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السياسات الخليجية في لبنان
تطلق الصراع المذهبي  -اإلقليمي
سيؤمن الضاهر
وجيه البعريني :هل
ّ
رواتب «الجيش اللبناني الحر»؟
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االفتتاحية

الحرب األهلية في لبنان ..هل تقع؟
يعي�ش اللبنانيون حالة قلق م��ن انحدار
وطنهم �إىل حرب �أهلية ،تذكرهم بتلك التي
اندلعت يف منت�صف العام  ،1975ودام��ت نحو
 15عاماً ،و�أوقفها اتفاق الطائف ،بعد �أن قررت
ال��دول التي �أ�شعلتها �أن لبنان مل يعد �ساحة
ل�صراعاتهم التي يوجهون من خاللها ر�سائل
لتبادل امل�صالح يف لعبة الأمم.
بعد  15ع��ام�اً على تثبيت ال�سلم الأه�ل��ي،
ب ��د�أ اخل ��وف م��ن ان �ه �ي��اره ،ك�م��ا م��ن ان �ف��راط
وحدة لبنان بعد توحيد امل�ؤ�س�سات الد�ستورية
برتكيز ال�سلطة الت�شريعية ع�بر انتخابات
نيابية ب ��د�أت ع��ام  ،1992و إ�ج� ��راء انتخابات
رئا�سة اجلمهورية التي ت��داول عليها ثالثة
ر�ؤ�ساء� :إليا�س الهراوي و�إميل حلود ومي�شال
�سليمان ،وا�ست�شهد الرئي�س رينه معو�ض؛ �أول
رئي�س بعد الطائف ،وكان الهدف من اغتياله
م��ن ق�ب��ل ق ��وى م�ت���ض��ررة م��ن �إن �ه��اء احل��رب
الأه �ل �ي��ة ،ه��و م�ن��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن االت �ف��اق،
و�إبقا�ؤهم يف حالة اقتتال دائمة.
ه��ذه احل��رب ب ��د�أت تطل على اللبنانيني
منذ ال�ع��ام � ،2005إث��ر اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري ،بعد �صدور القرار  1559عن جمل�س
الأمن الدويل مطلع �أيلول  ،2004وقد وُ�صف
ب�أنه قرار فتنة ،لأنه طالب بان�سحاب القوات
ال�سورية من لبنان ،ونزع �سالح املقاومة .وقد
انق�سم اللبنانيون ح��ول هذين البندين من
القرار ،اللذين يهدفان �إىل �إخ��راج لبنان من
حمور املقاومة واملمانعة ،و�إدخ��ال��ه يف الع�صر
الأم�يرك��ي ال��ذي ك��ان ب��د�أ ي�غ��زو املنطقة من
العراق ،ويفر�ض م�شروعه لـ«ال�شرق الأو�سط
اجلديد» ،الذي دفع اللبنانيون ثمناً غالياً له،
بد�أ مب�سل�سل االغتياالت والتفجريات ،وكلها
من �أجل �أن تعود احلرب التي مت جلمها عرب
�إق ��دام «ح��زب اهلل» ع�ل��ى ن�سج حت��ال��ف رب��اع��ي
يف االنتخابات النيابية عام � ،2005إال �أن هذا
الإج ��راء ال��وق��ائ��ي ال��ذي ع��ززه الرئي�س نبيه
ب��ري ب�ط��اول��ة احل ��وار مطلع �آذار  ،2006مل
مينعا «�إ�سرائيل»  -بطلب �أمريكي  -من �شن
عدوان يف �صيف � ،2006إال �أن �صمود املقاومة
وفعالية �صواريخها� ،أف�شل ال�ع��دوان وحلقت
هزمية بـ«اجلي�ش الذي ال يُقهر».
ه��ذه احل��رب الإ�سرائيلية ال�ت��ي دام��ت 33
يوماً ،مل توحد اللبنانيني حول املقاومة ،لأن
فريقاً منهم التزم أ�م��ام الإدارة الأمريكية �أن
ينزع �سالحها باحلوار قبل احلرب ،وبات عليه
�أن ينفذه ه��و مبا�شرة بعد احل ��رب ،وعندما
ف�شلت الآل��ة الع�سكرية الإ�سرائيلية ،فكانت

الرهائن اللبنانيون ..مسلسل تركي أنتجته قطر

املحكمة ال��دول�ي��ة ج��اه��زة لتوجيه ات�ه��ام �إىل
عنا�صر قيادية يف املقاومة على �أنها متورطة
يف اغ �ت �ي��ال احل ��ري ��ري ،م��ن خ�ل�ال أ���ض��ال�ي��ل
وم��زاع��م انك�شفت م��ن خ�لال جل��ان التحقيق
ال��دول�ي��ة ال�ت��ي خ�ضعت للت�سيي�س ،و أ�ن�ت�ج��ت
��ش�ه��ود زور ،ك�م��ا ا��س�ت���ص��درت م�ع�ل��وم��ات من
خ�لال االت���ص��االت الهاتفية ميكن التالعب
بها ،ودخول عوامل خارجية عليها.
وم��ا ميكن �أن ن�صف ب��ه الو�ضع يف لبنان،
�صحح حرباً �أهلية باردة ،منذ �سبع �سنوات �شهد
خاللها انت�شار م�سلحني وتدفق �سالح و�أموال
و�إن�شاء ميلي�شيات ،وا�ستحداث خطوط متا�س،
وقطع طرقات وف��رز طائفي ومذهبي ،و�شلل
يف عمل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،و�أحياناً ح�صول
فراغ فيها� ،إال �أن ال قراراً دولياً و�إقليمياً وعربياً
�صدر بتفجري ال�ساحة اللبنانية ،فكان اتفاق
الدوحة يف �أيار  ،2008والذي مكّن اللبنانيني
م��ن �أن يتفقوا على ع��دم ا�ستخدام ال�سالح،
وانتخاب رئي�س توافقي للجمهورية وت�شكيل
حكومة وحدة وطنية ،و�إجراء انتخابات نيابية
وفق قانون .1960
ه ��ذا االت �ف��اق ان�ت�ه��ت م�ف��اع�ل�ي��ه ب�ع��د تنفيذ
بنوده ،حيث دخل التوافق ال�سوري  -ال�سعودي
(�س� -س) ،لتعزيز امل�صاحلة الوطنية ،وت�أمني
الطريق �إىل دم�شق ل�سعد احلريري الذي توىل
رئا�سة احلكومة� ،إال �أن م��ا عطّ ل ه��ذا االتفاق
هو املحكمة الدولية ،التي وافق احلريري على
رف�ض ت�سيي�سها� ،إال �أن ال�ق��رار الأم�يرك��ي كان
�أق��وى من رئي�س احلكومة ال�سابق ،فلم ميتثل
لتحويل �شهود ال ��زور �إىل ال�ق���ض��اء ،ف�سقطت
حكومته ،وحت�وّل �إىل ال�شارع ال��ذي ي�ستخدمه
منذ �أكرث من عام ،و�أف�سح يف املجال ملتطرفني
يف �ساحته �أن ي�شحنوا البالد بخطاب مذهبي
وط��ائ �ف��ي ،وت���ش��اب�ك��ت الأح � ��داث ال �ت��ي ح�صلت
م��ن بع�ض ال��دول العربية ،ال �سيما يف �سورية
مع ال��داخ��ل اللبناين ال��ذي ب��د�أ يت�أثر بالأزمة
ال�سورية التي تنعك�س ب�سلبياتها على لبنان،
الذي �أرادت بع�ض الدول الداعمة لقوى �سورية
ولبنانية م�ع��ار��ض��ة للنظام �أن ت�ك��ون �أرا��ض�ي��ه
معرباً لنقل ال�سالح وامل�سلحني ،وت�أمني م�أوى
�آمن للمعار�ضني ال�سوريني ،وقد نتج عن ذلك
�أن االنق�سام ح��ول الو�ضع ال���س��وري ق��د يفجر
حرباً �أهلية لبنانية تخوّف منها �أ�صحاب القرار
الدويل وحذروا منها ،وهو ما يقلق اللبنانيني..
فهل تقع؟
كمال ذبيان

�أنقرة  -الثبات
ك�شفت التطورات التي تلت عملية
نْ
خطف اللبنانيني يف �سورية،
جانبي
نْ
مهمي م��ن ج��وان��ب الأزم ��ة القائمة
ه �ن��اك ،ف� ��إىل واق �ع��ة غ�ي��اب املرجعية
امل� ��وح� ��دة ل� ��دى م �ع��ار� �ض��ي ال �ن �ظ��ام،
وحت � ��ول امل �ن��اط��ق ال �ت ��ي ي���س�ي�ط��رون
عليها �إىل «ح��ارة ك��ل م��ن إ�ي��دو إ�ل��و»،
ت�ك���ش�ف��ت وق��ائ��ع م�ه�م��ة ع��ن ال �ت��ورط
الكبري للنائب �سعد احلريري وبع�ض
معاونيه يف امللف ال�سوري حتى العظم.
فمنذ اللحظات الأوىل للعملية،
ت��دخّ ��ل احل��ري��ري ع�بر النائب عقاب
� �ص �ق��ر ال� �س �ت �ث �م��ار ع �م �ل �ي��ة �إط �ل��اق
الرهائن يف امللف الداخلي اللبناين،
بطلب �سعودي مبا�شر.
وت �ق��ول م���ص��ادر ع��رب�ي��ة �إن امللك
ال���س�ع��ودي عبد اهلل ب��ن عبد العزيز
كان يريد تقدمي هذه املبادرة كخدمة
لإع��ادة إ�ط�لاق احل��وار الداخلي ،من
�أجل ا�ستعادة الهدوء �إىل لبنان ،بعد
�أن اه �ت��ز ال��و��ض��ع نتيجة امل�غ��ام��رات
غ�ير امل�ح���س��وب��ة جل�م��اع�ت��ه ،وف �ق��دان
احلريري وال�سعودية زمام املبادرة يف
لبنان ،ويف ال�شمال حتديداً.
غري �أن هذه التمنيات ا�صطدمت
بجملة �أح ��داث ،ك��ان �أول�ه��ا الرف�ض
ال�ترك��ي  -القطري ل�ه��ذه ال�صفقة،
وتدخلهما املبا�شر لعرقلتها ،فكان �أن
توقفت عملية الإف��راج عن الرهائن،
بعد �أن كانت طائرة احلريري و�صلت
بالفعل �إىل مطار «هاتاي» يف �أنطاكية
لإح�ضار الرهائن يف عملية دعائية
�أجه�ضتها التطورات الالحقة.
وت� � ��ؤك � ��د م� ��� �ص ��ادر يف ت ��رك� �ي ��ا �أن
اللبنانيني املختطفني ُن�ق�ل��وا بالفعل
�إىل ت��رك �ي��ا ،و�أن ال���س�ل�ط��ات ال�ترك�ي��ة
�أبلغت احلريري �شخ�صياً بذلك قبل �أن
ترتاجع ،متذرعة بخط�أ يف الرتجمة.
وت�ق��ول املعلومات �إن اللبنانيني
موجودون يف منطقة حدودية تركية،
بيد جمموعة �سورية ،حتت �إ�شراف
م�ب��ا��ش��ر وك��ام��ل م��ن اال� �س �ت �خ �ب��ارات
ال�ترك�ي��ة ،وت ��ؤك��د امل���ص��ادر �أن ك��ل ما
يقال خالف ذلك هو غري دقيق وغري

النائب علي عمار يحاول التخفيف من غ�ضب �أهايل املخطوفني

واقعي ،وتثري هذه اخلطوة ت�سا�ؤالت
ع��ن ال�ث�م��ن امل�ط�ل��وب دف �ع��ه لإط�ل�اق
ه�ؤالء ،واجلهة املطلوب منها الدفع.
ويك�شف معار�ض �سوري متطرف،
�أن احلريري عر�ض على اخلاطفني
مبلغ مليوين يورو لـ«�شراء» الرهائن،
لكن ال�ضغوط التي مور�ست الحقاً
منعت �إمتام ال�صفقة ،م�شرياً �إىل �أن
امل�ب�ل��غ م��ا ي ��زال م �ط��روح �اً ،وه��و بيد
نائب لبناين كثري االنتقال يف هذه
الأيام بني بروك�سل وعوا�صم غربية.
وي �ق��ول امل �ع��ار���ض �إن احل��ري��ري
غ�ضب من اخلاطفني ،مهدداً بوقف
ال �ت �م��وي��ل ع �ن �ه��م ،وي �ت��اب��ع امل �ع��ار���ض
ك�ل�ام��ه ل�ي�ك���ش��ف امل ��زي ��د ع ��ن ت ��ورط
احل��ري��ري ،ف�ي��ؤك��د �أن ��ه ر�أى بعينيه
النائب اللبناين ي�سلم مغلفات فيها
م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة �إىل امل �ن �� �ش��ق ري��ا���ض
الأ� �س �ع��د ،وامل�ن���ش��ق ع �م��ار ال � ��واوي يف
فندق �شرياتون املطار يف ا�سطنبول.
وي�ن�ط�ل��ق امل �ع��ار���ض ال �� �س��وري يف
�سرده لوقائع تدخالت هذا النائب يف
امللف ال�سوري ،في�شري �إىل �أنه ملقب
يف �أو�� �س ��اط امل �ع��ار� �ض�ين ب�ـ«م���س�تر 5
�آالف دوالر» ،لأنه يقدم مبا�شرة مبلغ
اخل�م���س��ة �آالف دوالر لأي معار�ض
م�ع��روف ي�غ��ادر ��س��وري��ة ،يليها رات��ب
��ش�ه��ري ي��رب�ط��ه ب�ت�ق��دمي م�ع�ل��وم��ات
و�إطالق مواقف يريدها.
وي�شري امل�ع��ار���ض �إىل الئ�ح��ة من
� 27شخ�صاً يرتبطون باحلريري عرب

ال�ن��ائ��ب امل��ذك��ور� � ،س��اخ��راً م��ن جل��وء
ه�ؤالء �إليه قبل �إ�صدارهم �أية مواقف
�إعالمية.
وي �� �ص��ف امل �ع��ار���ض ه� ��ذا ال �ن��ائ��ب
ب�ـ«ال���ص�ق��ر» ال�غ��ا��ض��ب ع�ن��دم��ا ي�ه��دد
ب�ق�ط��ع امل ��دد امل ��ايل وغ�ي�ر امل ��ايل عن
معار�ضته �إذا مل يتم ت�سهيل الأم��ور
مل���ص�ل�ح�ت��ه ،ل �ك��ن ه� � ��ؤالء ي��رت�ب�ط��ون

«مستر الـ 5آالف
دوالر» يهدد
المعارضة السورية
بوقف الدعم

ب��امل��وق��ف الأع �ل��ى ال��ذي متثله تركيا
وقطر ..لنكت�شف �أن النفوذ ال�سعودي
ما يزال �ضعيفاً يف هذا امللف.
ب ��أي ح��ال ،فقد ُعلم �أن ق�ضية
امل �خ �ط��وف�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ُو��ض�ع��ت
على ن��ار حامية ق��د يحمل ب�شائر
خوامتها ال�سعيدة مرجع حكومي
كبري.

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

انتقاد ..فاعتذار

توزيع معلومات مغلوطة ..عمدًا

ا� �س �ت �ق �ب��ل ال �ع �م ��اد ج��ان
قهوجي يف مكتبه يف وزارة
ال ��دف ��اع ع � ��دداً م��ن ال �ن��واب
ال ��ذي ��ن ان� �ت� �ق ��دوه ،وع�ل�م��ت
م � �� � �ص� ��ادر «ال � � �ث � � �ب� � ��ات» �أن
املنتقدين من النواب زاروه
ل�ل�اع �ت��ذار ع �ل��ى م��واق�ف�ه��م
من اجلي�ش وقيادته خالل
الأح � � � ��داث الأخ � �ي� ��رة ،و�أن
بع�ضهم ،وم�ن�ع�اً ل�ل�إح��راج
م��ع زع �م��اء ك�ت�ل�ه��م ،ات���ص��ل
واعتذر.

�سربت ال�سفارة القطرية يف بريوت معلومات مكتوبة هدفها �إظهار تباين بني موقفي
رو�سيا وال�صني ،وبعد التدقيق ظهر �أن الطلب بتوزيع املعلومات املغلوطة كان من الديوان
الأمريي القطري ،كجزء من الدور املطلوب يف زرع ال�شقاق لي�س فقط بني املجتمع ال�سوري
واللبناين ،بل وبني املجتمعات الدولية �أي�ضاً ،على �أن يتزامن ذلك مع زيارة رئي�س وزراء قطر
�إىل ال�صني.

«األسد المتأهب» ..ألسوأ «السيناريوهات»
ك�شفت م�صادر �أمريكية ل�شبكة «�سي �إن �إن» الأمريكية� ،أن قوات «القبعات اخل�ضر» التابعة
للجي�ش الأمريكي امل�شاركة يف مناورات «الأ�سد املت�أهب» ،ت�ساعد القوات الأردنية اخلا�صة
للتدريب على ما �سمته ب�ـ«�أ��س��و�أ �سيناريو» يف �سورية ،ويتمثل ب�ـ«خ��روج تر�سانة الأ�سلحة
البيولوجية والكيماوية خارج �سيطرة احلكومة ال�سورية».
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خطف اللبنانيين ..قطع طرق أم فتنة مذهبية؟
تكرث الت�أويالت والتكنهات ب�ش�أن املخطوفني اللبنانيني
ال��ذي��ن ُف �ق��دوا ل��دى اج�ت�ي��ازه��م احل ��دود ال�بري��ة م��ن تركيا
�إىل �سورية ،بحجة ت�أييدهم حل��زب اهلل� ،أو بذريعة الن ّية
مببادلتهم مبوقوفني لدى الدولة ال�سورية ممن ُيتهمون
ب�أعمال مت�س اال�ستقرار والأمن يف الداخل ال�سوري.
وبالرغم م��ن ح�سا�سية ه��ذا امللف يف امل�ج��ال الإن�ساين،
واحلزن الذي يلف اللبنانيني جميعاً ،وحر�صهم على معرفة
م�صري املخطوفني وعودتهم �ساملني �إىل �أهلهم ،وبالرغم
من كرثة �أيدي الطباخني التي تداخلت فيه� ،إال �أن عملية
اخلطف �ساهمت يف نتائج �سيا�سية منها الإي�ج��اب��ي ومنها
ال�سلبي بالن�سبة �إىل الأط��راف الفاعلة يف امللفني اللبناين
وال�سوري.
�أما اخل�سائر ال�سيا�سية من عملية اخلطف ،فقد طالت
بالدرجة الأوىل تركيا واملعار�ضة ال�سورية.
تركيا :بال �شكُ ،تعترب من �أك�ثر املت�ضررين من ملف
املخطوفني اللبنانيني ،فقد ظ�ه��رت تركيا ك��دول��ة مارقة
�إره��اب�ي��ة ،تقوم بتجنيد الإره��اب�ي�ين للقيام بعمليات خطف
ل�صاحلها.
مل تعد تركيا ت�ستطيع �أن تتن�صل من م�س�ؤوليتها الكاملة
عن اخلطف ،بعدما �صدر على ل�سان م�س�ؤوليها ت�أكيد �أن
املخطوفني باتوا يف عهدتهم ،ولو عادوا و�أنكروا هذا الأمر،
علماً �أن املقربني من رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي ي�ؤكدون
�أنه تلقى ات�صاالت ر�سمية من نظريه الرتكي تبلغه مبوعد
�إط�ل�اق ��س��راح املختطفني ،و�أن�ه��م ب��ات��وا يف عهدة الأت ��راك!
ثم �إن حدوث حادثة اخلطف بتوقيتها و�شكلها وم�ضمونها
و�سرعتها القيا�سية ،ت�شري �إىل قدرة ا�ستخبارية عالية الدقة،
وحرفية ال ميكن ملجرد قطاع طرق  -كما ي�شاع � -أن يقوموا
بها ب�أنف�سهم من دون م�ساعدة ا�ستخبارية من خمابرات
دولة ما ،هي على الأرجح الدولة الرتكية.
املعار�ضة ال�سورية� :أظهرت حادثة خطف اللبنانيني �أن
املعار�ضة ال�سورية ال تتوانى عن القيام ب�أعمال قطاع الطرق
للو�صول �إىل غ��اي��ات �سيا�سية ،كما �أظ�ه��رت حجم الإرب��اك
ال��ذي تعي�شه تلك املعار�ضة ،والدكاكني املوجودة بداخلها،
بدليل �أن ال�شخ�صيات التي تولت الو�ساطة مع اخلاطفني
مل تتفق على مطالب موحدة للإفراج عنهم.
�أما ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احلر» ،فقد �أظهر عجزاً
فا�ضحاً ،وعدم قدرته على الإم�ساك بالو�ضع يف املناطق التي
يقول �إنها تابعة له ،فهو لغاية الآن ال ي�ستطيع �أن يحدد �إن
كانت �إحدى املجموعات التابعة له قد قامت بعملية اخلطف
�أم ال ،م��ا يعني وج��ود جمموعات متفلتة م��ن �أي رق��اب��ة �أو
م�س�ؤولية ت�ق��وم بالعمل وتقوي�ض اال��س�ت�ق��رار يف ال��داخ��ل
ال�سوري ،وال قدرة لأحد ال�سيطرة عليها و�ضبطها ،ما يجعل
من رف�ض ال��دول الكربى ت�سليح املعار�ضة ال�سورية �أم��راً
منطقياً ،ب�سبب القلق امل�شروع من فقدان ال�سيطرة على هذا
ال�سالح ،وهو ما �أثبتته ق�ضية املخطوفني اللبنانيني.
وانطالقاً من معادلة «م�صائب ق��وم عند ق��وم فوائد»،
حققت عملية اخل�ط��ف بع�ض املكا�سب ال�سيا�سية لبع�ض
الأطراف اللبنانيني ،تتجلى على ال�شكل الآتي:

الرئي�س �سعد احلريري ووزير اخلارجية الرتكي �أحمد داود �أوغلو

ط�غ��ت ح��ادث��ة اخل �ط��ف يف ل�ب�ن��ان ع�ل��ى م��ا ع��داه��ا ،وم��ا م�ضبوط ومثله ال���ش��ارع اللبناين ب�شكل ع��ام ،و�أن ال�شارع
ك��ان ُي���ش��ار �إل �ي��ه يف ل�ب�ن��ان ع��ن ق�ي��ام «امل���س�ت�ق�ب��ل» وحلفائه الوحيد ال��ذي مل يعد ي�ستطيع قادته �ضبطه هو «ال�شارع
بتقوي�ض اال�ستقرار ،والظهور مبظهر امللي�شيات اخلارجة ال���ُّ�س�ن��ي» ،ف �ق��درة ت�ي��ار امل�ستقبل ع�ل��ى �ضبط ال���ش��ارع باتت
على ال�ق��ان��ون ،حت � ّول �إىل خ�بر ث��ان��وي يف ن���ش��رات الأخ�ب��ار حمدودة ،وبات ال�شارع يقود قادته ،وهنا قد يكون امل�ستقبل
والتحليالت ال�صحافية املختلفة ،وهنا يكون اخلطف قد �أدى فقد ال�سيطرة على ال���ش��ارع لأ��س�ب��اب ع��دي��دة ،منها امل��ادي،
خدمة للمتورطني يف تقوي�ض الأمن يف ال�شمال ،خ�صو�صاً ومنها هجرة �سعد احلريري ،ومنها غزارة اخلطاب املذهبي
بعد ف�شلهم يف �إقامة منطقة لبنانية عازلة ينطلقون منها الذي �شحن الغرائز وعب�أ النفو�س لدرجة االنفجار ،فكانت
�إىل الداخل ال�سوري ملحاربة النظام.
�ضحايا انفجاره الأوىل تيار امل�ستقبل بالذات ،ما يثبت �أن
�أف ��ادت ح��ادث��ة اخل�ط��ف ت�ي��ار امل�ستقبل ب ��أن غ�ط��ت على «طابخ ال�سم �آكله».
ف�ضيحة حماولته تدمري الدولة وهيبتها ،وعلى ازدواجيته
ال�شعب اللبناين هو الرابح ،فقد يكون خلطف لبنانيني
ال�ت��ي ظ�ه��رت جلياً يف �أح ��داث ال�شمال وال�ط��ري��ق اجل��دي��دة �شيعة هدف �أ�سا�س ،وهو إ�ث��ارة الفتنة بني اللبنانيني ،ولعل
ِّ
الأخ�يرة ،خ�صو�صاً بعدما �أغ��رق اللبنانيني مبفردات «بناء
املخطط �أراد من ال�شارع �أن يهب حلرق الدواليب واالنتقام
الدولة» و«ال لل�سالح» و«�ضرورة ح�صر ال�سالح بيد اجلي�ش م��ن املعار�ضني ال�سوريني ،م��ا يجعل «امل�ستقبل» وحلفاءه
اللبناين» ..وغريها ،ف�سرعان ما تبني �أنه حزب ال يقيم وزناً ي��ردون باملثل ..وهنا ،نت�ساءل :هل مَن طلب من احلريري
لهيبة الدولة ،وال يتوانى عن قتال اجلي�ش اللبناين ،ويريد ا�ستخدام طائرته جللب احلجاج �أراد �إهداءه مك�سباً �سيا�سياً،
ط��رده من مناطقه ،كما تبني �أن ال�سالح امل�شكو منه يف يد �أم ك��ان يريد حرقه وح��رق لبنان ب�إ�شعال فتيل فتنة �سنية
فئة ،موجود بكثافة يف يد الفئة ال�شاكية.
 �شيعية ،ب��إي�ه��ام ال ��ر�أي ال�ع��ام اللبناين أ�ن��ه �ضالع بعملية�أفادت حادثة اخلطف رئي�س احلكومة اللبناين والوزير اخلطف؟!
ال���ص�ف��دي وال�ق���ض��اء ال�ل�ب�ن��اين ،بجعل تغطيتهم لإره��اب��ي
يف املح�صلة ،قد يكون اللبنانيون قد ف ّوتوا مرة �أخرى
مطلوب خرباً ثانوياً على مواقع الإنرتنت ،فها هي الوثائق على املخططني اللعب بالنار املذهبية حلرق لبنان ،وقد ال
تك�شف ت��ورط ��ش��ادي امل��ول��وي باالنتماء �إىل تنظيم م�سلح ت�سلم اجلرة كل مرة ،لذا على اللبنانيني التنبه ملا يحاك لهم،
ب�ه��دف ال�ن�ي��ل م��ن �سلطة ال��دول��ة وهيبتها ،واحل �ك��م عليه وعلى تيار امل�ستقبل  -بالتحديد  -الوعي ب�أن النار املذهبية
بالأ�شغال ال�شاقة مل��دة ث�لاث ��س�ن��وات ،خف�ضت �إىل �سنتني التي ت�ؤجج يف النفو�س �ستحرق �أ�صحابها والوطن قبل �أن
وجت��ري��ده م��ن حقوقه امل��دن�ي��ة ،وال َم��ن يطالب با�ستقالة متتد حل��رق اخل�صم ال�سيا�سي ..ون��أم��ل ع��ودة املخطوفني
ال�صفدي وال رئي�س احلكومة ،وال وزير الداخلية الذي نفى �إىل �أهلهم ب�سالم ،فقد كفى لبنان م��آ�� ٍ�س ،ويكفيه 17000
�أن تكون ال�ضغوطات قد �أدت �إىل الإفراج عن املولوي ،وال من خمطوف منذ احلرب مل يعرف م�صريهم لغاية الآن.
ي�س�أل كيف ي�صبح الوزير «�سائقاً» لإرهابي مدان.
ليلى نقوال الرحباين
أ�ب��رزت حادثة اخلطف وم��ا تالها �أن «ال�شارع ال�شيعي»

مـســاعـي الـوســاطــة

اسـتـفـزاز الـجـيــش

ت�سعى و�ساطة عربية للم�صاحلة بني البطريرك املاروين ب�شارة الراعي ،وقائد القوات
اللبنانية �سمري جعجع ،وقد مت ت�شكيل جلنة من بكركي و�أحد نواب القوات اللبنانية،
ويجري التفاهم على عدة أ�م��ور ،منها ما يتعلق بقانون االنتخابات النيابية ،واملواقف
ال�سيا�سية يف ما يخ�ص الو�ضع يف �سورية ،والتحالفات ال�سيا�سية يف لبنان.

�أب��دت جهات ر�سمية ا�ستياءها م��ن ظهور ال�سالح ب�شكل وا��س��ع يف مناطق
عكارية ،بت�شجيع من تيارات �سيا�سية �سلفية ،ومن تيار «امل�ستقبل» ،خ�صو�صاً
�أن الهدف هو ا�ستفزاز اجلي�ش اللبناين ،رغم تطويق احلوادث الأخرية ،وقالت
اجلهات �إن الهدف ما ي��زال قائماً ،وه��و حت�ضري امل�ي��دان للمنطقة الأمنية -
الع�سكرية.

كـونيـــلـلي ..ومخيـمــات الالجئـــين
زارت �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية يف بريوت؛ مورا كونيللي ،منطقة ال�شمال
اللبناين ،وحتديداً املنطقة املمتدة بني وادي خالد ومنطقة حلبا ،وقد توقفت خالل
جولتها على عدة �أرا���ض م�ساحاتها �شا�سعة ،عار�ضة على �أ�صحاب تلك الأرا�ضي الذين
رافقوها يف زيارتها� ،إمكانية �إن�شاء خميمات ذات طابع دويل للنازحني ال�سوريني ،مقابل
مبالغ مالية مغرية.

نـصــائـح سـبـبـت الجـفـــاء
تبني لقوى حري�صة على ا�ستدامة العالقات الطيبة بني مراجع الدولة� ،أن
�سبب اجلفاء بني مرجعني كبريين ،هو ن�صيحة قدمها م�ست�شار ملرجع كبري
ورط��ه فيها مب��واق��ف غ�ير مفهومة للمرجع الآخ ��ر ،و�أث �ن��اء حم��اول��ة معاجلة
الأمر ،كرر امل�ست�شار ن�صائحه التي �أخرت و�أعادت الأمور �إىل �أ�صفارها.
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يـقــال

أوراق القوة
ب��د�أت ق��وى � 14آذار ،و�ضمن خطة
ممنهجة لإ� �س �ق��اط ح�ك��وم��ة الرئي�س
م �ي �ق ��ات ��ي ،ب �ت �ن �� �س �ي��ق ال � �ل � �ق� ��اءات ب�ين
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ن�ق��اب�ي��ة ،وت�ط��وي��ع بع�ض
خطباء املنابر للهجوم على احلكومة،
ب �غ �ي��ة إ�ث � � ��ارة امل �� �ش��اك��ل ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف
ال�شمال ،وحتديداً يف مدينة طرابل�س؛
م�سقط ر أ����س رئي�س احل�ك��وم��ة .و ُعلم
أ�ن� ��ه ي �ت��م يف ه ��ذه ال �ف�ت�رة التح�ضري
للقاء ديني علمائي وا�سع ،ي�ضم بع�ض
امل �ف �ت�ين وق �� �ض��اة امل �ح��اك��م ال���ش��رع�ي��ة،
وع�ل�م��اء م��ن ال���ش�م��ال وال �ب �ق��اع وجبل
لبنان ،لل�ضغط على احلكومة لتقدمي
ا�ستقالتها .ويك�شف �أحد نواب بريوت
امل�ح���س��وب�ين ع �ل��ى الأق �ل �ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة،
«�أوراق ال�ق��وة» التي يعتمدها فريقه،
ب ��أن الرئي�س ميقاتي اليتحمل �إراق��ة
ال��دم��اء ،ال�سيما يف مدينته طرابل�س،
وال يتحمل �ضغط ال�شارع ،خ�صو�صاً �إذا
كان بقيادة علماء الدين.

تـأثـر ..فتـبرع بـأمـالكه
ذكرت �صحيفة «�سبق» ال�سعودية� ،أن
رج��ل أ�ع�م��ال �سعودي تنازل عن جميع
أ�م�ل�اك ��ه ال�ع�ي�ن�ي��ة وال �ن �ق��دي��ة ،م��ا ع��دا
منزله وق��وت عائلته ،ل�صالح «اجلي�ش
ال �� �س��وري احل ��ر» .وق��د �أو� �ض��ح ال��رج��ل
ال�سعودي �أن��ه «يبتغي من ه��ذا التربع
الأجر واملثوبة من اهلل تعاىل» ،م�ضيفاً
�أنه «ت�أثر مبا جرى لإخواننا يف �سورية
على م��دى �� 15ش�ه��راً ،وبالتحديد ما
ج ��رى يف م�ن�ط�ق��ة احل��ول��ة ب�ح�م����ص».
وي�أتي ذلك بعد �إ�صدار مفتي ال�سعودية
عبد العزيز بن عبد اهلل �آل ال�شيخ فتوى
تفيد ب ��أن «ال��دع��م امل�ق��دم �إىل اجلي�ش
احلر ُيعترب من اجلهاد يف �سبيل اهلل».

ثــأر قــديــم
ر�أت م�صادر �شمالية �أن كل منتقدي
الرئي�س ميقاتي بكفة ،والنائب �أحمد
ف�ت�ف��ت ب �ك �ف��ة ،واع� �ت�ب�رت امل �� �ص��ادر �أن
فتفت هو من �أ�شد النواب ال�شماليني
انتقاداً للرئي�س ميقاتي ،ولي�س على
ل�سانه �إال« :الطرابل�سي ما ب�أى ي�صدق
ميقاتي لو �شو ما عمل»!

السعودية وقطر..
و«الجيل الثالث المتطور»
ذكر �أحد املواقع «الإ�سرائيلية» التابعة
للمخابرات الع�سكرية (�أمان)� ،أن امل�سلحني
ال�سوريني ق��د ح�صلوا على اجليل الثالث
الأك�ث�ر ت �ط��وراً م��ن ��ص��واري��خ «ميت�س  -م»
و«كورنيت � -إي» الرو�سية امل�ضادة للدبابات،
عرب ال�سعودية وقطر ،اللتني تعهدتا ب�شراء
املزيد من ال�سالح املتطور .وذكر املوقع نق ًال
عن م�صادره الأمنية� ،أن تزويد امل�سلحني
ب �ه ��ذه ال �� �ص ��واري ��خ �إمن � ��ا ك� ��ان ب �ط �ل��ب م��ن
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �شخ�صياً.
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أحداث األسبوع
شركات إعالمية صهيونية تشارك في تصعيد الهجمة على سورية

استغالل خطة عنان الرتكاب المزيد من المجازر

ت��اب �ع��وا ال���ش��ري��ط ج �ي��داً :ب�يري��ز يتهم
الأ� �س��د ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م ��ض��د الإن���س��ان�ي��ة،
وب�إعطاء �أوامر لقتل الأطفال..
نتنياهو م�شمئز من جمازر �سورية..
�سليل حرب الأفيون على ال�صني ديفيد
 ت�أملوا اال�سم  -كامريون يدعو �إىل زيادةال�ضغط على الأ�سد لو�ضع حد للقمع.
احت��اد املنظمات «الإ�سالمية» يف �أوروب��ا
يدين جمزرة احلولة يف �سورية.
رئي�س هيئة الأركان الأمريكية امل�شرتكة
اجل �ن��رال م ��ارث ��ن دمي �ب �� �س��ي :ال�ب�ن�ت��اغ��ون
م�ستعد للخيار الع�سكري يف �سورية.
احل��اخ��ام ال���ص�ه�ي��وين ع��وف��ادي��ا يو�سف
اع �ت�ب�ر ي ��وم �اً �أن «ي �ه ��وه ت �ف��اع��ل ك �ل �ي �اً مع
�صلواتنا وب�ع��ث باملالئكة امل��دم��رة لتمحق
العرب».
�إذن ،ه ��ي ل �ي �ل��ة «ال �ك��ري �� �س �ت��ال» ال �ت��ي
ي��ري��دون �ه��ا ل �� �س��وري��ة ،وه� ��م ك �ل �ف��وا ال�ع�ب��د
(باملعنى ال�سيا�سي ولي�س باملعنى الطبقي
�أو اللون) كويف �أنان بتنفيذ املهمة ،ويف�ضح
نائب م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي بني
رودز الأمر بقوله« :الواليات املتحدة �ستقدم
م�ساعدات مبا�شرة للمعار�ضة يف حال ف�شلت
خ�ط��ة �أن� � ��ان» ..ي���ض�ي��ف« :وا� �ش �ن �ط��ن تعمل
لتمكني املعار�ضة وم�ساعدتها على ا�ستالم
ال�سلطة من خالل خطة �أنان».
ه ��ل ه� �ن ��اك �أو� � �ض� ��ح م ��ن ه � ��ذا ال �ك�ل�ام
الأم�يرك��ي ال��ذي ُي�ترج��م بتهديد اجل�نرال
دميب�سي؟
رمبا كان «عرب �أمريكا» الذين هم �أ�شد
نفاقاً ،ي�ستطيبون للعرب �أن ال ي�صحوا �إال
يف القبور ..هكذا ينقل �صحايف لبناين مقيم
يف باري�س عن دبلوما�سي فرن�سي خم�ضرم
حينما يتحدث ع��ن �سيا�سة ح�ك��ام اخلليج،
وبع�ض الأت �ب��اع م��ن ع��رب امل�غ��رب وامل���ش��رق،
الذين �أف�سدهم حكام النفط باملال املنهوب
من �شعوبهم ،م�ضيفاً �أن احللف اال�ستعماري
وع�م�لاءه ،ويف مقدمتهم املرتبع على قمة
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة؛ ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي،
ي ��زي ��دون � �ص��راخ �ه��م وع��وي �ل �ه��م ،ب��احل��اج��ة
�إىل م���ض��اع�ف��ة ع ��دد امل��راق �ب�ين ال��دول �ي�ين،
واحل�ق�ي�ق��ة م��ن ذل ��ك ب ��ر�أي ��ه ،ه��ي حم��اول��ة
لتحويل ه ��ؤالء امل��راق�ب�ين �إىل ق��وات ف�صل
ب�ين اجلي�ش والع�صابات امل�سلحة ،والغاية
ه��ي حت��وي��ل ب�ن��د وق��ف ال�ع�م�ل�ي��ات القتالية
ال��ذي ن�صت عليه م�ب��ادرة �أن ��ان �إىل و�سيلة
لتثبيت �سيطرة ال�ع���ص��اب��ات امل�سلحة على
�أج ��زاء م��ن اجل�غ��راف�ي��ا ،وا� �س �ت��دراج ال��دول��ة
ال��وط�ن�ي��ة ال���س��وري��ة لتحويل احل ��وار ال��ذي
حتدثت عنه املبادرة �إىل تفاو�ض �سيا�سي بني
كيانني يتنازعان ال�شرعية ،وهو يف حقيقته
«تق�سيم» يف �صورته الأولية.
وح���س��ب ات �� �ص��االت ول �ق ��اءات ال���ص�ح��ايف
اللبناين  -الباري�سي ،ف��إن املجتمع الدويل
هو امل�س�ؤول عن �إدام��ة العنف وتنظيم نقل
ال�سالح والأم��وال �إىل الع�صابات امل�سلحة..
ول �ه��ذا ي�سعى ح�م��دا ق�ط��ر و�أوغ �ل��و و�سعود
الفي�صل ،بالتن�سيق �أو بالأوامر الأمريكية،
لإ�صدار قرار من جمل�س الأمن �ضد دم�شق
وف��ق الف�صل ال�سابع ،ويعملون وف��ق خطة

