م��ن ط��راز
�أف  ،15زعمت احلكومة الأم�يرك�ي��ة �أن
هدفها تعزيز �أمن اخلليج ،ويف مواجهة
ما �أ�سمته التهديد الإيراين.
غ�ير �أن أ�ب�ع��اد ه��ذه ال�صفقة ،وغ�يره��ا من

�صفقات ال�سالح امل�ت��وات��رة �سرعان م��ا تك�شف
هدفها احلقيقي وهو:
 -1ام �ت �� �ص��ا���ص ف��ائ ����ض ع ��ائ ��دات ال �ن �ف��ط يف
ال�سعودية ،واال�ستيالء عليها �أمريكياً ،لأجل
ت�شغيل م�صانع ال�سالح يف ال��والي��ات املتحدة،
والإ� �س �ه��ام يف م�ع��اجل��ة الأزم � ��ات االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية التي تعاين منها �أمريكا.

وا�شنطن ال حتتاج �إىل «ر�سائل عراقية»
ال��واح��د وال �ث�لاث��ون م��ن ال �ع��ام �أل �ف�ين و أ�ح ��د ع�شر،
�أعلن العراق هذا اليوم عيداً وطنياً ،ب�سل�سلة فعاليات
واحتفاالت ت�ؤرخ انتهاء االحتالل الأمريكي لهذا البلد
بعد نحو ت�سع �سنوات من الغزو.
لكن �إطاللة �سريعة على املرحلة املقبلة وما حتويه
الأجندة ال�سيا�سية ،تظهر بو�ضوح حجم اال�ستحقاقات
التي تنتظر ال�ع��راق ،خ�صو�صاً �أن نهاية العام املن�صرم
�شهدت انفجارات �سيا�سية ال تقل خطورة عن التفجريات
الإره��اب�ي��ة التي �أ�سفرت ع��ن �سقوط ع�شرات ال�ضحايا
ومئات اجل��رح��ى ،وبالطبع تت�صدر ق�ضية اتهام طارق
الها�شمي نائب رئي�س اجلمهورية بال�ضلوع يف عمليات
اغتيال وتفجريات �صورة امل�شهد ال�سيا�سي امللتهب.
م �� �ص��ادر ��س�ي��ا��س�ي��ة حت��دث��ت ع ��ن حت��دي��د منت�صف
ال�شهر اجل��اري موعداً النعقاد امل�ؤمتر الوطني املو�سع
برعاية الرئي�س جالل طالباين ،وال��ذي �أب��دى اجلميع
ا��س�ت�ع��داده للم�شاركة ف�ي��ه ،على �أن ت�ب��د�أ اال��س�ت�ع��دادات
عقب عطلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية ،فيما ا�شرتط ائتالف
الكتلة الربملانية العراقية ح�ضور رئي�س �إقليم كرد�ستان
م�سعود البارزاين وزعيم التيار ال�صدري مقتدي ال�صدر
ورئي�س املجل�س الأع�ل��ى الإ��س�لام��ي ع�م��ار احلكيم لأي
اجتماع يتناول الأزم��ة احلالية ،بح�سب ما �أعلنه زعيم
االئتالف �إياد عالوي.
�أوىل ال�ضربات لهذا التوقيت جاءت من كرد�ستان،
حني �شككت الكتلة الربملانية الكردية بهذا املوعد ،و�إن
يكن �سبقها العديد من ال�سهام غري املعلنة ،و�سط �سيل
م��ن االت �ه��ام��ات امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ال �ق��وى ال�سيا�سية ،لكن

ال�لاف��ت بينها ات �ه��ام ع�ل�اوي ورئ�ي����س ال�برمل��ان �أ��س��ام��ة
النجيفي ووزير املالية رافع العي�ساوي ،والأخ�يران من
قادة الكتلة العراقية ،اتهامهم رئي�س الوزراء نوري املالكي
بال�سعي «لإقامة دكتاتورية جديدة تهدد باالنزالق نحو
حرب �أهلية بعد ان�سحاب القوات الأمريكية» ،والغرابة
هنا لي�ست يف االتهام ،بل بالر�سالة التي وجهتها �صحيفة
«نيويورك ت��امي��ز» ،وق��د يكون املنرب ال��ذي اختري لهذه
الر�سالة ولغتها هو ما يلفت �أك�ثر� ،أمر �سارع النجيفي
�إىل نفيه ،وت�أكيد عدم معرفته به.
�أن يتهم املالكي با�ستخدام ق��وات الأم��ن والق�ضاء
ملالحقة خ�صومه ،وانتهاك اتفاق تقا�سم ال�سلطة الذي
�أت��اح الفر�صة لت�شكيل حكومة وف��اق وطني� ،أم��ر ميكن
تفهمه �إذا ما و�ضع بخانة ال�صراع بني القوى ال�سيا�سية،
ولكن �أن ُت َذكِّر الر�سالة «بالقيم» التي قاتل من �أجلها
جي�ش االحتالل ،فهو ما يدعو �إىل اال�ستغراب ،الر�سالة
حتدثت عن �أن «اجلائزة التي �آمن الكثريون من اجلنود
الأمريكيني ب�أنهم يقاتلون من �أجلها هي الو�صول �إىل
حكم دميوقراطي ال طائفي فاعل» ،ويف الر�سالة �أي�ضاً،
«نحن �سعداء ب�أن جنودكم ال�شجعان ع��ادوا �إىل بالدهم
قبل العطالت ونتمنى لهم ال�سالم وال�سعادة».
هنا ال يعود الأم��ر عراقياً� ،أو على الأق��ل ي�صري من
حق �أي عربي طرح بع�ض الأ�سئلة� ،أو ًال عما �آمن به جنود
االحتالل وقبلهم قيادتهم ال�سيا�سية والع�سكرية ،عن
الأه��داف ال�سامية ،والبحث عن «مغارة علي بابا» التي
خُ ِّب�أَت فيها �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،عن القيم التي ترى
قيمة النفط العربي وتهرق دم �أبنائه للح�صول عليه،

عن الفر�صة الذهبية التي �أوجدها وانتهزها �أرباب الآلة
الع�سكرية و�صناعها لتجربة �أ�سلحتهم م��ن فو�سفور
ويورانيوم من�ضب مل مييز بني منطقة �سنية �أو �شيعية
يف ال�ع��راق ،وق��د ُد ِف� َع��ت �أث�م��ان ه��ذه الأ�سلحة و�أرباحها
�أي�ضاً باملال العربي ..ي�صبح من البديهي الت�سا�ؤل عن
«اجلنود ال�شجعان» وهم يدن�سون املقد�سات ،ويقتحمون
حرمات البيوت ويعتدون على ن�سائها ،وال يفرقون بني
�أم �أو ابنتها �أو حفيدتها ،وباملنا�سبة ،من عاد من اجلنود
ال يقارن مبن بقوا يف قواعد ع�سكرية داخل دول اجلوار،
بكامل �أ�سلحتهم وعتادهم ،ولدى الإدارة الأمريكية ما
يكفي من «القيم» ال�ستخدامهم مرة جديدة يف العراق �أو
يف �أي بلد عربي �أو �إ�سالمي �آخر �إن ا�ستطاعت.
بالعودة �إىل الر�سالة ،التم�س امل�س�ؤولون «من قادة
�أم�يرك��ا �أن يتفهموا �أن ال��دع��م غ�ير امل�شروط للمالكي
ي��دف��ع ب��ال �ع��راق ن �ح��و احل� ��رب الأه �ل �ي ��ة» ،وط �ل �ب��وا من
وا�شنطن التحرك ب�سرعة للم�ساعدة «بت�شكيل حكومة
وفاق كي ال ينتهي هذا البلد».
مقولة الدعم غري امل�شروط ال ت�صح هنا �إط�لاق�اً،
فمع اخ�ت�لاف احل��ال��ة ،ثمة ط��رف واح��د يحظى بدعم
�أمريكي غري م�شروط يف املنطقة ،هو الكيان الإ�سرائيلي،
ودعوة وا�شنطن للتحرك ال حاجة لها ،املطلوب دعوة كي
ال تتحرك ،فامل�شكلة �أنها تتحرك ،والطريقة التي �أجرب
جي�شها على اخلروج بها من العراق يقول �إنها �ستتحرك،
وما من حاجة لر�سائل متجد �شجاعة جي�شها وقيمه.

حممد مقهور

و�سط هذه ال�سيا�سة ا�ستمرت امل�سريات،
والتحركات ال�شعبية احتجاجاً على غياب
التنمية املتوازنة ،وا�ست�شراء الف�ساد ،وعدم
التوزيع العادل للرثوة ،ورف�ض اال�ستجابة
مل�ط��ال��ب الإ� �ص�ل�اح ال���س�ي��ا��س��ي ،و��س�ج��ل مع
اليوم الأخري من عام  2011م�سرية �سلمية
يف القطيف بذكرى ال�شهداء الأربعة التي
�سقطوا ب��ر��ص��ا���ص ق ��وات الأم ��ن ،وتنظيم
اعت�صام يف �آخ��ر جمعة من ال�سنة املا�ضية،
�أ�سميت جمعة يو�سف الأحمد ،رجل الدين
املعتقل لأجل �إطالقه.
وكالعادة ردت ال�سلطة بقمع االعت�صام،
واعتقال  30رج�ل�اً  ،و 30ام��راة �شاركوا يف
اح�ت�ج��اج �صامت ب��ال��ري��ا���ض ح�سبما ذك��رت
منظمة هيومان رايت�س ووت�ش التي طالبت
ب�إطالق �سراح الع�شرات من املحتجزين من
دعاة الإ�صالح امل�ساملني ،م�ؤكدة �أن ال�سعودية
لي�ست حم�صنة �ضد الربيع العربي.
ورغ� ��م �إ�� �ص ��رار ال �� �س �ل �ط��ات ال���س�ع��ودي��ة
ع�ل��ى ات �ه��ام امل���ش��ارك�ين يف ه��ذه ال�ت�ح��رك��ات
االح�ت�ج��اج�ي��ة ب��أن�ه��م ي�ت�ح��رك��ون ب � أ�م��ر من
�إي��ران� ،إال �أن ال�ع��ارف ب��الأو��ض��اع الداخلية
ال�سعودية ي��درك �أن مثل هذا االتهام غري
� �ص �ح �ي��ح ،وه ��دف ��ه ت �ه ��رب ال �� �س �ل �ط��ات م��ن
اال�ستجابة للمطالب الإ�صالحية ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة ،واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وو��ض��ع حد
لقمع حرية التعبري عن ال��ر�أي ،وما ي�ؤكد
عدالة هذه املطالب �أن التحركات ال�شعبية
الداعية �إليها حت�صل يف املناطق اجلنوبية
التي ت�شكو من نق�ص اخلدمات الأ�سا�سية،
م�ث��ل ال�ك�ه��رب��اء ،وحم��روم��ة م��ن التنمية،
حيث ال يوجد حتى الآن جامعة يف منطقة
القطيف ،التي ترتكز فيها الرثوة النفطية،
مم��ا ي��زي��د ال�شعور بالظلم ،والتمييز بني
منطقة و�أخ��رى .نتيجة تركيز التنمية يف
املدن الكربى ،والعا�صمة ،و�إهمال املناطق
النائية يف اجلنوب ،وال�شمال الذي ال تزال
ب�ع����ض ب�ي��وت��ه م��ن ال���ص�ف�ي��ح ،وت �ع��اين من
غ�ي��اب اخل��دم��ات ،يف ب�ل��د �سجل ف��ائ���ض�اً يف
موازنته لعام  81 ،2011مليار دوالر ،وهكذا
يقفل ع��ام  2011ع�ل��ى ا��س�ت�م��رار ال�ت�ف��اوت
االجتماعي واحل��رم��ان يف �أغنى بلد عربي
بالنفط ،وغياب الإ�صالح الذي ي�ضع حداً
ال�ستئثار �أ��س��رة �آل �سعود باحلكم وال�ثروة
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،وت �ب��ذي��ر ه ��ذه ال�ث��روة يف
خدمة �أمريكا.

ح�سني عطوي
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ال�سفري الإ�سرائيلي للم�صريني :ثورتكم منت�صرة �إن �شاء اهلل
ث�لاث �شرعيات تتناف�س يف م�صر ال�ي��وم:
�شرعية املجل�س الع�سكري احل��اك��م ،و�شرعية
م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي ا�ستطاعت
�إ��س�ق��اط م �ب��ارك ،و�شرعية �صناديق االق�ت�راع
ال �ت��ي �أن �ت �ج��ت دمي �ق��راط �ي �اً ��ش��ري�ح��ة �سيا�سية
جديدة لإدارة الدولة و�صياغة الد�ستور و�سن
القوانني.
ال �� �ش��رع �ي��ات ال �ث�ل�اث امل �ت �� �ص��ارع��ة جتتهد
لإبقاء م�صر �أ�سرية الفو�ضى وعدم اال�ستقرار،
لأن اجلميع يريد تدجني الآخ��ر �أو �إلغائة �إن
ا�ستطاع ،غ�شاوة الر�ؤية وال�سيا�سات املت�ضاربة
وامل�ستحيلة �أح �ي��ان �اً ،م��ا زال ��ت حت�ك��م امل�شهد
ال�سيا�سي.
لقد كان ال�سلوك الهادئ للإخوان امل�سلمني
يف م�صر يف عدة حمطات �أ�سا�سية الفتاً لالنتباه
ومثرياً يف الفرتة املا�ضية ،حتى متزيق ثياب
املتظاهرات من قبل القوى الأمنية مل يدفع
الإخ��وان للم�شاركة باملظاهرة املليونية دفاعاً
ع��ن ح��رائ��ر م���ص��ر ،ح�ت��ى م��ن خ�ل�ال الرف�ض
ال�شكلي �أو الإحتجاج.
يقول البع�ض �إن هناك بالأفق �صفقة تلوح
ب�ين امل�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري والإخ � ��وان امل�سلمني
ينفرد على �أ�سا�سها الإخ��وان ب�إعداد الد�ستور
اجلديد مل�صر� ،شرط الإبقاء على املواد اخلا�صة
ب��ا��س�ت�ق�لال�ي��ة امل��ؤ��س���س��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ب�صياغة
ال�سيا�سات املوجهة جلهاز �أمن الدولة وح�صر
امل�س�ؤولية باجلي�ش واحلفاظ على ا�ستقاللية
ميزانية اجلي�ش وعدم �إخ�ضاعها للحكومة.

حت��ال��ف اجلي�ش م��ع ال�ت�ي��ار الإ��س�لام��ي �إذا
ح�صل �سيكون تطوراً مف�صلياً ا�سرتاتيجياً يف
احلياة ال�سيا�سية امل�صرية ،واملتتبع للخريطة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ي�ع�ل��م �أن ال �ق��وى الإ� �س�لام �ي��ة لن
ت�ستطيع �أن حتكم �إال من خالل بناء حتالفات
مع قوى �سيا�سية �أخرى ،ويبدو �أن التفاهمات
التي ج��رت �أف�ضت �إىل تنازالت خمتلفة ،وهو
م��ا ت��رج��م ع�م�ل�ي�اً ب�ع��د ذل ��ك يف ات �خ��اذ موقف
من الدكتور عبد املنعم �أب��و الفتوح وتر�شيحة
�إىل رئا�سة اجلمهورية ،والتي اعتربت جتاوزاً
و��ض��رب�اً ل�لات�ف��اق��ات ال�ت��ي ع�ق��دت م��ع املجل�س
الع�سكري ورمبا الأمريكيني.
ال �ث��وار يف م�ي��دان التحرير ال��ذي��ن �أ�شعلو
الثورة يف  25يناير وقدموا الت�ضحيات وكانوا
ال�صاعق املفجر للتغيري ،مل يتمكنوا من بلورة
ح�ضور �سيا�سي �أو التوحد لبناء �أداة �سيا�سية،
وخ�سروا الإنتخابات التي مل يكونوا م�ستعدين
لها �أ�صالً.
ه ��ؤالء ال�ث��وار متهمون ال�ي��وم ب�أنهم وراء
الت�صعيد ال��دام��ي مبيدان التحرير للحفاظ
على بع�ض حيثيتهم ال�سيا�سية و�ضمان مكان
لهم يف النظام القادم ،ثوار التحرير باتوا �أمام
مف�صل ومفرتق طرق� ،إما نهاية ظاهرتهم يف
احلياة ال�سيا�سية واندثارها� ،أو البدء منذ الآن
ببناء احل�ضور ال�شعبي والإع��داد لالنتخابات
القادمة وهي لي�ست بعيدة.
ه�ن��اك م�ل�ف��ات ك�ث�يرة وك�ب�يرة م�ل�ق��اة على
عاتق الربملان اجلديد ،وكل ملف بحاجة �إىل

يعقوب اميتاي ..ال�سفري الإ�سرائيلي اجلديد يف م�صر

معجزة لإجن��ازه وال متلك الأغلبية اجلديدة
من الإخ��وان وال�سلفيني معطيات لتحقيقها،
و أ�ه��م امللفات �إع��ادة م�صر �إىل دوره��ا الريادي
يف الوطن العربي ،وعودة تدخلها الإيجابي يف
الإقليم باحلد الأدنى للحفاظ على م�صاحلها
احليوية ،امل�شكالت امل��وروث��ة غاية يف التعقيد
وال يكفي اخلطاب الديني الذي يدغدغ امل�شاعر
حللها �أو لإبقاء التعاطف ال�شعبي معها.
ال � �ق� ��وى الإ� � �س �ل�ام � �ي ��ة ال � �ت ��ي اك �ت �� �س �ح��ت
االن�ت�خ��اب��ات وب�ن��ت ح���ض��وره��ا ال�سيا�سي على
ال �ت �ع��اط��ف ال���ش�ع�ب��ي ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة امل�ظ�ل��وم�ي��ة

ال�سيا�سية ال�ت��ي ك��ان النظام ال�سابق ميار�سه
معها من �إق�صاء عن احلياة ال�سيا�سية و�إبعادها
ع ��ن م ��راك ��ز ال� �ق ��رار يف ال ��دول ��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة
خلطابها الديني ال��ذي ميلك ح�ي��زاً ك�ب�يراً يف
ال��وج��دان امل���ص��ري ،ه��ذه ال�ق��وى �أي���ض�اً تخاف
�أن ي�ن�ح���س��ر ع�ن�ه��ا ال�ت�ع��اط��ف ال���ش�ع�ب��ي ل�ه��ول
ال�ت�ح��دي��ات االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة التي
��س�ت��واج�ه�ه��ا م���ص��ر يف امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وحجم
ال �� �ض �غ��وط ال �ع��رب �ي��ة وال ��دول �ي ��ة ال �ت��ي ب ��د�أت
تتعر�ض لها ،وحماوالت ليَ ّ الأذرع من النافذة
االقت�صادية ،حيث تتمنع دول عربية وغربية

ع��ن ت���س��دي��د م�ع��ون��ات مل���ص��ر ك��ان��ت ق��د وع��دت
بها �إال �ضمن ال�ضوابط وال�شروط وامل�صالح
ال�غ��رب�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،وه��ذا الأم ��ر ال ب��د �أن
ي��ؤدي �إىل تفاقم امل�شاكل االقت�صادية مما قد
ي�سبب مواجهة مع ال�شارع امل�صري.
ه��ذا ال�شارع ال��ذي �صدم بحديث القيادي
ال�سلفي ي�سري حماد لإذاعة اجلي�ش الإ�سرائيلي
وتعهده باحلفاظ على كامب دايفيد وال�سفارة
الإ�سرائيلية ،وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه على
التيار ال�سلفي ،كيف تبنى �إه��دار دم الرئي�س
�أنور ال�سادات على خلفية توقيعه اتفاق كامب
دايفيد ،ويتعهدوا اليوم احلفاظ عليها وحماية
ه��ذا احل�ضور ال�صهيوين امل��ذل مل�صر و�أهلها،
واحلقيقة نريد رداً م��ن ط��ارق وع�ب��ود الزمر
وعائلة خالد الإ�سالمبويل عن هذا الت�صريح.
ول�ع��ل وق��اح��ة يعقوب ب��ن اميتاي ال�سفري
الإ�سرائيلي اجلديد يف م�صر الذي ا�ستخدم كل
تاريخ املكر اليهودي كانت فظة ومعربة حني
قال للم�صريني ثورتكم منت�صرة �إن �شاء اهلل..
�أي �اً ك��ان امل��وق��ف ،جميع ال�ق��وى الأ�سا�سية
التي تلعب على ال�ساحة امل�صرية باتت تنزف
ي��وم�ي�اً وي�ضمحل ح�ضورها وي�تراج��ع دوره��ا
ل���ص��ال��ح ال�ف��و��ض��ى وع ��دم اال� �س �ت �ق��رار ..ولكن
مل�صلحة من؟
بب�ساطة ،الثورة امل�صرية يجري تفريغها
م��ن ت��راك�م�ه��ا وعمقها ال�شعبي ب��وع��ي و�إرادة
�أبنائها.

