مــــوحــــــــدة
لأمـــــة
َّ

w w w . a t h a b a t . n e t
ال�سنة الرابعة ( -العدد  )201اجلمعة  25 -ربيع الأول 1433هـ � 17 /شباط 2012م.

«الثبات» �صحيفة ت�سعى للتعبري عما
يجول يف خاطركم� .سنجتهد ،ف�إن �أ�صبنا
لنا �أجران ,و�إن مل ن�صب فلنا �أجر واحد.

يــومـيـــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صــدر م�ؤقتــ ًا �أ�سـبـوعـيــ ًا  -تــ�أ�سـ�ســـت عام 1908
ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

ISSUE No. 201 - FRIDAY 17 FEBRUARY - 2012

جميل السيّد :ميقاتي وجنبالط تناغم الضعفاء الالعبين في الوقت الضائع []8

تبادل الأدوار بني قطر وال�سعودية

تنحية العميل..
وا�ستالم الأ�صيل

ص [ ]3

2
6
15

الجــيش ..وزمــن الـجــحود السيــاســــي

لماذا اندلعت الحوداث في طربلس
مرتين بعد األزمة السورية؟
المجلس العسكري المصري يوقف التفاوض
مع واشنطن ..وأزمة المعونة تتصاعد

أحداث األسبوع

2

( العدد  )201اجلمعة � 17 -شباط 2012 -

w w w . a t h a b a t . n e t

االفتتاحية

غرنيكا بيكاسو ..ولوحة البيال
بني غرنيكا الأ�سبانية ،ولوحة جمل�س ا�سطنبول ،حتتار
كيف تختار؟
يف «البيال» ،ثمة انحياز كان وا�ضحاً �إىل خيارات برنار
ليفي� ،أي �إىل جمل�س ا�سطنبول وام �ت��دادات��ه ،مب��ن فيهم
«جي�ش �سورية احل��ر» بقيادة ري��ا���ض الأ�سعد تيمناً بجي�ش
�سعد ح��داد ذاك الرائد املن�شق عن اجلي�ش اللبناين ،الذي
اختار حتقيق «نبوءة» بن غ��وردي��ون ،ف�سلك طريق اخليانة
ون�صب قائداً على ما �سمي «جي�ش لبنان احلر» ،والذي جاء
�إفرازاً �أو نتيجة عملية الجتياح اجلنوب يف � 14أذار - ،1978
الحظوا التاريخ جيداً ،لـ «ثورة» ما ي�سمى «الأرز» التي �أخذ
درعها قبيل حرب متوز جون بولتون� 14« - ،آذار» �أال يوحي
ذلك �شيئاً ..حبذا لو عودة �سريعة �إىل بيان هذا التحالف يف
عز حرب متوز �أثناء املواجهة بني رجال املقاومة الإ�سالمية
وال �ع��دو الإ��س��رائ�ي�ل��ي :ح�ي��ث ج��اء يف ه��ذا ال�ب�ي��ان إ�ن ��ه « أ�م��ر
عمليات نفذه حزب اهلل يف جنوب لبنان» ،وت�ساءل البيان «هل
ح�صلت العمليات الع�سكرية وفقاً حل�سابات �إقليمية رداً على
حتليق الطريان فوق ق�صر ما (املق�صود هنا ق�صر الرئا�سة
ال�سورية يف الالذقية) �أو التعرث يف مفاو�ضات ما (املق�صود
إ�ي ��ران) و إ�ع��اق��ة ت�شكيل املحكمة ال��دول�ي��ة - ..الح�ظ��وا هذا
الربط العجيب وال�سف�سطة-.
هل الحظ �أحد� ،إبان حترك امل�سلحني يف �أحياء طرابل�س،
املرتافقة مع بيانات ه�ستريية للتميمي وغريه ،والتي توجها
�أمين الظواهري ب�شريطه ،حيث ت�صدر جممل امل�شهد بد ًال
م��ن ع��دن��ان ال�ع��رع��ور مفتي املق�صلة ،ويو�سف القر�ضاوي
ال��ذي أ�ف�ت��ى بقتل ثلث ال�شعب ال���س��وري ،ث��م �أمل ي ��أت خرب
ال
عاهل ال�سعودية باعتباره الفيتو الرو�سي  -ال�صيني عم ً
غري حممود ،وه��و �صاحب دع��وة ح��وار الأدي��ان مع �شيمون
برييز ال�صهيوين ،والذي مل «تبي�ض» �شعرة يف ر�أ�سه مع �أنه
يقرتب من �سن الت�سعني ،رغم �أكرث من �ستني فيتو �أمريكي
رفعت بوجه احلق الفل�سطيني يف جمل�س بان كي مون الذي
يزحف �إليه حمد بن جا�سم وتابعه نبيل العربي وغريهما
من الأعراب.
يف «البيال» ،بلغ التطابق مداه بني «لبنانيي» جون بولتون،
وجمل�س ا�سطنبول ..بعد �أن �سبقهم ذاك التطابق العجيب �أو
تالقح الأفكار «اخلالقة» بني الظواهري و�أردوغان ..ف�صرنا
وك�أننا أ�م��ام حفل ختام يقوده قائد م�سرية ت�صفية جيهان
فرجنية�« ،إين �أرى ر�ؤو��س�اً قد �أينعت ،والبحر من �أمامكم
وال�ع��دو م��ن ورائ �ك��م» ..أ���ص�ح��اب ال��ره��ان��ات اخلاطئة دوم �اً،
والذين يتلون عن زمالئهم من �أتباع برنار ليفي الر�سائل،
هم ال يفقهون غرنيكا بابلو بيكا�سو ،لأنهم �أق��رب �إىل نهج
جمازر حوال وكفر قا�سم ودير يا�سني وقانا الأوىل والثانية..
غرنيكا بيكا�سو عر�ضت ملعاناة احلرب الأهلية الأ�سبانية
وم� آ���س�ي�ه��ا ..و� �ص��ارت رم ��زاً م���ض��اداً للقتل واحل� ��روب ..لكن
م�شهد ج�ح��اف��ل امل�سلحني يف ط��راب�ل����س ..وم�شهد ال�ب�ي��ال،
ي�ؤكد على حقيقة التوا�صل الروحي والرق�ص على جماجم
الأبرياء.

«الثبات»

اجلــي�ش ..وزمــن الـجــحود ال�سيــا�ســــي
منذ �أن ب��د�أت الأح ��داث يف �سورية ،وبالتحديد
منذ االنفالت الأمني اخلطري الذي ت�شهده الأرا�ضي
ال�سورية ،يتعر�ض اجلي�ش اللبناين ل�ضغوط متنوعة
وح �م�لات �سيا�سية ،وحم� ��اوالت �إ� �ش �غ��ال تلهيه عن
املهمات املفرت�ض به القيام بها ،للحفاظ على ال�سيادة
اللبنانية وحفظ الأمن واال�ستقرار.
ب��امل �ب��د�أ ،ي���ض�ط�ل��ع اجل�ي����ش مب�ق�ت���ض��ى ال�ق��ان��ون
مب�ه�م��ة ال��دف��اع ع��ن ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة� ،أي مهمة
ال��دف��اع ع��ن �أر���ض لبنان و�شعبه وال�سلطة القائمة
فيه ،فيحفظ ال�سيادة اللبنانية من خ�لال منع �أي
جهة خارجية من انتهاك احل��دود اللبنانية ،ويقوم
مب � ��ؤازرة الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة يف ال��داخ��ل ملنع �أي قوة
امل�س بال�سيادة اللبنانية� ،أو تهديد اال�ستقرار �أو
من ّ
االنقالب على ال�سلطات ال�شرعية.
م��ن ه��ذا املنطلق ،وب�ع��د �أن تفاقم الو�ضع على
احلدود اللبنانية ال�سورية ،وحتوّلت مناطق لبنانية
ب�أكملها� ،إىل مناطق تع ّج مب�سلحني م��ن جن�سيات
م�ت�ع��ددة يت�سللون �إىل � �س��وري��ة ،وب �ع��د �أن ام �ت�ل�أت
�صفحات الإع�ل�ام الأج�ن�ب��ي واملحلي ب��أخ�ب��ار و�صور
امل�سلحني املدججني بال�سالح يف مناطق عكار بحجة
منا�صرة «الثورة ال�سورية» ،وبعد �أن تهاونت ال�سلطة
ال�سيا�سية اللبنانية يف اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها يف
حفظ �سيادتها ،ومنع الت�سيب على حدودها ،بذريعة
«الن�أي بالنف�س» ،الأم��ر ال��ذي دعا ال�سفري ال�سوري
�إىل �إر� �س��ال حت��ذي��ر وا��ض��ح �إىل ال�سلطات اللبنانية
يحثها فيها على االل�ت��زام مب�س�ؤولياتها القانونية
واالت�ف��اق�ي��ة ..بعد ك��ل ه��ذه ال�ت�ط��ورات ،ق��ام اجلي�ش
ال�ل�ب�ن��اين مب�ه�م��ة ن��اج�ح��ة يف ت�ل��ك امل�ن��اط��ق م��وج�ه�اً
ر�سالة �إىل من يعنيه الأم��ر� ،أن الت�سيب وحماوالت
تقوي�ض اال�ستقرار يف �سورية انطالقاً من الأرا�ضي
اللبنانية مل يعد م�سموحاً به بعد الآن.
ورداً على النجاح الذي حققه اجلي�ش اللبناين،
ا�ستخدمت ق��وى امل�ستقبل وح�ل�ف��ا�ؤه ،ا�سرتاتيجية
�سيا�سية ميدانية الأوج ��ه ميكن ا�ست�شراف بع�ض
معاملها� ،أو ما ظهر منها لغاية الآن مبا يلي:
 ه �ج��وم ��س�ي��ا��س��ي ف��اج��ر م�برم��ج ع�ل��ى اجلي�شاللبناين ،فقد ا�ستفا�ض امل�ستقبل وحلفا�ؤه ،كما رموز
التيارات ال�سلفية يف ال�شمال يف الهجوم على اجلي�ش
ونعته ب�أو�صاف يندى لها اجلبني ،وك�أمنا لي�س لهذا
اجلي�ش مواقف م�شرّفة طوال تاريخه ،بل ك�أمنا هو
جي�ش العدو الإ�سرائيلي ،والأدهى� ،أننا مل ن�سمع �صوت
ه�ؤالء حني كان اجلي�ش الإ�سرائيلي يقتل الأطفال يف
غ��زة ،وينتهك احل��رم��ات الفل�سطينية ،ومل ي�صفوه
ب��ال�ن�ع��وت الب�شعة واحل��اق��دة وال��دع��وة �إىل اجل�ه��اد
�ضده كما قر�أنا و�سمعنا اخلطابات احلاقدة وامل�شينة
والداعية �إىل قتل �أف��راد وعنا�صر اجلي�ش اللبناين.
 حماولة �إل�ه��اء ميدانية للجي�ش اللبناين ،وذلكملنعه من �ضبط الفلتان الذي كانت ت�شهده احلدود

ملاذا يحاولون ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين؟

ال�شمالية مع �سورية ،ولعل التفجري الأمني الذي
�شهدته طرابل�س ،والتوتري املت�صاعد ميدانياً ،والذي
ترافق مع خطابات �سلفية ومذهبية خطرية ج��داً،
ك��ان يهدف �إىل �إل�ه��اء اجلي�ش اللبناين ،ومنعه من
تنفيذ عمليات االنت�شار املقررة يف �أكرث من منطقة
حدودية ،وذلك لتغيري �أولوياته وح�ضّ ه على االنت�شار
يف مناطق و�أحياء طرابل�س ل�ضبط الأمن ،بد ًال من
التوجه �إىل احلدود اللبنانية ال�سورية ل�ضبطها.
�إذاً�� ،ش��نّ احل��ري��ري��ون وال�سلفيون هجوماً على
اجلي�ش ،ال ل�شيء� ،إال لأن��ه نفذ ال�ق��ان��ون ،وحافظ
على ا�ستقرار لبنان ومنع حت �وّل ج��زء م��ن الوطن
�إىل منطقة م�ستباحة لتهريب املال وال�سالح والعتاد
وال��رج��ال �إىل ��س��وري��ة ،لتهديد أ�م�ن�ه��ا� ،أرادوا من
خ�ل�ال ال�ه�ج��وم ال�سيا�سي ال�ضغط ع�ل��ى احلكومة
ملنع اجلي�ش م��ن ا�ستكمال ت��داب�يره بحفظ الأم��ن
يف منطقة عر�سال  -وادي خالد ،وذل��ك لال�ستمرار
يف املخطط القائم مبحاولة �إقامة منطقة لبنانية
عازلة على احلدود ال�سورية ،تكون منطلقاً لالعتداء
على �سورية ،لكن ف�شلهم يف م�سعاهم ه��ذا جعلهم
يتحولون �إىل ال�ضغط امليداين.
�إن اخلطط التي يدبرها احلريريون وال�سلفيون
�ضد اجلي�ش اللبناين لي�ست جديدة ،والهجوم على
اجلي�ش لي�س جديداً �أي�ضاً ،فمَن منا ين�سى حماوالت
تغيري ال�ع�ق�ي��دة ال�ق�ت��ال�ي��ة ،وم��ن ين�سى ت�صريحات
ت �ك �ف�ير اجل �ي ����ش واخل �ط ��ة اجل�ه�ن�م�ي��ة ال �ت��ي �أودت
بحياة الع�سكريني بنهر البارد وحماولة زج اجلي�ش
و�إغراقه يف حرب خميمات جديدة ،كل هذه اخلطط
ت�ؤكد �أن امل�ستقبل وحلفاءه يريدون اجلي�ش �أداة يف
�أيديهم ،يقمعون بوا�سطته خ�صومهم ،ويريدون منه
�أن يغ�ض النظر ع��ن م��ؤام��رات�ه��م العابرة للحدود،
ويف النهاية ،يريدون منه �أن ي�ضرب املقاومة ،ف�إن
مل ي�ستطع نزع �سالحها ،فعلى الأقل يحققون هدفاً

آ�خ��ر ،وه��و ج��ر املقاومة �إىل قتال اجلي�ش اللبناين
ما يفقدها �شرعيتها ،ويخ�سرها جمهورها الداعم،
وي�ألب الر�أي العام اللبناين �ضدها.
�إن ما يح�صل اليوم على اجلي�ش ،يجعلنا ن�شعر
كما يف ك��ل م��رة �أن العقلية امليلي�شوية ال�ت��ي تكره
اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين مل ت��زل م�سيطرة ع�ل��ى الطبقة
ال�سيا�سية اللبنانية ،و�إن �أمراء احلرب لب�سوا �شكلياً
ال�ب��زات ورب�ط��ات العنق ،لكنهم مل يخلعوا حقدهم
على الدولة وامل�ؤ�س�سات والقوى ال�شرعية ،يحقدون
على اجلي�ش ال��ذي ي�شكّل �سياج ال��وط��ن ،وال��ذي مل
تلوثه لوثة النفاق وال��دج��ل والطائفية واملذهبية
البغي�ضة ،كما لوثتهم ،ل��ذا يريدون �أن ينحروه يف
زواربيهم املذهبية ،ويف �أقبية جهلهم وحقدهم.
ق��د يكون الت�صرف امليلي�شوي لتيار امل�ستقبل
مفهوماً ومعروفاً ،و�سكوت حلفائه ممن ي�ضمرون
ح �ق��داً م��زم �ن �اً ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين م�ن��ذ زم��ن
امليلي�شيات مفهوماً �أي�ضاً ،لكن ما ال يُفهم هو �سكوت
ال�سلطة ال�سيا�سية و«ر�ؤو� �س �ه��ا» واع�ت�م��اد �سيا�سة
الن�أي بالنف�س يف ه��ذا امل�ضمار ،و�إذا �سلمنا ج��دالً،
�أن امليقاتي ي�ن��أى بنف�سه ع��ن ال��دف��اع ع��ن اجلي�ش
اللبناين ،وع��ن حتويل املعتدين على اجلي�ش �إىل
ال�ق���ض��اء ،لأ��س�ب��اب مذهبية انتخابية �ضيقة ،فما
ال��ذي يجعل رئي�س اجل�م�ه��وري��ة اللبنانية يعتمد
�أي�ضاً �سيا�سة الن�أي بالنف�س وال�صمت عما يح�صل
م��ن م ��ؤام��رات وحت��ري����ض ��ض��د اجل�ي����ش اللبناين،
وه��و اخل��ارج م��ن رح��م امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والتي
يدين لها بالو�صول �إىل رئا�سة اجلمهورية ،وما
ال��ذي يجعل وزي��ر ال��دف��اع وغ�ي�ره يعتمدون مبد�أ
ال�صمت؟ ..بالفعل� ،إن��ه زم��ن «اجل�ح��ود» ال�سيا�سي
بكل ما للكلمة من معنى.
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 ¢راتب لـ«الر�سن»

 ¢ده�شة من الأبناء

ك�شفت معلومات على ج��ان��ب كبري م��ن اخل�ط��ورة،
فحواها �أن م���س��ؤو ًال لبنانياً و�سطياً يقوم ومنذ العام
 ،2005بدفع راتب �شهري لناظر القرار  1559تريي رود
الر�سن من �أج��ل �أن يقوم الأخ�ير بت�سويته عاملياً ،وقد
نفذ الر�سن بع�ض اخلطوات يف هذا املجال ،وبات بع�ض
زعماء الدول ي�ستقبلون امل�س�ؤول اللبناين و�إن يف فرتات
متباعدة.

ترحم م���س��ؤول لبناين ك��ان على عالقة أ�ك�ثر م��ن ودي��ة م��ع دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة على ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان الذي كان بفطرته يت�صدى
لأي حماولة ت�ضر بالعرب والعروبة والإ�سالم وامل�سلمني ،و�أبدى ده�شته ملا يقوم
به �أبناء ال�شيخ زايد ،ال�سيما حممد وعبداهلل ،مت�سائ ًال هل ميكن �أن يكون ه�ؤالء
�أبناء زايد العرب؟

 ¢مزاعم وزير �سابق
ي��روج وزي��ر �سابق� ،أن جنل �شهيد ي�ساري من بلدته تلقى
ر�شوة من �أجل تغيري املوقف يف ق�ضية اغتيال والده الذي كانت
عائلة الوزير تكن له كرهاً �شديداً.

 ¢ف�ضيحة
�أروق��ة ق�صر العدل تتحدث عن ف�ضيحة ،بطلها �أح��د الق�ضاة ،اتفق
ورجل �أعمال على �إ�صدار حكم ل�صاحله مقابل مبلغ مايل حمرتم ،وتقول
املعلومات �إن القا�ضي علم بامل�ستم�سكات فقدم ا�ستقالته جتنباً للف�ضيحة
الأكرب ،كما تدور يف الق�صر معلومات عن حمامية لط�شت مئات املاليني
وفرت �إىل خارج البالد.
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موضوع الغالف

�أما �آن لهذا الهذيان
�أن يتوقف؟

تبادل الأدوار بني قطر وال�سعودية
تنحي العميل ..وا�ستالم الأ�صيل

مع متكن �سورية من ك�شف التزييف والت�ضليل يف
احلرب املفتوحة عليها من �أربعة �أركان الكرة الأر�ضية،
خ�صو�صاً م��ع تنامي ا��س�ت�خ��دام العمليات االنتحارية
لقوى ال�شر التي متولها وتدعمها م�شيخات اخلليج،
فقدت تلك امل�شيخات ورقة هامة كانت البيدق الأخطر
يف بند حم��رك اللعبة اخلبيثة ،وه��و ال ��دور القطري
الذي كان �أ�شبه بحجر الوزير يف لعبة «ال�شطرجن».
لقد مت �إجها�ض كل ما �سعت �إليه قطر يف �سورية،
رغ��م الأم ��وال الطائلة ال�ت��ي وظفتها بالتعليمات من
�أج��ل �إ�سقاط النظام يف �سورية ،خدمة لإ�سرائيل التي
مي�ضي وزي��ر خ��ارج�ي��ة امل�شيخة ثلث وق�ت��ه بالتمام يف
الربوع املحتلة يف فل�سطني حماطاً بحرا�سة �إ�سرائيلية،
ب��اذخ �اً م��ن ال ��دم ال�ع��رب��ي ع�ل��ى امل��ذب��ح ال���ص�ه�ي��وين كما
ي�شتهي الأخري و�أ�سياده ،وحيث يتم التلقني لكل مرحلة
كفرو�ض ت�ؤدى ..و�إال.
وم��ن ال��وا��ض��ح �أن ال��دور القطري ا�صطدم يف �آخ��ر
مراحل اندفاعاته بالواقع املتمثل بالف�ضيحة التي ك�شف
عنها رئي�س ف��ري��ق امل��راق�ب�ين حممد ال��داب��ي امل�ستقيل
عنوة من مهامه ،وكذلك بعدم القدرة على مترير قرار
يطلب تنحي الأ� �س��د م��ن عرينه ال���س��وري بعد الفيتو
امل��زدوج يف جمل�س الأم��ن ،لذلك وح�سب كل املعطيات
التي باتت يف غالبيتها علنية ،طلب من قطر التنحي
عن قيادة امللف بعد الف�شل الذي منيت به ،ليحل املدبر
الأ�صيل بدل ال�صغري العميل ،ولذلك �أ�سفر �آل �سعود
ع��ن وج��وه�ه��م دف�ع��ة واح ��دة ،وب��ال�ت��ايل فامللك عبداهلل

الذي مل تهزه وال غريه من حكام اخلليج ،كل الفيتوات
الأمريكية على ق��رارات الأمم املتحدة وجمل�س الأمن
لأنها تدين بع�ض ما ارتكبته القوات ال�صهيونية بحق
ال�شعب الفل�سطيني على مدى � 65سنة والتي تتجاوز
�ستني فيتو ،وكذلك املجازر بحق ال�شعب اللبناين والتي
ذهب �ضحيتها بع�ض الأمناء العامني ل�ل�أمم املتحدة،
لإعالنهم موقفاً مع عدم عدالة الفيتوات الأمريكية،
كما مل تهتز ثقته بالواليات املتحدة ما دام��ت ن�صرية
لإ�سرائيل ،فقط اهتزت ثقته مبنظمة ال هم لها �سوى
االقت�صا�ص من العرب خدمة للكيان ال�صهيوين ،ب�سبب
الفيتو الرو�سي-ال�صيني �ضد �سورية.
�أم��ا وزي��ر اخلارجية �سعود الفي�صل فقد ك�شف كل
امل�ستور ع��ن ال ��دور الأ��س��ا��س��ي امل�ح��رك ل�ل�م��ؤام��رة على
��س��وري��ة معتقداً �أن الأم ��وال ال�ت��ي متنحها ال�سعودية
ل�شركات ال�سالح الأمريكية التي متول �إ�سرائيل وتقدم
لها ال�سالح والعتاد من �أموال النفط العربي ،ميكن �أن
تغطي الأفعال القذرة التي انربت �إليها ال�سعودية من
خالل حماولة االلتفاف على الفيتو الرو�سي  -ال�صيني
بطلب قوات �أ�سميت قوات حلفظ ال�سالم على �أن تكون
عربية � -أممية ،حتت عنوان املراقبة وحماية املواطنني
ال�سوريني.
ال يحتاج امل��رء �إىل عناء تفكري ب ��أن ت��ذاك��ي الأم�ير
ال�سعودي ب��إدراج كلمة حماية ال�سوريني يعني التدخل
الع�سكري ال�سافر ال��ذي ي��راد منه ا��س�ت�ه��داف �سورية
بعد �أن حتطمت اجلامعة العربية على �أي��دي القطري

وال�سعودي ،و�أ�صبحت �أ�شبه ب�سوق للمجون ال�سيا�سي
وهو الذي د�أبت مملكة �آل �سعود عليه انتقاماً من جمال
عبد النا�صر والأق��ان �ي��م ال�ت��ي و�ضعها مل��واج�ه��ة العدو
ال�صهيوين ع�بر كلمة عربية جامعة ،ولعل م��ا �أعلنه
وزير خارجية ،فاجلزائر خالل اجلدل وتوجيه الكالم
حلمد ب��ن جا�سم ب��احل��رف «�إذا كنتم ت��ري��دون تك�سري
اجلامعة العربية باجلزائر لن ن�شارك يف هذا التك�سري»،
ه��و ال��دل�ي��ل ال ��ذي مل يحتج �أح ��د ال�ب�ح��ث ع�ن��ه ليكون
ال�شهادة على خطورة الدور التي ت�سلمته ال�سعودية من
قطر.
حماولة و�ضع �سورية بني مطرقة امل�ستعربني بقيادة
الواليات املتحدة وفق التقا�سم الوظيفي للأدوار لبلوغ
هدف تنحي الأ�سد وتدمري �سورية ،بالرغم من �إعالن
ما كان يجري �سراً من دعم �سيا�سي ومايل غري حمدود
مل��ا ي�سمى امل�ع��ار��ض��ة ب���س��وري��ة�� ،س�ترت��د ع�ل��ى �أ�صحابها
كما ح�صل يف م��رات �سابقة ول��و كانت مدعومة �أي�ضاً
ب�إرهابيني من جن�سيات خمتلفة� :سعودية ،و�إماراتية،
وق�ط��ري��ة وليبية� ..أر�سلتهم ومولتهم ال�سعودية مع
قطر ،وقد قتل بع�ضهم و�أعلنت منظمة «القاعدة» �أنهم
عنا�صر فيها ،كما يوجد عنا�صر لبنانية و�أخرى تركية
وباك�ستانية ،ويف ه��ذا الإط��ار ك�شفت معلومات دقيقة
�أن مدربني ع�سكريني من فرن�سا وبريطانيا والكيان
ال�صهيوين ي�شرفون على ت�أهيل عنا�صر كانت تعمل يف
املنظومة الأمريكية داخل تنظيم القاعدة ،وتقوم دولة
الإم��ارات العربية بتمويل ه��ذه الأع�م��ال عرب تعليمات
ويل العهد حممد بن زايد.
يف كل الأحوال ،ف�إن ما �أعلن حتى اليوم وحتى على
�أل�سنة �سادة ال�سعوديني يف الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرن�سا وع�بر وزراء خارجية تلك ال��دول ،ب ��أن �إر�سال
ق��وات حفظ �سالم �إىل �سورية تواجه حتديات ،و�إن �أي
تدخل ع�سكري �سيفاقم الو�ضع ،ف�ض ًال عن رف�ض رو�سيا
وال�صني للفكرة من �أ�سا�سها رغم الكالم الدبلوما�سي
ب��أن�ن��ا م�ستعدون لبحث امل��و��ض��وع وامل���ش��روط مبوافقة
احلكومة ال�سورية.
وي� �ق ��ول م �� �ص��در دب �ل��وم��ا� �س��ي ��ض�ل�ي��ع يف ال �� �ش ��ؤون
اخلليجية �إن ك��ل دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ويف
املقدمة ال�سعودية يتزحلقون دوماً بالطلبات الأمريكية
– الغربية كي حتقق وا�شنطن و�إ�سرائيل غايتها دون �أن
يدركوا مفاعيل ما ينفذون من تعليمات ،ولذلك ف�إن
تنحية قطر عن قيادة العملية �ضد �سورية لف�شلها يف
حتقيق الغايات ،لن تكون ال�سعودية �أكف�أ يف �إدارة امللف
ما دام م�صدر التعليمات واحداً ...ولذلك ميكن �أن تكون
اخلطوة الثانية« ،ك�ش ملك».

الأمري �سعود الفي�صل وال�شيخ حمد بن جا�سم

 ¢تثا�ؤب من البيال

� ¢صفقات �إعالمية

لوحظ �أن النائب بهية احلريري كانت تتثاءب يف مهرجان
البيال ،يف ذكرى اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،مما اعتربه
امل� ��راق � �ب� ��ون م� �ل�ل� ًا م��ن
ال �ك �ل �م��ات ال �ت��ي �أل�ق�ي��ت
وحم � � � �ت� � � ��واه� � � ��ا ..ك �م��ا
لوحظ �أن النائب �سامي
اجل �م �ي ��ل ك � ��ان مي���ض��غ
العلكة ،والبع�ض الآخر
مل ي�ت��وان ع��ن ال�ضحك
حينما بد�أ �سمري جعجع
ي� �ح ��رف ب �ع ����ض �أب� �ي ��ات
ال �� �ش �ع��ر ال �ع ��رب ��ي وف��ق
مق�صده ومفهومه.

�أك��دت معلومات �أن مدير املخابرات القطرية زار لبنان نهاية كانون الأول
املا�ضي ،وعقد �صفقة مع ر ؤ���س��اء حترير ث�لاث �صحف حملية ،وط��رح مع �أحد
�أولئك �أن ي�ستقطب الكاتب امل�صري ال�شهري رفعت �سيد �أحمد باعتباره �صديق له.

 ¢ن�أي م�ستمر

ربطت م�صادر �سيا�سية بني تعليق جل�سات جمل�س ال��وزراء و�سفر رئي�سه �إىل
باري�س ،وو�ضعت احتما ًال ب�أن تبقى معلقة حتى مطلع �شهر �آذار املقبل ،حتى يتخذ
بان كي مون قراراً بالتمديد للمحكمة الدولية ،عم ًال ب�سيا�سة الن�أي.

 ¢زيارة خمابراتية

تردد �أن �ضابط �إ�ستخبارات عربي رفيع امل�ستوى ،يعمل يف من�صب م�ساعد رئي�س
املخابرات يف �إحدى الدول العربية ،قام بزيارة �سرية �إىل مدينة طرابل�س قبل �أيام
قليلة من الإ�شتباكات الأخرية ،دون تن�سيق م�سبق مع �سفارة بالده يف لبنان وال مع
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يون�س عودة

مل ي�خ�برن��ا ال �ت��اري��خ احل��دي��ث �أن أ���ص�ح��اب
البنوك وامل�ل�ي��ارات ك��ان��وا ي��وم�اً ث ��واراً �أو حلموا
ب�صناعة ثورة.
�إن الهرطقة ال�سيا�سية التي طالعتنا بها
قوى � 14أذار بالأم�س يف ذكرى رفيق احلريري
بكالم عن الثورة والثوار قد تخدع بع�ض النا�س
بع�ض الوقت ،لكنها بالت�أكيد لن تخدعهم كل
ال��وق��ت ،فمنذ متى ك��ان ال�سفاحون وم�ضاربو
العملة الوطنية وم�صا�صو دماء الفقراء ،ثواراً.
�إذا ك��ان ه � ّم احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية ا�ستعادة
ال�سلطة التي خ�سرتها ،ف�إننا نقول لهم بئ�س
العودة �إىل احلكم من بوابة �سقوط �سورية ،فهو
حلم ل��ن يتحقق فليعيدوا ح�ساباتهم وي��ر أ�ف��وا
بهذا ال�شعب امل�سكني ،الذي ي�أخذونه يف كل يوم
�إىل مواجهة انتحارية جديدة تتعار�ض مع كل
م�صاحله الوطنية وتتطلعاته القومية.
�إن الأمة قد توافقت منذ عقود على �أن �أمريكا
و�إ�سرائيل وحلفاءهم من �أهل النفط واملال هم
�أهل الباطل الذي ج�سده الغرب امل�ستعمر منذ
احلمالت ال�صليبية ،و�أن املجاهدين واملقاومني
وال��داع�م�ين لهم م��ن ال�ع��راق �إىل فل�سطني �إىل
لبنان واجل��والن هم أ�ه��ل احل��قّ ،لأنهم �أ�صحاب
الأر� ��ض ،وم��ا يجري يف �سورية ه��ذه الأي ��ام من
حم��اول��ة ل�ضرب دوره��ا ال��داع��م وامل�ق��اوم م��ا هو
�إ ّال ج��زء من ه��ذا ال�صراع التاريخي بني احلقّ
والباطل.
�آن لهذا الهذيان والتحري�ض الإعالمي �أن
يتوقف حتى ال تت�صاعد الأم��ور �إىل مرحلة ال
ميكن العودة عنها.

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي
�أمني عام حركة الأمة

ال�سلطات اللبنانية املعنية بذلك واملفرت�ض التن�سيق معها يف الزيارات الر�سمية.
وبح�سب املعلومات ،ف�إ ّن هذا ال�ضابط عقد يف �إحدى ال�شقق ال�سكنية يف منطقة
الزيتون يف �أبي �سمراء ثالث �إجتماعات �أمنية و�سيا�سية منف�صلة مع العديد من
ال�شخ�صيات الطرابل�سية ،وت�شري املعلومات �إىل �أن الإجتماع الأول �ضمه �إىل ثالث
�شخ�صيات دينية و�سيا�سية ،بينما �ضمه الإجتماع الثاين �إىل �شخ�صيتني �سيا�سيتني
معروفتني يف املدينة ،يف حني كان الإجتماع الثالث مع �شخ�صية �سيا�سية من خارج
املدينة معروفة بقيامها بن�شاطات �أمنية.

 ¢نطق با�سم جمل�س ا�سطنبول

ا�ستهجنت م�صادر متابعة ،م��ا حفل ب��ه مهرجان البيال يف ذك��رى اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري ،خ�صو�صاً جلهة �إلقاء من�سق الأمانة العامة لقوى «14
�آذار  »1978فار�س �سعيد ،كلمة با�سم جمل�س ا�سطنبول ،وخ�صو�صاً جلهة حمتواها
ب�إعادة النظر باالتفاقات ال�سورية  -اللبنانية التي �أقرت يف عهد حكومات رئي�س
احلكومة الراحل ..م�ؤكدة ب�أنه لو كان رفيق احلريري حياً ،ملا كان يقبل بهذه
الرتهات وهذا ال�سيناريو الذي يقحم لبنان عنوة يف الأزمة ال�سورية.
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أحداث األسبوع
من لقاء روزفلت  -عبد العزيز عام � ..1945إىل باراك �أوباما

الهدف� :شرق �أو�سط جديد وا�ستهداف و�إ�ضعاف �سورية
م ��ن االج� �ت� �م ��اع ال �� �ش �ه�ير ب�ي�ن ع�ب��د
ال�ع��زي��ز �آل �سعود وال��رئ�ي����س الأم�يرك��ي
ف��ران�ك�ل�ين روزف �ل��ت ع�ل��ى م�ت�ن ال �ط��راد
احلربي الأمريكي يف البحريات املرة يف
قناة ال�سوي�س ،يف مثل هذه الأيام من عام
� ،1945أي يف �شهر �شباط� ..إىل اليوم ،مل
يخذل ال�سعودي الأمريكي مرة.
ف ��الأم�ي�رك ��ي ال � ��ذي ك� ��ان ي �ط �م��ح يف
ت�ل��ك ال �ف�ترة ال�ب�ع�ي��دة لأن ي�ح��ل مكان
اال� �س �ت �ع �م��ار ال �ق��دمي الأوروب� � � ��ي ،ال��ذي
أ�ن�ه�ك�ت��ه ال���ص��راع��ات واحل� ��روب امل��دم��رة
ال �ت ��ي ت��وج �ه��ا ب �ح��رب�ي�ن ع��امل �ي �ت�ين ع��ام
 1914و ،1939جعلت الأم�يرك��ي الذي
دخل احلرب الكونية الثانية يف نهايتها
م�ت��وث�ب�اً لأن يقطف ث�م��ار الن�صر على
ال �ن��ازي��ة ،وي���ض��ع ��س�ط��وت��ه ع�ل��ى خ�يرات
العامل وثرواته.
وم ��ن أ�ه� ��م الأه � � ��داف ال �ت��ي و��ض�ع��ت
وا��ش�ن�ط��ن عينها عليها ك��ان��ت منطقة
ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط ،ال �ت��ي ت���ش�ك��ل نقطة
ت�ل�اق ��ي آ��� �س� �ي ��ا و أ�ف ��ري� �ق� �ي ��ا و�أوروب � � � � ��ا،
وت�ب�ين �أن فيها أ�ك���س�ير اقت�صاد العامل
«ال�ن�ف��ط» ،وب��ال�ت��ايل ،ه��و حلبة ال�صراع
ال�سيا�سي واالقت�صادي فيما بني الدول
اال� �س �ت �ع �م��اري��ة ..وب ��ال �ت ��ايل ال ب ��د من
�ضع�ضعة هذه املنطقة و�إ�ضعافها ب�إيجاد
نقطة توتر دائمة.
يف ذل� ��ك ال� �ل� �ق ��اء ،خ ��اط ��ب روزف� �ل ��ت
اب ��ن ��س�ع��ود ب��ال �ق��ول « :إ�ن� ��ه يعتمد على
ال�ك��رم ال�ع��رب��ي وع�ل��ى م�ساعدة امل�ل��ك يف
ح��ل امل���ش�ك�ل��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة» - ،يالحظ
هنا �أن روزف�ل��ت ا�ستعمل تعبري امل�شكلة
ال�صهيونية ولي�س امل�شكلة اليهودية.-
مل ي �خ ��ذل ع �ب��د ال �ع��زي��ز «ال �� �س �ي��د»
الأم�يرك��ي ،ويعلق �ضابط اال�ستخبارات
ال�بري�ط��اين ج��ون فيليبي ال ��ذي أ�ط�ل��ق
ع �ل �ي��ه يف ال �� �س �ع��ودي��ة «احل� � ��اج ع �ب��داهلل
فيليبي» ،على هذا االجتماع بالقول�« :إن
عبد العزيز وافق على كل ما عر�ضه عليه
روزفلت ،ومن ذلك �إح�لال يهود العامل
امل�شردين يف وطن لهم هو فل�سطني».
مل ي�ت�غ�ير م�ن��ذ ت�ل��ك ال �ف�ت�رة ��ش��يء،
ف��ا� �س �ت �م��ر ال � �� � �ش ��رق الأو� � � �س� � ��ط حم��ط
االهتمام الأم�يرك��ي ،وع�صبه الأ�سا�سي
ه��و ا� �س �ت �ه��داف ب�ل�اد ال �� �ش��ام وتفتيتها،
وك � ��ل ال� ��ر ؤ�� � �س� ��اء الأم�ي�رك� �ي�ي�ن ال��ذي��ن
ج ��اءوا بعد روزف �ل��ت ك��ان ذل��ك هدفهم،
وخ���ص��و��ص�اً ا��س�ت�ه��داف ال�ق�ل��ب الناب�ض
ل �ه��ذه امل �ن �ط �ق��ة وه ��و � �س��وري��ة ،ول��ذل��ك
كانت املهمة الرئي�سة هي عدم ا�ستقرار
ه��ذه البالد ،فقد د�شنت وا�شنطن عهد
االن �ق�لاب��ات ،ف�ي�ع�ترف م��اي�ل��ز كربالند
 �ضابط اال�ستخبارات الأم�يرك��ي  -يفك�ت��اب��ه لعبة الأمم ب ��أن ان �ق�لاب ح�سني
ال ��زع �ي ��م يف � 20آذار  1949ك� ��ان م��ن
«�أعدادنا وتخطيطنا»« ،و�أطلعنا  -نحن
يف ال�سفارة  -مبهمة و�ضع كامل خطته
و�إثبات كل التف�صيالت املعقدة» ،م�شرياً
�إىل �أن التحركات الأمريكية كانت «كلها
�سرية ومتقنة ال��و��ض��ع والتخطيط»..
لتبد أ� بعدها فرتة الال�ستقرار ،حيث كان

روزفلت مع عبدالعزيز �آل �سعود يف البحريات املرة

ال�صراع الغربي على �أ�شده على املنطقة ،ال�شام وروحها دم�شق ،وما انهيارها �إال وهدفها �شرق �أو�سط جديد رهن امل�شيئة
بني ا�ستعمار متهالك ومتهاوي ،املتمثل ب�سبب غ�ضبة ه��ذه ال��روح وه��ذا القلب الأمريكية  -ال�صهيونية ..حيث �أطلع
يف الأوروب � � ��ي( ،خ �� �ص��و� �ص �اً ب��ري�ط��ان�ي��ا) ال �ن��اب ����ض ،ال � ��ذي ك� ��ان �إه� � ��راء وع���ص�ب�اً عبد احلميد ال�سراج وا�صف كمال على
وا�ستعمار جديد متوثب متعط�ش للدم والإم�ب�راط��وري��ة ال��روم��ان�ي��ة ،الأم��وي��ة ،حماولة ر�شوته يف باملال الغتيال جمال
والنفط ..وهنا كانت امل�شاريع الأمريكية العبا�سية ،العثمانية ..حتى �أن جيو�ش عبد النا�صر و�إج�ه��ا���ض ال��وح��دة ،وق��ال
التي تعد للمنطقة من �أجل خلق �شرق هوالكو التي اجتاحت معظم �آ�سيا وقفت ل��ه �إن الرئي�س عبد النا�صر �سيف�ضح
�أو�سط جديد يتوافق مع روح الغطر�سة وحتطمت وانهزمت عند تخوم دم�شق .امل �ح ��اول ��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ه� ��ذه يف خ�ط��اب
والهيمنة اال�ستعمارية.
وبعد قيام ث��ورة  23يوليو ع��ام � 1952سيلقيه يف دم�شق لكن وا�صف كمال قال
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وه�ن��ا ك��ان م�ب��د�أ
له :يجب �أن نح�صل املبلغ �أو ًال (مليون
ه�ن��ري ت� ��روم� ��ان يف م �� �ش��روع ال�ن�ق�ط��ة اال�ستعمارية التي �أ�ضحت ت�ستهدف روح وت �� �س �ع �م �ئ��ة �أل � ��ف ج �ن �ي��ه إ�� �س�ت�رل �ي �ن��ي)،
ال��راب�ع��ة بحجة م���س��اع��دة دول املنطقة الأمة الإقليم ال�شمايل �سورية ،والإقليم ونودعه يف البنك ،وحينذاك ميكنك �أن
يف ك��ان��ون الأول ع ��ام  1947و��ش�م��ل يف اجلنوبي م�صر ،اللذين م��ا ت��وح��دا عرب تف�ضح الق�صة لأن الدليل �سيكون بني
البدء تركيا واليونان ،ثم امتد لي�شمل ال�ت��اري��خ� ،إال وك��ان��ت االن�ت���ص��ارات ..هكذا ي��دي��ك ،وق��ام بتح�صيل املبلغ و�إي��داع��ه
ك��ل دول ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ع ��ام  1951انت�شر الإ�سالم يف زمن اخلليفة الرا�شدي با�سم ال�سراج يف البنك العربي بدم�شق،
ال
وم�ن�ه��ا ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،فقبلت ب��ه كل ع �م��ر ب ��ن اخل � �ط� ��اب ،وه � �ك ��ذا ان �ه��زم��ت وجرى ت�أخري خطاب عبد النا�صر قلي ً
من �أفغان�ستان وم�صر والعراق و�إي��ران احل �م�ل�ات ال�غ��رب�ي��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة ال�ت��ي �إىل �أن مت الت�أكد من الإيداع القانوين.
ولبنان وال�سعودية و�إ�سرائيل والأردن قامت زوراً وبهتاناً حتت �شعار ال�صليب،
و�إذا كانت الوحدة مل تعمر �إال ثالث
وال �ب��اك �� �س �ت��ان ،وحت ��ت ��ض�غ��ط ال��رف����ض وحتررت القد�س يف زمن �صالح الدين� � ..س �ن��وات ،ب�ح�ك��م امل� ��ؤام ��رة االن�ف���ص��ال�ي��ة
ال���ش�ع�ب��ي ال �� �س��وري ال��وا� �س��ع مل ي�ت�ج��ر أ�
ف �ق��ام يف ال �ع ��ام  1954ح �ل��ف ب �غ��داد امل��دع��وم��ة م��ن ال�غ��رب اال��س�ت�ع�م��اري� ،إال
احلاكم ال�سوري على القبول ب��ه ،علماً امل�ش�ؤوم ال��ذي هزمته ال��وح��دة امل�صرية �أنه ي�سجل حللب ال�شهباء رف�ضها لهذا
�أن��ه يف  25أ�ي��ار  1950أ�ط�ل��ق اال�ستعمار  -ال �� �س��وري��ة ع� ��ام  ،1958وال� � ��ذي ك��ان االنف�صال فنزل �أهلوها �إىل ال�شارع ،ومل
ب�شكليه القدمي واجلديد حلف الدفاع ي�ضم ال �ع��راق ول�ب�ن��ان ،وت��رك�ي��ا و�إي ��ران ،ت�ت��وق��ف امل �ظ��اه��رات احللبية ال�صاخبة
امل �� �ش�ترك ع�ب�ر م��ا أ�ط �ل��ق ع�ل�ي��ه ال�ب�ي��ان والباك�ستان وال�سعودية دون �أن تتجر�أ �ضد االنف�صال� ،إال بعد �أن �أعلن الرئي�س
الثالثي ال�شهري ( أ�م�يرك��ي  -بريطاين على إ�ع�لان ع�ضويتها ،بالإ�ضافة طبعاً جمال عبد النا�صر� ،أن االنف�صال �أ�صبح
 فرن�سي) بذريعة ال��دف��اع ع��ن ال�شرق �إىل بريطانيا وال��والي��ات املتحدة ،وكان �أمراً واقعاً ،وال بد للحياة �أن ت�ستمر ،والالأو�سط بوجه الإره��اب الأحمر ،والذي يهدف �أ�سا�ساً لتطويق و�إ�سقاط �سورية ،ب��د �أن يبقى الن�ضال يف �سبيل الوحدة
ي�ؤكد على توحيد و�سائط الدفاع حتت ث��م ح���ص��ار م���ص��ر  -ال �ث��ورة و�إج �ه��ا���ض العربية هدفاً و�إرادة وبو�صلة م�ستمرة،
رعاية �أمريكية.
ال��ري��اح ال�ت�ح��رري��ة ال�ت��ي �أطلقتها ث��ورة وهكذا بعد نحو �سنتني ه��زم االنف�صال
ل �ت �ك ��ر ب� �ع ��ده ��ا � �س �ب �ح��ة الأح � �ل ��اف  23ي��ول �ي��و ،وال� �ت ��ي و� �ص �ل��ت يف ال �ع��ام وقامت ثورة الثامن من �آذار عام 1963
اال�� �س� �ت� �ع� �م ��اري ��ة وك� �ل� �ه ��ا ب� �ه ��دف و� �ض��ع � 1956إىل ح��د ال �ع��دوان ال�ث�لاث��ي على ال� �ت ��ي ت �خ �ب �ط��ت ب �ي�ن ج� �ن ��وح  -مي �ن��ي،
ال�سيطرة واليد الأمريكية على املنطقة ،م�صر (ف��رن���س��ا ،بريطانيا� ،إ��س��رائ�ي��ل) ،ومغامرة ي�سارية� ،إىل �أن كانت احلركة
يف البداية كان الهدف دائماً ا�ستهداف فجاء ال��رد على ه��ذا ال�ع��دوان بالوحدة ال�ت���ص�ح�ي�ح�ي��ة يف ت �� �ش��ري��ن ع� ��ام 1970
��س��وري��ة ووح��دت �ه��ا وا� �س �ت �ق��راره��ا ،لأن�ه��ا ال�سورية  -امل�صرية عام  ،1958وهو ما ب�ق�ي��ادة ال��رئ�ي����س ح��اف��ظ الأ� �س��د لتقود
ط��ري��ق احل��ري��ر ال �ق��دمي ،ولأن م��ا من �أرب� ��ك احل���س��اب��ات اال��س�ت�ع�م��اري��ة ،فكان قلب العروبة الناب�ض نحو اال�ستقرار
�إمرباطورية عظمى قامت عرب التاريخ م�شروع �آي��زن�ه��اور كن�سخة منقحة عن العميق والتنمية ،الذي جعل من �سورية
�إال وك ��ان �سبب قيامها وت�ق��دم�ه��ا ب�لاد ك��ل امل���ش��اري��ع اال��س�ت�ع�م��اري��ة ال���س��اب�ق��ة ..قوة �إقليمية ك�برى ،ال تت�أثر باملعادالت

