َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

«الثبات» �صحيفة ت�سعى للتعبري عما
يجول يف خاطركم� .سنجتهد ،ف�إن �أ�صبنا
لنا �أجران ,و�إن مل ن�صب فلنا �أجر واحد.
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االفتتاحية

المؤسسة الوطنية الكبرى
في عيدها السابع والستين
يف ك��ل الأزم� � ��ات ال �ت��ي ك ��ان مي��ر ب�ه��ا ل�ب�ن��ان م�ن��ذ ال �ي��وم الأول
لال�ستقالل ،كان اجلي�ش يح�ضر كخ�شبة خال�ص للوطن ال�صغري،
ذل��ك لأن��ه امل�ؤ�س�سة ال��وح�ي��دة يف ه��ذا البلد املبتلى ب�سيا�سييه مل
ينخرها ال�سو�س ،رغم كم املهالك وامل��ؤام��رات واال�ستهدافات التي
تعر�ض لها.
كانت اخلطوة الأوىل للفتنة التي اندفعت �إليها البالد يف �سنة
 ،1975حينما انخرط �سيا�سيو البالد عن ق�صد �أو غري ق�صد يف
االنق�سام حول دور اجلي�ش ،فح ّيدوا اجلي�ش عن دوره ،ومنعوه من
�أن يحفظ ال�سلم وال��وح��دة الوطنية ،بعد �أن كانوا قد منعوه عن
لعب دور يف الدفاع عن حدود لبنان ،بذريعة «قوة لبنان يف �ضعفه»،
وجعلوها عقيدة يف �شهواتهم ال�سلطوية ،ويف بقاء اجلي�ش �ضعيفاً،
ويف معاداة كل فعل مقاوم.
ط��وال فتنة احل��رب الأهلية تعر�ض اجلي�ش ل�شتى �أن��واع املحن
وامل ��ؤام��رات التي ك��ان ،مع الأ��س��ف ال�شديد ،بع�ض من يف ال�سلطة
��ش��ري�ك�اً فيها وخم�ط�ط�اً ل�ه��ا ،ف �ق��ادوا ع�ل��ى اجل�ي����ش خمتلف أ�ن ��واع
احلروب والت�صفيات.
بعد اتفاق الطائف ،كان ال بد مل�سرية ال�سلم الأهلي �أن تتكر�س،
وذلك ال ميكن �أن يتحقق �إال ب�إعادة بناء وتنمية امل�ؤ�س�سة الوطنية
الكربى والأ�سا�سية يف البالد ،وهنا كان العماد �إميل جميل حلود
على ق��در املهمة ،رغ��م كل امل ��ؤام��رات التي تعر�ض لها القائد على
امل�ستويات املختلفة ،ب��دءاً من ر�أ���س الهرم ،م��روراً ب��وزارة امل��ال التي
ح��اول��ت حرمانه احلكومة ب�شكل ع��ام ،ب��ل �صار ق��ول وزي��ر الدولة
لل�ش�ؤون املالية �إن «الأ��س�لاك الع�سكرية ت�ستنزف خزينة الدولة»
خطة عمل حلرمان اجلي�ش.
ت���ص��دى �إم �ي��ل جميل حل��ود ل�ك��ل حم ��اوالت ا��س�ت�ه��داف اجلي�ش
الوطني ،الذي �أ�صبح جزءاً �أ�سا�سياً من م�سرية البناء الوطني ،التي
تكر�ست يف املمار�سة يف املراحل الالحقة بوحدة اجلي�ش وال�شعب
واملقاومة..
مثلث م��ذ ّه��ب ي�ح��اول ك�ث�يرون الآن يف ه��ذا ال��زم��ن ا�ستهدافه،
ويحاولون �أن يغرزوا خناجرهم يف امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى ،لكن
القافلة ت�سري ..والكالب تنبح.
يف عيد اجلي�ش تتعاىل امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى والأ�سا�سية على
كل اجلراح ،وعلى كل اال�ستهدافات التي حاولت النيل منها ،وعلى
كل حمالت النفو�س املري�ضة من �سيا�سيني و«م�ستدنيني» ،وت�ضع
ن�صب �أعينها :الوطن فوق �أي اعتبار.
يف العيد ال�سابع وال�ستني للجي�ش الوطني اللبناين ،تتعاىل
امل�ؤ�س�سة الوطنية الكربى ،التي تبقى فوق كل �صراخ االنتهازيني
والأالع� �ي ��ب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ال ت�ه�ت��م وال ت �ك�ترث حل �م�لات االف�ت�راء
والتحري�ض ،لأنها �أ�سمى و�أرف��ع قيمة و�ش�أناً من تفا�صيل �صغرية
ومكا�سب رخي�صة يريدها هذا ال�سيا�سي �أو ذاك..
فتحية للم�ؤ�س�سة الوطنية الكربى يف عيدها ال�سابع وال�ستني..
وكل االحرتام لقيادته و�ضباطه وجنوده.
�أحمد �شحادة

غزل سليمان و 14آذار ...النأي الضعيف بالنفس
ُتطرح عالمات ا�ستفهام كبرية هذه الأيام
ع�ل��ى جملة م��واق��ف ات�خ��ذه��ا م ��ؤخ��راً رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ،وهل هي
م��ن �ضمن �سيا�سة «ال �ن ��أي ب��ال�ن�ف����س» ،وب ��أي
ق�ي��ا���س� ،أم �أن�ه��ا ت� أ�ت��ي يف �سياق منف�صل ،مما
يلقي غيوماً حولها ،خ�صو�صاً �أنها جاءت كلها
يف مناخ ا�سرت�ضائي لقوى � 14آذار.
�أب� ��رز ه ��ذه امل��واق��ف ��س�ك��وت ال��رئ�ي����س عن
احل �م �ل��ة امل �ن �ظ �م��ة ال �ت��ي ت �� �س �ت �ه��دف اجل�ي����ش
اللبناين وقيادته من قبل بع�ض ن��واب «تيار
امل�ستقبل» ،وهي حملة تتكرر كلما عزم اجلي�ش
ع�ل��ى ��ض�ب��ط احل� ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ع ��س��وري��ة،
مبا مينع ت�سريب ال�سالح وامل�سلحني للقيام
ب ��أع �م��ال ت�خ��ري�ب�ي��ة داخ ��ل � �س��وري��ة ،يدعمها
«امل�ستقبل» وحلفا�ؤه ،وهذا �أمر ال ميكن �إال �أن
يثري االنتباه ،لأن الرئي�س �سليمان �إ�ضافة �إىل
�أن��ه قائد �سابق للجي�ش اللبناين ،هو ب�صفته
ال��رئ��ا��س�ي��ة احل��ال�ي��ة ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات
امل�سلحة ،ال�ت��ي حت�ت��اج ه��ذه الأي ��ام �إىل غطاء
�سيا�سي يحمي دوره��ا الوطني ،وال جتد مثل
هذا الغطاء �إال لفظياً.
ثاين امل�آخذ على تلك املواقف ،هو ال�سكوت
املريب للدولة برمتها ،بدءاً من رئي�سها ،على
خ�ط��اب ال�شتم واال��س�ت�ف��زاز ال��ذي يلج�أ �إليه
ال�شيخ �أحمد الأ�سري ،والذي يريد بوا�سطته �أن
ي�ضع البالد على فوهة فتنة مذهبية ،وبد ًال
من �أن تتحرك الدولة لتطبق القانون وتقفل
هذا الباب اخلطري ،نراها ترتك الأم��ور على
غاربها ،ميا ب�شجع كل من يريد االرتزاق على
املال اخلليجي املت�صهني �أن يدخل ال�سوق بائعاً
و�شارياً على ح�ساب الوطن و�أمنه وا�ستقراراه.
وت � أ�ت��ي ثالثة ه��ذه الق�ضايا لت�ضع البلد
أ�م ��ام م��وق��ف �أك�ث�ر ت�ف�ج��راً ،وه��ي طلب رئي�س
اجل �م �ه��وري��ة �إىل وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ل�ب�ن��اين
ت�ق��دمي اح�ت�ج��اج �إىل ��س��وري��ة ،لأن�ه��ا ت��رد على
اع �ت��داءات امل�سلحني املنت�شرين على احل��دود
مع �سورية يف عكار وقرب بلدة القاع البقاعية،
الذين ينفذون عمليات ع�سكرية �ضد مواقع
اجل �ي ����ش ال � �� � �س ��وري ،ح �ت��ى ل �ي �ظ��ن امل� � ��رء �أن
امل�س�ؤولني اللبنانيني باتوا ال يثقون بتقارير
املخابرات املركزية الأمريكية ،التي �أ�شارت �إىل
�أن لبنان «هو �أهم موقع دعم خلفي للم�سلحني
ال�سوريني» ،ففي �أي �سياق يو�ضع االحتجاج
ال��ذي رف�ض وزي��ر اخلارجية ع��دن��ان من�صور
تقدميه ،وح ّوله �إىل ر�سالة لفت نظر ،متهماً
«جهات لبنانية بالعمل على تفجري العالقات
اللبنانية  -ال���س��وري��ة»؟ ع�ل�م�اً �أن امل���س��ؤول�ين

ال وزير اخلارجية عدنان من�صور
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان م�ستقب ً

ال �� �س��وري�ين ي� ��ؤك ��دون �أن «�إط �ل��اق ال �ن��ار من املعد �أ�ص ًال ملواجهة اجلي�ش ال�صهيوين؟
ث��م ت ��أت��ي ق�ضية «دات ��ا» االت �� �ص��االت التي
القوات ال�سورية مل ي�� ِأت وال م��رة �إال رداً على
�إطالق نار من اجلانب اللبناين» ،و�أن «�سورية خ���ض��ع ف�ي�ه��ا رئ�ي���س��ا اجل�م�ه��وري��ة واحل�ك��وم��ة
ومنذ ب��دء الأزم��ة فيها حتر�ص على احلديث البتزاز قوى � 14آذار ،و�سلما رقاب اللبنانيني
�إىل امل�س�ؤولني يف لبنان لتطبيق االتفاقيات وخ���ص��و��ص�ي��ات�ه��م لأج �ه ��زة ال ي�خ�ف��ي ق��ادت�ه��ا
بني البلدين ،كي ال يكون لبنان مم��راً ومقراً والءه��م للقوى التابعة لل�سيا�سة الأمريكية
ل�ل�أذى على �سورية» ،و�أن «هناك خرقاً يومياً واملال اخلليجي ،مع الت�أكيد �أن ت�سليم «الداتا»
تقريباً م��ن لبنان ب��اجت��اه اجل��ان��ب ال���س��وري» ،بال�شكل الذي �أر�ضى قوى � 14آذار هو خمالفة
فما هي حجة هذا االحتجاج ،وهل وراء الأكمة �صريحة ل�ل��د��س�ت��ور وال �ق��وان�ين ،م��ن دون �أن
م��ا وراءه ��ا ،خ�صو�صاً �أن بع�ض أ���ص��وات قوى نغفل �أن اللبنانيني يعلمون �أن ك��ل عمليات
� 14آذار �سارعت عند حديث الرئي�س عن طلب االغتيال التي جرت ،جرت عندما كانت وزارة
االح �ت �ج��اج� ،إىل ال �ق��ول إ�ن ��ه م�ق��دم��ة لتقدمي االت�صاالت وك��ل معلومات «ال��دات��ا» بيد «تيار
�شكوى �إىل الأمم املتحدة بحق �سورية ،فهل امل�ستقبل» وحلفائه ،وعندما انتزع منهم هذا
ي��راد �إدخ ��ال لبنان ط��رف�اً يف م�سل�سل الت�آمر االمتياز توقفت االغتياالت ،وما جرى بعدها
ال��ذي تنفذه بع�ض دول اخلليج امل � أ�م��ورة من ك��ان حم��اوالت اغتيال �إم��ا فا�شلة� ،أو �إ�شاعة
قبل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة وقاعدتها اغتيال ،ومعظمها متثيليات ابتكرها �أمنيو
الع�سكرية املتقدمة «�إ�سرائيل»؟ وما م�صلحة قوى � 14آذار لتربير مطالبتهم جمدداً بالداتا
لبنان عندما ي�سيء امل�سلحون املدعومون من والتج�س�س على خ�صو�صيات اللبنانيني.
وت�ضع بع�ض الأو�ساط هذه املواقف �أعاله،
قوى � 14آذار هذا الطلب ،وي�ستثمروه يف �إ�شعال
احل��دود بني البلدين؟ وم��ا م�صلحة لبنان يف يف خ��ان��ة ال�ن��أي بالنف�س م��ن م��وق��ع ال�ضعف،
ا�ستعداء �سورية التي تبني جمدداً �أن ال قيمة فيما ت��ر��س��م �أو� �س��اط أ�خ ��رى م���س��اراً خمتلفاً
للعالقات اللبنانية  -اخلليجية ما مل متر عرب تربطه مبا يقال عن وعود خارجية بالتمديد
الر�ضى ال�سوري والأر�ض ال�سورية! فهل ذلك �أو التجديد ،ورمبا باال�ستعدادات لالنتخابات
االح�ت�ج��اج ك��ان موقفاً ا�ستباقياً ملنع اجلي�ش ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ع��ام امل �ق �ب��ل� ،أو مب �ح��اول��ة ت�ع��ومي
ال�سوري من الرد ومهاجمة ومطاردة امل�سلحني طاولة احلوار ،لكن يف كل الأحوال ،من امل�ؤكد
واملخربني الذين يتحركون من لبنان ،والذين �أن اللبنانيني يرف�ضون �أن يتم التعامل مع
يتوقع فرارهم كل من حيث دخل �إىل �سورية ،م�صري البلد مبثل هذه اخلفة ال�سيا�سية.
بعدما تبني �أنهم ،رغم كل الدعم املتوفر لهم،
عدنان ال�ساحلي
�أعجز عن �أن يواجهوا اجلي�ش العربي ال�سوري
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معقول!

إتقان الخداع

م�ؤ�س�سة دينية عريقة
على م�شارف منطقة جمدل
عنجر البقاعية ،لوحظ �أنها
ت�ستقبل يف ق�سمها الداخلي
الوافدين ال�سوريني من ذوي
�أ�صحاب ال�سيارات الفخمة
فقط ،راف�ضة ا�ست�ضافة من
يتبينّ لها �أنه متو�سط �أو
معدوم احلال ،والالفت �أن
هذا التوجيه كان قد �صدر من
املرجعية الدينية التي تدير
امل�ؤ�س�سة مبا�شرة.

ُي ��ر ّدد «ق�ي��ادي��ون» يف ت�ي��ار امل�ستقبل بفخر �أن «ال�ست ب��اه��و» متكنت م��ن خ��داع القيادات
ال�صيداوية بب�ساطة يف م�س�ألة االعت�صام الذي �ش ّل مدينة �صيدا ،و ُيقال �إن جنلها �أحمد ميكن
�أن يكون «عبقري» �آل احلريري م�ستقب ً
ال ،بعدما ف�شل ال�شيخ �سعد يف �إدارة �أي ملف �سوى
اال�ستجمام ،فيما قال �آخر �إن �سعد يعتقد �أن «كوادر امل�ستقبل» ميكن ان يت ّم التحكّم بهم عن
بعد.

حماية المعارضين السوريين ..وإال
تقول ال�سفرية الأمريكية يف لبنان مورا كونيللي خالل زياراتها الر�سمية وغري الر�سمية� ،إن
موقف بالدها يح�ض على حماية املعار�ضني ال�سوريني املوجودين يف كافة املناطق اللبنانية ،حمذرة
من �أنه �إذا مت العر�ض لهم ب�أي �سوء ،ف�سوف تدعو �إىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،يتمثل فيها كل
الأفرقاء يف لبنان ،ل�ضمان ا�ستقرار املعار�ضني ،ال�سيما يف ظل الو�ضع الداخلي الراهن يف معظم
املناطق اللبنانية؛ من ال�شمال وحتى اجلنوب.
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ثالوث االنهيار ..وحكومة االبتكار
تتعاقب ف�صول الأزم ��ات اللبنانية املتنقلة بني
��ص�ي��دا وب�ي�روت وع �ك��ار ،وم��ن جمل�س ال� ��وزراء �إىل
املجل�س النيابي �إىل ال�ساحات الداخلية ،ومن �أو�ضاع
مزرية اقت�صادية �إىل اجتماعية ف�أمنية و�سيا�سية..
الوطن يئن لأن معظم الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية
تعي�ش على وق��ع امل�شهد املتفجر يف املنطقة ،فمنها
َمن يرتقب �سقوط النظام ال�سوري لتتبدل موازين
ال �ق��وى وي�ح�ك��م ل�ب�ن��ان مب �ف��رده ،وي���س�ت��أث��ر باحلكم
�أو ليقيم الإم � ��ارة ،وم�ن�ه��م َم��ن ينتظر �أن يح�سم
اجلي�ش ال�سوري معركته الداخلية مع الإرهاب لكي
يخفّ فجور بع�ض الأطراف الداخليني اللبنانيني،
وي�ستطيع االنطالق نحو بناء الدولة.
وهكذا ،وعلى وقع امل�شهد ال�سوري ،تقام جمال�س
ال �ع��زاء �أو تُن�صب خ�ي��م االح �ت �ف��االت ،ف�م��ع اغتيال
ال�ق��ادة الأم�ن�ي�ين ال���س��وري�ين ،علت تهليالت الفرح
وطلقات االبتهاج يف �شوارع طرابل�س ،موقعة قتلى
وجرحى من املدنيني واجلي�ش اللبناين ،لكن ،ما
ه ّم ،ومن ي�س�أل! فاملوت باالبتهاج نعمة يختلف عن
املوت بو�سائل �أخرى ،ولـ«ال�شباب» �أعذارهم ،وبح�سب
وزير الداخلية «ف�شوا خلقهم ال�شباب» ..وك�أن املوت
واال��س�ت�ق��رار وح�ي��اة امل��واط�ن�ين �أ�صبحت ف�شة خلق
معذورة ،و«حارة كل مني �إيدو �إلو» اللبنانية ال يراها
النائب مروان حمادة مهنئاً ال�سفري علي بالعيد الوطني ال�سوري
الوزير من نافذته م�شهداً يومياً مقرفاً.
وه� �ك ��ذا ،م��ن اع �ت �� �ص��ام الأ�� �س�ي�ر يف � �ص �ي��دا� ،إىل
حركة «عمال غب الطلب» الذين يطلَق عليهم ا�سم ال�شمالية ف�شعارهم املذهبي م��زدوج �ضد املقاومة
املياومني� ،إىل حركة خالد ال�ضاهر والتكفرييني يف و�ضد النظام ال�سوري «العلوي» ،وكل �شيء م�ستباح
عكار ،جند �سل�سلة مرتابطة من احللقات املت�شابهة وم�سموح يف �سبيل جعل لبنان «�ساحة ن�صرة وجهاد»
قد يبدو �أبرزها ما يلي:
للإرهابيني القادمني من كل �أنحاء العامل للقتال
ت�ه��دف احل��رك��ات ال �ث�لاث �إىل ت�ق��وي����ض �سلطة بدماء ال�سوريني.
ال��دول��ة و�إظ �ه��اره��ا ع��اج��زة ع��ن ح�م��اي��ة مواطنيها
�أم ��ا يف الأه� ��داف امل�ح�ق�ق��ة ،ف�ن�رى �أن احل��رك��ات
وح�م��اي��ة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة ،وه �ك��ذا ي�سيطر الأ��س�ير ال �ث�ل�اث ت �ق��وم ب ��إظ �ه��ار ع �ج��ز ال ��دول ��ة ،وحم��اول��ة
ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال �ع��ام ،وي �ع �ت��دي ع�ل��ى امل��واط �ن�ين يف تقوي�ضها ،خ��دم��ة مل�شاريع خارجية م�شبوهة ،قد
و�ضح النهار ،ويقوم بتك�سري ال�سيارات على مر�أى تظهر لنا يف الت�سا�ؤالت التالية:
من قوى الأم��ن ،والدولة تتفرج ،وبنف�س الطريقة
�أَ -من تخدم حركة الأ�سري املطالب بنزع �سالح
يعتدي املياومون على حياة اللبنانيني و�أرزاق�ه��م ،حزب اهلل ،خ�صو�صاً �إذا ما عطفناها على مطالبات
ويقطعون عنهم �أهم مرفق حيوي حياتي ،وير�شقون �إخوانه ب�إ�ضعاف اجلي�ش اللبناين ،يف ظل التهديدات
املعت�صمني ب��احل�ج��ارة وي �ه��ددون امل��وظ�ف�ين ،وكله «الإ�سرائيلية» امل�ستمرة للبنان ،وما هو ترابطها مع
بغ�ض نظر �أو با�شرتاك وم�ؤازرة من القوى الأمنية! ك�شف �أمن اللبنانيني و�أعمالهم وخ�صو�صياتهم ،من
�أم ��ا يف ع �ك��ار ،ف �ح � ّدث وال ح ��رج ،ي �ق��وم امل��دج�ج��ون خالل ت�سليم داتا االت�صاالت؟
بال�سالح بقطع ال�ط��رق��ات وت�ه��دي��د امل ��ارة وتك�سري
ب -مل ��اذا مل ت�ق��م احل �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب ��إر� �س��ال
منازلهم،
�سياراتهم ،وترهيب املواطنني الآمنني يف
اجل�ي����ش �إىل ال���ش�م��ال م�ب�ك��راً ح�ين وردت التقارير
يف حت ٍّد وا�ضح للدولة ،واجلي�ش والقوى الأمنية.
عن انت�شار القاعدة وا�ستباحة امل�سلحني ال�سوريني
يت�سرت كل من ه�ؤالء بالطابع الديني ،فالأ�سري لل�شمال ال�ل�ب�ن��اين؟ ومل ��اذا ان�ت�ظ��رت � �ض��وءاً �أخ�ضر
يرفع �شعاراً مذهبياً للمطالبة بنزع �سالح املقاومة ،خارجياً للقيام بذلك؟
وامل �ي��اوم��ون ي��رف�ع��ون ��ش�ع��اراً م��ذه�ب�ي�اً �آخ ��ر لتربير
ج -ما �صحة التقارير التي تتحدث �أن الأمريكيني
«ت�شبيحهم» على املرفق العام والأم��وال املجباة من كانوا ي��ري��دون �إق��ام��ة مناطق عازلة يف لبنان ،لكن
املواطنني� ،أما خالد ال�ضاهر واملجموعات التكفريية بع�ض «املخل�صني» ن�صحوهم ب�أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل

توزيع األدوار
ف��� ّ�س��رت ج�ه��ات ر��س�م�ي��ة �أن ع��دم م �ب��ادرة كتلة امل�ستقبل
النيابية �إىل تو�ضيح املوقف العدائي للنائب معني املرعبي
�ضد اجلي�ش ،ورف�ض تب ّني املوقف امل��ذك��ور ،عالمة وا�ضحة
على موافقة التيار املذكور على م�ضمونه ،وهذا لي�س فقط
انعكا�ساً ملا ي�ضمره التيار ،بل ا�ستجابة �أي�ضاً جلهة خليجية
�أ�صدرت التعليمات �أي�ضاً للتيار مبمالأة موقف ال�شيخ الأ�سري.

سعد يخفف من حدة مواقفه
لفت �أح��د املتابعني مل��واق��ف رئي�س احلكومة ال�سابق
�سعد الدين احلريري� ،إىل �أن تخفيف حدة خطابه جتاه
الأحداث اجلارية يف �سورية م�ؤخراً يعود ل�سببني ،الأول:
التطورات امليدانية التي ّ
مت ح�سمها يف دم�شق وريفها،
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يـقــال

عدم ا�ستقرار لبنان وانفالت الو�ضع ،و�إن موازين
القوى الداخلية ال ت�سمح ب�إقامة مناطق كهذه ،وقد
ي�ؤدي �إىل نتائج عك�سية ت�ضر بامل�صالح الأمريكية؟
د -ما �صحة التقارير التي تتحدث عن �أن عرقلة
م�شاريع تكتل التغيري والإ�صالح مرده �إىل تقاطع
م�صالح بع�ض مكونات احلكومة التي اعتادت على
قب�ض «ثمن» ما لتمرير امل�شاريع؟
ه -الت�سا�ؤل الأهم والأك�ثر خطورة :هل ن�ستطيع
�أن نن�أى مبو�ضوع النفط عن كل ما يح�صل يف لبنان
ال �ي��وم؟ �أال ي�ح��ق ل�ن��ا �أن ن���س��أل ع��ن ال�ط�م��ع واجل�شع
ال�ل��ذي��ن ي�ستحوذان على الأم�يرك�ي�ين ووك�لائ�ه��م يف
لبنان ،خ�صو�صاً عندما ن�ق��ر�أ التقرير املن�شور على
موقع هيئة امل�ساحة اجليولوجية الأمريكية ،والذي
قدر �أن حجم احتياطيات البرتول منطقة «املخروط
النيلي» الواقعة يف منت�صف املياه البحرية امل�صرية
ب�ح��وايل  1763مليون برميل م��ن النفط ،ومتو�سط
يقدَّر بـ 223تريليون قدم مكعب من الغاز ،فيما ُقدِّر
احتياطي الغاز يف ال�سواحل التي يطل عليها لبنان
و«�إ�سرائيل» مبا ال يقل عن  120تريليون قدم مكعب
من الغاز؟
يف خ�ضم كل هذه الت�سا�ؤالت ،ال ي�سعنا �إال �أن نقلق
على م�ستقبل الوطن ،وم�ستقبل الأجيال القادمة
بحقها يف دولة قوية ،يف ظل و�صول �أمراء امليلي�شيات
ورجال الأعمال واملال �إىل ال�سلطة واال�ستئثار بها..
اليوم نرى �أن احلنني �إىل زمن امليلي�شيات يعود �إىل
الواجهة ،فيعود الأم��راء �إىل �أ�سلحتهم ومتاري�سهم
وقطع الطرق وترهيب املواطنني ،ورج��ال الأعمال
ي �ج��وب��ون ال �ع��امل ،ف�ي�ع�ق��دون ال���ص�ف�ق��ات وي�ب�ي�ع��ون
وي�شرتون ويعدون الدول العظمى ب�صفقات مربحة
على ح�ساب الوطن واملواطنني.
ويبقى على امل��واط��ن اللبناين ال��وع��ي وانتظار
نتائج املعركة العاملية الدائرة يف �سورية ،فبعد انق�شاع
غ�ب��ار امل �ع��ارك ،وب�ع��د انت�صار ��س��وري��ة على امل��ؤام��رة
والق�ضاء على ال�ب��ؤر الإره��اب�ي��ة ـ�ـ كما ه��و متوقع ــ
�سيعود امل�شهد ال�ل�ب�ن��اين �إىل ني�سان 2010؛ حني
أ�ق��ام��ت ال�سفارة ال�سورية احتفا ًال تدافع فيه ثوار
«�شلوح الأرز» لأخ��ذ ال�صور التذكارية مع ال�سفري
ال �� �س��وري ،ومت�ن��ى ك �ث�يرون م�ن�ه��م ل��و ُوج ��د متثال
للرئي�س ال���س��وري ل�ل�ت�ب��ارك ..حينها ،ن�ق�ترح على
الأخوة ال�سوريني �إقامة االحتفال يف �ساحة ال�شهداء
لتت�سع للجميع ،ول�ئ�لا ي��دو���س «ث ��وار الأرز» على
�أقدام �أخ�صامهم ال�سابقني خالل تدافعهم للتهنئة
و�إع�ل�ان ال ��والء ،وعليهم �أن ال يقلقوا بخ�صو�ص
التمويل ،فرئي�س احلكومة املبدع قد يح ّول �أموال
املحكمة الدولية ل�شراء املفرقعات ابتهاجاً.

ليلى نقوال الرحباين

وال �ق��رار ال ���س��وري ب�ت��وق�ي��ت م���س��أل��ة احل���س��م الع�سكري،
وال�سبب الثاين �أنه يرى �أن �أن�صاره يف ال�ساحة اللبنانية
بد�أوا يرتاجعون ومييلون �إىل جهات �أخرى ،ال�سيما مع
اقرتاب مو�سم االنتخابات اللبنانية.

ميتلكه ح��زب اهلل خ�لال ح��رب لبنان الثانية ،م�ضيفاً �أن
هذه ال�صواريخ من �صنع �سورية و�إيران ،و ُتعترب �أكرث دقة
من �سابقاتها ،وهي قادرة على حمل ر�ؤو�س متفجرة ،ي�صل
وزنها �إىل  500كليوغرام ،وت�ستطيع الو�صول �إىل تل �أبيب.

تخوف «إسرائيلي»
ّ

من ليبيا

قال حملل ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية يف �صحيفة «ه�آرت�س»
العربية؛ يو�سي ميلمان� ،إن �صواريخ «�أم »600.التي متلكها
�سورية و�إي��ران وح��زب اهلل ُت��دب الرعب يف �أو��س��اط �سالح
البحرية «الإ�سرائيلية» ،ما دفعها �إىل الطلب من وزارة
املالية «الإ�سرائيلية» تخ�صي�ص ميزانية �إ�ضافية ت�صل �إىل
ثالثة مليارات �شيكل ( 750مليون دوالر) ،ل�شراء �أربع �سفن
جديدة .وتابع املحلل ميلمان قائ ًال �إن �صواريخ «�أم»600
هي الطراز املطور ل�صاروخ «فتح  »110الإيراين الذي كان

ك�شفت �شبكة «�سي �أن �أن» الإخ�ب��اري��ة الأم�يرك�ي��ة عن
ت��وج��ه ن�ح��و  30ع�ن���ص��راً مم��ن ي�ن�ت�م��ون �إىل امل�ج�م��وع��ات
امل�سلحة الليبية �إىل �سورية ،لتقدمي الدعم للمجموعات
امل�سلحة و«اجل�ي����ش احل��ر» .و�أو��ض�ح��ت ال�شبكة �أن ه ��ؤالء
متكنوا من دخول الأرا�ضي ال�سورية ،وانخرطوا يف املعارك
التي تدور يف عدد من املناطق ال�سورية ،وهم بقيادة املهدي
احل��ارث��ي ،وا�صفة �إي��اه ب�أنه �أح��د �أه��م قياديي املجموعات
امل�سلحة الليبية.

قاعدة سرية لدعم
المسلحين
ق��ال��ت م���ص��ادر خليجية� ،إن تركيا
أ�ق��ام��ت ق��اع��دة ��س��ري��ة م��ع حليفتيها
ال�سعودية وقطر ،لتقدمي م�ساعدات
ح�ي��وي��ة ع���س�ك��ري��ة ،و�أي �� �ض �اً يف جم��ال
االت�صاالت ،لت�سهيل �أعمال املعار�ضة
امل�سلحة ال�سورية م��ن مدينة قريبة
من احلدود.
وي ��رى امل�ت��اب�ع��ون �أن �أن �ب��اء �إن���ش��اء
«م��رك��ز التحكم» ال��ذي ت��دي��ره جهات
يف ال�شرق الأو�سط لالطاحة بالنظام
ال�سوري ،تُربز �إىل �أي مدى تتحا�شى
ال� �ق ��وى ال �غ��رب �ي��ة ،ال �ت��ي ل �ع �ب��ت دوراً
رئي�سياً يف الإط��اح��ة بالزعيم الليبي
معمر ال �ق��ذايف ،ال �ت��ورط ع�سكرياً يف
�سورية حتى الآن.
وك �� �ش��ف م �� �ص��در م ��ن ال ��دوح ��ة �أن
املركز «ي�سيطر عليه الأتراك ع�سكرياً،
وتركيا هي املن�سق امل�شارك والو�سيط
الرئي�سي ،والأمور �أ�شبه مبثلث :تركيا
ع�ن��د ر أ�� �س��ه ،وال���س�ع��ودي��ة وق �ط��ر عند
القاعدة».

مسلحون فلسطينيون
�أك��دت وكالة ال�صحافة الفرن�سية
يف ت �ق��ري��ر ل �ه��ا ،م �� �ش��ارك��ة م�سلحني
من�ضوين حتت حركة فل�سطينية ذات
طابع �إ�سالمي ،يف العمليات احلربية
داخ ��ل ��س��وري��ة �إىل ج��ان��ب «امل�ع��ار��ض��ة
امل �� �س �ل �ح��ة» .وب �ح �� �س��ب ال ��وك ��ال ��ة ف� ��إن
م �ئ��ات م��ن ه � ��ؤالء جل � ��أوا �إىل خميم
ال�ي�رم ��وك ،ن��اق�ل��ة ع��ن ال�ع�ق�ي��د ال�ف��ار
قا�سم �سعد الدين ،الذي يقود ف�صي ً
ال
م�سلحاً يف ري��ف دم�شق ،قوله لها �إن
«الفل�سطينيني يقاتلون �إىل جانبنا،
وهم مدربون تدريباً جيداً».
ك� �م ��ا ن �ق �ل��ت ال� ��وك� ��ال� ��ة ع� ��ن �أح� ��د
الفل�سطينيني م��ن خميم ال�يرم��وك،
وي ��دع ��ى « أ�ب � � ��و ال �� �س �خ ��ن» ،ق ��ول ��ه �إن
«ال �ك �ث�يري��ن خ �� �ص��و� �ص �اً م ��ن ال���ش�ب��اب
يتعاطفون مع «احلراك الثوري» ،وبعد
�أن و�صلت املعارك �إىل دم�شق ،ال ميكننا
�أن نبقى على احلياد» ،و�أ�ضاف« :كثري
من �إخواننا الفل�سطينيني ان�ضموا �إىل
اجلي�ش ال�سوري احل��ر ،ويقاتلون �إىل
جانب املعار�ضة».

«مسكين»
ت�سود حالة ا�ستياء لدى كوادر
يف احلزب التقدمي اال�شرتاكي
من «احلالة االنبطاحية» التي
ي�شيعها رئي�س احلزب النائب وليد
جنبالط بني �أو�ساط احلزب ،جراء
طلباته املتكررة كي ي�ستقبله امللك
ال�سعودي.
«اال�ستياء» تزامن مع غياب
املوقف الأ�سبوعي جلنبالط
الذي يطلقه من جريدة احلزب
اال�شرتاكي ،وا�ستبداله مبقابلة
تلفزيونية.
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أحداث األسبوع

سورية تصنع مستقبل النظام العالمي الجديد
«�إن م�ستقبل النظام العاملي اجلديد وح�ل��ب وغ�يره�م��ا م��ن امل�ن��اط��ق ال���س��وري��ة،
�سيتحدد على �ضوء معركة �سورية» ،هذا يف ع�م�ل�ي��ة ان �ف�لا���ش وا� �س �ع��ة ت�ع�م��ل ق�ت� ً
لا
ا�ستنتاج فالدميري بوتني قبل عدة �أ�شهر ،ونهباً وت��دم�يراً ،مما يخلق حالة فو�ضى
ي��وم�ه��ا رد ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ب�ط��ري�ق��ة غري ق��ل ن�ظ�يره��ا ،كما �أن ك��ل ذل��ك ق��د ترافق
م�ب��ا��ش��رة ،ب�ع��د ل�ق��اء م��ع �صديقه جيفري ب�ع��واج��ل م�شبوهة ع��ن م �غ��ادرة الرئي�س
فيلتمان� ،أن باباعمرو هي �ستالينغراد التي ب�شار الأ�سد �إىل ال�ساحل ،ومغادرة عائلته
رّ
�ستغي وجه املنطقة ولي�س �سورية وحدها� .إىل اخلارج.
و�إذا كانت باباعمرو قد �سقطت ب�سرعة،
لكن هنا ينطبق متاماً املثل القائل «رب
ف�إن جنبالط و�إن ارجتفت �أركابه� ،إال �أنه �ضارة نافعة»� ،إذ �إن املجموعات الإرهابية
مل يقر باخلط�أ الذي ارتكبه ،وب�أن مر�شده التي قدرت يف دم�شق وحدها ما بني �سبعة
جيف قد �ضلله ..فيما مت�سّ ك بوتني مع و� 15ألف م�سلح ،توهمت مع �أ�سيادها �أنها
ال�صيني �أكرث بر�أيه بـ«�أن م�ستقبل النظام قادرة على الفعل والن�صر ،فخرجت دفعة
العاملي اجلديد �ستحدده معركة �سورية» ،واحدة يف كل مكان ،وكان اجلي�ش العربي
ال�ت��ي ي�ب��دو �أن �ه��ا �أ��ص�ب�ح��ت م�ف�ت��وح��ة على ال�سوري لها باملر�صاد ،وتعامل معها مبا
�أو��س��ع م��داه��ا ،بعد �أن �أخ��ذ احللف املعادي ت�ستحق م��ن م��واج �ه��ة ،ح�ي��ث �إن حلفاء
للدولة الوطنية ال�سورية يرمي كل �أوراقه �سورية ،خ�صو�صاً مو�سكو وبكني وطهران،
الأ�سا�سية واالحتياطية يف امليدان.
� �ص��ار ل��دي�ه��م تفا�صيل ك��ام�ل��ة ع��ن حجم
ووف �ق �اً ل�ت�ق��اري��ر غ��رب�ي��ة ،ف� ��إن ال�ن�ظ��ام ال�ت��دخ��ل ال��ذي مت��ار��س��ه ال ��دول الغربية،
التقدمي يف �سورية �ضرب احللقة املعمولة حت��دي��داً ب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن���س��ا وال��والي��ات
ب��ات�ق��ان وخم�ط��ط لها منذ ف�ترة طويلة ،املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل قطر وال�سعودية
حيث تفيد هذه التقارير �أن اغتيال القادة وت��رك�ي��ا ،وال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،لي�س من
الأمنيني الأرب�ع��ة يف دم�شق ،وراءه عقول خ�لال ال�سالح املتطور وح�سب� ،إمن��ا من
ا�ستخباراتية كربى حت�ضّ ر له منذ �سنوات ،حيث الإره��اب�ي��ون املرتزقة الذين جُ ندوا
ب�سبب دور ه��ؤالء القادة يف دعم املقاومات م��ن ك��ل الأم�ك�ن��ة؛ م��ن بريطانيا وفرن�سا
ال�ع��رب�ي��ة ،ويف تنظيم وت��رت�ي��ب ال�ع�لاق��ات وال �� �ش �ي �� �ش��ان ،وال �� �ص��وم��ال ،وال �� �س �ع��ودي��ة،
اال�سرتاتيجية مع �إيران.
وقطر ،والهند وبنغالد�ش و�أفغان�ستان..
ويف هذا ال�صدد ،بد أ� يتك�شف لدى الر�أي
وت�شري املعلومات �إىل �أن ثمة �سيناريو
�شام ًال كان مُعداً� ،إذ �إن��ه يف ال�ساعة �صفر ال �ع��ام ال �غ��رب��ي ح�ج��م ال �ت��دخ��ل الأط�ل���س��ي
ال �ت��ي ح���ص��ل ف�ي�ه��ا االن �ف �ج ��ار ،ك��ان��ت كل والرجعي العربي يف الأزم��ة ال�سورية� ،إذ
ال �ب�ل�اغ ��ات وال� �ع ��واج ��ل ع �ل��ى ف���ض��ائ�ي��ات تفيد �صحيفة «�صنداي تلغراف» �أن وزارة
ا��س�ت�ه��داف ��س��وري��ة م �ع��دة� ،إذ ُر� �ص��د أ�ك�ثر اخلارجية الربيطانية حتقق يف م�شاركة
من �أربعني خ�براً عاج ًال بث على �شا�شتي م��واط�ن�ين ب��ري�ط��ان�ي�ين بعملية اختطاف
اجلزيرة والعربية يف غ�ضون �أقل من ثالث نفذها مقاتلون �إرهابيون يف �شمال �سورية.
وق � ��ال � ��ت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة «�إن امل �� �ص ��ور
�ساعات ،ناهيك عن املحطات احلليفة لهما
يف لبنان ،والتي كانت �أحياناً �أكرث تطرفاً ،ال �ب�ري � �ط� ��اين ج � ��ون ك ��ان� �ت�ل�اي وزم �ي �ل��ه
ح�ت��ى �أن ف�ضائية ج��دي��دة تعترب نف�سها الهولندي جريون �أورليمانز ،احتُجزا لدى
حليفة مل �ح��ور امل �ق��اوم��ة ،وق �ع��ت يف املطب املقاتلني ملدة �أ�سبوع حني دخال عن طريق
اخلطري �أك�ثر من ع�شر �ساعات ،و�إن كان اخل �ط ��أ �إىل مع�سكرهم� ،أث �ن��اء عبورهما
البع�ض من الإعالميني ر�أى فيها ت�صرفاً احلدود من جنوب �شرق تركيا �إىل �سورية،
لتغطية االنتفا�ضة �ضد «ال��رئ�ي����س ب�شار
غري بريء بتاتاً.
�إذاً ،ع� ��واج� ��ل ال �ع ��رب �ي ��ة واجل� ��زي� ��رة الأ�سد».
و�أ� �ض��اف��ت �أن امل �� �ص��ور ْي��ن ال�بري�ط��اين
وحلفائهما كانت معدَّة ب�إتقان� ،إذ �أكرثت
احلديث عن ان�شقاقات يف اجلي�ش العربي وال �ه��ول �ن��دي «ت �ع��ر� �ض��ا ل�ل�ت�ه��دي��د بالقتل
ال �� �س��وري ،وع ��ن ف��و��ض��ى ع��ارم��ة يف م��دن م��ا مل ي�ت�ح��وال �إىل الإ� �س�ل�ام خ�ل�ال ف�ترة
االحتجاز ،و�أ�صيبا بجروح طفيفة عندما
كربى..
وبح�سب ه��ذه ال�ت�ق��اري��ر ،ف ��إن النظام حاوال الفرار ،و�أُخلي �سبيلهما بعد تدخل
ال��وط�ن��ي يف ��س��وري��ة �أظ �ه��ر م �ق��درة فائقة جم�م��وع��ة م��ن م�ق��ات�ل��ي اجل�ي����ش ال���س��وري
وع��ال�ي��ة يف الإدارة وال �ق �ي��ادة وال�سيطرة ،احلر و�صلت �إىل املع�سكر ،وطالبت بغ�ضب
�إذ �إن ��ه م�ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ات الأوىل للجرمية ،الإفراج عنهما».
و�أ�� �ش ��ارت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إىل �أن امل���ص��ور
ا ُّت�خ��ذت الإج ��راءات ال�ضرورية وال�لازم��ة
للحفاظ على الدولة وم�ؤ�س�ساتها وم�صالح ال�ب�ري �ط��اين ك��ان �ت�لاي مل ي �ت �ح��دث حتى
الآن ع��ن حم�ن�ت��ه ،ل�ك��ن زم�ي�ل��ه �أورل�ي�م��ان��ز
النا�س.
وه �ن��ا ح���س��ب ال �ت �ق��اري��ر ،ف � ��إن اخل�ط��ة �أبلغ و�سائل الإعالم الهولندية ب�أن �أفراداً
املعدة ال�ستهداف �سورية كانت مع الإعالن م��ن املجموعة الإره��اب�ي��ة ال�ت��ي اختطفته
ع��ن عملية االغ�ت�ي��ال ،وب ��دء الف�ضائيات م��ع زم�ي�ل��ه ال�بري �ط��اين ،وال �ت��ي ق� �دّر بني
ببث العواجل ،تتحرك �أي�ضاً على �شا�شاتها  30و 100مقاتل ،حتدثوا بلهجة مدينة
ال �� �ص��ورة امل �ف�برك��ة وامل �ع ��دة ع��ن ��س��اح��ات ب�يرم�ن�غ�ه��ام ال�بري�ط��ان�ي��ة ،و�أن املجموعة
�سورية �شهرية ومعروفة يف دم�شق وحلب ،اتهمتهما بالتج�س�س و�أرادت االحتفاظ
ت�شهد تظاهرات �ضد النظام الوطني يف ب �ه �م��ا ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى ف ��دي ��ة ،وت�خ�ط��ط
�سورية ،على نف�س الطريقة التي ح�صلت لتطبيق ال�شريعة الإرهابية يف �سورية بعد
يف ليبيا ،على �أن ي��راف��ق ك��ل ذل��ك حترك �سقوط نظام الأ�سد.
اخل�لاي��ا النائمة للمجموعات يف دم�شق
ون�سبت ال�صحيفة �إىل م�صدر مطّ لع

�أحد م�سلحي «اجلي�ش احلر» يطلق الر�صا�ص باجتاه الأبنية يف حي �صالح الدين بحلب

ق��ول��ه« :ه�ن��اك م��ا ال يقل ع��ن �ستة رج��ال
يتحدثون بلهجات بريطانية ،مبا يف ذلك
واح��د يتحدث بلهجة �سكان جنوب لندن،
وال �أحد يعرف متاماً كم هو عددهم ،لكن
ه ��ؤالء ي���س��اف��رون ع��ادة �ضمن جمموعات
�صغرية من حوايل ن�صف دزينة».
وك �� �ش �ف��ت �أن م �ع �� �س �ك��راً ل�ل�إره��اب �ي�ين
�شمال �سورية «ي�ضم رج��ا ًال م��ن باك�ستان
وب �ن �غ�ل�اد���ش وال �� �ش �ي �� �ش��ان ول �ي ����س ب�ي�ن�ه��م
� �س ��وري ��ون ،وي �ت �ح��دث  ٪40م �ن �ه��م ال�ل�غ��ة
ا إلن �ك �ل �ي��زي��ة ،غ�ي�ر �أن ج�ن���س�ي��ات�ه��م غري
معروفة».
يف م�ع��رك��ة ��ص�ن��اع��ة م�ستقبل ال�ن�ظ��ام
ال�ع��امل��ي اجل��دي��د ال��ذي ُك�ت��ب على �سورية،
ث �م��ة �أك�ث��ر م��ن م �ئ��ة دول� ��ة ت�ع�ل��ن احل��رب
ع �ل��ى ق �ل��ب ال� �ع ��روب ��ة ال �ن��اب ����ض ،م ��ع ك��ل
ا إلغ��راءات الكربى التي تقدم عليها دول
النفط ال�ع��رب��ي ال�ت��ي ال ت�ترك و�سيلة �إال
وت�ستعملها ،فال�سعودية ال�ت��ي تنتج كما
ه��و م�ع�ل��ن ر��س�م�ي�اً ع���ش��رة م�لاي�ين و500
�ألف برميل نفط يومياً ،وقطر التي زادت
من �ضخها لإنتاج الكاز ،يدور موفدوهما
على كل الأ�صقاع يحملون املليارات ل�شراء
امل�سلحني واملرتزقة للقتال يف �سورية ،يف
نف�س الوقت الذي يحاولون فيه �شراء ذمم
موظفي ال�سفارات ال�سورية يف اخلارج حتى
و�إن كانوا حجاباً ،لكن ما ي�صيب ال�سعودي

(�أ.ف.ب).

