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شاكر البرجاوي :أسأل محمود الجمل
هل حررت مستعمرة «نتاليا»؟
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االفتتاحية

عيد المقاومة والتحرير
اثنا ع�شر عاماً م�ضوا على ذاك احلدث الذي �أعلنه جمل�س الوزراء
برئا�سة �ضمري لبنان الربوفي�سور �سليم احل�ص ،الذي اجتمع برئا�سة
الرئي�س امل�ق��اوم العماد �إميل حل��ود ،عيداً وطنياً ،هو «عيد املقاومة
والتحرير».
بعد خم�سة �أعوام ونيف ،حاول ف�ؤاد عبد البا�سط ال�سنيورة �أن يلغي
العيد ،والذي كان يراد منه يف احلقيقة �إلغاء احلدث ،وجت�سد ذلك بعد
عام و�شهرين ،ويف عز حرب متوز؛ حينما عانق بحرارة يف باحة ال�سراي
كونداليزا راي�س ،التي هتفت من لدن �صديقها �أن �شرقاً �أو�سط جديداً
يولد من رحم هذه احلرب.
يومها ..بدت الأمور وا�ضحة؛ ثمة مع�سكران يتواجهان ،كل قوى
اجلهاد واملقاومة والتحرر الوطني على مدى الكون ،يف مواجهة قوى
ال�شر والعدوان واال�ستعباد والقهر والت�سلط.
�إذاً ،يف مواجهة هبوب ال��ري��ح ،يف مواجهة هجوم ال�غ��زاة الكثيف،
يف مواجهة التواط�ؤ وال�صمت والتداخل ،تبقى املقاومة قلعة القلب
ال�صامدة� ،أبراجها العالية قامات املقاومني ،وط��اق��ات �أ�سوارها هي
عيون الأطفال وال�شباب املطلة على كل الغد ..ومداميكها القوية هي
قرارها باملواجهة ،وكلمة �سرها هي �أننا اال�ستقرار وال�صرب واملواجهة،
ال دائماً،
للذين �أغرقهم النعا�س و�أداروا الوجه ..للذين �أرادوا النهار لي ً
ويرون النجوم مع الأقداح ،وال يرونها �أو�سمة على الهامات ..و�أ�سماء
ال�شهداء.
ث�م��ة ع�لام��ة ل�ل��ذي ال ي�ع��رف ال ��درب� ،أو ل�ل��ذي ي�ع��رف ال ��درب وال
مي�شي ،ها هو ال��درب؛ � 25أي��ار  ..2000هكذا من�شي ،وما امل�سافات �إال
خطوة وتق�صر.
هذا هو نبع يهدر منه نهر ،فمن ال يعرف �أن بني النهر والأر���ض
حياة ..وبني احلياة والوطن ج�سد؟
هذا هو طرد حتمله ريح املقاومة العظيم ،يحملها ويحملنا �إليكم..
لن�ؤكد حقائق احلياة.
�أيها اخلائفون من هبة ال�صوت الأزيل باحلرية احلقيقية ،بالعدالة
احلقيقية..
�أيها اخلائفون ..من ال�صاروخ ،من كورنيت ،من �ضغط قذيفة ال
تعرف طريقاً �إال �إىل الأر�ض التي بُورك حولها..
�أيها اخلائفون من اجلرح ..ورائحة النزف ،و�أريج اجلهاد ..هذه هي
�آياتنا والبينات.
نحن جعلنا للغد د�شمة �أمل ..نحن من جعلنا خطاً من القلب �إىل
القلب ،مل تعد مزارع �شبعا جمرد حكايا ،مل تعد فل�سطني جمرد �شعار..
ها هي تنتقل من دنيا احلكايات �إىل الواقع القوي ..و�صار لزاماً
على ال�سيا�سيني اجل��وال�ين ،وعلى املثقفني املتحولني� ..صار لزاماً
ووجوباً �أن يقفوا على حد ال�صراط� ..إما مع املقاومة �أو �ضدها!
يف هذا الزمن ال�صعب �أو ال��رديء تر�سم املقاومة معادلتها ب�شكل
قوي ومده�ش؛ �إما �أن تكون معها� ،أو �أنك �أمني لربوتوكوالت حكماء
�صهيون.
�إما �أن تكون مع فل�سطني ،و إ�م��ا �أنت عا ٍر متاماً ..ال حمل للو�سط
وال للون الرمادي.
فل�سطني هي الفي�صل ..و�إال ف�إنك مدان ومرتد وعميل ..ومنحاز
�إىل ال�سقوط النهائي �إىل �أعمق قعر الهاوية..
�أحمد زين الدين

الدعوات الخليجية لرعاياها بمقاطعة لبنان
كلمة السر لـ«رياح الشمال الحزينة»
لي�ست بريئة دعوات كل من قطر والبحرين
والإمارات والكويت لرعاياها لعدم زيارة لبنان،
وه��ي ب��ال�ت��أك�ي��د لي�ست م��ن ب��اب احل��ر���ص على
�سالمتهم و�أمنهم ،خ�صو�صاً �إذا علمنا �أن ن�سبة
ا�ستمالك مواطنني من هذه الدول قيا�ساً على
ع��دد �سكانها تعترب الن�سبة الأك�ب�ر يف مت ّلك
الأج��ان��ب ،واخلليجيني على وجه التحديد ،يف
لبنان.
وبر�أي م�صادر اقت�صادية ومالية ،ف�إن هذه
ال��دع��وة ت� أ�ت��ي تلبية ل�ضغوط أ�م�يرك�ي��ة �أو ًال،
لأن ال��والي��ات املتحدة تقود حملة ا�ستهداف
امل���ص��ارف اللبنانية ب��ذري�ع��ة جتفيف م�صادر
مت��وي��ل امل �ق��اوم��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،وحم��ا� �ص��رة
��س��وري��ة ،وه��ي تتكامل م��ع ��ض�غ��وط �سعودية
متار�سها الريا�ض ،و�إن كانت ن��أت بنف�سها يف
املرحلة الأوىل عن دعوة رعاياها ملغادرة لبنان،
يف �إط��ار خطة ملحا�صرة �سورية يف دول تعاين
من م�شاكل داخلية وتوترات و�أعمال تفجري
�إره��اب�ي��ة ،ت��دف��ع �إىل ح��روب أ�ه�ل�ي��ة ومذهبية
وح� ��االت ع ��دم ا� �س �ت �ق��رار ،مي�ك�ن�ه��ا �أن تتمدد
وتنت�شر يف �سورية لإ�ضعاف الدولة الوطنية
فيها ،وهي �إىل ذلك تك�شف النهج التخريبي
حلمديْ قطر ،حيث تبني حجم الدعم املايل
وامل��ادي واللوج�ستي للمجموعات الإرهابية،
ال � ��ذي ت �ك �� �ش��ف م ��ن خ�ل��ال واح � ��د م ��ن أ�ب� ��رز
العائالت امل�شاركة يف حكم قطر ،فيما ي�سمى
�شبكة ��ش��ادي امل��ول��وي ،حيث كانت التطورات
الدراماتيكية يف طرابل�س وعكار �إثر اكت�شاف
�شبكته ،وام �ت��دت يف وق��ت واح��د بعد أ�ح��داث
عكار ،فيما ي�شبه التجربة �إىل خمتلف املناطق
اللبنانية� ،إذ �إنه يف توقيت واحد تقريباً قطعت
�� �ش ��وارع و�أوت� ��و� � �س �ت�رادات دول �ي ��ة يف خمتلف
امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك ��ان �أك�ث�ره ��ا دم��وي��ة يف
بريوت ،وحتديداً يف الطريق اجلديدة.
خ��ري �ط��ة ال �ط��ري��ق الإره ��اب� �ي ��ة ه ��ذه ال�ت��ي
ج ��اءت م�ب��ا��ش��رة ب�ع��د امل��وق��ف اخلليجي ب��دع��وة
رع��اي��اه��ا ملقاطعة لبنان ،تك�شف ب��ر�أي م�صادر
ذات �صلة حت��وي��ل ل�ب�ن��ان �إىل «��س�ل��ة مهمالت»
لكل املجموعات الإرهابية ،والع�صبيات املذهبية
التي بد�أت ترفق ب�ضخ مايل وع�صبيات خطرية،
وكل ذلك بفعل رخ�ص وتفاهة قيادات �سيا�سية
لبنانية ،تلقت تعليمات �أمريكية � -سعودية -
قطرية ليكون لبنان حت��ت ال�سيطرة ،ب�أعلى
ق��در م��ن الع�صبية والعن�صرية املذهبية قبل
�أيار �أو حزيران من عام  ،2013واحتمال �إجراء
انتخابات نيابية ،تفرت�ض ال�سيطرة بالأغلبية
على جمل�س النواب.

ال الرئي�س �سعد احلريري
رئي�س الوزراء القطري حمد بن جا�سم م�ستقب ً

وب� � ��ر�أي ه ��ذه امل �� �ص��ادر ف � ��إن الأم� � ��ور ال�ت��ي
ا�ستهلت مبواقف ال��دول اخلليجية وم��ا تبعها
م��ن ت �ط��ورات ي �ب��دو �أن ه��دف�ه��ا خ�ل��ط الأوراق
ال�سيا�سية والأمنية واملالية واالقت�صادية ،وحتى
الدميغرافية ،خ�صو�صاً �إذا علمنا �أن الدول التي
دع��ت رع��اي��اه��ا ملقاطعة ل�ب�ن��ان ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ال�سعودية� ،أ�صبحت متتلك م�ساحات عقارية
كربى يف لبنان� ،إ�ضافة �إىل ملكيتها �أو م�شاركتها
�أو �سيطرتها على و��س��ائ��ط إ�ع�لام�ي��ة متعددة،
ناهيك عن الرغبة �أو ح�صل فع ًال ال�سيطرة على
م�ؤ�س�سات م�صرفية و�سياحية وفندقية ب�أ�شكال
خم�ت�ل�ف��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي ك�م��ا ت���ش��دد ه ��ذه امل���ص��ادر
ال�سيطرة على خمتلف مفا�صل لبنان وت�صدير
املجموعات الإرهابية والإجرامية والتكفريية
�إليه ،بهدف ح�صار املقاومة.
وت� � ؤ�ك ��د امل �� �ص ��ادر أ�ن � ��ه يف ظ ��ل ال �ت �ط��ورات
اخل�ط�يرة التي تطل بقرنها على لبنان ،يكاد
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» �أن ي�ك��ون م��رت��اح�اً مت��ام�اً� ،إذ �أن
عمليات اال�ستيطان يف الأرا��ض��ي الفل�سطينية
ت �ت��و� �س��ع ،وامل �� �س �ج��د الأق �� �ص ��ى ي �ت �ه��دده خطر
ح�ق�ي�ق��ي ب�ف�ع��ل احل �ف��ري��ات ،وغ � ��زوات ق�ط�ع��ان
ال�صهاينة املتتابعة ،الذين يعملون ب�شكل دائم
لهدم امل�سجد امل�ب��ارك ،متهيداً لإق��ام��ة الهيكل
امل��زع��وم ،ما يعني �أن الكيان ال�صهيوين ،ب��ر�أي
هذه امل�صادر ،يقدم كل �أ�شكال الدعم اللوج�ستي
وامل �ع �ن��وي ب �غ �ط��اء �أم�ي�رك ��ي ل �ق��وى ال�ف�ت�ن��ة يف
لبنان ومموليهم ال �ع��رب ،ل�صرف النظر عن

ما يجري يف فل�سطني املحتلة� ،أي �أنه ال خوف
يف ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف م��ن اع�ت��داء «�إ�سرائيلي»
حمتمل على لبنان واملقاومة ،يف ظل من يقوم
مبهمتهم� ،إىل ذلك فقد حذرت هذه امل�صادر من
التطورات الدامية التي ب��د�أ ال�شمال اللبناين
ي�شهدها ،والتي قد تكون مقدمة لإقامة �إمارة
�سلفية ،يبدو �أن من �شروطها ا�ستهداف اجلي�ش
اللبناين وخم��اب��رات��ه ،وبالتايل رمب��ا ن�شهد يف
هذه املرحلة �أو بعد حني حملة ال�ستمالة رئي�سي
اجلمهورية واحل�ك��وم��ة ،م��ع رف��ع «دوز» العداء
للجي�ش وقيادته..
ومل ين�س هذا امل�صدر �أن ينبه �إىل مهاجمة
وليد جنبالط ب�شكل مفاجئ ،وم��ن خ��ارج �أي
مو�ضوع ،قيادة اجلي�ش ،قبل �أيام من التطورات
ال�شمالية ،الف�ت�اً �إىل �أن وري��ث ق�صر املختارة
م��ا زال حت��ت �سحر ع��زي��زه جيف ،وم��ا زال يثق
بوعوده رغم �أنه �سيغادر مركزه خالل �أيام..
ول �ف��ت امل �� �ص��در امل �ت��اب��ع ب��دق��ة ل �ل �ت �ط��ورات
اللبنانية �أخ�ي�راً� ،إىل ��ض��رورة االنتباه لل�شعار
ال��ذي أ�ط�ل�ق��ه البع�ض يف ال�ت�ط��ورات العكارية
الأخ�ي��رة ،لإن���ش��اء «ج�ي����ش ل�ب�ن��ان احل ��ر» تي ّمناً
بـ«اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،لكن يف حقيقته هو
ت�شبه بتجربة الرائد العميل �سعد حداد حينما
�أ�س�س يف اجلنوب بعد اجتياح جنوبي الليطاين
عام « ،1978جي�ش لبنان احلر».

م�ؤمن احللبي

همسات
www.athabat.net
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحــريــر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحـرير :أحمد زين الدين  -جهـاد ضـانـي
المقـاالت الـواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

كونيللي..
وترهات المرعبي
ق��ال��ت م���ص��ادر عليمة ،إ�ن��ه �إث��ر
م�ط��ال�ب��ة ال �ن��ائ��ب م �ع�ين امل��رع�ب��ي
ق �ب �ي��ل دف� ��ن ال �� �ش �ي��خ �أح� �م ��د ع�ب��د
ال��واح��د ،با�ستقالة ق��ائ��د اجلي�ش
ج ��ان ق �ه��وج��ي ،ات���ص�ل��ت ال�سفرية
الأمريكية يف لبنان مورا كونيللي
ب��رئ�ي����س احل �ك��وم��ة الأ� �س �ب��ق ف� ��ؤاد
ال���س�ن�ي��ورة ،م�ط��ال�ب��ة ب� ��أن يتوقف
نواب عكار عن الرتهات ،فـ«اجلي�ش
خط �أحمر� ،أقله يف هذه املرحلة».

اإلعالنات ..ونجل الوزير
�أثناء ا�ستقبال �أحد الوزراء وفداً من �أ�صحاب �شركات اللوحات الإعالنية ،اتهمه
�أح��د �أع�ضاء الوفد بالوقوف عائقاً يف طريقهم ،من أ�ج��ل فتح الطريق �أم��ام جنله
الذي يخطط لفتح �شركة �إعالنات ،ما دفع الوزير �إىل �إطالق ال�شتائم بحق الوفد
الزائر.

رغم الغربة« ..لم يتعلّ م»
�أب��دى النائب وليد جنبالط تخوفاً ك�ب�يراً م��ن قطع طريق ال�ساحل م��ن قبل
�أن�صار احلريري ،الذي ّ
ينظر من بعيد ويورط النا�س و�أوالدهم يف متاهات خميفة،
وقالت م�صادر قريبة من جنبالط �إنه رغم االت�صال بني ال�شخ�صني ،ف�إن خطاب
احلريري مل يرتقِ �إىل �صفة �أن يكون خطاباً �سيا�سياً بقدر ما هو خطاب يعك�س حركة
«الزعرنة» التي تُرجمت يف الطريق اجلديدة.

( العدد  )215اجلمعة � 25 -أيار 2012 -
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يـقــال

رياض األسعد في الشمال ..تحضيرًا للمنطقة العازلة

عند ت��وايل ��ص��دور ال��دع��وات اخلليجية لرعايا
بع�ض ال��دول �إىل مغادرة لبنان وعدم القدوم �إليه،
كان مرجع لبناين ي�سعى جاهداً ال�ستقراء خلفيات
ه��ذه اخل�ط��وة التي أ�ت��ت مفاجئة ويف غ�ير �سياقها
الطبيعي.
مل يحظ املرجع ب�أية �أجوبة �شافية ،فال�سفراء يف
بريوت ال يعرفون �شيئاً ،و�سفري الدولة اخلليجية
الكربى الذي زاره قبل يومني ،كان يتحدث باحلوار
وي�شجع عليه ،يف ح�ين �أن امل��رج��ع يعرف مت��ام�اً �أن
بع�ض ه��ذه ال��دول ال تتخذ ق��راراً مماث ً
ال من دون
العودة �إىل هذه الدولة؛ لال�ست�شارة �أو لغري ذلك،
فكان �أن ا�ستنتج هذا املرجع �أن ثمة �شيئاً ما يحاك
يف اخل �ف��اء ،و�أن ه��ذه ال ��دول تعلم �شيئاً ،وبع�ضها
«يعمل» �أ�شياء جتعله يف موقع العارف مبا �سيحمله
امل�ستقبل ..ف � أ�ت��اه اجل ��واب يف ال�ي��وم ال�ت��ايل عندما
تطورت عملية ا�ستفزاز مق�صودة للجي�ش� ..إىل �آخر
ال�سيناريو املعروف.
وعلى خطورة ما ح�صل يف ال�شمال نهاية الأ�سبوع
املا�ضي ،ي�ؤكد العارفون �أن هذا مل يكن �سوى «قمة
جبل اجلليد» ،فما ح�صل يف ال�شمال أ�ت��ى تطبيقاً
مثالياً للر�سالة ال�سورية التي حتدثت عن م�سعى
لإقامة منطقة عازلة يف ال�شمال ،بعد �أن ف�شلت كل
بع�ض امل�سلحني يف منطقة عكار
�أفكار املنطقة العازلة يف اجلنوب الرتكي وال�شمال
ال�سوري.
اجلي�ش ال�سوري املكثفة التي تعر�ضت لها ،والتي على هذا امل�شروع ال��ذي من �ش�أنه �أن يقيم منطقة
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ت�أثرت بالإجراءات احلدودية التي يتخذها اجلي�ش ،ع��ازل��ة فعلية ،جتعل م��ن ال�شمال اللبناين قاعدة
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م�شرية �إىل �أن الأ�سعد لن ي�ستطيع اخل��روج بذات ال��س�ت�ه��داف ��س��وري��ة وعا�صمة ل �ـ«�إم ��ارة» يحلم بها
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الطريقة التي دخل منها ،و�أن منفذه نحو تركيا البع�ض .وحت��ذر امل��راج��ع م��ن �أن ا�ستهداف وح��دة
من فريق لبناين نافذ .وت�شري هذه املعلومات �إىل قد ال يتم �إال عرب الأرا�ضي ال�سورية ،مع ما يرافق اجلي�ش «خط �أحمر» ال ميكن القبول بها ،وبالتايل
�أن الأ�سعد دخ��ل لبنان عرب منفذ بحري ،وبجواز ذل��ك م��ن خم��اط��ر أ�م�ن�ي��ة� ،إال �إذا جن��ح ال�ن��اف��ذون �سيتم التعاطي معها بحزم فوق املعتاد.
�سفر تركي� ،آتياً من مر�سني ،وعلى الرغم من نفي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون يف ت ��أم�ين خم ��رج �آخ� ��ر ،ورمب ��ا كانت
وت ��ؤك��د امل�ع�ط�ي��ات امل�ت��وف��رة ل��دى ه��ذه امل��راج��ع،
م��ا ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» لهذه املعلومات� ،إال �أن التطورات ال�شمالية ،وما رافقها من «همروجات» وج��ود �أك�ثر من  300م�سلح من املعار�ضة ال�سورية
الأ�سعد مل يظهر يف �أي منا�سبة �إعالمية� ،أو غري م�سلحة امتدت �إىل بريوت ،عرب احل�شد الع�سكري يف الأرا�ضي اللبنانية ،بالإ�ضافة �إىل عدد �آخر من
�إعالمية منذ ذلك التاريخ .ويقول من�شق ي�سكن يف ومئات امللثمني ملواجهة �أربعة �أو خم�سة عنا�صر من اللبنانيني امل�ت��ورط�ين يف ال���ش��أن ال���س��وري ،م�شرية
املخيم الذي �أقامه الأت��راك للمن�شقني� ،إن الأ�سعد «التيار العربي» ،جزءاً من فو�ضى منظمة من �أجل �إىل �أن �أح��داث ال�شمال ،والإقفال املتنقل للطرقات
لي�س م��وج��وداً هناك بالت�أكيد ،و�إن من ي�س�أل عنه عيون الأ�سعد من جهة ،وحماولة خليجية للدخول يف �أكرث من منطقة يف لبنان ،مت ا�ستغاللها لزيادة
ي �ج��اب ب � أ�ن��ه (الأ�� �س� �ع ��د) يف م�ه�م��ة يف ا��س�ط�ن�ب��ول ،على خط التفاو�ض الإيراين  -الغربي  -الأمريكي ن�شاط التنقل باجتاه �سورية ،حيث ر�صدت القوات
والالفت �أن الأ�سعد مل يخرج بنف�سه لإ�صدار النفي ،م��ن جهة ثانية ،ال�سيما �أن مركز املفاو�ضات هو ال�سورية عملية تهريب وا�سعة كان يقوم بها رجال
رغم كل ما �أذي��ع ،حيث بقي هاتفه مقف ً
ال ،وكذلك بغداد.
ون�ساء ،مت اال�شتباك معهم من قبل القوات ال�سورية
هواتف مرافقيه املقربني منه ،فيما اكتفى �ضباط
وتقول مراجع لبنانية معنية� ،إن اجلي�ش اللبناين ل��دى حماولتهم دخ��ول الأرا��ض��ي ال�سورية ،ولي�س
من�شقون �صغار الرتبة بالت�صريح ،ومر�شد الإخوان ت ��ر ّوى يف التعاطي م��ع ه��ذه الأح� ��داث ال�ت��ي جرت العك�س كما �أ��ش�ي��ع .و�أو��ض�ح��ت امل���ص��ادر �أن كميات
ريا�ض ال�شقفة تربع بالقول �إن الأ�سعد يف مهمة يف م�ؤخراً ،على الرغم من خطورتها ،لإدراك��ه حقيقة م��ن الذخائر كانت تنقل ب�شكل حثيث خ�لال هذه
ا�سطنبول.
ما يجري التخطيط له ،مف�ض ً
ال عدم اخلو�ض يف الأي��ام ،بينها �صواريخ م�ضادة للدبابات من طراز
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م�سار قد ي�ص ّعد الأم��ور ،وم��ن دون �أن يتخلى عن «كورنيت» ،بالإ�ضافة �إىل �صواريخ م�ضادة للطائرات
ً
ً
الأ�سعد� ،إال �أنها ترى يف هذه اخلطوة دفعا حثيثا ثوابته .و�أ�شارت املراجع �إىل �أن ما جرى من �إقفال تحُ مل على الكتف.
للبنان للتورط يف امللف ال�سوري ،وتخفيف ال�ضغط ط��رق وان�ت���ش��ار العنا�صر احل��زب�ي��ة ،وامل�ت�راف��ق مع
عبد اهلل نا�صر
عن املعار�ضة امل�سلحة التي انهكت ب�سبب �ضربات دعوات لإن�شاء «جي�ش لبناين حر» ،م�ؤ�شرات كافية

اعتماد اللغة الفصحى
خالل أحداث الطريق
الجديدة
�أكد �أحد ال�شهود على الأحداث الأخرية
ال�ت��ي دارت ب�ين «ت �ي��ار امل�ستقبل» و«ال�ت�ي��ار
ال �ع��رب��ي» يف م�ن�ط�ق��ة ال �ط��ري��ق اجل��دي��دة،
ظهور �شباب ي�شري «فنهم» القتايل �إىل �أنهم
خ�ضعوا لتدريب حمرتف ،وقال لـ«الثبات»:
ر�أيتهم مدججني بال�سالح احلديث الذي
مل ن�شاهده �سابقاً ،وكانت حتركاتهم �أثناء
ال�ق�ت��ال ت�شبه ال �ق��وى ال�ن�ظ��ام�ي��ة امل�ت��درب��ة
ب���ش�ك��ل ق ��وي و� �ش��دي��د ،ل �ك��ن الأم � ��ر ال ��ذي
�أده���ش�ن��ي �أن بع�ضهم ك��ان يتحدث باللغة
الف�صحى ولي�س باللهجة اللبنانية!

إعادة فتح ملفات الفساد
ي�سعى ن��واب تكتل التغيري والإ� �ص�لاح
لتقدمي ملف ملجل�س ال �ن��واب ،ي�ح��وي عدة
ف�ضائح ل�ع��دد م��ن ال ��وزراء ال��ذي��ن ك��ان��وا يف
حكومة الرئي�س ف ��ؤاد ال�سنيورة .وي�شمل
امللف وثائق ت�ؤكد القيام بعمليات اختال�س
و�صفقات وهمية ،و�سرقة املال العام ،قاموا
بها �أثناء توليهم وزاراتهم.
وي �ق��ول أ�ح ��د ن ��واب ال�ت�ك�ت��ل :ه��ذا امللف
يذكرين مبحافط جبل لبنان ال�سابق �سهيل
مي��وت (يف زم��ن حكومة احل��ري��ري الأب)؛
عندما قب�ض من وزارة امل��ال ثمن تكاليف
ت�شييد ع��دة ج�سور يف جبل لبنانُ ،ر�سمت
على الأوراق فقط ،وبعد �أن ُقب�ض ثمنها
هرب �إىل خارج لبنان.

استغالل التشييع
للتحريض
خ�لال ت�شييع ال�شيخ �أحمد عبد الواحد
ورف�ي�ق��ه يف ب�ل��دة ال�ب�يرة ب�ع�ك��ار ،وت��زام�ن�اً مع
�إط �ل��اق ال��ر� �ص��ا���ص ال �ك �ث �ي��ف ،ه �ت��ف بع�ض
امل�سلحني بعبارات م�سيئة للجي�ش اللبناين،
ومنها ما يدعو �إىل ت�أ�سي�س «اجلي�ش اللبناين
احل � ��ر» ،وب �ع��د ت��دخ��ل أ�ح� ��د ال �ن ��واب وب�ع����ض
امل�شايخ لـ«�ضبط» الهتافات ،حتولت الهتافات
�ضد النظام يف �سورية ،ال�سيما بعد �أن ذ ّكر �أحد
م�س�ؤويل اجلمعيات الإ�سالمية يف طرابل�س
ب�صوت ع��الٍ �أثناء م�شاركته يف الت�شييع« :يا
�شباب معركتنا لي�ست مع اجلي�ش اللبناين..
بل مع النظام ال�سوري وحلفائه يف لبنان».

تعليل مخجل

حبل الكذب قصير

األحداث مرشحة للتطور

قال بع�ض املواطنني تعليقاً على تعليل الوزير مروان �شربل حول ما جرى يف
الطريق اجلديدة من اعتداءات م�سلحة ذهب �ضحيتها قتلى وجرحى بـ«�شباب
ف�شوا خلقن :»..كنا نتمنى �أن تكون عائلة الوزير يف املنطقة التي ف�شوا خلقن
فيها ال�شباب ،ليعرفوا كيف �أم�ضى �أهل املنطقة ليلتهم ..فع ً
ال يا عيب ال�شوم».

تقول م�صادر قيادية يف تيار امل�ستقبل� ،إن احلريرية ال�سيا�سية تلقت �ضربة قا�سية
بعد انك�شاف ما جرى الت�سرت عليه وترويج عك�سه خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية؛ ب�أن ال
�سالح لدى «امل�ستقبل» ،معتربة �أن الف�ضيحة ظهرت دفعة واحدة ،خ�صو�صاً من الطريق
اجلديدة ،التي �شهدت قبل أ�ي��ام من زي��ارة �أحمد احلريري �إىل �أربيل مهرجاناً ا�شتبك
خالله الأن�صار ،ومن ثم جاء الهجوم على مركز «التيار العربي» ،وبالعنف الذي ح�صل،
ل ُيك�شف حجم الت�سلح وا�ستخدام ال�سالح ،والنوايا التدمريية للدولة بعد خ�سارة ال�سلطة.

علق أ�ح��د ال�ن��واب املح�سوبني على الأك�ثري��ة النيابية أ�م ��ام زم�لائ��ه ب�ش�أن
التباين احلا�صل ح��ول ق��ان��ون االنتخاب اجل��دي��د ،مبدياً خ�شيته م��ن اعتماد
القانون القدمي يف االنتخابات املقبلة� ،سائ ً
ال زمالءه :ملاذا تُطلقون على القانون
القدمي «قانون ال�ستني» ،مع �أنه يف الواقع قانون جديد ُيعرف بقانون الدوحة،
وتق�سيمات الدوائر هي ح�سب اتفاق الدوحة ولي�س ح�سب قانون ال�ستني؟!

جنبالط «بيضة القبان»

عقب �إط�ل�اق امل��وق��وف ��ش��ادي امل��ول��وي،
عقد رم��وز ت�ي��ار م�ع��ار���ض اجتماعاً ط��ارئ�اً
يف ب�ي�روت ،للتباحث يف آ�خ��ر امل�ستجدات،
وق��د ت��و��ص��ل احل��ا� �ض��رون �إىل �أن ت�ي��اره��م
يف امل���س�ت�ق�ب��ل أ�م� ��ام خ �ي��ار م��ن اث �ن�ي�ن :إ�م��ا
�أن ُت�سحب ال�ساحة م��ن أ�ي��دي�ه��م مل�صلحة
التيار الإ�سالمي� ،أو عليهم «ركوب موجة»
الفو�ضى احلالية يف لبنان ،وبذلك قد ال
يربحون �شيئاً ُي��ذك��ر ،لكن يتجنبون �أق��ل
خ���س��ارة �شعبية مم�ك�ن��ة ،خ�صو�صاً يف ظل
امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��وف��رة ل��دي�ه��م ب ��أن الأح ��داث
مر�شحة للتطور ،ولأمد غري ق�صري!

قانون الستين أم قانون الدوحة؟

ح ّمل �أحد الر�ؤ�ساء ال�سابقني قوى  8من �آذار م�س�ؤولية حت ّول وليد جنبالط
�إىل «بي�ضة القبان» ،م�شرياً �إىل �أن «جنبالط ال يطيق» اجلي�ش ،لأن طموحاته
تقف عند حدوده.
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أحداث األسبوع
الفوضى في لبنان
سبيل وحيد إلبعاد الكأس الدمشقية ُ
المرة عن الفم األميركي
يف �آذار م��ن ال�ع��ام  2007ذك��ر ال�صحايف
��س�ي�م��ور ه�ير���ش �أن ال���س�ي��ا��س��ة الأم�يرك �ي��ة
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط �سرتكز على مواجهة
�سورية و إ�ي��ران وحلفائهما ب�أي ثمن ..وقد
أُ�ق��رت هذه ال�سيا�سة بعد االنت�صار النوعي
الكبري ال��ذي حققته امل�ق��اوم��ة يف لبنان يف
حرب متوز  ،2006وك��ان العن�صر الأ�سا�سي
فيها اتفاق بني ديك ت�شيني؛ نائب الرئي�س
الأمريكي ال�سابق ،وم�ست�شار الأمن القومي
ال�ي��وت �أب��رام��ز ،وم�ست�شار الأم ��ن القومي
ال���س�ع��ودي ب�ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان ،بحيث يقوم
ال�سعوديون بدعم منظمة «فتح الإ��س�لام»
مادياً يف لبنان ملواجهة حزب اهلل.
و�أ� �ش��ار ه�ير���ش ي��وم�ه��ا �إىل �أن الو�ضع
الآن ي�شبه ك �ث�يراً ال���ص��راع يف �أفغان�ستان
يف الثمانينات ،حيث ب��رزت القاعدة بنف�س
الطريقة ،وبدعم نف�س الأ�شخا�ص ،وبنف�س
النموذج ،مع ا�ستعمال «اجلهاديني» الذين
�أكدت ال�سعودية �أنهم حتت �سيطرتها ،و�أنها
ت�ستطيع دائماً ال�سيطرة عليهم.
وك� ��ان ه�ي�ر���ش ق��د ك �ت��ب يف �� 26ش�ب��اط
� ،2007أن احلكومة الأمريكية اتخذت قراراً
ب ��أن تتحرك لي�س فقط �ضد �إي ��ران و�ضد
حزب اهلل� ،إمنا �أي�ضاً �ضد الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد.
ول�ف��ت ه�ير���ش وق�ت�ه��ا �إىل �أن ب�ن��در بن
�سلطان طم�أن الأمريكيني بقوله لهم« :ال
تقلقوا ،فاملجموعات اجلهادية لي�ست �ضد
�أمريكا� ،إمنا هي �ضد ن�صر اهلل ،و�ضد ب�شار
الأ�سد ،و�ضد �إيران».
و�إذا ك ��ان ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ق��د خ�ب��روا كل
التطورات بعد حرب خميم نهر البارد� ،إىل
�أح��داث � 7أي��ار � ،2008إىل تفا�صيل �سخيفة
ومم�ل��ة ع��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ،وت���ص��رف��ات
دان �ي��ال ب�ي�ل�م��ار ،ف� ��إن ك�ل�ه��ا ك��ان��ت ت���ص��ب يف

مركز «ستراتفور»
يؤكد معلومات
الـ«الواشنطن بوست»
ق ��ال م��رك��ز «� �س�ت�رات �ف��ور» الأم�ي�رك��ي
ل�ل�أب �ح��اث واخل ��دم ��ات اال��س�ت�خ�ب��اري��ة يف
ت�ق��ري��ر ح��دي��ث ل��ه� ،إن ال��والي��ات املتحدة
ت�ضطلع بت�سليح املعار�ضة ال�سورية ب�أ�سلحة
متقدمة ،وب�شكل خا�ص القذائف امل�ضادة
للدبابات ،واملن�صات القواذف اخلا�صة بها.
وجاء يف التقرير الذي أ�ُعد على هام�ش ما
ك�شفته عنه «وا�شنطن بو�ست» قبل ثالثة
�أي ��ام يف ه��ذا ال�سياق� ،أن��ه «م��ن امل�ستحيل
ت�صديق الإدارة الأمريكية �أنها مل تر�سل
�ضباط ا�ستخبارات �أمريكيني �إىل الداخل
ال�سوري» من �أجل الإ�شراف على العمليات
الإرهابية يف �سورية .و�أكد معدو التقرير
�أن «�إر��س��ال الأ�سلحة للمتمردين يقت�ضي
وجوداً ا�ستخبارياً على الأر�ض لإجناحه».

هل حتوّل �شمال لبنان �إىل قاعدة خلفية للم�سلحني يف �سورية؟

ا�ستهداف املقاومة وحزب اهلل ،وكل تيارات الرتكية ،يف وقت ترددت معلومات �أنه �صار
امل �ق ��اوم ��ة وامل �م��ان �ع��ة يف ل �ب �ن��ان ،ل�ت�ح��وي��ل يف ال�شمال اللبناين ،وبالتايل فلرمبا يريد
ل�ب�ن��ان ��ش��وك��ة يف اخل��ا� �ص��رة ال �� �س��وري��ة ،يف ه��ذا «الأ��س�ع��د» �أن يطلع على ت��راث زميله
خطة ا�ستهداف ال��دول��ة الوطنية والنظام الرائد اللبناين العميل �سعد حداد؛ قائد ما
كان ي�سمى «اجلي�ش اللبناين احل��ر» ،الذي
التقدمي يف دم�شق.
وال� �ي ��وم ،حت�ط�م��ت ال�ك�ث�ير م��ن حلقات كان مدعوماً من الكيان ال�صهيوين ،وكانت
امل�ؤامرة على �سورية ،والتي امتدت � 14شهراً نهايته ب�أن �سرطنته تل �أبيب ،وعيّنت مكانه
م��ن امل��واج�ه��ة م��ع خمتلف ال�ق��وى امل�ت� آ�م��رة العميل �أنطوان حلد.
على �سورية ،وانف�ضاح الكثري من ف�صولها
ب�أي حال ،ف�إن الإ�سرتاتيجية الأمريكية
التي وُظفت لها كل �أ�شكال الدعم املايل التي بعد حتطم العديد من حلقات امل�ؤامرة على
و�صلت بال�شيخ القطري قبل نحو ثمانية ��س��وري��ة ،تعتمد الأ��س�ل��وب الإج��رام��ي ال��ذي
�أ�شهر �إىل حد �إعالنه �أنه م�ستعد لتوظيف درجت عليه ،بت�صعيد وترية القتل اجلماعي
مئة مليار دوالر لهذه املهمة ،ثم ا�ستدعت عرب �أعمال التفجري االنتحارية الإجرامية
احل�شد املبا�شر لكل قوى ال�شر يف ما ي�سمى وال�ق�ت��ل ال��وا� �س��ع ،ال ��ذي ح���ش��دت ل��ه بدعم
«م�ؤمتر �أ�صدقاء �سورية» ،ال��ذي تنقّل بني
تون�س وا�سطنبول وب��اري����س ،لك�سر «بي�ضة
ال��زم��ن» ،كما ك��ان يطلق ق��دمي�اً على بالد
ال�شام ،ليتطور الدعم للمعار�ضات ال�سورية
�إىل خمتلف الأ� �ش �ك��ال امل��ادي��ة والع�سكرية
وال �ب �� �ش��ري��ة ،م ��ا ا� �ض �ط��ر ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة الواليات المتحدة اختارت
ال �� �س �ع��ودي��ة امل � �ه ��زوزة ،وال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ع�
�ادة شمال لبنان ليكون المنفذ
بال�صمت وقلة الكالم ،لأن تخرج عن طورها
و��ص�م�ت�ه��ا وع��ادت �ه��ا ،وت�ع�ل��ن ع��ن تقدميها
االستراتيجي لتطبيق
الدعم املايل واملادي من �أجل «حرية ال�شعب
خطتها ضد سورية
ال�سوري» ،و«الدميقراطية يف �سورية» ،وهي
الدولة امل�شهورة بت�ساحمها لدرجة �أن فيها
�أك�ب�ر م�صنع يف ال�ع��امل ل�صناعة الأط ��راف
اال�صطناعية ،نتيجة ما ت�صدره من �أحكام
ظ��امل��ة وب��اط�ل��ة بقطع الأي ��دي ،وفيها �أك�ثر
م��ن م�ئ��ة �أل ��ف ��س�ج�ين ر�أي ال ي �ع��رف �أح��د عربي وخليجي كل الإمكانيات ،وا�ستح�ضار
م���ص�يره��م وم �ك��ان �أ� �س��ره��م ،ل�ك��ن الن�صال قوى تكفريية من العديد من الدول لقتل
املت�آمرة تك�سرت على ن�صال ال�شعب واجلي�ش ال�شعب ال�سوري ،جتلت يف أ�ح��د مظاهرها
با�ستقدام �أكرث من � 500شاب تون�سي جاءوا
ال�سوري ومواجهتهما الأ�سطورية.
فاملراهنات على �إ�سقاط الدولة الوطنية �إىل ليبيا للبحث عن فر�صة عمل ،فقُدمت
قد ف�شلت ،و�أ�صبح احللف املعادي ل�سورية يف لهم �إغراءات كربى للقتال يف �سورية ،حيث
مواقع حرجة جداً ،ما جعل الأتراك يعلنون مت ق�ت��ل ال�ع��دي��د م�ن�ه��م ،واع�ت�ق��ال البع�ض
ب �� �ص��ورة ح��ازم��ة �أن �ه��م غ�ي�ر ق ��ادري ��ن على الآخر ،فيما عُلم �أن البع�ض الآخر عالق بني
�إقامة مناطق عازلة �أو �آمنة على حدودهم «�شقوفني»؛ ف��إذا ا�ستمر يف املعركة �سيلقى
م��ع �سورية ،حتى �أعلنوا �أن املن�شق ريا�ض القتل �أو الأ��س��ر ،وه��و يتمنى الأم��ر الآخ��ر،
الأ� �س �ع��د مل ي�ع��د م ��وج ��وداً ع�ل��ى الأرا� �ض��ي وم�ستعد لفعله عند �أي حلظة ت�سمح له

بذلك ،و�إذا ما قرر ترك املعركة واالن�سحاب
ف�إن زمر الإرهاب �ست�صفّيه ،وقد ح�صل ذلك
فع ًال مع العديد من املغرَّر بهم.
�أمام امل�أزق الذي و�صل �إليه حلف الت�آمر
على �سورية ،مل يبق �أمامه �إال من ي�صفهم
ج �ي �ف��ري ف�ي�ل�ت�م��ان يف جم��ال���س��ه اخل��ا��ص��ة
بـ«قا�صري النظر» ،والذين دعاهم يف �آخر
زيارة له �إىل بريوت لأن «يربهنوا لأمريكا
ع��ن ت�ضحياتهم م��ن أ�ج��ل وا�شنطن ،ومن
�أجل م�صاحلهم».
و�إذا كانوا قد �أب��دوا كعادتهم احلما�سة
ل���س�ي��ده��م ،ف�ق��د ك ��ان الف �ت �اً للنظر حت��رك
ال�صهيوين ج��وزي��ف ل�ي�برم��ان نحو عكار،
وحت ��رك جم�م��وع��ة «� 14آذار  »1978نحو
ع��ر��س��ال يف ال�ب�ق��اع ال���ش�م��ايل ،ح�ي��ث ب��د�أت
حتركات م�شبوهة ،خ�صو�صاً بعد اكت�شاف
ب��اخ��رة «ل�ط��ف اهلل  ،»2وب�ع��د إ�ع�ل�ان الأم��ن
ال �ع��ام ع��ن ال�شبكة الإره��اب �ي��ة ،ث��م ك��ان ما
ك�شفه ال�سفري ال���س��وري يف الأمم املتحدة
ب �� �ش��ار اجل� �ع� �ف ��ري ،وال � � ��ذي ج � ��اء مب�ن��زل��ة
«جر�س �إن��ذار» ،ومن باب احلر�ص ال�سوري
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان ،ل �ك��ن ال� �ق ��وى امل �ن �خ��رط��ة يف
امل��ؤام��رة على �سورية من لبنان ،ذهبت �إىل
امل��دى الأق�صى يف ال�ع��داء نحو دم�شق ،لأن
وا�شنطن ق��د �أعطتهم ج��رع��ة دع��م كربى
ب�إعالمهم �أنها اختارت �شمال لبنان ليكون
املنفذ اال�سرتاتيجي لتطبيق خطتها �ضد
�سورية ،لكن املفارقة التي كان قد عبرّ عنها
�أح��ده��م ب��أن��ه وج��د فيلتمان حمبطاً ،لأن��ه
�أعلن ب�صراحة يف زيارته الأخ�يرة لأتباعه
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع��دم ق ��درة �إدارت � ��ه يف الأ��ش�ه��ر
املقبلة على �إ�سقاط �سورية وقيادتها ،لكنه،
وم��ن ب��اب رف��ع امل�ع�ن��وي��ات ل�ي����س �إال� ،أ� �ش��ار
�إىل �أن وا�شنطن ال حتتمل يف ه��ذه الأثناء
االع�ت�راف بالعجز �أو ال�ه��زمي��ة ،وب��ال�ت��ايل
فهي بحاجة �إىل ال�ساحة اللبنانية من �أجل
ك�سب الوقت ،و�إبعاد الك�أ�س الدم�شقية املُرة
عن الفم الأم�يرك��ي ،ما يعني �أن وا�شنطن
لن متنح ل�سورية �إع�لان الن�صر ،خ�صو�صاً
�أنها دخلت يف مرحلة املفاو�ضات مع �إيران،

(�أ.ف.ب).