اال�ستعمارية وم�شاريعها ،بل هي �صانعة
املعادالت والفعل واالنت�صارات �أي�ضاً من
انت�صار ت�شرين ع��ام � 1973إىل هزمية
االج �ت �ي��اح ل�ل�ب�ن��ان ع��ام  1982و�إ��س�ق��اط
م�شروع � 17أيار� ،إىل انت�صارات املقاومة
الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي ت��وج��ت بالن�صر غري
امل�سبوق يف أ�ي ��ار ع��ام � 2000إىل هزمية
العدو الإ�سرائيلي يف حرب متوز ،2006
�إىل ان �ت �� �ص��ار غ ��زة يف ،2009 - 2008
وقبلها وبينها هزمية ا�ستهداف �سورية
منذ غ��زو ال�ع��راق ع��ام  ،2003وال�صفعة
ال�ت��ي وجهها الرئي�س ب�شار الأ��س��د �إىل
كولن باول و�شروطه اخلم�سة.
ف�سورية الآن �إذن ،ال تتعر�ض مل�ؤامرة
من اال�ستعمار ب�شكليه القدمي واجلديد
و�أذنابه� ،إمنا تتعر�ض �أي�ضاً لهجوم وا�سع
م��ن ه��ذا اال�ستعمار و أ�ت�ب��اع��ه يف ال��دول
العربية ،الذين يطلق عليهم يف البيت
الأب�ي����ض «ال� ��دول امل�ط�ي�ع��ة» ،ب��الإ��ض��اف��ة
�إىل القوى املحلية ال�سورية التي يطلق
عليها املعار�ضات وفيهم جمموعات من
«املثقفني» ال�ساقطني والقوى احلاقدة
وامل� �ج ��رم�ي�ن وال �� �س �ج �ن��اء اجل �ن��ائ �ي�ي�ن،
بالإ�ضافة �إىل حجم الإع�لام والدعاية
الهائلة التي ت�ستهدف النيل من �سورية
ب���ص�ف�ت�ه��ا �آخ� ��ر م��وق��ع مم��ان��ع وم �ق��اوم
لال�ستعمار و�أدواته.
وك�م��ا علمتنا جت ��ارب امل��واج�ه��ة عرب
التاريخ ،ف�إن امل�ؤامرة �ست�سقط لأن هناك
ال هاماً جداً ،وهو �أن �صمود ال�شعب
عام ً
ال�سوري وقواه امل�سلحة ومواجهته فائقة
احل ��دود وال �ت��وق��ع ،ال�ت��ي ل��ن ت�سفر عن
احل�سم النهائي مع الزمر والع�صابات
امل �� �س �ل �ح��ة ف �ح �� �س��ب ،ب ��ل ث �م��ة م ��وازي ��ن
دول �ي��ة ج��دي��دة ت��ول��د م��ن رح��م امللحمة
الأ�سطورية ال�سورية.
ومهما قيل عن تعدد �أ�شكال امل�ؤامرة
واحلرب على �سورية و�أهدافها ،ف�إن ثمة
هدفاً واحداً هو الأ�سا�سي يف كل امل�شروع
اجل�ه�ن�م��ي ،ه��و خ�ل��ق �أج� ��واء تبقى فيها
�سيادة �إ�سرائيل على املنطقة عرب كيانات
�ضعيفة ومتناحرة ،ومتخا�صمة.
ف�ه��ذا ه��و ال�شرق الأو� �س��ط اجل��دي��د،
الذي تريده وا�شنطن منذ لقاء روزفلت
وع �ب��د ال �ع��زي��ز ق �ب��ل  67ع��ام �اً ب��ال�ت�م��ام
وال �ك �م��ال ،وم ��ن �أج �ل��ه ك��ان��ت الأح�ل�اف
واحل ��روب على فل�سطني والأم ��ة وعلى
ق�ل�ب�ه��ا وروح� �ه ��ا � �س��وري��ة ،ول �ه��ذا ك��ان��ت
«احلروب» الأفغانية ومتويلها القطري
وال�سعودي واخلليجي ،و�إال فما �سر �أن
احلر�س الأمريي يف قطر ي�ضم الأفغان
العرب ،وما �سر الدعم املطلق ال�سعودي
ل �ل �ق��اع��دة ل�ل�ت��وج��ه �إىل � �س��وري��ة ،ومل ��اذا
أ�ط�ل�ق��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة � 700سجني
خطري قبل ان�سحابها من العراق �شرط
�أن يتوجهوا للقتال يف �سورية.
ث��م م��ا معنى وج ��ود وح ��دات خا�صة
بريطانية وقطرية مع الع�صابات التي
تقاتل يف �سورية..

�أحمد زين الدين
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هل ي�سمح «امل�ستقبل» وحلفا�ؤه للجي�ش
ب�إنقاذهم من �شرور �أعمالهم �ضد �سورية؟
هل �ستنتظر التطورات املتدحرجة على �إن ه��ذه ال �ق��وى ال �ت��ي ط��امل��ا ن ��ادت ب��إر��س��ال
احل� ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة – ال �� �س��وري��ة ،الرئي�س اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين �إىل احل� ��دود اللبنانية
جنيب ميقاتي لينجز ترتيباته ال�شعبية ،ال�سورية ،ودعت ال�ستقدام مراقبني �أجانب
املرتبطة باالنتخابات النيابية املقبلة عام �إىل تلك احل��دود ،عندما كانت تخاف من
� ،2013أم ي�سبق خماطرها الداهمة بتوفريه رد الفعل ال�سوري على �شتائمها ل��ه وعلى
الغطاء ال�سيا�سي للجي�ش اللبناين ،لي�ضبط ارتكابها جرائم قتل �ضد العمال ال�سوريني
حركة احل ��دود ،خ�صو�صاً عمليات تهريب يف لبنان ،وتلقت يف حينه �أم��وا ًال كثرية من
الأ�سلحة وامل�سلحني �إىل �سورية ،التي تتم االحتاد الأوروبي ل�ضبط احلدود (�صرفتها
ج �ه��اراً ون �ه ��اراً حت��ت ��ش�ع��ار ال�ت���ض��ام��ن مع وف��ق �أه��وائ�ه��ا ويف غ�ير مكانها) ،ه��ي ذاتها
ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ،و�أح �ي��ان �اً ب�ح�ج��ة ت� أ�م�ين (امل�ستقبل وح �ل �ف��ا�ؤه) ت��رف��ع ال���ص��وت ه��ذه
م�ساعدات �إن�سانية ،وهي �أعمال يتوقع لها الأيام م�شككة بدور اجلي�ش اللبناين راف�ضة
�أن ت��زداد وت��زده��ر ،بعد إ�ع�لان دول جمل�س ت��دخ �ل��ه وحت ��رك ��ه ب ��اجت ��اه ه� ��ذه احل � ��دود،
التعاون اخلليجي عن قرارها بدعم املعار�ضة خ�صو�صاً يف ع�ك��ار وبع�ض مناطق البقاع،
ال�سورية ،مع العلم �أن الأو��ض��اع احلدودية حيث مل تت�أخر و�سائل �إع�لام ع��دة ،حملية
املتفجرة ت�ؤثر �سلباً على الداخل اللبناين ،و�أج �ن �ب �ي��ة ،يف ك���ش��ف حقيقة حت��وي�ل�ه��ا �إىل
ولي�ست ا�شتباكات طرابل�س املتكررة ،ومقتل م��واق��ع جت�م�ي��ع و�إم� � ��داد ل �ق��وى ال�ت�خ��ري��ب
وجرح عدد من اللبنانيني يف �أكرث من نقطة التي تقتل ال�سوريني وت�ستهدف م�ؤ�س�سات
حدودية� ،إال �صورة عن �إمكانية امتداد فتيل دول�ت�ه��م ،لأن ه��ذه ال�ق��وى اللبنانية تريد
الأح��داث ال�سورية �إىل داخل بع�ض املناطق �إبقاء احل��دود م�شرعة �أمامها ،لتلعب دوراً
اللبنانية اجل��اه��زة لت�سلمها والبناء عليها و�سيطاً يف ت��أم�ين مم��رات لعمليات تهريب
و�إطالق مناو�شات داخلية ،قد تدفع البالد الأ�سلحة والأ�شخا�ص من لبنان �إىل �سورية،
�إىل فنت متنقلة� ،أو على الأق��ل هي كافية للقيام بعمليات تخريبية داخ��ل الأرا��ض��ي
لإ�شغال اجلي�ش اللبناين عن �أداء مهماته ال�سورية ( باعتبارها خ�ب�يرة يف لعب دور
احلدودية.
ال��و� �س �ي��ط وال �� �س �م �� �س��ار يف ك ��ل �� �ش ��يء ،من
ال�ل�اف��ت واجل ��دي ��د يف م��واق��ف ال �ق��وى االقت�صاد �إىل الأمن وما بينهما) ،مما دفع
اللبنانية املنخرطة يف امل���ش��روع الأم�يرك��ي ال�سلطات ال�سورية �إىل تقدمي ملف موثق
–ال�صهيوين – اخلليجي ،الذي ي�ستهدف لل�سلطات اللبنانية ،ت�شري فيه بالأ�سماء �إىل
��س��وري��ة ه��ذه الأي ��ام لإ�سقاطها ،باعتبارها هذه الأعمال وبع�ض منفذيها من لبنانيني
�آخ � ��ر م��وق��ع ر� �س �م��ي ع��رب��ي ي �ق��ف يف وج��ه و�سوريني.
�شطب الق�ضية الفل�سطينية ،وتكري�س بقاء
امل�شكلة يف ه��ذه ال�ت�ط��ورات� ،أن اجلي�ش
وا�ستمرار الكيان ال�صهيوين ،لي�صبح كياناً اللبناين مايزال مك�شوف الظهر �سيا�سياً،
«طبيعياً» يف املنطقة العربية ويهيمن عليها ،ل ��دى ق �ي��ام��ه ب � ��أي ع �م��ل ل���ض�ب��ط احل� ��دود،

الرئي�س �سعد الدين احلريري متحدثاً عرب �شا�شة عمالقة

ن�صف مليار دوالر من قطر �شهري ًا لت�سليح وتدريب املن�شقني ..وال�سعودية تقرتب

احلدود الرتكية ت�ستفيق جمدداً على عبور املال وال�سالح
للمواجهة ،لكنهم �أخ�ط��أوا ب��أن ح�صروا �أنف�سهم يف مكان واح��د بعد �أن ا�ستدرتهم
�أنقرة  -الثبات
القوات ال�سورية �إىل ذلك عرب غ�ض الطرف عن االن�سحابات التي يقوم بها ه�ؤالء
تتح�ضر احلدود الرتكية مرة جديدة للعب دوراً ما يف م�ستقبل ال�صراع الدائر باجتاه حم�ص من املناطق التي يتم ال�ضغط عليها من قبل اجلي�ش ال�سوري وقوات
على ��س��وري��ة ،يف ظ��ل التن�سيق ال�ع��رب��ي  -ال�ترك��ي امل�ت��زاي��د ،وحت��دي��داً م��ن اجلانب حفظ ال�ن�ظ��ام يف مناطق خمتلفة م��ن ��س��وري��ة ..متوقعة ح�سماً ق��ري�ب�اً للمعركة
الع�سكرية يف مهلة ال تتعدى الأ�سبوعني على الأكرث.
القطري والقادم اجلديد �إىل ال�ساحة ..ال�سعودي.
وت�شريالتقارير �إىل �أن قطر وحدها خ�ص�صت مبلغاً يزيد عن ن�صف مليار دوالر
هناك على خط احلدود الطويلة املمتدة لنحو  900كيلومرت ،تبدو الأمور كلها
مر�شحة جلميع االحتماالت ،يف �ضوء اال�ستعدادات الكبرية التي يقوم بها الطرفان� ،شهرياً لدعم ما ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» ،ال��ذي ي�ضم بع�ض املن�شقني عن اجلي�ش
ال�سوري ل�ضبط و�ضعها ومنع انفالتها ،والرتكي  -العربي الذي ي�سعى �إىل انتاهكها ال�سوري ومرتزقة من العرب ،فيما تدر�س ال�سعودية �سبل الدعم ،و�أ�شارت �إىل �أن
اتفاقاً قطرياً  -تركياً قد �أجنز على �سبل الت�سليح والتدريب يف الأرا�ضي الرتكية
لتمرير املزيد من املقاتلني وال�سالح.
وب�ع��د ه��دن��ة طويلة ن�سبياً م��ن اجل��ان��ب ال�ترك��ي ،تفيد التقارير الأم�ن�ي��ة عن بتمويل عربي �إ�ضايف ،قيل �إن ال�سعودية ودو ًال خليجية �أخرى مل ي�سمها �ست�ساهم
ع��ودة حركة النقل يف اجت��اه الأرا��ض��ي ال�سورية ،وتقول م�صادر تركية معار�ضة ،فيها مببالغ كبرية ،م�شرية �إىل �أن العائق الوحيد الذي يقف الآن يف وجه االنخراط
�إن معلوماتها تفيد ب ��أن � 12أل��ف مقاتل ليبي م��ن «ال �ث��وار» ال��ذي��ن حت��ول��وا �إىل ال�سعودي الكامل هو دور الإخوان ودور ال�سلفيني يف الداخل يف املرحلة الراهنة ويف
مرتزقة ،انتقلوا �إىل داخ��ل �سورية عرب احل��دود الرتكية ،لريتفع ع��دد املقاتلني امل�ستقبل �إذا ما جنح م�شروع االنقالب على الو�ضع يف �سورية ،فال�سعودية التي ما
الذي يتح�صنون يف منطقة حم�ص �إىل نحو � 40ألف مقاتل ،وت�شري املعلومات التي تزال تخ�شى دور الإخوان ،تدعم التيارات ال�سلفية بقوة ،فيما تدعم قطر وتركيا
تقدمها املعار�ضة �إىل �أن �آخر دفعة من املقاتلني ،كانت �أكرث من �ألف �شخ�ص ،متت الدور «الإخواين» باعتباره منوذجاً ميكن ت�سويقه يف العامل الغربي.
و�أو�ضحت م�صادر مطلعة� ،أن تركيا وقطر ت�ضغطان بقوة على املن�شقني لتوحيد
حماولة �إدخالهم عرب منطقة �إدل��ب عرب جمرى النهر ،م�شرياً �إىل �أن ال�سلطات
ال�سورية ا�ستفاقت على هذا املعرب ،ف�أمرت بفتح م�سارب ال�سد ،ما �أدى �إىل غرق �صفوفهم يف �ضوء االن�شقاق الكبري احلا�صل بينهم ،من �أج��ل ت�سهيل «متويلهم»
عدد كبري من ه�ؤالء والقب�ض على �آخرين ،بالإ�ضافة �إىل فرار البع�ض الآخر عرب وت�سليحهم ،ونقلت عن �أحد �ضباط اال�ستخبارات الرتكية قوله� ،إنه لن يتم ت�سليم
�أي �سالح للمن�شقني داخل الأرا�ضي الرتكية بعد اال�شتباكات التي ح�صلت يف خميمات
زوارق �صغرية.
وتقول امل�صادر� ،إن املعلومات من الداخل ال�سوري ،ت�شري �إىل �أن املعار�ضني للنظام الع�سكر بني م�ؤيدي ريا�ض الأ�سعد وم�صطفى ال�شيخ ،م�شرياً �إىل �أن تركيا ال تريد
متكنوا من بناء حت�صينات وحفروا خنادق يف مناطق كبرية من حم�ص ا�ستعداداً اندالع مواجهات ع�سكرية على �أرا�ضيها.

ح �ت��ى �أن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين ي �ع�ترف��ون ب ��أن
أ�ح � ��داث م��دي�ن��ة ط��راب�ل����س الأخ �ي��رة ك��ان��ت
لإ� �ش �غ��ال اجل�ي����ش ع��ن ا��س�ت�ك�م��ال م�ط��اردت��ه
لبع�ض امل�سلحني واملهربني يف بع�ض القرى
العكارية.
ومن املعلومات امل�ؤكدة ،التي مل تغفلها
بع�ض و�سائل الإعالم اللبنانية والأجنبية،
�أن وف� ��وداً خم��اب��رات�ي��ة �أج�ن�ب�ي��ة ع��دة كانت
على احل ��دود اللبنانية ال���س��وري��ة يف أ�ك�ثر
م��ن «زي� � ��ارة» ،و�أن ب�ع����ض ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة
وال �ع��رب �ي��ة  -اخل�ل�ي�ج�ي��ة؛ وم�ع�ه��ا أ�ت�ب��اع�ه��ا
يف ل�ب�ن��ان ،م��ا ي��زال��ون يتم�سكون بخطتهم
لتحويل املناطق احل��دودي��ة اللبنانية �إىل
م �ق��ر ومم� ��ر لأع � �م ��ال ال �ت �خ��ري��ب ب��اجت��اه
ال��داخ��ل ال���س��وري ،وب��ات م�ع��روف�اً ،كمثال،
�أن عملية اال�ستيالء على ب�ل��دة ال��زب��داين
القريبة م��ن احل��دود ال�شرقية اللبنانية،
ج��رت ب�ع��د ت�ه��ري��ب ع���ش��رات امل�سلحني من
جن�سيات عربية خمتلفة ،عرب لبنان ،وبعد
قيام اجلي�ش العربي ال���س��وري بطرد تلك
الع�صابات امل�سلحة من الزبداين ،تبني �أن
بني قتالها �سعوديني وكويتيني و�إماراتيني
وب��اك���س�ت��ان�ي�ين ول�ب�ن��ان�ي�ين وم ��ن جن�سيات
�أخ � ��رى ،وم ��ن ي ��دري م�ت��ى ت ��ورط منطقة
ح ��دودي ��ة �أخ � ��رى يف م �ث��ل ه ��ذه الأع� �م ��ال،
خ�صو�صاً بعد دعوة قائد تنظيم «القاعدة»
�أمين الظواهري م�ؤيدي التنظيم يف جوار
�سورية �إىل قتال اجلي�ش العربي ال�سوري.
ه ��ذه ال ��دع ��وة «ال �ظ ��واه ��ري ��ة»� ،إ� �ض��اف��ة
�إىل ما �سبقها من انك�شاف تدخل �أط��راف
ل�ب�ن��ان�ي��ة يف أ�ع� �م ��ال ال �ق �ت��ل وال �ت �خ��ري��ب يف
�سورية ،قلبت ال�سحر على ال�ساحر ،وح�سب
م�صادر لبنانية متعددة ،ف��إن �إن��ذاراً �سورياً
و�صل �إىل من يعنيهم الأمر من امل�س�ؤولني
وال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،ب � ��أن اجل�ي����ش
ال�سوري «لن يقف مكتوف الأيدي �أمام هذه
الأعمال التي ت�ستهدف �سورية انطالقاً من
لبنان ،و�أن وح��دات منه �ستدخل �إىل داخل
الأرا��ض��ي اللبنانية لوقف عمليات تهريب
الأ��س�ل�ح��ة �إىل امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة و�ضبط
حركة النازحني ال�سوريني يف البلدات التي
جل�أوا �إليها يف عكار وامتداداً �إىل طرابل�س».
وح�سب تلك امل���ص��ادر« ،ف ��إن �ساعة ال�صفر
حددت للبدء ب�شن عملية ع�سكرية يف داخل
منطقة وادي خالد يف عكار».
ه��ذا ال��واق��ع الأل �ي��م ي�ستدعي ال���س��ؤال،
م��ن �سي�ضم الآخ ��ر حت��ت راي �ت��ه ،امل�سلحون
وامل� �ه ��رب ��ون ال �ت��اب �ع��ون لأط � � ��راف ل�ب�ن��ان�ي��ة
ح��اق��دة على ال��دول��ة ال���س��وري��ة� ،أم م�سلحو
الظواهري ،وهل يقرتب اليوم ال��ذي يعلن
ف�ي��ه «ال �ظ ��واه ��ري» ان���ض�م��ام ج �م��اع��ات 14
�آذار �إىل تنظيم ال�ق��اع��دة� ،أم يتعقل ه��ؤالء
وي�خ�ف�ف��وا م��ن اب �ت��زازه��م ل�ل��رئ�ي����س جنيب
ميقاتي وي�سهلوا عليه اتخاذ القرار بن�شر
وح � ��دات اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين ع �ل��ى احل ��دود
ال�شمالية وال�شرقية وتعزيزها ،فينقذ لبنان
من لهيب النار امل�شتعل ،وينقذ يف طريقه
�أ�ؤل�ئ��ك الذين يتدخلون يف ال�ش�أن ال�سوري
على طريقة لعب الأوالد؟
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لبنانيات
ملاذا اندلعت احلوداث يف طربل�س
مرتني بعد الأزمة ال�سورية؟

يف ذكرى العماد

يف ذكرى رحيلك الرابعة �أيها العماد ،ثمة �س�ؤال يبقى
ملحاً ،هل يجدي النفخ يف نار بقية هذه الأمة ،التي ما فهم
حكامها يف هذا الزمن �إال جتربة �شاي مرجعيون؟
م ��ن أ�ي ��ام ��ك أ�ي �ه ��ا ال �غ��ائ��ب – احل��ا� �ض��ر ال �ك �ب�ي�ر ،مل
ي�ستفيدوا – بل هم ال يريدون عن �سابق ت�صور وت�صميم
– �أن يعتربوا ،فرمبا مل يفهموا من التاريخ الذي �سيبقون
خارجه� ،إال جتربة بني الن�ضري.
حتت �سماء هذه الأمة املبتلية بحكام �صغار ،و�إن كانوا
بلغوا يف العمر عتياً ،مل يهتموا من التاريخ �إال ب�أبي رغال،
حيث ي�أتون مواكب مواكب لال�سرتخاء فوق �أ�شالء اجلثث
�أو فوق تناثر اجلغرافيا ،وم�ساحات النفط الدموي.
ت���ش�ت�ع��ل ال � �ن �ي�ران ،ي��وق��ده��ا وي ��ؤج �ج �ه��ا ك �ث�ي�رون يف
ه��ذه الأم��ة من �صبابي �شاي مرجعيون ،التي ي�صري من
امل��داف�ع�ين ع��ن «رب�ي�ع�ه��ا»� ،ساحق ال��زه��ر وج�ي�ه��ان فرجنية
يف �إه��دن وجوليان وط��ارق �شمعون يف احلازمية ،وي�صري
مثالهم الأعلى �سعد ح��داد و«جي�ش لبنان احل��ر» ،فيهتف
�أو ينطق با�سمه حليفه املحلي يف منا�سبات املوتى �أو احلب.
�إذ يبدو �أنهم يعلمون �أن املعت�صم مات بال �أحفاد ،و�أن
عبد الرحمن الداخل مل يحفل بذريته يف غرناطة.
�أيها العماد الر�ضوان:
يف الذكرى الرابعة المت�شاقك النور الأزيل ،نعرتف
إ�ل�ي��ك� ،أننا نعرف كل ه ��ؤالء الذين ال يحرتفون �إال �صب
ال�شاي �أمام �شلومو وكوهني ..وباراك �أوباما� ،أو �ضم كوندي
يف باحات الق�صور الر�سمية بحنان وعمق وح��رارة ..لأنها
ب�شرتهم ذات يوم ب�شرق �أو�سط جديد ..وك�أنهم مل يقر�أوا
من العرب والتجارب �إال كالم غولدا مائري عن العرب «�إنها
�أمة نائمة».
ل�ك��ن ..يف الأم��ة ،ثمة أ�ن��ا���س ،ثمة رج��ال ،ينمون على
مد العمر والزمن ،ينمون كالطهر يعرفون جيداً وبعمق
�أن �أبا ذر ما يزال يخرج �شاهراً �سيفه يف وجه كل الباطل،
ويعرفون متاماً �أن للرباق عيناً ودرب�اً ووع��داً ..و�أن البحر
بغري �صهيل املوج جمرد بديل للم�ستنقع.
فالربيع الربيع ي�أتي دائماً من عيون ال�شهداء ،ومن
�أذرع امل �ق��اوم�ين ،ت�لام�ي��ذك امل �م��دودة يف م��وا��س��م ال�ع�ط��اء
والقطاف.
يف ذكراك �أيها الر�ضوان
احلياة تدور دورتها ..يف غر�س البذار يف انهمار املطر
يف انبعاث ال�سنابل على �سطح ال�ب�ي��ادر ..وعندما تعزف
اليدان الكرميتان املجاهدتان على الزناد ..تتمثل الرياح
على �أن�شودة الن�صر ..وميوج �إيقاع الربق والرعد واملطر..
م�ؤذناً بالفجر والليايل الع�شر ..و�أن ن�صر من اهلل وفتح
قريب ..يف ذك��راك يا ينبوع املجد ال نحفل بهدير بائعي
ال �ك��از ..يف جامعة العربي �أو يف حمفل ال���س��ارق «ب��ان»..
بب�ساطة متناهية ف��إن للرباق �صهي ًال واخ�تراق�اً ل�سكون
امل�ستحيل وم ��ازال �صمتك وح���ض��ورك ون�صريك يهزون
الدنيا ..و�سيبقى ويكرب ..ويعمر الكون.

�أحمد

�إن احل� � ��وادث الأم �ن �ي��ة ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا م��دي�ن��ة
طرابل�س الأ��س�ب��وع ال�ف��ائ��ت ،ل�سيت ول�ي��دة ال�صدفة،
�أو ح�صراً نتيجة عامل االحتقان بني منطقتي باب
التبانة وجبل حم�سن ،بفعل الأزم ��ة ال�سورية التي
ت�سهم يف ت�أجيجها بع�ض التيارات ال�سيا�سية يف لبنان،
من خالل عمليات تهريب ال�سالح وت�سلل «املقاتلني»
�إىل ��س��وري��ة ع�بر احل ��دود اللبنانية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ت���س�ي�ير ت �ظ��اه��رات م���س�ت�ف��ذة ل�ل�ط��ائ�ف��ة ال �ع �ل��وي��ة يف
ال�شوراع املتاخمة جلبل حم�سن.
فمنذ ب��دء الأزم ��ة ال�سورية يف �آذار ال�ف��ائ��ت ،مل
ت�ت�ط��ور اال� �س �ت �ف��زازات ب�ين «ال�ت�ب��ان��ة» و«اجل �ب��ل» �إىل
ا�شتباكات م�سلحة �إال عقب حدثني:
الأول -غ��داة ت�شكيل احلكومة امليقاتية الثانية
التي نالت فيها طرابل�س «ح�صة الأ�سد» ،بهدف �إف�شال
املهرجان ال�شعبي ال��ذي �أع��د ل�ل��وزراء الطرابل�سيني
�آنذاك.
الثاين -بعد تطبيق اجلي�ش اللبناين خطة �ضبط
احل��دود اللبنانية  -ال�سورية يف عكار ،واملتزامنة مع
جناح اجلي�ش ال�سوري يف تطويق العمليات الإرهابية
التي ت�ستهدف ا�ستقرار بالده.
ويف ه� ��ذا ال �� �ص ��دد ،ت� � ؤ�ك ��د م �� �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة

حليثيات ال��واق��ع امل�ي��داين يف �سورية� ،أن وح��دات
اجل�ي����ش وح �ف��ظ ال �ن �ظ��ام حت�ق��ق جن��اح��ات مهمة
يف عمليات ا�ستئ�صال ال�ب��ؤر امل�سلحة ،من خالل
التقدم البطيء واملدرو�س الذي تتبعه حافظاً على
�أرواح املدنيني والع�سكريني يف �آن.
وتك�شف امل�صادر عن عمليات فرار يف �صفوف
املجموعات امل�سلحة ،خ�صو�صاً يف حمافظة حم�ص،
الفتة �إىل �أن عدداً كبرياً من «املقاتلني» ال�سوريني
�سلم للقوات النظامية ،يف وقت الذ بالفرار ق�سم
من امل�سلحني الأجانب �إىل خارج احلدود.
وعن عمليات تهريب ال�سالح وت�سلل امل�سلحني
عرب احل��دود اللبنانية  -ال�سورية ،ت�ؤكد امل�صادر
ت��راج��ع العمليات امل��ذك��ورة ،وع��دم انقطاعها يف
�شكل نهائي ،معتربة �أن بع�ض املناطق احلدودية
اللبنانية ال تزال ت�شكل خطراً على الأمن القومي
ال�سوري.
يبدو �أن انت�شار اجلي�ش على احلدود ،وتقدم
ال �ق��وات ال���س��وري��ة يف عملية احل���س��م الأم �ن��ي يف
ح �م ����ص�� ،ش�ك�لا ع��ائ �ق �اً م �ه �م �اً يف وج ��ه امل ��ؤام ��رة
التي ت�ستهدف �سورية ،عندها جل��أ بع�ض �أدوات
التخريب �إىل �إ�شعال فتنة مذهبية يف طرابل�س

ب�ين �أه��ل ال�سنة وال�ع�ل��وي��ن ،ريثما تنعك�س على
الأو� �ض��اع يف ��س��وري��ة ،وت�سهم يف ت�أجيج ال�صراع
املذهبي فيها ،وبالتايل تعيد �إنتاج الأزمة بعدما
متكنت القيادة يف دم�شق من �إحباطها وتطويق
ذيولها.
وك��امل �ع �ت��اد ،ت�ل�ق��ى اخل ��ارج ��ون ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
خيبة أ�م ��ل ج��دي��دة ،م��ن خ�ل�ال ان�ت���ش��ار اجلي�ش
عند خطوط االقتتال ،ورده على م�صادر النريان
م��ن �أي جهة أ�ت��ت ،ومل تنه احل ��وداث الأمنية يف
طرابل�س ع��ن متابعة عملية �ضبط الأم ��ن على
احلدود ال�شمالية  -ال�شرقية.
ويف الوقت عينه� ،أدى انفجار خمزن ال�سالح
يف زيتون �أبي �سمراء �إىل �إرباك امل�سلحني ،وك�شف
زي��ف ادع ��اءات ف��ري��ق «رب�ي��ع ال��دول��ة» ال��ذي �سعى
التعمية على االن�ف�ج��ار امل��ذك��ور ،و�إخ �ف��اء معامله
بوا�سطة �أدواته الأمنية.
ومل يت�ضح أ�م��ام ال��ر�أي العام ،من هي اجلهة
التي متلك ه��ذا املخزن الظريف ال��ذي وق��ع فيه
االنفجار وحجم الإ�صابات؟

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• حركة الأمة توقفت با�ستهجان عند �إ�صرار دول اخلليج على ت�أزمي الو�ضع يف
�سورية ودفع املواجهة املفتوحة �إىل �أعلى م�ستوياتها ،فبعد �أن ا�ستهلكت قطر كل
ما عندها من ت�آمر و �شرور ،ها هو الدور ال�سعودي الذي كان خلف ال�ستار يعود
لي�شكل ر�أ�س احلربة يف امل�شروع الغربي ل�ضرب �سورية ودورها املقاوم ،من خالل
جمل�س وزراء اجلامعة العربية وطلب التدخل الع�سكري يف �سورية.
واعتربت إ���ص��رار دول اخلليج على حماية القواعد الع�سكرية الأمريكية على
الأرا�ضي العربية ،والتماهي مع امل�شروع الغربي الذي يعمل على تق�سيم املنطقة
وحت�ضريها للمواجهة املذهبية املفتوحة ،فهو ال يخدم �إ ّال الغرب و�إ�سرائيل
وم�صاحلهما.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان دان تفجريي حلب الآثمني
واعتربها حماولة يائ�سة جل ّر املدينة الآمنة �إىل �أتون الفتنة الأمريكية ال�صهيونية.
وانتقد اللقاء ب�شدة ما �صدر من قرارات عن اجلامعة العربية وعن وزارء اخلارجية
العرب بحق �سورية ودعوتهم جمل�س الأمن �إىل �إر�سال قوات حفظ �سالم عربية
ودولية م�شرتكة مما ي�ؤكد على الدور امل�شبوه الذي لعبته وتلعبه اجلامعة العربية.
واعترب اللقاء �أن ما ح�صل يف طرابل�س م�ؤخر ًا من ا�شتباكات و أ�ح��داث م�ؤ�سفة
�سببه اخلطابات واملواقف الت�صعيدية� ،إ�ضافة �إىل حماولة ج ّر لبنان و�سورية
لتدخالت الغربية.
• �أمني الهيئة القيادية العميد م�صطفى حمدان ووفد من املرابطون زار جتمع
العلماء امل�سلمني ،وبعد اللقاء ر�أى العميد حمدان �أن اجلامعة العربية ،هي جامعة
الأ�سفار العربية و�أثبتت �أنها تعمل يف االجت��اه اخلاطئ ،فبينما كانت الق�ضية
الفل�سطينية حمور كل عمل عربي م�شرتك� ،أ�صبحت اليوم ق�ضية من�سية ،و�أ�صبح
الهدف تنفيذ �إمالءات و�أوامر الإدارة الأمريكية.
رئي�س الهيئة الإداري��ة ال�شيخ ح�سان عبداهلل قال :اليوم يتعر�ض واقعنا يف
الأمة الإ�سالمية والعربية خلطر كبري ي�ستهدف كياننا وي�ستهدف احلفاظ
على الكيان ال�صهيوين ،ما جرى بالأم�س يف اجلامعة العربية هذه اجلامعة
التي مل يكن لها دا ٍع �أ�ص ًال لأنها مل ت�ستطع طوال م�سريتها اتخاذ قرارات
م�صريية حلماية هذه الأمة ،مل تفعل �شيئ ًا من �أجل ق�ضية فل�سطني ،و�آخر ما
فعلته يف قمة بريوت الأخرية كان بيع الق�ضية الفل�سطينية من خالل ما ي�سمى
مبادرة امللك عبداهلل التي مل تت�ضمن �إ�شارة لالجئني الفل�سطينيني و�سعت
لتوطينهم يف لبنان لوال موقف الرئي�س املقاوم �إميل حل��ود ،هذه اجلامعة
العربية هي �أداة بيد الأمريكي وت�سعى للمحافظة على كرا�سيها من خالل
احلفاظ على الكيان ال�صهيوين.

• اللقاء الإ�سالمي الوحدوي �أ�شار يف بيان له ،طالعنا ت�صريح العاهل
ال�سعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف مهرجان اجلنادرية ،وفيه
�أعلن �أن الثقة يف الأمم املتحدة اهتزت بعد ا�ستخدام رو�سيا وال�صني
حق الفيتو ملنع تبني قرار يدين �سورية ،و�أن ما حدث ال يب�شر بخري
وعلى الدول �أن حتكم بالعقل والإن�صاف من املعتدي.
• نائب ب�يروت ال�سابق عدنان عرقجي قال� :إنهم يدعون ب�أن ثقة
العامل قد هزت بعد الفيتو الرو�سي  -ال�صيني ونحن نت�سائل ملاذا مل
تهتز هذه الثقة منذ �إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة بـ 83فيتو �أمريكي بريطاين
فرن�سي ملجازر �إ�سرائيل و�أمريكا وحلفائها يف فل�سطني ،وخ�صو� ًصا
غزة وجنوب لبنان و�ضاحية بريوت والعراق و�أفغان�ستان وباك�ستان
وليبيا واليمن وال�سودان وال�صومال ،ملقتل الآالف بل املاليني كما يف
العراق من ن�ساء و�أطفال و�شيوخ ورغم كل ذلك مل تهتز ثقة العامل بهذه
امل�ؤ�س�سة التي بنيت على ا�ستقواء وم�صالح الدول الكبرية والقوية على
ح�ساب الدول ال�ضعيفة.
• جبهة العمل اال�سالمي عبرّ ت عن �أ�سفها ال�شديد للأحداث امل�ؤملة
واال�شتباكات اجلارية بني منطقتي جبل حم�سن وباب التبانة ،ودعت
اجلبهة الأطراف كافة �إىل حتكيم لغة العقل واحلكمة واحلوار بدل لغة
الر�صا�ص وال�سالح والتحري�ض الطائفي واملذهبي ،ولفتت اجلبهة �إىل
احتمال وجود طابور خام�س ي�سعى �إىل زرع الفتنة والعدواة والبغ�ضاء
بني �أبناء املدينة الواحدة.
• ال�شيخ زهري جعيد رئي�س جبهة العمل املقاوم �أكد خالل م�شاركته
مب�ؤمتر الوحدة يف طهران� ،إن املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب
الإ�سالمية م�شروع مبارك وخطوة يف غاية الأهمية واملجمع ال يق�صر يف
�أداء املهام املوكولة له ،ولكن امل�ؤامرة اليوم على �أمتنا حتتاج �أكرب من
عقد الندوات وامل�ؤمترات والن�شرات ،فامل�ؤامرة حتاول تغيري مفاهيمنا
ال�شرعية وال�سيا�سية يف مرحلة حققت الأمة فيها انت�صارات كبرية
بد�أت باالنت�صار الكبري يف لبنان على يد املقاومة الإ�سالمية وبعدها
االنت�صار املظفر يف فل�سطني.
و�أ�ضاف� :أما ال�صحوة الإ�سالمية والثورات التي ت�شهدها العديد من
الدول العربية فن�أمل منها �أن تكون �صحوة ت�أخذنا جميعا �سنة و�شيعة
بوحدة �صادقة نحو فل�سطني التي هي ق�ضية الأمة املركزية.
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بر�سم احلكومة والإحتاد العمايل ونقابات ال�سائقني
احلافالت زادت �أ�سعارها ..فمن ينقذ فقراء لبنان؟

ما دور الإحتاد العمايل ونقابات ال�سائقني؟

ف �ج ��أة وب � ��دون م �ق��دم��ات أ�ع�ل�ن��ت كل الت�سهيالت مقدمة لو�سائل النقل
� �ش��رك��ة ال �� �ص��اوي وزن� �ت ��وت رف ��ع �سعر ه��ذه� ،سواء عرب املواقف املتوافرة لهم
ال �ن �ق��ل يف ح��اف�ل�ات �ه��ا ،ب�ح�ي��ث ت�صبح يف العا�صمة والتي ال يدفعون مقابلها
أ�ج ��رة ال��راك��ب يف ب�ي�روت و�ضواحيها �أي ر� �س ��م ل �ل �ب �ل��دي��ات� ،أو م ��ن خ�ل�ال
 1250لرية بد ًال من �ألف لرية ،وعلى تلويثهم للبيئة ،وخ���ص��و��ص�اً و�سائط
طريقتها �أع�ل�ن��ت ال �ف��ان��ات رف��ع أ�ج��رة النقل ال�ت��ي ي��زي��د ع��دد ركابها ع��ن 24
رفع �أجرة الراكب �إىل  1500لرية بد ًال والتي �سمح لها بالعمل على الديزل،
م��ن �أل��ف ،وي�ت�ردد �أن �سيارة التاك�سي ف�ي�م��ا م�ن�ع��ت و� �س��ائ��ل ال�ن�ق��ل دون ه��ذا
ق��د ترفع أ�ج��رة ال�سرفي�س �إىل �ألفني العدد من ا�ستعمال هذه املادة.
وخم�سمئة �أو ث�لاث��ة �آالف يف غ�ضون
وب� ��أي ح ��ال ،ب�ع��د ه��ذه ال��زي��ادة يف
الأيام املقبلة.
�أ� �س �ع��ار ال�ن�ق��ل يف احل��اف�ل�ات وال��زي��ادة
وال �� �س ��ؤال امل� �ط ��روح ،ك �ي��ف ومل ��اذا املتوقعة �أو التي يجري احلديث عنها
رفعت �أج��رة النقل؟ وم��ن ه��و �صاحب يف � �س �ي��ارات الأج � ��رة ،ه��ل ي�ب�ق��ى م�برر
ال �ق��رار ،وم��ا دور ال�ن�ق��اب��ات ،و�أي ��ن هي لردّيات البنزين التي تقدم لل�سيارات
وزارة ال�ن�ق��ل ووزارة االق�ت���ص��اد؟ ف ��إذاً العمومية ،مبا فيها الفانات؟
كانت �شركات �أو �أ�صحاب و�سائل النقل،
على �أن ال�س�ؤال الأهم الذي يبقى
يتذرعون ب�تراج��ع الأرب ��اح واملداخيل ،ب��ر� �س��م ن �ق��اب��ات واحت� � ��ادات ال���س��ائ�ق�ين
فهل يجوز �أن حتل �أزمتهم على ح�ساب العموميني ،هل �أن امل�شاكل االجتماعية
اللبنانيني الفقراء� ،أو الأك�ثر فقراً يف واالقت�صادية التي يعانيها من يفرت�ض
لبنان الذين ي�ضطرون للتحرك �سواء �أنهم ميثلونهم ال ت�ستقيم وال تتوافر
�إىل �أعمالهم� ،أم للإنتقال من مكان �إىل احللول لها� ،إال على ح�ساب اللبنانيني
�آخر ،بوا�سطة احلافالت ..مع العلم �أن ال �ف �ق ��راء ،مم ��ا ي �ع �ن��ي أ�ن �ه ��م يف نف�س

حركة الأمة تزور �ضريح مغنية
زار وف��د م��ن جلنة الإر� �ش��اد والتوجيه يف ح��رك��ة الأم��ة،
برئا�سة ال�شيخ حممد دروي�ش� ،ضريح القائد اجلهادي عماد
مغنية يف رو��ض��ة ال�شهيدين ،وحت��دث با�سم اللجنة ال�شيخ
وليد العمري الذي جدد العهد لل�شهداء بال�سري على خطاهم
لتحقيق �آمانيهم و�آمانينا بتحرير القد�س ال�شريف ،والأرا�ضي
العربية والإ�سالمية من براثن املحتلني.
وو�ضع الوفد �إكلي ًال من الزهر على ال�ضريح ،بعد تالوة
عطرة من القر�آن الكرمي لل�شيخ �أمين الأحمد ،وقراءة �سورة
الفاحتة على �أرواح ال�شهداء.
بدورها رحّ بت والدة ال�شهيد عماد مغنية بالوفد ،م�شرية
�إىل �أن «حترير القد�س لطاملا كان �أمنية ال�شهيد ر�ضوان».
كما وقام نائب الأمني العام حلركة الأمة جهاد ال�ضاين،

بو�ضع �إك�ل�ي��ل م��ن ال��زه��ر على ال�ضريح با�سم الأم�ي�ن العام
للحركة ال�شيخ د.ع�ب��د النا�صر ج�بري ،ال��ذي �أك��د على �سري
احلركة بكل ما �أوتيت من قوة مب�شروع املقاومة واملمانعة مع
�سورية و�إيران ،وا�ستنكر حمالت الت�ضليل واحلرب الإعالمية
التي تتعر�ض لها �سورية الداعمة للمقاومة ،والتي تهدف �إىل
تربير التدخل اخلارجي يف �ش�ؤونها الداخلية.
كما زار وف��د من اللجنة الن�سائية يف احلركة ال�ضريح،
وقالت من�سقة اللجنة الأخ��ت رانيا ال�شيخ�« :إن املقاومة هي
احل ّل الوحيد» ،ودعت ال�شعوب العربية �إىل «الوحدة لتحقيق
هدف واحد ،هو ن�صرة الق�ضيّة الفل�سطينيّة» ،وو�ضعت �إكلي ًال
من الزهر على ال�ضريح ،بعد قراءة �سورة الفاحتة على �أرواح
ال�شهداء.