وال �ق �ط��ري ب��ال�ه���س�ت�يري��ا ،أ�ن �ه��م ع��اج��زون
ع��ن ��ش��راء �أي ديبلوما�سي ل��ه قيمة ،رغم
�أن ه �ن��اك أ�ك�ث�ر م��ن �� 116س�ف��ارة ��س��وري��ة
م��وزع��ة يف خمتلف دول ال�ع��امل ،وبالتايل
ف�إن الهجوم الت�آمري الأخطبوطي الوا�سع
ال��ذي تتعر�ض ل��ه ��س��وري��ة ،ال��ذي ال يبد أ�
من متويل املعار�ضات «ال�سورية» امل�سلحة
و�شراء املرتزقة والع�صابات� ،إمنا و�صل �إىل
حد توجيه تهديدات مبا�شرة لليد ال�سورية
العاملة يف دول الكاز العربي ،بالطرد� ،أو
ب�ترك�ي��ب ت�ه��م ل �ه��م� ،إذا مل ي�ن���ض�م��وا �إىل
م� ��ؤام ��رة ا� �س �ت �ه��داف وط �ن �ه��م ،ب��الإ��ض��اف��ة
طبعاً �إىل كم ال�ضغوطات والعقوبات التي
يفر�ضها الغرب اال�ستعماري وجامعة نبيل
ال�ع��رب��ي على ال��دول��ة الوطنية ال�سورية،
ورغم كل ذلك ،ت�صمد �سورية يف وجه كل
ه��ذا الهجوم ال�ضاري ،وحتقق انت�صارات
ه��ام��ة ون��وع�ي��ة ع�ل��ى ال�ع���ص��اب��ات امل�سلحة
وح�م��ات�ه��ا ،مم��ا يجعلها دول ��ة ف��ري��دة من
نوعها يف الأداء واملمار�سة وال�ق�ي��ادة ،على
م�ستوى املجتمع وعلى امل�ستوى الأمني.
وتفيد معلومات �أن الأداء الع�سكري
ال�سوري ،بات حمط اهتمام كليات حربية
عديدة يف العامل ،حتى �أن مركز الدرا�سات
الع�سكرية يف تل �أبيب ذهل مما توافر لديه
م��ن م�ع�ل��وم��ات ع��ن ��س��ر ال �ق��وة ال���س��وري��ة،
وخ�صو�صاً جلهة قوتها ال�صاروخية التي

تتميز بتكنولوجيا عالية قل نظريها� ،إذ
تبني لديهم �أن بع�ض ال�صواريخ امل�ستوردة
م ��ن م��و� �س �ك��و ،ي �ج��ري ت �ط��وي��ره��ا ب�شكل
مذهل ،ما جعل القيادة الع�سكرية الرو�سية
توفد خرباءها �إىل �سورية الكت�ساب خربات
�إ� �ض��اف �ي��ة� ،إذ �إن ب�ع����ض أ�ن� ��واع ال���ص��واري��خ
الرو�سية التي تدار باليد الب�شرية ،اكت�شف
ال��رو���س �أنها �أ�صبحت على �أعلى ق��در من
الإدارة بوا�سطة احلا�سوب.
باخت�صار� ،سورية كما قال بوتني قبل
�أ�شهر� :ستحدد معركتها م�ستقبل النظام
ال�ع��امل��ي اجل��دي��د ،ف�ه��ا ه��ي ال���ص�ين تخرج
م��ن البحر ا أل��ص�ف��ر ،وب��وارج�ه��ا احلربية
ت�سبح يف البحر امل�ت��و��س��ط ،ه��ا ه��و قي�صر
رو��س�ي��ا اجل��دي��د ي�ن�ب��ه �أردوغ� � ��ان � -أوغ �ل��و
�أن ط��وران�ي�ت�ك��م اجل��دي��دة � �ص �ف��راً ،فزمن
ال�سالحقة �أ�صبح يف غياهب التاريخ.
رمب� ��ا وا� �ض �ح��ة مت ��ام� �اً ن� �ب ��وءة ه��وغ��و
ت�شافيز قبل ع�شرة �أ�شهر� :أن العامل بد أ�
يتغري لأن �سورية تنت�صر..
ث� �م ��ة م�ل�اح� �ظ ��ة أ�خ � �ي� ��رة ال ب� ��د م��ن
الإ�شارة �إليها� :إذ �إن بع�ض منظري الي�سار
ال�سابقني ،ال��ذي��ن ك��ان��وا يف زم��ن االحت��اد
ال �� �س��وف �ي��ات��ي وامل �ع �� �س �ك��ر اال�� �ش�ت�راك ��ي ،ال
ينفكون عن التنظري للثورة اال�شرتاكية
ودي�ك�ت��ات��وري��ة ال�برول�ي�ت��اري��ة ،وك��ان��وا على
م�ستوى �أحزابهم م�ستعدين لف�صل �أو طرد
�أي عن�صر يقول لهم «الكحل يف عيونكم
جميل» ،حتى ال نقول �أنهم كانوا م�ستعدين
ل�سحقه وقتله ،باتوا اليوم منظرين للمدد
«ال �ث��وري» م��ن ا إلم�بري��ال �ي��ة ،ول �ـ«الأف �ك��ار
الدميقراطية» اخل�لاق��ة ال��واف��دة م��ن �آل
�سعود و�آل ثاين ،وه�ؤالء رمبا كان بنظرهم
يطبقون م�ق��ول��ة ك��ارل م��ارك����س« :ال�ث��ورة
امل�سلحة �أ�سمى �أ�شكال الن�ضال»� ،سواء كان
هذا ال�سالح من الكيان ال�صهيوين �أو من
العم �سام� ،أو من الليبي  -القاعدي علي
بلحاج� ،أو من القوى التنويرية احلاكمة
يف جند واحلجاز وقطر ،وال يهم من �أين
ي�أتي «الثوار» للقتال �ضد الدولة الوطنية
ال�سورية ،من ال�صومال� ،أو تون�س ،وليبيا،
وم��ن ب�لاد امل���س��اواة و«ح�ق��وق الإن���س��ان» يف
ال�سعودية ،فكيف �إذا كان معهم الع�شرات
�أو امل�ئ��ات م��ن ب�لاد ال���ض�ب��اب� ،أو م��ن بالد
العم �سام� ،إنه نوع من «الت�ضامن الأممي»
م��ع «ث��وار» ا إلخ ��وان والإره ��اب وك��ل �شذّاذ
الآفاق.
هذه ال�صور امل�ضحكة  -املبكية ننقلها
م ��ن ل� �ق ��اء ج �م��ع ب��ال �� �ص��دف��ة ب �ع ����ض م��ن
العجائز «التوريني» بعد عملية التفجري
الإرهابية ملبنى ا ألم��ن القومي يف دم�شق،
وال ��ذي �أ��ص�ب�ح��وا يف ت�ط��رف�ه��م ال�ل�ي�برايل
«حمافظني جدداً» رمبا �أكرث من حمافظي
الغرب و�أمريكا.
تابعوا معارك حلب وحم�ص ،وانتبهوا
جيداً ملا �أعلنه وليد املعلم ووزير اخلارجية
ا إلي ��راين ،ومل��ا قاله ال�سيد على خامنئي،
ب ��أن الع�صر ه��و ع�صر انت�صار امل�ق��اوم��ة..
«ث��وار» املحافظني اجلدد حتماً �إىل مزابل
التاريخ.

�أحمد زين الدين
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الغرور التركي ..والفخ الكردي
�أوق � ��ع ال �ث �ن��ائ��ي ال�ت�رك��ي (�أردوغ� � � ��ان -
�أوغ � �ل ��و) الإدارة ال�ت�رك �ي��ة يف ف ��خ ال�ل�ع�ب��ة
ال��دول�ي��ة ع�بر ال�ن�ف��ق ال �� �س��وري ،ح�ي��ث بالغ
الأت��راك يف ت�سخري �أنف�سهم ك ��أداة �ساذجة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل �خ �ط��ط الأم�ي��رك� ��ي ب ��إ� �س �ق��اط
النظام يف �سورية ،لإزال��ة العقبة املف�صلية
يف حم� ��ور امل �م��ان �ع��ة وامل � �ق ��اوم ��ة ،وي���ش�ك��ل
ال �غ��رور وال �ط �م��وح��ات ال�ترك �ي��ة اجل��دي��دة
وق ��ود االن ��دف ��اع ال�ت�رك��ي ل ��وراث ��ة ال�ق�ي��ادة
لا عن
ال�سيا�سية ل �ـ«الإ� �س�لام ال�سُّ ني» ب��دي� ً
م�صر وال�سعودية ،عرب �شراكة عرجاء وغري
متوازنة ومرحلية مع قطر (ق��ارورة الغاز
ال�سيا�سية).
وق� ��د ب ��ره ��ن الأت � � � ��راك ع ��ن ت�ب�ع�ي�ت�ه��م
ال�ع�م�ي��اء ك �خ��دم حل�ل��ف ال �ن��ات��و ،وكخنجر
يف ظ�ه��ر ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي وال �ع��رب��ي ،بل
وال �ن �ف��اق ال���س�ي��ا��س��ي يف م ���س ��أل��ة احل��ري��ات
والدميقراطية والتعامل م��ع مواطنيهم،
والتي يطالبون النظام يف �سورية باتباعها،
ويف ن�ف����س ال ��وق ��ت ي�خ��ال�ف��ون�ه��ا وي�ع�م�ل��ون
بنقي�ضها ،وهذه الوقائع احلالية ما يلي:
 يق�صف ال �ط�ي�ران ال�ترك��ي امل��دن�ي�ينالأك��راد يف تركيا وخارج احلدود يف العراق،
ويتهمون النظام يف �سورية بقمع امل�سلحني
(يبلغ عدد الأك��راد يف تركيا  15مليون� ،أي
ما ي�ساوي  ٪20من �سكان تركيا).
 ع � ��دم االع� �ت� ��راف مب ��راك ��ز ال �ع �ب��ادةالتابعة للعلويني ،وعدم االعرتاف بهويتهم
الثقافية ،ويطالبون �سورية باحرتام حرية
الر�أي!
 يتعاطون مع الق�ضايا واالنتفا�ضاتالإقليمية على ق��اع��دة التع�صب املذهبي،
خ�صو�صاً يف ��س��وري��ة وال �ث��ورة ال�شعبية يف
البحرين.

 ي�سهّلون انطالق الع�صابات امل�سلحةوالإرهابيني وال�سالح ،من القاعدة وغريها،
ب��اجت��اه �سورية وال �ع��راق ،ل��زي��ادة العمليات
االنتحارية �ضد املدنيني ،وي��ؤ ّم�ن��ون املالذ
الآمن للمعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،وما �إىل
ذلك من تدخل يف �ش�ؤون �سورية.
 يهددون باخرتاق الأرا�ضي ال�سوريةيف ح ��ال م�ه��اج�م��ة الأك� � ��راد ل �ه��م ،حل�م��اي��ة
�أم�ن�ه��م ال�ق��وم��ي ،يف ال��وق��ت ال ��ذي يحمون
وي�ست�ضيفون اجل�م��اع��ات امل�سلحة وط��رق
الإم � ��داد ل�ه��ا ب��اجت��اه � �س��وري��ة� ..أف�ل�ا يحق
ل�سورية عندئذ �أن تهاجم الأرا�ضي الرتكية
وفق نف�س املبد�أ؟
 -ي���ش�ج��ع الأت� � � ��راك احل � ��رب الأه �ل �ي��ة

يف ��س��وري��ة ،وال�ت��ي �سيكون وق��وده��ا ال�سُّ نة التق�سيم ..و�س�ؤالنا لهم� :إذا قُ�سّ مت �سورية،
وال �ع �ل��وي��ون وا ألك� � � ��راد وامل �� �س �ي �ح �ي��ون� ،أال �ألن تتق�سّ م تركيا بني �أكراد وعلويني و�سُ نة؟
يعرفون �أن هذه احلرب �ستمتد �إىل ال�ساحة
م�شكلة «حزب العدالة والتنمية» الرتكي
ال�ترك�ي��ة و�شعبها امل �ك �وّن م��ن �أك ��راد و�سُ نة �أنه م�صنوع وفق الطريقة الأمريكية ،التي
وعلويني ،وبن�سب متكافئة خالف �سورية ،تُبقي الإ�سالم كقناع ومتحوه كجوهر ،وفق
فالأكراد حوايل  15مليون ،والعلويون مع عملية تهجني وحت��ري��ف ف�ك��ري و�سلوكي،
ال�شيعة حوايل  14مليون� ،أي ما يقارب  30لي�صبح �صاعقاً يفجر الإ�سالم من الداخل
لا ع��ن ال �غ��زو املبا�شر
مليون م��ن �أ��ص��ل  65مليون ت��رك��ي� ،ألي�س ك�ط��اب��ور خ��ا���ص ب��دي� ً
ذل��ك تفجرياً للمجتمع الرتكي ،وتفجرياً واحلرب الأمريكية عليه.
لبلد �إ�سالمي �أ�سا�سي بعد تفجري �سورية
م � ��اذا ��س�ي�ف�ع��ل ا ألت � � � ��راك م ��ع م���س�ع��ود
وم��رك��زه��ا امل �ق��اوم وال ��ذي ال ت�ستفيد منه الربازاين الذي يدير لعبة ذكية مع الثنائي
�سوى «�إ�سرائيل» و�أمريكا؟!
�أردوغ ��ان � -أوغ �ل��و ،فمن جهة يعلن دعمه
 ي���س��اه��م ا ألت � ��راك يف إ�� �ش �ع��ال الفتنة خلطة تركية يف ما يتعلق ب�سورية ،ل�ضمانيف � �س��وري��ة ب ��اجت ��اه احل � ��رب ا أله �ل �ي ��ة ،ثم الت�أييد له يف العراق ،ومن جهة �أخرى يعمل

�أن�صار حزب العمال الكرد�ستاين يف �شمال �سورية عند املنطقة احلدودية مع تركيا

(�أ.ف.ب).

عبد العزيز بن عبد الله يدير قاعدة استخبارية في أضنة
تقود عمليات تمويل التسليح والتفجير
�أنقرة  -الثبات
ي�ع��رف امل���س��ؤول��ون يف �أن �ق��رة �أن تفجري مبنى ا ألم��ن
ال�ق��وم��ي ال���س��وري لي�س م��ن �صنيعة امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
امل�سلحة التي ال تتمتع ب��ال�ق��درات اال�ستخبارية الكافية
ل�ل�ق�ي��ام ب�ه��ذه امل�ه�م��ة ال�ت��ي �أوك �ل��ت ب�ه��ا �أج �ه��زة حم�ترف��ة،
تقاطعت بني عدة دول �إقليمية.
ففيما �أكد دبلوما�سي تركي �أن بالده مل تلعب �أي دور
يف تفجريات دم�شق ،قال م�س�ؤولون �أمنيون �سابقون �أتراك
�إن بالدهم تلعب دوراً متزايداً يف �إي��واء وتدريب «الثوار»
ال�سوريني الذين عربوا احل��دود �إىل �أرا�ضيها ،وقال �أحد
امل�س�ؤولني ،وهو م�ست�شار ل�ش�ؤون املنطقة يف احلكومة� ،إن
 20جرنا ًال �سورياً �سابقاً يقيمون حالياً يف تركيا ،ويعملون
منها على امل�ساعدة يف ت�شكيل وتنظيم �صفوف امل�سلحني.
وت �ق��ول امل �ع �ل��وم��ات �إن ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ف�ج�ير ت �ل��ك ك��ان��ت
ج��زءاً من عمل �أكرب بكثري ،كان من امل��راد منه �أن يحطم
معنويات اجلي�ش ال�سوري ويفككه ،و�صو ًال �إىل االنقالب
على النظام .ففي اللحظة التي ك��ان م��ن امل�ق��رر فيها �أن
يتم التفجري ،ك��ان م��ن امل�ق��رر �أن ينت�شر �آالف امل�سلحني

يف العا�صمتني ال�سيا�سية واالقت�صادية؛ دم�شق وحلب،
مب��ا يُظهر وك ��أن الأم ��ور أُ�ف�ل�ت��ت ،و�أن النظام ينهار ،لكن
معلومة ا�ستخبارية و�صلت �إىل �ضابط يف الإ�ستخبارات
غيت كل �شيء ،فال�ضابط الذي عرف بو�صول
ال�سورية رّ
عدد كبري من امل�سلحني �إىل حي امليدان الدم�شقي� ،أو�صل
املعلومة �إىل ر�ؤ�سائه الذين كانوا على علم ب�شيء كبري
يتم التح�ضري له ،مل تُعرف ماهيته ،ولذلك �أُخ��ذ القرار
باحل�سم ال�سريع مع امل�سلحني يف امليدان ،فكان �أن تك�شفت
اجلوانب الأخ��رى يف �أحياء �أخ��رى يف دم�شق ،حترك فيها
امل�سلحون بعد مبا�شرة العملية الأمنية ال�سورية ،وقبل
التفجري ،وكان لنجاج اجلي�ش ال�سوري يف احل�سم ال�سريع
ت�أثريه الإيجابي ،بحيث انعدمت حركة امل�سلحني يف دم�شق
بعد التفجري ،واقت�صر الأمر على حلب ،التي تخ�ضع الآن
لعملية احل�سم الع�سكري مع ه�ؤالء.
وتقول املعلومات املتوفرة لأج�ه��زة معنية بامللف
ال�سوري� ،إن م�صدر هذا املخطط هو قاعدة ا�ستخبارية
كبرية موجودة يف جنوب تركيا ،تدار من قبل �ضباط
ا�ستخبارات �أتراك وخليجيني ،وهذه القاعدة ك�شفت
عنها م�ؤخراً �أو�ساط دبلوما�سية عربية� ،سارع املعنيون

�إىل نفيها مبا ي�شبه الت�أكيد على �صحتها.
وتفيد املعلومات ب ��أن امل��رك��ز ال��ذي أ�ق�ي��م يف حمافظة
�أ�ضنة الرتكية ،يُدار من قبل �ضباط كبار يف اال�ستخبارات
ال�سعودية ،وقد �أ�شرف عليه �شخ�صياً الأمري عبد العزيز
بن عبداهلل ،الذي �سجّ ل رقماً قيا�سياً يف الزيارات �إىل تركيا
خالل الأ�شهر املا�ضية ،والتي ق�ضاها متنق ًال بني الريا�ض
وعمان و�أنقرة ،وفيما ت�شري هذه املعلومات �إىل �أن التجاوب
الأردين «مل يكن بامل�ستوى املطلوب» ،ف�إن التجاوب الرتكي
كان كبرياً جداً ،وقد فاخر م�صدر قطري بهذه املعلومات،
م�ؤكداً م�شاركة م�س�ؤولني يف �أم��ن الدولة واال�ستخبارات
الع�سكرية القطرية ،وقال امل�صدر من الدوحة�« :ستتوىل
ث�ل�اث دول م�ه�م��ة ت��وف�ير ال �� �س�لاح وه ��ي :ت��رك�ي��ا وق�ط��ر
واململكة العربية ال�سعودية» ،و�أو�ضح امل�صدر قائالً« :كل
الأ�سلحة رو�سية ال�صنع» ،وال�سبب الوا�ضح هو �أن ه�ؤالء
الرجال مدربون على ا�ستخدام الأ�سلحة الرو�سية ،وكذلك
لأن الأمريكيني ال يريدون التدخل يف الأم��ر ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ا�ستخدام ال�سالح الغربي من �ش�أنه �إظهار الدعم
اخلارجي له�ؤالء الذين يتحججون ب�أنهم ي�ستولون على
ال�سالح من اجلي�ش ال�سوري.

على مكت�سبات ميدانية يف املناطق الكردية
يف �سورية ،ل�ضمان منفذ مائي لكرد�ستان
على البحر املتو�سط من النافذة الكردية
 ال�سورية ،وميار�س عملية خ��داع �سيا�سيك�برى �ضد ا ألت ��راك ال��ذي��ن �سي�ستيقظون
على انف�صال الأكراد عنهم يف حلظة العنف
ال�ك�برى ال�ت��ي �ستتولد م��ن ��س��وري��ة� ،إذا مل
يرتاجع الأتراك والأمريكيون ودول اخلليج
عن خمططهم ال�شيطاين لتحطيم �سورية،
و�سيتحالف ح��زب العمال الكرد�ستاين مع
�سورية �ضد الأت ��راك ،وه��و ال��ذي ح�ضنته
��س��وري��ة ل�ع�ق��ود ،وه ��و ي ��رد اجل�م�ي��ل ل�ه��ا يف
ال �ل �ح �ظ��ات امل�ف���ص�ل�ي��ة ،و� �س �ي��ذوق ا ألك � ��راد
الك�أ�س املرة التي يذيقونها لل�سوريني ،عرب
احت�ضان امل�سلحني والقاعدة وقطاع الطرق
الذين يخطفون الزوار.
لقد راه��ن ا ألت��راك على دور يف �سورية
ي��رت�ك��ز ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة ل �ل �غ��رب ،إلع�ط��ائ�ه��م
وك ��ال ��ة ح �ك��م ال �ع ��امل ا إل� �س�ل�ام ��ي ل���ص��ال��ح
�أم�يرك��ا ،كخطوة �أوىل ،ث��م ال�سيطرة على
العراق من الباب املذهبي والكردي ،لإطباق
الكما�شة على إ�ي��ران يف مرحلة الحقة بد ًال
م��ن « إ���س��رائ�ي��ل» و أ�م�يرك��ا ،ف� أ�م�يرك��ا تطبق
الآن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة «احل� ��رب ال �ب��دي �ل��ة» �أو
«احلرب بالأجرة» ،فتكلف «جحافل» الأفغان
ا ألم�ي�رك �ي�ي�ن م��ن ال���س�ل�ف�ي�ين التكفرييني
ب � إ�� �ض��رام ال �ن��ار يف ال �� �س��اح��ات ا إل� �س�لام �ي��ة
و�إنهاكها ،لت�صل �أمريكا وت�ضع يدها دون
ع�ن��اء �أو خ���س��ائ��ر ،ل�ك��ن ال ��دور �سي�صل �إىل
ا ألت � ��راك أ�ن�ف���س�ه��م ،خ���ص��و��ص�اً �أردوغ � ��ان -
�أوغ �ل��و ،ال�ل��ذي��ن �سينقلب عليهما اجلي�ش
الرتكي بعد �أن يكمال مهمتهما يف حتطيم
��س��وري��ة وال �ع ��راق ،وب�ع�ن��اوي��ن إ���س�لام�ي��ة ال
ي�ستطيع اجلي�ش الرتكي «العلماين» القيام
بها؛ متاماً كما فعل الأمريكيون مع �صدام
ح���س�ين ،ال ��ذي ح��ر��ض��وه ع�ل��ى إ�ي ��ران وغ��زو
الكويت ،وعندما �أجن��ز مهمته وفتح �أب��واب
العراق للغزو واالحتالل والنهب� ،أعدموه
ب �ع��دم��ا أ�ه ��ان ��وه يف ح �ف��رة حت ��ت الأر� � ��ض،
وكذلك القذايف الذي قتلوه و�أهانوه بعدما
�أعطاهم التعوي�ضات املالية ع��ن لوكربي،
وبعدما فكك مفاعله النووية.
غ � � ��رور ت ��رك� �ي ��ا وط� �م ��وح� �ه ��ا ا ألع � �م ��ى
�سي�ضعانها يف مهب الريح وعني العا�صفة،
وليتذكر ا ألت ��راك �أن�ه��م لي�سوا �سوى خدم
ل�ل�غ��رب ،وغ�ي�ر م��رغ��وب ب�ه��م ك��أ��ص��دق��اء �أو
حلفاء الند للند ،والدليل �أن �أبواب االحتاد
الأوروبي مل تُفتح لهم منذ �أكرث من خم�سني
عاماً ،ومع ذلك ي��ؤدون دور اخلدم والعبيد
ل�ل�م���ش��روع الأم �ي�رك ��ي ،وي� �ه ��ددون ال �ع��رب
باللغة الرتكية وبالألفاظ الإ�سالمية ،ومع
ذلك �سيهزمون ..و�سريحلون كما رحلوا يف
امل��رة املا�ضية م��ع امل�ستعمرين الفرن�سيني
والإنكليز.
لكن ال�س�ؤال الأهم :هل �سيغرق الأتراك
نيابة ع��ن ا ألم�يرك�ي�ين وال�غ��رب يف الرمال
ال���س��وري��ة ومتفرعاتها ا إلث�ن�ي��ة واملذهبية
مع الأكراد والعلويني ،و�صو ًال �إىل ال�صدام
الإقليمي مع �إيران والعراق ورو�سيا؟
www.alnnasib.com
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لبنانيات

ُ
لمــاذا تــرك مـعـين الـمـرعــبـي وحـيدًا؟

ف��ور �إع�ل�ان ت�شكيل حكومة ميقاتي حيث و�صلت «املياعة» يف اتخاذ القرارات
الثانية ال�ع��ام ال�ف��ائ��ت ،وال�ت��ي ن��ال��ت فيها ل��دى بع�ض مكونات احلكومة� ،إىل غ�ض
ط��راب �ل ����س «ح �� �ص��ة الأ�� � �س � ��د» ،ا��س�ت�ب���ش��ر الطرف عن ا�ستهداف اال�ستقرار ال�سوري
الطرابل�سيون خرياً ،وعقدوا �آمالهم على انطالقاً من لبنان� ،إ�ضافة �إىل حماولة
احلكومة امليقاتية ،علّها ترفع احلرمان «تكبيل» �أي��ادي اجلي�ش لثنيه عن القيام
ال��ذي عانت منه عا�صمة ال�شمال ط��وال ب � ��دوره يف ف��ر���ض الأم� � ��ن ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف
عهود حكومية خلت م��ن قبل ،خ�صو�صاً ال�شمال ،فال تزال ق�ضية توقيف ال�ضباط
خالل احلقبة احلريرية؛ يف ظل حكومتي والع�سكريني يف حادثة «الكويخات» ماثلة
الرئي�سني ف�ؤاد ال�سنيورة و�سعد احلريري� ،أمام �أعني اجلميع.
اللذين ا�ستخدما طرابل�س ك�صندوق بريد
والأن�ك��ى من ذل��ك ،هو هرولة رئي�س
ل�ب�ع��ث ر��س��ائ��ل �إق�ل�ي�م�ي��ة ،و�أه �ل �ه��ا ك ��أرق��ام احل�ك��وم��ة و�أح ��د وزرائ �ه��ا الطرابل�سيني
يف � �ص �ن��ادي��ق االق� �ت ��راع ويف ال �ت �ح��رك��ات �إىل �إط�ل��اق ب�ع����ض امل�ت�ه�م�ين ب ��الإره ��اب،
اال� �س �ت �ع��را� �ض �ي��ة ،حت ��ت ت� ��أث�ي�ر اخل �ط��ب ف�ي�م��ا مل ي�ح��رك��ا ��س��اك�ن�اً يف � �ش ��أن ق�ضية
املذهبية التي �ضربت البنية االجتماعية توقيف ال�ضباط ،حفاظاً على م�صاحلهم
لثاين �أكرب املدن اللبنانية ،ودفعت بع�ض االنتخابية ،وعلى ح�ساب �أم��ن مدينتهم
مكوناتها �إىل االق�ت�ت��ال خدمة لأج�ن��دات وجمتمعهم ،وقد �أدت هذه ال�سيا�سة وتلك
خارجية.
املمار�سات �إىل انفالت الو�ضع الأمني يف
وم��ع والدة احل�ك��وم��ة ال�ت��ي ترافقت ط��راب�ل����س ،وجعلتهما ع��ر��ض��ة ل�لاه�ت��زاز
مع اندالع الأزم��ة ال�سورية ،التي كان لها يف �أي وق ��ت ،وب ��دا ه ��ذا الأم� ��ر ج�ل�ي�اً من
انعكا�سات خطرية على الأو�ضاع اللبنانية ،خالل احل��ادث الأمني ال��ذي وقع م�ؤخراً
ال�سيما على الو�ضع الأمني ،حيث حتولت بني عائلتني يف ب��اب التبانة ،على خلفية
مناطق لبنانية ع��دة �إىل معاقل لت�سلل �أف�ضلية احل�صول على موقف لل�سيارات
امل�سلحني وت�ه��ري��ب ال���س�لاح �إىل �سورية� ،أم ��ام ح�ل��وي��ات ال�ق�ن��اع��ة ب�ين «�أم الأ� �س��ود»
و�إي � ��واء امل���س�ل�ح�ين امل �ت��ورط�ين ب��الأع �م��ال و«�آل ل �ي��زا» ،وم��ا لبث �أن ت�ط��ور ليطاول
الإره��اب�ي��ة فيها ،يف �ضوء �سيا�سة «ال�ن��أي م ��واط �ن�ي�ن م� � ��ارة م ��ن ج �ب��ل حم �� �س��ن يف
بالنف�س» التي انتهجتها احلكومة جتاه املنطقة ،و�أدى ذل��ك �إىل انفجار الو�ضع
الو�ضع القائم يف �سورية.
بني «التبانة» واجلبل ،وما كان ليهد�أ لوال
لكن مل تقف هذا ال�سيا�سة عند حدود تدخل اجلي�ش ورده على م�صادر النريان
�سورية ،بل تعدتها �إىل الداخل اللبناين ،لإ�سكاتها.

مواطنان يف باب التبانة يهروالن �إثر بدء املعارك مع جبل حم�سن

ه��ذا ال��و��ض��ع امل�ت�ردي ق��اب��ل للتجدد
يف �أي وق � ��ت ،يف � �ض ��وء ف� �ق ��دان ال �ق ��رار
ال���س�ي��ا��س��ي مل �ع��اجل��ة ال��و� �ض��ع الأم� �ن ��ي يف
طرابل�س ،خ�صو�صاً و�سط فو�ض انت�شار
ال�سالح فيها ،و�إي ��واء امل�سلحني الغرباء،
وت�سعري اخلطاب املذهبي الذي ينال من
وح��دة �أبنائها� ،إ�ضافة �إىل حماولة بع�ض
الأطراف املحليني �إىل �إقحامها يف ال�صراع
الدائر يف �سورية.
وع �ل��ى م��ا ي �ب��دو ف� ��إن اجل�ي����ش ع��ازم
للت�صدي لأي حم��اول��ة م��ن ه��ذا ال�ن��وع،
ح�سب ما جاء يف كلمة قائده العماد جان

ق�ه��وج��ي للع�سكريني يف م�ن��ا��س�ب��ة عيد
اجل�ي����ش ،وم��ا حملة ال�ن��ائ��ب امل�ستقلبي
م�ع�ين امل��رع �ب��ي ع�ل��ى اجل�ي����ش �إال دل�ي��ل
خيبة ،تلقاها امل�ستقبل وجماعاته من
خالل ت�صدي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مل�شروع
�إق ��ام ��ة «امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��ازل��ة» ال��س�ت�ه��دف
اال�ستقرار ال�سوري ،انطالقاً من �شمال
لبنان ،وبالتايل �إقحام بع�ض املناطق يف
�أتون النريان ال�سورية ،ما قد ي�ؤدي �إىل
نتائج كارثية على لبنان و�شعبه� ،إ�ضافة
�إىل خرق املعاهدات والأعراف التي تنظم
عالقة لبنان بالدول ال�صديقة ،ولإعالن

مـــواقف
• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �أ�شادت بك�شف خمابرات اجلي�ش اللبناين
�شبكة الرميلة املتهمة ب�ضلوعها يف التعامل مع العدو ال�صهيوين� ،سيما و�أن
الأ�سلحة والأجهزة امل�صادرة من عنا�صر ال�شبكة هي من �صنع «�إ�سرائيل».
ولفتت اجلبهة �إىل �أن املهمة وامل�س�ؤولية امللقاة على عاتق اجلي�ش اللبناين هي
�ضبط الأمن واال�ستقرار الداخلي وحماية املواطنني و�أمالكهم ،والدفاع عن
�أر���ض الوطن ،لذا ينبغي على جميع اللبنانيني االلتفاف حول هذه امل�ؤ�س�سة
اجلامعة ،وحمايتها وعدم التعر�ض لها ب�شكل �أو ب�آخر ،ومعاجلة �أي �إ�شكال
بعيد ًا عن الإعالم والتجاذب ال�سيا�سي.
• الوزير ال�سابق عبد الرحيم؛ رئي�س حزب االحت��اد ،ا�ستقبل رئي�س جتمع
اللجان والروابط ال�شعبية معن ب�شور ،وتدار�س اجلانبان �آخر امل�ستجدات على
امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي ،وال�سبل الآيلة ملواجهة التحديات املفرو�ضة.
و�إثر اللقاء هن�أ املجتمعون اجلي�ش اللبناين بعيد اجلي�ش ،مقدرين للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية الدور اجلامع الذي تلعبه ،وم�ستنكرين كل حماوالت التطاول عليها.
• الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون توجهت بتحية
الإكبار واالعتزاز للجي�ش اللبناين؛ قيادة و�ضباط ًا ورتباء وجنوداً ،والذي ي�ضم
خرية �أبناء هذا الوطن ،وعلى ر�أ�سهم العماد جان قهوجي ،م�ؤكدة على الدور
املحوري الذي يقوم به اجلي�ش اللبناين يف حماية الوطن واملواطن� ،سواء يف الدفاع
عن ح��دود الوطن يف وجه ال�صهاينة� ،أو يف مكافحة املخربني والإرهابيني يف
الداخل ،والذين هم جزء �أ�سا�سي من الأخطار التي تهدد وجود الكيان اللبناين.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان �أكد �أن اجلي�ش اللبناين
هو حامي احلمى ،وهو �ضمانة الأمن واال�ستقرار الداخلي ،و�أن كل حماوالت
الت�شويه الهادفة للنيل منه والتعر�ض له لن تنال من هيبته وعزميته وقوة موقفه
يف احلفاظ على �أم��ن الوطن واملواطن ،ويف مالحقة كل املخلني وامل�سلحني

يف بع�ض املناطق ،خ�صو�ص ًا يف طرابل�س وع�ك��ار ،وال��ذي��ن ي��ري��دون حتويل
منطقة ال�شمال �إىل منطقة �آمنة وعازلة ال وجود فيها لهيبة الدولة اللبنانية
وم�ؤ�س�ساتها ،حتديد ًا الع�سكرية منها ،ولعل هذا الهجوم امل�ستهجن من قبل
بع�ض النواب املح�سوبني على تيار امل�ستقبل وفريق الرابع ع�شر من �آذار ي�صب
يف هذا االجتاه.
• حركة الأمة حيّت اجلي�ش اللبناين مبنا�سبة ذكرى ت�أ�سي�سه ،ور�أت �أن هذه
الذكرى منا�سبة وطنية كربى يجب �أن جتمع اللبنانيني حول امل�ؤ�س�سة التي تبقى
النموذج احلي للوحدة الوطنية اللبنانية ،وحامية لل�سلم الأهلي.
ورف�ضت احلركة �أي م�س �أو تطاول على اجلي�ش اللبناين ،الذي ي�شكل �أحد ر�ؤو�س
املثلث العظيم مع املقاومة وال�شعب يف حفظ لبنان وحمايته من �أي عدوان.
• جتمع العلماء امل�سلمني قال يف بيان �صادر عنه� ،إن الأحداث املتمادية يف
منطقة ال�شمال ،والتي يذهب �ضحيتها يف كل مرة مواطنون �أبرياء يت�ضررون
يف �أرواحهم و�أبدانهم و�أموالهم وممتلكاتهم ،جتعل الإن�سان ي�س�أل� :أين هي
الدولة من كل ذلك؟ وهل يجوز �أن يبقى الأمن م�ستباح ًا �إىل هذا احلد؟ ومن
امل�س�ؤول عن منع اجلي�ش اللبناين من ت�أدية واجبه الوطني يف الدفاع عن الوطن
واملواطن؟ ومن هي اجلهة� ،سواء �أكانت دولية �أم �إقليمية ،التي ت�سعى من �أجل
ربط الو�ضع يف منطقة ال�شمال بالأزمة التي متر بها �سورية؟ وما هي م�صلحة
لبنان يف ذلك؟ وهل يجوز �أن يبقى لبنان عرب بوابته ال�شمالية ممر ًا للم�سلحني
وال�سالح ،ما قد ي�ؤدي �إىل نزاع حدودي نحن بغنى عنه؟
كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي ،توجّ ه بالتهنئة �إىل اجلي�ش اللبناين يف
عيده ،مطالب ًا ب�أو�سع ت�ضامن �شعبي و�إلتفاف وطني حوله ليقوم بدوره كام ًال
يف حفظ �أمن لبنان وال�سلم الأهلي ،والت�صدي لالعتداءات ال�صهيونية ،وك�شف
�شبكات املو�ساد التخريبية.

رف���ض�ه��ا ال �� �س �ك��وت ع��ن احل �م�ل�ات ال�ت��ي
ت�ستهدف اجلي�ش ،وبروز ذلك بردها على
امل��رع�ب��ي وت�ب��دي��ل �سيا�سة ال�صمت التي
اعتمدتها �سابقاًً.
وال�ل�اف ��ت ه �ن��ا �أن م �� �س ��ؤويل «ت �ي��ار
امل�ستقبل» يعت�صمون بال�صمت ويرتكون
املرعبي وحيداً يف املعركة ،ويف هذا ت�شري
بع�ض امل�صادر �إىل �أن �سبب ذلك قد يعود
�إىل الأزم ��ة املالية الهائلة التي مي��ر بها
احل ��ري ��ري ،ف�م���ص��دره امل ��ايل الأول وه��و
�شركة «�سعودي �أوجيه» تراجعت اقت�صادياً،
ب�ع��د ��س�ح��ب م���ش��روع نْ�ْي 
�سكنيي ل ��وزارة
نْ
الداخلية ال�سعودية بقيمة �ستة مليارات
دوالر ،وال�تراج��ع امل��ايل انعك�س على تيار
امل���س�ت�ق�ب��ل حت ��دي ��داً ،ال ��ذي ��ش�ه��د م��رك��زه
الرئي�سي يف �شارع �سبريز قبل �أ�سبوعني
اع �ت �� �ص��ام �اً ل�ل�م��وظ�ف�ين امل �� �ص��روف�ين من
التيار ،والذين طالبوا بدفع تعوي�ضاتهم.
م ��ن ه� �ن ��ا ،ي �ل �ت��زم م �� �س ��ؤول ��و «ت �ي��ار
امل���س�ت�ق�ب��ل» ون��واب��ه ال���ص�م��ت� ،إم ��ا لأن�ه��م
معتادون على البيان مقابل بدل مادي� ،أو
لأنهم يحفظون خط الرجعة ،ويخ�شون
�أن يكون �إفال�س «�سعودي �أوجيه» ر�سالة
�سعودية وا�ضحة �إىل احلريري ،ومتهيداً
ل��و��ض��ع «ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل» يف اال��س�ت�ي��داع،
وح�ي�ن�ه��ا ينتقل ه � ��ؤالء �إىل ج�ه��ة �أخ ��رى
م�ضمونة �أكرث.

