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االفتتاحية

هل تتحول المقاومة إلى «مجموعة أشرار» ..بختم دولي؟

«أورشليم»..
والقمة العربية
ثمة حرية يف الر�ؤو�س العربية على م�ستوى القادة؛ من ملوك
ور�ؤ��س��اء و�أم��راء ،ح��ول ما �إذا كانوا �سيعقدون قمتهم يف بغداد �أو
يف «�أور��ش�ل�ي��م» ..فـ«نبيلهم» واق��ع بني نري ربيع حمدهم وجيوبه
اخل���ض��راء ،و�صمْد ال�ترك��ي العتيق يف ا�سطنبول ،وال��ذي يحاول
بـ«طيبته» �أن ين�صّ ب نف�سه ال�صدر ا ألع�ظ��م ،وخ��ادم احلرمني يف
«القرن» احلادي والع�شرين الذي مير على العرب ،ور�أ�س حربتهم
بن جا�سم ،واهتزازات دبلوما�سية �سعود الفي�صل ..يف زمن يتزايد
فيه مر�ض الزهامير يف �شبه اجلزيرة العربية ال�صحراوية.
بيد �أن عرب «القرن» احلادي والع�شرين ،ال يحبون املغامرات
ك �ث�ي�راً ،ف�ق��د ي�ع�ت�برون ع��ا��ص�م��ة ال��ر��ش�ي��د غ�ير �آم �ن��ة ،لأن بقايا
قواعدهم �أو �شياطينهم ما تزال قادرة على الأذية ،فمن �أين للعرب
قادة الدميقراطية واحلرية و�إبداء الر�أي يف حرية مطلقة� ،إذا ما
حاق خطر بحمد بن جا�سم� ،أو �سعود الفي�صل ال�سبعيني ،الذي قد
يحل مكان عمه يف القمة !..ثم �إن النعمة التون�سية باملرزوقي التي
حلت بربكة غنو�شية ،كما �أنه ال ميكن لـ«الأمة» �أن تفرط بقائدها
الليبي اجلديد ..لذا ي�صح �أمام املخاطر �أن يكون ال�س�ؤال �ضرورياً
مع الكاتب الكبري حممد ح�سنني هيكل ،ح��ول ما �إذا كانت قمة
الأعراب �ستُعقد يف «�أور�شليم».
لي�س لأن جدران الأق�صى تت�شقق بفعل التخريب ال�صهيوين،
ولي�س لأن تهويد املدينة املقد�سة يقوم على قدم و�ساق ،ولي�س لأن
بيارق العرب عادت ترفرف على جنبات املدينة املقد�سة� ..إمنا لأن
«حتمية» التقهقر يف الزمن الأ�شد كفراً ونفاقاً ،حتل مكان حتمية
التطور.
يف �أزمنة ت�صري فيها �إمكانية لل�سلحفاة �أن حتل مكان الغزال،
�أو طائر الغراب �أو البوم يحل مكان ال�سنونو ،يب�شرنا ب«الربيع»،
ولي�صيح فينا فار�س �سعيد نيابة عن برهان غليون ،يف امل�ساحة
البحرية املطمورة من بريوت ،نخاف كثرياً �أن يختفي م�صري الـ11
مليار دوالر التي فُقدت يف زمن ال�سنيورة ،من دون �أن نعرف �أبداً
كيف تراكم على البلد  63ملياراً من الدوالرات دَيناً عاماً.
هل ميكن �أن تفك اللغة امل�سمارية قراءة امل�شهد حني يت�صايح
ال�سيا�سيون وال�سياديون اال�ستقالليون يف زمن نبيل العربي وحمد
بن جا�سم و�سعود الفي�صل وف ��ؤاد ال�سنيورة ومعهم فار�س �سعيد
ووري��ث ق�صر املختارة ..ومعهم كلهم املن�صف املرزوقي يف تون�س،
من دون �أن نغفل عاهل املغرب بالطبع؟
ثمة حقيقة ت�ق��ول �إن ك��ل اث�ن�ين م��ن �سبعة يف جن��د واحل�ج��از
التي يطلق عليها ا�سم ال�سعودية �أميون ،وثمة حقيقة يف جزيرة
الدميقراطية القطرية �أن �أك�ثر من  15أ�ل��ف �سجني ر�أي ..وثمة
�أ�سري ي�أتي من �صيدا �إىل بريوت ..وثمة وثمة..
هل يُعقل �أن يُفتتح بيت املقد�س بخطبة «�أ�سريية» يف �ساحة
الربج يف بريوت� ..أين �سيوف �صالح الدين؟
غريب �أمر هذا الزمن الذي يرى فيه الأعراب �أن ربيعهم مير
يف ا�سطنبول بحكم احلنني �أو ال�صدفة ..مع الأ�سف ما زال هناك
من يعتقد �أن الرئي�س الأمريكي ا�سمه باراك ح�سني �أوباما..

�أحمد زين الدين

كما كان متوقعاً ،تتوجه املحكمة الدولية اخلا�صة
بلبنان �إىل تو�سيع االتهامات بق�ضية اغتيال الرئي�س
رفيق احل��ري��ري ،و�إ�ضافة اتهام جديد وه��و «تكوين
جماعة �إجرامية» ،كما طلب االدع��اء يف طلبه تعديل
القرار االتهامي.
وبالطبع ،نحن نقول متوقعاً لأننا كنا قد �أ�شرنا
�إىل هذا الأمر �سابقاً ،عندما لفتنا النظر ونبهنا �إىل
خطورة ما قد تتجه �إليه املحكمة يف اتهامها لعنا�صر
م��ن ح��زب اهلل ،وذل ��ك ب��ا��س�ت�ن��اده��ا �إىل م �ب��د أ� جديد
للم�س�ؤولية اجلنائية يف القانون ال��دويل ا�ستحدثته
حمكمة يوغ�سالفيا واع�ت�م��دت��ه امل�ح��اك��م اجلنائية
الدولية الأخرى فيما بعد ،بعنوان «امل�شروع اجلنائي
امل���ش�ترك» ،وال��ذي يحاكم املتهمني ملجرد انتمائهم
�إىل جم �م��وع��ة ل��دي �ه��ا «ه � ��دف م �� �ش�ت�رك»( ،ان �ظ��ر
مقالنا :حمكمة لبنان� :أداة عقاب جماعي ،الثبات 30
حزيران.)2011
تاريخياً ،مل يكن الق�ضاء اجلنائي الدويل ينحو
ملحاكمة املتهمني مبوجب ه��ذا النوع من امل�س�ؤولية
«اجل�م��اع�ي��ة» ،ب��ل اعتمد م�ب��د�أ «امل���س��ؤول�ي��ة اجلنائية
ال �ف��ردي��ة» ب�شكل وا� �ض��ح م�ن��ذ حم��اك�م��ات ن��ورم�برغ،
ب��اع�ت�ب��ار �أن اجل ��رائ ��م ت��رت�ك��ب م��ن ق�ب��ل « أ���ش�خ��ا���ص
طبيعيني ،ولي�س من قبل كيانات جمردة» ،وقد كانت
حماكمة تاديت�ش يف  15مت��وز � ،1999أم ��ام املحكمة
اجلنائية اخلا�صة بيوغ�سالفيا ال�سابقة ،ال�سابقة
الأوىل ال�ت��ي فتحت امل�ج��ال �أم ��ام تطبيق ه��ذا امل�ب��د�أ
ن�ص وا�ضح يف
فيما بعد ،بالرغم من �أنه ال يوجد �أي ّ
م��واد نظام حمكمة يوغ�سالفيا ،ي�شري �إىل �إمكانية
معاقبة الأ�شخا�ص املتورطني مبوجب هذا النوع من
امل�س�ؤولية ،بينما يلحظ النظام الأ�سا�سي للمحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان هذه امل�س�ؤولية ب�شكل وا�ضح
وذل��ك يف امل��ادة (امل��ادة الثالثة  -البند الأول) والتي
تت�ضمن عبارة �صريحة حول «املجموعة ذات الهدف
امل�شرتك».
ونعيد ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى خ�ط��ورة ه��ذا امل �ب��د�أ ،ال��ذي
ا��ش�ت�ه��ر ت�ط�ب�ي�ق��ه يف حم��اك��م ي��وغ���س�لاف�ي��ا وروان � ��دا
واملحاكم التي تلتها ك�سرياليون وكمبوديا وغريها،
خ�صو�صاً بعدما وجد املدّعون العامون �أنهم ب�سهولة
ي�ستطيعون اتهام «�أي كان» وبدون دليل على امل�شاركة
امل�ب��ا��ش��رة يف اجل��رمي��ة ،ون�شري �إىل �أن ال�ن��وع املو�سّ ع
منه وهو الأخطر على االط�لاق ،هو نوع ا�ستنتاجي
ويعني �أن ي�ق��دم �شخ�ص للمحاكمة مل�ج��رد انتمائه
ملجموعة ،فيحاكم عن جرائم غري مق�صودة ولكنها
م �ت��وق �ع��ة ،ك�ن�ت�ي�ج��ة «ط�ب�ي�ع�ي��ة وم �ن �ط �ق �ي��ة» ل�ل�ه��دف
امل�شرتك للمجموعة ،حتى لو مل يكن الهدف جرمياً
يف الأ�سا�س ،وهكذا ،يتحمل الفرد م�س�ؤولية جنائية
�إذا ات�ضح من ظروف الق�ضية� ،أنه كان «طبيعياً» �أن
يحدث العمل اجلرمي من قبل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص
من املجموعة ،و�أن يكون املتهم قد َقبِل ب�إرادته �أخذ

هذه املخاطرة ،ومل ين�سحب من املجموعة.
من هنا جند �أن املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
وم��ن خ�لال �إدراج ه��ذه التهمة اجل��دي��دة ،وحماولة
تعريفها� ،ستتجه �إىل تو�سيع مروحة االتهامات �إىل �أن
ي�صبح ب�إمكانها اتهام جميع من ينتمي �إىل حزب اهلل،
�أو يدعمه �أو ي�سانده ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وحتميله
م�س�ؤولية جنائية مبوجب مبد�أ «الهدف امل�شرتك»،
ويكفي االط�لاع على ال�سوابق التي خلقتها املحاكم
الدولية الأخرى ،لنعرف حجم التع�سف الذي ميكن
�أن متار�سه املحكمة اخلا�صة بلبنان يف ه��ذا املجال،
فعلى �سبيل املثال ،ق��ام االدع��اء يف املحكمة اجلنائية
اخلا�صة بيوغ�سالفيا يف ق�ضية كري�ست�ش ،krstić
بتحميله م�س�ؤولية جنائية بعدما وج��د الدليل �أن
املتهم قد ت�شارك مع مرتكب اجلرمية ،يف «احلالة
الذهنية املطلوبة لهذه اجل��رمي��ة» ،وه��و أ�م��ر غريب
ومل ي�شهده �سابقاً �أي ق�ضاء حملي �أو دويل� ،أن اتُهم
�شخ�ص ملجرد وجود «حالة ذهنية �إجرامية» لديه.
وهكذا ،وبتو�سيع �إطار االتهام ،نعتقد �أن املحكمة
الدولية اخلا�صة تهدف �إىل الو�صول �إىل �أبعد من
ال�سيد ن�صراهلل وقادة حزب اهلل الآخرين ،فلو �أرادت
ات �ه��ام ه� ��ؤالء ف�ق��ط ،مل��ا ك��ان��ت حت�ت��اج ل�ه��ذا التو�سيع
ولطلب التعريف ،و�إ�ضافة اتهام «تكوين جمموعة
�إج��رام �ي��ة» �إىل ال �ق ��رار االت �ه��ام��ي ،ألن �ه��ا بب�ساطة
ت�ستطيع �أن حت��اك�م�ه��م ب��وا��س�ط��ة م �ب��د أ� «م���س��ؤول�ي��ة
الرئي�س ع��ن م��ر�ؤو��س�ي��ه» ،وال�ت��ي تت�ضمن م�س�ؤولية
الرئي�س اجلنائية  -حتى لو مل يثبت �إ�صداره الأوامر
الرتكاب اجلرمية  -وذلك يف حاالت عدة �أهمها:
�إن كان الرئي�س ميار�س �سيطرة فعلية على واحد
�أو �أكرث من اجلناة.
�أن ي �ك��ون ال��رئ �ي ����س ع �ل��ى ع �ل��م ب��اجل��رمي��ة ب ��أن
مر�ؤو�سيه �سيقومون � /أو على و�شك القيام باجلرمية.

�أن يكون لديه كل الظروف والأ�سباب ليعلم �أنهم
�سيقومون باجلرمية.
ف���ش��ل ال��رئ�ي����س يف م�ن��ع م��ر�ؤو� �س �ي��ه م��ن ال�ق�ي��ام
باجلرمية.
علماً �أن املحكمة اجلنائية اخلا�صة بيوغ�سالفيا
ال�سابقة ق��د و�سعت ه��ذه امل�س�ؤولية أ�ي���ض�اً ،وذل��ك يف
ق�ضية اوريت�ش ،حيث اعتربت �أن الرئي�س ميكن �أن
يكون م�س�ؤو ًال عن اجل��رائ��م التي يرتكبها �أ�شخا�ص
جم�ه��ول��ون ،ف � أ�ق �رّت م���س��ؤول�ي�ت��ه م���س��ؤول�ي��ة جنائية
ب�سبب ف�شل مر�ؤو�سيه مبنع القتل واملعاملة القا�سية
ال �ت��ي ارت �ك �ب��ت م��ن ق�ب��ل «ال � � ��زوار» ال��ذي��ن اق�ت�ح�م��وا
مع�سكرات االعتقال.
�إذاً ،ن�ستنتج م��ن امل�سار ال��ذي يعتمده االدع��اء يف
املحكمة اخل��ا��ص��ة بلبنان� ،أن�ه��ا حت�ت��اج �إىل �أب�ع��د من
اتهام جنائي بكثري؛ و�أنها ال تريد �أن توّ�سع امل�س�ؤولية
�إىل ق��ادة ح��زب اهلل ومنهم ال�سيد ن�صراهلل فح�سب،
بل هي تريد �أن ت�صل �إىل تو�صيف املقاومة يف لبنان
ب�أنها «جمموعة �أ��ش��رار» ،فتحوّل كل من ينتمي لها،
�أو يدعمها مادياً �أو معنوياً� ،أو حتى يت�شارك معها يف
نف�س «احلالة الذهنية»� ،أو ي�صوّت لها يف االنتخابات..
�إىل متهم ب��االن�ت�م��اء �إىل جمموعة ��ش��ري��رة عليه �أن
يخ�شى تعر�ضه لإمكانية م�ساءلة عن �أي عمل يقوم
به ف��رد من أ�ف��راده��ا ،وبعد �صدور وثيقة دولية بهذا
ال�ش�أن ،ميكن الطلب من جميع دول العامل �أن تدرج
ه��ذه «املجموعة م��ن الأ� �ش��رار» على الئحة الإره ��اب،
ويحظّ ر �سفر �أو التعامل مع كل منت ٍم لها  -بح�سب
املفهوم الأو�سع للمنتمي  -ويكون لـ«�إ�سرائيل» �شرعية
يف حربها و�سعيها للق�ضاء على هذه املجموعة ال�شريرة
وكل من ينتمي �إليها ،مبوجب القانون الدويل.
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

زوروا مـوقـعــنــــا على الـعنوان التالـي:
www.athabat.net

عُلم �أن �أحد رجال الأعمال من ال�شمال ،يعمل بني لبنان وقطر ،كان هو
املموّل الأ�سا�س لالعت�صام الذي �أقيم يف بريوت الأحد الفائت ،والذي نُظّ م
مب�ساعدة �أحد املطربني.
رجل الأعمال هذا تكفّل للم�شاركني بت�أمني املاء والطعام و�أجرة التنقل
من �صيدا �إىل بريوت ،ومن ال�شمال �إىل بريوت ،مع «هدية» مالية متوا�ضعة
لبع�ض امل�شاركني� ،إ�ضافة �إىل اليافطات ال�ضخمة والرايات التي رُفعت يف
«ال�ساحة» ،علماً �أن��ه ك��ان متواجداً مع املعت�صمني بع�ض الأ�شخا�ص غري
اللبنانيني املطلوبني للق�ضاء اللبناين.

 ¢تكرر االعتداءات ..وغياب املحا�سبة

ك�شفت بع�ض امل�صادر �أن �أح��د ن��واب ب�يروت ال�سابقني ه��و م��ن أ���ص��در الأم��ر
الفتعال حادث االعتداء على جنل مفتي اجلمهورية اللبنانية ،الأ�سبوع املا�ضي،
بهدف �إر�سال ر�سالة وا�ضحة لقباين وغ�يره ،ال�سيما بعد الذي ح�صل مع مدير

الأوقاف الإ�سالمية؛ ال�شيخ ه�شام خليفة منذ �أ�سبوعني؛ لدى خروجه بعد �صالة
اجلمعة من م�سجد الإمام علي (ر�ضي اهلل عنه) يف الطريق اجلديدة.
وذكّرت امل�صادر ب�أن من �أوعز باالعتداء على جنل املفتي ،هو نف�سه الذي �أمر
�سابقاً بع�ض الأ�شخا�ص باالعتداء على طبيب بريوتي اختلف معه يف جمل�س عند
رئي�س احلكومة الأ�سبق رفيق احلريري.

 ¢ا�ستطالع للأقلية يف اخلارج

�سافر نائبان لبنانيان �إىل كندا (�أحدهما من البقاع والثاين نائب �سابق من
ال�شمال) ينتميان �إىل تكتل نيابي حم�سوب على الأقلية النيابية ،واجتمعا مع عدد
كبري من اللبنانيني من ق�ضاء البقاع الغربي.
مهمة النائبني ه��ي تو�ضيح �سيا�سة ق��وى � 14آذار جت��اه م��ا يحدث يف لبنان
و�سورية وال��وط��ن العربي ،لكن الالفت ك��ان عندما �س�أل النائبان خ�لال �إح��دى
اجلل�سات :هل من بني احلا�ضرين مَن ينتمي �إىل قوى � 8آذار� ،أو ينا�صر الوزير
وال�ن��ائ��ب ال���س��اب��ق ع�ب��د ال��رح�ي��م م ��راد؟! م��ا �أدى �إىل ا��س�ت�ي��اء بع�ض امل��دع��وي�ين،
فان�سحبوا من اجلل�سة منزعجني.

( العدد  )204اجلمعة � 9 -آذار 2012 -
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موضوع الغالف
وا�شنطن  -تل �أبيب ..من احللف اال�سرتاتيجي �إىل «القدا�سة»
مثلما هي العادة؛ كلما وقف رئي�س �أمريكي �أمام
اجتماع للإيباك ،خُ يِّل ملن ي�ستمع �إليه �أن املتحدث هو
واحد من غالة ال�صهيونيني املتطرفني ..ال يختلف يف
ذلك الر�ؤ�ساء من احل��زب الدميقراطي عن الر�ؤ�ساء
الآتني من احلزب اجلمهوري ،وميكن للمرء �أن يتذكر
هنا حديثا لرئي�س الوزراء ال�صهيوين الأ�سبق �آريئيل
�شارون ،عبرّ فيه عن كونه قد �شعر ب�أن �صقور الليكود
بدوا مثل حمامات وديعة ،مقابل ما �سمعه من �أع�ضاء
ال�ف��ري��ق املحيط بالرئي�س ا ألم�يرك��ي ال�سابق ج��ورج
بو�ش االبن.
وقتها �ساد انطباع ل��دى البع�ض ب ��أن بو�ش االب��ن
وح�ل�ق��ة امل�ح��اف�ظ�ين اجل ��دد امل�ح�ي�ط��ة ب��ه ،ك��ان��وا حالة
ا�ستثنائية ،واحلقيقة �أن الأم��ر لي�س ك��ذل��ك ،فهاهو
باراك �أوباما يتحدث �أمام الإيباك ،عن عالقة «مقد�سة»
بني «�إ�سرائيل» و�أمريكا ،وهو هنا ال ي�ستعري من كتاب
املحافظني اجل��دد الذين اع�ت��ادوا مثل ه��ذا النوع من
العبارات ،بقدر ما يعك�س جانباً �أ�سا�سياً يف ر�ؤية ال�سا�سة
الأمريكيني على اختالف م�شاربهم لدولة االحتالل
ال�صهيوين ،والعالقة الأمريكية معها .فالرجل �أو�ضح
�أنه التزم القيام يف كل حلظة ،بكل ما من �ش�أنه احلفاظ
على «�أمن �إ�سرائيل وتفوقها» ،وهو بالفعل �صادق يف كل
كلمة يقولها ،وال �شيء ميكن �أن يدفع �إىل تكذيبه� ،أو
الت�شكيك يف ما يقول.
غ��ال�ب�اً م��ا يتعامل الإع�ل�ام ال�ع��رب��ي (يف معظمه)
مع هذا النوع من الأق��وال ،بالإ�شارة �إىل �أن��ه ي�أتي يف
�سياق احلمالت االنتخابية ،وال��واق��ع �أن التوقيت هو
توقيت انتخابي ،لكن التوقيت ال يلغي احلقائق يف تلك
العالقة القائمة فع ًال يف زمن االنتخابات ويف كل وقت
بني الواليات املتحدة وبني الكيان ال�صهيوين.
وي��دور احل��دي��ث �أي���ض�اً ح��ول �أن ال�ه��دف ه��و ك�سب
�أ�صوات الناخبني اليهود ،لكن �أ�صوات ه�ؤالء ال ت�شكل
يف �أح�سن الأح ��وال �أك�ث�ر م��ن  2يف امل��ائ��ة م��ن �أ��ص��وات
الناخبني الأمريكيني ،ويف هذا ما يفر�ض التوقف عند
الدوافع الفعلية وراء الكالم الذي يطلقه املر�شحون
ا ألم�يرك �ي��ون �أم ��ام الإي �ب��اك وامل�ن�ظ�م��ات ال�صهيونية
الأخرى.
تُعترب الت�صريحات الأمريكية ب�ش�أن العالقة مع
دولة االحتالل ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني� ،أمراً
معتاداً ،ويندر �أن حتمل مفاج�أة من �أي نوع ،بل تذهب
عامة نحو ت�أكيد العالقة اال�سرتاتيجية القائمة بني
ال�ط��رف�ين ،وي ��أت��ي ه��ذا ال�ت��أك�ي��د يف �صياغات متعددة
تقود دوم�اً �إىل اعتبار العالقة امل�شار �إليها ،متخطية
للأن�ساق املعتادة واملتعارف عليها بني «ال��دول» ،وعلى
�سبيل امل �ث��ال ،ف� ��إن ال �ت��زام��ات وا��ش�ن�ط��ن جت��اه «دول��ة
االح�ت�لال» ،تفوق كثرياً التزامات الدولة الأمريكية
جتاه الدول الأع�ضاء يف حلف �شمال الأطل�سي ،وميكن

« ¢ال�سي �أي �إي» ت�ضرب يف تايالند
ك�شفت م�صادر دبلوما�سية �آ�سيوية� ،أن الواليات
امل�ت�ح��دة ا ألم�يرك�ي��ة نف�سها ك��ان��ت وراء التفجريات
وحماولة االغتيال لدبلوما�سي «�إ�سرائيلي» يف تايلند.
ودللت امل�صادر �إىل �أن رئي�س اال�ستخبارات الأمريكية؛
دي�ف�ي��د ب�تراي��و���س ،و��ص��ل ق�ب��ل ي��وم�ين م��ن امل�ح��اول��ة
�إىل تايلند ،واجتمع مع م�س�ؤولني يف اال�ستخبارات،
و أ�ب�ل�غ�ه��م �أن ل��دي��ه معلومات ب ��أن ح��زب اهلل و�إي ��ران
�سيقومان بتنفيذ عمليات �ضد «الإ�سرائيليني» ،ومت
تركيب ال�سيناريو مع �ضباط ا�ستخبارات تايالنديني
يتعاونون مع املخابرات الأمريكية.
�إال �أن التحقيقات اجلدية �أثبتت �أن «ال�سي �أي
�إي» أ�ع��دت ال�سيناريو م��ن أ�ل�ف��ه �إىل ي��ائ��ه؛ متاماً
كتلك امل�ح��اول��ة امل��زع��وم��ة لل�سفري ال���س�ع��ودي يف
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الرئي�س �أوباما يلقي كلمته يف م�ؤمتر �أيباك (�أ .ف .ب).

القول باخت�صار� :إن «دول��ة االحتالل» تعي�ش يف كنف
رع��اي��ة ك��ام�ل��ة وم�ط�ل�ق��ة م��ن ق�ب��ل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية.
وع � � ��ادة م ��ا ي �ت �ح��دث امل� ��� �س� ��ؤول ��ون الأم�ي�رك� �ي ��ون
مبراتبهم املختلفة ،عن ال�ت��زام ا�سرتاتيجي بحماية
«�أم ��ن �إ��س��رائ�ي��ل» ،كما �أن احل��دي��ث دائ��م ع��ن ��ض��رورة
جعل دول��ة االحتالل قوية ع�سكرياً ،وق��ادرة على �شن
احلرب والعدوان �ساعة ت�شاء ،ومن املعلوم �أنه يجري
جت�سيد ه��ذه امل�ق��والت على �أر���ض ال��واق��ع ،فالواليات
املتحدة ت�شحن �أح��دث الأ�سلحة للكيان ال�صهيوين،
وفور �إنتاجها يف امل�صانع الأمريكية ،وتقدم وا�شنطن
م�ساعدات مالية �ضخمة القت�صاد «دول��ة االحتالل»،
كما �أن الأخ�ي�رة حتظى بتغطية �أم�يرك�ي��ة كاملة يف
املحافل الدولية ،بحيث �أنها تبدو من الناحية الفعلية
دولة فوق القانون.
ه��ذه �أم ��ور م�ع��روف��ة م�ن��ذ زم��ن ب�ع�ي��د ،و�إذا كانت
الواليات املتحدة قد ورثت الرعاية الكاملة للم�شروع
ال�صهيوين عن بريطانيا ،منذ نهاية احل��رب العاملية

ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وال�ت��ي تبني لل�سعوديني �أنها
تدبري �أمريكي بوحي «�إ�سرائيلي» ،للإ�ساءة �إىل
إ�ي� ��ران ،ول��زي��ادة ال�شقاق بينها وب�ين ال�سعودية،
وكذلك ل�ضرب العالقات الإيرانية  -التايالندية.

 ¢من خبايا ريف دم�شق وبابا عمرو
�أك��دت م�صادر ع�سكرية و�أمنية �سورية� ،أن��ه خالل
املداهمات يف ري��ف دم�شق وبابا عمرو يف حم�ص ،عُرث
على �سالح من نوع �صاروخ «الم» الأمريكي ،و�صواريخ
م�ي�لان الفرن�سية ،و� �ص��واري��خ م���ض��اده ل �ل��دروع ،وه��ي
«�إ�سرائيلية» ال�صنع ،يقدَّر ثمنها باملاليني ،دخلت �إىل
الأرا�ضي ال�سورية عرب تركيا .وقد علق �أح��د املهتمني
بال�ش�أن ال�سوري ب�أن لبنان ال ميلك مثل هذه الأ�سلحة
القتالية ،فهي م�ضادة للدروع وحديثة.

الثانية ،فقد أ�ق��ام��ت ن�سق ع�لاق��ات غ�ير م�سبوق مع
دول� ��ة االح� �ت�ل�ال ال �� �ص �ه �ي��وين ع �ق��ب ح ��رب ح��زي��ران
ع��ام  ،1967و��ش�م��ل ه��ذا امل�ع��ون��ات الع�سكرية وامل��ال�ي��ة
وال�سيا�سية ،ث��م ج��رت �صياغة ه��ذه العالقة يف إ�ط��ار
ات �ف��اق �ي��ة حت��ال��ف ا� �س�ترات �ي �ج��ي� � ،ص��ارت م�ع�ه��ا دول��ة
االحتالل �أقرب �إىل �أن تكون والية �أمريكية من كونها
«دول��ة» ترتبط بتحالف مع ال��والي��ات املتحدة ،وثابر
ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة على تثبيت هذا الت�صور ،لي�س
لك�سب �أ�صوات الناخبني اليهود وح�سب ،لكن لتوظيف
الت�أثري الذي ميلكه ه�ؤالء على الر�أي العام الأمريكي،
وال��ذي �صنعته امل�ؤ�س�سة الأمريكية ذاتها؛ ب�أجنحتها
املختلفة .ه��ذه امل�ؤ�س�سة ه��ي التي �صنعت ه��ذا القدر
من الت�أثري للمنظمات ال�صهيونية ،وهي وظفتها من
�أجل خدمة امل�صالح اال�ستعمارية الأمريكية بداية ،ثم
�صارت متار�س معها لعبة االعتمادية املتبادلة� .صنعتها
وقوتها ،ثم تتحدث عن حاجتها �إليها ..امل�ؤ�س�سة هي
من �ضخ �صورة حم��ددة عن «دول��ة �إ�سرائيل» ودوره��ا،
وامل�ؤ�س�سة هي من ي�ستثمر ه��ذا الواقع ال��ذي �أنتجته
لت�سويغ االنحياز املطلق لدولة االحتالل.
وهنا ي�أتي دور تف�سري املق�صود بـ«العالقة املقد�سة»،
فاختيار ه��ذا التعبري مل يكن جم��رد �إ��ش��ارة �إىل رفع
�سوية العالقة من مرتبة التحالف اال�سرتاتيجي �إىل
مرتبة القدا�سة ،بل �إن التحالف اال�سرتاتيجي ن�ش�أ
ع��ن وج��ود ذل��ك البُعد «امل�ق��د���س» يف العالقة ،بعد �أن
ر�سّ خته الكني�سة املرئية الأمريكية ،وارتبط باحلديث
عن هار جمدون واملعركة النهائية التي جعلت رونالد
ريغان يتحدث عن و�ضع «ح��رب النجوم» يف خدمتها،
ف�ض ًال عن الدعوات �إىل مد دولة االحتالل بال�سالح
ال�ن��ووي لتكون ج��اه��زة للمعركة امل��ذك��ورة ..ه��ذه هي
الذهنية التي حتكم ال�سا�سة الأمريكيني ،ولها جذرها
الثقايف الذي جرى الت�شديد عليه ،وغر�سه يف نفو�س
�أمريكيني كثريين ،ما يعني �أن الأمر يتخطى م�س�ألة
ك�سب الأ� �ص��وات �إىل ك�سب ال�ت��أث�ير ع�ل��ى الأ� �ص��وات،
باال�ستناد �إىل تكوين ثقايف جرى العمل عليه طويالً.
ت�ب�ق��ى الإ�� �ش ��ارة �إىل �أه�م�ي��ة ر� �ص��د رد ال�ف�ع��ل عند
�أ��ص��دق��اء أ�م�يرك��ا على ه��ذا ال�ك�لام ،فلم ن�سمع �شيئاً،
ولن ن�سمع �شيئاً من ممالك النفط وامل�شيخات وحلفاء
وا�شنطن ..ل��ن ن�سمع �شيئاً لأن�ه��م يعرفون ك��ل ه��ذا،
ولأنهم �أدوات �أمريكية ،ولي�سوا دو ًال ذات �سيادة تقيم
العالقات مع الآخرين وفق م�صاحلها ..حني يت�صل
الأم��ر بوا�شنطن هم �أدوات ت�ؤمر فتطيع ال أ�ك�ثر وال
�أقل ..رجاءً ،ال يتوقع �أحد رد فعل �أو تعقيب �أو موقف،
لأنه �سوف ينتظر كثرياً جداً ،من دون �أن يح�صل على
�شيء.

نافذ �أبو ح�سنة

� ¢أ�سئلة بر�سم قادة اخلليج
ا�ستغربت �صحيفة «االن��دب�ن��دت» الربيطانية
الهجمة التي ت�شنها فرن�سا و�أم�يرك��ا وبريطانيا
والدول العربية ،مطالبة �سورية بالدميقراطية ،يف
الوقت الذي ترف�ض تلك الدول منح الدميقراطية
نف�سها ل�شعوبها .وقال مرا�سل ال�صحيفة يف ال�شرق
الأو��س��ط« :لقد فهم ال�سوريون حقيقة النفاق»،
مت�سائالً :هل ال�سعوديون والقطريون يريدون
ت�سليح املعار�ضة ال�سورية ف�ع�لاً؟ وه��ل ي��درك��ون
�أن امل�سلحني يهدفون �إىل �إق��ام��ة �إم��ارات يدّعون
�أنها «�إ�سالمية»؟ فهل يريد اخلليجيون تو�سيع
الإم��ارات لت�شمل معظم دول اخلليج؟ و�إذا �أرادت
�إيران تزويد املعار�ضة يف اخلليج العربي بال�سالح،
كيف �سيكون حال العربان حينها؟

نتنياهو وأوباما
ال يستفزون أمواتًا
لي�س غريباً �أن متر الت�صريحات العدوانية،
وال�ت�ه��دي��دي��ة ل�ل�ع��رب ال�ت��ي راف�ق��ت زي ��ارة رئي�س
وزراء ال �ع��دو الإ� �س��رائ �ي �ل��ي؛ ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو،
للبيت الأبي�ض الأمريكي ،ولقاءه رئي�سه باراك
(ح�سني) �أوباما ،مرور الكرام �أمام عرب �أمريكا،
على الرغم من �أن ه�ؤالء من �أ�صحاب الأ�صوات
املرتفعة هذه الأيام.
امل�ستغرب �أن �أح ��داً م��ا ي��زال ي�ظ��ن خ�ي�راً �أو
فرو�سية بحرا�س النفط والغاز ،العاملني ل�صالح
�سيدهم الأمريكي وتابعه ال�صهيوين ،خ�صو�صاً
�أن الأمر يطال فل�سطني و�شعبها امل�شرد ،والقد�س
ال�ت��ي يعمل الإ��س��رائ�ي�ل��ي املحتل على ا�ستكمال
تهويدها.
ه��ؤالء احلكام يت�صرفون �أم��ام كل ما ي�صدر
ع��ن ا ألم�يرك��ي وا إل��س��رائ�ي�ل��ي على طريقة قول
ال�شاعر« :ما قال ال �إال يف ت�شهده ..لوال الت�شهد
كانت ال�ؤه نعما».
ه � ��م ي � � ��رون ب � � � ��أم ال � �ع �ي�ن �أن « إ�خ � ��وان � �ه � ��م»
الفل�سطينيني يقتلون وي�ج��رح��ون بالر�صا�ص
الإ��س��رائ�ي�ل��ي  -ا ألم�يرك��ي ي��وم�ي�اً ،وال يحركون
� �س ��اك �ن �اً ،وي � � ��رون الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي ي ��دم ��ر ب �ي��وت
الفل�سطينيني يومياً ،ويقتلع �أ�شجارهم ،ويعتقل
وي�سجن الألوف منهم ،وال يرف لهم جفن.
�سمع ق��ادة اجلامعة العربية وحكام جمل�س
التعاون «النفطي» بو�ضوح �أن الرئي�س الأمريكي
�أ ّك � ��د جم � ��دداً ل�ن�ت�ن�ي��اه��و «ال �ت ��زام ��ه ك��ال���ص�خ��ر»
ب��أم��ن ال�ك�ي��ان ال�صهيوين املغت�صب لفل�سطني،
ومل يعنيهم الأم ��ر ،فهم �سمعوا �سابقاً ر ؤ���س��اء
وم�س�ؤولني �أمريكيني ي�ؤكدون ،مبنا�سبة وبغري
منا�سبة ،التزامهم احلفاظ على تفوق «�إ�سرائيل»
على جريانها جمتمعني ،و«طن�شوا» ،ومل ينب�سوا
ب�أي كلمة اعرتا�ض �أو احتجاج ،حتى ال ي�شوهوا
«اعتدالهم» �أمام �سيدهم الأمريكي.
جت��اه��ل �أوب ��ام ��ا خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ن�ت�ن�ي��اه��و ،ويف
كلمته (فاتورة رئا�سته لدورة ثانية) �أمام اللوبي
ال�صهيوين «�أي�ب��اك»� ،أي �إ��ش��ارة �إىل العرب و�إىل
وج ��وده ��م وح �ق��وق �ه��م ،ف �ه��و �أدرى ب � ��ردود فعل
حكامهم ،خ�صو�صاً �أنهم مهموكون ه��ذه ا ألي��ام
بتخريب �سورية ،وافتعال الفنت فيها ،ومتويل
امل�ف�ت�ن�ين وامل �خ ��رب�ي�ن ،وه ��م ك��ذل��ك م���ش�غ��ول��ون
مب�ت��اب�ع��ة ت�ق���س�ي��م ل�ي�ب�ي��ا ،وم �ن��ع ح� ��دوث تغيري
حقيقي يف نظام م�صر واليمن والبحرين.
حل�ك��ام «االع �ت ��دال» ال�ع��رب��ي احل��ق ك��ل احل��ق
بال�سكوت جتاه مواقف �أوباما ونتنياهو ،فالأخري
ق��ال ملحدثه الأم�يرك��ي�« :إن �أم�يرك��ا و�إ�سرائيل
تدافعان عن م�صالح م�شرتكة ،وتواجهان �أعداء
م�شرتكني» ،فما الذي يزعج «املعتدلني العرب يف
هكذا كالم ،ماداموا يعلنون �صبحاً وم�ساء �أنهم
ح�ل�ف��اء ل�ل�أم�يرك��ي ،وب��ال�ت��ايل ه��م ح�ك�م�اً حلفاء
حلليفه نتنياهو ،ولأج ��ل ذل��ك ب��ذل��وا جهدهم،
و��ص�ب��وا ك��ل ط��اق�ت�ه��م ل�ت�ح��وي��ل ال���ص��راع ال��دائ��ر
يف املنطقة م��ن ��ص��راع ع��رب��ي � -إ��س��رائ�ي�ل��ي� ،إىل
�صراع فل�سطيني � -إ�سرائيلي ،مما جنبهم م�شقة
اخلروج على «هذا التحالف» ،ووفر عليهم اجلهد
واملال لي�صرفوه على الف�ساد والإف�ساد ،وعلى ن�شر
الفنت والتخريب يف بالد العرب الوا�سعة ،فهم
بكل فخر �أ�صحاب مبادرة «قمة فا�س» (م�شروع
امللك فهد) �أوائل ثمانينيات القرن املا�ضي ،التي
نقلت النظام العربي الر�سمي برمته من خانة
ال�ع��داء (ول��و ال�شكلي) ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل»� ،إىل خانة
املفاو�ض واملعرتف بالأمر الواقع.
يعرف املجتمعان يف البيت الأبي�ض �أنهما ال
يزعجان «�أ�صحابهما» ع��رب أ�م�يرك��ا مبثل تلك
الت�صريحات ،فاحلي ي�سمع ولي�س الأموات.

عدنان ال�ساحلي
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أحداث األسبوع
كيف �شُ ل القمران ال�صناعيان الأمريكي والفرن�سي وف�شلت طائرات اال�ستطالع
�سورية تنت�صر ع�سكري ًا وخمابراتي ًا على �أعدائها الغربيني والعرب
الأخبار التي تتحدث عن �إلقاء القب�ض
ع �ل��ى ع� ��� �ش ��رات الأج � ��ان � ��ب م ��ن ج�ن���س�ي��ات
خمتلفة :فرن�سية ،بريطانية ،وخليجية
يف حم�ص ،وال �سيما يف بابا عمرو ،كثرية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل م �� �ص��ادرة الأ��س�ل�ح��ة النوعية
املتطورة ج��داً ،وهي من �صناعات �أمريكية
و�إ�سرائيلية وغربية ..ويف وقائع التطورات
ف � ��إن ال�ه�ج�م��ة ال �ع��دوان �ي��ة ال��وا� �س �ع��ة على
�سورية ،دخلت يف م�آزق كبرية ،وبد�أت تنعك�س
ارتباكاً وت�ضع�ضعاً يف احللف الأم�يرك��ي -
ال�غ��رب��ي وملحقاته ال�ترك�ي��ة واخلليجية،
وهو ما انعك�س يف ال�صحافة الغربية التي
�أرغمتها الوقائع امليدانية ،وما ير�شح عنها
م��ن معلومات ع��ن جن��اح �سورية يف جممل
نهجها يف م��واج�ه��ة املجموعات الإره��اب�ي��ة
امل�سلحة منها �أو الإع�لام �ي��ة� � ،س��واء عرب
توا�صل وت�صاعد العمليات الإ�صالحية� ،أم
عرب احل�سم الع�سكري النوعي �إىل احلديث
عن كثري من التفا�صيل.
ويف ه��ذا ال�صدد ي�شرح خبري ع�سكري
��س��وري امل��رح�ل��ة الع�سكرية والأم�ن�ي��ة التي
مت��ر ب �ه��ا � �س��وري��ة ،وال �ت��ي ت���ش�ك��ل منطقة
بابا عمرو واحل�سم فيها �إح��دى مراحلها
بقوله« :احلرب ال تخيف �سورية ب�أي �شكل
من الأ�شكال ،بل تخيف اجلبناء فقط ،وهم
ال ي�ت��واج��دون يف ��س��وري��ة ،فكما ا�ستطاعت
� �س��وري��ة ا��س�ت�ي�ع��اب م��رح�ل��ة ال���ص��دم��ة عرب
ال�صمود ال�صلب ،فهي قادرة على االنتقال
�إىل م��رح�ل��ة ال �ه �ج��وم ،والإم �� �س��اك ب��زم��ام
احل ��رب يف ال�ل�ح�ظ��ة ال �ت��ي ت��راه��ا منا�سبة
خلدمة امل�صلحة الوطنية».
التقارير ال��واردة لغاية الآن تك�شف عن
ح�ق��ائ��ق خم��اب��رات�ي��ة حل��رب ك��ون�ي��ة مذهلة
تت�صدى ل�ه��ا ��س��وري��ة ب�ق��وة وق ��درة وحنكة
بالغة ،خ�صو�صاً يف بابا عمرو ،حيث هناك
�أ��س�ئ�ل��ة ك �ث�يرة ي�ط��رح�ه��ا ال �� �ش��ارع ال���س��وري
حول ما �إذا كانت هذه املعركة بداية احلرب

الكونية �أم نهايتها ..وح��ول ت�أخر احل�سم
ال�ع���س�ك��ري وال�ت�ب��اط��ؤ يف تنفيذ العمليات
ال�ه�ج��وم�ي��ة ع�ل��ى الإره��اب �ي�ي�ن وامل��رت��زق��ة،
البع�ض ر�أى �أن حجم امل�سلحني ال ي�ستحق
كل هذا الت�أخري ،و�أن الق�ضية جمرد مترد
ميكن الق�ضاء عليه خالل �ساعات ،يف حني
�أن اخلرباء اال�سرتاتيجيني كانوا يرون يف
ه��دوء اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري ،وتعامله
مع املو�ضوع على �أنه حرب حقيقية كربى،
ي�خ�ف��ي ال �ك �ث�ير م ��ن اخل �ف��اي��ا ال �ت��ي ت ��ؤك��د
ح�صول ال�ق��وات الع�سكرية ال�سورية على
ك �ن��وز م��ن امل �ع �ل��وم��ات ،ت � ؤ�ك��د ت ��ورط ق��وى
عظمى مبا�شرة يف التح�ضري لعمل ع�سكري
من منوذج احلرب الكونية.
فقد ح�صلت الأجهزة ال�سورية املخت�صة
على معطيات ح��ول وج��ود م��رك��ز عمليات
يف منطقة ح�م����ص ،ي���ش��رف عليها ب�شكل
م �ب��ا� �ش��ر ق � ��ادة ع �� �س �ك��ري��ون غ ��رب �ي ��ون م��ن
أ�م�ي�رك��ا وف��رن���س��ا ،ت��رت�ب��ط م�ب��ا��ش��رة ب��أح��د
الأق�م��ار ال�صناعية الع�سكرية الأمريكية،
وال��ذي ير�صد احلركة يف املنطقة منذ عام
 ،2008ويتابع ب�شكل مبا�شر كل التحركات
الع�سكرية ال�سورية� ،إ�ضافة �إىل ارتباطها
بالقمر الفرن�سي  ،MX3الذي مت �إطالقه
يف  ،2009وو�ضع م�ساره يف م��دار ي�ستطيع
تعقب ك��ل ح��رك��ة يف املنطقة ال��و��س�ط��ى يف
�سورية ولبنان.
وك�شفت الأع �م��ال القتالية للمرتزقة،
وج ��ود تن�سيق ك�ب�ير ج ��داً ب�ين املجموعات
الإره� ��اب � �ي� ��ة ،ب �خ �ط��ط ال �ق �ت��ل وال �ت��دم�ي�ر
وال �ت �خ��ري��ب واالغ � �ت � �ي� ��االت ،وه � ��ذا ي�ع�ن��ي
خ�ضوعها لإدارة م��رك��زي��ة ت�ت��وىل �إ� �ص��دار
القرارات وحدها.
عمليات املراقبة الأمنية للحدود �أكدت
ت �ه��ري��ب أ�� �س �ل �ح��ة م �ت �ط��ورة ج � ��داً المي�ك��ن
ا�ستخدامها �إال من قبل اخت�صا�صيني ،ال
ينتمون بالت�أكيد �إىل مرتزقة ا�سطنبول �أو

اجلي�ش ال�سوري يالحق فلول امل�سلحني يف �أحياء حم�ص

التحدي ال�سوري

�إرهابيي القاعدة ،لأنهم ال ميلكون اخلربات
التدريبية والعلمية الالزمة لذلك.
يف الأ� �ش �ه��ر امل��ا� �ض �ي��ة � ُ��ض �ب �ط��ت �أع � ��داد
مل تغفل القيادة الع�سكرية ال�سورية عن
ك�ب�يرة م��ن املت�سللني ال�غ��رب�ي�ين ،م��ن رتب اح �ت �م��ال ك �ه��ذا ،ل��ذل��ك ق��ام��ت ب��و� �ض��ع ح��اج��ز
ع�سكرية خمتلفة ،يحملون �شهادات علمية كهرطي�سي ف��وق م��راك��ز ال�ت�ج�ه�ي��زات يف بابا
تخ�ص�صية ع��ال�ي��ة ،و��ش�ه��دت حم�ص حدثاً عمرو ،مينع عملية تبادل املعلومات بينها وبني
�أم �ن �ي �اً ك �ب�يراً ق�ب��ل �أك�ث�ر م��ن ع���ش��رة أ�ي ��ام ،اخل��ارج ،وبالتايل ف�شلت الطائرة الإلكرتونية
�أعادنا بالذاكرة �إىل الأيام الأخرية ل�سقوط يف مهمتها ،لكنها ا�ستطاعت ربط ات�صال هاتفي
�شاه �إيران ،حيث قامت القوات الأمريكية ،مع قيادات العمليات اخلارجية ،ومل تعرت�ض
وبعد ت�أكدها من �سقوط ال�شاه ،بتدمري كل القيادة ال�سورية ه��ذه االت�صاالت ،إ�من��ا قامت
�أجهزة التج�س�س املن�صوبة باجتاه االحتاد بت�سجيلها ،للك�شف ع��ن هويتها ومعطياتها،
ال �� �س��وف �ي��ات��ي ،وم� ��ا ج� ��رى يف ح �م ����ص ك��اد ح�ي��ث مت �ضبط ات���ص��ال ب�ين م���س��ؤول قطري
يتطابق م��ع تلك العملية ،لكن املخابرات رفيع وقيادة العمليات يف بابا عمرو ،وقد �أكد
الأم�ي�رك �ي��ة مل ت�ت�م�ك��ن م��ن ال ��دخ ��ول �إىل ه��ذا االت �� �ص��ال ف���ش��ل امل �� �ش��روع ال �ع��دواين �ضد
امل�ن�ط�ق��ة ،وال�ت�ع��ام��ل ب��حُ ��ري��ة م��ع جتهيزات �سورية ،وتبني �أن الرتكيز كان على ما يلي:
ال�ت�ن���ص��ت وال���س�ي�ط��رة الإل �ك�ترون �ي��ة ال�ت��ي
 عدم �سقوط مركز ال�سيطرة بيد القواتكانت قد �أر�سلتها �إىل بابا عمرو ،ف�أر�سلت ال�سورية مهما كان الثمن.
ط��ائ��رات ا�ستطالع إ�ل�ك�ترون�ي��ة بارتفاعات
 تدمري كل م�ستودعات الأ�سلحة املوجودةعالية ،ونفذت من خاللها عملية �ضخ كبري حتت �سيطرة املركز يف املنطقة.
لفريو�سات على �شكل معلومات �إىل مراكز
ب�ع��د ف�شل ط��ائ��رة التج�س�س الإل �ك�تروين
معلومات التجهيزات الإلكرتونية ،بهدف ب�ت��دم�ير ال�ب�ي��ان��ات ،مت��ت عملية دخ ��ول �إليها
تدمريها �أو تعميتها.
م ��ن ق �ب��ل ال � �ق ��وات ال �� �س ��وري ��ة ،ل �ي �ت �ب�ين أ�ن �ه��ا

حمد يقرتح ..وليفي ي�شيد

اجتماع خمابراتي تزامن ًا مع م�ؤمتر «�أعداء �سورية»

�أ�شاد من�سّ ق الثورات العربية؛ برنار هرني ليفي ،باقرتاحات وزير اخلارجية
القطري حمد بن جا�سم ،والتي عر�ضها الأ�سبوع املا�ضي يف وا�شنطن ،حول
التدخل يف �سورية ،مقرتحاً �إقامة منطقة �أمنية ب�إ�شراف ق��وات عربية على
ام�ت��داد احل��دود ال�سورية مع الأردن وتركيا ،ورمب��ا لبنان ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد
ت�ق��اط��ع ال �ط��روح��ات ال�ق�ط��ري��ة ال�ع��دائ�ي��ة ��ض��د ��س��وري��ة م��ع نظريتها الغربية
و«الإ�سرائيلية».
كما اقرتح ال�صهيوين ليفي يف مدونته مبجلة «لوبوان» الفرن�سية� ،إقامة مناطق
مغلقة و�سط البالد ،يف �سياق ما تقدم به �أي�ضاً وزير اخلارجية الرتكي ،تكون حتت
رعاية ما يُ�سمى اجلي�ش «احلر» ،بعد م�ضاعفة ت�سليحه.
وق��ال ليفي �إن��ه من املمكن تزويد ما و�صفهم بال�سوريني «الأح ��رار» خ��ارج هذه
املناطق بالأ�سلحة ال�ضرورية ،ليقوموا بتدمري قطع املدفعية التي ين�شرها اجلي�ش
ال�سوري ،كما �أن��ه من املمكن �إقامة مناطق حظر جوي على املروحيات والطائرات،
وعلى الأر�ض للمدرعات التي تقل جنود اجلي�ش ال�سوري والعتاد.
و�أ��ض��اف ال�صهيوين ،من وح��ي اق�تراح��ات حمد القطري �أي�ضاً� ،أن��ه من املمكن
طلب م�ساعدة اجلي�ش الرتكي الذي يواجه التهديد الإيراين ،والذي ميلك قاعدتني
حللف �شمال الأطل�سي الناتو يف �أزم�ير و�أجنريليك ،ب��أن يعمل على اح�ترام تلك
املناطق ،و�إن لزم الأمر �أن يفر�ض هذا االحرتام.
وتابع ليفي �أنه من املمكن الطلب مما �سماهم «�أ�صدقاء �سورية» ب�أن يقرتحوا
على امل�صريني �إغالق قناة ال�سوي�س �أمام كل ال�سفن الرو�سية والإيرانية.