حيث ت�شري املعطيات �إىل ا�ست�سالم �أمريكي
لأمر واقع �إي��ران النووي ،ما يعني �أن هذه
املفاو�ضات تطال ملفات الطاقة والنفط� ،أي
بالتحديد ملف م�صري دول اخلليج العربي،
ال�ت��ي ال جت��د الآن أ�م��ام�ه��ا ��س��وى اخل�ضوع
ل�سيدها الأم�يرك��ي� ،إذ �إن��ه وف��ق املعلومات
الإع�لام�ي��ة امل�ت��داول��ة� ،أوع��ز �إىل املخابرات
اخلليجية امل�ت��ورط��ة يف احل ��رب وامل ��ؤام��رة
على �سورية انطالقاً من لبنان ،للمبا�شرة
ب�سحب �ضباطها ،وط�ب�ق�اً ملعلومات نقلها
مقربون من وليد جنبالط ،ف�إن الواليات
املتحدة انتقلت م��ن احل��رب على الرئي�س
ب���ش��ار الأ� �س��د �إىل م��رح�ل��ة ال�ت�ف��او���ض معه،
حتت رعاية رو�سيا.
ل �ك��ن امل �� �ص��ادر اجل �ن �ب�لاط �ي��ة ت�ت���س��اءل
ه�ن��ا ع��ن �إم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ف��وي����ض ال ��ذي ميكن
�أن ُي�ع�ط��ى ل�ل�أ��س��د ،م��ن �أج ��ل مللمة موجة
التطرف الإره��اب��ي ال��ذي يطل بر�أ�سه من
ال�شمال..
اخلال�صة التي قد ال يفهمها الوهابيون
و�إف� ��رازات � �ه� ��م يف ل �ب �ن��ان ،ه ��ي �أن احل ��رب
الأمريكية  -الكونية على �سورية �أخفقت،
وع �ل��ى ف���ش�ل�ه��ا ث �م��ة ت� � ��وازن ج��دي��د ي�ج��ب
االعرتاف به والتعامل معه..
تابعوا جيداً خطابات وم��واق��ف قي�صر
رو�سيا فالدميري بوتني.
تابعوا جيداً املفاو�ضات مع إ�ي��ران حول
ملفها النووي يف بغداد.
قد يكون �صعباً جداً على قوى املغامرة
اللبنانية ،يف حلظة ارت�ب��اك العقل� ،إج��راء
ح�سابات الربح واخل�سارة ،فثمة من يراهن
ع�ل��ى امل �ح��ادث��ات ال���س��ري��ة ال�ت��ي جت��ري بني
�أن �ق��رة وت ��ل �أب �ي��ب ،م��ن دون �أن ي ��دري �أن
�أردوغان �أ�صبح يف ربع ال�ساعة الأخرية من
مرحلة البحث عن امل�صري ..فماذا يتذكر
ال��رج��ل العليل؛ ك�م��ال أ�ت��ات��ورك �أم عدنان
مندري�س؟ رمبا كان �أقرب �إىل الأخري.

�أحمد زين الدين
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بين شيكاغو وبغداد ..هل يتم القبول بـ«إيران النووية»؟
بالرغم من قيام حلف �شمال الأطل�سي منها احل�ل��ف يف ال���س�ن��وات الأخ�ي��رة ي��درك
مب �ن��اورات يف الأردن حت��ت ع �ن��وان «الأ� �س��د �أن ه��ذا ال �ق��رار اال��س�ترات�ي�ج��ي ال �ه��ام ي��أت��ي
امل �ت ��أه ��ب» مب �� �ش��ارك��ة ال �ع��دي��د م ��ن ال ��دول متنا�سباً م��ع حم��دودي��ة ق��درات��ه وتقلي�ص
العربية ،واعتبار البع�ض �أن الأم��ر تهديد موازنته.
مبا�شر ل�سورية� ،إال �أن املعطيات امليدانية
يعاين حلف �شمايل الأطل�سي منذ مدة
والدولية الواقعية ت�شري �إىل عدم �إمكانية من م�شاكل اقت�صادية ولوج�ستية وقيادية،
�أي تدخل ع�سكري حللف الناتو يف �سورية ،فمنذ انتهاء احل��رب ال�ب��اردة و�سقوط مبد�أ
وقد انعك�س هذا الأمر بو�ضوح يف نتائج قمة الردع املتبادل مع االحتاد ال�سوفياتي ،عمدت
�شيكاغو التي �أنهت �أعمالها مطلع الأ�سبوع الدول الأوروبية �إىل تقلي�ص م�ساهماتها يف
احل ��ايل وال �ت��ي �أظ �ه��رت واق�ع�ي��ة احل�ل��ف يف موازنة احللف ،يف مقابل حتوّل وجهة عمل
املوازنة بني طموحاته وقدراته ،ويف �إعالنه احللف من احلفاظ على التوازن يف �أوروبا،
تقدمي موعد ان�سحاب قواته من �أفغان�ستان� .إىل القيام بعمليات تدخلية ع�سكرية خارج
بال �شك ،مل يكن مفاجئاً �إع�لان حلف مناطق نفوذه ،وهكذا ،كان للتقلي�ص املتزايد
�شمال الأطل�سي يف قمته املنعقدة يف �شيكاغو للم�ساهمات الذي �أتى نتيجة للأزمة التي
ت�ق��دمي م��وع��د إ�ن�ه��اء العمليات القتالية يف تعانيها االقت�صاديات الأوروب�ي��ة ،بالإ�ضافة
�أفغان�ستان ،و�سحب القوات يف منت�صف العام �إىل زي��ادة امل�ه��ام وال�ت��دخ�لات الع�سكرية يف
القادم بدل نهاية العام  2014كما كان مقرراً اخل ��ارج �أن �أ��ص�ب��ح احل�ل��ف يف ح��ال��ة حرجة،
�سابقاً ،فاملطّ لع على �أو��ض��اع دول الأطل�سي ع�ك���س�ه��ا وزي ��ر ال��دف��اع الأم�ي�رك ��ي الأ��س�ب��ق
امل�شاركة يف الناتو وعلى امل�شاكل التي عانى روب � ��رت غ�ي�ت����س ،ح�ي�ن �أع �ل��ن �أن م�ستقبل

احل �ل��ف ��س�ي�ك��ون ك�ئ�ي�ب�اً وق��امت �اً �إن ا�ستمر
على ه��ذا امل �ن��وال ،وط��ال��ب احللفاء بتحمل
م�س�ؤولياتهم جتاه احللف ،خ�صو�صاً بعدما
ب��ات��ت ح���ص��ة م���س��اه�م��ات ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
الأم�ي�رك �ي��ة ت�ب�ل��غ  75يف امل �ئ��ة م��ن م��وازن��ة
احللف.
وهكذا ،وكما �أعلن يف �شيكاغو� ،ستن�سحب
ال �ق��وات امل�ق��ات�ل��ة م��ن الأرا� �ض ��ي الأف�غ��ان�ي��ة،
ول�ك��ن �سيُبقي الأم�يرك �ي��ون بع�ض ال�ق��وات
«للم�ساعدة والتدريب» للعام  ،2024ولكن
واتعاظاً من التجربة العراقية ال�سابقة ،لن
تقبل قوات حلف �شمال الأطل�سي والواليات
املتحدة بالتحديد� ،أن يظهر ان�سحابها من
�أفغان�ستان وك�أنه هزمية لها ،لذلك ،وب�سبب
ع��دم ال�ث�ق��ة ب�ين ب��اك���س�ت��ان والأط�ل���س�ي�ين -
خ�صو�صاً بعد العملية النوعية على �أرا�ضيها
وال�ت��ي �أدت �إىل مقتل ب��ن الدن ،وب�ع��د قتل
جنود باك�ستانيني  -ف�إن احللف يحتاج �إىل
ال�ت�ع��اون م��ع �إي ��ران لت�سهيل ان�سحابه من

�أفغان�ستان والعمل على �إجناح ا�سرتاتيجية
اخلروج املقررة ،ما يجعله م�ستعداً لتقدمي
ت � �ن ��ازالت ه ��ام ��ة يف جم� ��ال امل �ل ��ف ال �ن ��ووي
الإيراين� ،ستظهر نتائجها يف قمة بغداد.
�إذاً� ،إن ق��راءة النتائج التي خرجت بها
قمة حلف �شمايل الأط�ل���س��ي ،تظهر نتائج
عدة �أهمها:
�أوالً� :ضعف احل�ل��ف امل�ت��زاي��د �أدى �إىل
م��زي��د م��ن اخل �ط��اب ال��واق�ع��ي ب�ع��دم��ا تبني
�أن الطموحات ال��دول�ي��ة ت�صطدم بقدراته
امل�ح��دودة ،وه��ذه الواقعية �ستنعك�س ب�شكل
أ�� �س��ا� �س��ي يف امل �ل��ف ال �ن ��ووي الإي � � ��راين ،ويف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط ال�ت��ي �ست�شهد يف
ال�سنوات القادمة تبد ًال يف موازين القوى،
م��ا �سيعيد خلط الأوراق الإقليمية ب�شكل
كبري.
ال �شك �أن قمة ب�غ��داد �ستعك�س  -على
ما يبدو  -حاجة الغرب �إىل إ�ي��ران يف امللف
الأفغاين ،والتي �سبقتها بوادر االنفتاح الذي

مظاهر تخبطات «تنين» األزمة السورية
ب�ع��د �سل�سلة احل� ��وادث الأم�ن�ي��ة ال�ت��ي وق�ع��ت م ��ؤخ��راً للتكفرييني لل�شروع يف خمطتهم الذي ا�صطدم بعائقني،
يف لبنان ،ال بد من ق��راءة دقيقة بني ال�سطور لأ�سبابها ،الأول :رف�ض �أه��ايل ال�شمال وفعالياته اخل��روج عن كنف
قبل الرتكيز على نتائجها الكارثية على ال�شعب اللبناين ال��دول��ة ،وال�ث��اين :االنت�شار ال�سريع للجي�ش ،وت�صميمه
والدولة وهيبتها.
على مالحقة اخلارجني على القانون ..عندها �سقط حلم
الري��ب �أن ال�ع�ن��وان الأ�سا�سي ل�ل�ح��وداث امل��ذك��ورة ،هو «الإمارة الوهابية» يف �شمال لبنان ،لت�صبح حماولة �إقامة
حماولة التكفرييني �إقامة منطقة عازلة يف �شمال لبنان املنطقة ال�ع��ازل��ة فيه جم��رد حلقة ج��دي��دة م��ن م�سل�سل
ب��دع��م خليجي ،لالنقا�ض منها على ��س��وري��ة ،بعد ف�شل الف�شل اخلليجي امل�ستدام يف ا�ستهداف �سورية ،رغ��م كل
�أ�صحاب امل ��ؤام��رة عليها م��ن إ�ق��ام��ة منطقة مماثلة على التجاوزات الأمنية ،ورغم �إخالء �سبيل املولوي ،الذي ترك
الأرا��ض��ي ال�سورية �أو الرتكية ،وب��دا هذا الأم��ر جلياً من تخوفاً ك�ب�يراً ل��دى ال�سواد الأع�ظ��م م��ن اللبنانيني على
خالل التح�ضريات اللوج�ستية واالنت�شار امل�سلح يف �شوارع هيبة الدولة.
طرابل�س لتحقيق ه��ذه الغاية ،وامل�سبوق بحملة تعبوية
ويف هذا ال�صدد �أب��دت م�صادر حزبية تخوفها من �أن
�شنها ت�ي��ار امل�ستقبل ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين وق��ائ��ده ،يف ي�شكل �إط�ل�اق امل��ول��وي ب��داي��ة �إق��ام��ة «الإم ��ارة الوهابية»،
حماولة لقلب ال�شارع ال�سني ،خ�صو�صاً ال�شمايل� ،ضده ،معتربة �أن �إطالقه ي�شكل �ضرب ًة لهيبة الق�ضاء ،وي�شجع
بق�صد تعطيل دور اجلي�ش يف حماية ال�سلم الأهلي ،والعمل التكفرييني على الت�صعيد عند توقيف �أي مرتكب.
على �إخراجه من ال�شمال ،لعزله �أمنياً عن باقي املناطق
لكن ه��ل ك��ان توقيف امل��ول��وي �صدفة ،وقبله توقيف
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،مت�ه�ي��داً لإع�ل�ان��ه ب� ��ؤرة خ��ارج��ة ع�ل��ى ال��دول��ة ال�ب��اخ��رة «ل�ط��ف اهلل »2؟ وم��ا ه��ي �صحة املعلومات التي
وال �ق��ان��ون ،ف�ج��اء ت��وق�ي��ف � �ش��ادي امل��ول��وي لي�شكل ذري�ع� ًة حتدثت عن متابعة املولوي من قبل الأجهزة الأمريكية

�آثار الدمار الذي حلق ب�سيارات املواطنني يف الطريق اجلديدة

املخت�صة ،وال�ط�ل��ب م��ن الأم ��ن ال�ع��ام ال�ل�ب�ن��اين توقيفه،
مع اق�تراب ب��دء املفاو�ضات الإيرانية  -الأمريكية؟ و�أال
ي�ؤ�شر ذلك �إىل �أن الواليات املتحدة ت�سعى �إىل التخل�ص
من رواف��د تنظيم «ال�ق��اع��دة» ،خ�صو�صاً بعد االعرتافات
الأم�ي�رك �ي��ة ال��ر��س�م�ي��ة ب���ض�ل��وع «ال �ق��اع��دة» يف العمليات
الإرهابية التي ت�ستهدف ال�شعب ال�سوري؟
�أال ي��وح��ي ه ��ذا ال �� �س �ل��وك الأم�ي�رك ��ي اجل ��دي ��د ،ب ��أن
وا�شنطن تعلق �آما ًال كبرية على جناح عملية التفاو�ض مع
�إيران ،وبالتايل ت�أمني اخلروج الأمريكي من �أفغان�ستان،
و�إي �ج��اد ت�سوية ل�ل�أزم��ة ال���س��وري��ة ،خ�صو�صاً بعد اقتناع
الإدارة الأم�يرك�ي��ة بقوة الرئي�س ب�شار الأ��س��د ال�شعبية،
ووالء اجل�ي����ش ال �� �س��وري ل��ه ،وبتم�سك رو��س�ي��ا وال���ص�ين
بحماية �سورية ،التي باتت ت�شكل بُعداً ا�سرتاتيجياً لهما
يف املنطقة؟
م��ن هنا ميكن اال�ستنتاج �أن احل��وادث الأخ�ي�رة التي
�شهدها لبنان هي جمرد حماوالت خليجية للدخول على
خط التفاو�ض الإي��راين  -الأم�يرك��ي ،من خ�لال ت�سعري
الو�ضع الأم�ن��ي يف �شمال لبنان ،بعد الف�شل التي مُنيت
به كل من ال�سعودية وقطر يف حتقيق �أي نتائج تُذكر يف
الداخل ال�سوري ،رغم كل الإمكانات املادية واللوج�ستية
والإعالمية التي ر�صدتهما لتخريب �سورية.
�أم��ا يف �ش�أن اال�شتباك ال��ذي دار بني «التيار العربي»
و«ت�ي��ار امل�ستقبل» يف منطقة الطريق اجل��دي��دة ،م��ا كان
لينتهي عند ه��ذا احل��د من اخل�سائر ،ويعود الهدوء �إىل
املنطقة ل��وال ت��دخ��ل اجل�ي����ش ،ال��ذي يطالب «امل�ستقبل»
بان�سحابه م��ن ع�ك��ار ،ف�ج��اء انت�شار اجلي�ش يف الطريق
اجل��دي��دة ،و�ضبطه للأمن فيها ،لي�ؤكد م��رة جديدة �أنه
ال�ضمان الوحيد لل�سلم الأهلي ،مهما علت �أ�صوات الفتنة
وامل�أجورين.
يف املح�صلة ،وبعد عر�ض الوقائع الآن�ف��ة ال��ذك��ر ،قد
تكون ك��ل احل��وادث التي �شهدها لبنان م � ؤ�خ��راً ،ه��ي من
مظاهر تخبطات تنني الأزمة ال�سورية التي يعاين لبنان
راه�ن�اً ت��رددات�ه��ا ،على �أم��ل جن��اح املفاو�ضات الأمريكية -
الإيرانية التي قد ت�ضع حداً للنزف يف �سورية واملنطقة.

ح�سان احل�سن

�أب��داه الأم�يرك�ي��ون على تقبل فكرة «�إي��ران
ن ��ووي ��ة» ،وال�ت�ف�ه��م ال ��ذي أ�ظ �ه��ره الرئي�س
الأم�يرك��ي ب ��اراك �أوب��ام��ا يف ال��ر��س��ال��ة التي
�أر��س�ل�ه��ا �إىل مر�شد ال �ث��ورة الإي��ران �ي��ة علي
خامنئي ،وال�ت��ي تبدي انفتاحاً وا�ستعداداً
لقَبول ح��ق �إي ��ران يف التخ�صيب لأغ��را���ض
��س�ل�م�ي��ة ،وا� �س �ت �ع ��داداً ل�ت�خ�ف�ي��ف ت��دري�ج��ي
للعقوبات املفرو�ضة على �إيران.
وه� �ك ��ذا� � ،س �ت��دخ��ل إ�ي� � ��ران �إىل ال �ن��ادي
ال � � � �ن � � � ��ووي ،م� ��� �س� �ت� �ف� �ي ��دة م� � ��ن م ��وق �ع �ه ��ا
اجليو�سرتاتيجي الذي ي�سمح لها بتحميل
احل �ل��ف ت �ك��ال �ي��ف ب��اه �ظ��ة يف م �ن��اط��ق ع��دة
منها العراق و�أفغان�ستان ،ومرتكزة �إىل قوة
ع�سكرية و��ص��اروخ�ي��ة وتكنولوجية هامة،
وق� ��درة ع�ل��ى ال���ص�م��ود االق �ت �� �ص��ادي ل�ف�ترة
طويلة من الزمن ،جعلت العقوبات الدولية
امل�ف��رو��ض��ة غ�ي�ر ذي ق�ي�م��ة ،وم ��ن الإع�ل�ان
ال��ذي �أعلنته من �أن علماء منظمة الطاقة
الذرية الإيرانية حمّلوا مفاعل الأبحاث يف
طهران وقوداً نووياً �إيراين ال�صنع ،لذا لن
حتتاج �إىل ت�شبيع اليورانيوم يف اخلارج ،و�إنه
ب��ات لديها م��ا يكفيها لت�شغيل مفاعالتها
النووية ملدة �ست �سنوات قادمة.
ث ��ان� �ي� �اً :ا�� �س� �ت� �م ��رار احل� �ل ��ف ب �ت � أ�م�ي�ن
اال� �س �ت �ق��رار يف ال�ب�ل�ق��ان ،وامل�ح��اف�ظ��ة على
ال�سالم والأمن يف �أوروبا ،والتوجه للتعاون
مع رو�سيا رغ��م �إرث كبري من ع��دم الثقة
واالخ�ت�لاف��ات الثقافية بينهما ،وبالرغم
من قلق الدول الأوروبية ال�صغرية والدول
الإ� �س �ك �ن��دن��اف �ي��ة م ��ن ال �ت �ع��ام��ل ال��رو� �س��ي
«ال �ف��وق��ي» م �ع �ه��ا� ،إال �أن ال �ت �ع��اون ي�ب��دو
بالن�سبة للحلف «�شر ال بد منه».
ثالثاً :ب�سبب ازدياد التحديات العاملية
و�ضعف ال�ق��درات ال�شخ�صية ،ي�برز اجتاه
ل��دى احللف لإع�ط��اء تركيا بع�ض ال��دور،
وتطوير �أنواع من ال�شراكة اال�سرتاتيجية
م��ع دول يف مناطق م�ت�ع��ددة خ��ارج �إط��اره
اجلغرايف ،منها الإم��ارات املتحدة والأردن،
و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا ،وك��وري��ا اجلنوبية
واليابان وغريها.
راب� �ع� �اً :رغ �ب��ة �أك �ي ��دة ل ��دى ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ب��الإب �ق��اء ع�ل��ى احل �ل��ف ،فللحلف
مهمة ا�سرتاتيجية �أكرب من الأمن ،تتجلى
يف �إعطاء ال�شرعية للتدخالت الأمريكية
يف ال�ع��امل ،خ��ارج �إط��ار ال�شرعية الدولية
وح �ي�ن ي �ت �ع��ذر ا� �س �ت �� �ص��دار ت �ف��وي ����ض من
جمل�س الأمن.
يف امل�ح���ص�ل��ة ،ت�ب��دو ق�م��ة ب �غ��داد ال�ي��وم
وقبلها ق�م��ة �شيكاغو مف�صلية بالن�سبة
ل�ل���ش��رق الأو� �س��ط وال �ت �ط��ورات يف ��س��وري��ة
بالتحديد ،وم��ا قيل �سابقاً ع��ن �إمكانية
ت��دخ��ل �أطل�سي �أو ��س��واه لإ��س�ق��اط الأ��س��د،
�ستتحول روي� ��داً روي� ��داً �إىل م�ع��رك��ة �ضد
الإره ��اب ،و�إىل خ�شية غربية من انفالت
ال��و� �ض��ع يف � �س��وري��ة� ،أن ي � ��ؤدي �إىل ع��دم
ا� �س �ت �ق��رار امل �ن �ط �ق��ة ،وب��ال �ت��ايل ق ��د ت�ع��ود
الالزمة التي كان يرددها الغرب قبل عام
�« 2004سورية عن�صر ا�ستقرار يف املنطقة»،
وب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ي�ك��ون ال���س��وري��ون ق��د دف�ع��وا
بدمائهم فواتري معارك �إقليمية وعاملية
على �أر�ضهم.

ليلى نقوال الرحباين

5

6

( العدد  )215اجلمعة � 25 -أيار 2012 -

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

لبنانيات
معاناة لبنان المالية جزء من المعركة اإلقليمية

لبنانيون ينسخون تجربة العراق في استهدافهم لسورية
مل تعد املعاناة املالية اللبنانية منذ العام
 1992ق�ضية �صرف �أموال �أو هدر �أو تق�شف،
�أو حتى خمالفة قوانني �سارية املفعول ،بل
باتت ،مبعرفة جميع اللبنانيني ،ج��زءاً من
بنود امل�شاريع اخلارجية املت�صارعة �إقليمياً،
ال�ت��ي ت�ستهدف يف بع�ض جوانبها ال�ساحة
اللبنانية.
عندما تعر�ض لبنان لعملية «تفلي�س»
م�ق���ص��ودة اب �ت��داء م��ن ذل ��ك ال �ت��اري��خ ،من
خ�ل��ال ت��وري �ط��ه ب�ع�م�ل�ي��ة ا� �س �ت��دان��ة غ�ير
م���س�ب��وق��ة ،وب �ف��وائ��د خ�ي��ال�ي��ة و��ص�ل��ت �إىل
الأرب� �ع�ي�ن يف امل �ئ��ة ،ك ��ان ذل ��ك ه��و ال��وج��ه
اخلفي لقرار �سيا�سي كبري ق�ضى بتكبيل
ل�ب�ن��ان اق �ت �� �ص��ادي �اً ،وج� ��ره م��رغ �م �اً ،دول��ة
و� �ش �ع �ب �اً ،ل�ل�ان �خ��راط يف م �� �ش��روع ال���ش��رق
الأو��س��ط الكبري ،ال��ذي ين�ص لبنانياً على
االع �ت�راف ب��ال�ك�ي��ان ال�صهيوين املغت�صب
لفل�سطني ،وال�ت���ص��ال��ح م�ع��ه ،ع�ل��ى ح�ساب
احلق العربي والفل�سطيني ،وعلى ح�ساب
الذاكرة اللبنانية والعربية امل�شبعة بدماء
ال�شهداء وال�ضحايا الذين قتلهم الإجرام
ال�صهيوين ،على �أن يكون ذلك مقابل �إعفاء
لبنان من ديونه املرتاكمة واملفتعلة.
عانى لبنان ما عاناه منذ ذلك الوقت،
�إىل �أن ع� ��اد ال ��وج ��ه امل � ��ايل ل �ل �� �ص��راع��ات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ت�ع���ص��ف ب ��ه ،م��ن خ�لال
م��ا ب��ات م�ع��روف�اً مب�شكلة ف�شل احلكومة
ب�ق��ون�ن��ة � �ص��رف امل� ��ايل ،ب�ع��د ت�ط�ي�ير ن��واب

«تيار امل�ستقبل» الن�صاب النيابي من جهة،
ورف�ض �إ��ص��دار رئي�س اجلمهورية مي�شال
�سليمان م�شروع املر�سوم الـ 8900مليار لرية
مبر�سوم� ،إىل �أن �أعطى رئي�س اجلمهورية
م�ؤخراً موافقة مبدئية ب�إ�صدار املر�سوم،
لكنها م��واف�ق��ة ت�ب��دو غ�ير ق��اب��ل لل�صرف،
لأن�ه��ا ُت��دخ��ل الق�ضية جم ��دداً يف متاهات
ا�ستهالك ال��وق��ت ،م��ن �ضمن �آل �ي��ات �سري
القوانني يف املجل�س النيابي.
ف�إذا كانت املوافقة الرئا�سية ناجمة عن
اقتناع �صاحبها ب�أن التعطيل املايل للدولة
ي�ه��دف وي�خ��دم ه��دف �إ��ش��اع��ة الفو�ضى يف
ال�ب�لاد ،و�إ�ضعاف اجلي�ش واب�ت��زازه مالياً،
مثل كل البلد ،ف��إن القرار جم��رد مقدمة
ل�سل�سلة طويلة من الإج��راءات ال�ضرورية
جلعل �شعار «الن�أي بالنف�س» �شعاراً فعلياً،
�أم � ��ا �إذا ك ��ان ��ت امل ��واف �ق ��ة جم� ��رد م �ن ��اورة
رئا�سية تتجاهل الوجه ال�سيا�سي للم�شكلة
بالأ�سا�س ،ف�إن معاناة اللبنانيني �ستطول.
تبدو ق�ضية تعطيل الدولة وم�ؤ�س�ساتها
بالكامل  -مبا فيها اجلي�ش  -ظاهرة للعيان،
خ�صو�صاً بعد �أحداث طرابل�س وعكار ،حيث
ا�ستهدف اجلي�ش مبا�شرة ،لأن ما هو معروف
و�شائع �أن ق��وى � 14آذار ،و«ت�ي��ار امل�ستقبل»
حتديداً ،يريد حتييد اجلي�ش و�شطب دوره،
ما مل تنجح عملية تطويعه ،لإتاحة املجال ملا
طالب به نواب «امل�ستقبل» بو�ضوح ،من طرد
للجي�ش اللبناين من عكار ،و�إن�شاء «جي�ش

ال قائد اجلي�ش جان قهوجي
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

حر» يحل مكانه ،وبالتايل اال�ستقالل بعكار
وال�شمال عن ال��دول��ة ،ليكون ه��ذا «اجلي�ش
احل��ر» جم��رد كتيبة يف م��ا ي�سمى «اجلي�ش
ال�سوري احلر» ،الذي ف�شل يف تنفيذ املطلب
الأم�يرك��ي  -الأطل�سي  -اخلليجي ب�إقامة
«ب �ن �غ��ازي» ��س��وري��ة يف م��دي�ن��ة حم�ص داخ��ل
الأرا� �ض��ي ال���س��وري��ة ،ف�ك��ان ال�ب��دي��ل عندهم
حماولة حتويل عكار اللبنانية �إىل «بنغازي»
على احلدود اللبنانية  -ال�سورية ،متنا�سني
�أن �ه��م ��س�ب��ق �أن ت �ن �ك��روا ل�ل�ع��رب وال �ع��روب��ة،
ورف �ع��وا �شعار «ل�ب�ن��ان �أوالً» ،وه��ا ه��م اليوم
ينقلبون على �أعقابهم لريفعوا �شعار «�سورية

�أوالً» ،يف جت� ��ارة رخ�ي���ص��ة ب �ك��ل امل�ق��د��س��ات
واملبادئ والقيم ،ال تنطلي حتى على اجلهلة
من م�ؤيديهم ،خ�صو�صاً �أنهم ي�ضعون لبنان
يف و�سط احلريق.
��ص�ح�ي��ح أ�ن� ��ه م��ن ال���ص�ع��ب ع �ل��ى ل�ب�ن��ان
جتاهل احلريق املندلع يف �سورية ،لكن على
مدى التاريخ اللبناين ،كانت �سورية الالعب
الأول يف أ�ح��داث��ه� ،أم��ا �أن يتم �إدخ��ال لبنان
يف م��ا ي�خ��ال��ف ك��ل م���س� ّل�م��ات م��وق�ع��ه ودوره
وق ��درت ��ه ،ف �ه��ذا ي���ش�ب��ه ال�ت�ج��رب��ة ال�ع��راق�ي��ة
يف إ�ع�ل�ان احل��رب �ضد �إي� ��ران ،وال�ت��ي �سعى
�إل �ي �ه��ا الأم�ي�رك �ي ��ون والأوروب � �ي � ��ون وح �ك��ام

ممالك اخلليج وم�شيخاته ،وحر�ضوا �صدام
ح�سني على دخول مغامرتها ،عرب التمويل
والت�سليح والتحري�ض ،وعندما ا�ستُنفذ دور
�صدام ،قام املت�آمرون �أنف�سهم ،الأمريكيون
والأوروب � � �ي � � ��ون وح� �ك ��ام دوي �ل ��ات اخل �ل �ي��ج،
بتوريطه وا�ستدراجه �إىل غ��زو الكويت ،ثم
اتهموه باقتناء �أ�سلحة دمار �شامل� ..إىل �آخر
الق�صة التي انتهت بغزوهم العراق وتدمريه
و�إعدام �صدام..
فهل ي�سعى �أ�صحاب النفو�س ال�صغرية
يف لبنان �إىل تكرار مثل هذه التجربة ،على
أ�ي��دي املحر�ضني وامل�م��ول�ين �أنف�سهم ،ليت ّم
فيما بعد ا�ستهداف لبنان بحجة م�ط��اردة
كل من ارت�ضى �أن يكون �أداة يف هذه اللعبة،
بتهمة «الإره� � ��اب» ،ع�ل��ى �شاكلة «ال�ق��اع��دة»
و«طالبان»؟ و�أقرب ال�سبل �إىل هذه الطريق
ي�سلكها «امل�ستقبليون» مبحاربتهم ما تبقى
من دولة يف لبنان� ،أي اجلي�ش ،وجعل لبنان
قاعدة للتخريب �ضد �سورية ،بعد �أن ف�شلت
املعار�ضة ال�سورية �سلمياً وع�سكرياً يف خلخلة
�أو �إ�ضعاف النظام القوي يف دم�شق ،ليدفع
لبنان بالتايل الثمن غالياً بعد �أن تنتهي
مهمة الأدوات النا�شطة يف طرابل�س وعكار،
خ�صو�صاً �أن معركتهم خا�سرة ه��ذه امل��رة..
فهل ه��ي ع�برة ل�ق��وم يعقلون� ،أم �أن�ن��ا �أم��ام
�أنا�س ال يتفكرون؟

عدنان ال�ساحلي

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان قال �إن قوى � 14آذار
ترتبط مب�شاريع خارجية تعمل على زعزعة اال�ستقرار الوطني يف ال�شمال،
وترتب�ص بالأمن الوطني ،وتعمل جاهدة لتعطيل اجلي�ش ومنعه من القيام
مبهامه الطبيعية يف حماية ال�سلم الأهلي و�أمن مواطنيه.
وا�ستغرب اللقاء حتويل الطريق اجلديدة �إىل �ساحة لالختالف بالقذائف
والر�صا�ص ،و�إره��اب �أهل بريوت الآمنني يف منازلهم ،وتكري�س منطق �إلغاء
الآخر ،حتت �أنظار احلكومة والقوى الأمنية ،ما ي�ؤ�س�س ملرحلة من الفو�ضى
ميكن �أن تطيح بال�سلم الأهلي ،وبالنظام ال�سيا�سي الذي كفل ح ّق االختالف
ال�سيا�سي.
• الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد ر�أى �أن ما جرى يف
بريوت هو عملية �أمنية خمطط لها لت�أجيج نار الفتنة واالنق�سام ،فبات فريق
«امل�ستقبل» ي�شكل عامل ا�ضطراب وقلق وفو�ضى ،ال�سيما �أنه ينتمي �إىل ما�ض
غابر ،وال يتطلع �إىل م�ستقبل واعد لعا�صمة الوطن و�أبنائها.
• جتمع العلماء امل�سلمني تقدم بالعزاء ل��دار الفتوى يف ب�يروت وال�شمال
بال�شيخ �أحمد عبد الواحد ومرافقه ،ودع��ا �أه��ل ال�شمال وب�يروت للتنبه من
خمطط جهنمي ي�ستهدف جعلهم وقود ًا لفتنة ت�ضعهم يف مواجهة مع اجلي�ش
اللبناين ،مقدمة لإخراجه من املنطقة ،وجعلها منطقة عازلة ي�ستفاد منها يف
تهريب ال�سالح واملقاتلني �إىل �سورية ،وهذا قطع ًا لي�س يف م�صلحتهم ،وي�ؤدي
�إىل خراب البالد وت�ضييع العباد.
• احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي �أك��د �أن
انت�صار التحرير يف ع��ام  2000ط��وى �صفحة الإح�ب��اط والي�أ�س
الم��ة �أم��ام واق��ع جديد ،و�أع��اد �إليها الأم��ل
واال�ست�سالم ،وو�ضع أ
والوعي والإمي��ان ب�إمكانية حتقيق االنت�صار ،وهو ما ب�شر به �سيد
املقاومة يوم قال« :لقد وىل زمن الهزائم» ،فكان اخلام�س والع�شرون

من �أيار  2000حق ًا ربيع االنت�صارات احلقيقي الذي خرج من رحمه
االنت�صار الإلهي يف متوز  ،2006ولي�س الربيع العربي امل�شبوه الذي
يحمل يف ثناياه التق�سيم والتفتيت والفو�ضى والقتل واالرهاب.
• كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي ،دان العدوان «امل�ستقبلي» على مكتب
التيار العربي يف الطريق اجلديدة ،م�ؤكد ًا �أن بريوت ال ميكن �أن تقبل احتكار
�صوتها والعبث ب�أمنها والإ�ساءة �إىل �أهاليها ،و�أن هذا العدوان ت�سبب بجروح
مفتوحة يف الطريق اجلديدة ،ووجّ ه �ضربة مبا�شرة لل�سلم الأهلي ،و�أدى �إىل
خ�سائر هامة يف الأرواح وممتلكات النا�س.
وا�ستغرب �شاتيال مطالبة تيار امل�ستقبل بنزع ال�سالح يف بريوت ،وهو ي�ستخدمه
لت�صفية ح�ساباته مع خ�صومه!
• د� .سمري �صباغ؛ رئي�س رابطة العروبة والتقدم ،ر�أى �أن��ه لي�س من قبيل
ال�صدفة �أن ن�شهد اليوم مطالب خطرية من بع�ض الفئات يف ال�شمال ،مت�س
اال�ستقرار ،وتتطالب ب�سحب اجلي�ش من منطقة عكار ،رف�ض ًا ملواقفه الأخرية
يف �ضبط احلدود ومنع تهريب ال�سالح ،ومن جهة ثانية قرار دول اخلليج ب�سحب
رعاياها من لبنان وك�أنها متلك معلومات ب�أن �شيئ ًا ما قد يحدث يف لبنان.
• ال�ن��ائ��ب ال�سابق في�صل ال ��داود؛ الأم�ين العام حلركة الن�ضال اللبناين
العربي ،دان احلملة على اجلي�ش اللبناين وقائده العماد جان قهوجي ،يف
حماولة لتعطيل دوره الوطني يف حفظ وحدة اللبنانيني ،ومنع وقوع فتنة ي�سعى
�إليها �أطراف لبنانيون ،يعملون على منع اجلي�ش من تنفيذ مهامه ،ب�أوامر من
ال�سلطة ال�سيا�سية ،التي ن�أت بنف�سها عن التدخل يف ال�ش�أن ال�سوري .ور�أى
الداود �أن قوى � 14آذار تريد �أن تزج لبنان بال�صراع ،من خالل ت�سليح ما ي�سمى
بـ«اجلي�ش ال�سوري احلر» ،و�ضرب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وحماولة متزيقها ،وهي
ع�صية على ذل��ك ،لأن الإجماع الوطني حولها �أق��وى من كل �أ�صوات الفتنة
والتفرقة والتطرف.

• ال��وزي��ر والنائب ال�سابق زاه��ر اخلطيب؛ �أم�ين عام رابطة ال�شغيلة،
لفت �إىل تيار امل�ستقبل واجلماعات املتطرفة يتحملون امل�س�ؤولية الكاملة
عن ا�ستمرار تهديد �أم��ن املواطنني ،ب�سبب ا�ستمرارهم يف توفري امللج أ�
للجماعات الإرهابية امل�سلحة ،وم�ساعدتها على التوغل وتهريب ال�سالح
�إىل الأرا�ضي ال�سورية ،لتنفيذ العمليات الإرهابية ،و�إزهاق �أرواح املواطنني
ال�سوريني ،و�ضرب �أمنهم وا�ستقرارهم ،ومثل هذه ال�سيا�سات التي ينتهجها
تيار امل�ستقبل واجلماعات املتطرفة التي يحت�ضنها ،هي التي �أدت اليوم �إىل
تهديد �أمن لبنان واللبنانيني.
• احت��اد اجلمعيات وال��رواب��ط والهيئات البريوتية �أحيى منا�سبة عيد
املقاومة والتحرير يف منطقة الطريق اجلديدة ،وقد �ألقيت كلمة لرئي�س
االحتاد؛ راجي احلكيم ،قال فيها :يف مثل هذه الأيام كانت �صورة اجلي�ش
ال��ذي ال يُقهر و�أ�سطورته اله�شة تتزعزعان حتت �أق��دام �شعب املقاومة،
وعرين انت�صاراتها� ،إذ ر�أينا م�شاهد ُذلّه وهروبه من �أر�ض اجلنوب املقاوم،
حام ًال معه �أذيال اخليبة والهزمية ،معرتف ًا بانت�صار الدم على ال�سيف..
فعندما تُ�ستح�ضر تلك امل�شاهد نعلم يقين ًا �أن هذا ال�شعب ال ميكن �أن تلحق
به هزمية بعد اليوم؛ فمن اندحار العدو من ب�يروت على �أي��دي �أبنائها
الأبرار ،حتى حترير �أيار  2000وانت�صار متوز  ،2006يتبعه انت�صار غزة
العزة عام  ،2008وعودة الأ�سرى املجاهدين بفعل معادلة القوة والثبات
على اخليار ..كلها مالحم بطولية ال ميكن للعامل �أن ين�ساها.
• النائب ال�سابق عدنان عرقجي حذر تيار امل�ستقبل وحلفاءه من اللعب
بنار الفتنة املذهبية بني ال�سنة وال�شيعة ،والتي �ستمتد ،يف ما لو وقعت� ،إىل
كل الطوائف ،فالفتنة عمياء و�ستحرق بنارها اجلميع ،و�أولهم مطلقيها،
ولن ي�ستفيد التيار انتخابي ًا وال �سيا�سي ًا بعد «خراب الب�صرة» ،لأن انفالت
ال�سالح ال�سلفي من عقاله �سي�صيبه بالدرجة الأوىل ،و�سي�ؤدي �إىل ن�سف
االنتخابات من �أ�سا�سها ،ومعها كل اللعبة الدميقراطية يف لبنان.
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حينما يسلم «المستقبل» و«الجماعة» بقيادة السلفية

قيادات «م�ستقبلية» و�إ�سالمية يف منزل النائب حممد كبارة

ب�ع��د ت��داع�ي��ات م��ا ي�سمى «ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي» ،واع�ت�ب��ار احللف
اخلليجي  -الأم�ي�رك��ي ،وحت��دي��داً ال�ق�ط��ري  -ال���س�ع��ودي ،نف�سه
منت�صراً يف ه��ذه التطورات التي مل تنته �إرها�صاتها بعد ،فكانت
املحاوالت اليائ�سة التي ما تزال م�ستمرة لنقل هذا «اخلريف» �إىل
�سورية ،لكن �أم��ام �صمود ال��دول��ة الوطنية وانتقالها �إىل مرحلة
مالحقة ،وهي البدء بت�صفية فلول املجموعات الإرهابية وحترير
املناطق منهم ،طلب اخلليجيون من «تيار امل�ستقبل» و«اجلماعة»
�إدارة املعركة من لبنان ،عرب قيادتهم للطائفة الإ�سالمية ال�سُّ نية،
مل�ساندة ما ي�سمى «الثورة ال�سورية» ،وملواجهة حلفاء �سورية من
قوى املقاومة واملمانعة ،ومن هنا كانت ت�صريحات القائد الأزرق
وتغريداته عرب التويرت �ضد الرئي�س الأ�سد وال�سالح ،بالإ�ضافة
�إىل الت�صريحات املت�شنجة التي �أطلقها النواب الزرق ونواب القوات
اللبنانية يف خمتلف املنا�سبات.
حماولة اال�ستئثار بقيادة الطائفة مل تعجب ال�سلفيني ،الذين
وجدوا يف هذا ال�سلوك ا�ستئثاراً لي�س بالقرار وح�سب� ،إمنا يف القيادة
والرثوة واملال املتدفق من اخلليجيني ،لكن «امل�ستقبل» و«اجلماعة»
بد ًال من �أن يعملوا على احت�ضان وا�ستيعاب هذه اجلماعات ،اعتربوا
�أنها فر�صتهم الذهبية للوقوف وراءهم ،ودفعهم �إىل �أعلى درجات
الت�صعيد ،ما يعني و�ضعهم يف «ب��وز املدفع» ،مع تعميم الطرفني
لقواعدهما ،عرب لقاءات وندوات خا�صة ،ب�أن هناك ث�أراً لـ«ال�سنة»
على «ال�شيعة» ،ال تنح�صر مبفاعيل ال�سابع من �أيار  ،2008مروجني
لأك��اذي��ب دان�ي��ال بيلمار ب�ش�أن املحكمة الدولية واغتيال الرئي�س
الراحل رفيق احلريري.

املذهبيي اخلطرية التي
نْ
و�أم��ام عمليات التعبئة والتحري�ض
�شارك فيها نواب وهيئات ورجال دين ،كان ال�سلفيون الذين �أخذوا
يفتحون على ح�سابهم عالقات مبا�شرة مع عدة دول خليجية تقدم
لهم م�ساعدات مالية وعينية كربى من خالل جمعيات اجتماعية
وخريية ،جاهزين ملهمة الفتنة التي تعمل عليها ال�سعودية وقطر،
وامل��و��س��اد الإ�سرائيلي ال��ذي يجري ل�ق��اءات متالحقة م��ع �أجهزة
ا�ستخبارات الدولتني لهذه املهمة.
اخلطري يف الأمر هنا �أن هناك قوى و�شراذم خمتلفة ومتنوعة،
وبع�ضها غ�ير ملتزم دي�ن�ي�اً ،ب��د�أت تنخرط يف ه��ذا احل��راك حتت
ل��واء ال�سلفية ،وم��ن ب��اب التع�صب والتمذهب ال��ذي يج ّر البالد
والعباد �إىل مواقع خطرية ،على نحو ما جرى يف الأ�سبوع املا�ضي
يف ال�شمال وب�يروت ،وعلى بع�ض الطرقات الدولية ،ما ي�ؤ�شر �إىل
اح�ت�م��االت خ�ط�يرة ي�ج��ري العمل يف �سبيلها ..وم��ا احلملة على
اجلي�ش �إال هدف للم�شروع ،متهيداً ل�شل القدرة الأمنية الأب��رز،
وحت�ضرياً ملا هو �أعظم ال �سمح اهلل.
ولعله كان الفتاً لالنتباه تلك الزيارات التفقدية التي قام بها
ن��واب امل�ستقبل ل�ـ«ال�ث��وار» امللثمني �أم��ام مقر �شاكر ال�برج��اوي يف
الطريق اجل��دي��دة ..فهل الح��ظ �أحدكم تلك ال�ضحكة العري�ضة
للنائب ع�م��ار ح ��وري أ�م ��ام اجل� ��دران ال �� �س��وداء؟ وه��ل ان�ت�ب��ه �أح��د
جلدية الرجل ال�ضخم املنكبني النائب نهاد امل�شنوق وتهجم وجهه
«املنت�صر»؟ تابعوا امل�سل�سل الرتكي الطويل!