مع ما �أكدته �صحيفة «التاميز» الربيطانية
حول ت�صعيد ال��دول اخلليجية ،وخ�صو�صاً
ال�سعودية وق�ط��ر ،م��ن دعمها للإرهابيني
يف �سورية ،عرب تزويدهم بكميات كبرية من
الأم ��وال ،تتجاوز ك�ث�يراً تعهدات الدولتني
العلنية يف م�ؤمتر ما أ�ُطلق عليه «�أ�صدقاء
�سورية» يف ا�سطنبول ال�شهر املا�ضي.
فقد ح�صل الإره��اب �ي��ون على تعزيزات
ج ��دي ��دة م ��ع ا� �س �ت�لام �ه��م لأم � � ��وال م�ه��رب��ة
م��ن دول اخل�ل�ي��ج ،وب ��دء ت��دف��ق املجموعات
امل �ت �ط��رف��ة ،ن��اق�ل��ة ع�م��ن و��ص�ف�ت��ه «اجل�ي����ش
احل ��ر» يف اخل�ل�ي��ج ق��ول��ه �إن ال��روات��ب التي
ُت��دف��ع لهم ت�ضاعفت تقريباً يف �شهر أ�ي��ار،
مع عبور كميات كبرية من الأموال احلدود
حالياً .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن الدولتني
كانتا متلهفتني للم�ساعدة يف �إ�سقاط القيادة
ال���س��وري��ة ،وغ�ضتا ال �ط��رف ع��ن املتربعني
الأثرياء واملجموعات املتطرفة ،م�ستغلتني
�إطالق �أوباما العنان لهما يف امل�ضي يف ذلك.
ع ��ودة �إىل الإع�ل�ام ��ي ال�ل�ب�ن��اين ،ال��ذي
ينقل ع��ن ال��رو���س قولهم� :إن الأمريييني
ال كويف عنان مبعوث الأمم املتحدة �إىل �سورية
الرئي�س الأ�سد م�ستقب ً
يتخبطون ،و�إن كانوا ي��ؤك��دون �أن القاعدة
وم���ش�ت�ق��ات�ه��ا ال ت� ��زال ح �ت��ى الآن ��ص�ن��اع��ة
مم �ن �ه �ج��ة ،ت �ف�تر���ض �أن وج � ��ود امل��راق �ب�ين ه��ذه الع�صابات ،بعد �أن تبني �أن الأط�ف��ال
وي� �ك� ��� �ش ��ف ال � ��رج � ��ل ع � ��ن م � ��زي � ��د م��ن �أم�يرك �ي��ة ،لأن وا��ش�ن�ط��ن بب�ساطة بحاجة
الدوليني وفق خطة �أنان ي�شكل فر�صة يجب وال�ن���س��اء امل��ذب��وح�ين وامل�ق�ت��ول�ين ب��دم ب��ارد ،التفا�صيل ،في�ؤكد �أن حكام اخلليج ،وحتديداً �إىل ذل��ك «ال �غ��ول» ال��ذي يفرت�ض امل�ط��اردة
ا�ستثمارها.
ولي�س نتيجة الق�صف كما زعموا يف بداية ال���س�ع��ودي وال �ق �ط��ري ،مي��ول��ون وي�سلحون الدائمة ،خ�صو�صاً �أن النفط يف جزئه الأكرب
ي���ش��رح ه��ذا الإع�ل�ام��ي ال ��ذي ي ��أت��ي �إىل الأمر ،هم من مذهب معني يكفّره امل�سلحون امل �ج �م ��وع ��ات الإره� ��اب � �ي� ��ة ،وت ��رك �ي ��ا ت��وف��ر موجود يف البلدان الإ�سالمية.
وط�ن��ه الأم يف ف�ت�رات م�ت�ب��اع��دة ج ��داً ،ول��ه يف الليل والنهار ،مالحظاً �أن تدبري جرمية احلا�ضنة املخابراتية ،ويفتح هنا مزدوجني
هكذا ميتد «الغول» امل�صنَّع �أمريكياً �إىل
ع�لاق��ات وا�سعة م��ع دبلوما�سيني غربيني ،كربى كان يرتافق دائماً مع اجتماع ملجل�س ب�إ�شارته �إىل املخطوفني اللبنانيني الأح��د امل�ساحة الأفريقية؛ من ليبيا �إىل اجلزائر،
وعرب يف باري�س ،بع�ضاً من تفا�صيل اخلطة الأمن؛ متاماً كما كانت كل عملية اغتيال يف ع���ش��ر ،وال���س�ي�ن��اري��و ال ��ذي راف ��ق احل��دي��ث �إىل ن�ي�ج�يري��ا ح�ي��ث ت��زده��ر ج�م��اع��ة ب��وك��و
اجل ��دي ��دة ،م� ��ؤك ��داً �أن �ه��ا ت�ن�ط�ل��ق م��ن ك��ون لبنان  2008 - 2005ترتافق مع كل اجتماع ع��ن �إط�لاق �ه��م ،لي�شري �إىل �أن ف��ري��ق « 14ح��رام ،م��ذك��راً ب ��أن طالبان ا�ستخدمتها الـ
�أنظمة اخلليج وحكومة �أردوغان و�ضعت كل لهذا املجل�س.
�آذار  »1978يف ل�ب�ن��ان ه��و امل �ن � ّف��ذ امل �ي��داين  CIAحل �م��اي��ة أ�ن ��اب �ي ��ب ال� �غ ��از يف ��ش�م��ال
�أر�صدتها يف معركة تخريب وتدمري �سورية.
ل �ك��ن الإع �ل��ام امل���ض�ل��ل ��س�ي�ب�ق��ى ي�سعى والإع�ل�ام ��ي ل�ت���س��ري��ب امل�ق��ات�ل�ين وال���س�لاح �أفغان�ستان ،وامل�م�ت��دة م��ن تركمن�ستان �إىل
ووف��ق ه��ذه اخلطة ،ف��إن ثمة توجيهات �إىل الغتنام الفر�صة ،من �أجل هز �سمة �سورية وامل��ال واالن�ت�ح��اري�ين لن�شر امل��وت والأخ�ب��ار بلو�ش�ستان يف املحيط الهندي.
قد يكون �ضرورياً هنا العودة �إىل ما كنا
ق ��ادة ال�ع���ص��اب��ات امل���س�ل�ح��ة ب��اف�ت�ع��ال امل��زي��د والدولة الوطنية ،لأن الهدف الوا�ضح هو واملعلومات املربجمة.
م��ن امل �ج��ازر ،وحتميل م�س�ؤوليتها للدولة ا�ستغالل الفر�صة بقدر ما يتيح لهم الوقت
ويخ�شى هذا اللبناين املقيم يف باري�س ،ذكرناه �سابقاً عن ذاك ال�سفري العربي الذي
ال��وط �ن �ي��ة ال �� �س ��وري ��ة ،وا� �س �ت �غ�ل�ال وج ��ود للتالعب بامل�شاعر ،ال�ستنزاف �سورية بعد م��ن ت�ل��ك امل �ج��ازر ال �ت��ي ت��رت�ك��ب ب ��دم ب ��ارد ،ك��ان يف حل�ظ��ة ي �ت�ل�ألأ ف��رح �اً وب�ه�ج��ة وه��و
املراقبني الدوليني.
ف�شل املفاو�ضات التي كانت جت��ري يف �أكرث لينطلق بعدها الإع�لام اخلليجي وامل�ضلل يتحدث قبل �أ�شهر عن و�ضع أ�ه��ل النظام
هكذا يرى املجزرة اجلديدة التي ارتكبت م��ن م�ك��ان ،م��ن أ�ج��ل احل�صول على �ضمان بالكذب والتحري�ض ،ناهيك ع��ن احلديث يف �سورية يف غرفة الغاز ،ليتلذذوا بر�ؤية
يف احل��ول��ة ،لكن م��ا يجري الآن ب��ر�أي��ه ،هو �أم ��ن و�أم ��ان ال��دول��ة ال�ع�بري��ة م�ق��اب��ل وق��ف ال ��ذي �سينطلق ب �ق��وة ق��ري�ب�اً ع��ن عمليات ت��ذوي��ب ع�ظ��ام�ه��م ،م�ت�ح��دث�اً ب��ان���ش��راح عن
توفري �سيناريو جهنمي لإبعاد التهمة عن احلرب على دم�شق.
خ�ط��ف وف���ض��ائ�ي��ات وت���ص��ري�ح��ات ،وب�ي��ان��ات مئة �ألف ،ال بل مليون مقاتل من كل �شتات
و�أيام جمعة يخطَّ ط لإطالق ت�سميات عليها الأر�ض ،ليحاربوا ويخربوا يف �سورية.
عجباً ،كيف مل تهتز �شعرة يف ر�أ�س حكام
م��ن قبل �شركات �إع�لام�ي��ة عاملية معظمها
�صهيوين ،على �أن اخلطري يف الأمر هنا ،هو الأع ��راب واخلليج ،ومل يتحرك فيهم ذرة
االجت��اه ال�ق��وي لإغ ��راق لبنان يف الفو�ضى من �ضمريهم حينما احتج الكاتب الأملاين
تطويع صور مجازر العراق في «مجزرة الحولة»
وال��دم��اء ،وال�ت��ي ك��ان حم�ضراً لها �أن تبد�أ الكبري غانرت غرا�س على �سعي «�إ�سرائيل»
ين �إىل �إب��ادة ال�شعب الإي��راين من �أج��ل قنبلة
م��ع مطلع �شهر �أي ��ار ،الف�ت�اً �إىل مهرجا ْ
�أ�صدر امل�صور ال�صحايف الإيطايل؛ ماركو دي الور ،بياناً ندد فيه ب�سلوك «املعار�ضة
ح�ل�ب��ا ،وك�ي��ف ق��رر خ��ال��د ��ض��اه��ر االح�ت�ف��ال افرتا�ضية ،فيما كل العامل يغ�ض الطرف
ال�سورية» وقناة «بي بي �سي» الربيطانية ،على ا�ستخدامهما �صورة من ال�صور التي
بالتزامن م��ع احتفال ال�ق��وم��ي ،وم��ا جرى ع��ن ت��ر��س��ان��ة ن��ووي��ة م��ن ��ش� أ�ن�ه��ا �إب � ��ادة كل
التقطها قبل �أع ��وام يف ال �ع��راق ،وادع ��اء أ�ن�ه��ا ل �ـ«جم��زرة احل��ول��ة» يف ��س��وري��ة .وكانت
على حاجز اجلي�ش يف الكويخات ،وق�ضية الب�شرية ،لأن تلك هي التعاليم التوراتية
«�صفحات الثورة ال�سورية» وزّعت ال�صورة على �أنها �إحدى �صور «جمزرة احلولة» .وقد
«القاعدي» �شادي املولوي ،وما رافق توقيفه والتلمودية!
عمدت �شبكة «بي بي �سي» الإنكليزية على �إعادة ن�شرها قبل �أن حتذفها �إثر �صدور بيان
باخت�صار� ،سيد غانرت فرا�س� :إن «عرب
من مظاهرات� ،إىل اجلحافل التي هجمت يف
امل�صور ال�صحايف الإيطايل ،علماً �أن ال�صورة ما ت��زال تنت�شر كالنار يف اله�شيم على
الطريق اجلديدة على مركز التيار العربي ،أ�م�ي�رك ��ا» ال ي � ��دورون ح ��ول ف�ل���س�ط�ين ،بل
مواقع املعار�ضة ال�سورية ،وادعاء �أنها «�صورة من احلولة»! وكان الفتا �أن «بي بي �سي»
ال ��ذي مل ي�ك��ن ف�ي��ه � �س��وى خم�سة عنا�صر يدورون حول «�إ�سرائيل» ..هذا هو اجلواب
كتبت على ال�صورة �أن م�صدرها «نا�شط» �سوري ،وعلقت عليها بالقول� :إنها ل�ضحايا
ع �ل��ى � �س ��ؤال��ك ي ��وم� �اً ..ان �ظ ��ر ،إ�ن �ه ��م الآن
فقط..
جمزرة تخ�ص حدثاً كبرياً ومروعاً مثل «جمزرة احلولة»!
�أم��ا مل��اذا ك��ل ذل��ك ،فهو بب�ساطة ب��ر�أي��ه يت�آمرون ويخو�ضون كل حروبهم وتخلفهم
وك�شف امل�صور الإيطايل يف بيانه �أنه التقط ال�صورة يف منطقة «ن�صيّب» العراقية
لتعميم مهمة اليونيفيل وتو�سيعها ،وزيادة وحقدهم على بو�صلة الزمان� ..سورية روح
بتاريخ � 27آذار /مار�س  ،2003م�شرياً �إىل �أنه يرف�ض ويندد ب�شدة ا�ستخدام �صور كان
عديدها وحتويلها �إىل مهمة حفظ �سالم يف بالد ال�شام.
التقطها يف العراق قبل �سنوات من �أجل الدعاية �ضد النظام ال�سوري �أو غريه ،لإثبات
البلدين.
«جمزرة احلولة» ،علماً �أن منطقة «ن�صيّب» تقع على بعد  40كلم من بغداد.
�أحمد زين الدين
يتفق حتليل هذا الإعالمي �إىل حد كبري
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الجيوش السورية الحرة ..والمعارضات المتعددة
�أثبتت الأح ��داث ال�سورية �أن احل��راك
ال �� �ش �ع �ب��ي امل �ط �ل �ب��ي وامل � �� � �ش ��روع ل�ت�ح�ق�ي��ق
الإ� �ص�لاح وال��دمي�ق��راط�ي��ة وح��ري��ة ال ��ر�أي،
قد �صادرته اجلماعات امل�سلحة والتكفريية
ب ��أم��ر م��ن اال��س�ت�ع�م��ار الأم�ي�رك��ي اجل��دي��د
وحلفائه من العرب التابعيني ،والأ�سو�أ �أن
هذه اجلماعات ال تلتزم باحلد من الأخالق
والإن���س��ان�ي��ة ،ومت��ار���س قتلها ع�ل��ى أ���س��ا���س
ديني م�شوّه ومنحرف يرتكز على فتاوى
��س�ط�ح�ي��ة م �ف��رغ��ة م��ن اجل��وه��ر وال�ع�م��ق
العقائدي ،يقولها بع�ض دعاة الف�ضائيات
املعلبني وامل�صنعني يف م�ع��اه��د امل�خ��اب��رات
املتعددة اجلن�سيات ،والذين ميثلون «كتيبة
امل�شايخ» املمولني من �أمراء النفط والغاز.
ل � �ق� ��د أ�ط � � �ل� � ��ق م �� �ص �ط �ل ��ح «اجل� �ي� �� ��ش
ال�سوري احل��ر» كعنوان تنطوي حتته كل
اجلماعات الإرهابية امل�سلحة من القاعدة
والتكفرييني وق��طّ ��اع ال�ط��رق واملجرمني،
وم�ث��ل إ�ط ��اراً ف�ضفا�ضاً يعمل با�سمه من
ي��ري��د ال �� �س��وء ب �� �س��وري��ة؛ ��ش�ع�ب�اً وح�ك��وم��ة
وج �ي �� �ش �اً ،م��ن دون ع�ل��م م��ا ت���س�م��ى ق�ي��ادة

ه ��ذا اجل �ي ����ش ،مت��ام �اً ك �م��ا ك ��ان م�صطلح
القاعدة ف�ضفا�ضاً لتغطية جرائم �أجهزة
املخابرات الأمريكية والإ�سرائيلية ب�شكل
خ��ا���ص يف ال�ع�م�ل�ي��ات االن�ت�ح��اري��ة و أ�ع �م��ال
الذبح الطائفي واملذهبي ،ف�شكل «بربارة»
تنظيمية لأجهزة املخابرات ،ولذا ف�إننا �أمام
م�شهد من جماعات م�سلحة ت�سمي نف�سها
كتائب اجلي�ش احلر حتى لو كان عددها ال
يتجاوز الع�شرة عنا�صر ،و�أ�صبحت الرتب
امل��زي �ف��ة ت �ب��اع يف الأ� � �س� ��واق ،و� �ص��ار بع�ض
امل�ج��رم�ين ع�م��داء و أ�ل��وي��ة ،ف��ال��رت��ب ميكن
�شرا�ؤها من حمالت الإك�س�سوارات املزيفة.
�أما املعار�ضة ال�سيا�سية فلي�ست ب�أف�ضل
ح��ال ،ف�ه�ن��اك م�ع��ار��ض��ة ال��داخ��ل و�أط�ي��اف�ه��ا
غ �ي�ر امل �ت �ف �ق��ة وامل �ت �ن��اق �� �ض��ة م ��ع ب�ع���ض�ه��ا
ال �ب �ع ����ض ،وه �ن��اك م �ع��ار� �ض��ة اخل � ��ارج ال�ت��ي
تتحرك على طريقة دمى «املاريونيت» على
امل���س��رح ال���س�ي��ا��س��ي ،وه��ي م�ع��ار��ض��ة مفككة
بني العلمانيني والإخ ��وان امل�سلمني الذين
اظ� �ط ��روا ب ��داي ��ة �إىل ت �ق��دمي ال�ع�ل�م��ان�ي�ين
وتن�صيب ب��ره��ان غ�ل�ي��ون رئ�ي���س�اً للمجل�س

عنا�صر من «اجلي�ش ال�سوري احلر» تعمد �إىل قطع الأ�شجار يف �إحدى غابات ريف حلب

ال��وط �ن��ي ،لك�سب ود ال� ��ر�أي ال �ع��ام ال�غ��رب��ي
وب�ع����ض ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ول �ع��دم ت�ضخيم
حالة «فوبيا الإخ��وان» التي اجتاحت العامل
العربي بعد الأح ��داث امل�صرية والتون�سية
وال �ل �ي �ب �ي��ة ،ل �ك��ن � �س��رع��ان م ��ا ت �ب�ين �ضعف
ورك��اك��ة ه��ذا املجل�س ال��وط�ن��ي ،ح�ي��ث �شكل

منظومة مطاطة تلهث وراء املال والإعالم
وال �ف �ن ��ادق ال �� �ض �خ �م��ة ،وت� �ن ��ادي ب��ال�ت��دخ��ل
الأج�ن�ب��ي لإ��س�ق��اط ال�ن�ظ��ام بالنيابة عنها،
تعبرياً ع��ن عجزها ع��ن ال�ضغط الداخلي
ولعدم ارتباطها بال�شارع ال�سوري احلقيقي
وع��دم قدرتها على ح�شد اجلماهري ،لأنها

خيبة أمل جديدة للحريري في قضية المخطوفين
ج��اء اختطاف ال��زوار اللبنانيني على �أي��دي إ�ح��دى املجموعات امل�سلحة يف
�سورية ،لي�ؤكد م��رة جديدة �أن ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احل��ر» لي�س �سوى
غطاء لع�صابات اخلطف والقتل والإره��اب البعيدة كل البعد عن �أي مفاهيم
ثورية ،كما ك�شف يف الوقت عينه مدى الت�شرذم التي تعانيه «املعار�ضة ال�سورية»،
من خالل ت�ضارب املعلومات ال�صادرة عنها ،وعن من يقف خلفها يف �ش�أن م�صري
املخطوفني.
كذلك �أكدت حادثة االختطاف مدى �إخفاقات ال�سيا�سة الرتكية جتاه الأزمة
يف ال�سورية ،من خالل فقدان �سيطرتها على املجموعات الإرهابية امل�سلحة التي
احت�ضنتها وقدمت لها خمتلف �أ�شكال الدعم ،ما �أدى �إىل �ضرب العالقة الرتكية
 ال�سورية ،التي كان لها مفاعيل �سلبية ارتدت على الواقع االقت�صادي الرتكي،�إ�ضافة �إىل زعزعة �صدقية الدور الرتكي يف املنطقة لدى �شعوبها.
وبالعودة �إىل متابعة حيثيات امل�سار التفاو�ضي يف �ش�أن ق�ضية املخطوفني،
ك��ان ال��دور ال�ترك��ي ه��و الأب��رز �إع�لام�ي�اً لي�س �إال يف الق�ضية امل��ذك��ورة ،وي�شري
ت�سل�سل الأح ��داث �إىل �أن تركيا ح��اول��ت ا�ستثمار الق�ضية ل�ـ«ت�ع��ومي» الرئي�س
�سعد احلريري داخلياً ،يف �ضوء املفاو�ضات الإيرانية  -الأمريكية التي قد ت�ؤتي
ثمارها ،وتنعك�س �إيجاباً على الأو�ضاع يف املنطقة ،خ�صو�صاً يف �سورية ،ال�سيما

�أهايل املخطوفني بانتظار عودتهم �إىل ديارهم �ساملني

بعد �سل�سلة الإخفاقات التي ارتكبها احلريري ،و�أبرزهما :تورطه يف احلوداث
ال�سورية ،وافتعال �أتباعه ا�شتباك الطريق اجلديدة يف بريوت.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سعت تركيا �إىل �إعادة تفعيل دور تيار «امل�ستقبل» يف ال�شارع ال�سني،
بعد منو التيارات «الوهابية» ،الذي حد من احتكار «امل�ستقبل» للتمثيل ال�سني ،و�أفقده
جزءاً كبرياً من دوره لدى ال�شارع املذكور ،بح�سب ما �أثبتته احلوادث الأمنية الأخرية يف
�شمال لبنان ،ال�سيما �أن تركيا تقوم برعاية ما ي�سمى «الإ�سالم املعتدل» يف املنطقة.
من هذا املنطلق ،ميكن الت�أكيد على �أن وزير اخلارجية الرتكية �أحمد داود �أوغلو كان
جاداً بكالمه يف �ش�أن املخطوفني ب�أنهم دخلوا الأرا�ضي الرتكية ،فال ميكن لوزير خارجية
دولة فاعلة يف املنطقة �أن يطلق كالماً ع�شوائياً حول ق�ضية ح�سا�سة من هذا النوع ،قد
ت�ؤدي �إىل نتائج ال حتمد عقباها ،وما كان ليت�صل باحلريري ويطلب منه �إر�سال طائرته
اخلا�صة �إىل �أ�ضنة لنقل املخطوفني ،لو مل يكن م�ستنداً �إىل معلومات خمابراتية ت�ؤكد
عبورهم �إىل الأرا�ضي الرتكية.
لكن بعد ورود املعلومات املغلوطة التي و�صلت �إىل تركيا يف �ش�أن املخطوفني ،يرجح
دخول بع�ض اجلهات املت�ضررة من الت�سوية الإيرانية  -الأمريكية على خط الأزمة ،الأمر
ال��ذي ح��ال دون �إطالقهم ،لي�سجل ف�ش ًال جديداً للدور الرتكي يف �سورية ،وللحريري
يف ال�ش�أن اللبناين ،ويرجح �أن اجلهة املتورطة بعملية اخلطف هي جمرد ع�صابة تلقت
عر�ضاً مادياً لعرقلة الق�ضية ،وي�ؤ�شر �إىل خروج الق�ضية من �أيدي املخابرات الرتكية بعد
تورطها فيها ،بدليل ف�شل الو�ساطة الرتكية حتى ال�ساعة .وكان ثمة ر�أي �آخر ي�ؤكد �أن
املخطوفني اللبنانيني هم بيد املخابرات الرتكية ،وهم يحاولون �إدخال امل�س�ألة يف بازارات
التفاو�ض التي ال تقف عند حدود الأزم��ة ال�سورية ،وال عند حدود مفاو�ضات إ�ي��ران مع
الدول ال�ست الكربى ،بل متتد �إىل حتقيق مكا�سب �سيا�سية يف الداخل اللبناين ،تتعدى
حتى تيار امل�ستقبل.
فهل ثمة حماوالت جديدة لإ�شعال فتنة مذهبية يف املنطقة يف �ضوء اقرتاب الت�سوية
الإيرانية  -الأمريكية للإطاحة بها ،قد يدفع ثمنها ال�شعب اللبناين ،بعد ف�شل املحاوالت
املماثلة يف �سورية ،رغم ارتفاع حدة املجازر يف الآونة الأخرية؟
والآن ،وبعد مرور �أكرث من �أ�سبوع على عملية االختطاف ،هل ال تزال تركيا قادرة على
�أن ت�ؤدي دوراً فاع ًال ينهي ق�ضية املخطوفني؟ ويف حال عدم مغادرتهم الأرا�ضي ال�سورية،
هل ت�سمح دم�شق يف �أن تتحول �أرا�ضيها �إىل م�سرح للمخابرات الرتكية وللع�صابات،
وبالتايل ال�سماح للخاطفني ب�إخراج الزوار اللبنانيني من �سورية �أياً تكن الأثمان؟
يبدو �أن قواعد لعبة التفاو�ض يف �ش�أن الق�ضية املذكورة تبدلت ،و�أن تركية فقدت
املبادرة فيها ،وبات املطلب امللح الآن ت�ضافر كافة اجلهود املحلية والعربية لعودتهم �إىل
ديارهم �ساملني ،لعدم جر املنطقة �إىل �أتون فتنة مذهبية.

ح�سان احل�سن

�شخ�صيات ع��ادي��ة ح��اول الإع�ل�ام �إظهارها
كقيادات �شعبية و�سيا�سية ،لكنها �شخ�صيات
فارغة و�سطحية ومهاجرة وغري متوا�صلة
مع اجلماهري منذ �أكرث من ع�شرين عاماً،
وذاب��ت يف الغربة ثقافة و�سلوكاً ومفاهيم،
وال ت�ستطيع االن�سجام �أو التفاهم مع تراثها
وع��ادات �ه��ا وت�ق��ال�ي��ده��ا ،ف�ه��ي م�ع��ار��ض��ة غري
أ���ص�ي�ل��ة وم�صنعة خ��ارج�ي�اً ،وك��ل جمموعة
ت��رت �ب��ط ب ��دول ��ة ع�ب�ر م �� �ص��رف �أو ��ض��اب��ط
خم��اب��رات ف ��إذا ما ت�ضاربت م�صالح ال��دول
انفجر ال�صراع على داخل املجل�س الوطني؛
الذي �سي�سقط «غليون» من من�صب الرئا�سة
يف حزيران اجل��اري بعد أ�ق��ل من �شهر على
التجديد والتمديد له ،مما يوحي ب�سقوط
م��رح�ل��ة «غ�ل�ي��ون» و��ش�ع��ارات�ه��ا م��ن التدخل
اخلارجي وبتنحي الرئي�س الأ�سد وغريها
م ��ن امل �ط��ال��ب والإم � �ل� ��اءات ال �ط��اوو� �س �ي��ة،
واالن�ع�ط��اف نحو مرحلة ج��دي��دة ميكن �أن
ي�ستلم ق�ي��ادت�ه��ا م�ب��ا��ش��رة ج�م��اع��ة الإخ ��وان
امل�سلمني يف �سورية ،ويف حال مت ذلك يعني
�أن الأمريكيني والغربيني قد اتخذوا قرار
ال�تراج��ع ع��ن إ���س�ق��اط ال�ن�ظ��ام �إىل مرحلة
إ�ن �ه��اك و�إزع� ��اج ال�ن�ظ��ام لإل�ه��ائ��ه وتطويعه
و�إعادة فر�ض ال�شروط عليه ب�سبب ا�ستحالة
�إ�سقاطه من جهة ،وافتقار املنطقة جلي�ش
قوي يقف �ضد اجلماعات الإرهابية.
لقد أ�ع�ط��ت نتائج االنتخابات امل�صرية
بح�صر امل�ن��اف���س��ة ب�ين أ�ح �م��د �شفيق ممثل
امل �ج �ل ����س ال �ع �� �س �ك��ري وال � �ن � �ظ ��ام ال �� �س��اب��ق
ومنظومته ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وبني
حم�م��د م��ر��س��ي مم�ث��ل الإخ � ��وان امل�سلمني،
م�ؤ�شراً وا�ضحاً على �أن الثورة امل�صرية قد
�أ�سقطت ح�سني مبارك ومل ت�سقط النظام،
ولو خ�سر �أحمد �شفيق انتخابات الرئا�سة،
ف�ه��ذا ال يعترب ن���ص��راً لل��إخ��وان ،ب��ل ي�ؤكد
�أن ال�صراع يعود من جديد منذ ثورة1952
ب�ين الرئي�س جمال عبد النا�صر وجماعة
الإخوان امل�سلمني� ،أي بعد �ستني عاماً وغياب
كل القوى ال�سيا�سية والليربالية والعلمانية
عن ال�صراع الدائر ،واخلوف �أن يتفجر هذا
ال���ص��راع يف ال���ش��ارع امل���ص��ري م�ي��دان�ي�اً على
الطريقة الليبية وال�سورية عرب املخابرات
الإ�سرائيلية التي تعي�ش حالة اخل��وف من
ال�ساحة امل�صرية والتهديدات الأمنية التي
ميكن �أن تهدد الأمن القومي ال�صهيوين.
املعار�ضة ال�سورية اخلارجية وجيو�شها
«غري احلرة»� ،أدوات للفتنة ب�أوامر خارجية
لإ�� �س� �ق ��اط حم � ��ور امل� �ق ��اوم ��ة ب �ع��د ال �ع �ج��ز
الإ�سرائيلي والأمريكي عن الن�صر ،ومهما
خ�ط��ف «ث ��وار � �س��وري��ة» امل��دن�ي�ين ال� ��زوار �أو
قتلو �أو ذبحوا �أو ارتكبوا املجازر ،ف�ست�سقط
ج �م��اع��ة «ف �ي �� �ش��ي» يف � �س��وري��ة ،و�ستنت�صر
��س��وري��ة ب�شعبها ال�ع��رب��ي الأ��ص�ي��ل وحت�صد
ج��ائ��زة الإ� �ص�لاح وال��دمي�ق��راط�ي��ة والإمن ��اء
وال �ع��زة ،لتتكامل م��ع ك��ل ق��وى ال�ت�ح��رر يف
الوطن العربي والإ�سالمي ملواجهة امل�شروع
اال�ستعماري اجل��دي��د ،وا�ستنقاذ الأم��ة من
كبوتها وذلها لتعود خري �أمة �أخرجت للنا�س
بعيداً عن االنحراف العقائدي الذي يرفعه
التكفرييون.

د.ن�سيب حطيط
www.alnnasib.com
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لبنانيات
 25عامًا على شهادة الرشيد
خم�سة وع�شرون ع��ام�اً م�ضت على اغتيال ال�شخ�صية الوطنية
الكبرية ،و�أحد رموز العمل القومي والتحرير العربي املرموق ،ورجل
ال��دول��ة ال�ب��ارز الرئي�س ال�شهيد ر�شيد ك��رام��ي ،وفيما يتحول قاتله
الذي �أخ��رج من ال�سجن مبوجب قانون ،دون �أن يعفى من اجلرمية
الفظيعة التي ارتكبها� ،إىل رمز «وطني» ي�أتي �إىل ال�سراي احلكومي،
ملقابلة من قادتهم املرحلة االنقالبية بعد جرمية � 14شباط ،2005
لأن يرتبعوا على كر�سي الر�شيد ال��ذي ك��ان �أح��د �أب��رز بناة الدولة
احلديثة ..وك��ان رجل املهمات ال�صعبة ال��ذي يقوم بعملية النهو�ض
الكبرية التي يعجز عنها الآخرون.
كان الرئي�س ال�شهيد �أ�صغر رئي�س وزراء يف العامل حينما ت�سلم هذا
املركز يف العام  ،1955يومها كان لبنان قد بد أ� يندفع نحو الهاوية،
يف ظل ال�سيا�سة ال�شمعونية التي �أعلنت انحيازها وت�أييدها للأحالف
اال�ستعمارية كحلف الدفاع امل�شرتك ثم حلف بغداد ..فحاول الر�شيد
�أن يوقف هذا االنحدار الذي يخلّع �أ�س�س قيام لبنان امليثاقي ،فحافظ
على اال�ستقرار املايل واالقت�صادي ،لكن ال�سيا�سة ال�شمعونية كانت يف واد
�آخر ،فرمى ا�ستقالته يف وجه كميل �شمعون ،وانطلق ليقود املعار�ضة �ضد
العهد الذي �أعلن انخراطه النهائي يف م�شاريع الأحالف اال�ستعمارية
ويف ر�أ�سها م�شروع �أيزنهاور ،ف�أ�سهم يف �إ�سقاط العهد الذي كان �أول من
ات�صل بـ«�إ�سرائيل» ،وحاول ن�سف �أ�س�س امليثاق الوطني.
ويف ظل العهد ال�شهابي ،الذي و�ضع �أ�س�س الدولة احلديثة ،ما كان
ممكناً للرئي�س ف�ؤاد �شهاب �أن يبد أ� م�سريته الإ�صالحية ،بدون رئي�س
حكومة �إ�صالحي ،ولهذا كان ال�شهيد ر�شيد كرامي هو الأمل واملرجتى.
وعليه� ..شهدنا يف املرحلة ال�شهابية  -الكرامية ،كل تلك الهيئات
وامل�ؤ�س�سات ال�ضامنة مل�سرية الدولة احلديثة.
اليوم ،ما تزال بقايا �إجن��ازات تلك املرحلة ،هي التي ت�ؤ�شر لبقاء
الدولة وا�ستمرارها ،رغم كل حماوالت �ضربها و�إلغائها.
ب��ا ألم����س ،يف زم��ن ر�شيد ك��رام��ي ك��ان��ت أ�ك�ب�ر عملية تنمية ،حيث
و�صلت الكهرباء �إىل كل مكان ،واملدار�س عمت يف كل النواحي ،وو�ضعت
خطط تطوير املرافئ و�إقامة الأتو�سرتادات ،وارتفع الدخل الوطني،
ومل ي�سجل عجز يف اخلزينة العامة.
اليوم ،حيث كثري مما نفذ كان من بقايا تخطيط مرحلته ،ثمة
عجز مذهل وخزينة مرهقة ودي��ون تتجاوز الـ 60ملياراً ،وف��وق هذا
ك�ل��ه ..ثمة م��ن ي� أ�خ��ذ طرابل�س وال�شمال �إىل غ�ير موقعها ،ثمة من
يجعل بريوت عدوة لأهلها ونا�سها وتاريخها وجمدها القومي..
وف��وق ه��ذا كله ،ف ��إن قاتل الر�شيد يختال معتزاً ب�أخطائه �أثناء
«م�سريته الوطنية».
ثمة رئي�س �شهيد بزيت ورئي�س �شهيد ب�سمن ..بئ�س الزمن.

«الثبات»

• خطوة الداخلية تخيف المواطنين
ت �خ��وف ع ��دد م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن ع��ودة
التفجريات واحلوادث الأمنية يف البالد من خالل اخلطوة
التي قامت بها وزارة الداخلية اللبنانية بت�صفيح بوابة
الوزارة جلهة م�صرف لبنان.

• استثمار تحرير المختطفين
تبني �أن الن�سبة الكبرية من ال�سيا�سيني اللبنانيني مل يكونوا على
اط�لاع حول ما يجري من عملية التفاو�ض ،بل عمدوا �إىل �إظهار
�أنف�سهم �شركاء يف العملية ،ال�ستثمارها يف ال�سيا�سة واالنتخابات.

• دعوة عونية ..فتلبية من  14آذار
وجه التيار الوطني احلر دعوة �إىل حمازبيه ومنا�صريه
لالعت�صام ت�ضامناً مع اجلي�ش اللبناين يف �ساحة �سا�سني
يف الأ��ش��رف�ي��ة ،ا أل� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ،ف�ل� ّب��ى ال��دع��وة ع��دد من
�شخ�صيات ومنا�صري � 14آذار.

• التعديل ..وبعده التمديد
يبدو �أن القوى ال�سيا�سية الأ�سا�سية يف البالد �ستعمل على
تعديل �سن تقاعد قائد اجلي�ش ،جتنباً للخالفات بني الأفرقاء،
بحيث مي �دَّد للعماد ج��ان قهوجي م��دة �سنتني ،وه��ذا التعديل
ي�شمل قائد اجلي�ش من دون قادة الأجهزة الأمنية الأخرى.

تنفيذ مشاريع الهيمنة والتبعية والتخريب
على أساس لبنان وسورية ساحة واحدة
ع�ن��دم��ا ت�ف�ج��رت الأح� � ��داث يف � �س��ورة وج��رى
ا��س�ت�غ�لال ال �ت �ح��رك��ات امل�ط�ل�ب�ي��ة ال���س�ل�م�ي��ة فيها،
وحتويلها �إىل ن�شاطات م�سلحة تعمل على افتعال
امل �ج��ازر وال�ق�ت��ل وال�ت�خ��ري��ب ،م�ستجدية يف ذل��ك
التجربة الليبية ،التي اعرتف اليهودي الفرن�سي
ب��رن��ار ه�ن�ري ل�ي�ف��ي م� � ؤ�خ ��راً ب ��أن��ه ك ��ان من�سقها
ومهند�سها ،ابتداء من «�إ�شعال الثورة» ،و�صو ًال �إىل
ا�ستدعاء التدخل اخلارجي ومتهيد الأر�ض �أمامه،
كان الفتاً �أن لبع�ض اللبنانيني دوراً «برنارياً» يف
احل��دث ال���س��وري حتري�ضاً ومت��وي�لاً ،وك��ذل��ك يف
ت�شكيل قاعدة خلفية للم�سلحني ،وحتى م�شاركة
ميدانية ،ومل يقت�صر الأمر فقط على «االحت�ضان
الإن�ساين» للهاربني من جحيم النار ،مبا ي�شري �إىل
وجود «تكليف» �أمريكي لبع�ض اللبنانيني للقيام
بهذه املهمة بد ًال عن �ضائع �أمريكي.
ولي�س غريباً بعد االن�سحاب الأمريكي املذل
م��ن ال� �ع ��راق ،وال���س�ع��ي ا ألم�ي�رك ��ي  -ا ألط�ل���س��ي
اجل � ��دي ل�لان �� �س �ح��اب م ��ن وح � ��ول أ�ف �غ��ان �� �س �ت��ان،
والف�شل الإ�سرائيلي يف لبنان خالل عدوان ،2006
ثم يف العدوان على غزة� ،أن تكون اال�سرتاتيجية
الأم�ي�رك �ي��ة اجل ��دي ��دة ،وك��ذل��ك ا إل� �س��رائ �ي �ل �ي��ة،
تق�ضي ب��أن يتوىل العرب قتال بع�ضهم البع�ض،
لتنفيذ ا ألج� �ن ��دات ا ألم�ي�رك �ي��ة  -ا ألط�ل���س�ي��ة -
ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،وه��ذا م��ا ��ش��اه��دن��اه يف ليبيا التي
قُتل ع�شرات الآالف من �أبنائها ،وجُ ��رح �أ�ضعاف
ه��ذا ال �ع��دد ،وخ���س��رت بنيتها التحتية م��ن دون
�أن يتحقق �أي إ�جن��از ي�ستحق ه��ذه اخل�سائر� ،إن
جلهة الدميقراطية وحقوق الإن�سان� ،أو التنمية
والتقدم..
ا ألم��ر نف�سه �شاهدناه يف اليمن التي ما تزال
ف���ص��ول��ه م���س�ت�م��رة ف �ي��ه ..ف�ه��ل ي �ك��ون ل�ب�ن��ان �أداة
الأم�ي�رك �ي�ي�ن وح �ل �ف��ائ �ه��م ،م ��ن غ��رب �ي�ين وع ��رب،
للدخول يف املعمعة ال�سورية ،للتعوي�ض عن ف�شل
الأدوات ال���س��وري��ة يف �إ� �س �ق��اط ال�ن�ظ��ام ال���س��وري،
وللتعوي�ض كذلك عن تهيّب القوى الغربية من
التدخل بقواها الذاتية يف �سورية لأ�سباب كثرية
عددتها تلك القوى مرات عدة؟
ق�ب��ل �أن تنق�ضي الأي� ��ام ال�ث�لاث��ة وال�ث�لاث�ين
لعدوان مت��وز « ،2006انفجرت» وزي��رة اخلارجية
الإ�سرائيلية ت�سيبي ليفني من غيظها لتقول �إن
«�إ��س��رائ�ي��ل �أن�ه��ت حربها �ضد لبنان خ�لال الأي��ام

توزيع ال�سالح ع�شوائياً ..تخريب واحد يف بلدين

الأوىل ل�ل�ح��رب� ،أم��ا م��ا توا�صله يف ذل��ك ال��وق��ت،
فهو ح��رب تخو�ضها �إ��س��رائ�ي��ل ل�صالح ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ا ألم�يرك�ي��ة ،وه��ي غ�ير ق ��ادرة على الفوز
فيها ،لأنه ال قوة يف هذا الكون (باعرتافها) قادرة
على هزمية حزب اهلل» ،كان ذلك اعرتافاً �إ�سرائيلياً
بالعجز ،وبالتايل ب�أن العمل جار للبحث عن بدائل
تخدم امل�شروع ال�صهيوين.
منذ ذل��ك ال��وق��ت ،ك��ان ال ب��د �أن تتنبه القوى
ال �ف��اع �ل��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة �إىل أ�ن �ن ��ا دخ�ل�ن��ا
مرحلة «االح�ت�راب» خدمة للم�شاريع الأمريكية
وا ألط�ل���س�ي��ة وا إل� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،وي �ب��دو �أن �أول من
تنبه لهذا ا ألم��ر وا�ستعد ل��ه ،هو حكومات ال��دول
اخلليجية ،التي �سعّرت من حتري�ضها املذهبي يف
املنطقة ل�ضرب القوى املقاومة ،متهيداً حل�صار
�إيران ،التي ي�ؤكد الأمريكيون والإ�سرائيليون �أنها
باتت ت�شكل اخلطر الأكرب على الكيان ال�صهيوين.
يف ه��ذا ال�سياق ،ت�أتي زي��ارات (عزيز ق��وى 14
�آذار) جيفري فيلتمان و�أمثاله كجون ماكني وجو
ل�ي�برم��ان وغ�يره�م��ا �إىل ل�ب�ن��ان ،باعتبارها وجهاً
من وج��وه التحري�ض على الفتنة بني اللبنانيني
م��ن ج�ه��ة ،ول��دف��ع وت�شجيع البع�ض منهم على
ال�ت��دخ��ل يف ال���ش��أن ال �� �س��وري ،يف ن�سخة مطابقة
يف فجاجتها ل��زي��ارة وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ا ألم�يرك��ي
الأ�سبق كولن باول للعا�صمة ال�سورية دم�شق ،غداة
ال�غ��زو الأم�يرك��ي  -الأطل�سي للعراق ع��ام ،2003

لفر�ض اال�ست�سالم عليها ،و�إخ�ضاعها لل�شروط
ا ألم�يرك�ي��ة وامل���ش��روع ال���ص�ه�ي��وين ،ل�ك��ن الرف�ض
ال�سوري مل يدفع الأم�يرك��ي �إىل �شن ح��رب على
�سورية ،بل فجر ال�ساحة اللبنانية يف وجهها ،ثم
دفع بالإ�سرائيلي للعدوان على لبنان ،والذي ك�شف
خالله انخراط بع�ض العرب يف هذا امل�شروع ،من
ال��ذي��ن مل يتورعوا ع��ن ات�ه��ام املقاومة باملغامرة،
وبع�ضهم طالب مبحاكمتها ،وما يزال ينادي بنزع
�سالحها.
ط��وال احل�ق��ب والأزم� ��ات ال�سابقة ك��ان لبنان
و��س��وري��ة بلدين منف�صلني �شك ًال ود��س�ت��وراً ،لكن
القوى اخلارجية كانت أ�ك�ثر دراي��ة من �أبنائهما
ب�ع�ن��ا��ص��ر ال ��وح ��دة ب�ي�ن جم�ت�م�ع�ي�ه�م��ا م �ث��ل بقية
املجتمعات العربية ،ولذلك ف�شل العرب يف حتقيق
ال��وح��دة ال�ضرورية ب�ين بلدانهم ،يف ح�ين ي�سعى
الأمريكيون و�أتباعهم �إىل جعلهم وقوداً حلروبهم
وح��ر� �س �اً مل���ص��احل�ه��م ،ح�ت��ى الأم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل�أمم
امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م ��ون ،ع�ن��دم��ا �أراد احل��دي��ث عن
وجود «القاعدة» يف لبنان ،اعترب �أن هذا «الوجود
ي�شمل �سورية ولبنان لأن ال�ساحة واح��دة» ،فهل
ن�ستفيد من وحدة ال�ساحة حلمايتها وتعزيز دورها
يف الدفاع عن النف�س واملنطقة ككل ،بد ًال من ترك
اخلارج ي�شغلها يف خدمة م�شاريعه؟

عدنان ال�ساحلي

مـــواقف
• احت��اد علماء ب�لاد ال�شام دعا �إىل نبذ اخلالفات وتوحيد ال�صفوف
ب��احل��وار اجل��اد والبناء حلماية �سورية مما يتهددها ،م��ؤك��د ًا �أن كل
ما يح�صل هو من نتائج التحري�ض الطائفي املمنهج الذي كانت تبثه
القنوات الف�ضائية املغر�ضة ،بهدف متزيق الوحدة الوطنية ،وهو العامل
الذي �أدى �إىل الفو�ضى وانت�شار ال�سالح.
• النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين
العربي ،ا�ستنكر اختطاف مواطنني لبنانيني كانوا يف زيارة دينية على يد
خارجني على الدولة والقانون يف �سورية ،معترب ًا �أن من قام بعملية اخلطف
لي�سوا �سوى ع�صابات ،وال ينتمون �إىل من يدعو �إىل الإ�صالح واحلرية.
• قيادة بريوت يف حزب االحتاد زارت قائد �شرطة بريوت؛ العميد ديب
الطبيلي ،لتهنئته على توليه مهام قيادة �شرطة بريوت ،مرحبة بتعيني
ك�ف��اءات بريوتية حتمل يف عقلها وقلبها هموم املدينة ،وتنتمي �إىل

ن�سيجها الوطني والعروبي ،وتتح�س�س �آالم البيارتة وحاجتهم �إىل الأمن
واال�ستقرار.
• وفد من حركة الأمة زار موقع التفجريين الإرهابيني اللذين ا�ستهدفا
العا�صمة ال�سورية دم�شق ،واطلع على الآثار والأ�ضرار الناجمة عنهما،
واللذين �أديا �إىل ا�ست�شهاد الع�شرات وجرح املئات من الأبرياء ،و�إحلاق
الأ�ضرار باملن�ش�آت العامة واملمتلكات اخلا�صة.
كما زار الوفد اجلرحى وامل�صابني من املدنيني والع�سكريني جراء هذا العمل
الغادر واجلبان ،داعي ًا لل�شهداء بالرحمة ،وللم�صابني بال�شفاء العاجل.
وقد �أكد الوفد �أن هذا العمل يهدف �إىل �ضرب �إرادة �سورية و�شعبها يف
احلياة والأم��ن واال�ستقرار ،داعي ًا �إىل مقاومة هذه امل�ؤامرة بالتكاتف
وتعزيز الوحدة الوطنية ،و�إف�شال ما يخطط له العدو ال�صهيو�أمريكي،
ف�سورية تدفع �ضريبة وقوفها ودعمها للمقاومة يف كل من فل�سطني
ولبنان.

( العدد  )216اجلمعة  1 -حزيران 2012 -

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

تحت غطاء الدعوة المشبوهة لـ«الحوار»

السياسات الخليجية في لبنان تطلق الصراع المذهبي  -اإلقليمي
ت �ب��دو م ��واق ��ف دول اخل �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
�إزاء الو�ضع اللبناين متعار�ضة يف الآون��ة
الأخ�ي�رة ب�ين حم��ر���ض ع�ل��ى� ،أو «متخوف»
من ا�شتعال الفنت املذهبية ،وب�ين م�شجع
لإح �ي��اء ط��اول��ة احل� ��وار ال��وط �ن��ي حت��ا��ش�ي�اً
حل��رب �أهلية قد تتجاوز ال��داخ��ل اللبناين
�إىل ��س��وري��ة ،ورمب��ا ت�شعل ال���ص��راع ال�سني
 ال�شيعي ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإق�ل�ي�م��ي ،غري�أن ه��ذا التعار�ض ال�شكلي يف املواقف لي�س
�أك�ثر من توزيع لل��أدوار ،تنفيذاً لأجندات
«�إ�سرائيلية» و�أمريكية ال تخفى على �أحد.
ف� �ف ��ي �أع � � �ق � ��اب � �س �ل �� �س �ل��ة ا ألح� � � � ��داث
ال �ت��ي ��ش�ج�ع�ت�ه��ا وم��ول �ت �ه��ا م�ع�ظ��م ال ��دول
اخلليجية ،ب�إيحاء مف�ضوح من امل�س�ؤولني
الأمريكيني ،والتي جاءت مبعظمها بوالني
اختبار لثالثي الدولة واجلي�ش واملقاومة،
بدءاً من طرابل�س وعكار ،و�صو ًال �إىل �أحياء
ب�ي�روت ،وم ��روراً بخطف زوار العتبات يف
إ�ي � ��ران ،يف ح �ل��ب ،ت��و ّه��م ق ��ادة اخل�ل�ي��ج �أن
اال�صطفافات ال�سيا�سية للحرب الأهلية،
و� �ش��روط �ه��ا ال�ع���س�ك��ري��ة ع�ل��ى الأر� � ��ض قد
ت �ه � ّي ��أت ون���ض�ج��ت ،خ���ص��و��ص�اً م��ع انت�شار
ال���س�لاح الع�شوائي ب�ين أ�ي ��دي ميلي�شيات
«الإ�سالميني اجلدد».
يف ��ض��وء ه��ذا ال�ت���ص��ور اخل��اط��ئ ،ت��أت��ي
ر�سالة امللك ال�سعودي �إىل الرئي�س مي�شال
�سليمان ،وال�ت��ي ت�ضمنت �أي���ض�اً ر�سم خط
�أحمر بحماية ال�سعودية للطائفة ال�سنية،
ال حر�صاً على ال�سلم الأه�ل��ي ،بل من باب
املراهنة على �أن التوازن الع�سكري امل�ستجد،

امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز و�أمري قطر حمد بن خليفة

الذي �ساهمت يف خلقه دول خليجية �أخرى،
قد يتيح للقوى املعار�ضة ابتزاز حزب اهلل،
من خالل تخيريه بني التخلي عن ال�سالح،
�أو االجن��رار �إىل ح��رب �أهلية طاملا حر�ص
احلزب على جتنبها بكل الو�سائل.
�إن ت� � ��ورط ب �ع ����ض دول اخل �ل �ي��ج يف
ال���س��اح��ة اللبنانية يظهر ب��و� �ض��وح ،من
خ�ل�ال �إدارت� �ه ��ا ل �ب��وال�ين االخ �ت �ب��ار على
عدة جبهات� ،أولها على �صعيد ا�ستغالل
الأزم � � ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة مب �ن��ع رع��اي��اه��ا
م��ن ال���س�ف��ر �إىل ل�ب�ن��ان ،ل���ض��رب امل��و��س��م
ال�سياحي و��س��وق ال�ع�ق��ارات اجل��ام��د منذ
فرتة ،وتهديد اللبنانيني العاملني فيها
ب��ال�ف��رز امل��ذه�ب��ي ،وط��رد غ�ير امل��رغ��وب�ين

ف�ي�ه��م ،الأم ��ر ال ��ذي ق��د يت�سبب بكارثة
اق�ت���ص��ادي��ة ال ت�ستطيع ح�ك��وم��ة جنيب
ميقاتي حتملها ،فت�ضطرها �إىل �إر�ضاء
اخلليجيني بالتخلي ع��ن �سيا�سة الن�أي
بالنف�س جتاه الأزمة ال�سورية.
واالختبار الثاين طال م�ؤ�س�سة اجلي�ش
وب �ع ����ض ا ألج� �ه ��زة ا ألم �ن �ي��ة ا ألخ� � ��رى ،من
خالل الدعم ال�سيا�سي واملايل واللوج�ستي
للفو�ضى واحل��رك��ات امل�سلحة يف ال�شمال،
وال �ت��ي جن�ح��ت ب ��إح��راج م� ؤ���س���س��ات ال��دول��ة
الأمنية على أ�ك�ثر من �صعيد ،متهيداً �إما
لإخراجها كلياً من بع�ض املناطق� ،أو �ضرب
هيبتها و��ش��ل فعاليتها� ،أو تق�سيمها على
�أ�س�س مذهبية وطائفية.