ح�سان احل�سن

غندور :أيهــا العـالم..
أنقذوا مسلمي بورما
احل��اج عمر غ�ن��دور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي
ال��وح��دوي ،ت��وجّ ��ه ب��ال�ن��داء �إىل امل�سلمني وال�ع��رب،
واملنظمات الإن�سانية الدولية ،وال�صليب الأحمر
يف ك��ل م�ك��ان ،وم��ا يُ�سمى مبنظمة الأمم املتحدة،
و�إىل احل �ك��ام وامل �ل��وك وال ��ر ؤ�� �س ��اء ال �ع��رب ال��ذي��ن
ي��رف�ل��ون ب��ال���س�ع��ادة وط�ي��ب ال�ع�ي����ش ،وي�سبحون يف
اجلاه والرثاء ،بينما �إخوانهم يف الدين والإن�سانية
ُي��ذ ّب �ح��ون ك��ال�ن�ع��اج يف ب��ورم��ا ،ح�ي��ث يعي�ش ع�شرة
ماليني من �أ�صل خم�سني ،ويعانون جحيماً حقيقياً
على يد الطغمة الع�سكرية احلاكمة التي ت�سعى �إىل
ا�ستئ�صالهم وم�سح قراهم عن خارطة البالد ،حتى
بات ال يوجد ب�شر على وجه الأر�ض �أكرث �سحقاً كما
يُ�سحق امل�سلمون يف بورما ،وال دين �أهني كما �أهني
الإ�سالم يف ميامنار حالياً.
�أم��ا امل�سلمات فهن م�شاع للجي�ش ال�ب��ورم��ي،
حيث يتعر�ضن لالغت�صاب على م ��ر�أى اجلميع،
وم��ع ذل��ك ي�سجل التاريخ مل�سلمي ب��ورم��ا �أن امل��وت
عندهم �أ�سهل بكثري ب�أن ير�ضوا ب�أي دنيّة يف دينهم،
ومل ت�سجل الأحداث ارتداد واحد منهم عن دينه.
وختم غ�ن��دور :لعل من نافلة القول مطالبة
الأع ��راب بن�صرة �إخ��وان�ه��م يف ب��ورم��ا ،لأن م��ن باع
فل�سطني وت�آمر على جماهدي الأم��ة ،وتخلى عن
�أوىل القبلتني يف القد�س ،ال يلتفت �إىل امل�سلمني يف
بورما ،حتى ولو �أبيدوا عن بكرة �أبيهم.
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لكل فتنة في لبنان قانونها االنتخابي ..فماذا عن قانون 2013؟
ل� �ك ��ل ف �ت �ن ��ة يف ل� �ب� �ن ��ان ق��ان��ون �ه��ا
االنتخابي ..تلكم هي ال�سرية التي درج
عليها البلد ال�صغري منذ اال�ستقالل.
الفتنة الأوىل كانت ع��ام  ،1952وذلك
حينما ق����سّ ��م ال��رئ�ي����س ب���ش��ارة اخل��وري
ع ��ام � 1951أه ��م دائ��رت�ي�ن انتخابيتني
يف ل �ب �ن��ان ،ف �ج �ع��ل ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ث�لاث
دوائ � ��ر ان �ت �خ��اب �ي��ة ،وك��ذل��ك احل� ��ال مع
لبنان ال�شمايل ،فكان ذلك بداية فرط
التكتالت النيابية ال�ك�برى ،خ�صو�صاً
الكتلتني الد�ستورية والكتلة الوطنية،
وه ��ذا م��ا ج�ع��ل خ�ل�ي�ط�اً غ��ري�ب�اً عجيباً
م ��ن ب �ق��اي��ا ال �ك �ت �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة وال�ك�ت�ل��ة
الد�ستورية والأحزاب املتعددة ،ينخرط
يف امل�شروع الإنكليزي املرجتف واخلائف
من الهجمة الأمريكية ،والذي يحاول
�أن يحفظ مواقعه يف املنطقة ،ولو على
ح�ساب حليفه الفرن�سي ،ومن بينها كان
لبنان ،وعليه درج الرئي�س اال�ستقاليل
الأول ب�شارة اخلوري على القول «احلق
ع�ل��ى ال�ط�ل�ي��ان» كلما �سئل ع��ن امل�صري
الذي و�صل �إليه ،وهو بذلك كان يق�صد
الإنكليز.
وع�ل��ى ه��ذا النحو �شهدنا ق�ي��ام ما
ي�سمى اجلبهة اال�شرتاكية التي كانت
ت�ت��أل��ف م��ن كميل �شمعون الد�ستوري
ال�سابق ،وك�م��ال جنبالط رج��ل الكتلة
الوطنية �أو حليفها ،وغ�سان التويني
ال �ق��ادم م��ن احل ��زب ال �� �س��وري ال�ق��وم��ي

جمل�س الوزراء يناق�ش قانون االنتخابات

االج�ت�م��اع��ي ،وال�ت��ي تو�سعت فيما بعد
لت�ضم الكثري ،ولعل الذي �ساهم ب�شكل
�أ� �س��ا� �س��ي يف ه ��ذا الأم � ��ر ه ��و ال�ت�ف�ت�ي��ت
االنتخابي الذي وفّره قانون .1951
و��س��نّ كميل �شمعون ق��ان��ون 1953
ال ��ذي اع�ت�م��د ال��دائ��رة ال �ف��ردي��ة ،فكان
ه��ذا القانون ذروة املخطط ال�ستهداف
لبنان ،لأنه �أطلق �أو�سع عملية لتدمري
احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،فو�صل
ب �ع ����ض ال��ر�أ� �س �م��ال �ي�ي�ن ال �ك �ب��ار و�أب� �ن ��اء
ع��ائ�ل�ات ك�ب�رى ال مي �ل �ك��ون ��ش�ي�ئ�اً من
الكفاءة الت�شريعية والد�ستورية بـ1500

حــركــة األمـــة تـقـيـم إفـطـــارًا
ألهـالـي الـزيدانيـة وعـائشـة بـكار

�أق��ام��ت اللجنة االجتماعية يف حركة الأم��ة �إف �ط��اراً رم�ضانياً يف
مركزها الرئي�سي ب�يروت ،لأه��ايل منطقتي الزيدانية وعائ�شة بكار،
وق��د �ألقى ال�شيخ وليد العمري كلمة �شدد خاللها على اغتنام �شهر
رم�ضان املبارك يف الأعمال ال�صاحلات ،ال�سيما �أنه �شهر القر�آن الكرمي،
و�شهر وقعت فيه �أهم املعارك الفا�صلة بني احلق والباطل ،وما انت�صار
امل�سلمني فيها �إال لأن�ه��م �صدقوا اهلل م��ا ع��اه��دوا عليه .وتخلل حفل
الإفطار �أنا�شيد دينية من وحي املنا�سبة.

و�ألفني �صوت ،وبالتايل كانت انتخابات
 1953وقانونها هي ال�شرارة احلقيقية
لفتنة  1958التي مل ينفع معها حماولة
ت�ع��دي��ل ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة يف ال�ع��ام
 ،1957ب�ح�ي��ث ج�ع�ل��ت ب�ع����ض ال��دوائ��ر
االنتخابية من نائبني �أو ثالثة.
م ��ع ف � � ��ؤاد � �ش �ه��اب ك ��ان ��ت حم��اول��ة
تطوير قانون االنتخاب ،لكنه مل ي�ستطع
ال�ع��ودة �إىل املحافظات اخلم�س ب�سبب
رف�ض الطبقة ال�سيا�سية للأمر ،فلج أ�
ع��ام � 1960إىل قانون الق�ضاء كمرحلة
انتقالية على �أمل �أن يطور هذا القانون،

لكنه مل يفلح ب�شكل جعله ي�صف الطبقة
ال�سيا�سية اللبنانية بـ«�أكلة اجلبنة».
وهكذا منذ العام  1960ومع كل دورة
انتخابية كان يكرث احلديث عن قانون
انتخابي ج��دي��د �أك�ث�ر ع��دال��ة ومتثيالً،
�إىل �أن ك��ان��ت ان �ت �خ��اب��ات  ،1972ال�ت��ي
كانت ت�ؤ�شر مع التطورات التي ت�شهدها
املنطقة �إىل �أن العا�صفة �ستهب على
لبنان ،فك�أن هيجانها وثورتها العا�صفة
يف العام � ..1975إىل �أن جاء العام 1992
وانتخاباته الغريبة العجيبة وفق قانون
خم �ت �ل��ف امل �ع ��اي�ي�ر ،ف �ك��ل م ��ن ال���ش�م��ال
واجلنوب وبريوت دائرة انتخابية ،وجبل
لبنان والبقاع� :أق�ضية.
يف ال� �ع ��ام  1996ق ��ان ��ون خم�ت�ل��ف:
ال �ب �ق��اع واجل �ن��وب وب�ي��روت وال���ش�م��ال:
حمافظة  -دائ��رة وجبل لبنان� :أق�ضية
�إكراماً لل�سيا�سي املدلل وليد جنبالط..
وع ��ام  2000و 2005ك��ان��ت معايري
خم �ت �ل �ف��ة ،ويف ك ��ل ت �ل��ك االن �ت �خ��اب��ات
دخ��ل مفهوم جديد ه��و امل��ال ال�سيا�سي
واال�ستزالم واخل�صخ�صة وبيع العا�صمة
ل�شركة.
وبعد العوا�صف التي ح�صلت منذ
 2005ك��ان��ت ال� �ع ��ودة مب��وج��ب ات �ف��اق
ال��دوح��ة �إىل ق��ان��ون ال�ق���ض��اء (ق��ان��ون
ع ��ام  ،)1960ال ��ذي ت �ق��رر خ�لال��ه منح
قوى � 14آذار الأكرثية النيابية ،مقابل
موازين القوى ال�سيا�سية التي فر�ضتها

التطورات امليدانية انت�صار متوز ،2006
�إجها�ض االنقالب الأمريكي  -العربي
يف  2008م ��ن خ�ل�ال ق ��وان�ي�ن ح�ك��وم��ة
ال �� �س �ن �ي��ورة  -ج �ن �ب�لاط ال �ت��ي ف��ر��ض��ت
�أحداث ال�سابع من �أيار..
م��رة جديدة يعود البحث �إىل قانون
االنتخاب ،الذي قد ال يرى النور ،ب�صرف
النظر عن القانون ال��ذي �سيقره جمل�س
الوزراء و�إذا ما اعتمد الن�سبية �أم ال ،فثمة
ط�ب�ق��ة �سيا�سية ال حت�م��ل ال� ��ر�أي الآخ ��ر،
وال حتتمل �سيا�سياً �أو نائباً يقوم من بني
ال�شعب ويحمل همومه ،فمن ي�ستطيع �أن
يقنع وليد جنبالط �أن للدروز الآخرين
يف ال �� �ش��وف �أو ع��ال�ي��ه ر�أي� � �اً ودوراً ،وم��ن
يقنع �سعد ال��دي��ن و�أح �م��د احل��ري��ري �أن
اهلل خلق ع�شرات �إن مل نقل م�ئ��ات �آالف
ال �ك��وادر ال�سنية ال �ق��ادرة ع�ل��ى الت�شريع
وال �ق �ي��ادة ،و�أك �ث�ر ك �ف��اءة وخ�ب�رة و�إدراك � �اً
وعلماً ووطنية من ف ��ؤاد ال�سنيورة ونهاد
امل�شنوق وخالد �ضاهر ومعني املرعبي..؟
ومن يقنع �سمري جعجع �أن هناك �أطفا ًال
�سيولدون دائماً ،و�إن كان الأطفال جوليان
وط� ��ارق و��ش�م�ع��ون وج �ي �ه��ان ف��رجن�ي��ة قد
ق�ضوا قت ًال بالبنادق ،و�أن حقوق النا�س
واملعذبني يف الأر�ض ال يحفظها التحالف
م ��ع ت �ل��ك ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة امل �ت��وح �� �ش��ة ال�ت��ي
احتكرت بريوت..؟ اللهم اح ِم لبنان.

عبد اهلل ال�صفدي

جبري بعد زيارته شكر:
سورية تتعرض لمجزرة برعاية دولية
ا�ستقبل الأم�ين القطري حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي يف لبنان؛ الوزير ال�سابق
الدكتور فايز �شكر� ،أم�ين ع��ام حركة الأم��ة
ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي ،على وفد من
احلركة ،حيث مت عر�ض خمتلف امل�ستجدات
الراهنة حملياً وعربياً ودولياً.
بعد اللقاء لفت ال�شيخ جربي �إىل �أننا
نعي�ش هذه الأيام �أجواء االنت�صار على العدو
ال�صهيوين م��ن قبل امل�ق��اوم��ة ،ال�ت��ي �أك��دت
بف�ضل �صمودها على كرامة وعزمية ال�شعب
اللبناين ،املطالَب اليوم بالوقوف �إىل جانب
�أهله يف �سورية التي تتعر�ض ملجزرة برعاية
دولية تطال كل م�ؤ�س�سات الدولة ،ال�سيما �أن
ل�سورية مواقف مهمة اتخذتها خالل حرب
مت��وز� ،ساهمت يف �صنع االن�ت���ص��ار ،معترباً
�أن الأخ��وة ال�سوريني الذين �أت��و �إىل لبنان
لي�سوا الجئني �أو واف��دي��ن ،ب��ل ه��م �ضيوف
ا�ست�ضافوا اللبنانيني خ�ل�ال ح��رب مت��وز،
ول�سورية ف�ضل كبري على لبنان ،وعلينا �أن
نقابلها يف هذه الظروف ال�صعبة باملثل.
و�أ�سف جربي من موقف بع�ض العرب
الذين كانوا �ضد لبنان خالل عدوان متوز،
وي�ت�خ��ذون الآن امل��وق��ف ذات ��ه ��ض��د ��س��وري��ة،

ال ال�شيخ جربي والوفد املرافق
الدكتور فايز �شكر م�ستقب ً

مثلما تفعل تركيا وقطر وال�سعودية.
بدوره قال �شكر �إنه يف الذكرى ال�ساد�سة
النت�صار ح��رب مت��وز ،تغريت معادلة «�أي��ن
م��ا ت�ط��أ ق��دم ج�ن��دي �إ��س��رائ�ي�ل��ي ،ف��الأر���ض
ت�صبح ملكاً ل��ه» ،ف��امل�ق��اوم��ة �أج�ب�رت العدو
ال�صهيوين على التفكري �أل��ف م��رة قبل �أي
مغامرة ع�سكرية خا�سرة وفا�شلة قد يُقدم
عليها.
وط��ال��ب ��ش�ك��ر ب��ال�ت�ع��اط��ي م��ع الإخ ��وة
ال ���س��وري�ين ال��ذي��ن ج � ��ا�ؤوا �إىل ل�ب�ن��ان �إزاء
املحنة القائمة ،باهتمام وترحاب �أكرث ،لأن

ضال كبرياً على فل�سطني ولبنان
ل�سورية ف� ً
وكل العرب ،وما يح�صل الآن يف �سورية �سببه
الأول والأخري موقف القيادة من فل�سطني،
التي تعترب جزءاً �أ�سا�سياً من الأمة العربية،
والقتال من �أج��ل ا�سرتدادها واج��ب قومي،
الف �ت �اً �إىل �أن «الأع � � ��راب» ال��ذي��ن تلطخت
�أياديهم �سنة  ،76يعيدون الكرة مرة �أخرى
�سعودياً وقطرياً وتركياً ،متعجباً كيف �أن
�أدع �ي��اء «ح��ق ال���ش�ع��وب ب��احل��ري��ة» م��ن �أه��ل
ال�ن�ظ��ام امل�ل�ك��ي ال���س�ع��ودي ي��رت�ك�ب��ون امل�ج��ازر
ويبط�شون وي�سفكون الدماء يف القطيف!
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مقابلة
أكد وجود خاليا أمنية نائمة في الحمرا
ّ
سالم زهران 3 :خطط ُمعدة لسورية ..والحرب العالمية الثالثة بالـ«تقسيط»
ال�ف�ت�ن��وي ل�ت�ي��ار امل�ستقبل وج�م��اع��ات��ه يف
�أزمة �سورية �ستطول
املنطقة» ،يتوقف زهران لي�شري �إىل الدور
رغم �سيطرة النظام ..م�شهد
الفتنوي �إحدى املحطات اللبنانية يف هذا
احلرب العاملية الباردة بد�أ..
املجال حتديداً ،وي�ضيف« :مع �إلغاء حزب
رو�سيا وال�صني و�إيران و�سورية
اهلل احتفاله الديني ،رُفعت �أعالم اجلي�ش
ي�ستعدون للحرب وك�أنها واقعة ال�سوري «الكر» يف تلك املنطقة ،وانت�شرت
ع �� �ص��اب��ات م���س�ل�ح��ة � �س��وري��ة يف امل �ن��اط��ق
غداً.
ال�ساحلية ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ي�روت باجلنوب،
جريدة «الثبات» التقت مدير
ليكتمل امل�شهد م��ع هجوم تيار امل�ستقبل
مركز االرتكاز الإعالمي يف
ومتفرعاته على اجلي�ش اللبناين ،وهيمنة
مكتبه
بريوت؛ �سامل زهران ،يف
امل�سلحني التكفرييني على باب التبانة يف
وكان هذا احلوار:
طرابل�س وعكار ،ووج��ود اخلاليا الأمنية
للم�سلحني ال���س��وري�ين يف ��ش��ارع احل�م��را،
ب��ر�أي الإعالمي �سامل زه��ران �سورية وال��ذي��ن يعملون لي ًال ون�ه��اراً لتقدمي �أي
جت ��اوزت عملية تفجري خلية الأزم� ��ة يف دعم لوج�ستي للقوى التكفريية النا�شطة
دم���ش��ق ،رغ��م اخل �� �س��ارة ال�ك�ب�يرة لقادتها على احل��دود اللبنانية  -ال�سورية» ،يتابع
ال�شهداء ،والأخ�ب��ار املتالحقة عن مدينة زهران حديثه جلريدة «الثبات» :يف حلظة
حلب وب��اق��ي امل�ن��اط��ق ت��ؤك��د ق��درة النظام معينة �ستحول ت�ل��ك اخل�لاي��ا ل�ب�ن��ان �إىل
وال ��دول ��ة ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف م��ع �أع �ت��ى ح��رب قنبلة متفجرة ،خ�صو�صاً يف وجه اجلي�ش
ع��امل�ي��ة ���شُ �ن��ت ع�ل��ى ��ش�ع��ب ،ي�ت��وق��ع زه ��ران اللبناين ،ال��ذي ُي��راد له �ضرب معنوياته
ا�ستمرار الأزم ��ة ال�سورية �إىل �أج��ل غري لزيادة الفلتان الأمني يف لبنان».
ُم���س�م��ى ،وي���ش�ير �إىل �أن ا��س�ت�ه��داف خلية
ي �ك �م��ل زه � � ��ران م �ق ��ارب �ت ��ه الأم �ن �ي ��ة
الأزم � ��ة امل��وك �ل��ة رف ��ع ال�ت�ق��اري��ر امل�ي��دان�ي��ة بخ�صو�ص الو�ضع اللبناين ،يقول« :ه�ؤالء
للقيادة ال���س��وري��ة العليا وال��رئ�ي����س ب�شار لي�سوا هنا من �أجل ال�سياحة ،ولي�سوا هنا
الأ� �س��د (امل ُ �ح��اط ب �ق��ادة ا��س�ت���ش��اري�ين) ،ال للحج على املراكز الدينية ،ه�ؤالء موكلون
ُت���ص��ب ال �ق �ي��ادة ال�ع�ل�ي��ا ال �ت��ي ت��دي��ر مركز تنفيذ �سيا�سة تخريبية ،والأم��ر اخلطري
العمليات الع�سكرية واال�سرتاتيجية يف ال ��ذي �سينعك�س ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ،ه��و �أن ��ه مع
��س��وري��ة ،ي�ق��ول« :ال�ع�م��ل الإره��اب��ي �أ��ص��اب ح�سم �سورية للب�ؤر الأمنية على �أرا�ضيها،
ال �ق �ي��ادة ال��و��س�ط��ى ال �ت��ي ت�ن�ق��ل ت��وج�ه��ات من املرجح ازدي��اد نفوذهم يف لبنان ،وما
ال �ق��ادة امل�ي��دان�ي��ة ،وه � ��ؤالء ي�شكلون ثلث ان�ت�ق��ال م��را��س��ل ق�ن��اة اجل��زي��رة �إىل داخ��ل
خلية الأزم��ة الو�سطى ( 4من �أ�صل � ،)11سورية (منطقة الزبداين) بطريقة غري
وبالتايل هذه ال�ضربة التي تُ�شبه �إىل حد �شرعية� ،إال ت�أكيد وا�ضح لت�سرب املقاتلني
كبري تفجري القيادة الع�سكرية الإيرانية والأ� �س �ل �ح ��ة والأم � � � ��وال م ��ن ل �ب �ن��ان �إىل
مع انطالق ثورتها يف القرن املا�ضي ،ومن ��س��وري��ة» ،وي�س�أل زه��ران فخامة الرئي�س
امل��رجّ ��ح �أن تزيد منعة �سورية كما ح�صل �سليمان امل�خ��ول ح�م��اي��ة ل�ب�ن��ان ود��س�ت��وره
مع �إيران بفرز جمموعات قيادية جديدة ،عن قدرة حتمل النموذج اللبناين ظواهر
خ�صو�صاً �أن الزخم امليداين كبري وناجح تكفريية يف بيئته.
على الأر�ض ع�سكرياً و�أمنياً».
�س�ألناه عن ت�ضرر امل�صالح الأمريكية
�أي�ضاً يف لبنان مع وج��ود ق��وات اليونيفل
تكفرييو ال�سوري «الكر»
يف اجل � �ن � ��وب ،ي � ��رد زه � � � ��ران« :ال �� �س��اح��ة
الأم�ن�ي��ة يف لبنان فلتانة �أ� �ص�لاً ،تهريب
ال ي �ت ��وق ��ع م ��دي ��ر م ��رك ��ز االرت � �ك� ��از الأ��س�ل�ح��ة «� �ش �غ��ال» يف ال �ب �ق��اع وال���ش�م��ال،
الإع�لام��ي يف ب�يروت �سامل زه��ران ه��دوءاً ال�ت��وت��ر الأم �ن��ي و�إط�ل�اق ال��ر��ص��ا���ص على
�أمنياً يف �سورية ،ف��الأزم��ة بر�أيه مر�شحة احلدود ال�سورية اللبنانية م�ستمر يومياً،
ل�ل�ا� �س �ت �م��رار ل �� �س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،ي �ق��ول :وك��ذل��ك ب�ين منطقتي ب��اب التبانة وجبل
«الأعمال التخريبية رغم تراجعها �ستبقى حم �� �س��ن ،الأ�� �س�ي�ر ي�ق�ط��ع ال �ط��ري��ق على
تطل على دم�شق وباقي املناطق ،لأن �أمريكا ال�ن��ا���س وي�ت���ص��رف ع�ل��ى ه� ��واه ،واخل�لاي��ا
وم��ن ورائ�ه��ا املو�ساد الإ�سرائيلي ي�سعيان الأمنية التكفريية نائمة و«مع�شع�شة» يف
لنقل امل�شهد الأمني العراقي �إىل �سورية ،ب�يروت ،الهجوم على حزب التيار العربي
رغم �سيطرة النظام على معظم �أرا�ضيه» ،يف الطريق اجلديدة ف�ضيحة �أمنية �أمام
وي�ضيف« :تو�سع بقعة زيت ال�صراع ال�سني م ��ر�أى �أع�ي�ن ال�ن��ا���س ،وال ق�ضاء وال قوى
 ال���ش�ي�ع��ي ��س� ُت���س�ع��ر يف ال �ع��راق ول�ب�ن��ان� ،أمنية تتحرك ،ولوال �صمود �سورية م�ؤخراًلنقلها عنوة �إىل �سورية ،وم��ا �أ�شاهده يف ل���ش��اه��دن��ا ه�ج��وم�اً ع���س�ك��ري�اً ع�ل��ى م��راك��ز
الناعمة من انت�شار م�سلح للجي�ش ال�سوري الأحزاب الداعمة ل�سورية يف بريوت».
«الكر» والتكفرييني يف بيئة تيار امل�ستقبل
�س�ألناه ع��ن م�صدر املعلومات؟ ي��رد:
يف املنطقة امل�م�ت��دة م��ن ��ص�ي��دا �إىل ح��ارة «يف ل�ب�ن��ان ال وج ��ود لأ� �س ��رار ،م��ن يفت�ش
ال�ن��اع�م��ة ،يلحظ ح�ج��م ت�ن��ام��ي ال�ظ��واه��ر وي�ت��اب��ع ي �ع��رف� ،أمل ي�لاح��ظ اللبنانيون
الوهابية ،فال�سيد ح�سن ن�صراهلل تدخّ ل �أ��ص� ً
لا تزامن الت�صعيد ال�سيا�سي لفريق
�شخ�صياً لوقف ن�شاط ديني حلزب اهلل يف � 14آذار �إثر الهجوم امل�سلح على دم�شق؟
منطقة «ال�سعديات» ،بغية �إي�ق��اف النفخ الأجهزة الأمنية اللبنانية تعلم جيداً هذه

املعلومات بتفا�صيلها ال�صغرية والكبرية،
وتعلم �أي�ضاً �أن الت�صعيد الإع�لام��ي �ضد
اجلي�ش ه��دف��ه �شل ق��درات��ه الع�سكرية يف
ا�ضطرابات كهذه».
يف مو�ضوع حتول قوات اليونيفل �إىل
ورق ��ة �ضغط ب�ي��د حم��ور امل�م��ان�ع��ة ،ي�شري
زهران �إىل �أن �إحدى املناورات التي ح�صلت
يف � �ش �ب��اط امل��ا� �ض��ي ،ك ��ان ه��دف �ه��ا �إج�ل�اء
ه��ذه القوى الأ�سا�سية بغ�ضون � 72ساعة
فقط على �أب�ع��د تقدير ،م��ع الإ� �ش��ارة �إىل
�أن املقاومة حري�صة على �أم��ن اليونيفل،
و«�إ�سرائيل» ال تريد �إ�شعال جبهة اجلنوب،
لأن التوتر املطلوب هو يف البقاع وال�شمال
ب�شكل رئي�سي ،لإيجاد التوتر الدائم على
احل��دود ال�سورية ،ويف �صيدا ،ويف املناطق
التي ت�ستدعي ت�سعري الفتنة فيها».
يف جعبة الغرب الكثري
ال يوافق زه��ران على مقولة ا�ستنفاد
الغرب و�سائل ا�ستهدافه ل�سورية ،بر�أيه
�أن ��ه ل��دى جعبة الأم�يرك �ي�ين وحلفائهم
الكثري من اخلطط ،يقول« :توجيه �ضربة

لوال صمود سورية
مؤخرًا لشاهدنا هجومًا
عسكريًا على مراكز
األحزاب الداعمة
لسورية في بيروت

ع�سكرية �سريعة �ضد دم�شق �إح��دى هذه
ال�سيناريوهات ،وا�ستهداف الر�أ�س الذهبي
للنظام ال�سوري (الرئي�س الأ�سد) احتمال
�آخ��ر يُعمل عليه ،خ�صو�صاً �أن��ه يتطابق

مع دع��وات مارتني انديك (رئي�س مركز
�سالم للدرا�سات ،و�سفري أ�م�يرك��ا ال�سابق
ل��دى �إ�سرائيل) ،واالحتمال الثالث يقوم
على ت�سعري احل��رب ال�سنية  -ال�شيعية يف
املنطقة».
وعن مواجهة �سورية وحلفائها لهذه
اخلطط ،ي�شري زهران �إىل جهوزية القيادة
ال���س��وري��ة وحلفائها اال��س�تراجت�ي�ين لكل
االحتماالت« :التن�سيق ال�سوري مع رو�سيا
وال �� �ص�ين و�إي � ��ران ي �ط��ال ك��ل امل���س�ت��وي��ات،
منذ عدة �أي��ام جت��اوزت البوارج الع�سكرية
ال�صينية قناة ال�سوي�س متجهة �إىل املوانئ
ال�سورية ،ووزي��ر خارجية رو�سيا �سريغي
الفروف يوجه كل يوم ر�سائله للمعنيني يف
ال�ش�أن ال�سوري» ،يتابع �سامل زهران كالمه
ل�ل�إ��ش��ارة �إىل �أن ميناء ط��رط��و���س ي�شهد
ح��رك��ة ب�ح��ري��ة م��زدح �م��ة ت �ت �ج��اوز ح��رك��ة
ل�ب�ن��ان ال�ب�ح��ري��ة بن�سبة ث�لاث��ة �أ��ض�ع��اف،
«ال���ص�ين ورو��س�ي��ا يعمالن ب�صمت ،وهما
ب��ر�أي��ي ين�شطان يف امل�ل��ف ال���س��وري �أك�ثر
بكثري مما تن�شطه ال�سعودية وقطر».
حرب عاملية باردة
وه ��ل م ��ن اح �ت �م��ال الن � ��دالع ح��رب
عاملية ثالثة؟ ي��رد زه��ران« :ا�ستعدادات
�� �س ��وري ��ة وح �ل �ف��ائ �ه��ا اال� �س�ت�راجت �ي�ي�ن
للحرب العاملية الثالثة تن�شط وك�أنها
�ستح�صل غ��داً ،ب��ر�أي��ي �أن ه��ذه احل��رب،
رغ ��م ا��س�ت�ع��اره��ا يف � �س��وري��ة ،غ�ي�ر �أن�ه��ا
تطال �أي�ضاً مناطق عديدة من العامل،
نحن كم�شرقيني ال نالحظ �أن التوتر
الدويل الرو�سي الأمريكي م�شتعل �أي�ضاً
يف «�صربيا» و«ك��و��س��وف��و» ال��ذي ين�شط
بداخلها حركات تكفريية وهابية ،منذ
�أي��ام �أ��ش��ارت تقارير دبلوما�سية رو�سية
�إىل �أن امل���س�ل�ح�ين الآت�ي��ن �إىل ��س��وري��ة
والقاعدة يتدربون يف مع�سكرات داخل
«ك��و��س��وف��و» ،احل��رب ال��دائ��رة يف �سورية
اليوم من جملة �أهدافها� ،أي�ضاً �إ�سقاط
وتفتيت رو�سيا االحت��ادي��ة التي تت�ألف
م ��ن  73ك �ي��ان �اً ف ��درال� �ي� �اً ( 17م �ك��ون �اً
�إ�سالمياً �سنياً حم�ض ي�شكلون حوايل
 28مليون م�سلم)� ،إىل دويالت متنازعة،
ورو�سيا اليوم من خالل �سورية هي يف

قلب املعركة وبقلب احل��رب ال�ب��اردة ،يف
 27مت��وز املا�ضي مت ت�صفية ع��دد من
املقاتلني يف �ضواحي حمج قلعة يف داخل
رو��س�ي��ا االحت ��ادي ��ة ،يف  28مت��وز ق�ت��ل 3
�أ�شخا�ص بانفجار يف عا�صمة داغ�ستان
وتنظيم القاعدة وراءه��م �ضمن رو�سيا
االحت��ادي��ة» .وي�ضيف زه ��ران مقاربته
الإقليمية انطالقاً من امل�شهد ال�سوري
ق��ائ�لاً« :ت�شهد رو�سيا ح��ادث�اً �أمنياً كل
ي��وم ،وه��ي ت��درك ج�ي��داً �آث��ار الب�صمات
ال��وه��اب �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة ع�ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا،
وت�سعى �إىل فكفكة تلك الأل �غ��ام بدعم
ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري ك��ي ال ي�ن�ت�ق��ل ج�ه��اد
القاعدة �إىل داخل �أرا�ضيها ،وال�سلطات
الرو�سية �ألقت القب�ض على � 3إرهابيني
رو�س من تنظيم القاعدة ،اكت�شفت �أنهم
�شاركوا يف معارك نهر البارد يف لبنان»،
يعقب زه ��ران حديثه ل� إ
ل���ش��ارة �إىل �أن
م �� �س��رح ال�ع�م�ل�ي��ات ك �ب�ير ج� ��داً وي�شمل
مناطق عديدة يف العامل ،رغم �أن البقعة
الأكرث م�ضاءة هي البقعة ال�سورية.
ي � ��ؤك ��د زه � � ��ران دخ� � ��ول ال �ك �ن��ائ ����س
الأورث ��وذك� ��� �س� �ي ��ة يف ق �� �ض �ي��ة � �س��وري��ة،
وال ��رئ� �ي� �� ��س ال ��رو� � �س ��ي ب ��وت�ي�ن خ���ض��ع
لتعليمات كني�سة مو�سكو« ،يف حلب هُجّ ر
� 120أل��ف م�سيحي جت��اه مناطق �أكرث
�أمناً داخ��ل �سورية ،و�إىل كندا وال�سويد
والدمنرك ،نزيف امل�سيحيني مع �أحداث
�سورية �إىل تفاقم ،ورو�سيا اليوم يهمها
و� �ض��ع الأورث ��وذك �� ��س يف امل �� �ش��رق مت��ام�اً
ك��ال�ك�ن�ي���س��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ال �ت��ي ت�ت��اب��ع
ب��اه�ت�م��ام و��ض��ع امل�سيحيني يف امل���ش��رق،
وجم��يء ق��دا��س��ة ال�ب��اب��ا بنديكتو�س 16
�إىل ل �ب �ن��ان ،ي ��أت��ي ��ض�م��ن ه ��ذا الإط� ��ار
ع �ي �ن��ه ،ول �ل��ذي��ن ال ي �ع��رف��ون الكني�سة
الأورثوذك�سية الرو�سية �أر�سلت موفداً
خا�صاً �إىل دم�شق حل�ضور جنازة وزير
دف��اع�ه��ا داود راج �ح��ة» ،ي�ضيف زه��ران
«الأقلية امل�سيحية يف ال�شرق كانت يوماً
م��ن الأي� ��ام ه��ي الأك�ث�ري ��ة ،وم��ن حقها
اليوم �أن تخاف على وجودها».
«�إ�سرائيل» ..واحلرب
ب � ��ر�أي زه� � ��ران ،ت �ظ��ن �أم�ي�رك ��ا �أن
ان �� �س �ح��اب ج�ي��و��ش�ه��ا م ��ن �أف �غ��ان �� �س �ت��ان
وال� � �ع � ��راق ي ��زي ��د م� ��ن ه ��ام �� ��ش ق� ��درة
حت��رك �ه��ا يف امل �ن �ط �ق��ة ،ب �ي��د �أن� ��ه ي�شري
�إىل �أن قواعدها الع�سكرية يف اخلليج
كلها حتت مرمى ال�صواريخ الإيرانية
والرو�سية.
ينهي �سامل زه��ران حديثه بتوقع
وج � ��ود ح� ��رب ع��امل �ي��ة الع �ت �ب��ار ت�ف��اق��م
الأزم��ة االقت�صادية العاملية يف �أوروب��ا
و أ�م�يرك��ا ،ولكنها بح�سب ر�أي��ه �ستكون
«مق�سطة» وع�ل��ى دف�ع��ات ،للتناغم مع
ر�ؤي��ة اجل�نرال دايفد برتاو�س «حروب
بالوا�سطة ،ومن بلد �إىل �آخر».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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ثأر الصهاينة يمتد إلى سورية

تــمــوز ..وهـــج حـــلــم مـقــــــاوم
على زاوية طريق هجّ رت من املارة،
حت��ت ��ش�ج��رة ت�ين م�ل�أه��ا ال�غ�ب��ار ،يقبع
رجل يف اخلم�سينات من عمره ،منحني
الر�أ�س مقو�س الظهر ،دافناً وجهه بني
كفيه ،يبكي بكاء من فقد عزيزاً �أو بيتاً
�أو ماالً ،لكنه كان يبكي لأنها املرة الأوىل
التي يرغم فيها على ق�ضاء ليلته خارج
�أر�� ��ض اجل �ن��وب ،رج ��ل �آخ ��ر ي �غ��رف من
ت��راب ب�ستانه غ��رف��ة م��ن ت��راب ي�ضعها
يف قنينة �صغرية قبل �أن ي��رح��ل عنها،
يبقيها معه لي�شتم م��ن رائحتها كلما
حن قلبه �إليها �شوقاً ،وتفرت�ش عائلة
م��ن �سبعة �أف ��راد ف��وق �أن�ق��ا���ض منزلها
املهدم ت�أبى الرحيل.
ه ��م أ�ه � ��ل اجل� �ن ��وب و أ�ب � � �ن� � ��ا�ؤه ،مل
يتملكهم اخل ��وف م��ن ن �ي�ران امل��داف��ع
امل��دم��رة ،وال م��ن ع��دو خبيث �أو م��وت،
ل �ك��ن ك��اب��و� �س �ه��م الأك �ب��ر ك ��ان خ �� �س��ارة
�أر� � ��ض ه ��ي ن �ق �ط��ة ��ض�ع�ف�ه��م الأق � ��وى،
�أر���ض تربطهم معها عالقة دم و�أ�صل،
فيها تربوا وتغذوا ومن��و ،فيها موطن
�أ�سالفهم ،تاريخهم وهويتهم ،فيها كل
حياتهم ،ع�لاق��ة متينة ال جت��ده��ا مع
�أحد بقدر ما جتدها مع ابن اجلنوب؛
الذي قا�سى وعانى من الظلم والعدوان
والتهديد طوال تاريخه ،ولعل هذا هو
�سر ع�شقه لها ،ال يتخلى عنها ولو هدد
بالقتل ،لأن �سلخه عنها ك�سلخ جلده
عن ج�سده.
ه� ��م ال� ��ذي� ��ن ح � �ف� ��روا يف ذاك ��رت �ه ��م
مم��رات �ه��ا وح �ف �ظ��وه��ا ع ��ن ظ �ه��ر ق�ل��ب،
وت�ن���ش�ق��وا م��ن ع�ب�ير احل��ري��ة وال�ط�ه��ر،
ا�ضطروا �إىل الرحيل ب�أج�سامهم ،لكن
ما�ضيهم وذكرياتهم بقيت مكانها ،ظلت
ه�ن��اك ب�ين ال�ب�ي��وت وزواي��اه��ا وال���ش��وارع
والأزق � ��ة ال���ض�ي�ق��ة ،ف�ي�م��ا ظ�ل��ت قلوبهم
و�أرواح �ه��م م��ع ك��ل املجاهدين القابعني
يف اجل �ب��ال وال ��ودي ��ان امل���س�م��رة عيونهم
�إىل الأم��ام نحو ه��دف واح��د ،ه��و العدو
الغا�صب.
ما دفعني لتخ�صي�ص الكالم عن
اجلنوبيني ،هو م�شهد م�ؤثر وعظيم
ا� �س �ت��وق �ف �ن��ي أ�ث � �ن� ��اء احل� � ��رب ،ب�ع��دم��ا
ف��ر� �ض��ت « إ�� �س ��رائ �ي ��ل» ح �� �ص��اراً ج��وي �اً
وبحرياً على لبنان ،تالها �إنذار ل�سكان
القرى يف اجلنوب ب�إخالء مناطقهم،
وق���ص��ف ل�ل�م�م��رات ال�ت��ي ت�شكل �صلة
و�صل بني اجلنوب واملناطق الأخ��رى،
ف�م��ا ك ��ان ع�ل��ى ال �ن��ا���س ،وع �ل��ى ال��رغ��م
من كل التهديدات والتخويف� ،إال �أن
ت�صنع ط��رق�اً ب� أ�ي��دي�ه��ا ف��وق ال���ش��وارع
امل��دم��رة واجل�سور املق�صوفة ،قبل �أن
ي�ع�بره��ا ال�ب�ع����ض ب��رج�ل�ي��ه ،والبع�ض
زح�ف�اً ليعودوا �إىل ق��راه��م ،متحدين
بذلك البوارج «الإ�سرائيلية» املحا�صرة
التي تطلق ال�ضربات.
لكن بالطبع ،مل يكن �أه��ل اجلنوب
وح ��ده ��م امل �� �س �ت �ه��دف�ين ،ف �ك��ذل��ك ك��ان��ت
بريوت العا�صمة التي ارمتت �أر�ضاً بني
ليلة و��ض�ح��اه��ا ،لت�صبح م��دي�ن��ة جت��ول

بينها الأ� �ش �ب��اح ،وبالتحديد ال�ضاحية
اجلنوبية؛ عا�صمة ال�صمود والتحدي،
وق ��د ك �ن��ت وع��ائ �ل �ت��ي م��ن ��ض�م��ن م�ئ��ات
العائالت التي هجرت ،فبعد خم�سة �أيام
ق�ضيناها يف ح��ارة ح��ري��ك ن�سمع فيها
�أ��ص��وات الطائرات احلربية ،والقذائف
ال�صاروخية ال�ت��ي ات�خ��ذت م��ن املناطق
امل �ج��اورة ه��دف�اً وم�ستقراً ل�ه��ا ،ونتوقع
خاللها يف �أي حلظة �أن تنه ّد الأ�سقف
على ر�ؤو�سنا ،توجهنا �إىل البقاع الذي
مل ي�سلم ب��دوره من الق�صف ،ما دفعنا
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الح �ق �اً �إىل ال �ل �ج��وء �إىل � �س��وري��ة ال�ت��ي
ا�ستقبلتنا �أف�ضل ا�ستقبال.
��س��ت � �س �ن��وات م ��رت ع�ل��ى االن�ت���ص��ار
النوعي للمقاومة يف لبنان على �أ�سطورة
«اجل�ي����ش ال��ذي ال ُي�ق�ه��ر»� ،ست �سنوات
مرت كغم�ضة عني ،وك�أن ما ح�صل حلم
جميل مل ينته بعد ،ت� أ�ت��ي ال��ذك��رى كل
�سنة تتفجر فيها م�شاعر الفخر والعزة
م��ن ج��دي��د ،ب��ل و أ�ك�ث�ر م��ن ال�سنة التي
�سبقت ،معجزة مل ي�شهدها تاريخ لبنان
وال تاريخ �أي دولة عربية يف �صراعها مع
« إ���س��رائ�ي��ل» ،حيث هزمت أ�ك�بر منظمة
ع�سكرية متتلك أ�ق��وى �سالح طريان يف
ال�شرق الأو�سط ،ممولة ومدعومة من
ج�ه��ات داخ�ل�ي��ة وخ��ارج �ي��ة ،م��ن أ�ط ��راف
متلكها احلقد وحب ال�سيطرة وال�سلطة
وامل��ال ب��وج��ه ،منظمة تعمل وف��ق حرب
ال�ع���ص��اب��ات ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�يره��م ،بوجه
مقاومة �سطرت ن�صراً تاريخياً �إلهياً،
لي�س للبنان فقط ،بل لكل الأم��ة ولكل
م�ق��اوم��ة ت ��ؤم��ن بق�ضية ح�ق��ة وت��داف��ع
عنها.
ه ��ذا االن �ت �� �ص��ار ال ��ذي ب ��د�أ بعملية
�أ�سر على احلدود اللبنانية يف  12متوز،
وانتهى بانت�صار لبنان يف � 14آب� ،إ�ضافة
�إىل ر��ض��وخ ال�ع��دو و إ�ط�لاق��ه رغ�م�اً عنه
عميد الأ��س��رى �سمري القنطار ورفاقه
م ��ن � �س �ج��ون االح � �ت �ل�ال ،الح� �ق� �اً ��ش� ّك��ل
تغيرياً ا�سرتاتيجياً وع�سكرياً يف عدو
ال�ك�ي��ان ال�صهيوين وت�ه��دي��داً ل��وج��وده،
وم��ع ك��ل ذل ��ك ،ف�ق��د وق�ف��ت دول كثرية
يف وج ��ه ه ��ذا االن �ت �� �ص��ار ب���ش�ك��ل وا� �ض��ح
وخمزي� ،إن دو ًال عربية  -هي مف�ضوحة