�أحمد �شحادة

من سيقف إلى جانب
اللبنانيين في دول الخليج؟
كثري ًَا ما ت�ساءلنا عن �سر حُ بّ دول اخلليج للبنان ،واهتمامهم باللبنانيني،
وفتح الآفاق الوا�سعة �أمامهم؛ من ت�أمني امل�سكن وفر�ص العمل ،ورواتب قد ت�صل
�إىل حدود مغرية ،ما �أتاح لعدد كبري منهم الإقامة وعائالتهم يف دول اخلليج،
حتى �أن هناك من باع ما ميلك يف وطنه وغادر �إىل هذه الدول ،نا�شد ًا اال�ستقرار،
بل �إن بع�ضهم ي�شعر نف�سه كال�ضيف عندما ي�أتي �إىل لبنان ،الذي ال ميلك فيه
حتى مرقد عنزة!
عدد اللبنانيني املقيمني يف دول اخلليج كبري ال ي�ستهان به ،وال ي�ستطيع �أحد
�أن يغفل عن دورهم الكبري يف تطوير الإدارة والطفرة االقت�صادية التي حققتها
تلك الدول ،ففي اململكة العربية ال�سعودية على �سبيل املثال ،يقدَّر عدد املقيمني
بني  150و� 180ألف لبناين ،ويف الكويت هناك ما يزيد عن الـ� 40ألف لبناين ،ويف
البحرين يوجد �أكرث من  5000لبناين ،ويف دولة قطر يقدَّر عدد اللبنانيني بـ�أكرث
من � 30ألفاً ،ويف الإمارات العربية املتحدة �أكرث من � 70ألفاً ،ي�شكلون جميعهم
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من التدفقات املالية التي تدخل �إىل اخلزينة اللبنانية ،فالدخل
ال��ذي يح�صدونه يف دول االغ�تراب ي��وازي �أربعة �أو خم�سة �أ�ضعاف دخل اليد
العاملة يف لبنان.
بد�أت الأ�سئلة عند اللبنانيني «تكرّ» عندما �صدر قرار بـ«طرد» بع�ضهم من
الإمارات ،ليتبني بعدها �أن ال�سلطات الأمنية االماراتية مار�ست �ضغوط ًا عليهم
والحقتهم ،ثم كان الإبعاد الق�سري عن �أر�ضها ،بعد �أن رف�ضوا الإدالء مبعلومات
عن املقاومة وعنا�صرها يف لبنان ،فباتت املعادلة :البقاء ..مقابل معلومات عن
حزب اهلل.
بعدها كان دور اللبنانيني يف مملكة البحرين ،حيث �أ�صدرت ال�سلطات قرار ًا
ب�إبعاد عدد من اللبنانيني ،على �أثر بدء الثورة ال�شعبية ..لكن ما عالقة اللبناين
ب�أزمة البحرين مع �إيران!
وقتها ،مل يدرك �أحد �أن الهدف هو جعل اللبنانيني املقيمني يف دول جمل�س
التعاون ورقة �ضغط حلل امللفات العالقة بني دول اخلليج واجلمهورية اللبنانية،
بل بني اخلليج والدول الإقليمية والدولية� ،إىل �أن كُ�شف �أن دول جمل�س التعاون
تن�سق يف ما بينها لغربلة �أ�سماء اللبنانيني من جهة االنتماء الطائفي واملذهبي،
وال�سيا�سي �أي�ضاً.
فتهديد دولة قطر بطرد � 30ألف لبناين �إن مل يتم الإفراج عن مواطن قطري
قريب �أحد امل�س�ؤولني القطريني ،ومتورط يف ق�ضايا تهدد الأمن الوطني للبنان
ولدولة �شقيقة ،يجعلنا ن�ستهجن جعل اللبنانيني املقيمني يف قطر وقود ًا لإ�شعال
فتنتهم ،ولتحقيق م�آربهم ،وحتويلهم �إىل ورقة �ضغط على دولتهم.
لقد غفلت الإمارات والبحرين وقطر �أنها عندما اتخذت قرار �إبعاد اللبنانيني
بحجة خوفها على �أمنها الوطني ،واتهامها لهم بدعم بع�ض املنظمات التي تزعم
�أنها �إرهابية ،ن�ست �أن قراراتها هي الإره��اب بذاته ،فتدمري حياة اللبنانيني،
وم�صادرة م�ؤ�س�ساتهم وحقهم بحياة كرمية ،وحتى منازلهم و�أموالهم التي
جنوها وو�ضعوها يف البنوك اخلليجية هو الإره��اب بعينه ..لكن من �سيدافع
عنهم؟ ومن �سيقف �إىل جانبهم؟

�سعيد عيتاين

لماذا خطف  11لبنانيًا على الحدود التركية  -السورية؟
م� ��ا ه� ��ي ال ��ر�� �س ��ال ��ة ال� �ت ��ي �أرادت � �ه � ��ا
امل �ج �م ��وع ��ات ال �� �س ��وري ��ة امل �� �س �ل �ح��ة م��ن
اختطاف اللبنانيني على احلدود ال�سورية
 الرتكية �أثناء عودتهم من إ�ي��ران؟ هلهي جمرد �صدفة؟ خ�صو�صاً �أن حمطة
تلفزيونية دخلت على اخل��ط ،وكانت يف
الأ�سابيع الأخ�ي�رة من �أب��رز الف�ضائيات
ال�ت��ي حتيك الأك��اذي��ب وال�ف�برك��ات �ضد
دم �� �ش��ق ،يف ن�ف����س ال��وق��ت ال ��ذي �أر��س�ل��ت
مندوباً �إىل ال�ضاحية اجلنوبية لتغطية
حترك �أهايل املخطوفني ،فكان جزءاً من
عمليات الت�ضليل ال�ستهداف �سورية..
وب ��دت ه ��ذه ال��و��س�ي�ل��ة ُت�ظ�ه��ر ردود فعل
الأهايل ،وتُربز التهديد بخطف �سوريني
مقيمني يف لبنان م��ن �أج��ل ال�ت�ب��ادل ،ما
ا� �س �ت��دع��ى ت��دخ�ل�اً � �س��ري �ع �اً وف ��اع�ل�اً من
رئي�س جمل�س النواب نبيه ب��ري ،و�أم�ين
ع ��ام ح ��زب اهلل ال���س�ي��د ح���س��ن ن���ص��راهلل
و�ضع حداً ملحاولة تعميم قطع الطرقات،
و�أف�سح يف املجال لالت�صاالت ال�سيا�سية

لأن ت ��أخ��ذ م��داه��ا ل�ل��و��ص��ول �إىل خامتة
�سعيدة لهذه امل�أ�ساة.
والالفت يف هذا التطور حدثان:
الأول� :أنه ما كادت «همروجة» الفو�ضى
امل�ت�ن�ق�ل��ة م��ن ال �� �ش �م��ال �إىل ب�ي��روت وم��ن
البقاع �إىل اجل�ن��وب على الأت��وت���س�ترادات
ال��دول�ي��ة ،حتى هبت م��ن �شمال ال�شمال،
وحتديداً من احلدود الرتكية  -ال�سورية،
ري��ح خطف اللبنانيني على ي��د جمموعة
ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،الذي
ت�شري املعلومات �إىل �أن ر�أ���س التخريبيني
ريا�ض الأ�سعد موجود يف ال�شمال.
وال �ث ��اين :وع �ل��ى وق ��ع ه ��ذه الأح� ��داث
ج��اءت برقية امللك ال�سعودي عبداهلل بن
عبد العزيز �إىل الرئي�س اللبناين ،والتي
حت��دث��ت ع��ن «خ �ط��ورة امل��رح�ل��ة ال�ت��ي مير
بها لبنان» ،ولتذكر مب��دى ت�أثري اخل��ارج
على تركيبة لبنان اله�شة ،مبدياً ا�ستعداده
ل�ل�ت��دخ��ل �إن اق�ت���ض��ت احل��اج��ة م��ن أ�ج��ل
«تثبيت قواعد اللعبة».

م��ن ال��وا��ض��ح �أن ال�سعودية يف موقف
ملكها ا�ستعملت ك�لام �اً غ�ير م ��أل��وف يف
«الأدب ال�سيا�سي» ال�سعودي حيال لبنان،
ملا ت�ضمنته من «تلميح» وا�ضح وجلي ب�أن
�إحدى الطوائف اللبنانية حتظى بحماية
امللك الثمانيني يف مواجهة التهديد الذي
تتعر�ض له ،من دون �أن يحدد طبيعة هذا
التهديد.
فهل ميكن اعتبار كل ذلك �صدفة؟
مرة �أخرى ت�ؤكد ال�سعودية تخلفها عن
الركب ،ذل��ك لأن الو�ساطات واالت�صاالت
مع دول �إقليمية م�ؤثرة تلعب دورها البارز
يف معاجلة ق�ضية  11لبنانياً خمطوفاً ،فقد
يكون هنا �ضرورياً التذكري ب�إطالق �سراح
الإيرانيني الذين اختطفتهم املجموعات
امل�سلحة ،ورمب��ا �أي���ض�اً � �ض��روري التذكري
تركيي ..ف�أين
ل�صحافيي نْ
نْ
ب�إطالق دم�شق
ال�سعودية من كل هذه التطورات..؟

عبد اهلل ال�صفدي

التعيينات إلى أجل غير مسمى
تردد �أنه مت جتميد ملف التعيينات مرة جديدة ،بعد �أن تبني �أن
اثنني ممن اتُّفق على تعيينهم ال تتوفر فيهما املوا�صفات املطلوبة،
و�أن امل�ستندات التي ُق ّدمت ،حتديداً ال�شهادات اجلامعية ،م�شكوك
ف�ي�ه��ا ،م��ا ا��ض�ط��ر أ�ح ��د ال� ��وزراء �إىل إ�ح��ال��ة امل��و��ض��وع �إىل اجل�ه��ات
املخت�صة ،بعد �أن ا�شرتط الوزير نف�سه �سابقاً على كل املر�شحني
ملنا�صب �إدارية ر�سمية وجوب تقدمي �أوراقهم ملجل�س اخلدمة املدنية.

الشمال اللبناني ..والعرقوب الجنوبية
قال �أحد املرافقني جليفري فيلتمان؛ م�ساعد وزيرة اخلارجية
الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق الأدنى ،خالل زيارته الأخرية للبنان� ،إن
فيلتمان كان يطمئن حلفاءه من � 14آذار ،والذين كانوا ي�ستف�سرون
عن املرحلة املقبلة« :ال تخ�شوا من �شيء ..الأمور تتجه كما نريد،
هامي ،املال ،والإعالم التحري�ضي،
وال تن�سوا �أننا منلك �سالحني نْ
ك�م��ا �أن م �ل��وك و أ�م � ��راء اخل�ل�ي��ج ي �� �س��ددون م��ا ي�ت��وج��ب عليهم من
�أم� ��وال» ..و أ�� �ض��اف« :لقد اخ�ترن��ا ال�شمال اللبناين ليكون مثي ً
ال
ملنطقة العرقوب اجلنوبية» ،مذكراً باتفاق القاهرة الذي ين�ص على
�شرعية حمل ال�سالح الفل�سطيني يف منطقة العرقوب.
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مقابلة
َ
ْ
هناك دين برقبتنا سنسدده
شاكر البرجاوي :أسأل محمود الجمل هل حررت مستعمرة «نتاليا»؟
ي�ؤكد «�أبو بكر»؛ رئي�س
التيار العربي �شاكر الربجاوي
�أنه عائد �إىل الطريق اجلديدة
�إىل بيئته وبيته ،فما عجز عنه
�شارون لن ي�ستطيع فعله
�سعد احلريري..
الربجاوي بجر�أته املعهودة
يك�شف جلريدة «الثبات» خفايا
حماولة ت�صفيته اجل�سدية.
ن��زع��ة إ�ق �� �ص��اء الآخ � ��ر امل�تر��س�خ��ة يف
نفو�س تيار امل�ستقبل لي�ست جديدة ،من
أ�ج�ل�ه��ا تُ�سخر ك��ل ال��و��س��ائ��ل ب ��ر�أي �شاكر
ال�برج��اوي ،م��ا ح�صل معهم يف الطريق
اجلديدة من هجوم �إلغائي م�سلح ،يك�شف
ب��ر�أي��ه �ضعف خطاب امل�ستقبل م��ن جهة،
وانزعاجه من حراك حزبه يف املنطقة من
جهة �أخ��رى ،يقول« :مل يتبق للم�ستقبل
يف بريوت �سوى منطقة الطريق اجلديدة
ليتزعموها ،يعتربونها معقلهم ،ويريدون
ال�سيطرة عليها بالكامل ،ل�ي� ّدع��وا �أنهم
ي�سيطرون بالتمام على املناطق ال�سنية
يف ب�ي�روت ..نحن م��وج��ودون يف الطريق
اجل��دي��دة قبل تيار امل�ستقبل ،ونحن من
داف��ع ع��ن املنطقة �أث �ن��اء احل��رب الأهلية
و أ�ث�ن��اء االجتياح الإ�سرائيلي ع��ام ،1982
�سقط لنا أ�ك�ثر من � 112شهيداً للحفاظ
على املنطقة ،وبف�ضل ميلي�شيات احلريري
�أ�صبح عدد �شهدائنا  ،114وليفهم اجلميع
�أن «�أب ��و ب�ك��ر» ع��ائ��د �إىل ط��ري��ق اجل��دي��دة
وبيئته».
ي �ع �ت�بر ال �ب��رج � ��اوي �أن ح ��زب ��ه ع�ق�ب��ة
ل���س�ي�ط��رة ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل ع �ل��ى امل�ن�ط�ق��ة:
«ا��س�ت�خ��دم��وا معنا ك��اف��ة و��س��ائ��ل الرتغيب
والرتهيب ،ح��اول��وا �شراءنا ب��الأم��وال ،فلم
يوفَّقوا ،احل��وار يتوقف عند حدود الثوابت
الوطنية ،نحن ال نبيع وال ن�شرتي وال ن�ساوم
على ق�ضية مقاومتنا لـ«�إ�سرائيل» واحلفاظ
على فل�سطني ،ولهذا ال�سبب �أرادوا التخل�ص
منا بحذفنا نهائياً من املعادلة ال�سيا�سية».
�أقالم احلريري b7

ي�ت��ذك��ر ب��رج��اوي حم� ��اوالت ت��وري�ط��ه
بعملية اغتيال رف�ي��ق احل��ري��ري ،وفربكة
ال�سيناريو حلزبه ،يقول « :أ�ُوقفت  40يوماً
بحجة �أن ال�سوريني كلفوين رم��ي قنابل
على الرئي�س رفيق احلريري ،وذلك �ضمن
ف�ت�رة ف�برك��ة م�ل��ف ��ش�ه��ود ال � ��زور ،الت�ه��ام
ال�ل��وائ�ين ر��س�ت��م غ ��زايل وج��ام��ع ج��ام��ع»..
يتوقف حلظات ويتابع ب��رج��اوي حديثه:
«يف ح�ي�ن�ه��ا ت �ف ��اج ��أت ك� �ث�ي�راً ب�ت���ص��رف��ات
امل�ستقبل ،فمن ميلك ق�ضية حمقة لي�س
بحاجة �إىل تركيب �شهود زور للجرمية».
�س�ألناه :وه��ل ك��ان مطلوباً تركيب �شهود
زور لأف ��راد م��ن ال�ط��ائ�ف��ة ال�سنية� ،سيما
م��ع اجل�ه��د لإزك� ��اء الفتنة ب�ين ال�ط��وائ��ف
الإ��س�لام�ي��ة؟ ي��رد ب��رج��اوي« :نهج وتاريخ
تيار امل�ستقبل �إلغائي� ،أمل يحاولوا حذف
البيوتات ال�سيا�سية العريقة من بريوت؟

�أمل ي�سعوا ل�ضرب ك��ل الأح ��زاب العريقة
ل��دى ال�ط��ائ�ف��ة ال�سنية ل�ي�ت�ف��ردوا ب�أهلها
كما ي���ش��ا�ؤون؟ نحن ع�ثرة �أم��ام ا�ستكمال
م���ش��روع�ه��م ،ول �ه��ذا ال�سبب ك��ان املطلوب
ت�صفية حزبنا يف الطريق اجلديدة ،وهذا
الإلغاء لن يتمكنوا منه باذن اهلل».
ي �� �ض �ح��ك ال�ب��رج� ��اوي م ��ن ت �� �ص��رف��ات
امل�ستقبل ،وي�ق��ول ه��ازئ �اً« :يف الأم����س ظهر
وج��ه امل�ستقبل احل �� �ض��اري ،ال�ق�ل��م عندهم
حتول �إىل  b7وقنابل يدوية وع�شرات �آالف
الطلقات ال�ن��اري��ة ،م��ع الأ��س��ف ،كيف ي�سمح
ق��ادة امل�ستقبل بقتل اثنني من رفاقنا بهذه
ال�ط��ري�ق��ة ال�ه�م�ج�ي��ة ،م��ع رف���ض�ه��م �إدخ ��ال
الإ�سعاف لإنقاذ �أحد امل�صابني ،وقتل الآخر
عمداً وبدم بارد �أثناء توجهه للم�ست�شفى»!
ي�س�أل ال�برج��اوي�« :أه��ذه ه��ي ح�ضارة تيار
امل�ستقبل ال��ذي��ن يب�شروننا ب�ه��ا؟ وه ��ذا ما
يريدون �إن�شاءه يف �سورية»؟
يكافئون القتلة
� �س ��أل �ن��ا ال�ب�رج ��اوي ع��ن ات �ه��ام��ه �سعد
احلريري بقتل النا�س يف الطريق اجلديدة،
وع��ن ارت�ب��اط امل�ستقبل بالتيارات ال�سلفية،
وبجمعية التقوى؟ ي��رد« :امل�شغّل الرئي�سي
لهذه الفو�ضى هي ال�سعودية وقطر ،ح�شد
� 1000شخ�ص لت�صفيتنا ج�سدياً ،كان يُراد
م�ن��ه ارت �ك��اب جم ��زرة حلبا ج��دي��دة ،لنكون

حشد  1000شخص
لتصفيتنا جسديًا كان
يُراد منه ارتكاب مجزرة
حلبا جديدة ..لنكون
عبرة لآلخرين

ع �ب�رة ل�ل� آ�خ ��ري ��ن»� � .س ��أل �ن��اه ع ��ن ذك� ��ره يف
امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقده بعد حماولة
اغتياله لأ�سماء حم��ددة متورطة يف عملية
الهجوم ،وعن �سيارات رباعية الدفع خرجت
م ��ن ب �ي��ت ال ��و� �س ��ط ،وع� ��ن م �ن��اظ�ير ليلية
حديثة ا�ستُخدمت للتقني�ص ..ف��أي��ن هي
ال �ق��وى الأم�ن�ي��ة م��ن ك��ل ه��ذه ال �ت �ج��اوزات؟
و�أي��ن الأح��زاب احلليفة من هذه التحركات
املافيوية؟ يقول الربجاوي« :هناك تق�صري
ح���ص��ل م��ن ق�ب��ل امل �ع��ار� �ض��ة ال���س�ن�ي��ة ،ن��أم��ل
تالفيه يف امل��رات ال�لاح�ق��ة ،أ�م��ا بخ�صو�ص
حلفائنا واملق�صود بهم املقاومة ،فنحن لن
ن�سمح بتوريطهم يف امل�سائل الداخلية ،لأن
ت�ي��ار امل�ستقبل ي��ري��د �إق�ح��ام�ه��م يف امل�شاكل
الداخلية ك��رم��ى ع�ي��ون « إ���س��رائ�ي��ل» ،ونحن
ل��ن ن�ع�ط��ي ل�ت�ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل � �ش��رف حتقيق
�أمنيته ه��ذه ،ولتيار �سعد احل��ري��ري نقول
بعد ا�ست�شهاد اثنني من رفاقنا :التبعات لن
تكون كما يتمنونها».
لكن من مينع من تكرار تيار امل�ستقبل
حماولة قتلكم مرة جديدة؟ ومن مينع من
قتل �شخ�صيات �أخرى من الطائفة ال�سنية؟
ي�ج�ي��ب ال�ب��رج� ��اوي« :ال � �ش��يء مي �ن��ع ه��ذا
احلزب من تكرار املحاولة ..قتلوا النا�س يف
حلبا ،وكاف�ؤوا خالد �ضاهر بتن�صيبه نائباً يف
املجل�س النيابي ..نحن بالأم�س �أُخذنا على
حني غرة ،واجلي�ش اللبناين مل ي�ش�أ التدخل
بعد أ�ح��داث ال�شمال ،كي ال يُقال �أن��ه يُنفذ
هجوماً �ضدهم ،وما �شاكل« ،فطلع ال�ضرب
ب��را��س�ن��ا» ..ه��ذا الأم��ر ل��ن يتكرر ،و�سرنتب
و�ضعنا جيداً ،و�سنلج�أ �إىل القوانني والدولة
ملقا�ضاة �سعد احل��ري��ري ،وك��ل من �شارك يف
قتلنا وترويع �أهلنا يف طريق اجلديدة».
جيل امل�ستقبل
ي���ش�ير ال�ب�رج ��اوي �إىل �أن جت� ��ذره يف
م�ن�ط�ق��ة ال �ط��ري��ق اجل ��دي ��دة ل�ي���س��ت ح��ال��ة
ع ��اب ��رة ،ي �ق ��ول�« :أ� �ص �ب��ت أ�ث �ن ��اء االج �ت �ي��اح
الإ�سرائيلي ب�صاروخ طائرة �أثناء دفاعنا عن
املدينة الريا�ضية ،و�أثناء �إجالئنا للأطفال
والن�ساء ال� ُع��زل ،ولهذا ال�سبب �أق��ول م��ادام
�شارون مل يتغلب علينا ،فتيار امل�ستقبل لن
يتغلب علينا» ..قاطعناه :ولكن خرجتم من
ال�ط��ري��ق اجل��دي��دة ،يجيب ب �ح��زم « :أُ�ح ��رق

امل�ك�ت��ب ،لكننا نحن م��وج��ودون يف الطريق
اجلديدة من خالل م�شاعر �أهلنا واملحبني».
�س�ألناه عن ر�أي �أهايل طريق اجلديدة
بالذي ح�صل؟ يقول« :النا�س مغلوب على
�أمرها ،ربوا جي ًال من الرعاع ،عودوا البع�ض
على البطالة «ونزعوا النا�س» ..وبدل توفري
ال�ع�م��ل ي�ستخدمون ال�ن��ا���س وي��رم��ون�ه��م يف
نهاية املطاف».
وماذا عن ا�ستخدام العنف مرة جديدة
لفر�ض أ�م��ر واق��ع ب��ال�ق��وة وت��روي��ع النا�س،
ي��رد« :ال يعرفوا ت��اري��خ حزبنا ج�ي��داً ،نحن
يف الأ�صل كنا حركة � 6شباط �أثناء احلرب
الأه �ل �ي��ة ،حت��ول�ن��ا �إىل ال �ت �ي��ار ال �ع��رب��ي ع��ام
 2000ل�ن��زع ال�ط��اب��ع امل�ي�ل�ي���ش�ي��وي ..تلقينا
ع�شرات ال�ضربات يف غ�ضون هذه ال�سنوات،
ب��دءاً باالجتياح الإ�سرائيلي و�صراعنا مع
ال�ك�ت��ائ��ب ت� ��ارة ،وح��رك��ة أ�م ��ل ت ��ارة �أخ ��رى،
�أوق �ف��ت يف ��س��وري��ة م��رات ع��دي��دة ،و�سُ جنت
�سبع �سنوات ،ورغ��م ك��ل ه��ذه ال�ضربات كنا
ن�ستنه�ض �أنف�سنا ،الذي ح�صل بالأم�س مع

البرجاوي :ال أفهم تدخل
تيار المستقبل في
شؤون سورية ما داموا
يطالبون بعدم تدخلها
في شؤون لبنان

حزبنا لن يتكرر ،ومركزنا �سبق و�أن �أُح��رق
أ�ك�ث�ر م��ن م��رة يف �صراعنا م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل»،
نحن معتادون على هذه الأمور ،وعلى جتاوز
امل�شقات وامل�صاعب ،لكن تيار امل�ستقبل لي�س
معتاداً على ذلك».
حرروا نتانيا؟
ب��ر�أي ال�برج��اوي ،الأح��داث التي تلت
توقيف ��ش��ادي امل��ول��وي يف طرابل�س وعكار
وط��ري��ق اجل��دي��دة ،ه��دف�ه��ا ال���س�ير مب�سار
الفو�ضى املتنقلة للو�صول �إىل الفو�ضى
ال �ع ��ارم ��ة ،ول �ت �ك��ري ����س م�ن�ط�ق��ة ع ��ازل ��ة يف
ال�شمال ،ي�سرح فيها ومي��رح تيار امل�ستقبل
وحلفا�ؤه ال�سلفيون ،يقول« :ب�يروت التي
حتملت ح�صار ال�ع��دو ال�صهيوين وق�صف
 1982وما تالها ،ب�إمكانها جتاوز ما يح�صل
الآن ..لبنان �سيبقى منارة كل العرب رغم
�أن تيار امل�ستقبل يبيعها للقطري وال�سعودي
ب��ال�ت�ح��ري����ض ،لأن ب�ي�روت ب��ال�ن���س�ب��ة �إل�ي��ه
جمرد �أعمال و« ،»bussinesويف النهاية
ه��ذه الأع�م��ال �ستنقلب عليهم ،مت��ام�اً كما

ح�صل لأنور ال�سادات الذي �أتى بالأ�صوليني
للتخل�ص من النا�صريني ،ف ��أردوه قتيالً،
م��ا يجلبونه ال�ي��وم �إىل لبنان م��ن ت�ي��ارات
�سلفية �ستنقلب غداً عليهم ،من�سق بريوت
يف امل�ستقبل حم�م��ود اجل�م��ل ج��ال م��ع ابن
�أحد مدراء العامني �أمام الع�صابات امل�سلحة
راف�ع�اً ��ش��ارة الن�صر ،أ���س� أ�ل��ه :ع��ن �أي ن�صر
تتحدث؟ هل حررت م�ستعمرة نتاليا؟ �أين
الإجن��از العظيم الذي حققتموه؟ بالن�سبة
�إل �ي �ن��ا ه �ن��اك دي ��ن ب��رق�ب�ت�ن��ا� ،إن � �ش��اء اهلل
�سنوفيه».
تق�سيم املنطقة
وعن الأزمة ال�سورية يقول الربجاوي:
«الأزم � ��ة ال���س��وري��ة مل ت�ع��د �أزم� ��ة �إقليمية
ف�ح���س��ب ،ال �� �ص��راع �أ� �ص �ب��ح ع �ل��ى الأرا�� �ض ��ي
ال �� �س��وري��ة ،دخ ��ول الأزم� ��ة ب��ال�ت��دوي��ل يعني
علينا انتظار االنتخابات الأمريكية� ،ستبقى
الأح ��داث الأمنية تُفتعل م��ن هنا �أو هناك
رغم �صمود النظام وال�شعب ال�سوري ،ورغم
�إثبات النظام ال�سوري امتالكه عوامل قوة
فاج�أت الكثريين ،»..يعقب الربجاوي على
ال�ت�ح��ري����ض امل��وج��ه إ�ل �ي �ه��م ب��ال �ق��ول «ن � ؤ�ي��د
الإ�صالح ،ونعار�ض الف�ساد يف �سورية ،ونحن
�إىل ج��ان��ب احل��ري��ات وال��دمي�ق��راط�ي��ة وم��ع
التغيريات ال�سلمية ،لكننا ل�سنا مع خراب
�سورية ،لأننا نريدها دولة ممانعة ،ونرف�ض
تق�سيمها ونريد لل�شعب الفل�سطيني العودة
�إىل دي��اره ،ال �أفهم تدخل تيار امل�ستقبل يف
ال�ش�ؤون ال�سورية ما دام��وا يطالبون بعدم
تدخلها يف �ش�ؤون لبنان».
وعن موقع «�إ�سرائيل» يف كل ما يح�صل
يف م�شرقنا ،يقول الربجاوي« :الإ�سرائيلي
مرتاح جداً لتفكك الدول العربية وعجزها،
ال���س��ودان دول �ت��ان ،م�صر مهيئة لتق�سيمها
�إىل  3دول ،هناك م�شروع لتق�سيم �سورية
�إىل  4دول ،الأردن يهيئونه ك��وط��ن بديل
للفل�سطينيني ،لبنان ُي��راد ل��ه التق�سيم يف
ظل �صراع املئة العام بني ال�سنة وال�شيعة».
بح�سب �شاكر ال�برج��اوي« :م�ساعي الغرب
لتق�سيم ال��دول العربية �إىل  52دول��ة عالق
ومتعرث نتيجة ف�شل م�شروعهم يف �سورية،
ي ��ري ��دون ت�ن���ص�ي��ب الإخ � � ��وان امل���س�ل�م�ين يف
احل �ك ��م ،لأن االح� �ت�ل�ال امل �ب��ا� �ش��ر م ��ن قبل
الأمريكيني مل تعد متوفرة ،البديل املمكن
لالحتالل املبا�شر الأمريكي هو اال�ستعانة
بال�سلفيني وجماعة الإخوان الذين يريدون
تنفيذ ال�شريعة لإث��ارة الأقليات امل�سيحية،
وت�شريع تق�سيم الدول العربية �إىل دويالت
متناحرة ،كما هو املخطط لتق�سيم اجلزائر
واملغرب بني بربر وعرب ،ليبيا».
ب� ��ر�أي ال�ب�رج ��اوي احل�ل�ح�ل��ة النهائية
ل�ل�أزم��ة ال�سورية ول�شعوب املنطقة حتتاج
ل�ع��دة أ�ع ��وام« ،امل�ط�ل��وب م��زي��د م��ن ال�صمود
وبال�صرب �سننت�صر ،فالإرهاب م��ادام ممو ًال
من اخلارج �سيبقى موجوداً رغم �أنه احلالة
ال�شاذة للعالقات بني الب�شر».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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 25أيـــار ..بــدايــة االنتـصـــــار
�أذك � ��ر ج �ي��داً �أول م ��رة ر أ�ي � ��ت فيها
دموع �أبي تنهمر على وجه الذي مل �أره
ي��وم�اً بتلك ال��درج��ة م��ن العاطفية ،ما
زال �شريط �أح��داث ذلك اليوم مير على
ذاكرتي بو�ضوح تام ،وك��أن ما حدث كان
البارحة ،طبعاً وكيف يل �أن �أن�سى �أول
مرة وط��أت فيها قدماي �أر�ضاً مل ت�ألف
�أذين �سوى ا�سمها� ،أم كيف تن�سى تلك
الوجوه الأبية التي امتزجت فيها تعابري
ال��ذه��ول وال�ف��رح��ة ال�ت��ي ال ميكن لقلم
�أو ل�سان �أن ي�صفها �أثناء تلك اللحظات
ال�ث�م�ي�ن��ة ،ال �ت��ي م��ازل �ن��ا ن�ع��اي���ش�ه��ا حتى
الآن ب�ع��د م ��رور اث�ن��ي ع���ش��ر ع��ام �اً على
ذلك اليوم التاريخي؛ ذلك اليوم الذي
ُو� �ض �ع��ت ف�ي��ه ن�ه��اي��ة م���س�ل���س�لات القمع
وال��ذل والقهر ،الذي �أنتجه عدو حمتل
غا�صب ا�سمه «�إ�سرائيل» ،ورُ�سمت بد ًال
م�ن�ه��ا ب��داي��ة ان �ت �� �ص��ارات جبلتها �أي ��ادي
املقاومني اللبنانيني ال�شرفاء التي مل
تعرف يوماً معنى الهزمية واال�ست�سالم.
ن�ع��م �إن ��ه اخل��ام����س وال�ع���ش��ري��ن من
�أي � ��ار؛ ع �ي��د امل �ق��اوم��ة وال �ت �ح��ري��ر ،عيد
ال����شّ ��رف وال��وف��اء والت�ضحية ،ع�ي��د كل
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ت��وح��دوا حت��ت راي��ة
الدفاع عن كرامة و�شرف لبنان و�سالمة
�أرا��ض�ي��ه ،بقوة �شعبه وجي�شه وب�سواعد
مقاومته التي ا�ستمدت قوتها من قائد
�أم��ة �أًت�ع��ب ومل يَتعب ،م��ن ب�ين �أ�صابعه
ال �� �س �م��راء ال �� �س��اخ �ن��ة ن���ض�ج��ت ��ش�م��و���س
احلرية ،فبالأم�س انك�سار وهزمية وعار،
وال �ي��وم ع��زة وف�خ��ر وان�ت���ص��ار ،م��ن حتت
عباءته خرج الأبطال واملجاهدون� ،شدوا
ال �ع��زم م��ن ع��زمي�ت��ه ف�ل��م ي��ذوق��وا طعم
ال�ه��زمي��ة واال��س�ت���س�لام ق��ط ،ب��ل �أذاق ��وا
م��رارة طعمه لعدو �صار �أوه��ن من بيت
العنكبوت لأول م��رة ،ومل تكن الأخ�يرة
�أي���ض�اً� ،إذ مُني بهزمية أ���ش��د خ��زي�اً منذ
�ستة أ�ع ��وام ،علّموهم در��س�اً ل��ن ين�سوه
أ�ب ��داً وزرع ��وا يف قلوبهم نهاية ال��وج��ود،
ف ��أ� �ص �ب �ح��وا ق ��اب ق��و� �س�ين �أو �أدن � ��ى من
الزوال.
يف ه ��ذا ال �ي��وم ال�ع�ظ�ي��م امل �ق��د���س،
ي�شاركنا بع�ض املواطنني اجلنوبيني -
ممن عاي�شوا ف�ترة االح�ت�لال يف جنوب
لبنان  -فرحتهم العارمة التي اعرتتهم
يف ذلك اليوم ،الذي غري موازين القوى
يف امل�ن�ط�ق��ة ل���ص��ال��ح ل �ب �ن��ان ،ف ��أث �ب��ت �أن
قوته لي�ست ب�ضعفه كما يقال ،بل بقوة
و�إرادة �أه �ل��ه وم�ق��اوم�ت��ه ال�ب��ا��س�ل��ة التي
مل ت�ك��ن لتحقق ال�ن�ج��اح ل��وال ق��در اهلل
ولوال �أ�صحاب ال�ضمائر احلية واجلباه
ال�شاخمة وال��ر�ؤو���س العالية ال�ت��ي �أب��ت
الر�ضوخ للظلم والقهر ال��ذي ا�ستمر يف
لبنان �أكرث من � 22سنة.
«ه � ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ه ��ي رم� ��ز ل�ع��زت�ن��ا
وف�خ��رن��ا» ،ت�ق��ول ال�سيدة ح��وراء مهدي
(�أم علي� 46،سنة) م��ن ب�ل��دة ال��ري�ح��ان،
ثم تكمل« :كنا دائماً ن�شعر باال�ضطهاد
وال ��ذل ع�ل��ى �أر� �ض �ن��ا ووط �ن �ن��ا ،ل�ك��ن بعد
ال �ت �ح��ري��ر ��ش�ع��رن��ا ب��ال�ق�ي�م��ة احلقيقية
للحرية التي كنا قد ن�سينا طعمها ملدة
طويلة ،كل ذلك هو بف�ضل دماء ال�شهداء
التي كنت �أعلم �أنها �أبداً لن تذهب هدراً».

�أم ��ا بالن�سبة ل��وه�ي�ب��ة ده�ي�ن��ي (60
ع ��ام �اً) ف��ال�ت�ح��ري��ر ه��و ي ��وم ل��ن تن�ساه
ل�شدة عظمة وق�ع��ه عليها�« ،صحيح �أن
بلدتنا مل تكن �ضمن ال�شريط املحتل� ،إال
�أن الفرحة مل تكن �أقل من فرحة �أهلنا
الذين قا�سوه وعاي�شوه ،ف�أجمل �إح�سا�س
��ش�ع��رن��ا ب��ه ك ��ان ع �ن��دم��ا ان��دح��ر ال �ع��دو
الغا�صب م��ن كافة �أرا��ض��ي اجل�ن��وب ،ما
عدا بالطبع مزارع �شبعا التي �سنحررها
قريباً �إن �شاء اهلل».
وي�ق��ول علي دي��اب ( 50ع��ام�اً)« :مل
نتخيل �أن �أر��ض�ن��ا �ستتحرر يف ي��وم من
الأيام ،كان جمرد حلم و�أ�شعر اين مازلت
�أعي�شه �إىل الآن».
دال �ي��ا ال �ب��و� �ص��ي م��ن ب �ن��ت ج�ب�ي��ل:
«تخيلي �أنني كنت بحاجة لت�صريح من
ع ��دوي وع �م�لائ��ه ل �ل��دخ��ول �إىل ار��ض��ي
وب�ي�ت��ي! كثري م��ن ال�ن��ا���س ان�ح��رم��وا من
ال��دخ��ول �إىل اجل��ام�ع��ات ب�سبب �صعوبة
امل � ��رور ع�ب�ر م �ع�بر ي ��اح ��ون ،وا� �ض �ط��روا
للعي�ش بظروف اقت�صادية �صعبة ،ب�سبب
ال���ض��رائ��ب امل��رت�ف�ع��ة ال�ت��ي ك��ان يطلبها

«جي�ش حلد» على الب�ضائع الداخلة �إىل
البلدة� 25 ،أي��ار هو حلمي ال��ذي حتقق،
وم ��ن � �ش��دة ال �ف��رح��ة ال �ت��ي ع �م��ت �أه �ل��ي
و�شوارع بلدتي �أ�صبحنا نقول «حتررنا،
خل�ص ما عاد بدنا �شي من هالدنيا».
عبد ال��وه��اب �شور (48عاماً)25« :
�أيار لي�س يوماً عادياً ،بل هو يوم �سيخلده
ال�ت��اري��خ ،كنا نحلم ب��ه عنما ك��ان املحتل
ع�ل��ى �أر� �ض �ن��ا ،وع�ن��دم��ا حت�ق��ق احل�ل��م مل
ن�صدقه ،كان ال بد للجميع �أن يروا ردات
فعل اللبنانيني الال�إرادية والال�شعورية
وه ��م ي �ت��واف��دون �إىل اجل �ن��وب م��ن كل
م�ك��ان ،ف�ه��ذا ي�صيح ب��أع�ل��ى �صوته «اهلل
�أك�ب��ر» ،وذاك ي��رف��ع ي ��داه ن�ح��و ال�سماء
ي ��ردد ع �ب��ارات ال���ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان ل�ه��ذا
ال�ن���ص��ر ال �ك �ب�ير ،و�آخ� ��ر ي���س�ج��د وي�ق� ّب��ل
الأر���ض وي�شم ال�تراب ،لقد �أذاقونا املر،
لكن �شبابنا فيما بعد �أذاق��وه��م م��ا هو
�أكرث مرارة».
�أم ��ا حم�م��د خ���ض��ر (�� 25س�ن��ة) من
ب �ل��دة اخل �ي ��ام ،ف�ي�ق��ول وه ��و ي �ح��اول �أن
يتذكر تلك الأي ��ام التي ق�ضاها يف ظل

بهزميتهم الثانية يف ال �ع��دوان الأخ�ير
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان يف الـ 2006ع �ن��دم��ا ظ��ن
الإ�سرائيليون �أن دخولهم �إليه �سيكون
نزهة ع�سكرية ،فتبني فيما بعد �أن��ه لن
ي�ك��ون �إال م�ق�برة جلندوهم ودباباتهم،
حيث عبرّ مئات اجلنود الإ�سرائليني عن
تفاجئهم ب�صمود املقاومة كل تلك املدة
وبقوة تنظيمها �أثناء القتال ،واعرتفوا
�أن املعركة معهم تخطت كل التوقعات،
�إذ �أ� �ش��ار �أح ��د امل�ت�ط��وع�ين الأم�يرك �ي�ين
ال ��ذي ج��اء �إىل «�إ� �س��رائ �ي��ل» ل�ل�ت�ط��وع يف
اجلي�ش ت�ع�ب�يراً ع��ن والئ��ه لل�صهيونية
�أن اجلنود الإ�سرائيليني كانوا يف ال�سابق
يتحدثون عن احل��رب �ضد لبنان «على
�سبيل ال�ن�ك�ت��ة» ،وي�ضيف «رمب��ا توقعنا
�أن�ه��ا �ستكون ح��رب�اً ك�ب�يرة ،ول�ك��ن الآن،
ضال
اللعنة� ،إنها حرب غريبة كلياً» ..ف� ً
عن تقرير جلنة فينوغراد ال�شهري الذي
اعرتف �ضمنياً بهزمية جي�شه يف حتقيق
�أهم �أهدافه يف لبنان ،وهو الق�ضاء على
املقاومة اللبنانية و�إ�ضعافها.
كل هذه االع�تراف��ات التي قدمها
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون و�أع�ل�ن��وا عنها على امل�ل�أ
مل تكن كافية لتقنع �أ�صحاب النفو�س
وج��ود «�إ��س��رائ�ي��ل» وعمالئها م��ن جي�ش امل��ري���ض��ة ال��ذي��ن ج�ل���س��وا ح��ائ��ري��ن من
حلد« :مل �أعرف �سوى اخليام ،فاخلروج ه��ذا االنت�صار ،فحاولوا �إدان��ة املقاومة
منها وال��دخ��ول �إل�ي�ه��ا ك��ان �صعباً ج��داً عرب االنتقا�ص من كرامتها و�صفاتها،
ب�سبب التفتي�ش الدقيق على احلواجز واتهامها بت�أخريها ان�سحاب «�إ�سرائيل»
الأم �ن �ي��ة ال�ك�ث�ي�ف��ة ،ويف ح��ال مت�ك�ن��ا من م ��ن ل �ب �ن ��ان! وب��ال �� �س �ع��ي ن �ح��و ال�ف�ت�ن��ة
اخلروج ب�سالم ،كنا ن�شعر وك�أننا يف حالة وت �خ��ري��ب ال� �ب�ل�اد ،وع�ب�ر ال �ل �ج��وء �إىل
�سفر ،مل يكن ي�سمح لنا حتى ال�صالة ال �ت �� �س �ل��ح ب �ت�ب�ري ��رات اخل �� �س��ائ��ر امل��ادي��ة
يف ج��وام�ع�ن��ا! ل�ك��ن ذل��ك ك�ل��ه ت�غ�ير بعد وال �ب �� �ش��ري��ة ال �ت��ي ال حت�ت���س��ب يف ح��رب
التحرير ،حيث �أ�صبحنا نتنقل بحرية ال �ك��رام��ة وال �ع �ي ����ش ب �ح��ري��ة � �ض��د ال��ذل
تامة ،و�أ�صبحنا نرى وجوهاً جديدة ،كما والهوان.
زاد العمار واحلركة يف اجلنوب الذي ظل
حان الوقت ليعلم ه�ؤالء �أن املراهنة
يحتفل مدة �سنة كاملة ب�شكل م�ستمر» .على ف�شل املقاومة لن جتدي نفعاً ،حان
�إن هذه الهزمية النكراء التي تعر�ض ال��وق��ت ع�ل��ى اللبنانيني �أن ي�ع��رف��وا �أن
لها واح��د من أ�ق��وى اجليو�ش يف العامل خ�ي��اره��م يجب �أن ي�ك��ون خ �ي��اراً وطنياً،
من حيث العتاد وال�سالح والتكنولوجيا و�أن ال يخطئوا يف احل�سابات الطائفية
املتطورة ،ح��اول �أن يغطي ف�شله الذريع ف�ت��ؤدي بهم �إىل «�إ��س��رائ�ي��ل» التي ترانا
ع�بر التحجج �أن االن���س�ح��اب ك��ان وليد جم��رد خ��دم وع�ب�ي��د ل�شعبها «امل�خ�ت��ار»،
قرار م�سبق� ،إال �أن التقارير والتحقيقات ولنعلم �أن م�صلحة كل الطوائف يف لبنان
ال �ت��ي ع��ر��ض�ت�ه��ا ال �ق �ن��وات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة� ،أن يكون خيارها وطنياً وعربياً فقط.
�أو�ضحت �أن االن�سحاب يف 24-5-2000
�إن ه ��ذا االن �ت �� �ص��ار ال ��ذي حققته
ك��ان ب�سبب ��ض�غ��وط امل �ق��اوم��ة يف لبنان امل�ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان ،ه��و ان�ت���ص��ار جلميع
وظ � ��روف احل � ��زام الأم� �ن ��ي� ،إذ �أن ق��رار ال���ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��اين ،ه��و ان�ت���ص��ار قدمته
االن�سحاب بالأ�سا�س كان مقرراً يف  7-7-امل �ق��اوم��ة ل�ل�أم��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة
 ،2000لذا ف�إنه لي�س ان�سحاباً بقدر ما هو ج�م�ع��اء ،ال�ت��ي ب��ره�ن��ت �أن �إرادة احل�ي��اة
اندحار� ،إذ �إن �صمود اللبنانيني وكفاحهم لديها �أقوى بكثري من �إرادة القتل لدى
ه��و ال ��ذي ف��ر���ض االن���س�ح��اب وال�ت��وق�ي��ت الإ�سرائيليني والتي دائماً ما تدعو �إىل
والتكتيك والكيفية على العدو.
ال�سالم الداخلي باعتباره �أف�ضل وجوه
إن
�
و
بالهزمية
لكن اعرتاف العدو
احلرب مع العدو ،لذلك فلنحر�ص على
ب�شكل غري مبا�شر  -بات وا�ضحاً وجلياً �أن يكون هذا اليوم يوماً وطنياً وتوافقياً
مت��ام�اً يف ت�صريحات �ضباطه وج�ن��وده ،بامتياز ،لنمهد طريق احلرية لعا�صمة
فقد نقلت �صحيفة «يديعوت» عن جنود العرب وامل�سلمني؛ «فل�سطني».
�إ�سرائليني قولهم قبيل ان�سحابهم من
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم} :ونريد
ج�ن��وب لبنان« :لي�س ه�ن��اك �أف�ضل من �أن منن على الذين ا�ست�ضعفوا يف الأر�ض
م �غ��ادرة ل�ب�ن��ان ،وال ي�ه��م ب�ع��د الآن من وجن�ع�ل�ه��م �أئ �م ��ة ،وجن�ع�ل�ه��م ال ��وارث�ي�ن،
ال��ذي ك�سب وم��ن ال��ذي خ�سر ،املهم �أنه ومن�ك��ن ل�ه��م يف الأر�� ��ض ،ون ��ري ف��رع��ون
مل ي�صب �أح��د ب ��أذى و�أن�ن��ا و�ضعنا ح��داً وه ��ام ��ان وج �ن��وده �م��ا م �ن �ه��م م ��ا ك��ان��وا
للكابو�س امل�سمى لبنان ب�أ�سرع طريقة يحزنون{.
ممكنة».
إ�سرائيلية
ل
ا
االعرتافات
عن
عدا
هذا
غدير حامد
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عــربــي
فتح وحماس ..وحديث الحكومة

