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االفتتاحية

معادلة سورية  -الشمال..
و«إسرائيل» الجنوب
عملت معظم دوائ��ر ال�ق��رار يف العامل حلظة
توقف االعمال القتالية يف � 14آب  2006على �إزالة
الواقع احلارثي الذي �أ�سقط الأ�سطورة التي ال
ُتقهر ،والذي ي�ؤدي طبيعياً �إىل زوال منطق �أر�ض
امليعاد و�شعب اهلل املختار.
خل�صت ب�شكل �سريع ك��ل اال�ستنتاجات على
نقطتني مركزيتني :اجلبهة الداخلية واملقاومة.
اجلبهة الداخلية :تركزت كل الطاقات على
مراجعة كل تفا�صيل احل��رب ،وت�شخي�ص اخللل
ال�ع���س�ك��ري والأم� �ن ��ي واالج �ت �م��اع��ي وال���س�ي��ا��س��ي
واالقت�صادي والنف�سي ،و�أعلنوا بعد مدة ق�صرية
م ��ا �� ُ�س �م��ي ب �ت �ق��ري��ر «ف �ي �ن ��وغ ��راد» ،وط �ب �ع �اً ،من
ال�سذاجة اعتبار �أن ما �أُعلن هو كل تلك املراجعات
والدرا�سات ،لكن ميكن ا�ستخال�ص فكرة مبدئية
على منهجية التفكري والنقد ،ولأن مقالتي ال
تعالج هذا اجلانب� ،أكتفي بهذا االخت�صار.
امل� �ق ��اوم ��ة :ال ب ��د ل� �ـ«�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» امل��ذه��ول��ة
وامل �� �ص �ع��وق��ة م��ن ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��ي �أ� �س �ف��رت
عنها احل��رب ،والتي مل تكن يف ح�ساب العدو �أو
ال�صديق �أن ت�ستنفر كل الإمكانات املرتاكمة عرب
تاريخ احلركة ال�صهيونية وتوابعها ،وا�ستخدام
ك��ل ن�ق��اط ال�ق��وة ال�ت��ي متتلكها يف ال�ع��امل ل��درء
اخل �ط��ر ال ��ذي الم ����س وج��وده��ا لأول م ��رة منذ
ت�أ�سي�سها ،فحركت كل الأوراق بادئ ذي بدء عملت
على �إع��اق��ة ع��ودة املهجرين م��ن خ�لال ماليني
القنابل العنقودية والألغام ،والأهم من ذلك كان
عرقلة الإعمار ،وهذا مع الأ�سف ما قامت ب�إدارته
(من غري ق�صد طبعاً حكومة ال�سنيورة!) ،والذي
مت االلتفاف عليه ب�سرعة وبذكاء حاد من خالل
مبادرة الإيواء ودفع جزء من ثمن الأثاث والبدء
بالبناء ،وكان دعم �إيران وموقف ال�سيد ن�صر اهلل
ا�ستكما ًال لالنت�صار وف�ش ًال م�ضافاً للحرب.
ب��ال �ت��وازي ك ��ان ال�ع�م��ل ح�ث�ي�ث�اً ع�ل��ى خلخلة
الوحدة الداخلية اللبنانية ،والرتكيز على �سالح
الفتنة ال�سنية  -ال�شيعية ،و�أطلقت �شرارة الأبواق
ا إلع�ل�ام �ي��ة م��ع ث��اب�ت�ت�ين :ق�ل��ب االن �ت �� �ص��ار �إىل
هزمية ،من خالل البكاء على ا ألط�لال ،وتكبري
حجم اخل�سائر االقت�صادية واملادية ،والتخويف
م ��ن ال �� �س�ل�اح وت��و� �ص �ي �ف��ه م ��ن ج ��ان ��ب م��ذه�ب��ي
اال�ستقواء على بقية الطوائف واملذاهب الأخرى،
وكانت �إ�شارة االنطالق «ملن �سيهدى الن�صر».
وكل اللبنانيني يتذكرون �سيا�سة اال�ستفزاز
من خالل اال�ستئثار التي مار�سها فريق � 14آذار
و�إق��ام��ة ��ص�لاة اجل�م�ع��ة يف ال���س��راي احل�ك��وم��ي،
وق�ت��ل أ�ح �م��د امل �ح �م��ود ..و� �ص��و ًال �إىل ال�ق��راري��ن

ال�شهريين يف اخلام�س من أ�ي��ار ،واللذين �أُعلنا
يف الثالث م��ن �أي��ار يف امل�خ�ت��ارة ،وك��ان��ت ه��ذه هي
املقدمة املبا�شرة مل�شروع الفتنة ال�سنية  -ال�شيعية
التي تظهر جلياً يف ه��ذه الأي ��ام ،وال�ت��ي يواكبها
م�ن�ظ��وم��ة ع�م��ل ��ض�خ�م��ة يف ك��ل ال �ع��امل ال�ع��رب��ي
والإ�سالمي ،و�صو ًال �إىل �إعالن الإم��ارة ال�سلفية
يف ال���ش�م��ال ال�ل�ب�ن��اين ،ب�ع��دم��ا مل تكتمل يف نهر
البارد يف  2007و.2008
وهنا ال ب��د م��ن ا إل� �ش��ارة �إىل تفعيل الوجود
ال���س�ل�ف��ي حت ��ت م���س�م�ي��ات ع ��دي ��دة ،وت�غ�ط�ي�ت�ه��ا
�إع�لام �ي �اً وم��ال �ي �اً ،وتبنيها اخل �ط��اب امل�ت�ط��رف،
ورفعها راية «الربيع العربي» ،خ�صو�صاً التوظيف
يف �أح ��داث ��س��وري��ة ،وتطوير ه��ذه ال�ظ��واه��ر �إىل
�أحزاب وجمعيات و�أئمة م�ساجد ،و�صو ًال �إىل �شد
الع�صب املذهبي �إىل �أق�صى درج��ة ،عندها ينجر
املذهب بقده وقديده �إىل خانة التطرف ،وتذوب
كل القوى املعتدلة والليربالية يف هذا الأتون.
�إ� �ض��اف��ة �إىل م��ا ت �ق��دم ،وه ��و الأخ �ط ��ر على
الإطالق ،ت�صدير «اجلهاديني» �إىل لبنان من كل
اجلوار والعامل ،وا�ستعمال املخيمات الفل�سطينية
بيئة حا�ضنة وتنظيمهم وتاطريهم لال�ستخدام
املن�شود يف اللحظة ال�سيا�سية املنا�سبة ،و�صو ًال
�إىل اعتماد لبنان �أر���ض جهاد كجزء �أ�سا�سي من
بالد ال�شام ،وبذلك يتحقق املخطط الذي ين�شئ
م�ع��ادل��ة ��س�لاح ال��داخ��ل م�ق��اب��ل ��س�لاح امل�ق��اوم��ة،
ومذهب مقابل مذهب ،و�سورية الداعم الأ�سا�س
للمقاومة مقابل «�إ��س��رائ�ي��ل» امل�ه��زوم��ة على يد
املقاومة ،واملرعوبة من احل��رب املقبلة ..وبذلك
تتحكم القب�ضة على عباءة �سيد املقاومة املتوجه
ب���ص��دره وع�م��ام�ت��ه �إىل ال �ق��د���س ،وت���س�ح�ب��ه �إىل
الطريق اجلديدة ،و�إىل ال�شمال وعر�سال.
و�أخ �ت��م ب��اخ�ت���ص��ار ��ش��دي��د ي�ح�ت��اج �إىل ��ش��رح
مف�صل يف ح��دي��ث �آخ��ر �إن ��ش��اء اهلل� :إن منطق
ال�ف��و��ض��ى اخل�ل�اق��ة امل �ع��دل ب�ع��د ف���ش��ل م���ش��روع
املحافظني اجلدد يهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل �إف�شال
�إمكانية ا�ستفادة حم��ور امل�ق��اوم��ة واملمانعة من
الف�شل الأمريكي ،و�إدخ��ال كل القوى يف املنطقة
يف دوامة ال�صراع واالح�تراب ،و�إبقاء «�إ�سرائيل»
مبن�أى عن هذه النريان املتالطمة.
مالحظةُ :كتبت هذه املقالة قبل ت�صريحات
ال�ن��ائ�ب�ين امل��رع�ب��ي وال���ض��اه��ر ،وق�ب��ل ا�شتباكات
ط��راب�ل����س الأخ�ي��رة و�إق �ف��ال ح ��دودي العري�ضة
والعبودية.

تمـويـل سعودي لـتـحـويـل الـشـمال إلى قـاعـدة
خلفـيــة للمقـــاتـلـيـن في ســـوريــة
ال تزال ال�سعودية عاجزة عن �إيجاد
�أنقرة  -الثبات
�آلية م��ؤث��رة ،ب�سبب النفور املتبادل
ي �ت �� �س��اءل م��رج��ع ل �ب �ن��اين كبري مع الأتراك ،والتقدم القطري.
وت� ��� �ش�ي�ر امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات �إىل �أن
عن ال�سبب ال��ذي يجعل «حفنة من
الأغ� �ب� �ي ��اء» يف ل �ب �ن��ان ،واث �ق�ي�ن من ال�سعوديني بذلوا جهوداً كبرية مع
ق��درت �ه��م ،ع�ل��ى ف�ع��ل م��ا خ��اف��ت منه الأتراك ،لكي تو�صلهم �إىل النتيجة
دول ��ة �إق�ل�ي�م�ي��ة ك�ب�رى م�ث��ل ت��رك�ي��ا ،ال�ت��ي ي��رغ�ب��ون�ه��ا جل�ه��ة رف��ع نوعية
التي �أحجمت عن خو�ض مغامرات وك �م �ي��ة «امل� ��� �س ��اع ��دات» ال�ع���س�ك��ري��ة
غ�ير حم���س��وب��ة ،خ��وف �اً ع�ل��ى نف�سها �إىل الف�صائل امل�سلحة يف ال��داخ��ل
ب ��ال ��درج ��ة الأوىل ،ف �ـ«ي ��أت �ي �ن ��ا يف ال �� �س��وري ،ول �ه��ذا مت حت��وي��ل م�سار
لبنان م��ن ي�س ّوق للآخرين قدرته ال�سفينة «ل�ط��ف اهلل  »2م��ن ميناء
ع �ل��ى �إح� � ��داث ت�غ�ي�ير ا��س�ترات�ي�ج��ي م��ر� �س�ي�ن �إىل ط ��راب �ل �� ��س .وي �ت��اب��ع
يف ال �� �ص��راع ال �� �س��وري ،ع�بر ال�ث�غ��رة الأم�ن�ي��ون بقلق بالغ كمية ونوعية
ال� ��� �س�ل�اح ال� � ��ذي ظ �ه��ر يف ال �� �ش��ارع
اللبنانية».
ت�ق��ول املعلومات ال�ت��ي يتداولها ال �� �ش �م��ايل يف أ�ع � �ق� ��اب ال� �ت� �ط ��ورات
امل �ع �ن �ي��ون يف ل �ب �ن��ان� ،إن � �ض �غ��وط �اً ا ألخ�يرة ،فيما يحذر املرجع من �أن
�أمريكية و�سعودية متا َر�س بقوة يف ت�ك��ون ا��ش�ت�ب��اك��ات ط��راب�ل����س «عملية
لبنان من �أج��ل حتقيق ه��ذا الهدف �إل �ه��اء» لتمرير خم�ط�ط��ات أ�خ ��رى،
ال ��ذي ي�سمح ل�ل���س�ع��ودي��ة بالتدخل � �س��واء ع�ل��ى احل ��دود م��ع ��س��وري��ة� ،أو
امل �ب��ا� �ش��ر يف الأزم� � ��ة ال �� �س��وري��ة من على ال�ساحل اللبناين.
وت� ��ؤ�� �ش ��ر امل �ع �ل��وم��ات �إىل ق ��رار
لبنان ،بعد �أن عجزت ع��ن التدخل
ال�ف�ع��ال م��ن اجل��ان��ب ال�ترك��ي لعدة � �س �ع��ودي وا� �ض��ح بت�سخري ال���ش�م��ال
اعتبارات� ،أولها �أن قطر بتن�سيقها اللبناين مل�صلحة هذا امل�شروع ،وهو
ال�ك�ب�ير م��ع الأت� ��راك ا�ستطاعت �أن م��ا ال تنفيه م�ع�ل��وم��ات و��ص�ل��ت �إىل
جت�ع��ل لنف�سها م��وط�ئ�اً يف اجل��ان��ب ع ��دد م��ن ال���س�ي��ا��س�ي�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
الرتكي من احلدود مع �سورية ،فيما ال �ب��ارزي��ن ،ال��ذي��ن لفتتهم امل�ساعي

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب

م�سلحون يف ال�شمال بانتظار «�ساعة ال�صفر»

ال���س�ع��ودي��ة ل�ت��وف�ير ب�ن�ي��ة حت�ت�ي��ة يف
�شمال لبنان ،جلهة ا�ستئجار طبقات
ب � أ�ك �م �ل �ه��ا م ��ن ب�ع����ض امل���س�ت���ش�ف�ي��ات
اخلا�صة ،وتزويدها مبعدات و�أجهزة
متطورة ،مب��ا ي�سمح مبعاجلة عدد
ك �ب�ير م��ن اجل ��رح ��ى ،ي �ف��وق بكثري
عدد اجلرحى الذي ي�صل حالياً �إىل
لبنان ،وال��ذي ت�ستقبله امل�ست�شفيات
اللبنانية.
وت�شري املعلومات �إىل �أن أ�م��وا ًال
ك �ث�يرة � ُ��ض��خّ ��ت يف م �� �ش��روع «البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة» ال� ��ذي ي �ق��ام يف ال���ش�م��ال
اللبناين حت�ضرياً للمرحلة املقبلة،
وم ��ا ه ��ذه ال �ت �ط ��ورات الأم �ن �ي��ة �إال
جم ��رد م � ؤ�� �ش��رات � �ص �غ�يرة ع �ل��ى ما
ميكن حت�ضريه.
وت� �ق ��ول امل �� �ص ��ادر �إن ال�ت�ن���س�ي��ق
ال�ق��ائ��م ب�ين اجل�م��اع��ات امل�سلحة يف
ال��داخ��ل ال���س��وري وبع�ض ال�ق�ي��ادات
اللبنانية ،ي�ؤ�شر �إىل ت�صعيد قريب
يف ال��و� �ض��ع ال �� �س��وري ،خ���ص��و��ص�اً يف
املناطق القريبة من لبنان ،وت�شري
�إىل �أن هذه التح�ضريات اللوج�ستية
ق ��د ت �ه��دف �إىل اح� �ت ��واء ال �ه��ارب�ين
م��ن الف�صائل امل�سلحة يف �شقق مت
ا�ستئجارها يف ال�ع��دي��د م��ن القرى
ال�شمالية ،ويف مدينة طرابل�س.
وال ي�ب�ت�ع��د ه ��ذا امل ��وق ��ف ك �ث�يراً
ع��ن امل���س��اع��ي الأم�يرك �ي��ة امل�ت�ج��ددة
لت�أهيل مطار القليعات ،وجتهيزه
ل�ي�ك��ون مب�ن��زل��ة ال���ش��ري��ان احل�ي��وي
ل �ـ«امل �� �س��اع��دات الإن �� �س��ان �ي��ة» لل�شعب
ال�سوري .وتو�ضح امل�صادر �أن م�ساعد
وزيرة اخلارجية الأمريكية جيفري
ف�ي�ل�ت��ان ،ك�م��ا ال���س�ف�يرة ا ألم�يرك�ي��ة
طرحا هذا املو�ضوع يف �أكرث من لقاء
مع م�س�ؤولني لبنانيني كبار خالل
الفرتة املا�ضية ،باعتبار �أنه «ين�شّ ط
احلياة االقت�صادية يف ال�شمال» ،وهو
م��ا ك��ررت��ه ال���س�ف�يرة الأم�يرك �ي��ة يف
حديثها مع م�س�ؤول �شمايل كبري ،رد
عليها ب�أن هذا الأمر «ح�سا�س جداً»،
وال ميكن م��روره من دون تداعيات
كبرية.
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كل لقاء له جواب

تمرد نيابي «مستقبلي»

ق ��ال ��س�ف�ير ع��رب��ي على
معرفة جيدة بالنائب وليد
جنبالط� ،إن الأخري يعي�ش
ح��ال��ة �أ� �ش �ب��ه ب��االن �ف �� �ص��ام،
م�ضيفاً �أنه التقى به ثالث
م��رات م ��ؤخ��راً ،م � ّرر ��س��ؤا ًال
متكرراً خاللها ،ويف كل مرة
ك��ان ي�سمع ج��واب�اً خمتلفاً،
م��ا أ�ح ��رج ��ه �أم � ��ام ��س�ل�ط��ات
ب �ل ��اده ،ب �ح �ي��ث ك� ��ان ي ��أت��ي
اجل��واب يف كل م��رة �إذا كان
مت�أكداً مما د ّونه.

ي�ستنكف ثالثة نواب �شماليني من «امل�ستقبل» عن تنفيذ تعليمات «القيادة العليا» ،بعدما �سرت معلومات
ب�أنهم م�ستبعدون عن الرت�شح لالنتخابات املقبلة ،وقالوا «�إن جتربة قا�سم عبد العزيز �سوف تتكرر ،لأننا
لن نقبل �أن نكون �ضحايا ل�صراع �آل احلريري فيما بينهم ،واحل�ص�ص التي يتقا�سمها �سعد و�أحمد».
عكاريي حتركا م��ؤخ��راً نحو قيادات
«م�ستقبليي»
نائبي
نْ
نْ
من جهة ثانية ،لوحظ �أن نْ
ومراجع �أمنية وع�سكرية و�سيا�سية معاً ،وب�شكل م�ستقل.

«حسن نية» سلفية
�أر�سلت قوى �سلفية طرابل�سية �إىل جهات �أمنية ر�سائل تعلن فيها ترب�ؤها من اال�شتباكات
املتوا�صلة يف طرابل�س ،مبدية ا�ستعدادها للتعاون مع الأجهزة غري املتورطة يف املعارك ،خ�صو�صاً
جلهة تزويد امل�سلحني بالذخائر وت�أمني و�صول الأ�سلحة ،و�أعطت تلك القوى معلومات عن
كميات �أ�سلحة ت�س ّلمتها جهة طرابل�سية كمبادرة «ح�سن نية» جتاه تعاونها يف «امل�ستقبل».

( العدد  )217اجلمعة  8 -حزيران 2012 -
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ّ
أوهام الكونتون المسيحي في «وهابستان» لبنان
مل ي �ك ��ن ال� �ه� �ج ��وم ع �ل ��ى اجل �ي �� ��ش ال �ل �ب �ن��اين،
واالت�ه��ام��ات ال�ت��ي �سيقت ل��ه ول�ي��دة ظ��رف ط��ارئ �أو
نتيجة حل��ادث م��ا ح�صل �صدفة ،ومل تكن بالطبع
وليده �صدفة و�أج ��واء م�شحونة يف بلد يعي�ش على
وقع الأزم��ة ال�سورية وتطوراتها وت�أزمها ،بل لطاملا
كان اجلي�ش اللبناين دائماً عر�ضة لهجومات �شر�سة
من ميلي�شيات تريد �إلغاءه و�إلغاء دوره ،فكلما ظهرت
ميلي�شيا هنا �أو هناك ،وكلما �شعرت بفائ�ض القوة
يف ��ش��ارع�ه��ا ،ع�م��دت م�سرعة �إم ��ا �إىل ال�ه�ج��وم على
اجلي�ش ،يف حماولة لتقزمي دوره وتعطيل قوته يف
مناطق نفوذها� ،أو حماولة ا�ستمالته ال�ستخدامه �أداة
يف �ضرب مناوئيها وخ�صومها ال�سيا�سيني يف املناطق
الأخرى.
وه �ك��ذا ،ع��ان��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين م��ا مل تعانيه
�أي م�ؤ�س�سة أ�خ��رى يف الوطن ،من نفاق وازدواج�ي��ة
امتهنها فريق � 14شباط مبيلي�شياته املتعددة .ففي
نف�س الوقت الذي كانت تلك القوى تتغنى باجلي�ش
وبقوته لت�صويره ق ��ادراً على ال��دف��اع ع��ن لبنان يف
وج��ه «�إ�سرائيل» لإح��راج املقاومة �أم��ام ال��ر�أي العام
اللبناين ،وللمطالبة بنزع �سالحها ،كانت حكومات
ال �� �س �ن �ي��ورة امل �ت �ع��اق �ب��ة ت �� �ض � ّي��ق ع�ل�ي��ه وحت ��رم ��ه من
ال�سالح والتهجري وزي��ادة العدد ،ويتم �إن�شاء القوى
الأمنية البديلة ال�ستخدامها �أداة بيدها يف مواجهة
اللبنانيني الآخ��ري��ن وتنفيذ �أج�ن��دت�ه��ا ال�سيا�سية
والأمنية يف الوطن.
�أم��ا بالن�سبة �إىل م�سيحيي � 14شباط ،فالنفاق
�أك�ب�ر؛ ت��راه��م ي�ت�ح��دث��ون ع��ن مطالبتهم بت�سليم
�سالح املقاومة �إىل اجلي�ش اللبناين مع �إبراز ثقتهم
بهذا اجلي�ش ،ويف الوقت نف�سه ُيخرجون حقدهم
على اجلي�ش بوا�سطة منتمني �سابقني �إىل امل�ؤ�س�سة
الع�سكريةّ ،
ف�ضلوا العمل امليلي�شوي واالل�ت�ح��اق
ّ
بقطاع ط��رق على ر�صانة وهيبة م�ؤ�س�سة وطنية
جامعة ،ليتهموا اجلي�ش ب�أنه جمموعة جمرمني
م �ق��ون �ن�ين ،وك �م��ا يف ا ألي� � ��ام ال �غ ��اب ��رة ،ويف م��دي��ح
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعوتها لب�سط �سلطتها مل
تنطلِ على �أحد ،وحني ف�شل ه�ؤالء ب�إحلاق اجلي�ش
بهم وتغيري عقيدته� ،شنوا عليه ح��روب�ه��م ،ومن
ين�سى حروب ه�ؤالء ال�سابقة �ضد اجلي�ش اللبناين
ال �ت��ي ب � ��د�أت ب��اغ �ت �ي��ال � �ض �ب��اط��ه ،وال�ت���ض�ي�ي��ق على
ع�سكرييه ،وا�ستفزازهم على احل��واج��ز ،وقتلهم..
ثم التعاون مع اجلي�ش ال�سوري  -املتهم من قبلهم
الآن  -على ّ
دك مناطق اجلي�ش اللبناين باملدفعية
الثقيلة ،ث��م قتل �ضباطه يف عم�شيت ،بطلقات يف
ر�ؤو�سهم وهم �أ�سرى.
و�إذا كان هجوم تيار امل�ستقبل و�سلفييه ،كخالد
ال���ض��اه��ر وغ �ي�ره ،ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين م�ع��روف�اً
ومفهوم امل ��آرب والغايات ،ومنطقياً من وجهة نظر
�سيا�سية مكيافيللية ،حيث الغاية تربر الو�سيلة ،فما
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يعرفه ه ��ؤالء� ،أن الإم��ارة الوهابية التي ُيطمح �إىل
ت�أ�سي�سها يف ال�شمال� ،ستحاول االمتداد لربط بريوت
و�صيدا ،ولن تقبل بكونتون م�سيحي ي�ش ّكل خا�صرة
رخ ��وة لل��إم��ارة� ،أو يقتطع الإم� ��ارة و ُي�ف�ق��د ب�يروت
و�صيدا العمق اال�سرتاتيجي املطلوب يف املواجهة مع
املقاومة يف اجلنوب والبقاع.
وما ال يدركه ه�ؤالء �أي�ضاً� ،أن نار الفتنة املذهبية
ال�سنية  -ال�شيعية التي يحاولون �إذكاءها ،طمعاً منهم
ب�إقامة كونتونهم امل�سيحي� ،سوف حترق امل�سيحيني
قبل غ�يره��م ،و�إن م��ا يحاولون القيام م��ن �إ�ضعاف
دور اجل�ي����ش خ��دم��ة حل�ل�ف��ائ�ه��م ال��وه��اب �ي�ين ،ولئال
يقف عائقاً �أمام قدرتهم على تق�سيم لبنان� ،سيرتك
امل�سيحيني يف م�ه��ب ال��ري��ح ،ويك�شفهم أ�م�ن�ي�اً �أم��ام
الأخطار التي �ستحدق بهم ،و�سيجعل من هجرتهم
احل ��ل الأخ�ي��ر ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى وج��وده��م وح�ي��ات�ه��م،
فقوة اجلي�ش وهيبته هي ال�ضمانة الوحيدة للوجود
امل�سيحي يف لبنان.
واق�ع�ي�اً ،تعي�ش املنطقة ال�ي��وم أ�خ�ط��ر مرحلة يف
ت��اري�خ�ه��ا احل��دي��ث ،ف ��إم��ا �أن ي�ت��م التنبه مل��ا ي�ح��اك،
�أو ت��دخ��ل املنطقة يف فتنة مذهبية ق��ات�ل��ة ،وت�غ��رق
يف ف��و��ض��ى وح ��روب مذهبية ت� ��ؤدي �إىل تق�سيمها،
ويف ال�ت�ق���س�ي��م ل��ن ي �ك��ون للم�سيحيني م �ك��ان ه�ن��ا،
و�سيتحولون وقوداً للفتنة ،وهدفاً لالنتقام.
امل�سيحيون �أم ��ام م��رح�ل��ة مف�صلية يف حياتهم
ووجودهم يف هذا ال�شرق ،فهل يتعظون وي�ستفيقون
لتحمل م�س�ؤولياتهم التاريخية� ،أو يكون م�صريهم
كم�صري العراقيني امل�سيحيني� ،أو م�صري م�سيحيي
القد�س؟ اجلواب رهن وعيهم.

تتك�شف ال�ع��دي��د م��ن احل�ق��ائ��ق ،وت�ت�ع��دد التقارير ب�ين الفينة
وا ألخ��رى حول العديد من مظاهر التحديات يف خمتلف جوانب
احل�ي��اة املعا�صرة وامل�ستقبلية ،وال�ت��ي ال ميكن مواجهتها �إال من
خ�ل�ال م�ع��رف��ة أ�� �س �ب��اب ال �ت �ج��ايف ب�ي�ن امل��ذاه��ب الإ� �س�لام �ي��ة .ه��ذه
املالحظة وحدها ت�ضعنا �أمام احلقيقة كلها ،تبعث فينا اال�ستغراب
حول هذا التجايف والتنافر احلا�صل بيننا ،وت�سمح لنا بطرح مزيد
من الأ�سئلة الالزمة ،لنكون �أكرث مو�ضوعية وواقعية ،من خالل
إ�ب�ع��اد �شيء م��ن دواع��ي االنحياز الوهمي امل�تراك��م ،وه��ذه ظاهرة
عامة يف بني الإن�سان� ،إال من حترر منها بالوعي واملعرفة ،وذلك
ي�ستلزم �شجاعة كبرية!
على م��دار عقدين م��ن ال��زم��ن ،الطائفة ال�سُّ نية يف لبنان مل
ُتعرف لهذه الأغلبية فاعلية ُتذكر ،و�سط حراك �سيا�سي ودموي
�شهده لبنان ،لكنها خرجت من احلرب الأهلية بخ�سائرها ومكا�سبها
قبل غريها من الطوائف ،فقواها ورم��وزه��ا ُ�ضربت وا�س ُتهدفت
ب�شدة ،حني تلقت حركة النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون كربى
التنظيمات املح�سوبة عليها� ،ضربات موجعة ،كادت تخلي ال�ساحة
ال�سُّ نية م��ن �أي رم��ز ل�ه��ا ،ت�لا ذل��ك ا�ست�شهاد مفتي اجلمهورية
اللبنانية ال�شيخ ح�سن خالد؛ �أبرز الزعامات ال�سنية بانفجار مروع،
ث��م ا�ست�شهاد دول��ة الرئي�س ر�شيد ك��رام��ي ،وال�شهيدان م��ن دع��اة
االعتدال والو�سطية عند ال�سا�سة اللبنانيني ،والتقريب ال�سيا�سي
ب�ين امل��ذاه��ب وال�ط��وائ��ف والأدي� ��ان ،حتى رجاالتهما ومقربوهما
واملح�سوبون عليهما كانوا من طوائف عدة ،بفقدانهما �شعر �سُ نة
لبنان باليتم ،ما �أ�ضعف مواقف الطائفة ال�سنية يف لبنان ،فقد
ج��اءت م��ن ع��دة ن��واح� ،أول�ه��ا :غياب املرجعية وال ��والء اخل��ارج��ي؛
خالفاً لباقي الطوائف� ،إىل جانب تغييب القيادات ال�سُّ نية الفاعلة
والقوية وامل�ؤثرة ،والالفت يف حالة الزعامات يف لبنان �أنها �أخذت
طابعاً «عائلياً» ،ف�أ�صبحت زعامات طوائف لبنان كلها حكراً على
عائالت بعينها ،متتلك ال�سطوة وال�ق��وة وامل��ال والتاريخ والنفوذ
ال�سيا�سي لتكري�س زعاماتها لأبناء طوائفها ،با�ستثناء ال�سُّ نة� ،إال ما
ندر ..ومما �ساهم يف �إ�ضعاف الطائفة يف لبنان (�إ�ضعاف مرجعيتها
الدينية)� ،إذا جاز التعبري� ،أنه يف حني تعاظمت مرجعيات امل�سيحيني
املوارنة وال�شيعة والدروز �شيئاً ف�شيئاً ،وفر�ضت �صوتها ور�أيها بقوة
يف الدولة اللبنانية ،ظلت املرجعية ال�سنية تراوح مكانها ،وال�سبب
انق�سامها العميق بني التنظيمات الإ�سالمية املختلفة ،خ�صو�صاً
التي حتمل �أفكاراً تكفريية ،وم�شكلتها يف لبنان �أنهم ،بحكم اللعبة
ال�سيا�سية ،حتالفوا مع اجلميع �إال مع �أنف�سهم.
ثمة ا�ستهداف يف لبنان لكل ما هو �سُ ّني حامل ل��واء القوميّة
العربيّة ،وثمة اتفاق غري معلن لتحويلهم �إىل احللقة الأ�ضعف
وال�ضحية دائ�م�اً يف ك��ل التحوالت التاريخية وال�سيا�سية يف هذا
البلد.
�إن اال��س�ت�ه��داف وا��ض��ح م��ن خ�ل�ال مطالبة البع�ض بتطبيق
كامل ات�ف��اق الطائف ،ال��ذي ين�ص على جتريد الفل�سطينيني يف
خميماتهم من الأ�سلحة ،فاملذابح التي ار ُتكبت بحق ال�سُّ نة من
لبنانيني وفل�سطينيني ال ميكن ن�سيانها ،بهدف �إ�ضعاف �شوكتهم
ووجودهم يف لبنان ،وتغييبهم حل�ساب �أطراف �أخرى ،و�إخراجهم
من اللعبة ال�سيا�سية ..وللحديث بقية.

ليلى نقوال الرحباين

ح�سن عمر احل ّبال

البطريرك ب�شارة الراعي جامعاً الزعماء امل�سيحيني يف بكركي

ال��ذي غ�ّي�رّ مفهوم دخ��ول م�سيحيي � 14شباط على
خط الهجوم على اجلي�ش يف هذا الظرف بالذات؟
ق��د ُي�ف�ه��م ه �ج��وم ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل ع�ل��ى اجلي�ش
اللبناين يف ظل توجه ه�ؤالء القتطاع منطقة لبنانية
لت�أ�سي�س �إم��ارة والتفرد بها وب�أمنها ،وا�ستخدامها
من�صة للهجوم على �سورية ،و�إن يفكر تيار امل�ستقبل
ا�سرتاتيجياً ،وبح�سب الدور املر�سوم له واملطلوب منه
�أدا�ؤه ،فهو يجد �أن اجلي�ش اللبناين بات عائقاً �أمام
الفرز املذهبي ،و�أمام قدرته على �إخراج املارد املذهبي
م��ن ع�ق��ال��ه ،لإ��ش�ع��ال فتنة مذهبية �سنية � -شيعية
لن تبقي ول��ن ت��ذر يف الوطن واملنطقة ،وه��و �أ�ص ًال
مك ّلف ب�إ�شعالها ،وعليه القيام بتذليل العوائق التي
متنع ه��ذه الفتنة وه��ذه الفو�ضى املطلوبة ،لذلك،
ف ��إن تكفري اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ،م��ن ق�ب��ل تكفرييني
ال ي��ؤم�ن��ون ب��امل���ش��ارك��ة وال ب��ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وي�ق��وم
فكرهم على الإلغاء والإق�صاء والق�ضاء على كل فكر
خمتلف ،يبدو �أمراً طبيعياً �إذا ما عرفنا خطة ه�ؤالء
وا�سرتاتيجتهم ،وطموحهم ب�إقامة الإمارة الوهابية
ال�ت��ي ت�ب��د�أ م��ن ال�شمال وحت ��اول ال�ت�م��دد م��ن هناك
ل�ترب��ط ب�ي�روت و� �ص��و ًال �إىل ��ص�ي��دا ،حيث ت�ستطيع
�أن ت�ش ّكل تهديداً دائماً للمقاومة يف اجلنوب يلهيها
يف ال��داخ��ل ويحجب �أنظارها عن العدو يف الناحية
الأخرى.
�أما تنطح بع�ض م�سيحيي � 14شباط للم�ساهمة يف
الهجوم على اجلي�ش اللبناين ،فال ميكن �أن ُيفهم �إال
�أن ه�ؤالء يعي�شون �أحالماً بت�أ�سي�س كونتون م�سيحي
ي�ح�ك�م��ون��ه ،وي�ع�ت�ق��دون �أن �إق��ام��ة �إم� ��ارة �سلفية يف
ال�شمال� ،ستجعل من املنطقي ت�أ�سي�س ذلك الكونتون،
و�أن التحالف بينهم وبني الوهابيني �سي�ؤدي �إىل �أن
يبارك امللك ال�سعودي جلعجع كونتونه ،لكن ما ال
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«الـسـنـة» ..بين الواقع
والـتحــديــات []3/1

من «إسرائيل» إلى كردستان ..فـ سورية

اغـتـنــام «الـفـــرص»

تمويل ..وتجاوب

ك�شفت معلومات دقيقة �أن طائرات «�إ�سرائيلية» تنقل �أ�سلحة �إىل كرد�ستان بعيداً
عن الأنظار ل ُتنقل �إىل �سورية ،وبتمويل قطري .كما ت�ؤكد املعلومات �أن  400مقاتل من
تنظيم القاعدة دربتهم وا�شنطن يف دولة �أوروبية و�أر�سلتهم عن طريق العراق �إىل �سورية.

يقوم �أع�ضاء �إحدى اجلمعيات الإ�سالمية التي تتخذ من ال�شمال اللبناين مقراً
لها ،ومنذ �أ�سبوع ،بزيارة �سفارات كل من ال�سعودية وقطر والكويت والإم��ارات،
عار�ضني على ال�سفراء والقنا�صل الذين ا�ستقبلوهم املعاناة التي يعي�شها النازحون
ال�سوريون يف لبنان ،طالبني الدعم املادي لت�أمني االحتياجات وتقدمي امل�ساعدات
للأ�سر ال�سورية ،ومقدمني والء املحبة والطاعة للملوك والأمراء.

بد�أت الأ�صوات تعلو يف عدة قرى عكارية ،جراء ازدياد �أعمال ال�سرقة التي
تتعر�ض لها البيوت ،بحيث تتم �سرقة الغ�سيل ،والدجاج ،واملاعز والأغنام ،وكل
ما يبيت خارج البيوت!
املفارقة �أن من ي ّدعي متثيل املنطقة ال يتف ّوه بكلمة حول ا ألم��ر ،لأنه بعد
املراقبة والتحري تبينّ �أن من يقوم ب�أعمال ال�سرقة هم من عنا�صر و�أن�صار
«اجلي�ش احلر» ،الذي ين�شدون له الدعم والتغطية والت�أييد.

توقعات بعودة «الهدية»

�أف ��ادت ت�ق��اري��ر ا�ستخبارية غربية �أن بع�ض
الدول اخلليجية و ّفرت التمويل لإقامة مع�سكرات
تدريبية يف عدد من دول االحتاد ال�سوفياتي �سابقاً
و�أوروبا ال�شرقية ،و ّمت نقل املتدربني على ال�سالح
و«ف��ن» القن�ص �إىل عدة دول عربية ،منها تون�س
وم�صر وليبيا واليمن و�سورية .و�أ�شارت التقارير
�إىل �أن الدول اخلليجية هذه كرث احلديث م�ؤخراً
حول الدور احليوي الذي لعبته مالياً و�إعالمياً
يف حت��ري��ك االح �ت �ج��اج��ات يف ال � ��دول امل ��ذك ��ورة،
ولقيت جتاوباً من �أطراف داخلية ،كا�شفة �أن من
جملة ما مولته الدول اخلليجية هذه 20 ،مليون
دوالر لدفع نفقات التدريب.

«الـجـيـش الحـر» يـسـرق عـكـــــار

ق��ام م�س�ؤول كبري يف م�ؤ�س�سة دينية لبنانية ب� إ�ج��راء �إح�صاء جلميع موظفي املحاكم
ال�شرعية والق�ضاة والعلماء وموظفي الأوق��اف وخطباء امل�ساجد يف لبنان ،ومت ت�سليمها
مل�س�ؤول كبري يف �إحدى ال�سفارات العربية ،بح�ضور م�س�ؤول عن ملف علماء الدين يف لبنان،
والذي كان يدفع لهم خم�ص�صات �شهرية «هدية» من قبل تيار �سيا�سي لبناين معار�ض.
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أحداث األسبوع
ً
عمال بتعاليم التلمود ..وتنفيذًا لبروتوكوالت حكماء صهيون

«عرب أميركا» يتحركون لحجب الفضاء عن اإلعالم السوري
ي �ب ��دو �أن أ�ع � � ��راب اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة
م �ن �ه �م �ك��ون ب��ان �ق �� �س��ام��ات �ه��م ب�ي�ن ن�ظ��ري�ت��ي
االن �� �ش �ط��ار واالن �� �ص �ه��ار ..ن �ظ��راً �إىل �سعة
معاملهم ومعارفهم ومداركهم يف الفيزياء
النووية ،فقد قرر حمد بن جا�سم �أن ينحاز
على ما يبدو �إىل الأمريكي من �أ�صل �أملاين
�ألربت اين�شتاين؛ �صاحب نظرية االن�شطار،
ول ��ذل ��ك م �ن��ذ �أن ام �ت �� �ش��ق � �س �ي��ف احل��ري��ة
والدميقراطية التي تنظر �إليها «اجلزيرة»،
ق ��اد ح ��رب ب��رن��ار ه�ن�ري ل�ي�ف��ي ع�ل��ى ليبيا،
التي تعي�ش ال�ي��وم �أف�ظ��ع ح��االت االن�شطار
وال �ت �� �ش �ظ��ي ،وق� ��اد ال �غ �ن��و� �ش��ي �إىل ت��ون����س،
التي تعاين اليوم من الربكات القطرية -
الإخ��وان�ي��ة الأ��ص��ول�ي��ة ،و��ص��راع��ات عمودية
و�أفقية تهدد وحدة املجتمع التون�سي.
ول �ت ��أك �ي��د «خ � �ط� ��ورة» � �ص �ح��ة ن�ظ��ري�ت��ه
بـ«االن�شطار» ،قرر مع ن�سيبه حمد بن خليفة
قيادة احلملة على �سورية ،فامتطى جامعة
«الدول» العربية ،وطلب من �سلطة حممود
عبا�س «الهالمية» �أن ير�أ�س اجلامعة ،مقابل
�أجر مُغر ،فكان له ما �أراد ،وبد�أ حملته �ضد
��س��وري��ة م �ه��دداً ب �ـ«ال��وي��ل وال�ث�ب��ور وعظائم
الأم ��ور» ك��ل م��ن يخالفه ال��ر�أي يف الهجوم
على الدولة الوطنية ال�سورية.
ولأن � � � ��ه م� �ن� �ح ��از مت� ��ام � �اً �إىل ن �ظ��ري��ة
«االن �� �ش �ط ��ار» ،مت�ل�ك��ه ال �� �ش �ج��اع��ة ب��أق���ص��ى
درج��ات�ه��ا لأن ي��وج��ه �شيخ قطر ال��ذي يبلغ
ت�ع��داد �سكان م�شيخته نحو مليون ون�صف
مليون �إن���س��ان م��ع املجن�سني فيها يقيمون
على م�ساحة تبلغ نحو � 11أل��ف كلم مربع،
لأن يهدد وزير خارجية بلد املليون ال�شهيد
مب�صري مماثل لليبيا.
وم��ع الأ� �س��ف ،ف��وزي��ر خارجية اجل��زائ��ر
مل يرد على وزي��ر خارجية دول��ة افرتا�ضية
عجزت ،رغم ثرواتها الفاح�شة ،عن �إطفاء
ح��ري��ق يف «م ��ول» م ��ؤخ ��راً ،ق���ض��ى ع�ل��ى 18
مواطناً ،قبل �أن ت�أتي امل�ساعدات الإطفائية
من قاعدة م�سيلة الأمريكية.
ولأن ال�سعودية اعتادت على �أن تتطلع
�إىل الأبعد دائماً ،ويدها ممدودة �إىل الدول
التي حتيط بها؛ لتو�سيع حدودها و�أرا�ضيها،
ف�ك��ان �أن تفتقت ع�ب�ق��ري��ة ��س�ع��ود الفي�صل
ع��ن انحيازه �إىل نظرية «االن���ص�ه��ار» ،لكن
م���ش�ك�ل�ت��ه ه �ن��ا �أن � �ص��اح��ب ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة
�أمريكي من �أ�صل �إيراين هو �آرثر هاينمان،
ولهذا �صرخ رغم اهتزازه ال�صحي يف حلظة
ف�شل م�ؤمتر ما ي�سمى «�أعداء �سورية» الذي
عقد يف تون�س ،بتوحيد املعار�ضات ال�سورية
ومتويلها وت�سليحها..
ما بني نظريتي «االن�شطار» و«االن�صهار»
ث�م��ة ق��ا��س��م م���ش�ترك واح ��د م��وح��د ،ه��و �أن
�صاحبيهما م��ن �أ� �ص��ل واح ��د؛ ه��و الأ� �ص��ل
اليهودي ،والأ��ص��ل ع��ادة يف العلوم اجلينية
«غالب».
رمب ��ا ه �ن��ا ك ��ان ن ��وع م��ن االن �� �ش �ط��ار �أو
االن���ص�ه��ار� ،أو العك�س ب��ال�ع�ك����س ،ف�م��ع �أول
اج�ت�م��اع للجامعة العربية ،ك��ان االن�صهار
حول مهمة املراقبني العرب ،ثم االن�شطار
حولها ،حينما تيقنوا �أنها لن تكذب عيونها،
فان�صهروا جمدداً حول مراقبي كويف �أنان،

حمد بن جا�سم متو�سطاً كويف �أنان ونبيل العربي

لكن يبدو �أنهم ب��د�أوا ين�شطرون حول هذه
املهمة ،خ�صو�صاً �أن الإعالم املرئي ال�سوري
بقنواته الف�ضائية ا�ستطاع �أن يف�ضح الكثري
م��ن الأ� �ض��ال �ي��ل والأك� ��اذي� ��ب ح ��ول حقيقة
الأح ��داث وامل ��ؤام��رة التي جت��ري يف �سورية
وعليها ..ولهذا حترك «العقل» الدميقراطي
اخل�ف��ي يف ال���ص�ح��راء ال�ع��رب�ي��ة ،ف�ك��ان ق��رار
جم�ل����س وزراء اخل��ارج �ي��ة ال �ع��رب بحجب
ال �ق �ن��وات ال�ف���ض��ائ�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �� �س��وري��ة..
ف�سارعت الدولة االفرتا�ضية م�شيخة قطر،
واململكة ال�سعودية يف طلب حجب الإع�لام
الف�ضائي ال�سوري ،خ�صو�صاً بعد �أن متكنت
القنوات ال�سورية من ك�شف الكثري الكثري
يف ما يخ�ص �أح��داث بابا عمرو ،واخرتاقها
الإ�شارات ومنظومات بث قنوات «اجلزيرة»
و«العربية» و«�سي �إن �إن» ،وتعريتها لآليات
التزوير.
ورغ��م حم��اوالت «اجل��زي��رة» و«العربية»
وق��ف ك�شف م�سل�سلهما الف�ضائحي ،وقيام

الأوىل ب �ط��رد ع ��دد ك �ب�ي�رة م��ن امل��وظ�ف�ين
ال��ذي��ن اع�ت�ق��دت �أن �ه��م مي ��ررون لل�سوريني
ف���ض��ائ�ح�ه��ا� ،إال �أن �ه �م��ا ع �ج��زت��ا ع ��ن وق��ف
م�سل�سل ال�ف���ض��ائ��ح ،ول �ه��ذا مل ي�ج��د حمد
القطري و�سعود الفي�صل �إال الطلب بحجب
ب��ث ال �ق �ن��وات ال �� �س��وري��ة ،خ���ص��و��ص�اً بعدما
راه�ن��ا على جم��زرة احل ��وال ،لكنهما �أخفقا
بعد �أن ك�شف الإع�ل�ام ال���س��وري حقيقة ما
ح�صل ..و�أن هناك فتاوى ل�شيوخ التكفري
بالقتل ،كحال ال�شيخ التكفريي ال�سعودي
ع�ل��ي ال��رب�ي�ع��ي ،ال ��ذي غ �رّد ع�ل��ى ح�سابه يف
التويرت�« :أمريكا كرمت جندي �أمريكي يف
العراق ألن��ه قتل الع�شرات ،ويحق لنا نحن
الوهابيني �أن نفتخر بغزوة احلولة وقتلنا
لأطفال ( )...يف �سورية والعراق».
ترى هل هذه فتوى� ،أم تعليمة تلمودية؟
ففي تعاليم التلمود« :قتل غ�ير اليهودي
من الأفعال التي يكافئ عليها اهلل ..و�إذا مل
يتمكن اليهودي من قتلهم فواجب عليه �أن

وحدات عسكرية غربية لحماية المالذات اآلمنة
�أكدت �صحيفة «ديلي �ستار �أون �صنداي» الربيطانية� ،أن وحدات من «القوات اخلا�صة»
الربيطانية (املعروفة اخت�صاراً با�سم  )SASواملخابرات الع�سكرية (� ،MI6أو املخابرات
اخلارجية ح�سب الت�سمية ال�شائعة) م��وج��ودة الآن على الأرا� �ض��ي ال�سورية مل�ساعدة
املتمردين .وح�سب ما ذكرت مرا�سلة ال�صحيفة؛ ديبورا �شريوود ،املتخ�ص�صة بتغطية
�أخبار وزارة الدفاع الربيطانية ،ف�إن وحدات من قوات اجلهازين امل�شار �إليهما انت�شرت
يف �سورية ،وهي مزودة ب�أجهزة كومبيوتر وات�صاالت تعمل على الأقمار ال�صناعية ،قادرة
على تغطية التطورات امليدانية ح�سب تطور املوقف .ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر يف
احلكومة الربيطانية قولها �إن «ن�شر وح��دات من القوات اخلا�صة وعمالء املخابرات
اخل��ارج�ي��ة �أم��ر حيوي ملعرفة م��ا يح�صل على الأر� ��ض مبا�شرة» .وح�سب ال�صحيفة،
ف�إن م�س�ؤولني يف وزارة الدفاع الربيطانية و�ضعوا خططاً �سرية لإقامة مالذات �آمنة
للهاربني .ون�سبت ال�صحيفة �إىل م�صادرها قولها «�إن �إقامة مالذات �آمنة �ستكون مبنزلة
غزو� ،إال �أنها فر�صة لإنقاذ الأرواح ،و�ستقوم القوات اخلا�صة الربيطانية بحماية هذه
املناطق» .و�أ�ضافت القول «�إن عنا�صر من وحدة االت�صاالت يتولون الآن مهام الر�صد
واال�ستطالع ،لكن ميكنهم امل�شاركة يف القتال ( )...و�ستكون هذه القوات جزءاً من قوة
دولية ت�ضم فرن�سيني و�أتراكاً ،ورمبا �أمريكيني �أي�ضاً ،حلماية املالذات الآمنة املتوقعة».