وم�ك���ش��وف��ة للجميع  -اع �ت�ب�رت �أن ما
ح���ص��ل ك ��ان م �غ��ام��رة ت�ت�ح�م��ل امل�ق��اوم��ة
تبعاتها ،وعملت على التحري�ض دولياً
� �ض��د امل� �ق ��اوم ��ة ،وط ��ال �ب ��ت ب��ا� �س �ت �م��رار
الق�صف والتدمري ،راف�ضة ق��رار وقف
�إطالق النار.
يف ح�ين �أن الوقائع كلها ،بينت �أن
احل��رب التي �شُ نت مل تكن ب�سبب قيام
ح ��زب اهلل ب � أ�� �س��ر اجل �ن��دي�ين ،ب��ل �شنها
ال�صهاينة لت�صفية احل�ساب مع لبنان
ومقاومته وجي�شه ،انتقاماً ملا مت �إجنازه
يف � 25أيار ،2000وقد قال الأم�ين العام
حلزب اهلل يف هذا ال�سياق� ،إن �أمراً كهذا
مل يح�صل يف تاريخ �أي ح��رب� ،أن ت�شن
دول� ��ة ح��رب �اً ع �ل��ى دول� ��ة �أخ � ��رى ل�سبب
ك�ه��ذا ،م��ا يعني �أن الأم��ر ك��ان خمططاً
وم��درو��س�اً ل��ه بعناية ،لكن بانتظار �أي
�سبب تتخذه كذريعة.
وه��ا هي الآن مل ت�شفِ غليلها بعد،
ومل ت�شبع م��ن ��س�ف��ك ال��دم��اء و�إ��ش�ع��ال
الفنت والتحري�ض ،فاجتهت نحو �سورية
لتنتقم منها؛ ��س��وري��ة ال��دول��ة املمانعة،
الدولة القوية التي وقفت وقفة �شريفة
�إىل جانب املقاومة �أثناء احل��رب ،ومدت
لهم ال�سالح وال��دع��م ،ب�شعبها وجي�شها،
ورئ �ي �� �س �ه ��ا؛ ال� ��رج� ��ل امل �ث �ق ��ف � �ص��اح��ب
الق�ضية واملوقف ،فاحت�ضنت اللبنانيني
وا� �س �ت �� �ض��اف �ت �ه��م وق ��دم ��ت ل �ه��م ال �ب �ي��وت
والطعام واللبا�س ،و�أمنت لهم كل �سبل
الراحة من دون مقابل ،يف وقت كانت فيه
احلكومة اللبنانية يف عز املعركة ،متنع
دخ��ول �إم ��دادات الأ�سلحة املتوجهة نحو
اجلنوب ،وت�صادرها لتحول من و�صولها

�إىل امل�ق��اوم��ة ،ب��دل �أن تلتف معها ومع
�شعبها وحتمي عر�ضها وكرامتها ،فر�أت
االنت�صار ه��زمي��ة ،وم��ن ر��ض��ع م��ن ثدي
الذل دهراً ..ر�أى يف احلرية خراباً و�شراً.
مل ت�ع��د حتتمل « إ�� �س��رائ �ي��ل» وج��ود
قوة �أخرى تهدد وجودها ،وتعرقل عليها
عملية الق�ضاء على امل�ق��اوم��ة يف لبنان
وفل�سطني ،التي ازدادت �شعبيتها وثقة
ال�ن��ا���س ب�ه��ا ،لت�صبح أ�ق ��وى مم��ا م�ضى،
من �أجل ا�ستكمال م�شروعها ال�صهيوين
ال �ق��ا� �ض��ي ب �ت��و� �س �ي��ع ك �ي��ان �ه��ا و�إح � �ك ��ام
ال�سيطرة على املناطق الغنية وا�ستعباد
�شعوبها ،فاجتمعت مع كل العامل ل�ضرب
�سورية �ضربة رجل واحد ،ور�سمت خطة
لزعزعة الو�ضع الداخلي و�إ�شعال الفنت
والقتل والذبح بحجة الإ�صالحات من
�أجل �إ�ضعاف �سورية و�إ�سقاطها ،وبالتايل
�إ�سقاط ال�سند والداعم الأ�سا�سي حلركة
املقاومة وجمهورها ،لكن خمططاتها
لي�ست �سوى �أ�ضغاث �أح�لام وفر�ضيات
واهية ،لن يكون لها على �أر���ض الواقع
من وجود.
لقد ولىّ زم��ن ال�ه��زائ��م ،وب��د أ� زمن
االن �ت �� �ص��ارات ،ان�ت���ص��ار ت�ل��و آ�خ ��ر ي��د ّون��ه
املقاومون البا�سلون يف �سجل تاريخهم
احلافل باالنت�صارات ،مظهرين بذلك
ع �ظ �م��ة � �ش �ع��ب ق ��ل ن� �ظ�ي�ره ،و� �ص �م��وداً
ج�ب��اراً لأب�ن��اء القرى والبلدان املدمرة،
وكما �سقطت نظم عربية بلمحة ب�صر،
بر�ؤ�ساء ظلموا وقتّلوا �شعوبهم وخانوا
وطنهم بعد مت�سكهم باحلكم ع�شرات
ال���س�ن��وات ،م��ن دون �أن ينب�س خملوق
ببنت �شفة ،وه��و أ�م��ر مل يتوقعه �أح��د
على الإط �ل�اق ،ولي�س ل��ه �سابق مثيل،
خ�صو�صاً بهذه ال�سرعة التي ح�صلت،
ف�ك��ان��ت �آخ��رت �ه��م خ��زي �اً وع� � ��اراً ،ك��ذل��ك
�ستكون نهاية «�إ�سرائيل» و�أعوانها نهاية
ذل وه��زمي��ة وان�ك���س��ار ،وه��ي ن�ه��اي��ة كل
منافق ظامل �آكل للحق و�سافك للدماء،
فيتحقق بذلك ال�سالم احلقيقي الذي
كانوا يتغنون به وهو زائف.
م ��ا ع �ل �ي �ن��ا ف �ع �ل��ه ال� �ي ��وم يف ه��ذه
الأو�� �ض ��اع احل���س��ا��س��ة ال�ت��ي ق��د ت�شعل
فتيل الفتنة واحل ��رب يف �أي حلظة،
ه��و �أن نفكر مبنطق وحكمة قبل �أن
نتخذ �أي موقف مع �أي جانب ،يجب
�أن ن�ضع م�صلحة الأمة وكرامتها فوق
ك��ل امل�صالح ال�شخ�صية ،وننظر �إىل
الأم ��ور بنظرة �أو� �س��ع و أ�ب �ع��د ،حتى ال
ن�سيء االختيار ،فتذهب طاقاتنا هدراً
ونقع يف �شباك الأعداء ،لن�صبح و�سيلة
خلدمة م�شروع ال�شر القائم ،فنخ�سر
ب��ذل��ك دن�ي��ان��ا و�آخ��رت �ن��ا ،فلننظر �إىل
ال�صورة الأكرب ،ولن�ضع فل�سطني التي
تعاين م��ن ال�صمت ال��دويل والعربي
ن�صب �أعيننا ،ولتكن ثورتنا و�صحوتنا
ه�ن��اك ،لي�صبح الربيع العربي ربيعاً
بكل ما للكلمة من معنى.

غدير حامد
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ناجي علوش ..في معنى الوفاء للفكرة
«ال ت�ستطيع هذه الأمة �أن تنجز �شيئاً ت��وىل العمل على الكثري م��ن �صياغاتها
دون �أن تبني وح��دت�ه��ا ..عندما تنجح يف النظرية ح��ول ح��رب التحرير ال�شعبية،
بناء الوحدة العربية� ،سوف ت�أخذ مكانها م�ستعيناً بقراءة متميزة للتجارب امل�شابهة
ال�لائ��ق ب�ين الأمم ..حت��رر املغت�صب من م��ن ح ��روب ال�ت�ح��رر ال��وط �ن��ي ،يف فيتنام
الأر�ض ،وحترر الرثوة ،وحترر الإن�سان» .وغ�ي�ره��ا ،وك��ان��ت م�ي��زت��ه الأ� �س��ا� �س �ي��ة من
«�أرف ����ض ه��ذا ال�ت�ع��ار���ض املفتعل حول ب�ي�ن ك�ث�ر ث ��اب ��روا ع �ل��ى درا�� �س ��ة ال �ت �ج��ارب
الأول ��وي ��ات ب�ين ال��وح��دة وال�ت�ح��ري��ر ،هي امل �� �ش��اب �ه��ة ،وال �ب �ح��ث ع ��ن امل �� �ش�ت�رك��ات يف
م���س��ارات م�ت�لازم��ة ،ومي�ك��ن العمل عليها خو�ض معركة التحرير ،الت�صاقه بالواقع،
معاً ،ولكن يجب �أن ن�ؤمن بالوحدة ،وب�أن ووعي معطياته بدقة ناجتة عن املعاي�شة
ال م�ستقبل لنا دون ال��وح��دة ،وي�ج��ب �أن ال�ف�ع�ل�ي��ة ،واالن �خ ��راط ال�ف�ع�ل��ي يف العمل
ن�ؤمن بالتحرير ،فال م�ستقبل لهذه الأمة الن�ضايل ،ولذلك مل يكن املنا�ضل الكبري
�إذا ظل الكيان ال�صهيوين مغت�صباً لأجزاء بعيداً عما يقوله ويكتبه ،ويدعو �إليه.
من �أر�ضها ،ومهدداً لوجودها».
هو واح��د من القلة التي كانت تعي�ش
ه��ذا بع�ض مما �آم��ن به الراحل ناجي تطابقا بني ما تقوله (�أو تنظر له) وبني
علو�ش ،لي�س لبع�ض الوقت كما هو حال م��ا تعي�شه �سلوكاً عملياً ي��وم�ي�اً ..مل يكن
ك�ث�يري��ن ،ب��ل ح�ت��ى اللحظة الأخ �ي�رة من من تلك الفئة التي تقول كالماً كبرياً عن
حياته ،وميكن االفرتا�ض �أنه كان يردد مع الن�ضال ،وتغرق يف حم�أة الف�ساد ،وتبتعد
�أنفا�سه الأخرية تلك القناعات التي حملها ع��ن ��س��اح��ات امل��واج �ه��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ،مكتفية
ونا�ضل من �أجلها كل حياته.
ب��ال�ك�لام وب��ال�ك�لام ف�ق��ط ،معتربة �أن دور
تعرفت مع كثريين من �أبناء جيلي �إىل املثقف يقت�صر على «الإر� �ش��اد والتوجيه،
املنا�ضل واملفكر الكبري ناجي علو�ش ،بداية ورمبا اقرتاح اخلطط الطوباوية».
م��ن خ�لال كتاباته و�أف �ك��اره ،يف زم��ن كان
ع�ن��دم��ا التقيته ل�ل�م��رة الأوىل ،كانت
للكتابة معناها� ،أي يف الزمن ال��ذي كانت ره �ب��ة اال� �س��م ال�ك�ب�ير ح��ا� �ض��رة ،وك ��ان هو
فيه كفيلة ب�أن تثري نقا�شاً وجد ًال حقيقياً ،م��ن ت��وىل التمهيد ل�لاق�تراب م��ن �صورة
ح ��ول ال���س�ب��ل ال�ف���ض�ل��ى لإجن � ��از �أه� ��داف منا�ضل ال متلك ب�إزاء �سلوكه ،قبل ثقافته
التحرير والوحدة القومية والتحرر.
املو�سوعية� ،إال ال�شعور باحرتام جم� ،سواء
كان علو�ش منا� ً
ضال قومياً يف �صفوف اختلفت �أم اتفقت مع ما يقول.
ح ��رك ��ة ف� �ت ��ح ،م ��ن امل� ��ؤم� �ن�ي�ن ب ��أه��داف �ه��ا
تعرفت �إل�ي��ه �أك�ث�ر يف �صفوف «حركة
وبكفاحها امل�سلح من �أج��ل التحرير ،وقد التحرير ال�شعبية العربية» ،وهناك عرفت

معنى الوفاء للفكرة ،حتى حني تبدو كل
الظروف معاك�سة ملا تقول به �أو تعتقده.
مل يكن علو�ش مم��ن ت�ضيع بو�صلته،
وح�ي��ن �أح� �� ��س ب� � ��أن ق� �ي ��ادة ف �ت��ح ت�ن�ح��رف
ب��احل��رك��ة ع ��ن �أه ��داف� �ه ��ا ج �ه��ر مب��وق�ف��ه
م�ع��ار��ض�اً ق ��و ًال وع �م�ل�اً  ..ك��ان ال �ه��دف هو
الأ��س��ا���س بالن�سبة �إل�ي��ه ،وم��ن ث��م ال ب�أ�س
م��ن تكييف �أط��ر ج��دي��دة ،واب�ت�ك��ار �أمن��اط
م��ن ال�ع�م��ل ،حتى ل��و ب��دت خمالفة مل��ا هو
�سائد ،وت�شبه احللم ،نظرا �إىل ما يبدو من

افرتاق الواقع ،وا�شتداد الهجمة عليها.
كانت الفكرة القومية تتعر�ض لهجوم
�ضار ج��داً ،وحتت عناوين خمتلفة� ،صرنا
ن�صادف من يتهم حملة امل�شروع القومي
باخلبل ومفارقة الواقع ،حينها كان ناجي
ع�ل��و���ش ي ��ؤط��ر وي�ع�م��ل م��ن �أج ��ل امل���ش��روع
ال�ق��وم��ي وال��وح��دة ،وداع �ي �اً �إىل موا�صلة
ال�ك�ف��اح امل�سلح وح��رب التحرير ال�شعبية
طويلة الأمد.
انف�ض ال�ك�ث�يرون م��ن ح��ول��ه لأ�سباب

خمتلفة ،ذاب الإط ��ار الأخ�ي�ر ال ��ذي ك��ان
ينا�ضل يف �صفوفه ،لكن ال��رج��ل مل يكن
ي �ع��رف م�ع�ن��ى ل �ل �ت��وق��ف ،ومل ي �ك��ن ممن
ي�ستكينون ل�ضغوط ال��واق��ع ،حتى عندما
�أقعده املر�ض عن احلركة.
ظ ��ل ي �ف �ك��ر وي� �ق ��ول وي �ك �ت��ب م�ن��اف�ح��ا
ع��ن �أف �ك ��اره ،مم �ي��زاً ب��دق��ة ب�ين االف�ت�راق
ع ��ن ال ��واق ��ع وب �ي�ن � �ش��دة ال �ه �ج �م��ة ال�ت��ي
ي�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا امل �� �ش��روع ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي،
وال�ن���ض��ال م��ن �أج ��ل فل�سطني ،وال���ص��راع
مع قوى اال�ستعمار والرجعية .نعم ،قوى
اال�ستعمار والرجعية وامل�شروع ال�صهيوين،
ه ��ذه ال �ت �ع��اب�ير وامل �ف��اه �ي��م ال �ت��ي غ��ادره��ا
كثريون ،نحو مواطن الوهم وال�صراعات
املفتعلة ،ويل عنق الواقع ،خلدمة م�شاريع
ب�ألوان براقة.
«ل��ن يقولوا ك��ان زمناً �صعباً ،ولكنهم
�سيقولون :لقد �صمت ال��رج��ال» ..ناجي
مل ي�صمت .مل ت ��أخ��ذه ال��ري��اح ال�صفراء
اخل��ادع��ة ،كي يجامل� ،أو ي�ضع ر�أ��س��ه بني
ر�ؤو� ��س ك�ث�يرة� ،أف�ق��دت�ه��ا دوالرات النفط
وعيها ،ومتا�سكها ،وجعلتها تخون كل كلمة
قالتها يوماً ،وحازت بف�ضلها على احرتام
النا�س لبع�ض الوقت.
رحمك اهلل يا �أبا ابراهيم ..رحمك اهلل
�أيها الرجل يف زمن عز فيه الرجال.

نافذ �أبو ح�سنة

أوهـــام هـنـيـــة ..وساعات المعبر

 ..وأوهـــــام الـســيـــد عـبــــاس

حتدثنا يف مقالة �سابقة عن الأوه��ام التي مر�سي ،فالرجل قال كالماً وا�ضحاً عن التزام
يحملها ال�سيد �إ�سماعيل هنية؛ رئي�س احلكومة االتفاقات الدولية ،ومن بينها جمدداً اتفاقية
الفل�سطينية يف غ��زة ،جت��اه الرئي�س امل�صري املعرب .امل�شكلة هي عند حكومة غزة التي رفعت
اجلديد «حممد مر�سي» ،و�أ�شرنا خ�صو�صاً �إىل ��س�ق��ف ت��وق�ع��ات�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل ت��وق�ع��ات ال�ن��ا���س،
امل�شروع الذي حمله هنية �إىل القاهرة ،لإقامة جت��اه الرئا�سة امل�صرية اجل��دي��دة ،وه��ي ب��د ًال
منطقة جتارة حرة بني القطاع وبني جمهورية من قول احلقائق كما هي ،تظل حتكي للنا�س
م�صر العربية ،والذي اعتربه رئي�س احلكومة عن «الربيع العربي» وخ�يرات��ه املنتظرة على
الغزاوية �سبي ًال لرفع احل�صار نهائياً عن قطاع فل�سطني.
غزة.
وللحقيقة �أي�ضاً ،ف�إن التوقعات كانت ،كما
على كل حال ،حمل هنية م�شروعه م�شفوعاً ع�برت عنها ت�صريحات حكومة غ��زة ،عالية
بالآمال العرا�ض �إىل الق�صر الرئا�سي امل�صري ،ج ��داً ،وه��ي اع �ت�برت �أن ف�ت��ح امل �ع�بر ،بو�صفه
وعاد باتفاق على فتح املعرب ملدة اثنتي ع�شرة م�ع�براً دول�ي�اً ب�ين غ��زة وم�صر ،جم��رد �إج��راء
�ساعة يومياً ،بعد ا�ستكمال الرتتيبات املنا�سبة ب�سيط ،و�سيكون من باب حت�صيل احلا�صل ،وال
على اجل��ان��ب امل�صري م��ن امل�ع�بر ،وه��ي عبارة ي�ستدعي حتى الكالم فيه ،لكن الأم��ور عادت
تعني الكثري ،وبب�ساطة ،وحتى ال نخو�ض يف �إىل �سابق عهدها ،وه��اه��ي التوقعات جميعاً،
التفا�صيل ك�ث�يراً ،هي تعني �أن ال �شيء تغري ت�صبح معلقة على عمل امل�ع�بر ،و�شكل الأداء
حقاً ،وما زال على الغزيني االنتظار� ،أو التكيف فيه.
مع �إعادة �إنتاج الواقع القدمي ،والذي خربوه
ر�أف��ة ب�أهل غزة� ،أو ًال وقبل كل �شيء ،كفوا
ب��دق��ة ،ول�ك��ن يف ظ��ل �إدارة م���ص��ري��ة ج��دي��دة ،عن ت�سويق الأوه��ام ،وحماولة �إلبا�س الواقع
يتوىل فيها الرئا�سة ال�شيخ حممد مر�سي بد ًال ��ش�ك��ل م��ا ت�ت�م�ن��ون ،و�إق� � ��ر�أوا ج �ي��دا م��ا يقوله
من الرئي�س امل�ؤمن حممد ح�سني مبارك.
الرئي�س مر�سي ،بد ًال من اال�ستمرار يف قراءة
وح�ق�ي�ق��ة الأم � ��ر �أن امل���ش�ك�ل��ة ل�ي���س��ت عند �أخبار قدمية.

ك �ث�يراً م��ا ك�ن��ا ن�سمع ع��ن �أن ج ��زءاً ك �ب�يراً من ال�سلطة ،والتي عادت م�ؤخراً للحديث عن جتديد
م��أ��س��اة ال�شعب الفل�سطيني يرتبط بافتقاد هذا امل�سعى ب��اجت��اه الأمم امل�ت�ح��دة ،لنيل ع�ضوية غري
ال�شعب ،املكافح وامل�ضحي ،لقيادات تنا�سب ا�ستعداده كاملة ،و�أنها �سوف تنجح يف هذه املرة.
الهائل للت�ضحية والكفاح ،وحت�سّ ن توظيف طاقته
��س��وف تنجح يف ن�ي��ل م��ا ك��ان م�ع��رو��ض�اً وج��رى
الكفاحية يف االجت��اه ال�صحيح لتحقيق �أه��داف��ه يف رف�ضه ،ف ��أي جن��اح ه��و ه��ذا ال��ذي �سيتم حتقيقه؟
حترير �أر�ضه ،وعودته �إليها.
وما هو املك�سب املتح�صل عن ع�ضوية غري مكتملة
ع �ل��ى م� ��دى � �ش �ه��ور ط��وي �ل��ة�� ،ش�غ�ل��ت ال���س�ل�ط��ة لفل�سطني يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة؟
الفل�سطينية �أبناء ال�شعب الفل�سطيني وجانباً كبرياً
ه��ي رح�ل��ة �أخ ��رى م��ن اال�شتغال على منجزات
من م� ؤ�ي��دي الق�ضية الفل�سطينية ،مب�شروعها يف وهمية ،وهو م�سار �آخر من العبث ،يف الوقت الذي
ال�ت��وج��ه �إىل الأمم امل�ت�ح��دة ،ون�ي��ل ع�ضوية لدولة ي�ت��وج��ب ال �ق �ي��ام ب�ع�م��ل ك�ث�ير م�ط�ل��وب يف االجت ��اه
فل�سطني يف املنظمة الدولية.
ال�صحيح ،وال مينح االحتالل الوقت ال��ذي يريده
مل ينجح م�شروع ال�سلطة لأ�سباب كثرية ،من لإكمال م�شاريع التهويد واال�ستيطان.
بينها �أن جامعة ال��دول العربية ،امل�شغولة بحياكة
ب��الأم����س ،ك��ان امل��ر��ش�ح��ان للرئا�سة الأم�يرك�ي��ة
امل ��ؤام��رات على ��س��وري��ة ،مل تبذل �أي جهد يف دعم ي �ت �ن��اف �� �س��ان يف �إظ � �ه ��ار ال� � ��والء ل �ك �ي��ان االح �ت�ل�ال
امل�سعى الفل�سطيني الذي واجه تكت ًال دولياً �ضخماً ال�صهيوين ،والتزام احلفاظ على �أمنه وم�صاحله،
م� ��ؤي ��داً ل��دول��ة االح �ت�ل�ال ال���ص�ه�ي��وين ،ومل يكن وهذا يعني �أن امل�سعى الفل�سطيني �سيواجه �شرا�سة
انكفاء العرب عن العون ،ال�سبب الوحيد وراء ف�شل �أمريكية كبرية ،يف هذا املو�سم االنتخابي ال�ساخن،
ال�سلطة ،فهناك �أ�سباب تت�صل ب�أداء ال�سلطة نف�سها ،والأج � ��دى واحل��ال��ة ه ��ذه �أن ي���س�م��ع الأم�يرك �ي��ون
وبحقيقة ما يتوجب �أن ي�سعى الفل�سطينيون جدياً وغريهم �صوتاً �آخ��ر للفل�سطينيني غري ا�ستجداء
باجتاهه.
ع�ضوية غري مكتملة ،وبال فائدة ترجى منها.
يف تلك الآون��ة عر�ضت م�شاريع من قبيل قبول
عبد الرحمن نا�صر
فل�سطني بع�ضوية غ�ير مكتملة ،وه��و م��ا رف�ضته
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المخيمات وأزمة الكهرباء ..شهور من الظالم الدامس
طالت �أزمة الكهرباء املزمنة يف لبنان
معظم املناطق اللبنانية ،مبا فيها املخيمات
التي تعترب �أزمة الكهرباء فيها م�ستع�صية
للأ�سباب العامة املعروفة ،ولأ�سباب �أخرى
�إ�ضافية خا�صة باملخيمات ،حيث احلرمان
املتوا�صل من حق احل�صول على كهرباء،
و�إن ب���ص��ورة مقننة ،واحل��رم��ان م��ن حق
احل�صول على م�صادر �أخرى من الطاقة
الكهربائية ،نظراً الرت�ف��اع الكلفة ب�شكل
خارج عن طاقة الفل�سطينيني يف لبنان.
�أب��رز امل�شكالت التي تعانيها املخيمات
ب�شكل ع��ام ،الفو�ضى املنت�شرة يف الأزق��ة،
ح �ي��ث جت ��د ت� ��داخ�ل��اً غ ��ري� �ب� �اً وم �ع �ق��داً
يف � �ش �ب �ك��ات امل� �ي ��اه وال� ��� �ص ��رف ال���ص�ح��ي
والكهرباء �أدى �إىل وق��وع ع�شرات القتلى
ب�شكل رخي�ص ،وق��د «تعاي�ش الالجئون
الفل�سطينيون مع الفو�ضى كما تعاي�شوا
م��ع امل ��وت ال��رخ�ي����ص ،وال ي�ب��دو يف الأف��ق
�أي ��ة ح �ل��ول ل �ه��ذه امل �ع �� �ض�لات» ،ع�ل��ى حد
ق��ول �أح�م��د م�صطفى؛ م���س��ؤول اللجان
ال�شعبية يف خميمات ب�ي�روت ،وي�ضيف:
«خ�لال ث�لاث �سنوات �سقط يف خميمات
برج الرباجنة و�شاتيال �أكرث من � 20شاباً
ورج ًال نتيجة ال�صعقات الكهربائية فقط،
ناهيك عن ع�شرات القتلى يف خميم عني
احللوة».
�أبو عمر قطب �أحد فعاليات خميمات
��ص�برا و��ش��ات�ي�لا ي�ق��ول« :االن�ق�ط��اع دائ��م
ل�ل�ك�ه��رب��اء يف ��ش��ات�ي�لا ق�ب��ل وخ�ل�ال �أزم��ة
الكهرباء احلالية ،نتيجة ال�لام�ب��االة يف

تداخل �شبكات الكهرباء يف خميم عني احللوة
معاجلة امل�شكالت الفنية ملعظم الف�صائل
واللجان ال�شعبية ،وعدم معاجلة م�شكالت
ال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �� �ش �ب �ك��ات� ،إ� �ض ��اف ��ة �إىل
التجارة يف الكهرباء داخ��ل وعلى �أط��راف
امل�خ�ي��م ،ن��اه�ي��ك ع��ن االرت �ف��اع ال�ك�ب�ير يف
ع ��دد ال �� �س �ك��ان ن�ت�ي�ج��ة ال �ب �ن��اء ال �ع �م��ودي
غ�ير امل��درو���س ،واملطلوب تطوير املحوّل
الكهربائي بحجم �أك�بر وحمايته من �أي
تعديات ،وبالن�سبة لتجمّع �صربا فهناك

فو�ضى كبرية يف �شبكات الكهرباء بحاجة
�إىل حلول �سريعة حماية لأرواح النا�س».
يف م��ا ي�خ����ص ع�ين احل �ل��وة ،فاملخيم
ال��ذي جت��اوز ع��دد �سكانه ال�سبعني �أل�ف�اً،
�أ� �ص �ب��ح ي �ع �ت�بر واح � � ��داً م ��ن �أك �ث��ر ب�ق��اع
الأر� ��ض ك�ث��اف��ة ب��ال���س�ك��ان ،ح�ي��ث اجلميع
حم��روم��ون م��ن ك��ل احل�ق��وق الإن�سانية،
و�آخ� � ��ر االن �ت �ه ��اك ��ات ح ��ق ال �ت �ع��اي ����ش م��ع
الأزم � � ��ات امل�ع�ي���ش�ي��ة اخل��ان �ق��ة ،و�أب ��رزه ��ا

�أزم��ة الكهرباء ،ف��إذا كان تقنني الكهرباء
�سمة عامة تت�شارك فيها كافة املناطق
اللبنانية ،والتمايز فيما بينها �إمنا يعود
�إىل �أولويات االقت�صاد اللبناين والرغبات
ال�ف�ئ��وي��ة ال��ذات �ي��ة ،بحيث تتمتع �أم��اك��ن
�سكن ال��ذوات بوفرة دائمة تتناق�ص مع
تناق�ص درج ��ات ال�سلم االج�ت�م��اع��ي� ،إال
�أن خميم عني احللوة ال يتمتع ب��أي من
ال�صفات امل��ذك��ورة ،ك��ون �سكانه يعي�شون

فشل نظام القبة الحديدية في الكيان الصهيوني
سعي متواصل إلى تجاوز الثغرات
مل يثنِ نظام القبة احلديدية حول قطاع غزة،
يف وق��ف ت��دف��ق ��ص��واري��خ امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية،
ب�ح�ي��ث ا��س�ت�ط��اع��ت ال �� �ص��وراي��خ اخ �ت��راق ال�ن�ظ��ام
الذي عمل الكيان ال�صهيوين مب�ساعدة الواليات
املتحدة الأمريكية على تطويره لعدة �سنوات دون

جدوى ،ب�سبب التطور احلا�صل يف �أ�سلوب �إطالق
ال�صواريخ من القطاع.
وذك � � � ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة «ج �ي��روزال� � �ي � ��م ب��و� �س��ت»
ال�صهيونية م ��ؤخ��راً ،ع��ن خمطط لتطوير نظام
القبة احل��دي��دة يتمثل بو�ضع ب�ط��اري��ات �إ�ضافية

�صاروخ �أطلق من نظام القبة احلديدة العرتا�ض �صاروخ فل�سطينيي ال�صنع

ل�سد الثغرات امل��وج��ودة .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أنه
�سيتم و�ضع بطاريتني �إ�ضافيتني على البطاريات
الأربع املوجودة.
وك ��ان ��س�لاح اجل��و يف ك�ي��ان ال �ع��دو ق��د �أ��ض��اف
ب� �ط ��اري ��ة ج ��دي ��دة ق � ��رب م �ن �ط �ق��ة �إي� �ل� ��ات ،ب�ع��د
ال�صورايخ التي �أطلقت من �شبه جزيرة �سيناء،
و�ستن�ضم البطاريتان املنوي و�ضعهما �إىل وحدة
االحتياط ،بعد و�ضع برامج الت�شغيل لهما قبل
نهاية العام احلايل � ،2012إ�ضافة �إىل و�ضع جهاز
رادار متطور لتغطية م�ساحة �أك�بر من امل�ساحة
املوجودة حالياً.
و�أو�ضح �أحد ال�ضباط �أن البطاريات الإ�ضافية،
��س�ي�ت��م ت�شغيلها يف الأوق� � ��ات ال �ط��ارئ��ة م��ن قبل
جنود �سرحوا من اخلدمة الع�سكرية ،كما ذكرت
ال�صحيفة �أن الكيان ال�صهيوين ب�صدد ا�ستالم
ط ��ائ ��رة م �ت �ط��ورة م ��ن دول � ��ة غ��رب �ي��ة الع�ت�را���ض
ال�صواريخ التي تطلق من غزة وجنوب لبنان.
واجلدير ذك��ره �أن تكاليف �إط�لاق كل �صاروخ
يف القبة احلديدية ،ي�ساوي �أك�ثر من مئة �ضعف
ل�ت�ك��ال�ي��ف ت���ص�ن�ي��ع و�إط� �ل��اق �� �ص ��اروخ م ��ن ق�ط��اع
غ��زة ،مما ي ��ؤدي �إىل ا�ستنزاف كبري يف االقت�صاد
الع�سكري للكيان ال�صهيوين.

حت��ت وط� ��أة التقنني القا�سي مثله مثل
غ�ي�ره م��ن م�ن��اط��ق اجل� ��وار ،ح�ي��ث ت��زداد
ن�سبه التقنني لأ�سباب جمهولة ،ويقول
النا�شط احلقوقي من خميم عني احللوة
حم �م��د احل � ��اج�« :إن ال�ت�ق�ن�ين ل�ي����س هو
ال�سبب فقط يف ع��دم ق��درة ال�سكان على
التعاي�ش والإدم � ��ان م��ع �أزم ��ة الكهرباء
كحق مكت�سب لكافة اللبنانيني واملقيمني،
لكن كذلك �سيا�سة اجل�شع واال�ستغالل يف
منطقة متعددة النفوذ املحلي ،وانتقائية
االل� �ت ��زام ب��ال �ق��وان�ين م��ن ق�ب��ل �أ��ص�ح��اب
امل � ��ول � ��دات اخل ��ا�� �ص ��ة ،ال ��ذي ��ن ي �ت�ل�اق��وا
ب�شكل مبا�شر وغ�ير مبا�شر مع �أ�صحاب
النفوذ املحلي متعدد الأوج��ه» ،وي�ضيف:
«ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ق�سماً م��ن ال�سكان
م��رت�ب�ط��ون ب�شبكة امل ��ول ��دات اخل��ا��ص��ة؛
التي من املفرت�ض �أن ت�ؤمن التيار طيلة
ف�ت�رة غ�ي��اب��ه ال��ر��س�م��ي� ،إال �أن �أ��ص�ح��اب
املولدات هنا وعلى عك�س املناطق الأخرى،
خ�صو�صاً اجل��وار ،ال ت�ؤمن التيار �سوى
يف الفرتة امل�سائية وب�شكل متقطع» ،ويف
حتليل ب�سيط للتكاليف ي�ق��ول احل��اج:
�إن امل��ول��دات اخلا�صة ال ت��ؤم��ن �سوى 60
�إىل � 80ساعة �شهرياً ،وبح�سب الت�سعرية
الر�سمية ل��وزارة الطاقة ،ف�إن ذلك يعني
�أن ك �ل �ف��ة اال� � �ش �ت�راك م �ق��اب��ل � 5أم �ب�ير
يجب �أن ت�تراوح ما بني � 27إىل � 36ألف
ل�ي�رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،يف ح�ين �أن �ه��م يتقا�ضون
م��ا ب�ين � 80إىل � 90أل��ف ل�يرة ،م��ع العلم
�أن م ��ول ��دات اجل � ��وار يف م��دي �ن��ة ��ص�ي��دا
و�ضواحيها تتقا�ضى ما بني � 100إىل 115
�أل��ف ل�يرة ،مقابل ت� أ�م�ين الطاقة ب�شكل
دائ��م» ،ولدى مراجعة �أ�صحاب املولدات،
ف�إن الإجابة املتداولة هي �أن املولدات يف
ع�ين احل�ل��وة �أرخ ����ص بن�سبه ع�شرين يف
املئة� ،أما احلقيقة فهي �أن مولدات اجلوار
ت�ؤمن طاقة ب�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف على
الأق��ل ،وعلى رغ��م �أن ه��ذه امل�شكلة تطال
معظم ال�سكان� ،إال �أن اللجان ال�شعبية
على تنوعها ال حت��رك �ساكناً ،ب��ل تلعب
دور �إدارة الأزم��ات املعي�شية واالجتماعية
ب�أ�سلوب تو�سيع ومتتني �شبكة العالقات
ال �ع��ام��ة ،ال ��ذي ي��ول��د م�ن��اف��ع ذات �ي��ة على
ح�ساب امل�صالح العامة امل�شرتكة.
الالجئة الفل�سطينية يف خميم عني
احللوة �أم يو�سف العلي تقول« :لي�س لدينا
قدرة على ت�أمني تكاليف املولد الباهظة
الثمن ،والكهرباء يف انقطاع م�ستمر منذ
ث�لاث��ة ��ش�ه��ور ،ن���ش�تري ح��اج��ات�ن��ا ب�شكل
حم��دود وي��وم��ي ،فقد حت �وّل ال�ب�راد �إىل
جم��رد خ��زان��ة خ��ال�ي��ة ،ال ي��وج��د فيها �إال
علبة خملالت �صغرية» ،وت�ضيف «احلياة
�أ�صبحت ال تطاق ،ورم�ضان مير ب�صعوبة
كبرية ب�سبب �أ�صحاب النفو�س الطامعة
واملري�ضة».
ت �غ��رق امل�خ�ي�م��ات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة منذ
ع��دة �شهور يف ظ�لام دام ����س ،ال ي�ستثني
منها �أح ��داً يف ظ��ل ان�ق�ط��اع ع��ام لكهرباء
الدولة ،وعدم القدرة على ت�أمني م�صادر
الطاقة الأخ��رى ،مما يجعل احلياة �شبه
م�ستحيلة.
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ملف خاص

مـعـــادلـــة ثــالثيــة تـطـيــح
مستقبل الطالب على كف عفريت ..حقوق األساتذة
في مهب الريح ..وهيبة الدولة في غرفة اإلنعاش..
معادلة ثالثية ترددت في اآلونة األخيرة ،وتحديدًا منذ
إعالن األساتذة تعليق تصحيح االمتحانات الرسمية.
الصرخات تتعالى من الجهات الثالث ،والطالب يتحرقون
لمعرفة نتائج االمتحانات ،بعد عام دراسي منهك ،بينما
األساتذة يرفضون أن يكونوا كبش محرقة ،أو أن يتنازلوا
عن حقوقهم هذا العام كما كل عام خوفًا على مستقبل
التالميذ ،ورغم أنها تعتبر صاحبة اليد الطولى والكلمة
األخيرة في حل هذا الملف ،تنعي الحكومة هيبتها
المفقودة وتتذمر من الضغط الذي يمارسه األساتذة
عليها ..فأين الحل لهذه المعضلة التي تجرف بطريقها
طموحات الطالب ومستقبلهم وآمالهم بالنجاح؟!

شكاوى التالميذ
�أن� أش� نحو  1200طالب جتمعاً على «الفي�سبوك» للمطالبة ب�إعالن
نتائج االمتحانات الر�سمية ،كتب �أحدهم يقول« :الأ��س��ات��ذة يطالبون
بحقوقهم فهمنا ،حكومة ت�ن��أى بنف�سها عنهم وع��ن ك��ل ال��وط��ن كمان
فهمنا ،ا�ستعمال م�ستقبل �شباب لبنان �سالح �ضغط هيدي ما فهمتا».
وكتب تلميذ �آخ��ر على حائط املجموعة�« :أ�ستعجب �أن هيئة التن�سيق
النقابية �أعلنت �إما حقوق القطاع العام ب�أكمله و�إما ال نتائج امتحانات ر�سمية
للطالب ،هيئة التن�سيق مل جتد �سوى الطالب لت�ستغلهم من �أجل الو�صول
ملبتغاها ،وك�أنها ظنت طالب لبنان ال�شباب هم احلكومة مثالً ،ها هي الهيئة
علقت م�ستقبل � 100أل��ف �شاب وفتاة ب�إنتظار �سل�سلة الرتب وال��روات��ب ال
دخل للطالب ب�إقرارها ،وها هي احلكومة تخطئ الهدف ،ن��أت بنف�سها يف
املوقع اخلاطئ ..يكفي ال نريد �أن نكون مك�سر ع�صا لأحد م�ستقبلنا مهدد
ب�شكل �صريح ..ما مل �أفهمه بعد �أنه �إذا كان اخلالف بني �أ�ساتذة ووزراء..
فما ذن��ب ال�ط�لاب؟ مل��اذا يخ�سر الطالب دائ�م�اً فر�صاً حياتية هامة ب�سبب
خالفات الآخرين ،و�إىل متى �سيبقى طالب لبنان م�ضطهدين بال مدافع
عنهم� ..صرختنا ال تتوقف عند حدود الوعود ،يجب �أن ن�ستمر ،يكفي فكما
لهم حقوق لنا حقوق وكما ين�ؤون بنف�سهم عنا فلماذا ما زلنا �صامتني؟! نعم
للتظاهر �أمام مقر وزارة الرتبية يف الأوني�سكو �أكرث من مرة ،نعم لإعالن
�إعت�صام مفتوح للطالب يكفي مماطلة ..بدنا حقوقنا».
وه �ن��اك ب�ع����ض ال�ت�لام�ي��ذ مم��ن ذه �ب��وا �أب �ع��د م��ن ذل ��ك ،ف�ت�ب�ن��وا نظرية
امل�ؤامرة ،واعتربوا �أنه «�إن نظرنا �إىل البعيد لوجدنا �أنه لي�س هناك جدوى
من التحرك �ضد الدولة فما تركته حكومة ال�سنيورة للحكومة احلالية من
م�صائب ودي��ون كثرية ال تعد وال حت�صى ،لهذا ال��روات��ب ال تدفع بال�شكل
املطلوب والإمن ��اء غ�ير متوفر ،علينا التفكري قبل �أن نتحرك ،فامل�ؤامرة
علينا كبرية ،والوقوف يف وجه احلكومة من دون عمل عقالين م�ساعد لهذه
امل�ؤامرة الهادفة �إىل �إ�سقاط احلكومة»!