إنهــاء االنـقـســام بحل السـلـطــة
ف �ج ��أة ..وم��ن دون ��س��اب��ق �إن� ��ذار� ،أُع�ل��ن
�أن وف��دي��ن م��ن فتح وح�م��ا���س �سيبحثان يف
ال �ق��اه��رة ت�شكيل احل�ك��وم��ة الفل�سطينية،
وتنفيذ م��ا ُي�ع��رف ب��ات�ف��اق ال��دوح��ة� .أع�ق��ب
ذل��ك ل�ق��اء ب�ين م��و��س��ى �أب ��و م� ��رزوق؛ ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي حلما�س ،وبني ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح.
ال يكمن عن�صر املفاج�أة يف الإعالن عن
اللقاء وبحث ت�شكيل حكومة ال��وح��دة ،فقد
ع��ودن��ا التنظيمان على مثل ه��ذه الأخ�ب��ار،
ح �ي��ث ي � �ع� ��ودان ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن امل �� �ص��احل��ة
و�أه�م�ي�ت�ه��ا ب�ين ال �ف�ترة والأخ � ��رى ،وي�خ��ال
للمرء حينها �أن كل �شيء على ما ي��رام ،و�أن
م�س�ألة االنق�سام هي جم��رد �سحابة �صيف،
وذلك قبل �أن يعاودا يف اليوم التايل الرتا�شق
ب ��االت �ه ��ام ��ات ،وب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع ��ن ت�ع�ط�ي��ل
امل�صاحلة.
املرحلة الأوىل (اللقاء) يتوالها القادة
من �أم�ن��اء عامني و�أع�ضاء مكاتب �سيا�سية
وجلان مركزية� ،أما املرحلة الثانية (العودة
�إىل تبادل االتهامات) فيتوالها املتحدثون
ال��ر��س�م�ي��ون اخل �ب�راء يف ال� ��ردح ال�سيا�سي،
والرتا�شق بالعبارات الالذعة.
لي�س يف كل ه��ذا ما يفاجئ ،فقد اعتاد
الفل�سطينيون عليه ،ومل يعودوا يلقون �إليه
باالً ،حتى �أن كل الأخبار املت�صلة باللقاءات،
وك��ذل��ك بانف�ضا�ضها ،مل تعد تثري �شهية
املتابعة عند املواطن الفل�سطيني ،فهو يعرف

م�سبقاً ما ال��ذي �سيقال عند ح��دوث اللقاء،
وما �سيليه �أي�ضاً.
امل �ف��اج ��أة ه ��ذه امل ��رة ت�ك�م��ن يف حقيقة
�أن التحرك اجلديد �أعقب ت�شكيل حكومة
فل�سطينية جديدة يف رام اهلل برئا�سة �سالم
فيا�ض ،وقد بدا �أن هذا الت�شكيل ي�ستهدف
امل �� �ص��احل��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،و�أن م ��ا يت�صل
بحكومة ال��وح��دة برئا�سة حم�م��ود عبا�س،
وف��ق ما ي�سمى �إع�لان ال��دوح��ة ،قد �صار يف
خرب كان ،ثم جاء احلديث عن �أن احلركتني
��س�ت�ج�ت�م�ع��ان ل�ل�ب�ح��ث يف ت���ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
ال ��وح ��دة« ..ع � ��ال» ،ل�ك��ن ه��ل مي�ث��ل ت�شكيل
حكومة وحدة برئا�سة عبا�س ح ًال للأزمة؟
م��ع اف�ترا���ض �أن الطرفني �سيقدمان هذه
امل � ��رة ع �ل��ى م ��ا ي �خ��ال��ف ال � �ع ��ادة امل �ع��روف��ة،
ويذهبان نحو االتفاق.
اجل��واب بب�ساطة هو ال ،لن تكون هذه
احل�ك��وم��ة ح�ل�اً لل��أزم��ة �إال �إذا ك��ان هناك
من يعترب �أن الأزم��ة التي يواجهها ال�شعب
الفل�سطيني تت�صل بغياب حكومة الوحدة،
وذل ��ك م��ن دون ال �� �س ��ؤال ع�م��ا يعنيه وج��ود
حكومة يف امل�شهد الفل�سطيني.
ولكي تكون امل�س�ألة وا�ضحة متاماً ،فلي�س
ه�ن��اك �أي م�ب�رر ال��س�ت�م��رار ه��ذا االن�ق���س��ام،
ويجب �أن ينتهي فوراً ،لكن لي�س على قاعدة
�إ�شاعة الأوهام ،بل عن طريق تقدمي �إجابات
حقيقية على �أ�سئلة الواقع ،وهذه الإجابات
ال تبد�أ بت�شكيل حكومة ال قدرة لها على �أي

الرئي�س حممود عبا�س وخالد م�شعل

نوع يف الفعل� ،سوى تغذية الوهم ب�أن ال�شعب
الفل�سطيني ق��د ن��ال ا�ستقالله و��ص��ارت له
حكومة ،بل تبد�أ ب�إعادة بناء مرجعية وطنية
�صاحلة تخرج ال�شعب الفل�سطيني من حال
االن�سداد القائم ،وتعتمد برنامج كفاح وطني
يعيد �إليه حقوقه كافة.

والأجدى من �صرف الوقت يف ت�شكيل
احل�ك��وم��ة ،وتقا�سم احل�ص�ص لـ«�أ�صحاب
امل �ع��ايل» ه��و الإق ��دام على خ�ط��وة �شجاعة
ومطلوبة و� �ض��روري��ة ،تتمثل يف الإع�ل�ان
ع��ن ح��ل ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية ،و�إع� ��ادة
تعيني ال��واق��ع الفل�سطيني ،بو�صفه واق��ع

االحتالل يرصد مبالغ كبيرة لتهويد القدس
والمستوطنون يستبيحون المدينة
بالتزامن م��ع هجمات للم�ستوطنني ال�صهاينة على القد�س يف ذك��رى احتاللها
اخلام�سة والأربعني وفق التقومي العربي ،توجت حكومة االحتالل هذه الهجمات بعقد
جل�سة احتفالية يف مبنى ع�سكري ف��وق ما ي�سمى بـ«تل ال��ذخ�يرة» املطل على املدينة.
وق��ررت احلكومة يف ه��ذه اجلل�سة تطبيق �سل�سلة من الربامج «التي من �ش�أنها تعزيز
مدينة القد�س وتطويرها اقت�صادياً و�سياحياً واجتماعياً» ،كما جاء يف بيان ر�سمي.
وح�سب بيان الناطق بل�سانها ،قررت احلكومة «�إن�شاء جممعات �سكنية لأفراد قوات
الأمن من خالل تخ�صي�ص �أرا�ض من قبل دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل ،وذلك من دون �إ�صدار
مناق�صة يف الأحياء القائمة».
و��ص��ادق��ت احلكومة على تخ�صي�ص  350مليون �شيقل (نحو  100مليون دوالر)
لتطوير املواقع العمومية وال�سياحية للمدينة خالل �ست ال�سنوات املقبلة ،و�سيتم تكري�س
هذا املبلغ من �أجل تطوير البنى التحتية يف املدينة ،وتو�سيع «الرئة اخل�ضراء» يف املدينة
واملناطق املفتوحة فيها وترميم املواقع ال�سياحية املركزية يف كل �أنحائها.
وقال رئي�س حكومة االحتالل؛ بنيامني نتنياهو ،عند امل�صادقة على هذه الربامج:
«�إن القرارات التي نتخذها اليوم هي مبثابة توا�صل لال�ستثمارات الهائلة التي قامت بها
هذه احلكومة يف �أور�شليم القد�س خالل ال�سنوات الأخ�يرة ،و�إننا ن�شهد اليوم نتائجها،
و�ست�ساعد هذه اال�ستثمارات بتحقيق املحتمل الكبري ال��ذي تتمتع به �أور�شليم القد�س
ب�صفتها مركزاً �سياحياً عاملياً ،و�إنها تقدّم كثريا من �أجل تطور عا�صمة �إ�سرائيل وتعزيز
متانتها» .و�أ�ضاف نتنياهو« :يوجد التزام كبري جداً من طرفنا بوحدة �أور�شليم القد�س
وبتطويرها .نرتجم ذلك قبل كل �شيء لأموال طائلة ن�ستثمرها هنا ب�شكل ذكي .ن�شهد
ذلك �أي�ضا بالتغيري اجلمايل الذي حدث يف املدينة ويف البنية التحتية والتعليم واملواقع
ال�سياحية ،و�إننا نوا�صل ذلك اليوم من خالل القرارات التي �سنتخذها هنا� .إننا نلتزم
بذكرى حترير �أور�شليم».
وقد �شهدت القد�س ت�صعيداً خطرياً جراء قيام �آالف امل�ستوطنني باقتحام �ساحات

امل�سجد الأق�صى ،وتنظيم عرو�ض واحتفاالت ا�ستفزازية جابت �شوارع البلدة القدمية
بحماية ،وحتت حرا�سة جي�ش االحتالل مبنا�سبة ا�ستكمال احتالل القد�س عام .67
وق��ال رئي�س دائ��رة الأوق��اف الإ�سالمية؛ ال�شيخ ع��زام اخلطيب�« :إن �أك�ثر من 70
م�ستوطناً جتولوا يف باحات امل�سجد الأق�صى بحماية �أمنية �صهيونية م�شددة» ،م�ضيفاً
�أن �سدنة وحرا�س امل�سجد الأق�صى منعوا امل�ستوطنني من �إقامة �شعائر تلمودية �أمام قبة
ال�صخرة».
وكانت �شرطة االحتالل ا�ستنفرت قواتها يف البلدة القدمية يف القد�س ،يف ظل حالة
من التوتر ب�سبب �إع�لان منظمات �صهيونية ،وع��دد من �أع�ضاء الكني�ست ،عن عزمهم
اقتحام احلرم القد�سي يف ما ي�سمى بـ(يوم القد�س).
وج��اء �إع�ل�ان ه� ��ؤالء ع��زم�ه��م اق�ت�ح��ام احل��رم ال�ق��د��س��ي مب �ب��ادرة احل��رك��ة اليمينية
«ال�صندوق من �أجل تراث جبل الهيكل» ،واعترب �أحد قادة هذه احلركة (يهودا غيليك) �أن
الدخول �إىل باحات احلرم القد�سي «بالن�سبة �إلينا هو ت�صحيح ظلم تاريخي» ،وقال رئي�س
حركة «�أمناء جبل الهيكل» غر�شون �سلمون «�إننا ن�سمي ذلك م�سريات احلرية جلبلنا
املقد�س ولوحدة القد�س يف �أر�ض الآباء ،والت�شديد هو على جبل الهيكل طبعاً ،وذلك يف
�إطار ن�ضالنا من �أجل تغيري الو�ضع القائم لل�سيطرة اليهودية على جبل الهيكل».
ورف�ض التجار الفل�سطينيون �إغ�لاق حمالهم احتجاجاً على الأوام��ر التي وزعتها
�شرطة االحتالل على �أ�صحاب املحال التجارية تطالبهم فيها بالإغالق.
ويف بلدة �سلوان الواقعة جنوب امل�سجد الأق�صى ،ق��ررت �شرطة االح�ت�لال �إغ�لاق
البلدة وال�شوارع والطرق امل�ؤدية لها و�ألقت �شرطة االحتالل بيانات تفيد ب�إغالق �سلوان،
حيث ت�أتي عملية الإغالق لـ«�إتاحة املجال» لتدفق امل�ستوطنني على باحة حائط الرباق
لتنفيذ م�سرية كربى وافقت �شرطة االحتالل على تنظيمها للمنا�سبة.

عبد الرحمن نا�صر

حترر وطني ل�شعب حتت االحتالل ،فهذه
ال�سلطة (يف ال�ضفة وغ��زة على ال���س��واء)
مل تعد مك�سباً وطنياً على نحو ما يجري
الرتويج له ،بل هي عقبة يف وجه م�شروع
التحرر الوطني لل�شعب الفل�سطيني ،وهي
ف�ض ًال عن �إ�شاعة وه��م اال�ستقالل ،تعفي
االح �ت�لال م��ن م���س��ؤول�ي��ات��ه ،وت �ق��وم (كما
هو احل��ال يف ال�ضفة) بالكثري من مهامه
القذرة ،كمثل االعتقاالت ،ومنع اال�شتباك
مع االحتالل الغا�صب للأر�ض واحلقوق،
ب��ل وت�ت�ي��ح ل�لاح�ت�لال �أن ي�ك��ون الأرخ ����ص
والأقل كلفة يف التاريخ ،بتعبريات قادة من
ال�سلطة ذاتها.
لقد �أث�ير ه��ذا املو�ضوع م ��راراً ،ويف كل
ن�ق��ا���ش ح ��ول ح��ل ال���س�ل�ط��ة ك ��ان ه �ن��اك من
ي�ط��رح م���س� أ�ل�ت�ين :ال�ب��دي��ل ،وك�ي�ف�ي��ة �إع��ال��ة
ع �� �ش��رات الآالف م��ن امل��وظ �ف�ي�ن ،و�أع �� �ض��اء
الأجهزة الأمنية الذين يتقا�ضون رواتب من
ال�سلطة.
�أم��ا البديل فهو موجود وقائم ،ممث ًال
مبنظمة التحرير الفل�سطينية ،التي حولتها
ال�سلطة �إىل ج�ه��از م��ن �أج�ه��زت�ه��ا ،وتعمل
با�ستمرار على تقوي�ضها والق�ضاء عليها،
م��ع العلم �أن منظمة التحرير ه��ي البديل
ال�صالح والفعلي لقيادة ال�شعب الفل�سطيني
الرازح حتت االحتالل ،واملقتلع من �أر�ضه.
�أم��ا م�س�ألة املوظفني فلي�س هناك من
م�ن�ط��ق ي�ق�ب��ل ب� ��أن يتحكم م���ص�ير وم�ع��ا���ش
ع���ش��رات م��ن الآالف مب�صري �شعب ك��ام��ل،
ولي�س مفهوماً �أن ي�ك��ون م�صري املوظفني
ه ��ؤالء �صاحب الأل��وي��ة على حقوق ال�شعب
الفل�سطيني ك�ل��ه ،ن��اه�ي��ك ع��ن �أن ال�سلطة
تعي�ش ع�ل��ى امل���س��اع��دات و�أم � ��وال امل��ان�ح�ين،
ما يعني ارتهانها الكامل مل مي��ول ،وي�سدد
روات��ب املوظفني� ،أي �إن م�صري ال�شعب كله
ي�صبح رهناً بالأموال التي تُدفع لإعالة فئة
�صغرية على ح�ساب �شعب كامل.
�أك�ث�ر م��ن ك��ل ذل ��ك ،و�أه ��م �أي �� �ض �اً ،ف ��إن
ا�ستمرار حال االن�سداد القائم ي�ؤدي �إىل ت�آكل
م�ستمر يف احلقوق الوطنية ،ويتيح للعدو
اال��س�ت�م��رار يف م���ش��اري��ع ال�ق���ض��م وال�ت�ه��وي��د
والتو�سع ،من دون �أن تواجه م�شاريعه هذه
�أي مقاومة تُذكر.
�إن مقاومة االحتالل حق م�شروع لكل
�شعب يقع حتت االحتالل ،وهي حق وواجب
يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه .ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية
متنع ال�شعب الفل�سطيني من ممار�سة حقه
وواجبه ،وهي بذلك ت�شكل عن�صر مناه�ضة
ل���س�ع�ي��ه م��ن �أج� ��ل ن �ي��ل ح �ق��وق��ه ال��وط�ن�ي��ة،
ول��ذل��ك ف � ��إن اخل� ��روج م��ن ح ��ال االن �� �س��داد
ال�ق��ائ��م ي�ك��ون بحلها ،وب��ان�ط�لاق انتفا�ضة
�شعبية فل�سطينية تقاوم االحتالل ،وتفر�ض
عليه االن��دح��ار ،وه��ذا الأم ��ر كفيل ب� إ�ن�ه��اء
االن�ق���س��ام ال�ب�غ�ي����ض م ��رة و�إىل الأب � ��د� ،أم��ا
احلديث عن ت�شكيل حكومة وحدة لل�سلطة،
فلي�س �أكرث من ا�ستمرار يف تقا�سم الأوهام،
و�إدامة االنق�سام عملياً.

نافذ �أبو ح�سنة

( العدد  )215اجلمعة � 25 -أيار 2012 -

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

11

في الذكرى الخامسة لمأساة نهر البارد
ّ
تنصل رسمي ودولي من المسؤولية ..ومخاوف من ديمومة النزوح
عند ال�ت�ج��وال ب�ين م�ساكن النازحني
الفل�سطينيني يف خميم البداوي و�أطراف
اجلزء القدمي من خميم نهر البارد ،تخرج
بانطباع عنوانه الإحباط وملخ�صه� :أن ما
ي�سمى «الربيع العربي» قد جاء على ح�ساب
الكثري م��ن امل��آ��س��ي ،ومنها م�ع��ان��اة خميم
ن�ه��ر ال �ب��ارد و�أه �ل��ه ال�ن��ازح�ين م�ن��ذ خم�س
�سنوات ،كذلك ف��إن احلديث عن م�ؤامرة
م ��ازال ي�شكّل حم��ور ت���س��ا�ؤالت الكثريين
منهم ،ب�سبب الوقائع التي �سبقت وتتابعت
ع�سكرياً و�سيا�سياً ،مم��ا �ضاعف خم��اوف
ع��دم ال�ع��ودة �إىل املخيم امل��دم��ر وحتوّلهم
�إىل الجئني مهجرين دائمني كما ح�صل
م��ع �أب�ن��اء خميمات ت��ل ال��زع�تر والنبطية
وج�سر البا�شا.
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات اخل �م ����س امل��ا� �ض �ي��ة،
ت � �ع � �دّدت م �ط��ال��ب الأه � � ��ايل وال �ف �� �ص��ائ��ل
الفل�سطينية وك��ان �أب��رزه��ا�� :ض��رورة عقد
م� ��ؤمت ��ر دويل ث� ��ان ع �ل��ى غ � ��رار م ��ؤمت��ر
فيينا لتوفري �أم ��وال �إع ��ادة �إع�م��ار املخيم
بجزئيه القدمي واجلديد والتعوي�ض على
العائالت والتجار ،و�إعمار الرزمة الثالثة
وكذلك الرابعة ،خ�صو�صاً بعد توفري ما
ي��زي��د ع��ن  40%م��ن الأم � ��وال امل�ط�ل��وب��ة
لإعمارها ،وا�ستئناف عمل جلنة التحقيق
امل�ؤلفة من الأونروا واجلانب الفل�سطيني
للوقوف على حقيقة الف�ساد و�سوء تنفيذ
م�شروع الإعمار يف مباين الرزمة الأوىل،

وت�ك��ري���س�ه��ا يف ع �م��وم ال � ��رزم ،وحم��ا��س�ب��ة
ال�ضالعني بالف�ساد وه��در امل��ال والتالعب
ب��امل�ع��اي�ير وامل��وا� �ص �ف��ات .ك��ذل��ك ا��س�ت�م��رار
خطة ال�ط��وارئ الإغ��اث�ي��ة ال�شاملة دومن��ا
تقلي�ص ،وال�سيما يف املواد الغذائية وزيادة
ال�سقف املحدد لربنامج املتزوجني اجلدد
ورف ����ض امل���س��ا���س ب�برن��ام��ج ب ��دل الإي �ج��ار
حت��ت �أي م�ب�رر ك ��ان ،وال�ت�غ�ط�ي��ة الكاملة
لال�ست�شفاء وال�صور والفحو�صات ،وتوفري
مبلغ اخلم�سة ماليني دوالر التي ر�صدها
م ��ؤمت��ر ف�ي�ي�ن��ا ل�ت��أه�ي��ل خم�ي��م ال �ب��داوي،
ومطالبة احلكومة باتخاذ ق��رار �سيا�سي
ب�إنهاء احلالة الع�سكرية والأمنية و�إلغاء
الت�صاريح ،مبا ي�ؤدي �إىل فتح املخيم على
حميطه اللبناين والفل�سطيني ،و�إع ��ادة
االعتبار للحركة التجارية التي متيز بها
املخيم خالل عقود.
وم � ��ن امل �ط ��ال ��ب �أي� ��� �ض� �اً ت �� �س �ل �ي��م ح��ي
ج �ن�ين لأ� �ص �ح��اب��ه ،والإ� � �س� ��راع يف �إي �ج��اد
احل��ل القانوين مل�شكلة العائالت بالعقار
رق ��م  39وال�ت�راج ��ع ع��ن ق ��رار ا�ستمالك
جمل�س الإمن��اء والإعمار لأرا�ضي منظمة
ال�ت�ح��ري��ر ع�ل��ى ال�ع�ق��ار  36ب��اع�ت�ب��اره ملكاً
لل�شعب الفل�سطيني ومن حقه اال�ستفادة
م �ن��ه ل �� �ص��ال��ح حت��وي��ل ج ��زء م ��ن الأر�� ��ض
لدفن الأموات ،و�إعادة ت�أهيل امللعب وبناء
م��ؤ��س���س��ات م�ف�ي��دة ل�ل�م�خ�ي��م ع�ل��ى اجل��زء
امل�ت�ب�ق��ي م��ن الأر�� � ��ض ،وم �ع��اجل��ة م�شكلة

الفلسطينيون وحق العمل ..عامان
على تعديالت قانونية دون تنفيذ
ت���س�ت�م��ر ال �ت �ح��رك��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ط��ال �ب��ة ب��احل �ق��وق الإن �� �س��ان �ي��ة
للفل�سطينيني يف لبنان وخ�صو�صاً يف مو�ضوع العمل ،وترتكز املطالب
على تنفيذ التعديل القانوين الذي �سمح للفل�سطينيني بالعمل ،و�إن�صاف
�أ�صحاب املهن احلرة من خالل حث النقابات اللبنانية على تعديل قوانينها
التنظيمية مب��ا ين�سجم م��ع روح التعديل القانوين ال��ذي �أق��ره جمل�س
النواب اللبناين يف � 17آب  2011مبا ي�ضمن �إن�صاف الالجئ الفل�سطيني
�إىل حني تطبيق حق العودة وفقاً للقرار الدويل رقم .194
وقد �أك��دت املطالب الفل�سطينية على �ضرورة منح �إج��ازة العمل ملرة
واحدة مفتوحة دون اال�ضطرار حلجزها بزمن معني �سواء ثالث �سنوات
�أو �أك�ث�ر ،ومعاملة ال�لاج��ئ الفل�سطيني ال��ذي يعمل حل�سابه اخلا�ص،
كاللبناين بتقدميات املعامالت والأوراق الثبوتية التي يتطلبها قانون
العمل ،دون �أي زيادة �أو ت�صريح �إ�ضايف ،وا�ستكمال القرار ب�إعفاء امل�ؤ�س�سات
غري احلكومية العاملة يف الو�سط الفل�سطيني ،والتي توفر فر�ص عمل
ل�ع��دد كبري م��ن �أب �ن��اء �شعبنا م��ن ر��س��وم ال�ضمان لإج��رائ�ه��ا ،واالك�ت�ف��اء
ب��إل��زام�ه��ا بعقد �ضمان ل�ل�أج�ير م��ع ال�شركات اخل��ا��ص��ة املتخ�ص�صة يف
هذا املجال ،كذلك �أن يتم ال�سماح للأجري الفل�سطيني ب�أخذ تعوي�ضه
وفقاً للمدة التي ق�ضاها يف العمل ،و�سدد الر�سوم القانونية ،بعد انتهاء
عمله ،وذلك بعدم ربطها با�شرتاط ع�شرين �سنة �إلزامية من الإ�شرتاك،
بالإ�ضافة �إىل �صرف تعوي�ضات الأج�ير الفل�سطيني يف حالة الوفاة �أو
التعوي�ض من ج��راء ح��ادث ونفقات اال�ست�شفاء ويف العقوبات �أي�ضاً مع
ا�ستثناء بند الرتحيل ،لأن��ه لي�س واف��داً من اخل��ارج ك��الأج�ير الأجنبي
الآخر.

املباين املدمرة كلياً ،و�إعمار حي املهجرين
وت ��أم�ي�ن ح��ق ال���ص�ي��ادي��ن مب��زاول��ة املهنة
ب��إع�ط��اء اجلميع ت��ذاك��ر بحرية م��ن �أج��ل
قوت عائالتهم.
بالن�سبة ملنظمة التحرير الفل�سطينية
ت��رك��زت امل �ط��ال��ب ع �ل��ى � �ش �م��ول ال���ش�ه��داء
واجل ��رح ��ى امل��دن �ي�ي�ن م ��ن �أب � �ن ��اء امل�خ�ي��م
بالزيادة املالية وتوفري ال�ضمانات ال�صحية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ل�ع��وائ��ل ال���ش�ه��داء وتغطية
ت �ك��ال �ي��ف ال �ت �ع �ل �ي��م اجل��ام �ع��ي لأب �ن��ائ �ه��م،
وت�ضافر اجلهود مع الأونروا لبناء جامعة
فل�سطينية وم�ست�شفى تخ�ص�صي يف لبنان.
ع�ضو جلنة املتابعة العليا مللف خميم
نهر البارد �أركان بدر يقول�« :إن ما حتقق
حتى الآن من �إجناز لإعمار الرزمة الأوىل
وع��ودة العائالت �إليها وعمليات الإعمار
اجل��اري��ة ب��ال��رزم��ة ال�ث��ان�ي��ة ،والتح�ضري
للبدء بالثالثة و�إجن��از امل��دار���س الثالثة
واملعهد على الرغم من �أهميته ،لأنه �أغلق
الطريق على املحاوالت الهادفة لإ�ضافة
خميم جديد على املخيمات الفل�سطينيية
امل��دم��رة يف ل�ب�ن��ان� ،إال �أن �صرب و�صمود
وحتركات �أبناء املخيم وعموم املخيمات
واحلركة ال�سيا�سية مع املرجعيات ،فر�ض
معادلة احل��ق الفل�سطيني ب��إع��ادة �إعمار
املخيم يف �سياق احلفاظ على املخيمات،
لأنها ت�شكل اىل جانب الأون��روا والقرار
 194الركائز الثالثة لق�ضية الالجئني
وحقهم بالعودة �إىل دي��اره��م» ،وي�ضيف:
«لكن هذا الإجن��از ال يرقى للوعود التي
�أطلقتها احل�ك��وم��ة اللبنانية ورئي�سها

ال�سابق ب�أن النزوح م�ؤقت والعودة م�ؤكدة امل���ش��ارك��ة اجل�م��اه�يري��ة ف�ي�ه��ا ،لل�ضغط
والإعمار حمتم ،على �أن يتم االنتهاء من ع�ل��ى اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة م��ن �أج ��ل حتقيق
عملية الإعمار للمخيم بجزئيه القدمي املطالب والأه��داف التي طال انتظارها،
واجل��دي��د خ�لال ثالثة �أع��وام ،وه��ا نحن من �أج��ل الإ��س��راع يف �إن�ه��اء معاناة �أبناء
ننهي العام اخلام�س من النزوح والت�شريد املخيم ،خطوة على طريق دعم الن�ضال
والإقامة الق�سرية يف التجمعات ال�سكنية ،الفل�سطيني من �أج��ل العودة �إىل ديارنا
يف برك�سات احلديد وغريها ويف املخازن وممتلكاتنا يف فل�سطني نقي�ضاً للتوطني
وامل���س�ت��ودع��ات ال�ت��ي تتناق�ض م��ع احل��د والتهجري.
�أم ج �م��ال خ�ل�ي��ل ت�سكن يف ب�ي��ت �أج ��ار
الأدنى من �أب�سط قواعد حقوق الإن�سان،
�إ��ض��اف��ة �إىل تن�صل احل�ك��وم��ات املتعاقبة وت�ق��ول« :ال ي�ب��دو �أن ه�ن��اك ب��وادر لإع��ادة
م��ن م�س�ؤولياتها يف �إع ��ادة �إع�م��ار اجل��زء �إعمار الأجزاء الأخرى من املخيم ،املربرات
اجل��دي��د م��ن امل�خ�ي��م ب��اع �ت �ب��اره ال �ت��زام �اً كثرية ومتناق�ضة �أحياناً ،لقد مللنا الوعود
ل�ب�ن��ان�ي�اً� ،أك ��د ع�ل�ي��ه م � ؤ�مت��ر ف�ي�ي�ن��ا ي��وم خ�صو�صاً بعد �أن جاء الربيع العربي انعدم
 ،2008/6/26حيث مل يقدم للعائالت الأمل ،فالكل م�شغول ب�إ�سقاط النظام وال
�سوى بع�ض الفتات من الهبة الإيطالية� ،أح��د يتطلع �إىل مطالبنا ب�إ�سقاط الظلم
وامل�ساعدات الزهيدة من بع�ض امل�ؤ�س�سات امل�ستمر منذ خم�س �سنوات م��ن املعاناة»،
وت�ضيف« :احلياة ت��زداد �صعوبة ،ال ميكن
غري احلكومية وغريهما».
ويدعو الرجل �إىل الإ��س��راع يف �إع��ادة احتمال احلياة مبا فيها من غ�لاء يف كل
ت���ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ع �ل��ى �أ��س����س ��ش��يء وال ي��وج��د م ��ردود منا�سب� ،أوالدي
دميقراطية مبا ي�ضمن التمثيل ال�شعبي يح�ضّ رون �أوراقهم للهجرة ،ويبدو �أن هذا
وامل�ه�ن��ي وال�ن�خ�ب��وي ال��وا� �س��ع ،وان�ت�خ��اب �ضمن خمطط التهجري الفل�سطيني من
�أمني �سر دائم وتوافقي وجامع لها من لبنان للتخل�ص منهم».
ب�ين ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
ح ��ال ��ة م ��ن الإح � �ب� ��اط ت �� �س��ود �أج � ��واء
وم��ا �أك�ث�ره��ا� ،إ��ض��اف��ة الن�ت�خ��اب جمل�س ال�شارع الفل�سطيني وخ�صو�صاً يف خميمات
�شعبي ،واالرت �ق��اء ب��دور الهيئة الأهلية ال�شمال ،و�شعور ب ��أن ق�ضية �إع��ادة �إعمار
وع �م��وم ال�ل�ج��ان املنبثقة عنها لإح�ق��اق خميم نهر البارد �أ�صبحت يف �أ�سفل الئحة
حقوق النا�س وو�ضع حد لال�ستن�سابية االه�ت�م��ام��ات املحلية والعربية وال��دول�ي��ة
وامل �ح �� �س��وب �ي��ة وال� �ت�ل�اع ��ب مب �� �س��اح��ات وخم � ��اوف م��ن �أن ي �ك��ون «ال� �ن ��زوح دائ ��م»
البيوت ونقل بع�ضها من مكانه ،كذلك يرددها املهجرون هنا وهناك.
ت�صعيد التحركات ال�سلمية واحل�ضارية
�سامر ال�سيالوي
ال ��دائ � �م ��ة وامل� �ت ��وا�� �ص� �ل ��ة ورف � � ��ع وت �ي�رة
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ملف خاص

التـيارات السلفية فـي الشمـال

من التوجه الديني إلى التجاذبات السياسية

يعود الحديث مجددًا ح��ول التيارات السلفية في
الشمال ،وتحديدًا في مدينة طرابلس ،إلى دائرة الضوء
والجدل.
بين التيارات السلفية الوهابية ،والجهادية ،والمجهولة
الهوية ،يصعب تحديد تعريف واحد للسلفية اللبنانية،
لكن يمكن القول إن السلفية عمومًا بدأت كحالة دينية
خالصة في الشمال ،لتنتهي اليوم إلى مدارس واتجاهات
وجمعيات تتقاذفها أطراف سياسية ومراكز قوى داخلية
وخارجية.
ال يخفى على أحد أن حركات سلفية في طرابلس تبنّ ت
الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار األسد منذ اليوم
األول ،مجاهرة بأنها تدعم الثوار والمنشقين من «الجيش
السوري الحر» وتقدم لهم اإلي��واء والدعم ،وربما يكون
يترجم هذا الدعم عبر
َ
لها كامل الحرية في ذلك ،لكن أن
انتشار السالح والملثمين في شوارع مدينتهم ،بإيعاز من
الخارج إلبقاء الجبهة السورية مشتعلة ،فهو أمر ال يقبله
منطق وال دين.
يوصف مدينة طرابلس بأنها تحولت إلى
اليوم ،هناك من ّ
تبشر
«إمارة» أو «دويلة سلفية» ،وتتسارع التكهنات التي ّ
بثورة سلفية تنطلق من طرابلس مدعومة بالمال والسالح،
لتمتد نيرانها إلى لبنان ككل ،لكن الواقع أن االنقسامات
والتجاذبات تعصف بالتيارات السلفية التي تختلف في
ما بينها حول العديد من القضايا والشعارات ،ولإلضاءة
على هذه االنقسامات ال بد من التوقف عند نشأة التيارات
السلفية المختلفة ،وأهدافها ،والجهات الداعمة لها.

من المؤسسات
السلفية
وق����ف ال��ب�ر اخل��ي��ري ال�����ض��ن��ي��ة ،ج��م��ع��ي��ة الإر����ش���اد
وم���در����س���ة الإب���������داع (ع�����ك�����ار) ،وق�����ف ع���ب���اد ال��رح��م��ن
(ط��راب��ل�����س) ،وق��ف �إح��ي��اء ال�سنة النبوية (ال�ضنية)،
دار احلديث للعلوم ال�شرعية (طرابل�س) ،وقف �إعانة
ال��ف��ق�ير (ط��راب��ل�����س) ،جت��م��ع ���س��ن��اب��ل اخل�ي�ر (ع��ك��ار)،
وق���ف اخل�ي�ر الإ����س�ل�ام���ي وم�����س��ج��د وم���رك���ز الأق�����ص��ى
(ال�ضنية) ،الوقف الإ�سالمي ال�سني اخلريي (ق�ضاء
زغرتا) ،وقف �إعانة املر�ضى (طرابل�س) ،وقف الفرقان
للبحث العلمي (طرابل�س) ،وقف الإحياء الإ�سالمي
(طرابل�س) ،وقف البالغ الإ�سالمي (طرابل�س) ،وقف
م��ع��ه��د الأم��ي�ن ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��رع��ي��ة (ط��راب��ل�����س) ،وق��ف
الأبرار ومعهد طرابل�س للعلوم ال�شرعية ،جمعية دعوة
الإميان والعدل والإح�سان (طرابل�س) ،جمعية الهداية
والإح�سان الإ�سالمية (طرابل�س).

ال�سلفية الوهابية
م��ف��ه��وم ال��وه��اب��ي��ة ح�����س��ب��م��ا ي��ع�بر عنها
امل �ن �� �ض��وون حت��ت ل��وائ �ه��ا «ل�ي���س��ت ح��زب �اً �أو
تنظيماً� ،إمن��ا هي مدر�سة علمية تدعو �إىل
ال��ت��م�����س��ك ب��ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة��� ،ض��م��ن الفهم
ال�����ص��ح��ي��ح مل��ن��ه��ج ال�������س���ل���ف ال�����ص��ح��ي��ح م��ن
ال�صحابة والتابعني ،وح�سبما جاء به حممد
بن عبد الوهاب ،وهي دعوة من �أبعد املناهج
عن �إثارة الفتنة» ..هذا ما ي�ؤكده «الوهابيون
الأ���ص��ل��ي��ون» يف ال�شمال ،مب��ع��زل ع��ن ك��ل ما
ي�ت�ردد م��ن �أح���ادي���ث تربطهم ت���ارة بعالقة
م��ع ال��ق��اع��دة واجل��ه��ادي�ين الإ���س�لام��ي�ين� ،أو
مب��ج��م��وع��ات وت��ن��ظ��ي��م��ات �إره���اب���ي���ة �أخ����رى،
كتنظيم «ف��ت��ح الإ����س�ل�ام» يف نهر ال��ب��ارد� ،أو
«ع�صبة الأن�صار» و«جند ال�شام» يف املخيمات
الفل�سطينية الأخرى.
وب�إجماع امل�صادر املختلفة ،ف���إن م�ؤ�س�س
التيار ال�سلفي الوهابي الأول يف لبنان هو
ال�شيخ �سامل ال�شهال؛ وال��د داع��ي الإ���س�لام
ال�����ش��ه��ال ،وب��ح�����س��ب ال��ب��اح��ث املتخ�ص�ص يف
احلركات الإ�سالمية؛ علي عبد العال« :بعد
ع��ودة ال�شهال من زي��ارة قام بها �إىل املدينة
املنورة العام  ،1946التقى خاللها بعدد من
�شيوخ وعلماء ال�سعودية من الوهابيني� ،أن�ش�أ
جمموعة يف طرابل�س �أطلق عليها «جمموعة
حم��م��د» وم���ن ث���م «اجل��م��اع��ة  -م�����س��ل��م��ون»
قامت على تبني نهج ال�سلف يف الدعوة �إىل
الإ����س�ل�ام واالل���ت���زام ب���ه ،م��ت��خ��ذة م��ن العمل
اخل�يري و�سيلة للدعوة ،ف�أن�ش�أت م�ؤ�س�سات
خريية وتعليمية لهذا الغر�ض ،وبقيت بعيدة
عن العمل ال�سيا�سي بكافة �أ�شكاله» .وي�شهد

على طلب م��ن وزي��ر الداخلية مي�شال امل��ر،
ب�سبب «�إث���ارة النعرات الطائفية» يف بع�ض
الكتب التي تعتمدها اجلمعية يف معاهدها
ال�شرعية ،والتي تكفّر فيها العلويني ،وتوالت
الأحداث حيث تفاقمت الأزمة بني احلكومة
اللبنانية وبني ال�شيخ داعي الإ�سالم� ،إذ اتُّهم
بالتحري�ض ع��ل��ى الفتنة امل��ذه��ب��ي��ة ،ومت��ت
م�صادرة �أموال اجلمعية كلها ،وا�ستمر ذلك
م��ن ع���ام  2000ح��ت��ى ع���ام  .2005ب��ع��د ذل��ك
ع��اد ال�شيخ ال�شهال �إىل العمل م��ن جديد،
و�أُ�سقطت عنه التهم التي أ�ُحلقت به ،و�أُعيد
لـ«جمعية الهداية والإح�سان» االعتبار من
قبل جمل�س �شورى الدولة ،لي�ست�أنف العمل
ع��ل��ى حت�����ص�ين « أ�ه�����ل ال�����س��ن��ة واجل���م���اع���ة يف
لبنان» ،كما قال ،من خالل فتح املعاهد ،كما
�أ�س�س مع �شخ�صيات �إ�سالمية �أخرى «اللقاء
الإ�سالمي امل�ستقل».
اجل��دي��ر ذك��ره �أن ال�شيخ ح�سن ال�شهال
ان��ف�����ص��ل ع����ن اب�����ن ع���م���ه ل��ي���ؤ���س�����س م��ع��ه��داً
خا�صاً تابع لـ«جمعية دعوة الإمي��ان والعدل
الإ�سالمية» ،وانت�شرت بعد ذلك اجلمعيات
وامل���ع���اه���د ال��وه��اب��ي��ة يف ل���ب���ن���ان ،ب��ع��د ع���ودة
ع�شرات العلماء الذين در�سوا يف اجلامعات
�أن ال�سلفية التي حملها ال�شيخ �سامل ال�شهال ال�����س��ع��ودي��ة ،وب����ات ب��الإم��ك��ان �إح�����ص��اء �أك�ثر
ب��ق��ي��ت دع�����وة ���س��ل��م��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى احل����وار من خم�سني معهداً �أو جمعية تتبنى منهج
واملوعظة احل�سنة ،ومل ي�ؤخذ عليها خاللها ال�����س��ل��ف��ي��ة ،و�إن ك��ان��ت ت��خ��ت��ل��ف يف م���ا بينها
اخلو�ض يف �أي خالف �أو �صراع مع جهة من على بع�ض التفا�صيل� ،أو على �صعيد جهات
اجلهات اللبنانية ،رغ��م �أنها �أن�ش�أت جناحاً التمويل.
ويف ف���ت��رة الح�����ق�����ة ،ت�����ط�����ورت احل���ال���ة
ع�سكرياً با�سم نواة اجلي�ش الإ�سالمي.
يف وق����ت الح�����ق ،مت ت أ������س��ي�����س «ج��م��ع��ي��ة ال�سلفية يف ال�شمال ،وتفرعت منها تيارات
الهداية والإح�����س��ان» للعمل اخل�يري يف عام خمتلفة ارت�أت �أال يقت�صر دورها على الدعوة
ف�ضلت
 ،1990على يد ال�شيخ داعي اال�سالم ال�شهال وامل�ؤ�س�سات التعليمية واخلريية ،بل ّ
و�أخ���وه را���ض��ي الإ���س�لام ،وق��د �شكلت الإط��ار التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،حتى �أن داعي
ال��ف��ع��ل��ي ل��ل��ح��رك��ة ال�سلفية يف ل��ب��ن��ان ،لكن اال�سالم ال�شهال كان تر�شح لالنتخابات يف
احل��ك��وم��ة اللبنانية ح�� ّل��ت اجلمعية مطلع الت�سعينات ،كما قرر ال�شهال االبن التدخل
العام  ،1996ومت �سحب الرتخي�ص منها بناء بال�سيا�سة يف انتخابات ال��ع��ام  ،2005وبعد
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ت�شكل ح��رك��ة ق��وى � 14آذار/م���ار����س ،وقد
ح��اول تيار امل�ستقبل التقرب من التيارات
ال�سلفية رافعاً �شعار «ال��دف��اع عن ال�سنة»،
و�أراد �إذك����اء بع�ض ال��ن��ع��رات الطائفية يف
حينه ،علماً �أن العالقات التي كانت جتمعه
بال�سلفيني مل تكن جيدة على الإط�ل�اق،
ال�سيما يف عهد احلريري الأب.
ك���ذل���ك ،ف��ف��ي ان��ت��خ��اب��ات ال���ع���ام ،2009
مت��ت ال��دع��وة ب�ين ال��ت��ي��ارات ال�سلفية �إىل
امل�شاركة يف االنتخابات بقوة ،وها هي بع�ض
املجموعات ال�سلفية اليوم تلتزم بالدفاع
ع����ن احل����رك����ة االح���ت���ج���اج���ي���ة يف ����س���وري���ة،
�إىل درج���ة �أن داع���ي الإ���س�لام ال�شهال كاد
�أن ي�����ص��در ف��ت��وى ب��دع��م ال�����س��وري�ين ب��امل��ال
واجلهاد ،رغم �أن احلكومة التزمت �سيا�سة
ال��ن���أي بالنف�س ،وامل��ف��ارق��ة يف املو�ضوع أ�ن��ه
لطاملا وجهت االتهامات �إىل النظام ال�سوري
ب���أن��ه يدعم ال��وج��ود ال�سلفي امل�سلح �أو ما
يعرف بال�سلفية اجلهادية لإثارة القالقل
وامل�شاكل يف لبنان ،ال �سيما بعد ان�سحابه يف

لماذا طرابلس؟
�إن ا����س���ت���ق���ط���اب ط���راب���ل�������س ل��ه��ذه
احل���رك���ات ال�����س��ل��ف��ي��ة ي���ع���ود �إىل بيئة
امل����دي����ن����ة امل����ح����اف����ظ����ة ،رغ������م ت��ن��وع��ه��ا
الطائفي .ويقول �أ�ستاذ علم االجتماع
واملتخ�ص�ص يف ال�����ش���ؤون وال��درا���س��ات
الإ�سالمية؛ الدكتور عبد الغني عماد:
«�إن ح�����ص��ة ط��راب��ل�����س م���ن احل���رك���ات
ال�����س��ل��ف��ي��ة ي���ع���ود �إىل ط��ب��ي��ع��ة امل��دي��ن��ة
وهويتها ،وك��ان روج لها الذين ذهبوا
�إىل اململكة العربية ال�سعودية ودر�سوا
وت��ع��ل��ق��وا ب����الإخ����وان امل�����س��ل��م�ين ،ومب��ا
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ال�سلفية امل�سلحة

جيل شاب
منذ ن�ش�أتها والوهابية يف طرابل�س حتت قيادة �أ�سرة ال�شهال ،الذين
ميثلون ال��ط��رف التاريخي لل�سلفية الوهابية يف لبنان ،لكن �سجل يف
الأعوام الأخرية ظهور جيل وهابي جديد ،تزعمه ال�شاب �صفوان الزعبي،
و�أ�صبح قطباً كبرياً ،رغم �صغر �سنه ،بني �أقطاب الوهابية ،وقد ظهر
�صفوان ب�صورة امل�ستقل عن الأم��وال ال�سعودية وتيار امل�ستقبل ،وب�شكل
ق��وي ،خ�صو�صاً يف ظ��ل اخل�لاف ال�شخ�صي ب�ين ال�شيخ داع��ي الإ���س�لام
ال�شهال وزوج �شقيقته وابن عمه ح�سن ال�شهال .ومن املعروف �أن الزعبي
ه��و �صاحب م��ب��ادرة احل���وار م��ع «ح��زب اهلل»� ،إىل جانب ح�سن ال�شهال،
ويُعد دوره يف احلركة ال�سلفية اللبنانية اجتماعياً �أك�ثر منه �سيا�سياً،
حيث يدير عدداً من املعاهد وامل�ستو�صفات ،لكن لي�س له وجلماعته على
ال�ساحة ال�سيا�سية �أو الع�سكرية وجود.
العام  ،2005لكن الأحداث الأخرية �أثبتت
�أن ال��ت��ي��ارات ال�سلفية م��وح��دة فقط �ضد
ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ،م��ا ي��دح�����ض االت��ه��ام��ات
ال�سابقة.