(�أ.ف.ب).

يت�سبب يف هالكهم يف �أي وقت وب�أي طريقة
ممكنة».
ق ��د ي� �ك ��ون ت �� �س �ن��ى ل �ن��ا ك � �ث �ي�راً �إدراك
مهرجني بائ�سني يف بالط امللوك ودواوي��ن
زع �م��اء الأر� � ��ض أ
الق ��وي ��اء ،ل�ك��ن ل�ي����س �إىل
هذه الدرجة من الب�ؤ�س؛ �أن يتحول وزراء
خ��ارج�ي��ة ي �ق��ال �إن �ه��م ع ��رب ،ي�ن�ف��ذون بنود
بروتوكوالت حكماء �صهيون ،التي ت�ؤكد يف
ب��روت��وك��ول�ه��ا ال�ث��اين �أن «اجل�م�ه��ور همجي
بربري ..ويف كل منا�سبة يجب �أن تكون :ما
�أن ي�ضمن للرعاع احل��ري��ة ،حتى يحولوها
�سريعاً �إىل فو�ضى ،والفو�ضى نف�سها هي
ق�صة الهمجية والرببرية ..ويجب �أن يكون
�شعارنا :كل و�سائل العنف واخلديعة ..يجب
ال� �س��ا���س ،ويتحتم �أن
�أن ي�ك��ون العنف ه��و أ
يكون م��اك��راً خم��ادع�اً حكم تلك احلكومات
التي ترف�ض �أن ت��دا���س عرو�شها وتيجانها
حتت �أقدام وكالء قوة جديدة».
ث �م��ة ح�ق�ي�ق��ة �إذن ي��ري��ده��ا الأع � ��راب
م��ن حجب الف�ضاء ع��ن الإع�ل�ام العربي
ال �� �س��وري ،وه��ي �أن ��ه ا��س�ت�ط��اع ب �ج��دارة �أن
يك�شف �أج��زاء هامة م��ن حقيقة امل��ؤام��رة
ع �ل��ى � �س ��وري ��ة ،وال ي �ن �ف �ع��نّ ب �� �ش��يء ذاك
«ال�صهيل» الذي ي�أتي ويقدم نف�سه كخبري
يف الإع�لام ،فينظر على �ضرورة تطويره،
وال من بع�ض دعاة الثورية اللفظية الذين
�سقطوا يف �أول التجربة ،فـ«ب�ؤ�س الفل�سفة»
و«مر�ض الطفولة الي�سارية» اللذين جعال
من ه ��ؤالء �شركاء يف جرمية �إه��دار الدم
ال���س��وري ،وك��أن�ه��م يعلمون �أو ال يعلمون
�أن � �س��وري��ة ت �ت �ع��ر���ض حل� ��رب ا� �س �ت �ن��زاف
حقيقية ت�ق��وده��ا ف��رق امل ��وت الأم�يرك�ي��ة
 «الإ�سرائيلية» ،وتنفذها ع�صابات مناملرتزقة متولها قطر وال�سعودية وتركيا،
ف��ال�ك��ات��ب الأم�ي�رك ��ي ج��و��س�ت�ين رامي��ون��د
يرى �أن ارتكاب جمزرة احلولة يف مدينة
حم�ص وم���س��ارع��ة و��س��ائ��ل �إع�ل�ام عربية
وغربية �إىل اتهام ال�ق��وات ال�سورية ،كان
الهدف منهما خلق حادثة مروعة ت��ؤدي
�إىل حلظة �شبيهة بلحظة بنغازي ،و�إطالق

�شرارة تدخل ع�سكري غربي يف �سورية.
وه��ا هي �شهادات �أخ��رى تك�شف جوانب
م��ن ا�ستهداف ال��دول��ة الوطنية ال�سورية،
فكبري مرا�سلي القناة الرابعة يف التلفزيون
ال�ب�ري �ط��اين؛ �آل �ي �ك ����س ت��وم �� �س��ون ،ي��رف����ض
التو�صيفات التي �أطلقها الغرب على الو�ضع
يف ��س��وري��ة ،خ�صو�صاً ب�ع��د حت��ذي��ر مبعوث
الأمم املتحدة �إىل �سورية كويف عنان من �أن
�سورية مقبلة على حرب �أهلية �شاملة.
ويُعد التقرير التي بثته القناة الرابعة
يف التلفزيون الربيطاين لكبري مرا�سليها
�آل�ي�ك����س ت��وم���س��ون م��ن �أول ال�ت�ق��اري��ر التي
خ��ال�ف��ت التحيز ال���ص��ارخ ل��و��س��ائ��ل إ
الع�ل�ام
الغربية ،رغ��م تطابق تقاريره ال�سابقة مع
ال���س�ي��اق امل�ع�ه��ود ال ��ذي يتبنى ك��ل ادع ��اءات
وفربكات ما ت�سمى املعار�ضة ال�سورية.
و�أو� �ض��ح ت��وم���س��ون يف ت�ق��ري��ره �أن ��ه ك��ان
ي �� �ش �ع��ر ب �� �ش��يء م ��ن اخل � ��وف م ��ن ال �ت��وج��ه
�إىل ق ��رى مليئة بامل�سلحني ب��ال��ر��ش��ا��ش��ات
وال���س�ك��اك�ين ،ول��دي�ه��م ال��رغ�ب��ة واال��س�ت�ع��داد
ال�ستخدامها ،لكنه وب�ع��د �أن ت� أ�ك��د م��ن �أن
فريق املراقبني الدوليني مل يكلفوا �أنف�سهم
عناء الذهاب �إىل تلك القرى ،قام با�ست�شارة
اجلي�ش وال�شرطة يف مدينة حم�ص ،وبعد
�أن تلقى موافقة ال�سلطات على التوجه �إىل
هناك ،قام بالفعل بتلك الزيارة.
و�أك��د ال�صحايف الربيطاين �أن��ه ا�ستقبل
وال�ف��ري��ق امل��راف��ق ل��ه بكل احل�ف��اوة وال��دفء
املعتادين يف كل مكان من الريف ال�سوري،
و�أجرى حوارات مهمة مع النا�س.
وو� �ص��ف ت��وم���س��ون ال��و��ض��ع ق��ائ�لاً« :مل
ي�ك��ن ه �ن��اك � �س��وى ب���ض�ع��ة ج �ن��ود و��ش��رط��ي
واحد ،وال �أثر لل�سالح الثقيل ،وال �آثار ملرور
دبابات على الطريق».
ون �ق��ل ك�ب�ير م��را��س�ل��ي ال �ق �ن��اة ال��راب�ع��ة
ال�بري�ط��ان�ي��ة ع��ن �أه ��ايل املنطقة �شعورهم
ب� ��أمل ك�ب�ير نتيجة امل��ذب�ح��ة ال��ره�ي�ب��ة التي
نفذتها جمموعات �إرهابية م�سلحة.
�أم � ��ا م��را� �س��ل ��ص�ح�ي�ف��ة االن��دب �ن��دن��ت؛
باتريك كوكرب ،ف�شرح حقيقة ال�صور التي
تُن�شر ع�بر امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة وال�ق�ن��وات
الف�ضائية ،والتي تخ�ضع لعمليات مونتاج
طويلة قبل بثها ،م��ؤك��داً �أن ال�صورة التي
ت �ق��دم ل�ل�ع��امل اخل ��ارج ��ي ع��ن � �س��وري��ة عرب
م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و ال �ت��ي ُت�ن���ش��ر ع�ل��ى م��وق��ع
ي��وت�ي��وب � �ص��ورة خم��ادع��ة ،م���ض�ي�ف�اً« :على
� �س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ع �ن��دم��ا ت �ظ �ه��ر م �ظ��اه��رة
للمعار�ضة ،ف�إن هناك من يقوم بحذف كل
الأج ��زاء التي تت�ضمن �إط�لاق املتظاهرين
ال�شعارات املتطرفة».
ث�م��ة حقيقة �أخ �ي �راً ،وه��ي �أن االع�ل�ام
الف�ضائي ال�سوري جنح يف الت�صدي ،رغم
�شرا�سة امل ��ؤام��رة ..وامل�ط�ل��وب بب�ساطة من
ك��ل �إع�لام��ي عربي وح��ر يف ه��ذا ال�ع��امل� ،أن
الع�ل�ام
يلعب دوراً يف ف�ضح وك���ش��ف ري��اء إ
ال��ر�أ� �س �م��ايل وال��رج �ع��ي ال �ع��رب��ي امل �خ ��ادع،
الذي ال يرى الفردو�س �إال يف �أذن��اب اخليل
الأمريكي  -ال�صهيوين.

�أحمد زين الدين
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بين التدخل العسكري وفرص الحل السياسي

الحرب المعلنة ضد سورية وحلفائها تزداد حدة وشراسة
مل يتوقف اجلدال حول �إمكانية التدخل
ال�ع���س�ك��ري امل�ب��ا��ش��ر يف � �س��وري��ة م�ن��ذ ب��داي��ة
الأزم ��ة وحتى ال�ي��وم ،ورغ��م ع��دم ا�ستبعاده
ن�ه��ائ�ي�اً ك�خ�ي��ار مم�ك��ن يف �أي ��ة حل �ظ��ة ،ف ��إن
� �ش��روط ال �ت��دخ��ل ال �ت��ي ت �ع � ّد ل�ه��ا ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ع �ل��ى م ��راح ��ل ،مل ت �ن �� �ض��ج ب �ع��د؛
ح�سب ت�صريحات امل���س��ؤول�ين الع�سكريني
وال�سيا�سيني يف وا�شنطن ،وه��ذا بالتحديد
م��ا مي�ن��ع ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة م��ن ال�ل�ج��وء �إىل
اخليار الع�سكري الفوري ،رغم �إحلاح فرن�سا
وبلجيكا وبع�ض الدول العربية.
يف مطلع �آذار املا�ضي ،ر ّد وزي��ر الدفاع
الأمريكي ليون بانيتا على دعوة ال�سيناتور
اجلمهوري جون ماكني ل�شن غ��ارات جوية
��ض��د ��س��وري��ة ع�ل��ى الن�سق ال�ل�ي�ب��ي ،ب ��أن��ه ما
مل ت���ش��أ ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت��دخ��ل ب�شكل
منفرد ،فثمة حت�ضريات على الأر�ض ينبغي
ا�ستكمالها قبل ال�شروع باحلملة الع�سكرية،
و�أ� � �ض ��اف« :ع�ل�ي�ن��ا �أن ن�ب�ن��ي ح �ل �ف �اً م�ت�ع��دد
الأطراف ،الأمر الذي يتطلب جهوداً حثيثة
وق��د ي�ستغرق بع�ض ال��وق��ت ..عندها فقط
ميكننا القيام باملهمة على �أكمل وجه».
ي�أتي م�سل�سل امل�ن��اورات الع�سكرية التي
حتا�صر �سورية يف هذه الآونة كجزء هام من
التح�ضريات التي حتدث عنها بانيتا ،فبعد
انتهاء مناورات «الأ�سد املت�أهب» يف الأردن،
ي�ج��ري التح�ضري لإط�ل�اق م �ن��اورات «ن�سر
الأن��ا� �ض��ول» يف منت�صف ال�شهر احل��ايل يف
تركيا ،وكان الكيان ال�صهيوين قد ا�ستكمل
م �ن��اورات م�ت��زام�ن��ة الخ�ت�ب��ار ق ��درة ال�ق��وات

املجوقلة على بناء اجل�سور ،وعبور احلواجز
امل��ائ�ي��ة ،وجميع ه��ذه امل �ن��اورات ذات عالقة
بالو�ضع الإقليمي عموماً وبالو�ضع الداخلي
يف �سورية ب�شكل خا�ص.
تتميز امل �ن��اورات احلالية ع��ن مثيالتها
ب�أنها جتمع للمرة الأوىل �أكرث من � 19شريكاً
معظمهم م��ن دول امل�ن�ط�ق��ة ،وت ��ؤك��د فيها
ال��والي��ات املتحدة قيادتها ملنظومة دفاعية
�إق�ل�ي�م�ي��ة ج��دي��دة ،ي��رغ��ب ب�ع����ض املحللني
اخل�ل�ي�ج�ي�ين ت�سميتها «ال �ن��ات��و اخلليجي»
الذي من �ش�أنه �أن ي�ضمن �أمن دول اخلليج
�ضد الأخ �ط��ار اخل��ارج�ي��ة املتمثلة ،بح�سب
اعتقاد قادة اخلليج ،باملحور الإيراين ،الأمر
ال��ذي يجعل م��ن ال�ك�ي��ان ال�صهيوين ج��زءاً
مكم ًال لهذه املنظومة �سواء ب�صورة علنية
�أم �سرية.
�إن جم ��رد ال �ق �ب��ول ب��دول��ة «�إ� �س��رائ �ي��ل»
ط��رف �اً ح�ل�ي�ف�اً ل ��دول اخل�ل�ي��ج يف �أي ��ص��راع
ع�سكري على امل�ستوى الإقليمي �ضد املحور
الإي� ��راين ال ��ذي ي�شمل ��س��وري��ة وح ��زب اهلل
وبقية ق��وى املقاومة على ام�ت��داد املنطقة،
يعترب ا�ستكما ًال للهجمة التي ب��د�أت بغزو
�أفغان�ستان والعراق ،مروراً بتفتيت الكيانات
ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة يف ��س�ي��اق م��ا ي�سمى
الربيع ال�ع��رب��ي ،متهيداً لإخ���ض��اع املنطقة
برمتها للنفوذ ال�صهيوين  -الأمريكي.
يف هذه الأثناء ،ت�شرف مبادرة كويف عنان
على نهايتها وقرب �إعالن ف�شلها ،حت�ضرياً
للموجة اجلديدة من الت�صعيد الدبلوما�سي
وال �� �س �ي��ا� �س��ي وال �ت �خ��ري �ب��ي � �ض��د احل �ك��وم��ة

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

خالل مناورات «الأ�سد املت�أهب» يف الأردن

ّ
ُ
وزيـر اإلعـــالم الـــسـوري :اإلجــراءات اتـخـذت
لتأمين استمرار البث الفضائي لجميع القنوات السورية
ك�شف وزي��ر الإع�ل�ام ال���س��وري؛ ع��دن��ان حم�م��ود� ،أن «احلكومة و�ضعت ق��رار جمل�س
اجلامعة العربية بالطلب �إىل �إدارتي قمري عرب�سات ونايل�سات وقف بث القنوات الف�ضائية
ال�سورية يف �إطار احلرب الإعالمية على �سورية ،معتربة هذا القرار تعدياً �سافراً وغري
م�سبوق يف تاريخ البث الف�ضائي على قنوات تلفزة وطنية ،وانتهاكاً �صارخاً حلرية الإعالم،
ولأخالقيات املهنة ،ولتدفق املعلومات ومواثيق ال�شرف الإعالمي».
وق� � � � � ��ال حم � � �م� � ��ود �إن
«ال� �ه ��دف م ��ن ه ��ذا ال �ق��رار
ه��و تغييب ��ص��ورة وحقيقة
م��ا ي �ج��ري م��ن �أح � ��داث يف
� �س��وري��ة ع ��ن ال� � ��ر�أي ال �ع��ام
ال � ��داخ� � �ل � ��ي واخل � � ��ارج � � ��ي،
ل�صالح القنوات الإرهابية
ال� �ت ��ي مت ��ار� ��س ك ��ل �أن� � ��واع
ال�ت��زي�ي��ف وال�ف�برك��ة وقلب
الوزير عدنان حممود
احلقائق و�إح�ل�ال ال�صورة
امل�صنعة مكان احلقيقة» ،الفتاً �إىل �أن البعد الأ�سا�سي الذي يقف وراء هذا القرار الذي
اقرتحته دول خليجية معروفة ،هو ك�شف قنوات التلفزة ال�سورية بال�صورة والوقائع
لدور بع�ض دول اخلليج ،كقطر وال�سعودية ،يف دعم الإرهاب الذي يقتل ال�شعب ال�سوري،
وتقدمي املال وال�سالح �إىل الإرهابيني ،واختطاف اجلامعة العربية وحتويلها �إىل من�صة
ال�ستدعاء التدخل اخلارجي يف �سورية ،وتنفيذ �أجندات غربية �أمريكية لتفتيت املنطقة
وتق�سيمها».

و�أك��د ال��وزي��ر حممود على ��ض��رورة ال�ت��زام �إدارت��ي عرب�سات ونايل�سات بقوانني البث
الف�ضائي ،والعقود املربمة مع وزارة الإعالم ،وعدم الر�ضوخ للإمالءات ال�سيا�سية ،لأن
�سورية ع�ضو م�ؤ�س�س يف قمر عرب�سات اململوك من قبل الدول الأع�ضاء يف جامعة الدول
العربية ،بينما قمر نايل�سات هو م�ؤ�س�سة م�شرتكة بني القطاع احلكومي واخلا�ص يف
م�صر ،م�ؤكداً �أن القرار غري ملزم وغري قانوين ،وين�سف الآليات التي حتكم عمل جمل�س
وزراء الإعالم العرب ،وجمال�س �إدارة هذه الأقمار.
و�أو�ضح وزير الإعالم ال�سوري �أن قوة ت�أثري الإعالم ال�سوري من خالل ازدياد ن�سبة
امل�شاهدة على م�ستوى املنطقة ،وازدي��اد االعتماد على قنوات التلفزة ال�سورية كم�صدر
للمعلومات ،وم�صداقية هذه املعلومات ،كانت �سبباً �أ�سا�سياً يف حماولة حجب هذه احلقيقة
عن الر�أي العام �أمام املئات من القنوات التحري�ضية التي متار�س وتقوم بنفث كل �سموم
الفتنة ،من دون �أي رادع �أخ�لاق��ي �أو مهني �أو �إن�ساين ،ومت��ار���س كل �أ�شكال التحري�ض
ال�ستهداف الن�سيج املجتمعي يف املنطقة ب�شكل عام.
ورداً على �س�ؤال حول البدائل واخليارات التي �ستقدمها وزارة الإعالم� ،أو�ضح الوزير
حممود �أن البدائل واخليارات مت اتخاذها على الأر�ض ،وهناك الآن بدائل موجودة و�سعات
قمرية مت حجزها من قبل هيئة الإذاع��ة والتلفزيون ،وهي موجودة على هذه الأقمار،
وب�إمكان كل امل�شاهدين يف �سورية والعامل العربي اعتمادها.
و�أ�شار �إىل �أن قرار وقف البث مت اقرتاحه من قبل دولة خليجية معروفة ،بتقدميها
كل الدعم للإرهاب الذي تتعر�ض له �سورية ،ودعم امل�سلحني باملال وال�سالح� ،إ�ضافة �إىل
ال�شراكة الإعالمية من قبل قنواتها مع الإرهابيني على الأر�ض ،الفتاً �إىل �أنه لأول مرة
يف عمل الإع�ل�ام يكون الإره��اب��ي هو املرا�سل على الأر���ض ،فهو يقوم بارتكاب اجلرمية
وي�صورها ثم يبثها �إىل هذه القناة.

ال�سورية ،خ�صو�صاً يف �ضوء حتميل الأمم
امل�ت�ح��دة ل���س��وري��ة م���س��ؤول�ي��ة امل �ج��زرة التي
نفذتها �أدوات القوى الغربية واخلليجية يف
بلدة احلولة يف ريف حم�ص ،وتتجدد دعوة
اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة �إىل ال�ت��دخ��ل الع�سكري
وو� �ض��ع ق ��رارات جمل�س الأم ��ن بخ�صو�ص
� �س��وري��ة ��ض�م��ن امل � ��ادة ال �� �س��اب �ع��ة ،وحت��وي��ل
املراقبني الدوليني �إىل قوة «لإحالل ال�سالم
ون�شر الأمن».
ويف هذا ال�سياق ،هددت �سفرية الواليات
املتحدة يف الأمم املتحدة باتخاذ خطوات
�أحادية خارج �إطار الأمم املتحدة� ،إذا �أ�صرت
كل من رو�سيا وال�صني على رف�ض التدخل
الع�سكري� ،أو اتخاذ ق��رارات م�شددة ت��ؤدي
�إىل عزل الرئي�س ب�شار الأ�سد عن ال�سلطة،
ك�م��ا ح� ّم�ل��ت وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة أ
الم�يرك�ي��ة،
هيالري كلينتون ،رو�سيا م�س�ؤولية اندالع
ح ��رب �أه �ل �ي��ة وم��ذه �ب �ي��ة� ،أو ن���ش��وب ح��رب
�إقليمية بالوكالة ت�صبح فيها �إي��ران طرفاً
م �� �ش��ارك �اً يف احل� ��رب ،وك ��ان امل �� �س ��ؤول��ون يف
اجل�م�ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة ق��د ه� ��ددوا علناً
ب ��أن التدخل الع�سكري يف �سورية �سي�ضع
«�إ�سرائيل» يف دائرة اخلطر.
يدرك القادة الع�سكريون يف وا�شنطن �أن
ال�سيناريوهات اجلاهزة ،كالتجربة الليبية
مثالً ،ال ميكن تطبيقها حرفياً يف الو�ضع
ال�سوري ،رغ��م وج��ود بع�ض �أوج��ه ال�شبه يف
كثري من احلاالت ،فقد حذّر رئي�س الأركان
الأم�يرك��ي ،اجل�ن�رال م��ارت��ن دميب�سي ،من
اتباع الن�سق الليبي ،فرغم «�صالحية بع�ض
العمليات الع�سكرية ال�ت��ي ن�ف��ذت يف ليبيا
و�إمكانية تكرارها يف امل�شهد ال�سوري» ،يرى
دميب�سي�« ،أن الو�ضع ال�سوري �أكرث تعقيداً،
لأن �سورية حماطة بدول �صديقة وحتتفظ
ب�ع�لاق��ات دبلوما�سية ه��ام��ة ع�ل��ى ال�صعيد
ال� ��دويل ،وه ��ذه � �ش��روط مل ت�ت��وف��ر للنظام
الليبي».
الم�ي�رك ��ي يعود
وع�ل�ي��ه ،ف� ��إن ال �ت�روي أ
ب��ا أل��س��ا���س �إىل اع�ت�راف وا��ش�ن�ط��ن بتعقيد
امل�شكلة ال���س��وري��ة ،وحت�سبها الت���س��اع رقعة
ال�صراع مبا يتعدى الداخل ال�سوري ليطال
معظم بلدان املنطقة ،ولكن ال ينبغي التوهم
ب � ��أن ه ��ذه ال�ع�ق�ب��ات ��س�ت���ش�ك��ل رادع� � �اً دائ �م �اً
للتدخل ،بل �ستفر�ض على الواليات املتحدة
الق�ل�ي�م�ي�ين امل��زي��د
وح�ل�ف��ائ�ه��ا ال��دول �ي�ين و إ
الع� ��داد واجل�ه��وزي��ة لل�سري يف طريق
م��ن إ
اخليارالع�سكري.
ويف ان �ت �ظ��ار ذل� ��ك ،ت���س�ت�م��ر ال�ع�م�ل�ي��ات
امل�سلحة لتخريب الو�ضع الداخلي ،وتهريب
ال���س�لاح �إىل امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ،وتثبيت
الم �ن��ة ك ��أم��ر واق ��ع ع�ل��ى م���ش��ارف
امل�ن��اط��ق آ
احلدود ال�سورية مع تركيا ولبنان والأردن،
وهذه بحد ذاتها مرحلة من مراحل احلرب
املعلنة �ضد �سورية وحلفائها الإقليميني،
وم� ��ا ��س�ي�ل�ي�ه��ا م ��ن خ� �ط ��وات دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة
وع�سكرية لي�س �سوى ا�ستمرار لهذه احلرب،
وه��ي م��ر��ش�ح��ة مل��زي��د م��ن احل ��دة واالت���س��اع
�أكرث منها �إىل االنح�سار والتهدئة.

عدنان حممد العربي
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لبنانيات
مـوضـوع الـغــالف

ألنه نسر ..اغتالوه في السماء
هو الر�شيد ابن مدينة ال�شهباء؛ مدينة العروبة والكرامة ،من الأ�سر
التي تعترب من �أبرز العائالت عراقة يف لبنان ،ف�أبوه املرحوم عبد احلميد
ك��رام��ي ق��اد الن�ضال الوطني اللبناين للتحرر م��ن اال�ستعمار الفرن�سي
بالتعاون مع رفاقه من القيادات الوطنية اللبنانية وال�سورية ،خلف والده
ليخطو خطاه وهو يف ريعان ال�شباب ،ف�أ�سهم يف �صنع «املعجزة اللبنانية»؛
اقت�صادياً و�سيا�سياً وثقافياً ،وعندما تعر�ض �أمن لبنان للخطر جراء احلرب
الأهلية التي �ساهم يف ت�أجيجها العدو ،برز �سيا�سياً على �صعيد الوطن.
يعترب دولة الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي ،الرجل ال�سني الأوحد الذي
حاز على الرقم القيا�سي لتوليه رئا�سة جمل�س ال��وزراء ع�شر مرات ،كانت
�إح��داه��ا يف عهد الرئي�س �سليمان فرجنية حني اندلعت احل��رب الأهلية،
و�آخرها يف عهد الرئي�س �أمني اجلميل.
نا�ضل كرامي للمحافظة على �سيادة وا�ستقرار الدولة اللبنانية ،حماو ًال
حينها ح��ل امليلي�شيات و�سحب ال���س�لاح ورف��ع ال�ي��د ع��ن امل��راف��ق وامل��راف��ئ
العامة ..جهوده هذه مل تعجب القوات اللبنانية وعلى ر�أ�سها املدعو �سمري
جعجع ،فاتُخذ القرار يف الغرف ال�سوداء باغتيال الزعيم ال�سني الذي بد�أ
يزعج م�شروعهم اخلبيث ،وكان تنفيذ اغتياله يف اجلو بتقنية عالية.
اجلدير ذك��ره �أن��ه قبيل االغتيال خطف العدو ال�صهيوين طائرتني
( )hhhh awker hunterو (� )fouga magisterإىل داخل
فل�سطني املحتلة ،وبقيتا عدة �ساعات� ،ألي�ست هذه املدة كافية لنقل مقعد
طوافة الـ pumaاملفخخ والتي اغتيل فيها كرامي؟
قبلها كان جعجع يتوعده ويحذره من موا�صلة �سلوكه ال�سلبي ،وعلينا
�أال نن�سى عبارة جعجع امل�شهورة عقب ا�ست�شهاد كرامي « :أ�خ��و ....هو قدنا
بدو يتحدانا» ،وهو الذي �أمر مبنع ال�سيا�سيني الذين �شاركوا يف الت�شييع
من العودة �إىل منازلهم.
�أين ال�ضمري الوطني؟ �أين ال�صوت العربي ،وهم يجال�سون يومياً �سمري
جعجع الذي خطط ونفذ الغتيال دولة الرئي�س ر�شيد كرامي؟ �ألي�س من
الغريب �أن يغيبوا من كان يحاول فك النزاع اللبناين و�إعادة ال�سلطة �إىل
الدولة ،و�أن يفكوا �أ�سر القاتل ويجعلوه طليقاً ال حكم عليه؟
هل يعقل �أن ن�سمح ملجرم ا�ستغل دماءنا �أن يتقرب �إلينا؟ �إن معرفة هوية
املجرم دافع �إىل االبتعاد عنه ال �أن ندعه ي�ستغل دم �أبيك يا دولة الرئي�س
�سعد الدين احلريري ،فكما طم�ست حقيقة اغتيال الزعيم ال�سني «كرامي»،
من امل�ؤكد �ستطم�س حقيقة معرفة من اغتال ال�شهيد رفيق احلريري ،لأن
اغتيالهما كان من �صنع واحد وب��أداة واحدة ،واحلقيقة وا�ضحة واجلميع
يعرفها ،لكن هناك من يخاف الت�صويب عليها ،و�إن معرفة هذه احلقيقة
يجب �أن تكون من �أولويات ال�شعب اللبناين �أجمع.
الرئي�س احل��ري��ري ي�ستحق �أن تن�ش�أ له حمكمة خا�صة تعمل جاهدة
ملعرفة من قتله ،لكن �أال ي�ستحق الرئي�س كرامي �أن يُعامل باملثل؟
�إننا ب�إطالق �سراح جعجع نكون قد قتلنا ر�شيد كرامي مرتني ،نكون قد
جتاوزنا دم ال�شهيد وعائلته من �أجل �أوهام و�أحالم ال عالقة لها بالق�ضية،
بل مل�صالح انتخابية �سيا�سية ولعبة قذرة حتاك على ح�ساب دم رئي�س وزراء
لبنان وكل الوطن «ر�شيد كرامي» ،وكون الأدل��ة تُلب�س جعجع ثوب القتل
وال�ضلوع يف اغتيال دولة الرئي�س ال�شهيد ،فيجب تنفيذ حكم العدالة بحقه
لكي يكون عربة ملن ال يعترب.

�سارة حمادة

طاولة الحوار :لبنان دولة أم وظيفة؟
�شكلت دع��وة الأم�ين العام حل��زب اهلل ال�سيد
ح�سن ن�صراهلل �إىل حتويل طاولة احلوار الوطني
�إىل «م ��ؤمت��ر ت��أ��س�ي���س��ي وط �ن��ي يف ل �ب �ن��ان؛ مثل
امل�ؤمترات الت�أ�سي�سية اجلاري العمل لإجنازها يف
بع�ض الأقطار العربية»� ،صدمة �إيجابية للبع�ض،
�إذ �إن�ه��ا و�ضعت ال�ي��د على ج��رح ال��وط��ن ال�ن��ازف
من الطائفية والع�صبيات ،وتالقت مع دع��وات
عمرها عقود ،ورافقت كل عهود الكيان اللبناين
التي يتفق اجلميع على �أنها ف�شلت يف الت�أ�سي�س
ل��دول��ة حقيقية ،حت�ق��ق للبنانيني دول��ة ال�ع��دل
وامل�ساواة ،بل �إنها كانت جمرد حمطات لالقتتال
اللبناين ،كلما تعدل ميزان القوى الإقليمي ،و�إن
كان البع�ض حاول ت�سميتها زوراً «حرب الآخرين
على �أر�ضنا» ،فما نراه هذه الأيام ي�ؤكد �أن بع�ض
اللبنانيني ،لأه��داف حملية وخارجية ،ي�ستجلب
بكامل �إرادته نار احلرب �إىل الداخل اللبناين.
ك��ذل��ك �شكلت دع��وة ال�سيد ن�صراهلل فر�صة
حقيقية ل�ت�ح��وي��ل ط��اول��ة احل ��وار ال��وط�ن��ي من
جم��رد ل�ق��اء �أق �ط��اب ال�سيا�سة لتربيد الأج ��واء
املحتقنة يف ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��اين ،وح�م��اي��ة ال�سلم
الأه� �ل ��ي ،م�ث�ل�م��ا ح���ص��ل يف ك��ل ج�ل���س��ات احل ��وار
ال�سابقة منذ ال�ع��ام � ،2006إىل جل�سات منتجة
تتالقى م��ع دع��وات ل�شخ�صيات لبنانية فاعلة،
�أبرزها البطريرك املاروين ب�شارة الراعي ،حت�ض
على تو�سيع �أفق احلوار وتطوير «اتفاق الطائف»
والتو�صل �إىل تفاهم لبناين جديد.
يف الوقت نف�سه� ،شكلت دعوة «ال�سيد» �صدمة
�سلبية للبع�ض الآخ��ر ممن ي�صر على ا�ستمرار
النظام اللبناين يف دوره الوظيفي ال��ذي �أقامه
امل�ستعمر الفرن�سي لأج�ل��ه :جم��رد خ��ادم ومنفذ
للم�شاريع اخلارجية ،والغربية حتديداً.
ف�م�ن��ذ �أن ُوج ��د ال �ك �ي��ان ال�ل�ب�ن��اين ك�م���ش��روع
وظيفي �ضمن �إف��رازات �صفقة «�سايك�س  -بيكو»
ال�ف��رن���س�ي��ة  -الإن �ك �ل �ي��زي��ة ،ت��وا� �ص��ل ال �� �ص��راع يف
لبنان بني دعاة التغيري املطالبني ب�إقامة الدولة
القوية ،مقابل مت�سك الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة
ب�ف�ت��ات ام �ت �ي��ازات ت�ع�ت��ا���ش عليها م�ق��اب��ل حماية
النظام و�إدامة ا�ستمراره ،و�إيجاد بيئة تخرب �أي
مواجهة جدية �ضد الكيان ال�صهيوين ،لذا كان
�شعارها مدوياً ب�أن «قوة لبنان يف �ضعفه» ،وعندما
و�صلت تلك الطبقة (الطائفية �شك ًال والعلمانية

مـــواقف
• حركة الأمة دانت التفجري الذي تعر�ض له الوقف ال�شيعي
يف بغداد ،معتربة �أنه يهدد بانزالق الو�ضع جمدد ًا نحو العنف
الذي بات يهدد باندالع حرب �أهلية.
من جهة ثانية ،دانت احلركة الإرهاب الذي يتعر�ض له العمال
ال�سوريون يف لبنان ،ما دفعهم للهجرة ،وهذا الأم��ر ال يليق
بلبنان ووفاء اللبنانيني ،لأن �سورية و�شعبها طاملا فتحوا بيوتهم
وقلوبهم ال�ستقبال اللبنانني يف حمنتهم الطويلة ،و�أهابت
باجلميع احلفاظ على �أمن العمال ال�سوريني ،فهم يحاولون
ت�أمني قوت �أهلهم وعيالهم.

• ح��رك��ة ال�ن��ا��ص��ري�ين امل���س�ت�ق�ل�ين  -امل��راب �ط��ون ر�أت �أن��ه
م��ن امل�ع�ي��ب يف ه��ذا ال��زم��ن ال�سيا�سي ال� ��رديء �أن يخرج
ال �ط��ارئ��ون امل�ج��رم��ون يف لبنان لي�شككوا يف ان�ت�م��اء دول��ة
الرئي�س عمر ك��رام��ي ال��وط�ن��ي ،وال�ت�ط��اول على الكبار من
قبل املجرمني والقتلة ما كان ليحدث لوال ت�شجيعه امل�ستمر
م��ن قبل �سعد ال��دي��ن رف�ي��ق احل��ري��ري ،ال��ذي تو�صل بعدم
�إدارك��ه ملا يفعل برت�شيح جم��رم وقاتل �إىل �سدة الرئا�سة.

• حزب االحت��اد ،ويف الذكرى الثالثني لالجتياح ال�صهيوين
للبنان ،ر�أى �أن امل�ستعمر يحاول �أن يح�صل اليوم على ما عجز
عن حتقيقه يف االجتياحات املتالحقة ملنطقتنا ،ومنها االجتياح
ال�صهيوين للبنان يف العام  ،1982حيث حا�صر العدو عا�صمتنا

• كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي� ،شدد على �أن ا�ستعادة
درو�س االجتياح ال�صهيوين للبنان عام  ،1982ت�ستدعي من
كل اللبنانيني �إعادة توجيه البو�صلة نحو هذا العدو ،واحلفاظ
على قوة لبنان املتمثلة بثالوث «اجلي�ش وال�شعب واملقاومة».

بريوت ملدة ثالثة �أ�شهر ،بعدما عجز عن دخولها بفعل املقاومة.

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة احلوار اخلام�سة التي عُقدت يف بعبدا

ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة حقيقة ،لأن�ه��ا تتاجر بالطوائف)
�إىل ن�ه��اي��ة م�ط��اف�ه��ا ،وف �ق��دت ال �ق��درة ع�ل��ى �أداء
ال ��دور امل �ن��اط ب�ه��ا ،مل ت �ت��ورع ال �ق��وى اخل��ارج�ي��ة
(الأم�يرك �ي��ة والفرن�سية حت��دي��داً ،م��ع توابعها
اخلليجية) عن �إي�صالها �إىل �أ�سفل درك ال�ضعف
والإن �ه��اك ،ع�بر احل ��روب ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي دفعت
�إليها ،مقدمة لعقد م�ؤمتر الطائف عام ،1990
ال��ذي �شكل م�ع�براً لنقل املهمة  -الوظيفة �إىل
طرف �آخر يوا�صل �سيا�سة ال�سم�سرة على ح�ساب
الوطن وال�شعب ،ولأن دور «املارونية ال�سيا�سية»
مل يكن قيادة النظام ،بل خدمته وحمايته مقابل
امتيازات م�ؤقتة ،أُ�زيحت لتعي�ش �إحباطاً مل ترف
له �أجفان «الأم احلنون» وال حكام وا�شنطن.
ومثلما مل تهتم «املارونية ال�سيا�سية» خالل
ع �ه��ود ح�ك�م�ه��ا ب �ف �ق��راء امل ��وارن ��ة ال ��ذي ��ن ع��ان��وا
احل��رم��ان كغريهم من اللبنانيني ،خ�صو�صاً يف
مناطق الأطراف ،على الرغم من �أنها كانت تدعي
متثيلهم ،ف�إن مليارت «احلريرية ال�سيا�سية» التي
تدعي النطق با�سم «�أهل ال�سنة» يف لبنان ،مل تزد
فقراء ال�س ّنة �إال فقراً وب�ؤ�ساً ،ومل حتاول �أو ت�سعى
�إىل رفع امل�ستوى املعي�شي لفقراء طرابل�س وعكار
وعر�سال و�شبعا ،وحتى فقراء ب�يروت الذين مل
يعد ب�إمكانهم ال�سكن يف مدينتهم ،بعدما باتوا
�ضحايا امل�ضاربات العقارية التي تنع�ش ح�سابات
احلريريني وحلفائهم.
ه � �ك ��ذا ،ع �ن��دم��ا ن� �ع ��ري ال � � ��دور ال �ت��اري �خ��ي
للمارونية ال�سيا�سية ،باعتبارها تابعة للم�شاريع
الغربية �أكرث مما هي خادمة مل�صالح امل�سيحيني
عموماً واملوارنة خ�صو�صاً ،نك�شف يف الوقت نف�سه
حقيقة الدور الذي حتاول «احلريرية ال�سيا�سية»
لعبه م��ن خ�ل�ال وراث ��ة «امل��ارون �ي��ة ال�سيا�سية»،
وبحملها امل�شروع الغربي نف�سه ،لكن مع االدعاء
زوراً بتمثيل « أ�ه ��ل ال���ُّ�س�ن��ة» يف ل�ب�ن��ان ،يدح�ض
ادعاءها هذا قول �سمري جعجع «امل�أثور» خالل ما
�سمي «ثورة الأرز»« :نحن مل نذهب �إىل الآخرين،
هم �أتوا �إلينا».
وعلى هذا الأ�سا�س ميكن �أن نفهم املعار�ضة
ال�شر�سة التي بد أ� يظهرها البع�ض لدعوة ال�سيد
ن���ص��ر اهلل ،ف�ك�م��ا �أن ط ��رح ال�ن���س�ب�ي��ة يف ق��ان��ون
االن �ت �خ��اب��ات ي�ف�ق��د الإق �ط ��اع ال���س�ي��ا��س��ي وامل ��ايل
هام�شاً وا�سعاً من قدرته التجيريية ،ف�إن رف�ض
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين واق� ��ع ك��ون �ه��م «رع ��اي ��ا» يف وط�ن�ه��م،
وا�ستبداله بحق امل��واط�ن��ة ،التي تعامل اجلميع

ب �ع��دل وم �� �س��اواة ،ب��ل �إن ه ��ذا ال��رف����ض امل�ت���س��رع
ل�ل��دع��وة �إىل إ�ق��ام��ة ال��دول��ة احلقيقية ال يعبرّ
ع��ن ت��اري��خ � �ص��راع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ع ن�ظ��ام ،1943
ف�أين هذه الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة الآن من
كمال جنبالط ومعروف �سعد و�إبراهيم قليالت
وف � ��اروق امل �ق��دم وع �ب��د امل �ج �ي��د ال��راف �ع��ي ،وم��ن
انتفا�ضات اللبنانيني يف خمتلف مناطقهم رف�ضاً
للظلم والتهمي�ش؟ وهل ت�سقط املبادئ مبجرد �أن
يغري النظام قناعه؟ هذا النظام ال��ذي ال يعنيه
�إذا بقي اللبنانيون يف �أر�ضهم �أم تركوها �إىل بالد
الغربة ،وال يعنيه �إذا جاعوا �أو �سكنوا العراء ،لأن
دوره الوظيفي يف مكان �آخر.
ل�ق��د و� �ض��ع ال���س�ي��د ح���س��ن ن���ص��ر اهلل ط��اول��ة
احلوار الوطني �أمام م�شروع جدي« :لدينا فر�صة
لأن جنل�س �سوياً ونتحدث �إىل بع�ضنا البع�ض يف
م�ؤمتر ت�أ�سي�سي ي�ضم عدداً معيناً من ال�سيا�سيني
و�أ�ساتذة اجلامعات والق�ضاة ورجال القانون ،مع
عدد معني من ممثلي النقابات والعمال ..م�ؤمتر
وط�ن��ي حقيقي تتمثل ف�ي��ه ال���ش��رائ��ح اللبنانية
جميعاً ،ليناق�شوا كيف نبني دولة».
إ�ن�ه��ا دع��وة لالنتقال م��ن لبنان «الوظيفة»
املر�سومة خارجياً� ،إىل لبنان الدولة التي تعمل
خلري �شعبها وا�ستقراره ،وهي دعوة تلقى �صدى
�إيجابياً لدى جميع اللبنانيني ،الذي يتوقون �إىل
بناء دولة حقيقية ،با�ستثناء جماعات � 14آذار التي
ت�صر على ال�سري يف خدمة امل�شروع الغربي و�أداء
الوظيفة التي كلفها بها ،ف��إذا �سقطت الوظيفة
��س�ق�ط��ت الأدوات ،لأن �ه��ا وج� ��دت �أ� �ص�ل�ا ب �ق��رار
ومت��وي��ل خارجيني ،تفوح منهما روائ��ح التبعية
والذيلية.
وه ��ي ك��ذل��ك دع� ��وة حل �ف��ظ ك��رام��ة ال��وط��ن
وامل��واط��ن �أو ًال ،لأن�ه��ا حتمي وت�صون ك��رام��ة كل
الطوائف واملذاهب اللبنانية ،ومتنع ا�ستخدامها
تباعاً م��ن قبل اخل ��ارج ،وتع�صمها ع��ن الوقوف
يف ط ��اب ��ور ان �ت �ظ��ار امل �ت �غ�ي�رات حت �ي �ن �اً ل�ف��ر��ص��ة
حت�سن فيها موقعها ودوره ��ا ،مقابل حفنة من
ّ
االمتيازات ال تليق ب��أي منها ..فهل يبقى �أتباع
جيفري فيلتمان وج��ون بولتون و�أمثالهما على
عنادهم ،ولو على ح�ساب حا�ضر البلد وم�ستقبله،
�أم يقفون وقفة �ضمري تنقل ال�ب�لاد �إىل موقع
�أف�ضل؟ لننتظر انعقاد طاولة احلوار.

عدنان ال�ساحلي

( العدد  )217اجلمعة  8 -حزيران 2012 -
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من هم المتورطون الحقيقيون بحوادث
طرابلس؟ ولمصلحة من؟
رغ� ��م رف� ��ع الأف� ��رق� ��اء ال�ط��راب�ل���س�ي�ين
ك��اف��ة ال�غ�ط��اء ال�سيا�سي ع��ن امل�سلحني يف
ط��راب�ل����س ،ال ت��زال امل��دي�ن��ة ت�شهد ت��ده��وراً
يف و�ضعها الأمني ،جديده و�أ�شده خطوراً
هو االع�ت��داء على �أب�ن��اء الطائفة العلوية،
وا�ستهداف م�صاحلهم خ��ارج منطقة جبل
حم�سن ،يف حماولة لإ�شعال فتنة مذهبية
ب�ي�ن م �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع ال�ط��راب�ل���س��ي ،بعد
عجز الإدارة اخلارجية لالقتتال يف �سورية
ول�ب�ن��ان ع��ن إ�ث ��ارة فتنة مماثلة يف اجل��ارة
الأقرب ،بالإ�ضافة �إىل ف�شل الإدارة املذكورة
م��ن �إق��ام��ة منطقة ع��ازل��ة على الأرا� �ض��ي،
بعد ت�صدي اجلي�ش ال�سوري لأي حماولة
م��ن ال�ن��وع ،م��ا دفعها �إىل توجيه �أنظارها
ن �ح��و ل �ب �ن��ان ال �� �ش �م��ايل ،م���س�ت�غ�ل��ة ال�ت�ن��وع
امل��ذه�ب��ي ف�ي��ه ،مل�ح��اول��ة إ�ق �ح��ام مكوناته يف
اقتتال مذهبي ،ي ��ؤدي حتماً �إىل تقوي�ض
اال� �س �ت �ق��رار يف ب�ع����ض م�ن��اط�ق��ه ،وب��ال�ت��ايل
عزلها �أمنياً ع��ن �سلطة ال��دول��ة ،وو�ضعها
حت��ت �سلطة «ال�ت�ك�ف�يري�ين» ،ل�ت� أ�م�ين بيئة
حا�ضنة للمجموعات امل�سلحة املتورطة يف
تقوي�ض اال��س�ت�ق��رار ال���س��وري ،ال�ستهداف
�سورية انطالقاً من لبنان ،وما ي�ؤكد ذلك
ه��و م���ش��ارك��ة جم�م��وع��ات ت��اب�ع��ة لل�ضابط
ال�سوري املن�شق ريا�ض الأ�سعد ،وامل�س�ؤول
يف تنظيم «الإخوان» �أبو يا�سر اللبابيدي يف
اال�شتباكات الأخرية بني جبل حم�سن وباب
التبانة ،التي ما كانت لتتوقف لوال عر�ض
�أحد القادة الأمنيني �أ�سماء بع�ض املتورطني
فيها خالل اجتماع فاعليات طرابل�س الذي
عُقد يف منزل الرئي�س جنيب ميقاتي ،الأمر
الذي �أحرج «امل�ستقبل» ودفع املجتمعني �إىل
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رفع الغطاء عن امل�سلحني ،بح�سب م�صادر
حزبية طرابل�سية.
ويف هذا ال�صدد ت�ؤكد امل�صادر �أن �إدارة
االق�ت�ت��ال يف طرابل�س �أوك �ل��ت م ��ؤخ��راً �إىل
الأ�سعد وامل�س�ؤول الأمني يف تيار «امل�ستقبل»
العميد حمود ،معتربة �أن الظهور الإعالمي
لبع�ض «ال��وه��اب�ي�ين» خ�ل�ال اال��ش�ت�ب��اك��ات،
ي��رم��ي �إىل ت�سعري ال���ص��راع امل��ذه�ب��ي ،من
خ�ل�ال ا��س�ت�غ�لال اخل�ل�اف ال�ع�ق��ائ��دي بني
�أبنائها ،و�إبعاد الأنظار عن اجلهات الفعلية
املتورطة يف خمطط «عزل طرابل�س».
وق��د ل��وح��ظ يف الآون ��ة الأخ�ي�رة تدفق
املزيد من «النازحني» ال�سوريني الذكور �إىل
�شمال لبنان ،ما أ�ث��ار ريبة بع�ض املراقبني
الذين توقعوا �أن تكون حركة النزوح هذه
لإمداد املجموعات امل�سلحة يف طرابل�س.
�أم ��ا يف � �ش ��أن ع�م�ل�ي��ات ت�ه��ري��ب ال�سالح
�إىل �سورية عرب الأرا�ضي اللبنانية ،فت�ؤكد
م�صادر وا�سعة االطالع �أن عمليات التهريب
تراجعت م�ؤخراً ،عازية ال�سبب �إىل �إدخال
ال�سالح عرب البواخر.

