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االفتتاحية

السيد نصر الله :سورية ليست جسر
عبور ..بل سند حقيقي للمقاومة

تـمـوز الـسـوري قــريـب..
ب � ��د�أ ك ��ل � �ش��يء يف ح� ��رب مت� ��وز  ..2006ما
ت�ب��ع ه��ذا ال���ش�ه��ر ك��ان نتيجة ل��ه؛ احل�م�ل��ة على
�سالح املقاومة ،وق��رارات جل�سة جمل�س ال��وزراء
ال�شهرية يف � 5أي��ار  ،2008م��روراً بالدعم املطلق
للمحكمة الدولية امل�شكوك ب�صدقيتها ،و�صو ًال
�إىل م��ا ي�ج��ري يف � �س��وري��ة ..لي�ست ح��رب مت��وز
حدثاً عابراً ،بل �إننا نعي�ش تداعياتها حتى الآن،
ومنها ،ب�صورة �أو ب�أخرى ،الأحداث يف �سورية.
ك�شفت الأح��داث يف �سورية عن �أمور كثرية..
ك�شفت �أن الإع�ل�ام العربي وال�ع��امل��ي ،مهما بلغ
من تطور ،يتحول يف بع�ض الأح�ي��ان �إىل �شبيه
بالإعالم الر�سمي يف دول العامل الثالث ،يخرتع
الأح ��داث وي��ز ّور احلقائق ،ويجعل م��ن املعتدي
مظلوماً.
ك�شفت �أن الإدارة الأمريكية تتحول� ،ساعة
تريد� ،إىل داعمة ملن ت�صنفهم �إرهابيني ،لأنهم
ي�ن�ف��ذون خمطاطاتها ع�بر وك�لائ�ه��ا يف ال�ع��امل
العربي.
ك�شفت �أن بع�ض ال�ع��رب ب��ات��وا ره��ائ��ن يف يد
الإدارة الأم�يرك �ي��ة وح�ل�ف��اء ل �ـ«�إ� �س��رائ �ي��ل»� ،أم��ا
عروبتهم فلي�ست �سوى �شعار ي�ضحكون به على
�شعوبهم.
ك�شفت �أح� ��داث ��س��وري��ة ع��ن ذل ��ك ك �ل��ه ،كما
�أن ال�ق��وة التي �أظهرتها القيادة ال�سورية على
م ��دى �أك �ث�ر م��ن ع� ��ام ،ب�ف���ض��ل ال �ت �ف��اف �شعبها
ح��ول�ه��ا ،وال ��ذي مل ي�ك��ن يف ح���س�ب��ان امل�ت��آم��ري��ن
ع �ل �ي �ه��ا ،وال ��دع ��م ال ��رو� �س ��ي وال �� �ص �ي �ن��ي� ،أرب �ك��ا
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،التي د�أب��ت ط��وال
ه� ��ذه ال �� �س �ن��ة ع �ل��ى حت �� �ض�ير ال �ب��دي��ل احل�ل�ي��ف
 اخل��ا��ض��ع ل���س�ي��ا��س��ات�ه��ا ،ت�ي�ق�ن�اً م�ن�ه��ا ب�سقوطالنظام ،لكن النظام مل ي�سقط ،بل باتت عبارة
«الأي � � ��ام امل � �ع� ��دودة» ال �ت��ي ي �ك��رره��ا امل �� �س ��ؤول��ون
الأم �ي�رك � �ي ��ون م��و� �ض��ع ت� �ن� �دّر ل� ��دى ك �ث�يري��ن.
ويف امل �ق ��اب ��ل ،ع � ��ادت «�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» ،ال �ت��ي ك��ان��ت
اطم�أنت ولو جزئياً ،ملراعاة م�صاحلها مبوجب
ه��ذا امل�خ�ط��ط� ،إىل ال�ق�ل��ق ب�ع��د ف���ش��ل تطبيقه،
ودعوة الواليات املتحدة الأمريكية �إىل التدخل
الع�سكري يف �سورية ،ملا قد ي��ؤدي �إليه ذلك من
فتح جبهات �إقليمية «�إ�سرائيل» يف غ ًنى عنها .من
هنا ،كان املوقف «الإ�سرائيلي» مرتدداً �إزاء التهور
الأمريكي يف �صراع �إثبات قوة الواليات املتحدة
ي�سجل
على ال�ساحة ال�ع��امل�ي��ة ،وم��ن هنا �أي���ض�اً َّ
تراجع يف املوقف «الإ�سرائيلي» من الأح��داث يف
�سورية.

ه��ي ح ��رب ع��امل �ي��ة �إذاً ،ال حم�ل�ي��ة وال حتى
�إقليمية ،تتداخل فيها م�صالح وت��وازن��ات ،ولن
تعرف ح�سماً �إال بت�سوية تعيد الأمور �إىل ن�صابها
ال�سابق ،وت�ضع �سورية وحلفاءها ،يف املقابل ،يف
امل��وق��ع الأق ��وى �إق�ل�ي�م�ي�اً وع��امل �ي �اً ،ح�ي��ث �س ُتقلب
التوازنات العاملية وترجح كفة دول «الربيك�س»،
التي تن�ضوي كل من رو�سيا وال�صني ،الداعمتني
ل�سورية ،يف �إطارها.
ل��ن ت �ت��دخ��ل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم�يرك �ي��ة
ع�سكرياً يف ��س��وري��ة ،ف�سورية لي�ست ال�ع��راق �أو
�أفغان�ستان ،ولي�ست املا�ضي الع�سكري الأمريكي
احلافل باخل�سارات واخليبات الع�سكرية� ..سورية
لي�ست ال �ع��راق وليبيا ال�ن�ف��ط�� ،س��وري��ة اجلبهة
الأم��ام �ي��ة وال��وج��ه اجل��دي��د ل�ل�ح��رب ال �ب��اردة -
ال�ساخنة اجلديدة ،وهي امل�سمار الأخري يف نع�ش
ال�شرق الأو�سط اجلديد.
احل��رب يف �سورية حرب عاملية غري مبا�شرة،
تهدد «النظام العاملي الأح��ادي» بال�سقوط ،وما
الواقع االقت�صادي الذي تعي�شه الواليات املتحدة
الأمريكية ودول كثرية �أخ��رى �سوى دليل على
اقرتاب هذا ال�سقوط ،بعد �أن ثبت ف�شل الواليات
املتحدة الأمريكية يف النهج الذي اتبعته ،وي�أتي
ذل ��ك ك�ل��ه يف ظ��ل جن ��اح ال�ت�ج��رب��ة االق�ت���ص��ادي��ة
ال�صينية ،مع ما لها من تبعات �سيا�سية ،ويف ظل
ع��ودة رو�سيا  -بوتني لتكون العباً �أ�سا�سياً على
ال�ساحة الدولية ،بعد انكفاء لأعوام.
تبدو املعادلة ،على الرغم من تعقيدات الو�ضع
ال���س��وري ،ب�سيطة ج��داً :مل ينجح امل�ت� آ�م��رون يف
�إنتاج حالة �شعبية يف ال�شارع ال�سوري ،على الرغم
م��ن اع�ت�م��اده��م �أ��س�ل��وب�اً ال مثيل ل��ه يف الع�صر
احلديث يف التزوير الإعالمي ،كما مل ينجحوا
يف خ ��رق اجل �ي ����ش ال �� �س ��وري ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
الإغ ��راءات وال�ضغوط ،ومل ينجح م��ن ي�سمون
�أنف�سهم بـ«الثوار» يف اكت�ساب �صورة «املنا�ضلني»
من �أج��ل احلرية والإ� �ص�لاح ،ال بل حتولوا �إىل
ُق ّطاع طرق ومرتكبي جمازر على الهوية ،و�أداة
يف يد اخلارج ..ومل تنجح رهانات الغرب وبع�ض
العرب الذين مل يعد يفرقهم عن الغرب املت�آمر
�سوى تلك النقطة على العني ،ف�أب�شروا بطول
بقاء للنظام ،وبنهاية حتمية للم�ؤامرة.
ما ح�صل يف متوز �سيتكرر ،وهو على م�سافة
قريبة جداً منا.
النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود

ب�ين  12مت��وز و� 14آب  2006ك��ان ثمة ع�صر جديد
�صنعه رج��ال اهلل ،ع�ن��وان��ه�« :إ��س��رائ�ي��ل �أوه��ن م��ن بيوت
العنكبوت» .يومها ،كان هناك من يراهن على ك�سر �إرادة
اجل�ه��اد ،يف ظل حديث عن «�شرق �أو��س��ط جديد» يولد
من رحم تلك احلرب ،وكان هناك �أعراب يرون يف رجال
اهلل جمرد «مغامرين» ..لكن }ميكرون وميكر اهلل واهلل
خري املاكرين{.
ويف مت��وز  ،2012هاهو �سيد املقاومة يجدد الر�ؤية
والنهج وطريق الغد ،والأمل ،في�ؤكد �أن «�إ�سرائيل» كلها
يف ال��ذك��رى ال�ساد�سة للحرب ما زال��ت حتت ال�صدمة؛
��ص��دم��ة ال�ه��زمي��ة امل �ف��اج ��أة ل�ل�ع��دو ،وت�ق�ي��م حم��ا��ض��رات
وتكتب مقاالت ي�شارك فيها كبار القادة ال�صهاينة.
ولفت �سماحته �إىل �أنه مع كل ال�ضجيج احلا�صل يف
املنطقة ،هناك مقاومة وقياديو مقاومة ورجال مقاومة
يعملون يف الليل والنهار على ملف ال�صراع مع العدو،
وحماية البلد ،فاملقاومة تتابع «الإ�سرائيلي» يف الليل
والنهار.
ووع ��د �سماحته «الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» مب�ف��اج��أة ك�ب�يرة،
وقال�« :أريد منكم جميعاً ومن �شعوب املنطقة �أن تثقوا
جيداً بقدرات املقاومة ووعيها ،و�أن تعرفوا �أننا منلك
عقو ًال وقلوباً و�إرادات وع��زائ��م وق��درة على �أن نخطط
وندير ونقاوم وننت�صر يف نهاية املطاف ،ولي�س قدرنا
كما حاول �أغلب احلكام وال ُك ّتاب العرب ،و�أغلب و�سائل
الإع �ل��ام� ،أن يقنعوننا �أن ق��درن��ا ه��و ال �ه��زمي��ة ،و�أن �ن��ا
عاجزون».
و�أ� � �ض ��اف« :ك� ��ان م��ن امل �ف�تر���ض يف ح ��رب مت��وز
�أن ت�ك��ون احل��رب على امل�ق��اوم��ة يف لبنان ل�سحقها
وت ��دم�ي�ر حم� ��ور امل �ق��اوم��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ،امل�ت�م���س��ك
بالق�ضية الفل�سطينية وب ��ال�ت�راب ال �ع��رب��ي ،وه��و
حم��ور ميتد م��ن �إي��ران و�سورية وح��رك��ات املقاومة
يف لبنان وفل�سطني ،يف وقت �صارت �أغلبية الأنظمة
يف املحور الآخر ،وتراهن على ن�سيان الفل�سطينيني
لق�ضيتهم ،ول��و ُ�سحقت املقاومة ال�ستمرت احلرب
باجتاه �سورية ،بدعوة �أنها �ساعدت املقاومة ،ولكانت
احللقة الثانية ب�إ�سقاط نظام الأ�سد وتدمري �سورية،
و�إخ�ضاعها للم�شروع الأمريكي  -الإ�سرائيلي ،لكن
انت�صار املقاومة �أ�سقط احللقة الثانية ،لأنه يف الأيام
الأخ �ي�رة م��ن احل ��رب ك��ان��ت «�إ� �س��رائ �ي��ل» ت�ستجدي
احلل».
وك�شف �سماحته �أن ال�صواريخ التي كانت تنزل
على حيفا وو�سط «�إ�سرائيل» �إبان حرب متوز كانت
م��ن ال���ص�ن��اع��ة الع�سكرية ال���س��وري��ة ،وق��د اُعطيت
للمقاومة ،و«�أه��م الأ�سلحة التي قاتلنا بها يف حرب
مت��وز ك��ان��ت م��ن � �س��وري��ة ..ول�ي����س ف�ق��ط يف ل�ب�ن��ان،
ففي ق�ط��اع غ��زة �أي���ض�اً؛ ال���س�لاح وال���ص��واري��خ التي
كانت ت�صل �إىل غ��زة ،هي �صناعة ع�سكرية �سورية،

الأمني العام حلزب اهلل متحدثاً خالل مهرجان �إنت�صار متوز 2006

و«�إ�سرائيل» تخاف اليوم من قطاع غ��زة» ،وتخاف
ع�ل��ى ت��ل �أب �ي��ب م��ن غ ��زة ،ث��م � �س ��أل �سماحته« :ه��ذه
ال�صواريخ ،هل �أو�صلها النظام ال�سعودي �أو امل�صري
�إىل غزة؟ هل �أو�صلتها الأنظمة العربية؟ ال ،لكنها
��ص��واري��خ م��ن ��س��وري��ة ،وع�بر ��س��وري��ة ،ه��ذه القيادة
ال�سورية كانت تخاطر مب�صاحلها ووجودها لأجل
�أن تكون املقاومة يف لبنان وفل�سطني قوية.»..
و�أردف �سماحته« :م��اذا يعني �أن تعطي �سورية
��س�لاح�اً حل��زب اهلل ،وحل �م��ا���س ،وحل��رك��ة اجل �ه��اد؟
عندما ك��ان��ت الأن�ظ�م��ة العربية متنع اخل�ب��ز وامل��ال
وجمع التربعات لغزة ،كانت �سورية ُتر�سل ال�سالح
مع الطعام �إىل غزة ،وخاطرت من �أجل ذلك ..هذه
�سورية� ،سورية ب�شار الأ�سد� ،سورية ال�شهداء والقادة
�آ�صف �شوكت وداوود راجحة وح�سني توركماين».
و�أ�شار �سماحته �إىل �أنه «مل يعد يف هذه املنطقة �إال
اجلي�ش ال�سوري لي�س تدريبه و�سالحه من الأمريكي،
وكان هناك �شغل لتدمري هذا اجلي�ش ،فا�ستغلت �أمريكا
وال �غ��رب و�أدوات� �ه ��م يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي م�ط��ال��ب حمقة
لل�شعب ال�سوري ،و�أدخلوا �سورية يف �أتون حرب».
وج��دد ال�سيد ن�صر اهلل ال��دع��وة �إىل حفظ �سورية
و�شعبها وجي�شها ،ور�أى �أن احلل فقط من خالل القبول
باحلوار ،وامل�سارعة �إليه ،م�ؤكداً �أنه كان لل�شهداء القادة
الكبار ال�سوريني ف�ضل كبري على املقاومة ،متقدماً من
القيادة ال�سورية واجلي�ش ال�سوري وال�شعب ال�سوري
مب�شاعر امل��وا� �س��اة ،وم �ن��دداً ب�ه��ذا اال��س�ت�ه��داف ال��ذي ال
يخدم �إال م�صالح العدو.
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ت�ساءل �أحد املتابعني للمعركة االنتخابية النيابية الفرعية التي �شهدتها الكورة الأ�سبوع املا�ضي ،وفاز فيها
مر�شح القوات اللبنانية :ملاذا مل ُتف�ضح الإمكانات املالية واللوج�ستية التي ُخ�ص�صت للمعركة؟ ومن هي اجلهة
العربية التي م ّولت املعركة؟ وكيف ُجندت �أجهزة خمابراتية �أجنبية يف ا�سرتاليا وكندا وال�سعودية جلمع ناخبي
الكورة و�إر�سالهم يف �أربع طائرات كبرية تابعة لأحد اخلطوط اجلوية لدولة عربية؟ و�أ�ضاف املرجع :هل باتت
االنتخابات النيابية يف لبنان حتت �إ�شراف دويل ،وبالتن�سيق مع املخابرات العاملية؟!

مــوقــف بحـــاجـــة إلـــى تـــدقـــيــق
رف�ض �أحد «قياديي» الأمانة العامة لقوى � 14آذار �أن يعلن على الهواء �أن «�إ�سرائيل» عدو للبنان،
قائ ً
ال �إن هذا كالم يحتاج �إىل تدقيق!
هذا املوقف مل يزعج بع�ض قيادات � 14آذار ،التي قالت على م�ض�ض« :رمبا ما يزال هذا «الرفيق»
مرتبطاً بعالقات قد يحا�سبه م�شغّلوه �إن �أعلن موقف العداء».
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تموز  – 2006تموز 2012

يـقــال

الصهاينة و«األسير» يقطعون طريق الجنوب
يف الذكرى ال�ساد�سة حلرب متوز ،يعود �شعار «نزع
�سالح امل�ق��اوم��ة» �إىل ج�سر الأويل يف مدخل �صيدا
ال�شمايل ب�أ�سلوب خمتلف ،والهدف واحد هو الق�ضاء
�أو �إزعاج املقاومة ونزع �سالحها.
ففي متوز عام  ،2006قامت الطائرات ال�صهيونية
بتدمري ج�سر الأويل لقطع الطريق باجتاه اجلنوب،
وبالعك�س ،وحو�صر امل�ق��اوم��ون و�أه�ل�ه��م يف مربعات
ال �ن��ار يف ق ��رى اجل� �ن ��وب ..ويف مت ��وز  ،2012قطع
«الأ� �س�ي�ر» و�أن �� �ص��اره ط��ري��ق اجل �ن��وب ،ل�ن��زع ال�سالح
ال�سنة يف لبنان» ،والذي
بعنوان خمادع« :كرامة �أهل ُّ
�أ�ساء �إليهم قبل غريه ،وو�ضعهم يف مو�ضع منه براء،
ويف ال��زم��ان�ين ويف نف�س امل�ك��ان بقيت �صيدا ب�أهلها
املقاومني حتت�ضن املقاومة يف متوز  ،2006وجمهور
املقاومة يف .2012
ال�سنة» ي�ب��د�أ من
�إن احل��دي��ث ع��ن «ك��رام��ة �أه��ل ُّ
حترير الأق�صى والقد�س ال�شريف ..ب�إغاثة �أطفال
العراق ،وا�سرتداد ثرواته التي نهبها الأمريكيون..
يبد�أ من حترير �أفغان�ستان ،ون�صرة �ضحايا باك�ستان،
الذين تق�صفهم الطائرات الأمريكية.
ك��رام��ة امل�سلمني �أن ال يبقى �أه��ل غ��زة «امل�سلمون
ال�سنة» يف م�صر ،و�أال
ال�سنة» حما�صرين من «امل�سلمني ُّ
ُّ

ينقطع الطعام وال���ش��راب والكهرباء عنهم ،وتتوقف
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ع��ن ت �ق��دمي ال � ��دواء وال �ع�ل�اج ب��ان�ت�ظ��ار
الإمدادات من الأنفاق بني م�صر وغزة.
هل تظاهر «الأ�سري» �ضد االعتداءات ال�صهيونية
على لبنان؛ على خ��راج �شبعا وت�لال كفر�شوبا؟ وهل
ال�سنة» ال يخد�شها � 11ألف �أ�سري فل�سطيني
كرامة «�أهل ُّ
م��ن «امل�سلمني ال���ُّ�س�ن��ة» يف ال���س�ج��ون «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة»،
وبينهم ن�ساء و�أطفال؟!
�أمل ي�سمع م��ن ي�ح� ّر���ض «الأ�� �س�ي�ر» ومي��ول��ه ب ��أن
«ال�سنة» ميوتون جوعاً وح�صاراً وقت ًال
الفل�سطينيني ُّ

الفتنة إن وقعت ستلتهم
الجميع من دون استثناء..
وينتصر العدو

يف فل�سطني� ،أم مل ي�سمعوا بتهويد ال�ق��د���س وحفر
الأنفاق التي تهدد امل�سجد الأق�صى؟!
ه��ؤالء امل�ض َّللون �صاروا ،بق�صد �أو بغري ق�صد ،يف
اخلندق الواحد مع «�إ�سرائيل» املطالبة بالق�ضاء على
املقاومة.
من املمكن تف ّهم «طموح» �شاب تهي�أت له الظروف
ليعمل  -م�ستثمراً الأمن والإعالم  -يف جمال الفتنة،
ّ
وي�ضخون املال ،علهم
من ق َبل البع�ض الذين يحركونه
ي�سرتجعون جم��دداً حكماً ق��د ه��وى ،ول��و ع��ن طريق
الفتنة العمياء التي ال ُتبقي وال تذر ،وت�صيب بلهيبها
م��ن ي��وق�ظ�ه��ا وم��ن ت���ض��رم يف وج �ه��ه ،ل�ك��ن االح�ت�م��اء
بالن�ساء والأطفال كدروع ب�شرية يف قيظ ال�صيف ،من
�أجل �شعار رفعته «�إ�سرائيل» و�أمريكا ،وهو ال يدري �أي
خدمة يقدمها للعدو الذي ا�ستباح كل �شيء ،من �أر�ض
وعر�ض ودم ومقد�سات ..فهذا الأم��ر ال ميكن فهمه،
وال ميكن القبول به.
ال�سنة» ب��راء ممن يذبح با�سمهم يف �سورية
«�أه��ل ُّ
ال�سنة» براء ممن يرفع �شعار ح�صار
والعراق ،و«�أه��ل ُّ
امل�ق��اوم��ة ون��زع ��س�لاح�ه��ا ،ف�لا مي�ك��ن �أن ي�ك��ون م�سلم
على ُ�سنة ر�سول اهلل (عليه ال�صالة وال�سالم) مينع
املجاهدين م��ن م�ق��اوم��ة االح �ت�لال ،وال ميكن مل�سلم
اال ّدع � ��اء ب ��أن��ه م��ن �أت �ب��اع �سنة ال��ر� �س��ول ال �ك��رمي وه��و
يوقظ الفتنة ويح ّر�ض على �إخوانه يف الدين ،ويرتك
املحتلني ،وال ي ّتخذ موقفاً �ضدهم ،وال يدين عم ًال
ر�ؤه��م م��ن ك��ل جم��زرة ارتكبوها،
ي�ق��وم��ون ب��ه ،ب��ل ي�ب ّ
ويقف معهم بال�شعار وال�سلوك والهدف ،ثم يدعي زوراً
ال�سنة واجلماعة»!
�أنه من «�أهل ُّ
ندا�ؤنا للإخوة العقالء �أن يعيدوا « ُق ّطاع الطرق»
�إىل م�آويهم ،و�أرباب الفتنة �إىل خمابئهم� ،أو �أن يترب�ؤوا
من �أفعالهم �إذا كانوا �ضدها �أو ينكروها ،و�إذا كان �أحد
مع ال�شعار والفعل ،فليعلن ،فال يجوز ممار�سة اخلداع
�أو النفاق ال�سيا�سي.
الفتنة �إن بد�أت �ستلتهم اجلميع من دون ا�ستثناء،
و�ستهزم اجلميع وتن�صر العدو ،وعندها ُيتخل�ص من
القاتل واملقتول.
نعي�ش هذه الأي��ام يف مرحلة «امل�سلمني» امل�ص َّنعني
�أم�يرك �ي �اً ،ال��ذي��ن ي�ق��وده��م �أ��ص�ح��اب ع�م��ائ��م حتركهم
امل�خ��اب��رات ب��ال��دوالرات وال��ري��االت ،ومب��ا «يعظهم» به
ال�سفري الأم�يرك��ي ،و�س ّنتهم املعا�صرة التي يتبعونها
هي يف ما يقوله امللوك والأم��راء ،وقد قال ر�سول اهلل
(عليه ال�صالة وال�سالم)« :بد�أ الإ�سالم غريباً و�سيعود
غريباً ..فطوبى للغرباء».
www.alnnasib.com

د .ن�سيب حطيط

�أهل �صيدا يطالبون بفك اعت�صام الأ�سري

أوباما يشرف شخصيًا على «التصفيات»
ك�شف تقرير �أمريكي �أن وحدة �أمريكية خا�صة ن ّفذت  250عملية ت�صفية بحق
�أ��ش�خ��ا���ص ُي��زع��م �أن �ه��م �إره��اب �ي��ون .وي��ذك��ر ال�ت�ق��ري��ر �أن ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ب��اراك
�أوباما كان يناق�ش كل عملية ت�صفية مع م�ساعده ل�ش�ؤون الإره��اب «ج��ون برنيان»،
وهناك بع�ض الأ�سماء املهمة يناق�ش �أوباما كيفية ت�صفيتها مع فريق القتلة ،ومن
بني الذين جرت ت�صفيتهم �أ�شخا�ص يحملون اجلن�سية الأمريكية .ويعمل خ�صوم
�أوباما ال�ستخدام هذا التقرير �ضده يف توقيت ي�ستفيدون منه ،خ�صو�صاً جلهة توقيع
الرئي�س الأمريكي على ت�صفية بع�ض مواطني الواليات املتحدة.

الـــوصـــايـــة األمـــيـركـيــــة
�س�أل �أحد امل�س�ؤولني يف الدولة اللبنانية م�ستغرباً :هل �أ�صبح لبنان حتت ظل الو�صاية
الأم�يرك �ي��ة؟ فال�سفرية كونيلي جتتمع ي��وم�ي�اً م��ع امل���س��ؤول�ين اللبنانيني الر�سميني
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واحلزبيني ،علماً �أن ال��زي��ارات التي يقوم بها م�س�ؤولو الإدارة الأمريكية لي�ست فقط
لل�ضغط على �سورية ،بل �أي�ضاً من �أجل حتري�ض وت�أليب اللبنانيني على بع�ضهم البع�ض!

هجـــرة مـعـــاكـســــة
توقع تقرير جديد للمخابرات الأمريكية �سقوط «دول��ة �إ�سرائيل» يف عام
 ،2025كا�شفاً �أن عودة اليهود �إىل بالدهم التي �أتوا منها �إىل «�إ�سرائيل» زادت خالل
الفرتة املا�ضية ،و�أن هناك ن�صف مليون �أفريقي �سيعودون �إىل بالدهم خالل
الع�شر �سنوات املقبلة� ،إ�ضافة �إىل مليون رو�سي ،و�أعداد كبرية من الأوروبيني.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن �صعود التيار الإ�سالمي يف دول جماورة لـ«�إ�سرائيل»،
خ�صو�صاً م�صر� ،أث��ار ال�شعور باخلوف والقلق ل��دى اليهود على حياتهم،
وجعلهم يخ�شون على م�ستقبلهم وم�ستقبل �أبنائهم ،لذا فقد بد�أوا عمليات
العودة �إىل بالدهم الأ�سا�سية ،ولو مل يكن ب�شكل الفت ،وتوقع التقرير �أن
ي�ستمر ال�سجال «الإ�سرائيلي»  -الإ�سالمي فرتة طويلة.

أقوى من الدولة؟
بعد �أن ق��ام ع��دد كبري م��ن �أ��ص�ح��اب امل�ؤ�س�سات
ال �ت �ج��اري��ة يف � �ص �ي��دا ب ��زي ��ارة ل�ب�ع����ض امل �� �س ��ؤول�ين
اللبنانيني لال�ستف�سار عن ال�سبب احلقيقي وراء
عدم فتح الطريق التي �أغلقها ال�شيخ �أحمد الأ�سري،
ت�ساءل �أرباب العمل املت�ضررون عن اجلهة الر�سمية
ال�ت��ي ت�ق��ف �إىل ج��ان��ب الأ� �س�ير يف اع�ت���ص��ام��ه ،وه��ل
ب��ات ال�شيخ الأ�سري �أق��وى من الدولة اللبنانية� ،أم
�أن هناك م�شروعاً كبرياً يبد�أ من �صيدا وينتهي يف
عكار؟!

الضنية تريد التغيير
�أثناء ا�ستقبال الأم�ين العام لتيار امل�ستقبل
�أح�م��د احل��ري��ري وف ��داً م��ن فاعليات ال�ضنية،
�أُب�ل��غ احل��ري��ري ب���ض��رورة تغيري ن��واب ال�ضنية
(فتفت وقا�سم عبد العزيز) .و ُعلم �أن احلريري
ّ
النائبي
اطلع من الوفد على عدة �شكاوى بحق
نْ
امل��ذك��ور ْي��ن ،م�ن�ه��ا �أن �ه �م��ا ال ي�ف�ت�ح��ان بيوتهما
ال�ستقبال املواطنني.

أطباء الجيش
في عين الحلوة
ُعلم �أن قيادة اجلي�ش �أبلغت الف�صائل الفل�سطينية
يف خميم عني احللوة �أنها �سرت�سل �ضباطاً �أطباء �إىل
«م�ست�شفى الأق�صى» يف املخيم ،ملعاينة ال�سكان جماناً.
واعتربت الف�صائل �أن هذه اخلطوة �إيجابية من قبل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وبالتايل فتح �صفحة جديدة مع
�أهايل املخيم بعد احلوادث الأخرية.

 300ألف دوالر لالغتياالت
�أكد م�س�ؤول �أمني كبري �أن هناك معلومات تفيد
ب ��أن تنظيم القاعدة خ�ص�ص مبلغ � 150أل��ف دوالر
م �ك��اف ��أة ل�ل���ش�خ����ص ال� ��ذي ��س�ي�ن�ف��ذ ع�م�ل�ي��ة اغ�ت�ي��ال
رئي�س جمل�س ال �ن��واب نبيه ب��ري ،ومبلغ � 150أل��ف
دوالر مكاف�أة لل�شخ�ص ال��ذي �سينفذ عملية اغتيال
ق��ائ��د اجلي�ش ال�ع�م��اد ج��ان ق�ه��وج��ي ،و�أك ��د امل���س��ؤول
الأمني جدّية املعلومات التي بحوزته ،و�أن الأوام��ر
التي �صدرت باغتيال ال�شخ�صيتني (بري وقهوجي)
�صدرت من �أمين الظواهري نف�سه.

مأمن الفوز ..نيالك
ّ

علم �أن نائب م��ن فريق �14آذار ق��ال لنائب
م ��ن ال �ف��ري��ق ن �ف �� �س��ه« :ن �ي��ال��ك م� ��أ ّم ��ن ف ��وزك
باالنتخابات ،وب�أ�صوات غريك كمان».

رمضـــان مـوســم
للـكــرم االنتخـــابـي
�سيقوم �أحد املر�شحني لالنتخابات النيابية
امل �ق �ب �ل��ة يف ب�ي��روت ع ��ام  ،2013وه ��و رئ�ي����س
م�ؤ�س�سة اجتماعية و�صحية كبرية ،بالإعالن
عن ت�شكيل ماكينته االنتخابية ،برئا�سة �أحد
ال�ع�م��داء امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن اجل�ي����ش اللبناين،
وت �ق��وم امل��اك�ي�ن��ة ب�ت��وزي��ع ا��س�ت�م��ارات يف جميع
�أح �ي��اء ب�ي�روت ،ل�ت��وزي��ع احل�ص�ص التموينية
يف �شهر رم�ضان امل�ب��ارك ،و�إع�ط��اء م�ساعدات
ل�ب�ع����ض اجل�م�ع�ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة يف ب�ي�روت،
والتي يزداد عددها يف مو�سم االنتخابات.
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موضوع الغالف
ْ
البنيتين االجتماعية والعسكرية
بعد الفشل في تفكيك

ســوريــة :الـجـريـمـــة اإلرهـابـيــة ..والعـقـــاب المـنـتـظـــر
��ض��رب الإره� ��اب ال ��دويل �ضربته التي
اعتُقد �أنها �ستكون الأخ�ي�رة ،بوهم انهيار
امل�ن�ظ��وم��ة ا ألم�ن�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ال���س��وري��ة
�سريعاً ،جراء ال�ضربة الغادرة التي �أثبتت
�أن من يدير العمليات وين�سقها هي �أجهزة
ا�ستخبارات دولية متولها �أنظمة الظالم يف
اخلليج.
يف ال �ق ��راءة الأول �ي ��ة مل��رام��ي ال���ض��رب��ة
الإره��اب�ي��ة ملقر الأم ��ن ال�ق��وم��ي يف دم�شق،
حيث ا�ستُ�شهد وزير الدفاع العماد �أول داود
راجحة ،والعماد �آ�صف �شوكت؛ نائب وزير
ال��دف��اع ،والعماد ح�سن توركماين؛ معاون
ن��ائ��ب رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة ،و�أ� �ص �ي��ب وزي��ر
الداخلية حممد ال�شعار ،وع��دد �آخ��ر من
امل�س�ؤولني الأمنيني ،يظهر �أن متابعة �أمنية
دقيقة ،وعرب الأقمار اال�صطناعية ،كانت
ه��ي ال�ت��ي تنقل امل�ع�ل��وم��ات ت�ب��اع�اً ل�ضباط
ا��س�ت�خ�ب��ارات تغلغلوا يف ��س��وري��ة ،ين�سقون
ال �ع �م �ل �ي��ات ،وه ��م ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��وج�ه��ون
املجموعة امل�س�ؤولة عن االعتداء والتفجري.
�إن الهدف من ح�صول االعتداء املجرم
يف ه��ذه اللحظة ،ه��و إ�ي�ج��اد راف�ع��ة ملجل�س
الأمن ،الذي اجتمع بعيد �ساعات ،يف �ضوء
التم�سك الرو�سي برف�ض �أي عقوبات� ،أو
التهديد بالف�صل ال�سابع� ،سيما �أن امل�أمول
من قوى الغدر والإرهاب ح�صول حالة من

مقتل عدد
من «اإلسرائيليين»
في تفجير ببلغاريا
�أعلنت وزارة الداخلية البلغارية
أ�ن ��ه ُق�ت��ل ث�لاث��ة أ���ش�خ��ا���ص ،و أ���ص�ي��ب
�أك �ث��ر م ��ن  20آ�خ� ��ري� ��ن ب� �ج ��روح يف
ه�ج��وم على �سياح « إ���س��رائ�ي�ل�ي�ين» يف
مطار بورغا�س البلغاري على البحر
الأ�سود.
رئ �ي ����س ال � � ��وزراء «ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي»
بنيامني نتانياهو اعترب �أن كل بوادر
تفجري احلافلة ت�شري �إىل �أن إ�ي��ران
لها عالقة باملو�ضوع.
وقال اوفري جندملان ،وهو متحدث
ب��ا��س��م رئ�ي����س ال � ��وزراء ال���ص�ه�ي��وين:
«ي �ب��دو أ�ن ��ه ك ��ان ه �ن��اك اع �ت��داء على
حافلة تقل مواطنني �إ�سرائيليني يف
مطار بورغا�س يف بلغاريا .مت �إطالق
ال�ن�يران على احلافلة ،و إ�ل�ق��اء عبوة
نا�سفة».
من جهته� ،أ��ش��ار م�صدر يف حزب
اهلل �إىل �أن اتهام «�إ�سرائيل» للحزب
ب�ت�ف�ج�ير احل��اف �ل��ة يف ب�ل�غ��اري��ا مثري
لل�سخرية ،م�ؤكداً �أن «رد احلزب على
اغتيال القيادي عماد مغنية ال يكون
با�ستهداف �سياح».

ال�شهيد العماد داود راجحة وزير الدفاع ال�سوري

ال�شهيد العماد داود راجحة وزير الدفاع ال�سوري

ال�شهيد العماد ح�سن توركماين معاون نائب رئي�س اجلمهورية

الفو�ضى العارمة يف دم�شق ،بعد التفجري
الذي �أراد املخططون له �أن يبيد كل القادة
ا ألم �ن �ي�ي�ن وال�ع���س�ك��ري�ين ،ب�ح�ي��ث تختفي
منظومة ال�ق�ي��ادة والتحكم ،وت��راف��ق ذلك
مع حملة �شائعات ،بق�صد انهيار معنويات
اجلي�ش والأجهزة الأمنية ،وح�صول حالة
م��ن ال�ت���ض�ع���ض��ع واالن� �ف�ل�ات يف ال �� �ش��ارع،
م ��ا ي � � ��ؤدي �إىل ان� �ق�ل�اب ي�لاق �ي��ه جمل�س
ا ألم ��ن ب�ق��رار لإر� �س��ال ق��وات دول�ي��ة ،بزعم
�ضبط ا ألم��ن وت�أمني الأ�سلحة الكيماوية
واجلرثومية ،والأ�سلحة الثقيلة ،فيح�صل
ال �ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري حت��ت وط � ��أة ان �ف�لات
الأمن.
وت�أكيداً على ذل��ك ،ف�إنه بُعيد حلظات
من وقوع االنفجار الإجرامي ،الذي تقف
خلفه منظومة ا�ستخباراتية أ�م�يرك�ي��ة -

تركية � -سعودية  -قطرية �« -إ�سرائيلية»،
وورث � ��ة جم �م��وع��ة «االع � �ت� ��دال ال �ع��رب��ي»،
ب�ث��ت ق �ن��وات ف���ض��ائ�ي��ة ن��اط�ق��ة ب��ال�ع��رب�ي��ة،
وه��ي «�إ�سرائيلية» امل�ضمون� ،إ��ش��اع��ات ب��أن
تفجريات عدة وقعت يف الفرقتني الرابعة
وال�سابعة ،و�أن الرئي�س ب�شار الأ�سد �أ�صيب
وغري معروف امل�صري ،بهدف ح�صول انهيار
يف ال�شارع ،فت�سهّل مهمة القوى الظالمية
يف ت �ق��دمي ��س��وري��ة ط�ب�ق�اً ن��ا��ض�ج�اً للقوى
ال��دول�ي��ة ،وه��و م��ا ك�شفه وزي��ر اخلارجية
الربيطانية ول�ي��ام هيج ،ال��ذي ر�أى �أن ما
يح�صل ي�ستدعي إ�ج��راء فعلياً عاجالً ،مع
العلم �أن الواليات املتحدة الأمريكية �أعلنت
قبل �ساعات من التفجري� ،أن وزير الدفاع
وافق على طلب القيادة املركزية بتحريك
جمموعة حاملة الطائرات «غيني�س» �إىل

املنطقة ،و�أن ق��رار التحريك ج��اء لأ�سباب
تتعلق ب ��أم��ن املنطقة وا��س�ت�ق��راره��ا ،وم��ن
بينها العامالن ال�سوري والإيراين.
وم ��ن امل �ع �ل��وم أ�ي �� �ض �اً ،وه ��و دل �ي��ل على
ال�ت�ن���س�ي��ق امل �خ��اب��رات��ي ال � ��دويل ،م��ا ج��رى
خالل ا ألي��ام الأربعة التي �سبقت التفجري
من �أحداث يف بع�ض �أحياء دم�شق ،وال �سيما
امليدان والقابون ،والتي ترافقت مع حملة
دعائية وا�سعة حتدثت عن دخ��ول � 30ألف
مقاتل مما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احلر»
يف إ�ط��ار احل��رب النف�سية ،لت�أهيل ال�شارع
ال �� �س��وري ل�لان�ه�ي��ار امل �ت��وخ��ى ،وق��د ت��راف��ق
التفجري م��ع ا��ش�ت�ب��اك يف ح��ي امل �ي��دان مع
جمموعة م�سلحة �أرادت بث الفو�ضى.
لكن الأه ��م �أن ال�ق�ي��ادة ال�سورية التي
ت �ع��رف �أن ح��رب �اً ��ض��رو��س�اً ع��امل�ي��ة تخا�ض

�� �ض ��ده ��ا ،مت �ك �ن��ت م� ��ن اح� � �ت � ��واء احل� ��دث
الإج � ��رام � ��ي ب �� �س��رع��ة ف ��ائ �ق ��ة ،و�أح �ب �ط��ت
ال���ش��ائ�ع��ات وال��دع��اي��ات ال�ت��ي تناقلتها كل
�أج �ه��زة الإع �ل�ام ا أل� �س��ود ،و�أك� ��دت ال�ق�ي��ادة
العامة للقوات امل�سلحة العمل للق�ضاء على
ع���ص��اب��ات ال�ق�ت��ل وا إلج� � ��رام ،ومالحقتهم
�أينما فروا ،لتطهري الوطن من �شرورهم،
و��س��ارع��ت ال�ق�ي��ادة �إىل تعيني ال�ع�م��اد فهد
ج��ا��س��م ال �ف��ري��ج وزي � ��راً ل �ل��دف��اع ،م��ا يعني
�أن �صفحة ج��دي��دة ق��د ُف�ت�ح��ت ول��ن تغلق
ب�سرعة ،مع الت�أكيد �أن اجلرمية مل تتمكن
م��ن تعطيل الإرادة الوطنية يف مكافحة
الإره��اب ،مع الت�شديد على �أن ذلك يعك�س
املعنويات العالية للجي�ش العربي ال�سوري،
ال��ذي ب��ات ي��درك �أن م��ا ح�صل ه��و املحطة
الأخرية من امل�ؤامرة على �سورية.
ب � ��ات م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن � ��ه رغ � ��م ق���س��وة
اجلرمية الإرهابية ،ف�إنها �ستكون حمطة
حمورية يف م�سار احل��دث ال�سوري ،بحيث
ال مهادنة بعد اليوم مع الإرهاب ومموليه
وحم��رك �ي��ه ،لأن ال���ض��رب��ة ال �ت��ي ال متيت
تقوي ،وهذا ما ح�صل ،ولكل جرمية عقاب،
و�سوف ي�شهد العامل يف الأي��ام املقبلة نقلة
يف التعاطي مع الأحداث.