جهاد ال�ضاين

و�سط ال�صراع امل�ستمر على ال�سلطة ..ليبيا �إىل �أين؟
م ��ا ج � ��دوى �أي ث � ��ورة �إذا مل ت �ك��ن ه��دف�ه��ا
رف ��ع � �ش ��أن امل��واط �ن�ين و�إر�� �س ��اء وح� ��دة ال �ب�لاد،
مل��اذا تتحرك ال�شعوب لإزال ��ة �سلطان جائر �أو
حاكم ظ��امل� ،ألي�س لتثبيت العدالة ال�سيا�سية
واالجتماعية ،و إ�ل ��زام القوى احلاكمة بتداول
ال�سلطة ،و إ�ي �ج��اد ف��ر���ص مت�ساوية للم�شاركة
ب�صناعة القرارال�سيا�سي ،بعيداً عن القهر �أو
ف��ر���ض �سيا�سة ال� ��ر�أي ال��واح��د ،وه��و بطبيعة
احلال تعبرياً عن القبول بالآخر؟
ما نراه يف ليبيا �شيء عجيب ،فالثوار بعد �أن
ا�ستتب الأمر لهم ،بد�أوا ينقلبون على رفاقهم،
ف��االع �ت �� �ص��ام��ات وامل� �ظ ��اه ��رات ب � ��د�أت ت �خ��رج يف
معظم املدن الليبية ،خ�صو�صاً يف معقل الثوار
مبدينة بنغازي �ضد املجل�س الوطني الإنتقايل،
حيث طالب املحتجون با�ستقالة م�صطفى عبد
اجل�ل�ي��ل ون��ائ�ب��ه ع�ب��د احل�ف�ي��ظ غ��وف��ة وم��زق��وا
�صورهم ،كما �أنهم يطالبون ب�إقالة كل ع�ضو
باملجل�س الوطني عمل مع النظام ال�سابق.
ويكرث احلديث عن اجتاه يعمل له البع�ض
للإطاحة بالعلمانيني الذين تعاونوا مع التيار
الإ�سالمي على �إ�سقاط القذايف ،ومنهم حممود
جربيل نائب الرئي�س ،اجلميع يف ليبيا ي�شعر
ب�ف��ائ����ض ال �ق��وة مت�ك�ن��ه ب��اال��س�ت�ئ�ث��ار بال�سلطة
منفرداً ،وبعترب �أن ح�ضوره امللي�شيوي امل�سلح
ق��ادر على ف��ر���ض أ�م��ر واق��ع يجرب م��ن خالله
الآخرين اخل�ضوع لأوامره ،خ�صو�صاً �أن معظم

زع�م��اء الكتائب امل�سلحة ب�ق��وا خ��ارج احلكومة
م ��ا زال امل �� �ش �ه��د ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال �ل �ي �ب��ي ي �ع � ّج
الإنتقالية ،ولكن هذا اال�ستبعاد مل ي�ستطيع من ب��ال�ت�ن��اف���ض��ات احل � ��ادة و� �س��ط ا� �س �ت �م��رار ح��ال��ة
�إ�ضعاف دورهم ال�سيا�سي والع�سكري الهام الذي ال�صراع على ال�سلطة وتعميم فو�ضى ال�سالح،
اكت�سبوه خالل فرتة �إ�سقاط القذايف من خالل وانهيار امل�ؤ�س�سات الر�سمية للدولة والقطاعات
ال�سيطرة على امل��دن والأح�ي��اء ،حتى العا�صمة اخلدماتية ،مما ينذر بارتفاع من�سوب االحتقان
تق�سمت �إىل �ضوا ٍح �شرقية وغربية ،لكل منها ال�شعبي وم�ظ��اه��ر االن�ق���س��ام وت���ص��اع��د وت�يرة
�سلطته وحكومته امليدانية ،حتى �أ�صبح يف كل الإح�ت�ج��اج��ات ،يبقى هناك ت���س��ا�ؤالت مفتوحة
�شارع كتيبة وجمل�س ع�سكري.
على �سيناريوهات جمهولة ،ليبيا �إىل �أين؟ ومن
�سرعة
�رورة
�
ض
�
�
إىل
كل ه��ذه الفو�ضى تنذر �
هذه الت�س�أوالت ،مل�صلحة من ا�ستمرار تهمي�ش
�صياغة �أدوات �إدارة �سيا�سية جديدة يف ليبيا ،املدن ال�شرقية والأقليات والأمازيغ والطوارق؟
وا�شراك كل القوى يف القرار ال�سيا�سي خلف�ض مل��اذا يتم نقل ال ��وزارات م��ن العا�صمة وامل��راك��ز
من�سوب التوتر ،خ�صو�صاً بني التيار الإ�سالمي احليوية للدولة؟
ال ��ذي مي�ل��ك ق��اع��دة ع��ري���ض��ة يف ل�ي�ب�ي��ا ،وب�ين
مل�صلحة من تفريغ العا�صمة من امل�ؤ�س�سات
العلمانيني الذين ميلكون دعماً غربياً و�أمريكياً و�إيجاد مراكز ثقل �سيا�سي و�إداري يف املحافظات
كبرياً ،وبد�أت �شريحة كبرية من النظام ال�سابق مل���ص�ل�ح��ة م ��ن ،وم ��ا ال� �ه ��دف؟ ه ��ل ن���س�ير نحو
ت�ن���ض��م إ�ل �ي �ه��م حل �م��اي��ة م �� �ص��احل �ه��ا ،وت�ث�ب�ي��ت ك��ون�ف��درال�ي��ة؟ �أي ��ن ه��ي ال���ش��ري�ح��ة ال�سيا�سية
ح�ضورها ال�سيا�سي يف �إدارة ال��دول��ة واقت�صاد واالجتماعية يف ليبيا التي متلك م�صلحة يف
البالد.
ال��دف��اع ع��ن وح��دة ال�ب�لاد؟ مل�صلحة م��ن �إباحة
لقد ب��ات من ال�ضروري ج��داً إ�ي�ج��اد و�سيلة ال �ب�ل�اد ل �ك��ل ال �ت��دخ�ل�ات اخل��ارج �ي��ة وف�ت�ح�ه��ا
ل���ض�ب��ط اخل�ل�اف ��ات وال �ن ��زاع ��ات ب�ي�ن م�ك��ون��ات لأج �ه��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة،
ال �ث��ورة ،لأن ا�ستمرار ك��ل جمموعة �أو ت�ي��ار �أو لتعمل وترتع يف الواحات وامل��دن ب��دون ح�سيب
ت��وج��ه �سيا�سي لإق �� �ص��اء الآخ ��ري ��ن ،وحم��اول��ة �أو رقيب؟
�إبعادهم ب�شتى الطرق والو�سائل امل�شروعة وغري
ويف هذا الإطار� ،أتى اعرتاف مهدي احلاراتي
امل�شروعة� ،سي�ؤدي بالت�أكيد ملزيد التقاتل و�سفك نائب رئي�س املجل�س الع�سكري لطرابل�س الذي
ال��دم��اء و�إي� �ج ��اد م���س�ب�ب��ات مل��زي��د م��ن ال�ت��دخ��ل ميلك جن�سيتني ليبية و�إي��رل�ن��دي��ة ،واع�تراف��ه
الدويل �أو فر�ض و�صايا خارجية.
ب� ��أن ��ه ت �ل �ق��ى �أم� � � ��وا ًال م ��ن ع �م �ي��ل ل �ل �م �خ��اب��رات

الأمريكية �سبق وتعامل معه ،وم �دّه بالأموال
يف إ�ط � ��ار دع ��م ال� �ث ��وار ،وف �ج��ر احل ��ارات ��ي ه��ذه
املفاج�أة بعد تعر�ض منزله العائلي لل�سرقة يف
دبلن عا�صمة �إيرلندا ،حيث �سرقت منه كمية
ك�ب�يرة م��ن امل �ج��وه��رات وم�ب�ل��غ �200ألف ي��ورو
كان موجوداً يف املنزل ،حيث تقدم بدعوى لدى
ال�شرطة الإيرلندية.
ويف خ�ضم هذه الفو�ضى هدد عبد اهلل ناكر
رئي�س جمل�س الثوار يف طرابل�س ب�إقفال احلدود
امل�صرية الليبية وط��رد العمال امل�صريني من
ل�ي�ب�ي��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة ل�ترح�ي��ل ال���س�ف�ير امل���ص��ري
من طرابل�س� ،إذا مل يوقف املجل�س الع�سكري
امل�صري بث قناة اجلماهريية عرب نايل �سات،
واعترب أ�ن��ه لي�س بحاجة ملراجعة أ�ح��د لتنفيذ
هذا التهديد ،واعترب �أن حماية الثورة هي �أوىل
مهماته و�أن ق��وات��ه �ستتخذ ك��اف��ة الإج� ��راءات
ال�ضرورية حلماية الثورة؟
�إذا ك��ان أ�ح��د ق��ادة امللي�شيات ال�ت��زم حماية
ال �ث��ورة ،ال �� �س ��ؤال ي�ب�ق��ى م��ن ي�ح�م��ي امل��واط�ن�ين
وي�ح�م��ي ليبيا م��ن ت�سلل امل�سلحني ح�ت��ى من
خ ��ارج ال �ب�لاد �إىل م�ن��اط��ق اجل �ن��وب في�سرقون
ويقتلون وينتهكون احلرمات يف مدن قطرون
وم��رزق وت��راغ��ن ،مرتدين ع�ب��اءات ال�ث��وار ،من
يحمي البالد و�أهلها؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية

16

( العدد  )195اجلمعة  6 -كانون الثاين 2012 -

بــــــروفــــــــايـــــــــل

وتنصل من مبادئه من أجل السلطة
تخلى عن أستاذهّ ..

أردوغـــان ..اآلتــي مـن جــورجـيـــا
«حفيد العثمانيني» ،كما يحلو لبع�ض العرب
ت�سمية رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان،
هو على الأ�صح حفيد اجلورجيني الذين يتحدر
منهم �أردوغ� � ��ان ،ال ��ذي يطمح �إىل ق �ي��ادة ال�ع��امل
الإ�سالمي؛ كما خل�ص �أحد مركز الأبحاث الغربية
يف حتليله ل�شخ�صية هذا الرجل ،ومل�ساره ال�سيا�سي.
ال يختلف اثنان على «الكاريزما» التي يتمتع بها
�أردوغان ،وال على �شعبويته ،فهو قادر على خماطبة
اجلماهري بل�سانها ،لأنه ابن بيت متوا�ضع ،عانى يف
�صغره لي�صل �إىل ما و�صل �إليه من مراتب ،غري
�أن و�صوله مل يخل من «الو�صولية» ،فهو ا�ضطر
مرات كثرية �إىل �أن يقوم بتنازالت ،وهو  -كما يقول
من حوله  -يتمتع بال�صفتني :ال�شعبوية ،والقدرة
ال�سيا�سية على املقاي�ضة.
�أم ��ا حلمه الأ� �س��ا���س ،ف�ه��و ق �ي��ادة امل�ن�ط�ق��ة من
خ�ل�ال ال�ت�روي��ج ل �ـ»ال �ن �م��وذج ال�ت�رك��ي» ،ال ��ذي هو
عبارة عن مقاي�ضة على املبادي من �أجل الأهداف،
جمع من خاللها بني ال�صبغة الإ�سالمية الالزمة
لتعبئة اجل�م��اه�ير ،وب�ين «ال��واق�ع�ي��ة» التي جعلته
ق ��ادراً على م�صادقة «�أع� ��داء ال��دي��ن» م��ن اليهود
ال�صهاينة ،الذين فتكوا بامل�سلمني يف غزة ولبنان،
من دون �أن يقوم ب�أي �شيء عملي لل�ضغط عليها،
�إال كالمياً و�إع�لام �ي �اً ،فالعالقات التجارية بني
ت��رك�ي��ا و»�إ� �س��رائ �ي��ل» ازدادت ق��وة خ�ل�ال ال�سنتني
املا�ضيتني ب�شهادة الأرق��ام ،والعالقات الع�سكرية

مل تنقطع ،وك��ذل��ك العمل اال�ستخباراتي ،ال��ذي
ي�ق��وم ب��ه ال�ق�م��ر ال���ص�ن��اع��ي «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،ال��ذي
ت�ع�م��ل ت��رك�ي��ا للح�صول ع�ل�ي��ه ..أ�م ��ا عملية ط��رد
ال�سفري الإ�سرائيلي ،فهي مل تكن �إال ذراً للرماد
يف العيون ،فال �سفري «�إ�سرائيلي» يف تركيا ليُطرد،
لأن ال�سفري الأخري �أنهى مدته وغادر من دون �أن
ت�سمح الظروف للبلدين لتعيني �آخر.
وُلد �أردوغان يف عام  ،1954وكان والده عن�صراً
يف خفر ال�سواحل يف مدينة ريزه على �ساحل تركيا
على البحر الأ� �س��ود ،وك��ان يف الثالثة ع�شرة من
العمر حني قرر والده االنتقال �إىل ا�سطنبول ،على
�أمل �ضمان م�ستقبل �أف�ضل لأطفاله اخلم�سة.
هناك يف حي «قا�سم با�شا» ،حيث كان احلوار يتم
بـ«ال�سكاكني والع�صي» تربّى رجب طيب �أردوغ��ان،
وه ��و ج��و ت ��رك �أث� ��ره ع�ل��ى �شخ�صيته ال �ت��ي تبدو
انفعالية� ،أما ح�سه اخلطابي فقد ورثه من �سنوات
الدرا�سة يف مدار�س «الأئمة» ،وهي مدار�س دينية
�أبقت عليها ال�سلطات الرتكية ،بالرغم من الطابع
العلماين ل�ل��دول��ة .م��ن التحق ب�ح��زب «ال�سالمة
الوطني» ،ذي امليول الإ�سالمية ،والذي �أ�س�س عام
 1972بزعامة جنم الدين �أربكان ،وظل ع�ضواً يف
حزبي الرفاه ثم الف�ضيلة اللذين �شكلهما �أربكان
�إث��ر موجات احلظر التي كانت تطال �أحزابه ،ويف
عام � 1985أ�صبح �أردوغان رئي�ساً لفرع حزب الرفاه
الوطني يف ا�سطنبول ،ويف ع��ام  1994ف��از برئا�سة

بلدية ا�سطنبول ،لكن حمكمة �أمن الدولة دانته يف
عام  1998بتهمة التحري�ض على الكراهية الدينية،
ومنعته من العمل يف وظائف حكومية� ،أو الرت�شيح
لالنتخابات العامة ،ودخل ال�سجن �أربعة �أ�شهر .مل
توقف هذه احلادثة طموحات �أردوغان ال�سيا�سية،
لكنها نبهته �إىل �صعوبة اال�ستمرار بنف�س النهج
الذي د�أب �أ�ستاذه �أربكان على اعتماده ،لذلك فهو
اغتنم فر�صة حظر حزب الف�ضيلة ،لين�شق مع عدد
م��ن الأع���ض��اء ،ومنهم رئي�س اجلمهورية احل��ايل
عبد اهلل غ��ل ،وي�شكلوا ح��زب العدالة والتنمية يف
عام .2001
هنا بد�أت تظهر «و�صولية» �أردوغان ،الذي �أراد
�أن يدفع عن نف�سه �أي «�شبهة» با�ستمرار ال�صلة
الأيديولوجية مع �أربكان وتياره الإ�سالمي ،الذي
�أغ�ضب امل�ؤ�س�سات العلمانية م��رات ع��دة ،ف�أعلن
�أن العدالة والتنمية �سيحافظ على �أ�س�س النظام
اجل�م�ه��وري ،ول��ن يدخل يف مماحكات م��ع القوات
امل�سلحة الرتكية ،وق��ال�« :سنتبع �سيا�سة وا�ضحة
ون�شطة من �أجل الو�صول �إىل الهدف الذي ر�سمه
�أتاتورك لإقامة املجتمع املتح�ضر واملعا�صر يف �إطار
القيم الإ�سالمية التي ي�ؤمن بها  ٪99من مواطني
تركيا».
ويف �أول ان �ت �خ��اب��ات ي �خ��و� �ض �ه��ا ،ف� ��از ح��زب��ه
ب��الأغ�ل�ب�ي��ة يف ان�ت�خ��اب��ات ع��ام  ،2002الأم ��ر ال��ذي
جعله ي�شكّل احل�ك��وم��ة م�ن�ف��رداً برئا�سة عبد اهلل

غل بد ًال من �أردوغان ،الذي كان وما يزال خا�ضعاً
للمنع ال�ق��ان��وين ،بعد �شهور مت تعديل الد�ستور
لل�سماح بتويل زعيم احلزب �أردوغان من�صب رئا�سة
ال ��وزارة ،وال��ذي ح��اول خ�لال واليته الت�أكيد على
نهجه الو�سطي ،فكان ي�صرّح ب�أن حزبه «لي�س حزباً
دينياً ،بل حزب �أوروب��ي حمافظ» ،كما �أنه حتا�شى
�أي ا�ستفزاز للقوى العلمانية ،حتى �أنه �أر�سل ابنته
املحجبة �إىل �أمريكا لتدر�س هناك ،ب�سبب رف�ض
اجلامعات الرتكية قبول طالبات حمجبات.
تن�صّ ل �أردوغان من �آرائه املت�شددة التي و�سمت
م��ا��ض�ي��ه ،وه��و ي �ح��اول �أن ي�ع�ي��د ��ص�ي��اغ��ة ��ص��ورت��ه
كمحافظ م� ؤ�ي��د ل�ل�غ��رب ،فهو ال ي�صر على ترك
حلف �شمال الأطل�سي «الناتو» ويقول�« :إن ع�ضوية
تركيا يف االحت ��اد الأوروب� ��ي ه��ي خ�ط��وة �ضرورية
ومفيدة» ،وحني �سُ ئل عما �إذا كانت زوجته �سرتتدي
احلجاب خالل حفل ا�ستقبال ر�سمي ،قال بب�ساطة
�إنه «لن ي�أخذها �إىل احلفل».