حركة الأمةعند �ضريح ال�شهيد عماد مغنية

املوقع مع م�ستغلي العمال والكادحني
وال �ف �ق ��راء� ..أي أ�ن �ه��م ج ��زء م��ن ه��ذه
ال��ر أ���س�م��ال�ي��ة ال�ط�ف�ي�ل�ي��ة ،ال �ت��ي ت�شكل
�أب�شع أ�ن��واع التوح�ش وال�ت�غ��ول ،والتي
لا لأزم ��ات ال�ن�ظ��ام �إال على
ال ت��رى ح� ً
ح�ساب ذوي الدخل املحدود والفقراء،
ف�ك��ان��ت ��ش�ع��ارات�ه��ا م�ن��ذ ال �ع��ام ،1992
اجلنات ال�ضريبية ،و�ضرب االقت�صادات
املنتجة ،التي �ألغت الطبقة املتو�سطة،
وزادت اللبنانيني فقراً وتعترياً..
ت��رى أ�ي��ن االحت��اد العمايل العام،
ونقابات واحت ��ادات النقل ج��زاء منه..
وه��ل ه�ن��اك م��ن يخ�شى اهلل ..وي�ق��ول
ح��رام زي ��ادة ن�ه��ب ف�ق��راء ل�ب�ن��ان ..ول��و
حل�ساب فقراء �آخرين ا�سمهم ال�سائقني
و«�شركات النقل» ..ثم هل يعلم ه�ؤالء
�أن زي��ادات الأج��ور الهزيلة التي ح�صل
عليها اللبنانيون م�ؤخراً التهمت قبل
�أن يقب�ضوها ..بهذا اجل�شع للر�أ�سمال
اللبناين الطفيلي واملتوح�ش؟

حمرر ال�ش�ؤون النقابية

مهرجان البيال� ..سعد ي�ستعني مبرافقيه
وجعجع يعد بن�صر جمل�س ا�سطنبول على طريقته

مل يحفل اح�ت�ف��ال ال�ب�ي��ال ،يف ذك��رى اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري� ،سوى بالعودة �إىل بدء،
واجلهر جمدداً بالعداء ل�سورية.
النجم كان بال مناف�س� ،سمري جعجع ،حيث
ر�شق الكالم الذي حت�ضر له جيداً ،وخ�صو�صاً �أنه
�أك�ثر حلفائه خ�برة يف الإط�ل�االت على اجلمهور
بحكم خرباته الطويلة و«امل��ري��رة» ،ون�صب نف�سه
مدافعاً عن «املنا�ضلني» يف �سورية ،الذين يوافقون
تطلعاته و�أحالمه من �إهدن �إىل حم�ص ومل ين�س
�أن ي�أتي على ذك��ر الطفل حمزة اخلطيب ..وهنا
لعل ذاكرته خانته ،فلم ي��أت على م�أثرة �إه��دن يف
ح��زي��ران  ،1978وعلى «م��أث��رة» احلازمية وعائلة
داين �شمعون ،كما �أن��ه مل يتذكر اجن��از ال�صفرا
عام  .1980ح�سم جعجع الن�صر يف نهاية املطاف
كما يف زحلة وطرابل�س ،ويف الأ�شرفية ودير القمر
وع��ال�ي��ه ،وك�م��ا ح�سمت يف ب�ن�غ��ازي م��ع ال�ن��ات��و ويف
القاهرة� ..ستح�سم بر�أي جعجع وينت�صر جمل�س
ا�سطنبول يف حم�ص وح�م��اه و�إدل ��ب ودي��ر ال��زور
ودرعا ..والقاه من�سق «� 14آذار  »1978فار�س �سعيد

متحدثاً با�سم جمل�س ا�سطنبول حيث تال الر�سالة
ال �ت��ي ��س�ب��ق ل �ه��ذا امل�ج�ل����س �أن وج�ه�ه��ا لأ� �ص��دق��اء
وحلفاء جون بولتون يف الأمانة العام يف  25كانون
الثاين املا�ضي..
�أما �سعد احلريري فاكتفى بر�سالته عن بعد،
بحيث وف��ر ع�ل��ى حم��رك ال �ـ «�أو ت��وك�ي��و» اجل�ه��د،
فقر�أ من على ال�شا�شة �أمامه اخلطاب الذي تدرب
عليه �سلفاً ..وه��و جال�س ..ويف حركة تراجيدية
تقدم �إليه مرافقاه لي�ساعداه على الوقوف لي�ؤكد
لعلية القوم املجتمعني يف البيال �أن رجله املك�سورة
�أثناء تنزهه �أو تزجله يف منتجعات جبال الألب..
وال ندري �إذا كان هنا قد ا�ستدر عطف الفقراء يف
قرى ود�ساكر عكار والأحياء البائ�سة يف طرابل�س،
ح�ت��ى ال ن�ق��ول يف ال�ط��ري��ق اجل��دي��دة� ،أم��ا ال�شيخ
�أم�ين ال��ذي حل يوماً رئي�ساً للجمهورية وتركها
قاعاً �صف�صفاً ،ولريتها يف احل�ضي�ض ..ف�إن �أق�سى
ال�صور ج�سدها يف خطابه� ،أمل تالحظوا تثا�ؤب
ال�سيدة بهية احلريري وم�ضغ العلك لدى بع�ض
احل�ضور..
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مقابلة
جميل ال�سيّد :التناغم بني ميقاتي وجنبالط لي�س تناغم الأقوياء
بل تناغم ال�ضعفاء املتالعبني يف الوقت ال�ضائع
املدير الأ�سبق للأمن العام
اللبناين اللواء جميل ال�سيّد يك�شف
جلريدة «الثبات»� ،آخر التطورات ب�ش�أن
احلكومة و�سورية واملحكمة الدولية
ويحث احلكومة على طلب عقد
اجتماع ملجل�س الأمن الدويل لت�شكيل
جلنة حتقيق حول املرحلة املا�ضية
و�شهود الزور وغريها من التجاوزات
للقانون الدويل واللبناين وحتديد
امل�س�ؤوليات ،و�إليكم احلوار.
ي �ع � ّل��ق ال � �ل ��واء ج �م �ي��ل ال �� �س �ي��د ع�ل��ى
م�س�ألتي متديد املحكمة اخلا�صة بلبنان،
و�إر�سال الأمني العام الأمم املتحدة «بان
كي مون» ر�سالة �إىل رئي�سي اجلمهورية
واحلكومة ،واعتبار ر�أي لبنان ا�ست�شارياً
فقط ،بالقول« :امل��ادة  21من االتفاقية
امل� �ع� �ق ��ودة ب�ي�ن ل �ب �ن��ان والأمم امل �ت �ح��دة
ت�شري بو�ضوح �إىل �ضرورة ت�شاور لبنان
(احل �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة) والأمم امل�ت�ح��دة
(الأم� �ي� ��ن ال � �ع� ��ام) م ��ع جم �ل ����س الأم � ��ن
ال � � ��دويل ع �ن��د ان �ق �� �ض��اء ف�ت��رة ال �ث�ل�اث
� �س �ن��وات ،ال��س�ت�ع��را���ض خم�ت�ل��ف م��راح��ل
�أعمال املحكمة اخلا�صة بلبنان ،وعر�ض
املالحظات اللبنانية» ،وي�ضيف ال�سيّد:
«ب �ح �� �س��ب ت �ل��ك االت �ف ��اق �ي ��ة ،ف� ��إن ��ه ع�ل��ى
احلكومة اللبنانية دع��وة جمل�س الأم��ن
لالنعقاد لإب ��راز مالحظاتها ح��ول �أداء
املحكمة ،وم�ساءلتها قانونياً عن ق�ضية
��ش�ه��ود ال ��زور وال �ت ��أخ�ير يف ب��تّ ال�ع��دال��ة
�سبع �سنوات ،والتفريط ب�صدقية املحكمة
�أرب� �ع ��ة �أع� � ��وام م��ن ق �ب��ل ف��ري��ق �سيا�سي
ق���ض��ائ��ي �أم �ن��ي ل �ب �ن��اين دويل م���ش�ترك
(فريق �سعد احل��ري��ري والقا�ضي �سعيد
م �ي�رزا وال� �ل ��واء �أ� �ش��رف ري �ف��ي وال�ع�ق�ي��د
وو� �س��ام احل �� �س��ن)» ،ي�ك�م��ل ال���س� ّي��د ط��رح
فكرته ب��الإ��ش��ارة �إىل � �ض��رورة �أن تطلب
احلكومة اللبنانية ت�شكيل جلنة حتقيق
من قبل الأمم املتحدة للنظر يف ملفات
وجت��اوزات وجرائم الذين دبروا م�ؤامرة
�شهود ال��زور العتقال ال�ضباط الأرب�ع��ة
وت�ضليل الق�ضاء الدويل ،وبالتايل اتهام
املحكمة بالت�سيي�س.
وح��ول م�س�ألة متديد عمل املحكمة
اخل��ا� �ص��ة ب�ل�ب�ن��ان ،ي � ؤ�ك��د ال �ل ��واء ال���س� ّي��د
وجوب الت�شاور يف جمل�س الوزراء بح�سب
ال��د��س�ت��ور ،وي �ق��ول« :مهما ك��ان��ت �أ�سباب
تعطيل جمل�س الوزراء اليوم ،من واجبات
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان ورئي�س
احل�ك��وم��ة جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ب�ع��د تلقيهما
ر�سالة من «بان كي مون» حول التمديد �أن
يعر�ضا هذه الر�سالة على جمل�س الوزراء
جمتمعاً ،ملناق�شتها داخ��ل احلكومة ،كي
ال ُي�ع�ط��ى الأم�ي��ن ال �ع��ام الأمم امل�ت�ح��دة
ذري �ع��ة ب�ت�م��دي��د ع�م��ل امل�ح�ك�م��ة ال��دول�ي��ة
ب�شكل ت�ل�ق��ائ��ي ،لأن ��ه يف ذل��ك الت�صرف،
هناك خرق للد�ستور يتحمّل م�س�ؤوليته
ميقاتي ،و�أع�ب��اء مالية على لبنان تقدّر
بـ 40مليون دوالر �سنوياً».

ميقاتي ال يهمّ ه إ ّال نفسه
ومن بعده «الطوفان»،
والتطورات الطارئة في
سورية جعلته يعتمد
أسلوب المراوغة..

جوين عبده
�س�ألنا ال�سيّد ع��ن ال��دع��وى امل�ق��د ّم��ة من
ق�ب�ل��ه ع�ل��ى ال���س�ف�ير ج ��وين ع �ب��ده يف ف��رن���س��ا،
ي�ج�ي��ب�« :أُح �ي��ل ع �ب��ده ،م ��ؤخ��راً �إىل املحكمة
اجلزائية يف باري�س ،نحن ننتظر بدء املحاكمات
الفعلية خالل �شهرين �أو ثالثة ،خ�صو�صاً �أ ّن
الق�ضاء الفرن�سي رف����ض مراجعاته ب�إبطال
مقا�ضاته بذريعة ع��دم �صالحيته»� ،أم��ا فيما
يتعلق برئي�س جلنة التحقيق الدولية ال�سابق
القا�ضي ديتليف ميلي�س ،في�ؤكد ال�سيّد �صدور
�إ��س�ت�ن��اب��ة ق���ض��ائ�ي��ة دول �ي��ة ب�ح�ق��ه م ��ؤخ��راً عن
قا�ضية التحقيق الفرن�سية فابيان بو�س على
ال��رغ��م م��ن ال�ع��رق�ل��ة ال�ت��ي تعتدها ال�سلطات
الأملانية حلماية ميلي�س.
ال�ل��واء ال�سيّد ال��ذي خَ � رِِبر �أد ّق التفا�صيل
يف ال ��دع ��اوى ال�ق���ض��ائ�ي��ة امل��رف��وع��ة م��ن قبله
�أم��ام الق�ضاء ال��دويل وغ�يره ،يعترب �أ ّن الدول
الغربية ال�ت��ي تطّ بق م�ب��ادئ و��ش�ع��ارات حقوق
الإن�سان على مواطنيها ،ق ّل ما يهمّها تطبيق
ذل��ك على امل��واط�ن�ين م��ن خ��ارج دول�ه��ا ،يقول:
«ت�صبح هذه الدول عندما متار�س خارج بالدها
�أ� �س��و�أ بكثري م��ن دول ع��امل الثالث يف تطبيق
الأمن والق�ضاء وحقوق الإن�سان».
ميقاتي يعوّم نف�سه
وعمّا �إذا كانت ت�صرفات الرئي�س ميقاتي
ت �خ��ذل ف��ري��ق الأك�ث�ري ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ب��دل�ي��ل
ات �ه��ام بع�ضهم أ�ن ��ه «ودي �ع��ة �آذاري� � ��ة» ،يقول
اللواء ال�سيّد�« :إ�سقاط �سعد احلريري من
احلكومة وجم��يء ميقاتي بدي ًال عنه ،جاء
�إثر اخلالفات حول املحكمة الدولية وانتقال
االتهام ال�سيا�سي زوراً بح ّق �سورية �إىل اتهام
ح��زب اهلل ،م��ن دون التحقيق �أو تو�ضيح �أو
حت��دي��د امل���س��ؤول�ي��ات يف ق�ضية �شهود ال��زور
ال�ت��ي �أق � ّر ب��وج��وده��م �سعد احل��ري��ري نف�سه
كما املحكمة اخلا�صة بلبنان» ،وي�شرح ال�سيّد
م�ق��ارب��ة ميقاتي احل�ك��وم�ي��ة ،ب��الإ� �ش��ارة �إىل
أ� ّن ال �ت �ط��ورات ال �ط��ارئ��ة يف ��س��وري��ة جعلته
يعتمد �أ�سلوب املراوغة والتهرّب من حتمّل
م�س�ؤولياته ،ي�ق��ول« :تهريب ال �ق��رارات من
قبله كما فعل يف مو�ضوع مت��وي��ل املحكمة،
والتهرّب من بتّ ق�ضية �شهود ال��زور ،وعدم

مث ًال عن مهمة اجلي�ش اللبناين الأخرية يف
حفظ الأمن على احلدود اللبنانية ال�سورية،
فبد ًال من تغطية اجلي�ش �سيا�سياً من خالل
ق��رار يف جمل�س ال ��وزراء كما درج��ت ال�ع��ادة
يف الظروف احل�سا�سة� ،إذا به يعطّ ل جمل�س
ال� ��وزراء ،والأ� �س��و�أ م��ن ذل��ك كله �أن��ه عندما
ت�ع� ّر���ض اجلي�ش لهجوم �سيا�سي و�إع�لام��ي
غري م�سبوق خالل تلك املهمة ف�إن امليقاتي،
وخ��وف �اً ع�ل��ى �شعبيته ال��رك �ي �ك��ة ،مل ينطق
بكلمة واح� ��دة دف��اع �اً ع �ن��ه ،ف�ه��ل ه ��ذا رج��ل
م���س��ؤول �أو رج��ل دول ��ة؟» ،وي�ضيف ال�سيّد:
ف�ضل تعومي ذاته وحماية
«الرئي�س ميقاتي ّ
م�صاحله امل��ال�ي��ة وال�شخ�صية ،ع�ل��ى حتمّل
م���س��ؤول�ي��ات��ه ال�سيا�سية والأخ�ل�اق �ي��ة ،وف��ق
طريقة «الله ّم نف�سي ،ومن بعدي الطوفان»،
ي�ستطرد ال�سيّد يف تف�سري الو�ضع احلكومي
بالإ�شارة �إىل �أن «الهدوء الأمني ،واال�ستقرار
االقت�صادي وال�سيا�سي يف البلد ،لي�س عائداً
ل�سيا�سة امليقاتي بل هو عائد لكون القوى
ال�ف��اع�ل��ة داخ ��ل احل�ك��وم��ة ال ت��ري��د ال��دخ��ول
يف نفق الال �إ�ستقرار ،وميقاتي ي�ستغل هذا
امل��وق��ف الإي �ج��اب��ي ل ��دى الأك�ث�ري ��ة للقيام
مبزيد من االب�ت��زاز ،ولكنه يف نهاية املطاف
حتى ولو تذاكى علينا ،فكما نقول يف العامية
«ال�شم�س طالعة والنا�س قا�شعة».

جميع الالعبني ال�سيا�سيني يف البلد» ،ويقول
ال �� �س � ّي��د« :ع �ل��ى ه ��ذا الأ� �س��ا���س ل ��دي م�ق��ارب��ة
وا�ضحة بالن�سبة للو�ضع اللبناين� ،إذ نلحظ
�أنه كلما �ضعف دور امل�سيحيني يف ال�سلطة ،كلما
ا�ستعر النزاع والتناف�س الإ�سالمي ،وال�سيما
ال�سنّي ال�شيعي حولها ،ولهذا ال�سبب نحن مع
تقوية الدور امل�سيحي يف ال�سلطة ،لأن قوة هذا
الدور تخفف الت�شنجات بني الطوائف الأخرى
ولأنه م�صلحة وطنية بالدرجة الأوىل ،ونحن
مع تقريب وجهات النظر بني الرئي�س �سليمان
والعماد مي�شال عون ملا له من انعكا�س �إيجابي
على عموم اللبنانيني خا�صة ،و�أن اخل�صومة
بينهما ب��ات��ت م��و��ض��ع ا��س�ت�غ�لال م��ن �أط ��راف
أ�خ��رى ،وال�سيما الرئي�س ميقاتي وجنبالط
اللذين يلعبان على ه��ذا ال��وت��ر يف التعيينات
وغ�يره��ا مب��ا ُي�ب�ق��ي ال ��دور امل�سيحي يف البلد
مهمّ�شا وم�شتتاً».
�سورية

ويرف�ض ال�ل��واء ال�سيّد ت� أ�ط�ير الإح��داث
ال���س��وري��ة �ضمن ��س�ي��اق أ�ح� ��داث م��ا ي�ج��ري يف
و�ضع ح ّد مل�س�ألة تهريب ال�سالح وامل�سلحني
بع�ض الدول العربية ،يقول بهذا اخل�صو�ص:
م��ن لبنان �إىل ��س��وري��ة ،تُ�شعرنا ب�صدق �أ ّن��ه
«يف �سورية يُراد فر�ض الثورة من اخلارج بالقوة
يعمل لنف�سه وم�صاحله �أك�ثر من �أي �شيء
على النظام ،لأ ّن��ه مع بداية الأح��داث الحظنا
�آخ ��ر» ،ي��و�ّ��ض��ح ال�سيّد فكرته ب��الإ� �ش��ارة �إىل
كيف أ� ّن الإعالم ي�ستبق امل�شهد الداخلي بفر�ض
�أ ّن امل�س�ؤول ال��ذي يريد �إنقاذ وطنه ب�صدق،
جنبالط عاجز
واقع افرتا�ضي م�ؤثر �ضاغط على دم�شق ،ومع
عليه �أن ي�ك��ون م���س�ت�ع��داً للت�ضحية ب�شيء
و�صول هذا الإعالم املنتمي لبع�ض ال ُدوَل اىل
م��ا ،كما تفعل ر ّب��ة امل�ن��زل يف البيت ،فحبّها
�س�ألناه عمّا �إذا كان هناك تقاطع مق�صود ط��ري��ق م���س��دود وت��راج��ع مفاعيله بانك�شاف
و�إخال�صها لأف��راد عائلتها يجعلها م�ستعدّة
حل��رق �أ�صابعها بع�ض ال�شيء خ�لال الطبخ بني الرئي�س ميقاتي والرئي�س �سليمان ووليد أ�ك��اذي �ب��ه ،ج��اء ال ��دور امل�ب��ا��ش��ر لبع�ض ال�ق��وى
لتطعم لأوالده��ا ،وكذلك ال�شخ�ص يف موقع جنبالط ،ير ّد ال�سيّد« :نهج التمييع والتالعب العربية والغربية بتزويد امل�سلحني واجلماعات
امل���س��ؤول�ي��ة �إن ك��ان �أن��ان �ي �اً ول�ي����س م�ستعداً ال��ذي ينتهجه ميقاتي يف الأم ��ور اجلوهرية الأ��ص��ول�ي��ة ب��امل��ال وال �� �س�لاح ب�ع��دم��ا ف���ش�ل��وا يف
للتعرّ�ض م��ن �أج��ل ب�ل��ده ف ��إ ّن��ه ال ميكنه �أن والأ�سا�سية يف لبنان ين�سجم كلياً مع ال�سلوك جمل�س الأم��ن ال��دويل» ،وي�ضيف ال�سيّد�« :أن
الطبيعي لوليد جنبالط ،فمن الطبيعي جداً الأقل عدداً بني امل�سلّحني هم ما يُ�سمّى اجلي�ش
يحمي النا�س والبلد».
وي �ع �ت�بر ال� �ل ��واء ال �� �س � ّي��د �أ ّن �شخ�صية �أن نرى هناك حتالفاً بني ميقاتي وجنبالط ،ال�سوري احل�رّ ،والأك�ثر ع��دداً هم الأ�صوليون
الرئي�س ميقاتي الأنانية جعلته ي�سري بني على اعتبار أ� ّن جنبالط ،املعتاد على التالعب ،والع�صابات».
النقاط متفرجاً على امل�شاكل �أو هارباً منها ،يوفر الغطاء والطم�أنينة للميقاتي اجلبان يف
وي�ضيف ال�سيّد�« :أن ا�صطفاف القاعدة
ويقول« :ميقاتي بد�أ عمله ال�سيا�سي انطالقاً التالعب» ،وي�ضيف ال�سيّد أ� ّن��ه« :رمبا ال يعلم وقبلها ال�غ��رب و�أم�يرك��ا واخلليج �ض ّد دم�شق
من البوابة ال�سورية وبف�ضل �سورية ونظامها ال��رئ�ي����س م�ي�ق��ات��ي أ� ّن ج�ن�ب�لاط ق ��ادر ب��ال�ك��اد يعطي احلرب بُعداً عاملياً ،ويعطي الأزمة بعداً
ورئي�سها ،مل يكن �أحد لي�سمع بوجود �شخ�ص ع�ل��ى ت�غ�ط�ي��ة ن�ف���س��ه لأن� ��ه ط ��رف يف م ��ؤام��رة دول �ي �اً ي�ت�خ��طّ ��ى م�ط��ال��ب الإ� �ص�ل�اح ال��داخ�ل�ي��ة
ا�سمه جنيب ميقاتي ال يف ال�سيا�سة وال يف �شهود ال��زور و�سنحا�سبه على جرائمه عاج ًال امل���ش��روع��ة» ،وي���س��أل ال���س� ّي��د�« :إذا ك��ان النظام
امل��ال والأع �م��ال ل��وال ��س��وري��ة ،ال �أح��د يطلب �أم �آج �ل�اً ،وح�ت��ى ول��و ان���ض��م ج�ن�ب�لاط حالياً ال�سوري �ضعيفاً �إىل هذه الدرجة كما يقولون،
منه اليوم �أن ير ّد اجلميل �إىل �سورية �أو يقاتل �إىل ج��وق��ة امل �ح � ّر� �ض�ين ع �ل��ى الأح � � ��داث �ضد ف �ل �م��اذا ع �ج��زت ك ��ل ت �ل��ك ال �ق ��وى اخل��ارج �ي��ة
عنها ،املطلوب منه فقط حتمّل م�س�ؤولياته �سورية ،ف�إنه يعرف ب�أنه عاجز عن ا�ستغالل ب�إعالمها و�أموالها وت�سليحها و�ضغوطها عن
ال�سيا�سية الأخالقية كرئي�س حكومة ،خذ نتائج تلك الأح��داث يف لبنان ،ال �سيا�سياً على �إ�سقاطه منذ حوايل ال�سنة حتى الآن؟»
م�ستوى البلد وال جغرافياً على م�ستوى اجلبل
بر�أي ال�سيّد �أن التوازن الدويل يف جمل�س
والتق�سيم ،لأ ّن ��ه يعلم �أن مثل ه��ذه املراهنة الأم��ن ح��ول امل�س�ألة ال�سورية يعطّ ل التدخّ ل
ت�ضع م�صري اجلبل كلّه على حمك املواجهة الع�سكري ومينع �إقدام �أي طرف خارجي على
مع الآخرين وال�سيما ال�شيعة ،وبالتايل ما نراه امل�غ��ام��رة مب�ف��رده �ضد ��س��وري��ة ،وينهي ال�سيّد
من تناغم بني املقاتي وجنبالط لي�س تناغم كالمه بالإ�شارة �إىل أ� ّن كثريين ممن يريدون
إحتماالت الحرب الخارجية الأقوياء بل هو تناغم ال�ضعفاء املتالعبني يف قلب الأو�ضاع يف �سورية «عينهم ب�صرية ويدهم
الوقت ال�ضائع» ،وعمّا �إذا كان هناك من تن�سيق ق�صرية» ،والغلبة يف النهاية �ستكون ملن يفر�ض
بني ميقاتي والرئي�س �سليمان يعترب ال�سيّد أ� ّن نف�سه ع�ل��ى الأر� ��ض داخ ��ل ��س��وري��ة� ،أم ��ا خ��ارج
معدومة ضد سورية
فقدان الرئا�سة الأوىل ل�صالحيات د�ستورية �سورية ،فالعامل ي�شهد مواجهات بني قادرين
والمعادلة الحقيقية في
ب�سبب اتفاق الطائف جتعل رئي�س اجلمهورية عاجزين وب�ين �ضعفاء يرف�ضون اال�ست�سالم،
عاجزاً ومكبالً ،حتى �أنه ال ي�ستطيع �أن يكون وبالتايل فالقوي ال ينت�صر وال�ضعيف ال ينهزم،
الداخل هي لمن يسيطر
حَ كماً بني الفرقاء ،لأ ّن احلَكم ع��ادة يف اللعب وتلك بالأخ�ص هي �أزمة �أمريكا يف �أفغان�ستان
على األرض
مي�ل��ك � �ص��اف��رة وي���س�ت�ط�ي��ع �أن ُي��وجّ ��ه إ�ن � ��ذاراً والعراق وغريها وتلك �أي�ضاً هي �أزمة �إ�سرائيل
�أو ي�ط��رد الع �ب �اً ،يف ح�ين �أن د��س�ت��ور الطائف مع املقاومة داخل فل�سطني وخارجها».
احلايل مل يعطِ الرئي�س �شيئاً من هذا القبيل،
�أجرى احلوار :بول با�سيل
وب��ال�ت��ايل �أ�صبح حَ � َك�م�اً متفرّجاً و أ���ض�ع��ف من
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تحقيق
أحفاد البيروتيين ال يسكنون في عاصمتهم
« أ�ب � �ن� ��ا ؤ�ن� ��ا ي� �ه ��جّ ��رون م� ��ن ب �ي�روت
ب�شكل ممنهج ،حتى ت�صبح ح�ك��راً على
الأغ�ن�ي��اء» ..هي �صرخة م�شرتكة لدى
ع��دد متزايد م��ن ال�ع��ائ�لات البريوتية،
�أو � �س �ك��ان ب�ي��روت الأ� �ص �ل �ي�ين �إذا �صح
التعبري ،ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون و أ�ب�ن��اءه��م من
م�شكلة غالء �أ�سعار ال�شقق والعقارات يف
العا�صمة ،ب�شكل يفوق اخليال واملنطق،
حتى بات احلديث عن الفقاعة العقارية
يف لبنان كق�صة إ�ب��ري��ق ال��زي��ت .واحل��ال
�أن ال �ك �ث�يري��ن م ��ن � �ش �ب��ان ب �ي��روت قد
أ�ع�ل�ن��وا ي�أ�سهم م��ن فكرة إ�ي�ج��اد م�سكن
مالئم لهم يف العا�صمة ،فحتى ال�شقق
ال�صغرية �أو اال�ستديو كما ت�سمى ،باتت
�أ�سعارها مرتفعة جداً.
ب �� �س �ب��ب غ� �ي ��اب � �س �ي��ا� �س��ات ال ��دول ��ة
ال�سكنية ،ال يجد أ�ب �ن��اء ب�ي�روت مت�سعاً
لهم يف م�سقط ر�أ�سهم ،في�ضطرون �إىل
االبتعاد ع��ن ذوي�ه��م وم�ب��اين أ�ج��داده��م،
لل�سكن يف ال���ض��واح��ي واجل �ب��ال ،رغ�م�اً
عن �إرادتهم� ،إزاء ذلك ،تقع �شقق بريوت
فري�سة للم�ستثمرين ورج��ال الأع�م��ال
الأثرياء واخلليجيني ،وعدد حمدود من
اللبنانيني املغرتبني ممن وافاهم احلظ،
�أما �شبان الطبقة الو�سطى ،واملوظفون
وال� �ع� �م ��ال م ��ن ذوي ال ��دخ ��ل امل� �ح ��دود
واملتو�سط ،الذين يحلمون باال�ستقالل
وبناء ع�ش الزوجية ،فيجدون �أنف�سهم
خ��ارج دائ��رة املناف�سة مهما حاولوا ،و�إن
ا�ستعانوا بالقرو�ض ال�سكنية ،فالأ�سعار
املرتفعة لل�شقق حتتم عليهم التوجه �إىل
مناطق بعيدة ال حمال.
�أما يف حال فكروا بالإيجار ،فالأمر
ال ي�ت�ح���س��ن ع �ل��ى الإط� �ل ��اق ،ال ب ��ل �إن
االرت�ف��اع ال�صاروخي للإيجارات يلفظ
�أحفاد البريوتيني �إىل خ��ارج مدينتهم،
ك��ون��ه ال يتنا�سب م��ع روات �ب �ه��م ،ف�شقة
�سكنية �صغرية مكونة م��ن غرفتني ال
أ�ك�ثر يف منطقة املقد�سي يبلغ �إيجارها
ال���ش�ه��ري  1200دوالر ،ك�م��ا �أن ��ش��وارع
م�ن�ط�ق��ة احل� �م ��راء وال �ل �ب��ان واجل��ام �ع��ة
ال�ع��رب�ي��ة وك��ورن �ي ����ش امل��زرع��ة وغ�يره��ا،
أ�� �ض �ح��ت ع���ص�ي��ة ع�ل�ي�ه��م ه��ي الأخ � ��رى،
بحيث ت�ستقبل �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال،
ب�ي�ن�م��ا ق� ��در أ�ب� �ن ��اء ال �ط �ب �ق��ة ال��و��س�ط��ى
االك�ت�ف��اء بالنظر �إىل الأب�ن�ي��ة اجلديدة

فورة م�ستمرة

منري الزعرتي

ال �ت��ي ت �ب��دل وج ��ه ب �ي�روت و��ض��واح�ي�ه��ا،
و�أن ي�ح�ل�م��وا ب � ��أن ي�ت�م�ك�ن��وا ي��وم �اً من
ال�سكن فيها ،بينما تبقى يف هذه الأثناء
ف��ارغ��ة مبعظمها �أو مم�ل��وك��ة م��ن قبل
اخلليجيني واملغرتبني.
يف هذا ال�سياق يقول منري الزعرتي،
وه��و م�ت��زوج ح��دي�ث�اً وق��رر �أن ي�سكن يف
منطقة ال�شويفات كون الإيجارات �أكرث
م�لائ�م��ة ل��رات�ب��ه« :ح��اول�ن��ا ال�ب�ح��ث عن
�شقة يف منطقة طريق اجلديدة لنقطن
قرب �أهلي و�أهلها� ،إال �أننا ف�شلنا ف� ً
شال
ذري �ع �اً ،وق�ع�ن��ا ع�ل��ى ��ش�ق��ة ب �ث�لاث غ��رف
يتجاوز �إيجارها الـ 800دوالر يف ال�شهر،
وه ��و رق ��م غ�ي�ر م�ن�ط�ق��ي ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
�شابني يعمالن ورواتبهما ال يتجاوزان
احلد الأدنى بكثري».
وتابع« :يف منطقة ال�شويفات متكنت
م��ن ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ��ش�ق��ة يف م�ب�ن��ى ق��دمي
ب�إيجار  450دوالراً يف ال�شهر ،فلم �أجد
ب ��داً م��ن ا��س�ت�ئ�ج��اره��ا ب ��د ًال م��ن ت��أج�ي��ل
الزواج جمدداً».
�أما والدته ال�سيدة مهى ،فهي تعرب
ع��ن �أ�سفها لأن ابنها الوحيد ال ي�سكن
قربها ،بينما ترى مدينتها وهي تتحول
�إىل م��دي �ن��ة ل �ل �غ��رب��اء وت �ف �ق��د ط��اب�ع�ه��ا
القدمي و�سكانها الأ�صليني ،وكونها من
امل��ال�ك�ين ال �ق��دام��ى ،ف� إ�ن�ه��ا تلعن ق��ان��ون
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الإي �ج��ارات ،لأن��ه مل يتمكن م��ن �إي�ج��اد
ح��ل مل�شكلة املالكني وامل�ست�أجرين على
ال�سواء.
وت� �ق ��ول« :ن ��أ� �س��ف ع �ن��دم��ا ن ��رى �أن
�أم�ل�اك �ن��ا ل�ي���س��ت ب �ي��دن��ا ،وال ي �ح��ق لنا
توريثها لأبنائنا عند احل��اج��ة ،بل على
العك�س ،جند �أن امل�ست�أجر ال�ق��دمي ،هو
الذي يورث العقار �إىل �أبنائه كما لو �أنه
يحتله ،بينما نحن نعاين و�أوالدن ��ا من
عدم وجود �شقق لي�س لل�شراء ،بل حتى
ل�ل�إي�ج��ار ب�سعر م�ع�ق��ول ..ف��الإي�ج��ارات
�إم ��ا خيالية وم��رت�ف�ع��ة للغاية ك�م��ا هي
ح��ال امل�ب��اين �أو ال�ع�ق��ود اجل��دي��دة ،و�إم��ا
�أنها يف احل�ضي�ض كما هو احلال معنا»،
مت�سائلة« :ملاذا يريدون حتويل امل�ست�أجر
�إىل �شريك للمالك يف �أمالكه و�أمواله،
ووريثاً له بد ًال من �أوالده؟»
حال منري هي متاماً كحال الكثريين
من �شبان بريوت ممن ولدوا وترعرعوا
يف �شوارعها وحفظوا مبانيها عن ظهر
قلب ،لتهجرهم اليوم �أ�سعار العقارات
�إىل ال� ��� �ض ��واح ��ي واجل � �ب� ��ال وامل �ن��اط��ق
ال�ب�ع�ي��دة ع��ن ال�ع��ا��ص�م��ة ،بع�ضهم ع�ض
على اجلرح و�آثر التنقل يومياً ل�ساعات
ع�ل��ى ط ��رق ل �ب �ن��ان ،لأن ��ه ب�ب���س��اط��ة غري
قادر على ت�أمني م�سكن له يف منطقته،
يف هذا ال�سياق يقول عبد اهلل �صيداين،
وه��و موظف ،يعي�ش يف دوح��ة عرمون:
«وال��داي ي�سكنان يف منطقة ال�صنوبرة،

و�أ�شقائي املتزوجون منذ �سنوات «نفدوا
بري�شهم» ومتكنوا من �شراء �شقق لهم يف
ب�يروت� ،أم��ا �أن��ا فلم �أ�ستطع �شراء �شقة،
لأن الأم� ��ر ي �ف��وق ط��اق�ت��ي ك���ش��اب ي�شق
طريقه حديثاً».
وت ��اب ��ع�« :أع �ي ����ش م�ن��ذ ن�ح��و ع��ام�ين
يف م�ن�ط�ق��ة ع�ي�ن ق��وب��ل و أ�ت �ك �ب��د م�شقة
للمجيء ك��ل ي��وم �إىل عملي يف ب�يروت،
لكن لي�س هناك من حل �آخ��ر ،يقال �إن
الأوت ��و� �س�ت�رادات ت�سهل ال�ت�ن�ق��ل ،و إ�ن��ك
بحاجة فقط �إىل رب��ع �ساعة ب�ين خلدة
وب�ي�روت ،لكن ال��واق��ع عك�س ذل��ك ،ففي
بع�ض الأح�ي��ان يكفي وق��وع ح��ادث �سري
يف �أحد الأنفاق امل�ؤدية �إىل بريوت حتى
يتعطل ال�سري ل�ساعات ،ويف ف�صل ال�شتاء
ت�صبح املعاناة �أكرب».
وي � ��رى ع �ب��د اهلل�« :أن ال �ع �ي ����ش يف
مناطق اجلبل والناعمة وخلدة وعرمون،
�أم��ر ايجابي بالن�سبة ملن ميلك وظيفة
قريبة م��ن املنطقة� ،أو مم��ن حتيط به
عائلته ،لكن الأم��ر خمتلف بالن�سبة يل
ول��زوج�ت��ي ،لأن�ن��ا كنا اعتدنا ال�سكن يف
العا�صمة منذ ولدنا ،وانتقالنا �إىل خارج
ب�ي�روت �شكل �أزم ��ة يف ال �ب��داي��ة ،ونحن
النزال نحاول االعتياد على الأمر ..ويف
�أحيان كثرية� ،أ�شعر كما لو �أنني �أنزل يف
فندق بعيد ،بحيث ال �أ�ستطيع الذهاب
�إىل املنزل يف �ساعة الغذاء �أو يف فرتات
اال�سرتاحة ب�سبب بعد امل�سافة».

تقول الدرا�سات� :إن �أ�سعار العقارات
يف ب�يروت ،ترتفع بوترية �سنوية معدلها
15يف املئة ،مبعنى �أنه �إذا كانت هناك �شقة
ثمنها � 120أل��ف دوالر ال�ي��وم ،ف ��إن ثمنها
�سوف ي�صل �إىل � 210آالف دوالر بعد ثالث
��س�ن��وات ،م��ا يعني �أن فر�صة �أي بريوتي
مقيم يف احل�صول على �شقة يف العام ،2014
�سوف تتدنى �إىل  50يف املئة ،ب�سبب الهوة
ال�سعرية التي ال ي�ستطيع املوظف العادي
حتملها ،وعندما يقف ال�شاب البريوتي
ع��اج��زاً عن مواكبة ارت�ف��اع الأ��س�ع��ار ،التي
ي�ستوعبها اللبناين امل�غ�ترب �أو امل�ستثمر
اخل�ل�ي�ج��ي ،ف� ��إن ال�غ�ل�ب��ة� ،أو ال�ف��ر��ص��ة ،يف
ه��ذه احل��ال لن تكون للمقيمني ،علماً �أن
املغرتبني واخلليجيني ي�شكلون اليوم 65
يف املئة من حجم الزبائن يف �سوق العقارات
اللبناين ككل ،ويف العا�صمة حتديداً.
علماً �أن الغالء يطال جميع املناطق،
م �ث��ل ع ��رم ��ون وب �� �ش��ام��ون وال �� �ش��وي �ف��ات
الواقعة جنوب العا�صمة ب�ي�روت ،والتي
تكاد متثل املنفذ الوحيد لل�شباب ،ف�أ�سعار
ال �� �ش �ق��ق يف ه� ��ذه امل �ن��اط��ق ه ��ي ب ��دوره ��ا
بلغت ال ��ذروة ،م��ن هنا وعلى ال��رغ��م من
اختيار ال�شباب لهذه املناطق كحل م�ؤقت
لأزم��ة ال�سكن� ،إ ّال �أن ه��ذا احل��ل مل يعد
م�ضموناً ،لأن �أ�سعار ال�شقق و�صلت �إىل
املئة أ�ل��ف دوالر وم��ا ف��وق لل�شقة العادية
جداً ،وبالتايل مل تعد هذه املناطق �أي�ضاً
مبنزلة الفر�صة املتاحة للجميع ،وب��ات
على ال�شباب اللبناين اختيار مناطق �أبعد
و�أبعد ،كي تتوافق مع �إمكانياتهم املادية
املتوا�ضعة ،ويف حني ي�ضطر البع�ض �إىل
ال���س�ك��ن م��ع الأه� ��ل م �ك��اب��داً ��ض�ي��ق امل�ك��ان
ومتحاي ً
ال على �ضيق الأح ��وال ،ي�ضطر
ال�ب�ع����ض الآخ� ��ر �إىل ف���س��خ اخل �ط��وب��ة �أو
ت�أجيل فكرة ال ��زواج �أو حتى التحول يف
اجتاه الهجرة وترك الوطن.
وتقول ال��درا� �س��ات :إ�ن ��ه ب ��ات �صعباً
على اللبناين العادي �أو املتو�سط الدخل،
�أن ي���ش�تري ول��و �شقة ��ص�غ�يرة ت�ضم110
�أم �ت��ار ب ��أق��ل م��ن  200أ�ل ��ف دوالر ،وه��ذا
يعني بدوره �أن ال�شباب اللبناين املتو�سط
احلال ،مر�شح لالجنراف يف موجة هجرة
جديدة ،وهو �أمر يخ�شاه البريوتيون �إىل
ح��د ك�ب�ير ،ال�سيما بعد ظ�ه��ور إ�ح���ص��اءات
تربز �أن �أبناء العا�صمة هم الأكرث اجنرافاً
وراء حلم الهجرة.
�إذاً ،ال�سر الذي بات اجلميع يعرفونه،
هو �أن بريوت �صارت مدينة �شبه م�ستحيلة
على �أبنائها ،و�أن ال�ضواحي القريبة باتت
مكتظة �إىل احلد الذي ي�صعب معه التنقل
يف غ�ي��اب الإن �� �ش��اءات الأ��س��ا��س�ي��ة املطلوبة
وامل� ��واق� ��ف وال� �ط ��رق ��ات ،و�إذا ك� ��ان احل��د
الأدن��ى ل�ل�أج��ور يف لبنان � 675أل��ف لرية،
واحل��د الأدن��ى لإي�ج��ار �شقة يف ال�ضواحي
 600دوالر ،ف�إنه من �سابع امل�ستحيالت
�أن ي�ستطيع �شاب لبناين خ��رج �إىل �سوق
ال�ع�م��ل ،ا�ستئجار �شقة واق�ت�ن��اء ��س�ي��ارة..
والزواج و�إجناب الأوالد.

