َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

تــعــلــن شــركــة «الـثــبـات» عن بدء استقبال طلبات الراغبين
بالعمل في قناتها الفضائية ،من ذوي االختصاصات اآلتية:

تحرير أخبار ،إعداد برامج ،تقديم برامج،
فنيو الكترونيك ،)I.T( ،تصوير ،مونتاج ،غرافيكس..
مجمع كلية الدعوة اإلسالمية (غربًا) ،قرب السفارة
بيروت ،بئر حسن ،مقابل ّ
الكويتية ،يوميًا من الساعة  10إلى  7مساء ،ما عدا السبت واألحد.
لالسـتـعـالم03/678365 :
E-mail: recruiting@athabat.net
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االهتراء السياسي
يزيل الغطاء التجميلي
عن «الـطــائـف»
[ ]2
ص

8
هـل يشـتـعـل الـقـوقــاز عـبـر
 16أذربيجان ..البتزاز روسيا وإيران؟
أسامة سعد« :األسير» حدث
ظرفي ..والمشكلة ليست عنده
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االفتتاحية

موضوع الغالف

شهر أمني ..وماذا بعد؟

االهتراء السياسي يزيل الغطاء التجميلي عن «الطائف»

�شهر �أم�ن��ي ..هكذا �أعلن وزي��ر الداخلية والبلديات..
�إذاً ،فقد طفح الكيل ،وال بد من حركة ،ويف احلركة بركة،
فكيف �إذا كانت ه��ذه احلركة مكللة برفع كل الغطاءات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ع��ن ح��ارق��ي ال��دوال �ي��ب وق��اط �ع��ي �أو ق�ط��اع
الطرقات.
�شهر �أمني ل�ضبط الأو�ضاع ومنع كل �أعمال الفو�ضى
والتخريب ،لكن ماذا عن بقية الأ�شهر والأ�سابيع والأيام؟
وماذا عن النهارات والليايل؟
انتبه رئي�س احلكومة للأمر ،ف�أكد �أن الأمن ال يكون
ل�شهر ،بل هو لكل الأ�شهر ..ولكل الأيام.
ارتاح املواطنون املنطلقون �إىل �أعمالهم ووظائفهم� ،أو
العائدون �إىل منازلهم بعد يوم عمل م�ضني ،من ه ّبات
و�صرخات الذين �أعياهم الظالم ،و�ش ْرب املياه ال�ساخنة،
فزادوها عتمة و�سخونة بحرق دواليبهم.
ُرفع الغطاء عن ه��ؤالء ،ف�صارت الأم��ور �سل�سلة ..لكن
ماذا بعد؟
م��ن ُي �ق �ن��ع ق��اط��ع ط��ري��ق � �ص �ي��دا ب � ��أن ع�م�ل��ه خم��ال��ف
للقانون؟
من ُيقنع الوزير �أن ات�صاالته الهاتفية مع هذا الرجل
لن جتدي نفعاً ،لأن هناك من ز ّين له �أنه قادر على �سالح
املقاومة ،و�أنه �سي�أتي يف هذا املجال مبا مل ي�أت به الأوائل
ممن �سبقوه يف هذا امل�ضمار ،خ�صو�صاً �أنه يت�صور نف�سه
طارق بن زياد زمانه  -مع فارق املقارنة والعياذ باهلل  -يف
ظل �أغاين ف�ضل �شاكر.
رمبا كان الفتاً يف الأيام الأوىل لل�شهر الأمني� :سرقة
بنك ،فرار م�سلح ،معار�ض �سوري يذبح موالياً للنظام يف
ال�شارع احلمراء..
ثمة حقيقة نود �أن يعرفها اجلميع ،وهي �أن ا�ستهداف
اجل�ي����ش وق ��وى الأم� ��ن وال�ق���ض��اء م��ن ق�ب��ل ال�سيا�سيني
والت�شكيك ب��ال�ق��وات امل�سلحة ودوره� ��ا� ،إ��ض��اف��ة �إىل هذا
التحري�ض الفظ على امل�ق��اوم��ة ،جعل ك��ل �شيء مباحاً،
وحينما يرف�ض رئي�س �أو وزير �أو نائب �أو م�س�ؤول �سيا�سي
اع�ت�ق��ال م���ش�ب��وه ،يجعل امل��واط��ن ي�ست�سهل ال�ل�ج��وء �إىل
ال�شارع.
هل انتبه �أحد �أن نائباً مرموقاً �أعلن �أن تكتله موجود
يف احل�ك��وم��ة م��ن �أج��ل تعطيل م�شاريع تكتل معني لأن
مي�شال عون ير�أ�سه ،و�أنهم جنحوا يف ذلك بالتعاون مع
رئي�سي اجلمهورية واحلكومة ..ال نحب �أن ن�صدق ذلك،
لكن �أحداً مل ينف ما قاله هذا النائب.
�شهر �أمني ..ماذا بعد؟ حمى اهلل لبنان.

منذ اال�ستقالل وحتى منت�صف ال�سبعينات
من القرن املا�ضي ،حمل العقد بني الطوائف
اللبنانية ا��س��م «امل�ي�ث��اق ال��وط�ن��ي» ،وه��و العقد
ال��ذي قامت به طوائف � -سبق وجودها وجود
ال ��دول ��ة  -خ���ش�ي��ت ع �ل��ى ن�ف���س�ه��ا م ��ن �سلطة
دول ��ة م��دن�ي��ة ق��وي��ة ق ��ادرة ،ف� أ�ق��ام��ت ن��وع �اً من
الد�ستور ال��ذي ك ّر�س لها دوره��ا ونفوذها ،ثم
أ�ع��ادت �صياغته يف وثيقة الوفاق الوطني التي
ا�ستبدلت كلمة «كيان» امليثاقية بكلمة «وطن»
ذات املدلول الروحي.
منذ ذلك الوقت ولغاية الآن ،جعلت الطائفة
م��ن نف�سها مم��راً وم �ع�براً ��ض��روري�اً للفرد من
�أجل الو�صول �إىل وظائف الدولة ،و�إىل املجل�س
ال�ن�ي��اب��ي ،وه �ك��ذا أ���ص�ب��ح االن�ت���س��اب �إىل ال��وط��ن
ان �ت �� �س��اب �اً غ�ي�ر م �ب��ا� �ش��ر ع ��ن ط��ري��ق ال �ط��ائ �ف��ة،
فان ُتق�صت املواطنية ،ومتت الت�ضحية بالكفاءة
واجلدارة ،على ح�ساب املح�سوبية والزبائنية.
مما ال �شك فيه �أن الأزم��ات املتالحقة التي
يعي�شها الوطن اللبناين منذ عام  2005ولغاية
الآن ،ت�شهد �أن الطائف ،وبعدما �أزي��ل الغطاء
التجميلي ال���ض��اب��ط ل ��ه ،ظ�ه��ر ع�ل��ى حقيقته،
بو�صفه نظاماً معط ًال غري قادر على �إدارة النزاع
يف ال��دول��ة ب��ال��و��س��ائ��ل ال��د��س�ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
والدميقراطية ،وهو مل يخرج عن كونه «ت�سوية»
ّمت مبوجبها تكري�س ميثاق جديد عك�س موازين
القوى التي ا�ستجدت بعد احلروب التي �أنهكت
اللبنانيني و�أ�ضعفت امل�سيحيني.
ولعل الأداء احلكومي التعطيلي ،ي�ضاف �إليه
النظام املعطل �أ��س��ا��س�اً ،ه��و م��ا جعل اللبنانيني
ي�شعرون �أنهم بحاجة �إىل حل جراحي للو�ضع
ال�ل�ب�ن��اين ال �ه ��� ّ�ش وامل �ه�ت�رئ ،خ���ص��و��ص�اً يف ظل
الأحداث ال�سورية ،والتحري�ض املذهبي املنت�شر
يف منطقة عائمة على بركان من البارودُ ،يخ�شى
انفجاره يف �أي حلظة.
ل���س�ب��اب ال�ت��ي جتعل م��ن هذه
ويف حتليل ل� أ
احلكومة فاقدة القدرة تعتمد �سيا�سة الهروب
�إىل الأمام ،و�إدارة الأزمات ال ح ّلها ،جند الأ�سباب
الآتية:
احل �� �س��اب��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ال���ض�ي�ق��ة لبع�ض
ال�ف��رق��اء يف احل�ك��وم��ة ،وال�ت��ي جعلتهم يقومون
ب�إ�سقاط هيبة الدولة ،كما فعل رئي�س احلكومة
جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي وال ��وزي ��ر ال���ص�ف��دي يف ق�ضية
� �ش��ادي امل ��ول ��وي؛ امل �ط �ل��وب ب�ت�ه��م ت �ه��دي��د �أم��ن
الدولة واالن�ضمام �إىل تنظيم م�سلح ،ما �أعطى
ر�سالة قوية ب��أن الإف�لات من العقاب ممكن يف
حال تلطى الإرهابيون و ُقطاع الطرق وت�سرتوا
بطوائفهم ،وهي بريئة منهم ،وهذا ما �أدى �إىل
ت�س ّيب �أمني جعل بع�ض املواطنني ي�ست�سهلون
اللجوء �إىل ال�شارع وقطع الطرقات الرئي�سية،
وقطع �أرزاق اللبنانيني ،وحرق الإطارات وقطع
الطرق الدولية ،وتهديد القوى الأمنية.
ال� �ه ��دف ال�ت�ع�ط�ي�ل��ي وال� �ت ��وت�ي�ري ل� �ل ��وزراء
املح�سوبني على النائب وليد جنبالط ،وال��ذي
اع�ترف ب��ه أ�ك��رم �شهيب �صراحة ق��ائ� ً
لا�« :إنهم
دخلوا من �أجل تعطيل امل�شاريع التي يتقدم بها
تكتل التغيري والإ�صالح ،و�إنهم جنحوا يف ذلك
مع رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة».
�أداء رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة ال ��ذي يتخلى عن
�صالحياته  -وه��ي ن ��ادرة باملنا�سبة  -ملناف�سة
وزراء تكتل التغيري والإ�صالح على �صالحياتهم،
ف��ال��رئ�ي����س ال ��ذي م��ن امل�ف�تر���ض أ�ن ��ه رئ�ي����س كل
لبنان ،يناف�س يف ال��دائ��رة املذهبية واملناطقية
ال�ضيقة ،ما يجعل الفرقاء الآخرين يف احلكومة
يتذرعون مبوقف الرئي�س لعرقلة امل�شاريع التي

�أحمد �شحادة

www.athabat.net
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

عدد من الوزراء عند باب ق�صر بعبدا بعد عدم اكتمال الن�صاب

يتقدم بها وزراء تكتل التغيري والإ�صالح ،وهي
مبعظمها م�شاريع حياتية حيوية ،و�أهمها ملف
الكهرباء.
� �ش �ع��ور االط �م �ئ �ن��ان ب �ع��دم��ا ب� ��رزت � �ض��رورة
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ه��ذه احل�ك��وم��ة يف ظ��ل الو�ضع
ا إلق�ل�ي�م��ي امل�ت�ف�ج��ر ،ج�ع��ل احل�ك��وم��ة اللبنانية
ت���س�ت�خ��دم ن�ف����س ال���س�ي��ا��س��ة ال �ت��ي ا��س�ت�خ��دم�ه��ا
احلكام العرب �ساب ًقاً للتهرب من م�س�ؤولياتهم
جتاه �شعوبهم ،حني ت�سرتوا باخلطر اخلارجي
ل �ي �ح��رم��وا � �ش �ع��وب �ه��م ل �ق �م��ة اخل� �ب ��ز وا ألم� � ��ن
االجتماعي والكرامة والدميقراطية.
ك��ل ه ��ذه احل �� �س��اب��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال���ض�ي�ق��ة،
بالإ�ضافة �إىل الو�ضع الإقليمي الفائق الدقة
واحل�سا�سية ،جعل الدولة اللبنانية تعي�ش اهرتاء
�أفقياً وعمودياً ،وت�سري م�سرعة للدخول يف نفق
مظلم ق��د ال تظهر تبا�شري ال�ن��ور منه �إال بعد
انق�ضاء االنتخابات الأمريكية و إ�ي�ج��اد ت�سوية
للق�ضية ال�سورية ،والتي يبدو �أنها م�ؤجلة �إىل
ال�سنة املقبلة ،فهل ي�ستطيع االقت�صاد اللبناين
ال�صمود كل هذه الفرتة؟
م��ن ه��و مطالب بالتعطيل وت�أجيج الفنت،
واخ �ت�راع أ���ص�ن��اف ال�ت��وت�ير ا ألم �ن��ي والطائفي
وامل��ذه �ب��ي ،ق��د ال ي ��درك �أن احل��رائ��ق امل�ط�ل��وب
منه �إ�شعالها يف لبنان ق��د متتد لتحرقه قبل
�أن تنت�شر يف ه�شيم املجتمع ال�ل�ب�ن��اين ،وه��ذه
احلكومة التي ّ
عطلت م�صالح النا�س وخربت
�أرزاق �ه ��م وح��رم�ت�ه��م ال�ك�ه��رب��اء ل���ص��ال��ح متويل
املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�صة بلبنان ،تبدو
اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وبعد �إعالن تكتل

التغيري والإ�صالح مقاطعة جل�ساتها ،عارية من
ورقة التوت التي ظللتها طوال الفرتة املا�ضية،
وق ��د ال ت�ستطيع ب�ع��ده��ا اال� �س �ت �م��رار ب��ال�ت��ذرع
ب��ال��و��ض��ع ا إلق�ل�ي�م��ي لبقائها ،وق��د ال يعلم َم��ن
و�ضع الع�صي يف دوال�ي��ب ا إل��ص�لاح التي ح��اول
ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ير والإ� �ص�ل�اح �إط �ل�اق عجلته ب ��أن
عباءة احلكومة التي قد يخلعها وزراء التغيري
وا إل� �ص�ل�اح عنهم ه��ي �أ��ض�ي��ق بكثري م��ن ع�ب��اءة
املعار�ضة القوية من اخل��ارج لكل طبقة الف�ساد
التي يغذيها �أمراء الطوائف ،والتي �إن ا�ستمرت
يف �سيا�سة ه��دم ال��دول��ة امل�ن�ظ�م��ة ف�ه��ي �ستهدم
الهيكل على اجلميع.
يف املح�صلة ،وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك التغني
بفذاذة تلك ال�صيغة الطائفية التوافقية ،يتبدى
لنا يوماً بعد يوم �أن التوافقية ال تقوم بوظيفتها
الأ�سا�سية امل��رج��وة منها عندما ت�ك��ون احلاجة
ما�سة �إليها� ،أي يف زمن الأزم��ات ،و�أثبت النظام
ال�سيا�سي الطائفي اللبناين �أنه نظام ال ينتج �إال
الأزم ��ات ،وال ي�سمح للبنانيني بالعي�ش يف ظل
حكم القانون ،والت�أ�سي�س لبناء ال�سالم يف لبنان..
�إن اجتماع الطوائف يف بقعة جغرافية ال ي�شكل
جمتمعاً ،كما �أن االتفاق العمودي بني الطوائف
ال ي�شكل وطناً ،هو اتفاق� ،إن ح�صل ،يهدف �إىل
جتميد الو�ضع من قبل تلك الطوائف  -املزارع
ح�ت��ى يت�سنى ل�ه��ا ا��س�ت�غ�لال��ه ل�ت� أ�م�ين ح�صتها،
والق�ضاء على �أي حماولة للتغيري �أو التجديد،
�أو الإ�صالح.
ليلى نقوال الرحباين

همسات
أوروبيون يستعينون بلبنانيين
تت�صل �سفارات �أوروبية ببع�ض اللبنانيني الذين هم على دراية بالو�ضع
ال�سوري ،بهدف التعاون مع مكاتب متخ�ص�صة �أن�ش�أتها حديثاً ،بعد �أن �أقفلت
مق ّرات �سفارات بالدها يف دم�شق.

الخالف يبلغ ذروته
�أح��د م�س�ؤويل تيار معار�ض ك�شف ل�صحيفة «ال�ث�ب��ات»� ،أن اخل�لاف بني
الرئي�سينْ �سعد احلريري وف�ؤاد ال�سنيورة بلغ ذروته� ،سيما �أن احلريري يمُ نع
عليه العودة �إىل لبنان خليجياً ،وبالتحديد �سعودياً� ،إىل جانب املنع الأمريكي،
وقال امل�س�ؤول �إن احلريري بات «�أ�سري» هاج�س �أن «الدول املمانعة له» تريد �أن
يلعب ال�سنيورة كل الأدوار على ح�سابه.
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السنة ..بين الواقع
والتحديات ()3/3

أحالم جعجع تهدد الصيغة اللبنانية
وتورط المسيحيين بصراعات المنطقة
قطع �سمري جعجع ال�شك باليقني للمرة الثانية خالل �أقل من
�شهرين ،م�ؤكداً �أنه مر�شح جدي لرئا�سة اجلمهورية ،وهذه املرة قال
�إنه مر�شح «مئة يف املئة» ،و�إنه مر�شح �سعد احلريري ،الذي يحتاج
بدوره �إىل من يعيده �إىل لبنان ،و�إىل رئا�سة احلكومة فيه ،قبل �أن
ي�صل جعجع �إىل مطمعه.
ي ��درك جعجع �أن �سعد احل��ري��ري أ�خ��رج��ه م��ن �سجن ال��دول��ة
بقرار �سيا�سي ولي�س بعفو �أو ب��راءة ،لكنه مل ي�ستطع �أن يزيل عنه
�صفته ب�أنه قاتل الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي وغ�يره ممن دانه
الق�ضاء بقتلهم ،وبالتايل ال ي�ستطيع احلريري تغيري �صورة جعجع
امليلي�شياوي الدموي واملتطرف ،الذي ال ميكن �أن ي�شكل نقطة تالق
وعامل جمع للبنانيني ،وي��درك �أي�ضاً �أن تر�شيحه للرئا�سة �أم��ر،
وو�صوله �إليها �أمر �آخر ،لأن هذا الو�صول يعني �إدخال لبنان يف نفق
حروب �أهلية مل ُي�شف منها بعد� ،سبق �أن �أدخله �إليها مع ّلم جعجع؛
ب�شري اجلميل ،للهدف ذات��ه ،وهو الو�صول �إىل ق�صر بعبدا� ،إال �أن
الإ�صرار على ال�سري يف هذا املنحى ،وكما يعرف جميع اللبنانيني،
ي�ه��دد ال�صيغة اللبنانية ب��رم�ت�ه��ا ،وي���ض��ع امل�سيحيني جم ��دداً يف
عني العا�صفة ،خ�صو�صاً �أن جعجع يحاول ا�ستعادة جتربة ب�شري
بحرفيتها.
فب�شري ا�ستفاد يف بداية ثمانينات القرن املا�ضي من هجمة كان
تعر�ض لها حكم الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد ،الذي كانت �سورية
يف عهده حما�صرة من كل اجلهات (الهجوم احل��ايل على �سورية،
م�ضاف �إليه عراق �صدام ح�سني ،والتورط الأردين ،ووج��ود دويلة
يا�سر عرفات يف لبنان) ،وكانت ركائز الهجمة هي ذاتها التي نراها
اليوم� :أمريكية � -أطل�سية  -تركية ،ومعها �أعراب �أمريكا النفطيون،
كما ا�ستفاد من توجه العرب بقيادة �سعودية  -م�صرية لالعرتاف
بالكيان ال�صهيوين الذي يحتل فل�سطني ،انطالقاً من مبادرة ويل
العهد ال�سعودي �آن��ذاك؛ الأم�ير فهد ،والتي �أُق��رت يف قمة فا�س يف
املغرب ،والتي �شكلت غطاء للغزو «الإ�سرائيلي» للبنان عام ،1982
التي �أخرجت املقاومة الفل�سطينية منه ،و�أوج��دت خمرجاً ليا�سر
عرفات ليقيم «دويلة» فل�سطينية وهمية يف ال�ضفة الغربية� ،سرعان
ما دفع حياته ثمن حماولة تكري�سها.
ال �ي��وم ي�ك��رر جعجع ره��ان��ات ق��ادت��ه اخل��ا� �س��رة :ينتظر انت�صار
الهجمة على حكم الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وي�شارك مع حليفه احلريري
يف ا�ستجداء تدخل ع�سكري غربي ،بحجة دعم املعار�ضة ال�سورية،
التي ف�شلت  -رغم كل و�سائل الدعم املتوفرة لها  -يف التم�سك ب�أي
م�ساحة وازنة من الأر�ض ال�سورية لتكون «بنغازي» �سورية وموطئ
قدم لقوات الأطل�سي وحلفائه ،لكن هذه الهجمة على �سورية مل
ت�ستطع ك�سرها وال �إخ�ضاع قرارها املقاوم ،كما �أن املقاومة يف لبنان
يف ع��ز قوتها وا�ستعددها ،م��ا يعني �أن املخطط امل��و��ض��وع جلعجع
وحليفه احلريري يريد �أخذ البلد نحو الفو�ضى ،لأن و�صول جعجع
�إىل بعبدا ب��أك�ثري��ة الثلثني م�ستحيل يف ك��ل ال �ظ��روف ،وو�صوله
ب�أكرثية «الن�صف زائد واحد» يعني تفجري الأو�ضاع ،فما م�صلحة
االثنني يف ذلك؟
عندما �صدر ما ُ�سمي «امل�شروع الأرثوذك�سي» لالنتخابات النيابية،

وال��ذي يتيح لكل طائفة انتخاب نوابها لوحدها ،وق��ف البع�ض من
حلفاء جعجع يف قوى � 14آذار ليقول�« :إننا نوافق على املنا�صفة بني
امل�سيحيني وامل�سلمني يف حكم لبنان ،على �أ�سا�س �أن ي�شارك امل�سلمون
وامل�سيحيون يف اختيار ممثلي الطائفتني� ،أم��ا �إذا �أرادت ك��ل طائفة
�أن تختار نوابها ،ف ��إن ذل��ك يعني �أن ت�أخذ طائفة حجمها التمثيلي
العددي».
وع�ن��دم��ا �سي�صل جعجع �إىل ق�صر بعبدا  -ه��ذا �إن و��ص��ل  -ف��إن
كثريين من امل�سلمني �سيقولون لإخوانهم يف الوطن�« :إننا وافقنا على
�إبقاء رئا�سة اجلمهورية يف لبنان بيد امل�سيحيني ،ر�سالة طم�أنة لهم
ومت�سكاً بوجودهم ،وت�أكيداً على دورهم يف لبنان ودنيا العرب� ،أما �أن
تتحول هذه الطم�أنة �إىل عن�صر تخويف للم�سلمني ،عن طريق و�ضعها
ب �ي ��د امل� �ت� �ط ��رف�ي�ن ،ب��ل
ب �ي��د ق �ت �ل��ة وجم��رم�ين
م��دان�ي�ن م��ن ال�ق���ض��اء
ال��وط �ن��ي ،ف � ��إن الأم ��ر
ي �� �س �ت ��دع ��ي م ��راج �ع ��ة
�شاملة وك��ام �ل��ة» ،فهل
ه � ��ذا م ��ا ي �� �ص �ب��و �إل �ي��ه
ج �ع �ج��ع واحل� ��ري� ��ري؛
�إح� � � ��راج امل �� �س �ل �م�ين �أو
ب �ع �� �ض �ه��م ل �ي �ن �ق �� �ض��وا
«ال�صيغة» ال�ت��ي حتكم
لبنان؟ وهل هذا الأمر
�سمري جعجع والرئي�س �سعد احلريري
ب � ��ات مم � � ��راً �إج� �ب ��اري� �اً
ل �ع��ودة �سعد احل��ري��ري �إىل رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة و�إىل ن���ص��رة املعار�ضة
ال�سورية ،كما بات ممراً �إلزامياً لعودة جعجع �إىل م�شروع الكانتونات
وال��وط��ن امل�سيحي ال�صغري «ب�ين كفر�شيما وامل��دف��ون»؟ و�إال فما هو
املغزى من انفتاح جعجع على املتطرفني والتكفرييني الذين ي ّكفرون
كل من يختلف معهم من امل�سلمني ،فكيف الأمر مع امل�سيحيني؟
يف عام  1982و�صل ب�شري اجلميل �إىل رئا�سة اجلمهورية على ظهر
ال��دب��اب��ات «ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،ال�ت��ي ح��ر���س ع��دد منها عملية «ان�ت�خ��اب��ه» يف
ثكنة الفيا�ضية ،وي��راه��ن �سمري جعجع على و��ص��ول دب��اب��ات �أطل�سية
حتمله �إىل موقع الرئا�سة ،ولذلك يرى اللبنانيون ب��أم �أعينهم ا�شتداد
حمالت الت�شكيك باجلي�ش اللبناين وب��دوره ،كما ي�شاهدون التحري�ض
املذهبي والفئوي �ضد املقاومة التي حققت �أهم ن�صر عربي على العدو
«الإ�سرائيلي» ،ويف الوقت الذي اجتهت �أكرثية امل�سيحيني اللبنانيني نحو
العروبة املعادية لال�ستعمار وال�صهيونية� ،سار �سمري جعجع بركبه �إىل
امل�ستعربني من �أتباع �أمريكا وال�صهيونية يف ممالك وم�شيخات النفط
اخلليجية ،التي ال ُي�ستغرب �أن يفتي م�شايخ �سالطينها بوجوب ترئي�س
جعجع على اللبنانيني ،فمن امل��ؤك��د �أن احل��ري��ري وجعجع املحرومينْ
من نعمة احلكم حالياً ،يخططان للعودة �إىل ال�سلطة ،ولو اقت�ضى ذلك
�إحراق لبنان.

تعي�ش الطائفة ال�سنية يف لبنان موقعاً ج��دي��داً يتمثل بدخول بع�ض
ق��ادت�ه��ا امل�ح��ور ال���س�ع��ودي ال�ق�ط��ري ا ألم�ي�رك��ي وح�ل�ف��ائ��ه إل��س�ق��اط النظام
ال�سوري املتحالف مع إ�ي ��ران� ،ضمن �شعار وق��ف النفوذ ا إلي ��راين ال�شيعي
على املنطقة ،خ�صو�صاً يف ال�ع��راق و��س��وري��ة ول�ب�ن��ان ،حت��ت ه��ذه العناوين
يتقدم �صراع املحاور مع م�شهد �سيا�سي جديد هو تقدم «الإخوان امل�سلمني»
وال�سلفيني كقوة خرجت من ال�سجون بعد اتهام قاداتهم بالإرهاب من قبل
�أمريكا و�أوروب��ا وحكام ال��دول العربية ،ولتوفريهم بيئة حا�ضنة للقاعدة
والتطرف ،عملت املخابرات الأمريكية على �إعادة �صياغة امل�شروع ال�سيا�سي
لل�سنة كمنظومة �سيا�سية
يف اجلغرافية العربية على �أ�سا�س متثيل «الإخوان» ُّ
جديدة بديلة عن منظومة ح�سني مبارك ،ف�أ�سقطت ال ُّتهم الإرهابية عنهم،
مقابل مواجهة «حزب اهلل» و«امل��د ا إلي��راين» ،مع غياب كامل لطرح ق�ضية
حترير فل�سطني والقد�س ال�شريف وامل�سجد الأق�صى!
يف هذا امل�شهد يعي�ش العرب حالة من التمزق وال�ضياع ،يقطعه حراك
ثورة م�صر ،حيث يعلو فيها ال�صوت العروبي النا�صري عرب حزب الكرامة
برئا�سة ح��ام��دي��ن ال�صباحي ال��ذي ي�شكل أ�ح��د جتليات ث��ورة ج�م��ال عبد
النا�صر.
يف �إطار هذا امل�شهد ال�سيا�سي لل�صراع القائم يف املنطقة العربية ،ن�شهد
ال�سنية م�أزقاً يتمثل بانق�سام
ربيع الثورات الدموية ،حيث تعي�ش الطائفة ُّ
الر�ؤية بني قادة مقتنعني ب�أن موقع الطائفة هو يف حركة التحرر واملقاومة،
وه��و م�صدر لقوتها ان�سجاماً م��ع تاريخها املت�صل بفل�سطني وق�ضيتها،
وبني قادة حتالفوا مع «ا إلخ��وان» وال�سلفيني ،ووجدوا يف املحور الأمريكي
 القطري  -ال�سعودي فائ�ض قوة لهم للو�صول �إىل ال�سلطة حتت عنوان«وقف الهيمنة الإيرانية ال�شيعية».
ً
ً
�ضمن هذا ال�صراع تعي�ش اجلماهري العربية انق�ساما �سيا�سيا ت�سبب يف
�إنتاج ثقافة العنف والتطرف على ح�ساب م�شروع الدولة ال�ضامنة لوحدة
جمتمعها ال�سيا�سي ،غ�ير �أن ه��ذا ال��واق��ع ال يلغي أ�ب ��داً ن�ضال اجلماهري
العربية لتحقيق �شعار «بدنا العلم واخلبز واحلرية».
امل�ضحك املبكي �أن املعرت�ضني على عهد الو�صاية ال�سورية كانوا النتاج
ال�سيا�سي لعهد الو�صاية ،فا�ستعانوا بالو�صاية ال�سورية لقمع ال�صوت
الوطني والعروبي والإ�صالحي املعرت�ض على الف�ساد� ،أم��ا �إعالنهم �أنهم
يت�صدرون م�شهد الثورات العربية هو مناف للواقع واحلقيقة ،فالثورة تولد
من رحم �أحزان الفقراء ،ولي�س من رحم �أ�صحاب الق�صور والأموال ،ف�ألغوا
طيلة فرتة حكمهم العقد االجتماعي للدولة ،فبقي املواطن من دون �ضمان
ال�شيخوخة ،ومن دون بطاقة �صحية ..كما غيبوا مفهوم الدميقراطية القائم
على تناوب ال�سلطة والتعددية ال�سيا�سية والعدالة االجتماعية ،وكانوا على
مر تاريخهم جزءاً من منظومة الوح�ش املايل والقمعي بخلفيته النفطية
ومت�سكهم بال�سلطة ،هذه الرثوات ُوظفت لغري �صالح التنمية االجتماعية
للطائفة ال�سنية على م�ساحة امتدادها يف الوطن العربي والإ�سالمي ،ومل
تكن يوماً هذه الرثوات املكد�سة يف امل�صارف الأمريكية واملوظفة يف �شبكات
البور�صة يف خدمة �صمود �شعبنا ومقاومته يف وجه االحتالل ال�صهيوين.
ال�سنية جما ًال حيوياً للثورات العربية ،ولي�س
تاريخياً ،كانت الطائفة ُّ
لنظم ا�ستبدادية ،خ�صو�صاً ث��ورة الرئي�س جمال عبد النا�صر ،التي كانت
حا�ضنة للمقاومات العربية والإ�سالمية التي انطلقت �إىل فل�سطني �ضد
االحتالل الإنكليزي ،وكانت دائماً يف موقع الت�صدي لالنتداب اال�ستعماري
وقواعده يف الوطن العربي.

عدنان ال�ساحلي

ح�سن عمر احلبال

ابت�سم �أحد قادة تيار امل�ستقبل ،وهو من �أ�صل علماين،
عندما بلغه �أن زعيم ت�ي��اره التنظيمي �أح�م��د احلريري
رع��ى ن�شاطاً لقطاع امل��ر�أة يف «امل�ستقبل» ،وق��ال �إن ا ألم��ر
يذ ّكر ببدايات �أحد التنظيمات عندما �أوفد رج ًال لتمثيل
التنظيم يف م�ؤمتر خا�ص باملر�أة!

ف�أحدهما اع�ت�بر احل��ادث��ة خمالفة ل�ل�أع��راف ال��دول�ي��ة،
وا آلخ ��ر اع�ت�بره خ��رق�اً غ�ير م�سبوق لل�سيادة اللبنانية،
فيما مل يتفوها بكلمة عن اخلرقني ال�صهيونيني لل�سيادة
اللبنانية؛ ب��اخ�تراق ق��وة ع�سكرية �صهيونية الأرا��ض��ي
اللبنانية ،وخطفها راعياً لبنانياً ،ومتثل اخل��رق الثاين
تن�صت زرع��ه العدو �شمال الليطاين على
بتفجري جهاز ّ
خط االت�صاالت ال�سلكية للمقاومة.

حماولة مف�ضوحة ال تخفى على �أي لبيب .وعُلم �أن وفداً
من هذه «الهيئة» �أبلغ «قائد» قطع الطريق يف �صيدا ت�أييده
املطلق لأه��داف��ه؛ با�ستهداف �سالح املقاومة ،لكنه يعار�ض
الأ��س�ل��وب املتبع ،كما ُع�ل��م �أن وف��داً م��ن ه��ذه الهيئة توجه
�إىل تركيا حل�ضور م�ؤمتر حلركات متطرفة تعادي �سورية
و�إي��ران واملقاومة ،و�إن كانت �أو�ساطها قد �سربت �أن الزيارة
هي للبحث يف ق�ضية املخطوفني اللبنانيني.

مرجعان ..ومكياالن خطيران

هيـئة ..ألغـــراض أخـرى

حــــرج كـبـــير

هيئة م��ن رج ��ال دي��ن ت�أ�س�ست م ��ؤخ��راً ،ات �خ��ذت نف�س
اال�سم ال��ذي يتخذه جتمع علمائي معروف يف لبنان ،وله
باع طويل وهام يف املواقف الإ�سالمية والوطنية �ضد العدو
ال�صهيوين ،لكن مت ا��س�ت�ب��دال كلمة «جت�م��ع» ب�ـ«ه�ي�ئ��ة» ،يف

ي�شعر كثري من الذين دعموا قائد االعت�صام يف �صيدا
باحلرج الكبري ،بعد �أن �سلك طريق املزايدة على قوى � 14آذار
 1978ب�ش�أن �سالح املقاومة ،لأنهم كانوا يزايدون با�ستمرار
يف عدائهم للكيان ال�صهيوين ،ولهفتهم لتحرير القد�س.

ال فرق

مرجعان كبريان ع ّلقا على الرد ال�سوري يف ما يتعلق
بالهجوم الذي ا�ستهدف مركز الهجرة واجلوازات ال�سوري
عند معرب ج�سر القمار يف ال�شمال ،ومالحقة امل�سلحني،
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ميرزا إلى التقاعد
باق
وريفي ٍ
يُنهي القا�ضي �سعيد م�يرزا م�سريته الق�ضائيّة
يف �آخ��ر ي��وم من �شهر �آب ،وات�سعت دائ��رة املر�شحني
خل�لاف�ت��ه يف م�ن���ص�ب��ه ال ��ذي ُي �ع � ّد م��ن أ�ه ��م امل��راك��ز
الق�ضائية يف اجلمهورية اللبنانية ،ومن بني الأ�سماء
امل�ت��داول��ة ،ال�ق���ض��اة :ح��امت ما�ضي وغ���س��ان ع��وي��دات
وعمر حمزة� ،أو التمديد للرئي�س مريزا �أ�سوة بتمديد
حمتمل لقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� .أما اللواء
أ���ش��رف ريفي ،فقد �أك��دت م�صادر مقربة منه �أن��ه ال
ي�ن��وي اال��س�ت�ق��ال��ة ،و�سيبقى يف من�صبه حتى تاريخ
�إحالته �إىل التقاعد يف الأول من ني�سان .2013
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أحداث األسبوع
سورية :أميركيون وعرب يحاولون الثأر من سبي نبوخذ نصر لليهود
يف ل���ق���اء ج��م��ع م��را���س��ل�ين �أم�يرك��ي�ين
و�صحافيني لبنانيني ،ثمة حديث ت�شعب
يف ع����دة اجت����اه����ات ،ك����ان ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون يف
معظمه ين�صتون مرة ب�شيء من الده�شة،
و�أخ�����رى ب�����ش��يء م��ن االرت���ب���اك ،و�إن ك��ان
�أحدهم ين�صت باهتمام ،م�سج ًال يف ذهنه
حركة وانفعاالت اجلميع.
ي��ت��ع��ج��ب �أح������د الأم��ي�رك����ي��ي�ن ال���ذي���ن
ميتلكون ال��ك��ث�ير م��ن اخل�ب�رة والتجربة
امل��ه��ن��ي��ة ،وغ���ط���ى ال��ك��ث�ير م���ن الأح������داث
ال��ع��امل��ي��ة ،خ�����ص��و���ص��اً يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق
الأو������س�����ط ،ك���ي���ف �أن ال����ع����رب ي��ت��ح��ول��ون
�إىل ه��وام�����ش يف �أم����ور وم��وا���ض��ي��ع تتعلق
مب�صريهم وم�ستقبلهم.
ي���ب���د�أ ه����ذا الأم��ي�رك����ي امل��خ�����ض��رم من
احل��دي��ث ع��ن اج��ت��م��اع��ات ج��ام��ع��ة ال���دول
العربية ،ويركز هنا على كلمة «ال���دول»،
ب�����ش��ك��ل ي��ج��ع��ل��ك ت�����ش��ع��ر �أن����ه ي�����ض��ع حتتها
ثالثة �أو �أربعة خطوط حمراء.
ك��ي��ف ه��ي ج��ام��ع��ة «دول» وت�ست�ضيف
معار�ضات ل�سورية �أو للدولة ال�سورية!
م������اذا ل����و ط��ل��ب��ت م���ع���ار����ض���ة ق���ط���ري���ة� ،أو
معار�ضة �سعودية� ،أو �أي معار�ضة �أخرى
يف بلد من �أع�ضاء اجلامعة العربية من
نبيل ال��ع��رب��ي �أن تعقد م����ؤمت���راً يف ه��ذه
اجلامعة ،وحت��ت رعايته ،ملواجهة دولتها
�أو نظام احلكم فيها ،هل يتجر�أ «العربي»
على تلبية طلبها؟
ي�ضحك ال��رج��ل ه��ن��ا وي��ق��ول :ك�أنني
�أ�شعر بهذا الرجل القانوين �أنه كتلة من
الغباء؛ لي�س يف القانون� ،إمن��ا يف التاريخ
�أي�������ض���اً ،وح���ت���ى يف اجل���غ���راف���ي���ا ال��ع��رب��ي��ة
وت�����ض��اري�����س��ه��ا ،وم����ا ف��ي��ه��ا م���ن ���ص��ح��ارى
وواحات وبدو وح�ضر� ..أ�شعر �أنه جاء �إىل
ه���ذا ال��ع��امل م��ن ك��وك��ب �آخ����ر ،ول��ي�����س من
التاريخ امل�صري العريق ،وجغرافيا النيل،
ليبدو ك�أنه �أق��رب �إىل موظف يف م�شيخة
�صنعها الإنكليزي يف يوم من أ
الي��ام ،وكل
هدفه �أال يفوّت الفر�صة التي و�صلته ،من
�أجل جمع املال وال�ثروة ..حتى ال يق�ضي
�أرذل العمر يف م���أوى �أو م�صحة يتخيلها
دائماً يف �أحالمه.
�أحد اللبنانيني تتدفق �إليه املعلومات
ب�سهولة من �أجهزة ا�ستخبارات �أمريكية
وغ��رب��ي��ة وع��رب��ي��ة ،ويف م��ق��االت��ه ول��ق��اءات��ه
الإذاع�����ي�����ة وامل���ت���ل���ف���زة ت���ك��� ّر ع���ل���ى ل�����س��ان��ه
امل��ع��ل��وم��ات وال��ن��ت��ائ��ج احل��ا���س��م��ة ،ال��ت��ي مل
ت�صدق مرة ،و�آخرها �أن الرو�س ال ميكنهم
�أن ي��ت��ج��اه��ل��وا ك��ل ه���ذا ال�����ض��غ��ط ال���دويل
والعربي الهائل ،وهم (�أي الرو�س) �أقوياء
ع�سكرياً واقت�صادياً ،لكنهم ال يغامرون،
و�أعطى مهلة �سماح للرئي�س الأ�سد حتى
منت�صف �شهر �أي���ار امل��ا���ض��ي ،ال نعلم مل��اذا
حدد منت�صف �أيار ،رمبا لأنه يت�صادف مع
اغت�صاب فل�سطني و�إع�ل�ان دول���ة الكيان
ال�صهيوين.
�أح���د املرا�سلني الأم�يرك��ي�ين يف تلك
اجلل�سة ي���أخ��ذ احل��دي��ث �إىل مكان �آخ��ر،
ويركز على «الرجل  -املعلومات» ،قائالً:
الأزم�����ة ال�����س��وري��ة �أو يف ���س��وري��ة ،لي�ست
�أزم����ة ���س��وري��ة ،وق����وة الأ����س���د وعبقريته
�أنه يفهم جيداً مكانة �سورية ودوره��ا يف

نبيل العربي و�أحمد داود �أوغلو خالل م�ؤمتر للمعار�ضة ال�سورية يف القاهرة

التاريخ ،كما يف اجلغرافيا ،وهو �إذا كان
ال يريد �أن يولع النار ،لكنه يعي متاماً
�أن ما يحيط به من دول وكيانات ،ورمبا
�أبعد منها ،جمرد ه�شيم ينتظر �شرارة،
وه���و ي��ع��رف �أن اجل��م��ي��ع ي��ري��د �أن يوقد
النار �أو يوقد ال��دم� ،إال العرب امللتب�سة
عقولهم و�أفكارهم ،والذين لي�سوا �سوى
�صدى للطرق على النحا�س ،ودم�شق هي
الأ�شهر يف املنطقة يف �صناعة النحا�س؛
�أجود �أنواع النحا�س.
ي��ت��اب��ع :ال���غ���رب م��ن��ذ ال���ق���دمي ي��ري��د
ت��ن��ظ��ي��ف ه�����ذا ال�������ش���رق م����ن ال��ط��ق��و���س
الدينية ،والأي��دي��ول��وج��ي��ا ..يف ال�سابق،
ك��ان��ت احل���روب ال�صليبية ال��ت��ي �أ�سماها
امل�����س��ي��ح��ي��ون ح������روب ال���ف���رجن���ة ،لأن���ه���ا
بب�ساطة كانت تريد �إلغاء امل�سيحية من
ه��ذا ال�����ش��رق ،و�أخ��ذه��ا �إىل ع��ن��ده��ا ،فهل
تذكرون ما قاله غ��ورو حينما دخ��ل �إىل
دم�����ش��ق ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل..؟
ي�ستطرد :وق��ف على قرب �صالح الدين
وقال له :ها قد عدنا يا �صالح الدين.
وي����ردف امل��را���س��ل :ث��م��ة ح���رب عاملية
على �سورية ،لت�ستهدف دورها ومكانتها،
وح��ي��ن��م��ا �أط��ل��ق��ت ك��ون��دال��ي��زا راي�����س من
قلب ب�ي�روت ،يف مت��وز  ،2006وم��ن بني
�أح�����ض��ان رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ل��ب��ن��ان ي��وم��ه��ا،
�شعارها�« :شرق �أو�سط جديد يولد من
رح���م ه���ذه احل�����رب» ،مل ي��ك��ن م���ن ف���راغ
وال �أح�ل�ام� ،أف�شل ح��زب اهلل ه��ذا احللم
وحوله �إىل كابو�س� ،إال �أن راي�س راحت
�إىل غري رجعة ،لكن �صديقها اللبناين
ما يزال يف جلة احللم.
يحاول «رجل املعلومات» اللبناين �أن
يقاطعه ،لكن املرا�سل ال يرتك له جماالً،
فيتابع :اجل�ن�رال «داي��ف��ي��د» ب�تراي��و���س،
ال���ذي ك���ان ق��ائ��د املنطقة ال��و���س��ط��ى ،مل
ي���أت �إىل العراق للتنزه ،فقبل �آالف من
ال�سنني� ،سبا «نبوخذ ن�صر» اليهود �إىل

(�أ.ف.ب).