ويف ��س�ي��اق مت�صل ،الري ��ب �أن ح��وادث
ط��راب �ل ����س �أ ّم� �ن ��ت ل�ـ«امل���س�ت�ق�ب��ل» م�صلحة
�سيا�سية قد ي�ستغلها يف م�س�ألتني:
�أو ًال :ن�سف ط��اول��ة احل��وار التي و�ضع
العوائق �أمام عجلتها ،فكيف ميكن �أن يعقد
حوار على وقع �أ�صوات القنابل؟
ث��ان �ي �اً� :إظ �ه ��ار احل �ك��وم��ة ع��اج��زة عن
م�ع��اجل��ة امل �ل��ف الأم �ن ��ي ،وب��ال �ت��ايل إ�ح ��راج
بع�ض مكوناتها ،ودفعهم �إىل اال�ستقالة،
لإ�سقاط احلكومة ،وهذا ما �أملح �إليه وزراء
«التغيري والإ�صالح».
لذلك ،ال م�صلحة للم�ستقبل و�إدارت��ه
اخلارجية بعودة الهدوء �إىل طرابل�س ،ولو
�أعلنا عك�س ذل��ك ،وما الهدنة اله�شة التي
ت�شهدها طرابل�س والتي تتعر�ض للخرق
يومياً� ،إال �أ�شبه با�سرتاحة حمارب ،بانتظار
�أن ي�أتيه �أم��ر العمليات ،ف�لاي��زال الو�ضع
الأم �ن��ي ق��اب� ً
لا ل�لان�ف�ج��ار �أي حل�ظ��ة رغ��م
االنت�شار الأمني الأخري.

ح�سان احل�سن

يبتز المستقبل والتقدمي من أجل قانون الـ60

جعجع :األمر لي مسيحيًا في لوائحكم
ارت �ب��اك ي���س��ود جم�م��وع��ات ق��وى � 14آذار  1978ب���ش��أن ق��ان��ون
االنتخاب ،فالقوى غري املمثلة يف املجل�س النيابي ،ال ترى �إمكانية
يف االن�ت�خ��اب��ات املقبلة يف  ،2013لأن ي�صل �أي منها �إىل جمل�س
ال�ن��واب� ،أم��ا املتمثلة يف املجل�س النيابي ب�شكل حم��دود و�ضعيف،
ف�إنها ال ترى �أي �إمكانية لزيادة ح�صتها �إذا مل تخرج من املجل�س
املقبل نهائياً ،خ�صو�صاً �أن وجودها الآن ح�صل نتيجة �صعودها
يف «بو�سطة» تيار امل�ستقبل� ،أم��ا الطرف الأب��رز يف ه��ذا التحالف
م�سيحياً ،وهو «القوات اللبنانية» ،فتعترب نف�سها مغبونة ،ولهذا
فهي حت�ضر �أ�سنانها ج�ي��داً لتق�ضم ح�صة ك��ل امل�سيحيني ال��ذي
يفوزون على لوائح امل�ستقبل ووليد جنبالط ،م�ستفيدة من تخوف
الطرفني من �أي قانون انتخابي �آخر ،قد يقل�ص من ح�ص�صهما،
خ�صو�صاً �إذا ما اعتمدت الن�سبية ،ذلك لأن احلريرية ال�سيا�سية
واجلنبالطية ال�سيا�سية ال ت�ستطيعان �أن حتتمالن يف ما تعتربانه
مركز نفوذهما الطائفي  -ال�سيا�سي �أي ر�أي �آخر ،قد يقدم �أ�سلوباً
جديداً يف العمل ال�سيا�سي والت�شريعي ،ولهذا فالطرفان ب�سلوكهما
االحتكاري على امل�ستوى ال�سيا�سي ،وبنهجهما الإلغائي لأي طرف
�آخر ،يجدان نف�سيهما يف موقع اال�ستجابة ملطالب «القوات» غري
قانون  ،1960والتي تريد من �سعد احلريري �أن يعطيها معظم
املر�شحني امل�سيحيني يف ب�يروت وال�شمال والبقاع الغربي ،ب�شكل
ي�صبح فيه لقوات جعجع كتلة ترتاوح بني  15و 20نائباً ،وهو �أمر
مل ي�صل �إل�ي��ه بطريرك ال�سيا�سة امل��ارون�ي��ة يف ع��ز قوته الرئي�س
الراحل كميل �شمعون ،ما ي�ؤهل جعجع لأن يكون وريثاً �سيا�سياً

عميل ..برتبة زعيم
تتغري الأحوال من زمن �إىل زمن ،لكن «�سبحان اللي بيغري وما بيتغري» ..ففي
املا�ضي عندما كان يُطلق �سراح �سجني ،مهما كانت تهمته (�سرقة �أو قتل �أو اغت�صاب
�أو اعتداء �أوغريها من التهم) ،كان املطلَق �سراحه يخرج من ال�سجن ويتوارى عن
الأن�ظ��ار خجالً ،وال ي��زور أ�ح��داً وال ُي��زار ،وال يظهر �إال بعد م��رور ف�ترة طويلة من
الزمن (عل�شان ما حدا ي�أ�شّ ر عليه ب�أيدو ويئلّو� :شو� ..إميتني طلعت من احلب�س) �أو
فالن يقول لفالن وعلى م�سمع منه« :هيدا بعدوا طالع من احلب�س ..ما تقرب عليه
بي�شم�سك» ..فالنا�س يف املا�ضي كانوا ينظرون �إىل ه�ؤالء نظرة احتقار ،وال يختلطون
بهم لئال ت�سوء �سمعتهم ،لأنهم يف نظرهم االقرتاب من ه�ؤالء ي�سيء �إىل ال�سمعة،
ف�إذا م ّر ال�سجني ال�سابق ب�شارع ما ،كان النا�س يغريون اجتاههم (م�شان ما يحط ّو
عينون بعينو).
يف القوانني اللبنانية ،ويف �أي قانون يف �أي بلد من بالد العامل ،وحتى الدول غري
املكت�شفة حتى الآن ،القاتل �إما يُحكم عليه بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد (�أنو يا هيك يا
هيك) ،وال�سارق من �سنة �إىل ع�شر �سنوات ،واملتعامل مع العدو بالإعدام ..ما يف غري
هيك..
ت�غ�ير ال��زم��ن ،ف�ح��ا��ض��رن��ا غ��ري��ب ع�ج�ي��ب ،ي�خ��رج ال�ع�م�ي��ل م��ن ال���س�ج��ن م��زه��واً
كالطاوو�س؛ �سيارات تواكبه ،وم��ع الأ��س��ف من ب��اب ال�سجن �إىل منزله ،وال نن�سى
�أ�صوات املفرقعات والأعرية النارية ،و�أحياناً �أ�صوات فتح قناين ال�شمبانيا! �إنه زمن
العميل  -الزعيم املفرج عنه..
فبني العمالء امل�ف��رج عنهم م ��ؤخ��راً ت�شابه م��ري��ب ،ي� ّدع��ون الن�ضال واملقاومة
(ك��ل ح�سب طريقته) ،وي�ع�ترف��ون بقب�ض الأم ��وال واالت���ص��ال ب�ضباط املخابرات
(م�شغليهم)� ،ألقي القب�ض عليهم بتهمة التعامل مع الكيان ال�صهيوين وجرمهم
الق�ضاء و�سجنهم ،و�أفرج عنهم باحتفاالت وطبل وزمر ،وال نن�سى الدبكة اللبنانية،
ف��دخ�ل��وا مناطقهم وق��راه��م كالفاحتني ال��ذي��ن ��س��طّ ��روا فيها أ�ع�ظ��م االن�ت���ص��ارات
والبطوالت ..تغيرّ الزمن ،ممكن ،لكن يبقى العميل عميل ،واملنا�ضل منا�ضل ..مهما
حاولوا اللعب على امل�سميات وتغيري الواقع و«ال�ضحك على النا�س».
امل�ضحك املبكي �أن يكون بانتظار ه�ؤالء نواب من واجبهم مراقبة القوانيني التي
حتاكم العمالء.
ال�صهاينة جنحوا يف اخرتاقنا ..نعم ،لكن لي�س بذكائهم ،بل بغباء من تعامل
معهم ،و�أطلق �سراحهم..
ال�صهاينة ق��ام��وا ب��االع �ت��داءات البحرية وال�بري��ة واجل��وي��ة على م � ّر احل��روب
الإ�سرائيلية على لبنان ،و أ�ك�ثر االعتداءت كانت بناء على معطيات ومعلومات من
قبل العمالء ،فدُمرت مدن وقرى ،وا�ستُ�شهد مدنييون ،و�سقط ع�شرات الآالف بني
قتيل وجريح ،كل ذلك بف�ضل املعلومات التي �أر�سلها العميل ،والعميل عميل (ما �إلوا
�صاحب) قد يو�شي ب�أخيه و�أبيه ،ولي�س بابن قريته فقط ،لكن �أن يطلَق �سراح عميل
بعد فرتة من احلب�س ،فـ«�شي عجيب»!
فكّر أ�ح��د كبار ال�سارقني القيام بعملية �سرقة للح�صول على مكا�سب مادية،
وو�ضع يف ذهنه �أنه �إذا �ألقي القب�ض عليه� ،سينكر تهمة ال�سرقة ،ويعلن بالفم امللآن
وبكامل وعيه و�إرادته� ،أنه عميل..
فال�سجن بتهمة ال�سرقة ( أ�ك�تر �شي فيها ع�شر �سنني) ،أ�م��ا تهمة العمالة (�إن
كرتت بيخود فيها تلت �سنني)� .صرنا بزمن البع�ض �صار يقول..
«هنيئاً» لل�سارق ..و«مربوك» للعميل..

�سعيد عيتاين

«�شرعياً» حلزب الكتائب ولل�سيا�سية الع�صبية ال�شمعونية ،وميكّنه
بالتايل من معار�ضة البطريرك املاروين ب�شارة الراعي وطروحاته
الإ�صالحية� ،إ�ضافة �إىل ال��وق��وف يف وج��ه التيار العوين ونهجه
ال�سيا�سي الإ�صالحي ،الذي يتجاوز املذاهب والطوائف وامل�صالح
ال�ضيقة ،وفق برنامج للإ�صالح ال�سيا�سي والدميقراطي يف البالد.
الكتلة امل�سيحية للقوات ،والتي تقرتب من ثلث عدد النواب
امل�سيحيني� ،إ�ضافة �إىل ما يتبقى حللفائه من امل�ستقبل واحلزب
التقدمي اال�شرتاكي ،جتعله احل�صان الأبي�ض لـ«� 14آذار  »1978يف
االنتخابات الرئا�سية يف  ،2014يف وقت تتقل�ص  -ح�سب خطته -
ح�صة حلفائه من امل�سيحيني ،حتديداً حزب الكتائب ،الذي ميتلك
ثروة عقارية كربى ،من خم�سة نواب �إىل نائبني فقط ،ما يجعل
لا يف قب�ضة �سمري
هذا احل��زب العتيق لآل اجلميل عاج ًال �أو �آج� ً
جعجع ،وهو ال��ذي ي�ضع عينه عليه منذ العام  ،1993حينما قرر
خو�ض معركة رئا�سة احل��زب يف وجه الراحل ج��ورج �سعادة ،ففاز
عليه الأخري ،وانكف�أ جعجع لي�شكل حزبه بعدها والذي حل الحقاً.
فهل ير�ضى �سعد احلريري �أن تقرتب ح�صة حليفه الأ�سا�سي
يف � 14آذار 1978؛ �سمري جعجع ،من ح�صته؟ وماذا �ستفعل القواعد
امل�ستقبلية �إذا ما متثل �سعد احل��ري��ري بحامت طي نيابي كرمى
لعيون قاتل ر�شيد كرامي وجوليان وطارق �شمعون وجيهان طوين
فرجنية؟

�أحمد �شحادة

«غرين غلوري» توقع عقد طباعة
المصحف الشريف
وقعت �شركة «غرين
غلوري» عقد ًا مع ديوان
الوقف ال�سني العراقي
ل��ط��ب��اع��ة ن �� �س��خ م��ن
القر�آن الكرمي مل�صلحة
ال� � � ��دي� � � ��وان ،وذل � ��ك
يف م �ك��ات��ب ال���ش��رك��ة
ببريوت.
وج��رى التوقيع بني
رئي�س �شركة «غرين
غلوري»؛ ال�سيد نبيل بدر ،ووكيل رئي�س دي��وان الوقف ال�سني العراقي؛
ال�شيخ د .حممود ال�صميدعي ،الذي اعترب التوقيع فاحتة تعاون بني الوقف
و«غرين غوري» ممثَّلة بال�سيد بدر.
واعترب بدر �أنه ل�شرف كبري �أن تقوم �شركته بطباعة القر�آن الكرمي
مل�صلحة الديوان ،معترب ًا العقد مر�آة للثقة الكبرية التي يوليها الديوان
ل�شركته ،والتي تعرب عن عمق العالقات بني ال�شعبني اللبناين والعراقي.
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مقابلة
ال إكراه في الدين ..فكيف يكون اإلكراه في السياسة؟

الشيخ شعبان :هناك فكر «خوارجي» ..ومن يريد اإللغاء سيتعرض لإللغاء
طرابل�س رهينة قلة من
«اخلوارج» ،والطرابل�سيون
مبعظمهم يحبون احلياة ..ال بديل
عن احلوار يف لبنان ،فلبنان بلد
التوازنات ال�سيا�سية والطوائفية،
ومن �سيعتمد �سيا�سة الإق�صاء
�سيتعر�ض للإق�صاء.
�أمني عام حركة «التوحيد الإ�سالمي»
يف ط��راب�ل����س ال���ش�ي��خ ب�ل�ال ��ش�ع�ب��ان خ�ص
جريدة «الثبات» باحلديث التايل ،و�إليكم
احلوار:
م��ا يح�صل يف طرابل�س ب ��ر�أي ال�شيخ
ب�لال �شعبان ه��و ا�ستعداد جلولة جديدة،
ب��ر أ�ي��ه ك��ل ف�ت��ائ��ل ت�ف�ج�ير الأزم� ��ة ال ت��زال
م�ت��وف��رة« ،م��ا ي�ج��ري ال�ي��وم م��ن معاجلات
ل �ي �� �س��ت �إال ه ��دن ��ة م� � ؤ�ق� �ت ��ة ،لأن امل �خ��رج
احلقيقي يكون ب�إيجاد حل جذري للأزمة،
ووق��ف �سيالن ال��دم��اء الطرابل�سية التي
ي��راد منها �أن تكون �صندوق بريد وحلبة
� �ص��راع ل�ل�م�ت���ص��ارع�ين» ،وي �ق��ول ��ش�ع�ب��ان:
«املطلوب �أن تعود عا�صمة ال�شمال عا�صمة
ل �ب �ن��ان ال �ث��ان �ي��ة ،لأن� �ه ��ا ك ��ان ��ت وال ت ��زال
و�ستبقى مدينة العلم واالنفتاح ال�سيا�سي
واالق�ت���ص��ادي ،بغ�ض النظر ع��ن ال��دي��ن �أو
املذهب �أو الر�أي ال�سيا�سي ،ورغم الفرتات
الع�صيبة التي منر بها اليوم».
يعترب �شعبان �أن املوجة التي ت�شهدها
ال�ساحة الطرابل�سية ال�ي��وم ه��ي أ�ك�بر من
اجل�م�ي��ع« ،ي�ج��ب �أال ن�ستقيل ع��ن مهامنا
طبعاً ،نحن ن�سعى ب�شكل دائم وحثيث ملنع
ه��ذا التفجري بتوعية �أهلنا و�أح�ب��ائ�ن��ا ،ما
ي�ج��ري يف مدينتنا لي�س نتيجة �صراعات
حملية �أو مناكفات بلدية ،ل�سنا �شركاء مبا
يح�صل� ،إال مب�ق��دار م��ا نُقدمه م��ن دم��اء،
ن�ح��ن جم ��رد وق ��ود وذب��ائ��ح ت �ق��دم مل�صالح
الآخرين ،من يقطف ثمار هذه املواجهات
الدامية ،هم مع الأ�سف بع�ض ال�سيا�سيني
املحليني ،والأط��راف الإقليمية والدولية،
و�أعتقد �أن كثرياً من النا�س ب��د�أوا يدركوا
ذل��ك ،لكن بكل �أ�سف ،رغم وعي كل النا�س
حل�ج��م امل� ��ؤام ��رة ،غ�ير أ�ن �ه��م ي�ست�شعرون
العجز وي�ق��ول��ون ال ن�ستطيع فعل ��ش��يء»،
ي�ضيف ��ش�ع�ب��ان« :ل�ك��ن ه��ذا ال يعني ع��دم
اجن � � ��رار ال �ب �ع ����ض يف أ�ت � � ��ون ال �� �ص��راع��ات
الداخلية».
قلة ت�سيطر على طرابل�س
يعلق ال�شيخ �شعبان على الت�صريحات
الإع�لام�ي��ة امل�ح��ر��ض��ة ،وال�غ��ام��زة لإ�شعال
ال�ف�ت�ن��ة ب��ال �ق��ول« :ال ي��وج��د ح��رب �أه�ل�ي��ة
يف ط��راب �ل ����س ،ه �ن ��اك ج��زئ �ي��ات ��ص�غ�يرة
م��ن املجتمع ال�ط��راب�ل���س��ي ت��دخ��ل يف ه��ذا
ال�صراع ،لكن رغم كل التجيي�ش الطائفي
يف ل�ب�ن��ان م�ن��ذ ��س�ن��وات ،ال�ن��ا���س م�ل��ت تلك
ال �� �ش �ع��ارات ،وت��ري��د ال��وح��دة ف�ي�م��ا بينها
والعي�ش ب�سالم»� ،شعبان ال ينكر متكن قلة
قليلة من ال�سيطرة على مدينة طرابل�س:
«ب�إمكان تفجري مدينتي طرابل�س وبريوت

من قبل �شلة �صغرية ،ل�ست بحاجة لآالف
الأ�شخا�ص ،ع�شرات الأفراد ب�إمكانهم ق�ض
م�ضاجع �أهل بريوت ولبنان حتى ،وهذا ما
يح�صل من حني �إىل �آخر».
�س�ألناه عما ي��دور يف خلد امل�سلحني
يف ط��راب �ل ����س ،وع �م��ا �إذا ك��ان��وا ي �ح��ددون
�أهدافهم ،لأن النا�س تريد �أن تعرف من
ي �ع��ادون :ال�ع�ل��وي��ون� ،أم ال�ن�ظ��ام ال���س��وري،
�أم �أي ر�أي يخالفهم؟ ي��رد ال�شيخ ب�لال
�شعبان مو�ضحاً« :هناك وجهان للم�شهد
ال�ط��راب�ل���س��ي ،الأول ت�ن�ف�ي��ذي ل��ه عالقة
بفر�ض واق��ع على الأر���ض ،عرب ا�صطناع
�أع ��داء وهميني لتربير االق�ت�ت��ال وج��ذب
الإع � �ل� ��ام و�إق� � �ح � ��ام اخل � � ��ارج ب ��ال ��داخ ��ل،

النائب نهاد المشنوق
في إحدى الجامعات:
قطع الطرقات
واإلضرابات سيبدأ من
طرابلس ..لتعم كافة
المناطق اللبنانية

وال�ث��اين �سيا�سي له �أب�ع��اد تتجاوز الواقع
الطرابل�سي» ،يف�سر �شعبان �أكرث« :م�شاكل
طرابل�س يُراد منها تغيري حكومة الرئي�س
جنيب ميقاتي ،والإت�ي��ان بحكومة �أخ��رى
قريبة من توجهات فريق املعار�ضة ،وهذا
ما �أ�شار �إليه ب�شكل وا�ضح النائب يف تيار
امل�ستقبل نهاد امل�شنوق يف �إحدى اجلامعات،
وق��ول��ه �إن ق�ط��ع ال �ط��رق��ات والإ� �ض��راب��ات
�ستبد�أ م��ن طرابل�س لتعم ك��اف��ة املناطق
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ..أ�م ��ا ال��وج��ه الآخ ��ر م��ن �إث ��ارة
ال�ق�لائ��ل ،ه��و �إي �ج��اد املنطقة ال�ع��ازل��ة يف
�شمال لبنان ،ب�إ�ضعاف اجلي�ش و�إ�شغاله
عن �ضبط احلدود» ،يكمل �شعبان مقاربته
ال�شمالية« :التفا�صيل الأخرى من عناوين
داخلية لي�ست �إال �أحجار �شطرجن يف خدمة
امل���ش��روع الأك�ب�ر م��ن اجلميع ،لأن النا�س
يف طرابل�س ��س��واء ك��ان��وا م��ن ب��اب التبانة
�أم القبة �أم جبل حم�سن �أم ح��ي ال�سيدة
والربانية ،كلها ت�شرتك فيما بينها ،الفقر
والإج �ح��اف واحل��رم��ان ،وب��ال�ت��ايل الأم��ور
التي جتمع �أكرث من الأمور التي تُفرق».

�إن�شاء «اجلي�ش اللبناين احل��ر» وما �شاكل
�أقله يف الوقت الراهن ،طرح غري واقعي،
لأن ق�ضائي عكار وال�ضنية ي�شكالن العمود
الفقري للجي�ش اللبناين ،الأجهزة الأمنية
م��ن أ�م ��ن ع ��ام �أو ف ��رع م�ع�ل��وم��ات �أو أ�م��ن
داخ�ل��ي �أو جي�ش ق��د تُخطئ وق��د ت�صيب،
ولكن وحدة هذه امل�ؤ�س�سات تبقى �أقوى من
دعوات ال�شرذمة ،متاماً كال�شعب الذي مل
القِ�سمة وال�شرذمة واالقتتال ..ولبنان يف
النهاية �أ�صغر من �أن يق�سم ،ونحن على
م�ضى احلرب اللبنانية خبرِ نا جيداً �أنه يف
هذا الوطن ال ميكن �إلغاء �أحد فيه».
ب��ر�أي ال�شيخ �شعبان من يتطاحن يف
الداخل ال ي��دري م��اذا يريده اخل��ارج ،لأن
اجلميع يخدم م�شاريع الآخرين بطريقة
�أو ب��أخ��رى ،يقول« :م��ن حيث ن��دري �أو ال
ن� ��دري ،امل� ��واالة وامل �ع��ار� �ض��ة ت�ف�ي��د ال�ق��وى
الإق�ل�ي�م�ي��ة ،لأن ��ه بت�صريحاتنا وخطبنا
و إ�ع�لام�ن��ا ،نخدم �أحياناً تقوي�ض احلالة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ون��زي��د ال�ت���ش�ط�ير وجت��زئ��ة
جم�ت�م�ع�ن��ا ال �ل �ب �ن��اين وال� �ع ��رب ��ي» ،ي�ت��اب��ع
�شعبان حديثه لـ«الثبات»« :وحدها الر�ؤية
ال��وط�ن�ي��ة مت�ن��ع �إدارة ال���ش��ر الأم�يرك �ي��ة
وامل �� �ش��اري��ع ال �ك�ب�رى ال �ن �ي��ل م ��ن منعتنا
الوطنية».
فكر خوارجي

يكرر �شعبان دعوته لنبذ التقاتل بني
اللبنانيني عموماً وامل�سلمني خ�صو�صاً،
ي �ق��ول« :لأن امل ��ؤم �ن�ين �أخ� ��وة ،ق��ال �صلى
اهلل عليه و�سلم« :ال ترجعوا بعدي كفاراً
ي���ض��رب بع�ضكم رق ��اب ب �ع ����ض ،»..ب��ر�أي��ي
هناك فكر «خوارجي» �إلغائي بني امل�سلمني،
ن�ح��ن ن ��رى م��ن خ�ل�ال ال��دي��ن ف���س�ح��ة يف
الفكر واالعتقاد انطالقاً من قول اهلل عز
وجل }ال �إكراه يف الدين ،{..فكيف يكون
الإك��راه يف ال�سيا�سة؟ االختالف يف الر�أي
ال�سيا�سي م��وج��ود يف الإ��س�لام منذ �صدر
الإ� �س�ل�ام وح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،واالخ �ت�لاف
النا�س ملّت
وتعدد الآراء ال ينزع عن الإن�سان �إن�سانيته،
وال امل�سلم م��ن دائ ��رة �إ��س�لام�ي�ت��ه ،النا�س
ال يعري ال�شيخ �شعبان الأهمية كثرياً كلها يُ�صان دمها وعر�ضها ومالها ،للأ�سف
ل��دع��وات ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين من اليوم البع�ض يريد تنفيذ �سيا�سة الرئي�س
قبل بع�ض القادة ال�سيا�سيني ،يقول :دعوة الأم�ي�رك��ي ال���س��اب��ق ج ��ورج ب��و���ش ومقولة

«من لي�س معنا فهو �ضدنا» ،يكمل �شعبان
ح��دي �ث��ه جل��ري��دة «ال �ث �ب ��ات»« :ال���س�ي��ا��س��ة
ال�ف��رع��ون�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ول ال �أري �ك��م �إال ما
�أرى ،ت��ره��ب ال�ن��ا���س يف ال���س�ير مب���ش��روع
واحد ،ومتار�س الديكتاتورية با�سم الدين،
وت�صادر كل ر�أي حر ،وهذا الأمر خمالف
ل �ل �ق��ر�آن ال �ك��رمي وح�ق�ي�ق��ة ال ��دي ��ن ،لأن��ه
ال ي�ج��وز اال��س�ت�ك��راه بالفكر على النا�س،
وب��ال �ت��ايل م��ن ُي���س�ت�ك��ره ال � �ش��يء ع�ل�ي��ه».
وي�ضيف ال�شيخ �شعبان« :املطلوب العودة
�إىل م�ن��اب��ع دي�ن�ن��ا ال ��ذي ي�ت�رك ل�ل�إن���س��ان
حرية اختيار الفكر واالعتقاد كي ال ندخل
دائ��رة التكفري والتكفري امل���ض��اد ،وك��ي ال
ي�ت�ح��ول م�ل�ي��ار و 700م�ل�ي��ون م���س�ل��م �إىل
مليار و 700مليون متقاتل».
لبننة �سورية
بخ�صو�ص الأزم ��ة ال���س��وري��ة ،ين�صح
ال�شيخ �شعبان ،ال�سوريني اال�ستفادة من
التجربة اللبنانية ،ي�ق��ول« :تقاتلنا على
م��دى  20عاماً يف بلدنا ،و�أراد الكل �إلغاء
الآخ� � ��ر ،ف �ك��ان��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة وه ��ن اجل�م�ي��ع
وت �� �ش��رذم ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ،فكما جل�س
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون يف ن �ه��اي��ة ال�ت���س�ع�ي�ن��ات على
ط��اول��ة احل ��وار و�أن�ت�ج��وا ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف،
على ال�سوريني التحاور فيما بينهم لو�ضع
م�شروعهم ال�سيا�سي ،لأن احل��وار وح��ده
ب�إمكانه وقف دوامة العنف يف �أي بلد ،نحن
كلبنانيني رغ��م ح�ج��م �سكاننا ال�ضئيل،
خ�سرنا � 200أل ��ف ق�ت�ي��ل ،وه��اج��ر ح��وايل
مليون لبناين �إىل اخل��ارج ،وتفاقم الدين
العام �إىل  60مليار دوالر ،والنا�س خ�سرت
مواطنتها ل�صالح الهويات املذهبية ،وفقد
لبنان دوره ال��ري��ادي على م�ستوى العامل
العربي والإ�سالمي ،متاماً كما يُراد اليوم
ل�سورية».
بح�سب �شعبان املطلوب ل�سورية لبننة
ال���ص��راع ،وال�ع��اق��ل ه��و م��ن يتعظ بغريه،
ي�ق��ول« :اخل��ا��س��ر الأول ال�ي��وم م��ن �صراع
ع��ام ون���ص��ف ع��ام يف ��س��وري��ة ه��و ال�شعب،
وامل�ستفيد الأول من �أزمتها هي امل�شاريع

الخاسر األول من صراع
عام ونصف عام في
سورية هو الشعب..
والمستفيد األول من
أزمتها هي المشاريع
األميركية

الأم�يرك�ي��ة� ،شعب ��س��وري��ة ال��ذي ي�ستحق
احلرية يريد لنف�سه الكرامة �أي�ضاً ،وهذا
الأم ��ر ال ي�ت�ع��ار���ض م��ع �سيا�سة امل�ق��اوم��ة
واملمانعة ،بل هما يكمالن بع�ضهما بع�ضاً،
احلرية تعزز الكرامة واملمانعة لأن العبيد
ال ي �ك �رّون (ال ي�ق��ات�ل��ون وال ي��واج �ه��ون)،
وبالتايل على ال�شعب ال�سوري التنبه من
�أجندات خارجية خبيثة ،لأن جل ما تريده
�آلة ال�شر ال�صهيونية هي �إ�ضعاف �سورية
ك�شعب وكدولة».
وي �ق ��ول � �ش �ع �ب��ان« :ي ��ري ��دون ال �ع��ودة
ب�سورية �إىل الع�صر احل �ج��ري ،وه��ذا ما
ي��رف���ض��ه ك��ل ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ،ال يعني
�أمريكا وال الغرب من يحكم �سورية ،املهم
النيل من دوره��ا ومن ت�أثريها الإقليمي،
وهذا ما على ال�سوريني التنبه له».
توازن يف طرابل�س
بالعودة �إىل �أح��داث ال�شمال يرف�ض
�شعبان مقولة �إن �إرادة امل�سلحني ق��ادرة
على ف��ر���ض �إرادت �ه��ا على الطرابل�سيني،
يقول �شعبان« :ال�صورة يف عكار وطرابل�س
وال���ض�ن�ي��ة ل�ي����س ك�م��ا ي���ص��وره��ا الإع�ل��ام،
هناك تنوع �سيا�سي وفكري وجمتمعي ال
ميكن �إل �غ��ا�ؤه»� ،س�ألناه ع��ن حم��اوالت كم
ه��ذا التنوع ب��ال�ق��وة؟ ي��رد ال�شيخ �شعبان:
«ال �ك��ل ي ��درك �أن ��ه ب��ال �ق��وة ال مي�ك��ن ره��ن
�إرادة الطرابل�سيني ،واملعار�ضة قبل املواالة
ت ��دارك ��ت ن�ت��ائ��ج ه ��ذه الأع� �م ��ال الأم �ن �ي��ة،
و�سارعت �إىل نفي م�س�ؤوليتها عنها ،ويف
النهاية اجلميع يعلم �أن م��وازي��ن القوى
لي�ست ل�صالح فريق �ضد فريق ،املطلوب
ال �ت �ن��وع ال�ت�ك��ام�ل��ي ال ال �ت �ن��وع ال�ت�ج��زي�ئ��ي
الإل �غ��ائ��ي ،وم��ن �أراد �أن يلغي �سيتعر�ض
حل ��رب الإل � �غ� ��اء ،وم ��ن �أراد �أن ي�ت�ك��ام��ل
��س�ن�ت�ف��اع��ل م �ع��ه ،وت��اري �خ �ي �اً ل�ن�ت�ع�ل��م من
جت��ارب �ن��ا �أن ��س�ي��ا��س��ة الإل� �غ ��اء يف احل��رب
الأهلية مل تنجح ب�إلغاء �أي فريق».
ي �� �ض��ع ال �� �ش �ي ��خ � �ش �ع �ب ��ان الأح � � � ��داث
الأمنية �أي�ضاً� ،ضمن ك��ادر ر ؤ�ي��ة كل فريق
لال�ستحواذ على الأك�ثري��ة املطلقة داخ��ل
امل�ج�ل����س ال �ن �ي��اب��ي ،ي �ق��ول« :ال أ�ع �ت �ق��د �أن��ه
�سيكون ه�ن��اك أ�ك�ثري��ة مطلقة لأي��ة جهة
��س�ي��ا��س�ي��ة ،لأن ل �ب �ن��ان دوم� � �اً ي�ع�ي����ش على
ال�ت��واف��ق ،و�سيا�سة الإل�غ��اء ال مكان لها يف
بلدنا ،ويف حال «جربناها» �ستكون ممحقة
لنا جميعاً ،فلبنان لي�س ب�ل��داً دميقراطياً
ف�ق��ط ،ه��و ب�ل��د ت��واف�ق��ي ،وم��ا ح�صل عليه
تيار امل�ستقبل يف طرابل�س يف االنتخابات
النيابية ل��ن يتكرر بعد الآن يف انتخابات
� 2013إذا ح�صلت ،لأن الت�سويق الإعالمي
على اغتيال رفيق احل��ري��ري لأخ��ذ النا�س
ب��ال�ـ«ب��و��س�ط��ة» ت��راج��ع ح��ده��ا ،وال �ي��وم مع
ت��وج��ه ال��رئ�ي����س جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي وال��وزي��ر
حممد ال�صفدي اجلديدين وتكاملهما مع
تيارات �سيا�سية �أخرى �سيمنع تيار امل�ستقبل
من اال�ستئثار بـ 28نائباً من نواب ال�شمال».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
ارتفاع صاروخي لمستويات التضخم في لبنان

«رزق الله» عندما كانت منقوشة الزعتر بـ 250ليرة
يتح�سر ب�ع����ض ال���ش�ب��ان ع�ل��ى الفي�س
بوك على زمن كانت فيه «منقو�شة الزعرت
بـ 250ومنقو�شة اجلبنة بـ 750لرية فقط»،
متندرين بالقول �إن امل��واط��ن ال��ذي يذكر
ت�ل��ك ال �ف�ترة ح�ين ك��ان��ت �أ� �س �ع��ار املناقي�ش
وربطة اخلبز رخي�صة هو «مواطن قدمي»..
يف ال��واق��ع ي�ع��اين لبنان م��ن ارت�ف��اع يف
معدالت الت�ضخم يف ف�ترة زمنية ق�صرية،
الأمر الذي انعك�س ارتفاعاً يف �أ�سعار الغذاء
وامل�ل�ب����س وامل �� �س �ك��ن ،ف�ب�ع��دم��ا ك��ان��ت �أ��س�ع��ار
ال�شقق مث ًال تبد�أ من الثالثني �ألف دوالر،
ارتفعت يف غ�ضون �سنوات �إىل املئة وخم�سني
�ألفاً ك�أقل تقدير ،واجلدير بالذكر �أن لبنان
ب�صفته دول��ة م�ستوردة �أك�ثر منها منتجة،
يت�أثر �إىل حد كبري بارتفاع الأ�سعار العاملية،
وخ�صو�صاً �أ�سعار املواد الغذائية والنفط.
خ�لال ال�شهر الفائت� ،أعلنت مديرية
الإح �� �ص ��اء امل ��رك ��زي ال��ر� �س �م �ي��ة �أن ن�سبة
ت�ضخم الأ��س�ع��ار يف لبنان خ�لال � 12شهراً
بلغت  4يف امل�ئ��ة ،و�أو� �ض��ح تقرير الإح���ص��اء
املركزي �أن م�ستوى ت�ضخم الأ�سعار بني �آذار
املا�ضي  2012و�آذار  ،2011بلغ  4يف املئة،
و�سجل م�ستوى ت�ضخم الأ�سعار بني �شهري
�آذار  2012و�شباط الذي �سبقه ارتفاعاً قدره
 0.7يف املئة.
وقال التقرير �إن املواد الغذائية �سجلت
ارتفاعاً خ�لال ال�شهر الفائت ق��دره  0.8يف
امل�ئ��ة ،بينما التبغ والتنباك �سجل ارتفاعاً
وق � ��دره  0.3يف امل� �ئ ��ة ،و� �س �ج �ل��ت الأل �ب �� �س��ة
والأحذية ارتفاعاً بن�سبة  0.5يف املئة بينما
�سجل امل��اء والكهرباء وامل�ح��روق��ات ارتفاعاً
بن�سبة  0.6يف املئة.
هذا وتوقع اخلرباء �أن يرتفع م�ستوى
الت�ضخم يف الأ�سعار بعد �إق��رار ال��زي��ادة يف
الأجور ،وهو �أمر بد�أنا نتلم�سه منذ الإعالن
عن ال��زي��ادة ،حيث ارتفعت �أ�سعار منتجات
ك �ث�يرة ،ل�ك��ن ح��اك��م م���ص��رف ل�ب�ن��ان ري��ا���ض
��س�لام��ة� ،أك��د �أن البنك امل��رك��زي «ل��ن ي�ألو
جهداً لكي ت�صل ن�سبة الت�ضخم جمدداً �إىل
 4يف املئة بني عامي  2012و ،2013رغم زيادة

وه��و �أم��ر �شهدناه يف لبنان ،حيث ارتفعت
رب �ط��ة اخل �ب��ز م��ن الأل ��ف ل�ي�رة �إىل الأل��ف
وخم�سمئة لرية.
ه�ن��اك م�ستويات ع��دة للت�ضخم ،فقد
ي �ك��ون ��س��ري�ع�اً ع�ل��ى ن�ح��و غ�ي�ر ع � ��ادي ،ويف
احل� ��االت ال �ق �� �ص��وى ،مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي �إىل
انهيار النظام النقدي للبالد ،ولعل أ�ب��رز
الأم�ث�ل��ة على الت�ضخم اجل��ام��ح ،م��ا حدث
يف �أملانيا عام  ،1923عندما ارتفعت الأ�سعار
بن�سبة  2500يف املئة يف �شهر واحد!
�أم� ��ا ال ��رك ��ود ال�ت���ض�خ�م��ي ف �ه��و م��زي��ج
م ��ن ارت� �ف ��اع م �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة وال ��رك ��ود
االقت�صادي والت�ضخم ،ح��دث ه��ذا يف عدد
من البلدان ال�صناعية خ�لال ال�سبعينات،
ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ه�ن��اك جم�م��وع��ة اق�ت���ص��ادات
�سيئة ،وترافق ذل��ك مع رف��ع منظمة �أوب��ك
�أ�سعار النفط ،وانعك�س ذلك على لبنان �أي�ضاً
ب�سبب ظروف احلرب الدامية.
الأج��ور التي �أق��رت وال�ت��ي ت��ؤث��ر �سلباً على
الت�ضخم بن�سبة  3يف املئة» ،وقال�« :سعى
م�صرف لبنان دوم �اً �إىل ت�أمني اال�ستقرار
واحل�ؤول دون تخلف احلكومة �أو امل�صارف،
ل ��ذا ع�م��د �إىل ��س��د �أي ف �ج��وة يف ال�ت�م��وي��ل
احلكومي وجن��ح يف الوقت نف�سه يف جتنب
الت�ضخم».
م�شكلة الت�ضخم دولية
على امل�ستوى ال��دويل� ،شكل الت�ضخم
م���ش�ك�ل��ة ح ��ادة مل ت�ت�م�ك��ن ال� ��دول ال�ك�برى
م��ن مقاربتها وو��ض��ع ح��د ل�ه��ا ،ففي حقبة
اخلم�سينات ،ك��ان م��ن املمكن ��ش��راء �سيارة
ب�ألف دوالر ومنزل بحالة جيدة بنحو � 5آالف
دوالر ،بينما يف القرن احل��ادي والع�شرين،
ارتفعت �أ��س�ع��ار ال�سيارات وامل �ن��ازل �إىل حد
كبري و�شهدنا ت�ضخماً كبرياً يف الأ�سعار على
مدى اخلم�سني عاماً املن�صرمة.
ع �ن��دم��ا ارت �ف �ع��ت م �ع ��دالت ال�ت���ض�خ��م

�إىل م�ستويات كبرية يف ال�سبعينات ،اعترب
ال�ت���ض�ح��م ال �ع��دو رق ��م واح ��د ل�ل�م��واط�ن�ين
ح ��ول ال �ع ��امل ول�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب���ش�ك��ل خ��ا���ص،
كونهم كانوا يعانون من حرب �أهلية دامية
�أدت �إىل ا�ستنزافهم اقت�صادياً �أي�ضاً ،ومنذ
ذل��ك احل�ين يخ�شى ال�ك�ث�يرون م��ن ارت�ف��اع
م�ع��دالت الت�ضخم التي مل تتوقف وفاقت
كل التوقعات.
ارتفاع الأ�سعار
ُي � �ع� ��رف ال �ت �� �ض �خ��م ب � ��أن� ��ه االرت � �ف� ��اع
امل�ستمر يف امل���س�ت��وى ال �ع��ام لأ��س�ع��ار ال�سلع
واخلدمات ،وعادة ما يقا�س ب�شكل �سنوي،
فمع ارتفاع م�ستوى الت�ضخم ،تقل القيمة
ال�شرائية للعملة التي متلكها� ،أي �أن القوة
ال�شرائية للنقود تنخف�ض تباعاً ،على �سبيل
املثال� ،إذا ك��ان معدل الت�ضخم بن�سبة  2يف
املئة �سنوياً ،ف��إن �سعر ربطة اخلبز البالغة
دوالراً واح��داً �سرتتفع لت�صبح  1.02دوالر،

رابطة أبناء بيروت تكرم حزب النجادة
ك � ّرم��ت راب �ط��ة �أب �ن��اء ب�ي�روت ح��زب ال�ن�ج��ادة
يف اح�ت�ف��ال ر�سمي و�شعبي ،بح�ضور ممثل عن
ك��ل م��ن رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،ودول��ة الرئي�س
احل�ص ،ودول��ة الرئي�س �سعد احلريري ،ومفتي
اجلمهورية اللبنانية ،وجمعيات �أهلية ووطنية.
البداية كانت م��ع ت�لاوة عطرة م��ن ال�ق��ر�آن
الكرمي ،ثم عدد الوزير ال�سابق ب�شارة مرهج �أبرز
الإجنازات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
حلزب النجادة ،والتي �ساهمت يف تر�سيخ عالقة
لبنان مع حميطه العربي.
ال الرئي�س �سعد احلريري
الوزير ال�سابق خالد قباين ممث ً
بعدها كانت كلمة لل�سفري الفل�سطيني �أ�شرف
دب ��ور ،ال��ذي ن � ّوه ب��دور ب�ي�روت يف دع��م تو�أمتها لرعاية �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني قبل افتتاح مكاتب الأونروا.
ثم ا�ستذكر نقيب ال�صحافة؛ حممد البعلبكي� ،أبرز حمطات �صداقته
القد�س ال�شريف ملتابعة الق�ضية الفل�سطينية،
م��ؤك��داً �أن مقر ح��زب النجادة حت��ول �إىل مكتب مع الراحل احلكيم يف �إطار الثوابت الوطنية التي حققت ا�ستقالل لبنان.