يون�س عودة

مـا الــذي يـجــري فـي دمـشـق؟
بعد ف�شل الواليات املتحدة ومعها بع�ض ال��دول الغربية يف حم��اوالت ا�ستهداف
�سورية يف جمل�س الأمن ،وت�سويق فكرة حكومة انتقالية لدى الإدارة الرو�سية ،والتي
تخفي يف طياتها م�ؤامرة لعزل الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ثم االتيان بحكم موال لأمريكا يف
�سورية ،ت�ستمر وا�شنطن وحلفا�ؤها يف �ضرب اال�ستقرار ال�سوري بكل جوانبه ،الأمنية
منها واالجتماعية واملعي�شية ،و�آخرها تفجري مبنى الأم��ن القومي ،بح�سب مرجع
لبناين قريب من دم�شق ومطلع على واقعها امليداين.
وي�ؤكد املرجع �أن احل��وداث الأمنية التي ت�شهدها دم�شق راهناً ،ترمي �إىل �ضرب
ثقة ال�سوريني مب�ؤ�س�ساتهم الأمنية والع�سكرية.
ويلفت امل�صدر �إىل �أن �صمود �سورية يف هذه احلرب �شكّل �أول عملية ت�صدي لهيمنة
الواليات املتحدة على العامل منذ �سقوط االحتاد ال�سوفياتي يف العام  ،1991معترباً
�أن الإدارة الأمريكية غري متقبلة لهذا الواقع اجلديد ،وبالتايل ف�إن وا�شنطن التزال
ت�سعى �إىل حماولة �إ�سقاط �سورية ،ب�سالحيْ الإرهاب والإعالم الت�ضليلي.
وي��رب��ط امل���ص��در ا��س�ت�م��رار العمليات الإره��اب �ي��ة يف ��س��وري��ة ،وال �سيما التفجري
الإرهابي الأخري ،بعدم ه�ضم الواليات املتحدة فكرة ن�شوء العامل اجلديد امل�ؤلف من
دول «الربيك�س» ،الذي �أ�سقط نظام القطب الواحد� ،إ�ضافة �إىل تدفق املال اخلليجي
وال�سالح للإرهابيني ،معترباً �أن��ه �شارف على النهاية ،و أ�ن��ه مل ي ��ؤ ِّد دوره املطلوب،
ال�سيما يف تفكيك البنية االجتماعية لل�شعب ال�سوري ،ودفعه �إىل االقتتال املذهبي.
وي��رى امل�صدر �أن ح��ال��ة الالا�ستقرار ال�ت��ي ت�شهدها �سورية راه �ن �اً� ،سببها امل��ال
الذي يُ�صرف �شهرياً للمجموعات الإرهابية ،م�شرياً �إىل �أن حجم جتاوب املواطنني
ال�سوريني م��ع ه��ذه املجموعات �ضئيل ج��داً ،و�إىل م��زي��د م��ن ال�تراج��ع ،وم ��ؤك��داً يف
الوقت عينه عدم اال�ستهانة بقدرة امل�سلحني املرتزقة الأجانب يف عمليات التخريب
التي ت�ستهدف ال�شعب ال�سوري وم�ؤ�س�سات الدولة ،والفتاً �إىل �أن الأجهزة املخت�صة
تقوم با�ستئ�صال الب�ؤر الإرهابية على طريقة اجلراحة املو�ضعية ،حفاظاً على �سالمة
املواطنني وممتلكاتهم ،على غرار ما يجري راهناً يف دم�شق.
وعن ا�ستخدام الأرا�ضي اللبنانية ل�ضرب الأمن يف اجلارة الأق��رب ،ي�ؤكد املرجع
ا�ستمرار عمليات تهريب ال�سالح وت�سل�سل امل�سلحني �إىل �سورية عرب الأرا�ضي اللبنانية،
الفتاً �إىل �أن الأجهزة ال�سورية املخت�صة �أحبطت حماولة ت�سل�سل جمموعة م�سلحة

م�سلحون يقن�صون املارّة يف حي امليدان بدم�شق

قادمة من لبنان عرب تلكلخ هذا الأ�سبوع ،متهماً فريق � 14آذار بال�ضلوع بالعمليات
املذكورة.
وينتقد امل�صدر اللبناين معاجلة احلكومة لهذا التجاوز اخلطر على حد قوله،
الذي ي�شكل خرقاً لكل املواثيق واالتفاقات الدولية ،وكل ما يفرت�ض �أن يكون بني
دولتني جارتني ،حم��ذراً من التمادي يف ا�ستهداف اال�ستقرار ال�سوري انطالقاً من
لبنان ،داع�ي�اً احلكومة �إىل تكثيف جهودها ل�ضبط احل��دود اللبنانية  -ال�سورية
ومكافحة تهريب �سالح الفتنة من و�إىل لبنان ،حفاظاً على �أمن البلدين ،ولعدم تكرار
حوادث مماثلة لباب التبانة وجبل حم�سن ونهر البارد.

ح�سان احل�سن
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تعهد بإثارة الفوضى في السويداء ..وشركات لبنانية متورطة

القنـابــل المضــادة للـدبــابــات ..من السعـوديــة إلـى ســوريــة
�أنقرة  -الثبات
�أك� ��دت م �� �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة �أن عملية
ت��دف��ق الأم � ��وال �إىل ��س��وري��ة ت�شهد يف
هذه الأيام طفرة غري م�سبوقة ،بهدف
ت � أ�م�ين امل��زي��د م��ن امل� ��وارد للمقاتيلن،
وال�ستغالل الو�ضع االقت�صادي ال�صعب
للنا�س بت�أليبهم على النظام ،والالفت
�أن ك�ث�يراً م��ن ه��ذه الأم� ��وال مي��ر عرب
ل �ب �ن��ان� �� ،س ��واء ب��ال �ت �ه��ري��ب ع�ب�ر ال�بر
واملعابر ال�شرعية ،وغ�ير ال�شرعية� ،أو
عرب �شركات حتويل م�صرفية.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت امل� �ع� �ل ��وم ��ات �أن ه ��ذه
ال�شركات «تتغا�ضى» عن الأرق��ام التي
يفر�ض القانون عليها التعريف عنها
عند التحويل بعد تخطي مبلغ الـ� 5آالف
دوالر� ،إذ و�صلت �إحدى التحويالت �إىل
� 50ألف دوالر للتحويل الواحد ،بعد �أن
كان يتم التحايل على القانون ب�إر�سال
جمموعة دفعات �صغرية ال تتجاوز الـ5
�آالف دوالر للواحدة ،فيما بررت امل�صادر

عنا�صر «اجلي�ش ال�سوري احلر» يهربون من �أحد اخلنادق بعد مالحقة اجلي�ش النظامي لهم

هذا احلجم من الأموال بوجود «حاجة
ملحة» جعلتهم يتخطون «الإج��راءات
التقليدية».

وك�شفت امل���ص��ادر ع��ن ت��زاي��د الفت
يف ح �ج��م وك �م �ي��ة احل� � ��واالت امل�ت�ج�ه��ة
�إىل م�ن�ط�ق��ة ال �� �س��وي��داء يف � �س��وري��ة،

مم��ا ق��د ي��ؤ��ش��ر �إىل ت�صعيد مقبل يف
ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ،ال �ت��ي ي�ع�م��ل ك �ث�يرون
على �إ�شعالها .و�أو��ض�ح��ت امل���ص��ادر �أن

«الفوضى الخالقة» انتقام غربي من «الفوضى المنظمة»
وق ��ف أ�غ �ل��ب م�ف�ك��ري وم �ن �ظ��ري «ال� �ث ��ورات» ال�ع��رب
التقليديني ك��ال�ب�ل�ه��اء �أم ��ام أ�ح� ��داث م��ا ���سُ � ّم��ي «ال��رب�ي��ع
ال�ع��رب��ي» ،ي�ح��اول��ون ال �ق��راءة بلغة مل ي�ألفوها� ،إذ �إنهم
ف��وج�ئ��وا ب�ح��دث مل ي�ت��وق�ع��وه ومل يح�سبوا مل ح�ساباً،
بعد �أن ميموا وجوههم �شطر الدرا�سات املكثفة للأفكار
الر�أ�سمالية واال��ش�تراك�ي��ة وم��ا ي��دور حولهما ،واكتفى
بع�ضهم ب�ت�رداد ال �ق��ول�« :إن ال��دي��ن أ�ف �ي��ون ال���ش�ع��وب»،
وكفاهم بذلك �شر تو�سيع دوائ��ر معارفهم ،واالع�تراف
بالدور الرئي�سي للدين يف حياة ال�شعوب ،بدل ممار�سة
دور اغرتاب املثقف داخل بيئته ،مما ترك ال�ساحة خالية
لتجار الديانات واملذاهب ،و«بائعي العقارات» يف اجلنة،
و�إذ بقوى و�شرائح وا�سعة تدعي النطق با�سم الإ�سالم
وامل�سلمني ،تر�ضى لنف�سها القيام ب��دور ر�أ���س احلربة يف
م�شروع �أمريكي  -غربي يجر خلفه �أتباعه وموظفيه من
احلكام العرب ،الذين يحر�سون �آبار النفط امل�سروق من
ثروات �أمة تعاين ن�سبة كبرية من �أبنائها اجلوع والعوز.
ه�ك��ذا ر أ�ي �ن��ا منظرين ط��امل��ا ح��ارب��وا «الإم�بري��ال�ي��ة»
وحر�ضوا �ضد ظلمها لل�شعوب ،يهللون ل�ـ«ث��ورات» أ�ت��اح
انطالقها و�سط ف��راغ �أيديولوجي و�سيا�سي ،لأن تقوم
ق��وى مل ت�ك��ن ي��وم�اً م��رغ��وب��ة �شعبياً ،ب��اال��س�ت�ي�لاء على
«الثورة» وا�ستثمار دماء �شبابها ،لل�سري يف اجتاه يناق�ض
�شعارات احلرية التي رفعوها ،ويرف�ض مطالب التغيري
احلقيقي ال��ذي ماتوا لأجله ،وتنا�سوا �أم��ام فرحة ر�ؤية
النا�س وه��ي تقتحم ال�شارع� ،أن وزي��رة خارجية �أمريكا
ال�سابقة كونداليزا راي�س �سبق �أن «ب�شّ رتنا» ،بعد انفكاكها
من �أح�ضان وقبالت ف��ؤاد ال�سنيورة خالل ع��دوان متوز
 ،2006ب ��أن ع�صراً ج��دي��داً ق��د ب��د�أ ه��و ع�صر «الفو�ضى
اخلالقة».
يف الواقع� ،إن معظم متابعي تلك املرحلة مل يتنبه �إىل
خطورة ذلك الطرح الأمريكي وامتداداته وا�ستهدافاته
التي �سرعان ما ك�شف احلدث ال�سوري �أنها م�شروع حرب
عاملية ال ت�ستهدف �سورية فح�سب ،بعد تدمري العراق
و�أفغان�ستان ،ون�شر رياح الفنت والتق�سيم والتناحر على

امل�ستوى العربي ،وموا�صلة م�شروع ال�سعي ل�ضرب �إيران،
حلماية «�إ�سرائيل» ،ولقطع الطريق على والدة منظومة
عاملية جديدة تلغي الأحادية القطبية ،وترتك الأمريكي
ميعن ت�سلطاً على كل �شعوب الكون ،من خالل ا�ستكمال
حلقات ح�صار ع�سكري و�سيا�سي واقت�صادي يوقف النمو
املطرد لأقطاب دوليني ،بع�ضهم يعيد االعتبار �إىل دوره
القدمي ،كرو�سيا وال�صني ،والبع�ض الآخ��ر ي�سعى لدور
جديد ،كالهند والربازيل وغريهما.
مل يتنبه كثريون �إىل مغزى اال�سم بحد ذات��ه� ،إذ �إن
اختيار الإدارة الأمريكية ال�سم «الفو�ضى اخلالقة» هو
ن�سخ ب�شكل معاك�س مل��ا عا�شته ال��دول وال�شعوب خالل
ح�ق��ب اخل�م���س�ي�ن��ات وال���س�ت�ي�ن��ات ح�ت��ى ب��داي��ة ثمانينات
القرن املا�ضي ،من مرحلة «فو�ضى منظمة» كانت و�سيلة
قوى «الي�سار» العاملي خ�صو�صاً ،وقوى التغيري الوطني
عموماً ،خللخلة و�إزالة �أنظمة حكم ر�أ�سمالية وتابعة لها
يف خمتلف مناطق العامل وقاراته؛ يف حرب معلنة لإجبار
تلك الأنظمة على تقدمي تنازالت يف ال�سيا�سة واالقت�صاد،
ل�صالح رعاياها من الفقراء واملعدمني ،ول�صالح حلفائها
يف م�ن�ظ��وم�ت��يْ دول «ح �ل��ف وار� �س��و» و«ع ��دم االن �ح �ي��از»،
وهكذا �شهدت تلك احلقب ظهور حركات و�أ�سماء مثل:
«بادرماينهوف» ،و«العمل املبا�شر» ،ووديع حداد ،و«�أيلول
الأ�سود» ،وعلي �شعيب ،وجورج �إبراهيم عبداهلل ،الذي ما
ي��زال مع «ك��ارل��و���س» نزيل ال�سجون الفرن�سية ،وكذلك
«ث��ورة ظفار» يف عمق ب�لاد م�صالح النفط وم�شيخاته،
وث��ورة اليمن التي دعمتها م�صرعبدالنا�صر ،فت�سببت
بحرب مع ال�سعودية والأمريكيني.
غاب رم��وز وزعماء تلك املرحلة من الثوريني ،عرباً
وغ�ير ع��رب ،وان�ه��ار االحت��اد ال�سوفياتي ،فكانت فر�صة
ل�ل�أم�يرك�ي�ين حل�ك��م ال �ع��امل ،جن�ح��وا يف معظم مناطق
الكون ،لكن بقي �أمامهم �س�ؤال طاملا رددوه« :ملاذا يكرهنا
ال �ع��رب وامل���س�ل�م��ون»؟ وه ��م ي�ق���ص��دون ال���ش�ع��وب ولي�س
احلكام ،وتنا�سوا حمايتهم الدائمة لـ«�إ�سرائيل» ،ومنعهم
�أي عمل عربي جدي لتحرير فل�سطني ،ومع الوقت بدا

�أن ا ألم�يرك��ي وج��د جواباً ل�س�ؤاله :مل��اذا ال ي�سلّم احلكم
يف البلدان العربية لقوى تتمتع مب��دى �شعبي ولديها
�شهوة للحكم وال�سلطة ،تتوىل تنفيذ كل مطالبه التي
ف�شلت يف تلبيتها الأنظمة التقليدية ،و�إ�سقاط من بقي
من الأنظمة التي ال رَّ
ت�سي من �أمريكا ،وحما�صرة �إيران
وحماربتها نيابة عن «�إ�سرائيل» والغرب ،وط��رد النفوذ
ال��رو��س��ي وال�صيني م��ن املنطقة العربية واجل ��وار ،ويف
الطريق حماية آ�ب��ار النفط و�إبقائها حتت �سلطة ونفوذ
�أمريكا وحلفائها و�أتباعها ..باخت�صار ،هي حرب لكن�س
كل ت��راث وذك��ري��ات «الفو�ضى املنظمة» بقوة «الفو�ضى
اخلالقة».
ك��ان��ت ال�ب��داي��ة ب�سكوت ال �غ��رب امل�ف��اج��ئ ع��ن و��ص��ول
«ا إلخ � ��وان» (ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية) �إىل ال�سلطة يف
تركيا ،بعدما مُنع م�ؤ�س�سه احلقيقي جنم الدين �أربكان
من احلكم لع�شرات ال�سنني ،حيث ك��ان ُي��زج يف ال�سجن
ويلغى حزبه كلما فاز يف االنتخابات ،بعدها كرت �سبحة
«ا إل��س�لام�ي�ين اجل��دد» ال��ذي��ن غيبوا ال���ص��راع العربي -
«ا إل��س��رائ�ي�ل��ي» ع��ن ب��راجم�ه��م ،وب��ات��ت االت�ف��اق��ات املذلة
م��ع « إ���س��رائ�ي��ل» م��ن امل�سلمات ل��دي�ه��م ،وب��ات «ال��وه��اب��ي»
و«الإخ��واين» حلفاء يف وجه من يخالفهم ال��ر�أي ،ما دام
متويلهم واح ��داً« :ق�ط��ري و��س�ع��ودي» ،وامل��وج��ه واح��داً:
«�أمريكي».
لكن وكما يبدو ،وقع امل�شروع برمته يف �أعتى عقده؛
� �س��وري��ة ال�ع���ص�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ط��وي��ع وال�ت�ت�ب�ي��ع ،م��دع��وم��ة
مبنظومة الدول الراف�ضة لأحادية القطب الدويل ،ويف
مقدمتها رو�سيا ،التي ت��درك �أك�ثر من غريها �أن جناح
�أموال النفط اخلليجية يف �إحراق �سورية املمانعة� ،سيعني
إ���ش�ع��ال ال�ق��وق��از ال��ذي ي�شهد منذ �سنوات ح��راك�اً كثيفاً
متوله �أنظمة النفط العربية ت�أكيداً لوالئها للأمريكي،
وثمناً لإبقائه لها راكبة على ظهور �شعوبها املغلوبة على
�أمرها.

عدنان ال�ساحلي

�شخ�صيات لبنانية معنية بهذا امللف
متورطة يف هذا املو�ضوع ،ل�صالح دولة
عربية نفطية ،و�أن أ�م ��وا ًال نقلت من
هذه الدولة �إىل �شخ�صية لبنانية بارزة
تعهدت �أمام هذه الدولة �إثارة الو�ضع
يف ال�سويداء ،لقربها من احل��دود مع
الأردن ،مما قد يفتح �آفاقاً م�ستقبلية
حلركة م�شابهة ملا يجري على احلدود
مع لبنان وتركيا.
وت��وق�ف��ت امل���ص��ادر ملياً عما قالته
�صحيفة «ل��وف�ي�غ��ارو» الفرن�سية ،من
�أن ج �ه��از اال� �س �ت �خ �ب��ارات الأم�يرك �ي��ة
يتوىل الإ��ش��راف على عمليات ت�سليم
ال �� �س�ل�اح ل �ل �م �ع��ار� �ض��ة ال �� �س ��وري ��ة ،يف
ح�ي�ن ي �ق �دّم �أم � ��راء اخل �ل �ي��ج ا ألم � ��وال
الطائلة ل�شراء هذه الأ�سلحة .ونقلت
ال �� �ص �ح �ي �ف��ة ع ��ن أ�ح � ��د امل �ن �ت �م�ين �إىل
اجلماعات امل�سلحة ق��ول��ه�« :سُ مح لنا
باحل�صول على ال�سالح عرب الأرا�ضي
الرتكية يف �أوا�سط �شهر �أي��ار املا�ضي،
وح�صلنا قبل ك��ل ��ش��يء على القنابل
امل�ضادة للدبابات من خم��ازن ال�سالح
ال�سعودية ،مو�ضحاً �أن ال�سالح نقل
عن طريق اجل��و �إىل مطار يف مدينة
�أ�ضنة الواقعة جنوب تركيا».
و�أ�� �ش ��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل �أن ال�ق�ن��اب��ل
امل�ضادة للدبابات نُقلت بعد ذل��ك �إىل
الأرا� �ض��ي ال���س��وري��ة ،ث��م مت ت�سليمها
ل�ل�ج�م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة ال �ت��ي ت�ق��ات��ل يف
�ضواحي العا�صمة دم�شق يف مناطق
دوما وحر�ستا ،ونقلت الأ�سلحة كذلك
�إىل مدينة الزبداين ودرعا وحمافظة
�إدلب الواقعة على احلدود مع تركيا.
ور�أت امل� ��� �ص ��ادر �أن ع �م �ل �ي��ة ��ض��خ
الأموال وال�سالح �إىل �سورية �ستتزايد
ب�شكل الف ��ت ،م���ش�يرة �إىل �أن عملية
مماثلة ح�صلت قبل «ب��رك��ان دم�شق»
كما �أطلقت عليه اجلماعات امل�سلحة؛
التي وجدت اجلهات الأمنية ال�سورية
يف انتظارها بعد ر�صدها حركة نقل
�أم� ��وال مكثفة �إىل دم���ش��ق يف ال�شهر
املا�ضي ،وتوقفت عند ما قاله م�صدر
غ��رب��ي م��ن �أن جميع ا ألط� ��راف التي
ت �� �ش��ارك يف دع� ��م الإره ��اب� �ي�ي�ن داخ ��ل
الأرا�� �ض ��ي ال �� �س��وري��ة ،متفقة ع�ل��ى �أن
املعار�ضة ترى يف التعاطي مع الأزمة
ال�سورية جمرد م�صدر جلمع الأموال،
و�أن م��ا ي �ح��رك ه ��ذه اجل �م��اع��ات هو
احل���ص��ول ع�ل��ى امل ��ال واالن �ت �ف��اع ب��ه ال
�أكرث.
وح � � ��ول ال ��و�� �ض ��ع امل� � �ي � ��داين ،ق ��ال
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ال �غ��رب��ي �إن ال�ت�ق��اري��ر
امل �ت��وف��رة ل��دي��ه ت���ش�ير �إىل �أن ه�ن��اك
حالة اقتتال ب�ين اخل�لاي��ا الإره��اب�ي��ة،
و�أن ع�م�ل�ي��ات�ه��ا الإره ��اب �ي ��ة مرتبطة
بحجم التمويل املايل ،وك�شف �أن عدم
وج� ��ود �آل �ي��ة م�ن�ظ�م��ة ل���ض��خ الأم � ��وال
للإرهابيني ،جعلتهم يتقاتلون فيما
بينهم لل�سيطرة على مناطق من �أجل
احل�صول على التمويل.
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لبنانيات
جبري :على األمة
َأن تـســتـلـهـــم
عـبر انـتـصـار تموز

�شدد �أمني عام حركة الأمة ال�شيخ د .عبد النا�صر
ج�بري ،على �ضرورة �أن ت�ستلهم الأم��ة من حرب
متوز قبل �ست �سنوات الدرو�س والعرب الكافية يف
جم��رى ال�صراع امل�صريي م��ع ال�ع��دو ال�صهيوين
وح�م��ات��ه ،ذل��ك لأن ��ه ا�ستخدمت يف ه��ذه احل��رب
كل �أدوات وو�سائل القتل والتدمري التي �أنتجتها
م�صانع امل��وت الأمريكية احلربية ،ولقيت �أو�سع
دعم وتغطية من كل قوى الغطر�سة واال�ستكبار
العاملي ،و�سط ت�أييد من دول عربية حث بع�ضها
ال� �س �ت �م��رار ال� �ع ��دوان ،ل�ت�ك��ون ��ش��ري�ك��ة ع��ام�ل��ة يف
ا��س�ت�ه��داف امل�ق��اوم��ة وت��دم�ير ل�ب�ن��ان ،ناهيك عن
ب�ع����ض ال ��داخ ��ل ال �ل �ب �ن��اين ال� ��ذي ع �م��ل لتغطية
وت�ب�ري��ر ال �ع ��دوان ال�ه�م�ج��ي ،مم��ا ج�ع��ل ك��ل ه��ذا
احللف اجلهنمي كامل ال�شراكة يف ه��ذه احلرب
ال�ت��ي ام�ت��دت  33ي��وم�اً ،وواج�ه�ه��ا لبنان ب�سواعد
وت�ضحيات املقاومني البوا�سل ،وب�شعب وجمهور
امل�ق��اوم��ة ال�ع�ظ�ي��م ،ال ��ذي �صمد و��ض�ح��ى و��ص�بر،
وباجلي�ش املقدام امل�ساند للمقاومني ،فكان حتقيق
الن�صر املبني لرجال اهلل بعد الن�صر امل��ؤزر الذي
كان قد حتقق يف �أيار .2000
و�إذ ه�ن� أ� ال�شيخ د .ج�ب�ري �سيد امل�ق��اوم��ة ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل بهذا الن�صر الإلهي العظيم ،وكل
املقاومني البوا�سل وال�شهداء الأب��رار ،لفت �إىل �أن
التطورات التي ت�شهدها املنطقة ،و�إع�لان العدو
ب�شكل وا�ضح و�صريح� ،أنه ما يزال يدر�س ويحلل
ال�ستخال�ص الدرو�س من �أجل الث�أر لهزميته املرّة،
دون �أن يخفى ن��واي��اه العدوانية بتدمري لبنان،
يجعلنا ن�ؤكد �أن �أي طلب لنزع ال�سالح املقاوم �أو
التعر�ض ل��ه ه��و خيانة للوطن والأم ��ة ،وخدمة
جمانية للعدو ،هدفها الوحيد ك�شف وطن ال�شعب
واملقاومة واجلي�ش �أمام العدو ،وهو حمرم �شرعياً
ووطنياً.

حركة األمة تستنكر تفجير
مبنى األمن القومي بدمشق
ا�ستنكرت ح��رك��ة ا ألم ��ة التفجري الإره��اب��ي ال��ذي
ا�ستهدف مبنى الأمن القومي يف العا�صمة ال�سورية
دم���ش��ق ،م ��ؤك��دة �أن الأم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة
تتعر�ض يف هذه الفرتة لأخطر هجوم ي�ستهدفها يف
تاريخها وحا�ضرها ،ويهدف �إىل املزيد من تفتيتها
و�شرذمتها ،ليبقى العدو «الإ�سرائيلي» هو القوة
الوحيدة ال�سائدة التي تفر�ض �إرادت�ه��ا و�شروطها
وم�صاحلها على املنطقة و�شعوبها.

استهداف الجيش ..المسمار األخير في نعش الوطن

مواطنون يعت�صمون يف منطقة املتحف ا�ستنكاراً ال�ستهداف اجلي�ش اللبناين
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منذ �أن بد�أت املعارك يف �سورية ،وحتولت املعار�ضة
�إىل ع�سكرة وت�سليح و�إره ��اب متنقل� ،سعى بع�ض
اللبنانيني جم��اراة ما يح�صل يف دم�شق من خالل
ال�سيطرة امليدانية والع�سكرية وال�سيا�سية على
منطقة ال�شمال بو�سائل ع��دة ،وب�لا �شكّ  ،ومب��ا �أن
اجلي�ش اللبناين بقي امل�ؤ�س�سة ال��وح�ي��دة الثابتة
ع�ل��ى وط�ن�ي�ت�ه��ا ،وع �ل��ى ع�ق�ي��دت�ه��ا ال�ق�ت��ال�ي��ة ،رغ��م
ك��ل حم ��اوالت الت�ضييق عليها ال�ت��ي مار�سها تيار
امل�ستقبل وحكوماته املتعاقبة منذ رفيق احلريري،
بات هذا اجلي�ش عر�ضة لال�ستهداف ،فت ّم التعدي
عليه ب�شكل مل ي�سبق له مثيل منذ انتهاء احلرب
وح� ّل امليلي�شيات يف الت�سعينات من القرن املا�ضي،
وميكن �إدراج �أ�سباب ذلك الغلو يف ا�ستهداف اجلي�ش
والتجني عليه مبا يلي:
� -1سكوت الطبقة ال�سيا�سية عن هذا اال�ستهداف،
ون ��أي احلكومة ورئي�سها ورئا�سة اجلمهورية عن
التعدي والتطاول على اجلي�ش وتكفريه ،واعتباره
ع��دواً يثري وج��وده ح�سا�سية مواطني ع�ك��ار ..ن�أت
ال�ط�ب�ق��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب�ن�ف���س�ه��ا ،ومل ي�ط��ال��ب �أح��د
ب�ت�ح��وي��ل امل��رت�ك�ب�ين �إىل ال�ق���ض��اء ،وه��م يخالفون
امل�س بال�سلم الأه�ل��ي ،و إ�ط�لاق
القانون من خ�لال ّ
اخلطابات التحري�ضة املذهبية ،والأن�ك��ى حماولة
ال�سلطة ال�سيا�سية �ضرب معنويات اجلي�ش وهيبته،
بتحويل �ضباطه وع�سكرييه �إىل املحاكمة ،وذلك
نزو ًال عند رغبة بع�ض قُطّ اع الطرق.
�� -2س�ل��وك ق �ي��ادة اجل�ي����ش «االح� �ت ��وائ ��ي» ،وال ��ذي
ا�ستغلّه املعتدون على اجلي�ش لزيادة افرتائهم على
الع�سكريني وال�ضباط بعد حادثة الكويخات ،فقد
�سارعت القيادة الع�سكرية �إىل تقدمي اع�ت��ذار عن
مقتل ال�شيخني يف ع�ك��ار ،بالرغم م��ن �أن الوقائع
�أثبتت �أن ال�سيارة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ق� ّل ال�شيخني هي
ال�ت��ي ب��ادرت ب��إط�لاق الر�صا�ص على احل��اج��ز ،ثم
ك��ان ال �ق��رار ب�سحب ال �ق��وات الع�سكرية م��ن عكار
لتجنب االحتكاك ،وقد فهم مقوّ�ضو اال�ستقرار يف
لبنان �أن ه��ذا مبنزلة �ضوء �أخ�ضر لهم لل�سيطرة
على ال�شمال ،ولقطع طريق �صيدا ،و�أن اجلي�ش

يرتك املواطنني مل�صريهم ليتحكم بهم قُطاع طرق
وميلي�شيات تت�سرت بالدين.
 -3ت�ق��اع����س جم�ل����س ال � ��وزراء ع��ن دع ��م اجلي�ش
�سيا�سياً ،وات�خ��اذ ال�ق��رار املنا�سب بن�شر اجلي�ش
على احلدود ال�شمالية� ،إىل �أن �أدرك الأمريكيون
�أن كلفة عدم ا�ستقرار لبنان هي �أكرب بكثري من
كلفة ت��أم�ين م�لاذ آ�م��ن للمتمردين يف �سورية،
حينئذ و�صلت الر�سالة الأمريكية �إىل مَن يعنيه
الأمر يف احلكومة اللبنانية ،التي توافق �أطرافها
املتباينون على �إر�سال اجلي�ش �إىل ال�شمال ،بعدما
فلت الو�ضع الأمني وبات من ال�صعب �ضبطه.
�إذاً� ،صمْت �سيا�سي مريب ،انعك�س متييعاً واحتواء
وم��ا ي�شبه ال�ت�خ��اذل الأم �ن��ي� ،أدى �إىل ك��ل ه��ذا
التخطي للقانون ،وظلم الع�سكريني وال�ضباط
واح �ت�لال م�ؤ�س�سة ع��ام��ة وق�ط��ع ط��ري��ق �صيدا،
وقطع �أرزاق املواطنني� ،أما �أ�سباب هذا اال�ستهداف
للجي�ش فتتجلى يف ما يلي:
 -1يرتافق ا�ستهداف اجلي�ش مع تزايد املطالبات
بنزع �سالح املقاومة ،ففي نف�س الوقت الذي تنفَّذ
اعتداءات على اجلي�ش ويُ�سعى لتفتيته و�إ�ضعافه،
ن�شهد تزايد مطالبات تلك القوى نف�سها بنزع
� �س�لاح امل �ق��اوم��ة ،وه ��ذا م��ا ي�ث�ير ال��ري �ب��ة� ،إذ �إن
املطالبة ب�ن��زع ��س�لاح امل�ق��اوم��ة يجب �أن يرتافق
«م�ن�ط�ق�ي�اً» م��ع ت�ف�ع�ي��ل دور اجل�ي����ش وت�سليحه
وتقويته ،للتعوي�ض عن دور املقاومة يف مواجهة
«�إ��س��رائ�ي��ل»� ،إال �إذا ك��ان الهدف �إ�ضعاف االثنني
خدمة لـ«�إ�سرائيل».
� -2إبعاد اجلي�ش عن منطقة ال�شمال ،ال�ستباحتها
وحتويلها �إىل منطقة نفوذ «م�ستقبلي» ت�ستخدم يف
�شنّ هجمات على الداخل ال�سوري ،و�إن�شاء مالذ �آمن
للم�سلحني والإرهابيني الذين يفرّون من �سورية،
ول�ع��ل حم��اول��ة ا�ستباحة ال�شمال ب�ه��ذه الطريقة
ت��ذ ّك��ر مب��ا ح�صل يف لبنان ،وجنوبه حت��دي��داً ،بعد
جمازر �أيلول الأ�سود يف الأردن عام .1970
� -3إن تقاطع الهجمات على اجلي�ش والتحري�ض
�ضده ب�ين التكفرييني وت�ي��ار امل�ستقبل وال�ق��وات

اللبنانية ،ي�شري �إىل خمطط م��ا ،ي��ري��د إ�ظ�ه��ار
ف�شل اجلي�ش يف حفظ الأمن ،ما يربر املطالبات
بالأمن الذاتي واقتناء ال�سالح والعودة �إىل زمن
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات وف��ر���ض اخل� � �وّات ع�ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
وبالتايل مواجهة �سالح املقاومة ب�سالح داخلي
حملي يفقدها �شرعيتها.
� -4إن ��س�ق��وط اجل�ي����ش ي�ب��دو ح�ل�ق��ة م��ن خمطط
جهنمي يهدف �إىل تهجري امل�سيحيني من امل�شرق،
والعمل على �إ�شعال نار الفتنة املذهبية بني ال�سُّ نة
وال�شيعة ،ف�سقوط ال��دول��ة اللبنانية� ،أو �سقوط
�أج ��زاء منها بيد امل�ج�م��وع��ات التكفريية� ،سي�ؤدي
بطبيعة احلال �إىل �إعادة �أجواء الفرز ال�سكاين الذي
ح�صل خ�لال احل ��رب ،ودون ا ألم ��ان ال��ذي يوفره
اجلي�ش اللبناين �ستفقد املناطق امل�سيحية �أمنها،
وعندها ي�ك��ون م�صريها �إم��ا التهجري� ،أو القبوع
حتت �سيطرة امليلي�شيات التي �ست�سارع �إىل احلديث
عن خطر يتهدد امل�سيحيني ،واال ّدع ��اء �أن ال�سالح
الذي ي�صلها هو حلماية و« أ�م��ن املجتمع امل�سيحي»
وهو «فوق كل اعتبار».
واق�ع�ي�اً ،مل ي�ب� َق م��ن هيكل ال��دول��ة امل�ه�ترئ �شيء،
فال الو�ضع الأم�ن��ي وال االقت�صادي وال ال�سيا�سي
وال االجتماعي وال اخلدماتي بات مقبو ًال �أو ميكن
ال�سكوت عنه ،يف �أ�سو�أ مرحلة ي�شهدها لبنان منذ
انتهاء احل��رب ،فما و�صلت �إليه أ�ح��وال البالد من
الرتدي الأمني وتخطي القانون واحتالل امل�ؤ�س�سات
ال�ع��ا ّم��ة ،غ�ير م�سبوق يف ت��اري��خ ال��دول��ة اللبنانية،
و�سيا�سة الن�أي ال�سيا�سي والع�سكري والق�ضائي عن
حما�سبة املرتكبني و�ضبط الو�ضع ا ألم�ن��ي ،تعيد
عقارب ال�ساعة �إىل الوراء ،وت�ؤكد �أن اللبنانيني مل
يفهموا �شيئاً من درو�س احلرب ،و�إال ملا كرروها.
م�صيبة لبنان اب�ت�لا�ؤه مبجموعة من ال�سيا�سيني
القا�صرين العاجزين الالهثني �إىل ال�سلطة ،غري
مدركني �أن �سقوط اجلي�ش �سيعني �سقوط الهيكل
على مَن فيه ..وال�سالم على لبنان.

ليلى نقوال الرحباين
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بــــــروفــــــــايـــــــــل

فادي كرم ..طبيب بأموال الحركة الوطنية
ونائب بأموال الحريري
�سعيداً ج��داً ك��ان �سعد احل��ري��ري
ب � � �ف� � ��وز ف� � � � � ��ادي ك� � � � ��رم ب ��امل� �ق� �ع ��د
الأرث��وذك���س��ي ال�شاغر يف ال�ك��ورة،
م�ق��اب��ل م��ر��ش��ح احل ��زب «ال���س��وري
القومي االجتماعي» ،فقد �أقنعه
فريد مكاري �أن الرجل «لقطة»،
فهو �أح��د «الي�ساريني املرتدين»،
وه ��م ال �� �ص �ن��ف امل �ف �� �ض��ل ل ��دى �آل
احلريري لقدرتهم على تطويعهم
�سريعاً باملال الوفري ،وهو �شخ�ص
مل تتلطخ يداه بدماء الكورانيني
ك � �ح� ��ال ال� �ك� �ث�ي�ر م� ��ن ال� �ق� �ي ��ادات
القواتية ..لأن��ه بب�ساطة ك��ان من
خ�صوم القوات حتى العام .2008
إ�غ� ��داق امل ��ال ب�ك�ثرة ع�ل��ى احلملة
القواتية للفوز مبقعد الـ� 11شهراً،
ا�ستحق بنظر ال�ق��وات�ي�ين املبالغ
الطائلة ال�ت��ي �صرفت ال�ستدعاء
املغرتبني م��ن �أن�صارهم و�أن�صار
� 14آذار للت�صويت ..وقد ا�ستحق
ه ��ذا امل�ق�ع��د التجيي�ش الطائفي
ال��ذي اعتمد فيها ،فتارة يقال �إن
املر�شح املناف�س «هاجم بطريرك
الأرث� ��وذك � ��� ��س» ال � ��ذي ال ت�ط�ي�ق��ه
ال�ق��وات وك��ل � 14آذار ملوقفه من
الأزم��ة ال�سورية ،وط��وراً ينتق�ص
ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ف ��ائ ��ز م� ��ن «ال �� �ص ��وت
ال���س�ن��ي» ف�ي�ق��ول �إن �ن��ا «�سننت�صر
ب�أ�صوات ال�سنة �أو دونها يف الكورة،
ومل نكن يوماً بحاجة �إىل �أ�صوات
من خارج ال�صف امل�سيحي لنفوز»،
قبل �أن ي �ت��دارك ال�ق��وات�ي��ون ذلك
ب ��إع�لان �ه��م �أن ه ��ذا ال�ن����ص ال��ذي
ورد ع �ل��ى م��وق �ع��ه االل � �ك �ت�روين
«قر�صنة».

ول ��د ف� ��ادي ع �ب ��داهلل ك ��رم يف حي
ال �� �س �ي��دة و� �س��ط ب �ل��دة �أم� �ي ��ون يف
ال�ع��ام  ،1961وت��رع��رع يف مدينة
ط��راب�ل����س ،ح�ي��ث تلقى ع�ل��وم��ه يف
م��در��س��ة الإجن�ي�ل�ي��ة ل� أ
ل�م�يرك��ان،
�سافر بعدها �إىل رومانيا مبنحة
م� ��ن احل� ��رك� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،ال �ت��ي
اعتادت �أن توزع منحاً مماثلة على
اللبنانيني من �أن�صارها للدرا�سة
يف �أوروب ��ا ال�شرقية التي ت��دور يف
فلك االحت��اد ال�سوفياتي �آن��ذاك،
ون � ��ال � �ش �ه��ادت��ه يف ج ��راح ��ة ال�ف��م
وطب الأ�سنان من جامعة كلوج -
نابوكا يف رومانيا يف العام .1986
بعد تخرجه ،ع��اد ك��رم �إىل لبنان،
ف��ان�ت���س��ب �إىل ال �ن �ق��اب��ة يف ال �ع��ام
 ،1987وانطلق �إىل رح��اب ال�ش�أن
ال�ع��ام ،ون�سج ع�لاق��ات وط�ي��دة مع
زم�ل�ائ ��ه وحم �ي �ط��ه ،و� � �ش� ��ارك يف

م� ؤ�مت��رات وجل��ان نقابية عديدة،
�أب ��رزه ��ا ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�م�ي��ة لنقابة
�أطباء الأ�سنان ،و�شارك يف تنظيم
ع��دد كبري من امل��ؤمت��رات العلمية
ال �ع��امل �ي��ة ،ث ��م ان � ُت �خ��ب ع �� �ض��واً يف
جمل�س النقابة �سنة  1999بدعم
من القوميني �أنف�سهم ،ثم انتخب
نقيباً لأطباء الأ�سنان يف طرابل�س،
��س�ن��ة � 2005إىل  2009ب ��أ� �ص��وات
ه � � ��ؤالء ،ق �ب��ل �أن ي�ن�ق�ل��ب عليهم
ب �ع��د م �غ ��ادرت ��ه م��وق �ع��ه يف ال �ع��ام
 2008لين�ضم �إىل جبهة مكاري
الكورانية ،قبل �أن يلتحق بالقوات
ويفوز مبن�صب نقيب املهن احلرة.
ع �م ��ل يف ال �ل �ج �ن��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة يف
«القوات اللبنانية» الكورة ،و�شارك
يف تنظيم جمموعة حم��ا��ض��رات،
ومت تعيينه من�سقاً للمهن احلرة
يف «ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» يف �شمال
ل�ب�ن��ان �سنة  ،2010ب�ع��ده��ا �أ�صبح
ع�ضواً يف الهيئة العامة يف احلزب
و� �ش��ارك يف اخل �ل��وات ال�ت��ي عقدت
لو�ضع النظام الداخلي وال�شرعة
احلزبيتني ،كما �شارك يف تنظيم
م � ؤ�مت��ر امل �ه��ن احل ��رة يف «ال �ق��وات
اللبنانية» حتت عنوان «مهنة حرّة
لوطن حر» �سنة .2011
ت��زوج ك��رم م��ن ج��ويل جن��م يف 22
�آب من العام  ،1992التاريخ الذي
ت��زام��ن م��ع «ان�ت�خ��اب��ات التعيينات
ال �ت��ي مل ت �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا ال�غ��ال�ب�ي��ة
ال� ��� �س� �ي ��ادي ��ة» ،ك �م��ا ق � ��ال إلح � ��دى
ال�صحف اللبنانية ،رزق بولدين
هما مارك ( 16عاما) وماثيو (12
عاماً).

