َّ
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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لماذا يفر
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الوليد سكرية :ورقة سورية الرابحة
ُ
ستخرس حكام العرب وتركيا نهائيًا

السعودية رافعة
االستعمار التركي الجديد
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االفتتاحية

إلى القدس درُ
توا�صل ال�سلطات «الإ�سرائيلية» �سيا�سة تهويد امل�ؤ�س�سات الوطنية واملقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ،وتهويد الوجه العربي الفل�سطيني لهذه
املدينة املقد�سية ،وهي يف ا�ستمرار �سيا�ستها لي�س ثمة من يقف لها باملر�صاد؛
فالعرب م�شغولون مبا يحدث يف دولهم ،واجلامعة العربية ومنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ودول اخلليج العربي منهمكة ب�إ�سقاط الرئي�س ب�شار الأ�سد!
ال�شغل ال���ش��اغ��ل ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي �إدارة ح��رب ت�ضليل متقنة عرب
الف�ضائيات اخلليجية؛ بعر�ض م�شاهد القتل وال��ذب��ح والإع��دام��ات والدماء
ب�شكل مقزز وغري م�شروع عرب �شا�شات التلفزة ،نا�سبة ارتكاب كل تلك املجازر
و�إراق��ة الدماء �إىل النظام ال�سوري فقط ،بهدف جتيي�ش ال�شارع العربي �ضد
الرئي�س الأ�سد ،وحمو املجازر «الإ�سرائيلية»؛ من دير يا�سني� ،إىل كفر قا�سم،
�إىل غزة� ،إىل القد�س ،من الذاكرة العربية ،ولتحويل وجهة العداء وال�صراع
من �صراع عربي �إ�سرائيلي بهدف حترير فل�سطني املحتلة وا�ستعادة القد�س،
�إىل �صراع عربي � -إيراين.
ال غل ّو يف القول �إن املطلوب اتباع ا�سرتاتيجية جديدة ،تبد�أ بتغيري وجهة
ال�صراع العربي « -الإ�سرائيلي» وهويته ،عرب قلب املفاهيم واحلقائق ،بت�صوير
�إيران �أنها اخلطر الداهم على املنطقة ،و�أنها هي العدو الرئي�سي ،ال «�إ�سرائيل»،
بغية اخرتاق خط املمانعة وتفكيكه ،متهيداً ل�ضياع فل�سطني والقد�س.
مل ي�سبق �أن تقدمت دولة عربية ،مفرت�ض �أن تكون �شقيقة ،مب�شروع قرار
للجمعية العامة للأمم املتحدة يطلب من رئي�س دولة عربية �أخرى منتخب،
وهو على ر�أ�س الدولة ميار�س مهماته ال�سيا�سية الع�سكرية االقت�صادية ،التنحي
�أو نقل ال�سلطة ،فقط لأنه يقف يف وجه املخططات الغربية لتفتيت املنطقة؛
كما يح�صل يف امللف ال�سوري� ،أي مبعنى �آخر� :إزاحة الرئي�س الأ�سد ،وتطبيق
�سيناريو اليمن �أو ليبيا �أو م�صر.
دول عربية ووزراء خارجية عرب �أنفقوا وينفقون املليارات لت�سليح املعار�ضة
ال�سورية ودف��ع روات��ب ال�ضباط واجل�ن��ود الذين ف��روا من اخلدمة �أو �أعلنوا
ان�شقاقهم ،لكننا مل ن�سمع يوماً عن نية �أي دولة عربية ت�سليح �أهل القد�س �أو
الفل�سطينيني للدفاع عن املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية.
القد�س وحدها تقارع جالديها ،وتتعر�ض مل�ؤامرة خطرية ،وت��زداد خطراً
ب�سبب �أن االحتالل ممعن يف �سيا�سته بحق ال�شعب الفل�سطيني ،وب�سبب الإهمال
والتق�صري العربي جتاه القد�س.
القد�س بحاجة �إىل م�شاريع عمرانية عربية للمقد�سيني ،من �أجل الت�شبث
مبدينتهم ،مبدار�سهم ،بجامعاتهم ،مب�ست�شفياتهم ،بجدران القد�س ،مب�سجد
القد�س ،بكني�سة القد�س ..القد�س بحاجة �إىل م�ساعدة عربية.
�أين هم العرب؟ ملاذا يتغنون بعروبة القد�س وال يقومون بواجبهم جتاه هذه
املدينة التي تعاين خطر التهويد وتغيري وجهها العربي؟ مل��اذا مل تتقدم �أي
دوله عربية عرب الأمم املتحدة بطلب تنحي نتنياهو �أو برييز �أو ب��اراك؟ ملاذا
عمي ع ّما يح�صل يف القد�س؟ اجل��واب وا�ضح� :إنهم يريدون
العرب �ص ٌّم بك ٌم ٌ
�ضمان تدفق النفط وتنفيذ ما يطلبه منهم الغرب الأم�يرك��ي ملنع �أي خطر
عن «�إ�سرائيل» وحماية «�إ�سرائيل» ،وحمو الق�ضية الفل�سطينية ،وكل ذلك لن
يح�صل �إال ب�إ�سقاط ب�شار الأ�سد.
ترى يا عرب �أيّ �إفك ترتكبون ،و�أنتم عن فل�سطني تتنازلون ،وعن تهويد
القد�س �أنتم �صامتون ،ولأمريكا �أنتم خانعون ،وعلى �سورية تت�آمرون ،وعلى
ع��دو الأم ��ة «�إ��س��رائ�ي��ل» والتطبيع معها تقبلون؟ ت��رى ي��ا ع��رب� ،أيّ منقلب
تنقلبون؟