�أن املدينة حمافظة ي�سودها ال�شعور
الإ����س�ل�ام���ي ال���ع���ام ح��ت��ى ق��ب��ل ظ��ه��ور
ال�سلفية ،فال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا
الطرابل�سي ك��ان �أ���س��ت��اذ ح�سن البنا،
ب������د�أت ال��ث��ق��اف��ة ال���وه���اب���ي���ة ال�����س��ل��ف��ي��ة
ت��ل��ق��ى رواج�������اً ،لأن ه����ذه ال��ث��ق��اف��ة ال
تعقد الأم�����ور وت��ط��رح �أف���ك���اراً قريبة
من ال�شعب ،منها ال��ع��ودة �إىل ال�سلف
ال�صالح وتب�سيط امل�سائل ،كما �أنها مل
تكن متلك برناجماً �سيا�سياً �أو ارتباطاً
مب��رج��ع��ي��ة ت��ف��ر���ض ع��ل��ي��ه��ا ان��ت��م��اءات
�سيا�سية ،ال ر�أ�س يجمعها ولي�س لديها
�سقف واحد ،فكل جمعية لها �شيخها،
والفكر ال�سلفي لي�س حم�صورا ب�أحد».

جهات ممولة
أ�م����ا ع���ن اجل���ه���ات امل��م��ول��ة ل��ل��ت��ي��ارات
ال�سلفية يف ال�شمال ،فيقول النا�شطون
�إن ه��ن��اك �أرب����ع ج��ه��ات ع��رب��ي��ة �أ�سا�سية
وه�������ي :ال����ك����وي����ت وال�������س���ع���ودي���ة وق��ط��ر
والإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ،وت�����ض��اف
�إىل ذلك �شخ�صيات وجمعيات �إ�سالمية
تنت�شر يف ال��ع��دي��د م���ن �أن���ح���اء ال��ع��امل.
وم���ن �أب����رز ال��ه��ي��ئ��ات الكويتية ال��داع��م��ة
للتيار ال�سلفي« :جمعية �إح��ي��اء ال�تراث
الإ����س�ل�ام���ي» ،ال��ت��ي ك��ان��ت ت��دع��م ال�شيخ
داع���ي الإ���س�لام ال�شهال ،لكن بعد ب��روز
بع�ض الإ���ش��ك��االت على �صعيد م��ا يقوم
به من ن�شاطات ،حتوّلت �إىل دعم ال�شيخ
�صفوان الزعبي ،وال�شيخ ندمي حجازي،
وج��م��ع��ي��ات �أخ�����رى ،وق���د ت���وىل ال��زع��ب��ي
�إقامة مدر�سة �ضخمة يف طرابل�س با�سم
«م��در���س��ة ج��م��ع��ي��ة الأخ������وة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة -
الكويتية».
�أم���ا بالن�سبة �إىل ال�����س��ع��ودي��ة ،فيتم
ال���ت���م���وي���ل م����ن ق���ب���ل وزارة الأوق��������اف
ال�سعودية� ،أو عرب م�ؤ�س�سات وجمعيات
����س���ع���ودي���ة �أه���ل���ي���ة ،وك������ان م����ن �أب����رزه����ا
«م�ؤ�س�سة احلرمني» ،والتي جرى حلها
ب��ع��د �أح�����داث � 11أي���ل���ول  ،2001وي���ؤك��د
الدكتور ح�سن ال�شهال تلقيه الدعم من
اجلهات ال�سعودية الر�سمية.
وم�����ن �أب�������رز اجل���م���ع���ي���ات ال��ق��ط��ري��ة
الداعمة للتيار ال�سلفي« ،م�ؤ�س�سة عيد
�آل ثاين اخلريية» ،وكانت تدعم ال�شيخ
داعي الإ�سالم ال�شهال وجمعيات �سلفية
�أخرى .وت�ؤكد م�صادر �إ�سالمية �شمالية
�أن «تيار امل�ستقبل قدم دعماً مالياً كبرياً
ل��ل��ع��دي��د م��ن اجل��م��ع��ي��ات وال�شخ�صيات
ال�سلفية ،ال�سيما ال�شيخ داع��ي الإ�سالم
ال�شهال ،خ�لال الأح���داث التي ج��رت يف
ال�����ش��م��ال يف �أوق����ات م��ت��ف��رق��ة ،خ�صو�صاً
�أحداث باب التبانة وجبل حم�سن».

رغ����م �أن م��ع��ظ��م اجل��م��ع��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ات
وال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال�سلفية يف ل��ب��ن��ان ت���ؤك��د يف
مواقفها وخطاباتها على رف�ضها للعنف،
واع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ال��دع��وة وال��ع��م��ل ال�ترب��وي
واالج���ت���م���اع���ي ،ف������إن ال���ت���داخ���ل ب�ي�ن بع�ض
ال�شخ�صيات ال�سلفية واملجموعات الإ�سالمية
امل�سلحة التي برزت خالل العقدين الأخريين
قد �أدى �إىل هذا الربط.
كذلك ارتبط ا�سم ال�شيخ داع��ي الإ�سالم
ال�شهال مبجموعة ال�ضنية ،والتي كانت ت�سعى
لإقامة �إط��ار لـ«القاعدة» يف لبنان ،وقد قُتل
اثنان من العاملني معه يف اال�شتباكات التي
جرت بني اجلي�ش اللبناين وهذه املجموعة،
وهما جهاد خليل و�إ�سماعيل بحري.
ك��م��ا �أن ب��ع�����ض ال�����س��ل��ف��ي�ين ����ش���ارك���وا يف
ت�شكيل بع�ض ال�شبكات التي عملت على نقل
امل�سلحني �إىل ال��ع��راق� ،إ�ضافة �إىل احل��وادث
التي ح�صلت يف �شباط  2006خالل م�سرية
التنديد بالر�سوم الدامنركية.
ك��م��ا �أن�����ه خ��ل�ال �أح�������داث ال�����ش��م��ال ب��رز
جم���دداً ا�سم ال�شيخ داع��ي الإ���س�لام ال�شهال
ك�أحد رموز املواجهات بني باب التبانة وبعل
حم�سن ،وكان يدعم املقاتلني امل�سلحني.
ال�سلفيون اجلهاديون
يف ال��ع��ام  2000ات�����ض��ح وج���ود «ال�سلفية
اجل��ه��ادي��ة» يف لبنان ،ح�ين ق��ام��ت جمموعة
م��ن ال�شباب م��ن مناطق القبة و�أب���ي �سمرا
يف ط��راب��ل�����س ب��ال��ت��درب ع��ل��ى ح��م��ل ال�����س�لاح
يف ج���رود ال�ضنية ،وك���ان يقودها ب�سام كنج
امللقب ب��ـ«�أب��و عائ�شة» ،وه��و م��ن اللبنانيني
الذين �شاركوا يف اجلهاد الأفغاين� ،إىل جانب
زميل له من �آل حمود ،وجرت ا�شتباكات بني
ه��ذه املجموعة واجل��ي�����ش اللبناين �أدت اىل
مقتل كنج واعتقال حمود .يُذكر �أن االثنني
التحقا بـ«اجلهاد الأفغاين» الأول يف الواليات
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ك���ان ي��ق��ي��م ف��ي��ه��ا ،وال���ث���اين يف
ال�سعودية حيث كان يعمل ،وع��ادا �إىل لبنان
لي�ؤ�س�سا اجلماعة التي هاجرت �إىل ال�ضنية
وبا�شرت منها ن�شاطها امل�سلح.
وبعيداً عن التوظيف ال�سيا�سي ملجموعة
ال�ضنية ،ظ��ه��رت ت��ب��اع��اً احل��رك��ات ال�سلفية
اجل��ه��ادي��ة يف امل��خ��ي��م��ات الفل�سطينية ،من
بينها «ع�صبة الأن�صار» و«جند ال�شام» و«فتح
الإ�سالم» ،التي �سن�أتي على تف�صيلها:
ع�صبة الأن�صار� :أ�س�س ع�صبة الأن�صار يف
�أوا�سط الثمانينات من القرن املا�ضي ال�شيخ
ه�شام ال�شريدي ،الذي كان ع�ضواً يف «حزب
ال��ت��ح��ري��ر» ،وق���د اخ���ت���ار يف ال��ب��داي��ة ط��ري��ق
ال��دع��وة الدينية .ويف «ح��رب املخيمات» بني
ح��رك��ة « أ�م�����ل» والفل�سطينيني يف منت�صف
الثمانينات ،حملت الع�صبة ال�سالح وحتولت
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�إىل حالة ع�سكرية .ويف مطلع الت�سعينات،
تو�سع ن��ف��وذ ع�صبة الأن�����ص��ار يف خميم عني
احللوة يف �صيدا ،فوقع الت�صادم بينها وبني
ال��ف�����ص��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،ب��ف��ع��ل تكفريهم
للف�صائل .وبعد اغتيال ال�شريدي يف العام
 ،1991توىل الإمارة �أحمد ال�سعدي ،امللقب
ب���ـ« أ�ب���و حم��ج��ن» ،ال���ذي ت����وارى ع��ن الأن��ظ��ار
بعد اتهامه باغتيال رئي�س جمعية امل�شاريع
اخل�يري��ة الإ���س�لام��ي��ة ال�شيخ ن���زار احللبي،
وم��ن تلك اللحظة ت��وىل �شقيقه �أب��و ط��ارق
ق��ي��ادة ال��ع�����ص��ب��ة .ي��ذك��ر �أن اب���ن �أب���و حمجن
(�إبراهيم ال�سعدي) �أم�ضى خم�س �سنوات يف
ال�سجون ال�سورية ،وق��د اعتقلته ال�سلطات
الأمنية ال�سورية خ�لال توجهه �إىل العراق
للم�شاركة يف تنفيذ عمليات جهادية.
فتح الإ�سالم :خا�ضت حركة فتح الإ�سالم
حرباً مع اجلي�ش اللبناين على م��دى �أكرث
م��ن ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر يف �صيف ال��ع��ام  2007يف
خميم نهر ال��ب��ارد لالجئني الفل�سطينيني،
وك��ان��ت احل��رك��ة �أع��ل��ن��ت ع��ن ه��وي��ت��ه��ا يف 26
ت�شرين الثاين .2006
ت�ضاربت الآراء ب�ش�أن الإط���ار العقائدي
لهذه احلركة ،لكن ال�شائع �أنها ترتبط فكرياً
بتنظيم القاعدة .يُذكر �أن ال�صدام بني فتح
الإ���س�لام واجلي�ش اللبناين ،كانت انطلقت
�شرارته حني قام عنا�صر من احلركة بقتل
ع��دد من �أف��راد اجلي�ش وه��م خ��ارج اخلدمة،
ف��ان��دل��ع��ت م��ع��ارك عنيفة �إىل �أن �سيطرت
القوى الأمنية اللبنانية بالكامل على نهر
ال����ب����ارد ،ومت ق��ت��ل ع����دد ك��ب�ير م���ن ع��ن��ا���ص��ر
التنظيم ،وف ّر العديد من عنا�صره وقياداته
خارج املخيم.
ج��ن��د ال�������ش���ام :ب�����د�أ ت��ن��ظ��ي��م ج��ن��د ال�����ش��ام
ي��ت�����ص��در امل�����ش��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ل��ب��ن��اين بعد
ح��وادث �أمنية خمتلفة ال �سيما اال�شتباكات
التي وقعت بني التنظيم واجلي�ش اللبناين
يف خميم عني احللوة يوم  24ت�شرين الأول
 ،2005وك��ان للتنظيم ن�شاطات ع�سكرية يف
ال��داخ��ل ال�����س��وري وع��ل��ى احل����دود اللبنانية
ال�سورية ،كما برز �أن�صاره بقوة يف طرابل�س
وعكار وال�ضنية.
وي�ستمد ج��ن��د ال�����ش��ام �أف���ك���اره م��ن زعيم
ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة �أ����س���ام���ة ب���ن الدن ،وت��ع��ود
ت�سميته �إىل املجموعة الأوىل التي تزعمها
�أب���و م�صعب ال��زرق��اوي يف �أفغان�ستان العام
 ،1999ح��ي��ث �أط���ل���ق اال����س���م ع��ل��ى خميم
ال��ت��دري��ب ال����ذي ���ض��م م��ت��ط��وع�ين م���ن ب�لاد
ال�شام� ،أي لبنان و�سورية والأردن وفل�سطني،
وت��ع��ود امل�س�ؤولية الع�سكرية لهذا التنظيم
يف لبنان �إىل غ��ان��دي ال�سحمراين (لبناين
اجل��ن�����س��ي��ة) ،وه���و مم���ن ���ش��ارك��وا يف أ�ح����داث
ال�ضنية يف �شمال لبنان مطلع العام ،2000
وقد عُرث عليه مقتو ًال يف العام .2010

�إعداد هناء عليان
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( العدد  )215اجلمعة � 25 -أيار 2012 -

عــربــي

دول الخليج ..اتحاد أم خوف على العروش؟
دع��ت اململكة ال�سعودية ��ش��رك��اءه��ا يف
كان اجلميع ينادي بوحدة الأمة الإ�سالمية
جمل�س التعاون اخلليجي ،لإق��رار �صيغة
وال�ب�ع����ض ي �ن��ادي ب��وح��دة الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة؟
�سيا�سية متطورة بعنوان االحتاد اخلليجي
و�إذا ك��ان البع�ض �ضد امل���ش��روع الأم�يرك��ي
ب ��دي�ل�اً ع ��ن ال �ت �ع��اون اخل �ل �ي �ج��ي ،ب�ه��دف
الهادف للتق�سيم والتجزئة للمنطقة ،فعليه
ح �م��اي��ة �أم� ��ن ال � ��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة م�ق��اب��ل
�أن ي�ف��رح ب ��أن دول اخل�ل�ي��ج ت�سعى للوحدة
التهديد الإيراين ،لكن الأ�سباب احلقيقية
واالندماج ،وهذا من حيث الظاهر م�ستحب
لهذا امل�شروع تت�ضمن الأهداف التالية:
وم �ط �ل��وب ع�ل��ى ط��ري��ق وح ��دة الأم � ��ة ،لكن
اخل��وف من تخلي أ�م�يرك��ا عن امللوك
ال�ع��اق��ل وال ��واع ��ي ال ي ��رى يف ه ��ذا االحت ��اد
والأم��راء كما تخلت عن مبارك وبن علي
خرياً للأمة ،لأنه �سيولد يف عملية قي�صرية
والقذايف حلماية م�صاحلها.
انفعالية ال تهدف لتقوية الأمة ،بل ل�ضرب
تغطية التدخل ال�سعودي يف البحرين
�شعوبها ومواجهة ال�صديق املمثل ب� إ�ي��ران
والكويت �ضد احلراك ال�شعبي وحما�صرة
ب��دل م��واج�ه��ة ال �ع��دو الإ��س��رائ�ي�ل��ي وتغيري
�أي حركة �شعبية يف دول اخلليج خا�صة يف
بو�صلة العداء والتحالفات وحماية مقدرات
ال�سعودية.
الأم ��ة وث��روات�ه��ا و�أرا��ض�ي�ه��ا م��ن ال�سيطرة
حت �ق �ي ��ق ح� �ل ��م ال� �ع ��ائ� �ل ��ة امل ��ال � �ك ��ة يف
الأمريكية ،فالقوات الأمريكية حتتل دول
ال���س�ع��ودي��ة ،ل�ت�ت�ح��ول �إىل دول ��ة �إقليمية
اخلليج با�سم معاهدات الدفاع امل�شرتك غري
ع�ظ�م��ى ،تتحكم بالنفط وال �غ��از ال�ع��امل��ي،
الواقعية وغ�ير امل�ت��وازن��ة وت���ص��ادر إ�ي ��رادات
خ�صو�صاً �أنها على م�شاكل حدودية ونزاع
النفط املالية �إما مبا�شرة �أو عرب ال�صفقات
حول الأرا�ضي مع الأردن واليمن والكويت
(�أ.ف.ب ).الوهمية لل�سالح.
قادة جمل�س التعاون اخلليجي
وقطر..
وال �� �س ��ؤال الأك �ث��ر إ�حل ��اح� �اً وال ميكن
�إن الطرح ال�سعودي الإنفعايل واملت�سرع �أح��داث البحرين امل�ستمرة منذ �أك�ثر من حالة االنق�سام التي عا�شتها بعد تعيني وراء ال�ك��وال�ي����س وال ��ذي دع��ا �إىل التمرد الإج ��اب ��ة ع �ن ��ه ..ك �ي��ف مي �ك��ن ق �ي��ام احت ��اد
ب�إعالن االحتاد بعد ثالثني عاماً من �إقامة � 17شهراً و�أح ��داث املنطقة ال�شرقية يف ويل ال �ع �ه ��د وال� ��وق� ��ائ� ��ع احل ��ال� �ي ��ة غ�ير ع�ل��ى ال�ع��ائ�ل��ة ال���س�ع��ودي��ة وو��ص�ف�ه��ا ب�أنها ب�ين �أنظمة �سيا�سية خمتلفة ب�ين الكويت
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ال ��ذي يفتقد ال�سعودية و�أحداث اليمن وانهزام امل�شروع املطمئنة ،ب�سبب ال��و��ض��ع ال�صحي لويل �أف �� �س��د ن �ظ��ام ع �ل��ى وج ��ه الأر�� � ��ض يعطي وبرملانها املتحرك وحكومتها الدميقراطية
الإجن ��ازات امل ��ؤث��رة وغ�ير الأ��س��ا��س�ي��ة ،فلم ال �� �س �ع��ودي يف ال � �ع ��راق ،وف �� �ش��ل امل �� �ش��روع العهد وامللك وال��ذي يولد انطباعاً لدى الإ� �ش��ارة ب ��أن الأم�يرك�ي�ين ق��د ب��د�أوا �إدارة وبني �أنظمة ال�سعودية وقطر والبحرين؟
ي�ستطع هذا املجل�س �إقرار العملة املوحدة ال�سعودي وال�ق�ط��ري وال�ترك��ي يف �سورية اجلمهور ال�سعودي واملعار�ضة واحللفاء ال�ظ�ه��ر ل�ل���س�ع��ودي�ين وب� � ��د�أوا بالتفتي�ش
كيف ميكن االن�سجام بني حرية ال��ر�أي
وال النظام اجلمركي الواحد �أو اخلطوط وخ � ��روج احل ��ري ��ري وت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل من �أن �شيئاً �سيزعزع اال�ستقرار على م�ستوى ع��ن م�صاحلهم م��ع الأق��وي��اء يف املنطقة والثقافة يف الكويت وغريها وبني ال�سعودية
احل��دي��دي��ة وال ال�برمل��ان امل��وح��د ومل ينتج ال�سلطة يف لبنان ،وال�ضربة التي تلقتها قمة الهرم احلاكم ،يرتافق مع احلراك ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال ��رو� ��س ،وه ��ذا م��ا حتمله وق�ط��ر ..كيف ميكن دم��ج امل ��ر�أة ال�سعودية
�سوى قوات درع اجلزيرة وبع�ض اخلطوات ال�سعودية يف م�صر وعدم ح�صادها لثورات ال�شعبي الذي يهدد ال�سلطتني ال�سيا�سية الأن�ب��اء عن املفاو�ضات النووية الإيرانية املمنوعة م��ن ق�ي��ادة ال�سيارة م��ع ال�شواطئ
والدينية.
يف بغداد.
االق �ت �� �ص��ادي��ة اخل �ج��ول��ة ،مم��ا ي��وح��ي �أن تون�س وليبيا.
املفتوحة يف دب��ي وال�ب�ح��ري��ن ..كيف ميكن
�إن ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال�ك��ة تعي�ش �إره��ا� �ص��ات
اخلوف والقلق ال�سعودي و�صال �إىل اخلط
�إن ب � �ي� ��ان �أمي� � � ��ن ال � �ظ � ��واه � ��ري مب��ا
وال �� �س ��ؤال ال��ذي يطرحه البع�ض ،مل��اذا التو�أمة بني ت�شريعات وقوانني دينية متنع
الأحمر من فقدان الأمان ال�سيا�سي نتيجة اخل� ��وف وال �ق �ل��ق م ��ن امل���س�ت�ق�ب��ل ،يف ظل مي �ث��ل م ��ن �أم � ��ر ع �م �ل �ي��ات �أم �ي�رك ��ي م��ن يقف البع�ض �ضد احتاد دول اخلليج ،بينما الكحول يف ال�سعودية وت�شرعها يف البحرين
والإمارات وغريها ..كيف �سين�سجم النقاب
مع اللبا�س املتحرر يف باقي دول اخلليج..
كيف يكون قبول الر�أي الأخر على م�ستوى
العقيدة والفكر يف ظل حالة التكفري التي
ينتهجها بع�ض رج ��ال ال��دي��ن ال�سعوديني
مقابل القر�ضاوي يف قطر؟
احت ��اد اخل�ل�ي��ج �سيكون غ�لاف �اً �سعودياً
ملتناق�ضات �سيا�سية واجتماعية وثقافية
وم��ذه�ب�ي��ة وح�ت��ى اق�ت���ص��ادي��ة ت�ت�ع��ارك فيما
ب�ي�ن�ه��ا وت �ف �ج��ر ن�ف���س�ه��ا م ��ن ال ��داخ ��ل على
امل�ستوى ال�سلوكي وامليداين.
ت�ستمر الأزم ��ة ال�سيا�سية يف ال �ع��راق ،على وق��ع ال�ت��دخ�لات اخل��ارج�ي��ة (اخلليجية العملية ال�سيا�سية �إذا مل يقبل املالكي مطالبها بنقل حماكمة الها�شمي �إىل
االحت ��اد لي�س ق ��راراً ملكياً �أو �سطوياً،
والرتكية والأمريكية) التي تغذي الأزم��ة وتعطيها �أبعاداً طائفية ومذهبية ،ويبدو �أن �إقليم كرد�ستان ،و�سحب طلب حجب الثقة عن �صالح املطلك.
فله مقدماته وت��وف�ير مقومات ا�ستمراره
ثالثاً :العمل على عرقلة الت�سوية املطروحة عرب عقد م�ؤمتر وطني ،وت�شجيع نواب
وا�شنطن قررت ت�صعيد تدخلها يف �ش�ؤون العراق ،وتغذية التناق�ضات الداخلية ،بعد رف�ض
لكي ي�ستمر ،فالواليات املتحدة الأمريكية
حكومة نوري املالكي االنخراط يف احلرب الأمنية والإعالمية واالقت�صادية �ضد �سورية ،القائمة العراقية على اال�ستقواء ب��اخل��ارج ،حيث عمد ثالثة من نوابها (�إي��اد عالوي
�أ�س�ست نظاماً لوالياتها واالحت��اد الأوروب��ي
بهدف ممار�سة �ضغوط متزايدة على املالكي لدفعه �إىل الرتاجع عن ا�صطفافه �إىل جانب و�أ�سامة النجيفي ورافع العي�ساوي) �إىل توقيع ر�سالة طالبت الواليات املتحدة بالتحرك
م ��ازال ي�ع�م��ل وي�ب�ق��ى ع�ل��ى ��ش�ف�ير االن�ه�ي��ار
احللف الإيراين  -ال�سوري� ،أو منع العراق من اال�ستقرار ،وقد جت�سد هذا التدخل ب�شكل ب�سرعة للم�ساعدة يف ت�شكيل حكومة وفاق ،متهمني املالكي ب�أنه «�سائر نحو ا�ستبداد طائفي
م��ع ك��ل ال�ق��وا��س��م امل���ش�ترك��ة ب�ي�ن ال���ش�ع��وب
يحمل معه خطر اندالع حرب �أهلية» ..غري �أن رئي�س جمل�س النواب �أ�سامة النجيفي ن�أى
وا�ضح من خالل:
الأوروبية واخلطوات العملية التي �أجنزتها
�أوالً :احت�ضان ك��ل م��ن تركيا وق�ط��ر ل�ط��ارق الها�شمي؛ ن��ائ��ب الرئي�س ال�ع��راق��ي ،بنف�سه عن هذه الر�سالة ،ونفى علمه بها ،قائ ًال �إن ا�سمه ح�شر فيها.
احلكومات.
رابعاً :دخول وا�شنطن على خط تغذية ال�صراع �ضد حكومة املالكي ،حيث �أعلن الكاتب
وتوفري احلماية له من مالحقة الق�ضاء العراقي والإنرتبول ال��دويل ملحاكمته بتهمة
االحتاد اخلليجي �سيموت قبل �أن يولد،
ارتكاب �أعمال �إرهابية ،والعمل على �إعطاء الق�ضية بُعداً مذهبياً ،وقد ظهر هذا التدخل جيم�س تراوب يف موقع فورين بولي�سي (ال�سيا�سة اخلارجية) �أن «الآمال التي عول عليها
و�إن ول��د رغماً عن �شعوبه �سيكون خملوقاً
ال�سافر يف ال�ش�أن العراقي عرب �إعالن رئي�س الوزراء الرتكي �أردوغان «كنا وما زلنا ندعم م�س�ؤولون يف �إدارة بو�ش ذات يوم يف �أن عراق ما بعد �صدام �سيكون قوة ا�ستقرار موالية
م���ش��وه�اً وم �ع��اق �اً ت�ن�ب��ذه ��ش�ع��وب��ه وح�ك��ام��ه،
للواليات املتحدة يف املنطقة ،تبدو اليوم �آما ًال متهافتة على نحو وا�ضح» ،و�أن املالكي مل
الها�شمي» ،زاعماً �أن الها�شمي «موجود يف تركيا لأ�سباب �صحية».
و�سيخ�ضع للو�صاية الأم�يرك�ي��ة لرعايته
ثانياً� :إقدام حكومة رجب طيب اردوغان على دغدغت �أحالم رئي�س �إقليم يُبد كبري «اهتمام ب�أن يكون �صديقاً للواليات املتحدة ،و�سمح له رحيل القوات الأمريكية
و�سلبه لقراره بحجة عدم الأهلية.
كرد�ستان م�سعود الربزاين ب�إقامة دولة كردية يف �شمال العراق ،عرب ا�ستقباله بن�سيان ذلك االهتمام متاماً».
من يرى �أن االحتاد �سينقذه من التغيري
�أمام هذا امل�شهد ،يبدو �أن التفجريات الإرهابية املتوا�صلة يف العراق ،والتي انتقلت �إىل
بحفاوة يف �أنقرة ،وذلك يف �إطار ال�سعي لتوظيف �إقليم كرد�ستان مرتكزاً �أ�سا�سياً
�أو �إحقاق العدالة وتكاف ؤ� الفر�ص ملواطنيه
لت�شكيل جبهة م��ن ال�ق��وى ال�سيا�سية التي تعمل على اال�ستقواء باخلارجي �سورية� ،إمنا تندرج يف �سياق خطة �أمريكية  -خليجية  -تركية لهز ا�ستقرار العراق ،ومنع
وعدم التعامل معهم كراعايا وعبيد و�إماء،
لتعزيز نفوذها يف مواجهة املالكي ،وت�ضم ب�شكل �أ�سا�سي التحالف الكرد�ستاين ،حكومة املالكي من احلكم وموا�صلة �سيا�سة التحالف مع �إيران و�سورية ،ويعمل التحالف
فهو موهوم وخاطئ وقليل اخلربة وق�صري
والقائمة العراقية برئا�سة �أياد عالوي ،وال�سعي �إىل ا�ستمالة بع�ض الأطراف الكرد�ستاين والقائمة العراقية على اال�ستقواء بذلك لتحقيق مكا�سب فئوية ،وتكري�س
النظر� ..إن ال�صبح لقريب.
املكونة للتحالف الوطني ال��ذي ير�أ�سه املالكي ،بغر�ض فر�ض معادلة داخلية معادلة �سلطوية تقوم على التوافق الطائفي واملذهبي يف اتخاذ القرارات ،ما مينع �إر�ساء
جديدة يف الربملان قادرة �إما على الإطاحة بحكومة املالكي� ،أو �إيجاد املتاعب له دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،واعتماد مبد�أ املحا�سبة امل�ساءلة ال�ستن�ساخ منوذج احلكم اللبناين.
د.ن�سيب حطيط
ومقاطعة حكومته ،وهو ما يح�صل حالياً عرب امتناع وزراء القائمة العراقية
www.alnnasib.com
ح�سني عطوي
ع��ن امل�شاركة يف جل�سات احل�ك��وم��ة ،وتهديد القائمة باالن�سحاب نهائياً من

األزمة السياسية في العراق
على وقع التدخل األميركي  -الخليجي  -التركي
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هل تنجو انتخابات مصر الرئاسية من فساد المال الخليجي؟
ت�شكل االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية امل�صرية،
احلدث البارز يف جمرى التطورات امل�صرية
وال�ع��رب�ي��ة ،لأن �ه��ا تعترب ت��اري�خ�ي��ة � �س��واء يف
ال���ش�ك��ل ،لأن ��ه ال مي�ك��ن ال�ت�ك�ه��ن بنتائجها
م���س�ب�ق�اً ،بعك�س م��ا ك��ان ي�ج��ري يف امل��ا��ض��ي،
ح �ي��ث ك��ان��ت ال �ن �ت��ائ��ج م �ع��روف��ة � �س �ل �ف �اً ،ب ��أن
«ال��رئ �ي ����س امل� ��ؤم ��ن» حم�م��د �أن � ��ور ال �� �س��ادات
�سيكت�سح اال�ستفتاء الوحيد ال��ذي �أج��ري يف
العام  ،1976والرئي�س املخلوع حممد ح�سني
مبارك يكت�سح �صناديق االقرتاع� ،أم الت�أثري
ع�ل��ى امل�ستقبل ال���س�ي��ا��س��ي لأر� ��ض ال�ك�ن��ان��ة،
التي تبدو الآن على مفرتق ط��رق خطري،
ال ميكن التكهن ب�سهولة �أي طريق �ست�سلكه
يف ظل ال�صراع املحتدم بني القوى القومية
والثورية والإ�سالمية والقوى املح�سوبة على
النظام ال�سابق ،ولهذا ن�شطت قبل مرحلة
ال���ص�م��ت االن �ت �خ��اب��ي ع�م�ل�ي��ة ا��س�ت�ط�لاع��ات
الر�أي املوجهة ،والبعيدة عن �أي �أ�س�س علمية
لتقومي اجت��اه��ات ال��ر�أي ،والتي ك��ان هدفها
توجيه ال��ر�أي العام �أك�ثر مما هي �سرب غور
اجتاهات الر�أي ،والتي حاولت و�سائل �إعالم
عربية ..وحتى دولية ا�ستغاللها يف اليومني
الأخريين للت�أثري على الناخب امل�صري ،و�إن
ك��ان م��ا راف ��ق التح�ضري ل�ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات
متيز بدينامية �أك��دت على حيوية العملية
الدميقراطية اجلديدة يف م�صر ،مما جعلها
حمط اهتمام املنظمات العاملية وال�صحافة
الدولية املهتمة ب�شفافية االنتخابات ،تتجمع
يف م�صر حل�ضور املو�سم االن�ت�خ��اب��ي ،حيث
أ�ك�ثر م��ن  950م��را��س�ل ًا �أجنبياً و�صلوا �إىل
القاهرة ملتابعة هذه االنتخابات ،كما و�صل

ب�أي حال ،ثمة مواجهات انتخابية رئا�سية
ت�شهدها م�صر وكل ي�ؤمن احتياطاته ،فعلى
م�ستوى النظام املخلوع هناك :عمرو مو�سى
و�أحمد �شفيق.
وع�ل��ى م���س�ت��وى اجل �م��اع��ات الإ��س�لام�ي��ة
ه�ن��اك :حممد م��ر��س��ي ،و�أح �م��د �أب��و الفتوح
وحممد �سليم العوا.
وعلى امل�ستوى النا�صري :هناك حمدين
�صباحي و�أبو العز احلريري..
ثمة  12مر�شحاً يتناف�سون على �أ�صوات
 50مليون م�صري ،لكن املناف�سة احلقيقية
ه ��ي ب�ي�ن خ�م���س��ة م��ر� �ش �ح�ين ف �ق��ط ،لعل
البارز فيهم هو املر�شح حمدين �صباحي
الذي �صعدت �أ�سهمه يف الأيام الأخرية من
احلمالت االنتخابية ب�شكل مذهل ،فحل
يف انتخابات امل�صريني يف اخلارج يف املرتبة
الثالثة ،مع ما يف ذلك من ت�سا�ؤالت حول
نزاهة العملية االنتخابية ،لأن معطيات
ك �ث�ي�رة أ�� � �ش� ��ارت �إىل ت ��دخ�ل�ات خ��ارج �ي��ة
و�ضغوط مل�صلحة مر�شحي النظام ال�سابق
مواطنون م�صريون ينتظرون دورهم للإدالء ب�أ�صواتهم
�أو املر�شحني الإ�سالميني ،مما يجعل من
 22م��راق�ب�اً م��ن م��رك��ز ك��ارت��ر لل�سالم و 50ت�شري املعلومات �إىل مليارات قطرية و�سعودية الدولية لهذا الأمر ،ح�ضرت �سلفاً من خالل �صباحي ح�صاناً �أبي�ض ق��ادراً على القفز
ضال عن تدفقت ل�شراء ال��ذمم وال�ضمائر ،علماً �أن ع��دد مما ي�سمى «املنظمات الدولية املهتمة ف� ��وق ك ��ل احل ��واج ��ز يف حل �ظ��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة
م��راق�ب�اً م��ن اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ف� ً
امل�صريني كانوا قد خربوا هذا الف�ساد املايل ب�شفافية االنتخابات» ،والتي هي يف حقيقتها يتم فيها �إع��ادة ت�شكيل م�ستقبل املنطقة
ح�شود من رجال ال�صحافة امل�صرية.
واال�ستنتاج امل�ه��م ه�ن��ا ،ه��ل �ستكون هذه اخلطري يف انتخابات جمل�س ال�شعب ،قبل موجهة من دوائ��ر ا�ستخبارية ،لعبت �أدواراً ويعاد ر�سم خريطتها اجلغرافية ،ويف ظل
االن�ت�خ��اب��ات ت�ع�ب�يراً ع��ن ر�أي امل���ص��ري�ين� ،أم �أ�شهر ،مما �أنتج جمل�ساً هجيناً ،ال ميكنه �أن خمتلفة يف ع��دة ب�ل��دان مل�صلحة الليربالية ��ص�ع��ود ق��وى �إقليمية ك�ب�رى م�ث��ل تركيا
�أنها انعكا�س لـ«دميقراطية» العامل الثالث يقود احلياة الد�ستورية والت�شريعية يف م�صر املتوح�شة واقت�صادات ال�سوق امل��دم��رة ،وقد و إ�ي� ��ران ف�ه��ل �سيتمكن ح�م��دي��ن �صباحي
الهجينة التي تتحدث عن الناخب الدويل يف ن�ح��و جت��رب��ة دمي�ق��راط�ي��ة مم�ي��زة ،وب��ال�ت��ايل ��ش�ه��د ف���ص��و ًال م�ن�ه��ا يف ل�ب�ن��ان يف ان�ت�خ��اب��ات من ا�ستعادة ال��دور ال��ري��ادي مل�صر يف دنيا
املقام الأول ،وعن الناخب الداخلي يف املقام ف��إن امل��ال االنتخابي ال��ذي �أ�شارت املعلومات  ،2009حيث مل ت�شر هذه املنظمات مبا فيها العرب؟
الثاين ،وخ�صو�صاً يف ظل الدخول اخلليجي الأولية �إىل تدفقه من �ش�أنه �أن ي�شوه هذه جمعية كارتر �إىل التدفقات التي زادت عن
حمرر ال�ش�ؤون العربية
ع�ل��ى خ��ط ه��ذه العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،حيث التجربة ،خ�صو�صاً �إذا علمنا �أن التغطية ملياري دوالر ل�شراء الذمم وال�ضمائر.

 300عنصر
من القاعدة توغلوا
إلى سورية

المجاعة في القارة السوداء ..وتصحر العقل اإلنساني

ك �� �ش �ف��ت م �� �ص��ادر �إع�ل�ام� �ي ��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة
مطلعة ،نق ًال عن الوفد الإعالمي اللبناين
ال��ذي زار العراق م��ؤخ��راً� ،أن م�س�ؤولني يف
احلكومة العراقية ك�شفوا للوفد معلومات
ت��ؤك��د «ت ��ورط تنظيم ال�ق��اع��دة يف احل��رب
الإرهابية على �سورية ،و�أن ثالثمئة عن�صر
م��ن تنظيم ال�ق��اع��دة ت��وغ�ل��وا �إىل �سورية،
عرب تركيا ولبنان».
وب�ع��د احل���ص��ول ع�ل��ى ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات،
وقعت التفجريات يف دم�شق ،وتوالت فيما
ب�ع��د يف �أك�ث�ر م��ن م��دي�ن��ة � �س��وري��ة ،بهدف
م�ن��ع ��س��وري��ة م��ن اال� �س �ت �ق��رار ،وج�ع�ل�ه��ا يف
حالة ا�ستنزاف م�ستمرة ،يف �سياق اخلطة
الأم�يرك�ي��ة  -اخلليجية  -ال�ترك�ي��ة التي
ُو� �ض �ع��ت يف م ��ؤمت ��ر «�أ�� �ص ��دق ��اء � �س��وري��ة»
ال� ��ذي ُع �ق��د م� ��ؤخ ��راً يف ا� �س �ط �ن �ب��ول ،ملنع
نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد من العودة �إىل
لعب دوره الإقليمي ،بعد ي�أ�س الغرب من
حماولة �إ�سقاطه ل�صالح �إقامة نظام موال
له ،يكون جزءاً من منظومة �أنظمة اخلليج
الدائرة يف فلك اال�سرتاتيجية الأمريكية.