هواج�س كثرية
ال تقت�صر هواج�س ال�ط�لاب م��ن تعليق
ت�صحيح االمتحانات على تالمذة البكالوريا
ال�ق���س��م ال �ث��اين ال��ذي��ن ك��ان��وا ي �ع��دون ال�ع��دة
ل�لال�ت�ح��اق ب��اجل��ام�ع��ات ،ب��ل تت�سع امل�خ��اوف
لت�شمل طلبة الربيفيه� ،أو ال�شهادة الر�سمية
امل �ت��و� �س �ط��ة ،خ ��وف � �اً م ��ن � �ض �ي��اع ال �ف��ر� �ص��ة
عليهم ب�إمكانية تقدمي ال��دورة الثانية من
االم �ت �ح��ان��ات يف م��ا ل��و مل ي�ح��ال�ف�ه��م احل��ظ
م ��ن ال � � ��دورة الأوىل ،ن� �ظ ��راً �إىل ان�ق���ض��اء
الوقت ،ولل�ضغط النف�سي ال��ذي عانوا منه،
لكن املماطلة يف �إي�ج��اد خم��رج لأزم��ة اق��رار
�سل�سلة الرتب وال��روات��ب ،وبالتايل مطالب
الأ�ساتذة ،تن�سف �آم��ال الطالب وت�ضعهم يف
حرية من �أمرهم ،فكيف �سيتقدمون بطلبات
الت�سجيل يف مدار�سهم وهم ال يعرفون نتيجة
ام�ت�ح��ان��ات�ه��م ،و�أي م��در� �س��ة ��س�ت��واف��ق على
ا�ستقبالهم من دون �شهادات؟
�أ� �س �ئ �ل��ة ك �ث�ي�رة ب��ر� �س��م امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة،
فيما تبدو احللول املقرتحة حتى الآن غري
م�ن�ط�ق�ي��ة ،ال ��س�ي�م��ا م�ن�ه��ا ح��ل م �ن��ح جميع
الطالب الإفادات املدر�سية الالزمة ،وهو �أمر
فيه غنب للتالمذة ،لأنه ي�ساوي بني الناجح
وال��را��س��ب ،وفيه ظلم ملن تعب ط��وال ال�سنة
لتقدمي االمتحانات واحل�صول على عالمات
جيدة ،مقابل من ت�سلى ومل يقدم م�ستوى
جيداً يف االمتحانات.
�صرخات الطالب
ت �ع��ال��ت � �ص��رخ��ات ط�ل�ب��ة ال�ب�ك��ال��وري��ا
خ�ل�ال التجمع ال ��ذي ن�ظ�م��وه الأ��س�ب��وع

املا�ضي �أمام مقر وزارة الرتبية والتعليم
ال� �ع ��ايل .ي �ق��ول حم �م��د ال �� �ض��اه��ر ،وه��و
تلميذ يف مدر�سة «رمل الظريف»« :لقد
ح�ط�م��وا معنوياتنا ونف�سيتنا «��ص��ارت
ب ��الأر� ��ض» ،فلي�ضع ك��ل م �� �س ��ؤول نف�سه
مكاننا ،ننتظر على �أحر من اجلمر خرب
�سيحدد م�ستقبلنا و�سيقلبها ر أ���س�اً على
ع �ق��ب ..م�شاريعنا وط�م��وح��ات�ن��ا معلقة
حتى �أج��ل غ�ير م�سمى بانتظار �صدور
النتائج ،فحتى الآن ال ن�ستطيع التقدم
بطلبات للجامعات ��س��واء الر�سمية �أو
اخل��ا� �ص��ة ،لأن ال �� �ش �ه��ادة ال �ث��ان��وي��ة هي
احلكم� ،أما الدورة الثانية فباتت جمرد
ح �ل��م ب�ع�ي��د مل ��ن ل ��ن ي�ن�ج��ح م ��ن ال� ��دورة
الأوىل ،هذا �إذا �صدرت النتائج».

يقف على مقربة منه رامي املري ،وهو
تلميذ يف مدر�سة «الإيليت» ،يقرتب من
زميله ليحدثنا ع��ن م�شكالت �إ�ضافية
ت�ؤرقه .يقول رامي« :كنت �أريد �أن �أ�سافر
مل�ت��اب�ع��ة حت�صيلي اجل��ام�ع��ي يف اخل ��ارج،
لكنني غري ق��ادر على القيام بذلك ،ويف
حال �صدور النتائج ،فلن يكون هناك وقت
ك��اف لإر��س��ال ال�شهادة والتقدم بطلبات،
كما لن يكون هناك الوقت الكايف يف حال
مل �أوف��ق يف ال ��دورة الأوىل م��ن الإع��داد
ل�ل��دورة الثانية وم��ن ث��م ت�ق��دمي طلبات
خارجية للجامعات ،لأن الف�صل الدرا�سي
اجلامعي يكون قد بد�أ».
« أ�ط� �ل� �ق ��وا �� �س ��راح ن �ت��ائ �ج �ن��ا»� � ،ص��رخ
ال �ط�لاب خ�ل�ال االع �ت �� �ص��ام ،واق�ترح��وا
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بمستقبل طالب لبنان
أستاذ يطالب بحقوقه

ولفت امل�صدر �إىل �أن مو�ضوع �سل�سلة
حلو ًال عدة لأزمتهم لعل �أبرزها «متابعة
ال�ت���ص�ح�ي��ح و�إع �ل��ان ال �ن �ت��ائ��ج وم ��ن ثم ال��رت��ب وال ��روات ��ب للموظفني م��ا زال
مقاطعة العام الدرا�سي اجلديد لل�ضغط ي�صطدم بعقبة ت� أ�م�ين ال� ��واردات التي
�ستزيد عن  2400مليار ل�يرة لبنانية،
على احلكومة».
لكن الأ�ساتذة يرف�ضون �أي حل �آخر ل ��ذا وق �ب��ل تغطية ت�ك��ال�ي��ف ال�سل�سلة،
غ�ير حتقيق مطالبهم و إ�ق� ��رار �سل�سلة ف� ��إن إ�ق ��راره ��ا ل��ن ي �ت��م ،لأن احل�ك��وم��ة
الرتب والرواتب ،م�ؤكدين �أنهم منحوا م�ل� َزم��ة ب� إ�ب�ق��اء العجز يف امل��وازن��ة عند
احلكومات املتعاقبة الوقت الكايف حلل  35يف امل �ئ ��ة ،وب��ال �ت��ايل ف � ��إن احل��دي��ث
ملفهم ،و�أنهم يف املا�ضي ر�ضخوا كثرياً عن حلول �إيجابية مبالغ فيه ،واحلل
ح��ر� �ص �اً ع �ل��ى م �� �ص��ال��ح ال� �ط�ل�اب ،لكن الأمثل ،ح�سب امل�صدر ال��وزاري ،يتمثل
اليوم على الطالب �أن يت�ضامنوا معهم يف قبول املعلمني «بتجزئة ال�سل�سلة»،
لأن ه �ن��اك �إم�ك��ان�ي��ة لتغطية تكاليف
لتح�صيل حقوقهم.
يحاول �أحد �أ�ساتذة االقت�صاد ،ويدعى روات ��ب امل�ع�ل�م�ين ،وب�ع��ده��ا ت � ؤ�م��ن باقي
حممد ق��ازان ،تو�ضيح م�شكلة املعلمني القطاعات� ،أي �أن تقر ال�سل�سلة «خطوة
ب�شكل مب�سط ،فيلفت �إىل �أن «الفرق يف بخطوة».
�سل�سلة ال��رت��ب وال��روات��ب ب�ين املعلمني
موقف احلكومة
والق�ضاة و�أ�ساتذة اجلامعات كان � 3أو 4
درج��ات ،لكنه �أ�صبح اليوم بني  30و40
وب� � �ع � ��د وج� � �ه � ��ة ن � �ظ� ��ر ال� �ت�ل�ام� �ي ��ذ
درجة .فعلياً ،ال يطالب اال�ساتذة بزيادة
ب��ل ب� إ�ع��ادة ج��زء مم��ا ت� آ�ك��ل م��ن معا�شهم والأ�ساتذة ،ال بد من الوقوف عند موقف
ب�سبب م�ؤ�شر الغالء والقدرة ال�شرائية» .احلكومة ،بحيث �أعلن رئي�س احلكومة
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أ�ف � ��اد م �� �ص��در يف وزارة جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي رف �� �ض��ه اح �ت �ج��اج��ات
الرتبية طلب عدم ن�شر ا�سمه �أن ما اتفق ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن���س�ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة للمعلمني،
عليه بني وزير الرتبية والتعليم ورئي�س وق � � ��ال« :ن� �ح ��ن م� ��ن ط ��رح �ن ��ا ��س�ل���س�ل��ة
احل�ك��وم��ة وا أل� �س��ات��ذة مل ي�ت�غ�ير ،وب ��أن الرتب والرواتب ،وفوجئنا بالعودة �إىل
احلكومة مل ترتاجع عن وعودها� ،إال �أن الت�صعيد ،رغم �أن الأ�ساتذة �أخذوا  80يف
ربط هيئة التن�سيق النقابية �سل�سلة رتب امل�ئ��ة م��ن ال�سل�سلة» ،و��ش��دد على �أن��ه ال
وروات ��ب ا أل��س��ات��ذة ،ب�سال�سل الإداري�ي�ن ميكن رهن م�صري الطالب على النحو
والع�سكريني هو ما ي�ؤخر عملية الإقرار ،احلا�صل ،فالإ�ضراب حق وفق ما ي�سمح
لكن الأ�ساتذة ي�ؤكدون �أن هيئة التن�سيق ب��ه ال�ق��ان��ون ،لكن �أن ت�صبح امل�س�ألة يل
النقابية تقدم طرحاً �شامالً ،وتطالب ذراع الدولة وك�سر هيبتها ،ورهن م�صري
ب�ح�ق��وق ك��ل ال�ق�ط��اع ال �ع��ام؛ ع�ل��ى عك�س � 100ألف طالب فهذا �أمر مرفو�ض.
و�أ��ض��اف« :كنا �إيجابيني �إىل �أق�صى
الطرح ال�ضيق للحكومة.

رد �أحد �أ�ساتذة التعليم الثانوي ،ح�سن خ�ضر ،على تعليقات الطالب
التي تتهم الأ�ساتذة با�ستخدامهم دروع �اً ب�شرية لتحقيق مطالبهم
بالقول« :منذ متى �أ�صبحت امل�صلحة ال�شخ�صية تتقدم على احلق ،ال
�أ�صدق نف�سي حينما �أرى بع�ض الطالب يحملون امل�س�ؤولية لل�ضحية.
�أقول لهم :نتائجكم �ست�صدر يف النهاية ولن يفوتكم قطار اجلامعات
وال غريها ،فنحن ندر�س الوقت جيداً وتنازلنا مرات عدة من �أجلكم
حتى و�صلنا �إىل هذا احل��د ،وما يقال عن الـ 80يف املئة ما زال كالماً
يف الهواء ومل يقر يف جمل�س ال��وزراء ،وكذلك ال ميكن امل�ساومة حول
ال�سل�سلة التي يحتاجها مئات الآالف من �أف��راد اجلي�ش واجلمارك
وا ألم��ن العام وال��درك وموظفي الإدارات العامة والبلديات واملعلمني
وغريهم ..فاتقوا اهلل يف احلق ،واعلموا �أننا ن�ستعمل حقنا الد�ستوري
وال ن�ستغلكم ،و�سنعلن النتائج يف الوقت املالئم.
وتابع�« :أنا �أ�ستاذ ثانوي ..لقد زاد �إيجار منزيل وال�سلع الغذائية
والبنزين وك��ل ��ش��يء م��ن ح��ويل وظ��ل رات�ب��ي كما ك��ان ،وم��ع ذل��ك �أن��ا
م�ستعد للتنازل م��ن أ�ج��ل ال�ط�لاب ،لكن م��اذا ع��ن غ�ي�ري ..م��اذا عن
اجلندي يف اجلي�ش وهو ال ي�ستطيع �أن يتظاهر؟! ثانياً ،هناك م�شكلة
كبرية تتعلق برتب �أ�ساتذة التعليم الثانوي ،جتعل املهنة الأم �أ�سو�أ املهن،
وهذا الذل ال ميكن �أن نقبل به ،بالإ�ضافة �إىل مطالب تتعلق بجميع
�أطياف ال�شعب حملتها دائماً على عاتقها رابطة التعليم الثانوي وهيئة
التن�سيق النقابي التي خرجت على الطائفية واملح�سوبية ،و�أ�س�ست
للمرة الأوىل لعمل نقابي �سليم ،لذلك �أرادوا تفكيكها بعدة و�سائل؛
حاولوا ف�صل الت�شريع لو�ضع �أ�ساتذة اخلا�ص بوجه �أ�ساتذة الر�سمي
فت�صدينا ،وح��اول��وا خلق اخل�لاف ب�ين الثانوي وا أل��س��ا��س��ي ف�أف�شلنا
�سعيهم ،وح��اول��وا �إر��ض��اءن��ا كمعلمني وجتاهل �سائر موظفي الدولة
للق�ضاء على هيئة التن�سيق فرف�ضنا ،والآن �أف�ضل حماوالتهم و�ضعنا
وجهاً لوجه مع الطالب والأهايل .خالل العام الدرا�سي تراجعنا عن
ا إل� �ض��راب ،م��ن أ�ج��ل ال�ط�لاب ،وقبلنا بوعد ح��زي��ران ،وقبلنا ب��إج��راء
االمتحانات على وع��د �إعطائنا «حقوقنا» بعدها مبا�شرة�« .ضحكوا
علينا» مرتني ،ولأننا الأكرث حر�صاً عليهم قبلنا �أن يفعلوها مرة ثالثة
وبا�شرنا بالت�صحيح ،وبالفعل �أق��رت املوازنة وال جديد ،بعد كل ذلك
ي�أتي �أحدهم ويقول «م�ش ح��رام ال�ط�لاب»! �صح ق��ول �أم�ير امل�ؤمنني
علي� :أريد حياتهم ويريدون قتلي� ..أكرث مئة �ألف طالب لو نزلوا مع
�أهاليهم و�ساندونا �أي حكومة كانت لت�صمد �أمامهم»!
من جهتها ،اعتربت الهيئة الإدارية لرابطة �أ�ساتذة التعليم الثانوي
الر�سمي �أن عدم التزام رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي بتاريخ حمدد
لإقرار ال�سل�سلة بعد �أن �سبق له �أن تعهد ب�إقرارها خالل �شهر حزيران
املا�ضي ،ي�ضع �أكرث من عالمة ا�ستفهام حول م�صري ال�سل�سلة برمتها
وج��دي��ة التعاطي م��ع ه��ذا امللف م��ن قبل امل�س�ؤولني ،م�شددة على �أن
الت�سويف واملماطلة من قبلهم ي�ضعهم يف موقع امل�س�ؤولية املبا�شرة عن
الت�أخري يف �إعطاء ال�شهادات للتالمذة.

احل��دود ،لكن بع�ضهم يف�سر الإيجابية
بال�ضعف».
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه� ،أ�� �ش ��ار وزي� ��ر ال�ترب�ي��ة
والتعليم ح�سان دياب �إىل �أن االجتماعات
املتتالية مع الأ�ساتذة �أك��دت حقهم على
�صعيد ال��رت��ب وال ��روات ��ب ،وق��د �شكلت
جل �ن��ة وزاري � � ��ة ،ل �ك��ن ت��وق �ي��ف ت�صحيح
االمتحانات �سابقة مل حت�صل من قبل.
و�أك � ��د �أن م �ط��ال��ب ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن���س�ي��ق

ال�ن�ق��اب�ي��ة اجل ��دي ��دة خ��ارج��ة ع��ن ق��درة
وزارة الرتبية ،فهيئة التن�سيق هي من
يرف�ض ف�صل �سل�سلة الرتب والرواتب
للأ�ساتذة ع��ن بقية ال�سال�سل التي مل
تنته بعد ،و�أو�ضح �أنه يف حال عدم �صدور
النتائج خالل �أ�سبوع ،ف�إن املنح �ستنتهي
و��س�ن�ق���ض��ي ع �ل��ى آ�م � ��ال ج �ي��ل ب�ك��ام�ل��ه،
وت �� �س��اءل :م��ا ال ��داع ��ي ل�لا� �س �ت �م��رار يف
مقاطعة الت�صحيح؟!

وعما ت��ردد عن �أن وزارة الرتبية يف
��ص��دد �أن ت�صدر إ�ف� ��ادات ل�ل�ط�لاب ،نفى
وزي��ر الرتبية ح�سان دي��اب ه��ذا ا ألم��ر،
وق��ال« :نحن �سندمر البلد ب��ا إلف��ادات،
وماذا �سيحل بال�شهادة �إذا فعلنا ذلك..؟
لبنان مل ي�شهد ذلك على مدى �سنوات
احلرب اخلم�س ع�شرة �سوى مرة واحدة
يف ال �ع��ام  ،1987وج ��رى ذل��ك يف خ�ضم
احلرب الأهلية».
و�أ�شار �إىل �أنه «هناك � 40ألف تلميذ يف
الثانوية العامة ،وهناك ق�سم كبري يريد
�أن ي�سافر و� 60ألفاً لل�شهادة املتو�سطة»،
م�ضيفاً أ�ن��ه «ه�ن��اك  35أ�ل��ف تلميذ كل
�سنة يعيدون االم�ت�ح��ان��ات الر�سمية يف
الدورة اال�ستثنائية».
وق��د نُ�سب �إىل ال��وزي��ر قوله �إن��ه «يف
ح��ال مل ي�ستكمل الت�صحيح ل��ن يكون
هناك دورة ا�ستثنائية» ،لكنه عاد وتراجع
عنه.
وك ��ان رئ�ي����س راب �ط��ة أ�� �س��ات��ذة التعليم
ال�ث��ان��وي ال��ر��س�م��ي ح�ن��ا غ��ري��ب ،ق��د �شدد
على �أن الهيئة لن ترتاجع عن مقاطعة
ت�صحيح االمتحانات و�إ�صدار النتائج ،ولن
ترتاجع عن الت�صعيد حتى إ�ق��رار �سل�سلة
الرتب والرواتب يف القطاع العام ككل.
ل �ك��ن ن �ق �ي��ب امل �ع �ل �م�ين يف امل ��دار� ��س
اخل��ا��ص��ة؛ نعمة حم�ف��و���ض ،تعهد ب��أن��ه
«ع�ن��دم��ا ت�ق��ر احل�ك��وم��ة مطالبنا التي
ت��دع��ي أ�ن�ه��ا واف�ق��ت عليها بن�سبة  80يف
املئة يف جمل�س ال ��وزراء ،نعلق التحرك
ون �ع��اود ال�ت���ص�ح�ي��ح ،ف��احل�ك��وم��ة ت��دع��ي
�أنها �أعطت  80يف املئة من احلقوق التي
يطالب بها املعلمون �إال �أننا مل نح�صل
ع�ل��ى � �ش��يء ب �ع��د ،ون �ح��ن نكتفي ب ��إق��رار
مطالبنا يف جمل�س ال ��وزراء ،علماً �أنها
�ستحال بعدها اىل جمل�س النواب وقد
ت�ستغرق ما يزيد عن � 4أ�شهر لدر�سها
و�إقرارها».
وقال« :نحن را�ضون عما مت االتفاق
ع �ل �ي��ه يف ال �ل �ج �ن��ة ال� ��وزاري� ��ة امل �� �ص �غ��رة،
واملطلوب �إقرار هذه املطالب يف جمل�س
ال � � ��وزراء ل�ن�ع�ل��ق حت��رك �ن��ا ،لأن ج ��ل ما
�أعطانا اياه الرئي�س ميقاتي حتى اليوم
هو الوعود والوعود».
وعن التحركات املقبلة قال« :اللجنة
ال��وزاري��ة �ستجتمع الثالثاء لإق��رار كل
امل�ل�اح �ظ��ات امل�ت���ص�ل��ة ب���س�ل���س�ل��ة ال��رت��ب
والرواتب ،ويف حال �أقر جمل�س الوزراء
ي��وم الأرب�ع��اء الأول من �آب (ح�ين يكون
ه ��ذا ال �ع��دد ق �ي��د ال �ط �ب��اع��ة) ال�سل�سلة
�أو ف�ق��ط م�ط��ال��ب اال� �س��ات��ذة ال�ت��ي �سبق
وتوافقنا عليها ،نبا�شر فوراً يف ت�صحيح
االمتحانات� ،أما يف حال مل تقر مطالبنا
ف�سنعد الن�ت�ف��ا��ض��ة ع�ل��ى احل�ك��وم��ة من
قبل كل ال�شعب اللبناين ،وقد ندعو �إىل
ع�صيان مدين».

�إعداد هناء عليان
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مصر بين اإلصالح المالي والصراع المائي
مرت م�صر خالل ما يزيد عن عام
ون�صف ،ب�صراعات خمتلفة ،تكالبت
فيها ال�سيا�سة واحلر�ص على احتالل
امل� ��راك� ��ز وامل �ن ��ا� �ص ��ب� ،إىل �أن حُ ���س��م
الأمر ،وتوقفت ال�صراعات ال�سيا�سية
ب��ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي ����س اجل��دي��د حممد
مر�سي.
ال�ب��اح��ث يف ال�ت��اري��خ امل���ص��ري منذ
قيام ثورة يوليو  ،1952يالحظ عدم
اتخاذ �شيء من الأول��وي��ات الناجحة،
والتي تعد من ال�ضروريات امللحة يف
جمتمع ناهز تعداده الـ 85مليون من
الب�شر.
ه� ��ذا ال� �ت� �ع ��داد ال �� �ض �خ��م ي�ف��ر���ض
ع�ل��ى أ�� �ص �ح��اب ال �ق��رار يف ال��دول��ة �أن
ي� �ق ��وم ��وا ب �ت �ح �ل �ي��ل ودرا� � �س � ��ة امل� � ��وارد
املتاحة ،ومقارنتها باملطلوب من املواد
اال�ستهالكية والغذائية ،والتي �أ�صبح
معظمها يُ�ستورد من اخلارج.
�إن ال� �ث ��ورة امل �� �ص��ري��ة الأوىل ع��ام
 ،1952كان هدفها الأ�سا�سي الت�صنيع
وال �ع �م��ران ،وك� ��ان ذل ��ك ع�ل��ى ح�ساب
الأرا�� � �ض � ��ي ال ��زراع � �ي ��ة ال� �ت ��ي أ�خ � ��ذت
م���س��اح�ت�ه��ا يف ال �� �ض �ي��ق واالن �ق��را���ض
ل�صالح الأب�ن�ي��ة ال�شاخمة والق�صور
ال �ف �خ �م��ة ،وامل� ��� �ص ��ان ��ع ،م ��ا �أدى �إىل
انح�سارها وقلة منتوجها ،خ�صو�صاً

الرئي�س امل�صري حممد مر�سي م�ستقب ًال رئي�س الوزراء املكلف ت�شكيل احلكومة ه�شام قنديل

الأرا� � �ض ��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ُت � ��زرع ق�م�ح�اً،
وق� ��د �أدى ه� ��ذا �إىل ال�ت�رك �ي ��ز ع�ل��ى
اال�� �س� �ت�ي�راد ،وب ��ات ��ت م �� �ص��ر ت���س�ت��ورد
غذاءها بالعمالت ال�صعبة ،ومع مرور
ال��زم��ن وق�ع��ت م�صر حت��ت ال�سيطرة

الأمريكية ،ومن ثم وقعت حتت مزيد
من الديون.
وع� �ل ��ى اجل� ��ان� ��ب الآخ � � � ��ر ،ت �ع��اين
م���ص��ر م��ن م�شكلة �أخ� ��رى مرتبطة
باقت�صادها ارت�ب��اط�اً وث�ي�ق�اً ،ذل��ك �أن

امل� ��وارد امل��ائ�ي��ة امل�ت��وف��رة وامل �ت��اح��ة لها
ت�أتيها ع�بر نهر ال�ن�ي��ل؛ امل ��ورد ال��ذي
قامت بوجهه م�شكالت متعددة منذ
قيام ثورة  ،1952فمع حركات التحرر،
وح�صول ع��دد م��ن ال��دول الإفريقية

«شرق أوسط جديد» بالدبابات
قد ال ي�أتي ك�شف بع�ض الوثائق ال�سريّة بجديد ،لكنه رمبا ي�ؤكد �أمراً كان حول لبنان ،ف��أراد �إقامة دولة م�سيحية ،وقد قال« :كانت ن�صيحتي للحكومة
معروفاً ..تنطبق هذه املقولة على وثائق «�إ�سرائيلية» �سرية كُ�شف عنها م�ؤخراً ،الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أن نلقي ع�ل��ى امل��و��س��اد ه��ذه امل�ه�م��ة م�ب��ا��ش��رة» ،واق�ت�رح خ�ط��وات
تظهر �أن احلكومة «الإ�سرائيلية» ما زال��ت تعتمد النهج اال�ستعماري نف�سه؛ عمليّة منها�« :إر�سال بعثة دائمة من امل�ست�شارين لل�ش�ؤون التكتيكية؛ املدفعية
القائم على مبد أ� «فرّق ت�سُ د» ،ويف واقعنا العربي يالقي هذا املبد أ� �أر�ضاً خ�صبة واالت�صاالت والتفجريات ،مل�ساعدتهم (�أي امل�سيحيني) على �إقامة هيئة عمليات
والتع�صب.
ّ
قائمة على الطائفية والقبلية
وتدريبهم» ،وهذا ما ح�صل بالفعل.
�صرح الع�سكري وال�سيا�سي «يغال �ألون» بُعيد انتهاء حياته ال�سيا�سية ،خالل
�شكلت خطط «ي�غ��ال �أل��ون» ه��ذه من��وذج�اً ع��ن الفكر اال�ستعماري للحركة
مقابالت مل��ؤرخ «�إ�سرائيلي» ،قائ ً
ال �إن خمطط تغيري ال�شرق الأو�سط مل تكن ال�صهيونية ،ولي�س �سراً القول �إن احلكومة «الإ�سرائيلية» ال تزال تتم�سك به،
بدايته يف ع��دوان متوز  ،2006وال يف ع��دوان «�إ�سرائيل» على لبنان عام 1982؛ فتربير وج��ود «�إ�سرائيل اليهودية» ك��ان بحاجة دائماً �إىل وج��ود من��اذج دينية
عندما ظنّ �أرييل �شارون ،وكان وقتئذ جرناالً� ،أ ّن مبقدور «�إ�سرائيل» �إعادة ر�سم طائفية م�شابهة ،تكون �أدن��ى �سقفاً من النموذج الوطني والقومي ،وم��ن هنا
خريطة منطقة «ال�شرق الأو�سط» بالدبابات ،والالفت هو االعتماد ــ ولغاية الآن تقاطعت م�صاحلها م��ع إ�ط�ل�اق خطة التفتيت الأم�يرك�ي��ة اجل��دي��دة لل�شرق
 على الفكر اال�ستعماري القدمي ،املتمثل يف «تفتيت ال�شرق الأو�سط» طائفياً ،الأو�سط حتت العنوان «الفتنة من خالل م�ؤامرة ال�شيعة �ضد ال�سنة �أو العك�س».بهدف تغيريه ،وهذا ما جرى يف عام  ،1982حني �أراد ال�صهاينة �إنهاء الق�ضية
اجلدير ذكره يف هذا ال�سياق ما ذكره امل�ؤرّخ الفل�سطيني الراحل «�إميل توما»
الفل�سطينية ،فقد عملوا على ت�أجيج النار الطائفية يف لبنان ،وربْط بع�ض زعماء بعنوان «الطائفية �أداة الإمربيالية والرجعية» ،يف كتابه «احلركات االجتماعية
الطوائف بنظامهم ،ب�صفتهم مُعتمَدي حرب طوعيني ،وحاولوا تكرار الأمر يف الإ�سالم»« :توىل ما يُ�سمى املفو�ض ال�سامي الفرن�سي مهمة ت�أ�سي�س الدويلة
نف�سه قبل عام واختلقوا فزاعة جديدة هي «اخلطر ال�شيعي».
تلو الأخرى ،وهكذا �أعلن عن �إقامة دولة حلب ،ثم دولة العلويني ،ثم دولة جبل
املهم يف احلديث عن ه��ذه الوثائق هو معرفة �صاحبها «يغال أ�ل ��ون»؛ �إنه ال��دروز ،وكل هذا وفقاً ل�سيا�سة التفتيت نف�سها» ،ومل يُف�شل هذه امل�ؤامرات �إال
أ�ح ��د ال�شخ�صيات امل��رك��زي��ة ال�صهيونية يف « إ�� �س��رائ �ي��ل» ،ت��وىل ق �ي��ادة ع�صابة الوعي الوطني ،كما جاء ،على �سبيل املثال ،يف البيان الأول لقائد الثورة ال�سورية
«هبلماح» ،ومعناها بالعربية «كتائب ال�سّ حق» ،التي �أ�صبحت يف ما بعد مركباً �سلطان با�شا الأطر�ش يف � 23آب �« :1925أيها العرب ،تذكروا �أجدادكم وتاريخكم
�أ�سا�سياً يف اجلي�ش «الإ�سرائيلي» .قاد « أ�ل��ون» ،باعرتافه ،جرائم تهجري وا�سعة و�شهداءكم و�شرفكم القومي ..لقد نهب امل�ستعمرون �أموالنا وا�ست�أثروا مبنافع
�ضد الفل�سطينيني عام  ،1948وكان مر�شحاً لتويل وزارة الأمن «الإ�سرائيلية» ،ب�لادن��ا ،و�أق��ام��وا احل��واج��ز ال�ضارة بني وطننا ال��واح��د ،وق�سمونا �إىل طوائف
وتر�أ�س عدداً من الوزارات� ،أهمها وزارة اخلارجية ،حتدّث يف هذه املقابالت عن ودوي�ل�ات ،وح��ال��وا بيننا وب�ين حرية الدين والفكر وال�ضمري ،وحرية ال�سفر
ال على �أفهام
كثري من الق�ضايا� ،أهمها من وجهة نظرنا نظريته يف تغيري ال�شرق الأو�سط .حتى يف بالدنا و�أقاليمنا»� ،إن هذا البيان مع الأ�سف مل يعد �سه ً
يقول يغال �أل��ون�« :إن هناك �أرب��ع �أقليات �شغلت �أفكاري طيلة الوقت ،حتى بع�ض �أحفاد قائله وزبانيتهم ،وبات ع�صياً على عقولهم ،أ�وَلي�سوا هم املجاهرين
قبل �أن �أ�صبح وزيراً للخارجية؛ الأكراد يف العراق ،الدروز يف �سورية ،امل�سيحيون مبهمتهم اجلديدة يف تنفيذ م�شروع معلمهم جورج بو�ش؟
يف لبنان ،والقبائل الإفريقية يف جنوب ال�سودان» ،يت�ضح من هذا الكالم �أنه
يجب �أال يغيب عن بالنا ما عانينا ونعاين منه يف وطننا العربي من حميطه
كانت لديه خطة مل�ساعدة ال��دروز على �إقامة دولة م�ستقلة تف�صل بني �سورية �إىل خليجه من هذه املخططات التدمريية امل�شبوهة.
و«دول��ة �إ�سرائيل» ،وهو ي�صف احلالة التي متلكته ب�ش�أن هذه امل�ؤامرة ،بقوله:
حممد �أمني ال�ضناوي
«لقد كان هذا مبنزلة جنوين اخلا�ص» ،مل يختلف الأم��ر يف تفكريه الت�آمري

ع �ل��ى ا� �س �ت �ق�لال �ه��ا ،ب � ��د�أت ال �ن��زاع��ات
ت� �ت ��وات ��ر ل �ل �ح �� �ص��ول ع� �ل ��ى ح���ص����ص
متزايدة من كميات املياه التي يفي�ض
بها نهر النيل ،وقد ظلت هذه امل�شكلة
م�سار نزاعات متجددة ومتعددة حتى
الآن ،ومي �ك��ن ال� �ق ��ول إ�ن� �ه ��ا مل جتد
ال حا�سماً ميكن معه االعتماد على
ح ً
ك �م �ي��ات م �ت �ح��ددة وث��اب �ت��ة ،ت�ستطيع
ب�ه��ا م�صر �أن ت�ضع ب��رن��اجم �اً زمنياً
لإ� �ص�لاح زراع ��ي يعيد إ�ل�ي�ه��ا ال�ت��وازن
االقت�صادي ،ويخفف عنها من الأعباء
املالية وااللتزام بال�سيا�سة الأمريكية،
التي كانت تفر�ض على م�صر نوعاً من
الهيمنة االقت�صادية.
ون�ستطيع �إدراك املظاهر اخلا�صة
بهذا النوع من الغذاء (القمح) ،من
مالحظة رداءة وت��دين نوعية اخلبز
امل �ق �دَّم لل�شعب ،فهناك أ�ن ��واع متعدد
م �ن��ه ،ح���س��ب ح �ج��م ون��وع �ي��ة «درج ��ة
القبول» الرغيف املنتَج ،والذي ترتاوح
�أ�سعاره بني  5قرو�ش ،و 25قر�شاً ،و50
قر�شاً.
ف ��إذا �أدرك �ن��ا �أن ال�ن��وع ال�ث��اين (25
ق��ر��ش�اً) يحتاج منه ال�ف��رد يف الوجبة
الواحدة �إىل �أربعة �أرغفة ،ف�إنه يحتاج
�إىل م��ا قيمته  3ج�ن�ي�ه��ات يف ال �ي��وم،
ومبعنى آ�خ ��ر يحتاج �شهرياً �إىل 90
جنيهاً للخبز وح��ده ،وه��و م��ا ي��وازي
 ٪20من دخل ال�شخ�ص املتو�سط.
�إن ال��و� �ض��ع امل � ��ايل امل � �ت � ��أزم ال ��ذي
�سيطر ع�ل��ى م�صر ط ��وال حقبة من
ال��زم��ن قوامها  30ع��ام�اً ،وال��ذي نتج
عنه وقوع م�صر حتت مديونية ناهزت
الـ  150مليار دوالر.
وم ��ن ه �ن��ا ،ف� ��إن م���ص��ر يف عهدها
اجل��دي��د عليها �أن تختار ب�ين �أمرين
�أح�لاه �م��ا م ��ر� :إم ��ا الإ�� �ص�ل�اح امل��ايل
واال�ستعجايل ب�سداد الديون ،و�إما �أن
تدخل يف مباحثات املياه والري ،وهي
م�شكلة عوي�صة ال تكاد جتتمع الوفود
م��ن أ�ج �ل �ه��ا ،ح�ت��ى ت �خ��رج ب�لا ق ��رار..
وهكذا دواليك.
وق� ��د الح �ظ �ن��ا أ�خ� �ي ��راً �أن رئ�ي����س
اجل�م�ه��وري��ة اجل��دي��د يف اجلمهورية
الثانية قد �أوىل عنايته واهتمامه نحو
املياه والري ،فاختار لرئا�سة احلكومة
العتيدة �شخ�صاً يتمتع بكفاءات علمية
وخ�برة مميزة يف جم��ال ال��ري ،وه��ذا
�شيء جيد� ،إال �أنه من الوجهة العملية
ل���ص�لاح
اق�ت���ص��ادي�اً ،لي�س م ��ؤه�ل�اً ل� إ
املن�شود ،والذي يرجتى منه التخل�ص
من الديون �أوالً ،ثم البحث عن طرق
ج��دي��دة ل��رف��اه�ي��ة ال���ش�ع��ب ،وه ��ذا ال
يتحقق �إال ب��الإ� �ص�لاح امل ��ايل ب��زي��ادة
املرتبات ورفع الأمور وخف�ض الأ�سعار
امل�ل�ت�ه�ب��ة ،وال �ت��ي ال ت� ��وازي امل��داخ�ي��ل
الهزيلة حالياً.
ف��رف��اه�ي��ة ال���ش�ع��ب ال تعتمد على
امل �ي��اه وال� ��ري وح��ده �م��ا ،ب��ل �إن امل��ال
ع�صب احلياة.