هبة ال�صيداين
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عــربــي
�إعالن الدوحة ..ترنح ما قبل ال�سقوط
وا� � �ض� ��ح �أن االت � �ف � ��اق ال� � ��ذي ج ��رى
توقيعه يف ال��دوح��ة بني رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حم �م��ود ع�ب��ا���س ،ورئ�ي����س
املكتب ال�سيا�سي حل��رك��ة حما�س خالد
م�شعل قد بد أ� بالرتنح .فاالتفاق املذكور،
والذي توافق فيه حما�س ،على �أن ي�شكل
رئي�س ال�سلطة بنف�سه حكومة الوحدة
ال��وط �ن �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة  ،ال �ت��ي �ستعد
ل�لان�ت�خ��اب��ات ،وت��دي��ر مرحلة انتقالية،
ت�شرف فيها على تطبيق اتفاق امل�صاحلة
املوقع يف القاهرة ،يواجه رف�ضا متزايدا
من قيادات �أ�سا�سية وم�ؤثرة يف احلركة.
كما ت�ت�ه��دده اح�ت�م��االت م�ت��زاي��دة لعودة
ع�ب��ا���س �إىل امل �ف��او� �ض��ات اال�ستك�شافية،
ب�ضغوط �أردن�ي��ة .ما ي�ضع حما�س أ�م��ام
�إح��راج �شديد ،قد يدفعها �إىل اعتبار ما
ب��ات ي�ع��رف ب �ـ « إ�ع �ل�ان ال��دوح��ة» الغ�ي��ا،
بداية ونهاية .والإعالن كما بات معروفا،
�أغ�ضب امل�صريني الذين �ساءهم تنطح
�أمري قطر للتدخل يف ملف هو يف �صلب
االه�ت�م��ام امل���ص��ري ،و�أزع�ج�ه��م التجاوب
الفل�سطيني مع �ضغوط حمد.
الأو� � �س� ��اط ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ت��اب �ع��ة،
ت��وق �ف��ت ع �ن��د ت �� �ص��ري �ح��ات د حم �م��ود
الزهار ،القيادي البارز يف حما�س ،والتي
�أطلقها من غزة .حيث �أ�شار �إىل �أن قيادة
احلركة مل ت�ست�شر قبل توقيع «�إع�لان
ال ��دوح ��ة» ،و أ�حل� ��ق ذل��ك ب��ال�ت� أ�ك�ي��د على
ت�ضمن الإعالن ما هو مرفو�ض من قبل
احل��رك��ة ،وه��و «خ�ط��أ غ�ير مقبول» على
حد قوله .وو�صف ا إلع�لان ب�أنه ت�ضمن
ت��دل �ي �� �س��ا يف ب �ع ����ض ن �ق��اط��ه م�ت���س��ائ�لا،
ح��ول �إمكانية تطبيق باقي البنود حني
ي �ك��ون ه �ن��اك ت��دل�ي����س يف ب�ع���ض�ه��ا .وق��د
تنقلت ان�ت�ق��ادات ال��زه��ار م��ا ب�ين ال�شكل
وامل�ضمون ،لينتهي �إىل القول ،ب�أنه �ضد
االتفاق كما ال يرى �أنه قابل للتطبيق.
و�إذا ك��ان��ت ا إل�� �ش ��ارة دائ �م��ة �إىل �أن
الزهار يعترب «م�شاك�سا» .ف�إن الأو�ساط
ن�ف���س�ه��ا ت �ت �ح��دث ،ع��ن ك��ون��ه ي�ع�ك����س يف
�أقواله هذه املرة ،مزاجا م�سيطرا داخل
قطاعات وا�سعة من احلركة ،تعترب �أنه

خالد م�شعل وحممود عبا�س

ق��د مت ت �ق��دمي ت �ن��ازالت ك �ب�يرة ملحمود
ع�ب��ا���س .ول �ه��ذا ف ��إن ح��دي��ث ال�ق�ي��ادي يف
حما�س ،عن جل�سة هامة �سيتم فيها بحث
م�صري إ�ع�ل�ان ال��دوح��ة يكت�سي �أهمية
كبرية ،حتى مع ميل قيادات حما�س يف
ال�ضفة ،وبع�ض قياديها يف اخل��ارج� ،إىل
ال�سري مع م�شعل يف ما ج��رى التوقيع
عليه م��ع عبا�س و�أم�ي�ر قطر .فقد ذكر
ال�ع���ض��و ال �ق �ي��ادي حل�م��ا���س يف ال���ض�ف��ة»
�أحمد عطون» �أن ال تراجع عن « إ�ع�لان
الدوحة» ،وما مت قد مت .م�شريا �إىل �أن
اجلميع يف حما�س يقف وراء هذا القرار
ال� ��ذي مت مب��واف �ق��ة امل �ك �ت��ب ال���س�ي��ا��س��ي،
وم�ؤ�س�سات ال�شورى يف احلركة.
لكن الواقع قد ال يتما�شى كثريا مع
هذا الكالم ،وفق الأو�ساط ذاتها ،والتي
تتوقع �أن االت �ف��اق ��س��وف ي�ك��ون مو�ضع

مراجعة جادة .خا�صة �إذا �صح الكالم عن
�أن نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س،
د مو�سى �أب��و م��رزوق يرف�ض ه��و الآخ��ر
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ات �ف��اق ال��دوح��ة� .صحيح
�أن ال��وج�ه��ة ال�ع��ام��ة والأ��س��ا��س�ي��ة داخ��ل
حما�س ،هي مع اتفاق امل�صاحلة املوقع يف
القاهرة ،وعلى مرحلتني ،ومع متريره
وال�سري فيه ،ولكن لي�س ب�أي ثمن .وقد
�أجنزت اللجنة القانونية يف كتلة حما�س
الربملانية ،مطالعة يف النظام الأ�سا�سي
لل�سلطة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،خ�ل���ص��ت فيها
�إىل �أن تفوي�ض عبا�س بت�شكيل حكومة
ال�سلطة ي�شكل خمالفة قانونية .ولكنها
اعتربت �أن��ه ميكن «الت�ضحية بالقانون
ل���ص��ال��ح امل �� �ص��احل��ة» .ويف ه��ذا م��ا يعني
�أن الباب مفتوح على احتماالت كثرية.
وميكن يف �أي وق��ت �إب ��راز ه��ذه املطالعة

القانونية وا�ستخدامها يف الت�أثري على
جمرى املناق�شات ،و�إال النتفت احلاجة
�إىل وجودها �أ�صال.
لي�س امل��وق��ف يف حما�س م��ن «�إع�لان
الدوحة» ،هو املوقف الوحيد الذي ي�شكل
تهديدا له .بل �إن �سلوك رئي�س ال�سلطة
بذاته ،ي�شكل خطرا على االتفاق الذي
ح�صل عليه ،ب�ضغوط قطرية وا�ضحة،
و��ص��ارت معروفة .ففي مقابل ال�ضغط
القطري ،لتمرير �إعالن الدوحة ،خدمة
لل��أم�ي�ر ال ��ذي ي� ��زداد ان�ت�ف��اخ��ا .وي��ري��د
تعوي�ض اخليبات التي تالحقه وتالحق
دور ا إلم��ارة ال�صغرية ،هناك ال�ضغوط
الأردن �ي ��ة ع�ل��ى حم �م��ود ع�ب��ا���س ،ل�ل�ع��ودة
�إىل املفاو�ضات اال�ستك�شافية يف عمان،
خدمة للملك الذي يريد �إ�سداء خدمات
للأمريكيني ،هذه املرة.

خ�ضر عدنان وال�صمود الأ�سطوري
وا�صل ا أل��س�ير الفل�سطيني ال�شيخ خ�ضر عدنان،
الع�ضو القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي� ،إ�ضرابه
املفتوح ع��ن ال�ط�ع��ام ،م�سجال حتى �ساعة كتابة هذه
ال�سطور ت�سعة وخم�سني يوما من الإ�ضراب ،يف واحدة
من �أكرث عمليات الإ�ضراب عن الطعام طوال.
ا أل� �س�ي�ر ال ��ذي ج��رى ن�ق�ل��ه �إىل امل���ش�ف��ى ،ق ��اوم كل
حم��اوالت ال�صهاينة لك�سر �إ�ضرابه ،وقرر �أن يخو�ض
وح �ي��دا ،م�ع��رك��ة ب��ا ألم �ع��اء اخل��اوي��ة ،يف ح�ين ي�ستعد
املعتقلون الفل�سطينيون يف �سجون االحتالل ،لإعالن
�إ�ضراب ت�ضامني مع الأ�سري البطل.
خ�ضر عدنان ،يقدم منوذجا يف ال�صرب والتحدي،
ويف الآن ع �ي �ن��ه ي �ف �� �ض��ح ال �ن �ف��اق ال � � ��دويل ،وال �ع �ج��ز
الفل�سطيني وال �ع��رب��ي� .إذ ل�ي����س م�ف�ه��وم��ا م��ا ال��ذي
يحتاجه العامل للتحرك وبدءا من فل�سطني بعد نحو
�شهرين من الإ�ضراب عن الطعام الذي يخو�ضه هذا

البطل يف مواجهة االحتالل والظلم والقهر.
بعد �ساعات على �أ�سر اجلندي ال�صهيوين� ،شاليط
م��ن داخ��ل دب��اب��ة تطلق ال�ن��ار وال�ل�ه��ب على املواطنني
الفل�سطينيني يف قطاع غ��زة ،ك��ان ال�ع��امل املنافق كله
يحب�س �أن�ف��ا��س��ه ،وم��ن ث��م يطلق ال�ت�ه��دي��د وال��وع�ي��د
مطالبا ب�إطالق �سراح اجلندي ال�صهيوين الذي �أ�سره
رجال املقاومة.
اعتقل خ�ضر ع��دن��ان م��ن بيته ،مل يكن يف عملية
ق�ت��ال�ي��ة ،وب�ع��د ن�ح��و �شهرين م��ن الإ� �ض ��راب ،مل يجر
التحرك لن�صرة �صموده ،ناهيك عن املطالبة ب�إطالق
� �س��راح��ه ،ف�ل�ا ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة حت��رك��ت ،وال
اجلامعة العربية ،وال بان كي مون الذي ا�ستقبله �أهايل
غزة بالأحذية ،لرف�ضه احلديث مع ذوي الأ�سرى.
خ�ضر عدنان ب�صموده الأ�سطوري يك�شف الكثري
من الزيف .ويف�ضح كثريين �أي�ضا.

ال�ضغط الأردين كالعادة ي�أخذ م�سارا
واح� ��دا ،ب��اجت��اه ال�سلطة الفل�سطينية
ورئي�سها حممود عبا�س .فمن املعروف
�أن االق �ت�راح الأردين ل�ب��دء امل�ف��او��ض��ات
امل�شار �إليها ،ت�أ�س�س على تخطي عقبة
جت �م �ي��د اال� �س �ت �ي �ط ��ان .ل �ك��ن امل��واف �ق��ة
الفل�سطينية على امل�شاركة فيها ،مهدت
ال �ط��ري��ق أ�م � ��ام احل �ك��وم��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة
للإعالن عن �سل�سلة خطوات ا�ستيطانية
ج��دي��دة ،يف القد�س و أ�م��اك��ن أ�خ��رى من
ال�ضفة الفل�سطينية .وقد قوبل كل ذلك
لي�س ب�صمت عربي فقط ،بل بال�ضغط
على رئي�س ال�سلطة ملتابعة املفاو�ضات،
وك�أن �أمرا مل يكن.
ومل ��ا ك ��ان ال �ت��وق��ع مب��واف �ق��ة ع�ب��ا���س
ع�ل��ى م �ع��اودة ت�ل��ك امل�ف��او��ض��ات مرتفعا
ج��دا ،ف ��إن ه��ذا �سي�ضع إ�ع�ل�ان الدوحة
�أم��ام اختبار جدي ج��دا .فلي�س ب�إمكان
ح�م��ا���س ال���س�ك��وت ع�ل��ى م�ث��ل ه ��ذا وق��د
منحت عبا�س تفوي�ضا �إ�ضافيا .ف�ضال
ع��ن �أن م��ا حت��دث ب��ه رئ�ي����س احلكومة
يف غ��زة ا�سماعيل ه�ن�ي��ة� ،أث �ن��اء زي��ارت��ه
�إىل ط �ه��ران ،ع��ن تبني خ��ط امل�ق��اوم��ة،
وموا�صلة ال�سري فيه ،ال ين�سجم و�إعطاء
تفوي�ض مفتوح لعبا�س ،لي�س لت�شكيل
احل�ك��وم��ة وح���س��ب ،ب��ل لإدارة ال��و��ض��ع
الفل�سطيني كله .يف هذه احلالة� ،سوف
ي�صبح «�إعالن الدوحة» ،وك�أنه مل يكن.
�أو �سيتم �إع�ل�ان ال�تراج��ع ع��ن تطبيقه
من قبل حما�س.
الأو��س��اط الفل�سطينية التي ر�صدت
اال�ستياء امل�صري مما جرى يف الدوحة،
تتوقع �أال يقدم امل�صريون جهدا �إ�ضافيا،
لدعمه خ�لال اختباره ال�ت��ايل ،واملت�صل
بالبحث يف الأ�سماء املر�شحة للحكومة،
خ�لال ال�شهر اجل ��اري ،يف ال�ق��اه��رة� ،إن
�صمد االتفاق حتى ذلك احلني .وتتحدث
الأو�ساط نف�سها ،عن �أن البحث املذكور
قد ميثل فر�صة ،أ�م��ام راف�ضي الإع�لان
لتفجريه .وهنا يتم لفت الأنظار �إىل ما
كان حتدث به نبيل �شعث ع�ضو اللجنة
املركزية لفتح ،بعد �أيام قليلة ،من توقيع
إ�ع�ل�ان ال��دوح��ة ،ب�ت� أ�ك�ي��ده �أن احلكومة
ال �ت��ي ��س�ي���ش�ك�ل�ه��ا ع �ب��ا���س� � ،س��وف ت�ك��ون
ا�ستجابة ل�شروط الرباعية.
هذا �سيكون منطبقا على الربنامج،
وع �ل��ى ال���ش�خ���ص�ي��ات ال �ت��ي �سي�ضمها
عبا�س �إىل حكومته ،ويجب �أن حتظى
مبوافقة الف�صائل .فكيف �سيتم هذا
الأمر؟ مبعنى كيف �سرت�ضي احلكومة
ب��رن��اجم��ا و��ش�خ���ص�ي��ات« ،ال��رب��اع �ي��ة»
والف�صائل الفل�سطينية معا؟
لي�ست وا�ضحة بعد كيفية تقدمي
�إجابات على هذه الأ�سئلة ال�صعبة ،لكن
ما وا�ضح حتى الآن �أن االتفاق يواجه
خم��اط��ر ج��دي��ة ،وه��و ي�ترن��ح بح�سب
الأو�ساط الفل�سطينية .والوا�ضح �أكرث
�أن ما هو �صالح لقطر وحاكميها� ،أو
مل�ل��ك الأردن ،لي�س ��ص��احل��ا للق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وال ه��و يف ��ص��احل�ه��ا.
العك�س �صحيح متاما.

عبد الرحمن نا�صر
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امل�ؤامرة على �سورية وخماطر �إ�سقاط حق العودة
ال ي �خ �ت �ل��ف اث � �ن� ��ان �أن م� ��ن �أه� ��م
�أه ��داف التدخالت الغربية يف ال�شرق
الأو�سط خالل �ستة عقود ،حل م�س�ألة
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ب ��إل �غ ��اء ح ��ق ال � �ع ��ودة ع�بر
«� �س �ن��اري��وه��ات» ت �ب � ّدل��ت وت �ن � ّوع��ت ع��دة
م� ��رات ب �ت �ب��دل احل ��ال ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف
املنطقة وال �ع��امل ،وال �شك �أن احللول
التي كانت مطروحة نظرياً جاءت من
دول تريد تكري�س االحتالل ال�صهيوين
لفل�سطني كالواليات املتحدة ب�إدارتيها
الدميقراطية واجلمهورية ،واالحت��اد
الأوروب � � � ��ي ك ��ذل ��ك ال � ��ذي مل ي�ت��وق��ف
ع��ن إ�ط �ل�اق �إ� �ش ��ارات ت��أي�ي��د وم���س��ان��دة
لل�سيا�سات الأمريكية و�إدارة �أوباما ومن
�سبقه م��ن ال��ر�ؤ� �س��اء ،ول�ل�أ��س��ف ،اليوم
�أ��ص�ب��ح ه �ن��اك حم ��ور ع��رب��ي ي �ع�ّبررّ عن
ان�سجامه مع هذه الأطروحات بطريقة
م �ب��ا� �ش��رة وغ�ي�ر م �ب��ا� �ش��رة ،م��ن خ�لال
ال��دع��م وال�ت��أي�ي��د مل��وا��ص�ل��ة امل�ف��او��ض��ات
الفل�سطينية – ال�صهيونية على قاعدة
�إهدار حق ال�شعب الفل�سطيني الالجئ
بالعودة �إىل وطنه املحتل.
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل �ج��ان��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
املفاو�ض وامل ُ�صاب بـ«فريو�س» ا�ستئناف
املفاو�ضات ،ف�إن حق العودة �أ�صبح يقع
يف �أ�سفل الق�ضايا املطروحة للنقا�ش
وال�ت�ف��او���ض ،بعد �أن جن��ح املفاو�ضون
ال�صهاينة خالل عقدين من املفاو�ضات
العبثية ب�إ�سقاط حق العودة �إىل �أ�سفل
القائمة متهيداً لإلغائه.
اليوم ،ا�ستبدل املتفاو�ضون املقاي�ضة
ع�ل��ى ح��ق ال �ع ��ودة ب��وق��ف اال��س�ت�ي�ط��ان
الذي زادت ب�ؤره �أ�ضعاف ما كانت عليه
عند انطالق العملية التفاو�ضية عام
 ،1990ح�ين ب��د�أت امل�ساومة بالتنازل
عن حق العودة مقابل موافقة الغرب
على �إن�شاء دولة فل�سطينية م�ستقلة يف
ال�ضفة والقطاع ،تلك الدويلة التي مل
ترى النور لغاية اليوم.

فل�سطينيون على احلدود اللبنانية الفل�سطينية

وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك ،مل ي�سقط
ح� ��ق ال� � �ع � ��ودة ب� ��ل � �س �ق �ط��ت ك� ��ل ت�ل��ك
«ال�سيناريوهات» الت�آمرية على حقوق
ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ال���ص��ام��د وم��ن
وراءه دول امل�م��ان�ع��ة وامل �ق��اوم��ة ال�ت��ي
مازالت ترفع راي��ة علم فل�سطني على
امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي ،بالرغم
من �شالالت الدم امل�ستمرة منذ �شهور
يف ما ي�سميه البع�ض «الربيع العربي»،
ذلك الذي امتد لي�شكل نقطة التحوّل
يف قيام ال��دوي�لات الدينية يف ال�شرق
الأو�� �س ��ط م��ن خ�ل�ال ت�ق���س�ي��م ��س��وري��ة
وم�صر وال �ع��راق ولبنان وليبيا� ..إىل

دوي �ل�ات م�ق��اب��ل دول ��ة ي�ه��ودي��ة ت�سعى
ال �ق �ي��ادة ال�صهيونية �إىل �إع�لان �ه��ا يف
�أقرب فر�صة.
لقد �أدركت قيادة العدو ال�صهيوين
�أن �إ� � �س � �ق ��اط ح� ��ق ال� � �ع � ��ودة م��رت �ب��ط
باالعرتاف بالكيان ال�صهيوين كدولة
ي� �ه ��ودي ��ة و�إق � ��ام � ��ة �� �س�ل�ام م ��ع ج�م�ي��ع
الدول العربية ،خ�صو�صاً دول املمانعة
وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م ��س��وري��ة ،وع�ل��ى اخللفية
ذات �ه��ا ،وج ��دت بع�ض ال ��دول العربية
�أن ال �ف��ر� �ص��ة م �ت��اح��ة لإغ� �ل��اق امل�ل��ف
الفل�سطيني و�إق��ام��ة �سالم مع الكيان
ال�غ��ا��ص��ب ،وق��د ب ��د�أت ب ��وادر ذل��ك مع

توا�صل االعت�صامات املطالبة ب�إعاد بناء البارد
ت �ت��وا� �ص��ل االع �ت �� �ص��ام��ات اجل �م��اه�يري��ة احل��ا� �ش��دة
أ�م��ام مكاتب الأون��روا يف البارد وال�ب��داوي وطرابل�س،
للمطالبة ب�ت���س��ري��ع إ�ع �م��ار ال �ب��ارد وت��وف�ير ا ألم� ��وال
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وال �� �ش ��روع ب � إ�ع �م��ار ح ��ي امل �ه �ج��ري��ن وت� � أ�م�ي�ن ال �ع�لاج
الكامل لأ�صحاب ا ألم��را���ض امل�ستع�صية .وي�شارك يف
االعت�صامات الف�صائل واللجان ال�شعبية الفل�سطينية
وا ألح��زاب والقوى اللبنانية وح�شود كبرية من �أبناء
خميمي البارد والبداوي.
واع �ت�ب�ر امل�ع�ت���ص�م��ون �أن ال �ت � أ�خ�ير يف ت�سليم امل �ن��ازل
لأ�صحابها يزيد من معاناة العائالت ،خ�صو�صاً �أن تلك
املنازل هي �أمالك خا�صة لأ�صحابها الفل�سطينيني.
ودع ��ا امل�ع�ت���ص�م��ون احل�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة الت �خ��اذ ق��رار
�سيا�سي ب� إ�ن�ه��اء احل��ال��ة الأم�ن�ي��ة والع�سكرية املفرو�ضة
على املخيم ،و إ�ل�غ��اء الت�صاريح وت�سليم منازل العائالت
يف «ال�ب��رامي  »Aوم�ع��اجل��ة م�شكلة ال �ع��ائ�لات يف ال�ع�ق��ار

 39وت�سليم العقار  ،36ال�ت��ي متلكه منظمة التحرير
الفل�سطينية ع�بر الأوق ��اف الإ�سالمية وال�ت��ي تقع عليه
املقربة وامللعب.
ومن أ�ب��زر املطالب �أي�ضاً ،عقد م�ؤمتر دويل ث��انِ على
غرار م�ؤمتر فيينا لتوفري الأموال املطلوبة لإعمار املخيم
ب�ج��زئ�ي��ه ال �ق��دمي واجل��دي��د وال�ت�ع��وي����ض ع�ل��ى ال�ع��ائ�لات
والتجار ،ودعا املعت�صمون الأونروا لت�سريع وترية الإعمار
يف الرزمة الثانية وال�شروع يف الثالثة ،واملدر�سة الرابعة
وال�ع�ي��ادة ،وت�شديد ال��رق��اب��ة على عملية الإع �م��ار لو�ضع
ح��د ل�ل�أخ �ط��اء ال�ف�ن�ي��ة ال�ن��اجت��ة ع��ن ال�ت�لاع��ب مبعايري
وموا�صفات البناء و��س��وء التنفيذ ،و�أك ��دوا على �ضرورة
اال��س�ت�م��رار بخطة ال �ط��وارئ ك��ام�ل��ة �إىل ح�ين ع ��ودة كل
العائالت �إىل بيوتها يف املخيم القدمي ،حمذرين من مغبة
ا إلق ��دام على وق��ف الإغ��اث��ة لأب�ن��اء املخيم ،كذلك توفري
العالج الكامل لأ�صحاب الأمرا�ض امل�ستع�صية ،وحت�سني
اخلدمات لالجئني يف لبنان ب�شكل عام.

الإع�ل�ان ع��ن م�ب��ادرة ال�سالم العربية
منذ ب�ضع ��س�ن��وات ،م ��روراً ب��ا ألح��داث
التي �شهدتها املنطقة وت�أجيج النعرات
الطائفية يف ال �ع��راق ول�ب�ن��ان ،و��ص��و ًال
�إىل الأح� � � ��داث ال ��دم ��وي ��ة يف � �س��وري��ة
وال�سعي الدائم �إىل ترتيب الأمور على
�أ��س��ا���س ه��ذه ال�ت�غ�ي�يرات ت�خ��دم الكيان
ال���ص�ه�ي��وين وت�ك��ر���س �سيا�سة القطب
الواحد ال��ذي تقوده الواليات املتحدة
وحلفا�ؤها يف �أوروبا والعامل العربي.
�أم��ا بالن�سبة للدولة الفل�سطينية
ال �ت��ي ي��رف ����ض ال� �غ ��رب امل��واف �ق��ة على
ع�ضويتها ،ف�إن ترتيبات قيامها اليوم
ال ت�شري م��ن قريب وال م��ن بعيد �إىل
ع ��ودة ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني �إىل
ديارهم ،كما ال ت�شري �إىل مدينة القد�س
التاريخية �أي���ض�اً ،وق�ي��ام تلك ال��دول��ة
يحكم ب��امل��وت ع�ل��ى ق�ضية ال�لاج�ئ�ين،
وح��ال��ة ال �ت ��أرج��ح ال�غ��رب��ي يف امل��واف�ق��ة
والرف�ض على قبولها ع�ضواً يف الأمم
امل�ت�ح��دة ف�ضحت ال�سيا�سات الغربية
ال �ت ��آم��ري��ة ع�ل��ى ال���ش�ع��ب الفل�سطيني
وح�ق��وق��ه ،وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك مل تتم
املوافقة على قيامها لغاية اليوم ،ملاذا؟
لأ�سباب كثرية مل يعلن اخلطري منها:
�أوالً :لأن امل�م��اط�ل��ة ت�ع�ط��ي فر�صة
أ�ك�بر ال�ستئناف قيام امل�ستوطنات على
�أر�� � ��ض ف �ل �� �س �ط�ين ،مم ��ا ي��رف��ع ال���س�ق��ف
ال�صهيوين يف �أية مفاو�ضات م�ستقبلية،
وا�ستمرار احلملة على �سورية واملقاومة
يحوّل الأن�ظ��ار عن ممار�سات االحتالل
ال �� �ص �ه �ي��وين وع �ب �ث��ه ب �ح �ق��وق ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني (تزايد الب�ؤر اال�ستيطانية،
تهويد القد�س والعبث مبعاملها الدينية،
ا� �س �ت �م��رار ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى ق �ط ��اع غ��زة
وال�ت�ن�ك�ي��ل ب��ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ال�ضفة
و�أرا�ضي .)48

ث��ان �ي �اً :لأن اح �ت �م��ال ق �ي��ام ��ش��رق
�أو� � �س� ��ط ج� ��دي� ��د ،مم �ك ��ن �أن ي� � ��ؤدي
�إىل ت� �ن ��ازالت أ�ك�ث��ر ل���ص��ال��ح ال�ك�ي��ان
ال���ص�ه�ي��وين ب��اع�ت�ب��ار �أن ح��ق ال �ع��ودة
وق �ي��ام ال ��دول ��ة �أوراق ت�ف��او��ض�ي��ة يف
املرحلة املقبلة.
ال� �ي ��وم ،ه �ن��اك �� �ض ��رورة وح��اج��ة
م �ل �ح��ة �إىل ال� ��رف� ��ع ب� �خ� �ط ��اب ح��ق
ال� �ع ��ودة امل��وج��ه �إىل ج �م �ه��ور معني
ب��ه الفل�سطيني مبا�شرة واللبناين
وال�سوري والأردين وغريهم بعده،
ك��ذل��ك ك��ل ال��ذي��ن ع��اي���ش��وا امل�شكلة
م �ن��ذ ان �ب �ث��اق �ه��ا يف  ،1948ث ��م �إىل
ج�م�ه��ور ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة
و�شعوبها ،وال ��ذي �صيغ م��ن ال�ث��ورة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ع ��ا� �ص ��رة ،وع�ل�ي�ن��ا
�إع ��ادة ال�ت��أك�ي��د عليه يف ك��ل املحافل
وا�ستعادته و�إجبار الأطراف الأخرى
ل�ط��رح��ه ك�ب�ن��د ع�ل��ى ج ��دول �أع �م��ال
حل امل�س�ألة الفل�سطينية ،وتكري�س
ال ��رف� �� ��ض ال �� �ش �ع �ب��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
والعربي ملحاوالت �إلغائه �أو تنا�سيه
�أو التغا�ضي عنه وجتاوزه.
�إن املمانعة ال�شعبية الفل�سطينية
ووق ��ف � �س��وري��ة �إىل ج��ان��ب امل�ق��اوم��ة
وكل حركات التحرر والتحرير متثل
اليوم خط الدفاع الأول الذي ي�صون
حق عودة الالجئني �إىل ديارهم التي
هجروا منها.
واجلماهري الفل�سطينية والعربية
مدعوة اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى
�إىل �أخذ املبادرة للدفاع عن حق العودة
و��ص�ي��ان��ة امل �ق��اوم��ة يف �سبيل ال��دول��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ل��ى ك ��ام ��ل ال�ت��راب
الوطني.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص
هل تخطط لمعاكسة قرارات واشنطن؟
إسرائيل تدعو جنودها للتخلي عن أي جنسية أخرى
م �ن��ذ � �س �ن ��وات ت� �ت��ردد يف ت ��ل �أب �ي��ب
م �ع �ل��وم��ات ك �ث�ي�رة ح� ��ول ت �خ �ل��ي امل��زي��د
م� ��ن الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن ع� ��ن اجل �ن �� �س �ي��ة
الإ�سرائيلية التي منحهم �إياها الكيان
الغا�صب ،مقابل احل�صول على جن�سيات
�أج �ن �ب �ي��ة ،ال� �س �ي �م��ا م �ن �ه��ا اجل�ن���س�ي�ت�ين
الأم�يرك�ي��ة وال��رو��س�ي��ة ،ل�شغل منا�صب
�أم �ن �ي��ة و��س�ي��ا��س�ي��ة يف ت�ل��ك ال �ب �ل��دان� ،أو
ب�ب���س��اط��ة ،لأن �ه��م ي �ج��دون يف اجلن�سية
الأخ��رى منافع �شخ�صية �أكرث و�ضمانة
مل�ستقبلهم.
ل��ذل��ك ،وت�لاف�ي�اً ل�ل�تراج��ع احلا�صل
يف ع��دد حاملي اجلن�سية الإ�سرائيلية،
وب�غ�ي��ة احل �ف��اظ ع�ل��ى ط��اب��ع ال���س��ري��ة يف
�أدائه ومهامه ،طلب اجلي�ش الإ�سرائيلي
يف ال� �ف�ت�رة الأخ� �ي ��رة م ��ن ك ��ل �شخ�ص
يتقدم بطلب ل�شغل من�صب مرموق يف
بع�ض امل �ح��اور الع�سكرية ،وبالتحديد
�أ� �س �ط��ول ال �غ��وا� �ص��ات ،ال�ت�خ�ل��ي ع��ن �أي
جن�سية �أجنبية ثانية يحملها ،واعترب
امل �� �س ��ؤول��ون ال�ع���س�ك��ري��ون �أن الأم� ��ر ال
يعدو كونه �إجراء روتينياً متعارفاً عليه
يف الكثري من ال��دول ،خوفاً من ت�سرب
�أ�سرار ع�سكرية �أو معلومات حول تقنيات
و�أ�سلحة معينة تن�ضوي على تكنولوجيا
ن ��ووي ��ة ،ل �ك��ن الأم � ��ر ي �ح �م��ل ت� ��أوي�ل�ات
خمتلفة ،ومن �أبرز تف�سرياته �أن اجلي�ش
ال�صهيوين ي�شكك بوالء جنوده ويرغب
يف االط�م�ئ�ن��ان �إىل ع��دم ح�ي��ازت�ه��م لأي
ج�ن���س�ي��ة �أخ� � ��رى ق ��د جت �ع �ل �ه��م ع��ر��ض��ة
ل�لاخ�تراق من قبل �أج�ه��زة ا�ستخبارية
غريبة.
وق ��د �أ�� �ص ��در اجل �ي ����ش الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
�أخرياً قراراً يق�ضي ب�أنه على كل �شخ�ص
يتقدم للخدمة �ضمن �صفوف طواقم
ال �غ��وا� �ص��ات �أو ق ��وات الإن� � ��زال ال�ت��اب�ع��ة
ل�ه��ا� ،أن يتخلى ط��واع�ي��ة ع��ن جن�سيته
الأجنبية ويكتفي باجلن�سية الإ�سرائيلية
فقط ،وذل��ك ك�شرط م�سبق لقبوله يف
دورات التدريب املتخ�ص�صة بهذا املجال.
وحت ��دث ��ت م �� �ص ��ادر �أم �ن �ي ��ة ع ��ن �أن
ه��ذه املعايري املت�شددة يطبقها اجلي�ش
الإ�سرائيلي على وحدات ع�سكرية معينة
خا�صة بالوحدات القتالية ،وتلك التي
حتتاج �إىل تراخي�ص �أمنية خا�صة ذات
م�ستوى عال ليفر�ض منطاً من ال�سرية
التامة خوفاً من ت�سرب �أ�سرار ع�سكرية
معينة ،وه��و ما �أوح��ى لبع�ض املراقبني
ب�أن القيادة الإ�سرائيلية تخطط لأمر ما
يف امل�ستقبل.
التخلي عن اجلن�سية
ويف � �س �ي��اق ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذه امل �ع��اي�ي�ر،
يتلقى كل �شخ�ص يتم قبوله يف املرحلة
التجريبية الأوىل ،والتي ت�ستمر لأربعة
�أي��ام ت�سبق ان�ضمامه لتدريبات طواقم
الغوا�صات وق��وات الإن��زال اخلا�صة بها،
ر�سالة تقول بو�ضوح« :يف حال مت قَبولك
�ضمن هذه الوحدات ،عليك التخلي عن

جنود �صهاينة

�أي جن�سية �أجنبية حتملها ،وذلك كجزء
م��ن م���س��ار منحك ال�ترخ�ي����ص الأم�ن��ي
اخلا�ص بهذه الوحدات».
وبهذا ميكن للمتقدم للخدمة� ،أن
ي�ج��د ن�ف���س��ه م��ن دون جن�سية �أج�ن�ب�ي��ة،
وكذلك من دون الوظيفة التي تقدم لها
يف الوحدة املذكورة �إذا ما رف�ض طلبه بعد
�أن يف�شل يف الدورة التدريبية التالية التي
ت�ستمر لعام ك��ام��ل ،وه��و �أم��ر ال ي�ستحق
امل �خ��اط��رة ب�ن�ظ��ر ال�ك�ث�ير م��ن املتقدمني
بطلبات اخل��دم��ة مم��ن ج��رى ا�ستطالع
�آرائ �ه ��م وق ��د ب��دل��وا ر�أي �ه��م وع��دل��وا عن
االن�ضمام �إىل �صفوف اجلي�ش الغا�صب،
وعددهم ال ي�ستهان به.
يف هذا الإطار ،قال �ضابط �إ�سرائيلي
متقاعد �سبق �أن خدم يف هذه الوحدات
اخلا�صة ج��داً «�إن ��ه لأم��ر �سخيف ج��داً،
ح�ي��ث ي��وج��د ع��دد ك�ب�ير م��ن املتقدمني
امل �ت �م �ي��زي��ن مم ��ن ي �ح �م �ل��ون ج�ن���س�ي��ات
�أجنبية ويرغبون يف اخل��دم��ة يف وح��دة
الغوا�صات لكنهم لي�سوا على ا�ستعداد
ل �ل �ت �خ �ل��ي ع� ��ن ج �ن �� �س �ي �ت �ه��م الأخ� � � ��رى،
وخ�سارتهم هي خ�سارة كبرية للجي�ش».
و�أ� � � �ض� � ��اف ال � �� � �ض ��اب ��ط« :يف دول � ��ة
ك� إ���س��رائ�ي��ل ت�ب�ح��ث وه ��ي ت�ل�ه��ث ع��ن كل
جمند يف البالد ،ف�إن فر�ض التخلي عن
اجلن�سيات الأج�ن�ب�ي��ة ي�ع��د ��ش��رط�اً غري
م�ع�ق��ول ع�ل��ى الإط �ل��اق وغ�ي�ر منطقي
لأنه يبعد املتقدمني ويخيفهم».
وق � ��د ت �ع��ر���ض ال � �ق� ��رار جل �م �ل��ة م��ن
االن�ت�ق��ادات م��ن قبل �ضباط يف اجلي�ش
الإ�سرائيلي مم��ن اع�ت�بروا �أن م��ن �ش�أن
هكذا �إجراءات غري منطقية �أن حتد من
ع��دد امل�ت�ط��وع�ين الع�سكريني امل�تراج��ع
�أ� �ص�ل�اً  ،بينما اجل�ي����ش ب�ح��اج��ة �إىل كل
م�ت�ط��وع مهما ك��ان��ت اجلن�سية الثانية
ال �ت��ي ي�ح�م�ل�ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ت��راج��ع
ع ��دد ال���ش�ب��ان ال��راغ �ب�ين يف االن �خ��راط
يف اجل �ي ����ش الإ� �س��رائ �ي �ل��ي يف ال���س�ن��وات
الأخرية.
وق ��ال �أح ��د ال �� �ض �ب��اط�« :إن اجل�ن��ود

عادة ما يخدمون لب�ضع �سنوات فقط يف
اجلي�ش ،وم��ن ثم ي�سرحون �أو يطلبون
ت�سريحهم ،لأنهم ال يجدون نف�سهم يف
هذا املجال� ،أو لأنهم يتعر�ضون ل�ضغوط
نف�سية وج���س��دي��ة حت�ت��م ع�ل�ي�ه��م ذل��ك،
لذلك ال يجوز �أن يكون الثمن باهظاً
كخ�سارتهم امتيازات اجلن�سية الثانية
التي ميكن �أن تفيدهم يف �سنوات الحقة،
ال�سيما مع تقدمهم يف العمر ،من هنا
ي��رى الكثري م��ن املتقدمني بالطلبات
�أن الأم��ر مل يعد جم��دي�اً ،و�أن قبولهم
يف وح��دات النخبة ال يخدم م�صاحلهم
ب��ال���ش�ك��ل ال� ��ذي ي�خ��ول�ه��م ال�ت�خ�ل��ي عن

جن�سيات �أخرى».
يف املقابل ،رد م�س�ؤولون �صهاينة يف
حم��اول��ة لإي���ض��اح ق��راره��م الأخ�ي�ر ،ب��أن
«ال�ع�م��ل يف �أ��س�ط��ول ال�غ��وا��ص��ات وبع�ض
وح� ��دات ال�ن�خ�ب��ة ،ي�ت�ط�ل��ب م��ن اجل�ن��ود
تلبية معايري �صارمة ب�ش�أن االحتياطات
الأم�ن�ي��ة ،والأم ��ر يجب �أال ي � ؤ�خ��ذ على
حممل �شخ�صي على الإط�ل�اق ،كما �أن
على ه ��ؤالء اجلنود ال�سفر �إىل ما وراء
ال�ب�ح��ار ،و�إم���ض��اء ف�ت�رات طويلة خ��ارج
ال �ب�ل�اد ،وب��رف �ق��ة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات ن��ووي��ة
ع��ال �ي��ة ،ل ��ذا ع�ل�ي�ه��م ع�ل��ى الأق� ��ل �إث �ب��ات
والئهم بالتخلي عن �أي جن�سية �أخرى»،

شرخ في العالقات
تخطى اخلالف بني الواليات املتحدة و�إ�سرائيل حول الإجراء الذي ميكن
اتخاذه �ضد �إيران حدوده عندما �أعلن البيت الأبي�ض �إلغاء تدريبات «التحدي
ال�صارم  ،»12وهي �أكرب مناورة قتالية م�شرتكة كانت الدولتان احلليفتان قد
�أعدتا كل مراحلها ،بحيث تبد�أ يف الربيع قبل ت�أجيلها �إىل الف�صل الأخري من
العام ب�سبب «قيود امليزانية» وهو تعبري دبلوما�سي وا�ضح يق�صد منه الإلغاء.
اخلالف بني وا�شنطن وتل �أبيب و�صل الآن �إىل حد العلن ،وال ريب �أنه يلقى
الرتحيب يف طهران ،ويبدو �أن الواليات املتحدة مرتددة فيما يتعلق بالعقوبات
على البنك املركزي والنفط الإيراين خ�شية ارتفاع �أ�سعار النفط ،لكن �شيئاً مل
يذكر عن وجود � 9آالف جندي �أمريكي دخلوا �إىل �إ�سرائيل يف وقت مبكر من
�شهر كانون الثاين الفائت بهدف الإقامة فيها لفرتة طويلة.
وي�صعب القبول بحجة «قيود امليزانية» لإلغاء مناورة «التحدي ال�صارم
 ،»12بعد �أن كانت الأموال قد �صرفت بالفعل يف نقل � 9آالف جندي �أمريكي
�إىل �إ�سرائيل جواً ،ورغم �أن التدريبات التي كان من املفرو�ض �أن ي�شاركوا فيها
قد و�صفت ب�أنها اختبار لأنظمة ال��دف��اع ال�صاروخية واجل��وي��ة الإ�سرائيلية
والأمريكية الثالثية ،ف�إن قائد هذه التدريبات اجلرنال فرانك غورين� ،أعلن
�أن العملية هي عملية «انت�شار» �أكرث منها عملية «تدريبات» ،و�إلغا�ؤها يجعل
وا�شنطن وتل �أبيب تقفان وجهاً لوجه مع ق�ضايا معقدة عدة،
كذلك ي�صر �أوباما على �أن تعمل الواليات املتحدة وحدها يف مهاجمة �إيران
من دون �أي تدخل ع�سكري �إ�سرائيلي ،وهذا �سيخولها حرية القرار املنفرد من
حيث موعد وكيفية القيام بالعملية ،وهو يعتمد على التعاون الوثيق ع�سكرياً
وا�ستخباراتياً الذي �أقامه بني القوات امل�سلحة والوكاالت حلماية وا�شنطن يف
حال قيام �إ�سرائيل ب�أي عمل منفرد ومفاجئ� ،إال �أن �إ�سرائيل مل ت�صدر هذا
االلتزام رغم جهود امل�س�ؤولني االمريكيني القناعها.