بحُ رية يف املدن املتمردة ،كما �أن الأمم
• تون�س  -الثبات
امل�ت�ح��دة ل��ن متنحنا ال���ض��وء الأخ�ضر
ا ع��ن م�صادر هذه املرة».
�أك ��دت امل�ع�ل��وم��ات ن�ق�ل ً
وي� �ق ��ول م �� �ص��در يف اال� �س �ت �خ �ب��ارات
يف وزارة اخل��ارج �ي��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة� ،أن
اج�ت�م��اع�اً �أم�ن�ي�اً ع�ل��ى �أع �ل��ى امل�ستويات الع�سكرية الفرن�سية� ،إن الفكرة تقوم
ُع�ق��د يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ت��ون���س�ي��ة ،ت��زام�ن�اً على تغيري حمتمل يف م��وق��ف �ضباط
وعلى مقربة من مكان انعقاد م�ؤمتر �سوريني ،ال يزالون على والئهم للأ�سد،
�أع � ��داء � �س��وري��ة ،ح���ض��ره مم�ث�ل��ون عن وقد بد�أوا يرون �أن ال خمرج من الأزمة
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�ع���س�ك��ري��ة الأم�يرك�ي��ة �إال بالقطيعة مع الأ�سد و�أ�سرته ،وقد
وال�بري�ط��ان�ي��ة وال�ف��رن���س�ي��ة وال�ترك�ي��ة �أب ��دى الأم� ��راء ال���س�ع��ودي��ون ا��س�ت�ع��داداً
ا لو�ضع امل��ال ال�ل�ازم لذلك على
وال�سعودية والقطرية ،وبحثوا ب�شكل ك��ام�ل ً
خا�ص خيار تنظيم انقالب ع�سكري يف الطاولة ،مل�ساعدة ه�ؤالء ال�ضباط على
ا�ستكمال متردهم م�ستقبالً.
�سورية �ضد الرئي�س ب�شار الأ�سد.
وبر�أي املجتمعني �أن خيار االنقالب
وح� ��� �س ��ب امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ،ف� �ق ��د ج ��اء
ع�ل��ى ل���س��ان ��ض��اب��ط يف ه�ي�ئ��ة الأرك� ��ان ه��و الأجن� ��ع« ،لأن امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
ال�ف��رن���س�ي��ة�« :إن ��ه احل��ل الأم �ث��ل ،فمن احل��ال�ي��ة منق�سمة على نف�سها عرقياً
غري املمكن �أن نكرر ال�سابقة الليبية ،و�إي��دي��ول��وج �ي �اً وا� �س�ت�رات �ي �ج �ي �اً» ،أ�م ��ا
و�أن نق�صف جي�شاً �سورياً �أ�صلب و�أقوى املجل�س الوطني ال�سوري فيبقى «قناعاً
م��ن جي�ش ال �ق��ذايف ،تتحرك مدرعاته حلركة الإخوان امل�سلمني».

حت��وي كماً ه��ائ�ل ًا م��ن املعلومات التي تو�ضح
حجم التدخالت اخل��ارج�ي��ة ،كما مت اكت�شاف
جمموعة كبرية من الأ�سرار التي ت�شكل خطراً
على الإدارة الأم�يرك�ي��ة وق�ي��ادت�ه��ا الع�سكرية
واملخابراتية ،بالإ�ضافة �إىل خطرها على قوات
احللف الأطل�سي.
بعد �أن علم الكيان ال�صهيوين باكت�شاف
ال�ق�ي��ادة ال���س��وري��ة مل���س�ت��ودع��ات الأ��س�ل�ح��ة التي
أ�ُر�سلت من اخلارج ،وملكوناتها التف�صيلية� ،أتاح
ل�صحيفة «معاريف» �أن تن�شر معلومات عنها،
ورم��ي الكرة يف امللعب القطري ،حيث �أ�شارت
�إىل �أن قطر ا�ستوردت من «�إ�سرائيل»  750طناً
من الأ�سلحة ،و�أن قطر �أعطت هذه الأ�سلحة
�إىل املعار�ضة ال�سورية ،وا�ستنكرت «معاريف»
بل�سان عدد من الإ�سرائيليني ذلك ،لأنه يعني
بالن�سبة لهم �أن �سورية �ستحاربهم به بعد �أن
�سيطرت عليه.
ما ج��رى ي�ؤكد أ�م��ري��ن ال ميكن التغا�ضي
عنهما:
�أوالً :أ���ص�ب�ح��ت الف�ضيحة الأم�يرك �ي��ة يف
املنطقة �شبه م � ؤ�ك��دة ،وه��ي جت � ّر يف ذل��ك كل
�أعوانها و�أذنابها ،من خالل الوثائق التي باتت
بت�صرف القيادة ال�سورية.
ث��ان �ي �اً� :أن ك��ل ق ��وى الإره � � ��اب ،مب��ا فيها
امل��رت��زق��ة وامل���س�ل�ح��ون ال �� �س��وري��ون وجم�م��وع��ة
«ب�ل�اك ووت� ��ر» ،أ���ص�ب�ح��ت حت��ت م��رم��ى ن�يران
اجلي�ش العربي ال�سوري ،الذي ت�ستطيع قواته
تدمريها يف �أي وق��ت ت�شاء ،وه��ذا يعني �أن ال
مراهنة على الأر�ض �أو على الداخل بعد الآن.
ب�شكل عام� ،إذا كان حلف الأطل�سي غري قادر
على دفع فواتري احلرب ،ف�إن عملية بابا عمرو
هي نهاية حلرب كونية.
ويف املعلومات ،ف ��إن املهاجر اليهودي من
�أ�صل جم��ري؛ نيكوال �ساركوزي ،ال��ذي يحتل
موقع رئي�س دولة فرن�سا ،يف موقف حرج جداً،
�أم��ام ما يتك�شف عن تورط فرن�سي مبا�شر يف
احلرب على �سورية ،خ�صو�صاً املعلومات التي
ت�أكدت عن اعتقال �ضباط فرن�سيني �سواء من
املخابرات �أو خ�براء ميدانيني ،فهو من جهة
ال ي�ستطيع �أن يعلن عن ذلك ،و�إن كان يحاول
من حتت الطاولة �إيجاد خمرج لهذه الق�ضية،
كما �أن��ه ال ي�ستطيع جت��اه��ل الأم��ر وك��أن��ه مل
يكن.
ويف ه��ذا ال���ص��ددُ ،ع�ل��م �أن ر��س��ائ��ل �سورية
و�صلت �إىل �ساركوزي ،تدعوه لالعرتاف بذلك
ع�ل�ن�اً ،وحينئذ تعتربهم ال�سلطات ال�سورية
أ���س��رى ح��رب ،وتطبّق عليهم ات�ف��اق��ات جنيف
ال��دول�ي��ة ،أ�م��ا �إذا مل يح�صل ذل��ك ،ف�ستوجَّ ه
التهمة ل�ه��ؤالء كمجرمي ح��رب وقتلة ،قتلوا
مدنيني وع�سكريني �سوريني ،وخربوا من�ش�آت
ع��ام��ة وخ��ا� �ص��ة ،و� �ش �ك �ل��وا ع �� �ص��اب��ات �إره��اب �ي��ة
م�سلحة ،وبذلك تنفَّذ فيهم العقوبات ال�سورية،
وه� ��ي الإع � � � ��دام ،مم ��ا ي �ج �ع��ل الإل� �ي ��زي ��ه ودي
كور�سيه يف حالة ارت�ب��اك �شديدة ،وخ�صو�صاً
�أن االنتخابات الرئا�سية �أ�ضحت على الأبواب،
وال �ي �ه��ودي امل �ج��ري ،ب ��د أ� يتح�س�س م�ن��ذ الآن
رقبته التي فيها الكثري الكثري من الف�ضائح
الأخالقية وال�سيا�سية ..واملالية التي و�صفها
�أحد املهتمني بال�ش�أن الفرن�سي ب�أنها ت�ضاهي
ف�ضائح �شايلوك يف ق�صة «تاجر البندقية».

�أحمد زين الدين
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املعار�ضة ال�سورية« :نحن بحاجة �إىل �إ�سرائيل»
� �س��ارع��ت امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة يف اخل ��ارج،
بجناحيها العلماين و«الإخواين» ،للتوا�صل مع
«�إ�سرائيل» ،وفق الن�صيحة الرتكية والعربية
التي ت�ق��ول« :لتحقق �أه��داف��ك وت��أخ��ذ كر�سي
احلكم وتنال ر�ضا �أم�يرك��ا وال�غ��رب ،عليك �أن
تدخل من البوابة الإ�سرائيلية ،لت�أخذ بطاقة
الدخول للنادي ال�سيا�سي الدويل».
وحتى ال يقال �إننا نتهم جزافاً ،ف�إن وقائع
االت�صاالت بني املعار�ضة ال�سورية يف اخلارج� ،أو
ما يُطلق عليه «جمل�س �إ�سطنبول» �أو «اجلي�ش
احلر» ،امل�شابه جلي�ش لبنان احلر الذي �أ�س�سه
ال�ضابط املن�شق �سعد حداد ب�أوامر �إ�سرائيلية
بعد االج�ت�ي��اح ال�صهيوين للجنوب اللبناين،
وما ن�شرته و�سائل الإعالم املرئية ،وما �صرح به
�أحد ال��وزراء الإ�سرائيليني (ا�سحاق هرتزوغ)،
ومل ن�سمع تكذيباً من املعار�ضني املعنيني ،ي�ؤكد
ذل ��ك .ف�ق��د ��ص��رح��ت ب�سمة ق���ض�م��اين؛ ع�ضو
جمل�س �إ�سطنبول ،قائلة« :نحن بحاجة �إىل
�إ�سرائيل» ،و�أ�ضافت« :نحن بحاجة �إىل ثقافة
مغايرة للقر�آن ،حتى نتوقف عن احلديث يف
القر�آن ،لأننا ن�شك فيه ،لأنه انتقل عن طريق
الذاكرة ومل ي��دوَّن �إال بعد مئة �سنة بعد وفاة
النبي».
و�� �ص� �رّح ب ��ره ��ان غ �ل �ي��ون؛ رئ �ي ����س جمل�س
�إ��س�ط�ن�ب��ول ،ق��ائ�ل�اً �« :إذا مت�ك��ن امل�ج�ل����س من
ت�شكيل حكومة جديدة يف �سورية ،ف�إنه �سيقطع
ع�ل�اق��ات دم �� �ش��ق م��ع �إي� � ��ران ،وي��وق��ف ت��وري��د
الأ�سلحة �إىل حما�س وح��زب اهلل» ،و�أظ��ن �أن��ه
�سيعدل ت�صريحه وي�ستثني ح�م��ا���س ،بعدما
ان �ح��ازت �إل�ي��ه و�إىل ق�ي��ادت��ه ال�ع��رب�ي��ة (ق�ط��ر)،
و�ست�صبح حليفاً لق�ضماين وم�أمون احلم�صي.

�إن امل �ع��ار���ض ال �� �س��وري م ��أم��ون احلم�صي
م�ع��روف بعالقته م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل» ،فقد �شارك
يف م ��ؤمت��ر الأم ��ن يف ب ��راغ ،وال�ت�ق��ى النا�شطة
الإ�سرائيلية فياما نريني�ستني ،التي تقول:
«كل يهودي يف العامل �إ�سرائيلي ،حتى ولو �أنه
لي�س على علم بذلك».
�أم��ا �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية،
ف�ق��د ك�شفت �أن ال��وزي��ر الإ��س��رائ�ي�ل��ي �إ��س�ح��اق
هرتزوغ يلتقي قيادات جمل�س �إ�سطنبول من
ال�صف الأول ،والذين ي�ؤكدون على رغبتهم يف
التعاون مع �إ�سرائيل ،ويطلبون امل�ساعدة منها
للق�ضاء على نظام الأ��س��د ،وف��ق فتوى ال�شيخ
ال�سعودي عان�ض القرين ،الذي �أفتى بوجوب
قتل الرئي�س الأ�سد ،لأن ذلك �أوج��ب من قتل
الإ�سرائيليني!
ويف م�ق��اب�ل��ة م��ع مم�ث��ل اجل�ي����ش ال���س��وري
احلر ،مع �صحيفة «�إ�سرائيل اليوم»؛ �أحد منابر
الليكود اليميني ،قال�« :إن ال�شعب ال�سوري ال
ي�ستطيع االنت�صار يف �صراعه مع الأ��س��د من
دون م�ساعدة �إ�سرائيل» ،وهذا ما كان �صرح به
ع�ضو جمل�س �إ�سطنبول خالد خوجة مع القناة
املبا�شرة الإ�سرائيلية.
وق�ب��ل ك��ل ه ��ؤالء امل�ع��ار��ض�ين امل��ول��ودي��ن يف
تركيا ،ظهر عبد احلليم خدام ومر�شد الإخوان
امل�سلمني البيانوين على القناة الإ�سرائيلية،
لإع�لان التطبيع مع �إ�سرائيل ،قبل الو�صول
ل�ل�ح�ك��م ،ل�ط�م��أن��ة �إ��س��رائ�ي��ل ب��أن�ه��م �أ� �ص��دق��اء،
وب�أنهم �أعداء حمور املقاومة ،كما �صرّح غليون.
وك��ان ف��ري��د ال �غ��ادري ق��د �سبق اجلميع يف
�شق الطريق �إىل �إ�سرائيل ع��ام  ،2007وبعده
ع�م��ار ع�ب��د احل�م�ي��د ،ال ��ذي � �ش��ارك يف م� ؤ�مت��ر

املعار�ض ال�سوري م�أمون احلم�صي مع الإ�سرائيلية الليكودية فياما نرين�شتاين يف براغ

هرت�سيليا الأمني عام .2010
ه ��ذه ه ��ي ب�ع����ض ال �ل �ق ��اءات واالت �� �ص��االت
العلنية ،وال نعرف �شيئاً عن اللقاءات ال�سرية
ط �ب �ع �اً ،ل�ك�ن�ن��ا � �ش��اه��دن��ا الأ� �س �ل �ح��ة وال��ذخ��ائ��ر
الإ�سرائيلية مع م�سلحي املعار�ضة يف �سورية،
ون�ع��رف حلفاء معار�ضة اخل��ارج؛ م��ن �أمريكا
�إىل فرن�سا �إىل قطر �إىل بريطانيا وغريهم،
ف� ��إذا جمعنا ت�صريحات امل�ع��ار��ض�ين ،وعرفنا
هوية املتحالفني معها ،حددنا هوية املعار�ضة
احل �ق �ي �ق �ي��ة امل � ��ول � ��ودة م ��ن «�� �س� �ف ��اح» الإدارة
الأمريكية  -الإ�سرائيلية مع الأعراب ،لتحقيق
م�شروع ال�شرق الأو��س��ط اجلديد املرتكز على

الدويالت وامل�شيخات املذهبية والدينية بقيادة
�إ�سرائيل اليهودية ،ولعرفنا �أي�ضاً كذب االدعاء
ب � ��أن ال �ه��دف ه��و الإ�� �ص�ل�اح وال��دمي �ق��راط �ي��ة،
وعندئذ ي�صبح الأم�ير وامللك «دميقراطيني»
خارج حدود بالدهما ،وعندئذ ي�صبح الأمريكي
ل�ن���س��ان�ي��ة يف � �س��وري��ة ،وال
وح �ل �ف��ا�ؤه ح �م��اة ل� إ
ينظرون �إىل فل�سطني وال�ع��راق و�أفغان�ستان،
فيظهر نفاقهم ،فهاهم عرب �أمريكا ي�سكتون
ع��ن ح ��رق اجل �ن��ود الأم�ي�رك �ي�ي�ن للم�صاحف،
وه ��دم امل���س��اج��د يف ال �ب �ح��ري��ن ،ومل ي�سمعوا
باحلفريات حتت امل�سجد الأق�صى ،والتي تهدد
بقاءه وبانهياره.

امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة حت��ال �ف��ت م��ع بع�ض
القوى اللبنانية حليفة �إ�سرائيل ،وال�شريكة يف
جم��ازر �صربا و�شاتيال ،وحليفها الآخ��ر ع�ضو
اال�شرتاكية الدولية ،الذي مل ن�سمع مب�شاركة
حزبه يف قتال �إ�سرائيل يوماً.
املعار�ضة ال�سورية يف اخلارج مظلة للقاعدة،
ولأجهزة املخابرات العربية والغربية واملو�ساد،
لإ��س�ق��اط ال�ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة ،يف �إط ��ار احل��رب
املعلنة على املقاومة يف �إيران ولبنان وفل�سطني،
وق��د جنحت ه��ذه احل��رب يف بع�ض �أه��داف�ه��ا،
و�أخ��رج��ت ح��رك��ة ح�م��ا���س ،لتتحول �إىل حزب
�سيا�سي ومقاومة �شعبية (حلفظ ماء الوجه)،
وللتخلي عن املقاومة امل�سلحة برعاية قطر،
وجنحت ب ��إرب��اك النظام واجلي�ش يف �سورية،
لإلهائه عن دوره ومهامه الوطنية والقومية يف
دعم حركات املقاومة ،لكنها ف�شلت يف �إ�سقاطه،
و�سرتتد الهزمية �إىل �أوطانهم ،فعندما يف�شل
ال�ع�م�لاء ي �ب��د�أون ب� إ�ل�ق��اء ال�ل��وم على بع�ضهم،
وق ��د ب� ��د�أت م �ع��امل ذل ��ك يف االزدراء ال�ترك��ي
ملجل�س إ���س�ط�ن�ب��ول ،وع ��دم م�ق��اب�ل��ة أ�ع���ض��ائ��ه،
وب ��د�أ اال��ش�ت�ب��اك الإع�ل�ام��ي  -ال���س�ي��ا��س��ي بني
الإم ��ارات وقطر ،عرب ت�صريحات القر�ضاوي
وقائد �شرطة دبي �ضاحي اخلليفان ،الذي هدد
ب�إ�صدار مذكرة اعتقال بحقه.
م�شروع املت�آمرين �آيل لل�سقوط والتداعي،
ب�ع��د ال�ن�ت��ائ��ج امل�ي��دان�ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ال�ن�ظ��ام
بوا�سطة اجلي�ش وال�صمود ال�شعبي ،ولن تقرع
الطبول �إال يف ت�شييع جنازة امل�شروع الأمريكي.
www.alnnasib.com

د .ن�سيب حطيط

�أوغلو م�ؤنب ًا «جمل�س ا�سطنبول» :ال تتذللوا للأكراد ..فالفيدراليات غري م�سموحة
وعود تركية مب�ساعدات وعتاد للمعار�ضني ال�سوريني ت�سلَّم عند احلدود
• �أنقرة  -الثبات
دخ��ل امل�سعى العربي  -الإقليمي ال�ه��ادف
�إىل �إ�سقاط النظام يف �سورية مرحلة جديدة
عنوانها «ال�ت�خ��ري��ب م��ن ال��داخ��ل» ،بعد ف�شل
م���س��اع��ي ال���ض�غ��ط ال���س�ي��ا��س��ي ،و� �س �ق��وط حلم
«ال �ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري» ،ف��ان�ت�ق�ل��ت الأم� ��ور �إىل
م��رح�ل��ة ج��دي��دة �سيكون ال ��دور ال�ترك��ي فيها
ف��اع�ل ًا وم ��ؤث��راً ،باعتبار �أن تركيا ه��ي املكان
الأم�ث��ل لتمرير مثل ه��ذه املخططات ،يف ظل
ال�ت���ش��دد ع�ل��ى احل ��دود الأخ ��رى ك�م��ا يف لبنان
والعراق ،و�إىل حد ما يف الأردن.
غري �أن هذه امل�ساعي ،ت�صطدم دائماً بعدم
جدية وفاعلية قطاعات «املعار�ضة ال�سورية»،
ال �ت��ي ب ��ات ل�ك��ل ف��ري��ق م�ن�ه��ا ج�ه��ة ت��دع�م��ه يف
ال�سيا�سة والأم��ن والع�سكر ،حيث ي�ؤكد قيادي
تركي ب��ارز �أن �أن�ق��رة ال ت�سيطر بالكامل على
وح��دات املعار�ضة التي اختلط فيها ال�سيا�سة
ب��الأم��ن ،ف�ل��م ي�ع��د ه�ن��اك م��ن ط��رف �سيا�سي
ب�ع��دم��ا ت��ورط��ت ك��اف��ة ه ��ذه ال �ق��وى يف «امل�ل��ف
الأم �ن��ي» ،ح�ي��ث ب��ات ل�ك��ل منها ف��رق عمله يف
الداخل ال�سوري ،ويف املقابل نحى «الع�سكر»
املتمثل ببع�ض اجلماعات املن�شقة التي ت�ؤلف

ريا�ض الأ�سعد وفايز عمرو ومالك الكردي مع مرا�سل اجلزيرة

م��ا ي���س�م��ى «اجل �ي ����ش احل ��ر» �إىل ت ��أل �ي��ف �أذرع
�سيا�سية لها.
ويقول القيادي الرتكي�« :إن االجتماع
الأخ�ي�ر ال��ذي انعقد ي��وم اجلمعة املا�ضي

ب�ين وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الرتكية �أح�م��د داود
�أوغلو و�أع�ضاء يف «املجل�س الوطني» الذي
يتخذ من ا�سطنبول مقراً له ،كان مبنزلة
«الف�ضيحة املدوية» ،فلم يحرتم ال�ضيوف

وجود م�ضيفهم وكالوا لبع�ضهم ال�شتائم ،وال تق�سيم ل�سورية» ،و�أن بالده ال ميكن �أن
وت�ب��اروا يف �إظ�ه��ار اخل�لاف واجل��دل حول تقبل بفدراليات كردية تت�شكل على حدوده
م�ع�ظ��م امل��وا� �ض �ي��ع ال �ت��ي ط��رح��ت ،م��ا ح��دا مغذية ال�شعور القومي الكردي.
ويف املقابل ،بدا �أن جنم «الع�سكر» �سيكون
بالوزير الرتكي �إىل «ت�أنيب» ه�ؤالء ب�شدة».
وم� ��ن ب�ي�ن االن� �ت� �ق ��ادات ال �ت��ي وج�ه�ه��ا يف ت�صاعد هذه الأيام ،فمع الت�أنيب الذي ناله
الوزير الرتكي ل�ضيوفه ،هي �أو ًال تفردهم «امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي» ،ح�ظ��ي امل �ت �م��ردان ري��ا���ض
بالقرار مبعزل عن بقية �أط��راف املجل�س الأ�سعد وفايز عمرو با�ستقبال تركي مميز� ،إذ
نف�سه ال��ذي ب��ات مبنزلة «��ص��ورة» ،وثانياً �سحبا م��ن انطاكية �إىل أ�ن �ق��رة ،حيث ن��زال يف
خالفاتهم التي ال تنتهي� ،إذ دع��اه��م �إىل �ضيافة ال�سلطات الرتكية ،وج��رت حمادثات
ح���س��م أ�م ��ره ��م ،وم ��ن ث �م��ه ال� �ع ��ودة �إل �ي��ه �سيا�سية وع�سكرية معهما عنوانها الع�سكري
مب �ط��ال��ب حم � ��ددة« ،ف � � ��إذا ك�ن�ت��م �أن �ت ��م ال ك��ان البدء بتقدمي «ال��دع��م اللوج�ستي» ،على
تعرفون م��اذا ت��ري��دون ،فهل ت��ري��دون منا �أن يتوىل ه�ؤالء �إدخاله �إىل �سورية بطريقتهم
�أن نعرف»؟ وثالثاً خالفهم مع «الع�سكر» اخلا�صة عرب احلدود الرتكية ،وقالت م�صادر
ال��ذي ب��ات يهدد م�صاحلهم ب�شكل جدي ،اطلعت على امل�ح��ادث��ات �إن الأت ��راك مل يتبنوا
لأن كل من الطرفني يحاول �أن ي�سيطر بعد فكرة التدخل الع�سكري ولو حتت عنوان
على الآخ��ر ،وقد �أ�شار داود �أوغلو �إىل �أنه امل� �م ��رات الإن �� �س��ان �ي��ة وح �م��اي��ة ه ��ذه امل �م��رات،
�سيجمع ه�ؤالء مل�صاحلتهم و«فتح �صفحة و�أنهم �أبدوا اال�ستعداد لت�أمني «و�سائل ات�صال
ج ��دي ��دة» ،وراب � �ع � �اً ك ��ان ال ��وزي ��ر ال�ترك��ي حديثة» وعتاد و�أ�سلحة وذخائر يتم ت�سليمها
م �� �س �ت �ه �ج �ن �اً الن ��دف ��اع ��ة ه� ��ذه الأط � � ��راف يف ن �ق��اط ع ��دة ع�ن��د احل� ��دود م��ع � �س��وري��ة من
يف ت �ق��دمي ال �ت �ن��ازالت للجميع م��ن �أج��ل دون �أن تدخل �أية وحدات تركية �إىل الأرا�ضي
الو�صول �إىل ال�سلطة� ،آخذاً عليهم «مغازلة ال�سورية ،علماً �أن ه��ذا العتاد مم��ول خليجياً،
إ�� �س��رائ �ي��ل» وال �ت��ذل��ل ل �ل��أك� ��راد ،م �� �ش��دداً وبالتحديد قطرياً ،باعتبار �أن ال�سعودية مل
�أمامهم وبكل ح�سم على �أن «ال فيدارلية تبد أ� بعد بفتح قنوات التمويل احلقيقي.
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لبنانيات
يـُــقـــــــال
• الـــرقـص الجـنــبـالطــي
ل��وح��ظ �أن رئ�ي����س ج�ب�ه��ة ال�ن���ض��ال ال��وط�ن��ي؛
النائب وليد جنبالط� ،صعّد ب�شكل غ�ير م�سبوق
�ضد ��س��وري��ة وه��و م��وج��ود يف اخل ��ارج ،وحت��دي��داً يف
بريطانيا ،وقد و�صفت م�صادر متابعة هذا الت�صعيد
اجلنبالطي ب�أنه ر�سالة �إىل ال�سعودية ،التي و�ضعت
�سل�سلة ��ش��روط عليه �أن يقدمها قبل جميئه �إىل
ال��ري��ا���ض ..وت ��رددت معلومات �أن م��ن �ضمن هذه
ال�شروط البدء بحملة على دول��ة خليجية تناف�س
ال���س�ع��ودي��ة ،ك��ان ق��د ف�ت��ح رئ�ي����س احل ��زب التقدمي
اال�شرتاكي عليها يف مرحلة �سابقة.

• محـــاوالت فــاشـلـة
عُلم �أن حم��اوالت ج��رت لرتميم العالقة بني
�أرملة مرجع حكومي راحل مقيمة يف اخلارج ،وابن
زوجها ال��ذي تعرّ�ض حل��ادث �أثناء الرتفيه يف �أحد
املنتجعات الأوروبية ..لكنها باءت بالف�شل ،خ�صو�صاً
�أن ابن الزوج �أبعد �أحد املقربني �إىل املرجع الراحل
وزوجته ،وقرب تابعاً جعله يتبو أ� املركز الأعلى ،علماً
�أن ال��زوج (�أي املرجع الراحل) كان قد ا�ستبعد هذا
التابع عن دائرته منذ نهاية العام .2004

• لــمـــــاذا؟
طُ ��رح��ت يف �أو� �س��اط م�سيحية ت���س��ا�ؤالت عن
الأ� �س �ب��اب ال�ت��ي مت�ن��ع م��رج�ع�اً ك �ب�يراً م��ن الطلب
وال �ع �م��ل لإل �غ ��اء م���ش��اري��ع وم��را� �س �ي��م وت�ع�ي�ي�ن��ات
ات�خ��ذت�ه��ا احل �ك��وم��ة ال���س�ن�ي��وري��ة الأوىل ،لأن�ه��ا
��� �ص ��ول ال��د� �س �ت��وري��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
خم��ال �ف��ة ل�ل� أ
والأعراف والتقاليد ،ومت�س هيبة وجوهر النظام
والقانون والد�ستور واملوقع.

• تحذير من فساد أنان
ت�ساءل �سيا�سيون لبنانيون عن معنى ومغزى
تكليف أ�م�ين ع��ام الأمم املتحدة ال�سابق ك��ويف �أن��ان
مبهمته ال�سورية ،منبهني �إىل �أن هذا الرجل ميلك
م��ن ال�ت��اري��خ وامل�ل�ف��ات ال���س��وداء م��ا يجعل ال�شكوك
الكبرية حتيط مبهمته ،وذ ّك ��روا ب��أن��ه ه��و م��ن ب� ّر�أ
«�إ��س��رائ�ي��ل» يف تقريره ع��ام  1996م��ن جم��زرة قانا
الأوىل ،رغ��م �أن رئي�سه بطر�س غ��ايل ك��ان ق��د �أك��د
على م�س�ؤولية تل �أبيب ،كما �أن تقرير اليونيفيل
�شدد على م�س�ؤولية الدولة العربية ،ونظري خدمته
هذه حل �أميناً عاماً للأمم املتحدة بد ًال من غايل.
كما �أن هذا املندوب الأممي متورط بف�ضائح
وف�ساد مع جنله يف ملف «ال�غ��ذاء مقابل النفط»
�أيام ح�صار العراق ..ناهيك عن مواقفه التي كانت
دائماً مل�صلحة �سيده الأمريكي..

• نـفــي في موقــع التـــأكـيد
لوحظ �أن نائباً �شمالياً رد على و�سيلة �إعالم
مكتوبة يومية ،مدافعاً عن نف�سه ،ونافياً �صحة
املعلومة التي �أوردت�ه��ا هذه الو�سيلة يف �أ�سرارها،
حول نقل كامريات امل�سجد �إىل منزله ،رغم �أنها
مل ت�أت على ذكره من بعيد �أو قريب ،كما �أنها مل
تذكر ا�سم القرية ال�شمالية املعنية باخلرب والنفي،
فكان بذلك كحال« :كاد املريب يقول خذوين».

• رفـــع شكـــاوى
ي�ت�ردد �أن جمموعة م��ن اخل�ب�راء يف القانون
ال��د��س�ت��وري ي��در� �س��ون �إم�ك��ان�ي��ة رف��ع ��ش�ك��اوى على
«ممثلي» الأم��ة ،الذين يتغيبون عن البالد ب�شكل
دائ��م ،وال يح�ضرون �أي جل�سة يف املجل�س النيابي،
ومع ذلك يتقا�ضون رواتبهم مع املكاف�آت وامل�صاريف،
من دون �أن يقوموا باملهمة التي كلفهم بها ال�شعب.

هل الصمت عن الجريمة يندرج في سياسة «النأي بالنفس»؟
ي � �ط � ��رح دخ � � � ��ول ال �� �ص �ح��اف �ي�ي�ن
الأجانب من حم�ص �إىل �شمال لبنان،
ثم توقيف اجلي�ش اللبناين جمموعة
م��ن امل���س�ل�ح�ين ال �ف��اري��ن م��ن ��س��وري��ة
يف منطقة ال�ق��اع احل��دوي��ة ،عالمات
ا� �س �ت �ف��اه��م ك �ب�ي�رة يف �� �ش� ��أن ال��و� �ض��ع
الأمني يف املناطق املمتدة على احلدود
اللبنانية  -ال���س��وري��ة ،خ�صو�صاً مع
حم��اف�ظ��ة ح�م����ص ،ف�ه��ل ب��ات��ت ت�شكل
مم ��راً ل�لا��س�ت�ه��داف الأم� ��ن ال�ق��وم��ي
ال�سوري؟ وهل هذا االنفالت الأمني
على احل��دود ،والتعتيم الر�سمي على
كيفية دخ��ول ه��ؤالء ال�صحافيني �إىل
الأرا��ض��ي اللبنانية ،يندرج يف �سيا�سة
«ال � �ن � ��أي ب��ال �ن �ف ����س» ال� �ت ��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا
احلكومة اللبنانية؟
يف ه ��ذا ال���ص��دد ه �ن��اك ت���س��ا�ؤالت
ع ��دي ��دة ل � ��دى ب �ع ����ض ال� � � ��ر�أي ال �ع��ام
اللبناين �أبرزها:
كيف دخل ال�صحافيون الأجانب
حم�ص؟ وكيف عادوا منها �إىل لبنان؟
و�إذا ك��ان��وا دخ�ل��وا الأرا� �ض��ي اللبنانية
خل�سة ،فهل يعرفون مبفردهم مواقع
امل �ع��اب��ر غ�ي�ر ال �� �ش��رع �ي��ة ب�ي�ن ل�ب�ن��ان
و�سورية؟ و أ�ي��ن دور الأجهزة الأمنية
والق�ضائية والدبلوما�سية املخت�صة
التي مل حترك �ساكناً؟
يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ي� ��ؤك ��د م��رج��ع
قانوين �أن على ال��دوائ��ر املخت�صة يف
الأم��ن العام اللبناين فتح حتقيق يف
�ش�أن دخول ال�صحافيني املذكورين �إىل

لبنان� ،إذا كان دخو ًال �شريعياً �أم خل�سة،
ومراجعة النيابة العامة اال�ستئنافية،
لإج� ��راء املقت�ضى ال �ق��ان��وين يف ح��ال
خمالفة الأنظمة الإدارية اللبنانية.
وي �� �ش�ير امل��رج��ع �إىل �أن يف ح��ال
دخ��ل ه� ��ؤالء ال�صحافيون �إىل لبنان
وخ ��رج ��وا م �ن��ه ب �� �ص��ورة � �ش��رع �ي��ة ،ثم
دخلوا �إىل الأرا�ضي ال�سورية بطريقة
غ�ير �شريعية ،ف��أم��ر مالحقتهم هنا
ي �ق��ع ع �ل��ى ع��ات��ق الأج� �ه ��زة ال���س��وري��ة
املخت�صة ،ل�ك��ن �إذا ع ��ادوا �إىل لبنان

ب �� �ص��ورة ��ش��رع�ي��ة ،وك ��ان ��وا ق��د دخ�ل��وا
� �س��وري��ة خ�ل���س��ة ،ف �ه��ذا الأم � ��ر ي�شكل
خمالفة للأنظمة الإداري��ة اللبنانية؛
يحا�سب عليها القانون اللبناين.
ويف ح � � ��ال دخ� � �ل � ��وا �إىل ل �ب �ن��ان
ل�ن�ظ�م��ة الإداري � ��ة ،ث��م دخ�ل��وا
وف �ق �اً ل� أ
�إىل � �س��وري��ة وخ ��رج ��وا م�ن�ه��ا خل�سة
م �ع �اً ،فمالحقتهم ال�ق��ان��ون�ي��ة تكون
م��ن اخ�ت���ص��ا���ص ال���س�ل�ط��ات ال���س��وري��ة
واللبنانية معاً ،لأن هذا الأم��ر ي�شكل
خمالفة لقوانني البلدين.

منطقة فا�صلة عند احلدود بني الأرا�ضي اللبنانية وال�سورية

أ�م � � � ��ا يف ح � � ��ال دخ � � � ��ول ه � � � ��ؤالء
ال�صحافيني �إىل لبنان خل�سة ،فيلفت
امل ��رج ��ع �إىل �أن ق ��ان ��ون ال �ع �ق��وب��ات
ال �ل �ب �ن��اين ي�ق���ض��ي ب�ح�ب���س�ه��م � �ش �ه��راً،
وت �غ��رمي �ه��م م�ب�ل��غ ي �ت��رواح ب�ي�ن 100
و 200أ�ل� � ��ف ل �ي ��رة ،ث� ��م ي �� �ص��ار �إىل
ت��رح�ي�ل�ه��م �إىل ب�ل�اده ��م ،وي �ت �خ��ذ يف
حقهم منع دخ��ول موقت مل��دة خم�س
�سنوات �إذا مل يرتكبوا ج��رم�اً �شائناً،
ويف ح��ال ارتكب �أحدهم جرماً �شائناً
على الأرا�ضي اللبنانية ،مينع دخوله
�إليها ب�شكل دائم.
ويرف�ض املرجع توجيه �أي اتهام
لل�صحافيني امل��ذك��وري��ن قبل الت�أكد
من �أو�ضاعهم القانونية لدى الدوائر
املخت�صة يف الأمن العام.
ويختم املرجع بالقول« :ال يجوز
إ�ط�ل�اق االت�ه��ام��ات والأح �ك��ام امل�سبقة
ج ��ازف �اً يف ح��ق �أي ��ش�خ����ص م��ن دون
اال��س�ت�ن��اذ �إىل وق��ائ��ع ملمو�سة ت� ؤ�ك��د
وقوع اجلرم».
يف املح�صلة ،يُطرح ت�سا�ؤالن بارزان
حول �أو�ضاع ه��ؤالء ال�صحافيني :هل
كانوا ي�ؤدون دوراً �إعالمياً فعالً؟ وهل
مت��ت م��راج�ع��ة و��س��ائ��ل الإع �ل�ام التي
ادعوا �أنهم يعملون مل�صلحتها ،للت�أكد
من حقيقة وظيفتهم ،يف �ضوء تردد
معلومات عند دخول مرتزقة وعنا�صر
ا�ستخباراتية �أجانب �إىل حم�ص؟

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،حذّر من خطورة امل�ؤامرة الأجنبية
وامل�شروع الأمريكي ال�صهيوين الهادف �إىل زرع الفتنة الداخلية ،و�ضرب اال�ستقرار يف
املنطقة ،وتق�سيمها وحتويلها �إىل دويالت عرقية وطائفية ومذهبية متناحرة.
و�أ�سف اللقاء من انغما�س البع�ض يف هذا امل�شروع ،والتزامه ببنوده و�أجندته لقاء حفنة من
الدوالرات والدراهم اخلليجية امل�شبوهة ،ولقاء وعود وهمية ،وحتقيق م�صالح �شخ�صية
على ح�ساب الوطن والق�ضية املركزية فل�سطني.
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،اعترب �أنه ميكن للبنانيني �أن
يختلفوا على كل �شيء ،لكن لي�س من حقهم �أن يختلفوا على الهواء الذي يتن�شقونه ،وال
على لقمة عي�شهم ،وعلى �أمن �أوالدهم يف مدار�سهم ودورهم ،وال �أقواتهم ،وال على عي�شهم
امل�شرتك ..وما القوه على مدى عقود من تهجري وقتل وخراب �أكرث من كاف ،ومن واجبهم
يح�صنوا �أنف�سهم ،ال �أن يُ�ستغلوا يف �صراعات �أمريكية النكهة �صهيونية اجلدوى.
�أن ّ
• ال�شيخ زهري اجلعيد؛ من�سق عام جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ،دعا جميع القوى
والتيارات ال�سيا�سية والدينية (ال�سلفية وغري ال�سلفية) �إىل عقلنة اخلطاب ال�سيا�سي،
والتعامل مع جمريات الأحداث يف لبنان واملنطقة بحكمة ووعي وجترد و�شفافية.
و�أكد ال�شيخ اجلعيد �أن ال�صراخ وال�سباب وتوجيه ال�شتائم ،عدا عن كونه �أم��ر ًا معيب ًا
وخمجالً ،فهو ال يفيد وال ي��ؤدي �إىل نتيجة ،و�أن التفاهم واحل��وار والنقا�ش ال�صريح،
وبتجرد ،بعيد ًا عن ال�ضو�ضاء ،ي ��ؤدون �إىل حلول وقوا�سم م�شرتكة ،ع��دا عن كونهم
ي�ساعدون على �إطفاء حرائق الفنت وال�شحن الطائفي واملذهبي.
• العميد م�صطفى حمدان؛ �أمني الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني امل�ستقلني -
املرابطون ،لفت �إىل �أن جنبالط هو امل�ستفيد الأول من الآلة الع�سكرية ال�سورية يوم دخل
�إىل جبل لبنان «حمرر ًا مرتكب ًا بحق �أهلنا امل�سيحيني التخريب والإره��اب يف الكنائ�س
والأديرة ،والذي ت�شوهت �سمعة اجلي�ش ال�سوري ب�سببه» ،متنا�سي ًا «ماليني الدوالرات التي
�سرقها حتت ا�سم الوالء للنظام ال�سوري وملخابراته يف لبنان».