م�صادر الت�ضخم
�إن م���ص��در الت�ضخم الأول ي�ك�م��ن يف
ارتفاع الطلب ب�سرعة �أو انخفا�ض العر�ض
بنف�س الدرجة �أو يف كالهما ،فعندما يتجاوز
منو الأجور ن�سبة زيادة الإنتاجية� ،أو عندما
ترتفع تكلفة ا�سترياد املواد الأولية كالنفط
�أو ع��وام��ل الإن�ت��اج ك��ر�أ���س امل��ال ،ف ��إن م�ؤ�شر
الت�ضخم يرتفع ب�سرعة ،وين�ش�أ الت�ضخم
بفعل عوامل اقت�صادية خمتلفة ومن �أبرز
هذه الأ�سباب:
 ت�ضخم نا�شئ عن التكاليف :ين� أش�ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ت���ض�خ��م ب���س�ب��ب ارت �ف��اع
التكاليف يف ال���ش��رك��ات ال�صناعية �أو غري
ال�صناعية ،كم�ساهمة �إدارات ال�شركات يف
رفع رواتب و�أجور منت�سبيها من العاملني،
وال�سيما الذين يعملون يف املواقع الإنتاجية،
وال � ��ذي ي ��أت ��ي ب���س�ب��ب م �ط��ال �ب��ة ال�ع��ام�ل�ين
ب��رف��ع الأج� ��ور ،يف ح�ين �أن م��ا ينتجونه ال
يغطي ه��ذه التكاليف ،وه��ي مع�ضلة برزت
بقوة �أخ�ي�راً عندما رف�ض �أ��ص�ح��اب العمل
الزيادة على الأج��ور التي �أقرتها احلكومة
وحاربوها كثرياً.
 ت�ضخم نا�شئ عن الطلب :ين� أش� هذاالنوع من الت�ضخم عن زيادة حجم الطلب
النقدي ،وال��ذي ي�صاحبه عر�ض ثابت من
ال�سلع واخلدمات� ،إذ �إن ارتفاع الطلب الكلي
ال تقابله زي��ادة يف الإن �ت��اج ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل
ارتفاع الأ�سعار.
 ت�ضخم نا�شئ عن ممار�سة احل�صاراالق�ت���ص��ادي جت��اه دول �أخ ��رى ،كما ح�صل
ل�ل�ع��راق وك��وب��ا ،ول��ذل��ك ي�ن�ع��دم اال��س�ت�يراد
وال�ت���ص��دي��ر يف ح��ال��ة احل���ص��ار ال�ك�ل��ي ،مما
ي � � ��ؤدي �إىل ارت � �ف ��اع م� �ع ��دالت ال�ت���ض�خ��م،
وبالتايل انخفا�ض قيمة العملة الوطنية
وارتفاع الأ�سعار مبعدالت غري معقولة.
وم��ن �آث ��ار الت�ضخم ع�ل��ى االق�ت���ص��اد،
ت ��ده ��ور ق�ي�م��ة ال �ع �م �ل��ة يف � �س��وق ال���ص��رف
واختالل ميزان املدفوعات ،حيث تتعر�ض
ال�صناعة املحلية �إىل مناف�سة �شديدة ب�سبب
املنتجات امل�ستوردة ،فينجم عن ذلك تعطيل

للطاقات وزي��ادة يف البطالة وانخفا�ض يف
م�ستوى املعي�شة.
قيا�س الت�ضخم
قيا�س الت�ضخم ميثل م�شكلة �صعبة على
احلكومات ،وللقيام ب ��ذل ��ك ،ي �ت��م و��ض��ع
ع��دد م��ن ال���س�ل��ع ال�ت��ي مت�ث��ل االق�ت���ص��اد يف
��س�ل��ة واح � ��دة ،ع ��ادة م��ا ي���ش��ار �إل �ي �ه��ا با�سم
«�سلة ال���س��وق» ،وتتم مقارنة �أ�سعار ال�سلع
واخل��دم��ات يف ه��ذه ال�سلة مع م��رور الزمن
ومن عام �إىل �آخر ،هذه النتائج تعد م�ؤ�شراً
للأ�سعار.
وع � ��ادة ه �ن��اك ن��وع��ان ل�ق�ي��ا���س �أ� �س �ع��ار
الت�ضخم:
�أوالً :م��ؤ��ش��ر أ�� �س �ع��ار امل���س�ت�ه�ل��ك ،وه��و
ي���س�ت�خ��دم ع�ن��د ا��س�ت�ث�ن��اء ال�ط��اق��ة وب�ي��ان��ات
الغذاء من امل�ؤ�شر ،م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك
يو�ضح متو�سط التغيريات يف أ���س�ع��ار �سلة
ال�سلع واخلدمات ،وهو م�ؤ�شر رئي�سي على
م �ع��دل ال�ت���ض�خ��م يف ال �ب�ل�اد ،وم ��ن ال�ف�ئ��ات
التي ي�شتملها :امل��واد الغذائية وامل�شروبات،
الإق��ام��ة والإي �ج��ارات ،املالب�س واخل��دم��ات،
النقل ،اخلدمات الطبية ،الرتفيه ،ال�سلع
واخلدمات الأخرى.
ث��ان �ي �اً :م� ؤ���ش��ر �أ� �س �ع��ار امل�ن�ت�ج�ين ،وه��و
يحدد م�ستويات تغري الأ�سعار ل�سلة ال�سلع
املنتجة يف ال�صناعة ،يتكون هذا امل�ؤ�شر من
جزئني� :أ�سعار الدخول (املكونات الالزمة
للمنتج) و�أ��س�ع��ار اخل��رج (املنتج النهائي).
ع �ن ��دم ��ا ي ��دف ��ع امل �ن �ت �ج ��ون �أك �ث ��ر ل�ل���س�ل��ع
واخل��دم��ات ،ف�إنهم على الأرج ��ح �سيقوموا
بتحميل الزيادة يف التكلفة على امل�ستهلكني،
ولذلك يعترب م�ؤ�شر �أ�سعار املنتجني امل�ؤ�شر
الرئي�سي للت�ضخم يف اال�ستهالك ،وزي��ادة
م��ؤ��ش��ر �أ��س�ع��ار املنتجني ي ��ؤدي �إىل ت�ضخم
النفقات.
يف لبنان ،تعترب �إدارة الإح�صاء املركزي
امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�سا�سية امل�س�ؤولة عن
ق�ي��ا���س ال�ت���ض�خ��م ،تعتمد �إدارة الإح���ص��اء
املركزي على م�ؤ�شر الأ�سعار اال�ستهالكية،
الذي يقوم بتتبع �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية
م�ن��ذ �شهر ك��ان��ون الأول م��ن ال �ع��ام ،1998
ب��ال��رغ��م م ��ن ا� �س �ت �خ��دام م ��ؤ� �ش��ر الأ� �س �ع��ار
اال�ستهالكية �أ��س��ال�ي��ب إ�ح���ص��ائ�ي��ة وعلمية
�صحيحة� ،إال �أن قيا�ساته تعاين من م�شاكل
تقنية ح��ادة ،بالإ�ضافة �إىل نق�ص كبري يف
امل��وارد الإن�سانية وامل��ادي��ة ،مم��ا ي� ؤ�ث��ر �سلباً
على نوعية الإح�صاءات التي يتم �إ�صدارها،
وقد قامت م�صادر �أخرى ك��وزارة االقت�صاد
وال �ت �ج��ارة ب ��إ� �ص��دار م ��ؤ� �ش��ر أ�� �س �ع��ار ال�سلة
ال�غ��ذائ�ي��ة اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة� ،إال �أن م�ؤ�شرهم
ي�ع��اين �أي���ض�اً م��ن ��ش��وائ��ب ع��دي��دة ،وجت��در
الإ� �ش��ارة �إىل �أن ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل ال
ي�ستخدم �أياً من هذه الأرقام يف �إطار بياناته
اخلا�صة بالت�ضخم ،فهو يعتمد فقط على
طاقم عمل البنك املركزي و�صندوق النقد
الدويل.

هبة �صيداين

10

( العدد  )217اجلمعة  8 -حزيران 2012 -

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

عــربــي

ثــالث منــاسـبــات ..ومـســـاران
يف �أواخ� � ��ر �أي� � ��ار /م��اي��و امل��ا� �ض��ي ،م �رّت
الذكرى الثامنة والأربعون لت�أ�سي�س منظمة
ال�ت�ح��ري��ر الفل�سطينية ،وم� � ّر يف الأ��س�ب��وع
الأول من حزيران /يونيو الذكرى اخلام�سة
والأرب � �ع� ��ون ل� �ع ��دوان ح ��زي ��ران ع ��ام �سبعة
و�ستني ،وال��ذك��رى الثالثون للعدوان على
لبنان عام اثنني وثمانني� ،أو ما يُعرف بحرب
االجتياح ،ولي�س من �صعوبة يف �إيجاد روابط
وثيقة بني هذه الوقائع الثالث ،ف�ض ًال عن
قا�سم م�شرتك �أعظمي (بلغة الريا�ضيات) يف
ما بينها �أي�ضاً.
املنظمة وعدوان حزيران
ت�شكلت منظمة التحرير الفل�سطينية
�أواخ � � ��ر ع� ��ام  ،1964ب� �ق ��رار م ��ن ال�ق�م��ة
العربية ،على �أن هذا الت�شكل مل يكن ولو
للحظة واح��دة ،كا ق��ال البع�ض وم��ازال،
جم��رد ق��رار ر�سمي عربي ،ال بل �إن جواً
م��ن ال �ت �ج��اذب ك ��ان ي���س�ي�ط��ر ع�ل��ى امل�ن��اخ
الر�سمي العربي ،ومل تكن ك��ل الأنظمة
العربية موافقة على ت�أ�سي�س املنظمة،
وال��رائ��ج �أن م��وق��ف الرئي�س ج�م��ال عبد
النا�صر كان حا�سماً يف الدفع �إىل حت�صيل
القرار ب�إن�شاء املنظمة ،وقد جاء القرار يف
احلقيقة ا�ستجابة لنمو م�شاعر الوطنية
الفل�سطينية ،وتطلع الفل�سطينيني �إىل
�إط �ل��اق ح��رك�ت�ه��م ال �ت �ح��رري��ة ال��وط�ن�ي��ة
ك� �ج ��زء م� ��ن ح ��رك ��ة ال� �ت� �ح ��رر ال �ع��رب �ي��ة
�آن� � ��ذاك ،ول�ع�ل��ه م��ن امل�ف�ي��د ال �ت��ذك�ير �أن
امل �ي �ث��اق الأ� �س��ا� �س��ي ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ،ح �م��ل يف
حينه ا��س��م «امل�ي�ث��اق ال�ق��وم��ي» ،وح�م��ل يف
بنيته الأ�سا�سية ت�شديداً على جملة من
البديهيات ،يف طليعتها �أن فل�سطني جزء
من الوطن العربي ،و�أن �شعبها هو جزء
م��ن الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،كما �أك��د �أن حترير
فل�سطني يتطلب ج�ي���ش�اً ق��وم�ي�اً ي�شكل
الفل�سطينيون طليعته ،كما �أن�ه��ا لي�ست
م�صادفة �أن انطالق ف�صائل الكفاح امل�سلح
الفل�سطيني ،وقع بعد �أ�شهر قليلة فقط
من ت�شكل املنظمة.
قامت املنظمة بت�أ�سي�س كتائب جي�ش
التحرير الفل�سطيني ،ويف ذل��ك الوقت
مل تكن فل�سطني كلها حت��ت االح�ت�لال؛
كانت ال�ضفة الغربية لنهر الأردن ،وقطاع
غ��زة ب��أي��دي ال�ع��رب ،وال�ك�لام ع��ن حترير
ف�ل���س�ط�ين ك ��ان ي�ع�ن��ي حت��ري��ر فل�سطني
املحتلة ع��ام  ،48وه��ذا الأم ��ر ك��ان هدفا
للمنظمة وف�صائل الكفاح امل�سلح معاً.
ت �غ�ير امل���ش�ه��د ع �ل��ى ن �ح��و ك �ب�ير ج��داً
ع��ام �سبعة و��س�ت�ين ،فقد �شن ال�صهاينة
ع��دوان�اً وا�سع النطاق ،ا�ستكملوا خالله
احتالل فل�سطني ،واحتلوا �أرا�ضي عربية
يف �سورية وم�صر ،وه��و م��ا �أن�ت��ج متغرياً
ك �ب�يراً يف ب�ن�ي��ة و�أداء منظمة التحرير
الفل�سطينية .لقد اعتُربت املنظمة جزءاً
م��ن ال�ن�ظ��ام ال��ر��س�م��ي ال�ع��رب��ي ،وحتملت
معه م�س�ؤولية عن الهزمية التي حلقت
بالعرب ،وتقدمت الف�صائل التي حملت
� �ش �ع��ار «ت �ث��وي��ر امل �ن �ظ �م��ة» �إىل ق�ي��ادت�ه��ا،
بت�أثري �أ�سا�سي م��ن ح�ضورها يف ميدان
املواجهة الع�سكرية �ضد االح�ت�لال .لقد

�أ�س�ست لهذا احل�ضور يف معركة الكرامة
( ،)1968/3/21وطورته على نحو الفت
للنظر عام ت�سعة و�ستني ،يف ظل حا�ضنة
م�صرية � -سورية مميزة.
تغي الهدف
رّ
لأ� �س �ب��اب ع ��دي ��دة وم �ت��داخ �ل��ة ،منها
ال�صدام مع عدد من النظم العربية ،مل
ت�ستطع املنظمة ،بف�صائلها امل�سلحة التي
��ص��ارت ت�شكل بنيتها اجل��دي��دة« ،تثوير»
ال��واق��ع العربي ،والبقاء طليعة للن�ضال
ال �ق��وم��ي م ��ن �أج � ��ل حت��ري��ر ف�ل���س�ط�ين.
وه� �ك ��ذا ،ف �ف��ي �أع� �ق ��اب ح� ��رب ت���ش��ري��ن/
�أوك �ت��وب��ر  ،1973ك��ان��ت امل �ن �ظ �م��ة ،وب�ع��د
�أق��ل من ع�شر �سنوات على ت�شكيلها ،قد

�أ�صبحت تتبنى برناجماً يتحدث عن دولة
فل�سطينية يف حدود الأرا�ضي املحتلة ،عام
 ،1967وه��ي التي كانت بيد العرب عند
ت�شكيل املنظمة ،ومل يعد هناك �أي ذكر
يف اخلطاب الر�سمي للمنظمة ،للأرا�ضي
املحتلة عام .1948
ث��اب��رت امل�ن�ظ�م��ة ،م��ع ذل ��ك ،ع�ل��ى �إدام ��ة
اال� �ش �ت �ب��اك م��ع االح� �ت�ل�ال ،ان �ط�ل�اق �اً من
متو�ضعها يف لبنان ،وا�ستمر ه��ذا الو�ضع
حتى العام  .1982يف ال�ساد�س من حزيران/
ي��ون �ي��و  ،1982ب � � ��د�أت ق� � ��وات االح� �ت�ل�ال
ال�صهيوين عدواناً وا�سع النطاق على لبنان،
انتهى ب�إخراج البنية الع�سكرية الأ�سا�سية
للمنظمة منه ،و�إخراجها �سيا�سياً �إىل مناف
بعيدة أ�خ��رى .تغريت املنظمة مرة �أخرى؛
انق�سمت ،و�صار لزاماً التمييز يف احلديث

عـودة إلـى طروحـات
االنـسحــاب األحــادي
أ�ث ��ار تلويح وزي��ر ح��رب االح �ت�لال إ�ي �ه��ود ب ��اراك بان�سحاب
�أح��ادي اجلانب من ال�ضفة الفل�سطينية ،ردود فعل فل�سطينية
و�صهيونية .فبينما قوبلت ت�صريحات باراك بانتقادات �شديدة
م��ن وزراء و�أع���ض��اء كني�ست ،اعتربتها ال�سلطة الفل�سطينية
حم��اول��ة ج��دي��دة لتكري�س ح ��دود ال��دول��ة امل ��ؤق �ت��ة ،وه��ي ردود
فعل معروفة ومتوقعة� ،إال �أن م��ا �أث��ار اال�ستغراب وا�ستدعى
الت�سا�ؤل هو �صمت رئي�س حكومة االحتالل؛ بنيامني نتنياهو،
ب� ��إزاء ه��ذه الت�صريحات ،الأم��ر ال��ذي دف��ع �صحيفة «هارت�س»
�إىل طرح �س�ؤال حول وجود تن�سيق بني الرجلني ،وهو ما ت�شري
ال�صحيفة �ضمنيا �إىل ت�أكيده ،خ�صو�صاً مع ما تتداوله و�سائط
�إعالم العدو ال�صهيوين من �أن بني الرجلني ان�سجاماً كبرياً يف
الق�ضايا اال�سرتاتيجية.
حمللون �صهاينة ي��رون �أن ت�صريحات ب��اراك غري واقعية
يف الوقت احل��ايل� ،إال �أنها ت�شري من وجهة نظرهم �إىل تنامي
قناعات لدى قيادة دولة االحتالل ،با�ستحالة بقاء احلال على
ما هو عليه .وي��ذ ّك��ر ه ��ؤالء بامل�شاريع التي ك��ان طرحها �إيهود
�أوملرت عن االن�سحاب �أحادي اجلانب ،من دون اتفاق مع ال�سلطة
الفل�سطينية.

ع�ن�ه��ا ب�ي�ن ��ص�ي�غ��ة ر� �س �م �ي��ة ،و أ�خ � ��رى غري اعتمده الفل�سطينيون يف انتفا�ضة الأق�صى
ر�سمية حتمل الأهداف القدمية للمنظمة .م��ن دون إ�جن��از ،فقد ان��دح��ر االح�ت�لال عن
ب��د�أت املنظمة الر�سمية م��ذاك م�ساراً ق �ط��اع غ ��زة ع ��ام  .2005ويف ال �ع��ام ال �ت��ايل
��س�ي��ا��س�ي�اً ت�ك�م��ل ب��ه امل �� �ش��روع ال �ق��دمي عن ( )2006كان بع�ض ال�صهاينة هم من حتدّث
دول��ة فل�سطينية ،على الأرا� �ض��ي املحتلة ع��ن ت �غ�ير ح��ا� �س��م ،ب��ال���ض�ب��ط ع��ن «ان �ت �ه��اء
عام �سبعة و�ستني .ومن لبنان بالذات بد�أ النتائج احلا�سمة حلرب حزيران عام .»1967
م�سار �آخ��ر ملقاومة وطنية ،مل يطل بها ح��دث ه��ذا بعد الن�صر ال��ذي حققه اخليار
الوقت حتى ب��د�أت ت�سجل ح�ضوراً كبرياً ،املقاوم يف مواجهة العدوان ال�صهيوين الذي
وانت�صارات الفتة.
يُعرف بـ«حرب متوز».
�أنتج امل�ساران املتوازيان ،وكما هو متوقع،
لقد انتهت الكثري من مفاعيل هزمية
ن�ت��ائ��ج خم�ت�ل�ف��ة ..ي�ج��ب �أن ي�ك��ون وا��ض�ح�اً ح��زي��ران فعلياً ،ويف الأ��س��ا���س منها ،الوهم
مت��ام �اً �أن اخل �ي��ار ال���ش�ع�ب��ي الفل�سطيني ال ��ذي ج��رى ب �ن��ا�ؤه خ�ل�ال ��س�ن��وات ط��وي�ل��ة،
املنحاز للخط املقاوم ،منح املنظمة فر�صة م��ن �أن دول� ��ة االح �ت�ل�ال ال���ص�ه�ي��وين غري
تاريخية ت�أ�سي�سية ،ك��ان من �ش�أن التعامل قابلة للهزمية ،و�أن لديها خمططات ثابتة
معها ،ووف��ق ال��ر ؤ�ي��ة التي طرحها ال�شارع ت�ستطيع تنفيذها ،وحتقق من خاللها كافة
الفل�سطيني� ،إعادة ر�سم الواقع من جديد� .أهدافها ..دولة االحتالل تعي�ش الآن خلف
فقد �أطلق الفل�سطينيون انتفا�ضة �شعبية �سل�سلة من اجلدران.
كبرية ،عام  ،87ور�سموا م�ساراً تطورياً لها،
ح �ق��ق امل �� �س��ار امل �ق ��اوم إ�جن � � ��ازات ك �ب�يرة،
من �ش�أنه �أن يف�ضي �إىل ال�شروع يف حتقيق وال�ه�ج��وم ال�ه��ائ��ل ال ��ذي ي�ت�ع��ر���ض ل��ه الآن،
ا أله � � ��داف ال��وط �ن �ي��ة ،ل �ك��ن اخل �ي ��ار ال ��ذي دليل على الأثر الكبري الذي خلفه على دولة
اع�ت�م��دت��ه امل�ن�ظ�م��ة ،ذه��ب ب��اجت��اه ا�ستثمار االحتالل ال�صهيوين ،ومل ينجز امل�سار الآخر
االن�ت�ف��ا��ض��ة ��س�ي��ا��س�ي�اً ،ول �ع��ب ت�غ�ير امل�ن��اخ �سوى تدمري منظمة التحرير ،وال�غ��رق يف
العربي الناجم عن احتالل العراق للكويت� ،أوه ��ام ال�ت���س��وي��ة ،وال�ت��ي ي��وا��ص��ل االح�ت�لال
وما تاله من �أحداث فر�صة مالئمة ملتابعة معها تهويد القد�س ،وتكثيف اال�ستيطان.
م�سار اال�ستثمار ال�سيا�سي ،وال��ذي انتهى
منذ �أي��ام أ�ق��ام��ت ال�سلطة الفل�سطينية
ب�صفقة �أو�سلو البغي�ضة ،يف الوقت نف�سه احتفا ًال فلكلورياً ،يف ذكرى ت�أ�سي�س منظمة
ال��ذي ك��ان ي�سجل اخل�ي��ار امل�ق��اوم منجزات التحرير ،وذلك يف الوقت الذي عاد احلديث
كبرية.
عن حتريك ملفات امل�صاحلة الفل�سطينية،
ومن بني هذه امللفات ،ملف منظمة التحرير
م�آالت
الفل�سطينية.
يف احلقيقة ،ال يريد �أي من �أطراف هذه
يف �أيار /مايو  ،2000جنح امل�سار املقاوم يف امل���ص��احل��ة ال�ق�ي��ام ب�ت�ح��رك ج ��دي ،م��ن �أج��ل
لبنان يف دحر االحتالل عن اجلنوب اللبناين إ�ع��ادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية،
من دون قيد �أو �شرط .ويف �أيلول� /سبتمرب متاماً كما �أن هذه الأط��راف ال تريد القيام
م ��ن ال �ع ��ام ن �ف �� �س��ه ،أ�ط �ل ��ق ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون بتحرك فاعل وموثوق ،من �أجل �إنهاء حالة
انتفا�ضتهم الثانية .كانت ه��ذه االنتفا�ضة االن���س��داد القائمة يف امل�شهد الفل�سطيني.
تعبرياً وا�ضحاً عن �سقوط املراهنة على خيار البع�ض يعترب �أن مفهوم االن�سداد ينطبق
الت�سوية ،وب�ؤ�س البحث عن حل �سيا�سي مع على تعرث الت�سوية البائ�سة ،والبع�ض الآخر
االح �ت�ل�ال ال���ص�ه�ي��وين .مل ت�غ�ير املنظمة يعترب �أن املفهوم نف�سه يعني الو�ضع النا�شئ
من خطابها الر�سمي ،بل ظلت م�صرة على عن ا�ستمرار االنق�سام.
امل���ض��ي يف ال�ت���س��وي��ة وت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��ا ،يف إ�ط��ار
ال � � �ع� � ��ودة �إىل امل � �� � �س� ��ار ال � � � ��ذي � �س �ل �ك��ه
اتفاق �أو�سلو .وقع تغري يف بع�ض ال�سلوك ،رد الفل�سطينيون ط��وي�ل�اً  ،ومل �� �س��وا م�ن�ج��زات��ه
عليه ال�صهاينة باغتيال الرمز الفل�سطيني ب�أنف�سهم ،هو القادر على �إخراجهم من حالة
الأب��رز ،والذي قاد حتوالت املنظمة الكربى االن�سداد القائمة ،ولي�س �أي �شيء �آخر.
منذ �آواخر ال�ستينيات :يا�سر عرفات.
نافذ �أبو ح�سنة
ع �م �ل �ي �اً ،مل ي �ب��ق اخل �ي��ار امل� �ق ��اوم ال��ذي
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غطاء غربي وعربي إلعالن «يهودية إسرائيل» وإسقاط حق العودة
و� �ص��ل ع ��دد اج �ت �م��اع��ات مم�ث�ل��ي دول اليهودي وحرّفوه بطريقة جتذب يهود
اجلامعة العربية ،م��ن �أج��ل بحث الأزم��ة العامل �إىل ما �أ�سموه «�أر�ض امليعاد» ،وقد
يف �سورية يف عام واحد �إىل رقم قيا�سي ،مل �شكّل العامل الدميوغرايف داخل وخارج
ي�صله خالل  64عاماً من التهجري والقتل فل�سطني �سداً منيعاً ملنع �إعالن «يهودية
واملجازر ،التي تعر�ضت لها ال�شعوب العربية ال � ��دول � ��ة» ،خ �� �ص��و� �ص �اً ب �ع��د �أن جت ��اوز
ل�ح���ص��اء ع��دد
ع�ل��ى ي��د ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،وم��ن خلفه بح�سب اجل �ه��از امل��رك��ز ل� إ
ال��دول الغربية ،خ�صو�صاً خالل العدوان الفل�سطينيني يف ال �ع��امل الـ 11مليون
الثالثي على م�صر وح��رب  67واالجتياح ن�سمة معظمهم الجئون �أو نازحون خارج
ال�صهيوين للبنان  1982وال �ع��دوان على وطنهم املحتل عامي  1948و.1967
قطاع غزة  ،2008وجمازر �صربا و�شاتيال
يف العام  1948و أ�م��ام م�شكلة تهجري
وق ��ان ��ا ..وغ�ي�ره��ا م��ن احل� ��روب وامل �ج��ازر � 800ألف الجئ فل�سطيني ،وجد املجتمع
التي اتخذ بها قادة معظم الدول العربية الدويل نف�سه م�ضطراً �إىل �إيجاد خمارج
موقف املتفرج معظم الأحيان.
ال لتوافق
ل�ل�أزم��ة ،وه��ذا ما �شكّل مدخ ً
وو�صل الأمر اليوم بتلك االجتماعات دويل على تعيني الكونت برنادوت مبعوثاً
�إىل التدخل يف تفا�صيل �سخيفة ووقحة دولياً لبحث الو�ضع يف ال�شرق الأو�سط،
يف �آن ،ومل ت�خ�ط��ر ب �ب��ال أ�ح � ��د خ�لال وق��د ر�أى الأخ�ي�ر أ�ن��ه ب��دون ح��ل ق�ضية
العقود التي خلت ،و آ�خ��ره��ا الطلب من الالجئني الفل�سطينيني و�إعادتهم �إىل
عرب�سات ونايل�سات وقف بث الف�ضائيات ديارهم ،ال ميكن الو�صول �إىل ا�ستقرار
ال�سورية ،تلك القنوات التي لعبت دوراً يف امل�ن�ط�ق��ة ،ورف ��ع ب��ذل��ك ت �ق��ري��راً �إىل
يف إ�ظ �ه��ار احل�ق�ي�ق��ة للم�شاهد العربي الأمم املتحدة يف .1948/9/16
من خالل الربامج الثقافية وال�سيا�سية
احل� ��رك� ��ة ال �� �ص �ه �ي��ون �ي��ة ردت ع�ل��ى
والفنية على مدى ع�شرات ال�سنوات.
ت�ق��ري��ر ب ��رن ��ادوت ب��اغ�ت�ي��ال��ه يف ال�ق��د���س
يف اجل � �ه ��ة امل� �ق ��اب� �ل ��ة ،أ��� � �ش � ��ار أ�ح� ��د يف � ،1948/9/17أي ب �ع��د ي ��وم واح ��د
ال���س�ي��ا��س�ي�ين ال���ص�ه��اي�ن��ة �إىل �أن هناك من رف��ع تقريره �إىل املنظمة الدولية،
فر�صة كبرية للعمل على �إعالن «يهودية لأن ت��و��ص�ي�ت��ه ت�ق���ض��ي ع �ل��ى �أح�لام �ه��ا
�إ�سرائيل» بال�شكل ال��ذي حلم به القادة ب� � إ�ع�ل�ان دول � ��ة ي �ه��ودي��ة يف امل���س�ت�ق�ب��ل،
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون ك��ون ال �ع��رب م�شغولني وت�ع�ي��د ال��و��ض��ع �إىل م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه قبل
اليوم مبا ي�سمى «الربيع العربي».
ال بتو�صية ب��رن��ادوت،
العام  ،1948وعم ً
منذ �إع�لان قيام الكيان ال�صهيوين اتخذت اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ع �ل��ى �أر� � � ��ض ف �ل �� �س �ط�ين� � ،س �ع��ى ال �ق ��ادة ق � ��راراً يف  1948/12/11ح�م��ل ال��رق��م
ال�صهاينة �إىل و�ضع �أ�سا�س ديني لكيانهم  194ق�ضى بت�شكيل جلنة توفيق دولية،
امل�غ�ت���ص��ب ب �ع��د �أن ا� �س �ت �خ��دم��وا ال��دي��ن وو�ضع القد�س يف ظل نظام دويل ،كما
بريوت خالل االجتياح ال�صهيوين يف حزيران عام 1982

تعرض سائحين صهاينة للضرب
باألحذية في أسواق األردن
تعر�ض ع��دد من ال�سائحني ال�صهاينة يف منطقة الربة مبحافظة
الكرك يف الأردن لل�ضرب بالأحذية من قبل مواطنني و�أ�صحاب حمال
جتارية خالل جتوالهم يف ال�سوق.
وك��ان ال�سياح ال�صهاينة ق��د ا��س�ت�ف��زوا امل��واط�ن�ين بطريقة لبا�سهم
و�أ�سلوب تعاملهم ،حيث �إنهم كانوا يرتدون اللبا�س اليهودي وي�ضعون
«القلن�سوة» على ر�ؤو�سهم ،وح�ين دخ��ل �أحدهم �إىل حمل جت��اري� ،أخذ
يتعامل م��ع البائع بطريقة ا�ستعالئية دفعت البائع �إىل خلع حذائه
و�ضرب ال�سائح ال�صهيوين على ر�أ�سه.
وحني ا�ستعان ال�سائح ال�صهيوين برفاقه للدفاع عنه� ،سادت حالة
من الفو�ضى ،تدخل خاللها املواطنون الأردنيون امل��ارون على الطريق
و�أ�صحاب املحال التجارية املجاورة ،حيث خلعوا �أحذيتهم وانهالو بها
على ر�ؤو���س ال�سائحني ال�صهاينة؛ الذين �سارعو �إىل الهرب متوعدين
االنتقام.
وع� ّل��ق البائعون على امل��و��ض��وع ب ��أن ال�صهاينة غ�ير م��رغ��وب بهم يف
الأ�سواق الأردنية ،ودعوا �إىل حماربة ظاهرة ت�سوق ال�صهاينة يف الأ�سواق
الأردن�ي��ة ،وقالو �إن ال�سالم بني الأردنيني وال�صهاينة جمرد حرب على
ورق.
واجل��دي��ر ذك��ره �أنها لي�ست امل��رة الأوىل التي يتعر�ض لها �سائحون
�صهاينة ملثل هكذا مواقف ،بل تكرر املوقف ع��دة م��رات خ�لال الأع��وام
الثالثة املا�ضية ،تعبرياً عن رف�ض ال�شارع الأردين للتطبيع مع الكيان
ال�صهيوين بكل الأ�شكال.

ق� ��ررت ح��ق ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني
يف ال�ع��ودة �إىل دي��اره��م يف �سبيل تعديل
الأو��ض��اع ،بحيث ت ��ؤدي يف امل�ستقبل �إىل
حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف فل�سطني
واملنطقة.
و�سعى ال�صهاينة خ�لال �ستة عقود
�إىل و�� �ض ��ع خ �ط��ط ج ��دي ��دة ل�ت�ح�ق�ي��ق
ه��دف�ه��م ب � إ�ع�لان ي�ه��ودي��ة ال��دول��ة يقوم
على �إ�سقاط حق العودة كالتايل� :شطب
ح ��ق ع � ��ودة ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
�إىل �أرا��ض��ي  1948نهائياً و�إي�ج��اد مناخ
ع��رب��ي وغ��رب��ي ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال �ه��دف،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل منح ال�صهاينة ال�ضوء
الأخ �� �ض��ر ل�ت�ه��دي��د الأ� �س��ا���س ال�ق��ان��وين
لفل�سطينيي  ،48يف �إطار امل�سعى لإن�شاء
الدولة اليهودية ال�صافية من النواحي
الدميوغرافية وال�سيا�سية والثقافية،
من خالل ال�ضغط العن�صري املتوا�صل
عليهم ،وحماولة تهجريهم بطرق عدة
و��ص�ل��ت �إىل م��رح�ل��ة ق��ون�ن��ة �أ�ساليبهم
العن�صرية.
املفاو�ضات الفل�سطينية مع الكيان
ال�صهيوين ،حملت �أي���ض�اً �إ� �ش��ارات �إىل
مبادلة �أرا���ض مع ال��دول��ة الفل�سطينية
العتيدة للتخل�ص م��ن مناطق الكثافة
ال�سكانية العربية يف «�إ�سرائيل» ،وباحلد

الأدن ��ى م��ن الأر� ��ض واحل��د الأع �ل��ى من
ال�سكان ،وملخ�صها يف �إع�ل�ان الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س أ�ن��ه «يريد
من الإ�سرائيليني �أن يعطوه كيلومرتاته
بالتمام ،يف �إ� �ش��ارة �إىل م�ساحة �أرا��ض��ي
الـ 1967ول �ي ����س ب��ال �� �ض��رورة يف �إط ��ار
حدودها».
�أح��د ال�سناريوهات املطروحة اليوم
وف�ق�اً لإدارة أ�م�يرك��ا و«ال���ش��رق الأو��س��ط
اجل��دي��د» و«الفو�ضى اخل�لاق��ة»� ،إيجاد
ح ��ل ل�لاج �ئ�ين ب �ع��ودت �ه��م �إىل م�ن��اط��ق
يف ال�ضفة الغربية ،وال�ك�لام هنا لي�س
ع� ��ن ك� ��ل ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين
ب��اع�ت�ب��ار �أن الج�ئ��ي ل�ب�ن��ان �سيكون لهم
ح ��ل م� �ن� �ف ��رد ،ويف وق � ��ت ت �ع �ت�بر ع ��ودة
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني �إىل �أرا� �ض��ي
ال�ضفة الغربية م�ستحيلة واق�ع�ي�اً� ،أي
من حيث ق��درة كانتونات ال�ضفة وغزة
على ا�ستيعاب �سكانها احل��ال�ي�ين ،ي�أتي
الت�سا�ؤل ع��ن م�ستقبل خم�سة ماليني
الجئ فل�سطيني� ،سيفر�ض عليهم خيار
ال �ع��ودة �إىل دول��ة امل�ستقبل امل�ك� ّون��ة من
مناطق �سكانية مكتظة وحم��روم��ة من
امل � ��وارد والإم �ك��ان��ات ب��ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة
يف �أح���س��ن الأح � ��وال ،و�سي�ضطر مزيد
م��ن فل�سطيني ال���ض�ف��ة ،بالعك�س� ،إىل

مغادرتها حتت وط�أة ال�ضغوط املتنوعة
الأ�شكال ،ي�ساعدهم يف ذلك ،ما ميلكونه
من روابط عائلية واقت�صادية وقانونية
و��س�ي��ا��س�ي��ة م ��ع الأردن ،وي �ك ��ون ذل��ك
مقدمة لإ�سقاط حق العودة.
وطبعاً هذا لن يح�صل يف ظل وجود
دول املمانعة ،ال�سيما �سورية التي تعترب
من �أهم الدول املعنية بالالجئني ،لذلك
من �أهداف امل�ؤامرة على �سورية و�ضعها
يف ح��ال��ة ت�ك��ون م�ضطرة فيها للتعامل
م��ع م�شكلة ال�لاج �ئ�ين الفل�سطينيني
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ع ��ودة ق�سم
و إ�ي�ج��اد حلول للق�سم الآخ��ر بالتوطني
والتعوي�ض ،و�إذا كان االندماج موجوداً
على امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي،
ف ��إن امل�ط�ل��وب وف�ق�اً للخطة الأم�يرك�ي��ة
حتويله �إىل ت��وط�ين وجتني�س �سيا�سي
نهائي� ،أم��ا احلالة يف لبنان لن ت�صمد
ال �إذا جنح التواط ؤ� العربي والغربي
طوي ً
ع �ل ��ى �� �س ��وري ��ة يف ت �ن �ف �ي��ذ خم �ط �ط��ات��ه
الت�آمرية.
ال� �ي ��وم ،ح� � �وّل ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين
ال�ضفة بكاملها بعد �أو�سلو �إىل جمال
ا� �س �ت �ي �ط��اين .ف��امل���س�ت��وط�ن��ات امل�ت��و��س�ع��ة
با�ستمرار �أكلت معظم الأرا�ضي ،وكذلك
ال �ط��رق ال�ف��رع�ي��ة واحل ��واج ��ز الأم�ن�ي��ة
ال �ك �ث �ي �ف��ة ،و أ�ب� ��رزه� ��ا و أ�ك �ب�ره ��ا اجل ��دار
اال��س�ت�ي�ط��اين ال ��ذي يف�صل التجمّعات
ال �� �س �ك �ن �ي��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ع �ل��ى ط��ول
الفل�سطينية  /الأردنية ،كذلك فقد حوّل
ال�صهاينة امل��دن والبلدات الفل�سطينية
�إىل � �س �ج ��ون م �غ �ل �ق��ة ع �ل ��ى � �س �ك��ان �ه��ا.
واحل�ي��اة اليومية تكاد تكون م�ستحيلة
يف ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،ك��ذل��ك حم ��اوالت
ط�م����س ال�ث�ق��اف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة
الإ�سالمية والعربية والفل�سطينية من
خ�ل�ال ت�ه��وي��د ال �ق��د���س ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ال �ع �ق��وب��ات اجل�م��اع�ي��ة وج � ��دار الف�صل
العن�صري «االبارتايد» والعزل واحل�صار
واحل� � ��واج� � ��ز الأم � �ن � �ي� ��ة واالع � �ت � �ق� ��االت
واالغتياالت واالجتياح و�سلب وتخريب
الأرا��ض��ي الزراعية ،وال�سطو على املياه
الفل�سطينية ،حيث �أ�شارت دائرة الثقافة
والإعالم الفل�سطينية يف تقرير لها �إىل
�أن ال�شركات ال�صهيونية ت�سحب كميات
كبرية من خمزون مياه ال�ضفة الغربية
وتبيعها للبلديات الفل�سطينية ،و�أ�شار
التقرير �إىل �أن ال�صهاينة ي�سرقون ٪85
( 800-600م �ل �ي��ون م�ت�ر م �ك �ع��ب) من
امل ��وارد امل��ائ�ي��ة الفل�سطينية ،ويقومون
ب�ضخها للم�ستوطنات ال�صهيونية ،كل
ذلك يح�صل واجلامعة العربية عاجزة
ع��ن إ�ظ �ه��ار م��وق��ف ح ��ازم ي��دي��ن الكيان
ال �� �ص �ه �ي��وين ،ب ��ل �أ� �ص �ب��ح ه � ّم �ه��ا ال �ي��وم
وق��ف ب��ث ق�ن��وات ف�ضائية ك��ان لها دور
وت�أثري كبري يف ف�ضح ممار�سات الكيان
ال�صهيوين والدعم الأمريكي له خالل
ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن ،ب��ل �أك�ث�ر م��ن ذل��ك،
لعبت دوراً لت�أجيج روح القومية العربية
يف نفو�س الأحرار.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

ال حدود للمخاطرة في لبنان..
كأنما بلد خيالي هو؛ بطبيعته الخالبة التي تخطف األنفاس،
ومقوماته الجغرافية النادرة التي تتيح له أن يكون مقرًا
لرياضات ال تخطر على بال .في لبنان ،ال تقف المخاطرات عند
حدود ،لكنها تختلف في طبيعتها ..في هذه الخانة يمكن وضع
«سياحة المغامرة» التي بدأت تنشط في ربوعه في السنوات
األخيرة لتجذب إليها جمهورًا كبيرًا من المقيمين والسياح.
بين الرياضات المائية التي تشمل التجديف والكانوي
كاياك والرافتينغ والتزلج المائي والغطس ،والرياضات الهوائية
كالقفز بالمظلة ،والسياحة البيئية كالمشي في األودية
والمحميات وتسلق الجبال الوعرة والتخييم ،ال يمكن حصر
المغامرة بنطاق معين ،بل تتوسع سياحة المغامرات والتشويق،
مرتكزة على األفضلية التي يتمتع بها بلد األرز في هذا المجال،
حيث الطقس المالئم ،والبيئات الطبيعية المتنوعة ،والفرادة
في توفير الخدمات والترفيه.
�أنهار منا�سبة
�أ���س��ه��م ان�����س��ي��اب الأن����ه����ار ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
ال�����س��ري��ع��ة اجل���ري���ان ،وال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ع��م��ق،
واملتو�سطة ال��ط��ول ،يف انت�شار ريا�ضات
«الكانوي» و«الكاياك» و«الرافت» املائية
ال��ن��ه��ري��ة ،ف��م��وا���ص��ف��ات الأن���ه���ار املحلية
مثل الأويل (جنوبي ب�يروت) و�إبراهيم
(�شمايل بريوت) �شتاء ،والعا�صي (�شرقي
لبنان) هي من �أه��م املوا�صفات العاملية
املطلوبة لهذا النوع من الريا�ضات.

ت���ع���رّف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون �إىل ري��ا���ض��ة
«ال��راف��ت��ي��ن��غ» ق��ب��ل ���س��ن��وات م���ع���دودة،
ف���أق��ب��ل��وا ع��ل��ي��ه��ا ل��ي��ج��م��ع��وا ب�ي�ن متعة
املغامرة واالكت�شاف ،والتمتع بح�ضن
ال���ط���ب���ي���ع���ة ،وجُ ������ل م����ا ت��ت��ط��ل��ب��ه ه���ذه
الريا�ضة :القوارب ،واملالب�س اخلا�صة،
كاخلوذة و�سرتة الإنقاذ ،بالإ�ضافة �إىل
امل��ج��ادي��ف ذات ال����وزن اخل��ف��ي��ف التي
يحركها املتناف�سون �أو املتدربون الذين
يرتاوح عددهم يف القارب الواحد بني
االثنني والثمانية.

دخلت هذه اللعبة �إىل لبنان يف بادئ الأمر
من خالل ناد للهواة� ،سُ مي بـ«نادي نهر الكلب»،
لأن��ه �أن�شىء حينذاك على �ضفاف نهر الكلب.
ويف العام  2003وقع االختيار على نهر العا�صي
لإن�شاء مركز تدريب وناد حتت ا�سم «sport
 ،»natureخ�����ص��و���ص��اً �أن م��ي��اه ال��ع��ا���ص��ي ال
جت��ف خ�لال ف�صل ال�صيف ،و���س��رع��ان م��ا بات
نهر العا�صي النهر الأول يف لبنان على �صعيد
ممار�سة هذه الريا�ضة.
هناك ميزات عدة جعلت العا�صي رائ��داً يف
هذا املجال ،منها غزارة مياهه على مدار ال�سنة،
ونظافته العالية ،وتعدد ال�شالالت وم�ساقط
امل��ي��اه التي متيز جم���راه ،ف�ض ًال ع��ن جماليته
ورفوف البط والأ�سماك التي تقفز فوق �سطح
مياهه بني احلني والآخر ترحيباً بزوار النهر.
وق���د دخ��ل��ت ري��ا���ض��ة ال��ت��ج��دي��ف ب��ق��وة �ضمن
ال�سياحة البيئية التي �ساهمت يف تنمية الهرمل
�سياحياً وبيئياً� ،إذ �أ�صبح امل�شروع املنفذ الرتفيهي
الوحيد لأبناء املنطقة ،كما ا�ستقطب ال�شباب من
خمتلف الأعمار والعائالت ،وموظفي ال�شركات
وط�ل�اب امل���دار����س م��ن ك��اف��ة امل��ن��اط��ق اللبنانية،
رغ��ب��ة منهم يف خ��و���ض ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ،وال��ذي��ن
جتاوز عددهم لغاية اليوم الـ� 7000شخ�ص.
وخ��ل�ال ال���رح�ل�ات ع����ادة م��ا ي��ت��م االن��ط�لاق
ع��ل��ى م�تن ق����وارب جت��ت��از م�����س��اف��ة  7ك��ل��م خ�لال
�ساعتني م��ن ال��وق��ت ،لتمر �أي�����ض��اً يف ���ش�لاالت،
ي���ت��راوح ارت��ف��اع��ه��ا ب�ي�ن م�ت�ر وث��م��ان��ي��ة �أم���ت���ار،
وي��ق��ود ال��ق��ارب ريا�ضي م��اه��ر ل��ه معرفة كاملة
بالنهر والتجديف ،ليدرب الآخرين على كيفية
ال��ت��ج��دي��ف ،وي��ر���ش��ده��م �إىل االجت����اه����ات ال��ت��ي
�سي�سلكونها.
وت��ن��ط��ل��ق الإر�����ش����ادات امل��ط��ل��وب��ة ،ب�����دءاً من
حل��ظ��ة اجل��ل��و���س يف ال����زورق امل��ط��اط��ي وارت����داء
���س�ترة الإن���ق���اذ وخ����وذة احل��م��اي��ة ،و����ص���و ًال �إىل
�أ����س���ل���وب ال��ت��ج��ذي��ف ال�����ذي ي��ج��ب �أن ي���ك���ون يف
أ�ع��ل��ى م�ستوى ممكن م��ن ال��ت��ع��اون والتن�سيق
بني �أع�ضاء الفريق ،لتفادي اال�صطدام بجذع
�شجرة �أو ج�سر حديدي� ،أو احل�ؤول دون انقالب
الزورق حلظة اجتياز �أحد ال�شالالت.

�إن��ه��ا م��غ��ام��رة ت�ستحق ال��ت��ج��رب��ة؛ مغامرة
اك���ت�������ش���اف امل����ج����ه����ول يف ع������امل ج����دي����د م��ل��يء
ب��امل��خ��اط��رة امل��ح�����س��وب��ة وامل��ح�����ص��ن��ة .وي��ب��ق��ى �أن
�سمعة النهر جت��ذب �سياحاً م��ن ال��داخ��ل ومن
الدول العربية والأوروبية كافة ملمار�سة ريا�ضة
الرافتينغ يف العا�صي.
االنتقال جو ًا
ب��ع��ي��داً ع���ن ال�����ض��غ��وط��ات ال���ت���ي تفر�ضها
احل��ي��اة اليومية على الأر�����ض ،وال��ق��ل��ق ال��ذي
يعي�شه اللبنانيون نتيجة الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية ال�صعبة ،تظهر يف �سماء لبنان
ط��ائ��رات �شراعية يحلق بها ط��ي��اروه��ا توخياً
ل��ل��راح��ة وامل��ت��ع��ة احلقيقية ال��ت��ي تتجلى عرب
االحتكاك املبا�شر بالطبيعة ومكوناتها.
م��غ��ام��رون ك�ثر ي��ق��وم��ون مب��م��ار���س��ة ه��ذه
الريا�ضة باحرتاف يف بع�ض املناطق اجلبلية،
وي�شجعون ال����زوار على جتربتها ،م��ع ت�أمني
�سالمتهم �إىل �أق�صى حد ،فيفرت�شون الأر�ض
وي�����ش��رع��ون ب��ب�����س��ط امل���ظ�ل�ات وارت������داء اخل���وذ
ومعدات ال�سالمة العامة ،لينطلقوا يف رحالت
متتالية فوق �سماء لبنان.
وال ���ش��ك �أن ال����ط��ي�ران ع�ب�ر ال���ط���ائ���رات
ال�����ش��راع��ي��ة �أو امل��ظ�لات ال��ط��ائ��رة ه��و ن���وع من
ال���ري���ا����ض���ات احل���دي���ث���ة ال�����ن�����ادرة ال����وج����ود يف
منطقتنا العربية .ففي منطقة ب�شري� ،أقيم
ن���اد متخ�ص�ص يف ه���ذه ال��ري��ا���ض��ة ال��ت��ي تتيح
للمغامر اال�ستمتاع مبناظر طبيعية وم�شاهد
ج��وي��ة رائ���ع���ة جل��ب��ال ل��ب��ن��ان وت�ل�ال���ه وب��ي��وت��ه
القرميدية ،خ�صو�صاً فوق غابات الأرز.
التجربة �سهلة للغاية ،فكل ما يحتاجه املرء
هو اعتمار اخلوذة على الر�أ�س وو�ضع القفازات
وانتعال احلذاء القا�سي وربط االحزمة املتينة
املن�سدلة من طائرة عري�ضة ال�شراع ،ليتوىل
امل����درب ا���س��ت��ك��م��ال م��ا ت��ب��ق��ى .امل��ه��م �أن يرك�ض
امل��غ��ام��ر م��ع امل����درب للقفز ع��ن��د ح��اف��ة اجلبل
بالوقت عينه للحفاظ على اتزان ال�شراع املنفتح
يف الهواء ،والطريان عك�س اجتاه الهواء.