ْ
«في ِكل شي»
بلبنانِ ..
يتميز لبنان عن �سائر البلدان بالكثري من االمتيازات ال�سياحية ،فت�ستطيع �أن مت�ضي
نهارك على ال�شاطئ وتنهيه ب�سهرة يف اجلبل ،عدا متيزه ب�شعبه الناب�ض باحلياة وع�شقه
لها ..ومن ميزاته �أي�ضاً ،الكهرباء« ،التي بالإ�سم بتيجي» ،ومياهه التي تنبع من �أرا�ضيه،
فال تروي �إال البلدان ال�صديقة والعدوة ،وكذلك كرثة الأحزاب واجلمعيات ،وكل حزب
لديه مكاتب و�أع�ضاء و«حريات» ..و�إذا �أردنا �أن نعدد ما يتميز به لبنان عن غريه «بدنا
وقت كتري».
وال نن�سى �شجر الأرز التي يتغنى بها العامل ،ف�شجرة الأرز معروفة ومقرتن ا�سمها بلبنان.
�أما اليوم ،ف�أ�صبح للبنان عالمتان فارقتان؛ جبال الأرز ،واالعت�صامات التي �أ�صبحت
القا�سم امل�شرتك الذي يجمع كل اللبنانيني ،وال نن�سى �إدراج قطع الطرق وحرق الإطارات
مع االعت�صامات «ال�سلمية»!
مو�سم ال�سياحة هذا العام كان حافالً ،و�سجّ ل رقم ًا قيا�سي ًا بحاالت قطع الطرق وحرق
الإطارات ،ب�سبب ودون �سبب ،ف�أ�صبحت ن�شاط ًا م�سج ًال لدى اجلميع ويف كل املناطق.
بالرغم من االجتماعات واللقاءات التي عقدتها احلكومة اللبنانية مع الوزارات املعنية،
وال�شعارات التي رُفعت لإنعا�ش املو�سم ال�سياحي من قبل وزارة ال�سياحة اللبنانية للرتويج
للحركة ال�سياحية� ،إ ّال �أن الرياح جرت مبا ال ت�شتهيه ال�سفن.
فوزير ال�سياحة فادي عبود الذي �أعلن عن �شعار «�شو يف بلبنان» بهدف �إنعا�ش مو�سم
ال�صيف ،مل يرد يف ذهنه �أن �شعاره �سي�شمل االعت�صامات وقطع الطرق وحرق الإطارات،
«�شو يف بلبنان؟ يف كل �شي ..يف بحر وجبل و�ضهرات واعت�صامات وقطع طرقات».
«�شو يف بلبنان»؟�« ..ضيعانك يا لبنان»..
الغريب �أن كل م�س�ؤول �أو �سيا�سي �أو �شبه �سيا�سي �أو �شخ�ص عادي انزعج من �شيء
ن�شاهده ،يهدد ويتوعد باالعت�صامات وقطع طريق دويل �أو فرعي ،فيعت�صم فالن ويفرت�ش
الطرقات وين�صب اخليم ،ميكن فهم من �شعارات الدولة الكرمية لإنعا�ش ال�سياحة يف البلد
(�أن يعمل  campingو�سط الطريق و�أراغيل وب�سكلتات و�سهرات غناء ودربكة) هيك
ال�سياحة بلبنان!..
�أ�صبحت الأحاديث عن االعت�صامات من �أولويات النا�س« ،قبل ال�س�ؤال عن �صحتك
و�شو �أخبارك� ..شو من �أي طريق جيت؟ ما قالو م�سكر باعت�صام»! عدا نكت مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ومنها اخلرب العاجل الذي تناقل عرب ( )BBوفيه« :خرب عاجل� :إح�صاء يطالب
الدولة ب�إلغاء الأرزة من على العلم اللبناين ،وو�ضع خيمة اعت�صام بدل منها»!
«�شو يف بلبنان»؟ يف �سياحة على م ّد عينك والنظر« ،اعت�صامات وقطع طرقات و�إحراق
�إط��ارات ،وكهرباء � 24ساعة على � ،»24إن��ه لبنان ..وعلى وزارة ال�سياحة �أن ت��درج هذه
الهوايات والن�شاطات يف كتب ،وتوزعها على الوافدين �إىل املطار ،مع �إدراج مالحظة «�أنه
ميكن ممار�ستها يف جميع الف�صول ،و�ساعة يريد لي ًال ونهاراً».
�شو يف بلبنان؟ يف كل �شي!

�سعيد عيتاين

ماذا بعد فوز مرشح «قوات  -المستقبل» في الكورة؟

هل تتم قراءة المعركة ونتائجها بشكل سليم؟

الدكتور وليد العازار يديل ب�صوته

انتهت «�سكرة» االنتخابات الفرعية يف الكورة ،وانتهت
�أما على م�ستوى القوات وحلفائهم ،ف�إنهم اندفعوا
الأف ��راح ب��ال�ف��وز ال��ذي حققه مر�شح ال �ق��وات اللبنانية بكامل طاقاتهم �إىل هذه املعركة ،التي مل يرتكوا فيها
وفريق «� 14آذار  »1978فادي كرم ،بفارق � 1271صوتاً و�سيلة �إال وزجوها يف أ�ت��ون االنتخابات الفرعية؛ فريد
عن مر�شح احلزب ال�سوري القومي االجتماعي الدكتور مكاري حرّك كامل طاقاته وقدراته يف «�أنفه» وحولها..
وليد العازار ،وبد�أت مرحلة مراجعة احل�سابات.
�أحمد احلريري �صال وجال يف الق�ضاء ،مع �إطالق املزيد
فعلى م�ستوى احلزب ال�سوري القومي االجتماعي ،من وعود املن وال�سلوى ..و�سمري جعجع جعل من وليد
ثمة حقائق ،وهي �أن احلزب دخل املعركة مت�أخراً ،بعد �أن ال�ع��ازار مر�شح الدكتور ب�شار الأ��س��د ،لكنه مل يقل عن
ا�ستفزه تر�شيح قواتي من مدينة عبداهلل �سعادة ،وعا�صمة مر�شحه ،با�سم من يرت�شح �إقليمياً.
الق�ضاء �أميون ،وميكن القول �إنه بد أ� املعركة قبل �أ�سبوع
أ�م��ا الرئي�س �سعد احل��ري��ري ف�غ�رّد على ت��وي�تره �أن
من فتح �صناديق االق�ت�راع ،و�سط ت��ردد حلفائه ،الذين «ادعموا مر�شح جعجع» ،دون �أن نن�سى تكفلهم ب�إح�ضار
�أعلنوا ت�أييدهم للمر�شح القومي قبل �ساعات من بدء  2500ناخب من االغرتاب.
عمليات االقرتاع ،ما جعل قدرة املاكينات االنتخابية على
احل�صيلة :فاز كرم ومل ينجح العازار ،الذي اعرتف
التح�ضري واال�ستقطاب والتعبئة حم��دودة ج��داً ،كما �أن بخ�سارته دون تكرب ،بعك�س جعجع الذي ر�أى �أن النتيجة
�شهية احللفاء على االن��دف��اع يف ه��ذه املعركة كانت غري متهد النتخابات  ،2013معترباً �أن ال�صراع هو «على وجه
حما�سية بتاتاً ..وبالتايل يجوز ال�س�ؤال هنا عن النتيجة لبنان امل�ستقبل وبقائه ،ف��إم��ا دول��ة قوية ترعى الكيان
لو اندفع حلفاء «القومي» �إىل املعركة ب�شهية كاملة.
وتر�سم �سيا�ساته اخلارجية ،و�إما دولة خم�صية حل�ساب

دويلة �أخرى مربوطة با�سرتاتيجية �أخرى ،ال عالقة لها
مب�صالح ال�شعب اللبناين»!
كب جعجع احلجر �أكرث من الالزم ،وذهب
�إذاً ،فقد رًّ
بعيداً بعيداً ،وك�أنه مل ي�ستوعب �شيئاً من جتاربه بعد،
مفارقة ب�سيطة قد يكون �ضرورياً الإ�شارة �إليها ،وهي �أن
الفرق يف انتخابات  2009كان بني �أول اخلا�سرين و�آخر
الرابحني بحدود � 1600صوت ،وهناك  3500ناخب �سني
يف االن�ت�خ��اب��ات الفرعية ه��ذه ،مقابل  4600ن��اخ��ب عام
 ،2009و�أن مر�شح احلزب ال�سوري القومي االجتماعي
ن��ال ه��ذه امل��رة نحو  32يف املئة م��ن ه��ذه الكتلة ال�سنية
الناخبة ،فيما مل تتجاوز الالئحة املناف�سة للم�ستقبل
والقوات يف  2009ن�سبة  18يف املئة.
ثمة حقيقة بد�أت تتبلور ،فمن ي�ستطيع �أن يرتجمها
يف 2013؟

م�ؤمن احللبي
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مقابلة
مغتربو الخارج قلبوا النتائج رأسًا على عقب

وليد العازار :فوز هزيل سعره  12مليون دوالر في الكورة
االمتحان احلقيقي �سيكون
يف العام  ..2013م�ؤ�رشات جناح
الئحة حتالف القومي  -التيار -
املردة  -التحرر العربي �ستكون
�أكرث من جدية ..مزاج �أهلنا يف
الكورة تغري ،وبغ�ضون �أ�سبوعني
فقط ا�ستطعنا تقلي�ص فارق
الأ�صوات ،رغم اخلطاب الغرائزي
و�رصف الأموال من املر�شح فادي
كرم ،وجربوت البرتودوالر لـ«تيار
امل�ستقبل».

�أزالم الرئي�س الأ�سد ،هم الذين جمعوا
الأم ��وال الطائلة بعالقاتهم الوثيقة
م ��ع ال �ن �ظ��ام ال� ��� �س ��وري ،وث� � ��روة �سعد
احلريري تنامت �أ�ضعاف املرات ،نتيجة
مواقعهم وعالقاتهم الوثيقة مع عبد
احلليم خدام ولي�س نحن».

أجهزة مخابراتية
متخصصة لعبت دورها
م��ر��ش��ح احل ��زب ال �� �س��وري ال�ق��وم��ي
في هذه المعركة

االجتماعي الدكتور وليد العازار ،خ�ص
جريدة «الثبات» بظروف معركة الكورة
االنتخابية ..و�إليكم احلوار:
ب�ه��دوء ي��رد مر�شح احل��زب ال�سوري
ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي ول�ي��د ال �ع��ازار على
�س�ؤال «الثبات» عما �إذا كان �أهايل الكورة
�أ�سقطوا مر�شح النظام ال�سوري والرئي�س
ب���ش��ار ا أل� �س��د ،ي �ق��ول� �« :س��وق االت�ه��ام��ات
ال�ت��اف�ه��ة م��ن ال�ف��ري��ق اخل���ص��م ،و�إحل ��اق
تبعيتنا بالنظام ال���س��وري ،ه��دف��ه ك�سب
بع�ض الأ� �ص��وات ذات ال�ت��وج��ه الب�سيط،
ح��زب �ن��ا م ��وج ��ود ق �ب��ل ح� ��زب ال �ب �ع��ث يف
الأ� �ص ��ل ،وجت� ��ذره يف ال �ك��ورة م�ث�ب��ت مع
ك��ل ا��س�ت�ح�ق��اق ان �ت �خ��اب��ي»� � ،س ��أل �ن��اه عن
اج�ت�ي��اح مر�شح ال �ق��وات اللبنانية ف��ادي
ك ��رم ل �ل��وح��ات الإع�ل�ان �ي��ة م��ن ال �ب�ترون
وحتى �أميون م�سقط ر�أ�سه؟ يرد العازار:
«احتكار ال�صورة باملر�شح اخل�صم ،و�سوق
ال �ت �ه��م امل �غ��ر� �ض��ة م ��ن ال �ف��ري��ق اخل���ص��م
ل�شحذ الأموال اخلليجية والقطرية ،هي
ع��دة �شغل الفريق ا آلخ ��ر ،خلط الأم��ور
ببع�ضها ي� ؤ�ك��د خلو خطابهم ال�سيا�سي
م��ن �أي م �� �ض �م��ون ،يف ال �ن �ه��اي��ة ت�خ��دي��ر
الطائفة ال�سنية ب�شعارات و�أكاذيب تراجع
ت�أثريها ،رغم �أن املال كان له ت�أثري فاعل
على املغرتبني وعلى بع�ض الكورانيني
نتيجة الظروف املعي�شية ال�صعبة.
ع��وام��ل ك�ث�يرة �ساهمت يف ت��زوي��ر
نتائج االنتخابات الفرعية يف الكورة
بح�سب العازار ،لأنه بر�أيه عملية جلب
امل�غ�ترب�ين م��ن اخل� ��ارج وم ��ن ال�ب�ل��دان
ال�ب�ع�ي��دة ،م��ع م��ا يتطلبه م��ن �إي �ق��اف
�أ� �ش �غ��ال ال �ن��ا���س يف اخل� � ��ارج ،م ��ع دف��ع
التكاليف الكبرية للإقامة يف لبنان،
كلها ت��ؤك��د �ضلوع �أج �ه��زة خمابراتية
متخ�ص�صة�« ،أحد مكاتب ال�سفريات يف
�أ�سرتاليا قطع  tickets 350دفعة
واح ��دة ،امل���س��أل��ة �أب�ع��د م��ن ق��درة حزب
القوات وحتى تيار امل�ستقبل� ،إنه عمل
م�ن�ظ��م ودق �ي��ق ،م��ع ال�ع�ل��م �أن حت�سن
و�ضعية فريقنا ال�سيا�سي لدى الطائفة
ال�سنية مقارنة بانتخابات عام ،2009
�أمر بالغ الأهمية ،و�سيكون له انعكا�س
إ�ي �ج��اب��ي ع��ام  ،2013وي �ق��ول ال��دك�ت��ور
وليد العازار« :الفريق الآخ��ر كان من

وع � � ��ن �� �س� �ب ��ب خ� ��و�� ��ض امل� �ع ��رك ��ة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ب �ظ��روف لي�ست ل�صالح
فريقهم ال�سيا�سي ،خ�صو�صاً �أن تيار
امل�ستقبل مع كل ا�ستحقاق انتخابي،
�سي�ضع �إمكانياته املادية لتزوير وجه
ال �ك ��ورة احل�ق�ي�ق��ي؟ ي�ج�ي��ب ال �ع ��ازار:
«ال �ك��وراين �سيعود �إىل أ���ص��ال�ت��ه ،ويف
الأ�صل مل تغادره ه��ذه الأ�صالة ،نعم
للأ�سف هذه هي عدة �شغل «امل�ستقبل»،
ن�ح��ن ن�ع��ي ح�ج��م ت ��أث�ير امل ��ال ،ونعلم
فعالية إ�ث��ارة الغرائز� ،سعينا مواجهة
�أ�ساليب غري �شريفة بتعاط �أخالقي
م �ت��رف � ��ع ،وجن � �ح � �ن� ��ا يف احل � � ��د م��ن
فعاليتها ،ولوال االتيان باملغرتبني من
اخلارج الذين ال ي�شعرون بهموم �أهل
الكورة لفزت يف االنتخابات».
 2000مغرتب
يقر العازار ب�أن املعركة االنتخابية
ُف��ر� �ض��ت ع �ل �ي �ه��م ،و�أن اال� �س �ت �ع��دادات
ب ��إم �ك��ان �ي��ة «ف �ل ����س» الأرم� �ل ��ة مل��واج�ه��ة
ق ��وى ك �ب�ي�رة وم �ك �ي �ن��ة م�ن�ظ�م��ة بفعل
جهود �أجهزة خمابراتية كبرية وبدعم
م� ��ايل خ �ل �ي �ج��ي ،ت�ع�ط�ي�ه��م �أف �� �ض �ل �ي��ة،
ولكنها ال حت�سم النتيجة« ،وال��دل�ي��ل
رغ��م جلبه لـ 2000ناخب مغرتب �إىل
ال� �ك ��ورة ال� �ف ��ارق ب �� �س �ي��ط» ،وع ��ن �سبل
م��واج�ه��ة ت�ل��ك امل ��ؤث ��رات يف ان�ت�خ��اب��ات
 ،2013ي��ؤك��د ال �ع��ازار �سعيه م��ع باقي
الأف��رق��اء ال�سيا�سيني يف ال �ك��ورة على
م�ضاعفة اجل�ه��ود لك�سب اال�ستحقاق
االنتخابي« ،يف غ�ضون �أ�سبوعني فقط
م��ن العمل اجل��اد حققنا ه��ذا التقدم،
يف االن �ت �خ��اب��ات ال �ق��ادم��ة �سن�ضاعف
جهودنا ،و�سنعمل على تفادي �أخطائنا،
وب�أ�ساليبنا الوطنية ال�شريفة �سنعيد
للكورة متثيلها احلقيقي».
�س�ألناه عن لغط ارتفاع ن�سبة االقرتاع

يف ال�ساعة الأخ�ي�رة �إىل  ،٪47وع�م��ا �إذا
ك��ان ه��دف إ�ح ��دى امل�ح�ط��ات ا إلع�لام�ي��ة
الإيحاء بفوز مر�شحها �إعالمياً ومعنوياً
قبل �أن تقول �صناديق االق�تراع كلمتها؟
ي��رد ال �ع��ازار ال��ذي التقيناه ظ�ه�يرة يوم
ا إلث �ن�ي�ن ع �ل��ى ط ��رح � �س ��ؤال �ن��ا ع��ن ن�سبة
اق�ت��راع ال�ط��ائ�ف��ة ال���س�ن�ي��ة ال �ت��ي و�صلت
ن�سبتها �إىل  ٪50اليوم مقارنة بـ ٪67عام
 ،2009وتراجع ن�سبة اقرتاع الطائفتني
امل��ارون�ي��ة والأورث��وذك���س�ي��ة بالعموم كون
االن�ت�خ��اب��ات ف��رع�ي��ة ،ب��الإ� �ش��ارة �إىل «�أن
ال �ل �غ��ط الإع�ل��ام� ��ي وال� �ت�ل�اع ��ب ب�ن���س��ب
النتائج مع �إقفال ال�صناديق لي�س بريئاً،
مع علمنا �أنه �إعالمياً معروف لديكم �أن
الفكرة الأوىل ه��ي ا ألك�ث�ر ر��س��وخ�اً لدى
الر�أي العام».
يف ل �ق��اء «ال �ث �ب��ات» م��ع امل��ر� �ش��ح ول�ي��د
ال �ع ��ازار ب�ع��د م���ض��ي � �س��اع��ات ع�ل��ى إ�ع�ل�ام
ال�ن�ت��ائ��ج ال��ر��س�م�ي��ة ،مل ي�ت���س��ن للمر�شح
ال�ق��وم��ي تقييم ال�ن�ت��ائ��ج ب�شكل تف�صيلي
ودقيق ،ويعود �سبب ارتفاع ن�سبة االقرتاع
يف ال�ع�م��وم ب�ع��د ال���س��اع��ة اخل��ام���س��ة م�ساء
لوجود كتلة من الناخبني متمر�سة بقب�ض
الأم��وال من تيار امل�ستقبل ،وهي ملمة يف
م�س�ألة رفع �سعر �صوت الناخب.
م � ��ع ت � ��أك � �ي� ��د ال � � �ع � � ��ازار �أن �أم� � � ��وال
البرتودوالر فعلت فعلها يف بع�ض القرى،
كـ«�أنفه» و«كفرعقا» وغريها من القرى،
وجهنا ال�س�ؤال التايل :ملا ال تعمدون على
ك�شف ذل��ك ب�إر�سال �أح��د امل�ؤيدين لك�شف
هذا التورط لإحراج وزارة الداخلية؟ يرد
ال �ع��ازار ��ض��اح�ك�اً« :ع��ن �أي �إح ��راج تتكلم،
يف ال �ك��ورة ي��وم الأح ��د الأم ��ور كلها كانت
مك�شوفة ،وزارة الداخلية للأ�سف لي�ست
م��وج��ودة ل�ت�ل�ح��ظ جم ��يء امل �غ�ترب�ين من
اخل ��ارج ودف ��ع الأم � ��وال� ،إع�لان �ي �اً �صرفت
مكنة ف��ادي كرم ح��وايل مليون دوالر ،هل
ي�سمح بذلك قانون االنتخاب؟ من خمول
اح�ترام ال�سقف االنتخابي؟ يف انتخابات
 2009مل حت��رك �ساكناً وزارة الداخلية
رغم �صرف � 14آذار �أكرث من مليار دوالر،
�أ��ص�ح��اب «التاك�سي» ال�شغالة والأط�ع�م��ة
املوزعة و«العزامي» التي �أقيمت يف املطاعم

قوى التعصب تريد
إذكاء الوحش الطائفي
لتبرير تطرفها

وج�ل��ب امل�غ�ترب�ين و��ش��راء الأ� �ص��وات تقدر
بـ 12مليون دوالر� ،أم��ا ع��ن �سبب كيفية
الأم� ��وال لي�ست الأم ��ور بتلك الب�ساطة،

�سورية

لديهم خربة يف هذا املجال تفوق �أ�ساليب
ك�شفها ،ال ميكن ا�ستدراجهم ،يعرفون ملن
�سيدفعون الأموال وملن يحولونها».
�أميون
ع��ن �سبب انخفا�ض ن�سبة اق�ت�راع مدينة
�أميون ،مقارنة ببلدة �أنفه ،يقول« :البلدة
مهجرة نتيجة احل��رب الأهلية ،و�أبنا�ؤها
لي�سوا كباقي امل��دن وال�ب�ل��دات الللبنانية
ن��زح��وا داخ ��ل ل�ب�ن��ان ،م�ن��ا��ص��رو وم ��ؤي��دو
احل � � ��زب ال� �ق ��وم ��ي رغ � ��م وط �ن �ي �ت �ه��م وال
طائفيتهم جعلتهم غرباء يف الكانتونات
ال �ط��ائ �ف �ي��ة� ،أث� �ن ��اء احل� ��رب الأه �ل �ي��ة ،كل
امل� �ن ��ازل ُدم� � ��رت ،وه �ج��رت �ه��م ك��ان��ت جت��اه
كندا و�أ�سرتاليا وال�برازي��ل و�أم�يرك��ا ،قلة
منهم ع��ادوا �إىل ال��وط��ن� ،أح��د �أ�شقائي يف
�أ�سرتاليا و�آخر يف �أمريكا ،وهكذا دواليك
بالن�سبة لطاقة عوائل �أميون».
وعن �سبب عدم �إثارة حتالفكم الغرائز
ج ��راء �أح� ��داث ع�ك��ار وط��راب�ل����س املتاخمة
للق�ضاء ،يرد العازار« :اخل��وف والهاج�س
حقيقي وال يحتاج لأي��ه جمهود لإث��ارت��ه،
ول �ك��ن و� �ص��ول ال �ن��اخ��ب ال ��واح ��د لـ1000
دوالر ،من �ش�أنه ت�سكني �أمل اخلوف لبع�ض
الأي��ام� ،إح��دى العائالت �صوتت للمر�شح
كرم بعد ت�سهيل �أمر و�صل مقداره 15000
دوالر ،ون��اخ �ب��و ال �ع��ائ �ل��ة ال ي �ت �ج��اوزون
الثالثة»� ،س�ألناه عن ت�أثري اخلوف �أو املال
�أكرث للتالعب مب�شاعر النا�س ،يقول وليد
العازار« :عامل اخل��وف �أك�ثر �ضغطاً على
الإن�سان ،نحنا فزنا ب�أ�صوات �أهلنا الكورة،
والنتيجة تبدلت بجلب النا�س من اخلارج،
كنا ن�أمل من احل��زب ال��ذي يدعي ال�سري
ب�ت��وج�ه��ات ال�سيد امل���س�ي��ح ،تطبيق بع�ض
القيم امل�سيحية ونبذها عبادة اهلل وامل��ال
م�ع�اً ،ولكن للأ�سف ق��وى التع�صب تريد
�إزكاء الوح�ش املذهبي الطائفي عند الآخر
لتربير وجودهم املتطرف».

ح ��ول أ�ح � ��داث � �س��وري��ة وا��س�ت�م��رار
معاناة ال�شعب ال���س��وري رغ��م �صموده
يف وج��ه امل ��ؤام��رة ،يعترب ول�ي��د ال�ع��ازار
�أن احل ��رب ال��داخ �ل �ي��ة امل ُ� ��راد ل���س��وري��ة
يواجهها ال�شعب واجلي�ش ب�إرادة �صلبة،
ال�ن�ظ��ام ب� إ�م�ك��ان��ه ح�سم امل��و��ض��وع ب��أي��ام
ل ��وال ال��دع��م اخل ��ارج ��ي ل�ل�ت�خ��ري��ب يف
�سورية ،ول��وال دع��م املخربني بعنا�صر
القاعدة ،ويقول« :حالياً وحده ال�صرب
وال �ت �� �ص��رف ال �ع��اق��ل ي �ح��د م��ن ت��دخ��ل
اخل��ارج ،امل�س�ألة حتتاج لبع�ض الوقت،
ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري ل��ن ي���س�ق��ط ل�ت��واف��ر
ال��دع��م ال���ش�ع�ب��ي حم �ل �ي �اً ،والإق �ل �ي �م��ي
�إيرانياً ،والدويل �صينياً ورو�سياً».
يف النهاية �س�ألنا ال �ع��ازار ع��ن �سبب
خ�سارة اخل�ط��اب الوطني �أم��ام اخلطاب
الطائفي الغرائزي ،يجيب العازار« :لن
ن �ي � أ����س ع�ل��ى ا إلط �ل��اق� ،أم �ت �ن��ا امل�شرقية
�ستنه�ض ،ال ب��د ملنطق احل ��وار والإق�ن��اع
�أن ينت�صر ،طريقه �شائكة ،ولن�ستحقها
يف النهاية ال بد من تقدمي الت�ضحيات،
وما ي�أتي ب�سهولة ،ي�ؤخذ منك ب�سهولة،
وب �� �ص��راح��ة رغ� ��م م��واج �ه �ت �ن��ا ل���ش��رك��ات
�ضخمة و�أخطبوط الإع�لام وامل��ال بفل�س
الأرم�ل��ة ،وج��دتُ يف بع�ض القرى جتاوباً
ل ��دى امل��واط �ن�ين ،ول ��و ت�سنى يل ال��وق��ت
ال �ل��ازم ل �ك��ان ت ��أي �ي��دن��ا ارت �ف��ع من�سوبه
أ�ك�ث�ر ،نحن ال من��ار���س �سيا�سة «متنني»
ال �ن��ا���س ،ألن �ن��ا ن ��ؤم��ن �أن الإن �� �س��ان احل��ر
ب �ح �� �س��ه ال �ن �ق ��دي ال �ف �ط ��ري ق � ��ادر ع�ل��ى
مت�ي�ي��ز ال �� �ص��ح م��ن اخل� �ط� ��أ ،ون �ح��ن نعد
الكورانيني ومنا�صرينا بنتائج مقلوبة
�إن �شاء اهلل يف العام  ،2013لأننا نعترب �أن
نهجنا ال�سيا�سي ور�ؤيتنا اال�سرتاتيجية
ه ��ي خ���ش�ب��ة اخل�ل�ا� ��ص ل �ل �ب �ن��ان ،ون�ح��ن
كم�شرقيني علينا الت�شبث ب�أر�ضنا وقيمنا.
على الهام�ش
�أع��رب��ت ع���ش��رات امل�ك��امل��ات الهاتفية
مب �ك �ن ��ة م ��ر�� �ش ��ح ال � �� � �س� ��وري ال �ق ��وم ��ي
االج �ت �م��اع��ي رغ �ب �ت �ه��ا ب��ان �ت �خ��اب ول�ي��د
ال � �ع� ��ازار� ،إن ت ��وف ��رت م �ب��ال��غ حم� ��ددة،
م�ؤكدة على �أن مكنة فادي كرم م�ستعدة
دفع تلك املبالغ .تقول إ�ح��دى نا�شطات
مكنة ال�ع��ازار« :ن�أ�سف التطرق ملو�ضوع
ي��زع �ج �ن��ا� ،أرق � � ��ام ال �ت �ل �ف��ون��ات ال ت ��زال
«معلمة» على اخل�ل��وي ،م��اذا تتوقع �أن
نفعل؟ بحرية وانفعال وغ�ضب قلنا لهم
�إن قيمنا احلزبية والوطنية الإن�سانية
ال ت�سمح لنا بذلك» ،وت�ضيف« :حقيقتنا
م � ��رة ..ول �ك��ن يف ع �م��ق ه� ��ذه «امل � � ��رارة»
امل��زع �ج��ة ،ه �ن��اك ��ش�ع��ور «ح �ل��و» نفتخر
ونعتز به ،ال ي�شعر به �إال الأحرار« ،راحة
ال�ضمري» �شعور ال يُ�شرى ب�أموال الدنيا،
وهو ن�صرنا احلقيقي».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق
عمـلـيــات الـسـطو تطــال مـصــارف بـــيروت
تنقّل م�سل�سل ال�سطو على امل�صارف يف
لبنان ،ليحط رحاله ه��ذه امل��رة يف بريوت
و�ضواحيها ،منذراً بخطر داهم قد ي�صيب
امل �� �ص��ارف مب �ق �ت��ل ،يف ح ��ال � �س��رى عليها
م�ف�ع��ول االن �ف�لات الأم �ن��ي ال ��ذي يع�صف
بالبلد ،فبعد �أن ت��رددت معلومات كثرية
ع��ن ت�ع��ر���ض ع��دد م��ن ال�ب�ن��وك لل�سرقات
ع�ل��ى ي��د م�سلحني ملثمني يف �أك�ث�ر من
منطقة ،و�صل الأمر �إىل قلب بريوت التي
كانت على موعد مع عمليات متفرقة من
هذا القبيل ،الأمر الذي �أثار غ�ضب �أهلها
وتذمرهم من االفتقار للأمن.
يف الواقع ،لطاملا ا�شتهرت بريوت ب�أنها
العا�صمة امل�صرفية التي ت�ستقطب املودعني
م��ن خم�ت�ل��ف اجل�ن���س�ي��ات ،ب���س�ب��ب نظامها
امل�صريف احلر ،و�صالبة �أمن اجلهاز امل�صريف
عموماً ،حتى يف عز النزاعات الأمنية ،لكن
ظ��اه��رة امل���س�ل�ح�ين ال��ذي��ن ي �ج��ول��ون على
م�صارفها ال�ي��وم ،ق��د ت�شكل رادع� �اً للكثري
م��ن امل��ودع�ين ،ورمب��ا ت��دف��ع اب��ن البلد �إىل
�سحب �أمواله من امل�صارف ،خوفاً عليها من
ال�سرقة ،قبل الغريب!
ف �ف��ي م���ش�ه��د ق ��ل ن �ظ�ي�ره يف ب�ي�روت،
ت�ع��ر���ض ف ��رع «ب �ن��ك ف�ي�ن�ي���س�ي��ا» (ال�ك��وي�ت��ي
��س��اب�ق�اً) يف ا أل��ش��رف�ي��ة ��-س��ا��س�ين لل�سرقة،
حيث دخل م�سلحان يرتديان خوذتني �إىل
امل�صرف �صباحاً ،و�شهرَا م�سد�سني حربيني
ب ��اجت ��اه امل ��وظ� �ف�ي�ن امل ��وجل �ي�ن ب �� �ص �ن��دوق
امل�صرف ،و�سلبا بعد تهديدهما بالقتل مبلغ
 50أ�ل��ف دوالر �أمريكي ،و 50مليون لرية
لبنانية ،وفرّا على منت دراجة نارية.
أ�م ��ا يف ف � ��ردان؛ ال �ت��ي ت�ع��د م��ن �أك�ثر
املناطق التي ت�ستقطب ال�سياح واملقيمني
للت�سوق واال� �س�ت�راح��ة ،ف�ق��د ح ��اول �أح��د
ال�سارقني �أن يتعامل بذكاء مت�سلحاً بجر�أة
ك�ب�يرة ،ف��دخ��ل �إىل ب�ن��ك «ع ��ودة» حم��او ًال
ال���س��رق��ة وم� �ه ��دداً ب ��أن��ه ي�ح�م��ل م���س��د��س�اً
و�سي�ستخدمه يف حال مل تنفذ طلباته ،لكن
حرا�س امل�صرف متكنوا من �إلقاء القب�ض
عليه وت�سليمه �إىل قوى ا ألم��ن الداخلي،
ليتبني �أن ال�سارق مل يكن م�سلحاً.
ويف وق��ت �سابق من ه��ذا العام �أي�ضاً،
دخ��ل م�سلحان ملثمان بطريقة مفاجئة
�إىل فرع م�صرف «فرن�سبنك» يف حملة برج
الرباجنة وحاوال �سلب الأموال ،لكن مدير

مـبــــارك
لـ «مالك»
زميلنا مالك حمفوظ ت�وّج �سنوات
اجل��د والعمل وال��درا��س��ة بتخرجه من
اجل��ام�ع��ة اللبنانية ال��دول �ي��ة «»L.I.U
ح� ��ام�ل��اً �� �ش� �ه ��ادة ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��و� ��س يف
«الغرافيك ديزاين» .B.A
م �ب��ارك ل �ـ«م��ال��ك» ،وتهنئة خا�صة
من �أ�سرة «الثبات» ،مع ا ألم��ل دائماً �أن
تكلَّل م�سريته العملية والعلمية واملهنية
مبزيد من النجاح والعطاء.

وزير الداخلية مروان �شربل

هل من ارتباط بني �سرقة بنك البحر الأبي�ض املتو�سط يف طرابل�س عام  2007وال�سرقات احلالية؟

متعددة ب�ين عمليات ال�سطو املختلفة،
ال �سيما م�ن�ه��ا �أن ال���س��ارق�ين ي��دخ�ل��ون
امل�صارف يف و�ضح النهار ،وال يتهيبون
من املناطق املكتظة �أو من رجال الأمن
ال��ذي��ن يقفون أ�م��ام امل���ص��ارف وداخلها،
وه� ��م ال ي �ك�ت�رث��ون ل ��وج ��ود ك ��ام�ي�رات
املراقبة بل يلوحون لها ،كما �أنهم عادة
ما يهربون على منت دراجات نارية على
غرار �أفالم هوليوود.
و�إذ �أرج � ��ع وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م ��روان
�شربل تفاقم ظاهرة �سرقة امل�صارف �إىل
ال�ب�ط��ال��ة ووج ��ود ال�ك�ث�ير م��ن ال �غ��رب��اء يف
امل���ص��رف ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل��وظ�ف�ين ت�صدوا تكاثر عمليات ال�سلب ،قد �سُ جل يف ال�شهر البلد بفعل الأحداث يف �سورية ،هناك من
لهما ومنعوهما من ا�ستعمال �سالحهما ،الأمني الذي �أطلقته وزارة الداخلية ،وهو حتدث عن �ضلوع خاليا تكفريية مبوجة
�سرقات البنوك كما ح��دث يف ال�شمال يف
و�أجربوهما على الفرار بعد �أن �سمعا دوي ما حمل الكثري من احلرج للم�س�ؤولني.
كما �أن بريوت ت�ضم بني ثناياها عدداً ال�ع��ام  ،2007ح�ين �سجلت عمليات �سطو
جر�س الإنذار الذي يُعلم ال�سلطات الأمنية
يف حال ال�سرقة ،فغادرا ب�سرعة على منت ك�ب�يراً م��ن امل���ص��ارف اللبنانية والعربية كثرية على امل�صارف ،ليتبني الحقاً �ضلوع
دراجة نارية بعد �أن رميا قناعهما على بعد والأج�ن�ب�ي��ة ،يكفي م�ث�ل ًا �أن ه�ن��اك �شارعاً تنظيم فتح الإ��س�لام وج�م��اع��ات تابعة له
و�سط بريوت يحمل ا�سم «�شارع امل�صارف» ،ب �ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ل�ت� أ�م�ين ال�ت�م��وي��ل ،فهل
�أمتار قليلة من امل�صرف.
للداللة على اكتظاظ العا�صمة بالبنوك ،يعقل �أن تكون هذه اخلاليا قد انتقلت �إىل
وب��ال�ت��ايل ف ��إن مت��دد ظ��اه��رة ال�سرقة قد بريوت بغفلة عن القوى الأمنية و�أجهزة
تدابري �أمنية
تنعك�س �سلباً على املدينة ،وتفقدها ثقة ا�ستخبارات اجلي�ش؟
ك ��ل � �ش��يء وارد ال� �ي ��وم ،ال ��س�ي�م��ا �أن
ورغ��م �أن معظم امل���ص��ارف يف ب�يروت املودعني و�أ�صحاب امل�صارف والر�ساميل،
ال�سارقني يبدون يف معظم الأوق��ات �أ�شبه
تطبق ت��داب�ير �أم�ن�ي��ة خ��ا��ص��ة� ،إال �أن�ه��ا مل بينما هي يف غنى عن �أي خ�ضة جديدة.
ح �ت��ى الآن حت ��وم ال �� �ش �ب �ه��ات ح��ول باالنتحاريني ،فهم بد�أوا بتنفيذ �سرقاتهم
تلج�أ بعد �إىل و�ضع م�سلحني على املداخل،
حتى ال تت�ضاعف خماوف املودعني ،لكنها ب�ع����ض ال �� �ش �ب��ان ،ل �ك��ن مل ي �ت��م ت��وق�ي��ف يف مناطق مكتظة بال�سكان ،كما �أن�ه��م ال
قد تلج أ� �إىل هذا التدبري يف حال ا�ستمر أ�ح��د بعد واتهامه ب��أي عملية ،وبح�سب يخ�شون على الإطالق دوريات قوى الأمن
م�سل�سل ال�سطو على امل�صارف ،خ�صو�صاً �أن اخلرباء اجلنائيني ،فهناك �أوجه ت�شابه املكثفة التي ت�سري يف ��ش��وارع ب�يروت وكل
لبنان ،وخ�صو�صاً خالل ال�شهر الأمني.
ل �ك��ن ه �ن ��اك م ��ن ي �ق ��ول �إن اجل � ��ر�أة
الكبرية التي يتحلى بها ال�سارقون ،رمبا
ت�ع��ود �إىل الفقر وال �ع��وز وال�ب�ط��ال��ة ،وهي
عوامل قد تدفعهم �إىل ارتكاب ال�سرقات،
ورمبا جرائم القتل لت�أمني قوت يومهم� ،أو
�أب�سط حاجات عائالتهم ،يف ظل ال�ضائقة
االقت�صادية التي تخنق املواطنني ،وحتوّل
بع�ضهم �إىل جم��رم�ين م��ع غ�ي��اب الأم��ل
مب�ستقبل �أف�ضل.
يف امل�ق��اب��ل� ،أظ �ه��رت اخل�ي��وط الأوىل
من التحقيقات� ،أن ثالثة من امل�شتبه بهم
يف ��س��رق��ة ال�ب�ن��وك ،رمب��ا ي�ك��ون��وا �أق��دم��وا
على ال�سرقة ب�سبب الإدم ��ان� ،إذ تبني �أن
كميات من الأموال امل�سروقة من البنوك،
ا�ستخدمت ل�شراء املخدرات ،ومن املعروف
�أن امل��دم��ن ي�ف�ق��د �أي �إح���س��ا���س ب��اخل��وف،
وج��ل ما يركز عليه ،هو كيفية احل�صول
الزميل مالك حمفوظ خالل حفل التخرج

على اجلرعة القادمة من املخدرات مهما
كان ،لذلك فقد �سجلت يف حوادث �سرقات
البنوك يف ال�شويفات مث ًال �سقوط جرحى،
بحيث مل ي�تردد ال�سارقون ب�إطالق النار
بعد �أن حاول املوظفون القب�ض عليهم.
طم�أنة املودعني
وم ��ع ت�ف��اق��م امل �خ��اوف ع�ل��ى ا ألم� ��وال
املودعة ،يحاول امل�صرفيون طم�أنة اجلميع
�إىل �أن �أم��وال�ه��م يف م ��أم��ن ،خ�صو�صاً �أن
بولي�صة الت�أمني ت�ضمن حق املودع ،بينما
املت�ضرر احلقيقي هو امل�صرف ،لأن عليه
حتمل اخل�سارة كاملة.
وم��ع ت��زاي��د ع�م�ل�ي��ات ال���س�ط��و ،هناك
م��ن ح� ّم��ل امل�س�ؤولية �إىل ال�ب�ن��وك ،كونها
ال تتخذ تدابري �أمنية �صارمة ،لكن وزير
الداخلية مروان �شربل قال رداً على �س�ؤال
عما �إذا كان �أي من قوى الأمن الداخلي �أو
�أمن امل�صرف يتحمل م�س�ؤولية التق�صري
ال��ذي ح�صل؟ �إن «الأم ��ن يف البنك لي�س
م��ن م�س�ؤوليته ،إ�من��ا ه��ي علينا» ،راف�ضاَ
حتميل امل�س�ؤولية ألح��د ،وختم بالقول:
«نحن نعمل فوق طاقتنا ،ونتمنى الو�صول
يف �أقرب فر�صة �إىل نتيجة».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،دان ��ت جمعية م���ص��ارف
لبنان عمليات ال�سطو امل�ت��زاي��دة ،وذك��رت
يف بيان لها �أن معدل ال�سرقات يف الفرتة
الأخرية بلغ عملية كل �أ�سبوع ،م�شرية �إىل
�أن هذه الأعمال اجلرمية املتفاقمة ،تقوم
بها كما ي�ب��دو ع�صابات منظمة ت�ستفيد
من تق�صري �أو ق�صور الدولة ،يف خمتلف
ال ��وزارات املعنية والأج�ه��زة املخت�صة ،عن
حماية �أمن الوطن واملواطن.
وا�ستدلت بذلك على «الف�شل الدائم
يف �إل �ق��اء ال�ق�ب����ض ع�ل��ى �أي م��ن مرتكبي
هذه اجلرائم والتعديات» ،ودعت اجلمعية
«ال�سلطة الق�ضائية للإ�سراع يف حماكمة
املوقوفني بهذا النوع من اجلرائم ،و�إنزال
ال�ع�ق��وب��ات امل �� �ش��ددة ب�ح�ق�ه��م ،ل�ئ�لا ي�سود
اعتقاد خاطئ ب�إمكانية إ�ف�لات املجرمني
م��ن ح�ك��م ال �ع��دال��ة ،وب��ال �ت��ايل ا�ست�ساغة
�سرقة امل���ص��ارف ال�ت��ي تعد �شرياناً مالياً
واقت�صادياً مهماً للغاية».
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عــربــي