الت�صحر ،الهجرة ،الت�شرد واجلوع ك�أنهم باتوا قدر �أفريقيا ،من ال�سودان �إىل ال�صومال
�إىل ال�ساحل ال�صحراوي� ،أزمات تتوالد بفعل احلروب الأهلية واجلفاف� ،إىل متى �سيظل
الإن�سان �ضحية ال�شجع املايل وامل�صالح الدولية� ،إىل متى �سيظل �سالحا اجلوع والدين
ي�ستعمالن وي�ستخدمان �ستاراً للم�شاريع الدولية الكربى؟
حديث الأرق��ام عن اجلائعني يف �أفريقيا تثري الرعب والفزع� ،إذ تقدر تقارير الأمم
املتحدة �أن  10يف املئة من الأطفال يف ال�صومال ميوتون كل � 11أ�سبوعاً من ج��راء �سوء
التغذية ،وتف�شي الأمرا�ض ،وانعدام �سبل احلياة ،و�أن �أكرث من  13طف ًال ميوتون يومياً من
بني كل ع�شرة الآف طفل دون اخلام�سة من العمر ،وتتحدث تقارير الأمم املتحدة �أن ن�صف
تعداد ال�صوماليني �أي حوايل  3.700مليون �شخ�ص باتوا حتت تهديد املجاعة.
جاك �ضيوف ،رئي�س منظمة الفاو �أعلن �أن عدد اجلائعني ناهز املليار ،هذا الرقم املخيف
تتداوله وكاالت الأنباء يف القرن الواحد والع�شرين ،الذي �سيتم خالله �إنفاق �أكرث من مئة
مليار دوالر لإقامة مباريات ك�أ�س العامل كما قالت قطر� ،أكرث من مليار جائع معظمهم من
امل�سلمني والعرب و�أهل النفط يوزعون �إرثاً بقيمة  285مليار دوالر بعد وفاة �أحدهم� ،إننا
نعي�ش يف حلظة ت�صحر العقل الإن�ساين ،وجفاف منابع الإميان ،وندرة امل�ؤمنني!
انعدام الأمن و�شح الأمطار يف بداية املو�سم الزراعي ،خف�ض �إجمايل امل�ساحة املزروعة
يف كردفان ودارفور والنيل الأزرق يف ال�سودان ،ما �سبب انخفا�ض عائدات القطاع الزراعي،
و�أدى �إىل هجرة جماعية لل�سكان.
تقول تقارير دولية �إن أ�ك�ثر من خم�سة ماليني �شخ�ص باتوا بحاجة �إىل م�ساعدة
مبا�شرة للتخفيف م��ن معاناتهم ،وه�ن��اك ت�خ��وف م��ن انت�شار الأوب �ئ��ة والأم��را���ض بني
امل�شردين الذين يعانون نق�صاً حاداً يف الغذاء وال��دواء ،منظمة اوك�سفام تقول �إن الو�ضع
انتقل من الأزمة �إىل الكارثة الكاملة.
من ال�سودان الذي كان �سلة غذاء العامل �إىل ال�ساحل ال�صحراوي �شمال �أفريقيا ،امل�أ�ساة
تتكرر ب�صور ومناذج خمتلفة من بوركينا فا�سوا �إىل موريتانيا ومايل والنيجر� ..شريط
طويل من الدماء والتخلف والت�صحر واجلوع.
رمب��ا ك��ان تراجع ق��درة الإن�ت��اج البيولوجي للأر�ض بفعل ن�شاطات الإن�سان املتزايدة

حقيقة علمية ،ولكن هناك �أي�ضاً تقارير ذات م�صداقية عالية ب��د�أت تتحدث عن هاج�س
امتالك �سالح للتدمري اجلماعي تعي�شه �أمريكا والدول ال�صناعية لال�ستحواذ على موارد
الأر���ض ،و�آخر هذه التقارير كان عن غاز «الكيمرتيل» الذي يعترب �أحدث �أ�سلحة الدمار
ال�شامل ،وك��ان �أول من ا�ستخدمه االحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق لتفكيك ال�سحاب ،وعادت
رو�سيا وا�ستخدمته يف عيد الن�صر عام  2005بح�ضور جورج بو�ش الإبن.
وقامت �أمريكا ب�إجراء �أبحاث م�ؤخراً على هذا الغاز ،حيث عملت على تطويره وحتويله
ل�سالح م��دم��ر يعمل على ا��س�ت�ح��داث ال�ظ��واه��ر الطبيعية ك��ال�برق وال��رع��د والعوا�صف
والأعا�صري والزالزل ب�شكل ا�صطناعي ،بل وميكنه ن�شر اجلفاف والت�صحر و�إيقاف هطول
الأمطار ،و�إحداث الأ�ضرار الب�شعة بالدول والأماكن امل�ستهدفة.
الكولونيل «ت��ام��زي ه��او���س»؛ ج�ن�رال أ�م�يرك��ي عمل على تطوير امل���ش��روع ،ك�شف �أن
الواليات املتحدة �ستكون قادرة عام  2025على التحكم يف طق�س �أي منطقة يف العامل عن
طريق تكنولوجيا ع�سكرية غري نووية ،م�شرياً �إىل �أن الواليات املتحدة ت�سعى ال�ستخدام
تقنية «الكيمرتيل» كجزء من �أ�سلحتها الرئي�سية للحروب املقبلة.
كما �أ�شار �إىل قدرة �سالح اجلو الأمريكي على �إطالق الكوارث الطبيعية واال�صطناعية
من الأعا�صري والفي�ضانات �أو اجلفاف امل�ؤدي للمجاعات.
وتردد �أن الأمريكيني قاموا بتجربة هذا ال�سالح عندما �أطلقوا الكميرتيل �سراً للمرة
الأوىل فوق �أج��واء كوريا ال�شمالية ،و�أدى ذلك �إىل �إت�لاف حما�صيل الأرز وم��وت حوايل
 6.2مليون �شخ�ص جراء اجلفاف واجلوع ،وهناك معلومات �أن �إع�صار «جونو» الذي �ضرب
�سلطنة عمان م�ؤخراً و�أحدث خراباً وتدمرياً كبرياً ثم جنح �إىل �إيران بعد �أن فقد ن�صف
قوته ،كان هذا الإع�صار ناجماً عن الكيميرتيل.
وتبقى املع�ضلة �أن الأمة مازالت م�شغولة بفتاوى �إر�ضاع الكبري وجمامعة املتوفاة ،بدل
�أن يوجه ال�شيوخ والعلماء النا�س �إىل �سبل التنمية وح�ض املجتمع على االنخراط يف الثورة
التكنولوجية وال�صناعية الهائلة التي ي�شهدها العامل.

جهاد ال�ضاين
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دولي

حلف أشرار ضد إيران ..قاعدته أذربيجان
مب��وازاة املفاو�ضات النووية املت�سارعة مع إ�ي��ران� ،سواء
من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية� ،أم على م�ستوى
اج�ت�م��اع دول ( )1+5م��ع �إي ��ران �ضمن امل �ح��اوالت ال�ه��ادف��ة
لت�سوية امللف الإيراين ،ف�إن امل�ساعي الإ�سرائيلية مل تتوقف
ل�شن عدوان على �إيران ،بذريعة �أن طهران جتهد للو�صول
�إىل برنامج ن��ووي ع�سكري� ،أو بالأحرى ف��إن ال�صهاينة ال
يرتكوا �سانحة �إال وي�ستفيدون منها لت�أليب دول العامل �ضد
�إي��ران بالذريعة نف�سها ،رغم القناعة املطلقة ب��أن م�ساعي
�إيران يف هذا املجال لي�ست ع�سكرية ،بعد �أن �صارت غالبية
دول ال�ع��امل مقتنعة بالتربيرات الإي��ران�ي��ة ،ب ��أن براجمها
ال �ن��ووي علمية ال�ق���ص��د ،واج�ت�م��اع�ي��ة اق�ت���ص��ادي��ة تنموية
الهدف.
ول��ذل��ك ف ��إن احل��رك��ة ال��دول�ي��ة ال ت�ع��دو كونها اب�ت��زازي��ة
يف املجال ال�سيا�سي لإر��ض��اء ال�صهاينة ،ويف املخيلة �إمكان
�إخ �� �ض��اع �إي � ��ران عب��ر ال���ض�غ��وط امل�ت�ع��اظ�م��ة م��ن ك��ل ح��دب
و�صوب ،على قاعدة مفهومية ب�أن �إيران قادرة على ت�شكيل
خطر فعلي على الربنامج اال�ستعماري للمنطقة ،كما �أنها
ت�شكل لي�س فقط ر�أ�س حربة على ا�ستمرار دولة «�إ�سرائيل»
يف البقاء كدولة قابلة للحياة ،و�إمنا تلعب دوراً مركزياً يف
ف�ضح امل�شاريع الإ�سرائيلية الأمريكية التي تهدد اال�ستقرار
ال �ع��امل��ي ،ول��ذل��ك ف� ��إن ال ��دول امل �ع��ادي��ة ل��ن ت ��أل��وا ج �ه��داً يف
حم��اوالت ال�ضغط على �إي��ران بهدف تطويعها وتطويقها
بعد �أن �شكلت �أ�شبه بحلف �أ�شرار.
ف�إىل جانب ال�ضغط ال�سيا�سي ،ف�إن هناك حماوالت
ت ��روي ��ع ع�ب�ر ع �ق��د ��ص�ف�ق��ات ت���س�ل�ي��ح ب�ي�ن «�إ� �س��رائ �ي��ل»
و�أذرب�ي�ج��ان ال تقت�صر على ع��امل ال�ط��ائ��رات ،ب��ل طيار
�أو �صواريخ �أر���ض � -أر���ض ،و�أر���ض  -ج��و لن�شرها على

احل ��دود م��ع �إي � ��ران ،ب��ل ال��و� �ص��ول �إىل ن�ظ��ام جت�س�سي
متطور �إىل جانب ن�صب رادار من طراز �أوري��ن باروك،
لك�شف ال�صورايخ املتحركة من �إيران وقد بلغت القيمة
املالية لهذه ال�صفقة مليار و�ستمئة مليون دوالر دفعتها
باكو ل�شركة ال�صناعات اجلوية الإ�سرائيلية احلكومية
«.»israel aerospace industrial
واحلقيقة �أن الربنامج ال��ذي ي��راد لأذربيجان �أن تكون

فيه ر�أ�س اجل�سر املعادي لإي��ران ،خ�صو�صاً ما يتعلق بنظام
التج�س�س ال ��ذي ي��ر��ص��د م���س��اح��ات وا��س�ع��ة م��ن الأرا� �ض��ي
الي��ران �ي��ة � -إذا ق ��در ل��ه ال�ع�م��ل  -ه��و ج ��زء م��ن ب��رن��ام��ج
إ
غ��رب��ي ت�شرتك فيه ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وبريطانيا وتركيا
مع «�إ�سرائيل» ،وه��دف ه��ذا الربنامج ي�شبه �إىل حد بعيد
الهدف الذي �أريد منه الرادار الأمريكي الذي ن�صب العام
الفائت يف تركيا «كانت الثبات �أول من ك�شفه» ،وهنا ويف هذه

صناديق االقتراع عاجزة عن حل األزمة االقتصادية األوروبية
ك�شفت نتائج االنتخابات الربملانية والرئا�سية الأخرية يف اليونان وفرن�سا ،التي �أو�صلت
القوى الي�سارية املعار�ضة �إىل ال�سلطة ،عمق الأزم��ة االقت�صادية التي متر فيها منطقة
اليورو ،وت�أثريها يف زعزعة اال�ستقرار ال�سيا�سي يف جممل بلدان االحت��اد الأوروب��ي ،ويف
انتخابات الأقاليم يف �إ�سبانيا و�أملانيا ،ودول �أوربية �أخرى ،فازت القوى الراديكالية الراف�ضة
ل�سيا�سات التق�شف التي ح��اول الرئي�س الفرن�سي ال�سابق نيكوال �ساركوزي وامل�ست�شارة
الأملانية اجنيال مريكل فر�ضها على الدول امل�أزومة كطريق للحل.
ت�أتي نتائج االنتخابات تعبرياً عما يعاين منه الأوروب�ي��ون عموماً ،من تقل�ص فر�ص
العمل ،وتنامي ال�ف��وارق الطبقية ب�ين الأغ�ن�ي��اء وال�ف�ق��راء ،وت��ورط بلدانهم يف احل��روب
اخل��ارج�ي��ة ،وع��دم الإطمئنان مل�ستقبل جمتمعاتهم ،وق��د اخ�ت��اروا اللجوء �إىل �صناديق
االقرتاع لرف�ض ال�سيا�سات االقت�صادية� ،آملني ب�إ�صالح الأو�ضاع ،لكن الأمر الواقع �أثبت
�أن التغيري املن�شود ما زال بعيد املنال .فللأزمة االقت�صادية الأوروبية انعكا�سات �سيا�سية
واجتماعية �أكرث تعقيداً من �أن حتلها حمالت االنتخاب ،وهي تتعدى النقا�ش اجلاري بني
خمتلف القوى واالجتاهات املتعار�ضة حول خياري الإمن��اء وزي��ادة الإنفاق احلكومي� ،أو
التق�شف و�شد احلزام ،فال�سيا�سات االقت�صادية التي انتهجتها احلكومات اليمينية املحافظة
خالل العقدين الأخريين� ،أدخلت املجتمعات الأوروبية يف متاهات املديونية العالية ،وعززت
�سيطرة البنوك اخلا�صة على املال العام ،وعلى م�ؤ�س�سات الدولة التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية.
لقد ا�ستطاع البنك املركزي الأورب��ي ،حتت رئا�سة ماريو دراغ��ي ،وهو النائب ال�سابق
ملجموعة غولدمان �سا�ش فرع �أوروبا ،ابتزاز احلكومات امل�أزومة يف منطقة اليورو ،وفر�ض
معايري قا�سية على دينها العام ،ومنع �إقرا�ضها مبا�شرة بفوائد خمف�ضة ،بل من خالل
البنوك اخلا�صة التي يتم �إنقاذها من الإفال�س بقرو�ض مي�سرة من اخلزينة ،وبفوائد ال
تزيد على ن�سبة .٪1
وب��د ًال م��ن التعامل املبا�شر للبنك امل��رك��زي ،امل��ؤمت��ن على امل��ال ال�ع��ام ،م��ع احلكومات
امل�أزومة ،تقوم امل�صارف اخلا�صة بت�سليف هذه احلكومات لكن بفوائد عالية بن�سبة ٪11.9
يف الربتغال ،و ٪8.53يف هنغاريا ،و ٪8.51يف �إي��رل�ن��دا ،و ٪7.06يف �إيطاليا ،و�أ��س��و�أه��ا يف
اليونان بن�سبة  ،٪18حيث يت�ضاعف الدين العام مرتني كل � 4سنوات ،ما ي�ؤكد �أن تفاقم
الأزمة اليونانية �سببه الأهم ارتفاع الفوائد ولي�س حجم الدين الأ�صلي.

ويف متوز/يوليو املقبل� ،سيجري تعديل خطري على معاهدة الت�سهيالت
املالية والت�سليف بني �أع�ضاء االحتاد الأوربي ،وتبعاً للتعديالت املقرتحة� ،ستتم
ال�سيطرة الكاملة ملجموعة غولدمان �سا�ش العاملية على �سيا�سة البنك املركزي
الأوروب��ي ب�إعطاء �أع�ضائه ح�صانة ق�ضائية ،وحرية مطلقة يف طلب الأم��وال
والت�صرف مب�ساهمات الدول الأع�ضاء ،وعلى ر�أ�سها �أملانيا ،من دون الرجوع �إىل
اجلهات الر�سمية يف احلكومات املعنية ،وت�سليف احلكومات امل��أزوم��ة ب�شروط
غري قابلة للنقا�ش �أو التعديل �أو الرف�ض ،حتى و�إن تبدلت هذه احلكومات عن
طريق انتخاب قوى �سيا�سية جديدة �إىل ال�سلطة.
الح ��زاب الي�سارية الراف�ضة لل�سيا�سات االقت�صادية الفا�شلة يف
�إن ف��وز أ
انتخابات ال�شهر اجلاري يف اليونان مل ميكنها من ت�شكيل حكومة ائتالفية �أو
من لون واحد ،وذلك ب�سبب �سيطرة قوى املال على امل�شهد ال�سيا�سي برمته ،ما
فر�ض على الرئي�س اليوناين قرار �إعادة االنتخاب يف  17حزيران/يونيو املقبل.
وكذلك ا�ضطر الرئي�س الفرن�سي املنتخب؛ فران�سوا هوالند ،بحجة الأمر
ال��واق��ع� ،إىل ال�تراج��ع عن وع��وده االنتخابية يف دع��م �سيا�سة الإمن��اء ،و�سحب
ال �ق��وات الفرن�سية م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان .وحت��ت �ضغط م��ؤمت��ر ال ��دول ال�صناعية
الثمانية يف الأ�سبوع املا�ضي يف كامب ديفيد ،واف��ق هوالند على ح� ّل و�سطي
يركّز على �ضبط م�ستوى العجز يف امليزانية ،من خالل رفع ال�ضرائب وتقلي�ص
الإن�ف��اق ،مع اق�تراح ف�ضفا�ض ل�سيا�سة �إمنائية ي�صعب تطبيقها ،وال تُعرف
م�صادر متويلها.
وعليه ،ي�سود يف البلدان الأوروبية قلق حقيقي على ما تبقى فيها من مظاهر
الدميقراطية ورفاهية العي�ش ،ويخ�شى من منو الديكتاتوريات املتحالفة مع
االح�ت�ك��ارات املالية الكربى التي تهيمن على كل �أوج��ه الن�شاط االقت�صادي،
وتتحكم بالأحزاب ال�سيا�سية ،وتفاقم امل�شاكل املعي�شية من خالل تف�شي الغالء
وانت�شار البطالة ،ومن املتوقع �أن ت�شهد منطقة اليوروعلى الأخ�ص حالة من
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي قد تدوم ل�سنوات طويلة مقبلة.

عدنان حممد العربي

النقطة بالذات تلعب «�إ�سرائيل» دوراً جزئياً� ،أما بريطانيا
فلها ال ��دور الأك�ب�ر يف تطويع �أذرب�ي�ج��ان ع�بر العمل على
بلبلة العالقات املتجاورة بني �أذربيجان و�إي��ران ،من خالل
العزف على الوتر القومي وتغذية الروح الإن�شقاقية� ،سيما
�أن الرئي�س الأذري �إلهام علييف يرتبط بعالقات وثيقة مع
الغرب ،ويبدو �أن التقا�سم الوظيفي الغربي الإ�سرائيلي �ضد
�إيران ينق�سم على ال�شكل التايل:
ت�ت��وىل وا��ش�ن�ط��ن وت��ل �أب �ي��ب عملية الت�سليح والإدارة
الع�سكرية.
�أذرب �ي �ج��ان ق��اع��دة ا��س�ت�خ�ب��اري��ة م�ث��ل ت��رك�ي��ا و�إن كانت
الأخرية �شريكاً يف الربنامج اال�ستخباري العام.
بريطانيا لها الدور املركزي ،لي�س فقط ب�سبب خرباتها
التاريخية يف خلق ال�ن��زاع��ات على ق��اع��دة «ف �رّق ت�سد» ،بل
�أي�ضاً لتوقها �إىل �إب��راز مواهبها العدوانية �أم��ام �أقرانها،
ول��ذل��ك ف ��إن طموحها ي�ترك��ز ع�ل��ى جتميع م��ن ل��ه ج��ذور
�أذري��ة يف كل العامل حتت قيادة علييف وم��ن �ضمن ه��ؤالء
الإيرانيون ،والأفغان من �أ�صل �أذري ،وبالتايل �إيجاد قوى
�أذري��ة مركزها باكو يفرت�ض ح�سب التوجهات الغربية �أن
ت�شكل  -م�ستقب ًال  -القلق الأك�بر لإي��ران بعد ف�شل ذريعة
امللف النووي.
وال ي�شكك العارفون �أن التحالف اال�ستخباري الرباعي
ال��ذي ال تظهر فيه بريطانيا يف ال�صورة ،وي�شمل �أمريكا
وتركيا و«�إ�سرائيل» و�أذربيجان ال تقت�صر �أهدافه على �إيران،
بل ي�ستهدف رو�سيا �أي�ضاً� ،سيما مع ا�ستعادة رو�سيا دورها
الدويل ورف�ضها منظومة الدرع ال�صاروخي الأطل�سي.

يون�س عودة

• تحميل ألمانيا كلفة
الخروج من أزمة اليورو
ت���ض�غ��ط ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا على
ح�ك��وم��ة �أمل��ان �ي��ا ك��ي ت �ب��ادر �إىل �إن �ق��اذ االق�ت���ص��اد
الق � ��وى ،وت�ترك��ز
الأوروب � � ��ي ،ب��و��ص�ف�ه��ا ال��دول��ة أ
مطالب الدولتني احلليفتني على رف��ع الرواتب
الج��ور يف �أملانيا كي تنمو ح�صة اال�سترياد على
و أ
ح���س��اب ال �� �ص��ادرات مل���س��اع��دة ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ة يف
جمموعة الدول الثماين ،فثمة خماوف لدى هذه
ال��دول من انتقال ع��دوى اليونان �إىل بقية دول
جنوب �أوروب ��ا ،ما قد يفاقم الأزم��ة االقت�صادية
على امل�ستوى العاملي.

يفضل النمو
• هوالند ّ
على التقشف..
لكن أين التمويل؟

ع��ار���ض رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ب�ري �ط��اين؛ ديفيد
ك��ام�يرون ،اق�ت�راح الرئي�س الفرن�سي؛ فرن�سوا
هوالند ،بفر�ض �ضريبة على التحويالت املالية
داخ � ��ل م �ن �ط �ق��ة ال � �ي� ��ورو ،وخ �ل��ال اج�ت�م��اع�ه�م��ا
الأول يف ال�سفارة الربيطانية يف وا�شنطن على
هام�ش اجتماع جمموعة الثمانية ،اتفق هوالند
وك��ام�ي�رون ع�ل��ى ت� أ�ي�ي��د �إج � ��راءات خف�ض العجز
وحفز النمو يف �أوروبا .وي�شكل هذا املوقف تراجعاً
ملحوظاً عن وعود هوالند االنتخابية.

( العدد  )215اجلمعة � 25 -أيار 2012 -
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

ُسجن  17مرة في عهدي السادات ومبارك ..ووعد بقطع الغاز عن «إسرائيل»

حمدين صباحي مرشح الناصريين في مواجه حلفاء الخارج والداخل
ق��د ال يكون حمدين �صباحي �صاحب رم��ز «الن�سر»
وح��ام��ل ��ش�ع��ار «ع�ن��دم��ا ت�ت���ش��اب��ه ال�ب�رام��ج االن�ت�خ��اب�ي��ة،
ابحث عن الربنامج الذي ي�شبه �صاحبه» ،من �أ�صحاب
احلظوظ الكبرية يف انتخابات الرئا�سة امل�صرية ،لكنه
من دون �شك واحد من الذين ا�ستطاعوا فر�ض �أنف�سهم
بني الأرقام ال�صعبة بعيداً عن الدعم الدويل والإقليمي؛
املايل وال�سيا�سي.
طرح املر�شح الرئا�سي امل�صري حمدين �صباحي نف�سه
على �أنه «واحد مننا» كما يقول �شعاره االنتخابي ،ويقدم
نف�سه على �أنه «مر�شح الفقراء» ،والأهم �أنه مر�شح العداء
لـ«�إ�سرائيل» ،وقد تعهد ب�إعادة كل �أموال ال�شعب املنهوبة.
فو�سط حملة �شر�سة للتناف�س على �إي���ص��ال رئي�س
مل���ص��ر م��ن �أك�ث��ر م��ن دول� ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
الواليات املتحدة و«�إ�سرائيل» ،ا�ستطاع حمدين �صباحي،
النا�صري امل�ي��ول� ،أن يحظى بعدد من التوكيالت التي
فر�ضته مر�شحاً للرئا�سة امل�صرية ،و�سط غابة الأموال
والإعالم التي يتمتع بها مناف�سوه ،وهذا الرت�شيح لي�س
الأول ل�صباحي ،ال��ذي حت��دى يف ال�ع��ام  2009الرئي�س
امل�خ�ل��وع ح�سني م�ب��ارك يف ع��ز ق��وت��ه ،وت���ص��دى ملحاولة
التوريث ب�إعالنه يف العام  2009تر�شحه �شعبياً لرئا�سة
اجل �م �ه��وري��ة ،ب�ج�م��ع ت��وك �ي�ل�ات م ��ن ال���ش�ع��ب امل���ص��ري
باملوافقة على تر�شحه ،يف حماولة منه لتغيري ن�ص املادة
 76التي قام النظام بتعديلها ..كما كان من �أبرز م�ؤ�س�سي
حركة «ك�ف��اي��ة» التي انطلقت لتقول «ك�ف��ى» ال�ستمرار
حكم الزعيم وعائلته.
حمدين عبد العاطي عبد املق�صود �صبّاحي هو رجل
ع�صامي ،وُلد يف  5متوز  1954مبدينة بلطيم مبحافظة
كفرال�شيخ مب�صر ،وك��ان وال��ده عبد العاطي �صباحي
فالحاً.
ع��ا���ش �صباحي م��ع غ�يره م��ن ط�لاب م�صر مرحلة
الأح�لام الكربى النا�صرية ،وعندما تلقى �صدمة وفاة
ج�م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ع��ام  ،1970ق��رر �أن ي�خ� ّل��د ذك��راه

وي �ح��اف��ظ ع�ل��ى �إجن ��ازات ��ه ،وي��وا� �ص��ل م �� �ش��روع��ه ،ف�ق��ام
بت�أ�سي�س «رابطة الطالب النا�صريني» يف مدر�سة ال�شهيد
جالل الدين الد�سوقي ،وقد انتُخب رئي�ساً الحتاد طالب
مدر�سة بلطيم الثانوية.
الع�لام جامعة القاهرة عقب ح�صوله
التحق بكلية إ
على �شهادة الثانوية ،و��ش��ارك يف امل�ظ��اه��رات الطالبية
امل�ط��ال�ب��ة ب �ب��دء احل ��رب ��ض��د االح �ت�ل�ال «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
ل�سيناء ،وع�ق��ب ح��رب ت�شرين الأول ع��ام  ،1973وقف
�صباحي ورفاقه يف اجلامعة �ضد الرئي�س �أنور ال�سادات،
عرب ت�أ�سي�س ن��ادي الفكر النا�صري يف جامعة القاهرة،
والذي انت�شر يف جامعات م�صر ،و�صو ًال �إىل ت�أ�سي�س احتاد
�أندية الفكر النا�صري املعار�ض لل�سادات و�سيا�ساته.
انتُخب حمدين �صباحي رئي�ساً الحت��اد ط�لاب كلية
الإعالم ،ثم نائباً لرئي�س االحتاد العام لطالب م�صر عام
 ،1975وحاور ال�سادات يف لقائه ال�شهري مع احتاد طالب
م�صر ،منتقداً �سيا�ساته االقت�صادية والف�ساد احلكومي،

الإ�سالمية ،و�إن اعتاد املفكرون اعتماده ،كما هي عادتهم
يف تتبع امل�صطلحات ال�غ��رب�ي��ة� ،إمن ��ا تبتني ال�ع�لاق��ات
الإن�سانية يف الإ� �س�لام على احل��وار وال�ت�ع��ارف ،وت�ب��ادل
الأعراف ومكارم الأخالق ،قال تعاىل} :يا ي�أيها النا�س
�إن��ا خلقناكم من ذك��ر و�أن�ث��ى ،وجعلناكم �شعوباً وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم �إن اهلل عليم خبري{.
ال��س�لام�ي��ة ه��ي ال��وح�ي��دة
ول�ل�إن���ص��اف ،ف ��إن احل���ض��ارة إ
من بني احل�ضارات التي مل تنت�شر يف ظل االنت�صارات
الع�سكرية للأمة العربية والإ�سالمية ،بل على العك�س،
فقد كانت هي الدافع حلركة الدعوة التي اتخذت فيما
بعد �أ�سلوب الفتوحات الع�سكرية ،فامل�سلمون مل ي�صارعوا
احل �� �ض��ارات ال �ت��ي ك��ان��ت � �س��ائ��دة ،ومل ي�ق�ف��وا يف طريق
الأديان التي كان النا�س يدينون بها� ،سواء كانت اليهودية
�أو امل�سيحية� ،أو غريها من الأدي��ان� ،إمنا كانوا يحاربون
ال��دول احلاكمة التي كانت حت��ول بينهم وب�ين �إي�صال
دعوتهم احل�ضارية ،الأمر الذي يدلنا على �أهمية عن�صر
ال�ق��وة ال��س�ت�م��رار احل���ض��ارة وت��رع��رع�ه��ا يف �أج ��واء �آمنة
وهادئة ،و�إال فكم من احل�ضارات ذات امل�ضمون الفكري
الغني والرفيع قد ماتت مبوت الأمة التي حملتها!
فقد واجهت الدعوة احل�ضارية الإ�سالمية القوى

ظلمة الطائفية
تخشى ضوء
الديمقراطية

اال��س�ت�ك�ب��اري��ة ،وال�ت�ق��ت بامل�ست�ضعفني ،ك�م��ا واج�ه��ت
على م�ستوى الأف��راد العنا�صر الإيجابية من املبالني
بالر�ساالت ،الذي �سماهم اهلل يف كتابه ب�أويل الألباب،
}الذي ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه{.
�إن الإ�سالم مبا هو م�شروع ح�ضاري مل يهمل عنا�صر
احلوار مع التيارات الإيجابية التي تن�شد احلق وتبحث
عنه ،من خالل الأ�ساليب احلوارية القائمة على �أ�س�س
ع�ق�ل�ي��ة ،ف��و��ض��ع ل �ه��ذا احل� ��وار �أ��س���س��ه ،وح ��دد مناهجه
ومفاهيمه ..كما �أنه مل يهمل عنا�صر ال�صراع التي ال بد
منها للأمة عندما تواجه �أمم�اً �أخ��رى ال هم لها �سوى
ال�سيطرة واال�ستكبار والهيمنة على مقدراتها احليوية.
واليوم ،يف ظل الهجمة التغريبية اال�ستكبارية على
خمتلف الأ��ص�ع��دة؛ ال�سيا�سية واالقت�صادية والفكرية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ..ال ب��د لنا م��ن �إع ��ادة ق ��راءة عنا�صر القوة
ال��س�لام�ي��ة م��ن خ�لال وعينا ال�ت��ام مب��ا ه��و حولنا من
إ
م�شاريع ا�ستكبارية ،تلهث ال ��دول ال�ك�برى لإ�سقاطها
علينا بهدف �إط��ال��ة عمر احل�ضارة الغربية التي ب��د�أت
تظهر عليها مالمح االحت�ضار.

تلتقي الأديان ال الطوائف حول ثالثة
م �ب ��ادئ ،ت���ش�ك��ل م �� �ص��ادر دي�ن�ي��ة حل�ق��وق
الإن�سان هي :الإن�سان قيمة ذاتية مطلقة
 الإن�سان كائن حر  -الإخوة بني الب�شر.�أم��ا الطائفية فهي تعبري ع��ن عقلية
�أ�سا�سها الع�صبية و�سوء الظن وال�ضغينة،
فهي تنفي الوطنية وتتعاك�س معها� ،إذ
�إن يف �ضعف الطوائف ق��وة ال��وط��ن ،ويف
تفكيك الطوائف حتقيق الآمال القوية،
ذل��ك لأن ك��ل طائفة منغلقة على ذاتها
وطن قائم بنف�سه ،ولأنها تخرج بنف�سها
الن �� �س��ان �ي��ة ال� �ك�ب�رى ،فيما
ع ��ن دائ � ��رة إ
املواطنة هوية جتمع الأدي��ان واملذاهب،
وه ��ي ن���س��ق ث �ق��ايف ح �� �ض��اري ت��رت�ك��ز �إىل
العقل والعلم والدميوقراطية ،ملجابهة
التخلف واجلهل.
ف �ع �ل��ى ال � �ط� ��وائ� ��ف ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ق�ب��ل
�أن ت �ت �ع��جّ ��ل ن �ع��ت ع �ق��ده��ا ال �� �س �ي��ا� �س��ي
«ب��ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت��واف�ق�ي��ة» �أن ت�ق�دّم
البيّنات عن ابتعادها عن منط التنظيم
وال �ت �ع �ب �ئ��ة ال �ق �ب �ل��ي وال �ع �� �ش��ائ��ري وع�ل��ى
احرتامها حقوق املواطنني وحريّاتهم..
فما يظهر منها ه��و بخالف ذل��ك ،فهي
ت�صادر كينونتهم االجتماعية ال�سيا�سية
متى �شاءت..
ال �ط��ائ �ف �ي��ة ك ��ان ��ت والت � � ��زال ال ��راع ��ي
احل �� �ص��ري ل�ل�ف���س��اد وال �ع �ن��ف ال���س�ي��ا��س��ي
ال � �غ� ��رائ� ��زي ،ف �ك �ي��ف ن �ن �ت �ظ��ر م ��ن رع ��اة
ال�ط��وائ��ف يف �أدغ ��ال احل ��رب� ،أن يكونوا
امل�صلحني يف ال�سلم ويق�ضوا على جراثيم
الف�ساد واملوبقات املنت�شرة يف املجتمع؟
ف�أقطاب احل��رب ..وج��دوا لهم �شركاء
جدداً ..فكانت ال�شركة احلديثة الع�صرية
واحل�صرية �شركة «ال�سطوة واملال».
فالنمط ال �ف��درايل ال�ل�ب�ن��اين بحاجة
�إىل تنظيم ..يف ما يتعلق بالعالقة بني
ال ��دول ��ة وال� �ط ��وائ ��ف ،ب�ح�ي��ث ال حتتكر
فيها الطوائف مقدرات الدولة ..املدخل
�إىل ه��ذا التنظيم هو قانون االنتخابات
ال�ق��ائ��م ع�ل��ى الن�سبية وال ��ذي ي�ح��د من
�إع ��ادة �إن�ت��اج النظام لنف�سه ،وهنا جتدر
الإ�شارة �إىل احلاجة امللحة لإعادة النظر
يف وثيقة الوفاق الوطني  -اتفاق الطائف
 كذلك ف�إن جمتمعنا بحاجة �إىل احلدمن الت�سيي�س ..من �أجل احتواء النزاعات
ف�ي��ه وم ��ن �أج ��ل ا� �س �ت �ق��راره وف�ع��ال�ي�ت��ه..
ف��ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ث �ق��ايف  -االج �ت �م��اع��ي -
االق�ت���ص��ادي م��ن ق�ب��ل ال��دول��ة امل��رك��زي��ة
ي�ع��زل ال�ع��ام��ل ال�ط��ائ�ف��ي ع��ن التباينات
الخ � � ��رى امل� ��رادف� ��ة ل ��ه م ��ا ي�ج�ع�ل��ه �أق ��ل
أ
ا��س�ت�ق�ط��اب�اً ..ال �ق ��ادرون ع�ل��ى الت�سيي�س
الق �ط��اب ال��ذي��ن يتمتعون
يف لبنان ه��م أ
باحل�ضانة واحل�صانة من النظام عينه..
ف�إلغاء دور الإق�ط��اع ال�سليط مرتبط
ب �ت �غ �ي�ي�ر ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ه� �ج�ي�ن ال� �ق ��ائ ��م..
وق�ت�ئ��ذ تكتمل م�ساحة ال���ض��وء املتمثلة
بالدميقراطية احلقيقية ..فيولد الوطن
املرجتى.

ح�سني خ�ضر

نبيه الأعور

ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل �سيا�ساته ح�ي��ال الق�ضية الفل�سطينية،
و�إ�شاراته نحو ال�سالم مع «�إ�سرائيل».
تخرج �صباحي من كلية الإعالم جامعة القاهرة عام
 ،1976وواجه �صعوبات يف العثور على فر�صة للعمل يف
ال�صحافة �أو التليفزيون �أو اجلامعة ،لكنه رف�ض ال�سفر
للعمل يف اخل ��ارج ،وال�ت�ح��ق ب�ج��ري��دت��ي «��ص��وت ال�ع��رب»
و«امل��وق��ف ال�ع��رب��ي» ،اللتني كانتا مت�ث�لان ��ص��وت التيار
النا�صري يف م�صر يف ذلك الوقت .ويف �أح��داث  17و18
ك��ان��ون ال�ث��اين  ،1977وال�ت��ي عُـرفت بـانتفا�ضة ال�شعب
امل�صري �ضد حكم ال�سادات ،كان حمدين �أ�صغر معتقل
�سيا�سي يف تلك الفرتة ،وكان يف زنزانة واحدة مع الكاتب
حممد ح�سنني هيكل.
ومل ي�سلم �صباحي م��ن االع�ت�ق��االت يف عهد ح�سني
م�ب��ارك ،ف��أوق��ف �أول م��رة عند قيامه ب�ق�ي��ادة مظاهرة
�سنة  1997مع فالحي م�صر ،الذين �أ�ضريوا من قانون
العالقة بني املالك وامل�ست�أجر ،ثم تكرر اعتقاله وهو نائب
يف جمل�س ال�شعب ،ومن دون رفع ح�صانته �سنة ،2003
يف انتفا�ضة ال�شعب امل�صري �ضد نظام الرئي�س حممد
ح�سني مبارك امل�ؤيد لغزو العراق ،وقد قاد حمدين تلك
املظاهرات يف ميدان التحرير ،ومع هذا ا�ستطاع الفوز
مبقعد يف الربملان مرة ثانية يف العام  ،2005لكنه ف�شل يف
العام  ،2010حيث اتهم �أن�صاره النظام ب�إ�سقاطه بالتزوير
يف انتخابات جمل�س ال�شعب ،وان�سحب حمدين �صباحي
من االنتخابات احتجاجا على التزوير.
وك��ان يف ع��ام � 2008أول نائب برملاين م�صري يك�سر
احل�صار الذي تفر�ضه قوات االحتالل «الإ�سرائيلي» على
غ��زة ،حيث ا�ستقل �سيارته مع �صحبة من رج��ال العمل
الوطني يف الثالثة ف�ج��راً ،ودخ��ل والتقى بع�ض قيادات
حما�س و�أبلغهم دعم ال�شعب امل�صري لهم.
�صباحي متزوج بال�سيدة �سهام جنم ،التي �أجنب منها
ابنه حممد ،ال��ذي يعمل م�ساعد خم��رج حالياً ،وابنته
�سلمى التي تعمل مقدمة برامج.

الحضارة اإلسالمية ..دعوة إلى الحوار ووقف الصراع
يف ظ��ل م��ا ت�شهده ال�ساحة العربية والإ�سالمية من
هجمات تغريبية ،و�أخ ��رى جت��ددي��ة ،تُتبع ت��ارة ب��الآث��ار
ال�سلبية للغزو الثقايف الغربي ،و�أخ��رى بالنوايا الطيبة
للمفكرين الغيارى على ت��راث �أمتهم الفكري وموقعها
احل�ضاري ..يف هذا الواقع املعتم نقف على حقيقة مل يعد
بالإمكان �إغفالها والهروب من مواجهتها ،وهي �أن �صراع
احل�ضارات قد �أ�صبح واجباً م�ستعج ًال و�ضرورة حتمية.
فقد كانت الأمة الإ�سالمية ،ومنذ والدتها ،تختزن يف
داخلها كل عوامل القوة واملمانعة والتحدي ،ما يجعلها
قادرة على اال�ستمرار ،حية متجددة ،رغم كل ما واجهته
يف تاريخها من تيارات فكرية و�سيا�سية هدامة ،وهذا ما
يبعث على االطمئنان يف زمن تبدو احل�ضارة الإن�سانية
خاوية ميتة ،يف طريق م�ستقيم نحو الهاوية.
و�إذا ك��ان للمفكرين الغربيني م�بررات�ه��م لالعتقاد
ب �ق��رب م ��وت احل �� �ض��ارة الإن���س��ان�ي��ة ،مل��ا ي���ش��اه��دون��ه من
ا�ست�شراء ع��وام��ل الفناء يف البنية احل�ضارية واملدنية
ال�غ��رب�ي��ة يف خمتلف ام�ت��دادات�ه��ا اجل�غ��راف�ي��ة ،ف ��إن ه��ذا
الهو�س ال ينطبق بحال على الأمة الإ�سالمية والرتاث
الفكري الإ�سالمي.
�إن م�صلطح ال�صراع ال وجود له يف قامو�س املفردات
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بيروتيات
قبضايات بـيروت أيـام زمان []3/3
ال� �ك ��رم م ��ن � �ش �ي��م ال �ق �ب �� �ض��اي��ات ،ف �ي �ق��ال عن
ال�ق�ب���ض��اي �إن ��ه «ك ����سّ ��اب و ّه � ��اب» ،و���سُ �م��ي �أح��ده��م
ال �سيفه،
ال حام ً
«دعّي�س ليل» لأن��ه كان يخرج لي ً
ي�أخذ من الغني ليعطي الفقري واجل��ائ��ع ،ويعود
�إىل بيته قبل انبالج الفجر را�ضياً مر�ضياً.
وي��ذك��ر امل ��ؤرخ��ون �أن �أب��ا عفيف ك��ري��دي��ة قال
ي��وم�اً ل�ل�ج�نرال وي �غ��ان� :أع�ط�ن��ي ط�ي��ارة ك��ي �أروح
و�أح�ضر لك ر�أ�س هتلر ،ويف الليلة ذاتها �أذاع �صوت
برلني العربي ،بل�سان يون�س البحري ،خماطباً �أبا
عفيف« :ال تعذب حالك ،نحن �سن�أتي �إليك»!
وي ��أت��ي نخلة ال�ع��رب��ان�ي��ة� ،أو نخلة الأ��س�م��ر يف
طليعة قب�ضايات ب�يروت امل�شهود لهم بال�شهامة
وال���ش�ج��اع��ة؛ ال ي�ه��اب يف احل��ق ل��وم��ة الئ ��م ،وق��د
جمعت ال�صداقة ،حتى درج��ة الأخ��وة ،بينه وبني
بقية قب�ضايات بريوت ،وعلى ر�أ�سهم �أحمد �أفندي
البواب يف الب�سطة.
ا��ش�ت�ه��ر ن�خ�ل��ة ال �ع��رب��ان �ي��ة ب��ال��دف��اع ع��ن �أه��ل
ب�ي�روت ،فقد ك��ان بع�ض ال��زع��ران ي�ن�ح��درون �إىل
جهة نهر ب�يروت ،فيقطعون النهر ويدخلون �إىل
امل��دي�ن��ة ،في�ستولون على امل��وا��ش��ي وي�ع�ت��دون على
امل��زارع�ين ويهربون متباهني� ..أعلموا قب�ضايات
الب�سطة نخلة العربانية بالأمر وطلبوا م�ساعدته،
فت�صدى ل�ل��زع��ران و�أوق �ف �ه��م ع�ن��د ح��ده��م ومنع
تعدياتهم ،فحقدوا عليه وحاولوا قتله.
وي��روى �أن أ�ح��د متزعمي حملة عني املري�سة،
�أر�سل �أح��د �أتباعه يوماً �إىل بيت ام��ر�أة يف املحلة،
يخربها برغبة رئي�سه بزيارتها ،ويطلب اال�ستعداد
لإك��رام��ه� ..أر��س�ل��ت امل ��ر�أة تعلم نخلة العربانية،
فح�ضر �إىل املحلة و�س�أل عن مكان تواجد الأزعر
املذكور وتوجه �إىل املقهى الذي يرتدد عليه وقال

رجـــال حـــول الـــرسـول 
ذك ��اء امل ��رء حم���س��وب ع�ل�ي��ه ،و�أ� �ص �ح��اب امل��واه��ب
اخل��ارق��ة كثرياً ما يدفعون الثمن يف نف�س الوقت
ال��ذي كان ينبغي �أن يتلقوا فيه اجل��زاء وال�شكران،
وال�صحابي اجلليل �أبو هريرة واحد من ه�ؤالء ،فقد
كان ذا موهبة خارقة يف �سعة الذاكرة وقوتها ..كان
ر�ضي اهلل عنه يجيد فن الإ��ص�غ��اء ،وكانت ذاكرته
جتيد احلفظ واالخ�ت��زان ..ي�سمع فيعي ،فيحفظ،
ث��م ال ي�ك��اد ين�سى مم��ا وع��ى كلمة وال ح��رف�اً مهما
تطاول العمر ،من أ�ج��ل هذا هي�أته موهبته ليكون
أ�ك�ثر �أ�صحاب الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم
ح�ف�ظ�اً لأح��ادي �ث��ه ،وب��ال �ت��ايل أ�ك�ث�ره��م رواي� ��ة لها.
فعندما ن�سمع واعظاً يقول العبارة امل�أثورة« :عن �أبي
هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،»..فاعلم �أنك تلقى �شخ�صية من �أكرث
�شخ�صيات ال�صحابة �إغراء بال�صحبة والإ�صغاء..
�إنه واحد من الذين تنعك�س عليهم ثروة الإ�سالم
بكل ما �أحدثته من تغريات هائلة ،فمن �أج�ير �إىل
�سيد ،ومن تائه يف الزحام� ،إىل عامل و�إمام ..وهاهو
ذا يتحدث ويقول« :ن�ش�أت يتيماً ،وهاجرت م�سكيناً..
وكنت �أجرياً لب�سرة بنت غزوان بطعام بطني؛ كنت
�أخدمهم �إذا نزلوا ،و�أح��دو لهم �إذا ركبوا ..وه�أنذا
وق��د زوجنيها اهلل ،فاحلمد هلل ال��ذي جعل الدين
قواماً ،وجعل �أبا هريرة �إماماً».
قدم على النبي عليه ال�صالة وال�سالم �سنة �سبع،

له� :إن فالنة �أر�سلتني كي �آخذك �إىل بيتها ،و�أطلق
عليه ر�صا�صة �أردته ،وقد منع �أحمد البواب �أياً من
احلا�ضرين من ال�شهادة �ضد العربانية.
�أوقف نخلة العربانية يوماً على ذمة التحقيق
للظن با�شرتاكه يف ح��ادث قتل ،وك��ان املحقق يف

حينه املرحوم الدكتور �صبحي املحم�صاين ،زارته
زوج�ت��ه يف ال�سجن ح��ام�ل��ة معها كمية م��ن ثمار
ال �� �ص � ّب��ار ،ومل ي�ك��ن ب��ا��س�ت�ط��اع��ة ح��ار���س ال�سجن
م�سك ال�صبّار ،فطلب من املر�أة �أن تعدها ،و�أثناء
ذل��ك ق��ال لها زوج�ه��ا« :روح��ي �شويف خيي �أحمد