ب��اب��ل؛ ق��ائ��ده ال�سابق ،ال���ذي ت��ب��و�أ وزارة
اخلارجية الأمريكية يف الوالية الأوىل
م��ن زم���ن ج����ورج ب��و���ش االب����ن ،ج���اء �إىل
الأ�سد ليبلغه �أن زمن �سبي اليهود وىل..
ف�أكد الأ�سد �أن حترير فل�سطني ،وفيها
كني�سة القيامة ومهد امل�سيح ،وامل�سجد
الأق�صى ،هو احللم والأمل والبو�صلة.
دايفيد برتايو�س؛ املرتبع الآن على
«ع���ر����ش» امل���خ���اب���رات الأم�ي�رك���ي���ة ،ي��ق��ول
ماذا لو طلبت معارضة
املرا�سل الأمريكي ،يظن نف�سه �أنه ماك
�آرث������ر ال��ع�����ص��ر ،ل��ك��ن��ه رغ����م ط����ول ي��دي��ه قطرية أو سعودية أو أي
وقدميه يكت�شف �أن �سورية وقبلها العراق معارضة عربية من نبيل
وم��ع��ه��م��ا �إي�������ران وح�����زب اهلل ،ي��ق��ل��م��ون
�أظ��اف��ره ،حتى �أن���ه مل يعد ي�ستطيع �أن العربي أن تعقد مؤتمرًا في
«ي��خ��رم�����ش» ه��وغ��و �شافيز يف ف��ن��زوي�لا« ،الجامعة» وتحت رعايته..
وايفو موراللي�س يف بوليفيا؛ على بعد
كيلومرتات قليلة من الواليات املتحدة ،هل يتجرأ «العربي» على
ف��ك��ي��ف وه����و ي��ك��ت�����ش��ف الآن �أن ال��ك��وري
تلبية طلبها؟!
ال�����ش��م��ايل امل��ح��ا���ص��ر م���ن ك���ل اجل���ه���ات،
وامل���م���ن���وع ع��ن��ه ح��ب��ة ال�������دواء وال����غ����ذاء،
ي�صنع ���ص��واري��خ ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات م��زودة
ب����ر�ؤو�����س ن���ووي���ة؟ ك��ي��ف احل����ال ب��ع��د �أن
ان�ضم �إليهم التنني ال�صيني ،واالقحوان ال�سنابل الذهبية ،وا�سرتاتيجية الـ«�سي
الهندي ،والدب الرو�سي..؟ ماذا �سيحل �آي �إي» وال��ب��ن��ت��اغ��ون ،ومعهما ال�شركات
ب��اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة للبنتاغون ال��ع��اب��رة ل���ل���ق���ارات ،ت�ستطيع �أن تتحكم
الأم�ي�رك���ي ،وال��ت��ي ت�ترك��ز ع��ل��ى املحيط بقاعدة امل�سيلة ،والدولة التي ت�ست�ضيفها
الهادئ ،خ�صو�صاً بعد �أن تبني �أن عمالقة ومتلي عليها �شروطها ،لأنها لي�ست دولة
�آ�سيا غري قابلة للعطب امل��ايل ،كما كان باملعنى احلقيقي ،وت�ستطيع �أن تتحكم
ح���ال من���ور �آ���س��ي��ا ق��ب��ل �أق���ل م��ن عقدين ب��دول��ة على ا�سم عائلة ،ك��ل م��ا فيها �أنها
من الزمن ،فيما رو�سيا ب��د�أت �صحوتها ت�ستفز �أر�ضها وتنتهكها ال�ستخراج الرثوة
ال��ك�برى ،و�سيبرييا اجل��ل��ي��دي��ة �ستكون والهبة الإلهية الكربى يف باطنها ،ما جعل
ك��وك��ب ال��دن��ي��ا ب�ثروات��ه��ا اخل��ي��ال��ي��ة ..ثم اخلرباء االقت�صاديني يف العامل يتوقعون
�إنها ال تزال هي الأر�ض العذراء بجليدها �أن هذه الدولة �ستكون �أول دولة يف الدنيا
و�صقيعها ..فكيف برثواتها؟
ت��ن�����ض��ب ث��روات��ه��ا يف ي���وم م���ا ،ب���أ���س��رع ما
ي��ا ���س��ادة (ي��ق��ول مرا�سل ث��ال��ث) :لقد يتخيله املرء.
بد�أ العامل يكت�شف �أن ثقافة «الهوت دوغ»
الم�ي�رك���ي���ون ي�����ض��ح��ك��ون
امل���را����س���ل���ون أ
الأمريكية مل ت�صل مع نيل �أرم�سرتونغ ج��م��ي��ع��اً دف��ع��ة واح�����دة ح��ي��ن��م��ا ي��ع��ل��ق �أح���د
�إىل �سطح القمر� ،إذ م��ا زال القمح �سيد اللبنانيني �أن ب�لادك��م ه��ي امل�����س���ؤول��ة عن
ال����غ����ذاء ،م��ه��م��ا ت��ن��وع��ت و����س���ائ���ل ال���غ���ذاء
امل�����ص��ن��ع��ة ،وت���ع���ددت ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة،
و�سورية و�سهولها م��ا زال��ت تتمايل فيها

ك���ل ال���ن���ك���ب���ات ،وال���ت���ي ���س��ب��ب��ت��ه��ا ن��ظ��ري��ات
عقائدييكم ،فبول ولفووتيز هو �صاحب
نظرية «ال�شرق الأو�سط الكبري» ،وتوما�س
فريدمان ه��و �صاحب نظرية «ا�ستيقاظ
الآلهة» ،و«و�ضع �آلهة يف مواجهة الآلهة»،
و�أن���ت���م وال�����س��ع��ودي��ون �أوج�����دمت ال��ق��اع��دة،
و�أعدمت �إحياء نظرية «�صراع املذاهب»..
وه�����ا ه����ي الآن ����ش���ق���ر ؤا�ك���م ال��ع��ج��وز
ه��ي�لاري كلينتون ت�صرّح �صبحاً وع�شية
�أن نهاية الأ���س��د اق�ترب��ت ،وت��رك�����ض وراء
اجتماعات املعار�ضات ال�سورية؛ من تون�س
�إىل ا�سطنبول �إىل ال��ق��اه��رة �إىل باري�س،
و�إىل كل مكان فيه رائحة عداء للأ�سد ،ثم
ها هي ت�ضغط على ملك الأردن لينخرط
مبا�شرة يف احل���رب على ���س��وري��ة ،بعد �أن
ح��اول الن�أي بنف�سه عن الأزم��ة ال�سورية،
لأنه يعلم متاماً �أنه �إذا قطع ب�شار الأ�سد
عنه املياه ،ف�سيدب العط�ش يف هذه الدولة
ال��ت��ي �أوج����دت لإر����ض���اء ال�����ش��ري��ف ح�سني،
بعد �أن �ساعدت بريطانيا «العظمى» ثم
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة عبد ال��ع��زي��ز �آل �سعود
ل��ب�����س��ط ���س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى جن���د واحل���ج���از
وطرده منها.
هنا يقول �أحد املرا�سلني :ال �أعلم ملاذا
�أنتم العرب ،وحتديداً بع�ض من ي�صفون
�أنف�سهم علماء اقت�صاد �أو علماء اجتماع،
تذكرون توما�س مالتو�س ()1834 - 1766
ك���ث�ي�راً ،وه����و ب��اح��ث ���س��ك��اين واق��ت�����ص��ادي
���س��ي��ا���س��ي �إن���ك���ل���ي���زي حت����دث ع���ن ����ض���رورة
�إنهاء حياة ع��دد كبري من النا�س يف زمن
الكوارث الطبيعية واحلروب ،من �أجل �أن
يح�صل املرء على ن�صيب وافر من الغذاء،
وال ت���أت��ون على �سرية اب��ن خ��ل��دون ،ال��ذي
بحث منذ القرن الرابع ع�شر عن ال�صلة
ال���وط���ي���دة ب�ي�ن ع����دد ال�����س��ك��ان وم�����س��ت��وى
احل�ضارة ،لأن عدد ال�سكان عامل هام يف
تق�سيم العمل والنمو..
ليتابع �آخر بالقول� :إن م�شكلة �سورية
�أن��ه��ا م��ا ت��زال ت ؤ���م��ن بعروبتها ،وم��ا ي��زال
الب�����ن خ����ل����دون م���ك���ان���ة ،رغ�����م حم�����اوالت
البع�ض يف فرتة من الفرتات �أخذ �سورية
�إىل مكان �آخ��ر اقت�صادياً ،فكان ذلك �أحد
�أ�سباب معاناتها اليوم ،والذي جعل رج ًال
مثل رج��ب طيب �أردوغ����ان وت��اب��ع��ه �أحمد
داود �أوغ��ل��و ي�����ص��وران نف�سيهما وك�أنهما
ق���ادران على الإط��اح��ة بالنظام ال�سوري،
و�أن���ه���م���ا ي�����س��ت��ط��ي��ع��ان �أن ي���ج���ددا م��ك��ان��ة
«الأ���س��ت��ان��ة» وب��اب��ه��ا ال��ع��ايل ،لكنهما الآن
ي�شعران مبرارة وترهل ،بعد �أن �أُبلغا من
الي���ران���ي�ي�ن وال��ع��راق��ي�ين بعدم
ال���رو����س و إ
اللعب بالنار ،علماً �أن �أردوغ��ان لعب دوراً
بتمكني املو�ساد «الإ�سرائيلي» من اخرتاق
���ش��ب��ك��ات امل�����س��ل��ح�ين والإره���اب���ي�ي�ن ،ل��ي��ب��د�أ
عملية اغتيال علماء وباحثني وع�سكريني
�سوريني وعلماء طريان ،وكان �آخرهم �أحد
ق��ادة حركة حما�س ..وكثري من تفا�صيل
�إ���ض��اف��ي��ة ُت��ك�����ش��ف ع���ن �أل�����س��ن��ة �أم�يرك��ي�ين
ح��ج��م ا���س��ت��ه��داف ���س��وري��ة م��ن ك��ل «حلف
ال�����ش��ي��اط�ين» ..وق���د ي��ك��ون ل��ن��ا ع����ودة �إىل
مزيد من التفا�صيل.

�أحمد زين الدين
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مؤتمر جنيف ..وهزيمة المشروع األميركي
ان��ع��ق��د م����ؤمت���ر ج��ن��ي��ف حل���ل الأزم�����ة
ال���������س����وري����ة ،ب���ح�������ض���ور ال��������دول اخل��م�����س
���ص��اح��ب��ة ح��ق ال��ف��ي��ت��و يف جم��ل�����س الأم����ن،
ومب�شاركة بع�ض ال��دول العربية ،والتي
ك����ان ل��ه��ا ال�����ص��ب��غ��ة ال��ف��ول��ول��ك��ل��وري��ة �أو

اخلدماتية ،مثل قطر والكويت وتركيا،
وغ��ي��اب قطبني �أ�سا�سيني على امل�ستوى
الإ�سالمي ،هما ال�سعودية و�إيران ،ويعرف
املجتمعون �أن هاتني الدولتني متلكان من
��وري�ْي  �أك�ثر
ال��ت���أث�ير على ال��ط��رف نْ�ْين ال�����س نْ

الخ���رون ،فال�سعودية متثل
مما ميتلكه آ
احلا�ضن الديني واملايل لأطراف املعار�ضة
ال�سورية اخلارجية ،و�إيران متثل احلليف
اال�سرتاتيجي للنظام املقاوم يف �سورية.
�إن �إع���ل��ان ج��ن��ي��ف ق���د �أث���ب���ت بع�ض

وزيرا اخلارجية الرو�سية والأمريكية على هام�ش م�ؤمتر جنيف

(�أ.ف.ب).

اقتنـاع تـركـي باستحالة الضربة العسكرية
ضد سورية ..والـدليل «عـنـتريات أردوغان»
الإقليمية ال�سورية ،بت�أييد من تقارير ا�ستخبارية غربية ن�شرتها
�أنقرة  -الثبات
�صحيفة «وورل����د �سرتيت ج���ورن���ال» ،الأم���ر ال���ذي �أ���ص��اب ال��ق��ادة
ما تزال القيادتان (الع�سكرية وال�سيا�سية) يف تركيا حتاوالن الأتراك باخليبة.
«ه�ضم» حادثة �إ�سقاط الطائرة املقاتلة «ف  »4 -الرتكية يف املياه
ومل ي�ستطع رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان �إقناع
الإقليمية ال�سورية ،ويبدو �أن تعمّد �أن��ق��رة ت�سليط ال�ضوء على نواب املعار�ضة الرتكية بر�أيه خالل اجلل�سة العامة التي عُقدت
�إر�سالها  15دبابة �إىل احل��دود وقطع مدفعية لن يفيدها كثرياً لال�ستماع �إىل ما لديه يف حادثة �إ�سقاط الطائرة ،بل بالعك�س؛
يف ا�سرتجاع ما فقدته من هيبة يف الداخل الرتكي قبل اخلارج ،فقد خرج زعيم حزب ال�شعب اجلمهوري كمال كليت�شدار �أوغلو من
وبالت�أكيد لن تفعل الطلعات اال�ستعرا�ضية التي يقوم بها الطريان االجتماع مع �أردوغان ليقول �إنه لن يجتمع مرة �أخرى مع رئي�س
الرتكي قرب احلدود ال�سورية كلما «ملح» مروحيات �سورية تقرتب احلكومة رجب طيب �أردوغ��ان ،و�أ�ضاف�« :إن ال�سيا�سة اخلارجية
من احلدود.
لي�ست جما ًال للخداع» ،متوجهاً �إىل �أردوغان بالقول« :مل تقوموا
ف��ال��رد ال�����س��وري ال���ذي متثل ب���إر���س��ال  170دب��اب��ة �إىل منطقة ب���أي �شيء عندما �أدخ��ل��ت ر�ؤو����س جنودنا يف الأك��ي��ا���س يف ال��ع��راق،
احل����دود ،م��ق��اب��ل الـ 15ال�ترك��ي��ة ،ك���ان م���ؤ���ش��راً �سلبياً يف ال��داخ��ل لقد قتل ب�سبب غزة ت�سعة من مواطنينا يف املياه الدولية ،ونقّب
ال�ترك��ي ،وكذلك ا�ستمرار الطلعات اجلوية ال�سورية كاملعتاد يف القبار�صة الروم (اليونانيني) عن النفط والغاز الطبيعي يف �شرق
املنطقة احلدودية ،دون �أي خوف من الطريان الرتكي.
املتو�سط ،وقلتم عن كل ذلك �إن��ه �سبب للحرب ،لكنكم مل تفعلوا
�أم���ا م��ن الناحية ال�سيا�سية ،فعلى ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية �أي �شيء ،عندما تقولون كالماً كبرياً عليكم �أن تطبقوه� ،أن��ا ال
مواجهة الداخل الرتكي قبل التفكري يف اخلارج ال�سوري ،فال�شارع �أقول باحلرب مع جرياننا ولن �أقول» ،ور�أى �أن «ت�أ�سي�س ال�سيا�سة
ال�ترك��ي  -امل��ع��روف بتع�صبه القومي  -مل يت�أثر ك��ث�يراً بحادثة اخلارجية على قاعدة اخل��داع هو �سيا�سة خارجية خاطئة ،هذه
�إ�سقاط الطائرة ،ومل يقرع طبول احلرب �ضد �سورية التي ما يزال ال�سيا�سة اخلاطئة تلحق ال�ضرر مبكانة تركيا يف ال�شرق الأو�سط،
ق�سم كبري جداً من الأتراك يعتربها دولة �صديقة و�شعباً �صديقاً ،يف لقائنا مع رئي�س احلكومة مل ُي�ؤخذ ر�أينا يف املو�ضوع ال�سوري،
والالفت �أنه لي�س هناك �أحد من قادة الر�أي يف تركيا كان مقتنعاً عر�ض علينا فقط خرائط ،لو كنا مكان رئي�س احلكومة ملا كانت
ب���أن �أردوغ���ان �سيقوم بعمل ع�سكري يف �سورية ،بل تدافع الكتاب �سيا�ستنا ال�����س��وري��ة ه��ك��ذا ،ومل نكن لنمر ب��ه��ذا امل�شهد ،ولكانت
واملعار�ضون �إىل تعداد «عنرتيات» �أردوغان وتهديداته يف �أكرث من العالقات مع �سورية كما كانت قبل العام  ،2009وكان ميكن منع
منا�سبة� ،سواء يف امللف العراقي� ،أو يف العالقة مع قرب�ص� ،أو يف ق�ضية مرمرة من الوقوع بالطرق القانونية ،وعندنا مركز للهالل
حادثة �أ�سطول مرمرة التي قُتل خاللها  17تركياً على يد القوات الأح��م��ر ال�ترك��ي يف غ��زة ،وميكن تقدمي امل�ساعدة ع�بره ،فلماذا
ال�صهيونية.
ترت�ضون �أن تكونوا �أداة ملثل ه��ذا التحري�ض؟ ومل��اذا مل حتتجوا
وك���ان للتخبط ال�ترك��ي بُعيد �سقوط ال��ط��ائ��رة دوره الكبري لدى الأمريكيني على حادثة الكي�س؟ مل يكن عندكم حتى اجلر�أة
يف ه��ذا ،فقد ت�ضاربت مواقف القادة الأت��راك �إىل حد كبري ،قبل على فعل ذلك» ،واتهم كيليت�شدار �أوغلو �أردوغان ب�أنه قناع للقوى
�أن ت�ستقر يف اليوم التايل على رواي��ة واح��دة مفادها �أن الطائرة الغربية يف ال�شرق الأو�سط ،وخاطبه قائالً�« :أنت �أداة بيد القوى
�أُ�سقطت يف الأجواء الدولية ،ليتبني فيما بعد �أنها �سقطت يف املياه الغربية ،والأداة تعني �أنك تعمل مل�صلحة الآخرين وح�سابهم».

الأم���ور املف�صلية على م�ستوى ال�سيا�سة
الدولية:
انتهاء مرحلة م�صادرة جمل�س الأمن
من �أمريكا وحلفائها ،وا�ستعادة الرو�س
وال�����ص��ي��ن��ي�ين ل����دوره����م امل��ه��م�����ش ط����وال
عقدين من الزمن ،حيث مت نقل جمل�س
الأم���ن �إىل جنيف حت��ت ع��ن��وان التوافق
واحلوار ،بعيداً عن الإمالءات الأمريكية
وم���ب���د�أ ال��ف��ي��ت��و و�إن���ه���اء م��رح��ل��ة القطب
الأمريكي الأوحد.
ت��ه��م��ي�����ش ال�����دور ال�����س��ع��ودي يف ق��ي��ادة
الإ�سالم «ال�سني» ال�سيا�سي على امل�ستوى
الإقليمي والعاملي ل�صالح تركيا وقطر،
وهذا ما ي�ؤ�شر خلطط �أو لقراءة �أمريكية
ج����دي����دة مل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ع���ائ���ل���ة امل���ال���ك���ة يف
ال�سعودية ،التي تعي�ش مرحلة ال�شيخوخة
واالنق�سام ال�سيا�سي واحل��راك الداخلي،
حت���ت رم�����اد ال���ع���ط���اءات امل���ال���ي���ة وال��ق��م��ع
الديني وال�سيا�سي.
�إنهاء مرحلة �إ�سقاط الأ�سد ،واالنتقال
�إىل مرحلة بقاء الرئي�س الأ�سد والنظام،
م��ع �إج�����راء ت��ع��دي�لات ب��ن��ي��وي��ة و�سيا�سية
و�إ���ص�لاح��ات د�ستورية ،وم�شاركة النظام
وامل���ع���ار����ض���ة يف ح��ك��وم��ة وح�����دة وط��ن��ي��ة،
ت�����س��ت��ك��م��ل ب���ن���اء احل���ك���وم���ة ال���ت���ي �شكلها
ال��رئ��ي�����س الأ����س���د ،و���ض��م��ت بع�ض �أط��ي��اف
املعار�ضة الوطنية الداخلية ،لت�صل �إىل

مؤتمر جنيف همّ ش الدور
السعودي في قيادة
«السنية السياسية»
ُّ
على المستوى اإلقليمي
والعالمي ..لصالح تركيا
وقطر

ف��ت��ح الأب�����واب مل�����ش��ارك��ة م��ع��ار���ض��ة اخل���ارج
ب��رع��اي��ة دول���ي���ة ،م��ا ي��ع��ن��ي اع�ت�راف���اً بقوة
النظام ال�شعبية وال�سيا�سية والع�سكرية.
�إن �إعالن جنيف على ل�سان كويف عنان
ب���أن امل��دة ال�لازم��ة لتطبيق ه��ذا الإع�لان
واالق�تراح��ات حتتاج �إىل ع��ام كامل كحد
�أدنى ،يعني �أن االتفاق الدويل حول �سورية
م�ؤجل �إىل ما بعد االنتخابات الأمريكية
نهاية ال��ع��ام  ،2012ليتمكن ال��رو���س من
�إب��رام االتفاق مع الرئي�س �أوباما يف حال
انتخابه� ،أو مع الرئي�س اجلديد.
�إن امل��ه��ل��ة ال��زم��ن��ي��ة امل��ع��ط��اة لتنفيذ
االت��ف��اق �ستعطي الأط�����راف امل��ت��ن��ازع��ة يف
���س��وري��ة ف��ر���ص��ة لتثبيت وق��ائ��ع ميدانية
لو�ضعها ع��ل��ى ط��اول��ة احل��وارم�����س��ت��ق��ب�لاً،
لتح�سني �شروط التفاو�ض ،ما ي�ؤ�شر �إىل
ت�صاعد عمليات العنف والتخريب �ضد

النظام ،خ�صو�صاً بعد ف�شل كل املحاوالت
للم�سلحني وم��ن يرعاهم يف تثبيت رقعة
جغرافية واحدة يف �سورية حتت �سيطرتهم،
و���س��ق��وط امل��ن��اط��ق ال��ع��ازل��ة احل���دودي���ة� ،أو
املناطق ال��ع��ازل��ة الداخلية (دوم���ا و�إدل���ب
وحم�ص ودرع��ا) ،بل �إن النظام يف الفرتة
الأخ��ي�رة ا�ستطاع ح�سم بع�ض ال�ساحات
ميدانياً ل�صاحله يف حم�ص وريف دم�شق،
وال��ظ��اه��ر �أن���ه �سي�ستمر يف ه���ذه احلملة
خالل ال�شهرين املقبلني ،لرتجيح كفته يف
املفاو�ضات املقبلة.
�إن م�ؤمتر جنيف هو حلقة من �سل�سلة
الح�����داث ال�����س��وري��ة ،حل��ل الأزم���ة
ح��ل��ق��ات أ
ال�����س��وري��ة ،حيث تعمل �أم�يرك��ا وحلفا�ؤها
ب�شكل ح��ث��ي��ث جل��م��ع وت��وح��ي��د امل��ع��ار���ض��ات
ال�سورية اخل��ارج��ي��ة ،لإي��ج��اد كتلة �سورية
تنفذ املخطط الأم�يرك��ي وحت��ق��ق �أه��داف��ه
امل���ت���ع���ددة ،ول��ت��ك��ون ر�أ�������س ج�����س��ر ل��ل��ت��دخ��ل
الأم�ي�رك���ي  -ال��غ��رب��ي ،وخ��ن��ج��راً ع��رب��ي��اً يف
خ��ا���ص��رة حم���ور امل���ق���اوم���ة ،وم����ن جتليات
حم����ور «ال��ت��ج��م��ي��ع وال��ت��ل��زي��ق ال�����س��ي��ا���س��ي»
م����ؤمت���ر ا���س��ط��ن��ب��ول ،م�����ؤمت����رات اجل��ام��ع��ة
العربية لتوحيد املعار�ضات ،م�ؤمتر �أ�صدقاء
�سورية يف تون�س ،م�ؤمتر �أ�صدقاء �سورية
يف ب��اري�����س ،وب��ع��ده يف ت��رك��ي��ا ،لأن امل�شروع
الأمريكي ي�صطدم ب�صخرة �صمود النظام
وم�ؤ�س�ساته ،م��دع��وم��اً م��ن �شعبه وهيئات
املجتمع امل��دين وال��ن��ق��اب��ات ،بالإ�ضافة �إىل
امل�شكلة الكربى املتمثلة بت�شتت املعار�ضات
ال�سورية وانق�ساماتها وحت��ول بع�ضها �إىل
م��ق��اول�ين ث��وري�ين ي��ج��ول��ون ب�ين الأم����راء
وامللوك يف �أفخم الفنادق ،الغتنام فر�صة
الم���������وال وال���ظ���ه���ور الإع��ل�ام����ي
جت��م��ي��ع أ
وحتقيق الطموحات ال�شخ�صية.
�إن م�ؤمتر جنيف ميثل ف�ش ًال جديداً
يف امل�����ش��روع الأم�ي�رك���ي لإ���س��ق��اط النظام
ال�سوري �ضمن م�شروع ال�شرق الأو�سط
اجل���دي���د ال����ذي �أُج��ه�����ض يف مت���وز 2006
على �أي���دي امل��ق��اوم�ين اللبنانيني ،وتعيد
�أم�يرك��ا امل��ح��اول��ة م��ن ج��دي��د حت��ت غطاء
الإ�����ص��ل�اح وال��دمي��ق��راط��ي��ة ب��ا���س��م خ���ادع
حمل �صفة «الربيع العربي» ،لكنه ربيع
م�شتعل ب��احل��رائ��ق واخل����راب والت�شتت،
و�آلياته تتمثل بالفنت املذهبية والطائفية
ومهادنة «�إ�سرائيل» واللجوء �إىل الذئب
الأمريكي.
ل���ق���د �أك�������د م�����ؤمت����ر ج���ن���ي���ف ال��ف�����ش��ل
الأم�ي�رك���ي ب���إ���س��ق��اط ال��رئ��ي�����س الأ����س���د �أو
�إ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام ،عندما قبل امل���ؤمت��رون
ب��ح��ك��وم��ة ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة ،و�إج�������راء
ان��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة ،م��ا ي��ع��ن��ي بقاء
ال��رئ��ي�����س الأ����س���د ح��ت��ى �إجن�����از ذل����ك ،مع
ح��ق الرت�شح جم���دداً للرئا�سة ،والقبول
بنتائج ال�صناديق ،ومهما حاولت الإدارة
الأمريكية ت�شويه �أو ت�ضليل الآخرين ب�أي
تف�سري �آخ��ر ،فهو خالف الن�ص الر�سمي
لإع���ل��ان ج��ن��ي��ف ،وا���س��ت��ك��م��اال ل�����س��ي��ا���س��ة
ال��ت�����ص��ري��ح ال��ع��ل��ن��ي امل��خ��ال��ف للمناق�شات
داخل الأبواب املغلقة.
www.alnnasib.com
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لبنانيات
مؤيدون لـ« 14آذار» في الكورة إلى جانب العازار

عامان على الغياب
لكن النور مستمر
ع ��ام ��ان م���ض�ي��ا ع �ل��ى غ�ي��اب
العالمة امل��رج��ع ال�سيد حممد
ح�سني ف�ضل اهلل ،وانتقاله �إىل
ج��وار رب��ه را�ضياً مر�ضياً ،لكن
غ�ي��اب��ه ج���س��دي�اً ،مل ول��ن يغيب
�إرث��ه ونتاجه وع�ط��اءه الفكري
وال��دي�ن��ي وال�ث�ق��ايف وال�ترب��وي،
فالعالمة ف�ضل اهلل ترك معيناً
ال ين�ضب للباحثني ع��ن العلم
وامل �ع��رف��ة ،ف�م���ص��اب�ي��ح ه��داي�ت��ه
�ستبقى تنري درب الظم�أى نحو
منهله.
يف ��س�يرة العالمة  -الر�سالة  -امل�ج��اه��د ،ثمة كثري كثري م��ن حمطات
ال�ضوء والنور والأمل ،حتى يف و�سط الظلمة ،ويف حلظة الي�أ�س ،كان ثَم رجاء
يطل من العامل العالمة املجاهد ،ي�ؤكد �أن لكل ليل فجراً ،متاماً كما �أن لكل
�صالة و�ضوءاً ،و�أن لكل ذرة عمل �صالح �أجراً عند العلي القدير.
هكذا ..و�سط الإحباط ،ومن بني الركام� ،أطل يف مطلع الثمانينات من
ال�ق��رن املا�ضي ،حينما ك��ان ال�ع��دو ال�صهيوين يطبق بجحافله ،على لبنان
وع��ا��ص�م�ت��ه ،وي�ف��ر���ض ح��اك�م��ه ..ك�م��ا ��ش��روط��ه وي�صيغ م��ع الأم�ي�رك��ي �صك
ا�ست�سالم «�أب ��دي»� ،أط�ل��ق عليه «ات�ف��اق» ،ق��ال ال�سيد العالمة :ال ل��ن مي��ر..
من حمرابه يف م�سجد ا إلم��ام الر�ضا يف بئر العبد� ..أطلق ال�شرارة ..اندلع
اللهيب ،وكربت كرة نار املقاومة البا�سلة.
ي �ح��اول الأع � ��داء �أن ي�ط�ف�ئ��وا ن ��ور اهلل ب��أل���س�ن�ت�ه��م وح �ق��ده��م وك��ره�ه��م
وعن�صريتهم ،فيحاولون اغتيال العالمة – املجاهد ب�ألف كيلوغرام من املواد
�شديدة االنفجار ،لكن اهلل ي�أبى �إال �أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
ميتد حبل امل��واج�ه��ة ،تكرب الآم ��ال ،تتو�سع م�ساحة احل��رك��ة امل�ق��اوم��ة..
ينت�صر رج��ال اهلل يف املواجهات مع �أعتى أ�ع��داء اهلل ،يتحرر اجلنوب يف �أيار
 ،2000تهزم املقاومة البا�سلة يف متوز � -آب  2006العدو ،تنت�صر �إرادة غزة
املقاومة يف .2009 - 2008
نهج الفالح واجلهاد الذي غر�سه ال�سيد  -الر�سالة  -ي�ستمر ..ويتعاظم
ويت�أكد ال�سيد� ،أن �سنابل اخلري يف �سهول الآم��ال تنمو وتنمو ..ويغفو �إىل
الأبد ،فر�سالته �صارت مدر�سة احلياة ..وامل�ستقبل.

الثبات

مـــواقف
• حركة الأم��ة اعتربت �أن ما تتعر�ض له الأم��ة من ا�ستهداف من قبل العدو
ال�صهيوين ،الذي يهدد مقد�ساتنا ،ويف مقدمتها امل�سجد الأق�صى ال�شريف ،ال
ميكن مواجهته ب�أ�ساليب مذهبية ،بل عرب وحدة الأمة وجمع قدراتها وطاقاتها.
و�أكدت احلركة �أن ما عجز عنه العدو ال�صهيوين يف حرب ا�ستهداف املقاومة
يف كل املراحل ،و�آخرها يف حرب متوز  ،2006والتي وظف لها العامل واملجتمع
ال��دويل كل الدعم والتغطية ،ال ميكن العت�صام معزول هنا �أو حترك م�شبوه
هناك ،وال للمواقف والت�صريحات النارية من هذا �أو ذاك �أن ت�ؤثر على نهجها
وعملها ،فاملقاومة باقية وم�ستمرة مادام التهديد ال�صهيوين على لبنان و�شعبه
ونفطه ومياهه ،ومن ي�صر على ا�ستهداف ال�سالح املقاوم متجاه ًال اخلطر فهو
يف موقف مريب ،ويرتكب خط�أً وطني ًا وقومي ًا كبري ًا يف حق �شعبه ووطنه.
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ر�أى �أن �إقدام «�إ�سرائيل»
على زرع جهاز جت�س�س يف حميط بلدة الزرارية ،على بعد كيلو مرت واحد من
موقع لقوات اليونيفل العاملة يف اجلنوب ،هو لي�س الأول ،ولن يكون الأخري؛ كحال
اخلروق اجلوية والربية والبحرية املتوا�صلة على لبنان «ال�سيد امل�ستقل» ،الذي
�سيبقى عين ًا لال�ستهداف «الإ�سرائيلي» حتى بوجود اليونيفل ،فالعدو بانتظار
اللبنانيتي.
نْ
الفر�صة ال�سانحة لالنق�ضا�ض على الأر�ض واملياه
• قيادة بريوت يف حزب االحتاد ا�ستقبلت وفد ًا من قيادة حركة ال�شعب ،و�إثر
االجتماع �أكد الطرفان على «�ضرورة التحرك ال�سريع ال�ستنها�ض ال�شارع الذي

ك ��امل �ع �ت ��اد ،ي � �ح ��اول «ت � �ي ��ار امل �� �س �ت �ق �ب��ل» يف املنطقة ،و�إيهام الر�أي العام ب�أن «القومي» اعتذار عن ارتكاباته ،بل بالعك�س؛ ادّعى �أن
وم�ل�ح�ق��ات��ه حت��وي��ل االن �ت �خ��اب ال�ف��رع��ي يف جمرد �أحد �أدوات «النظام ال�سوري» لت�أليب ما قام به من تنكيل باملواطنني وتهجريهم
الكورة �إىل مو�سم ل�شراء ال�ضمائر وتف�شي الناخبني ��ض��ده ،رغ��م �أن عملية االنتخاب وقتلهم على الهوية هو «واجب وطني»!
ال��ر��ش��ى االنتخابية ،م�ستغلني ح��ال العوز امل��رت �ق �ب��ة ال حت �م��ل يف ط �ي��ات �ه��ا ك ��ل ه��ذه
عجباً لهذا ال��زم��ن« ،فامل�ستقبل» ال��ذي
ل��دى بع�ض امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن �أ��ص�ب�ح��وا يف ا ألب�ع��اد ،وه��ي مل��لء املقعد ال��ذي �شغر بوفاة ي � ّدع��ي احل��ر���ص ع�ل��ى ح �ق��وق أ�ه ��ل ال�سنة
نظر «امل�ستقبل» جمرد �أرق��ام خالية من �أي النائب فريد حبيب لي�س �إال ،ويف حال فوز واجل �م��اع��ة ،ن ��زل ب�ك��ل ث�ق�ل��ه ل��دع��م مر�شح
بعد �إن�ساين يجندونها عند �أي ا�ستحقاق مر�شح القوات اللبنانية تكون قد احتفظت قاتل �صاحب أ�ك�بر من�صب �سني يف الدولة
�أو يف �أي حت��رك ا�ستعرا�ضي ،حتى �أ�ضحت مبقعدها لب�ضع �أ�شهر ال �أكرث وال �أقل.
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ر��ش�ي��د ك��رام��ي ،م�ت�ن�ك��راً ل�ت��اري��خ
االنتخابات بالن�سبة �إىل بع�ض اللبنانيني
ل�ك��ن غ��اب ع��ن ذه��ن احل��ري��ري�ين أ�ن�ه��م جعجع ا أل��س��ود ،ومتنا�سياً �أن بع�ض القرى
م��و��س�م�اً لتحقيق الأرب� ��اح امل��ال�ي��ة ،ومت��ري��ر يخو�ضون االنتخابات يف �أكرث املناطق علماً ال�سنية يف الكورة مل ت�ستطع �إقامة ال�صلوات
امل �خ��ال �ف��ات ،ب �ع �ي��داً ع ��ن ح �� �س��اب��ات ال��رب��ح وثقافة يف املنطقة العربية ب�أثرها ،وبالتايل على �أرواح �شهدائها ،بعدما حطمت «القوات
واخل�سارة ال�سيا�سية.
لن يكون ل�سالح «امل�ستقبل» ت�أثري كبري يف اللبنانية» م�ساجدها ،كقرية النخلة مث ًال
ويف هذا ال�صدد ،بد أ� �سما�سرة «امل�ستقبل» خيارات الكورانيني على خمتلف انتماءاتهم والقلمون التي ّمت نهبها وقتل �أبنائها.
وح �ل �ف��ا�ؤه ح�م�ل�ت�ه��م االن �ت �خ��اب �ي��ة امل��رت �ك��زة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،م ��ا خ�ل�ا ب �ع ����ض امل �ح �ت��اج�ين
ه ��ذا «غ �ي ����ض م ��ن ف �ي ����ض» ،ف��ال��ذاك��رة
على املال ال�سيا�سي ،ملحاولة �إف�ساد �ضمائر واملتطرفني مذهبياً� ،إ�ضافة �إىل امل�ضللني اجلماعية زاخرة باجلروح والندوب ،والتي
ال �ك��وران �ي�ين وم �� �ص��ادرة ��ص��وت�ه��م ،و إ�ق �ح��ام حتت ت�أثري الإعالم واخلطب التحري�ضية .يطلبون إ�ق�ف��ال�ه��ا حت��ت ��ش�ع��ار ط��ي �صفحة
ال �ك��ورة يف ت�صفية احل���س��اب��ات ا إلق�ل�ي�م�ي��ة،
فال�سواد الأعظم من �أبناء الكورة يدرك احل ��رب ،لكن ال���س��ؤال امل �ط��روح :ه��ل طوى
�إ�ضافة �إىل �إثارة النعرات املذهبية يف القرى تاريخ لبنان جيداً ،فال ميكن املقارنة بني «امل�ستقبل» هذه ال�صفحة لكي بيادر خ�صومه
ال�سنية ،و إ�ع�ط��اء املعركة االنتخابية بُعداً م��ر��ش��ح «ال �ق��وم��ي» وم��ر��ش��ح �سمري جعجع ال�سيا�سيون �إىل طيها؟ وه��ل ب��ادر اجل��اين
�إقليمياً ،من خالل ربطها بالأزمة ال�سورية ،قاتل ر�شيد كرامي ،فتاريخه ا إلج��رام��ي ال �إىل االع�تراف بالذنب وطلب الغفران من
وحتري�ض �أهل ال�سنة يف الكورة على احلزب يزال ماث ًال �أمام �أعني الكورانيني ،خ�صو�صاً ال�ضحايا وذويهم لكي يتم ال�صفح؟ ال يكون
ال�سوري القومي االجتماعي ،عرب حماولة �أبناء �أميون التي ع��اث فيها إ�ج��رام�اً ونهباً مل�صاحلة وم�ساحمة �أن تتم دون �إعالن ندم
ت�شويه حقيقة موقفه امل�ؤيد لنهج املقاومة ب�سبب انتمائها الوطني ،ومل يقدم لها �أي من قبل اجلناة ،ومن دون ك�شف احلقيقة،
وتعرية املجرمني لكي يتوقف ذلك االدعاء
بالتفوق الأخالقي ،وي�أخذ كل ذي حق حقه.
ويف هذا ال�سياق ،ت�ؤكد م�صادر كورانية
مطلعة� ،أن �سما�سرة امل�ستقبل فتحوا يف
بع�ض القرى ال�سنية �سجالت  ،1958وذكروا
ب��ان�خ��راط القومي يف حلف ب�غ��داد يف وجه
ال��رئ�ي����س ج �م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر لتحري�ض
ال �� �س �ن��ة �� �ض ��ده ،وا ألن � �ك� ��ى م ��ن ذل� ��ك �أن �ه��م
يطالبون بعدم «نب�ش القبور» ،وال ريب �أن
«ال�ق��وات» �أ�ضحت ما بعد العام � 2005أ�شبه
ب���ش��رك��ة م��ن ��ش��رك��ات �آل احل��ري��ري؛ تنفذ
ال�سيا�سات اخلليجية يف لبنان ،و�صدى يردد
�صوت «امل�ستقبل» ،و�إذا كانت احلقيقة غري
املر�شح لالنتخابات الفرعية يف الكورة د .وليد العازار
ذلك فلماذا ر�صد الأخ�ير املرتبط بالنظام
ال�سعودي املبالغ املالية الهائلة ال�ستقدام
ال�ك��وارن�ي�ين م��ن دول االغ�ت�راب ،خ�صو�صاً
الناخبني ال�سُّ نة؟
وهنا البد من التذكري باملثل الفرن�سي
ال�ق��ائ��ل «:»qui donne ordonne
يحاول البع�ض حرفه عن م�ساره الأ�سا�سي ،و�سلبه ما�ضيه وتاريخه العريق يف
«من يدفع ي�أمر».
العروبة ،والعمل على جر ال�شارع باجتاه احلرب الأهلية».
يف املقابل ،أ�ث ��ارت حم��اول��ة �سعد الدين
يف
ال�صدر
مو�سى
إمام
ل
• النائب ال�سابق ح�سن يعقوب ،ويف ذكرى اعت�صام ا
احل��ري��ري و��س�م�ير جعجع م���ص��ادرة �صوت
وال�شياح،
الرمانة
عني
بني
العاملية يف م�سجد ال�صفاء ،اعترب �أن �إزالة املتاري�س
ال �ك��ورة ،و إ�ق�ح��ام�ه��ا يف ت�صفية احل���س��اب��ات
أهلية،
ل
ا
احلرب
واندالع
الفتنة
واالعت�صام ال�سلمي ،والإ�ضراب عن الطعام �ضد
الإقليمية ،حفيظة عدد من �أبنائها امل�ؤيدين
أف�ضل
�
أهلي؛
ل
ا
ال�سلم
لواقع
عملي
هو �أ�سمى املواقف و�أرفعها �إن�سانية ،وهو جت�سيد
لنهج � 14آذار ،ف�ع�ق��دوا اج�ت�م��اع��ات ق��رروا
الفتنة.
إ�شعال
�
و
أهلي
ل
ا
ال�سلم
�ضرب
وجوه احلرب مع «�إ�سرائيل» ،التي تهدف �إىل
عقبها دعم املر�شح وليد العازار حتت عنوان
ون�سخ
رخي�صة،
أدوات
�
هم
الطرق
و�شدد يعقوب على �أن ُ�صناع الفتنة وقطاع
«ال مل���ص��ادرة ال���ص��وت الأرث��وذك �� �س��ي» ،وه��ذا
لبنان
لكن
ومقاومته،
وجي�شه
ب�شعبه
القوي
جديدة لأعداء الإمام و�إخوته ،وللوطن
الأمر �سيظهر جلياً يف  15متوز يف عدد من
القوي اليوم هو غري لبنان ال�ضعيف بالأم�س ،وهو لبنان ما بعد االنت�صار العظيم
القرى التي �أيدت فريق الأقلية يف انتخابات
يف  ،2006الذي حطم الأ�سطورة التي ال تُقهر.
.2009
ال ري��ب �أن حلفاء «ال�ق��وم��ي» ي�ستعدون
• جبهة العمل الإ��س�لام��ي ر�أت �أن تفجري طائرات العدو ال�صهيوين جهاز
للمعركة االنتخابية على قاعدة «التكافل
التن�صت التج�س�سي يف جبال الزرارية ،بعد ك�شفه من قبل رجال املقاومة ،دليل
وال �ت �� �ض��ام��ن»� ،أي �أن م��ر��ش��ح ال �ق��وم��ي هو
لبنان
على �أهميته ،وعلى ا�ستمرار احلرب الأمنية والتج�س�سية واملخابراتية بني
مر�شح كل مكون من حلفائه.
فعل
عن
بكل طوائفه ومذاهبه ،وبني الكيان ال�صهيوين الغا�صب ،الذي ال يتورع
ويف ان �ت �ظ��ار  15مت � ��وز ،ي �ب �ق��ى ع �ن��وان
لغة
ت�صاعد
�أي �شيء لك�سر �إرادة املقاومة .من ناحية �أخرى ،حذّرت اجلبهة من
امل�ع��رك��ة ا ألب� ��رز :ه��ل �سيقرتع ال�ك��وران�ي��ون
التحري�ض الطائفي واملذهبي يف البالد ،م�ؤكدة �أنه ال يجوز بحال من الأحوال
للخطاب امل��ذه�ب��ي ال�غ��رائ��زي� ،أم للخطاب
التعر�ض للرموز الإ�سالمية التاريخية ،وكذلك ال يجوز قطع �أرزاق النا�س وتعطيل
الوطني الالطائفي؟
�أعمالهم.
ح�سان احل�سن
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