�أم ��ا االخ �ت �ب��ار ال�ث��ال��ث ف�ق��د ح���ص��ل من الواليات املتحدة لنقل ال�سالح واملقاتلني
خالل الهجوم على مركز التيار العربي يف �إىل �سورية.
�صحيح �أن ق��وى � 14آذار ،ال�ت��ي رفعت
بريوت ،وخطف ال��زوار اللبنانيني يف حلب،
وك��ان املق�صود منه معرفة م��دى ا�ستعداد �سقف مطالبها ب�إ�سقاط احلكومة ك�شرط
ح��زب اهلل للدفاع ع�سكرياً عن حلفائه من لقبولها ب��احل��وار ،ت��راه��ن على امليلي�شيات
«�سُ نة املقاومة» ،وكيفية تعاطيه مع الدول امل�سلحة يف ال���ض�غ��ط ع�ل��ى ق��وى امل�ق��اوم��ة،
امل�ت��ورط��ة ب��امل�ل��ف ال���س��وري ،وم��ع امل�سلحني لكنها يف نف�س الوقت ت�صرح بعدم قدرتها
ال���س��وري�ين ،وم��دى ان�خ��راط��ه يف ا ألح ��داث على �ضبطها وتر�شيدها ،فمن غري املمكن
�أن تثق امل�ق��اوم��ة بخطوة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ما
اجلارية يف �سورية.
�إن اخلطاب التحري�ضي و�شحن الغرائز مل ت�ظ�ه��ر ال���س�ع��ودي��ة ،وم�ع�ه��ا ج�م�ي��ع دول
امل��ذه�ب�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ب�ث�ه��ا و��س��ائ��ل جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل �ل �ي �ج��ي ،ا��س�ت�ع��داده��ا
الإع�لام اخلليجية على ال�صعيد الإقليمي ،ل���ض�ب��ط ال �� �ش��ارع ال ��ذي ت��دع��ي أ�ن �ه��ا ت��دع��م
وب�شكل خا�ص بني �صفوف ال�شعب اللبناين ،قياداته ال�سيا�سية ،لكن تتذرع بعدم قدرتها
ع � ّر���ض ل�ب�ن��ان ع�ل��ى االن�ق���س��ام ،و أ�� �ش��اع ج��واً ع�ل��ى جل��م ميلي�شياته ال�ت��ي تتلقى ال��دع��م
من الريبة واخل��وف بني املواطنني ،ا ألم��ر والتمويل من معظم اخلليجيني.
قد تريح ع��ودة ال�سعودية �إىل التعاطي
ال��ذي �أع��اق جهود التوحيد والتوافق حول
مبد أ� ال��دف��اع عن ال��وط��ن ،ومقاومة العدو مع امللف اللبناين جو االحتقان �إىل فرتة
الرئي�سي والت�صدي للهجمة الإ�سرائيلية  -حم ��ددة ،ل�ك��ن ال �ه��دوء امل�ف�تر���ض ل��ن ي��دوم
طويالً ،لأن عنا�صر الأزمة املحلية هي نف�س
الأمريكية.
يف ظل وقائع ا�ستهداف ثالثي اجلي�ش ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�ك��ون��ة للهجمة ال�صهيونية -
وال�شعب واملقاومة ،ت�صبح دع��وة ال�سعودية الأمريكية على املنطقة ،وبعك�س ما يروجه
�إىل �إحياء طاولة احلوار جزءاً مكم ًال ملجمل بع�ض املراقبني واملحللني ،ف�إن امل�س�ؤولني يف
االختبارات ،وو�سيلة جلني ثمارها وتظهري الواليات املتحدة ودول اخلليج ،وعلى ر�أ�سها
اخل�ل��اف� ��ات ،ب � ��د ًال م ��ن ت��ر� �س �ي��خ ال ��وح ��دة اململكة ال���س�ع��ودي��ة ،لي�سوا حري�صني على
ا�ستقرار الو�ضع الداخلي ،بل �إن �سيا�ساتهم
الوطنية وحماية ال�سلم الأهلي.
و�إذا ك��ان��ت معظم ال�ق��وى ال�سيا�سية ،اليومية تك�شف نواياهم احلقيقية يف جعل
وعلى ر�أ�سها حزب اهلل ،قد رحبت باحلوار ،ل�ب�ن��ان ��س��اح��ة ل�ت� أ�ج�ي��ج ال �� �ص��راع ال����سُّ �ن��ي -
فهذا ال يعني �أن بقية دول اخلليج �ستكف ال�شيعي على امل�ستوى الإقليمي.
ي ��ده ��ا ،وت �ن �ه��ي م���س��اع�ي�ه��ا جل �ع��ل ��ش�م��ال
لبنان «املنطقة الآمنة» التي تبحث عنها
عدنان حممد العربي

حركة األمة تحتفل بعيد المقاومة والتحرير
نظمت حركة الأم��ة ولقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات
الإ��س�لام�ي��ة اح�ت�ف��ا ًال خ�ط��اب�ي�اً مبنا�سبة ع�ي��د امل�ق��اوم��ة
وال �ت �ح��ري��ر ،ح���ض��رت��ه ��ش�خ���ص�ي��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة وف�ك��ري��ة
ودبلوما�سية ،تقدمهم ممثل الرئي�س �سليم احل�ص؛
عدنان حمزة ،وممثل العماد مي�شال عون؛ رمزي د�سوم،
والوزير ال�سابق ب�شاره مرهج ،ممثل الوزير ال�سابق فايز
�شكر ،وممثل �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
حت��دث يف املنا�سبة أ�م�ين الهيئة القيادية يف حركة
النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون؛ العميد م�صطفى
ح �م��دان ف �ق��ال« :ع�ل�ي�ن��ا �أن ن ��ؤك��د �أن ال�ت�ح��ري��ر لي�س
حتريراً للأر�ض فقط ،بل هو حترير للنفو�س والعقول،
و�إخراجها من جاهلية االحتالل �إىل احلرية امل�ستنرية.
اليوم هناك من يريد �إع��ادة احتالل نفو�سنا وعقولنا
ووجداننا بالطائفية واملذهبية ،خدمة مل�شروع التفتيت
والتجزئة الأمريكية و«الإ�سرائيلية» ،وال�شواهد كثرية
تبد أ� من ليبيا املذبوحة� ،إىل العراق املحرر �أر�ضاً ،والذي
ما زال يجثم االحتالل الأمريكي على النفو�س والعقول
ف�ي��ه ،م��ن �أج��ل �إ��ش�ع��ال الفتنة املذهبية ،وم��ا ي�ج��ري يف
�سورية العربية من حم��اوالت لإ�شعال احلرب الأهلية،
فالإرهابيون الظالميون يرتكبون املجازر تلو املجازر ،يف
حماولة لإ�سقاط احلكم ال�سوري املقاوم و�إرهاب �شعبنا
العربي يف �سورية ،و�ضرب قوة اجلي�ش العربي ال�سوري،
ال��ذي يُع ّد ركناً �أ�سا�سياً من املقاومة واجلهاد من �أجل
حترير فل�سطني».
و�ألقى املحامي رمزي د�سوم كلمة العماد مي�شال عون

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي متحدثاً يف االحتفال

فقال« :منذ بداية ال�صراع العربي الإ�سرائيلي الذي
انطلق مع نكبة فل�سطني عام � ،1948إىل توايل الهزائم
على الأمة العربية ،وتفوّق ع�سكري نوعي �إ�سرائيلي ،نتج
عنه �شبه �ضياع لفل�سطني واح�ت�لال م�ساحات �شا�سعة
م��ن م�صر والأردن و�سورية ولبنان ،وبقي الأم��ر على
ه��ذه احل��ال �إىل �أن انبلج فجر ج��دي��د حمل يف ثناياه
ري��اح التحرير ،و�أ�شرقت �شم�س املقاومة التي �أحرقت
بوهجها الغا�صب املحتل ،و�أجربته حتت وط�أة �ضرباتها

وعملياتها البطولية ع�ل��ى التقهقر واالن���س�ح��اب من
ال�شريط احلدودي ،م�سجلة �أوىل االنت�صارات يف ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي ،وكان ذلك يف اخلام�س والع�شرين
م��ن أ�ي ��ار ال �ع��ام  ،2000ومب��ا �أن ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ال
ينام على �ضيم ،فقد �أ�ص ّر وخطط لالنتقام من لبنان
ومقاومته يف حم��اول��ة منه ل��رد اع�ت�ب��اره ،فكان ع��دوان
مت��وز العام � ،2006إال �أن اهلل �أكرمنا م��رة أ�خ��رى ومنّ
علينا باملقاومة التي �أذهلت العامل».

ث ��م حت ��دث رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة الإداري� � � ��ة يف جتمع
العلماء امل�سلمني؛ ال�شيخ ح�سان عبد اهلل ،م�شرياً
�إىل البدايات الأوىل للمقاومة الإ�سالمية ،والرف�ض
لالجيتاح ال�صهيوين ونتائجه عام  ،1982وكيف متت
مواجهة م�شروع � 17أي��ار و إ���س�ق��اط��ه ..م���ش��دداً على
ال��وح��دة التي با�ستطاعتها �أن حتقق نتائج مذهلة،
الفتاً �إىل حماوالت �إ�شعال الفتنة املذهبية والطائفية
م��رة بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،و أ�خ��رى بني ال�سنة
وال�شيعة ،وداخل كل طائفة ومذهب من �أجل تفتيت
الأمة لبقاء العدو ال�صهيوين القوة املهيمنة ،بعد �أن
متكنت املقاومة من �إحلاق الهزائم املتكررة به.
و�أخ�يراً حتدث �أم�ين عام حركة الأم��ة ال�شيخ د.
عبد النا�صر جربي ،ف�أ�شار �إىل �أن الأمة م�ستهدفة
مبراكز ومكامن قوتها على مر تاريخها ،و�إذا كانت
يف ك��ل م��رة تتخذ �أ��ش�ك��ا ًال خمتلفة ،م��ن �أج��ل بقاء
ال�ف��رق��ة وال�ت�ن��اح��ر واالق�ت�ت��ال ال��داخ�ل��ي ،وا�ستمرار
هيمنة وت�سلط قوى اال�ستكبار يف العامل على خريات
أ�م�ت�ن��ا وث��روات �ه��ا ،وب �ق��اء ال �ع��دو ال�صهيوين ال�ق��وى
الفاعلة واملهيمنة ،ف�إنها هذه املرة حتاول �أن جته�ض
وتلتف على ك��ل انت�صاراتنا العظيمة�� ،س��واء يف 25
أ�ي ��ار � ،2000أو يف ح��رب مت��وز � ،2006أو يف احل��رب
على غزة ،منبهاً من امل�ؤامرات التي تبلغ ذورتها الآن
ال�ستهداف الأمة و�إجها�ض �آمالها ،وخلق املزيد من
القتال واحلروب والتوترات الداخلية حتت عناوين
و�أ�سماء خمتلفة.
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مقابلة
تركناهم يصولون ويجولون في عكار ليكتشفهم الناس

ّ
سيؤمن الضاهر رواتب «الجيش اللبناني الحر»؟
وجيه البعريني :هل
�شيئاً ف�شيئاً ،يعترب البعريني �أن ق��رار
ال �ق �ي��ادات ال��وط�ن�ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة يف ع�ك��ار ال
ينوون مواجهتهم بال�سالح وبالأ�ساليب
ذاتها التي ي�ستخدمونها ،يقول« :النا�س
� �ش��اه��دت وال � ��ر�أي ال �ع��ام ر�أى ب � ��أم ال�ع�ين
جمزرة حلبا من �سنوات ،ور�أى ت�صرفاتهم
يف الأ��س�ب��وع�ين الأخ�ي�ري��ن ،وب��ال�ت��ايل كل
ادع��اءات �ه��م ع��ن ب�ن��اء ال��دول��ة �سقطت مع
م�شاريعهم ال�ت��دم�يري��ة ،ف� أ�ي��ن �سالحهم
«ال�ق�ل��م» و�أي ��ن دع��وت�ه��م و��ش�ع��اره��م لبنان
�أوالً»؟

ن�أمل ترجيح لغة العقل
عند ال�سيا�سيني ..عكار من
�صميم الدولة اللبنانية� ،أما
�أهلها فهم ي�شكلون العمود
الفقري للجي�ش ،وخطاب
املعار�ضة يعتا�ش من الدماء
ال�سائلة..
رئي�س التجمع ال�شعبي العكاري؛
ال �ن��ائ��ب ال �� �س��اب��ق وج �ي ��ه ال �ب �ع��ري �ن��ي،
يك�شف جلريدة «الثبات» املخطط امل ُع ّد
لل�شمال ،وي�ق��ول« :جي�ش لبنان احلر
م�صريه الف�شل كجي�ش عرفات ،ولبنان
�سيبقى دوم � �اً واح� ��داً وم ��وح ��داً ،رغ��م
�ضجيج الإع�ل��ام امل ُ�ف�تن م��ن اخل ��ارج،
ورغم امل�ؤمرات اخلليجية على �سورية»،
ولكم احلوار:
ي��رف ����ض ال �ب �ع��ري �ن��ي ف� �ك ��رة ط��رح
م��و��ض��وع منطقة ع�ك��ار �إم� ��ارة �سلفية
�أو �إ�سالمية ،ي��رد ال���س��ؤال ب��آخ��ر :من
يريدها؟ �أه��ل عكار �أدرى ب�ش�ؤونهم..
ي � � ��ردف ق � ��ائ �ل �اً« :ال � � ��دع � � ��وات ب �ط��رد
اجل�ي����ش ال �ل �ب �ن��اين ،وب ��إن �� �ش��اء اجلي�ش
اللبناين احل��ر م��ن بع�ض الأ�شخا�ص
ما هي �إال انفعاالت م�ؤقتة ،عكار لها
�أ��ص�ح��اب�ه��ا الأ� �ص �ي �ل��ون ،ول �ه��ا رج��ال�ه��ا
ال��ذي��ن ي���س�ت�ط�ي�ع��ون احل �ف��اظ عليها
م��ن بع�ض ال��رع��اع ال�غ��رب��اء ،ك��ل م��ا هو
م�ستعار �سيُعاد �إىل مر�سليه ،و�ستك�شف
الأي ��ام حجمهم الطبيعي» ..قاطعناه
م���س�ت�ف���س��ري��ن ع ��ن امل �� �ش �ه��د ال �ع �ك��اري
املخيف ،ال��ذي ظهر بعد مقتل ال�شيخ
�أح �م��د ع�ب��د ال��واح��د؟ يجيب وب�ح��زم:
«امل��وت يجمع ،ويلم النا�س ،والهيجان
امل��ذه�ب��ي وال�ط��ائ�ف��ي يف ب��داي�ت��ه يكرب،
ول �ك��ن م ��ع ال ��وق ��ت «ب �ت��روح ال �� �س�ك��رة»
و�ستعلم النا�س �أين م�صاحلها»؟
يعترب البعريني يف حديثه جلريدة
«الثبات» �أن النوايا التي ت�ضمر ال�شر
لعكار كثرية ،منها ما هو خُمب�أ ،ومنها
م��ا ه��و وا��ض��ح وظ��اه��ر ،امل���س��أل��ة ب��ر�أي��ه
مع ال��ر�أ���س املدبر والأي ��ادي اخلارجية
ال �ت ��ي ت �ع �ب��ث ب ��ال ��وط ��ن ،لأن ��س�ق��وط
ووق��وع بع�ض العكاريني ب�شرك الفتنة
والتجيي�ش ال�ط��ائ�ف��ي ،م ��رده ت�ضليل
النا�س نتيجة ال�ضخ الإعالمي الكثيف،
ونتيجة رم��ي ال�شائعات املغلوطة عند
كل حادثة �أمنية ،يقول« :اخلارج يريد
�إع � ��ادة ظ ��روف احل ��رب الأه �ل �ي��ة ال�ت��ي
مر عليها لبنان ع��ام  ،1975م� ّر لبنان
ب �ظ��روف م���ش��اب�ه��ة مل��ا ي�ح���ص��ل ال �ي��وم،
هم ُي��ري��دون �إنتاج اتفاق قاهرة ب�شكل
ج ��دي ��د ل�لان �ق �� �ض��ا���ض ع �ل��ى ال ��دول ��ة،
بذريعة ت�شريع �سالح طائفي ..ولكن
ب��ر�أي��ي ه��ذه املرحلة التي ي��راد بعثها،
لن تعود و�ستزول يف القريب العاجل،
لأن �أبناء املنطقة ثابتون على عروبتهم
ووطنيتهم ولن ي�سمحوا ب�إثارة الفنت
الطائفية ،و�سيحافظون على م�ؤ�س�سات
الدولة وخ�صو�صاً اجلي�ش اللبناين».

لكل حادث حديث

األيادي الخارجية
ستستمر بإثارة فكرة
إنشاء «كانتون سني»
في الشمال لتواجه
به سالح المقاومة..
وإلراحة «إسرائيل»

ي�ستغلون فقر النا�س وطيبتهم
وم��اذا عن تكرار امل�شهد العكاري
وال �ط��راب �ل �� �س��ي م ��ن ح�ي�ن �إىل �آخ ��ر؟
ي��رد ال�ب�ع��ري�ن��ي« :الأي � ��ادي اخل��ارج�ي��ة
�ست�ستمر ب��إث��ارة فكرة �إن�شاء «كانتون
��س�ن��ي» يف ال���ش�م��ال ل�ت��واج��ه ب��ه �سالح
امل � �ق� ��اوم� ��ة ،ولإراح� � � � ��ة « إ��� �س ��رائ� �ي ��ل»،
�شخ�صياً �أطمئن اللبنانيني �أن��ه رغم
ك ��ل م ��ا � �ش��اه��دوه م ��ن � �ص��ور م�سيئة
لعكار ،ف�أبناء هذا الق�ضاء مبعظمهم
طيبون ويرف�ضون كل �أ�شكال العنف،
وباملنا�سبة �أ�شدد على �أن ما ح�صل يف
عكار �أ�ضر ب�أهايل عكار قبل �أن ي�ضر
الآخ ��ري ��ن ،ف�م���ص��احل�ه��م و�أ��ش�غ��ال�ه��م
ت��وق�ف��ت نتيجة الأح � ��داث الأخ�ي��رة»،
ي �ت��اب��ع ب �ع��ري �ن��ي ح ��دي� �ث ��ه« :ال �ن��ا���س
مبعظمها م��ع العي�ش امل���ش�ترك ومع
اح� �ت ��رام ر�أي الآخ� � � ��ر ،و أ�ع� �ت� �ق ��د �أن
فعاليات عكار الوطنية كانت موجودة
ع �ل��ى الأر� � � ��ض ،وه� ��ي ب��امل��ر� �ص��اد لأي
م �� �ش��روع ف �ت �ن��وي ،ون �ح��ن يف املنا�سبة
ع�ط�ل�ن��ا ب��وع �ي �ن��ا ال �ك �ب�ير ال �ك �ث�ير من
املخططات اخلارجية ،رغم �أن �أهايل
عكار الذي يعانون احلرمان منذ عهد
اال�ستقالل ،يجعلهم معر�ضني �أكرث
م��ن غريهم لالتخاذ �صوب م�شاريع
فئوية».

ال ي �خ �ل ��و ب� �ي ��ت ع� � �ك � ��اري واح � ��د
بح�سب البعريني م��ن وج��ود ف��رد �أو
�أك�ثر داخ��ل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،لهذا
ال�سبب ال يعري البعريني� ،أهمية تُذكر
ل�ل�ت���ص��ري�ح��ات ال �ت��ي ت�ه��اج��م اجلي�ش
ال�ل�ب�ن��اين ،ي �ق��ول« :ي�ح��ر��ض��ون عليه،
وك ��أن عنا�صره غ��رب��اء« ،امل�سلة» التي
ي�خ�ي�ط��ون ب �ه��ا ف��ا� �ش �ل��ة� ،أه � ��ايل ع�ك��ار
ي�شكلون العمود الفقري للجي�ش ،وهم
ي �ع��رف��ون ق�ي��ادت�ه��م ج �ي��داً ،وي�ع��رف��ون
ح �ج��م ال �ت �� �ض �ح �ي��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا
للحفاظ على وح��دة ال��وط��ن» ،يكمل
البعريني تف�سري مقاربته للأحداث
ال� �ع� �ك ��اري ��ة ب� ��الإ� � �ش� ��ارة �إىل م��واق��ف
ق �ي��ادات ع�ك��اري��ة �أك�ث�ر ه� ��دوءاً و�أك�ث�ر
وط�ن�ي��ة ب �خ�لاف م��ا ��ش��اه��دت��ه ال�ن��ا���س
ع�ل��ى ال�ت�ل�ف��زة ،ب��ر�أي��ه« :ال�صحافيون
ي �ف �� �ض �ل��ون امل ��واق ��ف امل �ت �� �ش �ن �ج��ة ع�ل��ى
ال �ه��ادئ��ة ،ول�ل�أ� �س��ف ه��م بعملهم ه��ذا
كمن ي�صب الزيت على النار».
دور الإعالم
ي�ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ال���س��اب��ق البعرييني
مب�ت��اب�ع��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ع���س�ك��ري الجن�ل�اء
ما ح�صل مع ال�شيخ �أحمد عبد الواحد،
ي � �ق ��ول« :الإع � �ل � ��ام امل� �غ ��ر� ��ض امل �� �س �ي ����س،
وم��ن ورائ ��ه بع�ض ال�سيا�سيني �أ��ص�ح��اب
امل�صالح ال�ضيقة ،ينفخون اجلمر ليبنوا
�أجم��اده��م ،وب��ر�أي��ي املتوا�ضع �سيف�شلون،
عندما يتحدثون عن �إن�شاء جي�ش لبناين
ح��ر ويف ال�ي��وم ال��ذي ت�لاه ،قُفل املو�ضوع
لأنه الف�شل بعينه».
ي�ع�ي��د ال�ب�ع��ري�ن��ي ال �� �ص��راع يف لبنان
�إىل خطني ونهجني ،الأول ب��ر�أي��ه تقوده
�أم �ي�رك ��ا و«�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» وواج� �ه� �ت ��ه ت �ي��ار
امل�ستقبل والتيارات الأ�صولية امل�ستوردة
وملحقاتها ،واخل��ط الآخ��ر ي�ق��وده فريق
امل �م��ان��ع للهيمنة اخل��ارج �ي��ة وامل �ق��اوم��ة،
«ي��ري��دون بعث اجل��و الإ��س�لام��ي يف عكار
على اعتبار �أن �سورية �ستغرق يف الفو�ضى،
ولكنه ب�إذن اهلل تعاىل �سينت�صر الوطنيون
�سواء كانوا يف �سورية �أم لبنان».
وعن ال�سيناريو امل ُعد لعكار وطرابل�س
م��ن وراء دع� ��وات ال�سلفيني امل�ت���ص��اع��دة

وماذا لو تكررت جمزرة حلبا؟ يرد
النائب ال�سابق وجيه البعريني« :لكل
حادث حديث ،لن يجر�أوا على تكرارها،
يف املرة ال�سابقة مل يتدخل كثريون على
الأر�ض ،فت�صرفوا على كيفهم� ،أما اليوم
ف ��إن ك��رروا تلك الت�صرفات ال�شنيعة،
فتلك الأي ��ادي امل�م�ت��دة �ستُقطع وتلك
العقول املري�ضة �ستوقف عند حدها ،يف
املرة ال�سابقة تركناهم يغرقون بدمهم
لينك�شفوا على حقيقتهم».
�� �س� ��أل� �ن ��اه ع� ��ن ت �ك��ري ����س ال �ن��ائ��ب
خ ��ال ��د ال �� �ض��اه��ر زع �ي �م �اً ع �ل��ى ع �ك��ار،
رغ��م م�س�ؤوليته امل�ب��ا��ش��رة ع��ن ال��دم��اء
ال �ت��ي ��س��ال��ت يف جم ��زرة ح�ل�ب��ا؟ يجيب
ال �ب �ع��ري �ن��ي« :خ��ال��د ال �� �ض��اه��ر ل��و ك��ان
متعقالً ،ملا قطع الطرقات على النا�س،
وملا عطل م�صالح العكاريني ،وملا طالب
ب�سحب اجلي�ش من عكار؟ �أ�س�أله هل من
بيت يف عكار �إال وفيه �أحد الع�سكريني
�أو اك�ثر ،هل هو من �سي�ؤمن املعا�شات
لهم»؟ �س�ألناه مرة جديدة ،لعله يريد
ا�ستمالتهم �إىل جي�ش لبنان احلر ،يرد
البعريني �ضاحكاً�« :أعتقد �أنه لو جنح
ج�ي����ش �أب ��و ع �م��ار يف ال���س��اب��ق لنجحت
فكرته اليوم».
وع��ن هجوم ال�ن��واب ه��ادي حبي�ش
وم�ع�ين امل��رع�ب��ي على اجلي�ش وو�صف
الأخ �ي��ر ق��ائ��د اجل �ي ����ش ج ��ان ق�ه��وج��ي

لو اختار هادي حبيش
و«أمثاله» تحييد
منطقته عن الصراع في
سورية ..هل سيبقى
نائبًا عن تيار المستقبل؟

باملجرم وامل��وت��ور ،يعترب البعريني� ،أن
ت�صرفاتهم و�أقوالهم ي�ضعونها يف خانة
امل��زاي��دات ليبقوا م��ن ع��داد املر�شحني
لتيار امل�ستقبل يف عكار ،ي�شرح« :ت�صور
�أن ه��ادي حبي�ش يقول �إن��ه م��ع حتييد
منطقته ع��ن ال�صراع يف �سورية ،و�إن��ه
ي��ري��د م�صلحتها و أ�م��ان �ه��ا ،فهل يبقى
نائباً عن تيار امل�ستقبل»؟
فوزي حبي�ش
وع �م��ا �إذا ك ��ان ت�ه��ري��ب ال�ع���ص��اب��ات
الإرهابية من عكار �أو مترير الأ�سلحة
والأموال� ،سيدفع بالقيادة ال�سورية �إىل
دخ��ول ال�شمال لوقف التحر�شات على
ح��دوده��ا ،يعترب البعريني �أن ظ��روف
ال�سبعينات م ��رت ،دم���ش��ق ال �ي��وم تعول
على احلكومة اللبنانية ح�سم املو�ضوع
وال���س�ير ب�سيا�سة ال �ن ��أي ع��ن م�شاكلها،
كما تدعي احلكومة بخ�صو�ص ال�ش�أن
ال �� �س��وري ،وي �ق��ول« :يف الأ� �ص��ل �سورية
دخ� �ل ��ت ل �ب �ن��ان ن �ت �ي �ج��ة ت ��واف ��ق دويل،
وخرجت منه نتيجة وف��اق دويل ،ووفق
ما �أظنه لي�ست يف وارد التدخل الع�سكري
يف ال�شمال».
ي�سخر البعريني من مواعيد بع�ض
الأف ��رق ��اء ال���س�ي��ا��س�ي�ين يف ل�ب�ن��ان جت��اه
�سقوط ��س��وري��ة« ،ط��ار النظام ال�سوري
ع�شرات املرات ،الثابتة الوحيدة هي ف�شل
رهاناتهم ،اجلي�ش ال يزال على متا�سكه،
ال�شعب ب�أغلبه مع الرئي�س الأ�سد ال بل
�شدت همته ،متاماً كدبلوما�سييه الذين
مل ي�ستطعوا ا�ستمالة ف��رد واح��د طيلة
ع ��ام ون �� �ص��ف ع ��ام م��ن ال�ت�ج�ي�ي����ش على
� �س��وري��ة ،ب ��رب ه � ��ؤالء ال��ذي��ن يقحمون
ل �ب �ن��ان مب���ش��اك��ل � �س��وري��ة� ،أمل ت�ستقم
ا �أم ع��اج�لاً؟ فماذا
الأح��وال هناك �آج�ل ً
�سيتوقعون م��ن ردات فعل بعد ذل��ك»؟
وي �� �ض �ي��ف ال �ب �ع��ري �ن��ي« :ال �� �ش �ي��خ ف ��وزي
ح�ب�ي����ش «ت��و� �ص �ي��ت» ب��ه ل ��دى الإخ � ��وان
ال�سوريني بعد انتخاب الرئي�س اليا�س
ال � �ه� ��رواي ،وب� ��دل � �ش �ك��ري يف م � ؤ�مت��ره
ال�صحفي ،كال املديح لل�سوريني وللوزير
�سليمان ف��رجن�ي��ة؟ ب��رب��ك أ�ل�ي���س��ت قلة
ال��وف��اء ه��ي نف�سها يف ك��ل احل ��االت؟ ما
يهم �آل حبي�ش هو ا�ستمرار م�صاحلهم
ال�شخ�صية فقط ،ومن يتنكر للآخرين
تتوقع اخلري منه».
ي ��رى ال�ب�ع��ري�ن��ي ب��ال �ث��ورات العربية
إ�ي�ج��اب�ي��ات و�سلبيات ،ي�ق��ول« :ح�ت��ى الآن
ب�أغلبيتها ت�صب ل�صالح « إ���س��رائ�ي��ل» ،ما
يهمنا ه��و تقوية الإي�ج��اب�ي��ات ،و إ���ض�ع��اف
ال�سلبيات ،لأن «�إ��س��رائ�ي��ل» ت��ري��د ابتالع
امل���س�ي�ح��ي يف ال �� �ش��رق ق�ب��ل امل���س�ل��م ،وه��ذا
م��ا ت �ق��وم ب��ه ل�ل�أ� �س��ف ب�ع����ض اجل �م��اع��ات
الأ�صولية يف املنطقة ،وه��ذا ما �سنحاربه
لأن الفتنة يف ح��ال��ة تفلتها م��ن العقال
�ست�صيب اجلميع».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

( العدد  )216اجلمعة  1 -حزيران 2012 -

9

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

تحقيق

بــــيروت تنهـض مــن جديــد
ي �ف��اج��ئ امل� ��رء ح�ي�ن ي���س�م��ع �أن
ك�ل�اً م��ن ق�ط��ر والإم� � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة وال �ب �ح��ري��ن وال �ك��وي��ت قد
دع ��ت رع��اي��اه��ا �إىل م �غ ��ادرة ل�ب�ن��ان
ب�سبب «الظروف الأمنية امل�ستجدة»،
وم�ن�ع��ت مواطنيها م��ن ال�سفر �إىل
ب�ي�روت ع���ش�ي��ة م��و��س��م اال��ص�ط�ي��اف
ال ��ذي ي �ع��ول ع�ل�ي��ه ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون كل
ع � ��ام ،ل �ي �� �ص �ط��دم��وا ب��ا� �ض �ط��راب��ات
مل ت�ك��ن يف احل �� �س �ب��ان ،ل�ك��ن الأم ��ر
الأك�ثر غ��راب��ة ،هو �أن��ه وفيما تنظر
ه ��ذه ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة «ال���ش�ق�ي�ق��ة»
�إىل ب�يروت باعتبارها خطراً يتهدد
�سالمة مواطنيها ،وفيما مل تتوان
عن اتخاذ قرار خلفيته �سيا�سية على
ما يبدو ،تعمد بع�ض الدول الغربية
�إىل ال �ت��روي � ��ج ل � �ب�ي��روت ك��وج �ه��ة
�سياحية مثلى هذا ال�صيف!
والالفت �أن �صحيفة التلغراف
الربيطانية �أعدت تقريراً مميزاً عن
العا�صمة اللبنانية بعنوان« :بريوت..
املدينة التي نه�ضت من جديد» ،بقلم
ال�صحايف امل�ع��روف �إي��ان هندر�سون؛
الذي �أكد �أن بريوت حتولت وب�سرعة
�إىل �أح��د أ�ك�ثر املناطق إ�ب�ه��اراً و�إث��ارة
وترحيباً بالزوار على الأر�ض ،ولكون
ال �ت �ق��ري��ر ي � أ�ت��ي يف ت��وق �ي��ت ح���س��ا���س
توجه فيه ال�سهام �إىل بريوت� ،سنورد
مقتطفات منه تالياً:
«من نافذة غرفتي يف �أحد فنادق
ب�ي�روت� ،أمكنني �أن �أرى مزيجاً من
ال�ت��اري��خ يف ك��ل مكان� ،أطل مبا�شرة
ع�ل��ى آ�ث� ��ار ق�ل�ع��ة ع�ث�م��ان�ي��ة ،وكني�سة
م��ارون �ي��ة � �ص �غ�يرة ،وت�ن�ت���ش��ر ال�ك�ت��ل
اخلر�سانية ،التي �شكلت يف ما م�ضى
اخل ��ط الأخ �� �ض��ر ال���ش�ه�ير لتق�سيم
املدينة.
ع�ن��دم��ا ع ��رف أ�� �ص��دق��ائ��ي أ�ن�ن��ي
�س�أزور ب�يروت ،انق�سمت ردود فعلهم
ب�ين �أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي��رون أ�ن�ه��ا املكان
الأكرث �إثارة يف الوقت احلايل ،و�أنها
ق��د ت �ك��ون «ال �� �ش��يء ال�ك�ب�ير امل�ق�ب��ل»،
و�أول �ئ��ك ال��ذي��ن مل ي�ستطعوا حمو
�صورتها من املا�ضي على �أنها منطقة
حرب ،كالهما مي�ل��ك وج �ه��ة ن�ظ��ر،
ل �ك��ن ك�ث�ر ال �ي ��وم ي �� �ش�ت�رون ال���ش�ق��ق
يف ب�ي��روت ،وي���س�ت�م�ع��ون �إىل �أغ ��اين
الفنانني اللبنانيني.
ب�سرعة ك�ب�يرة أ�ع�ي��د ب�ن��اء اخلط
الأخ �� �ض ��ر ،ل �ك��ن ه ��ذه امل� ��رة ليحيط
مب �ن �ط �ق��ة و�� �س ��ط ب �ي ��روت ال�ل�ام �ع��ة
وامل � �ت � �ج� ��ددة ،ح �ي ��ث يف ال �ك �ث�ي�ر م��ن
الأح �ي��ان ،م��ن ال�صعب ال�ت�ف��ري��ق بني
امل�ب�ن��ى ال ��ذي ت�ع��ر���ض للق�صف خ�لال
احل��رب ،وبينما مواقع البناء الكثرية
واملميزة.
ورغ� ��م �أن الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن
حت��دث��ت �إل�ي�ه��م يف ب�ي�روت ي�ت��ذك��رون
ب�شكل مده�ش ما�ضي بريوت الأليم،
وي�سردون الق�ص�ص عن دم��ار املنازل
و�سقوط ال�ضحايا ،لكنهم ي�صرون يف
الوقت نف�سه على �أن العامل يجب �أن
ينظر �إىل بريوت بتفا�ؤل ،وعلى �أنها

مدينة مزدهرة تعيد ابتكار وجتديد
نف�سها..
تقع الكني�سة املارونية ال�صغرية
م �ق��اب��ل امل �� �س �ج��د الأزرق ال���ض�خ��م
ال��ذي �أعيد ترميمه ،وهناك كني�سة
�أرث��وذك �� �س �ي��ة م��رمم��ة ب��ال �ق��رب من
ك��ات��درائ �ي��ة كاثوليكية ،رمبا من
امل �� �س �ت �غ ��رب ،يف �� �ض ��وء ال� �ت ��وت ��رات
الأخ�ي�رة� ،أن��ه ي�ج��ري ح��ال�ي�اً ترميم
الكني�س اليهودي �أي�ضاً ،وهذه املعامل
الدينية كلها تبعد نحو �أم�ت��ار عن
بع�ضها البع�ض ،وك��ل منها يح�صل
على نف�س ال�ق��در م��ن االهتمام من
حيث احلجارة والنقو�شات ،كما �أنها
كلها يف �شوارع ،حيث ميكنك �أن جتد
ت��اج��ر ف �ي��راري �إىل ج��ان��ب مطعم
غ��ري��ب� ،أو دار �أزي � ��اء ك�ب�ير مل�صمم
معروف بجوار ك�شك لبيع اخلبز.
ت �ت��دف��ق الأم � � � ��وال ب �ك�ث�رة �إىل
ب � �ي� ��روت ،ه� �ن ��ا ت ��وج ��د �أب� �ن� �ي ��ة م��ن
ضال ع��ن املباين
الفوالذ الأنيق ،ف� ً
ال��زج��اج �ي��ة ال �ت��ي ت��رت�ف��ع يف جميع
�أنحاء و�سط املدينة ،وبع�ض النا�س
لديهم ما يكفي من املال للمخاطرة
بقيادة �سياراتهم من طراز «بور�ش»
بني �سيارات الأج��رة من املر�سيد�س،
وك� �ل� �ه ��ا ت� ��� �س�ي�ر م � �ع � �اً ع� �ل ��ى ط ��ول
الكورني�ش البحري بفخر يف م�شهد
ي��ذك��رن��ا ب �ب�ي�روت �أث �ن ��اء ذروت �ه ��ا يف
ال�ستينات ،حيث �صور جنوم ال�سينما
الرباقة وزوارق «ريفا» ال�سريعة.
حت��دث��ت �إىل � �ص��اح��ب ��س�لا��س��ل
ال�ف�ن��ادق الناجحة للغاية «ج��وردون
ك��ام �ب��ل غ � ��راي» ال� ��ذي مي �ل��ك ف�ن��دق
«وان ال��دوي����ش» يف لندن و«ك��ارالي��ل»
يف خليج �أنتيغوا ،وه��و رج��ل يقتن�ص
ال� �ف ��ر�� �ص ��ة ع� �ن ��دم ��ا ي� � ��رى واح � � ��دة،
م�شروعه «ل��و غ ��راي» ه��و واح��د من
أ�ح ��دث ف�ن��ادق ب�ي�روت و�أف�خ�م�ه��ا ،هو
يدرك حجم املخاطر ،لكنه يعترب �أن
قطاع الفنادق �أو «القطاع اللطيف»
كما ي�سميه يرتك ت�أثرياً �إيجابياً على
بريوت ،جل�سنا معاً يف مقهى ال�سيجار
املريح قبل الع�شاء لن�شاهد ح�شداً من
ال�شباب اللبناين الذكي وهو يختلط
مع الزوار الدوليني.
يف ال �ي��وم ال �ت��ايل ع�ل��ى ال��واج�ه��ة

ال �ب �ح��ري��ة ،ال�ت�ق�ي�ن��ا ب � أ�ح ��د ال���ش�ب��ان يف املنطقة ،وعلى الرغم من الزالزل
البريوتيني وهو �صاحب مطعم يقدم ومرور نحو �ألفي �سنة عليها� ،إال �أنها
الوجبات الطبيعية وال�صحية يدعى ال تزال تخطف الأنفا�س.
كمال مذوق ،الذي يرفع �شعار «ن�صنع
«امل � �ع � �ب� ��د �� �ص� �غ�ي�ر» أ�ك � �ب� ��ر م��ن
الطعام ولي�س احلرب» ،ويعترب مذوق البارثينون ويتمتع مبنحوتات رائعة
أ�ن��ه يف عامل تتزايد فيه �أوج��ه ال�شبه ال ي� ��زال يف ح��ال��ة ج �ي��دة وم��ذه �ل��ة،
بني الدول ،تعرف ال�شعوب والثقافات يف ح�ي�ن �أن الأع� �م ��دة ال���س�ت��ة ملعبد
عن كثب من خالل مطبخها وتراثها جوبيتري ال ت��زال قائمة وه��ي أ�ط��ول
ال�غ��ذائ��ي ،وي�ق��ول �إن��ه ي�شجع أ���س��واق الأعمدة املكت�شفة.
املزارعني الأ�صليني ،حيث املزارعون
ات� �خ ��ذن ��ا ط ��ري� �ق� �اً أ�ط� � � ��ول �إىل
ه ��م امل �ن �ت �ج��ون ال �ف �ع �ل �ي��ون ،ول�ي����س العا�صمة جتنباً لل�شاحنات و�سائقي
ال �ت �ج��ار وب��ائ �ع��ي ال �ت �ج��زئ��ة ،وح�ي��ث الدراجات النارية املهوو�سني ،الطريق
ي�أتي الفالحون من الريف حمملني يطل على اجلبال ،حيث البريوتيون
ب��اخل �� �ض��روات ال �ط��ازج��ة وال �ف��واك��ه ي �ق �� �ص��دون ه� ��ذه امل �ن��اط��ق مل �م��ار� �س��ة
والأع�شاب الطبيعية والطبية.
ريا�ضة التزلج يف ال�شتاء ،كما ر�أينا
وق � � ��د اف � �ت � �ت ��ح م � � � ��ذوق م �ط �ع��م �أ�شجار ال�صنوبر والأرز ،والالفت هو
«طاولة» الرائع ،حيث يقدم طباخون �أن هناك الكثري من م�شاريع البناء
م ��ن ط ��اق ��م ال �ع �م��ل ي ��وم �ي �اً ق��ائ �م��ة غ�ي�ر امل�خ�ط��ط ل �ه��ا ،وال �ت��ي مل تنته
م��ن امل �ك��ون��ات امل�ح�ل�ي��ة ال �ط��ازج��ة يف يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي��ان ،وه��ي تنت�شر
دي�ك��ور جميل م��ن ال�ب�لاط الأبي�ض ،ع�شوائياً ع�بر ال �ت�لال ،لكنك ت�شعر
وال � ��رف � ��وف اخل �� �ش �ب �ي��ة ،والإ� � �ض � ��اءة بالفوائد االقت�صادية املرتتبة عليها
امل �ع��اد ت��دوي��ره��ا وال ��زه ��ور ال��رائ �ع��ة ،يف حال اكتملت.
و�إىل ج��ان��ب ال�ب��اب��ا غ � ّن��وج و أ���ص�ن��اف
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال ��دب ��اب ��ات
ال�شاورما التي ميكن �أن تتناولها يف الأم�يرك�ي��ة العتيقة ،ينت�شر اجلنود
�سناكات ال�شوارع ،هناك الكبد املتبل اللبنانيون امل�سلحون ت�سليحاً جيداً
وحل��م ال�ض�أن والفريكة والب�سرتما يف مراكز عدة على الطريق ،لذلك ال
الأرمنية وغريها..
ت�شعر ب�أن هناك �أي مكان غري �آمن.
مبجرد �أن ي�سري املرء على �شاطئ
وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� � إ�ن ��ه مل ��ن دواع� ��ي
الكورني�ش �أو داخ��ل �أروق��ة اجلميزة � �س��روري �أن أ�ع ��ود ب�ع��د ه��ذه اجل��ول��ة
مي�ك�ن��ه �أن ي�ك�ت���ش��ف امل ��زي ��د وامل��زي��د ال���س�ي��اح�ي��ة �إىل ف �ن��دق ل��و غ ��راي يف
من النا�س ال��ذي خلقوا ج��واً جديداً العا�صمة بريوت لأتنعم بوقت هادئ
م��ن الإث� � ��ارة ل �ب�ي�روت ،ه �ن��ا �سل�سلة يف املنتجع ال�صحي� ،أو رمبا لأتناول
م��ن امل�ق��اه��ي وحم ��ال الأي ����س ك��رمي ،ال�ع���ش��اء يف أ�ح� ��د امل �ط��اع��م ال�ف��اخ��رة
ونوادي الريا�ضة ،واحلانات و�صاالت يف و� �س��ط ب �ي��روت� ،أو لأزور امل�ح��ال
املو�سيقى وكثري منها تتوزع بني مبان التجارية الرائعة يف و�سط املدينة.
بنيت على الطراز الباري�سي الأنيق.
اتركوا �أفكاركم امل�سبقة يف املنزل،
�أم ��ا �إذا ك�ن��ت ��ش�ج��اع�اً مب��ا فيه و�ستجدون بريوت إ�ح��دى �أكرث املدن
الكفاية لتتحمل ال�ق�ي��ادة اجلنونية إ�ث � ��ارة وت��رح �ي �ب �اً ب ��ال ��زوار ع�ل��ى وج��ه
على طريق ب�يروت ال���ش��ام ،فيمكنك الأر�ض.
�أن ت ��زور ال �ب �ق��اع ،ح��دي�ق��ة الأخ��وي��ن
ال تن�سوا �أن ت ��زوروا احلمامات
يتو�سطها
�شادي واملطعم �صغري الذي
الرومانية ،وامل�سجد الأزرق والكني�سة
ه��و امل �ك��ان امل �ث��ايل ل�لا��س�ت�م�ت��اع ببعد املارونية بالقرب من لو غ��راي ،كما
ظ�ه��ر ي ��وم م���ش�م����س ،وخ���ص��و��ص�اً �إذا �أن املتحف الوطني ي�ضم الكثري من
ق�م��ت ب�ج��ول��ة ع�ل��ى آ�ث ��ار بعلبك غري الكنوز الأثرية ،وهناك ميكنكم ر�ؤية
االع �ت �ي ��ادي ��ة ع �ل��ى الطريق ،وتعد �شريط م�صور حول نهو�ض املدينة».
امل��دي�ن��ة ال�ق��دمي��ة واح ��دة م��ن �أف�ضل
املواقع الأثرية و�أهمها على الإطالق
هبة �صيداين