• ح��زب �شبيبة لبنان العربي ت�ساءل م�ستغرباً� :إىل متى التلطي خلف
املذاهب والطوائف بغية ت�شريع النهب وال�سرقات؟ ن�سمع ب�أرقام خيالية
تتعدى مليارات ال��دوالرات من �سرقة ونهب من جيوب اللبنانيني ،وكلما
اقرتبنا من املحا�سبة يتهرب اجلميع ،حتى ال ينك�شف �أمر م�شاركتهم يف
تق�سيم اجلبنة.
عندما نتكلم عن دعم امل��ازوت لرفع الظلم عن كاهل املواطنني ،وتدف�أة
الأطفال والفقراء ،وعن �ضمان ال�شيخوخة ،وغريها من املطالب امللحّ ة
بالن�سبة �إىل غالبية ال�شعب اللبناين ،ت�صبح هذه املطالب مكلفة للغاية،
وت�شكل عبئ ًا على خزينة الدولة؛ اخلزينة التي ت�صبح مرتاحة عندما تخدم
م�صاحلهم و�سرقاتهم التي تطال املليارات ل�صالح جيوبهم اخلا�صة.
و�أ�ضاف احلزب :عند اال�ستف�سار عن هذه الأموال يهددوننا بالويل والثبور
وعظائم الأمور ،ويا غري َة الدين ..لقد مت الهجوم على الطائفة واملذهب..
رغم هذا ،مل ولن نقطع الأمل من ال�شعب اللبناين املقهور ،فال بد �أن ي�أتي
اليوم الذي ينتف�ض فيه ال�شعب ويثور على حكام ظالّم كه�ؤالء.
• ال�شيخ �أحمد القطان؛ رئي�س جمعية قولنا والعمل يف لبنان ،مل ي�ستغرب
خطاب الرئي�س الأمريكي �أوباما يف م�ؤمتر «ايباك» ال�صهيوين ،لأن الإدارة
الأمريكية لطاملا عوّدتنا على دعمها للعدو الإ�سرائيلي وجرائمه يف كل مكان
مغت�صب من قبله ،خ�صو�ص ًا يف فل�سطني.
َ
• النائب ال�سابق عدنان عرقجي ر�أى �أن ال�شعب �سيحا�سب النواب الذين
تغيبوا عن اجلل�سة الأخرية ،لأنهم خانوا الأمانة التي حملهم �إياها لرعاية
م�صاحله وت�أمني حقوقه ،ومن �أب�سط هذه احلقوق احلفاظ على املال العام
الذي جتبيه الدولة من عرق جبني املواطنني ،معترب ًا �أن ق�ضية الـ 11مليار
دوالر هي الأك�بر والأخطر يف تاريخ املالية العامة ،وال يجوز لأي نائب �أن
يفرّط بها� ،أو يت�ساهل يف �ش�أنها.
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قانوني بارز ساهم في وضع الدستور السوري الجديد

جـريصـاتـي ..نحــاس بحـدة أقــل

لن ي�شكل وزير العمل اجلديد �سليم جري�صاتي
انقالبا يف وزارة العمل التي ت�سلمها خلفاً للوزير
ال�ع�ن�ي��د ��ش��رب��ل ن �ح��ا���س ،ج��ري���ص��ات��ي ك ��ان وا��ض�ح�اً
ل�م��ور كانت
يف الت�أكيد على �أن م�ق��ارب��ة نحا�س ل� أ
«مقاربة قانونية و�صحيحة» ،لكنه �أو�ضح �أنه �سيكون
« أ�ق��ل حدة» من نحا�س الذي يدعمه جري�صاتي يف
«طروحاته ال �سيما من الناحية الد�ستورية وتعزيز
�سلطة الوزير وامل�شاركة يف ال�سلطة التنفيذية».
رمبا تكون وزارة العدل ،هي الأن�سب مل�ؤهالت
جري�صاتي املعروف حملياً وعاملياً بقدراته الكبرية
يف هذا املجال ،لكن مل يكن بالإمكان �أكرث مما كان،
وعليه ف ��إن ال��وزي��ر اجل��دي��د مل يخف أ�ن��ه �سي�سعى
للعمل يف جمل�س ال��وزراء �أك�ثر من عمله يف وزارة
العمل ،كيف ال وهو القا�ض ال��ذي �شارك يف �إع��داد
م �� �س��ودة ال��د� �س �ت��ور ال �� �س��وري اجل��دي��د ،وه ��و ال��ذي
ف�ن��د أ�خ �ط��اء امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة وغ��راب��ة ق��رارات�ه��ا
وانحيازها ،والوزير اجلديد م�ستمر يف عمله على
ملف املحكمة الدولية ،حيث ي�شكل ركناً �أ�سا�سياً من
�أرك��ان فريق الدفاع ال��ذي يتعاون معه «ح��زب اهلل»
ملواجهة القرارات التي ت�صدر عن املحكمة قانونياً.
يرى جري�صاتي �أن م�شروع الد�ستور ال�سوري
اجل��دي��د ق��د ن��� ّ�ص على ال�ع��دي��د م��ن الأم ��ور املهمة
يف � �س��وري��ة ،ويف م �ق � ّدم �ه��ا ا� �س �ت �ق�لال �ي��ة ال�ق���ض��اء
والتعددية احلزبية ،هو ي�شيد بالد�ستور الذي طرح
لال�ستفتاء ،وال��ذي يعالج ما �سمي «مع�ضلة امل��ادة

تن�ص على احتكار حزب البعث
الثامنة» التي كانت ّ
لل�سلطة ،وه��ذا ما ينا�سب هذه املرحلة االنتقالية
الأ�سا�سية ل�سورية ،وهو القانوين الأجنبي الوحيد
الذي �شارك يف اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية التي
�شكلتها احلكومة ال�سورية ملناق�شة م�سودة الد�ستور

اجل��دي��د ق�ب��ل ان ��دالع احل � ��وادث ،وق ��ال �إن ��ه ��ش��ارك  ،1976وع�م��ل أ�ي���ض�اً أ�� �س �ت��اذاً حم��ا��ض��راً يف مركز
يف جلنة من امل�ستقلني التي �أدب��ت ر�أيها يف تعديل الدرا�سات امل�صرفية التابع جلمعية م�صارف لبنان
الد�ستور ومن ثم اعتماد اال�ستفتاء.
وجامعة القدي�س يو�سف مب��واد الإ�سناد التجارية
وكان جلري�صاتي مواقف هامة �سيا�سيًا وقانونياً – العمليات امل�صرفية – ال�ق��ان��ون امل��دين (من
كمثل قوله �أن رئي�س اجلمهورية ال ي�ستطيع �أن ب�ين ال�ع��ام�ين  1979و  ،1984و أ���س�ت��اذ حما�ضر يف
ي�ط�ل��ب ث�م�ن�اً لتوقيعه ع�ل��ى امل��را� �س �ي��م ،وه��و لي�س اجلامعة الأمريكية مب��ادة قانون الأعمال الدويل
�شريكاً بال�سلطة التنفيذية ،كما ينتقد جري�صاتي ب�ين ال�ع��ام�ين  1982و ،1984و�أ� �س �ت��اذ حم��ا��ض��ر يف
رئي�س احلكومة على تفوي�ض �سهيل بوجي بع�ض معهد الرتجمة يف جامعة القدي�س يو�سف مبادة
املهام املنوطة برئي�س جمل�س الوزراء وعلى ا�ستمرار قانون العقوبات املقارن بني عامي  1982و،1985
بوجي يف مهامه ك�أمني عام ملجل�س الوزراء.
ع�م��ل ل���س�ن��وات ك�م�ح��ام يف م�ك�ت��ب ال��وزي��ر مي�شال
ولد الوزير جري�صاتي يف الرابع من ني�سان عام امل��ر وجنله ال��وزي��ر اليا�س امل��ر ،ث��م م�ست�شاراً لدى
 1952يف مدينة زحلة ،عرو�س البقاع ،تلقى علومه الرئي�س �إميل حلود.
الأوىل يف امل�ؤ�س�سة اللبنانية احلديثة  -الفنار ،وهو
وال� ��وزي� ��ر ج��ري �� �ص��ات��ي ع �� �ض��و ب�ه�ي�ئ��ة حت��دي��ث
نال �إج��ازة لبنانية و�إج��ازة فرن�سية يف احلقوق من ال �ق��وان�ين ل��دى جمل�س ال �ن��واب اع �ت �ب��اراً م��ن �أول
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف بريوت يف جامعة �شباط  ،2010وع�ضو اللجنة الت�شريعية يف نقابة
القدي�س يو�سف ،كما ح�صل ع�ل��ى دب�ل��وم درا��س��ات املحامني يف بريوت اعتباراً من  29ني�سان  ،2010كما
عليا (لبناين وفرن�سي) يف احلق اخلا�ص من كلية كان ع�ضواً يف املجل�س الد�ستوري من � 25آب1997
احل �ق��وق وال �ع �ل��وم ال�سيا�سية يف ب�ي�روت (ج��ام�ع��ة �إىل  25حزيران  ،2009وهو حائز على و�سام الأرز
القدي�س يو�سف).
ال��وط�ن��ي م��ن رت�ب��ة ك��وم �ن��دور ( 20ت�شرين الأول
م��ار���س جري�صاتي مهنة امل�ح��ام��اة م�ن��ذ ال�ع��ام  )2006وو�سام اال�ستحقاق اللبناين املذهّ ب (الأول
 ،1974وه��و منذ ذل��ك احل�ين حم��ام باال�ستئناف من ت�شرين الثاين.)2007
م�سجل يف نقابة املحامني يف بيــروت ،كما مار�س
جري�صاتي م�ت� أ�ه��ل م��ن ال���س�ي��دة ن��دى يو�سف
التعليم اجلامعي ،فكان �أ��س�ت��اذاً حما�ضراً يف كلية احل���س�ي�ن��ي ،وه ��ي أ�ي �� �ض �اً حم��ام �ي��ة ،ول �ه �م��ا ث�لاث��ة
احل �ق��وق وال�ع�ل��وم ال�سيا�سية يف ج��ام�ع��ة القدي�س �أوالد هم جان ايف (� 30سنة) وجوليان (� 27سنة)
يو�سف مبختلف م��واد القانون اخل��ا���ص منذ �سنة وجنيفر – ماري (� 24سنة).

«ويكيلكس» قد يكشف ضلوع «إسرائيل» في اغتيال الحريري
ت�ق��اط�ع��ت م �ع �ل��وم��ات م�ت���س� ّرب��ة من بالعالقات الأم�يرك�ي��ة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»،
بع�ض الدوائر الدبلوما�سية الأمريكية ،الأم ��ر ال ��ذي ق��د ي�سبب ح��رج �اً وي��و ّل��د
ح��ول قيام وا�شنطن بتبليغ «�إ�سرائيل» حالة من الإرباك.
�أن م��وق��ع «ويكيليك�س» ق��د يك�شف عن
ون �ق �ل��ت � �ص �ح �ي �ف��ة «ه � ��آرت � ��� ��س» ع��ن
ب��رق �ي��ات حم ��رج ��ة ،ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ه ق�ي��ام م �� �س ��ؤول « إ�� �س��رائ �ي �ل��ي» ق��ول��ه �إن ه��ذه
�أريبيان بزن�س بتنزيل ملف �ضخم من الوثائق قد ت�شمل برقيات �أُر�سلت من
«ويكيليك�س» يحمل ا�سم �ضمان ،ن�شرته ال���س�ف��ارة الأم�يرك �ي��ة ل��دى « إ�� �س��رائ�ي��ل»
«ويكيليك�س» بطريقة غام�ضة ،يعتقد �إىل وا�شنطن عن ق�ضايا �سرية ،ما قد
�أنه يحمل هذه الت�سريبات انتظاراً لن�شر يولّد حالة من الإرباك يف العالقات بني
مفتاح فك ت�شفريها قريباً ،وقد حتمل البلدين.
وق � ��ال � ��ت امل � �� � �ص� ��ادر لإذاع � � � � ��ة ج �ي ����ش
الربقيات احتمال �ضلوع «�إ�سرائيل» يف
ع�م�ل�ي��ات اغ �ت �ي��ال ،وف�برك��ة ات �ه��ام ح��زب االح �ت�لال� ،إن ال��وث��ائ��ق تت�ضمن ر�سائل
اهلل باغتيال احلريري ،نظراً �إىل حتكّم ح ��ول ل� �ق ��اءات م��ع أ�� �ص��دق��اء م���س��ؤول�ين
«�إ�سرائيل» ب�شبكات االت�صاالت الدولية ،و�صحافيني و�سيا�سيني من خمتلف دول
واعتماد املحكمة الدولية ملحاكمة قتلة العامل �أجرتها �سفارات وا�شنطن معهم،
احلريري على �أدلة تقت�صر على املكاملات و�أر�سلت تقييماتهم ور�ؤيتهم ون�صائحهم
�إىل وا� �ش �ن �ط��ن ،م �� �ش�يرة �إىل �أن الن�شر
الهاتفية.
وي� ��� �س ��ود ال� ��ذع� ��ر أ�ي� ��� �ض� �اً �أو� � �س� ��اط �سيعرّ�ض ح�ي��اة ال�ك�ثري��ن للخطر ،لأن��ه
الدبلوما�سية الأمريكية و«الإ�سرائيلية»� ،سيك�شف طبيعة عالقات بع�ض الأ�شخا�ص
بعد �أن �أبلغت الواليات املتحدة حليفتها بال�سفارات الأمريكية ،ور�ؤيتهم احلقيقية
«�إ� �س��رائ �ي��ل» ب�ن� ّي��ة م��وق��ع «ويكيليك�س» وال���س��ري��ة ل�ل���ص��راع يف ال���ش��رق الأو� �س��ط،
الك�شف يف القريب العاجل ع��ن وثائق واملوقف من الأنظمة يف دولهم.
و�أو� �ض �ح��ت امل �� �ص��ادر �أن ال�برق �ي��ات
ج��دي��دة تت�ضمن ب��رق �ي��ات دبلوما�سية
أ�م �ي��رك � �ي � ��ة ،ور� � �س� ��ائ� ��ل ول � � �ق� � ��اءات م��ع ال�ت��ي يُحتمل ن�شرها ت�شمل دو ًال �شرق
م �� �س ��ؤول�ي�ن ب ��الأ�� �س� �م ��اء ت� �ط ��ال أ�ي �� �ض �اً �أو�سطية عدة ،منها «�إ�سرائيل» وال�سلطة
ال�سلطة الفل�سطينية ،من �ش�أنها امل�سا�س الفل�سطينية ،وت�شمل تقييمات ولقاءات

موقع االنفجار الذي �أودى بحياة الرئي�س رفيق احلريري

م��ع م���س��ؤول�ين يف ال�ب�ل��دي��ن م�ن��ذ خم�س
�� �س� �ن ��وات ،م �ن��وه��ة ب� � ��أن ال �ن �� �ش��ر ��س�ي�ث�ير
�ضجة عاملية� ،إال �أنها أ���ش��ارت �إىل �أن ما
حتتويه بع�ض الر�سائل ال يعك�س موقف
وا�شنطن الر�سمي من ال�صراع العربي -
«الإ�سرائيلي» ،بل قد يكون موقف بع�ض
الدبلوما�سيني الأمريكيني يف �سفاراتهم.
وقال موقع «ويكيليك�س»� ،إن الواليات
املتحدة �أج ��رت ات���ص��االت �سابقة مماثلة

م��ع دول حليفة �أخ ��رى ،منها بريطانيا
و�أ�سرتاليا وكندا وال��دمن��ارك والرنويج،
كا�شفاً �أن حجم الوثائق التي �سين�شرها
�سيكون �أك�ب�ر �سبع م ��رات م��ن جمموعة
وثائق وزارة الدفاع الأمريكية التي بلغت
نحو � 400ألف وثيقة تتعلق بحرب العراق،
والتي مت ن�شرها يف �أكتوبر املا�ضي.
من جهته ،مل يتمكن �أريبيان بزن�س
م ��ن احل �� �ص��ول ع �ل��ى رد م ��ن م � ؤ�� �س ����س

«وي �ك �ي �ل �ي �ك ����س» ج��ول �ي��ان أ��� �س ��اجن ح��ول
ا� �س �ت �ف �� �س��ارات ك �ث�ي�رة ب�خ���ص��و���ص ملف
ال�ت���س��ري�ب��ات ال���ض�خ��م ،وال ��ذي ال ميكن
فتحه حتى ن�شر الرقم اخلا�ص به لفك
الت�شفري فيه.
و أ�ث � ��ار رئ �ي ����س ال�ت�ق�ن�ي��ة خ �ب�ير �أم��ن
امل�ع�ل��وم��ات؛ ب��رو���س �شناير ،وه��و رئي�س
ال �ت �ق �ن �ي��ة يف ب��ري �ت ����ش ت �ي �ل �ك��وم ،ق�ضية
غام�ضة ،وه��ي تتعلق بجوانب طريقة
ن���ش��ر م�ل��ف ال�ت���س��ري�ب��ات ع�ل��ى م��دون�ت��ه،
م���ش�يراً �إىل �أن «وي�ك�ي�ل�ي�ك����س» مل تتبع
ط��ري�ق��ة منطقية بن�شر ه��ذا امل �ل��ف� ،أي
�أنه يلمّح �إىل �أن امللف امل�شفر املذكور قد
ال يكون من «ويكيليك�س» ،بل من جهة
ا�ستخباراتية تنوي تخريب �أنظمة من
يقوم بتنزيل امللف.
وت�شري بع�ض التقارير الإعالمية،
�إىل �أنه يف الأ�سابيع املقبلة حني �سيُك�شف
التقرير �ستتغري �أمور كثرية ،و�ستنك�شف
ف�ضائح هائلة �ستكون حمطة فا�صلة
يف امل�ن�ط�ق��ة وال� �ع ��امل ،ك�م��ا �أن ال�ترق��ب
ه ��و � �س �ي��د امل ��وق ��ف �أي �� �ض �اً يف امل� �ب ��ادرات
اال�ستباقية ال�ت��ي �ستقوم بها ال��والي��ات
املتحدة و« إ���س��رائ�ي��ل» ،لتحويل االنتباه
عن هذه الف�ضائح ،و�إ�شغال الر�أي العام
العاملي ب�أمور طارئة �أخرى.
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مقابلة
أكد تنسيق «قيادة بابا عمرو» في حمص مع قوات «اليونيفل» في لبنان

هجروا بالكامل حيًا مسيحيًا ..وخطفوا  23امرأة
وهابيو سورية ّ
أمين حطيطّ :
انت�صار �سورية على امل�ؤامرة
خ�سارة ا�سرتاجتية ال تعو�ض لأمريكا،
رو�سيا تنتف�ض لكرامتها ،وال�صني
يخرج من قمقمه ،والفكر الوهابي
ال يحتمل �رشيكاً ..حتوالت املنطقة
كبرية وتداعيات الف�شل الغربي
�ستطال قريب ًا الأدوات ،العميد
املتقاعد يف اجلي�ش اللبناين الدكتور
�أمني حطيط خ�ص جريدة الثبات بهذا
اللقاء و�إليكم احلوار.
لفهم الأو� �ض��اع ال�سورية على حقيقتها،
ي�ع��ود ال�ع�م�ي��د حطيط �إىل ب��داي��ات الأح ��داث
الأمنية يف ال�شام ،يق�سم الأزم��ة �إىل  5مراحل
�أو حلقات ،يقول« :يف الأوىل بد�أت االحتجاجات
واالع�ترا��ض��ات ب�شكل �سلمي م��ن �أج��ل حتقيق
�إ��ص�لاح��ات معينة ،فالقاهم النظام بالوعود
وت �ن �ف �ي��ذ ب �ع ����ض امل �ط ��ال ��ب ،يف ال �ث��ان �ي��ة �سعى
ال�ق�ي�م��ون ع�ل��ى االح �ت �ج��اج��ات اال� �س �ت �ف��ادة من
احل ��راك الإقليمي للمطالبة بتغيري النظام
كلياً ،فا�ستخدموا ال�سالح �ضد القوى الأمنية،
ف�ك��ان رد فعل النظام م��زي��داً م��ن اال�ستيعاب،
ان�ط�لاق�اً م��ن ق ��رار ال��رئ�ي����س الأ� �س��د ال��وا��ض��ح
للع�سكريني ب�ضرورة ع��دم �إط�ل�اق الر�صا�ص
على أ�ح��د ،با�ستثناء حالتي الدفاع عن النف�س
وال��ذود عن املقرات العامة» ،ي�ضيف حطيط:
«املرحلة الثانية التي كانت مبجملها حرجة
ع �ل��ى ال� �ق ��وى الأم� �ن� �ي ��ة�� ،ش�ج�ع��ت امل �ع��ار� �ض�ين
االنتقال �إىل املرحلة الثالثة ،فجاهر امل�سلحون
بحمل ال�سالح وبال�سيطرة على بع�ض املراكز
احل �ك��وم �ي��ة ،ف� �ب ��د�أوا ب��ال�ت�ف�ت�ي����ش ع��ن مناطق
ح��دودي��ة لربطها ب��اخل��ارج (درع ��ا  -تلكلخ -
ج�سر ال�شغور) لتكون مرتكزاً للتغيري بالقوة يف
�سورية» ،يو�ضح حطيط م�سار احللقة الثالثة
بالإ�شارة �إىل �أن ردة فعل النظام بعمومه كان
دفاعياً ،يقول« :يف مرحلة «الدفاع املقيد» حقق
ال�ن�ظ��ام بع�ض ال�ن�ت��ائ��ج ،ول�ك��ن اخل���س��ارة كانت
ك�ب�يرة ،فقد ُق�ت��ل ع��دد كبري م��ن الع�سكريني
وامل��دن �ي�ين ،وب ��د�أ امل���س�ل�ح��ون ي�شكلون مناطق
معزولة عن الدولة».
وي�ك�م��ل ح�ط�ي��ط ح��دي�ث��ه لتف�سري م�سار
الأزمة ال�سورية قائالً« :جناح امل�سلحني ن�سبياً
يف املرحلة الثالثة دفع بالقيمني عنهم لإن�شاء
ق��واع��د ع���س�ك��ري��ة يف ب�ع����ض امل �ن��اط��ق ،ف�ك��ان��ت
امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة خ�ط��رة ج ��داً ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام»،
ي�ت��وق��ف ح�ط�ي��ط ل�ل�ح�ظ��ات وي �ت��اب��ع« :ل ��و بقي
النظام مرتاخياً لتداعت الأم��ور ك�ث�يراً ،لأنه
يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة مت ا� �س �ت �ق��دام م���س�ل�ح�ين من
اخلارج (عرب وغري عرب) ومت تزويد املقاتلني
بال�سالح املتطور والتقنيات احلديثة ،فظهرت
يف �سورية بقعاً ع�صية على النظام ،خ�صو�صاً
يف ح�م����ص وري ��ف دم���ش��ق (ال �غ��وط��ة – دوم��ا
– ال��زب��داين)» ،يتابع حطيط ��ش��رح احللقة
الثالثة بالإ�شارة �إىل �ضغوطات ثالث ح�صلت
على �سورية� ،أولها متثل باخللل الأمني على
الأر�� � ��ض ،ث��ان�ي�ه��ا مت�ث��ل ب��ال���ض�غ��ط ال���س�ي��ا��س��ي
العربي وثالثها بال�ضغط االقت�صادي الدويل
(العقوبات).
بر�أي حطيط النظام ال�سوري ا�ستطاع يف

مي �ي ��ز ح �ط �ي��ط ب�ي��ن اخل � �� � �س ��ارة ال �ك �ل �ي��ة
واخل�سارة اجلزئية ،يقول بخ�صو�ص الو�ضع
ال� ��دويل« :ال�ن�ف��وذ الأم�ي�رك��ي ت��راج��ع ل�صالح
منو قوى �أخرى متاماً كما ح�صل لأوروبا بعد
احل��رب�ين العامليتني الأوىل وال�ث��ان�ي��ة ،خ�سارة
�أمريكا ال ينزع عنها قوتها الع�سكرية ،هناك
�ضعف يف الهجوم ،ولكن لي�س عجزاً يف الدفاع،
وب��ال �ت��ايل ه �ن��اك ان�ت�ق��ال ل �ع��امل تهيمن عليه
�أم�يرك��ا �إىل ع��امل ،قطب من �أقطابه �أمريكا،
وبالتايل يف ظل العجز الأمريكي ب�شن هجوم
يف املنطقة نتوقع خ�سارة م��دوي��ة لأدوات �ه��ا يف
ال�شرق الأو�سط».

الجيش والشعب أوقفا
المخطط الجهنمي المعد
لسورية ..وشجعا الروس
لالندفاع إلى األمام

باالنتقال �إىل ح��ي بابا عمرو يف حم�ص،
ي�شرح حطيط الأو�ضاع امليدانية هناك بالقول:
«ه �ن��اك ق��اع��دة ع�سكرية ب�ق�ي��ادة �أم�يرك �ي��ة –
غ��رب�ي��ة محُ ���ص�ن��ة وجم �ه��زة ب��ال�ك��ام��ل1800( ،
م�تر ط��ول و 1300م�تر ع��ر���ض) وفيها �أن�ف��اق
حت��ت الأر� ��ض إ�ح��داه��ا مي��ر حت��ت جم��رى نهر
العا�صي ،و�آخرون يو�صالنها �إىل خارج املدينة،
�إ�ضافة �إىل �أن املنطقة جمهزة بـ� 3أنفاق تربط
احل ��دود ال���س��وري��ة باللبنانية ل�ت��أم�ين ال��دع��م
اللوج�ستي للم�سلحني» ،ي�ضيف حطيط« :هذه
املنطقة كان ُي��راد لها �أن تكون الأ�سا�س لتمدد
ح��ال��ة ال�شغب �أو بقعة «ال��زي��ت» ،لأن�ه��ا تقطع
�أو��ص��ال ال��دول��ة ال�سورية بني مناطق ال�شمال
(حلب) واجلنوب (دم�شق) والغرب (الالذقية)
م��ع ال�شرق (دي��ر ال��زور وال�ب��ادي��ة) ،امل�سلحون
كانوا يتمنون ق�صف املدينة بالطريان لإحراج
الرو�س ،ولكن ح�سم املعركة يف بابا عمرو بـ26
يوماً كان هزمية نكراء للغرب الرتباط قيادة
ب��اب��ا ع �م��رو يف ح�م����ص ب�ق�ي��ادت��ي ح�ل��ف �شمال
الأطل�سي واليونيفل يف لبنان وب�شبكة البارجة
الأمل��ان �ي��ة يف ع��ر���ض ال�ب�ح��ر وغ��رف��ة العمليات
ال �ن��ا� �ش �ط��ة يف ال ��دوح ��ة ،وق ��د أ�ل �ق ��ي ال�ق�ب����ض
على �ضباط فرن�سيني وقطريني و�سعوديني
و�أتراك».

وبالتايل �أيهما بفائدة �أكرث �أن تُهزم �أردوغان يف
االنتخابات (وقد ال حت�صل) �أم بتحييد موقف
تركيا عن ال�صراع الدائر يف �سورية؟ وبالتايل
ال�صيد الثمني لل�ضباط الفرن�سيني ال يجب
تبديده �إعالمياً».
ولكن �أمل يجاري حزب اهلل �إ�سرائيل يف
الدعاية ال�سيا�سية يف عناقيد الغ�ضب لقلب
املوازين ل�صاحله؟ يجيب حطيط�« :سورية
ال �ي��وم ت�ت�ح��رك ك�ب�ل��د م�ن�ت���ص��ر ،ل��و ت��درج��ت
الأم� ��ور �إىل ح��ال��ة «اخل �ط��ر ال���ش��دي��د» لكان
ال�سوريون ا�ستخدموا �سالح الإعالم املفتوح،
ولكن دم�شق يف مقابل ترويع الفكر الوهابي
ال���س�ل�ف��ي الإل �غ��ائ��ي ال مي�ك�ن�ه��ا ��ص��ب ال��زي��ت
ع�ل��ى ال �ن��ار يف م���س� أ�ل��ة ال�ت�خ��وي��ف الطائفي،
فاغت�صاب ال�ف�ت�ي��ات ال�ع�ل��وي��ات وامل�سيحيات
يف حم�ص ومنع «القدادي�س» يف درع��ا ،تزيد
ب�ل�ب�ل��ة امل��واط �ن�ي�ن أ�ث� �ن ��اء الأزم � � � ��ات» ،ي�ق��ول
حطيط« :ق�ب��ل �سقوط ب��اب��ا ع�م��رو بحوايل
� 10أيام دخل ال�سلفيون حي «احلميدية» –
امل�سيحي -وه �ج��روه ب��ال�ك��ام��ل وخ�ط�ف��وا 23
امر�أة م�سيحية واغت�صبوا الن�سوة فيه وقتلوا
وعذبوا ،متاماً كما فعلوا يف منطقة «حمردة»
غرب مدينة حماه» ،يتابع حطيط حديثه:
«امل�س�ألة بغاية الأه�م�ي��ة ،ال�غ��رب يتمنى لك
االن ��زالق طائفياً ب�خ�لاف ال�ن�ظ��ام ال�سوري
ال ��ذي ي��ري��د وق ��ف ال�ن�ف��خ يف ن ��ار الطائفية
والتخفيف من تداعياته».
يعترب حطيط �أن الفكر الوهابي يتمثل
خ�ط��ورت��ه ب� إ�ل�غ��اء ك��ل ف�ك� ٍر ال ي�ج��اري��ه ف�ك��ري�اً،
ي �ق��ول« :خ �ط��ره ع�ل��ى ال���س�ن��ة ق�ب��ل �أي م�ك��ون
آ�خ� ��ر ،ول �ك��ن ه��ل ي ��دري ال���س��ا��س��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون
م ��ع زوج��ات �ه��م �أن الأم � � ��وال ال �ق �ط��ري��ة ال�ت��ي
ي�ستح�صلون عليها م��ن قطر ه��ي ثمن �سفك
ال � ��دم امل �� �س �ي �ح��ي� ،أمل ي�ل�اح �ظ��وا �أن ��ص��رخ��ة
التون�سيني ب��د�أت تعلو يف وج��ه الوهابية وهم
ب�أغلبيتهم م��ن الطائفة ال�سنية� ،أمل ي�ق��ر�أوا
كيف �أن الوهابية الإلغائية مع رفيق احلريري
�أقفلت كل البيوتات ال�سيا�سية العريقة يف لبنان
وحتديداً داخل الطائفة ال�سنية»؟

الإعالم وال�ضباط الفرن�سيني

ميقاتي وجنبالط

حم�ص
�سيا�سته الدفاعية تعطيل حماولتني جديتني
لإ�سقاطه ،الأوىل كانت يف �أواخ��ر مت��وز 2011
(امل��وع��د الأول) وال�ث��ان�ي��ة ك��ان��ت بح�سب �أم�ير
قطر متوقعة يف �أواخ��ر �شهر �آب ( 2011عيد
الأ�ضحى) ،يقول حطيط« :رغم جناح امل�سلحني
الن�سبي بخلخلة الأو�ضاع ،ظل النظام ميتلك
ورق�ت�ين هامتني ب�ي��ده« ،اجل�ي����ش» و«ال�شعب»،
يقول حطيط« :هاتان الورقتان �أوقفا املخطط
اجلهنمي امل�ع��د على ��س��وري��ة ،و�شجعا ال��رو���س
لالندفاع �إىل الأمام ،بعد موقف مرتقب وحذر
طيلة ال�ستة الأ�شهر الأوىل من الأحداث (�آذار
 �أيلول  ،)2011وي�ضيف« :ا�ستخدام الفيتو منقبل ال�صني ورو�سيا ك��ان �سيفاً ذا حدين ،لأن
الإدارة الأمريكية ا�ستبدلت التدخل الع�سكري
من قبل جمل�س الأم��ن �أو حلف الناتو بخطة
رديفة متمثلة ب�إن�شاء قواعد ع�سكرية واقتطاع
�أرا�ض لفر�ض واقع ع�سكري �ضاغط».
ب � ��ر�أي ح�ط�ي��ط امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة ب ��د�أت
ب�صمود النظام وحت�صنت ظهور الفيتو الرو�سي
داخ� ��ل جم�ل����س الأم � ��ن «ه� ��ذه امل��رح �ل��ة �شكلت
الع�صر الذهبي للم�سلحني ،لأنهم ا�ستطاعوا
الإنت�شار بكثافة يف درعا وريف دم�شق وحم�ص
و�إدل��ب وجبل الزاوية ،ولكن مع قبول النظام
لعمل جلنة املراقبني العرب وا�ستح�صاله على
اع�ت�راف عربي ب��وج��ود امل�سلحني ،ب��د أ� النظام
ب�ع�م�ل�ي��ات احل���س��م ال�ع���س�ك��ري ف�ك��ان��ت امل��رح�ل��ة
اخلام�سة».
ع��ن ال��و� �ض��ع امل �ي��داين ال �ي��وم يف ��س��وري��ة،

هل يدري الساسة
اللبنانيون أن األموال التي
يستحصلون عليها من
قطر هي ثمن سفك الدم
المسيحي؟

يعترب حطيط �أن احل�سم بد�أ مع مطلع العام،
�أي بعد م�ضي � 9أ�شهر على انطالق الأح��داث
الأم �ن �ي��ة« ،الإجن � � ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا اجلي�ش
ال �� �س��وري يف ��ش�ه��ر واح ��د ف�ق��ط مل ي�ك��ن أ�ح��د
يتوقعها ،لأنه قد مت تنظيف الب�ؤر الأمنية يف
منطقة درعا وريف دم�شق بالكامل� ،إ�ضافة اىل
حتجيم القاعدة املركزية يف �سورية يف حم�ص،
واليوم نحن ب�إمكاننا القول بعد م�ضي �شهرين
على احل�سم� ،إنه مل يعد يوجد مناطق مغلقة
يف �سورية ي�سرح بها امل�سلحون».
بح�سب حطيط ،النظام ال���س��وري �سحب
م ��ن ال� �غ ��رب ذري� �ع ��ة ال �ت��دخ��ل ال �ع �� �س �ك��ري �أو
الإن�ساين نهائياً ،وبالتايل هناك �سقوط مدوي
للم�ؤامرة الع�سكرية ،يقول« :تنظيف الأوك��ار
ال�صغرية قيد املتابعة وامل�س�ألة تتطلب بع�ضاً
من الوقت».
�سقوط ا�سرتاتيجي لأمريكا
خ�سارة �أمريكا يف ال�ش�أن ال�سوري بح�سب
ح �ط �ي��ط ك �ب�ي�رة ج� � ��داً ،لأن� �ه ��ا ت �ط ��ال امل �ج��ال
اال� �س�ترات �ي �ج��ي احل �ي��وي ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة،
«ه �ن��اك ع� ��ودة ق��وي��ة ل��رو� �س �ي��ا وال �� �ص�ين على
ال�ساحة الدولية من البوابة الدم�شقية ،وهناك
حلف ا�سرتاتيجي فاعل ن�ش�أ عن غري ق�صد بني
إ�ي��ران وال�صني ورو�سيا» ،يعلق حطيط« :كان
مبقدور �أمريكا جعل اخل�سارة ع�سكرية فقط،
ل��وال حماقتها ال�سيا�سية ،ول��وال ا�ستدعا�ؤها
الفيتو الرو�سي ال�صيني امل��زدوج مرة جديدة،
فاالحتاد ال�سوفياتي ال��ذي ك��ان يرعب العامل
ق�ب��ل � 1990إن�ت�ف����ض ل�ك��رام�ت��ه وت���س��ول��ه لقمة
العي�ش ع��ام ( ،2011مليون فتاة رو�سية تبيع
ج �� �س��ده��ا) مت ��ام �اً ك��ال �� �ص�ين ال � ��ذي أ�خ��رج �ت��ه
ال���س�ي��ا��س��ة الأم�ي�رك �ي ��ة م ��ن م��رح �ل��ة اخل�ج��ل
الدبلوما�سي التي امتاز به منذ احلرب العاملية
الثانية».
ي�ؤكد حطيط �أن النظام العاملي اجلديد
يولد من رحم املعاناة ال�سورية ،لأن العامل من
بعدها لي�ست كقبلها« ،اخل�سارة اال�سرتاتيجية
لأم�ي�رك ��ا ال ت �ع��و���ض ،ف��رو� �س �ي��ا ك �م��ا ال���ص�ين
انتقلتا من موقع الدفاع �إىل الهجوم ،وال�شعب
ال��رو��س��ي ال��ذي انتخب ب��وت�ين ي�ت��وق بطريقة
�أخرى �إىل �أجماد رو�سيا العظمى».

��س� أ�ل�ن��ا ح�ط�ي��ط ع��ن ت��داع �ي��ات االن�ت���ص��ار
�س�ألنا حطيط ع��ن ج��دوى ف�صل الأم��ن
عن الإع�ل�ام ،م��ادام الأخ�ير ي�ستخدمه الغرب اال�سرتاتيجي ل�سورية على الداخل اللبناين،
��س�لاح�اً ف�ت��اك�اً ل�ت� أ�ل�ي��ب املجتمع ال ��دويل على و إ�خ � �م ��اد االب � �ت ��زاز اجل �ن �ب�لاط��ي لل��أك�ث�ري��ة،
� �س��وري��ة ،ف �ل � َم ال ي�ظ�ه��ر ال �� �س��وري��ون ال�ضباط و إ�ي� �ق ��اف ه ��روب وت �ه��رب م�ي�ق��ات��ي ع��ن حتمل
الفرن�سيني مث ًال لت�أليب الر�أي العام الفرن�سي م�س�ؤولياته ،يجيب�« :سعد احل��ري��ري وف ��ؤاد
على �ساركوزي؟ يرد حطيط �ضاحكاً« :الر�صيد ال���س�ن�ي��ورة وجن �ي��ب م�ي�ق��ات��ي ت���س�م�ي��ات ملُ�سمى
ال ��ذي متتلكه ��س��وري��ة ال مي�ك��ن ب�ع�ثرت��ه كيف واحد ،الد�ستور يف لبنان يجب تعديله ،ال�سنة يف
م�ك��ان ،مبلغ امل�ئ��ة دوالر ال�ت��ي ب�ح��وزت��ك �أث�ن��اء لبنان لي�سوا وهابيني ،الوهابية هي �أقلية ،فيما
الأزم ��ات عليك �صرفها يف �أف�ضل م��وق��ع ،لأن القوميون والوطنيون على ال�ساحة ال�سنية يف
خ�سارة �ساركوزي يف فرن�سا لي�ست ربحاً �صافياً لبنان يتجاوزون ب�أ�سو أ� الأح ��وال  ،55%لوال
ل�سورية ،وهذا ما فعلته دم�شق على �سبيل املثال تدخل امل��ال والفكر الوهابي الإلغائي املهيمن
يف �سيا�ستها ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة احلكيمة عندما على الإع�ل�ام ..فهل يُعقل �أن يُخت�صر القرار
حيدت تركيا من ف�ضيحة اعتقال � 49ضابطاً اللبناين اليوم بـ 3ن��واب �سنة فقط هم جنيب
تركياً مقابل وق��ف ال��دع��م ال�ترك��ي الع�سكري ميقاتي و أ�ح �م��د ك��رام��ي وحم�م��د ال�صفدي؟
للم�سلحني و�ضبط احلدود ال�شمالية» ،ي�ضيف وامل��دخ��ل الإ� �ص�لاح��ي لبنية ال��دول��ة ال يكون
ح�ط�ي��ط��« :س��وري��ة ت�ع��رف ج �ي��داً ك�ي��ف تك�سب �إال بقانون انتخابات ع�صري وتعديل حقيقي
من خالل هذه امللفات ،فال�سيا�سة لي�ست كما للد�ستور».
هي يف لبنان �أحقاداً ومتنيات ،بل هي ح�سابات
�أجرى احلوار :بول با�سيل
وم �� �س��اوم��ات يف ب�ع����ض امل �ل �ف��ات والأول� ��وي� ��ات،
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تحقيق
ليس للوقاحة جيل« ..دوّ ر عَ األصل»
النباتات خملوقات ح�سا�سة
ك�سائر املخلوقات ،هي منذ �أن
تكون بذرة �صغرية حتتاج �إىل الرعاية
واالهتمام املتوا�صل� ،رشط �أن يكون
بقدر ،لأنك �إذا �أهملتها� ،أ�صبحت ذليلة
�ضعيفة ،و�إذا ازددت عليها في�ض ًا
�سلبتها قوتها واعتمادها على نف�سها،
لت�صبح يف كال احلالتني لعبة يف يد
طبيعة ال ترحم.
واذا كانت هذه البذرة ال�صغرية
تتطلب كل هذا الكم من احلذر
والدراية واحلنان يف الرعاية لتنمو
ب�شكل �سليم ومنتج ،فكيف ب�أوالدنا
وفلذات �أكبادنا الذين ن�أمل بثمارهم
�أن يزهو م�ستقبلنا ،ونحن غالب ًا ما
ن�سمع �أو نقر�أ �أن كل حركة نقوم
بها ،و�أي �صوت نعر�ضه لهم وهم
مازالوا يتكونون داخل الرحم ت�ؤثر على
ن�ش�أتهم و�شخ�صيتهم عندما يكربون،
فما بالنا بعد جميئهم �إىل هذه الدنيا.
ك ��ان اع �ت �ق��اد ال �ن��ا���س يف ال �� �س��اب��ق �أن
«الديك الف�صيح من البي�ضة ي�صيح»� ،أي
�أن النمو الفطري والطبيعي ه��و ال��ذي
ي�ح��دد طبيعة تكوين الطفل ال�ترب��وي،
ل �ك��ن م ��ع ت� �ط ��ور ع �ل��م ال �ن �ف ����س وت �ط��ور
الدرا�سات العلمية التي وجدت خ�صوبة يف
البحث عن حقيقة ه��ذه الفكرة ،مت نفي
ذل��ك االعتقاد ،حيث أ�ك��دت الدرا�سات �أن
هناك عوامل �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل العامل
ال��وراث��ي ،ت� ؤ�ث��ر يف حتديد ه��ذا التكوين،
كالبيئية واالجتماعية والثقافية ،لكن
حجر الأ�سا�س الذي يدعّم �أ�س�س التكوين
ال�سليم هو الرتبية ال�صاحلة التي تن�ش�أ
داخ ��ل الأ� �س��رة ،ف�ه��ي العن�صر الأ��س��ا��س��ي
الذي يحتاجه كل طفل من �أجل �أن يتمتع
خ�لال من��وه على عقل �سليم و�شخ�صية
ق ��وي ��ة ،وه ��ي أ�ي �� �ض �اً م ��ا ت�ف�ت�ق��ده معظم
العائالت يف ع�صرنا احلايل.
ف� َم��ن م�ن��ا مل ي�سمع ج��دت��ه ت�ق��ول� :أو ترى ابنة ال�ست �سنوات تتحدث معك
«جيل ال�ي��وم ،جيل كتري وق��ح وم��دل��ل» ،ك�أنها ابنة �ستني �سنة ،حت�شر �أنفها يف
�أو �أ�شخا�ص يكربوننا يف العمر ي�شتكون ك��ل ��ص�غ�يرة وك �ب�ي�رة ،وت�خ��اط�ب��ك بلغة
من �أوالد و�شباب اليوم فيقولون عنهم :وموا�ضيع ال تليق بحجمها �أوعمرها� ،أما
«بال زوق وبال احرتام»� ،أو �أحد والدينا الولد فلي�س و�ضعه ب�أف�ضل «ال يعجبه
يقول« :اهلل يعينـ ّا عهالوالد رح ي�شيبونا العجب وال ال�صيام برجب»� ،إذ يتطاول
عبكري» ،مل ت�أتِ هذه ال�شكاوى عن عبث على وال��دي��ه ،يدو�س على هيبتهم �أم��ام
�أو ملجرد ال�شكوى ،بل ارتفعت �أ�صدا�ؤها النا�س ،وال يحرتم كالمهم ،ب��ل يعاند
لتعرب ع��ن واق��ع م��ا ،ن�شهده ال�ي��وم من وي�صر على تنفيذ طلباته ب�سرعة.
معاناة الأه��ل واملجتمع يف تعاملهم مع
وقد ي�صل التطاول يف بع�ض الأحيان
�أوالد هذا اجليل ،ومن حماوالت �ضبط �إىل درجة �أن ي�ضرب الولد �أب��اه �أو يرفع
وت��أدي��ب �أ�صبحت تبوء بالف�شل وتخرج �صوته ويده يف وجه والدته ،والأغرب من
عن ال�سيطرة لتزيد علينا فوق الهم هماً ذلك �أن البع�ض يفعل ذلك بحجة اللعب
جديداً ي�صعب التخل�ص منه ب�سهولة .واملزاح ،وت�ستغرب تقبل الأهل هذا الأمر
أ���ص�ب�ح��ت ال �ف �ت��اة ت�شبه ال���ص�ب��ي يف بكل رحابة �صدر ،ويفتخرون �أمام غريهم
�أفعالها وحركاتها ،كالمها بات �صراخاً بهذه ال�صحبه املميزة مع �أبنائهم.
ي�صدح يف �أذن��ك ك�صوت الطبل امل��دوي،
يف ح�ي�ن أ�ن �ن��ا ن���س�م��ع م��ن أ�ج ��دادن ��ا
ا�ستبدلت نعومتها و�أنوثتها التي متيزها أ�ن �ه��م يف ��ص�غ��ره��م ك��ان��وا ي�ف�ه�م��ون على
وت��زي �ن �ه��ا ب��ال��وق��اح��ة� ،إذا مل تعجبها الكبار من نظرة واح��دة �أو كلمة واحدة
ن�صيحتك ردت عليك ب �ج��واب م�ستفز دون احلاجة �إىل التكرار وك�ثرة توجيه
و�صاعق ،و�إذا �أنـ ّبتها ترد ال�صاع �صاعني ،املالحظات ،فكلمة «ال» تعني ال ولي�ست

ف�ي�ه��ا �أي ن�ق��ا���ش �أو ج� ��دال ،و�إال ك��ان��ت
العواقب وخيمة ،و�أذك��ر �أن عمتي قالت
يل يف �إحدى املرات� ،إنها عندما كانت يف
الع�شرين من عمرها تلقت �صفعة من
ج��دت��ي ،لأن �ه��ا وج�ه��ت �إل�ي�ه��ا كلمة غري
الئقة يف حلظة غ�ضب ،وعلى الرغم من
�أنها كانت زوجة و�أم لولدين� ،إال �أنها مل
تتجر أ� �أن تنب�س ببنت �شفة� ،أم��ا اليوم
فال ال�صراخ وال ال�ضرب ينفع للتحكم
ولو بابن الثالث �سنوات.
«ال ت �ن �ت �م��ي ال ��وق ��اح ��ة �إىل ج �ي��ل،
ع�ل�ي��ك �أن ت�ب�ح��ث ع��ن الأ� � �ص ��ل» ،ه�ك��ذا
يجيب البع�ض ،فالوقاحة واالنحرافات
ال���س�ل��وك�ي��ة و� �س��وء ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الآب ��اء
والأب�ن��اء مل تظهر فج�أة ،بل هي نتيجة
ع��وام��ل تراكمت م��ع تقدم ال��زم��ن ،فمع
ال �ت �ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال ��ذي �أدى �إىل
االنفتاح احل�ضاري والفكري والثقايف
ب�ي�ن ال���ش�ع��وب امل�خ�ت�ل�ف��ة وظ �ه��ور �أف �ك��ار
وع ��ادات ج��دي��دة ،انق�سمت الآراء حول
أ���س��ال�ي��ب ال�ترب�ي��ة وط ��رق ال�ت�ع��ام��ل مع