الوزير «المغوار» يفضل الحوار

ْ
الجنرالين ..ويعمل وفقًا لقناعاته
شربل أتى بتوافق

بــاإلذن مـن بــوتــين
تاريخ العرب محفور بالدم ..في القدس

وحدها التوازنات ال�سيا�سية �ساهمت
يف �إي�صال وزير من طينة م��روان �شربل
ال�شرفاء يقدّرون املوقف الرو�سي ال�شجاع الداعم للدول املقاومة واملمانعة ،فمواقف
�إىل وزارة الداخلية؛ ع�سكري متقاعد،
رو�سيا ورئي�سها بوتني كانت �سد ًا منيع ًا يف مواجهة املت�آمرين على املقاومة من فل�سطني �إىل
يكره ال�سيا�سة وال�سيا�سيني ،لكنه على
العراق ولبنان ،خ�صو�ص ًا املقاومة يف فل�سطني؛ فل�سطني بيت حلم ،مهد نبي اهلل عي�سى عليه
م��ا ي�ب��دو م��ن �أدائ ��ه ي� أ�خ��ذ �أم ��وره بكثري
ال�سالم ..فل�سطني القد�س؛ م�سرى نبيّ اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،فل�سطني �شرف
لا ع��ن احل�سم ال��ذي
م��ن ال�سيا�سة ب��دي� ً
وكرامة العرب وامل�سلمني.
ً،
ا
�ضعيف
يراه
البع�ض
ي�شتهر به الع�سكر..
مل ن�ستغرب زيارة الرئي�س بوتني �إىل دولة الكيان املزعومة «�إ�سرائيل» ،والتي قامت على
ي�شكك
مل
ً
ا
أحد
�
لكن
ً،
والبع�ض يراه طيبا
تراث ودم �شعب �أعزل ،مل ن�ستغرب لأن رو�سيا ك�أي دولة يف الدنيا لها ح�ساباتها ،كونها من
يف م�صداقيته.
الدول العظمى ،ومن الأع�ضاء الدائمني يف الأمم املتحدة.
اختلف اجلرناالن؛ رئي�س اجلمهورية
ولكن بالإذن من بوتني� ،أن تزور حائط الرباق املال�صق للم�سجد الأق�صى ،وتقول نحن
ال�ع�م��اد مي�شال �سليمان ،ورئ�ي����س تكتل
ن�شاهد هنا كيف �أن التاريخ اليهودي حمفور يف حجارة القد�س ،فهذا �أمر لن نقبل به،
الإ�صالح والتغيري العماد مي�شال عون،
زيارتكم يا �سيادة الرئي�س حائط الرباق وحديثكم عن التاريخ اليهودي هناك� ،شكّل �صفعة
على من يتوىل هذه الوزارة ،فكان احلل
قوية لكل العامل العربي والإ�سالمي ،و�إهانة مل�شاعر امل�سلمني.
رج�ل�اً «و��س�ط�ي�اً» �صديقاً للرجلني من
حائط الرباق جزء من امل�سجد الأق�صى ،واحتُل من قبل ال�صهاينة املغت�صبني
بعيد ،و�صاحب �أخالقيات عالية �سمحت
�سنة  ،1967و الأمم املتحدة ت�ؤكد ذلك �إن كنتم تعرتفون بها ،والغريب �أن الواليات
له ب��إزع��اج الطرفني يف وق��ت الح��ق ،من
املتحدة الأمريكية؛ الدولة العظمى الداعمة لل�صهاينة وجرائمهم ،مل ي�صدر عنها
دون �أن يُغ�ضب �أياً منهما.
هكذا موقف وكالم.
ميار�س �شربل قناعاته بربغماتية ال
�إن حائط الرباق حائط تراثه �إ�سالمي وجزء من امل�سجد الأق�صى ،وال حق لغري امل�سلمني
يتنازل معها عن ثوابته و�أخالقياته ،لكنه
فيه ،وكل احلقائق التاريخية والوثائق الدولية ت�ؤكد �إ�سالمية حائط الرباق.
لي�س من الذين ي�أخذون الأمور باحلدة
واالن�ف�ع��ال ،وه��ذا ما ب��دا خ�لال اعت�صام �إين ا�شرتيت �شقة يف الك�سليك م�ساحتها م��اي��ا (�� ،)1984س��ام��ر ( ،)1986رام��ي
�إن التاريخ اليهودي حمفور ..نعم يا �سيادة الرئي�س بوتني ،ولكن لي�س يف حجارة و�أ�سوار
ا إل� �س�ل�ام �ي�ي�ن يف ط��راب �ل ����س واع �ت �� �ص��ام  600م�ت�ر م ��رب ��ع ،وا�� �ش�ت�ري ��ت � �س �ي��ارة (.)1992
القد�س ،فالتاريخ مل ولن ي�شهد �أن تعر�ض �شعب أ�ع��زل لإره��اب ممنهج ومنفذ على كل
حائز على ا إلج ��ازة يف احل�ق��وق من
ال�شيخ �أحمد الأ�سري يف �صيدا ،وبينهما «ف� �ي ��راري» الب �ن ��ي ،أ�ن� ��ا أ�م �ل ��ك ��ش�ق��ة يف
امل�ستويات وب�شتى و�سائل و�أدوات الإرهاب وب�أب�شع الأ�شكال وال�صور ،مثل ما �شهده ال�شعب
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الر�صا�ص والقنابل ،والتي قابلها الوزير �أ�شرتي «فرياري» البني كي ال �أخ�سره».
التاريخ اليهودي ي�شهد له باجلرائم التي ارتكبها ال�صهاينة بحق �أهل فل�سطني ،بحق
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�أين املدافعون عن فل�سطني من الكالم ال�صادر عن الرئي�س بوتني ،فلم نر �أي موقف �أو
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ي�ستطيع
وال
ر�سالة احتجاج �أو اعرتا�ض على كالمه ال�صادر من على حائط «املبكى».
الر�أي العام امل�سيحي ،حتديداً الذي كان �أو ي� ؤ�ث��ر ع�ل��يّ « ،اجل�ن�راالن» ي�ستطيعان ق �ي��ادي��ة ،م�ن�ه��ا م���س��اع��د ق��ائ��د ال� ��درك،
ولتذكري الرئي�س بوتني فقط ،على قاعدة :ذكر �إن نفعت الذكرى ،ن�شري �إىل �أن ل�صو�ص
ي��راد له �أن يخاف من حزب اهلل ،وملا مل فقط �أن يتفقا على �إزاحتي ،ويف اللحظة و�صو ًال �إىل قيادة وحدة القوى ال�سيارة
املال العام الرو�س ،كانوا من اليهود ،وقد طلبتم من الكيان ال�صهيوين� ،إبان واليتكم الثانية
تعجب ه��ذه احلقائق أ���ص�ح��اب احلملة ،ال�ت��ي �أك�ت���ش��ف فيها �أين غ�ير ق��ادر على يف ال �ع��ام  ،2001ك�م��ا ��س��اه��م يف تطوير
ملياردريي فرا �إىل «�إ�سرائيل» ،وهما كانا من �أ�سباب الأزمة االقت�صادية اخلانقة
نْ
ل�صي
نْ
اتهموه بالكذب والت�ضليل ،ويف النهاية اال�ستمرار وف��ق ما �أراه �صواباً� ،س�أقدّم ال�سرية اخلا�صة «الفهود» ،وع�زّز دورها
التي عانتها رو�سيا ،والتي �أرادت وا�شنطن من خاللها جعل دولتكم ال�صديقة ،ت�شبه
اعتذروا منه ،كما �أعلن هو نف�سه يف وقت ا�ستقالتي و�أذه��ب �إىل منزيل ،و�س�أختار من ناحية املهمات والعديد والعتاد.
جمهورية م��وز ..لكن «تل �أبيب» �ضربت بهذا الطلب عر�ض احلائط ..فهل عرفتم �شيئ ًا
ت��اب��ع ان �ت �خ��اب��ات ال �� �ش �م��ال يف ال �ع��ام
الحق.
ع�ن��ده��ا ت��وق�ي�ت�اً مي�ن��ح ه ��ذه اال��س�ت�ق��ال��ة
عنهما �إبان زيارتكم لـ«�إ�سرائيل»؟!
 ،1996وتوىل �إدارة غرفة ال�شكاوى يف
ول�ل��وزي��ر �شربل دور ي�ق��ال �إن��ه لعبه املعنى املطلوب».
كالمكم جعلنا نن�سى مواقفكم الداعمة لنا ،راجعوا كالمكم و�صححوا مواقفكم ،قبل
ُول��د ال��وزي��ر �شربل يف ب�ل��دة بينو يف وزراة الداخلية يف انتخابات العام ،2005
يف العام  ،1973عندما كان م�غ��واراً ،بعد
�أن نراجع ح�ساباتنا معكم.
ت��و ّل�ي��ه م�ه� ّم��ة ح�سم عمليّة «ب�ن��ك �أوف ق�ضاء عكار يف � 11آذار  ،1947مت�أهل من كما توىل رئا�سة غرفة العمليات املركزية
�سعيد عيتاين
�أمي��رك��ا» ،حيث ق��ام �شخ�صان باحتالل ليندا أ�ن�ط��وان �صقر ،ول��ه ثالثة �أوالد :اخلا�صة باالنتخابات النيابية .2009
ف� ��رع امل �� �ص��رف يف ب �ي��روت وب � � ��ادرا �إىل
رم ��ي ا ألم � ��وال م��ن ن ��واف ��ذه ،اع�ترا� �ض �اً
ع�ل��ى �سيا�سة ال��دع��م الأم�ي�رك��ي للكيان
من هنـــا وهنــــاك
إنا لله
ال�صهيوين يف حرب العام � ،1973أهايل
ما
ال�ضحيتني (علي �شعيب وجهاد �سعد)
وإنا إليه راجعون
• غطاء غير مباشر لـ«األسير»
• تخوف أمني
زالو يحيون ذكراهما ،خ�صو�صاً �أن �شربل
تتقدم �أ�سرة جريدة
اعتربت م�صادر نيابية �أن حترك ال�شيخ �أحمد الأ�سري
ت�خ��وف م��رج��ع �أم�ن��ي م��ن ح�صول ت�ف�ج�يرات بوا�سطة
ا�ستطاع �إقناعهما باخلروج من امل�صرف،
«ال �ث �ب��ات» م��ن �سماحة
يحركه تع�صب �أعمى ،وبغطاء �سيا�سي غري مبا�شر من قبل �سيارات مفخخة ،بعد ح�صول جهازه الأمني على معلومات
ل �ك��ن ث �م��ة م��ن أ�ط �ل��ق ال �ن��ار ع�ل�ي�ه�م��ا يف
ال�شيخ ح�سان عبد اهلل
تيار امل�ستقبل ،وعلى احلكومة اللبنانية و�ضع حد له قبل �أن تفيد ب�أن ع��دداً من ال�سيارات قد متت �سرقتها من �إحدى
اخلارج بر�صا�ص القوى الأمنية.
وعائلته الكرمية ب�أحر
تنفلت الأمور وي�ؤول الو�ضع الأمني �إىل املجهول.
الدول العربية وو�صلت �إىل لبنان ،والأجهزة الأمنية تعمل
�شائعات كثرية �أُطلقت حوله ،منها
ال �ت �ع��ازي ب��وف��اة وال ��ده
على ر�صدها.
طموحه ال�سيا�سي ،ومنها ��ش��را�ؤه �شقة
احل� ��اج حم �م��ود �سعيد
• النغمة القديمة
مب���س��اح��ة  600مت��ر يف ال�ك���س�ل�ي��ك ،ي��رد
عبد اهلل� ،سائلة املوىل
ع�ل��ق أ�ح ��د ال���س�ي��ا��س�ين ع�ل��ى االت �ه��ام��ات امل �ت �ب��ادل��ة بني • كسروان وزحلة ..باإلحصائيات
عليها بابت�سامة« :ال ميكن �أن �أتر�شّ ح
ع ��ز وج� ��ل �أن ي�ت�غ�م��ده
ل�ل�ن�ي��اب��ة ،وال �أري� ��د ذل ��ك ،أ�ن ��ا ال �أط�م��ح
احل� ��زب ال �� �س��وري ال �ق��وم��ي االج �ت �م��اع��ي وح� ��زب ال �ق��وات
تبني �أن �سفارات تابعة لدول �أجنبية وعربية قد وقّعت
ب��رح�م�ت��ه ،و�أن ي�سكنه
للرت�شّ ح لرئا�سة اجلمهورية ،وال �أري��د
اللبنانية ،با�ستقدام املغرتبني �إىل الكورة مع اقرتاب موعد عقوداً مع �شركات �إح�صائية لدرا�سة الأر�ضية االنتخابية،
ف�سيح جنانه.
ذلك ،بكل ب�ساطة لأين ال �أحب ال�سيا�سة»،
االنتخابات النيابيّة الفرعيّة فيها ،قائالً�« :شو رجعنا على و�إعداد تقارير لإر�سالها �إىل دولهم حول الدوائر االنتخابية
وير ّد على �شائعات «املغر�ضني»« :يقولون
نف�س النغمة القدمية»!
لبع�ض الدوائر ،حتديداً لك�سروان وزحلة.
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مقابلة
رأى أن «األسير» حدث ظرفي ..والمشكلة ليست عنده

ً
أسامة سعد :ليت ميقاتي يتوقف قليال عن التفكير في االنتخابات
م�رشوع «الأ�سري» هو نف�سه
م�رشوع � 14آذار وتيار امل�ستقبل..
حل امل�شاكل الأمنية عند
احلكومة� ،أما و�ضع العرب على
هرائه وهزالته ،فلن ي�سمح بتمرير
امل�شاريع الغربية ،لأننا قررنا
مواجهته ..وب�إذن اهلل �سننت�رص.

ال�سيا�سي ه��و م��ن يطرح م�س�ألة نزع
� �س�لاح امل �ق��اوم��ة  -ال� ��ذي ه��و مطلب
« إ���س��رائ�ي�ل��ي»  -أ�م�يرك��ي  -وه��و ال��ذي
يتبنى ه��ذا امل��و��ض��وع ،والأ��س�ير �ضمن
هذا ال�سياق هو �أحد هذه الرتجمات».
�س�ؤال
ال يتهرب �أمني عام تنظيم ال�شعبي
ال �ن��ا� �ص��ري م ��ن حت �م��ل م���س��ؤول�ي��ات��ه
ال��وط �ن �ي��ة ،ف �ه��و ي � ؤ�ك��د رف ��ع ال���ص��وت
ع��ال �ي �اً ��ش�ع�ب�ي�اً وم�ط�ل�ب�ي�اً وم �ي��دان �ي �اً،
يقول« :نحن نعمل ل��درء الفتنة بني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ون �ح��ن م��ن ي�ع�م��ل على
التما�سك الوطني ،ونحن م��ن يعمل
وي���س�ت�م��ع لأن �ي�ن ال �ن��ا���س وم���ش��اك�ل�ه��م
االجتماعية واالقت�صادية ،ونحن مع
حماية لبنان من أ�ط�م��اع «�إ�سرائيل»،
لكن ال ت�س�ألني عمن يريد رفع �صوته

�أم �ي��ن ع� ��ام «ال �ت �ن �ظ �ي��م ال���ش�ع�ب��ي
النا�صري»؛ النائب ال�سابق �أ�سامة �سعد
ينقل ب�أ�سى وعزم مقاربته للأحداث يف
لبنان واملنطقة ،و�إليكم احل��وار الذي
�أجرته جريدة «الثبات»:
يعلق النائب ال�سابق �أ�سامة �سعد
ع �ل��ى ق �ط��ع ط ��ري ��ق � �ص �ي��دا م ��ن ق�ب��ل
ال���ش�ي��خ أ�ح �م��د الأ�� �س�ي�ر ،ب � ��أن الأم� ��ور
ت� �ب ��د أ� ب��و� �ض��ع الأح � � ��داث يف ن���ص��اب�ه��ا
ال �� �ص �ح �ي��ح ،وامل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة ت �ق��ع ع�ل��ى
ع��ات��ق وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة م ��روان �شربل
واحل�ك��وم��ة جمتمعة؛ ه��م م��ن عليهم
تو�ضيح ال��و��ض��ع امللتب�س للبنانيني،
ي�ق��ول« :وج �ه��وا ك� إ�ع�لام�ي�ين ال���س��ؤال
�إىل احلكومة وال ��وزراء املعنيني ،هل
أ�ن��ا وزي��ر يف احلكومة؟ امل�س�ؤول عمن
ي �ك��ون م �� �س ��ؤوالً ،وع ��ن أ�ي ��ة م��وا��ض�ي��ع لماذا تنسون أن موقف
م �� �س ��ؤول؟ ل�ي����س أ�ن ��ا م��ن ي�ج��ب
عليه األسير هو موقف فريق
�إعطاء الأج��وب��ة� ،أن��ا كمواطن لبناين
و�صيداوي يهمني جداً رعاية م�صالح  14آذار الحقيقي؟ ولماذا
النا�س ،وت�أمني ظروف هانئة لأهلنا يف
تنسون أن موقفه
املدينة ،لكن امل�س�ؤول الأول والأ�سا�سي
هي عند ال�سلطات
التنفيذية».احلكومة ،هو نفسه موقف تيار
�س�ألناه عن ر أ�ي��ه ب ��أداء
وع ��ن م �ف��او� �ض��ة رئ �ي ����س اجل�م�ه��وري��ة
المستقبل؟
م�ي���ش��ال ��س�ل�ي�م��ان ورئ �ي ����س احل�ك��وم��ة
جنيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان
�شربل ال�شيخ الأ��س�ير لفتح الطريق
العام أ�م��ام ال�صيداويني واللبنانيني،
يجيب �سعد« :الأمر خم ٍز بالطبع ،يف
النهاية ه��ذا الأم��ر ي�أتي نتيجة عمل للإيذان بالفتنة وعمن يريد حتقيق
ه ��ذه احل �ك��وم��ة وم �ك��ون��ات �ه��ا ،ه��م من م�صالح «�إ�سرائيل» يف املنطقة ،نحن
�أو�صلونا �إىل هذه احل��وادث ،وهم من ��س�ن��واج�ه��م ب �ك��ل م��ا �أوت �ي �ن��ا م��ن ق��وة
يتحملون م�س�ؤولية ه��ذا ال�شقاء يف رغم �إمكانياتنا ال�ضعيفة ،وب ��إذن اهلل
�سننت�صر عليهم وع�ل��ى م�شروعهم،
لبنان عموماً ،ويف �صيدا خ�صو�صاً».
ل �ك��ن م ��ا ه ��و ر�أي ال �� �ص �ي��داوي�ين لأننا نعول �أو ًال و أ�خ�يراً على الإن�سان
ب��ال �ف �ع��ل م ��ع ادع � ��اء الأ�� �س�ي�ر متثيله احل ��ر ال �� �ش��ري��ف يف ه ��ذا ال �ب �ل��د ،وه��م
لل�شارع ال�صيداوي ،ورف�ضكم كفريق الأكرثية ال�صامتة يف هذا البلد رغم
وازن يف �� �ص� �ي ��دا ،ورف � ��� ��ض ال �ن��ائ��ب ال�شحن الطائفي املقيت».
يرف�ض أ���س��ام��ة �سعد ال��دخ��ول يف
ال�سنيورة وامل�ستقبل وق�ي��ادات روحية
ل�سيا�سة قطع الطرقات العامة؟ فهل تفا�صيل حادثة حملية ،امل�س�ألة بر�أيه
من �سبيل ال�ستطالع ر�أي ال�صيداويني أ�ك�ب�ر م��ن ��ش�خ����ص ،ب�ع�ت��اب ع�ل��ى �أه��ل
باملو�ضوع؟ �سعد يرد �ضاحكاً« :امل�س�ألة ال���ص�ح��اف��ة ي �� �س ��أل« :مل� ��اذا ت�ن���س��ون �أن
صال موقف الأ�سري هو موقف فريق � 14آذار
�أبعد من ق�صة الأ�سري ،املو�ضوع �أ� ً
هو عند تيار امل�ستقبل وفريق الرابع احلقيقي؟ مل��اذا تن�سون �أن موقفه هو
ع�شر م��ن �آذار؛ ه��ذا ه��و م�شروعهم نف�سه موقف تيار امل�ستقبل ،وتطلبون
احلقيقي ،وهذه هي ترجمته الفعلية ،م �ن��ا ال �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى ح � ��دث ظ � ��ريف»؟
ملاذا علينا االختباء وراء كالم مع�سول �س�ألناه :ولكن ال�سنيورة كرئي�س كتلة
م ��ن ه �ن��ا �أو ك��ذب��ة م ��ن ه� �ن ��اك؟ ه��ذا امل�ستقبل� ،أقله يف ال�شكل يف اجتماعه
احل� ��دث ي�ن���س�ج��م م��ع � �س �ي��اق أ�ح� ��داث مع فعاليات �صيداوية منذ �أيام رف�ض
�سبقته و�أح��داث �ستتبعه ،هذا الفريق �أ�سلوب الأ�سري؟ ي�ضحك �سعد قائالً:

«ت�ست�شهد مب��ن؟ دعني �أ��س��أل النا�س،
ه ��ل ه ��ي امل � ��رة الأوىل ال � ��ذي ي �ق��ول
ال �� �س �ن �ي��ورة ب �غ�ير م��ا ي �ف �ع��ل؟ الأ� �س�ير
ه ��و م �� �ش��روع ت �ي��ار امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وه ��ذا
ه��و ترجمته الفعلية ،ا��س�م��ح يل من
خاللك توجيه ال�س�ؤال لكل �إعالمي،
هل توقف ال�شحن املذهبي عند تيار
ال�سمتقبل؟ وانطالقاً من هذا ال�شحن
امل��ذه�ب��ي م�صالح م��ن ت ��ؤم��ن؟ �ألي�س
امل��و��ض��وع برمته ي�ستهدف حما�صرة
املقاومة لإغراقها فتنوياً»؟
ول �ك��ن ك�ي��ف ي�ف���س��ر �أ� �س��ام��ة �سعد
رف �� ��ض م �� �ش��اي��خ ال �ت �ي��ار ال �� �س �ل �ف��ي يف
ط��راب �ل ����س ح ��رك ��ة الأ� � �س�ي��ر؟ ي �ق��ول:
«احل � � ��دث ب �ح��د ذات � ��ه ظ � ��ريف� ،إن مل
يعالج اليوم �سيُعالج غ��داً �أو بعد غد،
امل�شكلة لي�ست باحلدث عينه ،امل�س�ألة
يف امل �� �ش��روع ال ��ذي ي���س�ت�ه��دف ال��وط��ن
وامل�ق��اوم��ة ووح��دة ال��وط��ن ،ل��ن �أقحم
نف�سي بق�ضية من يعت�صم و�أعدادهم
وح�ج�م�ه��م ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ،االع�ت���ص��ام هو
نتيجة تعبريية مل�شروع �سيا�سي ،يبد�أ
بفريق � 14آذار وينتهي ببع�ض مكونات
احلكومة احلالية ،املدعوم طبعاً من
�أنظمة عربية وموافقة �أمريكية ور�ضا
�إ�سرائيلي».
�سعد يكرر رف�ضه توجيه �أي �س�ؤال
له بالن�سبة ملا يجب �أن تفعله احلكومة،
ي�ق��ول ب��أ��س��ى« :ه��ذه احل�ك��وم��ة الفا�شلة
صال ال �أعول عليها ب�شيء� ..أمور �أب�سط
�أ� ً
من ذلك عاجزة عن حلها ،فهي قا�صرة
يف الق�ضايا االجتماعية ومتفرجة على
ال�شحن الطائفي ،وبع�ض �أركانها مت�آمر
على ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها»�� ،س��أل�ن��اه �إن
كان يق�صد بذلك الرئي�س ميقاتي ،يرد
«ن�ع��م ،ه��و وغ�ي�ره« ..م��ن الآخ��ر خذها»،
لا ع��ن التفكري يف
ليتهم ي�ت��وق�ف��وا ق�ل�ي� ً
االنتخابات النيابية وعن كيفية ربحها
بالالهتمام بق�ضايا النا�س وم�شاكلهم،

«ي�سمحولنا فيها ،ك�ل�ه��ون» ،وم��ا �أعنيه ل �� �ص��ال��ح ال� �ع ��رب ،وال ح �ت��ى مل�صلحة
بـ«كلهم» يعني كل الأطراف ال�سيا�سية يف ال���س��وري�ين»� ،س�ألناه بتعجب« :ولكن
لبنان الذي دفع الثمن غالياً يف حرب
البلد».
�س�ألنا �أ�سامة �سعد عملياً عن قدرة متوز  2006ا�ستطاع رغم الت�ضحيات
احل�ك��وم��ة وال �ق��وى الأم �ن �ي��ة م��ن ف�ض ال � �ك � �ب�ي��رة م � ��ن �إف� � ��� � �ش � ��ال امل � �� � �ش� ��روع
اع�ت���ص��ام الأ� �س�ير ب��ال�ق��وة ،وع�م��ا ميكن «الإ�سرائيلي» الأمريكي؟ �أج��اب �سعد
فعله لو كان رئي�ساً للحكومة اللبنانية� ،شارحاً« :اال�ستهداف احلا�صل اليوم
يجيب« :هناك حالة يف البلد يجب �أن مل ي�ع��د م��وج �ه �اً ل�ل�ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة،
تعالج ،املو�ضوع بحاجة لر�ؤية �شاملة ،بقدر ما هو ا�ستهداف لل�شعب ال�سوري
وم�ق��ارب��ة ا�سرتاتيجية كاملة لإي�ق��اف برمته وللق�ضية العربية ،مع الأ�سف
ال �ت��ده��ور ال��وط �ن��ي واالرت �ك��اب��ات بحق الت�سوية ��س�ت��ؤدي ب�سورية �إىل نظام
املواطن ،امل�س�ألة �أبعد من حالة ظرفية ��ش�ب�ي��ه ل �ل �ن �ظ��ام ال���س�ي��ا��س��ي يف ل�ب�ن��ان
وحدث ظريف يتلهى به الإعالم».
وللنظام ال�سيا�سي الذي ن�ش�أ يف العراق
ع��ن ه��دوء جبهة ال�شمال ن�سبياً يف بعد االح �ت�لال الأم�ي�رك��ي» ،وي�ضيف
ط��راب�ل����س وع �ك��ار ،وا��ش�ت�ع��ال�ه��ا إ�ع�لام �ي �اً �سعد « :أ�ي��ن العروبة اليوم؟ الت�سوية
ال
�أقله يف اجلنوب ،يقول �سعد« :طرابل�س �ستفر�ض بطريقة �أو ب�أخرى تدخ ً
كانت بوابة لزج لبنان يف �أح��داث �سورية ،للأطراف الإقليمية والدولية».
و�صيدا هي البوابة ال�ستهداف املقاومة
�س�ألنا �سعد عن �أي عربٍ تتحدثون،
و�سالحها ،امل�شروع ال�سيا�سي ه��ذا لي�س م� ��ادام� ��ت ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ن�ف���س�ه��ا
ابن البارحة ،امل�شروع بد أ� منذ العام  ،2005منق�سمة وم�شتتة ،وت���ش��رع التدخل
وا��س�ت�م��ر يف ال �ع��ام  ،2006ويف انتخابات اخلارجي يف �سورية ،يرد« :دول اخلليج
 ،2009وباملنا�سبة ما يح�صل يف املدينة من �أ�� �ص�ل�اً ل�ي���س��ت دوالً� ،إن �ه ��ا حم�م�ي��ات
�أحداث هي وليدة القبول بو�ضع اليد على �أم�ي�رك �ي��ة ،أ�م ��ا م���ص��ر ف�ه��ي من�شغلة
ق��رار �صيدا يف ات�ف��اق ال��دوح��ة»� ،س�ألناه ب �ق �� �ض��اي��اه��ا ،وه� ��ي حت �ت ��اج ل �� �س �ن��وات
م�ستف�سرين ع�م��ا �إذا ك��ان ي��وج��ه ال�ل��وم لرتتيب �أو�ضاعها الداخلية ولتحديد
للرئي�س نبيه ب��ري �أو احللفاء عموماً؟ دورها الإقليمي ،ويف النهاية لنفرت�ض
يرد�« :إنه بر�سم اجلميع ،ال �أ�سمي �أحداً� ،أن واق��ع العرب خم��زي وتعي�س ،وهو
وال تقحمني يف ق�ضية الأ�سماء ،امل�شكلة كذلك ،هل يجب الت�سليم ب��ه؟ ال لن
م ��ن ه �ن��اك ت� �ب ��د�أ ،الأم � ��ر ال��وح �ي��د رغ��م ن�ست�سلم ل�ل��واق��ع احل ��ايل ول��ن نقبل
�سوء الإدارة احلاكمة يف لبنان ،هو تعب بت�سليم م�صرينا لإرادة ال�صهيوين
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن ال �ك�ل�ام ال�ف�ت�ن��وي ،لأن��ه والأم�ي�رك��ي� ،شخ�صياً أ�خ ��ذت ال�ق��رار
بر�أيي تبقى عوامل الوحدة فيما بينهم ،باملواجهة والن�ضال لإع ��ادة االعتبار
�أكرب بكثري من عوامل التفرقة».
ال��وط �ن �ي��ة ال� �ت ��ي جت �م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
وللعروبة التي توحد العرب».
�سورية
م�صر
بر�أي �أ�سامة �سعد� ،أثبتت الأحداث
يف ��س��وري��ة ،منعة ال�ن�ظ��ام ،ي�ق��ول عن
ب �خ �� �ص��و���ص احل� � ��راك يف م���ص��ر،
وجهة �سري الأح��داث فيها« :املخا�ض يعترب �سعد �أن و�صول الرئي�س امل�صري
ق ��د ي� �ط ��ول ،وه� �ن ��اك أ�ث � �م� ��ان ع��ال �ي��ة حم �م��د م��ر� �س��ي �إىل � �س��دة ال��رئ��ا� �س��ة
��س�ي��دف�ع�ه��ا ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ،ول�ك��ن ي �ت �ط �ل��ب وق� �ت� �اً ل �ت �ح��دي��د م �ق��ارب �ت��ه،
الأم� ��ور �ستنتهي �إىل ت���س��وي��ة لي�ست ي�ق��ول« :رغ��م كونه ال ميثل توجهات
ك��ل احل ��راك ال �ث��وري ال��ذي انطلق يف
يناير يف م�صر ،فريقه ال�سيا�سي ميثل
إ�ح��دى هذه القوى الثورية املناه�ضة
لنظام الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك،
طرابلس كانت البوابة وب��ال�ت��ايل يجب ان�ت�ظ��ار كيف �ست�ؤول
أ�ح � ��وال ال�ع�لاق��ة ب�ي�ن��ه وب�ي�ن املجل�س
لزجّ لبنان في أحداث
ال�ع���س�ك��ري ،رغ ��م ك ��ون الأخ �ي�ر ميثل
النظام ال�سابق ،هناك تغيريات طر�أت
سورية ..وصيدا هي
وم� ��زاج ع ��ام ت �ب��دل ..وم���ص��ر بحاجة
البوابة الستهداف
لرعاية داخلية ،ومر�سي رغم خلفيته
المقاومة وسالحها ..الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،ع �ل �ي��ه �أن ي� � ��وازن ب�ين
م���س��ؤول�ي��ات��ه ك��رئ�ي����س وب�ي�ن قناعاته
والمشروع السياسي ك �ق �ي ��ادي � �س��اب��ق جل �م��اع��ة الإخ � � ��وان
امل�سلمني ،ل�ه��ذا ال�سبب ق��د تتقاطع
هذا ليس ابن البارحة
خ �ي��ارات��ه مب ��واق ��ف ق��وم �ي��ة م ��ن هنا
وخيارات �إ�سالمية من هناك».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
َ
«كش الحمام» ..هواية تـنــتـشر في بيروت
ي �ق��ف ع �� �ش��اق احل� �م ��ام وم ��رب ��وه،
�أو م� ��ن ي� �ع ��رف ��ون ب��ا� �س��م «ك �� �ش��ا� �ش��ي
احلمام» ،فوق �أ�سطح املباين ال�سكنية
يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب �ي�روت وي���س�ت�خ��دم��ون
ال�صفري واحل �ب��ال ال�ت��ي ي�ل��وح��ون بها
يف الهواء ،لإر�شاد �أ�سراب احلمام فوق
�أ�سطح املنازل وي�شاهدون ا�ستعرا�ضاً
جوياً لطائر ال�سالم.
وقد �أ�صبحت هذه الهواية منت�شرة
ب�ين ب�ع����ض ال���ش�ب��ان ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين منذ
�سنوات ،حيث بالإمكان �إيجاد الكثري
من البيوت اخل�شبية لرتبية احلمام
على �أ�سطح املباين ،ال �سيما يف منطقة
الب�سطا التحتا ،وح��ي ال�ل�ج��ا ،وزق��اق
البالط ،واللبان ،وعلى انت�شارها� ،إال
�أن هذه الهواية تثري ازعاج الكثري من
اجلريان والأهايل.
أ�ح� ��د ال �� �ش �ب��ان امل �غ��رم�ين ب�ترب�ي��ة
احل �م��ام يف منطقة الب�سطا وي��دع��ى
حم �م��د اخل �ن �� �س��ا ي ��رد ع �ل��ى م�ن�ت�ق��دي
هوايته ق��ائ�لاً« :هوايتي ك�ش احلمام
وال مي�ك��ن �أن أ�ت��رك �ه��ا ،ه��ذه ال�ه��واي��ة
ورثتها عن �أهلي وال يهمني ما يقوله
الآخ� � � ��رون ،م ��ادم ��تُ ال �أ�ؤذي أ�ح � ��داً
و أ�ح��ر���ص ع�ل��ى تنظيف �سطح املبنى
ال ��ذي أ�ق�ط�ن��ه وك���ش��ك احل �م��ام ب�شكل
يومي» ،وي�ضيف�« :إن �أغلب هواة ك�ش
احل �م��ام ي �ع��رف��ون ح ��دود مم��ار��س�ت�ه��ا،
ول��ذل��ك ال ي��زع �ج��ون ج�يران �ه��م ،وم��ا
يح�صل أ�ح �ي��ان �اً �أن بع�ض اجل ��دد قد
ي��زع�ج��ون ج�يران�ه��م ،ول�ك��ن يتم ف��وراً
ت�ن�ب�ي�ه�ه��م لأ� � �ص ��ول ال �ع �م��ل ب �ه��ا ف�لا
ي �ك��ررون �إزع��اج��ات �ه��م ،ف�ه��واي��ة تربية
احلمام هواية بريئة ولطيفة ولي�ست
مزعجة».
م ��ع ذل � ��ك ،ت �ب �ق��ى ه ��واي ��ة ت��رب�ي��ة
احل �م��ام م��رف��و��ض��ة م��ن ق�ب��ل املجتمع
ب�شكل عام ،وقد ت�شكل عبئاً على �صورة
��ص��اح�ب�ه��ا م��ن ال�ن��اح�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
يف بع�ض الأح �ي��ان ،أ�م��ا الأم��ر الأك�ثر
دالل ��ة ع�ل��ى ه��ذا ال��رف����ض فيتمثل يف
عدم االعرتاف ب�شهادة ك�شا�ش احلمام
أ�م ��ام امل�ح��اك��م ،باعتبار �أن��ه ال ميتلك
ال�صدقية الكافية.
اعرتا�ض الأهايل
�أح � ��د ال �ق��اط �ن�ين يف م�ن�ط�ق��ة تلة
اخل� �ي ��اط م ��ن �آل اجل� � � ��ارودي ،ينتقد
انت�شار هواية ك�ش احلمام ب�شكل كبري يف
منطقته ،وقد توجه �إىل بلدية بريوت
�سائالً« :هل يحق لأحد �ساكني الأبنية
يف املنطقة �أن يقوم برتبية �أ�سراب من
احل�م��ام على �سطح البناء ،حيث �شيد
لهم �أع�شا�شاً خ�شبية ،ويقوم يف معظم
الأي��ام «بك�ش» ه��ذه الأ��س��راب يف �أج��واء
املنطقة ،مع ما تخلفه هذه الطيور من
خملفات ت�سيء �إىل النظافة والبيئة،
وكيف لل�سكان �أن يعاجلوا هذه امل�شكلة
يف ح ��ال ك ��ان ��ص��اح��ب ال �ه��واي��ة عنيفاً
وع�صبياً يف تعامله»؟..
وبعد �أن نقلنا �س�ؤاله �إىل املعنيني
�أج��اب �ن��ا م���ص��در م��ن حم��اف�ظ��ة ب�يروت

«�أن تربية �أ��س��راب احل�م��ام ب�ين املنازل
مم �ن��وع��ة ،وه �ن��اك ق� ��رار م��ن املجل�س
البلدي مينع� ،إ�ضافة �إىل تربية احلمام
قيام �أ�صحاب هذه الأ�سراب بتطيريها
فوق املنازل»� ،أ�ضاف امل�صدر �أنه ميكن
ل �ل �م �ت �� �ض��رري��ن ت� �ق ��دمي � �ش �ك ��وى �إىل
حمافظة بريوت وقيادة ال�شرطة التي
تكلف دورية منها بقمع هذه املخالفة،
وفر�ض غرامات على املخالف ،كما يتم
أ�خ��ذ تعهد على ك�شا�ش احلمام ب ��أن ال
يعود ويكرر �إزعاجه جلريانه.
ل �ك��ن ه ��ذه ال �ق��وان�ي�ن ال حت��د من
ه��واي��ة ت��رب�ي��ة احل �م��ام ،ال ب��ل ل��وح��ظ
دخ� � ��ول ب �ع ����ض ال� ��� �س� �ي ��دات �إىل ه ��ذه
الهواية ،حيث اقت�صرت م�شاركتهن بها
على اقتناء الطيور اجلميلة وتربيتها
يف منازلهن.
وي �ن �ق �� �س��م ه � ��واة ت��رب �ي��ة احل �م��ام
�إىل ع��دة فئات ومنهم :ه��واة الرتبية
ل�ل��زي�ن��ة واال��س�ت�م�ت��اع مب�ن�ظ��ر احل�م��ام
يف حدائق منازلهم �أو على �شرفاتهم
وه ��ي ت �غ��رد وت �ق��وم ب �ح��رك��ات جميلة

واال� �س �ت �م �ت��اع ب ��أ� �ش �ك��ال �ه��ا و�أل ��وان� �ه ��ا
املختلفة ،وه� ��ؤالء م��ن ف�ئ��ات املجتمع
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،فمنهم ال�ت��اج��ر والطبيب
وامل�ه�ن��د���س وال��ذي��ن مي��ار��س��ون ه��واي��ة
الرتبية ك�أي هواية �أخرى ،ال يجدون
ح��رج�اً يف ذل��ك ب��ل يعتربونها هواية
مفيدة وم�سلية وظ��ري�ف��ة� ،أم��ا الفئة
الثانية م��ن ه��واة تربية احل�م��ام فهم
ه� ��واة ال�ت�ط�ي�ير وال �ك ����ش ،وه � � ��ؤالء ال
ي�ستمتعون بهذه الهواية �إال من خالل
تطيري حماماتهم على �أ�سطح منازلهم
وك�شها بطريقة فولكلورية مت�شابهة،
وه��م ي�ستخدمون �أ��س��ال�ي��ب و�أ� �ص��وات
وحركات يف التعامل مع طيورهم وهي
تطري يف اجل��و حتى ال ت�ت��وه وت�ضيع
ع��ن ��ص��اح�ب�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل ق��د ت��ذه��ب
�إىل هاو �آخر �أو ك�شا�ش �آخ��ر ،ويف هذه
احلالة فال بد جلميع الأ�شخا�ص �أن
يتقيدوا بالتقاليد املعرتف عليها بني
بع�ضهم البع�ض ،وهي �أ�شبه ما تكون
ب �ق��ان��ون حم �ل��ي ود� �س �ت��ور ي�ع�ت�م��دون��ه
يف ه��واي �ت �ه��م ه� ��ذه ،ف �م��ن ي ��أت��ي �إل �ي��ه