د� .إبراهيم عبد املنعم
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سعودية بندر تؤسس لـ«داحس» و«غبراء» عربية
مع عودة بندر بن �سلطان �إىل الواجهة
بتنظيم القاعدة ،كانت ت�شري �إىل م�س�ؤولية اال�ستخباري والقمع دون املطلوب �أمريكياً
ال�سيا�سية  -الأمنية يف مملكة �آل �سعود،
الأخ�ي�ر ع��ن التفجري ال ��ذي راح �ضحيته الذي ميار�سه �ضد املعار�ضني على �شدّته،
و�شطب مراكز �أكرب قرار مهمة يف البيت
 19جندياً �أمريكياً ،و�إ�صابة � 372آخرين ،وات �ه��ام��ه ب��االن �� �ش �غ��ال امل �ف ��رط مب �ل �ذّات��ه
ال�سعودي ،وال�سيما اجل�ن��اح ال��ذي ميثّله
وك�شفت أ�ك�ث�ر م��ن ع�شرة م���ص��ادر مطلعة ال�شخ�صية ،وك ��أن بقية �آل �سعود �أنقياء
امل �ل��ك ع�ب��د اهلل ،ت���س� ّل�ط��ت الأ�� �ض ��واء على
على التحقيقات �أن م�ؤ�شرات عديدة و�أدلة �أت�ق�ي��اء وي�ت��ورع��ون ع��ن ارت �ك��اب الفح�شاء
املرحلة العربية املقبلة ،انطالقاً من �أن
وقرائن قطعية ،ت�شري �إىل تورط القاعدة ب�أ�شكالها املتعددة.
ب�ن��در امل �ع��روف ب �ت��ورط��ات �أم�ن�ي��ة وم��ال�ي��ة
وت��راف�ق��ت ع��ودة بندر �إىل ال�ضوء مع
يف ه��ذه العملية ،بت�سهيل من ر�سميني يف
�ضخمة� ،سيجعل م��ن االن�ت�ق��ام «ق��اع��دة»
دوائر �سعودية ح�سا�سة� ،شدّد �أحد املحققني موجة تفجريات هائلة اجتاحت العراق
عمله بعدما �أبعد عن الأ��ض��واء بتعليمات
الأم�يرك�ي�ين على أ�ن��ه �أ��ص� ّر على التحقيق بالتزامن مع ا�شتداد ال�ضغط على �سورية
�أم�ي�رك �ي��ة� ،إذ �إن ال� �ظ ��روف ال�تراج�ع�ي��ة
مع �أربعة عنا�صر يف القاعدة اعتقلوا بعد تفجرياً وقت ًال فوق الت�صوّر.
للواليات املتحدة كانت تق�ضي ب�إبعاد رموز
وت�ك���ش��ف ت�ق��اري��ر دب�ل��وم��ا��س�ي��ة غربية
خل�بر» ،لكن اجلهات الر�سمية
تفجريات «ا ُ
�أمريكا املتطرفني عن امل�شهد مبا�شرة.
و��ص��ل بع�ضها �إىل دوائ ��ر ع��رب�ي��ة تتقرب
منعته من مقابلتهم.
ال ي�شك �أحد ب�أن تنظيم «القاعدة»� ،أو
غياب بندر بن �سلطان الذي كان يُلقّب من ال�سعودية� ،أن �إدارة بندر مللف الإرهاب
على الأقل غالبية فروعه ترتبط ارتباطاً
بـ«بندر بن بو�ش» لقربه من �آل بو�ش يف ت �ب��دت �أو ًال يف ا��س�ت�ئ�ن��اف ال��دع��م امل ��ادي
وثيقاً ب� أ�ج�ه��زة اال�ستخبارات ال�سعودية،
أ�م�ي�رك��ا ،وال ��ذي ت��راج��ع جن�م��ه تدريجياً وال�ل��وج���س�ت��ي ل�ل�ج�م��اع��ات الإره ��اب �ي ��ة يف
وال��س�ي�م��ا م��ع الأم �ي��ر ب �ن��در ب��ن �سلطان
م��ع خ���س��ارة ج ��ورج دب�ل�ي��و ب��و���ش الرئا�سة العراق ،والتي كانت يف حالة كُمون �أمني
ح�ين ك��ان �سفرياً لآل �سعود يف ال��والي��ات
(�أ.ف.ب) الأمريكية� ،إىل �أن ابتعد نهائياً مع خبو لنحو �سنتني با�ستثناء بع�ض العمليات
�سيارة مت تفخيخها يف بغداد و�أودت بحياة الع�شرات
امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك� �ي ��ة ،وازدادت ال �ع��رى
امل�شروع الأمريكي يف العراق قبل �سنتني ،التذكريية لإبقاء فتيل الفتنة �شاعالً.
ت��وث�ي�ق�اً م��ع ان�ت�ق��ال ب�ن��در �إىل ال�سعودية �إن�شاء تنظيم «ال�ق��اع��دة» لكي يلعب دوراً قاعدة اتهام لإي��ران و�أ�صدقائها كانت عام وغياب كلّي بعد االن��دح��ار الأم�يرك��ي من
وقد �أعاد بندر ترتيب الأولويات بعدما
خل�بر» ،العراق ،عاد من جديد ا�سمه الأ�سود �إىل ت��راج��ع ال � ��دور اال� �س �ت �خ �ب��اري ال���س�ع��ودي
ر�سمياً كم�ست�شار للأمن القومي ،بحيث يف امل�ستقبل ،وفق الر�ؤية الأمريكية ،لكن  ،1996واملتمثّلة بتفجري أ�ب��راج «ا ُ
فيما كل الدالئل لدى املخابرات االحتادية دائ��رة ال�ضوء ف��ور تعيينه يف مركز مدير يف ل�ب�ن��ان وال �ع��راق وال�ي�م��ن وم���ص��ر على
ّمت حت��ري��ره م��ن ال���ص�ف��ة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ب�إدارة بعيدة عن النظر.
ب�ع��د � 22سنة ك�سفري يف وا��ش�ن�ط��ن ،وه��ي
ول �ع��ل �أول ع�م�ل�ي��ة ن��وع �ي��ة ق��ام��ت بها الأمريكية التي غطّ ت الطرف عن كيفية امل �خ��اب��رات ب��دي�ل�اً ل�ع� ّم��ه م �ق��رن ب��ن عبد وج��ه ال�ت�ح��دي��د ،وي � أ�م��ل م��ن خ�ل�ال ذل��ك
�أطول مدة يف التاريخ ل�سفري يف بلد واحد «ال�ق��اع��دة» م��ن �ضمن املخطط ال��ذي أ�ع� ّد تنفيذ العملية بعد حتقيقات �أجراها العديد العزيز ،الذي تزايدت االنتقادات املوجهة خلط الأوراق يف ال��دول امل��ذك��ورة� ،إ�ضافة
ولفرتة متوا�صلة ،وخالل تلك الفرتة ّمت ل��ه ب�ن��در م��ع امل �خ��اب��رات الأم�يرك �ي��ة لبناء م ��ن امل �ح �ق �ق�ين الأم�ي�رك� �ي�ي�ن امل�خ�ت���ص�ين ل��ه خ�لال الأ��ش�ه��ر املا�ضية ل�سبب غبائه �إىل التدخل الدموي امل�ستمر يف �سورية،
وال ��ذي ج��رى التعبري عنه يف م��واق��ف ملا
ي�سمى «احل�ك��وم��ة» عند �آل ��س�ع��ود ،حيث
�إن امللك عبد اهلل مل يعد من ي�صرح عنه
ويطلق ال��دع��وات با�سمه لت�أجيج الو�ضع
ال���س��وري ،وباملنهج ال��دم��وي نف�سه ال��ذي
ع ��اد �إىل ال �ع��راق وب��دع��م غ�ي�ر م���ش��روط
من النظام اال�سرتهابي يف قطر وبغطاء
ت��واج��ه العملية ال�سيا�سية ال�ت��ي �أطلقتها امل�ب��ادرة �أطاحت الرئي�س �صالح ،وهي تتعاطى معها «ب�أنها ثورة تقوم بتدمري الأحياء والبلدات ب�صورة ع�شوائية بحجة
�أمريكي كامل الأو�صاف والت�ضليل.
اخل�ل�ي�ج�ي��ة يف ال�ي�م��ن ع�ق�ب��ات ع ��دي ��دة ،ق��د ت � ��ؤدي �إىل انحرفت عن م�سارها وحتولت �إىل حالة من ال�صراع بني مطاردة مقاتلي تنظيم القاعدة ،وتت�سبب بتهجري �آالف
وح�سب دبلوما�سيني ،ف إ� ّن التفجريات
انهيارها بالكامل ،ومن �أبرز هذه العقبات� ،أوالً ،ت�صارع التوليفة القبلية والع�سكرية التي مثلت جزءاً من ن�سيج العائالت وت�شريدهم ،بينما ت�صمت احلكومة اليمنية
الأخ �ي��رة يف ال �ع��راق ه��ي مب�ن��زل��ة ر��س��ال��ة
ال �ق��وى املعنية ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ة ،وث��ان �ي �اً� ،إم�ك��ان�ي��ة جت��دد النظام ال�سيا�سي ال�سابق».
مع
ع��ن ه��ذه ال �ت �ج��اوزات ،وت���ص��رح بتحالفها ال��وا��ض��ح
�سريعة م��ن �سعودية ب�ن��در �إىل احلكومة
اال�شتباكات الع�سكرية يف �أية حلظة بني ال�سلطة املركزية
احلكومة
اختلقت
احلوثيني،
وعلى جبهة مقارعة
ؤولة.
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م�ستغربة
بطريقة
أجنبية
ل
ا
القوى
العراقية ب�سبب دعمها ل�سورية ،وارتفعت
وبني خمتلف القوى االنف�صالية املتمثلة ب�شكل رئي�سي اليمنية «�أزمة خلية التج�س�س الإيرانية» ،وذلك �إر�ضاء
وجت��د القوى الأجنبية حجة �أخ��رى للتدخل با�سم
ح � ّدت �ه��ا ب�ع��د م��وق��ف ال �ع ��راق يف اج�ت�م��اع
باحلوثيني وبع�ض القبائل الكربى يف ال�شمال ،وبقوى ل��رغ �ب��ة ال���س�ل�ط��ات ال �� �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي حت��ا� �ص��ر م�ن��اط��ق امل�ساعدات «الإن�سانية» للمنكوبني ،وتتزايد با�ضطراد
اللجنة الوزارية العربية يف الدوحة ،بحيث
احل��راك اجلنوبي ،وبحركة «�أن�صار ال�شريعة» التابعة احلوثيني وتتهمهم «بالعمالة لإي��ران وامل�ساعدة على أ�ع� � ��داد ال �ن��ازح�ي�ن ال ��ذي ��ن ي �ف �ق��دون م �ن��ازل �ه��م ب�سبب
اعرت�ضت واجلزائر على التدخل بال�ش�أن
لتنظيم ال �ق��اع��دة ،وث��ال �ث �اً ،ت��زاي��د ال�ت��دخ��ل الع�سكري حتقيق م�آربها يف اليمن» ،وت�شكل هذه ال�سيا�سة اخلاطئة ال�ق���ص��ف ال�ع���ش��وائ��ي لأح�ي��ائ�ه��م وب�ل��دات�ه��م يف اجل�ن��وب
ال��داخ�ل��ي ال���س��وري ع�بر الطلب ب�إ�سقاط
امل�ب��ا��ش��ر م��ن ج��ان��ب ال �ق��وات الأم�يرك �ي��ة وال�بري�ط��ان�ي��ة �أحد عوائق تقدم احلل ال�سيا�سي واحلوار الوطني.
وال�شمال ،ناهيك عن الأزم��ة املعي�شية املتفاقمة ب�سبب
الأ�سد ،و�إن�شاء منطقة �آمنة تكون منطلقاً
و«الإ�سرائيلية» ،بحجة حماربة «الإرهابيني» ومواجهة
�أما على جبهة حماربة «�أن�صار ال�شريعة» ،فقد �أقرت ا�ستمرار حالة ع��دم اال�ستقرار وتف�شي البطالة ،فقد
للعدوان ،وت�شكيل حكومة للمعار�ضة حتت
«النفوذ الإيراين».
احلركة
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اعتربت
عنوان انتقال �سلمي لل�سلطة.
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إن�سانية
ل
ا
واالن � �ت � �ق� ��ال ال �� �س �ل �م��ي ال � � ��ذي ي�ث�ير
ال�شعبي ال�ع��ام م��ن جهة و أ�ح ��زاب ال�ل�ق��اء امل���ش�ترك من للعودة �إىل املناطق ال�ت��ي ين�سحبون منها ب�سبب عدم التي ي�شهدها اليمن ت�شكل حتدياً دول�ي�اً ب�سبب ات�ساع
اال� �ش �م �ئ��زاز ق �ي��ا� �س �اً �إىل م�ن���س��وب ال�ق�ت��ل
جهة �أخ��رى ،ع�شية التح�ضري مل�ؤمتر احل��وار الوطني ،ق��درة اجلي�ش اليمني على حماية املناطق «امل�ح��ررة» �أو الأزمة وت�ضاعف عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين منها.
املرتفع ال��ذي متوّله ال�سعودية وقطر ،ال
ولكن �أكرث ما يهدد احلوار �أن القوى الأخرى املر�شحة التواجد فيها بفعالية .ففي حمافظة �أبني� ،شكا املحافظ
و�أو�ضحت املفو�ضية �أن نحو مليون �شخ�ص يف �شمال
يتوقف عند ح ّد القتل اليومي ،بل العمل
للم�شاركة يف احل��وار وو�ضع الد�ستور اجلديد ،و�ضعت من عجز القوات الع�سكرية عن مالحقة �أتباع القاعدة اليمن مت�أثرون من الأزم��ة الإن�سانية و أ�ك�ثر من 250
برعاية بندر ومتويله على ا�ستدراج الأكراد
ا�شرتاطات كثرية� ،أهمها املطالبة بتنحي جميع ابناء من جبل �إىل �آخر ،و�أو�ضح �أن «هناك وحدات متخ�ص�صة أ�ل��ف �شخ�ص يف اجلنوب ،فيما تعد الأزم��ة الغذائية يف
العراقيني والع�شائر ال�سُّ نية يف املناطق
و�أقارب الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح عن مواقعم مهمتها مالحقة العنا�صر الإره��اب�ي��ة ،لكنها مل ت�صل اليمن الأعلى يف العامل و�سط معاناة مليون طفل من
العراقية املحاذية ل�سورية ،لزجّ هم يف بحر
ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة والإداري � ��ة ،والإ� �ص��رار على �إدراج بعد.»..
ي�شكل
�سوء التغذية .و�أ�ضافت �أن ع�شرة ماليني ميني ،ما
الدماء الذي ي�ست�سيغه البنادرة على وهم
م�س�ألة ا�ستقالل اجلنوب عن ال�سلطة املركزية ،وما �إىل
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 40يف املئة من ال�سكان ،يعي�شون على ال�شاي واخلبز.
ب�إ�سقاط �سريع للنظام يف �سورية.
ذلك من املطالب التي يعتربها الرئي�س احلايل ،عبدربه يف �أبني ي�شجع عنا�صر القاعدة على التجمع من جديد
�سيظل اليمن ينتقل م��ن �أزم��ة اىل �أزم��ة ق��د ت�صل
�إن ال��دور الأ�سا�سي لبندر بن �سلطان
من�صور هادي ،تعجيزية �أو �صعبة التحقيق.
يف بع�ض املناطق وال�سعي �إىل ال�سيطرة عليها ،نظراً يف نهاية املطاف �إىل ح��رب �أهلية م��دم��رة ،فرغم جناح
ب �ع��د ف��ر� �ض��ه ع �ل��ى ع �م��ه امل �ل��ك ،وه ��و اب��ن
وتعترب قوى احلراك اجلنوبي من �أكرث املت�شددين للغياب الكامل للأجهزة الأمنية املختلفة» ،و�أ�شار �إىل القوى الراعية للحل ال�سلمي يف منع املواجهات امل�سلحة
احل�ب���ش�ي��ة ،ل��ن ي�ت��وق��ف ـ �ـ ح���س��ب ت�ق��اري��ر
�ضد العملية ال�سيا�سية رغ��م ا�ستعدادها للم�شاركة يف �أن الأو�ضاع يف املحافظة تزداد �سوءاً ب�سبب غياب الدولة بني القوى املت�صارعة على ال�سلطة حتى الآن ،ف�إنها ال
�سعودية ــ عن �إ�شعال العراق ،الذي يعترب
م�ؤمتر احل��وار الوطني ،وهي تطالب ب�ضرورة موافقة وم�ؤ�س�ساتها املختلفة ،الأمر الذي جعل «اخلاليا النائمة حترك �ساكناَ على �صعيد وقف التدهور الذي ت�سري اليه
�آل �سعود والأمريكيون �أنهم دفعوا �أثماناً
الرئي�س واحلكومة على حزمة من الإج��راءات امل�سبقة لتنظيم القاعدة تتحرك ب�سهولة وتقوم ب�إثارة الفو�ضى البالد بخطى �سريعة نحو حالة من الفو�ضى الأمنية
غالية وفقدوه ،بل يف زيادة من�سوب الفنت
النعقاد احل ��وار ،وم��ن أ�ب��رزه��ا «االع�ت�راف بحق تقرير و�أعمال العنف يف بع�ض مناطق املحافظة».
وانهيار
وانت�شار اجل��رائ��م وتفاقم امل�شكالت املعي�شية،
يف املنطقة لإ�شعال حرب فيها �أخطر من
امل���ص�ير للجنوبيني ،والإق � ��رار بالق�ضية اجل�ن��وب�ي��ة».
وعلى �صعيد التدخل الأجنبي ،ال
الغارات
تقت�صر
الأو�ضاع الإجتماعية ب�شكل عام.
داح�س والغرباء.
وبح�سب ت�صريحات �أحد قادة قوى احلراك اجلنوبي ،مل اجلوية الأمريكية على ا�ستخدام الطائرات املوجهة عن
عدنان حممد العربي
تعد هذه القوى ت�ؤمن بالثورة ال�شبابية وال�شعبية التي بعد ،بل ت�شمل �أي�ضاً الطائرات احلربة التقليدية التي
يون�س عودة
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عربي
مفسر القرآن الشيخ العامر يقضي عامه الثاني في سجون الرياض
ق�ب��ل ع ��ام ،ويف م�ط�ل��ع ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان م��ن ال�ع��ام
امل��ا��ض��ي ،ام �ت��دت �أي ��دي الأم ��ن ال���س�ع��ودي ع�ل��ى �أح��د
كبار علماء الإح�ساء؛ العالمة ال�شيخ توفيق العامر،
وه��و يف ع��ر���ض ال���ش��ارع راج �ع �اً �إىل بيته ،بعد �أدائ��ه
�صالة املغرب يف جامع �أئمة البقيع مبدينة الهفوف،
حيث ي ��ؤم امل�صلني يف ذل��ك اجل��ام��ع منذ �أم��د ،ومن
ذلك الوقت بقي �سماحة ال�شيخ العامر يف االعتقال
التع�سفي دون حماكمة �أو حتى توجيه اتهام وا�ضح
له ،وهو م�صري �آالف من �سجناء ال��ر�أي يف اجلزيرة
العربية ،يف ظل النظام ال�سعودي الذي يحكم البالد
بعقلية �أمنية خال�صة ،بعيداً عن �أدنى مراعاة حلقوق
الإن�سان �أو احلرمات الدينية.
ُي�ع��رف ع��ن ال�شيخ العامر ( 52ع��ام�اً) اهتمامه
بالق�ضايا القر�آنية وتف�سري ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،وله
بحوث متقدمة �ألقى بع�ضها يف م��ؤمت��رات ون�شر
بع�ضها الآخ��ر يف ال��دوري��ات ،كما تعر�ض ع��دد من
الف�ضائيات التلفزيونية بحوثه التف�سريية� ،إال �أن
ال�شيخ العامر مل يقف على حدود الطرح الفكري،
بل اهتم ب�ش�ؤون الأمة وهموم النا�س ،وكان ي�أبى �أن
يخ�ضع لأوام��ر �أجهزة الأمن التي كانت ت�ستدعيه
بني ف�ترة و�أخ��رى واعتقلته �أك�ثر من م��رة� ،إال �أن
ب�ع��د خ��روج��ه الأخ�ي�ر م��ن ال�سجن يف م��ار���س من

العام املا�ضي� ،صعّد ال�شيخ العامر من طرحه حني
حت��دث ع��ن � �ض��رورة وج ��ود ح�ك��م د� �س �ت��وري يحكم
اجلزيرة العربية ي�ضمن ف�صل ال�سلطات الثالث،
وي���ش�رّع حل�ي��اة ح��زب�ي��ة ،ك�م��ا ان�ت�ق��د تخلف اململكة
�ضمن �سلم الدميقراطية يف العامل بقوله� :إن من
بني  167دول��ة ف��إن ال�سعودية حتتل املركز  160يف
جم��ال ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ك�م��ا ت��ذي�ل��ت ال�ق��ائ�م��ة على
امل�ستوى العربي بحيازتها املركز الثاين والع�شرين،
�أي يف �آخ��ر ال��دول العربية ،وطالب ال�شيخ العامر
�أي�ضاً بتح�سني �أو�ضاع املواطنني و�إطالق احلريات
الدينية ووق��ف التمييز الطائفي واح�ترام حقوق
الإن���س��ان ،وه��و �أم��ر يُعترب ج��رمي��ة ك�برى يف نظر
النظام ال�سعودي ،فما كان من ذلك النظام �إال �أن
زجه يف ال�سجن ،حيث تقول امل�صادر اخلربية �إنه
يق�ضي عامه الثاين يف �سجن احلائر ال�سيئ ال�صيت
يف الريا�ض.
عدة منظمات حقوقية طالبت ب�إطالق �سراحه،
�إال �أن تلك الدعوات مل تلق اهتماماً لدى نظام ال
يعرتف �أ�ص ً
ال بوجود حقوق �سيا�سية للمواطنني،
و�أتى اعتقاله يف العام املا�ضي بعد أ�ح��داث «الربيع
ال�ع��رب��ي» ،وال�سيما تفجّ ر ث��ورة البحرين ،وف�شل
النظام ال�سعودي يف �ضبط الأو�ضاع فيها بعد تدخله

الع�سكري ،الأم ��ر ال��ذي و ّل��د خ��وف�اً ل��دى �سلطات
ال��ري��ا���ض م��ن �أن ت�ت�ح��ول م�ط��ال��ب ال�شخ�صيات
املعار�ضة �إىل حركة احتجاجات جماهريية وا�سعة
تقلب م��وازي��ن ال�ق��وة يف بلد ي�ستمتع فيه احلكام
ب� أ�ع�ل��ى االم �ت �ي��ازات امل��ادي��ة وال�ت���س�ه�ي�لات ال�ع��ام��ة،
وي�صبح �أي �أمري �سعودي ي�صل �إىل احلكم هو الأكرث
ث��راء يف العامل ،فما ك��ان من النظام ال�سعودي �إال
اعتماد �سيا�سة كتم �أفواه ال�شخ�صيات املعار�ضة عن
طريق اعتقالها ،يف حركة تنم عن مدى ازدواجية

بعد أن ضاق ذرعًا بحركات االحتجاجات المتعاظمة

الملك السعودي يعرض شراء موقع «الفايسبوك»
عر�ض يثري له اللعاب تلقاه مارك زوكربريغ ،وللذين
ال ي�ع�ل�م��ون م��ن ه��و ه��ذا ال��رج��ل؛ إ�ن ��ه م� ؤ���س����س موقع
التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك».
قيمة العر�ض كما جاء يف تقرير ن�شره موقع «داون
وايرز» الأمريكي ،هو  150مليار دوالر �أمريكي ل�شراء
املوقع بالكامل.
�أما م�صدر العر�ض ح�سب املوقع الأمريكي ،فهو امللك
ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز ،ال��ذي �أخ��ذ ي�ضيق
ذرع �اً مع العائلة احلاكمة من االحتجاجات ال�شعبية
الآخ� � ��ذة يف ال �ت��و� �س��ع يف ب�ل�اد جن��د واحل� �ج ��از ،وال �ت��ي
و�صلت للمرة الأوىل �إىل �أهم مدينتني هما :العا�صمة
الأوىل ال��ري��ا���ض ،والعا�صمة الثانية ج��دة ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من املناطق التي ت�شهد احتجاجات وا�سعة
تطالب بالعدالة االجتماعية ،ومب�ساواة املواطنني يف
احل�ق��وق وال��واج�ب��ات ،ويف عملية التنمية االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ح�ي��ث ت�ب�ين �أن ه �ن��اك م�ن��اط��ق وا��س�ع��ة
يف امل�م�ل�ك��ة ال�غ�ن�ي��ة م��ا ت ��زال ب�ل�ا م ��اء وال ك �ه��رب��اء ،يف
الوقت ال��ذي ت�ضج فيه ه��ذه اململكة ب��روائ��ح الف�ضائح
وال�صفقات يف �شتى الأعمال وامل�شاريع املنفذة يف �أعمال
البنى التحتية يف كربيات املدن ،كحال اخل�سائر الكربى
التي ح�صلت قبل �أقل من عامني يف مدينة جدة ،حينما
هطلت الأمطال ملدة �أقل من ثالثني دقيقة ،فتعطلت
كل املرافق واملرافئ ،وراح �ضحيتها ع�شرات املواطنني،
�إ�ضافة �إىل اخل�سائر املادية الكربى التي قدرت مبئات
م�ل�ي��ارات ال � ��دوالرات ،وت�ب�ين �أن منفذي أ�ع �م��ال البنى
التحتية هم مقاولون و�شركات ورجال �أعمال مقربون
م��ن العائلة احلاكمة ،ول�ه��ذا مل ي�صدر بعد نتائج �أي
حتقيق ،ومل يحا�سب �أي �أمري �أو مقاول على ما فعلت
يديه من �سوء تنفيذ الأعمال.
ب��أي ح��ال ،املوقع الأمريكي ال��ذي حتدث عن عر�ض

ال�ع��اه��ل ال���س�ع��ودي مل ي��ورد �أي معلومات ع��ن رد فعل
مارك زوكربريغ ،لكنه و�صفه باملغري جداً.
وط �ب �ق �اً مل ��ا �أوردت � � ��ه وك � ��االت الأن � �ب� ��اء ،ف � ��إن ال�ع��اه��ل
ال�سعودي أ�ق��دم على ه��ذا العر�ض املثري بعد انزعاجه
الكبري وال�شديد من املظاهرات واالحتجاجات ال�شعبية
الآخ ��ذة يف ال�ت��و��س��ع ،وال �ت��ي تلعب �صفحات التوا�صل
االجتماعي دوراً يف ت�سيريها �أو يف التن�سيق بني حتركات
املناطق ،والتي بد�أت م�ؤخراً تتجه نحو الدعوة �إىل ثورة
اجتماعية تن�صف املواطنني ،وت�ضع حداً للنهب املنظم
لرثوات ال�شعب يف بالد مهبط الوحي.
وكما تفيد املعطيات ،ف�إن �صاحب موقع «الفاي�سبوك»
رمبا وافق على هذا العر�ض ،خ�صو�صاً �أنه ميتلك الأداة
وال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي جتعله بق�سم زه�ي��د م�ن��ه ق� ��ادراً على
ت�أ�سي�س موقع �آخ��ر ،رمب��ا يكون �أك�ثر �أهمية وت�ط��وراً،
وي�ح�م��ل ث ��ورة �إن ج ��از ال�ت�ع�ب�ير ،يف جم ��ال ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي.

م�ؤمن احللبي

هذا النظام ال��ذي يعي�ش قلقاً متزايداً من تنامي
امل�ع��ار��ض��ة يف �أرا� �ض �ي��ه ف�ي�ح�رّم امل���س�يرات ال�شعبية
بحجة احلرمة والطاعة لويل الأمر ،يف حني يدفع
ب�ح��رك��ة امل�ع��ار��ض��ة للت�أجيج يف ب�ل�اد �أخ� ��رى ،على
ر�أ�سها �سورية.
وق ��د أ�ط� �ل ��ق م� �غ ��ردون ع�ب�ر امل ��وق ��ع االج �ت �م��اع��ي
«تويرت» حملة ت�ضامنية مع ال�شيخ العامر حتت ا�سم
 alamer-behind-barsو�ضمن م�شاركته
يف احلملة ق��ال امل�ح��ام��ي عبد ال��رح�ي��م بوخم�سني؛
الوكيل ال�شرعي عن ال�شيخ العامر« :مل نتلق حتى
الآن �أي موعد للمحاكمة ،رغم مرور �سنة كاملة على
اعتقاله» ،وحول ظروف اعتقاله قالت زهراء؛ كرمية
ال�شيخ العامر يف تغريداتها« :ع�ن��د ذهابنا ل��زي��ارة
وال ��دي نقطع ال�ط��ري��ق م��ن االح���س��اء �إىل الريا�ض
نحن و أ�ط�ف��ال�ن��ا ،وال نعلم ه��ل �سيُ�سمح لنا بزيارته
�أم �سنُمنع من ذل��ك» ،وق��د خرجت ع��دة م�سريات يف
الأح�ساء والقطيف رافعة �صور ال�شيخ العامر وداعية
لإطالق �سراحه ،و�أ�صبح هو وال�شيخ النمر �أبرز عاملي
دين من املنطقة ال�شرقية يودعهما النظام ال�سعودي
غياهب ال�سجون ،ورمزي املعار�ضة هناك.

ال�سيد جعفر العلوي

مندوب ليبيا في األمم المتحدة:

المتقدمون فـي االنـتـخــابــات
هم الليبيون الوطنيون الحداثيون
�أ�شار مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم
امل �ت �ح��دة؛ ع�ب��د ال��رح�م��ن ��ش�ل�ق��م� ،إىل �أن
«املر�أة �ست�أخذ موقعها البارز يف احلكومة
املقبلة ،فال حرية وال تقدم لأي �شعب من
دون املر�أة ،وحتالف القوى الوطنية الذي
ج ��اء يف ال�ترت �ي��ب الأول ،مي�ث��ل ال�ق��وى
احل�ضارية العربية الإ�سالمية املعتدلة،
ال��ذي �أك��د يف كل �أدبياته ومواثيقه على
م�ك��ان��ة امل� ��ر�أة ال�ت��ي ��ص� ّوت��ت بن�سبة ٪90
للتحالف الوطني».
و�شدد على �أن «من تقدم يف االنتخابات
هم الليبيون الوطنيون احلداثيون ،وهم
على ا�ستعداد مل�شاركة اجلميع يف �إع��ادة
بناء ليبيا على �أ�سا�س االعتدال ،وانطالقاً
من قيم الإ��س�لام املنفتح على احل�ضارة
والتقدم ،وامل�ؤمن بالعدالة والتعاون مع
اجلميع من �أجل ليبيا».
و�أك ��د �أن ��ه «ال ت��وج��د �أخ �ط��ار حقيقية
تهدد ليبيا» ،م�ضيفاً« :نعم هناك م�شكلة
ال�سالح ،وكانت هناك �شريعة القوة ،والآن

ق��ام��ت ق��وة ال���ش��رع�ي��ة ب�ع��د االن�ت�خ��اب��ات،
وعلى احلكومة املقبلة �أن حتقق الأم��ن
بجمع الأ�سلحة من الأف��راد واجلماعات
التي ال تن�ضوي حتت �سيطرة احلكومة،
وبعدئذ ننطلق يف م�سرية البناء».
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اقتصاد

ّ
رمضان صيدا مكبل بالقيود االقتصادية
م��ع ح��ال��ة قطع ال�ط��رق ال���ش��اذة التي
ت �ع��اين م�ن�ه��ا ع��ا��ص�م��ة اجل �ن��وب ��ص�ي��دا،
ارت �ف �ع��ت ��ص��رخ��ة امل��واط �ن�ين و�أ� �ص �ح��اب
امل � �ح� ��ال ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ب �� �س �ب��ب ال ��رك ��ود
االقت�صادي احلاد ،الذي تزامن مع �شهر
رم���ض��ان امل �ب��ارك ،لي�سرق ال�ف��رح��ة من
قلوب ال�صيداويني ب�ق��دوم ه��ذا ال�شهر
الف�ضيل ،مل ت�شفع ه��ذه الأي��ام املباركة
ل �ل �� �ص �ي��داوي�ين يف ن �ف��و���س امل�ع�ت���ص�م�ين
الذين يتذرعون بالدين وباخل�شية على
م�صلحة اللبنانيني ،لتحقيق �أج�ن��دات
خا�صة.
وال� �ي ��وم حت��ول��ت � �ص �ي��دا م��ن م��دي�ن��ة
ت���ض��ج ب��احل �ي��اة واحل ��رك ��ة �إىل م��دي�ن��ة
�شبه م�شلولة ،م��ع ب��داي��ة �شهر رم�ضان
املبارك ،ال��ذي تعول عليه مدينة �صيدا
ال�شهرية ب�أ�صناف احللويات الرم�ضانية
وال �ع��رب �ي��ة ،خ ��رج ال�ت�ج��ار ع��ن ه��دوئ�ه��م
و�صمتهم ،بعدما توقف حالهم ،ال�شوارع
خ��ال�ي��ة م��ن امل� ��ارة ،ال�ك��ورن�ي����ش البحري
الذي اعتاد ا�ستقطاب الزوار من بريوت
واجل�ن��وب ب��ات مقفراً ،و�أ�صحاب املحال
باتوا يقفلونها ل�ساعات بداعي الي�أ�س،
�أو يجل�سون على �أبوابها بانتظار زبون
ال ي�أتي.
� �ص �ي��داوي��ون ك�ث�ر ي�ن�ت�ظ��رون امل��و��س��م
ال�صيفي و�شهر رم�ضان حتى ي�ستفيدوا،
لكن تراجع احلركة االقت�صادية وخفوت
املبيعات يف العديد من املحال التجارية

واملطاعم واملقاهي وحمال بيع احللويات،
راكم من الأعباء ال�شهرية على خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات ،و�أدى �إىل ت � أ�خ ��ر روات ��ب
موظفيها ،وزي��ادة معاناة عائالتهم يف
رم���ض��ان ،ح�ت��ى �أن ��ص��اح��ب �أح ��د حم��ال
البابا للحلويات� ،أك��د لـ«الثبات» أ�ن��ه مل
يتمكن م��ن ت ��أم�ين ال�ن�ف�ق��ات ال�شهرية
ملحله ،و�أن��ه مقارنة مع اليوم نف�سه من
رم�ضان من العام الفائت �سجل خ�سارة
كبرية مرتاجعاً  90يف املئة عما كان قد
حققه م��ن �أرب� ��اح ،ك�م��ا �أك ��د �أن ��ه ا�ضطر
م��رغ�م�اً خلف�ض ع��دد ال�ع�م��ال ،كما أ�ن��ه
خف�ض �إنتاج �صدور احللويات و�أنواعها
و�أحجامها ب�سبب خفوت حركة البيع،

ففي املا�ضي كانت املدينة ممراً للجنوب
ومق�صداً للكثري من اجلنوبيني الذين
يتخذون منها حمطة للتب�ضع و�شراء
احل �ل ��وي ��ات واحل ��اج� �ي ��ات ال��رم���ض��ان�ي��ة
ق�ب��ل ال �ت��وج��ه �إىل ق��راه��م ،ل�ك��ن ال�ي��وم
قلة م��ن ال���س�ي��ارات تتوقف أ�م��ام املحال
ال�صيداوية.
وي �ل �ف��ت ال �ب��اب��ا ن �ظ��رن��ا �إىل � �ص��وان
� �ص �غ�ي�رة احل �ج ��م ي���س�ت�خ��دم�ه��ا ل�ل�م��رة
الأوىل ل�ع��ر���ض احل �ل��وي��ات ال �ت��ي قل�ص
من كمياتها �إىل احلد الأدن��ى ،وي�ضيف
�أنه �أقدم على هذه اخلطوة لي�س ب�سبب
االعت�صام وانعكا�ساته فح�سب ،بل ب�سبب
زي� ��ادة الأ� �س �ع��ار ع�ل��ى م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه يف
املوا�سم املا�ضية ،وارتفاع درجات احلرارة
وان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء امل�ستمر يف املدينة
الذي ال ي�سمح بتخزين احللويات.
جمعية جت��ار �صيدا و�ضواحيها من
جهتها ،و�صفت ال��رك��ود االقت�صادي يف
�صيدا ب�أنه «غري م�سبوق» ،ويلقي بثقله
على خمتلف وج��وه الن�شاط التجاري
وال �� �ص �ن��اع��ي وال � ��زراع � ��ي وال �� �س �ي��اح��ي،
ج� ��راء الأو�� �ض ��اع ال���س�ي��ا��س�ي��ة والأم �ن �ي��ة
ال �ت��ي ي �� �ش �ه��ده��ا ،والأزم � � � ��ات امل�ع�ي���ش�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة واخل��دم��ات �ي��ة املتفاقمة
وال � �ت � �ط� ��ورات امل �ت �� �س��ارع��ة م ��ن ح��ول��ه،
واع� �ت�ب�رت «�أن م��دي �ن��ة � �ص �ي��دا تعي�ش
منذ ف�ترة� ،أو�ضاعاً غري طبيعية بفعل
ت� �ط ��ورات و�أح � � � ��داث ،ب�ع���ض�ه��ا م��رت�ب��ط
ب��ال��و� �ض��ع ال� �ع ��ام ال �� �س �ي��ا� �س��ي والأم� �ن ��ي
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي يف ال � �ب�ل��اد ،وب�ع���ض�ه��ا
الآخ��ر مرتبط بتحركات حملية تتخذ
م��ن ق���ض��اي��ا �سيا�سية ح�ي�ن�اً ،ومطلبية خمتلفاً ب�سبب �أج �ن��دات البع�ض ،ممن
أ�ح� �ي ��ان� �اً � �ش �ع ��ارات ل �ه ��ا ،وم� ��ن ��ض�م�ن�ه��ا ال ي�ك�ترث��ون لأه ��ل ��ص�ي��دا وم�صاحلهم
االعت�صام املفتوح ال��ذي ي�شهده مدخل وممن يرغبون يف �إث��ارة الفنت ال �أكرث،
��ص�ي��دا ال���ش�م��ايل م��ع م��ا ي�ترت��ب عليه وح��ال �صيدا ال�ي��وم ال يعجب �أح��داً من
م��ن ت ��أث�ي�رات م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى امل�ؤ�س�سات حمبيها ،ونحن ن�أ�سف ملا �آل �إليه الو�ضع
التجارية الواقعة �ضمن نطاق االعت�صام االقت�صادي ب�سبب تراجع الزوار وخفوت
بفعل �إقفال الطريق يف تلك املنطقة».
حركة أ�ه��ايل املدينة ،فعلى �سبيل املثال
وي �� �ش�ير أ�ح � ��د ال �ت �ج��ار ال � ��ذي ميلك كانت يوميتي يف املحل ال تقل عن 500
حم�ل� ً
ا ل�ل�م�لاب����س ع �ل��ى ب��ول �ي �ف��ار ن��زي��ه �ألف لرية يف رم�ضان الفائت� ،أما اليوم
ال �ب��زري؛ ��س��ام��ي ال �ق��ادري �إىل « أ�ن� ��ه يف ف� ��إذا و��ص�ل��ت �إىل اخلم�سني �أل �ف �اً �أك��ون
املا�ضي ،لطاملا كان �شهر ال�صوم متنف�ساً ممتناً».
اقت�صادياً هاماً لأهايل �صيدا وجتارها،
يف �شهر رم�ضان املبارك هذا العام ،ال
و�أ� �ص �ح��اب حم ��ال احل �ل��وي��ات وامل�ط��اع��م تبدو مدينة �صيدا حيوية كعادتها كل
وامل �ق��اه��ي ،وب��اع��ة الأر� �ص �ف��ة وم�ط��اع��م ع��ام ،ففي املا�ضي كانت املدينة ت�ستفيق
الفول و�أفران املناقي�ش ،وحمركاً لعجلة
ال��دورة االقت�صادية ،مبا يعود بالفائدة
على الكثري من العائالت ال�صيداوية،
ف �ك��ل ل �ي �ل��ة ك ��ان ��ت امل ��دي �ن ��ة ب ��أ� �س��واق �ه��ا
ومقاهي الأر�صفة تتحول �إىل احتفال
متنقل ي�ستمر حتى ال�ف�ج��ر ،وب�شهادة
الكثريين ،فقد �أ��ض�ح��ت �صيدا املدينة
ال��رم �� �ض��ان �ي��ة امل �م �ي��زة يف ل �ب �ن��ان جلهة
ال�برام��ج والن�شاطات الرم�ضانية التي
تنظمها البلدية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
واجل�م�ع�ي��ات وامل �ح��ال ،وال�ت��ي ت�ستقطب
يومياً �آالف الزائرين ،وبات هذا ال�شهر
ي���ش�ك��ل م�ن�ع�ط�ف�اً �أ� �س��ا� �س��ي يف اق�ت���ص��اد
امل��دي �ن��ة ،ل�ك��ن رم���ض��ان ه ��ذا ال �ع��ام ج��اء

� �ص �ب��اح �اً ع �ل��ى ح��رك��ة اق �ت �� �ص��ادي��ة غري
اعتيادية ،ال تخفت �إال مع �ساعات الفجر
الأوىل� ،إذ كان احلراك االقت�صادي يتوزع
يف ن �ه��ارات ال�شهر ال �ك��رمي ب�ين �أ� �س��واق
املدينة وحمالها وقطاعاتها املختلفة،
ويت�صاعد تدريجياً خالل النهار ليبلغ
ال��ذروة خالل ال�ساعات الأخ�يرة ما قبل
الإف�ط��ار ليعود فيتجدد وبوترية أ�ق��وى
ب �ع��ده ،ب�ح�ي��ث ك��ان��ت ت�ستقطب ال ��زوار
من خمتلف املناطق اللبنانية ،حتى �أن
الكثري م��ن ق�ط��اع��ات امل��دي�ن��ة القدمية،
ال �سيما مقاهيها ومطاعمها و�ساحاتها
و�أر��ص�ف�ت�ه��ا ك��ان��ت ت�ضيق ب��ال��رواد عند
الإف� �ط ��ار ،ب�ح�ي��ث ي�ق���ص��ده��ا ال�ك�ث�يرون
للإفطار بني جنباتها ،كما �أنهم يق�ضون
ال �� �س �ه��رات يف � �س��اح��ات �ه��ا ،ح �ي��ث تنت�شر
امل�ق��اه��ي ال�شعبية وال�تراث�ي��ة و�أ�شهرها
«قهوة الإج��از» و«ق�ه��وة �سلوم» و«مقهى
�ضهر املري» ،وتتحول ال�ساحات املحيطة
بهذه املقاهي �إىل ما ي�شبه «داون تاون»
�صيداوي ي�ضج باحلياة واحل��رك��ة ،كما
ك��ان��ت ح��ال البولفيار ال�ب�ح��ري امل��واج��ه
لقلعة البحر وميناء املدينة.
ك��ل ذل��ك� ،شكل يف ال�سنوات القليلة
امل ��ا� �ض �ي ��ة حم � ��ور ا� �س �ت �ق �ط��اب حل��رك��ة
الزائرين ل�صيدا خ�لال �شهر رم�ضان،
بحيث كانت �أرت��ال و�صفوف طويلة من
ال���س�ي��ارات ت�ق��ف ع�ل��ى ط��ول الكورني�ش
البحري ،بينما املقاهي تكتظ بروادها
فت�ستعني بالأر�صفة لت�ستطيع ا�ستيعاب
ح�ج��م ت��واف��ده��م ال �ي��وم��ي ،وه��و م�شهد
ت �ف �ت �ق��ده �� �ص� �ي ��دا ه � ��ذه الأي � � � ��ام ب�ف�ع��ل
ال �ظ��روف ال�سيا�سية والأم �ن �ي��ة ،ف�ترى
املقاهي املمتدة على الر�صيف امل��واج��ه
مليناء ال�صيادين وللقلعة البحرية مثل
«مقهى �أبو العبد» و«با�ش �آغا» و«عرو�س
البحر» و«�أيام زمان» و«عوامة رنو» �شبه
خاوية� ،إ�ضافة �إىل املطاعم املحاذية لها
م�ث��ل م�ط�ع��م «خ ��ان االف � ��رجن» و«ذوات»
و«القلعة» و«اال�سرتاحة»؛ وهي مطاعم
ك ��ان ��ت الأك �ث ��ر ا� �س �ت �ق �ط��اب �اً ل �ل��زائ��ري��ن
وال �� �س��اه��ري��ن يف ل �ي��ايل رم �� �ض��ان ،حتى
�أن بع�ض الأ�شخا�ص �أو العائالت كانوا
ي�ق��وم��ون باحلجز قبل أ�ي ��ام م��ن موعد
ح���ض��وره��م ل�ل�إف�ط��ار ف�ي�ه��ا ،ل�ك��ن ال�ي��وم
هناك مت�سع وفراغ كبري على طاوالتها،
ب���س�ب��ب ت ��راج ��ع احل ��رك ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
وهروب الزوار.
�أم��ا املقاهي على الكورني�ش فحالها
ال�ي��وم راك��د مت��ام�اً خ�شية م��ن الظروف
الأم�ن�ي��ة ،وي�شري �صاحب مقهى بحري
�إىل �أن ��ه ك ��ان ي�ستقبل ي��وم �ي �اً ع���ش��رات
ال� ��رواد وال���س��اه��ري��ن ال��ذي��ن يق�صدون
��ص�ي��دا م��ن أ�م��اك��ن ب �ع �ي��دة ،ومعظمهم
ي � أ�ت��ي م��ن ال�ع��ا��ص�م��ة ب�ي��روت ،وال�ق���س��م
الأك�بر منهم هم من ال�شباب والفتيات
�إىل جانب العائالت ،لكن اليوم اختلف
الو�ضع وب��ات ينتظر الزبائن من غيمة
ب�سبب ندرتهم ،على حد قوله.
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بيروتيات
بين الفوانيس والجالب ..عادات رمضانية ال تحيد عنها األسر
�أ�ضفت زينة �شهر رم�ضان املبارك هذا
ال �ع��ام ،و�إن ك��ان��ت م�ت��وا��ض�ع��ة ب��الإج �م��ال،
ب��ري�ق�اً خ��ا��ص�اً ل �� �ش��وارع ب �ي�روت ،ال �سيما
يف �ساعات الليل ،حيث ت�ضيء �شوارعها
بالفواني�س والأق �م��ار امللونة واملج�سمات
اجلميلة.
يف ك� ��ل م ��و� �س ��م رم� ��� �ض ��اين ت ��رت ��دي
ب�يروت حلة م�ضيئة ترفع عنها مالمح
ال�ضيق والت�أزم ،وكالعادة ،فقد حمل هذا
العام نكهة خا�صة �أ�ضافتها �إليه الزينة
لا ع��ن امل��واك��ب التي
ال��رم���ض��ان�ي��ة ،ف���ض� ً
تنظمها م�ؤ�س�سات دار الأيتام الإ�سالمية
يف لبنان ،والتي اعتادت القيام مب�شاريع
ون �� �ش��اط��ات اج �ت �م��اع �ي��ة يف ه ��ذا ال���ش�ه��ر
ال�ف���ض�ي��ل ،وه� ��ذا ال �ع ��ام ،ج��اب��ت م��واك��ب
رم�ضانية �شوارع العا�صمة بريوت ،حتت
�شعار «بلدي حلو» ،وق��د انت�شرت كذلك
يافطات ت�شجع على �أداء فري�ضة الزكاة.
ويف ه ��ذا الإط� � ��ار ،ق��ال��ت �أم �ي �ن��ة �سر
م��ؤ��س���س��ات ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة  -دار
الأي �ت ��ام الإ� �س�لام �ي��ة ،ب��ارع��ة ح �م��د�« :إن
ال�ه��دف م��ن ه��ذه امل��واك��ب ،ر�سم الفرحة
على وجوه اللبنانيني بقدوم �شهر ال�صوم
واخل�ير وال�برك��ات ،مب��ا فيها م��ن تفا�ؤل
وا�ستب�شار و�إيجابية يف نفو�س ال�صائمني
يف لبنان وخارجه».
وتنتقل م��واك��ب رم���ض��ان ال�ت��ي باتت
تقليداً �سنوياً �أط�ل��ق منذ � 10سنوات يف
�أح�ي��اء ب�ي�روت ،حاملة جم�سمات تعك�س
ال�ت�ن��وع ال�تراث��ي اللبناين ،ويف مقدمها
جم �� �س �م��ات ل� �ب�ي�روت و� �ص �ي ��دا ورا� �ش �ي��ا
والأرز وال�شوف و��ص��ور وجبيل وبعلبك
وطرابل�س.
و�أو� �ض �ح��ت ح�م��د �أن «ه ��ذه امل���س�يرات
تنطلق ع�صر كل ي��وم من ه��ذا الأ�سبوع،
ح��ام �ل � ًة م �ع �ه��ا �إرادة وع ��زمي ��ة ال���ش�ع��ب
ال�ل�ب�ن��اين للنهو�ض مبجتمعه ومب�شرة
بقدوم �شهر رم�ضان ،وكلنا �أمل للو�صول
لال�ستقرار وال�سالم والأم��ن واخل�ير يف
لبنان».