�إذن��ه ،وك��ل م��ن يخالف ذل��ك ،ك��ان يلقى
أ���ش��د العقاب بال�ضرب ب�سوط م�صنوع
من نبات ال�سالل» ،وي��رى بياو �أن تلك
ال�ط��ري�ق��ة الع�سكرية يف ت��رب�ي��ة الأب �ن��اء
هي الأمثل كي يح�صد الفرد يف النهاية
ثمار الأب ��وة ،فالأطفال يف �سن �صغرية
ي�شبهون احل �ي��وان��ات ،ال ي�ع��رف��ون كيف
مييزون بني اجليد وال�سيئ ،و�أن العقاب
القا�سي ي�ساعدهم يف تطوير دماغهم،
ومن ال يتفق معه يف ذلك ،ف�سيرتك له
التاريخ لي�ؤكد مدى �صحة وجهة نظره.
قوبلت ه��ذه الطريقة بعا�صفة من
ال�ن�ق��د م��ن ك�ب��ار خ�ب�راء ال�ترب�ي��ة داخ��ل
ال �� �ص�ين وخ��ارج �ه��ا ،مل��ا ل �ه��ا م��ن إ�� �س��اءة
نف�سية وج�سدية للطفل ،ويف درا�سة قام
بها خرباء يف جامعة يولني الأمريكية،
و�شملت �أكرث من  2500طفل� ،أظهرت �أن
الذين يعاقبون بال�ضرب يف �سن الثالثة
ت ��زداد لديهم امل�ي��ول ال�ع��دوان�ي��ة يف �سن
اخلام�سة� ،أما الذين يتعر�ضون للتعنيف
اجل�سدي اعتباراً من ال�سنة الأوىل من
عمرهم ،فقد يواجهون خطر التخلف
ال��درا� �س��ي ،مم��ا �أك ��د ��ص�ح��ة ال�ن�ظ��ري��ات
ال�ت�رب ��وي ��ة ال� �ت ��ي حت � ��ذر م� ��ن خم��اط��ر
تعنيف ال���ص�غ��ار ج���س��دي�اً ب�صفعهم �أو
الأطفال منذ �صغرهم ،منهم من تبنى �ضربهم ،قائلة� :إن التعر�ض لهذا النوع
�أ�سلوب الإم�ه��ال والت�ساهل مع الأوالد ،من العقوبات ي��ؤدي �إىل زي��ادة عدوانية
وهو ما يتوافق مع الفكر الغربي الذي الأطفال.
ي�ن��ادي ب��احل��ري��ة واالن�ف�ت��اح والتح�ضر،
ن�ح��ن ن �ق��ول �إن اع �ت��دال الأه� ��ل مع
واجلزء الآخر جاء رداً على الأول ،فر�أى الطفل يف تلبية حاجاته ،ه��و الأ�سلوب
�أن احلرية املفرطة التي يحظى بها �أوالد الرتبوي الأف�ضل والأن�سب يف التعامل
و�شباب ال�ي��وم ،ه��ي التي ت�شجعهم على م�ع��ه ،ف�لا يت�صرفان ك�أنهما �ضابطان
تخطي احل��دود وت��زي��د م��ن انحرافهم ،ع�سكريان �أو دكتاتوريان ،وال كخادمني
وبذلك ف��إن احلل الأن�سب هو الأ�سلوب حت��ت إ�م ��رة الأوالد ،ال يتبعان أ���س�ل��وب
التقليدي يف الرتبية� ،أي �أ�سلوب الق�سوة احلرمان والإهمال �أو التدليل املفرط،
وال�شدة.
بل عليهم حتديد الت�صرفات التي يثاب
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غ�ير املقبولة ال�ت��ي يعاقب عليها لدى
�ست �سنوات ،يقوم باالهتمام به بنف�س قيامه بها ،وبهذا التحديد للت�صرفات
الأ� �س �ل ��وب الأول يف ال�ت�رب �ي��ة ،و�أث �ن ��اء تتحدد معامل الرتبية لديهم ،كما ن�شدد
ا�ستماعنا لر�أيه يف مقر عمله ،كان ابنه على توطيد العالقة ب�ين ال��زوج�ين ،ملا
ي �� �ص��رخ داخ� ��ل امل �ت �ج��ر وي��رك ����ض ذه��اب �اً لها نتائج فائقة الإيجابية على نف�سية
و إ�ي��اب �اً با�ستمرار« ،علي ه��و ابني الأول الطفل و�سلوكه ،ف��اخل�لاف��ات الزوجية
وال��وح �ي��د ،ان�ف���ص�ل��ت �أن ��ا و أ�م� ��ه عندما أ�م��ام الأب�ن��اء وه��م �صغار التي ت�صل �إىل
ك��ان طف ً
ال �صغرياً ،ولأنني ال �أري��ده �أن �ضرب الأم م�ث�لاً ،تولد حالة انتقامية
تلبية
�اول
�
ح
�
أ
العاطفي،
بالنق�ص
ي�شعر
ل ��دى الأوالد ع �ن��دم��ا ي �ك�ب�رون ف�ت��زي��د
كل طلباته ،اجلميع ين�صحني بتخفيف ق�سوة النف�س واالنحراف.
ت�ساهلي معه ،لكنني ال �أحتمل �أن �أراه
وك� �م ��ا �أن م� ��ن ح� ��ق الأب� � �ن � ��اء ع�ل��ى
حزيناً �أو يبكي» ،ومل يزل يكمل حديثه ال��وال��دي��ن الإح �� �س��ان �إل�ي�ه��م وتعليمهم
حتى �سمعنا �صراخ املوظفة التي تلقت وت�أديبهم ،حيث يقول الإمام علي(ر�ضي
�ضربة على ظهرها من ابنه ،فاعتذر منا اهلل عنه)« :العب �أبناءك �سبعاً وعلمهم
وق��ام لي�ستف�سر عما ح�صل ،بينما قمنا �سبعاً و�صاحبهم �سبعاً ثماترك احلبل
نحن مبغادرته على هذه احلال.
ع�ل��ى ال� �غ ��ارب» ،ف�ع�ل��ى ال��وال��دي��ن �أي���ض�اً
ال�صينيون
من جهة �أخ��رى ،ي�شتهر
ح� ��ق ع� �ل ��ى أ�ب� �ن ��ائ� �ه ��م �أن ي �ط �ي �ع��ون �ه��م
بالق�سوة وال�شدة يف تربية �أوالدهم ،وقد وي�ح�ترم��ون�ه��م� ،إذ ي�ق��ول اهلل ت�ع��اىل يف
ظهر العديد من امل�ؤلفني الذين كتبوا كتابه الكرميَ } :وق ََ�ضى َربُّكَ �أَ َّال َت ْع ُبدُواْ
عن الأ�ساليب القا�سية التي يتبعونها يف �إِ َّال إِ� َّي��ا ُه َوبِا ْلوَا ِل َديْنِ إ�ِحْ �سَ انًا ِ�إ َّم��ا َي ْب ُلغَنَّ
ال
الرتبية ،ومنهم ال�صيني زاو بياو( )47عِ �ن�دَكَ ا ْل� ِك�َب�رَ َ �أَحَ �دُهُ � َم��ا �أَ ْو كِ�لاَهُ � َم��ا َف َ
ال��ذي ن�شر كتاباً بعنوان «َ beat themتقُل َّل ُه َم آ� �أُفٍّ َوالَ َت ْن َهرْهُ مَا َو ُق��ل َّل ُهمَا
ِ�ض َل ُهمَا جَ نَا َح الذُّ ِّل
 »into peking universityيتحدث َق� ْو ًال َكرِمياً ،وَاخْ ف ْ
ف �ي��ه ع��ن ط��ري�ق�ت��ه ال�ق��ا��س�ي��ة يف ت��رب�ي��ة مِ ��نَ ال �رَّحْ � َم � ِة َو ُق ��ل رَّبِّ ارْحَ � ْم � ُه � َم��ا َك� َم��ا
وت�أديب �أبنائه ،يقول بياو امللقب بالأب َر َّب َيانيِ َ�ص ِغريًا{ (الإ�سراء.)23-25/
ال ��ذئ ��ب�« :إن �أط �ف��ال��ه مل ي �ك��ن ي�سمح
ل�ه��م ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ب�راد م��ن دون طلب
غدير حامد
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عــربــي
االحتالل ي�صعّد الهجمة على القد�س
ت�صعّد ح��ك��وم��ة االح��ت�لال ال�صهيوين
من هجمتها العدوانية على مدينة القد�س
املحتلة ،وت�أخذ هذه الهجمة �أ�شكا ًال متعددة،
م��ب��ا���ش��رة وغ��ي�ر م��ب��ا���ش��رة؛ ف��م��ن ال��ت��ه��وي��د
واال���س��ت��ي�لاء على ممتلكات الفل�سطينيني
ب��غ��ر���ض اال���س��ت��ي��ط��ان� ،إىل احل��ف��ري��ات التي
ت�سبب ان��ه��ي��ارات يف امل��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة من
احل��رم القد�سي وامل�سجد الأق�صى املبارك.
ويف ه����ذا ال�����س��ي��اق ف��ق��د ح�����ذّرت «م���ؤ���س�����س��ة
الأق�صى للوقف والرتاث» من خطورة توايل
االن��ه��ي��ارات ال�تراب��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن م�سجد
ع�ين �سلوان خا�صة ،ومنطقة بلدة �سلوان
 الواقعة جنوب امل�سجد الأق�صى  -عامة،ون�� ّب��ه��ت امل���ؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا �إىل �أن ه��ذه
االنهيارات تدلل ،وب�شكل وا�ضح ،على ت�شعب
احلفريات التي تقوم بها �سلطات االحتالل
يف املنطقة املمتدة من بلدة �سلوان واملتجهة
نحو امل�سجد الأق�صى ،و�أن هذه احلفريات
ت�����ش��ك��ل خ���ط���راً ع��ل��ى م�����س��ج��د ع�ي�ن ���س��ل��وان
وب��ي��وت �أه��ل��ه��ا ،ث��م �إن��ه��ا ت�شكل خ��ط��را على
امل�سجد الأق�صى املبارك ،حتديداً من اجلهة
اجلنوبية والغربية� ،إذ �إن االحتالل يخطط
�إىل م��زي��د م��ن اف��ت��ت��اح الأن��ف��اق �أ���س��ف��ل ،ويف
حميط امل�سجد الأق�صى امل��ب��ارك ،وت�شبيك
هذه الأنفاق فيما بينها من جهة ،وربطها
بعدد من املراكز واملتاحف التهويدية التي
�سيقيمها ق���رب امل�سجد الأق�����ص��ى امل��ب��ارك،
ب��اع��ت��ب��ار �أن���ه���ا م���راف���ق ل��ل��ه��ي��ك��ل امل���زع���وم.
ويف زي����ارة للطاقم الإع�ل�ام���ي لـ«م�ؤ�س�سة

جنود وعنا�صر �شرطة �صهاينة يدخلون باحة امل�سجد الأق�صى

الأق�����ص��ى» ،ت�أكد وق��وع انهيار ترابي �شمال
�شرق اجلدار اال�ستنادي مل�سجد عني �سلوان،
الأم����ر ال����ذي �أح����دث ح��ف��رة عميقة ب��ج��وار
امل�سجد ،و�أك��دت م�ؤ�س�سة الأق�صى �أن �سبب
االنهيار هو احلفريات العميقة واملت�شعبة
يف امل��ن��ط��ق��ة ،ح��ي��ث ي��خ��ط��ط االح���ت�ل�ال �إىل

ت�شبيك خ��ط ا ألن���ف���اق يف ���س��ل��وان ،ك��م��ا أ�ن��ه
يخطط لإقامة متحف تهويدي قريب من
امل�سجد.
من جانبها ،دع��ت الهيئة الإ�سالمية -
امل�سيحية لن�صرة القد�س وامل��ق��د���س��ات� ،إىل
هبّة جماهريية �إ�سالمية  -م�سيحية عاملية

لن�صرة القد�س وامل�سجد املبارك ،منا�شدة كل
الدول العربية والإ�سالمية وجميع املنظمات
وامل���ؤ���س�����س��ات ،وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا ج��ام��ع��ة ال���دول
العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي والأمم
املتحدة ،العمل على و�ضع حد للممار�سات
والإجراءات «الإ�سرائيلية» يف مدينة القد�س

املحتلة ،خ�صو�صاً الوقف الفوري للحفريات
والأنفاق �أ�سفل امل�سجد الأق�صى املبارك.
ج���اء ه���ذا ال��ت��ح��ذي��ر ع��ق��ب وق���وع انهيار
ترابي �شمال �شرقي اجلدار اال�ستنادي مل�سجد
عني �سلوان ،ما �أدى �إىل حدوث حفرة عميقة
ق��رب امل�سجد .و�أك���دت الهيئة الإ�سالمية -
امل�سيحية ا�ستمرار �سلطات االحتالل بحفر
الأنفاق �أ�سفل امل�سجد الأق�صى وحي �سلوان
والبلدة القدمية من املدينة املقد�سة ،وهو
ما يُع ّد خطراً حمدقاً ب�أوىل القبلتني وثالث
احل��رم�ين ال�شريفني ،وت�ساءلت يف بيانها:
«اليوم يُد ّق ناقو�س اخلطر مرة �أخرى ..فهل
من جميب»؟
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ،ك�����ش��ف��ت جل���ن���ة م��ق��اوم��ة
اجلدار واال�ستيطان يف القد�س املحتلة ،عن
خمطط يحاك يف كوالي�س بلدية االحتالل
يف ال��ق��د���س ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ه��ات ي��ه��ودي��ة
م��ت��ط��رف��ة ،وب���دع���م م���ن ح��ك��وم��ة االح��ت�لال
لال�ستيالء على املتحف الإ�سالمي املال�صق
حل��ائ��ط ب��اب امل��غ��ارب��ة ،وحت��وي��ل��ه �إىل كني�س
يهودي للمتطرفني ،وذلك لتق�سيم امل�سجد
الأق�صى املبارك ،وفر�ض الأمر الواقع عليه.
يذكر �أن منطقتي �سلوان وب��اب املغاربة
ت��ق��ع��ان م��ن��ذ ���س��ن��وات يف ب������ؤرة اال���س��ت��ه��داف
ال�صهيوين يف مدينة القد�س ،التي و�صلت
خم��اط��ر ال��ت��ه��وي��د ف��ي��ه��ا �إىل م���راح���ل غري
م�سبوقة.

عبد الرحمن نا�صر

الأق�صى ي�ست�صرخ ..فهل من جميب؟
ط��ال��ت رح��ل��ة ع���ذاب���ات الأق�����ص��ى م��ا بني
اح��ت�لال ف��ا���ش��ي ي��ري��د ط��م�����س م��ع��امل��ه��ا ،وم��ا
ب�ين م�ستوطنات ت��ت��وغ��ل لتق�ضم م��ا تبقى
م��ن ت��اري��خ امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة ،وب�ي�ن ق��وان�ين
و إ�ج���راءات عن�صرية هدفها �أ�سرلة املدينة،
و�إعالنها عا�صمة يهودية..
رحلة امل�آ�سي وال��ع��ذاب ه��ذه مل تبد أ� مع
دعوات �أع�ضاء من حزب الليكود الإ�سرائيلي
الذي يقوده رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو
�إىل اقتحام امل�سجد الأق�صى ،وهدمه لإقامة
الهيكل اليهودي على �أنقا�ضه ،وال مع قرار
املحكمة العليا ب�إعطاء احلق لليهود بال�صالة
يف امل�����س��ج��د ك��ت��م��ه��ي��د ل���ط���رح ف���ك���رة تق�سيم
امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى ب�ين امل�����س��ل��م�ين وال��ي��ه��ود،
ك��خ��ط��وة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أح�ل�ام���ه���م العدوانية،
�إمن���ا ب���د�أت منذ النكبة ع��ام  1948لتكتمل
ف�صولها يف نك�سة ح��زي��ران/ي��ون��ي��و ،1967
عقود طويلة وقبلة امل�سلمني الأوىل تنتهك
حرمتها من قطعان امل�ستوطنني وع�صابات
القتل والإرهاب املنظم ،وت�صارع وحدها هذه
الفا�شية ال�صهيونية ،والعامل «احلر» ينظر
�إىل م�أ�ساتها وال يحرك �ساكناً.
ل���ق���د اع����ت����ادت ال���ق���د����س ع���ل���ى جم��اب��ه��ة
العدى لوحدها ،يف ظل غياب خمزي للعرب
وامل�����س��ل��م�ين ،وك���ل أ�ح����رار ال��ع��امل ،ف��ه��ي الآن
ت����ذود ع���ن ح��م��ى الأق�������ص���ى ال����ذي يتعر�ض

منذ ف�ترة �إىل هجمة عن�صرية احتاللية
م���ن ق��ط��ع��ان م�����س��ت��وط��ن�ين ح��اق��دي��ن ،حيث
وجهت �إليهم دعوات من منظمات وجمعيات
يهودية عن�صرية «تلمودية» تدعو القتحامه
وال�سيطرة عليه ،و�إقامة تعاليمهم التوراتية،
ملحاولة �إثبات حق الوجود لهم فيه.
ففي اللحظة التي يعمل االحتالل على
ت��و���س��ي��ع ام���ت���داده داخ����ل ال��ق��د���س ال�شرقية
ل��رب��ط��ه��ا ب��ال��ق��د���س ال��غ��رب��ي��ة ،وم���ع ام��ت��داد
امل�����س��ت��وط��ن��ات م���ن ح��ول��ه��ا وداخ�����ل ال�ضفة
الفل�سطينية ،ت����زداد الآن حملة التمهيد
ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى ،ليتم
�سقوط القد�س كاملة ،و�إع�لان��ه��ا كمدينة
يهودية وعا�صمة لدولتهم اليهودية ،مما
ي��ع��د ت���ط���وراً خ��ط�يراً ون��وع��ي��اً يف ال��ت��ط��رف
«الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ،م��ن حيث ال��زم��ان وامل��ك��ان؛
ي�����ش�ير �إىل م���دى ال��ت��خ��ب��ط والإرب������اك عند
ق����ادة ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين ،م��ا ي��ف��ت��ح ال��ب��اب
وا���س��ع��اً �أم����ام جملة ج��دي��دة م��ن احل��م��اق��ات
«الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة» ،ال��ت��ي ت��ع�بر ع��ن ه��واج�����س
وخم����اوف مل��ج��م��وع امل��ت��غ�يرات ال��ت��ي تع�صف
باملنطقة ،فـ«�إ�سرائيل» التي ت�ستغل ان�شغال
املجتمع ال���دويل ب���أزم��ات��ه ،وال��ع��امل العربي
ب��ـ��ان��ت��ف��ا���ض��ات��ه واح���ت���ج���اج���ات���ه ،زادت م��ن
وت�يرة اعتداءاتها وممار�ساتها االحتاللية
وال��ع��ن�����ص��ري��ة والإج����رام����ي����ة خ��ل�ال الأي�����ام

ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى،
خ�صو�صاً على املقد�سات الدينية الإ�سالمية،
وامل�����س��ي��ح��ي��ة ع���م���وم���اً يف ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة
وال�����ض��ف��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،وه����و م���ا ك�شفته
و�سائل �إع�ل�ام «�إ�سرائيلية» م���ؤخ��راً عندما
�أ�شارت �إىل تنامي االعتداءات التي يرتكبها
«�إ�سرائيليون» �ضد رجال الدين الإ�سالمي
وال��ره��ب��ان امل�سيحيني يف ال��ق��د���س املحتلة،
وتوجيه الإهانات �إليهم .
�إن دعوات �شخ�صيات وف�صائل �إ�سالمية
ووطنية فل�سطينية �إىل االعتكاف يف امل�سجد
الأق�صى وال��رب��اط فيه حت�سباً لأي اقتحام
حمتمل لل�صهاينة ،ت���أت��ي يف ���س��ي��اق التنبه
ل��ل��خ��ط��ر ال�����ذي ي���ح���دق ب��امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى
و����ص���ون���اً ل���ه م���ن امل��ك��ائ��د وامل������ؤام�����رات ال��ت��ي
حت��اك �ضده م��ن قبل كيان االح��ت�لال ،لكن
ال�شرطة «الإ�سرائيلية» تخرج الفل�سطينيني
ال���ذي���ن ي��ع��ت��ك��ف��ون يف امل�����س��ج��د ب�����ش��ك��ل ح��اق��د
ويحمل دالالت كثرية وم�ؤ�شرات على املزيد
م��ن ال��ن��واي��ا ال��ع��دوان��ي��ة جت���اه ت���راث ورم���وز
الفل�سطينيني.
ل��ق��د �أق�����ام ال�����ص��ه��اي��ن��ة خ�ل�ال ال�����س��ن��وات
الأخرية عدداً من الكن�س واملتاحف التي حلَت
حم��ل الأوق����اف الإ���س�لام��ي��ة ب��ج��وار امل�سجد
الأق�صى ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر،
كني�س ح��م��ام ال��ع�ين (ي��وه��ي��ل ي��ت�����س��ح��اق �أو

خيمة �إ�سحاق) وافتتح يف العام  ،2008وكني�س
(م�صلى املدر�سة التنكزية) والتي كانت �أحد
معامل امل�سجد الأق�صى بناها تنكز النا�صري
يف ال���ع���ام  724ه���ج���ري ،وق�����ام ال�����ص��ه��اي��ن��ة
بتحويلها �إىل كني�س يف العام  ،2008وكني�س
(ق��د���س الأق���دا����س) امل��ق��اب��ل لقبة ال�صخرة،
وهو �أحد الكن�س املوجودة داخل نفق احلائط
الغربي ،ومت حتويله نهاية العام � 2008إىل
كني�س ي��ه��ودي ،وكني�س (قنطرة ويل�سون)
ويقع �أ�سفل املدر�سة التنكزية ،حيث حولها
ال�صهاينة يف ال��ع��ام � 2005إىل كني�س تقام
فيه حفالت الزواج والبلوغ ،ومتحف (قافلة
الأجيال) ومت افتتاحه يف العام � 2006أ�سفل
املدر�سة التنكزية �أي�ضاً ،ويتكون من ثالثة
ف�صول و�سبعة ف�����ض��اءات مهمته ب��ث تاريخ
م���زور لليهود ط���وال �أك�ث�ر م��ن  3500ع��ام،
ومتحف (البيت املحروق) وهو �أحد املتاحف
التهويدية امل��وج��ودة يف ح��ارة ال�شرف داخل
ال��ق��د���س ال��ع��ت��ي��ق��ة وي���ح���اول ال�����ص��ه��اي��ن��ة من
خ�لال��ه ب��ث ف��ك��رة ال���وج���ود ال��ي��ه��ودي خ�لال
ال���ع���ام  70م���ي�ل�ادي وم��ل��ك��ي��ت��ه��م ل�ل�أرا���ض��ي
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،و ق��ل��ع��ة داود �أو ق��ل��ع��ة ب��اب
اخلليل وه��ي قلعة قدمية يف القد�س بناها
هريود�س لأول مرة ،وبرغم كونها �إ�سالمية
بحتة حولها ال�صهاينة �إىل متحف تنطلق
م��ن��ه ك��ل رح��ل�ات ال��ت��ه��وي��د ،وه��ن��اك الكثري

من الأماكن التي ي�ستويل عليها ال�صهاينة
ب�شكل متتابع يف حميط الأق�صى حتى بات
عدد الكن�س يف البلدة العتيقة ي�ضاهي عدد
امل�ساجد والكنائ�س ،لتخدم ق�ضية التهويد
التي تعتمد على مزاعم ونبوءات حاخامات
اليهود لبناء الهيكل مكان امل�سجد الأق�صى.
من املفارقات �أن التاريخ �أثبت عدم وجود
�أي دليل �شرعي وقانوين لل�صهاينة وحقهم
يف هذه البقعة املباركة و�أُثبت ذلك ب�شهادة
علماء الآث��ار «الإ�سرائيليني» ،الذين �أعلنوا
بت�صريحاتهم الإعالمية �أن لي�س هناك �أي
دليل تاريخي وتراثي يثبت �أن لليهود حقاً
لهم يف ال��وج��ود داخ��ل ال��ق��د���س ،وك��ل الأدل��ة
تثبت �أن العرب قدمياً وحديثاً وامل�سلمني هم
�أ�سا�س الوجود والتاريخ.
ال �شك يف �أن ال�شعب الفل�سطيني قدم
الت�ضحيات اجل�سام ،وما زال يقدم يف �سبيل
ال��دف��اع ع��ن فل�سطني وال��ق��د���س والأق�����ص��ى،
ول����ك����ن ه���ي���ه���ات أ�ي�������ن ه����م أ�خ��������وة ال���ع���روب���ة
والإ�سالم؟ فالأمر ال يخفى على لبيب ب�أنه
يحتاج مل�ساندة منهم واقتناعهم و�إميانهم
ب������أن ن��ه��ج امل���ق���اوم���ة ه���و ال�����س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د
ال���س�ترج��اع احل���ق���وق الفل�سطينية يف ظل
اال�ستهداف ال�صهيوين للمدينة املقد�سة.

حممد �أبو �شريفة
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ن�صف مليون فل�سطيني غري قادرين على ت�أمني لقمة العي�ش

غـــزة ..و«التـغيــري الـعــربــي»

دخلت �أزم��ة الكهرباء يف قطاع غزة
�شهرها الثالث ،و�سط وعود من القيادات
امل�صرية بقرب حل امل�شكلة التي �أغرقت
ال��ق��ط��اع ب��ال��ظ�لام ،و�أدت �إىل م�شاكل
اجتماعية واقت�صادية وثقافية خطرية،
ك��ون الكهرباء ت�شكل الع�صب اليومي
للحياة؛ من عمل وتعليم وموا�صالت..
ال��ب��ع�����ض اع���ت�ب�ر �أن ���س��ب��ب الأزم�����ة
�سيا�سي بامتياز ،ويهدف �إىل ال�ضغط
ع��ل��ى امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية ،وال��ق��ب��ول
ب�����إدخ����ال ال����وق����ود م���ن خ��ل�ال امل���م���رات
التي ي�سيطر عليها العدو ال�صهيوين.
وا������س�����ت�����غ�����رب ع���������دد م�������ن ال�����ق�����ي�����ادات
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ت��غ��ا���ض��ي ال��ع��رب��ي عن
الأزم�����ات االق��ت�����ص��ادي��ة واملعي�شية التي
مي��ر ب��ه��ا ال��ق��ط��اع م��ن��ذ ���س��ن��وات ،كذلك
ال�صمت العربي والغربي عن املمار�سات
ال�صهيونية.
ت���ت���ف���اق���م الأزم������������ة االق���ت�������ص���ادي���ة
واالجتماعية والثقافية يف قطاع غزة
يوماً بعد ي��وم ،نتيجة الإقفال املتقطع
للمعابر ،والذي �أدى �إىل تنامي الركود
االق��ت�����ص��ادي ،وال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ض��ة على
ال�صناعات واملنتجات الفل�سطينية ،بعد
ت��دم�ير ج��ي�����ش االح���ت�ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين
ال���ك���ث�ي�ر م����ن امل���ن�������ش����آت االق���ت�������ص���ادي���ة
وال���ت���ج���اري���ة يف ال����ع����ام  ،2009وع����دم

ال�سماح ب���إع��ادة الإع��م��ار بعد � 3سنوات
ع��ل��ى ال���ع���دوان ،م��ع االرت���ف���اع املتوا�صل
ل��ل��ك��ث��اف��ة ال�����س��ك��ان��ي��ة ،وت���وق���ف ال��دع��م
امل����ادي م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة،
ب�سبب االن�����ش��غ��ال مب��ا ي�سمى «ال��رب��ي��ع
العربي» ،الذي ح ّل ت�ضييقاً على �سكان
ال���ق���ط���اع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م����ع ا���س��ت��م��رار
�سيطرة االحتالل على م�صادر الطاقة
(ال��ك��ه��رب��اء) وامل��ي��اه .ك��ل ه��ذه الأ���س��ب��اب
كان لها �أثر وا�ضح يف ا�ستفحال الأزمة

االق��ت�����ص��ادي��ة ،وت��ن��ام��ي م�شكلة الفقر
ال��ذي جت��اوز عتبة الـ 40يف املئة ب�شكل
ع����ام م���ع ب���داي���ة ال���ع���ام احل�����ايل ،ك��ذل��ك
احلظر امل�ستمر على حرية �إبحار �سفن
ال�صيد وتعط ّل املوانىء البحرية التي
تعيل �آالف العائالت الفل�سطينية.
ت��ق��ري��ر �إح�����ص��ائ��ي فل�سطيني� ،أ���ش��ار
�إىل �أن م��ع��دل ال��ف��ق��ر امل��دق��ع يف قطاع
غ��زة جت���اوز عتبة الـ 40يف امل��ئ��ة� ،أي �إن
ح��وايل خم�سمائة �أل��ف فل�سطيني من

�سكان القطاع غري قادرين على ت�أمني
احل���د الأدن�����ى م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��ي�����ش.
ك��ذل��ك �أ���ش��ار تقرير آ�خ���ر �إىل �أن هناك
عدة �آالف من الفل�سطينيني يف القطاع
م�شردون ق�سراً من بيوتهم ب�سبب عدة
عوامل� ،أبرزها الإجراءات التي تقوم بها
ق��وات االحتالل ال�صهيوين ،و�سيا�سية
الت�ضييق على امل��ع��اب��ر ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ال��ت��داع��ي��ات ال��ك��ارث��ي��ة ل��ع��دوان - 2008
.2009

حتركات مطلبية تدعو الأونروا برفع م�ستوى اخلدمات

ال مهدداً باالنهيار يف خميمات لبنان
الأونروا 736 :منز ً
ت�ستمر ال��ت��ح��رك��ات امل��ط��ل��ب��ي��ة ل�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني يف خم��ت��ل��ف امل��خ��ي��م��ات
والتجمعات الفل�سطينية يف لبنان ،من �أج��ل �ضمان تقدمي اخلدمات ب�شكل الئق،
وقد تقدم عدد من املنظمات الفل�سطينية مبذكرات طالبت الأونروا ب�ضرورة �إجناز
خطوات فعّالة يف تطوير اخلدمات ،وفقاً للأولويات التالية:
دف��ع ال��دول املانحة لزيادة م�ساهماتها املالية مبا ينعك�س �إيجاباً على م�ستوى
زي��ادة امل��وازن��ة العامة والعمل على تر�شيد االن��ف��اق وفقا الحتياجات الالجئني يف
لبنان ،واحداث �آليات فعالة لتحقيق �شراكة ورقابة املجتمع املحلي مبا ي�ضمن ت�أمني
اخلدمات الالئقة لهم.
بناء م�ست�شفى خا�ص بالالجئني الفل�سطينيني يوفر ال��ع�لاج امل��ج��اين الكامل
لالجئني ،ويف�سح جماالت التوظيف لالطباء وا�صحاب املهن الطبية ،ورفع ن�سبة
م�ساهمة االن��روا يف تكاليف ال��دواء والعمليات الكبرية خا�صة ال�صحاب االمرا�ض
امل�ستع�صية ،وزيادة عدد االخ�صائيني والتجهيزات الطبيه الالزمه يف عيادات الوكالة
وتوفري عيادات ثابته ويومية يف التجمعات الفل�سطينية املكتظة.

توفري االموال الالزمة وال�ضغط على املانحني لت�سريع �إعمار خميم نهر البارد
بالتن�سيق مع الدولة اللبنانية ،والعمل لعقد م�ؤمتر دويل للمانحني ،واال�ستمرار
يف خطة الطوارىء وتطويرها جلهة ت�أمني املبالغ املطلوبة.
زي���ادة م��وازن��ة الق�سم ال�ترب��وي والعمل على بناء جامعة فل�سطينية ت�ؤمن
التعليم اجلامعي وتفتح ميادين التوظيف للأكادميني والإداري�ين واخلريجني
الفل�سطينيني وزيادة عدد املنح الدرا�سية.
ت��رم��ي��م م��ئ��ات امل���ن���ازل ا آلي���ل���ة لل�سقوط وت��ن��ظ��ي��م ���ش��ب��ك��ات ال�����ص��رف ال�صحي
والكهرباء وتوفري مياه ال�شرب وتطوير خدمات النظافة العامة واحلفاظ على
ال�صحه البيئيه.
دعوة االون��روا مل�ضاعفة جهودها لدى احلكومة اللبنانية واملنظمات الدولية
من اجل حماية حقوق االن�سان الفل�سطيني يف لبنان ،وال�سعي اىل �إقرار احلقوق
االن�سانية .وزيادة �أجور املوظفني وزيادة فر�ص التوظيف وحت�سني �شروط ال�ضمان
ال�صحي ورفع ن�سبة م�ساهمة االونروا يف �صندوق التوفري.
وقد التقى املدير العام للأونروا �سلفاتوري ملباردو بعدد من الوفود ،واعترب
املدير العام ان االون��روا مل ت�صل بعد اىل املرحلة التي يطمح اليها الالجئون،
م�ؤكدا على احلاجات املتزايدة لالجئني الفل�سطينيني .وان الوكالة �ستقوم بر�سم
ا�سرتاتيجية يف اجلانب ال�صحي لت�أمني حلول نهائية ومر�ضية مل�شكلة االدوي��ة
للم�صابني باالمرا�ض امل�ستع�صية �سواء مع وزارة ال�صحة او م�ستوردي االدوية يف
لبنان او مع بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملانحني.
واع��ت�بر ان ق�ضية خميم ال��ب��ارد ه��ي م�س�ؤولية م�شرتكة ب�ين الفل�سطينيني
واللبنانيني واالون����روا ،وعلى اجلميع ب��ذل جهود م�ضاعفة يف ال��ف�ترة القادمة
للتقدم يف عملية االعمار .م�شريا �إىل �أن بدء االونروا بحل م�شكالت مياه ال�شرب
وتنظيم �شبكات الكهرباء يف عدد من املخيمات ا�ضافة اىل بدء معاجلة م�شكالت
البنى التحتية يف اك�ثر من خميم خا�صة يف خميمات عني احللوة والر�شيدية
وبرج الرباجنة والبداوي واجلليل .كما اكد املدير العام ب�أن  736منزال اقر البدء
برتميمها كدفعة �أوىل.

و�شهد القطاع التعليمي يف القطاع
�أزم����ة ك��ب�يرة ،نتيجة ت��دم�ير ع���دد من
امل����دار�����س وال��ع��ج��ز احل��ا���ص��ل يف �إع�����ادة
بنائها ،بحيث احل��اج��ة �إىل ب��ن��اء �أك�ثر
م��ن  120م��در���س��ة �إ���ض��اف��ي��ة ال�ستيعاب
طالب القطاع املحا�صَ ر بح�سب تقرير
ح��ق��وق��ي فل�سطيني .وي��وج��د يف قطاع
غ��زة  670م��در���س��ة ت�ستوعب � 468أل��ف
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة ،مب���ع���دل  700ط��ال��ب
للمدر�سة ال��واح��دة ،يف ح�ين �أن معدل
القدرة اال�ستيعابية للمدر�سة الواحدة
ال ي��ت��ج��اوز الـ 500كحد �أق�����ص��ى ،وذل��ك
نتج عنه الكثري من امل�شاكل واملعوّقات
التعليمية ،و�أدى �إىل ارت��ق��اع يف ن�سبة
الر�سوب والت�سرّب.
وذكر مركز امليزان حلقوق الإن�سان،
�أن هناك ���ض��رورة وواج��ب��اً م��ن املجتمع
الدويل لل�ضغط على �سلطات االحتالل
ال�����ص��ه��ي��وين ،م���ن �أج�����ل وق����ف ���س��ي��ا���س��ة
ال��ع��ق��اب اجل��م��اع��ي ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ض لها
�أك�ثر م��ن مليون ون�صف فل�سطيني يف
القطاع ،وال�سماح ب���إدخ��ال م��واد البناء
لإعادة �إعمار البيوت املدمَّرة واملدار�س.
وحث التقرير وزارة الرتبية والتعليم يف
القطاع على رفع م�ستوى التن�سيق بني
املعنيني بال�ش�أن الرتبوي ،يف �سبيل رفع
امل�ستوى التعليمي.
و أ����ش��ار تقرير �آخ��ر �صادر عن مركز
ا إلح�����ص��اء الفل�سطيني� ،إىل �أن ن�سبة
البطالة يف القطاع تخطت الـ 45يف املئة،
�أم��ا متو�سط الدخل الفردي للعاملني
ف�لا ي��ت��ج��اوز الـ 200دوالر ،مب��ع��دل 10
دوالرات للفرد �شهرياً ،مبا ينذر بكارثة
�إن�سانية كبرية.
و�أجمعت م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان
يف مذكرة رفعتها �إىل �أك�ثر من جهة
دولية ،على �أن املجتمع الدويل والأمم
امل��ت��ح��دة ���ش��رك��اء يف �سيا�سة الت�ضييق
على �سكان القطاع ،نتيجة عدم املباالة،
وجت��ن��ب حما�سبة الكيان ال�صهيوين
على م��دار ع�شرات ال�سنوات ،بالرغم
من اجلرائم امل�ستمرة منذ  63عاماً.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

عميد األسرى في سجون االحتالل الصهيوني

يحــيـى سكــاف 34 ..عـامــًا وقضـيـتـه

قبل �أربعة وثالثني عاماً ،وحتديداً يف 11
�آذار  1978ك��ان��وا ب�ضعة رج��ال وع�ل��ى ر�أ�سهم
ف �ت��اة ا��س�م�ه��ا دالل امل �غ��رب��ي ،ح�م�ل��وا ب�ن��ادق�ه��م
وعبواتهم ومدافعهم ،وعيونهم ،فركبوا البحر
نحو فل�سطني.
مل يخلفوا �أب� ��داً ب��امل��وع��د ..ن��زل��وا �شاطئ
حيفا ..املدينة التي ع�شقوها قبل �أن يروها،
وب ��د�أوا م�سرية حيا على اجل�ه��اد ،ج��اب��وا عمق
الأر� � ��ض ب��ام �ت��داد ث�م��ان�ين ك �ي �ل��وم�تراً ،وع�ل��ى
مدى �أكرث من � 48ساعة� ،أحالوا �أر�ض «اجلنة
امل��وه��وم��ة» �إىل زل��زال ف�ج��روه يف وج��ه �أول�ئ��ك
الطارئني على �أر�ض فل�سطني ..فبثوا الرعب
واخلوف والفزع يف قلوب قادة العدو ويف نفو�س
الكبار وال�صغار.
العملية اجلريئة وال�ن��وع�ي��ة :حملت ا�سم
ال���ش�ه�ي��د ك �م��ال ع� ��دوان ال ��ذي اغ�ت��ال�ت��ه فرقة
كومندو�س �صهيونية بقيادة ي�ه��ودا ب��اراك يف
ف ��ردان م��ع ال�شهيدين ك�م��ال ن��ا��ص��ر وحممد
يو�سف النخار (�أبو يو�سف) يف ني�سان .1973
ث�لاث��ة ع�شر ب�لاغ �اً ع�سكريا � �ص��درت عن
القيادة العامة لقوات الثورة الفل�سطينية يف
اليوم الأول لبدء العملية م�ساء يوم ال�سبت يف
� 11آذار  ،1978يف اليوم الثاين للعملية وا�صلت
ق ��وة دي ��ر ي��ا��س�ين  -جم�م��وع��ة ال���ش�ه�ي��د ك�م��ال
ع��دوان ،عملياتها ،حيث تدفقت �أع��داد كبرية
من جنود اجلي�ش واحلر�س امل��دين وال�شرطة
ال�صهيونية ترافقها الطائرات العمودية التي
م�ل�أت املنطقة ال��واق�ع��ة ب�ين حيفا وت��ل �أبيب،
يف وق��ت �أع �ل��ن ف�ي��ه ال �ع��دو ال�صهيوين فر�ض
نظام منع التجوال ،وقد ا�صطدمت جمموعة
من القوة بقوة للجي�ش وال�شرطة يف املنطقة
الواقعة بني مفجال ميخائيل ون��ادي كنرتي
كلوب بني تل �أبيب ونتانيا ،و�أ�سفر اال�صطدام
ع��ن وق ��وع �إ� �ص��اب��ات يف ق ��وات ال �ع��دو ،ومتكنت
قوة الفدائيني من الإفالت من احل�صار الذي
حاولت قوات العدو فر�ضه عليها ،وقد اعرتف
ال �ع ��دو ب�خ���س��ائ��ره يف ه ��ذا اال� �ش �ت �ب��اك ،حيث
�أعلن عن �إ�صابة �سبعة ع�شر ف��رداً من جنوده
و�شرطته.
بعد ذلك ا�صطدمت جمموعة �أخ��رى من
القوة م�ساء الثاين ع�شر من �آذار مع قوة للعدو
يف ��ش��ارع ال�ي��اه��و �شمال ت��ل �أب �ي��ب ،ومل تعرف
ن�ت��ائ��ج اال��ش�ت�ب��اك ف�ي�م��ا ك��ان��ت ت�سمع �أ� �ص��وات
ال��ر��ص��ا���ص واالن �ف �ج��ارات ب�شكل م�ت��وا��ص��ل يف
امل�ن�ط�ق��ة ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ب ��د�أت تتجمع فيه
قوات للجي�ش واحلر�س املدين وحر�س احلدود
يف املنطقة ب�شكل كثيف وتقوم ب�إغالق الطرق
امل�ؤدية ملكان اال�شتباك.
ك��ان��ت املنطقة امل�م�ت��دة م��ا ب�ين حيفا وت��ل
�أب�ي��ب م���س��رح�اً للعمليات ،وق��د غ�صت ب ��آالف
اجل �ن��ود وط ��ائ ��رات ال�ه�ل�ي�ك��وب�تر و�أع� � ��داد من
الآل� �ي ��ات ،وت��وا� �ص �ل��ت ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ف�ت�ي����ش رغ��م
�إعالن العدو �إنهاء فر�ض نظام منع التجوال،
حم��اول��ة لإظ �ه��ار ان�ت�ه��اء ال�ع�م�ل�ي��ة ،ومل��واج�ه��ة
حملة ال��رع��ب وال�ت��ذم��ر ال�ت��ي اج�ت��اح��ت �سكان
املنطقة ،وق��د �سيطر االرت �ب��اك بكل مظاهره
على ق��وات ال�ع��دو� ،أدى يف بع�ض الأح��وال �إىل

جمموعة كمال عدوان قبل االنطالق �إىل حيفا

��ص��دام��ات ب�ين جم�م��وع��ات ال�ع��دو �أث �ن��اء حملة
املتابعة للثوار ،كما �أن املعلومات التي �أذاعها
العدو عن �إنهاء القوة لي�ست �صحيحة ،حيث
وا�صل الثوار مهامهم رغم ا�ست�شهاد قائدهم
و�أفراد جمموعة التعزيز.
تلك هي البالغات االثنا ع�شر التي �أوردها
الناطق الع�سكري با�سم القيادة لقوات الثورة
الفل�سطينية.
�أم��ا ال�ب�لاغ ال�ث��ال��ث ع�شر والأخ�ي�ر ورد يف
ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء ال��راب��ع ع�شر من
�آذار وهذا ن�صه:
على درب الن�ضال ال�ث��وري امل�سلح ل�شعبنا
الفل�سطيني الذي يواجه منذ  20عاماً عدواناً
�صهيونياً م�ستمراً على �أر�ضه ووطنه ،م�ضت
قافلة من الأب�ط��ال �ألهبها ال�شوق �إىل وطنها
الذي حرمها االغت�صاب ال�صهيوين من العي�ش
يف رب��وع��ه ،ول���س�ط��ر ق���ص��ة ال�ت�ح��دي للبط�ش
وال�ق�ه��ر ال�صهيوين ال �ن��ازي ال��ذي ح��رم وطن
ال�سالم من كل معاين ال�سالم واحلرية ،ولقد
�أع�ط��ى اول�ئ��ك الأب �ط��ال ل�شعبهم و�أم�ت�ه��م من
دمائهم الزكية �أغلى عطاء ..وهم على ثقة ب�أن
رفاقهم �سيوا�صلون م�سرية الكفاح امل�سلح.
العملية الأ��س�ط��وري��ة التي نفذها مقاتلو
فتح يف احل��ادي ع�شر من �آذار عام  ،1978قيل
الكثري ،قيل �إنها لأول مرة منذ �إن�شاء الكيان
ال�صهيوين يف قلب الوطن الفل�سطيني �صنعت
زل � ��زا ًال ه��ز ��س�ك��ان ه ��ذا ال �ك �ي��ان ،و�إن �ه��ا جعلت
ال���س��ادري��ن يف نومهم ي�ستفيقون على الوهم
الأم �ن��ي ال ��ذي اج�ت�روه ث�لاث�ين ع��ام �اً ،وقيل
�أي�ضاً �إنها نقلت الثورة من مرحلة الكر والفر،
�إىل مرحلة حترير الأر���ض وال�سيطرة عليها
ل�ساعات طويلة ،طويلة ،والت�صرف بها بحكم
ملكية القائمني بها لهذه الأر�ض.

و�سيقال الكثري �إزاء ه��ذه العملية الفذة
ال �ت��ي ن �ف��ذه��ا ال� �ث ��وار يف ف �ل �� �س �ط�ين ،ول��زم��ن
ط��وي��ل �سيظل احل��دي��ث ق��ائ�م�اً ع��ن العملية،
فمن �أو��س��ع �أب ��واب ال�ت��اري��خ الفل�سطيني دخل
ثوارنا خملدين ،وخملدين لوطن ا�ست�شهدوا
من �أج�ل��ه ،ومهما يكن من �أم��ر ه��ذه ا ألق��وال،
فكلها ت�صب يف النهاية يف بحر �إرادة ال�صمود
والت�صدي الفل�سطينية التي تتك�سر �أمامها

كل اجل��دران واحل��واج��ز ،والتي يت�سلح بها كل
فل�سطيني يتقدم الخرتاق احل�صار.
باخت�صار:
مقاتلون من ق��وة «دي��ر يا�سني» من قوات
العا�صفة (حركة فتح) ت�سيطر على املنطقة
بني تل �أبيب وحيفا يف عملية من �أكرب عمليات
املواجهة مع قوات العدو ال�صهيوين ،فوقع بني
�صفوفه خ�سائر فادحة من القتلى واجلرحى،

وثائق تثبت وجود يحيى �سكاف يف �سجون العدو

وحتدث يف عقول جرناالته تخبطات تاريخية».
�أ�صوات االنفجارات تهز مدينة تل �أبيب..
تل �أبيب - ..حيفا حتت نريان ثوار فل�سطني..
ارتباك عنيف يف �صفوف العدو..
�صدمة هائلة ت�صيب جموع امل�ستوطنني..
قتلى وجرحى العدو ميل�ؤون خم�س م�ست�شفيات
ب�ي�ن ح �ي �ف��ا وت� ��ل أ�ب � �ي� ��ب ..ف��دائ �ي��و ف�ل���س�ط�ين
ينت�شرون وي�سيطرون على �أماكن متعددة...
بيغن ي � ؤ�ج��ل زي��ارت��ه ل��وا��ش�ن�ط��ن وفايت�سمان
يقطع زي��ارت��ه ل�ه��ا ..إ�ع�ل�ان حظر التجوال يف
«�إ�سرائيل»..
 ..وت�ت���ص��در «ف�ل���س�ط�ين» واج �ه��ة ال �ع��امل،
وي�ع��ود لها لونها الن�ضايل الأ��ص�ي��ل� ،شا�شات
ال�ت�ل�ف��زي��ون والإذاع� � ��ات وال���ص�ح��ف وم��را��س�ل��و
الوكاالت يجعلون من العملية �شغلهم ال�شاغل،
«�إ�سرائيل يف خطر» كل هذه ال��زالزل �صنعتها
ب�ن��ادق ث��وار فل�سطني ال��ذي��ن ك���س��روا ال�ط��وق،
واخرتقوا احل�صار ،وبد�أوا حما�صرة العدو يف
�أر�ض ي�سميها «عقر داره» ،والذاهبون يف مهمة
�أ�شاعوا ا ألم��ل يف نفو�س كل �أطفال فل�سطيني
م��ن ال��ذي��ن ول ��دوا يف امل �ن��ايف ل�ل�ع��ودة �إىل دور
�أجدادهم و�آبائهم.
يف ذل ��ك ال �ي��وم ك��ان��ت �أ� �ص ��وات احل���ش��رج��ة
مت أل نفو�س ال�صهاينة ،وتعيد �آالف امل�ضللني
�إىل ح��ال��ة ال ��وع ��ي ،وع ��ي احل �ق �ي �ق��ة ،حقيقة
املنا�ضلني الفل�سطينيني الذين ينفذون عملية
ا��س�ت���ش�ه��ادي��ة ،وت�ب�ق��ى فل�سطني ت�ن�ت�ظ��ر ،مما
يعزز ه��ذا الت�أكيد� ،أن ه��ذه املقربة بعيدة عن
�أع�ين امل�ستوطنني ال�صهاينة ،كما �أن �سلطات
االحتالل منعت امل�ستوطنني وعائالت امل�صابني
من ع�سكريني ومدنيني من دخول امل�ست�شفيات
خوفاً من معرفة الأرقام احلقيقية للخ�سائر.