رفعت �إبراهيم البدوي

النسبـية والدوائر المتوسطة عبرت الحكومة
فمن يؤمن مرورها في مجلس النواب؟
مل ي�ع��د � �س ��ؤال اللبنانيني وف��ق �أي ق��ان��ون
��س�ي�ن�ت�خ�ب��ون ن��واب �ه��م يف ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،ب��ل ب��ات
ال�س�ؤال :هل �ستتم تلك االنتخابات فعالً ،وهي
التي �ستفرز جمل�ساً نيابياً عليه انتخاب رئي�س
للجمهورية يف العام الذي يليه ()2014؟
ولأن امل �ه �ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
االنتخابات تنتهي يف ال�سابع من حزيران املقبل،
انهمك جمل�س ال ��وزراء م � ؤ�خ��راً بعقد �سل�سلة
اجتماعات يف بيت ال��دي��ن ،بدعوة من الرئي�س
مي�شال �سليمان ،يف حماولة لالتفاق على قانون
الط ��راف ،وهو
انتخابات جديد ير�ضي جميع أ
�أمر يبدو �أنه �صعب �إن مل يكن م�ستحيالً ،يف ظل
الظروف القائمة حملياً و�إقليمياً.
حم� ��ور ال �ن �ق��ا� �ش��ات اجل ��اري ��ة ه ��و م �� �ش��روع
القانون الذي �سبق �أن �أعلن عنه وزير الداخلية
م��روان �شربل ،عندما تبنى م�شروعاً يقوم على
�أ��س��ا���س الن�سبية وتق�سيم ال��دوائ��ر وف��ق �أحجام
متو�سطة (بني  10و 14دائرة)؛ مب�ضاعفة �أعداد
املحافظات القائمة ،مع تعديالت طفيفة .هذا
الطرح قوبل مبوافقة قوى � 8آذار ،وبباطنية من
ق��وى الرابع ع�شر من �آذار ،التي اختب�أت خلف
م��واق��ف زعيمها الفعلي ور�أ���س حربتها الدائم
ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،ال ��ذي �أ� �ش �ه��ر رف���ض��ه ل�ق��ان��ون
الن�سبية ،خ�صو�صاً عندما ن�ضع يف اعتبارنا �أن
�سعد احلريري يتم�سك بقانون 1960؛ القائم
الق���ض�ي��ة ،وال ��ذي �أع �ط��اه �أك�ثري��ة
ع�ل��ى دوائ ��ر أ
نيابية يف انتخابات .2009
�أما اعتماد قانون الن�سبية مع �إعادة تق�سيم
املحافظات واعتماد الدوائر الو�سطى واملختلطة
طائفياً ،ف��إن��ه ق��د يفرز ق��وى �سيا�سية وحزبية
ج��دي��دة ،ويك�سر عملية ال �ف��رز احل ��اد القائمة
اليوم داخل كل طائفة ،ويوجد قوتني متقابلتني
يف لبنان ت�ضمان ممثلني عن خمتلف الطوائف
واالجت ��اه ��ات ،وه ��ذا ي�ب�ع��د �أخ �ط��ار ال���ص��راع��ات
املذهبية والطائفية التي ن�شاهدها اليوم.
وللعلم ،ف�إن اتفاق الطائف ّ
ن�ص على اعتماد
ال�ن���س�ب�ي��ة و�إع � ��ادة تق�سيم ال ��دوائ ��ر �إىل دوائ ��ر
متو�سطة ،يف حني الذين يتحدثون �صبح م�ساء