تعلو الطائرة ال�شراعية ب�سرعة متوازنة
ل��ت�����ص��ل �إىل ارت����ف����اع  300م��ت�ر ،ح��ي��ث لي�س
ب��االم��ك��ان و���ص��ف روائ����ع الطبيعة وال��ل��وح��ات
والت�ضاري�س التي تر�صدها العني ،من ه�ضاب
وقمم متجاورة ،لعل �أبرزها غابة «�أرز الرب»،
ور�ؤي��ة «القرنة ال�سوداء» �أعلى قمة جبلية يف
لبنان بارتفاع �أكرث من  3800مرت عن �سطح
البحر.
«الإقبال على ممار�سة هذه الريا�ضة ينحو
منحى املغامرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،
ف�ض ًال ع��ن كونها رحلة �سياحية ج��دي��دة من
نوعها يقبل عليها اللبنانيون والأ�شقاء العرب
بكل �شغف وحما�سة» ،على ح��د ق��ول م�ؤ�س�س
النادي رجا �سعادة.
يف الإطار عينه ،تنت�شر يوماً بعد يوم ريا�ضة
القفز املظلي ب�ين الكبار وال�صغار يف لبنان،
ومنهم م��ن �أ�صبح مدمناً على ممار�ستها ،ملا
حتمل يف طياتها م��ن الإث����ارة وروح املغامرة
اللتني يتميز بهما ال�شباب اللبناين عموماً.
ك����م����ا ه�����و م������ع������روف ،ف���������إن �أي ���ش��خ�����ص
مي��ار���س ه��ذه الريا�ضة املتج�سدة بالقفز من
ال��ط��ائ��رة يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق ،ل�سببني ،الأول
ل��ت��ن�����ش��ي��ط ج�������س���ده ،وال����ث����اين ل����زي����ادة ن�����س��ب��ة
«الأدري����ن����ال��ي�ن» يف ج�����س��م��ه .أ�م����ا �أب�����رز م��واق��ع
االن���ط�ل�اق وال���ه���ب���وط ل���ه���ذه ال��ري��ا���ض��ة فهي
يف م��ط��ار ح��ام��ات الع�سكري يف �شمال لبنان.
�إىل ذل���ك ،ي��ت��م تنظيم رح�ل�ات ب��امل��ن��ط��اد ف��وق
ج���ب���ال ل���ب���ن���ان ،وه�����ي جت���رب���ة م����ن ال��ت�����ش��وي��ق
والهدوء ال�سلمي حيث ت�ستغرق الرحلة عادة
نحو  30دقيقة.
بحراً ..بني الغط�س وال�سباحة
�أم�ست ريا�ضة الغو�ص منت�شرة على نطاق
وا�سع يف لبنان ،وال عجب �إذا ما ر�أينا �أعداداً من
ال�سياح العرب والأجانب يق�صدون ال�شواطئ
اللبنانية ملمار�سة هذه الريا�ضة ،خ�صو�صاً يف
مدينتي �صور و�صيدا اجلنوبيتني ،ومدينتي
جبيل وجونيه �شمايل بريوت ،حيث يوفر عدد
ك��ب�ير م��ن ال��غ��وا���ص�ين اللبنانيني املحرتفني
ال�شروط وامل�ستلزمات لهذه الرحالت لتكون
�آمنة بامتياز.
ومي��ار���س ال�سياح ه��ذه الهواية �إىل �أعماق
متفاوتة ت�تراوح بني  20و 60م�تراً ،علماً �أن
هناك �أع��م��اق��اً تزيد ع��ن  200م�تر ،خ�صو�صاً
قبالة �شواطئ مدينة ب�يروت ،وميكن لل�سائح
معاينة الإ�سفنج واملخلوقات البحرية وفوارات
املياه الكل�سية والآبار الطبيعية يف عمق املياه.
ويف ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق مي��ك��ن ل��ل�����س��ائ��ح الغطا�س
م�شاهدة �أعمدة وج��دران و�ساحات �أثرية ملدن
غ��ارق��ة حت��ت امل���اء منذ �آالف ال�سنني ،بعد �أن
ابتلعها البحر بفعل الزالزل.
� إىل ذل����ك ،ب���ذل ال��غ��وا���ص��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون
ج���ه���وداً ل��ت��ط��وي��ر ري��ا���ض��ة و���س��ي��اح��ة ال��غ��و���ص،
ف��ق��ام��وا ب��ا���س��ت��ك�����ش��اف �أم���اك���ن وج�����ود ال�����س��ف��ن
وال����ط����ائ����رات وال���غ���وا����ص���ات ،م��ث��ل ال��غ��وا���ص��ة
الفرن�سية «�سوفلري» الغارقة يف منطقة خلدة
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حتى في السياحة
ال بد من اال�ستفادة منه .كما ي�ضع ال�سارجي
هدفاً ي�سعى �إىل حتقيقه بكل قوة وع��زم ،وهو
�إقامة متحف يجمع املكت�شفات البحرية.
ال�سياحة البيئية
يف ل��ب��ن��ان ه���ن���اك �أم���ك���ن���ة ك���ث�ي�رة ت�ستحق
االك���ت�������ش���اف ،وه�����ي ل��ي�����س��ت ب���ع���ي���دة ج������داً ع��ن
ال��ع��ا���ص��م��ة ب��ي��روت ،ل���ذل���ك ،ت���زده���ر ال�سياحة
البيئية يف لبنان ب�سبب غناه باملعامل الطبيعية
الرائعة التي يحلو للزوار ت�أملها واال�ستمتاع
ب��ج��م��ال��ه��ا وه���دوئ���ه���ا ،ول��ع��ل حم��م��ي��ة الأرز يف
منطقة تنورين التي تت�ضمن �أك�بر ع��دد من
�أ�شجار الأرز يف البلد ،وغابة «القموعة» التي
تت�ضمن  42ن��وع��اً خمتلفاً م��ن الأ���ش��ج��ار هي
من �أه��م املواقع ملمار�سة هواية امل�شي والت�أمل
يف الطبيعة ،وهناك �أي�ضاً وادي قادي�شا الذي
يزخر باملغاور وال��ك��ه��وف ،وحيث ميكن ملحبي
ت�����س��ل��ق اجل���ب���ال مم��ار���س��ة ه��واي��ت��ه��م ،وحممية
ال�شوف التي تُعترب الأك�بر يف لبنان ،وحتوي
رب��ع ع��دد �أ�شجار الأرز املتبقية ،و�أي�ضاً توجد
غابة �إه��دن �أو حر�ش �إه��دن ،حيث يوجد �أكرث
من  1058نوعاً من النباتات.
ومي���ك���ن ال���ت���وج���ه ن��ح��و حم��م��ي��ة ال���ب���اروك
الطبيعية للت�سلق ورك��وب الدراجات الرباعية
الكت�شاف جمال هذه املنطقة� .أما حفرة بلعا �أو
بالوع بلعا يف تنورين ،فهو معلم تاريخي ي�ستحق
جنوبي ب�يروت ،والطائرة احلربية الإنكليزية ويف �صور �أي�ضاً هناك نبع مياه �ساخن و�آخر الزيارة ،ويعود عمره �إىل �آالف ال�سنوات ،ويبلغ
قبالة منطقة البيا�ضة اجلنوبية على احلدود ب���ارد ،ويف �شكا على ال�ساحل ال�شمايل هناك عمقه الإجمايل  255مرتاً ،ما يجعله منا�سباً
م��ع فل�سطني املحتلة ،و�سفينة «وي��ن��د �سونغ» نبع مياه بارد ،وال�ساحل ال�شمايل غني �أي�ضاً ملحبي ت�سلق ال�صخور والتخييم.
ال�بري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي غ��رق��ت يف احل���رب العاملية بالآثار ،ففي جبيل هناك �آثارمتفرقة ت�ستحق
هذا وت�ستحوذ ريا�ضة ت�سلق اجلبال وامل�شي
االوىل عام  ،1914وباخرة ال�شحن «�ألي�س ب» ،امل�����ش��اه��دة� ،أم���ا يف ال��ب�ترون وعم�شيت فهناك يف ط��ب��ي��ع��ة ل��ب��ن��ان ع��ل��ى اه���ت���م���ام ال���ع���دي���د من
التي غرقت خالل احلرب اللبنانية ،وحتديداً الكثري من املغاور.
الأ�شخا�ص الذين يتزايد عددهم �سنوياً لتنوع
كما �أن نقيب الغوا�صني حممد ال�سارجي امل��ن��اظ��ر الطبيعية والت�ضاري�س اجلغرافية،
ع����ام  ،1988وج��ع��ل��وه��ا ح���ي���زاً ب���ح���ري���اً م��ه��م��اً
و���ض��روري��اً لعي�ش امل��خ��ل��وق��ات ال��ب��ح��ري��ة ..كما ا�ستطاع ت�صوير احليوانات البحرية النادرة ،وم�����ع ارت����ف����اع ع�����دد ال����ه����واة ل���ه���ذا ال����ن����وع م��ن
نظموا زيارات �سياحية لها لكل من يرغب من م��ث��ل ال�����س�لاح��ف وال���دالف�ي�ن وال��ف��ق��م��ة وك�لاب الريا�ضة تزايدت اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي
البحر ،و�صو ًال �إىل �أ�سماك القر�ش التي تعي�ش تُعنى بتنظيم الرحالت للمجموعات الراغبة
ال�سياح.
ففي �صور على �سبيل املثال ،ي�سمح الغو�ص يف مياه لبنان واملتو�سط ،وهو يدعو �إىل ت�شجيع يف ا�ستك�شاف الطبيعة والتمتع مب��ا حتتويه
لر�ؤية �آث��ار رومانية من ط��رق و�أع��م��دة ،تبد�أ �سياحة الغو�ص التي يع�شقها ال�سياح كثرياً ما جبالها ،ف�ض ًال عن �إتاحة ت�سلق اجلبال ونزول
من عمق � 3أمتار ،وت�صل �إىل � 14أو  15مرتاً� ،سي�ؤمن م��ورداً �سياحياً مهماً للبنان واملنطقة الوديان بوا�سطة احلبال ،و�إقامة خميمات يف
الطبيعة ،وال�����س�ير يف جم��رى الأن��ه��ار ورك��وب
القوارب املطاطية يف الأنهار.
وتق�سم ال��رح�لات �إىل اجل��ب��ال ،ويف رح��اب
الطبيعة �إىل ثالثة م�ستويات؛ ح�سب �صعوبتها
جلهة طبيعة املنطقة ،ووعورتها بني رحالت
�سهلة ومتو�سطة و�صعبة.
ي�شار �إىل �أن هناك طريقاً معروفاً يف لبنان
حمدداً عامليا ي�سمى «طريق درب اجلبل» ملحبي
امل�����ش��ي يف ال��ط��ب��ي��ع��ة ،ح��ي��ث �إن ه��ن��اك خ��رائ��ط
تو�ضح املناطق التي يقطعها امل��رء من �أق�صى
�شمال لبنان �إىل �أق�صى جنوبه ،بالإ�ضافة �إىل
م�سالك �أخرى كثرية غري معروفة ،ويبلغ طول
ط��ري��ق درب اجل��ب��ل  440ك��ل��م ،مي��ر ب أ���ك�ثر من
 75مدينة وقرية ،يرتاوح ارتفاعها بني 600
و 2000مرت.

�إعداد هناء عليان

سفينة تاريخية
يف ال��ع��ام  2004ح��ق��ق ال��غ��وا���ص ال��ل��ب��ن��اين كري�ستيان
فرن�سي�س �إجن��ازاً كبرياً باكت�شافه حطام �سفينة «ات�ش ام
ا�س فيكتوريا» امللكية التابعة للأ�سطول الربيطاين ،بعد
حم��اوالت فا�شلة كثرية أ�ق��دم عليها غوا�صون من لبنان
والعامل .وبذلك متكّن فرن�سي�س من احلفاظ على جزئية
م��ه��م��ة م��ن ال��ت��اري��خ ال��ب��ح��ري الإن��ك��ل��ي��زي وال�����دويل على
ال�سواء ،بعد  118عاماً على فقدانها ،خ�صو�صاً �أن هذه
ال�سفينة كانت تُعد الأوىل عاملياً يف حني �إطالقها كونها
ت�ضم مم��ي��زات كثرية لي�س �أقلها �أن��ه��ا كانت حتمل �أك�بر
مدافع ع�سكرية يف التاريخ كما كانت ت�ضاء بالكهرباء.
�أم��ا الأم���ر الأك�ث�ر غ��راب��ة فهو حقيقة كونها م��ا ت��زال
غارقة ب�شكل ع��ام��ودي ،رغ��م م��رور كل ه��ذه ال�سنوات� ،إذ
�إن ال�سفينة غرقت وعلقت يف الوحل ،لكنها مل تقع ب�شكل
�أفقي ،بل بقيت واقفة عمودياً طوال هذه الأعوام ،وهو ما
ي�ضيف �إىل �أهميتها ومكانتها كونها الوحيدة يف العامل
التي غرقت بهذا ال�شكل.
يف ح��دي��ث خ��ا���ص ل��ـ«ال��ث��ب��ات» ،ي���ؤك��د فرن�سي�س «بعد
ت�أ�سي�س نادي الغو�ص ،كنت �أحتك بال�صيادين املحليني يف
خمتلف املناطق اللبنانية ،ل�س�ؤالهم عن �أف�ضل الأماكن
و�أجملها ملمار�سة ه��ذه الريا�ضة ،وه��ي أ�م��اك��ن كثرية يف
لبنان ،ويف �إح���دى زي��ارات��ي لل�شمال �أخ�ب�رين ال�صيادون
بق�صة ه���ذه ال�سفينة ال��ت��ي مل يتمكن أ�ح���د م��ن معرفة
موقعها ،والتي ما تزال ت�شكل لغزاً بحرياً مل يتم الك�شف
عنه .ف�سلبت الفكرة اهتمامي واعتربتها مبنزلة حت ٍّد يل،
لكن قبل ك��ل �شيء توجهت �إىل لندن لأت���أك��د م��ن �صحة
املعلومات التي �سمعتها ،وبالفعل تبينّ يل يف الأر�شيف
الربيطاين �أن ال�سفينة امللكية غرقت يف العام  1893قبالة
�شواطىء طرابل�س يف لبنان على م��ر�أى من ح�شد كبري
ك��ان ينتظرها ،وق�ضى على متنها �أك�ثر من  350جندياً
و�ضابطاً بحرياً».
وي�ضيف �أن «الإنكليز قاموا بتعييني قيّماً على احلطام
با�سم ال�سلطات الربيطانية ،ومنحوين ترخي�صاً ح�صرياً
ل��ل��غ��و���ص يف احل��ط��ام و�إج������راء ال��ب��ح��وث ع��ل��ي��ه واالن��ت��ف��اع
م��ن��ه ،ل��ذل��ك ف���إن��ن��ي �أن��ظ��م رح�ل�ات �سياحية للغو�ص �إىل
�أعماق البحر ور�ؤي��ة ال�سفينة ،علماَ �أن عدد القطع التي
قمنا بانت�شالها ولها �أهمية كبرية يفوق املئة ،وقد كانت
يف م�ستودعاتي اخلا�صة قبل �أن �أ�سلمها للربيطانيني،
لكن يل احل��ق الكامل يف ا�ستقدامها لعر�ضها يف متحف
خم�ص�ص».
وت��اب��ع« :م��ا زل��ت م�صمماً على افتتاح متحف بحري
لعر�ض موجودات ال�سفينة ،وللحديث عن تاريخ الغو�ص
يف لبنان منذ انت�شال الإ�سفنج يف ال��ق��رن التا�سع ع�شر،
ولت�سليط ال�ضوء على ثروات لبنان البحرية الهائلة ،وهي
كثرية ،لكن مع الأ���س��ف ال توجد متاحف بحرية مهمة،
و�س�أعمل على �إجناز املعر�ض� ،سواء بالتعاون مع �أي جهة
خا�صة� ،أو بتمويل خا�ص».
يذكر �أن ال�سفينة دخلت يف الئحة اجلرد العام للأبنية
التاريخية يف العام  2011مما يقت�ضي حمايتها من �أي
اع��ت��داء �أو �سرقة ويجعلها �ضمن ن��ط��اق حماية ال��دول��ة
اللبنانية ،لأنها غارقة يف مياهنا الإقليمية.
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w w w . a t h a b a t . n e t

عــربــي
بعد األحكام القضائية ..مصر إلى أين؟
ما �صدر من �أحكام بحق �أركان النظام ال�سابق� ،شكّل �صدمة لل�شارع امل�صري ،رغم املقدمة
التي تالها رئي�س املحكمة قبل النطق بها.
ومبعزل عن املناق�شة القانونية لهذه الأحكام ،وعن الت�شكيك مب�صداقية الق�ضاء امل�صري
امل�أمول منه �أن ي�ساهم يف �أخذ م�صر قدماً بعد احلراك ال�شعبي الذي �أطاح بالنظام ال�سابق ،ف�إن
املهم حالياً �أن م�صر مقبلة على املرحلة الثانية من انتخابات الرئا�سة ،واحلا�سمة بعد و�صول
مر�شح الإخ��وان حممد مر�سي ورئي�س احلكومة اللواء �أحمد �شفيق ،وبعد �صدور الأحكام
بحق �أركان النظام ال�سابق ،يُطرح �س�ؤال جاد حول م�سار الثورة امل�صرية ،حيث ميكن القول
�إن ال�شيء الوحيد الوا�ضح من نتائجها هو �سقوط �شخ�ص ح�سني مبارك ،مع بقاء النظام
و�سيا�ساته اخلارجية والداخلية ،بالإ�ضافة �إىل رفع حالة الطوارئ منذ �أيام قليلة م�ضت.
رمب��ا ي��ذه��ب ال�ب�ع����ض �إىل ق ��راءة ال��داخ��ل امل���ص��ري م��ن خ�ل�ال ال�ت��وق��ف ع�ن��د الأو� �ض��اع
االقت�صادية التي تزداد �سوءاً ،ويخ�شى منها جُ ّل رجال الأعمال وعامة النا�س ،واخلوف من
هذا ال�سيف امل�سلّط «اجلوع» ،بالإ�ضافة �إىل اخلوف من �أن يحكم الإخوان ويذهبوا مب�صر �إىل
«�إمارة �إ�سالمية» يخ�شى فيها العلمانيون والأقباط والقوميون وغريهم.
هذا التلهي بقراءة الداخل يبعد عن حقيقة الأ�سباب ،ويخبئ الالعب الأ�سا�سي يف ال�ساحة
امل�صرية ،بحيث يجعل امل�شكلة بني �شباب ال�ث��ورة وك��ل ال�شعب امل�صري من جهة ،واملجل�س
الع�سكري من جهة �أخرى.
وملعرفة الواقع يجب االلتفات �إىل بع�ض الأمور:
 �أهمية م�صر اجليو�سيا�سية. �أهمية م�صر اال�سرتاتيجية يف مو�ضوع ال�صراع العربي « -الإ�سرائيلي».الإرباك الأمريكي ومعه كل الغرب.
 اخل�شية «الإ�سرائيلية» من تغيرّ حقيقي يف م�صر. عودة احلرب الباردة بني الأمريكي والرو�سي وال�صيني.وقبل ال��دخ��ول يف التفا�صيل ،ميكن ال�ق��ول �إن التفكري مب�صري م�صر يتطلب التوقف
عند املو�ضوعات امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ،م��ع ق��راءة للواقع امل�صري منذ ب��داي��ة ال�صراع العربي -
«الإ�سرائيلي» ،حيث اتفافية كامب ديفيد التي اعتربها الأمريكي �إجنازاً �ضخماً حتقق �أمن
الكيان «الإ�سرائيلي» من خالل حتييد م�صر؛ الدولة العربية الكربى ،وحتويلها �إىل �شبكة
�أمان له ،وهذا ال يعني غ�ض النظر عن جمريات الداخل امل�صري من العمل على د�ستور جديد
تنطلق من خالله م�ؤ�س�سات النظام امل�صري على �أ�س�س�س جديدة لبناء االقت�صاد امل�صري،
وال�ع��ودة مب�صر لتكون العباً �أ�سا�سياً يف �أفريقيا ،ويف �آ�سيا من خ�لال م�شاركتها الفعالة يف
املنتظمات القارية مع ما متلك من مقدرات على ال�صعد املختلفة.
من الوا�ضح �أن الغرب الذي ا�ستفاد لعقود طويلة من �إخماد دور م�صر لتحقيق م�صلحته،
لن يجل�س مكتوف الأيدي �أمام احلراك ال�شعبي الذي انطلق ،فهو �إن ذهب بليونة ،من خالل
التناهي الظاهري ،مع التحركات ال�شعبية ،وكانت االنتخابات للربملان والرئا�سة� ،إال �أنه ما
زال مم�سكاً مبفا�صل النظام امل�صري ،وواهم من يظن �أن الأمريكي �سيرتك �شعب م�صر ليقرر
ما ي�شاء ،وكذلك «الإ�سرائيلي» وكل الغرب الواقف خلفها ،خ�صو�صاً مع حتلل الو�ضع العربي،
حيث �إن كل نظام من�شغل مب�صاحله ،وبالتايل �سرياهن الغرب على ا�ست�سالم امل�صريني للأمر
الواقع ،وبالتايل يعود للإم�ساك بالنظام اجلديد بـ«الطرق الدميقراطية».

�صالح نور الدين

مـصــر ..الـثــورة الـضــائــعــــة
مل تلد الثورة امل�صرية بعد ،و�إن ُول��دت
فلي�س م��ن �آبائها ال�شرعيني �أو م��ن الذين
بد�أوها و�صاروا يف كوالي�س الن�سيان .الثورة
امل�صرية تتقاذفها يف ال��داخ��ل ثالثة قوى:
«الإ�سالميون اجل��دد» ،واملجل�س الع�سكري،
وبقايا ال�ن�ظ��ام ،وتتناف�س ق��وى على نتائج
الثورة ووراث��ة النظام الذي مل ي�سقط ،فقد
�سقط مبارك ك�شخ�ص ،لكن منظومة النظام
و�أذرعه ما زالت مت�سك باخلناق امل�صري.
لقد ح�صد الإخوان امل�سلمون وال�سلفيون
انتخابات جمل�سي ال�شعب وال���ش��ورى ،وهم
ال��ذي��ن تعاملوا ب�ح��ذر م��ع جم��ري��ات ال�ث��ورة
وفعاليتها ،وعندما ن�ضجت الأم ��ور نزلوا
�إىل ال�شارع وح�صدوا ب��ذار ال�ث��ورة ،وانكف�أ
�أن���ص��ار النظام واملجل�س الع�سكري بع�ض
الوقت ال�ستيعاب ال�صدمة وتنظيم ال�صفوف
بانتظار انتخابات الرئا�سة ،خ�صو�ص ًا �أن
�صمود �سورية بوجه «الإ�سالميني اجل��دد»
قد �شجع املجل�س الع�سكري و�أن�صار النظام
على ال�صمود ومقاومة متدد «الإخوان» ،ودفع
هذه القوى للم�شاركة يف انتخابات الرئا�سة
عرب اللواء �أحمد �شفيق؛ �آخ��ر رئي�س وزراء
ليتبي بعدها �أن الثورة مل
يف عهد مبارك ،نّ
تت�سرب �إىل مفا�صل ال�شارع امل�صري ،بل هي
�أ�سرية دائرتني :دائرة منظمة تتمثل بالتيار
الإ� �س�لام��ي ،ودائ ��رة م�شتتة تتمثل بالقوى
تبي �إم��ا �أنها
العلمانية والليربالية ،والتي نّ
كانت رائ��دة الثورة احلقيقية ،ومتت �سرقة
ال�ث��ورة من «العيال» من قبل الكبار� ،أو �أن
ه�ؤالء كانوا «مطية» �أو «بربارة» لقوى داخلية
وخارجية ا�ستغلت نزولهم �إىل ال�شارع.
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى ،ت� �ب�ّي نّ�ن �أي� ��� �ض� � ًا �أن
«الإ�سالميني اجلدد» ميار�سون لعبة التناق�ض
بني ال�سر والعلن ،فيعلنون ما ال ين�سجم مع
حقيقة �أهدافهم ،وما زالوا ميار�سون العمل
ال�سري ال�سيا�سي بعالنية املناورة ال�سيا�سية،
فبعدما �أعلن «الإخوان» عدم نيتهم تر�شحهم

م�صريون يف ميدان التحرير رف�ضاً للأحكام الق�ضائية املخففة بحق مبارك وابنيه و�أعوانهم

ل �ل��رئ��ا� �س��ة ،رم� ��وا ب �ك��ل ث�ق�ل�ه��م وق��وت �ه��م يف
الرئا�سة ،ليم�سكوا قب�ضتهم على جمل�س
ال�شعب وال�شورى ورئا�سة اجلمهورية ،لي ؤ�مّنوا
�سيطرتهم على اجل�ي����ش ،وب�ع��ده��ا الإط ��ار
االقت�صادي.
م�شكلة «الإخوان» يف م�صر ومعهم التيار
ال�سلفي� ،أنهم ال ي�ستطيعون بناء دول��ة وفق
عقيدتهم ال�سلفية والأ��ص��ول�ي��ة املت�شددة،
نظر ًا �إىل تركيبة املجتمع امل�صري وركائزه
االقت�صادية (ال�سياحة وت��واب�ع�ه��ا) ..و�إذا
�سايروا وتنازلوا عن �أفكارهم املت�شددة نحو
الدولة املدنية ،ف�إنهم ي�ضربون كل تاريخهم
العقائدي ،ويخ�سرون ورقة اتهام الآخر بعدم
التدين واالنحياز للعلمانية ،و�إذا �سقطت
ال��ورق��ة الدينية م��ن �أي��دي�ه��م ،وه��ي ال��ورق��ة

(�أ.ف.ب).

الأ�سا�س والقوية و�سالحهم الوحيد ما داموا
يفتقرون �إىل الر�ؤيا والإمكانيات االقت�صادية
النت�شال م�صر من الفقر والبطالة ،ف�إنهم
�سيغرقون يف م�ستنقع انهيار الدولة ،وانقالب
اجلمهور العام عليهم..
يف ال�سيا�سة ه��م م��ع فل�سطني وحترير
القد�س ،لكنهم مع اتفاقية كامب  -ديفيد،
وم��ع ح�ك��ام اخلليج املتحالفني م��ع �أم�يرك��ا
والأنظمة امللكية والعائالت احلاكمة التي
تدعم الدميقراطية ..فكيف ميكن لـ«الإخوان»
املزاوجة بني الدين واتفاقية كامب  -ديفيد،
ب�ين ال��دمي�ق��راط�ي��ة وامل�ل�ك�ي��ة ،ب�ين ال���ش��ورى
وامللكية ،بني الوراثة واخلالفة..؟!
الثورة امل�صرية �ضائعة ويتيمة ،تتناف�س
ع �ل��ى ت�ب�ن�ي�ه��ا وم �� �ص��ادرت �ه��ا ق ��وى داخ�ل�ي��ة

الثورة البحرينية في مواجهة سياسة العقاب الجماعي
م��ا �أن يف�شل احل�ك��م البحريني يف �أ��س�ل��وب من
�أ�ساليبه لإخماد الثورة ال�شعبية ال�سلمية والهرب
من ا�ستحقاق اال�ستجابة ملطالب ال�شعب بالإ�صالح
والعدالة ،حتى ي�سارع �إىل ابتكار و�سائل جديدة يف
�إ�صرار و�إمعان منه على موا�صلة �سيا�سته الهادفة
�إىل خنق الثورة.
فبعد �أن وجد �أن ا�سرتاتيجيته الأمنية القمعية
غري كافية ،و�أن حماولة �شق �صفوف ال�شعب عرب
الفتنة املذهبية مل تنجح ،قرر احلكم امللكي تغذية
هذه اال�سرتاتيجية بعنا�صر جديدة تقوم على:
 -1اع�ت�م��اد �سيا�سة ال�ع�ق��اب اجل�م��اع��ي ال�ت��ي ت�شمل
االعتقال التع�سفي ،واملحاكمات ال�سيا�سية ،والطرد
من الوظيفة ،والتطهري الطائفي يف وزارات الدولة
وم� ؤ���س���س��ات�ه��ا ب�ه��دف ��ض��رب الن�سيج االج�ت�م��اع��ي،
والنيل من الوحدة الوطنية التي تتجلى يف الثورة،
وحم ��اول ��ة م��ذه�ب�ت�ه��ا ،و�إي� �ج ��اد ق��اع��دة اج�ت�م��اع�ي��ة
مذهبية للحكم امللكي تخرجه م��ن �أت ��ون العزلة
ال�شعبية اخلانقة التي يعاين منها على نحو غري
م�سبوق.

 -2ا�ستقواء نظام احلكم باملظلة الأمنية ال�سعودية
ال�ت��ي ي��وف��ره��ا ل��ه االحت ��اد الأم �ن��ي ب�ين ال�سعودية
والبحرين.
 -3زي��ادة االعتماد على املرتزقة يف اجلي�ش وقوات
الأمن لقمع الثورة.
 -4ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ا� � � �س � � �ت� � ��دراج ال � � � �ث � � ��ورة ل �ف��خ
ال �ل �ج ��وء �إىل ال �ع �ن��ف رداً ع �ل��ى ع �ن��ف ال �� �س �ل �ط��ة،
وبالتايل دفعها �إىل مغادرة �ساحة الن�ضال ال�سلمي
ال��ذي يعري ال�سلطة ،وت��وف�ير الغطاء لها ل�سحق
ال �ث��ورة ع�بر تنظيم �أو� �س��ع عملية اع�ت�ق��ال لقادتها
ورم��وزه��ا وك��وادره��ا ،على غ��رار ما فعل «بينو�شيه»
يف ت�شيلي �ضد الثورة ال�سلمية التي قادها الليندي
و�أو�صلته �إىل مقر الرئا�سة ،حيث قام ب�أكرب عملية
ت�صفية لقادتها و�أن�صارها و�أعاد تثبيت نظام احلكم
اال� �س �ت �ب��دادي ال�ق�م�ع��ي ،وم �ن��ع ال�ت�غ�ي�ير ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،واالجتماعي.
وم�ث��ل ه��ذه اال�سرتاتيجية تظهر ب��و��ض��وح من
خالل املمار�سات التع�سفية والإرهابية التي تقوم بها
الأجهزة الأمنية للق�ضاء على الثورة.

غري �أنه بدا من الوا�ضح �أن قيادة الثورة �أدركت
الأبعاد اخلطرية لهذه اال�سرتاتيجية التي ينفذها
نظام احل�ك��م ،وي�ستهدف م��ن ورائ�ه��ا �إف ��راغ الثورة
م��ن ق��ادت�ه��ا وامل��راه�ن��ة على تعب ال�شعب ،وعمدت
�إىل و�ضع ا�سرتاتيجية مقابلة لإحباطها و�ضمان
احلفاظ على ا�ستمرار ال�ث��ورة و��ص��و ًال �إىل حتقيق
�أهدافها.
وهذه اال�سرتاتيجية ت�ستند �إىل:
 -1الإ�� �ص ��رار ع�ل��ى رف ����ض االجن � ��رار �إىل مم��ار��س��ة
العنف ،والتم�سك بالطابع ال�سلمي للثورة ،وعدم
التهور وال��وق��وع يف ال�شرك ال��ذي تن�صبه ال�سلطة
للثورة.
 -2رف�ض االحت��اد الأم�ن��ي م��ع ال�سعودية باعتباره
احت � ��اداً ف��وق �ي �اً ال ي �خ��دم م�صلحة ال���ش�ع��ب ،و�إمن ��ا
م�صلحة احلكام يف البلدين ملنع الإ�صالح وحتقيق
العدالة.
 -3توثيق االنتهاكات التي ترتكبها �أجهزة ال�سلطة
�ضد حقوق الإن�سان والعمل على ف�ضحها وتعريتها
يف امل�ؤ�س�سات الدولية ،وهو ما �أثمر �أخرياً �إدانة لهذه

االن�ت�ه��اك��ات م��ن ق�ب��ل  60دول ��ة يف اج�ت�م��اع جمل�س
حقوق الإن�سان يف جنيف طالبت ال�سلطة البحرينية
ب�إعادة ح�ساباتها وحت�سني حقوق الإن�سان.
 -4ال�صمود وع��دم اخل�ن��وع� ،أو ال�تراج��ع مبوا�صلة
الثورة لتحقيق الإ�صالح والعدالة.
وك� ��ان الف �ت �اً وع ��ي ق� ��ادة ال� �ث ��ورة ع �ل��ى اخ �ت�لاف
انتماءاتهم ال�سرتاتيجية نظام احلكم ل�سحق الثورة،
م��ن خ�ل�ال ال���ش�ع��ارات ال�ت��ي رف�ع��وه��ا �أخ�ي �راً وال�ت��ي
ركزت على رف�ض اللجوء �إىل العنف وعدم الرتاجع
عن الإ��ص�لاح واملطالبة باحلرية وحقوق املواطنة
الكاملة ،و�أن يكون ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات.
�إن مثل ه��ذا النهج ال��ذي تعتمده قيادة الثورة
ي� ��ؤدي �إىل �إح �ب��اط خمطط ن�ظ��ام احل�ك��م ،وتعرية
وف�ضح العنف ال��دم��وي ال��ذي يقوم ب��ه ،ويزيد من
عزلته وم�أزقه يف الداخل واخل��ارج ،ويك�سب الثورة
ال�ت� أ�ي�ي��د وال��دع��م ال ��ذي حت�ت��اج��ه يف م�ع��رك��ة احل��ق
والعدالة.

ح�سني عطوي
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وخارجية ،وبغ�ض النظر عن الفائز ،ف�إن
اخل�سارة �سيح�صدها ال�شعب امل�صري،
لأن االن �ق �� �س��ام ي� ��دور ب�ي�ن ت �ي��ار ال�ن�ظ��ام
والتيار الإ�سالمي من جهة ،وبني االنق�سام
الطائفي بني الأق�ب��اط وامل�سلمني ،بوجود
تناف�س �سعودي  -القطري على ال�ساحة،
بالتزامن مع تدخل خمابراتي «�إ�سرائيلي»
 الأمريكي �سي�ستفيد بالت�أكيد مما زرعهط��وال العقود املا�ضية بعد كامب ديفيد،
لإخراج م�صر �أو ت�أخري عودتها �إىل دائرة
ال�صراع العربي « -الإ�سرائيلي» ،خ�صو�ص ًا
�أن امل�شروع الأمريكي قد ينجح يف �إرب��اك
اجلي�ش ال�سوري وا�ستدراجه �إىل الداخل ،ما
�سرييح العدو الإ�سرائيلي بعد تخل�صه من
�أكرب جي�شني عربيني (امل�صري وال�سوري)،
و�إبعادهم عن احلدود ،وحتويلهم �إىل قوات
�شرطة و�أمن داخلي ،لعله ي�ستعيد التوازن
اال�سرتاتيجي املفقود بعد تنامي حركات
املقاومة يف لبنان وفل�سطني ،وعجزه عن
ح�صار القوة الع�سكرية وال�سيا�سية املتنامية
لإي��ران ،واخل��وف من ان�ضمام العراق �إىل
هذه املنظومة ال�سيا�سية والع�سكرية.
االنتخابات الرئا�سية امل�صرية �ستكون
مبنزلة �إع�لان املرحلة الثالثة من الثورة
امل�صرية التي مل تكتمل بعد ،ف�إما اال�ستقرار
�أو الفو�ضى ،مع دعائنا �أن يجتاز الأخ��وة
امل�صريون هذا املنعطف ،وقلقنا الكبري من
ا�ستدراج م�صر �إىل �ساحة ال�صراع الأهلي
امل�سلح؛ متام ًا كما يف ليبيا و�سورية ،بانتظار
�أن يتحول الأردن �إىل ملج أ� للفارين من
القاعدة والالجئني الفل�سطينيني ،ليتم بناء
الوطن البديل ب�شكل هادئ ،ك�أحد ال�شروط
حلل ال�صراع امل�صري « -الإ�سرائيلي»،
وتوطني الفل�سطينيني يف الأردن.
ف �ه��ل ��س�ي�ف��وز ��ش�ف�ي��ق �أو الإخ�� ��وان،
�أو �سيفوز ال�شعب امل���ص��ري� ،أو الفتنة
الداخلية؟
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األصابع السعودية تعبث في العراق
على �إيقاع ال�سيارات املفخّ خة التي توقع يومي ًا ع�شرات
ال�ضحايا م��ن ال�شعب ال �ع��راق��ي ،وال �ت��ي ت��دي��ره��ا �أج�ه��زة
ا�ستخباراتية متنوعة ،ت�ستخدم التكفرييني على �ضاللهم
وق��ود ًا يف املعركة ،تتعاظم االنق�سامات ال�سيا�سية يف بالد
الرافدين حتت عناوين متعددة ،منها ال�سيا�سي والأمني،
ومنها االنتقايل املحلي والإقليمي  -وال ��دويل؛ يف ترابط
غريب.
�إال �أن الأغرب هو رف�ض قطاع وا�سع من ال�سا�سة العراقيني
من اال�ستفادة من الدرو�س التي ال تزال ماثلة يف التفكك،
وك�أن املطلوب لدى هذا الفريق هو تنفيذ املخطط الذي يُر�سم
مل�ستقبل املنطقة يف الدوائر املعادية للعراق ،ليظل يف حالة
�صراع اجتماعي تناحري.
بد�أت التحذيرات من انعكا�س ال�صراع احلكومي ،والتي
ت�شارك فيه تكتالت ترت�سم من �أج��ل �إ�سقاط حكومة نوري
املالكي على الن�سيج االجتماعي ،بحيت تندلع �أقله �صراعات
ع�شائرية ،ترفع من�سوب الت�شرذم يف التكوين العراقي الذي
غزته الروح االنف�صالية املرعية من اجليو�ش الأمريكية التي
اجتاحت العراق قبل �أحد ع�شر عاماً ،وغادرته مطلع العام
اجلاري ،تاركة وراءها �إرث ًا ثقي ًال من االنق�سام والدمار والدم
الذي لو فتحت له �أقنية لكان يوازي دجلة والفرات.
ق��د ي�ك��ون ال�ع�م��ل لإ� �س �ق��اط ح�ك��وم��ة ن ��وري امل��ال�ك��ي من
احل��ق الطبيعي لأيّ جهة �سيا�سية ترف�ض �سيا�سة املالكي
ب�شكل خا�ص والأداء احلكومي ب�شكل ع��ام ،وذل��ك �ضمن

االنتظام احلقيقي للعمل الدميقراطي ال��ذي الي��زال يتطلع
�إليه العراقيون منذ دخلت الدبابات الأمريكية و�أ�سقطت
حكم �صدّام ح�سني ،وعلى مدى �سنوات االحتالل وما بعد
اندحار القوات الأمريكية ،لكن �إذا جرى ا�ستعرا�ض التوقيت
والأ�سباب ال�سيا�سية الكامنة وراء ذلك ،قد يرتيّث املرء يف
احلكم على نوايا الأفرقاء ال�سيا�سيني و�أهدافهم.
ويف املعطيات� :أوالً� ،أن املالكي �شخ�صي ًا وغداة ان�سحاب
القوات الأمريكية من بغداد� ،أعلن جهار ًا رف�ض الإطاحة
بالنظام يف �سورية ،وواجهت حكومته قرارات جمل�س اجلامعة
العربية املعادية ل�سورية بالرف�ض حين ًا وبالتحفّظ �أحياناً.
ثانياً� :إ�صرار حكومة املالكي على مالحقة طارق الها�شمي؛
ن��ائ��ب الرئي�س ال�ع��راق��ي ،ل�ت��و ّرط��ه وجمموعة م��ن �أن�صاره
ومرافقيه يف الأعمال الإرهابية يف العراق ،ومعروفة ق�ضية
هروب الها�شمي ومن ي�ؤمن له احلماية والغطاء الدوليني.
ثالثاً :حماولة رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان
زرع ال�شقاق املذهبي يف العراق ،على خلفية املطالبة بت�سليم
الها�شمي للمحاكمة ،ما �أدّى �إىل توتر العالقات بني البلدين،
وحاول رئي�س املجل�س الأعلى الإ�سالمي عمار احلكيم رتقها
خالل زيارته ال�شهر املا�ضي �إىل تركيا ولقائه �أردوغان.
ه��ذه املعطيات ،ان��دف��ع البع�ض ال�ستثمارها م��ن �أج��ل
�إ�سقاط حكومة املالكي ،وقاد احلملة رئي�س القائمة العراقية
�إياد عالوي ،الذي يتباهى ب�صالته الوطيدة مع املخابرات
الأمريكية ،وان�ضمّ �إليه املت�ضرّرون من جناحات حققتها
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حكومة املالكي يف ا�ست�ضافة القمة العربية قبل �شهرين،
وكذلك �إع��ادة بغداد الحت�ضان م�ؤمترات دولية على درجة
عالية من الأهمية مثل اجتماع الدول ( )1+5و�إيران وغريها،
وه��ذا �شكّل مفاج�أة لقوى �سيا�سية كانت تراهن على ف�شل
املالكي يف حتقيق ذل��ك ،ف�ض ًال ع��ن جم��اه��رات��ه ب�ضرورة
التعاون مع �إيران.
ورغم هذه املعطيات ،يبقى �أن الأه��م يف الواقع احلايل
هو ال�صراع على ا�ستقطاب نواب لت�أمني العدد الكايف والبالغ
 164نائب ًا لإ�سقاط احلكومة برملانياً ،ويبدو �أن بع�ض الأالعيب
غري الدميقراطية ،ال بل التهديدات بالقتل ب��د�أت متارَ�س
�ضد بع�ض النواب ،ال �سيما من القائمة العراقية التي يقودها
عالوي �إذا رف�ضوا التوقيع على العري�ضة.
يف الواقع ،ف��إن عدد املت�ضررين من وج��ود املالكي بات
ي�شكّل حجم ًا ال يُ�ستهان به ،لكنه مل ي�صل بعد �إىل ثلثي العدد
املطلوب.
ويف الواقع �أي�ضاً ،ف�إن الطبقة ال�سيا�سية العراقية غري
ق��ادرة حتى الآن على التملّ�ص من القب�ضة ال�ضاغطة بقوة
على �أعناق الكثريين ،وت�ؤكد املعلومات �أنّ الرقابة الأمريكية
على البنك املركزي العراقي ال تزال �سارية ،فيما الر�شاوى
باتت على كل �شفّة ول�سان.
ويتهم البع�ض ال�سعودية وقطر بر�صد مبلغ  500مليون
دوالر للإطاحة باملالكي ،وفتح العراق على الفو�ضى امل�ستمرة،
تنفيذ ًا للمخطط امل��رك��زي ،بحيث ُي��دف��ع لكل نائب ثالثة
ماليني دوالر ثمن �سحبه الثقة من املالكي ،وهي الثقة التي
التزال متما�سكة �إىل ح ّد ما و�سط دعوات للجلو�س على طاولة
االجتماع الوطني.
والالفت� ،أن �إذاعة نروجية ا�سمها «راديو او�سنت» ،نقلت
عن م�صادر دبلوما�سية غربية �أن ال�سعودية �أجنزت خطوات
كبرية من م�شروعها ال�سيا�سي بالتن�سيق مع حلفائها يف
القائمة العراقية و�أط��راف كردية لإ�سقاط حكومة املالكي
وتفكيك التحالف الوطني العراقي.
�إنّ املخاوف تزداد من دفع العراق �إىل فراغ �سيا�سي يتيح
جمدد ًا االنتعا�ش �أمام الإرهاب ،الذي تراجع ن�سبياً ،لي�صبح
العراق يف مهبّ التق�سيم الذي مل يرتدّد البع�ض يف املطالبة به
جهار ًا وك�أنه احل ّل الأمثل.

يون�س عودة

(�أ.ف.ب).