تفاؤل هنية مصريًا ..وحدود الواقع
يوا�صل رئي�س احلكومة الفل�سطينية
يف غ��زة؛ ال�سيد �إ�سماعيل هنية ،الرتويج
لأف� �ك ��اره ع��ن «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» واخل�ي�ر
ال��ذي �سيعم فل�سطني ج��راء ه��ذا الربيع،
ولأ��س�ب��اب ك�ث�يرة ومفهومة ي��رك��ز ال�سيد
هنية على م�صر والدور الذي �ستلعبه جتاه
قطاع غزة« ،يف القريب العاجل».
م��ن آ�خ��ر م��ا ه��و من�سوب لل�سيد هنية
ع�ل��ى ه��ذا ال���ص�ع�ي��د ،ت�ع�ب�يره ع��ن قناعته
«ب�شكل ت��ام ب ��أن م�صر اجل��دي��دة ،برئا�سة
الرئي�س حممد مر�سي ،ت��در���س الآن فك
احل�صار عن قطاع غزة» ،م�ضيفاً يف خطبة
مل�ن��ا��س�ب��ة اف �ت �ت��اح م���س�ج��د ج��دي��د يف غ��زة:
«م�صر اجل��دي��دة ،لن ت�سكت �إذا ح��دث �أي
ع��دوان �أو حرب على غ��زة» ،وق��ال« :نرقب
اخلري والن�صر يف الثورات العربية ،وال بد
�أن نغادر مواقع الإحباط والي�أ�س».
من حق ال�سيد هنية �أن يحلم ،ويت�أمل
كيفما ��ش��اء ،ول�ك��ن م��ن ح��ق ال�ن��ا���س عليه،
وم��ا دام ي�تر�أ���س حكومة يف غ��زة� ،أن يكف
ع��ن ت��روي��ج الأوه � ��ام ،وب��ث ال��دع��اي��ة التي
ال ت�سمن وال تغني م��ن ج ��وع ،وال�غ��ري��ب
ك��ال�ع��ادة ،ه��و يف �إ�سقاط ت�صورات حم��ددة
على �أدوار مفرت�ضة ،رغ��م و��ض��وح الن�ص
ل��دى �أ�صحاب تلك الأدوار ،وم��ن ذل��ك �أن
الرئي�س امل�صري اجلديد ،قال جهاراً نهاراً،

رئي�س احلكومة الفل�سطينية يف غزة �إ�سماعيل هنية
علناً وعلى املك�شوف ،وملرات عدة �أي�ضاً�« :إن
م�صر ملتزمة بكافة االتفاقيات واملعاهدات
الدولية التي وقعت عليها» ،وفهم فوراً �أن
الرئي�س يعلن التم�سك باملعاهدة؛ معاهدة

كامب ديفيد ،ويعرف القا�صي والداين �أن
هذا الإعالن كان �شرطاً لإعالن فوزه ،و�أن
عملية ال�شد واجلذب التي �سبقت الإعالن
ع��ن ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات امل �� �ص��ري��ة ،ك��ان��ت

ت���س�ت�ه��دف االت �ف��اق ع�ل��ى �صيغة حم ��ددة،
ي�ع�ل��ن ب �ه��ا م��ر� �س��ي ال �ت��زام��ه ب��امل �ع��اه��دات
واالت�ف��اق��ات املوقعة ب�ين ال��دول��ة امل�صرية
والأطراف الدولية الأخرى ،وكان املق�صود

موجة استيطانية جديدة في الضفة
ي �ق��ول ق ��ادم ��ون م ��ن ال �� �ض �ف��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة�« :إن
امل�ستوطنني ال�صهاينة يف ال�ضفة الغربية ،ميثلون الآن
ر�أ�س حربة ن�شطة يف مواجهة املواطنني الفل�سطينيني»،
ويتحدث ه�ؤالء عن �أن امل�ستوطنني الذين �أحرقوا م�سجد
ق��ري��ة ج �ب��ع ،ق�ط�ع��وا م���س��اف��ة �أرب �ع��ة ك�ي�ل��وم�ترات داخ��ل
القرية ،قبل الو�صول �إىل امل�سجد والقيام ب�إحراقه ،و�إذ
ي�ؤكد ه��ؤالء على �أن امل�ستوطنني يحظون بحماية قوية
و�أكيدة من جي�ش االحتالل ،والذي قام بت�سليحهم �أي�ضاً،
ف�إنهم ي�شريون �إىل �أن امل�ستوطنني لهم �إطارات ع�سكرية
خا�صة بهم ،وهم �أ�شبه مبيلي�شيا م�سلحة الآن ،وعلى نحو
يذكر مبا كان احلال عليه ع�شية االنتفا�ضة الفل�سطينية
الأوىل عام  ،1987ففي ذلك الوقت ومع ازدي��اد �شرا�سة
ال �ه �ج �م��ة اال� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة ،ق��ام��ت ق �ط �ع��ان امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات
اال�ستيطانية بتنفيذ عدد كبري من االعتداءات على بيوت
الفل�سطينيني وممتلكاتهم.
عملت حكومات االح�ت�لال املتعاقبة على �شق طرق
خا�صة بامل�ستوطنني يف الأرا� �ض��ي الفل�سطينية ،وذل��ك
لتجنيب ه ��ؤالء امل��رور بالقرى والأح �ي��اء الفل�سطينية،
لكن امل�ستوطنني الذين ي�ستخدمون تلك الطرق اخلا�صة
ب �ه��م ،ي �غ��ادرون �ه��ا لتنفيذ االع� �ت ��داءات ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
الفل�سطينيني وممتلكاتهم ،وخ�صو�صاً حقول الزيتون.
يف هذا الوقت تعمل حكومة االحتالل على ت�سريع
التوغل اال�ستيطاين يف ال�ضفة ،وبينما تتوقف مفاو�ضات
الت�سوية عند نقطة مطالبة ال�سلطة ،ب�أن تعلن حكومة
االحتالل جتميد اال�ستيطان لأ�شهر� ،صادقت حكومة
االحتالل على بناء �ألف وحدة ا�ستيطانية جديدة قرب
رام اهلل ،وك�شفت �صحيفة «كول هعري» العربية النقاب
ع��ن �سل�سلة خمططات ا�ستيطانية ج��دي��دة� ،صادقت
عليها م ��ؤخ��راً ح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال يف ال���ض�ف��ة املحتلة
والقد�س ،وذكرت �أن ما ت�سمى «اللجنة اللوائية للتنظيم

والبناء» يف بلدية االحتالل يف القد�س� ،صادقت م�ؤخراً
على خمطط �إق��ام��ة حي ا�ستيطاين جديد يت�ألف من
نحو أ�ل��ف وح��دة يف م�ستوطنة «موديعني عيليت» غرب
رام اهلل و�سط ال�ضفة.
و�أو� �ض �ح��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة� ،أن احل ��ي اجل��دي��د �سيقام
على �أر���ض م�ساحتها  370دومن �اً ،وه��و ي�شكل ج��زءاً من
خمطط ا�ستيطاين �أك�بر لإقامة حي �أو�سع يطلق عليه
ا�سم «نوفيم» ،حيث �سيقام م�ستقب ًال على مئات الدومنات
من �أرا�ضي مدينة رام اهلل ،و�أ�ضافت �أن حكومة االحتالل
تعتزم بناء  130وح��دة ج��دي��دة ،يف م�ستوطنة جبل �أب��و
غنيم جنوب �شرق القد�س املحتلة ،كجزء من �ألف وحدة
تتطلع لإقامتها ،و�أ�شارت �إىل �أن �سلطات االحتالل ب�صدد
ال�شروع يف تنفيذ خمطط �شق �شارع بديل للطريق امل�ؤدي
�إىل م�ستوطنة «التلة الفرن�سية» يف القد�س ،على �أن يتم
االنتهاء منه بحلول . 2014
ه��ذه امل��وج��ة اجل��دي��دة م��ن الأن���ش�ط��ة اال�ستيطانية
ال�ضخمة ،علماً �أن م��ا ج��اء يف ال�صحيفة ال�ع�بري��ة ،هو
م��ا ج��رى الك�شف ع�ن��ه ف�ق��ط ،ي�ن��ذر ب�ه�ج��وم ا�ستيطاين
جديد ووا��س��ع النطاق على م��ا تبقى م��ن �أرا���ض بحوزة
الفل�سطينيني يف ال���ض�ف��ة ،وه��ي ت��ؤك��د ع�ق��م الأ��س��ال�ي��ب
املتبعة يف مواجهة العدوان اال�ستيطاين حتى الآن ،من
قبيل املطالبة بوقف اال�ستيطان� ،أو جتميده من خالل
ال�ضغط �أو م��ا ي�سمى العمل ال�سيا�سي ،فمن امل�ع��روف
�أن موجات اال�ستيطان الكبرية ،ارتبطت باحلديث عن
احل�ل��ول ال�سيا�سية ،وامل�ف��او��ض��ات ،و�أن انح�سار الن�شاط
اال�ستيطاين ارت�ب��ط دوم �اً ب��وج��ود م�ق��اوم��ة فل�سطينية
فاعلة على الأر�ض.
جامعة ال��دول العربية ،وبعد �صمت طويل ومريب
ك ��ال �ع ��ادة ،دان� ��ت م ��ا و��ص�ف�ت��ه ب �ـ«� �ش��رع �ن��ة» اال��س�ت�ي�ط��ان
الإ�سرائيلي يف الأرا� �ض��ي الفل�سطينية املحتلةُ ،م��ذ ّك��رة

�سلطات االحتالل ب�أن كل �إجراءاتها باطلة بنظر القانون
الدويل.
وح��ذر الأم�ين العام امل�ساعد ورئي�س قطاع فل�سطني
والأرا��ض��ي العربية املحتلة يف اجلامعة ،ال�سفري حممد
��ص�ب�ي��ح يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ،م��ن م�غ�ب��ة ا� �س �ت �م��رار �صمت
املجتمع الدويل على الهجمة اال�ستيطانية ،مو�ضحاً �أن
اال�ستيطان زاد بن�سبة  ٪19ه��ذا العام مقارنة مع العام
املا�ضي.
و�أك��د �صبيح� ،أن اال�ستيطان مل يبق �شيئاً للتفاو�ض
عليه ،كما �أنهى حل الدولتني ،و�أنه ال جمال للحديث عن
عملية �سالم ذات مغزى� ،أو العودة للمفاو�ضات يف ظل
هذا الو�ضع ،مطالباً املجتمع الدويل واللجنة الرباعية
الدولية وجمل�س الأم��ن ال��دويل ،بالقيام مب�س�ؤولياتهم
جتاه ما يجري من جتاوزات وانتهاكات ،ت�صب يف ت�أجيج
امل��وق��ف وان�ف�ج��ار الأم ��ن ،وب�شكل ي�ه��دد ال�سالم والأم��ن
الدوليني.
وا�ستنكر �صبيح ت�سجيل �أرا���ض با�سم امل�ستوطنني يف
ال�ضفة الغربية من خالل دائ��رة «الطابو» ،م�شدداً على
�أن ذلك يعد خرقاً فا�ضحاً ووا�ضحاً للقانون الدويل ،وال
يجوز �إع�ط��اء �أي��ة ورق��ة مل�ستعمر معتد ودخ�ي��ل يغت�صب
الأر�ض بقوة ال�سالح ،قائالً« :هذا �أمر مف�ضوح ،فهناك
�أ�شخا�ص توفوا منذ � 30سنة ،وي�أتي م�ستوطن ويدعي
�أنه ا�شرتى الأر�ض منهم منذ �ستة �أ�شهر �أو �أيام قليلة».
موقف اجلامعة العربية ال يحمل جديداً ،من حيث
املوقف املعهود للجامعة ،وه��و ال ينطوي على ط��رح �أي
ب��دي��ل �أو ت�صور عملي ،ملواجهة م��ا تتعر�ض ل��ه ال�ضفة
الفل�سطينية من اعتداءات متوا�صلة من قبل امل�ستوطنني
ال�صهاينة وحكومة االحتالل.

نافذ �أبو ح�سنة

بالتحديد احل�صول على تعهد باحلفاظ
على معاهدة كامب ديفيد ،والتي يعتربها
الأمريكيون وال�صهاينة �أهم �إجنازاتهم ،يف
م�سار ال�صراع العربي  -ال�صهيوين ،ملن ما
زال يتذكر وجود هذا ال�صراع.
امل�ع��اه��دة بن�صو�صها ومب��ا ترتبه على
م�صر م��ن ال�ت��زام��ات حم��ددة ،ت�ضع قيوداً
فعلية على تطلعات و�أح�لام ال�سيد هنية،
جتاه الدور امل�صري ،فيما لو تعر�ضت غزة
لعدوان �أو حرب ،رمبا ن�سمع نربة كالمية
ع��ال�ي��ة ،ول�ك��ن �شيئاً ل��ن يتغري على �أر���ض
الواقع.
غ�ي�ر �أن ال�ن�ق�ط��ة الأك�ث��ر �أه �م �ي��ة هنا
تت�صل بت�أكيدات ال�سيد هنية� ،أو قناعته ب�أن
م�صر اجل��دي��دة ت��در���س الآن ف��ك احل�صار
عن قطاع غ��زة ،وال��واق��ع غري ذل��ك متاماً،
مل ي�صدر �أي ت�صريح �أو تلميح عن الرئا�سة
امل�صرية بهذا ال�صدد ،وما يجب �أن يوليه
رئ�ي����س ح�ك��وم��ة غ��زة عنايته الأك �ي��دة ،هو
االتفاق ال��ذي ينظم عمل معرب غ��زة ،نعم
هناك اتفاق وهو ي�صنف يف خانة االتفاقات
الدولية من وجهة النظر امل�صرية �أي�ضاً،
وم��ا دام ال��رئ�ي����س امل���ص��ري �أع �ل��ن ال�ت��زام��ه
ب��االت�ف��اق��ات امل��وق�ع��ة ،ف ��إن اتفاقية املعابر
تدخل �ضمن هذا الإطار ،والقاهرة �ستكون
ملتزمة بها وبحذافريها ل�سنوات طويلة
ع�ل��ى الأق� ��ل� ،إذا �أردن� ��ا ال��ذه��اب م��ع حالة
املتفائلني ب�أن ا�ستقرار الأو�ضاع يف م�صر،
وا��س�ت�ع��ادة ال�ق��اه��رة ل��دوره��ا� ،سينتج عنه
تغري يف املوقف ،و�إعادة متو�ضع �شبه كاملة.
حتى يحني ذل��ك الوقت �ستظل م�صر
ع�ل��ى م��وق�ف�ه��ا ال��راه��ن �إزاء ات �ف��اق معرب
رفح ،االتفاق يتحدث عن مرور الأ�شخا�ص
ولي�س الب�ضائع ،واالت�ف��اق يحدد طبيعة
وحجم القوى الأمنية الفل�سطينية على
اجل��ان��ب الفل�سطيني م��ن امل �ع�بر ،وب�ه��ذا
املعنى قد تكون هناك ت�سهيالت م�صرية،
ورمب ��ا ي �ح��دث ت��دخ��ل م���ص��ري ،يف إ�جن ��از
بع�ض م �ف��ردات امل���ص��احل��ة الفل�سطينية،
ل���ض�م��ان وج ��ود ق ��وات ت�ت�ب��ع ع�ب��ا���س على
املعرب ،ولي�س �أكرث من هذا.
يتمنى العربي والفل�سطيني خا�صة،
�أن ت�ستعيد م�صر دورها العربي بعيداً عن
ق�ي��ود ك��ام��ب دي�ف�ي��د ،وب�ع�ي��داً ع��ن التبعية
املطلقة لوا�شنطن ،و�سيا�سات م��ا ي�سمى
حم��ور االع �ت ��دال ،ل�ك��ن ال �ف��رق ك�ب�ير بني
الأم �ن �ي��ات وال��وق��ائ��ع ،وع�ل��ى م��ن ي�ك��ون يف
م��وق��ع ال�ق�ي��ادة وامل���س��ؤول�ي��ة احلقيقية �أن
يكف عن ترويج الأوهام ،و�أن ي�صارح �شعبه
ب��ال��وق��ائ��ع ،ي�ستطيع ال�سيد هنية م�ث�لاً،
التحدث ع��ن تفا�ؤله بامل�ستقبل ،لأ�سباب
تنظيمية ،م��ادام ع�ضو من جماعته� ،صار
رئي�ساً مل�صر ،وي�ستطيع القول �إن��ه يتوقع
خرياً ،لكن اجلزم ب�أن م�صر برئا�سة مر�سي
تدر�س الآن رفع احل�صار عن غزة ،يدخل
يف باب الأوهام ،والرتويج غري املقبول على
ح�ساب الأوج ��اع الفل�سطينية والعربية،
وهي لي�ست قليلة يف كل حال ،كما �أن لدى
هنية ال�ك�ث�ير مم��ا مي�ك��ن ال�ق�ي��ام ب��ه ،ب��دل
اال�ستمرار يف هذا ال�شكل من اخلطابات.

عبد الرحمن نا�صر
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أزمة السكن في المخيمات الفلسطينية

ّ
انحسار التمدد ومنع التملك عامالن رئيسيان في التضخم السكاني
ي�ع�ت�بر امل���س�ك��ن وال �ظ��روف املحيطة
من جرّاء احلرب ،ويف م�سائل التعوي�ضات
ب��ه ،من �أه��م العوامل التي ت�ؤثر ب�شكل
و�إع��ادة البناء و�أحقية الأ�شغال وتطبيق
مبا�شر على حياة الإن�سان من خمتلف
قانون الإيجارات ..وغري ذللك ،وبح�سب
ال�ن��واح��ي ال�صحية والنف�سية ،ال�سيما
م�صدر يف الأون��روا ،ف��إن هناك ما يزيد
على ح�ي��اة الأط �ف��ال ،وق��د رك��زت معظم
على �ألفي منزل مهدد بالإنهيار ،منها
العهود واملواثيق الدولية على هذا احلق،
 700منزل يف خميم برج الرباجنة ،و500
ان�ط�لاق�اً م��ن الأم ��ن ال �ف��ردي والعائلي
يف خميم ع�ين احل �ل��وة ،و 200يف خميم
وت� أ�م�ين م�ستوى الئ��ق للحياة ،كالعهد
��ش��ات�ي�لا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل  150يف خميم
ال��دويل اخل��ا���ص باحلقوق االقت�صادية
برج ال�شمايل ..كذلك ع�شرات املنازل يف
واالجتماعية والثقافية الذي ين�ص على
التجمّعات الفل�سطينية.
حق كل �شخ�ص يف م�ستوى معي�شي كاف
و�أمام ان�سداد �إمكانية التو�سع الأفقي
له ولأ�سرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم من
يف امل�خ�ي�م��ات ،ع�م��د الأه ��ايل �إىل البناء
الغذاء والك�ساء وامل�أوى ،كذلك االتفاقية
العمودي ،نظراً لزيادة عدد �أفراد الأ�سرة،
ال��دول �ي��ة ل�ل�ق���ض��اء ع�ل��ى ج�م�ي��ع �أ��ش�ك��ال
وزواج الأب �ن��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا يبنون فوق
ال�ت�م�ي�ي��ز ال�ع�ن���ص��ري ال �ت��ي ت�ن����ص على
بيت ال�ع��ائ�ل��ة ،وه�ك��ذا ن��رى يف املخيمات
�ضمان حق كل �إن�سان يف التمتع باحلقوق
ح��ال �ي �اً م �ب��اين م��رت�ف�ع��ة ك �م��ا يف خميم
االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية،
�شاتيال ،ففي مار اليا�س مث ًال مبان من
وال� �س �ي �م ��ا احل � ��ق يف ال� ��� �س� �ك ��ن ..وغ�ي�ر
�ستة ط��واب��ق ق�ب��ل �أن يعمم ق ��رار مبنع
ذل��ك م��ن االت�ف��اق��ات وال�ع�ه��ود ال��دول�ي��ة،
�إدخال مواد البناء ،خ�صو�صاً يف خميمات
خ�صو�صاً اتفاقية حقوق الطفل.
اجل� �ن ��وب ،واخل � �ط� ��ورة يف ه� ��ذه امل �ب��اين
يف ب ��داي ��ة اخل �م �� �س �ي �ن��ات مت ت��وزي��ع
امل�شيّدة عمودياً� ،أنها �أن�ش�أت بالرتاكم،
ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني على خمتلف
ومل يكن لها يف البداية �أ�سا�سات منا�سبة،
املناطق اللبنانية ،بعد �أن خوّلت املديرية
ومل تتم عملية ال�ب�ن��اء وف�ق�اً لل�شروط
مبانٍ مرتاكمة �أفقياً وعمودياً يف خميم عني احللوة
ال�ع��ام��ة ل���ش��ؤون ال�لاج�ئ�ين ح��ق ال�ق��رار
الهند�سية املنا�سبة ،مم��ا جعلها ت�شكّل
يف نقل �أي فل�سطيني من خميم لآخ��ر ،ت�ق��دمي بع�ضها م��ن ال��دول��ة اللبنانية ،الفل�سطينيني ،فالأمن القانوين للحيازة التمدد الأفقي ،ف�إن توقع كارثة �إن�سانية تهديداً دائماً ل�سكانها الذين يتعاي�شون
وكذلك الأجهزة الأمنية ،وهكذا انق�سم بع�ضها الآخر جرى ا�ستئجاره بعقود من م �ت��وف��ر ب��ال �ع �ق��ود ال �ت��ي مت ع �ق��ده��ا بني �أم ��ر وارد ،خ���ص��و��ص�اً �أن م���س��اح��ة أ�ك�بر م��ع اخل �ط��ر ال ��دائ ��م ب��ان�ه�ي��اره��ا ب�سبب
�سكن الفل�سطينيني ،ف��آوى جزء كبري  -الأونروا مع �أ�صحابها ب�إ�شراف ال�سلطات الأون��روا وال��دول��ة �أو �أ�صحاب الأرا��ض��ي ،م�ساكن املخيمات ال تتجاوز الـ 40مرتاً الفقر وعدم القدرة على توفري البدائل،
�أكرث من ن�صفهم � -إىل م�ساكن يف املدن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وب�ع����ض آ�خ ��ر وف��رت��ه ه�ب��ات لذلك لي�س هناك �أي تهديد ب��الإخ�لاء م��رب �ع �اً ،ت�ت�ك��ون م��ن غ��رف��ة �أو غرفتني ن��اه�ي��ك ع��ن ال��ذي��ن ي�ق��وم��ون ب��الإع�م��ار
والقرى اللبنانية ،وت��وزع الآخ��رون على �شخ�صية ،وب��ال�ت��ايل فهي لي�ست ملكية الق�سري لتجمعات كاملة ،لكن ذلك لي�س مع املطبخ واحل�م��ام ،ومعظمها تنق�صه ب �ه��دف اال� �س �ت �ث �م��ار وال ��رب ��ح ال �� �س��ري��ع،
 15خميماً ،منذ  1973حتى  1976مت ع�ق��اري��ة للفل�سطينيني ،ل��ذل��ك ف ��إن �أي م�ؤمناً يف �أرا�ضي التجمعات الفل�سطينية � �ش ��روط ال �ت �ه��وئ��ة والإن � � ��ارة ال���س�ل�ي�م��ة ،خ�صو�صاً يف خميم ماراليا�س.
ورغ� ��م م� ��رور  64ع ��ام �اً ع �ل��ى �سكن
ت��دم�ير ث�لاث��ة منها ومل ي�سمح ب� إ�ع��ادة تو�سع �أفقي يف م�ساحة خميم ما ،يجب الأخرى ،واملثال الأبرز على ذلك م�شكلة وب�سبب ع��دة ع��وام��ل �أمنية واقت�صادية
واجتماعية ،غ��ادر الكثريون املخيمات ،خم �ي �م��ات ال �ل �ج ��وء ،ف �م ��ازال ��ت �أزق �ت �ه��ا
بنائها هي :خميم النبطية ،خميم ج�سر �أن تتم وفقاً للأ�صول ذاتها� ،أي تقدمي جتمّع الداعوق يف منطقة �صربا.
ح� ��ال � �ي � �اً ت � �ت� ��زاي� ��د ن �� �س ��ب ال �ك �ث��اف��ة واحتفظوا بحقوقهم ف�أجروا منازلهم ،ال�ضيقة مفتوحة مل�ج��اري ��ص��رف مياه
ال�ب��ا��ش��ا ،خم�ي��م ت��ل ال��زع�تر ،وق��د ج��رى الأر�� ��ض م��ن ال��دول��ة �أو م��ن م��ال�ك�ه��ا �أو
ال�سكانية ،وب�سبب حالة النمو الطبيعي وهكذا ن�ش�أت ظاهرة جديدة �أدت لوقوع اخل��دم��ة ،وه��ي إ�ح ��دى �أخ�ط��ر م�سببات
�إعادة توزيع �سكانها على بقية املخيمات �إقامة عقد �إيجار ر�سمي مع الأونروا.
مما �ضاعف يف الكثافة ال�سكانية.
وب �� �ش �ك��ل ع ��ام ت �ت��وف��ر � �ش ��روط احل��د للفل�سطينيني امل��رت�ف�ع��ة ن���س�ب�ي�اً وم�ن��ع م�شكالت عديدة بني العائالت ،خ�صو�صاً ت��ده��ور ال��و� �ض��ع ال���ص�ح��ي ل�ل���س�ك��ان� ،إذا
وب��ال�ن���س�ب��ة لأرا�� �ض ��ي امل �خ �ي �م��ات ،مت الأدن��ى يف العنا�صر املكونة حلقوق �سكن التملّك ومنع �إدخال مواد البناء وانح�سار يف احلاالت التي هدم بها املنزل �أو ت�ضرر �أخذنا باحل�سبان غياب الإنارة الطبيعية
والتهوئة ب�سبب كثافة الأب�ن�ي��ة ،و�سوء
هند�ستها ،و�إغفال احلق يف �إع��ادة �إعمار
امل �خ �ي �م��ات امل ��دم ��رة ،مم��ا ي���ض��اع��ف من
خطر الإن�ه�ي��ار ب�سبب امل�ي��اه التي تركد
بني الأ�سا�سات.
واذا اع �ت�برن��ا �أن الج �ئ��ي امل�خ�ي�م��ات
ي� ��� �ش� �ك� �ل ��ون ث� �ل� �ث ��ي ع� � � ��دد ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،ف���س�ي�ك��ون ه �ن��اك �أك�ث�ر
م��ن  280أ�ل��ف فل�سطيني يقيمون على
�أقدم �شاب �صهيوين على حرق نف�سه خالل مظاهرة نظمت يف تل �أبيب يوم ال�سبت،
م�ساحة ال تتجاوز الع�شرين كلم مربع،
احتجاجاً على ال�سيا�سة احلكومية جتاه الو�ضع االجتماعي املرتدي يف الكيان الغا�صب.
�أي ب�ك�ث��اف��ة �سكانية ت���ص��ل �إىل 15000
وق��د ظهر الو�ضع االقت�صادي امل�تردي ،من خ�لال درا�سة أ�ج��راه��ا مركز الأبحاث
ن�سمة يف الكلم 2الواحد ،وهي من �أعلى
واملعلومات يف الكني�ست م� ؤ�خ��راً ،وبيّنت حجم الهوة بني ال�شرائح االجتماعية ،حيث
املعدالت يف العامل.
�أظهرت النتائج �أن  ٪10من ال�سكان يهيمنون على  ٪60من االقت�صاد.
�إن ال�سكن يف املخيمات �أ�صبح ي�شكل
و�أ�شار �أحد الباحثني �إىل �أن الع�شر العلوي يف �سلم الدّخل يف االقت�صاد ال�صهيوين،
واح ��داً م��ن أ�خ�ط��ر امل�شاكل التي تواجه
يهيمن على  ٪60من الدّخل العام ،و�أن الثالثة �أع�شار العلوية يف ال�سلم ( )٪30تهيمن
ال��وج��ود الفل�سطيني يف ل�ب�ن��ان ،لذلك
على  ٪80من الدخل العام ،ويف املقابل تبلغ ح�صة  ٪70من ال�سكان (ال�سبعة �أع�شار
ي �ج��ب ال �ع �م��ل لإي� �ج ��اد ح �ل��ول ي���ش�ترك
املتبقية) �أقل من  ٪20من الدخل العام.
يف و� �ض �ع �ه��ا ج �م �ي��ع امل �ع �ن �ي�ين ب��ال��وج��ود
و�أ�شار �إىل أ�ن��ه يف قطاع امل�ستقلني ومديري ال�شركات تزيد الفجوة ات�ساعاً ،حيث
الفل�سطيني يف امل �خ �ي �م��ات ،م��ن خ�لال
ي�سيطر الع�شر العلوي على  ٪87من دخل �سوق املال ،ولدى تق�سيم دخل هذا القطاع
�إ��ض��اف��ة م�ساحة �إىل ج��وار املخيمات �أو
�إىل �سلّم مئوي يتبينّ �أن  ٪1من ال�سكان ي�سيطرون على  ٪64.5من مداخيل �سوق
ال�سماح بالتملّك للفل�سطينيني خ��ارج
العمل.
املخيمات.
وقد �أتت هذه املعطيات يف ظل عودة االحتجاجات االجتماعية �إىل الكيان ال�صهيوين،
حيث نظمت يف عدة مدن مظاهرات حا�شدة ،كان �أكربها يف تل �أبيب ،و�شهدت مواجهات
�سامر ال�سيالوي
ما بني ال�شرطة واملتظاهرين� ،أدت �إىل �سقوط م�صابني من الطرفني.
مظاهرة مناه�ضة للحكومة يف الكيان ال�صهيوين

عودة االحتجاجات إلى الكيان الصهيوني
 ٪10مــن السكـان يهيمــنون على  ٪60من االقتصاد

12

( العدد  )223اجلمعة  20 -متوز 2012 -

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

ملف خاص

رمـضــان بـــين األمـس والـيـوم..
قبيل حلول الشهر الفضيل ،ارتطم اللبنانيون بجملة من المشكالت التي أثقلت كاهلهم
وأرهقت يومياتهم؛ بين انقطاع الكهرباء ،وقطع الطرقات ،وحرق الدواليب والنفايات ،وتفاقم
المشكالت األمنية والسياسية ..هناك ثلة كبيرة من األزمات التي سترافق اللبنانيين خالل شهر
الصوم ،لتحرمهم مرة جديدة من االستمتاع بنعمة هذا الشهر وكرمه.
المفارقة أن رمضان لبنان هذا الصيف ال يختلف كثيرًا عن العام الماضي أو الذي سبقه،
فالمشاهد هي هي ال تتغير :إشعال الدواليب وحاويات النفايات احتجاجاَ على انقطاع الكهرباء،
وقطع الطرقات ألغراض سياسية ،واشتعال المواطن بلهيب الحر مع ارتفاع درجات الحرارة لتقارب
الثامنة والثالثين على الساحل ،في ظل انقطاع مستمر للتيار الكهربائي ،وشح المياه كعادة كل
موسم صيف ،واستمرار الحفريات واألشغال التي تضاف إلى زحمة السير الخانقة ،فتستهلك
جهد الصائم ووقته ،وتستنزف أعصابه ..كل ذلك بينما يتخبط السياسيون في اختالفاتهم مع
تسجيل عجزهم عن إيجاد الحلول لهذه المشاكل المزمنة.
ورغم أن شهر رمضان يأتي هذا العام وسط العطلة الدراسية الصيفية ،األمر الذي يتيح
للكثير من األسر االبتعاد عن ضغوط الدراسة ونفقاتها ومتطلباتها ،إال أن غالء األسعار المستمر
وارتفاع أسعار الخضروات التدريجي يرهقان الميزانية األُ سرية إلى حد كبير.
وفيما الكثير من األسر اللبنانية يعانون لتأمين اإلفطار على موائدهم ،تعمر موائد
السياسيين بما لذ وطاب ،وتتكثف النشاطات على أجنداتهم ،فيتبادلون العزائم والوالئم،
ويترددون ما بين قصور ومطاعم وفنادق خمس نجوم.
اجلانب الروحاين
م��ع الأ� �س ��ف ،ه ��ذا ه��و ح ��ال رم �� �ض��ان ال �ي��وم يف
لبنان ،فاملالحظ يف ال�سنوات الأخ�يرة �أن اجلانب
الروحاين بد�أ باخلفوت �شيئاً ف�شيئاً ،لي�س ب�سبب
�ضعف الوازع الديني فقط ،بل ب�سبب كم امل�شكالت
التي ترهق الفرد وجتعله فري�سة لها .الكثري من
ال�ع��ادات االجتماعية احل�سنة التي كانت موجودة
يف �سنوات لي�ست ببعيدة زالت ببطء ،ولعل �أبرزها
ال�تراب��ط االجتماعي وال�ت��وا��ص��ل م��ع الأرح ��ام .يف
احل�ق�ي�ق��ة ،ه �ن��اك ع��ام��ل م�ه��م ج� ��داً يف جمتمعنا
بات يحد من هذه العادات الإيجابية ،وهو ات�ساع

لصقات العطش
ظهرت يف بع�ض الأ�سواق العربية ال�صقة طبية
متنع عط�ش ال�صائم يف رم�ضان ما بني خم�س �إىل
ثمان �ساعات ،وهذه الال�صقة قامت احدى ال�شركات
الطبية ال�صينية املتخ�ص�صة ب�صنعها وال�تروي��ج
ل�ه��ا ،ال �سيما يف م���ص��ر .وف�ي�م��ا ي ��روج ال�ت�ج��ار �إىل
�أنها حالل وال تفطر ال�صائم ،كونها ال تفرز مواداً
تدخل يف نطاق الطعام �أو ال�شراب� ،أ�شارت جمموعة
من الفتاوى �إىل �أن ا�ستخدام هذا الال�صق الطبي
لا ع�ل��ى ال��دي��ن،
مل�ن��ع ال���ش�ع��ور بالعط�ش ُي �ع � ّد حت��اي� ً
وعلى فري�ضة ال�صيام� ،إذ �سيفقد ال�صائم �إح�سا�سه
بالفري�ضة.
وقد �سبق �أن ظهرت يف تركيا ل�صقات م�شابهة
مت �ن��ع ال �� �ش �ع��ور ب ��اجل ��وع ،ل �ك��ن امل �ف �ت�ين رف���ض��وه��ا
واعتربوا �أنها مت�س بجوهر ال�شهر الف�ضيل ومعناه
والهدف من ال�صيام.

م���س��اح��ة ال�ف�ق��ر لت�شمل ال�ك�ث�يري��ن ،الأم� ��ر ال��ذي
حد من ال�ع��ادات االجتماعية التي كانت ت�صاحب
�شهر رم�ضان ،مثل العزائم املتبادلة يف الإف�ط��ار
وال�سحور ،وه��ي و�إن ما زال��ت موجودة عند بع�ض
ال�ن��ا���س ،ل�ك��ن الأغ�ل�ب�ي��ة يتحا�شونها ب�سبب �ضيق
ذات اليد ،بالإ�ضافة �إىل االن�شغال بهموم احلياة
اليومية ،واالفتقار لأب�سط اخلدمات.
أ�م��ا مي�سورو احل��ال و أ�ف��راد الطبقة املتو�سطة،
فقد تبدلت اهتماماتهم وعاداتهم الرم�ضانية ،ومل
تعد ت�شبه ما كان عليه رم�ضان يف املا�ضي ،وهناك
عائالت قليلة من هذه الطبقة ممن يتجمعون يف
املنازل حول موائد رم�ضان ،بينما تزخر املطاعم

وال�ف�ن��ادق ب��والئ��م تت�سم بالبذخ وال�ت�رف ،وت�سرق
ب�ع����ض م �ع��اين ��ش�ه��ر ال �� �ص��وم ،وق ��د ان�ع�ك���س��ت ه��ذه
ال�سلوكيات على ال�شباب ،حت��دي��داً ال��ذي��ن وجّ هوا
اهتماماتهم �إىل �أماكن مغايرة متاماً ملا يفر�ضه
ال�شهر الف�ضيل.
يف املا�ضي ،كان ال�شباب ي�ستقبلون �شهر رم�ضان
املبارك بالأ�سهم النارية واملفرقعات ،وكان املن�شدون
وامل �ق��رئ��ون ي���ص�ع��دون �إىل م� ��آذن امل���س��اج��د ل�ت�لاوة
الآيات املباركة واالبتهاالت والأدعية ،لكن املظاهر
امل �ع��ا� �ص��رة يف «ال �� �س �ه��رات» ال��رم���ض��ان�ي��ة احل��ال�ي��ة
ا�ستقطبت عادات خمتلفة ،عرب مقا ٍه وفنادق خم�س
جن ��وم ت�ق�ي��م � �س �ه��رات وح �ف�ل�ات ع��ام��رة ب��الأغ��اين
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مـا الـذي تـغـير؟
د .ح�سان حالق

وال��رق ����ص وال �ب��ذخ ،وت�ب�ق��ي رواده� ��ا خ��ارج
املنزل �إىل حني موعد ال�سحور.
ما الذي تغري؟
يف ه��ذا الإط ��ار ،يطلب ال�شيخ حممد
توبة من امل�سلمني يف لبنان اليوم �أن ي�س�ألوا
�أنف�سهم« :كيف حتول ال�شهر الكرمي من
�شهر ب��در وفتح مكة وع�ين جالوت واجلد
وال�ع�م��ل� ،إىل �شهر امل�سل�سالت وامل�ق��اه��ي
وال�ترف�ي��ه؛ م��ع امل�سحراتي ال��ذي مل يعد
موجوداً ،وفواني�س رم�ضان التي ا�ستعي�ض
ع�ن�ه��ا ب ��أح��دث �أ��س��ال�ي��ب الإن � ��ارة ،وم��وائ��د
الرحمن التي �صارت «بر�ستيجاً» اجتماعياً
ل��دى ال�ب�ع����ض ..ال ب��د م��ن �أن ن �� �س ��أل :ما
ال�شيء الذي تغري يف رم�ضان اليوم»؟
وي �� �ض �ي��ف« :يف امل ��ا� �ض ��ي ك � ��ان الأه � ��ل
والأجداد يق�ضون �ساعات رم�ضان ولياليه
من دون كهرباء وال م�سل�سالت» ،معترباً
«�أن العادات الطارئة على ال�شهر الف�ضيل
تغتاله وحتوله �إىل �شهر الطعام فقط ،فلم
تعد هناك طقو�س روحانية ل�شهر يحتاج
�إىل قلب ،حتى ال�شوارع ت�صبح متوح�شة
وع�صبية تنوء ب�سيارات يت�سابق �أ�صحابها
نحو ال�شراء وال���ش��راء فقط ،بينما ميكن
ت�ل�م����س ح� ��ال م ��ن ال �ه �� �س �ت�يري��ا م ��ع ق��رب
م��وع��د الإف �ط��ار ،حيث تت�صاعد ال�شتائم
والتذمرات من قبل ال�سائقني ،يف م�شهد
ينايف �أب�سط التعاليم الإ�سالمية� .أم��ا يف
امل �� �س��اء ف�ن���ش��اه��د م�ق��اه��ي ت���س�م��ى مقاهي
رم�ضانية هي يف حقيقتها لتناول الطعام
والنارجيلة وال�سهر حتى ال�صباح ..ف�أين
مظاهر العبادة يف ذلك»؟!
وي � �ت� ��اب� ��ع ف �� �ض �ي �ل �ت ��ه« :يف ال � ��واق � ��ع،
ه �ن��اك م �� �س��اف��ة � �ش��ا� �س �ع��ة ب�ي�ن ��س�ل��وك�ي��ات
ال���ش�ه��ر الف�ضيل يف ل�ب�ن��ان اخلم�سينيات
وال���س�ت�ي�ن�ي��ات و� �ص��و ًال �إىل ال �ع��ام احل��ايل،
وال��واق��ع امللمو�س يعك�س طغيان املظاهر
االجتماعية وا�ستغالل املنا�سبة الف�ضيلة
لغري مفهومها الديني ،فالبالد تغريت،
و�شهر رم�ضان كما هو مطبوع يف الذاكرة
تبدل كثرياً ،وبني الأم�س واليوم ذكريات
جميلة و�صور �أجمل ال تزال ت�سكن وجدان
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ال �ب �ع ����ض ،ب�ي�ن�م��ا ت�خ�ل��ى ع�ن�ه��ا الآخ� � ��رون،
من�ساقني �إىل تطور احل�ي��اة التي جرفت
يف �سيولها ك��ل ث�م�ين ،وق��د ��س��اه��م ع�صر
العوملة يف تغيري الكثري م��ن قيم وع��ادات
املجتمع اللبناين قدمياً ،الذي كان يعي�ش
رم�ضان بكل جوارحه و�أف�ك��اره وعواطفه،
ح�ي��ث ك��ان��ت ال���س�ه��رات الرم�ضانية ت��دور
داخ ��ل امل �ن��زل ،ف�ت�ت��م ت�ل�اوة �آي� ��ات ال �ق��ر�آن
الكرمي ،وذكر الأحاديث النبوية ال�شريفة،
وكان يحر�ص الكثريون على ختم القر�آن
ال� �ك ��رمي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع �ق��د احل�ل�ق��ات
ال��دي �ن �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ق��ام يف امل���س��اج��د
وال ��زواي ��ا لأداء ال �� �ص �ل��وات ،وم�ن�ه��ا �صالة
الرتاويح تقرباً هلل تعاىل ،وبلغ من اهتمام
بع�ض العائالت بهذا ال�شهر ا�ستقدامهم
ال �ق��راء وامل�ن���ش��دي��ن م��ن م�ن��اط��ق خمتلفة
لإح �ي��اء ال���س�ه��رات ال��رم���ض��ان�ي��ة الدينية،
بينما ال�ي��وم �أ�ضحت ه��ذه ال�سهرات تعمر
داخ��ل الفنادق وامل�ط��اع��م ،حيث الرنجيلة
واملطربون واملطربات».
زينة رم�ضان
ح �ت��ى يف ال �� �ش �ك��ل ،ت �ب��دل��ت ال � �ع� ��ادات
ال��رم �� �ض��ان �ي��ة يف ل �ب �ن��ان ،ف� � ��زوار ب�ي�روت
ي��درك��ون �أن زي �ن��ة ال���ش�ه��ر ال�ف���ض�ي��ل قبل
�سنوات كانت أ�ك�بر و أ�ك�ث�ر ان�ت���ش��اراً ،بينما
ال �ي��وم ت �ك��اد ال��زي �ن��ة ت�ق�ت���ص��ر ع �ل��ى و��س��ط
املدينة العريقة ب�أبنيتها ال�ق��دمي��ة ،التي
جعلت منها «��س��ول�ي��دي��ر» م�ق���ص��داً ملحبي
ال�سهرات الرم�ضانية وال�سحور يف املقاهي.
يف الو�سط ال�ت�ج��اري ،زينة ت�شمل أ���ض��واء
ت �ت�ل�ألأ ،وف��وان�ي����س تنري ال�ط��رق��ات ،حيث
يختار امل�شاة التنزه بعد الإفطار ،الذي يحل
قرابة ال�ساعة الثامنة يف رم�ضان �صيفي
بامتياز� ،أم��ا �شارع احلمرا العريق ،فيكاد
يخلو من الزينة ،ما ع��دا ب�ضعة فواني�س
تزين الطريق على جانبيه ،وب�ضعة لوحات
وجم���س�م��ات ن�ثرت�ه��ا م��ؤ��س���س��ات ال��رع��اي��ة
االجتماعية� ،أما الكورني�ش البحري ،فقد
اكتفى بزينة ب�سيطة ،حيث تنت�شر على
جانبي الكورني�ش املطاعم واملقاهي التي
ب��د�أت ت�ستعد ل��والئ��م الإف�ط��ار وال�سحور،
بينما يف الأحياء ال�شعبية تقت�صر الزينة
على م�ساهمات فردية من قبل �أبناء احلي
و�أ� �ص �ح��اب امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة ،وال��و��ض��ع ال
يختلف يف بقية املناطق اللبنانية.
بني الأم�س ..واليوم
يتحــدث ال�ـ�م��ؤرخ والأ��س�ت��اذ اجلامعي د.
ح���س��ان ح�ل�اق ع��ن ال���ص��ورة ال��رم���ض��ان�ي��ة يف
لبنان ب�ين الأم����س وال �ي��وم ،ويف ه��ذا الإط��ار
ي�شري �إىل �أن «ال �ع��ادات اللبنانية القدمية
كانت لها �سمات وخ�صائ�ص تعود بجذورها
�إىل العادات والتقاليد العربية والإ�سالمية،
�إال �أن رم�ضان هذه الأيام فقد وهجه ورونقه
اللذين كان يت�سم بهما يف القدم ،فالأجواء