( العدد  )204اجلمعة � 9 -آذار 2012 -

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

13

ال تزال حية
وقال تقرير �صهيوين يومها� :إن الإ�صابات �أر�ض فل�سطني عنوة ،وهجر �أهلها ،و�أعلن عن
ال ت �ق��ل ع ��ن ث�لاث �م �ئ��ة � �ص �ه �ي��وين ،ال�غ��ال�ب�ي��ة م�شروعه اال�ستيطاين والتو�سعي الكبري بعد
العظمى منها ع�سكريون.
احل ��روب ال�ت��ي خا�ضها م��ع ال�ع��رب يف ا ألع ��وام
وك �� �ش ��ف ال �ت �ق ��ري ��ر ع� ��ن ح ��ال ��ة ال �ت �م��زق  67و ،73ولأن ي�ح��ي ��س�ك��اف ك ��ان ي�ع��ي حجم
واالن �ق �� �س��ام ال �ت��ي ت�ع�ي���ش�ه��ا �أج� �ه ��زة ح�ك��وم��ة الق�ضية الفل�سطينية وم��ا تعنيه مبقد�ساتها
ال �ع ��دو ،وت�ف���ش��ي ظ��اه��رة ت��را� �ش��ق االت �ه��ام��ات و�أر�ضها لكل منا�ضل عربي وم�سلم ،رهن نف�سه
ب �ي��ن ح � ��ر� � ��س احل � � � � ��دود وال � �� � �ش � ��رط � ��ة ،وق ��د للق�ضية.
ت� ��أك ��د ذل� ��ك م ��ن خ�ل��ال ال �ظ ��واه ��ر ال �ت��ال �ي��ة:
ترك الأ�سري يحيى �سكاف عائلته ومدر�سته
�أوال� :أن رفع نظام حظر التجوال جاء بناء على يافعاً ،و�سار يف درب املقاومة التي انخرط يف
�ضغط من �أج�ه��زة و�أو��س��اط �أخ��رى يف حكومة �صفوفها ،ليكون من �أوائل جماهديها الأبطال
العدو ،ولل�صحافة �أي�ضاً ،كما �أن هذا الإجراء الذين �سجلوا �أ�سماءهم يف العمل اجلهادي �ضد
اتخذ ب�سبب �أن ع��ددا من الثوار من ق��وة دير العدو الغا�صب ،ال��ذي أ�ق��ام دولته العن�صرية
يا�سني قد جنحوا فع ًال يف الإف�لات من طوق على �أنقا�ض وطن هجر �أهله واغت�صب تراثه.
احل�صار الذي فر�ضته �سلطات االحتالل على
مي��م يحيى �سكاف وج�ه��ه نحو فل�سطني،
منطقة العمليات ،ويف حم��اول��ة ل��رف��ع ال��روح ويف ذاكرته اجلنوب اللبناين الذي كان مرتعاً
املعنوية للم�ستوطنني املتدهورة و�إيهامهم ب�أنه جلنود االحتالل ،والتحق يف �أول عملية فدائية
قد مت العثور على الفدائيني.
نوعية كانت مهمتها تنفيذ عملية ا�ست�شهادية
وق� ��ال ال �ت �ق��ري��ر ،ا� �س �ت �ن��اداً �إىل م��ا كتبته «ب��ا��س��م عملية ال�شهيد ك�م��ال ع ��دوان» ،والتي
�صحيفة «دافار» �أنئذ حول قرار حظر التجوال قادتها املنا�ضلة آ�ن��ذاك دالل املغربي ،وعرفت
على ما يزيد عن ثالثمئة �ألف م�ستوطن:
با�سم جمموعة دير يا�سني.
�إن هذا القرار �أحدث �شل ًال فعلياً يف جمرى
مل يعرف يف البدء �شيء عن م�صري املقاوم
احلياة اليومية داخل الكيان ال�صهيوين الأمر اللبناين ال�شمايل البطل ،لكن بعد وقت طويل،
ال��ذي �أح��دث ��ض��رراً بالغاً ع�لاوة على نتائجه ب��د�أت تنك�شف املعلومات �أن يحيى �سكاف ،ما
االقت�صادية ،والثابتة� ،إن قوات حر�س احلدود يزال حياً يرزق وهو �أ�سري يف �سجون االحتالل،
التي كان حجم اال�صابات بني �صفوفها كبرية وقد وردت عدة ر�سائل ومعلومات من �أ�سرى مت
ون��اق�م��ة على �أج �ه��زة ال�شرطة وتتهمها علناً حتريرهم من �سجون العدو ال�صهيوين ت�ؤكد
بالتق�صري والف�شل وال�ع�ج��ز ،وق��د طلبت من ذلك ،فقد اعتقل الأ�سري خالد حممود يا�سني
بيغن ت�سليمها م�ه��ام ال���ش��رط��ة ب�ع��د �أن ثبت بتاريخ  1973/4/9يف عملية ع�ين زي��ف التي
ف�شلها.
انطلقت من القطاع الأو�سط – عيناتا جنوبي
وق� ��دم ال �ت �ق��ري��ر � �ص��ورة حل��ال��ة االرت �ب��اك ل �ب �ن��ان م��ع اجل �ب �ه��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة ل�ت�ح��ري��ر
وال ��ذع ��ر ال �ت ��ي ت���س�ي�ط��ر ع �ل��ى ق � ��وات ال �ع��دو فل�سطني.
وامل�ستوطنني فقال� :إن القوات ال�صهيونية قد
اعتقل مع �آخر من �أفراد جمموعته املكونة
ا�شتبكت مع بع�ضها البع�ض يف �أكرث من موقع م��ن �أرب�ع��ة عنا�صر وا�ست�شهد الآخ ��ران ،خالد
و�أوقعت يف �صفوفها العديد من الإ�صابات ،كما حممود يا�سني حوكم  3م��ؤب��دات ،يف ح�ين �أن
�أن بع�ض املدنيني ال�صهاينة قد لقوا م�صرعهم زميله حوكم لعامني ،وقد �أطلق �سراح الأ�سري
بر�صا�ص القوات ال�صهيونية نف�سها.
يا�سني بتاريخ 1987/8/20م يف عملية التبادل
وقال التقرير:
التي نفذتها حركة فتح �شملته العملية تكرمياً
�إنه ب�سبب ظاهرة الهروب التي برزت بني لعائلته التي قدمت � 3شهداء فدا ًء للق�ضية.
ق��وات ال�ع��دو ،فقد مت ت�شكيل جل��ان حتقيق يف
الأ��س�ير خالد يا�سني �أودع يف التحقيق يف
ه��ذا ال�صدد ،كما �أن��ه أ�م��ام الف�شل ال�صهيوين ثكنة امل�خ��اب��رات الع�سكرية يف ال�ل��د ،وم��ن ثم
يف مواجهة عملية «ال�شهيد كمال عدوان» ف�إن حتقيق ال�شني بيت يف اجللمة يف حيفا وبعدها
بيغن ي��در���س تعيني م�ست�شار ج��دي��د وج�ه��ازاً �أودع �سجن الرملة � 4سنوات ون�صف منفرداً
خا�صاً به ملكافحة ما �أ�سماه الإرهاب.
وبعدها �إىل نفحا يف الـ ،85ويف �شهر حزيران
وك���ش��ف ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ق��اب ع��ن الإج � ��راءات من نف�س العام مت نقله �إىل �سجن ع�سقالن.
الأمنية والتدابري االح�ترازي��ة التي اتخذتها
يف ع�م�ل�ي��ة الأخ �أح� �م ��د ج�ب�ري��ل اجل�ب�ه��ة
��س�ل�ط��ات االح� �ت�ل�ال يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ي��وي��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي مت��ت يف  1985/5/20ت��ردد
واملرافق العامة.
يف ��س�ج��ن ع���س�ق�لان م��ن ق�ب��ل ب�ع����ض الأ� �س��رى
الفل�سطينيني من غزة �أنه بقي يف داخل املعتقل
�أبطال العملية البطولية
�سجني فل�سطيني من لبنان مري�ض م�صاب يف
ر�أ�سه وخا�صرته جراء �شظية ولي�ست ر�صا�صة
م��ن �أب �ط��ال ال�ع�م�ل�ي��ة اجل��ري�ئ��ة وال�ن��وع�ي��ة «مل يكن �أحد يعلم �أنه يحيى �سكاف».
املنا�ضل ال�شجاع يحيى �سكاف (�أب ��و ج�لال)
يف ع �� �س �ق�لان ن �ق��ل الأ�� �س�ي�ر خ��ال��د وم�ع��ه
لبناين ،من مواليد بحنني  ،1959/12/15يف الأ�سري عمر قا�سم من القد�س «عمر حممود
مطلع ال�سبعينيات انخرط املنا�ضل ال�شاب يف القا�سم» وال��ذي كان منتدباً من قبل الأ�سرى
�صفوف املقاومة الفل�سطينية ليكون واحداً من بداخل ع�سقالن كرابط بني ال�صليب الأحمر
طالئع حركة التحرير العربية ،التي ت�ؤمن والأ�سرى.
بقد�سية ال���ص��راع م��ع امل�ح�ت��ل ،ال��ذي اغت�صب
وي��ذك��ر يف ه��ذا الأث �ن��اء �أن الأ� �س�ير �سمري

ال�شهيدة دالل املغربي الثانية من اليمني ويحيى �سكاف الثاين من الي�سار

�سكاف كانت يف �سجن اجللمة بتاريخ بني 13
�إىل � 1987/8/17أي قبل خروج الأ�سري خالد
يا�سني ب�أيام يف عيادة �سجن اجللمة وهو �سجن
مدين بجانب مركز ال�شني بيت».
وخ�لال اللقاء قال له خالد هل عرفتني؟
ق ��ال ل��ه ي�ح�ي��ى ��س�ك��اف :ن�ع��م أ�ن ��ت فل�سطيني
وم��ن ال�ب��داوي ،ق��ال له يحيى :مل��اذا مل تزرين
�أمي؟ قال له خالد :عندما �أخرج �س�أخرب �أمك
باملو�ضوع.
بعد ت�سريح ا أل��س�ير خالد حممود يا�سني
�أخرب زمالءه بالتنظيم عن عائلة الأ�سري..
عائلة الأ�سري �سكاف بدورها زارت الأ�سري
امل�ح��رر خ��ال��د ،وك��ان ذل��ك بعيد �شهر تقريباً،
حيث �أخ�بره��م ب��امل�ج��ري��ات ،وع�ل��ى ا ألث ��ر راف��ق
الأ�سري يا�سني عائلة الأ�سري �سكاف �إىل مركز
ال�صليب الأحمر يف طرابل�س ،و أ�خ�ب�روا جلنة
الأ�سري يحيى �سكاف
ال�صليب مبجريات الأم ��ور ،و أ�ك ��دوا لهم على
ال�ق�ن�ط��ار ن�ق��ل �إىل ع���س�ق�لان ،ول �ك��ن وب�سبب �ضرورة زيارة الأ�سري �سكاف داخل �سجنه ،و�إذا
مر�ضه بالربو �أرجعوه �إىل �سجن نفحا».
كان ب�إمكانهم �أي�ضاً ت�أمني زيارة لوالدة الأ�سري
وت � � ��ردد أ�ي� ��� �ض� �اً ل� ��دى ا أل� � �س �ي�ر خ ��ال ��د �أن لتزور ابنها يف نفحا..
الأ��س�ير امل�صاب «وال ��ذي مل ي�ع��رف �أن��ه يحيى
رد ال�صليب ال��دويل كان �سلبياً بعد �أ�سبوع
�سكاف ك��ان ينقل �أ�سبوعياً �إىل ع�ي��ادة خا�صة �أن ال وج ��ود ال� �س��م ي�ح�ي��ى ��س�ك��اف يف ال�ل��وائ��ح
ب��ال���س�ج��ون ب��رف�ق��ة م �� �س ��ؤول الأم� ��ن ع��ام��و���س الإ�سرائيلية.
للعالج» ،وقد �أخرب خالد يا�سني عمر القا�سم
واجلدير ذكره �أي�ضاً �أن الأ�سري خالد كان
ب��وج��ود ا أل� �س�ي�ر ال ��ذي أ�خ �ب��ره ،و�أك� ��د ل��ه أ�ن��ه قد بعث ر�سالة �إىل الأ��س�ير عمر القا�سم �إىل
ينبغي �أن تتحقق م��ن ه��وي��ة ه ��ذا الأ� �س�ي�ر ..داخ ��ل �سجنه ي�خ�بره فيها �أن وال ��دة ا أل��س�ير
يف الأ�سبوع الذي تاله� ،صودف �أن الأ�سري خالد �سكاف قد تزور ابنها نرجو االهتمام بها لأنها
الذي كان يعالج يومياً يف العيادة املذكورة نظراً ال تعرف �أحداً هناك.
للمر�ض ال��ذي ي�صيبه التهابات يف الأع�ضاء
ا أل�� �س�ي�ر ع �م��ر ال �ق��ا� �س��م ع � ��اود ال � ��رد على
التنا�سلية ووجود احل�صى يف الكلى.
الر�سالة بعد �شهرين تقريباً ،يقول فيها :ملاذا
اللقاء الأول مع يحيى �سكاف:
مل ت�أتِ والدة الأ�سري يحيى ونحن بانتظارها؟
عند و�صول الأ�سري خالد �إىل العيادة التقى
وع�ن��دم��ا ��س� أ�ل�ن��اه ع��ن ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي بعث
بعن�صرين م��ن �أم��ن احل��دود ينقالن الأ��س�ير فيها عمر القا�سم والتي يذكر فيها ا�سم يحيى
يحيى �سكاف �إىل ال�ع�ي��ادة وع�ن��دم��ا التقى به �سكاف باعتبار �أنها وثيقة ،ي�ؤكد الأ�سري خالد
داخل العيادة �س�أله هل �أنت فل�سطيني؟
�أن ال��ر��س��ال��ة ق��د �أخ��ذه��ا بع�ض ال���ش�ب��اب بعيد
قال يحيى �سكاف :ال �أنا لبناين من املنية ،ا�ست�شهاد الأ� �س�ير عمر القا�سم داخ��ل �سجنه
قال له� :أتعرف خالد العرتي من املنية؟
�أوائ��ل الت�سعينيات مع جمموعة من الر�سائل
فقال له :نعم �أعرفه و أ�ع��رف وال��ده الذي الأخ � ��رى ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت��م ب�ين ا أل� �س�ي�ر خالد
ميتلك بياره �أي�ضاً هناك..
والأ�سري عمر القا�سم.
ف �ق��ال ل��ه ي�ح�ي��ى� :أرج � ��وك �أخ�ب�ر عائلتي
وابعث لأمي �أن تزورين ،لأنني ال �أتلقى ر�سائل كتاب مفتوح من �أ�سري ،ي�ؤكد �أن الأ�سري
منها وال من �أي �أحد.
يحيى �سكاف على قيد احلياة
الأ� �س�ير خ��ال��د يا�سني �أخ�ب�ر عمر القا�سم
واللجنة املخت�صة ب�أمور الأ�سرى الفل�سطينيني
ورداً ع �ل ��ى ادع � � � � ��اءات ب �ع ����ض ال �� �ص �ح��ف
هو
�أن الأ� �س�ي�ر امل ��وج ��ود يف ��س�ج��ن ع���س�ق�لان
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،وال �ت��ي تتعلق بق�ضية الأ��س�ير
لبناين وا�سمه يحيى �سكاف من املنية.
ال�ل�ب�ن��اين يحيى ��س�ك��اف ،وال �ت��ي ج��اء فيها �أن
اللقاء الثاين مع يحيى �سكاف:
�سكاف قتل أ�ث�ن��اء العملية الفدائية التي قام
املرة الثانية التي ر�أى الأ�سري خالد يحيى بها يف � 11آذار � 1978ضمن جمموعة نفذت

عمليتها على الطريق ال�ساحلي بني حيفا وتل
أ�ب �ي��ب ،وك��ان��ت حت�م��ل ا��س��م جم�م��وع��ة ال�شهيد
كمال عدوان ،رداً على تلك االدع��اءات �أفيد �أنا
الأ�سري املحرر خالد حممود يا�سني ،فل�سطيني
اجلن�سية ،من خميم البداوي� ،سبق �أن اعتقلت
من قبل اجلي�ش الإ�سرائيلي عام  1973و�أفرج
عني عام  1987يف عملية تبادل.
�أفيد بالتايل:
تبد أ� ق�ضية املعتقل يحيى �سكاف منذ العام
 ،1978و�إ�سرائيل تنكر وج��وده حياً رغ��م كل
ال��دالئ��ل وال��وث��ائ��ق امل�ق��دم��ة �إىل جلنة حقوق
الإن�سان يف الأمم املتحدة و�إىل منظمة العفو
الدولية و�إىل ال�صليب الأحمر الدويل ،والتي
ت�ؤكد �أن يحيى �سكاف م��ازال حياً يف الزنازين
الإ�سرائيلية الإفرادية.
ويهمني الت�أكيد �أنني التقيت �أثناء وجودي
يف ال�سجون الإ�سرائيلية بالأ�سري يحيى �سكاف
مرتني ،امل��رة الأوىل كانت يف معتقل ع�سقالن
عام  ،1985واملرة الثانية يف معتقل اجللمي عام
 ،1987وكان الأ�سري �سكاف يعاين من �أمرا�ض
نتيجة إ���ص��اب�ت��ه يف ر أ�� �س��ه و�أن �ح��اء خمتلفة يف
ج�سده.
�إن �شهادتي هذه �أوردها و�أنا يف كامل قواي
العقلية واجل�سدية ،وه��ي �شهادة حق ال �أبغي
من ورائها �سوى �إن�صاف �إن�سان يقبع يف زنازين
�إ�سرائيل منذ �أك�ثر م��ن � 31سنة ،و�إن�ن��ي على
�أمت اال�ستعداد لتقدمي هذه ال�شهادة �أمام كافة
املراجع املعنية.
اخليار ال�صحيح
ويف ذكرى �أ�سر يحيى �سكاف يقول �شقيقه
ج�م��ال :يف ال��ذك��رى الرابعة والثالثني لأ�سر
امل�ج��اه��د يحيى ��س�ك��اف جن��دد ال�ع�ه��د وال��وع��د
لكل الأ�سرى يف �سجون العدو ال�صهيوين ب�أننا
�سن�ستمر على نهجهم وعلى مثابرتنا وعملنا
ون�ضالنا حتى حترير كل �أ�سرانا وك��ل �أر�ضنا
ومقد�ساتنا وثقتنا كبرية باملقاومة البا�سلة
وحدها ،ولي�س باملفاو�ضات ،وال املجتمع الدويل
املنحاز للعدو املحتل لأر�ضنا ومقد�ساتنا.
جن ��دد ال�ع�ه��د وال��وع��د ب� ��أن اخل �ي��ار ال��ذي
حمله يحيى �سكاف يف � 1978/3/11سنبقى
معه ونحمله ،فتحرير الأر���ض وا أل��س��رى كما
�أكدت الوقائع التجارب ال يتم �إال عرب املقاومة
وه��و اخل �ي��ار ال��وح�ي��د الأوح� ��د ال ��ذي ال يفهم
العدو غريه.
يف ذكرى �أ�سر يحيى �سكاف ن�ؤكد �أن خيار
امل �ق��اوم��ة ..ه��و اخل �ي��ار ال���ص�ح�ي��ح ،وه��و ال��ذي
يجب �أن ت�سلكه ا ألم��ة ،فاملقاومة الإ�سالمية
البا�سلة بقيادة القائد الكبري �سماحة ال�سيد
أ�ب��و ه��ادي ه��ي وح��ده��ا ال�ت��ي ق��دم��ت التجربة
واخليار اللذين بهما حترر معظم اجلنوب ومت
تبادل الأ�سرى على عدة مراحل..
ويف يوم يحيى �سكاف جندد الثقة والإميان
بهذا اخليار الذي به حترر الأر�ض والأ�سرى.
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عـــربـــي
خطط تفتيت مصر إلى دويالت لم تعد وهمًا وال مبالغة
يف خ�ضم �أزمة اعتقال وحماكمة �أع�ضاء املنظمات املدنية
الأجنبية النا�شطة يف خمتلف �أرجاء م�صر ،ك�شفت الوثائق
املوجودة يف حوزة هذه املنظمات عن دورها يف تظهري الأ�س�س
الطائفية واملناطقية ملخطط تق�سيم م�صر �إىل �أربع دويالت،
والعمل على جتنيد كوادر م�صرية من املقيمني واملغرتبني
وتدريبها على ا�ستغالل الفو�ضى ل�ضرب اجلي�ش امل�صري.
يف ال �ب��داي��ة ،ب�ن��ت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ال�ت�ه��م امل��وج�ه��ة �إىل
النا�شطني املحليني والأج ��ان ��ب ،و�أك�ث�ره��م م��ن اجلن�سية
الأم�ي�رك �ي ��ة ،ع �ل��ى �أ� �س��ا���س ال �ع �م��ل ب�ل�ا ت��رخ�ي����ص وت��وزي��ع
الأموال ب�صورة غري قانونية ،ولكن بعد اكت�شاف اخلرائط
التق�سيمية واللوائح التي ت��دل على امل��واق��ع الأمنية ودور
ال�ع�ب��ادة امل�سيحية والإ��س�لام�ي��ة ،حت��ول االت�ه��ام �إىل العبث
ب�أمن الدولة والتخريب والتحري�ض الطائفي واملناطقي..
لي�س هدفنا هنا ان�ت�ق��اد ت�صرف ال�سلطات الق�ضائية
وال�سيا�سية يف معاجلتها الفا�شلة للم�س�ألة ،ور�ضوخها
لل�ضغوطات الأم�يرك�ي��ة ث��م الإف ��راج ع��ن املعتقلني ،ب��ل �أن
ن�ؤكد �أن تنفيذ خمطط تق�سيم م�صر �إىل �أربع دويالت ،منها
دويلة يهودية متتد من الدلتا �شرقاً �إىل حدود «�إ�سرائيل» يف
�سيناء ،مل يعد جمرد وهم �أو مبالغة ،فكلما اكت�شفنا �إحدى
مكائد العدو �أو عمق خبائث خمططاتهُ ،نتّهم بالوقوع يف
�شباك نظرية امل ��ؤام��رة ،ول�ه��ذا ال ت��ؤخ��ذ الأم ��ور باجلدية
الالزمة.

�إن اخل��رائ��ط ال �ت��ي ��ص��ادرت�ه��ا اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة من
املنظمات املدنية ،تتطابق مع تلك التي ظهرت قبل ثالثة
عقود يف التقارير والأبحاث الأمريكية والإ�سرائيلية ،ومن
أ�ب��رز تلك التقارير املوجهة �إىل حكومة الكيان ال�صهيوين
يف مطلع ثمانينيات القرن املا�ضي ،ما ن�شرته الحقاً جملة
كيفونيم «توجهات» ،التابعة للمنظمة اليهودية العاملية يف
القد�س ،يف ع��دده��ا ال�صادر يف �شباط ع��ام  82حت��ت عنوان
خطط �إ�سرائيل اال�سرتاتيجية.
هذه الدرا�سة طرحت بو�ضوح خطط الكيان ال�صهيوين
اال�سرتاتيجية لتفتيت كل ال��دول املجاوره لدولة �إ�سرائيل
بحدودها املفرت�ضة من النيل �إىل الفرات ،ويف عام  81وقبل
غزو لبنان� ،صرح �أرييل �شارون ب�أن امل�صالح اال�سرتاتيجية
لإ�سرائيل يف ال�سنوات القادمه «�ستمتد لي�س فقط �إىل الدول
العربية يف البحر املتو�سط ،بل �إىل كل ال�شرق الأو�سط ،كما
�ستمتد �إىل �إي��ران وباك�ستان واخلليج و�أفريقيا وتركيا».
لقد بد أ� املراقبون واملحللون امل�صريون يالحظون جدية ما
يجري �إع��داده على الأر���ض بهدف تفتيت م�صر ،فبعد عام
من الت�شرذم ال�سيا�سي والفو�ضى الأمنية وتفاقم الأزمات
املعي�شية واخلدماتية ،ي�شري املراقبون �إىل �أن ثمة ممار�سات
على �أر���ض الواقع يف م�صر ت��ؤدي ،عن وعي �أو خالفه� ،إىل
ت�شجيع النزعات التق�سيمية والإنف�صالية ،ونذكر هنا بع�ض
الأمثلة على ذلك التوجه اخلطري:

يف جملة اليوم ال�سابع بتاريخ � 28شباط ،2012
ت�ساءل حممد �إبراهيم الد�سوقي« ،من الذى ي�سعى
لتق�سيم م���ص��ر» ،وق ��ال« :ق�ب��ل �أن نتكلم وننتقد
تكالب وت�آمر الغرباء ..فمن الواجب �أن نطل على
أ�ف�ع��ال�ن��ا ومن�ع��ن النظر فيها ،وم��ا ينتج عنها من
ف��واج��ع وك ��وارث تعمق م��ن ال�شقاق واالنق�سام يف
اجلبهة الداخلية املكتظة بالعوامل املحفزة على
الت�شرذم.»..
و�أ� �ش��ار ال��د��س��وق��ي �إىل «ان�ق���س��ام م�صر �إىل ج��زر
منعزلة يت�صرف فيها �أ�صحابها ح�سبما ي�شتهون
ومبا يخدم �صاحلهم اخلا�ص ..فكل ف�صيل ال ينظر
لأبعد من قطعة الأر���ض الواقف عليها ،وال يكرتث
�إال مب �ن �ظ��وره ومب�خ�ط�ط��ات��ه ،ف�ن�ح��ن م��ن ال�ن��اح�ي��ة
العملية منق�سمون وال يلزمنا من يخطط يف اخلارج
لتق�سيمنا ،وهذا هو اخلطر الداهم ما مل يتم تداركه
�سريعاً».
ويف اجلريدة ذاتها ،ن�شر �سليمان �شفيق يف اليوم
التايل مقالة بعنوان« ،تق�سيم م�صر يبد�أ من �إط�سا»
(وه��ي قرية �صغرية تبعد مئات الأم�ي��ال عن مركز
�صنع ال �ق��رار) ،ك�شف فيها �أن ��ه« ،م�ن��ذ �شباط2011
وح �ت��ى �شباط 2012مت ر� �ص��د  34جل�سة ع��رف�ي��ة..
خارجة على القانون ومتخطية ال�سلطة الق�ضائية،

وم��ن غ��رائ��ب الأم� ��ور �أي �� �ض �اً �أن ��ه يف منت�صف ال�ع��ام
امل��ا��ض��ي ق��ام��ت ج�م��اع��ة الإخ � ��وان امل�سلمني بتنظيم
دورات تدريبية للق�ضاة العرفيني».
رمبا ال يوجد عيب يف املحاكم العرفية التي طاملا
اعتمدتها جمتمعاتنا الأه�ل�ي��ة و�سيلة حل��ل بع�ض
امل�شاكل املحلية ،لكن اخل�ط��ورة يف املحاكم العرفية
يف م�صر ال�ي��وم تكمن يف �أن�ه��ا حتكم ب�ين جماعتني
ت�ن�ت�م�ي��ان �إىل ط��وائ��ف خم�ت�ل�ف��ة ،مب��ا ي�ج�بر إ�ح ��دى
اجلماعتني على الرحيل �إىل مناطق أ�خ��رى بحجة
ت�ف��ادي ال�ف�تن ،وه ��ذا م��ا ح��دث ،بح�سب ال�ك��ات��ب ،يف
قرية بهيج ب�أ�سيوط ثم يف قرية �شربات بالعامرية
حينما مت تهجري الأ�سر ق�سرياً بحلول عرفية حتت
�سمع وب�صر ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية.
�إن هذا الفرز ال�سكاين بني الأقباط وامل�سلمني يف
م�صر ،يذكرنا بالتهجري الق�سري الذي فر�ض على
امل��واط�ن�ين العراقيني و�أدى �إىل ابتعاد ال�شيعة عن
ال�سنّة وامل�سلمني عن امل�سيحيني والأكراد عن العرب،
�إن امل�شكلة لي�ست يف عدم تعلم �صنّاع القرار يف �أمتنا
من درو�س املا�ضي ،بل يف عجزهم عن تدارك �أخطار
جهلهم بحا�ضرهم ،والتاريخ لن يرحم الغافلني.

عدنان حممد العربي

هل بدأ تنفيذ مشروع تقسيم ليبيا
في سياق مخطط «سايكس  -بيكو رقم »2؟
ه��ل ب��د أ� تنفيذ م�شروع تق�سيم ليبيا
�إىل عدة دول؟
ه ��ذا ال �� �س ��ؤال ط ��رح ب �ق��وة يف الأي� ��ام
الأخ�ي��رة ع�ل��ى � �ض��وء �سل�سلة ال�ت�ط��ورات
الأمنية وال�سيا�سية ،يف م��ا ي�شبه تنامي
ل�ع�لان ع��ن والدة دوي�ل�ات يف
ال�سباق ل� إ
ال�شرق واجلنوب ،و�سط ا�شتداد ال�صراعات
القبلية ،واال�شتباكات امل�سلحة يف العديد
من املدن ،ومنها العا�صمة طرابل�س التي
باتت مق�سمة �إىل مناطق نفوذ ت�سيطر
عليها املجموعات امل�سلحة املتناحرة التي
رف�ضت ت�سليم �سالحها ،واالن�ضمام �إىل
القوى الع�سكرية والأمنية املوحدة.
ويبدو من الوا�ضح �أن هذه ال�صراعات
ت�ت�غ��ذى م��ن االن�ق���س��ام��ات القبلية التي
ازدادت و�أ�صبحت أ�ك�ث�ر ح��دة وحمكومة
ب��االن�ت�ق��ام ال�ق�ب�ل��ي امل �ت �ب��ادل ع�ل��ى خلفية
اال�ستئثار القبلي ال��ذي ��س��اد يف مرحلة
ح�ك��م م�ع�م��ر ال �ق��ذايف ،ويف امل��رح�ل��ة التي
أ�ع �ق �ب��ت � �س �ق��وط��ه ،والإق� � � ��دام ع �ل��ى قتل
القذايف وهو جريح.
وم � � ��ا ي� ��� �ض ��اع ��ف م � ��ن ه � � ��ذا امل �ن �ح��ى
التق�سيمي اخل�ط�ير� ،أن ال��دول الغربية
اال�ستعمارية التي ت�شرف ب�شكل مبا�شر
ع�سكرياً و�سيا�سياً على رعاية اجلماعات
امل���س�ل�ح��ة امل�ت���ص��ارع��ة ق�ب��ل وب �ع��د �سقوط
ن �ظ��ام ال � �ق� ��ذايف ،ب� � ��د�أت ال �ع �م��ل ب�ن���ش��اط
ل�ت�ج��زءة ليبيا يف ��س�ي��اق تنفيذ خمطط
ف��ر���ض ات �ف��اق �سايك�س بيكو رق��م اث�ن�ين،
والقا�ضي بتفكيك وتق�سيم الدول العربية
�إىل دويالت طائفية �أو مذهبية �أو قبلية

ثوار ليبيا يقومون بهدم «�شواهد» القبور يف بنغازي

�أو عرقية ،ح�سب الرتكيبة ال�سكانية التي الليبية م��ن �أ��ص��ول �أفريقية والنازحني
تتكون منها كل دول��ة ،على �أن �أب��رز هذه ال�ل�ي�ب�ي�ين م��ن �أن �� �ص��ار ال� �ق ��ذايف ،وت �ك��ون
التطورات اخلطرية جت�سدت بالآتي:
عا�صمتها مدينة �سبها.
ليبيا
 اكتمال ا�ستعداد قبائل �شرقوي �ب ��دو �أن� ��ه يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ت �ن��درج
برقة
�ة
للإعالن عن دول��ة حتت ا�سم دول�
اال��ش�ت�ب��اك��ات القبلية امل�سلحة يف جنوب
املمتدة من احلدود امل�صرية يف ال�شرق �إىل ��ش��رق ليبيا ب�ين قبيلتي التبو وال ��زوي،
�سرت غرباً ،وعا�صمتها بنغازي ،انطالقاً والتي انتهت �إىل �سيطرة �أن�صار القذايف
م��ن الد�ستور ال��ذي �أق��ر إ�ب��ان عهد امللك وكتائبه الع�سكرية على مدينة الكفرة،
الراحل �إدري�س ال�سنو�سي عام .1951
بدعم من القوات الت�شادية وحركة العدل
 اجت� ��اه ال �ق �ب��ائ��ل امل��وال �ي��ة ل�ل�ق��ذايف وامل�ساواة يف �إط��ار احل��رب التي تخو�ضهالل�سيطرة على مناطق اجل�ن��وب الليبي ،لل�سيطرة على بقية مدن اجلنوب.
ب�غ��ر���ض إ�ق��ام��ة دول ��ة ب��ا��س��م دول ��ة جنوب
 ق �ي��ام ال���س�ي�ن��ات��ور الأم�ي�رك ��ي ج��ونليبيا ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ت�ضم ك��ل القبائل ماكني بتقدم وعد لأن�صار القذايف ب�إقامة

دولة م�ستقلة لهم يف جنوب البالد ،وجاء
ه��ذا ال��وع��د خ�لال زي ��ارة ق��ام بها ماكني
ي��راف �ق��ه ��س�ف�ير أ�م�ي�رك��ا يف ل�ي�ب�ي��ا ،ووف��د
م��ن الكونغر�س الأم�يرك��ي �إىل خميمات
ال �ن��ازح�ين م��ن �أن �� �ص��ار ال �ق��ذايف وكتائبه
الع�سكرية يف طرابل�س ،وخ�صو�صاً �سكان
حي تاروغاء.
وك�شفت م�صادر ليبية �أن ماكني نقل
ر�سالة اع�ت��ذار با�سم الرئي�س الأم�يرك��ي
ب � ��اراك �أوب� ��ام� ��ا لأن �� �ص��ار ال � �ق� ��ذايف ،وق��د
وع��د بتقدمي ك��ل ال��دع��م امل��ادي واملعنوي
واحل �م��اي��ة ل �ه��م ،ووج� ��ه إ�ل �ي �ه��م ال��دع��وة
لزيارة �أمريكا.
و�أع�ق��ب ذل��ك زي��ارة ال��وف��د الأم�يرك��ي
ملدينة الكفرة ،اجتمع خاللها مع �أن�صار
القذايف وكتائبه الع�سكرية هناك للت�أكيد
على تعهد وا�شنطن ب�إقامة دول��ة لهم يف
اجلنوب.
 حت��ذي��ر رئ�ي����س امل�ج�ل����س االن�ت�ق��ايلالليبي م�صطفى عبد اجلليل من اجنراف
البالد �إىل الفيدرالية اجلهوية والقبلية
«ب�ع��د �أن ك�ن��ا ن�خ��اف م��ن تق�سيم ال�ب�لاد
�إىل ثالثة �أقاليم» ،ودع��ا يف كلمة �ألقاها
يف م���ص��رات��ة مب�ن��ا��س�ب��ة ال��ذك��رى الأوىل
ل �� �س �ق��وط ح �ك��م ال � �ق� ��ذايف ،م ��ن و��ص�ف�ه��م
ب��ال�ث��وار �إىل «اخل���ض��وع لأه ��داف ال�ث��ورة،
واحلذر من اال�ستمرار يف الو�ضع احلايل
م ��ن ال�ت�م���س��ك ب��ال�ت���ش�ك�ي�لات وال�ك�ت��ائ��ب
و� �ض��رورة االن�ت�ق��ال م��ن ال �ث��ورة �إىل بناء
الدولة �سريعاً».
ان�ط�لاق�اً مم��ا ت�ق��دم ،ميكن ال�ق��ول �إن

ه��ذه ال�ت�ط��ورات اخل�ط�يرة ت��ؤك��د الأم��ور
الآتية:
 �إن م ��ا ح �� �ص��ل يف ل �ي �ب �ي��ا مل ي�ك��نث ��ورة ت���س�ت�ه��دف ال�ت�خ�ل����ص م��ن ا�ستئثار
ال �ق��ذايف بال�سلطة ،و�إق��ام��ة حكم وطني
دمي �ق��راط��ي ي�ح�ق��ق ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ع��دال��ة
االجتماعية وي�ح��رر ليبيا م��ن �سيا�سات
التبعية واالرتهان للدول الغربية ،و�إمنا
كان �صراعاً قبلياً نابعاً من االنق�سام بني
القبائل الليبية نتيجة ا�ستئثار بع�ضها
بال�سلطة ،وحرمان �أخرى منها.
 �إن حلف الناتو ا�ستغل هذا ال�صراعالقبلي ،وعمد �إىل تغذيته واال�ستناد �إليه
لتربير تدخله الع�سكري يف ليبيا و�إ�سقاط
حكم القذايف بهدف ال�سيطرة على موارد
ال�ن�ف��ط وال �غ��از ال�ل�ي�ب��ي ،وب��ال �ت��ايل �إع ��ادة
ليبيا �إىل فلك اال�ستعمار الغربي ،وهو
ما مت بالفعل ،وال�شروع يف تنفيذ خمطط
ت�ق���س�ي��م ل�ي�ب�ي��ا �إىل ع ��دة دول ،يف ��س�ي��اق
م���ش��روع �سايك�س بيكو اجل��دي��د لتق�سيم
ال��دول العربية �إىل كيانات متعددة ،كما
يجري يف ال�سودان لإ�ضعافها و�إبقائها يف
حالة متناحرة خا�ضعة ،وم�سيطَ ر عليها
ا�ستعمارياً.
 ت��أك��د �أن ال��والي��ات املتحدة مل تكنتنظر �إىل نظام القذايف كعدو لها ،و�إمنا
�أرادت �إ�سقاطه يف �سياق تنفيذ م�شروعها
ال �� �ش��رق �أو� �س �ط��ي و�إع� � ��ادة ت���ش�ك�ي�ل��ه وف��ق
امل�صالح الأمريكية الغربية.

ح�سني عطوي
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دور الفتاوى السعودية ..من رضاعة الرجال إلى احتالل العراق وتقسيم سورية
ال� �ت� �ح ��والت ال� �ك�ب�رى ال� �ت ��ي جت� ��ري يف
املنطقة ب ��د�أت تقلب امل �ع��ادالت واملقايي�س
ال �� �ش��رع �ي��ة ..دع� ��وة اجل �ه��اد ف��ر���ض ال�ع�ين
ل �ل��دف��اع ع ��ن الأم� � ��ه � �ض��د ح �م�ل�ات ال �غ��زو
ال�غ��رب�ي��ة �أ��ص�ب�ح��ت �إح ��دى �أدوات ال�ضغط
الأم�يرك �ي��ة؛ فيتم ا��س�ت�خ��دام ه��ذا ال�سالح
غ��بّ ال�ط�ل��ب؛ ك��ل ��ش��يء يف اخل�ل�ي��ج �أ�صبح
معرو�ضاً للبيع :القيم الدينية والعقائدية،
والأع� ��راف ال�سيا�سية ،والأم ��ن ال�ق��وم��ي..
كلها ب��ات��ت وف��ق امل�شيئة الأم�يرك�ي��ة ،التي
باتت �أوامر حمببة لأمراء اخلليج.
الأم�ي�رك ��ي يعتقد �أن ��ه م��ن دون �إع�ل�ان
اجل �ه��اد امل �ق��د���س يف � �س��وري��ة ،ف� ��إن «ال �ث��ورة»
�ستنتهي مع ان�ه��زام اجلي�ش ال�سوري احلر،
وان �� �س �ح��اب��ات��ه ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة م ��ن ب��اب��ا ع�م��رو
والق�صري� ،إىل هزائم �إدلب وغريها من املدن
ال�سورية ،لذلك طلب فيلتمان �سيئ الذكر
وه �ي�لاري كلينتون م��ن ال�سعوديني �إع�لان

اجلهاد املقد�س ،طبعاً لي�س لتحرير القد�س
ال�شريف ،بل لن�شر الفو�ضى يف �سورية.
حمل فيلتمان برنامج العمل الأمريكي
�إىل ال���س�ع��ودي��ة ،ون��اق���ش��ه م��ع الأم�ي�ر نايف
ب��ن ��س�ل�ط��ان؛ ن��ائ��ب امل�ل��ك راع ��ي ال��وه��اب�ي�ين
وممولهم وامل�ؤمتن على «ثقافتهم».
معهد بحوث الأمن القومي «الإ�سرائيلي»
اعترب �أن ال�سعودية �أح��د �أه��م دعائم جبهة
االع�ت��دال يف وج��ه دول املمانعة ،والأمريكي
يعترب �أن الدور ال�سعودي مهم لت�أليب العامل
العربي على ال�سوريني ،فلوال الفتاوى التى
�أطلقها ال�سعوديون ملا متكّن الرئي�س الراحل
يا�سر عرفات من م�صاحلة «�إ�سرائيل» وعقد
ات�ف��اق�ي��ة «�أو� �س �ل��و» ،ول ��وال ت�ل��ك ال �ف �ت��اوى ملا
متكّن ح�سني مبارك وال�سعوديون �أنف�سهم
من ت�أمني موطئ قدم للقوات الأمريكية يف
العراق.
ت�ل��ك ال �ف �ت��اوى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي م� ّه��دت

ل�ل�غ��زو الأم�ي�رك ��ي ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،ب � ��د�أت ت��أخ��ذ
املنحى العقائدي ،فبعد �أن �أفتى ال�شيخ عبد
املح�سن العبيكان بجواز الر�ضاعة للرجال،
اعتدى بال�ضرب على �سائقه ،بعد �أن طلب
ال���س��ائ��ق م��ن ال���ش�ي��خ ال�ع�ب�ي�ك��ان ،ع�ل��ى �سبيل
امل��زاح� ،أن ي�سمح له بالر�ضاعة من زوجته؛
عم ًال بالفتوى التي �أطلقها على �أحد املواقع
الإل �ك�ترون �ي��ة� ..أم��ا ك��ارث��ة �ستاد ب��ور �سعيد
مب�صر ،فهي باملقيا�س ال�سعودي للفتاوى،
عقاب من رب العاملني ب�سبب ارتداء الالعبني
«�شورت» ريا�ضي غري �شرعي.
و�سط هذه الفتاوى ال�ضالة وامل�ضلة التي
تنهمر مثل املطر الكربيتي ،خ��رج املتحدث
الر�سمي للداخلية ال�سعودية بت�صريح قال
فيه �إن اململكة متنع منعاً ب��ات�اً ك��اف��ة �أن��واع
املظاهرات وامل�سريات واالعت�صامات ،وكذلك
ال��دع��وة �إل�ي�ه��ا ،وذل��ك لتعار�ضها م��ع مبادئ
ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ،لكن ي�ب��دو �أن م��ا هو

لاال م��ع الإدارة
حم��رم يف ال�سعودية ب��ات ح� ً
لا
الأم�ي�رك �ي ��ة يف � �س��وري��ة؛ حت��ري �� �ض �اً وق �ت� ً
وتفجرياً.
�صحيفة «ال �غ��اردي��ان» ق��ال��ت �إن اململكة
ينخرها ال�ف���س��اد وال�ق�م��ع ،ف��ال�ن�ظ��ام يعتقل
ع�شرات �آالف ال�سجناء ال�سيا�سيني الذين يتم
توقيفهم من دون اتهام مبا�شر ،فقط ب�سبب
ر�أي �سيا�سي �أو «��ش��رع��ي» خم��ال��ف للأ�سرة
احلاكمة ،وك�شفت ال�صحيفة حجم الف�ساد
ال��ذي يتزايد يومياً ،ففي امليزانية الأخ�يرة
وح��ده��ا ه �ن��اك م�ئ��ة م�ل�ي��ار دوالر م�ف�ق��ودة،
م�ع�ت�برة �أن ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال�ك��ة ت�ع��ام��ل �شعبها
وبلدها على �أنهما ملكية خا�صة لها.
الأم�ي�ر ط�ل�ال ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز؛ �شقيق
امل�ل��ك ال���س�ع��ودي ،ق��ال �إن ب�ل�اده مقبلة على
��ص��راع��ات ح ��ادة داخ ��ل ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال�ك��ة ،و�إن
جميع الأم��راء يف اململكة يتح�ضرون لليوم
امل� ��وع� ��ود ،ح �ي��ث ب � � ��د�أوا ي �ك��د� �س��ون ال �� �س�لاح

وال��رج��ال ،ويُعتقد على نطاق وا�سع �أن هذه
املواجهات �ستكون دموية ،من �أجل ال�سيطرة
على احلكم وال�سلطة.
ك �م��ا �أ� �ش ��ار الأم �ي��ر �إىل وج� ��ود خمطط
قطري لتق�سيم اململكة ال�سعودية ،و�ضرب
�سورية خدمة لـ«�إ�سرائيل».
ف�ه��ل ��س�ي� أ�ت��ي ال �ي��وم ال ��ذي ت�ت��وق��ف فيه
ف�ب�رك ��ة ال� �ف� �ت ��اوى ال �� �س �ع��ودي��ة ،ال �ت ��ي ي�ت��م
ا�ستخدامها يف ه��ذه الأي ��ام ال �ي��وم ب�براع��ة،
من �أجل ت�أجيج ال�صراع يف املنطقة العربية،
ك ��رم ��ى ل �ع �ي��ون ال ��رب �ي ��ع ال� �ق� �ط ��ري؟ وه��ل
�سي�أتي اليوم الذي ن�شهد فيه للإعالن عن
انتخابات ت�شريعية يف ال�سعودية �أو قطر،
يتم من خاللها انتخاب جمل�س نيابي غري
موجود �أ�صالً ،وحتويل اململكة والإم��ارة �إىل
جمهورية يُنتخب رئي�سها من ال�شعب؟

حمرر ال�ش�ؤون العربية

«ترياق اإلخوان» يفاقم مشاكل السودان

«الشرق األوسط الجديد» يشمل عمق أفريقيا
تتنقل ال�صدامات الأمنية والع�سكرية يف
�أكرث من منطقة �سودانية ،خ�صو�صاً يف غربه،
وحتديداً يف الواليات املحاذية لدولة اجلنوب
ال�ت��ي ان�شقت عنه ح��دي�ث�اً ،وي�ب��دو وا��ض�ح�اً �أن
م���ش��اك��ل ه ��ذا ال�ب�ل��د ال �ع��رب��ي  -الأف��ري �ق��ي مل
تنته بانف�صال جنوبه ع�ن��ه ،ب��ل ي�ب��دو �أن هذا
االنف�صال خُ طط له ليكون حلقة يف �سل�سلة،
مت�ت��د لت�شمل م�ع�ظ��م والي ��ات ال �غ��رب ،ورمب��ا
تطال ال�شرق ،حيث املنفذ البحري احليوي يف
مدينة «بور �سودان».
وع �ل��ى وق ��ع �آخ � ��ر ال �� �ص��دام��ات ال��دم��وي��ة
ال�ت��ي �شهدتها والي��ة ك��ردف��ان م ��ؤخ��راً ،والتي
ا��س�ت�ه��دف��ت ف�ي�ه��ا م��واق��ع للجي�ش ال �� �س��وداين
و�أوق �ع��ت ��ض�ح��اي��ا ،ت�ستمر ات �ه��ام��ات ال�شمال
للجنوب ب�أنه ي�شارك ويدعم االنف�صاليني يف
غرب ال�سودان ،خ�صو�صاً يف دارف��ور وكردفان،
فيما يوا�صل اجلنوب اتهام ال�شمال ب�أنه يعمل
ع�ل��ى زع��زع��ة �أ��س����س احل �ك��م يف اجل �ن��وب ،عرب
ت�شجيعه متمردين هناك ومدّهم بال�سالح.
م��ن ت�سل�سل الأح � ��داث ،ي�ب��دو �أن حكومة
اخل ��رط ��وم ا��س�ت���س�ه�ل��ت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ح��دوث
ان�ف���ص��ال اجل �ن��وب ،وراه �ن��ت ع�ل��ى ع ��دم ق��درة
اجلنوبيني على ت�أمني �أ�سباب احلياة لدولتهم
بعيداً عن �إدارة ال�شمال ،وتنا�ست �أن القوى التي
�شجعت اجلنوبيني على االنف�صال ،ب�إمكانها
�أن تُ�سقط ه��ذه ال��ره��ان��ات ب�ت��أم�ين ح��د �أدن��ى
من جرعات احلياة لدولة اجلنوب ،وال نن�سى
�أن الكيان ال�صهيوين ب��رم��وزه و�أع�لام��ه ،كان
احلا�ضر الأكرب يف احتفاالت ا�ستقالل اجلنوب،
كما �أن كثريين من �أبناء ال�سودان ،مبن فيهم
جنوبيون ،ي��ؤك��دون �أن ه��ذا االنف�صال ما كان
له �أن يكون لو �أن ال�شماليني اعتمدوا تنمية
ع��ادل��ة ل �ك��ل م �ن��اط��ق ال �� �س ��ودان ،وت �خ �ل��وا عن
ن�ظ��رة اال��س�ت�ع�لاء ال�ت��ي ط��امل��ا حكمت ر�ؤي�ت�ه��م
لأبناء اجلنوب ،وركزوا على املدين ولي�س على

ال��دي�ن��ي فح�سب ،و�إن ك��ان ال �� �س��ودان ب�شماله
وجنوبه مل ي�شهد ن�سبة مقبولة من التنمية
والتحديث ،على الرغم من تداول ال�سلطة بني
�أك�ثر من جهة فيه ،م��رة باالنتخابات وم��رات
باالنقالبات.
رمب ��ا ت�ك�م��ن امل���ش�ك�ل��ة يف �أن ال �ق��وى ال�ت��ي
حكمت ال�سودان خالل العقود الأخرية ،حملت
ب��رام��ج وم �� �ش��اري��ع ��س�ل�ط��ة وح �ك��م� ،أك�ث��ر مما
حملت برامج وم�شاريع تنمية و�إعمار ،ونظام
الرئي�س عمر ح�سن الب�شري مب��ا ه��و ام�ت��داد
ل�ـ«اجل�ب�ه��ة القومية الإ��س�لام�ي��ة» ال�ت��ي قادها
ال�شيخ ح�سن ال�تراب��ي ،ال��ذي ينا�صب الب�شري
ال �ع��داء منذ ب��داي��ة حكمه ،يف م�سرية معقدة
للعالقة بني الرجلني� ،إذ �إن الب�شري و�صل �إىل
احلكم عرب انقالب ع�سكري� ،سرعان ما فجر
اخلالف بني انتماء الب�شري �إىل فرع ال�سودان
يف تنظيم «الإخ� ��وان امل�سلمني» ،وب�ين انتماء
ال�شيخ الرتابي �إىل التنظيم الدويل للإخوان.
وف�ي�م��ا حت �وّل ال�ت�راب��ي م��ن ��ش��ري��ك مفرت�ض
يف ال�سلطة �إىل مطارَد منها ،ا�ستعان الب�شري
ب�ن��ائ��ب ال�ت�راب��ي يف ق �ي��ادة اجل�ب�ه��ة ال�ق��وم�ي��ة،
وخ�صمه ال�ق��دمي ممثل جيل ال�شباب حينها،
نائب الب�شري احلايل؛ علي عثمان حممد طه،
ما دفع الرتابي وحيداً بعيداً عن جنة احلكم.
ل�ي����س ج��زاف �اً ال �ق��ول �إن ح�ك��م «االخ � ��وان»
م�س�ؤول عن املعاناة التي ينوء ال�سودان حتتها
هذه الأيام� ،إذ �إن «الإخوان» و�صلوا �إىل احلكم
مبكراً يف ال�سودان ،بعدما �أف�شل الرئي�س الأ�سبق
جعفر النمريي االنقالب الي�ساري الذي قاده
��ض��ده ه��ا��ش��م ع�ط��ا ورف��اق��ه� ،أوائ ��ل �سبعينيات
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،حينها حت��ال��ف ال�ن�م�يري مع
ال�شيخ الرتابي ،و�أعلن اعتماد حكم ال�شريعة
الإ�سالمية ،وب��د ًال من �أن يكون هذا التحالف
فر�صة لـ«الإخوان» من �أجل حت�سني الو�ضع يف
ال�سودان ،ال��ذي يفتقر �إىل كل �شيء ،مبا فيه

الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري ي�ؤدي رق�صة �شعبية ببزته الع�سكرية (�أ .ف .ب).