التدخل األميركي  -السعودي يسبح في الدم اليمني
ذه��ب الرئي�س �صالح و�أت ��ى الرئي�س عبد
ال�ه��ادي وامل�شهد اليمني واح��د مل يتغري!
ان �ق �� �س��ام وت �ق��ات��ل ي �غ��ذي��ه اخل� � ��ارج ب��امل��ال
وال���س�لاح ،ال�ق��وى الإقليمية وال��دول�ي��ة ما
زالت تلعب الدور نف�سه ،رمبا بات اليمنيون
ي�ف�ه�م��ون ال �ي��وم مل ��اذا ه ��ذا الإ�� �ص ��رار على
تفكيك اجلي�ش و��ش��رذم�ت��ه ،وت��دم�ير بنى
الدولة وتفكيك الن�سيج االجتماعي للبالد،
بعد �أن كانوا يت�س�ألون عن هذا الربيع الذي
و ّل��د ك��ل ه��ذا القتل والت�شريد والتجويع
وانهيار الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات.
رغ��م رح�ي��ل ال��رئ�ي����س ��ص��ال��ح ع��ن ال�سلطة
�شكلياً� ،إال �أن العنف والفو�ضى م�ستمر،
ومل يب َق متما�سكاً يف البالد �سوى الأجهزة
الأمنية املعنية مبكافحة الإره��اب ،بقيادة
�أخوة الرئي�س ال�سابق و�أقربائه؛ واملرتبطة
بغرف عمليات دولية ق��ادرة وفاعلة ،يقال
�إنها ت�أمتر من البنتاغون الأمريكي الذي
يخطط لعملياتها ويحدد �أهدافها ،وتُخرب

ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي �أوب ��ام ��ا ق �ب��ل ��ض��رب
وتدمري �أي ه��دف ،ه��ذه الأج�ه��زة ال تنهار
لأنها دائماً جتد من ميدها باملال وال�سالح
وعوامل القوة.
هل حماية حكام ال�سعودية من احلوثيني
وال� �ق ��اع ��دة يف ال �ي �م��ن ال � ��ذي ط ��امل ��ا ل�ق��ب
بال�سعيد ،توجب تفكيك الدولة واملجتمع
يف ال �ي �م��ن وجت ��وي ��ع �أه � �ل ��ه؟ ال�ت�ح��ري����ض
ال�سعودي للأمريكيني ملزيد من التدخل
الع�سكري ت�صاعد بعد ن�شر ت�سجيل �شريط
م�سجل لنائب القن�صل ال�سعودي يف عدن
عبد اهلل اخل��ال��دي ال��ذي خطفته جماعة
�أن�صار ال�شريعة ،ودع��ا فيه امللك عبد اهلل
بالإ�سراع والعمل على �إنقاذه ب�أي ثمن.
جن ��اح ج �م��اع��ة �أن �� �ص��ار ال���ش��ري�ع��ة يف �إث �ب��ات
ق��درت�ه��م على ال�صمود ج�غ��راف�ي�اً ،ومتكنهم
م��ن نقل امل�ع��رك��ة م��ن اجل�ن��وب �إىل ال�شمال،
واخ �ت�راق �أه ��م امل��راك��ز الأم�ن�ي��ة والع�سكرية
و�أك �ث�ره ��ا حت �� �ص �ي �ن �اً� ،أدت �إىل ال �ك �ث�ير من

ال�ت�خ��وف��ات يف ال �ب�لاد ،ودف�ع��ت الأو� �ض��اع �إىل
املزيد من الت�أزم.
من اجلنوب �إىل �صنعاء مل تهد�أ العمليات
االن �ت �ح��اري��ة وال �ت �ف �ج�يرات ،و� �ش�لال ال��دم
اليمني مل يجف ،حتى و�صل �إىل �أق�صى
ال �� �ش �م��ال يف حم��اف �ظ��ة � �ص �ع��دة ،ب �ع��د �أن
اقتحمت �سيارة مفخخة يقودها انتحاري
�إحدى مدار�س مدينة اجلوف ،ما �أدى �إىل
�سقوط  18قتي ًال من الأطفال ،وع��دد من
اجلرحى.
و� �س �ب��ق ت �ف �ج�ير � �ص �ع��دة ان �ف �ج��ار م �ي��دان
ال���س�ب�ع�ين  -ال ��ذي وق ��ع يف ع�ي��د ال��وح��دة،
و�سقط فيه �أكرث من  100قتيل من اجلنود
و 370جريحاً  -الذي ك�شف مدى االخرتاق
احلا�صل يف �أجهزة الأمن وه�شا�شة الو�ضع
ال�سيا�سي ،حيث باتت دماء عنا�صر اجلي�ش
اليمني مباحة يف عملية ت�صفية ح�سابات.
الأ� �ص��اب��ع الأم�ي�رك �ي��ة وا� �ض �ح��ة وراء كل
عمل تخريبي من التفجريات االنتحارية

الدامية واملريبة يف �آن ،احل�ضور الأمريكي
الطاغي يف كل التفا�صيل اليمنية يجعل
البالد وك�أنها باتت حمتلة وحتت و�صاية
�أم�يرك�ي��ة غ�ير معلنة ،ورمب��ا بتنا بحاجة
الن �ت ��زاع ا��س�ت�ق�لال ال�ي�م��ن م��ن ال��و��ص��اي��ة
الدولية.
ال �ت �خ��ري��ب الأم �ي��رك � ��ي ام� �ت ��د �إىل احل �ي��اة
ال�سيا�سية للبالد مع انطالق عملية احلوار
ال��وط�ن��ي ،بعد �أن ت��دخ��ل ال�سفري الأم�يرك��ي
ف ��ورد ب�شكل ��س��اف��ر لتعطيل احل ��وار ،معلناً
�أن ال ح��وار مع �أن�صار ال�شريعة ،و�أن احل�سم
الع�سكري وح��ده ه��و ال ��رد ،وك��ان الت�صريح
ك��اف�ي�اً ح�ت��ى ي�ع�ل��ن ال��رئ�ي����س االن �ت �ق��ايل عبد
الهادي ا�ستبعاد �أن�صار ال�شريعة من احلوار
الوطني املزمع عقده بح�ضور جماعة احلراك
االنف�صايل يف ال�شمال واحلوثيني يف �صعدة
وباقي الأطراف اليمنية.
مل ي�ع��د الأم�ي�رك��ي يق�صف ب�ط��ائ��رات ب��دون
طيار ،بل دخل �سالح اجلو الأمريكي مبا�شرة

يف ق���ص��ف م��واق��ع �أن �� �ص��ار ال���ش��ري�ع��ة ،وب ��د�أت
القوات اخلا�صة الأمريكية تدخل الأرا�ضي
ال �ي �م �ن �ي��ة ،وت �ق �ي��م م �ل ��اذات �آم� �ن ��ة لإط�ل��اق
الطائرات بدون طيار ،وتقيم الكمائن وتغتال
القيادات ،حتى البوارج البحرية املوجودة يف
البحر العربي ،ق�صفت ب�صواريخ «كروز» مدن
�أبني ومنطقة �شقرة حتديداً ،كل هذا العنف
ي �ج��ري ب��ال �ت��واط ��ؤ ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ات اليمنية
والأمريكيني وال�سعوديني.
ب�ع��د ت���ص��ري�ح��ات ال���س�ف�ير الأم�ي�رك ��ي ف��ورد
وال��رئ �ي ����س اجل ��دي ��د ب � ��د�أت ج �م��اع��ة �أن �� �ص��ار
ال �� �ش��ري �ع��ة ت ��واج ��ه ح� ��رب �إب � � ��ادة ع�ن�ي�ف��ة مل
تواجهها من قبل براً وبحراً وجواً ،ا�ستهدفت
ك��ل مواقعها وقياداتها و�أج�برت�ه��ا على نقل
قيادة عملياتها وعتادها و�أ�سلحتها من مدينة
زجن�ب��ار �إىل مدينة ج�ع��ار ال�ت��ي تعترب قلعة
جماعة �أن�صار ال�شريعة.
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دولي

من بغداد إلى موسكو ..الموقف اإليراني الصلب واحد
م� ��رة ج ��دي ��دة ح ��ائ ��ك ال �� �س �ج��اد الإي� � ��راين
املعروف ب�شطارته وطول �أناته ،يغرق خ�صمه
بالتفا�صيل ليعقد م�ف��او��ض��ات م��رب�ح��ة حتى
ل��و ف�شلت ،اجل��ان��ب الإي ��راين ال��ذي �أ��ص��ر على
عقد املفاو�ضات يف بغداد مع جمموعة (،)1+5
ا�ستطاع املفاو�ض الإيراين ت�سجيل عدّة نقاط
يف مرمى اخل�صم قبل �أن تنطلق املفاو�ضات.
 -1عاقبت �إيران اجلانب الرتكي الذي كان
ي��زه��و ب�ت�ح��ول��ه �إىل الع��ب �إق�ل�ي�م��ي ك�ب�ير بعد
جناحه يف �إقناع اجلانبني بعقد هذه املفاو�ضات
يف ا�سطنبول ،و�أتى هذا العقاب رداً على ات�ساع
رق�ع��ة اخل�ل�اف بالق�ضية ال���س��وري��ة و�أزم�ت�ه��ا
امل�ستمرة ،والتدخالت الرتكية ال�سلبية يف هذا
امللف املتماهي مع املوقف القطري وال�سعودي.
 -2جن�ح��ت ط �ه��ران ب��ان �ت��زاع م��وق��ف دويل
يعرتف بح�ضورها ال�سيا�سي يف بغداد ،و�إب��راز
ق��درت�ه��ا ع�ل��ى اح �ت��واء اخل�ل�اف��ات ال�ع��راق�ي��ة -
الإي��ران�ي��ة ال�ق��دمي��ة ،وك��ان االج�ت�م��اع يف بغداد
�إع �ل�ان � �اً � �ص ��ارخ �اً ع ��ن ب� ��دء ع �ه��د ج��دي��د من
العالقات الثنائية باعرتاف وح�ضور دويل.
 -3رف�ضت دخ��ول املفت�شني ال��دول�ي�ين �إىل
من�ش�أة بار�شني النووية �أو �إىل موقع «ف��ردو»
النووي قرب قم.
 -4رف���ض��ت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ع ��دم تخ�صيب
ال�ي��وران�ي��وم ف��وق ن�سبة  ،٪20ب�ع��د �أن ط��ورت
�إيران اجليل الرابع من �أجهزة الطرد املركزي،
وهي من النوع املتفوق واملواكب لأعلى املعايري
ال�ع�ل�م�ي��ة ،وك��ان��ت �إي � ��ران ق��د �أجن� ��زت معجزة
االك �ت �ف��اء ال ��ذات ��ي يف جم ��ال ��ص�ن��اع��ة ال��وق��ود
ال �ن��ووي تخ�صيباً و��ص�ف��ائ��ح م���ض�غ��وط��ة قبل
مبا�شرتها املفاو�ضات.
� -5أع�ل�ن��ت ب�ن��اء حم�ط��ة ن��ووي��ة ج��دي��دة يف
بو�شهر مب�ساعدة رو�سيا �أي�ضاً ،ورف�ضت نقل
اليورانيوم املخ�صب �إىل خارج �أرا�ضيها.

املفاو�ض الإيراين �سعيد جليلي وكاثرين �أ�شتون يف بغداد

جم�م��وع��ة ( )1+5ذه �ب��ت �إىل م�ف��او��ض��ات
ب �غ��داد ،وه��ي م���ص��اب��ة ب��االرت �ب��اك واالرت �ي��اب
ن�ت�ي�ج��ة ت���س�ج�ي��ل إ�ي � ��ران ه ��ذه ال �ن �ق��اط ،قبل
انطالق املفاو�ضات ،واعتربت �أنها لن تتمكن
م��ن حت�ق�ي��ق ن�ت��ائ��ج �إي �ج��اب �ي��ة ،و أ�ن �ه��ا خ�سرت
املفاو�ضات �سلفاً ،فخف�ضت م�ستوى متثيلها
م��ن م���س�ت��وى وزراء خ��ارج �ي��ة �إىل م�ستوى
م���س��اع��دي��ن وم��وظ�ف�ين يف وزارات� �ه ��م ،بحجة
ع��دم ق��درة �ضمان �سالمة ال ��وزراء يف بغداد،
وبطبيعة احل��ال فهم الإي��راين �أن املفاو�ضني

ال ميلكون التفوي�ض املطلوب التخاذ قرارات
ح��ا��س�م��ة ،ك��ان��ت الأو�� �س ��اط ال��دول �ي��ة أ���ش��اع��ت
�إمكانية اتخاذها يف هذا االجتماع ،رغم حاجة
الطرفني ال�سيا�سية �إىل بلورة اتفاق ما.
امل�ع�ل��وم��ات ت�ق��ول �إن �سعيد جليلي رئي�س
الوفد الإي��راين املفاو�ض اق�ترح �إدراج الو�ضع
ال�سوري يف جدول الأعمال لأهميته الإقليمية،
لكن الوفد الأمريكي رف�ض احلديث من خارج
جدول الأعمال ،تقول املعلومات عندها ح�صلت
م���ش��ادة ك�لام�ي��ة ب�ين ال��وف��د ال��رو��س��ي وال��وف��د

الأم�ي�رك ��ي ،مت االت �ف��اق ع�ل��ى أ�ث��ره��ا برتحيل
ج �م �ي��ع اخل�ل�اف ��ات �إىل االج �ت �م ��اع امل �ق �ب��ل يف
مو�سكو يومي  17و 18حزيران ،وتقول امل�صادر
ال��دول�ي��ة �إن إ�ي ��ران م�ستعدة �ضمناً للتفاو�ض
ح��ول ح�صر تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة ٪20
لكن مقابل �أي ثمن؟
اختيار مو�سكو مكاناً للمفاوا�ضات املقبلة
�أت��ى لت�أكيد ال��دور الرو�سي الراعي واحلا�ضن
ل�ل�م���ش��روع ال �ن��ووي الإي � ��راين ال���س�ل�م��ي ،وه��ذا
االختيار لن يكون بعيداً عن ح�سابات الطرفني

يف امل�س�ألة ال�سورية ،و�ضرورة �إدراجها يف �سلة
التفاو�ض الإي ��راين – الغربي ،تريد طهران
ق�ب����ض ال�ث�م��ن ان �ف��راج �اً يف ال��و��ض��ع ال���س��وري،
وا�ستقراراً للمنطقة مقابل �أي تنازل قد تقدمه
يف ملفها النووي.
ي�ت�ردد �أن م�ف��او��ض��ات م��و��س�ك��و امل�ق�ب�ل��ة من
املمكن �أن تنتج نوعاً من الهدنة الطويلة بني
الطرفني ،هدنة رمب��ا يحتاج �إليها الطرفان
لأ��س�ب��اب تتعلق ب�ترت�ي��ب الأول ��وي ��ات لديهما،
كما تريد �إيران �أن تكون هناك حماية ورعاية
و�ضمانة رو�سية لأي توافق �أو اتفاق قد يح�صل.
م��ن ب �غ��داد� ..إىل مو�سكو�� ،ش��يء واح��د بات
م� ؤ�ك��داً� ..إن ال��دور الإي��راين الإقليمي يتنامى
ويتقدم ،و�إن نفوذ طهران رمبا ما عاد بحاجة
�إىل �سالح ن��ووي ليدعمه وي��ؤك��ده العتبارات
جيو�سيا�سية عديدة امتلكتها �إي��ران يف العقود
املا�ضية:
 -1قدرتها على التحكم باملعابر البحرية
التي متر من خاللها إ�م��دادات النفط العاملية
مب�ضيق هرمز.
 -2ح �� �ض��وره��ا اجل �ي ��و ب��ول �ت �ي��ك امل�ت�ن��ام��ي
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل وال �ت ��أث�ير يف بيئات
�شعبية ع��دي��دة م��ن باك�ستان �إىل �أفغان�ستان
ف�أندوني�سيا �إىل ال�ع��راق واخلليج و��ص��و ًال �إىل
لبنان.
 -3ت�صاعد قدرتها التكنولوجية والعلمية
يف امل�ن�ط�ق��ة وال �ع ��امل ،ب�ع��د �أن اح�ت�ل��ت امل��رت�ب��ة
اخلام�سة يف جمال البحث العلمي على ال�صعيد
ال��دويل ،ورمب��ا كان إ�ن��زال الطائرة الأمريكية
بدون طيار وال�سيطرة عليها الكرتونياً ،ثم فك
ال�شيفرة اخلا�صة بها وت�صنيعها داخل �إي��ران،
دليل وا�ضح على هذا التفوق العلمي.

ج� .ض.

قمة سان بطرسبرغ ..ودبلوماسية الغاز
مو�سكو  -الثبات
بوجه جاف وجبني مقطب ،افتتح بوتني الثاين القمة
الرو�سية  -الأوروبية يف �سان بطر�سربغ ،رغم علمه �أن هذه
القمة حتظى بكثري من االهتمام والرتقب ،ال�ست�شراف
م��ا مي�ك��ن �أن تك�شفه م��ن م �ع��امل ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج�ي��ة
اجلديدة لرو�سيا ،يف الوالية اجلديدة لفالدميري بوتني.
املحللون الأوروب �ي��ون كانوا ي��رك��زون توقعاتهم قبيل
القمة على م�س�ألة املبادالت التجارية مع رو�سيا ،واحتمال
جلوء مو�سكو �إىل توجيه ر�سائل حتذيرية قوية و�شديدة
�إىل الغرب ،لكن بقفازات خمملية ،وخ�صو�صاً جلهة تبعية
االحت��اد الأوروب��ي العمياء للناتو ،يف الوقت ال��ذي تزداد
فيه تبعيته ملو�سكو يف جم��ال الطاقة وخ�صو�صاً جلهة
الغاز.
وه �ن��ا ر�أى ك�ث�ير م��ن امل�ح�ل�ل�ين �أن ب��وت�ين �سيعتمد
«دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال� �غ ��از» ،ل�ل�ج��م ت�ط�ل�ع��ات ح �ل��ف ��ش�م��ال
الأطل�سي التمدد �إىل اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة
ودول حلف وار�سو ال�سابق ..وعليه وبكثري من اللهجة
القوية املغلفة ب�سلوفان الهدوء والثقة بالنف�س� ،أكد
�أن مو�سكو ال حتتمل حتر�شاً وتهديداً لأمنها القومي
والوطني ،مبا يعني ذلك من دالالت عميقة ملحاوالت
وا�شنطن و�أتباعها الأطل�سيني ن�شر ال��درع ال�صاروخي

يف ال��دول امل�ج��اورة لالحتاد الرو�سي ،وبالتايل ،فلدى
القيادة الرو�سية الو�سائل والأ�ساليب والإمكانيات التي
ميكنها من ردع هذه التهديدات من جهة ،ومواجهتها
مب��ا ينا�سبها م��ن و��س��ائ��ل ف��اع�ل��ة وم ��ؤث��رة اق�ت���ص��ادي��ا
و�سيا�سياً وع�سكرياً من جهة ثانية ،والتي من �ضمنها
حتريك «ديبلوما�سية الغاز».
و�إذا ما كانت الدول الغربية ،حاولت ح�صر االهتمام
ب��الأزم��ة ال�سورية ،لتكون قمة �سان بطر�سربغ �شبيهة
بقمة مت��وز  ،2006التي �أ�سهمت ب�شكل �أو آ�خ��ر تغطيه
احلرب ال�صهيونية الوا�سعة على املقاومة ولبنان ،التي
ا�ستفادت منها رو�سيا ،ب�إعادة املقاوم اللبناين االعتبار
لل�سالح الرو�سي ال��ذي د ّم��ر و�سائل احل��رب الأمريكية
الغربية ال�صهيونية ،وب��ال�ت��ايل �أع ��اد ال ��روح للو�سائل
الردعية الع�سكرية الرو�سية ،وبالتايل ف�إن القمة هذه
امل��رة مل تكن بحاجة �إىل جهد كبري لتبليغ الر�سائل
الرو�سية ،فبوتني كان حري�صاً على �أن تبدو هذه القمة
ناجحة ،ولو بحد �أدنى ،وخ�صو�صاً جلهة تبليغ الر�سائل
ال��رو��س�ي��ة ال��وا��ض�ح��ة مت��ام �اً ،ول �ه��ذا ا�ستبقها بجولة
�أوروبية ،يف توقيت ح�سا�س جداً ،لي�ؤكد املوقف الرو�سي
ال ��ذي ال ل�ب����س ف�ي��ه م��ن حليفته ال �ك�ب�رى يف منطقة
ال�شرق الأو��س��ط؛ دم�شق� ،إذ �إن ت�صريحات امل�س�ؤولني
الأوروب �ي�ي�ن ،ك��ان��ت ق��د مل��أت الدنيا زع�ي�ق�اً ،بال�ضغط

على مو�سكو لتعديل موقفها من دعوة �أممية للتدخل
الع�سكري يف �سورية ،ف�أطلق بوتني من برلني ثم من
ب��اري����س ،هجمة ديبلوما�سية قطعت الطريق على �أي
م�ساع �أوروبية لإقناع رو�سيا بالتخلي عن موقفها املعطل
لأي قرار يف جمل�س الأمن �ضد �سورية ،م�ستعم ًال لهجة
حازمة وحادة برف�ض �أي تدخل ع�سكري يف �سورية ،حتى
ولو كان جمرد تفكري بالأمر ،يف الوقت الذي حر�صت
فيه ديبلوما�سية الفروف على ت�سريب حم�ضر لقاء مع
م�س�ؤول كبري يف اخلارجية الأمريكية ،حول بديل من
داخل النظام للرئي�س ب�شار الأ�سد� ،أوقع الرعب والفزع
يف قلب ه��ذا امل�س�ؤول ال��ذي ت�صبب ع��رق�اً ،حينما �أعلم
مبوقف مو�سكو.
ب�شكل ع��ام ،فقد جنح فالدميري بوتني يف �إب�ع��اد قمة
�سان بطر�سربغ عن �سورية ،و�إن ت�ضمنت نقطة واح��دة
ت�ؤكد �أن خطة �أن��ان ما تزال �أف�ضل فر�صة متاحة ،ودور
رو��س�ي��ا يف ه��ذا امل �ج��ال ك�م��ا � �ش��ددت امل�ف��و��ض��ة الأوروب �ي��ة
لل�ش�ؤون اخلارجية كاثرين �آ�شتون حا�سماً وم�ؤثراً.
وق��د و�ضع بوتني نف�سه ،الأم��ور يف ن�صابها الذي
تريده مو�سكو حينما مل يتطرق يف كلمته االفتتاحية
بالتف�صيل �إىل الأزم� ��ة ال���س��وري��ة ،مكتفياً ب� إ���ش��ارة
ب�سيطة �إليها ب�أنها «واح ��دة م��ن الق�ضايا الدولية
املتعددة التي يجري التباحث يف �ش�أنها» ..م�شدداً على

�أن الأمن وال�سلم الدوليني حتفه كثري من املخاطر،
التي ميكن تربيدها يف العمل امل�شرتك ..وقد يكون
امل��ؤمت��ر ال�صحفي امل�شرتك ال��ذي ع�ق��ده ب��وت�ين مع
رئ�ي����س االحت� ��اد الأوروب� � ��ي «ه��رم��ان ف ��ان روم �ب��وي»
ل��ه ك�ث�ير م��ن ال� ��دالالت ،ح�ي��ث مل ي�ت�ط��رق الرئي�س
الرو�سي �إىل امللف ال�سوري بتاتاً ،مكتفياً باحلديث
ع��ن ال�ع�لاق��ات الرو�سية  -الأوروب �ي��ة ،م�ع�ت�براً�« :أن
ال�ت�ع��اون احلقيقي م�ستحيل م��ا دام ه�ن��اك ح��واج��ز
�أمام مواطنينا» ،يف �إ�شارة �إىل �إلغاء نظام الت�أ�شريات
التي تطالب به مو�سكو ،واملعتمد بني دول االحت��اد
الأوروب��ي ،لأن��ه ال بد من «مقاربة برغماتية �شبيهة
بو�سط الأعمال من دون �أي �صور منطية �إيديولوجية
�أو خالفه».
�أخ �ي�راً ،ف ��إن ال���س��ؤال ال��ذي ط��رح��ه ديبلوما�سيون
غ��رب �ي��ون ،ب � ��أن ه ��ذا االج �ت �م��اع ،ك ��ان ف��ر� �ص��ة ل�ل�غ��رب
للتعرف على بوتني اجلديد ،الذي عاد ليقود ال�سيا�سة
اخلارجية لبالده ،فهل تعرّفوا عليه جيداً؟
ورمب� ��ا ك ��ان ال� ��رد ال �ب �ل �ي��غ م ��ن أ�ح� ��د ال���ص�ح��اف�ي�ين
الغربيني املخ�ضرمني ،ي�ب��دو �أن الرئي�س الفرن�سي
اجلديد فرن�سوا هوالند ،والأملانية مريكل ،والإنكليزي
كامريون ،مل ي�ستوعبوا بعد كيف ال يكونوا �أذي��ا ًال يف
ال�سيا�سة الدولية؟
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

خطة أنان ..إلى أين؟

روائح الفساد والمحاباة آلل مبارك ما تزال تالحقه

أحمد شفيق ..مرشح قطاع عام

مل يكن غ��ري�ب�اً �أن ي�ن��ال امل��ر��ش��ح �أح�م��د �شفيق 49
�صوتاً من �أ�صل  68م�صرياً ي�سكنون يف «�إ�سرائيل»،
ف��ال��رج��ل ه��و امل��ر��ش��ح املف�ضل ل��دى ق��ادة «�إ��س��رائ�ي��ل»
ال��ذي��ن مل ي�خ�ج�ل��وا م��ن امل �ج��اه��رة ب��ذل��ك ،ويعترب
و�صوله �إىل دورة الإع��ادة من �أق�سى ال�ضربات التي
تتعر�ض لها الثورة امل�صرية� ،إذ يُظهر هذا �أن م�ؤيدي
و�صوله – علناً و�سراً – ميتلكون القدرة على الت�أثري
بالتعاون مع املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة احلاكم.
ي�ت�ح��در �شفيق م��ن ع��ائ�ل��ة «ق �ط��اع ع� ��ام» ،ف��وال��ده
املهند�س حممد �شفيق كان وكيل وزارة الري امل�صري
وزوجته املتوفاة عزة ابنة توفيق عبد الفتاح؛ الوزير
الأ�سبق لل�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،ووالدته جناة
علوي ابنة ال��دك�ت��ور حممد علوي با�شا �أول طبيب
رم��د يف م�صر ،و�شقيقه حممد عمل �ضابطاً ب�سالح
املدفعية ،وه��و الآن دك�ت��ور يف ع��دة جامعات ومدير
املركز القومي لدرا�سات ال�شرق الأو�سط.
ول��د ال�ف��ري��ق �أح�م��د حممد �شفيق زك��ي و�شهرته
�أح�م��د �شفيق يف  25ت�شرين ال�ث��اين م��ن ع��ام  9411
يف القاهرة مبنطق ة الكورب ة مب�صر اجل ��دي ��دة،
وترجع �أ�صوله ملنطقة قطيفة مبا�شر  -الإبراهمية
مبحافظة ال�شرقية ،وك��ان جده زكي �إبراهيم عمدة
قرية قطيفة مبا�شر ،ن� أش� يف عائلة مي�سورة احلال
مكونة م��ن � 5أف ��راد ،تلقى درو��س��ه يف مدر�سة م�صر
اجلديدة الثانوية والتحق بالكلية اجلوية ،تخرج عام
 1961من الكلية اجلوية.
يف �أوائ� ��ل ال�ت���س�ع�ي�ن��ات ،ب ��د أ� �شفيق ��ص�ع��ود ال�ه��رم
الفعلي ،ففي ذلك احلني ،عُني فج�أة مديراً جلمعية
تعاونية ك��ان��ت ت�ه��دف ل�ت��أم�ين �سكن ل�ضباط القوة
اجلوية التي كان �شفيق جزءاً منها.

ي�شهد الع�صر احلديث �آفات ال حت�صى ،تطال كل
جماالت الن�شاط الب�شري التي يُفرت�ض �أن تعيد
�إنتاج املجتمعات ،مع االحتفاظ ب�أمنها و�سعادتها
وعي�شها الكرمي .ولكن رغ��م ما قدمته احل�ضارة
الغربية على �صعيد التطور التكنولوجي والعلمي
والإن �ت��اج الثقايف والإب��داع��ي على ك��ل امل�ستويات،
ت �ت �ف��اق��م احل � ��روب ال �ع ��دوان �ي ��ة ،وي �ن �ت �� �ش��ر ال�ف�ق��ر
وامل�ج��اع��ة ،وتتف�شى الأم��را���ض اخلبيثة واملزمنة،
وغري ذلك من الظواهر ال�سلبية التي تالزم احلياة
الع�صرية يف كل �أنحاء املعمورة ب�شكل ال �سابق له يف
تاريخ الب�شرية.
ن� �ت� ��� �س ��اءل :م� ��ن امل � �� � �س � ��ؤول ع� ��ن ه � ��ذه الآف� � ��ات
والنقائ�ص؟ وهل جاءت بفعل �أخطاء ب�شرية؟ و�إن
كانت كذلك ،فهل بالإمكان ت�صحيح امل�سار ب�إ�صالح
اخل�ط��أ و�إزال ��ة �آث ��اره ال�سلبية على حياة النا�س؟
هذه �أ�سئلة ت�صل ب�ساطتها �إىل حد الرباءة ،ورمبا
ال �� �س��ذاج��ة ،لأن م���ش�ك�لات ال�ع���ص��ر احل��دي��ث ،هي

وذك��ر النائب امل�صري ع�صا �سلطان يف بالغ تقدم
ب��ه ب�ع��د ت��ر��ش�ي��ح �شفيق أ�ن ��ه ب�ت��اري��خ  1982ت�أ�س�ست
اجلمعية التعاونية لبناء امل�ساكن لل�ضباط الطيارين
القوات اجلوية ،وذلك بغر�ض توفري امل�ساكن لل�شباب
ال�ضباط وم�ساعدتهم على أ�ع�ب��اء احل�ي��اة ،وتقدمت
اجلمعية بطلب �شراء م�ساحة �شا�سعة من الأرا�ضي يف
منطقة فايد مبحافظة الإ�سماعيلية ،فقامت اللجنة
العليا لت�سعري �أرا��ض��ي ال��دول��ة بتقدير ثمنها ب�سعر
املرت  8جنيهات يف امل�ساحة املتميزة منها ،وعقب ذلك
مت الدفع باللواء �أحمد �شفيق لرئا�سة جمل�س �إدارة
اجلمعية يف ظ��روف غام�ضة ،فكان �أول ق��رار اتخذه

مو�ضع بحث علمي وفل�سفي وعقائدي واجتماعي
بالغ التعقيد ،وال ميكن بالتايل معاجلتها بالنوايا
احل�سنة وعبارات احلنني �إىل املا�ضي ال�سعيد.
هذا ما ي�ؤمن به معظم النا�س ،الب�سطاء منهم
والعلماء والباحثون وما �إىل ذلك ،ولكني ال �أتفق
مع هذا التوجه يف النظر �إىل مع�ضالت احل�ضارة
احلديثة ،لي�س م��ن ب��اب «خ��ال��ف ت�ع��رف» ،ال �سمح
اهلل ،ولكن من �إمياين ب�أن مفاهيم اجلمال واحلق
والإبداع هي من �صفات الب�ساطة والت�سهيل ولي�س
التعقيد والتع�سري.
فلو ا�ستعر�ضنا ،على �سبيل امل�ث��ال ،كيف يعالج
علماء االقت�صاد والإنتاج الزراعي وعلماء االجتماع
وغريهم ،م�شكلة تبدو بطبيعتها الظاهرة ع�صية
على احلل ،كانعدام الأمن الغذائي يف جمتمع معني،
لوجدنا �أن احللول املطروحة هي �أكرث تعقيداً من
امل�شكلة ذاتها ،وت ��ؤدي �إىل تعميق الأزم��ة ب��د ًال من
تخفيفها :التبدالت املناخية كاجلفاف والت�صحر
وارت �ف��اع ح��رارة الأر� ��ض ،والنمو ال�سكاين بوترية
�أعلى من توفر الغذاء ،وهيمنة احلياة املدينية على
حياة الأرياف ،وتخلف الو�سائل الزراعية وعجزها
عن �إنتاج القيمة الفائ�ضة واملناف�سة يف ال�سوق ،وما
�إىل ذلك من التعقيدات والأحاجي.
ال يحق للفالح الب�سيط �أن ي�ساهم يف احلل �أو
اال�ستفادة منه ،فاجلفاف يجد حله برفع �أ�سعار
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هو بيع م�ساحة  40238مرتاً مربعاً لل�شقيقني عالء
وجمال مبارك مببلغ ثالثني أ�ل��ف جنيه� ،أي بواقع
�سعر املرت �أقل من  75قر�شاً ،وربط �سلطان بني �إهداء
قطعة الأر���ض لنجلي املخلوع جمال وع�لاء مبارك،
و��س��رع��ة ��ص�ع��وده ك��ال �� �ص��اروخ وال��دف��ع ب��ه يف �أخ�ط��ر
الأماكن ،كما �سبق الدفع به يف رئا�سة اجلمعية ،حيث
متت ترقيته مبا�شرة �إىل رتبة فريق ،ثم رئي�س �أركان
القوات اجلوية ،ليظل �أطول فرتة يف هذا املن�صب يف
تاريخ القوات اجلوية ،ثم وزيراً للطريان ،ثم رئي�ساً
للوزراء ،ثم مر�شحاً لرئا�سة اجلمهورية.
يف  29كانون الثاين  2011كلفه الرئي�س املخلوع
ح�سني مبارك بت�شكيل حكومة جديدة بعد ا�ستقالة
ح�ك��وم��ة أ�ح �م��د ن�ظ�ي��ف ك�م�ح��اول��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف ح��رك��ة
امل�ظ��اه��رات واالح�ت�ج��اج��ات ال�شعبية الوا�سعة ،وبعد
ت�ن�ح��ي م �ب��ارك ع��ن احل �ك��م وت���س�ل��م امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة لل�سلطة �سقطت حكومته� ،إال �أن
املجل�س الأعلى قرر ا�ستمرار عمل حكومته لت�سيري
الأعمال ،وذلك حتى يتم ت�شكيل حكومة جديدة ،ويف
ي��وم � 3آذار  2011تقدم با�ستقالته للمجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة وذلك قبل يوم واحد من مظاهرات
م�ل�ي��ون�ي��ة دع��ت ل�ه��ا ع��دة ح��رك��ات ��ش�ب��اب�ي��ة م��ن أ�ج��ل
الإطاحة بحكومته والتي اعتربوها من بقايا نظام
مبارك.
ت ��زوج �شفيق ب�ع��زة ع�ب��د ال�ف�ت��اح اب�ن��ة ت��وف�ي��ق عبد
الفتاح وهو �شقيق اجلا�سو�س امل�صري رفعت اجلمال
ال ��ذي ا�شتهر ب��ر أ�ف��ت ال�ه�ج��ان ،و أ�جن ��ب منها ث�لاث
فتيات� :شريين  38عاماً ،ومي  35عاماً ،و أ�م�يرة 33
ع��ام�اً ،ول��ه  6أ�ح�ف��اد ،ولقد توفيت زوج�ت��ه يف ني�سان
املا�ضي بعد �صراع مرير مع املر�ض.

املياه وتهجري الفالحني من �أر�ضهم ،والو�سائل
البدائية للإنتاج الزراعي تختفي ل�صالح التقنيات
احل��دي �ث��ة وال�ت�ع��دي��ل اجل �ي �ن��ي ،وال�ن�ت�ي�ج��ة تتمثل
يف ه�ل�اك ��ص�غ��ار امل ��زارع�ي�ن ،وان�ت�ع��ا���ش ال���ش��رك��ات
االح �ت �ك��اري��ة ال �ك�ب�رى ،ال �ت��ي ال مت�ل��ك امل���س��اح��ات
ال�شا�سعة من الأرا�ضي اخل�صبة فح�سب ،بل متلك
البذار وحتتكرها.
ال�ب��ذار ه��ي روح وح�ي��اة ،وت�ع��ادل ب�أهميتها روح
ال�ب���ش��ر وح �ي��ات �ه��م ،ف�م��ن ك ��ان ي�ت�خ�ي��ل �أن تتملك
ال�شركات اخلا�صة حق احتكار احلياة التي تهبها
الطبيعة ب ��دون م�ن��ة؟ �إن أ�ك�ث�ر املجتمعات ف�ق��راً
و�أكرثها معاناة لفقدان �أمنها الغذائي ،هي الدول
التي تكرث فيها امل�شاريع الزراعية الكربى ،حيث
تحُ تكر م���ص��ادر امل �ي��اه ،وتُ�ستغل الأر� ��ض ،ويُعامل
ال�سكان املحليون معاملة العبيد.
�أم��ا احلل احلقيقي فيكمن يف متكني كل عائلة
على �إنتاج «مونة ال�سنة» ،على م�ساحة �صغرية من
الأر� ��ض ،مت��ام�اً كما زرع أ�ج��دادن��ا حتى زم��ن غري
بعيد ،فهل ثمة ح��ل �آخ��ر أ�ك�ث�ر ب�ساطة وفعالية
ل�ضمان الأم��ن الغذائي لل�شعوب؟ �إن االختالف
يف التوجه لي�س تقنياً بقدر ما هو موقف ح�ضاري
وثقايف مغاير.

ع .العربي

م��اذا ع�ساه �أن تكون عليه خطة أ�ن��ان؛
مبعوث الأمم املتحدة واجلامعة العربية
�إىل دم�شق؟ ..و�أي م�صري ينتظرها من
ال �ط��رف �أو الأط � ��راف ال �ت��ي حت ��ول دون
جناح مهمة رجل حم�ضه املجتمع الدويل
ثقته ج�ه��اراً ون �ه��اراً ف ��إذا بخطته تتعرث
يف �أك �ث�ر م��ن م �ك��ان وم ��وق ��ع؟! ال��وق��ائ��ع
امليدانية الأليمة هي غري ما ن�سمعه من
على �أروق��ة ال�سيا�سة يف �أك�ثر من حمفل
ومكان..
ال�سيد كويف �أنان عليك بالتفتي�ش خارج
�سورية عمّن ي�ضع الع�صيّ والعراقيل يف
دوال �ي��ب اخل�ط��ة «احل ��ل» قبل �أن يدركها
الف�شل ال��ذري��ع وت �خ��رج م��ن ب�ل�اد ال�شام
«ب��خُ � ّف��ي ح �ن�ين» ،وه ��ذا م��ا ال ن�ت�م�ن��اه وال
ن�شتهيه ملهمتك الإن�سانية ولنبل �شخ�صك
الذي نقدر.
على م��ن ي�غ��ار على خطتك �أن ميدك
بدالء املاء لإطفاء احلريق امل�ستعر ،الذي
ط��اول دم��اء بريئة يف أ�ك�ث�ر م��ن منطقة،
ب ��دل �أن مي� � ّد أ�ي � ��ادي ال �ه��دم وال�ت�خ��ري��ب
وال �ف �ت �ن��ة مب �ق��وم��ات و آ�ل� �ي ��ات ت���س��اه��م يف
ت�سعري اللهب و�إزهاق املزيد من الأرواح.
بع�ض الأط ��راف التي ت�ضمر العرقلة
ال بل متار�س العرقلة �أ�سفرت عن وجهها،
ج� � ��راء ع �م �ل �ي��ة ط � ��رد ال��دي �ب �ل��وم��ا� �س �ي�ين
ال�سوريني م��ن على �أرا��ض�ي�ه��ا ..والبع�ض
الآخ� ��ر مل ي ��زل ي��دف��ن ر أ�� �س��ه يف ال��رم��ال
املحرقة للرباقع والأق�ن�ع��ة ..فهو ب��دوره
م�ك���ش��وف ل�ل�م�ل�أ ،ل�ك��ن يف ف��م ب�ع����ض ه��ذا
امل�ل�أ ماء على ما يبدو ،فاختنق �صوتهم،
ف ��راح ��وا ي �� �ش�ي�رون �إىل ت �ل��ك الأط � ��راف
بالتلميح ولي�س بالت�صريح..
ال�سيد أ�ن ��ان ..ال�غ��رب يعلم ،خ�صو�صاً
�أمريكا وعلى وجه التحديد «البنتاغون»،
�أن احل ��ل ال �ع �� �س �ك��ري يف � �س��وري��ة ��ض��رب
م��ن اجل �ن��ون ال ��ذي ت �ع��ودن��اه يف الإدارات
الأمريكية ال�سابقة ،غري �أن عوامل فوق
ال �ع ��ادة مت���س��ك ب � � ��إرادة الإدارة احل��ال�ي��ة
وت�ث�ن�ي�ه��ا ع ��ن ا� �س �ت �خ��دام ال� �ق ��وة ،يف ه��ذا
الوقت الدقيق واحل��رج ،وال��ذي ميكن �أن
يتفاقم �أكرث ف�أكرث ،ليت�سبب رمبا بحرب
كونية ثالثة� ..إ�ضافة �إىل تفاقم العوامل
االقت�صادية واملالية وما خلّفته من بطالة
يح�ضر �سيد
ورك��ود اقت�صادي ..يف زم��ن ّ
البيت الأبي�ض نف�سه ل��والي��ة ثانية على
ع��ر���ش ال�ن�ظ��ام ال��ر�أ� �س �م��ايل؛ ه��ذا النظام
ال��ذي ب��د�أ يتهاوى يف �أك�ثر من دول��ة على
ال��رغ��م م��ن ال �ع �ق��اق�ير وامل �� �س �ك �ن��ات ال�ت��ي
ت�ع�ط��ى ك�ج��رع��ات لإن �ق��اذه م��ن ال�سقوط
واملوت املحتّم..
ال �� �س �ي��د « أ�ن� � � � ��ان» ..ع �ل �ي��ك مب���ص��ارح��ة
الأط � ��راف ال �ت��ي حت ��اول ت�ع�ط�ي��ل خطتك
ب�ج��ر�أة الو�سيط ال��ذي ي�غ��ار على مهمته
و�سمعته وما�ضيه املفعم بالنجاحات ..فقد
عرفناك رج�ل ًا مو�ضوعياً واقعياً ر�صيناً
ال يفت�ش عن دور� ،إمنا الأدوار تفت�ش عنه
وعليه وال يليق به وفيه غريالنجاح..
ال�سيد �أنان مهمتك �صعبة جداً ،لكنها
غ�ي�ر م���س�ت�ح�ي�ل��ة! ال �ن �ج��اح ال �ل �غ��ز يكمن
يف ط��وي��ة املعنيني ب ��أن ي�صدقوك �أق ��وا ًال
مقرونة بالأفعال.

نبيه الأعور
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بيروتيات

النرجيلة ..فشة خلق «البيروتيين» بعد نهار عصيب
وت���س�ت�م��ر ال�نرج�ي�ل��ة يف اج�ت�ي��اح م�ن��ازل
ب �ي�روت وم�ط��اع�م�ه��ا و�أح �ي��ائ �ه��ا ،ح�ت��ى ب��ات
غيابها �أم ��راً خ��ارج �اً على امل � أ�ل��وف ..ي�ألف
ال�ب�يروت�ي��ون الرنجيلة مت��ام�اً كما ي�ألفون
�أي ع��ادة يومية أ�خ��رى ،حتى باتت ج��زءاً ال
يتجز أ� من حياة الكثري منهم ،ن�ساء ورجا ًال
على اختالف �أعمارهم.
وفيما تو�صف ب�أنها «ف�شة خلق» و«ت�سلية
لتزيح الهم عن القلب» ،حتولت الرنجيلة
�إىل حم �ط��ة ي��وم �ي��ة يف ح �ي��اة ال �ك �ث�ير من
الأ��س��ر ،فال غنى عن «را���س �أرجيلة» خالل
ال�ن�ه��ار �أو يف ال���س�ه��رة ،و�إال ف� ��إن ��ش�ي�ئ�اً ما
�سينق�ص اجلل�سة ول��ن تكون كعادتها ،وقد
ب��ات �أم��ر حت�ضريها ��س�ه�لاً ،خ�صو�صاً مع
انت�شار خ��دم��ات «دي�ل�ي�ف�يري» الرنجيلة يف
��ش��وارع ب�يروت ،لت�صل �إىل منزل ال�شخ�ص
بغ�ضون ع�شر دقائق ال أ�ك�ثر ،بينما يرتاوح
�سعرها بني � 3إىل � 5آالف لرية على اختالف
الأحياء.
وتتبارى هذه املتاجر يف جذب االهتمام
�إليها من خالل عرو�ضها املتنوعة على التبغ
املع�سل امل�صنع من لبنان �أو امل�ستورد والذي
يدخل يف ت�صنيعه التفاح والعنب واحلام�ض
والكرز وغريها ،كما �أن �أ�صحاب تلك املتاجر
ي�ستعملون ال ��دراج ��ات ال �ن��اري��ة يف عملية
التو�صيل ك�سباً للوقت وللو�صول �إىل �أكرب
ع��دد م��ن ال��زب��ائ��ن ،مهما كانت اعرتا�ضات
امل ��ارة م��ن ت�ط��اي��ر اجل �م��رات ع�ل��ى الطريق
�أثناء عملية التو�صيل.
وال ح ��اج ��ة ل �ل �ق��ول �إن ن �� �س �ب��ة ال��ذي��ن
ي���ش��رب��ون ال�نرج�ي�ل��ة يف ال�ع��ا��ص�م��ة وح��ده��ا
ه��ي يف ارت �ف��اع م���ض�ط��رد ،يف ال��وق��ت ال��ذي
كانت فيه الرنجيلة حكراً على رب العائلة
وال��را��ش��دي��ن يف امل �ن��زل ،لكنها �أ��ص�ب�ح��ت يف
يومنا ه��ذا م�شرعة أ�م��ام اجلميع من كافة
ا ألع �م��ار ،ال�سيما بعد ا�ستبدال «التنباك»
احلاد الطعم ،باملع�سل ذي املذاقات والنكهات
املحببة املختلفة.

«إرادات وقيود»
دراسة انتروبولوجية
في معتقل الخيام

وبح�سب �أح �م��د ن��ا��ص��ر؛ ��ص��اح��ب حمل
للرناجيل يف منطقة احلمراء ،ف�إن �أكرث من
مئة نرجيلة تخرج م��ن حمله �أي��ام ال�سبت
والآحاد والعطالت� ،أما بقية الأيام فيتدنى
هذا العدد ،هذا وتكرث طلبيات الزبائن بعد
الظهر ،وت�صل ذروتها عند امل�ساء.
حتى يف املقاهي واملطاعم باتت الرنجيلة
حاجة ملحة ال غنى عنها ،بل هي الرفيق
ال��دائ��م لأي��ة ن��زه��ة �أو �سهرة �أو حتى حفل
زف ��اف ،ح�ي��ث ت�ع�ب��ق ه��ذه الأم��اك��ن ب��روائ��ح
ودخان الأنواع املختلفة ،من ر�أ�س التفاحتني
والعنب والنعناع والدراق �إىل �آخر الت�سميات
مثل الورد والكرز واحلام�ض والبطيخ!
وح ��ول ��س��ر ان�ت���ش��ار ت��دخ�ين ال�نرج�ي�ل��ة
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��ذي��رات امل�ت��وا��ص�ل��ة التي
ت��دع��و �إىل نبذ ه��ذه ال�ظ��اه��رة االجتماعية
وال�صحية امل�ضرة للإن�سان ،يجمع العديد
من املدخنني على �أن الرنجيلة ،هي الو�سيلة

الوحيدة اليوم التي ت�سلي النا�س والعائلة،
على �أ�سا�س �أنها �أق��ل كلفة من غريها ،عدا
�أنها جتمع الأ�صحاب والأ�صدقاء وتن�سيهم
بع�ض الهموم وامل�شاكل فهي «تعب�أ الر�أ�س
وتريح ا ألع���ص��اب» ،كما �أن رائحتها �أف�ضل
بكثري من رائحة التبغ يف ال�سجائر.
بطعم الفاكهة
يعتمد ب�ع����ض امل��دخ�ن�ين ال�ف��اك�ه��ة مثل
التفاح والعنب والكرز من �أج��ل اال�ستمتاع
والإح�سا�س بالنكهة يف امل��اء ،لأن هذا النوع
خفيف على ال�صدر ،والبع�ض الآخ��ر يرى
ب � إ�� �ض��اف��ة ع���ص�ير ال��رم��ان وال � ��ورد يف امل ��اء،
لا إ�� �ض��اف �ي �اً ل�ل�ط�ع��م وال��رائ �ح��ة ،وب��ات
��ش�ك� ً
ه �ن��اك �أ� �ص �ح��اب اخ�ت���ص��ا���ص يف ال�نرج�ي�ل��ة
ممن يتفنون يف �أ�شكالها ومذاقها لت�صبح
ال�نرج�ي�ل��ة م�صنوعة م��ن �أك� ��واز الأن��ان��ا���س
وبطون البطيخ ،فالبع�ض خطر على باله

ي���س�ع��ى ج �ل�ال � �ش��رمي يف ك�ت��اب��ه  -1املبحث الأول :حتت عنوان «بناء
«�إرادات وقيود» ،وال�صادر عن مكتبة ذاك� ��رة امل �ك ��ان» ،وف �ي��ه �إع � ��ادة تركيب
ال�ن�خ�ب��ة اجل��ام �ع �ي��ة� ،إىل ت��وث�ي��ق ما ل�ل�م��راح��ل ال��زم �ن � ّي��ة ال �ت��ي م� � ّر فيها
�شهده ه��ذا املعتقل ال�شهري ،وال��ذي املعتقل خالل تاريخه.
�أن���ش��أت��ه «�إ� �س��رائ �ي��ل» �إب ��ان احتاللها  -2امل�ب�ح��ث ال�ث��اين:ي���س�ت�ع��ر���ض فيه
ج �ن��وب��يّ ل �ب �ن��ان ب�ي�ن ع ��ام ��ي 1985ـ امل ��ؤل��ف �أ��س��ال�ي��ب التحقيق وتقنيات
2000م ،ودرا�سة ذلك درا�سة علمية التعذيب واال�ستنطاق ال�ت��ي يتبعها
تكون �شهادة عن مرحلة مهمّة.
ال� ��� �س ��جّ ��ان ��ون ،وم � ��ا ي� � ��دور يف ع��امل
ي�ستند امل ��ؤل��ف �إىل ك��ون��ه �أ��س�يراً الزنازين الإفرادية.
حم �رّراً من معتقل اخليام ،ويوظّ ف  -3املبحث الثالث :وهو حتت عنوان
ذل��ك� ،إ��ض��اف��ة �إىل م�ق��اب�لات معمّقة «�إرادات ت �ق��اوم ال�ق�ي��ود» ف�ي��ه عر�ض
م��ع ع��دد م��ن ا أل��س��رى امل�ح�رّري��ن من لتفا�صيل احلياة اليوميّة للمعتقلني
املعتقل نف�سه ،مت�سلّحاً بالتقنيّات داخل الزنازين اجلماعيّة.
وامل ��راح ��ل ال �ت��ي ي���س�ت�ل��زم�ه��ا جم��ال
وت � �ل ��ي ه� � ��ذه امل� �ب ��اح ��ث ال� �ث�ل�اث
تخ�صّ �صه� ،أال وهو االنرتوبولوجيا ،خامتة وجمموعة من املالحق التي
م��ا �أن �ت��ج ه ��ذا ال�ب �ح��ث وج �ع�ل��ه ي��رى ت�خ��دم ال�ب�ح��ث» ول�ع� ّل �أه�م�ه��ا امللحق
النور ،وقد قُ�سّ م الكتاب ،بعد املقدّمة ،الأوّل وال � ��ذي ه ��و مب �ن��زل��ة معجم
ح�سب الت�سل�سل الآتي:
للم�صطلحات املتداولة بني املعتقلني.