ك �م��ا ل ��و �أن� �ه ��م ي �� �ش �ك �ك��ون يف ج �ن��وده��م
ويعتربون �أنهم يف حال تعر�ضوا ملغريات
من البلد الذي يحملون جن�سيته الثانية،
ف�إنهم �سي�سلمون ما بحوزتهم من �أ�سرار
وتكنولوجيا ،وهو �أمر ي�ؤكد مدى تزعزع
ثقة القيادة الإ�سرائيلية بجنودها بعدما
مل�ست يف ع��دة منا�سبات �أن�ه��م يجنحون
نحو الرتاجع واال�ست�سالم.
ك � ��ذل � ��ك� � � ،س� ��رع� ��ان م � ��ا ان �ت �� �ش ��رت
ت�سا�ؤالت حول �إ�صرار القيادة الع�سكرية
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى ت �خ �ل��ي اجل� �ن ��ود يف
وح��دات النخبة عن �أي والءات �سيا�سية
قد يكنونها ل�صالح دول �أخ��رى ،وهناك
من ت�ساءل عما �إذا كانت �إ�سرائيل ترغب
يف ع�صيان رغبات الواليات املتحدة عرب
�شن هجوم منفرد على �إي��ران ،وبالتايل
فهي ال تريد �أن يكون يف �صفوفها من
يوايل الأمريكيني ممن يحمل اجلن�سية
الأم�يرك �ي��ة حت ��دي ��داً؟ ..وان �ط�لاق �اً من
هنا ي�برز ال���ش��رخ امل�ت��زاي��د يف العالقات
الأم�يرك�ي��ة  -الإ�سرائيلية ال�سيما بعد
ق� ��رار ت � أ�ج �ي��ل �أك�ب��ر م� �ن ��اورة ع���س�ك��ري��ة
م�شرتكة بينهما يف الآون��ة الأخ�يرة مما
عك�س خالفات حادة يف وجهات النظر.
رف�ض اخلدمة
�إىل ذل ��ك ،ان���ش�غ�ل��ت �إ� �س��رائ �ي��ل على
مدى العامني املا�ضيني بظاهرة رف�ض
اخلدمة الع�سكرية يف الأرا�ضي املحتلة،
ح�ي��ث �إن ع ��دد ال���ش�ب��ان الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين
ال��ذي��ن ي��رف���ض��ون اخل��دم��ة يف اجلي�ش
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي�صل �إىل ع��دة �آالف من
ال �� �ش �ب��اب ،وه� � ��ؤالء ي��رف �� �ض��ون اخل��دم��ة
لأ�سباب ت�سمى �ضمريية وب��داع��ي �أنهم
غري را�ضني عن ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
ك �� �س �ي��ا� �س��ات اال�� �س� �ت� �ي� �ط ��ان واحل � � ��روب
الوح�شية ،مبعنى �أن�ه��م ال ي��ري��دون �أن
يكونوا جزءاً من جي�ش احتالل ميار�س
القمع �ضد ال�شعب الفل�سطيني ويرف�ض
ال�سالم ،وه�ن��اك ن�سبة �آخ��ذة بالتعاظم
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داخ��ل الأو� �س��اط ال�شبابية يف �إ�سرائيل
ترف�ض اخلدمة يف اجلي�ش الإ�سرائيلي
لي�س لأ�سباب �ضمريية بل لأنهم يرون
�أن اخل��دم��ة ال�ع���س�ك��ري��ة وم ��ا تت�ضمنه
م� ��ن خم ��اط ��ر ب��ال �ن �ظ��ر �إىل احل � ��روب
الإ�سرائيلية وال�ت�ه��دي��د ب�ح��رب و�شيكة
على �إي ��ران� ،إمن��ا يعك�س تكري�ساً للغنب
والتمييز الذي متار�سه الدولة �ضدهم،
ح�ي��ث �إن ه� ��ؤالء ال���ش�ب��اب ي���ش�يرون �إىل
�أن ه�ن��اك ع���ش��رات الآالف م��ن ال�شباب
اليهود املتدينني الذي ينتمون للأحزاب
الدينية الأرث��وذوك���س�ي��ة ال�ي�ه��ودي��ة يتم
�إعفا�ؤهم من اخلدمة الع�سكرية بدون
وج��ه ح��ق ،فقط لأن ر ؤ���س��اء احلكومات
الإ�سرائيلية املتعاقبني ي�ب��دون حر�صاً
ع� �ل ��ى �� �ض ��م الأح� � � � � ��زاب ال ��دي� �ن� �ي ��ة �إىل
االئتالفات احلكومية التي ي�شكلونها،
وهذه الأحزاب ترف�ض جتنيد منت�سبيها
يف اجلي�ش.
و�إن كان مكتب الناطق بل�سان اجلي�ش
الإ�سرائيلي يدعي �أن ع��دد الراف�ضني
للخدمة ي�صل يف �أح�سن الأح ��وال �إىل
� 400شاب فقط� ،إال �إن حركة «ال�سالم
الآن» الإ�سرائيلية النا�شطة م��ن �أج��ل
حتقيق ال�سالم ونبذ العنف ،ت�ؤكد �أنه
منذ ان��دالع انتفا�ضة الأق�صى ،بلغ عدد
اجل �ن��ود وال �� �ض �ب��اط ال��ذي��ن ي��رف���ض��ون
اخل ��دم ��ة يف اجل �ي ����ش لأ� �س �ب ��اب ت�سمى
�ضمريية �أكرث من �ألفي �ضابط وجندي،
وقد ارتفع العدد بعد حرب متوز 2006
وحرب غزة.
وقد خل�ص تقرير �إ�سرائيلي ع�سكري
�أخ�ي�ر ب�ع�ن��وان «م ��دى ح���ص��ان��ة اجلبهة
الداخلية من حرب قادمة»� ،صدر �ضمن
دوري� ��ة «ال�ت�ق�ي�ي��م اال� �س�ترات �ي �ج��ي» ،عن
معهد �أب �ح��اث الأم ��ن ال�ق��وم��ي� ،إىل �أن��ه
«بعد مرور ما يزيد عن �أربع �سنوات على
انتهاء حرب لبنان الثانية �ضد حزب اهلل،
و�أكرث من عام ون�صف على اندالع حرب
الر�صا�ص امل�صبوب �ضد حركة حما�س
يف ق �ط��اع غ ��زة ،ت���ش�ير ال��وق��ائ��ع �إىل �أن
م�ستوى الردع الإ�سرائيلي مازال قائماً
ن�سبياً ،م��ع اخ �ت�لاف ال�ت�ق��دي��رات ح��ول
حجم احل�صانة التي متتعت بها اجلبهة
ال��داخ�ل�ي��ة خ�لال احل��رب�ين ال�سابقتني،
ال من «حزب اهلل» و«حركة
ال�سيما و�أن ك ً
حما�س» يوا�صالن الت�سلح واال�ستعداد
ليوم املواجهة القادمة ،وما يعنيه ذلك
من ت�أثري مبا�شر على حالة املناعة التي
يجب �أن حتظى بها اجلبهة الداخلية،
ضال لهما �إذا ما
التي �ست�شكل هدفاً مف� ً
اندلعت الر�صا�صة الأوىل».
وق� ��دم ال �ت �ق��ري��ر ر ؤ�ي � ��ة ا��س�ت���ش��راف�ي��ة
مل���س�ت�ق�ب��ل «ال� ��دول� ��ة» خ�ل�ال ع ��ام ق ��ادم،
وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال م �ن��اق �� �ش��ة ق �� �ض��اي��ا
داخلية وخ��ارج�ي��ة ،مب�شاركة نخبة من
اجل �ن��راالت وال �� �س��ا� �س��ة ال� �ب ��ارزي ��ن� ،إىل
جانب �أكادمييني وباحثني متخ�ص�صني.
ور�سم ه��ذا التقرير ال��ذي �أع��ده اللواء
مائري �ألران� ،سيناريوهات �سوداوية لطبيعة
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وحجم و�ساحة املواجهة القادمة يف ما ي�ؤ�شر
على �ضعف اجلبهة الإ�سرائيلية ،ال�سيما
ا��س�ت�ه��داف�ه��ا امل�ب��ا��ش��ر ل�ل�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة،
وحتول الإ�سرائيليني �إىل «�أه��داف» متاحة

ل�ل�أ� �س �ل �ح��ة ال �ت��ي «��س�ي���س�ت�خ��دم�ه��ا �أع � ��داء
�إ��س��رائ�ي��ل» يف ق��ادم الأي� ��ام ،وي ��ؤك��د البحث
�أن �إ�سرائيل باتت خ�لال ال�سنوات الأربعة
الأخ �ي ��رة «م �� �س �ك��ون��ة» ب�ت�ح���ص�ين اجل�ب�ه��ة

ال��داخ �ل �ي��ة ،وخ���ص���ص��ت ف��رق �اً ع��دي��دة من
اخل�ب�راء لدرا�سة م��ا يتعلق بها ،خ�صو�صاً
فر�ضية حرب ال�صواريخ التي فر�ضت نوعاً
جديداً من التفكري الع�سكري الإ�سرائيلي،
لكن ما قامت به لي�س كافياً.
ولعل ما يدفع التفكري الإ�سرائيلي
ن �ح��و ه � ��ذا امل� ��� �س ��ار ،ه ��و امل � �خ� ��اوف م��ن
ت ��راج ��ع ع� ��دد امل �ت �ط��وع�ي�ن يف اجل �ي ����ش
ال��راغ �ب�ين بحمل ال���س�لاح يف �أي ح��رب
ا ع��ن ال�ق�ن��اع��ات الآخ ��ذة
ج��دي��دة ،ف���ضل� ً
بالتزايد يف املحافل الأمنية والع�سكرية
الإ�سرائيلية من حتمية انتقال �ساحة
احل��رب القادمة �إىل اجلبهة الداخلية،
وم��ا ي�شكله ه��ذا اال�ستهداف م��ن حرب
ا� �س �ت �ن��زاف م ��ؤذي��ة لإ� �س��رائ �ي��ل ع�ل��ى كل
الأ�� �ص� �ع ��دة ،يف � �ض��وء جن� ��اح «ح �م��ا���س»
و«ح��زب اهلل» يف تطبيق املفهوم القتايل
القائم على فر�ضية �أن هذه اجلبهة هي
احللقة املك�شوفة والأ�ضعف يف �إ�سرائيل،
وم��ن هنا ف ��إن زعزعتها �أو ك�سرها من
�ش�أنه �أن يرجح كفتهما ع�سكرياً.

ضائقة حقيقية
ك�شف وزير الدفاع الإ�سرائيلي �إيهود باراك ،عن �أن اجلي�ش
الإ�سرائيلي يعاين من �ضائقة حقيقية يف القوى الب�شرية
وعدد جنوده بالوحدات القتالية ،و�أو�ضح باراك خالل اجتماع
يف كيبوت�س «ما�شفي �سدي»� ،أن ال�سبب الرئي�س يف ذلك يكمن
يف قلة املواليد منذ  18عاماً.
و�أ�ضاف ب��اراك� ،أنه بناء على ذلك ا�ضطرت تل �أبيب �إىل
تقلي�ص حجم ال�ق��وة الب�شرية املوجهة لل�شرطة والأج�ه��زة
التعليمية املختلفة ،م�شرياً �إىل �أن هذا �أ�صبح واقعاً يجب على
�إ�سرائيل �إدراكه.
من جهتها ،ذكرت �صحيفة معاريف الإ�سرائيلية �أن اجلي�ش
الإ�سرائيلي يعاين من م�شكلة خطرية تتمثل بنق�ص موارده

الب�شرية يف �سالح اجل��و ،ال�سيما بطواقم ت�شغيل الطائرات
ب ��دون ط �ي��ار ،وق��ال��ت م �ع��اري��ف �إن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تعزيز
�إ�سرائيل ملكانتها يف جمال �صناعة وت�شغيل الطائرات املحلقة
بدون طيار على م�ستوى العامل� ،إال �أن �سالح اجلو الإ�سرائيلي
ي�ع��اين ه��ذه الأي ��ام م��ن م�شكلة خ�ط�يرة تتمثل بنق�ص ح��اد
باملوارد الب�شرية القادرة على ت�شغيل هذا النوع من الطائرات.
و�أ�شارت �إىل �أن النق�ص يف املوارد الب�شرية ناجم عن قيام
�أفراد الطواقم امل�شغلة للطائرات بدون طيار برتك مواقعهم
يف ��س�لاح اجل��و واالن �ت �ق��ال للعمل يف جم ��االت �أخ ��رى ن�ظ��راً
الرتفاع الرواتب التي يتقا�ضونها هناك مقارنة مبا يح�صلون
عليه من اجلي�ش.

اجلن�سية الأخرى
يف �سياق �آخر� ،أ�شارت معطيات ن�شرتها
م��دي��ري��ة ال �� �س �ك��ان يف وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
الإ�سرائيلية� ،إىل �أن نحو � 3آالف �إ�سرائيلي
هاجروا من البالد تنازلوا خالل ال�سنوات
الأربع الأخرية عن جن�سيتهم الإ�سرائيلية،
و�أ�� �ش ��ارت ال���ص�ح��ف الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �إىل �أن
ع��دد الإ�سرائيليني ال��ذي��ن يتنازلون عن
جن�سيتهم الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ي ��زداد م��ن �سنة
لأخ��رى ،ومن املتوقع �أن يبلغ عدد ه�ؤالء
هذه ال�سنة ما فوق الألف �شخ�ص ،وبينما
ك��ان غالبية ه ��ؤالء ،يف ال�سنوات ال�سابقة،
م��ن ب�ين امل�ه��اج��ري��ن اجل��دد �أو املتقدمني
يف ال�سن ال��ذي خ��اب �أملهم يف �إ�سرائيل،
ف � ��إن غ��ال�ب�ي��ة امل �ت �ن��ازل�ين ع��ن جن�سيتهم
الإ�سرائيلية يف ال�سنوات الأخ�يرة هم من
�أو� �س��اط ال���ش�ب��ان  امل�سرحني م��ن اجلي�ش
وذوي ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا ال��ذي��ن اخ �ت��اروا
احل�صول على جن�سية �أجنبية والتنازل
عن اجلن�سية الإ�سرائيلية لأ�سباب تتعلق
بالفائدة ال�شخ�صية.
وق��ال��ت دورا ��ش�ف��ارت����س ،امل���س��ؤول��ة عن
دائ� � ��رة اجل �ن �� �س �ي��ة يف م��دي��ري��ة ال �� �س �ك��ان:
«�إن ال �ط �ل �ب��ات ال �ت��ي ت���ص��ل �إل �ي �ه��ا يف ه��ذا
اخل���ص��و���ص ت ��دل ع�ل��ى �أن زب ��دة املجتمع
الإ�سرائيلي تهرب وتتنازل عن اجلن�سية»،
و�أ�ضافت« :يدور احلديث عن �أ�شخا�ص يف
الثالثني من عمرهم ،ذوي درا�سات عليا،
خدموا يف اجلي�ش ومل يعجبهم الأمر ،وهم
�أ�صحاب طاقات كبرية يتنازلون باختيارهم
ع��ن اجلن�سية الإ�سرائيلية ،ولي�ست لدى
ه�ؤالء م�شاعر خمتلطة حيال ال�صهيونية
واالن �ت �م��اء �إىل ال��دول��ة واجل � ��ذور ،و�إمن ��ا
يبحثون فقط عما هو نافع لهم».
وال ت��زال وزارة الداخلية تعالج مئات
الطلبات الأخرى التي تدل على �أن املزيد
م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ي�سعون �إىل ال�ت�ن��ازل عن
جن�سيتهم الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،وت � أ�ت��ي غالبية
الطلبات من مهاجرين ا�ستقروا يف بع�ض
ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة م�ث��ل �أمل��ان �ي��ا والنم�سا
وال � ��دول الإ� �س �ك �ن��دن��اف �ي��ة ،وال � ��دول ال�ت��ي
ال جت�ي��ز االح �ت �ف��اظ بجن�سية م��زدوج��ة،
ومن الطلبات يتبني �أن البع�ض مطالبون
ب��ال�ت�ن��ازل ع��ن جن�سيتهم الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف
�سبيل احل���ص��ول ع�ل��ى جن�سية يف �أم��اك��ن
�سكناهم اجلديدة.
وث �م��ة ط�ل�ب��ات �أخ ��رى ي�ت�ب�ين م�ن�ه��ا �أن
�أ� �ص �ح��اب �ه��ا ي �� �س �ع��ون �إىل االن � �خ� ��راط يف
وظ��ائ��ف رف�ي�ع��ة يف ال�ب�ن�ت��اغ��ون �أو البيت
الأب�ي����ض �أو ح�ت��ى يف اجل�ي����ش الأم�يرك��ي،
ول � ��ذا ف ��إن �ه ��م م �ط��ال �ب��ون ب� � ��أن ي� �ت ��زودوا
باجلن�سية الأم�يرك�ي��ة فقط ،و�أن يتخلوا
عن �أي جن�سية �أخ��رى ،كما ي�ؤثر كثريون
احل�صول على جن�سية دولة تابعة لالحتاد
الأوروب� ��ي� ،أو دول��ة على و�شك االن�ضمام
�إليه ،حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن
اجلن�سية الإ�سرائيلية.
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عـــربـــي
ثورة البحرين« ..و�إذا املو�ؤدة �سئلت»
يف ال��ذك��رى ال���س�ن��وي��ة الأوىل النتفا�ضة
ال�شعب البحريني �ضد النظام امللكي احلاكم،
للمطالبة بحقوق امل��واط�ن��ة والعي�ش الكرمي
يف ح� ��راك ��س�ل�م��ي ووط� �ن ��ي� ،أع �ط ��ى م �ث ��ا ًال يف
الن�ضوج والعقالنية واال�ستقاللية ،حيث مل
ت�ب��ادر ق�ي��ادة ال�ث��ورة البحرينية م��ن �سيا�سيني
وعلماء و�شخ�صيات مدنية وثقافية ،باللجوء
�إىل الأمريكيني وا�ستدعاء التدخل الأجنبي،
ك�م��ا ف�ع�ل��ت امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة �أو ك�م��ا يفعل
ب�ع����ض الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن اجل � ��دد ،ال��ذي��ن ه��ادن��وا
�إ��س��رائ�ي��ل و�أب �ق��وا على م�ع��اه��دات ال���س�لام ،بل
ب�ق�ي��ت ث ��ورة ال�ب�ح��ري��ن ث ��ورة وط�ن�ي��ة �سلمية
��ص��ادق��ة يف ��ش�ع��ارات�ه��ا و�سلوكياتها و�أه��داف�ه��ا
امل���ش��روع��ة ب��احل���ص��ول ع�ل��ى ح�ق�ه��ا يف العي�ش
الكرمي وتداول ال�سلطة واالنتقال من اململكة
�إىل الدولة العادلة على �أ�سا�س دميقراطي ،مع
حفظ حقوق وهواج�س العائلة املالكة «ملكية
د� �س �ت��وري��ة» و�أن ي�ن�ق��ل امل��واط �ن��ون م��ن طبقة
ال��رع��اي��ا واخل��دم �إىل طبقة امل��واط�ن�ين الذين
ي�شاركون يف بناء الوطن.
ل �ق��د ظ�ل�م��ت ث� ��ورة ال �ب �ح��ري��ن م��ن ال� ��ر�أي
ال ��دويل وم��ؤ��س���س��ات��ه ال��دول �ي��ة ..وظ�ل�م��ت من
الإعالم املوجه والكاذب وغري النزيه ..وظلمت
م��ن علماء ال��دي��ن ال��ذي��ن و�صفوها باملذهبية
حل �� �ص ��اره ��ا ،وه � ��ذا خ �ل��اف ال � ��واق � ��ع ،ف �ث��ورة
ال�ب�ح��ري��ن ف�ي�ه��ا ال���س�ن��ة وال���ش�ي�ع��ة امل�ظ�ل��وم��ون
م �ع �اً ،وف�ي�ه��ا امل�ت��دي��ن وال�ع�ل�م��اين وال�ل�ي�برايل،
وظلمت ث��ورة البحرين من اجلامعة العربية
التي مل ت�سمع فيها ،ومل تتحرك من �أجلها،
لأن ا ألم�يرك��ي �أم��ر ب��ذل��ك ،حلماية �أ�سطوله
اخلام�س يف البحرين ..ظلمت ثورة البحرين
م��ن املثقفني والأح� ��زاب ومل ينا�صرها �أح��د،

فظلت يتيمة وحيدة وي�شارك اجلميع يف قتلها
وح�صارها ول�سان حالها يقول« :و�إذا امل��و�ؤدة
�سئلت ،ب�أي ذنب قتلت».
ل�ق��د �أذن �ب��ت ث ��ورة ال�ب�ح��ري��ن ،وخطيئتها
�أنها �أ�شعلت منارة احلرية والدميقراطية يف
منطقة اخلليج املغلقة على نف�سها بالعائالت
املالكة ،ملوك و�أم��راء النفط والغاز ،حمميات
��س�ي��ا��س�ي��ة و�أم �ن �ي ��ة �أم�ي�رك �ي ��ة ت ��ؤم ��ن ق��واع��د
االح�ت�لال الأم�يرك��ي ،ال��ذي يغت�صب الكرامة
وال�سيادة والرثوات ،كيف ت�شعل ثورة البحرين
�شمعة يف ظالم اخلليج؟
�أذن�ب��ت ب�خ��روج امل ��ر�أة الكرمية وال�شجاعة
وال �ع �ف �ي �ف��ة �إىل ال �� �ش ��وارع ت �ط��ال��ب ب��احل��ري��ة
والعدالة ،ومثيالتها يف دول اخلليج ال ي�سمح
لهن بقيادة ال�سيارة �أو العمل.
�أذن� � � � ��ب ال� �ب� �ح ��رن� �ي ��ون لأن� � �ه � ��م ط ��ال� �ب ��وا
باالنتخابات وت�شكيل جمل�س نيابي حقيقي
خ�لاف جمال�س ال�شورى ال�صورية والرمزية
يف ممالك اخلليج ،التي �أ�س�ست باتفاقيات مع
الربيطانيني عام  ،1926وتعهد الربيطانيون
فيها باالعرتاف بال�سلطة للآباء وورثتهم من
بعد «معاهدة دارين» ،وللبيان فقد وقعت هذه
املعاهدة يف  26دي�سمرب  1915بني عبد العزيز
ب��ن ع�ب��د ال��رح �م��ن �آل ��س�ع��ود �أم�ي�ر ال��ري��ا���ض
وال�سري بري�سي كوك�س ،وه��و ممثل احلكومة
الربيطانية يف بع�ض بنودها:
 تعرتف احلكومة الربيطانية وتقر �أنجند والإح���س��اء والقطيف واجلبيل وتوابعها
والتي يبحث فيها ،وتعني �أقطارها فيما بعد
ومرا�سيها على خليج ف��ار���س ،وه��ي ب�لاد ابن
��س�ع��ود و�آب��ائ��ه م��ن ق�ب��ل ،وب �ه��ذا ي�ع�ترف بابن
�سعود امل��ذك��ور حاكماً عليها م�ستق ًال ورئي�ساً

حتمل �سالحاً �أو متفجرة كما يجري يف �سورية.
لقد اعتقل ا إلم��ارات�ي��ون  4من مواطنيهم
لأنهم �شتموا الأم�ير ،واعتقل الأردن مواطناً
لأنه �أحرق �صورة امللك؟
اع �ت �ق �ل��ت ق �ط��ر ال �ع��دي��د م ��ن ال�ق�ط��ري�ين
الحتجاجهم على ت�صرفات ا ألم�ير وحا�شيته
على تبذير ا ألم��وال على املونديال وامل�صروف
ال�شخ�صي وعلى التدخل يف الثورات العربية.
البحرين ،الثورة املظلومة واليتيمة ،ثورة
ي�خ��اف�ه��ا اث �ن��ان ،ق�ط��ر وال �� �س �ع��ودي��ة ،فاجل�سر
ال��ذي يربط ال�سعودية بالبحرين يف املنطقة
ال�شرقية ،تعتربه ال�سعودية ن��اف��ذة للتغيري
م��ن داخ�ل�ه��ا� ،إذا جن�ح��ت ث��ورة ال�ب�ح��ري��ن ،ل��ذا
فقد ذهبت �إليها لتخنقها وتقتلتها يف مهدها،
مظاهرات يف املنامة
وقطر العائمة على ال�غ��از وال�ك��ذب الإع�لام��ي
مطلقاً على قبائلها ،وب�أبنائه وخلفائه بالإرث التجني�س ال�سيا�سي وا ألم �ن��ي ،ال�ت��ي ت�ق��وم به وال�ت�ح��ال��ف م��ع إ���س��رائ�ي��ل و أ�م�ي�رك��ا ،ت�خ��اف �أن
من بعده ،على �أن يكون تر�شيح خلفه من قبله الدولة لتحمي نف�سها من مواطنيها بوا�سطة تنتقل ال �ع��دوى إ�ل�ي�ه��ا فت�سقط م��ن ال��داخ��ل
وم��ن قبل احل��اك��م ب�ع��ده و�أن ال ي�ك��ون احلاكم املرتزقة يف قوى الأمن لقمع املحتجني ،وتقدق فاجتمع ال�ع��دوان ال �ل��دودان قطر وال�سعودية
املر�شح مناوئاً للحكومة الربيطانية بوجه من عليهم ال �ع �ط��اءات م��ن اجلن�سية �إىل ال�سكن وب�أمر وغطاء �أمريكي للإطباق على البحرين
ال��وج��وه ،خ�صو�صاً فيما يتعلق ب�شروط هذه �إىل ال��روات��ب امل��رت�ف�ع��ة ،بينما ي ��رزح ال�شعب كفكيّ كما�شة ،لإبقاء اخلليج بعيداً عن احلرية
والثورة والدميقراطية.
املعاهدة.
البحريني حتت خط الفقر؟
ل�ك��ن ث ��ورة ال�ب�ح��ري��ن ��س�ت�ن�ت���ص��ر ،ف��دم��اء
 يتعهد اب��ن ��س�ع��ود ك�م��ا تعهد آ�ب� ��ا�ؤه منلقد عميت الأمم املتحدة وجمل�س ا ألم��ن
قبل ب�أن يتحا�شى االعتداء على �أقطار الكويت وحقوق الإن�سان عن ما يجري يف البحرين من ال�شهداء تعبد ط��ري��ق احل��ري��ة بالعزة و�صرب
والبحرين وم�شايخ قطر و�سواحل عمان ،التي اعتداءات على املدنيني والن�ساء وامل�ست�شفيات الثورة وعقالنيتها و�سلميتها تكفل االنت�صار،
والظامل مهما تعاظمت قوته وظلمه ،ال بد �أن
هي حتت حماية احلكومة الربيطانية ،والتي والأطباء وامل�ساجد واملقابر.
ل�ق��د ه��دم��ت ق ��وى ا ألم� ��ن ودرع اجل��زي��رة ينهزم ،فذلك وعد اهلل �سبحانه و�سنة التاريخ.
لها �صالت عهدية مع احلكومة املذكورة و�أال
و�أخ�ي�راً� ..أخوتنا يف البحرين ع��ذراً لأننا
يتدخل يف �ش�ؤونها ،وتخوم الأق�ط��ار اخلا�صة ا آلت� � �ي � ��ة م� ��ن خ � � ��ارج احل � � � ��دود  35م �� �س �ج��داً
ق���ص��رن��ا يف ن���ص��رت�ك��م ،ول ��و ب��ال�ك�ل�م��ة وامل��وق��ف
به�ؤالء �ستعني فيما بعد.
و7ح�سينيات.
لقد نب�شت ق��وى ا ألم ��ن القبور واعتقلت ال���ص��ادق ودع��ائ�ن��ا لكم بالن�صر «�إن موعدكم
كيف ي�ج��ر�ؤ ال�ث��وار البحرينيون املطالبة
ب�ت�ح��ري��ر ال�ب�ح��ري��ن م��ن ال �ق��واع��د الأم�يرك�ي��ة الن�ساء ،ودميقراطية اخلليج الكاذبة تبد أ� يف ال�صبح� ،ألي�س ال�صبح بقريب».
و�أ�سطولها اخلام�س؟
البحرين حيث اعتقلت ال�سلطات ال�شاعرة �أبات
كيف يجر�ؤ البحرينيون على التظاهر ملنع القرمزي عقاباً على ق�صيدتها �ضد النظام ومل
ن�سيب حطيط

املبادرة اخلليجية يف اليمن ..ك�ضرورة «�سورية»
احل��ادي والع�شرون من ال�شهر اجل��اري ،انتخابات
رئ��ا��س�ي��ة يف ال�ي�م��ن ،م��ن امل�ف�تر���ض �أن ت�ن�ه��ي ال�ف�ترة
االنتقالية ال�ت��ي تعي�شها ال�ب�لاد منذ توقيع امل�ب��ادرة
اخل�ل�ي�ج�ي��ة� ،أو ات �ف��اق ال��ري��ا���ض ك�م��ا ي���س�م�ي��ه ��ش�ب��اب
الثورة ،يف حماولة لت�صويب الت�سمية ربطاً بنتائجها
على الأر� ��ض ،حيث ال الأزم ��ة ان�ت�ه��ت ،واالت �ف��اق جاء
لإر�ضاء الالعبني الكبار يف طريف ال�سلطة واملعار�ضة،
وعلى ح�ساب املحتجني اللذين مل يربحوا ال�ساحات
وال�شوارع� ،ضد حكم علي عبداهلل �صالح ،وبعد االتفاق،
�ضد املخلوق الهجني ال��ذي ُول��د ج��راء زواج امل�ساكنة
الق�صري بني النظام واملعار�ضة.
ح���ش��ود م ��ؤي��دة ل�لان�ت�خ��اب��ات و�أخ� ��رى ��ض��ده��ا ،يف
�صورة تعيد �إىل الأذه��ان حرب احل�شود ،حيث درجت
العادة على ح�شر �أكرب عدد ممكن يف كل جمعة ،ولأن
احلرب تقتات على ال�شعارات ،درجت العادة على �إطالق
ت�سميات جديدة يف كل �أ�سبوع مبا يتنا�سب مع تكتيك
كل طرف.
مل ي�ت�غ�ير امل���ش�ه��د ك �ث�ي�راً ،ف �ف��ي � �س��اح��ة التغيري
ب�صنعاء ،وهي ال�ساحة التي كانت �أحد مراكز احلركة
االحتجاجية �ضد �صالح ،احت�شد الآالف دعماً لعبد
رب��ه م�ن���ص��ور ه ��ادي ،ن��ائ��ب ��ص��ال��ح ،وامل��ر��ش��ح الوحيد

لالنتخابات ال��رئ��ا��س�ي��ة� ،أم��ا ال���ش�ع��ارات ،فقد تغريت
فيها الأ�سماء ال �أكرث ،مع كثري من التمجيد ل�شخ�ص
من�صور وللمرحلة املقبلة« ،مرحلته» ،يف �سريالية تكرر
نف�سها ،يت�شابه فيها �صالح وبن علي ومبارك والقذايف.
على املقلب الآخ ��ر ،غ�صت بع�ض امل��دن اجلنوبية
ب �ت �ظ��اه��رات ح��ا� �ش��دة ��ض��د االن �ت �خ��اب��ات ،ول�ل�م�ف��ارق��ة،
فال�شعارات التي رفعت دعماً ملن�صور ه��ادي يف �صنعاء
كمر�شح وحيد للرئا�سة ،كانت ال�سبب الأول لل�سخط
واالنتقاد يف مناطق اجلنوب ،و�إ�ضافة �إىل االحتجاج
على عدم وجود مر�شح ثان� ،أعطت اخلالفات ال�شمالية
 اجلنوبية بُعداً �أكرث حدة للأزمة.�إذا �صح ما يقوله �شباب الثورة اليمنية عن املبادرة
اخلليجية ،ويف اع�ت�ق��ادن��ا ه��و �صحيح �إىل ح��د بعيد،
فاتفاق الريا�ض مل ين ِه الأزمة ،لكن احل�ضانة الدولية
والإقليمية ،وال�ضجة الإعالمية التي رافقته جعلت
منه اجن��ازاً ،حجمه يف الهواء أ�ك�بر بكثري من حجمه
على الأر�ض.
«ب��روب��اغ�ن��دا» امل�ب��ادرة م�ستمرة حتى الآن ،داخلياً
وخ��ارج �ي �اً ،من�صور ه ��ادي ي��دع��و �إىل ال�ت�ع��ام��ل معها
وك�أنها ن�ص مقد�س خ�لال لقائه ال�سفري الأم�يرك��ي
لدى اليمن «جريالد فاير�ستاين» ،ويعتربها «البوابة

ال��وح�ي��دة ل�ل�خ��روج م��ن الأو� �ض��اع احل��رج��ة وال�ظ��روف
ال�صعبة يف ب�لاده» ،ويرمي بامل�س�ؤولية على اجلميع،
ملراعاة ذلك «دون �أي عذر �أو م��وارب��ة»� ،شاكراً ل�سفري
وا��ش�ن�ط��ن م��وق��ف ب�ل�اده « ال��رائ��ع» م��ن �أج ��ل جتنيب
اليمن حرباً �أهلية ونقل هذا البلد �إىل «رحاب الأمن
وال���س�لام وال��وئ��ام» ،ك��ل ذل��ك ع�بر ب��واب��ة االنتخابات
الرئا�سية املبكرة.
الأم��ر ي�شبه �إىل ح��د بعيد فرقة مو�سيقية ت��وزع
�أع���ض��اءه��ا ،فال�سفري ا ألم�يرك��ي يتعمد يف �سياق رده
على كالم من�صور ه��ادي ،بالتذكري ب�أنه هو ونظراءه
يف جمل�س الأمن واالحتاد الأوروب��ي وجمل�س التعاون
اخلليجي ،كلهم يرون �أن ثمة تقدماً مهماً «على طريق
اخل��روج الآم��ن من الأزم��ة والو�صول �إىل االنتخابات
الرئا�سية املدعومة دولياً».
م ��ؤخ ��راً ارت �ف��ع م��ؤ��ش��ر ال �ت ��داول ب��أ��س�ه��م امل �ب��ادرة
اخل�ل�ي�ج�ي��ة خ ��ارج ال �ي �م��ن ،آ�خ ��ر امل �ت��داول�ي�ن ال��رئ�ي����س
التون�سي اجلديد «املن�صف املرزوقي» الذي ان�ضم �إىل
الكور�س داعياً لـ «حل �سيا�سي يف �سورية على الطريقة
اليمنية» ،يف�ضي �إىل م �غ��ادرة الرئي�س ب�شار الأ��س��د
البالد بعد تنحيه عن احلكم ،لكن املرزوقي �أكد رف�ضه
�أي تدخل ع�سكري �أجنبي يف �سورية ،وبرر ب�أن القبول

مبا حدث يف ليبيا كان على م�ض�ض وتردُد لأنه مل يكن
هناك حل �آخر ،و�أنه بالن�سبة للحالة ال�سورية «فالأمر
مرفو�ض جملة وتف�صي ًال لأنه �سي�ؤدي �إىل حرب �أهلية»
لا  -وي�ضيف رئي�س
– يعتربها امل��رزوق��ي ب ��د�أت ف�ع� ً
البلد الذي كان �سبّاقاً �إىل االعرتاف باملجل�س الوطني
ال �� �س��وري امل �ع��ار���ض� ،أن االن �ف �ج��ار يف ��س��وري��ة �سيجر
املنطقة برمتها �إىل احل ��رب ،ورمب��ا خ��وف�اً وحت�سباً،
تعر�ض تون�س ا�ست�ضافة م�ؤمتر «�أ�صدقاء �سورية» بكل
ما يح�سب وميكن احت�سابه يف �صف املعار�ضة.
يف حديث مع �أحد النا�شطني ب�شباب الثورة ،ك�شف
�أن الهاج�س لدى الثوار كان عدم االجن��رار �إىل حرب
�أه�ل�ي��ة ،يف بلد ي�ح��وي أ�ك�ب�ر ع��دد للأ�سلحة مبتناول
الأي��دي ،ي��روي ال�شاب �أن جل اخل��وف كان من �شرارة
ت�شعل فتيل احلرب ،ويتهم بع�ض الدول واجلهات التي
واكبت املبادرة اخلليجية بال�سعي لهذه وبكل الطرق،
هذا يف اليمن ،ولكن يف احلالة ال�سورية الأمر يختلف،
ه�ن��ا امل ��رزوق ��ي ع�ل��ى ح ��ق ،امل�ن�ط�ق��ة ك�ل�ه��ا ق��د حت�ت�رق،
ويف عينها «�إ��س��رائ�ي��ل» ،وه��ذا يحتاج �إىل الكثري من
احل�سابات و�إعادة احل�سابات ،وبرعاية دولية و�إقليمية.
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هل يتمكن الإخوان من ال�سيطرة على الأزهر والإفتاء

املجل�س الع�سكري يوقف التفاو�ض مع وا�شنطن ..و�أزمة املعونة تت�صاعد
هيئة كبار العلماء �ستقوم ب ��أوىل مهامها
املنوطة بها مبوجب القانون  32م�ك��رر ،حني
تنتخب مفتياً جديداً للديار امل�صرية لأول مرة
خلفاً للمفتي حممد علي جمعه ،الذي �ستنتهي
واليته ال�شهر القادم.
االرتباك والرتدد ي�سود �أو�ساط دار الفتوى
والأزه��ر ال�شريف نظراً للمخاطر التي حتيط
بهذه التجربة ال��رائ��دة ،وخ��وف�اً من �أن ت�شكل
ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ف��ر� �ص��ة ف��ري��دة ل ل��إخ��وان
امل�سلمني وال�سلفيني من الإم�ساك بامل�ؤ�س�سة
ال��دي�ن�ي��ة امل���ص��ري��ة ب�ك��ل رم��زي�ت�ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة
وثقلها املادي املعنوي ،املرحلة دقيقة واخليارات
املطروحة �صعبة جداً على اجلميع ،لأن اجلميع
يعتقد �أنه �سيتم الإم�ساك بدور الأزهر ال�شريف
الو�سطي واملعتدل بعد الإم�ساك بدار الفتوى،
كيف �ستكون ردة فعل الأزهريني ،وهل �سيبقون
على حيادهم وترددهم �أمام هذه املتغريات� ،أم
�سيكون لهم موقف وميتلكوا ر�ؤي��ة للإم�ساك
بامل�ؤ�س�سات الدينية م��ن جديد و�إب�ع��اده��ا عن
جحيم امل�صالح ال�سيا�سية والأهواء احلزبية؟
ال���ص��وف�ي��ون م��ن جهتهم ي �ح��اول��ون مللمة
�أ� �ش�لائ �ه��م امل �ت �ن��اث��رة ،و� �س��ط اخل�ل�اف��ات ال�ت��ي
تع�صف بهم وال�ت��ي تعمقت بعد االن�ت�خ��اب��ات،
وجت��ري الآن حم��اول��ة  -م��ازال��ت يف بداياتها
 ل�لات�ف��اق ع�ل��ى ت��ر��ش�ي��ح حم�م��د ��ص�لاح زاي��درئي�س حزب الن�صر لرئا�سة اجلمهورية ،وهو
�شيخ الطريقة ال�ضيفية يف �أ�سوان� ،إال �أن هذه
الطريقة تعاين من �ضعف احل�ضور ال�شعبي
وحم ��دودي ��ة االن �ت �� �ش��ار يف امل �ح��اف �ظ��ات ،وه��ذا
الرت�شيح لن يكون الأمثل لتوحيد ال�صفوف

ويعيد لل�صوفيني دوره ��م وي�ع��زز ح�ضورهم،
ف�ه��ل ��س�ي�ب�ح�ث��ون ع��ن م��ر��ش��ح �آخ ��ر ي��دع�م��ون��ه
قبل العا�شر م��ن �آذار موعد �إق�ف��ال الرت�شيح
النتخابات رئا�سة اجلمهورية؟
جماعة الإخوان امل�سلمني بد�أت �أي�ضاً تخ�سر
بالنقاط �شعبياً ،خ�صو�صاً بعد ظهور ملي�شيات
منظمة تابعة لها أ�م��ام جمل�س ال�شعب ،حيث
قامت باال�شتباك مع املتظاهرين الذين كانوا
حلفاء الأم�س ،فرد متظاهرو ميدان التحرير
برمي الأحذية على املن�صة اخلطابية للإخوان
عند �إل �ق��اء �أح��د ق��ادة الإخ� ��وان كلمة ل��ه ،مما
دفعهم لإزال��ة املن�صة من امليدان نهائياً ،وبد أ�
احل��دي��ث ع��ن وج��ود �سلطتني� ،سلطة للدولة
والأخرى للحزب.
ويف �إدارة ال��دول��ة وت�ع�ق�ي��دات�ه��ا وت�صفية
احل �� �س��اب��ات ،ي �ح��اول الإخ � ��وان امل���س�ل�م��ون نقل
حوايل �100ضابط و�إعفائهم من املهمات املوكلة
�إل �ي �ه��م ،لأن �ه��م ن��ا��ص�ب��وه��م ال �ع��داء يف امل��رح�ل��ة
املا�ضية ،بالإ�ضافة ملحاولة الإط��اح��ة باللواء
م ��راد م ��وايف رئ�ي����س ج�ه��از امل �خ��اب��رات ال�ع��ام��ة،
العقبة الأخ�ي�رة �أم ��ام �سيطرة الإخ� ��وان على
مقاليد احلكم داخ��ل م�صر وب�سط �سيطرتها،
يتمثل بالأجهزة الأمنية ،خ�صو�صاً املخابرات
العامة وجهاز املخابرات احلربية وجهاز الأمن
الوطني بوزارة الداخلية.
النظام امل�صري وف��ق الد�ستور ،جمهوري
رئ��ا� �س��ي ،ول�ي����س ب��رمل��اين ،ورغ ��م ذل ��ك� ،أعلنت
ج�م��اع��ة الإخ� ��وان امل�سلمني ب��دء ا�ستعدادتها
لت�شكيل ال ��وزارة يف م�ن��اورة يعتقد �أنها بالون
اختبار للمجل�س الع�سكري وم��دى ا�ستعداده

املر�شد العام للإخوان امل�سلمني يديل ب�صوته (�أ.ف.ب).