ربيع للحرية ..أم الجتثاث األقلية؟
ليلى نقوال الرحباين*
يف ظل ما يظهر من توجه للعامل العربي �إىل مزيد من
التطرف والتع�صب يف مرحلة ما بعد االنتفا�ضات العربية،
يربز تخوف م�شروع على الأقليات وحقوقهم وم�صريهم
ووجودهم يف ظل ما ي�صدر من فتاوى حتري�ضية ،وما يبدو
أ�ن��ه اكت�ساح «الإ�سالميني اجل��دد» لالنتخابات يف البلدان
التي �شهدت حراكاً �شعبياً خالل العام املن�صرم.
و�إذا كان املثل ال�شعبي العربي يقول «املكتوب يُقر�أ من
عنوانه» ،ف�إن ما ينتظر الأقليات غري امل�سلمة يف البلدان
ال�ع��رب�ي��ة ،ق��د ي �ق��ر�أ م��ن خ�ل�ال ال�ف�ت��وى ال�ت��ي أ���ص��دره��ا
ال �ق��ر� �ض��اوي �أو م��ن ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه ا� �س��م م�ف�ت��ي «ال��رب�ي��ع
العربي امل��زع��وم» ،عندما ح �رّم  -ويف ظ��اه��رة م�ستغربة
مل ي�شهدها العامل العربي والإ�سالمي من قبل  -على
امل�سلمني «تقدمي التهاين والتربيكات للم�سيحيني بعيد
امليالد ،وكل ما يتعلق به» ..ويف هذه الفتوى ما ي�شري �إىل
حتري�ض علني �ضد امل�سيحيني ،ورف�ض للآخر وعزل له
وهذا ما مل يحدث طيلة  1400عام ،خ�صو�صاً �أنه ي�أتي
يف وقت يزداد فيه التع�صب املذهبي وثقافة االنتحاريني
يف �أنحاء العامل كافة ،وت�شهد الكنائ�س اعتداءات من قبل
التكفرييني يف كل من العراق وم�صر ونيجرييا وغريها
من البلدان ،يف ت�شويه حقيقي ومتعمد ل�صورة الدين
الإ��س�لام��ي املبني على الت�سامح وق�ب��ول الآخ ��ر ،متاماً

كما فعلت بع�ض الفتاوى «الغريبة» التي �أطلقت العام
الفائت.
وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن امل���س��ار ال ��ذي �ست�سلكه ال�ت�ح��والت
ال�سيا�سية يف املنطقة بعد االنتفا�ضات ،ف��إن��ه يبدو جلياً
لغاية الآن �أن م�ستقبل املنطقة قادم على مرحلة من حكم
احل��رك��ات الإ�سالمية املتطرفة التي �ستتوىل احلكم من
بوابة االنتخابات والدميقراطية املنبثقة بعد الثورات ،وهنا
يجب �أن تطرح على ب�ساط البحث ،وي�شكل ج��دي ،ق�ضية
«الأقليات» الدينية وحقوقها وم�صريها ،يف ظل ما يُحكى
عن تطبيق لل�شريعة بح�سب ما يحتكر تف�سريها ه��ؤالء،
ويف ظ��ل ال���ش�ع��ارات امل��رف��وع��ة «الإ� �س�ل�ام ه��و احل ��ل» ،وهنا
يكون تف�سري عبارة «الإ��س�لام» نابعاً من العقائد الدينية
وال�سيا�سية احلزبية اخلا�صة لهذه اجلماعة �أو تلك ،والتي
قد يختلف معهم معظم امل�سلمون على تف�سريها �أي�ضاً.
و�إذا انطلقنا م��ن التعريف املعتمد لكلمة الأق�ل�ي��ات،
وامل ��أخ��وذ م��ن املو�سوعة ال��دول�ي��ة للعلوم االجتماعية ب��أن
«الأقلية هي جماعة من الأف��راد يتميزون عن بقية �أفراد
املجتمع عرقياً �أو دينياً �أو لغوياً» ،فيمكن الت�أكيد �أنه – بهذا
املعنى -ال تخلو دولة يف العامل من الأقليات ،بل �إن ال�شرق
الأو�سط بالتحديد ي�ضم ما جمموعه ت�سع وخم�سون �أقلية،
�أي �أن��ه ي�شكّل امل�ساحة اجلغرافية التي حتتوي على �أكرب
ح�شد «�أقلّوي» يف العامل ،وهذا يعود �إىل عوامل عدة ،منها
الديني ومنها اجلغرايف ومنها التاريخي االجتماعي.

لكن ،وبالرغم من وجود الأقليات وانت�شارها يف العامل
العربي� ،إال �أن��ه – با�ستثناء لبنان كمثال فا�ضح -ف�إننا ال
نلحظ خالفاً عموديا بني الأقليات والأكرثية على مفهوم
ال �ه��وي��ة ،ومل ي���ص��ل ال �� �ص��راع ب��ال��رغ��م م��ن ح��دت��ه وب ��روز
العنا�صر املذهبية والطائفية فيه ب�شكل غ�ير م�سبوق،
�إىل مرحلة ي�صبح فيها «الوطن» حيزاً جغرافياً لتداخل
�أقليات بال هوية جامعة ،بل – واقعياً -ي�شرتك الأقباط
وامل�سلمون يف م�صر بتعريف �أنف�سهم �أنهم «م�صريون» ،كما
يتبارى «امل�سلمون ال�سنة» و»العلويون» و»امل�سيحيون» يف
�سورية يف �إظهار والئهم ل�سورية «الوطن» ،مدّعني �أن ك ًال
منهم يختار الطريق الأ�سلم للحفاظ على هذا الوطن ،ولو
اتخذ ال�صراع يف بع�ض الأحيان تعابري طائفية ومذهبية
قاتلة.
بال �شك ،يرتبط احرتام حقوق الأقليات ارتباطاً
وث�ي�ق�اً بحقوق الإن���س��ان مفهوماً ومم��ار��س��ة ،وهنا
يظهر النفاق جلياً يف ممار�سات الدول الغربية التي
تدّعي رغبتها حماية املدنيني وحقوق الإن�سان ،يف
وقت تغ�ض الطرف عن ممار�سات وكالئها وحلفائها
التي تعمد �إىل تهمي�ش حقوق املواطنني من الأقليات
الدينية يف ممار�سة عقائدهم الدينية بحرية تامة
بدون ترويع �أو �إره��اب ،وحترمهم حقهم يف العي�ش
بكرامة و�أمان يف وطنهم ،كما ت�شجع على املمار�سات
التي جتعل من �أي �أقلية دينية �أو عرقية �أو طائفية

ف�ئ��ة م��ن امل��واط �ن�ين درج ��ة ث��ان �ي��ة ،ي�ح�ت��اج��ون �إىل
احلماية الأجنبية حلفظ حقهم يف الوجود ،وذلك
م��ن �أج ��ل ا�ستخدامهم كح�صن ط� ��روادة للتدخل
يف ال �� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ل�ت�ل��ك ال � ��دول ،مب��ا ي��ذك��ر
بال�سيا�سات اال�ستعمارية التي مار�ستها �أوروب��ا مع
الإمرباطورية العثمانية والتي �أدّت �إىل تفكيكها.
من هنا� ،إن ال�صراع  -ال��ذي ب��د أ� مفتع ًال يف بداياته-
بني �أقليات و�أكرثية ،وال��ذي دخل �إىل الن�سيج االجتماعي
وبات ي�أخذ طابعاً دموياً خطرياً ،يحتم دق ناقو�س اخلطر،
وال�ت�ن�ب�ي��ه م��ن م�ستقبل دام ��ي ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،ي �� �ش �وّه ��ص��ورة
الإ� �س�لام احلقيقية فيظهره دي�ن�اً دم��وي�اً راف���ض�اً ل�ل�آخ��ر،
وي�سمح مبزيد من املطالبات باالنف�صال والتق�سيم ،ويريح
�إ�سرائيل التي تتجه رويداً رويداً ومن خالل �إعالن نف�سها
دول��ة يهودية� ،إىل مزيد من الأقلوية ،مبا يعني ذلك من
ط��رد و إ�ب �ع��اد جلميع الأق�ل�ي��ات غ�ير اليهودية امل��وج��ودة يف
فل�سطني ،ويجعلها تتزعم ،من خ�لال تفوقها الع�سكري
والتكنولوجي واالق�ت���ص��ادي ،ع��امل�اً �شرق �أو�سطي وعربي،
ي�سوده التكفري والتخلف واجلهل ،حتكمه �أنظمة متناحرة
ع�ل��ى «م�ل�ك�ي��ة اهلل» ،وت�ت�ج��دد ف�ي��ه الأ� �س��ال �ي��ب ال�سلطوية
وحتكمه الديكتاتورية املقنعة بالدين.
* �أ� �س �ت��اذة م ��ادة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف اجلامعة
اللبنانية الدولية
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رأي
محافظة طهران ..مناظر متنوعة ونشاطات متباينة
تبلغ م�ساحة حم��اف�ظ��ة ط�ه��ران
حواىل  19000كيلومرت مربع ،وتقع
يف الن�صف ال�شمايل من �إيران ،وعلى
�سفوح جبال أ�ل�برز ،ومركز املحافظة
هو العا�صمة طهران ،وهي واحدة من
�أكرب املدن يف العامل.
تف�صل �سل�سلة جبال أ�ل�ب�رز هذه
املحافظة عن املحافظات ال�شمالية،
وي� ��زداد ارت �ف��اع ه��ذه ال�سل�سلة كلما
اجت �ه �ن��ا ن �ح��و ال �� �ش��رق ،ح �ي��ث ي�صل
ارتفاعها �إىل  5678م�ت�راً عند قمة
جبل «دماوند».
تقع هذه القمة التي تو�صف ب�أنها
«��س�ق��ف إ�ي� ��ران» و��س��ط �سل�سلة جبال
ال�برز ،وه��ي �أعلى قمة جبل يف �آ�سيا
الغربية و�أوروب� ��ا .ه��ذا اجل�ب��ل ال��ذي
ميكن ر�ؤيته من طهران هو يف الأ�صل
بركان خامد.
مناخ طهران يف املناطق اجلبلية
معتدل ،ويف الأج ��زاء اجلنوبية منه
يتميز مبناخ ن�صف �صحراوي ،وعلى
� �ض��وء ت �ن��وع م �ن��اخ حم��اف�ظ��ة ط�ه��ران
ال � ��ذي ه ��و م��زي��ج م ��ن م �ن��اخ ال�ب�ح��ر
الأبي�ض املتو�سط واملناخ ال�صحراوي،
ف�إن املحافظة تتمتع مبناظر متنوعة
ون���ش��اط��ات متباينة ع�ل��ى ��ض��وء ه��ذا
امل �ن ��اخ امل �ت �غي��ر ،ف �ف��ي ف���ص��ل ال���ش�ت��اء
تزدهر ريا�ضة التزحلق على اجلليد،
ل�ك��ن يف ج �ن��وب امل�ح��اف�ظ��ة ال تتوفر
هذه الإمكانية ،إ�من��ا تتوفر ن�شاطات
�أخرى.

أ�م � ��اك � ��ن ال �ت�رف � �ي� ��ه وال �ت �� �س �ل �ي��ة
واال�ستجمام:
درب �ن��د :منطقة ��س�ي��اح�ي��ة و�سط
� �س �ل �� �س �ل��ة ج� �ب ��ال ط� � �ه � ��ران ،ت�ت���س�ل��ق
منعطفاتها امل���ش��رف��ة ع�ل��ى الطبيعة
والأن �ه��ار ال�ت��ي تنفجر فيها امل�ي��اه يف
ه��واء نقي وج��و منع�ش ،وتوجد على
ج��وان �ب �ه��ا الإ� � �س �ت�راح ��ات وامل �ط��اع��م
ال�شعبية.
ت � ��وج � ��ال :حت� �ت ��وي ع �ل ��ى خ�م����س
حم �ط��ات م � ��زودة ب��امل���ص��اع��د املعلقة
تنقل ال�سواح بني �سل�سلة جبال �ألربز،
حيث ميكن التمتع مب�شاهدة طهران
احلديثة بعماراتها ال�شاهقة.
وادي درك � ��ة :ي �� �ش��ق وادي إ�ف�ي�ن
ط��ري�ق��ه ع�بر ق��ري��ة «درك � ��ة»؛ إ�ح��دى
القرى ال�شمالية اجلذابة للعا�صمة
ط�ه��ران ،وال�ت��ي تتمتع مب�ن��اخ لطيف
وجو ه��ادىء ،وت�شتهر بكرثة ب�ساتني
فاكهة التفاح والكرز والتني واجلوز.
م �ت �ن��زه ج �م �� �ش �ي��دي��ةُ :ي� �ع ��د ه��ذا
املتنزه من �أجمل املتنزهات الطبيعية
وال�سياحية يف طهران ،حيث موقعه
املتميز واجل��ذاب على �سفوح �سل�سلة
جبال �ألربز ال�شاهقة.
متنزه ال�شعب «بارك ملت» :يحتل
متنزه ال�شعب مكانة بالغة الأهمية،
ح �ي��ث ي �ق��ع ع �ل��ى ج��ان��ب � �ش��ارع «ويل
ع �� �ص��ر» ،ويف اجل��ان��ب الآخ � ��ر ت��وج��د
حم�ل�ات جت��اري��ة وم �ط��اع��م ف��اخ��رة،
وي�شتمل املتنزه على بحرية جميلة

ت�سمح لروّادها ب�سياقة القوارب.
م �ت �ن��زه الل ��ة «ب � ��ارك الل � ��ة» :يقع
متنزه اللة مبحاذاة �شارعني رئي�سني
«ك�شاورز وكاركر» يف قلب العا�صمة،
وت��وج��د ف�ي��ه حم�ل�ات جت��اري��ة بنيت
على هيئة �أكواخ ب�ألوان الطبيعة ،مما
ي�ضفي على جمالها جما ًال �أزهى.
حديقة احليوانات (ب��اغ وح�ش):
ت �ق��ع ع �ل��ى ب �ق �ع��ة خ� ��� �ض ��راء ،وت���ض��م
�أنواعاً كثرية من احليوانات والطيور
الأليفة واملفرت�سة ،مما يقرّبها من
واق� ��ع ال �ط �ب �ي �ع��ة ،وت �ب �ع��د ع ��ن م��رك��ز
العا�صمة حواىل  20كيلومرتاً باجتاه
مدينة كرج (غرب طهران).
��س��اح��ة احل��ري��ة «م �ي��دان �آزادي»:
مت بناء �ساحة احلرية يف عام 1971م،
ع�ل��ى �أر� ��ض تبلغ م�ساحتها  50أ�ل��ف
م�تر م��رب��ع ،يتو�سطها ب��رج يف غاية
ال��روع��ة وال��د ّق��ة الهند�سية ،ويعترب
رمزاً للعا�صمة طهران ،و�أحد النماذج
املميزة للمنجزات املعمارية الإيرانية
الإ�سالمية املعا�صرة ،ويبلغ ارتفاعه
 45مرتاً ،ويوجد يف طبقاته الأر�ضية
م �ت �ح��ف وم �ك �ت �ب��ة وق� ��اع� ��ة ل �ع��ر���ض
الأف �ل�ام ،وحم�ل�ات لبيع ال�صناعات
اليدوية والكتب.
متحف وق�صر جل�ستان� :أقيم على
�أنقا�ض قلعة طهران التاريخية ،وهو
حمل �إقامة امللوك القاجاريني ،وهو
�أح��د �أجمل و�أق��دم املباين يف طهران
خالل القرنني املا�ضيني.

وتقع هذه املجموعة يف �ساحة �أرك
يف قلب طهران.
م �ت �ح��ف ال � � ��دار امل� �ع� �م ��ورة «م � ��وزه
دار�آب ��اد» :يعترب هذا املتحف �أح��د �أبرز
املناطق ال�سياحية الرائعة واجلذابة يف
طهران ،ورمب��ا الفريدة ،حيث املتحف
اجلميل ال��ذي يحتوي على حيوانات
حمنطة وحيّة ،وموقعه على قمة جبل
مليء باخل�ضرة و�أ�شجار الورود ،ويقع
يف �إح��دى املناطق ال�شمالية للعا�صمة
طهران.
ق�صور «كاخ �سعد �آب��اد» :تت�ألف من
جمموعة ق�صور ك��ان��ت متثل م�ساكن
ل�شاه �إيران و�أ�سرته قبل �سقوط حكمه
وان�ت���ص��ار ال �ث��ورة الإ� �س�لام �ي��ة .حتيط
ب �ه��ذه ال �ق �� �ص��ور ح��دائ��ق ذات �أ� �ش �ج��ار
عمالقة ،وت�لال خ�ضراء ،م�ضافاً �إىل
ذل ��ك الأح ��وا� ��ض ال �ت��ي ت�ن���س��اب �إل�ي�ه��ا
امل �ي��اه ع�بر امل �ن �ح��درات الطبيعية من
ق �م��م اجل �ب ��ال ،وب �ع��د ان �ت �� �ص��ار ال �ث��ورة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف �إي � � ��ران حت � ّول ��ت ه��ذه
الق�صور �إىل متاحف ت�ستقطب ال�سيّاح
من كل مكان ،وتعميماً للفائدة نذكر
منها :متحف ال�شعب ،ومتحف العربة،
ومتحف ال�ت��اري��خ الطبيعي ،واملتحف
ال�ع���س�ك��ري ،وم�ت�ح��ف �إي � ��ران ال �ق��دمي،
وم�ت�ح��ف ال���س�ج��اد وال�ت��راث ال�شعبي،
وم �ت �ح��ف ال �ف �خ��اري��ات وال��زج��اج �ي��ات،
ومتحف الفنون الوطنية الإيرانية.