فكرة ا�ستبدال زجاجة الرنجيلة بالبطيخة،
ون �ف��ذه��ا ل�ت�ن�ج��ح ف �ك��رة حت��وي��ل ال�ف��اك�ه��ة
الطبيعية �إىل نرجيلة ،ويتم ا�ستعمال ثمار
م �ت �ع��ددة ل �ه��ذا ال �غ��ر���ض ،و أ���ص�ب�ح��ت �أك ��واز
الرنجيلة متوفرة م��ن ا ألن��ان��ا���س وال�شمام
وجوز الهند والبوملي والربتقال والليمون
احلام�ض واملانغو.
وح ��ول ك�ي�ف�ي��ة ط��ري�ق��ة ع�م��ل نرجيلة
الفواكه الطبيعية ،يتم حفر الفاكهة جيداً
من الو�سط ثم يو�ضع املاء البارد مع الثلج
املب�شور ،وي�ضع العمود وال�صينية والتبغ
واجل� �م ��رة ،وي� �ب ��د أ� ال ��زب ��ون ب � أ�خ ��ذ ال�ن�ف����س
واال�ستمتاع بطعم الفاكهة الطبيعي واملنظر
ال�غ��ري��ب اجل�م�ي��ل غ�ير امل ��أل ��وف ،أ�م ��ا �سعر
نرجيلة الفواكه فقد ي�صل �إىل  10دوالرات.
منع التدخني
بعد �إقرار قانون مينع التدخني يف الأماكن
ال�ع��ام��ة ،ي��ؤك��د مدمنو الرنجيلة أ�ن�ه��م لن
ي�ت�خ�ل��وا ع�ن�ه��ا م�ه�م��ا أ�ق� ��رت احل �ك��وم��ة من
ق��وان�ي�ن ،لأن �ه��ا متنف�سهم ال �ي��وم��ي بغ�ض
ال �ن �ظ��ر ع ��ن ك ��ل م ��ا ي �ت��ردد ع ��ن م���ض��اره��ا
ال�صحية ،وكونها �أكرث �ضرراً من ال�سيجارة
العادية ،بينما يرتفع �صوت �أ�صحاب املطاعم
واملقاهي لأن بيع الرناجيل بات يدر عليهم
�أرباحاً يومية ال ميكن اقتطاعها.
وي��رف����ض امل��دخ �ن��ون اع�ت�ب��ار الرنجيلة
ول �ي��دة ال�ب�ط��ال��ة ،ف�ه��ي  -و�إن ك��ان��ت ت��راف��ق
جل�سات م��ن ه��و ع��اط��ل ع��ن ال�ع�م��ل  -فهي
تعترب و�سيلة م��ن و��س��ائ��ل تقطيع ال��وق��ت،
وترافق ال�شباب العاملني يف �أوقات فراغهم،
فبالن�سبة لهم �إن الوقت املكر�س للرنجيلة
هو وقت «مقد�س» يجب احرتامه.
�أم��ا ظاهرة �إقبال الفتيات على تدخني
الرنجيلة حتى يف الأم��اك��ن العامة فباتت
منت�شرة بكرثة ومل تعد م�ستغربة كما كانت
يف املا�ضي!
وعن تدخني الرنجيلة تقول �سهى «22
عاماً» :ال �أع��رف ملاذا «�أ�ؤرج��ل» ،ولكن �أ�شعر
ب��راح��ة بع�ض الأح �ي��ان نف�سية� ..أ�صبحت
الرنجيلة بالن�سبة يل عادة كما يقول املثل:
دخن عليها تنجلي».

�أم��ا �صديقتها هيام « 22عاماً» فتقول:
«الرنجيلة بالن�سبة يل �إدم��ان ،ف�أنا �أدخنها
من �أربع �إىل خم�س مرات يومياً» ،وت�ضيف:
«�أدخ��ن الرنجيلة �أم��ام �أ�سرتي ،لأن اجلميع
يف البيت يحب الرنجيلة مبا يف ذلك والدي،
وال توجد ل��دي م�شكلة يف ذل��ك! �أمتنى �أن
�أقلع عنها ب�سبب ما �سمعته عن م�ضارها،
ولكن ال �أ�ستطيع».
ويوجد اختالف وا�ضح يف نظرة ال�شباب
وال��رج��ال ل�ت��دخ�ين امل� ��ر�أة ل�ل�نرج�ي�ل��ة ،ففي
حني ي�صطحب البع�ض بناته �أو زوجته �أو
�شقيقته �إىل املقهى لتدخينها �أو ي�شاركها بها
يف البيت ،يعترب البع�ض الآخر �أن هذا الأمر
عيب ويحط من قيمة الفتاة.
��س��ام��ر ي�ع�ت�بر �أن �ن��ا «م ��ا زل �ن��ا جمتمعاً
�شرقياً يرف�ض عادة تدخني الفتاة الرنجيلة
�أو ال�سيجارة �أمام والدها حياء وخفراً ،كما
ي��رف����ض غ�يره��ا م��ن ال �ع��ادات ال�سيئة التي
بر�أيه ت�سيء �إىل الفتاة ،و�إىل �أهلها �أي�ضاً».
أ�م��ا منى ،التي تعمل يف حمل للألب�سة
يف ف ��ردان غ��ال�ب�اً م��ا ي�ع��اين م��ن االك�ت�ظ��اظ
وال���ض�ج�ي��ج ،ف�ترف����ض ه ��ذه ال �ن �ظ��رة ال�ت��ي
و�صفتها بالعن�صرية وتعترب «�أن امل ��ر�أة ال
تقل عن الرجل ،و�أنها بتدخينها الرنجيلة
يف امل�ساء حت��اول ن�سيان ال�ضغوط الكبرية
التي تعاين منها �أثناء يوم عمل طويل كما
يعاين الرجل ورمبا �أكرث».
نرجيلة املا�ضي
ل �ط��امل��ا ارت �ب �ط��ت ال�ن�رج �ي �ل��ة مب�ق��اه��ي
ب�ي�روت ال �ق��دمي��ة ،لكنها يف ال���س��اب��ق كانت
تكاد تقت�صر على الرجال يف املقاهي ،وعلى
التنباك ب�أ�شكاله املحلية وامل�ستوردة ال �سيما
م��ن اخل�ل�ي��ج ،أ�م ��ا ال �ي��وم فنكهاتها ب��ات��ت ال
حت�صى.
ويف امل��ا� �ض��ي ،ك ��ان ل�ت��دخ�ين ال�نرج�ي�ل��ة
لا �أن��ه ال يجوز
�آداب ��ه وق��وان�ي�ن��ه ،ومنها م�ث� ً
�أب��داً �أن ت�ضع الرنجيلة على ر أ����س الطاولة
يف املقاهي ،فهذا يعني �أنك تتحدى اجلميع
وتتجاهلهم ،كما ال يجوز ألح��د �أن ينف�ض
�سيجارته على �صحن الرنجيلة ،لأن هذا
يعني االحتقار ملن يدخنها� ،أما �إذا �أراد املرء
ت�سليم نرجيلته �إىل �شخ�ص آ�خ��ر ،فيجب
عليه طي اخلرطوم وت�سليمه �إىل ال�شخ�ص
الذي يطلب �أن ي�شاركه يف تدخني الرنجيلة
احرتاماً ،وبالن�سبة ملن يطلب الرنجيلة من
جلي�سه ،فعليه �ضربه بخفة على كتفه �أو يده
لإعالمه بذلك.
واخ�ت�ل�ف��ت أ�ن � ��واع ال�ت�ن�ب��اك ال �ت��ي ك��ان��ت
م � ��وج � ��ودة يف م �ق ��اه ��ي ب �ي ��روت ال �ق��دمي��ة
كالقجاز وغريها ،فهناك نوع عادي للغاية
ي�سمى «ال�ط�ع����ش» وه��و �أرخ ����ص ��س�ع��راً ،أ�م��ا
�أجود �أنواع التنباك فهو «التنباك العجمي»
ال ��ذي ي ��زرع وي���ص�ن��ع يف إ�ي � ��ران وه ��و غ��ايل
ال �ث �م��ن ،ل�ك�ن��ه أ�ط �ي��ب و أ�ج � ��ود م��ن الأن � ��واع
ا ألخ � � ��رى وك ��ان ��وا ي �ت �ف��اخ��رون ب�ت��دخ�ي�ن��ه.
ويزرع التنباك �أي�ضاً يف لبنان ،خ�صو�صاً يف
منطقتي اجل�ن��وب وال���ش�م��ال ،كما ي�ستورد
ل�ب�ن��ان أ�ن ��واع� �اً أ�خ� ��رى م��ن ��س��وري��ة وم�صر
(املع�سل).

هنا مرت�ضى
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اقتصاد
بعيدًا عن المنح والهبات المادية

استراتيجية أميركية جديدة في القارة السمراء
ت�ستمر ال �ق��ارة ال�سمراء يف جذب
�أن �ظ��ار ال ��دول ال�ط��ام�ع��ة ،لي�س فقط
جل�ه��ة ا��س�ت�ث�م��ار ث��روات �ه��ا وم��وارده��ا
الطبيعية ال�لام�ت�ن��اه�ي��ة ،ب��ل لكونها
ت �� �ش �ك��ل �� �س ��وق� �اً � �ض �خ �م �اً ال� �س �ت �ق �ب��ال
الب�ضائع واخلدمات ور�ؤو�س الأموال،
ل��ذل��ك لي�س م��ن امل�ستغرب الإع�ل�ان
الأمريكي الأخري عن �إ�صدار م�شروع
قانون يف الكونغر�س يرمي �إىل زيادة
ح �ج��م ال � �� � �ص ��ادرات الأم�ي�رك� �ي ��ة �إىل
�أفريقيا بثالثة �أ�ضعاف خالل العقد
املقبل.
ال�ل�اف ��ت �أن اخل �ط ��وة ا ألم�ي�رك �ي��ة
قوبلت بتوج�س كبري من قبل ال�صني
التي تخ�شى من مناف�سة الأمريكيني
ل�ه��ا يف ال �� �س��وق الأف��ري �ق �ي��ة ،ومب�ج��رد
�سماع بكني بالنب�أ الأمريكي ،حتى بد�أت
م��ن جهتها بت�سريع �سل�سلة م�شاريع
ترمي �إىل تعزيز التعاون الثنائي مع
دول عدة يف �أفريقيا.
يف م�سعى منهما لتكري�س التفوق
واالن� � �ف� � �ت � ��اح ع� �ل ��ى خم� �ت� �ل ��ف �أن � �ح� ��اء
ال�ع��امل� ،أخ��ذت اال�ستثمارات ال�صينية
والأمريكية تتدفق �إىل القارة ال�سمراء
يف � �س �ب��اق ب�ي�ن�ه�م��ا ل�لا� �س �ت �ح��واذ على
�أك�بر ق��در م��ن التحالفات واالتفاقات
م��ع ال ��دول الأف��ري �ق �ي��ة ،وق��د ا�شتملت
املناف�سة ب�ين اجل��ان�ب�ين على جم��االت
ع��دة ،لي�س �أقلها تعزيز اال�ستثمارات
والعمليات ال�ت�ج��اري��ة ،وحتفيز رج��ال
الأع �م��ال املحليني على دخ��ول ال�سوق
ال عن تخ�صي�ص قدر
الأفريقية ،ف�ض ً
كبري من امل�ساعدات املالية والغذائية
لبع�ض ال ��دول يف ال �ق��ارة ال�ستمالتها
وتوقيع العقود معها.
ومي � �ك ��ن م�ل�اح� �ظ ��ة ال� � �ف � ��ارق ب�ين
ال�صني وال��والي��ات املتحدة يف ما خ�ص
التعامل مع �أفريقيا من خالل التوقف
ع�ن��د امل �� �س��اع��دات ال�ع�ي�ن�ي��ة وال�ن�ق��دي��ة،
ف �ق��د ح��ر� �ص��ت وا� �ش �ن �ط��ن ع �ل��ى � �ش��راء
ال �ت �ح��ال �ف��ات الأف��ري �ق �ي��ة ع�ب�ر ت�ق��دمي
حفنة من امل�ساعدات والهبات لبع�ض
احلكومات الأفريقية التي ب��د�أت تتكل
ع�ل�ي�ه��ا وت �خ �� �ش��ى ت��وق �ف �ه��ا ،ف �ه��ي ت ��ارة
تقدم امل�ساعدات للحد م��ن الأم��را���ض
والأوبئة كاملالريا وال�سل ،وتارة �أخرى
ت��زع��م �أن ال�ه�ب��ات خم�ص�صة ملكافحة
الإره � ��اب واحل � ��روب الأه �ل �ي��ة ،فتبعث
بامل�ساعدات امل��ال�ي��ة �إىل بع�ض احلكام
ال��ذي��ن يتقا�سمونها يف م��ا بينهم� ،أو
ي�ستغلونها ل �� �ش��راء ال �� �س�لاح ل�ت��أج�ي��ج
احلروب والفنت الأهلية.
يف امل�ق��اب��ل ،اتبعت ال�صني م�ساراً
خمتلفاً ،فبد ًال من �أن تقدم الهبات
وامل �ن��ح ال �ك �ث�يرة ،ع �م��دت �إىل حتفيز
اال� �س �ت �ث �م��ارات واف �ت �ت �ح��ت جم�م��وع��ة
من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تدير
عمليات جتارية واقت�صادية وعمرانية
خمتلفة يف �أفريقيا انطالقاً من املثل

ال�صيني القائل «ب��د ًال من �أن تعطي
الفقري �سمكة �أعطه �صنارة وعلمه �أن
ي�صطاد».
وع�بر ه��ذه اخل �ط��وة ،تفوقت بكني
ع �ل��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م �ن��ذ ��س�ن��وات
لت�صبح �أبرز �شريكة جتارية يف �أفريقيا
ول�ت�ح�ق��ق م��وط��ئ ق ��دم ل�ه��ا م��ن خ�لال
جمموعة كبرية من ال�شركات ال�صينية
العاملة يف قطاعات خمتلفة يف �أفريقيا.
ا�سرتاتيجية جديدة
ال �ي��وم ،ي �ب��دو �أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
�أدرك � � � � � ��ت و�إن ب � ��وق � ��ت م� � �ت� � ��أخ � ��ر� ،أن
ا�سرتاتيجيتها يف �أفريقيا غ�ير نافعة،
و�أن الهبات النقدية والعينية لن ت�ضيف
�إىل مركزها يف القارة ولن تعزز التبادالت
التجارية م��ع دول ال �ق��ارة ،كما �أن�ه��ا لن
ت���س�ه��م يف حت���س�ين الأو� � �ض ��اع املعي�شية
واالقت�صادية للأفارقة ،وي�أتي �إعالنها
ا ألخ�ير عن وج��وب تعزيز �صادراتها �إىل
�أفريقيا وم�ضاعفتها ثالث مرات مبنزلة
�إخطار ب�أنها تنوي تغيري خطتها وت�سعى
�إىل الفوز يف املعركة مع ال�صني.
وك ��ان ��ت جم �م��وع��ة م ��ن ال � �ن� ��واب يف
ال�ك��ون�غ��ر���س ا ألم�ي�رك��ي ت�ق��دم��وا �أخ�ي�راً
مب�شروع قانون جتاري جديد من �إعداد
احل ��زب�ي�ن اجل �م �ه��وري وال��دمي �ق��راط��ي
ب���ش�ك��ل م �� �ش�ترك ،وذل� ��ك ل ��زي ��ادة حجم
ال�صادرات الأمريكية �إىل �أفريقيا بثالثة
�أ� �ض �ع��اف خ�ل�ال ال�ع�ق��د امل �ق �ب��ل ،وي��رم��ي
هذا الت�شريع� ،إىل جانب م�شروع قانون
مرتبط فيه يف جمل�س ال�شيوخ� ،إىل ك�سب
فر�ص عمل ج��دي��دة وفتح �آف��اق جتارية
ج��دي��دة تدعم االقت�صاد ،ال يف �أفريقيا
فح�سب ،بل يف الواليات املتحدة �أي�ضاً.
وت ��زام ��ن إ��� �ص ��دار م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون
ه��ذا م��ع �إر� �س��ال بعثة جت��اري��ة �أم�يرك�ي��ة
�إىل أ�ف��ري�ق�ي��ا ب �ق �ي��ادة ع ��دد م��ن �أع���ض��اء
ال �ك��ون �غ��ر���س ،وع �ل��ى الأرج � � ��ح �أن ه��ذه
ال�ب�ع�ث��ات � �س �ت��زداد وت�يرت �ه��ا يف الأ��ش�ه��ر
ال �ق ��ادم ��ة ل�ت�ه�ي�ئ��ة الأر�� �ض� �ي ��ة ال�ل�ازم��ة
لتحفيز التعاون وال�شراكة ،كذلك ،ينوي
ال�ن��واب ا ألم�يرك�ي��ون ا�ست�ضافة ع�شرات

رجال الأعمال الأفارقة و�إبرام اتفاقيات
� �ش ��راك ��ة م �ع �ه��م وا� �س �ت �غ�ل�ال خ�برات �ه��م
لولوج ال�سوق الأفريقية ال�ضخمة عرب
جمموعة من ال�سلع واخلدمات.
مواجهة ال�صني
يف حم��اول��ة مل��واج�ه��ة ال�غ��زو ال�صيني
ل� �ل� �ق ��ارة الأف� ��ري � �ق � �ي� ��ة ،ت� �ب ��ذل الإدارة
الأم�يرك�ي��ة ق�صارى جهدها لال�ستثمار
يف قطاعات متعددة يف �أفريقيا �أبرزها:
ال �ط��اق��ة ،وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وال ��زراع ��ة،
واالت�صاالت ،واملياه ،من جهتهم ،يرحب
ال �ق��ادة الأف ��ارق ��ة ب��زي��ادة اال��س�ت�ث�م��ارات
الأم�يرك�ي��ة ،وي��ؤك��دون �أن من �ش�أن ذلك
ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة وا��س�ت�ح��داث
ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن ف ��ر� ��ص ال �ع �م ��ل ل �ل �� �ش �ب��اب
الأفريقي.
وال ترمي هذه اخلطوات الأمريكية
�إىل م�ن��اف���س��ة ال���ص�ين ف�ح���س��ب ،ب��ل �إىل
اال�ستفادة من عجلة النمو االقت�صادي يف
�أفريقيا ،يف وقت يرتاجع فيه االقت�صاد
يف ال��دول الأوروب �ي��ة وال��والي��ات املتحدة
ب�شكل درام��ات�ي�ك��ي ،فبح�سب �إح���ص��اءات
�� �ص� �ن ��دوق ال� �ن� �ق ��د ال� � � � ��دويل ،ويف ح�ين
ت�ع��اين دول خمتلفة م��ن ت��ردي الو�ضع
االق �ت �� �ص��ادي وم ��ن و��ص��ول�ه��ا �إىل ح��اف��ة

ا إلف�لا���س ،م��ن املتوقع �أن �سبعة �أنظمة
اقت�صادية يف �أفريقيا م��ن أ���ص��ل ع�شرة
�أنظمة يف العامل� ،ست�شهد منواً مت�سارعاً
يف العقد املقبل.
وب �ي �ن �م��ا حت � ��اول ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
اال�ستفادة من الفر�ص االقت�صادية التي
تقدمها �أفريقيا ،تعر�ض ال�صني بدورها
دع �م �ه��ا يف جم ��ال ال�ت�ن�م�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة
�إىل التجارة ،كما �أنها ان�ضمت الآن �إىل
اجل �ه ��ات امل��ان �ح��ة م �ث��ل ال �ب �ن��ك ال ��دويل
للم�ساعدة يف حت�سني البنية التحتية
يف ال � �ق� ��ارة الأف ��ري� �ق� �ي ��ة ،لأن حت���س�ين
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة م��ن ��ش� أ�ن��ه دف��ع عجلة
اال��س�ت�ث�م��ارات يف ال �ق��ارة وحت�ف�ي��ز رج��ال
الأع �م��ال وامل�ستثمرين ال�صينيني على
ول� ��وج ال �� �س��وق الأف��ري �ق �ي��ة ب���س�ه��ول��ة ،ال
�شك �أن ه��ذا النوع من امل�ساعدات ،مثل
ج�م�ي��ع امل �� �س��اع��دات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ي�ساهم
يف تقوية ال�ن�ف��وذ ال�صيني يف العوا�صم
الأف ��ري� �ق� �ي ��ة� ،أم � ��ا اجل ��ان ��ب الإي �ج ��اب ��ي
يف ه ��ذا امل �ج��ال ،ف�ه��و �أن ه ��ذه امل���ش��اري��ع
ت�ساهم يف حت�سني ق ��درة �أف��ري�ق�ي��ا على
القيام بعمليات جت��اري��ة ع��اب��رة للحدود
وج� � � ��ذب اال� � �س � �ت � �ث � �م ��ارات اخل ��ارج � �ي ��ة.
ل�ك��ن م��ع زي ��ادة ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ا أل� �س��واق
الأفريقية ،ال بد من الت�سا�ؤل� :إىل �أي
مدى تعترب ال�سيناريوهات االقت�صادية
واع ��دة يف �أف��ري�ق�ي��ا ،و�إىل �أي ح��د يجب
�أن يحث ال�ن��واب الأم�يرك�ي��ون ال�شركات
الأم�ي�رك� �ي ��ة ع �ل��ى ع �ق��د � �ص �ف �ق��ات عمل
جديدة يف �أفريقيا؟
حما�س �أمريكي
ال � �ش��ك �أن وا� �ش �ن �ط��ن م�ت�ح�م���س��ة ل�ه��ذه
امل�شاريع ب�سبب وجود فر�ص مهمة ميكن
�أن ت�ستفيد منها ال�شركات الأمريكية،
لكن يتحرك ال�سيا�سيون الأم�يرك�ي��ون
�أي�ضاً على خلفية خ�صومتهم ال�سيا�سية
م��ع ب�ك�ين ،ي�ب��دو �أن ه� ��ؤالء ال�سيا�سيني
م �ق �ت �ن �ع��ون ب � � ��أن زي � � ��ادة اال� �س �ت �ث �م��ارات
االقت�صادية يف �أفريقيا ت�ساعد الواليات

املتحدة على تعزيز نفوذها يف الأنظمة
االقت�صادية النا�شئة يف �أفريقيا مقابل
تراجع نفوذ ال�صني.
ل�ك��ن ي�ج��ب �أن ي�ت��ذك��ر ال���س�ي��ا��س�ي��ون
ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون إ�ق �ن��اع رج��ال ا ألع�م��ال
بدخول الأ�سواق الأفريقية� ،أن �أفريقيا
التزال تواجه حتديات اقت�صادية كثرية،
�إذ يفتقر قطاع ال�صناعة �إىل الإم��دادات
ال �ك��اف �ي��ة ،وق ��د ي � ��ؤدي ال�ع�ج��ز يف البنى
التحتية �إىل ت�أخري امل�شاريع �إىل �أجل غري
م�سمى ،يف جميع احلكومات الأفريقية
تقريباً ،يعيق الف�ساد امل�ستفحل جميع
امل � �ج� ��االت ،ب � ��دءاً م ��ن ال �� �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة
و� �ص��و ًال �إىل ال�ت�ن�م�ي��ة� ،صحيح �أن ه��ذه
ال �ق��ارة ت�شهد من��واً مت�سارعاً �أك�ث�ر من
�أي مكان آ�خ��ر يف ال�ع��امل� ،إال �أن الطبقة
الو�سطى الأفريقية ت�شكل حتى الآن 2
يف املئة فقط من جمموع ع��دد ال�سكان،
وحت �م��ل م �� �ش��اري��ع أ�ف��ري �ق �ي��ا ح �ت��ى الآن
جم��ازف��ات ك�برى ومكا�سب قليلة .وقد
�أدرك��ت ال�صني هذا الواقع املرير بعدما
ت � أ�خ��رت م���ش��اري��ع ال���ش��رك��ات اخل��ارج�ي��ة
م��ن ن�ي�ج�يري��ا �إىل أ�ن� �غ ��وال ب���س�ب��ب قلق
امل�ستثمرين �أو اخلالفات القانونية مع
احلكومات امل�ضيفة واملثرية للم�شاكل.
وت�شعر وا�شنطن بالقلق من �إجنازات
ال�صني يف �أفريقيا ،وها هي حتث القطاع
اخلا�ص الأمريكي على تخطي خماوفه
وامل�شاركة يف اال�ستثمارات ،لأن الأرب��اح
�أكرب بكثري من املخاطر.
ل �ك ��ن م� ��ن امل � �ع � ��روف �أن امل �� �ش��اري��ع
ال�ت�ج��اري��ة تتمحور أ���س��ا��س�اً ح��ول القيام
ب��اخل �ي��ارات امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ال مي �ك��ن تنفيذ
امل���ش��اري��ع يف ك��ل م�ك��ان يف ال��وق��ت نف�سه،
ال�صني موجودة يف �أفريقيا لأنها تريد
ت�أمني املوارد القت�صادها ولأن ال�شركات
ال���ص�ي�ن�ي��ة ت ��واج ��ه م �� �ص��اع��ب ك �ث�ي�رة يف
ا أل� � �س� ��واق امل �� �س �ت �ق��رة وامل � ��زده � ��رة ،حيث
ي��رت�ف��ع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات املبتكرة
واجل��ودة العالية ،بعبارة �أخ��رى ،يخطئ
م��ن ي �ظ��ن �أن اال� �س �ت �ث �م��ار االق �ت �� �ص��ادي
ال�صيني يف �أفريقيا ي��رم��ي ح���ص��راً �إىل
التفوق على الواليات املتحدة ،حتى الآن،
دخلت ال�شركات الأمريكية �إىل الأ�سواق
ا ألف��ري �ق �ي��ة ال �ت��ي ت�ضمن وج ��ود فر�ص
مهمة.
ق��د ت�ك��ون وا�شنطن حمقة با�ستباق
ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال ��واع ��دة
واملتزايدة وامل�ساعدة يف ت�سهيلها ،غري �أن
حجم اال�ستثمارات التي يقوم بها القطاع
اخلا�ص الأمريكي يف �أفريقيا لن يت�أثر
بدعوات وا�شنطن �إىل امل�شاركة ،بل بحجم
ال�ف��ر���ص احل�ق�ي�ق�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب�ظ��روف
ال �� �س ��وق ،ول� ��ن ي � ��درك رج � ��ال ا ألع� �م ��ال
الأمريكيون �أهمية ال�سوق الأفريقي �إال
عندما يلم�سون بيدهم الأرب��اح واملنافع
التي قد تدرها امل�شاريع هناك.
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 100صفة
تميزك عن آدم

عندما نتحدث عن زواج ال�صالونات ،يتبادر �إىل
الذهن ف��وراً �صورة هند �صربي يف م�سل�سل «عايزة
اجتوز» ،والذي �صوّر البنات «متكالبات» على الزواج،
يقبلن ب ��أي ع��ري����س ..ه��ذه ال���ص��ورة ال��ذه�ن�ي��ة التي
كونها امل�سل�سل لدى البع�ض� ،ضربت بعر�ض احلائط
ال �� �ص��ورة ال��واق�ع�ي��ة ،ال�ت��ي م��ن خ�لال�ه��ا ي�ت��م اخ�ت�ي��ار
��ش��ري��ك احل �ي��اة �ضمن م�ع��اي�ير و� �ش��روط تبنى على
التكاف�ؤ ،وتزيد من قيمة املر�أة وال تنق�صها.
غ��ال�ب�اً م��ا ت�ت��م ه��ذه ال��زي�ج��ات بخلطة تقليدية
ع��ن طريق �إح��دى �صديقات العائلة �أو اجل ��ارات �أو
الأقارب ،فاجلميع يحاول �إيجاد العري�س املنا�سب بكل
الو�سائل وال�سبل لتمرير طابور العر�ض الإجباري
م��ن ال�ع��رائ����س ع�ل��ى ال���ش�ب��اب ال��راغ �ب�ين يف ال� ��زواج،
الطاحمني والطامعني يف العثور على «بنت احلالل»
يف �أق ��رب وق��ت وب��أ��س�ه��ل ال �ط��رق امل��وث��وق ب�ه��ا ،حيث
يجدون يف زواج ال�صالونات الثقة الكافية للح�صول
على زوج��ة م��ن �أ��س��رة طيبة تتمتع ببع�ض املميزات
التي يبحث عنها.
«�أتيكيت» الزيارة
وك��ي تتمتعي بتجربة لقاء ناجحة مع العري�س
ل�ل�م��رة الأوىل «امل��وع��د م��ع امل �ج �ه��ول» ،ه�ن��اك بع�ض
�أ��ص��ول «الأتيكيت» التي يجب مراعاتها خ�لال هذا
اللقاء تقرتحها عليك �صحيفة «الثبات»� ،أهمها:
حتلي بالذوق
ك��وين �صريحة ومتفتحة العقل وال��ذه��ن ،لقد
ف �ك��رت ب��ك �إح� ��دى ج� ��ارات وال��دت��ك �أو �صديقاتك
لتكوين الزوجة املنا�سبة لهذا ال�شخ�ص ،فال تردي
على لفتتها اللطيفة وثقتها ب�أخالقك بت�صرف ميكن
ي�سيء لك �أو لها �أو لعائلتك.
ح��اويل ق�صار ج�ه��دك �أن جت��دي �شيئاً م��ا بينك
وبني العري�س املتوقَّع ،لكن انتبهي لأن ال�صراحة ال
تعني التمادي �أو حماولة التقليل من �ش�أن الآخرين،
�إذا مل تكوين مهتمة ب�أمره ومل يرث �إعجابك حاويل
�أن ال تُظهري اهتمامك املزيف ،بل يكفي الت�صرف
ب�أ�سا�سيات املجاملة االجتماعية ،وه��ي االبت�سامة
ال�صادقة الإجابة املخت�صرة� ،أو طرح �أ�سئلة عامة.
وال ين�صح اخت�صا�صيو ال�ل�ب��اق��ات ب�ط��رح �أ�سئلة
خا�صة ح��ول خطوبة �سابقة �أو �أ�سئلة ح��ول مرتبه
ودخله املادي خالل هذا اللقاء.
جتنبي اجلدل
حتدثي عن كل �شيء ،كال�سيا�سة والدين� ،أو �أي
مو�ضوع جديل بحذر ،من دون الإ�سهاب قدر الإمكان،
وابتعدي متاماً عن اجلدل ،فاللقاء الأول ال يتحول
�إىل مناق�شة حامية الوطي�س ملجرد �أنكما خمتلفان
يف وجهة النظر.
�إذا ��ش�ع��رت �أن�ك�م��ا ت�خ�ت�ل�ف��ان يف وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر،
فالأف�ضل �أن تهملي املو�ضوع ،وتغريي م�سار احلديث
�إىل مو�ضوع �آخ��ر� ،أو تعتذري ب��اخل��روج قلي ًال حتى
تهد�أ الأجواء.
ركزي مع ال�شخ�ص
رك��زي على العري�س �أك�ثر م��ن �أي �شخ�ص �آخ��ر،
كوالدته �أو �شقيقته ،لأن��ك يف النهاية �ستتزوجينه
هو ،لذا حاويل الرتكيز على كالمه ومظهره العام،
وطبيعته ،وحاويل اال�ستف�سار عن ذوقه العام ،مث ًال
يف الألوان� ،أنواع ال�سيارات ،املطاعم ،الهوايات ،الكتب،
وا�سمحي ل��ه �أن يعلم امل��زي��د ع�ن��ك ،ف�ه��ذه فر�صتك
ملعرفة غوار �شخ�صيتك.
ويحذرك االخت�صا�صيون من التحدث كثرياً عن

ال�شخ�ص الذي رتب لكما اللقاء ،فقد ي�ضيع الوقت
�سدى بهذه الطريقة.
�أح�سني الت�صرف
غ��ال�ب�اً م��ا ي�ت��م ال�ل�ق��اء الأول يف م�ن��زل عائلتك،
لكن �إذا مت يف مكان �آخ��ر ،مثل مطعم� ،أو منزل �أحد
الأ�صدقاء خالل �إحدى املنا�سبات ،فحاويل �أن تقللي
ال��ش�خ��ا���ص املحيطني
م��ن ن�ظ��رات��ك ال�ه��ائ�م��ة ح��ول أ
بكما ،كذلك ال تكوين اجتماعية �أكرث من الالزم مع
املعارف والأ�صدقاء الذين قد ت�صادفينهم.
وال تن�سي �أن ال�ضحك ب�صوت مرتفع يف الأماكن
العامة م��رف��و���ض ،مهما ك��ان��ت �ضحكتك «ظريفة»،
احتفظي بها لنف�سك حتى ال تعطي انطباعاً �سيئاً
عنك ،على الأقل حتى تُعجبا ببع�ضكم البع�ض.

يُعترب هذا اللقاء عائلياً بالدرجة الأوىل ،لذلك
يف�ضَّ ل �أن ت��رت��دي ثياياً تليق باملنا�سبة ،ت� ؤ�ك��د �أن��ك
�إن�سانة ح��رة الت�صرف ،ع�صرية وتتمتعني بالذوق
واللياقة والأناقة واللباقة �أي�ضاً.
يف النهاية� ،إذا مل تتو�صال �إىل الإع�ج��اب
املتبادل ،فال داعي للتحدث ب�سوء عن الرجل
وعائلته ،فال�شخ�ص ال��ذي قام برتتيب اللقاء
ب�لا �شك يهمه �أم��ر ال�ط��رف�ين ،ول�ع��ل العديد
من الأ�شخا�ص ال يعرفون �أن هذا يُعترب �أ�سو�أ
الت�صرفات االجتماعية على الإط�لاق ،والتي
ت �ن��درج حت��ت ب��اب النميمة ،وب��ال�ت��ايل جتنبي
خلط الزيت باملاء ،تكفي كلمة «مع الأ�سف ،مل
يحدث ن�صيب».

رمي اخلياط

تتميز امل� ��ر�أة ع��ن ال��رج��ل بـ� 100صفة؛
بع�ضها له �سند علمي ،والبع�ض الآخ��ر من
متابعات احلياة اليومية.
من بني ه��ذه الأم��ور� ،أن امل��ر�أة ت�ستطيع
احلفاظ على ثقتها بنف�سها وال تبدو مرتبكة
حتى عندما تكون يف موقف تفتقر فيه �إىل
املعلومات ،وكذلك قدرتها على اكت�شاف املدن
اجل��دي��دة التي ت�سافر �إليها ،حتى من دون
تخطيط م�سبق.
وق��د �أث�ب�ت��ت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �أن الن�ساء
�أف�ضل من الرجال يف امل�ضاربة يف البور�صة،
ك �م��ا �أن� �ه ��ن ي �ت �م �ي��زن ب ��ال �ق ��درة ع �ل��ى �إدارة
املوظفني ،ب�سبب قدرتهن على اجلمع بني
القوة وال�سلوك اللطيف.
وم��ن ب�ين الـ� 100صفة ال�ت��ي تتميز بها
ال�ن���س��اء ،ق��درت �ه��ن ع�ل��ى ق ��ول ع �ب��ارات مثل
«حبيبي» ل�شريك احلياة.
و�أث�ب�ت��ت التجربة �أي���ض�اً �أن الن�ساء هن
الأف �� �ض��ل يف ��ص�ن��اع��ة ال �� �س �ي��ارات ،وال��دل�ي��ل
على ذل��ك ت�صريحات املتحدث با�سم �شركة
«ب��ور���ش» ال���ش�ه�يرة يف الي �ب��زغ ،وال ��ذي ذك��ر
�أن ع��دد الن�ساء والفتيات اخلبريات يف فرع
هند�سة امليكاترونيات �أكرث يف امل�صنع.
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الن�ساء يكذبن
�أقل من الرجال ،ورمبا يكون هذا هو ال�سبب
يف �أن كذبهن نادراً ما يُك�شف.
والن�ساء �أكرث قدرة على حتمل ال�ضغوط،
ب�سبب ه��رم��ون��ات الأن��وث��ة ال�ت��ي ت�ساعدهن
ع �ل��ى احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ث �ب��ات �ه��ن ح �ت��ى و��س��ط
ال�ضغوط ال�شديدة ،و�أداء عملهن بكفاءة يف
و�سط ال�ضغوط.
ويقول اخل�براء �إن الن�ساء يعرفن كيف
ي�ق��درن قيمة ال�ن��وم ،ويحر�صن دائ�م�اً على
احل���ص��ول ع�ل��ى ال�ق���س��ط ال��واف��ر م��ن ال�ن��وم
يومياً؛ بعك�س الرجال ،كما �أن املر�أة حتتفظ
ب���ش�ع��ره��ا ب��ال �ك��ام��ل وه ��ي يف ال �ث�لاث�ين من
عمرها ،يف حني يبد�أ الرجل بفقد �شعره.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أسباب إصابة الطفل بالتيفود
الم ��را� ��ض التي
ُي�ع�ت�بر م��ر���ض ال�ت�ي�ف��ود �أح ��د أ
تنت�شر ب�ين الأط �ف��ال يف ف�صل ال���ص�ي��ف ،في�صاب
الطفل عن طريق بكترييا «�ساملونيال تيفي» ،والتي
ت�ك��ون يف ال�ط�ع��ام �أو امل ��اء امل �ل��وث� ،أو ال�ط�ع��ام غري
املطهي جيداً ،كما يزداد انت�شار التيفود يف الأماكن
التي ال تتوافر فيها عوامل النظافة.
• �أ�سباب الإ�صابة
من �أهم امل�سببات لإ�صابة الطفل بالتيفود هي تناول
الطعام الفا�سد �أو امل�ل��وث ،م��ا ي ��ؤدي �إىل اخ�تراق
البكترييا امل�سببة ملر�ض �أمعاء الطفل ،فت�سري يف
تيار ال��دم حتى ت�صل �إىل الكبد وال�ط�ح��ال ،وبعد
تكاثرها ت�سري مرة �أخ��رى يف تيار ال��دم ،ما ي�ؤدي
�إىل ظهور الأعرا�ض امل�صاحبة ملر�ض التيفود.
• �أعرا�ض الإ�صابة
ارتفاع م�ستمر يف درجة احلرارة ،حتى ت�صل �إىل 39
 -40درج��ة مئوية ،وي�ستمر ارتفاع درج��ة احل��رارة
�إىل ما بني � 6إىل � 10أيام.
ال�شعور بنوبات من الق�شعريرة والعرق.
فقدان ال�شهية لتناول الطعام.

الإ�صابة بالإ�سهال.
ال�شعور ب�ضعف عام يف اجل�سم.
�آالم باملعدة و�آالم يف الر�أ�س.
ظهور طفح جلدي وردي اللون.
• طرق انتقال عدوى التيفود
 تناول طعام ملوث وفا�سد. االت�صال املبا�شر مع الطفل امل�صاب بالتيفود. انتقال العدوى من ف�ضالت الإن�سان التي حتتويعلى بكترييا �إىل الطعام عن طريق الذباب.
• م�ضاعفات الإ�صابة بالتيفود
 قرحة يف جدار الأمعاء. زيادة �ضربات القلب. التهاب يف املخ. ا�ضطرابات نف�سية مثل الهذيان. التهاب رئوي. التهاب ع�ضلة القلب.• عالج حمى التيفود
يجب الت�أكد من �إ�صابة الطفل بالتيفود ،وذلك عن

طريق حتليل الدم �أو من براز الطفل ،وعند الت�أكد
من �إ�صابته بالتيفود يجب ا�ست�شارة الطبيب.
هناك عدة ن�صائح ت�ساعد على �سرعة �شفاء الطفل:
 الراحة التامة واالبتعاد عن م�صادر التلوث. تناول �أطعمة �سهلة اله�ضم. ال�ت��زام باملدة املحدد من قبل الطبيب يف تناولالدواء ،حيث قد تختفي �أعرا�ض املر�ض لكن يظل
الطفل حام ًال للميكروب.
• طرق الوقاية لتجنب الإ�صابة بالتيفود
 احلر�ص على التغذية ال�سليمة للطفل. االهتمام بنظافة الطعام واملاء. االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية بتعويد الطفلعلى غ�سل ي��دي��ه ،ووج�ه��ه ع��دة م��رات ي��وم�ي�اً قبل
تناوله الطعام.
ال�ت� أ�ك��د م��ن خلو ال�ل�بن م��ن البكترييا ،وذل��ك عن
طريق الت�أكد من غليانه جيداً.
التنبيه على الطفل بعدم تناول الأطعمة ال�سريعة
�أو �أي �أطعمة خارج املنزل.
تخزين الطعام جيداً ،وتناول الأطعمة الطازجة.
غ�سل الفواكه واخل�ضروات جيداً.
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مـنــوعــــات

هشاشة العظام عدو المرأة بعد األربعين
تُعد �أمرا�ض العظام من �أكرث الإ�صابات �شيوعاً للجلد �إىل �صورة ن�شطة ،ويذهب مبا�شرة �إىل
ب�ين الن�ساء والأط �ف��ال ،فيتعر�ض الأط �ف��ال �إىل ال��دم ال��ذي ب��دوره يعمل على تقوية العظام عن
م�شاكل لني العظام� ،أم��ا ال�سيدات فال مفر من طريقة زي ��ادة الكال�سيوم م��ن الأم �ع��اء ،ث��م �إىل
ه�شا�شة العظام بعد عمر الأربعني.
العظم لتقويه.
وينتقد بع�ض الطباء طريقة تعامل الأمهات
بالإ�ضافة �إىل بع�ض امل�شاكل الأخ��رى املتعلقة
ب��ال�ع�ظ��ام ،حيث ي�شري الأط �ب��اء �إىل �أن  ٪66من مع الأطفال ال�صغار يف ما يتعلق باملالب�س ،فعندما
املراهقني و ٪29من املراهقات لديهم نق�ص ن�سبي تُلب�س طفلها البالغ من العمر � 3سنوات مالب�س
يف كثافة العظام ،و�أن م�ؤ�شر كتلة اجل�سم والطول ك�ث�يرة حت�ت��وي ع�ل��ى ب�ن�ط�ل��ون ط��وي��ل و«ج��اك�ي��ت»
والإ��ص��اب��ة به�شا�شة العظام يف ال��وال��دي��ن ،وعمر ب�أكمام ،وال يظهر �شيء من ج�سمه ،يحرم ذلك
البلوغ يف الإناث من �أهم امل�ؤ�شرات التي ت�شري �إىل الطفل من التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،ما قد ي�ؤدي
�إىل �إ�صابته بلني العظام ،ولذلك جند �أن الأوالد
اال�ستعداد لهذا املر�ض يف املراهقني.
وتعقيباً على م�شكالت العظام يو�ضح جراحو ال��ذي��ن يلعبون يف ال���ش��وارع وال يحظون باهتمام
ال �ع �ظ��ام وال �ك �� �س��ور �أن ��ص�ح��ة ال �ع �ظ��ام ت�ك�م��ن يف �أهلهم هم الأكرث �صحة ،رغم عدم ارتدائهم لأي
«ال�شم�س» ،ففي لبنان نتمتع بال�شم�س امل�شرقة مالب�س ،فهم معظم ال��وق��ت يلعبون على �أك��وام
يف جميع ف�صول ال�سنة ،وم��ع ذل��ك جن��د مر�ض الرمل نهاراً ،لذلك جندهم �أكرث �صحة ،رغم �سوء
ل�ي�ن ال �ع �ظ��ام ل ��دى الأط� �ف ��ال وه���ش��ا��ش��ة ال�ع�ظ��ام التغذية �أحياناً ،نظراً �إىل ق�ضاء يومهم بالكامل
الم��ر ينعك�س
بني ال�سيدات ،بعك�س دول �شمال �أوروب��ا وال��دول يف ال�شم�س ب�صورة مبا�شرة ،وه��ذا أ
اال��س�ك�ن��دي�ن��اف�ي��ة امل �ح��روم��ة م��ن ال���ش�م����س ،حيث على ن�ضارة الوجه �أي�ضاً.
وع��ن �إ��ص��اب��ة ال�ن���س��اء به�شا�شة ال�ع�ظ��ام يفيد
ي�ستبدلونها بال�شم�س اال�صطناعية ،عن طريق
اجلن�سي ،لكنها تزيد
نْ
اال�ستعانة ب�إ�ضاءة م�صابيح «االل�ترا فايلوت» يف الأطباء ب�أن اله�شا�شة ت�صيب
املدار�س ليتعر�ض لها الأطفال ،ويلب�سون نظارات ل��دى امل ��ر�أة بعد �سن الأرب �ع�ين ،لقلة الهرمونات
خ��ا��ص��ة حل�م��اي��ة ال �ع�ي�ن ،وال �ق �ط��ع ال���س�ف�ل�ي��ة من اجلن�سية ل��دى امل��ر�أة ،لكنها ت�ستمر ل��دى الرجل
املالب�س الداخلية فقط ،ويطلقون عليها ح�صة ل�ف�ترة �أط ��ول ،ل��ذل��ك ت�ستمر �أك�ث�ر ل��دى امل ��ر�أة؛
ال�شم�س مل��دة �ساعة واح��دة ،وبالرغم من ذل��ك ال نتيجة االختالف يف تغري الهرمونات بينهما.
وم ��ن امل �م �ك��ن �أن حت��اف��ظ امل � ��ر�أة ع �ل��ى �صحة
جند لديهم ه�شا�شة �أو لني عظام!
�أما يف بالدنا فالأمر خمتلف ،ف�شعوبنا غالباً عظامها ،من خالل �سن مبكر جداً ،والوقاية خري
م��ا ت�خ��اف م��ن ال�شم�س ،وم��ا ي�ح��دث لأج�سامنا من العالج ،ومبا �أن العالج رخي�ص ويف متناول يد
ه��و م��ا يحدث مت��ام�اً عند حجب ال�ضوء ع��ن �أي اجلميع ،فال بد �أن تكون ال�شم�س �ضمن �أ�سلوب
نبات ،فيذبل يوماً بعد ي��وم �إىل �أن مي��وت ،نظراً احل �ي��اة ،ف��امل��ر�أة ال�ت��ي حت��ر���ص م��ن �صغرها على
�إىل حاجته اجلمة �إىل ال�شم�س ،لإم��داده بالقوة اال��س�ت�م�ت��اع ب��أ��ش�ع��ة ال�شم�س وع ��دم اخل ��وف منها
�ستنجب طفلة عظامها قوية وتنمو ب�شكل �سليم،
واحلياة.
وي���ش�ير الأط �ب��اء �إىل �أه�م�ي��ة ال�ت�ع��ر���ض �إىل وبالتايل تبلغ عمر الأرب�ع�ين وم��ا بعده م��ن دون
�أ�شعة ال�شم�س ب�صورة مبا�شرة ،للح�صول على ه�شا�شة �أبداً.
ع�ظ��ام ق��وي��ة يتعر�ض خ�لال�ه��ا اجل�ل��د لل�شم�س
وتبقى الإ��ش��ارة ولفت االنتباه �إىل �أن �سيدات
ب�صورة مبا�شرة ،حيث خلق اهلل �سبحانه وتعاىل اجليل احلايل يف حاجة �إىل التوعية لرتبية جيل
فيتامني (د) يف �صورة غري ن�شطة حتت اجللد� ،صحيح ،وتناول الكال�سيوم ب�صورته الغذائية �أو
وعند تعر�ضه لأ�شعة «االل�ترا فايلوت» يتحول امل�ك�م�لات الغذائية ال يغنون �أب ��داً ع��ن التعر�ض
فيتامني (د) املوجود يف دهون الطبقة الداخلية لأ�شعة ال�شم�س بني احلني والآخر.