ا�سفلت ال�شوارع ،باتت ديونه اخلارجية تدنو
ه��ذه الأي��ام م��ن �أرب�ع�ين مليار دوالر �أم�يرك��ي،
علماً �أن ال�سودان يتمتع مبوارد هائلة و�أرا�ض
�شا�سعة ج ��داً ،ت� ؤ� ّه�ل��ه ل�ي� ؤ� ّم��ن ح��اج��ات ال�غ��ذاء
لربع �سكان ال�ع��امل ،يف ح��ال ت��واف��رت الإرادات
والإمكانيات.

بد ًال من ذلك ،كان �أول ما فعله «الإخوان»
على �صعيد احلكم ،هو البدء بتطبيق احلدود
وقطع الأي��دي والأرج ��ل ،فيما الفقر منت�شر
وال �ث ��روات م�ه�م�ل��ة وال �ت��ذم��ر ي �� �س��ود ال �ب�ل�اد،
م ��ن دون �أن ن�غ�ف��ل �أن زع �ي��م «الإخ � � � ��وان» يف
ذل��ك ال��وق��ت؛ ال�شيخ ال�تراب��ي ،وه��و م��ن غرب

ال �� �س��ودان ،ك��ان ي�سمع ك��ل ي��وم ع�سي�س ن�يران
االن�ف���ص��ال يف دارف� ��ور وك ��ردف ��ان ،ع�ن��دم��ا ك��ان
الكثري من �أبنائها يجهرون القول�« :أنا عربي
الل�سان زجني الكيان».
ول�ي����س � �س��راً ح�ت��ى ي�غ�ف��ل ع�ن��ه «الإخ � ��وان»
احل ��اك �م ��ون يف اخل� ��رط� ��وم� ،أن وج � ��ود ن �ظ��ام
«�إ�سالمي» يف ال�سودان ،هو أ�م��ر ي�ستفز بع�ض
دول اجل ��وار ال���س��وداين م��ن ج�ه��ة ،لأن��ه ي�ؤثر
ع�ل��ى ت��وازن��ات الإق�ل�ي��م ب��داي��ة ،وق��د جت��د فيه
قوى الهيمنة الدولية �شبح تهديد مل�صاحلها،
لذلك ف ��إن ما يتعر�ض له ال�سودان حالياً ،ال
يقت�صر على ن�شر م���ش��روع «ال���ش��رق الأو��س��ط
اجلديد» التفتيتي يف الق�سم العربي من القارة
الأفريقية ،عرب احلركات االنف�صالية ،بل �إن
تدمري اقت�صاد ال���س��ودان ،ال��ذي خ�سر ح�صته
من النفط اجلنوبي م�ؤخراً ،هو �أحد �أ�ساليب
التفتيت ،من دون �أن تبدو يف االفق قدرة كافية
على �إف�شال هذا املخطط ،خ�صو�صاً عندما ن�ضع
يف االعتبار ال��دور الأم�يرك��ي « -الإ�سرائيلي»،
ودور ال�شركات العابرة للجن�سية ،حيث ي�ستمر
ال��دع��م الأم�ي�رك ��ي ل��دول��ة ج �ن��وب ال �� �س��ودان،
و��ص��و ًال �إىل ت��زوي��ده��ا بالأ�سلحة ،و�سط كالم
ع��ن احتمال إ�ق��ام��ة ق��اع��دة ع�سكرية �أمريكية
يف اجلنوب ،ناهيك عن التواجد «الإ�سرائيلي»
املختلف الأ�شكال ،ال��ذي يعمّق ت�أثريه جنوباً،
ويوا�صل تدخله وتخريبه يف ال�شمال ،والالفت
�أن ذل��ك ي�ج��ري ف�ي�م��ا ي���ض��ع �أ� �ص �ح��اب ث��روات
النفط العرب وحلفا�ؤهم «الإ�سالميون اجلدد»
ك��ل ج�ه��ده��م يف خ��دم��ة امل �� �ش��روع الأم�ي�رك��ي -
ال�غ��رب��ي  -ال�صهيوين ،فهل املق�صود إ�ع�ط��اء
ان�ط�ب��اع ب ��أن «الإ��س�لام�ي�ين» فا�شلون يف �إدارة
االوطان ،وال قدرة لهم �إال على العمل يف خدمة
«ال�سيد الأمريكي» وتابعه ال�صهيوين؟!

عدنان عبد الغني
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إقليمي
علي الريجاني أبرز المرشحين للرئاسة بعد فوز تياره
ع�شية الثورة الإيرانية عام ،79كانت قيادة
الثورة �أمام خيارات معقدة لإعادة بناء الدولة
واملجتمع وفق �أ�سلوب ع�صري يحاكي الواقع،
ي�ت��م م��ن خ�لال��ه �إر� �س��اء ن�ظ��ام يحقق ال�ع��دال��ة
ال�سيا�سية واالجتماعية.
ك��ر��س��ت ه��ذه اجل�م�ه��وري��ة جت��رب��ة �إن�سانية
ف��ري��دة ،وال�ت��زم��ت ب ��أط��ر ق��ان��ون�ي��ة ود��س�ت��وري��ة
ع��دي��دة حلماية ال�ث��ورة وجمهورها ال��ذي كان
يتوق للحرية والعدالة وال�شفافية.
�أول جت��رب��ة دمي �ق��راط �ي��ة ل�ن�ظ��ام �سيا�سي
�إ�سالمي بعد �صدر الإ�سالم� ،أبدعت يف �صياغة
ال��د��س�ت��ور وب�ن��اء الأط ��ر ال�سيا�سية والإداري� ��ة،
و�أر��س��ت عدالة اجتماعية �ساهمت يف ا�ستقرار
البالد ،و�أر��س��ت مناعة داخلية كبرية �أدت �إىل
حتقيق ق �ف��زات وا��س�ع��ة يف تنمية ال �ب�لاد على
كل ال�صعد ،حتى �أ�صبحت �إيران دولة �إقليمية
ك�برى متتلك التكنولوجيا النووية بخربات
وطنية ذاتية ،ودخلت عامل �صناعة الطائرات
والأ�سلحة والأدوية ،بالإ�ضافة لكونها من �أهم
البالد امل�صدرة للنفط والغاز يف العامل.
ه��ذا التقدم احل���ض��اري ال��ذي �أذه��ل العامل
يف �سرعته و�إجن��ازات��ه رغ��م احل��روب واحل�صار
االق �ت �� �ص��ادي ال ��ذي م��ار��س�ت��ه دول اال��س�ت�ك�ب��ار
الغربية ،ما كان ليح�صل لوال القواعد املتينة
التي �أر�ستها اجلمهورية الإ�سالمية يف �إي��ران
وتفاعلها مع ال�شارع ،حيث بات تداول ال�سلطة
وال �ت��زام ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ن�ت��ائ��ج �صناديق
االق �ت��راع م��ن ب��دي�ه��ات احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف
البالد ،وهذه التجربة تدفعنا للتفكر بني م�صر
التي حر�صت على �إر�ضاء �أمريكا و�إ�سرائيل يف

الثالثني عاماً املا�ضية ،والتي كانت حم�صلتها
م��زي��داً م��ن الفقر والتخلف ع��ن رك��ب العامل
احل�ضاري ،و�ضعف الدور ال�سيا�سي يف املحيط
الإق�ل�ي�م��ي ،وت��راج�ع�اً يف م��وق��ع م�صر ال��دويل،
وتخلفها ع��ن موكب احل��داث��ة الإن�سانية� ،أم��ا
�إي ��ران ال�ت��ي ت�خ��و���ض ح��روب �اً م��ع �أم�يرك��ا منذ
ن�ش�أتها حتى ال �ي��وم ،وال�ع�ق��وب��ات االقت�صادية
واحل �� �ص��ار امل �ف��رو���ض عليها م��ن ق�ب��ل ال�غ��رب،
حوّلها �إىل دولة قوية ذات مناعة وطنية عالية،
ولعبت دوراً �إقليمياً كبرياً ،ومتكنت من حتقيق
االكتفاء الذاتي ،و�أدخلتها هذه املواجهة ع�صر
احلداثة العاملية من �أو�سع �أبوابه ،وهذا يدفعنا
لنطرح ال�س�ؤال الآت��ي ،هل بات من ال�ضروري
العداء لأمريكا لدخول ال��دول النا�شئة ع�صر
التقدم والنه�ضة؟
تقف إ�ي��ران اليوم بثبات على مفرتق طرق
جديدة ،و�سط العوا�صف الهوجاء التي ت�ضرب
امل�ن�ط�ق��ة ،مل ت�ت�ردد ال �ق �ي��ادة يف �إي� ��ران حلظة
واح� ��دة يف �إج � ��راء ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ب��وق�ت�ه��ا،
فلم تتحجج بالأو�ضاع ال�صعبة التي متر بها
املنطقة ومنها �إيران ،بل دخلت هذه االنتخابات
ب�ك��ل ث �ق��ة ،ل�ت��زي��د م�ن��اع��ة وح��دت �ه��ا ال��وط�ن�ي��ة،
ولرت�سيخ النهج الدميقراطي وتداول ال�سلطة
وجتديد الدماء يف �شرايني النظام ،حيث بات
م��ن امل��ؤك��د �أن الرئي�س حممود �أح�م��دي جناد
بد أ� يفقد بريقه مع تراجع التيار الذي يقوده
�إىل ذيل قائمة املتناف�سني يف االنتخابات التي
ج��رت اجلمعة امل��ا��ض�ي��ة ،حيث مل يح�صل مع
ح�ل�ف��ائ��ه � �س��وى ع�ل��ى  25يف امل �ئ��ة م��ن �أ� �ص��وات
املقرتعني ،مل يكن �أح��د يتوقع ه��ذة الهزمية

مر�شد الثورة ال�سيد علي اخلامنئي يديل ب�صوته (�أ .ف .ب)

القا�سية لأح�م��دي جن��اد ،لدرجة �أن يف�شل يف
م�سقط ر�أ�سة كرم�سار �شرقي طهران ،بعد �أن
خ�سرت �شقيقته ال�صغرى بروين يف االنتخابات
هناك ،وجاءت بقية النتائج مطابقة للتوقعات،
ح�ي��ث ف��از ال�ت�ي��ار امل�ح��اف��ظ ال ��ذي ينت�سب �إىل
املر�شد الأعلى القائد علي اخلامنئي ب�أكرث من
 75يف املئة من مقاعد املجل�س اجل��دي��د� ،إنها
الدميقراطية الإيرانية و�شفافية انتخاباتها

ال�ت��ي ت��ذه��ل ال�ع��امل ي��وم�ي�اً ،وت�ق��ول املعلومات
الأول �ي��ة� ،إن اجل�ي��ل ال�سيا�سي امل�ح��اف��ظ ال��ذي
يقوده علي الريجاين ،متكن من الفوز ب�أغلبية
�ساحقة ،كما ف��از يف ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات النائب
املكررة واليته غالم عادل حداد وهو والد زوجة
جنل اخلامنئي.
 30م�ل�ي��ون ن��اخ��ب إ�ي� ��راين وج �ه��وا �صفعة
قوية للغرب ،عرب م�شاركتهم الكثيفة يف هذه

االنتخابات ،ه��ذا الغرب ال��ذي يحرّ�ض يومياً
على الثورة وقيادتها ،من جديد رد الإيرانيون
على طريقتهم على العقوبات االقت�صادية التي
يعي�شوها جراء الت�ضخم واحل�صار االقت�صادي،
و أ�ه �م ��ه احل �ظ��ر ال �ت��ام ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل�ن�ت�ج��ات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ف �ك��ان الإق �ب ��ال ال�ك�ث�ي��ف للناخبني
على �صناديق االق�ت�راع ال��رد الأب ��رز ،و�سيكون
لنتائج هذه االنتخابات ت�أثري كبري على نتائج
االنتخابات الرئا�سية امل�ق��ررة يف العام املقبل،
والتي يعترب فيها الدكتور علي الريجاين �أبرز
املر�شحني ملوقع الرئا�سة يف �إيران.
رغ��م التهديد الأم�يرك��ي امل�ستمر لإي ��ران،
والذي كان �آخره ت�صريح �أوباما الذي قال فيه
�إن �أمريكا �ستتحرك ع�سكرياً �إذا ف�شلت اجلهود
لكبح طموح �إيران النووي ،رغم ذلك �أق�صى ما
يطمح �إليه الغرب اليوم مزيداً من العقوبات
لإج� �ب ��ار إ�ي � � ��ران ع �ل��ى اجل �ل��و���س ع �ل��ى ط��اول��ة
املفاو�ضات ،مزيداً من ال�ضغوط للمفاو�ضات،
االيكونوم�ست �أفادت ب�أن هناك ت�صوراً �أن �إيران
تقوم بتخ�صب اليورانيوم ،و�أنها حت�صل على
التكنولوجيا ال�ت��ي حتتاجها ل�صنع ال�سالح
ال �ن��ووي ،وذل ��ك يف م�ن���ش��أة ف ��وردو لتخ�صيب
اليورانيوم يف �أعماق الأر�ض بالقرب من مدينة
«ق��م» ،حيث يقول ك�ث�يرون �إن�ه��ا حت��ت الأر���ض
وغ�ير معر�ضة خلطر هجوم ج��وي ،خ�صو�صاً
ب�ع��د �أن أ�ع �ل��ن رئ�ي����س الأرك � ��ان الأم�ي�رك ��ي �أن
ال�صواريخ الأمريكية قادرة على �ضرب مراكز
تخ�صيب اليورانيوم يف عمق اجلبال.

حمرر ال�ش�ؤون الإقليمية

روسيا الجديدة ..والتحديات المقبلة
مل ت�ك��ن ال�ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب�ي��ة ال��رو��س�ي��ة يف
م�ضمونها بعودة فالدميري بوتني �سيداً �أول
�إىل الكرملني مفاجئة لأح ��د ،إ�من��ا املفاجئة
احلقيقية كمنت يف العودة ذات املن�سوب العايل
ال�ث�ق��ة ب�شخ�ص ب��وت�ين ،ال ��ذي ح�صل ع�ل��ى ما
يقارب الـ 64باملئة من املقرتعني ،بفارق جتاوز
اخلم�سة والأرب �ع�ين باملئة ع��ن املر�شح الثاين
ال��زع�ي��م ال�شيوعي غ�ن��ادي زي��وغ��ان��وف ،ال��ذي
مل ي�صل جمموعه �إىل  17باملئة ،فيما تقا�سم
املر�شحون الثالثة الآخ ��رون بقية الأ��ص��وات،
يتقدمهم فالدميري جريونوف�سكي ،الذي ه ّن�أ
وبقية املر�شحني ،با�ستثناء زيوغانوف ،الرئي�س
ال�ف��ائ��ز ،م��ن دون احل��اج��ة �إىل دورة ثانية كي
ي�صل �شبه �ضعيف �إىل الكرملني.
ك�ل�م��ة ب��وت�ي�ن ب �ع��د �إع �ل��ان ال �ف ��وز�� ،س�ت�ك��ون
االل�ت��زام ال�سيا�سي الكامل يف املرحلة املقبلة،
�أو العهد ال��ذي قطعه لناخبيه ،ولكل رو�سيا،
حيث قال�« :إن االنتخبات كانت امتحاناً �صعباً
بالن�سبة �إىل ال�شعب كله ،وهو امتحان الن�ضوج
ال�سيا�سي واال�ستقالل ..لقد �أظهرنا �أن ال �أحد
ي�ستطيع �أن يفر�ض علينا �شيئاً ،و�أن مواطنينا
ي ��رون ال �ف��رق ب�ي�ن ال��رغ �ب��ة يف اجل��دي��د وب�ين
اال�ستفزازات ال�سيا�سية التي ترمي �إىل الهدف
الوحيد� ،أال وهو هدم دولتنا» ،وتابع قائالً« :لن
تتحقق مثل هذه ال�سيناريوهات على �أر�ضنا..

لقد حققنا فوزاً نزيهاً� ..سنعمل بنزاهة وب�شكل التي بناها الغرب ،و�أمريكا حتديداً ،ب�أن رو�سيا
د�ؤوب ،و�سنحرز النجاح».
تبيع احللفاء على مائدة امل�صالح الآنية؛ متاماً
ال�ق��راءة ال�سريعة للخطاب املقت�ضب ج��داً ك�م��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ون���س��ف ت�ل��ك ال���ص��ورة
ملا ي�سمى بثعلب رو�سيا� ،أو قي�صر رو�سيا املاكر ،يكون يف �إع��ادة تكوين منظومة دول�ي��ة ،جتعل
تعني قطع يد التدخالت اخلارجية يف ال�ش�أن التوازن الدويل قائماً حقاً على احرتام احلقوق
الرو�سي ،بعدما مل�س وتيقن كما غالبية ال�شعب الب�شرية يف تقرير م�صريها بذاتها.
الرو�سي �أن اللوبي اليهودي ال��ذي كان ين�شب
فقد فعل الغرب ،وخ�صو�صاً �أمريكا ،ما �أمكن
�أظ ��اف ��ره يف ال�ك��رم�ل�ين ب�ع��د ��س�ق��وط االحت ��اد لت�شويه �صورة بوتني ،على �أمل ا�سقاطه �أو عدم
ال�سوفياتي ،وكذلك التدخالت الأمريكية� ،آن عودته �إىل الكرملني ،وا�ستثاروا ق�ضايا كبرية،
لها �أن تُقتلع ،و�أن التهديدات ببناء ومتو�ضع بينها ال�ت�لاع��ب الأم�ن��ي يف بع�ض القطاعات،
دروع ��ص��اروخ�ي��ة ع�ل��ى �أب� ��واب رو��س�ي��ا ،مل تعد مثل داغ�ستان ،لكن ال��واق��ع �أن �سيا�سة القوة
لغة ميكن ال�سكوت عليها ،ولذلك كان املوقف التي كانت تعمل على احتوائها رو�سيا خالل
ع�شية االن�ت�خ�ب��ات �أن ��ه «ال ميكننا �أن جنل�س ال�سنوات املا�ضية ،ج��راء الأزم��ة االقت�صادية،
يف موقف املتفرج من نخططات ن�شر ال��دروع مل مي��ر مثيل لها يف ال�ت��اري��خ ال��رو��س��ي� ،إذ �إن
ال�صاروخية» ،مع الت�أكيد على ن�شر �صواريخ رو��س�ي��ا خا�ضت ح��روب �اً ه��ي الأع �ن��ف والأق���س��ى
اعرتا�ضية يف مناطق رو�سيا االحتادية ،ون�شر يف ال �ت ��اري ��خ ،ومت �ك �ن��ت م ��ن إ�حل � ��اق ال �ه��زمي��ة
�صواريخ «ا�سكانار» يف �إقليم كالينغراد ،وهذا ب � أ�ع �ت��ى �إم�ب�راط��وري �ت�ي�ن ع���س�ك��ري�ت�ين ،الأوىل
يعني �أن اال�ستباحة الأم�يرك�ي��ة للعامل يجب �إمرباطورية نابليون ،والثانية الإمرباطورية
�أن تتوقف ،وال �أحد ميكنه �أن يدعي �أن مواقف النازية التي قادها �أدولف هتلر.
رو�سيا اجلديدة غري معروفة له .فر�أي بوتني
من املح�سوم �أن رو�سيا احلذرة من �إ�شغالها
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة؛ اخل���ص��م ال �ل��دود ج��داً ب�ق���ض��اي��ا �أم �ن �ي��ة يف ب�ع����ض اجل �م �ه��وري��ات ذات
لرو�سيا ،معروف متاماً ،وهو �أنها «تبحث عن احل�ك��م ال��ذات��ي يف ال���ش��رق ،ا�ستعادت حيويتها
تابعني لها ولي�س عن حلفاء».
على امل�ستوى العاملي ،ولعل املواقف من �سورية
ويعتقد ال�ضالعون �أن �أه��م �أه ��داف بوتني تعطي �صورة حقيقية على ما ميكن �أن يكون يف
على امل�ستوى اخلارجي ،تكمن يف ن�سف ال�صورة امل�ستقبل بقيادة فالدميري بوتني.

�أم��ا يف الداخل الرو�سي ،فيتطلع املراقبون
�إىل �أن بوتني �سيعمل على إ�ج��راء �إ�صالحات
جذرية ،بقناعة تزيدها �إ�صراراً وط�أة امل�س�ؤولية
التي تفر�ضها عليه الثقة ال�شعبية العالية التي
منحته �أ�صواتها ،ولذلك �ستكون الإ�صالحات
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��داخ �ل��ي م�ت�م�ح��ورة يف ثالثة
اجتاهات:
الأول� :سيا�سي ،بحيث �ستتوا�صل اجلهود
ال �ه��ادف��ة �إىل ج �ع��ل ال �ن �ظ��ام ال���س�ي��ا��س��ي �أك�ث�ر
ليربالية ،وزيادة م�شاركة املواطنني يف الن�شاط
ال�سيا�سي.
وال �ث��اين :اق�ت���ص��ادي ،بحيث ي�ك��ون ال�ت��وازن
ل���ص��ال��ح امل��واط��ن ،م��ن خ�ل�ال م�ع��اي�ير حديثة
القت�صاد ال�سوق ،وال تطيح بدور الدولة �صالح
ال�شركات القاب�ضة.
والثالث :امل�ستوى االجتماعي ،بحيث تلعب
ال��دول��ة دوراً ن�شطاً ل�ضمان حتقيق العدالة
االجتماعية.
القواعد الثالثة تنطلق من مفهوم وا�ضح
ب � ��أن رو� �س �ي��ا مت�ك�ن��ت خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات الع�شر
الأخرية من بناء �أر�ض �صلبة ،بغ�ض النظر عن
ر�أي بع�ض فرق املعار�ضة يف نزاهة االنتخابات،
وق��د اختلف بع�ض امل��راق�ب�ين لالنتخابات يف
تقييم النزاهة التي �سادت العملية االنتخابية،
ال�ت��ي ر�أى ف�ي�ه��ا ال�غ��ال�ب�ي��ة أ�ن �ه��ا ك��ان��ت ت�ع�ب�يراً

�صحيحاً ع��ن ال��واق��ع على الأر� ��ض الرو�سية،
وم��ا يكنه املواطنون الرو�س لزعيم الكرملني
املتجدد ،و�أباح البع�ض ب�أن االتهامات بالتزوير
ل�ي���س��ت �إال ات �ه ��ام ��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة ن��اج �ح��ة عن
ف�شل ال��ذي��ن يتهمون يف حتقيق النتائج التي
ك��ان��وا ي�ت��وخ��ون�ه��ا ،وم�ن�ه��م ال��زع�ي��م ال�شيوعي
زيوغانوف ،الذي كان �أكرث املت�شددين يف تهمة
التزوير.
ويعك�س م��راق�ب��و منظمة الأم ��ن وال�ت�ع��اون
يف �أوروب��ا الذين تابعوا االنتخابات عن كثب،
هزالة االتهام� ،إذ قالت املنظمة يف بيان ر�سمي
�إن «االن�ت�خ�ب��ات ج��رت و��س��ط أ�ن �ب��اء ع��ن وق��وع
خ��روق��ات ،و�إن امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف �أن
النتيجة كانت معروفة منذ ال�ب��داي��ة ،يف ظل
م�ستوى متدن للمناف�سة ال�سيا�سية».
ال ��واق ��ع �أن االت �ه��ام��ات ب �ع��دم ال �ن��زاه��ة مل
جتد ذريعة ت�ستند �إليها ،ولذلك ف�إن الكلمات
املبهمة كانت ال�سالح الوحيد الذي ا�ستند �إليه
امل�شككون ،وعليه خ�ضعت �أوروبا و�أقرت بالفوز
ال�ساحق لبوتني ،ولعل ما قاله املر�شح املناف�س
جريونوفيكي من �أن «بوتني �سيبقى رئي�ساً ملدة
 12عاماً» ،دليل على ما يكنه ال�شعب الرو�سي
لزعيمهم.

يون�س عودة
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رأي
أوباما :التزامنا بأمن
«إسرائيل» مقدس

غـــابـــة الـغـيــوم ..فــي إيــــران
م��ن �أج� ��ل م �� �ش��اه��دة ال �غ �ي��وم ومل��دة
� �س��اع��ات وع� ��ن ق � ��رب ،ل �� �س �ن��ا ب�ح��اج��ة
للطريان يف ال�سماء ،ميكن �أن ن�شاهد
ال �غ �ي��وم ف ��وق الأر� � ��ض ال���ص�ل�ب��ة ،لكي
ن�ح�ق��ق ح �ل��م ال �ط �ف��ول��ة ب��ال���س�ف��ر �إىل
ال �غ �ي��وم ،ي�ك�ف��ي �أن ن�ح�م��ل ح�ق��ائ�ب�ن��ا
ون �� �ش�تري ت ��ذك ��رة ��س�ف��ر �إىل م��دي�ن��ة
��س�م�ن��ان الإي ��ران �ي ��ة ،غ��اب��ة ال �غ �ي��وم يف
ال�شمال ال�شرقي م��ن مدينة �سمنان
بانتطارنا.
يقال �إن منطقة الغيوم هي النقطة
ال �ت��ي ت�ف���ص��ل ال �ن��اح �ي��ة اجل ��اف ��ة من
�إي��ران عن الناحية املرطوبة ،وت�شكل
ح � ��دود م��دي �ن �ت��ي � �س �م �ن��ان وج�ل���س�ت��ان
الإيرانيتني.
ت�ع�ت�بر ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة م��ن امل�ن��اط��ق
القليلة التي تكون فيها �سل�سلة جبال
ال �ب��رز �أق � ��ل ع��ر� �ض �اً وت� �ك ��ون ت�ق��ري�ب�اً
م�ت���ش�ك�ل��ة م ��ن ع �ن �ق��ود واح � ��د ،ل��ذل��ك
حتب�س ال�غ�ي��وم املعلقة خ�ل��ف اجل��دار
وتتحرك من خالل ال�شقوق املوجودة
يف اجلدار نحو اجلنوب ،ولهذا ال�سبب
يف ال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة امل�م�ت��دة م��ن بعد
الظهر �إىل منت�صف الليل وعند برود
اجل��و ت�ن��زل ال�غ�ي��وم ،حيث ن�شاهد �أن
ال �غ��اب��ة ق��ائ�م��ة ف ��وق ال �غ �ي��وم ،يف تلك
ال�ل�ح�ظ��ة مي�ك�ن�ك��م االط �م �ئ �ن��ان �أن �ك��م
واق �ف��ون ف��وق ال �غ �ي��وم ،و�إذا حتركتم
ال نحو الأع�ل��ى ،ميكنكم م�شاهدة
قلي ً
ال���س�م��اء ف ��وق ال �غ �ي��وم ،ل �ه��ذا ال�سبب
أ�ُطلق عليها غابة الغيوم.

يقوم �سنوياً الكثري من ال�سائحني
بزيارة املنطقة التي تتميز بانخفا�ض
درج� � � ��ات احل � � � ��رارة ف �ي �ه��ا يف ف���ص��ل
ال�صيف ،وكذلك وجود املياه املتدفقة
من اجلبال والغابات الكبرية ،يعي�ش

يف تلك الغابات الكثري من احليوانات،
وال �ت ��ي ي��زي��ده��ا ج� �م ��االً ،وم ��ن تلك
احل �ي��وان��ات مي�ك��ن ذك��ر ال ��دب البني
والذئب ،والفهد واخلنزير الوح�شي،
والأرنب واملاعز ،واحلمام وال�صقر..

�إن غ��اب��ة ال �غ �ي��وم ه ��ي م ��ن ب�ق��اي��ا
ال� �غ ��اب ��ات ال � �ه �ي�رو ك ��ان� �ي ��ة ،ومي �ك��ن
اع � �ت � �ب � ��اره � ��ا م� �ت� �ح ��ف ح� � ��ي جل� ��ذب
ال���س��ائ�ح�ين م��ن ال ��داخ ��ل واخل � ��ارج،
تبلغ م�ساحتها � 35أل��ف هكتار ،وهي
ا�ستمرار لغابات �شمال البالد ،وتكمن
�أهميتها بثالثة دالئل:
الأول :ت� �ع� �ت�ب�ر م � ��ن ال � �غ ��اب ��ات
ال�ه�يروك��ان�ي��ة ،وف�ي�ه��ا ن�ب��ات��ات طبية
فريدة.
ال �ث��اين :تعترب املنطقة الفا�صلة
ب �ي ��ن ن� ��اح � �ي � �ت�ي��ن ،ن� ��اح � �ي� ��ة ن �� �ص��ف
� �ص �ح��راوي��ة ،ون��اح �ي��ة م��ن ال �غ��اب��ات،
ميكن م�شاهدة الأ�شجار ذات الأوراق
امل��دب �ب��ة �إىل ج��ان��ب الأ�� �ش� �ج ��ار ذات
الأوراق ال�ع��ري���ض��ة ،وه ��ذا ي��وث��ر يف
احلياة الطبيعية للمنطقة.
الثالث :ب�سب اجلغرافية اخلا�صة
للمنطقة التي جتمع املناطق قليلة
االرت� �ف ��اع وامل��رت �ف �ع��ة ،ل �ه��ذا ال�سبب
تت�شكل غيوم كثيفة يف املنطقة ،والتي
تعترب ظاهرة فريدة يف العامل.
حل�سن احلظ تعترب غابات الغيوم
م��ن ال �غ��اب��ات ال �ت��ي مل ي �ت��م ت�غ�يره��ا
بيد الإن���س��ان ،تقع ال�غ��اب��ات يف احلد
ال �ف��ا� �ص��ال ب�ي�ن حم��اف�ط�ت��ي ��س�م�ن��ان
وجل�ستان ،وعلى بعد  50كيلومرتاً
�إىل ال �� �ش �م��ال ال �� �ش��رق��ي م��ن م��دي�ن��ة
�شاهرود الإيرانية.

م�ؤمن احللبي

المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة ..بين التكامل والتضاد
يرتدد يف الآونة الأخرية كثرياً م�صطلح املقاومة
ال�شعبية ،وه��و م�صطلح ي�ب��دو يف �ضبابيته وع��دم
ات�ضاح املراد منه مق�صوداً ،من وجهة نظر البع�ض،
لتمرير نقاط للتوافق بني حركتي فتح وحما�س،
بعد اتفاق امل�صاحلة الأخري الذي رعته القاهرة.
فيما ي��رى البع�ض الآخ��ر �أن م�صطلح املقاومة
ال�شعبية مبقارنته وم��وازات��ه مب�صطلح املقاومة
امل�سلحة ،يف�صح ع��ن حجم التباين ب�ين االث�ن�ين،
ويو�ضح ماهية وجوهر املق�صود باملقاومة ال�شعبية،
يف ظ��ل ِق��دم ا�ستخدام م�صطلح املقاومة ال�شعبية
من قبل بع�ض التيارات والف�صائل الفل�سطينية،
وا��س�ت�خ��دام��ه يف بع�ض احل ��االت يف م��واج�ه��ة ج��دار
الف�صل العن�صري ،وم��ع ع��ودة عجلة االجتماعات
بني ال�سلطة الفل�سطينية والكيان الإ�سرائيلي يربز
م�صطلح املقاومة ال�شعبية لينال حظه من البحث
والتمحي�ص والتدقيق.
بني املقاومة ال�شعبية واملقاومة امل�سلحة ،هل من
مقاربة بينهما ..ومن يجريها ،وما هو ر�أي ال�شعب
الفل�سطيني بها ،وكيف ي��ردع ال�ع��دوان ال�صهيوين
املتوا�صل على �شعبنا؟
ل �ق��د �أث �ب �ت��ت امل �ق��اوم��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة الفل�سطينية
جناعتها ،و�شكلت عام ًال رادعاً العتداءات االحتالل

وم�ستوطنيه رغم حداثة عهدها ،كما �شكلت �صمّام
�أم��ان لكثري م��ن امل��واق��ع وال�ب�ل��دات الفل�سطينية يف
�صد هجمات امل�ستوطنني واع �ت��داءات جنوده التي
تنوعت �أ�شكالها بني القتل واحلرق والقلع.
وا��س�ت�ط��اع��ت ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة �أن حت�ق��ق �إجن ��ازات
كبرية على الأر� ��ض ،و�أن تك�شف ج��رائ��م االحتالل
وتف�ضحه حملياً ودول �ي �اً ،ال�سيما �أن�ه��ا ا�ستقطبت
ح��رك��ات ت���ض��ام��ن دول �ي��ة وا� �س �ع��ة ،وع ��ززت ت��وا��ص��ل
املواطن مع �أر�ضه.
ت�ع��ود � �ش��رارة امل�ق��اوم��ة ال�شعبية ع��ام  2002مع
ب��دء االح �ت�لال ببناء اجل ��دار ال�ف��ا��ص��ل ،وا�ستمدت
جن��اح�ه��ا م��ن �إرث االن�ت�ف��ا��ض��ة الأوىل ع��ام ،1987
وح�ق�ق��ت امل�ق��اوم��ة ال�شعبية ال���ص�م��ود للمواطنني
على �أر�ضهم ،وانتقلت رقعتها من موقع �أو اثنني
لت�صل  35موقعاً ،كما جذّرت العمل املقاوم الب�سيط
والالمركزي «الذي تتخذ قراراته يف كل موقع دون
�إذن م�سبق».
وتنوعت �أ�شكال املقاومة ال�شعبية بني الر�صد
والتوثيق وال�صد املبا�شر الع �ت��داءات االح�ت�لال،
وح�ت��ى مقاطعته اق�ت���ص��ادي�اً وث�ق��اف�ي�اً ،والتظاهر
ال���س�ل�م��ي ب��امل�ن��اط��ق ال �ت��ي ي�ت�ه��دده��ا اال��س�ت�ي�ط��ان،
و�إط�ل��اق «جل ��ان ح��را��س��ة �شعبية» ل�صد هجمات

امل�ستوطنني ،ال�سيما التي تتعلق بحرق امل�ساجد
واحل �ق��وق ال��زراع �ي��ة ،ول�ق�ي��ت ه��ذه ال�ل�ج��ان دع�م�اً
ر�سمياً فل�سطينياً ،ومتثل جناح املقاومة ال�شعبية
ب��ان�خ��راط ك��اف��ة الفل�سطينيني فيها ،وا�ستغالل
كافة طاقات املجتمع ملواجهة االحتالل و�سيا�ساته
اال�ستيطانية.
واحل � � ��ال �أن ع� � ��ودة ب �ع ����ض ف �� �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة
الفل�سطينية ال�ت��ي ت��ول��ت م�ه��ام الكفاح امل�سلح �إىل
�إع��ادة طرح م�شروع املقاومة ال�شعبية التي ت�ضمن
أ�ي �� �ض �اً امل �ق��اوم��ة ال���س�ل�م�ي��ة� ،أم ��ر ل�ي����س غ��ري �ب �اً عن
الربنامج الن�ضايل لتلك احلركات املقاومة ،فحركة
املقاومة الإ�سالمية حما�س قبل تبنيها العمل امل�سلح
كانت تقوم على العمل الدعوي وال�سلمي يف مواجهة
امل �ح �ت��ل ،ح�ت��ى ان� ��دالع �أع �م��ال االن�ت�ف��ا��ض��ة الأوىل
وت�شكيل اجل�ن��اح ال�سيا�سي وال�ع���س�ك��ري ل�ل�إخ��وان
امل���س�ل�م�ين يف ف�ل���س�ط�ين� ،إال �أن ظ� ��روف احل��دي��ث
احلايل عن العودة �إىل تبني هذا النهج ،يطرح �أكرث
من عالمة ا�ستفهام عن توقيته والغاية منه ،وهي
�أ�سئلة بر�سم الداعني �إىل هذا الأ�سلوب من الكفاح
ال�شعبي ،بعد �سنوات من اعتماد العمل امل�سلح؟

ه�شام منوّر

من منكم مل يقر أ� �أو ي�سمع هذا الكالم «العدوان
ال���ص��ارخ والفا�ضح» على �أمننا وا��س�ت�ق��رارن��ا ..وعلى
م�ق��د��س��ات�ن��ا ..ب ��دءاً ب��الأق���ص��ى م� ��روراً بكني�سة املهد
و�صو ًال �إىل �آخر د�سكرة ي�شملها عدوان الكيان امل�سخ
«�إ�سرائيل»؟ هل �سمع خادم احلرمني ال�شريفني هذا
الت�صريح اخل�ط�ير ع�شية زي ��ارة ال�ن�تن  -ي��اه��و �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية؟
ه��ل �سمع العاهل الو�صي على �أم��ن املقد�سات يف
القد�س ال�شريف؟
هل �سمع نواطري النفط الكالم «التحدي» هذا،
وما هو ردهم عليه؟
«�إ�سرائيل» الهم الذي يق�ض م�ضاجع الغرب يف هذا
ال�شرق..
ال�غ��رب ،امل�صاب «بال�سر�ساب» والأرق ال��دائ��م على
م�صري وم�ستقبل ربيبته  -الداء  -املزروع يف اخلا�صرة
العربية ..الداء الذي ال �شفاء منه �إ ّال با�ستئ�صاله!
فمن �أوىل من هذا الفار�س العربي خادم احلرمني
ال���ش��ري�ف�ين ع �ب��داهلل ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،ال ��ذي مت� ّي��ز
مبواقفه القومية والإن�سانية يف أ�ك�ثر م��ن مف�صل
وحمطة تاريخية ..فهل هناك ما هو �أنبل و�أ�شرف
و�أه � ��م م ��ن ت�ط�ه�ير ال �ق��د���س وع �ت �ب��ات �ه��ا م ��ن أ�ق� ��دام
ال�صهيونية؟
يف الأم����س القريب ،ك��ان ه� ّم ال��دوائ��ر ال�صهيونية
ت�شويه ��ص��ورة ال�شيوعية ال�ت��ي اتهمتها ب��الإحل��اد..
فاهتزت �صورتها لدى غالبية امل�سلمني ،واليوم بعد
زوال املنظومة ال�شيوعية ،هل حمظور على الإ�سالم
التعاون مع قوتني عظميني يف هذا ال�شرق ..ال�صني
ورو�سيا؟
لقد �أثبت التاريخ �أن ال�صهيونية هي خلف ن�ش�أة
ال�ت�ي��ارات العدمية والإحل��ادي��ة والظالمية ،وه��ا هو
التاريخ �أي�ضاً ،يثبت للملأ �أن ال�صهيونية ال تقت�صر
على حفنة اليهود املنت�شرة يف العامل ..فكم وكم من
«كوفية وع�ق��ال» تعلو ر�أ���س �صهيوين من امل�ستعربة
الذين فقدوا النخوة وال�شهامة وال�شرف وال�ضمري..
ولو كانوا على عك�س ما �أق��ول :ال�ستفزهم كالم هذا
ال�صهيوين الأ�سود ال�ضمري «�أوب��ام��ا» وان�بروا بالر ّد
ع�ل�ي��ه ..يف مطلق الأح � ��وال ل��ن ن�ي� أ����س ،ول��ن ن�صاب
بالإحباط والوهن واخلمول..
فللقد�س رج��االت �ه��ا م��ن �أر� ��ض ع�م��ر امل�خ�ت��ار �إىل
�أر���ض ب��ن بي ّال �إىل �أر���ض الكنانة وال��راف��دي��ن وب�لاد
ال�شام وفار�س ،وحيثما ح ّل الوعي القومي والإن�ساين
وال��روح��ي ،فمثلما �سيلفظ ال�ت��اري��خ كلمته الف�صل
�إىل جانب احل��ق� ..ستلفظ �أر���ض فل�سطني املباركة
هذه «العلقة» من عليها ..كره الكارهون �أو قبلوا..
و�سيك�شف زيف الزائفني من �سائر الأمم والأق��وام..
فكم وكم من الوجوه التي ع�ضدت الباطل �سي�سودها
الكيد والوجوم بعد تداعي هذا الكيان الغا�صب ..ف�إ ّن
غداً لناظره قريب..
ت ��رى مل��ن ��س�ت�ع�ق��د راي� ��ة الأم� � ��ة ..وم ��ن �سيحظى
بال�شرف الأثيل ..لقيادة جحافل الن�صر امل��ؤزر على
��ش��راذم وفلول العن�صرية ..و�سقط املتاع الب�شري..
ه ��ذه احل�ف�ن��ة ال �ت��ي ع��اث��ت ف �� �س��اداً ودم� � ��اراً ب��أر��ض�ن��ا
ومقد�ساتنا ،ومتعن يومياً تقتي ًال وتنكي ًال ب�أطفالنا
�ضاربة عر�ض احلائط بالقيم والأخ�لاق واملناقب..
راف�ضة اال�ستماع �أو الإن���ص��ات �إىل �أب�سط القواعد
والقوانني ال�شرعية الدولية ..فقد جاء �أجلها ،ورد يف
حمكم كتابه العزيز« :قل ال �أملك لنف�سي �ضراً وال
نفعاً �إ ًال ما �شاء اهلل لكل �أمة �أجل �إذا جاء �أجلهم فال
ي�ست�أخرون �ساعة وال ي�ستقدمون» �صدق اهلل العلي
العظيم.
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بيروتيات
أبعاد مخطط تفكيك األسر في العاصمة []3/1
ث� �م ��ة �أ�� �س� �ئ� �ل ��ة ك � �ث�ي��رة ت � �ط� ��رح �أم � � ��ام
البريوتيني :ملاذا اخت�صار تاريخ وم�ستقبل
ب�ي�روت بتاريخ �شخ�ص واح��د ،مهما كانت
م�ك��ان��ة ه ��ذا ال���ش�خ����ص ،وم�ه�م��ا ك ��ان دوره
وعظم �ش�أنه؟! ومل��اذا انتقام ه��ذا ال�شخ�ص
و�ساللته من بريوت و�أهلها ،وتغيري عاداتها
وت �ق��ال �ي��ده��ا ،م ��ع م ��ا ي �� �ص��اح��ب ذل� ��ك م��ن
م�شاريع تنفذ لتفكيك عائالتها و�أ�سرها،
وت�شريدهم يف رياح الأر�ض الأربعة؟
يف البداية ،لنعدد العائالت البريوتية
مب�سلميها وم�سيحييها:
(�أ)� :أب��و نعمة� ،أو �شعر� ،أب��و ع�م��و� ،أب��و
ع�ضل� ،أ��س�ط��ه� ،أزه ��ري� ،إدل �ب��ي� ،أب��و خلف،
�أب��و رزق� ،أب��و ��ش�ه�لا ،الأن���س��ي� ،أي��ا���س� ،إده،
ا�سكندر� ،أب��و جبور� ،أب��و �شلحة� ،أب��و الن�صر،
الأ�سري� ،أبي�ض� ،أبر�ص ،الأ�صفر� ،أبو حمد،
�أب ��و رج�ي�ل��ه� ،أب ��و اخل � ��دود ،الأغ� ��ر (ال �غ��ر)،
�أ��ص�ف�ه��اين� ،إدري ����س� ،أرن ��ب� ،أب ��و داغ ��ر� ،أب��و
ح�ل�ق��ة� ،أب ��و خ�ط��ب ،الأ� �س �م��ر ،ا��س�ك�ن��دراين،
الأب �ي��د ،ا��س�ط�ف��ان� ،أب ��و ��ش�ل����ش� ،أب ��و ح�ي��در،
�أب��و �سلبة� ،أرن ��ا�ؤوط� ،أورف�ل��ي ،ا�سطمبويل،
�أزمريل.
(ب) :بيهم ،بنداق ،بربري ،بلهوان ،باقر،
بواب ،بخاري ،باويل ،بقيلي ،بتلوين ،بلبول،
بخعازي ،بعيون ،براج ،بكار ،بلطجي ،ب�شور،
ب�ك��دا���ش ،يليق ،ب��رب��اري ،ب��وت��اري ،بطر�س،