غرام وانتقام بين
كاراكاس والطريق
الجديدة والكويخات
ب�ين ��ش��ادي و��ش��اك��ر وال�شنطي ،ق�صة طويلة مل
تنته ،والغريب �أنها كامل�سل�سالت التي ت�صل �إىل مئات
احللقات ،فنتفاج�أ بجزء ثاين وثالث� ..إىل ما �شاء
اهلل.
ت�ب��د�أ الق�صة بطلّة �أمنية ه��ي الأوىل م��ن نوعها
للأمن العام منذ ا�ستالم اللواء الركن عبا�س �إبراهيم؛
قوة �أمنية تلقي القب�ض على املدعو �شادي املولوي يف
مكتب تابع للوزير ال�صفدي ،بعدما �ألقي القب�ض على
�شخ�صني �آخرين قطري و�أردين ،الرتباطهما ب�شبكة
�إرهابية� ،ضاع �شادي( ..بالإذن من ال�سيدة فريوز).
فج�أة تنتف�ض طرابل�س البنها ،وت��دور املعارك يف
�أحيائها ،يتدخل ال�سيا�سيون ويعدون ب�إطالق �شادي..
ي �ه��د�أ ال��و��ض��ع ،فتنتقل الإ� �ش �ك��االت �إىل ع �ك��ار ،بعد
ا�ست�شهاد ال�شيخني ..يثور العكاريون ملقتل ابنيهما،
و«تنتف�ض» ب�يروت ملقتل ال�شيخني فتُحرق الإط��ارات
وتغلق الطرق ،وينت�شر املقاتلون يف �أحيائها ،فتغتنم
الفر�صة لت�صفية بع�ض احل�ساباتَ ..
يحا�صر �شاكر ابن
ب�يروت ،وال��ذي �أُخ��رج من الطريق اجلديدة على وقع
الر�صا�ص والنار ،بعد �سقوط ثالثة قتلى فل�سطينيني
ح�صيلة اال�شتباكات التي �شهدتها عملية «الث�أر» ،اثنان
منهما من �أتباع «�أبو بكر» ،وواحد من املهاجمني ،كما
�أن معظم اجلرحى الذين �سقطوا هم من التابعية
الفل�سطينية� ..سقط الفل�سطينيون يف �شوارع بريوت..
�ضاعت فل�سطني..
�أُخلي �سبيل �شادي «القاعدي الفكر» ،والذي تلقى
دورات تدريبية ع�سكرية يف �أفغان�ستان ،و�شارك يف
�أع�م��ال قتالية يف ال�ع��راق ،كما تقول م�صادر �أمنية
مطلعة ،وهو م�سجون �سابق ًا مدة �سنتني بتهمة االنتماء
�إىل تنظيم �إرهابي م�سلح ،بكفالة مالية بقيمة 500
�أل��ف ل�يرة لبنانية ،يف حني �أن ال�ضابط ال��ذي توىل
مهمة توقيفه ال يزال رهن التحقيق ..ومُنع �شادي من
ال�سفر ..وعاد ب�سيارة حكومية ،وا�ستقبال «رئا�سي»،
بعد ا�شتباكات عنيفة �سقط فيها عدد من القتلى ومئات
اجلرحى ،والقطري رحل بعد تهديد دولته برتحيل 30
�ألف لبناين� ..سقطت هيبة الدولة..
حلقات انتهت وبد�أت مع هاين ال�شنطي؛ اللبناين
من �أ�صل �أردين ،والذي كان م�سجون ًا بتهمة االنتماء
�إىل تنظيم القاعدة .ق�صته مع «�صديقته» كحالة البلد
الذي نعي�ش فيه ..ف�إكرام ًا لها مل يكن بالإمكان تكملة
احلياة ال�سرية التي كان يعي�شونها ،فافت�ضح �أمرهما
ب�صوت الر�صا�ص الذي �أُطلق يف كاراكا�س ،وخا�ضت
الأجهزة اللبنانية معركة يف �شوارع ر�أ�س بريوت ،كان
ح�صيلتها مقتل �أحد امل�سلحني واعتقال هاين ال�شنطي
و«غرام» ،و�إ�صابة �ضابط وعدد من الع�سكريني.
ال�شنطي ك��ان قد ق�ضى خم�س �سنوات يف �سجن
روم �ي��ة بتهمة االن �ت �م��اء �إىل تنظيم ال �ق��اع��دة� ،إث��ر
حماكمته �أم��ام الق�ضاء اللبناين مع زمالء له �شكلوا
ما عُ رف مبجموعة الـ ،13التي اعرتفت ب�ضلوعها يف
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري.
�شكر ًا لـ«غرام» التي ك�شفت ما مل ت�ستطع الأجهزة
ك�شفه ،ف�صدق من قال�« :إذا كان رب البيت بالطبل
�ضارباً ..ف�شيمة �أهل البيت الرق�ص».
ت�ن�ت�ه��ي ال�ق���ص��ة وت� �ب ��د�أ ق���ص��ة ج ��دي ��دة ،بطلها
الرئي�س الغام�ض الذي �أر�سل طائرته اخلا�صة لنقل
اللبنانيني الذين خطفوا يف �سورية .الطائرة يف تركيا،
وال�سيا�سيون انتظروا يف املطار ،بعد توتري �إعالمي،
فهل اخلط�أ وقع من ترجمة اللغات� ،أو من ال�سيا�سيني،
«�شي بيقول الأت��راك و�شي بيتهم ال�سوريني ،والأهايل
ناطرين ..لكن �شو ذنب املخطوفني»؟!
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فــن االنتظـــار الـفـلـسـطيــني
يردد عدد من امل�س�ؤولني يف ال�سلطة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ه ��ذه الأي � ��ام ح��دي �ث �اً عن
�ضرورة االنتظار �إىل ما بعد االنتخابات
الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ق �ب��ل ال �ق �ي��ام ب � ��أي خ�ط��وة
��س�ي��ا��س�ي��ة ك �ب�ي�رة ،وي �ق��ول ال�ب�ع����ض من
ه ��ؤالء ��ص��راح��ة� ،إن الرئي�س الأم�يرك��ي
طلب من رئي�س ال�سلطة ال�صمت يف هذه
ال �ف�ترة احل��رج��ة ،و إ�ن ��ه ب�ع��د جن��اح��ه يف
االنتخابات �سيدعم ر ؤ�ي��ة للحل ،ت�ؤمن
قيام دولة فل�سطينية.
ال��وع��د الأم�ي�رك ��ي اجل� ��اري ال�ك�لام
ع �ن��ه ل�ي����س الأول م ��ن ن ��وع ��ه ،و��س�ل��وك
ال�سلطة الفل�سطينية جتاه هذا النوع من
ال��وع��ود لي�س ج��دي��داً �أي�ضاً ،على الأق��ل
منذ �آون��ة ال�ك�لام ع��ن ر ؤ�ي��ة بو�ش االب��ن
ع��ام  ،2003وي�ستطيع من يريد العودة
�أرب��ع �سنوات� ،أو أ�ق��ل قليالً� ،إىل ال��وراء،
ويعيد قراءة الت�صريحات واملواقف التي
راف�ق��ت و��ص��ول �أوب��ام��ا �إىل ال�سلطة� ،أن
ي�ستنتج الكثري ،وي��رى النتائج الفعلية
ل�سنوات االنتظار ،والركون �إىل الأكاذيب
وال��وع��ود ،والأرج ��ح �أن ال �شيء �سيتغري
يف ال�سنة املقبلة ،خ�صو�صاً حني يتعلق
الأم ��ر ب��ال�ع�لاق��ات الأم�يرك�ي��ة م��ع كيان
االحتالل ،وال�شيء الوحيد الذي ميكن
ال�ت�ي�ق��ن م �ن��ه ،ه��و �أن ال��رئ�ي����س احل��ايل
حني يعاد انتخابه �سي�ؤكد على العالقة

النوعية والوثيقة مع «دولة» االحتالل،
ومثله �سيفعل الرئي�س املنتخب حديثاً يف
دخوله الأول �إىل البيت الأبي�ض.
�إذاً ،ال ج��دي��د ه �ن��ا ،ل�ك��ن م��ا يلفت
االنتباه �أك�ثر من الت�صريحات املت�صلة
ب ��وج ��وب ان� �ت� �ظ ��ار ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات
الأم�يرك�ي��ة ،هو ح��ال «االن�ت�ظ��ار» العامة
التي �أدخلت ال�سلطة والقوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني
ف �ي �ه��ا ،ال �ك��ل يف ح ��ال ان �ت �ظ��ار؛ ان�ت�ظ��ار
امل �� �ص��احل��ة ،وان �ت �ظ��ار ن�ت��ائ��ج ال�ت�ح��والت
ال �ع ��رب �ي ��ة ،وان� �ت� �ظ ��ار م ��واق ��ف ح�ك��وم��ة
االح� �ت�ل�ال اجل ��دي ��دة ،وان �ت �ظ��ار ن�ت��ائ��ج
انتخابات هنا ،و�صعود قوة �سيا�سية هناك،
�أو هبوطها ،وي�ستطيع امل��رء �أن يالحظ
بب�ساطة �سيطرة اللغة االنتظارية على
خطاب جممل القوى الفل�سطينية؛ على
تعدد ر�ؤاها وتوجهاتها.
م� ��ن ال �ع �ب ��ث ت �خ �ي��ل �أن ال �ق �� �ض �ي��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة م �ف �� �ص��ول��ة ع ��ن ال��واق��ع
ال�ع��رب��ي� ،أو أ�ن�ه��ا ال ت�ت��أث��ر بالكثري مما
ي��دور يف ال�ع��امل ك�ل��ه ،لكنه م��ن اجلنون
يف املقابل و��ض��ع ق�ضية حت��رر وط�ن��ي يف
ث�لاج��ة االن�ت�ظ��ار ،واالك�ت�ف��اء م��ن الفعل
مبمار�سة فن االنتظار ،ور�صد التوقعات،
وبناء املواقف على �أ�سا�سها.
يف الأم ����س ال�ق��ري��ب ان�ت�ه��ت اجل��ول��ة

الرئي�س �أوباما م�صافحاً �أبو مازن ..بح�ضور نتنياهو

الأوىل م ��ن االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة الذي يتطلع �إليه الكثريون من العرب،
امل �� �ص��ري��ة ،م��ن دون �أن ي�ن�ج��ح �أي من وال��ذي��ن ي��رون �أن ع��ودة م�صر ملمار�سة
املر�شحني يف حتقيق الن�سبة الكا�سحة دورها القومي الكبري �سيعيد ر�سم وقائع
التي ت�أخذه مبا�شرة �إىل �سدة الرئا�سة ،ج��دي��دة يف الإق�ل�ي��م ك�ل��ه ،وع�ل��ى م�ستوى
وتنتظر م�صر ج��ول��ة �إع ��ادة ب�ين اثنني موقع العرب يف عامل اليوم.
م� ��ن امل ��ر�� �ش� �ح�ي�ن ،و�� �س ��ط اع�ت�را�� �ض ��ات
قبل هذه اجلولة ،كان الفل�سطينيون
واحتجاجات من مر�شحني �آخرين.
ي�ن�ت�ظ��رون ،و��ش��رع��وا يف ان�ت�ظ��ار اجلولة
ال �شك يف �أن م�صر ت�شهد حدثاً كبرياً ال �ث��ان �ي��ة ،والآن ،ي�ت�ح��دث جميعهم �أن
ونوعياً ،وله الكثري من الإيجابيات ،لكن ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي����س يف م�صر لي�س ع�صا
من الوا�ضح �أي�ضاً �أن م�صر لي�ست على ��س�ح��ري��ة �ستنهي م���ش�ك�لات ه ��ذا البلد
عتبة اخلروج من الأزمة ،وا�ستعادة الدور دف �ع��ة واح � ��دة ،ك�م��ا ي�ت�ف��ق اجل�م�ي��ع على

نافذ �أبو ح�سنة

استمرار تهويد النقب

واشنطن تستهدف
الالجئين الفلسطينيين
تناه�ض وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى ال� ��دوام ح��ق ال�ع��ودة
لالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم التي اقتُلعوا
منها ،ويحظى كيان االحتالل بدعم �أمريكي غري
حمدود ملوقفه من القرار الدويل  ،194الذي ين�ص
على حق الالجئني يف العودة �إىل ديارهم وبيوتهم
والتعوي�ض عن ممتلكاتهم �أي�ضاً.
ويف �سياق احل��رب الأم�يرك�ي��ة املفتوحة على
الالجئني وحقهم يف العودة ،فقد قدم � 30سيناتوراً
يف جمل�س ال�شيوخ الأم�يرك��ي م�شروع ق��رار يتعلق
بالالجئني الفل�سطينيني .ويوجه م�شروع القرار
وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة ل�ل�إج��اب��ة على ��س��ؤال
يقول« :كم من اخلم�سة ماليني الجئ فل�سطيني
مم��ن يتلقون م���س��اع��دات ح��ال�ي�اً م��ن وك��ال��ة الأمم
املتحدة ل�غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
«الأونروا» ،هم حقاً �أ�شخا�ص نزحوا من بالدهم يف
الأرا��ض��ي الفل�سطينية املحتلة �أو من «�إ�سرائيل»؟
وك��م منهم هم فقط من ن�سل ه ��ؤالء النازحني �أو
�أحفادهم»؟
وت�ب�ن��ى ه ��ذا ال �ط��رح ال���س�ي�ن��ات��ور اجل�م�ه��وري
م � ��ارك ك �ي��رك ،امل� �ع ��روف ب��دع �م��ه ال �ك �ب�ير ل�ك�ي��ان
االحتالل ،وذل��ك خالل جل�سة للجنة املخ�ص�صات
يف ال�ك��ون�غ��ر���س ،ت�ن��اول��ت م��وازن��ة وزارة اخل��ارج�ي��ة
لل�سنة املالية  ،2013وقانون خم�ص�صات العمليات
اخلارجية ،يف حماولة ملعرفة �أي��ن تذهب الأم��وال
املخ�ص�صة لـ«الأونروا» ،من موازنة وزارة اخلارجية
الأمريكية ،على حد قول مقدمي م�شروع القرار.

�أن القاهرة �ستظل م�شغولة مب�شكالت
م���ص��ري��ة ال �ط��اب��ع� ،أي حم�ل�ي��ة مت��ام �اً،
ل�سنوات طويلة ،قبل �أن تبد أ� االلتفات
للدور يف الإقليم ،وهذا من دون الدخول
يف م ��ا ه ��و م �ت��و َّق��ع ب��ال �ف �ع��ل ح� ��ول ه��ذا
ال��دور ،خ�صو�صاً بالن�سبة �إىل الق�ضية
الفل�سطينية.
قبل ذلك حدثت انتخابات يف تون�س،
ووقع تغيري يف املغرب ،وحبذا لو �أن باحثاً
متخ�ص�صاً ي��ر��ص��د امل �ت �غ�يرات الفعلية
التي وقعت جتاه الق�ضية الفل�سطينية؛
ق�ضية العرب الأوىل ،والق�ضية املركزية،
ب�ع��د ت�ل��ك ال��وق��ائ��ع ،وذل ��ك م��ع القناعة
امل�سبقة والفعلية بحق تلك احلكومات
يف االل�ت�ف��ات �إىل معاجلة ق�ضايا ملحة
ملواطنيها.
ب �ب �� �س��اط��ة ،ي �ت��وج��ب اخل � � ��روج م��ن
االنتظار ،لأنه بب�ساطة �أي�ضاً عبثي ،وال
طائل منه ،وعودة الق�ضية الفل�سطينية
�إىل مكانها ال�لائ��ق وامل�ن��ا��س��ب تتم عرب
طريق واح��د ،هو الطريق ال��ذي منحها
تلك املكانة �أ� �ص�لاً؛ الكف ع��ن االنتظار
بكل �أ��ش�ك��ال��ه ،و إ�ط�ل�اق م�ق��اوم��ة وطنية
فاعلة ،لأن االحتالل ،بب�ساطة ،ال ينتظر،
فهو ي�ستوطن ويهوّد ويقتل ويعتقل.

وق��ررت اللجنة «توجيه وزي��رة اخلارجية �إىل
تقدمي تقرير لها خ�لال م��دة زمنية ال تزيد على
عام واحد ،بعد ت�شريع هذا القرار ،على �أن يت�ضمن
التقرير الأمور التالية:
 -1الرقم التقريبي ملن تلقى خدمات يف العام املا�ضي
من «الأون��روا» ،ممن كان مكان �إقامتهم فل�سطني
بني حزيران (يونيو)  1946و�أيار (مايو)  ،1948ثم
نزحوا كنتيجة لل�صراع العربي «الإ�سرائيلي».
 -2رقم تقريبي لن�سل �أو �أحفاد ه�ؤالء املذكورين يف
البند الأول.
� -3إىل �أي مدى ي�ؤدي توفري هذه اخلدمات له�ؤالء
الأ�شخا�ص �إىل زيادة يف «امل�صالح الأمنية للواليات
املتحدة الأمريكية وحلفائها يف ال�شرق الأو�سط».
 -4امل�ن�ه�ج�ي��ة وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي راف �ق ��ت �إع � ��داد
التقرير ،بح�سب ن�سخة من الطلب ن�شرتها �صحف
�أمريكية».
وك ��ان ال�ت�ق��دم مب���ش��روع ال �ق��رار امل��ذك��ور ح��از
على اهتمام و�سائل الإع�ل�ام الأم�يرك�ي��ة اليومني
امل��ا��ض�ي�ين� ،إذ ذك��رت ال�صحافة ه�ن��اك �أن م�شروع
القرار يتمحور حول «ما �إذا كان هناك  5ماليني
الجئ فل�سطيني� ،أم �أنهم فقط � 30ألفاً»؟
يذكر �أنه يف حال �أقر هذا القانون ،ف�سيحجب
عن «الأون��روا» نحو ربع ميزانيتها ،التي ت�صل �إىل
 250مليون دوالر ،تغطيها الواليات املتحدة �سنوياً.

عبد الرحمن نا�صر

يف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت��دف��ع ح �ك��وم��ة االح �ت�ل�ال
لتطبيق خمطط «برافر» االقتالعي التهجريي،
ت��وا��ص��ل �إق��ام��ة امل�ستوطنات ال�ي�ه��ودي��ة يف النقب،
وت �ق��دمي ال�ت���س�ه�ي�لات ل�ل�ي�ه��ود ل�لان�ت�ق��ال لل�سكن
فيها .ويت�ضح من املعطيات املقدمة مل�ؤمتر «تطوير
النقب واجلليل» ال��ذي انعقد الأ�سبوع املا�ضي يف
النقب� ،أن هناك خططاً لإق��ام��ة  10م�ستوطنات
جديدة.
وب�ح���س��ب ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ق��دم��ت ل�ل�م��ؤمت��ر،
ف�ق��د �أق��ام��ت ��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال خ�ل�ال ال���س�ن��وات
�سيلفان �شالوم يف م�ؤمتر «تطوير النقب واجلليل»
املا�ضية ت�سع م�ستوطنات يف النقب ،هي� :شلوميت،
ونافييه ،وبني نيت�سارمي ،وبني دكاليم ،و�إلياب ،نيطاع ،وحريان ،وكرميت ،و�شيزوف ،وتقدم ت�سهيالت لتحفيز اليهود
على االنتقال لل�سكن يف النقب .وح�سب معطيات ما ت�سمى وزارة «تطوير النقب واجلليل» ،ف�إن معدل عدد ال�سكان يف
امل�ستوطنات املذكورة � 100شخ�ص لكل م�ستوطنة ،وقد �أكد وزير «تطوير النقب واجلليل»؛ �سيلفان �شالوم ،خالل كلمته
يف امل�ؤمتر� ،أن وزارت��ه �ستوا�صل �إقامة امل�ستوطنات ،وا�ضعة ن�صب عينها جلب � 300ألف يهودي للنقب ،و�إ�سكانهم يف
امل�ستوطنات اجلديدة والقائمة ،وقال �إنه �سيوا�صل العمل لتحويل النقب �إىل مركز اقت�صادي هام ،م�شرياً �إىل �أن ثمة
خطة لإقامة مطار دويل يف النقب.
و�أكد �شالوم �أن احلكومة ا�ستثمرت يف الأعوام  2012-2009نحو  1.7مليار �شيكل لتطوير النقب ،منها  360مليون
�شيكل لال�ستيطان.
وت�شري التقارير التي عر�ضت على امل��ؤمت��ر �إىل �أن ق�سماً من امل�ستوطنني الذين مت إ�خ�لا ؤ�ه��م من قطاع غزة
عام  ،2004ح�صلوا على ت�سهيالت للإقامة يف النقب ،و�أن ثمة ن�سبة عالية ممن يتوجهون للإقامة يف النقب هم
م�ستوطنون �أيدلوجيون .وبحث امل�ؤمتر ملف اال�ستيطان يف النقب وتوفري فر�ص عمل ونقل مراكز التدريب الع�سكرية
وقواعد اجلي�ش �إىل منطقة اجلنوب� ،إ�ضافة �إىل خطة لإقامة مطار دويل.
و�أعلنت وزارة «تطوير النقب واجلليل» �أنها ،ومب�ساعدة وزارات �أخ��رى� ،أقامت ع��دداً كبرياً من م�شاريع البناء
ضال عن �إقامة �شبكات �شوارع
واملدار�س واملراكز الرتبوية والثقافية يف التجمعات اليهودية لت�شجيع اال�ستيطان ،ف� ً
لت�سهيل املوا�صالت ،وت�شجيع �إقامة مراكز �صناعية وجتارية �ضخمة خلقت فر�ص عمل لأعداد هائلة.

( العدد  )216اجلمعة  1 -حزيران 2012 -
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إدارة شؤون المخيمات الفلسطينية في لبنان
أولـويـة اجتمـاعـيـة أو سيـاسيــة أو أمـنـيـــة؟
ب �ح �ك��م وج� ��وده� ��م وان �ت �� �ش ��اره ��م يف
خم�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ي�ت��أث��ر
الف�سطينيون بكل الأح ��داث ،خ�صو�صاً
من الناحية االقت�صادية واالجتماعية،
ال ال �ب��داوي ونهر
خميمات ال�شمال مث ً
ال�ب��ارد ،ت�أثرت ب�شكل مبا�شر بالأحداث
الأم� �ن� �ي ��ة الأخ � �ي ��رة يف ت �ل��ك امل �ن �ط �ق��ة،
وانعك�س اجلمود االقت�صادي �سلباً على
حياة الفل�سطينيني ،من الناحية الأمنية
ف�شل ال�ك�ث�يرون يف رب��ط ه��ذه الأح��داث
وح ��وادث أ�م�ن�ي��ة حم��ددة يف خميم عني
ال لزج املخيمات الفل�سطينية
احللوة مث ً
يف � �ص ��راع ��ات م �� �ش �ب��وه��ة ،ذل� ��ك ي �ط��رح
��ض��رورة توحيد املرجعية الفل�سطينية
وت �ف �ع �ي��ل ال� �ل� �ج ��ان ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف ه��ذه
املرحلة بالذات ،وعلى خمتلف الأ�صعدة
االجتماعية وال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة من
خ�ل�ال و� �ض��ع خ�ط��ة ع�م��ل ي���ش�ترك بها
جميع املعنيني باملو�ضوع الفل�سطيني،
وال� �ب ��دء يف امل��و� �ض��وع ي�ت�ط�ل��ب الإج��اب��ة
على ال�س�ؤال التايل :هل الأولوية اليوم
اجتماعية �أو �سيا�سية �أو �أمنية؟
ت�ك� ّر��س��ت ف�ك��رة �إدارة احل �ي��اة اليومية
لأه��ايل املخيمات م��ن خ�لال �إق��ام��ة جلان

�شعبية يف املخيمات يف اتفاق القاهرة الذي
ن����ص يف ب �ن��وده ع�ل��ى �إن �� �ش��اء جل��ان حملية
للفل�سطينيني يف املخيمات بهدف رعاية
امل�صالح املعي�شية اليومية ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�سلطات اللبنانية.
ميدانياً ا�صطدمت ف�ك��رة وج��ود هذه
اللجان مع وجود الكفاح امل�سلح ،وبالرغم
م��ن االت �ف ��اق �أع �ط��ى � �ص�لاح �ي��ات وا��س�ع��ة
لهذه اللجان� ،إال �أن ال�ضرورات الع�سكرية
والأم �ن �ي��ة ع�ل��ى الأر� ��ض �أدت �إىل �سيطرة
�أك�ب�ر جل�ه��از لكفاح امل�سلح ال��ذي ك��ان من
املفرت�ض �أن يكون الأداة التنفيذية لهذه
ال�ل�ج��ان ،وك��ان ال ��دور الأب ��رز يف املخيمات
لكوادر الكفاح امل�سلح انطالقاً من «الهيبة»
ال �ت��ي مت�ث�ل�ه��ا ال� �ق ��وة وال �� �س�ل�اح يف زم��ن
ع�سكري بامتياز.
وكان دور اللجان ال�شعبية ب�شكل رئي�سي
رع��اي��ة م�صالح ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني
وال �� �س �ه��ر ع �ل��ى ت� ��أم�ي�ن ح ��اج ��ات ال �ن��ا���س
احلياتية من كهرباء وماء ومعاجلة البنى
التحتية ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف
الدولة اللبنانية كوزارة الداخلية والأمن
ال�ع��ام والأون� ��روا وامل�ؤ�س�سات االجتماعية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة الأخ � � ��رى ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل

الشباب الفلسطيني في لبنان
«مافيا» لتسهيل الهجرة
خ�لال إ�ح��دى ور���ش العمل اخلا�صة بالتحديات التي يواجهها
ال�شباب الفل�سطيني يف لبنان� ،أكد �أكرث من طرف وجود �سما�سرة
لت�سهيل هجرة ال�شباب يف املخيمات �إىل خارج لبنان ،و�أ�شار بع�ضهم
�إىل �أن هناك حركة هجرة كثيفة �إىل دول �أوروب �ي��ة مثل بلغاريا
وال�ي��ون��ان ،وع��ر���ض يف الور�شة املخاطر التي يواجهها املهاجرون
بطريقة غري �شرعية ،الأمر الذي �أدى �إىل مقتل عدد منهم خالل
العام املا�ضي غرقاً.
وخ�ل��ال ع��ر���ض جم �م��وع��ات ال �ع �م��ل ،مت ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى أ�ب ��رز
التحديات ومنها :ا�ستعادة ال�شباب للثقة بقدراتهم واالنتقال �إىل
موقع املبادرة والفعل والت�أثري يف العمل الن�ضايل الفل�سطيني ،من
خالل م�شاركة ال�شباب والفتيات يف امل�ؤ�س�سات والأحزاب ال�سيا�سية،
لي�أخذوا دوراً وا�ضحاً وم�ؤثراً يدفع باجتاه ت�شكيل حركة �شبابية
�ضاغطة تفر�ض على �أ�صحاب ال�ش�أن واملعنيني اال�ستجابة حلقوق
ال�شباب.
وا�ستعر�ض امل�شاركون دور االحت��ادات وال�ن��وادي يف البحث عن
حلول للم�شاكل امل�ستع�صية التي يواجهها ال�شباب الفل�سطيني
يف �أماكن جلوئه ،وخ�صو�صاً يف ال��دول العربية ،حيث تفاقم �أزمة
البطالة التي ارتفعت �إىل م�ستويات خميفة بني �صفوف ال�شباب،
وت��ردي الأو�ضاع التعليمية وتراجع امل�ستوى التعليمي يف مدار�س
الأون � ��روا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أزم ��ة التعليم اجل��ام�ع��ي ال�ت��ي يواجهها
الطلبة الفل�سطينيون ،وخ�صو�صاً يف خميمات لبنان بفعل القوانني
اللبنانية ،وارت �ف��اع تكاليف التعليم اجل��ام�ع��ي وغ�ل�اء الأق���س��اط
وغريها من امل�شكالت االجتماعية الأخ��رى التي باتت ت�ستفحل
بني �صفوف ال�شباب بفعل الأو�ضاع املزرية التي يعي�شونها واملخاطر
املرتتبة عليها جلهة انت�شار العديد من الآف��ات االجتماعية التي
تهدد م�ستقبل ال�شباب.

� �ص�لاح �ي��ات يف م��و� �ض��وع ح ��ل ال �ن��زاع��ات
الفردية ..وغري ذلك.
ل� �ك ��ن ف� �ع� �ل� �ي� �اً ت � ��راج � ��ع ه � � ��ذا ال � � ��دور
«االج �ت �م��اع��ي ال��وط �ن��ي» حل �� �س��اب ال ��دور
«ال���س�ي��ا��س��ي ال��وط �ن��ي» ،ب��اع�ت�ب��ار �أن ه��ذه
ال�ل�ج��ان حت� ّول��ت �إىل �أداة ب�ي��د املرجعيات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة الفل�سطينية ،ك��ون�ه��ا �شكّلت
وب�ط��ري�ق��ة غ�ير م�ب��ا��ش��رة �صلة و��ص��ل بني
ال �ق �ي��ادة وال�ل�اج �ئ�ي�ن ،ب �ع��د ذل ��ك ت �ع��ددت
امل��رج�ع�ي��ات امل�ح�ل�ي��ة وال �ت��ي ح�صر اختيار
أ�ع���ض��ائ�ه��ا م��ن ال�ف���ص��ائ��ل الفل�سطينية،
وخ�صو�صاً حركة فتح ،وم��ع تقدم احلالة
الع�سكرية وت��راج��ع التكتيكات ال�سيا�سية
ت ��راج ��ع دور ال �ل �ج��ان ،وب��ال �ت��ايل ت��راج��ع
االهتمام باجلوانب احلياتية ب�شكل عام،
خالل هذه املرحلة مل يتبلور �أي دور فعال
لهذه اللجان ،بل كانت ملحقة باملرجعية
ال�سيا�سية والع�سكرية.
من الناحية الر�سمية ،فقدت اللجان
�شرعيتها ب� إ�ل�غ��اء ات �ف��اق ال �ق��اه��رة ،لكنها
ا� �س �ت �م��رت واق� �ع� �ي� �اً ،وك ��ان ��ت ب �� �ش �ك��ل غ�ير
مبا�شر �أداة ب�ي��د الف�صيل امل�سيطر على
منظمة التحرير الفل�سطينية حركة فتح،
ومب��وازن��ات لأف��راد الف�صيل املوجودين يف
اللجان فقط .و�ساهم ذل��ك ب�إن�شاء جلان
موازية لقوى التحالف الفل�سطيني خارج
منظمة ال�ت�ح��ري��ر ب�ق�ي��ادة ح��رك��ة حما�س،
و�أدى التناف�س يف كثري م��ن الأح�ي��ان �إىل
تفعيل ن�سبي بدورها يف هذا املخيم �أو ذاك،
ولكنه يف ال��وق��ت نف�سه تبلور كانق�سام يف

احلالة الفل�سطينية على �صعيد املخيمات.
ت� ��� �ص ��اع ��د دور ال � �ل � �ج� ��ان ال �� �ش �ع �ب �ي��ة
ب �� �ش �ك��ل ب� �ط ��يء ج � ��داً م ��ع رف � ��ع م���س�ت��وى
االه �ت �م��ام ب��امل�خ�ي�م��ات م��ن ج �ه��ة ،وت�ط��ور
ال ��وع ��ي ب��الأه �م �ي��ة ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة ل�لاج�ئ�ين
الفل�سطينيني م��ن ج�ه��ة أ�خ� ��رى ،وب ��د�أت
م���ش��اري��ع ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة و إ�ع � ��ادة ت��وزي��ع
��ش�ب�ك��ات ال���ص��رف ال���ص�ح��ي ،خ���ص��و��ص�اً يف
خم �ي �م��ات ع�ي�ن احل �ل ��وة و� �ش��ات �ي�لا ،وب ��رج
ال�براج �ن��ة وب ��رج ال���ش�م��ايل وال��ر��ش�ي��دي��ة،
وم��ع ت�ط��ور ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ات االجتماعية
واحل �ق��وق �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وال��دول �ي��ة ،ت�ط��ور �أداء ال�ل�ج��ان ال�شعبية
و�ساهمت حالة اال�ستقرار ال�ع��ام الن�سبي
يف حت�سني ه��ذا الأداء ،وت��راف��ق ذل��ك مع
�إطالق برامج متنوعة للأطفال وال�شباب
وال �ن �� �س��اء ،ك�م��ا ت �ط��ور م���س�ت��وى التن�سيق
خ�صو�صاً م��ع الأون� ��روا ،وو��ص��ل يف بع�ض
امل�شاريع �إىل درج��ة الإ��ش��راف املبا�شر على
تنفيذ م�شاريع البنى التحتية التي تنفذها
الأونروا.
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية طرحت
أ�ك�ثر م��ن جهة حقوقية �إمكانية انتخاب
اللجان ال�شعبية كحل للكثري من الق�ضايا
واخل � ��روج م��ن ح��ال��ة االن �ق �� �س��ام و إ�� �ض �ف��اء
�شرعية �شعبية عليها ،وكانت هناك جتربة
انتخابية متوا�ضعة يف خميم �شاتيال يف
العام  ،2007لكنها مل تنجح ب�سبب �إهمالها
من القوى الفل�سطينية ،واعتبار �أن هناك
رف �� �ض �اً غ�ي�ر م�ع�ل��ن م��ن ب�ع����ض الف�صائل

الفل�سطينية الرئي�سية لفكرة االنتخابات،
ومت� �ث ��ل ذل � ��ك ب��ال �� �س��رع��ة يف ت�خ���ص�ي����ص
موازنات لعدد من اللجان املوجودة للقيام
مب�شاريع حتت عنوان «�إحياء دور اللجان
ال�شعبية» كمناورة بديلة عن االنتخابات.
اليوم ،تلعب اللجان ال�شعبية دوراً �أكرب
لكنه مازال بحاجة �إىل تطوير ،و�أهم تلك
الأدوار متتني �أوا��ص��ل الأم��ن االجتماعي
م ��ن خ�ل�ال م�ت��اب�ع��ة امل �� �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة
وم�شاكل البناء الع�شوائي وال�سعي لإدخال
م� ��واد الإع� �م ��ار �إىل امل �خ �ي �م��ات ،و��ص�ي��ان��ة
ال� ��وح� ��دات ال���س�ك�ن�ي��ة الآي� �ل ��ة ل�ل���س�ق��وط،
وحت���س�ين البيئة م��ن خ�ل�ال ال�ت�ف��اع��ل مع
البلديات ،وحماولة �إيجاد حلول للم�شاكل
ال�ترب��وي��ة م��ن خ�ل�ال تفعيل احل� ��وار مع
املعنيني امل�ب��ا��ش��ري��ن� ،أي امل��در��س��ة والأه��ل
وال �ت �ل �م �ي��ذ وم �ع��اجل��ة م �� �ش��اك��ل ال��ر� �س��وب
والت�سرب والبطالة ،بالإ�ضافة �إىل الدور
الكبري واالهتمام باملو�ضوع ال�صحي ب�شكل
�أك�ب�ر ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل��ؤ��س���س��ات ال�صحية
ك��الأون��روا وال�ه�لال الأح�م��ر الفل�سطيني،
و�إقامة ندوات التوعية ال�صحية من منط
خماطر الإدمان والنفايات الطبية.
وال �شك �أن عملية رفع الوعي ال�سيا�سي
ل�ل�اج �ئ�ي�ن يف امل �خ �ي �م ��ات وال �ت �ج � ّم �ع��ات
مب �خ �ت �ل��ف ف �ئ ��ات �ه ��م ،ال ت� � ��زال م� ��ن أ�ه� ��م
الأول��وي��ات يف تطوير عمل ه��ذه اللجان،
لت�شكل انعكا�س حقيقي للمجتمع وتعرب
ع ��ن م �� �ص��احل��ه ب �� �ش �ك��ل �أك �ب��ر م ��ن خ�ل�ال
الت�أ�سي�س لعملية انتخاب اللجان ال�شعبية
م ��ن ال�ل�اج �ئ�ي�ن ،وذل � ��ك ي �ت �ط �ل��ب ت�ع��زي��ز
ال��وع��ي ب��احل��ق يف مم��ار��س��ة الدميقراطية
م��ن خل��ال ان�ت�خ��اب ممثليهم يف الهيئات
وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات ،وف �ت ��ح �أب � � ��واب االن� �خ ��راط
ال �ط��وع��ي ل�ل���ش�ب��اب وامل � � ��ر�أة وال �ق �ط��اع��ات
التخ�ص�صية بالتمثيل االنتخابي لهيئاتها،
وبالتايل الرقي مب�ستوى تنظيم املجتمع
الفل�سطيني م��ن خ�لال هيئات وممثلني
باالنتخاب الدميقراطي والت�شجيع على
تر�سيم التمثيل للهيئات ب�شكل �شرعي،
دميقراطي �إزاء املجتمع اللبناين امل�ضيف،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ع��زي��ز ت�ق�ن�ي��ات امل�م��ار��س��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وخ �� �ص��و� �ص �اً ال��رق��اب��ة على
دميقراطية االنتخابات و�شفافيتها ،هذه
اخلطوات ت�شكل �أبرز التحديات للمجتمع
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب �ك��ل م �ك��ون��ات��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالجتماعية.
ن �ت �ي �ج ��ة ح � ��ال � ��ة ال � �ف � �ق ��ر امل � ��دق � ��ع يف
امل �خ �ي �م��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت ��ي �أف � ��رزت
الكثري م��ن امل�شاكل وال�ظ��واه��ر ال�سلبية،
ي�ع�ت�بر االن �ط�ل�اق م��ن حت���س�ين ال �ظ��روف
االج �ت �م��اع �ي��ة ل�لاج �ئ�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
يف ل�ب�ن��ان ،الأ��س��ا���س ال��ذي ينعك�س إ�ي�ج��اب�اً
ع�ل��ى خم�ت�ل��ف امل���س�ت��وي��ات ،وذل ��ك يتكامل
م��ع تفعيل دور اللجان ال�شعبية يف �إدارة
امل�خ�ي�م��ات وااله �ت �م��ام ب��ال��و��ض��ع الإن���س��اين
االجتماعي بالدرجة الأوىل.
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ملف خاص

مشاكل الصيف السنوية..
ما أن يحل الصيف حتى يتوجس اللبنانيون شرًا مما يمكن أن
يحمله معه من أزمات ومآس ..فعلى مرّ أكثر من عقد من الزمن،
يعيش البلد توترًا كبيرًا مطلع كل صيف ،وكأنما هناك لعنة
«صيفية» ما تالحقه وتستهدف استقراره ورخاءه.
تختلف األسباب من عام إلى آخر ،لكن المحصلة واحدة؛ ضرب
األمن والهدوء ،وشل الحركة السياحية ،وإشاعة موجة من العبث
والفتنة.
لم يشذ صيف  2012عن القاعدة ،بل أثبت مرة أخ��رى أن
لبنان ما يزال غير قادر على معانقة هذا الفصل الحار وتوقيع
هدنة معه .ال يكفي اللبنانيين لهيب الصيف في ظل االنقطاع
المستمر للمياه والكهرباء ،بل تأتي األحداث األمنية والسياسية
المضطربة لتتصدر األحداث وتحول أيامهم إلى جحيم حقيقي
تتطاير منه ألسنة اللهب.
ه��ذا ال �ع��ام �أط �ل��ت ال�ف�ت�ن��ة بوجهها
ال�ق�ب�ي��ح م ��ن � �ش �م��ال ل �ب �ن��ان ،جم���س��دة
ب��اخل�لاف��ات ال�ق��دمي��ة  -اجل��دي��دة بني
باب التبانة وجبل حم�سن ،بعدما �أذكتها
اخل�ل�اف ��ات ح ��ول امل��وق��ف م��ن ال �ث��ورة
ال�سورية بني معار�ض وم�ساند .غ�صت
الطرقات بامل�سلحني الذين مل يرتددوا
يف الظهور �سافري الوجوه على �شا�شات
ال �ت �ل �ف��زة ،ل �ي ��ؤك��دوا أ�ن �ه��م �سيحملون

ال�سالح ويقاتلون �ضد �أبناء منطقتهم
الواحدة ،و�سرعان ما ا�ستفحلت الأمور،
وجل � أ� ال�ع��دي��د م��ن ال�شبان اللبنانيني
�إىل هوايتهم املف�ضلة بحرق الدواليب
وق�ط��ع ال�ط��رق��ات ،بعد اعتقال ال�شاب
ال�سلفي �شادي املولوي بتهمة االنتماء
�إىل القاعدة ،وم��ن ثم �إط�لاق �سراحه
بكفالة ،وا�ستقباله ا�ستقبال الفاحتني
من قبل زعماء املنطقة.