طــريـقـة اللعـب

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

 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مزارع الفالحني  /من دولة
خليجية.
1
� 7أ�صدر �أزيزا � /صحايف يف م�ؤ�س�سة
2
�إخبارية ي�سافر كثريا
� 8إذا تعدى اثنني �شاع (معكو�سة) /
3
وحدة وزن
4
 9ال�شرك�سي �سلطان الديار امل�صرية
يف ع�صر املماليك بنى قلعة م�شهورة يف
5
اال�سكندرية.
 10قائد نادي الهالل واملنتخب
6
ال�سعودي �سابقاً

7
8
9
10

�أفــقــي
 1دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم  /ما يرتكه ال�سابقون
ملا يليهم (معكو�سة)
� 2أعرف  /مت�شابهان  /نوع من اخل�ضار
 3من �سفن اخلليج القدمية  /مربح
� 4أحد (مبعرثة)  /ا�سم حلم م�شوي معلق �أ�صله تركي
 5ذبح �أ�ضحية  /يراع مبعرثة

عـــامـــودي
 1العب جزائري فاز بدوري �أبطال
�أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل
 2داللهي على الأحرار ديون ال بد من
�سدادها  /من مهنته ال�سقاية.
 3البلد التي ا�ست�ضافت ك�أ�س العامل
 / 2006حتت �أقدامها اجلنة.
 4تكلم �سوءا عن �شخ�ص ما يف غيابه /
ح�صل على  /مت�شابهان
 5مراقب وموجه �أداء العمل  /جيب
التمام يف الريا�ضيات
 6ح�ضارة عريقة يف �أمريكا الو�سطى

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
ي
و
ج
ي
ن
و
و
ر
ن
ر

2
ك
ر
�س
ت
و
ف
ر
�ش
ل
ز

4 3
ف
و ا
ر
د هـ
د
د
�س
ا �ش
�س و
ن

7 6 5
ف ي ت
ر
ا ل ك
و
ن
ك ا ن
ي ر ت
ن ن
�س ن
ب
ن
ا م ت

10
ك
ا
ر
ل
ب
ن
ز

9 8
�ش
و ط
ز ا
ن
د
ا د
و ع
ت
ي ر د
�س ي ا

واجلنوبية / .رطب باملاء
 7لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
 8جزيرة بريطانية.
 9طري ا�سطوري � /شهر بداية الربيع
� 10إماراتي حاز على جائزة �أف�ضل العب يف ك�أ�س العامل
لل�شباب عام 2003
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مباراة المسار
والمصير
لمنتخب لبنان
أمام أوزبكستان
�سيكون منتخب لبنان مطالباً بتحقيق
� �س �ل��ة �أه � � � ��داف يف م� �ب ��ارات ��ه امل �ق �ب �ل��ة �أم � ��ام
�أوزب �ك �� �س �ت��ان� ،أول ه ��ذه الأه � � ��داف ت ��دارك
الأخطاء التي برزت يف املباراة ال�سابقة �أمام
قطر ،وهي مهمة تقع على عاتق املدير الفني
الأمل��اين ثيو بوكري ،كذلك حتقيق الفوز �إذا
ما �أراد العبو «منتخب الأرز» املناف�سة بجدية
ع �ل��ى �إح � ��دى ال �ب �ط��اق��ات امل ��ؤه �ل��ة مل��ون��دي��ال
ال�ب�رازي��ل ،وه��و ه��دف م���ش��روع ب�ع��د �أن بلغ
لبنان ال��دور احلا�سم لأول مرة يف تاريخه..
وبالإ�ضافة �إىل ذلك �سيكون املنتخب مطالباً
بالتخل�ص من «عقدة ذنب» املباراة �أمام قطر،
حيث �أهدى �ضيفه الفوز بخط�أ دفاعي لرامز
دي� ��وب ،وال �ت �ح��رر م��ن ال���ض�غ��وط النف�سية
وال�شحن الإعالمي ،يف مباراة ت�شكل املعيار
احل�ق�ي�ق��ي ل�ق�ي��ا���س ق��درات��ه و�إم �ك��ان��ات��ه على
مقارعة مناف�سيه يف املجموعة الأوىل �ضمن
ت�صفيات ال��دور احلا�سم وامل��ؤه��ل لنهائيات
ك�أ�س العامل املقبلة يف الربازيل عام .2014
و�ستت�سلط الأن�ظ��ار �صوب امل��دي��ر الفني
ث�ي��و ب��وك�ير ب�ع��د �أن ت��وج�ه��ت �إل�ي��ه م�ضبطة
ات �ه��ام��ات ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ل �ق��اء ق �ط��ر ،فبع�ض
امل��راق �ب�ي�ن ا��س�ت�غ��رب اخ �ت �ي��ارات��ه للت�شكيلة
الأ�سا�سية ،حيث ب��دا �أك�ثر من الع��ب غريباً
عن مركزه الأ�سا�سي ،وال �سيما دي��وب الذي
لعب على اجلانب الأمين ،يف حني �أن مركزه
الأ�صلي هو قلب دف��اع ،ويف الوقت عينه مل
ي�ب�رز ح���س�ين دق �ي��ق ق ��درات ��ه احل�ق�ي�ق�ي��ة يف
خط الو�سط بعد �أن �أ�سند �إليه بوكري مهمة
تختلف عن مهمته الأ�سا�سية كظهري �أي�سر.
وانتظر اجلمهور �أداء �أف�ضل م��ن عبا�س
ع �ط��وي وحم �م��د غ � ��دار ب��و��ص�ف�ه�م��ا الع�ب�ين
خم�ضرمني ،لكن خطوط املنتخب اللبناين
ب��دت م�ت�ب��اع��دة ،م��ا خ�ل��ف م�ت��اع��ب يف �صفوف
ال �ف��ري��ق ع�ل��ى م���س�ت��وى ت�ن�ظ�ي��م ال�ل�ع��ب وب�ن��اء
الهجمات.
وانتقد بع�ضهم بوكري لغياب ا�سرتاتيجية
وا�ضحة لديه ،وال �سيما �أن الكرة كانت بحوزة
املنتخب القطري معظم فرتات املباراة ،فيما
ب��دا ال�ه�ج��وم ع��اج��زاً ع��ن اخ�ت�راق الو�سائط
«ال�ع�ن��اب�ي��ة» ،ك�م��ا �أن خ��ط ال��و��س��ط �أخ �ف��ق يف
�صناعة الهجمات ومتوين اخلط الأمامي.
وي��رى امل��راق�ب��ون �أن منتخب لبنان كان
بعيداً عن م�ستواه يف الدور الثالث حني لعب
دور احل�صان الأ�سود القادر بجر�أته على قلب
التوقعات باال�ستناد �إىل النتائج التي حققها
ع�ن��دم��ا ت�غ�ل��ب ع�ل��ى الإم� � ��ارات  1-3وك��وري��ا
اجلنوبية  1-2يف بريوت ،وهزم الكويت – 1
 ،0يف الكويت.

بدائل بوكري
بعيداً من رزمة االنتقادات التي ان�صبت
على ب��وك�ير بعد م�ب��اراة ق�ط��ر ،ي��رى ق�سم
من املراقبني �أن الأخري يف و�ضع ال يح�سد
عليه ،خ�صو�صاً يف غياب قائد فريقه ر�ضا
عنرت الع��ب ��ش��ان��دون��غ لياونينغ ال�صيني
ب�سبب الإ��ص��اب��ة ،وامل�ه��اج��م حممود العلي
ال � ��ذي ي �خ �� �ض��ع ل �ل �ع�ل�اج ح��ال �ي �اً يف ق�ط��ر
ب�ع��د �إج��رائ��ه عملية ج��راح�ي��ة يف ال��رب��اط
ال�صليبي.
ولعب عنرت دوراً رئي�سياً يف بلوغ لبنان
هذه املرحلة ،وال �سيما �أن لديه ح�س القيادة
واخلربة يف كيفية �إدارة العمليات يف و�سط
امل�ل�ع��ب� ،أم ��ا ال�ع�ل��ي ف�ه��و ه ��داف م��ن ط��راز
رفيع يعرف ج�ي��داً طريق امل��رم��ى ويباغت
اخلطوط الدفاعية يف كثري من املرات.
وي��ؤك��د البع�ض ب��أن��ه ال ينبغي املبالغة
ب�ح�ظ��وظ ل�ب�ن��ان وق��درات��ه �أم ��ام منتخبات
ر� �ص��دت م��وازن��ات �ضخمة ل�ب�ل��وغ نهائيات
امل��ون��دي��ال ،ولديها اخل�برة وال�ب��اع الطويل
يف ت�صفيات ك�أ�س العامل ،ف�ض ًال عن بلوغها
ال�ن�ه��ائ�ي��ات يف �أك �ث�ر م��ن م�ن��ا��س�ب��ة ك�ك��وري��ا
اجل�ن��وب�ي��ة و�إي � ��ران ،يف ح�ين مل ي���ص��ل �إىل

منتخب لبنان واملهمة ال�صعبة �أمام �أوزبك�ستان.

ج �ي��وب الع �ب��ي م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان ح�ت��ى الآن
املكاف�آت املالية التي وعدوا بها بعد ت�أهلهم
�إىل هذا الدور!
وميلك «الثعلب الأمل��اين» �أوراق �اً مهمة
ق � ��ادرة ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة ال �ن �ت��ائ��ج الإي �ج��اب �ي��ة
ال �ت��ي حت�ق�ق��ت يف ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة ،وه��و
�سي�ستخدمها م��ن دون ��ش��ك يف امل��واج�ه��ة
القادمة امام �أوزبك�ستان ،حيث من املتوقع
�أن ي�ع��ود �إىل �صفوف املنتخب قلب دف��اع
ال���ص�ف��اء ع�ل��ي ال���س�ع��دي ��ص��اح��ب الإ��ص��اب��ة
ال�شهرية �أم ��ام ك��وري��ا اجلنوبية يف ال��دور
ال�سابق ،وب�إمكان بوكري الإفادة من قدرات
ظ�ه�ير النجمة الأمي ��ن ع�ل��ي ح�م��ام ال��ذي
برهن عن طاقات مميزة هذا املو�سم ،و�سبق
لبوكري �أن اختربه يف لقاءات ودية �سابقة.
وينتظر اجلمهور �أداء �أف�ضل م��ن خط
الدفاع اللبناين الذي ي�ضم �أ�سماء المعة يف
مقدمها قائد املنتخب يو�سف حممد العب
الأه �ل��ي الإم��ارات��ي و�أف���ض��ل الع��ب يف لبنان
ب�ل�ال ��ش�ي��خ ال �ن �ج��اري��ن ،ويف ال��و��س��ط هناك
ال�شاب ن��ادر مطر (� 19سنة) الع��ب كانيا�س
الإ�سباين القادر على ت�شكيل ثنائي جيد مع
عبا�س عطوي العب دبي الإم��ارات��ي� ،إ�ضافة
�إىل �أحمد زريق وهيثم فاعور.
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ويف الهجوم ق��د يعطي ب��وك�ير الفر�صة
لزكريا �شرارة املحرتف مع �أف �سي كواالملبور
املاليزي� ،إىل جانب املهاجمني ح�سن معتوق
العب عجمان الإماراتي وحممد غدار العب
كيالنتان املاليزي.
ومن امل�ؤكد �أن بوكري �سيمنح الأف�ضلية
ل�لاع�ب�ين �أ� �ص �ح��اب ال �ك �ف��اءة ع�ل��ى م�ستوى
اللياقة البدنية ،لأن الفريق املناف�س ميتاز
بتحركات العبيه ال�سريعة والبنية اجل�سدية
القوية ،وهو منتخب ال يعرف اال�ستعرا�ض
يف ال�ل�ع��ب ،مي�ت��از الع �ب��وه ب��اجل��دي��ة وه��دوء
الأع�صاب ،وي�شبهون كثرياً الأوروب�ي�ين من
ح�ي��ث التقيد بالتعليمات الفنية وتطبيق
اخلطط.
�أوزبك�ستان للتعوي�ض
تدخل �أوزبك�ستان املباراة �ساعية لتجاوز
خ�سارتها �أمام �إيران  1 - 0يف باختاكور ،وهذا
م��ا يعني �أن�ه��ا �سرتمي بكل ثقلها للخروج
بنقاط لقائها مع لبنان ،وهو ما يرتب �أعباء
على «منتخب الأرز» ،وال �سيما م��ن ناحية
ا�ستيعاب االندفاع الأوزبكي ،وفر�ض �إيقاعه
على املباراة.

وع �ل��ى رغ ��م خ���س��ارت�ه��ا �أم� ��ام �إي � ��ران مل
تكن �أوزبك�ستان لقمة �سهلة على الإطالق،
وال ��دل �ي ��ل �أن الأوىل ان �ت��زع��ت ال� �ف ��وز يف
الوقت ب��دل ال�ضائع بوا�سطة حممد ر�ضا
خلعتربي ،وح��رم املنتخب الأوزب �ك��ي ال��ذي
مل يت�أهل بعد �إىل ك�أ�س العامل ،من هدف
�صحيح يف الدقيقة  75م��ن امل�ب��اراة عندما
اج�ت��ازت ك��رة اودي ��ل اح�م��دوف خ��ط املرمى
الإي ��راين ،قبل �أن ي�سجل ال�ضيوف هدف
ال� �ف ��وز يف ال �ل �ح �ظ��ات الأخ � �ي ��رة ،ع �ل �م �اً �أن
�أوزبك�ستان خا�ضت املباراة بغياب خم�سة من
�أبرز العبيها ب�سبب الإيقاف ،بينهم �سريفر
جيباروف �أف�ضل العب يف �آ�سيا مرتني.
وت �� �س �ب �ب��ت اخل� ��� �س ��ارة �أم� � ��ام �إي� � � ��ران ،يف
�إق��ال��ة امل ��درب الأوزب �ك ��ي ف ��ادمي اب��رام��وف،
وتعيني النجم ال��دويل ال�سابق مري جالل
قا�سيموف بد ًال منه ،ومن بني العوامل التي
قد ال تلعب يف م�صلحة �أوزبك�ستان الفرتة
ال �ق �� �ص�يرة ال �ت��ي مي�ل�ك�ه��ا امل � ��درب اجل��دي��د
لإع��داد فريقه مل�ب��اراة لبنان ،بعد �أن ت�سلم
من�صبه الثالثاء املا�ضي.
وك��ان قا�سيموف ( 42عاماً) �أ�شرف على
امل�ن�ت�خ��ب ب�ين  2009و ،2010وي�ع�ت�بر جنم
باختاكور ال�سابق من �أبرز الالعبني يف تاريخ
�أوزبك�ستان ( 31هدفاً يف  67مباراة دولية).
وق��دم��ت �أوزب �ك �� �س �ت��ان ع��رو� �ض �اً ق��وي��ة يف
الدور الثالث الذي �أنهته يف �صدارة املجموعة
الثالثة بـ 16نقطة ،وكانت نتيجتها يف اجلولة
الأخ�ي�رة م��ؤث��رة بتغلبها على اليابان بطلة
�آ�سيا ( 10نقاط).
وحت �ت ��ل �أوزب �ك �� �س �ت ��ان امل ��رك ��ز الـ 70يف
ت�صنيف ال�ف�ي�ف��ا� ،أب ��رز العبيها الع��ب خط
ال��و� �س��ط امل �ح�ت�رف يف ال �� �ش��ارق��ة الإم ��ارات ��ي
تيمور كابادزه ( 30عاماً) ،ومهاجم نافباكور
الك�سندر �شادرين ( 23عاماً) و�ساعد الدفاع
�إب ��راه� �ي ��م رح �ي �م��وف الع� ��ب ل��وك��وم��وت �ي��ف
ط�شقند ( 27ع��ام�اً) وع��زي��ز بيك ح�ي��دروف
الع��ب و�سط ال�شباب الإم��ارات��ي ( 26عاماً)
ومهاجم باختاكور �أويبيك �أوليت�شيف (23
عاماً) وزمياله يف الهجوم �شفعت �سالوموف
(بونيودكور 26 ،عاماً) وباهودير نا�سيموف
(نيفيت�شي 26 ،عاماً) ،بالإ�ضافة �إىل �سريفر
جيباروف.
ومت�ل��ك �أوزب�ك���س�ت��ان م�ي��زة الف �ت��ة� ،إذ �إن
خ��ط دفاعها ك��ان الأق��وى يف ال��دور الثالث،
حيث تلقت �شباكه هدفاً واحداً فقط يف �ست
مباريات ،وهو �أم��ر ي��ؤرق بوكري يف املواجهة
القوية القادمة �أم��ام ه��ذا البلد املن�شق عن
االحتاد ال�سوفياتي.
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كأس األمم األوروبيـة لكرة القدم (بـولندا وأوكرانيــا )2012

من يكسب حرب النجوم في «يورو »2012؟
ال ت�شكل مناف�سات ك�أ�س الأمم الأوروب�ي��ة
القادمة �صراعاً بني الدول املناف�سة فح�سب ،بل
تربز يف ثنايا ال�سباق على اللقب مناف�سة من
نوع �آخر بني جنوم املنتخبات امل�شاركة لإثبات
الذات وفر�ض الوجود على ال�ساحة الأوروبية،
ومن �أب��رز الأ�سماء التي ت�شارك يف النهائيات،
ال�برت�غ��ايل كري�ستيانو رون��ال��دو �أغ�ل��ى العبي
العامل ،و�صانع �ألعاب املنتخب الإ�سباين ت�شايف
وهداف املنتخب الهولندي روبني فان بري�سي
وق��ائ��د امل�ن�ت�خ��ب الإي� �ط ��ايل وح ��ار� ��س م��رم��اه
ج��ان�ل��وي�ج��ي ب��وف��ون وه ��داف ال���س��وي��د زالت��ان
ابراهيموفيت�ش ومهاجم فرن�سا كرمي بنزميا.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ت�ستعر�ض «ال �ث �ب��ات» ظ��روف
ال �ن �ج��وم امل ��ؤه �ل�ي�ن ل �ل �ت ��أل��ق يف ك� ��أ� ��س الأمم
الأوروبية يف بولندا و�أوكرانيا:
كري�ستيانو رونالدو
ي ��أم ��ل ال�ب�رت �غ��ايل ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو
م�صاحلة جمهور منتخب ب�لاده ،بعد �أن ودع
نهائيات مونديال جنوب �أفريقيا  2010خايل
الوفا�ض بعد خروجه من الدور الثاين على يد
املنتخب الإ�سباين (.)1-0
وي ��درك رون��ال��دو ح�ج��م امل���س��ؤول�ي��ة امللقاة
ع �ل �ي��ه ،وه ��و ت� ��ذوق م��ع م�ن�ت�خ��ب ب�ل��اده ��ش��دة
املناف�سة اعتباراً من الت�صفيات عندما ا�ضطر
الربتغاليون خلو�ض امللحق الأوروبي من �أجل
الت�أهل �إىل النهائيات الأوروبية.
و��س�ت�ك��ون �صفة ال�لاع��ب ال ��ذي ت ��أل��ق على
�صعيد الأن��دي��ة وف�شل على ال�ساحة الدولية
م�ت�راف �ق��ة م ��ع رون ��ال ��دو ح �ت��ى �إ� �ش �ع ��ار �آخ ��ر،
خ�صو�صاً �أنه مل يقدم �أي�ضاً �شيئاً يذكر يف ك�أ�س
�أوروبا  2008حني ودع منتخب بالده من الدور
ربع النهائي ،وهو �سيكون يف البطولة احلالية،
�أمام امتحان جديد يخو�ضه مبعنويات مرتفعة
بعد �أن جنح وفريقه ريال مدريد باخلروج من
ظل بر�شلونة والفوز بلقب ال��دوري الإ�سباين
للمرة الأوىل يف �أربعة موا�سم.
و��س�ي���س�ع��ى رون ��ال ��دو ج ��اه ��داً ل �ك��ي ي�ق��ول
كلمته على ال�ساحة ال�ق��اري��ة ،لكن املهمة لن
ت�ك��ون �سهلة يف ال ��دور الأول �ضمن جمموعة
ت�ضم ثالثة �أبطال �سابقني هم �أملانيا وهولندا
والدمنارك.
روبني فان بري�سي
ي��دخ��ل م �ه��اج��م الأر�� �س� �ن ��ال روب �ي��ن ف��ان
بري�سي البطولة القارية مبعنويات مرتفعة
جداً ،بعد املو�سم اال�ستثنائي الذي قدمه مع
الأر� �س �ن��ال ،حيث ت��وج بلقب ه��داف ال��دوري
الإنكليزي ( 30هدفاً يف  38مباراة) ما �ساهم
يف �إح� ��رازه ج��ائ��زة �أف���ض��ل الع��ب يف ال ��دوري
املمتاز.
وفر�ض فان بري�سي نف�سه من �أبرز جنوم
القارة العجوز خالل املو�سم املن�صرم ،وا�ضعاً
خلفه الإ� �ص��اب��ات امل�ت�ك��ررة ال�ت��ي حرمته من
امل�شاركة يف �أكرث من  25مباراة خالل مو�سم
 2011-2010من ال��دوري الإنكليزي ،وهو
ي�ضع الآن ن�صب عينيه �أن ينقل ت�ألقه �إىل
ال�ساحة ال��دول�ي��ة ع�بر ف��ر���ض نف�سه النجم
املطلق ملنتخب بالده بعد �أن اكتفى بت�سجيل
ه��دف واح��د خ�لال مونديال جنوب �أفريقيا

 2010ال��ذي و�صل فيه «الربتقاليون» �إىل
النهائي قبل �أن يخ�سروا �أمام الإ�سبان (1-0
بعد التمديد).
و�ستكون نهائيات بولندا و�أوكرانيا 2012
ال �ب �ط��ول��ة ال �ك�ب�رى ال��راب �ع��ة ل �ف��ان ب�ير��س��ي
م��ع املنتخب ال�ه��ول�ن��دي ،بعد �أن ك��ان �ضمن
الت�شكيلة التي خا�ضت �أي�ضاً نهائيات مونديال
 2006وك�أ�س �أوروبا  ،2008لكنه ي�سعى هذه
املرة لال�ستفادة من الن�ضوج الذي و�صل �إليه،
لكي يكون عن�صراً م��ؤث��راً يف املنتخب ال��ذي
�سيعتمد بقيادة امل��درب ب�يرت ف��ان مارفييك
على مهاجم وح�ي��د يف امل�ق��دم��ة ،م��ا �سيدخل
جنم الأر�سنال يف مناف�سة مع هداف الدوري
الأمل� ��اين ي��ان ك�لا���س ه��ون�ت�ي�لار ال ��ذي تفوق
عليه يف الت�صفيات م��ن خ�لال ت�سجيله 12
هدفاً ،مقابل  6ل�ل�أول� ،أم��ا يف حال قرر فان
مارفييك �إ��ش��راك الالعبني معاً ف�سي�ضطر
فان بري�سي �إىل اللعب كجناح �أمين �أو مهاجم
م�ساند ،وهما مركزان ال يحبذهما ومل يعتد
على �شغلهما يف فريقه الأر��س�ن��ال ،لكن من
املرجح �أن يكون فان بري�سي املهاجم الأ�سا�سي
يف مباريات منتخب ب�لاده الثالث يف ال��دور
الأول �أمام الدمنارك و�أملانيا والربتغال.
ت�شايف

كرمي بنزميا

جانلويجي بوفون

�سيكون ت�شايف ه��رن��ان��دي��ز ك��ال�ع��ادة القلب
الناب�ض ملنتخب �إ�سبانيا ال�ساعي �إىل �أن يكون
�أول م��ن ي�ت��وج بثالثية ك ��أ���س �أوروب� ��ا  -ك��أ���س
ال �ع��امل  -ك ��أ���س �أوروب� ��ا ع�ن��دم��ا ي�خ��و���ض غمار
نهائيات بولندا و�أوكرانيا.
ال �أح��د ب�إمكانه الت�شكيك بالدور احليوي
ال��ذي ي�ق��وم ب��ه ت�شايف �إن ك��ان م��ع املنتخب �أو
فريقه بر�شلونة ،وال ميكن حتديد �أهمية هذا
الالعب الفذ بتمريراته الب�سيطة وال�سل�سة
واملتقنة وح�سب ،ب��ل ال��ذك��اء ال��ذي يتمتع به،
وهو الذي �ساهم يف قيادة �إ�سبانيا �إىل لقب ك�أ�س
�أوروبا للمرة الأوىل منذ  1964وبر�شلونة �إىل
الظفر ب�ستة �ألقاب عام  2009و 20لقباً منذ �أن
بد�أ م�شواره مع النادي عام .2007
وال ي �ع �ت�بر الع ��ب ال��و� �س��ط ،ال � ��ذي ي�ق��وم
ب�صناعة الأل �ع��اب يف بر�شلونة منذ �أك�ث�ر من
ع �ق��د م ��ن ال ��زم ��ن ،جم ��رد مم ��ر ج �ي��د ل�ل�ك��رة
فح�سب ،ف�إىل جانب ر�ؤيته الثاقبة وخياله يف
و�سط امللعب ،ف��إن ت�شايف يبذل ج�ه��وداً خارقة
وال يرتدد بالواجب الدفاعي �أي�ضاً وي�ستطيع
�أن ي�شغل �أي مركز يف و�سط امللعب ،وهو قارئ
جيد للعبة وميتاز بت�سديدات قوية ودائماً ما
ي�ساهم بكثري م��ن الأه� ��داف ل�ف��ري�ق��ه ،يجيد
ت�سديد ال �ك��رات ال�ث��اب�ت��ة ،وي�ستطيع ال�ت��أث�ير
ك �ث�يراً ع�ل��ى زم�لائ��ه �أك ��ان يف ب��ر��ش�ل��ون��ة �أم يف
منتخب بالده.
يعترب ت���ش��ايف حم��رك املنتخب الإ��س�ب��اين
وه��و قائد بامتياز ون ��ادراً م��ا يخ�سر ال�ك��رة �أو
يقوم بتمريرة خاطئة ،لعب دوراً جوهرياً يف
قيادة ب�لاده لتحقيق حلم الفوز بك�أ�س العامل
للمرة الأوىل يف تاريخها ،م�ؤكداً �أن «ال فوريا
روخا» تخل�ص من �صفة املنتخب املر�شح الذي
يخيب �آمال منا�صريه يف النهاية ،وب�أنه �أ�صبح
املنتخب القادر على الذهاب حتى النهاية كما
فعل �أي�ضاً يف  2008عامني عندما ت��وج بك�أ�س
�أوروبا للمرة الأوىل منذ .1964

يدخل ك��رمي بنزميا نهائيات ك�أ�س �أوروب��ا
 2012وهو �شخ�ص خمتلف متاماً عما كان عليه
يف � 2008أو  2010بعد �أن متكن �أخي�راً من
فر�ض نف�سه مع فريقه ريال مدريد الإ�سباين
م��ن خ�لال لعبه دوراً �أ�سا�سياً يف ف��وز ال�ن��ادي
امللكي بلقب الدوري املحلي.
ي�ضع بنزميا ن�صب عينيه �أن ي�ك��ون خري
خلف ملهاجمني من طراز تيريي هرني ودافيد
تريزيغيه ،عندما يخو�ض غمار ك�أ�س �أوروبا مع
املنتخب الفرن�سي ال�ساعي ،كما ح��ال مهاجم
ليون ال�سابق� ،إىل تعوي�ض خيبة ك�أ�س �أوروب��ا
 2008ومونديال جنوب �أفريقيا .2010
ك��ان بنزميا �ضمن الت�شكيلة الفرن�سية
ال �ت��ي ودع ��ت ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س �أوروب� � ��ا 2008
م��ن ال ��دور الأول بعد �أن �أن�ه��ت جمموعتها
خلف هولندا و�إ�سبانيا ،لكن امل��درب رميون
دوم �ي �ن �ي��ك ا��س�ت�ب�ع��ده ع ��ن ال�ت���ش�ك�ي�ل��ة ال�ت��ي
خ��ا� �ض��ت م��ون��دي��ال ج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا 2010
ومي �ك��ن ال �ق��ول �إن� ��ه ق ��دم خ��دم��ة للمهاجم
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  24ع��ام �اً ح��ال�ي�اً ،وذل��ك
لأن م �ن �ت �خ��ب «ال � ��دي � ��وك» خ ��ا� ��ض جت��رب��ة
مريرة يف �أول مونديال يف القارة الأفريقية
لي�س ب�سبب اخل��روج املبكر من ال��دور الأول
وح�سب ،بل ب�سبب امل�شاكل التي ع�صفت يف
مع�سكره وع�صيان العبيه بعد طرد زميلهم
نيكوال انيلكا ل�شتمه امل��درب ،ولكن ب�إمكان
بنزميا �أن يعو�ض ما فاته وال�سري على خطى
ه�نري وتريزيغيه اللذين �ساهما يف قيادة
فرن�سا �إىل لقب مونديال  1998وك�أ�س �أوروبا
 ،2000وه��و �سيدخل �إىل نهائيات بولندا
و�أوكرانيا يف فرتة كروية مثالية بالن�سبة له،
لأنه و�صل �إىل مرحلة الن�ضوج الذي ترجمه
ب�أف�ضل طريقة خ�لال املو�سم املن�صرم مع
ريال مدريد بت�سجيله  32هدفاً يف  52مباراة
�ضمن جميع امل�سابقات ،بينها  21ه��دف�اً يف
الدوري و 7يف دوري �أبطال �أوروبا.

يدخل احلار�س الفذ جانلويجي بوفون �إىل
نهائيات ك�أ�س �أوروب��ا وه��و �أم��ام مهمة جديدة
متمثلة بارتدائه �شارة قائد املنتخب الإيطايل
بعد اعتزال املدافع فابيو كانافارو ،ما ي�ضعه
�أم ��ام مهمة م��زدوج��ة ك��ون��ه ميثل �أي���ض�اً �أب��رز
عنا�صر اخل�برة يف «�سكوادرا ازورا» �إىل جانب
زميله يف يوفنتو�س اندريا بريلو.
ي�سعى «ج�ي�ج��ي» �إىل تعوي�ض م��ا ف��ات��ه يف
م��ون��دي��ال جنوب �أفريقيا  2010ح�ين تعر�ض
لإ��ص��اب��ة يف ظ�ه��ره يف امل �ب��اراة الأوىل ملنتخب
ب�ل�اده �أم ��ام ال �ب��اراغ��واي ( )1-1م��ا ا��ض�ط��ره
للغياب عن املباراتني الأخريني واالبتعاد عن
املالعب حتى كانون الثاين  2011بعد خ�ضوعه
عملية جراحية.
وي��دخ��ل ب��وف��ون �إىل نهائيات ك� أ����س �أوروب��ا
التي قد ت�شكل م�شاركته الأخرية مع «االزوري»
ك��ون��ه ي�ب�ل��غ ال��راب �ع��ة وال �ث�ل�اث�ي�ن م��ن ع �م��ره،
مب�ع�ن��وي��ات م��رت�ف�ع��ة ب�ع��د �أن ��س��اه��م يف �إع ��ادة
فريقه يوفنتو�س ملن�صة التتويج بقيادته �إىل
ل�ق��ب ال � ��دوري الإي �ط ��ايل ل�ل�م��رة الأوىل منذ
 ،2003و�سيعول عليه املدرب ت�شيزاري برانديلي
ليكون مركز الثقل يف املنتخب خالل نهائيات
بولندا و�أوكرانيا ،لأنه �أكرث العنا�صر خربة يف
ت�شكيلة تغيب عنها الأ�سماء الرنانة التي قادت
بالدها �إىل لقب مونديال .2006
من امل�ؤكد �أن بوفون ي�شكل �صمام الأمان يف
املنتخب الوطني لي�س ب�سبب مركزه وح�سب بل
ب�سبب قدرته القيادية ،ومل ي�أت اختيار حار�س
يوفنتو�س م��ن قبل االحت ��اد ال ��دويل للتاريخ
والإح �� �ص��اءات يف ك��رة ال �ق��دم ك��أف���ض��ل ح��ار���س
مرمى يف العامل خالل العقدين الأخريين من
فراغ لأن «جيجي» هو ملهم «االزوري».
زالتان ابراهيموفيت�ش
ق��دم مو�سماً ج�ي��داً يف ال ��دوري الإي�ط��ايل،

حيث توج هدافاً بر�صيد  28هدفاً ،لكنه خرج
خ��ايل ال��وف��ا���ض للمرة الأوىل منذ  ،2003ما
�أ�شعره باخليبة ،وهو ي�أمل التعوي�ض يف «يورو
.»2012
م��ن ال�لاع�ب�ين امل��وه��وب�ين ال��ذي��ن جنحوا
بك�سب حمبة �آالف امل�شجعني حول العامل ،لكن
ي�ؤخذ عليه �أن��ه غالباً ما ف�شل يف االمتحانات
الكربى ،علماً �أنه حظي بفر�صته للت�ألق على
ال���س��اح��ة ال�ع��امل�ي��ة ب�ع��د �أن � �ش��ارك م��ع منتخب
ب�ل�اده يف م��ون��دي��ال�ين ويف ن�سختني م��ن ك�أ�س
�أوروب ��ا ،كما خا�ض على �صعيد الأن��دي��ة غمار
دوري �أبطال �أوروبا يف  10موا�سم على التوايل.
عا�ش ابراهيموفيت�ش حلظات جيدة على
�صعيدي املنتخب وم�سابقة دوري �أبطال �أوروبا،
لكنه غالباً ما يف�شل يف تقدمي �أف�ضل م�ستوياته
عندما تكون �أن�ظ��ار العامل من�صبة عليه ،ويف
حني �أن معدله الت�سجيلي على �صعيد الدوري
امل�ح�ل��ي ه��و �أك �ث�ر م��ن ه ��دف (ب�ق�ل�ي��ل) يف كل
مباراتني ،فمعدله على ال�صعيد الأوروبي �أقل
من هدف يف كل ثالث مباريات.
وكان الدور ن�صف النهائي امل�شوار الأبعد
للمهاجم ال�سويدي يف دوري �أبطال �أوروب��ا،
وح�ق��ق ه��ذا الأم ��ر م��رة واح ��دة ف�ق��ط ،فيما
�أف�ضل نتيجة له مع املنتخب و�صوله �إىل ربع
نهائي ك��أ���س �أوروب ��ا  ،2004وي��رى منتقدوه
ب��أن��ه ال ي�ق��دم �أي ��ش��يء ي��ذك��ر ع�ن��دم��ا يكون
فريقه ب�أم�س احلاجة �إليه ،لكن ،وكما يقول
امل ��درب اال�سكوتلندي اليك�س فريغي�سون،
�إن املهمة الأ�صعب هي الفوز بلقب ال��دوري
امل�ح�ل��ي وق��د مت�ك��ن «اب� ��را» م��ن حت�ق�ي��ق ه��ذا
الأم� ��ر يف  7م�ن��ا��س�ب��ات ح�ت��ى الآن يف ث�لاث
بطوالت خمتلفة وم��ع �أرب�ع��ة ف��رق خمتلفة،
ك�م��ا ك��ان الع �ب �اً يف ف��ري��ق ج��وف�ن�ت��و���س ال��ذي
توج بلقب ال��دوري عامي  2005و 2006قبل
�أن يجرد منهما لتالعبه بالنتائج ،كما توج
املهاجم ال�سويدي هدافاً للدوري الإيطايل
م��رت�ين يف امل��وا��س��م الأرب �ع��ة الأخ �ي�رة (م��رة
مع الإن�تر و�أخ��رى مع م�ي�لان) ،كما اختري
مرتني من قبل االحتاد القاري للعبة �ضمن
�أف�ضل ت�شكيلة �أوروب�ي��ة ،ون��ال جائزة �أف�ضل
العب يف ال��دوري الإيطايل  3مرات و�أف�ضل
العب �سويدي  6مرات.
م�سعود �أوزيل
يخو�ض �صانع �ألعاب منتخب �أملانيا م�سعود
�أوزي��ل النهائيات ب��ر�أ���س مرفوعة بعد �أ�سابيع
لا ل �ل��دوري الإ� �س �ب��اين مع
ع�ل��ى ت�ت��وي�ج��ه ب �ط� ً
ف��ري�ق��ه ري ��ال م��دري��د �إث ��ر م�ع��رك��ة ��ض��اري��ة مع
الغرمي التاريخي بر�شلونة.
�سي�سعى �أوزيل جمدداً �إىل �إثبات نف�سه ب�أنه
قادر �أن ين�سي اجلمهور الأملاين العب الو�سط
املعتزل ق�صراً ميكايل ب��االك ،عندما يخو�ض
النهائيات القارية لأول مرة يف م�سريته.
وي ��رى ال�ب�ع����ض ب � أ�ن��ه ق ��ادر ع�ل��ى االرت �ق��اء
�إىل م�ستوى ك�ب��ار م��ن �سبقوه يف ه��ذا امل��رك��ز
كتوما�س ها�سلر واندريا�س مولر وب��االك ،وال
�سيما �أن��ه من �صانعي الألعاب ال��ذي يتمتعون
بخيال ور�ؤية ثاقبة داخل امل�ستطيل الأخ�ضر،
وي�ستطيع �أن يقلب جمرى �أي مباراة يف حلظة.
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كاريكاتير

رفضـت المحكـمــــة دخــولــه بـ«شـــورت»
فعـــاد إليهـــا بـتـنـــورة وبـــلــوزة نســائيـتـــين
رف�ض ق�ضاة حمكمة بريطانية ال�سماح ملتهم بح�ضور �إحدى
جل�سات حماكمته ،لأن�ه��م الح�ظ��وا أ�ن��ه ك��ان ي��رت��دي «� �ش��ورت»،
فرجع �إىل منزله ثم عاد �إليهم مرتدياً تنورة وبلوزة ن�سائيتني!
املتهم الذي يُدعى ديفيد تيبتون ( 47عاماً) كان ا�ست�شاط
غ�ضباً بعد �أن �أمر الق�ضاة بطرده من مبنى املحكمة ،ا�ستناداً �إىل
كون مالب�سه «ال تليق يف ح�ضرة ممثلي العدالة».
وكنوع من التحدي والتعبري عن احتجاجه ،فاج�أ تيبتون
الق�ضاة عندما ع��اد �إليهم الحقاً مرتدياً تنورة حمراء اللون،
وبلوزة ن�سائية م�صنوعة من قما�ش احلرير.
والطريف يف الأمر هو �أن الق�ضاة مل ي�أمروا بطرد تيبتون
مرة ثانية لدى عودته ،بل قرروا اال�ستمرار يف إ�ج��راءات جل�سة

اال� �س �ت �م��اع ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال��ده���ش��ة ب ��دت وا� �ض �ح��ة على
وجوههم جميعاً.
وكان تيبتون �أُحيل �إىل املحاكمة بتهمة التبول متعمداً على
�سلة حتمل فيها �صديقته ال�سابقة كلبها الأليف.
وبعد انتهاء جل�سة اال�ستماع من دون �أن يتطرق الق�ضاة �إىل
م�س�ألة املالب�س الن�سائية ،قال تيبتون �إنه �أراد من وراء ذلك �أن
يعب عن ا�ستيائه �إزاء طرده من املحكمة على �أ�سا�س �أن اللوائح
رّ
تن�ص على �أن��ه ال يجوز للرجال ح�ضور جل�سات املحاكمة وهم
مرتدون �سراويل ق�صرية ،و�أ�ضاف متهكماً�« :صحيح �أن اللوائح
حتظر على الرجال احل�ضور ب�سراويل ق�صرية ،لكنها ال حتظر
عليهم احل�ضور بتنانري وبلوزات»!

بقي  25ساعة متواصلة
على متن دوالب مالهي

�سجّ ل رجل �أمريكي رقماً قيا�سياً جديداً ببقائه � 25ساعة متوا�صلة على منت دوالب
مالهي.
وك��ان غا�س مارتينيز ،وه��و عن�صر يف �شرطة لو�س �أجنلو�س منذ ال�ع��ام  ،1994قد
اعتلى دوالب املالهي البالغ ارتفاعه  130قدماً يف حديقة «با�سيفيك ب��ارك» يف منطقة
�سانتا مونيكا عند ال�ساعة  7:30من �صباح اخلمي�س ،وبقي حتى ال�ساعة  8:30من �صباح
اجلمعة.
وبذلك يكون مارتينيز ك�سر الرقم القيا�سي القدمي الذي كان �سُ جّ ل يف العام 2011
الفائت يف ايرلندا ،وهو � 24ساعة و 30دقيقة.
ومل ي�سمح للرجل خالل ال�ساعات الـ 25التي كان فيها على منت الدوالب بالنوم ،لكن
كان يُ�سمح له بالدخول �إىل احلمام ملدة  5دقائق كل �ساعة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

دخل المستشفى بعد
قيام  4سيدات بـ«عضه»
على مدار  30دقيقة

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

تناوال طعامًا بـ 27دوالرًا
ودفعا  5آالف دوالر بقشيشًا
ُذه��ل ن��ادل يف مطعم يف مدينة هيو�سنت الأم�يرك�ي��ة ،ح�ين ت��رك ل��ه زب��ون
بق�شي�شاً بقيمة � 5آالف دوالر ،على الرغم من �أن كلفة وجبة الغداء التي تناولها
مع زوجته بلغت  27دوالراً فقط.
وقال «غريغ روبار» الذي يعمل يف مطعم «داميكوز» منذ  16عاماً� :إن ثنائياً
يرتدد دائماً �إىل املطعم علم �أن «روبار» فقد �سيارته يف عا�صفة �ضربت املنطقة
م�ؤخراً ،ف�أعطياه مغلفاً يحتوي على � 5آالف دوالر كبق�شي�ش.
و�أ�ضاف «روبار» �أن الرجل قال له�« :سن�أتي �إىل هنا جمدداً ،لكننا لن نعطيك
البق�شي�ش يف املرات املقبلة» ،و�أن الرجل تابع« :هذا لك لت�شرتي �سيارة جيدة».
وقال «روبار» �إنه �سعيد جداً لكرم الزبونني ،فيما �أثنت �صاحبة املطعم على
عمله ،وقالت �إنه ي�ستحق هذا املبلغ.

م�س�ؤول العالقات العامة� :سعيد عيتاين

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

دخ��ل م�س�ؤول يف احلكومة ال�صينية امل�ست�شفى،
بعدما قامت �أربع �سيدات بع�ضه وخد�شه ب�أظافرهن،
لغ�ضبهن م��ن الطريقة التي تعامل بها م��ع مقتل
�أح��د �أق��ارب�ه��ن يف مدينة «ي��اجن���ش�ي��ان» يف مقاطعة
«�شن�شي» و�سط ال�صني.
وذك��رت �إح��دى ال�صحف �أن الن�ساء قلن �إن نائب
مدير مكتب الأمن العام يف املقاطعة؛ �سوجن هايهو،
كان مت�ساه ًال للغاية مع املتهمني يف طعن قريبهن
وقتله.
وق��د �أل�ق��ت ال�شرطة القب�ض على اثنتني من
ال���س�ي��دات الأرب � ��ع ،ف�ي�م��ا مت الإف � ��راج ع��ن االث�ن�ت�ين
الأخ��ري�ين ،م��ن بينهما وال ��دة املجني عليه ،والتي
تعاين عدم انتظام يف دقات القلب.
من جهتها ،قالت م�صادر يف حكومة «ياجن�شيان»،
�إن �سوجن حتمّل ع�ضات وخد�شات ال�سيدات الأرب��ع
على مدار  30دقيقة ،و�إنهن وا�صلن �ضربه و�إهانته
حتى بعد نقله �إىل امل�ست�شفى.
وك��ان ق��ري��ب ال���س�ي��دات الأرب ��ع ،وي��دع��ى ت�شاجن،
قد قُتل �شهر �سبتمرب املا�ضي بعد تعر�ضه لطعنات
عدة يف �أحد ال�شوارع ،ومتت �إدان��ة من قاموا بقتله،
با�ستثناء �شخ�ص واحد مل يتم القب�ض عليه بتهمة
«حماولة إ�حل��اق ال�ضرر ب�شخ�ص» ،الأم��ر الذي �أثار
غ�ضب عائلته التي طالبت من دون جدوى مبحاكمة
جديدة.
عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

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

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