تنحية و�إق��ال��ة حكومة ك�م��ال اجل �ن��زوري قبل
انتهاء الفرتة االنتقالية وانتخاب رئي�س جديد
للجمهورية.
لكن من الوا�ضح �أن املجل�س الع�سكري
ل��ن يحيل ح�ك��وم��ة اجل �ن��زوري ال�ت��ي �أت��ى
بها على التقاعد الآن وي�سمح للإخوان
امل�سلمني بتحويل وزن�ه��م ال�شعبي ال��ذي
ك��ر��س�ت��ه االن �ت �خ��اب��ات �إىل وزن ح�ك��وم��ي
ف��اع��ل� ،إال ب �ع��د �أن ي �ف��وز ه��و ب��اجل��ائ��زة
الكربى وهي الإتيان برئي�س للجمهورية،
ع���س�ك��ري ال ��ر�أ� ��س ،م��دين ال�ق�ل��ب ،ح�سب

االتفاق غري املعلن مع الإخوان امل�سلمني.
ح�ضور منظمات املجتمع امل��دين الفاعل
وال��دور الأمريكي امل�شبوه يف م�صر ،ب��د أ� ي�أخذ
أ�� �ش �ك��ا ًال ج��دي��دة يف امل��واج �ه��ة امل�ت���ص��اع��دة مع
املجل�س الع�سكري ،ولكن التهديد ا ألم�يرك��ي
امل�ستمر يقطع املعونة و�إ�صراره يف امل�ضي قدماً
بتنفيذ ب��رام��ج و�أن���ش�ط��ة م�ت�ع��ددة للمنظمات
املدنية الأمريكية غري املرخ�ص لها من قبل
احلكومة يف مزاولة مهامها مب�صر ،حيث قامت
كل من منظمات املعهد الدميقراطي الوطني
ومنظمة فريدوم هاو�س (بيت احلرية) واملركز

ال��دويل الأم�يرك��ي لل�صحفيني ،بفتح العديد
من املكاتب والفروع لها يف عدد من حمافظات
م�صر دون احل���ص��ول على م��واف�ق��ة احلكومة
امل �� �ص��ري��ة ع �ل��ى ذل � ��ك ،وم �ث��ل ه ��ذا ال�ت���ص��رف
والتدخل ميثل حتدياً �سافراً لل�سيادة امل�صرية،
وح�سب تقارير �أمريكية بلغ ذلك الإنفاق املايل
لتلك املنظمات 105مليون دوالر �أمريكية يف
ال�سبعة �شهور الأوىل م��ن ع��ام  ،2011وغالباً
م��ا ك ��ان ه ��ذا اجل �ه��د ي�ن���ص��ب ع�ل��ى ا�ستقطاب
الطلبة اجلامعيني وال�صحفيني والرتكيز على
و�ضع الأقباط ،خ�صو�صاً بعد اعتقال �أمريكي
و�أ� �س�ترايل يف مدينة املحلة ال�ك�برى ،بعد �أن
�ضبطهم الأهايل وهم يقومون بتوزيع الأموال
على البلطجية وحتري�ضهم على �إحراق �أق�سام
ال�شرطة والقيام ب�أعمال �شغب يف املدينة.
وال �� �س ��ؤال امل �ط��روح ب�ع��د �أن ق ��رر املجل�س
ال�ع���س�ك��ري ��س�ح��ب وف��د ال�ت�ف��او���ض الع�سكري
م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،ه��ل ي �ق��دم امل�ج�ل����س الع�سكري
على مزيد من الت�صعيد ،وهل �سي�أخذ املبادرة
ويرف�ض امل�ساعدات الأمريكية بدعوى حماية
ال �ك��رام��ة امل���ص��ري��ة ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ال�تراج��ع
الكبري ل�شعبية املجل�س �أثناء تولية �إدارة البالد
ب�ع��د ال �ث��ورة ،وه��ل ب��ات��ت الت�ضحية بالعالقة
اخلا�صة بني املجل�س الع�سكري ووا�شنطن هي
طوق النجاة الوحيد الذين ي�ستطيع املجل�س
ت��وظ�ي�ف��ه وا��س�ت�غ�لال��ه ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى مكانته
و�شعبيته وجت��دي��د ح���ض��وره ك�ضامن للبالد
و�أمنها القومي؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية

�أمريكا وقطر ينجحان با�ستخدام ليبيا وثوارها يف منظومة خمابراتية دولية
خالفاً لكل التوقعات ال�سيا�سية التي كانت تب�شر ب�أن والثقافية يف ال�ب�لاد ،مما �أدى �إىل غياب و�إب�ع��اد التيارات
ليبيا �ستتمكن من ا�ستثمار فر�صة التحول التاريخية التي والأح��زاب ال�سيا�سية عن امل�شاركة يف احلياة العامة و�إدارة
وفرتها ال�ث��ورة ،حيث اعتقد الكثريون �أن �سقوط القذايف البالد ،رغم �أنها عا�صرت وعانت خالفات طويلة مع القذايف
�سي�سمح ب �ب��زوغ ف�ج��ر ال��دمي �ق��راط �ي��ة وال �ع��دال��ة وت ��داول يف ال�سابق.
ال�سلطة ،و�أن هذا التحول �سيكون �سريعاً نظراً للتما�سك
املجل�س االنتقايل بقواه املختلفة املتحاربة واملت�صارعة يف
االجتماعي الذي كان �سمة ال�شعب الليبي ،ووفرة مواردها الأحياء وال�شوارع يواجه ك ّماً كبرياً من امل�شكالت والأخطاء
الطبيعية الكبرية من نفط وغاز ،وعدد �سكانها القليل قيا�ساً التي ترتاكم يومياً ،وباتت �سبباً لإنتاج مزيد من التوترات
مل�ساحتها املمتدة على أ�ك�ثر م��ن  2400كلم على �شواطئ ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية.
البحر الأب�ي����ض امل�ت��و��س��ط� ،إال �أن اخل�لاف��ات وال���ص��راع��ات
ل�ق��د ات���س��م �أ� �س �ل��وب �إدارة امل�ج�ل����س االن �ت �ق��ايل للحكم
امل�سلحة والفو�ضى وعمليات التهجري الق�سري واالعتقال بق�صور ال��ر�ؤي��ة وال�ف���ش��ل يف ا إل� �ش��راف ع�ل��ى ت�سيري �أم��ور
وال�ت�ع��ذي��ب ورف ����ض الآخ ��ر ال�ت��ي ع�م��ت ليبيا ،عاك�ست كل الدولة ،واتباعه �أ�سلوب املعاجلة عن بعد وع��دم نزوله �إىل
التوقعات� ،صحيح �أن موجبات التغيري والإ�صالح يف ليبيا ال���ش��ارع حل��ل ق�ضايا النا�س وال�تراخ��ي يف معاجلة ملفات
كانت كثرية� ،إال �أنها ال تربرالتحالف مع الناتو ،والتماهي امللي�شيات و�ضعف قدرته على �سحب ال�سالح بعد �سقوط
مع امل�شروع الغربي ال��ذي ا�ستهدف ليبيا ،وق�سم املجتمع نظام القذايف ،وهو ما ت�سبب يف تراكم امل�شكالت وت�ضخمها
ودمر البنى االقت�صادية واالجتماعية للبالد ،وفتت القبائل وانتقال الأزمات �إىل طور متفجر وم�ؤثر على تكوين ليبيا
وو�شائج العالقات الإن�سانية التي تربط املجتمع الليبي و�أمنها.
ووحدته الوطنية.
هذا بالإ�ضافة �إىل عدم وج��ود �سيا�سة عربية �أو دولية
تعي�ش ليبيا م��ا بعد ال�ث��ورة �أزم ��ات ع��دي��دة ال يبدو �أن وا�ضحة و�إف�ساح املجال للواليات املتحدة الأمريكية ودول
هناك يف الأف��ق قوى داخلية ق��ادرة على حلها� ،إن كان من ح�ل��ف ال �ن��ات��و ب��ال�ت��دخ��ل يف احل �ي��اة ال�ل�ي�ب�ي��ة وتف�صيالتها
خالل م�س�ؤولني يف ال�سلطة� ،أو قوى فاعلة خارجها ،لأ�سباب اليومية ،و�أدت �سيا�سة غ��� ّ�ض الب�صر ع��ن عمل املخابرات
تتعلق يف بنية القوى التي تدير امل�شهد وم�شروعها ال�سيا�سي الأم�يري �ك �ي��ة وال �ق �ط��ري��ة ،ال �ت��ي مت�ك�ن��ت م��ن �إدخ � ��ال ليبيا
وق�صور ر�ؤيتها للحكم ،وه�شا�شة متثيلها لل�شارع ،وان�شغالها وثوارها يف منظومة خمابراتية دولية وربطتها يف �أجندات
برتتيب امل�صالح الفئوية للميلي�شيات التي متثلها ،لقد �أم�ن�ي��ة خ��ارج�ي��ة ت�ت�ع��ار���ض م��ع م�صاحلها و�أم�ن�ه��ا القومي
�سيطرت امليلي�شيات امل�سلحة وطغت على النخب ال�سيا�سية ودوره � ��ا ال �ت��اري �خ��ي يف دع ��م امل �ق��اوم�ين وامل���ض�ط�ه��دي��ن يف

العامل ،ال��ذي كانت تلعبه يف العقود املا�ضية ،حيث متكنت
امل�خ��اب��رات الدولية من حتويل ال�ث��ورة الليبية �إىل مطية
ي�ستخدمها الغرب لتحقيق براجمه وم�شاريعه يف اخلارج،
م�ستخدماً ال��دم الليبي ال��ذي م��ازال يهدر يف غري موقعه
ومكانه الطبيعي املعادي لل�سيا�سات الأمريكية وال�صهيونية
يف العامل.
ه� ��ذه ال �ف��و� �ض��ى ال �ت��ي ت �ق �ح��م ل�ي�ب�ي��ا وت �� �ص �ي��ب ق��واه��ا
احل � ّي��ة ب��ال�غ���ش��اوة ح ��ول م��وق��ع ل�ي�ب�ي��ا احل �� �ض��اري ودوره ��ا
ال�سيا�سي وب �ن��اء ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة واخ�ت�ي��ار ا أل��ص��دق��اء
وا ألع � � � � ��داء ،ع�ّب� رّ�ر ع �ن �ه��ا وزي � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة الأ� �س �ب ��ق ع�ب��د
ال��رح�م��ن �شلقم� ،أن ال���ش�ه��داء الليبيني واجل��رح��ى يفوق
ع ��دد � �س �ك��ان ق �ط��ر ،و�أن ق �ط��ر م���ص��اب��ة ب �ج �ن��ون ال�ع�ظ�م��ة،
ول�ي�ب�ي��ا ل��ن ت�ك��ون إ�م� ��ارة ت��اب�ع��ة لأم�ي�ر امل ��ؤم �ن�ين يف قطر.
ه��ذه الغ�شاوة �أت��اح��ت امل�ج��ال لظهور ت�ي��ارات تقوم بتنفيذ
�أج �ن��دات غ��رب�ي��ة دول �ي��ة ،ويف �أول اع �ت�راف م ��ادي مبا�شر
على م�شاركة امليلي�شيات الليبية يف القتال بعمق الأرا�ضي
ال�سورية� ،أعلنت مواقع �إلكرتونية تابعة لهذه امليلي�شيات،
ع��ن ��س�ق��وط ث�لاث��ة ق�ت�ل��ى يف منطقة ب��اب��اع�م��رو بحم�ص،
وال�ث�لاث��ة ه��م ال�شقيقان ط�ل�ال و أ�ح �م��د ول�ي��د ال�ف�ي�ت��وري،
والثالث �أحمد ج�لال العقوري ،وه ��ؤالء ينتمون �إىل لواء
طرابل�س الذي يقوده املهدي احلاراتي التي تقول احلكومة
الإيرلندية �إنه عميل للمخابرات املركزية الأمريكية ،وهو
كان مكلفاً بنقل الأم��وال من وكالة املخابرات �إىل م�سلحي
القاعدة يف ليبيا خالل مرحلة التح�ضري للثورة يف ليبيا

�ضد نظام القذايف ،وهو يقوم اليوم بتوريد املقاتلني الليبينب
�إىل �سورية ولبنان والعراق ويتوىل امل�س�ؤولية املبا�شرة عن
قيادة عمليات اجلي�ش ال�سوري احلر يف منطقة جبل الزاوية
ب�سورية ،والثالثة ال��ذي��ن �سقطوا يف �سورية ك��ان��وا �ضمن
جمموعة من 100عن�صر ليبي ينتمون للقاعدة ،دخلوا عن
طريق مطار بريوت ومت تهريبهم ل�سورية.
ويف حماولة ملقاربة دور ليبيا بالأم�س وموقفها اليوم،
ن��ورد م��ا ج��اء يف بع�ض الت�سريبات امل�خ��اب��رات�ي��ة لت�سجيل
�صوتي للقاء جمع عمر �سليمان مدير املخابرات امل�صري
ال�سابق ومعمر القذايف ،حيث بادر الأخري وقال�« :إيه معنى
�أن ي�ستمر ال�سعوديون يف الت�آمر على كل ال��دول العربية
منذ عهد عبدالنا�صر �إىل ال�ي��وم ..وه��م وراء كل البالوي
التي تعي�شها املنطقة »..ويرد �سليمان مقتنعاً بوجهة نظر
القذايف لكن بن�صيحة �أال يف�صح عن مثل هذا الكالم لأحد..
ويحادث به فقط �أخيه الرئي�س مبارك الذي يتقا�سم معه
نف�س القناعة مع فريق �صغري من م�ساعديه« ،الأمريكيون
يفتتوا ال�ع�لاق��ات العربية  -العربية دي �شغلتهم ك��دة..
وا ألم�يرك �ي��ون مي��ول��ون وي �غ��ذون ال�ت�ي��ار الإ��س�لام��ي عندنا
يف م�صر ..اجلماعة عايزين يفتتوا م�صر وقادرين يخلوا
ال�شارع يهيج �ضدنا ..نحن منحاول نتعاي�ش معاهم ..م�ش
عايزين يعملوا معانا زي ما بيعملوا مع �سورية� ..إحنا بن�أخر
املواجهة».
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دولي
موازين القوى الدولية في الشرق األوسط تتبدل لصالح القوى اإلقليمية
ر�سم االن�سحاب اال�سرتاتيجي الأمريكي من
ال�شرق الأو�سط ،خارطة جديدة ملوازين القوى
ال��دول�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة ،املت�سابقة ع�ل��ى تقا�سم
النفوذ يف البلدان العربية والإ�سالمية ،وجاء
الفيتو الرو�سي  -ال�صيني امل��زدوج ،تعبرياً عن
مرحلة جديدة من العالقات الدولية ،تنتهي
معها �أحادية القطب وتفرد الغرب بالقرارات
امل�صريية ل�شعوب ودول العامل.
�إن تركيز االهتمام الأمريكي يف ا�سرتتيجيته
اجلديدة على منطقة املحيط الهادئ والبلدان
امل�ح�ي�ط��ة ب��ال���ص�ين ال���ص��اع��دة ،ي�سمح للقوى
الإقليمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط �أن تلعب
دوراً �أك�ب�ر يف ح��ل امل���ش��اك��ل امل�ح�ل�ي��ة �سيا�سياً
وع���س�ك��ري�اً ،دون ت��دخ��ل جمل�س الأم ��ن يف كل
�صغرية وكبرية من �ش�ؤون املنطقة.
غري �أن القوى الإقليمية املعنية ،خ�صو�صاً
ت��رك �ي��ا وم �� �ص��ر و�إي � � � � ��ران ،ال مت �ل��ك الإط � ��ار
التنظيمي ال���ص��ال��ح ل �ت��داول امل���ش��اك��ل و�إي �ج��اد
احللول دون التدخل الأجنبي ،لقد م�ضى على
منظمة ال��دول الإ�سالمية واجلامعة العربية
ع�ق��ود م��ن الف�شل وال�ع�ج��ز ع��ن ح��ل م�شكالت
دولها و�شعوبها.
أ�م��ا اجلامعة العربية فقد �سقطت نهائياً
ب�ع��د م��ا �أظ �ه��رت��ه م��ن ت �خ��اذل وخ �ن��وع لإرادة
جمتمع دويل ،ال �شغل له �سوى تركيع ال�شعوب
و�إفقارها وتدمري كل مقومات منوها وتطورها

االج�ت�م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي ،مل ي�ب��ق للجامعة
العربية من دور �سوى �إعادة االعتبار للمجتمع
الدويل الذي عانينا منه الأمرّين على �صعيد
ق�ضايا الأم��ة الرئي�سية� ،إن االرتكابات املعيبة
على ي��د ال�ق��وى الهزيلة ال�ت��ي ت�ق��ود اجلامعة
العربية� ،ست�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل ت�سليم
الدفة مبا�شرة �إىل الكيان ال�صهيوين كي يحكم
�سيطرته على العامل العربي والإ�سالمي.
�إن الطريق الوحيد يف ظل الظروف الراهنة
لفك قيود االرتهان للقوى الأجنبية على كل
ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وم��ا �إىل ذل��ك ،يتمثل يف �أن تلج�أ
ال��دول العربية والإ�سالمية يف ه��ذه املنطقة،
على اختالف نظمها ال�سيا�سية� ،إىل �شعوبها
وتدعو �إىل م�ؤمتر قمة ت�أ�سي�سي ت�شارك فيه
جميع ال�ق��وى ال�سيا�سية ال��راغ�ب��ة يف التغيري
ال�سلمي للأنظمة الفا�شلة ،بحيث تتحا�شى
الأم ��ة امل��زي��د م��ن ال�ت�خ��ري��ب وال�ف��و��ض��ى ،فال
فائدة بعد اليوم من الإبقاء على جامعة عربية
ال حول لها وال قوة.
وب ��د ًال م��ن دف�ن�ه��ا يف اخل �ف��اء ،ث�م��ة فر�صة
ل �ت �ط��وي��ره��ا م� ��ن خ �ل��ال ب �ع ����ض اخل� �ط ��وات
والقرارات اجلريئة الآتية:
متثيل جميع القوى املعار�ضة التي تتمتع
بتمثيل �شعبي ،ومتلك وجهة نظر �أ�صيلة ،و�إن
كانت خمتلفة يف وجهات النظر ،حول طريقة

ال�سقوط النهائي يف قب�ضة �أعداء الأمة

احلكم و�إدارة ال�صراع مع �أعداء الأمة.
� �ض��م ال � ��دول امل � �ج ��اورة غ�ي�ر ال �ع��رب �ي��ة �إىل
ع�ضوية اجلامعة اجلديدة (وعلى ر�أ�سها تركيا
و�إيران) ،مع متثيل القوى ال�سيا�سية املعار�ضة
يف تلك البلدان.
حتويل اجلامعة �إىل قوة �إقليمية قادرة على
ح��ل م�شاكل املنطقة بعيداً ع��ن تدخل القوى
الأجنبية يف كل �صغرية وكبرية يف �ش�ؤون الأمة.
ج�ع��ل ق � ��رارات اجل��ام �ع��ة اجل��دي��دة ملزمة
وبالت�صويت الأكرثي حتى ال تتحول القرارات
امل�صريية �إىل جم��رد ك�لام ال ينفع وال ي�ضر،

كما �آل��ت �إليه جميع ق��رارات اجلامعة العربية
املحت�ضرة منذ عقود.
�إن م��ا ي�سمى املجتمع ال ��دويل ،وم��ا يتبعه
من حماكم دولية وهيئات حقوقية و«تنموية»
وهمية ،قد �أثبتت باملمار�سة انحيازها لأع��داء
الأمة ،بينما حتاول بع�ض القوى امل�ضللة �إعادة
االع�ت�ب��ار ل�ه��ا ،م��ن خ�لال امل�ن��ا��ش��دات ال�ساذجة
ملحاكمة احلكام املخلوعني� ،أو اال�ستنجاد بقواها
الع�سكرية «لإنقاذ» ال�شعب ال�سوري �أو اليمني
�أو اللبناين �أو غريهم ،وك��ل ذل��ك على ح�ساب
عدم ال�سماح للقوى الإقليمية بحل املع�ضالت

الداخلية بطريقة بناءة حتفظ دماء �أبناء الأمة
وتنقذها من براثن «الفو�ضى البناءة».
�إن �إن�شاء املنظمة الإقليمية املقرتحة ،قد
ت �ك��ون ال�ف��ر��ص��ة الأخ �ي��رة ل�ت�ف��ادي امل��زي��د من
التفتيت واالن�ق���س��ام ال��ذي يتهدد الأم ��ة عند
هذا املفرتق اخلطري ،فبعد الإطاحة بالعديد
م��ن الأن�ظ�م��ة ،ب ��د�أت تتك�شف م�ع��امل املخطط
املر�سوم للمنطقة حتت م�سمى الربيع العربي،
ففي غياب التدخل الفاعل من جانب ال��دول
الإقليمية حلل م�شاكلها يف �إطار البيت الواحد،
ف ��إن املنطقة �سائرة نحو ال�سماح مب��زي��د من
ال�ت��دخ�لات الأج�ن�ب�ي��ة ،ون�ح��و تفجري احل��روب
الأه�ل�ي��ة امل��دم��رة ،ت��ارة ب�ين ط��وائ��ف وم��ذاه��ب
خمتلفة ،وطوراً بني قبائل وع�شائر تزداد فرقة
وتناحراً.
وهذه ال�سيناريوهات بالذات هي ما ر�سمته
قوى التحالف ال�صهيوين  -الأمريكي يف �إطار
الهجمة امل�ستجدة ع�ل��ى الأم ��ة ،وع�ل��ى جميع
املخل�صني �أن يت�صدوا ل�ه��ذه الهجمة ب�سالح
الوعي والقرار احلكيم ،وعدم الوقوع يف �شرك
احلما�س والتهليل بحركة «تغيري» ال ي�ستفيد
م�ن�ه��ا � �س��وى الأع � � ��داء ،امل �� �س ��ؤول �ي��ة ت �ق��ع على
اجل�م�ي��ع ،على احل�ك��ام وع�ل��ى ممثلي ال�شعوب
املخل�صني �سواء ب�سواء.

عدنان حممد العربي

أسباب األزمة االقتصادية المالية األوروبية
مؤشرات انتقال ثقل مركز القرار االقتصادي الدولي من الغرب إلى الشرق
الت � � ��زال الأزم� � � ��ة االق �ت �� �ص ��ادي ��ة وامل ��ال �ي ��ة،
وت��داع �ي��ات �ه��ا االج �ت �م��اع �ي��ة ت�ع���ص��ف ب��ال��دول
الر�أ�سمالية الغربية ،خ�صو�صاً تلك املعروفة
بتقدمها ال���ص�ن��اع��ي ،وق��درات �ه��ا و�إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا
ال� �ك� �ب�ي�رة ،وال� �ت ��ي � �ش �ك �ل��ت ال �ع �م ��ود ال �ف �ق��ري
ل�لاق�ت���ص��اد الأوروب� � ��ي ،وق ��وة ال��دف��ع ال�ك�برى
لت�شكيل وظ�ه��ور االحت ��اد الأوروب � ��ي ،وم��ا بات
ي �ع��رف ،ب�ع��د ذل ��ك ،مبنطقة ال �ي ��ورو ،العملة
الأوروبية املوحدة.
�إن املتابع لتطورات الأزم��ة يلحظ بو�ضوح
م��دى عمقها وطبيعتها البنيوية ال�ت��ي ت�ضع
ال�ن�ظ��ام ال��ر�أ��س�م��ايل ال�غ��رب��ي لأول م ��رة ،منذ
ق ��رون� ،أم ��ام ط��ري��ق م���س��دود يف ال �ق��درة على
جت��اوز �أزم��ات��ه ه��ذه امل��رة ،كما ك��ان يح�صل مع
الأزم� ��ات ال�ت��ي ت�ع��ر���ض ل�ه��ا يف امل��ا��ض��ي ،وال�ت��ي
خ��رج م�ن�ه��ا ،وع ��اد �إىل االن �ت �ع��ا���ش ،واالزده� ��ار
االقت�صادي بعدها.
ف��ال��واق��ع االق�ت���ص��ادي ال ��دويل ال�ي��وم تبدل
ب���ص��ورة ج��ذري��ة ،وب��ات معه م��ن امل�ستحيل �أن
تلج أ� الدول الغربية ،للتغلب على �أزماتها� ،إىل
خ�ي��ار احل��رب لتجديد ال�سيطرة على م��وارد
ال �ط��اق��ة والأ�� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة ب��وا��س�ط��ة ال�ق��وة
الع�سكرية.
كما بات من ال�صعب عليها ،ال بل من غري
امل�م�ك��ن ،ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ة ال �ك�برى ال�ت��ي تفاقم
�أزماتها ،وهي املناف�سة االقت�صادية ال�شديدة،

التي تواجهها اقت�صاداتها يف الأ�سواق العاملية،
من قبل االقت�صادات القوية الناه�ضة والنامية
ب��وت��ائ��ر م �ت �� �ص��اع��دة ،وامل �ت �م �ث �ل��ة ب��اق �ت �� �ص��ادات
ال�صني وال�ه�ن��د ،ورو��س�ي��ا وال�ب�رازي��ل ،وجنوب
�أفريقيا و�إي��ران ،وجمموعة �ألبا لدول �أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،وغ�ي�ره��ا م��ن ال� ��دول ال �ت��ي تنهج
�سيا�سات اقت�صادية تنموية م�ستقلة ،وتنتج
�سلعاً منخف�ضة الكلفة ،تغزو الأ�سواق العاملية،
ط ��اردة منها ال�سلع التقليدية الغربية التي
ظ�ل��ت م���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ه ��ذه الأ�� �س ��واق ل�ق��رون
م�ضت ،بد�أت مع الثورة ال�صناعية يف �أوروبا.
والأ�سئلة املطروحة يف هذا ال�سياق هي :ما
هي جتليات الأزم��ة ،ما هي �أ�سبابها العميقة،
وملاذا ي�ستحيل جتاوزها هذه املرة ،وبقاء الدول
الر�أ�سمالية الغربية مرتبعة على �سدة القرار
االقت�صادي الدويل؟
جت�ل�ي��ات الأزم � ��ة :تتمظهر الأزم � ��ة ب�شكل
وا�ضح يف �أزمات املديونية ،التي تكاد تعم معظم
ال��دول الغربية ،ب��دءاً من اليونان ،التي باتت
على �شفري الإفل��ا���س� ،إذا م��ا �أق ��رت �إج ��راءات
ت�ق���ش��ف � �ص��ارم��ة ،ت �ن �ف �ي��ذاً ل �� �ش��روط االحت ��اد
الأوروبي و�صندوق النقد الدويل ،للبدء بخطة
الإنقاذ املايل لليونان ،مروراً ب�إيطاليا التي بلغ
حجم دينها عتبة الـ  2تريليون دوالر ،ون�سبة
النمو فيها مل تتعد ال�صفر يف املئة ،و�إ�سبانيا
املر�شحة هي الأخ��رى للحاق باليونان ،حيث

�أدى االنكما�ش االقت�صادي �إىل ارتفاع معدالت
البطالة �إىل نحو  ،٪21وانتهاء بفرن�سا التي
�أق��دم��ت وك��ال��ة الت�صنيف االئ�ت�م��اين العاملية
��س�ت��ان��درد �أن��د ب��وز على خف�ض ت�صنيف ت�سع
دول �أوروب�ي��ة بينها فرن�سا والنم�سا ،و�سحبت
منها ت�صنيفها املمتاز «�أي �أي �أي» ،مما جعلها
يف و��ض��ع م��ايل �صعب �أم ��ام امل��ؤ��س���س��ات املالية
الدائنة ،يزيد من تعقيد جهود منطقة اليورو
حل��ل �أزم��ة ال��دي��ون الأوروب �ي��ة ،وي��وج��ه �ضربة
ق��وي��ة الق�ت���ص��ادات�ه��ا ال�ت��ي ت�ئ��ن م��ن املديونية
والعجز و�ضعف النمو.
وب��ات��ت دول االحت ��اد الأوروب� ��ي ت��دور يف ما
ي�شبه احللقة اجلهنمية التي تفاقم الأزم��ة،
وال �ت��ي تنبع م��ن �أن �سعيها �إىل ت��وف�ير مئات
املليارات ملواجهة �أزمة الديون ،واحليلولة دون
�إ�شهار بع�ض الدول �إفال�سها ،ينعك�س يف تراجع
االقت�صاد و إ���ض�ع��اف م�ع��دالت النمو ال�سالبة،
فيما إ�ج��راءات التق�شف وع�صر النفقات يقود
�أي �� �ض �اً �إىل ان�ع�ك��ا��س��ات ��س�ل�ب�ي��ة ع�ل��ى م�ستوى
اخل��دم��ات وال�ن���ش��اط االق �ت �� �ص��ادي ،وم�ستوى
دخ��ل امل��واط��ن ،الأم ��ر ال ��ذي ي�ضعف احل��رك��ة
االقت�صادية ،وي�ضاعف من الأزمة االقت�صادية
ويرفع معدالت البطالة ،ويولد الفقر والب�ؤ�س،
وهو ما بد�أت م�ؤ�شراته تظهر �إىل ال�سطح.
طبيعة الأزم��ة� :إن الأزم��ة التي تعاين منها
اق�ت���ص��ادات �أوروب� ��ا ن��اجت��ة ب�شكل �أ��س��ا��س��ي عن

انخفا�ض ح�صة الغرب من التجارة الدولية ،بالكامل.
وه��و م��ا ي�سبب ال��رك��ود االق�ت���ص��ادي ،والعجز
 ن�ه��و���ض دول ق��وي��ة اق�ت���ص��ادي�اً يف ال�ع��املالتجاري ،وتقلي�ص حجم االنتاج ،وا�ستطراداً «جمموعة الربك�س» باتت ت�سيطر على ح�صة
ي�ب�ق��ى ع �ل��ى �أزم � ��ة امل��دي��ون �ي��ة ،وال �ع �ج��ز على ك �ب�ي�رة م ��ن ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة ،ومت �ل��ك ق��وة
ح��ال�ه�م��ا ،وب��ال �ت��ايل ي�ف��اق��م م��ن ح ��دة الأزم ��ة ع���س�ك��ري��ة ك �ب�ي�رة ،وه ��و أ�م ��ر ال مي�ك��ن للغرب
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ب � ��د�أت ت�ف�ج��ر ع �ل��ى �شكل جت ��اوزه �إال ب���ش��ن احل ��رب ،واحل ��رب م��ع ه��ذه
ا��ض��راب��ات وا��ض�ط��راب��ات يف ال���ش��ارع احتجاجاً الدول غري ممكنة لأ�سباب اقت�صادية ومالية،
على �إج� ��راءات التق�شف وال�ب�ط��ال��ة ،وتقلي�ص وع�سكرية يف �آن.
التقدميات االجتماعية.
لذلك يبدو من الوا�ضح �أن الأزمة يف الغرب
ا�ستحالة حل الأزم��ة ،وانتقال مركز القرار ال حل لها �إال بقبول الغرب وت�سليمه بالواقع
االقت�صادي العاملي:
االق�ت���ص��ادي ال ��دويل اجل��دي��د ،ال ��ذي مل يعد
�إن ��ص�ع��وب��ة� ،إذا مل ن�ق��ل ا��س�ت�ح��ال��ة جت��اوز يتيح له احتكار الأ�سواق والتحكم بها ،وبالتايل
الأزم ��ة االقت�صادية وامل��ال�ي��ة واالجتماعية يف عليه التكيف مع هذا الواقع ،والعي�ش والإنفاق
ال ��دول الغربية على غ��رار م��ا ك��ان��ت تفعل يف ح�سب �إمكانياته ،الأم��ر ال��ذي يعني بطبيعة
املا�ضي ،ينبع من الأ�سباب الآتية:
احلال انتهاء النظام االقت�صادي الدويل الذي
 �إن �شن احل��روب اال�ستعمارية لل�سيطرة �ساد على مدى الع�صور املا�ضية ،وانتقال مركزع�ل��ى الأ� �س ��واق واح�ت�ك��اره��ا واال� �س �ت �ح��واذ على الثقل يف ال �ق��رار االق�ت���ص��ادي م��ن ال�غ��رب �إىل
م�صادر الطاقة �أ�صبح غري ممكن� ،إم��ا ب�سبب ال�شرق ،مما ي�شكل حتو ًال على ال�صعيد الدويل
ف �� �ش��ل ح � ��روب أ�م �ي�رك ��ا وال � �غ ��رب يف ال �ع ��راق يح�صل لأول مرة منذ قرون.
و أ�ف�غ��ان���س�ت��ان ،وم��ا ت�سببت ب��ه ه��ذه احل��روب
ول�ه��ذا كله مل يعد ب��الإم�ك��ان ب�ق��اء النظام
من خ�سائر مادية كبرية �أرهقت اقت�صاد هذه االقت�صادي الدويل على حاله ،و�أ�صبح تبديله
الدول ،وفاقمت مديونيتها ،و�أدخلتها يف عجز وتكري�س نظام جديد يعك�س الواقع اجلديد،
م��ايل كبري وغ�ير م�سبوق ،و إ�م��ا لأنها مل تعد وم�ي��زان ال�ق��وى االق�ت���ص��ادي اجل��دي��د �أم ��راً ال
متلك القدرات املالية للإنفاق على �شن حروب مفر منه ،وبات م�س�ألة وقت لي�س �إالّ.
مماثلة مكلفة ج��داً ،وغ�ير م�ضمونة النتائج،
ح�سني عطوي
وقد تقود �إىل انهيارات اقت�صادات دول الغرب
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رأي
بــــــروفــــــــايـــــــــل

قال لنجل الشيخ راغب قبل استشهاده بدقائق« :أتريد شيئًا من والدك»؟

السيد عباس الموسوي ..رجل وحدة وجهاد
يف مثل ه��ذا الأ��س�ب��وع ،فقدت الأم��ة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،واح� � ��داً م ��ن �أب � ��رز دع ��اة
وح��دت�ه��ا وحم��ارب��ي ف��رق�ت�ه��ا ..ال�سيد
عبا�س املو�سوي ،الأم�ين العام ال�سابق
ل � �ـ«ح � ��زب اهلل» ،و�� �ص ��اح ��ب ال �ت ��اري ��خ
اجل � �ه� ��ادي ،و�أح � � ��د دع � ��اة ج �م��ع ك�ل�م��ة
امل�سلمني يف كل �أقطار العامل.
ت��رك ال�سيد عبا�س ب�صماته يف كل
م �ك��ان زاره �أو ع �م��ل ف �ي��ه ،يف ال �ع��راق
حيث تلقى العلم ولقن رف��اق��ه �أ�صول
«امل�م��ان�ع��ة» ،ويف ل�ب�ن��ان ح�ي��ث ��س��اه��م يف
ت��أ��س�ي����س �أول ح��رك��ة م �ق��اوم��ة عربية
تدحر ب�شرا�سة املحتل الإ�سرائيلي ،ويف
باك�ستان وك�شمري و�أفعان�ستان ،حيث
كان يدعو للمجاهدين بالن�صر.
وال�سيد عبا�س من مواليد  1952يف
ال�شياح يف �ضاحية ب�ي�روت اجلنوبية،
هناك تعرف على الق�ضية الفل�سطينية
وحت �م ����س ل �ل��دف��اع ع �ن �ه��ا ،ل �ك��ن م�ي��ول��ه
الدينية منعته من االن�خ��راط الكامل
يف التنظيمات ال���س��ائ��دة على ال�ساحة
�آن � ��ذاك ،ف��اخ�ت��ار االل �ت �ح��اق ع��ام 1968
بالدرا�سة الدينية يف معهد الدرا�سات
الإ�سالمية الذي �أ�س�سه الإمام ال�صدر
يف ��ص��ور ،وك��ان ع�م��ره �أن ��ذاك  16عاماً
فقط.
ه��ذا االن�ت�ق��ال حتقق بعد �أن تعرف
على �سماحة ال�سيد مو�سى ال�صدر يف
بيت �أحد الأ�صدقاء مبنطقة الأوزاعي،
ح �ي��ث مل ����س ال �� �س �ي��د ال �� �ص ��در م�لام��ح
�شخ�صية مميزة ،فدعاه �إىل االلتحاق
ب��احل��وزة ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ك ��ان �أن���ش��أه��ا
يف م��دي�ن��ة ��ص��ور ،وال�ت��ي ك��ان��ت م�سمّاة
�آنذاك بـ«معهد الدرا�سات الإ�سالمية»،
فا�ستجاب ال�سيد عبا�س لطلب ال�سيد
ال���ص��در ،ث��م تابع درا��س�ت��ه فيها �إىل ما
ب�ع��د ان�ت�ق��ال�ه��ا �إىل امل��ؤ��س���س��ة يف ال�برج
ال �� �ش �م��ايل ،ف �ك��ان ب��ذل��ك م ��ن ال�ط�ل�ب��ة
الذين د�شّ نوا بناء امل�ؤ�س�سة.
تعمّم ال�سيد وازداد تعلقاً بال�سيد
ال���ص��در ال��ذي ب��ادل��ه احل��ب والتقدير،
و�أ��ش��ار عليه بعد تخرجه من امل�ؤ�س�سة
�إىل �أن يتابع درا�ساته يف حوزات العراق
يف ك�ن��ف ال���س�ي��د حم�م��د ب��اق��ر ال���ص��در،
وم ��ا �أن و� �ص��ل �إىل ه �ن��اك ح �ت��ى ب��دت
عليه مالمح اجل��دي��ة ،ف�أنهى املراحل
املطلوبة لبلوغ مرحلة «اخلارج» يف وقت
قيا�سي ،وعندما بلغ هذه املرحلة انفرد
ب��ال��درا� �س��ة ع�ل��ى ي� �دَي ال���س�ي��د ال���ص��در
ال��ذي وج��ده �شخ�صاً مم�ي��زاً ،فاخت�صه
بالتمييز ،وق� ّرب��ه إ�ل�ي��ه ..وت��اب��ع ال�سيد
عبا�س متايزه ف�أنهى مراحل الدرا�سة
يف امل �ق��دم��ات وال �� �س �ط��وح خ�ل�ال ف�ترة
زم�ن�ي��ة ال ت�ت�ع��دى اخل�م����س ��س�ن��وات ،يف
حني يحتاج غريه لأكرث من ذلك .
ع��اد �إىل ل�ب�ن��ان ب�ع��د �� 4س�ن��وات من
ال ��درا�� �س ��ة ،يف � �ص �ي��ف  ،1973اق�ت�رن

بابنة عمه ال�سيدة �سهام املو�سوي التي
انتقلت معه �إىل ال �ع��راق ليعي�شا معاً
ح�ي��اة متوا�ضعة ب�سيطة ،ه�ن��اك ازداد
ال �ت �م��اي��ز يف ��ش�خ���ص�ي�ت��ه ،ف � ��إىل ج��ان��ب
اهتماماته بدرا�سته ،ك��ان ي��ويل ق�سماً
كبرياً من وقته لأمور التبليغ والدعوة
الإ�سالمية ،و�إقامة الندوات للتدار�س
ب ��أو� �ض��اع الأم ��ة حل��ث الطلبة ع�ل��ى �أن
يكونوا ��س��داً منيعاً يف وج��ه اال�ستكبار
العاملي والغزو الثقايف لتغريب البالد
الإ�سالمية بنا�سها وجمتمعاتها.
وي �ق ��ول ال ��ذي ��ن ع ��ا� �ص ��روه يف تلك
املرحلة �إنه «كان يدرك �أن ال �سبيل حلل
م�شاكل النا�س يف �أي مكان يف العامل� ،إال
بالإ�سالم الأ�صيل الذي حت�ضر فيه �إىل
جانب ال�صالة فري�ضة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،و�إىل جانب ال�صوم
ف��ري���ض��ة اجل �ه��اد ..ومي�ث��ل ف�ي��ه علماء
الدين ق��ادة حقيقيني وورث��ة للأنبياء
ومكملني ملهامهم».
يف تلك الفرتة ،لعب ال�سيد دور �صلة
و��ص��ل وثيقة ب�ين ال�سيد حممد باقر
ال�صدر وبني الإم��ام مو�سى ال�صدر� ،إذ
كان ي�أتي �إىل لبنان كل عام لكي يُطلع
الأخري على �أو�ضاع العلماء يف النجف،
وع�ل��ى م�ع��ان��اة ال���ش�ع��ب ال �ع��راق��ي ،لكن
ه��ذه الن�شاطات �أدت �إىل و�ضعه حتت
املراقبة واملالحقة عام  ،1978فتكررت
امل��داه�م��ات ملنـزله ،وت�ع��ددت امل�ضايقات
له ،مما دفعه ،وب�أمر �شخ�صي من ال�سيد
حممد باقر ال�صدر �إىل مغادرة العراق،
فرتكه �سراً يف ي��وم من �أي��ام عا�شوراء،

وبعد مغادرته دهمت ال�سلطات منـزله
العتقاله و�إعدامه فلم جتده.
�إميانه بالوحدة الإ�سالمية التي كان
يراها «�سبي ًال �أ�سا�سياً للنهو�ض بالأمة
وط��ري �ق �اً ل�ل�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى �أع � ��داء الأم ��ة
وا�ستعادة �أجمادها» ،جعله ين�شئ جتمع
العلماء امل�سلمني ع��ام  1979يف البقاع
ل�ي�ك��ون �أول جت�م��ع ع�ل�م��ائ��ي يف لبنان
هدفه «رعاية الوحدة ون�شر مفاهيمها
وتعزيزها وتر�سيخها يف املجتمع».
ت ��وجّ ��ه ال �� �س �ي��د �إىل اجل� �ن ��وب ع��ام
 1985بعد ت�سلمه م�س�ؤولية �شورى
اجل �ن��وب يف ح ��زب اهلل ،و��س�ك��ن يف حي
الرمل يف مدينة �صور يف بيت متوا�ضع
ببنائه و�أث��اث��ه ،وك��ان يق�ضي وقته مع
املجاهدين على خطوط النار معرّ�ضاً
ن�ف���س��ه ل�ل�م�خ��اط��ر ،ق���ض��ى يف اجل�ن��وب
ع��ام�ين مليئني ب��احل��رك��ة ،ل�ي�ع��ود �إىل
بريوت يف العام  ،1987نتيجة الظروف
ال�صعبة التي �أحاطت بالواقع اجلنوبي
�آنذاك.
مل يكن ن�شاط ال�سيد عبا�س حملياً
ل�ب�ن��ان�ي�اً ف �ق��ط ،ف�ه��و م��ن ح�م�ل��ة هموم
الأم ��ة ،فهو مثل ح��زب اهلل يف م�ؤمتر
ك�شمري الدويل يف �إ�سالم �أباد عام ،1990
رغم �أن بع�ض اجلهات الأمنية ن�صحته
بعدم التوجه �إىل باك�ستان ،حيث �أقيم
له ا�ستقبال حافل و�أحيط باهتمام الفت
من قبل جميع امل�ؤمترين ،و�ألقى ال�سيد
كلمة تناول فيها �أه��م ق�ضايا الإ�سالم
وامل�سلمني ،و�أ�شار �إىل �أ ّن على ال�شعوب
امل�سلمة يف كل مكان �أن تقرر م�صريها

و�أن يكون قرارها حراً وغري خا�ضع لأي
�ضغط �أو م�ساومة �أو ابتزاز . .ث��م قام
ال�سيد ب��زي��ارة �إىل ك�شمري ب��دع��وة من
رئي�سها �سردار عبد احلي قيوم ،فتفقد
خميمات املهاجرين يف مظفر �آباد ،حيث
اطلع على �أو�ضاعهم وحثهم على ال�سري
يف دروب اهلل ومتابعة اجلهاد« :لأن ال
�أحد يحرر لكم �أر�ضكم �سوى البندقية
والدم ..ونحن ب�إذن اهلل معكم حتى �آخر
�أنفا�سنا» . .انتقل بعدها �إىل �أفغان�ستان
التي كانت تقاوم االحتالل ال�سوفياتي،
وه�ن��اك التقى بزعماء امل�ق��اوم��ة وق��ادة
ف�صائلها املجاهدة ،ودعاهم �إىل توحيد
�صفوفهم ليحققوا �أه��داف�ه��م م��ردداً:
« إ�ن �ن��ي �أرى �أ ّن زي��ارت��ي �إىل باك�ستان
مبتورة �إن مل �ألتق �إخ��واين املجاهدين
واملرابطني يف �أفغان�ستان �ضد اال�ستكبار
ال�سوفياتي»..
يف العام  ،1991انتخب ال�سيد عبا�س
�أميناً عاماً للحزب ،فكانت نقلة نوعية
يف تاريخه ،واك��ب م��ن خاللها مرحلة
ع��ودة ال�سالم واال�ستقرار �إىل الداخل
اللبناين ،فانخرط احل��زب يف العملية
ال�سيا�سية ب��ال�ك��ام��ل ودخ ��ل م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ،فيما ك��ان��ت عينه دائ �م �اً على
اجل�ن��وب ال��ذي ي��واج��ه التهديدات ومل
ي��رف��ع ع ��ن � �ص ��دره االح � �ت �ل�ال ،فبقي
يقارعه� ،إىل �أن ا�ست�شهد يف � 16شباط
 1992بغارة نفذتها طائرات �إ�سرائيلية
ع �ل��ى م��وك �ب��ه يف ب �ل��دة ت�ف��اح�ت��ا �إح ��دى
قرى جنوب لبنان يف طريق عودته من
احتفال يف ذكرى ا�ست�شهاد �شيخ �شهداء
املقاومة ال�شيخ راغب حرب.
ك��ان ا�ست�شهاد ال�سيد ع�ب��ا���س �أم ��راً
متوقعاً يف �أي حلظة لدى كل املحيطني
به ،وهو كان يهيئ الأجواء لذلك الأمر،
يقول جنله يا�سر�« :إن والده كان يلمّح
�إىل �أن م�سرية املقاومة حتتاج �إىل زخم،
�شهادة مدوية ،ورمبا كان يرى �أنه �أوىل
م��ن يتطوع ل��ذل��ك» ،وي��ذك��ر �أن وال��ده
توعك �صحياً قبل ذكرى ال�شيخ راغب
بيومني.
ا�ستُدع َي الطبيب �إىل املنزل ف�أ�شار
على ال�سيد ب�ضرورة �إج��راء فحو�صات
ع��ام��ة� ،أج ��اب امل��و��س��وي «:م����ش حم��رزة
ي��ا ح �ك �ي��م» ،ف��وج��ئ ال�ط�ب�ي��ب م��ن رده،
فطم�أنه ال�سيد�« :إن �شاء اهلل منعمل
الفحو�صات».
وب���س�ب��ب ح��ال�ت��ه ال���ص�ح�ي��ة ،مل يكن
مقرّراً �أن يتوجه �إىل اجلنوب للم�شاركة
يف ذك��رى ال�شيخ راغ��ب ح��رب� ،إال �أن��ه
��ش�ع��ر م �� �س��اء ب�ت�ح���س��ن وق� � �رّر ال��ذه��اب
و�أبلغ �أم يا�سر ب�أن تتح�ضر� ،شرع يكتب
خطبته ال�ت��ي �سميت «خطبة ال ��وداع»،
وع�ن��دم��ا ج��اء دوره لإل �ق��اء كلمته بعد
جن��ل ال���ش�ي��خ راغ� ��ب ..ق��ال ل��ه يف تلك
اللحظة�« :أتريد �شيئاً من الوالد»..

باراك يحلم..
وباراك يلجم
باراك «�إ�سرائيل» يحلم بتوجيه �ضربة �إىل �إيران النووية
يف املهد..
فيما باراك «�أمريكا» يلجم املحاولة  -اليائ�سة والبائ�سة -
بكل ما �أوتي من قوة ودالة على الربيب!
ُت ��رى مل ��اذا ه ��ذا ال�ت�ب��اي��ن؟ و�أيّ � �س � ّر ي�ق�ب��ع خ�ل��ف خ�لاف
الربيبني؟
ال�س�ؤال امل�ط��روح ب��إحل��اح ..هل مبقدور �إ�سرائيل التفرد
بتنفيذ قرار العدوان على اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
وعلى م�س�ؤوليتها اخلا�صة ،وحتمل تبعاته وعواقبه ،وهل
با�ستطاعة �أوباما الطامع بوالية ثانية البقاء على احلياد،
�إذا ما غامرت  -وليّة نعمته الرئا�سية  -القاب�ضة على قرار
اللوبي ال�صهيوين العاملي �إ�سرائيل و أ�ق��دم��ت على العدوان
احللم؟
كالهما ي�ضمر ال���ش� ّر لإي ��ران ،اجل�م�ه��وري��ة امل�ت�ردة على
اال�ستكبار� ..سواء كانت نووية �أم غري نووية ..لكن االختالف
ي�ب�ق��ى ع�ل��ى ن��وع�ي��ة وم��اه �ي��ة االق�ت���ص��ا���ص وال �ع �ق��اب ،ال بل
واالنتقام لي�س �إال.
فبينما اختارت �إ�سرائيل ال�ضربة الع�سكرية وت�ستعجلها،
تف�ضل �أمريكا اللجوء �إىل العقوبات الكال�سيكية االقت�صادية
منها والديبلوما�سية.
الأوىل تفكر بك�سب ت��أي�ي��د بع�ض ج�يران�ه��ا م��ن احل�ك��ام
امل�ستعربة ،ال��ذي��ن ي�ضمرون ب��دوره��م املكيدة للجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية لأل��ف �سبب و�سبب ،ورمب��ا كانوا على
ا�ستعداد لدفع نفقات وكلفة العدوان ،كما �سلف لهم �أن فعلوا
يف غزو �أمريكا للعراق وغريها من الغزوات.
�أما الثانية� ،أي �أمريكا ،فتخاف من تداعيات العدوان على
اجلمهورية الإ�سالمية �أو ًال والنووية ثانياً ،با�ستقطابها قوى
عاملية �إىل جانبها تزعجها غطر�سة الأُح��ادي��ة ..ويزعجها
الوجود يف قواعد «برمائية» على مقربة من حدودها.
�أمريكا تفكّر حتى اللحظة بعقلها ..فيما �إ�سرائيل تفكر
بع�ضالتها ،رمبا ن�سيت �أو تتنا�سى �أنها مل تعد مفتولة كما
كانت عليه يف املا�ضي.
�أوباما احلري�ص على �سالمة «�أخواله» يحاول ثنيهم من
التهور امل��ودي �إىل ال��دم��ار الأك�ي��د واملحتّم ،بينما احلكومة
امل�صغرة احلمقى ت�ستعجل تقوي�ض الكيان امل�سخ.
�أج��ل ..قد يكون �أوباما هذه املرّة على ح ّق يف خ�شيته من
عواقب العدوان ،لي�س على �إي��ران فح�سب ،بل وعلى �سواها
من دول اجلوار ،التي حتلم �إ�سرائيل ب�ضربها والنيل منها،
وفـ ّق هذه امل��رة �أوباما �سواء كان عن طريق احلد�س� ،أم عن
طريق امل�شورة والن�صح ،فقد �أ�صاب كبد احلقيقة..
فالعاملان العربي والإ�سالمي �سيتوحدان خلف �إي��ران �إذا
م��ا تعر�ضت ل�ل�ع��دوان م��ن �أيّ ك��ان ت�ساندهما ق��وى عظمى
هي بدورها تتعجّ ل رحيل الر�أ�سمالية املتوح�شة التي حوّلت
الإن�سان �إىل جمرّد �آلة وح�سب..
هذه احلقيقة القائمة اليوم ،على �شعوب �أوروب��ا الغربية
�أي�ضاً �أن تعي تداعياتها وتخفف من انزالقها خلف املتهورين
من �أ�صحاب النفوذ وال�سلطان..
وحدها املعاجلات الهادئة والعقالنية تو�صل �إىل نزع فتيل
التفجري ..فاملهاترات والتهويل لن يجديا نفعاً ،بل �سيزيدان
�إيران �إ�صراراً على امل�ضي يف برناجمها النووي ال�سلمي وغري
ال�سلمي رمبا..
ف ��إذا اراد ال�غ��رب �أن ال يعي�ش ك�شتاء ال�ع��ام  ،1973عليه
�أن ي�ك��ون حكيماً يف ت�صرفاته وق��رارات��ه ..ف��زم��ن الإمل��آت
ولـ ّى �إىل غري رجعة ،ف�إىل جانب م�ضيق هرمز ،هناك عدة
م�ضائق �ستح�شر فيها قوى اال�ستكبار� ،إذا ما متادت يف غيّها
وعدوانها..
لإي� ��ران احل��ق ك�م��ا ل�غ�يره��ا م��ن ال ��دول م��واك�ب��ة ال�ت�ط�وّر
والتقدّم العلمي والتكنولوجي ،وللحق �أ�صدقاء كرث واحلمد
هلل.
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بيروتيات
أولى ممتلكات جمعية المقاصد في بيروت
روى املغفور له عبد القادر القباين الذي عقد
يف بيته االجتماع الأول لت�أ�سي�س جمعية املقا�صد
(ليلة  31متوز � )1878أن امل�ؤ�س�سني «تعاهدوا على
خدمة الأمور اخلريية ،وو�ضع كل منا ما �ألهمه اهلل
به من النقود ،ر�أ�س مال ل�صندوقها».
وما �أن بد أ� امل�ؤ�س�سون ن�شاطهم حتى قرروا �إن�شاء
مدر�سة «لتعليم االناث طرق الرتبية ،وما يحتجن
�إليه من العلوم وال�صنائع� ،إذ هنًّ املربيات الأول،
وعلى تقدمهنّ املعول» ،ولكن ال�صندوق كان فارغاً،
�أو عاجزاً ،بتعبري �أ�صح ،عن الإنفاق على املدر�سة
املن�شودة« ،فرتب كل منا (�أع�ضاء اجلمعية) على
نف�سه مرتباً �شهرياً يدفعه ل�صندوقها» وفتحت
املدر�سة« ،و�أخذت امل�ساعدات من الأهايل توا�صلنا
وتع�ضد م�شروعنا ،فما م�ضت مدة ي�سرية بعدها
حتى افتتحنا مدر�سة ثانية ،ل�ل�إن��اث �أي�ضاً ،على
ن�سق الأوىل ،فهرعت �إليها التلميذات وبلغ عددهن
مئتني وخم�سني» ،وكان يف املدينة «�أوق��اف ،موجه
�شرط واقفيها على ال�بر واخل�ي�رات ،فقرر وجوه
الأه��ايل ت�سليمها للجمعية ،مب�صادقة احلكومة
ال�سنية ،رحم اهلل واقفيها ،و�أجزل ثوابهم �آمني.