ب�إطالق احلمام ليعود بزائر جديد يتم
حب�سه لإهدائه �أو بيعه ،والعرف هنا ال
ت�ن��ازل ع��ن ط��ائ��ر ملتقط وال مطالبة
بطائر مفتقد فلعبة الربح واخل�سارة
تزيد من متعة هذه الهواية ،ولذلك ال
يحظى ك�شا�ش احلمام بنظرة اجتماعية
الئقة ،ورغ��م كل املتاعب التي جتلبها
ه ��ذه ال �ه��واي��ة �إال �أن هواها يتحكم
ب�أ�صحابها وال يتخلون عنها ب�سهولة.
وهناك دائماً مناف�سة بني �أ�صحاب
ه ��ذه ال �ه��واي��ة ل�ت�ح��دي��د �أي جماميع
احل�م��ام يطري ل��وق��ت وم�سافة �أط��ول،
فبع�ض ك�شا�شي احلمام ي�ستطيعون �أن
مييزوا طيورهم على م�سافة  150قدماً
يف ال�ه��واء ،و أ�ك�ث�ر الطيور غ�لاء تكون
خمل�صة وت�ستطيع دائماً �إيجاد الطرق
التي تو�صلها �إىل �أ�صحابها حينما تعود
�أ�سراب الطيور عند الغروب.
وي �� �س �م��ح امل ��رب ��ون حل �م��ام �ه��م ب ��أن
ي�ط�ير م��ا ب�ين ب��داي��ة اخل��ري��ف وحتى
ن �ه��اي��ة ال��رب �ي��ع ،وم ��ع ارت� �ف ��اع درج ��ات
احل � ��رارة يف ب��داي��ة ال���ص�ي��ف ي�ق��وم��ون
طائر غريب عليه �أن ينتظر �صاحبه بق�ص ري����ش أ�ج�ن�ح��ة ط�ي��وره��م إ�ع ��داداً
لي�س�أل عنه ،وال يجوز لهذا �أن يبيعه ل �ه��م ل�ل�م��و��س��م امل �ق �ب��ل ،وق � ��ال ح�سني
�أو يت�صرف به و�إال �سيتعر�ض ل�سخط ع�ساف� 30 ،سنة« :هذا �إدمان� ،أنت ت�صل
زمالئه يف الهواية ،و�سيعامل باملثل �إن �إىل مرحلة ت�ستطيع �أن حتقق ث��روة
فقد طرياً له ..وعليه بالتايل �أن ي�سلم مع الطيور ،مع ذلك ت�شعر �أن الطيور
ال�ط�ير مهما ك��ان ثمنه �إىل �صاحبه �أف�ضل بكثري من النقود وال تعود قادراً
حاملا يتعرف عليه ،و�إذا مل يعد الطري على بيعها».
لكن ك�شا�شي احل�م��ام ي�ق��ول��ون �إن
ل�صاحبه ف�إنه قد يعي�ش �أياماً حزيناً
مكتئباً فهذه الفئة من النا�س تعترب زي ��ادة ع��دد امل���ص��ادم��ات ح��ول الطيور
�أن حماماتها ج��زء م��ن حياتها وق��د املم�سوكة وح��وادث �سرقة الطيور من
�أقنانها ،بل وحتى حوادث القتل ب�سبب
تدللها �أكرث من �أ�سرتها.
وي �ق��ول �أح ��د املهتمني واملتابعني احلمام منح هذه الهواية �سمعة �سيئة،
لأ� �ص �ح��اب ه��ذه ال �ه��واي��ة �إن ك�شا�شي على �سبيل امل�ث��ال ،ت�سببت ه��واي��ة ك�ش
احل �م��ام ي�ع���ش�ق��ون ح�م��ام��ات�ه��م ب�شكل احلمام قبل نحو عامني بنزاع م�سلح
غ��ري��ب وق ��د ي�ف���ض�ل��ون�ه��ا ح �ت��ى على يف خم�ي��م ب��رج ال�براج �ن��ة ب�ع��د إ���ش�ك��ال
�أ�سرهم� ،إنهم يتعاملون معها بجنون ،ا��س�ت�م��ر ي��وم�ين ب�ي�ن ع��ائ�ل�ت�ين ،ففيما
وهناك العديد من الن�ساء ت�شكو يومياً �صعد �أحد ك�شا�شي احلمام كعادته �إىل
م��ن قيام �أزواج �ه��ن ب�صرف ال�ساعات �سطح منزله كي ميار�س هوايته يف ك�ش
الطويلة على هوايتهم ه��ذه ،بحيث احل �م��ام� ،سمع ��ش��اب �آخ��ر وه��و يناديه
يتخلون عن �أ�سرهم وطلباتها ويبقون با�سم دل��ع «ج��وج��و» لإث��ارة حنقه ،لأن
على �سطح املنازل بجانب بيت احلمام ،الأول ك��ان مت�ضايقاً للغاية من جراء
وي �ح ��ر� ��ص ه � � ��ؤالء ع �ل��ى ب� �ن ��اء ب �ي��وت رائحة احلمام والأو�ساخ املرتاكمة على
�صغرية فوق �أ�سطح بيوتهم للحمامات ال�سطح.
مل يعجب ا�سم الدلع ال�شاب ،فما
تت�ضمن كل م�ستلزمات عي�شها ونومها
وطعامها ،فيتحول الأم��ر من هواية ك ��ان منهما �إال �أن ت���ض��ارب��ا بالع�صي
ع��ادي��ة �إىل ح��د الع�شق وال�ت�ف��رغ مما واحلجارة� ،إال �أن الإ�صابات مل تقت�صر
ع �ل��ى امل �ت �ع��ارك�ي�ن ،ف�ك�م��ا ي �ق��ول امل �ث��ل،
يجلب املتاعب لأ�صحابها.
ال � �ي� ��وم ،ال ت� �ك ��اد ت �خ �ل��و الأح� �ي ��اء للم�صلح ثلثا ال�ق�ت�ل��ة ،ه �ك��ذا� ،أ�صيب
ال�شعبية يف ب�ي�روت م��ن م��رب��ي حمام رجل ثالث تدخل بينهما ب�ضربة ع�صا
واح � ��د ع �ل��ى الأق � � ��ل ،وه � ��ذه ال �ه��واي��ة رف�ش ملحاولته ف�ض امل�شكل ،وبعد �أن
ت�شكل ه��وى م�سيطراً على �أ�صحابها ان�ت�ه��ى الإ� �ش �ك��ال ح�ب�ي�اً ،خ���ص��و��ص�اً �أن
وم���ص��دراً لرزقهم يف بع�ض الأح�ي��ان .ثمة قرابة دم بني املتعاركني ،يف اليوم
وت�أتي متعة تربية احلمام من ال�شعور ال� �ت ��ايل ،ال �ت �ق��ى امل �ت �ن��اح��ران جم� ��دداً،
ب��ال�ق��درة ع�ل��ى التحكم ب�ع��امل الطيور فتال�سنا وت���ض��ارب��ا م��رة أ�خ� ��رى ،لكن
ه ��ذه وف ��ر� ��ض ت �ق��ال �ي��د م�ع�ي�ن��ة عليها هذه املرة كانت �أعداد املتعاركني �أكرث،
ت �ت �ن��ا� �س��ب م ��ع م � ��زاج م ��رب ��ي احل �م ��ام .ومل يقت�صر ال�ت���ض��ارب ع�ل��ى ال�سالح
وال يتقيد ك�شا�شو احل�م��ام م��ن �شبان الأب� �ي� �� ��ض ف �ق ��ط ،ف �ق��د ن� ��زل ال�ب�ع����ض
ال �ي��وم ب ��الأع ��راف ال �ت��ي ك��ان��ت ��س��ائ��دة ب�سالحه و�أطلق عيارات نارية يف الهواء
قدمياً ،من حيث إ�ع��ادة الطائر التائه ما �أدى �إىل �سقوط جرحى.
�إىل �صاحبه ،ب��ل غالباً م��ا يحتفظون
هبة �صيداين
ب��ه وي�ع�ت�برون��ه غنيمة ،وه��م يقومون
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عــربــي
أزمة المشروع الوطني الفلسطيني

ال جـديـد لـدى الـفـصــائـــل
ع �ق��د م ��رك ��ز ال ��زي �ت ��ون ��ة ل �ل��درا� �س��ات اجل �ب �ه��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف اخل� � � ��ارج ،وال� ��ذي
واال�ست�شارات ،وهو مركز بحثي متخ�ص�ص ع��ر���ض ر�ؤي ��ة ال�ي���س��ار ،ف�ق��د ��ش��دد ع�ل��ى �أن
يف � �ش ��ؤون الق�ضية الفل�سطينية ،حلقة ال�ساحة الفل�سطينية تعي�ش �أزم��ة عميقة
نقا�ش حتت عنوان «�أزمة امل�شروع الوطني ومتنوعة ،م�شرياً �إىل �أن امل�شروع الوطني
الفل�سطيني ..والآف ��اق املحتملة» ،نهاية الفل�سطيني انعطف انعطافاً ا�سرتاتيجياً
الأ�سبوع املا�ضي يف بريوت.
خطرياً بعد حربي  1967و ،1973غري �أنه
وع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال�ع�ن��وان ال ��ذي طرحته ر�أى �أن اتفاق �أو�سلو �أ�سهم يف ت�أزمي امل�شروع
ال �ن��دوة ل�ل�ن�ق��ا���ش ،ف�ق��د ب��رز ت �� �س��ا�ؤل ل��دى ال��وط �ن��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،و� �ض��رب ال�ف�ك��رة
ال �ع��دي��د م��ن امل �� �ش��ارك�ين ،وم �ن��ذ اللحظة التوحيدية اجلامعة لل�شعب الفل�سطيني،
الأوىل ،عما �إذا ك��ان من الأوج��ب حتديد ور�سخ التنازل الفل�سطيني ،ولفت النظر
م ��اه �ي ��ة امل � �� � �ش ��روع ال ��وط� �ن ��ي امل �ق �� �ص��ود� ،إىل �أن انخراط املقاومة يف ال�سلطة خط�أ
وال�ت��و��ض�ي��ح يف م��ا �إذا ك ��ان ه ��ذا امل���ش��روع ا�سرتاتيجي.
موجوداً �أ�صالً؟
وحل ��ل �أزم � ��ة امل �� �ش��روع ال��وط �ن��ي ق��ال
ال �ط��اه��ر :إ�ن ��ه ق��د �آن الأوان ل��وق�ف��ة ذات
ال جديد لدى الف�صائل
طبيعة ا�سرتاتيجية ولإنهاء االنق�سام وفق
ر�ؤية وا�ضحة ،م�شدداً على �ضرورة االتفاق
خ���ص���ص��ت اجل �ل �� �س��ة الأوىل ل�ع��ر���ض على املقاومة كخيار ا�سرتاتيجي ،وداعياً
ر�ؤى ال�ق��وى الفل�سطينية (فتح وحما�س �إىل إ�ع��ادة االعتبار ل�شعار �إنهاء االحتالل
والي�سار الفل�سطيني) ،وكما ك��ان متوقعاً وحترير فل�سطني.
ف�إن اخلطاب الف�صائلي مل يغادر قدميه،
وه �ك��ذا ف�ق��د م��رت ه��ذه اجل�ل���س��ة دون
وم�ع�ه��وده يف ال�ت��و��ص�ي��ف ،ويف ال�ن�ظ��ر �إىل �أن حتمل فكرة جديدة� ،أو تغيرياً ما عن
املخارج.
اخل �ط��اب ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وامل ��واق ��ف امل�ع�ه��ودة
املتحدث با�سم فتح ،ع�ضو قيادتها يف ل�ل�ف���ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ل��ى اخ �ت�لاف
ل�ب�ن��ان؛ رف�ع��ت ��ش�ن��اع��ة ،اع�ت�بر �أن حركته م�شاربها ،وتعدد مراجعها الفكرية.
حملت منذ ت�أ�سي�سها ه ّم حترير الأر���ض،
�أ�سئلة �ساخنة ..و�إ�شكاليات
وقيادة كافة ال�شرائح ،ثم حتدث عن نتائج
اتفاق �أو�سلو ،وعن التحديات واملخاطر التي
يف اجل �ل �� �س��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ك� ��ان احل��دي��ث
واجهتها قيادة منظمة التحرير وال�سلطة
الفل�سطينية م��ن انتهاكات «�إ�سرائيلية» الأك��ادمي��ي طاغياً ..د .ح�سني �أب��و النمل؛
وانق�سام فل�سطيني ،ثم ق�دّم ر�ؤي��ة حركة ال� �ب ��اح ��ث ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ،ط � ��رح �أ� �س �ئ �ل��ة
ف �ت��ح ل�ل�م���ش��روع ال��وط �ن��ي ،وخل���ص�ه��ا يف :حم � ��ددة :ه��ل ن�ح��ن �أم � ��ام م �� �ش��روع حت��رر
العودة �إىل وثيقة الأ�سرى( ،وثيقة الوفاق وطني �أم م�شروع �سلطة؟ وهل ت��دار �أمور
ال��وط �ن��ي) ،و�إي �ج��اد �صيغة ا�سرتاتيجية ال�شعب الفل�سطيني وت��وزن ق�ضاياه وفق
ج ��دي ��دة جت �م��ع ب�ي�ن امل �ق��اوم��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة معايري مبدئية �أم �سلطوية؟ ويف ال�سعي
واملفاو�ضات ،و�إعادة بناء (م.ت.ف) ،و�إنهاء �إىل الإج� ��اب� ��ة � �ش��دد ع �ل��ى �أن ال�ف���ص��ائ��ل
االنق�سام الفل�سطيني ،و��ض��رورة الوحدة الفل�سطينية مل متتلك م�شروعاً وطنياً
ملواجهة التحديات متعالني على امل�صالح باملعنى احل�ق�ي�ق��ي� ،إذ يختلف الأم ��ر بني
احل��زب�ي��ة ..وح� ّم��ل حما�س امل�س�ؤولية عن امل �ج �م��ع ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وب�ين
الأزمة وتعرث امل�شروع الوطني ،من دون �أن املجتمع الفل�سطيني ككل ،ويختلف الأمر
�أي�ضاً بني من يرى �أن امل�شروع الوطني هو
يو�ضح املق�صود بامل�شروع.
من جهته� ،أ�شار ع�ضو املكتب ال�سيا�سي �إعالء ل�ش�أن الهوية الوطنية الفل�سطينية،
حلما�س؛ �أ�سامة حمدان� ،إىل �أن ر�ؤية حركة وب� �ي ��ن م � ��ن ي � � ��رى امل� � ��� � �ش � ��روع ال ��وط� �ن ��ي
ح�م��ا���س ل�ل�م���ش��روع ال��وط�ن��ي الفل�سطيني الفل�سطيني �صنواً لتحرير فل�سطني من
تختلف عن ر�ؤية حممود عبا�س ،ثم حتدث بحرها لنهرها.
وذك� ��ر �أن أ�ه� � ��داف امل �� �ش��روع ال��وط�ن��ي
عن الأ�سباب التي �أو�صلت امل�شروع الوطني
�إىل هذا امل ��أزق ،والتي ر�أى �أن منها غياب الفل�سطيني قد تغريت ،م�شرياً �إىل غياب
امل��رج�ع�ي��ة امل��وح��دة لل�شعب الفل�سطيني ،امل�شروع الوطني ،فالكلمات مل تعد تعك�س
وغياب ال�شراكة ال�سيا�سية ،م�شرياً �إىل �أن معانيها ،ومنظومة القيم الفل�سطينية
�أداء ال�سلطة الفل�سطينية كان �أداء تكتيكياً ،ق ��د اه � �ت ��زت ،ف � ��أزم ��ة امل� ��� �ش ��روع ال��وط �ن��ي
الفل�سطيني ال تتمثل يف عجزه عن حتقيق
يخ�ضع لل�ضغط ويقدم التنازالت.
ودعا حمدان �إىل االتفاق على تعريف �أهدافه فقط ،بل يف عدم اعرتاف اجلهات
واح ��د ل�ل�م���ش��روع ال��وط �ن��ي الفل�سطيني ،املعنية مب�س�ؤوليتها عن الف�شل �أي�ضاً.
وم��ن جانبه ق��ال منري �شفيق؛ املفكر
وت��رت �ي��ب ال �ب �ي��ت ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي وت��وح�ي��د
قيادته ،و�إط�لاق م�شروع مقاومة �شاملة ،ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وم�ن���س��ق امل ��ؤمت��ر ال�ق��وم��ي
وتقومي جتربة التفاو�ض ،وا�ستعادة الدور الإ�سالمي� ،إن التجربة يحكم عليها بناء
ال�ع��رب��ي والإ� �س�ل�ام��ي وال � ��دويل للق�ضية على النتائج ،فال�سلطة الفل�سطينية مرت
الفل�سطينية ،وتطوير �آليات �صناعة القرار بثالث م��راح��ل :املرحلة الأوىل-1994 :
الفل�سطيني ،و�إخراج القيادة الفل�سطينية  ،2000وامل��رح�ل��ة الثانية،2005-2000 :
املرحلة الثالثة� 2005 :إىل الآن ،م�شرياً �إىل
من الهيمنة «الإ�سرائيلية».
أ�م� � ��ا د .م ��اه ��ر ال� �ط ��اه ��ر؛ م �� �س ��ؤول �أن الرئي�س يا�سر عرفات انتقل يف املرحلة

خالل �إحدى اجلل�سات

الثانية �إىل �صف امل�ق��اوم��ة واالنتفا�ضة.
و�شدد �شفيق على �أن ال�سلطة الفل�سطينية
�أ�صبحت يف املرحلة الثالثة �سلطة غري ذي
جدوى .ويف ختام كلمته طالب �شفيق بحل
ال�سلطة الفل�سطينية ،وب�ت�ح��وي��ل قطاع
غ��زة �إىل �ساحة حم��ررة تقاتل االحتالل،
وا�ستغالل �أجواء «الربيع العربي».
ب��دوره ،ر�أى د .حم�سن �صالح؛ مدير
مركز الزيتونة� ،أن (م.ت.ف) ه��ي �إجن��از
وطني فل�سطيني ،بو�صفها مظلة جامعة،
و�أ�شار �إىل �أن �إ�شكاليات املنظمة تتلخ�ص يف:
ع��دم متثيلها لكافة القوى الفل�سطينية،
وغياب امل�شاركة ال�شعبية و�ضعف ا�ستيعاب
الأدم �غ ��ة وامل���س�ت�ق�ل�ين ،وك�ي�ف�ي��ة االخ�ت�ي��ار
والتعيني داخ��ل �أط��ر املنظمة ،ومعاناتها
ال �ك �ب�يرة ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ال�ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ي،
خ�صو�صاً تعطيل امل�ؤ�س�سات الت�شريعية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف امل�ن�ظ�م��ة ،و�آل �ي��ة �صناعة
ال �ق ��رار داخ �ل �ه��ا ،وت �� �ض��ا�ؤل دور املنظمة
ل�صالح ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
�إىل جانب �إ�شكالية املرجعية واالتفاقات
واالل�ت��زام��ات ال�ت��ي وق�ع��ت عليها املنظمة،
والتي ال توافق عليها الكثري من القوى
الفل�سطينية.
ودع� � � ��ا �� �ص ��ال ��ح �إىل جم� �م ��وع ��ة م��ن
الإج � � � ��راءات� ،أوج ��زه ��ا يف :ا� �س �ت �ع��ادة دور
املنظمة كمظلة جامعة ملختلف الأطياف
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،و�إي� �ج ��اد �آل�ي��ة
لتنظيم االخ�ت�لاف ب�ين ه��ذه الأط�ي��اف يف
ال��ر�ؤى ووج�ه��ات النظر ،وحتييد الت�أثري
اخلارجي على �صناعة القرار الفل�سطيني،
وو��ض��ع برنامج فل�سطيني حقيقي لبناء
الثقة ب�ين خمتلف الأط ��راف ،واالجتماع
على ميثاق فل�سطيني حتدد فيه �أولويات
العمل الوطني الفل�سطيني.
فل�سطني ..والتغريات العربية
اجلل�سة الثالثة خُ �ص�صت للحديث
عن ت�أثري التغريات يف العامل العربي على
امل�صاحلة وامل�شروع الوطني الفل�سطيني،

وال �ت ��أث�ي�ر «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ع�ل��ى �صناعة
ال�ق��رار الفل�سطيني و�إم�ك��ان��ات حتييده،
والت�أثري ال��دويل ،خ�صو�صاً الأم�يرك��ي،
على �صناعة ال�ق��رار الفل�سطيني و�سبل
التعامل الأمثل معه.
الأ�ستاذ د .جمدي حماد؛ اخلبري يف
ال���ش��ؤون ال��دول�ي��ة ،ق��ال� :إن��ه ال �شك يف
أ� ّن الثورات العربية اجلارية قد و�ضعت
املنطقة العربية على م�شارف تغيريات
ك�برى ،مو�ضحاً �أن تلك ال�ث��ورات التي
ب� ��دا �أن �� �ش� �ع ��ارات احل ��ري ��ة وال �ع ��دال ��ة
االجتماعية وك��رام��ة الوطن وامل��واط��ن،
طغت فيها على الق�ضايا القومية� ،إمنا
تهدف لبناء نظم وطنية جديدة �أ�سا�سها
الدميوقراطية ،وت��اب��ع ق��ائ�لاً� :إن هذه
ال��دمي �ق��راط �ي��ة مت � ّث��ل ب ��دوره ��ا ال�ن�ظ��ام
ا ألم �ث��ل ل�ل�خ��روج م��ن ح��ال االن�ح�ط��اط
التي �صنعتها الدكتاتورية ،والتي ي�شكّل
اال�ست�سالم �أمام «�إ�سرائيل» �إحدى �أوىل
عل��ام��ات �ه��ا ،و أ�� � �ض ��اف �أن اخل � ��روج من
ح��ال االن�ح�ط��اط �سيعيد ت�شكيل وع��ي
عربي جديد حتتل فيه فل�سطني مركز
البو�صلة.
ويف م� ��داخ � �ل � �ت� ��ه حت � � � ��دث �أح � �م� ��د
خليفة؛ الباحث يف م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية ،عن الت�أثري «الإ�سرائيلي»
ع �ل ��ى � �ص �ن��اع��ة ال � �ق � ��رار ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
و�إم� �ك ��ان ��ات حت �ي �ي��ده ،م �� �ش�ي�راً �إىل �أن
احلركة ال�صهيونية تعترب �أن م�شروعها
ال�صهيوين ب�صيغته الكربى ب�إقامة دولة
يهودية فوق «�أر�ض �إ�سرائيل» مل يكتمل،
ويف ظ��ل �سيطرة اليمني على احلكم يف
«�إ��س��رائ�ي��ل» ف ��إن ال�سعي ال�ستكمال هذا
امل�شروع يزداد ت�سارعاً و�شرا�سة.
ويف �إط ��ار ال�ت��أث�ير ال���ص�ه�ي��وين على
� �ص �ن��اع��ة ال � �ق� ��رار ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ،ر�أى
خليفة �أن اجل�ه��ود ال�صهيونية يف هذا
الإط��ار جنحت يف خف�ض �سقف املطالب
الفل�سطينية ،و�إح� ��داث ت�غ�ير يف �صلب
القرار الفل�سطيني ،وهي ت�سعى لإرغ��ام
ح�م��ا���س ع�ل��ى االع �ت��راف ب �ـ« إ�� �س��رائ �ي��ل»،

م��ن خ�ل�ال ال�ق�ب��ول ب���ش��روط ال��رب��اع�ي��ة
الدولية.
من جانبه ،تناول د� .إبراهيم �شرقية؛
ال�ب��اح��ث يف معهد ب��روك�ن�غ��ز /ال��دوح��ة،
الت�أثري الدويل ،حتديداً الأمريكي ،على
�صناعة ال �ق��رار الفل�سطيني و إ�م�ك��ان��ات
حتييده ،و�أ�شار �إىل �أن قوة هذا الت�أثري
ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال � � ��دويل ت �� �س �ت �ن��د �إىل
جم�م��وع��ة م��ن ال �ع��وام��ل ،م�ن�ه��ا اح�ت�ك��ار
امل��رج �ع �ي��ات ال �ت �ف��او� �ض �ي��ة وح �� �ص��ره��ا يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،م��ع ال���س�م��اح ب��وج��ود
وك�لاء حمليني لهذه املرجعيات (نظام
م �ب ��ارك ك �م �ث��ال) ،وت�ه�م�ي����ش امل�ن�ظ�م��ات
ال��دول�ي��ة ذات ال���ص�ل��ة ،وت�سخري اجل��زء
ا آلخ � ��ر ل�ت�ك��ري����س االح �ت �ك��ار وال�ه�ي�م�ن��ة
(جم�ل����س ا ألم� � ��ن) ،وت���س��وي��ق منظومة
تفاو�ضية رمبا تكون خا�صة باملفاو�ضات
الفل�سطينية « -ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ة» (ت�شمل
اختالل موازين القوى ،ووج��ود و�سيط
غري حمايد ،)..و�إيجاد منظومة قيمية
وم� �ع ��اي�ي�ر دول � �ي ��ة ل �ت �� �ص �ن �ي��ف م �ط��ال��ب
ال�شعوب ،بحيث تعمل هذه املعايري ك�أداة
لقيا�س املطالب ال�شرعية من غريها.
�أما على ال�صعيد الداخلي ،فقد �أ�شار
�شرقية �إىل �أن ال�ت� أ�ث�ير ا ألم�ي�رك��ي هو
ت�أثري بنيوي قائم على �إيجاد م�ؤ�س�سات
�سلطة فل�سطينية ق��اب�ل��ة للحياة فقط
من خ�لال الدعم امل��ايل ال��دويل ،بحيث
ينتقل اعتماد ال�سلطة على ذلك الدعم
من «االعتماد ال�ضروري» �إىل «االعتماد
الع�ضوي» .و�أ�ضاف �أن الواليات املتحدة
عملت على �صقل ثقافة حملية تت�ساوق
وال ��ر ؤ�ي ��ة ال��دول �ي��ة للت�سوية (ال�ترك�ي��ز
على ال�ه�م��وم املعي�شية وب ��روز الظاهرة
«الفيا�ضية») ،وحتويل امل�شروع الوطني
الفل�سطيني �إىل م� ؤ���س���س��ات خدماتية
وازده � ��ار اق �ت �� �ص��ادي .م���ش�يراً �إىل عجز
حما�س واملعار�ضة عن تخطي التعريف
الأمريكي الدويل للإرهاب وحما�صرتها
يف الداخل الفل�سطيني.
وح � ��ول إ�م� �ك ��ان ��ات حت �ي �ي��د ال �ت ��أث�ي�ر
ا ألم � ��ري� � �ك � ��ي ع � �ل ��ى �� �ص� �ن ��اع ��ة ال � �ق� ��رار
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ط ��رح ��ش��رق�ي��ة جمموعة
من ا ألف�ك��ار ،أ�ب��رزه��ا الدعوة لال�ستفادة
من حالة االنفراج ال�سيا�سي مع موازين
ال�ق��وى ال�ع��امل�ي��ة ،وو��ض��ع ا�سرتاتيجيات
ج��دي��دة ت�ت�ع��اط��ى م��ع ال�ت�غ�ير يف ال ��دور
الأمريكي العاملي من و�ضعية «الهيمنة»
�إىل و�ضعية «القيادة» ،وتفعيل امل�ؤ�س�سات
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ك �ج��زء من
�صنع ال�ق��رار وع��دم إ�ب�ق��اء دوره��ا �شكلياً
فقط ،و�ضرورة تغيري نظرية «املفاو�ض
املتو�سل».
ي�ب�ق��ى �أن ا أل� �س �ئ �ل��ة ال �� �س��اخ �ن��ة ،كما
االق�ت�راح ��ات ال�ت��ي حت�م��ل أ�ف �ق��ا لتجاوز
امل� � ��أزق ،تفتقد �إىل ق ��وة حقيقة ت�شكل
إ�ج ��اب ��ات ل �ه��ا وح��ام�ل�ا ف�ع�ل�ي��ا م��ن �أج��ل
امل�ستقبل الفل�سطيني.

عبد الرحمن نا�صر
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تداعيات استمرار االنقسام الفلسطيني على الالجئين في لبنان
ل�ع�ب��ت ال�ف���ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف
ل �ب �ن��ان خ �ل�ال الأزم� � ��ة الأخ �ي ��رة ال�ت��ي
ع�صفت باملخيمات و�أدّت �إىل احتكاكات
م��ع اجل�ي����ش ال �ل �ب �ن��اين ،دوراً �أ��س��ا��س�ي�اً
يف ق�ط��ع ر�أ� ��س ال�ف�ت�ن��ة ،و�أب ��رز ال�سّ مات
الظاهرة �أن موقفها كان موّحداً وحازماً
يف رف����ض ال�ف�ت�ن��ة ،ب��ال �ت��وازن م��ع و�ضع
الئ�ح��ة مطلبية ورف�ع�ه��ا �إىل املعنيني،
وعك�ست ه��ذه ال���ص��ورة ارت�ي��اح�اً كبرياً
ل��دى ال�شعب الفل�سطيني امل��وج��ود يف
لبنان.
يف امل � �ق� ��اب� ��ل ،ج � � ��اءت زي� � � ��ارة ع� ��زام
ال من الرئي�س
الأحمد �إىل لبنان مر�س ً
الفل�سطيني وج��ول�ت��ه على امل�س�ؤولني
اللبنانيني ب��وف��د اقت�صر على �أع�ضاء
من حركة فتح ليعيد �صورة االنق�سام
الفل�سطيني �إىل الواجهة.
ولأن الوجود الفل�سطيني يف لبنان
ينفرد بخ�صو�صية متمايزة عن باقي
ال�ت�ج�م�ع��ات يف ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،حيث
ا�ستمرار �سيا�سة احل��رم��ان م��ن �أب�سط
احلقوق الإن�سانية واالجتماعية ،وهي
��س�ي��ا��س��ة مت��ار� �س �ه��ا ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ب ��ذري� �ع ��ة جم��اب �ه��ة خ �ط��ر ال �ت��وط�ي�ن،
انطالقاً من بدعة ب�أنه كلما زاد ب�ؤ�س
الالجئني وت��دين م�ستوى معي�شتهم،
كلما مت�سكوا بحقهم يف ال �ع��ودة ،ف ��إن
�أول��وي��ة حت�سني ظ ��روف احل �ي��اة كانت
على ر�أ�س الالئحة املطلبية لدى معظم
الف�صائل الفل�سطينية ن�سبياً.
ل�ك��ن ،خ�ل�ال ال���س�ن��وات ال�ت��ي خلت،
اخ�ت�ل�ف��ت �أول ��وي ��ة و�أ� �س��ال �ي��ب امل�ط��ال��ب
بالن�سبة للف�صائل الفل�سطينية ب�شكل
ع �ك ����س �� �ص ��ورة االن �ق �� �س��ام ال���س�ي��ا��س��ي
ال �ع��ام ،لي�س ف�ق��ط اخ�ت�لاف�اً ب�ين ق��وى
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر وق� ��وى ال�ت�ح��ال��ف،
ب ��ل �أي� ��� �ض� �اً مت ��اي ��ز يف امل� ��واق� ��ف داخ ��ل
هاتني اجلبهتني ،بع�ض القوى ر ّك��زت
ع �ل��ى امل �ط��ال��ب الإن �� �س��ان �ي��ة ل�لاج�ئ�ين

عدد من قادة الف�صائل الفل�سطينية خالل ت�شييع ال�شاب �أحمد قا�سم يف خميم نهر البارد
الفل�سطينيني يف لبنان ،وح�شدت لها ق���ض�ي��ة � �ش��ائ �ك��ة ،مت ت �ظ �ه�ير اجل��ان��ب ملزيد من اال�ستهدافات ،بهدف تكري�س ي� �ك ��ون م ��واك� �ب� �اً ل �� �س �ي��ا� �س��ة ج ��دي ��دة يف
ك��ل �إم �ك��ان��ات �ه��ا وب���ش�ك��ل م���س�ت�م��ر على الأم �ن��ي م�ن�ه��ا ،وب ��رزت امل�خ�ي�م��ات على �سوء �أو�ضاعها ال�سكنية.
التعاطي مع ق�ضية الالجئني باعتبارها
قاعدة التم�سّ ك بحق ال�ع��ودة ،و أ�خ��رى ب��ؤ��س�ه��ا وت��ده��ور �أو� �ض��اع �ه��ا ع�ل��ى �أن�ه��ا
وق � ��د ك� � ّر�� �س ��ت امل � ��واق � ��ف الأخ� �ي ��رة ق�ضية �سيا�سية ووطنية ل�شعب م�شرد
اتبعت ذات ال�سيا�سة ولكن بحما�س �أقل ،جم � ��رد ح ��ال ��ة أ�م �ن �ي ��ة ت� �ه ��دد ال��و� �ض��ع ل �ل �ف �� �ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �� �ص ��ورة �أن و�أر�ضه حمتلة ينا�ضل يف �سبيل حقوقه
و�أخرى كانت تتكلم ب�صورة عامة ،يف ما اللبناين كما ت�ه��دد ا ألم ��ن الإقليمي ،احلالة الفل�سطينية يف لبنان ال ميكن الوطنية ،واالبتعاد عن التعاطي معها
ارت ��أى البع�ض �سلوك طريق ال�صمت ،و�أن ال حل ممكناً يف املنطقة دون توفري ح���ص��ره��ا ب��اجل��ان��ب الأم �ن��ي ف �ق��ط ،بل باعتبارها م�س�ألة �أمنية فقط.
وال�ت��دخ��ل فقط �إذا ح��دث �أم��ر هنا �أو حل لهذه احلالة الأمنية ،باملقابل �أكد �إن املنظار الأمني والع�سكري يجب �أن
�إن النظر للو�ضع الفل�سطيني يف
ه �ن��اك ،ح�ت��ى و��ص��ل الأم ��ر ع�ن��د بع�ض ال�شعب الفل�سطيني مبختلف مكوّناته يتم تناوله ربطاً بالتطورات ال�سيا�سية لبنان باعتباره وج��وداً �شعبياً �إن�سانياً
ال�سيا�سني اللبنانيني يف �سياق الرد على ويف �أك �ث��ر م ��ن م �ن��ا� �س �ب��ة �أن ال �� �س�لاح املتالحقة ،خ�صو�صاً �أن الفل�سطينيني ل ��ه اح �ت �ي��اج��ات��ه احل �ي��ات �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة،
املطالب الفل�سطينية بتكرار ال�ق��ول :الفل�سطيني لي�س له �أية وظيفة حملية ،دائماً ما يعلنون التزامهم ب�سيادة لبنان ي�ت�ط�ل��ب �أن ت�ل�غ��ي ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ل��ذل��ك ،ف� ��إن ال��و��ص��ف احلقيقي ال��ذي واع�ت�ب��ار أ�م��ن خميماتهم ه��و م��ن �أم��ن ك��ل ا إلج � � ��راءات ال �ت��ي حت ��رم ال�لاج��ئ
«توّحدوا ثم طالبوا».
م�ن��ذ ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف وح�ت��ى ال�ي��وم ،ميكن �أن نطلقه على املخيمات ،والذي ع�م��وم املناطق اللبنانية ،و�أن تطبيق الفل�سطيني م��ن ح�ق��وق��ه الإن���س��ان�ي��ة
مار�ست احلكومات اللبنانية املتعاقبة ين�سجم م��ع واق�ع�ه��ا ال�ف�ع�ل��ي ،ه��و �أن�ه��ا العدالة والقانون على قاعدة احلقوق واالجتماعية ،خ�صو�صاً بعد �أن ثبت
ال مل�شكلة
�سيا�سة �أدّت �إىل �إبقاء امللف الفل�سطيني �أ�صبحت جزر ب�ؤ�س وحرمان وتتعر�ض والواجبات املتبادلة ،هو ال��ذي ي�ضمن �أن هذه ال�سيا�سة ال ت�شكل ح ً
بيئة ��ص��احل��ة مت� ّك��ن م��ن �إي �ج��اد حلول الالجئني على الأر� ��ض اللبنانية ،بل
ملختلف الإ�شكاالت القائمة� ،أي معاجلة تفاقم امل�شكلة وتزيدها تعقيداً.
امللف الفل�سطيني يف لبنان ب�شكل كلي
ورغم التفاوت يف النظرة �إىل كيفية
اقت�صادياً واجتماعياً و�سيا�سياً ..و�أمنياً .ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل �ط��ال��ب الفل�سطينية
دراسة حول الحقوق العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
�إن غ �ي��اب امل��رج �ع �ي��ة الفل�سطينية بالعي�ش ال �ك��رمي ح�ت��ى حتقيق ال�ع��ودة
امل � ��وح � ��دة وحت � ��دي � ��داً الأم � �ن � �ي ��ة م�ن�ه��ا ب�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ف� ��إن تخفيف القيود
خ��رج��ت درا� �س��ة �أع��ده��ا م��رك��ز ال�ت�ن�م�ي��ة ا إلن���س��ان�ي��ة جامعة الدول العربية مبوجب التزامات لبنان بها �إزاء
الف�صائل،
من
جمموعة
بني
وجتاذبها
الإن���س��ان�ي��ة ع�ل��ى احل��ال��ة الفل�سطينية
ب� �خ�ل�ا�� �ص ��ات م �ه �م��ة ح � ��ول واق � � ��ع ال� �ت� �م� � ّل ��ك اخل ��ا� ��ص حقوق الفل�سطينيني.
لعبت ه��ي الأخ ��رى دوراً �سلبياً جلهة يجب �أن ي�ك��ون مو�ضع �إج �م��اع لبناين
بالفل�سطينيني يف لبنان ،أ�ب��رزه��ا ��ض��رورة بلوغ �أع�ضاء
ومل��ا ك��ان الهدف هو التوجه ل�ل��ر�أي العام اللبناين
�سيادة حالة من الت�آكل الأمني ،مبا مكّن يف ه� ��ذه امل��رح �ل��ة امل�ت���ش�ن�ج��ة ب ��ال ��ذات،
املجل�س النيابي اللبناين القناعة ب���ض��رورة الت�صدي والفل�سطيني يف ل�ب�ن��ان ،خللق تفاعل �إي�ج��اب��ي يدفع
ال �ف��اري��ن م��ن وج��ه ال �ع��دال��ة وال�ق��ان��ون ن�ت�ي�ج��ة ت�ف��اق��م الأو�� �ض ��اع االق�ت���ص��ادي��ة
لإزالة الظلم الالحق بالفل�سطنيني ،وت�صحيح الأو�ضاع .للتعديل القانوين ،مت التفاعل بلقاءات مع م�س�ؤويل
اللبنانيني اال�ستفادة م��ن ه��ذا الواقع وح��ال��ة ال�ضغط ال�ع��ام على اللبنانيني
وهدفت الدرا�سة ل�شرح ه��ذه امل�آ�ساة الناجمة عن الف�صائل و�أع�ضاء اللجان ال�شعبية واملنظمات الأهلية
نظراً لغياب التن�سيق الفعلي وامل�ستمر وامل���ض��اع�ف��ة ع�ل��ى الفل�سطينيني داخ��ل
احلرمان من احلق العقاري لالجئني الفل�سطينيني يف اللبنانية والفل�سطينية� ،إ�ضافة للمحامني والقانونيني
ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وال�ف���ص��ائ��ل املخيمات ب�شكل خا�ص.
لبنان ،والعوامل املختلفة امل�ؤثرة على هذا ا ألم��ر ،من واخل �ب ��راء يف امل �� �س��ائ��ل ال �ع �ق��اري��ة� �� ،س ��واء يف حت��دي��د
الفل�سطينية ،لكن ذلك لي�س بالطريقة
وال�ت�ح��دي ا ألك�ب�ر ي�ق��ع ع�ل��ى عاتق
الهيئات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية �صاحبة ال�صالحية يف امل�سائل القانونية التي يثريها تطبيق ه��ذا القانون،
ال�ت��ي ��ص�وّره��ا الإع�ل�ام وم��واق��ف بع�ض الف�صائل الفل�سطينة بتوحيد املواقف
�إقرار �أو حترمي احلق العقاري ،كذلك حاولت الدرا�سة واملقرتحات لإيجاد حلول ،وذلك عرب التفاعل للجميع
ال�سيا�سيني ،بل ب�شكل حمدود جداً ويف املتعلقة ب��احل�ق��وق الإن���س��ان�ي��ة ،وو�ضع
ا إلج��اب��ة ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن ا أل��س�ئ�ل��ة ،م�ن�ه��ا :مل ��اذا �أدت من مكونات املجتمعني اللبناين والفل�سطيني ،وهذا
خميمات حمددة.
خطة عمل م�شرتكة و�آلية تنفيذية لها
املخاوف مما ي�سمى التوطني �إىل احلرمان؟ وما �صلة �شمل نواباً ووزراء لبنانيني ،كما م�س�ؤولني فل�سطينيني
�أم��ا بالن�سبة مل�س�ألة التوطني ،ف��إن وعلى خمتلف امل�ستويات االجتماعية
ه��ذا التملك العقاري بالتوطني املرفو�ض د�ستورياً؟ �إ�ضافة �إىل الق�سم القانوين يف الأون��روا ..وات�ضح عرب
الت�صدي لكل ال�سيناريوهات املتعلقة وال�سيا�سية على قاعدة التم�سّ ك بحق
كما �أن امل��راج�ع��ة �شملت ال�ق��وان�ين وال �ق��رارات املن�شئة ال �ل �ق��اءات نق�ص ف��ادح يف امل�ع��رف��ة ب��امل��و��ض��وع و�أهميته
به ي�شكل م�صلحة فل�سطينية لبنانية ،ال�ع��ودة ورف����ض ك��ل م�شاريع التعجري
للهيئات وللحقوق ،ب�أنواعها املتخ�ص�صة من احلكومات مب��ا يفر�ض ا�ستخال�ص و��ض��ع خطة إلجن ��از حمالت
ويفرت�ض �أن ينخرط يف معركتها كل والتوطني.
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة امل�ت�ع��اق�ب��ة وب��راجم �ه��ا ،الإدارات الر�سمية التوعية� ،سواء لدى جمهور فل�سطيني �أو لبناين ،عرب
احل��ري���ص�ين م��ن اجل��ان�ب�ين ع�ل��ى �صون
للت�سجيل العقاري ومفاعيل �أدائها� ،إ�ضافة �إىل �إعالنات ن��دوات ول�ق��اءات للمعنيني من �أ�صحاب الأم�ل�اك ذات
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حقوق الإن�سان والقانون الدويل والإن�ساين ومقررات الإ�شكاليات� ،إ�ضافة للجمهور الأو�سع.
�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

اإلعــالنـات الفـاضـحـة تـسـتـبـيـح
في دراسة أوروبية أخيرة ،تبين أن نحو  90في المئة من اإلعالنات حول العالم تُ ستخدم فيها
المرأة بأسلوب مسيء ،وتُ ستغل مفاتنها كأنثى من أجل الترويج لسلع استهالكية معظمها ال
تكون له أية عالقة بالمرأة .وفيما تحركت أخيرًا دولة غربية مثل بريطانيا النتزاع لوحات إعالنية
فاضحة وخادشة للحياء من على طرقاتها ،تكمن المفاجأة في أن طرقات لبنان حطمت كل
األرقام القياسية في استقطاب اللوحات اإلعالنية المليئة باإليحاءات المبتذلة والصور الفاضحة
للفتيات.
فعندما تسير باتجاه جونية  -ضبيه ،على سبيل المثال ال الحصر ،تطالعك باقة كبيرة من
اإلعالنات بأحجام مختلفة؛ إعالنات توظف المرأة بشكل رخيص واستعراضي ،وخارج عن المنطق،
فقط لترويج المنتَ ج .القاعدة هنا أن تظهر الفتيات بأقل المالبس الممكنة ..مزيج من المكياج
الصارخ والحركات واالنحناءات والنظرات المثيرة يتكررون في كل لوحة ..كل شيء بات مباحًا في
سوق اإلعالنات ،وسط غياب الرقيب .هنا فتاة تظهر على ملصق دعائي لمحل للمجوهرات ،وقد
تخلت عن مالبسها لترتدي المجوهرات فقط! وهناك فتاة تضارعها جما ًال تحتل صورتها واجهة
مبنى بأكمله لتروج لمحال ثياب معروف ،بينما ال ترتدي سوى قطعتين للسباحة! أما إعالنات
المالبس الداخلية فتكاد تكون األولى على طرقاتنا ،لكثرتها ،وكأن هناك نهمًا لبنانيًا لالنجري ال
يمكن إشباعه!
صورة المرأة على كل الملصقات وليس فقط على المنتجات التي تهمها ،وإال فما عالقة المرأة
بالبطاريات والسيارات وماكينات الحالقة وغيرها..؟!
املر�أة يف كل �شيء

تنظيم اإلعالن
حتى الآن ،وو�سط غابة الإعالنات على طرقاتنا ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سات
الإعالنية مل تلتزم بتطبيق مر�سوم تنظيم اللوحات الإعالنية رقم 8861ال�صادر يف
 25متوز عام  ،1996والذي ت�ضمن فقرات وا�ضحة عن الأماكن امل�سموح واملمنوع و�ضع
الإعالنات فيها ،بالإ�ضافة �إىل حجم اللوحات وامل�سافات التي يجب �أن تف�صل بينها ،لكنها
بقيت حرباً على ورق.
حتى �أن وزير الداخلية مروان �شربل الذي اجتمع م�ؤخراً مع عدد من القيمني على
قطاع الإعالنات اعرتف �أنه من �أ�صل ثمانية �أو ت�سعة �آالف لوحة متلأ طرق لبنان هناك
نحو خم�س ع�شرة لوحة قانونية فقط:.

بريطانيا تحظر اإلعالنات الفاضحة
منعت هيئة مراقبة الإعالنات يف بريطانيا �إعالنات عطر «لينك�س» لأنها حتط من
ق��در امل��ر�أة وتعاملها ك ��أداة جن�سية ،وتظهر يف الإع�لان��ات عار�ضة الأزي��اء لو�سي بايندر
وهي ترتدي مالب�س فا�ضحة جداً عند ال�صدر ،و�سط عبارات حتمل �إيحاءات معينة .ويف
�إحدى الإعالنات امل�صورة تظهر وهي ترتدي مالب�سها وتغ�سل �سيارتها وتتناول م�صا�صة،
ويف كل م�شهد ترتدي القليل من املالب�س املثرية.
وقد اعتربت �إدارة املعايري الإعالنية هذه الإعالنات حتط من قيمة املر�أة وتعاملها
ك�أداة جن�سية ،وخل�صت �إىل �أنها «قد ت�شكل �إهانة جدية وعلى نطاق وا�سع» .وقد تعر�ضت
�شركة «يونيليفري» املتعددة اجلن�سيات لالعالنات التي نفذت هذا الإع�لان �إىل حملة
انتقاد وا�سعة ب�سبب ما قامت به وب�سبب إ�ع�لان آ�خ��ر ظهرت فيه عار�ضة �أزي��اء �أخ��رى
لرتوج ملزيل الروائح وهي ت�أخذ حماماً على البحر وترتدي بيكيني وقد انحلت ربطتا
القطعة العلوية منه ،وت�ضع العار�ضة يديها على القطعة كي ال ت�سقط.
و�أث��ار الإع�لان � 100شكوى من مواطنني غا�ضبني لأن��ه و�ضع يف مواقع قريبة من
مدار�س ،خ�صو�صاً أ�ن��ه يحمل عبارتني مثريتني للجدل هما «كلما ازددت نظافة كلما
ازددت ات�ساخاً» ،و«ات�سخ �أكرث هذا ال�صيف».
وقالت �إدارة معايري ا إلع�لان��ات ان ما تفعله بايندر يف الإع�لان��ات جاء بطريقة
مثرية جن�سياً ،م�شرية �إىل �أن �إبراز ج�سد العار�ضة وتركيز الإعالن عليه ي�صور املر�أة
على �أنها �سلعة ،و�أن مفاتنها م�ستباحة ،واعتربت �أن ما كُتب على الإعالنات يحط
من قدر املر�أة.