ا��س�ت�م��رت م�ع��ان��اة ال���ش�م��ال ب�ع��د مقتل
ال���ش�ي��خ �أح �م��د ع�ب��د ال��واح��د ع�ل��ى حاجز
ل�ل�ج�ي����ش ال �ل �ب �ن��اين ،وت ��وات ��ر اخل �ط��اب��ات
امل �ن��ددة ب��ال�ع���س�ك��ري�ين ،يف حم��اول��ة للزج
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف قلب ال�صراع.
�شرارة اخلالفات انتقلت �إىل العا�صمة
بريوت ،ف�شاهد اللبنانيون ب�أ�سى ،مبا�شرة
وع�ب�ر ��ش��ا��ش��ات ال�ت�ل�ف��زة ،عمليات �إط�ل�اق
الر�صا�ص الع�شوائي يف منطقة الطريق
اجلديدة ،ومهاجمة مكتب التيار العربي
وحم��ا��ص��رت��ه ،مقابل ع��دم ق��درة اجلهات
الأمنية على �ضبط الو�ضع.
مل تتوقف الأمور هنا ،بل �سارعت �أربع
دول خليجية (الإمارات وقطر والبحرين
وال �ك��وي��ت) �إىل حت��ذي��ر م��واط�ن�ي�ه��ا من
ال �� �س �ف��ر �إىل ل �ب �ن��ان ،م �ط��ال �ب��ة رع��اي��اه��ا
مبغادرته ،ما �شكل إ�ن ��ذاراً مبكراً ب�صيف
ملتهب .وفيما كانت احلكومة ت�سعى لثني
هذه ال��دول عن قرارها ،واجهتها م�شكلة
م��ن ن��وع �آخ ��ر متثلت بخطف ق��اف�ل��ة من
الزوار اللبنانيني يف �إيران وهم يف طريق
عودتهم ع�بر ��س��وري��ة ،وت�ع�ثر مفاو�ضات
�إطالق �سراحهم مرات عديدة.
�إذاً ،دوامة ال�صيف عادت لت�ضرب لبنان
م��ن ج��دي��د ،ل�ت��ذك��رن��ا ب ��أح��داث ال�سنوات
اخلم�س التي انق�ضت ،والتي �شهد �صيفها
ه��ي الأخ ��رى جملة ا��ض�ط��راب��ات ال ت��زال
ماثلة يف الأذهان.
 ..2007بني «فتح الإ�سالم» والفراغ
الرئا�سي
بعد احلرب الدموية التي �شنها العدو
ال�صهيوين على لبنان يف �صيف ،2006
ت�أمل اللبنانيون خرياً ب�صيف  ،2007لكن
ح�ساباتهم مل تكن يف حملها ،ففي �صيف
ذل��ك العام ا�ستفحلت الأزم��ة ال�سيا�سية،
ومل تفلح اجل�ه��ود ال��دول�ي��ة والعربية يف
م�ع��اون��ة اللبنانيني ع�ل��ى ان�ت�خ��اب رئي�س

جديد للجمهورية �ضمن املهلة الد�ستورية
التي انتهت وم��ر عليها �أ�شهر ،وم��ا لبثت
�أن انفجرت كل الأزم��ات دفعة واحدة بعد
ظ�ه��ور تنظيم «ف�ت��ح الإ� �س�ل�ام» يف خميم
نهر ال�ب��ارد ،وا�ستهدافه لعنا�صر اجلي�ش
اللبناين ،حيث اندلع قتال �ضار بينهما
ك��ان �ضحيته الكثري من القتلى املدنيني
والع�سكريني ،ودم ��ار خميم نهر ال�ب��ارد،
وع ��ودة ال�ت�ف�ج�يرات املتنقلة �إىل مناطق
خمتلفة من لبنان ،ما جعل من مو�ضوع
الهدنة والأمل يف �إحياء املو�سم ال�سياحي
�أمراً بعيد املنال.
يف ك��ل الأح � ��وال ،ك��ان��ت حم��اول��ة ج� ّر
اجلي�ش اللبناين �إىل ه��ذه املعركة نوعاً
من حماولة تدمري امل�ؤ�س�سة الد�ستورية
الوحيدة التي كانت وم��ا ت��زال متما�سكة
يف لبنان ،خ�صو�صاً يف ظل �شغور من�صب
الرئي�س ،لكن هذه املحاولة مل تفلح ،و�إن
كانت اخل�سائر كبرية.
� ..2008أحداث �أيار ال�شهرية
ال
جم��دداً أ�ط��ل �صيف العام  2008حام ً
يف جعبته اال� �ض �ط��راب��ات للبنانيني ،ففي
ال�ساد�س م��ن �أي��ار  2008ات�خ��ذت احلكومة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق��راري��ن ح�م�لا اخل ��راب للبلد،
مت�ث�لا بتغيري م���س��ؤول �أم ��ن امل �ط��ار وفيق
�شقري ،بعد م��زاع��م ال�ع�ث��ور على ك��ام�يرات
للمراقبة فيه ،وبتفكيك �شبكة االت�صاالت
التابعة ل�ـ«ح��زب اهلل»؛ يف �إذع��ان لإم�لاءات
خ��ارج�ي��ة ،وحم��اول��ة م�ب��ا��ش��رة لتحقيق ما
عجزت «�إ�سرائيل» عن حتقيقه عام .2006
حاول «حزب اهلل» �أن ي�ضبط الو�ضع ويحمل
احل �ك��وم��ة ،ب��دب�ل��وم��ا��س�ي�ت��ه امل �ع �ه��ودة ،على
ال �ع��ودة ع��ن ق��راري�ه��ا ،لكن ال �ق��رار ك��ان قد
اتُّخذ ب�إ�شعال البلد.
يف ال�سابع من �أي��ار ب��د�أ الإ��ض��راب الذي
دع��ا إ�ل�ي��ه االحت��اد العمايل ال�ع��ام ،وامل��دع��وم
م��ن امل�ع��ار��ض��ة (وق �ت �ه��ا) ،للمطالبة برفع

الأجور ،و�سرعان ما حتولت املظاهرات �إىل
ا�شتباكات بالأ�سلحة �سقط �ضحيتها العديد
من ال�شلبان بني قتلى وجرحى ،كما �شارك
املئات من املنت�سبني �إىل ال�شركات الأمنية
ال �ع��دي��دة ،ال �ت��ي ت �ع��ود ملكيتها �إىل �سعد
احل��ري��ري ،بالقتال ،ومت ا�ستقدام با�صات
حمملة بال�شبان من عكار لإ�شعال الأو�ضاع
يف العا�صمة.
ا�شتعلت املعارك ،ونزل عنا�صر من «حزب
اهلل» ع�ل��ى الأر� � ��ض ،يف حم��اول��ة للتهدئة،
ف �ت �ح��ول��ت الأم� � ��ور �إىل م ��ا ي���ش�ب��ه احل ��رب
الأهلية ،ف�أُقفل طريق املطار ومرف أ� بريوت
ومعظم الطرقات ،وانتقلت اال�شتباكات �إىل
مناطق خمتلفة ،و�صو ًال �إىل اجلبل ،فدعت
عندها احلكومة قائد اجلي�ش �إىل التدخل
و�إعالن حالة الطوارئ� ،إال �أن قائد اجلي�ش
ال ع��دم االنحياز �إىل �أي
رف�ض ذل��ك مف�ض ً
طرف ،حر�صاً على وحدة اجلي�ش اللبناين؛
امل�ؤ�س�سة الر�سمية الوحيدة التي مل يطلها
االنق�سام بعد.
ويف � 15أي ��ار �أل�غ��ت احل�ك��وم��ة ال�ق��راري��ن
احلكوميني بناء على طلب اجلي�ش ،فرحّ بت
املعار�ضة بقرار احلكومة ،وفتحت الطرق
امل ��ؤدي��ة �إىل امل �ط��ار وم��رف ��أ ب�ي�روت ،وجن��ح
ال��وف��د ال�ع��رب��ي بالتو�صل �إىل ات�ف��اق لبدء
ح ��وار ل�ب�ن��اين يف ال ��دوح ��ة ،ن��اق����ش ت�شكيل
حكومة وح��دة وطنية مب�ب��د�أ ع�شرة وزراء
للمواالة وع�شرة للمعار�ضة وع�شرة لرئا�سة
اجل �م �ه��وري��ة ،وب��ان �ت �خ��اب م��ر� �ش��ح ال��وف��اق
الوطني قائد اجلي�ش مي�شال �سليمان رئي�ساً
للجمهورية يف �أقرب وقت ممكن.
ويف  21اي � � ��ار ب� �ع ��د ان� �ت� �ظ ��ار ط��وي��ل
وم�شاكل لي�ست بالقليلة ،تو�صل الفرقاء
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،وب ��رع ��اي ��ة ق �ط��ر وال � ��دول
العربية� ،إىل اتفاق ينهي الأزمة ال�سيا�سية
يف البالد ،فتنف�س اللبنانيون ال�صعداء.
لكن مل يكد مير وقت على هذه الهدنة
ال�سيا�سية ،حتى ا�شتعلت جبهة ال�شمال يف
طرابل�س بني باب التبانة وجبل حم�سن،
ودامت اال�شتباكات � 30ساعة ،و�أ�سفرت عن
م�صرع � 10أ�شخا�ص و�إ�صابة � 45آخرين.
� ..2009أزمة حكومية
� �ش �ه��د � �ص �ي��ف � 2009أزم� � ��ة ح�ك��وم�ي��ة
م�ستفحلة ،ب�سبب جمود م�شاورات ت�أليف
ال � � ��وزارة ،ب�ع��د دخ� ��ول ال �ب�ل�اد يف مرحلة
الأ�سابيع لتكليف احلريري ت�شكيل حكومة
جديدة ،وك��ان رئي�س اجلمهورية مي�شال
�سليمان كلفه باملهمة يف  27حزيران.
ت�ع��ر���ض ال �ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ي يف لبنان
ل�ل�ان �ه �ي��ار ب �� �س �ب��ب الأزم � � ��ة احل �ك��وم �ي��ة،
وب ��ال� �ت ��ايل ان � �ع� ��دام ال �ث �ق��ة ن �ت �ي �ج��ة ع��دم
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،الأمر الذي
مل يطمئن العديد من ال�سياح الذين كانوا
ق��د اع �ت��ادوا مت�ضية عطلتهم ال�صيفية
يف ربوع لبنان .هذا الواقع انعك�س ب�شكل
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«لعنة» على السياحة اللبنانية

�سلبي يف خمتلف القطاعات ال�سياحية
التي �أقفل بع�ض منها �أبوابه ب�سبب عدم
قدرته على ال�صمود وحتمل املزيد من
اخل�سائر ،لكن النتيجة �أنه متت املماطلة
�إىل حد كبري بالأزمة ،ورافقتها حدة يف
اخلطاب ال�سيا�سي طوال فرتة ال�صيف،
مما �ضرب ال�سياحة يف مقتل.
 ..2010حوادث اليونيفيل
واملحكمة الدولية
رغ � � ��م وق � � � ��وع �� � �ص � ��دام � ��ات ب �ي��ن ق � ��وات
ال�ـ«ي��ون�ي�ف�ي��ل» و�أه� ��ايل ال���ش��ري��ط احل ��دودي

يف امل��ا��ض��ي� ،إال �أن امل��واج�ه��ات ب�ين الطرفني ج�م�ع��ت م �ع �ل��وم��ات ا��س�ت�خ�ب��اري��ة ل���ص��ال��ح
يف ح��زي��ران و�أوائ ��ل مت��وز  2010ك��ان��ت �أك�ثر «�إ�سرائيل».
خ�ط��ورة م��ن ذي قبل ،وخلفت وراءه��ا ع��دداً
�أم ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل امل�ح�ك�م��ة اخل��ا��ص��ة
م��ن اجل��رح��ى م��ن اجل�ن��ود والأه ��ايل .خالل باغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،ورغم �أن
�شهرين واج�ه��ت ال�ق��وات ال��دول�ي��ة معار�ضة عمل املحقق الدويل دانيال بيلمار كان ما
م��دن�ي��ة ب�سبب ق�ي��ام�ه��ا مب�ه�م��ات ا�ستطالع يزال حماطاً بال�سرية ،فقد �سرت تكهنات
م �� �ش �ب��وه��ة يف م �ن��اط��ق ان �ت �� �ش ��اره ��ا؛ ك��ان��ت م �ت��زاي��دة يف �صيف ذل��ك ال �ع��ام ب � أ�ن��ه ب��ات
ا��س�ت�ع��را��ض�ي��ة وا� �س �ت �ف��زازي��ة ع�ل��ى ن�ح��و غري على ق��اب قو�سني �أو �أدن��ى من رف��ع نتائج
�ضروري.
حتقيقاته �إىل املحكمة ،وتردد �أن التقرير
وقد حتركت ق�ي��ادة اجلي�ش اللبناين ي�شري ب�إ�صبع االتهام �إىل �سورية �أو «حزب
والـ«يونيفيل» ب�سرعة لنزع فتيل التوتر ،اهلل» �أو كليهما ،ف�ع��اد �شبح املحكمة �إىل
وم ��ع ذل ��ك � �ش �ك��ك الأه� � ��ايل مب���ص��داق�ي��ة لبنان.
القوات الدولية ،وباحتمال �أنها تكون قد
 ..2011القرار االتهامي
ت��وق��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ب �ع��د ب ��دء ال �ث��ورات
العربية �أن يكون بلدهم الوجهة الأ�سا�سية
لل�سياح الذين �سيتجنبون ال��دول املجاورة
امل�ضطربة ،لكن ح�ساب احلقل مل ينطبق
على ح�ساب البيدر �أي�ضاً يف ه��ذه امل��رة ،ال
�سيما يف ظل �شلل �سيا�سي وف��راغ حكومي
ا��س�ت�م��ر لأ� �ش �ه��ر .ويف ��ص�ي��ف � ،2011أع ��اد
القرار االتهامي للمحكمة الدولية التوتر
�إىل الو�ضع يف لبنان من جديد ،ودفعه �إىل
واجهة الأحداث يف املنطقة العربية ،وذلك
بعد تراجع االهتمام به ،نظراً �إىل الأحداث
ال �ث��وري��ة ال �ك�برى ال�ت��ي ع�صفت بالعديد
من البلدان العربية ،وعك�ست ردود �أفعال
ال�ق��وى ال�سيا�سية اللبنانية ،التي �أث��اره��ا
� �ص��دور ال �ق��رار ال�ت�ه��ام��ي ،ح��ال��ة االنق�سام

والبعرثة التي ت�سود بني اللبنانيني ،وقد
�ألهبت تداعيات و�إره��ا��ص��ات القرار �صيف
ل�ب�ن��ان ،وع� ّم�ق��ت ح��ال��ة االن�ق���س��ام الداخلي
احلا�صل ب�ين ق��وى الثامن وال��راب��ع ع�شر
من �آذار.
وتكمن خ�ط��ورة ال�ق��رار فيما نتج عنه
من ت�صعيد �سيا�سي ومفاعيل ،حيث �أمهلت
املحكمة الدولية ال�سلطات اللبنانية مدة
 30يوماً لت�سليم املتهمني الأربعة الذين
ينتمون �إىل «ح ��زب اهلل» ،ومل ي�ت��أخ��ر رد
الأم�ي��ن ال �ع��ام حل ��زب اهلل؛ ال���س�ي��د ح�سن
ن�صر اهلل ،يف خطابه يف ال��رد على االتهام،
ف��رف ����ض ال �ت �ع��ام��ل م��ع امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة
اخل��ا� �ص��ة ب �ل �ب �ن��ان وك ��ل م ��ا ي �� �ص��در ع�ن�ه��ا،
معترباً �أن تنفيذ مذكرات التوقيف يف حق
�أربعة متهمني من حزبه لن يح�صل ،ال يف
 30ي��وم�اً ،وف� ًق�اً مل��ا تن�ص عليه القواعد
القانونية ،و«ال يف مهلة � 300سنة» ،و�أحال
م�س�ؤولية جرمية اغتيال رفيق احلريري
�إىل «�إ�سرائيل».
فيما ت�ع��ام�ل��ت ق��وى ال��راب��ع ع�شر من
�آذار م��ع ال�ق��رار االت�ه��ام��ي بو�صفه خطوة
يف ط��ري��ق حتقيق ال�ع��دال��ة �ضد املجموعة
التي نفذت اجلرمية ،وطالبت مبالحقتها
ومعاقبتها ،ومل تقف ق��وى ال��راب��ع ع�شر
م��ن �آذار عند مت�سكها باملحكمة الدولية
وال� �ت ��زام ��ات ل �ب �ن��ان ح �ي��ال �ه��ا ،ب ��ل خ�ّي�رّ ت
رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي يف اللقاء
ال ��ذي ج�م�ع�ه��ا يف ف �ن��دق ‘’الربي�ستول’’
يف ب �ي�روت ،ب�ين �إع �ل�ان ال �ت��زام��ه ب��ال�ق��رار
 ،1757والرحيل ،و�شرعت باتخاذ خطوات
لإ�� �س� �ق ��اط احل �ك ��وم ��ة يف ج �ل �� �س��ة جم�ل����س
النواب املخ�ص�صة ملناق�شة بيانها ال��وزاري
واالقرتاع على الثقة بها.
ومي�ك��ن ال�ق��ول �إن��ه ف��ور ��ص��دور ال�ق��رار
االتهامي بد�أت �سل�سلة من حلقات الت�صعيد
ال�سيا�سي من طرف فريقي الثامن والرابع
ع�شر من �آذار ،وفتحت املواجهة بينهما على
�أ�سقف مرتفعة ،منذرة ب��ازدي��اد حجم كرة
النار يف الو�ضع اللبناين ،وباتت احلكومة
اللبنانية يف و�ضع ال تحُ �سد عليه.
ويبدو �أن احلكومة اللبنانية �أرادت �أن
تخرج بيانها الوزاري بالتزامن مع و�صول
ال �ق ��رار االت �ه��ام��ي �إىل ل �ب �ن��ان ،واع �ت�برت
فيه �أن�ه��ا �ستتابع م�سار املحكمة الدولية
اخلا�صة بلبنان ،التي �أن�شئت ‘’مبدئياً’’
لإح �ق��اق احل��ق وال �ع��دال��ة ‘’بعيداً ع��ن �أي
ت�سيي�س �أو انتقام ،ومبا ال ينعك�س �سلباً على
ا�ستقرار لبنان ووحدته و�سلمه الأهلي’’،
ومن ثم وفّرت احلكومة مادة خ�صبة فيما
يتعلق باملحكمة يف الفقرة الرابعة ع�شرة
م��ن ب�ي��ان�ه��ا ال� � ��وزاري ،م��ن ج�ه��ة ات�خ��اذه��ا
موقفا ي�ق�ترب م��ن م��وق��ف ‘’حزب اهلل’’،
الذي يعد املحكمة م�سي�سة ،وهدفها �ضرب
وت�صفية ‘’املقاومة’’ ،ومع ذلك ،مل ي�سلم
املو�سم ال�سياحي وعانى لبنان من ثالثة
�أ�شهر ملتهبة.

 2012بال �سياحة
من امل�ؤ�سف �أن املو�سم ال�سياحي تلقّى
�صدمة قبل افتتاحه والأ�سواق التجارية
ت��راج�ع��ت حركتها ب�شكل غ�ير م�سبوق
واال�ستثمارات ترتقب امل�ستجدات التي
ال ت�ب���ش��ر ب ��اخل�ي�ر ،وك ��ال� �ع ��ادة ،ي�ت��ذم��ر
اللبنانيون م��ن وج��ود ط��اب��ور خا�ص �أو
أ�ي ��اد خفية ت�ضرب مو�سم ال�صيف كل
ع ��ام ،وحت � �وّل ا��س�ت�ق��راره��م �إىل تخبط
�أمني و�سيا�سي ومعي�شي .فقد ظل لبنان
مبن�أى عن �أحداث الثورات العربية فرتة
طويلة ،لكنه مل ي�سلم هذا ال�صيف من
حماوالت الزج به يف املجهول.
انطالقاً من هنا ،يت�ساءل رئي�س احتاد
الغرف اللبنانية وغرفة بريوت وجبل لبنان
حممد �شقري عن �أ�سباب وقوع �أحداث �أمنية
وت��وت��رات مطلع �صيف كل ع��ام ويقول« :ما
ه��ذا الإب � ��داع ال ��ذي يتمتع ب��ه ال�سيا�سيون
يف ل �ب �ن��ان ف�ل�ا ي�ح�ل��و ل �ه��م اي �ق��اع الأزم � ��ات
وال �� �س �ج��االت �إال م�ط�ل��ع م��و��س��م ال���ص�ي��ف»،
م �ت��اب �ع �اً�« :إذا ع��دن��ا �إىل ال �ع �� �ش��ر � �س �ن��وات
الأخ�ي��رة ،جن��د �أن �شيئاً ي�ح��دث م��ع ب��داي��ة
كل ف�صل �صيف ل�ضرب املو�سم ال�سياحي يف
لبنان .ه��ذا العام ك��ان اجلميع يعانون منذ
بدايته ،لكن املعاناة بلغت �أوجها يف ال�شهرين
الأخ�يري��ن اللذين �شهدا ح��وادث �أمنية� ،إذ
مل نعد قلقني على املو�سم ال�سياحي �أو على
ت�صدير املنتجات اللبنانية فقط ،إ�من��ا بتنا
خائفني على البلد ككل».
و أ���س��ف �شقري ملا آ�ل��ت �إليه الأم��ور يف
الأ�سبوع الأخ�ي�ر ،بحيث �أ�صبح اخلوف
والهم الأكرب لي�س على املو�سم ال�سياحي
فح�سب ب��ل على م�صري البلد ب�أكمله،
وع�ّب�رّ �شقري عن توقعاته للعام اجلاري
بالقول« :هذا العام �صعب جداً متوقعاً
عدم ت�سجيل �أي منو للعام  2012يف حال
ا�ستمرت االمور على ما هي عليه اليوم».
و�إذ ت �� �س��اءل ��ش�ق�ير ع��ن ن��واي��ا �أه��ل
ال�سيا�سة ق��ال« :ه�ن��اك �شريحة كبرية
م ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ع ��اج ��زة ع ��ن ت ��أم�ي�ن
قوتها ال�ي��وم��ي ،ف ��أي حكم يريد ه ��ؤالء
ال���س�ي��ا��س�ي�ين؟ �أي �ح �ك �م��ون ب �ل��داً مفل�ساً
و�شعباً جائعاً»؟!
و�أمل من امل�س�ؤولني اللبنانيني «و�ضع
امللف الإقت�صادي يف �أوىل �أولوياتهم قبل
امل�صلحة ال�شخ�صية الطاحمة �إىل نائب
زي��ادة �أو نق�صان يف الإنتخابات النيابية
يف العام  ،2013لأن �أي فريق �سيا�سي قد
ي�صل �إىل ال�سلطة لن ي�ستطيع احلكم يف
بلد مفل�س و�شعبه جائع» ..خامتاً بالقول:
«�إن من ي�سمع �أخبار لبنان لي�س م�ضطراً
لق�ضاء �إجازته فيه ،فال�سائح ي�أتي للراحة
واال�ستجمام ال ليعي�ش حاالت من التوتر
عرب متابعة التطورات الأمنية».
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عــربــي
مصر إلى الجولة الثانية من اإلعادة ..أو الثورة
ال �شك �أن الثورة امل�صرية �شكلت ظاهرة �إن�سانية
و�سيا�سية فريدة �أذهلت العامل� ،أو رمبا كانت من �أبرز
�أحداث هذا العقد ،واليوم ها هي الدميقراطية امل�صرية
تفاجئ العامل من جديد ،وت�سري بخطوات ثابتة نحو
�إر�ساء قيم العدالة واحلرية ،ومن يظن �أن م�صر ميكن
�أن ت�ع��ود كما ك��ان��ت فهو خم�ط��ئ ،فلن ي�ستطيع �أح��د
بعد اليوم تزوير �إرادة ال�شعب وقمع احلريات واحتكار
ال�سلطة ،ول��ن يحلم �أح��د بعد اليوم بالتوريث ..رمبا
بد�أت الثورة للتو ،ونتائج �صناديق االقرتاع ت�شري �إىل
�أن هناك موجة ث��وري��ة ق��ادم��ة لتدفع حركة التغيري
باالجتاه ال�سليم.
من الوا�ضح �أن املواطن امل�صري ذهب �إىل �صناديق
االق �ت�راع وان�ت�خ��ب اخل ��روج م��ن الأزم ��ة ال�ت��ي ت�ضرب
م�صر ..انتخب الإجنازات االقت�صادية والعزة الوطنية،
فالتحول العميق الذي �سطره ال�شعب امل�صري يف هذه
االنتخابات� ،سي�ؤ�س�س لإنتاج الثورة الثانية التي باتت
قريبة.
�صحيح �أن النتائج النهائية لهذه االنتخابات �أعادت
تكري�س قوى الأمر الأكرث ح�ضوراً وتنظيماً ومتوي ًال
(الإخ��وان واجلي�ش) ،ورمبا عمقت الهوة بينهما ،لكن،
لعل امل�صريني الب�سطاء بت�أييدهم حمدين �صباحي
ب �ه��ذه ال�ن���س�ب��ة ال�ك�ب�يرة ح��اول��وا ب��ال�ع�ف��وي��ة وال�ف�ط��رة
امل���ش�ه��وري��ن بهما �أن يتجنبوا ال�ك� أ����س امل ��رة ،ومينعوا
حدوث ال�صدام احلتمي بني «الإخوان» واجلي�ش ،فرمبا
�شعر املواطن امل�صري �أن حمدين هو عنوان اال�ستقرار
والوحدة الوطنية يف م�صر.
ال�� �س�ل�ام
اجل �م �ي��ع ي �ع �ل��م �أن � ��ه ل ��ن ي �ك��ون ب��و� �س��ع « إ
ال�سيا�سي» ح�سم ال�صراع على موقع رئا�سة اجلمهورية

م�ؤ�س�سة الرئا�سة من ق�صر العروبة �إىل مكتب الإر�شاد
يف املقطم.
رمب��ا ك��ان �صعود �أحمد �شفيق تعبرياً عن غطر�سة
القوة يف مواجهة الأحاديث عن ال�صفقات العديدة ،ولكن
مل يت�أكد منها �شيء بعد ،فهناك من يتحدث �أن �أحمد
�شفيق ع��ر���ض �صفقة على الإخ ��وان ليتوىل مبوجبها
الرئا�سة الأوىل ،وي�ترك للإخوان رئا�سة احلكومة ،يف
الخ��وان
وق��ت حت��دث �آخ��رون �أن حممد مر�سي مر�شح إ
عر�ض �إن�شاء جمل�س رئا�سي يت�ألف من حمدين �صباحي
وعبد املنعم �أب��و الفتوح �إذا �أعلنوا دعمهم ل��ه ،لكن رد
حمدين و�أبو الفتوح �أتى �سريعاً عندما رف�ضوا االجتماع
به.
التحوالت التي �أقرتها �صناديق االق�ت�راع عديدة،
ل �ك��ن رمب ��ا �أب ��رزه ��ا ح���ص��ر ح �م��دي��ن ��ص�ب��اح��ي �أ� �ص��وات
الناخبني يف اال�سكندرية ،التي طاملا كانت تعترب معق ًال
للإخوان وال�سلفية.
الخ��ر كان يف �أ��س��وان ،حيث ينحدر من تلك
امل�شهد آ
مر�سي و�شفيق� ..إغراءات باجلملة من �أجل الو�صول �إىل الرئا�سة
املنطقة وحميطها معظم ال�ضباط ،حيث التزمت مع
طرقها ال�صوفية ال�ع��دي��د بالت�صويت ألح�م��د �شفيق،
اعتماداً على قواه ،و�أن حممد مر�سي بحاجة �إىل خطاب بتنفيذ �أحكام إ
الع��دام ويجري حملة اعتقاالت وا�سعة وكان هناك م�شهد �آخر �أي�ضاً يف �سيناء ،بالتزام القبائل
�سيا�سي وم���ش��روع وط�ن��ي ي�ت��واف��ق عليه ك��ل امل�صريني لإعادة هيبة الدولة التي تعر�ضت لكثري من االهتزازات هناك بالت�صويت �إىل عمرو مو�سى ،رغم �أن هذه القبائل
(امل�سلمني والأقباط والفلول والثوار) ،وهذا املر غري يف املرحلة املا�ضية.
خا�ضت مواجهات �صعبة مع النظام ال�سابق.
�أحمد �شفيق �أو ممثل اجلي�ش ،بدا وا�ضحاً �أن هناك
�أ� �س��رار وط�لا��س��م الكتل الناخبة امل�صرية مل تفك
متوفر كما يعلم اجلميع ،وهذا يعني �أن مر�شح الفلول
كت ًال اجتماعية كبرية حتميه وترعاه� ،أهمها الأقباط ب�ع��د ،رمب��ا ه��ي بحاجة �إىل م��زي��د م��ن ال��وق��ت لدرا�سة
�أحمد �شفيق لديه فرحة حقيقية للفوز.
و�أخ �ط��ر م��ا ن�ق��ل ع��ن �أح �م��د �شفيق ه��و م��ا ذك��رت��ه الذين �صوتوا له بكثافة ،خوفاً من مر�شح إ
الخ��وان ،تلك الأرقام وحتليلها لتحديد املتغريات التي يجري يف
الع�م��ال وب�ع��د تعهده لهم ب��رع��اي��ة ال��دول��ة امل��دن�ي��ة ،خ�صو�صاً ال�شارع امل�صري.
ال�ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز �أث �ن��اء لقائه هيئة رج��ال أ
الم� ��ن �أن�ه��م اع�ت�بروا �أن و��ص��ول مر�شح الإخ ��وان �إىل رئا�سة
امل �� �ص��ري��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ح �ي��ث ت �ع �ه��د ب � � إ�ع� ��ادة أ
واال�ستقرار �إىل البالد خالل �شهر واحد ،و�سوف يبد�أ اجل�م�ه��وري��ة م�ع�ن��اه ن�ق��ل ال�سلطة و�إدارة ال��دول��ة من
جهاد ال�ضاين

السـعوديــة عـلى أبــواب التـغـيـير

الشياطين تسكن في التفاصيل ..والجن تحمي هدر المليارات
قدمياً قيل �إن حكام ال�سعودية والتغيري خطان متوازيان ال يلتقيان،
و�إن حتالف �أمراء البالد مع جماعة (املطوعني) و�صحراء الربع اخلايل
ب�شم�سها ورمالها احلارقة ،قد �شكلوا حاجزاً طبيعياً �ضد التغيري.
اليوم ،يبدو �أن عقوداً طويلة من الظلم واال�ستبداد �أ�صبحت على
�أب��واب الأف��ول ،ج��راء التداعيات الكبرية التي ت�شهدها املنطقة ،و�صار
وا�ضحاً �أن التغيريات اجلوهرية والعميقة ج��داً التي جت��ري يف دول
املنطقة لن تبقي �أحداً خارجها.
فهل �سيتمكن �أم��راء جند واحل�ج��از من التما�سك وااللتفاف على
تطلعات ال�شباب كما فعلوا يف �ستينات القرن املا�ضي �أمام مد النا�صرية
ليحافظوا على م�صاحلهم؟ اال�ستياء يعم ك��ل �أن�ح��اء اململكة� ،إال �أن
التعبري عن الغ�ضب قد يختلف ويتباين يف املحافظات والبيئات ال�شعبية
الغا�ضبة ،وكل امل�ؤ�شرات تدل على �أن التغيري بات قريباً؛ االحتجاجات
� امل ��دن واجل��ام �ع��ات ،وامل���ش��اك��ل االقت�صادية
واالع�ت���ص��ام��ات ال�ت��ي متل� أ
واالجتماعية ترتاكم ،ومعظم �شرائح املجتمع ال�سعودي املثقف واملتنور
بد�أت تتململ ،خ�صو�صاً ال�شباب منهم ..بنيان اململكة ال�سيا�سي يتداعى،
واحل�ك��ام الذين من املفرت�ض �أن يواجهوا ه��ذه امل�صاعب والتحديات
خ��ارج اخلدمة الفعلية ،لأن معظمهم كبار يف ال�سن و�أ�صابهم املر�ض
�أو ال�شيخوخة ،وفقدوا القدرة على متابعة �أمور احلكم اليومية ،حتى
�أن الأ�ستاذ حممد ح�سنني هيكل تندّر بعد لقائه امللك عبد اهلل  -الذي
ا�ستمر مل��دة ن�صف �ساعة و�شعر ك�أنها ده��ر � -أن امللك مل ي�س�أله طوال
اللقاء �سوى �س�ؤال واحد :كيف تتدبر �أمورك مع احلرمي و�أنت يف �سن
الثمانني؟
ال�شعب ال�سعودي ال��ذي يعي�ش  30يف املئة منه حت��ت خ��ط الفقر،
يعرف �أنه ينتمى �إىل دولة متلك �أكرب احتياط نفط يف العامل ،ويعلم
�أي�ضاً �أن �أمراء البالد يغامرون ب�أموال ال�شعب ،ويهدرون الرثوات على

واحلادثة الأخرى املعربة هي ما عُرف بتحدي ال�شباب ال�سعودي
طاوالت القمار والبذخ واملجون ،وال�شعب ال�سعودي بات يعلم �أن دولته
هي الأقل التزاماً بالدميقراطية ،وال حتمي حقوق الإن�سان ،وهو يعلم للجن ال�ساكن يف امل�ؤ�س�سات املتعرثة بالدولة ،ومنها م�ست�شفى عرقة
�أن حكام البالد ال ي�ؤمنون يف الداخل �إال بعدالة ال�سيف ال��ذي �أخ��ذوا �شرق مدينة الريا�ض ،والتي بلغت كلفتها ن�صف مليار ريال ،هذه
امل�ست�شفى تعاقب عليها ثالث وزراء �صحة بعد �إجناز بنائها� ،إال �أنها
احلكم به و�سيطروا على البالد من خالله.
م��ؤخ��راً �أ��ص��درت م�ؤ�س�سة «هرييتدج» املرموقة تقريراً م�ؤلفاً من بقيت مهجورة بحجة �أنها م�سكونة باجلن ،لكن �شباب الريا�ض
ثماين �صفحات ،ح��ذرت مبوجبه الإدارة الأم�يرك�ي��ة م��ن ق��رب انهيار تداعوا عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،وقاموا مبطاردة اجلن
ال� �س��رة احلاكمة يف ال�سعودية ،وق��ال��ت �إن هناك غيوماً ��س��وداء ب��د�أت املزعوم يف تظاهرة كبرية داخل �أروقة امل�ست�شفى وغرفها ،لكن هم
أ
تتجمع يف �سماء اململكة ،واعتربت �أن الثورة �ست�ضر باململكة ،و�أن رياح بطبيعة احلال مل يجدوا اجلن ،لأن هذا اخلرب جرى تعميمه من
التغيري ال بد �أن تهب على اململكة النفطية املهمة ،وتخوّف التقرير �أن �أجل �شراء امل�ست�شفى ب�سعر زهيد ،حيث �أيقنوا بعدها �أن اجلن ال بد
تكون تداعيات االنهيار ال�سعودي �أخطر بكثري من �إغالق م�ضيق هرمز �أن يكون �ساكناً يف وزارة ال�صحة ووزيرها ،ويف �أج�ساد حكام البالد
مثالً� ،أو ن�شوب مواجهة ع�سكرية يف اخلليج ،حيث توقعت �أن يتوقف الذين يغرقون يف م�ستنقعات الف�ساد ونهب امل��ال ال�ع��ام ،و�أيقنوا
�إنتاج النفط بالكامل يف اململكة ملدة عام على الأقل ،ما قد ي�سبب ارتفاعاً �ضرورة مواجهة الإن�س من احلكام الذين باتوا ي�سرقون �أم��وال
حاداً يف �أ�سعار النفط قد يتجاوز  220دوالراً للربميل الواحد .وي�شري ال�شعب وينقلونه �إىل ح�ساباتهم يف البنوك �أ�سرع من اجلن.
وعلم �أن ال�شباب ب ��د�أوا يوجهون ال��دع��وات للتجمع يف �صالة
التقرير �إىل �أن �سيناريو بدء الأحداث يف ال�سعودية قد يكون مماث ًال ملا
جرى يف م�صر باملرحلة الأوىل ،ويتحول تدريجياً �إىل النموذج الليبي للم�سافرين ب��واح��د م��ن �أك�بر م�ط��ارات اململكة ،وه��ي �صالة غري
يف املرحلة الثانية ،بعد �أن تتدخل ق��وى �إقليمية ودول�ي��ة ع��دة يف هذه م�ستخدمة م�ن��ذ ع �� �ش��رات ال���س�ن�ين ل �ط��رد اجل ��ن امل���س�ك��ون فيها،
الأح��داث ،التي قد تبد�أ مبطالب حقوقية لبع�ض الليرباليني ،قبل �أن ألن��ه يبدو �أن �أح��د امل�س�ؤولني البارزين م�ستفيد من هذا الإقفال
ل�صالة ال�سفر! ال�شباب ال�سعودي ي�س�أل اليوم :ملاذا الي�سكن اجلن
ين�ضم �إىل الثورة رجال دين �سنة و�شيعة ،كما �أورد التقرير.
لعل و�سائل التوا�صل االجتماعي باتت تلعب دوراً هاماً يف التعبري عن �إال مب�شاريع احلكومة املتعرثة ،وم��ن امل�ع��روف �أن حجم �إجمايل
حيوية حركة ال�شباب ال�سعودي ،الذي بد�أ يظهر مدى تطوره وقدرته امل�شاريع املتعرثة للدولة بلغ خالل الثالثة �أع��وام املا�ضية حوايل
على الت�أثري ،ولعل �أبرز مالمح هذه احليوية ما حدث مع وزير الدفاع تريليون ري��ال ��س�ع��ودي �أي م��ا ي ��وازي  300م �ل �ي��اردوالر تقريباً،
ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز حني �صرح على �أحد املواقع �أن «البلد ف�إذا كانت ال�شياطني ت�سكن يف التفا�صيل؟! فهل ي�سكن اجلن مع
يعي�ش يف بحبوحة مالية» ،متنا�سياً الفقراء واملعدومني ،عندها ت�صدت املليارات؟
لهذا الكالم جمموعة كبرية من املتابعني على �صفحات الفاي�سبوك
حمرر ال�ش�ؤون العربية
والتويرت ،مما �أجربه على الرتاجع عن كالمه ،نافياً ما �أدىل به.

( العدد  )216اجلمعة  1 -حزيران 2012 -
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رياح «المثلث األصفر» في مالي تهب على دول المغرب العربي
مع اندالع «احلراكات» العربية ،توجهت الأنظار
ال� �س �ل��وب ال�ه�م�ج��ي ال ��ذي �أُع � ��دم ف�ي��ه معمر
ُب�ع�ي��د أ
القذايف �إىل «مايل»؛ الدولة التي كانت تعترب البلد
الأكرث ا�ستقراراً على امل�ستوى ال�سيا�سي.
البداية يف التوتري بد�أت مع االنقالب الع�سكري
ال��ذي �أط��اح الرئي�س امل��ايل «�آم ��ادو ت��وم��اين ت��وري»،
م��ا �أدّى �إىل ك���ش��ف ال �ب�لاد �أم �ن �ي �اً ت�ت�ن��ازع�ه��ا ث�لاث
ق��وى ع�سكرية تقا�سمت ال�ن�ف��وذ يف ال �ب�لاد� ،أول�ه��ا
االنقالبيون ال��ذي��ن �أط��اح��وا بالرئي�س واحلكومة،
والثانية القوات املوالية للرئي�س ،والقوة الثالثة يف
ال�شمال هي ع�شائر الطوارق بزعامة حركة ال��زواد
املتمردة منذ العام  1990ومن ثم العام  2000حيث
��ش� ّن��ت ق�ب��ل ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ه�ج��وم�اً ع�ل��ى اجل�ي����ش يف
ال�شمال امل ��ايل ،وال ��ذي ان�ضمت �إل�ي��ه الح�ق�اً حركة
�أن���ص��ار ال��دي��ن ال�ت��ي ت��دع��و �إىل ف��ر���ض ال�شريعة يف
جميع �أنحاء مايل.
هذا الهجوم� ،ساندته عنا�صر من تنظيم القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي ال��ذي عاد و�سيطر مع جماعة
�أن�صار الدين على غالبية ال�شمال ،ما �أدّى �إىل عزل
جزئي للحركة الوطنية لتحرير �أزواد «العلمانية».

اجلديد يف هذا ال�سياق� ،أن جماعة �أن�صار الدين
التي كان يقودها زعيم مترّد الطوارق ال�سابق «اياد
غ��ايل» وم�ت�م��ردون م��ن ال�ط��وارق �أعلنوا يف املنطقة
ال���ش�م��ال�ي��ة ال �ت��ي ي���س�ي�ط��رون ع�ل�ي�ه��ا «�إق ��ام ��ة دول��ة
�إ��س�لام�ي��ة» ،مم��ا ي�شكل منعطفاً م�ه�م�اً يف املنطقة
ال�شا�سعة املمتدة على طول  1376كلم مع اجلزائر،
وهنا يكمن اخلطر الأكرب.
وه��ذه املنطقة احل��دودي��ة الأط��ول مل��ايل مع دول
اجل ��وار ك��ان��ت م���س��رح�اً ل�ل���ص��راع��ات ب�ين امل�خ��اب��رات
اجلزائرية واملخابرات الأمريكية� ،سيما �أن املنطقة
تختزن ث��روات هائلة من البرتول واملعادن الثمينة
مثل اليورانيوم واملنغانيز ،ولذلك كثفت املخابرات
الم�ي�رك �ي��ة ع���ش�ي��ة االن �ق�ل�اب يف م ��ايل م��ن ح��رك��ة
أ
��ش�ب�ك��ات�ه��ا يف امل�ن�ط�ق��ة وع �م �ل��ت ع �ل��ى ت�ه�ج�ير �آالف
العائالت الذين ت�شتّتوا يف الدول املجاورة حتت �أزيز
�أ�صوات الطائرات.
ال�شعب يف جمهورية مايل التي متتد م�ساحتها
�إىل مليون ومئتني و�أربعني �ألف كلم)1240،000( 2
جت�ت��اح��ه اخل���ش�ي��ة م��ن تق�سيم فعلي ل�ل�ب�لاد بني
ال�شمال واجلنوب حتت ت�أثري االنف�صاليني الذي

��ض��رب��وا بالعي�ش امل���ش�ترك ال ��ذي ط��امل��ا ت�غ� ّن��وا به
يف الأن��ا��ش�ي��د والأدب �ي��ات ال��وط�ن�ي��ة� ،إال �أن ال��واق��ع
احلقيقي امل�ؤمل هو �أن ال�صراع الأمريكي الفرن�سي
يف القارة ال�سوداء ونهب ثرواتها هو الأ�سا�س فيما
يجري.
فهذه اجلمهورية التي تعترب لغتها الر�سمية هي
الفرن�سية ،تعي�ش انق�ساماً بني الرهان على م�ستقبل
زاهر موهوم مثل كل الوعود الأمريكية ،وبني تطور
طبيعي ي�سمح ل�شعب البالد �أن ي�ستغل ثرواته بنف�سه
بعيداً عن �صراعات الدول.
ل�ك��ن يف احل�ق�ي�ق��ة�� ،س�ي��ا��س��ة ال�ف��و��ض��ى املنظمة
والتي هي فو�ضى مدمرة ولي�ست خالّقة كما ت�شيع
ال��والي��ات املتحدة ه��ي املطلوبة يف ذل��ك اجل��زء من
العامل ،والدليل على �أن ال��دول احلليفة لوا�شنطن
يف املنطقة ب ��د�أت ت�ستفيد م��ن �أج� ��واء ال�ت��وت��ر من
جهة ،والنكث باتفاقيات ال�سالم العقيمة احلدودية
من جهة �أخ��رى للإطاحة بتلك االتفاقيات و�إع��ادة
ت�شجيع النظام القبلي واالنق�سام ال��داخ�ل��ي ال��ذي
خلّفه اال�ستعمار الفرن�سي.
�إن احلراك اجلديد يف مايل والدولة االنف�صالية

ال��ص�ف��ر»� ،أط��اح��ت
اجل��دي��دة ال�ت��ي ُت�ع��رف ب�ـ«امل�ث� ّل��ث أ
طبيعياً باحلركة الوطنية ال�سلمية التي �أن�شئت يف
العام  2012والتي ت�ضم الطوارق والعرب وال�سنغال
الم ��ر ال ��ش��كّ يطيح
دون متميز �أو ت�ف��رق��ة ،وه��ذا أ
الج �ي��ال ال�ت��ي ط��ال ان�ت�ظ��اره��ا� ،أم��ا
ب ��آم��ال و�أح�ل�ام أ
الك�ب�ر ف�ستكون للمحتل .وب��ال�ت��ايل ،ف ��إ ّن
اخل��دم��ة أ
ال �� �س ��ؤال امل �ط��روح ،ه��ل مي�ك��ن ب�ع��د ال ��ذي ح��دث �أن
الط��راف التي ت�شكل مثلث جمهورية مايل
جتتمع أ
على ت�شخي�ص الو�ضع ب�أنه خطري ،و�أن هناك �ضرورة
للتفاهم كي ال تنقاد البالد �إىل الأ�سو�أ.
املعطيات امل��وج��ودة ال ت�شري �إىل ذل��ك� ،سيما �أن
ه�شا�شة ال��و��ض��ع ال�سيا�سي ت��زي��د �أ� �ص� ً
لا يف الأزم��ة
الإن�سانية التي يقف ال�ع��امل متفرجاً عليها ،فيما
امل �خ��اوف ت�ن�ت��اب ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي فيها قبائل
من الطوارق مثل اجلزائر حتديداً ،وليبيا واملغرب
وح�ت��ى م��وري�ت��ان�ي��ا ،مم��ا ي�ج�ع��ل ه�ب��وب ري��ح «امل�ث�ل��ث
الأ�صفر» �أ�شبه بكولريا قد ت�صيب البالد العربية يف
املغرب وتعمل فيها متزيقاً �أكرث.

يون�س عودة

حينما يرقص الخليجي واألميركي «التانغو» على الدماء اليمنية
م� ��ن ال� ��وا� � �ض� ��ح �أن ال� �ي� �م ��ن ل�ي����س
مر�شحاً خ�لال الفرتة القريبة املقبلة
لال�ستقرار وال �ه��دوء ،بالرغم م��ن كل
ال� �ت� �ط ��ورات ال �ت��ي � �ش �ه��ده��ا ،ذل ��ك لأن
امل �خ �ط��ط ال �� �س �ع��ودي ال ��دائ ��م ه��و ع��دم
ا�ستقرار اليمن ،بناء على و�صية عبد
العزيز �آل �سعود لأبنائه وم�ست�شاريه،
وب � �ه ��ذا مل ت �ت��رك ال ��ري ��ا� ��ض و� �س �ي �ل��ة
منذ ق�ي��ام ث��ورة � 26سبتمرب � 1962إال
وا��س�ت�غ�ل�ت�ه��ا م��ن �أج ��ل م�ن��ع ت �ق��دم ه��ذا
البلد وتطوره ،وهو الذي يحتل موقعاً
ا��س�ترات�ي�ج�ي�اً ه ��ام �اً؛ ي�ت�ح�ك��م بجنوب
غ��رب �شبه اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة يف غ��رب
ق� ��ارة �آ� �س �ي��ا ،ول �ه��ا ��س��اح��ل ط��وي��ل على
بحر العرب ،و�ساحل غربي على البحر
الأح� �م ��ر ،وت �� �ش��رف ع �ل��ى م���ض�ي��ق ب��اب
املندب ،ولها عدة جزر يف البحر الأحمر
وبحر العرب� ،أهمها جزيرة �سقطرة.
وبحكم هذا املوقع ،كانت اليمن حمط
الأط �م ��اع م��ن ق�ب��ل اال��س�ت�ع�م��ار ال�ق��دمي
املتمثل يف بريطانيا ،واال�ستعمار اجلديد
املتمثل بطليعته الواليات املتحدة.
ال �� �س �ع ��ودي ��ة اح �ت �ل ��ت م �ن ��ذ م�ط�ل��ع
�أربعينيات القرن املا�ضي �أرا�ضي وا�سعة
م��ن اليمن ،متتد �إىل ح��دود الطائف،
وه� ��ي م �ن��اط��ق غ �ن �ي��ة ج � ��داً ب ��ال�ث�روات
النفطية ،وفر�ضت على الإم ��ام حاكم
اليمن التنازل مبوجب اتفاقية متتد
خلم�سني ع��ام�اً ،فر�ضت على الرئي�س
املخلوع علي عبد اهلل �صالح مع اقرتاب
نهاية العقد تر�سيم احل��دود ،وبالتايل
ال �ت �ن��ازل ع��ن ه ��ذه امل�ن��اط��ق ال�شا�سعة،
خ�صو�صاً بعد ت�أييده ل�صدام ح�سني يف
غ��زوه ال�ك��وي��ت ،يف ظ��ل تدخل �أمريكي
وا��س��ع يف ال���ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة اليمنية،

جنود مينيون يعر�ضون �أعالماً جلماعة �أن�صار ال�شريعة
التابعة للقاعدة ح�صلوا عليها من موقع كان للجماعة يف زجنبار

جعل الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
ت�ت�ق�ه�ق��ر يف ه ��ذا ال �ب �ل��د ،وج �ع��ل قيمة
الريال اليمني يف احل�ضي�ض ،يف نف�س
ال��وق��ت ال��ذي ك��ان��ت ت�ستغل ال�سعودية
�أب� �ن ��اء ال �ي �م��ن امل�ج�ن���س�ين � �س �ع��ودي �اً �أو
امل��وج��ودي��ن يف ال �� �س �ع��ودي��ة ب ��إغ��رائ �ه��م
لالن�ضمام �إىل القاعدة ،خ�صو�صاً �أن
ر�أ�سها (�أ�سامة بن الدن) هو من �أ�صول
مينية  -ح�ضرمية.
�أم� ��ام ال�ت�ف��ري��ط ب��امل���ص��ال��ح ال��وط�ن�ي��ة
اليمنية ،وامل�صالح القومية ،كانت قاعدة
املعار�ضة �ضد علي عبد اهلل �صالح تت�سع،
ف�ل�ج��أ الأخ�ي�ر �إىل ال�ل�ع��ب ع�ل��ى احل�ب��ال،
الخ��وان
فهو ت��ارة يتقرب من القاعدة و إ
مل ��واج �ه ��ة امل �ع ��ار� �ض ��ة ،حت� ��دي� ��داً احل ��زب
اال�شرتاكي ،وطوراً يلعب على التناق�ضات

ال �ق �ب �ل �ي��ة ،و�أخ� � � ��رى ع �ل��ى ال �ت �ن��اق �� �ض��ات
امل��ذه�ب�ي��ة ،م��ا ج�ع��ل ال�ي�م��ن ي�شهد حالة
من احلراك وامل�صادمات ،بد�أت منذ نحو
ع�شر �سنوات تتو�سع وتنت�شر يف خمتلف
�أنحاء البالد ،ف�صار اجلنوبيون يطالبون
بالعودة �إىل االنف�صال ،و�أ�صبح احلوثيون
يطالبون بالتنمية واحل��ري��ة ،وتو�سعت
قاعدة املطالبة بالإ�صالحات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية.
حم��اول��ة ل�ع��ب ع�ل��ي ع�ب��د اهلل �صالح
ع�ل��ى ال�ت�ن��اق���ض��ات ان�ق�ل�ب��ت ع�ل�ي��ه ،ودخ��ل
الأمريكي وال�سعودي والقطري ومعهم
ك �ل �ه��م «ال � �ق� ��اع� ��دة» ،يف ل �ع �ب��ة ال �ن��زي��ف،
و�أ��ص�ب�ح��ت �أج �ن �ح��ة امل�ع��ار��ض��ة ال��وط�ن�ي��ة
الح � ��داث التي
اليمنية ت���ش��دد ع�ل��ى �أن أ
ت���ش�ه��ده��ا ال�ي�م��ن م��ا ه��ي �إال خمططات

مت��ت �صناعتها م��ن قبل �أنظمة معادية
ال��س�ت�ق��رار ال�ي�م��ن ،كم�شيخة قطر التي
ح��اول��ت يف ال�ب��داي��ة �أن تظهر كم�شيخة
«��ص�ل��ح» ب�ين احل��وث�ي�ين وال �ن �ظ��ام ،وب�ين
اجلنوب وال�شمال ،يف الوقت الذي كانت
توفر كل الإمكانيات املالية لـ«القاعدة»
م��ن �أج ��ل مت��رك��زه��ا يف خم�ت�ل��ف مناطق
ال �ي �م��ن ،م��ع ت���س�خ�ير «اجل ��زي ��رة» للعب
دوره ��ا ال �ت��دم�يري ال ��ذي � �ص��ار م�ع��روف�اً
للجميع.
�أم��ا ال�سعودية ،فقد وج��دت �ضالتها
يف الفو�ضى اليمنية ،فاندفعت يف احلرب
�ضد احلوثيني ،وتلقت �ضربات ع�سكرية
مذهلة ،حيث تبني �أن احلوثيني احتلوا
ع�شرات القرى ال�سعودية ،و�أ�سروا مئات
ال�ضباط واجلنود ،كما حققوا انت�صارات
ك�ب�يرة على ق��وات علي عبد اهلل �صالح،
ف � أ�خ��ذت ق��اع��دة امل�ع��ار��ض��ة للحكم تت�سع
على �شتى امل�ستويات ،لتنفجر يف �صنعاء
وع��وا��ص��م امل�ح��اف�ظ��ات ح��راك �اً دائ �م �اً �ضد
نظامه ،فولدت املبادرة اخلليجية بغطاء
�أم�يرك��ي غ��رب��ي ال�ستمرار �صالح ب�شكل
خمتلف..
ان�ت�ه��ى ��ص��ال��ح ��ش�ك�ل�ي�اً ،ل�ك��ن مل تنته
الأزم��ة املر�شحة �إىل مزيد من الف�صول
اجلديدة ،بعد �أن �أدخلت ال�سعودية وقطر
م ��زي ��داً م��ن ع�ن��ا��ص��ر ال �ق��اع��دة ،ووف ��رت
لهم ك��ل �أ��ش�ك��ال ال��دع��م ،يف نف�س الوقت
الذي تتدخالن لتو�سيع �شقة اخلالفات
ال�ق�ب�ل�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة ،يف ح�ي�ن �أ��ص�ب�ح��ت
ال��والي��ات املتحدة تغري ب�شكل دائ��م على
خم�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق ال�ي�م�ن�ي��ة ،ول �ك��ل منها
�أهدافها ،فقطر التي ترى �أن دوره��ا بد�أ
يخبو ،تريد �أن ت�ؤكد �أنها وجزيرتها ما
تزال فاعلة وقادرة على توجيه الأحداث.