أ�م ��ا ت�ل��ك الأوق � ��اف ف�ه��ذا ب�ي��ان�ه��ا ،ك�م��ا ن�شر يف
«الفجر ال�صادق»:
«وق� ��ف اجل �ب ��ان ��ات ،وق ��ف ال �ت �ك �ي��ة ،وق ��ف جل
التني ،وق��ف املرحومة فاطمة بنت املرحوم عبد
ال �ق��ادر اجلبيلي ،وق��ف امل��رح��وم��ة احل��اج��ة ب��درة
ب �ن��ت امل ��رح ��وم امل ��ذك ��ور ،وق ��ف امل ��رح ��وم امل��ذك��ور،
وق ��ف امل��رح��وم احل ��اج حم�م��د �آغ ��ا ال�ط��راب�ل���س��ي،
وق��ف امل��رح��وم�ين ب�ن��ي ال �ط �ي��ارة واحل ����ص ،وق��ف
امل��رح��وم�ين ب�ن��ي جن��ا وق��ري �ط��م ،وق ��ف ال���ش�م��ع،
�أوق� � ��اف ق �ف��ة اخل �ب ��ز ،وق ��ف امل��رح��وم��ة احل��اج��ة
طاهرة ،وقف املرحوم يو�سف حمود ،وقف املرحوم
ح�ي��در آ�غ ��ا ،وق��ف �سبيل ال �� �س��راج ،وق��ف امل��رح��وم
احلاج م�صطفى القباين ،وقف املرحوم �أمني �آغا
رم���ض��ان ،وق��ف �سبيل ال�سنطية ،وق��ف امل��رح��وم
ح�سني �آغ��ا ال�ك��رديل ،وق��ف امل��رح��وم احل��اج ح�سن
منيمنة ،وقف ال�سبيل الذي �أمام اجلامع العمري
الكبري ،وقف دكانتني جمهول واقفهما ،بيد عبد
ال�سالم قرنفل ،وقف قطعة �أر�ض يف ر�أ�س النبع»
ثم جاء يف ال�صفحة التالية من «الفجر ال�صادق»
ما يلي:

«الأوق� ��اف ال�ت��ي وق�ف��ت با�سم اجل�م�ع�ي��ة» :قد
وقفت ال�سيدة عائ�شة بنت املرحوم احلاج م�صطفى
�آغ��ا القباين دك��ان (ك��ذا) كائنة يف باب احلكومة،
وعينت ريعها جللب امل��اء �إىل ج��ام��ع الأ�شرفية
الذي �أن�ش�أته اجلمعية.
وخ�صت ال�سيدة امل��وم��ا �إل�ي�ه��ا� ،أج��زل اهلل لها
الثواب ،ومن ريع البيت الذي وقفته ،الكائن قرب
املدر�سة الر�شدية يف حملة البا�شورة ،مبلغ مئة
قر�ش تدفع يف كل �سنة».
فتكون ال�سيدة عائ�شة القباين� ،أخ��ت ال�سيد
ع�ب��د ال �ق��ادر ،رحمهما اهلل� ،أول م��ن وق�ف��ت من
ملكها وقفاً للجمعية.
�أما الذين خدموا اجلمعية �أع�ضاء يف �سنتيها
الأوىل والثانية ،وك��ان��وا بناة �صرحها وجمدها،
فهذه �أ�سما�ؤهم كما وردت يف الفجر ال�صادق:
ال�سنة الأوىل:
الرئي�س :عبد القادر القباين ،الأع�ضاء� :أحمد
دري��ان ،ب�شري الرببري ،بديع اليايف ،ح�سن بيهم،
ح�سن الطرابل�سي ،ح�سن حم��رم ،خ�ضر احل�ص،
راغ��ب عز الدين� ،سعيد اجلندي� ،سعيد طربيه،

هل نجحت مجتمعاتنا في تحصين جامعاتها؟
ت�شكل اجلامعة واملعاهد التعليمية العالية نافذة املجتمع على
الثقافة واملعرفة ،وعلى النظريات واخلالفات العلمية ،ولها �ش�أنها
العظيم يف ح�سابات القوى واملهتمني ،حيث تعترب �شريان املجتمع
الناب�ض باحلياة ،ملا حتتوي من فئات ال�شباب التي يعول عليها يف
طريق تقدم احلياة ،وبناء املجتمع ال�صالح �أو الطالح ،ح�سب الرتبية
وال�برام��ج والأ��س��ات��ذة والأن�شطة احل��زب�ي��ة ،وح�سب ن�شاط �أ�صحاب
املدار�س الفكرية ،وميكن القول ب�أن اجلامعة تر�سم طريق امل�ستقبل
�أمام البلد وتخرج قادته ورواده ،ف�إن كانت حم�صنة ومبنية على الفكر
ال�صحيح ،ف�إن م�سري املجتمع ال حمالة �سيكون �إىل الرقي والتقدم،
و�إن ك��ان��ت ف��ا��س��دة ومبنية على الأخ �ط��اء ،ف��إن�ه��ا �ستعك�س ه��ذا على
جمتمعها وبيئتها.
ومن هنا كانت وما زالت قوى الغرب واال�ستعمار ت�صب حميم
دهائها على اجلامعات يف ال�ب�لاد الإ�سالمية ،لعلمها ب ��أن حا�ضر
ضال عن ما�ضيه ير�سم بني جدران اجلامعة
املجتمع وم�ستقبله ف� ً
ويكتب ب�أيدي �ساكنيها ،فعملت منذ �أول �أزمنة اجلامعات يف بالدنا
ع�ل��ى و��ض��ع ي��ده��ا امل�ب��ا��ش��رة �أو ب��وا��س�ط��ة عمالئها ع�ل��ى اجل��ام�ع��ة،
وركزت على حرف ال�شباب وت�ضليلهم بالأكاذيب والربامج الفا�سدة
واملعلمني امل�أجورين من قبل اال�ستعمار ،وكان همهم الوحيد تخدير
املجتمع بوا�سطة ال�سيطرة على الفئة احلية فيه ب�إغراقها بالف�ساد
واللهو واللعب حتى ال تنتج �إال اخل��زي لبلدها ول�شعبها ،وبذلك
ي�ك��ون امل�ستعمر ق��د حقق ن�صراً ب�لا جهد وت�ع��ب وي�ك��ون ق��د ر�سم
خارطة م�ستقبل البالد بوا�سطة ال�سيطرة على ال�شباب وجعلهم
دمى يف يده يحركها من حيث ال ت�شعر.
ف ��إن خطط ال��دول ال�ك�برى املت�سلطة على ال�ع��امل ق�ه��راً تق�ضي
بحرف ال�شبان عن دينهم وتعاليمه وقيمه وعن تقاليدهم و�آدابهم
وثقافتهم وثقتهم بح�ضارتهم وبقوتهم وجعلهم �أتباعاً لها ولتعاليمها
الفا�سدة ،ومن ثم يتم يف امل�ستقبل اختيارهم لقيادة البالد والعباد مبا
هم عليه من انحراف وانبهار بالغرب ونظرياته ،ومن ثم يقوم ه�ؤالء
الأ�سرى للفكر والثقافة الغربية بج ّر البالد نحو الغرب مما يحقق
تبعية مذلة وقاتلة ل�شعوبنا تق�ضي بنهب خرياتنا و�أتعابنا من دون
عناء يذكر من قبل املت�سلطني الدوليني والنهابني املحرتفني ،لأنهم
عملوا على تربية �أجيال ت�ؤمن لهم عن قناعة كل ما يريدون حتى
من دون طلب ،لأن عملية ال�سيطرة على �أدمغة ال�شباب تق�ضي ب�أن
الواجب على دول العامل الثالث كما ي�سمونها �أن تبقى مبهورة بالغرب

وتعتقد ب�أن م�سرية احلياة ال ميكن �أن تتقدم من دون التبعية املطلقة
للدول العظمى على حد تعبريهم.
ف��ال�لازم على ك��ل الأح ��رار وال�غ�ي��ار يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي تطهري
اجل��ام�ع��ات م��ن ك��ل �أ��ش�ك��ال ال�سيطرة الغربية وال�سعي احلثيث دون
وقوعها يف �أي��دي عمالء الغرب و�أزالم ��ه ،وعلى الطلبة الأح ��رار �أن
يركزوا جهودهم من �أجل حتقيق هذا التطهري للجامعات ملا فيه من
امل�صلحة املهمة التي تعود على املجتمع برمته وعلى الأمة ب�أ�سرها.
ولتعلم كل املجتمعات والثقافات ب�أن جناة اجلامعة يعني جناة كل
املجتمع ،ويعني �أن امل�ستقبل �سيكون واع��داً �أمام الأجيال الآتية ،و�أن
التقدم والتح�ضر �سيكون من ن�صيب املجتمع املحافظة على اجلامعة
واملح�صن لها من كيد الأعداء و�أزالمهم.
ومن �أراد �أن يعلم مدى ت�أثري اجلامعة على املجتمع فينظر �إىل كل
الثورات واحلركات التي قامت و�ستقوم ف�سيجد �أن �شرارة انطالقتها
ك��ان��ت م��ن اجل��ام�ع��ة ��س��واء ك��ان��ت على ح��ق �أم على ب��اط��ل ،فاملهم هو
القطع ب�أن �صالح ال�شباب يعني �صالح كل املجتمع وف�ساده يعني ف�ساد
املجتمع ،فننظر �إىل ال�ث��ورات العظيمة التي جت��ري يف بالدنا ف�إننا
�سنقطع ب��أن املحرك لها كان �صوت ال�شباب ،عندما �شعر ب��أن الظلم
طال كل املجتمع ،ومل يعد ال�سكوت �سب ًال للحل ،ومل يكن يوماً كذلك،
عندها �أطلق �صوته عالياً راف�ضاً للحكم امل�ستبد والظامل ،وكان اهلل
معهم وبارك م�ساعيهم ،حيث منّ عليهم بالن�صر املبني ،وهم الذين
علموا ب��أن الغرب ال يريد اخل�ير لهم وال ملجتمعهم فقاتلوا �أزالم��ه
وخلعوهم عن امللك والزعامة و��س��اروا نحو بناء م�ستقبلهم بيدهم
ليكتبوا لتاريخ درو�ساً مفعمة بال�شجاعة والنبالة.
وبعد كل هذا ال بد لنا من وقفة �شجاعة ت�صرخ ب�صوت واحد وكلمة
جامعة ترف�ض �سيطرة الدول الكربى وحتاربها بكل الو�سائل وال�سبل
لأن امل�ؤمن ال يلدغ من جحر مرتني ف�إن �أمريكا والغرب لي�سوا �إلهاً
لنا يجب علينا �أن نت�ضرع �أمامه ونقدم له خال�ص العبادة واالنقياد،
بل هم �أعداء الإن�سان ال يهمهم �إال م�صاحلهم ،ف�أين ما وجدت تراهم
يتوجهون من دون �أي ح�ساب للقيم والأخالق وحتى للإن�سان ،فعلينا
مقاتلتهم برتبية �أجيالنا و�أبنائنا على اال�ستقالل ورف�ض �أي نوع من
�أنواع التبعية واخل�ضوع للغرب حتى لو كان على ح�ساب �أرواحنا ف�إنها
رخي�صة �أمام الذل والعار الذي يلحقوا بنا جراء هيمنة الغرب علينا.

عبد اهلل ال�صفدي

طه الن�صويل ،عبداهلل الغزواي ،عبد القادر �سنو،
عبد اللطيف ح�م��اده ،عبد الرحمن الناعماين
(ك � � ��ذا) ،حم �م��ود خ ��رم ��ا ،حم �م��د دي � ��ه ،حم�م��ود
رم���ض��ان ،م�صطفى ��ش�ب��ارو ،حم�م��د ال�ف��اخ��وري،
حممد اللبابيدي (ك��ذا) م�صباح حم��رم ،حممد
�أبو �سليم املغربل ،ها�شم اجلمال.
ال�سنة الثانية:
الرئي�س ح�سن حمرم ،الأع�ضاء �أحمد دريان،
ب�شري ال�برب�ير ،بديع ال�ي��ايف ،ح�سن بيهم ،ح�سن
ط��راب�ل���س��ي ،ر� �س�لان دم���ش�ق�ي��ة� ،سعيد اجل �ن��دي،
�سليم رم�ضان� ،سعيد طربيه ،طه الن�صويل ،عبد
القادر �سنو ،عبداهلل الغزاوي ،عبد القادر القباين،
عبد الرحمن الناعماين (ك��ذا) ،ف�ضلو الق�صار،
حم �م ��ود خ ��رم ��ا ،حم �م ��ود رم �� �ض ��ان ،م���ص�ط�ف��ى
�شبارو ،حممد طبارة ،حممد الفاخوري ،حممد
البابيدي(كذا) ،حممد �أبو �سليم املغربل ،م�صباح
حمرم ،ها�شم اجلمال.
�أوراق لبنانية متوز 1956
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الر�سمية للبنني ،وقد القت هذه الدورة ،ترحيباً كبرياً من �إدارة املدر�سة واملعلمني وجلان
الأهل ،حيث �أ�شادوا باحلركة وجهودها امل�شكورة لتوعية الطالب.
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أهالي بيروت يحنون إلى أيام الترامواي
�أمام عجقة ال�سري اخلانقة التي حتتل
�شوارع بريوت منذ �سنوات ،ال ي�سع �أهايل
بريوت �سوى الرتحم على �أيام الرتمواي،
ال��ذي ك��ان يحل م�شكلة ك�ب�يرة يف النقل
واملوا�صالت..
«رزق اهلل ع �ل��ى �أي ��ام ��ك ي ��ا ت��رم��واي
بريوت» ،جملة عادة ما يرددها كبار ال�سن
من البريوتيني الذين عاي�شوه ،ال�سيما
ل ��دى امل� ��رور �أم� ��ام ب�ق��اي��ا ��س�ك��ة ح��دي��دي��ة
متهاوية على طول ال�ساحل.
�صور الرتمواي وحكاياته التزال تعلق
يف �أذهانهم ،حيث ال ميكن حموها مهما
ح��اول الزمن ،فالرتمواي مل يكن ج��زءاً
من ذاكرة بريوت فح�سب ،بل كان و�سيلة
ت���س�ه��ل ع�ل��ى اجل�م�ي��ع ت�ن�ق�لات�ه��م وت��وف��ر
عليهم الكثري..
يف العام  1907انطلق ترامواي بريوت،
ل�ت�ك��ون ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن �أوائ ��ل
ال�ع��وا��ص��م العربية ال�ت��ي حتظى بو�سيلة
النقل املتطورة هذه التي عرفتها الدول
الأوروبية يف حينه ،لكن للأ�سف جند �أن
لبنان بعد � 105سنوات تراجع �إىل الوراء،
ومل يعد يحت�ضن الرتمواي بني جنباته،
وه��و م��ا ي��دف��ع ال�ب�يروت�ي�ين �إىل ال�شعور
باحلنني لأيام الرتمواي التي عرفت فيها
عا�صمتهم الت�ألق والريادة..
ذكريات طفولية
ع � �ن ��د ان� � �ط �ل��اق ال� �ت� ��رام� � � ��واي ع�بر
جمموعة نقاط ،منها امل�ن��ارة والبا�شورة
وال�ن�ه��ر واحل ��رج� ،شعر �أه ��ايل ب�ي�روت يف
البداية بالرهبة من هذا الكيان احلديدي
ال�صلب الذي عمل على الكهرباء ،حتى �أن
كثرياً منهم تندروا قائلني« :نخ�شى على
ال�ت�رام��واي �أن يجفل كما يفعل البغال
واحلمري» ..لكن مع الوقت ،اعتاد النا�س
على مقطوراته املك�شوفة ومقاعده التي
ت�ت�راوح ب�ين املقاعد اخل�شبية واملق�ش�شة
«الربميو» ،و�أطلقوا عليه لقباً موحداً «�أب
الفقري» ،علماً �أن ركابه كانوا يتفاوتون
من حيث م�ستوياتهم االجتماعية ،ولكن
ك��ان ي�ح��ق للجميع رك��وب��ه ��س��اع��ة ي�شاء،
والأه� ��م �أن ن�ظ��ام ال�ت�رام��واي ك��ان م�ع��داً
لت�سهيل تنقالت ال�سكان ولي�س لتكبيلهم
�أو لإنهاكهم بالتكاليف ،ويروي كبار ال�سن
�أن�ه��م ك��ان��وا يف �أح �ي��ان ك�ث�يرة ي�ستفيدون
م��ن بطاقات ال�ترام��واي الف�صلية ،التي
تخولهم ركوبهم جماناً مبجرد �شرائها
مل��دة ثالثة �أ�شهر ،وه��ذه البطاقات كانت
مالئمة للموظفني وال�ع�م��ال وال�ط�لاب
الذين ي�ستقلون الرتامواي ب�شكل يومي.

ي ��روي احل ��اج ح�سن زن �ت��وت ذك��ري��ات��ه
مع ال�ترام��واي ب�شيء من احل�سرة ،فقد
ال ملا يتجاوز
اعتاد ركوبه منذ �أن كان طف ً
بعد الثامنة من العمر ،يف البداية ،كان
اخل � ��وف ي�ت�م�ل�ك��ه م ��ن ه ��دي ��ر ال �ع �ج�لات
و�أ��ص��وات القطار ،لكنه �سرعان ما اعتاد
الأم � ��ر ،وب ��ات ي�ت�ج��ول داخ ��ل امل �ق �ط��ورات
بكثري من الراحة والألفة.
ي�ق��ول احل ��اج زن�ت��وت �إن ��ه ك��ان ي�ستقل
ال�ت�رام��واي ي��وم�ي�اً م��ع وال ��ده �إىل �ساحة
ال �ب ��رج ،ح �ي��ث ك� ��ان ل��دي �ه��م دك � ��ان ل�ب�ي��ع
ال�ق�م��ا���ش� ،أم ��ا ذروة ن �ه��اره ف�ك��ان��ت تكمن
يف ت�سلق درج� ��ات ال�ت�رام ��واي ال�صغرية
ل�ي�ج�ل����س وي� ��رى ب �ي��روت ،وك ��أن �ه��ا ك�ت��اب
م��ن �صفحات متتالية مت��ر �أم ��ام عينيه
�صورة تلو الأخ��رى ،يف كل حمطة ،كانت
لديه عالمة مميزة ،وعالقة روحية مع
املكان والنا�س :هنا يوجد دك��ان لت�صليح
الأحذية ،وهناك مطعم �صغري تفح منه
روائ��ح ل��ذي��ذة ،وهناك منزل رج��ل عجوز
اع �ت��اد اجل �ل��و���س ع�ل��ى ��ش��رف�ت��ه الرت���ش��اف
ال �ق �ه��وة وق � ��راءة اجل ��ري ��دة ك��ل � �ص �ب��اح..
ذك��ري��ات جميلة ح�ف��رت يف ذاك��رة الطفل
الذي كان على موعد مع مغامرة جديدة
ك��ل ي��وم ،لكن الكهل الثمانيني ،الي��زال
ي�شعر حتى اليوم بكثري من الأ�سى على
ت��وق��ف ال�ت�رام ��وي ،وي �ت��ذك��ر �أن� ��ه حلظة
�سماعه بتوقف الرتامواي مل ي�ستطع منع
دموعه ،رغم �أنه كان �شاباًَ ،لكنه بب�ساطة
مل يتمكن م��ن مت��ال��ك �أع���ص��اب��ه ،ب�سبب
ارت �ب��اط��ه احل���س��ي ب��ال�ترام��واي وه��دي��ره
ورك ��اب ��ه امل �خ �ت �ل �ف�ين ،وخ �� �ص��و� �ص �اً بع�ض
فتياته اجلميالت من الطالبات «اللواتي
ك ��ان يت�سنى ل�ن��ا م�غ��ازل�ت�ه��ن �أو ال�ت�ع��رف

إ�ل�ي�ه��ن ،لكن طبعاً �ضمن ح��دود اللياقة
والأدب وبعيداً عن التحر�ش واالبتذال».
وي ��أ� �س��ف احل� ��اج زن �ت��وت لأن أ�ح �ف��اده
مل ي �ت �� �س��نَّ ل �ه��م ال �ت �ن �ع��م ب��ال �ت �ن �ق��ل ع�بر
ال�ت�رام��واي ،ف��رغ��م �أن امل�ق�ط��ورات كانت
مك�شوفة اجل��ان�ب�ين ،وك��ان ك�ثر يحملون
مظلة يف ال�شتاء لتقيهم املطر ،وحتى يف
ال�صيف لتقيهم احلرارة� ..إال �أن االن�صهار
االج�ت�م��اع��ي داخ��ل امل�ق�ط��ورات ومعاي�شة
� �س �ك��ان ب �ي��روت م ��ن خم �ت �ل��ف ال �ط �ب �ق��ات
وال�ف�ئ��ات وال��وظ��ائ��ف ،كانت جتربة غنية
للغاية..
وي�ت��اب��ع« :ل�ل�أ� �س��ف ،يجل�س الأط �ف��ال
ال �ي��وم يف ��س�ي��ارات آ�ب��ائ �ه��م� ،أو يف با�صات
املدر�سة ،مكبلني ومتذمرين من االزدحام
ال�ق��ات��ل ال��ذي ي�ه��در وق�ت�ه��م ،أ�م��ا ال�شبان
ف�ي�م���ض��ون وق ��ت االزدح � � ��ام يف ال�ت�ح��دث
ع�بر الهاتف �أو ق��ذف ال�سباب وال�شتائم
يف خم�ت�ل��ف االجت ��اه ��ات ج� ��راء ال���ض�غ��ط
النف�سي».
أ�م ��ا ال���س�ي��د رام ��ز � �ص �ي��داين ،فيتذكر
ح �ق �ب��ة ال �ت��رام � ��واي ك �م��ا ي �ق��ول ك �م��ا ل��و
أ�ن �ه��ا ال �ب��ارح��ة ،م��ع أ�ن ��ه جت ��اوز اخلام�سة
وال�سبعني من العمر« :كانت تلك الأي��ام
م��ن �أح �ل��ى أ�ي ��ام ب�ي�روت و أ�ك�ث�ره��ا حيوية
وانتعا�شاً ،كانت ب�يروت مركزاً اقت�صادياً
واج �ت �م��اع �ي �اً ي�ن�ب����ض ب ��احل �ي ��اة ،ون�ق�ط��ة
ال�ستقطاب العمال م��ن خمتلف املناطق
اللبنانية».
ويتابع« :الكثري من ركاب الرتامواي
اليوميني ،كانوا يعرفون بع�ضهم البع�ض
ويعرفون نقطة الو�صول ،بني «ال�سبيتال»
وهي حمطة امل�ست�شفى الأمريكي ،و�شارع
غ ��راه ��ام ،وال �ب �� �س �ط��ة ،وال� �ب��رج ،اجل�م�ي��ع
ك� ��ان� ��وا م� �ت� � آ�ل� �ف�ي�ن ،وم �ع �ظ ��م ال �ع ��ائ�ل�ات
ال �ب�ي�روت �ي��ة ،ك��ان��ت ت�ط�م�ئ��ن �إىل ��ص�ع��ود
بناتها ع�ل��ى م�تن ال�ت�رام ��واي ،لأن ��ه ك��ان
يغ�ص بـ«القب�ضايات» ،علماً �أن زمرات من
الزعران كانت حتاول بني احلني والآخر
افتعال امل�شاكل ،لكن كان هناك من يقف
يف وج �ه �ه��ا ب��امل��ر� �ص��اد ومي �ن��ع حم ��اوالت
ال�ت�ح��ر���ش ،ل��ذل��ك ب�ق��ي ال�ت�رام��واي آ�م�ن�اً
ح�ت��ى حل�ظ��ة ت��وق�ف��ه» .واحل ��ق ي �ق��ال� ،إن��ه

ك��ان يتم ت�سجيل بع�ض ح��االت ال�سرقة،
ففي بع�ض الأح�ي��ان ،كنا ن�سمع �صيحات
«ح��رام��ي ح��رام��ي» ،و��س��رع��ان م��ا يجتمع
ال�شبان حول ال�سارق ويو�سعونه �ضرباً».
ي�ضيف �صيداين« :كذلك ،كان بع�ض
ال�صبيان ي�ح��اول��ون �أن ي�ستقلوا البا�ص
جم��ان�اً فيلعبون لعبة ال�ق��ط وال �ف ��أر مع
اجل ��اب ��ي ،ف �م��ا �أن ي��دخ��ل �إىل امل �ق �ط��ورة
ح �ت��ى ي �ق �ف��زوا �إىل خ � ��ارج ال�ت��رام� ��واي،
وب�ع��د ن��زول��ه ي�ه��رول��ون وراء ال�ترام��واي
فيت�سلقونه من جديد وهكذا دواليك ،كما
�أن البع�ض ك��ان��وا ي�ستعينون بالبطاقات
القدمية املرمية على الأر� ��ض ويعيدون
ا�ستخدامها بد ًال من قطع بطاقة جديدة،
وع�ن��د ت��وق��ف ال�ت�رام ��واي ج ��راء انقطاع
التيار الكهربائي ،كان اجلباة ي�ستعينون
ب��ال���ش�ب��ان و أ�� �ص �ح��اب ال �ع��زمي��ة وببع�ض
ال � ��دواب جل� ��ره ،وغ��ال �ب �اً م��ا ك ��ان ه� ��ؤالء
ال�شبان يعفون من دفع قيمة بطاقاتهم،
ل�ك��ن يف ب�ع����ض الأح �ي ��ان ك��ان��وا ي�ب��ال�غ��ون
وكان الذي ال ي�ساعد يطالب �أي�ضاً بثمن
البطاقة ،وهو ما ا�ضطر �إدارة الرتامواي
يف وق��ت من الأوق��ات �إىل معاقبة ه��ؤالء،
ال�سيما يف منطقة الب�سطة ،وهناك الكثري
من حكايات ال�شقاوة التي تروى عن �أيام
الرتامواي ،لكنه يبقى الأف�ضل يف نظري،
ول ��و � �س � أ�ل��وين مل��ا ق�ب�ل��ت ب��ا��س�ت�ب��دال��ه ول��و
ب�أحدث موديالت ال�سيارات».
يف ال � � �ب� � ��داي� � ��ة� � ،ش �غ �ل��ت
ال�ترام��واي �شركة بلجيكية
ك��ان��ت ت�سمى «� �ش��رك��ة اجل��ر
وال �ت �ن��وي��ر»� ،إذ ك��ان��ت ت�ضم
�إدارة الرتامواي نف�سه و�إىل
ج��ان �ب��ه � �ش��رك��ة ال �ك �ه��رب��اء،
ويف � �س �ن ��ة  1922حت��ول��ت
�أ��س�ه��م ال���ش��رك��ة البلجيكية
�إىل � �ش��رك��ة ف��رن �� �س �ي��ة ،ويف
� �س �ن��ة  1954ان �ت �ق �ل��ت �إدارة
ال �ت�رام� ��واي �إىل احل�ك��وم��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ي���ص�ب��ح ا��س�م�ه��ا
«م�صلحة النقل امل�شرتك».

�إلغاء الرتامواي
يف �شهر �أي��ار م��ن ال�ع��ام � 1964أ��ص��درت
احلكومة اللبنانية ق��راراً ب�إلغاء ترامواي
ب� �ي� ��روت ،يف ق � � ��رار رف� ��� �ض ��ه ال� �ك� �ث�ي�ر م��ن
ال �ب�يروت �ي�ين وحم �ب��ي ال�ت�رام ��واي ،لكنها
جتاهلت االنتقادات وا�ستمرت يف قرارها،
ف �ت��وق ال�ت�رم ��واي ف�ع�ل�ي�اً و� �س�ي�رت م�ك��ان��ه
جم �م��وع��ة �� �س� �ي ��ارات ال �ن �ق��ل ال �ك �ب�ي�رة �أو
الأوت��وب �ي �� �س��ات ،ب�ع��دم��ا ت ��درب ال���س��ائ�ق��ون
العموميون على قيادتها� ،أم��ا ال�ترام��واي
ال ��ذي راف ��ق ب �ي�روت وال �ب�يروت �ي�ين خ�لال
م��ا ي��زي��د ع��ن ن�صف ق��رن ،فقد باعته �إىل
جت��ار اخل ��ردة ،على �أن��ه أ�ن�ق��ا���ض حديدية،
وق��ام بع�ض م��ن �أه��ل ب�يروت ب�شراء بع�ض
امل �ق �ط��ورات وح��ول��وه��ا �إىل م�ط��اع��م ثابتة
تقدم الوجبات ال�سريعة واملرطبات الغازية
وت �ب �ق��ي ذك � ��رى ال�ت��رام� ��واي �أم � ��ام �أن �ظ��ار
اجلميع ،لكن حتى هذه املقطورات تهاوت
مع الزمن ،وجرى منع الكثري منها فعدت
وبيعت لتجار اخلردة من جديد.
اليوم ،كل ما تبقى من ترامواي بريوت
هو جمموعة كبرية من الذكريات ،وبع�ض
ال �� �س �ك��ك احل ��دي ��دي ��ة ال �ت��ي الت � ��زال تظهر
على الأر� ��ض يف بع�ض أ�ن�ح��اء ب�يروت وعلى
ال�شاطئ� ،أو تلك التي يجري اكت�شافها �أثناء
حفر الطرقات بني الفيْنة والأخرى ،والتي
يبدو �أنها طم�ست مع مرور الوقت وتعبيد
الطرقات مرات ومرات.
ال �ي��وم ،ت�ت�ردد بع�ض امل�ع�ل��وم��ات ع��ن �أن
�شركة �سويدية تعيد النظر يف إ�ط�لاق �سكة
حديدية يف بريوت ،كما يجري احلديث بني
ال��وق��ت والآخ ��ر ع��ن م���ش��روع لإع ��ادة �إح�ي��اء
ت��رام��واي ب�يروت بن�سخة حديثة ومتطورة
ت�لائ��م ال�ع���ص��ر ،ل�ك��ن ح�ت��ى الآن مل ت�ق�دّم
وزارة النقل �أي معطيات بهذا ال�ش�أن وتبقى
الطروحات جمرد �أفكار على الورق على �أمل
�أن تتحقق قريباً ،فيكون ت��رام��واي بريوت
الع�صري احلل الأمثل مل�شكلة زحمة ال�سري
اخلانقة ،والو�سيلة الف�ضلى للتنقل ب�أمان
وب�أقل تكاليف ممكنة.

هبة �صيداين
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زواج القاصرات ..بين العرف االجتماعي وقتل الطفولة
تنت�شر يف العديد من البلدان عادة تزويج
البنات يف �سن مبكر ،رغماً عن �إرادت�ه��ن،
وق ��د � �ش��رع��ت ح �ك��وم��ات ب�ع���ض�ه��ا ق��ان��ون �اً
يجرم الزواج الق�صري ،ويعاقب بالغرامة
وال�سجن ،لكن ال�ط��ري��ق �إىل تنفيذ هذه
القوانني اليزال طويالً.
لعبة �أم زواج
ت�ق��ول �إح ��دى ال�ب�ن��ات ال�ت��ي وق�ع��ت �ضحية
ال �ع��رف االج �ت �م��اع��ي يف ب��اك���س�ت��ان« :ك��ان
ع�م��ري � 13سنة ،وز ّوج �ن��ي وال ��دي لرجل
يف الـ 45م��ن ع�م��ره ،مقابل امل��ال ،وبعد 5
��س�ن��وات ه�ج��رين زوج ��ي ،ب�ع��د �أن �أجن�ب��ت
ث�لاث��ة �أط� �ف ��ال ،و�أن � ��ا �أحت �م��ل م���س��ؤول�ي��ة
تربيتهم وتعليمهم ،لأن زوجي اعتقد حني
ت��زوج�ن��ي أ�ن��ه ا��ش�ترى لعبة ،وع�ن��دم��ا مل
منها تركها.
وت�ضيف« :ع�ن��دم��ا ز ّوج �ن��ي �أب��ي م��ن �أج��ل
امل� ��ال ،ك�ن��ت ��ص�غ�يرة و��ض�ع�ي�ف��ة ،ومل �أك��ن
واعية مبا يكفي لأق��ول «ال» لأب��ي ،لكنني
�أع � ��رف الآن م�ع�ن��ى زواج امل� � ��ر�أة امل�ب�ك��ر،
و�س�أفعل �أي �شيئاً لأمنع تزويج �شقيقتي
وح �م��اي �ت �ه��ا مم ��ا ح� ��دث يل ،م � ��ؤك ��دة �أن
املجتمع الباك�ستاين بحاجة �إىل توعية،
حيث �إن��ه ال ميكن تغيري ع��ادات املجتمع
بالقوانني� ،إمنا بالوعي».
ه � ��ذه امل� � � ��ر�أة ه ��ي جم � ��رد من� � ��وذج لآالف
ال�سيدات اللآتي يُبعن قبل البلوغ غالباً
ب�سبب ال�ف�ق��ر ،وه��ن يحتجن �إىل ت�أهيل
نف�سي ليتمكن م��ن ا��س�ت�ك�م��ال حياتهن،
خ���ص��و��ص�اً �أن �آالف ال �� �س �ي��دات ال ي�ج��دن
العون ،ال�سيما �أن معظم ال�سيدات ي�شعرن
برهبة �شديدة م��ع التعامل م��ن املجتمع
ال ��ذي ي�ع�ت�بره��ا م�ن�ب��وذة ،مم��ا ي ��ؤث��ر على
الأطفال �أي�ضاً.
بالرغم م��ن تطوير الت�شريعات حلماية

امل ��ر�أة م��ن ال ��زواج الق�سري� ،إال �أن �ضعف
�آليات التطبيق ،وتدين الوعي املجتمعي،
ينذران با�ستمرار معاناة �آالف الن�ساء.
مافيا زواج القا�صرات
م �ع��ان��اة ال � ��زواج ال�ق���س��ري ال ي �ع��اين منه
جمتمع بعينه ،بل موجود ب�صور متعددة
يف جمتمعات �أخ��رى عربية ،ومنها م�صر
واليمن واملغرب وغريها.
فيوجد يف م�صر مافيا ل��زواج ال�صغريات،
ب�سبب الفقر واحلاجة ،وي�ؤكد نا�شطون يف
حقوق الأطفال� ،أن ال�سبب الأول يف تلك
امل�شكلة هي العادات والتقاليد� ،إىل جانب
ع��دم وج��ود قانون مينع زواج القا�صرات،
�إ�ضافة �إىل �أن الفقر هو ال�سبب الرئي�س،
ل�ك��ن م��ن ه��و امل �� �س ��ؤول ع��ن ح��ال��ة الفقر
ال�شديد� ،إىل جانب اجلهل والبطالة ،لكن
ما هو �ضروري وجود قانون حلماية ه�ؤالء
الأطفال من هذا الزواج.
ارتفاع ملحوظ يف املغرب
وال تختلف املغرب كثرياً ،فالتزال �أع��داد
املغربيات اللواتي تتزوجن يف �سن مبكر
يف ارت �ف��اع م �ل �ح��وظ ،ب��ال��رغ��م م��ن وج��ود
م��دون��ة ل�ل�أ� �س��رة مت�ن��ع زواج ال�ف�ت��اة دون
�سن الـ ،18ا ألم��ر ال��ذي يزعج العديد من
احلقوقيني يف املغرب ،حماولني احلد من
هذه الظاهرة.
وع��ن الأ�سباب التي جتعل ه��ذا النوع من
ال��زواج الي��زال متفاقماً باملجتمع املغربي،
ب��ال��رغ��م م��ن حت��دي��د م��دون��ة الأ� �س��رة �سن
ال��زواج بالن�سبة �إىل الفتاة ب�سن الثامنة
ع�شرة ،ي�ؤكد اخلرباء �أن الأمية والتهمي�ش
واجل � �ه � ��ل ،ع� ��وام� ��ل م �ه �م��ة جت �ع ��ل ه ��ذه
الظاهرة تتف�شى ،يف جمتمع ت�صل ن�سبة

الأمية �إىل �أكرث من  ،٪60وما دام املجتمع
مل يتغلب على الآفات الأ�سا�سية املتمثلة يف
الأم�ي��ة واجل�ه��ل ،فال ميكن �أن نتكلم عن
وقف العديد من الظواهر مبا فيها زواج
القا�صرات.
ه ��ؤالء الآب ��اء ال��ذي��ن ي��ز ّوج��ون بناتهم يف
�سن مبكرة ،ال يعلمون بوجود املدونة ،فقد
ورثوا عن �أجدادهم هذه العادات ،وبالتايل
فهو ال يرى البنت �إال يف بيت زوجها كيفما
كان �سنها.

قا�صرات اليمن
وم��ازال��ت ظ��اه��رة ال ��زواج املبكر يف اليمن
واح� � ��دة م ��ن �أه � ��م امل �ل �ف��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ال�ساخنة ،وذلك بفعل العديد من الق�ضايا
التي �شهدتها املحاكم اليمنية من فتيات
قا�صرات يطلنب الطالق.
وك���ش��ف ت�ق��ري��ر ��ص��در م ��ؤخ��راً ع��ن مركز
درا� �س��ات و�أب �ح��اث ال �ن��وع االج�ت�م��اع��ي� ،أن
نحو  ٪52من الفتيات اليمنيات تزوجن

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

احذري التسمم المنزلي لطفلك
يتعمد الأط �ف��ال و�ضع الكثري م��ن الأ��ش�ي��اء يف
ال �ف��م ،وذل ��ك ل�ل�ت�ع��رف �إل�ي�ه��ا وت��ذوق �ه��ا ،وه��ذا
يعك�س حالة طبيعية لدى الأطفال للتعرف �إىل
العامل من حولهم ،كما �أنهم يقلدون الكبار يف
ما يفعلونه من دون معرفة الأخطار ،ومعظم
ح��االت الت�سمم حت��دث يف غياب ال��وال��دي��ن� ،أو
عندما يغفل ال��وال��دان ع��ن م��راق�ب��ة طفلهما،
خ�صو�صاً عندما يكونان مري�ضني �أو من�شغلني
يف �إع��داد الطعام ،وهي الفرتة التي تزداد فيها
احلوادث.
عليك �سيدتي منع حدوث الت�سمم لطفلك ،من
خالل �إبعاد املواد ال�سامة عنه ،حيث ال ي�ستطيع
الو�صول �إليها ،بالإ�ضافة �إىل الت�شدد يف مراقبته
واالنتباه �إليه ،و�إبعاد املواد والألعاب التي ميكن
�أن تكون �ضارة له.
الأطفال عادة ما يت�سممون من �أ�شياء ت�ستخدم
يف املنزل ،لذا تقدم لك «الثبات» �أهم هذه املواد،
وكيفية تفادي خطرها على طفلك:
�أوالً :احفظي ك��ل الأدوي ��ة؛ م��ن م��واد التنظيف
وم��واد التجميل ،بعيداً من متناول طفلك من
خالل ا�ستخدام قفل �أو مزالج الأمان لكل الأدراج

واخلزائن التي حتتوي على مواد قد تكون �ضارة
على طفلك.
ثانياً :عند ا�ستخدام تلك املنتجات ،ال ت�سمحي

أ�ب��داً لطفلك باخلروج عن م�ستوى ب�صرك ،و�إذا
ا�ضطر الأم��ر لأن ت�أخذيها معك عند الإج��اب��ة
على الهاتف �أو فتح باب املنزل ،فافعلي ذلك.
ث ��ال �ث �اً :اف �� �ص �ل��ي مت ��ام� �اً ب�ي�ن م��و� �ض��ع الأدوي � ��ة
واملنتجات املنزلية ،و�أي�ضاً بني املنتجات املنزلية
والأطعمة.
راب� �ع� �اً :ح��اف�ظ��ي ع�ل��ى ك��ل � �ش��يء داخ ��ل ح��اوي�ت��ه
اخلا�صة.
خ��ام �� �س �اً :اب �ق��ي ك��ل ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات
املنزلية ،وعليك قراءتها جيداً قبل اال�ستخدام.
��س��اد��س�اً :جتنبي �أخ��ذ ال ��دواء �أم ��ام طفلك ،لأن
الأطفال لديهم ميول لتقليد الكبار.
�سابعاً :أ�خ�ب�ري طفلك �أن ال ��دواء ع�لاج ولي�س
حلوى.
ثامناً :احر�صي على إ���ض��اءة الغرفة جيداً عند
و�ضع الدواء �أو تناوله.
تا�سعاً :عليك تنظيف حاوية الدواء ب�شكل دوري،
ويف�ضل التخل�ص م��ن ال ��دواء عند التعايف من
املر�ض املخ�ص�ص له.
عا�شراً :احر�صي على �سالمة طفلك عن طريق
�إغالق حاوية الأدوية جيداً بعد اال�ستعمال.