ع��ن تطبيق ه��ذا االت �ف��اق ه��م �أول م��ن يرف�ض
الن�سبية والدوائر املتو�سطة.
ك �م��ا �أن ال �ع ��ودة �إىل ال �ن �ظ��ام الأك �ث��ري �أو
اعتماد ال��دوائ��ر ال�ف��ردي��ة ال�صغرية �ستكون له
نتائج �سلبية ،جلهة تعزيز املذهبية والطائفية
واملناطقية على ح�ساب االنتماء الوطني العام.
�سعد احلريري ووليد حنبالط يرف�ضان
التمثيل الن�سبي لأن��ه يحرمهما من احتكار

الرئي�س مي�شال �سليمان مرتئ�ساً جل�سة جمل�س الوزراء

متثيل طائفتيهما من جهة ،كما يحرمهما،
من جهة ثانية ،من اال�ستيالء على ع�شرات
املقاعد امل�سيحية التي ينجح «ركابها» ب�أ�صوات
�أك�ثري �ت �ه �م��ا ال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ول��ذل��ك يتم�سكان
بالإبقاء على الواقع القائم على قانون ،1960
يف حني ال جمال �أمام قوى � 8آذار ال�ساعية �إىل
احل�صول على �أكرثية نيابية يف املجل�س املقبل،
�إال تغيري ق��اع��دة االن�ت�خ��اب ،وه��و م��ا ترف�ضه
قوى � 14آذار من خالل الرف�ض اجلنبالطي.
اجل��دي��د� ،أن احل�ك��وم��ة تو�صلت الثالثاء
امل��ا��ض��ي �إىل ق ��رار ب��اع�ت�م��اد ق��ان��ون انتخابات
جديد يقوم على الن�سبية ودوائ ��ر متو�سطة
( 13دائ��رة) ،وه��و ما �أمل��ح �إليه العماد مي�شال
عون م�ؤخراً ،معترباً �أن هذا اخليار هو خيار
بكركي ،متخطياً بذلك رغبة بع�ض امل�سيحيني
ال��ذي��ن �سبق �أن طالبوا باعتماد ق��ان��ون يقوم
على �أ��س��ا���س �أن ينتخب ك��ل م��واط��ن مر�شحاً
واح��داً (م��ا ي�سمى ال�صوت الواحد للمواطن
ال ��واح ��د) م��ع اع �ت �م��اد ال ��دوائ ��ر ال �ف��ردي��ة �أو
امل���ص�غ��رة� ،أو اع�ت�م��اد ال �ق��ان��ون ال ��ذي طرحه
اللقاء الأرث��وذك���س��ي؛ والقائم على �أن يتوىل
�أب�ن��اء ك��ل م��ذه��ب اختيار م��ن ميثلهم ،وذل��ك
ل�ضمان ح�صول التمثيل ال�صحيح للمذاهب
وال �ط��وائ��ف ،ومل��واج �ه��ة عملية اخ�ت�ي��ار ن��واب
م��ذه��ب م �ع�ين �أو ط��ائ �ف��ة حم� ��ددة م ��ن قبل
امل ��ذاه ��ب وال �ط��وائ��ف الأخ � � ��رى� ،أو م���ش��روع
قانون الوزير ال�سابق زياد بارود ،والقائم على
الن�سبية ،م��ع اال��س�ت�ف��ادة م��ن امل���ش��روع ال��ذي
�أع��دت��ه ��س��اب�ق�اً اللجنة ال�ت��ي ت��ر�أ��س�ه��ا ال��وزي��ر
الأ�سبق ف�ؤاد بطر�س.
ال�ل�اف��ت �أن ق� ��رار احل �ك��وم��ة الأخ �ي��ر مل
يتمكن م��ن تلبية مطالب البع�ض بتحديد