ال�سعودية ت�ستمر على مذهب و�صية
ع�ب��د ال�ع��زي��ز مب�ن��ع �أي ا��س�ت�ق��رار يف ه��ذا
البلد ،ومن �أج��ل �إغ��راء عنا�صر القاعدة
بالتمركز فيها لإبعادهم عنها.
ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ال � �ت ��ي ت�ط�م��ح
إلق��ام��ة ق��واع��د ع���س�ك��ري��ة يف ه��ذا البلد
ال��ذي يتحكم مبمرات اجلزيرة العربية
اجلنوبية ،ولهذا �أ�صبحت القاعدة طعماً
دائماً للغارات الأمريكية.
ال �ق��اع��دة ال�ت��ي ت�ستغل ال�ف�ق��ر ال��ذي
ي�ضرب املواطنني فتقدم لهم املزيد من
الغ��راءات بف�ضل ال�ضخ املايل ال�سعودي
إ
وال �ق �ط��ري ل�لال �ت �ح��اق ب �ه��ا ،وذل� ��ك من
�أج��ل �إق��ام��ة �إم��ارة ت�ستطيع م��ن خاللها
التو�سع والتمدد نحو ال�صومال والقرن
الأفريقي.
�أم ��ام ك��ل ه��ذه ال��وق��ائ��ع ،ثمة �أح��زاب
وق ��وى مي�ن�ي��ة ت�ع��ي وت�ف�ه��م ك��ل خريطة
امل�صالح هذه ،وحتاول �أن تواجهها ،وهي
�إذا جنحت ن�سبياً يف ف�ضحها وك�شفها،
ف�إنها حتاول �أن جتتمع وتتوحد ملواجهة
االح �ت �م��االت اخل �ط�ي�رة ،ال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت
تهدد كل املنطقة العربية.
يف كل ي��وم حتمل الأن�ب��اء �أن طائرات
�أم�ي�رك ��ا ب�ل�ا ط �ي��ار ق �ت �ل��ت ال �ع��دي��د من
ال� �ق ��اع ��دة ،و�أن اجل �ي ����ش ال �ي �م �ن��ي ق�ت��ل
ال �ع �� �ش��رات ،ل�ك��ن ك�ي��ف ت �ف��رخ ال���س�ع��ودي��ة
وقطر اللتان تت�سابقان على ك�سب الر�ضا
الم�يرك��ي ،املزيد من القاعديني� ..إنها
أ
رق�صة «التانغو» على الدماء اليمنية ،كما
هي حماولة رف�ض «الفال�س» على الدماء
ال���س��وري��ة ..ت��ذك��روا �أن امل�ل��ك ال�سعودي
�أبرق للرئي�س اللبناين داعياً �إىل احلوار!

�أحمد �شحادة
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دولي
بحجة إنقاذ شعوبها من المجاعة

قادة الدول الصناعية يتعاقدون مع «مصاصي الدماء» إلنماء القارة السوداء
�أط �ل��ق ق ��ادة جم�م��وع��ة ال ��دول ال�ث�م��اين يف م��ؤمت��ره��م
الأخري يف كامب ديفيد يف الواليات املتحدة مبادرة جديدة
تهدف لإنقاذ ح��وايل  50مليون جائع يف بلدان �أفريقيا
خالل ع�شر �سنوات ،ولكنهم ارت�أوا ،تداركاً لف�شل املبادرات
وال�سيا�سات ال�سابقة �أن �إ�شراك القطاع اخلا�ص باملهمة
ي�ضمن تنفيذها على أ�ك�م��ل وج��ه ،ف��أوك�ل��وه��ا لل�شركات
االحتكارية ال�ك�برى املتهمة يف �أك�ثر م��ن مكان بتدمري
القطاعات الزراعية الناجحة ،والت�سبب يف انعدام الأمن
الغذائي ل��دى �شعوب كثرية يف البلدان الفقرية ،و�سوء
التغذية ملاليني الأطفال يف كل �أنحاء العامل.
وج ��اء يف وث�ي�ق��ة �أع��دت �ه��ا وك��ال��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ال��زراع �ي��ة
الأم�يرك�ي��ة ( )US-AIDيف �سياق امل��ؤمت��ر� ،أن ال�شركات
اخلا�صة حتتل املوقع الريادي يف «االحتاد اجلديد ل�ضمان
ا ألم ��ن ال�غ��ذائ��ي والتغذية ال�سليمة» ،ال��ذي �أع�ل�ن��ت عن
ت�أ�سي�سه القمة ال�صناعية يف كامب ديفيد ،وترى الوثيقة
�أن ال�شركات «امللتزمة بالإمناء يف خدمة ال�صالح العام»،
ق��د ر��ص��دت ث�لاث��ة م�ل�ي��ارات دوالر لإنفاقها يف م�شاريع
تنمية ال��زراع��ة يف �أفريقيا و�إنعا�ش احلياة االقت�صادية
وت�أمني فر�ص العمل.
غري �أن ا�ستعرا�ضاً �سريعاً لالئحة ال�شركات املوكلة
باملهمة ،يك�شف الأهداف احلقيقية لهذا االحتاد اجلديد،
وج��د ّي��ة ال �ت��زام ال���ش��رك��ات ب��ال���ص��ال��ح ال �ع��ام ،ف�ه��ي ت�ضم
عمالقة االحتكارات العاملية يف جمال الزراعة و�إنتاج املواد
الغذائية ،ومنها ،على �سبيل املثال ،كارغل (،)CARGILL
وم��ون���س��ان�ت��و(  ( ،)MONSANTOو�سينجينتا (SY N
 ،)GENTAودوب��ون ( ،)DUPONTوي��ارا (،)YARA
وع� ��دد م ��ن ال �� �ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�أط �ع �م��ة ال�ع���ش��وائ�ي��ة
( ،)JUNK-FOODم�ث��ل يونيليفر (،)UNILEVER
وك ��راف ��ت ( ،)KRAFTوه�ير��ش�ي��ز (،)HERSHEY’S
ومار�س (.)MARS
و�شركة يارا وحدها قدمت عر�ضاً لبناء «م�صنع لإنتاج

ر�ؤ�ساء وقادة دول جمموعة الثماين خالل القمة املنعقدة بكامب ديفيد

الأ�سمدة تبعاً لأعلى املوا�صفات الدولية» تبلغ كلفته ثلثي
املبلغ املر�صود لتنفيذ مبادرة ال��دول ال�صناعية ،ومتثل
�شركة ي��ارا الرنويجية �أك�بر �شركة احتكارية للأ�سمدة
النيرتوجينية يف العامل.
ي�ب�رر ق� ��ادة ال � ��دول ال���ص�ن��اع�ي��ة م�ي�ل�ه��م لتكليف
القطاع اخل��ا���ص بحجة «ال�ه��در وان�ع��دام ال�شفافية
وغياب مبد�أ الرقابة واملحا�سبة» ل��دى احلكومات
ال �ف��ا� �س��دة يف ال � ��دول ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت�ل�ق��ى امل �ع��ون��ات
الإمنائية مبا�شرة ح�سب الربامج ال�سابقة ،ويرى
منتقدو هذا التوجه �أن تكليف ال�شركات اخلا�صة لن

يحل م�شكلة املحا�سبة ،لأن ال�شركات غري م�س�ؤولة
�أمام احلكومات.
و�إن كانت ال�شركات الكربى ت�شبه احلكومات من
حيث بنيتها ومتتعها بال�سلطة ،فهي تقدم ح�ساباتها
حل�م�ل��ة الأ� �س �ه��م ال��ذي��ن ال ه��م ل�ه��م � �س��وى حتقيق
الربحية العالية وامل ��ردود ال�سريع ال�ستثماراتهم
امل��ال �ي��ة ،ف�م��ن �أج ��ل ��ض�م��ان ��س�لام��ة الإ��س�ت�ث�م��ارات،
ت�ف��ر���ض ال �� �ش��رك��ات اخل��ا� �ص��ة � �ش��روط �اً ��ص�ع�ب��ة على
ح�ك��وم��ات ال� ��دول الأف��ري �ق �ي��ة ق��د ت �ف��وق بق�ساوتها
ال�شروط الدولية املماثلة ،وهي تتدخل بال�سيا�سة

االقت�صادية العامة ،وتطالب بتغيري القوانني مبا
يتنا�سب ح�صرياً مع م�صاحلها.
هذا جانب واحد من م�ساوئ تغليب القطاع اخلا�ص،
�أم ��ا ال�ع��واق��ب الأك�ث�ر خ �ط��ورة ل�ه��ذا ال�ت��وج��ه اخل��اط��ئ،
فتكمن يف طبيعة ا ألن���ش�ط��ة ال�ت��ي مت��ار��س�ه��ا ال�شركات
االحتكارية الكربى يف قطاع الزراعة واملنتجات الغذائية،
خ�صو�صاً على �صعيد �ضرب �صغار املزارعني الذين �أثبتوا
�أنهم وحدهم القادرون على �إنقاذ البلدان الفقرية من
املجاعة ،و�ضمان �أمنها الغذائي ،واحلفاظ على التنوع
البيولوجي لأ��ص�ن��اف امل��زروع��ات ال�ت��ي تنقر�ض �سنوياً
بوترية عالية ب�سبب �سيا�سة التعديل اجليني ،واحتكار
ال �ب��ذار ،و�أح��ادي��ة ال�صنف ال�ت��ي تنتهجها ا إلح �ت �ك��ارات
الكربى.
ف ��إ� �ض��اف��ة �إىل �إخ �� �ض��اع � �ص �غ��ار امل ��زارع�ي�ن يف ال ��دول
الأفريقية بفر�ض ال�ق��وان�ين اجل��ائ��رة ،واح�ت�ك��ار البذار
ورفع �أ�سعارها ،تخطط ال�شركات االحتكارية لل�سيطرة
على �أك�بر م�ساحات ممكنة من الأرا��ض��ي الزراعية كي
تخ�ص�صها لزراعات حمددة ال تتعدى �أ�صابع اليد ،بهدف
ت�أمني املواد الأولية ل�صناعة الأغذية لل�سوق اال�ستهالكي
العاملي .وه��ذه امل�شاريع الكربى ال ت�ترك مكاناً ل�صغار
املنتجني ،وال ت�ضمن الأمن الغذائي لل�سكان املحليني.
تواجه معظم هذه ال�شركات االحتكارية ،يف العديد من
ال��دول الغنية والفقرية على حد �سواء ،دع��اوى ق�ضائية
بتهم تتعلق بالتفريط بال�صحة العامة جلهة التالعب
بالأ�صناف الغذائية مبا ي�سبب الأمرا�ض اخلبيثة ،ناهيك
عن الف�ساد وهدر ماليني الدوالرات من الأموال العامة
و�إنفاقها على �أبحاث ال هدف لها �سوى م�ضاعفة الأرباح،
فهل يُعقل �أن يُكلف م�صا�صو الدماء مبهمة �إنقاذ ال�شعوب
من الفقر والأمرا�ض واملجاعة؟

ع .م .ع.

العــالـم اإلسـالمــي ..مقـومـات وعـنـاصـر الـقــوة
مفهوم العامل الإ�سالمي مفهوم ذو داللة عامة وامل�ستقبلي؛ ذل��ك لأن ج��ذوره��ا �ضاربة عميقاً يف �أه��م و�أب��رز القوى العاملية املعا�صرة ،و�إن كانت الطاقة
الكامنة فيه مل يتم ا�ستغاللها بعد.
ت�ضم يف حمتواها الداخلي �أبعاداً عدة ،وهو يتكون هوية كل م�سلم ويف �أ�صل وجوده.
فجغرافياً ،ميتد ال�ع��امل الإ��س�لام��ي على ثالث
�إن م�ف�ه��وم �إ��س�لام��ي ه�ن��ا م��ع ك��ون��ه م�ف�ه��وم�اً ف�ك��ري�اً،
من مفردتني:
مفردة العامل ،والتي تعني �أن هناك حيزاً مكانياً لكنه فكري وديني يف وقت واحد� ،أي� :أنه ال يتخذ �صفة ق ��ارات ،فهو ـ �إذاً ـ ك�ي��ان ق��اري ،يتجاوز يف �أهميته
ي�ت�م�ث��ل يف رق �ع��ة ج �غ��راف �ي��ة ��ش��ا��س�ع��ة مي �ت��د عليها الظاهرة الفكرية امل�ؤقتة ،والتي ب��رزت نتيجة طفرة ما (اجليو ـ �سيا�سية) الكيانات الدولية الأخرى للقوى
ه��ذا ال�ع��امل ،م��ن دون حتديد �سائر خ�صو�صياتها يف عامل الفكر والثقافة ،بل يتخذ �صفة البعد التاريخي العظمى ،ك��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ورو��س�ي��ا ،وال�صني،
واحل �� �ض��اري ال�ع�م�ي��ق؛ لأن ��ه دي ��ن ،و�أي دي ��ن! ف�ه��و تلك وبريطانيا ،وفرن�سا ،حيث �إن هذه القوى ال يتجاوز
الأخرى.
م�ف��ردة ا إل��س�لام��ي ،وال�ت��ي تعني �أن ه�ن��اك �سمة ال��ر��س��ال��ة ال�سماوية اخل��ال��دة املتكاملة ال�ت��ي ج��اءت من مداها امل�ستوى القاري الأحادي البعد.
و�أم� � ��ا ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال ��دمي� �غ ��رايف ،ف� � ��إن ع��دد
ف�ك��ري��ة معينة يت�سم ب�ه��ا ه��ذا ال �ع��امل امل�م�ت��د على لدن حكيم عليم ،والتي امتدت منذ نزولها على حممد
تلك الرقعة اجلغرافية ،وه��ذه ال�سمة يف حالتنا :بن عبد اهلل �صلى اهلل عليه حتى هذه اللحظة التاريخية امل�سلمني يف العامل يزيد حالياً على املليار ن�سمة،
هي �سمة االنتماء �إىل احل�ضارة الإ�سالمية والفكر ال��راه�ن��ة ،وال�ت��ي ي�شاهد ال�ع��امل كله مفعولها الت�أثريي وه��ذا ما يجعل وجودهم ال�سكاين يتجاوز الرقعة
ال�شامل واملمتد على رقعة ب�شرية كبرية كونت لها �أ�س�ساً اجلغرافية للم�ساحة الأر�ضية التي يقطنون عليها،
الإ�سالمي.
غ�ي�ر �أن ه ��ذه ال���س�م��ة ال �ف �ك��ري��ة ا إل� �س�لام �ي��ة ال ح�ضارية تراكمت ثقافياً عرب الزمن ،لتكون يف النهاية وميتد هذا الكيان �إىل ق��ارات �أخ��رى ،حيث يتجمع
تعني ثقافة فكرية حم��ددة وم�ؤقتة بفرتة معينة خ�صو�صية دينية ـ ح�ضارية ـ ثقافية ،وتقاليد �سلوكية فيها امل�سلمون ك�أقليات دينية وازنة ومهمة ،ويبلغ
تعدادها ع�شرات املاليني ،لتكون ـ بذلك ـ قادرة على
�أو حم�صورة ،على حد �سائر التيارات الفكرية �أو وجمتمعية يف �آن واحد.
ه��ذا على �صعيد التنظري والتحديد املفهومي� ،أم��ا خلق كيان ثقايف و�سيا�سي واجتماعي م�ستقل لها،
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت��ي تن�ش�أ خ�ل�ال الع�صر احل��دي��ث� ،أو
التي ن�ش�أت خ�لال بع�ض الأزم�ن��ة املا�ضية ،وب�شكل على ال�صعيد اجليوبولتيكي ال��واق�ع��ي والعملي ،ف�إننا حتى يف داخ��ل �أوروب��ا و�أمريكا الالتينية ويف داخل
م�ؤقت ،وعرب زمن معني يتطلبه الظرف اخلا�ص نرى �أن العامل الإ�سالمي اليوم هو العامل الوحيد من احل�ضارات الآ�سيوية املعا�صرة.
الذي تن�ش أ� فيه ،ثم تختفي بعد ذلك باختفاء تلك بني العوامل احل�ضارية الأُخرى الذي ميتلك من امليزات
وع�ل��ى ال�صعيد االق�ت���ص��ادي �أي���ض�اً ،ف ��إن العامل
املتطلبات امل�ؤقتة �أو ال��راه�ن��ة ،ب��ل إ�من��ا تعني �سمة واخل���ص��ائ����ص م��ا ي ��ؤه �ل��ه لأن ي �ك��ون ق ��وة ا�سرتاتيجية ا إل� �س�لام��ي ال �ي��وم مي�ت�ل��ك �أ��ض�خ��م ث ��روة ب�ترول�ي��ة
فكرية م�ت�ج��ذرة يف داخ��ل ال��واق��ع ال �ع��ام ،ومت�سمة م�ستقبلية عظمى متتلك ال �ق��درة ك��ام�ل��ة ل�ك��ي ت�ق��ف يف وطبيعية وزراع�ي��ة ،مقارنة بكل الكيانات الدولية
ب�صفة ال��دوام واال�ستمرارية يف داخل الزمن الآين امل�ستوى الفاعل ال�سيا�سي والع�سكري� ،إذ هو ـ عاملياً ـ �أحد واحل�ضارية الأُخرى ،ما يتيح له ـ و�إن كان البع�ض

مع الأ�سف ال�شديد ال ي�ستطيع �أو ال يرغب يف �أن
ي�صدق بذلك ـ �أن يتحكم يف ال�ع��امل كله �سيا�سياً،
عرب قوته االقت�صادية ،مع حتقيق فائ�ض ذاتي على
م�ستوى ال�شعوب التي تتوزع على كيانه القاري.
ومن هنا يُطرح ال�س�ؤال التايل ،وهو �أنه متى �سيحني
ال��وق��ت ال��ذي ت�ستفيق فيه �شعوب ال�ب�ل��دان الإ�سالمية
على واقعها الآين الذي تعي�شه اليوم؟ ومتى �سرنى هذه
ال�شعوب تفتح عيونها جيداً ،وتنف�ض غبار النوم عنها،
لرتى جيداً عنا�صر قوتها وقدرتها ،ولتدرك �أنها ال تقل
عن �سائر �شعوب الأر���ض و�أ�صحاب احل�ضارات ا أُلخ��رى
فح�سب ،بل هي متتلك من القدرات والطاقات ما يجعل
العامل كله بحاجة �إليها ،وما يجعلها قادرة على �أن تكون
م�ستقب ًال باهراً وم�شرقاً ،وكياناً دولياً كبرياً ومتقدماً،
�أو الأبعد من ذلك� :أن تكون قوة دولية جديدة توازي �أو
تفوق ـ يف عنا�صرها التكوينية ـ القوى الدولية الكربى
املوجودة حالياً.
و إ�ن �ن��ا ه�ن��ا ب��اخ�ت���ص��ار ن �ق��ول� :إن ��ش�ع��وب ال�ع��امل
الإ�سالمي اليوم مطالبة ب�شيء واح��د ،هو ـ بر�أينا
ـ من �أهم االهتمامات التي ينبغي �أن تقع يف �سل�سلة
الأولويات املعا�صرة ،وهو� :أن تعرف نف�سها!

م�ؤمن احللبي
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النصر المبين

الشهيد آية الله مرتضى مطهري

ول� ��د ال �� �ش �ه �ي��د �آي � ��ة اهلل مرت�ضى م �ط �ه��ري يف 12
ج� �م ��ادى الآخ � � ��رة ع� ��ام 1338هـ يف مدينة فرميان،
مبحافظة خرا�سان ،من عائلة علمائية ،ف�أبوه املرحوم
ال�شيخ حممد ح�سني مطهري ،در�س ال�ع�ل��وم الدينية
يف النجف الأ�شرف ،و بعد ف�ترة من الإق��ام��ة يف العراق
واحلجاز وم�صر عاد �إىل فرميان ،وتوطن هناك.
التحق بركب اجلهاد �ضد النظام ،وتعاون مع منظمة
فدائيي الإ�سالم ،ثم توجه �إىل طهران عام 1953م ،حيث
�أ�س�س اجلمعية الإ�سالمية للطالب م��ع ب��داي��ة جديدة
ل�ن���ش��اط��ه ،وال�ت�ح��ق ع��ام 1956م بكلية ال�ع�ل��وم الدينية
«ال �ه �ي��ات» ب�ج��ام�ع��ة ط �ه��ران م��در� �س �اً ح�ت��ى ع��ام 1978م،
وخالل ذلك ح�صل على درجة الدكتوراة يف الفل�سفة من
نف�س الكلية ،ويبدو �أن ف�ترة وج��وده يف الكلية �سمحت
ل��ه مب�م��ار��س��ة ن���ش��اط��ه ال���س�ي��ا��س��ي م��ن خ�ل�ال اجلمعية
الإ�سالمية للطالب ،حتى اعتقل مع اخلميني يف �أحداث
املدر�سة الفي�ضية ع��ام 1964م ،وق��د �أط�ل��ق �سراحه بعد
�أربعة وثالثني يوماً مع نفي اخلميني �إىل تركيا ،حيث
�أقام يف حي �أمري الأمراء ،و�أخذ يعمل على ت�شكيل جمعية
علماء ال��دي��ن املنا�ضلني مب��واف�ق��ة اخلميني وم�ساعدة
زم�لائ��ه ،كما �ساعد يف ال���س�ن��وات التالية على ت�أ�سي�س
ح�سينية �إر�شاد ،و�صار ع�ضو جمل�س �إدارة هذه امل�ؤ�س�سة،
وهناك بد�أت تظهر �أفكاره ونظرياته الإ�سالمية.
عام 1970م �أ�صدر بياناً باال�شرتاك مع �آية اهلل زجناين
وال �ع�لام��ة ط�ب��اط�ب��ائ��ي لإدان � ��ة الإج � � ��راءات الأم�يرك �ي��ة
يف ف �ل �� �س �ط�ين ،وج �م ��ع ال �ت�ب�رع ��ات ل �� �ص��ال��ح ال�لاج �ئ�ين
الفل�سطينيني ،كما توىل عام 1972م الربنامج الإعالمي
وال�ن���ض��ايل مل�سجد اجل ��واد ،وك ��ان ع�ل��ى ات���ص��ال ب��ا إلم��ام
اخل�م�ي�ن��ي يف حت��رك��ات��ه ،وق ��د اع �ت �ق��ل م ��رة �أخ � ��رى ع��ام
1973م ومت �إغالق ح�سينية �إر�شاد ،وبعد �إطالق �سراحه

ا�ستمر يف ن�ضاله حتى منع من اخلطابة على املنابر عام
1978م ،وقد �ضمه اخلميني �إىل ع�ضوية جمل�س الثورة
الإ��س�لام�ي��ة ،ف�ك��ان م��ن �أوائ ��ل �أع���ض��ائ��ه ،وظ��ل فيه حتى
وف��ات��ه ،ك��ان �آي��ة اهلل مطهري م��ن امل�ست�شارين املقربني
ل�م��ام اخلميني وم��و��ض��ع ث�ق�ت��ه ،ح�ت��ى �أن الإم ��ام ك��ان
ل� إ
ي�صفه ب�أنه حا�صل عمره.
كان رئي�س جلنة ا�ستقبال الإمام اخلميني عند عودته
م��ن املنفى ،حيث �شكل ه��ذه اللجنة ،و�أع��د ل��ه م�سكنه،
وكتب �إعالن الرتحيب به و إ�ع�لان انت�صار الثورة ،وظل
بجانبه طوال فرتة وجوده يف املدر�سة العلوية بطهران.
ويعترب �آية اهلل مرت�ضى مطهري مع �آية اهلل حممد
ح���س�ين به�شتي ق�ط�ب��ي مفكري الثورة الإ� �س�لام �ي��ة يف
�إيران ،فكانا جم��ددي��ن يف ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ال�شيعي

وتطبيقاته ،وكانا فعالني يف و�ضع لبنات النظام الذي
�أقامته الثورة يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والفكرية ،وكانا يقومان بحل
املع�ضالت الفكرية واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�صادف
جمل�س قيادة ال�ث��ورة ،مع مواجهة التوجهات الي�سارية
واليمينية لقادتها� ،إال �أن مطهري كان جتديدياً بينما
كان به�شتي �أ�صولياً.
وق ��د ع ��رف م�ط�ه��ري ب ��أن��ه ك ��ان ح�ج��ة يف الفل�سفة،
ومو�سوعة يف العلوم الدينية ،ف�ض ًال ع��ن إ�ج��ادت��ه للغة
العربية ،له م�ؤلفات كثرية� ،أ�شهرها� :شرح نهج البالغة،
ق�ص�ص ال�صاحلني ،مقدمة على �أ�صول الفل�سفة للعالمة
الطباطبائي� ،أ�سباب التوجه للمادية ،الإن�سان وامل�صري،
ن�ق��د ع�ل��ى امل��ارك���س�ي��ة ،م�ق��دم��ة ع�ل��ى ال��ر�ؤي��ة الإ��س�لام�ي��ة
ال�شاملة للعامل ،الإ�سالم ومقت�ضيات الزمان ،الإمامة
وال��زع��ام��ة ،اجل �ه��اد ،النه�ضة وث ��ورة امل �ه��دي ،اخل��دم��ات
املتقابلة بني الإ�سالم و�إي��ران ،فل�سفة الأخ�لاق ،التعليم
وال�ترب�ي��ة يف الإ� �س�ل�ام ،ح��ول ال �ث��ورة الإ��س�لام�ي��ة ،ح��ول
اجلمهورية الإ�سالمية.
وقعت حادثة اغتيال مطهري يف ال�ساعة الثامنة من
م�ساء ي��وم الثالثاء ( ،)1980/5/1عندما ك��ان متوجهاً
لعقد جل�سته الأ�سبوعية ال�سيا�سية ،وق��د نفى �أع�ضاء
بارزون يف حزب «توده»� أن يكونوا قد قاموا باغتياله ،و�إذا
كانت احلادثة قد ن�سبت �إىل «جماعة الفرقان» املن�شقة،
ف�إن� إح�سان طربي ،الذي ان�شق عن حزب «توده» وان�ضم
للإ�سالميني على يد ال�شهيد مطهري ،ي�ؤكد �أن اغتيال
مطهري مت على يد عمالء املخابرات املركزية الأمريكية
�أو املو�ساد الإ�سرائيلية.
وي �ع �ت�ب�ر ي� ��وم � �ش �ه��ادت��ه ي� ��وم امل �ع �ل��م يف اجل �م �ه��وري��ة
الإ�سالمية الإيرانية.

النخب الثقافية ودورها في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية
ك �ث�يرة ه��ي الأ��س�ئ�ل��ة امل�ه�م��ة وامل �ل �ح��ة ال �ت��ي ال ب��د من
ط��رح�ه��ا يف ظ��ل احل��ال��ة ال��راه �ن��ة والأو�� �ض ��اع امل�ستجدة
والتعقيدات احل�سا�سة وامل��رح�ل��ة امل�ت��أزم��ة ال�ت��ي تعي�شها
ال�شعوب العربية والإ�سالمية يف الوقت احلايل ،لعل من
�أبرزها و�أهمها أ�ن��ه :كيف ميكن للمثقف العربي وامل�سلم
�أن يواجه حالة العجز املطبق التي تعاين منها هذه الأمة
امل�شتتة واملتفرقة الأه��واء؟ وما هو املوقف الذي عليه �أن
يتخذه من كل هذه االنتكا�سات والهزائم املتالحقة التي
م��رت ـ ومت��ر ـ الأم��ة بها ..وكيف عليه �أن يقر�أ الأح��داث
التي تت�سارع يف حميط �أو�سع من العجز الأ�شمل والأقدم..
�أعني به :العجز ال�سيا�سي ،والعجز االقت�صادي ،والعجز
يف القدرة على �إدارة ال�ثروات ،و�إدارة امل�شروعات ،و�صنع
و�إدارة احل�ضارات..
ويف مقام الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت املتقدمة ،نقول:
تتجلى �أه�م�ي��ة املثقف ودوره يف ك��ون��ه بحق �ضمري هذه
الأمة ،و�صاحب الب�صرية النافذة والنرية والفعالة ،التي
يفكر بها م��ع الأم ��ة ،ولأج�ل�ه��ا ،وي�شري م��ن خاللها �إىل
م��واط��ن اخل�ل��ل وال�ضعف القائمة يف ج�سم الأم ��ة ،على
م�ستويات و�أ�صعدة خمتلفة.
ولأجل ذلك ،نرى �أن الدور املنوط باملثقف حالياً ،هو
اال�ستمرار يف الرتكيز على اجلانب النقدي العملي ،ومن
ث��م الإ��ص��رار على امل�ساهمة الفاعلة يف تكوين و�صياغة
�أ�س�س ومقومات بناء الكتلة النوعية الإ�سالمية والعربية
امل ��ؤث��رة� ،إذ �إن �إ� �ص�لاح ه��ذه الأم ��ة ب��ال��و��س��ائ��ل والأدوات
ب��احل��د ال��ذي ه��و م��وج��ود ح��ال�ي�اً ،وال��ره��ان على النخب
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والأفراد القائمني عليها حالياً ،مل يعد يجدي نفعاً على
ا إلط�لاق ..ف�إن هذه النظم التي منتلكها ،متت جتربتها
و�إثبات ف�شلها ل�سنوات طوال� ،أعني بها :النظم التقليدية
العربية ،التي �أفرزتها املجتمعات العربية والإ�سالمية من
وحي العادات والتقاليد العربية القدمية ،التي ال عالقة
لها بتعاليم ال��دي��ن وقيمه ال�سامية� ،أو فقل :م��ن وحي
العقلية العربية ،التي ه��ي عقلية ع�شائرية �صحراوية
جافة ال ت�صلح لأن ُي�ؤ�س�س عليها لبناء جمتمع يف قرية
�صغرية ،ف�ض ًال عن جمتمع كبري على م�ستوى (الأم��ة)،
وعلى امتداد (العامل الإ�سالمي).
كما �أن من��اذج احل�ك��وم��ات العربية ال�ت��ي نعرفها ،قد
�أ�صبحت �شبه معدومة الت�أثري ..وقد كان من املمكن لنا
�أن نعذرها� ،أو حتى �أن يكون املرء مت�ساحماً �أو مت�ساه ًال
معها ـ بالرغم من عجزها وف�شلها ال�سيا�سي ،وانهزامها
الع�سكري ،يف جمابهة ال�ق��وى ال�ك�برى التي متتلك �آل��ة
ع�سكرية نوعية قوية ومدمرة ،كنا لنعذرها ونت�سامح مع
تلك احلكومات ،لو �أنها كانت قد جنحت يف حتديث الأمة
وتطويرها ،و�إنها�ضها من غفوتها التي تغط فيها لقرون
وق ��رون ،ع�ل��ى الأق ��ل ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��داخ�ل��ي واملعي�شي،
متاماً كما فعلت حكومات جمتمعات كثرية �أخ��رى كانت
يف بداياتها الأُوىل أ�ك�ثر تخلفاً من جمتمعاتنا العربية
والإ��س�لام�ي��ة ،كما �أن�ه��ا مل تكن متتلك ن�صف �أو رب��ع ما
منلكه نحن م��ن ال�ط��اق��ات وامل ��وارد وال�ث�روات الطبيعية
الهائلة ..غري �أنها ا�ستطاعت ـ وبالرغم من كل ذلك ـ �أن
تقطع �أ�شواطاً طويلة وبعيدة املدى على طريق االقتدار

وال�ت�م�ك��ن االق�ت���ص��ادي واال��س�ت�ق�لال ال���س�ي��ا��س��ي� ،أو على
الأق��ل :على �صعيد املناف�سة� ،أو ال�شراكة ال�سيا�سية ،على
قدم من امل�ساواة يف الكرامة واالح�ترام املتبادل ،والندية
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،و�إن مل يكن يف احلجم �أو يف الثقل
�أو يف الغنى �أو يف القوة� ...أو على الأقل� :أن تلك احلكومات
ا�ستطاعت �أن تريح �شعوبها رفاهياً ومعي�شياً وتنظيمياً،
فهي قد قدمت ل�شعوبها �شيئاً..
و�أم� ��ا ح�ك��وم��ات�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة ال �ف��ا� �س��دة ،ف�ه��ي مل جتلب
ل�شعوبها �سوى املزيد من الإف�ق��ار ،بل �إنها ت�ضخ املزيد
من جرعات التخلف يف �شرايني و�أوردة جمتمعاتنا ،ويف
عهود ه��ذه احلكومات البائ�سة ت�ألقت البطالة ،وعا�شت
ع���ص��ره��ا ال��ذه �ب��ي ،وث�ب�ت��ت �أق��دام �ه��ا يف جمتمعاتنا مبا
ي�ضمن ال�سيطرة على �أجيالنا امل�ستقبلية الآت �ي��ة ،كما
ت�ف���ش��ت ظ��واه��ر ال�ف�ق��ر واجل� ��وع والأم ��را� ��ض والأوب �ئ ��ة،
وارتفع من�سوب اجلرمية ،وتعمق خط االرت�ه��ان للقوى
اال� �س �ت �ك �ب��اري��ة ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي مت �� �س��ك ب ��زم ��ام احل��رك��ة
االقت�صادية يف العامل كله...
ويف املقابل ،ازداد غالبية احلكام العرب وامل�سلمني غنى
وث��روة و�إ��س��راف�اً وغطر�سة وع�ل��واً وا�ستكباراً يف الأر���ض،
وتعمق ��ش��رخ ال�ت�ف��اوت الطبقي ،والتمييز االجتماعي،
و�سيطر اجلهل على مرافق احلياة االجتماعية ،ووجدت
ن�ي�ران ال�ف�تن م��ا ُي���ش�ع��ل �أواره � ��ا ،وتنف�ست الع�صبيات،
وظهرت الأحقاد..

ح�سن يحيى

اقت�صر مفهومنا للتحرير على بع�ض
�أدب �ي��ات ال�ت��اري��خ ،حتى ك��ان مطلع الأل��ف
الثالث ال��ذي �شكل ب��اك��ورة انت�صارتنا يف
الزمن احل��دي��ث ،بعدما اعتدنا م�صطلح
ال �ه��زائ��م واالن �ت �ك��ا� �س��ات واخل � ��وف ودف��ن
الر�ؤو�س يف الرمال.
ظننا لبع�ض الوقت �أن التحرير وقف
على ب�ضعة �شعوب� ،إىل �أن كان  25من �أيار
عام �ألفني ،حيث �شاهدنا بالعني املجردة
وع�ل��ى �أر� �ض �ن��ا احل ��دث ا أل� �س �ط��ورة؛ دح��ر
املحتل الغا�صب على �أيدي رجال عاهدوا
اهلل  -ف�صدقوا  -فكان لهم الن�صر امل�ؤزر.
ح��رب ال�ت�ح��ري��ر ه��ذه م��ا ك��ان��ت لتكون
ل ��وال الإرادة وال�ت���ص�م�ي��م واحل � ��زم ،على
ال��رغ��م م��ن رب��ع ق��رن م��ن اخل�ن��وع واملذلة
وال�ق�ه��ر وال��وع��ود ال �ف��ارغ��ة ال �ت��ي متثلت
بالقرار  425ال�صادر عن جمل�س غالبيته
من عُتاه ال�صهيونية.
ه��ذا ا ألم ��ر ال��واق��ع ال�صلف ،مل يثبط
ال �ع��زائ��م ،ومل ي�ق��و ع�ل��ى زرع ال �ي � أ����س يف
النفو�س الأبية ،ومل يحل دون املروءة ،ومل
يثن ال��زن��ود ال�سمر وم��ن خلفها العقول
احلكيمة وال��راج�ح��ة م��ن العمل ال��د�ؤوب
وم ��ن ال �ن �ج��اح��ات امل �ت��وا� �ض �ع��ة ح �ت��ى ك��ان
االنت�صار املعجزة.
حزب اهلل خرج على امل�ألوف الذي ت�سري
عليه معظم �أح��زاب�ن��ا� ،إذ مل يعد النمط
احلزبي جت��اوز ما هو قائم ،فجل أ�ح��زاب
ل�ب�ن��ان ع ��ادت لتتماهى م��ع ال�شخ�صانية
وال�ع��ائ�ل�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ه��ذا
ال�ت�ق�ه�ق��ر ي�ل�ق��ي ب �ظ�لال��ه ع �ل��ى امل�ج�ت�م��ع
وي�سهم يف تكري�س التخلف والإمعان �أكرث
ف�أكرث يف �سلوك طريق التزلف والتبعية.
من هنا كانت املغايرة وك��ان التمايز يف
م�سرية بناء حزب اهلل ،فهم �أرادوا للحراك
ال�سيا�سي �أن ي�صنع واقعاً �سيا�سياً جديداً،
م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر ال��ذه�ن�ي��ة ال�سيا�سية
وتو�سيعها وتعميقها ،بحيث ال تتغذى
احلركة التحررية من ال��واق��ع ال�سيا�سي
املنحرف الذي يعي�شه لبنان� ،إمنا املطلوب
ت�صحيح �أخطائه وتقومي انحرافاته.
ح ��زب اهلل؛ ح��رك��ة �إمي��ان �ي��ة ج�ه��ادي��ة،
�أبعاده دينية ووطنية وقومية ،فالوظيفة
العملية للمقاومة عند حزب اهلل اكت�سب
البعد االجتماعي ،ج��راء وقائع تاريخية
و��س�ي��ا��س�ي��ة أ�م �ل��ت ع�ل�ي��ه ه ��ذه ال�ف��ري���ض��ة
ب� أ�ب�ع��اده��ا الدينية وال��وط�ن�ي��ة والقومية،
ف�ت�ح��ري��ر الأر�� � ��ض و� �ص��د امل �ح �ت��ل واج ��ب
�أخالقي ووطني بامتياز يف عقيدة حزب
اهلل القتالية «ثقافة اجلهاد».
فمن ��ش��روط الن�صر ..االنت�صار على
الذات ،بال�سلوك �أو ًال ثم بالإقدام والثبات،
فاال�ست�شهاد يف �ساحة الوغى ،ي�ؤكد ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل يف �سياق البعد الرتبوي
ملفهوم اال�ست�شهاد «�أن من ينجح يف جهاد
نف�سه يقدر �أن ينجح يف جهاد العدو».
ل ��ذا ك ��ان ال �ب �ن��اء ال ��روح ��ي ه��و امل �ح��ور
الأ�سا�س يف الرتبية والتن�شئة والتعبئة..
�أ�سمى �آيات التربيك نرفعها للمنا�سبة،
و�إىل م��زي��د م ��ن حل �م��ة ه ��ذا ال �ث�لاث��ي؛
«ال �� �ش �ع��ب واجل �ي ����ش وامل �ق ��اوم ��ة» يف وج��ه
اال�ستكبار.