م�ؤمن احللبي

تداعيات االنسحاب األميركي على الكيان «اإلسرائيلي»
و�ضعت الواليات املتحدة �إب��ان غزوها للعراق
جملة من الأه��داف املعلنة واخلفية التي ت�صب
يف نهايتها مل�صاحلها العليا ،وال�ت��ي م��ن �ضمنها
بطبيعة احل��ال ،ت�أمني أ�م��ن ربيبتها «�إ�سرائيل»،
�أمام ما ت�سميه خطراً قادماً من اجلهة ال�شرقية.
ل�ك��ن ب�ع��د �إع�ل�ان ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ب��اراك
�أوب ��ام ��ا ��س�ح��ب ق ��وات ب�ل�اده م��ن ال �ع ��راق ،وت��رك
ال�ساحة العراقية �أمام احلكومة العراقية برئا�سة
نوري املالكي لتدير الأمور فيها ،بات القلق يظهر
يف «�إ� �س��رائ �ي��ل» ،م��ن اح�ت�م��ال ف�ت��ح جبهة قدمية
لطاملا �أرادت «�إ�سرائيل» �إبقاءها يف طي الن�سيان.
القلق يف «�إ�سرائيل» ،بح�سب ما ذكرته �صحيفة
«جريوزليم بو�ست» ،ناجت عن حتليالت �إ�سرائيلية
تفيد �أن احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ل��ن ت�ستطيع كبح
جماح ف�صائل املقاومة يف ال�ع��راق ،وذل��ك يف ظل
حالة ال�ضعف التي تعاين منه كحكومة جديدة،
وك�ثرة وانت�شار هذه الف�صائل يف مناطق عديدة
يف العراق ،ما يجعل ال�سيطرة عليها من الأم��ور
ال�صعبة.
�أم � ��ا ال �� �س �ي �ن��اري��و الآخ � ��ر ال � ��ذي ت �ن �ظ��ر �إل �ي��ه
«�إ��س��رائ�ي��ل» بعني ال�ق�ل��ق ،فهو فتح جبهة �أخ��رى

لطاملا بقيت خالل ال�سنوات املا�ضية ،حمل �إهمال
م��ن قبل اجلي�ش «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،يف ظ��ل الوجود
الأم�يرك��ي يف ال�ع��راق ،وه��ي اجلبهة نف�سها التي
يدعوها اجلي�ش الإ�سرائيلي بـ«اجلبهة ال�شرقية»،
والتي كانت قد هاجمت «�إ�سرائيل» يف عام 1991
يف عهد الرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني ب�صواريخ
من نوع �سكاد ،وهي نف�سها اجلبهة التي �ستح�صل
مع حلول عام 2015م على طائرات مقاتله من نوع
( ،)F16بح�سب �صفقة ع�سكرية �أبرمتها احلكومة
العراقية مع الواليات املتحدة الأمريكية.
و�أ� � � �ش� � ��ارت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة �إىل �أن احل �ك��وم��ة
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» مل ت �ب��د اع�ترا� �ض �ه��ا ع �ل��ى ه��ذه
ال�صفقة ،رغم املخاطر التي من املمكن �أن متثلها
عليها ،وذل��ك ملعرفتها امل�سبقة ب��أن من م�صلحة
الواليات املتحدة بعد االن�سحاب من العراق دعم
احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة و��ض�م��ان ا��س�ت�م��راره��ا ،حتى
تتمكن من االحتفاظ بنفوذها يف العراق.
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن « إ���س��رائ�ي��ل» تعمل
يف ظل هذه املعطيات التي تعتربها مقلقة ،على
تطوير قدراتها القتالية اخلا�صة ،وجمع مزيد
م��ن امل�ع�ل��وم��ات الإ��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ور� �س��م خ��رائ��ط

للعراق ،بالإ�ضافة �إىل �إع��داد بنك من الأه��داف
ال�ع��راق�ي��ة ،وال�ت�ع��رف �إىل �أنظمة ال��دف��اع اجلوية
العراقي.
ح�سابات ال�ك�ي��ان الإ��س��رائ�ي�ل��ي وخم��اوف��ه من
االن�سحاب مل ت��أخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ،كما ج��اء يف
ال�صحيفة «الإ�سرائيلية» ،اخلالفات التي طفت
م�ؤخراً بني فرقاء احلكومة العراقية� ،إث��ر اتهام
ط ��ارق ال�ه��ا��ش�م��ي ،ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ال �ع��راق��ي من
قبل الق�ضاء بتهم تتعلق ب��الإره��اب ،وع�ل��ى �إث��ر
ت� ��أزم الأم ��ر دع��ت ال�ك�ت�ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ال���ص��دري��ة يف
العراق� ،إىل حل الربملان العراقي والذهاب نحو
إ�ج��راء انتخابات مبكرة ،وذلك بهدف حل الأزمة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي تع�صف ب��ال �ب�لاد ،م�ن��ذ توجيه
�أ�صابع االتهام بق�ضايا �إرهابية �إىل نائب الرئي�س
العراقي ،طارق الها�شمي.
ف�ه��ل م��ا ن���ش�ه��ده يف ال �ع��راق م��ن ت � � أ�زّم �سببه
امل�خ��اوف «الإ�سرائيلية» م��ن قيام ع��راق ق��وي� ،أم
هو مدبَّر لإجبار بع�ض الأط��راف العراقية على
اللجوء �إىل �أمريكا وال�صهاينة حلل الأزمة؟

ه�شام منوّر

وإذا بليتم بالمعاصي..
فاستتروا
لي�س بو�سع املت�سكع على الأب��واب ال�صهيونية ،امل�ستجدي
ر�ضاها وبركتها و�صوتها� ..إ ّال املجاهرة بعمالته ونزع القناع
الذي طاملا تخفّى خلفه ،مثل تطبيق �شرعة حقوق الإن�سان
و� �س��واه��ا م��ن ال �ع �ن��اوي��ن ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي أ�ف��رغ �ت �ه��ا الإدارات
الأمريكية املتعاقبة من م�ضمونها..
فرئي�س الدولة التي تعمل جاهدة على بقاء الأحادية يف
تقرير م�صائر ال�شعوب ال�سيد �أوب��ام��ا ..يقف بكل �صفاقة
ليعلن انحيازه التام مل�صلحة الكيان الغا�صب «�إ�سرائيل» �ضد
ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته ..ق�ضية الع�صر العادلة..
فيما ال�صمت املطبق وامل�شبوه يلف العامل ،ال�سيما العامل
املعني مبا�شرة بالق�ضية الفل�سطينية..
ملاذا هذا ال�سكوت؟ �أيف فمكم ماء؟
ملاذا هذا اخلمول ..والوهن والتعامي عن احلق؟..
ملاذا وملاذا وملاذا هذه الالمباالة؟..
ملاذا هذا االن�صياع ..بل االنقياد الأعمى خلف دولة �أمعنت
تقتي ًال وت�شريداً ومتزيقاً بعاملنا وملّا ترعوي بعد؟
أ�ن�ت��م ي��ا م��ن يدفع (ف��ات��ورة) ح��روب �أم�يرك��ا على �شعوبنا
و أ�ق�ط��ارن��ا ،مطلوب منكم وقفة م��ع ال�ضمري ..م��ع ال��ذات..
فاال�ستكبار الأمريكي ما عاد ليحتمل �أو يطاق� ..أال ت�شعرون
مبثل ما ن�شعر به� ..أم �أن م�صاحلكم ال�ضيقة �أعمت �أب�صاركم
وعطلت ب�صريتكم.
يا �أ�صحاب العرو�ش والتيجان والريا�ش ..احل��روب التي
خا�ضتها وتخو�ضها �أمريكا و�أتباعها ومبباركة ومتويل منكم،
هدفها البعيد واح��د ..الإب�ق��اء على دول��ة �إ�سرائيل �شوكة يف
اخلا�صرة العربية �أكرب وقت ممكن ..ليكن معلوماً ..لن يكتب
لهذا التوجه النجاح مهما بلغ من أ�ث�م��ان ..فها هو العراق
ي�شهد هزمية امل�شروع الأحادي يف املنطقة ..وها هي اجليو�ش
الأمريكية تخرج من �أر�ض الرافدين بعدما عاثت فيها ف�ساداً
ردهاً من الزمن..
رمب��ا �أم�يرك��ا ع�بر �إدارة أ�خ��رى ت� أ�خ��ذ ع�برة مم��ا جنته يف
حربها على العراق ..ورمبا �إدارة �أوباما نف�سه تعيد ح�ساباتها..
فهل �ستفكرون �أنتم يا �أرباب امل�شروع الأمريكي بتعلّم الدرو�س
واتخاذ العرب؟..
العدوان الفا�ضح وامل�ست�شري على �أقطارنا و�شعوبنا ب�أوجهه
العديدة واملتعددة يتطلب موقفاً �شهماً من مقاماتكم ي�ضع
ح ّداً لهذا املجون واجلنون ولهذه الغطر�سة ..فمتى نكون على
موعد مع هذا املوقف� ..أقبل الطوفان �أم بعده؟
ت��ذك��روا ج � ّي��داً �أن أ�ج �ي��ا ًال �ستتعاقب و�ستم�سك بنا�صية
الق�ضية ،و�ست�صدر �أحكامها ،فطوبى ملن �سطر وي�سطر موقفاً
يعلي اجلبني ،والويل ثم الويل ملن �أعماله يندى لها اجلبني.
أ�ج�ي��ا ًال وع��ت وتعي �أبعاد امل��ؤام��رة على الإن�سانية جمعاء،
والتي تعود جذورها �إىل «الربوتوكوالت» القدمية ..بتكليف
ومتويل من م�ؤ�س�سة «روت�شلد» ،والتي ال ت��زال قاب�ضة على
زمام الأمور على ما يبدو على الرغم من تقادم الزمن.
هذه امل�ؤامرة ي�ؤكدها الورثة احلاليون من �أمثال «هرني
كي�سينجر» مهند�س ال�شرق الأو�سط اجلديد ،وتلميذه «برنارد
لوي�س» معلّم جورج بو�ش ووا�ضع �سيناريو غزو العراق و�صو ًال
�إىل �ساعي الربيد فيلتمان..
فيا �أ��ص�ح��اب احل � ّل وال��ر ّب��ط يف عاملنا ال�ع��رب��ي ..ع��ودوا
�إىل �ضمائركم ..فال يخدعنكم الطالء على وجه �أوباما
ومن يدور يف فلكه ..فخروجه مهزوماً من العراق يحاول
تعوي�ضه عربكم ومن خاللكم بدخول �سورية ..لع ّل هذا
ال��دخ��ول �إذا م��ا ّمت يحفظ ل��ه بع�ضاً م��ن م��اء ال��وج��ه يف
بالده ..فال متنحوه مثل هذه الفر�صة..
�إنها م�س�ؤوليتكم التاريخية يا جمهرة اجلامعة ..ف�إما �أن
تعودوا عرباً �أقحاحاً من جذور قحطان وعدنان� ،أو تبقوا
على ما �أنتم عليه م�ستعربة م�ق�دّرون على �شعوب الأم��ة
ومقدراتها وم�صريها.
ولتذكروا دائماً �أن جولة الباطل �ساعة ..وجولة
احلق حتى قيام ال�ساعة..

نبيه الأعور
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بيروتيات
ق�صة الطريان يف لبنان

�أول طـــائـــرة حــطـت فــــي بـــــريوت
 25ك��ان��ون الأول 1913؛ ت��اري��خ مميّز
يف حياة ب�يروت ،لكنه من�سي متاماً .ففي
ه��ذا ال�ي��وم هبطت �أول ط��ائ��رة يف املدينة،
وحت ��دي ��داً يف ��س��اح��ة ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا يف ��ش��رق
امل��دي �ن��ة ،وك ��ان ي �ق��وده��ا ال�ف��رن���س��ي ج��ول
ف ��دري ��ن ،ف�غ��ّ��ص��ت ت �ل��ك ال �� �س��اح��ة ب ��أل��وف
ال �ب�يروت �ي�ين م��ن رج� ��ال ون �� �س��اء و�أوالد،
وك��ان��ت ت�ل��ك ال�ف���س�ح��ة ق��د �أُع � ��دت ل�ن��زول
ال�ط��ائ��رة ،ففُر�شت الأر� ��ض مب��ادة الكل�س
لتمييز الف�سحة املعدَّة للهبوط ،وجُ معت
اخل��رق البالية و�أُح��رق��ت لإر� �ش��اد الطيار
بالدخان �إىل مكان ال�ن��زول ،وعندما نزل
الطيار تعاىل الهتاف والت�صفيق ،ف�صافح
الطيار بع�ض م�ستقبليه ،وتوجّ ه �إىل فندق
«ب�سول» يف حملة الزيتونة.
ودّع فدرين بريوت وطار �صباح ال�سبت
 24كانون الأول من مطار الكرنتينا ،و�صرّح
ق�ب��ل ان�ط�لاق��ه ب��ام�ت��داح �أه ��ايل ب�ي�روت ،ملا
�أبدوه نحوه من الرتحيب والتكرمي ،وقال
�إن��ه ي�شعر بفرح عظيم وفخر كبري لكونه
�أول طيار �شاهدته هذه البالد.
ويف  29كانون الأول �سنة  ،1913كان
م��وع��د ه �ب��وط ال �ط �ي��ار ال�ف��رن���س��ي ال �ث��اين
امل��دع��و ب��ون �ي��ه ،ف�غ��ّ��ص��ت ��س��اح��ة الكرنتينا
والب�ساتني املجاورة لها باجلماهري ،وعلى
ر�أ��س�ه��م ال ��وايل وق��ائ��د اجل�ن��درم��ة وقن�صل
ف��رن���س��ا ،ث��م ظ �ه��رت ال �ط��ائ��رة ف ��وق ��س��راي

يو�سف عكر� ..أول طيار لبناين

حممود عبداخلالق ..من �أوائل الطيارين

احل �ك��وم��ة يف � �س��اح��ة ال �ب��رج ،وك� ��ان يف نية
ال�ط�ي��ار ال �ن��زول يف ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا ،ل�ك�ن��ه �ض ّل
الطريق ،لعلوه م�سافة ثالثة �آالف مرت عن
�سطح الأر���ض ،ف��داوم �سريه �إىل جهة رمل
امل�صيطبة ونزل هناك ،ف�أ�سرع املتجمعون يف
الكرنتينا بالتوجه �إىل امل�صيطبة.
وكان اخلام�س ع�شر من �شهر �شباط
�سنة  1914م�شهوداً يف تاريخ ب�يروت� ،إذ
�سعى الأهايل �إىل جهة املنارة ،حتى جتاوز
ع��دده��م الع�شرين أ�ل �ف �اً ،ل��ر�ؤي��ة الطيار
فتحي بك ورفيقه �صادق بك ،يتقدمهم
وايل بريوت ومت�صرف لبنان والقنا�صل

وال�ضباط وفرق املو�سيقى ،لكن الطائرة
م � �رّت ف ��وق � �س��راي احل �ك��وم��ة يف ��س��اح��ة
ال�ب�رج ،ث��م ف��وق الق�شلة الع�سكرية ،ثم
عادت وحلّقت فوق �ساحة الربج ،واجتهت
��ص��وب الكرنتينا ،ون��زل��ت ق��رب النهر يف
ب�ي�روت ،ف�أر�سل ال��وايل م��ن �أب�ل��غ الطيار
�أن��ه ب��ان�ت�ظ��اره يف ر�أ� ��س ب�ي�روت ،و أ�ُ�شعلت
كمية من احلطب لإع�لام الطيار مبكان
الهبوط.
وحطّ ت الطائرة يف املطار املذكور بعد
الظهر ،فهجم فريق من الأهايل وحملوا
ال �ط �ي��اري��ن ع �ل��ى الأك � � ��ف ب�ي�ن ال �ه �ت��اف

وامل��و��س�ي�ق��ى� ،إىل � �س��رداق أُ�ع ��د خ�صي�صاً
ل��ذل��ك ،و�أق�ي�م��ت لهما بعد ذل��ك حفالت
تكرمي.
وك� ��ان الأه � ��ايل ق��د ج �م �ع��وا ن �ح��و أ�ل��ف
وخم�سمائة طري حمام يف �صيوان ،فرفعوا
الغطاء عنها ،وطارت الأ�سراب حتى حجبت
ن��ور ال�شم�س ع��ن حملة امل�ن��ارة ،التي كانت
ب�ساتينها و��س��اح��ات�ه��ا غ��ا��ص��ة ب��اجل�م��اه�ير
من كل طبقة ،وك��ان الأوالد ي��رددون �أبياتاً
حفظوها للمنا�سبة منها البيتني القائلني:
خا�ضوا الف�ضا و�سابقوا العدوان
وجالوا على منت الهوا فر�سان
واجلو قلدهم �أجنة �أمره
فا�ستجاروه خليلهم ميدان
ودع ال �ب�ي�روت �ي��ون ف �ت �ح��ي و�� �ص ��ادق يف
� 19شباط  ،1914وم��ا ك��ادا يطريان حتى
ح�صل ع�ط��ل يف ال �ط��ائ��رة ،ف��ا��ض�ط��روا �إىل
الهبوط يف منطقة النهر لإ�صالحها ،ثم
�أقلعت جمدداً يوم � 23شباط باجتاه دم�شق،
وت��وج�ه��ا م��ن ه ��ذه الأخ�ي��رة يف � 28شباط
ب��اجت��اه م���ص��ر ،ل�ك��ن اخ�ت��ل ت ��وازن ال�ط��ائ��رة
ف��وق وادي ال���ش��ري�ع��ة يف فل�سطني ،فهوت
وحتطمت وقُتل الطياران.
فتّحت زي��ارة فدرين وبونيه ،وبعدهما
فتحي و� �ص��ادق ل �ب�يروت ،أ�ع�ي�ن اللبنانيني
ع�ل��ى ع ��امل ال �ط�ي�ران ال ��ذي ب ��د أ� ب��ال�ت�ط��ور
والتقدم� ،إال �أن احلرب العاملية الأوىل وما

ال�صومال مثال ..ومليار دوالر �سعودي ًا النتخابات لبنان

تبعها من م�آ�س �أدى �إىل ت�أخري ول��وج هذا
العلم.
ب��د�أت نه�ضة اللبنانيني بعد احل��رب يف
عدة جماالت ،منها الطريان.
ي��ذك��ر �أن �أول ط�ي��ار لبناين ه��و يو�سف
ع �ك ��ر ،ال � ��ذي ت �ل �ق��ى م� �ب ��ادئ ال � �ط �ي�ران يف
مع�سكر رياق ،ثم �سافر �إىل باري�س حيث �أمت
علومه ،ودعته بعد ذلك اجلالية العربية يف
الربازيل ،فلبّى الدعوة حوايل �سنة ،1927
وق��ام بعدة رح�لات هناك ،وك��ان ي�سعى �إىل
�إقامة خط جوي بني الأقطار العربية.
كما يُذكر �أن الطيار اللبناين حممود
�سليمان عبد اخلالق ،غادر بلدته �سنة 1923
ق��ا��ص��داً امل�ك���س�ي��ك ،ح�ي��ث ا�شتغل بالتجارة
ب�ضع �سنوات ،ثم در�س امليكانيك والطريان
ب��امل��را� �س �ل��ة ،وال �ت �ح��ق ب �ع��د ذل ��ك مب��در��س��ة
ل�ن�ك��ول��ن ل �ل �ط�ي�ران يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية ،و�أ�صبح من الطيارين البارعني.
ك��ان ي�ج��ب االن�ت�ظ��ار ح�ت��ى مطلع �سنة
 1934ال�ستقبال �أول طائرة مدنية هبطت يف
منطقة املرف�أ ،وحتى �سنة  1949ال�ستقبال
�أول طائرة داكوتا �سعودية ،هبطت يف املطار
القدمي يف منطقة املدينة الريا�ضية ،م�ؤذنة
بوالدة �شركة طريان ال�شرق الأو�سط وليبد�أ
انطالق حركة الطريان يف لبنان.