مل ي �ق �ت �� �ص��ر ا�� �س� �ت� �خ ��دام � �ش��رك��ات
الدعاية للن�ساء على املنتجات التي تهم
الن�ساء عادة ،بل ات�سعت لت�شمل الرتويج
للأجهزة التقنية ،ب��دءاً من «�آي ب��اد»،
�إىل احل��ا��س�ب��ات امل�ح�م��ول��ة وم�ساحيق
الغ�سيل ،و�صو ًال �إىل الب�ضائع املنزلية
وال�سيارات والدراجات النارية وكرميات
احل�لاق��ة وم�ع�ط��رات اجل�سم و�شفرات
احل�لاق��ة ،وغ�يره��ا ..وت�ستغل �شركات

الإع�ل�ان ال�شابات الطاحمات لل�شهرة
ال���س��ري�ع��ة ،وع��ار��ض��ات الأزي� ��اء مم��ن ال
ي �ع��ار� �ض��ن ال �ت �ع��ري وات �خ ��اذ و��ض�ع�ي��ات
حمرجة �أمام الكامريا ،بغية الظهور يف
لوحة �إعالنية كبرية.
ت �ق ��ول إ�ح� � ��دى ع ��ار� �ض ��ات الأزي� � ��اء
اللبنانيات امل�ع��روف��ات؛ دن�ي��ز ال�شامي،
�إنها ال جتد مانعاً يف الك�شف عن بع�ض
املناطق يف ج�سدها �إذا ك��ان ه��ذا الأم��ر
يخدم املنتج ،لكنها ت�ؤكد انها «ترف�ض
العري من �أجل العري فقط»! م�شرية

�إىل �أن امل�ع��ار��ض�ين لبع�ض ا إلع�لان��ات
املنت�شرة على طرقات لبنان قد يعربون
ع��ن إ�ع �ج��اب �ه��م ب �ه��ا وب�ف�ك��رت�ه��ا �إذا ما
� �ش��اه��دوه��ا ع �ل��ى ل ��وح ��ات �إع�ل�ان �ي��ة يف
نيويورك �أو باري�س مثالً.
و أ��� � �ش � ��ارت �إىل �أن ال �ع��ائ��د امل� ��ادي
للإعالنات يف لبنان لي�س مرتفعاً كما
يف اخل� ��ارج ،ل�ك��ن ال �ل��وح��ات ا إلع�لان�ي��ة
الكربى حتقق االنت�شار لها كعار�ضة،
وجتعل وجهها معروفاً وم�ألوفاً لدى
النا�س.
حوادث ال�سري
ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ك��ل ال �ت�بري��رات،
فمن الناحية الأخالقية ،جت��اوزت هذه
اللوحات يف �إباحيتها كل ما هو م�ألوف
وم �� �س �م��وح ،م�ع�ت��دي��ة ع�ل��ى ح��ق امل�ع�ت� َق��د
وال�ت�ف�ك�ير ل�ل��أف ��راد ،وخم��ال �ف��ة أ�ب���س��ط
الأعراف القانونية البديهية ،مما يندى
له اجلبني خجالً.
وم��ن ال�ن��اح�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،تعترب
اللوحات الإعالنية ،ال �سيما الفا�ضحة
منها� ،سبباً رئي�سياً حل�صول حوادث �سري
على الطرق ،حيث �إن وج��ود هذا العدد
الهائل م��ن ا إلع�لان��ات امل�ث�يرة للغرائز
تلعب دوراً كبرياً يف ت�شتيت فكر ال�سائق
عن القيادة ،الأم��ر ال��ذي ي��ؤدي يف كثري
م��ن ا ألح �ي��ان �إىل ح�صول ح��وادث �سري
م� أ���س��اوي��ة ،ووق ��وع ال�ع��دي��د م��ن القتلى
واجلرحى على الطرق.
ل ��ذل ��ك ،مي �ك��ن اجل � ��زم ب� � ��أن ق �ي��ادة
ال�سيارات يف بريوت و�ضواحيها �أ�صبحت
مثقلة باملخاطر للروح واجل�سد معاً� ،إذ
يقوم بع�ض �سائقي ال�سيارات بالتحديق
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• �أ�شارت درا�سة عربية �أخرية �إىل �أن املر�أة ظهرت ك�شخ�صية رئي�سية
يف  60يف املئة من الإعالنات ،لكن مت االعتماد عليها ك�أنثى وو�سيلة جذب
 40يف املئة ،بينما ا�ستغلت كو�سيلة إ�غ��راء جن�سي يف  15يف املئة ،وكامر�أة
م�ستهلكة لأدوات التجميل يف  40يف املئة ،كما ظهرت يف  45يف املئة من
هذه الإعالنات ب�شكل �سلبي متاماً ،ومل تظهر كمثقفة �سوى يف  15يف املئة
من الإعالنات.
ب�شكل �إيحائي �أو مبتذل� ،أو يف املكان اخلط�أ،
ك�إبراز مفاتن الأنثى يف �إعالن منتج ال ميت
ب�صلة ب�شكل �أو آ�خ��ر �إىل امل ��ر�أة ،فهذا بر�أيي
يفقد الإع�لان قيمته ويجعله يخ�سر قدرته
على جذب امل�شاهدين».
م�ش �إعالن
يف خطوة ملكافحة ا�ستغالل �صورة امل��ر�أة
ب�شكل م�سيء وف��ا��ض��ح يف الإع�ل�ان��ات ،ب��رزت
حملة « أ�ن��ا كيان م�ش إ�ع�ل�ان» التي تقوم بها
جمعية «من حقي احلياة» هذا العام يف �إطار
�سعيها «للدفاع ع��ن ك��رام��ة الكائن الب�شري
وحقه يف احلياة منذ اللحظة الأوىل للحمل
حتى املوت الطبيعي» .و�أو�ضح القيمون على
اجلمعية �أن هذه الإع�لان��ات ت�ؤثر �سلباً على
املجتمع ككل « ،ألن��ه �أ�صبح ك ��أن على الن�ساء
�أن ي��رت��دي��ن ك��ل ي��وم أ�ق��ل م��ن ال�ي��وم ال�سابق
ليلحقوا الع�صر ...فلهذه الإع�لان��ات ت�أثري
�سلبي ع�ل��ى ط��ري�ق��ة امل�ل�ب����س ،ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل
ك��ون�ه��ا ال تعك�س حقيقة امل� ��ر�أة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»،
م�ؤكدين �أننا «�سننجح بالتحرك �إذا كل الن�ساء
رف�ضن هذا التعر�ض لهن».
وي �ب��دو �أن ه�ن��ال��ك أ�ي���ض�اً بع�ض ال��رج��ال
املنزعجني من ت�سويق ال�سلع عرب ا�ستخدام
املر�أة ،وقد ان�ضموا �إىل احلملة ،معربين عن
رف�ضهم ال�شديد لهذا النوع من الإعالنات،
«لأن امل� � ��ر�أة ه ��ي الأم وا ألخ� � ��ت واخل�ط�ي�ب��ة
والزوجة ..وال يجوز �إهانة �أي �شخ�ص؛ �أكان
رج ًال �أم امر�أة».

• قررت جمموعة من الن�ساء ال�سويديات االنتفا�ض على الإعالنات
التي ت�ستغل املر�أة ب�صورة فا�ضحة للرتويج ملنتج ما ،فقمن ب�صبغ جمموعة
من الإعالنات الفا�ضحة واملبتذلة بالدهان الأ�سود ،ما حدا بو�سائل الإعالم
�إىل ت�سليط ال�ضوء عليهن ..وقد تقدم بع�ض �أ�صحاب ال�شركات املروجة
للمنتجات بدعاوى ق�ضائية �ضدهن ،و�أدينت الن�ساء يف �إحدى املرات بدفع
غرامة قدرها � 16ألف كراون ( 1400دوالر) ،لكن تولّت دفع الغرامة جلنة
اجتماعية �شُ كلت للدفاع عنهن ،وت�أييد ماقمن به ..ويف ت�سويغها ملا قمن به
قالت �إحدى الفتيات« :نحاول منذ مدة طويلة �أن نثري نقا�شاً حول م�شكلة
الإعالنات التي تُظهر املر�أة ك�أنها �سلعة ت�ستخدم لأغرا�ض جتارية؛ ن�شرنا
امل�ق��االت ونظمنا ال �ن��دوات ..م��ن دون ج��دوى ،لكن عندما قمنا بتخريب
لوحات �إعالنية تظهر عليها كلوديا �شيفر مل تبق حمطة تلفاز �أو �إذاعة �أو
�صحيفة يف ال�سويد �إال �أثارت املو�ضوع ..ما قمنا به ،وما تقوم به جمموعات
�أخ��رى يف دول خمتلفة حتذير لل�شركات الكربى ب��أن ا�ستخدامها جل�سد
املر�أة يف الإعالنات �أ�سلوب خاطئ� ،سي�ؤدي �إىل كارثة اجتماعية».
وق��د �أ�صبح ه��ذا العمل عم ًال احتجاجياً م� أ�ل��وف�اً يف ع��دد م��ن البلدان
الأوروب �ي��ة ،التي ت�شهد جمعيات �أهلية متنامية ترف�ض ا�ستخدام امل��ر�أة
ألغ��را���ض الت�سويق ،ففي ال�نروي��ج جنحت اجلمعيات الن�سائية املناه�ضة
لتوظيف ج�سد املر�أة لأغرا�ض دعائية يف وقف حملة �إعالن ملالب�س داخلية
ن�سائية ،ويف �إقناع احلكومة ب��أن تلك الإعالنات متثل خطراً على �سائقي
ال�سيارات ،وقد ت�ؤدي �إىل حوادث مميتة.
ويف فرن�سا تنت�شر اجلمعيات الن�سائية التي حت��ارب امتهان امل��ر�أة يف
ا إلع�لام ،فجمعية «الن�ساء ال�صحافيات» تخ�ص�ص جائزة للإعالن الأقل
جن�سية بعد �أن طغى اجلن�س على ا إلع�ل�ان��ات� ،أم��ا جمعية «ووت����ش دوغ»
فتهدف �إىل حرا�سة املر�أة من االبتزاز ،وتقول الوثائق التعريفية للجمعية:
«املعلنون ي�ستخدمون �صورة اجل�سد بال مربر ،ال �سيما ج�سد املر�أة واللقطات
اجلن�سية ،ويل�صقون ذلك ب�أي منتج حتت غطاء االبتكار ،يفر�ضون علينا
قيمهم و خياالتهم ..نحن نرف�ض املظاهر املهينة و غري الإن�سانية لكائنات
�إن�سانية ،اجل�سد الإن�ساين لي�س �سلعة ،ونحن لن ن�شرتي املنتجات املعرو�ضة
ب�إعالنات جن�سية».

الإعالن ..وعلم النف�س

�أم��ا �أنطونيو فين�سيتي؛ �صاحب �شركة
يف ل��وح��ات الإع�ل��ان ال�ع�م�لاق��ة ال �ت��ي تظهر
فيها فتيات الإعالن �شبه عاريات ،ويف �أو�ضاع «بيكا�سو» للدعاية والإع�ل�ان ،ف�ق��ال« :نحن
م �ث�يرة ،خ���ص��و��ص�اً يف ف�صل ال���ص�ي��ف ،بينما ن� ��أخ ��ذ ب��احل �� �س �ب��ان االع � �ت � �ب ��ارات ال��دي �ن �ي��ة،
ت�شرد بع�ض الفتيات يف الإع�لان��ات ،راغبات فالإعالنات للمالب�س الداخلية املثرية ميكن
يف الت�شبه بالفتيات اجلميالت� ،أو باحل�صول �أن ت�ك��ون مقبولة يف جم�ل�ات ن�سائية ،لكن
لي�س على ل��وح��ات ال�ط��رق» ،و�أ��ض��اف« :نحن
على امل�ستح�ضر املغري.
لطاملا �أثارت مثل هذه الإعالنات املبتذلة نعي�ش يف دولة فيها  17مذهباً دينياً ،ويتوجب
ردود فعل متباينة يف ل�ب�ن��ان ،لكنها ال �شك علينا احرتام اجلميع».
من جهته ،يرى املدير الإبداعي يف �شركة
تثري ا�ستياء اجلميع من خمتلف الطوائف؛
م�سلمني وم�سيحيني ،فقد ق��ال الأب عبدو وندرمان للإعالن؛ ج�بران عطا اهلل ،أ�ن��ه ال
�أبو قا�سم؛ رئي�س املركز الكاثوليكي للإعالم�� :ش��يء م�ه�ين يف ا إلع�ل�ان��ات ال�ت��ي ت�ب�رز امل ��ر�أة
«�إن املركز يتلقى يف بع�ض الأحيان ات�صاالت فيها حتى تلك التي تربزها ب�شكل �شبه عاري،
هاتفية عديدة من �أولياء الأمور الغا�ضبني ،وبر�أيه ف�إن هذا الأمر �أ�صبح عادياً وطبيعياً،
ال��ذي��ن يرف�ضون �أن ي�شاهد �أوالده ��م �صوراً و«يجب ا�ستخدام �صورة املر�أة حيث ت�ستطيع
على هذا القدر من االنحطاط يف الإعالنات ،خ��دم��ة غ��ر���ض ال��دع��اي��ة ل�ل�م�ن�ت��ج» ،وي�ضيف
وي�ط��ال�ب��ون امل��رك��ز بالتدخل للحد م��ن هذه ع�ط��ا اهلل ق��ائ�ل�اً « :ال ن�ستطيع يف ا إلع�ل�ان
الظاهرة» .و�أ�ضاف« :دافعنا لي�س التع�صب ..ال�ت���س��وي��ق ل�ث�ي��اب داخ�ل�ي��ة با�ستعمال ��ص��ورة
ك��ل م��ا ن��ري��ده ه��و إ�ع�ل�ان ��ات ت��راع��ي احل����س ام��ر�أة حمت�شمة� ..أ�ؤي��د اال�ستخدام املنا�سب
ال�سليم وحترتم املر�أة ،فمن امل�ؤ�سف �أن تتحول واملتوازن جل�سد املر�أة يف الإعالنات ،وال �أوافق
على �أن يتم ا�ستغاللها يف امل�ج��ال الإع�لاين
املر�أة �إىل �سلعة جن�سية لت�سويق املنتجات».

بح�سب ع��امل��ة النف�س ر��ش��ا ال���ش�ي��خ ،ف ��إن
«العوامل التي تقف وراء ا�ستغالل امل��ر�أة يف امل ��ر�أة يخت�صرهما �أي���ض�اً بج�سدها (�شعر،
الإعالن ميكن �إجمالها فيما يلي :ا�ستغالل نحافة ،)...فيدفعانها �إىل الرغبة بالت�شبه
ج���س��د امل� ��ر�أة ك ��إغ��راء ل���ش��د االن �ت �ب��اه ت�شبها ب��ال�ع��ار��ض��ات اجل�م�ي�لات ع�بر و��ض��ع معايري
بالغرب ،مبا يحرك نزعة اال�ستهالك لدى جمالية منطية» ،انطالقاً من مقولة تفيد
امل��ر�أة الأخ��رى املتلقية ل�ل�إع�لان ،خ�صو�صاً ب�أنه ب��الإع�لان يعمد املعلنون �إىل ا�ستغالل
يف منتجات التجميل ،وكذلك حتريك نزعة العوامل النف�سية للم�ستهلك ،ويفت�شون عن
اال� �س �ت �ه�لاك ل ��دى ال��رج��ل �أي �� �ض �اً؛ املتلقي الرغبات اخلفية لديه والأحالم التي يعجز
عن حتقيقها ،ويقدمونها له يف قالب جذاب
للإعالن ،كما يف النقطة الأوىل».
وت �� �ض �ي��ف�« :إن الإع � �ل� ��ان اال��س�ت�ه�لاك��ي يدفعه �إىل �شراء ال�سلعة متخي ًال يف ال وعيه
ي�سعى �أن يحيد عقل الإن���س��ان ع��ن احلكم� ،أنه يحقق حلمه امل�ستحيل.
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،غ��ال�ب�اً م��ا ي�ت��م اختيار
وي�سعى �أن ي�خ��دع ،واخل ��داع يتم بالو�سائل
النف�سية ،وبع�ض النواحي من ج�سد امل��ر�أة ،ام � ��ر�أة  -جن�م��ة ك��ي ت���س��وق م�ن�ت��وج�اً معيناً
وب �ع ����ض ح ��رك ��ات اجل �� �س��د ك �ك��ل وال �ن �ظ��رات للإفادة من �شهرتها وتعلق النا�س بها ،وهذه
مي�ك�ن�ه��ا �أن ت �ك��ون م �ث�يرة ل�ل��رج��ل �إن متت احليلة الإعالنية ت�صيب بع�ض امل�ستهلكني
ب �ط��ري �ق��ة م �ع �ي �ن��ة ،وم� ��ن امل� �ع ��روف يف علم ب��ال�ع�م��ى ،ف�ل�ا ي�ت�ط�ل�ع��ون وي��دق �ق��ون ب�ج��ودة
النف�س عملية ت�سمى الت�شريط النف�سي ،ال�سلعة ،بل ينظرون �إىل املر�أة التي تقدمها،
ويف م��و� �ض��وع الإع �ل��ان ت�ت��م ب �ه��ذا ال���ش�ك��ل :ف�ي�خ��ال��ون ل ��دى �إم���س��اك�ه��م ال���س�ل�ع��ة ب��أن�ه��م
يتم رب��ط و�ضعية �أنثوية مثرية مبنتج ما ،مي�سكون هذه املر�أة  -النجمة نف�سها!
مم��ا ال ��ش��ك ف �ي��ه� ،أن م��و��ض��وع الإع�ل�ان
مم��ا ي�ؤ�س�س ل�ت�لازم نف�سي ب�ين املنتج وبني
الإث��ارة ،فيتم هكذا الت�شريط النف�سي الذي وامل ��ر�أة يحتاج �إىل مناق�شة ن�ظ��رة امل ��ر�أة �إىل
يدفع الرجل عادة ل�شراء املنتج عندما يراه ،نف�سها ،وقناعتها بالدور املرتبط ب�شخ�صها،
من دون �أن يكون هو واعياً للتالزم  -الذي ونظرة املجتمع �إليها وتقييمه لها ك�إن�سانة،
ضال ع��ن القيم ال�ت��ي ت�سود ه��ذا املجتمع،
يكون قد حدث يف الالوعي  -بني املنتج وبني ف� ً
الإثارة ،لكن الإعالن والإعالم املوجهان �إىل فالتعامل مع امل��ر�أة ك�سلعة ال ي�شكل انتقا�صاً

من دورها فح�سب ،بل يحمل يف طياته �إهانة
لأفراد املجتمع بكامله� ،إذ يعتربهم �أ�شخا�صاً
«غ��رائ��زي�ي�ن» ،وه ��ذا الأم ��ر ل�ي����س دق�ي�ق�اً وال
�صحيحاً.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،ي ��دل ا��س�ت�خ��دام امل ��ر�أة
ك���س�ل�ع��ة يف الإع �ل��ان ع�ل��ى ا��س�ت���س�ه��ال بع�ض
م�صممي الإع�لان��ات لعملهم ،فهم ب��د ًال من
�أن يعتمدوا على الإب ��داع وال�براع��ة والفكرة
امل�م�ي��زة ،ي�ل�ت�ج��أون �إىل ج�سد امل ��ر�أة ليخفوا
وراءه ك�سلهم و�ضيق فكرهم وانعدام خيالهم
وج�شعهم وتخلفهم يف �أحيان كثرية..
أ�م� ��ا م��ن ال �ن��اح �ي��ة امل ��ادي ��ة  -ال �ت �ج��اري��ة،
فتجدر ا إل� �ش��ارة �أي�ضاً �إىل ��ض��رورة مناق�شة
مدى فاعلية هذا النوع من ا إلع�لان��ات التي
ت�ؤثر �أو ال يف ن�صف املجتمع الذي يتكون من
الن�ساء ،كما ال ت�ؤثر يف الرجال النا�ضجني.
م��ن ه�ن��ا ،ف ��إن ب�ين ال�ت�ف��رج على امل ��ر�أة يف
الإعالن وبني �شراء ال�سلعة بوناً �شا�سعاً ،لكن،
هل �ستتوقف امل��ر�أة عن امل�ساهمة يف �إعالنات
ت�سيء لها معنوياً� ،أم �أن املجتمع �سيكف عن
النظر �إل�ي�ه��ا ك�شكل جميل ف�ق��ط؟ ال�ك��رة يف
ملعب الإثنني.

هناء عليان
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عربي
الرئيس المصري الجديد واألزمة االقتصادية على المحك
يبدو �أن امل�ستقبل ال�سيا�سي للرئي�س امل�صري
اجل��دي��د حممد مر�سي ،يتوقف على ق��درت��ه يف
التخطيط لتعايف االقت�صاد امل�صري ولك�سب ثقة
امل�ستثمرين يف م�صر من جديد ،فتعزيز النمو
االقت�صادي ملف �صعب ،لأن التدهور االقت�صادي
يف م���ص��ر ،وت��راج��ع م �ع��دل من��و ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي،
وت�ف��اق��م م �ع��دالت ال�ب�ط��ال��ة وال��دي��ون الداخلية
واخلارجية� ،إ�ضافة �إىل هبوط احتياطي النقد
الأجنبي مبليارات الدوالرات ،وتقل�ص الت�صنيف
االئتماين و�إغالق �آالف امل�صانع وانخفا�ض حجم
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،كل هذه الأزمات

تنتظر من الرئي�س اجلديد يف احلد الأدنى و�ضع
خطط للحل �إن مل نقل و�ضع حلول ناجعة تنقذ
م�صر واقت�صادها مما يعانيان.
ويجمع الدار�سون لالقت�صاد امل�صري ،على
�أن اح �ت �م��االت حت����سّ ��ن م �ع��دالت ال�ن�م��و تتوقف
على قدرة الرئي�س اجلديد على ا�ستعادة الأمن
واال�ستقرار ال�سيا�سي ،علماً �أن التحديات التي
�ستجابه اجلهود احلكومية الرامية �إىل حتقيق
ال �ت �ع��ايف االق �ت �� �ص��ادي ��ص�ع�ب��ة ج� ��داً وت�ت�م�ث��ل يف
امل�ظ��اه��رات الفئوية املحتملة ،وتفاقم معدالت
العجز يف امليزانية املتوقع �أن ت�صل �إىل  147مليار

جنيه يف ما بني العامني ( 2012ـ  )2013وارتفاع
معدالت الت�ضخم.
م��ن ه�ن��ا ينبغي ع�ل��ى احل�ك��وم��ة امل���ص��ري��ة �أن
ت�سرّع املفاو�ضات مع �صندوق النقد الدويل من
�أجل متويل بقيمة  3.2مليار دوالر لتعزيز ثقة
امل�ستثمرين الأجانب يف قدرة االقت�صاد امل�صري
على التعايف� ،إذ �إن هذا االتفاق مع ال�صندوق �سيعد
مبنزلة «�شهادة دول�ي��ة» بتح�سن �أداء االقت�صاد
امل�صري ،فالرئي�س امل�صري حممد مر�سي يواجه
خيارات �صعبة �أهمها �ضرورة تر�شيد نظام الدعم
املخ�ص�ص للطاقة والغذاء ،وعليه �أن يكبح العجز

(�أ.ف.ب)

الرئي�س حممد مر�سي وامل�شري طنطاوي خالل حفل ت�سليم ال�سلطة

الغرب وتل أبيب والخليج يدعمون حركات التمرد
بعد انف�صال اجلنوب ال�سوداين عن الوطن الأم،
ها هو ال�سودان يواجه مرحلة جديدة من امل�ؤامرة
عليه ،حتت عناوين :حركات احتجاجية �ضد تدابري
اق�ت���ص��ادي��ة ق��ررت�ه��ا احل�ك��وم��ة ال���س��ودان�ي��ة ،لتتطور
�شعارات تلك احلركات �إىل �إ�سقاط النظام ،يف توقيت
ي�ط��رح �أم��ام��ه ع�شرات ع�لام��ات اال�ستفهام ،بعد �أن
بد أ� ما ي�سمى «الربيع العربي» يتحول �إىل «خريف»
عا�صف يهدد �أي �شكل ب�سيط من الت�ضامن العربي،
كما يهدد وحدة وكيانات البلدان امل�ستهدفة من هذا
«الربيع القاتل».
ويف ال�سودان ،يبدو �أنه بعد �سل�سلة اال�ستفزازات
ال �ت��ي ب ��د أ�ه ��ا اجل �ن ��وب ،ب��دع��م م�ب��ا��ش��ر م��ن ال�ك�ي��ان
ال�صهيوين ،ي�ب��دو �أن امل ��ؤام��رة انتقلت �إىل مرحلة
جديدة ،ي�شارك فيها �أح��زاب قدمية حتت م�سميات
�إ�سالمية خمتلفة بالتزامن مع حم��اوالت تقوم بها
دوائ ��ر �صهيونية داخ��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وغ�يره��ا،
ال�ستغالل ال�ق��رارات االقت�صادية الأخ�يرة بالداخل
لزعزعة اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي يف ال�سودان،
التي ا�ضطرت احلكومة ال�سودانية التخاذها ملواجهة

حممد �أمني ال�ضناوي

لماذا محاولة استهداف
األزهر الشريف؟

هل بدأ مخطط استهداف السودان؟
اجل�ف��اف وت��راج��ع ال� ��واردات النفطية ال�ت��ي ا�ستئرث
اجلنوب مبعظمها..
وعلم �أن احلكومة ال�سودانية متتلك الأدلة على
وج��ود تن�سيق تام بني اجلماعات املتمردة يف دارف��ور
و�سا�سة يف جنوب ال���س��ودان ،ودوائ��ر «�صهيونية» يف
الواليات املتحدة لتخريب ال�سودان ،بالإ�ضافة �إىل
حمالت الرتويج التي تبثها قنوات ف�ضائية ومواقع
الكرتونية عربية ،كاجلزيرة واجلزيرة نت وغريها،
الذين ال يرتكون منا�سبة �إال ويتحدثون عنها عن �أن
�أجهزة الأمن ال�سودانية نفذت اعتقاالت �شملت قادة
من املعار�ضة ومن املت�ضاهرين ،و�أفراد ب�أعداد كبرية
من ال�شعب!
و�إذا ك��ان ال �� �س��ودان ي�ع��اين االرت �ف��اع امل�ت��زاي��د يف
ا أل��س�ع��ار ،ج��راء انف�صال اجلنوب بدعم مبا�شر من
الواليات املتحدة والكيان ال�صهيوين وبع�ض العرب،
�آخذاً معه نحو ثالثة �أرباع الرثوة النفطية� ،إال �أن ما
يثري اال�ستهجان واال�ستغراب ،هو جلوء دول خليجية
�إىل متويل القوى املعار�ضة مباليني الدوالرات �إن مل
يكن املليارات ،لتوظيفها �ضد النظام ،وخلق حالة من

املتنامي يف امليزانية ،والعمل على زيادة عائدات
ال�سياحة على امل��دى الق�صري ،واحل��ر���ص على
ع ��دم ت�ن��ام��ي ال�غ���ض��ب ال���ش�ع�ب��ي يف ح ��ال �إخ �ف��اق
احل�ك��وم��ة احل��ال�ي��ة يف ت��وف�ير امل��زي��د م��ن فر�ص
العمل وتقلي�ص معدالت الفقر ،وت�شكيل حكومة
مقبولة م��ن ال�شعب امل���ص��ري ،وت��أك�ي��د التزامه
مبوا�صلة ا إل� �ص�لاح��ات إلق �ن��اع ��ص�ن��دوق النقد
ال ��دويل ـ ال��ذي أ�ب ��دى ا��س�ت�ع��داده ل��دع��م اجلهود
الرامية �إىل تعزيز االقت�صاد امل�صري.
وي�ن�ب�غ��ى ع�ل��ى ال��رئ�ي����س م��ر��س��ي دع ��م النمو
االقت�صادي على املدى الطويل من خالل حت�سني
بيئة اال�ستثمار وتخفيف ال��روت�ين الإداري يف
املعامالت ،جلذب اال�ستثمارات الدولية وتعزيز
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص وت ��وف�ي�ر ال ��وظ ��ائ ��ف ،ول �ع��ل
«الأجندة االقت�صادية» للرئي�س مر�سي وجماعة
«ا إلخ� � � ��وان امل �� �س �ل �م�ين» حت��اب��ي ال �� �س��وق احل ��رة،
واال�ستثمارات الأجنبية ،فقدرة الرئي�س امل�صري
على حتقيق برناجمه االقت�صادي تتوقف على
م��دى ال�ت��واف��ق ال�ك��ام��ل ب�ين حكومته واملجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة.
امل�ستثمرون الأج��ان��ب وم��ؤ��س���س��ات التمويل
ال��دول �ي��ة ي��راق �ب��ون ع��ن ك�ث��ب ح��ال�ي�اً ال�ت�ط��ورات
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف م�صر ،فغياب جمل�س
ال���ش�ع��ب ،وال� �ف ��راغ ال��د� �س �ت��وري ي�ق�ل�لان ف��ر���ص
ال�ت��و��ص��ل الت �ف��اق م��ع ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل،
ب�ش�أن قر�ض  3.2مليار دوالر على املدى الق�صري،
ولعل ت�ضا�ؤل هذه الفر�ص قد ي�ؤدي �إىل احتمال
تفجر الثورة جمدداً يف م�صر ،وخ�صو�صاً يف حال
الإخ�ف��اق يف حتقيق العدالة االجتماعية ،وكبح
جماح البطالة والفقر ،ففي م�صر ،اليوم حالة
م��ن ال�ترق��ب ت�سود الأو� �س��اط ال�شعبية بانتظار
ال�سيا�سات التي �سيتبناها الرئي�س اجلديد.

الفو�ضى واالنق�سامات لي�س يف ال�سودان والعا�صمة
اخل��رط��وم ف�ق��ط ،ب��ل �ستمتد �إىل أ�ق��ال�ي��م ومناطق
�أخ � ��رى� ،أب ��رزه ��ا إ�ق�ل�ي��م دراف � ��ور ،ال ��ذي تن�شط فيه
حركات انف�صالية مدعومة من الكيان ال�صهيوين
وبع�ض الأنظمة اخللي جية ،علماً �أن هذه املاليني
واملليارات العربية واخلليجية حتديداً كان ب�إمكانها
ل��و وظ�ف��ت ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر يف عملية
التنمية الزراعية يف هذه البالد ال�شا�سعة لوفرت �أمناً
غذائياً ،يتعدى ال�سودان �إىل معظم البلدان العربية،
التي تعاين بع�ض �شعوبها جماعات فظيعة ،كما هو
احلال يف ال�صومال وموريتانيا وغريها.
و�أخ �ي�راً ،ال ب��د م��ن امل�لاح�ظ��ة ،وه��ي �أن عوا�صم
الغرب بد�أت ترفع �صوتها ال�ستهداف ال�سودان ،كما
حدث يف �أكرث من بلد من بلدان «الربيع العربي» من
خالل �إطالق �شعارات ومواقف ظاهرها حق وباطنها
وه��دف�ه��ا ب��اط��ل ،م��ن م �ث��ل :وق��ف ق�م��ع امل �ظ��اه��رات،
اال�ستماع �إىل �صوت ال�شعب ،على الرئي�س �أن يرحل..

م�ؤمن احللبي

لوحظ يف حفل تن�صيب الرئي�س امل�صري
اجلديد حممد مر�سي� ،أنه مل تخ�صَّ �ص �أماكن
ج�ل��و���س يف ال���ص�ف��وف الأم��ام �ي��ة ل�شيخ الأزه ��ر
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �أح�م��د الطيب ،ولكبار علماء
الأزهر ال�شريف.
الطيب والعلماء مل يحتجوا على ا ألم��ر،
ب��ل ج�ل���س��وا يف ال �� �ص��ف ال �ث��ال��ث ،ل �ك��ن م��ا أ�ث ��ار
اال�ستغراب والده�شة ،هو الطلب �إليهم االنتقال
من �أمكنتهم ،لأنها غري خم�ص�صة لهم .وهنا
ان�سحب اجلميع من احلفل احتجاجاً على هذا
الت�صرف املنايف للباقات والأ�صول.
وق � ��د ع �ل �ق��ت م �� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ع �ل��ى ه��ذا
الت�صرف املثري ب�أن هناك ثمة خطة وُ�ضعت منذ
�أ�شهر ال�ستهداف الأزهر ال�شريف وكبار علمائه،
لإث� ��ارة �شيخ الأزه� ��ر وج�ع�ل��ه ي�ق��دم ا�ستقالته،
من �أجل تعيني رئي�س لهذا ال�صرح الإ�سالمي
ال�ك�ب�ير ،وم��ن غ�ير خ��ري�ج��ي الأزه � ��ر ،و�إذا ما
حت�ق��ق ذل��ك ف�ستكون �سابقة خ�ط�يرة حت�صل
للمرة الأوىل.

( العدد  )221اجلمعة  6 -متوز 2012 -
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بين سحب الثقة ..واالنتخابات المبكرة
دخ �ل��ت الأزم � ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال �ع��راق
مرحلة جديدة مع �إقدام رئي�س الوزراء نور
املالكي بالتهديد بالدعوة لإجراء انتخابات
ت�شريعية مبكرة يف مواجهة �إ�صرار الكتل
النيابية املعار�ضة ل��ه ،وتلك املختلفة معه
من داخل االئتالف الوطني الذي ير�أ�سه،
على طرح �سحب الثقة منه يف الربملان.
ووا��ض��ح �أن املالكي �أراد بهذه اخلطوة
رم ��ي ال �ك��رة يف م�ل�ع��ب ال�ق��ائ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة
برئا�سة �إياد عالوي ،والتحالف الكرد�ستاين
برئا�سة م�سعود ب��ارزاين ،والتيار ال�صدري
ب��رئ��ا��س��ة ال���س�ي��د م�ق�ت��دى ال �� �ص��در ،ال��ذي��ن
يعرت�ضون كل من موقعه على طريقة حكم
املالكي ،متهمني �إي��اه بالتفرد واال�سثئتار
بال�سلطة ،وتهمي�ش الربملان ،وعدم احرتام
قواعد الد�ستور.

غري �أن الكتل النيابية املذكورة �سارعت
�إىل إ�ع�لان ع��دم ت�أييدها �إج��راء انتخابات
مبكرة ،لأنها لن تغري من واق��ع اخلارطة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة احل��ال �ي��ة يف ال �ب�رمل ��ان ،و�إمن ��ا
�ست�ؤدي �إىل �إع��ادة �إنتاج الوجوه نف�سها ،يف
ح�ين �أن �إج��راءه��ا يحتاج �إىل وق��ت يف ظل
بقاء احلكومة دون رقابة الربملان.
غ�ي�ر �أن ه� ��ذه الأزم � � ��ة امل �ت ��ول ��دة عن
ط�ب�ي�ع��ة ن �ظ��ام احل �ك��م اجل��دي��د ال� ��ذي مت
ت��أ��س�ي���س��ه ب��رع��اي��ة االح �ت�ل�ال ا ألم�ي�رك��ي
ع�ل��ى ق��واع��د زرع ��ت ف�ي��ه ب ��ذور الطائفية
وامل��ذه �ب �ي��ة لإب �ق ��اء ال �ع ��راق يف ح��ال��ة من
التجاذب وال�صراع كلما ا�ستدعى امل�شروع
ا ألم�ي�رك��ي ذل ��ك ،ل�ه��ا �أب �ع��اده��ا الإقليمية
ال��دول�ي��ة امل�تراف�ق��ة م��ع ح��رب التفجريات
الإرهابية املتوا�صلة بقوة ،والتي ت�ستهدف

خلفيات الموقف المزدوج لـ«زيباري» في الجامعة العربية
توقفت م�صادر �سيا�سية عربية أ�م��ام الكلمة التي �ألقاها وزير اخلارجية العراقي
هو�شار زيباري خالل اجتماع اجلامعة العربية مع املعار�ضة ال�سورية ،والتي عك�ست
موقفاً مزدوجاً من الأزمة يف �سورية ،وربطت امل�صادر هذا املوقف مبا يح�صل من �أزمة
�سيا�سية متفاقمة يف العراق ،و�أنه يندرج يف �سياق حماولة حكومة املالكي �إر�ضاء جميع
الأط��راف بهدف حماولة جتنيب ال�ع��راق االنعكا�سات ال�سلبية واحل��د من ال�ضغوط
املتزايدة �سيا�سياً و�أمنياً.

�آثار االنفجار الذي وقع يف بغداد الأ�سبوع املا�ضي

خلق الفو�ضى وع��دم اال�ستقرار وال�شحن
امل ��ذه� �ب ��ي ،وي �ت �ج �� �س��د ال �ب �ع��د ا إلق �ل �ي �م��ي
وال ��دويل يف �سعي الأم�يرك��ي وال�سعودي
ع�بر ا ألط ��راف ال�سيا�سية املرتبطة بهما
وق ��وى الإره � ��اب امل�ن�ظ��م مل�ن��ع ال �ع��راق من
�أن ي�ن�ع��م ب��ا ألم��ن واال� �س �ت �ق��رار ،م��ادام��ت
حكومته التي ير�أ�سها نور املالكي ترف�ض

االلتزام بالأجندة الأمريكية القائمة على
معاداة �إيران و�سورية ،وبالتايل ال تتناغم
مع متطلبات �سيا�سة وا�شنطن والريا�ض
مبا خ�ص امللف النووي الإي��راين ،ورعاية
منظمة جماهدي خلق املعار�ضة إلي��ران،
والأزمة يف ال�سورية ،ال بل اتخذت مواقف
متعار�ضة مع رغباتهما.

تونس ..تحالفات مؤقتة بين رئاسات مؤقتة
ارتفع م�ؤخراً م�ؤ�شر اخلالفات بني �أط��راف االئتالف احلاكم يف تون�س ،وارتفعت
معه حدة االتهامات داخل االئتالف وخارجه ،و أ�ك�ثر االتهامات تطال حزب النه�ضة
قبل غريه.
الوزير حممد عبو املكلف مبهمة الإ�صالح الإداري الذي ي�شغل مركز الأمانة العامة
حلزب امل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية قدم م�ؤخراً ا�ستقالته من حكومة حمادي اجلبايل،
اتهم احلكومة بعدم احرتام «االتفاقات التي مت التو�صل �إليها يف ما يتعلق ب�صالحياته».
وت��أت��ي ا�ستقالة عبو و��س��ط �أزم��ة �سيا�سية ب�ين الرئا�ستني الأوىل والثانية على
خلفية ت�سليم البغدادي املحمودي� ،آخر رئي�س وزراء يف عهد العقيد معمر القذايف �إىل
ال�سلطات الليبية.
هل كانت العالقة بني الرئا�سة التون�سية واحلكومة بحاجة �إىل ق�ضية مب�ستوى
ت�سليم البغدادي املحمودي لتنفجر بني الطرفني �أزمة بني الطرفني ،الأكيد �أن امل�س�ألة
�أكرث عمقاً من ت�سليم البغدادي ،وردود الفعل التي طالت تركيبة ال�سلطة ت�ؤكد ذلك،
ال�سلطة التي جاءت مزيجاً بني ثالثة �أحزاب �أيديولوجية خمتلفة ،الأول هو النه�ضة
ال��ذي حتول من حركة �إ�سالمية �إىل حزب بعد الإطاحة بالرئي�س بن علي ،والتكتل
ذو الهوية اال�شرتاكية ،ثم امل�ؤمتر ذو التوجهات القومية الي�سارية ،و�إن يكن حلزب
النه�ضة النفوذ الأكرب يف هذه الرتكيبة التي �أطلق عليها ت�سمية الرتويكا.
ردود الفعل على ق�ضية ت�سليم ال�ب�غ��دادي ع��ززت احل��راك ال�سيا�سي وحم��اوالت
ج�س نب�ض لتحالفات جديدة ،داخل الرتويكا احلاكمة وخارجها ،ويبدو �أن اللحظة
ال�سيا�سية «الرباغماتية» التي �أملت على ثالوث احلكم حتالفاته �آخذة يف التغري ،مع
ازدياد امل�ؤ�شرات التي ترجح تفاقم الأزمة بني النه�ضة والرئي�س املرزوقي ،الذي مني
ب�ضربة قا�سية داخل حزبه امل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية ،بعد �أن ان�سحب جمموعة من
رفاق الأم�س و�أ�س�سوا حركة جديدة با�سم «وفاء» ،فيما يرجح �آخرون �أن يتلقى �ضربة
�أخرى ،معتربين �أن النه�ضة يف طريقه للتخلي عنه على اعتبار �أنه �أ�صبح حم ًال ثقي ًال
عليها.
ما يزيد من حراجة املرحلة ظهور حركات �إ�سالمية و�سلفية ،تقر معظم الأطراف

(�أ.ف.ب).

ب�أنها �ست�أخذ من ر�صيد النه�ضة ال�شعبي ،و�آخ��ر الأمثلة على مثل ه��ذه التحركات
التظاهرة التي �شهدتها مدينة �سكرة ب��دع��وة م��ن «ح��زب التحرير» الإ��س�لام��ي غري
املرخ�ص له ،يف «الذكرى احلادية والت�سعني لهدم اخلالفة الإ�سالمية» ،واحلزب يدعو
�إىل إ�ق��ام��ة دول��ة اخلالفة وتطبيق ال�شريعة ،ويعترب �أن تون�س ميكن �أن تكون «ن��واة
�أ�سا�سية تنطلق منها دولة اخلالفة اال�سالمية».
عامالن �آخران ي�ضغطان على ترويكا ال�سلطة وي�ستهدفان كل طرف فيها ،الأول
ان�ضواء ت�سعة أ�ح��زاب حتت ا�سم احل��زب اجلمهوري (ي�سار) ،و�سط حم��اوالت حتالف
مع ا ألح��زاب ذات التوجهات الي�سارية اال�شرتاكية التي تتجه �إىل التوحد حتت راية
«حركة امل�سار الدميوقراطي االجتماعي» ،والهدف ت�شكيل جبهة معار�ضة «حقيقية»
يف وجه ال�سلطة اجلديدة ،والعامل الثاين هو الوالدة اجلدلية حلزب «نداء تون�س» ذي
الطابع الـ«بورقيبي» ،بزعامة الباجي قائد ال�سب�سي رئي�س احلكومة االنتقالية ،وو�صف
اجلدلية هنا ،كون احل��زب حظي بكثري من النقا�ش بني من يقول �إن ال�سب�سي �أثبت
جدارة يف �إدراته ل�ش�ؤون البالد خالل توليه امل�س�ؤولية ،وبني من يعتقد �أن هذا احلزب
�سيكون العبَّارة لعودة �أن�صار النظام ال�سابق.
املفارقة يف اخلارطة ال�سيا�سية الآيلة بالت�شكل� ،أن تون�س ت�صبح �أمام حتالف �إ�سالمي
 ي�ساري  -قومي ا�شرتاكي يف ال�سلطة ،يواجهه حتالف من اخللفيات الأيديولوجيةذاتها يف املعار�ضة ،وهذا ما يجعل �أطراف املعادلة يف م�شهد «�سوريايل» بامتياز ،االنطباع
الإيجابي الذي خلفه التحالف بني الإ�سالميني وباقي القوى يف بلد يفخر �أنه �أول من
حرك امليادين ،هذا االنطباع يبهت لونه يوماً بعد �آخر ،وهو �أمر �سيكون له ت�أثري �سلبي
على الداخل التون�سي وخارجه ،وخ�صو�صاً يف البالد التي �شهدت الثورات ،لقد �أعطت
تون�س الأمل ب�أن هذه القوى قادرة على احلكم الدميقراطي وامل�شاركة ،مبعنى التكامل
ال املحا�ص�صة ،و�أن امل�شاركة بني الرئا�ستني الأوىل والثانية مل تكن انتقالية �أو مرحلية،
ك�صفة الرئي�س امل�ؤقت من�صف املرزوقي ورئي�س الوزراء امل�ؤقت حمادي اجلبايل.