نبيه الأعور
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بيروتيات

شـوارع بـــيروت ..حكــايــة وتـــاريـخ

�أ�سماء متنوعة �أعطيت ل�شوارع بريوت
لتعب عن �شخ�صيات �سكنتها..
و�أحيائها ،رّ
م �ع ��امل ب� � ��ارزة � ��شُ � ّي ��دت ف �ي �ه��ا� ،أو زع �م��اء
تاريخيون مروا عرب طرقاتها.
� �ش��وارع ع��دي��دة حت�م��ل ا� �س��م ع��ائ�لات
عريقة كالربجاوي ،والفاكهاين ،و�شاتيال،
وال �ل �ب��ان ..ل�ك��ن ح���ص��ة الأ� �س��د ه��ي طبعاً
ل �ل��ر ؤ�� �س��اء وال���س�ي��ا��س�ي�ين ال��ذي��ن �أط�ل�ق��ت
�أ��س�م��ا ؤ�ه��م على ��ش��وارع ال حت�صى ،ك�شارع
��ص��ائ��ب � �س�لام ،و� �ش��ارل ح�ل��و ،و�إم �ي��ل �إده،
وري��ا���ض ال�صلح ،وب���ش��ارة اخل ��وري ،وف ��ؤاد
�شهاب وغريهم ،حيث ال تكاد تخلو منطقة
بريوتية من �شارع على الأق��ل يحمل ا�سم
�أح��د ال��زع��ام��ات ال�سيا�سية ،والأم ��ر لي�س
حم���ص��وراً ب��ال�ق�ي��ادات اللبنانية ف�ق��ط ،بل
امل�ف��ارق��ة �أن � �ش��وارع ع��دي��دة الت ��زال حتمل
ا� �س��م امل �� �س �ت �ع �م��ري��ن ال �ف��رن �� �س �ي�ين ال��ذي��ن
ا�ستغلوا لبنان حلقبة طويلة ك�شوارع فو�ش،
وويغان ،وكليمن�صو ،واللنبي ،وديغول.
�شوارع �أخ��رى حتمل �أ�سماء متفرقة،
بينها �أ�سماء الأبراج التي قامت فيها قدمياً
مثل :برج �أبي حيدر ،وبرج الرباجنة ،وبرج
حمود ..وعيون املياه مثل :عني الرمانة،
وع �ي��ن ال ��دل� �ب ��ة ،وع �ي��ن امل ��ري �� �س ��ة ،وع�ي�ن
التينة ..والألوان مثل :احلمرا والليلكي..
وال �ع ��وا� �ص ��م ال �ع��رب �ي��ة وال �غ��رب �ي��ة م �ث��ل:
�أ�سرتاليا واجل��زائ��ر والقاهرة واخلرطوم
والربازيل ..وحتى الأف��ران ال�شهرية التي
ك��ان��ت ف�ي�ه��ا؛ م �ث��ل :ف��رن ال���ش�ب��اك ،وف��رن
احل��ائ��ك ..وط�ب�ع�اً ال��ر�ؤو���س وم�ن�ه��ا :ر�أ���س
بريوت ور�أ�س النبع.
ويف �أح� � �ي � ��ان ك � �ث �ي�رة ي �ك �ف ��ي وج � ��ود
مَعلم ب��ارز يف املنطقة لتتخذ ا�سمه ،على
� �س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ه� �ن ��اك� � :ص �خ��رة ال��رو� �ش��ة
ال �ع �م�لاق��ة ق �ب��ال��ة ال �� �ش��اط��ئ ال �ت��ي ك��ان��ت
كافية لتعطي املنطقة ا�سمها ،يقول بع�ض
امل��ؤرخ�ين �إن كلمة «رو��ش��ة» جتد �أ�صلها يف
الكلمة الآرامية «رو�ش» التي تعني «ر�أ�س»،
بينما يقول �آخرون �إن اال�سم حتريف لكلمة
«رو�شيه  »rochéالفرن�سية التي تعني جمموعة من الراهبات حتطَّ م عند �شاطئ
ال �ع�ين ف �غ��رق��ت م�ع�ظ��م ال��راه �ب��ات وجن��ت
«�صخرة».
كذلك ف��إن متثال ال�شهداء� ،أو ن�صب القليالت ،ومن بينهم الري�سة التي �أكرمها
ال�شهداء التذكاري ،الذي يقوم و�سط �ساحة البحارة و�ضربوا لها خميماً عند العني،
ال �� �ش �ه��داء و� �س��ط ب�ي��روت ،لتخليد ذكرى و� �ص��ار ال�ن��ا���س مي �ل ��ؤن ج��راره��م م��ن ه��ذه
ال�شهداء اللبنانيني الذين �شنقهم الأتراك ال�ع�ين ال�ت��ي ك��ان��ت ت�شرف عليها الري�سة،
ع ��ام  1916بتهمة ال �ت � آ�م��ر على الدولة التي ما لبثت �أن �شيدت دي��راً قرب العني،
العثمانية والتعامل م��ع �أع��دائ�ه��ا� ،أعطى و�سماها العامة دار املري�سة �أو عني املري�سة،
ا� �س �م��ه ل �ل �� �س��اح��ة ف �ب��ات��ت ت �ع ��رف ب���س��اح��ة ن�سبة �إىل الدير الذي ما لبث �أن اندثر.
�أم ��ا ال�ق�ن�ط��اري ف�ت�ع��ود ت�سميتها �إىل
ال�شهداء.
والأمر �سيان مع متثال ريا�ض ال�صلح؛ قنطرة �شهرية رفعت ق��دمي�اً عند مدخل
�أول رئي�س وزراء للبنان يف عهد اال�ستقالل ،ال���ش��ارع ،لكنها اخ�ت�ف��ت ال �ي��وم ،يف امل�ق��اب��ل،
والذي يقع و�سط بريوت التجاري ،حتى �أن ي ��رج ��ح ال �ب �ع ����ض ع � ��دم وج� � ��ود ال �ق �ن �ط��رة
املنطقة باتت حتمل ا�سمه «ريا�ض ال�صلح» .ب��ال��درج��ة الأوىل ،م�ع�ت�بري��ن �أن ال���ش��ارع
اكت�سب ا�سمه تيمناً ب�أقدم الأ�سر فيه� ،أ�سرة
«القنطار» ال��درزي��ة التي نزحت م��ن جبل
مناطق و�أ�سماء
لبنان يف القرن التا�سع ع�شر و�سمى البيارتة
حت�م��ل منطقة ع�ين امل��ري���س��ة ا�سمها املنطقة يف ما بعد ،مزرعة القنطاري.
�أم � � ��ا ال �ب �� �س �ط��ة ال� �ف ��وق ��ا وال �ت �ح �ت��ى
ب�سبب ينبوع ماء عذب عند ال�شاطئ ي�صب
يف البحر حيث تر�سو مراكب ال�صيادين ،فاكت�سبت ا��س�م�ه��ا ب�سبب وج ��ود ب�سطات
و��س�م��ي ي�ن�ب��وع ع�ي�ن ال��ري���س��ة �أي امل��ر��س��ى اخل�ضار ،فحي «الب�سطة» املمتد من و�سط
ال�صغري ،كما قيل �إن �أ�صل الت�سمية يعود ال�ع��ا��ص�م��ة � �ص �ع��وداً جل�ه��ة ال �غ��رب ،وال��ذي
�إىل حت��ري��ف كلمة الري�سة �أي الرئي�سة ،جت � ��اوزت ��ش�ه��رت��ه ح� ��دود ب �ي��روت ،و��ش�ه��د
وثمة ق�صة ال �إث�ب��ات لها� ،أن مركباً ي�ضم �أحداثاً �سيا�سية ووطنية ،جعلته من املعامل

�أن�شئ يف اخلم�سينات م�صنع للم�شروبات
الغازية «كوكا كوال»؛ امل�صنع التابع لل�شركة
�أقفل منذ فرتة طويلة ،لكن الت�سمية بقيت
را�سخة يف ذاكرة النا�س.
ب��االن�ت�ق��ال �إىل الأ� �ش��رف �ي��ة ،ي �ق��ال �إن
ال�ت���س�م�ي��ة ت �ع��ود �إىل ال���س�ل�ط��ان الأ� �ش��رف
خليل؛ وهو من املماليك ممن �شنوا حمالت
�ضد ال�صليبيني يف بالد ال�شام وانت�صروا،
واح �ت �ف��ا ًال ب��ال�ف��وز �أق ��ام ال���س�ل�ط��ان وليمة
�ضخمة على �أع�ل��ى تلة ب�يروت�ي��ة وج��ده��ا،
فعرفت التلة بلقبه منذ ذلك احلني.
ت�سمية ال�شوارع

الرئي�سة يف هذه املدينة ،تعود ت�سميته �إىل
كرثة «ب�سطات اخل�ضار» فيه.
�شوارع �شهرية
يكاد يكون �شارع «احلمرا» �أ�شهر �شارع
يف العا�صمة ب�لا م �ن��ازع ،وت�ت�ع��دد امل�صادر
حول ت�سمية هذا ال�شارع ،حيث ورد يف بع�ض
املراجع �أن الت�سمية تعود �إىل نزاع ن�شب بني
�سكان املنطقة من قبيلة بني تلحوق ،و�أفراد
من بني احلمرا ،الذين كانوا يرتددون �إىل
بريوت لبيع حما�صيلهم الزراعية ،ونتيجة
هذا النزاع ا�ضطر بنو تلحوق �إىل النزوح
ع��ن م�ساكنهم يف ر�أ�� ��س ب �ي�روت ،املنطقة
التي كانت تعرف يف عهدهم با�سم «جرن
الدب» ،والتحقوا باجلبل تاركني �أرا�ضيهم
ومنازلهم لبني احل�م��را ،ال��ذي��ن ا�ستقروا
يف املنطقة ،فن�سبت �إليهم ،وتفيد م�صادر
�أخ ��رى ب ��أن � �ش��ارع احل �م��را ن�سب �إىل بني
احلمرا ،من دون نزاع �أو ما �شابه ،لكن �آل
احلمرا البقاعيني توافدوا �إليه ،وا�ستقروا
فيه ،ومنهم ت�شعبت عائالت بريوتية مثل
�آل اللبان الذين �أطلقوا ا�سمهم على �أحد
�شوارع بريوت.

يذكر �أن ال�شوارع جتري ت�سميتها بناء
على اقرتاحات يتقدم بها �أعيان �أو جمعيات
من بريوت �إىل البلدية ،لتقوم الحقاً جلنة
متخ�ص�صة ب��االج�ت�م��اع ب��أع���ض��اء املجل�س
البلدي لتدر�س املقرتحات وت�صوت عليها
ب��الأك�ثري��ة ب�ن��اء ع�ل��ى �إ� �ش��راف م��ن رئي�س
البلدية ،بعد ذلك ،حتول الطلبات �إىل وزارة
الداخلية لتوافق عليها �أو تردها ،ويف حال
متت املوافقة ،ف�إن املبادرات �أو االقرتاحات
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ال �ب �ل��دي��ة� ،أو ت �ت �ق��دم بها
�إح��دى اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات �أو عائالت
ال�سيا�سيني والزعماء ،ي�ستقبلها �أحد �أقالم
البلدية لتتحول يف ما بعد �إىل رئي�سه ،ومن
ثم �إىل جلنة ت�سمية ال�شوارع؛ التي تعقد
اجتماعاً مع �أع�ضاء املجل�س البلدي ،وبناء
على در�سها والت�صويت عليها بالأكرثية،
و�أحياناً بتو�صيات خا�صة ،يتم اختيار الأهم
منها ،فتتحول �إىل وزارة الداخلية ،و�إذا ما
وافقت عليها تذهب بدورها �إىل حمافظ
ب�ي�روت ،ال��ذي ي��وزع�ه��ا على دائ ��رة ال�سري
وم � ؤ�� �س �� �س��ات ر��س�م�ي��ة وخ��ا� �ص��ة ،ك���ش��رك��ات
ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه و(ل �ي �ب��ان ب��و��س��ت) التي
تتعلق مهمتها مبا�شرة بعناوين �إق��ام��ات
اللبنانيني ،وع��ادة ما ت�صدر بلدية بريوت
ك�ت��اب�اً يت�ضمن �أ��س�م��اء � �ش��وارع ب�ي�روت بني
�أم � ��ا زق � ��اق ال� �ب�ل�اط ف�ي�رج ��ع ا��س�م��ه م��دة و�أخ� ��رى ،خ���ص��و��ص�اًَ اجل��دي��دة منها،
�إىل ال�غ��زاة العثمانيني ،ف��زق��اق ه��ي كلمة ف�صدر �أول�ه��ا ع��ام  1967و�آخ��ر ع��ام ،2004
تركية الأ�صل قبل �أن تُعرب ،وب��ات يعرف و�أحدثها ال�سنة احلالية.
الح �ق �اً ب��زق��اق ال �ب�لاط ب�ع��دم��ا ق��ام ال��والة
وال ي� �ت� ��أت ��ى ع� ��ن ه � ��ذه ال �ت �� �س �م �ي��ات
العثمانيون بتزيني ال�شارع بالبالط ،كونه �أي ت�ك��ال�ي��ف ت��ذك��ر لتقت�صر ف�ق��ط على
م��ن �أف �خ��م ال �� �ش��وارع ال�ب�يروت�ي��ة و�أك�ثره��ا ال�لاف �ت��ات احل��دي��دي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم بلدية
احت�ضاناً للق�صور واملنازل اجلميلة.
بريوت بتثبيتها على مداخل تلك ال�شوارع
ب��ال��و� �ص��ول �إىل ال �ط��ري��ق اجل��دي��دة ،ليتعرف ال�ن��ا���س عليها� ،إال �أن�ه��ا ع��ادة ما
يروى �أنها �أخ��ذت هذا اال�سم عندما �شقت ت�ك��ون ن�ت��اج �إجن ��ازات م��ا حققها �صاحبها
احلكومة طريقاً جديدة ،ت�صل ما بني غابة ع�ل��ى الأر�� ��ض يف �أي جم��ال ك ��ان ،فتعترب
ال�صنوبر� ،أي حر�ش ب�يروت يف �ضاحيتها مبنزلة تكرمي ل��ه ،ويعترب �شارع «ال�شيخ
اجلنوبية ،وكورني�ش امل��زرع��ة و��ص��و ًال �إىل عبد اهلل العاليلي»؛ �أحد �أح��دث ال�شوارع
ال��رو��ش��ة ،ف� أ�ط�ل��ق امل��واط�ن��ون على املنطقة ال �ت��ي � �ص��دق��ت ع�ل�ي�ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ا�سم الطريق اجل��دي��دة ،وفيها ح��ي ا�سمه م��ؤخ��راً حاملة ا�سم ه��ذا املفكر اللبناين
«حي الطلمي�س» ،ويعود تاريخه �إىل احلقبة ال�شهري الذي تويف عام  1996و�أ�صدر �أكرث
العثمانية ،وعرف بهذا اال�سم ،ب�سبب �ضيق م��ن م ��ؤل��ف ،ك�م��ا �أ��س�ه��م يف و��ض��ع املعجم
�أحيائه والت�صاق مبانيه ،ما مينع دخول الع�سكري مل�ؤ�س�سة اجلي�ش يف لبنان ،وكانت
�ضوء ال�شم�س.
نتيجته  40000ك�ل�م��ة م��ن امل�صطلحات
ويف م�ق��اب��ل منطقة ط��ري��ق اجل��دي��دة الع�سكرية ،وق��د اعتمدته جامعة ال��دول
يقع �شارع «بربور» الذي �سمي كذلك تيمناً العربية عندما �أرادت توحيد امل�صطلحات
ب��ال��دك �ت��ور ب��رب��ور؛ وه ��و �أول ��س�ك��ان ه��ذه الع�سكرية جليو�ش ال��دول العربية ،وهو
املنطقة وم��ن �أه��م �أطبائها ،بينما منطقة يقع يف منطقة ر�أ�س بريوت.
الكوال التي تقع عند املدخل الغربي ملنطقة
الطريق اجلديدة ،فاتخذت ا�سمها بعدما
هـ�.ص.

( العدد  )216اجلمعة  1 -حزيران 2012 -
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اقتصاد
مخاوف متصاعدة من أي حرب نووية مقبلة

المجاعة والظالم الشامل بانتظار البشرية
يف حال ن�شبت �أي حرب نووية يف �أي
مكان يف العامل� ،سواء �صغرية كانت �أم
كبرية ،ف��إن مثل ه��ذه احل��رب ميكن �أن
ت��ؤدي �إىل حدوث جماعة على م�ستوى
ضال عن تداعيات
الكرة الأر�ضية كلها ،ف� ً
مناخية ال ح�صر لها ،كانخفا�ض درجة
ح� ��رارة ال�ط�ق����س ع�ل��ى ال �ن �ط��اق ال�ع��امل��ي
مب �ق��دار درج � ��ات ،مب�ع�ن��ى �آخ� ��ر� :إن �أي
ح��رب نووية �ست�ؤدي �إىل كارثة فظيعة
على حياة الإن�سان والأر���ض واملناخ على
حد �سواء..
هذا ما تو�صلت �إليه درا�سات �أعدها
م��رك��ز «�أط �ب��اء دول�ي��ون ملراقبة ال�سالح
ال� � �ن � ��ووي» ،وخ �ل �� �ص��ت �إىل �أن ال�ب�ي�ئ��ة
والإم� � � � ��دادات ال �غ��ذائ �ي��ة ه ��ي �أول من
�سيدفع الثمن �إذا م��ا وق�ع��ت �أي حرب
ت�ستخدم فيها �أ�سلحة ور�ؤو� ��س نووية،
رمبا بني الهند وباك�ستان� ،أو «�إ�سرائيل»
و�إي��ران �أو كوريا ال�شمالية وجارتها �أو
�أي دول��ة �أخ ��رى ،خ�صو�صاً �أن ال�سالح
النووي مل يعد حكراً على قطبي احلرب
ال �ب��ادرة ،ال��والي��ات املتحدة ورو��س�ي��ا ،بل
ان�ضمت دول عديدة �إىل النادي النووي
وال�صواريخ البالي�ستية العابرة للقارات
امل ��زودة ب��ر�ؤو���س ن��ووي��ة ،وه��و م��ا ي�ؤجج
املخاوف من �أي نزاع حمتمل.
ون �ت �ي �ج��ة الآث� � � ��ار اخل � �ط �ي�رة ال �ت��ي
�سيتعر�ض ل�ه��ا الإن �ت ��اج ال ��زراع ��ي ،من
املتوقع بالدرجة الأوىل حدوث جماعة
وا�سعة النطاق ،وهو ما �سيرتتب عليه
عواقب اجتماعية واقت�صادية وخيمة.
ميكن �أن ي�ؤدي �إ�سقاط قنابل نووية
ع �ل��ى امل� ��دن وال �� �س �ك��ان ،يف ح ��ال ن���ش��وب
ح��رب ب�ين �أي دول�ت�ين متتلكان ر�ؤو��س�اً
و�أ��س�ل�ح��ة ن��ووي��ة� ،إىل ان ��دالع عوا�صف
ن��اري��ة وح��رائ��ق �ضخمة وغ�ي��وم ��س��وداء
م�شبعة ب��الإ� �ش �ع��اع��ات ال �� �س��ام��ة ،وه��ذه
بدورها �ست�ؤدي �إىل �إطالق كميات هائلة
من الدخان �إىل طبقات اجلو العليا مبا
�سيدمر الأر�ض الزراعية واملناخ.
  بالن�سبة �إىل ج��زي �ئ��ات ال��دخ��ان
املت�صاعد� ،أو ما ي�سمى الغيوم النووية،
ف �ي �ت��وق��ع �أن ت �ظ��ل ع��ال �ق��ة يف ال �غ�لاف
اجل��وي ل�سنوات طويلة ،حاجبة بذلك
نور ال�شم�س ،بقدر ينتظر �أن ي�صبح معه
�سطح الأر�ض بارداً ومظلماً وجافاً ،وقد
يتبع هذا انهيار الإنتاج الزراعي العاملي
وح��دوث جماعة جماعية على م�ستوى
ال�ع��امل ،وه��ذا يعني �أن التربيد العاملي
ق��د ينتج م��ن �أح��د احل��روب الإقليمية،
رمب��ا ب�ين ال�ه�ن��د وب��اك���س�ت��ان �أو ال�صني
و�إح��دى خ�صومها �أو ال��والي��ات املتحدة
ورو� �س �ي��ا �أو «�إ� �س��رائ �ي��ل» و�إي � ��ران ،وه��ي
احلرب التي تقرع لها الطبول يف الآونة
الأخرية..
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق� ،أو� �ض �ح��ت بع�ض
ال �ت �ح �ل �ي�لات احل��دي �ث��ة ال �ت��ي ق� ��ام ب�ه��ا
م��رك��ز «�أط �ب��اء دول�ي��ون ملراقبة ال�سالح
ال� �ن ��ووي»؛ �أن ��ه يف ح��ال��ة ن���ش��وب ��ص��راع

م�سلح م�ث�ل ًا م��ا ب�ين الهند وباك�ستان،
و�إ�سقاط  100قنبلة ن ��ووي ��ة خ�لال��ه
ع�ل��ى امل ��دن وامل �ن��اط��ق ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وه��و
م��ا يعادل  0.4يف امل�ئ��ة فقط م��ن حجم
تر�سانة الأ�سلحة النووية املقدرة ب�أكرث
م��ن � 25ألف ر�أ�س ن��ووي على م�ستوى
ال �ع ��امل ،ف � ��إن ك�م�ي��ة الأدخ� �ن ��ة ال�ن��اجت��ة
��س�ت�ك��ون ك��اف �ي��ة ل���ش��ل وت�ع�ط�ي��ل ق�ط��اع
ال��زراع��ة ال�ع��امل��ي ،كما يتوقع �أن تخلف
احلرب النووية الإقليمية خ�سائر هائلة
يف الأرواح ،لي�س فقط يف موقع ال�صراع،
بل �أي�ضاً يف الأماكن والأقطار الأخرى
البعيدة عنه ،ج��راء انتقال الإ�شعاعات
واجل��زي�ئ��ات ال�سامة م��ع حركة ال��ري��اح،
وم��ن املمكن حل��رب ن��ووي��ة �شاملة بني
الهند وباك�ستان �أن ت�سفر ع��ن �إزه��اق
�أع� � ��داد ك �ب�ي�رة م ��ن الأرواح ال�ب���ش��ري��ة
حم�ل�ي�اً ،ووف ��اة �أع� ��داد �أك�ث�ر يف مناطق
ضال
�أخرى يف جميع الدول املجاورة ،ف� ً
ع��ن ت�خ�ل��ف الإن �ت ��اج ال ��زراع ��ي وت��راج��ع
حما�صيل الأرز وال�صويا وغريها.
وم��ن امل��رج��ح �أن  20مليون �شخ�ص
ق ��د ي �ه �ل �ك��ون ب���س�ب��ب الآث � � ��ار امل �ب��ا� �ش��رة
لتفجريات القنابل واحل��رائ��ق التالية
والإ� �ش �ع��اع امل���ص��اح��ب ل �ه��ا ،ف���ض�ل ًا عن
�أن م �ل �ي��ار ��ش�خ����ص ع�ب�ر ال� �ع ��امل ممن
يعي�شون على م��وارد غذائية حم��دودة،
قد يهلكون ب�سبب املجاعة الناجمة عن
ان�ه�ي��ار الإن �ت��اج ال��زراع��ي امل�ترت��ب على
هذه احلرب ،خ�صو�صاً �أن تغليف الأر�ض
بخم�سة ترياغرامات من الدخان ،ميكن
�أن ي�سبب خف�ضاً يف درجة احلرارة وزيادة
يف م�ستويات الأ�شعة ف��وق البنف�سجية،
مما يعر�ض حما�صيل العامل الزراعية

للخطر وي�ضرب الكثري من املحا�صيل،
ن��اه �ي��ك ع ��ن ت �� �ض��رر الأت� ��رب� ��ة ب���س�ب��ب
احلرائق والإ�شعاعات.
درجة احلرارة
م��ع ان ��دالع �أي ح��رب نووية ،من
املنتظر �أن ينخف�ض متو�سط درجة
احل � ��رارة ال�سطحية ع��امل �ي �اً مب�ق��دار
 1.25درجة مئوية ،وبعد مرور ع�شر
�سنوات يتوقع �أن تبقى درجة احلرارة
�أق ��ل م��ن م�ع��دالت�ه��ا امل �ع �ت��ادة بن�صف
درج � ��ة ،ع �ل �م �اً �أن ه� ��ذا االن �خ �ف��ا���ض
�سيحفز كذلك على ح��دوث موجات
�صقيع �أثناء ف�صل ال�صيف.
ومن املنتظر �أن ي��ؤدي ا�ضمحالل
�أ� �ش �ع��ة ال �� �ش �م ����س وان �خ �ف��ا���ض درج ��ة

احلرارة وزيادة اجلفاف� ،إىل تقلي�ص
مدة الف�صول املالئمة للزراعة ،كذلك
ف��إن ال�صقيع احل��ادث يف غري موعده
ونفاد كميات متزايدة من الأ�شعة فوق
البنف�سجية من خالل طبقة الأوزون
املتهالكة� ،سيلحق �ضرراً �إ�ضافياً بهذه
املحا�صيل ،وبناء على ه��ذا يتوقع �أن
ي�ن�خ�ف����ض �إج �م ��ايل ال �ن��اجت ال��زراع��ي
العاملي ب�شكل حاد وفوري مما يت�سبب
يف تعطيل جتارة الأغذية.
�إىل ذلك ،ف�إن الآث��ار املبا�شرة لأي
ترا�شق نووي هو مقتل مئات املاليني
وت�شويه مئات املاليني ،وتعطل �أنظمة
االت�صاالت والنقل والتجارة ،ومقتل
ماليني �آخ��ري��ن ب�سبب زي��ادة الأ�شعة
ف ��وق ال�ب�ن�ف���س�ج�ي��ة ال �� �ض��ارة ،نتيجة
الآثار غري املبا�شرة ،وانهيار مقومات
احلياة ،و�أهمها نق�ص الأغذية يف كل
العامل ،مع الربودة والظالم ،يف عامل
ما بعد احلرب النووية.
كما �ست�ؤثر احلرب النووية على
ال� �ب� �ح�ي�رات والأن� � �ه � ��ار والأ�� �س� �م ��اك
و�ست�سفر ع��ن م ��وت حم �ق��ق ،ففيما
خ�ص املحيطات والبحار والتي متثل
 71يف املئة من �سطح الأر���ض ،ف�إن
االنخفا�ض الكبري يف �أ�شعة ال�شم�س
م��ن ��ش��أن��ه �أن ي � ؤ�ث��ر ع�ل��ى ال�سال�سل
ال�غ��ذائ�ي��ة ،ويلحق الأذى بالكائنات
احل �ي��ة ال��رئ�ي���س��ة ،وم �ن��اط��ق ال�صيد
الـ 14الأع �ظ��م يف امل�ح�ي�ط��ات ،ومعها
ال�شعاب املرجانية.
حماظري النووي
ب��اخ �ت �� �ص��ار ت��دع��و ال ��درا� �س ��ة �إىل
� �ض ��رورة ت��وخ��ي احل� ��ذر ،لأن الآث ��ار
ال��ره�ي�ب��ة امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى وق ��وع ح��رب
ن��ووي��ة ح�ت��ى �إذا ك��ان م���س��رح ال �ن��زاع
حم � ��دوداً ج �غ��راف �ي �اً يف ج ��زء �صغري
م��ن ال �ك��رة الأر� �ض �ي��ة ،ف � ��إن ال�ن�ت��ائ��ج
�ستكون مروعة للغاية ،ويقول معدو
ال��درا� �س��ة يف امل�ح���ص�ل��ة�« :إن �أي بلد

يعكف يف ه��ذه اللحظات على النظر
يف ال�ط��ري��ق ال �ن��ووي ،م��ن واج �ب��ه �أن
ي��درك �أن��ه ب�سلوكه لهذا الطريق ال
ي�ع��ر���ض للخطر م��واط�ن�ي��ه �أنف�سهم
ف�ح���س��ب ،و�إمن � ��ا ب�ق�ي��ة ال� �ع ��امل ،لقد
�آن الأوان لكي يفكر ال�ع��امل جم��دداً
مب �خ��اط��ر الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة ،و�أن
يعتمد هذه املرة الطريق امل��ؤدي �إىل
ال �� �س�لام ،و�أن يق�ضي ع�ل��ى اح�ت�م��ال
ن���ش��وء ك��ارث��ة م�ن��اخ�ي��ة ع��امل�ي��ة ت�ك��ون
ال �ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ح��اف��زه��ا ،وذل ��ك
ل�ل�م��رة الأوىل م�ن��ذ �أوا�� �س ��ط ال�ق��رن
امل��ا��ض��ي ،وعلينا �أن ن��درك �أن��ه ل��و مل
تكن ه��ذه الأ�سلحة م��وج��ودة ،ملا كان
ب ��الإم� �ك ��ان ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ،ويف ه��ذه
ال�ل�ح�ظ��ات ال ت��وج��د ح�ج��ة عقالنية
ت�برر ا�ستخدامها على الإط�ل�اق� ،إذا
مل يكن بالإمكان ا�ستخدامها ،فمن
ال�ضروري تدمريها ،وبهذه الطريقة
نحمي �أنف�سنا من احلوادث».
ويف درا��س��ة �أخ ��رى ن�شرتها منظمة
ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ح��ول ث�م��ن �أي ح��رب
نووية لو قامت بني ال��دول الكربى �أو
بني بلدين �صاعدين ،ف�إن مليار ن�سمة
��س�ي�ق�ت�ل��ون م ��ن اال� �س �ت �ه��داف امل�ب��ا��ش��ر،
ومليار �آخ��رون �سيقتلون بطريقة غري
م�ب��ا��ش��رة� ،أي �أن ال �ع��امل �سيفقد ثلث
م�ي�راث ��ه م ��ن ال �ب �� �ش��ر يف ح� ��رب ن��ووي��ة
واح � ��دة ،لأن اح�ت��راق امل ��دن وال �غ��اب��ات
و�آب � ��ار ال�ن�ف��ط ��س�ي��ول��د ��س�ح�ب�اً دخ��ان�ي��ة
كثيفة لي�صبح ال �ع��امل يف ظ�ل�ام دائ��م،
فالإنفجار النووي يف مكان ما ،يولد 3
�إىل � 4آالف درجة مئوية تكفي ل�صهر �أو
�إحراق �أي �شيء يف املكان ،وكل ميغاطن
ي�ن�ف�ج��ر ف ��وق الأر� � ��ض ��س�ي�خ�ل��ف غ �ب��اراً
م�شعاً يعادل وزن��ه � 100أل��ف طن ،وهذا
ال�غ�ب��ار �سيظل ي�صيب ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة
ب��ال�ل�ع�ن��ة الإ� �ش �ع��اع �ي��ة لأب � ��د الآب ��دي ��ن،
لت�صيب بدورها الأحياء وتلوث الرتبة
واملياه ال�سطحية واجلوفية ،مما يغري
ل�ح �ي��اء من
م��ن اخل��ري�ط��ة اجل�ي�ن�ي��ة ل� أ
ح�ي��وان��ات ون�ب��ات��ات وي�غ�ير �شكل احلياة
ومنظومتها� ،أم��ا ال��ذي��ن �سينجون من
ه��ذه ال���ض��رب��ات ال �ن��ووي��ة ،ل��ن ي�سلموا
من التعر�ض لهذه املخاطر الإ�شعاعية
وال �ت��ي ي���ص�ع��ب ع�ل�ي�ن��ا ت��وق�ع�ه��ا ،لأن�ه��م
��س�ي�ع�ي���ش��ون ف ��وق ك��وك��ب ب� ��ارد وم �ل��وث
بالإ�شعاعات النووية .
وال ب ��د م ��ن الإ� � �ش� ��ارة جم � ��دداً �إىل
ح�ق�ي�ق��ة �أن� ��ه ي��وج��د �أك�ث��ر م��ن خم�سة
وع�شرين �أل��ف قنبلة ن��ووي��ة ب�ين �أي��دي
ثمانية ب �ل��دان ،وه��ي� :أم�يرك��ا ورو�سيا
وفرن�سا و�إنكلرتا وال�صني و«�إ�سرائيل»
والهند وباك�ستان ،بني بع�ضها خالفات
اق�ت���ص��ادي��ة و�سيا�سية ودي�ن�ي��ة عميقة،
واندالع �أي �صراع نووي بني �أي من هذه
البلدان يرتك العامل يف حال يُرثى له.

هنا مرت�ضى
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المسيار ..زواج تطلبه النساء لمواجهة العنوسة
�أثارت فتوى �أ�صدرتها جلنة االفتاء التابعة لوزارة
ال�ش�ؤون الدينية والأوق ��اف اجل��زائ��ري��ة ،اجل��دل ،بعد
�أن �أباحت زواج امل�سيار ،وت�أتي هذه الفتوى بعد تزايد
الر�سائل التي ا�ستقبلتها ال��وزارة من طرف مواطنني
ي�ستو�ضحون فيها موقف ال�شرع من هذا الزواج الذي
يبقى �صيغة جديدة تثري الكثري من اجلدل يف املجتمع
اجلزائري.
يقول امل�ست�شار الإعالمي لوزارة ال�ش�ؤون الدينية
يف اجل��زائ��ر�« :إن جلنة االف�ت��اء الدينية ال�ت��ي حتوي
علماء خمت�صني يف ال�شريعة� ،أباحت زواج امل�سيار يف
اجل��زائ��ر ،لأن��ه زواج ي�ستويف جميع ال�شروط املدنية
وال �� �ش��رع �ي��ة ،ع�ل��ى غ ��رار ال ��ويل وامل �ه��ر وال���ش��اه��دي��ن
وال�صيغة ،وحتى الإعالن عن الزواج ،غري �أن الزوجة
تتنازل عن حقها يف النفقة وامل�سكن».
و�أكد امل�ست�شار �أن فتوى �إباحة هذا الزواج �صاحبتها
العديد من ال�شروط التي يجب �أن ت�سجَّ ل يف العقد
املدين� ،أهمها �إلزام الزوج بالنفقة على الأوالد.
وق��د ج ��اءت ه��ذه ال�ف�ت��وى يف ظ��ل �أزم ��ة البطالة
وال�سكن التي يعاين منها الكثري من الطلبة وال�شباب،
وال�ت��ي ال تتيح لهم يف ال��وق��ت ال��راه��ن ت�أ�سي�س بيت،
والإن �ف��اق على ط��رف خ��ارج��ي ،ويتيح لهم االرت�ب��اط
ال�شرعي وامل ��دين م��ع ال��زوج��ة بنيّة ت�أ�سي�س البيت،
والنفقة عليها متى تتي�سر الأمور ،وهذا بهدف جتنب
العالقات امل�شبوهة املحرمة بني الطلبة وال�شباب.
م�سيار لأول مرة
ه ��ذه ال �ف �ت��وى �أث � ��ارت ج ��د ًال ك �ب�ي�راً يف اجل��زائ��ر،
لإباحة امل�سيار لأول مرة فى البالد؛ امل�ؤيدون للفكرة
يرون �أنها خطوة ت�ساعد على احلد من ظاهرة عزوف
ال�شباب عن الزواج ب�سبب �أزمة ال�سكن والبطالة ،بينما
ارتفعت الأ�صوات املعار�ضة للفتوى ،و�أكدوا �أنها ك�سرت
القيم االجتماعية للبيئة اجلزائرية املحافظة ،والتي
تتحكم يف زواج الفتاة وفق العادات والتقاليد ،وا�صفة
�إياها بامل�ستورَدة.
�إح ��دى امل��واط �ن��ات اجل��زائ��ري��ات جل� ��أت �إىل زواج
امل �� �س �ي��ار ،ب�ع��دم��ا ف �ق��دت الأم� ��ل يف ال � ��زواج ه��رب �اً من
العنو�سة؛ تزوجت بتاجر بعقد زواج �شرعي وم��دين،
زوج �ه��ا ي ��أت��ي للمبيت ل��دي�ه��ا يف م�سكنها يف �أوق ��ات
متفرقة ب�سبب كرثة �سفراته.
تقول �أمينة (ثالثينية)��« :ص��ار يل �سنوات و�أن��ا
يائ�سة من حماوالت الزواج ،لذلك كان لي�س �أمامي �إال
القبول بزواج امل�سيار ،رغم رف�ض �أهلي ذلك ب�شدة ،لكن
التقدم يف العمر �أرعبني ،ما جعلني �أ�صمم و�أمت�سك
بهذا الزواج ،خ�صو�صاً �أن ظرويف املادية جيدة».
�أك�ثر م��ن � 30أل��ف ج��زائ��ري ي ��زورون �أح��د املواقع
العربية الإلكرتونية لزواج امل�سيار ،جميعهم يبحثون
ع ��ن زوج � ��ات ي �ت �ن��ازل��ن ل �ه��م ع ��ن ال �ن �ف �ق��ة وامل �� �س �ك��ن،
والكثريات منهن يتجاوبن �سعياً للخروج من دوامة
العنو�سة التي ت�ؤرق  11مليون فتاة جزائرية.
جل�ن��ة االف �ت��اء �أب��اح��ت ه��ذا ال� ��زواج ،ب�ع��د �أن كانت
ت�صنفه �سابقاً يف خ��ان��ة ال�ع�لاق��ات امل�شبوهة ،م�بررة
ف�ت��واه��ا بالتخفيف م��ن ظ��اه��رة ع ��زوف ال���ش�ب��اب عن
الزواج ب�سبب �أزمتي ال�سكن والبطالة.
�شرعي ..ولكن
ي �ق��ول ع�ب��دامل�ج�ي��د ب�ي��روم؛ م��ن ج�م�ع�ي��ة ال�ع�ل�م��اء
امل�سلمني« :الفتوى لي�ست اجتهاداً من جلنة الفتوى
يف وزارة الأوقاف� ،إمنا هي �آراء موجودة من قبل ،فتم
اختيار �أحد الآراء ما دام العقد من الناحية ال�شرعية
م�ستوفياً لكل �شروط الزواج ال�صحيح� ،إال �أنه تتنازل
ف �ي��ه امل � ��ر�أة ع��ن ب�ع����ض ح�ق��وق�ه��ا يف امل �ب �ي��ت وامل���س�ك��ن
والنفقة ،ومن ناحية �أخ��رى هذا النوع من ال��زواج ال
يحقق املق�صد ال�شرعي م�ن��ه ،واهلل �سبحانه وتعاىل
عبرّ عن ال��زواج بتعبري دقيق ج��داً ليتوافر به «امل��ودة

وال�سكن» ،وهذا ال يتوافر بزواج امل�سيار الذي قد يجمع
بني املر�أة وزوجها مرتني يف ال�سنة ،وبالتايل مل يحقق
هذا املق�صد ال�شرعي».
�أما الفقيه اجلزائري �شم�س الدين يوروبي ،فريى
�أن��ه �أ��ص�ب��ح م��ن املمكن �أن ت��وف��ر امل ��ر�أة ل��زوج�ه��ا نفقة
وم�سكناً ،وه��ذا خ�لاف الأ��ص��ل ،و�أ� �ض��اف« :الأ��ص��ل يف
ال��زواج ،بح�سب ال�شريعة الإ�سالمية� ،أن يوفر الرجل
امل�سكن وال�ن�ف�ق��ة ،ل�ك��ن �إن مل ت�سمح ال �ظ��روف بهذا
وكانت املر�أة فيجوز ذلك».
أ�م��ا علماء االجتماع فيعتربون �أن زواج امل�سيار
خ �ل��ط ال �ق �ي��م ال�لااج �ت �م��اع �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ة ل�ل�أ� �س��رة
اجل��زائ��ري��ة التي تتحكم يف قيمة و�شرعية ال��زواج،
غ�ير �أن اال�ستقاللية امل��ادي��ة ل�ل�م��ر�أة وحت��رره��ا من
الأفكار التقليدية متكنت من فر�ضه على املجتمع.

ويرى البع�ض �أن املر�أة اجلزائرية هي من فتحت
الباب ملثل هذا الزواج لظروف اجتماعية قا�سية خا�صة
بالرجل واملر�أة يف نف�س الوقت ،فهذا النوع من الزواج
ير�ضي الطرفني من الناحية اجلن�سية والنف�سية� ،أما
من الناحية االجتماعية فهو يُع ّد �أحد الكوارث التي
تهدد املجتمع ،خ�صو�صاً امل��ر�أة ،لأن��ه رمب��ا ي�سيء �إىل
�سمعتها.
لذلك قلب زواج امل�سيار معيار القواعد يف املجتمع
اجلزائري ،وقانون الأ�سرة هو �أول من وقف �أمام هذه
ال�صيغة م��ن ال��زواج ال��ذي ال يعرتف بها لكونه غري
مبني على �أ�س�س اجتماعية متعارف عليها.

رمي اخلياط

الجنسية األجنبية
ألوالدك ..مشاكل
بالجملة
حت��ول��ت ال ��والدة يف اخل ��ارج �إىل ظ��اه��رة
وت �ق �ل �ي��د ل� ��دى ك �ث�ي�ر م ��ن �أ�� �س ��ر امل �� �ش��اه�ير
وال���س�ي��ا��س�ي�ين وال���ش�خ���ص�ي��ات ال �ع��ام��ة ،بل
والأ�سر العادية التي ت�شاء ظروفها �أن ت�ضع
مواليدها خارج لبنان ،على منت الطائرة �أو
يف دولة �أجنبية �أخرى.
ت�أتي بريطانيا و�أمريكا يف مقدمة الدول
التي يف�ضّ ل بع�ض اللبنانيني ال��والدة فيها،
فرغم �أن الأوىل ال متنح اجلن�سية ب�سهولة،
�إال �أنها ال ت�شرتط �أن يتنازل ال�شخ�ص عن
جن�سيته الأ� �ص �ل �ي��ة ك�ب�ع����ض ال � ��دول ،نظري
ح�صوله على اجلن�سية الربيطانية.
أ�م��ا �إذا ك�ن��ت ت��ري��دي��ن �أن حت�صلي على
جن�سية �أجنبية لطفلك ف��ور والدت ��ه ومن
دون ت �ع �ق �ي��دات ،ف��أن���س��ب دول ه��ي أ�م�يرك��ا
و�أ��س�ترال�ي��ا وك�ن��دا ،لأن�ه��ا ال��دول التي متنح
اجلن�سية مبا�شرة ��ش��رط والدة الأم داخ��ل
ح��دود ال��دول��ة ،كما �أن هناك دو ًال �أوروب�ي��ة
متنح اجلن�سية بعد ف�ترة �أق��ل م��ن �سنتني
�إقامة للمولود ،وتعترب �إيرلندا هي النموذج
الأن�سب للأم لعدة �أ�سباب� ،أهمها انخفا�ض
تكاليف الوالدة مقارنة بغريها من الدول.
من ناحية �أخرى �أي�ضاً ،ت�ضطر الظروف
بع�ض الن�ساء احلوامل �إىل ال�سفر عن طريق
اجل��و يف �شهور احلمل الأخ�ي�رة ،فتلد امل��ر�أة
وه��ي على م�تن ال�ط��ائ��رة ،ويف ه��ذه احلالة
��س� ّن��ت الأمم امل�ت�ح��دة ق��ان��ون�اً ل�ه��ذا ال��و��ض��ع،
يعترب مكان والدة الطفل املولود يف الرحالت
اجلوية هو البلد الذي تنتمي �إليه الطائرة
ال�ت��ي ح�م�ل��ت الأم وط�ف�ل�ه��ا ،وب�ع����ض ال��دول
�أ�ضافت بع�ض التفا�صيل� ،إذ اعتربت مكان
الوالدة هو البلد الذي �سيتم هبوط الطائرة
فيه بعد ال��والدة ،بينما اجلن�سية التي متنح
للمولود هي جن�سية البلد ال��ذي تنتمي له
الطائرة!

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

األرتـيـكـــاريــــــا عـنــد األطـفـــــال
تعترب الأرتيكاريا �أحد �أنواع احل�سا�سية اجللدية ،وتظهر يف �شكل طفح
جلدي م�صاحَ ب بحكة ،والتي تختلف �شكلها وحدتها من �شخ�ص �إىل �آخر.
ي�صاب العديد من الأطفال بالأرتيكاريا ،والتي تُعترب �أكرث �شيوعاً
م��ن الأك��زمي��ا ،وق��د ت�ك��ون إ���ص��اب��ة الأط �ف��ال ب��الأرت�ي�ك��اري��ا م�صاحبة
ب�أعرا�ض �أخ��رى ،مثل :ت��ورم يف ال�شفتني �أو الأح�ب��ال ال�صوتية� ،أو
مغ�ص معوي و�إ�سهال �أو �إم�ساك.
• �أ�سباب �إ�صابة الأطفال بالأرتيكاريا
تتعدد �أ�سباب �إ�صابة الأطفال بالأرتيكاريا ،ومن هذه الأ�سباب:
 تناول الطفل بع�ض الأطعمة ،مثل :البي�ض وال�سمك والألبان ومنتجاتها،واملوز والفريز واملاجنا وال�شيكوالة واملواد امل�ضافة �إىل الأطعمة ،مثل املواد
احلافظة ،ومك�سبات اللون.
 الأدوي� ��ة :مثل الأ��س�بري��ن والبن�سلني والأمبي�سلني و�صبغات الأ�شعةوالأم�صال ،مثل م�صل التيتانو�س ،وم��واد تُ�ستن�شق وت�صل �إىل ال��دم عن
طريق امل�سالك التنف�سية مثل :حبوب اللقاح وجراثيم الفطريات.
 لدغات بع�ض احل�شرات :مثل النحل والنمل. الإ�صابة ببع�ض امليكروبات والطفيليات مثل :الإ�سكار�س. التوتر النف�سي :قد يت�سبب تعر�ض الأط�ف��ال لتوتر نف�سي �أو مواقفحمرجة يف �إ�صابة الأطفال بالأرتيكاريا ،وقد تكون احلالة النف�سية هي
ال�سبب الرئي�سي للإ�صابة بالأرتيكاريا� ،أو قد تزيد من �شدة حالة الإ�صابة.

يتعر�ض الطفل احل�سا�س للمادة امل�سببة للح�سا�سية ،والتي تتفاعل مع
الأج�سام امل�ضادة التي يفرزها اجلهاز املناعي للطفل ،وينتج عن ذلك التفاعل
�إفراز مادة اله�ستامني التي ت�سبب يف ظهور الأرتيكاريا على جلد الطفل.
• �أعرا�ض الأرتيكاريا
 ظهور طفح جلدي �أو بثور تظهر ب�شكل فجائي و�سريع. �إح�سا�س بحرقة و�شعور قوي للحك. ظهور الطفح اجللدي ي�شبه الكدمات ب�أحجام خمتلفة. ظهور الطفح اجللدي حمدد اجلوانب ومرتفع عن اجللد ،ويكون لونه�أحمر.
• عالج الأرتيكاريا
ميكن اتباع بع�ض الطرق لعالج �إ�صابة الطفل بالأرتيكاريا ،ومنها:
 جتنب تعر�ض الطفل للم�سببات احل�سا�سية. اال�ستحمام مباء بارد ،والذي ي�ساعد على تهدئة التهييج اجللدي ،وجتنباال�ستحمام باملاء ال�ساخن.
 تناول م�ضادات للهي�ستامني. جت�ن��ب ت �ن��اول ال�ع�ق��اق�ير ال�ت��ي ت��زي��د م��ن ��س��وء خ��ال��ة الأرت �ك��اري��ا ،مثل:الأ�سربين.
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مـنــوعــــات

الـفـراولـــة تـثـير الـعــواطــف ..وتـزيـد الجـمـــال
ال تقت�صر فوائد الفراولة على �أنها ذات نكهة جميلة
وط�ع��م رائ��ع ف�ق��ط ،ب��ل �أك ��دت جمموعة م��ن ال��درا��س��ات
على �أهميتها يف عالج بع�ض الأمرا�ض وم�شاكل الب�شرة
الناجتة من حروق ال�شم�س وغريها.
وق ��د ت��و��ص��ل ال �ب��اح �ث��ون �إىل �أن ت �ن��اول ال �ف��راول��ة
يومياً يُبعد عن زي��ارة الطبيب ،م�شريين �إىل �أن مادة
الـ«في�سيتني» املوجودة يف الفراولة �أكرث من �أي فاكهة
�أخرى ،مفيدة ل�صحة الإن�سان ب�سبب خ�صائ�صها امل�ضادة
للت�أك�سد ،وم�ساهمتها يف التخفيف من تعقيدات مر�ض
ال�سكري ،و�أكد الباحثون �أن ت�أثري هذه املادة التي يُعرف
�أنها م�ضاد للت�أك�سد يحمي الأع�صاب ،ميكن �أن حتمي
من يتبعون نظاماً غذائياً من البحر الأبي�ض املتو�سط.
�سهل اله�ضم
ك�م��ا تعترب ال�ف��راول��ة م��ن ال�ف��واك��ه �سهلة اله�ضم،
حيث �إنها تنا�سب املعدة ال�ضعيفة ،لأنها تقوي اجلهاز
املناعي للج�سم ،كما �أنها مطهر وملني ومنظم لإفرازات
امل��رارة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها قاتل للجراثيم ،وت�ستعمل
�ضد النزيف.