يف ال � � ��واق � � ��ع ،ورغ � � � ��م م �� �ص��اري �ف �ه��ا
وال �ت��زام��ات �ه��ا ال �ك �ث�ي�رة ،اع� �ت ��ادت ب�ل��دي��ة
ب�يروت على تخ�صي�ص مبلغ وق��دره مئة
مليون لرية ،ل�ي�ت��م ��ص��رف�ه��ا ع�ل��ى زي�ن��ة
رم�ضان ،ومل تتخلف عن ه��ذا االل�ت��زام،
وم��ن �أب��رز جم�سمات الزينة لهذا العام،
«فانو�س رم�ضان» العمالق العائد لبلدية
ب�ي��روت ق �ب��ال��ة م���س�ج��د حم �م��د الأم �ي�ن
و�سط بريوت.
وق��د �أ�ضيئت �أ��س��واق ب�يروت و��ش��وارع
الو�سط التي ت�ستقطب الكثري من الزوار،
ال �سيما ب�ع��د الإف �ط ��ار ،اح�ت�ف��اء بحلول
��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ،م���ض�ف�ي��ة ع �ل��ى املنطقة
ج��واً مميزاً من البهجة ،و�شملت الزينة
�أ��ش�ج��اراً وث��ري��ات حتمل نحو �أل��ف وح��دة
من امل�صابيح ال�صديقة للبيئة ،كما مددت
العديد من املطاعم واملقاهي يف �أ�سواق
بريوت فرتة عملها لغاية �ساعات الفجر.
ويف بع�ض الأح�ي��اء ،اقت�صرت الزينة
الرم�ضانية على اليافطات امللونة املرحبة
ب�شهر ال�صوم� ،أما بالن�سبة للزينة الليلية
ال��رم �� �ض��ان �ي��ة ،ف �ق��د ف���ض��ل ال �ن��ا���س ع��دم
تركيبها هذا العام ب�سبب تقنني الكهرباء
والأعطال املتكررة.
اجل�م�ع�ي��ات الأه �ل �ي��ة وجل ��ان ال�ت�ج��ار
بدورهم ،رفعوا اليافطات املرحبة ب�شهر
رم�ضان ،والتي تت�ضمن الآي��ات القر�آنية
والأح ��ادي ��ث ال�ن�ب��وي��ة ال���ش��ري�ف��ة ال��دال��ة
على عظمة �شهر ال�صوم ،واحل��ال نف�سه
��ش�ه��دت��ه امل ��ؤ� �س �� �س��ات وامل �ح ��ال ال�ت�ج��اري��ة
ال �ت��ي زي �ن��ت واج �ه��ات �ه��ا ب��ال��زي �ن��ة ،رغ��م
ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي ال���ض��اغ��ط ،وال��ذي
ت� ��رك ب �� �ص �م��ات��ه ال ��وا� �ض �ح ��ة ع �ل��ى ه��ذه
اال�ستعدادات.
و�إىل جانب الزينة ومظاهر االحتفال
ب �ه��ذا ال���ش�ه��ر ال �ك��رمي ،ه �ن��اك زي �ن��ة من
نوع �آخ��ر حتتل �شوارع ب�يروت على مدى
ثالثني يوماً ،وتتمثل يف عربات احللويات
لبيع الكالج والقطايف وما �شاكل ،ف�ض ًال
ع ��ن ع ��رب ��ات ب �ي��ع اجل �ل��اب وال �ع �� �ص��ائ��ر

املتنوعة .وي�ؤكد حممد الدهبي؛ �صاحب
حم��ل حلويات يف ب�ي�روت� ،أن للحلويات
مع �شهر رم�ضان حكاية خا�صة ،فال�صائم
يرغب بتناول احللويات� أكرث من الأيام
ال �ع ��ادي ��ة ،لأن� ��ه ي �ح �ت��اج �إىل امل ��زي ��د من
ال�ط��اق��ة ،وه��ي ت�ؤمنها ل��ه حتى تعو�ضه
عما فقده �أثناء �صيامه.
ولفت �إىل� أن ال�صيف يعترب مع �شهر
رم�ضان املبارك املو�سم الذهبي للحلويات،
كون ال�صائمني ي�شتهون �أ�صنافاً عدة من

الــشـعـب يــريــد الكهــربــــاء
منذ اليوم الأول ل�شهر رم�ضان املبارك هذا العام ،ا�ستوطنت
ال�شموع موائد �إفطار اللبنانيني ،فباتت �ضيفاً ثقي ًال يحل على
قلوبهم ،لكن امل�شكلة �أنه ال غنى عنه يومياً .مل ينعم ال�صائمون
يف مناطق لبنانية خمتلفة ،ويف ظ��ل ه��ذا احل��ر ال�شديد ،ولو
بـ«جل�سة كهربائية» مع العائلة لتناول طعام الإف�ط��ار ب�سالم
وراحة.
ه��م يرت�ضون ت�ن��اول ال�سحور على ��ض��وء ال�شمعة ،ورمب��ا
ي�ق��اوم��ون ال�ظ�لام والغ�ضب ع�بر ا�ستح�ضار فانو�س رم�ضان
�إح�ي��اء ل�ع��ادات قدمية ك��ادت تنقر�ض ،لكن هل يعقل �أن يذوب
اللبنانيون يف ال�ق��رى وامل�ن��اط��ق النائية ج��راء ان�ق�ط��اع التيار
الكهربائي لـ� 12ساعة متوا�صلة؟
ال�ت�ق�ن�ين ازداد يف ��ش�ه��ر ال���ص�ي��ام ،وب���س�ب��ب ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ل���س��اع��ات �أط ��ول ،ب��ات �أ��ص�ح��اب امل��ول��دات اخلا�صة
يفر�ضون تقنيناً ثانياً ،لت�صبح ال�شموع هي املتنف�س الوحيد ،كما
�أنهم �أجمعوا يف بداية ال�شهر الكرمي على قرار واحد ،وهو رفع
قيمة اال�شرتاكات!
من اجلنوب �إىل ال�شمال والبقاع ،ت�شهد مدن لبنانية كثرية

اح�ت�ج��اج��ات على ان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء ��س��اع��ات ط��وي�ل��ة ،وال �أح��د
ميكنه �أن يلوم املواطنني عندما يحرقون الدواليب �أو ي�سدون
الطرقات بال�سواتر الرتابية راف�ع�ين �شعارات «ال�شعب يريد
الكهرباء» ،ا�ستنكاراً حلرمانهم من �أب�سط اخلدمات املتوافرة يف
�أي بلد من بلدان العامل ،فهل يعقل �أن تنقطع الكهرباء ملدة
 12حتى � 16ساعة متوا�صلة يف �شهر رم�ضان؟ ويف حال متكنت
العائلة من الت�أقلم مع الظالم �أو �ضوء ال�شموع اخلافت ،فكيف
�ستتعامل اقت�صادياً مع التقنني ،ال�سيما بعد �أن يف�سد قوتهم
اليومي يف الربادات ،وهم بالكاد ي�ستطيعون ت�أمينه لأطفالهم؟!
املعاناة ال تقف عند التقنني الع�شوائي ،بل تتعدى ذلك �إىل
غياب املواد الغذائية الالزمة ،فكثري من جتار اللحوم واخل�ضار
قل�صوا معرو�ضاتهم �إىل حد كبري ،خوفاً من �أن يقعوا يف فخ
اخل�سائر.
كل ذل��ك �أت��ى يف وق��ت ت�ضرب نقابة عمال م�ؤ�س�سة كهرباء
لبنان وم�ستخدميها �إ�ضرابها املفتوح ،لعدم الإق��رار باحلقوق
واملكت�سبات� ،أي حتى عمال الكهرباء غري را�ضني ..فمن امل�س�ؤول
عن كل هذه الفو�ضى؟

احللويات املرتبطة بهذا ال�شهر الف�ضيل
كما درج��ت ال�ع��ادة ،ناهيك عن �أن الكثري
م ��ن امل �غ�ت�رب�ي�ن مي �� �ض��ون رم �� �ض ��ان ب�ين
عائالتهم ويطلبون �شتى �أنواع احللويات
التي يفتقدونها يف دول االغرتاب.
�أم ��ا الأ� �ص �ن��اف ال�ت��ي حت���ض��ر يف �شهر
ال�صيام والتي يطلبها ال�صائمون �أكرث من
غريها ،فيقول الدهبي �إنها طبعاً الكالج
بالق�شطة ،وهذا ال�صنف ت�شتهر به بريوت،
والقطايف وورد ال�شام والكربوج بالف�ستق
احل�ل�ب��ي واجل � ��وز ،وال�ب���ص�م��ة واجل��وزي��ة،
بالإ�ضافة �إىل احللويات العادية كحالوة
اجل�ب�ن وامل �ف��روك��ة وزن � ��ود ال �� �س��ت ،وه��ذه
الأ�صناف موجودة ط��وال ال�سنة� ،إال �أنها
م��رغ��وب��ة وم�ط�ل��وب��ة وت ��ؤك��ل �أك�ث�ر خ�لال
رم�ضان.
�إىل ذلك ،حتتل �شوارع بريوت الكثري
م��ن ب���س�ط��ات وع��رب��ات ب�ي��ع ال�ع���ص��ائ��ر� ،إذ
متيزت موائد �شهر رم�ضان ،ومنذ �سنوات
طويلة ،ب�أنواع كثرية من الع�صائر ،التي
اعتاد عليها ال�صائم و�أ�صبحت �أ�سا�ساً ال
ي�ستغنى ع �ن��ه� ،أب ��رزه ��ا ال �ت��وت واجل�ل�اب
واخل� ��رن� ��وب وال �� �س��و���س وال �ت �م��ر ه �ن��دي،
وي�لاح��ظ �أن ه��ذه امل���ش��روب��ات تغيب عن
املوائد بعد انتهاء �شهر رم�ضان مبا�شرة،
وك ��أن �ه��ا م��رت�ب�ط��ة ف�ق��ط ب��ال���ص��وم ،لذلك
تغيب العربات بدورها.
ف �ق��د ج ��رت ال� �ع ��ادة �أن ت�ن�ت���ش��ر ه��ذه
امل �� �ش��روب��ات ع �ل��ى ب �� �س �ط��ات يف الأ�� �س ��واق
وال�شوارع منذ الأيام الأوىل من رم�ضان،
ف�ن��رى ال �� �ص��ائ �م�ين ي �ت �� �س��اب �ق��ون ل �� �ش��راء
ح�صتهم قبل نفاد الكمية ،حتى ي�ستعيدوا

م��ا فقدته �أج�سامهم م��ن ال���س��وائ��ل ،لذا
ي�ط�ل��ب ال�ع���ص�ير ب � إ�حل��اح ق�ب��ل �أي �صنف
�آخ��ر ،على اعتبار �أن امل��اء قد يكون ثقي ًال
على معدته ،بينما �شرب الع�صائر ال يروي
عط�ش ال�صائم فح�سب ،بل ي�شعره باللذة
وامل�ت�ع��ة �أي���ض�اً ،خ�صو�صاً مل��ا لبع�ض هذه
امل�شروبات م��ن ف��وائ��د طبية ك�ث�يرة ،فقد
�أثبتت الدرا�سات العلمية �أن التمر الهندي
مث ًال يحتوي على م�ضادات حيوية قادرة
للق�ضاء على الكثري من �أن��واع البكترييا
ال�ضارة بالإن�سان ،هذا �إىل جانب فوائده
ك�م�ل�ين ل �ل �م �ع��دة ،وك �م �� �ض��اد ل�ل�ح�م��و��ض��ة،
وملطف وخاف�ض للحرارة ،لذلك ت�ضيف
بع�ض �شركات الأدوية ثمار التمر الهندي
�إىل الأدوية ،فهو يفيد يف حاالت الإم�ساك
واال�ضطرابات املعوية.
ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ي ��زودن ��ا ب �ه��ا ال���ش��اب
حممد را�ضي الذي ميلك ب�سطة �صغرية
لبيع اجلالب والع�صائر املختلفة ،وي�ضيف
�أن «�أكرث امل�شروبات التي عليها �إقبال كبري
م��ن ال��زب��ائ��ن خ�ل�ال ��ش�ه��ر رم���ض��ان ه��ي:
العرق�سو�س ،والتمر الهندي ،واجلالب».
وي��و� �ض��ح �أن� �ه ��م ي � �ب� ��د�أون ال�ت�ح���ض�ير
مل �� �ش��روب��ات ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان م��ن منت�صف
�� �ش� �ع� �ب ��ان ،ح� �ي ��ث ي� �ق ��وم ��ون ب� ��� �ش ��راء ك��ل
م ��ا ي �ل��زم �ه��م ط � ��وال � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان من
م�ستلزمات للع�صائر ،وم�ستلزمات التعبئة
كالأكواب البال�ستيكية والأكيا�س وغريها،
مبيناً �أن الإق �ب��ال على امل���ش��روب��ات ارتفع
كثرياً يف رم�ضان املا�ضي ب�سبب «احل��ر»،
مما دفعه لأن ي�ضاعف الكمية يف رم�ضان
هذا العام ،لأن ال�شهر بالكامل �سي�أتي يف
«عز احلر» ،مما يزيد ن�سبة الطلب.
ويتابع�« :إذا كنا ن�صنع برمي ًال واحداً
يف ال �ي��وم م��ن ك��ل م �� �ش��روب ،ب�ت�ن��ا ن�صنع
برميلني يف ه��ذا ال�شهر» ،مو�ضحاً �أنهم
ي�صنعون الع�صائر وامل�شروبات الرم�ضانية
ي��وم�اً ب�ي��وم� ،إال العرق�سو�س لأن��ه يحتاج
�إىل «النقع» قبلها بيوم ،فنبد أ� فيه ليلة
� 29شعبان� ،أما التمر الهندي فيتم غليه
وحت�ضريه يف كل �صباح.
وع �ل��ى �إح� ��دى ع��رب��ات ال�ع���ص�ير يقف
�أحمد عبد اهلل يف منطقة طريق اجلديدة،
ليبيع بع�ض امل�شروبات املثلجة ،في�ؤكد �أن
ال�صائمني يقبلون على �شراء م�شروبات
ع��دة يف �شهر رم���ض��ان ،ل�ك��ن اجل�ل�اب هو
الأول بال منازع.
وي� �ق ��ول« :يف � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان أ�خ� ��رج
بعد �صالة الع�صر ،فالزبائن ال ت�شرتي
الع�صري �إال م�ت��أخ��راً ،فاليوم يخت�صر يف
�آخ��ر �� 3س��اع��ات قبل م��دف��ع الإف �ط��ار ،أ�م��ا
البيع بعد الإف �ط��ار ،فيعتمد على املكان
ال ��ذي �أق ��ف ف �ي��ه ،ف�ب�ع����ض امل �ن��اط��ق ت�ك��ون
ح��رك��ة امل��واط�ن�ين فيها �ضعيفة ،و أ�خ��رى
تكون مزدحمة كمنطقة طريق اجلديدة
التي اخرتتها هذا العام».
ووج � ��ود ه ��ذه ال�ع���ص��ائ��ر ع �ل��ى م��ائ��دة
رم���ض��ان ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ه��و ع ��ادة اجتماعية
قدمية حتولت مع ال�سنوات �إىل ت��راث ال
حتيد عنه �أي �أ�سرة.

هنا مرت�ضى
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رمضانيات
الصوم ..واإلقالع عن التدخين
يُع ّد �شهر رم�ضان الكرمي ،مبا
يحمل من ر�سالة عملية تربوية
يف التغيري� ،أف�ضل منا�سبة قيمة
للتخلي عن العادات ال�سيئة ،فهو
مب�ن��زل��ة ث ��ورة ت�صحيح جلميع
امل� ��� �س ��ارات احل �ي��ات �ي��ة ،واخ �ت �ب��ار
عملي لتهذيب ال�سلوك والأفكار،
و�إع��ادة النظر يف بع�ض العادات
وال�ت�ق��ال�ي��د وامل� � أ�ل ��وف ��ات ،ك��ذل��ك
تقوية الإرادة ال��ذات�ي��ة ،وحُ �سن
املراقبة يف كل الأعمال.
ال� �ت ��دخ�ي�ن ه ��و م ��ن الأم� � ��ور
ال
ال �ت��ي ال ي�ق��ره��ا ال��دي��ن ،ف�ض ً
ع��ن العقل ال�سليم ،مل��ا فيه من
الأ�ضرار التي ال تُع ّد وال تحُ �صى
على ال�صحة ،والنف�س ،وامل��ال.
فكيف نقلع عن التدخني؟
مي �ك �ن ��ك ات � �ب � ��اع اخل � �ط� ��وات
التالية:
ق��رر ب�شكل قاطع أ�ن��ك تريد
الإق�لاع عن التدخني ،ف�إن ذلك
كما يقول اهلل تعاىل }م��ن عزْم
الأم� ��ور{ ،و أ�ب �ل��غ زوج��ك و أ�ه�ل��ك
وم��ن تثق بهم ب �ق��رارك ،ف�إنهم
�سيكونون م�صدر دع��م مهم لك
�إن �شاء اهلل.
ح � ��دد م ��وع ��د الإق � �ل� ��اع ع��ن
ال � �ت� ��دخ �ي�ن ،ول� �ي� �ك ��ن يف أ�ق � ��رب
ف ��ر�� �ص ��ة ،وال ت �� �س �م��ح ل�ن�ف���س��ك
بالت�أجيل حتى ال ي�ؤثر ذلك على
�شخ�صيتك وقرارك.
�ضع �أمام عينيك دائماً �أخطار

ال �ت��دخ�ين وع��واق �ب��ه ال��وخ�ي�م��ة،
وت ��ذ ّك ��ر �أن اهلل ��س�ي���س��أل��ك عن
ال�صحة والعمر واملال.
حاول �أن جتد رفيقاً لك من
امل��دخ�ن�ين (ق��ري��ب �أو �صديق �أو
زميل) لتتعاهدا معاً على ترك
ال �ت��دخ�ين ،ف �ه��ذا �أدع� ��ى للخري،
وي� ��زي� ��دك إ��� � �ص � ��راراً ع �ل��ى ت��رك
ال �ت ��دخ�ي�ن ،وامل� � ��رء ب� ��إخ ��وان ��ه ال
بنف�سه فقط ،قال اهلل تعاىل} :
وتعاونوا على الرب والتقوى وال
تعاونوا على الإث��م وال�ع��دوان{،
وال �ن �ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل ��ه
و�سلم يقول« :من دل على خري
فله �أجر مثل فاعله».
اح� � ��ذر أ�� � �ص� ��دق� ��اءك ال ��ذي ��ن
يحاولون تنحيتك ع��ن الإق�لاع
عن التدخني.
ق ��رر �أن ت�ق�ت�ط��ع م�ب�ل��غ امل��ال
الذي كنت ت�صرفه على التدخني
ل�ل�ت�برع ب��ه ل�ل�ف�ق��راء وال�ي�ت��ام��ى
ب���ش�ك��ل ي ��وم ��ي ،لأن اهلل ت�ع��اىل
ي�ق��ول} :وم��ا تقدموا لأنف�سكم
م��ن خ�ي�ر جت� ��دوه ع �ن��د اهلل هو
خرياً و�أعظم �أجراً{.
�سيتولد لديك �صراع داخلي
للعودة �إىل التدخني ،فتذكر قول
اهلل ت �ع��اىل�} :إن ال��ذي��ن ات�ق��وا
�إذا م�سهم طائف من ال�شيطان
تذكروا ف�إذا هم مب�صرون{.
اذه� ��ب �إىل ط�ب�ي��ب الأ� �س �ن��ان
واطلب منه �أن يزيل كل روا�سب

• �إن كنت مم��ن ي��رون �أن �شرب
ال�سيجارة ح�لال ،فلم ال ت�س ِّم اهلل
قبل بداية كل �سيجارة؛ ك�أي �شراب
�أحله اهلل عز وجل؟
• �إن ك�ن��ت مم��ن ي ��رون �أن �شرب
ال�سيجارة ح�لال ،فلماذا ال حتمد
اهلل ب�ع��د ن�ه��اي��ة ك��ل ��س�ي�ج��ارة ك ��أي
�شراب �أحله اهلل؟
• �إن كنت ممن يرون �أن ال�سيجارة
نعمة ،فلماذا دائماً تط�ؤها باحلذاء
عندما تنتهي من �شربها؟
• �إذا كانت ال�سيجارة �شيئاً عادياً،
فلماذا ال ت�شربها أ�م��ام والديك �أو
ر�ؤ�سائك يف العمل؟
• �إذا كنت ترى �أن ال�سيجارة متعة
خا�صة ،فلماذا ال تعلمها لأوالدك
�أو تو�صيهم بها؟

و�أو� �س��اخ التدخني م��ن �أ�سنانك،
للتخل�ص م��ن �آث � ��اره ورائ�ح�ت��ه
ال�ك��ري�ه��ة ،ث��م ا�ستعمل ال�سواك
والفر�شاة واملعجون.
ا�ستعد ملواجهة كل الظروف
ال �ت��ي ك��ان��ت ت��دع��وك للتدخني،
م �ث��ل :ح ��االت (ال �ق �ل��ق وال�ت��وت��ر

واالن��زع��اج و�إر� �ض��اء الآخ��ري��ن)،
واب� �ح ��ث ع ��ن و� �س��ائ��ل م�ع�ق��ول��ة
وم �� �ش��روع��ة ،لأن ال �ت��دخ�ي�ن ال
ي�ساعد املخ على حل �أي م�شكلة.
ب�ع��د إ�ق�ل�اع��ك ع��ن التدخني
�ست�شعر با�ضطرابات يف النوم� ،أو
تعب �أو توتر ،وت��أف��ف �أو جفاف

ب��ال�ف��م ..ه��ذه أ�ع��را���ض طبيعية
يف ال�ب��داي��ة ،لأن اجل�سم م��ا زال
متعلقاً بالنيكوتني .خذ ق�سطاً
من الراحة ،وال ترهق نف�سك يف
ه��ذه ال�ف�ترة ،وامتنع عن تناول
ال �ق �ه��وة وال �� �ش��اي وامل �� �ش��روب��ات
الغازية املحتوية على الكافيني
ب�ع��د الإف� �ط ��ار ،وج ��رب مت��اري��ن
اال��س�ترخ��اء وال��راح��ة النف�سية،
وخذ حماماً دافئا قبل النوم.

األكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر
أحـكـــام
فقـهـيـة
رمضانية

من كان ميار�س واح��دة من هذه املفطرات ،و�أثناء قيامه باملفطر �سمع
الأذان ،فيجب عليه �أن يتوقف عن ذلك �إذا تيقن �أن امل��ؤذن ي��ؤذن بعد طلوع
الفجر ،و�إ ّال فعليه الق�ضاء.
وال�شك وغلبة الظن كثرياً ما تقع عند النا�س �ش ّكاً منهم وظناً �أن الفجر
طلع �أم مل يطلع ،فعلى ذلك من تناول مفطراً مع ال�شك يف طلوع الفجر فله
ثالث حاالت:
الأوىل� :أن ي�أكل �شاكاً يف طلوع الفجر ثم ال يتبني له طلوع الفجر ،وقد
ذهب جمهور العلماء �إىل �أن �صومه �صحيح وال ق�ضاء عليه ،لقوله تعاىل:
}وك�ل��وا وا�شربوا حتى يتبني لكم اخليط الأبي�ض من اخليط الأ��س��ود من
الفجر{ ،ولأن الأ�صل بقاء الليل ،والآية دالة على �أن وقت ال�صيام ال يدخل
�إ ّال بتبني طلوع الفجر ولو دخل الوقت بال�شك حلرم عليه الأكل ،وعلى ذلك
فيباح للإن�سان �أن يبا�شر املفطرات مع ال�شك يف طلوع الفجر بال كراهة ،لعدم
الدليل على الكراهة.
الثانية� :أن ي�أكل �شاكاً يف طلوع الفجر ثم يتبني له عدم طلوع الفجر ،وقد

اتفق العلماء على �أ ّن من �أكل �أو �شرب �شاكاً يف طلوع الفجر ثم تبني له عدم
طلوع الفجر ف�صومه �صحيح ،لأ ّن الأكل وال�شرب مل ي�صادفا وقت ال�صيام،
�إمنا �صادفا وقت الإفطار.
الثالثة� :أن ي�أكل �شاكاً يف طلوع الفجر ثم يتبني له طلوع الفجر ،وقد
ذهب جمهور العلماء �إىل وجوب الق�ضاء عليه لتبني خط�ؤه ،و�سداً لذريعة
الت�ساهل واحتياطاً لل�صوم ،وامل�شروع للم�ؤمن �أن يتناول �سحوره قبل وقت
ال�شك احتياطاً لدينه وحر�صاً على كمال �صيامه.
ومن جامع و�أثناء اجلماع �سمع الأذان ثم نزع فوراً فال�صحيح �أنه ال ق�ضاء
عليه وال كفارة ،وهذا هو القول ال�صحيح والراجح ،وهو قول اجلمهور ،ومنهم
الأئمة الثالثة �أبو حنيفة وال�شافعي ومالك� ،إ ّال �أن امل�شهور من مذهب الإمام
�أحمد أ� ّن عليه الق�ضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً .وال�صحيح �أنه ال
ق�ضاء عليه وال كفارة ،لأن اجلماع ح�صل يف وقت الإباحة وهو الليل ،والأ�صل
بقاء الليل ،فلما �سمع الأذان نزع فوراً و�أم�سك من فوره ويف حلظته ،وهو كمن
ي�أكل �أو ي�شرب ثم �سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ،والعلم عند اهلل.
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عالم المرأة

رفض الكذب ..أول قاعدة للتربية السليمة
ع ��زي ��زت ��ي الأم ..اح ��ر� �ص ��ي دائ �م �اً
على �إك���س��اب �أط�ف��ال��ك امل�ب��ادئ احلميدة
وتزويدهم بالقيم ،لكن يحدث يف بع�ض
الأح� �ي ��ان �أن ت�ق��ع الأم يف ال �ع��دي��د من
الأخطاء دون ق�صد منها، ورمبا ال تنتبه
�إىل حجم هذا اخلط�أ و�أثره.
وم � ��ن �أ� �ش �ه ��ر ت �ل��ك الأخ� � �ط � ��اء ،ه��و
ممار�سة ما يُعرف بـ«الكذب الأبي�ض» مع
الأطفال ،وال تتحرج الكثري من الأمهات
عندما يعرتفن ب��ذل��ك ،ب��ل وي��ري��ن �أن��ه
�أم��ر طبيعي ويعرّفنه ب�أنه ذل��ك الكذب
الذي ال ي�ضر �أحداً ،وهو تعريف م�ضلل،
كما ي��ؤك��د خ�ب�راء ال�صحة النف�سية �أن
جميع �أنواع الكذب مرفو�ضة ،بل وتلحق
ال���ض��رر بال�شخ�ص نف�سه وب��الآخ��ري��ن،
ويف احلقيقة هناك �شريحة كبرية جداً
من الأمهات والآباء الذين ي�ستخدمون
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ك��ذب م��ع �أط�ف��ال�ه��م
كل ي��وم ،وتلج�أ الأم �إىل ما يطلَق عليه
«ال �ك��ذب الأب �ي ����ض» يف ح��ال�ت�ين :الأوىل
ع�ن��دم��ا ت��ري��د ت��رغ�ي��ب ال�ط�ف��ل يف �شيء
م �ع�ين ،فت�ضطر �إىل ه��ذا ال �ك��ذب لكي
ت�سرت�ضيه ،فعلى �سبيل امل�ث��ال ،عندما
تقول ل��ه� :إذا �أكلت ه��ذه الوجبة كاملة
�سوف �أ�صطحبك غ��داً �إىل املالهي ،ويف
نف�س ال��وق��ت ه��ي تعلم ج�ي��داً ا�ستحالة
ال��ذه��اب �إىل امل�لاه��ي يف ال �ي��وم ال�ت��ايل،
وهي هنا تنظر �إىل حتقيق الهدف فقط،
وهو �أن يتناول الطفل طعامه ،وال تلقي
با ًال مطلقاً �إىل عواقب �أخرى.
�أم��ا احلالة الثانية التي تلج�أ فيها
�إىل ال �ك��ذب ،فهي عندما ت�ه��دد الطفل
وت �ق��دم ل��ه ال��وع�ي��د امل��زي��ف �إذا مل يكف
عن القيام بهذا الأمر �أو العادة ال�سيئة،
فمثال عندما تقول الأم�« :إذا مل تتوقف
عن �شد �شعر �أختك� ،سوف �أحرمك من
امل�صروف ملدة �شهر كامل» ..هي هنا تعلم

�أنها لن ت�ستطيع حرمانه من م�صروفه
مل��دة �شهر ب�أكمله� ،إذن هي تكذب عليه،
ول �ل �م��رة ال�ث��ان�ي��ة ف � ��إن غ��ر��ض�ه��ا ه��و �أن
يتوقف الطفل يف احلال عن هذا اخلط�أ،
ولكن من وجهة نظرها ال يهم الطريقة
التي ا�ستخدمتها لتهذيبه.
وي���ش�ير خ�ب�راء ال���ص�ح��ة النف�سية
�إىل أ�ن��ه من الأف�ضل �أن تكوين �أمينة
م��ع طفلك حتى ت��زرع��ي ه��ذه ال�صفة
ب ��داخ �ل ��ه ،وذل � ��ك ع ��ن ط��ري��ق ال �� �ش��رح
وال�ت��و��ض�ي��ح ،ف �م �ث�لاً� ،إذا ك ��ان ه��دف��ك
�أن ي�ت�ن��اول ال�ط�ف��ل دواءه ،ف�لا داع��ي
للكذب هنا ،ولكن �أو��ض�ح��ي ل��ه فوائد
تناول ال��دواء كي يتمتع ب�صحة جيدة

ويتخل�ص م��ن �آالم امل��ر���ض ،وت ��أك��دي
�أن��ه �سوف يقتنع و�سيكون لذلك �أث��ره
ال�ط�ي��ب ع�ل��ى امل ��دى ال�ب�ع�ي��د ،لأن ��ه يف
امل��رات املقبلة �سيحر�ص على االمتثال
ملا تقولني� ،أم��ا عن الوعيد فال جمال
ل�ل�ك��ذب �أي �� �ض �اً ،ل�ك��ن ا��س�ت�خ��دم��ي معه
�أ�سلوب ال�شرح والتو�ضيح الذي حتدثنا
عنه ،و�إذا مل يردعه ذلك ليكن عقابك
خمففاً وواقعياً ،ك�أن حترميه من �سرد
ق�صة قبل النوم التي يحبها� ،أو �أن يُحرم
م��ن م�شاهدة الربنامج ال��ذي يف�ضله
ويحر�ص على مطالعته ..واخلال�صة
ه �ن��ا �أن � ��ه مي �ك �ن��ك ا� �س �ت �خ��دام ال �ث��واب
والعقاب مع الطفل ب�شكل واقعي بعيد

ع ��ن ال �ت �ه��وي��ل ،وب �ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة لن
ت�ضطري �إىل ات�خ��اذ ال�ك��ذب كو�سيلة؛
«�أبي�ض» كان �أم «�أ�سود».
من امل�ؤكد �أن عادة «الكذب الأبي�ض»
ت��دع��م ل ��دى ط�ف�ل��ك � �ش �ع��وره ب �� �ض��رورة
احل���ص��ول ع�ل��ى م�ق��اب��ل ف ��وري يف حالة
خ�ضوعه لأوام� ��ر معينة ،وه ��ذا يجعل
منه �شخ�صية نفعية ال تقدم �أي خدمة،
ونحن نعلم �أن هناك بع�ض امل�شاعر التي
ال حتتاج �إىل مقابل ،مثل الإح�سان �إىل
الوالدين ،وعمل اخلري ،فاحر�صي دائماً
على تزويده بالقيم ال�صحيحة.

ربع األجداد
يعيلون
األحفاد ماديًا
أ�ك ��د ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي،
�أن رب ��ع إ�ج� �م ��ايل الأج � ��داد
ي�ع�ي�ل��ون �أح �ف��اده��م م��ادي �اً،
م ��ن خ �ل�ال دف� ��ق الأم� � ��وال
ب��امل��دخ��رات اخل��ا� �ص��ة ب�ه��م،
وا� � �س �ت�رداده� ��ا ع ��ن ط��ري��ق
قرو�ض مالية فيما بعد.
فقد ذك��ر م��وق��ع «�سوبر
م��ارك��ت امل��ال» االل�ك�تروين،
�أن ن���س�ب��ة الأج � ��داد ال��ذي��ن
يُقر�ضون �أحفادهم الأموال
وي���س��اع��دون�ه��م ب��ال�ق��رو���ض
مل�ك��اف�ح��ة ��ش�ب��ح ال��دي��ون ملن
تخطت �أعمارهم الـ18عاماً،
و�صلت �إىل  24يف املئة.
و أ�� �ش��ار اال��س�ت�ط�لاع �إىل
�أن ه �ن��اك أ�ك�ث�ر م��ن  32يف
امل�ئ��ة م��ن الآب� ��اء والأم �ه��ات
مم��ن ل��دي�ه��م أ�ب �ن��اء يف �سن
الثامنة ع�شر ،اعتمدوا على
ذويهم كم�صدر للم�ساعدات
املالية ،وعلى �أث��ر ذلك يقع
ح � � ��وايل  1.7م� �ل� �ي ��ون م��ن
الأجداد والآباء حتت طائلة
الديون ودفع القرو�ض.
وك��ان��ت �أغلبية الأم��وال
ال� � �ت � ��ي ي � �ت� ��م �إق� ��را� � �ض � �ه� ��ا
ل�ح �ف��اد ،ت��ذه��ب لتغطية
ل� أ
تكاليف املعي�شة والتعليم
و�� �س ��د ال� ��دي� ��ون امل�ت�راك �م��ة
عليهم.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

كيف تعلمين طفلك الذكاء العاطفي؟
الذكاء العاطفي مل يعد موهبة يتم تنميتها وتطويرها للكبار
ف�ق��ط ،لكنه ب��ات أ�م ��راً يجب العمل على تطويره منذ ال�شهور
الأوىل لعمر الإن�سان� ،أي وهو طفل ر�ضيع ،وذل��ك ليتمكن من
التعامل مع املتغريات االجتماعية والعامل من حوله ،من دون
�أن ي�صاب ب�إحباط التغيري �أو التبديل ،وبحيث ميكنه التكيف مع
كل الظروف.
يعرّف غوملان  golemanالذكاء العاطفي ب�أنه القدرة على
التعرّف �إىل �شعورنا ال�شخ�صي و�شعور الآخرين ،وذلك لتحفيز
�أنف�سنا ،ولإدارة عاطفتنا ب�شكـل �سلـيم يف عالقاتنا مع الآخرين،
ويتحقق ذلك ب�أن يكون الإن�سان قادراً على حثّ نف�سه با�ستمرار
على مواجهة الإحباطات والتحكّم بالنزوات ،وت�أجيل �إح�سا�سه
ب��إ��ش�ب��اع ه��وى النف�س و�إر��ض��ائ�ه��ا ،وال �ق��درة على تنظيم حالته
النف�سية ،ومنع الأ�سى �أو الأمل من �ش ّل قدرته على التفكري ،و�أن
يكون قادراً على التعاطف وال�شعور بالأمل.
ف�م��ا ه��ي جم ��االت ال��ذك��اء ال�ع��اط�ف��ي؟ وك �ي��ف مي�ك��ن ل�ل�أه��ل
م�ساعدة طفلهم على تطويرها؟ وما �أهميته بالن�سبة �إىل الطفل؟
• جماالت للذكاء العاطفي
�أن يدرك الإن�سان عواطفه :ف�إدراك الذات والتعرّف �إىل �شعور
ما وق��ت حدوثه ،هما الأ�سا�س يف الذكاء العاطفي ،وع��دم قدرة

الإن�سان على �إدراك م�شاعره احلقيقية والتحكّم فيها ،يجعله
يت�صرّف حتت وط�أتها ،ك�أن يكون ال�شخ�ص م�ستاء من فعل ما،
وي�صبّ جام غ�ضبه على الأ�شخا�ص حوله ،رغم �أنهم لي�سوا �سبب
ا�ستيائه.
�إدارة العواطف :وهي القدرة على تهدئة النف�س ،والتخلّ�ص
م��ن ال�ق�ل��ق ،وك�ب��ح ال�ت�ه��جّ ��م ،و��س��رع��ة اال��س�ت�ث��ارة وال�ف���ش��ل ،فمن
ي�ف�ت�ق��رون �إىل ه��ذه امل �ق��درة ،ي �ج��دون �أن�ف���س�ه��م يف ح��ال��ة ع��راك
م�ستمرة مع ال�شعور بالك�آبة� ،أما من يتمتعون بها ،فهم ينه�ضون
من مطبّات احلياة وتقلباتها ب�سرعة �أكرب.
حتفيز النف�س� :أي توجيه ال�ع��واط��ف ال�شخ�صية يف خدمة
ه��دف م��ا ،وال�ت�ف�وّق والإب ��داع أ�ي���ض�اً ،لأن التحكّم يف االنفعاالت
ال ما عليه �أن
�أ�سا�س مهم لكل �إجناز ،فعندما ينجز ال�شخ�ص عم ً
ال �أن يقول لنف�سه «برافو» لأنني �أجنزت
ميدح نف�سه يف عقله ،مث ً
هذا الأمر.
التعرّف �إىل عواطف الآخ��ري��ن :وه��و ال�ق��درة على م�شاطرة
الآخرين م�شاعرهم وتفهّمها ،وهو �أي�ضاً القدرة على فهم احلالة
الذهنية ل�شخ�ص آ�خ��ر وت�ف� ّه��م م���ش��اع��ره ،ف��الأ��ش�خ��ا���ص الذين
يتمتعون بهذه امللكة يكونون أ�ك�ثر ق��درة على التقاط الإ�شارات
االجتماعية التي تدل على �أن هناك من يحتاج �إليهم.
توجيه العالقات الإن�سانية� :أي تطوير ملكة توجيه م�شاعر

الآخرين ،ف�إذا كان ال�شخ�ص الذي �أمامي مزاجه �سيئاً جداً ،ويف
الوقت نف�سه �أري��د منه خدمة� ،أح��اول تغيري مزاجه وتوجيهه
لينفذ طلبي ب�شكل �سل�س.
• هل ميكن تعلّم هذه املهارات؟
تعلّم ه��ذه امل �ه��ارات مم�ك��ن ،لأن دم��اغ الإن���س��ان م��رن ب�صورة
ملحوظة ،وهو دائم التعلّم ،كما �أن انخفا�ض القدرات العاطفيّة
ب�صورة م�ؤقتة �أمر ممكن عالجه ،لأن هذا القدرات هي جمموعة
من العادات واال�ستجابات.
• كيف ي�ساعد الذكاء العاطفي الأطفال؟
تنمية الذكاء العاطفي ت�ساعد الطفل ،يف كل املراحل العمرية،
على التكيّف م��ع ال�ضغوط التي ق��د حتيط ب��ه �أو عند تعرّ�ضه
للم�شاكالت الطبيعية للنمو.
فثمة ج��وان��ب �أ�سا�سية ل�ل��ذك��اء ال�ع��اط�ف��ي ،تتمثل يف معرفة
ال�ع��واط��ف وا�ستقبالها والتعبري عنها ،بالإ�ضافة �إىل حماولة
حتقيق هذه الأخرية ،وتنمية القدرة على امتالكها.
واجلدير بالذكر �أن هام�ش التطور يف الذكاء العاطفي �أو�سع
بكثريمن هام�ش التطور يف ال��ذك��اء العقلي ،و�أن ت�أثري الذكاء
العاطفي يف جناح الإن�سان �أكرب بكثري من ت�أثري الذكاء العقلي.
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مـنــوعــــات

الـتـمـر طــاقــة الصــائــم فـي رمـضـــان
�إ�ضافة �إىل �أن النبي عليه ال�صالة
وال���س�لام ح��ث على �أن يك�سر امل� ؤ�م��ن
�صيامه بتناوله ،ف�إن الإفطار ال يحلو
�إال م��ع التمر ،ال��ذي يتميز ب� أ�ن��ه من
ال�سكريات التي جتعل منه غذاء �سهل
االمت�صا�ص.
و�إىل جانب ال�سكريات ،يحتوي التمر
على �ألياف جتعل ال�سكر يتوزع ب�صورة
ج�ي��دة ع�ل��ى الأم �ع��اء ال��دق�ي�ق��ة ،فيكون
ت��وزي��ع ت�ل��ك ال���س�ك��ري��ات م �ت��وازن �اً ،فال
يمُ ت�ص دفعة واح��دة ،كي ال يرفع ن�سبة
ال�سكر يف الدم فج�أة ،ما ي�سبب ما يعرف
ب���ص��دم��ة ارت �ف��اع ال���س�ك��ر يف ال ��دم ،و�إذا
مت ت�ن��اول نف�س الكمية م��ن ال�سكريات
املوجودة يف ذلك التمر لت�سبب يف تلك
ال�صدمة ،لكن �شاءت قدرة اهلل عز وجل
�أن يكون ال�سكر من النوع الثنائي الذي
يحتاج وقتاً للتك�سري.
وتعمل الأل�ي��اف على التقليل من
ام�ت���ص��ا��ص��ه دف �ع��ة واح � ��دة ،ومتت�ص
ال يف الأمعاء ،كي ال
املاء فتحب�سه قلي ً
يخرج مع البول ،ما ي�ؤدي �إىل الوقاية
من الإم�ساك الذي قد يحدث نتيجة
نق�ص املاء يف اجل�سم طوال اليوم.
لذلك ،يُن�صح بتناول التمر عند
الفطور ،كما و�صانا ر�سول اهلل عليه
ال�صالة وال�سالم ،فعن �أن�س ر�ضي اهلل
عنه ق��ال« :ك��ان ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يفطر قبل �أن ي�صلي على
رط �ب��ات ،ف� ��إن مل ت�ك��ن مت�ي�رات ح�سا
ح�سوات من ماء».
مري�ض ال�سكر
ي���ش�ع��ر م��ري ����ض ال �� �س �ك��ر ب��ال�ق�ل��ق
م��ن ت �ن��اول ال�ت�م��ر يف رم���ض��ان ،لأن�ه��ا
م�صدر لل�سكريات ،وي�شري الأط�ب��اء

�إىل �أن ج�م�ي��ع أ�ن � ��واع ال�ت�م��ر م�صدر
غني بال�سكريات ،ولي�س هناك ميزة
عن نوع مقابل ن��وع ،وقد تزيد ن�سبة
ال�سكريات يف بع�ضها مقارنة ببع�ض،
ل�ك��ن ل�ي����س ك�م��ا ي�ت���ص��ور ال�ب�ع����ض �أن
هناك �أنواعاً من التمور م�سموح بها
ملري�ض ال���س�ك��ري ،حيث إ�ن�ه��ا �أق��ل يف
ال�سكريات.
لذلك ،يجب على مري�ض ال�سكر
احلر�ص على عدم �سماع مقوالت �أن
هناك بع�ض أ�ن ��واع مت��ر تعترب قليلة
يف ال���س�ك��ري��ات ،و أ�ن ��ه لي�س ه�ن��اك دا ٍع
لتناوله ب�شكل مفتوح ،لأن ذل��ك قد
ي ��ؤدي �إىل م�شاكل �صحية يف معدل
ن�سبة ال���س�ك��ر يف ال� ��دم ،م��ا ق��د يزيد
من تركيز ال�سكر يف الدم وي�ؤدي �إىل
ارتفاعه ،ويجب على مري�ض ال�سكر
التعامل م��ع التمور على أ�ن�ه��ا ح�صة
م��ن الفاكهة� ،أي أ�ن��ه يجب �أال يزيد
على  9 - 7مترات يف اليوم ،و�أن يكون
ذل��ك �ضمن الربنامج اليومي املقدَّر
له من ح�ص�ص الفواكه.