احلاج �أبو وليد

الرم�ضانية نف�سها بني العادات االجتماعية
وال �� �ش �ع��ائ��ر ال ��دي� �ن� �ي ��ة ،وح� �ت ��ى احل �ل��وي��ات
ال��رم���ض��ان�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ع�لام��ة رم�ضانية
ف ��ارق ��ة ال ب ��د م ��ن �أن ت ��راف ��ق ه ��ذا ال���ش�ه��ر
الف�ضيل ،لكنها اليوم اندثرت ومل يعد لها
وجود ،و�إن وُجدت ف�إن طعمها اختلف».
وي�صف د .ح�لاق الأ� �س��واق قبيل �شهر
رم���ض��ان يف ذل��ك ال��زم��ن مفعماً باحلركة
التي ال ت�ه��د�أ ،الفتاً �إىل �أن��ه «كانت تزدهر
وتنتع�ش اب �ت��داء م��ن ن�صف �شهر �شعبان،
وتزداد ازدهاراً قبيل �أيام قليلة من رم�ضان
امل�ب��ارك ،لكن �إ�ضافة �إىل الأ��س��واق العادية
امل ��وج ��ودة ط ��وال �أ� �ش �ه��ر ال���س�ن��ة يف ل�ب�ن��ان،
ك�أ�سواق اللحوم والأ�سماك واخل�ضار ،كان
لأ�سواق احللويات وامل�شروبات الرم�ضانية
دوره ��ا يف اك�ت�م��ال ال�ط�ق��و���س الرم�ضانية
الغذائية ،مثل �سوق القطايف ،ال��ذي كان
ال �ب��ائ �ع��ون ف �ي��ه م�ت�خ���ص���ص�ين يف ��ص�ن��اع��ة
ال �ق �ط��اي��ف ،م ��ن دون �أن ت �غ �ي��ب ع ��ن ك��ل
املناطق الأخ��رى حم��ال ال�سو�س واجل�لاب
وامل���ش��روب��ات الرم�ضانية الأخ ��رى ،وكانت
هذه الأ�سواق ت�شكل حمطة يومية للع�شاء
اللبناين خالل النهار ،وهم يت�سوقون لهذا
ال�شهر الف�ضيل».
وعن ليلة الـ 29من �شعبان ،يقول الدكتور
ح�ل�اق« :مل�ساء الـ 29م��ن �شعبان خ�صائ�صه
وحت���ض�يرات��ه� ،إذ ك��ان ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون يقومون
بال�سنة النبوية يف ما يتعلق بالتما�س هالل
رم���ض��ان ،وذل��ك بعد �أن يتجمعوا ويذهبوا
لتم�ضية ال�سهرة على �شاطئ البحر لر�ؤية
الهالل ب��أم العني ،ليقوم ع��دد من الرجال،
بعد التما�س الهالل ،بالتوجه �إىل دار الفتوى
�أو املحكمة ال�شرعية لي�شهدوا �أم��ام املفتي
والق�ضاة ال�شرعيني� ،شرط �أن يكون ال�شهود
من امل�ؤمنني وذوي ال�سرية احل�سنة ،وحتى

عادات مستجدة
يتذكر احل��اج ال�سبعيني أ�ب��و وليد ح�ل��واين �شهر رم�ضان يف ب�يروت،
فيقول« :كان رم�ضان يف املا�ضي بالفعل �شهر اخلري والتقوى� ،أما اليوم
فتحول �إىل �شهر التفاخر واملغاالة يف البذخ بالن�سبة �إىل املي�سورين ،بينما
الأُ�سر الفقرية تعاين الأمرّين ،وال يدري اجلار الغني بحال جاره الفقري»،
متذكراً ع��ادات رم�ضانية ق��دمي��ة ،ومنها ت�ب��ادل الأط�ب��اق ب�ين اجل�يران،
وقيام العائالت مب�ساندة بع�ضها البع�ض ،ف�ض ًال عن اللقاءت الرم�ضانية
وال�سهرات الدينية.
وي�ضيف« :يف املا�ضي ك��ان النا�س ي�ستغلون ال�شهر ال�ك��رمي ل�ضبط
�أع�صابهم وحت�سني �أخالقهم ،فيمتنعون عن الع�صبية و إ�ط�لاق ال�شتائم
والدخول يف عراك مع �أحدهم� ،أما اليوم فال يوجد احرتام ل�شهر ال�صيام،
وعندما ت�سري يف ال�شارع ميكنك مالحظة ذلك ب�سهولة ،فحني يقرتب
الأذان ي�ج��ن ج�ن��ون ال�ن��ا���س وال���س�ي��ارات؛ ب�ين «��ش��وف�ير» ي�شتم م��ن هنا،
و«�شوفرية» تنفخ نار غ�ضبها من هناك ،لأنها مل تتمكن من املرور ب�سرعة،
فتتعاىل ال�صيحات ،وكلهم يتحججون بال�صيام ..لكن �أي �صيام هذا؟ و�أي
ح�ضارة هذه»؟
ويتابع« :يف املا�ضي كنا ننتظر انتهاء �أذان املغرب لن�ؤدي ال�صالة قبل
اجللو�س �إىل مائدة الإفطار� ،أما اليوم فما �أن يتنف�س امل��ؤذن قبل النداء
حتى يهجم ال�صائمون على الإفطار ،واملوائد لدى الأ�سر املي�سورة باتت
ع��ام��رة بكل الأ��ص�ن��اف؛ م��ن ال�شوربة وال�ف�ت��و���ش ،واحلم�ص بالطحينة،
والبطاطا املقلية ،واللحوم وال�شحوم والفروج املحمر والأرز وما �شاكل،
والويل والثبور �إذا ما نق�ص طبق ما ،وما �أن ينتهي دور الطعام حتى ي�أتي
دور احللويات ،كالكالج والقطايف وح��دف رم�ضان ،والكرابيج وحالوة
اجل�بن ،وعندما تنتهي العائلة ويتبقى ن�صف الطعام واحل�ل��وي��ات على
املائدة غالباً ما يكون ن�صيبها حاويات القمامة ،مع الأ�سف ،بينما كان من
املمكن اخت�صار ه��ذه الأط�ب��اق ،والتربع بقيمة بع�ضها ل�صالح العائالت
الفقرية �أو امل�ؤ�س�سات اخلريية».
وي�ستطرد احلاج باحلديث« :يف الواقع� ،أح�س بال�ضيق عندما �أرى �أن
ال�صائمني اليوم ي�شعرون بالتخمة� ،إىل حد ال يقوون بعده على القيام
ويف�ضلون اال�سرتاحة
لأداء ال�صالة .الكثري من ال�شباب يتنا�سون ال�صالة ّ
بعد الإف�ط��ار قبيل التوجه �إىل املقاهي �أو ال�ن��زول �إىل ال�شارع لإم�ضاء
الوقت مع الأ�صدقاء حتى موعد ال�سحور ،هذا بينما تنغم�س الكثري من
ربات البيوت مبتابعة امل�سل�سالت التي ال ح�صر لها بد ًال من التفرغ للعبادة
والتقرب من اهلل».

تثبت �شهادتهم يعلن املفتي �أن اليوم التايل
هو �أول �أيام ال�صيام ،كما كان الأهايل يحيون
ا��س�ت�ب��ان��ة رم �� �ض��ان ،ف�ي�خ��رج��ون اىل ال�بري��ة
�أو الهواء الطلق ،حاملني �أطعمتهم معاً يف
جتمعات جميلة ت�سبق ال�صيام� ،أم��ا يف هذه
الأي��ام ،فقد تطورت التكنولوجيا ،ومل يعد
النا�س بحاجة �إىل مراقبة القمر».
وع��ن طقو�س ا�ستقبال �شهر رم�ضان،
يو�ضح �أنه «فور �إعالن بدء ال�شهر الف�ضيل،
مت�ل�أ ال�ف��رق الدينية ال���ش��وارع ،م��ن خالل
م �� �س�يرات م��زي �ن��ة ب��ال �ب �ي��ارق ،وه ��ي تن�شد
الأنا�شيد الدينية والأه��ازي��ج الرم�ضانية،
و�أذكر �أن هذه امل�سريات ظلت تنفذ مهمتها
لغاية خم�سينات القرن املا�ضي� ،أم��ا اليوم،
وبعد غياب هذه الظاهرة لع�شرات ال�سنوات،
فرنى دار الأيتام الإ�سالمية حت��اول �إع��ادة
�إحيائها ،و�إن بطريقة ع�صرية ،حيث نرى
الأطفال الأيتام يجولون يف مواكب �سيارة
ب ��أزي��اء ت�لائ��م ال�شهر الف�ضيل ،ع�ل��ى وق��ع
الأنا�شيد الدينية».
وع��ن أ�ب ��رز اخل���ص��ائ����ص ال��رم���ض��ان�ي��ة،
ي �ق��ول« :م��ن خ�صائ�ص رم���ض��ان اجتماع
العائلة ،حيث كانت لهذه امليزة يف ذكريات

ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ح���ص��ة م��ا ي� ��زال ك �ب��ار ال���س��ن
ي�ت��ذك��رون�ه��ا ب�ح�ن�ين ،ال �سيما �أن �ه��ا كانت
خري لقاء� ،إذ �إنها جتمع العائلة الكبرية
وال�صغرية ،فكانت العائالت حتر�ص على
تبادل الزيارات و�إحياء ال�سهرات اجلماعية
ي��وم�ي�اً ،م��ن دون �أن يغفلوا ع��ن ال�شعائر
الدينية ال�ت��ي ب��ات��ت ال�ي��وم مقت�صرة على
فئات حمددة بعدما �أهملها الآخ��رون ،وال
�سيما �إق��ام��ة �صالة ال�تراوي��ح يف امل�ساجد
بعد �صالة امل�غ��رب ،كذلك ك��ان ينت�شر ما
ي �ع��رف ب��ال��زواي��ا ال �ت��ي ك ��ان ي��زي��د ع��دده��ا
على الثالثني يف ب�يروت� ،إ�ضافة �إىل تلك
ال�ت��ي ك��ان��ت منت�شرة يف املناطق اللبنانية
الأخ� ��رى ،وه��ذه ال��زواي��ا ع�ب��ارة ع��ن مكان
ي�شبه امل�سجد ،وخم�ص�ص أ�ي���ض�اً لإق��ام��ة
ال�صالة والأذكار واال�ستماع �إىل الأحاديث
ال �ت ��ي ك� ��ان ي�ل�ق�ي�ه��ا � �ش �ي��خ ال� ��زاوي� ��ة ع�ل��ى
احلا�ضرين .كما �أن اللقاءات االجتماعية
متتد �إىل موعد ال�سحور و�صالة الفجر،
ليعود بعدها اجلميع �إىل بيوتهم ،بعد �أن
ينهوا �شعائرهم الدينية».

�إعداد هناء عليان
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السعودية ..و«الديمقراطية المقدسة»
منذ اعتقال ال�سلطات ال�سعودية ال�شيخ
من��ر ال �ن �م��ر ،ازدادت احل � ��وادث الأم �ن �ي��ة يف
املنطقة ال�شرقية من اململكة ،وترافقت مع
ارتفاع حدة احلديث عن م�سلحني يهاجمون
امل ��راك ��ز ال��ر� �س �م �ي��ة والأم� �ن� �ي ��ة ،وارت �ف �ع��ت
معها وت�يرة االت�ه��ام��ات م��ن قبل ال�سلطات
جل�م��اع��ات ت�ت�ح��رك وف��ق �أج �ن��دات خارجية
تهدد �أمن اململكة وا�ستقرارها.
امل���ص��ادر املحلية يف املنطقة �أك ��دت عدم
وجود مثل هذه اجلماعات ،وتبدي خماوفها
م ��ن �أن ي �ك ��ون م ��ا ي �ح ��دث م �ق��دم��ة ت�ب�رر
لل�سلطات م��زي��داً م��ن العنف �ضد املنطقة
و�أهلها.
ت�ب��دو الإج��اب��ة ع��ن � �س ��ؤال «م ��اذا يحدث
يف ال�ق�ط�ي��ف وامل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة»؟ �صعباً
و�شائكاً ،من يتابع م�صادر الأخبار ال�سعودية
الر�سمية� ،سيلحظ دون �أي جهد ،حماوالت
و�ضع امل�س�ألة يف �إطار «م�ؤامرة» ما ت�ستهدف
امل �م �ل �ك��ة ،و�إط�ل�ال ��ة ع ��اب ��رة ع �ل��ى ال���ص�ح��ف
ال�سعودية منذ اع�ت�ق��ال ال�شيخ من��ر النمر
وم��ا �أعقبه من احتجاجات� ،سيهوله حجم
ال�ت���ش�ف��ي وال�ل�غ��ة ال�ف�ئ��وي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة التي
ا�ستحوذت على ال�صفحات ،على الرغم من
مقتل �شابني بالر�صا�ص ،وللمنا�سبة ،اعتُقل
ال�شيخ النمر بتهمة «�إثارة الفتنة» وفق وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،ال�ت��ي و��ص�ف��ت مقتل

من االحتجاجات الأخرية يف ال�سعودية

ال�شابني «بعمل �إج��رام��ي» ،ونفت �أن يكون
عنا�صر من فرق القنا�صة قد �أطلقوا النار
على املدنيني هناك.
م��وق��ف الف�ضائيات ال��دائ��رة يف الفلك
ال���س�ع��ودي ال يبتعد ك �ث�ي�راً� ،أم ��ا يف املقلب
الآخ � ��ر ف��ال�ق���ص��ة ت�خ�ت�ل��ف مت ��ام �اً ،ف ��أه��ايل
امل �ن �ط �ق��ة ال �� �ش��رق �ي��ة ب��رم �ت �ه��ا ي � ��ؤك ��دون �أن
امل�س�ألة ال ترتبط من قريب �أو بعيد ب�أجندة
خ��ارج �ي��ة ،و�إي��ران �ي��ة ع�ل��ى وج ��ه ال�ت�ح��دي��د،
ي�ؤكدون �أنها الفزاعة وال�شماعة التي تعلق
عليها التهم ،وي�شددون على �أن الق�ضية �أبعد

بكثري من اعتقال النمر و�آخرين� ،أو �إطالق
النار على املحتجني ،و�أنها ترتبط بحقوقهم
امل�سلوبة ،والتمييز الطائفي ال��ذي يعانونه
من قبل اجلهات احلكومية والدينية وعلى
كل الأ�صعدة.
ردود الفعل ال��دول�ي��ة الر�سمية ت�ك��اد ال
ُت��ذك��ر ،وع �ل��ى ق�ل�ت�ه��ا ت��ذك��ر ب��امل��واق��ف ال�ت��ي
اتخذتها عوا�صم ال�ق��رار يف العامل على ما
�شهدته وت�شهده مملكة البحرين ،م�صادر
دبلوما�سية غ��رب�ي��ة ب ��ررت ن�شر ال�سعودية
لأعداد كبرية من قواتها يف املنطقة ال�شرقية

ب�أنه مرتبط ب�إيران دون �أي �إي�ضاح �آخر ،يف إ�ح��داه��ن حكم عليها باجللد ع�شر جلدات،
حني تبدي م�صادر الريا�ض «خم��اوف» من وغ��ال �ب �اً م��ا ينتهي الأم ��ر بت�سجيل واق�ع��ة
ت�صعيد يف حال نفذ الكيان الإ�سرائيلي عم ًال جنائية.
ع�سكرياً ما �ضد إ�ي��ران ،ويف احلالني ،يدرك
امل� ��ر�أة ال���س�ع��ودي��ة نف�سها امل�م�ن��وع��ة من
اجلميع ه�شا�شة مثل هذه املواقف ملعرفتهم قيادة �سيارة يف القرن ال��واح��د والع�شرين،
ب��ال�ت�ب�ع��ات ال�ك��ارث�ي��ة ل�ه��ذه اخل �ط��وة ،بغ�ض �سمح لها للمرة الأوىل بامل�شاركة يف الأوملبياد،
النظر عن �إمكانية تنفيذها.
وكاالت �أنباء غربية اعتربت �أن �أوملبياد لندن
هذه املواقف الر�سمية تزامنت «�صدفة» �سيدخل التاريخ ،فقط لأن اململكة �سمحت
م��ع ت�ق��اري��ر ح�ق��وق�ي��ة ،بع�ضها حت ��دث عن لالعبتني بامل�شاركة.
حت �� �س��ن م �ل �م��و���س جل �ه��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان
يف ال�سياق �أي���ض�اً ،ويف خ�ط��وة ُه� ِّل��ل لها
باململكة ،وزارة اخلارجية الربيطانية مث ًال وك�أنها درة التاج برعاية الإن�سان وحقوقه،
�أ�صدرت تقريرها ربع ال�سنوي وخ�صت جزءاً مت الإع �ل�ان ع��ن ت��وق�ي��ع وث�ي�ق��ة ت �ع��اون بني
منه للحديث ع��ن «ال�ت�ق��دم» ال��ذي أ�ح��رزت��ه املفو�ضية ال�سامية العاملية حلقوق الإن�سان
الريا�ض بخ�صو�ص حقوق امل��ر�أة ،وال يعني وه�ي�ئ��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال���س�ع��ودي��ة��� ،شُ � ّك��ل
ه��ذا «ال �ت �ق��دم» �أن ��ه �أ��ص�ب��ح م�سموحاً ق�ي��ادة مبقت�ضاها فريق خ�براء م�شرتك لدرا�سة
امل��ر�أة لل�سيارة ،فما زال ذلك من املحرمات� ،أوجه التعاون بني اململكة والهيئة الأممية،
وي�ستعا�ض عنه ببع�ض املطالب ،ب�أن ي�سمح الأه� ��داف امل�ف�تر��ض��ة ك�ث�يرة ،ل�ك��ن �أح ��داً مل
لها القيادة أ�ي��ام اجلمعة ،املوقف القانوين ي�س�أل �أو ي�شكك ب�إمكانية التنفيذ ،يف ظل
غائب وثمة من يرد ب�أن امل�س�ألة اجتماعية ،نظام يتعمد خلط �أر�ضه ب�سمائه ،ويت�ساءل
لكن على �أر�ض الواقع ،خمالفة ال�سري عك�س العارفون عن �إمكانية امتالكه القدرة على
قوانني امل�ؤ�س�سة قا�سية جداً� ،إذ يُلقى القب�ض الإ��ص�لاح ،ه��ذا �إذا �أراد ،و ُي�رَحِّ �ل��ون الإجابة
على قائدات ال�سيارات ويُجربن على توقيع �إىل مرحلة غيبية ،ت� أ�ت��ي وللمفارقة حتت
ت�ع�ه��دات ب�ع��دم ف�ع��ل «ال��رذي �ل��ة» م��رة ثانية ،ت�سا�ؤل :هل �آن الأوان ليت�سلم مقاليد احلكم
بع�ضهن �سجن لأيام دون حماكمة ،وبع�ضهن جيل جديد �شاب من العائلة الهرمة نف�سها؟
�أحيل �إىل الق�ضاء ال�شرعي ،وت�ؤكد م�صادر
حممد مقهور
حقوقية �سعودية ( غري ر�سمية طبعاً) �أن

الرئيس المصري الجديد واألزمة االجتماعية على المحك
ب��رزت بعد تويل الدكتور حممد مر�سي رئا�سة اجلمهورية يف م�صر� ،أ�سئلة
ع��دة ح��ول ق��درة احلكم اجلديد بعد الثورة على مواجهة الأزم��ات االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية ،فالأهم من ذلك كله �أن �أ�سئلة مت�شعبة تُطرح عن قدرة
ال�سلطة اجلديدة على ح ّل امل�شكالت التي تعوق حتقيق تطلعات امل�صريني الذين
فجّ روا الثورة �أم�ل ًا يف قيام نظام ت�سوده الدميوقراطية والعدالة االجتماعية،
فخطاب الرئي�س امل�صري الدكتور مر�سي حمل يف طيّاته العديد من الر�سائل �إىل
الداخل امل�صري وخارجه ،كما تعهّد ب�أن يكون رئي�ساً لكل امل�صريني ،و�أن ي�سعى
�إىل حتقيق �أهدافهم وطموحاتهم يف بناء دول��ة ع�صرية عادلة ،لكن التحديات
الداخلية التي تواجه احلاكم يف م�صر اليوم كثرية ،ويف مقدمتها حتقيق العدالة
ب�أ�شكالها املتعددة� ،إال �أن الثابت �أن ارتفاع معدالت الفقر ،وتزايد ن�سبة البطالة،
وتراجع االحتياطي النقدي ب�شكل كبري ،بالإ�ضافة �إىل عجز امليزانية ،متثل كلها
حتدياً مف�صلياً وجوهرياً بعد الثورة.
تُع ّد معدالت البطالة املرتفعة من أ�ه��م امل�شكالت التي تواجه م�صر ما بعد
ال�ث��ورة ،بناء على تداعياتها االجتماعية ،وت� ؤ�ك��د بع�ض الدرا�سات التي �أجريت
حول مو�ضوع البطالة يف م�صر� ،أن ن�سبتها و�صلت يف ريف م�صر نحو  ٪60خالل
العامني  2010و ،2011بينما زاد الفقر بن�سبة  ٪75يف الريف خالل الفرتة نف�سها.
�أما يف ما يتعلق مب�شكالت الفالحني ،فقد ازدادت ب�شكل الفت ،وازدادت املياه
تلوثاً ،والأر���ض ب��واراً ،وازدادت �أ�سعار ال�سماد ،فو�صلت �إىل  1400جنيه للطن
الواحد تقريباً ،وازداد الفا�سدون ب�شكل كبري ،ومنهم النواب ال�سابقون يف جمل�س
ال�شعب الذين ا�ستولوا على مليارات اجلنيهات (ح��وايل الأرب��ع مليارات جنيه)
من �أموال قرارات العالج على نفقة الدولة� ..أوَلي�س كل ذلك يع ّد من التحديات
التي تنتظر الرئي�س مر�سي؟ فهذه الأمور مت�س حياة املواطن امل�صري مبا�شرة،
بالإ�ضافة �إىل �أن ن�سب اجلرائم يف الريف امل�صري قد ارتفعت هي الأخرى ب�شكل
كبري ،خ�صو�صاً يف ال�سنوات الأخرية.
�إن الرئي�س حممد مر�سي �سيواجه �أزمات داخلية اجتماعية ومالية �ستطغى
على �سواها من الأزمات اخلارجية خالل الأ�شهر املقبلة ،ولعل هذه الأزمات هي
انعكا�س حلالة االقت�صاد املرتدي �أ�صالً ،واملعتمد على امل�ساعدات الأمريكية ،من
هنا ،وعلى الرغم من الهجمات ال�شعبية على وا�شنطن ،ف��إن الرئي�س الدكتور
مر�سي يف �أم��� ّ�س احل��اج��ة �إىل اال�ستثمارات الغربية والإقليمية للتخفيف من

تغييرات مرتقبة
يجري احلديث ب�شكل وا�سع عن
ت �غ �ي�يرات يف ال �ق �ي��ادة الفل�سطينية
يف رام اهلل ،و ُع �ل��م �أن ��ه ي�ت��م ال �ت��داول
ب��ا��س��م ن���س�ي��ب ل�ل�ق��ائ��د الفل�سطيني
الراحل يا�سر عرفات ،ال��ذي �سلطت
الأ� � �ض� ��واء م ��ن ج��دي��د ح ��ول كيفية
اغتياله ،والأدوار التي لعبتها بع�ض
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ،ك �م ��ا ل ��وح ��ظ ه ��ذه
امل� ��رة ع� ��ودة احل ��دي ��ث ع ��ن الأم � ��وال
الفل�سطينية امل��ودع��ة با�سم عرفات،
وم�صريها.

ال�شعب امل�صري ينتظر من العهد اجلديد حت�سني و�ضعه االقت�صادي

اعتداء أميركي
على صيادين هنود

حدة الأزمة االقت�صادية التي جتتاح بالده ،وتنعك�س ب�شكل م�أ�سوي على املجتمع
امل�صري ب�أكمله.
�صحيفة «وا�شنطن تاميز» الأمريكية قالت �إن «ف��وز مر�سي برئا�سة م�صر
ميثل حتد ّياً لإدارة الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما» ،وذلك لأن نظرة الرئي�س
الإ�سالمي للعامل اخلارجي كانت دائماً حمل خالف مع وا�شنطن.
�إن املتابع خلطاب ق�سم الرئي�س امل�صري ،الذي �شدد فيه على �أهمية الإبقاء
على عالقات دولية متوازنة مل�صر يف امل�ستقبل القريب ،وميكن اجلزم ب�أن متتني
اجلبهة الداخلية امل�صرية على امل�ستويات كافة �سيا�س ّياً واقت�صاد ّياً واجتماع ّياً،
و� �ص��و ًال �إىل حت�ق�ي��ق م�ت�ط�ل�ب��ات ال���ش�ع��ب امل���ص��ري يف �إر� �س ��اء دع��ائ��م ال�ع��دال�ت�ين
االقت�صادية واالجتماعية ،يلحظ �أن ذلك من �ش�أنه �أن تعزيز موقع م�صر يف �إطار
العالقات الدولية يف املدى املنظور.

ب�ع��د �أن أ�ط �ل �ق��ت �سفينة حربية
�أمريكية النار على زورق �صيد ،يقل
ثالثة م��ن ال�صيادين الهنود قبالة
ميناء جبل علي يف �إمارة دبي يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،و�أدى �إىل
مقتل أ�ح��د ال�صيادين ،طلبت وزارة
اخل��ارج �ي��ة ال �ه �ن��دي��ة م��ن الإم � ��ارات
ت�ف���س�يراً ل �ل �ح��ادث وف �ت��ح حت�ق�ي��ق يف
الأم ��ر ،خ�صو�صاً �أن��ه مل يكن هناك
�أي مربر لل�سفينة احلربية لإطالق
النار على زورق عادي جداً.

حممد �أمني ال�ضناوي
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شرارت ثورة البحرين تصل إلى المدينة المنورة والقصيم
منذ ان � � ��دالع ث � ��ورة  14ف�ب�راي ��ر يف
ال �ب �ح��ري��ن ،ا��س�ت���ش�ع��ر خ �ط��ره��ا ال �ن �ظ��ام
ال�سعودي ،ف�ب��د�أ بح�صارها والتفكري يف
الق�ضاء عليها ،لكن ما حدث هو العك�س
مت��ام�اً؛ هناك تعبري �شعبي يف البحرين
ب� أ�ن�ه��م ي�صيبون م��ن يواجههم باحلوبة
(�ضرر �سلبي غيبي يقع على من املعتدي).
ففي البدء �أعلن نايف بن عبد العزيز؛ ويل
العهد ال�سابق ووزير الداخلية ال�سعودي،
�أن �أم��ن البحرين من �أم��ن الريا�ض ..يف
إ���ش��ارة وا�ضحة �إىل الت�ضامن املطلق مع
�آل خليفة .وح�ين �أخ�بر نايف املبعوثني
الأم�يرك�ي��ون ال��ذي��ن زاروه ع��ن انزعاجه
م��ن ت�ط��ورات ث��ورة البحرين ،التي باتت
ت�ضغط على النظام يف البحرين ،وو�صلت
اجلماهري الغا�ضبة �إىل ق�صر ال�صافرية
( أ���ش�ه��ر ق�صر ل�ل�ح��اك��م) وم�ع�ظ��م امل��واق��ع
الرئي�سية يف البحرين ،و�أنه يرغب ب�إنزال
ق ��وات ��س�ع��ودي��ة �إىل ال �ب �ح��ري��ن ،ل�ضبط
الأم ��ور فيها ح�سب إ�ي �ق��اع ال��ري��ا���ض ،مل
ميانع الأم�يرك�ي��ون ،ومت �إنزالها بالفعل
ل�ت�ق��وم ب��امل���ش��ارك��ة يف عمليات ق�ت��ل وقمع
املتظاهرين ،وتوجهت �إىل مدينة �سرتة
ي��وم � 14آذار  ،2011و�أح��دث��ت فيها قمعاً
غري م�سبوق وقت ًال لبع�ض �شبابها.
ت�صور النظام ال�سعودي أ�ن��ه مبجرد

مواطنون يعت�صمون يف البحرين

ن ��زول ق��وات��ه �ستنتهي ال �ث��ورة ب�ع��د �أي ��ام،
ف�شاركوا يف مذبحة ميدان الل�ؤل�ؤة ،وبد�أوا
بالتعدي على �أكرث من �أربعني م�سجداً،
وعدد من املقامات الدينية واحل�سينيات

للطائفة ال�شيعية ،لكن ما حدث بعد عام
ون�صف هو العك�س؛ نايف انتهى به العمر
�إىل امل ��وت ،وب��ات��ت ث��ورة �شعب البحرين
م �� �س �ت �ع �� �ص �ي��ة ع �ل ��ى ك� ��ل �أدوات ال �ق �م��ع

(�أ.ف.ب).

والإرهاب ،فال جيو�ش ال�سعودية وال درع
اجل��زي��رة وال �إع�ل�ان حالة ال �ط��وارئ وال
تهديدات فيلتمان ،وال زج القادة والرموز
ومئات الن�شطاء والكوادر يف ال�سجن ملدد

ثمن باهظ تدفعه األمة لقاء الديمقراطية المزيفة
يحلو لكثري من املحللني ال�سيا�سيني �أن يكيلوا املديح
ملمار�سة لعبة االنتخابات «احلرة» ،خ�صو�صاً يف بلدان ما
ي�سمى «الربيع العربي» ،وي�بررون الكلفة الباهظة التي
تدفعها ال�شعوب املعنية ثمناً لدميقراطية زائفة ومفرغة
من كل ما ين�سب �إليها الغرب من �صفات �سامية ،ويتنا�سى
امل�ح�ل�ل��ون �أن ه��ذا ال �غ��رب مل ي��رد ي��وم �اً اخل�ي�ر ل�ل�أم��ة،
وم��ا غريته على حرية الأم��ة وخال�صها من اال�ستبداد
والت�سلط� ،سوى ا�ستكمال للهجمات املتجددة منذ قرون،
وال�ت��ي مل يوفر فيها ج�ه��داً لل�سيطرة على جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية ،وتقوي�ض مقومات حياتها.
ل�سنا يف �صدد التعر�ض مل�س�ألة ،م��ا �إذا ك��ان ممكناً
تكييف الدميقراطية الغربية مع متطلبات جمتمعاتنا
�أو ال� ،أو ما �إذا كانت ت�صلح عموماً لأي جمتمع يف عاملنا
امل�ع��ا��ص��ر ،ول��و اف�تر��ض�ن��ا �أن�ه��ا بالفعل على م��ا تدعيه
من �سمو ورقي ،ف�إن التداعيات التي رافقت «ممار�سة»
الدميقراطية يف البلدان «امل�ح��ررة» ،تثبت �أن الن�سخة
امل�صدرة �إىل بالدنا هي ن�سخة ممزوجة بال�سم القاتل.
ل �ق��د وظّ �ف��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وم �ع �ظ��م ال �ق��وى
الغربية ،ق�سماً كبرياً من م�صادرها املالية والب�شرية يف
م�شروع ما ي�سمى «ال�شرق الأو�سط اجلديد»؛ الذي جاء
بدعوى «ن�شر مبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان،
وال��دف��اع ع��ن حرية امل ��ر�أة وحماية الطفل» وم��ا �شابه،
و�سرعان ما تبني �أن الهدف احلقيقي للغزو واالحتالل
بعيد كل البعد عن تلك املبادئ الإن�سانية ال�سامية ،و�أن
الهجمة املتجددة على ب�ل��دان و�شعوب املنطقة ،تخدم
بالدرجة الأوىل امل�شروع التو�سعي للكيان ال�صهيوين.
ففي �أجواء ما �شهدته بع�ض الأقطار «املتحررة» من
حمالت انتخابية كاريكاتوريةُ ،د ّم��رت املدن والبلدات،
و��ش��ردت ال�ع��ائ�لات ،ودب��ت الفو�ضى ،وتفاقمت ح��االت

ف�ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د احل �م�ل�ات االن�ت�خ��اب�ي��ة م �ث�ل�اً  ،وال�ت��ي
الفقر واجل��رمي��ة ،والقتل الع�شوائي ،ح�صل ه��ذا عند
انظالق الهجمة امل�ستجدة يف �أفغان�ستان ثم يف العراق ،يتباهى بها امل �غ �رَّرون ،ويرق�صون لها ف��رح�اً يف ��ش��وارع
وب�ع��ده�م��ا ،يف امل��رح�ل��ة التالية م��ن الهجمة ،يف تون�س تون�س وطرابل�س الغرب والقاهرة ،تتحكم الدول الغربية
وم�صر وليبيا وال���س��ودان وال�ي�م��ن ،كما مل يعد خافياً بكل تفا�صيلها ،فتحدد م�سبقاً قوانني اللعبة ،وتراقب
على �أحد ما �ست�ؤول �إليه الأو�ضاع يف �سورية ،ويف بقية عملية �إجرائها ،وتعينّ هوية املت�سابقني والفائزين ،بل
ي�صل الأمر �إىل �إلغاء نتائجها� ،أو تعديلها ،مبا يتالءم مع
البلدان املوعودة بـ«الربيع العربي» الزائف.
ورغ��م انك�شاف رداءة الدميقراطية امل�صدرة �إلينا ،املخططات املعادية للأمة.
لقد فازت «القوى الإ�سالمية» يف �أكرث من مكان ،بعد
جرى ابتزاز �أحزابنا ال�سيا�سية ،بكل �ألوانها العقائدية
وال�ف�ك��ري��ة ،ب��اب�ت��داع النقا�ش ح��ول م��ا �إذا ك��ان��ت �شعوب م�ساومات جذرية وترتيبات م�شبوهة من وراء ال�ستار
املنطقة ودولها نا�ضجة مبا يكفي ملمار�سة الدميقراطية م��ع الإدارة الأم�يرك�ي��ة ،ولكن ي�شاء البع�ض �أن يغم�ض
�أو م��ا �إذا ك��ان��ت ت�ستحقها �أم ال ،وان�خ��دع��ت الأح ��زاب عينيه عما يجري يف الواقع ،ويب�شرنا ب�أن �صبحاً جديداً
املختلفة ،خ�صو�صاً القوى الي�سارية والليربالية ،وب�شكل قد انبلج على حركة الأم��ة ون�ضالها الطويل من �أجل
�أخ�ص الأحزاب الإ�سالمية امل�ستجدة ،فرتاك�ضت جميعاً احلرية والتحرير والتطور االجتماعي واالقت�صادي.
لقد ب��ات وا��ض�ح�اً �أن الأو� �ض��اع ال�سيا�سية ال�سائدة
�إىل �إر�ضاء الدول امل�ستكربة �صاحبة القرار ،لتثبت �أنها
قادرة على التكيّف مع متطلبات الدميقراطية الغربية ،يف أ�ق�ط��ار «الربيع العربي» ،تب�شر مبزيد من االنق�سام
و�أنها �أكرث �أهلية من مناف�سيها لقيادة املرحلة اجلديدة ،والتناحر والت�سابق على ال�سلطة ،من باب ت�شجيع الفرقة
وزرع الفنت ،خمتلف �أطياف املجتمع ومكوناته املتعددة،
و�إحداث «التغيري املن�شود».
وبالغ البع�ض الآخر يف تفا�ؤله مروجاً لفكرة �أن وجود وذل��ك يف غ�لاف ب��راق من الدميقراطية ال�شكلية التي
«�إ�سرائيل» نف�سها يتهدد �أكرث كلما انت�شرت الدميقراطية تربر القتل واجلرمية با�سم احلرية والتحرر.
يف بلدان املنطقة ،ويف الواقع ،مل ن�سمع من جانب القوى
�إن الثمن الباهظ الذي تدفعه الأمة اليوم من دماء
املعنية بالربيع العربي� ،أي��ة �إ�شارة �إىل مواجهة التو�سع �شعوبها وتفتت كياناتها ومتزيق جمتمعاتها ،ال يربره
ال�صهيوين �أو حت��ري��ر فل�سطني ،ب��ل على العك�س ،بات ال�سعي وراء الدميقراطية ،حتى و�إن كانت مبوا�صفات ما
��ش��ائ�ع�اً �أن م��دى اب�ت�ع��اد الأح� ��زاب «ال��دمي�ق��راط�ي��ة» عن ين�سب �إليها من ف�ضائل ،والأجدر بنا �أن نحاربها ونحن
الق�ضية امل��رك��زي��ة ل�ل�أم��ة ،ي�ح��دد م�سافة اق�تراب�ه��ا من ن��درك ي��وم�اً ب�ع��د ،وبالتجربة احل�ي��ة ،أ�ن�ه��ا دميقراطية
احلكم.
م��زي �ف��ة ،ون���س�خ��ة مم���س��وخ��ة ج ��رى تعليبها يف ال�ع��امل
وعليه ،ظلت القوى الغربية ،وم��ن ورائ�ه��ا احلركة الغربي ،وت�صديرها �إىل عاملنا العربي والإ�سالمي لتكون
ال�صهيونية ال�ع��امل�ي��ة ،مت���س��ك وح��ده��ا ب��زم��ام الأم ��ور� ،أداة للفتنة وهالكاً للأمة.
وت�ت�ح�ك��م ب��وج�ه��ة الأح� � ��داث ،م��ن خ�ل�ال ارت �ه��ان ق��وى
عدنان حممد العربي
«الثورة والتغيري» لإرادة الغرب ،والعمل تبعاً لأجندته.

طويلة بعد تعذيبهم ،وال القتل املتوا�صل
ب��ال �غ��ازات ال �� �س��ام��ة وده ����س ال �� �ش �ب��اب يف
��س��اح��ات البحرين ا�ستطاع إ�ي �ق��اف تلك
الثورة ،ما حدث �أن تعاطف �شباب املنطقة
ال���ش��رق�ي��ة (�أك �ث��ر الأ�� �س ��ر يف ال�ب�ح��ري��ن
واملنطقة ال�شرقية م��ن �أ��ص��ول واح��دة)،
وتفجرت مظاهرات وا�سعة غا�ضبة �ضد
ت��دخ��ل ال �ق��وات ال�سعودية يف البحرين،
وا�ستمرت �أ�شهر متوا�صلة ،و�سقط فيها
��س�ت��ة � �ش �ه��داء يف م�ن�ط�ق��ة ال�ق�ط�ي��ف ،ثم
حدثت مظاهرات الطالبات اجلامعيات
يف ع�سري ،وت�ضامن معها طالب العديد
م��ن م�ن��اط��ق اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة .حينها
كان قد ا�ستلم راية احلراك �أحد العلماء
امل�ؤثرين يف و�سط �شباب ال�شرقية ،وهو
ال�ع�لام��ة ال�شيخ من��ر ال�ن�م��ر؛ �أح��د �أب��رز
تالمذة املرجع الديني ال�سيد حممد تقي
املدر�سي (العراق) ،و�أخوه �آية اهلل ال�سيد
هادي املدر�سي؛ م�ؤ�س�سو اخلط الر�سايل
اجل�ه��ادي امل��ؤث��ر يف املنطقة ،فبد أ� النمر
ي�سعّر بخطبه ناراً متقدة �ضد النظامني
ال�سعودي واخلليفي يف البحرين ،فبعد
�سقوط أ�ح��د �شهداء العوامية ا�ستخدم
بع�ض �شبابها ال��ر��ص��ا���ص ،ووج �ه��وه �إىل
مركز الأم��ن هناك� ،إال �أن ال�شيخ النمر
�أوق�ف�ه��م ق��ائ�ل ًا �إن زئ�ير الكلمات أ�ق��وى
م��ن �أزي ��ز ال��ر��ص��ا���ص ،وا�ستمر النمر يف
خطبه ال�ث��وري��ة ،وب��ات النظام ال�سعودي
ب�ي�ن ن��اري��ن؛ ف ��إم��ا �أن ي�ق�ب��ل ب��ا��س�ت�م��رار
زئ�ي��ر ك �ل �م��ات ال �ن �م��ر ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت�ق��ع
كال�صاعقة عليه ،و�إما �أن يعتقله فتتفجر
التظاهرات.
يف ال� �ب ��دء ،اخ �ت ��ار ال�ت�م�ه��ل و�أر� �س ��ل
مبعوثني متنوعني لثني ال�شيخ النمر
ع��ن خ�ط�ب��ه ،ف�ك��ان ال ��رد ه��و م��زي��د من
التعرية للنظامني اخلليفي وال�سعودي،
وبعد م��وت نايف الوزير الأك�ثر �إرهاباً
و�سجناً لأح ��رار امل��واط�ن�ين يف اجل��زي��رة
ال �ع��رب �ي��ة ،ع �م��ت الأف� � ��راح ال �ع��دي��د من
امل� �ن ��اط ��ق ،ف��ا� �س �ت �ه �ج��ن ال �� �ش �ي��خ ال�ن�م��ر
� �ض �غ��وط��ات ال �ن �ظ��ام مب �ن��ع ال �ن��ا���س من
ال �ت �ع �ب �ي�ير ع ��ن ف��رح �ه��م ب �ه�ل�اك ع��دو
�أرهبهم و�سجن �أبناءهم وقتل بع�ضهم
يف امل�ظ��اه��رات ،وهنا مل يتحمل النظام
ال�سعودي كلمات النمر ،فقرر اعتقاله
بالطريقة الإره��اب�ي��ة ح�ين �أط�ل��ق النار
ع �ل �ي��ه ،وح �ي �ن �ه��ا ت �ف �ج��رت ال �ت �ظ��اه��رات
الغا�ضبة يف املنطقة ال�شرقية و�سقط
�شهيدين يف ي��وم اع�ت�ق��ال��ه ،وا��س�ت�م��رت
امل�ظ��اه��رات ،وبلغ ع��دد ال�شهداء �أرب�ع��ة،
بعد اعتقال ال�شيخ النمر ،يف حني بد�أ
ال�شباب يف اجلزيرة العربية واملتململ
م��ن �إره ��اب وظ�ل��م �آل ��س�ع��ود بالت�شجع
ل� �ل� �خ ��روج يف م � �ظ ��اه ��رات يف م �ن��اط��ق
خم �ت �ل �ف��ة ،وم �ن �ه��ا امل��دي �ن��ة امل� �ن ��ورة ويف
الق�صيم ،وع�م��ت البحرين مظاهرات
وا�سعة ت�ضامناً مع ثورة منور القطيف،
فلم تفلح كل جهود النظام ال�سعودي،
وخاب كل جبار عنيد.