و�أظهرت الدرا�سة �أن الفراولة يفيد امل�صابني
ب��ال��روم��ات�ي��زم وداء املفا�صل وال�ن�ق��ر���س والكبد
وامل � ��رارة وال �� �س��ل وال �ك �ل��ى ،ك�م��ا ي�ف�ي��د الأط �ف��ال
وال�شيوخ وامل�صابني بع�سر اله�ضم ،و�أم��را���ض
امل�ث��ان��ة واحل���ص��ي ،والإم �� �س��اك وال��رم��ال وه�ي��اج
الأع�صاب وااللتهابات الداخلية.
و�أو� �ص ��ى ال�ب��اح�ث��ون ب �ت �ن��اول ال �ف��راول��ة لكل
الأ�شخا�ص با�ستثناء ذوي احل�سا�سية املفرطة،
ومي �ك��ن للم�صابني مب��ر���ض ال���س�ك��ري تناولها
ب��اع �ت��دال ،لأن ال���س�ك��ر امل��وج��ود ف�ي�ه��ا م��ن فئة
«اللوفولز» النقي �سهل اله�ضم.
يزيد العاطفة
ك�م��ا أ�� �ش��ارت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �إىل ج��ان��ب ه��ام
لتناول الفراولة ،وهو زيادة القدرات العاطفية
للإن�سان ،الحتواء هذه الفواكه على م�ستويات
عالية من عن�صر الزنك ،والتي توجد يف بذور
ال �ف��راول��ة وال �ت��وت ال�ت��ي ت ��ؤك��ل بعك�س ال�ف��واك��ه
الأخرى التي يتم رمي بذورها.

قناع الن�ضارة

ويُع ّد الزنك �أكرث العنا�صر الغذائية ارتباطاً
بالن�شاط اجلن�سي ،كما �أن ج�سم امل ��ر�أة ي�ستعد
ب�شكل �أ�سرع ملمار�سة احلب يف حال كانت م�ستوياته
وو�صى اخل�براء بتناول حفنة
من الزنك عاليةّ ،
من الفراولة يف حال وجود الرغبة العاطفية.

ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ن �� �ض��ارة ال�ب���ش��رة ،اخ�ل�ط��ي  4ح�ب��ات
م��ن ال�ف��راول��ة م��ع ق�شطة احلليب غ�ير اال�صطناعي،
وا�ستعملي املزيج كقناع للوجه ملدة ربع �ساعة ،ثم اغ�سليه
ب��امل��اء ال��داف��ئ .ومل �ق��اوم��ة ال�ت�ج��اع�ي��د اخ�ل�ط��ي  4حبات
لتجديد الكوالجني
م��ن ال�ف��راول��ة م��ع قطعة متو�سطة احل�ج��م م��ن القرع
الأخ�ضر ،وامزجي املقدارين يف اخلالط ،ثم ا�ستعملي
ُي�ع�ت�بر ال �ف��راول��ة م��ن �أن� ��واع ال �ف��واك��ه امل�ف�ي��دة ج��داً املزيج كقناع للوجه ملدة ربع �ساعة ،بعدها اغ�سلي الوجه
للب�شرة ب�صفة خا�صة ،لأنها تعمل على �إع��ادة جتديد باملاء الدافئ.
الكوالجني الذي ي�ساعد على احتفاظ الب�شرة بن�ضارتها
و�شبابها.
ال�شعر امل�صبوغ
وي�صف خرباء التجميل الفراولة ب�أنها �أحد �أف�ضل
أ�ن��واع الفواكه ال�صاحلة لعمل الأقنعة الطبيعية ،التي
ميكنك �أن تزيدي من ملعان �شعرك امل�صبوغ وتغذيته
ت�ساعد على �إ�ضفاء الن�ضارة والإ�شراق على الب�شرة.
با�ستعمال هذا القناع الطبيعي الب�سيط الذي ال يكلفك
ي�شري الأط�ب��اء �إىل �أن الفراولة حتتوي على كمية ك �ث�يراً م��ن اجل �ه��د وامل� ��ال :اه��ر��س��ي ث �م��اين ح �ب��ات من
كبرية من ال�سكر والأمالح املعدنية ،خ�صو�صاً الكال�سيوم الفراولة مع ملعقة �شاي من املايونيز ،و�ضعيها على
واحلديد والف�سفور ،كما يحتوي على بروتني وحم�ض �شعرك املغ�سول والرطب ،وغطيه بغطاء الر�أ�س اخلا�ص
ال�سالي�سيالت الطبيعي ،كما �أنها تفيد الب�شرة ب�شكل باحلمام ثم مبن�شفة داف�ئ��ة ،بعدها اغ�سليه بال�شامبو
ملحوظ.
الذي يحتوي على مكيف �شعر؛ هذا القناع مينح �شعرك
بريقاً و�إ�شراقاً مميزاً.
�أ�سنان بي�ضاء
ك�م��ا ت�ساعد ال �ف��راول��ة ع�ل��ى احل���ص��ول ع�ل��ى �أ��س�ن��ان
بي�ضاء ،حيث تعمل كمنظف ومطهر لطيف ،فهي ت�ساعد
على �إزالة الآثار املتبقية لل�شاي والقهوة.
ك�م��ا ت���س��اع��د ال �ف��راول��ة ع�ل��ى إ�� �ض �ف��اء ��ش�ك��ل ج��ذاب
وم�شرق للوجه ،وت��زود اجل�سم بقدر كبري من الطاقة،
لأنها حتتوي على ن�سبة كبرية من فيتامني «ج» تعادل
تقريباً القيمة املوجودة يف الربتقال ،حيث تقوم ب�إعادة
جتديد الكوالجني ال��ذي ي�ساعد على احتفاظ الب�شرة
بن�ضارتها و�شبابها.
ك �م��ا ُت���س�ت�خ��دم ال �ف��راول��ة ل �ع�لاج ح� ��روق ال�شم�س
التي تتعر�ض لها الن�ساء يف ال�صيف�� ،س��واء يف الوجه
�أو الأك�ت��اف ،وذل��ك عن طريق عمل كمادات من ع�صري
الفراولة فلها مفعول قوي يف ترطيب الب�شرة ،وعالج
الت�سلخات واحلروق.

طــريـقـة اللعـب

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

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1القارة القطبية ال�شمالية
 6جمموعة من النا�س منتدبة لعمل ما
1
 /يرتددن على مكان حمدد
2
 7ما يخرجه الطائر من طعام بعد
ه�ضمه  /مت�شابهان � /أ�شار بعمل �شيء
3
ما
4
 8ل�سقي النبات  /جزء من وحدة
العملة الأمريكية
5
 9اال�سم االول ملنا�ضل وبطل اال�ستقالل
يف جنوب افريقيا  /خمرتع التلفزيون
6
 10ن�صف مفرز  /خمرتع الكامريا
7
(معكو�سة)

8
9
10

�أفــقــي
 11يتوقف  /خمرتع املخرطة
 2ع�صفور جاء يف اغنية لفريوز  /الأر�ض املمتدة حتت القدمني
 3طريق مبني بني مكانني مرتفعني � /سجن �أمريكي �شهري
ا�صبح مزارا لل�سياح ومعناه الق�صر
 4مي�سح على ج�سمه الدهن وغريه  /ن�صف �سكون
 5ن�صف نورة  /مكان وخمزن البيع  /حيوان يعي�ش يف الغابات ويف

الحل السابق

1
 1ق
� 2ش
3
 4ب
 5ط
 6ا
 7ن
 8ة
عـــامـــودي
 1خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل 9
د
 2خمرتع الآلة الكاتبة
10

 3خمرتع خط انتاج ال�سيارات /
يو�صف به العِرق الب�شري مبعنى �أن له
امتداد
 4هدم  /اال�سم الأول ملمثل �أفالم
جيم�س بوند �سابق
 5خمرتع ق�ضيب منع خطر ال�صواعق
 /ن�صف ناقد
 6اال�سم الأول ملخرتع مكرب ال�صوت

4 3 2
ف ط ا
ر ب
ق م
ك
ب
ر ب و
ك
ي
ق �ش
ب
ز ج
ر ز ة

6 5
ن
ا ق
ي �ص
ب
�ش
ر ي
و �ش
ا ل
ل
ط

9 8 7
ح ج ا
ف ل
ب م
ل ا غ
ب ز
ل
م
ا م
ط و
ر ف ي
ا ق ي

10
ب
د
و
ة
ة

ك
ل
ف
ة

(اال�سم الثاين ويرمر)
 7لقب ار�ستقراطي اوروبي  /زرع خرج من االر�ض
 8ا�سم بندقية �صيد معروف يف اخلليج العربي /
خمرتع امل�صعد الكهربائي
 9ن�صف طاقم  /رقم (معكو�سة) � /سقيا االر�ض والزرع
 10خمرتع ال�سيارة االملاين  /ن�صف داكن
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كـأس األمــم األوروبيــة

ريَ اضـَ ة

من ا�ستعدادات املنتخب الإ�سباين

من متارين �أملانيا

كأس األمم األوروبية..

وجبة كرويـة دسمة

أم بطـولـة عـادية؟
ي �� �س ��اور ك� �ب ��ار امل ��راق� �ب�ي�ن ل� �ك ��رة ال �ق��دم
الأوروبية �شكوكاً ب�ش�أن الن�سخة القادمة من
بطولة ك��أ���س �أمم ال �ق��ارة ،التي ت�ست�ضيفها
بولندا و�أوكرانيا ما بني  8حزيران اجلاري
و�أول متوز املقبل ..و�أ�سباب التخوف عديدة
�أهمها من الناحية الفنية ،ففي حني يرتقب
اجلمهور امل�سابقة ب�شغف كبري ،يرى بع�ض
امل �ت��اب �ع�ين �أن �ه ��ا ل ��ن ت �ك��ون يف ق ��در الآم � ��ال
املعلقة عليها ،وال �سيما �أن توقيتها ي�أتي يف
خ�ت��ام مو�سم ��ش��اق وم��ره��ق ا�ستهلك الكثري
م��ن ط��اق��ة ال�لاع�ب�ين يف خمتلف املنتخبات
امل�شاركة ،خ�صو�صاً يف منتخبات ال�صف الأول
ك�إ�سبانيا و�أملانيا و�إيطاليا وهولندا و�إنكلرتا.
وعلى امل�ستوى الأمني يتخوف املراقبون
م��ن ا�ستغالل �سيا�سي للحدث وال �سيما يف
�أوكرانيا حيث ال ت��زال ت�تردد �أ�صداء ق�ضية
رئي�سة ال��وزراء ال�سابقة واملعار�ضة احلالية
يوليا تيمو�شنكو امل��وق��وف��ة منذ �آب الفائت
بعد �أن حكم عليها يف ت�شرين الأول بال�سجن
�سبعة �أع��وام بتهمة ا�ستغالل ال�سلطة ،وهي
ق���ض�ي��ة ت���س�ب�ب��ت يف م���ش��اك��ل لأوك��ران �ي��ا مع
االحتاد الأوروبي.
وت���ش�ك��ل ا��س�ت���ض��اف��ة ال �ب �ط��ول��ة ال �ق��اري��ة
حت��دي �اً ك �ب�ي�راً ل�ل�ب�ل��دي��ن امل���ض�ي�ف�ين ب��ول�ن��دا
و�أوك��ران �ي��ا ،وال �سيما الثانية ال�ت��ي واجهت
الكثري من امل�شاكل ب�سبب ت�أخرها يف �أعمال
البنى التحتية واملالعب واملطارات.
وه � ��ذه امل � ��رة الأوىل ال �ت ��ي ت �ق ��ام ف�ي�ه��ا
نهائيات ك�أ�س �أوروب��ا يف الق�سم ال�شرقي من
القارة الأوروب�ي��ة منذ انحالل عقد االحت��اد
ال�سوفياتي ( أ�ق�ي�م��ت م��رة واح��دة يف �أوروب��ا
ال �� �ش��رق �ي��ة ع� ��ام  1976يف ي��وغ��و� �س�لاف �ي��ا)،

وبالتايل �سريتدي هذا احلدث �أهمية كربى
للبلدين امل�ضيفني ال�ل��ذي��ن حققا امل�ف��اج��أة
عام  2007عندما مت اختيارهما على ح�ساب
�إيطاليا.
عدوى بر�شلونة والريال
ي�أتي املنتخب الإ�سباين على ر�أ�س الئحة
املر�شحني للفوز باللقب ،كونه حامل اللقب
وبطل مونديال جنوب �أفريقيا  ،2010لكن
ال�شارع الكروي الإ�سباين ال يزال يلملم جراح
خ ��روج ق�ط�ب��ي ك ��رة ب�ل�اده ب��ر��ش�ل��ون��ة وري ��ال
م��دري��د م��ن دوري �أب�ط��ال �أوروب� ��ا ،وبالتايل
ف� ��إن ال�ق�ل��ق ي�ل��ف ه��ذا ال �� �ش��ارع م��ن اح�ت�م��ال
انتقال عدوى �إخفاق الفريقني �إىل املنتخب،
وال �سيما �أن هذا الأخ�ير يرتكز على العبي
ال��ري��ال وبر�شلونة وخ�صو�صا ال�ث��اين ،الذي
يعترب العمود الفقري لإ�سبانيا بف�ضل كوكبة
العبيه ككزايف و�إيني�ستا وبو�سكيت�ش وبيكيه
وبيدرو وفابريغا�س.
وي �� �س �ع��ى «ال ف ��وري ��ا روخ� � ��ا» لأن ي�ك��ون
�أول منتخب ي�ت��وج بثالثية ك��أ���س �أوروب� ��ا -
م��ون��دي��ال -ك��أ���س �أوروب ��ا على ال �ت��وايل ،وهو
يبحث بقيادة مدربه الفذ في�سنتي دل بو�سكي
عن منح بلده �إجن��ازاً مل يحققه �أي منتخب
يف ال�سابق وه��و االحتفاظ باللقب ال�ق��اري،
وق��د أ���ص�ب�ح��ت الإجن � ��ازات م�ت�لازم��ة امل���س��ار
م��ع «ال ف��وري��ا روخ ��ا» ال��ذي ت�صدر ت�صنيف
الفيفا لأول م��رة يف ت��اري�خ��ه ع��ام  2008ثم
عادل الرقم القيا�سي من حيث عدد املباريات
املتتالية دون هزمية ( ،)35بينها  15انت�صاراً
على التوايل (رقم قيا�سي) .و�سيكون ب�إمكان

دل ب��و��س�ك��ي �أن ي �ع��ول ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�ن�ج��وم
الذين قادوا املنتخب �إىل لقبه العاملي الأول،
با�ستثناء قائد بر�شلونة كارلي�س بويول الذي
خ�ضع لعملية جراحية يف ركبته �ستبعده عن
النهائيات ،بالإ�ضافة �إىل زميله يف الفريق
دافيد فيا هداف الن�سخة املا�ضية ،والذي مل
يتعاف �أي�ضاً من �إ�صابة �سابقة.
ومي�ل��ك دل بو�سكي ،ال��ذي ت��وىل مهامه
بعد بطولة �أوروب��ا  2008مبا�شرة وجن��ح يف
ق�ي��ادة املنتخب الإ��س�ب��اين ملوا�صلة عرو�ضه
الرائعة وم�سل�سل نتائجه املميزة ،الأ�سلحة
الالزمة لكي يحقق أ�م��ال ال�شعب الإ�سباين
ب��ال �� �ص �ع��ود �إىل م �ن �� �ص��ة ال �ت �ت��وي��ج لأن «ال
فوريا روخ��ا» يتميز بلعبه اجلماعي الرائع
وال� �ق ��درات ال�ف�ن�ي��ة امل��ذه �ل��ة ل�لاع �ب�ين مثل
انيي�ستا وفابريغا�س وك��زايف وداف�ي��د �سيلفا
وفرناندو توري�س.
قاطرة بايرن و«املان�شافت»
تعترب �أمل��ان�ي��ا م��ن املنتخبات املر�شحة يف
جميع ال�ب�ط��والت ال�ت��ي ت���ش��ارك فيها ،وهي
تت�سلح بالعبيها ال�شباب لإث�ب��ات ال��ذات يف
املجموعة الثانية القوية ،التي ت�ضمها �إىل
جانب هولندا والربتغال والدمنارك.
وي�سعى املنتخب الأملاين �إىل اللقب الرابع
يف ت��اري�خ��ه ،وب��ال�ت��ايل تعوي�ض خيبة 2008
حني خ�سر يف النهائي �أمام �إ�سبانيا ثم خرج
ع�ل��ى ي��د امل�ن�ت�خ��ب ذات ��ه يف ن���ص��ف م��ون��دي��ال
جنوب �أفريقيا .2010
ويعمد م��درب «املان�شافت» يواكيم لوف
�أن يعول على القائد با�ستيان �شفاين�شتايغر

من حت�ضريات هولندا

ال ��ذي ا��س�ت�ع��اد م���س�ت��واه ب�ع��د �أن ت�ع��اف��ى من ال�سوي�سري  5-3يف امل�ب��اراة الدولية الودية
الإ� �ص��اب��ة ،وي�ب�رز �أي���ض�اً يف ال�ف��ري��ق الأمل��اين التي �أقيمت يف بال ،وو�ضعت خ�سارة املنتخب
زم�ل��اء ��ش�ف��اي�ن���ش�ت��اي�غ��ر يف ب��اي��رن ت��وم��ا���س الأمل��اين الذي غاب عنه الالعبون الدوليون
م��ول��ر وط��وين ك��رو���س وفيليب الم وم��اري��و الثمانية يف �صفوف بايرن ميونيخ ،عالمات
غوميز ومانويل نوير ،ويرتكز فريق لوف ا�ستفهام كثرية حول تر�شيح الأملان للمناف�سة
�أي�ضاً على جن��وم دورمت��ون��د غوت�سه وكيفن على اللقب كمنتخب من الأوفر حظاً.
غرو�سكروت�س ومات�س هاملز الذين �ساهموا
ويف خط الو�سط ت�برز امل��ؤه�لات الفنية
يف تتويج فريقهم بط ًال للدوري املحلي ،فيما العالية ل�شفاين�شتايغر واوزي��ل وم��ول��ر� ،أما
�أح��رز م�سعود �أوزي ��ل و�سامي خ�ضرية لقب يف الهجوم ،في�ضم املان�شافت مهاجم بايرن
الدوري الإ�سباين مع ريال مدريد.
ميونيخ م��اري��و غوميز ه��داف البوند�سليغا
وتعترب �أملانيا بني �أكرث املنتخبات تتويجاً ه ��ذا امل��و� �س��م بـ 31ه ��دف� �اً ،وم �ه��اج��م الزي ��و
باللقب يف القارة العجوز ،حيث نالته  3مرات الإي� �ط ��ايل م�ي�رو� �س�ل�اف ك �ل��وزه ال� ��ذي ب��ات
�آخ��ره��ا ع��ام  1996يف �إن�ك�ل�ترا وذل��ك بعدما على بعد  5أ�ه ��داف م��ن ال��رق��م القيا�سي يف
ن��ال�ت��ه ع��ام��ي  1972و ،1980وت�ت�ق��دم �أمل��ان�ي��ا ع��دد الأه ��داف الدولية ال��ذي يوجد بحوزة
التي خ�سرت النهائي  3م��رات �أي�ضاً �آخرها غ�يرد مولر �صاحب  68هدفاً يف  62مباراة
يف الن�سخة الأخ�ي�رة ع��ام  2008يف �سوي�سرا لأمل��ان �ي��ا ال�غ��رب�ي��ة م�ن��ذ ب��داي��ة ال�سبعينيات،
والنم�سا ،ب�ف��ارق لقب واح��د على منتخبي ويعترب كلوزه ( 33عاماً) املهاجم الأ�سا�سي
�إ�سبانيا حاملة اللقب وفرن�سا ،فيما نالته  6يف الت�شكيلة الأمل��ان �ي��ة ،وه��و ع��ائ��د للتو من
منتخبات مرة واحدة.
�إ�صابة يف الفخذ ،علماً �أنه كان هداف �أملانيا
وي �ط �م ��ح امل �ن �ت �خ��ب ا ألمل � � � ��اين مل��وا� �ص �ل��ة يف الت�صفيات بت�سعة �أهداف.
االن� �ت� ��� �ص ��ارات امل �ت �ت��ال �ي��ة ال �ت ��ي � �س �ج �ل �ه��ا يف
هولندا لتكرار �إجناز 1988
الت�صفيات عندما حقق العالمة الكاملة يف
 10مباريات قبل �أن يهزم ودياً �أمام فرن�سا
يدخل املنتخب «ال�برت�ق��ايل» نهائيات
 2-1يف � 29شباط امل��ا��ض��ي ،وذل��ك بف�ضل
قوته الهجومية ال�ضاربة التي زارت �شباك ب��ول �ن��دا و�أوك ��ران� �ي ��ا يف و� �ض��ع م���ش��اب��ه ملا
املنتخبات املناف�سة  34م��رة ،وميني النف�س اخ �ت�ب�ره يف ن�ه��ائ�ي��ات ال�ن�م���س��ا و��س��وي���س��را
بتحقيق نتيجة �أف�ضل من الن�سخة الأخرية  ،2008ح�ين وق��ع يف جمموعة امل��وت �إىل
عندما �سقط �أم��ام �إ�سبانيا  1-0يف النهائي ج��ان��ب العمالقني الإي �ط��ايل والفرن�سي
�إ�ضافة �إىل رومانيا ،لأن جمموعته الثانية
بهدف لفرناندو توري�س.
وم ��ن �أب� ��رز ال �ث �غ��رات ال �ت��ي ي �ع��اين منها ت�ضم املنتخبني الأمل��اين؛ و�صيف الن�سخة
املنتخب الأملاين يف الدفاع ،وهي برزت ال�سبت املا�ضية ،والربتغايل �إ�ضافة �إىل املنتخب
امل��ا��ض��ي ح�ين خ�سر املان�شافت �أم ��ام نظريه الدمناركي.

( العدد  )216اجلمعة  1 -حزيران 2012 -
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لكــرة القـدم (بـولندا وأوكـرانيـــا )2012
وي ��أم ��ل ال �ه��ول �ن��دي��ون ب �ق �ي��ادة امل ��درب
بريت فان مارفييك �أن يتمكنوا من تكرار
�سيناريو ال��دور الأول من نهائيات 2008
حني تخطوا �إيطاليا  0 - 3وفرن�سا 1-4
وروم��ان�ي��ا  ،0-2لكن م��ع جتنب �سيناريو
ال��دور رب��ع النهائي لأن م�شوارهم توقف
حينها على يد الرو�س (.)3-1
وب �ف �� �ض��ل ف� ��ان ب�ي�ر� �س��ي وه��ون �ت �ي�لار
ورف��اق �ه �م��ا ي���س�ع��ى امل �ن �ت �خ��ب ال�برت �ق��ايل
ل�ت�ك��رار �إجن ��از  1988ح�ين �أح ��رز اللقب
بف�ضل نخبة م��ن الالعبني على ر�أ�سهم
ال�ه��داف ماركو ف��ان با�سنت ورود غوليت
وفرانك رايكارد ورونالد كومان وغريهم.
وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ل�ت��زم ف��ان مارفيك
ب�خ�ط��ة ال�ل�ع��ب بت�شكيلة  ،1-3-2-4ما
يجربه على التف�ضيل بني �أحد املهاجمني
اللذين �سيحظيان بدعم هجومي مميز
من الثنائي اريني روبن ووي�سلي �سنايدر،
و�سيكون التناف�س على �شغل مركز ر�أ���س
احل��رب��ة ك�ب�يراً ب�ين ف��ان بري�سي وكال�س
ي ��ان ه��ون �ت �ي�لار ال �ل��ذي��ن ت��وج��ا ه��داف�ين
لبطولتي �إن�ك�ل�ترا و�أمل��ان�ي��ا على ال�ت��وايل
م��ع �أر��س�ن��ال و��ش��ال�ك��ه ،وع��و���ض هونتيالر
خ�ي�ب��ة اك �ت �ف��ائ��ه ب��اجل �ل��و���س ع �ل��ى م�ق��اع��د
االحتياط خالل نهائيات جنوب �أفريقيا
 2010من خالل ت�ألقه يف ت�صفيات ك�أ�س
�أوروب��ا التي �أنهاها منتخب ب�لاده بت�سعة
انت�صارات وتعادل ،حيث كان �أف�ضل هداف
بـ 12هدفاً ،متقدماً بفارق � 3أه��داف عن
الأمل � ��اين امل�خ���ض��رم م�يرو� �س�لاف ك �ل��وزه،
وبدوره �أعطى فان بري�سي انطباعاً طيباً
ع��ن احتفاظه باحل�س التهديفي عندما
�سجل ال�ه��دف الوحيد �أم��ام بلغاريا ودي�اً
ال�سبت املا�ضي.
وي �ب �ق ��ى ال� �ه ��م الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ل �ل �م��درب
ال �ه��ول �ن��دي يف خ��ط ال ��دف ��اع لأن ��ش�ب��اك
«الربتقايل» اهتزت  5م��رات يف مباراتيه
ال��ودي�ت�ين �أم ��ام �أمل��ان�ي��ا و�إن �ك �ل�ترا ،قبل �أن
تهتز جمدداً بهدفني من �أقدام مهاجمي
بلغاريا يف امل �ب��اراة ال��ودي��ة ال�ت��ي خ�سرتها
هولندا  2 – 1ال�سبت املا�ضي ،والتي �أثارت
القلق يف نفو�س م�شجعي «الربتقايل» قبل
�أيام من النهائيات.
وي � ��أم� ��ل امل �ن �ت �خ��ب «ال �ب�رت � �ق� ��ايل» �أن
تتمكن ال��واق�ع�ي��ة ال�ت��ي يعتمدها م��درب��ه
فان مارفييك يف قيادته لتكرار ما حققه
منتخب رينو�س ميت�شلز ع��ام  1988حني
ت ��وج ب��ال�ل�ق��ب ال� �ق ��اري ل �ل �م��رة الأوىل يف
تاريخه بفوزه على االحتاد ال�سوفياتي يف
النهائي بف�ضل هدفني م��ن رود غوليت
وم ��ارك ��و ف ��ان ب��ا� �س�تن ال� ��ذي ك ��ان م��درب
املنتخب يف �سوي�سرا .2008
ومي �ل��ك امل �ن �ت �خ��ب ال �ه��ول �ن��دي ال ��ذي
ي �ب ��د�أ ح�م�ل�ت��ه �أم � ��ام ال ��دمن ��ارك ق �ب��ل �أن
ي��واج��ه غ��رمي��ه الأمل ��اين للمرة اخلام�سة
يف النهائيات ال�ق��اري��ة بعد نهائي 1980
(خ�سر  )3-2ون�صف نهائي ( 1988ف��از
 )1-2وال��دور الأول من ن�سختي 1992
(فاز  )1-3و ،)1-1( 2004الأ�سلحة التي
تخوله ال��ذه��اب حتى النهاية خ�صو�صاً
�أن� ��ه ي���ض��م يف ت���ش�ك�ي�ل�ت��ه ج�م�ي��ع ال�ن�ج��وم
ال��ذي��ن خا�ضوا نهائيات م��ون��دي��ال 2010
وعلى ر�أ�سهم الثنائي اريني روبن ووي�سلي
��س�ن��اي��در �إ� �ض��اف��ة �إىل امل �ت ��أل��ق روب ��ن ف��ان
بري�سي و��ص��ان��ع الأل �ع��اب راف��اي��ل ف��ان در
فارت.

«ال���س�ي��دة ال�ع�ج��وز» ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل العبني
مل ي�سبق لهم �أن خا�ضوا �أي م�ب��اراة دولية
هما املهاجم فابيو بوريني (روم ��ا) والع��ب
الو�سط اميانويلي جاكرييني (جوفنتو�س)،
مل ي�تردد برانديلي يف �إبعاد بع�ض الأ�سماء
املعروفة يف خط املقدمة ،وبالتايل �سيتابع
ب ��اب �ل ��و اوزف� � ��ال� � ��دو وال� �ي� ��� �س ��ان ��درو م ��ات ��ري
وج��ان �ب��اول��و ب��ات��زي�ن��ي وال�ب�رت��و ج�ي�لاردي�ن��و
وفابيو كوالياريال وماركو بورييلو النهائيات
�أمام �شا�شات التلفزة.
�إنكلرتا واملهمة ال�صعبة

ملعب وار�سو م�سرح املباراة االفتتاحية

المـدن والمـالعـب
بـــــولـنـــــــدا

أوكــــرانـيــــــــــا

• وار�سو
مقاطعة وار�سو (و�سط � -شرق)
عدد ال�سكان 1,711 :مليون ن�سمة
امللعب الوطني
ال�سعة� 50 :ألف متفرج
افتتح يف كانون الثاين  2012وي�ست�ضيف
املباراة االفتتاحية.

كييف
مقاطعة كييف (�شمال)
عدد ال�سكان 2,820 :مليون ن�سمة
امللعب الأوملبي
ال�سعة� 60 :ألف متفرج
اف �ت �ت��ح ع ��ام  ،1923واع �ي ��د اف �ت �ت��اح��ه يف
ت�شرين الأول 2011

• غدان�سك
مقاطعة بومريانيا (�شمال) على بعد 345
كلم من العا�صمة وار�سو
عدد ال�سكان� 456 :ألف ن�سمة
امللعب :غدان�سك ارينا
ال�سعة� 40 :ألف متفرج
افتتح يف متوز 2011

• دانيت�سك
مقاطعة دانيت�س (جنوب �� -ش��رق) ،على
بعد  700كلم من العا�صمة كييف
عدد ال�سكان 1,115,700 :مليون ن�سمة
امللعب :دونبا�س ارينا
ال�سعة� 50 :ألف متفرج
افتتح يف �أب 2009

• بوزنان
مقاطعة بولندا الكربى (غرب) على بعد
 320كلم من وار�سو
عدد ال�سكان� 557 :ألف ن�سمة
امللعب الوطني
ال�سعة� 40 :ألف متفرج
افتتح عام  1980و�أعيد افتتاحه يف �أيلول
2010

• خاركيف
مقاطعة خاركيف (�شمال �� -ش��رق) على
بعد  480كلم من كييف
عدد ال�سكان 1,461 :مليون ن�سمة
امللعب :ميتالي�ست
ال�سعة� 35 :ألف متفرج
افتتح ع��ام  ،1926و�أع�ي��د افتتاحه تكراراً
لغاية املرة الأخرية يف 2009

• فروكالف
مقاطعة �سيلي�سيا ال�سفلى على بعد 350
كلم من وار�سو
عدد ال�سكان� 633 :ألف ن�سمة
امللعب الوطني
ال�سعة� 40 :ألف متفرج
افتتح يف �أيلول 2011

• لفيف
مقاطعة لفيف (غرب) على بعد  540كلم
من كييف
عدد ال�سكان� 735 :ألف ن�سمة
امللعب :لفيف ارينا
ال�سعة� 30 :ألف متفرج
افتتح عام 2011

ي���س�ت�ه��ل م�ن�ت�خ��ب إ�ن �ك �ل�ت�را م �� �ش��واره يف
البطولة مبواجهة نارية أ�م��ام فرن�سا يف 11
حزيران� ،ضمن املجموعة الرابعة التي ت�ضم
�أي�ضاً �أوكرانيا وال�سويد.
وي �خ �� �ش��ى ج �م �ه��ور ال �ف��ري��ق �أن ي �ت ��أث��ر
منتخبهم ب��ال�ت�غ�ي�ير امل�ف��اج��ئ ع�ل��ى اجل�ه��از
الفني بعد ا�ستقالة الإيطايل فابيو كابيللو
وتعيني روي هودج�سون مكانه ،يف مطع �شهر
�أيار املا�ضي.
وجن ��ح ه��ودج �� �س��ون يف اخ �ت �ب��اره الأول
م��ع املنتخب الإن�ك�ل�ي��زي ب�ف��وزه على ال�نروج
 0 - 1يف �أو�سلو ،لي�صبح هذا االنت�صار هو
الأول للإنكليز على ال�نروج منذ  32عاماً،
�إيطاليا ال�ستعادة هيبتها
غ�ير �أن ه��ذه امل�ب��اراة حملت خ�براً غ�ير �سار
ي�خ��و���ض امل�ن�ت�خ��ب الإي� �ط ��ايل ال�ب�ط��ول��ة لع�شاق �إنكلرتا متثل يف تعر�ض العب و�سط
القارية بت�شكيلة تغيب عنها الأ�سماء الرنانة مان�ش�سرت �سيتي غ��اري��ث ب��اري �إىل �إ�صابة
وحتت وط�أة ف�ضيحة «كالت�شوكومي�سي» التي �ستجربه على االبتعاد عن النهائيات.
ودخل باري مكان القائد �ستيفن جريارد
دفعت رئي�س ال ��وزراء �إىل االق�ت�راح بتعليق
جميع الأن�شطة الكروية يف البالد لعامني �أو مطلع ال�شوط الثاين ،بيد �أنه مل يلعب �سوى
 28دق�ي�ق��ة ،ح�ي��ث ت�ع��ر���ض ل�ل�إ��ص��اب��ة وت��رك
ثالثة �أعوام.
وك��ان املنتخب الإيطايل تنازل عن لقبه مكانه جلوردان هندر�سون ،و�سمى هودج�سون
ب �ط�ل ًا ل�ل�ع��امل ب �خ��روج��ه م��ن ال� ��دور الأول قلب دفاع ايفرتون فيل جاغييلكا مكان باري.
وم ��ن ب�ي�ن أ�ب� ��رز ال�غ��ائ�ب�ين ع��ن ت�شكيلة
مل��ون��دي��ال ج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا  ،2010م��ا دف��ع
االحت ��اد امل�ح�ل��ي �إىل ال�ت�ع��اق��د م��ع ت�شيزاري م�ن�ت�خ��ب �إن �ك �ل�ترا يف ال�ن�ه��ائ�ي��ات ق�ل��ب دف��اع
ب��ران��دي�ل��ي خلفاً ملارت�شيلو ليبي ال��ذي قاد م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د ري ��و ف��ردي �ن��ان��د ال��ذي
«االزوري» �إىل لقب مونديال  ،2006وجنح عانى من متاعب يف الظهر خالل ال�سنوات
برانديلي يف املهمة الأوىل التي واجهها حيث الأخ�ي�رة� ،أث��رت على م�ستوى �أدائ��ه وغيابه
قاد «االزوري» �إىل النهائيات القارية للمرة عن بع�ض امل�ب��اري��ات ،ومل ي�شارك فرديناند
اخلام�سة على التوايل والثامنة يف تاريخه يف �أي مباراة ملنتخب ب�لاده منذ تعادله مع
رغ��م اعتماده على التنويع بهدف الو�صول �سوي�سرا  2-2يف حزيران العام املا�ضي.
وق��د زاد تعقيد موقف فرديناند نتيجة
�إىل ت�شكيلة �شابة متجان�سة ت�ضم يف �صفوفها
ع � ��دداً ق �ل �ي�ل ًا م��ن امل�خ���ض��رم�ين ع �ل��ى غ��رار ل�ل�خ�لاف بينه وب�ي�ن م��داف��ع ت�شل�سي ج��ون
احلار�س القائد جانلويجي بوفون وزميله يف ت�ي�ري ال ��ذي ج��رد م��ن ق �ي��ادة امل�ن�ت�خ��ب بعد
جوفنتو�س اندريا بريلو ومهاجم اودينيزي ات�ه��ام��ه ب�ت��وج�ي��ه إ�ه��ان��ات ع��رق�ي��ة لأن �ط��ون؛
انتونيو دي ناتايل ومهاجم ميالن انتونيو � �ش �ق �ي��ق ف ��ردي �ن ��ان ��د ،م ��داف ��ع ك��وي �ن��ز ب ��ارك
ك��ا��س��ان��و ال ��ذي ت�ع��اف��ى مت��ام �اً م��ن اجللطة رينجرز.
�أم � ��ا ع ��ن أ�ب � ��رز امل�ن���ض�م�ين �إىل ت�شكيل
الدماغية التي ت�سببت بها م�شكلة يف قلبه يف
امل �ن �ت �خ��ب ،ف �ك��ان م �ه��اج��م ل �ي �ف��رب��ول ان ��دي
ت�شرين الأول املا�ضي.
وعول برانديلي منذ ا�ستالمه من�صبه على ك ��ارول وم�ه��اج��م ت��وت�ن�ه��ام ج�يرم�ين دي�ف��و و
كا�سانو ك�أحد الركائز الهجومية الأ�سا�سية يف جون رودي حار�س نوريت�ش �سيتي ،كما �ضم
ت�شكيلته وجنح العب روما و�سمبدوريا ال�سابق املدرب مهاجم مان�ش�سرت يونايتد وين روين
يف االرت �ق��اء �إىل م�ستوى امل���س��ؤول�ي��ة و�ساهم رغم �أنه �سيغيب عن �أول مباراتني يف بطولة
يف و��ص��ول ب�لاده �إىل النهائيات وحتقيقها � 8أوروبا ب�سبب الإيقاف.
وتعتمد �إنكلرتا ب�شكل رئي�سي على قلب
انت�صارات وتعادلني يف املباريات الع�شر التي
دفاع ت�شل�سي جون تريي ،وعلى املخ�ضرمني
خا�ضتها يف املجموعة الثالثة.
وي � �ع� ��ول ب ��ران ��دي� �ل ��ي يف ال � ��دف � ��اع ع�ل��ى ف��ران��ك الم �ب��ارد و�ستيفن ج �ي�رارد يف خط
ث�ل�اث ��ي ج��وف �ن �ت��و���س ج ��ورج� �ي ��و ك�ي�ي�ل�ي�ن��ي الو�سط ،فيما �سي�شكل غياب روين م�شكلة
وان��دري��ا ب��ارزاغ�ل��ي ول�ي��ون��اردو بونوت�شي يف ل�ه��ودج���س��ون يف امل �ب��ارات�ين الأول �ي�ي�ن ،وم��ن
ت�شكيلة يطغى عليها عامل ال�شباب خالفاً امل�ت��وق��ع �أن ي�ح��ل م�ك��ان��ه م�ه��اج��م مان�ش�سرت
للت�شكيالت ال�سابقة يف البطوالت الأخ�يرة ،يونايتد ا�شل�سي يونغ �أو مهاجم ليفربول
حيث كان عن�صر اخلربة طاغياً يف «االزوري» ،اندي كارول يف الهجوم.
وت�ضمنت ت�شكيلة برانديلي �سبعة العبني من
جالل قبطان
جوفنتو�س دون وجود �أي مهاجم من �صفوف
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كاريكاتير

اتهمت زوجها باغتصابها قبل  50عامًا

مريض نفسي يبحث عن «حورية البحر»
�أراد أ�ح��ده��م �أن يثبت للجميع �أن م��ا ت�سمى
بـ«حورية البحر» هي حقيقة ولي�ست من اخليال
كما هي يف ق�ص�ص الأ�ساطري ،حينما غامر بدخوله
�إىل البحر بحثاً عنها ،ل��وال ت��دخ��ل عنا�صر أ�م��ن
جن��دة منطقة م�ب��ارك الكبري الكويتية يف الوقت
امل�ن��ا��س��ب ،ح�ي��ث جن �ح��وا يف إ�ق �ن��اع��ه ب��ال �ع��دول عن
ق��راره واخل ��روج م��ن البحر ،ث��م مت��ت �إحالته �إىل
الطب النف�سي ،بعد �أن تبني �أنه يعاين من �أمرا�ض
نف�سية.
تفا�صيل ال��واق �ع��ة ح�صلت يف ��ش��اط��ئ امل�سيلة
حينما ورد بالغ �إىل غرفة عمليات الداخلية يفيد
عن �شخ�ص نزل البحر مبالب�سه ،فظنوا ب�أنه ينوي
االنتحار ،ف�سارع عنا�صر �أمن جندة مبارك الكبري
�إىل موقع البالغ ،ف�شاهدوا ال�شخ�ص املعني وقد

كان ي�سري �إىل داخل البحر ،ف�سارعوا �إىل �إخراجه..
وب�س�ؤاله عن �سبب نزوله �إىل البحر� ،أذهلهم جوابه
عندما ق��ال إ�ن��ه ج��اء ليبحث عن «حورية البحر»،
وهنا حاولوا �إقناعه ب��أن ما يبحث عنه ما هو �إال
جم��رد خيال من ق�ص�ص الأ�ساطري� ،إال �أن��ه �أ�ص ّر
ع�ل��ى �أن وج��وده��ا حقيقة ول�ي����س خ �ي��االً ،راف���ض�اً
مغادرة ال�شاطئ ،فجل�س رج��ال ا ألم��ن حائرين يف
كيفية الت�صرف �إزاء ه��ذا ا ألم��ر ،حتى جنحوا يف
�إقناعه �أخرياً من خالل العر�ض عليه مبرافقتهم
وال��ذه��اب �إىل �شاطئ منطقة ال�صليبيخات ،حيث
التواجد الكبري حلوريات البحر هناك ،الأمر الذي
لقي قبو ًال عنده ،فذهب معهم� ،إال �أنهم توجهوا به
�إىل م�ست�شفى الطب النف�سي ،وجرى ت�سليمه �إىل
�إدارة امل�ست�شفى.

 17ألف دوالر فاتورة «لمبة نيون»
اكتُ�شفت «ملبة نيون» خلف �أحد الأ�سوار الذي غطاه الغبار يف كافترييا
كلينغتون يف منطقة برودواي ،ظلت منارة طوال  77عاماً.
ويقدر �صاحب الكافترييا فاتورة الكهرباء املرتتبة على هذه اللمبة
التي �أ�ضيئت �أثناء الك�ساد العظيم عام  ،1935ب�أكرث من � 17ألف دوالر،
وك��ان �صاحب الكافترييا قد باعها �إىل �شركة �أخ��رى ،مل تتنبه �إىل «ملبة
النيون» التي كان يغطيها الغبار خلف �أحد جدران حديقة الكافترييا.
ويقول كيم كوغا؛ املدير التنفيذي لإحدى �شركات �إنتاج ملبات النيون:
«�إن ه��ذه اللمبات ميكن �أن تعمّر من ع�شرين �إىل �أرب�ع�ين ع��ام�اً ،وميكن
ت�صديق �أن تبقى مثل هذه اللمبة م�ضيئة �سبعة و�سبعني عاماً».
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

وافقت حمكمة ا�سرتالية على حماكمة رجل يبلغ من العمر  81عاماً ،بعد �أن اتهمته زوجته
باغت�صابها قبل  50عاماً.
و�أ�صدرت املحكمة العليا الأ�سرتالية حكماً قالت فيه �إنه ال يوجد عائق قانوين يحول دون
حماكمة الرجل العجوز ،فيما تردد عن قيامه باغت�صاب زوجة �سابقة له قبل �أكرث من  50عاماً.
وقال الرجل �إنه مل يرتكب �أي جرمية جنائية ،لأن مبد�أ املوافقة الزوجية كان قائماً حينذاك.
وكان الرجل ي�أمل يف نق�ض حكم �صدر من جانب حمكمة �أقل درجة مبقت�ضى قانون ين�ص
على �أن الرجل يكون مذنباً عندما يغت�صب زوجته.
و�أخفق حمامو الرجل يف تربئته بقولهم �إن هناك قانوناً يف عام  1963ين�ص على �أن الزواج
يعني الر�ضا ،ومن ثم ف�إنه لي�س مداناً باجلرائم التي فعلها يف ذلك الوقت.
واتُّهم الرجل باالغت�صاب من جانب زوجته ال�سابقة عام  ،2009ما دفعه �إىل القيام ب�سل�سلة
من الطعون يف االتهام املن�سوب �إليه.

عرضت مدخرات جدتها
على «الفيسبوك» ..فجاءها اللصوص
ق��ال��ت ال�شرطة اال��س�ترال�ي��ة �إن �شخ�صني
م�سلحني توجها �إىل منزل مراهقة وطالبا
ب�إعطائهما �أمواالً ،وذلك بعد �ساعات من و�ضع
الفتاة �صورة مبلغ من املال على �صفحتها على
موقع للتوا�صل االجتماعي.
وك��ان��ت ال�ف�ت��اة ( 17ع��ام �اً) ق��د و�ضعت ال�صورة
وهي يف منزل جدتها يف �سيدين عندما كانت ت�ساعد
جدتها ( 72عاماً) يف �إح�صاء مدخراتها املالية.
ويف وق� ��ت الح� ��ق م ��ن ذل � ��ك ،ال� �ي ��وم جن��ح
�شخ�صان ملثمان م�سلحان ب�سكني وه��راوة يف

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

دخول منزلها يف بوندانون على بعد  150كيلو
م�تراً جنوب غرب �سيدين ،وطلبا �إعطاءهما
املال.
وقد قيل للرجلني �إن الفتاة مل تعد تعي�ش
يف ب��ون��دان��ون ،و إ�ن �ه��ا غ� ��ادرت ب�ع��دم��ا �سرقت
متعلقات �شخ�صية ومبلغاً �صغرياً من املال من
والدتها وبع�ض �أفراد �أ�سرتها.
وط �ل �ب��ت � �ش��رط��ة ن �ي��و � � �س ��اوث وي� �ل ��ز م��ن
املواطنني توخي احل��ذر عند و�ضع معلومات
�شخ�صية على مواقع التوا�صل االجتماعي.
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