«عن بريوتنا»

2009

�أي دميقراطية يريدها الأمريكي وبائع الكاز ..للعامل العربي؟
هي لوثة «الدميقراطية» �إذن.
ت���ص�ي��ب ك��ل امل�ج�ت�م�ع��ات وامل �ج �م��وع��ات ،وك ��ل ي���ض��ع لها
ح���س��اب��ات��ه وم�ق��اي�ي���س��ه ،ف�ب��ات��ت «و��ص�ف��ة» �سحرية حل��ل كل
امل�شاكل ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والإن�سانية
والرتبوية..
ه��ي مدخل احل��رب وال���س�لام ،وع�ن��وان ال��وئ��ام واملحبة،
كما ه��ي �سبب احل��روب وامل��آ��س��ي وامل�ج��اع��ات ،ه��ي باخت�صار
�إيديولوجية ال�سيد الأمريكي و�أتباعه و�أذبابه الغربيني بعد
انتهاء احلرب الباردة.
�إذن ،هي �إيديولوجية املنت�صرين ،ونهج اقت�صاد ال�سوق
والليربالية املتوح�شة الفتاكة ،التي ال ت�ترك �إال الدماء
وال ��دم ��وع وال �ت �� �ش��رد وامل �ج��اع��ات والإف�ل�ا� �س ��ات والأزم � ��ات
وانحالل البلدان ،حيث تنت�صر وحت��ل ،لكن الأك�ثر غرابة
وا�ستهجاناً وده�شة� ،أن حتل الدميقراطية الغربية املتوح�شة
ال�ت��ي ت�ستبيح ك��ل ��ش��يء ،ك��ل ��ش��يء م��ن الأر� ��ض وخ�يرات�ه��ا،
م��روراً باملاء والهواء ،وانتهاء بالكائن الب�شري ،فت�سلِّع كل
القيم والتقاليد واملفاهيم ،فت�ضحي الدميقراطية املطلوبة
يف النهاية ف��وراً هي دميقراطية �صندوق االنتخاب ،التي
�ست�صلح كل �شيء ،ب�صرف النظر عن املفا�سد التي تتخللها،
كالر�شوى وامل��ال ال�سيا�سي والنفطي املتدفق ب�شكل يفوق
ال�ت���ص��ور ،فيعطى ل�ل�ن��اخ��ب امل���س�ك�ين �أذن ج �م��ل ،وي�شفط
امل�ب��ال��غ ال �ك�برى «زع �م��اء» ق�ب��ائ��ل وع���ش��ائ��ر ال��دمي�ق��راط�ي��ة،
فهل تتذكرون االع�تراف ال�سعودي باملليار دوالر لتحميل

انتخابات قوى � 14آذار  1978عام  ،2009وباعرتاف جيفري
فيلتمان بخم�سمئة مليون دوالر م��ن وا�شنطن لت�شويه
�صورة املقاومة ،ثم تذكروا «املكرمات» القطرية وال�سعودية
واخلليجية يف االن�ت�خ��اب��ات امل�صرية والتون�سية الأخ�ي�رة،
والنتائج التي ال تركب على قو�س ق��زح ،تعرفون �أي قيم
دميقراطية تقود �إليها وا�شنطن و�أتباعها الغربيني.
هل ن�ستفيد من جتارب التاريخ؟
رمبا العودة �إىل جتربة النازية يف �أملانيا مفيدة ،حيث
حملتها �صناديق االق�ت�راع �إىل ال�سلطة ف�أنتجت احل��رب
العاملية الثانية ،وع�شرات ماليني القتلى �إ�ضافة �إىل اخلراب
والدمار؟
وجت��رب��ة م��ا ي�سميه الأم�ي�رك��ي وال�غ��رب��ي الآن جتربة
«الربيع العربي» ودميقراطية �صناديق االقرتاع ،التي حملت
املت�أ�سلمني يف م�صر وتون�س ،وال��ذي��ن ك��ان��وا يف م�صر منذ
العام  1928احتياطياً للغرب امل�ستعمر الذي �أوجدهم ،وكانت
قياداتهم على ال��دوام تتوزع بني ب��ون ول�ن��دن ،وامل�ستهجن
يف ظاهرة اجلنون الدميقراطي واخلال�ص الدميقراطي
يف عاملنا العربي �أن�ه��ا حتظى ب��إج�م��اع ال���س�ف��ارات الغربية،
والنخب والأح��زاب ال�سيا�سية ،وحتى بـ«دميقراطية» دول
الكاز العربي التي ال يوجد فيها د�ساتري ،فتمولها وتغدق
عليها� ،شرط �أن تكون بعيدة عنها.
�إذن ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،ل�ي����س ع �ل��ى م��وع��د ح�ق�ي�ق��ي مع
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ..رمب��ا ك��ان ع�ل��ى م��وع��د م��ع امل�ن��اف�ق��ة ،لأن

تذكروا قيم الدميقراطية الأمريكية والأطل�سية يف
الدميقراطية بب�ساطة هي ح�سب التعبري الأفالطوين حكم
ال�شعب لل�شعب ومن �أجل ال�شعب� ،أي �أن يكونوا أ�ح��راراً يف العراق :دماء ودموع ونهب ،ومليون ون�صف املليون قتيل
نفو�سهم وذواتهم وتقرير م�صائرهم ،هم الذين يقررون ،عراقي ..وانق�سام �إثني وطائفي وتهجري وا�سع..
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة والأم�يرك �ي��ة يف فل�سطني،
بحيث ال يكون امل��ال ال�سيا�سي حم��دداً ،ولهذا ثمة مبد أ� يف
القوانني مبعاقبة الرا�شي واملرت�شي ،فمن يدري رمبا كانت اق�ت�لاع �شعب ب�أكمله وزرع ��ش��ذاذ آ�ف ��اق م��ن ك��ل الدنيا
روما القدمية على حق ،حينما كان مفتاح القيادة �أو ال�سلطة مكانهم ،وجعل جتربة املرتزقة التجربة الدميقراطية
حقاً للأغنياء فقط� ،أم��ا ال�سلطة التمثيلية فكان حمرماً التي تركع لها كل القيم الغربية.
ب�ب���س��اط��ة ،ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال��دمي�ق��راط�ي��ة وال��رب�ي��ع
على العبيد والفقراء..
ت � أ�م �ل��وا يف ق�ي��م ال��دمي�ق��راط�ي��ة الأم�يرك �ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ،ال�ع��رب��ي ال يحمل �أي ��ش��رط م��ن � �ش��روط ال�ت�ق��دم ،لأن
�ألي�س هذا هو املطبق ،مع ف��ارق� ،أن الفقراء يتقدمون �إىل ال�س�ؤال �سيبقى ما هو حمتواها االجتماعي وماذا ت�ؤمّن
�صناديق االقرتاع لي�صوتوا للأثرياء ،هل انتبهتم كيف �أن م��ن ح�ل��ول مل�شاكل الإن���س��ان العربي املعقدة يف احلرية
حملة باراك �أوباما للتجديد ،بد�أت مبليار دوالر من كربيات وال�سيادة واال�ستقالل وح��ق التعلم والطبابة وال�سكن
ال�شركات واحلبل على اجلرار كلما اقرتب موعد االنتخابات وحقه من الرثوة.
لننتبه �أن ق��رى يف ال�سعودية ما ت��زال بال ن��ور ،و�أن
الرئا�سية.
هل الدميقراطية على الطريقة الأمريكية هي احلل؟ �أنا�ساً يف م�صر ي�سكنون يف املقابر ،و�أن قبائل �أبيدت �أو
ح�ب��ذا ل��و ي�ستخل�ص الأع ��راب درو� ��س ال�صومال ال��ذي نقلت من �أمكنتها حينما انقلب حمد بن خليفة على �أبيه
مب�ساعدة ابن خاله حمد بن جا�سم.
ميوت �أهله جوعاً وفقراً وعط�شاً� ..أو حرباً �أهلية و�إثنية.
تذكروا �أن �أكرث من  50مليون عربي ما يزال �أمياً...
�سقط الديكتاتور �أو الطاغية� ،أو امل�ستبد� ،أو �سمه ما
�إذن ،م ��اذا حت�م��ل ه��ذه ال�ق�ي��م امل��دم��رة م��ن مفاهيم
�شئت حممد �سياد ب��ري ،لكن ال�شعب ال���ص��وم��ايل ،فكك،
ال��دمي �ق��راط �ي��ة� � ،س��وى «زه� ��رة» م���س�م��وم��ة ت��و��ض��ع على
وميوت جوعاً.
هل دميقراطية ال�سيد الأمريكي وحمد بن جا�سم وبندر �أ�ضرحة النا�س الذين قتلتهم هذه الر�أ�سمالية املتوح�شة.
ب��ن �سلطان ،ومعهم ال�سيد ��س��ارك��وزي بالطبع ه��ي احل��ل،
�أ .ز .د.
لنالحظ حرب القبائل والع�شائر وامللي�شيات الآن يف ليبيا.
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كيف تبدو البالد من دون حرب؟

المسجد األزرق في أفغانستان ..إبداع يقاوم الزمن
كيف تتخيل �أفغان�ستان م��ن دون ح��رب؟
��س��ؤال يتبادر �إىل �أذه��ان�ن��ا بالنظر �إىل تاريخ
ه ��ذه ال ��دول ��ة ال�غ�ن�ي��ة ب ��ال�ت�راث واحل �� �ض��ارة
التي مزقتها احل��روب على م��دار عقود حتى
�أ�صبحت بالكاد قادرة على التنف�س والبقاء..
ال ت �ف �ت �ق��ر �أف �غ��ان �� �س �ت��ان �إىل امل �ق��وم��ات
اجل�م��ال�ي��ة وال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ب��ل ه��ي ع�ل��ى العك�س
ق��د ت�ب��دو واح��ة ��س�لام رائ�ع��ة يف ح��ال امتنعت
الدول عن �شن احلروب عليها وتركتها يف حال
�سبيلها ،ميكنها �أن تبدو وديعة للغاية متاماً
مثل ب��اح��ة امل�سجد الأزرق ال��ذي يقف و�سط
حديقة من الزهور اخلالبة املحيطة به و�سط
مزار ال�شريف ،وهو امل َعلم الأبرز يف البالد.
لطاملا ا�ستقطبت �أفغان�ستان الآالف من
ال �� �س �ي��اح ق �ب��ل ع �ق��ود م��ن ب ��دء احل � ��رب ،وم��ن
ال�سهل جداً معرفة ال�سبب ،التجول يف �أنحاء
عا�صمتها يعطي االنطباع ب�أن للدولة تاريخاً
عريقاً اكت�سبته على وق��ع ح�ضارات متعاقبة
خلفت �آث ��اراً ال حتمى م��ع م��رور ال��زم��ن ،لعل
�أبرزها امل�سجد الأزرق.
ت �ط��وق امل���س�ج��د الأزرق ح��دي�ق��ة �ضخمة
جميلة ت�ك��اد ت�شكل ح ��دوده ال�ت��ي حتميه من
�ضجيج املدينة من حوله ،يف ال�شوارع املحيطة
به من كل جانب ،تتناهى �إىل م�سامعك �أ�صوات
املارة و�أبواق ال�سيارات والبازارات التي تفرت�ش
الأر�صفة التي تغ�ص باحل�شود.
لكن مبجرد الدخول �إىل حديقة امل�سجد
حتى ينح�سر �ضجيج املدينة ،ورمب��ا تقت�صر
الأ�صوات هناك على �ضحكات الأطفال وهديل
احل�م��ام ،ع�شرات الأط �ف��ال ي��أت��ون م��ع �آبائهم
ل�لال �ت �ق��اء ب� � ��آالف احل �م��ائ��م ال�ب�ي���ض��اء ال�ت��ي
ت�ت�ه��ادى ع�بر م �� �س��ارات خم�ت�ل�ف��ة ،ت�ن�ق��ر على
الأر�ض ،تتناول الف�ضالت وتهرب بعيداً..
احل�م��ائ��م البي�ضاء تت�صرف كما ل��و �أنها
تعي�ش هنا يف منزلها ،ومتت تربيتها من قبل
امل�س�ؤولني عن امل�سجد الأزرق منذ �أن مت بنا�ؤه
يف ال�ق��رن ال�ث��اين ع�شر حتى �أ�صبحت واح��دة
من رموزه ال�شهرية.
تقول الأ�سطورة �إن احلمائم هي بي�ضاء
نقية ن �ظ��راً حل��رم��ة امل���س�ج��د ن�ف���س��ه ،و�إذا ما
و��ص�ل��ت ح�م��ام��ة م�ل��ون��ة ج��دي��دة �إىل امل�سجد،
ف��إن�ه��ا �ستتحول �إىل حمامة بي�ضاء نا�صعة
ب�سبب الطهارة املتناثرة يف املكان.
�إىل ج��ان��ب جم �م��ع امل���س�ج��د ه �ن��اك بيت
احلمام ،وهو عبارة عن مبنى متعدد النوافذ
ال�صغرية تع�ش�ش فيه احلمائم وتتكاثر على
م��دار ال�سنة ،وهناك �أي�ضاً يتم �إطعامها عرب
نرث البذور من قبل الأطفال والزوار.
مقام رائع
رغم جمالية امل�شهد �إال �أن امل�شهد الأب��رز
الذي يخطف الأنظار هو امل�سجد الأزرق الذي
ي�ق��ف يف و��س��ط احل��دي�ق��ة وي�ل�ت�ق��ط �أن�ظ��ارك��م
ب�شدة� ،إن��ه �أزرق اللون كما يقول ا�سمه ،على
جانبيه هناك الآالف من قطع البالط امللون
وامل��زخ��رف ال ��ذي ي��وم����ض يف � �ض��وء ال�شم�س
وك��أن��ه ��س��راب ،كل الطرق ت ��ؤدي �إىل امل�سجد،
واجلميع ي�أتي �إىل احلديقة ليزوره �أوالً.

من مدينة بلخ القدمية وقد دفن �سراً فيها،
و�أنقا�ض املدينة ال ت��زال تقف حتى الآن على
بعد نحو  20كيلومرتاً �إىل الغرب من مزار
��ش��ري��ف� .آن� ��ذاك ،أ�م ��ر ال�سلطان ال�سلجوقي
�أحمد �سنجر ،ببناء مزار خا�ص فكان امل�سجد
الأزرق الذي ال يزال قائماً حتى اليوم.
ولل�ضريح نف�سه ت��اري��خ �صاخب ،فقد مت
تدمريه على يد جنكيز خان وجي�شه املغويل
يف القرن الثالث ع�شر ،ولكن �أعيد بنا�ؤه ،وكان
دائ�م�اً من الأمكنة الأك�ثر �أهمية للحجاج يف
�أفغان�ستان� ،سواء بالن�سبة لل�شيعة وال�سنة.
بالط وزخارف

على ب��اب جممع امل�سجد ،تخلع ح��ذاءك
لتدخل �إىل ح�ضرة مقام ق��دمي وجميل ،بني
ال���ص�ل��وات ،ت�ت�ن��زه الأ� �س��ر يف ح��دي�ق��ة امل�سجد
العمالقة وبع�ضها يزور متحفه ال�صغري.
هناك الكثري من احلجاج الذين يتدفقون
�إىل ه �ن��ا� ،أي �� �ض �اً ،ي ��أت ��ون م��ن ج�م�ي��ع �أن �ح��اء
�أفغان�ستان وال��دول املجاورة ،ي��زورون �ضريح
الإم � ��ام ع�ل��ي �أو ح���ض��رة ع�ل��ي ك�م��ا ي�سمونه،
وال�ضريح ي�شكل �أكرب جناح من املجمع وميكن
فقط دخوله من قبل امل�سلمني امل�ؤمنني.

ال�ضريح ي�ضم قرب علي ،زوج ابنة النبي
حممد �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم كما يعتقد
النا�س هنا� ،إذ يظنون ب�أنه مت نقل جثته �إىل
�أفغان�ستان من مكان دفنها الأ�صلي يف النجف
يف العراق ،يف وقت مبكر من تاريخ الإ�سالم.
وت �ق��ول الأ� �س �ط��ورة �إن رج��ل دي��ن حملي
اك�ت���ش��ف م �ك��ان ق�ب�ر الإم � ��ام ع�ل��ي ب�ي�ن�م��ا ك��ان
ي���س�تري��ح يف ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة يف ب��داي��ة ال�ق��رن
ال�ث��اين ع�شر� ،شاهد يف جل�سته ر�ؤي��ة ك�شفت
له �أن قرب الإمام علي هو يف مكان ما بالقرب

ب �ع��د احل ��دي ��ث امل �ق �ت �� �ض��ب ،ي �ه��رع امل � ��ؤذن
لل�صالة ت��ارك�اً ال��زوار لال�ستمتاع بالزخارف
و�أن��واع البالط التي تغطي اجل��زء اخلارجي
للم�سجد ،ه�ن��اك ق�ط��ع ال حت�صى م��ن قطع
البالط الفردية وه��ي �أك�بر بقليل من حجم
ال�ي��د ،وتتكون ك��ل قطعة م��ن من��ط �أك�ب�ر من
الف�سيف�ساء.
وتتبع ع�م��ارة امل�سجد حيلة قدمية من
العمارة الإ�سالمية ،بحيث ت�صرف الأل��وان
والت�صاميم املختلفة م��ن ال �ب�لاط� ،أن�ظ��ار
الزائر ،وين�سى امل�شاهد �أن يالحظ الهيكل
امل �ت�ين للمبنى نف�سه �أو ح�ت��ى ال�ت�ف�ك�ير يف
ال �ق��وان�ي�ن ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ة ال �ت��ي ب�ن��ي امل�سجد
على �أ�سا�سها ،ب��د ًال م��ن ذل��ك يظهر انعدام

يف ال��وزن وك ��أن امل�سجد معجزة حت��وم حول
الأر�ض.
لكن من �أين �أتت هذه البالطات اجلميلة؟
ي�صنع حرفيون �أفغان هذا النوع من البالط
يف ور�شة �صغرية خارج جممع امل�سجد ،وكلما
تعر�ضت قطعة لل�ضرر عرب العوامل الطبيعية
�أو من قبل الزوار فهم يعملون على ا�ستبدالها
وعلى �إ�صالح ال�ضرر على الفور ،مما يعني �أن
�أعمال ال�صيانة لبناء امل�سجد م�ستمرة يف كل
الأوقات حتى ال يفقد رونقه اخلارجي.
ي�ق��ول ال�ع�م��ال �إن امل�سجد الأزرق يحتاج
�إىل �صيانة دائمة ب�سبب ك�ثرة ال��زوار الذين
يتدفقون �إليه �سنوياً ،وع��ادة ما يك�سر ال��زوار
بعد البالط من دون ق�صد �أو عن ق�صد بغية
�أخ��ذ ت��ذك��ار جميل معهم �إىل امل�ن��زل م��ن دون
التفكري بالعواقب.
ل�ك��ن ال���ض��رر احلقيقي ه��و م��ن ال�ع��وام��ل
الطبيعية ،لأن هناك القليل من املال لتدعيم
امل�سجد بجدران مانعة لت�سرب املياه ،وعادة ما
يتم جتميع البالط املك�سور �إذا ترك يف مكانه
لتجري إ�ع��ادة ن�سخه بطريقة دقيقة للغاية،
وي�أمل العمال �أن يتمكنوا عرب مهاراتهم من
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل���س�ج��د جل�ي��ل آ�خ ��ر ،وي�شعر
عمال البالط �أنهم يف �سباق م�ستمر مع الوقت
حتى يبدو امل�سجد يف �أبهى حلة على ال��دوام
و�أمام جميع الزوار.