�أو �أث � �ن� ��اء ت� �ن ��اول وج� �ب ��ة الإف � �ط� ��ار،
وال��درا� �س��ات الطبية ت��ؤك��د �أن التمر
غني باملعادن ،و�أن الكيلو الواحد منه
غ�ن��ي ب ��أن��واع ع��دي��دة م��ن ال�سكريات

مثل الليكولوز والفليكوز وال�سكاروز
ت�صل ن�سبتها �إىل  ،٪70وهي �سريعة
االمت�صا�ص ،ت�ستطيع امل�ع��دة ه�ضم
التمر وامت�صا�ص ال�سكر املوجودة فيه

طاقة لل�صائم
ومت � ��د ال� �ت� �م ��ور ج �� �س��م ال �� �ص��ائ��م
ب��ال �ط��اق��ة ب���ش�ك��ل مم� �ت ��از ،م ��ا يجعل
العروق تبتل ب�شكل �سريع ومتوازن،
ف��ال �غ��رام ال ��واح ��د ي � ��زوّد اجل �� �س��م بـ3
��س�ع��رات ح��راري��ة ،بينما ي� ��زوّده امل��وز
ال بـ� 1.2سعرة ،والعنب � 0.8سعرة،
مث ً
ه� ��ذا ل �ل �م �ق��ارن��ة ف �ق��ط ،و أ�ف �� �ض��ل ما
تكون هذه النتائج عندما نفطر على
الرطب لتوفر ال�سكريات الثنائية فيه
ب�شكل �أف�ضل.
ل��ذل��ك ين�صح الأط �ب��اء ب���ض��رورة
تقدمي التمر عند رف��ع �أذان املغرب،

طــريـقـة اللعـب

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

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1مراقب وموجه �أداء العمل  /جيب
التمام يف الريا�ضيات
1
 6ح�ضارة عريقة يف �أمريكا الو�سطى
واجلنوبية / .رطب باملاء
2
 7ل �ق��ب امل �ن �ت �خ��ب ال �ت��ون �� �س��ي ل�ك��رة
3
القدم8جزيرة بريطانية.
 9ط�ي�ر ا� �س �ط ��وري � � /ش �ه��ر ب��داي��ة
4
الربيع
� 10إماراتي حاز على جائزة �أف�ضل
5
الع��ب يف ك ��أ���س ال �ع��امل لل�شباب ع��ام
6
2003

7
8
9
10

�أفــقــي
 1العب جزائري فاز ب��دوري �أبطال �أوروب��ا مع فريق بورتو
الربتغايل
 2داللهي على الأحرار ديون ال بد من �سدادها  /من مهنته ال�سقاية.
 3البلد التي ا�ست�ضافت ك�أ�س العامل  / 2006حتت �أقدامها اجلنة.
 4تكلم �سوءا عن �شخ�ص ما يف غيابه  /ح�صل على  /مت�شابهان

1
2
3
4
5
6
7
عـــامـــودي
8
 1دولة افريقية فيها منبع النيل 9
العظيم  /ما يرتكه ال�سابقون ملا
10
يليهم (معكو�سة)

خ�لال أ�ق��ل م��ن �ساعة ،فت�سري بالدم
ب���س��رع��ة ح��ام�ل��ة ال��وق��ود �إىل ال��دم��اغ
والع�ضالت.
ومن الفوائد ال�صحية والعالجية
للتمر:
يُعترب عالجاً لفقر الدم ،الحتوائه
على ن�سبة عالية من احلديد.
ي� �ع� �ط ��ي م � �ن� ��اع� ��ة � � �ض� ��د م ��ر� ��ض
ال�سرطان ،الحتوائه على املاغن�سيوم.
منقوع البلح م��در ل�ل�ب��ول ،وذل��ك
بفعل ال�سكر املوجود فيه.
يقوي العظام والأ�سنان ،الحتوائه
على معدن الفو�سفور والكال�سيوم.
ي �ق��وي ال�ب���ص��ر وي �ح �ف��ظ رط��وب��ة
ال�ع�ين ،الح�ت��وائ��ه على فيتامني (�أ)،
وهو يكافح مر�ض الع�شى الليلي.
ي�ق��وي الأع �� �ص��اب ال�سمعية ،فهو
مفيد لل�شيوخ.
ل� ��ه ت � ��أث�ي��ر م � �ه ��دئ ل ل��أع �� �ص ��اب
الحتوائه على فيتامني (�أ) وفيتامني
(ب) ،املقوي للأع�صاب ،والتمر يحد
م��ن ن�شاط ال�غ��دة ال��درق�ي��ة ،كما أ�ن��ه
يحتوي على الفو�سفور ال��ذي يعترب
غذاء للخاليا الع�صبية يف الدماغ.
يعد التمر عالجاً لأمرا�ض الكبد
وال�ي�رق ��ان وت���ش�ق��ق ال���ش�ف��اه وج�ف��اف
اجللد وتك�سر الأظافر الحتوائه على
فيتامني (ب).
ي�ستخدم التمر يف ع�لاج �أمرا�ض
املثانة واملعدة والأمعاء الحتوائه على
فيتامني (ب( ،)1ب )2والنيا�سني،
وه ��ذه ت��رط��ب وحت �ف��ظ الأم �ع��اء من
ال�ضعف وااللتهابات.
 10يعترب التمر مليناً معاجلاًلل� إ
�م �� �س��اك ،الح �ت��وائ��ه ع �ل��ى أ�ل �ي��اف
�سليلوزية ت�ساعد على حركة الأمعاء
الطبيعية.
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 2أ�ع��رف  /مت�شابهان  /ن��وع من
خليجية.
اخل�ضار
 3من �سفن اخلليج القدمية � 7 /أ�صدر �أزيزا � /صحايف يف م�ؤ�س�سة �إخبارية ي�سافر
كثريا
مربح
� 4أح ��د (م�ب�ع�ثرة)  /ا��س��م حلم � 8إذا تعدى اثنني �شاع (معكو�سة)  /وحدة وزن
 9ال�شرك�سي �سلطان ال��دي��ار امل���ص��ري��ة يف ع�صر
م�شوي معلق �أ�صله تركي
املماليك بنى قلعة م�شهورة يف اال�سكندرية.
 5ذبح �أ�ضحية  /يراع مبعرثة
 6م��زارع الفالحني  /من دولة  10قائد نادي الهالل واملنتخب ال�سعودي �سابقاً
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أولمبيـاد «لـنـدن –  »2012بــين

املنتخب الفرن�سي للبدل  100 × 4مرت فاج�أ نظريه الأمريكي

املنتخب ال�صيني الفائز بذهبية امل�سابقة الكاملة للجمباز الفني

ب� � ��رزت م� �ع ��امل م �ن��اف �� �س��ة � �ش��ر� �س��ة ع�ل��ى
ال�صدارة بني ال��والي��ات املتحدة وال�صني يف
الأيام الأوىل لأوملبياد «لندن  »2012 -الذي
ت�ست�ضيفه العا�صمة الربيطانية حتى � 12آب
اجلاري.
ومل ت�سجل الأي��ام الأوىل ك�سراً للقواعد
التي حكمت املناف�سة بني املع�سكرين يف �ألعاب
«ب�ك�ين  ،»2008 -فريا�ضيو ك��ل م��ن البلدين
مي �� �ض��ون ق ��دم� �اً �إىل امل ��راك ��ز الأوىل ،ع�ل��ى
رغ��م بع�ض ال���ض��رب��ات ال�ت��ي تلقتها ال�سباحة
الأم�ي�رك �ي ��ة م ��ن ح �ي �ت��ان ف��رن �� �س��ا ،خ���ص��و��ص�اً
يف ��س�ب��اق ال �ب��دل  100 × 4م�ت�ر ،ح�ي��ث ج��اءت
اخل�سارة كال�صاعقة على ر�أ���س مايكل فيلب�س
ورف ��اق ��ه يف امل�ن�ت�خ��ب الأم�ي�رك ��ي ،ف���ض�ل ًا عن
خروقات كورية �شمالية للهيمنة ال�صينية يف
رفع الأثقال.
وم�ي��زت بع�ض النتائج املفاجئة مناف�سات
ال�سباحة ،وخ�صو�صاً يف �سباق البدل 100 × 4
مرت ،الذي تفوق فيه املنتخب الفرن�سي امل�ؤلف
من اموري لوفو وفابيان جيلو وكليمان لوفري
ويانيك انييل على نظريه الأم�يرك��ي امل�ؤلف
من ناثان ادريان ومايكل فيلب�س وكولن جونز
وراي��ن لوكتي ،و��ض��رب ا ألخ�ي�ر بقوة يف �سباق
400م متنوعة على ح�ساب مواطنه فيلب�س،
الذي حل رابعاً ،ليعجز عن �إحراز اللقب للمرة
الثالثة بعد �أثينا  2004وبكني .2008
و�شهدت ب��داي��ات ا ألل�ع��اب ،حتطيم ال�سباح
الأم�يرك��ي مايكل فيلب�س الرقم املطلق لعدد
امليداليات الأوملبية بعد �إح��رازه ف�ضية �سباق
200م فرا�شة وذهبية البدل �سباق  4مرات 200م
حرة مع منتخب ب�لاده ،ورفع فيلب�س ر�صيده
�إىل  19ميدالية �أوملبية ( 15ذهبية وف�ضيتان
وبرونزيتان) ،لي�صبح الريا�ضي الأكرث تتويجاً
يف امل�ط�ل��ق يف ت��اري��خ دورات الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة
ال�صيفية ،متخطياً العبة اجلمباز ال�سوفياتية
الري�سا التينينا.
وعلى رغم ت�صدر ال�صني ترتيب امليداليات،
يف الأي��ام الأوىل� ،أم��ام ال��والي��ات املتحدة ،ف�إن
طريقها لن تكون مفرو�شة بالورود كما كانت
احل��ال قبل � 4أع ��وام ،حني ا�ستغلت ا�ست�ضافة
عا�صمتها ب�ك�ين ل�ل�أل�ع��اب وظ�ف��ر ريا�ضيوها
باملركز الأول للمرة الأوىل ،تاركني الواليات
امل�ت�ح��دة «زع�ي�م��ة» ا ألل �ع��اب ال�سابقة يف املركز
الثاين ،وتبدو مهمة ال�صينيني باملحافظة على
الزعامة حمفوفة باملخاطر ،و�إجن��از بكني قد

ال يكون يف املتناول هذه املرة بعيداً عن الأر�ض
واجل �م �ه��ور واحل���ش��د ال�ه��ائ��ل م��ن امل���ش��ارك�ين،
ففي بكني � 2008شاركت ال�صني ببعثة قيا�سية
�ضمت  639ريا�ضياً وريا�ضية ،ويف لندن 2012
تراجع العدد �إىل  ،396منهم  29ريا�ضياً فقط
م��ن ال��ذي��ن ط��وق��وا �أعناقهم باملعدن الأ�صفر
قبل � 4سنوات.
وي ��رى امل��راق �ب��ون �أن ��ه �إذا �أرادت ال�صني
اخلروج مرفوعة الر�أ�س و�أن تقهر الأمريكيني
يف ل�ن��دن ،ف ��إن عليها الإف ��ادة ب�شكل كامل من
�أوراقها الرابحة املتمثلة بالألعاب التي يخت�ص
ب�ه��ا ري��ا��ض�ي��وه��ا ك�ك��رة ال�ط��اول��ة وال�ب��ادم�ن�ت��ون
والغط�س والرماية ورف��ع الأث�ق��ال واجلمباز،
وهذه الألعاب �أهدت ال�صني  38ذهبية من 51
يف الن�سخة املا�ضية.
وت�سري ال�صني قدماً يف الغط�س واجلمباز
ورف��ع الأث �ق��ال ،لكن يبدو �أن عليها احل��ذر يف
اللعبة الأخرية ،حيث فر�ضت كوريا ال�شمالية
وجودها بفوز يون ت�شول اوم بذهبية دون 56
ك�ل��غ ،وح�ط��م م��واط�ن��ه اون غ��وك ك�ي��م رقمني

ق�ي��ا��س�ي�ين ع��امل �ي�ين يف اخل �ط��ف وامل �ج �م��وع يف
طريقه �إىل إ�ح ��راز ذهبية وزن دون  62كلغ،
وك�سبت ال���ص�ين يف امل�ق��اب��ل ،ج��رع��ة معنويات
عالية بفوزها الرائع يف اجلمباز الفني لفرق
ال��رج��ال ،حيث احتفظت بامليدالية الذهبية
التي �أحرزتها يف بكني  2008و�أحرزت ميداليتها
الثالثة يف الأوملبيادات الأربع الأخرية.
وتنتظر الواليات املتحدة مناف�سات �ألعاب
ال �ق ��وى ،ح �ي��ث ي���س�ت�ع��د ري��ا� �ض �ي��وه��ا ��س�ب��اق��ات
ن��اري��ة خ�صو�صاً يف امل�سافات الق�صرية ،حيث
اخلطر احلقيقي الذي يهدد �أمريكا من قبل
اجلامايكيني ي��وه��ان ب�لاي��ك واو��س��اي��ن بولت
و�آ�سافا باول ،ويعترب منتخبا الواليات املتحدة
ل�ك��رة ال �ق��دم ل�ل���س�ي��دات وك ��رة ال���س�ل��ة للرجال
ا ألب��رز إلح��راز الذهبية ،ويف ال ��دورات الأرب��ع
التي �أقيمت فيها مناف�سات كرة القدم لل�سيدات
يف الألعاب الأوملبية حتى الآن ،فر�ضت الواليات
املتحدة �سطوتها ب�شكل كبري بتتويجها بثالث
ذهبيات ،يف �أتالنتا  1996و�أثينا  2004وبكني
 ،2008وك��ان��ت الذهبية ال��راب�ع��ة م��ن ن�صيب

الرنوج يف �سيدين .2000
وعلى مقلب �آخر ،وعلى امل�ستوى التنظيمي،
وق��ع ب�ي��ع ال�ت��ذاك��ر يف ج��دل م� ��زدوج ،م��ع بقاء
�صفوف م��ن امل�ق��اع��د املخ�ص�صة لل�شخ�صيات
املهمة فارغة خالل امل�سابقات الأوىل ،واال�شتباه
يف بيع �أع���ض��اء يف ال�ل�ج��ان الأومل�ب�ي��ة الوطنية
تذاكر يف ال�سوق ال�سوداء ،و�إزاء الغ�ضب الذي
اعرتى املتفرجني العاديني ،الذين خا�ضوا يف
ما ي�شبه املعارك للح�صول على مقاعد وغالباً
ب�أ�سعار �أعلى من تلك املحددة ،فتح املنظمون
حتقيقات طارئة يف بقاء هذه ال�صفوف فارغة،
وال�سيما يف جممع الريا�ضات املائية.
و�أعلنت ال�شرطة الربيطانية �أنها �أوقفت
� 29شخ�صاً منذ بدء الألعاب الأوملبية يف لندن
يف �إط��ار التحقيق ال��ذي فتحته ح��ول مو�ضوع
ب�ي��ع ب�ط��اق��ات ال��دخ��ول �إىل امل�لاع��ب حل�ضور
امل�ب��اري��ات يف ال���س��وق ال���س��وداء ،و�أث ��ارت عملية
بيع البطاقات التي طرحتها اللجنة الأوملبية
الدولية اجلمعة جد ًال وا�سعاً ،فهي ت�شمل من
جهة البطاقات املخ�ص�صة لل�شخ�صيات املهمة
وتبقى ف��ارغ��ة يف امل��درج��ات ،وم��ن جهة ثانية
البطاقات التي تباع يف ال�سوق ال�سوداء.
�إخفاق كروي �إ�سباين

الأمريكي مايكل فيلب�س حطم الرقم القيا�سي لعدد امليداليات الأوملبية

مل يكن أ���ش��د املت�شائمني يتوقع �أن ي��ودع
منتخب �إ�سبانيا م�سابقة كرة القدم من الدور
الأول ،وخ�صو�صاً �أنه كان �أحد �أبرز املر�شحني
للمناف�سة على امليدالية الذهبية ،بوجود بع�ض
الع�ب��ي امل�ن�ت�خ��ب الأول يف ��ص�ف��وف��ه ك�خ��وردي
البا العب بر�شلونة وخ��وان ماتا �صانع �ألعاب
ت�شل�سي ا إلن �ك �ل �ي��زي وخ��اب��ي م��ارت�ي�ن�ي��ز جنم
�أتلتيك بلباو ودافيد دي خيا حار�س مان�ش�سرت
ي��ون��اي�ت��د ا إلن �ك �ل �ي��زي ،واوري � ��ول روم �ي��و الع��ب
و�سط ت�شل�سي الإنكليزي ،وايكر مونياين العب
و�سط �أتلتيك بلباو وكري�ستيان تيللو مهاجم
بر�شلونة.
وب�ع��د �أن ت��وق��ع امل��راق �ب��ون �أن ي�ستمر امل��د
الإ�سباين الكروي يف ا ألل�ع��اب الأوملبية �أي�ضاً،
ج��اءت الوقائع لت�سجل �إخفاقاً ذريعاً ،ف�سقط
امل��ات��ادور �أم��ام اليابان والهندورا�س بالنتيجة
عينها  ،1-0ليخرج م��ن ال ��دور الأول ت��ارك�اً
ال �� �س��اح��ة ل �ل�برازي �ل �ي�ين امل��ر� �ش �ح�ين ب��دروه��م
حل�صد الذهب الأوملبي.
وك ��ان ��ت �إ� �س �ب��ان �ي��ا ت �� �ص��درت ال�تر��ش�ي�ح��ات

إلح� � ��راز امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه �ب �ي��ة ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن
مناف�سات ا ألل�ع��اب الأوملبية انطلقت بعد �أقل
م��ن �شهر على إ�جن��از تاريخي حققه منتخب
�إ�سبانيا الأول بفوزه بك�أ�س �أوروبا  ،2012وكانت
اجلماهري الإ�سبانية ت�أمل يف لقب كبري ثالث
على ال �ت��وايل بعد ك��أ���س �أوروب� ��ا  2008وك� أ����س
العامل  ،2010ليكون فريقها �أول منتخب يف
ال�ت��اري��خ يحقق ه��ذه ال�ث�لاث�ي��ة ،لكن املنتخب
الأوملبي ف�شل يف امليدالية الذهبية الثانية يف
تاريخه بعد �أوملبياد بر�شلونة على �أر�ضه عام
.1992
يف امل �ق��اب��ل ،وا� �ص��ل ال�ب�رازي �ل �ي��ون رق���ص��ة
ال�سامبا م��ن دون ع�ث�رات ،وك��ان��وا �أول فريق
يبلغ الدور ربع النهائي ،بعد فوزين على م�صر
 2-3وب�ي�لارو��س�ي��ا  ،1-3وي��رى ال�برازي�ل�ي��ون
�أن ا ألل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة ��س�ت�ك��ون امل �ك��ان الأم�ث��ل
لعودة �سحرهم �إىل املالعب قبل نحو عامني
من ا�ست�ضافتهم ك�أ�س ال�ع��امل ،وال �سيما بعد
�أن خ�ف��ت ب��ري��ق ال�ك��رة ال�برازي�ل�ي��ة يف الأع ��وام
امل��ا� �ض �ي��ة ب �ع��د غ �ي ��اب جن� ��وم ب ��ارزي ��ن �أم �ث ��ال
رون��ال��دو وريفالدو ورونالدينيو ،لكن ا آلم��ال
م �ع �ق��ودة الآن ع�ل��ى جن��م امل�ن�ت�خ�ب�ين الأومل �ب��ي
والأول نيمار الذي حتول �إىل مادة �سجال بني
ال�ب�رازي��ل والأرج �ن �ت�ين ب�ع��د ت�شبيهه بالنجم
ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي ،وي �ح��اول منتخب ال�برازي��ل
�إحراز اللقب الأوملبي للمرة الأوىل يف تاريخه
ب�ق�ي��ادة نيمار ال��ذي ي�ع��ول عليه ال�برازي�ل�ي��ون
آ�م��ا ًال كبرية لي�س يف لندن فقط ب��ل �أي�ضاً يف
مونديال  ،2014ويدرك املدرب مانو مينيزي�س
الذي ي�شرف على املنتخب الأول �أي�ضاً ،جيداً
�أن املنتخب امل�شارك يف �أوملبياد لندن �سي�شكل
النواة الرئي�سية للت�شكيلة التي �ستخو�ض ك�أ�س
ال �ع��امل ب�ع��د ع��ام�ين ،ول��ذل��ك دف��ع بالالعبني
الأف�ضل حالياً ،وتوحي الت�شكيلة الربازيلية
بجدية مينيزي�س يف ال�سعي للذهبية الأوىل،
مم��ا �سي�شكل دف�ع��ة ق��وي��ة ل�ل�برازي��ل ال�ستعادة
بريقهما والتخطيط جيداً لك�أ�س عامل �ساد�سة
ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا وب�ي�ن ج�م�ه��وره��ا ال�ع��ا��ش��ق ل�ك��رة
القدم ،ويت�ألق يف �صفوف الربازيل �إىل جانب
نيمار جنم �سانتو�س ،باتو من ميالن الإيطايل،
واملهاجم العمالق هالك من بورتو الربتغايل،
والعب الو�سط �ساندرو من توتنهام الإنكليزي
ورام��ول��و من فا�سكو دي غاما و�أو�سكار العب
ت�شل�سي ا إلن�ك�ل�ي��زي ،يف ح�ين ي�برز يف ال��دف��اع
رافايل من مان�ش�سرت يونايتد واليك�س �ساندرو
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الزحف الصيني وقوة الردع األميركية
ودانيلو من بورتو ومار�سيللو من ريال مدريد
وت �ي��اغ��و �سيلفا م��ن � �س��ان ج��رم��ان الفرن�سي
وجوان من الإنرت الإيطايل.
ع��رب �ي �اً ،ودع ��ت الإم � ��ارات امل�ن��اف���س��ات ،بعد
خ�سارتني �أم��ام الأوروغ� ��واي  2-1وبريطانيا
البلد امل�ضيف  ،3-1وذلك يف م�شاركتها الأوىل
يف النهائيات ،وال يزال ملنتخبي م�صر واملغرب
�آم ��ال �ضئيلة يف ب�ل��وغ ال ��دور امل�ق�ب��ل ،علماً �أن
«ال�ف��راع�ن��ة» ق��دم��وا �أق��وى ال�ع��رو���ض العربية،
خ�صو�صاً �أمام الربازيل يف ال�شوط الثاين حني
كادوا يعادلوا النتيجة مع العبي ال�سامبا ،قبل
�أن ي�ضيعوا ف��ر��ص�اً باجلملة أ�م ��ام نيوزيلندا
ويكتفوا بالتعادل .1-1
ويف احل�صيلة الأول�ي��ة ،ح�صدت املنتخبات
ال�ع��رب�ي��ة ال�ث�لاث��ة امل���ش��ارك��ة يف مناف�سات ك��رة
ال �ق��دم ف���ش�ل ًا ذري �ع �اً يف اجل��ول�ت�ين الأول �ي�ي�ن،
فلم ت�سجل �أي فوز يف �ست مباريات ،و�إذا كان
منتخب الإم � ��ارات خ ��ارج ال���ض�غ��وط وامل�لام��ة
على اع�ت�ب��ار �أن��ه ي���ش��ارك يف الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة
ل�ل�م��رة الأوىل يف ت��اري�خ��ه ،ف ��إن وق��ع النتائج
ال�سيئة �سيكون ثقي ًال جداً على منتخبي املغرب
وم�صر ،وتكفي الإ�شارة �إىل �أن منتخب املغرب
ي�شارك يف الأوملبياد للمرة ال�سابعة بعد �أعوام
 1964و 1972و 1984و 1992و 2000و ،2004يف
حني �أن منتخب م�صر اعتاد الظهور يف املحفل
الأوملبي وم�شاركته احلالية يف لندن هي الثانية
ع�شرة ،لكنها الأوىل منذ  20عاماً.
�أرقام قيا�سية
حفلت ا ألي��ام الأوىل بتحطيم عدد من
الأرقام القيا�سية ،كان �أولها يف �سباق 400م
متنوعة يف ال�سباحة ،حيث �سجلت ال�سباحة
ال�صينية يي �شيوين يف طريقها �إىل �إحراز
ال��ذه�ب�ي��ة  4.28.43دق��ائ��ق م��اح�ي��ة ال��رق��م
ال�سابق امل�سجل با�سم الأ�سرتالية �ستيفاين
راي�س ومقداره 4.29.45د حققته يف � 10آب
 2008يف بكني.
و� �س �ق��ط رق� �م ��ان ق �ي��ا� �س �ي��ان يف ال �ي��وم
الثاين كان بطالهما الأمريكية دانا فوملر
واجلنوب �أفريقي كامرون فان در بريغ يف
�سباقي 100م ف��را��ش��ة و100م � �ص��دراً على
التوايل ،وباتت فوملر �أول �سباحة يف التاريخ
تنزل حتت حاجز الـ 56ثانية عندما �سجلت
 55.98ثانية ،لتتقدم على ال�صينية لو يينغ
( 56,78ث) ،وحطمت فوملر بالتايل الرقم
ال�سابق ( 56,06ث) ال�صامد منذ 2009
وامل�سجل با�سم ال�سويدية �سارا �سيو�شرتوم
ال �ت��ي ح�ل��ت راب �ع��ة يف ��س�ب��اق ل �ن��دن ،و�سبق
لفوملر �أن عانقت الذهب يف بطولة العامل يف
�سباق التتابع 100 × 4م متنوعة ،والأوملبي
�أي���ض�اً يف �أث�ي�ن��ا  2004يف ��س�ب��اق ال�ت�ت��اب��ع 4
مرات  200م حرة.
�أما فان در بريغ ،فبات �أول �سباح جنوب
�أفريقي يحرز ذهبية عندما حل يف املركز
الأول من �سباق 100م �صدراً ،م�سج ًال رقماً
قيا�سياً عاملياً ق��دره  58.46ثانية ،وتقدم
ف��ان در ب�ي�رغ ع�ل��ى الأ� �س�ت�رايل كري�ستيان
�سربينغر ( 58.93ث) والأم�يرك��ي برندن
هان�سن ( 59.49ث) ،وكان الرقم القيا�سي
ال�ع��امل��ي ب��ا��س��م الأ� �س�ت�رايل ب��رن�ت��ون ري�ك��ارد
( 58.58ث) �سجله يف  27مت��وز  2009يف
روم��ا ،وه��و حل �ساد�ساً يف ال�سباق احل��ايل،
يف حني حل حامل اللقب يف  2004و2008
ال �ي��اب��اين ك��و��س�ي�ك��ي ك�ي�ت��اج�ي�م��ا يف امل��رك��ز
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اخل��ام����س ،وف�شل ب��ال�ت��ايل ب ��أن ي�صبح �أول
� �س �ب��اح ي �ح��رز ث�ل�اث ذه �ب �ي��ات م�ت�ت��ال�ي��ة يف
االخت�صا�ص ذاته.
ويف رفع الأثقال ،حطمت الكازاخ�ستانية
زولفيا ت�شين�شانلو الرقم القيا�سي العاملي
يف ال �ن�تر يف ط��ري�ق�ه��ا �إىل �إح � ��راز ذه�ب�ي��ة
وزن دون  53ك �ل��غ ،ورف �ع ��ت ت�شين�شانلو
( 19ع��ام �اً) بطلة ال �ع��امل م��رت�ين  95كلغ
خ�ط�ف�اً يف حم��اول�ت�ه��ا ال�ث��ال�ث��ة ،و 131كلغ
نرتاً يف حماولتها الثالثة �أي�ضاً لتحقق ما
جمموعه  226كلغ ،وك��ان الرقم القيا�سي
العاملي ال�سابق بحوزة ت�شين�شانلو وهو 130
كلغ �سجلته يف  6ت�شرين ال�ث��اين  2011يف
بطولة العامل يف باري�س.
وح �ط��م ال� �ك ��وري ال �� �ش �م��ايل اون غ��وك
كيم رق�م�ين قيا�سيني عامليني يف اخلطف
وامل �ج �م��وع يف ط��ري �ق��ه �إىل �إح � ��راز ذه�ب�ي��ة
وزن دون  62كلغ يف رف��ع الأث�ق��ال ،وخطف
كيم  153كلغ يف حماولته الثالثة الأخرية
معاد ًال الرقم القيا�سي العاملي ال�سابق الذي

كان بحوزة ال�صيني �شي زهي يونغ منذ 22
حزيران  2002يف ازم�ير الرتكية ،ثم رفع
 174كلغ نرتاً يف حماولته الثالثة الأخرية
�أي���ض�اً ،لي�سجل رق�م�اً قيا�سياً يف املجموع
ق��دره  327كلغ بفارق كيلوغرام واح��د عن
الرقم ال�سابق امل�سجل منذ  27ني�سان 2008
با�سم ال�صيني الآخر زهانغ جي الذي جاء
رابعاً.
نتائج متوا�ضعة للعرب
احتل الريا�ضيون ال�ع��رب م��راك��ز مت�أخرة
يف ك�ث�ير م��ن ا ألل �ع ��اب ،و�أن �ق��ذ امل���ص��ري ع�لاء
الدين �أبو القا�سم ماء الوجه ب�إحرازه امليدالية
الف�ضية يف مناف�سات �سالح ال�شي�ش يف ريا�ضة
املبارزة.
وك ��ان �أب ��و ال�ق��ا��س��م ( 22ع��ام �اً) امل�صنف
ثامناً وبطل العامل لل�شباب عام  ،2010دخل
تاريخ ريا�ضة املبارزة �أي�ضاً بعد �أن �أ�صبح �أول
�إفريقي يبلغ الدور ن�صف النهائي بفوزه على

نتائج متوا�ضعة للبعثة اللبنانية

بطل العامل احلايل الإيطايل اندريا كا�سارا
مب�ع��دل  15مل�سة مقابل  ،10وك��ان��ت �أف�ضل
ن�ت�ي�ج��ة ل�لاع��ب �إف��ري �ق��ي يف ال �ف��ردي ل�ه��ذه
الريا�ضة ه��و امل��رك��ز ال�سابع للتون�سية عزة
ب�سبا�س عام  2008يف �سالح احل�سام للفردي
والفرق ،بينما �أحرز املنتخب امل�صري للرجال
املركز الرابع يف �سالح ال�شي�ش عام .1954
�أح ��رز ال��رام��ي ال�ق�ط��ري ن��ا��ص��ر العطية
برونزية ال�سكيت يف الرماية ،وهي امليدالية
الثالثة لقطر يف تاريخ م�شاركاتها يف الألعاب
الأوملبية بعد برونزية العداء حممد �سليمان
يف �سباق 1500م يف بر�شلونة  ،1992وبرونزية
�أ�سعد �سعيد �سيف يف رفع الأثقال لوزن 105
كلغ يف �سيدين .2000
وع ��و� ��ض ال �ع �ط �ي��ة ب��ال �ت��ايل �إخ �ف��اق��ه يف
اع�ت�لاء من�صة التتويج يف �أثينا ع��ام 2004
عندما خ�سر جولة التمايز يف تلك الن�سخة،
والعطية بطل متعدد املواهب و�صل �إىل �أعلى
امل��رات��ب العاملية �إن ك��ان يف ع��امل ال�سيارات
م��ن خ�ل�ال ��س�ب��اق��ات ال���س��رع��ة �أو ال�سباقات
ال�صحراوية ،فتوج بط ًال ل��رايل داك��ار العام
امل��ا� �ض��ي ،و�أح � ��رز ب�ط��ول��ة ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
ل�ل��رال�ي��ات �سبع م ��رات� ،أو يف ال��رم��اي��ة التي
عادل فيها الرقم العاملي ملناف�سات ال�سكيت.
ويف ال �� �س �ب��اح��ة ،خ ��رج ال�ت��ون���س��ي �أح �م��د
املثلوثي من الدور الأول ل�سباق 200م حرة،
وامل�غ��رب�ي��ة � �س��ارة ال�ب�ك��ري م��ن ال ��دور الأول
ل�سباق 100م �صدراً.
و�شارك � 3سباحني عرب يف �سباقي 400
متنوعة ،فحل القطري �أحمد غيث العطاري
يف امل ��رك ��ز ال �� �س��اد���س وال �ث�ل�اث�ي�ن الأخ �ي��ر،
وا�ستبعد التون�سي تقي مرابط ،و400م حرة
فحل الفل�سطيني �أح�م��د ج�بري��ل يف املركز
ال�سابع والع�شرين قبل الأخري.
ويف ��س�ب��اق 100م � �ص ��دراً ،ح��ل ال���س��وري
�أ��س��د ال�ب�رازي يف امل��رك��ز التا�سع والثالثني،
والإم��ارات��ي مبارك الب�شري يف املركز الثاين
والأربعني ،واللبناين وائل قرب�صلي يف املركز
الرابع والأربعني الأخري.
ويف ت �� �ص �ف �ي��ات 400م م �ت �ن��وع��ة ج ��اءت
امل �غ��رب �ي��ة � �س ��ارة ال �ب �ك��ري يف امل ��رك ��ز ال �ث��اين
والثالثني تاركة خلفها  3م�شاركات.
ويف املبارزة ،خا�ض اللبناين زين �شعيتو
م�ب��ارات��ه أ�م ��ام ال�صيني زه��وي وب�ع��دم��ا كان
تقدم يف ت�سجيل نقطتني بداية املباراة كا�شفاً

عن لياقة بدنية عالية� ،إذ به يرتاجع أ�م��ام
ت�ك�ن�ي��ك ال�ل�اع��ب ال���ص�ي�ن��ي وب���ش�ك��ل درام ��ي
لتنتهي املباراة  ،-15 2وخرجت امل�صرية منى
ح�سنني من ال��دور الأول إ�ث��ر خ�سارتها �أمام
التايوانية جو ينغ ه�سو .15-10
ويف امل�ل�اك� �م ��ة ،خ � ��رج ال� ��� �س ��وري و� �س��ام
�سالمانة وامل�صري حممد هيكل من ال��دور
الأول ل��وزين  56كلغ و 75كلغ على التوايل
�إثر خ�سارة الأول �أم��ام الكازاخ�ستاين كانات
ابوتاليبوف بالنقاط  ،15-7وال�ث��اين �أم��ام
الأذربيجاين �سلطان ميجيتينوف بالنقاط
 ،20-12كما خرج املغربي �أبو بكر ال�صديق
لبيدة بخ�سارته أ�م ��ام ا أل� �س�ت�رايل إ�ب��راه�ي��م
ب�لا يف وزن  56كلغ ،وم��واط�ن��ه ب��در الدين
احل ��دي ��وي ب���س�ق��وط��ه أ�م � ��ام الأوزب �ك �� �س �ت��اين
ابو�س اتوييف بالنقاط .11 - 9
ويف اجل��ودو ،مل ت�صمد اللبنانية كارين
�شما�س أ�ك�ثر م��ن  3دق��ائ��ق أ�م��ام الهولندية
وول�برودز ،واعترب مدربها الهنغاري جوزف
ت�شاك ب��أن ع��دم تكاف ؤ� القدرة القتالية بني
ال�لاع �ب �ت�ين ح ��دد ت��وق �ي��ت امل� �ب ��اراة ال��زم�ن��ي
ال�سريع ،لكنه �أب��دى ثقته ب�أن �شما�س �سوف
ت���س�ت�خ�ل����ص درو�� �س� �اً م ��ن ال �ت �ج��رب��ة ل�ت�ت��اب��ع
حت�ضريها لال�ستحقاقات القادمة وال �سيما
�أنها �صغرية يف ال�سن (� 18سنة).
وع��و��ض��ت ن��وال امل�ت��وك��ل الإخ �ف��اق الفني
العربي بن�صر �إداري الفت متثل يف انتخابها
ن��ائ�ب�اً ل��رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة،
وباتت �أول امر�أة م�سلمة نائباً لرئي�س اللجنة
الأوملبية الدولية.
وامل �ت ��وك ��ل ع �� �ض��و يف ال �ل �ج �ن��ة الأومل �ب �ي��ة
الدولية منذ ع��ام  ،1995وه��ي كانت رئي�سة
جل�ن��ة تقييم امل ��دن امل��ر��ش�ح��ة لتنظيم دورة
الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة يف ل �ن��دن ،وه��ي ع�ضو يف
جل�ن��ة ال�ت�ن���س�ي��ق اخل��ا� �ص��ة ب�ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ،كما
تعمل داخل جلنة املر�أة والريا�ضة منذ 1995
وجلنة مكافحة املن�شطات منذ  1998وجلنة
الت�سويق وجلنة الرت�شيحات منذ عام 2000
وجل�ن��ة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة م�ن��ذ ع��ام 2008
وهو العام الذي انتخبت فيه ع�ضواً يف املكتب
التنفيذي للجنة الأوملبية الدولية.
وي�ضاف ه��ذا الإجن��از �إىل �سجل املتوكل
التي �أ�صبحت يف �أومل�ب�ي��اد لو�س �أجنلي�س يف
ال��والي��ات املتحدة ع��ام  1984عنما �أ�صبحت
�أول عداءة عربية م�سلمة حترز ذهبية �أوملبية
�إث��ر تتويجها ب�سباق 400م ح��واج��ز ،ومنذ
�إجن ��ازه ��ا الأومل �ب ��ي أ���ص�ب�ح��ت امل �ت��وك��ل ق��دوة
للمر�أة العربية ،حيث ما زالت تك�سر احلاجز
تلو الآخ��ر �أم��ام اجلن�س اللطيف من خالل
الريا�ضة.
وت�ب��و�أت املتوكل امل��ول��ودة ب��ال��دار البي�ضاء
يف  15ني�سان  ،1962منا�صب �إداري��ة عالية،
فعينت نائباً لرئي�س االحت��اد املغربي لألعاب
ال�ق��وى ،ث��م وزي ��رة للريا�ضة يف ب�لاده��ا� ،أم��ا
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال �ع��امل��ي ،ف �ق��د دخ �ل��ت امل�ك�ت��ب
التنفيذي ل�لاحت��اد ال ��دويل ألل �ع��اب ال�ق��وى
ع��ام  ،1995وعينت ع��ام  2008رئي�سة للجنة
تقييم ملفات املدن التي تر�شحت ال�ست�ضافة
الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة � ،2012أ�صبحت ع�ضواً يف
اللجنة الأوملبية الدولية ع��ام  1998قبل �أن
يتم انتخابها نائباً لرئي�س اللجنة الأوملبية
الدولية البلجيكي جاك روغ.

جالل قبطان
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كاريكاتير

لم تعلم بدخول رمضان حتى يومه السابع
احلاجة الأردن��ي��ة �أم حممود ت�سكن وحدها يف غرفتها ،وتق�ضي فيها معظم
ال ونهاراً ،مل تعلم بدخول �شهر رم�ضان حتى زارها �أحد جرينها.
�أيامها لي ً
�أبناء احلاجة �أم حممود بع�ضهم م�سافر والبع�ض الآخ��ر ي�سكن بعيداً عنها
ب�سبب العمل ،وال يقوم �أبنا�ؤها بزيارتها �إال يف فرتات متباعدة.
و�أكد جريان احلاجة �أم حممود �أنها تق�ضي يومها يف غرفتها ،وال تغادرها �إال
ن��ادراً� ،إذ تخرج لإح�ضار امل�ؤونة ،لكنها ت�أتي مبا ي�سد حاجتها ملدة �أ�شهر ،وهو ما
يجعلها ال تعلم مبا يدور حولها.
ويف اليوم ال�سابع من رم�ضان ،قام �أحد اجلريان بزيارة احلاجة قبيل املغرب
ليقدم لها بع�ض الطعام لتتناوله على الإفطار ،لكن �أم حممود تعجبت وا�ستف�سرت
عن �سبب هذا الطعام ،ف�أجابها جارها «ب�أننا يف �شهر رم�ضان ويريد الأجر ،وهذا
لكي تفطري عليه» ،فما كان من احلاجة �إال �أن �صاحت م�ستغربة وم�ؤكدة �أنها ال
تعلم بدخول ال�شهر الف�ضيل.
عندها �أجه�شت احلاجة �أم حممود بالبكاء ،حزينة على الأيام التي مل ت�صمها
من رم�ضان ،فاجتمعت عندها بع�ض ن�ساء احلي ليقُمن مبوا�ساتها وطم�أنتها،
لكنها ا�ستمرت حزينة متح�سرة على تلك الأيام.

قطع جزءًا من
ّ
ليتسول!
قدمه
اكت�شف رجال فرقة الت�سول
يف الكويت� ،أن �أح��د املت�سولني
ال��ه��ن��ود ع��م��د �إىل ق��ط��ع ج��زء
من قدمه ال�ستعطاف النا�س،
وقد متكنوا من �ضبط الهندي
بعد �أن الح��ظ��وا �أن���ه يبالغ يف
ا�ستعطاف النا�س وه��و بحالة
ع�������رج ،وب����ع����د ال���ق���ب�������ض ع��ل��ي��ه
و�إخ�����ض��اع��ه للتحقيق اع�ترف
ب�����أن����ه ه����و م����ن ���ص��ن��ع �إع���اق���ت���ه
بنف�سه ،م�ستخدما �آلة حادة يف
عملية القطع التي نفذها بيده
لي�ستدر عطف النا�س!

رفضت خطيبها الشاب بعد سقوط طقم أسنانه
طلبت فتاة �أردنية الطالق من خطيبها
ال�شاب ( 23عاماً) بعد �أن �سقط طقم �أ�سنانه
�أمامها رغماً عنه �أثناء زيارته لهم.
وك��ان ال�شاب قبل �أن يخطب الفتاة قد
زار �أحد �أطباء الأ�سنان امل�شهود له باجلدارة
ليعالج ل��ه �أ�سنانه الأم��ام��ي��ة املت�آكلة ب�شكل
كامل ،لكي ال ترف�ضه الفتيات اللواتي يتقدم
ل��ه��ن ب��اخل��ط��ب��ة ،ف��ق��رر ال��ط��ب��ي��ب خ��ل��ع تلك
الأ�سنان ،وو�ضع طقم مكوّن من �ستة �أ�سنان
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

الـمــديــر ال ـف ـنـي :مـ ــالك م ـح ـ ـ ـ ـفــوظ

ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الأمامية ،و�أن يعاينها ملدة من الزمن ،ف�إذا
كانت تلك الأ�سنان منا�سبة لل�شاب ،ف�سوف
يعمل الطبيب بعد عدة �أي��ام على �إل�صاقها
ب�����ش��ك��ل �أب������دي ،ل��ي��خ��رج ال�����ش��اب ف���رح���اً من
عيادة الطبيب غري حمرَج من �أي ابت�سامة
يُطلقها ،ذاهباً فوراً خلطبة �إحدى الفتيات.
وق��ال ال�شاب «�إن اهلل ي�سّ ر له خطبة تلك
ال��ف��ت��اة ،وك����ان م�������س���روراً ب���ذل���ك ،و�أث���ن���اء تلك
الفرتة راج��ع الطبيب لكي يعمل على تثبيت

تلك الأ�سنان اال�صطناعية ،لكن الطبيب طلب
منه �أن يراجعه بعد �أ�سبوع لتثبيت �أ�سنانه».
و�أ�ضاف« :ات�صل بي والد خطيبتي �أثناء
ذل��ك ليدعوين �إىل ال��غ��داء يف اليوم املقبل،
فذهبت ،وعندما و�ضع الطعام �أ�صابني بع�ض
ال�سعال ،لينطلق طقم الأ�سنان اال�صطناعي
من فمي وي�سقط �إىل جانب مائدة الطعام،
بح�ضور الفتاة التي �سارعت �إىل ال�صراخ يف
وجهي طالبة الطالق».
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