ال�سيد جعفر العلوي
عامل دين بحريني معار�ض
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مضيق هرمز ..والحرب األميركية  -اإليرانية
مع بقاء امللف النووي الإي��راين يف طليعة امللفات ذات
االهتمام الدويل ،والعويل الأمريكي «الإ�سرائيلي» بعدم
ال�سماح لإي��ران بامتالك ق��درات نووية ،ف� إ� ّن واح��دة من
�أهم نقاط ال�صدام الأمريكي الإيراين ،عادت �إىل الظهور
مع عودة ال�سفن احلربية الأمريكية ،ومعها �سفن الدعم
�إىل مياه اخلليج ،يف ظ ّل امل�ساعي الغربية بقيادة «مملكة
ال�شر» �أمريكا ،لفر�ض مزيد من العقوبات االقت�صادية
واملالية على �إيران ،وال�سيما فيما يتعلق بالقطاع النفطي.
امللف امل�ت�ج�دّد ه��و املتعلق ب�ق��درات إ�ي ��ران على �إغ�لاق
م�ضيق هرمز ،و�إذا ما كانت �إي��ران متلك فع ًال القدرات
الع�سكرية للدفاع ع��ن خياراتها ال�سيا�سية والإن�سانية
وعن م�صالح �شعبها االقت�صادية ،يف عامل قررت الواليات
املتحدة �أن ت�ك��ون ال�ق��وة� ،أو �شريعة ال�غ��اب ه��ي القانون
ال�سائد فيه ،وذلك مبوازاة حماوالت قلب ال�صورة ،بحيث
تبدو القوى املناوئة لل�سيا�سات الأمريكية اال�ستعمارية،
ويف م �ق��دم �ه��ا �إي � � � ��ران ،ه ��ي ال� �ق ��وة امل �ع��رق �ل��ة ل�ل���س�لام
والدميقراطية ح�سب الرغبة الأم�يرك�ي��ة ،ولذلك ف�إن
ح�شد الأ�ساطيل يف مياه اخلليج ،ون�شر الدرع ال�صاروخي
يف �أوروبا والتقنيات التج�س�سية الكبرية يف تركيا ،هدفها
الوحيد املعلن هو �إيران ،وهو ما ال يرتدد يف �إعالنه قادة
الواليات املتحدة منذ انت�صار الثورة الإ�سالمية يف �إيران
ون�شوء وعي نه�ضوي جديد ي�سمي الأع��داء بال مواربة
واخل�صوم كذلك.
لقد �أخ��ذت إ�ي��ران على نف�سها ب�أنها لن تكون البادئة
يف احل ��رب ،رغ��م م�شاهدتها م��ن حت���ض�يرات لوج�ستية
حل��رب متوقعة ،وه��ي على ه��ذا الأ��س��ا���س تبني قدراتها
الع�سكرية وتُنمّي قدراتها الأمنية با�ضطراد ،بانتظار �أن
تغامر الواليات املتحدة وت�شعل ال�شرارة الأوىل التي يُقدّر
كثري من اخل�براء �أن ال��والي��ات املتحدة تكون قد ذهبت

برجليها �إىل جحيم ينتظر قواتها ،يكون �أوىل حمطاته
ال�ت��دم�يري��ة ..م�ضيق هرمز ال��ذي مت � ّر ع�بره �أك�ثر من
�أربعني يف املئة من امدادات النفط العاملي.
لكن قبل خطوة احل��رب بالنار ،فهل ت�سمية احل��رب
ال تنطبق على حماوالت منع �إيران من ت�صدير نفطها،
بعدما �أوقفت دول �أوروبا ا�سترياد النفط الإيراين؟
ال��واق��ع ي�ق��ول �إن حم��ارب��ة �إي ��ران م��ال�ي�اً واق�ت���ص��ادي�اً،
هي �إح��دى وج��وه احل��رب التي تطاول ال�شعب الإي��راين
ب ُكلّيته ،وخ�صو�صاً ما يتعلّق ببيع �إيران للنفط ،و�إذا كانت
هذه احل��رب مفتوحة بهذا ال�شكل ،ف��إ ّن من حق القيادة
الإيرانية ا�ستخدام حقّها يف ال�سيادة على م�ضيق هرمز،
بحيث ت�ضع ر�سوماً على الناقالت العابرة ومنع �إي ناقلة

تعتربها ذات الت�صنيف ال�ع��دواين ،م��ا يجعل االقت�صاد
الأوروب � ��ي واالق�ت���ص��اد الأم�ي�رك��ي وال �ي��اب��اين يف ارت�ب��اك
�أ�ش ّد مما يعاين اليوم ،وقد يدفع �شعوب تلك الدول �إىل
انتفا�ضات مع تناق�ص �إم��دادات النفط �أو ت�أخري �إ�شباع
الأ� �س��واق وال�شركات بال�سلعة الأك�ث�ر احتياجاً لتحقيق
النمو واحلياة �أي�ضاً ،وبالتايل ،ف�إ ّن �إعاقة الإم��دادات قد
تدفع �إىل �أمر من اثنني� ،إمّا تراجع القوى الإمربيالية -
اال�ستعمارية عن غيّها ،و�إمّا االندفاع �إىل حرب.
وتلك احلرب تتحدث عنها الواليات املتحدة منذ العام
 2006ب�صورة مت�سارعة ،وقد و�ضعت لها مواقيت عدة كان
�أولها قبل نهاية العام  ،2007ثم قبل نهاية والية جورج
ب��و���ش ،بحيث ت�ب��د�أ �ضربات جوية و�صاروخية للمراكز

احل �ي��وي��ة وال �� �ص��اروخ �ي��ة وامل �� �ض��ادات وم �ق ��رات ال�ق�ي��ادة
ال�سيا�سية ،لتعطيل و�ش ّل القدرات الإيرانية ،ث ّم «ت�أمني»
م�ضيق هرمز بحيث ال تت�أثر الإم ��دادات النفطية ،لأ ّن
�إغ�لاق امل�ضيق �سيجعل دول العامل كلها املنتجة للنفط
وامل�ستهلكة له يف حال اختناق اقت�صادي واجتماعي.
اجلميع بات يدرك �أن احلرب النف�سية بني الطرفني
ا�ستنفذت ،ومل يعد هناك ما ميكن �أن ي ؤ�ثّر يف الطرف
الآخ ��ر �ضمن ه��ذه احل ��رب ،و إ�ي� ��ران أ�ج ��رت ال�ع��دي��د من
امل �ن��اورات الع�سكرية املرتبطة بال�سيطرة ال�ت��ام��ة على
م�ضيق ه��رم��ز ،م��ع الإع�ل�ان �أن �أمنها ي�ب��د�أ م��ن م�ضيق
ب��اب املندب ،لي�أتي إ�ع�لان رئي�س القيادة العامة للقوات
امل�سلحة الإيرانية اجلرنال �سيد ح�سن فريوز �آبادي وك�أنه
م�سك اخلتام ،وق��ال ف�يروز �آب��ادي �إن إ�ي��ران لديها خطة
ذكية ومنطقية لإغالق م�ضيق هرمز ،ولكن قرار تنفيذ
الإغ�ل�اق بعهدة ال�ق��ائ��د ال�ع��ام ل�ل�ق��وات امل�سلحة �سماحة
املر�شد ال�سيد علي خامنئي.
وه ��ذا ال�ت���ص��ري��ح ال ��ذي أ�� �ش��ار ف�ي��ه ف�ي�روز آ�ب� ��ادي �إىل
�أن القطع البحرية الأم�يرك�ي��ة وال��وج��ود الأم�يرك��ي يف
املنطقة يرمي �إىل �ضمان م�صالح الر�أ�سمالية الأمريكية
وال�صهيونية ،ت��زام��ن �أي���ض�اً م��ع ت�صريح وا��ض��ح لقائد
القوات البحرية يف احلر�س الثوري علي فدوي ،قال فيه
�إن لدى البحرية قدرات كاملة على ال�سيطرة على م�ضيق
هرمز ،وعدم ال�سماح مبرور ولو قطرة واحدة من النفط
فيه.
فهل تُخطئ الواليات املتحدة �أو تراجع ح�ساباتها؟ ف�إن
�أخط�أت بات من امل�ؤكد �أن املعركة �ستكون فا�صلة ،و�ستكون
قواتها يف مهب النار وتذهب دول اخلليج فرق قوة.

�سفن حربية �إيرانية جتري مناورات ع�سكرية يف م�ضيق هرمز

االنتخابات األميركية ..تباين في مقاربة األزمة االقتصادية
االجتماعية واتفاق على دعم «إسرائيل»
من البينّ لأي متابع حلملة انتخابات الرئا�سة الأمريكية،
�أنها حت�صل على وقع �أعنف �أزمة اقت�صادية ومالية ت�شهدها
ال��والي��ات املتحدة ،حيث ي��زداد ت� أ�ث�ير ال�سيا�سة االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ر�أي ال�ن��اخ��ب الأم�ي�رك��ي ك�م��ا ت�شري كل
املعطيات.
�أم ��ا ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة ،ف��إن�ه��ا ��س�ت�ك��ون ح��ا��ض��رة بقدر
عالقتها بالأمن واال�ستقرار االجتماعي للأمريكيني ،هذا
دون �أن نتجاهل ت�أثري اللوبي الإ�سرائيلي النابع من حجم
نفوذه الوا�سع يف امل�ؤ�س�سات الأمريكية �صانعة القرار ،وتلك
امل��ؤث��رة يف ال��ر�أي العام ،وخ�صو�صاً و�سائل الإع�ل�ام ،ومراكز
الأب �ح��اث ،وامل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة ،وارت �ب��اط ذلك
مب�صالح �أمريكا النفطية يف الوطن العربي ،ودور «�إ�سرائيل»
احليوي يف القلب منه ،ولذلك ن�شهد يف احلمالت االنتخابية
ت�ب��اي�ن�اً يف م��واق��ف امل��ر��ش�ح�ين �إزاء ال���س�ي��ا��س��ات االجتماعية
واالقت�صادية واخلارجية ،واتفاقاً ،ال بل ت�سابقاً يف دعم الكيان
ال�صهيوين.
غري �أن املراقب للظروف التي متر بها الواليات املتحدة،
يلحظ �أن االنتخابات هذه املرة ت�أتي يف ظل تطورات وحتديات
مل ي�سبق �أن واجهتها من قبل ،وهي:
الأزم��ة االقت�صادية واملالية التي تفجرت عام  2008على
نحو غري م�سبوق يف تاريخ النظام الر�أ�سمايل ،فهذه الأزمة
لي�ست عابرة ك�سابقاتها ،من �أزم��ات الك�ساد التي �سرعان ما
كان يتم جتاوزها ،بعد ت�صريف الإنتاج الكا�سد ،و�إمنا هي �أزمة

بنيوية مقيمة نابعة من ع��دم ق��درة الر�أ�سمالية الأمريكية بني املداخيل املرتاجعة والإن�ف��اق الكبري ،وه��ذه الإج��راءات
ونظرياتها يف الغرب على جت��اوزه��ا ،وال�سبب يف ذل��ك يكمن جت�سدت يف خف�ض موازنة الدفاع ،وتقلي�ص بع�ض امل�ساعدات
يف انتهاء ع�صر هيمنتها واحتكارها للأ�سواق العاملية ،التي اخلارجية.
ك��ان��ت ت�ستهلك منتجاتها دون مناف�س ،نتيجة دخ��ول دول
ول�ه��ذا ي��رك��ز املر�شحون يف حمالتهم على �سبل معاجلة
�صاعدة اقت�صادياً م�سرح املناف�سة يف ه��ذه الأ��س��واق ،ومتكن الأزمة ،وت�شري ا�ستطالعات الر�أي �إىل �أن اجتاه الر�أي العام ال
منتجاتها من غزو الأ�سواق بن�سبة كبرية على ح�ساب املنتجات يزال بغالبيته ي�ؤيد �سيا�سات �أوباما يف االن�سحاب من العراق
الأمريكية الغربية.
و�أفغان�ستان ،ودعم ال�صناعة وتعزيز الطبقة الو�سطى� ،إال �أنه
وقد �أدت هذه الأزمة امل�ستمرة �إىل تراجع ح�صة �أمريكا من عار�ض �سيا�سته يف تقلي�ص التقدميات االجتماعية.
الناجت العاملي ،و�إحداث فجوة كبرية بني مداخيلها ونفقاتها،
باملقابل ف�إن «�إ�سرائيل» ،ومن خالل اللوبي «الإ�سرائيلي»
ولدت عجزاً متزايداً جرى تغطيته عرب اال�ستدانة بوا�سطة الأمي��رك��ي ،ت��دع��م امل��ر��ش��ح اجل�م�ه��وري روم �ن��ي؛ ال��ذي يتخذ
�سندات اخلزينة ،حتى بلغ الأمر حد جتاوز الدين الأمريكي م��واق��ف �أك�ث�ر ت��أي�ي��داً مل��واق��ف رئي�س ال ��وزراء «الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
عتبة الـ 14.5تريليون دوالر التي كانت تعترب خطاً �أحمر.
بنيامني نتنياهو؛ ال��ذي مل ينجح يف �إقناع �أوباما يف توجيه
ت�ف��اق��م الأزم � ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ازدي � ��اد �أع ��داد �ضربة ع�سكرية لإي��ران ،غري �أنها تتجنب الدخول العلني يف
العاطلني م��ن العمل ال��ذي��ن ي�ق��درون ب�ين الـ15ـ 20مليوناً ،ت�أييد حملته �ضد �أوباما ،لأنها ال تريد �أن تقطع مع �أوباما،
وتراجع القدرة ال�شرائية للأمريكيني ،التي نتج عنها ظهور و�أن توتر العالقات معه ،خ�صو�صاً على �ضوء ا�ستطالعات
ح��رك��ة «اح �ت �ل��وا وول ��س�تري��ت» االح�ت�ج��اج�ي��ة� ،شملت م��دن�اً الر�أي التي ال تزال ترجح عودة انتخابه لوالية ثانية ،يف وقت
�أمريكية ع��دي��دة كم�ؤ�شر ق��وي على ح��دة ه��ذه الأزم ��ة ،التي �أن �أوباما كان على ال��دوام �صديقاً لـ«�إ�سرائيل» ،وداعماً قوياً
ت�ؤ�شر �إىل ازدياد التفاوت بني الأغنياء والفئات الو�سطى التي لها ،و�إذا ما اختلفت معه يف م�س�ألة توجيه �ضربة ع�سكرية
بد أ� ق�سم هام منها ينحدر �إىل م�ستوى الفئات املحدودة الدخل لإي��ران ،ف��إن ذل��ك ال ينطلق من تبدل يف موقفه ،و إ�من��ا من
التي تراجعت وانهارت قدرتها ال�شرائية.
ا�ست�شعاره للمخاطر التي قد جترها احلرب على «�إ�سرائيل»
ا�� �ض� �ط ��رار وا� �ش �ن �ط��ن ،ب �ع��د ف �� �ش��ل ح ��روب �ه ��ا يف ال �ع ��راق وامل�صالح الأمريكية يف املنطقة ،وعلى االقت�صاد الأمريكي
و�أفغان�ستان ،التي فاقمت �أزماتها االقت�صادية واالجتماعية ،والعاملي يف �آن.
ح�سني عطوي
�إىل ات �خ��اذ �إج � ��راءات تق�شفية ل�ل�ح��د م��ن ال�ف�ج��وة ال�ك�ب�يرة

حمرر ال�ش�ؤون الدولية

تحذير من مخاطر
ازدياد التفاوت
االجتماعي في أميركا
ح� � ��ذرت م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون االق �ت �� �ص��ادي
وال �ت �ن �م �ي��ة ،ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن خم��اط��ر
ا� �س �ت �م��رار م �ع��دل ال�ب�ط��ال��ة امل��رت �ف��ع ،وت��زاي��د
ال�ت�ف��اوت يف ال��دخ��ل ب�ين الأغ�ن�ي��اء وال�ف�ق��راء،
يف ال� � ��وق� � ��ت ال� � � � ��ذي ي � � �ح� � ��اول االق� �ت� ��� �ص ��اد
الأم �ي��رك � ��ي اخل � � ��روج م ��ن ت ��داع� �ي ��ات �أ�� �س ��و�أ
م ��وج ��ة رك� � ��ود ي �ت �ع��ر���ض ل �ه��ا م �ن��ذ ال �ك �� �س��اد
ال �ك �ب�ير يف ث�لاث �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن ال�ع���ش��ري��ن.
واع� �ت�ب�رت امل�ن�ظ�م��ة �أن م ��ن � �ش ��أن ا��س�ت�م��رار
ذل��ك �أن ي�ه��دد م�ستويات التعليم وامل �ه��ارات
العالية ال�ت��ي مت�ي��زت بها ال��والي��ات املتحدة.
ورغ � ��م ال �ت �ح��ذي��ر ف � ��إن ال �ت �ق��ري��ر أ��� �ش ��ار �إىل
�أن ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال� �ن� �ق ��دي ��ة الأم�ي��رك � �ي� ��ة يف
ال �ط��ري��ق ال���ص�ح�ي��ح م��ن أ�ج ��ل ت�ع��زي��ز ال�ن�م��و
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي ،وحت �� �س�ي�ن ف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل.
وذك��ر التقرير �أن ا�ستمرار البطالة العالية
رمب��ا ي�صبح م�شكلة هيكلية من دون �إ�صالح
دي �ن��ام �ي �ك��ي ل�ل�ت�ع�ل�ي��م و أ�ن� �ظ� �م ��ة ال �ت ��دري ��ب.
وتوقعت املنظمة ا�ستمرار معدل البطالة يف
الواليات املتحدة عند م�ستوى  ٪8خالل العام
احلايل ،قبل �أن يرتاجع �إىل  ٪7.6العام املقبل.
ولأول م��رة منذ الك�ساد الكبري ،ف ��إن معدل
ال �ب �ط��ال��ة ظ��ل ف ��وق م���س�ت��وى  ٪8أ�ك�ث��ر من
عامني.
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المساعدات العسكرية لمصر ..ورقة ضغط بيد األميركيين
تنفق الواليات املتحدة �أكرث من مليار
دوالر �سنوياً على �شكل م�ساعدات ع�سكرية
�إىل م���ص��ر ،ل��ذل��ك يعترب امل���س��ؤول��ون يف
البيت الأبي�ض �أن ذلك يعطي �إدارة باراك
�أوباما ورقة �ضغط فاعلة ،للت�أثري يف �أداء
احلكومة اجلديدة واجلي�ش امل�صري.
و�صلت العالقات الأم�يرك�ي��ة امل�صرية
�إىل �أدن��ى م�ستوياتها منذ عقود يف �شهر
�شباط املا�ضي ،عندما اتُهم � 16أمريكياً
ي�ع�م�ل��ون يف م�ن�ظ�م��ات غ�ي�ر ح�ك��وم�ي��ة يف
ال �ق ��اه ��رة ب �ج��رائ��م م �� �ش �ب��وه��ة ،وي��واج��ه
بع�ضهم حكماً بال�سجن ملدة خم�س �سنوات،
عندما رف�ع��ت احلكومة امل�صرية احلظر
على �سفر املتهمني و�سمحت لهم مبغادرة
البلد� ،أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية
ا�ستئناف �إر��س��ال امل�ساعدات �إىل اجلي�ش،
ل�ك��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق ال� ��ذي �أج ��رت ��ه احل�ك��وم��ة
امل�صرية كان قد ا�ستهدف يف املقام الأول
م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين امل �� �ص��ري��ة ال
الأم�ي�رك �ي ��ة ،وك��ان��ت ت �ل��ك امل �ن �ظ �م��ات قد
�صنعت نف�سها بنف�سها� ،ضغطت الواليات
املتحدة من �أجل �إطالق �سراح مواطنيها،
ولكنها مل تفعل الأم��ر نف�سه دف��اع�اً عن
املنظمات امل�صرية املنادية بالدميقراطية،
وبالتايل �سقطت الواليات املتحدة جمدداً
امل�شريحممد ح�سني طنطاوي م�ستقب ًال وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون (�أ.ف.ب)
يف فخ ال��دف��اع عن الدميقراطية ،ف�أكدت
ه� ��ددت الإدارة الأم�ي�رك �ي ��ة� ،إىل ج��ان��ب
مرة جديدة �أنها تزعم ن�شر الدميقراطية العربي هو �إر�ساء م�صاحلها اخلا�صة.
وحرية التعبري ،فيما الغر�ض الأ�سا�سي
م��ن خ�ل�ال ا�ستئناف ن�ق��ل امل���س��اع��دات ،الكونغر�س الأم�يرك��ي ،بتعليق امل�ساعدات
م ��ن ت��دخ�ل�ات �ه��ا يف م ��ا ي �� �س �م��ى ال��رب �ي��ع قامت �إدارة �أوب��ام��ا ب�سابقة خطرية ،فقد �إذا مل ي�ظ�ه��ر اجل�ي����ش امل �� �ص��ري ال �ت��زام �اً

أوروبــا تـشـرع مقــاطـعـــة
بضـائــع المستوطنــات «اإلسـرائـيـليـة»
حت ��ت ع� �ن ��وان «�أوروب � � � ��ا ت���س�ت�ط�ي��ع م �ق��اط �ع��ة م�ن�ت�ج��ات
امل���س�ت��وط�ن��ات» ،تلقت احل�ك��وم��ات الأوروب �ي��ة ر�أي� �اً قانونياً
م��ن خبري يف ال�ق��ان��ون ال ��دويل ،ب��أن�ه��ا ت�ستطيع مقاطعة
منتجات امل�ستوطنات «الإ�سرائيلية» يف تعبري عن رف�ضها
ل�ه��ذه امل���س�ت��وط�ن��ات غ�ير ال���ش��رع�ي��ة ال�ت��ي تق�ضم �أرا� �ض��ي
الفل�سطينيني وتنتهك حقوقهم.
ه ��ذا ال � ��ر�أي ال �ق��ان��وين ت �ق��دم ب��ه ال�بري �ط��اين جيم�س
ك ��روف ��ورد؛ اخل�ب�ير ب��ال�ق��ان��ون ال ��دويل وال�بروف�ي���س��ور يف
جامعة «كامربيدج» ،وقد تكونت الوثيقة القانونية التي
تقدم بها من �ستني �صفحة ،قدمت ل�شخ�صيات �سيا�سية
رفيعة يف احلكومات الأوروب �ي��ة ،لت�شجعهم على ممار�سة
املقاطعة ،لأنها �شرعية مئة يف املئة.
وم��ن �أب ��رز م��ا تقوله ال��وث�ي�ق��ة�« :إن مقاطعة منتجات
امل�ستوطنات «الإ�سرائيلية» ميكن اال�ستناد فيها لالتفاق
ال�ت�ج��اري امل��وق��ع ب�ين دول االحت ��اد ،وال�ق��ائ��م ع�ل��ى �أ��س��ا���س
اح�ت��رام ح �ق��وق الإن �� �س��ان وق ��واع ��د و�أ� �س��ا� �س �ي��ات العملية
ال��دمي�ق��راط�ي��ة» ،كما ميكن اال��س�ت�ن��اد يف عملية املقاطعة
ح�سب الوثيقة الربيطانية ،على �أن قطاع غ��زة وال�ضفة
الغربية لي�ست �أرا�ضي «�إ�سرائيلية».
وق��د تبنّى ه��ذه الوثيقة احت��اد النقابات الربيطانية؛
الذي يقود حملة يف بريطانيا ملقاطعة منتجات امل�ستوطنات.

وم��ن طليعة ال��دول التي تعمل ب��اجت��اه و�ضع عالمات
على منتجات امل�ستوطنات لتمييزها ،وبالتايل مقاطعتها،
ال��دامن��ارك وال���س��وي��د وج�ن��وب إ�ف��ري�ق�ي��ا ،يف ال��وق��ت ال��ذي
تطالب �إيرلندا ب�أن يقوم االحتاد الأوروبي بفر�ض مقاطعة
�شاملة على منتجات امل�ستوطنات «الإ�سرائيلية» ،ويبدو �أن
بريطانيا بد�أت تت�أثر بهذه احلملة.
وكخطوة التفافية ،قال وزي��ر اخلارجية «الإ�سرائيلي»
�أف �ي �غ��دور ل�ي�برم��ان ،إ�ن ��ه �سيوعز جل�ه��ات االخ�ت���ص��ا���ص يف
وزارة االقت�صاد والزراعة يف الدولة العربية و�ضع «�صنع
يف �إ�سرائيل» بدل «�صنع يف امل�ستوطنات» ،لكن الدول التي
بادرت �إىل اتخاذ موقف �شجاع مبقاطعة الب�ضائع املنتجة
يف امل�ستوطنات� ،أك��دت �أن��ه �إن مت ذل��ك ف�إنها �ستقاطع كل
ال�سلع «الإ�سرائيلية» ،وهي خطوة ت�صعيدية �ضد حكومة
بنيامني نتنياهو اليمينية املتطرفة.
وي� ��رى ن��ا� �ش �ط��ون �أن ك��ل م��ا ه��و «�إ� �س��رائ �ي �ل��ي» يجب
مقاطعته ،وعملياً ،تبني حركات املقاومة املدنية النا�شئة
�أطروحتها على «حماربة الأبارتهايد» �أو �إجراءات الف�صل
العن�صري التي متار�سها « إ���س��رائ�ي��ل» �ضد ال�ع��رب داخ��ل
فل�سطني املحتلة عام  1948لتربير املقاطعة ال�شاملة ،و�إن
كان النا�شطون يجدون �صعوبة ميدانياً يف الدعوة لذلك
يف بع�ض الدول.

ح�ق�ي�ق�ي�اً ب ��إر� �س��اء ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،مب��ا يف
ذل ��ك «ت�ط�ب�ي��ق ��س�ي��ا��س��ات معينة حلماية
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير يف امل �ن �ظ �م��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة،
وفر�ض �إج ��راءات قانونية ت�ضمن ذل��ك»،
لكن �سرعان ما تبني �أن تلك التهديدات
كانت فارغة امل�ضمون ،فقد ت�أكدت �شكوك
اجلي�ش امل�صري ،مبعنى �أن �أي مواجهة
ح��ادة �ستدفع ال��والي��ات املتحدة يف نهاية
املطاف �إىل الرتاجع عن تهديداتها حتت
ال���ض�غ��ط ك�م��ا ج��رى يف ق�ضية املنظمات
املدنية ،حيث اكتفت وا�شنطن بالدفاع عن
مواطنيها ،وتنا�ست املنظمات امل�صرية ،ال
بل مل تكرتث مل�صريها.
يف املجال�س اخل��ا��ص��ة ،ب��رر امل���س��ؤول��ون
الأم�ي�رك� �ي ��ون م��وق �ف �ه��م ،ف ��ادع ��وا �أن �ه��م
يوفرون �أوراق ال�ضغط التي ميلكونها �إىل
املراحل الأكرث خطورة ،و�أنهم لن يلوحوا
ب��ورق��ة تعليق امل�ساعدات على ال ��دوام ،يف
املقابل ،ي��رى بع�ض اخل�براء يف م�صر �أن
املجل�س الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة يوا�صل
�إ�ضعاف الدميقراطية امل�صرية ،وهو يثق
على ما يبدو ب�أنه لن يواجه �أي عواقب
وخيمة تنعك�س على عالقته مع الواليات
املتحدة ،كما �أن هناك فئة من امل�صريني
تتخوف من حكم الإخ��وان امل�سلمني وما
قد يحمله من ت�ضييق للحريات ،يف حني
�أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة؛ ال �ت��ي ادع ��ت �أن�ه��ا
�ستدعم الدميقراطية واحلرية و أ�ه��داف
الثورة يف م�صر ،تقف موقف املتفرج كما
اعتادت ،وال تلوح بتعليق امل�ساعدات �إال يف
حال ارتبط الأمر مب�صاحلها ورعاياها.
ب��ر�أي املراقبني الأم�يرك�ي�ين ف��إن��ه «مل
ي�ف��ت الأوان ب�ع��د ك��ي ت�غ�ير �إدارة �أوب��ام��ا
نهجها الراهن ،ت�ستطيع الواليات املتحدة
حتى الآن وقف امل�ساعدات الع�سكرية �إىل
م�صر ،من �أج��ل ال�ضغط على امل�س�ؤولني
والأمريكيني لإتاحة املزيد من احلريات،
ل �ك��ن م��ن امل� �ع ��روف �أن ا��س�ت�ع�م��ال �أوراق
ال���ض�غ��ط ي�ب�ق��ى م���س��أل��ة ��ش��ائ�ك��ة ،ب�ع��د �أن
تراجعت ال��والي��ات املتحدة ع��ن تهديدها
العلني بوقف امل�ساعدات مل��رات ،وبالتايل،
لإعادة الت�أكيد على م�صداقية الأمريكيني
وا�ستعادة �أوراق ال�ضغط املفقودة مع مرور
ال��وق��ت ،تق�ضي �أف���ض��ل ط��ري�ق��ة بتنفيذ
التهديدات التي يتم �إطالقها ،ال �شك �أن
بع�ض امل�صريني �سيف�سرون هذا الأمر على
�أن��ه تدخل مرفو�ض يف �ش�ؤونهم املحلية،
يف تلك احلالة ،يجب �أن ت�شرح الواليات
امل�ت�ح��دة م��وق�ف�ه��ا و�أن ت��و��ض��ح اخل�ط��وط
احل�م��راء ،وع��واق��ب جت��اوزه��ا عرب جتديد
الديبلوما�سية العامة والتوا�صل مبا�شرة
مع الأح��زاب ال�سيا�سية امل�صرية و�أع�ضاء
املجتمع املدين».
يف الواقع ،ومهما كانت الآراء يف م�صر
وخارجها ،فمن امل�ستبعد �أن ينجح تعليق
امل�ساعدات الأم�يرك�ي��ة للجي�ش يف تغيري
�سلوك املجل�س الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة
ع�ل��ى امل ��دى ال�ق���ص�ير ،وق ��د ح ��ذر ب��رو���س
ري � ��دل م ��ن م �ع �ه��د ب��روك �ي �ن �غ��ز ،م ��ن ه��ذا
الأم��ر ،قائالً�« :سيكون وقف نقل املعدات
لا م�ه�م�اً لكن
الع�سكرية �إىل م�صر ع��ام� ً

لي�س لدرجة كافية ،وال �سيما بالن�سبة �إىل
جي�ش م�صري يعترب أ�ن��ه يخو�ض معركة
وجودية لل�سيطرة على الوطن ،ميكن �أن
تنجح مقاربة جتميد امل�ساعدات الع�سكرية
فعالً ،حتى لو ف�شلت يف تغيري املمار�سات
اال�ستبدادية التي يطبقها املجل�س الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ،ل�ك��ن ه ��ذا ه��و امل�غ��زى
الفعلي مما يح�صل� ،إذ يجب �أن تتخطى
الواليات املتحدة اال�سرتاتيجية التفاعلية
اليومية التي تطبقها يف م�صر».
ت�سود فكرة �شائعة يف م�صر ويف ال�شرق
الأو� � �س ��ط ع �م��وم �اً م �ف��اده��ا �أن امل�ط��ال��ب
الأم�يرك �ي��ة مي�ك��ن جت��اه�ل�ه��ا �إذا ك��ان��ت ال
ترتبط بامل�صالح الأمريكية اجلوهرية:
م�ع��اه��دة ال���س�لام م��ع « إ�� �س��رائ �ي��ل» ،حقوق
ا�ستخدام امل�ج��ال اجل��وي (يف ح��ال تنفيذ
حترك ع�سكري �ضد �إيران) ،الو�صول �إىل
قناة ال�سوي�س ،جهود مكافحة الإرهاب� ،أما
الق�ضايا الأخ ��رى ،فتبقى جم��رد خطاب
�شفهي ع��اب��ر ،ال ��ش��ك �أن �إب �ط��ال مفعول
ه��ذه ال�ف�ك��رة ال�شائعة �سيتطلب �سنوات
لا ع��ن �إع ��ادة ت��وج�ي��ه ال�سيا�سة
ع��دة ف���ض� ً
الأمريكية نحو ال�شرق الأو�سط.
يف مطلق الأح ��وال� ،ستواجه الواليات
امل�ت�ح��دة حت��دي��ات م�ستقبلية م��ع املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبالتايل مع بقية
احللفاء يف �أنحاء املنطقة �أي�ضاً ،يوجب �أن
يح�ضر البيت الأبي�ض نف�سه م��ن خالل
املجاهرة بقناعاته بكل �شجاعة� ،ستحمل
ه ��ذه امل �ق��ارب��ة ب�ع����ض امل �ج��ازف��ة ح�ت�م�اً ،يف
وق��ت ي�شهد ف�ي��ه ال �ع��امل ال�ع��رب��ي تنامياً
للنزعة القومية وم�شاعر ك��ره الأجانب،
لكن من املتوقع �أن يكون اخليار البديل
�أ�سو�أ ،بعد املجازفة بالظهور ب�صورة اجلهة
التي متول وتدعم احلكام اال�ستبداديني
يف م �� �ص��ر ،وت �ت �غ��ا� �ض��ى ع ��ن أ�خ �ط��ائ �ه��م
وتعادي امل�ؤ�س�سات املنتخبة دميقراطياً».
م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع �أن ي �ع �ت�ب�ر امل� ��� �س� ��ؤول ��ون
الأم �ي�رك � �ي ��ون �أن ال ��و� �ض ��ع ل �ي ����س ب �ه��ذه
ال���س�ه��ول��ة ،و�أن خ�ط��ة ت�ق��دمي امل���س��اع��دات
م�ع�ق��دة ،ه��م حم �ق��ون يف ذل ��ك ،فالو�ضع
معقد فعالً� ،سبق �أن مت االل�ت��زام مبعظم
امل �� �س��اع��دات امل��ال �ي��ة مب��وج��ب ع �ق��ود مع
�شركات ت�صنيع الأ�سلحة الأمريكية ،وال
�شك �أن وق��ف امل���س��اع��دات ي�ضر مب�صالح
تلك ال�شركات.
ل�ق��د أ���ص�ب�ح��ت امل �� �س��اع��دات الأم�يرك �ي��ة
�ضبابية بالفعل ،وم ��ادام البيت الأبي�ض
ميتنع ع��ن ات�خ��اذ موقف ��ص��ارم� ،سرتتفع
التكاليف ال�ت��ي �سيتكبدها ع�ن��دم��ا تقرر
الواليات املتحدة أ�خ�يراً �سحب امل�ساعدات
نهائياً ،لكن لن يجازف هذا الو�ضع ح�صراً
ب �ت �ج��دد م���ش��اع��ر ال �ع ��داء جت ��اه ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة م��وق �ت �اً� ،أو خ���س��ارة ورق ��ة �ضغط
م�ه�م��ة ع�ل��ى اجل�ي����ش يف ال �ق��اه��رة ،م��ع �أن
ه��ذه ال�ع��واق��ب تبقى م��ؤ��س�ف��ة ،ب��ل يتعلق
الأمر ب�شكل �أ�سا�سي ب�إعادة حتديد طريقة
التعامل مع الأط��راف املختلفة يف ال�شرق
الأو�سط على املدى البعيد.