عبداهلل ال�صفدي

أمين معلوف ..كاتب لبناني فذ

يبدو �أن العام  2011كان عام الكاتب اللبناين العاملي �أمني ال�شرق والبحر املتو�سط ،ومن �أبرز �أعماله« :احلروب ال�صليبية
معلوف بامتياز ،فبعدما �أعلنت م�ؤ�س�سة مان بوكر الربيطانية كما ر�آها العرب» ،و«الهويات القاتلة» ،و«بدايات».
ا�سمه م��ن �ضمن القائمة النهائية للكتاب املر�شحني للفوز
ما ميز روايات �أمني معلوف مالم�سته لدواخل النا�س يف
ب��اجل��ائ��زة ل�ع��ام  ،2011اخ�ت�ير م��ن ب�ين �أق ��وى � 500شخ�صية كل من ال�شرق والغرب ،حيث �إن املو�ضوعات التي ي�ستعر�ضها
عربية وعاملية م�ؤثرة يف العامل.
جديدة يف الغرب ،كما �أنها داعبت �شغف �أبناء ال�شرق ب��أرواح
وت�ق��ام ج��ائ��زة امل��ان ب��وك��ر ال��دول�ي��ة الخ�ت�ي��ار أ�ف���ض��ل كاتب الأج ��داد ،وذل��ك ع�بر ت�شغيل م��وروث�ه��م وتو�ضيبة يف قوالب
يف جم� ��ال اخل� �ي ��ال ال �ع �ل �م��ي ،ل �ل �ع��ام ال ��راب ��ع ع �ل��ى ال� �ت ��وايل ،ال�سرد التاريخي.
ك �م��ا ت�ب�ل��غ ال�ق�ي�م��ة امل ��ادي ��ة ل �ه��ا � 60أل� ��ف ج�ن�ي��ه �إ��س�ترل�ي�ن��ي.
وقد نقل �أمني معلوف للقارئ الغربي �صورة م�شرقة و�أمينة
واجلدير بالذكر �أن إ�ع�لان الفائز النهائي بجائزة املان بوكر عن احل�ضارة العربية ،وق��دم للغرب وجهة نظر امل�سلمني يف
لأف�ضل كاتب على م�ستوى العامل �سيكون يف مهرجان �سيدين احلروب ال�صليبية بدون �أي متلق �أو دغدغة للغرائز بالقول �إن
للكتاب يف � 18أيار القادم.
تاريخ العرب كان تاريخ الدم واملجازر واملذابح ،و�إمنا ترك هذا
�أما على ال�ضفة الأخرى ،فقد برز ا�سم �أمني معلوف مع عدد احلديث ل�سواه من بع�ض الكتاب ال�صغار الذين يعي�شون يف
كبري من الكتاب وال�شعراء العرب الذين احتلوا مراتب متعددة الغرب ،وانطلق يروي تاريخ منطقته وح�ضارته رواية م�شرفة
يف قائمة جملة «�أرايبيان بزن�س» ال�سنوية لأقوى ال�شخ�صيات ونبيلة.
العربية ت�أثرياً ،والتي كانت تقدم كل عام منذ انطالقها ح�صراً
ومل يزده م�شواره الطويل �إال توا�ضعاً ،و�شعوراً بامل�س�ؤولية
بـ� 100شخ�صية عربية م�ؤثرة يف �أو�ساطهم وجمتمعاتهم التي جت��اه ال�غ�ير ،لي�س م��ن خ�لال م��ا يكتب ف�ق��ط ،ب��ل م��ن خالل
يعي�شون فيها ،لكن يف هذا العام قدمت �أرابيان بزن�س ح�صراً ت�ع��ام�ل��ه وخ�برت��ه ال�ل�ت�ين يقدمهما ع�ل��ى ��ش�ك��ل ن���ص��ائ��ح ،و�إن
بقائمة لـ� 500شخ�صية عربية يف ك��اف��ة امل�ج��االت ال�سيا�سية كانت قا�سية �أحياناً ،ف�إن الق�سوة ت�أتي بدافع احلر�ص واحلب
واالقت�صادية والثقافية والطبية واالجتماعية.
والإميان بدور ال�شباب لي�س �إال.
والالفت �أن ال��روائ��ي اللبناين احتل املركز  22يف ترتيب
ولد �أمني معلوف يف العا�صمة اللبنانية بريوت عام ،1949
�أق��وى � 500شخ�صية يف العامل العربي ،وه��و ما ي�ؤكد املكانة وعمل يف جمال ال�صحافة بعد تخرجه من اجلامعة يف امللحق
العالية التي حققها �أدبه على م�ستوى العامل ككل.
االقت�صادي جلريدة «النهار» ،ثم انتقل �إىل فرن�سا يف عام 1976
يف الواقع ،متتاز الق�ص�ص الأدبية للروائي أ�م�ين معلوف حيث عمل يف جملة «�إيكونوميا» االقت�صادية ،وا�ستمر يف عمله
بقالبها التاريخي ال��ذي ي�ه��دف �إىل خلق أ���س��اط�ير �إيجابية ال�صحفي ،فر�أ�س حترير جملة «�أفريقيا ال�شابة».
لأعماله التي يتمركز م�سرحها وتدور �أعمالها حول ح�ضارات
وحاز يف  1993جائزة غونكور عن «�صخرة طانيو�س» التي

ي�ستعيد فيها طفولته يف جبل لبنان ،حيث ت�سلق ال�صخور
مع رفاقه ،وجتنبوا �صخرة طانيو�س خوفاً من لعنتها ،جل�س
طانيو�س ،االبن غري ال�شرعي لل�شيخ فرن�سي�س ،على ال�صخرة
حمدقاً يف البحر ثم اختفى يف ظروف غام�ضة .وتدور �أحداث
ال�ق���ص��ة يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر ،زم��ن االح �ت�ل�ال العثماين
و�صراعه مع الإنكليز الذين حاولوا ت�أجيج التمرد عليه.
ك��ذل��ك ،ا�شتهر معلوف �أي���ض�اً ب��رواي�ت��ي «ل�ي��و الأف��ري�ق��ي»
و»��س�م��رق�ن��د» واخ �ت��ار امل��ا��ض��ي غ��ال�ب�اً إ�ط � ��اراً م��ع م��زج احل��دث
بالفل�سفة والفانتازيا.
وال � �ي ��وم ،ي�ع�ي����ش ال �ك��ات��ب ال �ل �ب �ن��اين يف ف��رن �� �س��ا ،وي�ك�ت��ب
ب��ال�ف��رن���س�ي��ة ،وي�ت��اب��ع أ�ح� ��داث ب�ل��ده الأول يف ب�ل�اد االن �ت��داب
ال�سابق ،وه��و كاتب معروف بالفرن�سية ،حيث ي�سهم نتاجه،
القوي واملكثف ،يف مد اجل�سور بني الغرب والوطن العربي ،بني
املا�ضي واحلا�ضر ،بني الواقعي واملتخيل ،وي�ستدعي �إمكانية
ت��وف��ر ع��امل ت�ع��ددي وم�ت�ع��دد ال�ث�ق��اف��ات .ول�ل�ب��اح��ث ،اخل�ج��ول
وال�ل�ط�ي��ف ،ه��وى كبري ل�ل�ت��اري��خ ،ال��ذي يكتبه بطريقته لكي
ي�ستخرج منه ثيمات �إيجابية .
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عالم المرأة

زوجك من نظراته ..وحركات جسمه
ِ
أساليب تساعدك في فهم
حرية احلوار

�إذا ك �ن ��تِ ت���س�ت�ع��دي��ن ل � �ل ��زواج وحت � ّم��ل
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ،ف��اع�ل�م��ي �أن احل �ي��اة ال��زوج�ي��ة
ال ت�خ�ل��و م ��ن امل �ن �غ �� �ص��ات ،وال ت�ت��وق�ع��ي �أن
� �ش��ري��ك ح �ي��ات��ك � �س �ي �ف �ه��م م ��ا ت�ق���ص��دي�ن��ه
بديهياً ،واملطلوب منك يف هذه احلالة عدم
االن��زع��اج ،وتذكري �أن ذل��ك لي�س ذنبه ،فال
�أح��د ي�ستطيع ق��راءة الأف�ك��ار ،وال تن�سي �أن
التوا�صل يتطلب جهداً.
خ�ب�راء ال�ع�لاق��ات ال��زوج�ي��ة ي ��ؤك��دون �أن
العِ�شرة الزوجية لي�ست ج�سدية فقط ،ف�أ�صل
�أو م�صدر كلمة «عِ�شرة» ت�أتي من االت�صال
على امل�ستوى العميق ،واحلميمية والتفهم
والتعاطف والتقبل �أمور �أكرث �أهمية وعمقاً
من الع�شرة اجل�سدية ،ومن خالل تخ�صي�ص
مكان لل�شريك يف العقل والقلب� ،ستتمكنني
من فهم نظراته وح��رك��ات ج�سمه وطريقة
حتدثه ،ولي�س كلماته فقط.
«الثبات» تقدم لكِ بع�ض الن�صائح التي
مت�ك�ن��كِ م��ن ال �ت��وا� �ص��ل اجل �ي��د م��ع ��ش��ري��ك
حياتك.
افهمي الإ�شارات

قويل ما تق�صدينه

قد ال يعبرّ �شريكك عن م�شاعره حول
�أم� ��ر م �ع�ّي�ننّ  ،ل�ك�ن��ه ل ��ن ي�ت�م�ك��ن م ��ن �إخ �ف��اء
الدالئل والإ�شارات اجل�سدية وغري اللفظية
ال�ت��ي ت�ع�ّب�رّ ع��ن حقيقة م���ش��اع��ره ،و�أح�ي��ان�اً
تظهر من خ�لال حركات ج�سمه� ،أك�ثر من
كلماته ،لذا ال تن�سي النظر �إىل يديه وج�سمه
وهو يتكلم ،وف�سّ ري الأمر وحلليه.
و�إذا ك��ان وق��ع ��س��وء ف�ه��م �أو تف�سري
خاطئ ملوقف ما ،فمن املهم �أن تُظهري
رغ �ب �ت��ك يف ت �ف � ّه��م ال �ط��رف ا آلخ � ��ر ،وال
تظهري عدم رغبتك بالتوا�صل� ،أو �أنك
�ضقت ذرع �اً ب��ه ،ب��ل ا�ستمري يف تف�سري
الأمور له وحقيقة م�شاعرك.

هناك الكثري من الأمثال والأقوال التي
ت�شري �إىل �أن املر�أة قد تقول �شيئاً لكنها تق�صد
�أم��راً �آخ��ر ،وهذه املواقف م�صدر للكثري من
الق�ص�ص امل�ضحكة ،لكونها واقعية وحت�صل
يف الكثري من الأحيان بني الزوجني.
ف �ف��ي احل �ق �ي �ق��ة ،حت��ب امل � ��ر�أة �أن يفهم
�شريك حياتها م��ا ت��ري��د ق��ول��ه م��ن دون �أن
ت�ق��ول��ه ،ك��أن��ه يجب عليه �أن ي��رى وي�ع��ي ما
يدور يف دماغها بديهياً ،فالكثريات يتوقعن
من �شركاء حياتهن �أن يفهموا وحدهم ما
يخفني م��ن م�شاعر ال يبحن بها بالكالم،
بيد �أن االعتماد على ذكاء الرجل ومالحظته
لي�س �أمراً عاد ًال �أو فعّاالً ،فالرجل بطبيعته

لي�س دقيقاً يف حتليله للمظهر ،بل يركز على
التوا�صل اللفظي للح�صول على املعلومات،
ل��ذل��ك يجب عليه ق��ول م��ا تريدينه ب�شكل
مبا�شر و�صوت عال حتى ي�سمعه.

�أنك ال تودين ر�ؤية �أ�شخا�ص معينني ل�سبب
ما (ال تن�سي ذكر ال�سبب) ،واتبعي الأمر بـ:
«�آ�سفة لذلك ،لكنني ل�ست يف مزاج ملقابلتهم
وحتمل تعليقاتهم» ،فبهذا تعر�ضني �أفكارك
و�أحا�سي�سك ،وتلغني م��ن جانبه �أي حرية
حول دوافعك لعدم تقبلك ملا يريد القيام به.

تعلمي �أن تقويل ما تريدينه بالطريقة
ال �ت��ي ي�ف�ه�م�ه��ا ال ��رج ��ل� ،أي ك ��وين وا��ض�ح��ة
وحمددة ،على �سبيل املثال ،بد ًال من اقرتاح
ن�شاط �آخ��ر غري الن�شاط ال��ذي يريد الزوج
القيام به ،كوين �صريحة وقويل له احلقيقة،
فلو �أراد زيارة �أ�شخا�ص ال حتبينهم ،ال تكوين
�سلبية ،وق��ويل له �إن��ك ال تودين معار�ضته،
لكن ال�سبب الفعلي لرف�ضك لهذه الزيارة

تفهّمي موقفه

كوين �صريحة

ا�ستخدمي ق��وة ال�ت�خ� ّي��ل ،ح�ت��ى ميكنك
ت�صور وجهة نظر �شريكك وردة فعله جتاه
أ�م��ر م��ا ،وم��ع ذل��ك ،ال تن�سي أ�ن��ه ق��د تكون
هناك ع��وام��ل �أخ��رى ال تعلمني بها ،فحتى
تفهمي �شريكك يجب �أن حتاويل فهم جانبه
من الق�صة �أي�ضاً.

جتنبي �سوء الفهم
عندما حتدث م�شاكل �أو ين�ش�أ �سوء فهم
بينك وبني زوجك ،من املمكن �أن يقرتح كل
�شريك حلوالً ،ثم تبحثان الأف�ضل منها التي
تنا�سب كليكما ،فالت�سوية احلقيقية هي التي
ي�شعر فيها ال�شريكان �أنهما �شرحا �أفكارهما
وح ��ددا ��ش�ع��وره�م��ا ومت��ت امل��واج �ه��ة ،وليتم
اختيار احللول مع التقيد باحلدود الواقعية
واملرونة.
املرح مطلوب

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

اللعب مع طفلك يحميه من المشاكل النفسية
�أك��دت درا�سة حديثة لأ�ساتذة العلوم النف�سية يف إ�ح��دى اجلامعات الربيطانية� ،أن
اللعب مع الأطفال خالل ال�سنة الأوىل من حياتهم قد يحميهم من امل�شكالت ال�صحية،
�سواء النف�سية �أم الع�ضوي ة ،و�أ�ضافت الدرا�سة �أن الآب��اء والأم�ه��ات الذين يت�صرفون
بعدوانية ،وب�شكل غري م�س�ؤول مع �أطفالهم ال�صغار ي�ؤثر ذلك �سلباً على منوهم ال�سليم
ويعرقل عملية تطورهم ب�سرعة يف ال�سنة الأوىل من حياتهم.
وي�شري خرباء الطب النف�سي� ،إىل �أن حب الأطفال للعب مع �آبائهم �أكرث من �أمهاتهم،
لأن اللعب مع الآباء يتميز باحلركة ،مما يعطي الأطفال املتعة احلقيقية بالن�سبة لهم لأن
غالبية الأطفال ي�شعرون باملتعة يف الألعاب احلركية �أكرث من �أي نوع �أخر من الألعاب.
ويقول اخلرباء �إنه رغم ظروف احلياة ال�صعبة التي نعي�شها ،فالبد �أن يعتاد الآباء
على اللعب مع �أطفالهم �ساعة كل يوم على الأق��ل ،لكن امل�شكلة �أننا الآن نواجه العديد
من حاالت تغيب الآباء عن �أطفالهم ،مما ي�ؤثر على ت�صرفات و�سلوكيات ه�ؤالء الأطفال
باختالف �أعمارهم ،فنجد آ�ب��اء موجودين يف املنزل ولي�س لهم عالقة ب�أبنائهم ،وهذا
النوع من الآباء يعطي فقط ال�شعور بالأمان في�صبح ه�ؤالء الأطفال �أقل ذكاء وعر�ضة
لال�ضطرابات النف�سية ،وهناك �آباء تكون فرتة وجودهم مع �أطفالهم قليلة � -ساعة �أو
�ساعتني يف اليوم  -ولكنهم ين�شغلون يف هذا الوقت القليل ب�أطفالهم والتعاطي معهم
واحلديث واللعب وه�ؤالء �أكرث ذكاء و�أقل عر�ضة لأية ا�ضطرابات نف�سية.
ويحذر �أطباء النف�س املخت�صون بالأطفال ،من �أن هناك �آباء يعملون على تعوي�ض
�أوقات عدم وجودهم مع �أطفالهم بالأموال و�شراء �أغلى الأ�شياء لهم ،وهذا خط�أ كبري لأن
الأطفال يف هذه احلالة ينظرون �إىل الأب على �أنه بنك وال يوجد بينهم وبينه لغة تفاهم
مما ي�ضر ب�أ�سا�س العالقة مع الأب وتقديرهم لهم و�إح�سا�سهم ب�أهميته.

دع �ي��ه ي �ع�ب�ر ك �م��ا ي��ري��د ع ��ن م���ش��اع��ره
و�أفكاره ،و�أف�ضل و�سيلة لذلك هي فتح باب
النقا�ش معه ،ومن املحاورات املفيدة �إن ر�أيت
زوجك مت�ضايقاً ،البدء بالقول�« :أنا �أحاول
فهمك ،لكني مل �أ�صل �إىل ذل��ك ،فهل قمت
بفعل أ�م��ر ما ي�ضايقك �أو يزعجك؟» ،فريد
الزوج :ال.
ال��زوج��ة :ه��ل ي�ق��وم �شخ�ص آ�خ ��ر ب� أ�م��ر
يزعجك �أو ي�ضايقك؟
الزوج :ال.
الزوجة :هل �أنت مت�ضايق ب�شكل عام؟
الزوج :نعم.
الزوجة :مني؟
الزوج :ال ،لي�س يف الواقع.
وبهذه الأ�سئلة �أن��ت تناق�شينه وتقللني
م��ن الأ� �س �ب��اب امل�ح�ت�م�ل��ة الن��زع��اج��ه ،حتى
ت�صلي �إىل ال�سبب الرئي�سي ،وق��د تتطلب
ه� ��ذه ال �ط��ري �ق��ة اجل �ه��د وال� ��وق� ��ت ،ل�ك�ن�ه��ا
�ستعطي ثمارها يف النهاية ،ودعي لزوجك
املجال ليتكلم على راحته ويعرب عن �أفكاره
الداخلية دون �أن تقيميه �أو حتا�سبيه �أو
تقاطعيه ،وال تن�سي �أنه مير �أي�ضاً يف حالة
ت���ض��ارب داخ �ل��ي ��ش��أن��ه ك���ش� أ�ن��ك ،ف��دع��ي له
احلرية ليعرب عنها.