دون �سن اخلام�سة ع�شرة خ�لال العامني
املا�ضيني ،مقابل  ٪7من الذكور.
و�شكّل زواج الفتيات ال�صغريات ما ن�سبته
 ٪65من ح��االت ال��زواج املبكر ،منها ٪70
يف املناطق الريفية ،و�أ�شار التقرير �إىل �أنه
يف بع�ض احلاالت ال يتجاوز عمر املتزوجة
الثماين �أو الع�شر �سنوات.
وك�شف التقرير عن فجوة عمرية كبرية
بني الزوجني ،ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل
حاالت يكرب فيها الزوج زوجته بـ 56عاماً.
وت�ت�ع��دد �أ��س�ب��اب ال ��زواج امل�ب�ك��ر يف اليمن،
�أه �م �ه��ا ال �ق �ي��م االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي تنظر
�إىل ال� ��زواج امل�ب�ك��ر ب��اع�ت�ب��اره ��ص�ي��ان��ة من
االن�ح��راف ،كما يرتبط باجلانب الديني
للمجتمع اليمني ،الذي ينظر �إىل الزواج
على أ�ن��ه واج��ب دي�ن��ي ،و�إح���ص��ان للرجل
واملر�أة من الوقوع يف اخلط�أ.
ويف ب� �ح ��ث ق� ��ان� ��وين مت إ�ج � � � � � ��را�ؤه ع�ل��ى
الت�شريعات العربية ،فيما يتعلق بتحديد
�سن ال��زواج للأنثى ،ثبت �أن جميع الدول
العربية تقريباً ،لديها ت�شريعات وطنية
حتدد �سناً �آمناً للزواج ،مع تفاوت ب�سيط
يف مقدار العمر.
و�أو� �ض��ح البحث �أن اليمن �شهد تراجعاً
ت�شريعياً يف هذا املجال خالل الت�سعينات
م��ن ال �ق��رن ،و�أن الت�شريعات اليمنية يف
�سبعينات وث�م��ان�ي�ن��ات ال �ق��رن الع�شرين،
كانت حتدد �سناً للزواج يف �شطري اليمن
�آنذاك.
وخل�ص البحث �إىل �أن ال�ق��ان��ون اليمني
الي� ��زال وح �ي ��داً ،ب��ل رمب ��ا ك ��ان ف��ري��داً يف
ال�ت�راج ��ع ع��ن أ�ح �ك ��ام ق��ان��ون �ي��ة ��س�ب��ق �أن
ق��رره��ا ،خ�صو�صاً يف م��ا يتعلق بتحديد
ال�سن وحتديد العقوبات على من يتهاون
يف تنفيذها.

رمي اخلياط

أسلوب حياتك يهدد
حياة جنينك
اكت�شف العلماء �أن التاريخ ال�صحي للمر�أة قبل
احلمل ،ي�شكل �أكرب م�ؤ�شر �إىل خطر موت اجلنني
يف الرحم ،لكن منط احلياة يلعب �أي�ضاً دوراً يف
ذلك.
و أ�ك ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن درا��س�ت�ه��م ال�ت��ي �شملت 614
حالة م��وت جنيني ،و 1816حالة والدة طبيعية،
�أظهرت �أن ع��دداً من العوامل التنا�سلية ترتبط
بقوة مبوت اجلنني يف الرحم ،بينها اختبار احلالة
نف�سها �سابقاً� ،أو عدم ا إلجن��اب يف وقت �سابق� ،أو
تعدد الأجنة يف احلمل الواحد.
ووج ��دت ال��درا� �س��ة �أن ه�ن��اك ع��وام��ل �أخ ��رى لها
ارت�ب��اط مب��وت اجلنني يف ال��رح��م ،بينها ال�سمنة
وال�سكري واحلمل يف عمر تخطى الـ.40
كما ت�شمل ال�ع��وام��ل ا ألخ� ��رى� ،أن ت�ك��ون فئة دم
الأم ( ،)ABوعدم عي�شها مع ال�شريك ،وتدخينها
خالل �أول ثالثة �أ�شهر من احلمل ،وا�ستخدامها
�سابقاً �أدوية حمظورة.
و أ�ك ��د ال�ع�ل�م��اء �أن أ�م ��ام ال�ن���س��اء ال�ل��وات��ي يرغنب
يف ا إلجن� ��اب ف��ر��ص��ة لإن �ق��اذ ح�ي��اة الأط �ف��ال ،عن
طريق املحافظة على وزن �صحي ،و�إدارة حاالت
ال�سكري ،ووق��ف كل ال�سلوك غري ال�صحي ،مبا
فيه التدخني.
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مـنــوعــــات

بالرياضة نتجنب األمراض المصاحبة لالكتئاب
ي�ؤكد الأطباء �أن االكتئاب هو �أحد
الأ�سباب الرئي�سة للإ�صابة بالأمرا�ض
امل��زم �ن��ة ،ك��ال���س�ك��ر وال �� �ض �غ��ط ،و�آالم
العظام وال�شيخوخة املبكرة ،وال�ضعف
اجلن�سي وغريها.
ا ألط�ف��ال �أي�ضاً يت�أثرون �أك�ثر من
ال �ك �ب��ار ،وي �ع��ان��ون ه��م أ�ي �� �ض �اً ،وي � ؤ�ك��د
خ�براء علم النف�س �أن امل�شاهدين من
ا ألط �ف��ال يف ال�غ��ال��ب ي�صابون بالقلق
امل � � ��ؤدي �إىل االك �ت �ئ ��اب ،ألن� ��ه نتيجة
مل�شاهدته ا ألح��داث العنيفة والدامية
ي �ن �� �ص��ب ت �ف �ك�ي�ره ك �ل��ه ع �ل��ى ا ألم� � ��ور
ال�سلبية ،وهو ما يدعى بالقلق العام،
وقد ت�ستلزم هذه احلالة عالجاً دوائياً
و�صو ًال �إىل حالة االكتئاب.
لذلك ين�صح اخلرباء مبنع الأبناء
ال�صغار أ�ق��ل من � 10سنوات من ر ؤ�ي��ة
بع�ض امل�شاهد الدامية التي ت�ؤثر يف
نف�سية ال�ط�ف��ل ،خ�صو�صاً �إذا ك��ان ال
ي�ستوعبها ج �ي��داً ،وت�ن�ط�ب��ع يف ذهنه
وت�ؤدي به �إىل االكتئاب.
وللتخل�ص من �شعور االكتئاب نوعاً ما
خالل هذه الأيام ،هناك و�سائل م�ساعدة،
وبع�ض امل�أكوالت التي من املمكن �أن تغري
من �شعورك لت�شعر بالتح�سن.

التمارين الريا�ضية التي ترفع من
م�ستوى «االن��دورف�ي�ن» يف امل��خ ،وهي
املادة امل�س�ؤولة عن الإح�سا�س مب�شاعر
ال���س�ع��ادة ،م��ع جت��دي��د خ�لاي��ا اجل�سم
ون�شاطه بحمام دافئ يليه حمام بارد
لل�شعور بالراحة واال�سرتخاء ،وتناول
ج��رع��ات م��ن ف�ي�ت��ام�ين « ،»Bوال ��ذي
يعمل على تقوية جهاز املناعة ،ومينح
ال�شعور بال�سعادة ،ويريح الأع�صاب.
التمارين الريا�ضية

للك�آبة ال��ذي يرفع م�ستويات املو�صل
الع�صبي «�سريوتونني»؛ امل�س�ؤول عن
املزاج واحلالة الع�صبية.
وع�ل��ى ج��ان��ب �آخ ��ر ،أ�� �ش��ارت درا��س��ة
زيت ال�سمك
��س��اب�ق��ة �إىل �أن زي��ت ال���س�م��ك يح�سّ ن
تو�صلت ال��درا� �س��ات العلمية �إىل �أن م ��رون ��ة ال� ��� �ش ��راي�ي�ن ،وي �ح �م �ي �ه��ا م��ن
زيت ال�سمك يعترب عالجاً فعا ًال م�ضاداً الت�صلب واالن�سداد ،ال�سيما امل�صابني
ل�ل�اك �ت �ئ��اب ،ن� �ظ ��راً �إىل اح �ت ��وائ ��ه ع�ل��ى بارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
و�أو�ضح الباحثون �أن تناول مكمالت
الأحما�ض الدهنية من نوع «�أوميجا.»-3
و�أو� � � �ض� � ��ح اخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��و ال �ط��ب زي� ��ت ال �� �س �م��ك ال �غ �ن �ي��ة ب��الأح �م��ا���ض
ال �ن �ف �� �س��ي� ،أن م� �ع ��دالت اال� �س �ت �ج��اب��ة الدهنية بجرعة  4جرامات يومياً ،ملدة
ل �ه ��ذا ال � �ع �ل�اج ،ك ��ان ��ت ع��ال �ي��ة ب���ش�ك��ل �أرب �ع��ة أ���ش�ه��ر ،يح�سّ ن وظ��ائ��ف بطانة
مثري للده�شة ،حيث تبني �أن ت�أثري الأوعية الدموية التي تعترب بدورها
الأحما�ض الدهنية «�أوميجا »-3فيه م� ؤ���ش��راً ج�ي��داً على فعالية ال�شرايني
على الدماغ ،ي�شبه ت�أثري الدواء امل�ضاد التاجية املغذية للقلب.

طــريـقـة اللعـب

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

تناول ال�سمك
واكت�شف الأطباء �أي�ضاً� ،أن تناول
ال�سمك يجنّب الإن�سان نوبات الي�أ�س
والإح � �ب� ��اط واالك� �ت� �ئ ��اب ،وال� �ت ��ي قد
تف�ضي �إىل االنتحار ،وذلك بالتو�صل
�إىل ن�سبة الأحما�ض الدهنية ،والتي
ت�ع� ّد م���س��ؤول��ة ع��ن تفعيل العواطف
وامل � ��زاج ،وامل ��وج ��ودة يف زي��ت ال�سمك
منخف�ضة جداً يف دماء املنتحرين.
�أ�شعة ال�شم�س
ميكنك اخلروج �صباحاً والتعر�ض
أل��ش�ع��ة ال�شم�س لت�شعر بالتح�سن،

ك �م��ا أ�ك � � ��دت درا� � �س� ��ة ح��دي �ث��ة �أن
ممار�سة التمرينات الريا�ضية، متنع
القلق ،وتقي الإن�سان من االكتئاب،
و�أجريت الدرا�سة على جمموعة من
ال��رج��ال يف منت�صف العم ر، وج��اءت
النتائج مب�شرة ملن ميار�سون ريا�ضات
قوية ،مثل اجلري وكرة القدم ،حيث
قل لديهم احتمال الإ�صابة باالكتئاب
مبقدار الربع ،مقارنة ب�أقرانهم ممن
ال ميار�سون الريا�ضة.
وبينت الدرا�سة �أن النتائج تتفق
مع درا�سة �سابقة� ،أف��ادت �أن ممار�سة
الريا�ضة ت�ؤثر على كيماويات معينة
باملخ ،وبالتايل متنع االكتئاب، كذلك
حت�سن م��ن اع�ت��زاز ال�شخ�ص بنف�سه
نتيجة لتح�سن �شكل ج�سمه.

وه ��ذا م��ا ين�صحك ب��ه اخت�صا�صيو
ال �ط��ب ال �ن �ف �� �س��ي ق��ائ �ل�ي�ن :إ�ن � ��ه من
املمكن التخفيف م��ن ح��دة االكتئاب
عند التعر�ض جل��رع��ات م��ن ال�ضوء
ال �ط �ب �ي �ع��ي ،لإع� � ��ادة ��ض�ب��ط ال���س��اع��ة
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة داخ ��ل ج�سم ا إلن �� �س��ان،
ويكفي لذلك اجللو�س �أم��ام م�صدر
ال �� �ض��وء ال�ط�ب�ي�ع��ي اجل� �ي ��د ،ومي�ك��ن
احل�صول على ذلك بالتعر�ض لأ�شعة
ال �� �ش �م ����س امل �ب��ا� �ش��رة ،واخل � � ��روج �إىل
احلدائق واملتنزهات لفرتة ال تقل عن
ن�صف �ساعة ،فهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل حت�سني امل��زاج ،واحل��د من إ�ف��راز
ه��رم��ون «امل�ي�لات��ون�ين» ،ال��ذي ي�سبب
النعا�س والك�سل ،مع �ضرورة ممار�سة

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1من ايطاليا (معكو�سة) � /شاب قوي
1
 6يف ا ألف� �ل ��ام امل �� �ص��ري��ة �أ� �ص �ب��ح م��ن
البهوات ولعب الدور الراحل احمد زكي
2
 7ف ��م  /ال� ��ه ال �� �ش �م ����س ع �ن��د ق��دم��اء
امل�صريني � /أراد وطلب
3
 8من ا�سماء الأ�سد  /غ�صبه على قبول
4
�أو عمل �شيء
 9م��ن ا ألط ��راف  /م��ن ��ش��روط احلج
5
والعمرة
6
 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج
7
عـــامـــودي
8
 1ك��وك��ب ق��ري��ب م ��ن الأر�� � ��ض  /ظلم
9
وهوان
10
� 2أكلة �شعبية � /شخ�ص واحد
� 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
 4خ �ف��ا���ش  /وح� � ��دة ق �ي��ا���س ال �ط��اق��ة
�أفــقــي
الكهربية (مبعرثة)
� 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 5ليوناردو االيطايل ر�سام املوناليزا /
 2مت�شابهان � /شخ�ص ثقيل الظل يتدخل فيما ال يعنيه
�أ�شكال �أو �إ�شارات معربة عن معان معينة
 3وعاء  /خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه ال�سائرون
 6ت�ستخدم للتف�سري وال�ستطراد �أثناء
أو
�
م�ستقيم
 4تخزن عليه اال�شياء  /أ�ب��د أ� يف عمل �شيء /
الكالم  /مرتبة معينة يف العدد من 1
منحنى بالقلم
اىل  / 5مت�شابهان

تناول وجبة الإفطار
و أ�� �ش ��ارت ال��درا� �س��ة �أي���ض�اً �إىل �أن
تناول وجبة فطور غنية بالربوتني،
كالبي�ض واجلبنة والعنب ،يعدل من
�إنتاج م��ادة ال�سريوتونني يف الدماغ،
وال� �ت ��ي حت �� �س��ن امل � � ��زاج وحت� �م ��ي م��ن
ا إل��ص��اب��ة بالتعب �أث�ن��اء النهار ،ومن
االكتئاب.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 7يعك�س ال�ضوء فيربق  /ي�ستخدم لت�أمني املمتلكات �ضد
ال�سرقة
 8ذك��ر املاعز  /متخلق ب�أخالق �إن�سانية عالية ويجيد
الكر والفر
 9امتحان
� 10أ�ضخم �شريان يف قلب االن�سان  /من ا�سماء الأ�سد
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ريَ اضـَ ة
ن�سجت نهائيات الن�سخة الـ 28من ك�أ�س
الأمم الأف��ري�ق�ي��ة ع�ل��ى م �ن��وال الت�صفيات،
فجاءت حبلى باملفاج�آت ،خ�صو�صاً بالن�سبة
لزامبيا التي توجت للمرة الأوىل ،وبخيبات
الأم � ��ل مل�ن�ت�خ�ب��ات �أخ � ��رى ع��ري �ق��ة ك���س��اح��ل
العاج التي �أخفق جيلها الذهبي يف ال�صعود
�إىل من�صة ال�ت�ت��وي��ج ب�ع��د �أن ك��ان م��ن �أب��رز
املر�شحني لإحراز اللقب.
وبعد خ��روج م�صر بطلة الن�سخ الثالث
الأخ�ي�رة وال�ك��ام�يرون ونيجرييا واجل��زائ��ر
وج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا م��ن الت�صفيات ،ج��اء دور
�ساحل العاج لت�سقط يف النهائي �أمام زامبيا
املجتهدة والتي �أه��درت فر�صة �إح��راز اللقب
ق �ب��ل  2012م��رت�ي�ن ،الأوىل ع ��ام  1974يف
م�صر عندما خ�سرت �أمام الزائري (الكونغو
ال��دمي��وق��راط �ي��ة ح��ال �ي �اً)  0ـ��ـ��ـ  2يف امل �ب��اراة
النهائية امل �ع��ادة (ت �ع��ادال يف الأوىل  2ـ ـ ،)2
وال �ث��ان �ي��ة ع ��ام  1994ع�ن��دم��ا خ���س��رت أ�م ��ام
نيجرييا  1ـ ـ  2يف املباراة النهائية يف تون�س،
ق�ب��ل �أن حت���س��م ال�ن�ه��ائ��ي احل ��ايل ب�ضربات
الرتجيح  8ـ ـ  7على ح�ساب �ساحل العاج بعد
التعادل �سلباً يف الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف.
وخ��ا���ض منتخبا زام�ب�ي��ا و��س��اح��ل ال�ع��اج
املباراة النهائية بقا�سم م�شرتك هو ت�ضميد
ج ��راح �شعبيهما ،ف�ساحل ال �ع��اج ع��ان��ت من
احل��رب الأه�ل�ي��ة يف الأع� ��وام الأخ �ي�رة ،فيما
اع �ت�ب�رت زام �ب �ي��ا �إجن ��ازه ��ا ت �ك��رمي �اً لأرواح
��ض�ح��اي��ا ان�ف�ج��ار ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي ك��ان��ت تقل
امل�ن�ت�خ��ب �إىل ال���س�ن�غ��ال خل��و���ض م �ب��اراة يف
ت�صفيات الك�أ�س القارية عام .1993
و�أك��د املنتخب الزامبي تغيري اخلارطة
الكروية يف القارة ال�سمراء يف الآونة الأخرية،
ح �ي��ث مل ي �ع��د ه �ن ��اك م �ن �ت �خ �ب��ات ��ص�غ�يرة
ومتوا�ضعة و أ�خ��رى كبرية وقوية ،والدليل
الأبرز تتويجه باللقب �أمام �ساحل العاج التي
كانت الأوف��ر حظاً لذلك ،العتبارات كثرية
�أبرزها النجوم واخلربة.
وك��ان املنتخب الزامبي �أح��د  7منتخبات
يف الن�سخة احلالية كانت ت�سعى �إىل لقبها

كــأس أفــريـقـيـــا :سينــاريــو المفــاجـــآت
ال�ق��اري الأول يف تاريخها �إىل ج��ان��ب ليبيا
وب��ورك�ي�ن��ا ف��ا��س��و و�أن �غ��وال وال �غ��اب��ون وم��ايل
وغينيا ،وهو ا�ستحق اللقب لأن��ه تغلب على
 3منتخبات كانت مر�شحة للقب� ،إذ فاز على
ال�سنغال  1-2يف اجلولة الأوىل من املجموعة
الأوىل ،ث��م على غانا  0-1يف رب��ع النهائي،
وعلى �ساحل العاج يف املباراة النهائية.
يف امل�ق��اب��ل ،فقد اجليل الذهبي ل�ساحل
ال �ع��اج ال �ف��ر� �ص��ة الأخ� �ي��رة مل�ع��ان�ق��ة ال�ل�ق��ب،
خ���ص��و��ص�اً دروغ �ب ��ا ( 33ع ��ام �اً) واحل��ار���س
بوباكار باري ( 32عاماً) وزوكورا ( 31عاماً)
وكولو توريه ( 30عاماً) ،وبالتايل �أخفق يف
ف��ك العقدة التي الزم�ت��ه يف الن�سخ الثالث
الأخ �ي�رة ،حيث خ�سر امل �ب��اراة النهائية عام
 ،2006وخ��رج م��ن ن�صف النهائي  2008يف
غ��ان��ا ع�ل��ى ي��د م�صر  ،4-1وم��ن رب��ع نهائي
 2010يف �أنغوال.
والأك� �ي ��د �أن ال�ف�ي�ل��ة ��س�ي�ن��دب��ون حظهم
كثرياً لأنه كان ب�إمكانهم ح�سم نتيجة املباراة
النهائية أ�م��ام زامبيا يف �صاحلهم ل��و جنح
قائدهم مهاجم ت�شل�سي الإنكليزي ديدييه
دروغ�ب��ا يف ترجمة �ضربة ج��زاء يف الدقيقة
 ،70لكنه �أطاح بالكرة فوق املرمى وبخر معها
حلم �شعب بالده.
والأك� �ي ��د �أن ت���ش�ك�ي�ل��ة ال�ف�ي�ل��ة �ست�شهد
ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�غ�ي�يرات يف الن�سخة املقبلة
امل�ق��ررة يف جنوب �أفريقيا ،لأن �أغلب ركائز
اجليل الذهبي تخطت الثالثني يف مقدمتها
دروغبا الذي �سيبلغ �سن الرابعة والثالثني
يف � 11آذار املقبل ،والذي مل يعد ذلك البعبع
الذي يخيف خطوط دفاع املنتخبات املناف�سة
كما يف ال�سابق ،واحلار�س بوباكار باري (32
ع��ام �اً) ودي��دي�ي��ه زوك ��ورا ( 31ع��ام �اً) وكولو
توري ( 30عاماً).
منتخبات قادمة
ح �ف �ل��ت ال�ن���س�خ��ة ال �ث��ام �ن��ة وال �ع �� �ش��رون
باملفاج�آت التي ب��د�أت م��ن الت�صفيات حيث

طريق زامبيا إلى اللقب
الدور الأول (املجموعة الأوىل) :زامبيا  -ال�سنغال  ،1-2زامبيا  -ليبيا  ،2-2زامبيا  -غينيا
اال�ستوائية 0-1
ربع النهائي :زامبيا  -ال�سودان 0-3
ن�صف النهائي :زامبيا  -غانا 0-1
املباراة النهائية :زامبيا � -ساحل العاج  7 - 8ب�ضربات الرتجيح (الوقتان الأ�صلي والإ�ضايف
.)0 - 0

السجل الكامل

 1957يف ال�سودان :م�صر
 1959يف م�صر :م�صر
 1962يف �أثيوبيا� :أثيوبيا
 1963يف غانا :غانا
 1965يف تون�س :غانا
 1968يف �أثيوبيا :الكونغو كين�شا�سا
 1970يف ال�سودان :ال�سودان
 1972يف الكامريون :جمهورية الكونغو
 1974يف م�صر :الزائري
 1976يف �أثيوبيا :املغرب
 1978يف غانا :غانا
 1980يف نيجرييا :نيجرييا
 1982يف ليبيا :غانا
 1984يف �ساحل العاج :الكامريون

 1986يف م�صر :م�صر
 1988يف املغرب :الكامريون
 1990يف اجلزائر :اجلزائر
 1992يف ال�سنغال� :ساحل العاج
 1994يف تون�س :نيجرييا
 1996يف جنوب �أفريقيا :جنوب �أفريقيا
 1998يف بوركينا فا�سو :م�صر
 2000يف غانا ونيجرييا :الكامريون
 2002يف مايل :الكامريون
 2004يف تون�س :تون�س
 2006يف م�صر :م�صر
 2008يف غانا :م�صر
 2010يف �أنغوال :م�صر
 :2012يف الغابون وغينيا اال�ستوائية :زامبيا

العبو زامبيا يحملون ك�أ�س �أفريقيا

ف�شلت  5منتخبات عريقة هي م�صر املتوجة
ب��ال�ن���س��خ ال �ث�ل�اث الأخ �ي��رة وح��ام �ل��ة ال��رق��م
القيا�سي يف عدد الألقاب  7مرات� ،أعوام 1957
و 1959و 1986و 1998و 2006و 2008و،2010

وال�ك��ام�يرون (� 4أل�ق��اب �أع��وام  1984و1988
و 2000و ،)2002ونيجرييا بطلة عامي 1980
و ،1994وجنوب �أفريقيا عام  ،1996واجلزائر
عام  ،1990فيما حجزت  3منتخبات بطاقاتها

للمرة الأوىل وهي بوت�سوانا والنيجر وغينيا
اال��س�ت��وائ�ي��ة ،كما غ��اب��ت  3منتخبات �أخ��رى
�سبق لها التتويج باللقب القاري وهي �أثيوبيا
( )1962والكونغو ال��دمي��وق��راط�ي��ة (1968

هــل شطـب برشـلـونــة من
حتولت مهمة فريق بر�شلونة يف االحتفاظ بلقبه
ال لإ�سبانيا ه��ذا املو�سم ،عملية �صعبة ومعقدة
بط ً
للغاية م��ع و��ص��ول ال�ف��ارق وبينه وب�ين غرميه ري��ال
مدريد املت�صدر �إىل ع�شر نقاط.
ويرى املراقبون �أن بر�شلونة فقد فعلياً الأمل يف
إ�ح��راز لقب ال��دوري ،نظراً للفارق الكبري ولعالمات
الوهن التي ب��د�أت تظهر على �أداء ت�شكيلته املنهكة
ب�ف�ع��ل � �ض �غ��وط امل �ب ��اري ��ات ع �ل��ى اجل�ب�ه�ت�ين امل�ح�ل�ي��ة
والقارية.
وت�ستحق امل�ب��اراة الأخ�ي�رة لرب�شلونة يف ال��دوري
امل�ح�ل��ي �أم� ��ام �أو� �س��ا� �س��ون��ا ،وال �ت��ي ��س�ق��ط ف�ي�ه��ا �أب �ن��اء
كاتالونيا  2ـ ـ  ،3ال�ت��وق��ف عندها كمحطة �أ�سا�سية
يتوجب فيها على املدرب خو�سيب غوارديوال والعبيه
ا�ستخال�ص العرب ،وال�سيما �أنها �شهدت �سل�سلة �أخطاء
قاتلة لقلب الدفاع كارلي�س بويول وللحار�س فيكتور
فالديز اللذين ت�سببا يف هديف الفريق املناف�س.
وال�سقوط أ�م ��ام �أو��س��ا��س��ون��ا ه��و ال�ث��اين لتالميذ
غوارديوال يف ال��دوري هذا املو�سم ،علماً �أن الهزمية
الأوىل للنادي الكاتالوين كانت يف  26ت�شرين الثاين
امل��ا��ض��ي أ�م ��ام خ�ي�ت��ايف ( 0ـ��ـ��ـ  )1ع�ل��ى ملعب الأخ�ي�ر،
كما �أنها الهزمية الأوىل لرب�شلونة �أم��ام �أو�سا�سونا
امل �ت��وا� �ض��ع م �ن��ذ امل��رح �ل��ة ال���س��اب�ع��ة وال �ث�ل�اث�ي�ن قبل
الأخرية ملو�سم  2008ـ ـ  2009حني خ�سر على �أر�ضه  0ـ ـ
 1بت�شكيلة من االحتياطيني لأنه كان قد ح�سم اللقب

الذي يبدو �أنه �أ�صبح بعيداً عن متناوله هذا املو�سم،
ما يجعل تركيزه من�صباً على االحتفاظ بلقب دوري
�أبطال �أوروبا حيث تفوق على م�ضيفه باير ليفركوزن
الأملاين الثالثاء  3ـ ـ  1يف ذهاب الدوري الثاين ،علماً
�أنه بلغ �أي�ضاً نهائي الك�أ�س حيث يواجه اتلتيك بلباو.
ويرى املراقبون �أن بني الأ�سباب الرئي�سية لنتائج
بر�شلونة املتعرثة يف الدوري ،بالإ�ضافة �إىل الإرهاق
وتقدم بع�ض مفاتيح اللعب كت�شايف وبويول بال�سن،
احل�ضور ال�ضعيف للفريق خارج �أر�ضه حيث حقق 4
انت�صارات فقط هذا املو�سم يف الدوري.
وي�ضاف �إىل عاملي الإره ��اق والنتائج ال�سلبية
خارج الديار ،الإ�صابات الكثرية التي حلقت ب�صفوف
ال�ف��ري��ق ه��ذا امل��و��س��م ،خ�صو�صاً امل�ه��اج��م داف �ي��د فيا
وال�ت���ش�ي�ل�ي��اين ال�ك���س�ي����س ��س��ان���ش�ي��ز و� �س��اع��د ال��دف��اع
�سريجيو بو�سكيت�ش ،بالإ�ضافة رمبا �إىل عامل تراجع
الرغبة بعد �أن �سيطر الفريق الكاتالوين على جميع
الأل �ق��اب يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة املحلية والأوروب �ي��ة
والقارية.
و�إذا ك ��ان ب��ر� �ش �ل��ون��ة �أك� ��د ت �ف��وق��ه ع �ل��ى غ��رمي��ه
التقليدي ري��ال م��دري��د يف امل��واج�ه��ات الثنائية ،ف��إن
تعرثه أ�م��ام الفرق الأخ��رى قدم هدية للنادي امللكي
على طبق من ذهب ،ومنحه فر�صة ا�ستعادة اعتباره
بلقب ي�ك��اد ي�ك��ون الأغ�ل��ى ب�ين ال�ب�ط��والت الأوروب �ي��ة
امل�ح�ل�ي��ة ..و�إذا ك��ان ال�ف��ري��ق ال�ك��ات��ال��وين ت�ف��وق على
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استمر في النهائيات أيضًا

 ..ويحتفلون باللقب

و )1974والكونغو (.)1972
وا�ستمرت امل�ف��اج��آت يف �أول مباراتني يف
النهائيات عندما ف��ازت غينيا اال�ستوائية
على ليبيا  ،0-1وزامبيا على ال�سنغال  1-2يف

اليوم االفتتاحي للعر�س القاري ،ثم توا�صلت
بحجز غينيا اال�ستوائية بطاقتها �إىل ربع
النهائي للمرة الأوىل يف تاريخها ،وه��ي مل
تكن لتحلم بهذا الإجن��از لو مل متنح �شرف

اال�ست�ضافة مع الغابون.
زامبيا وحدها فجرت  3مفاج�آت مدوية
ب��إزاح�ت�ه��ا  3منتخبات ك��ان��ت مر�شحة بقوة
�إىل التتويج باللقب� ،أولها منتخب ال�سنغال

الذي مني بثالث هزائم متتالية وخرج خايل
ال��وف��ا���ض وه��و ال��ذي تفوق على الكامريون
يف ال�ت���ص�ف�ي��ات ،و أ�� �ض��اف��ت زام�ب�ي��ا غ��ان��ا �إىل
ق��ائ�م��ة ��ض�ح��اي��اه��ا ع�ن��دم��ا تغلبت عليها يف
دور الأربعة وحرمتها على الأق��ل من تكرار
�إجن ��از الن�سخة الأخ�ي��رة يف �أن �غ��وال عندما
بلغت املباراة النهائية وخ�سرتها �أم��ام م�صر
 ،1-0و�أ�سدلت زامبيا ال�ستار عن مفاج�آتها
بالفوز على �ساحل العاج ب�ضربات الرتجيح
يف املباراة النهائية.
وخ ��ال ��ف ال� ��� �س ��ودان ال �ت ��وق �ع ��ات وح �ق��ق
�إجن � ��ازات ت��اري�خ�ي��ة يف الن�سخة احل��ال�ي��ة يف
مقدمتها ه��زه ال�شباك للمرة الأوىل منذ
ع��ام  1976وحتقيق ف��وزه الأول يف العر�س
ال�ق��اري منذ تغلبه على غانا  0-1يف نهائي
الن�سخة التي ا�ست�ضافها عام  ،1970كما بلغ
رب��ع النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه منذ
تتويجه باللقب.
ومت� � �ي � ��زت ن �� �س �خ��ة ال � �غ� ��اب� ��ون وغ �ي �ن �ي��ا
اال� �س �ت��وائ �ي��ة ب�خ�ي�ب��ات �أم ��ل مل�ن�ت�خ�ب��ات �أب�ل��ت
ب�لاء ح�سناً يف الت�صفيات ،وه��ي ف�ض ًال عن
ال�سنغال التي �أقالت مدربها ام��ارا ت��راوري،
املغرب الذي فقد �أماله بعد مباراتني فقط
خ�سرهما �أمام تون�س  2-1والغابون  3-2قبل
�أن يحقق ف ��وزاً معنوياً على النيجر ،0-1
وغينيا التي قدمت �أحد �أف�ضل العرو�ض يف
البطولة وحققت أ�ك�بر ف��وز فيها وك��ان على
ح�ساب بوت�سوانا  ،1-6لكن ذلك مل ي�شفع لها
وخرجت ب�أربع نقاط خلف غانا ومايل ،ومل

تكن ح��ال غانا و�ساحل العاج �أف�ضل وذهبتا
�ضحية التفوق الزامبي.
و�إذا ك��ان��ت غ�ي�ن�ي��ا اال� �س �ت��وائ �ي��ة ��س��رق��ت
الأ�� �ض ��واء يف �أول م���ش��ارك��ة ل�ه��ا يف ال�ع��ر���س
ال�ق��اري وبلغت دور الثمانية قبل �أن تخرج
على يد �ساحل العاج ،ف�إن بوت�سوانا والنيجر
خ��رج�ت��ا ب�ث�لاث ه��زائ��م متتالية ع�ل��ى غ��رار
بوركينا فا�سو.
وبلغت الغابون الدور ربع النهائي للمرة
الثانية يف تاريخها بعد الأوىل ع��ام ،1996
ل�ك��ن م���ص�يره��ا ك��ان م�شابها ل�شريكتها يف
اال� �س �ت �� �ض��اف��ة وخ ��رج ��ت م ��ن دور ال�ث�م��ان�ي��ة
وب �� �ض��رب��ات ال�ترج �ي��ح ع �ل��ى ي��د م ��ايل ال�ت��ي
ب�صمت على م�شاركة متميزة �أنهتها يف املركز
الثالث للمرة الأوىل �أي�ضاً.
وحققت ليبيا م�شاركة م�شرفة بالنظر
الظروف ال�صعبة التي عا�شتها البالد ب�سبب
ال�ث��ورة �ضد معمر ال�ق��ذايف وت��وق��ف ال��دوري
منذ �آذار املا�ضي ،احل�صيلة 4 :نقاط وفوز
�أول م�ن��ذ  30ع��ام �اً وحت ��دي ��داً م�ن��ذ تغلبت
ع�ل��ى زام �ب �ي��ا  1-2يف ط��راب�ل����س يف � 16آذار
 1982يف الدور ن�صف النهائي للن�سخة التي
ا�ست�ضافتها على �أر�ضها وخ�سرت مباراتها
النهائية �أمام غانا ب�ضربات الرتجيح ،علماً
ب�أنه كان فوزها الثاين يف العر�س القاري بعد
الأول يف الدورة ذاتها على ح�ساب تون�س .0-2

جالل قبطان

حساباته لقب الدوري؟
غرميه امللكي يف مواجهتني التي جمعت بينهما
هذا املو�سم و�أفقده لقب ك�أ�س �أ�سبانيا ال�شهر
املا�ضي ،ف�إنه يف املقابل �أهدر نقاطاً كثرية خارج
�أر�ضه ما جعله يتخلف بفارق لي�س ب�ضئيل عن
مناف�سه اللدود.
العزاء قاري ًا

فرحة العبي البارثا بالفوز على ليفركوزن يف دوري �أبطال �أوروبا

يرى فريق بر�شلونة يف دوري �أبطال �أوروبا
خري عزاء له بعد ابتعاد لقب الدوري الإ�سباين
ع��ن متناوله ،وال�سيما �أن��ه �سجل  15ه��دف�اً يف
�آخر �أربع مباريات له خارج �أر�ضه ،وخ�سر مرة
وحيدة يف �آخر ع�شر مباريات ،كما امتلك �أقوى
ه �ج��وم يف ال� ��دور الأول م��ع  20ه��دف �اً� ،سجل
منها الأرجنتيني ليونيل مي�سي هداف الن�سخ
الثالث الأخرية � 6أهداف ،قبل �أن ي�ضيف �إليها
هدفاً جديداً �أمام ليفركوزن الثالثاء.
وقطع بر�شلونة حامل اللقب �شوطاً هاماً
نحو بلوغ ال��دور رب��ع النهائي بعد ع��ودت��ه من
ملعب م�ضيفه باير ليفركوزن الأمل ��اين بفوز
ثمني  3ـ ـ  ،1الثالثاء يف ذه��اب ال��دور الثاين،
ناف�ضاً عنه غبار هزميته املفاجئة يف ال��دوري
املحلي ال�سبت املا�ضي �أمام �أو�سا�سونا.
ويعود الف�ضل يف ح�سم بر�شلونة مواجهته

مع ليفركوزن �إىل ثنائية للت�شيلي اليك�سي�س
�سان�شيز وه ��دف ج��دي��د لنجمه الأرجنتيني
ليونيل مي�سي ،م��ا م�ن��ح ال �ن��ادي ال�ك��ات��ال��وين
�أف�ضلية وا�ضحة قبل ا�ست�ضافته لقاء الإياب
يف � 7آذار املقبل وعقد من مهمة ليفركوزن يف
بلوغ ربع النهائي لأول مرة منذ مو�سم -2001
 2002عندما خ�سر النهائي �أمام ريال مدريد
 1ـ ـ .2
ومل ت�ك��ن م��واج�ه��ة ب��ر��ش�ل��ون��ة ول�ي�ف��رك��وزن
الأوىل بني الفريقني� ،إذ تواجها �سابقاً يف ربع
نهائي ك�أ�س االحتاد الأوروبي عام  1988فتعادال
�سلباً على �أر�ض ليفركوزن وفاز الأخري  1ـ ـ  0يف
بر�شلونة ،ويف ال��دور الأول من دوري الأبطال
 2001ف��از ليفركوزن  2ـ ـ  1على �أر��ض��ه ور ّد
بر�شلونة بالنتيجة عينها ،ويف دور املجموعات
ال�ث��اين ملو�سم  2003ف��از بر�شلونة على �أر���ض
ليفركوزن  2ـ ـ  1و 2ـ ـ  0على �أر�ضه.
وخا�ض مدرب بر�شلونة خو�سيب غوارديوال
اللقاء ب�إ�شراك الأرجنتيني خافيري ما�سكريانو
يف ق�ل��ب ال��دف��اع يف غ�ي��اب ج�ي�رار بيكيه ال��ذي
تعر�ض م�ؤخراً حلادث �سري ،فيما لعب �سريجيو
بو�سكيت�س �أ�سا�سياً بعد تعافيه م��ن �إ�صابة يف
ركبته� ،أم��ا الغياب الأب��رز فكان لنجم الو�سط
ت�شايف هرنانديز.
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كاريكاتير

جندي «�إ�سرائيلي» يطلق النار
على نف�سه بعد ابتعاد حبيبته عنه

ق�صر باكنغهام يبحث عن موظف
براتب � 14ألف جنيه �إ�سرتليني!
ن�شر ق�صر باكنغهام امللكي يف عدد من ال�صحف الربيطانية،
�إع�لان��اً يطلب فيه م��وظ��ف��اً و�سيماً للعمل يف الق�صر امللكي
الربيطاين ،ومهام عمله هي�« :أن ميلأ البانيو باملياه ،متهيداً
ال�ستحمام امللكة �إليزابيث الثانية و�أف����راد �أ�سرتها ،ب�شرط
�أن تكون �سخونة املياه م�ضبوطة بدقة وف��ق درج��ة احل��رارة
املريحة لكل م�ستحم على حدة».
و�أو���ض��ح الق�صر امللكي يف الإع�ل�ان� ،أن املوظف املطلوب
�سيقوم �أي�ضاً بتعبئة حقائب �أفراد العائلة املالكة ،وي�ساعدهم
يف ارت����داء مالب�سهم ،ويهتم ب��ك��يّ امل�لاب�����س ،وي�����ش��رف على
دخول وجبة الإفطار �إىل كل منهم يف غرفة نومه ،دون �أن
ويف ع��ام � 2003أث�يرت �ضجة كبرية يف بريطانيا ،بعد �أن
ين�سى كوب ال�شاي الإجنليزي ال�شهري ،على �أن يكون الراتب
املر�صود للوظيفة � 14ألفاً و 200جنيه �إ�سرتليني ،و�أن يكون تبني �أن الأمري ت�شارلز ،ابن امللكة �إليزابيث الثانية ،لديه خادم
املتقدم ل�شغل الوظيفة اجتماعياً ومهذباً ،وحا�سماً ون�شيطاً ،تقت�صر كل مهامه على و�ضع معجون الأ�سنان على الفر�شاة،
قبل �أن يغ�سل ت�شارلز �أ�سنانه.
ذا قدرة على كتم الأ�سرار.

ق����ام ج���ن���دي ب��ج��ي�����ش ال��ك��ي��ان ا إل���س��رائ��ي��ل��ي
ب�إطالق النار على نف�سه ،بعد �أن �أجرى مكاملة
هاتفية مع �صديقته� ،أخربته خاللها �أنها تريد
االن��ف�����ص��ال ع��ن��ه ،و�أن ال ي��ك��ون يف حياتها مرة
�أخرى.
وذكرت �صحيفة «معاريف» العربية �أن الئحة
اتهام قُدمت� ،ضد اجلندي الذي يخدم يف �سالح
االحتياط بالقرب من مدينة �إيالت ،ن�صت على
الآتي« :يف الوقت الذي قام اجلندي بعمل دورية
روتينية ك�سائق جليب ع�سكري يف املنطقة التي
يخدم بها ،كان يجري مكاملة هاتفية طويلة مع
�صديقته ،وخالل املحادثة بني الإثنني �أخربته
�صديقته ب���أن��ه��ا ت��ري��د االن��ف�����ص��ال ع��ن��ه وت��رك��ه،
الأم��ر ال��ذي دفعه �إىل التو�سل �إليها ب���أن ترجع

ع���ن ق����راره����ا ،وع��ن��دم��ا رف�����ض��ت ط��ل��ب��ه ،ان��ه��م��ر
بالبكاء و�أع��اد الطلب منها ب���أن تبقى �شريكته،
ح��ي��ث ا���س��ت��م��رت حم����اوالت �إق��ن��اع��ه ل��ه��ا بالبقاء
لدقائق طويلة �إىل �أن و�صل �إىل نقطة االنهيار
واالنك�سار ،حيث �أعلم �صديقته من �أن حبه �إليها
ي�ساوي �أن يلحق ال�ضرر والأذى بنف�سه ،وهددها
ب�أنها �إن مل ترجع �إليه �سيقوم ب�إطالق النار على
نف�سه» ،ول��ك��ن �صديقته �أ���ص��رت على موقفها،
ف��ان��دف��ع ق��ائ�ل ًا ل��ه��ا�« :إن ك��ل ال��ع��امل ل��ن يغفر
يل ،ولن �أ�ستطيع العي�ش �أكرث بدونك» ،وفج�أة
�أخ���رج �سالحه ال�شخ�صي وق���ام ب إ���ط�لاق النار
على الق�سم ال�سفلي من ج�سمه ،م�صيباً قدمه
الي�سرى ،والذي انتقل على �إثرها للم�ست�شفى يف
مدينة �إيالت لتلقي العالج.

مل يغادر منزله منذ � 10سنوات ..لأنه يزن  380كيلوغرام ًا

ُفاج أ� مبعاينتها جلثة ابنها
�ضابطة �شرطة تركية ت َ

مل يغادر الربيطاين «كيث مارتن» منزله منذ � 10سنوات ،وذلك لأنه يزن نحو  380كيلوغراماً ،ويعتني فريق من
 18فرداً مبارتن ،ي�ضم �أختيه وم�ساعدين للحركة وطاقم �سيارة �إ�سعاف ،وممر�ضات ومقدمي رعاية.
وك�شف مارتن �أن احلياة �أ�صبحت يف غاية ال�صعوبة بالن�سبة له خالل  20عاماً ،حيث مل يكن له �أ�صدقاء خاللها،
وال يجد �أي مالب�س على قيا�سه ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرته على احلركة ،وا�ستلقائه ب�شكل دائم على ال�سرير.
و�أ�ضاف�« :أنا �ألوم نف�سي ملا و�صلت �إليه ،عندما توفيت والدتي بد�أت يف الأكل ب�شكل هي�ستريي ،لقد كنت �آكل �أي
�شيء وكل �شيء» ،و�أو�ضح« :والدتي توفيت عندما كنت يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمري ،ومل �أهتم مبا �سيحدث يل بعد
ذلك» ،وقد وجهت مو�سوعة «جيني�س» للأرقام القيا�سية الدعوة �إىل مارتن لبحث �إمكانية ح�صوله على لقب «�أ�سمن
رجل يف العامل» ر�سمياً.

فوجئت �ضابطة �شرطة يف تركيا ،لدى انتدابها ملعاينة موقع ح��ادث م�أ�ساوي ،تويف
ب��ه �شابان يبلغ �أحدهما التا�سعة ع�شرة وا آلخ���ر الرابعة ع�شرة م��ن العمر يف مقاطعة
«فرييقخان» مبدينة «هاتاي» جنوبي تركيا ،فوجئت ب�أن الأخري هو ابنها «طارق بوالط».
ووق��ع احل��ادث بينما كان ال�شابان ي�ستقالن دراج��ة نارية وا�صطدما باجلزيرة التي
تتو�سط الطريق ،مما �أ�سفر عن وفاة ابن ال�شرطية يف موقع احلادث ،بينما ق�ضى الآخر
نحبه بعد نقله �إىل امل�ست�شفى ،وحاولت الأم �أن تتفقد حالة ابنها لرتى �إن كان قد مات �أم
على قيد احلياة� ،إال �أنها عندما �أدركت متاماً �أنه قد فارق احلياة ،تعر�ضت النهيار ع�صبي،
فيما حاول زمال�ؤها موا�ساتها.

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

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

متابعة التوزيع� :سعيد عيتاين

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

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

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

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