البواب» ..توجهت زوجة العربانية �إىل بيت البواب
يف الب�سطة لتعلمه بالأمر ،فا�ستقبلها مديراً لها
ظ �ه��ره ك��ي ال ي��رى وج�ه�ه��ا (ه��ي ح��رم��ة �أخ �ي��ه)،
وطم�أنها بعمل ال�لازم و أ�م��ر العربجي ب�إي�صالها
�إىل منزلها معزّزة مكرّمة ،ورجاها ع��دم مغادرة
بيتها ،مكلفاً العربجي بت�أمني كل ما يلزمها طيلة
غياب زوج�ه��ا ،وتابع الق�ضية و�أث�ب��ت ب��راءة نخلة
مما نُ�سب �إليه.
ن�شري �إىل �أن احل��اج �سعيد حمد ك��ان يعلّق يف
مقهاه ��ص��ور قب�ضايات ب�ي�روت ع��ام��ة ،والب�سطة
خ��ا��ص��ة ،وم�ن�ه��م �أب ��و ن��اج��ي ��ش�ه��اب ال��دي��ن وعبد
اللطيف النعماين وعكيف ال�سبع ،ومن القب�ضايات
امل�شهورين خليل �آغ��ا عبد ال�ع��ال ،وحممد خ�ضر
العانوتي والبدوي والفيومي وحبيب الدند�شلي
�شيخ �شباب حملة ب��رج أ�ب��ي ح�ي��در ،و�سعد الدين
القي�سي و�أب��و خليل القي�سي وم�صباح قليالت يف
ر�أ���س النبع ،و أ�ب��و �أح�م��د طقو�ش يف ر أ����س ب�يروت
و�أحمد احلوت (�أبو ب�شري) يف عني املري�سة ،ورا�شد
دوغ��ان وعلي �شفيق وح�سن منيمنة وعبد الغني
دبيبو و�أحمد جلول وح�سني �سجعان وعبد الغني
العيتاين ،وعبد احلفيظ احل��وت و�إبراهيم الدنا
وغريهم.
وال ب � ّد أ�خ �ي�راً م��ن الإ� �ش��ارة �إىل زع�ي��م �شباب
الأ� �ش��رف �ي��ة؛ احل ��اج ن �ق��وال م� ��راد ،ال ��ذي ك��ان��ت له
م��ع قب�ضايات الب�سطة ��ص��داق��ة وحم�ب��ة وت�ع��اون
ووفاء مل تغريه الأهواء واملنازعات ،وال نالت منه
الأزمات.
عن «بريوتنا»

�أحمد

أبو هريرة ..ذاكرة عصر الوحي
وهو بخيرب ،ف�أ�سلم راغباً م�شتاقاً ،ومنذ ر�أى النبي
عليه ال�صالة وال�سالم وبايعه ،مل يكد يفارقه قط
�إال يف �ساعات النوم ..وهكذا كانت ال�سنوات الأرب��ع
التي عا�شها مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
منذ �أ�سلم �إىل �أن ذهب النبي �إىل الرفيق الأعلى.
ك��ان أ�ب��و ه��ري��رة ر�ضي اهلل عنه ي��درك بفطرته
ح��اج��ة املجتمع اجل��دي��د ال��ذي يبنيه الإ� �س�لام �إىل
م��ن ي�ح�ف��ظ ت��راث��ه وت�ع��ال�ي�م��ه ،ك ��ان ه �ن��اك يومئذ
من ال�صحابة كُتاب يكتبون ولكنهم قليلون ،ثم �إن
بع�ضهم ال ميلك من الفراغ ما ميكنه من ت�سجيل
كل ما ينطق به الر�سول من حديث ..مل يكن �أبو
ه��ري��رة ك��ات�ب�اً ،لكنه ك��ان ح��اف�ظ�اً ،وك��ان ميلك هذا
ال �ف��راغ� ،أو ه��ذا ال �ف��راغ امل�ن���ش��ود ،فلي�س ل��ه �أر���ض
يزرعها وال جت��ارة يتبعها ،وه��و �إذ ر�أى نف�سه وقد
�أ�سلم مت�أخراً ،عزم على �أن يعوّ�ض ما فاته ،وذلك
ب ��أن ي��واظ��ب على متابعة ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،وعلى جمال�سته .ثم �إنه يعرف من نف�سه
ه��ذه املوهبة التي �أنعم اهلل بها عليه ،وه��ي ذاكرته
الرحبة القوية ،وال�ت��ي زادت م�ضاء ورح��اب��ة وق��وة
بدعوة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ل�صاحبها
�أن يبارك اهلل له فيها ..فلماذا ال يكون واح��داً من
ال��ذي��ن ي � أ�خ��ذون ع�ل��ى عاتقهم ح�ف��ظ ه��ذا ال�ت�راث
ونقله للأجيال؟
�أجل ..هذا دوره الذي تهيئه للقيام به مواهبه،

وعليه �أن يقوم به يف غري ت��وان ..فلما انتقل النبي
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم �إىل الرفيق الأعلى ،راح
�أبو هريرة يحدّث ،وقد �ألقى ر�ضي اهلل عنه ال�ضوء
على هذه الظاهرة ،فقال�« :إنكم لتقولون �أكرث �أبو
هريرة يف حديثه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم..
وتقولون� :إن املهاجرين الذين �سبقوه �إىل الإ�سالم
ال يحدثون ه��ذه الأح��ادي��ث� ..أال �إن �أ�صحابي من
املهاجرين كانت ت�شغلهم �صفقاتهم بال�سوق ،و�إن
�أ�صحابي من الأن�صار كانت ت�شغلهم �أر�ضهم ،و�إين
�أكرث جمال�سة ر�سول اهلل ،ف�أح�ضر �إذا غابوا ،و�أحفظ
�إذا ن�سوا ..و�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حدثنا
يوماً فقال :من يب�سط رداءه حتى يفرغ من حديثي
ث��م يقب�ضه �إل �ي��ه ،ف�لا ين�سى �شيئاً ك��ان ق��د �سمعه
م�ن��ي ..فب�سطت ثوبي فحدثني ث��م �ضممته �إيل..
فواهلل ما كنت ن�سيت �شيئاً �سمعته منه ..و�أمي اهلل،
لوال �آية يف كتاب اهلل ما حدثتكم ب�شيء �أبداً ،وهي:
}�إن الذين يكتمون ما �أنزلنا من البينات والهدى
من بعد ما بيناه للنا�س يف الكتاب �أولئك يلعنهم اهلل
ويلعنهم الالعنون{.
هكذا يف�سر �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه �سر تفرده
بكرثة الرواية عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم..
فهو �أو ًال كان متفرغاً ل�صحبة النبي �أكرث من غريه،
وهو ثانياً كان يحمل ذاك��رة قوية ،باركها الر�سول
فزادت قوة ،وهو ثالثاً ال يحدّث رغبة يف �أن يحدّث،

بل لأن �إف�شاء هذه الأحاديث م�س�ؤولية دينه وحياته،
و�إال كان كامتاً للخري واحلق ،وكان مفرطاً ينتظره
جزاء املفرطني..
�أراد م��روان ب��ن احل�ك��م ي��وم�اً �أن يخترب مقدرة
�أبي هريرة على احلفظ ،فدعاه �إليه و�أجل�سه معه،
وطلب منه �أن يحدثه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،يف حني �أجل�س كاتبه وراء حجاب ،و�أمره
�أن يكتب كل ما يقول �أبو هريرة ..وبعد مرور عام،
دع��اه م��روان بن احلكم م��رة �أخ��رى� ،أخ��ذ ي�ستقرئه
نف�س الأح��ادي��ث التي ك��ان كاتبه ق��د �سطّ رها ،فما
ن�سي �أبو هريرة كلمة منها!!
كان يقول عن نف�سه« :ما من �أحد من �أ�صحاب
ر��س��ول اهلل أ�ك�ث�ر حديثاً عنه م�ن��ي� ،إال م��ا ك��ان من
ع�ب��د اهلل ب��ن ع�م��رو ب��ن ال�ع��ا���ص ،ف ��إن��ه ك��ان يكتب،
وال �أكتب» ..وقال عنه الإم��ام ال�شافعي �أي�ضاً�« :أبو
هريرة �أحفظ من روى احلديث يف دهره».
عا�ش �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عابداً وجماهداً،
ال يتخلف عن غزوة وال عن طاعة ،ويف خالفة عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه واله �إمارة البحرين.
ذات ي��وم ا�شتد �شوقه �إىل لقاء اهلل ،وبينما كان
ُع �وّاده يدعون له بال�شفاء من مر�ضه ،كان هو يلح
على اهلل ق��ائ�لاً« :ال�ل�ه��م �إين أ�ح��ب ل �ق��اءك ،ف�أحب
ل�ق��ائ��ي» ..فتويف ع��ن ثمان و�سبعني �سنة؛ يف العام
التا�سع واخلم�سني للهجرة.
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هل حال أمتنا يرضي نبينا وآله وصحبه؟
ي �ع �ي ����ش ال� �ع ��امل الإ�� �س�ل�ام ��ي أ�ج� �م ��ع،
وال �ع��امل ال�ع��رب��ي منه بالتحديد� ،صحوة
�أخ��رج��ت ال�ك�ث�ير م��ن ب�ل��دان�ه��م م��ن حكم
الظلم واال�ستبداد �إىل عامل �آخر جديد ،ال
ن�ستطيع يف �أي نحو �أن ن�صفه بالكمال �أو
ال�سالم �أو اخلال�ص ،ف�إنه وعلى الرغم من
قوله تعاىل }�إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى
يغريوا ما ب�أنف�سهم{ ،ف�إن هذا ال ينطبق
على ما حدث يف الثورات العربية املباركة،
ال يف ت��ون����س وال يف م���ص��ر وال يف غريها
م�ط�ل�ق�اً ،ف ��إن ك��ل ت�ل��ك ال �ث��ورات ال�شعبية
امل �ب��ارك��ة ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا جنحت
يف م�ق��وم��ات ك�ث�يرة ،ك��ان��ت �أروع م��ا ميكن
ال��و��ص��ول �إل�ي��ه م��ن ت�ضحية وف ��داء ،وروح
ف��دائ�ي��ة تكفي ل�ل�خ��روج م��ن ع�ن��ق زج��اج��ة
الدكتاتورية والظلم� ،إال أ�ن�ه��ا ويف جميع
الأم��اك��ن ا��ص��دم��ت ب�صخرة ك�ب�يرة �أُط�ل��ق
عليها ب�صورة �أول�ي��ة «التفتت العقائدي»،
�أو «الت�شتت الإ�سالمي» ،ف�إنه و�إن قيل �إن
«اختالف ال��ر�أي ال يف�سد يف الود ق�ضية»،
�إال �أن االختالف يف العقيدة قد �أدى �شيئاً
ف�شيئاً �إىل االختالف ال��ذي كانت نتيجته
رفع الود والغالب يف التخالف العقائدي،
وبالتايل �أدى �إىل التكفري ال��ذي مل يقف
�إىل ه��ذا احل��د ،ب��ل ت�ط��ورت الأم ��ور �شيئاً
ف���ش�ي�ئ�اً �إىل ال�ق�ت��ل وال�ت�ن�ك�ي��ل وال�ت�ف�ج�ير
والتفخيخ من كل الأط��راف ،فيا تُرى هل
ه��ذا ك��ان ما يريده منا ر�سول اهلل (�صلى
اهلل ع�ل�ي��ه وع �ل��ى �آل ��ه و��ص�ح�ب��ه املنتجبني
الأخيار)؟ ويا تُرى هل هذا ما كان يريده

م �ن��ا اخل �ل �ف��اء الأرب � �ع� ��ة؛ �أب � ��و ب �ك��ر وع�م��ر
وع�ث�م��ان وع �ل��ي؟ �أه ��ذا م��ا �سعى ال�صحب
والأحبة و�أهل البيت �إليه؟ �أهذا الذي �أراده
علما�ؤنا و�شهدا�ؤنا عرب التاريخ؟ هذا �س�ؤال
ق��د أ�ط��رح��ه بعد قليل وجن�ع��ل ل��ه �إج��اب��ة،
�إذ ي�ج��ب �أن نعلم ق�ب��ل ه��ذا �أن ال�صخرة
ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي ا� �ص��دم��ت ب �ه��ا ال� �ث ��ورات
العربية وال���ش�ع��وب العربية ك��ادت تُف�شل
تلك الثورات ،و�سببها هذه االفكار الهدامة
التي �أدت باملجتمع الإ�سالمي �إىل التفكك
واالنحالل ،وبالتايل عدم �إمكان الو�صول
�إىل عدة �أمور منها:
 -1حل امل�شاكل الداخلية للبلدان على
ال�صعيد ال�سيا�سي واحل�ك��وم��ي وم��ا �شابه
ذل ��ك ،و�أو� �ض��ح دل�ي��ل عليه ه��و م��ا يح�صل
يف البلدان التي حت��ررت من الدكتاتورية
وال� �ظ� �ل ��م ،وال � �ت ��ي م ��ا زال� � ��ت ت �ع �ي ����ش ن�ير
الظالمات الفكرية والعقائدية والإ�سالمية
من جهة ،والعلمانية من جهة �أخرى ،وما
اجلهة العلمانية وتكاثرها �إال نتاج وثمرة
ما �سميتُه بـ«الت�شتت الإ�سالمي» و«التفتت
العقائدي» ،بل ب�صورة �أو��ض��ح :ك��ان �سببه
الرئي�سي هو العقاب الفكري �أو قد ت�سميه
بتعبري �أدق ب��ال�ت��زم��ت الالمنطقي ال��ذي
يعك�س �صورة قبيحة عن الإ�سالم ،وبالتايل
ي ��ؤدي �إىل ن�ف��ور الكثري م�ن��ه ،وع��دم ول��وج
الآخرين فيه.
 -2عدم التكامل العلمي والثقايف ب�سبب
ان�صرافنا عن حل م�شاكلنا ،بل و�صداماتنا
فيما بيننا ،ف�ب��د ًال م��ن �أن نبني ون��زده��ر

ندوة حول أسباب وأعراض مرض «الدوالي»

املر�شدة �إنعام خالد ت�شرح للحا�ضرات �أ�سباب وعوار�ض املر�ض

نظمت اللجنة الن�سائية يف حركة الأم��ة ،بالتعاون مع مركز امل�ساعدات ال�شعبية
للإغاثة والتنمية ،حما�ضرة طبية حول مر�ض الدوايل (الفاريز)؛ عوار�ضه و�أ�سبابه
وال�ساقي.
نْ
و�آثاره ال�سلبية على ال�شرايني
البداية كانت بكلمة ترحيبية �ألقتها املن�سقة العامة للجنة الن�سائية يف احلركة،
م�شددة على �أهمية �إقامة مثل هذه اللقاءات الطبية التي تهم كل مواطن.
ثم �ألقت املر�شدة �إنعام خالد حما�ضرة �شرحت فيها عوار�ض مر�ض ال��دوايل ،وهي
عبارة عن انتفاخ الأوردة التي حتمل الدم باجتاه القلب ،حتديداً يف ال�ساقني ،ونتيجة
ارتفاع ال�ضعط يف الأوردة� ،أو م�شكلة ما يف ال�صمامات املوجودة يف الأوردة ،والتي متنع
جريان الدم من الأعلى �إىل الأ�سفل عند الوقوف �أو امل�شي ،كما� أنه من املمكن �أن جندها
عند الرجل يف اخل�صية ،الأمر الذي ي�سبب عادة �ضعف اخل�صوبة عند الرجال.
وعقب الندوة مت توزيع بطاقات معاينة جمانية على احلا�ضرات ،لإجراء
فحو�صات طبية.

ال�سيد مقتدى ال�صدر متحدثاً يف افتتاح امل�ؤمتر

ونتقدم علمياً وثقافياً ودينياً ،ترانا نعي�ش
يف ب�ح�ب��وح��ة ال �� �ص��راع ال�لام �ن �ط �ق��ي بني
الإخوة امل�سلمني.
 -3ولعله الأهم� ،أنه مل ولن ن�ستطيع
�أن ندفع �شر الثالوث امل���ش��ؤوم� ،أعني به
�أمريكا وبريطاين و«�إ�سرائيل» ،وغريها
من دول اال�ستكبار العاملي الذي ا�ستطاع،
وبنف�س ال�سبب� ،أي «التفتت العقائدي»
�أو ردي�ف��ه �أن ينخر ج��دارن��ا ال��ذي �أم��رن��ا
اهلل �سبحانه وتعاىل �أن نكونه ،حيث قال
ت�ع��اىل :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }�إن
اهلل يحب الذين يقاتلون يف �سبيله �صفا
ك�أنهم بنيان مر�صو�ص{ ،فما عاد البنيان
مر�صو�صاً ،وما عادت خري �أمة تدعو �إىل
اخل�ي�ر ،وم��ا ع��دن��ا خ�ير �أم��ة ي��دع��ون �إىل
اخلري؛ ي�أمرون النا�س باملعروف وينهون
عن املنكر ،فكنا ب�أعني النا�س تكفرييني
�إره ��اب� �ي�ي�ن م �ل �ي �� �ش �ي��اوي�ين ،ال ي��وج��د يف
عقولنا وقلوبنا �إال االن�ت�ق��ام والتفخيخ
والقتال ..ف�أين �أم��ة ال�سالم؟ و�أي��ن �أمة
الوحدة؟ و�أي��ن �أم��ة ال اله �إال اهلل؟ و�أين
�أم��ة حم�م��د؟ و�أي ��ن �أم��ة �أب��ي ب�ك��ر؟ و�أي��ن
�أم��ة عمر؟ و�أي��ن أ�م��ة عثمان؟ و أ�ي��ن �أمة
علي؟ �أه��ذا ير�ضيهم؟ وهل نحن و�إياكم
مقتنعون مبا يحدث؟ �أمل تكن قاعدتنا
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،وم��ا زال ��ت ،وامل �ف��رو���ض �أن�ه��ا
ما زال��ت هي }ما �أتاكم منه فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا{؟ �أمل ي�أمرنا �أن نكون
م�سلمني ،وامل�سلم م��ن �سلم ال�ن��ا���س من
ل�سانه ويده؟ �أمل ي�أمرنا ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم �أن نكون زيناً له ال
�شيناً عليه؟ �أمل ي�أمرنا ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل��ه �أن نهتدي ب�ه��داه وه��دى
�أ��ص�ح��اب��ه و�آل ��ه وق ��ال« :ال �أ��س��أل�ك��م عليه
�أجراً �إال املودة يف القربى»؟ ولعل القربى
�أعم من القربى الن�سبية ،بل تعم القربى
املعنوية من ال�صحابة وذوي��ه و�أ�صحابه،
وممن �أحبوه ب�صدق ف�أحبهم �صلوات اهلل
عليه و�آل��ه ..كيف بنا �إذا ر�آن��ا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم ن�سب عمر،
ور�أن ��ا ن�سب ع�ل�ي�اً! اه ��ذا ه��و منطقنا �أم
ه��ذا هو ما علمنا؟ م��اذا تقولون لو قال
النبي لكم م��اذا فعلتم و�أن�ت��م �آخ��ر الأمم
بعرتتي و�أه��ل بيتي؟ �أم م��اذا تقولون لو
ق��ال لنا النبي الأك ��رم حممد �صلى اهلل

عليه و�آل��ه و�سلم مل��اذا تتقاتلون ويفخخ
بع�ضكم ب�ع���ض�اً وي���ش�ت��م بع�ضكم بع�ضاً
ع�بر املنابر وال�ق�ن��وات الف�ضائية؟ �أه��ذا
م��ا ك��ان ي��ري��ده �أن ي�ك�ف��ر بع�ضنا بع�ضاً
وي�ج�ع��ل بع�ضنا الآخ ��ر ع�ب��دة ل�ل�أ��ص�ن��ام
والآخ ��ر ينعت الآخ��ر بالكافر وم��ا �شابه
ذلك؟ لي�س هذا ما �أراد ،فما �أراد �صوات
اهلل عليه �أمة واح��دة ال يبغي بع�ض على
بع�ض ،وال يقتل بع�ضكم بع�ضاً ،و�أن نكون
م�صداقاً للآية ال�شريفة }حممد ر�سول
اهلل والذين معه �أ�شداء على الكفار رحماء
بينهم تراهم ركّعاً �سجّ داً يبتغون ف�ضال
من اهلل ور�ضوانا{ ،ف�أين الرحمة؟ و�أين
ال��رك��وع؟ و�أي ��ن ال���س�ج��ود؟ و�أي ��ن ال�شدة

ما بالنا نوجه بنادقنا إلى
إخوتنا ونترك سياراتنا
المفخخة لنفجر بها من
يقول ال إله إال اهلل!

ع�ل��ى ال�ك�ف��ر وال �ك��اف��ري��ن ،وق ��د ا��س�ت�ع��ان
بع�ضنا على البع�ض بالكافرين ب�سبب
ما زرع��وه من دكتاتوريات ظاملة �أ�شاعت
بيننا الف�ساد والرذيلة والتفرق التكفري
والعداوة والبغ�ضاء؟!
�أي �ه��ا امل���س�ل�م��ون �إن اهلل ي ��أم��رك��م �أن
تعبدوه خال�صاً له الدين ،و�أن ال ت�شركوا
به �شيئاً ،و�أن ال تتبعوا خطوات ال�شيطان،
ف�إنه ي�أمركم بالكفر والف�سوق والع�صيان..
وك��ذا ف��إن اهلل حبّب �إليكم الإمي��ان وزينه
يف قلوبكم ،وك��ره �إليكم الكفر والف�سوق
ل �ك��ي ت�ع�ي���ش��وا ب �� �س�لام ووئ� � ��ام ،ف �م��ا ب��ال�ن��ا
نوجه بنادقنا �إىل �إخوتنا ونرتك �سياراتنا
امل�ف�خ�خ��ة ل�ن�ف�ج��ر ب �ه��ا م ��ن ي �ق��ول ال �إل ��ه
�إال اهلل ،ف�ل�ا ال�ع�ق�ي��دة ت ��أم��ر ب��ذل��ك ،وال

ال�شرع وال العقل وال��دي��ن ،وال الإن�سانية
وال الوهابية وال الت�سنن وال الت�شيع وال
املنطق� ..أمل يع�ش الكافر جوار �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم امل�سيح واليهود ما داموا
م�ساملني غري مغت�صبني ،كـ«الإ�سرائيليني»،
وه ��م الآن يف ب�ل��دان�ن��ا م���س��امل�ين ويقتلون
امل�سيح واليهود ما زالوا م�ساملني يف بلداننا
ويقتلون ويفخخون� ..أهكذا ن�سري على ما
�سار عليه الر�سول الأك��رم �صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم ،فال نكتفي بقتل من يخالف
الإ��س�لام لنقتل من هو م�سلم ول��و ك��ان يف
نظر الآخر �إ�سالماً �صورياً ..متى �أ�صبحت
البندقية والتفخيخ م�صدر ه��داي��ة؟ أ�ي��ن
الأق �ل��ام؟ و�أي� ��ن ال�ك�ل�م��ة ال�ط�ي�ب��ة؟ و�أي ��ن
ال�ل���س��ان احل���س��ن؟ �أي ��ن االب�ت���س��ام��ة؟ �أي��ن
اجلود؟ �أين الكرم؟ �أين جل�سات النقا�ش؟
�أين الر�أي والر�أي الآخر؟ عجباً عجباً كلها
فنيت و�صار ال�سالح متحكماً!
فلنرتك كل هذا ولنعاهد اهلل �سبحان
اهلل وت �ع��اىل �أن ال ن �ع��ود إ�ل �ي ��ه ،ف � إ�ن �ن��ا �إن
اف�ت�رق �ن��ا م ��ن �أج� ��ل ت��رب��ة ن���س�ج��د عليها
�أو ي��د جن�ع�ل�ه��ا واح � ��دة ف ��وق الأخ � ��رى يف
ال�صالة �أو لبا�س طويل �أو ق�صري ..فهذا
يجب �أال ي��ؤدي بالتايل �إىل القتال وق�ص
الرقاب والتفخيخ والتفجري وفتح قنوات
تذكر بالطائفية وم��ا ح�صل منها �سابقا
وال الح �ق �اً ..و�إن اختلفنا م��ن أ�ج ��ل قتل
احل�سني عليه ال�سالم ،فيا ترى من يقبل
بقتل احل�سني؟ فلي�س ال ُعمَري وال العلوي
ير�ضى ب��ذل��ك ،ب��ل الكل يرف�ض ،و�إن كان
ما يفرقنا دخ��ول املناطق املقد�سة فليكن
عهدنا �أن ال ندخل البار واحلانات ومناطق
الف�ساد والرذيلة هو �أوىل لنا و�أف�ضل ،فلكل
م�شكلة ح��ل ،ول�ك��ل مع�ضلة ح��ل يف فقهنا
وفقهكم ال��ذي �سنه لنا حممد �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،فيا �أيها العلويون ويا �أيها
ال ُعمَريون ويا �أيها الوهابيون كفاكم تفرقاً
وق�ت��ا ًال وتعالوا جنتمع حتت ل��واء فاطمة
الزهراء (عليها ال�سالم) ،وليكن تفخيخنا
النقا�ش وتكفرينا الفكر والتفكر ،ولنبتعد
ع ��ن ل �غ��ة ال �ظ �ل��م واال� �ض �ط �ه ��اد والأذى
وال�ت���ش�ت��ت ..ف�ت�ب�اً مل��ن ق�ت��ل احل���س�ين ،وت�ب�اً
ملن يدّعي �أن من قتله �سني ،وتباً ملن قتل
اخللفاء ويدعي �أنه �شيعي ،لقد قال ال�سيد
ال��وال��د ُق� ّد��س��ت روح��ه ال�شريفة ،م��ا ن�صه
«عهد ال�شاهد هذا �سرجون هو الذي قتل
احل�سني ،وهو عميل للدولة البيزنطية� ،إذاً
الدولة البيزنطية قتلت احل�سني ،فعلينا
�أن ال ن�ت�ن��اح��ر ب�سبب فتنة دف�ي�ن��ة ظ��امل��ة،
وليكن ع��دون��ا ه��و اال�ستعمار واال�ستكبار
العامليي ،فلنتمم حترير عراقنا احلبيب،
نْ
ولنحرر �أر�ضنا احلبيبة فل�سطني ،وباقي
ال ��دول الإ� �س�لام �ي��ة ،وال أ�ع �ن��ي حت��ري��ره��ا
ب��ال �� �س�لاح ف�ح���س��ب ،ب ��ل ب��ال �ت��وح��د وت ��رك
ال�شتات والفرقة ،و�أي�ضاً �أ�ست�شهد هنا مبا
قاله ال�سيد ال��وال��د ال�شهيد« :ل��و توحدنا
لقلنا لإ��س��رائ�ي��ل ارج�ع��ي م��ن حيث أ�ت�ي��ت،
ونحن مبعزل عن ال�سالح».

ال�سيد مقتدى ال�صدر

م�ؤمتر «ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها
ال�سالم  -عنوان الوحدة الإ�سالمية»
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عالم المرأة

جمـــال الـمـــــرأة ..عـقــل وذكــــاء
ي�ؤثر جمال امل��ر�أة دائماً على الرجل
ب�صورة �أو ب�أخرى من الناحية الذهنية
وال�ف�ك��ري��ة ،ل��ذل��ك تبحث دائ �م �اً ع��ن كل
م��اه��و متعلق ب��اجل�م��ال ،وامل�ق��وم��ات التي
جتعلها مميزة يف نظر الآخ��ر ،وحتديداً
زوجها ،لذلك تختلف املقايي�س من رجل
�إىل �آخر ،لأن اجلمال �أمر ن�سبي تختلف
مقايي�سه من �شخ�ص �إىل �آخر.
ال توجد امر�أة غري جميلة ،لكن توجد
امر�أة ال ت�ستطيع �إبراز �أنوثتها وجمالها،
لكن طب التجميل بات يرفع �شعاراً �آخر
يتعلق ب�صناعة اجل�م��ال ،التي باتت من
�أه��م ال�صناعات الطبية يف ال�ع��امل ،بناء
ع�ل��ى ال �ن �م��وذج ال� ��ذي ت�ق��دم��ه ع��ار��ض��ات
الأزياء ،وبطالت ال�سينما والفيديو كليب
التي تغلغلت يف عقول الن�ساء ،وجعلتهن
غري را�ضيات عن جمالهن الطبيعي.
وق ��د �أ� �ش ��ارت إ�ح� ��دى ال��درا� �س��ات �إىل
�أن جمال امل��ر�أة ي�ؤثر يف مخ الرجل على
م���س�ت��وى ط�ب�ي�ع��ي م�ب��ا��ش��ر ،ول�ي����س على
م���س�ت��وى ذه �ن��ي وف �ك��ري رف �ي��ع ،وخ�ل�ال
الدرا�سة ا�ستخدم الباحثون �صور ن�ساء
يف منت�صف ال�ع���ش��ري�ن��ات م��ن أ�ع�م��اره��ن
ب ��درج ��ات م�ت�ف��اوت��ة م��ن اجل��اذب �ي��ة ،ومت
ق�ي��ا���س أ�ث ��ر تلقي ال��رج��ال امل���ش��ارك�ين يف
ال��درا� �س��ة لـ� � 80ص��ورة ل��وج��وه�ه��ن ،وق��د
ب��ره�ن��ت ال��درا� �س��ة رق�م�ي�اً �أن ه��ذا الأث��ر
يقارب وجبة �شهية بالن�سبة �إىل �شخ�ص
جائع� ،أو ت�أثري دواء بالن�سبة �إىل مري�ض
يعاين من حالة م�ؤملة.
اختالف املفاهيم
وق � ��ال أ�ح � ��د الأط � �ب ��اء امل �� �ش��ارك�ي�ن يف
ال��درا��س��ة�« :إن النتائج ت�ؤكد ع��دم �صحة
الأبحاث التي تفيد ب�أن اجلمال لي�س �إال
نتاجاً لقيم املجتمع».
املالحظ �أن مقايي�س القبح يف جمتمع
م��ا ،قد تكون هي مقايي�س اجلمال عند
جمتمع �آخر ،وحتى داخل املجتمع نف�سه
ت�ت�غ�ير مقايي�س اجل �م��ال م��ن ج�ي��ل �إىل
�آخ��ر ،فقد كانت البدانة حمببة يف امل��ر�أة
ال�ع��رب�ي��ة ق��دمي �اً ،ك��دالل��ة ع�ل��ى و�ضعية
اجتماعية ما ،بينما كانت النحافة تعني
�ضعف امل ��ر�أة �صحياً ،أ�م��ا ال�ي��وم ف�صارت
ال�ب��دان��ة أ�م ��راً غ�ير حمبب ،وب��ات العامل
خا�ضعاً ل�سلطة ال�ن�م��وذج ال��واح��د ال��ذي
تقدمه دور الأزياء ،وجت�سده الفنانات.
و�أ� � �ش ��ار ال �ب��اح �ث��ون �إىل �أن امل�لاح��م
الإغريقية وال�شِّ عر الفار�سي وال�صيني،
وال �ق �� �ص �� ��ص ال �ك�ل�ا� �س �ي �ك �ي��ة ال �ه �ن��دي��ة
والأ�ساطري والق�ص�ص املحكية «جمّ ��دت»
جمال املر�أة و�أنوثتها ،و�أخذت من خ�صرها
النحيل م�صدراً للإلهام يف كتابة ال�شعر
والو�صف الذي ال ينتهي ،و�أن اخل�صر كان
و�سيبقى ع�ن��وان الأن��وث��ة عند امل ��ر�أة� ،إىل
جانب كونه رمز اجلمال وال�صحة..
جمال اخل�صر
ال�شِّ عر العربي �أي�ضاً تغزّل باخل�صر
ال�ن�ح�ي��ل اجل �م �ي��ل ،و أ�ج �م �ع��ت ع�ل�ي��ه �أمم
الأر� ��ض ،وك��ان أ���ص��دق ما مثل ذل��ك قول
كعب بن زهري:
ه �ي �ف��ا ُء ُم�ق�ب�ل��ة ع �ج ��زا َء ُم ��دب ��رة ..ال
يُ�شَ تكى ق�ص ٌر منها وال طو ُل

ويف ب �ي��ت ال���ش�ع��ر ي�ظ�ه��ر �أن ال �ع��رب
ي�ع�ت�برون االم �ت�لاء يف �أج ��زاء م��ن ج�سد
امل��ر�أة م��ن أ�ه��م متطلبات اجل�م��ال ،بينما
الغربيون يف الع�صر احلديث يف�ضلونها
نحيفة ،والإغ��ري��ق يف ال�ق��دمي يع�شقون
ج���س��م امل� � ��ر�أة ال��ري��ا� �ض��ي ،ل�ك�ن�ه��م كلهم
يتفقون على �أن اخل�صر النحيل �أ�سا�س
اجل �م��ال ،وك ��ان ذل��ك وا� �ض �ح �اً يف أ���ش�ع��ار
ال �� �ش �ع��وب وم � أ�ث��ورات �ه��ا ور� �س��وم �ه��ا ،ويف
ال �ن �ح��ت وال��و� �ص��ف ،ح �ي��ث ظ��ل اخل���ص��ر
النحيل �سيد املوقف دائماً.
جمال داخلي
وي �ع �رّف ا��س�ت���ش��اري��و ال�ط��ب النف�سي
اجل �م��ال ك��ون��ه م��ن ال �ق �ي��م ال �ت��ي ي�سعى

إ�ل �ي �ه��ا ال �ب �� �ش��ر ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف أ�ل��وان �ه��م
وجم�ت�م�ع��ات�ه��م ،ويف خم�ت�ل��ف ال�ع���ص��ور،
وجمال الإن�سان يف وجهه وج�سمه وثيابه،
ويف �أخالقه و�أفكاره و�سلوكه ،ويف �صوته
وحديثه ،وغري ذلك.
واجل �م��ال م��رت�ب��ة ت�ع�ل��و ف ��وق مرتبة
الوظيفة واحلاجة والإ�شباع ،وهو قيمة
عليا �سامية ،ويبدو �أنه ال ميكن �أن ت�ستمر
احلياة من دون جمال من نوع ما.
وي��و��ض��ح االخ�ت���ص��ا��ص�ي��ون �أن جمال
ج�سم امل��ر�أة ووجهها ارتبطا بقيمتها يف
خمتلف الع�صور ،حيث مت �إغفال قدرات
امل� ��ر�أة ال��ذه�ن�ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة والأخ�لاق �ي��ة،
مقابل االهتمام بربوز �صفاتها اجل�سدية،
ويف الع�صر احلديث يجري الرتكيز على
اجل�سد واملظاهر ،من دون الروح والفكر

مآس تعيشها
ٍ
أكثر من نصف
النساء

واخل�ل��ق واملعنى ،وه��ذا م��ا يجعل الرجل
ي �ث � ّم��ن امل � ��ر�أة يف ج �� �س��ده��ا ،واال��س�ت�م�ت��اع
بجمالها اجل�سدي على ح�ساب مكوناتها
الأ�سا�سية الأخرى.
و�أكد خرباء علم االجتماع على �أهمية
املحافظة على جمال املظهر ،لكن يجب
ع��دم إ�غ �ف��ال ال�ع�ق��ل ،لأن اجل �م��ال يبقى
ن�سبياً ،وال بد من االهتمام بالأولويات،
وعلى املر�أة �أن ال تعتني بجمالها فح�سب
لتجذب ال��رج��ل إ�ل�ي�ه��ا ،ب��ل الب��د لها من
االه�ت�م��ام بعقلها وت�ن�م�ي��ة ذك��ائ�ه��ا ال��ذي
ي �� �س��اع��ده��ا ع �ل��ى ت���ص�ح�ي��ح م���ش�ك�لات�ه��ا
ال��زوج �ي��ة ،وال���س�ع��ي ن�ح��و ح� ّل�ه��ا ول�ي����س
اجلمال.

رمي اخلياط

يعتقد اجلميع �أن امل��ر�أة يف لبنان
�أكرث حظاً من غريها يف باقي الدول
ال�ع��رب�ي��ة ،حيث تظهر دائ �م �اً جميلة
ومتعلمة ،وتتعمل ب�ك��ام��ل حريتها،
ل �ك��ن ه ��ذه ال �� �ص��ورة حت �ج��ب خلفها
حقيقة م��ؤمل��ة ،حيث �إن�ه��ا ت�ع��اين من
�أ�سو�أ �أ�شكال العنف.
ف�ق��د ذك ��رت آ�خ ��ر إ�ح���ص��ائ�ي��ة �أن
 ٪87م ��ن ن �� �س��اء ل �ب �ن��ان ي�ت�ع��ر��ض��ن
للعنف اللفظي ،وهناك  ٪68منهن
ي�ت�ع��ر��ض��ن ل�ل�ع�ن��ف اجل �� �س��دي ،وه��و
ع�ن��ف مي��ار��س��ه ال ��زوج والأب والأخ،
يف ظ��ل غياب �أي حماية اجتماعية
حقيقية للمر�أة.
هذه الظاهرة منت�شرة يف الوطن
ال �ع��رب��ي ب�ن���س��ب م �ت �ف��اوت��ة ،وب���ص��ورة
كارثية ،نتيجة املفاهيم املغلوطة التي
تربى ون� أش� عليها الرجل يف املجتمع
العربي ،لأن العنف يف نظر كثريين
أ�م��ر ع��ادي ج��داً ،وهناك �أي�ضاً جذور
للم�شكلة متعلقة باملفاهيم التي ين�ش�أ
عليها الرجل داخل الأ�سرة ،فاملجتمع
يف حاجة �إىل التعليم اجليد ملواجهة
مثل ه��ذه امل�شاكل االج�ت�م��اع�ي��ة ،مع
احل��ر���ص على �إع ��ادة التثقيف ون�شر
املفاهيم ال�صحيحة باملجتمع اللبناين
ب�شكل خا�ص ،والعربي ب�شكل عام.
العنف �ضد املر�أة ظاهرة عاملية ال
تقت�صر على لبنان �أو الدول العربية
ف�ق��ط ،ومفهوم العنف �ضد امل ��ر�أة يف
املواثيق الدولية هو �أكرب و�أ�شمل من
فكرة «ال�ضرب» ،فالإهمال والتجاهل
واال� �س �ت �ه��ان��ة ب �ه��ا ،وال �� �س �خ��ري��ة ،يعد
اع�ت��داء و أ�ح��د �أ��ش�ك��ال العنف �ضدها
�أي�ضاً.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

الس َمانة لدى األطفال؟
كيف يمكن عالج َ
ت�ؤدي ال�سَ مَانة �إىل العديد من امل�شكالت ال�صحية اخلطرية التي تزداد مع مرور
الوقت ،وتقدُّم الطفل يف العمر ،ومن �أهم هذه امل�شكالت ال�صحية:
• �أمرا�ض القلب.
• ارتفاع �ضغط الدم.
• الإ�صابة بال�سكر.
• �آالم املفا�صل والأربطة.
• التهابات اجللد ،والإ�صابات الفطرية والبكتريية.

ل��ذا ،فكلما �أ�سرعنا يف ع�لاج ال�سَ مَانة ،ازدادت فر�ص ال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض
ال�سابقة.
ولعالج البدانة ين�صح الأطباء واملتخ�ص�صون باتباع الإر�شادات الآتية:
• يجب �أن يكون عند الأم وعي �صحي �سليم مبا ينفع الطفل ،وما تقدمه من
طعام �صحي ومفيد ،و�إر��ش��اد الطفل �إىل الأم��ور ال�صحيحة يف التغذية ،مع و�ضع
نظام غذائي متوازن؛ ي�ساعد على منو الطفل بطريقة �صحيحة.
• �إذا كان الطفل أ�ك�بر من �سبع �سنوات ،فال بد من تخفيف الدهون يف الطعام،
وتقليل ال�سكريات ،ومنع تناول امل�شروبات الغازية.
• جعل الأطفال يعتادون على الأكل ببطء ،وامل�ضغ اجليد للطعام� ،إذ �إن لذلك الأثر
يف �شعور الإن�سان بال�شبع بعد  20 - 15دقيقة من بدء الأكل ،كما �أن �شرب كوب من
املياه قبل الأكل ي�ساعد على ال�شبع �سريعاً.
• حث الأطفال على تناول الفواكه ،واحلليب وم�شتقاته ،وتناول الع�صري الطازج
بني الوجبات بد ًال من احللويات.
• الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف ،كاحلبوب والبقوليات واخل�ضروات،
فهي ت�ساعد على تقليل ال�شعور باجلوع.
• ال بد �أن يكون الوالدان قدوة ح�سنة يف تناول الطعام يف �أوقات حمددة ،واتباع
العادات ال�صحيحة للطعام.
• ت�شجيع الأطفال على ممار�سة الريا�ضة مبا ال يقل عن  30دقيقة يومياً.
• تقليل عدد �ساعات م�شاهدة الأطفال للتلفاز و�ألعاب احلا�سوب بحد �أق�صى
�ساعتني يومياً.
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الموز يعيد الشباب ..وينشط الفحولة
يُع ّد املوز من �أف�ضل م�صادر الطاقة الطبيعية
للإن�سان ،فهو خال من ال�صوديوم ،لذلك يقلل
م��ن خم��اط��ر ارت �ف��اع ��ض�غ��ط ال� ��دم ،وه ��و كذلك
خال من الدهن والكولي�سرتول ،ويحتوي على
ك��رب��وه�ي��درات �سهلة اله�ضم م�ق��ارن��ة بالفواكه
الأخرى.
امل��وز �أو «ال��طّ � ْل��ح» كلمة م�ستعربة م��ن اللغة

الهندية «م ��وزى» ،وه��ي «فاكهة احل�ك�م��اء» ،كما
�سُ ميت يف الهند ،حيث كان الفال�سفة ي�ستظلون
حتت هذه النبتة.
وتعترب نبتة امل��وز م��ن �أط ��ول النباتات على
وج��ه الأر���ض من دون ج��ذع خ�شبي ،حيث ي�صل
ارت �ف��اع �ه��ا �إىل  30ق ��دم �اً ،وت�ث�م��ر ��ش�ج��رة امل��وز
ق�صها ،لل�سماح
م��رة واح��دة فقط ،وم��ن ثم يتم ّ

للف�سيلة ال�صغرية ب�أخذ ال��دور اجلديد للنبتة،
و أ�ف �� �ض��ل امل ��وز ه��و ال ��ذي ي�ق�ط��ف وه ��و �أخ���ض��ر،
ويُرتك للن�ضوج بعيداً عن النبتة ،ف�إنه �إذا تُرك
عليها تنفتح الثمرة وت�صبح قطنية من الداخل
وال طعم فيها.
و ُذك��ر ع��ن امل��وز يف الطب ال�ق��دمي ب��أن��ه ينفع
م��ن ح��رق��ة ال �� �ص��در وال ��رئ ��ة وال �� �س �ع��ال وق ��روح
الكليتني وامل �ث��ان��ة ،وي ��در ال �ب��ول ،وي��زي��د يف م��اء
الرجل وين�شط الفحولة ،ويلني البطن وي�سمن
ك�ث�يراً ،والإك�ث��ار منه ي�ضر املعدة ويثقل ويزيد
يف ال�صفراء والبلغم ،ودفع �ضرره يكون بال�سكر
وال�ع���س��ل وال��زجن�ب�ي��ل ،و�إذا طُ �ب��خ يف ده��ن ال�ل��وز
�أ�صلح ال�صدر �سريعاً ،و�إذا مُزج باخلل �أو ع�صري
الليمون وطُ �ل��ي ب��ه ال��ر�أ���س الأق ��رع يفيد كثرياً،
وطبخه مع بذر البطيخ وده��ن الوجه به يجلو
الكلف ،وينعّم الب�شرة ويح�سن اللون ،و�إن و�ضع
ورقة على الأورام حللها.
م�صدر للحيوية
ذك��رت العديد من الأب�ح��اث الطبية �أن املوز
قد يحد من الوفاة الناجتة عن �أمرا�ض القلب
لبع�ض احلاالت ،وهذا ال يعني �أن الغذاء املتوازن
وال��ري��ا� �ض��ة ال ي���س��اع��دان ع�ل��ى خ�ف����ض خماطر
العوامل امل�ساعدة لأمرا�ض القلب.
كذلك �أفاد العلماء ب�أن كل مئة جرام من املوز
النا�ضج تعطي اجل�سم مئة �سعر ح��راري ،وهو
غني بالألياف والفيتامينات  .A.B.Cبالإ�ضافة
�إىل الأم� �ل� ��اح امل �ع ��دن �ي ��ة ،ك ��احل ��دي ��د وال ��زن ��ك
والفو�سفور واملنغنيز وال�صوديوم ،كما يحتوي
على امل��اء والن�شا و�سكر العنب و�سكر الق�صب،
وهو الذي يجعله م�صدراً حيوياً للعنا�صر التي
يحتاجها اجل�سم الب�شري.
وق��د �أظهرت درا�سة حديثة �أن امل��وز النا�ضج
�أو املطهو يحتوي على م��واد تزيد من مقاومة
اخلاليا التي تبطن املعدة للقرحة ،وق��د متنع
ح��دوث�ه��ا وت���س��اع��د ع�ل��ى ال���ش�ف��اء منها يف حالة
الإ�صابة بها.