عبد اهلل ال�صفدي
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بيروتيات
مـدفـع رمضــان فــي بـــيروت []3/1
ي�ط��ل علينا �شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك ،وف�ي��ه تتزين الع�سكرية الواقعة على رابية مطلّة على بريوت ،وهو
بريوت ال�ستقبال �شهر اهلل.
ما يُعرف اليوم مبجل�س الإمناء والإعمار ،املدفع متجه
املدينة العريقة لها تاريخ حافل مع ال�شهر املبارك� ،إىل ال�شرق ،ي�شرق على �إطالقه «ميقاتياً» ا�شتقت منه
فماذا يف تفا�صيل عالقات النا�س مع بع�ضهم يف رحاب ا�سم عائلة (ميقاتي) من قبل مدير الأوق��اف آ�ن��ذاك،
ا ألي��ام الف�ضيلة؟ وكيف كانت تطلق املدفعية لإعالن وكان �أ�شهرهم �شيخ من �آل الزغلول ،ي�سحب من جيب
بدء �أيام اهلل.
�سرتته �ساعة معلّقة بـ«ك�ستك» ذهبي ،يحدد مبوجبها
لقد ا�ستحدثت ال��دول��ة العثمانية أ�ي ��ام إ�ب��راه�ي��م إ�� �ش��ارة �إط�ل�اق امل��دف��ع ،حم��دث�اً دوي� �اً ت��رجت ل��ه املدينة
با�شا مدفعاً يف ب�يروت ،خ�ص�صت له مدفعجياً مهمته ال�صغرية القابعة حتت اله�ضبة.
�إثبات �شهر رم�ضان ،و�إعالن وقت الإفطار والإم�ساك
ا�ستمر ه��ذا املو�ضع ملدفع رم�ضان وا ألع�ي��اد حتى
والأوقات اخلم�سة ،وكذلك �إطالقه طيلة عيدي الفطر عام  ،1935بعد �أن ات�سعت مدينة بريوت جنوباً وغرباً،
والأ�ضحى.
وظ�ه��رت على أ�ث��ره��ا أ�ح�ي��اء ج��دي��دة ،نقل على أ�ث��ره��ا
كان يتم �إطالق املدافع م�ساء يوم التا�سع والع�شرين امل��وق��ع �إىل تلة اخل�ي��اط ال�ت��ي ك��ان��ت تطل على معظم
م��ن �شهر �شعبان� ،إذا ثبتت ر ؤ�ي��ة ال�ه�لال ،و�إال ع�صر الأحياء الإ�سالمية ،حيث �أ�شرف على املدفع و�إطالقه
الثالثني منه ،وكانت تطلق  21طلقة مدفع تب�شرياً رجال القنا�صة اللبنانية (جي�ش ال�شرق) ،ومن بعدهم
و�إجالالً ،كما ح�صل �سنة  ،1859وما بعدها.
اجلي�ش اللبناين بعيد اال�ستقالل.
ويف عهد االن �ت��داب الفرن�سي ،ا�ستلمت املفو�ضية
امل�لاح��ظ يف م��دف��ع رم���ض��ان أ�ن ��ه ك��ان ل��ه دوالب ��ان
العليا �ش�ؤون الإفتاء والأوق��اف الإ�سالمية ،باعتبارها كدواليب العربات ،والقذيفة العائدة له هي عبارة عن
جزءاً من دوائر الدولة ،وعيّنت ال�سيد جيناردي م�شرفاً ح�شوة قما�ش كتان حم�شوة بالبارود ،مت�صلة بكب�سولة
عليها ،وه��و ع�سكري متقاعد ،ت��زوج فيما م��ن �سيدة ي�ضعها اجلندي يف املدفع ويطلقها بوا�سطة حبل رفيع.
�سورية من �آل الالذقي.
اجل��دي��ر بالذكر �أن ه��ذه امل��داف��ع ك��ان��ت تنقل على
كان موقع املدفع �أيام ال�سلطنة العثمانية يف الثكنة البغال من مركزها يف ثكنة م��ار اليا�س (ثكنة احللو

ح��ال�ي�اً) ،حيث تو�ضع على ظهر البغل متدلية على
اجلانبني ،ودام هذا الأ�سلوب حتى .1923
�صالة العيد
عند ثبوت ه�لال ��ش��وال ،كانت امل��داف��ع تطلَق من
�ساحة الق�شلة الع�سكرية ،وت�صطف اجلنود �صباح يوم
العيد على جوانب �سوق الف�شخة� ،أي الطريق املمتدة
من دار احلكومة  -ال�سراي ال�صغرية يف �ساحة الربج
 �إىل اجلامع العمري الكبري ،فيتوجه الوايل بعربتهيرافقه املفتي وال�ن��ائ��ب  -القا�ضي  -ونقيب ال�سادة
ا أل� �ش��راف وك�ب��ار امل��أم��وري��ن �إىل اجل��ام��ع امل��ذك��ور من
بابه ال�شمايل ال��ذي فتح بعد تو�سيع �سوق الف�شخة،
حيث ت�ستقبله اجلماهري هاتفة :باد �شاهم جوق ي�شا
(يعي�ش موالنا ال�سلطان).
ب�ع��د �أداء ��ص�لاة ال�ع�ي��د ينتقل ال ��وايل �إىل الق�شلة
الع�سكرية  -ال�سراي الكبرية ،حيث يقدم التهنئة �إىل
قائد املوقع وكبار الع�سكريني ،ثم ينتقل مع مرافقيه
�إىل م�ست�شفى الع�ساكر الهمايونية  -اخل�ستة خانه  -التي
�أ�صبحت فيما بعد ق�صر العدل ،فتقدم الهدايا للمر�ضى،
ويعود الوايل بعد ذلك �إىل دار احلكومة لي�ستقبل تهاين

كبار امل�أمورين والأعيان والوجوه والذوات.
يذكر أ�ن��ه قبل تو�سيع �سوق الف�شخة وفتح الباب
ال�شمايل للجامع العمري الكبري ،كان موكب الوايل
يتوجه من دار احلكومة �سرياً على الأق ��دام ويدخل
اجلامع من الباب الغربي ،وذلك لتعذّر مرور العربية
يف الأزقة والزواريب ال�ضيقة.
كانت �صالة العيد تقام قدمياً يف ال�ساحة املذكورة
مت�ت��د � �ش��رق �اً ح�ت��ى ��س��اح��ة ال�ب�رج ل�ت���ص��ل �إىل جبانة
امل�صلى ،وكانت تنظف ليلة العيد وتر�ش باملاء وتفر�ش
فيها احل�صر امل�صرية ،ويو�ضع فيها منرب نقّال ي�ؤدي
فيها الرجال �صالة العيد ويعايد بع�ضهم بع�ضاً ،ثم
يتوجهون بعدها لزيارة املقابر ،علماً ب��أن الن�ساء كنًّ
ي��زرن املقابر بعد ع�صر ي��وم وقفة العيد �أو يف اليوم
الأول منه.
وي���س��ن إ�خ � ��راج زك ��اة ال�ف�ط��ر ق�ب��ل � �ص�لاة ال�ع�ي��د،
وك��ان��ت املحكمة ال�شرعية ت�صدر �آخ��ر �شهر رم�ضان
بياناً بقيمتها من التمر والزبيب والدقيق ب�أنواعها
الثالثة ،العايل واملتو�سط والأدنى.
«عن بريوتنا»

�أحمد

مؤتمر «المرأة والصحوة اإلسالمية» العالمي:

مقاومة الفلسطينيات لالحتالل له تأثير كبير في صحوة باقي النساء في العالم
طهران  -الثبات
اخ �ت �ت ��م م � ��ؤمت� ��ر «امل� � � � ��ر�أة وال �� �ص �ح��وة
الإ� �س�لام �ي��ة» �أع �م��ال��ه يف ط �ه��ران ،ب�ع��د �أن
بحث امل�شاركون �آخ��ر م�ستجدات ال�صحوة
الإ�سالمية ،والثورات العربية ،والتحديات
ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ه��ذه ال �ث��ورات ،ودور امل ��ر�أة
البارز يف مو�ضوع ال�صحوة الإ�سالمية.
وق ��د � �ش��دد ال �ب �ي��ان اخل �ت��ام��ي ع �ل��ى �أن
«ال�صحوة الإ�سالمية تُعد من النعم الكبرية
التي وهبها اهلل عز وجل للأمة الإ�سالمية،
ح �ي��ث حت �م��ل يف ط �ي��ات �ه��ا ح �ق��ائ��ق ق�ي�م��ة،
و�آث��اراً �إيجابية على املجتمعات الإ�سالمية
وال �ع��رب �ي��ة» ،الف �ت �اً �إىل �أن «ال�ع���ص��ر ال��ذي
نعي�ش فيه الآن هو ع�صر الإ��س�لام وبداية
حقبة تاريخية ج��دي��دة ،ركيزتها االعتماد
على اهلل �سبحانه وت�ع��اىل ،واحل�ف��اظ على
الوحدة الإ�سالمية ،م�ؤكداً �أن «ما ت�شهده
امل�ن�ط�ق��ة م��ن م���س�ت�ج��دات ،ب��ا إل� �ض��اف��ة �إىل
ال��دور ال�ه��ام ال��ذي تلعبه امل ��ر�أة امل�سلمة يف
ال �ث ��ورات الإ� �س�لام �ي��ة ،ي �ع��زز م�ك��ان��ة امل ��ر�أة
ووجودها يف املجتمع ،حيث يعطيها مكانة
رفيعة و�سامية يف العامل الإ�سالمي».
و�أك ��د ال�ب�ي��ان اخل�ت��ام��ي ل�ل�م��ؤمت��ر على
«اع �ت �ب��ار ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية الق�ضية
الأوىل يف العامل الإ�سالمي» ،م�شرياً �إىل �أن
«مقاومة الن�ساء الفل�سطينيات و�صمودهن
يف وج ��ه االح� �ت�ل�ال ل�ه�م��ا ت ��أث�ي�ر ك �ب�ير يف
�صحوة باقي الن�ساء امل�سلمات يف العامل».
وقد قدمت الن�سوة امل�شاركات يف امل�ؤمتر
عدة مقرتحات مل�ؤ�س�سة ال�صحوة الإ�سالمية
كوثيقة عمل للن�ساء يف العامل الإ�سالمي،

ومت�ث�ل��ت ه��ذه امل�ق�ترح��ات يف ت�شكيل هيئة
ع��ام��ة لتن�سيق �أم ��ور ال�ن���س��اء امل���س�ل�م��ات يف
العامل ،وتعزيز دور و�سائل الإع�لام املرئية
واملقروءة لن�شر الثقافة والقيم الإ�سالمية،
ومواجهة الغزو الثقايف ،والت�صدي للحرب
النف�سية التي ت�شنها و�سائل الإع�ل�ام �ضد
ال�شعوب امل�سلمة.
كما اقرتحت ال�شخ�صيات امل�شاركة يف
امل�ؤمتر تد�شني مواقع �إلكرتونية �إ�سالمية
من �أجل زيادة التوا�صل ،ولتبادل اخلربات
بني الن�ساء امل�سلمات يف العامل ،وت�أ�سي�س
مركز درا��س��ات ا�سرتاتيجية يخ�ص امل��ر�أة
امل�سلمة.

�أنظمة العمالة املرتبطة بال�صهيونية
العاملية ،وق��د ك��ان��ت لفل�سطني احل�صة
الكبرية يف هذا امل�ؤمتر العاملي ،لإي�صال
� �ص��وت م �ك��ان��ة امل� � ��ر�أة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف
�إحياء ال�صحوة الإ�سالمية يف مواجهة
ال�ظ�ل��م واال��س�ت�ك�ب��ار امل�ت�م�ث�ل نْ�ْي� بالكيان
ال�صهيوين.

• من م�صر
• من تون�س
بدورها ،عليا امل�صطفى �أكدت لـ«الثبات»
�أم� ��ا ال���س�ي��دة �أم �ي �ن��ة �إدري� �� ��س فك�شفت
لـ«الثبات» �أن املر�أة يف تون�س لعبت دوراً كبرياً �أن ث� ��ورة م���ص��ر احل��دي �ث��ة ان �ت �� �ص��رت على
يف �سيا�سة ال�ت�غ�ي�ير ،وق��دم��ت الت�ضحيات ال��دي �ك �ت��ات��وري��ات امل���ص�ط�ن�ع��ة م��ن اخل ��ارج،
يف �سبيل ذل ��ك ،وال���ص�ح��وة الإ��س�لام�ي��ة يف و�أعادت للمر�أة امل�صرية دورها يف وم�شاركتها
تون�س لها معنى خا�ص ،بعد �أن كان املو�ساد يف جميع املجاالت ،مبدية امتنانها لإيران
على «�إتاحتها لنا يف التعبري عن ال�صحوة
ال�صهيوين ي�سرح وميرح يف تون�س.
الإ�سالمية يف م�صر».
• من ال�سودان
بينما ر�أت فاطمة �إ�سماعيل �أن توطيد
ك��رام��ة امل ��ر�أة امل�سلمة ،وح���ض��وره��ا ال��دائ��م
وال �ف��اع��ل ،ك��ان��ا ��س�ب��ب ت �ط ��ورات ال���ص�ح��وة
الإ�سالمية يف العديد من ال��دول التي تُعد
�إ�سالمية� ،إمن��ا �أنظمتها كانت تنفذ �أجندة
�أجنبية خارجية ،ال متت ب�صلة �إىل الواقع
الإ�سالمي احلنيف.

• مقابالت خا�صة لـ«الثبات»
ع�ضو الهيئة الرئا�سية للمجمع العاملي
لل�صحوة الإ� �س�لام �ي��ة؛ ال���س�ي��دة ح�ج��اوي،
�أو� �ض �ح��ت ل�صحيفة «ال �ث �ب��ات» �أن امل��ؤمت��ر
ي��رم��ي �إىل ت�ب��ادل الأف �ك��ار ب�ين النا�شطات
ح� ��ول م���س�ت�ق�ب��ل ال �� �ص �ح��وة الإ� �س�ل�ام �ي��ة،
وت ��دوي ��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز م���ش��ارك��ة
املر�أة ومكانتها يف العامل الإ�سالمي ،وبيان
ال�ت�ح��دي��ات ال��راه�ن��ة وامل�ستقبلية .و�أك ��دت
ح�ج��اوي على دور ومن��وذج امل ��ر�أة اللبنانية
املقاومة التي قدمت الكثري من الت�ضحيات
من �أجل وحدة وكرامة امل�سلمني.
• من فل�سطني
من جهتها ،ال�سيدة فاطمة طه قالت
لـ«الثبات» �إن م�ؤمتر ال�صحوة الإ�سالمية
يف طهران له مميزات كثرية على �صعيد
مواجهة الظلم واال�ضطهاد ،ومواجهة

زوجة الرئي�س �أحمدي جناد مع مندوبة «الثبات» (من الي�سار)

• من لبنان
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا� ،أك � ��دت ال �� �س �ي��دة ع�ن��اي��ة
املغربي �أن ال�صحوة الإ�سالمية يف �إي��ران
ع��ام  ،1978وال�ت��ي فجّ رها وق��اده��ا الإم��ام
اخلميني ك��ان ل�ه��ا ارت � ��دادات ع�ل��ى معظم
ال�ث��ورات واحل��رك��ات يف ال��دول الإ�سالمية
وال�ع��رب�ي��ة ،معتربة �أن �أه ��م ��ش��يء ك��ان يف
م� ؤ�مت��ر ال�صحوة الإ��س�لام�ي��ة يف ط�ه��ران،
ه��و ل �ق��اء  1200ام � ��ر�أة مي�ث�ل��ون ن�ح��و 80
دول ��ة اج�ت�م�ع��ن ل�ي�ت�ف�ق��ن ع�ل��ى دور امل ��ر�أة
يف املجتمعات ،ويف التغيريات ال�سيا�سية
وال�ث��وري��ة ،وت�أكيد دور امل��ر�أة وت�أثريها يف
تعبئة اجلماهري على الأهداف املن�شودة يف
ال�صحوة الإ�سالمية.

( العدد  )223اجلمعة  20 -متوز 2012 -
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رمضانيات

صيــام رمضان فــرصـــه وقـــائـيــــة
مل��ا ك��ان��ت �صحة اجل�سم مطلباً
�أ��س��ا��س�ي�اً ح�ت��ى ي�ستطيع ا إلن���س��ان
ال �ق �ي��ام مب ��ا �أم� ��ر ب ��ه رب ��ه يف ه��ذه
الأر���ض من عبادة امل��وىل عز وجل،
وعمارة الأر�ض ،وطلب العلم ،ورفع
الظلم ،واجلهاد يف �سبيل اهلل ،جعل
اهلل ع��ز وج��ل ك�ث�يراً م��ن ال�ع�ب��ادات
والفرائ�ض وق��اي��ة وع�لاج�اً لكثري
م��ن ا ألم ��را� ��ض وال �ع �ل��ل ال �ت��ي قد
يُ�صاب بها ج�سم الإن���س��ان ،فكانت
لنا تلك الفرائ�ض عبادة ووقاية.
� �ش �ه��ر رم �� �ض��ان ال� �ك ��رمي �شهر
عزيز على كل م�سلم ،يلتزم امل�سلم
ب���ص�ي��ام��ه وق �ي��ام��ه ك��ل ��س�ن��ة ،فهل
ه�ن��اك ف��وائ��د �صحية ل�ه��ذا ال�شهر
الكرمي �إ�ضافة �إىل فوائدة الروحية
واالجتماعية؟
�أثناء فرته ال�صيام ،والتي متتد
م��ن ب�ع��د �أذان ال�ف�ج��ر وح �ت��ى �أذان
املغرب ،يعتمد اجل�سم يف طاقته على
�سكر اجللوكوز عند وجبة ال�سحور،
�إال �أن ت �ل��ك ال��وج �ب��ة ال ت�ستطيع
ت��وف�ي�ر ه ��ذه ال �ط��اق��ة وال �� �س �ك��ر �إال
ل �� �س��اع��ات م � �ع � ��دودة ،ب �ع��ده��ا ي�ج��د
اجل���س��م نف�سه م���ض�ط��راً لالعتماد
على ال�ط��اق��ة و�سكر اجل�ل��وك��وز من
امل��واد ال�سكرية والدهنية املخزونة
يف �أن�سجة اجل�سم ،وبهذه الطريقة
يتم حرق ال�سكر والدهون املخزونة،
وت �خ �ل �ي ����ص اجل �� �س��م م ��ن ال �� �س �م��وم
املرتاكمة ،وبديهي �أن يبد�أ اجل�سم
�أو ًال با�ستهالك اخلاليا املري�ضة �أو
التالفة �أو ال�ه��رم��ة ،وبعد ال�صيام،
وم��ع ت �ن��اول الإف �ط ��ار ،ت�ت�ج��دد بناء
هذه اخلاليا بخاليا جديدة تعطي
اجل�سم قوة ون�شاطاً وحيوية.

ال�صيام يجدد ال�شباب..
ويزيد حيوية وعمل اخلاليا

�إىل �إذاب� � ��ة ال ��ده ��ون م ��ن الأوع �ي ��ة
ال��دم��وي��ة يح�سن م��ن عمل القلب،
وبالتايل يقلل م��ن �أع��را���ض مر�ض
القلب عند امل�صابني به.
ال�سمانة وزي ��ادة ال ��وزن :يُعترب
�شهر رم���ض��ان طبيب تخفيف وزن
جم� ��اين ،وف��ر� �ص��ة ع�ظ�ي�م��ة ل ��ذوى
الوزن الزائد� ،شرط �أن يتم االلتزام
ب���ش��روط ��ش�ه��ر رم���ض��ان ال�صحية،
كاالعتدال يف الأكل ،وزيادة احلركة،
والإقالل من النوم والك�سل.
ي� �ع ��ال ��ج ال � �� � �ص� ��وم ك� � �ث �ي��راً م��ن
م���ش�ك�لات اجل �ه��از ال�ه���ض�م��ي ،مثل
زي � � � ��ادة احل � �م ��و� � �ض ��ة ،وال � �ق ��ول ��ون
الع�صبي ،وع�سر اله�ضم ،وانتفاخات
البطن ،ذل��ك لأن امتناع ال�شخ�ص
ال�صائم ع��ن الأك��ل وال���ش��رب ط��وال
فرتة ال�صوم يعطي فر�صة لع�ضالت
و�أغ �� �ش �ي��ة اجل� �ه ��از ال �ه �� �ض �م��ي ب� ��أن
تتقوى وتزداد عملها وحيويتها ،كما
يلعب العامل النف�سي دوراً كبرياً يف
�شفاء بع�ض علل اجلهاز اله�ضمي،
مثل القولون الع�صبي ،وذلك نتيجة
ما ي�سببه �شهر رم�ضان من ال�سعادة
والبهجة وطم�أنينة النف�س وهدوء
البال.

��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ف��ر� �ص��ة حقيقة
ل�ت�ج��دي��د ال �� �ش �ب��اب وزي � ��ادة ح�ي��وي��ة
وع�م��ل اخل�لاي��ا ،وذل��ك لأن ال�صوم
ي�ؤدى �إىل ت�أثريين مهمني وهما:
�أث �ن��اء ا��س�ت�ه�لاك اجل���س��م للمواد
املرتاكمة منه �أثناء فرتة ال�صيام ،ف�إن
من بني هذه املواد املرتاكمة الدهون
املرتاكمة وامللت�صقة بجدران الأوعية
ال��دم��وي��ة ،ف �ي ��ؤدي ذل��ك �إىل �إذاب�ت�ه��ا
متاماً ،كما يذيب املاء الثلج ،وبالتايل
زيادة تدفق الدم خالل هذه الأوعية،
وزي� ��ادة ن�سبة الأوك���س�ج�ين وال �غ��ذاء
الوا�صل �إىل اخلاليا عرب هذا الدم،
وبالتايل تزداد حيوية وعمل اخلاليا،
ل ��ذل ��ك ن � ��رى �أن ال �� �ش �خ ����ص ال ��ذي
ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ال���ص�ي��ام ت�ق��ل �إ�صابته
مب��ر���ض ت�صلب ال���ش��راي�ين ،وت�ت��أخ��ر
عنده عالمات ال�شيخوخة.
انتهاء وحتلل اخلاليا التالفة،
وا�ستبدالها بخاليا جديدة ون�شطة،
يزيد من عمل وقوة وظائف اجل�سم
املختلفة ،لذلك ي�شعر الإن�سان بعد
ان�ت�ه��اء �شهر ال���ص��وم ب�ن�ق��اء ج�سمه
وزيادة طاقته و�صفاء نف�سه.
�صيام رم�ضان فر�صة عالجية
يُعترب ال�صيام ع�لاج�اً فعاال �أو
م�ساعداً لكثري من الأمرا�ض ،ومن
ب�ين ه��ذه الأم��را���ض ال�ت��ي ي ��ؤث��ر يف
�شفائها وعالجها ال�صوم:
�أم� ��را�� ��ض احل �� �س��ا� �س �ي��ة :ب�ع����ض
�أم��را���ض احل�سا�سية ت��زي��د بتناول

�أن��واع معينة من الأطعمة ،بع�ضها
م �ع��روف م�ث��ل ال���س�م��ك ،وال�ب�ي����ض،
وال �� �ش �ي �ك��والت��ه ،وامل � � ��وز ،وال�ب�ع����ض
الآخر غري معروف ،ف�أثناء ال�صيام
ي�سرتيح اجل�سم من هذه الأطعمة،
وبالتايل ي�شعر مر�ضى احل�سا�سية
براحة كبرية مع ال�صيام.
حَ ��ب ال�شباب والب�شرة الدهنية

والدمامل والبثور والتهاب الثنايا
ي� ��زداد ب��ال��وج �ب��ات ك �ث�يرة ال��ده��ون،
وه� ��ذه الأم� ��را�� ��ض ت�ت�ح���س��ن ك �ث�يراً
بال�صيام.
ي�خ�ف��ف ال �� �ص �ي��ام م ��ن �أع ��را� ��ض
وع�لام��ات ف�شل ال�ق�ل��ب ،وذل��ك لأن
ال�صيام يقلل م��ن ��ش��رب ال�سوائل،
ويقلل م��ن ت�ن��اول الأغ��ذي��ة� ،إ�ضافة

األُ ســـرة الــرمضـــانيـــة ..مـــع األبنــاء
ال �شك �أن الفرحة التي تعلو ال��وال��دي��ن ح�ين كُتب عقدهما ب��ادئ
حياتهما فرحة قد ت�سمى فرحة العمر ،وهكذا حني ي�أتي االبن الأول
ذكراً �أو �أنثى ،فتلكم الفرحة تتكرر وتعزز ..وهكذا �سُ نّة احلياة ،غري �أن
هناك ثمة �أمر مهم قد يخفى على البع�ض ،وهو :هل الأفراح �ست�ستمر
يف الآخرة �أم ال؟ ن�س�أل اهلل ذلك..
ومن الدواعم لتكرار هذه الفرحة ،وا�ستغالل املوا�سم يف دعم الأبناء
لذلك هو مو�سم �شهر رم�ضان املبارك ،فهو فر�صة لتعوي�ض ما �سلف،
واالدخار واملتاجرة يف ما بقي ،و�إليكم بع�ض الأفكار:
�صالة اجلماعة :تربية االبن على �صالة اجلماعة من ال�ضرورات
املهمة ،فحني ي�ؤذن تقوم وهو معك ،ومن ثم اجللو�س يف امل�سجد وهو
�إىل جانبك ،مع مراعاة مرحلته العمرية ،فمنهم من ي�ستطيع املكث
كثرياً ،ومنهم من ال ي�ستطيع ،ومنهم من له القدرة يف امل�ضي لوحده
وغريه يحتاج �إىل م�ساعدة يف �إيقاظه ،وهكذا.

ال�صوم :ونق�صد التعويد عليه ،وهذا ملن مل يبلغ �سن التكليف ،وقد
ثبت عن بع�ض ال�سلف �أنهم كانوا ي�صوّمون �أبناءهم (فيما دون العا�شرة).
الرحمة والتوا�ضع :وذلك بالعطف على امل�ساكني ،وم ّد يد العون
لهم ،والقعود والإفطار معهم ب�صحبة االبن.
حفظ الوقت :وذلك با�ستغالله يف البيت ،ويف اخلارج ،وعدم الإكثار
من النزول �إىل ال�سوق ،وحماولة ترتيب الأمور والأولويات �أمامه.
املدر�سة القر�آنية (تدبُّر وحفظ)� :إق��ام��ة م��در��س��ة قر�آنية
للأبناء يف املنزل للتالوة� ،أو للتدبّر ،وحماولة تعظيم اهلل يف قلوبهم،
وعر�ض �شيء من ال�سري والق�ص�ص عليهم ،وربطها باهلل ،والتعري�ض
على اجلنة ،وبر الوالدين ،و�صلة الرحم ،وغريها من الآداب.
در�س �أو مو�ضوع تربوي :يُقر�أ من �أي كتاب فيه �أحاديث �أو موعظة
�أو حكَم �أو ق�صة �أو غريها ،و�إن كان هناك ق�ص�ص فيتم �إلقا�ؤها من دون
قراءة ،حتى ال ت�سبب �شيئاً من امللل.

هل يجني كل �صائم فوائد
ال�صوم ال�صحية؟
م��ع الأ� �س��ف ال���ش��دي��د ،ف�ك�م��ا �أن
بع�ض ال�صائمني يُحرم من ا ألج��ر،
كما �أخرب بذلك امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم« :رُب �صائم لي�س
له من �صومه �إال اجلوع والعط�ش»،
وهم ال�صائمون الذين ال ي�صومون
عن الغيبة والنميمة و�إث��ارة الفنت
وال�ل�ع��ن وغ����ش ال�ن��ا���س وغ�يره��ا من
حدود اهلل عز وجل ،ف�إن هناك �أي�ضاً
من ال�صائمني من يُحرم من فوائد
�شهر رم�ضان ال�صحية ،وهم الذين
يُ�سرفون يف الأكل �أثناء ليل رم�ضان،
�أو ال��ذي��ن ال ي�ت�ح��رك��ون �أث �ن��اء نهار
رم���ض��ان ،وي�ق���ض��ون ك��ل ن�ه��اره��م يف
النوم ،وه ��ؤالء يُحرمون من فوائد
ال�صوم ال�صحية ،لأن ج�سم الإن�سان
�أث� �ن ��اء ال �ن��وم ال ي �ح �ت��اج �إىل ط��اق��ة
كبرية ،وبالتايل لي�س بحاجة �إىل �أن
يحرق املواد الغذائية املخزونة فيه،
وبالتايل يخ�سر هذا ال�شخ�ص �أهم
فائدة تعتمد على �أ�سا�سها الفوائد
الأخ � ��رى ،وه��ي ح��رق و�إذاب � ��ة امل��واد
ال���س�ك��ري��ة وال��ده�ن�ي��ة وال�بروت�ي�ن�ي��ة
املخزنة يف اجل�سم.
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عالم المرأة

باكتشاف نقاط ضعفه تزيدين من «دالله» ..وتكسبين محبته
متتلئ احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة بامل�شاحنات ب�ين احلني
والآخر ،واملالحظ �أن الرجال دائمو ال�شكوى من عدم
اهتمام الزوجات بهم ،بل يقدم البع�ض �أحياناً بتهديد
ال��زوج��ة ب��ال��زواج من �أخ��رى تدلـله وتهتم ب�ش�ؤونه..
لكن تُرى ماذا يحتاج الرجل لي�شعر باالن�سجام داخل
بيته؟
اعلمي �سيدتي �أن الرجل «�أن���اين» يبحث عن كل
�شيء ،فرييد �أن ي�شعر يف بيته �أنه امللك املدلل ،هكذا
يريد الرجال ،فال يهم زوج��ك تعبك ط��وال اليوم �أو
م�شاكل الأوالد اليومية ،ق��در ما يرغب يف �أن ي�شعر
بالراحة والر�ضا ،و�إذا �شعر بذلك ،ثقي �أنه �سيعطيك
ما تريدين منه يف املقابل ،وعليك بالبدء يف اخلطوة
الأوىل لي�صبح زوجك «خامتاً يف �أ�صبعك».
�سمات متنوعة
يعر�ض اخت�صا�صيو الربامج ال�سلوكية برناجماً
متكام ًال لل�سمات املتنوعة ل�شخ�صيات الرجال ،حتى
ت��ت��ع��رف ال���زوج���ات �إىل ه���ذه املنطقة يف تعاملها مع
�شريكها ،لتك�سب حياتها معه.
 1احل��ي��وي��ة� :إن ك��ن��ت جت��دي��ن��ه �أك��ث�ر حيويةون�شاطاً عندما يكون بني النا�س ،ومكتئباً حزيناً حني
يكون وح��ده ،فزوجك منفتح على الآخ��ري��ن ،فيجب
�أن تكون حياتك معه لينة ،ومرحة ،وال ترتاكم فيها
امل�شاكل ،لأنك تلطفينها ب�سرعة معه وبالطريقة التي
تر�ضيكما معاً.
�أم���ا �إذا ك���ان زوج���ك ي�شعر ب��ال��ت��ع��ب ب�ين ال��ن��ا���س ،عليك �أن تكوين عقالنية ومنطقية ووا���ض��ح��ة لكي
ويف�ضل اجللو�س دائماً يف زاوية معينة ،فزوجك لي�س تك�سبي ثقته ويقتنع ب�آرائك ومواقفك.
 3ات��خ��اذ ال���ق���رار� :إذا ك���ان زوج����ك يعتمد يفخجو ًال وال منطوياً على نف�سه� ،إمنا مفكر و�صامت،
وقليل الأ�صدقاء ،وغام�ض لأنه ال ي�شارك الآخرين يف قراراته على العدل واحلياد ،فهو يف احلقيقة �صادق
وغ�ير م��ن��اور وم��ل��ت��زم ،ا�ستمعي �إىل ان��ت��ق��ادات��ه ب��روح
خ�صو�صياته ،ويحتفظ بحيويته لنف�سه.
 2ا�ستقبال املعلومات� :إن ك��ان زوج��ك يتعامل ريا�ضية ،وخ��ذي بن�صائحه لأنها حيادية ومنطقية،بح�سه ،فهو من النوع الذي يف�ضل احلقائق العلمية وال تت�صلبي يف مواقفك و�آرائك ،بل ناق�شيه والتزمي
وال ي��ح��ب اخل��ي��ال؛ يتعامل م��ع ك��ل م��ا ه��و ملمو�س باتفاقاتك معه� ،أما �إذا كان ح�سا�ساً و�شاعرياً ويفكر يف
ومنطقي ،وملتزم ،وحم��دد ،وكالمه وا�ضح ،و�شرحه الآخرين ويراعي م�شاعرهم فال ت�ستغلي الو�ضع ،بل
تف�صيلي ،وم��ع��ل��وم��ات��ه منظمة وق��درت��ه ك��ب�يرة على ردي له الكالم اجلميل وال�شكر والثناء ،وتقربي منه،
التفاعل مع الواقع ..لتحققي �أهدافك وترتاحي معه ،لأن ذلك يريحه ،فرييحك �أكرث.

نقاط ال�ضعف
ويو�ضح العلماء �أن هذا الكالم موجه بالتحديد
�إىل ال����زوج����ة ،لأن���ه���ا ت�����س��ت��ط��ي��ع ،م��ت��ى ت��ع��رف��ت على
نقاط �ضعف زوجها وقوته� ،أن تروّ�ض �شريك العمر
وتتعاي�ش معه ،معتمدة يف ذلك على ذكائها وحكمتها
اللتني متكناها من البحث دائ��م��اً عن الطرق املثلى
للتعامل معه ب�سهولة وي�سر يف خمتلف املواقف ،فقط
عليها �أن تكون �صبورة وهادئة �أكرث مما هي م�شاغبة
ومناف�سة.
وي�����ش�يرون �إىل �أن ال��رج��ل ل��ن ي��ع�ترف �أب����داً بنقاط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

تأخر النطق عند األطفال
ت�أخر النطق عند الأطفال من امل�شكالت التي ت�ؤرق بال الكثري من  -االبتعاد عن مقارنة الطفل بغريه من زمالئه و�أقرانه ممن متكنوا
الآب���اء والأم��ه��ات ،فما �أن يقرتب الطفل من �إمت��ام عامه الأول ،حتى من النطق لغوياً ب�شكل جيد.
جند الآباء والأمهات يتهافتون على �سماع كلمة «بابا» �أو «ماما» ،لكنهم  -التحدث مع الطفل بلغة واحدة.
قد يفاجَ �أون ب�إخفاق طفلهم يف التحدث �أو النطق ،وقد تظهر الكلمة  -ا�ستعمال �أ�سلوب �سهل وب�سيط يف التحاور مع الطفل.
الأوىل له بعد مرور ثالث �سنوات ،وقد ت�صل �إىل �ست �سنوات يف بع�ض  -ت�شجيع الطفل على طلب الأ�شياء ،وعدم االكتفاء بالإ�شارة لها فقط.
احل��االت ،وهنا تثار العديد من الت�سا�ؤالت حول ما هي �أ�سباب الت�أخر  -م�شاركة الطفل يف جميع ممار�ساته اليومية ،والتحدث معه.
اللغوي عند الأطفال؟ وكيف ميكن التعامل مع الطفل املت�أخر لغوياً؟  -احلر�ص على �سرد ق�صة قبل النوم؛ فهي ت�ساعد على جذب الطفل
ترتكز �أهم �أ�سباب الت�أخر اللغوي عند الأطفال يف النقاط التالية :وا�سرتعاء انتباهه للم�شاركة باحلديث حول الق�صة.
 وجود �إعاقة ج�سدية لدى الطفل ،كحدوث �شلل للأطراف العلوية هناك بع�ض الإ�شارات التي ت�ساعد الأم على معرفة مدى تطور اللغة�أو ال�سفلية ،يرتتب عليها �أن ال يتنقل الطفل ويكت�شف عامله اخلارجي .عند طفلها ،ومنها:
 ا�ستجابة الطفل للأ�صوات العالية ،وكذلك الهادئة. �ضعف حا�سة ال�سمع �أو الر�ؤية. بكاء الطفل وت�أثره بامل�ؤثرات اخلارجية. انخفا�ض القدرات العقلية والذهنية لدى الطفل. احلرمان العاطفي للطفل يجعل الطفل منطوياً على نف�سه ،بعيداً  -ت�أثر الطفل مبن يتحدث حماو ًال النظر �إىل وجهه. حماولة الطفل �أن ي�شارك يف احلديث من خالل حركة ج�سدية �أوعن والديه ،وال يكت�سب �أي مهارات لغوية.
 وجود �أكرث من لغة داخل البيت ،كلغة للأم و�أخرى للأب ،مما يرتتب �صوت.عليه ت�أخر النمو اللغوي لدى الطفل ،نتيجة ت�شتت تركيزه بني �أكرث  -اجتاه الطفل جتاه م�صدر ال�صوت.
 حتدث الطفل مبقاطع متكررة مثل :بابا ،نانا.من لغة داخل البيت.
 فهم الطفل للألعاب املحيطة به. عدم توافر لعب كافية للطفل تثري انتباهه وتركيزه.عندها ،ميكن ل�ل�آب��اء والأم��ه��ات �أن يتعاملوا مع الت�أخر اللغوي عند  -ق���درة الطفل ع��ل��ى ال��ت��ع��رف �إىل ���ص��ورة وال��دت��ه �أو وال���ده �أو �أح��د
الأقارب.
الطفل من خالل:

�ضعفه ،ل��ك��ي ال تهتز ���ص��ورت��ه �أم����ام �أ���س��رت��ه ،وال قوته
و�أوام���ره أ�م��ام �شريكته ،لذلك على كل زوج��ة �أن تعترب
تلك النقاط �سراً غام�ضاً ،وعليها �أن تكت�شف �أعماقه
لتعرف كيف تتعامل مع زوجها.
ويفيد خ�براء احلياة الأ�سرية ،ب�أنه من واج��ب كل
زوجة �أن تتذكر دائماً �أن جناح �أية عالقة زوجية ،يعتمد
على عاملني مهمني ،هما التفاهم واالن�سجام ،فمتى
عرفت كيف تغر�سهما جيداً يف بنية م�ؤ�س�ستها ،ا�ستقرت
حياتها مع �شريكها وا�ستمرت ب�شكل طبيعي ،و�إال فقدت
الأمان ووقعت يف م�شاكل ونكد وخ�صام.
ويحذر اخل�براء من خطورة املفهوم اخلاطئ الذي
يعتمد عليه الرجال والن�ساء يف حياتهما معاً ،وهو �أنه
�إذا تنازل طرف لآخر ،فهذا يعني �ضعفه و�سيطرة الآخر
عليه دائماً ،وهذا لي�س عني العقل أ�ب��داً ،ف�إن مل يتنازل
الرجل حفاظاً منه على هيبته و�سيادته ،فعلى املر�أة �أن
تعي ذلك بحكمة ،وتبادر �إىل التنازل �ضاحكة يف �سرها،
فهي هنا �سيدة املوقف ،لأنها هي مَن ح ّل ال�شجار و�أنهى
اخل�صام ،ول��واله��ا ملا ا�ستطاعت الأ���س��رة �أن تنه�ض من
ك��ب��وت��ه��ا ،وه���ي تفعل ذل���ك ط��م��ع��اً ب��اال���س��ت��ق��رار وال����زواج
ال�سعيد املغلف بالود والتفاهم والر�ضا ،ولي�س بالعناد
والنكد ..فالرجل مهما عال �ش�أنه ،يبقى طف ًال مطيعاً
�أمام حكمتها.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ت��ق��دم ل���ك ���ص��ح��ي��ف��ة «ال���ث���ب���ات» بع�ض
الن�صائح ال��ت��ي ت�ساعدك يف اال�ستمتاع بحياة زوجية
ناجحة و�أكرث �سعادة ،ومن ذلك:
 اح���ر����ص���ي ع���ل���ى ال���ت���ع���رف �إىل ك����ل ����ص���ف���ات زوج����كب�إيجابياتها و�سلبياتها ،وطريقة تفكريه وطبيعة �سلوكه
يف احلياة ،لأن ذلك �سي�سهل عليك معرفة مكامن قوته
و�ضعفه ،فتتفاخري بالأوىل ،وتتحكمي بالثانية.
 يف كل رجل جوانب م�ضيئة و�أخ��رى معتمة ،فتم�سكيباجلوانب امل�ضيئة ،وا�سعي دائماً لتنميتها وا�ستغاللها يف
طرق تعاملكما مع بع�ضكما البع�ض.
 كل رج��ل قلبه مت�صل مبعدته ،فاحر�صي على تلبيةاحتياجاته ،وقدمي له الطعام ال��ذي يريده بالطريقة
التي تُ�شبع كامل حوا�سه.
 وال��دت��ه �أه���م ن��ق��اط �ضعفه ،ف���إي��اك �أن تعلقي �أم��ام��هعلى �أي �أمر يخ�صها ،بل اجعلي عالقتك بها عالقة و ّد
وتفاهم ،وابتعدي عن كل التفاهات.
 �أوالدكما من نقاط �ضعفه املهمة �أي�ضاً ،ومن خاللهمتتحكمني مبقاليد الأم��ور يف البيت ،فحاويل �أن تكوين
أ�م��اً �صاحلة ،ومربية ممتازة ،و�إن�سانة ت�ضحي بكيانها
من �أجل �أن يفخر زوجها ب�أوالده.
 عندما يقع الرجل يف احلب ي�ضعف ،ف�إن كان زوجكيحبك متكنت من قلبه ،لكن حافظي على هذا احلب وال
ت�ستغليه حتى ال تقع نتائجه ال�سلبية على ر�أ�سك.
 بع�ض الرجال يكون �ضعفهم يف خجلهم واحرتامهمللآخرين ،ف���إن ب��در من الآخ��ري��ن �سوء ،ال تلب�سي ثوب
ال��رج��ل ل��ت��داف��ع��ي ع��ن ح��ق �أ���س��رت��ك ،ب��ل ق��اب��ل��ي خجله
بخجل �آخر واحرتامه باحرتام �آخر ،وتعاوين معه على
الطريقة املثلى للرد.
 واجباتك جتاه زوجك من �أكرث الأمور التي يعتربهاال���زوج «���ش��م��اع��ة» يعلّق عليها ان��ت��ق��ادات��ه ،ف�لا تق�صري
فيها �أب����داً ،ومهما انهمكت يف ���ش���ؤون الأوالد والبيت،
اتركي دائماً م�ساحة كبرية تتفرغني فيها لرعاية الزوج
وال�سهر على راحته.
 «ك�لام��ه �أوام�����ر» ..ه��ذا م��ا يف�ضله ال��رج��ل ويحبهيف بيته ،طيّبي خاطره دائماً بكلمة «نعم» و«حا�ضر»
لت�شبعي غ��رور رجولته ،ثم حتكمي مبقاليد الأم��ور
بالطريقة التي ترينها منا�سبة لكليكما ،فزوجك لن
يغ�ضب منك �إذا ع�صيت �أوام���ره من �أج��ل م�صلحته
وم�صلحة الأوالد والبيت.
 اللطف وقلة الكالم وح�سن اال�ستماع من ال�صفاتال��ت��ي يف�ضلها ال��رج��ل يف امل�����ر�أة ،قدميها ل��ه عندما
ت�شعرين �أنه يحتاجها ،و�إال وجدها يف امر�أة �سواك.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

شرب الماء أثناء األكل يكافح البدانة
�أكدت الأبحاث الطبية احلديثة،
�أن �شرب املاء مع الوجبات ،قد ي�سهّل
م���ن ت�����ش��ج��ي��ع الإن�������س���ان ع��ل��ى تبني
خيارات غذائية �صحية ،ت�ساعده يف
تغيري ع��ادات��ه الغذائية التي متكنه
م���ن م��ك��اف��ح��ة ال���ب���دان���ة ،ال��ت��ي ب��ات��ت
ت�شكل وب��ا ًء وغ��و ًال يفتك بالكثريين
حول العامل.
و�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج الأب���ح���اث التي
�أج��ري��ت م���ؤخ��راً على جمموعة من
الأطفال� ،أن الذين �شربوا املاء �أثناء

تناولهم وجبة الغذاء ،تناولوا كميات
�أك�ث�ر م��ن اخل�����ض��راوات م��ق��ارن��ة مع
الأط��ف��ال ال��ذي��ن اع��ت��ادوا على �شرب
املياه الغازية �أثناء الغداء.
وك��ان الباحثون قد أ�ج��روا درا�ستني
منف�صلتني ،الأوىل ع��ل��ى  60م��راه��ق��اً
و�شاباً ت��راوح��ت �أع��م��اره��م ب�ين التا�سعة
ع���������ش����رة وال����ث����ال����ث����ة وال����ع���������ش����ري����ن ،يف
ال��وق��ت ال���ذي �أُج��ري��ت الثانية على 75
�لا ت��راوح��ت �أع��م��اره��م ب�ين الثالثة
ط��ف ً
واخل�����ام�����������س�����ة ،وذل���������ك ب���غ���ي���ة حت���دي���د

طــريـقـة اللعـب

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

ال������دورال������ذي ت��ل��ع��ب��ه امل�������ش���روب���ات ع��ل��ى
خمتلف �أنواعها املتناولة �أثناء الوجبات،
وكميات ا�ستهالك الطفل للماء.
وتن�صح الأبحاث الطبية ب�أهمية
و�ضرورة حتذيرالأطفال منذ ال�صغر
م��ن الإف�����راط يف ت��ن��اول امل�����ش��روب��ات
ال���غ���ازي���ة م��رت��ف��ع��ة ال�����س��ك��ري��ات مع
الوجبات ،مع �أهمية تعويدهم على
���ش��رب امل���ي���اه �أث���ن���اء ال��ط��ع��ام ،ك���أح��د
ال��و���س��ائ��ل ال��ه��ام��ة لتحفيزهم على
الإكثار من تناول اخل�ضراوات.