هناك نوع �آخر من الآباء يفر�ض عليه عمله طوال العام املجيء لفرتة ق�صرية ،ومع
مرور ال�سنني جند الأطفال ي�شعرون بالغربة جتاه الأب وهو ما ي�ؤدي بالأبناء �إىل فقد
ال�شعور باالنتماء للأب� ،أو انتماء الأب لأطفاله ،بالإ�ضافة �إىل ظهور احلقد بني الأطفال
نتيجة لر�ؤيته طف ًال مثله ،لكن والده معه با�ستمرار ي�أتي به �إىل املدر�سة �أو النادي مثالً،
و�أحياناً تقوم الأمهات يف حالة غياب الأب فرتات طويلة ب�إعطاء ال�سلطة للطفل الأكرب
على باقي �أخواته مما يجعله يقوم بدور غري دوره ،فيمثل ذلك �ضغطا نف�سياً عليه .ويف
�أحيان �أخرى ي�سعي الطفل للبحث عن �صورة الأب يف مدرّ�سه �أو �أي منوذج لرجل نا�ضج
�أمامه من العائلة ،الأم��ر ال��ذي يهدد ب�صورة مبا�شرة العالقة الأ�صلية ب��الأب الفعلي
وينعك�س على حالة الطفل النف�سية والع�صبية.

ال تن�سي �أن امل�ت�ع��ة وامل ��رح أ�م ��ر م�ه��م يف
ال�ع�لاق��ة ال��زوج�ي��ة ،ل��ذا اهتمي بتخ�صي�ص
وقت تقومان فيه ب�أمر مرح �أو رومان�سي معاً،
فان�ضمي �إليه يف �أن�شطة يحبها كالكما� ،أو
�شاركيه هوايته التي يحبها وابدي االهتمام
بها �أو بتعلمها ،وا�ستمتعي ب�شكل حقيقي
ب��وج��ودك معه ،وحتى ل��و تطلب منك ذلك
ال�ق�ي��ام ب� أ�م��ر غ�ير متوقع �أو غ��ري��ب عليك،
وم��ن املفيد �أن جتربا تعلم �أم��ر ما �سوياً �أو
البحث عن هواية م�شرتكة.
انتقي مو�ضوعاتك
يف ك��ل م��رة تتحدثني فيها �إىل زوج��ك،
ف�أنت تزيدين من التوا�صل بينكما وتبنني
عالقتك وروابطك معه ،فالحظي املوا�ضيع
التي يحب التحدث عنها واهتمي مبتابعة
أ�خ �ب��اره��ا وال �ت �ح��دث م �ع��ه ح��ول �ه��ا ،وي�ج��ب
عليك �أال تتحدثي معه ح��ول �أم��ور ال يحب
�أن ي�سمعها �أو مو�ضوع يزعجه ،حتى لو كنت
تف�ضلني التحدث عنها ،وم��ع م��رور الوقت
�ستجدين اه�ت�م��ام��ات وم��وا��ض�ي��ع م�شرتكة
حتى تتحدثي عنها معه.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

يجنبك نزالت البرد ويطهر المعدة« ..الزعتر» لذة طعامك
�أكدت الأبحاث الطبية �أن «للزعرت» دوراً عظيماً ارت�ف��اع درج��ة ح��رارت�ه��ا وحتولها �إىل �سموم� ،أثبتت
يف الق�ضاء على خمتلف الأم��را���ض ،حيث يحتوي الأب �ح��اث ال�غ��ذائ�ي��ة احل��دي�ث��ة �أن ه�ن��اك �أن��واع �اً من
على مواد من �ش�أنها ت�سكني الأمل ،وتن�شيط الدورة الأع�شاب تزيد من قوة الزيوت على مقاومة الأك�سدة
الدموية ،كما يحتوي على م��واد مقوية للع�ضالت وتتميز بت�أثرياتها امل�ضادة لها مبا يحافظ على جودة
متنع ت�صلب ال���ش��راي�ين ،وط ��اردة ل�ل�أم�لاح ،وم��واد الأغ��ذي��ة ،ويحميها م��ن خماطر �أي مركّبات �ضارة
م�ضادة للأك�سدة.
تتكون فيها.
كما يحتوي الزعرت على م��ادة «الثيمول» ،التي
ت�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة ال���ش�ه�ي��ة ل �ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ،وق�ت��ل
حلول بالزعرت
امل �ي �ك��روب��ات ،وط� ��رد ال�ط�ف�ي�ل�ي��ات م ��ن امل� �ع ��دة ،ه��ذا
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اح�ت��وائ��ه ع�ل��ى م ��ادة «ال �ك��ارف �ك��رول»،
وللزعرت عدة ا�ستخدامات �أخرى ب�سيطة تعينك
التي تُع ّد م�سكّناً ،ومطهّراً للمعدة ،وم�ضاداً للنزيف ،على حل بع�ض امل�شكالت اليومية ،منها:
وطارداً للديدان ،ومبيداً جلراثيم القولون.
• للتخل�ص م��ن رائ�ح��ة ال�ف��م ال�ك��ري�ه��ة :ن� أ�خ��ذ من
وم��ن جانب �آخ��ر� ،أو�ضحت الأب�ح��اث الطبية �أن الزعرت مقدار  30غراماً ،ويُغلى يف لرت من املاء ملدة
ال��زع�تر ي�ع��د و��س�ي�ل��ة ل�ت�ق��وي��ة اجل �ه��از امل�ن��اع��ي ل��دى  3دقائق ،ثم مي�ضم�ض به الفم.
لا من
الإن���س��ان ،كما يعترب من�شطاً مم�ت��ازاً لفروة ال��ر�أ���س • ،للتخل�ص م��ن ق���ش��رة ال���ش�ع��ر :اغ�ل��ي ق�ل�ي� ً
ومنع ت�ساقط ال�شعر وجعله �أك�ثر كثافة ،كما ميكن
ا�ستخدامه كم�شروب لت�سكني �آالم الدورة ال�شهرية.
فاعلية ..وعالج
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن ال��زع�تر م��ن ا ألع���ش��اب التي
تعمل ع�ل��ى ت�ه��دئ��ة امل�غ����ص وط ��رد ال �غ��ازات وحتفيز
الذاكرة ،فهو مفيد �أي�ضاً يف الق�ضاء على امليكروبات
لا ع��ن أ�ن��ه
ال �ت��ي ت�صيب امل �ع��دة وال�ط�ف�ي�ل�ي��ات ،ف���ض� ً
مطهر وي�ساعد على التئام اجل��روح ،وم�ضغ �أوراق��ه
مفيد لإزالة �أوجاع الأ�سنان ،و�إذا مل يتمكّن ال�شخ�ص
م��ن م�ضغه ،فبالإمكان ا�ستعماله كم�شروب بغليه،
و�إ�ضافة قليل من القرنفل �إليه وغرغرة الفم به.
ك�م��ا ت���س��اع��د �أط � ��راف ه ��ذا ال�ن�ب��ات ال ��ذي يتميز
ب��رائ �ح �ت��ه ال��زك �ي��ة ب��ال�ق���ض��اء ع �ل��ى ال��روم��ات�ي��زم�ي��ة
واالحتقانات ال�غ��ددي��ة ،وذل��ك بو�ضعها على مو�ضع
الأوجاع ،ويُ�ستعمل عند احتبا�س الطمث ،وذلك بغليه
مع املاء ،و�شربه مع قليل من ال�سكر �أو الع�سل.
مينع �أك�سدة الزيوت

الزعرت اجلاف مع كوبني من املاء ملدة ع�شر دقائق،
وبعد �أن يربد دلّك فروة الر�أ�س بهذا ال�سائل ،واتركه
مل��دة ن�صف ��س��اع��ة ق�ب��ل �أن تغ�سل ��ش�ع��رك ،و��س�ترى
النتيجة.
• ت�شقق حلمة الثدي :كما ي�ستخدم منقوع الزعرت
ـ ظاهرياً ـ يف عمل كمّادات لعالج ت�شقق حلمة الثدي،
يح�ضر املنقوع بن�سبة ملعقة �صغرية من الزعرت لكل
ّ
فنجان.
• تقوية الأظافر :كل �أ�سبوع �أو ع�شرة �أي��ام ،قومي
بنقع ا ألظ��اف��ر يف �إن��اء به م��اء داف��ئ ون�صف ليمونه،
لتقويتها و�إزال � ��ة ال�ب�ق��ع ال �ت��ي ع�ل�ق��ت عليها خ�لال
الأ�سبوع ،و�أي�ضاً للم�ساعدة على امت�صا�ص العنا�صر
الغذائية ،بعد ذلك جتفف الأظافر وتو�ضع يف وعاء
به حليب فاتر كامل الد�سم ،وي�ضاف �إليه قليل من
�أع�شاب الزعرت� ،أو زيت مرطب ملدة ع�شر دقائق.

تقنية جديدة
لعالج األسنان..
من دون ألم
ط � �وّر ال�ع�ل�م��اء ت�ق�ن�ي��ة ج��دي��دة
ي �� �س �ت �خ��دم �ه��ا ط �ب �ي��ب الأ�� �س� �ن ��ان
لتنظيف الت�سو�س ب��د ًال من �آالت
احلفر املزعجة وامل�ؤملة.
ه��ذه التقنية امل�سمّاة «بالزما
بر�ش» (فر�شاة البالزما) ،حتدث
حفرة يف ال�سن املت�سوّ�س خالل 30
ث��ان�ي��ة ف �ق��ط ،وال ي�شعر امل��ري����ض
�سوى بربودة ب�سيط يف الفم.
وت �ع �ت �م��د ال �ت �ق �ن �ي��ة اجل ��دي ��دة
على ت�ف��اع�لات كيميائية لتعقيم
ال�ت�ج��وي��ف ق�ب��ل العملية ،وجتعل
إ�غ�ل��اق ال���ض��ر���س �أك �ث�ر �إح �ك��ام �اً،
وتطيل مدة دوام احل�شوة.
وي �ب��دي ال�ع�ل�م��اء ال��ذي��ن ق��ادوا
ال� �ب� �ح ��ث ث �ق �ت �ه��م ب� � � ��أن ال �ت �ق �ن �ي��ة
اجل��دي��دة ت�شكل خ��رق �اً ك �ب�يراً يف
ع��امل طب ا أل��س�ن��ان ،وي��ؤك��دون �أن
الدرا�سات ت�شري �إىل �أن احل�شوات
ت �ك��ون أ�ق� � ��وى ب�ن���س�ب��ة  60%مع
فر�شاة البالزما.
وق � ��ال ال �ع �ل �م��اء �إن ال �ت �ج��ارب
الكلينيكية ع�ل��ى و��ش��ك �أن ت�ب��د�أ،
الف �ت�ي�ن �إىل أ�ن � ��ه مل ت���س�ج��ل �أي
عوار�ض جانبية خالل االختبارات
امل�خ�بري��ة ،وم�ت��وق�ع�ين �أن ت�ساعد
ال �ت �ج��ارب ال�ب���ش��ري��ة ع�ل��ى حت�سني
ال �ن �م��وذج امل �ب��دئ��ي ،و�إن ج��رى كل
�شيء وفق ما هو خمطط له ،ف�إن
التقنية اجلديدة �ستكون متوفرة
ل�ط�ب��اء لأول م��رة يف
يف ال���س��وق ل� أ
عام .2013

ولتتجنبي ت��أك���س��د ال��زي��وت �أث �ن��اء ال�ق�ل��ي ب�سبب

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ثخانة � /أعلى ما يف الإن�سان
الحل السابق
1
 8ق�شرة الأر�ض �أو �سطحها  /حنق
 9اذا تعدى اثنني �شاع  /كلما ذبحته
2
تبكي عليه  /باللهجة امل�صرية تقال
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
للولد ال�صغري.
3
ا ل ذ هـ ب
 10زعيم الثورة ال�صينية  /تاجر من  1ب ا ع ت
4
التجار �إذا اقتلعنا عينه طار
ع م ر
 2ي ل ي ل و ز
5
ر ا ق
ر د
 3ت ع م
عـــامـــودي
6
ي ا
م ر ج
 4ا ن ا
د ل م و ن
 1عوا�صف الدماغ ونتاجه � /إذا �أكلته  5ن ا ت ج
7
كله تعي�ش و�إذا �أكلت ن�صفه متوت
د ر ن
ح
د
6
8
 2مدينة مغربية (معكو�سة)  /غرفة  7ف ل ا د ل ف ي ا ي ح
�صغرية مظلمة فيها انعكا�س احلياة
9
ك �س ر
ي
ف ر
 3ا� �س�تراق ال�سمع  /ت��ر أ����س وتبعه  8ر
10
�ص ب ر ا
� 9ش م �ش و ن
تابعوه
 4ن���ص��ف روم ��ا  /ن�صعد ب��ه لظهر  10ا �س ت ع م ا ر ي و ن
تلب�سه ال ت ��راه  /ثلثا ��ص��اد  /احل�صان
�أفــقــي
طعم حمبوب
 5ي�سري بال رجلني ويع�شق الأذنني /
 1اكرب جزيرة يف العامل قبل � 4إن مل ت �ق �ط �ع��ه ق �ط �ع��ك ن�صف نا�صع
اكت�شاف ا�سرتاليا
(م�ع�ك��و��س��ة)  /آ�ل ��ة مو�سيقية  6الف ليلة وليلة  /الكلمة الوحيدة  8تعي�ش يف الأع�شا�ش واذا فاعت هرب النا�س
 2نبات من ف�صيلة القَرنيّات جلدية
يف املعجم التي تقر�أ غلط دائما
 9وطن  /ثلثا �سو�س
الفرا�شيّة كالبازالء  /ياب�سة
 5ثلثا برك  /ثلثا ولد
 7ل�ل�ن��داء  /ال�ك��وك��ب ال��وح�ي��د ال��ذي  10ه��ي �ستة يف فل�سطني وخم�سة يف ��س��وري��ا و�أرب �ع��ة يف
وعندما
 3لبا�س ال حتب لب�سه
افغان�ستان
عا�صمة
/
اعرتف
6
ونهارا
ليال
تراه
تون�س وثالثة يف م�صر.

22

( العدد  )195اجلمعة  6 -كانون الثاين 2012 -

ريَ ـاضـَ ة

الــدوري اإلنــكــليـــزي يـشـــتـعـل
و«سـيـتي» يـجـد نــفسه أمام

الكرة يف ال�شباك حتت �أنظار حار�س ليفربول وبدا العبو مان�ش�سرت �سيتي يحتفلون يف اخللف

ي�ح��اف��ظ ال � ��دوري الإن �ك �ل �ي��زي على
بريقه ونكهته ع��ام�اً بعد آ�خ��ر ،ويف
ح�ي�ن ال ت � ��زال م �ع �ظ��م ال �ب �ط��والت
الأوروب� � �ي � ��ة ت �ن �ع��م ب � ��دفء ال�ع�ط�ل��ة
ال���ش�ت��وي��ة ،ي�سري «ال�برمي�ي�ير ليغ»
ع�ل��ى إ�ي �ق��اع امل�ن��اف���س��ة امل�ل�ت�ه�ب��ة بني
قطبي مدينة مان�ش�سرت الـ«يونايتد»
وال�ـ«��س�ي�ت��ي» ،وال �ت��ي طبعت املو�سم
احلايل ،ويبدو �أنها �ست�ستمر كذلك
حتى نهايته.
وبعد مباراتني من دون ف��وز ،وجد
مان�ش�سرت �سيتي نف�سه ،وتغلب على
�ضيفه ليفربول  3ـــ  0يف قمة املرحلة
ال�ع���ش��ري��ن ،ل�ي�ن�ف��رد ��ص��اح��ب �أق��وى
ه �ج��وم ( 56ه ��دف �اً) ودف� ��اع (،)16
ب�صدارة ال��دوري مع  48نقطة من
 20مباراة.
وج��اءت الأه��داف الثالثة يف مرمى
ل �ي �ف��رب��ول (� �س �ج �ل �ه��ا الأرج �ن �ت �ي �ن��ي
�سريخيو اغ��وي��رو وال�ع��اج��ي يحيى
ت��وري��ه وج��امي ����س م �ي �ل�نر) ،ل�ت� ؤ�ك��د
�صحة هجوم الفريق الأزرق الذي
أ�خ �ف ��ق يف ال�ت���س�ج�ي��ل يف م�ب��ارات�ي��ه
الأخريتني �أمام و�ست بروميت�ش (0

ـــ  )0و�سندرالند ( 0ـــ .)1
و�أثبت مهاجم «�سيتي» الأرجنتيني
�سريخيو اغويرو �أنه �صفقة رابحة
لفريقه ه��ذا املو�سم ،وه��و �سجل يف
مرمى ليفربول هدفه الرابع ع�شر
ه��ذا امل��و��س��م عندما �أط�ل��ق ت�سديدة
ق ��وي ��ة م ��ن خ � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة �أخ �ط ��أ
احلار�س الأحمر بيبي رينا يف �صدها،
ويف خط الو�سط �أكد �صانع الألعاب
الإ�سباين دافيد �سيلفا �أنه الأف�ضل
يف م��رك��زه ه��ذا امل��و��س��م ،وخ�صو�صاً
�أن مت��ري��رات��ه احل��ا� �س �م��ة ��س��اه�م��ت
كثرياً يف النتائج الإيجابية لفريقه،
و�ساهم اختيار العاجي يحيى توريه
ك�أف�ضل العب �أفريقي لعام  2011يف
منح الأخري �شحنة معنوية جتلت يف
الهدف الثاين والذي �سجله بر�أ�سه
م�ستثمراً ركنية لدافيد �سيلفا.
ومن املنتظر �أن يرتك توريه فراغاً
ك� �ب�ي�راً يف � �ص �ف��وف ف ��ري ��ق امل� ��درب
روبرتو مان�شيني عندما �سي�سافر
م��ع ��ش�ق�ي�ق��ه امل ��داف ��ع ك��ول��و ت��وري��ه،
للم�شاركة مع بالده �ساحل العاج يف
ك�أ�س �أمم �أفريقيا التي ت�ست�ضيفها

روزنامة األحداث الرياضيـة
�سيكون عام  2012زاخراً بالأحداث الريا�ضية الكربى،
حيث تت�صدر الواجهة الأل�ع��اب الأوملبية ال�صيفية وك�أ�س
�أمم �أوروبا لكرة القدم.
وت�ست�ضيف العا�صمة الإنكليزية لندن الألعاب الأوملبية
بني  27مت��وز و� 12آب ،فيما ت�شرتك بولندا و�أوك��ران�ي��ا يف
ا�ست�ضافة امل�سابقة القارية لكرة القدم بني  8حزيران و1
متوز ،يف حدثني ينتظرهما ع�شاق الريا�ضة وامل�ستديرة مرة
كل �أربعة �أعوام.
�أوملبياد لندن
م��ن املنتظر �أن ي�شهد �أومل�ب�ي��اد لندن م�ن��ازالت �ساخنة
يف كثري من الألعاب ،وال�سيما يف �ألعاب القوى� ،إذ �ستتجه
الأن�ظ��ار ي��وم الأح��د � 5آب �إىل امللعب الأومل�ب��ي يف ل�ن��دن ،يف
حلظة �صمت رهيبة نحو خط االن�ط�لاق يف �سباق  100م
�ضمن الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة ،حيث يتوقع �أن يدخل الإع�صار
اجلامايكي او�ساين بولت التاريخ من �أو�سع �أبوابه.
و�ستكون الفر�صة متاحة �أم��ام بولت باالن�ضمام �إىل
الأم�يرك��ي ك��ارل لوي�س ،الوحيد ال��ذي أ�ح��رز ذهبية �سباق
ال�سرعة ال�شهري عامي  1984و 1988بعد ا�ستبعاد الكندي
بن جون�سون ب�سبب املن�شطات.
لن يرك�ض بولت مبفرده ،لأن مواطنه يوهان باليك
�سيكون �أ�شر�س مالحقيه ،خ�صو�صاً بعد تتويجه يف بطولة
العامل الأخ�ي�رة يف دايغو كوريا اجلنوبية عندما ا�ستبعد
بولت ب�سبب انطالق خاطئ.
جنم «�سيتي» الأرجنتيني �سريجيو �أغويرو