طــريـقـة اللعـب

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

ويف الدرا�سة �أكد اخت�صا�صيو التغذية �أن املوز
الغني بعن�صر البوتا�سيوم ي�ساعد يف احلفاظ على
�سالمة الع�ضالت وال�ع�ظ��ام ،وي� ��ؤدي �إىل تقليل
�ضغط الدم ال�شرياين ،وبالتايل يخف�ض �إىل حد
كبري من احتماالت الإ�صابة بالنوبات القلبية.
وكانت درا�سات �أخرى قد �أ�شارت �إىل �أن للموز
أ�ث ��راً إ�ي�ج��اب�ي�اً على عملية اله�ضم يف الأم �ع��اء،
خالفاً لالعتقاد ال�شائع ب�أن املوز ي�سبب الإ�صابة
بالإم�ساك �أو االنتفاخات ،وي��زداد أ�ث��ر امل��وز على
ت�سهيل عملية اله�ضم كلما كان نا�ضجاً �أكرث.
�شباب دائم
ع�ن��دم��ا ط��رح ه��رم��ون «امل �ي�لات��ون�ين» ك��دواء
يحافظ على ال�شباب وم�ضاد لل�شيخوخة و�إطالة
العمر االف�ترا��ض��ي� ،أث��ار الأم��ر �ضجة ال مثيل
لها يف الأو�ساط ال�صحية والطبية ،وقد ك�شفت
درا�سات علمية �أن ثمار املوز هي الفاكهة الوحيدة
التي ميكن االعتماد عليها كبديل لهذا ال��دواء،
حيث تتميز ث�م��ار امل��وز بغناها ب�ه��ذا ال�ه��رم��ون،
وتعد ثمار املوز النا�ضجة م�صدراً غنياً باملغذيات
وال�سكريات ال�سهلة االمت�صا�ص ،ولذلك فهذه
الثمار مولدة للطاقة وباعثة للحيوية ،وميكن
االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��ا يف ال�ن�ظ��م ال �غ��ذائ �ي��ة ال�ه��ادف��ة
للحيوية ور�شاقة اجل�سم.
ويتميز ن�شاء ثمار امل��وز ب�أنه ال يتم تخزينه يف
اجل�سم ،فتناول الكثري منه ال ي�ؤدي �إىل �أي زيادة يف
الوزن ،ومن هذا املنطلق ظهرت الو�صفات الغذائية
التي ت�ضمن املوز عن�صراً �أ�سا�سياً لأي نظام غذائي
لثبات وزن اجل�سم واحلفاظ على الر�شاقة و�صفاء
الذهن ،و�أ�شار �إىل �أن هذه امليزة التي تتمتع بها ثمار
امل��وز ال مثيل لها يف �أي غ��ذاء �سوى البطاطا ،كما
�أنها ت�ساعد على خف�ض �ضغط الدم املرتفع وي�ؤهل
ثمار املوز لهذه الوظيفة احتواء الثمار على ن�سبة
عالية م��ن البوتا�سيوم م�صاحباً لها كمية قليلة
من ال�صوديوم ،كما �أنه م�ضاد للحمو�ضة ،ويرجع
ذلك الحتواء الثمار على ن�سبة عالية من الأمالح
القلوية التي تعادل حمو�ضة املعدة.

وال�سودان  /حلة موحدة
 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1للداللة على املعنى او اال�سرت�سال /
ذو كرم
1
 7زخرفة كاحلناء على اجل�سم  /ال�شخ�ص
2
الذي ير�سم الو�شم
 8معطف طويل لل�شتاء
3
 9حذف ورمى وو�ضع يف مكان غري مكانه
4
 /حركة �أجنحة الطري
 10عدد من القطب على القما�ش  /تلب�س
5
على الر�أ�س

6
7
8
9
10
�أفــقــي
 1ثوب يلب�سه الرجل و املر�أة يف املغرب العربي  /غطاء للر�أ�س
تلب�سه املر�أة امل�سلمة
� 2سقى نف�سه � /أغلق
 3رداء يلب�س يف الن�صف العلوي من اجل�سم  /طري ليلي (مبعرثة)
 4مت�شابهان  /ينت�سب للبالغة و�أهلها (انت�ساب ولي�ست �صفة)
 5لبا�س للر�أ�س �أحمر اللون كان يلب�س قدميا يف ال�شام وم�صر

الحل السابق

1
2
3
4
5
عـــامـــودي
6
 1البقية اجلافة من ح�صاد القمح /
7
مريح
قما�ش داخلي للثوب من �أجل ملم�س
8
�أو حلفظ احلرارة
 2هرب  /ملعان جذاب � /أقرا�ص �صغرية 9
�أو غريها لربط �أطراف الثوب ببع�ضها
10

� 3صحن  /ق�ص ال�صوف عن املا�شية
 4قطعة �صغرية يف ماكنة اخلياطة لتلقيم
اخليط بهدف حتقيق الغرزة
� 5أداة مو�سيقية هوائية  /لبا�س وا�سع
للرجل (او املر�أة) كان منت�شرا يف بالد ال�شام
� 6شيء المع يو�ضع على املالب�س جتعلها
براقة  /يت�سبب يف منع الآخر عن احلركة
 7نظف ال�شيء من حوافه � /صيغة و�صف

4 3 2 1
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ر
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ك ر �س ي

حلالة اجلو يف حالة املطر العادي
 8ثوب كامل ف�ضفا�ض تلب�سه املر�أة �أو الرجل  /حالفه
التوفيق
 9جهاز غزل ال�صوف عند البادية �أو قرى الفالحني
قدميا  /مت�شابهان
� 10أمر�أة من البادية  /ما يو�ضع على الثوب من مواد
�إ�ضافية لتزيينه
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ريَ اضـَ ة
انتظر فريق ت�شل�سي  107أ�ع ��وام ليجد
هوية لنف�سه� ،أدخله جميء امللياردير الرو�سي
رومان ابراموفيت�ش عام  2003حقبة جديدة،
لكن ف��وزه بلقب دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا على
ح�ساب بايرن ميونيخ الأ�سبوع املا�ضي� ،صنع
منه ك�ب�يراً م��ن كبار ال�ق��ارة الأوروب �ي��ة ،بعد
�أن بحث بجد يف الأع��وام الأخ�يرة عن مكان
لنف�سه حتت �شم�س الإجنازات القارية.
ط ��ارد اب��رام��وف�ي�ت����ش ال�ل�ق��ب الأوروب � ��ي
ط ��وي�ل�اً  ،و أ�ح� � ��رق يف ��س�ب�ي�ل��ه �أوراق � � � �اً ع ��دة،
م�ستخدماً ��ص�لاح�ي��ات��ه يف إ�ق��ال��ة امل��درب�ين
على �أكمل وجه ،وعلى مذبح املجد الأوروبي
ط��ار اال��س��م تلو الآخ��ر :الإي�ط��ايل كالوديو
ران � �ي �ي�ري ،ال�ب�رت �غ��ايل ج ��وزي ��ه م��وري �ن �ي��و،
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي اف� � ��رام غ ��ران ��ت ،ال�ب�رازي �ل��ي
لوي�س فيليبي �سكوالري ،الهولندي غو�س
هيدينك ،الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي ،و�أخريا
ولي�س آ�خ��راً الربتغايل اندريه فيا�ش بوا�ش
القاتدم من بورتو على خلفية االنت�صارات
املدوية التي حققها معه.
اقرتب ت�شل�سي كثرياً من حلمه القاري
عام  2008حني خا�ض ملحمة �أمام مواطنه
مان�ش�سرت يونايتد يف مو�سكو ،م�سقط ر�أ�س
ابراموفيت�ش ،انتهت املباراة النهائية لدوري
أ�ب �ط��ال �أوروب � ��ا ح �ي �ن��ذاك ب��ال �ت �ع��ادل ،1 - 1
وت�سبب �إخفاق جون تريي ونيكوال �أنيلكا يف
ت�سديد �ضربتيهما الرتجيحيتني يف �ضياع
احللم ،فت�أجل من دون �أن يرتاجع على �سلم
�أولويات امللياردير الرو�سي ال�شاب.
ه��ذا ال�ع��ام ت�ضافرت ع��دة ع��وام��ل لتقود
«ال �ب �ل��وز» �إىل ا��س�ت��اد «ال �ي��ان��ز �أري �ن ��ا» ،حيث
املباراة النهائية� :إرادة الفريق ن�سيان مو�سمه
املتعرث يف ال��دوري املحلي� ،إذ حل �ساد�ساً يف
الربميري ل�ي��غ ..االنتفا�ضة الرهيبة التي
قادها امل��درب اجلديد الإيطايل روبرتو دي
ماتيو ..وري��اح التغيري التي هبت يف نهائي
ك� أ����س إ�ن�ك�ل�ترا ،حيث ع��اد ت�شل�سي �إىل �سكة
االن �ت �� �ص��ارات حم � ��رزاً ال �ل �ق��ب ع �ل��ى ح���س��اب
ل�ي�ف��رب��ول ،والأه ��م �أن ف��ري��ق �أبراموفيت�ش
أ�ق���ص��ى بر�شلونة ح��ام��ل ال�ل�ق��ب م��ن ن�صف
ن�ه��ائ��ي �أب �ط��ال �أوروب� ��ا ( 0-1و ،)2-2حيث
ت�صالح مهاجمه الإ�سباين ف��رن��ادو توري�س
مع ال�شباك بعد ا�ستقدامه مقابل  50مليون
جنيه من ليفربول.
ثورة دي ماتيو

تشلسي بـين كبار أوروبا..
حلم أبراموفيتش يتحقق أخيرًا

ت�شيل�سي بطل �أوروبا 2012

للأ�سلوب اال��س�ت�ف��زازي مل��درب ري��ال مدريد
الربتغايل جوزيه مورينيو.
�أعاد املدرب الإيطايل الهدوء والثقة �إىل
غرف مالب�س البلوز بعد اال�ضطرابات التي
�شهدتها �إب��ان ف�ترة فيا�ش بوا�ش ال��ذي كان
غا�ضباً من خم�ضرمي الفريق �أمثال فرانك
الم�ب��ارد ..متوا�ضع بطبعه لكنه يبدي ثقة
كبرية عندما يتعلق الأم��ر باال�سرتاتيجية،
فهو ال ي�ت�ردد يف ح�سم اخ�ت�ي��ارات��ه �إىل حد
أ�ن�ه��ا ق��د تعر�ضه �إىل النقد .فخالل ذه��اب
ال��دور ربع النهائي للم�سابقة أ�م��ام م�ضيفه
بنفيكا الربتغايل عندما فاز  ،0 - 1دفع دي
ماتيو بت�شكيلة غري متوقعة �ضمت العبني
ن ��ادراً م��ا لعبوا ه��ذا امل��و��س��م ،بينهم ال��دويل
ال�ع��اج��ي ��س��ال��وم��ون ك��ال��و ،و��ض��د بر�شلونة،
اع �ت �م ��د ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة دف ��اع� �ي ��ة حم�ك�م��ة
ومن�ضبطة على الطريقة الإيطالية بعيداً
عن اال�ستعرا�ض وهي اخلطة التي كانت ال
حمالة �أدت �إىل ال�سخرية والنقد لو �أنها مل
ت�ؤتِ ثمارها.
وع �ل ��ى رغ� ��م إ�جن � � ��ازه ال �ت ��اري �خ ��ي ،ف� ��إن
م���س�ت�ق�ب��ل دي م��ات �ي��و الي � ��زال غ��ام �� �ض �اً مع
«ال �ب �ل��وز» .وم��ن غ�ير ال��وا��ض��ح كيف �سيقرر
م��ال��ك ال �ن��ادي ال�ل�ن��دين امل�ل�ي��اردي��ر ال��رو��س��ي
روم��ان ابراموفيت�ش االنف�صال عن الرجل
ال��ذي حقق حلمه املتمثل يف التتويج بلقب
امل�سابقة الأوروبية العريقة.

�أح��رز دي ماتيو بع�ض الأل �ق��اب ب��أل��وان
ت�شل�سي عندما لعب يف �صفوفه م��ن 1996
�إىل  ،2002ح�ي��ث مل ي�ن����س �أن �� �ص��ار ال �ن��ادي
ال�ل�ن��دين ح�ت��ى الآن قتالية الع��ب الو�سط
�صانعو االنت�صار
الإيطايل ال��ذي مل يكن موفقاً مع منتخب
ب�ل�اده ،ح�ي��ث ل�ع��ب  34م �ب��اراة دول �ي��ة طيلة
ت � أ�ل ��ق م ��ع ت���ش�ل���س��ي احل ��ار� ��س ال�ع�م�لاق
م�سريته االحرتافية ،خربته كمدرب بد�أت
مع ميلتون كييني�س دون�س الإنكليزي من الت�شيكي ب�تر ت�شيك ،وال ��ذي احتفل بعيد
ال��درج��ة ال�ث��ال�ث��ة ،ث��م �أ� �ش��رف ع�ل��ى ت��دري��ب ميالده الثالثني يف اليوم التايل من املباراة
و�ست بروميت�ش يف ال�برمي�ير ليغ ،قبل �أن النهائية مع بايرن ميونيخ.
وق� � ��ف ت �� �ش �ي��ك � � �س� ��داً م �ن �ي �ع �اً يف وج ��ه
ي�برز �إىل ال�ساحة من خ�لال تعيينه مدرباً
بالوكالة للنادي اللندين يف �شباط املا�ضي �سيل ه�ج�م��ات ب��ر��ش�ل��ون��ة ذه��اب �اً ع�ل��ى ملعب
خلفاً للربتغايل اندري فيا�ش بوا�ش ،تفوقه �ستامفورد بريدج ،حيث ت�صدى برباعة لكرة
على بر�شلونة الإ�سباين حامل اللقب يف دور ر�أ�سية لكارلي�س بويول ،قبل �أن يقطع املاء
الأربعة جعله يف واجهة ال�ساحة التدريبية .والهواء عن الأرجنتيني ليونيل مي�سي �إياباً
دي ماتيو قادر على التزام الهدوء يف �أي على ملعب كامب نو ،ومنذ تلك املواجهتني
حالة ،ويتفادى الت�صريحات املدوية ،خالفاً وت�شيك يت�ألق من مباراة �إىل �أخرى وحتديداً

خ�ل�ال م�ساهمته ال�ف��اع�ل��ة ب�ف��وز ف��ري�ق��ه يف
ك�أ�س انكلرتا �ضد ليفربول يف � 5أيار اجلاري
على ملعب وميبلي ،عندما ت�صدى ب�إعجاز
لر�أ�سية ان��دي ك��ارول القوية قبل �أن جتتاز
خط املرمى.
ويف الو�سط ،يربز العب الو�سط املخ�ضرم
فرانك الم�ب��ارد ( 33ع��ام�اً) ،املبعد من قبل
لفيا�ش بوا�ش والعائد �إىل الأجم��اد مع دي
ماتيو ،خ�صو�صاً بعدما لعب دوراً حمورياً يف

قلب ت�أخر فريقه �أم��ام نابويل الإي�ط��ايل يف
ثمن النهائي.
ويعتمد ت�شل�سي هجومياً على العاجي
دي��دي�ي��ه دروغ �ب��ا ال��ذي مي��ر يف ف�ترة مميزة
ب�ع��دم��ا دار احل��دي��ث ع��ن ق��رب التخلي عنه
ب�سبب تقدمه يف العمر ،وهو ث�أر لنف�سه �أمام
بايرن يف اليانز �أرينا ،بعدما طرد يف نهائي
 2008ل���ض��رب��ه م��داف��ع ي��ون��اي�ت��د ال�صربي
نيمانيا فيديت�ش يف الوقت الإ�ضايف.

دروغبا جنم ت�شيل�سي وم�سجل هدف التعديل وركلة الرتجيح الأخرية

الت�شكيلة الكاملة
ب�تر ت�شيك :ح��ار���س مرمى ت�شيكي ولد
يف � 20أيار عام � ،1982أحد من �أف�ضل حرا�س
املرمى يف العامل ،يتمتع بطول فارع ورد فعل
�سريع .تعر�ض لإ�صابة قوية يف الر�أ�س عام
 2006وغاب عن املالعب لفرتة �ستة �أ�شهر
ا�ضطر بعدها �إىل ارتداء واق على ر�أ�سه.
ا� �ش �ل��ي ك� ��ول :ظ �ه�ير أ�ي �� �س��ر ول ��د يف 20
كانون الأول عام  ،1980يعترب �أف�ضل ظهري
�إنكليزي ،وه��و ك��ان دائ�م�اً اخليار الأول عند
مدربي املنتخب يف الأع��وام الأخ�يرة ،ي�ستند
على �سرعته مل��واج�ه��ة اخل���ص��وم واالن�ط�لاق
�إىل الأم��ام مل�ساعدة رفاقه املهاجمني ،لعب
امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل� ��دوري الأب� �ط ��ال للمرة
الثالثة يف م�سريته بعد الأوىل مع الأر�سنال
عام  2006وخ�سرها �أمام بر�شلونة الإ�سباين،
والثانية �أمام مان�ش�سرت يونايتد عام .2008
داف �ي��د ل��وي��ز :ق�ل��ب دف ��اع ب��رازي �ل��ي ول��د
يف  22ن�ي���س��ان ع ��ام  ،1987م��داف��ع �صلب
يجيد م��راق�ب��ة رج��ل ل��رج��ل ،عيبه الوحيد
ب��أن��ه يتقدم �أك�ثر م��ن ال�ل��زوم �إىل اخلطوط
الأمامية ما ي�سمح ملهاجمي الفريق املناف�س
يف ا�ستغالل هذا الأمر.
غاري كاهيل :قلب دفاع ولد يف  19كانون
الأول عام  ،1985مدافع يقر�أ اللعبة جيداً،
انتقل �إىل الفريق اللندين منت�صف املو�سم
احلايل قادماً من بولتون.
جوزيه بو�سينغوا :ظهري �أمين برتغايل
ولد يف � 24آب عام  ،1982ن�شيط يجيد متوين
زمالئه بكرات متقنة من اجلهة اليمنى.
مايكل اي�سيان :الع��ب و�سط غ��اين ولد
يف  3كانون الأول  ،1982رئة خط الو�سط يف
ت�شل�سي ،تراجع م�ستواه يف الآون��ة الأخ�يرة
ب �ع��د الإ�� �ص ��اب ��ات ال �ع��دي��دة ال �ت��ي حل �ق��ت به
وحتديداً يف ركبتيه ،يلعب بروح قتالية عالية
من دون توقف عن اجلري طوال املباراة.
ف��ران��ك الم �ب��ارد :الع��ب و� �س��ط ،ول��د يف
 20حزيران عام  ،1978ي�صعب �إيجاد العب
مب��وا��ص�ف��ات الم �ب��ارد يف ال �ع��امل ،ف�ه��و يقوم
بدور ا�ستثنائي يف خط الو�سط ،حيث يواكب

( العدد  )215اجلمعة � 25 -أيار 2012 -

• البطاقة
�أ�س�س نادي ت�شل�سي يف � 10آذار .1905
مالك النادي :رومان ابراموفيت�ش,
املدرب :روبرتو دي ماتيو (م�ؤقت).
امل �ل �ع��ب� � :س �ت��ام �ف��ورد ب ��ري ��دج (41837
متفرجاً).
امل�شاركات يف دوري الأبطال.10 :
ال�سجل :دوري �أبطال �أوروب��ا عام ،2012
ال ��دوري املحلي  4م��رات (�أع ��وام  55و2005
و 2006و ،)2010ال�ك��أ���س  7م��رات ( 70و97
و 2000و 2007و 2009و 2010و.)2012
• ال�سجل
 :1956ري��ال م��دري��د الإ� �س �ب��اين:1957 ،
ري��ال م��دري��د الإ��س�ب��اين :1958 ،ري��ال مدريد
الإ� �س �ب��اين :1959 ،ري ��ال م��دري��د الإ� �س �ب��اين،
 :1960ريال مدريد الإ�سباين :1961 ،بنفيكا
الربتغايل :1962 ،بنفيكا الربتغايل:1963 ،
م�ي�لان الإي �ط��ايل :1964 ،الإن�ت�ر الإي �ط��ايل،
 :1965الإنرت الإيطايل :1966 ،ريال مدريد
الإ�سباين� :1967 ،سلتيك اال�سكوتلندي:1968 ،
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي :1969 ،ميالن
الإيطايل :1970 ،فيينورد الهولندي:1971 ،
�أجاك�س الهولندي� :1972 ،أجاك�س الهولندي،
� :1973أج��اك ����س ال�ه��ول�ن��دي :1974 ،ب��اي��رن
ميونيخ الأملاين :1975 ،بايرن ميونيخ الأملاين،
 :1976بايرن ميونيخ الأملاين :1977 ،ليفربول
الإنكليزي :1978 ،ليفربول الإنكليزي:1979 ،
نوتنغهام فوري�ست الإنكليزي :1980 ،نوتنغهام
الإن �ك �ل �ي��زي :1981 ،ل �ي �ف��رب��ول الإن �ك �ل �ي��زي،
� :1982أ� �س �ت��ون ف �ي�لا الإن �ك �ل �ي��زي:1983 ،
هامبورغ الأملاين :1984 ،ليفربول الإنكليزي،
 :1985جوفنتو�س الإي�ط��ايل� :1986 ،ستيوا
بوخار�ست الروماين :1987 ،بورتو الربتغايل،
ال�ه�ج�م��ات وي � ��ؤازر امل��داف�ع�ين يف ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ،ويف
موازاة معرفته كيفية و�ضع املهاجمني �أمام املرمى
ال يتخلف الدويل الإنكليزي عن �إ�صابة ال�شباك من
امل�سافات املختلفة.
فلوران مالودا ،جناح �أي�سر ،ولد يف  13حزيران
� ،1980ضرب بقوة يف مو�سميه الأولني مع ت�شل�سي
لكنه فقد مركزه �أ�سا�سياً ه��ذا املو�سم ،يبقى العباً
ف �ع��ا ًال بف�ضل ق��دم��ه ال�ي���س��رى احل���س��ا��س��ة وك��رات��ه
العر�ضية الدقيقة.
خوان ماتا :العب و�سط ،ولد يف  28ني�سان عام
� ،1988صانع �ألعاب مميز ،ميلك ر�ؤية ثاقبة �سجل
�أهدافاً رائعة هذا املو�سم ويعول عليه كثرياً ت�شل�سي
لفتح ثغرات يف الفرق املناف�سة.
جون اوبي ميكل :العب و�سط نيجريي ولد يف
 22ني�سان  ،1987يقوم بدور كبري �أمام رباعي خط
الدفاع ،عيبه الوحيد �أنه ال ي�سجل الأهداف.

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

 :1988ايندهوفن الهولندي :1989 ،ميالن
الإي �ط��ايل :1990 ،م�ي�لان الإي �ط��ايل:1991 ،
النجم الأحمر اليوغو�ساليف :1992 ،بر�شلونة
الإ�سباين :1993 ،مر�سيليا الفرن�سي:1994 ،
ميالن الإي�ط��ايل� :1995 ،أجاك�س الهولندي،
 :1996ج��وف �ن �ت��و���س الإي � � �ط� � ��ايل:1997 ،
ب��ورو� �س �ي��ا دورمت ��ون ��د الأمل� � ��اين :1998 ،ري��ال
مدريد الإ�سباين :1999 ،مان�ش�سرت يونايتد
الإن�ك�ل�ي��زي :2000 ،ري ��ال م��دري��د الإ��س�ب��اين،
 :2001بايرن ميونيخ الأمل��اين :2002 ،ريال
م��دري��د الإ��س�ب��اين :2003 ،م�ي�لان الإي�ط��ايل،
 :2004ب��ورت��و ال�برت �غ��ايل :2005 ،ليفربول
الإنكليزي :2006 ،بر�شلونة الإ�سباين:2007 ،
ميالن الإي�ط��ايل :2008 ،مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي :2009 ،بر�شلونة الإ�سباين:2010 ،
الإنرت الإيطايل :2011 ،بر�شلونة الإ�سباين،
 :2012ت�شل�سي الإنكليزي.
• الأندية الأكرث �ألقاب ًا
� 9ألقاب :ريال مدريد الإ�سباين (1956
و 57و 58و 59و 60و 66و 98و 2000و.)2002
� 7ألقاب :ميالن الإيطايل ( 1963و69
و 89و 90و 94و 2003و.)2007
� 5أل �ق��اب :ليفربول الإن�ك�ل�ي��زي (1977
و 78و 81و 84و.)2005
� 4ألقاب� :أجاك�س الهولندي ( 1971و72
و 73و )95وب��اي��رن ميونيخ الأمل ��اين (1974
و 75و 76و )2001وبر�شلونة الإ�سباين (1992
و 2006و 2009و.)2011
• الدول الأكرث �ألقاب ًا
 13لقباً� :إ�سبانيا.
 12لقباً� :إيطاليا و�إنكلرتا.
� 6ألقاب� :أملانيا وهولندا.
ديدييه دروغ �ب��ا :مهاجم ،ول��د يف � 11آذار عام
 ،1978ال مي�ك��ن التكهن اللحظة ال�ت��ي �سيظهر
فيها أ�م��ام املرمى �أو عندما ي�سدد بطريقة مباغتة
م�سج ًال الأه��داف ،ميكن القول �إن العاجي يتمتع
مبزايا املهاجم الكامل كونه يجيد الت�سديد بكلتا
القدمني �إىل قوته يف الألعاب الهوائية.
�سالومون كالو :مهاجم عاجي ،ولد يف � 5آب عام
� :1985سريع ،ي�ضغط على مدافعي الفريق املناف�س،
لكنه يت�سرع بع�ض الأحيان �أمام املرمى.
فرناندو توري�س :مهاجم �إ��س�ب��اين ،ول��د يف 20
�آذار عام  ،1984هداف خطري تراجعت �شهيته عن
التهديف منذ انتقاله م��ن ليفربول �إىل ت�شل�سي
قبل مو�سم ون�صف مقابل  50مليون جنيه ،ا�ستعاد
ثقته بالنف�س يف الآونة الأخرية.

ال
كرة دروغبا يف ال�شباك ..وت�شيل�سي بط ً

جالل قبطان

ً
سـيـتي بـطـال إلنكلترا..
لقب كلف أكثر من مليار يورو
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فرحة العبي �سيتي بالدوري الإنكليزي

عندما ا�شرتى ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نادي
يف حرا�سة املرمى ك�سب جو هارت ثقة جماهري فريقه،
مان�ش�سرت �سيتي قبل �أربعة �أعوام ،مل ي�ضع حدوداً للإنفاق يف مو�سمه الثاين معه ،حيث ب��دا أ�ك�ثر ن�ضوجاً وفعالية،
على تدعيم فريقه اجلديد �آن��ذاك ..كان همه الأول الفوز و أ�ك ��د ذل��ك حم��اف�ظ�ت��ه ع�ل��ى ن�ظ��اف��ة ��ش�ب��اك��ه يف  17م�ب��اراة
ب�ب�ط��ول��ة ال � ��دوري الإن �ك �ل �ي��زي؛ وه ��و ل�ق��ب ال ي �ق��در بثمن لفريقه يف الدوري هذا املو�سم.
بالن�سبة �إليه.
ويف الدفاع متيز �سيتي بوجود قلبي دفاع من طراز رفيع
حقق ال�شيخ من�صور حلمه هذا العام يف مو�سم تاريخي هما البلجيكي فن�سان كومباين وجوليون لي�سكوت ،وهذا
بكل معنى الكلمة بالن�سبة �إىل «مان �سيتي».
الثنائي ك��ان أ�ح��د مفاتيح ف��وز �سيتي باللقب ه��ذا املو�سم،
وم��ن ب�ين �أب��رز الأ��س�ب��اب التي ح�سمت الأم��ور مل�صلحة وبعك�س دفاع مان�ش�سرت يونايتد الذي ارتكب �أخطاء فادحة
��س�ي�ت��ي ،يف ��ص��راع��ه امل�ث�ير م��ع ج ��اره مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د� ،شكل كومباين ولي�سكوت �ضمانة للفريق الأزرق يف كثري من
الإمكاناته املالية ال�ضخمة للأول ،واملتوا�ضعة لدى الثاين .املباريات ،وخ�صو�صاً لقاءات القمة مع فرق «ال�صف الأول».
�أكرث من مليار يورو دفعها ال�شيخ من�صور ،ليبلغ مراده،
ويف خط الو�سط ت�ألق �أكرث من جنم كالإ�سباين دافيد
ويف �أربعة �أعوام �أم�ضاها على �سدة امل�س�ؤولية يف النادي ،مل �سيلفا ،الذي �أثبت �أنه �صانع �ألعاب من طراز رفيع ،وهو ملع
يرتدد ابن العائلة احلاكمة ملدينة �أبو ظبي ،يف و�ضع �أرباحه يف الق�سم الأول من الدوري حني مرر  15متريرة حا�سمة،
املالية املت�أتية من عوائد البرتول ،بخدمة الفريق الأزرق ،وي��رى البع�ض �أن �سيلفا �أف�ضل �صانع أ�ل�ع��اب يف ال��دوري
وهو و�ضع منذ اللحظة الأوىل لقدومه �إىل «�سيتي» �سقفاً الإنكليزي حالياً.
عالياً يف �سوق ال�لاع�ب�ين ،فبعد �ساعات قليلة م��ن �شرائه
وبرز يف هذا اخلط �أي�ضاً العاجي يايا توريه الذي و�ضع
النادي من مالكه ال�سابق رئي�س الوزراء التايالندي ذاك�سني فريق املدرب الإيطايل روبرتو مان�شيني على عتبة من�صة
�شينواترا ،يف �أيلول  ،2008مقابل  261مليون يورو� ،ضرب التتويج وال�ف��وز باللقب ال��دوري الإنكليزي للمرة الأوىل
بقوة يف ال�سوق الأوروب�ي��ة ب�شرائه الربازيلي روبينيو من منذ  44بت�سجيله هدفني غاليني يف مرمى نيوكا�سل (2-
ريال مدريد بـ 40مليون يورو.
 )0يف املرحلة ال�سابعة والثالثني ما قبل الأخرية .و�شكل
وعلى رغ��م �أن روبينيو غ��ادر مان�ش�سرت بعد ذل��ك ،ف�إن توريه مع غاريث باري يف كثري من املباريات ثنائياً ناجحاً يف
فريق ال�شيح من�صور ا�ستمر يف �صفقاته املدوية واملتوالية :اجلانب الدفاعي لو�سط الفريق املتوج.
ال�ع��اج��ي ي��اي��ا ت��وري��ه ( 30مليون ي ��ورو) ،الإي �ط��ايل ماريو
ويف الهجوم اعتمد مان�شيني على نخبة من الالعبني
بالوتيلي ( 28م�ل�ي��ون) ،الإن�ك�ل�ي��زي ج��امي����س ميلرن ( 28كالأرجنتيني �سريجيو �أغ��وي��رو ال��ذي أ�ن�ه��ى ال ��دوري بـ23
م�ل�ي��ون) ،الإ��س�ب��اين داف�ي��د �سيلفا ( 35م�ل�ي��ون) ،البو�سني هدفاً ،وعلى رغم قلة م�شاركته ك�أ�سا�سي يف هذا اخلط �سجل
�أدي��ن دزي�ك��و ( 35م�ل�ي��ون) ،الأرجنتيني �سريجيو أ�غ��وي��رو �أدين دزيكو  14هدفاً ،فيما كان ن�صيب بالوتيلي  13هدفاً
( 35مليون) ،الفرن�سي �سمري ن�صري ( 30مليون)� ،إ�ضافة والأرجنتيني ك��ارل��و���س تيفيز � 4أه ��داف ،علماً �أن الأخ�ير
للمدرب الإي �ط��ايل روب��رت��و مان�شيتي ،ال��ذي كلف ال�ن��ادي غاب عن ق�سم كبري من مباريات ال��دوري ب�سبب خالفاته
 9ماليني جنيه ا�سرتليني وعقده اجلديد ارتفع اىل  11مع النادي ،ورغبته باالنتقال �إىل ناد �آخر.
مليوناً �سنوياً ،والأخري بات ثاين مدرب �إيطايل يتوج بلقب
ومن املتوقع �أن ي��زداد هذا اخلط قوة وت�ألقاً يف املو�سم
ال�برمي��ر ليغ بعد مواطنه ك��ارل��و ان�شيلوتي م��ع ت�شل�سي ،امل �ق �ب��ل ،وال ��س�ي�م��ا �أن ال���ص�ح��ف ت �ت �ح��دث ع��ن ق ��رب �ضم
لقب الدوري الإنكليزي �إىل الألقاب الثالثة التي نالها مع �سيتي للبلجيكي ال�صاعد ادي��ن ه��ازار م��ن ليل الفرن�سي
الإنرت الإيطايل �أعوام  2006و 2007و ،2008رافعاً ر�صيده واالوروغوياين ادين�سون كافاين هداف نابويل الإيطايل.
�إىل � 10أل �ق��اب يف م�سريته التدريبية بعد ك��أ���س �إيطاليا
 3مرات �أع��وام  2004مع الزيو و 2005و 2006مع الإنرت • البطاقة
والك�أ�س ال�سوبر الإيطالية عامي  2005و 2006مع الإنرت.
�أ�س�س عام .1894
وم��ن جهة ثانية� ،أع��اد مان�ش�سرت �سيتي خلط الأوراق
مالك النادي :من�صور بن زايد �آل نهيان.
يف ح�سابات رواتب الالعبني ،بعد �أن بلغ الراتب الأ�سبوعي
امللعب :ا�ستاد االحتاد (� 47ألفاً).
لأح��د العبيه (يايا توريه) � 311أل��ف ي��ورو! و�أنفقت �إدارة
املدرب :روبرتو مان�شيني.
النادي ماليني �أخ��رى على تطوير ملعب النادي «االحت��اد
الإجن��ازات :ال��دوري الإنكليزي  3م��رات أ�ع��وام  37و68
��س�ت��ادي��وم» ،وجم�م��ع كارينغتون للتدريب ف� ً
ضال ع��ن بنى و ،2012وك�أ�س �إنكلرتا  5مرات �أعوام  1904و 1934و1956
حتتية �أخرى ،لتنقل �سيتي من فريق كان عام � 1998ضمن و 1969و.2011
الدرجة الثالثة بالدوري الإنكليزي �إىل �أحد �أق��وى الفرق
الت�شكيلة الكاملة :حلرا�سة املرمى :جو هارت وكو�ستل
الأوروبية.
بانتيليموم و�ستيوارت تايلور وغونار نيل�سن.
للدفاع :ميكا ريت�شاردز وواين بريدج وفن�سان كومباين
• ت�شكيلة متوازنة
وب��اب�ل��و زاب��ال�ي�ت��ا وج��ول�ي��ون لي�سكوت والك�سندر ك��والروف
متتع مان�ش�سرت �سيتي هذا املو�سم بت�شكيلة من ال�صعب و�ستيفان �سافيت�ش وغ��اي��ل كلي�شيه وك��ول��و ت��وري��ه وغريغ
�إيجادها يف �أي فريق ،ميزاتها كثرية ومفاتيح اللعب فيها كونينغهام وبيدريت�ش بوياتا.
م�ت�ع��ددة ،وام�ت�ل��ك �سيتي �أق ��وى دف ��اع وه �ج��وم يف ال ��دوري
ل�ل��و��س��ط :ج��امي����س م�ي�ل�نر و�آدم ج��ون���س��ون وم�ي�ك��اي��ل
الإنكليزي� ،إذ �سجل  93هدفاً مقابل � 29إ�صابة هزت �شباكه جون�سون وغاريث ب��اري و�سمري ن�صري و�أوي��ن هارغريفز
يف  38مباراة خا�ضها هذا املو�سم ،و�أك��د �سيتي تفوقه على ودافيد �سيلفا ونايجل دي يونغ وفالدميري وايز ويايا توريه
�أر��ض��ه ه��ذا املو�سم وح�صد  56نقطة من �أ�صل  ،58وكانت وعبد ال�سالم ابراهيم.
امل��رة الوحيدة التي ف�شل فيها يف الفوز على �أر�ضه تعادله
للهجوم� :سريجيو �أغويرو و�أدين دزيكو وكارلو�س تيفيز
مع �سندرالند .3-3
واليك�س نيميلي وماريو بالوتيلي.
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كاريكاتير

مذبحة قبلية على خلفية إقدام حمار
على اغتصاب حمارة

وافقت على أن يتزوج غيرها
مقابل كيلو من الذهب

ح�صلت مذبحة قبلية يف منطقة «�أب» اليمنية ،على
وت �ط��ور الأم� ��ر ف�ي�م��ا ب�ع��د ب�ي�ن ال�ع���ش�يرت نْ�ْي  �إىل حد
خلفية �إقدام حمار على اغت�صاب حمارة تعود ملكيتهما �إىل ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والقنابل اليدوية ،ما �أدى يف
نْ
ع�شريتي
نْ
خمتلفتي.
النهاية �إىل �سقوط � 15شخ�صاً م��ن الطرفني ب�ين قتيل
و�أ� �ش��ارت و�سائل �إع�ل�ام مينية وعربية �إىل �أن ح�م��اراً وجريح.
متلكه ع�شرية «مكاب�س»� ،أقدم على اغت�صاب حمارة «�أتان»
و�أو�ضح م�صدر �أمني حملي �أن «ال�شرطة جتري حالياً
متلكها ع�شرية «بني عبا�س» يف الهواء الطلق ،الأمر الذي حتقيقاً يف «امل�ج��زرة» ،بعد �إلقاء القب�ض على � 8أ�شخا�ص
نْ
دفع �صاحب احلمارة �إىل �ضرب احلمار ،وهو ما �أجج غ�ضب من
الع�شريتي� ،إ�ضافة �إىل امل�صابني الذين يعاجلون يف
بني «مكاب�س» ودعاهم �إىل التجمع واالعتداء على الرجل امل�ست�شفيات ،والذين اعتربتهم ال�شرطة �ضمن املوقوفني
�صاحب احلمارة.
على ذمة احلادث».

وافقت زوجة �سعودية على رغبة زوجها يف الزواج من �أخرى ،مقابل كيلو ذهب يقدر ثمنه بـ� 150ألف ريال (� 40ألف
دوالر تقريباً).
وك��ان ال��زوج �صارح زوجته برغبته يف ال��زواج من ام��ر�أة أ�خ��رى ،وك��ي ير�ضيها ويح�صل على موافقتها على ال��زواج
ا�صطحبها �إىل �سوق الذهب ،وهناك طلبت الزوجة من البائع �أثقل طقم يف املحل ،بغ�ض النظر عن ال�شكل اجلمايل ،فقال
لها البائع �إن �أثقل ما لديه ي�صل وزنه �إىل كيلو من الذهب ،ف�س�ألته عن �سعره ،ف�أجاب� 150 :ألف ريال ..فوافقت الزوجة
على �شرائه ،ما �أذهل الزوج الذي توقع �أن تختار زوجته طقم ذهب يف حدود � 20ألف ريال ،ليقع يف ورطة مل يكن يتوقعها،
ولكن كي يتزوج املر�أة الثانية ا�ضطر الزوج �إىل دفع قيمة الكيلو!
و�أو�ضح �أحد فروع الذهب �أن «الزوج دفع �أمام زوجته عربون � 10آالف ريال ،وعاد يف اليوم الثاين ودفع باقي املبلغ وهو
غا�ضب مني ،وقال :ورطتني ،ليتك �أعطيتها طقماً بحدود � 20ألف ريال ..ملاذا �أخربتها عن الكيلو»؟!

تمساح يقوم بدور كلب الحراسة

تجمع داخل مستشفى مهجور ..لمشاهدة الجن

عر�ضت �أ�سرة �أ�سرتالية حيوانها التم�ساح للبيع ،م�ؤكدة �أنه يحمي
امل�ن��زل م��ن ال���س��رق��ة ،فيغني �صاحبه ع��ن ك�ل�اب احل��را��س��ة .و ُذك ��ر �أن
التم�ساح املعرو�ض للبيع من الأنواع التي تعي�ش يف املياه املاحلة ،وعليه
وعد من البائع ب�أن امل�شرتي لن يتعر�ض لل�سرقة �أبداً ،لأنه �سي�ؤدي دور
كلب احلرا�سة ،لكنه يفرت�س غريه من احليوانات ،وتربيته حتتاج �إىل
قليل من املطالب ،وتقدمي الطعام يحتاج �إىل �شخ�ص �شجاع ،لأنه يكون
يف حالة من الهياج ،وميكن �أن يتغذى على خليط من الدجاج وال�سمك،
وحتى الفئران امليتة!
ويحتاج التم�ساح �إىل حمام �سباحة �ساخن� ،إذ يُنتظر �أن ينمو حتى
ي�صل طوله �إىل  18قدماً� ،أي �أكرث ثالث مرات من طوله احلايل.
وق��د عر�ضت الأ��س��رة املقيمة يف جيلوجن بوالية فيكتوريا ،التم�ساح ال��ذي يُطلَق عليه جوجوالر للبيع بـ 900جنيه
�إ�سرتليني.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

ت��دخ�ل��ت الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة يف ال��ري��ا���ض لف�ض جتمع
�شبابي يف م�ست�شفى مهجور ،و�أطلق رجال الأم��ن النار يف
ال�ه��واء لتفريق ال�شباب ال��ذي��ن جتمعوا داخ��ل امل�ست�شفى
مل�شاهدة اجلن ،وقيل �أنها ال�سبب يف �إغالق امل�ست�شفى.
وك��ان �شاب ب��ث ر�سالة م��ن جهاز «ب�لاك ب�يري» يدعو
خاللها �إىل �شن حملة على اجلن الذين ي�سكنون م�ست�شفى
عرقة بالريا�ض ،وكانت �سبباً يف جتمع مئات ال�شباب �أمام
امل�ست�شفى املهجور من دون �سابق �إنذار.
وح�ضر ال�شباب لأخذ جوله داخل امل�ست�شفى املهجور،
ال ��ذي روي ��ت ع�ن��ه ق�ص�ص وخ��راف��ات ع��ن وج ��ود اجل��ن
و�سماع �أ�صوات بني احلني والآخر ،فيما با�شرت دوريات
منطقة الريا�ض موقع امل�ست�شفى لتفريق اجلمع الغفري

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

الذين ح�ضروا للتنزه داخل امل�ست�شفى املهجور.
يذكر �أن امل�ست�شفى يقع يف �شمال غربي مدينة الريا�ض،
حيث تبلغ م�ساحته  20أ�ل��ف مرت مربع ،ويحتوي على
ثمانية طوابق ،ومل يبق من امل�ست�شفى �إال امل�سجد ،الذي ما
زال امل�صلون ي�ؤمونه ب�سبب قربه من الطريق العام.
وكان للم�ست�شفى املهجورة م�ساحة من حديث املغردين
على موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت» ،من خالل الو�سم
م�ست�شفى عرقة ،الذي حوله ال�سعوديون للتندر على هذه
الواقعة بالكثري من النكات والتعليقات التي كان �أبرزها
ماقام بها معظم املغردين بتخيل حتويل امل�ست�شفى �إىل
«منتزه عرقة الن��د» ،وتخيل الفعاليات التي �سيحتويها
املوقع بتخ�صي�ص يوم للعائالت و�آخر للعزاب.
عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة 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