الطعام المتوازن أفضل
طريقة لتحقيق الرشاقة
ي�ؤكد خرباء التغذية �أن الطريقة
امل��ث��ل��ى ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ،أ�ف�����ض��ل من
الريجيم ،و�أن الأ�سلوب اخلاطئ يف
تناول الطعام يزيد من الوزن.
وي����و�����ض����ح اخل����ب����راء �أن ب��ع�����ض
الأطعمة تتفاعل مع بع�ضها ،وت�صبح
ب��ط��ي��ئ��ة االم���ت�������ص���ا����ص ،وب���ال���ت���ايل
ت��ك��وّن ال�����ش��ح��وم يف اجل�����س��م ،وبع�ض
الأطعمة تكون �سريعة االمت�صا�ص
بعد التفاعل مع بع�ض ،فال ترتاكم
ال�����ش��ح��وم ،وب��ال��ت��ايل ي�صبح اجل�سم
�أكرث حيوية ور�شاقة.
وي��ق��دم اخل�ب�راء بع�ض الن�صائح
وال��ت��وج��ي��ه��ات واالق��ت��راح�����ات ال��ت��ي
جتعل اجل�سم ر�شيقاً ،ومنها - :جتنب
ت���ن���اول ب���روت���ي���ن���ات وك���رب���وه���ي���درات
كثرية يف وجبة واح��دة ..مثال ذلك،
تناول البطاط�س مع �شريحة اللحم،
�أو تناول املعكرونة مع اجلنب ،وبد ًال
م��ن ذل��ك ميكنك ت��ن��اول البطاط�س
م���ع ال�����س��ل��ط��ة اخل�������ض���راء يف وج��ب��ة
واح��دة� ،أما �شريحة اللحم فيمكنك
تناولها مع ال�شوربة يف وجبة �أخرى،
وال مانع م��ن ت��ن��اول اللنب �أي�����ض��اً يف
الوجبتني.
 جتنب دائماً تناول «ال�سو�ص»وال��ت��واب��ل ،ومي��ك��ن��ك ا���س��ت��ب��دال ذل��ك
ببع�ض الأع�شاب الطبية وقليل من
الزبدة �أو الزيت.
 �إذا �أف��رط��ت ي��وم��اً م��ا يف تناولالآي�����س ك��رمي �أو البيتزا� ،أو �أي نوع
م����ن الأط����ع����م����ة ال���غ���ن���ي���ة ب���ال���ده���ون
وال��ك��رمي��ات ،فيجب عليك يف اليوم
ال�����ت�����ايل االك����ت����ف����اء ب����ت����ن����اول ال���ل�ب�ن
واخل�����ض��روات وال��ف��واك��ه ،فالفواكه
كفيلة ب�إيجاد ن��وع من ال��ت��وازن بني

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1من �أوقات ال�صالة � /أقدم مدينة
�سكنها الإن�سان (يف فل�سطني)
1
� 6أخف الغازات يف الطبيعة
 7ط�ير ع��ي��ن��ه �أك��ب�ر ح��ج��م��ا من
2
دماغه
3
 8ملج�أ للعلم واملعرفة  /ناعم
امللم�س
4
 9ق�ص�صي رو�سي م�ؤلف احلرب
وال�سالم  /مت�شابهان
5
 10ام�براط��ور فرن�سي  /ح�سم
6
الأمر

7
8
9
10

�أفــقــي
 1باب يف التلفزيون
 2وعاء للماء  /مردود مايل
 3قريب من جهة الأب  /ن�شفى
 4ع�شبة ذات �أزهار بنف�سجية طيبة الرائحة ولها ا�ستخدامات
عالجية  oللتعريف

الحل السابق

1
2
3
4
5
6
7
عـــامـــودي
8
 1مل ي���������ؤده ح���ق���ه  /اجل���ان���ب 9
الرئي�سي والأكرب يف الأ�شياء
 2يف ورق اللعب  /رئي�س نكاراغوا 10

(معكو�سة)
 3من الطيور املائية � /شخ�ص
واحد � /أح�ضر
 4املادة العطرية امل�ستخرجة من
�أنواع احلوت  /فيه �شفاء للنا�س
 5أ�ع������ط������ى ي��������ده وف�������رده�������ا /
واح�����د (ب���االجن���ل���ي���زي���ة) ��� /ش��اي
(باالجنليزية)

ال�سعرات احلرارية وال�شحوم خالل
اليومني.
 �إذا �أفرطت يوماً يف تناول اللحومواحللوى ،فعليك بالفواكه ،حتديداً
الإجا�ص� ،إذا وجدت يف اليوم التايل.
 اجعل الأولوية يف طعامك للفواكهواخل�������ض���روات ال���ط���ازج���ة ،ل��ك��ن �إذا
تناولت يوماً وجبة غنية بالربوتني
وال���ك���رب���وه���ي���درات ،ف�ل�ا ت��ك�ثر من
اخل���������ض����روات وال����ف����واك����ه ،ح���ت���ى ال
ترتبك عملية اله�ضم.
 جتنب ال��ت��واب��ل يف طبق ال�سلطة،ال عن
فهي تزيد م��ن ال�شهية ،ف�ض ً
�أن��ه��ا غ�ير �صحية ،وي��ج��ب �أن ت�سلق
اخل�ضار يف �أق��ل كمية من امل��اء ،لأن
احل��ي��اة الع�صرية يلزمها كثري من
الفيتامينات والأمالح املعدنية.
 ح������اول م����زاول����ة ب��ع�����ض الأل����ع����ابال��ري��ا���ض��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ،م��ث��ل ال��ع��دو
ال�������س���ري���ع ،وال�������س���ب���اح���ة ال��ق�����ص�يرة،
واجلمباز ،بالإ�ضافة �إىل التمرينات
ال�������س���وي���دي���ة ،خ�����ص��و���ص��اً مت��ري��ن��ات
البطن.
وي�شري اخت�صا�صيو التغذية �إىل
�أن اتباع هذه التوجيهات والن�صائح،
ي��ح��ت��اج �إىل �إرادة ح���دي���دي���ة ،وه���ذا
ي����ؤه���ل���ك �إىل �أن ت���ف���ق���د ن���ح���و 12
ك��ي��ل��وغ��رام��اً م��ن وزن���ك خ�ل�ال �ستة
�أ�سابيع� ،أي مبعدل  2كيلوغرام من
وزنك �أ�سبوعياً.
وي�ؤكدون �أن تناول � 5أو  6وجبات
�صغرية يومياً يحقق لك الر�شاقة،
ويبعد عنك خطر الأم���را����ض ،مثل
ارتفاع �ضغط ال��دم� ،أو زي��ادة ال�سكر
يف ال��دم ،ويحقق لك دائماً الر�شاقة
والت�ألق.
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 6درج��ة ح���رارة اجل��و مرتفعة  /ا�ستدرك و�أع��اد
النظر  /مت�شابهان
 7لل�س�ؤال  /الأزهار ذات الرائحة
 8خوف وقلق �شديد  /منري (مبعرثة)
 9ذه��ب ومل يعد  /م��ع ال�سالمة (باالجنليزية
معكو�سة)
 10دولة عربية فيها �أكرث من  40مليون نخلة (يف
مو�سوعة غيني�س)
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بعـثـة لـبـــنان إلى األلعـاب األولمبية

بين طموح الرياضيين ..وسياحة اإلداريين

كاتيا ب�شرو�ش (�سباحة)

غريتا ت�سالكيان (�ألعاب القوى)

�أندريا باويل (تايكواندو)

وائل قرب�صلي (�سباحة)

ال يختلف اثنان حول �أهلية الريا�ضيني الذين
�سيمثلون لبنان يف �أومل�ب�ي��اد ل�ن��دن ،ال��ذي �سينطلق
يف  27متوز احل��ايل ،وي�ستمر حتى � 12آب املقبل..
الأ�سماء هي الأبرز على ال�ساحة املحلية ،ولكل منها
�سجل بارز وخربة وا�سعة و�إجنازات �شرفت لبنان يف
�أك�ثر من ا�ستحقاق عربي وق��اري وع��امل��ي ،من هنا
ي�أتي الطموح بنتائج ،تبعد عن الريا�ضة اللبنانية
�شر املراكز الأخرية ،وتقربها من من�صات التتويج،
التي غابت عنها منذ �أوملبياد مو�سكو عام  1980حني
حقق امل�صارع ح�سن ب�شارة �آخر ميدالية لبنانية يف
الألعاب الأوملبية.
ويف م �ق ��اب ��ل ال � �� � �ص ��ورة امل �� �ش ��رق ��ة ل �ل��ري��ا� �ض �ي�ين
وال��ري��ا��ض�ي��ات ،ي�برز وج��ه �آخ��ر للم�شاركة اللبنانية
ع �ن��وان��ه ��س�ي��اح��ي ب��ام �ت �ي��از ..وه ��و ن���س��ق ط�ب��ع معظم
امل�شاركات ال�سابقة بطابعه اخل��ا���ص ،و�سببه النزعة
الدائمة للطاقم الإداري املحلي نحو «�شم ال�ه��واء»،
بعيداً عن وظيفته الأ�سا�سية واملتمثلة برعاية الالعبني
وم�ساعدتهم للو�صول نحو حتقيق �أهدافهم.
ويف ف�ضيحة م��دوي��ة ه��زت ال��و��س��ط الريا�ضي،
�صدمت الأنباء عن ا�صطحاب بع�ض امل�س�ؤولني يف
اللجنة الأوملبية عائالتهم �إىل لندن ،ال�شارع املحلي،
الذي فوجئ بالكم الهائل من الإداري�ين املرافقني
للبعثة وب�ع����ض �أف� ��راد أ�� �س��ره��م ،ل�ي�ت�ج��اوز ع��دده��م
الـ 25يف م�ق��اب��ل  10الع�ب�ين والع �ب��ات! وجميعهم
يحملون بطاقات اعتماد ر�سمية من اللجنة املنظمة
لـ«�أوملبياد لندن» ،حتت عناوين خمتلفة.
ويف خطوة الفتة� ،أ�صدر بع�ض �أع�ضاء اللجنة
ألف� ��راد ع��ائ�لات�ه��م ب�ط��اق��ات اع�ت�م��اد ر��س�م�ي��ة ،بناء
ع�ل��ى «ك ��وت ��ا» ل�ب�ن��ان اخل��ا� �ص��ة ب�ب�ط��اق��ات ال��دع��وة،
علماً �أن ب�ط��اق��ات االع�ت�م��اد ال�ت��ي متنحها اللجنة
الأوملبية الدولية لـ«اللجان الوطنية» ،مل تكن يوماً
خم�ص�صة للعائالت ،بل ل�شخ�صيات ريا�ضية فاعلة
و�إىل الرعاة الذين يدعمون الريا�ضة و�إىل �أبطال
�سابقني ي�ستحقون التكرمي!
وت���ش�م��ل امل �� �ش��ارك��ة  7أ�ل �ع ��اب ف��ردي��ة ه ��ي :ك��رة
الطاولة ،تايكواندو ،امل�ب��ارزة ،الرماية ،ال�سباحة،

اجل��ودو ،أ�ل�ع��اب ق��وى ،وت�ستند امل�شاركة اللبنانية،
التي تعترب هذه املرة الأكرب والأهم جلهة امل�ستوى
وال �ع ��دد ال �ب��ال��غ  10الع �ب�ين والع� �ب ��ات ،مي�ث�ل��ون 7
احت ��ادات ،على تطور نوعي يتمثل بامل�شاركة عرب
الت�أهل يف � 3ألعاب هي كرة الطاولة والتايكواندو
وامل�ب��ارزة (ا ألخ��وان زي��ن ومنى �شعيتو) ،بالإ�ضافة
�إىل م���ش��ارك��ة وف ��ق ن �ظ��ام ب�ط��اق��ة ال��دع��وة «واي �ل��د
كارد» التي �شملت م�سابقتي الرماية (راي با�سيل)
واجل��ودو (ك��ارن �شما�س) وبطاقة الدعوة «العاملية
ل�ل �ع��اب» ال�ت��ي �شملت ال���س�ب��اح��ة ك��ات�ي��ا ب�شرو�ش
ل� أ
(800م حرة) وال�سباح وائل قرب�صلي (100م �صدراً)
و�ألعاب القوى من خالل غريتا ت�سالكيان (200م)
و�أحمد حازر (110م حواجز).

الثماين الأول �ي��ات عاملياً� ،أم��ا الرامية راي با�سيل
( 24عاماً) العائدة من جائزة �إيطاليا وا�ستعدادات
يف قطر فت�شارك يف فردي الرتاب ،وهي كانت قريبة
ج ��داً م��ن ال�ت��أه��ل يف ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا يف ق�ط��ر (حلت
رابعة) ،علماً �أنها م�صنفة  19يف العامل ،والعربية
الوحيدة امل�شاركة يف الأوملبياد يف الرماية.

ويف �أثينا  2004لينا بجاين وت�سالكيان (ق��وى)،
وغزال جبيلي (�سباحة) ،ويف بكني  2008ت�سالكيان
(قوى) ونيبال ميوت (�سباحة).

كيف ت�أهل العبونا؟
ج� � ��اء ت � � أ�ه � ��ل الع � �ب� ��ة ك� � ��رة ال � �ط� ��اول� ��ة ت �ي �ف�ين
موجموغليان �إىل الأوملبياد من بوابة لقب بطولة
غ ��رب آ�� �س �ي��ا ،ف�ي�م��ا ح �ج��زت �أن ��دري ��ا ب� ��اويل بطلة
ال�ت��اي�ك��وان��دو بطاقتها �إىل العا�صمة الإنكليزية
بعدما حلت و�صيفة يف الت�صفيات الأومل�ب�ي��ة التي
�أقيمت يف تايالند.
وت �ع �ت�بر غ��ري �ت��ا ت���س�لاك�ي��ان ( 27ع ��ام� �اً) �أك�ث�ر
امل �� �ش��ارك��ات خ�ب�رة يف احل ��دث ال �ع��امل��ي� ،إذ خا�ضت
ن�سختي  2004و ،2008و�سرتك�ض هذه املرة يف �سباق
200م ،حيث يبلغ رقمها ال�شخ�صي  23.56ثانية
�سجلته يف الألعاب العربية  ،2007ومتلك العداءة
ال
ا ألب ��رز يف لبنان خ�لال ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة �سج ً
زاخراً يف الألعاب العربية والآ�سيوية يف �سباقي 100
و 200م.
وت�ألقت ال�سباحة كاتيا ب�شرو�ش امللقبة بـ«ال�سمكة
ال��ذه�ب�ي��ة» يف دورة الأل �ع��اب ال�ع��رب�ي��ة الأخ�ي��رة يف
الدوحة ،حيث �أح��رزت �أرب��ع ذهبيات وف�ضية ،فيما
�شقت �أندريا باويل ( 20عاماً) طريقها يف ال�سنوات
ا ألخ �ي��رة ع�ن��دم��ا ن��ال��ت ب��رون��زي��ة وزن  57ك�ل��غ يف
�ألعاب غوانغجو الآ�سيوية  ،2010وهي م�صنفة بني

مو�سكو� ..آخر امليداليات
تعود �آخ��ر امليداليات اللبنانية يف الأوملبياد �إىل
�ألعاب مو�سكو عام  ،1980حني حقق ح�سن ب�شارة
برونزية ،وكانت امليدالية العربية الوحيدة يف تلك
الدورة حينذاك.
وت��اري �خ �ي �اً ،اق�ت���ص��رت امل�ي��دال�ي��ات اللبنانية يف
الأوملبياد على الرجال ،فح�صد زكريا �شهاب ف�ضية
امل���ص��ارع��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة  -ال��روم��ان�ي��ة ل ��وزن ال��دي��ك،
وخليل طه برونزية امل�صارعة اليونانية  -الرومانية
لوزن الو�سط يف «هل�سنكي  ،»1952 -ثم �شهد �أوملبياد
ميونيخ  1972حتقيق حممد الطرابل�سي ف�ضية رفع
الأثقال للوزن املتو�سط ،قبل �أن يفوز ح�سن ب�شارة
بربونزية امل�صارعة اليونانية  -الرومانية ل��وزن
ف��وق الثقيل يف «مو�سكو  ،»80 -علماً �أن امل�شاركة
اللبنانية ع�بر ه ��ؤالء الالعبني ج��اءت م��ن خالل
ن�ظ��ام بطاقات ال��دع��وة ،ومل يخو�ضوا الت�صفيات
الأومل�ب�ي��ة ،حيث �إن نظام الت�صفيات عندما ابتد أ�
تطبيقه عاملياً �أول من خ�ضع له وجت��اوزه بكفاءة
هي الالعبة اللبنانية الري�سا �شعيب التي ت�أهلت
�إىل �أوملبياد �أتالنتا .1996
وبلغة الأرق��ام ،ف��إن العدد الإج�م��ايل للبنانيني
واللبنانيات ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة
لغاية الدورة الـ 29يف بكني ،بلغ  164العباً والعبة
م��ن ب�ي�ن�ه��م  30الع �ب �اً والع �ب��ة ت ��أه �ل��وا م��ن خ�لال
الت�صفيات.
وارتفعت امل�شاركة الن�سائية تدريجياً ،فخا�ضت
الري�سا �شعيب (كرة طاولة) �أوملبياد �أتالنتا ،1996
ويف �سيدين � 2000شاركت روال احلار�س (�سباحة)،

البعثة اللبنانية
أ�ن �ط��وان �شارتييه (رئ�ي����س اللجنة الأومل �ب �ي��ة)،
وط ��وين خ ��وري (ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س وع���ض��و اللجنة
الأومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة) ،وا ألم �ي�ن ال �ع��ام ع��زة قريطم
ب��دع��وة خ��ا��ص��ة م��ن اللجنة امل�ن�ظ�م��ة ،وزي ��اد ري�شا
رئي�ساً للبعثة ،و�سليم احل��اج نقوال ،وج��ورج زيدان
وحممد مكي وفرن�سوا �سعادة (�إداري� ��ون) ،و�سمر
يون�س (م���س��اع��دة �إداري� ��ة) وح���س��ان حميي الدين
(م�س�ؤو ًال �إعالمياً).
امل �ب��ارزة :رئي�س االحت ��اد زي��اد ��ش��وي��ري ،وع�ضو
االحت � ��اد وع �م��اد ن �ح��ا���س (ع �ل��ى ن�ف�ق�ت��ه اخل��ا� �ص��ة)
و�أجم��د بدوي (مدرباً) ومنى �شعيتو وزين �شعيتو
(العبان).
ال �ت��اي �ك��وان��دو :ب��ا��س��م ع��اد (م ��درب خ��ا���ص على
ن �ف �ق �ت��ه) وك ��وزي ��ت ب �� �ص �ب��و���ص (م �� �س��اع��د م� ��درب)
ولويجينا �أبي �سمرا (معاجلة فيزيائية على نفقتها
اخلا�صة) و�أندريا باويل (العبة حتت  57كلغ).
كرة الطاولة :رايف ممجوغليان (مدرب) وتفني
ممجوغليان (العبة).
�ألعاب القوى :نور الدين الكو�ش (�إداري) و�إيلي
�سعادة (م��درب) وفاهيه �إبراهاميان (م��درب ،على
نفقته( وغريتا ت�سالكيان (200م) و أ�ح�م��د ح��ازر
(� 110أمتار حواجز).
ال�سباحة :عدنان العميل (�إداري) و�إيلي بطر�س
(م � ��درب) وك��ات �ي��ا ب���ش��رو���ش (800م ح ��رة) ووائ ��ل
قرب�صلي (100م �صدراً).
الرماية :روبرتو �سكالزوين (م��درب) وروجيه
ك�سباريان (مدرب خا�ص ،على نفقته) وراي با�سيل
(العبة(.
اجلودو :جوزف ت�شيك (مدرب) وكارن �شما�س
(حتت 63كلغ).

( العدد  )223اجلمعة  20 -متوز 2012 -

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

23

صــراع الـقـوى العظـمى فـي لـنـدن
�ستتحول مدينة لندن ،ما بني  27متوز
ال�برازي��ل إ�ح ��راز اللقب الأومل �ب��ي للمرة
اجلاري و� 12آب املقبل ،حلبة ل�صراع مرير
الأوىل يف ت��اري�خ��ه ب�ق�ي��ادة ن�ي�م��ار جنم
بني �أق��وى دول ال�ع��امل ..ح��رب امليداليات
�سانتو�س وامل�ن�ت�خ��ب الأول �أي �� �ض �اً ،ومل
�ستلهب م�لاع��ب العا�صمة الربيطانية،
حتقق الربازيل النجاح يف م�سابقة كرة
واملنت�صر هو من يح�صد العدد الأكرب من
القدم �ضمن الألعاب الأوملبية حتى الأن،
الذهب الأوملبي.
خالفاً للت�ألق يف ك�أ�س العامل التي توجت
�ستغلف الإث ��ارة احل��رب الكونية على
بطلة لها خم�س مرات (رقم قيا�سي).
الزعامة الريا�ضية ،ومنذ الآن ،بد�أ التكهن
وت��راه��ن �أ� �س�ترال �ي��ا ع�ل��ى �سباحيها
بهوية الفائز ،والذي �سيخلف ال�صني ،التي
ودراجيها لكي حتقق الهدفني اللذين
ح�صدت الأخ���ض��ر وال�ي��اب����س على �أر�ضها
و�ضعتهما لنف�سها يف لندن ،وهما �إحراز
يف بكني قبل � 4سنوات� ..أم�يرك��ا ،رو�سيا،
 15ذهبية و�شق طريقها �إىل نادي الدول
ال���ص�ين� ،أمل��ان �ي��ا ،ب��ري�ط��ان�ي��ا� ،أ� �س�ترال �ي��ا..
اخلم�س الأوائل.
دول ا�ستعدت على �أكمل وجه ،وريا�ضيون
يف الدورات الأوملبية الثالث ال�سابقة،
ج� � ��ا�ؤوا م ��ن ك ��ل ح ��دب و� �ص ��وب ل�يرف�ع��وا
حجزت الدولة التي يقطنها  22مليون
�أع�ل�ام ب�لاده��م ،وه��ل هنالك �أف���ض��ل من
ن�سمة ي�شجعون الريا�ضة ،مكاناً لها بني
ه��ذه املنا�سبة لرتتفع فيها الهامات على
الأمم ال���س��ت الأوائ � ��ل� ،إىل ج��ان��ب دول
من�صات ال�ت�ت��وي��ج ،ح�ي��ث �ستمنح حلظات
�أكرب ،حا�صدة  16ميدالية ذهبية خالل
ع��زف الن�شيد الوطني الالعبني م�شاعر
ا��س�ت���ض��اف�ت�ه��ا ا ألل� �ع ��اب يف ��س�ي��دين ع��ام
ال ميكن و�صفها ،مت�ت��زج فيها �أحا�سي�س
 ،2000وهو رقم قيا�سي.
الفخر بامل�شاعر الوطنية والفرح الغامر.
ور�صدت اللجنة الأوملبية الأ�سرتالية
جنود بريطانيون �أمام امللعب الرئي�سي حيث �ستفتتح الألعاب الأوملبية بعد �أيام
ال���ص�ين ال �ت��ي ف��اج ��أت ال �ع��امل عندما
أ�ك�ث�ر م��ن  30م�ل�ي��ون دوالر (ن �ح��و 20
ان �ت��زع��ت �� �ص ��دارة ت��رت �ي��ب امل �ي��دال �ي��ات يف
مليون يورو) لإر�سال بعثتها التي ت�ضم
منتخب
و�سيكون
الطائرة،
والكرة
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بولز)
�أومل �ب �ي��اد ب�ك�ين  ،2008ت���س�ع��ى �إىل ت�ك��رار
نحو  400ع�ضو �إىل لندن ،وتعد ال�سباحة
�إجن��ازه��ا ،يف ل�ن��دن ،وي�شري الأداء القوي (ل ��و� ��س �أجن �ل ����س ك �ل �ي�ب�رز) والم��ارك��و���س الريا�ضيني الرو�س من الأبرز يف الألعاب ،يف ال�سباحة ظهراً انا�ستازيا زويفا من الريا�ضة الأ�سا�سية لأ�سرتاليا).
ل�ل�ع��داء ل�ي��و ج�ي��ان��غ ،ال ��ذي ع ��ادل م ��ؤخ��راً ال��دري��دج (ب��ورت�لان��د) وب�لاي��ك غريفني م��ع ا�ستعادة اي�سينباييفا م�ستواها غري امل��ر� �ش �ح�ين يف الأل � �ع ��اب ،ل �ك��ن النجمة
وب� �ع ��د ح �م��ا� �س �ت �ه��ا ال� �ك� �ب�ي�رة ج� ��راء
الرقم العاملي ل�سباق � 110أم�ت��ار حواجز( ،لو�س �أجنل�س كليربز).
القابل للإيقاف ،والذي منحها ميداليتني ال��رو� �س �ي��ة الأك �ب ��ر يف ا ألح � ��وا� � ��ض ه��ي ثالثيتها التاريخية بالفوز بك�أ�س �أوروبا
وال�سباح �صن يانغ �إىل �أن ال�صني �ستثبت
وت�سعى رو�سيا �إىل الفوز بعدد كبري من ذهبيتني يف �أثينا  2004وبكني  ،2008لكن ال�سباحة الإي�ق��اع�ي��ة ناتاليا اي�شينكو ،ل�ك��رة ال�ق��دم م��رت�ين تواليا تتو�سطهما
�أن �إجناز «بكني  »2008مل يكن ملرة واحدة امليداليات الذهبية ،لتذكري العامل �أنها ما أ�م � ��وراً عظيمة م�ت��وق�ع��ة أ�ي �� �ض �اً يف القفز التي �أح��رزت مع الفريق ذهبية  ،2008ك��أ���س ال�ع��امل ،ت��أم��ل �إ�سبانيا يف �أوملبياد
فقط ،فقبل �أربع �سنوات ،ح�صدت ال�صني زال ��ت ق��وة ري��ا��ض�ي��ة ع�ظ�م��ى ،ب�ع��د عقدين ال� �ع ��ايل ،م ��ع ح��ام �ل��ة ب��رون��زي��ة ب �ك�ين ان��ا ك �م��ا ي�ح�ظ��ى م�ن�ت�خ�ب��ا ال �ك ��رة ال �ط��ائ��رة لندن  ،2012باتباع �أمثولة منتخبها «ال
على �أر�ضها وب�ين جمهورها  51ميدالية على ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال�سوفياتي ،وت��أم��ل �شي�شريوفا يف فئة ال�سيدات ،واملر�شحني ل �ل ��رج ��ال وال� ��� �س� �ي ��دات ب �ف��ر���ص ل�ل�ف��وز روخ��ا» ،واالق�ت�راب من رقمها القيا�سي
ذهبية ،و 21ف�ضية و 28برونزية ،منتزعة رو�سيا �إىل احتالل املركز الثالث يف ترتيب لدى الرجال ايفان يوخوف وبطل �أوملبياد مبيدالية ذهبية� ،إ�ضافة �إىل منتخبي ب � إ�ح��راز  22م�ي��داي��ة ل��دى ا�ست�ضافتها
�صدارة امليداليات للمرة الأوىل يف الألعاب امليداليات ،وهي �ستقدم حوافز نقدية قد بكني اندري �سيلنوف.
كرة اليد وكرة املاء اللذين يعتربان من الألعاب عام  1992يف بر�شلونة.
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الأوملبية ،و�أزاحت بالتايل الواليات املتحدة ت�صل �إىل مليون دوالر للفائزين بامليدالية
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�ات
�
ف
�ا
�
س
�
�
�
مل
ا
�داءة
�
�
�
ع
�ن
ذه �ب �ي��ة �أخ� � ��رى م �
الذهبية.
عن الزعامة تاركة لها املركز الثاين.
�أن ت� � أ�ت ��ي م ��ن اجل �م �ب ��از ال �ف �ن ��ي ،رف��ع الـ 18ال��ذي حتقق قبل  4أ�ع��وام �أو حتى
وت�ع�ت�م��د ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى 12
و��س�ت�ق��ود بطلة ال�ق�ف��ز ب��ال��زان��ة ييلينا ال �ط��وي �ل��ة ل�ي�ل�ي��ا � �ش��وب��وك��وف��ا ،وت��ات�ي��ان��ا الأث �ق��ال ،امل �ب��ارزة ،ال��رم��اي��ة ،امل�صارعة ،ك�سره ،على �إ�سبانيا �أن ترتكز بداية على
العباً مميزاً للفوز مبيدالية ذهبية ثانية اي�سنباييفا والع �ب��ة ك��رة امل���ض��رب م��اري��ا ليبيديفا يف ال�ق�ق��زة ال�ث�لاث�ي��ة ،وم��اري��ا وامل�ل�اك �م��ة ،و��س�ي�ك��ون ال�ترك �ي��ز يف ك��رة ع��دد م��ن الأف ��راد ال��ذي��ن ال يتعبون ،يف
ع�ل��ى ال �ت��وايل يف لعبة ك��رة ال���س�ل��ة ،حيث �شارابوفا الآمال الرو�سية باحل�صول على اباكوموفا يف رم��ي ال��رم��ح ،إ���ض��اف��ة �إىل امل�ضرب لل�سيدات على �شارابوفا ،التي مقدمهم بطبيعة احل��ال رافايل ن��ادال،
�سين�ضم �إىل ليربون جامي�س الذي �أحرز  25ميدالية ذهبية� ،أي �أكرث مبيداليتني فرق البدل لدى ال�سيدات.
�أكملت هذه ال�سنة الرباعية الكربى يف حامل العلم الإ�سباين يف حفل االفتتاح؛
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للمحرتفني «�أن بي �آي» مع ميامي هيت،
الأوملبية الثانية ،امل�شكلة :خرج نادال من
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وجنم لو�س �أجنل�س ليكرز كوبي براينت ،امل �ج��د الأومل � �ب ��ي يف ري��ا� �ض �ي��ات م�ت�ن��وع��ة،
وت�أمل �أملانيا يف احلفاظ على موقعها الدور الثاين لدورة وميبلدون املفتوحة،
حاملو ذهبية بكني  2008كارميلو �أنطوين م��ن �أل �ع ��اب ال �ق��وى وال �� �س �ب��اح��ة ،و� �ص��و ًال حامل امليدالية الذهبية يف �أوملبياد �أثينا ب�ين ال��دول الأف�ضل يف الأومل�ب�ي��اد ،رغم إلح��دى ال��دورات الأرب��ع الكربى ،نهاية
وك��ري����س ب��ول ودي ��رون ويليام�س ،بقيادة �إىل ري��ا� �ض��ات ال �ف ��رق ك �ك��رة ال �ي��د وك ��رة  ،2004وبطل �أوروبا يف هل�سنكي.
م�شاركتها بالعدد الأقل من الريا�ضيني ح��زي��ران امل��ا� �ض��ي ،ع�ل��ى ال�ع���ش��ب نف�سه
املدرب مايك كري�شف�سكي.
منذ �إع��ادة توحيد البالد ،بعد  20عاماً الذي �سي�ست�ضيف مباريات كرة امل�ضرب
على �أوملبياد بر�شلونة.
و� �س �ي �ن �� �ض��م �إىل �أف� ��� �ض ��ل م �� �س �ج��ل يف
الأوملبية.
ويف ع��ام  ،2008حلت �أملانيا خام�سة
ال��دوري كيفن دوران��ت ورا�سل و�ستربوك،
و�إىل ج��ان��ب �أوراق � �ه� ��ا ال��راب �ح��ة يف
(51
ال�صني
بعد
امليداليات
ت�صنيف
يف
العبا �أوكالهوما �سيتي الذي خ�سر نهائي
الريا�ضات الفردية ،ي�أتي دور الـ«ارمادا»
الدوري �أمام ميامي ،زميالهما يف املنتخب
م�ي��دال�ي��ة ذه �ب �ي��ة) ،وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ا إل� �س �ب ��ان �ي ��ة يف ا ألل� � �ع � ��اب اجل �م��اع �ي��ة،
ال �ف��ائ��ز ب�ب�ط��ول��ة ال �ع��امل  2010ت��اي���س��ون
( ،)36رو��س�ي��ا ( )23وبريطانيا ( ،)19وان� �ط�ل�اق� �اً م ��ن �أم �ث ��ول ��ة ك� ��رة ال �ق��دم،
ت�شاندلر وكيفن ل��وف ،ال �ل��ذان يعتربان
وم��ع ع��دم مت�ك��ن منتخبات ك��رة ال�ق��دم بالرتكيز على طريقة اللعب وتكوين
�أ� �س��ا� �س �ي�ين ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل الأم�ي�رك �ي�ي�ن،
وك��رة اليد وك��رة ال�سلة ومنتخب الكرة ال �ف��رق ان�ط�لاق�اً م��ن ال �ن��وادي ال�ك�برى
وت�ضم ت�شكيلة املنتخب الأمريكي �أ�سماء
الطائرة لل�سيدات من انتزاع بطاقاتها وال�سيما منها بر�شلونة وري��ال مدريد،
ب ��راق ��ة ك �ك��ارم �ي �ل��و ان� �ط ��وين (ن �ي��وي��ورك
�إىل الأل� �ع ��اب�� ،س�ي���ش��ارك أ�ق ��ل م��ن  400يجدر بهذه الفرق �أن تكون املزود الأكرب
ن�ي�ك����س) ،ك��وب��ي ب��راي �ن��ت (ل��و���س اجنل�س
ريا�ضي �أمل��اين يف �ألعاب لندن ،يف مقابل بامليداليات يف لندن ،و�سيعتمد منتخب
أثينا
�
يف
449
،2000
�سيدين
يف
428
ل �ي �ك��رز) ،ت��اي���س��ون ت���ش��ان��دل��ر (ن �ي��وي��ورك
ك� ��رة ال� �ق ��دم ع �ل��ى � 3أب � �ط� ��ال ح��دي�ث�ين
 ،2004و 441يف بكني .2008
ن �ي �ك ����س) ،ج��امي ����س ه � ��اردن (�أوك�ل�اه��وم��ا
لأوروب� ��ا :خ��وان م��ات��ا ،ت�شايف مارتينيز
�سيتي ثاندر)� ،أندري ايغوداال (فيالدلفيا
وت � ��أم � ��ل ال �ب��رازي � ��ل يف إ�ح � � � ��راز  15وجوردي البا ،ويف كرة ال�سلة �أي�ضاً ،تبدو
��س�ف�ن�ت��ي � �س �ي �ك �� �س��رز) ،ل� �ي�ب�رون ج��امي����س
ميدالية على الأق��ل لتح�سني الر�صيد ديناميكية املنتخب �إىل ت�صاعد :و�صيف
(م�ي��ام��ي ه�ي��ت) ،كيفن ل��وف (ميني�سوتا
الذي �سجلته يف «بكني  ،»2008 -مراهنة البطل الأومل�ب��ي يف بكني ،وبطل �أوروب��ا
متربوولفز) ،كري�س ب��ول (لو�س �أجنل�س
على تقدمي ريا�ضييها ال�شباب عرو�ضاً � 2011ضد فرن�سا ،ويراهن باو غا�سول
كليربز) ،كيفن دوران��ت ،را�سل و�ستربوك
ج �ي��دة ا� �س �ت �ع ��داداً ل �ل �ت ��أل��ق يف �أومل �ب �ي��اد ورفاقه على الو�صول �إىل �أعلى من�صة
(�أوك �ل�اه� ��وم� ��ا � �س �ي �ت��ي ث� ��ان� ��در) ودي � ��رون
 2016على �أر�ضها يف ريو دي جانريو ،التتويج يف ل�ن��دن ،رغ��م وج��ود «الفريق
�ين
ب
يف
�ل
�
�
ي
�راز
�
ب
�
ل
ا
�ة
�
ل
�
ي
�
ص
�
�
�
ح
�ت
�
ن
�ا
�
ك
و
ك
�
وي �ل �ي��ام ����س (ب ��روك� �ل�ي�ن ن �ت �� ��س) ،وي�غ�ي��ب
احل �ل��م» ا ألم �ي�رك� ��ي ،ك �م��ا ت �ط��ال��ب ك��رة
ثمانية من الالعبني الأ�سا�سيني يف ال�سلة
ث�لاث ميداليات ذهبية و�أرب ��ع ف�ضيات اليد بح�صتها بعد برونزية بكني ،وقبل
الأمريكية عن املنتخب ب�سبب الإ�صابات
وثماين برونزيات ،لكن اللجنة الأوملبية ع��ام من ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل يف �شبه
و�أ�سباب خمتلفة ،هم دواين وايد وكري�س
الربازيلية ت�أمل يف م�ضاعفة العدد يف اجلزيرة االيبريية.
لندن.
ب ��و� ��ش (م �ي��ام��ي ه �ي ��ت) ودواي � � ��ت ه� ��اورد
ويف ك ��رة ال �ق��دم�� ،س�ي�ح��اول منتخب
جالل قبطان
(�أورالندو ماجيك) وديريك روز
(�شيكاغو
�شعار الأوملبياد على قارب يف نهر التاميز ال�شهري يف العا�صمة لندن
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عقد قران ضفدع وضفدعة ..في محاولة إلنزال المطر
يف حم ��اول ��ة لإن� � � ��زال امل� �ط ��ر ،ق� ��ام ع��دد
م��ن الكهنة ال�ه�ن��دو���س بعقد ق ��ران �ضفدع
و� �ض �ف��دع��ة يف ق ��ري ��ة «ب ��اث� �خ ��ال» ال �ف �ق�يرة
والواقعة يف والية «مهارا�شرتا» الهندية.
وذك � ��رت ال���ش�ب�ك��ة الإخ �ب ��اري ��ة الأم�ي�رك �ي��ة �أن
الكهنة قاموا بتالوة الطقو�س الهندو�سية ،و�أعلنوا
ال�ضفدع وال�ضفدعة زوج�اً وزوج��ة ،و�سط ح�ضور
الآالف من �سكان القرية ،وذلك �إحياء لتقليد قدمي
ميارَ�س منذ قرون يف الهند ،بغر�ض اال�ستمطار.

وق� � ��ام م �ن �ظ �م��و ح �ف��ل ال � � � ��زواج ب �ت��زي�ين
العرو�سني ب��ال��ورود ،وزي��ت الزعفران الذي
ُي�ع�ت�بر واح � ��داً م��ن ال��زي��وت امل�ق��د��س��ة ال�ت��ي
ترتبط ب��احل�ظ��وظ ال�سعيدة وال �ت �ف��ا�ؤل ،يف
الوقت ال��ذي ق��ام الكهنة بتالوة الن�صو�ص
الدينية ملباركة ال��زواج ،مع بث مقاطع من
أ�غ��اين الأف�ل�ام الهندية ال�شهرية ،بح�ضور
ال� �ق ��روي�ي�ن ال ��ذي ��ن جت �م �ع��وا داخ � ��ل خ�ي�م��ة
�ضخمة.

لعبة إلكترونية تنهي حياة شاب
بعد  40ساعة من اللعب
ذك��رت و�سائل �إع�لام تايوانية� ،أن مواطناً
انهار �صحياً وت��ويف يف مقهى �إن�ترن��ت ،بعدما
ا�ستمر يف لعب «ديابلو ،»3وهي لعبة �إلكرتونية
�شهرية ،مدة � 40ساعة متوا�صلة.
وقالت �إح��دى ال�صحف املحلية �إن �شواجن
( 18عاماً) قد حجز غرفة خا�صة يف مقهى يف
تاينان يف جنوب تايوان ،بعد ظهر يوم  13متوز
اجل��اري ،ولعب على م��دار يومني تقريباً ،من
دون �أن يتناول �أي �شيء من الطعام �أو ال�شراب،
ويف �صباح  15مت��وز دخ��ل �أح��د العاملني يف
املقهى �إىل الغرفة ،وعرث على «�شواجن» متكئاً
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

ع�ل��ى ال�ط��اول��ة ،وب�ع��دم��ا �أي�ق�ظ��ه وق��ف وخطى
خطوات قليلة ثم انهار ،وقد أ�ُعلن عن وفاته
بعد ف�ترة ق�صرية من و�صوله �إىل م�ست�شفى
حملي.
و�أف ��ادت ال�صحيفة ب ��أن ال�شرطة حتقق يف
�سبب احل��ادث ،وج��رى ت�شريح اجلثة ،كا�شفة
�أن ال�شرطة تعتقد �أن اجللو�س ل�ساعات طويلة
�أدى �إىل حدوث م�شاكل يف القلب لـ«�شواجن».
ي�شار �إىل �أن هذه ثاين حالة وفاة تنجم عن
اجللو�س ل�ساعات طويلة �أمام �ألعاب �إلكرتونية
يف تايوان هذا العام.

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

هــي محققـة في جهاز
األمــن ..وزوجهـــا لــص
تعقبت ال���ش��رط��ة ال��رو��س�ي��ة ��س�ي��ارة «ليك�سو�س»
م���س��روق��ة ،لتك�شف أ�ن �ه��ا م��ع زوج حمققة يف جهاز
الأمن مبنطقة ليفا�شوفو التابعة ل�سانت بطر�سربغ،
وتبني �أن بحوزة ال��زوج �أي�ضاً � 4سيارات أ�خ��رى كلها
م���س��روق��ة ،ف�ك��ان رد ال�ف�ع��ل الأول ه��و ط��رد زوج�ت��ه
م��ن عملها كمحققة يف جهاز ال�شرطة ،والتحقيق
لتحديد �إن كان للزوجة �أي دور يف ال�سرقة �أم ال.
وذك ��رت ال�شرطة أ�ن��ه مت اع�ت�ق��ال ال��رج��ل البالغ
م��ن العمر � 41سنة ،م��ن دون الك�شف ع��ن ا�سمه،
لكنها �أ� �ش��ارت �إىل أ�ن��ه زوج املحققة الرو�سية �أولغا
تولوكونيكوفا.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل

عباءات نسائية مكيفة
خالل شهر رمضان
م��ع ت��زاي��د امل �خ��اوف م��ن جت ��اوز درج��ات
احل ��رارة بال�سعودية ،خ�لال �شهر رم�ضان
املبارك  50درجة مئوية ،بد�أ جتار الأقم�شة
الن�سائية م� ؤ�خ��راً ت�صنيع «ع�ب��اءات مكيفة»
لديها القدرة على مقاومة درجات احلرارة
ال ��زائ ��دة أ�ث� �ن ��اء ال �ع �م��ل �أو �أداء ال���ص�ل��وات
ومنا�سك العمرة.
وذك��ر بيان �صحفي ن�شر ال�ي��وم ال�سبت،
أ�ن��ه يتم �إنتاج العباءات من �أقم�شة �صحية
م�صنوعة من �ألياف نباتية طبيعية وغري
حم��ول��ة ذات م�ل�م����س ب � ��ارد ،ت�ب�ع��ث ال �ن��دى
اخل��ا���ص ب �ه��ا �إىل ج �ل��د الإن� ��� �س ��ان ،وت�ع�م��ل
كمرطب من خالل «م�سام» ت�سمح بدخول
الهواء �إليها ،مما ي�ساعد على تقليل درجات
احلرارة ،وال�شعور بهدوء الب�شرة وخ�صو�صا
احل�سا�سة ،كما متتلك القدرة على التنف�س
وال تلت�صق بج�سم الإن�سان.
ومت اخ �ت �ي��ار خ �ي��وط «ع �ب ��اءة رم �� �ض��ان»
بعناية فائقة كخيوط «الأ�ستيت» واحلرير
والقطن البولي�سرت ،لقدرتها على التكيف
م��ع أ�ج � ��واء اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،وب��ال�ف�ع��ل مت
اختبارها يف مدينة جدة و�إر�سال املوا�صفات
اخلا�صة بالأقم�شة مل�صانع اليابان والهند
لإمت��ام �ه��ا وط��رح �ه��ا ب��ال �� �س��وق ال �� �س �ع��ودي،
لت�ساعد ال��زوار م��ن خ��ارج اململكة وداخلها
ع�ل��ى �أداء م�ن��ا��س��ك ال�ع�م��رة يف ظ��ل ارت �ف��اع
درجات احلرارة.
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