ومن �أبرز املطاردين� ،سيتناف�س الأمريكي والرت ديك�س
والفرن�سي كري�ستوف لوميرت والكاريبي كيم كولينز على
باقي امليداليات.
على خط النهاية ،قد ي�صبح بولت جنم الأل�ع��اب على
غرار ما �صنع من �أجماد يف �ألعاب بكني الأوملبية  2008يف
�سباقات  100و 200و�أربع مرات 100م حيث �أحرز  3ذهبيات،
�إىل جانب ملك ال�سباحة الأمريكي مايكل فيلب�س �صاحب
 8ذهبيات يف بكني و 6ذهبيات يف �أثينا .2004
ويف ال�سباحة ،تدور ت�سا�ؤالت كثرية حول قدرة مايكل
فيلب�س املتوج بـ 14ذهبية يف م�سريته الرائعة على ا�ستعادة
م�ستواه يف لندن يف ظل املناف�سة املتوقعة من مواطنه راين
لوكتي �صاحب  6م�ي��دال�ي��ات ،بينها  5ذه�ب�ي��ات ،يف بطولة
العامل يف �شنغهاي يف ال�صني يف متوز املا�ضي.
�إ�سبانيا تدافع عن لقبها القاري
ت�ت�ج��ه ب�ط��ول��ة �أوروب � ��ا ل �ك��رة ال �ق��دم �إىل � �ش��رق ال �ق��ارة
العجوز ،حيث ت�شرتك بولندا و�أوكرانيا يف ا�ست�ضافة نخبة
املنتخبات التي �ستتبارى خلالفة �إ�سبانيا بطلة ن�سخة 2008
يف النم�سا و�سوي�سرا.
ال تزال املخاوف كبرية يف �إمكانية البلدين با�ست�ضافة
احلدث الكبري ،نظراً حلوادث ال�شغب امل�ستمرة يف مالعب
بولندا ،والبنية التحتية اله�شة يف �أوكرانيا ،ال�سيما يف قطاع
الفنادق.
وي�شارك يف الن�سخة املقبلة  16منتخباً قبل تعديل عدد
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في عز الشتاء..
ليـفـــربـــــول
الغابون وغينيا الإ�ستوائية ما بني 21
كانون الثاين اجلاري و� 12شباط املقبل.
وغ��اب عن ت�شكيلة �سيتي أ�م��ام ليفربول
املهاجم الإيطايل ماريو بالوتيلي الذي
ك��ان م��واط�ن��ه امل ��درب روب��رت��و مان�شيني
قد �أراحه �أي�ضاً خالل خ�سارة �سندرالند
(� ،)1-0إث ��ر إ���ص��اب�ت��ه يف ك��اح�ل��ه خ�لال
التمارين ،بالإ�ضافة �إىل العب الو�سط
الفرن�سي �سمري ن�صري ب�سبب املر�ض.
وك��ان �سيتي ف��از م��رة واح��دة يف آ�خ��ر 13
م �ب ��اراة ع�ل��ى ل �ي �ف��رب��ول ،خ�ل�ال امل��و��س��م
املا�ضي ( 3ـــ  .)0وه��ذه اخل�سارة الأوىل
لليفربول منذ �ست م�ب��اري��ات والثانية
يف آ�خ��ر  15م �ب��اراة يف ال� ��دوري ،وج��اءت
بعد فوزه الكبري على نيوكا�سل  3ـــ  1يف
اجلولة املا�ضية.
وك ��ان ال�ف��ري�ق��ان ت �ع��ادال  1ـ�ـ�ـ  1ذه��اب �اً يف
ت���ش��ري��ن ال �ث��اين/ن��وف �م�بر امل��ا��ض��ي على
ملعب «انفيلد رود».

 6نقاط عن املت�صدر وله مباراة م�ؤجلة.
وي� �ق ��دم ف��ري��ق امل� � ��درب ه � ��اري ري��دن��اب
م�ستويات مميزة مع تر�سانته الهجومية
ب �ق �ي��ادة ال �ت��وغ��ويل امي��ان��وي��ل ادي �ب��اي��ور
وال� �ه ��ول� �ن ��دي راف � ��اي � ��ل ف � ��ان در ف� ��ارت
وال �ك ��روات ��ي ل��وك��ا م��ودري �ت ����ش واجل �ن��اح
الويلزي غاريث بايل �صاحب هديف الفوز
على نوريت�ش �سيتي.
وحقق توتنهام الثالثاء فوزاً ثميناً على
�ضيفه و��س��ت ب��روم�ي�ت����ش ال�ب�ي��ون  1ـ�ـ�ـ 0
على ملعب «واي��ت ه��ارت الي��ن» ،و�سجل
امل�ه��اج��م ال ��دويل ج��رم��اي��ن دي�ف��و ه��دف
الفوز ل�سبريز ،موقعاً هدفه العا�شر هذا
املو�سم.
وينتظر توتنهام �أول «زلة قدم» لفريقي
ال� ��� �ص ��دارة ل �ي �ق �ف��ز �إىل امل ��رك ��ز الأول،
وي�ساعده يف ذلك تفريط يونايتد و�سيتي
ب �ن �ق��اط ��س�ه�ل��ة يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ �ي��رة،
ال عن �أنه ميلك مباراة م�ؤجلة.
ف�ض ً

انتفا�ضة توتنهام

خيبة فريغي�سون

ي �ق��دم ت��وت�ن�ه��ام ن�ت��ائ��ج رائ �ع��ة يف الآون ��ة
الأخرية ،وهو يحتل املركز الثالث بفارق

مل ت���س�ن��ح مل� ��درب م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د
ال �ع �ج��وز ال �ي �ك ����س ف�يرغ �ي �� �س��ون ف��ر��ص��ة

قائد توتهنا الهولندي فان در فارت مراوغاً العبني من و�ست بروميت�ش

االحتفال بعيد مياله ال�سبعني� ،إذ قدم �إنهاء العام يف املركز الأول �أم��ام غرميه روين ،وه ��ي غ��رام��ة ب�ق�ي�م��ة � 200أل��ف
له فريق بالكبرين روفرز �صاحب املركز التقليدي وجاره مان�ش�سرت �سيتي ،علماً جنيه ا�سرتليني وتوقيفه ملباراة واحدة
الأخ�ي�ر ه��دي��ة ملغومة متثلت ب��إحل��اق �أن� ��ه ك ��ان يف ح��اج��ة �إىل ن�ق�ط��ة واح ��دة ب�سبب تقاع�سه خ�لال الأ��س�ب��وع املا�ضي
ال �ه��زمي��ة ب �ف��ري �ق��ه  3ـ �ـ �ـ  2ع �ل��ى ملعب ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��دف��ه ،ل�ك�ن��ه ف���ش��ل يف ذل��ك ،على رغ��م تعليمات مدربه ،ومل ي�شارك
اولدترافورد.
ع�ل��ى رغ ��م أ�ن ��ه ع ��رف ق�ب��ل ه ��ذه امل �ب��اراة روين مع يونايتد يف املباراة التي خ�سرها
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لعام 2012
امل�شاركني �إىل  24يف ن�سخة  2016امل�ق��ررة يف فرن�سا،
وت���ص��ب ال�تر��ش�ي�ح��ات يف م���ص�ل�ح��ة لإ��س�ب��ان�ي��ا ل�ت�ك��رار
�إجن��ازه��ا ال ��ذي �صنعته ع��ام  2008م��ع امل ��درب لوي�س
اراغ��ون�ي����س ،خ�صو�صاً �أن ن��واة ت�شكيلة امل��درب احل��ايل
بيثنتي دل بو�سكي ت�ت��أل��ف م��ن ع��دد كبري م��ن العبي
بر�شلونة �أف�ضل فريق يف العامل وري��ال مدريد و�صيف
الفريق الكاتالوين.
و�أوق �ع��ت ال�ق��رع��ة �أمل��ان �ي��ا و��ص�ي�ف��ة  2008وه��ول�ن��دا
و� �ص �ي �ف��ة م��ون��دي��ال  2010وال�ب�رت �غ ��ال يف جم�م��وع��ة
حديدية هي الثانية �إىل جانب الدمنارك وهي تغ�ص
بالث�أر بني «نا�سيونال مان�شافت» و�أبناء الكرة ال�شاملة.
كما �ستتواجه �إ�سبانيا مع �إيطاليا يف جمموعة
واح ��دة ه��ي ال�ث��ال�ث��ة �إىل ج��ان��ب ج�م�ه��وري��ة إ�ي��رل�ن��دا
وك��روات�ي��ا ،وفرن�سا مع �إنكلرتا يف جمموعة �أخ��رى
(الرابعة) �إىل جانب �أوكرانيا وال�سويد� ،أما املجموعة
الأوىل ف�ضمت بولندا واليونان ورو�سيا وت�شيكيا.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ت�ن���ش��ر «ال �ث �ب��ات» ال��رزن��ام��ة ال�ك��ام�ل��ة
للأحداث الريا�ضية لعام :2012
رزنامة  2012الكاملة
� 1إىل  :1-15رايل دكار يف الأرجنتني وت�شيلي والبريو
 1-16بطولة �أ��س�ترال�ي��ا املفتوحة يف م�ل�ب��ورن� ،أوىل
البطوالت الأربع الكربى
� 10إىل  :1-21بطولة �أفريقيا لكرة اليد يف املغرب

� 1-21إىل  :2-12ك��أ���س �أمم �أفريقيا لكرة ال�ق��دم يف
الغابون وغينيا الإ�ستوائية
� 9إىل  :3-11بطولة العامل لألعاب القوى داخل �صالة
يف ا�سطنبول
� :-3 18سباق �أ�سرتاليا للفورموال وان (ملبورن)
� :-3 25سباق ماليزيا للفورموال وان (�سيبانغ)
� :-4 15سباق ال�صني للفورموال وان (�شنغهاي)
� :-4 22سباق البحرين للفورموال وان (�صخري)
 :5-9نهائي ك�أ�س الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة
القدم يف بوخار�ست
� :-5 13سباق �إ�سبانيا للفورموال وان (بر�شلونة)
 :5-19نهائي دوري �أبطال �أوروبا يف ميونيخ

 :5-27بطولة فرن�سا املفتوحة على مالعب روالن
غارو�س ،ثاين البطوالت الأربع الكربى
� :-5 27سباق موناكو للفورموال وان (مونتي كارلو)
� :-6 10سباق كندا للفورموال وان (مونرتيال)
� � :-6 24س �ب��اق �أوروب � � ��ا ل �ل �ف��ورم��وال وان (ف��ال�ن���س�ي��ا
الإ�سبانية)
� 6-22إىل  :7-5ك�أ�س العرب للمنتخبات مبدينة جدة
ال�سعودية
 :6-25بطولة وميبلدون الإنكليزية ،ثالث البطوالت
الأربع الكربى
� 6-30إىل  :7-22دورة فرن�سا ال��دول�ي��ة ل�ل��دراج��ات
الهوائية

� 6-8إىل  :7-1ك�أ�س �أوروبا يف كرة القدم يف �أوكرانيا
وبولندا
� :-7 8سباق بريطانيا للفورموال وان (�سيلفر�ستون)
� :-7 22سباق املانيا للفورموال وان (نوربورغرينغ)
� 7-27إىل  :8-12الألعاب الأوملبية ال�صيفية يف لندن
� :-7 29سباق املجر للفورموال وان (بوداب�ست)
 :8-27بطولة الواليات املتحدة على مالعب فال�شينغ
ميدوز� ،آخر البطوالت الأربع الكربى
� � :-9 2س �ب��اق ب �ل �ج �ي �ك��ا ل �ل �ف ��ورم ��وال وان (� �س �ب��ا-
فرانكور�شان)
� :-9 9سباق �إيطاليا فورموال وان (مونزا)
� 9إىل  :9-26دورة الأل�ع��اب الأوملبية ال�صيفية لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف لندن
� :-9 23سباق �سنغافورة للفورموال وان
� :10 - 7سباق اليابان للفورموال وان (�سوزوكا)
�� :10 - 14س�ب��اق ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ل�ل�ف��ورم��وال وان
(يونغام)
�� :10 - 28س�ب��اق ال�ه�ن��د ل �ل �ف��ورم��وال وان (ن��وي��دا
الكربى)
� :11 - 4سباق �أبو ظبي للفورموال وان
�� :11 - 18س�ب��اق ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل�ل�ف��ورم��وال وان
(او�ستني)
� :11 - 25سباق الربازيل للفورموال وان (�ساو باولو)
 6اىل  :12-16بطولة العامل التا�سعة للأندية يف كرة
القدم يف اليابان.
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كاريكاتير

ج�سر مهدد باالنهيار ..ب�سبب «ب�صاق» املارّة

ج�����س��ر «ه������اورا»؛ �أح����د �أك��ب�ر ج�����س��ور ال��ه��ن��د ،و�أح���د
�أه��م معامل مدينة كالكتا يف الهند ،وال��ذي ميتد فوق
نهر «ه��ووغ��ل��ي» ،مهدد باالنهيار ،لي�س بفعل الرياح
املو�سمية التي ي�شتهر بها �إقليم البنغال ،ولي�س ب�سبب
مئات الآالف من امل��ارّة وال�سيارات التي ترتاده يومياً،
�إمن���ا ب�سبب ت���آك��ل احل��دي��د يف ق��اع��دت��ه ،بفعل ب�صاق
املارة احلم�ضي « ،»vomitالناجت عن م�ضغ نوع من
املهدئات وامل�سكرات يطلق عليه م�ستح�ضر «البان».
ه����ؤالء امل���ارة ،كمثل ماليني الهنود ،يواظبون
على م�ضغ م�ستح�ضر «ال��ب��ان» ،وه��و مزيج م�سكّر
ل���ون���ه �أح���م���ر م���ك���وّن م���ن ن��ي��ت��ة ال��ت��ن��ب��ول واجل����وز
والليمون امل�شبع ،ميكن م�شاهدة كتل من هذا املزيج
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

بو�ضوح حول ال�شماعات املعدنية املدعمة للج�سر.
كما ق��ال��ت ال�سلطات املعنية �إن الب�صاق الأح��م��ر
الناجت عن لون هذا امل�سكر قد ت�سبب يف �إ�ضعاف تلك
ال��دع��ام��ات ،وتقليل �سمكها م��ن  6م��ل��ي��م�ترات �إىل 3
مليمرتات� ،أي مبقدارالن�صف ،ب�س�سب احلام�ض الذي
يحتويه هذا املزيج.
وحر�صت ال�سلطات م���ؤخ��راً على تنظيف اجل�سر
ب�شكل م�ستمر من �آث��ار امل�ستح�ضر والب�صاق ،و�إزال��ة
روث الطيور الذي يُ�سهم �أي�ضاً يف زيادة ت�آكل اجل�سر.
ويف حماولة ملنع اجل�سر من االنهيار ،اقرتح بع�ض
املهند�سني املخت�صني بتغطية دع��ائ��م اجل�سر مب��ادة
الفايرب جال�س.

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

هاتف «احللم» ..بـ�إمكانات تقنية كبرية
�أطلقت �شركة �صينية ل�صناعة الإل��ك�ترون��ي��ات،
ومقرها مدينة  ،zhuhaiهاتفها اجلديد .وتعود
ت�سمية اجلهاز بـ«� »mxإىل �أول حرفني من كلمتي
« meng xiangم��ي��ن��غ ت�����ش��ي��ان��غ» ،وه���ي تعنى
بال�صينية «احللم».
وقد �شهد متجر ال�شركة اجلديد يف هونغ كونغ
قرابة � 900شخ�ص ي�صطفون �أمام املتجر ،على �أمل
���ش��راء جهاز واح��د يف �أول ي��وم م��ن ال�سنة امليالدية
اجلديدة.
هذا احلدث ي�شبه �إىل حد كبري �أول يوم مت طرح
هاتف «�آي ف��ون» ل�شركة «�آب��ل» ،حيث ا�صطف املئات
�أم���ام امل��ت��اج��ر ،وذل���ك على ح��د ق��ول �أح���د امل�شرتين
للهاتف ال�صيني اجلديد.
وي�أتي الهاتف ب�شا�شة عر�ض تعمل باللم�س كبرية
احل��ج��م قيا�سها  4بو�صة م��ن ن��وع « »asvبدرجة
و�ضوح  x 960 640بيك�سل ،وي�ستخدم معالج ثنائي
ال��ن��واة م��ن ن��وع «،»samsung exynos 4210
ب�����س��رع��ة  1.4ج��ي��غ��اه�يرت��ز ،وم����زود ب���ذاك���رة داخ��ل��ي��ة
ب�سعة  16جيغابايت ،وذاك��رة ع�شوائية �سعتها واحد
جيغابايت ،وم��ن اخل��ارج م��زود بكامريا من اخللف
بدقة  8ميغابيك�سل ،قادرة على التقاط فيديو بدقة
« »hdب��ال��ك��ام��ل� ،أي ب��دق��ة  1080بيك�سل ،وتت�سم
بعد�سة مطلية بطالء م�ضاد للب�صمات.
كما يتمتع الهاتف اجلديد ب�سهولة يف اال�ستخدام
ويدعم تقنية « ،»+hspaو« ،»a-gpsو«واي فاي»
و«بلوتوث».
وي��ع��م��ل ج��ه��از «احل���ل���م» ح��ال��ي��اً ب��ن��ظ��ام الت�شغيل
من جوجل «�أن��دروي��د  ،»2.3.5امل��ع��روف با�سم «خبز

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

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

الزجنبيل» ،وتعد ال�شركة عمالءها بتحديث وترقية
الهاتف قريباً بح�صوله على �أحدث ن�سخة من نظام
الت�شغيل �أن����دروي����د ،وامل���ع���روف ب��ا���س��م «�آي�������س ك��رمي
�ساندوي�ش» .ويحتوي اجلهاز على بطارية من نوع
«ليثيوم� -آيون» ،يبلغ جهدها  1600ميللي �أمبري يف
الثانية.
ويتوافر اجلهاز ذو �سعة  16جيغابايت يف كل من
ال�صني وهونغ كونغ ،ويبلغ �سعره  2.999يوان �صيني
«�( »cynأي حوايل  471دوالراً �أمريكياً) ،لكنها مل
تعلن عن موعد طرحه يف الأ�سواق العاملية بعد.
�أما الن�سخة ذو �سعة  32جيغابايت ،فلم تف�صح
ال�شركة عنها بعد ،لكن م��ن املتوقع طرحه يف أ�ي��ار
م��ن ال��ع��ام اجل���اري ،مبعالج رب��اع��ي ال��ن��واة ،على حد
قول ال�شركة.

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

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