«ك ��وت ��ا ل� �ل� �م ��ر�أة»� ،أو �إع� �ط ��اء ح �� �ص��ة ن�ي��اب�ي��ة
للمغرتبني ،وال�ت��ي يقرتحها البع�ض ب�ستة
مقاعد ،كذلك ،حتى الآن ،مل يربز مَن يطالب
بتخفي�ض �سن االنتخاب �إىل � 18سنة ،ومل تتم
معاجلة م�س�ألة الإنفاق والتمويل االنتخابي،
علماً �أن �أهمية قانون االنتخابات اجلديد ت�أتي
من كونه �سيعبرّ عن التطورات ال�سيا�سية التي
ي�شهدها لبنان واملنطقة عامة ،و�سورية على
وجه اخل�صو�ص ،لأن �أي قانون جديد �سيحدد
خريطة املرحلة ال�سيا�سية املقبلة.
ل�ك��ن جت��رب��ة ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة
على �أ�سا�س الن�سبية مل يكن م�شجعاً ،فهو �أُق� ّر
يف جمل�س ال��وزراء و�أُح�ي��ل �إىل جمل�س النواب،
لكنه ما يزال يف «اجلارور» ،ويُخ�شى على قانون
الن�سبية وال��دوائ��ر الو�سطى �أن ي�ح��ذو ح��ذوه،
كما �أن حماولة العتماد الدوائر الو�سطى جرت
عقب �إقرار اتفاقية الطائف ،ودمج دوائر ال�شوف
وعاليه وامل�تن لإر��ض��اء جنبالط ،لكن املحاولة
ف�شلت ،واملحاولة قد تف�شل مرة ثانية ،خ�صو�صاً
�أن احل�ك��وم��ة احل��ال�ي��ة ال متلك �أك�ثري��ة نيابية
دائ �م��ة يف جمل�س ال �ن��واب ،وه��ي م�ضطرة �إىل
توزيع تر�ضيات على �إح��دى كتلتني نيابيتني:
كتلة وليد جنبالط� ،أو كتلة «ح��زب الكتائب»،
لقاء ت�أمني �إحداهما الأكرثية النيابية املطلوبة
لتمرير ه��ذا القانون ،ال��ذي يحتاج �إىل �أغلبية
ع��ادي��ة يف جمل�س ال�ن��واب .فما ال��ذي �سيح�صل
عليه وليد جنبالط �أو �أمني اجلميل لقاء �إجناح
ه��ذه اخل�ط��وة االنتخابية املتقدمة ،التي جهد
ال��رئ�ي����س مي�شال �سليمان لت�سجيلها يف خانة
عهده؟