رجـــال حـــول
الـــرسـول 
ه��و غ �رّة فتيان قري�ش ،و�أوف��اه��م جما ًال
و�شباباً ..و�أعطر �أهل مكة.
لعله مل يكن ب�ين فتيان مكة م��ن ظفر
بتدليل �أبويه مبثل ما ظفر به م�صعب بن
عمري ..ذلك الفتى الريّان ،املدلل املنعّم.
ح�ي�ن ك ��ان ��ت م �ك��ة مت �� �س��ي وت �� �ص �ب��ح وال
ح��دي��ث ي�شغلها �إال ال��ر��س��ول عليه ال�صالة
وال�سالم ،ودينه ،كان فتى قري�ش املدلل �أكرث
النا�س ا�ستماعاً لهذا احلديث ،ذلك �أنه كان
على الرغم من حداثة �سنه ،زينة املجال�س
والندوات؛ حتر�ص كل ندوة �أن يكون م�صعب
بني �شهودها ،ذلك �أن �أناقة مظهره ورجاحة
عقله كانتا من خ�صال ابن عمري الذي تُفتح
له القلوب والأبواب..
�سمع يف م��ا �سمع �أن الر�سول وم��ن �آم��ن
م�ع��ه ،يجتمعون ب�ع�ي��داً ع��ن ف���ض��ول قري�ش
و�أذاه��ا؛ هناك على ال�صفا يف دار «الأرق��م بن
�أبي الأرقم» ،فلم يطل به الرتدد ،بل �صحب
نف�سه ذات م���س��اء �إىل دار الأرق � ��م ،ت�سبقه
�أ�شواقه ور�ؤاه..
مل ي�ك��د م�صعب ي��أخ��ذ م�ك��ان��ه ،وتن�ساب
الآيات من قلب الر�سول مت�ألفة على �شفتيه،
ث��م �آخ ��ذة طريقها �إىل الأ��س�م��اع والأف �ئ��دة،
حتى كان ف�ؤاد ابن عمري يف تلك الأم�سية هو
الف�ؤاد املوعود.
وك��ان��ت �أم م�صعب (خ� ّن��ا���س بنت مالك)
تتمتع بقوة فذة يف �شخ�صيتها ،وكانت تُهاب

بيروت
عائالت
بوجي ،برجاوي ،بنا ،ب�سرت�س ،باب ،با�سيل ،حطب ،حجازي ،ح�سامي ،حجال ،ح�صرم� ،سعادة� ،سيور� ،سكر� ،سليم� ،سعد� ،ساعاتي،

بالوظة ،باز ،بلوز ،بعلبكي ،بري�ش ،بعدراين،
با�شا ،ب��در ،ب�ك��ري ،بهلول ،ب�ح��ره ،ب�شناتي،
ب �ط��ل ،ب� �غ ��دادي ،ب ��ردوي ��ل ،ب �� �س��ول ،بي�ضا،
برهومي ،بحري ،با�سيال ،بخور ،بي�ضون،
ب��رب��ور ،ب � ��دران ،ب�ل�ع��ة ،ب�ح���ص�ل��ي ،ب��اح��وط،
برغوت ،برمانا ،بركات.
(ت) :تيان ،توتيو ،تابري ،تويني ،مترز،
تلحمة ،تادر�س ،تنري ،تل ،متيم ،تابت ،تقي،
ت��ام��ر ،ت��وت�ن�ج��ي ،ت�ب�ي��ت ،ت�ع�ب��اين ،مت ��راوي،
مت�ساح.
(ج) :جبيلي ،جعنا ،جنيناتي ،جوهر،
ج ��زار ،ج��دي ،ج�ه���ش��ان ،ج �ع��ارة ،ج��رج��وره،
ج �م��ل ،ج ��اه ��ل ،ج� � ��زويل ،ج� �م ��ال ،ج �ن��دي،
جويدي ،جميل ،جامو�س ،جيزي ،جارودي،
ج �ن ��ون ،ج� �ب ��اره ،ج ��داي ��ل ،ج �ن��ون ج �ب��اره،
جدايل ،جزرا ،جزائري ،جرب ،جمال الدين،
جربي ،جمعة ،جبور ،جريديني ،جوهري،
جنحو ،جعفر ،جلول ،جلخ ،جدعون ،جاك.
(ح) :ح ��و� ��ص ،ح� ��وت ،ح� ��رب ،ح�ن�ت����س،
ح�ل�اق ،ح�م�ي��دي ،ح �ن��ون ،ح�م�ن��دي ،حلبي،
ح�صري ،حبال ،حنينة ،ح��وراين ،حم�صي،
ح �م��ود ،ح�ك�ي��م ،ح �ل��واين ،ح�ي�م��ري ،ح�ب��وب،
حموية ،ح��اي��ك ،حنبلي ،حمد ،حما�صني،
ح�شا�ش حلمي ،ح�ل��وم ،حوا�صلي ،ح�سونة،
حا�سبني ،حنا ،حماده ،حيدر ،حاوي ،حبيب،

حروق ،حوري.
(خ) :خ��رم��ا ،خ��ال��دي ،خ��اجن��ي ،خليل،
خالد ،خلف ،خطاب ،خداج ،خياط ،خريرو،
خ�ضر ،خب�صة ،خجا ،خوكاز ،خوري ،خاطر،
خطيب خباز ،خا�شو ،خليلي.
(د) :داع��وق ،دب��و���س ،دب��ا���س ،دح ،دبغي،
داغ � ��ر ،دن� ��ا ،دمي��ا� �س��ي ،دع �ب ��ول ،دع��دو���ش،
دي��اب ،داي��ة ،ده��ان ،داي��خ ،دم�شقية ،د�سوم،
دري ��ان ،دح ��داح ،داوود ،دم�ي��اط��ي ،دروي����ش،
دن��دن ،د�سوقي ،دق��ر ،دامرجي ،دبيبو ،دية،
دن��د��ش�ل��ي ،دي� ��راين ،دوغ ��ان دي ��ك ،دح ��دوح،
ددي ،دميانو�س.
(ر) :ري�س ،ربعة ،ربيز ،ر�ستم ،رم�ضان،
رف��اع��ي ،ر� �ض��وان ،رف��اع��ي ،رم���ض��ان ،رح��ال،
رعد ،ر�شيدي ،رو�ضه ،رومي.
(ز) :زه�ي��ري ،زب �ي �ب��و ،زي � ��ادة ،زام �ل��ي،
زه��رة ،زي��ات ،زن�ت��وت ،زغ�ل��ول ،زاه��د ،زري��ق،
زرق��وط ،زي��دان ،زعني ،زي��ن ،زن�ه��ور ،زه��ار،
زبوين.
(�� � ��س)� � :س ��روج ��ي� �� ،س ��راج�� ،س�ي�ب��ا��س��ي،
��س��ردوك� ،سعود� ،سركي�س� ،سلطان� ،سامل،
� �س �م ��وري� � ،س �ي��ويف� � ،س �ط��وح��ي� � ،س��روج��ي،
�سعيدون� ،سلموين� ،سليت� ،سوبره� ،سمعان،
�سا�سني� ،سر�سق� ،سيقلي� ،سيد� ،سنو� ،سمرية،
�سلطاين� ،سنجر� ،سواح� ،سلوم� ،سابا� ،سالم،

�سبع� ،سمي�سمه� ،سبليني� ،سباعي� ،سنجر،
�سربيه� ،سحمراين.
(���ش)� :شعار� ،شهاب� ،شماعة� ،شاتيال،
��ش��اك��ر� ،شحيمي�� ،ش�ك��ري� ،شعبان� ،شبقلو،
� �ش��اف �ع��ي� � ،ش �ق�ير� � ،ش �م �ل��ي�� ،ش�م���س��ي ب��ا��ش��ا،
�شفرتي� ،شانوحة� ،شيحا� ،شرقاوي� ،شما�س،
��ش��وي�ت��ي�� ،ش�ل�ف��ون�� ،ش��ام��ي�� ،ش�ح�ب�ير� ،شعر،
�شدياق� ،شاغوري� ،شويري� ،شحادة� ،شوقي،
�شميطلي� ،شمي�ساين� ،شخيبي� ،شيخ� ،شهاب
ال��دي��ن� � ،ش��وم��ان� � ،ش �ح��ادة�� ،ش�ع�ي��ا� ،شاهني،
�شرتوين.
(���ص)� :صلح� ،صمدي� ،صرييف� ،صايف،
�صليبا� ،صبح� ،صعب�� ،ص��و���ص�� ،ص��وراين،
� �ص��اي��غ�� ،ص��و��ص��ة� � ،ص �ح �ن��اوي�� ،ص�ف���ص��وف،
� �ص �ق��ر� � ،ص��ان��ع� � ،ص��اح��ب� � ،ص �غ�ير�� ،ص�ي��اد،
� � �ص � �ي ��داين� � � ،ص�ب��را� � � ،ص ��وف ��ان ،ط � � ��رازي،
ط��راب�ل���س��ي ،ط �ق��و���ش ،ط �ب��اع ،ط��وي��ل ،ط��ه،
طبال ،طراد ،طيارة ،طربيه ،طيبي ،طراف،
طبيلي ،طا�سو.
(ظ) :ظريف ،ظاظا.
(ع) :عيتاين ،عبال ،عكاوي ،عبد العال،
ع �ي��دو ،ع�م�ي����ش ،ع��ا� �ش��ور ،ع���ض��وم ،عفي�ش،
عطا ،عليوان ،عجوز ،عا�صي ،عربيد ،عاليه،
ع���س�ي�ل��ي ،ع �� �س��اف ،ع �ل �ي��ان ،ع �� �ش��ي ،ع��و���ض،
عانوتي ،عرقجي ،عبد اخلالق ،عبود ،علي

ح�سن ،ع�ي�راين ،ع�ب��دو ،علم ال��دي��ن ،ع��رب،
ع�ي���س��ى ،ع�ت�ر ،ع�لاي �ل��ي ،ع ��ردات ��ي ،ع�لاي��ا،
عبيدي ،عراموين ،عوده ،عقاد ،عبيد ،عبد
امل�سيح ،عويني ،عمران ،عجرم ،عز الدين،
ع�ط���ش��ان ،ع��رم��ان ،ع�ضيمي ،ع �ف��رة ،عيد،
ع�ب��داهلل ،ع��ود ،عري�س ،عبد ال�ن��ور ،عثمان،
ع�ضا�ضة ،عبو�شي ،عظام ،عطا اهلل ،عطايا،
عجم ،عربي.
(غ) :غالم ،غزيري ،غربيل ،غالييني،
غزاوي ،غنوم ،غايل ،غ�ضبان ،غول ،غرغور،
غ� ��وي ،غ��ال �ي��ه ،غ��ري��ب ،غ � ��زال ،غ � ��رزوزي،
غندور ،غما�شي.
(ف) :فليلفل ،ف�ت��ى ،ف�ت��ح اهلل ،ف�ت��ال،
ف �ل��وط��ي ،ف��ر� �ش��وخ ،ف��رع��ون ،ف��رغ��ل ،ف�ت��ح،
ف �ي��ا���ض ،ف� ��اخ� ��وري ،ف ��ري ��ج ،ف �ت �ح��ة ،ف ��رح،
فحل ،فانو�س ،فايد ،فداوي ،فيعاين ،فرخ،
ف�ي��وم��ي ،ف ��روخ ،ف�ت��ة ،ف��ار���س ،ف�ي��ل ،ف��اع��ور،
فخري ،فخرو.
(ق) :ق�صار ،قليالت ،ق�صري ،قا�ضي،
ق�صق�ص ،ق���س��اط�ل��ي ،ق��رق��وط��ي ،ق�م��وري��ة،
قرانوح ،قمند ،قوا�س ،قزح ،قريعة ،قاروط،
ق �ب��اين ،ق ��راق�ي�ره ،ق � ��ازان ،ق �ي��ام��ة ،ق��رى،
ق � ��ادري ،ق ��رم ،ق��رن �ف��ل ،ق �ن��دي��ل ،ق�بر��ص��ي،
ق��وزي ،قاطرجي ،ق��رق ،قندلفت ،قلموين،
قا�صوف ،قي�سي ،قلفاط ،ق��دورة ،قطريب،
قرق�ش ،ق�صرملي ،قريطم ،ق�صابية.

مصعب بن عمير ..أول سفراء اإلسالم
�إىل حد الرهبة ،ومل يكن م�صعب حني �أ�سلم
ليحاذر �أو يخاف على ظهر الأر�ض قوة �سوى
�أمه .فكر �سريعاً وقرر �أن يكتم �إ�سالمه ،حتى
يق�ضي اهلل �أمراً ،وظل يرتدد على دار الأرقم،
ويجل�س �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،وه��و قرير العني ب��إمي��ان��ه ،وبتفاديه
غ�ضب �أمه ،التي ال تعلم خرب �إ�سالمه.
ل�ك��ن ع�ث�م��ان ب��ن طلحة ر�آه وه��و يدخل
خفية �إىل دار الأرق� ��م ،ث��م ر�آه م��رة �أخ��رى
وه��و ي�صلي ك�صالة حممد �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،ف�سابق ريح ال�صحراء وزوابعها،
�شاخ�صاً �إىل �أم م�صعب ،حيث �أل�ق��ى عليها
النب أ� ال��ذي ط��ار ب�صوابها ..فوقف م�صعب
�أمام �أمه ،وع�شريته ،و�أ�شراف مكة جمتمعني
حوله يتلو عليهم بيقني القر�آن الكرمي.
ه � ّم��ت �أم� ��ه �أن ت���س�ك�ت��ه ب�ل�ط�م��ة ق��ا��س�ي��ة،
لكن اليد التي امتدت كال�سهم ،ما لبثت �أم
ا�سرتخت وتنحّ ت �أمام النور الذي زاد و�سامة
اال ي �ف��ر���ض االح �ت��رام،
وج �ه��ه وب� �ه ��اءه ج�ل � ً
وهدوءاً يفر�ض الإقناع..
وه �ك��ذا م���ض��ت ب��ه �إىل رك ��ن ق���ص��يٍّ من
�أرك��ان داره��ا ،وحب�سته فيه ،حتى خرج بع�ض
امل ��ؤم �ن�ي�ن م �ه��اج��ري��ن �إىل �أر� � ��ض احل�ب���ش��ة،
فاحتال لنف�سه حني �سمع النب�أ ،وغافل �أمه
وحرا�سه ،وم�ضى �إىل احلب�شة مهاجراً �أوّاباً.
خ ��رج ي��وم �اً ع�ل��ى ب�ع����ض امل���س�ل�م�ين وه��م
ج�ل��و���س ح ��ول ر� �س��ول اهلل ،ف�م��ا �أن ب���ص��روا

ب��ه حتى حنوا ر�ؤو��س�ه��م وغ�ضوا �أب�صارهم،
وذرفت بع�ض عيونهم ،ذلك �أنهم ر�أوه يرتدي
ج�ل�ب��اب�اً م��ر ّق �ع �اً ب��ال �ي �اً ،وع��اودت �ه��م ��ص��ورت��ه
الأوىل ق �ب��ل �إ� �س�ل�ام ��ه ،ح�ي�ن ك��ان��ت ث�ي��اب��ه
ك��زه��ور احلديقة الن�ضرة ،و�أل �ق �اً وع�ط��راً..
ومتلى ر�سول اهلل م�شهده بنظرات حكيمة،
�شاكرة حمبة ،وت�ألقت على �شفتيه ابت�سامته
اجلليلة ،وقال« :لقد ر�أيت م�صعباً هذا ،وما
مبكة فتى �أنعم عند �أبويه منه ،ثم ترك ذلك
كله حباً هلل ور�سوله».
لقد منعته �أمه حني يئ�ست من ردّته كل
ما كانت تفي�ض عليه من نعمة ،و�أبت �أن ي�أكل
طعامها �إن�سان هجر «الآلهة» ،حتى ولو كان
هذا الإن�سان ابنها!
اختاره الر�سول لأعظم مهمة يف حينها؛
�أن يكون �سفريه �إىل املدينة ،يفقّه الأن�صار
الذين �آم�ن��وا وبايعوا الر�سول عند العقبة،
وي��دخ��ل غ�يره��م يف دي��ن اهلل ،وي�ع� ّد املدينة
ليوم الهجرة العظيم.
كان يف �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل ��ه و�سلم يومئذ م��ن ه��م �أك�ب�ر منه �س ّناً،
و�أكرث جاهاً ،و�أقرب من الر�سول قرابة ،لكن
الر�سول اختار م�صعب اخلري ،وهو يعلم �أنه
يكل �إليه ب�أخطر ق�ضايا ال�ساعة ،ويلقي بني
يديه م�صري الإ�سالم يف املدينة ،التي �ستكون
منطلق الدعوة والدعاة بعد حني من الزمان
قريب.

حمل م�صعب الأمانة م�ستعيناً مبا �أنعم
اهلل عليه من رجاحة العقل وك��رمي اخللق،
وغ��زا �أف�ئ��دة املدينة و�أه�ل�ه��ا ب��زه��ده وترفعه
و�إخ�ل�ا� �ص��ه ،ف��دخ �ل��وا يف دي ��ن اهلل �أف ��واج �اً،
ف� أ�ث�ب��ت م�صعب بكيا�سته وح�سن ب�لائ��ه �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم عرف
كيف يختار.
مت�ضي الأيام والأعوام ،ويهاجر الر�سول
و� �ص �ح �ب��ه �إىل امل ��دي� �ن ��ة ،وت �ت �ل �م��ظ ق��ري����ش
ب�أحقادها ،لتوا�صل مطاردتها الظاملة لعباد
اهلل ال�صاحلني ،وتقوم غ��زوة ب��در ،فيتلقون
فيها در�ساً يفقدهم بقية �صوابهم ،وي�سعون
�إىل الث�أر ،وجتيء غزوة �أحد ،ويقف الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم و�سط �صفوفهم
يتفرّ�س ال��وج��وه امل�ؤمنة ،ليختار من بينها
م��ن يحمل ال��راي��ة ،وي��دع��و م�صعب اخل�ير،
فيتقدم ويحمل اللواء..
ت�شب املعركة الرهيبة ،ويحتدم القتال،
ويخالف الرماة �أم��ر الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم ،ويغادرون موقعهم يف �أعلى اجلبل،
بعد �أن ر�أوا امل�شركني ين�سحبون منهزمني،
ل�ك��ن عملهم ه ��ذا ��س��رع��ان م��ا ي �ح �وّل ن�صر
امل�سلمني �إىل ه��زمي��ة ..وي �ف��اجَ � أ� امل�سلمون
بفر�سان قري�ش تغ�شاهم من �أعلى اجلبل.
�أدرك م�صعب ب��ن عمري اخلطر ال�غ��ادر،
فرفع اللواء عالياً ،و�أطلق تكبرية كالزئري،
وم�ضى يجول ويتواثب ،وكل همه �أن يلفت

ن�ظ��ر الأع� ��داء �إل�ي��ه وي�شغلهم ع��ن ال��ر��س��ول
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،بنف�سه ،وجرّد من
ذاته جي�شاً ب�أ�سره..
�أج ��ل ،ذه��ب م�صعب ي�ق��ات��ل وح ��ده ك��أن��ه
جي�ش ..يد حتمل الراية يف تقدي�س ..و�أخرى
ت�ضرب بال�سيف يف ع�ن�ف��وان ..لكن الأع��داء
ي�ت�ك��اث��رون ع�ل�ي��ه ،ي��ري��دون �أن ي �ع�بروا ف��وق
جثته �إىل حيث يلقون الر�سول..
ي �ق��ول اب ��ن ��س�ع��د� :أخ�ب�رن��ا �إب��راه �ي��م بن
حممد بن �شرحبيل العبدري ،عن �أبيه قال:
حمل م�صعب بن عمري اللواء يوم �أحد ،فلما
ج��ال امل�سلمون ثبت ب��ه م�صعب ،ف�أقبل ابن
قميئة ،وهو فار�س ،ف�ضربه على يده اليمنى
فقطعها ،وم�صعب يقول} :وم��ا حممد �إال
ر��س��ول ق��د خلت م��ن قبله ال��ر��س��ل{ ..و�أخ��ذ
اللواء بيده الي�سرى وحنا عليه ،ف�ضرب يده
الي�سرى فقطعها ،فحنا على اللواء و�ضمّه
بع�ضديه �إىل �صدره وهو يقول} :وما حممد
اال ر�سول قد خلت من قبله ال��ر��س��ل{ ..ثم
حمل عليه الثالثة ب��ال��رم��ح ف��أن�ف��ذه و�أن��دق
الرمح ،ووقع م�صعب ،و�سقط اللواء..
ج��اء الر�سول و�أ�صحابه يتفقدون �أر���ض
املعركة وي��ودع��ون �شهداءها ..وعند جثمان
م�صعب �سالت دموع وفيّة غزيرة..
ال�سالم عليك يا م�صعب..
ال�سالم عليكم يا مع�شر ال�شهداء..
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النبي محمد ..وحقوق المرأة
ي��رد البع�ض ،بطريقة خاطئة وجمحفة،
ظلم امل��ر�أة التاريخي �إىل الإ��س�لام ،ويحمّلوا
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �صاحب
الدعوة الإ�سالمية امل�س�ؤولية عن ذل��ك ،فهل
�صحيح �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتحمل
هذه امل�س�ؤولية ،وهل فع ًال الدين الإ�سالمي
يهمّ�ش امل ��ر�أة ويجعلها يف م�ستوى �أدن��ى من
ال��رج��ل� ،أم �أن الأم� ��ر ال ي �ع��دو ك��ون��ه ��ص��ورة
منطية م�شوهة ع��ن امل ��ر�أة امل�سلمة ،تراكمت
عرب الأجيال ،و�إن كانت كذلك ،فمن يتحمل
امل�س�ؤولية عن هذه ال�صورة املنمطة؟
لكي نعرف ماذا �أتى الإ�سالم للمر�أة ،وهل
رف�ع�ه��ا �أم ح��ط م��ن ق��دره��ا ،علينا �أن نقي�س
و�ضعها قبله ،فاملقارنة ال ت�صلح باملطلق ،بل
ي�ج��ب �أن حت���ص��ل ب�ين �أم��ري��ن :م��ا ق�ب��ل وم��ا
بعد ،عندها فقط ميكن �أن جنيب عما قدمه
الإ�سالم لهذه املر�أة بالفعل.

امل��ال �ي��ة وح ��ق ال �ت �ع��اق��د وغ�ي�ره ��ا ،ك��ذل��ك يف
العقوبة اجلزائية ،فعلى �سبيل املثال يعاقب
الزاين والزانية بنف�س العقاب� ،أي �أن االثنني
يتحمالن امل�س�ؤولية بالت�ساوي.
بالن�سبة �إىل الزواج :فقد �أكد النبي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم على حق املر�أة يف اختيار
الزوج ،وحرم تزويجها بدون ر�ضاها ،حتى بعد
ال��زواج تبقى لها �شخ�صيتها املدنية الكاملة،
فال تفقد ا�سمها وال �أهليتها يف التعاقد ،وال
حقها يف التملك.
ن�سبية امل�ساواة يف الإ�سالم

و�ضع املر�أة قبل الإ�سالم
ال يظهر من الدرا�سات املختلفة عن عرب
ما قبل الإ��س�لام� ،أنهم اعرتفوا مبكانة امل��ر�أة
�أو حافظوا على كرامتها الإن�سانية� ،أو �أنها
�أعطيت حقوقاً طبيعية �أو حريات كما �أعطي
ال��رج��ل ،ك��ان ال �ع��دل واحل ��ق واالم �ت �ي��ازات يف
زمن اجلاهلية ل�صاحب القوة ،وملا كان الرجل
برتكيبة ج�سمه الطبيعية �أق��وى م��ن امل��ر�أة،
وه��و الأق ��در على العي�ش يف بيئة �صحراوية
قا�سية وع��ادات اجتماعية مبنية على العنف
واحل ��روب ،فقد منح لنف�سه جميع احلقوق،
ورفع نف�سه عنها يف الأحكام ،وحرمها مرياثها
وقاي�ضها بديونه ،ومتع نف�سه بها ،ناهيك عن
الرق ونظام اجلواري ،الذي كان ي�ستعبد املر�أة
ا�ستعباداً ك��ام�لاً ،وك��ان ميحو لها لكرامتها
و�إن�سانيتها ب�شكل ت��ام ،ال��ذي ا�ستمر نظاماً
اجتماعياً معتمداً� ،إىل �أن �أتى الإ�سالم فحرم
الرق واال�ستعباد ب�شكل تام.
ب��امل �ب��د�أ ،ك ��ان ال��رج��ل مي�ل��ك ك��ل � �ش��يء يف
العائلة واملنزل ،فهو الذي يقرر م�صري بناته
وزوج��ات��ه (علماً �أن الرجل ك��ان يح�صل على
ع ��دد غ�ي�ر حم� ��دود م ��ن ال �ن �� �س��اء واجل � ��واري
خلدمته وللمتعة اجلن�سية).
ن �ب ��د�أ ب��ال�ط�ف�ل��ة ال �� �ص �غ�يرةَ ،م ��ن م �ن��ا مل
ي�سمع ب�ع��ادة و�أد ال�ب�ن��ات ال�ت��ي انت�شرت لدى
بع�ض القبائل يف اجلاهلية ،وال�ت��ي ا�ستمرت
حتى عالج الإ�سالم �أمرها بتحرميها يف �آيات
وا�ضحة و�صريحة.
مل ي�ك��ن م���ص�ير امل � ��ر�أة م���س�ت�ق��راً يف زم��ن
ال���س�ل��م وال يف احل� ��رب ،ف � َم��ن م�ن��ا مل ي�سمع
ق�ص�صاً ع��ن م�صري ب�ن��ات �أو زوج ��ات ق��رره��ا
الرجل نتيجة جت��ارة� ،أو على مائدة قمار� ،أو
رهن �أو مبارزة بال�سيف� ،أو ملجرد وعد قدمه
الأب مبنح ابنته لرجل �آخ��ر� ،أم��ا يف احل��رب،
فقد كانت الن�ساء غنائم ح��رب ،ت�ؤخذ �سبايا
كما ت�ؤخذ الغنائم املادية الأخرى.
و�إن ك��ان��ت م�آ�سي امل ��ر�أة يف وج��ود زوج�ه��ا،
فكيف بها يف غيابه؟ عند وف��اة ال��زوج ،تكون
امل� ��ر�أة ج ��زءاً م��ن امل�ي��راث ،ي��رث�ه��ا ال��ذك��ر كما
يرث الأمور املادية الأخ��رى ،فيتزوجها بدون
مهر� ،أو يزوجها ويقب�ض مهرها� ،إىل �أن �أتى
الإ�سالم وحرم زواج االبن من امر�أة �أبيه.
�إذاً ،مل يكن للمر�أة حقوق قبل الإ��س�لام،

بل �إن كرامتها الإن�سانية كانت منتق�صة بفعل
ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د والأح �ك��ام اجل��ائ��رة التي
تنتق�ص من حقوقها و�إن�سانيتها ،فكيف �أ�صبح
و�ضعها مبوجب ن�صو�ص القر�آن وال�سنة؟
و�ضع املر�أة يف الإ�سالم
بداية ،ب�دّل النبي حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ال�صورة التي كانت للمر�أة يف املجتمع
اجل��اه �ل��ي ،ف�ق��د �أراد ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم �أن يعطي املر�أة دوراً مغايراً للدور الذي
حددته لها تلك البيئة اجلاهلية ،وهو �إ�شباع
رغبات الرجل ،ف�أناط بها دوراً مهماً وعظيماً:
«الأم��وم��ة» ،وحث �أن�صاره على تغيري النظرة
�إىل امل ��ر�أة  -الأم ،ف�ق��ال �إن «ر� �ض��وان الأم هو
طريق لر�ضوان اهلل».
وقيا�ساً وت�ك��ام�لاً ،قلب الإ� �س�لام النظرة
ال�سائدة �إىل امل��ر�أة ر�أ�ساً على عقب ،و�أعطاها
الكثري م��ن احل�ق��وق الأ�سا�سية ،ف�ساواها مع
الرجل وح�صن و�ضعها وح��اول �إع�لاء �ش�أنها
على �أكرث من �صعيد ،الأمر الذي يُعترب ثورة
حقيقة يف ذل��ك الزمن واملجتمع ال��ذي عا�ش
فيه النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويف ما
يلي �أبرز ما �أعطى الإ�سالم املر�أة:
امل�ساواة يف الكرامة الإن�سانية
والتكاليف ال�شرعية
ال ��ش��ك �أن امل �� �س��اواة يف اخل�ل��ق وال�ك��رام��ة
الكيانية ،وتكرمي اهلل للإن�سان �أتت وا�ضحة يف
القر�آن للرجل واملر�أة على حد �سواء ،فقد �أقر
الإ�سالم بوحدة اخللق الإلهي ،باعتبار �أن اهلل

خلق الرجل واملر�أة من مادة واحدة وماثلهما يف
التكوين ،ومل تفرق الآيات بني الرجل واملر�أة
يف تكرمي اهلل للإن�سان بعقله وحريته ،ومل
تخت�ص �أو متيز الرجل بالتكرمي دون امل��ر�أة.
ت�ؤكد ن�صو�ص ال�ق��ر�آن وال�سنة على التكامل
الفطري بني الرجل وامل��ر�أة ،من �أج��ل القيام
ب��وظ�ي�ف�ت�ه�م��ا ال ��وج ��ودي ��ة ،ف �ه �م��ا ي���ش�ترك��ان
ويتكامالن يف القيام بامل�س�ؤوليات والواجبات
التي فر�ضها اهلل على امل�ؤمنني وامل�ؤمنات� ،إن
ك��ان من حيث ال�ث��واب والعقاب واجل��زاء على
العمل يف الدنيا والآخ ��رة ،بغ�ض النظر عن
اجلن�س.
ولعل احلديث الذي يُنقل عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم�« :إمنا الن�ساء �شقائق الرجال»،
ي�شري �إىل �أن ال م�ي��زة تفا�ضلية ب�ين الرجل
وامل ��ر�أة ،و�أن��ه لي�س هناك م��ن ن�ص موحى به
يقول �إن الرجل خري من املر�أة.
امل�ساواة يف احلقوق العامة واملدنية
واجلزائية
ل� �ل� �م ��ر�أة وال� ��رج� ��ل يف الإ� � �س �ل��ام ح �ق��وق
مت�ساوية ،فالإ�سالم مل يعط �أدواراً منف�صلة
للرجال والن�ساء ،وال يوجد متايز بينهما �إال
فيما يتعلق بالدور الأ�سري.
وب�ع�ك����س م��ا ي���ش��اع؛ مل ي�ح���ص��ر الإ� �س�ل�ام
الن�ساء يف الإط��ار املنزيل ،فلهن �أن يعملن يف
احلقل العام ،ويتعلمن ،ولهن كما للرجال حق
مت�سا ٍو يف طلب العلم ،ما مل يكن ه��ذا العلم
ي�ؤدي �إىل االنحراف الأخالقي.
ك�م��ا � �س��اوى الإ�� �س�ل�ام ال��رج��ل وامل� � ��ر�أة يف
احل �ق��وق امل��دن �ي��ة ،ك��الأه�ل�ي��ة امل��ال �ي��ة وال��ذم��ة

ل �ك ��ن ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ك� ��ل ت �ل ��ك احل �ق ��وق
امل �ت �� �س��اوي��ة ،ي �ب�رز يف ال �ن �� �ص��و���ص ال �ق��ر�آن �ي��ة
ا��س�ت�م��رار ال�ت�م��اي��زات ب�ين ال��رج��ل وامل� ��ر�أة ،ما
ي�ع�ن��ي �أن امل �� �س��اواة ك��ان��ت مطلقة يف ح ��االت،
ون�سبية يف حاالت �أخرى� ،أهمها:
ق ��وام ��ة ال ��رج ��ل ع �ل��ى امل � � ��ر�أة} :ال ��رج ��ال
ق��وام��ون ع�ل��ى ال�ن���س��اء مب��ا ف���ض��ل اهلل بع�ضاً
على بع�ض ومبا �أنفقوا من �أموالهم{(�سورة
الن�ساء� ،آية .)34
�إن ق��وام��ة ال��رج��ل على امل��ر�أة م�ب��د�أ معلن
يف الإ��س�لام ،لكن الوا�ضح من الن�ص �أن هذه
ال �ق��وام��ة ت��رت�ب��ط مب� ؤ���س���س��ة ال� ��زواج ومبعيل
الأ�سرة حتديداً.
ل� �ل ��ذك ��ر م� �ث ��ل ح � ��ظ الأن � �ث � �ي �ي��ن /ت �ع��دد
ال��زوج��ات :ق��د ي�ك��ون التمييز ال ��ذي ن ��راه يف
الإ� �س�ل�ام يف ه ��ذا امل �ج��ال م��رت�ب�ط�اً ب��ال�ع��دال��ة
�أكرث من ارتباطه بامل�ساواة ،فالإ�سالم يعترب
العدالة مبد�أ �أ�سا�سياً يجب حتقيقه يف كافة
مظاهر الن�شاط الإن�ساين ،ال بل �إنها املرتكز
الأول م��ن امل��رت�ك��زات التي تعترب �أ�سا�سية يف
�إنتاج ال�شخ�صية الإ�سالمية� ،سواء يف املجال
الإ� �س�لام��ي �أم خ��ارج��ه ،ف��ال�ق���س��ط �أو ال�ع��دل
ي�ؤكد على �ضرورة �أن يحدد لكل ذي حق حقه،
وب�إعطاء كل ذي حق حقه ،تبتعد العدالة يف
الإ�سالم عن امل�ساواة ،لت�صبح عدالة «تكليفية»
ولي�ست عدالة م�ساواة.
ف �ف��ي الأح � � � ��وال ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ،ا� �ش�ت�رط
الإ� �س�ل�ام ع�ل��ى امل ��رء «ال� �ع ��دل» ،م �ع �ت�براً �إي ��اه
ال�شرط الرئي�س للتعامل ب�ين الب�شر ،وبني
الرجل واملر�أة لذا مل ي�ساو بينهما.
من ناحية الإرث ،مل يقم الإ�سالم مب�ساواة
بني الرجل واملر�أة يف مو�ضوع املرياث وحق كل
منهما يف مرياث �أهله ،لأن الإ�سالم �شدد على
ما اعتربه «عدالة» يف هذا ال�ش�أن ،من منطلق
�أن ال�شرع قد كلف الرجل مبهام وم�س�ؤوليات
و�أع�ب��اء م��ادي��ة �أك�ثر م��ن امل ��ر�أة ،وف��ر���ض عليه
ال �ن �ف �ق��ة وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل �� �ص��اري��ف ،ل ��ذا من
الطبيعي �أن تكون م�ساواتهما يف احلقوق غري
عادلة ،مبا �أنه ال م�ساواة يف الواجبات ،من هنا
ركز الإ�سالم على مفهوم العدالة ،ومل يركز
على امل�ساواة ،باعتبار �أن امل�ساواة هنا قد ت�ؤدي
�إىل «عدم عدالة».
يف حالة تعدد ال��زوج��ات ،ال�ق��ر�آن الكرمي
ي �ق��ول} :ف � ��إن خ�ف�ت��م �أال ت �ع��دل��وا ف��واح��دة{
(الن�ساء ،)3/والعدل هنا متعدد الأوج��ه ،لأن
بع�ض النا�س ميكن �أن يتزوج واح��دة واثنني
وثالثة ولي�س عنده ما ينفق عليهن ،ف�إذا مل
يكن عند الرجل ما ي�ستطيع �أن يقوم به من
ح�ق��وق ال��زوج��ة يف م��ا يطلب م�ن��ه ،فعليه �أن

يكتفي ب��واح��دة ف�ق��ط ،ك��ذل��ك يف ج��ان��ب امليل
القلبي؛ ال��رج��ل ال ي�ستطيع �أن ي�ع��دل ،لأن��ه
لي�س بيد الإن�سان ،لذا ف��إن الن�ص �أب��اح تعدد
الزوجات ،لكن عندما ربطه بالعدالة ،ظهر �أن
التعدد هو اال�ستثناء ،والأحادية هي الأ�صل.
خامتة
�إن البحث يف القيم الإ�سالمية وللتاريخ
الإ� �س�لام��ي ي�ق��ودن��ا �إىل خ�لا��ص��ة م�ف��اده��ا �أن
ال�ق��ول مب�س�ؤولية الإ� �س�لام ع��ن و��ض��ع امل��ر�أة
وتهمي�شها ه��و اف�ت�راء ت��ام ،لكن �إن �أردن ��ا �أن
نفت�ش ع��ن الأ� �س �ب��اب ال�ك��ام�ن��ة وراء تهمي�ش
املر�أة امل�سلمة ب�شكل عام ،وعدم ح�صولها على
امل�ساواة التامة مع الرجل ،والتي ين�ص عليها
الإ�سالم فيعود  -بر�أيي اخلا�ص � -إىل �أ�سباب
عدة� ،أهمها:
ق��د ي �ع��ود الأم � ��ر �إىل ت��اري��خ ال�ف�ت��وح��ات
الإ��س�لام�ي��ة؛ فعندما غ��زا امل�سلمون مناطق
�شا�سعة ،وتو�سعوا لي�ضموا ب�لاداً ذات ع��ادات
بربرية وثقافات خمتلفة ومتباينة التطور
وال �ت �ق��دم وال ��رق ��ي�� ،س�ع��ت ت �ل��ك امل�ج�م��وع��ات
اخل��ا� �س��رة ع���س�ك��ري�اً ،م��ن خ�ل�ال ان�خ��راط�ه��ا
ب��ال��دي��ن اجل��دي��د �أن ت�ع�ي��د لنف�سها القيمة
واملكانة التي خ�سرتها ،لذا ا�ستخدمته ومل تبقِ
من الإ��س�لام احلقيقي وقيمه �إال ما متا�شى
م��ع معتقداتها ال�سابقة وقيمها وثقافاتها
الرببرية ،بل عمد بع�ضها �إىل تغيري ما ميكن
�أن ي�صطدم بثقافتها ال�سائدة.
ونتيجة لذلك ،اختلط بالإ�سالم الكثري
من التقاليد احل�ضارية والثقافية ،و�أل�صقت
بع�ض ال�ق�ب��ائ��ل وال���ش�ع��وب قيمها الثقافية
اخلا�صة بالإ�سالم ،وهو بريء منها ،والأدهى،
�أن بع�ض هذه التعاليم التي حرفت وغريت
يف اجت��اه��ات تف�سري ال �ق��ر�آن ،كانت تُعلَن –
يف ب�ع����ض احل � ��االت -وك ��أن �ه��ا ح�ق��ائ��ق ثابتة
ومطلقة ،وعلى كل م�سلم القبول بها حتت
ط��ائ��ل ان�ت�ه��اك امل�ق��د��س��ات� ،أو ال�ع�ق��اب ب�سبب
اخلروج عن الدين.
عدم تطبيق امل�سلمني ال�صحيح لن�صو�ص
ال � �ق � ��ر�آن ك �م��ا ه ��ي روح ال �ن ����ص وم �ق��ا� �ص��د
ال�شريعة ،ونالحظ يف هذا املجال ،اختالف
التطبيق بني بلد و�آخر ،وبني ثقافة و�أخرى،
مما ي�شري �إىل �أنه لي�س ام��ر�أة م�سلمة ب�شكل
ع��ام ،بل جند ام��ر�أة لبنانية م�سلمة ،وام��ر�أة
ت��رك�ي��ة م�سلمة وام � ��ر�أة �أف�غ��ان�ي��ة م�سلمة..
واالختالف بينهن بقدر اختالف احل�ضارات
والثقافات واللغات.
يف ال �ن �ه��اي��ة ،ن���س�ت�ط�ي��ع ال �ق ��ول �أن لي�س
يف الإ� �س�ل�ام وك�ت��اب��ه و��س�يرة ر��س��ول��ه م��ا مينع
تقدم امل��ر�أة و�إع�لاء �ش�أنها وم�ساواتها التامة
ب��ال��رج��ل ،ل �ك��ن �إن ك��ان��ت امل� � ��ر�أة امل���س�ل�م��ة يف
بع�ض احل ��االت مل ت�صل �إىل ه��ذا ال�ك�م��ال يف
ه ��ذه الأم � ��ور ،ف�ي�ع��ود ذل ��ك لأ� �س �ب��اب ثقافية
واجتماعية وح�ضارية و�سيا�سية غري مرتبطة
بالدين ،وما على امل�سلمني �سوى تطبيق �أحكام
الإ��س�لام ال�صحيحة حتى حتتل امل��ر�أة املكانة
التي هي لها مبوجب ال�شرع ،وت��زال النظرة
النمطية ل�ل�م��ر�أة امل�سلمة م��ن �أدب �ي��ات الفكر
والإعالم وال�سيا�سة.
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عالم المرأة

مكانة المرأة ودورها في المجتمع اإلسالمي
تعترب ق�ضية املر�أة ودورها يف املجتمع
من �أبرز الق�ضايا التي يثار حولها اجلدل
يف يومنا هذا ،حيث �شكل و�ضع املر�أة �أزمة
حقيقية لكثري م��ن املجتمعات ،فهم بني
م�ف��رط وجم �ح��ف ،وب�ي�ن م�ستغل وت��اج��ر
�إم �ت �ه��ن ب�ي��ع ال �ن �� �س��اء ،ف�ه��ي ت���ش�ك��ل �أزم ��ة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ت �ف��وق ك��ل الأزم� � ��ات امل�ط��روح��ة
يف امل �ج �ت �م��ع ،ال �ت��ي ي �ت��م ع �ق��د امل� ��ؤمت ��رات
ملعاجلتها ،لأن �أك�ثر امل�شاكل التي تواجه
املجتمع ال�ي��وم ،ت�ع��ود �إىل ق�ضايا ترتبط
مب �ع �ن��وي��ة الإن �� �س ��ان و�أخ �ل�اق ��ه و��س�ل��وك��ه
االج �ت �م��اع��ي ،م ��ن �أه � ��م ت �ل��ك ال�ق���ض��اي��ا،
ه��ي ق�ضية امل ��ر�أة وال��رج��ل ،ومكانة امل��ر�أة
ومنزلتها يف املجتمع ،ف ��إن ق�ضية امل��ر�أة
والعائلة قد واجهت م�شكلتني:
الأوىل :النظرة اخلاطئة ملكانة املر�أة يف
احلياة واملجتمع ،فقد ق�سموا املجتمع �إىل
فئتني ،فئة منتفعة ،وفئة يتم ا�ستغاللها
�أب�شع ا�ستغالل ،وك��ان الق�سم الثاين من
ن�صيب امل ��ر�أة ،بينما وق��ف جن�س الرجل
على ج��ادة االن�ت�ف��اع واال��س�ت�غ�لال للمر�أة
ب�أب�شع الطرق و�أفظع الأ�ساليب ومبختلف
وجوه الإعالم ،وقد تف�شت هذه احلالة يف
املجتمعات الغربية ،وم��ن ثم ت�سربت �إىل
ب��اق��ي املجتمعات املقلد للغرب وامل�ت� أ�ث��رة
بثقافته ،وه�ك��ذا ع� ّرف��وا امل ��ر�أة و�صنفوها
وحتى يومنا هذا ،فهي ال تزال غارقة بهذا
الفرز غري قادرة على اخلروج منه ،فجعلوا
مكانتها االجتماعية يف درج��ة املنتفع به
وامل�ستغل ،ولذلك ف�إذا �أرادت املر�أة �أن تخرج
من بيتها وفق الثقافة الغربية ،فعليها �أن
تعر�ض �شيئاً من جاذبيتها اجل�سدية ،و�أن
ت�صرف ن�صف وقتها يف �صاالت التجميل
ليتقبلها املجتمع الغربي ،حتى �إذا �شاركت
يف ال� �ل� �ق ��اءات ،ف�ع�ل�ي�ه��ا �أن ت�ل�ب����س ل�ب��ا���س
ال���س�ف��ور وع ��دم احل���ش�م��ة ،ل�ت�ك��ون ج��ذاب��ة
بنظر الرجل ،فهي يف الواقع �أ�سرية لهذه
النظرة القا�سية املنتفعة.