حممد مقهور

وب��دا ذل��ك وا��ض�ح�اً م��ن خ�لال امل��واق��ف
ال�سيا�سة التي اتخذها �إي��اد ع�لاوي ،والتي
ت�شكل �صدى للموقف الأمريكي ال�سعودي،
وعرب من خاللها عن:
 -1رف ����ض م��وق��ف احل �ك��وم��ة م ��ن ت � أ�ي �ي��د
ث��ورة ال�شعب يف البحرين ،واعتبار �أن هذا
املوقف �أدى �إىل طلب دول جمل�س التعاون
اخلليجي �إلغاء قمة بغداد العربية.
 -2املطالبة ب���ض��رورة التعامل م��ع ق�ضية
جماهدي خلق من منطلق �إن�ساين والعمل
مع الأمم املتحدة من �أجل �إنهاء ملف هذه
الق�ضية.
 -3الت�شديد على «��ض��رورة تطوير عالقة
العراق مبنظمة حلف الناتو».
 -4الدعوة لتوثيق الأوا�صر االقت�صادية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ب�ي�ن ال �ع��راق ودول االحت ��اد
الأوروب� � ��ي .و�إذا ك��ان��ت م��واق��ف ع�لاوي
تعك�س مدى ارتباطه بكل من وا�شنطن
والريا�ض وتدخل الأخريتني يف ال�ش�أن
الداخلي العراقي ملحاولة �إ�سقاط حكومة
امل��ال�ك��ي ال�ت��ي تعترب بنظريهما حليفة
لإي � ��ران و� �س��وري��ة ،ف� ��إن م��وق��ف ك��ل من
التيار ال�صدري والتحالف الكرد�ستاين
ينبع من اخلالف مع املالكي على قاعدة
التحالف وال���ص��راع ،ففي ال��وق��ت ال��ذي
ي �ع�تر���ض ال �ت �ي��ار ال �� �ص��دري ع �ل��ى ت�ف��رد
املالكي باحلكم ،ف�إن الكرد�ستاين املعروف
�أي�ضاً بارتباطاته الأمريكية يختلف مع
املالكي ب�ش�أن رف�ض الأخري تطبيق املادة
 140ال�ت��ي تن�ص على الت�صويت على
م�ستقبل كركوك و�ضمها لأرا�ضي �إقليم
كرد�ستان ،وكذلك حول مو�ضوع ت�صدير
النفط والغاز من كرد�ستان الذي يدعو
�إىل تنظيمه يف �إطار قانون النفط والغاز
ال ��ذي مل ي �ق��ره ال�ب�رمل��ان ب �ع��د ،غ�ي�ر �أن
املتتبع مل�سار الأزم ��ة امل�ح�ت��دم��ة ،يلحظ
�أن �سحب الثقة م��ن رئي�س ال ��وزراء� ،أو
ال��دع��وة �إىل �إج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات م�ب�ك��رة،
ل��ن ي �ق��ود �إىل ح��ل الأزم� � ��ة ،و�إمن� ��ا �إىل
انتقالها مل�ستوى جديد من الت�أزم ،ففي
ح ��ال مت ال�ت���ص��وي��ت ع �ل��ى ق� ��رار �سحب
الثقة يف الربملان من املالكي وامل�صادقة
عليه من املحكمة االحتادية العليا ،ف�إن
امللكي �سيبقى رئي�ساً حلكومة ت�صريف
أ�ع �م��ال �إىل �أن ت�شكل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة
حتظى ب��الإج�م��اع ،وه��و �أم��ر ي�ك��اد يكون
م�ستحي ًال يف ظل الواقع احلايل القائم
على ال���ص��راع وال�ت�ج��اذب ب�ين الأط ��راف
ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان.
�أم ��ا دع ��وة امل��ال�ك��ي الن�ت�خ��اب��ات م�ب�ك��رة،
ف�إنها تندرج يف �سياق تكتيكي رداً على طرح
�سحب الثقة منه ،لأن املوافقة عليها يحتاج
�إىل غالبية برملانية غ�ير م�ت��واف��رة ،متاماً
مثلما �أن ت�شكيل حكومة ج��دي��دة يتطلب
غالبية مماثلة.
يف احل ��ال �ت�ي�ن ال أ�ح � ��د مي �ل��ك م�ف�ت��اح
اخلروج من الأزمة دون االتفاق مع الآخر،
وهنا يكمن مربط الفر�س.

ح�سني عطوي
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دولي

هل يشتعل القوقاز عبر أذربيجان ..البتزاز روسيا وإيران؟
يف ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت �إي � ��ران ت�ع�ل��ن عن االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي �إىل ت�ع��زي��ز ال��رواب��ط ج�ن��وب ال�ق��وق��از و�أورا� �س �ي��ا وحت�ق�ي��ق ال��رب��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ب�ع��د ال� ��ردّة ال�ترك�ي��ة ع��ن �سيا�سة ع�ب�ر ت��رك �ي��ا ب��ال �غ��از الأذرب� �ي� �ج ��اين أ�ه�م�ي�ت��ه
اع �ت �ق��ال وحت ��دي ��د ه��وي��ة ج�م�ي��ع خم��طّ �ط��ي مع �أذربيجان ،وقد دعمتها تركيا يف حربها ب�ين منطقة بحر ق��زوي��ن يف البحر الأ��س��ود «�صفر م�شاكل» ،اختارت الواليات املتحدة لها امل �ح��وري��ة� ،إذ إ�ن� ��ه ل�ي����س ح��دث �اً مي��ر ه�ك��ذا
وقاتلي علمائها النوويني ،كانت تركيا ت�سارع �ضد �أرمينيا وربطتها �ضمن �شبكة امل�صالح و�شرق البحر املتو�سط �ضمن �شكل من �أ�شكال دوراً هو الأخطر ملا كان قبل احلرب العاملية بالتطلّع �إىل م��رام�ي��ه امل�ستقبلية الأخ�ط��ر
اخلطى لتوقيع اتفاق لنقل الغاز الطبيعي الأمريكية يف القوقاز مع تركيا وجورجيا ،التكامل.
الثانية ويتمثّل يف �إقناعها القيام مبهمة ر�أ�س بكثري م��ن حيث ب�ل��وغ الأه ��داف ال�سيا�سية،
الأذرب �ي �ج ��اين �إىل �أوروب � � ��ا ،ع�ب�ر الأرا� �ض ��ي ف ��الأخ�ي�رة م �ع��روف � �ص��راع �ه��ا م��ع رو� �س �ي��ا،
ويف االج�ت�م��اع ال��ذي عقد يف «ط��راب��زون» ج�سر من منطقة البلقان والقوقاز مدغدغة �إذا ت�سنّى للحلف النا�شئ �أن ي�أخذ موقعه يف
ال�ت�رك �ي��ة ب�ق�ي�م��ة خ�م���س��ة م �ل �ي��ارات دوالر ،وك��ذل��ك ع��دا�ؤه��ا لإي��ران على خلفية ق�ضية الرتكية يف الثامن من حزيران املا�ضي بني �أح �ل��ام الأردوغ ��ان � �ي ��ة  -الأوغ� �ل ��وي ��ة ب ��دور املعادلة الآتية� ،سيما �أن الغاية يف اخلال�صة
بح�ضور رئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب �إقليم ناغورين كاراباخ.
وزراء خارجية تركيا و�أذرب�ي�ج��ان وجورجيا حموري يف هذه املنطقة �ضمن النظام العاملي ا��س�ت�ه��داف رو��س�ي��ا و إ�ي � ��ران م �ع �اً ،اق�ت���ص��ادي�اً
�أردوغان والرئي�س الأذري «�إلهام علييف».
�إذاً ،فالرافعة «الإ�سرائيلية» الأمريكية �إال ر�سالة ا�ستفزازية لرو�سيا و�إيران على ح ّد الذي لن تتمكن وا�شنطن من الوقوف �أمام و�سيا�سياً ،على �أن تلعب « إ���س��رائ�ي��ل» �ضمن
رمب��ا ال يتوافق امل��رء ك�ث�يراً �أم��ام احل��دث ت�ق��وم بها تركيا بخبث م�ع��روف م��ن خالل ��س��واء� ،سيما �أن �أوغ�ل��و الغ�شيان يف احل�ضن ت�شكّله ،وهي على قناعة بالعامل على هواه ،احللف اجلديد دور رجل الأمن القاتل.
التايل �إذا ك��ان جم��رد ح��دث اقت�صادي ،لكن الدور املناط بها �ضمن حلف �شمال الأطل�سي الأم�يرك��ي قالها ب�صراحة «�إن ال�ه��دف من ولذلك فهي تلج أ� �إىل توزيع �أدوار �شرط �أن
و�إذا ن�ظ��رن��ا �إىل اجل��ان��ب «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
�إذا جرى التدقيق يف املعنى ال�سيا�سي ربطاً ح�سبما ت��ؤ��ش��ر املعطيات؛ ال�ت��ي ك�شف عنها ال�ل�ق��اء ه��و ب�ح��ث �شكل ال�ت�ع��اون ب�ين ال��دول يبقى الآخ ��رون رغ��م �أحالمهم حت��ت املظلّة يف امل��و��ض��وع م��ن ح�ي��ث ال ��دور امل���ض�م��ر ،و�إن
بالأحداث ميكن التو�صّ ل �إىل نتائج غاية يف وزي��ر اخلارجية الرتكية �أحمد داود �أوغلو الثالث يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية التي حتيكها وا�شنطن للمنطقة ،وا�ستعداداً انك�شفت بع�ض ف�صوله ،ميكن و�ضع الأ�صبع
اخلطورة.
مطلع ال�شهر املا�ضي ،ورمب��ا ز ّل��ة ل�سان عن والنقل والتجارة والطاقة».
للمواجهة الكربى مع �إيران ورو�سيا الحقاً .على اجل��رح بثقة ،ف�أذربيجان باتت املر�شح
ف ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت��دف��ع م �ن��ذ ان�ه�ي��ار ��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية فيما يتعلق مبنطقة
ويف بحث القيادة الرتكية املتمثلّة بالعدالة
ولذلك ،يكت�سب توقيع االتفاق مل ّد �أوروبا الأق��وى للتنقيب عن النفط ل�صالح الكيان
ال�صهيوين يف البحر املتو�سط ،وق��د وقعت
�شركة النفط الوطنية الأذرية اتفاقاً تكلفته
 80مليون دوالر مع «�إ�سرائيل» لهذه الغاية،
وقد ب��د�أت ال�شركة �أعما ًال متهيدية ملبا�شرة
التخ�صيب؛ املتوقع �أن يبد�أ يف �أيلول املقبل.
وه ��ذه اخل���ص��و��ص�ي��ة ال �ت��ي م�ن�ح�ت�ه��ا «ت��ل
�أب �ي��ب» لأذرب �ي �ج��ان لي�س ل��وج��ه اهلل ،و إ�من��ا
مقابل فتح نظام «�إلهام علييف» �أبواب «باكو»
ك��ي ت�ك��ون مم ��راً م��ع م��رك��ز ق �ي��ادة للمو�ساد
يف املنطقة ،وال�ت��ي ت�شنّ منها عمليات �ضد
متخ�ضت ق�م��ة ق ��ادة دول منطقة ال �ي��ورو يف بروك�سل
�إيران ،وهذا ما ت�ؤكده املعلومات عن العنا�صر
يومي اخلمي�س واجلمعة يف نهاية �شهر حزيران املا�ضي،
املقبو�ض عليها يف إ�ي��ران ،ف�إنها ترتبط مع
�دول
ع��ن ح�ل��ول م��ؤق�ت��ة تنع�ش ال �ي��ورو وتنقذ م���ص��ارف ال�
املو�ساد الإ�سرائيلي وفق ت�أكيد وزارة الأمن
ولكنها
امل��أزوم��ة يف �إيطاليا و�إ�سبانيا على امل��دى الق�صري،
الإي��ران�ي��ة ال�ت��ي �أو��ض�ح��ت �أن تلك العنا�صر
ربطت ح ّل الق�ضايا اخلالفية ب�إجراءات الحقة تعد بتلبية
�أ��س��اءت «ا�ستغالل �أرا��ض��ي وت�سهيالت بع�ض
بع�ض مطالب أ�مل��ان�ي��ا امل�ت���ش��ددة ومت�ه��د ل�سيا�سة �إمنائية
ال��دول املجاور ،و�إن �إي��ران متكّنت من ر�صد
طويلة الأجل يف �أوروبا.
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وعلى الأثر،
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العاملية ،وخرجت �إيطاليا و�إ�سبانيا منت�صرتني على ح�ساب
«الإ�سرائيلي» الأذري على الآتي:
امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكيل التي تركز ال�ضغط
�إن ال�ع�لاق��ة ب�ين �أذرب �ي �ج��ان و« إ���س��رائ�ي��ل»
عليها ك��ي تتنازل ع��ن مواقفها املت�شددة ونظرتها حلل
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اخلا�صة على مبلغ  5مليار ي��ورو م��ن امل�صرف الأوروب��ي عمليات الت�سليف من�سجماً �إىل حد ما مع هذا املوقف.
العملة املوحدة قد ت�أجلت ،يف حني ا�ستفادت الدول املهددة
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اتخاذ القرارت حتت ال�ضغط� ،إذ مل يلج�أ امل�صرف املركزي
�صعوبات نا�شئة يف البلدان العربية.
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�إىل �أدنى م�ستوى له مقابل الدوالر الأمريكي.
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كان �سي�ؤدي �إىل انعكا�سات خطرية على ثقة امل�ستثمرين،
قاعدة عمليات عدوانية �ضد رو�سيا و إ�ي��ران
و�إىل خلق �أزم��ة �سيا�سية يف �إ�سبانيا وانتخابات مبكرة يف فيما بينها وال�سماح ب�إ�صدار �سندات موحدة ،ولكن تنفيذ امل�صرف املركزي على عمليات ت�سليف امل�صارف مبا�شرة،
معاً ،وبالتايل ،ت�صبح هذه الدولة اخلارجة
هذا القرار مرتبط بدرا�سة �سيتم �إجنازها يف �شهر ت�شرين بحيث لن مينعها ا�ستغالل الأزم��ات الوطنية يف البلدان
�إيطاليا.
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مواقفها جتاه �إيران و�سورية.
�شكّل مقيا�ساً للنجاح والف�شل ،فحول فكرة ال�سماح ل�سلطة حتى بعد �إجناز الدرا�سة.
للدول املعنية� ،سي�ؤدي حتماً �إىل تراكم الديون وتكاليف
وي �ت��وق��ع ال�ت�ق��ري��ر الإي� �ط ��ايل �أن تندفع
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مالية مركزية تتوىل �إق��را���ض امل�صارف امل��أزوم��ة مبا�شرة
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الأمريكي املعادي لإيران بكليّته.
ك��ان م��وق��ف مريكيل قبل القمة م ��ؤي��داً م��ن حيث امل�ب��د�أ ،منطقة اليورو ،ويف ربط تطبيق القرار بالدرا�سة املذكورة،
وجاء قرار القمة بت�شكيل هيئة مالية مركزية ت�شرف على ي��رى املراقبون �أن الق�ضايا اخلالفية التي حت��دد م�صري
عدنان حممد العربي
يون�س عودة

جـرعــة مسكنــات ألزمــة منطقـة الــيــورو

قمة بروكسل :تعويم المصارف المأزومة ..وتأجيل القضايا الخالفية

( العدد  )221اجلمعة  6 -متوز 2012 -

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

أهمية مصر االستراتيجية
في الصراع العربي « -اإلسرائيلي»
بعد ات�ضاح املوقع اجليو�سيا�سي مل�صر
يتبني لكل قارئ �سيا�سي اخلطر الذي
متثله م�صر على الكيان الإ�سرائيلي يف
الأمور التالية:
ت�ع��داد ال�شعب امل�صري ون�سبته �إىل
ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،ح�ي��ث ظ�ه��ر يف ت�ع��داد
ال�شعب ال�ع��رب��ي ع��ام  2007م��ا يقارب
الـ 338.621.493ن�سمة منهم ح��وايل
 80م�ل�ي��ون م �� �ص��ري� ،أي �أن الن�سبة
ت�صل حل ��دود ال �ـ  ٪25ت�ق��ري�ب�اً� ،أي �أن
دولة من �أ�صل  23دولة ت�ضم ربع عدد
�سكانها ت�ق��ري�ب�اً ،وه�ن��ا ن��ذك��ر �أن م�صر
ت�شغل املركز الـ 16عاملياَ من حيث عدد
ال�سكان.
القوة االقت�صادية مل�صر ،حيث �إنها
وعلى الرغم من عدم كونها من البلدان
املنتجة للنفط ،فهي تعترب ثاين دولة
ع��رب�ي��ة يف اق�ت���ص��اده��ا ب�ع��د ال���س�ع��ودي��ة،
حيث تعتمد ب�شكل رئي�سي على الزراعة
وال �� �س �ي��اح��ة وال �� �ص �ن��اع��ة وحت ��وي�ل�ات
ال�ع��ام�ل�ين يف اخل � ��ارج ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
النفط والغاز وال�صناعة البرتوكيماوية
واحلديد وال�صلب والإ�سمنت والأث��اث
اخل�شبي وال�ن���س�ي��ج ،وت���ص��دي��ر القطن
وال�ف��اك�ه��ة وال�ط�م��اط��م ،ول��ذل��ك �إذا ما
ا�ستبعدنا النفط تعترب م�صر الأوىل
يف اقت�صادها عربياً ،والثانية �إفريقيا
ب�ع��د ج �ن��وب إ�ف��ري�ق�ي��ا وق �ب��ل نيجرييا،
هذا مع كل ال�سيا�سات التي عملت على
�ضرب اقت�صادها لت�صبح دول��ة تعي�ش
على امل���س��اع��دات بعد تهمي�ش ال��زراع��ة
وال�صناعة وحتويلها �إىل دول��ة تعي�ش
على ال�سياحة كم�صدر �أ�سا�سي لل�شعب
امل���ص��ري ،وذل��ك لأ��س�ب��اب أ�ه�م�ه��ا حجم
ال�سكان ال��ذي يتطلب تقدميات كبرية
والف�ساد امل�ست�شري بفعل النظام الذي
ك ��ان ق��ائ �م �اً ،ل��ذل��ك مي�ك��ن ال �ق��ول إ�ن��ه
يف ح ��ال ك��ان��ت م���ص��ر م���س�ت�ق��رة وتنعم
بنظام �سيا�سي يحفظ م��وارده��ا ميكن

نداء برسم كبار لبنان

هل �أبعدت اتفاقية كامب ديفيد م�صر عن ال�صراع العربي« -الإ�سرائيلي»؟

�أن تنه�ض لتكون دولة غري عادية على
م�ستوى �إفريقيا وال�شرق الأو�سط.
القوات امل�سلحة امل�صرية وعديدها،
حيث �إنها الأك�بر يف �إفريقيا ومنطقة
ال�شرق الأو�سط:
ال � �ق� ��وات ال�ب��ري� ��ة :وت �� �ض��م ح ��وايل
 479000جندي نظامي ي�ضاف �إليهم
 575000يف االح �ت �ي��اط ،وت�ع�ت�م��د يف
ت�سليحها على معدات غربية و�شرقية
وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�صنيع ب�ع����ض ال��ذخ��ائ��ر
وامل �ع��دات ال�ع���س�ك��ري��ة ،وه�ن��ا �أ� �ش�ير �إىل
�أن اجلي�ش امل���ص��ري يعترب �أول جي�ش
نظامي يف ال�ع��امل وت� أ���س����س ع��ام 7000
ق م ،ولذلك كانت �أول امرباطورية يف
العامل التي امتدت من تركيا �شما ًال �إىل
ال�صومال جنوباً ،ومن العراق �شرقاً �إىل
ليبيا غرباً ،كما يذكر �أن بع�ض اخلطط
احل��رب�ي��ة امل���ص��ري��ة م��ازال��ت ت��د ّر���س يف
�أكادمييات العامل الع�سكرية ،بالإ�ضافة
�إىل امل���ص��ري��ة ،وك ��ان للجي�ش امل�صري
ال��دور الأ�سا�سي يف حترير القد�س من
ال�صليبيني مع �صالح الدين الأيوبي،
وك ��ان ل�ه��ا دور ك�ب�ير يف ه��زمي��ة امل�غ��ول

يف �صيف  2010ح�صلت ح��رائ��ق وا��س�ع��ة يف رو�سيا
وفي�ضانات كارثية يف باك�ستان �سببت بتدمري مئات
القرى والبلدات املبنية ع�شوائياً على �ضفاف الأنهار
وجماري الأمطار املو�سمية ،وت�ساءلت يومها با�ستغراب
مربر ،على الأقل من وجهة نظري :كيف تت�سبب هذه
الكوارث الطبيعية ،فج�أة وبال مقدمات ،بتهديد مئات
املاليني من �شعوب الدول الفقرية وامل�ست�ضعفة بانعدام
الأمن الغذائي� ،أو بنق�ص خطري يف القمح والأرز؟
بكل ت�أكيد مل ي�ستغرب الأم��ر خرباء املناخ يف دوائر
الأمم املتحدة ،وعلماء التبدالت الطبيعية ،فقد ب�شرونا
منذ عقود مبثل ه��ذه ال�ك��وارث ،وه��م «يتوقعون �سلفاً»
�أن ت�شهد العقود القادمة مزيداً من اجلفاف واملجاعة
يف البلدان الفقرية ب�سبب الإنبعاثات احل��راري��ة على
كوكب الأر���ض ،وعدم تطابق الإنتاج مع حاجات النمو
ال�سكاين.
وامل�شكلة �أنه لي�س لدينا معاهد الدرا�سات ،الفاعلة
وامل�ستقلة ،كي منيّز �صدق التوقعات الكارثية من كذبها،

الذين غزوا العامل العربي ،بعد تفكك
الدولة العبا�سية بقيادة «قطز» ،وحديثاً
نذكر حتطيم خط برليف والدخول �إىل
�سيناء مل�سافة  13كم يف ح��رب رم�ضان
 ،1973وال�ي��وم يعترب اجلي�ش امل�صري
من �أهم  3جيو�ش يف املنطقة �إىل جانب
الرتكي و«الإ�سرائيلي».
القوات اجلوية� :أما القوات اجلوية
فتعترب الأهم والأكرب حجماً يف �إفريقيا
وال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ،وت� ��أت ��ي يف امل��رك��ز
الثاين بعد الكيان الإ�سرائيلي وت�سبق
تركيا تكنولوجياً وعدداً وعدة ،ومتتلك
 884طائرة ما بني مقاتلة وقاذفة.
ج -ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة :تعترب ال�ق��وات
ال�ب�ح��ري��ة امل���ص��ري��ة �أق ��وى ��س�لاح بحري
لا ع��ن ي��وف��ال �شتايرن؛
يف امل�ن�ط�ق��ة ،ون �ق� ً
الرئي�س ال�سابق للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية
وال ��دف ��اع يف ال�ك�ن�ي���س��ت الإ� �س��رائ �ي �ل��ي �أن
الأ�سطول البحري امل�صري �أكرب  3مرات
من الأ�سطول «الإ�سرائيلي».
يتبع..

فال خيار لنا �سوى �أن ن�صدق «العلماء واخل�براء» بال
ن�ق��ا���ش �أو ج� ��دال ،ون�ن�ت�ظ��ر احل �ل��ول ال �ت��ي ي�صيغونها
ل�ن��ا ل�ت�ف��ادي ال�ك��ارث��ة ال �ك�برى ،فت�ساءلت م��رة أ�خ��رى
وب��ا��س�ت�غ��راب �أ� �ش��د :ك�ي��ف �سيقدم ل�ن��ا أ�ت �ب��اع ال�ط��اغ��وت
العاملي خمرجاً من الكوارث الطبيعية بينما يعر�ضون
�أمتنا لأ�شر�س هجمة يف تاريخها؟
ث��م �أ� �ض �ف��ت ت �� �س��ا�ؤ ًال آ�خ � ��ر :ه��ل حت��ال �ف��ت ال �ك��وارث
الطبيعية م��ع ق��وى ال�ع��دوان يف جبهة واح��دة لتقرير
م�صري الأمة وتدمري مقومات بقائها ومنوها ،وك�أمنا
ه��ي �أي���ض�اً م��ن �صنع الب�شر ال��ذي��ن يهيئون �شروطها
«املو�ضوعية والطبيعية» كما يجهزون العدة للحروب
العدوانية؟ والحظت أ�خ�ي�راً أ�ن��ه كلما ازداد ا�ستغرابي
وك�ث�رت ت���س��ا�ؤالت��ي يف ه��ذا االجت ��اه ،كلما اق�ترب��ت من
«نظرية امل�ؤامرة» التي تُ�ضعف احلجة ،وتنعت �صاحبها
بالهلو�سة �أو بفوبيا «اخلطر ال�صهيوين».
منذ ب�ضعة �أيام ،نظّ مت مديرية الأبحاث واالخرتاع
والت�سويق الباك�ستانية ندوة «علمية» ببلدة في�صل � -آباد
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وجهان متدابران ال ي�صنعان وطناً ،كما وميثاقان متناق�ضان ال ي�شكالن
�أ�سا�س ًا متين ًا متما�سك ًا لقيام وطن ..فال ب ّد للوجهني من �أن يتقابال..
وللميثاقني من �أن ينطلقا من قوا�سم م�شرتكة ،والعمل على تذليل النتوءات
النافرة �إذا ما وجدت يف كليهما لي�شكال ثابتة ميثاقية واحدة موحدة..
فالكلمة ال�سواء تو�صل حتم ًا �إىل �شركة وحمبّة ،وت�شيع مناخ ًا من االرتياح
ين ت�ع��دديّ ثقايف
النف�سي داخ��ل امل��واط��ن ال��رائ��ي �إىل قيامة وط��ن م��د ّ
دميقراطي يوالف ما بني العلم والدين ،من غري �أن يلغي �أحدهما دور
الآخر..
فالدين يف مفهومنا غري الطائفة ،وعليه ،ن�شدد على �إق�صاء املفهوم
الطائفي عن �أي تفاهم �أو اتفاق �أو ميثاق �سين�ش�أ ما بني اللبنانيني� ..إذ
�إن الطائفية ما هي �إال تعبري عن عقلية تقوم على الع�صبية و�سوء الظنّ
و�شحذ احلفيظة� ..إنها نقي�ض الوطنية وخ�صم لدود للمواطنية..
لذا ف�إن �إلغاء نظام «املقاطعجية» بات �أمر ًا ملحاً ،و�ضرورة وطنية..
بحيث يق�ضي ب�إق�صاء املحا�ص�صة الطائفية ع��ن م�ؤ�س�سات الدولة
ومرافقها ..فالطائفية كانت وال تزال الراعي احل�صري للف�ساد والعنف
ال�سيا�سي الغرائزي ،فكيف ننتظر من �سادة الطوائف �أم��راء احلرب،
�أن يكونوا أ�م��راء ال�سالم يف زمن ال�سلم ويق�ضوا على جراثيم الف�ساد
واملوبقات املنت�شرة يف املجتمع ،وي�شيعوا الت�سامح والغفران والندم والوئام
واملحبة!!..
�إن وطن ًا يقبل على نف�سه �أن يكون �ساحة �صراعات غريه� ،إمنا ذلك
هو تعبري عن هزمية الإرادة الوطنية فيه ..فالأوطان ال تقوم فقط على
الأنظمة والقوانني والد�ساتري والأعراف والتقاليد ..فهناك فكر �إن�ساين
خالق متطور ،وفل�سفة بعيدة الآفاق والتطورات ي�سهمان يف ن�شوء الأمم
والأوط��ان ..لذا كان الت�سا�ؤل :هل با�ستطاعة الإن�سان اللبناين  -الفكر
اللبناين  -تخطي هذا الواقع املعيو�ش ،هل من متا�سك وطني يرد عنا
الأخطار امل�ستقبلية القادمة على املنطقة يف ظل جمتمعات بدائية ب�سبب
تقوقعها الطائفي؟
�إن ال�صهيونية ال�ساعية دائ�م� ًا و�أب ��د ًا �إىل ال�سيطرة على مقدرات
الب�شرية و�أق��داره��ا ،تدفع باجتاه تنمية ال��رواب��ط الع�صبية والعائلية
واملذهبية والطائفية ،بد ًال من تقوية ال�صالت املجتمعية املدنية بني النا�س
م�سخرة الآلتني الأهم يف عامل اليوم؛ املال والإعالم لتدمري املجتمعات
الإن�سانية وحتى �سحق الروابط الدينية ..فهل �أدرك امل�سيحيون وامل�سلمون
يف �أ�صقاع املعمورة تداعيات امل�ؤامرة؟ وهل بات اللبنانيون على قناعة �أن
اتفاق الطائف ما هو �إال ت�سوية �أوقفت احلرب ورفعت احلواجز املادية،
ورممت هيكل الدولة ،فار�ضة بع�ض القيود عليها ،ولكنها مل تنجح حتى
اليوم من رفع احلواجز النف�سية بني اللبنانيني؟
اللبنانيون؛ جميع اللبنانيني ،مدعوون �إىل �إبرام عقد اجتماعي يف ما
بينهم ..على الأر�ض اللبنانية ،ب�إرادة لبنانية �صرفة من غري �إمالءات �أو
ا�ستقواء �أو و�صاية فهل يجر�ؤون؟ ..ومتى �سيكون ذلك؟
هذا احلدث  -التحدي  -بر�سم الكبار الكبار ،فكر ًا وعق ًال ومنطق ًا
وموقع ًا وجر�أة� ..إليك يا لبنان بهم..

وبحثت يف ال�سبل التي ت�ضمن الأم��ن الغذائي لتلبية
حاجات النمو ال�سكاين املتزايد ،وخرجت بتو�صيات دعت
فيها اجلهات الر�سمية اىل اعتماد الهند�سة الوراثية
وال�ت�ع��دي��ل اجل�ي�ن��ي ل��زي��ادة ح�ج��م امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة،
متجاهلني ال�ضرر ال��ذي �أحلقته ه��ذه التقنية ب�صحة
النا�س وبالتنوع البيولوجي.
و� �ش��ارك يف ال �ن��دوة ع�ب�ر الأق �م ��ار ال���ص�ن��اع�ي��ة أ�ح��د
اخل�براء من جامعة كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو،
و�ضم �صوته �إىل �صوت العلماء الباك�ستانيني ب�أن احلل
يكمن يف التكنولوجيا احلديثة ،ومرة �أخرى لن تردعني
تهمة عدائي للعلم احلديث �أو وقوعي يف �شباك نظرية
امل�ؤامرة ،و�أجدد موقفي هنا ب�أن التكنولوجيا املعتمدة
يف معظم املجاالت احليوية تزيد امل�سائل تعقيداً بد ًال
من حلها.
ل�ق��د ن���ص�ح�ن��ا «اخل� �ب��راء» ط ��وال ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن
ببناء ال���س��دود ال�ك�ب�يرة على جم��اري الأن �ه��ار لتفادي
م�شكالت اجلفاف والفي�ضانات ،وجاءت النتائج بكوارث

نبيه الأعور

أ�ك�ثر خ�ط��راً ،فتال�شت خ�لال عقدين �أو ثالثة مئات
التجمعات ال�سكانية التي بنت ح�ضارتها لآالف ال�سنني
ح ��ول �أح ��وا� ��ض ن�ي��ل م���ص��ر ،ون �ه��ري ب�ل�اد ال��راف��دي��ن،
وغريها من املواقع املماثلة التي ترعرت حولها �أعرق
احل�ضارات يف تاريخ الب�شرية.
واحلل بنظري ي�أتي من خالل �إعادة االعتبار للح�س
ال �ع��ام ،وال�ت�ع�ل��م م��ن جت ��ارب املجتمعات ال�ت��ي ُي�ع�ّي�رّ ه��ا
العلم احلديث ب�أنها «تقليدية ومتخلفة»� ،إن التخلف
احلقيقي هو ما جلبه اال�ستعمار القدمي �إىل البلدان
امل�ستعمرة ،حيث �أطلق �أك�بر عملية تخريب ممنهجة
للق�ضاء على الأمناط االقت�صادية التقليدية ،بد ًال من
ت�سهيل عملية تطويرها الطبيعية ،وما زال التخريب
م�ستمراً حتى ه��ذه الأي��ام يف ظل اال�ستعمار اجلديد،
بدعوى الإ�صالح ومواكبة الع�صر واعتماد التكنولوجيا
احلديثة.
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بيروتيات
بقايا تركية على األلسنة اللبنانية
ال ينكَر انتقال الألفاظ من �شعب �إىل �آخر ،مبا يطر�أ
بينهما م��ن ع�لاق��ات �سيا�سية واقت�صادية وثقافية،
وك��ان ال ب� ّد نظراً �إىل م��دة ال�سيطرة العثمانية على
ب�لاد ال�شام� ،أن تت�سرّب �أل�ف��اظ تركية �إىل العربية،
ال يزال الكثري منها م�ستع َم ًال على �أل�سنة العامة يف
بريوت ،علماً �أن اللغة الرتكية تت�ضمن عدة مفردات
صال من العربية �أو الفار�سية.
م�شتقة �أ� ً
وميكن ت�صنيف الألفاظ الدخيلة الباقية �إىل:
� -1أ�سماء امل�ه��ن :وذل��ك ب�إ�ضافة «ج��ي» �إىل احلرفة
مثل« :قهوجي ،بو�سطجي ،كندرجي ،قوم�سيوجني،
ق��ان��وجن��ي�� ،س�ف��رج��ي ،ب��اط��وجن��ي ،وق��د ن�ح��ت العامة
على قيا�سها :ديوانخي� ،أوَنطجي ،م�شكلجي ،مكرجي
(م�ست�أجر)� ،سكرجي ،خمرجي� ،سبقجي..
 -2ال�ن�ع��وت :ال ت��زال ت�ستعمل كلمات� :أف �ن��دي ،بك،
با�شا ،اختيار ،قب�ضاي ،زغرت ،تنبل ،بابا ح�سن ،با�ش
بزق ،بازاونك..
� -3أل�ف��اظ �إداري ��ة وع�سكرية :م��ن الأل �ق��اب الرتكية
الباقية :با�ش كاتب� ،شاوي�ش ،با�ش �شاوي�ش ،كركون،
ني�شان ،عر�ضحال ،ب ��رازان ،ق�شلة� ،أورط ��ه ،ف��راري،
ف�شك..
� -4أل �ف��اظ بيتية خا�صة بامل�سكن وامل ��أك��ل وامللب�س:
�أو� �ض��ه ،ب��رط��ا���ش �شر�شف� ،ش�شمه ،ب�شكري� ،سكمله،
�سكمجاية� ،ضبان ،جزمه ،جراب ،قمر ،كندرة ،بابو�ش،
قل�شني� ،شروال ،طماق� ..أكيدينيا ،بقالوة ،ب�سطرما،
ب��ازي�لا ،ب ��وراك ،ب��رغ��ل ،ب��وظ��ة ،ب��رم��ا ،ب��ردق��ان ،ب��وز،
ج�ن��ارك ،ق�شلمي�ش ،ق��اورم��ا ،ق��وزي� ،سجق� ،شاورما،
طرطور ،يرباق ،يخنه ،ق�شقوان.
� -5أدوات :بلطه ،دب��و���س ،جنزير ،ج ��زدان ،كمنجة،
ك�ستك ،كفكري ،كب�شه ،كرباج ،جلن ،مرطبان ،قازان،
�شاكو�ش� ،شنله� ،شنكل� ،شوال� ،صاج� ،ساطور.
وه �ن��اك ت�ع��اب�ير م�ت�ف��رق��ة ال ت ��زال م�ستعملة ،مثل:
بخ�شي�ش ،برجني ،بقجه بويا ،كزدرة ،كر�سته ،خ�سته
خانه ،هم�شري ،كرخانة ،خازوق ،زنربك ،عفارم.
ون�شري فيما يلي �إىل معاين بع�ض الألفاظ:

�آخور :ا�صطبل.
�أورطه :من الرتكية �أورته.
�أزنكل �أو �أنكن :ا�سم التف�ضيل ،من الرتكية زنكني/
�أي الغني.
�أ�شكرا :من الرتكية �أ�شكارا �أو �أ�شكاره� ،أي الو�ضوح،
الإع �ل�ان ،وق��د ي��ردف��ون�ه��ا باللفظة ال�ترك�ي��ة :بللي،
ف�ي�ق��ول��ون :ا�شكرابللي ،وب�ل��ل مبعنى �أ��ش�ك��ر ،فك�أنها
ت�أكيد.
�أقطرمه :من املركبة �آقتارمة ،وتعني تبديل �آلة النقل
يف الطريق ،ومنها� :أخرتمه� :أي الوقوف ،و�سكرتمه
�أي م�ستقيم مبا�شر.
�أجنق :تفيد حتقق الأمر ب�صعوبة.
�أنكل ،من يالزم ال�شخ�ص ويرافقه با�ستمرار.
�أوبه :اجلماعة.
برطا�ش :احلجر الواحد ،العتبة.
ب��رظ��ان �أو ب� ��رازان :م��ن ال�ترك�ي��ة ب��وري �أو ب��ورو �أي
الأن�ب��وب ،وم��ن «زن» الفار�سية� ،أي القرع وال�ضرب،
�أطلقها الأت��راك على الآل��ة النحا�سية النفخية التي
ت�ستعمل لتنبه اجلنود �إىل الأمر الع�سكري.
ال�برغ��ل :من بلغور �أو ب��ورغ��ول عن الفار�سية ،وهي
احلنطة املعروفة.
بركت ور�سن :مبعنى �أعطاك اهلل الربكة.
بركنده :املفرتق ،امل�شتت.
برلنت :من الرتكية برالنطة� ،أ�صفى �أنواع الأملا�س.
برما :من الرتكية بورما ،احللوى املعروفة� ،سماها
الأتراك بورما �أخذاً من الربم العربية.
برواز� :إطار.
بزق :من الرتكية بوزوق ،وهو ال�شيء املنف�صل� ،سموا
بها الآلة لأنها دون العود كماالً.
ب���س�ط��ار :م��ن ال�ترك�ي��ة ب��و��س�ت��ال ،ب��و��س��ت :ج�ل��د� :أل:
�أحمر� ،أطلقت على ح��ذاء اجلنود ولو مل يكن �أحمر
اللون.
ب�شط :من الرتكية ب�شت �أو بو�شت� ،أطلقت جمازاً على
احلقري واملخنث.

بقجة :من بوغ :ال�صرة ،وجه� ،أداة الت�صغري.
ب�سطرما :م��ن الرتكية با�صديرمه �أو با�سطرمه،
مبعنى امل�ضغوط واملكبو�س� ،أطلقها الأت ��راك على
اللحم الذي يتخذ من الفخذ ويقدد مدهوناً بامللح
والثوم والفلفل الأحمر.
الب�ضال :حتريف البلداء العربية.
ال�ب�ق���س�م��اط :م��ن ال�ترك�ي��ة بك�سماد مبعنى اخلبز
املجفف.
ب �ق�ل�اوة :ق�ي��ل ه��ي م��ن ب ��اك ال�ترك �ي��ة ال�ف��ار��س�ي��ة
مبعنى الطاهر ال�صايف ،وحالوة على النحت غري
القيا�سي ،وقيل ب�ق�لاوة بالرتكية القدمية وهي
ال�شكل املربع.
بلكي /ب��رك��ي :م��ن الرتكية الفار�سية (بكله) �أداة
توقع مبعنى رمبا ،لعل ،حمتمل.
�أندبوري �أو دنبوري �أو بندبوري ،من الرتكية بندبور،
من :دن��د ،وهو الك�سالن الوغد امل�سكني امل�ستعطي،
ب��ور العربية :وه��و م��ن ال خ�ير فيه ك��الأر���ض البور
التي ال ت�صلح للزراعة.
بهلوان :امل�صارع ال�شديد.
بوز :من الفار�سية بوز �أو فوز ،وهو دائرة الفم ما بني
ال�شفة والأنف.
بو�ش :اخلايل ،الفارغ.
بوغاز :ممر �ضيق بني جبلني.
بول :من الرتكية بوي عن الإيطالية بولو.
ب��وي��ا :م��ن الرتكية ب��وي��اغ �أي ال�ط�لاء ومنها �صابغ
الأحذية بويجي.
بي�شرو�س :من الفار�سية بو�ش� :أمام ،ورو�شنا :النور
املتقدم ،و�أطلق على قائد الرحالت وموجه ال�سهرات
يف البيوت وقائد تلبي�سة العرو�س الذي ي�سيرّ املوكب.
تر�س :مبعنى الديوث.
ترللي :من الرتكية :ترل ،وهو ا�صطالح مو�سيقي
�أطلق على الفاظ تزاد على الكالم املراد تلحينه ل�سد
الفراغ املو�سيقي.
�ش�شمه� :أنبع ،عني املاء� ،أطلقت على املرحا�ض.