ف�إن املر�أة ح�سب الثقافة الغربية ،يتم
ا�ستغاللها ب�أب�شع الو�سائل و�أفظعها ،وهي
ال ت��رى من احلرية �شيئاً لبقائها �أ�سرية
ل�غ��رف التجميل وال �ت�برج وال��زي�ن��ة ،وهي
م�ضطرة لذلك لأن �شخ�صيتها واحرتامها

يف جمتمعها ال تتحقق �إال بهذه الأم��ور،
وو�صل الأم��ر بهم �إىل �أن ي�شرتطوا على
املر�أة التي تريد الوظيفة يف �أكرث الأماكن
�أن ت��رت��دي الألب�سة الق�صرية ،و�أن تربز
م�ف��ات��ن ج���س��ده��ا ،ح�ت��ى جت�ل��ب �أك�ب�ر ع��دد

ممكن من الزبائن ،وه��ذا يف احلقيقة قد
وج��ه �صفعة ق��وي��ة لكل الإن���س��ان�ي��ة ،حيث
�سخر طرفاً لالنتفاع بالطرف الآخر.
و�إذا خ ��رج ��ت �أ�� � �ص � ��وات ت ��دع ��و �إىل
احل���ش�م��ة وع ��دم ال �ت�برج وع ��دم ا�ستغالل

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

إرشادات عند إعطاء الطفل الرضيع مكمالت غذائية
تن�صح معظم امل��راج��ع الطبية املتخ�ص�صة يف تغذية الطفل ،ب��إدخ��ال الأغذية  -جتنب و�ضع امللعقة �أو الطعام يف فم الأم قبل �إعطائه للطفل الر�ضيع.
املكملة للحليب بعد �إمتام ال�شهر ال�ساد�س من عمر الطفل لأ�سباب �أهمها:
 عدم �إ�ضافة ال�سكر �أو امللح للطعام املقدم للطفل الر�ضيع. احتواء حليب الأم �أو الر�ضاعة الطبيعية على عنا�صر غذائية الزمة لنمو وتطور  -احلر�ص على عدم �إعطاء الطفل الر�ضيع الع�سل مبكراً ،الحتوائه على عنا�صرالطفل الر�ضيع ،وهذه العنا�صر تكفي الطفل حتى ال�شهر ال�ساد�س �إذا كان الطفل معقدة الرتكيب ومواد قد ت�سبب التح�س�س.
عند ال��والدة مكتمل ال��وزن ،وكذلك حليب الطفل الر�ضيع اال�صطناعي احلديث  -حفظ طعام الطفل بطريقة �صحيحة و�صحية.
مزوداً بالعنا�صر الغذائية ال�ضرورية ،وبكميات منا�سبة ت�ؤمّن منواً وتغذية وتطوراً  -اال�ستمرار يف �إر�ضاع الطفل بطريقة طبيعية �أو �صناعية.
�سليماً للطفل الر�ضيع حتى ذلك الوقت.
 �إذا كان �أحد �أفراد الأ�سرة يعاين من حت�س�س من بع�ض الأطعمة ،ي�ؤجل �إعطاء هذا ن�ضج عملية اله�ضم واالمت�صا�ص يف �أمعاء الطفل الر�ضيع للأغذية غري احلليب الطعام �إىل الطفل الر�ضيع بعد نهاية ال�سنة الأوىل.بعد �إمتام الطفل ال�شهر ال�ساد�س.
 ن�ضوج ك��افٍ لعمليات اال�ستقالب يف ج�سم الطفل الر�ضيع ،وكذلك عملية طرحالف�ضالت والتخل�ص منها بعد �إمتام ال�شهر ال�ساد�س.
 تطور الطفل اجل�سمي (عقلي وع�ضلي واجتماعي) ،حيث يبد أ� الطفل الر�ضيعمبراقبة العائلة �أثناء تناول الطعام ،ويهتم بذلك ،وكذلك تطور عملية بلع الطفل
الر�ضيع للطعام ال�صلب.
�أما �أهم الإر�شادات فهي:
 الت�أكد من �أن الطفل الر�ضيع ال يعاين من ارتخاء الع�ضالت ،لأهميتها يف تنا�سقعملية البلع ،وميكن مالحظة و�ضع الطفل الر�ضيع للمعرفة هذا.
 ا�ست�شارة الطبيب املتخ�ص�ص يف �إعطاء الطفل الر�ضيع الطعام. �إعطاء الطعام عندما يكون الطفل الر�ضيع جائعاً ،والأم غري م�شغولة يف نف�سالوقت ب�أمور �أخرى.
 البدء با�ستعمال ملعقة بال�ستيكية ورخوة القوام ،وتكون الكمية ن�صف ملعقة ،ثمالقيام بزيادة الكمية والقوام تدريجياً؛ ح�سب حتمل الطفل الر�ضيع.

امل��ر�أة و�صيانتها� ،سيواجه من كل العامل
وي��و� �ص��ف مب �ع��ادي الإن �� �س��ان �ي��ة واحل��ري��ة
وبالت�شدد والتخلف ،ويف املقابل �إذا دعا
�إىل التحلل وال�ت�برج يف الأم��اك��ن العامة،
ف�سيواجه بالدعم ويقابل ب��ال��ورد ،وه��ذا
دل �ي ��ل ع �ل��ى وج � ��ود ث �ق��اف��ة و� �س �ي��ا� �س��ة يف
العامل وخمطط يتابع �سريه منذ �سنوات
يهدف �إىل ا�ستغالل امل��ر�أة وقلب املفاهيم
الفطرية.
وم� ��ن ه� ��ذا ال� �ب ��اب م �ع��ار� �ض��ة ال �غ��رب
ل�ل�ح�ج��اب ب��دع��وى �أن ��ه مي�ث��ل دي �ن �اً معيناً
وحركة دينية ،و�أن قوانني بلدهم قائمة
على العلمانية وال ت�سمح باملظاهر الدينية
يف وط�ن�ه��ا ،ول �ك��ن احل�ق�ي�ق��ة خ�ل�اف ذل��ك
ف�ه��م مل ي �ث ��وروا ع�ل��ى احل �ج��اب م��ن ب��اب
منع احل��رك��ات الدينية ،ب��ل �إن ال�سيا�سة
اال�سرتاتيجية الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي اتبعوها
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ا��س�ت�ع��را���ض امل� ��ر�أة واب�ت��ذال�ه��ا
وانتفاع الرجال بها.
ول�ه��ذه الثقافة ال�ظ��امل��ة ،تبعات م�ؤملة
ت�ضرب قلب الإن�سانية بخنجر التح�سر
وال�ب�ك��اء ،ع�ل��ى م��ا و��ص�ل��ت إ�ل�ي��ه امل ��ر�أة من
اال� �س �ت �غ�لال وال �ظ �ل��م ،ف�ق��د �أ� �ش��ار تقرير
ل �ل ��أمم امل �ت �ح ��دة �إىل �أن �أ� � �س� ��رع أ�ن � ��واع
ال�ت�ج��ارة ت�ن��ام�ي�اً يف ال �ع��امل ،ه��ي امل�ت��اج��رة
ب��ال �ن �� �س��اء وت �ه��ري �ب �ه��ن ،ح �ي��ث ي�ج�م�ع��ون
الن�ساء والفتيات بذريعة العمل وال��زواج
وي�أخذونهم �إىل مراكز اللهو واخلالعة،
ك��ل ه ��ذا ك ��ان ن�ت�ي�ج��ة ال �ن �ظ��رة اخل��اط�ئ��ة
وامل �ع��ادل��ة ال�ظ��امل��ة ال�ت��ي اع�ت�م��ده��ا ال�غ��رب
للتفرقة ب�ين ال��رج��ل وامل� ��ر�أة ،وال�ت��ي فرز
املجتمع على �أ�سا�سها �إىل جن�س منتفع
وم�ت���س�ل��ط ،وه ��و ال��رج��ل ،و�إىل �آخ ��ر يتم
ا�ستغالله واالنتفاع به وهو املر�أة.
امل�شكلة الثانية التي واجهتها املر�أة ،هي
�سوء فهم ق�ضية العائلة و�سوء الت�صرف
معها ،وه��ذا �سبب ت�ضييع الأ��س��رة وه��دم
كيانها املبني على املحبة والدفء واحلنان،
حتى ��ش��اع يف املجتمعات الغربية الأوالد
غري ال�شرعيني واملعا�شرة من دون زواج،
وه��ذا �شكل خ�ط��راً على م�ستقبل الأ��س��رة
وامل �ج �ت �م��ع ،وي �ب �� �ش��ر مب �ج �ت �م �ع��ات ت��و��س��م
بالتفكك الأ�سري والتحلل.
و�أما الإ�سالم ،ف�إنه ينظر �إىل املر�أة على
�أنها دعامة احلياة و�سيدة البيت وكبريته
وزه��رت��ه ،التي تبعث على املحبة وال��دفء
وال �ط �م ��أن �ي �ن��ة ،وع �ل��ى احل� �ي ��اة الأ� �س��ري��ة
ال�سعيدة وامل�تراب�ط��ة واملتكاملة ،ويعطي
ل�ه��ا دوره� ��ا الأ� �س��ا� �س��ي يف امل�ج�ت�م��ع ،حيث
يوكلها برتبية الأجيال التي تر�سم عربهم
خارطة م�ستقبل الأوطان ،و�إذا �أرادت املر�أة
�أن تخرج �إىل معرتك احلياة ،ف�إن الإ�سالم
ال ميانع ذلك ،ولكن على امل��ر�أة �أن تعتمد
على �شخ�صيتها وكيانها وميزاتها العلمية
والنف�سية ،ال على ج�سدها ومفاتنها التي
ت�ع�بر ع��ن رخ���ص�ه��ا وو��ض��اع�ت�ه��ا وتقيدها
بال�سعي �إىل �إر�ضاء �أنظار الرجال ،هذا ما
يرف�ضه الإ�سالم.
ويجب �أن تكون البيئة العائلية �آمنة
للمر�أة متاماً حتى توفر لها العزة والهدوء
والطم�أنينة كي ت�ستطيع القيام بواجباتها
الأ�سا�سية  -وه��ي املحافظة على العائلة
وامل �ب��ال �غ��ة يف ت��رب�ي��ة أ�ط �ف��ال �ه��ا  -ب��أف���ض��ل
الو�سائل.

�إبراهيم بي�ضون
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مـنــوعــــات

الضحك ..لتخفيفق اآلالم وتنشيط القلب
ك���ش��ف ت �ق��ري��ر ع�ل�م��ي ح��دي��ث �أن
ال�ضيق وال�ت��وت��ر ي ��ؤدي��ان �إىل �ضعف
ج �ه��از امل �ن ��اع ��ة ،وت �ع � ُّر� ��ض الإن �� �س��ان
ب��درج��ة كبرية للإ�صابة ب��الأم��را���ض
املختلفة ،يف حني �أن امل��رح ي ��ؤدي �إىل
تقوية جهاز املناعة ،وحماية الإن�سان
من الإ�صابة بالكثري من الأمرا�ض،
وذلك بتنبيه جهاز املناعة ،وحتفيزه
لإن �ت��اج امل��زي��د م��ن اخل�لاي��ا املناعية
الن�شطة « »Tو« ،»Bم��ع زي��ادة هائلة
يف الأج�سام امل�ضادة الالزمة ملقاومة
الأم ��را� ��ض وال�ف�ت��ك ب� ��أي م�ي�ك��روب��ات
حتاول �أن ت�ضعف من قوى الإن�سان.
ومن املفاج�آت العلمية التي حملها
التقرير العلمي� ،أن ال�ضحك ي��ؤدي
�إىل زي��ادة �إف��راز االن�تر ف�يرون داخل
اجل �� �س��م ،وه ��و امل� ��ادة ال �ت��ي تُ�ستخدم
كعقار حا�سم لبع�ض أ�م��را���ض الكبد
الفريو�سية ،وبع�ض أ�ن��واع ال�سرطان،
ك�سالح طبيعي ق��وي منحه اهلل عز
وجل للإن�سان.

الإن �� �س��ان ع�ل��ى ال�ت�خ�ل����ص م��ن ال���ش�ع��ور
ب ��الإره ��اق وال �ق �ل��ق واالك �ت �ئ ��اب ،فكلما
�ضحك الإن�سان� ،ساعد ذلك ج�سمه على
مقاومة الفريو�سات والبكترييا.
�شخ�صيتك من �ضحكتك

ت�أثري خمدر
دق�ي�ق��ة ،ح�ي��ث ق��ام ال�ب��اح�ث��ون بو�ضع
ك�م��ا أ�ظ �ه��رت أ�ح ��د ال��درا� �س��ات �أن  45م��ن الأزواج أ�م� ��ام م���ش��اه��د من
ممار�سة ال�ضحك با�ستمرار تعطي م��واق��ف م���ض�ح�ك��ة ،ف�ت�ب�ين �أن ح��رق
نف�س ت��أث�ير ت�ن��اول امل �خ��درات ،نظراً ال �� �س �ع��رات احل ��راري ��ة ل��دي�ه��م ارت�ف��ع
�إىل ارت�ب��اط��ه ب��اجل��زء الأي���س��ر للمخ ،أ�ث �ن��اء ه��ذه امل���ش��اه��دة ،ل��ذل��ك ين�صح
ال ��ذي ي�ج�ع��ل اجل���س��م ي �ف��رز ه��رم��ون العلماء ،ال��ذي��ن يرغبون يف تخفيف
ال ��دوب ��ام�ي�ن امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن ال���ش�ع��ور وزنهم ،بالبحث عن برامج تلفزيونية
بالن�شوة ،و�أو�ضح اخلرباء �أن �أ�صحاب � �ض��اح �ك��ة ،مل���س��اع��دت�ه��م ع �ل��ى عملية
املزاج ميكنهم اال�ستغناء عن املخدرات �إنقا�ص للوزن.
بوا�سطة ال�ضحك والفرح.
يخفف الأمل
كما ك�شفت �سل�سلة من الدرا�سات
�أن ال �� �ض �ح��ك مل� ��ده ط��وي �ل��ة ي���س��اع��د
وي� ؤ�ك��د الأط �ب��اء أ�ي���ض�اً �أن ال�ضحك
الإن�سان على حرق � 50سعرة حرارية،
وه ��و م ��ا ي� �ع ��ادل ق �ط �ع��ة م��رب �ع��ة من ي��ؤدي �إىل تو�سيع حجم الرئتني خالل
ال ع��ن �أن��ه ينظم
ال���ش�ك��والت��ه ،ل�ك��ن مل��دة ت�صل �إىل  15عملية التنف�س ،ف�ض ً

طــريـقـة اللعـب

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

ال ��دورة الدموية و�ضغط ال��دم ،ويزيد
من هرمونات اجل�سم اخلا�صة بال�شعور
بال�سعادة ،ويخفف الأمل.
و�أ�� � �ش � ��اراخل �ب��راء يف ع �ل��م ال �ن �ف ����س
والطب الب�شري� ،إىل �أن دقيقة واحدة
م��ن ال���ض�ح��ك ت���ض��اع��ف �أك �ث�ر م��ن 45
دقيقة م��ن اال��س�ترخ��اء ،فال�ضحك له
م��ؤث��رات �إيجابية وقيّمة على خمتلف
�أنواع الأمرا�ض ،كما �أن ال�ضحك ي�ساعد
على ال�شفاء ب�سرعة.
و�أو� �ض��ح الأط �ب��اء �أن أ�ك�ث�ر م��ن مئة
ع�ضلة تتحرك يف اجل�سم خ�لال عملية
ال�ضحك ،ومن بينها  15ع�ضلة يف الوجه،
م �� �ش�يري��ن �إىل �أن م �ت��و� �س��ط ال���ض�ح��ك
ل��دى غالبية الب�شر ال يتعدى  15مرة

يف ال �ي��وم ،و أ�ن ��ه مي�ك��ن اع�ت�ب��ار الأط �ف��ال
«�أبطال ال�ضحك» يف العامل� ،إذ �إن الطفل
ي�ضحك على الأقل  400مرة يف اليوم.
ين�شط القلب
و أ�ك� � ��د الأط � �ب� ��اء ال ��ذي ��ن ي �ع��اجل��ون
بوا�سطة ال�ضحك� ،أن ال�ضحك يفيد
اجل�سم للغاية ،ويقيه من العديد من
الأم ��را� ��ض ،ب��اع�ت�ب��اره ري��ا��ض��ة حقيقية
ميار�سها اجل�سم من الداخل ،فال�ضحك
ين�شط ال�ق�ل��ب ،وي���س��اع��د ع�ل��ى و��ص��ول
الأوك���س�ج�ين �إىل ال��دم ب�صورة �أف�ضل،
كما ي�ؤدي �إىل �إفراز اجل�سم للهرمونات
امل �ث�يرة للن�شوة وال�غ�ب�ط��ة� ،إىل جانب
ت�أثريها امل�ضاد للتوتر ،بحيث ي�ساعد

وم�ؤخراً كُ�شف �أن كل �شخ�ص ي�ضحك
بطريقة معينة تك�شف عن �شخ�صية ،فعلى
�سبيل املثال:
 ال��ذي ي�ضحك وه��و ي�ضع ي��ده علىف�م��ه ،جن��ده ك�ث�يراً ل��دى ال�شباب ،وامل��ر�أة
التي تعي�ش يف الأماكن الريفية ،وهذا يدل
على أ�ن�ه��ا خجولة ،ولي�س لديها ال�ق��درة
على �أخذ القرار ،ويف حاجة ال�ست�شارة من
حولها.
 ال � ��ذي ي���ض�ح��ك وه� ��و م �غ �ل��ق ال�ف��موج���س�م��ه ي�ه�ت��ز ،ف�ه��و ي ��دل ع�ل��ى �أن ه��ذه
ال�شخ�صية �ضعيفة ولي�س لديها القدرة
على املواجهة ،أ�م��ا ال��ذي ي�ضحك ب�صوت
مرتفع ،ويحدث �ضو�ضاء من حوله ،فهو
دليل على عدم الأمان ،ولديه جرعات من
ال�شرا�سة جتاه الآخرين.
 ال ��ذي ي���ض�ح��ك وه ��و مي�ي��ل ب��ر�أ��س��هعلى كتفه ،فهذه ال�شخ�صية عاطفية يف
ق��رارات�ه��ا واخ�ت�ي��ارات�ه��ا ،حيث �إن �أفعالها
م��رت�ب�ط��ة ب��ال �ق �ل��ب� ،أم� ��ا ال� ��ذي ي�ضحك
ويرمي بر�أ�سه �إىل ال��وراء ،فهو يدل على
�أنه �شخ�ص منا�ضل ومكافح.
 ال��ذي ي�ضحك وهو وا�ضع يده علىحاجبه ،فهو �شخ�ص م�ضطرب ،وه��و ال
ي�شعر براحة �أو �سعادة� ،إمنا ي�ضحك وهو
جمرب على ذلك.
بعد كل هذه املعلومات التي �أوردناها
لكم ،تذكركم «الثبات» بقول النبي عليه
ال�صالة وال�سالم ..« :وال تكرث ال�ضحك،
ف��إن كرثة ال�ضحك متيت القلب» ..واهلل
�أعلم.
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نهاية شهر العسل بين فياش بواش وتشلسي

و� �ض �ع��ت خ� ��� �س ��ارة ت �� �ش �ل �� �س��ي �أم � � ��ام و� �س��ت مبتغاه ،و�سعى مالك النادي امللياردير الرو�سي
بروميت�ش �أل�ب�ي��ون  0ـ ـ  1يف امل��رح�ل��ة ال�سابعة روم � ��ان �إب��رام��وف �ي �ت ����ش ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا احل�ل��م
وال �ع �� �ش��ري��ن م ��ن ال� � ��دوري الإن �ك �ل �ي��زي ،ح ��داً م�ستنداً �إىل النجاح الذي حققه بوا�ش املو�سم
مل�سرية امل��درب الربتغايل ان��دري فيا�ش بوا�ش املا�ضي مع بورتو حني قاده �إىل ثالثية الدوري
م��ع «ال �ب �ل��وز» ،ف �غ��ادر م�ع�ق��ل ال �ن��ادي ال�ل�ن��دين والك�أ�س املحليني وم�سابقة ال��دوري الأوروب��ي
«�ستامفورد بريدج» من الباب ال�صغري ،بعدما «ي��وروب��ا ل�ي��غ» ،لكن يبدو �أن الربتغايل ال��ذي
علقت عليه جماهري النادي �آما ًال عري�ضة لدى �أ�صبح املو�سم املا�ضي �أ�صغر مدرب يتوج بلقب
توليه م�س�ؤولياته مطلع هذا املو�سم قادماً من �أوروب ��ي ع��ن عمر  33ع��ام�اً و 213ي��وم�اً ،لي�س
بورتو الربتغايل.
رج��ل املرحلة يف ت�شل�سي وال�سيما �أن الفريق
ومل ت�ك��ن �إق��ال��ة ف�ي��ا���ش ب��وا���ش م�ستبعدة ،مهدد بتوديع دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا م��ن ال��دور
وال�سيما �أن ت�شل�سي مل يفز ��س��وى يف م�ب��اراة الثاين بعد خ�سارته يف ال��ذه��اب �أم��ام م�ضيفه
واح ��دة م��ن م�ب��اري��ات��ه ال�سبع الأخ�ي�رة بقيادة نابويل الإيطايل  1ـ ـ .3
ف �ي��ا���ش ب ��وا� ��ش (ع �ل ��ى ب ��ول �ت ��ون) يف خم�ت�ل��ف
وواج��ه «تلميذ» ج��وزي��ه مورينيو م�شاكل
امل �� �س��اب �ق��ات ،وه ��و ي�ح�ت��ل امل��رك��ز اخل��ام ����س يف ج�م��ة داخ ��ل غ��رف م�لاب����س ف��ري�ق��ه ،ح�ي��ث مل
ال��دوري بـ 46نقطة ،متخلفاً بفارق  22نقطة يحظَ بدعم جميع العبيه ،وهذا ما �أكده بنف�سه
عن مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر.
م��راراً من دون �أن يعريه �أهمية ،لأن ما يهمه
وج��اء فيا�ش بوا�ش ( 34ع��ام�اً) �إىل لندن ،ه��و دع��م مالك ال�ن��ادي ابراموفيت�ش ،ث��م جاء
ال�صيف امل��ا��ض��ي ،وا��ض�ع�اً لنف�سه ه��دف قيادة ت�صريح مدافع النادي �آ�شلي كول لي�ؤكد فتور
فريقه اجل��دي��د �إىل لقب بطل دوري �أب�ط��ال العالقة بني املدرب والعبيه� ،إذ ذكرت �صحيفة
�أوروبا يف �أول موا�سمه مع النادي اللندين ،لكن «ذي �صن» الوا�سعة االنت�شار �أن الظهري الدويل
هناك ف��ارق�اً �شا�سعاً ب�ين التخطيط وال��واق��ع ،قال ملدربه خالل اجتماع لغ�سل القلوب« :جئت
�إذ فاز ت�شل�سي بـ 19مباراة فقط من �أ�صل � 40إىل ت�شل�سي كي �أحرز الألقاب ،لكني لن �أحرز
خا�ضها مع بوا�ش ،وهي احل�صيلة الأ�سوء بعد �أي لقب يف ظل تكتيكاتك» ،و�أ�ضافت ال�صحيفة
تلك التي حققها الفريق الأزرق بقيادة غلني �أن ك��ول ي�شعر ب��أن��ه «رج��ل �آيل» حت��ت �إ��ش��راف
هودل عام .1996
فيا�ش بوا�ش ب��د ًال من منحه احلرية املطلقة،
ويعترب لقب دوري الأبطال مبنزلة احللم وم ��ا زاد م ��ن ح �ن��ق ك ��ول ت��رك��ه ع �ل��ى م�ق��اع��د
بالن�سبة لت�شل�سي الذي �سعى جاهداً يف الأعوام ال�ب��دالء يف م�ب��اراة نابويل لعدم جاهزيته ،ثم
الأخ�ي�رة للظفر ب��ه م��ن دون �أن يح�صل على الزج به ا�ضطرارياً بد ًال من الربتغايل جوزيه

فريق ت�شل�سي

ميالن يتفادى «قطوع» األرسنال..
ث�لاث��ة �أه ��داف �سجلها زالت��ان
ابراهيموفيت�ش يف �شباك بالريمو
ال�سبت املا�ضي ،كانت كافية لتهدئ
م� ��ن روع رئ� �ي� �� ��س ن � � ��ادي م �ي�ل�ان
�سيلفيو بريلو�سكوين امل�ستاء من
«��ص�ب�ي��ان�ي��ة» ال �ه��داف ال���س��وي��دي،
وال� �ت ��ي ت���س�ب�ب��ت ب ��إي �ق��اف��ه ث�ل�اث
مباريات ،وغيابه عن فريقه يف عز
املناف�سة مع جوفنتو�س على لقب
الدوري الإيطايل.
�أظ � � �ه � � ��ر امل� � �ه � ��اج � ��م ال � � � ��دويل
ال جنم من العيار
ال�سويدي �أنه فع ً
ال�ث�ق�ي��ل وال� �ن ��ادر ع �ن��دم��ا يتخلى
ع��ن «�صبيانته» ،وذل��ك يف م�ب��اراة
دك فيها م�ي�لان �شباك بالريمو
ب��رب��اع�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة�� ،ض�م��ن امل��رح�ل��ة
املرحلة ال�ساد�سة والع�شرين من
الدوري الإيطايل.
وبهذه النتيجة تنا�سى جمهور
ال �ف��ري��ق ال �ل��وم �ب��اردي م��ا ق ��ام به
اب��راه �ي �م��وف �ي �ت ����ش ع �ن��دم��ا �صفع
مدافع نابويل �سالفاتوري ارونيكا،
ما ت�سبب ب�إيقافه ثالث مباريات
وغيابه ع��ن املوقعة ال�ساخنة مع
جوفنتو�س يف � 25شباط املا�ضي،
والتي انتهت بالتعادل  1ـ ـ . 1
وجاءت ثالثية ابراهيموفيت�ش
يف ت��وق �ي��ت م �ث��ايل ،لأن �ه��ا منحت
م� �ي�ل�ان ف��ر� �ص��ة ال �ت �ق ��دم ب �ث�لاث
نقاط على جوفنتو�س بعد تعادل
الأخ�ير مع كييفو  1ـ ـ  ،1كما �أنها

املدرب املقال اندري فيا�ش بوا�ش

�أراد جت�ن��ب �أي ��س�ي�ن��اري��و م�شابه
للقاء نابويل ،فتحدث مع املهاجم
ال���س��وي��دي وراف �ق��ه ح�ت��ى يف املمر
امل�ؤدي �إىل �أر�ض امللعب.
ويبدو �أن ن�صائح بريلو�سكوين
ك��ان��ت م�ف�ي��دة ،لأن «اي�ب�را» تخلى
ع��ن «�صبيانته» و�أظ �ه��ر �أن��ه جنم
كبري بكل للكلمة من معنى ،وذلك
ب�شهادة كبار النقاد واملراقبني.
وي� ��أم ��ل اب��راه �ي �م��وف �ي �ت ����ش �أن
يوا�صل م�شواره الناجح هذا املو�سم
يف دوري �أب�ط��ال �أوروب� ��ا ،امل�سابقة
التي ع�صيت عليه حتى الآن ،لأنه
مل يتوج بلقبها رغم مروره ب�أندية
من عيار بر�شلونة بطل الن�سختني
الأخريتني ،والإنرت بطل .2010

�أم�ن��ت البراهيموفيت�ش م�شاركة
م�ه��اج��م �أودي �ن �ي��زي ان�ط��ون�ي��و دي
ناتايل يف �صدارة ترتيب الهدافني
بـ� 18إ�صابة لكل منهما.
وم � � ��ا ب �ي��ن م � ��ن ع � � �ب � ��ارة ع �ل��ى
«ابراهيموفيت�ش ال�ن�ظ��ر يف امل ��ر�آة
ك��ي ي�شعر ب��ال��ذن��ب» �إىل «�أن ��ه �أخ��ذ
ب�ع��داً ج��دي��داً م��ع تقدمه بالعمر»،
تغري موقف رئي�س ميالن �سيلفيو
بريلو�سكوين من املهاجم ال�سويدي
بني ني�سان  2010و� 15شباط ،2011
وذل ��ك ب�ع��د امل �ب ��اراة ال��رائ �ع��ة التي
قدمها العب �أجاك�س وجوفنتو�س
وبر�شلونة والإنرت ال�سابق.
ت �خ �ل��ى اب��راه �ي �م��وف �ي �ت ����ش ع��ن
�أ�سلوبه «الأناين» االعتيادي ،ولعب
مل�صلحة الفريق متاماً من خالل
عودته �إىل منت�صف امللعب والكفاح
�أبطال �أوروبا
من �أجل ا�ستخال�ص الكرة.
«ل � �ق ��د �أخ � � ��ذ ب � �ع� ��داً �آخ � � ��ر م��ع
�أفلت �إيرباهيموفيت�ش وميالن
ت �ق��دم��ه ب��ال �ع �م��ر» ،ه ��ذا م ��ا ق��ال��ه م��ن ك��ارث��ة حقيقية بعد اخل�سارة
بريلو�سكوين عن ابراهيموفيت�ش ،الثقيلة واملفاجئة �أم��ام الأر�سنال
م�ضيفاً «ق��راءت��ه للعبة �أ�صبحت  0ـ ـ  3يف �إياب الدور الثاين لدوري
�أف�ضل� ،أ�صبح الآن �إن كان كهداف �أبطال �أوروبا.
�أو �صانع الألعاب».
و�أم� � ��ن ف� ��وز م �ي�ل�ان ب��رب��اع�ي��ة
ي �ق��دم «اب ��راك ��اداب ��را» م��و��س�م�اً ن� �ظ� �ي� �ف ��ة ذه� � ��اب � � �اً ت� � ��أه � ��ل ف ��ري ��ق
مثالياً من ناحية الفعالية� ،إذ �سجل ب�يرل��و��س�ك��وين �إىل رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي،
حتى الآن  25هدفاً يف  29مباراة ،ب�ع��دم��ا ك��ان الأر� �س �ن��ال ق��ري�ب�اً من
لكن وللأ�سف طباعه احلادة تلقي حتقيق امل�ستحيل.
ب�ظ�لال�ه��ا ع �ل��ى �أدائ � � ��ه ،وه ��و �أم ��ر
وال�ل�اف ��ت يف ال �ل �ق��اء ه ��و ع��دد
يدركه متاماً بريلو�سكوين الذي الأخطاء الدفاعية مليالن �صاحب
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بو�سينغوا امل���ص��اب ،مم��ا دف��ع امل ��درب ال�سابق
واملحلل احل��ايل غ��راه��ام �سوني�س �إىل القول:
«�إذا كان كول جاهزاً بن�سبة  ،90%ف�إنه �أف�ضل
�أجندة دي ماتيو
من بو�سينغوا �إذا كان الأخري جاهزاً .»100%
وي ��رى امل��راق �ب��ون �أن ف�ي��ا���ش ب��وا���ش لي�س
ب��د�أ امل��درب املوقت روبرتو دي ماتيو عمله
م�س�ؤو ًال مبفرده عن الو�ضع احل��ايل لفريقه،
لأن ال�ل�اع �ب�ي�ن ي�ت�ح�م�ل��ون ج � ��زءاً ه ��ام �اً من مع ت�شل�سي ،الإثنني املا�ضي ،وهدفه الأ�سا�سي
امل �� �س ��ؤول �ي��ة واجل �م �ي��ع ي�ع�ل��م �أن امل � ��درب ي��زود ��س�ي�ك��ون ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت ��أم�ي�ن م �ك��ان ل�ل�ف��ري��ق
العبيه باخلطط وكيفية التمركز داخل امللعب،
لكن لي�س ب�إمكانه �أن يلعب بد ًال منهم ولي�س
ب�إمكانه حتمل م�س�ؤولية خط أ� م�شابه لذلك
الذي ارتكبه املدافع الربازيلي دافيد لويز �أمام
ن��اب��ويل ،مم��ا ت�سبب ب��ال�ه��دف ال�ث��ال��ث للفريق
الإيطايل ،ولي�س ب�إمكانه �أن ي�سجل الأه��داف
بد ًال من العاجي ديدييه دروغبا الذي كان �أمام
فر�صة تغيري جمرى اللقاء لو جنح يف ترجمة
فر�صة �سهلة يف ال�شوط الثاين ،ولي�س ب�إمكانه
�أن يعو�ض �شخ�صياً غياب العبني م�ؤثرين جداً
مثل فرانك المبارد والغاين ميكايل اي�سيان
والقائد املدافع جون تريي.
وب�ع��د تعيني الإي �ط��ايل روب��رت��و دي ماتيو
م��درب �اً م��وق�ت�اً ي�ت�ردد � �س ��ؤال واح ��د يف ل�ن��دن:
«م��ن ه��و ال�ب��دي��ل لفيا�ش ب��وا���ش ،ومب��ن يفكر
ابراموفيت�ش ال��ذي ا�شتهر منذ و��ص��ول��ه �إىل
�سدة رئا�سة النادي بتغيريه املتوا�صل للمدربني
و�أب ��رز دليل على ذل��ك ت�ن��اوب خم�سة مدربني
على الفريق منذ رح�ي��ل مورينيو يف ت�شرين
ال�ث��اين  ،2007وه��م اف��رام غ��ران��ت والربازيلي
ل��وي��ز فيليبي � �س �ك��والري وال �ه��ول �ن��دي غ��و���س
هيدينك وان�شيلوتي و�صوال �إىل فيا�ش بوا�ش؟

املو�سم املقبل يف دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا قبل �أن
يبد�أ امللياردير الرو�سي روم��ان ابراموفيت�ش
مالك النادي البحث عن م��درب دائ��م خلالفة
الربتغايل املقال اندريه فيا�ش بوا�ش ،و�إنهاء
ال � � ��دوري الإن �ك �ل �ي��زي ب�ي�ن الأرب � �ع ��ة الأوائ � ��ل
�سي�ضمن على الأق��ل �أن يبد�أ النادي اللندين
مو�سمه املقبل يف موقف غري بعيد عن املو�سم
اجل ��اري ع�ل��ى رغ��م �أن ت�شل�سي رمب��ا �سيعاين

امل�شاكل عينها التي تعاقد مع فيا�ش بوا�ش من
�أجل حلها يف حزيران املا�ضي ،و�إذا �أخفق النادي
يف احل�صول على مركز م� ؤ�ه��ل للعب يف �أرف��ع
م�سابقات الأن��دي��ة يف �أوروب ��ا ،ف ��إن ه��ذا املو�سم
�سيكون الأ�سو�أ منذ �شراء ابراموفيت�ش للنادي
عام .2003
و�أمام املدرب امل�ساعد ال�سابق دي ماتيو 11
م�ب��اراة يف ال��دوري �سيعمل ج��اه��داً على تغيري

حظوظ الفريق فيها وم�ساعدته على االرتقاء
م��ن امل��رك��ز اخل��ام����س ح��ال �ي �اً ،وح���ص��ل امل ��درب
الإيطايل الذي كان العباً �سابقاً خلط الو�سط
يف ت�شل�سي و�سبق له تدريب و�ست بروميت�ش
البيون على م�ساندة امل��درب امل�ساعد ال�سابق
راي ويلكينز ،ور�أى ويلكينز �أنه رمبا يكون من
الأف�ضل �أن يتوىل «روب��ي» امل�س�ؤولية بد ًال من
ال�ت�ع��اق��د م��ع �شخ�ص �آخ��ر م��ن اخل ��ارج لباقي
املو�سم.
ويف �أول مباراة لت�شل�سي حتت قيادة دي
م��ات�ي��و ،جن��ح «ال�ب�ل��وز» ال�ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي ،يف
ا�ستعادة نغمة االنت�صارات بعد �إقالة فيا�ش
بوا�ش وحجز بطاقته �إىل الدور ربع النهائي
ب �ف��وزه ع�ل��ى م�ضيفه ب��رم�ن�غ�ه��ام �سيتي من
ال��درج��ة الأوىل  2ـ ـ  0يف م �ب��اراة م�ع��ادة من
ال��دور ثمن النهائي مل�سابقة ك��أ���س �إنكلرتا،
وه��ي امل�سابقة الوحيدة التي ال ي��زال ميلك
فيها ت�شل�سي فر�صة واقعية لتحقيق لقب.
و�سي�ست�ضيف ت�شل�سي مناف�سه �ستوك �سيتي
يف الدوري املمتاز ال�سبت ،قبل �أن يواجه مهمة
�صعبة تتمثل يف حماولة تعديل ت� أ�خ��ره  1ـ ـ 3
�أمام نابويل الإيطايل عندما يلتقي الفريقان
الأربعاء املقبل يف � 14آذار اجل��اري يف �إي��اب دور
الـ 16لدوري �أبطال �أوروبا.
�أم��ا يف م�سابقة ال�ك� أ����س ،فيلتقي ت�شل�سي
يف ال��دور املقبل م��ع �ضيفه لي�سرت �سيتي من
الدرجة الأوىل �أي�ضاً الأ�سبوع املقبل.

حار�س ت�شل�سي بيرت ت�شيك يبعد الكرة بقب�ضته يف مباراة الك�أ�س الأخرية �أمام برمنغهام

وإبراهيموفيتش يصالح بيرلوسكوني بهاتريك
املركز الثاين يف عدد الألقاب يف امل�سابقة
( 7مرات مقابل  9لريال مدريد الإ�سباين
�صاحب الرقم القيا�سي).
وت �ف��ادى م�ي�لان خيبة م��و��س�م��ي  2003ـ ـ
 2004عندما تقدم  4ـ ـ  1على ديبورتيفو ال
كورونيا الإ�سباين يف ذهاب الدور ربع النهائي
ثم خ�سر  0ـ ـ � 4إياباً وودع امل�سابقة وكانت املرة
الأخرية التي ا�ستقبلت فيها �شباكه � 3أهداف
يف ال���ش��وط الأول ،ث��م  2004ـ ـ  2005عندما
تقدم بثالثية نظيفة على ليفربول الإنكليزي
يف ال�شوط الأول من املباراة النهائية قبل �أن
يدرك الأخري التعادل  3ـ ـ  3يف الثاين ويحرز
اللقب ب�ضربات الرتجيح.
ي��ذك��ر �أن�ه��ا امل��رة الثانية ال�ت��ي يلتقي
فيها ال�ف��ري�ق��ان يف ه��ذا ال ��دور يف �أرب�ع��ة
�أع� ��وام ،ففي مو�سم  2008ـ ـ  ،2009عاد
م�ي�لان م��ن ملعب «الإم� � ��ارات» يف لندن
ب �ت �ع��ادل � �س �ل �ب��ي ،ل �ك��ن الأر�� �س� �ن ��ال �سجل
ه��دف�ين يف �آخ��ر  6دق��ائ��ق ع�بر الإ�سباين
�سي�سك فابريغا�س والتوغويل اميانويل
اديبايور ليخرج فائزاً  2ـ ـ  0يف ميالنو.
وكانت هذه البداية ال�سلبية للفريق
الإي�ط��ايل� ،إذ خ�سر مرتني على التوايل
ب �ع��د ذل ��ك يف ال � ��دور ال �ث��اين �أم � ��ام ف��رق
�إن�ك�ل�ي��زي��ة ،ح�ي��ث ف ��از ف��ري�ق��ا مان�ش�سرت
ي��ون��اي �ت��د وت��وت �ن �ه��ام ع �ل��ى م�ل�ع�ب��ه «� �س��ان
�سريو» ،علماً �أن ميالن توج ب�آخر �ألقابه
ال �� �س �ب �ع��ة ع� ��ام  2007ع �ن��دم��ا ف� ��از ع�ل��ى
ليفربول يف النهائي  2ـ ـ .1

جالل قبطان

ت�شكيلة ميالن يف لقاء الأر�سنال الأخري

زالتان �إيرباهيموفيت�ش

23

ال بت�سجيله الهدف الأول يف �شباك ميالن
العب الأر�سنال الفرن�سي كو�سييلني حمتف ً
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نائب يلقي خطابًا أمام البرلمان لمدة  12ساعة متواصلة
قد يدخل نائب تركي معار�ض التاريخ ،بعد �أن �ألقى خطاباً �أمام الربملان
مل��دة � 12ساعة متوا�صلة ،ب��د أ� بعد ظهر االث��ن�ين املا�ضي ،وا�ستمر حتى فجر
الثالثاء ،ملناق�شة �إ�صالحات النظام التعليمي يف تركيا.
وذك��رت و�سائل الإع�لام الرتكية �أن النائب عن حزب ال�شعب اجلمهوري؛
�إجنني �أوزكوج ،بد أ� خطابه عند ال�ساعة  3:20من بعد ظهر�أول االثنني ،و�أنهاه
عند ال�ساعة  3:20فجر الثالثاء..
ويعرت�ض �أوزك���وج على م�شروع حكومي يق�ضي بتغيري النظام التعليمي
الإجباري الذي ي�ستمر � 12سنة 8 ،منها �إلزامية ،لتق�سيمه �إىل  3مراحل من
� 4سنوات ،حيث يحق للتلميذ الإنتقال �إىل �أنظمة تعليم �أخرى مثل املدار�س
املهنية ،وهو ما عار�ضته العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ومنظمات حقوق
املر�أة ،وقالت �إنه �سيفتح املجال �أمام الت�سرّب املدر�سي وعمالة الأطفال.
وقد قر أ� �أوزك��وج خالل خطابه الطويل الذي مل يكن معداً �سلفاً ،تقارير
مقدمة من العديد من املنظمات املدنية بالإ�ضافة �إىل تقدمي �أمثلة من �أنظمة
درا�سية معتمدة يف �أوروبا.
وكان �أوزكوج قد حذّر من �أنه �سيتكلم لـ� 12ساعة جلذب املزيد من الإنتباه
حول ق�ضية �إ�صالح نظام التعليم .وقال بعد اخلطاب يف مقابلة �صحافية �إنه ال
ي�شعر بالتعب ،وهو فخور مبا قام به ،و�أ�شار �إىل �أنه مل يكن يحاول «حتطيم رقم
قيا�سي» ،لكنه يعار�ض ب�شدة �سعي احلكومة لتمرير م�شروع القانون بت�سرّع.

وق��د بقي ع��دد كبري م��ن �أع�����ض��اء حزبه يف املجل�س دع��م��اً ل��ه ،وك��ان رئي�س
اللجنة الربملانية؛ نابي �أف�شي ،قد رف�ض ال�سماح لإجن�ين يف �أخ��ذ ا�سرتاحة
لدخول املرحا�ض ،لكنه عاد ور�ضخ �أمام �ضغوط زمالئه النواب ،و�أمام حتذير
�أوزكوج ب�أنه «لن يكون م�س�ؤو ًال عن عواقب» عدم ال�سماح له بدخول املرحا�ض.
يُذكر �أن النائب مل يتناول �إال املاء والع�صري خالل خطابه.

ضرب و«شد شعر» بين مذيعتين ..ينتهي بتكسير االستديو
ق��ادت الغرية الن�سائية املذيعتني يف قناة دبي
الريا�ضية الإماراتية؛ ح�صة الريا�سي ،واللبنانية؛
ريا رمال� ،إىل عراك ن�سائي.
ويف التفا�صيل �أن املذيعتني دخلتا يف نقا�ش
حاد ،تاله �سباب ،وبعدها ت�ضارب وع��راك ن�سائي،
وتك�سري يف اال�ستوديو اخلا�ص بالقناة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

و�أ���ش��ارت املعلومات �إىل �أن ت��دخ�لات �أدت �إىل
ايقاف املعركة ،التي قيل �إن �سببها «غرية ن�سوية»،
فتدخلت الإدارة و�أوق��ف��ت امل��ذك��ورت�ين ع��ن العمل
حتى �إ�شعار �آخر ،ما ا�ستدعى املو�ضوع قيام حتقيق
خا�ص يف املو�ضوع ،عادت بعده املذيعتان املتعاركتان
�إىل العمل.

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

اجلدير بالذكر �أن املذيعة ح�صة الريا�سي
دخ��ل��ت يف ع����راك ���س��اب��ق م��ع ���س��ك��رت�يرة نائب
مدير القناة ،حيث انتهى بنقل ال�سكرترية
يف ���س��ي��ارة �إ���س��ع��اف �إىل امل�ست�شفى ،بينما مت
التحفظ على املذيعة يف مركز ال�شرطة.

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

األتراك يحجزون أماكن في الجنة
�ألقت وحدة مكتب مكافحة االحتيال والتزوير وال�سرقة التابعة
ملديرية �أمن «�أنطاليا» ال�ساحلية؛ جنوب تركيا ،القب�ض على �ستة
�أ�شخا�ص ،منهم ث�لاث ن�ساء ،على �أث��ر ا�ستغالل ال��دي��ن ملكا�سبهم
ال�شخ�صية ،من خالل االحتيال على عدد كبري من املواطنني يف عدد
من املدن الرتكية.
ووفق ما ورد ،فقد متكن �أع�ضاء الع�صابة من االحتيال على عدد
من املواطنني ،عن طريق جمع مبالغ كبرية ،ي�صل قدرها ما بني 5
�إىل  6ماليني لرية تركية على مدى عامني ،مقابل تقدميهم وعود
مبنحهم �أماكن خم�ص�صة لهم يف اجلنة!
و أ����ض��اف امل�����ص��در �أن �أغلبية امل��واط��ن�ين ق��دّم��وا امل��ب��ال��غ املطلوبة
للع�صابة ،من �أجل احل�صول على مكان يف اجلنة ،بعد ح�صولهم على
مبالغ بفوائد من ال�شركات املالية اخلا�صة� ،أو عن طريق ح�صولهم
على قرو�ض من البنك بفوائد معينة.

صنع المدفع بنفسه ..فقتل زوجته
ق��ت��ل رج���ل �أم�ي�رك���ي زوج���ت���ه ال��ب��ال��غ��ة  33ع���ام���اً يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا
بالواليات املتحدة ،بوا�سطة مدفع �صنعه بنف�سه ،ح�سب ما �أف��ادت
ال�شرطة.
وك��ان الرجل ثم ًال و«يف حالة هي�ستريية» عندما و�صلت فرق
الإ�سعاف �إىل مكان احلادث يف «بوتريرو»؛ قرب احلدود مع املك�سيك.
ول�سبب مل يت�ضح بعد ،انطلق املدفع اليدوي ال�صنع ،مطلقاً
مقذوفة يف منزل الزوجني النقال ،ال��ذي كان يف داخله الزوجة
وطفل يف الرابعة ،مل ي�صب ب�أذى.
وك���ان ال��رج��ل يعمل على امل��دف��ع م��ع �صديق ل��ه بعيد منت�صف
الليل عندما انفجر ،ونُقل ال�صديق الذي �أ�صيب بجروح طفيفة �إىل
امل�ست�شفى.
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