تفته :من الفار�سية تافتا.
تنباك :من الرتكية تنباكو.
تنبل :الك�سالن البليد.
تنتنه :من الرتكية عن الفرن�سية.
جبخانة :من جبه :درع ،وخانه ،بيت.
جزدان :من جزو ،حتريف جزء العربية ،ودان� :أداة
الظرف املكاين� ،أي مكان النقود.
جنفي�ص :من الرتكية جانف�س.
جوق :جماعة.
� �ش��اورم��ا �أو ج ��اورم ��ا :م��ن ال�ترك �ي��ة ج��وي��رم��ه �أي
التقليب� ،أطلقت على اللحم امل�ضموم يف �سفود.
�شنتيان او جنتيان :ال�سروال.
خ � ��ردق :م ��ن خ� ��رده مب�ع�ن��ى ال���ص�غ�ير م ��ن ال�ق�ط��ع
املعدنية ثم ا�ستعمل للر�صا�ص.
خر�ضه :قطعة �صغرية.
خرطو�ش :من الرتكية خرتوج.
خو�ش بو�ش :من خو�ش الفار�سية ،ح�سن املعا�شرة،
وبو�ش الرتكية �أي اخلايل من الطمع.
د�شك :من الرتكية دو�شك �أو تو�شك :ح�شية.
دغري :من الرتكية دوغري �أو دوغرو.
دجمانه :قنينة كبرية.
دمن :من الرتكية دومن من دومن��ك مبعنى العودة
والرجعة.
�سرموجة �أو �سرموزه :من �سر رئي�س ،وموزه احلذاء.
روزنا :من روزنة الفار�سية� ،أي النافذة.
ال�سراي :الق�صر �أو بيت ال�سلطان.
�سرب�ست :دقيق.
�سركل :مبعنى النفي.
ال�سنكة :من �سونكي :احلرية.
�سنكة طق :من �سونكو طاق مبعنى احلرية.
�سيبا من� :سه �أي ثالثة ،وبا �أي القدم
عن «بريوتنا»

�أحمد

رجـــال حـــول الـــرسـول 

خالد بن الوليد ..سيف الله المسلول ()2/2
�أدرك �سيدنا �أب��و بكر (ر��ض��ي اهلل عنه) بفطنته
وب �� �ص�يرت��ه م��ا ل �ق��وى ال �� �ش��ر اجل��اث �م��ة وراء ح��دود
ب�ل�اده م��ن دور خ�ط�ير يف ت�ه��دي��د م���ص�ير الإ� �س�لام
و�أه�ل��ه؛ امربطوريتان تت�شبثان بخيوط واهنة من
حظوظهما الغاربة ،وت�سومان النا�س يف العراق ويف
ال�شام �سوء ال�ع��ذاب ،بل وت�سخرّهم لقتال امل�سلمني
الذين يحملون راي��ة الدين اجلديدة ..هناك �أر�سل
اخل�ل�ي�ف��ة امل �ب��ارك ت��وج�ي�ه��ات��ه �إىل خ��ال��د �أن مي�ضي
بجي�شه �صوب العراق.
مي�ضي البطل خالد �إىل العراق ،وكم كان رائعاً
ح�ين ب ��د�أ زح �ف��ه ب ��أم��ر �أ� �ص ��دره �إىل ج�م�ي��ع ق��وات��ه:
«ال تتعر�ضوا للفالحني ب���س��وء ،دع��وه��م يف �شغلهم
�آمنني� ،إال �أن يخرج بع�ضهم لقتالكم ،ف�آنئذ قاتلوا
املقاتلني» ..و�سار بجي�شه الظافر كال�سكني يف الزبد
ال �ط��ري ،ح�ت��ى وق��ف ع�ل��ى ت�خ��وم ال���ش��ام ،ح�ي��ث دوّت
�أ�صوات امل�ؤذنني ،وتكبريات الفاحتني ..كان الن�صر
الذي �أحرزه الإ�سالم يف العراق ،ب�شرياً بن�صر مثله يف
ال�شام ..فرتك خالد على العراق املثنّى بن احلارثة،
و� �س��ار م��ع ق��وات��ه ال�ت��ي اخ�ت��اره��ا ح�ت��ى و��ص��ل م��واق��ع

امل�سلمني ب�أر�ض ال�شام ،و�أجنز تنظيم اجلي�ش امل�سلم
وتن�سيق مواقعه يف وقت وجيز.
ل�ق��د ب�ه��رت ع�ب�ق��ري��ة خ��ال��د ق� �وّاد ال ��روم و�أم ��راء
جي�شهم ،م��ا حمل �أح��ده��م (ا�سمه ج��رج��ه) على �أن
ي��دع��و خ��ال��د ل�ل�بروز �إل�ي��ه يف �إح ��دى ف�ت�رات ال��راح��ة
بني القتال ،وحني التقيا وجّ ه القائد الرومي حديثه
�إىل خالد قائالً :يا خالد� ،أ�صدقني وال تكذبني ،ف�إن
احل ّر ال يكذب :هل �أُنزل على نبيّكم �سيفاً من ال�سماء
ف�أعطاك �إ ّي��اه ،فال ت�سلّه على �أح��د �إال هزمته؟ قال
خالد :ال ..قال الرجل :فبم �سُ ميّت ب�سيف اهلل؟ قال
خالد� :إن اهلل بعث فينا نبيه ،فمنا من �صدّقه ومنا
م��ن ك �ذّب ،وك�ن��ت فيمن ك �ذّب حتى �أخ��ذ اهلل قلوبنا
�إىل الإ��س�لام ،وه��دان��ا بر�سوله فبايعناه ..فدعا يل
الر�سول ،وقال يل� :أنت �سيف من �سيوف اهلل ،فهكذا
��س�م� ّي��ت�� ..س�ي��ف اهلل .ق ��ال ال�ق��ائ��د ال ��روم ��ي :و�إالم
تدعون؟ قال خالد� :إىل توحيد اهلل ،و�إىل الإ�سالم.
ق��ال :ه��ل مل��ن يدخل يف الإ� �س�لام ال�ي��وم مثل م��ا لكم
من املثوبة والأج��ر؟ ق��ال خالد :نعم و�أف�ضل ..قال
الرجل :كيف وقد �سبقتموه؟ قال خالد :لقد ع�شنا

مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ور�أينا �آياته
ومعجزاته ،وحق ملن ر�أى ما ر�أينا و�سمع ما �سمعنا �أن
ي�سلم يف ي�سر� ..أما �أنتم يا من مل تروه ومل ت�سمعوه،
ثم �آمنتم بالغيب ،ف�إن �أجركم �أجزل و�أكرب �إن �صدقتم
اهلل �سرائركم ونواياكم ..عندها �صاح القائد الرومي
وق��د دف��ع ج��واده �إىل ناحية خ��ال��د ،ووق��ف ب�ج��واره:
علمني الإ�سالم يا خالد! و�أ�سلم و�صلى ركعتني هلل
عز وج��ل ،مل ي�ص ّل �سواهما ،فقد ا�ست�أنف اجلي�شان
القتال ..وقاتل جرجه الروماين يف �صفوف امل�سلمني
م�ستميتاً يف طلب ال�شهادة ،حتى نالها وظفر بها!
وبينما كان خالد يقود جيو�ش امل�سلمني يف هذه
املعركة ال�ضارية ،وي�ست ّل الن�صر من بني �أنياب الروم
ا�ستالالً� ،إذا به يفاجَ �أ بالربيد القادم من املدينة من
اخلليقة اجلديد؛ �أم�ير امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب،
فيه نعي خليفة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أبي
بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،وتولية �أب��ي عبيدة بن
اجلرّاح مكانه ..قر�أ خالد الكتاب ،ثم طلب من حامل
الكتاب �أال يبوح لأحد مبا فيه.
ا�ست�أنف قيادته للمعركة خمفياً م��وت �أب��ي بكر،

و�أوام��ر عمر حتى يتحقق الن�صر ال��ذي ب��ات و�شيكاً
وقريباً ..وعندما دقّت �ساعة الظفر ،واندحر الروم،
تقدّم البطل من �أبي عبيدة م�ؤدياً �إليه حتيّة اجلندي
ل �ق��ائ��ده ،وظ�ن�ه��ا �أب ��و ع�ب�ي��دة يف �أول الأم� ��ر دع��اب��ة
م��ن دع��اب��ات ال�ق��ائ��د ال��ذي حققق ن���ص��راً مل يكن يف
احل�سبان ،بيد �أنه ما فتئ �أن ر�آها حقيقة ،فقبّل خالد
بني عينيه ،وراح ميدح عظمة نف�سه و�سجاياه.
كانت م�أ�ساة حياة البطل �أن مي��وت البطل على
فرا�شه ،هنالك قال ودموعه تنثال من عينيه« :لقد
�شهدت ك��ذا ،وك��ذا زح�ف�اً ،وم��ا يف ج�سدي مو�ضع �إال
وف�ي��ه �ضربة �سيف �أو طعنة رم��ح� ،أو رم�ي��ة �سهم..
ثم ه��آن��ذا �أم��وت على فرا�شي حتف �أنفي كما ميوت
البعري ،فال نامت �أعني اجلبناء»..
خ ��رج ج �ث �م��ان ال �ب �ط��ل م ��ن داره حم �م ��و ًال على
�أعناق �أ�صحابه ،ووق��ف �أ�صحابه يف خ�شوع ،والدنيا
م��ن ح��ول�ه��م ه��اج�ع��ة ،خ��ا��ش�ع��ة�� ،ص��ام�ت��ة ..مل يقطع
ال�صمت املهيب �سوى �صهيل فر�س جاءت ترك�ض بعد
�أن خلعت ر�سنها ،وقطعت ��ش��وارع املدينة وثباً وراء
جثمان �صاحبها ،يقودها عبريه و�أريجه.
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اقتصاد

هل يستعيد المصريون أموالهم المنهوبة؟
م��ا �أن ن�ط��ق ال�ق��ا��ض��ي بحكم ال�ب�راءة
ل�صالح جنلي الرئي�س امل���ص��ري املخلوع
ح�سني مبارك؛ عالء وجمال ،حتى توالت
ال �ت �ح �ل �ي�لات وال �ت �ك �ن �ه��ات ب �� �ش ��أن م�صري
ث� ��روة م �ب��ارك الأب ،واب �ن��ه ج �م��ال على
وجه اخل�صو�ص ،وما �إذا كانت ال�سلطات
امل�صرية �ستتمكن من و�ضع يدها على هذه
الأموال الطائلة� ،أم �أن حكم الرباءة يلغي
تهم الف�ساد والأح�ك��ام ال�سابقة ب�ضرورة
م�صادرة �أموال وممتلكات �آل مبارك؟
يف هذا ال�سياق� ،أكد حمامون وخرباء
اق�ت���ص��ادي��ون �أن احل�ك��م ب��ال�براءة ال �شك
��س�ي���ض��ر مب �ل��ف ع� ��ودة الأم � � ��وال امل�ه��رب��ة
للخارج م��ن قبل �أرك ��ان النظام ال�سابق،
فيما اعترب ق�سم �آخ��ر �أن احلكم الأخ�ير
ال يقف حجر عرثة �أم��ام ا�سرتداد �أم��وال
مبارك.
ت�سا�ؤالت كثرية
مبجرد �صدور حكم حمكمة اجلنايات
يف القاهرة ،وتربئة كل من جمال وعالء
مبارك من تهم الف�ساد والرتبح وا�ستغالل
النفوذ ،ح�ت��ى ك�ث�رت ال �ت �� �س��ا�ؤالت ب���ش��أن
م�صري الأم� ��وال امل���ص��ري��ة ال�ت��ي ا�ستوىل
عليها الرجالن ،وهي عبارة عن الرثوات
الوطنية املنهوبة واملهربة للخارج.
وم��ا ب�ين ق��ائ��ل �إن الأم� ��وال �ست�سرتد
حتماً بغ�ض النظر ع��ن احل�ك��م الأخ�ي�ر،
ور�أي �آخ��ر ب��أن احلكم يق�ضي على الأمل
ب��ا� �س�ترج��اع �أم � ��وال امل���ص��ري�ين اختلطت
الآراء وغابت الكلمة الف�صل.
ال �ي��وم ،يعترب حم�ل�ل��ون اقت�صاديون
وخ�براء قانون �أن حكم املحكمة ال�صادر
يلغي الأحكام ال�سابقة ب�ضرورة ا�سرتجاع
الأموال املنهوبة� ،إذ �إنه ينفي تهم الف�ساد
واال�ستغالل والرتبح عن املتهمني ،فيما
الأم��ل ال ي��زال معقوداً على النق�ض كي
تعمل على �إعادة الأمور لن�صابها.
�أم��ا اللجنة الق�ضائية ال�ت��ي ت�شكلت
ال� �س�ت�رداد الأم � ��وال م��ن اخل ��ارج فتلقت
�صفعة قوية ج��راء احلكم الأخ�ير لكنها
مل ت �ي ��أ� ��س وع � � ��ادت وت �ق ��دم ��ت ب��دع��وى
ق���ض��ائ�ي��ة ج ��دي ��دة � �ض��د اب �ن��ي ال��رئ�ي����س
امل�خ�ل��وع تتهمهما فيها بغ�سيل الأم ��وال
على الأرا�ضي امل�صرية وال�سوي�سرية.
�آراء متعار�ضة
هناك من اخلرباء من ي�ؤكد �أن م�صر
ت�ستطيع ا��س�ترداد الأم ��وال املنهوبة عن
ط��ري��ق اال��س�ت�ع��ان��ة ب��االت�ف��اق�ي��ة ال��دول�ي��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �� �س��اد ،ل �ك��ن الأم � ��ر ي�ستلزم
�� �ص ��دور ح �ك��م ن �ه��ائ��ي يف ح ��ق امل�ت�ه�م�ين
بالف�ساد ،وم��ن ه��رب��وا �أم��وال�ه��م للخارج،
م�شرياً �إىل �أن احلكم الذي �صدر برباءة
م�ب��ارك وجنليه و�شريكهم ح�سني �سامل
يتعلق بجنايتي ا�ستغالل النفوذ والرتبح،
ا�ستناداً �إىل انق�ضاء ال��دع��وى بالتقادم،
يف ح�ين �أن االت�ف��اق�ي��ة ال��دول�ي��ة ملكافحة
ال�ف���س��اد واالت �ف��اق �ي��ة ال��دول �ي��ة للحقوق
املدنية وال�سيا�سية وهما تعتربان ج��زءاً

عالء ح�سني مبارك� ..أحد �أعمدة الف�ساد يف حكم والده

م��ن ال�ق��ان��ون امل���ص��ري تن�صان على عدم
� �س �ق��وط ال� ��دع� ��اوى اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ف���س��اد
بالتقادم مهما طال الزمن ،والأم��ر ذاته
ن����ص عليه د�ستور 71يف �إح ��دى م ��واده،
وبالتايل ف�إن ما ت�ضمنه احلكم ب�إ�سقاط
هذه الدعاوى هو حمل جدل.
�أم��ا �أ�صحاب ال��ر�أي الآخ��ر في�ؤكدون
�أن��ه بالن�سبة ل�ل�أم��وال املنهوبة ف ��إن هذا
احلكم ق�ضى على �أم��ل ا�سرتدادها لعدة
�أ�سباب� ،أولها �أن احلكم ا�ستند �إىل مبد�أ
وهو �سقوط اجلناية مب�ضي امل��دة والتي
ح��دده��ا بع�شر ��س�ن��وات ،وم�ع�ن��ى ذل��ك �أن
ج�م�ي��ع اجل ��رائ ��م اخل��ا� �ص��ة ب��امل��ال ال �ع��ام
�سقطت ب��ال�ت�ق��ادم ،وب��ال�ت��ايل ل��ن يتمكن
امل�صريون من ا�سرتداد الأم��وال املحولة
للخارج ،لأن م�صر لن تتمكن من �إثبات
م�صدرها غ�ير امل���ش��روع ،ف�ه��ذه الأم ��وال
م ��ر ع�ل�ي�ه��ا ع���ش��ر � �س �ن��وات وت �ع��د ب��ذل��ك
قرينة �ستتم�سك بها املحاكم الأجنبية

تبرئة كل من جمال
وعالء مبارك من تهم
الفساد واستغالل
النفوذ ،تضع تساؤالت
بشأن مصير األموال
المصرية المهربة
للخارج

الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك مع عائلته

وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل��ال �ي��ة ل�لام �ت �ن��اع ع ��ن رد
الأموال امل�صرية املنهوبة ،كما �أن الرباءة
التي ح�صل عليها مبارك وول��داه ب�ش�أن
ا�ستغالل النفوذ ،تعطيهم قرينة الرباءة
ال �ت��ي ��س�ي���س�ت�خ��دم��ون�ه��ا �أم � ��ام ال�ق���ض��اء
الأج�ن�ب��ي واجل�ه��ات وامل�ؤ�س�سات الدولية
لإعاقة �أي �إجراءات ب�ش�أن الك�شف عنها �أو
تتبع �أو جتميد �أو ا�سرتداد الأموال ،علماً
�أن بع�ض البنوك التي حتوي هذه الأموال
يف �أوروب� ��ا وج ��زر ال�ب��اه��ام��ا���س وجري�سي
�أي�ل�ان��د وب �ن��وك �أخ ��رى يف ج��زر املحيط
الأطل�سي ،ال ميكن �إل��زام�ه��ا بتنفيذ �أي��ة
�أحكام ق�ضائية ،وهي ال تخ�ضع للتفتي�ش،
ثم �إن ا��س�ترداد الأم��وال املودعة بها �أمر
م�ستحيل ،لأن ه��ذه البنوك تتوىل نقل
الأم ��وال فيما بينها ف��ور علمها بوجود
خ �ط��وات �أو � �ص��دور �أح �ك ��ام ب �� �ش ��أن ه��ذه
الأم��وال ،وبالتايل فهي تتعر�ض للت�آكل
ب�سبب نقلها من بنك �إىل �آخر.
�صدمة كبرية
ال �شك �أن الثوار امل�صريني �أ�صيبوا
ب���ص��دم��ة ك �ب�ي�رة ج� ��راء � �ص ��دور �أح �ك��ام
حم� �ك� �م ��ة اجل� � �ن � ��اي � ��ات ،يف م � ��ا و� �ص ��ف

بـ«حماكمة القرن» ،خ�صو�صاً و�أن تربئة
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن د�أب � ��وا ع�ل��ى �سرقة
م�ق��درات ال�ب�لاد وث��روات�ه��ا ب�شكل �سلبي
ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ك �ك��ل ،ول�ي����س ا� �س�ترداد
الأم � ��وال امل�ن�ه��وب��ة ف�ق��ط ،ف�خ�لا احلكم
من �أي عقوبة على الف�ساد امل��ايل الذي
مار�سه عدد من املتهمني ،بتهمة الرتبح
وا�ستغالل النفوذ ،ي�شري �إىل �أن القوانني
يف م�صر غ�ير رادع ��ة لق�ضايا الف�ساد،
وي�شري �أي�ضاً �إىل �أن الف�ساد منت�شر يف
جم ��ال الأع� �م ��ال وال مي �ك��ن احل ��د منه
حتى بعد الثورة ،وبالتايل لن تكون هذه
الفكرة م�شجعة على جذب اال�ستثمارات
�إىل البالد مل�ساعدة االقت�صاد املنهك على
ال��وق��وف ع�ل��ى ق��دم�ي��ه م��ن ج��دي��د بعد
ما �أ�صابه من �ضرر كبري خالل العامل
املا�ضي جراء توقف الكثري من الأعمال
وامل�شاريع.
وب�ح���س��ب ال � ��ر�أي ال �ق��ان��وين امل�ح����ض
ال�ب�ع�ي��د ع��ن امل���ش��اع��ر ،ف� ��إن ب� ��راءة جنلي
مبارك من الرتبح النق�ضاء املدة معناها
�أن كل الأم��وال التي هربوها �إىل اخلارج
م ��ن ح �ق �ه��م ،ول �ي ����س م ��ن ح ��ق احل�ك��وم��ة
ا� �س�ت�رداده ��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أن ال ��دول
الأوروب � �ي� ��ة امل ��وج ��ود ب �ه��ا ه ��ذه الأم � ��وال

�ستتجه �إىل ا��س�ت���ص��دار �أح �ك��ام ق�ضائية
بتهمة غ�سل الأم��وال ،وبالتايل م�صادرة
الأم��وال ل�صاحلها وهو �أم��ر كانت تطمح
�إليه منذ البداية ،وبالتايل بكل الأحوال
ل��ن يتمكن امل�صريون وال �آل م�ب��ارك من
ا�سرتداد الأموال.
ف��احل �ك��م ب � ��ال �ب��راءة ع �ل��ى امل �ت �ه �م�ين
بالرتبح وا�ستغالل النفوذ وتهريب �أموال
�إىل اخل � ��ارج�� ،س�ي��دف��ع ح �ك��وم��ات ال ��دول
الأجنبية لرف�ض �أي طلب ل��رد الأم��وال
املهربة ،يف حالة عدم وجود حل حقيقي يف
ال�شارع امل�صري.
ال ��ش��ك �أن حم��ام��ي م �ب��ارك و�أع��وان��ه
��س�ي���س�ت�غ�ل��ون احل �ك��م يف رف� ��ع ال�ت�ج�م�ي��د
ال�صادر من قبل بع�ض الدول على �أموال
�أركان النظام ال�سابق يف م�صارفها ،والتي
ج�م��دت�ه��ا ب �ن��اء ع �ل��ى ب�ع����ض امل �خ��اط �ب��ات،
و��ض�غ��وط اجل��ال�ي��ة امل�صرية ب�ه��ا ،وبع�ض
حم� ��اوالت امل�ن�ظ�م��ات غ�ي�ر احل�ك��وم�ي��ة يف
هذا امللف ،حيث �إن �إدانة املتهمني قانونياً
تعد �أحد �أ�س�س ا�ستعادة الأموال ،وبالتايل
للمحامني احلق يف طلب ا�ستعادة الأموال
الذي قد تر�ضخ له بع�ض الدول.
بالإجمال ميكن اجلزم ب�أن ال�سلطات
امل���ص��ري��ة مل ت�ت�ح��رك ب��ال���ش�ك��ل امل�ن��ا��س��ب
ال��س�ت�ع��ادة الأم ��وال امل�ه��رب��ة ل�ل�خ��ارج ،ومل
يوجد تقدير يح�صي تلك الأم��وال التي
ن�ه�ب��ت م��ن ال���ش�ع��ب امل �� �ص��ري ع�ل��ى م��دار
� �س �ن��وات ،وم ��ن ال���ص�ع��وب��ة ا� �س�ت�رداد تلك
الأموال يف ظل عدم وجود رغبة �سيا�سية
حقيقية يف ذلك.
ي��ذك��ر يف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق �أن ال �ب �ن��وك
امل�صرية ك��ان��ت ق��د ج�م��دت �أر� �ص��دة �أك�ثر
من � 75شخ�صية بارزة من قيادات النظام
ال���س��اب��ق ،بعد خماطبة ر�سمية م��ن قبل
النائب ال�ع��ام� ،أم��ا الطلب ال��ذي �أر�سلته
ال�سلطات امل�صرية �إىل ع��دة ب�ل��دان حول
ال �ع��امل ل�ت�ع�ق��ب ث ��روة ال��رئ�ي����س امل�خ�ل��وع
ح�سني مبارك ،فقد �أثمر عن و�ضع اليد
ع �ل��ى  520م �ل �ي��ون دوالر يف م �� �ص��ارف
� �س��وي �� �س��را ف �ق��ط ن��اه �ي��ك ع ��ن م�لاي�ين
الدوالرات الأخرى يف بنوك خمتلفة حول
العامل ال ميكن �إح�صا�ؤها ب�سبب الغمو�ض
الذي يكتنف احل�سابات والأر�صدة التابعة
للرئي�س املخلوع وعائلته و�شركائه.
يبقى القول �إن الأمل الأخري با�سرتداد
الأموال ف�سيكون بح�سب اخلرباء معقوداً
ع�ل��ى ت�غ�ي�ير ال��و��ض��ع ال�ق���ض��ائ��ي ال��راه��ن
��س��واء ع��ن طريق النق�ض �أم اال�ستئناف
حتى يتمكن املحامون من املطالبة بعودة
�أم��وال امل�صريني التي جنح نظام مبارك
يف تهريبها للخارج ،مع �ضغوط حقيقية
مت��ار���س يف ال �� �ش��ارع ل�ل�ت�ع�ب�ير ع��ن �إرادة
�شعبية حقيقة ب�ضرورة ا�سرتجاع ثورات
البالد القومية ال�سليبة.
احل �ق �ي �ق��ة �أن ه �ن��اك خ �ي �ب��ة �أم � ��ل يف
�أو� � �س� ��اط ال �� �ش �ع��ب ،ه� ��ذا �أق � ��ل م ��ا ميكن
قوله يف وقت متر فيه البالد ب�صعوبات
اقت�صادية بينما ثرواتها قابعة يف خزنات
بنوك دول �أخرى!

هنا مرت�ضى
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عالم المرأة

بمساعدة زوجك تحصلين على والدة سهلة
تنتظر احل��ام��ل حل�ظ��ة ال� ��والدة ب �ف��ارغ ال�صرب،
وبالرغم من �شوقها لر�ؤية طفلها ب�صحة جيدة،
�إال �أن جتربة املخا�ض تعد من �أك�ثر اللحظات
امل�ؤملة التي تواجهها حواء وت�شعر بالرعب منها.
وي��زداد قلق احلامل وال�شعور باخلوف من �آالم
ال � ��والدة ك�ل�م��ا اق�ت�رب ال���ش�ه��ر ال�ت��ا��س��ع ،وي�شري
ا ألط � �ب� ��اء �إىل �أن ه� ��ذا ال �� �ش �ع��ور ي �ت��وق��ف على
م��دى ا��س�ت�ع��داد امل ��ر�أة ل�ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،وتعلمها
اال�سرتخاء وممار�سة متارين التنف�س لتحمل
املجهود البدين الذي �ستواجهه حلظة الو�ضع.
وهناك بع�ض ا إلن��ذارات قبل �أن متر امل��ر�أة ب�آالم
املخا�ض ،منها حدوث الأمل ،واملغ�ص بانتظام كل
ع�شر دقائق �أو مبعدل أ���س��رع من ذل��ك ،وت�شعر
امل��ر�أة بهذا الأمل يف م�ؤخرة ظهرها� ،أو يف �أ�سفل
بطنها ،ويف كل نوبة �أمل ي�صبح الرحم مت�صلباً
ثم يرتخي.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل خ��روج ه�لام ل��زج مم��زوج بالدم
م��ن امل �ه �ب��ل ،ث��م ان �ب �ث��اق ال�ك�ي����س امل��ائ��ي املحيط
باجلنني ،وتدفق ال�سائل ب�سرعة وبكمية كبرية
مع ا�ستمرار الأمل امل�صاحب باال�شتداد وتكراره
يف وقت �أق�صر كلما تقدمت املر�أة يف املخا�ض.
متارين التنف�س
وي�ق��دم �أط �ب��اء �أم��را���ض الن�ساء وال�ت��ول�ي��د بع�ض
التمرينات للح�صول على والدة مريحة من دون
�أمل ،ومنها:
يف�ضل
 يف �أوائ ��ل امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن ال ��والدةَّ ،�أن مت�شي وظ�ه��رك م�ستقي م ،وعندما ت�شعرين
ببداية �آالم الطلق تتوقفني وتتنف�سني (�شهيق
عمي ق ) و�سريع ع��ن طريق الأن ��ف ،ث��م تخرجني
هواء الزفري ببطء عن طريق الفم ،مع ا�سرتخاء
ع���ض�لات اجل���س��م كامل ة ،وي �ع��اد ال�ت�ن�ف����س بهذه
ال�ط��ري�ق��ة ع ��دة م ��رات خ�ل�ال ك��ل طلقة، وذل��ك
مب �ع��دل  2 2م ��رة يف الدقيقة ،وع �ن��دم��ا ي�ق�ترب
ال �ط �ل��ق م��ن ب�ع���ض��ه ع�ل�ي��ك �أن ت���س�ت�ل�ق��ي ب �ه��دوء
على ال�سرير ،وتنامي على �أح��د جانبيك ال��ذي

من حمو�ضة الدم، وبالتايل يقلل من ح�سا�سية
ا ألع �� �ص��اب ل �ل��أمل ،ف�ت�ق��ل ح�سا�سية الأم لآالم
الو�ضع، �أم��ا �إذا �صرخت كما يفعل البع�ض ف�إن
كمية غ��از ث��اين �أك�سيد الكربون �ستزداد بدمها
وتتحول �إىل حام�ض الكربونيك ،وهذا يزيد من
حمو�ضة ال��دم التي ت ��ؤدي �إىل تهييج الأع�صاب
وزيادة الإح�سا�س با ألمل.
وامل �ع��روف �أن ��ه أ�ث �ن��اء ال�ط�ل��ق ي�ح��دث تقل�ص يف
ال�شرايني ال�ك�برى امل�غ��ذي��ة للجنني ،مم��ا يقلل
م��ن و��ص��ول كمية الأوك�سجني إ�ل�ي��ه خ�لال تلك
الفرتة، ولكنك �إذا تنف�ست بالطريقة ال�صحيحة
ف�إنك �ستزودين اجلنني ب�أكرب كمية ممكنة من
الأوك�سجني املهم جداً ل�صحته �أثناء الوالدة.
و�ضع القرف�صاء

��س�ي�ح��دده ل��ك طبيبك امل �ع��ال��ج ،ث��م خ��ذي نف�ساً
عميقاً و�أخرجيه ببطء ،مع فرد ع�ضالت ال�صدر
حتى يكون التنف�س من ال�صدر ولي�س من البطن،
وذلك لعدم حتريك البطن.
هذا التمرين يعمل على �إبقاء احلجاب احلاجز
مرفوع اً، ف�لا ي�ضغط على ال��رح��م ،مم��ا ي�سهل
ع�م�ل�ي��ة االن �ق �ب��ا���ض وي�ق�ل��ل م��ن الآالم ال �ت��ي قد
ت���س�ب�ب�ه��ا م��رح �ل��ة مت� ��دد ع �ن��ق ال ��رح� �م، ومي�ك��ن
اال�ستمرار يف هذا التمرين ملدة ترتاوح بني �ستني
وت���س�ع�ين ث��ان�ي��ة ،وه��ي ال �ف�ترة ال �ت��ي ي�ستغرقها
تقل�ص ع�ضالت الرح م .
 يف�ضل تدليك �أ�سفل البطن بلم�سات خفيفة� ،أوبجهاز الذبذبات املرتددة، وتبد�أ ببداية ال�شهيق،
وم��ن و��س��ط ال�ب�ط��ن �إىل اجل��ان�ب�ين و�إىل �أ�سفل
الظهر يف حالة ا�ستخدام جهاز الذبذبات املرتددة.
 ال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ن �ت��وء ال �ع �ظ �م��ي يف ج��ان�ب��ياحلو�ض ،وذلك عندما يتقارب الطلق من( 1ـ)3

دقائق وتزداد حدته.
 ال�ضغط بوا�سطة القب�ضتني على �أ�سفل الظهر،مع بدء التنف�س العميق والراحة �أثناء الزفري.
 تدليك �أ�سفل الظهر باليد �أو بجهاز الذبذباتامل�ت�رددة، وق��د ي�ساعد يف ذل��ك زوجك، ويجري
هذا التمرين و�أنت م�ستلقية على جانبك ،ويكون
ال�ضغط من الأ�سفل �إىل الأعلى ،مع بدء ال�شهيق
واال�سرتاحة عند الزفري ،ويكرَّر عدة مرات �أثناء
الطلق ،وت�سرتيحني ما بني الطلقات ،ويجري
ه��ذا التمرين عندما ت�شعرين ب�ضغط �شديد
ب�سل�سلة الظهر.
وي�ؤكد الأط�ب��اء �أن الهدف من طريقة الإع��داد
التنف�سي والوقائي والريا�ضي هو إ�مت��ام عملية
ال��و� �ض��ع ب ��أق��ل �آالم ممكنة، ف �ه��ذه ال�ت�م��ري�ن��ات
ت��زود الأم ،وك��ذل��ك اجلنني بكمية الأوك�سجني
ال�ل�ازم��ة ل�ه�م��ا ،وت�ت�خ�ل����ص الأم م��ن غ ��از ث��اين
�أك�سيد الكربون (هواء الزفري)، وه��و ما يقلل

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

�أثناء الوالدة

تـعـلـيـم األطفـال غـسـل األيــدي
غ�سل الأي��دي هو �أف�ضل أو�ه��م �شيء ميكنك يديي الأطفال ،وادعكيهما جيداً حتى تتكون
�أن تفعليه ك��ي تقي الأط �ف��ال م��ن الإ��ص��اب��ة رغوة منا�سبة.
بالأمرا�ض ،ف�إذا مل تُغ�سل اليدان با�ستمرار ،اغ�سلي بني �أ�صابع الأطفال جيداً ،ولتنظيف
ت�ل�ت���ص��ق اجل��راث �ي��م ب�ج���س��م الأط � �ف ��ال من �أظافر الأطفال ادعكي �أطراف �أ�صابع يدهم
م�صادر خمتلفة ،وبالتايل ت�صبح الأطفال اليمني يف راحة اليد الي�سرى والعك�س.
عر�ضة للإ�صابة بالعدوى يف كل مرة يلم�س  -4ت�ستمر ه��ذه العملية مل��دة  15ثانية ،ثم
فيها الأطفال �أعينهم �أو �أنفهم �أو فمهم.
تُغ�سَ ل يدا الأطفال باملاء الدافئ من احلنفية،
ي�ج��ب غ�سل الأي� ��دي ب��ا��س�ت�م��رار ،خ�صو�صاً وجتفف يدا الأطفال بفوطة نظيفة.
يف ح��االت امل��ر���ض ،لي�س نوعاً من الرفاهية
�أو ال�ه��و���س ب��ال�ن�ظ��اف��ة ،ب��ل ه��و �أم ��ر واج��ب • ،هم�سات �صحية
لأن الإن���س��ان �إذا ك��ان��ت ي��داه غ�ير نظيفتني �إذا ا��س�ت�ع�م��ل ا ألط �ف ��ال دورة امل �ي��اه يف �أح��د
فين�شر اجلراثيم يف كل ما حوله ،وبالتايل الأم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة ،ف�ي�ج��ب �أن ي���س�ت�خ��دم��وا
فمن امل�ؤكد �أن كل املخالطني له �سي�صابون مندي ًال ورق�ي�اً عند ال�ضغط على زر املياه،
بدورهم باملر�ض.
وعند ا�ستعمال مقب�ض احلمام ،لأن التواليت
كيف نعلّم الأطفال غ�سيل الأيدي؟
وم�ق�ب����ض ال �ب��اب م��ن الأم ��اك ��ن ال �ت��ي ت ��أوي
 -1علمي الأط �ف��ال ا��س�ت�خ��دام امل ��اء ال��داف��ئ اجلراثيم ،ف� ً
ضال عن التخل�ص من املنديل
ولي�س ال�ساخن وال البارد.
الورقي يف �سلة املهمالت.
 -2عودي الأطفال على ا�ستعمال �أي نوع من ملنع جفاف وت�شقق جلد الأطفال يف�ضَّ ل �أن
ال�صابون� ،أو منظف الأيدي.
ي�ستخدم الأط�ف��ال ال�صابون اللطيف وامل��اء
� -3ضعي كمية ك��اف�ي��ة م��ن ال���ص��اب��ون على ال��داف��ئ ،وجتفيف يدين الأط�ف��ال برفق يف

كما ت�ساعد بع�ض �أو�ضاع ال��والدة على ت�سهيلها
وتخفيف �آالم الظهر ،وي�ساعد القرف�صاء على
زيادة حجم احلو�ض و�سهولة خروج اجلنني من
دون احل��اج��ة �إىل إ�ج��راء ال�شق اجل��راح��ي ،ول��ذا
فمن ال�ضروري �أن تتدرب ال�سيدات عليه حتى
قبل ح��دوث احلمل ،ومب�ساعدة ال��زوج ،لدعمها
وتخفيف ال�ضغط النف�سي عنها �أثناء ال��والدة،
و�إليك طريقة التدريب على جل�سة القرف�صاء:
 باعدي بني القدمني وكذلك الركبتني مب�سافةمنا�سبة ،واجعلي ال�ساقني متجهني للخارج.
 ح��اويل القرف�صاء بهدوء ،مع املحافظة علىاجتاه ال�ساقني نحو اخلارج ،وال تدعي ال�ساقني
ينزلقان �إىل الداخل.
 ميكن �ضغط الكوعني على داخل الركبتني معت�شابك اليدين أ�م��ام البطن ،وميكنك االعتماد
على كر�سي �أو قطعة أ�ث��اث أ�ث�ن��اء املحاولة ،بعد
فرتة �ستكت�سبني املرونة والقوة لإتقان الو�ضع.
 إ�ب��دئ��ي القرف�صاء ل�ف�ترة  60 - 30ثانية كلم��رة ،وبالتدريج ي��زداد ال��وق��ت حتى ت�صلي �إىل
دقيقتني �أو ثالث من دون ال�شعور ب�أمل.
يف حالة وجود دوايل �أو بوا�سري ،ينبغي و�ضع �شيء
ال ع��ن الأر� ��ض� ،أو
حت��ت الكعبني ،لرفعهما قلي ً
ارتداء حذاء ريا�ضي ذي كعب متو�سط االرتفاع.

الفوطة ،ثم و�ضع قليل من اللو�شن املرطب.
عدم وجود املياه �أو ال�صابون ال يعني تخلي
الأطفال عن نظافة اليدين؛ يف�ضَّ ل ا�ستعمال
امل �ن��ادي��ل امل�ب�ل�ل��ة ،ف�ه��ي م �ت��واف��رة يف ع�ب��وات
منا�سبة لكافة الأغرا�ض� ،ضعي واحدة منها
يف حقيبة الأطفال للطوارئ.

ميكن للزوج �أن ي�ساعد زوجته ب�أن ي�سندها بيديه
من حتت الإبط ،ولعدم �إرهاق الزوج يُن�صح ب�أن
يُثني ركبتيه ومييل �إىل اخللف قليالً ،م�ستنداً
على احلائط حتى يكون وزن الزوجة واقعاً على
�ساقيه ،وهذا الو�ضع �أكرث راحة له.
�أحياناً يف�ضل الطبيب �أن جتل�س الأم القرف�صاء
على ال�ف��را���ش ،وه�ن��اك ط��رق خمتلفة مل�ساعدة
الأم يف �أداء ه��ذا الو�ضع م��ن ج��ان��ب زوج�ه��ا� ،أو
من تريده �أن ي�ساعدها من �أقربائها ،خ�صو�صاً
�أنه ب�إمكان الأم طلب م�شاركة الزوج �أو الأم لها
حلظة الوالدة.
أ�ح ��د أ�ه ��م م �ي��زات ال� ��والدة �أث �ن��اء ال�ق��رف���ص��اء هو
�أن الأم ميكنها �أن تتتبع م��راح��ل ال ��والدة ،وه��ذا
ي�ساعدها على قب�ض ع�ضالت البطن واحلو�ض
�أث�ن��اء الطلق بفاعلية �أك�ث�ر ،كما يك�سبها �شعوراً
رائعاً بالأمومة وهي ترى وليدها يخرج من بني
�أح�شائها ،وب�سهولة ميكن ليديها �أن ت�صل �إليه
لتلتقطه وت�ضمه �إىل ��ص��دره��ا ل�ي�ب��د�أ الر�ضاعة
من ثديها ،وال �شك �أن ح�ضور ال��زوج ال��والدة مع
زوجته يعطيها الطم�أنينة والثقة ،ويجعله ي�شارك
زوجته العناء ،ثم الفرح والفخر مبولوده ،وهذا
يك�سب جميع �أفراد الأ�سرة �شعوراً بالقرب واملودة.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

النباتيون..

بين العقيدة والفلسفة
وضــيق ذات الـيـد

طــريـقـة اللعـب

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

ما ي��زال الهنود من �أق��ل �شعوب العامل ا�ستهالكاً
للحوم ،فبالإ�ضافة �إىل �ضعف الدخل وانت�شار الفقر
وق �ل��ة احل�ي�ل��ة ،مي�ل�ك��ون ث�ق��اف��ة ع��ري�ق��ة حت�ث�ه��م على
االكتفاء بتناول الأطعمة النباتية فقط.
الهندو�س ..وتقدي�س البقر

ن�سمة ،يف ح�ين و��ص��ل ع��دده��م يف ال��والي��ات املتحدة
�إىل � 500ألف ن�سمة!
�أ�سباب االمتناع عن �أكل اللحوم

عقيدة الهندو�س متنعهم من قتل احليوانات ذوات
ضال عن تناول حلومها ،يف حني ينظرون
الأرواح ،ف� ً
�إىل البقرة ك�آلهة مت�شي على الأر� ��ض� ..إ�ضافة �إىل
�أن م�لاي�ين الهنود ي��ؤم�ن��ون بفكرة تنا�سخ الأرواح،
واحتمال �أن تكون الدجاجة �أو اخل��روف ال��ذي تهم
بتناوله ت�سكنه روح جدك �أو جدتك يف املا�ضي ..ويف
مناطق مت�شددة مثل والية كاجورات (التي ت�سيطر
عليها حكومة من النباتيني) ،و�صل الأمر �إىل فر�ض
� �ض��رائ��ب ب��اه�ظ��ة ع�ل��ى حم ��ال اجل � ��زارة ،و�إخ��راج �ه��ا
متاماً من الأحياء النباتية اخلال�صة� ،أما يف بومبي
ونيودلهي (وهما مدينتان �أك�ثر اختالطاً وتفتحاً)
فال توجد �أحياء نباتية ،بل عمائر �سكنية ت�شرتط
على امل�ست�أجرين تناول اخل�ضروات ،ومراكز جتارية
تعلق ي��اف�ط��ات ك�ب�يرة ُك�ت��ب عليها «ال نبيع اللحوم
هنا»..
واليوم ،يتجاوز عدد النباتيني املخل�صني يف الهند
 220م�ل�ي��ون ن�سمة ،يف ح�ين ي�صنَّف  600مليون
�آخرين حتت خانة «جمرب �أخاك ال بطل».

�أم��ا �أ�سباب االمتناع ذاتها فترتاوح بني دواف��ع �صحية
(خ��وف�اً م��ن الأم��را���ض التي ق��د ي�سببها اللحم ا ألح�م��ر)،
�أو اع�ترا� �ض �اً ع�ل��ى امل�ع��ام�ل��ة ال�ق��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ع��ر���ض لها
احليوانات يف الأ�سر والذبح (وهو ما يذكرنا ب�أبي العالء
املعري الذي كان ي�شفق على احليوانات من الذبح و�سرقة
حليب �أط�ف��ال�ه��ا)� ..أم��ا الق�سم ال�ث��ال��ث فيتبنى الفل�سفة
ال��روح��ان�ي��ة ال�ت��ي ت�ع��ار���ض ق�ت��ل ذوات الأرواح (م�ث��ل اب��ن
املقفع واخلوارزمي)� ،أو تعتقد �أن احليوانات تعد جت�سيداً
لأ�شخا�ص عا�شوا يف املا�ضي (كما يعتقد الهندو�س وطائفة
اجلايني يف الهند)!
ويف العقدين الأخريين ،ازداد موقف النباتيني قوة
بعد انت�شار �أم��را���ض ترتبط باللحم الأحمر (كجنون
البقر واحلمى القالعية وت��آك��ل املفا�صل ،ناهيك عن
النقر�س و�سرطان القولون وت�صلب ال�شرايني) ،وخالل
هذه الفرتة تعر�ضت �صناعة اللحوم يف �أوروبا لرتاجعات
كبرية ،لي�س ب�سبب جنون البقر ذاته ،بل ب�سبب حتول
ماليني املواطنني للأطعمة النباتية ل��دواف��ع �صحية
بحتة ،لدرجة انخف�ض معدل تناول اللحوم للفرد يف
�إجنلرتا وويلز �إىل �أق��ل من 70كجم مقارنة باملواطن
الأمريكي الذي ي�ستهلك  120كلغ يف العام.

انتقال «عقيدة» الطعام
النباتي بني ال�شعوب

العلم ..وخماطر
�أكل اللحم على ال�صحة

م��ن ال�ه�ن��د ان�ت���ش��رت «ع �ق �ي��دة» ال �ط �ع��ام ال�ن�ب��ات��ي
�إىل ال�صني قبل �أل�ف��ي ع��ام ،وم��ن هناك �إىل اليابان
وتايلند وكمبوديا و�شمال كوريا ..و�أثناء اال�ستعمار
ال�بري �ط��اين ل�ل�ه�ن��د ،ت �ع��رف الإجن �ل �ي��ز �إىل ال�ط�ع��ام
النباتي ك��أ��س�ل��وب �صحي �إن���س��اين �أك�ث�ر منه عقيدة
دي�ن�ي��ة م ��وروث ��ة ،وال �ي ��ومُ ،ي �ع��د ال���ش�ع��ب ال�بري�ط��اين
من �أ��س��رع �شعوب العامل هجراً للحوم ،وي�صل عدد
النباتيني فيه �إىل �سبعة ماليني ن�سمة ،بالإ�ضافة
�إىل  20مليوناً من غري املت�شددين ..ومن بريطانيا
ت�سربت هذه الظاهرة �إىل االحت��اد الأوروب��ي ،وو�صل
ع��دد النباتيني حالياً يف �أملانيا �إىل  150أ�ل��ف ن�سمة،
ويف فرن�سا � 176ألف ن�سمة ،ويف الرنويج �إىل � 54ألف

يف احلقيقة ،حتى �إن ا�ستثنينا الأ�سباب الأخالقية
والدينية� ،سنواجه احتماالت �صحية حتذر من تناول
اللحوم احلمراء �أو الدهون احليوانية لفرتة طويلة،
فتناولهما بكرثة وا�ستمرار قد ينتهي مبر�ض النقر�س
و��س��رط��ان ال�ق��ول��ون وزي ��ادة ال�ك��ول���س�ترول ،والتهاب
املف�صل وال�سمانة امل�ف��رط��ة ،كما ق��د تظهر �سلبيات
حمتملة لت�سمني املا�شية بالهرمونات ال�صناعية،
وتعديلها بالهند�سة الوراثية ،و�سفك دمائها (بغري
ال�ط��ري�ق��ة ا إل� �س�لام �ي��ة) ..ويف امل �ق��اب��ل ،ال ي��وج��د ما
مينع تناول اللحوم البي�ضاء (كالدجاج والأ�سماك)
ملحتواها الربوتيني املمتاز وحمتواها املنخف�ض من
الدهون والأحما�ض.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ح���ص�ي�ل��ة  /اال� �س��م ال�ق��دمي
للبحرين
1
 6مر�ض ال�سل
 7اال�� � �س � ��م ال� � �ق � ��دمي ل �ع �م��ان
2
العا�صمة االردن �ي��ة يف الع�صر
3
الروماين
 8هرب  /حطم
4
� 9أول ان �ت �ح��اري يف ال �ت��اري��خ
ال ��ذي ه��دم امل�ع�ب��د ع�ل�ي��ه وعلى
5
�أعدائه  /خميم يف بريوت
6
10حمتلون وم�ستغلون للأر�ض
والب�شر
7

8
9
10

الحل السابق
1
ا
ن

1
2
3
 4ا
 5ل
 6ع
 7ذ
 8ر
عـــامـــودي
 9ا
 1حديقة �أ�شجار مثمرة  /ا�سم
ء
علم مذكر مبعنى الأكرث
10

�شرفا (معكو�سة)
 2البالبل  /مل�س
�أفــقــي
� 3سحابات � /أعلنت �سرا
 1هاجم فج�أة  /معدن نبيل (ال يتفاعل مع العنا�صر الأخرى)  4جبل �صغري � /أدوات حربية
 2املادة الرئي�سية يف لب اخل�شب وجدران اخللية  /عدد �سنوات للوقاية من العدو
 5انتفاخ جلدي  /يطلبه كل
حياة االن�سان من يوم مولده حتى مماته
من وق��ع يف م�شكلة  /تكلم عن
 3تنت�شر وتغطي  /جواب  /مت�أدب يف �سلوكه وذو رفعة
الآخرين يف غيابهم
� 4ضمري متكلم  /منطقة مليئة بالب�ساتني  /حرف نداء

4 3 2
ل �ش ا
ق
م ر ا
ا ا
ن د ن
ا
ك ر ا
�س
د
ر و ي
ح ر

6 5
ي
ت و
ي ا
م ط
�س
ق ن
ه
ر ج
ح
ف ا

8 7
ا �س
ت
خ
ا ز
ر ع
ا ة
ق
ب
ق
ل ر

9
م
ح
�ش
ي
ة

ف
ي
ت
ا

10
ك
ا
ن
ز

ا
ل
�ض
و
ء

 6بلع الأكل بال م�ضغ  /حرف جر
 7م�صنوع من اجللد  /و�ضع �شيئا يف �صرة
 8خوف �شديد  /ربان املركب
 9ث��اين اك�بر اباطرة املغول ول��د يف كابول وتويف
يف دلهي � oشجر رفيع وطويل للحماية من الريح
 10اكرب حقل نفط كويتي  /ي�شعر باحلر
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وداعـــًا «يورو ..»2012
ً
أهال «مونديال »2014
ح�ط��ت م�ن��اف���س��ات ك ��أ���س الأمم الأوروب �ي��ة
رحالها ،وطوى ع�شاق كرة القدم �صفحة رائعة
من املباريات احلما�سية وامل��ث�يرة ،وبعد عودة
املنتخبات الأوروبية امل�شاركة يف «ي��ورو »2012
�إىل بالدها� ،ستبد أ� رحلة جديدة نحو مونديال
«الربازيل .»2014 -
فعلياً �أعطيت �إ���ش��ارة االن��ط�لاق ملناف�سات
م���ون���دي���ال ال��ب�رازي����ل ع�ب�ر ال��ت�����ص��ف��ي��ات ال��ت��ي
�ستدخل الأج��واء الأوروبية يف � 7أيلول املقبل،
حيث ت�سعى �إيطاليا لن�سيان �سقوطها املريع
يف نهائي «ي��ورو  ،»2012أ�م��ام بلغاريا ،وتلتقي
يف  11منه� ،إ�سبانيا بطلة �أوروب��ا والعامل مع
جورجيا.
وت��خ��و���ض �إ�سبانيا م��ب��ارات�ين ودي��ت�ين �ضد
بويرتوريكو وال�سعودية ،قبل ب��دء م�سريتها
يف ال��ت�����ص��ف��ي��ات ح��ي��ث ���س��ت�����ش��ك��ل ف��رن�����س��ا ،ال��ت��ي
خ�سرت �أم��ام �إ�سبانيا ( )2 - 0يف رب��ع النهائي
من �أوروبا ،املناف�س الأ�صعب حلاملة اللقب يف
املجموعة التا�سعة من الت�صفيات الأوروب��ي��ة،
لكن املنتخب الفرن�سي بال م��درب حالياً بعد
مغادرة ل��وران بالن من�صبه على ر�أ���س اجلهاز
الفني عقب �أوروبا.
وي���ح���اول امل��ن��ت��خ��ب��ان الأمل�����اين وال�برت��غ��ايل
ن�����س��ي��ان �أح���زان���ه���م���ا ب��ع��د اخل������روج م���ن امل��رب��ع

الذهبي ليورو  2012حينما يالقيان جزر فارو
ولوك�سمبورغ على التوايل.
وببلوغها نهائي يورو � 2012أمنت �إيطاليا
خو�ضها لك�أ�س القارات التي تقام يف �ست مدن
برازيلية بني  15و 30حزيران  ،2013مب�شاركة
إ����س��ب��ان��ي��ا ب��ط��ل��ة �أوروب�������ا وال����ع����امل ،وامل��ك�����س��ي��ك
والأوروغ������واي وال��ي��اب��ان وتاهيتي وال�برازي��ل،
ف�ض ًال عن بطل الن�سخة املقبل لك�أ�س الأمم
الأفريقية.
وي���واج���ه م���ان���و م��ي��ن��ي��زي�����س امل���دي���ر ال��ف��ن��ي
للمنتخب ال�برازي��ل��ي مهمة �صعبة يف جتهيز
فريقه لهذا امل�شوار الثقيل ،عرب خو�ض �سل�سلة
��ل�ا يف ق��ي��ادة ال��دول��ة
م��ن امل��ب��اري��ات ال��ودي��ة �أم ً
املهوو�سة بكرة القدم �إىل �ساد�س لقب لها يف
ك���أ���س ال��ع��امل ،ويعيد مينيزي�س هيكلة فريق
ال�سامبا ،ولكن م�ستقبله م��ع «ال�سيل�ساو» ما
زال غام�ضاً حتى نهاية مناف�سات ك��رة القدم
يف �أومل��ب��ي��اد «ل��ن��دن  ،»2012وال��ت��ي ل��ن ترت�ضي
خاللها ال�برازي��ل بامليدالية الذهبية بديالً،
وتباينت النتائج الأخرية للمنتخب الربازيلي،
�إذ ف����از ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ال��ب��و���س��ن��ة وال���دمن���ارك
و�أمريكا وخ�سر �أمام املك�سيك والأرجنتني.
و����ش���ه���دت ا����س���ت���ع���دادات ال��ب�رازي����ل ل��ك���أ���س
العامل � 2014صعوداً وهبوطاً ،ولكن االحت��اد

ال���دويل (الفيفا) ع�بر ع��ن ر���ض��اه ع��ن التقدّم
يف التح�ضريات ال�ست�ضافة املونديال بالدولة
التي ت�ست�ضيف �أي�ضاً �أوملبياد  2016يف الريو
دي جانريو ،و أ�ج��رت اللجنة املنظمة ملونديال
 2014بع�ض التعديالت على �صفوفها ،حيث
اال�ستعانة باملهاجم ال��دويل ال�سابق رونالدو،
ومت اختيار كو�ستا دو �ساويب موقعاً لإج��راء
قرعة ك�أ�س العامل يف كانون الأول .2013
وت��ق��ام ك���أ���س ال��ع��امل  2014يف  12مدينة
برازيلية وامل�سافة بينهم �أبعد من ال�سفر بني
بولندا و�أوكرانيا يف ي��ورو  ،2012وتبتعد �ساو

باولو عن ماناو�س �أرب��ع��ة �آالف كيلومرتاً ،ما
يتطلب ال�سفر ع�بر ال��ط��ائ��رة ،وذل���ك يتطلب
حت��دي��ث امل���ط���ارات ل��ت��ك��ون ج���اه���زة ال�ستقبال
ال��ف��رق ،وامل�����س���ؤول�ين ،ورج���ال الإع��ل�ام ،ونحو
� 600ألف م�شجّ ع �أجنبي ،ونحو ثالثة ماليني
م�شجع برازيلي ،وبلغت اال�ستثمارات الإجمالية
ملونديال  2014نحو  14,4مليار دوالر ،وما �إذا
كان فريق �أوروبي �سي�صعد �إىل نهائي مونديال
 2014يف ماراكانا ،فهذا ما �سيت�ضح بعد عامني،
ول��ك��ن م��ن��ذ الآن ف�����إن ال�برازي��ل��ي�ين ي��ن��ظ��رون
ب�شكل فاتر �إىل الأوروب���ي�ي�ن ،وه��م مل يهتموا

أرقام من كأس األمم األوروبية
• ح��ق��ق املنتخب الإ���س��ب��اين ال��ف��وز الأك��ب�ر يف امل��ب��اري��ات
النهائية بنتيجة  0 - 4على �إيطاليا ،وحطم النتيجة التي
فاز بها املنتخب الأملاين الغربي على نظريه ال�سوفياتي يف
بطولة  ،1972والتي كانت  0-3ل�صالح املاكينات.
• نالت �إ�سبانيا جائزة مالية بلغت  23مليون يورو مقابل
فوزها باللقب ،ونالت �إيطاليا  19,5مليون ي��ورو و�أملانيا
 16مليوناً والربتغال  15مليوناً ،وتراوحت جوائز باقي
املنتخبات امل�شاركة بني  8و 12مليوناً.
•  76هدفًا �سجلت يف يورو  ،2012مبعدل يقرتب من 2,5
هدف يف كل مباراة ،وبفارق هدف واحد فقط عن �إجمايل
الأهداف التي �سجلت يف البطولة ال�سابقة عام .2008
•  ٪60من �أهداف البطولة جاءت عن طريق الهجوم من
العمق ،و ٪88منها كانت من داخل مناطق اجلزاء ،و٪28
منها فقط ج��اءت عن طريق ر�ؤو���س الالعبني ،وما يزيد
على  ٪80منها كانت م��ن �أل��ع��اب متحركة ،وبلغت ن�سبة
ت�سجيل الأهداف يف الأ�شواط الثانية من املباريات .٪60
• املنتخب الإ�سباين هو �صاحب �أقوى هجوم يف البطولة
( 12هدفاً) ،مبعدل هدفني يف املباراة ،وهو �أي�ضاً �صاحب
�أق���وى دف���اع (�سجل يف م��رم��اه ه��دف واح���د فقط يف �ست
مباريات).
• املنتخب الأيرلندي هو �صاحب �أ�ضعف هجوم (�سجل
ه��دف��اً واح����داً فقط يف  3م��ب��اري��ات) ،وه��و أ�ي�����ض��اً �صاحب
�أ�ضعف دفاع (�سجل يف مرماه � 9أهداف يف  3مباريات).
• املنتخب الإ�سباين كان الأغزر متريراً بني فرق البطولة
والأك�ثر دقة �أي�ضاً� ،إذ مرر  3915متريرة �صحيحة بدقة

 ،٪80بينما كان املنتخب الأيرلندي الأ�سو�أ والأقل متريراً �سيلفا ،والأمل���اين �أوزي���ل ،والإنكليزي ج�ي�رارد ،والرو�سي
بـ 725متريرة �صحيحة بن�سبة دقة  ٪58فقط.
�آر���ش��اف�ين ،مت�صدرين ال��ق��ائ��م��ة ب�صناعة  3أ�ه����داف لكل
• ك��ان الإ���س��ب��ان الأك�ث�ر �سيطرة وا���س��ت��ح��واذاً على الكرة العب.
مقارنة بكل الفرق الأخرى ،وبلغ متو�سط ن�سبة اال�ستحواذ * ت�شايف هرينانديز الإ�سباين كان الأغ��زر متريراً (620
للماتادور  ،٪59وكان املنتخب الأيرلندي �أي�ضاً هو الأقل ،متريرة) بدقة .86%
مبتو�سط ن�سبة ا�ستحواذ مل تتجاوز .٪40
* كري�ستيانو رون��ال��دو ال�برت��غ��ايل الأغ���زر ت�سديداً على
•  123بطاقة �صفراء كانت ر�صيد البطولة مبعدل  4م��رم��ى مناف�سيه ( 35م���رة) ،منها  15ك��رة ���س��دده��ا بني
�إنذارات يف املباراة ،بالإ�ضافة �إىل  3بطاقات حمراء فقط ،القائمني والعار�ضة.
كلها كانت يف الدور الأول ،وكان املنتخب الإيطايل الأكرث * الإ���س��ب��اين ف��رن��ان��دو ت��وري�����س ،والإي��ط��ايل �أنطونيو دي
ح�صدًا لها بـ 16بطاقة �صفراء ،يف حني احتفظ املنتخب ناتايل ،والأيرلندي روبي كني ،الأكرث وقوعاً يف م�صيدة
الأملاين باللعب النظيف بعد ح�صده لأربع بطاقات �صفراء الت�سلل ( 6مرات لكل منهم).
فقط طوال البطولة.
* الإيطايل ماريو بالوتيللي كان الأغزر ارتكاباً للأخطاء
• املنتخب الربتغايل هو الأكرث ارتكاباً للأخطاء �ضد �ضد مناف�سيه ( 17خط�أ) ،يف حني ك��ان الإ�سباين �ألفارو
مناف�سيه ( 91خ��ط���أ) ،يف ح�ين ك��ان املنتخب الأوك����راين �أربيلو ،الأكرث تعر�ضاً للأخطاء من مناف�سيه ( 20خط�أ).
هو الأق��ل ارتكاباً لها ( ،)31بينما كان املنتخب الإ�سباين * م���ب���اراة أ�مل��ان��ي��ا وال��ي��ون��ان يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ه��ى الأغ����زر
الأكرث معاناة للتعر�ض لأخطاء من املناف�سني �ضد العبيه تهديفاً (� 6أهداف) ،بينما انتهت مباراتان فقط بالتعادل
( 102خط�أ).
ال�سلبي (�إن��ك��ل�ترا و إ�ي��ط��ال��ي��ا يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي وح�سمتها
• ح�صل جنم املنتخب الإ�سباين فريناندو توري�س على الثانية ب�ضربات الرتجيح) ،والأخرى كانت بني الربتغال
لقب ه��داف البطولة بر�صيد � 3أه��داف فقط� ،سجلها يف و�إ���س��ب��ان��ي��ا يف ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي وح�سمتها ال��ث��ان��ي��ة �أي�����ض��اً
 189دقيقة ،رغم ت�ساويه مع خم�سة العبني �آخرين ،ولكن ب�ضربات الرتجيح.
خو�ضه لعدد �أق��ل من الدقائق رجحت كفته على ح�ساب * مباراة �إيطاليا و�أيرلندا �شهدت �أك�بر ع��دد من حاالت
مناف�سيه ،وال ي��زال الفرن�سي ال�شهري مي�شال بالتيني الت�سلل ( ،)10وكانت مباراة �إ�سبانيا والربتغال يف الدور
ه����داف ن�سخة ع���ام  1984ه��و ���ص��اح��ب ال��رق��م القيا�سي ن�صف النهائي هي الأكرث عنفًا ( 52خط�أ على الفريقني)،
بر�صيد � 9أهداف.
وهي املباراة التي أ�ُ�شهرت فيها  9بطاقات �صفراء 5 ،منها
• �أف�ضل �صناع الأه��داف يف البطولة ،الرباعي الإ�سباين كانت من ن�صيب الربتغال.

ك��ث�يراً ملناف�سات بطولتهم ،ب��ل �إن ج��ل همهم
ينح�صر يف اال�ستعداد للمباراة النهائية لك�أ�س
ل��ي�برت��ادور���س ،ال��ت��ي جتمع ب�ين كورينثيان�س
الربازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.
من � 16إىل 24
ب���ال���ع���ودة �إىل ال����ق����ارة ال���ع���ج���وز ،ك����ان من
الطبيعي �أن يلج�أ االحت���اد الأوروب����ي برئا�سة
م��ي�����ش��ال ب�لات��ي��ن��ي ،ب��ع��د «ي����ورو – � »2012إىل
عملية تقييم �شاملة ،ويف حني كانت الت�سا�ؤالت
ق��ب��ل امل�����س��اب��ق��ة حت����وم ح����ول م����دى ا���س��ت��ع��داد
ب��ول��ن��دا و�أوك���ران���ي���ا ال�ست�ضافة احل����دث ،ف���إن
احل��ال �سيختلف مت��ام��اً قبل «ي���ورو  »2016يف
فرن�سا ،حيث �ستكون ال��ت�����س��ا�ؤالت ح��ول ج��ودة
الأداء خالل البطولة مع زيادة عدد املنتخبات
امل�شاركة �إىل  24بد ًال من .16
و���س��ارت «ي����ورو  ،»2012وه���ي �أول بطولة
كبرية تقام يف �شرق �أوروبا ،ب�شكل جيد تنظيمياً
رغ����م اجل�����دل ال�����ذي أ�ث��ي��ر ق��ب��ل م��ن��اف�����س��ات��ه��ا،
وال ي��ت��وق��ع �أن ت��ث��ار م��ث��ل ه���ذه امل�����ش��ك�لات قبل
«ي��ورو  »2016يف فرن�سا التي حققت جناحاً يف
ا�ست�ضافة اال�ستحقاق القاري عام  1984وك�أ�س
العامل عام  . 1998ولكن عالمات اال�ستفهام
�سترتكز على ما يتعلق بزيادة عدد املنتخبات
امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة الأوروب���ي���ة م��ن � 16إىل
 ،24وهو ما يعادل نحو ن�صف عدد املنتخبات
الأع�ضاء يف االحت��اد الأوروب��ي والبالغ عددهم
الإج��م��ايل  53منتخباً ،وي�شعر النقاد بالقلق
�إزاء ك���ف���اءة الأداء يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تتمتع
مب�ستويات عالية وت���وازن جيد ب�ين مباريات
دور املجموعات ومباريات �أدوار خروج املهزوم.
وت�أكد خ��روج �إيرلندا وال�سويد فقط قبل
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة الأخ��ي��رة م���ن م��ب��اري��ات دور
امل��ج��م��وع��ات يف ال��ن�����س��خ��ة الأخ���ي��رة ،وك����ان 14
منتخباً يتناف�سون على الت�أهل لدور الثمانية
خ�لال ه��ذه اجل��ول��ة ،وي��ج��رى تطبيق النظام
احلايل للبطولة منذ � ،1996إذ تقام  24مباراة
يف دور املجموعات و 4مباريات يف دور الثمانية
و 3يف ن�صف النهائي وامل��ب��اراة النهائية ،ليبلغ
إ�ج���م���ايل ع���دد م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة ب��ذل��ك 31
م����ب����اراة ،ول���ك���ن يف ي�����ورو ��� 2016س��ي��زي��د ع��دد
مباريات البطولة �إىل  51حيث تقام  36مباراة
يف دور امل��ج��م��وع��ات ،و���س��ي��ك��ون دور الـ 16هو
�أول �أدوار خ��روج املهزوم ،كذلك �سيتحتم على
االحت��اد الأوروب��ي �إيجاد طريقة لتحديد عدد
الفرق يف كل جمموعة وكيفية ت�أهل املنتخبات
منها ،ويرى بع�ض املراقبني �أن النظام اجلديد
�سيفتح الباب �أمام منتخبات �شرق �أوروب��ا مثل
املجر ورومانيا والبو�سنة والهر�سك ،للم�شاركة
يف النهائيات ،بينما يرى بالتيني �إن منتخبات
مثل �سوي�سرا و�صربيا وتركيا وبلجيكا والرنوج
�أخفقت يف الت�أهل لنهائيات  2012طبقاً للنظام
احل����ايل ،رمب���ا تنجح يف امل�����ش��ارك��ة بالنهائيات
طبقاً للنظام اجلديد.
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دل بــوسـكي البراغمـــاتـــي

يحـمـل رايـة الــوحـدة اإلسبــانيـــة
ح��ق��ق م�����درب �إ���س��ب��ان��ي��ا ب��ي��ث��ن��ت��ي دل
بو�سكي ما مل يحققه �أي من �أ�سالفه ،قاد
بالده �إىل اللقبني الأغلى ..ك�أ�س العامل
وك����أ����س �أوروب������ا ،و�أك����د ري����ادة «امل���ات���ادور»
ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ع��امل��ي��ة ..وب��ف�����ض��ل��ه ذاب��ت
النزاعات ال�سيا�سية ولو موقتاً ،مل�صلحة
املنتخب الذي ميثل كل �إ�سبانيا ،لدرجة
�أن م��ق��اط��ع��ة ك��ات��ال��ون��ي��ا ال���ت���ي ت��ط��ال��ب
با�ستقاللها رفعت العلم الإ�سباين �إىل
جانب الكاتالوين يف خطوة نادرة خالل
مناف�سات ك�أ�س الأمم الأوروبية.
جنح دل بو�سكي ب�أن يبعد عن بيادقه
«نف�سية وروح الهزمية» التي تعر�ض لها
الع��ب��و بر�شلونة وري���ال م��دري��د اللذين
ي�شكالن العمود الفقري للمنتخب ،يف
ن�صف نهائي دوري أ�ب��ط��ال �أوروب����ا على
ي��د ت�شل�سي الإنكليزي وب��اي��رن ميونيخ
الأمل�������اين ،ويف ب��ول��ن��دا و�أوك����ران����ي����ا ،ق��اد
منتخب بالده �إىل �إجناز تاريخي جديد
�أ���ض��اف��ه �إىل ذل��ك ال��ذي �سطره يف متوز
 2010عندما �أ�ضاف لقب بطل العامل
�إىل اللقب القاري الذي �أحرزته �إ�سبانيا
عام .2008
جنح الرجل الهادئ الذي يعمل حتت
ال���رادار ودون ال�ضجة الإع�لام��ي��ة التي
حتيط ب��امل��درب�ين الآخ��ري��ن ،ب����أن يجعل
م��ن��ت��خ��ب ب��ل��اده ث����اين ب��ل��د ف��ق��ط ي��ت��وج
باللقب الأوروبي ،ثم ي�ضيفه �إليه اللقب
العاملي بعد عامني ،وكان �سبقه �إىل ذلك
منتخب �أمل��ان��ي��ا ال��غ��رب��ي��ة (ك���أ���س �أوروب����ا
 1972وك�أ�س العامل  ،)1974و�أ�صبحت
الإجن��ازات متالزمة امل�سار مع «ال فوريا
روخا» الذي ت�صدر ت�صنيف الفيفا لأول
مرة يف تاريخه عام  2008ثم عادل الرقم
القيا�سي من حيث عدد املباريات املتتالية
دون هزمية ( ،)35بينها  15انت�صاراً على
ال��ت��وايل (رق���م ق��ي��ا���س��ي) ،ك��م��ا �أ�صبحت
�إ�سبانيا بقيادة دل بو�سكي �صاحبة الرقم
القيا�سي من حيث عدد االنت�صارات مع
املنتخب ( 43يف  51م��ب��اراة م��ق��اب��ل 38
ف��وزاً مع �سلفه لوي�س اراغوني�س)� ،أول
منتخب ي��ت��وج بلقب ك���أ���س ال��ع��امل بعد
خ�����س��ارت��ه امل���ب���اراة الأوىل يف النهائيات،
ارتقى دل بو�سكي بامتياز �إىل م�ستوى
امل�س�ؤولية التي �ألقيت على عاتقه بعد
خ�لاف��ة اراغ��ون��ي�����س ال���ذي ق���اد املنتخب
�إىل لقبه الأول منذ  1964بعدما توج
�لا لك�أ�س �أوروب����ا  2008على ح�ساب
ب��ط ً
نظريه الأمل���اين ( ،)0-1و�أ�صبح الرجل
«اخلالد» يف �أذه��ان �شعب ب�أكمله ،وجنح
رهان االحتاد الإ�سباين على مدرب ريال
مدريد ال�سابق ،والذي �أح�سن ا�ستخدام
الأ���س��ل��ح��ة ال�ل�ازم���ة ب�ي�ن ي���دي���ه ،وال��ت��ي
مكنته من حتقيق �آمال ال�شعب الإ�سباين
بال�صعود �إىل من�صة التتويج على ح�ساب
�إيطاليا بنتيجة تاريخية .0 - 4
وم��ن��ذ �أن ت�سلم مهامه م��ع املنتخب
بعد ك�أ�س �أوروب��ا ال�سابقة مبا�شرة ،جنح

دل ب��و���س��ك��ي يف ق���ي���ادة م��ن��ت��خ��ب ب�ل�اده
مل��وا���ص��ل��ة ع��رو���ض��ه ال���رائ���ع���ة وم�سل�سل
نتائجه املميزة ،ومل يلق �أب��ط��ال �أوروب��ا
ط��ع��م ال��ه��زمي��ة ب��ق��ي��ادت��ه ���س��وى  6م��رات
يف  51م��ب��اراة ،الأوىل على يد الواليات
املتحدة يف ن�صف نهائي ك�أ�س القارات عام
 2009عندما و�ضع منتخب «بالد العم
ال�����س��ام» حينها ح��دا مل�سل�سل انت�صارات
بطل �أوروبا عند  15على التوايل واحلق
ب��ه ه��زمي��ت��ه الأوىل م��ن��ذ �سقوطه �أم���ام
رومانيا  1-0يف ت�شرين الثاين عام ،2006
فحرمه من حتطيم الرقم القيا�سي من
حيث عدد املباريات املتتالية دون هزمية،
ليبقى �شريكاً للمنتخب ال�برازي��ل��ي يف
ه���ذا ال��رق��م ( 35م��ب��اراة دون ه��زمي��ة)،
علماً �أن الأخري �سجله بني عامي 1993
و� ،1996أم��ا الأخ�ي�رة فكانت ودي��ة �أم��ام
�إيطاليا ( )2-1التي ذاق��ت �شر خ�سارة
م����ن �إ����س���ب���ان���ي���ا يف ن���ه���ائ���ي ك�����أ�����س الأمم
الأوروبية .4 - 0
وي����ع����ت��ب�ر دل ب����و�����س����ك����ي من�����وذج�����اً
ل��ل��م��درب�ين ال��ه��ادئ�ين ال��ذي��ن ب�إمكانهم
املحافظة على رباطة ج�أ�شهم يف الأوقات
احلرجة ويتمتع �أي�ضاً بطبيعته امل�ساملة
ومب��ق��ارب��ات��ه امل���درو����س���ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل

ق����درت����ه ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل م����ع ف�����رق ت��ع��ج
بالنجوم الكبار وه��و ما �سهل ا�ستالمه
ال�سل�س لرئا�سة الإدارة الفنية ،وخالفاً
الراغ��ون��ي�����س ال����ذي ع����رف ع��ن��ه ط��اب��ع��ه
احلاد ومواقفه املثرية للجدل يف بع�ض
الأح����ي����ان� ،أدخ�����ل م����درب ري����ال ال�����س��اب��ق
ال��ه��دوء والتحفظ �إىل من�صب امل��درب،
�إ�ضافة �إىل التوا�ضع.
يعد دل بو�سكي �شخ�صية فريدة من
نوعها ،وبينما ا�شتهر معظم �أفراد �أ�سرته
يف العمل يف جم��ال ال�سكك احلديدية،
اختار �شخ�صياً �أن يخو�ض مغامرة مهنية
ال
خم��ت��ل��ف��ة ع���ن ب��اق��ي �أق���رب���ائ���ه ،مف�ض ً
اال�ستجابة لرغباته الكروية وموا�صلة
م�سريته يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة.
�أثبت دل بو�سكي �أن��ه يجيد التعامل
مع ال�ضغوط ،خ�صو�صاً �أنه �أ�شرف على
�أ�شهر و�أجن��ح فريق يف العامل وهو ريال
م��دري��د م��ن  1999ح��ت��ى  ،2003ف��ائ��زاً
معه بلقب ال��دوري عامي  2001و2003
ودوري �أبطال �أوروبا عامي  2000و2002
قبل �أن يقال من من�صبه عام  2003من
قبل رئي�س النادي فلورنتينو برييز.

جالل قبطان

إسبانيا دائمًا مخلصة
ألسلوبها الفريد
مل يدخل منتخب �إ�سبانيا التاريخ يف مدينة كييف الأوكرانية ،الأحد املا�ضي ،هو كان يف
�صلبه يف الأ�سا�س� ،أكد العبوه �أنه عمالقة اللعبة ،يف هذه احلقبة ،وردوا بثقة وعرب �أفراح
فوزهم ببطولة �أوروبا على ح�ساب �إيطاليا  0 - 4يف النهائي ،على من �شكك يف قدراتهم
وحتدث عن نهاية �أجم��اد مدر�ستهم الكروية �صاحبة الأ�سلوب الفريد ،الذي انطلق من
بر�شلونة وا�ستن�سخه فريق دل بو�سكي يف �أوروبا والعامل.
أ�ك��دت �إ�سبانيا يف ك�أ�س الأمم الأوروب��ي��ة �أن لعرو�ضها الرائعة و�إجنازاتها التاريخية
ج��ذوراً عميقة ،العبوها يدركون جيداً املطلوب منهم ،يحفظون عن ظهر قلب در�سهم،
ويجذبون االح�ترام والتقدير لتوا�ضعهم و�إخال�صهم لوطنهم ،ومن خلفهم يقف رجل
عجوز نادراً ما تظهر االبت�سامة من وراء �شاربيه العري�ضني ،لكن يف نف�سه طم�أنينة وارتياح
داخلي ،عرب عنه على طريقته بعد �أن �أ�سكت منتقديه خالل م�سرية فريقه يف «يورو ،»2012
وعادل �إجناز املدرب الأملاين التاريخي هلموت �شون الذي قاد �أملانيا الغربية ال�سابقة �إىل
ك�أ�س العامل عام  1974بعد ك�أ�س الأمم الأوروبية .1972
من احلار�س ال�صلب �إيكر كا�سيا�س �إىل العب الو�سط املتقم�ص دور املهاجم �سي�سك
فابريغا�س ،ومن املخ�ضرم ت�شايف �إىل االكت�شاف اجلديد خ��وردي البا ..فرقة تعزف �أروع
حلن من دون ن�شاز� ،أم��ام روعتها اكتفى املنتخب الإيطايل باال�ستماع ،بل �إن امل�شهد كان
يف غاية الهزل ،عندما اكتفى العبو «الآزوري» باجلري خلف الكرة التي يتناقلها �إينيي�ستا
ورفاقه ب�سال�سة وان�سيابية.
وم��ن ت��اب��ع ح��دي��ث دل بو�سكي ع��ن ف�ضل الأك��ادمي��ي��ات وامل���دار����س يف �إجن����ازات الكرة
الإ�سبانية ،ب�إمكانه �أن يدرك مدى �صالبة الأ�س�س التي تقف عليها هذه الكرة ،التي باتت
والدة للنجوم واملدربني املنت�شرين يف �إ�سبانيا و�أوروبا.
لي�س مهماً يف املنتخب الإ�سباين من ي�سجل الهدف� ،أو من يختاره املنظمون �أف�ضل
الع��ب ،يف كل مباراة جديد ،ولكل مباراة حديث ،الأه��م �أن تبقى ب�صمة الكرة ال�ساحرة،
املرتكزة �إىل التمريرات ال�سهلة واملبا�شرة ،وا�ضحة املعامل يف فريق �ضرب �أكرث من ع�صفور
بحجر واحد وحطم �أكرث من رقم قيا�سي بعد �أن نال اللقب الثالث يف العر�س القاري بعد
عامي  1964و 2008معاد ًال الرقم القيا�سي يف عدد الألقاب الذي كان بحوزة �أملانيا ،والثاين
على التوايل وبات �أول منتخب يحقق هذا الإجن��از قارياً ،وبه �أكمل ثالثية تاريخية بعد
ك�أ�س العامل  2010يف جنوب �أفريقيا.
وبلغة الأرقام القيا�سية �أي�ضاً ،تفوقت �إ�سبانيا على �إجناز �أملاين ظل �صامداً منذ نحو 40
عاماً ،لأنه منذ �إحراز �أملانيا الغربية ك�أ�س الأمم الأوروبية العام  1972ثم ك�أ�س العامل على
�أر�ضها العام  1974ثم بلوغها نهائي ك�أ�س الأمم الأوروبية جمدداً العام  ،1976مل يتمكن �أي
منتخب من حتقيق هذا الإجناز ببلوغ ثالث مباريات نهائية متتالية ،لكن �إ�سبانيا حققت
الفوز يف ثالث مباريات نهائية متتالية يف البطوالت الكربى ،وتخطت الإجن��از الأملاين.
فنياً ،جنح دل بو�سكي يف تنظيم فريقه ،متجاوزاً غياب قائد بر�شلونة و�صخرة دفاع املنتخب
كارلي�س بويول الذي خ�ضع لعملية جراحية يف ركبته اليمنى ،وزميله املهاجم دافيد فيا
امل�صاب بك�سر يف قدمه الي�سرى خ�لال م�شاركته يف بطولة العامل للأندية مع الفريق
الكاتالوين ال��ذي توج باللقب �أواخ��ر العام املا�ضي ،علماً �أن��ه توج هدافاً للن�سخة ما قبل
الأخ�يرة لك�أ�س الأمم الأوروبية قبل �أرب��ع �سنوات ،وجنح خيار االعتماد على فران�سي�سك
فابريغا�س كـ«رقم  9خاطئ» يف قلب الهجوم بطريقة رائعة ،وعلى امل��درب الآن �أن يقرر
م��ا �إذا ك��ان �سي�ستمر يف ه��ذه التجربة ،ويف ح��ال امل�ضي يف ذل��ك ،ق��د يعني الأم���ر �أخ��ب��اراً
�سيئة للمهاجم فرناندو توري�س؛ �أول الع��ب ي�سجل يف نهائيني توالياً لبطولة �أوروب���ا،
و�أي�����ض��اً لفرناندو لورينتي ،ال��ذي مل ي�شارك ول��و لدقيقة واح���دة يف بولندا و�أوك��ران��ي��ا.
والتزم دل بو�سكي باحلكمة التي تقول ب�أنه «ال يجب العبث برتكيبة رابحة» واتخذها كمبد�أ
له منذ �أن ا�ستلم مهامه وكان التغيري الوحيد الذي �أجراه خالل م�شواره مع املنتخب حتى
الآن هو تطعيمه ببع�ض املواهب ال�شابة من �أجل املحافظة على اال�ستمرارية يف النتائج،
ول��ن يكون دل بو�سكي م�ضطراً �إىل التخلي عن ه��ذا امل��ب��د�أ ،لأن الالعبني الذين ق��ادوا
«ال فوريا روخ��ا» �إىل لقب جنوب �أفريقيا  2010وك�أ�س �أوروب��ا  2012م�ؤهلون لأن يكونوا
مبونديال  2014يف ال�برازي��ل ،لأن العديد منهم ال ي��زال يف بداية امل�شوار مثل �سريجيو
بو�سكيت�س ( 23عاماً) وبدرو رودريغيز ( )24وجريار بيكيه ( )25و�سريخيو رامو�س ()26
ودافيد �سيلفا ( )26وخي�سو�س نافا�س (� ،)26إىل جانب �صانع �سي�سك فابريغا�س ( ،)25يف
حني �أن فرناندو توري�س ( )28واندري�س انيي�ستا ( )28و�صال �إىل العمر الكروي املثايل،
كما �أن جنم الو�سط ت�شايف هرنانديز ( 32عاماً) يعترب من العنا�صر التي قد تكون �أي�ضاً
موجودة يف الربازيل .2014
ويواجه دل بو�سكي ،وهو املدرب الأول الذي يفوز ببطولة �أوروبا وك�أ�س العامل ودوري
�أبطال �أوروبا ،مهمة حرجة مبحاولة حت�سني �أحد �أكرث املنتخبات جناحاً يف تاريخ اللعبة،
ومن غري املتوقع �أن يتغري الأ�سلوب الإ�سباين يف التمريرات ،على الأقل يف املدى املنظور،
لكنه قد يقرر �أن املنتخب يف حاجة �إىل �ضخ بع�ض الدينامية ،ومل يجد «ال فوريا روخا»
�صعوبة يف ال�سيطرة على املباريات يف �أوروبا  ،2012لكن يف بع�ض الأحيان واجهت الطبيعة
«اململة» للعبهم اتهامات ب�أن �أ�سلوب «تيكي تاكا» يف التمرير الذي ا�شتهروا به �أ�صبح عقيماً
وحتى م�ضجراً ،لكنه �أثبت �أن العك�س هو ال�صحيح خ�صو�صاً يف النهائي التاريخي �أمام
�إيطاليا.

( العدد  )221اجلمعة  6 -متوز 2012 -

كاريكاتير

رجال إطفاء يأخذون صورة تذكارية بدل اإلسراع إلخماد الحريق
ع� ��اق� ��ب ج � �ه� ��از الإط � � �ف� � ��اء يف
هولندا  10رج��ال بال�سجن ملدة
�سنة ،ب�سبب التقاطهم �صورة يف
ال��وق��ت غ�ير املنا�سب؛ �إذ التقط
الرجال �صورة تذكارية لهم �أثناء
ا�شتعال حريق يف أ�ح��د املنازل يف
ه��ول �ن��دا ،ب��دل الإ�� �س ��راع لإخ �م��اد
احل ��ري ��ق .وي �ظ �ه��ر يف ال �� �ص��ورة
ت�سعة �أ�شخا�ص �أما العا�شر منهم
فهو امل�صور.
ُي��ذك��ر أ�ن ��ه ي��وج��د يف ه��ول�ن��دا
أ�ك� �ث ��ر م� ��ن  26866م� ��ن رج ��ل
إ�ط � �ف� ��اء ،م �ن �ه��م  4593ي�ع�م�ل��ون
ب��دوام كامل يف اخلدمة ،وترتكز
هذه املجموعات يف املدن الكبرية

وال �� �ص �غ�يرة .ك �م��ا ع �م��دت دائ ��رة
احل ��رائ ��ق و�إدارة ال� �ك ��وارث �إىل
جتنيد ع��دد كبري من الن�ساء يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وت�ترك��ز مهمة ه��ذه ال��دائ��رة
�أو الوزارة املعنية ب�ش�ؤون الإطفاء
ح��ول حماية الأرواح واملمتلكات
ع�ب��ر ف ��ر� ��ض م� �ع ��اي�ي�ر ح��دي �ث��ة
للوقاية من احلرائق والكوارث،
وتوعية اجلمهور على نحو فعال
ب��دوره يف ال�سالمة من احلريق،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير ال�ط��وارئ
الطبية ،وغ�يره��ا م��ن اخل��دم��ات
مبا يتفق مع دور �إدارة الإطفاء
احلديثة.

ك�شف م�صدر �أمني كويتي �أن��ه �أثناء قيام دوري��ة تابعة لنجدة الطرق
اجلنوبية بجولة �أمنية على طريق الفحيحيل ،ا�شتبه رجالها مبركبة
كانت متوقفة على ج�سر منطقة ميناء عبداهلل حتركت ل��دى م�شاهدة
الدورية ،فقاموا ب�إيقافها ملعرفة �أ�سباب توقفها يف املكان ،ويف وقت مت�أخر
من الليل� ،إال �أن الطامة الكربى كانت عندما �شاهدوا قائد املركبة بزيه
الع�سكري وبحالة غري طبيعية ،الأمر الذي زاد من �شكوك رجال الأمن،
ولدى تفتي�ش املركبة عرثوا بداخلها على ا�صبع ح�شي�ش ،فقاموا ب�إبالغ
القيادة العليا بالواقعة ،ف�أمرت باحالته وامل�ضبوطات �إىل االدارة العامة
ملكافحة املخدرات التخاذ الإجراءات القانونية بحقه ،وتبني �أن امل�ضبوط
يعمل يف �أمن املطار بالكويت.

ً
اشتريا منزال بـ 4.2ماليين دوالر لهدمه
ألنه يعيق إطاللة منزلهما على البحر

طلبات مشينة ..من أجل النجاح!
ُرف �ع��ت دع ��وة ق�ضائية ��ض��د م��د ّر���س يف والي ��ة غ��رب ن�ي�ف��ادا،
بعدما ات�ضح أ�ن��ه يطلب من تالميذه ممار�سة العادة ال�سرية،
ال عن كتابة حياتهم اجلن�سية
وق��راءة املوا�ضيع اجلن�سية ،ف�ض ً
بالتف�صيل ،وذلك بغية احل�صول على درجة النجاح.
ووف��ق م��ا نقله موقع «ن�ي��وي��ورك داي�ل��ي ن�ي��وز» ،ف ��إن الطالبة
كارن روي�س تقدمت بدعوى �ضد الأ�ستاذ توم كوبي�ستانت ،بعدما
جتاهل الأخري �شكواها بانتهاك اخل�صو�صية والتحر�ش اجلن�سي.
ويف ه��ذا ال�سياق قالت روي����س« :رفعت ي��دي وقلت للمدرّ�س
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�إنني لن �أمار�س العادة ال�سرية ،ف�أكد يل �أنه يجب ممار�ستها 3
مرات على الأقل من �أجل �ضمان النجاح».
ووفق املوقع ،ف�إن كوبي�ستانت ،ومنذ اليوم الأول �أعلن للطالب
�أن��ه �سيح�سّ ن الرغبة اجلن�سية لديهم ،لدرجة �أنهم لن يكونوا
ق��ادري��ن على التفكري يف �أي ��ش��يء �آخ��ر غ�ير ممار�سة اجلن�س،
وب�ع��ده��ا ط�ل��ب م��ن بع�ض ال�ت�لام�ي��ذ ال�ت�ح��دث بالتف�صيل عن
الأو�ضاع اجلن�سية املختلفة ،وبعد �أن قر�أ الالئحة ب�صوت مرتفع،
طلب من الطالب كتابة  3مقاالت عن �أفكارهم اجلن�سية.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

القبض على «محشش»
يعمل في أمن المطار

تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

�أنفق ثنائي يف مدينة �سان فران�سي�سكو مبلغ  4.2ماليني دوالر ل�شراء
م�ن��زل ف�خ��م ع�م��ره ن�ح��و ق ��رن ،ليتمكنا م��ن ه��دم��ه ،لأن ��ه يعيق �إط�لال��ة
منزلهما على البحر.
وكان كالرك و�شارون وين�سلو ،يرغبان يف التمتع مبنظر البحر وج�سر
�سان فران�سي�سكو ال�شهري ،بعد �أن ا�شرتيا منز ًال يف املنطقة مقابل 19
مليون دوالر عام .2008
وانزعج الثنائي من املنزل القدمي ال��ذي يغلق عليهما منظر البحر،
وعمدا �إىل �شرائه مقابل  4.2ماليني دوالر ،ث ّم هدماه.
وقال ديفيد بيتي�س؛ رئي�س �شركة البناء التي قامت بهدم املنزل« :هذا
و�ضع فريد جداً ،مل نتعامل مع ذلك من قبل».
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