عدنان ال�ساحلي
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جبن «مستقبلي»
الـنـــاشــر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

مل ي�ج��ر�ؤ «ال�ت�ي��ار» على رف�ض
م�ه��اج�م��ة اجل�ي����ش ع�ل�ن�اً م��ن قبل
النائب معني امل��رع�ب��ي ،خ��وف�اً من
املحا�سبة اخلليجية  -ال�سعودية -
القطرية ،لكن الطبيعة االنتهازية
ل �ق��ادة «ال �ت �ي��ار» جعلتهم ي�ج��رون
ات �� �ص��االت ي �ن �ف��ون خ�لال �ه��ا �أن �ه��م
م�س�ؤولون عن ت�صريحات املرعبي،
وقال �أحد «امل�س�ؤولني» البارزين� ،إن
املرعبي واثنني �آخرين من النواب
ل��ن يكونوا على قائمة تر�شيحات
«امل�ستقبل» النيابية.

ّ
السباق وليد جنبالط
قال م�صدر غري مدين� ،إن وليد جنبالط يكون دائماً ال�س ّباق يف �إث��ارة الق�ضايا املت�صلة
بالفنت ،وهذا �شيء طبيعي يف �شخ�صيته التي منت وترعرعت على �إ�شعال الفتائل ،ثم ين�سحب
ويرتك حلفاءه يف املعمعة.
و�أو�ضح امل�صدر �أن تهجم جنبالط على اللواء عبا�س �إبراهيم ،ب�سبب ت�سليم ال�سوريني
اجلنائيني ،ي�ستهدف ا�ستدراج �سجال ..فم�شكلة ،ما �أزعج حليفه الرئي�س ميقاتي ،الذي دافع
الم��ن العام ،ف�سقط جنبالط يف �شر عمله ،و�سي�ضطر �إىل �إ�صالح العالقة مع اللواء
عن أ
�إبراهيم ،لأن الكلفة العالية يف امل�ستقبل.

السعودية البندرية
مل تنجح امل�ساعي يف عقد لقاء بني املفتي حممد ر�شيد قباين والنائب �سعد احلريري �أثناء
زيارة املفتي لل�سعودية ،ور ّد البع�ض الأ�سباب لغاية يف نف�س «ال�سعودية البندرية».
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موضوع الغالف

لماذا يفر المنشقون السوريون إلى قطر؟

ك �م��ا ب ��ات م �ع �ل��وم �اً ،حت � � ّول ال �ت �ح��رك ال���ش�ع�ب��ي يف
�سورية ،وال��ذي ب��د�أ على �صيغة مطالبة ب�إ�صالحات
داخ �ل �ي��ة وحم ��ارب ��ة ف �� �س��اد� ،إىل ع � ��دوان خم �ط��ط له
خ��ارج�ي�اً ،وب���ص��ورة وا�ضحة امل�ع��امل ،خ�صو�صاً بعدما
عجز املنظمون ع��ن حتفيز ال�شعب ال���س��وري للنزول
مبظاهرات مليونية تطيح بالنظام ،يف ثورة «�سلمية»
ت�شبه ثورتي م�صر وتون�س ،وتقيم نوعاً من دومينو
ثورات ملونة ،كما ح�صل يف اجلمهوريات ال�سوفياتية
ال�سابقة ،كما عجزوا عن تكرار ال�سيناريو الليبي ،يف
ظل متا�سك اجلي�ش ال�سوري وقيادته ،وعجز الناتو
ع��ن ال �ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري يف � �س��وري��ة ،مل��ا يف ذل ��ك من
تكاليف باهظة وعجز عن االنت�صار ..كل هذه الأ�سباب
وغريها جعلت املخططني ينتقلون وب�سرعة قيا�سية
 ن��وع �اً م��ا � -إىل ع�سكرة ال �ث��ورة ،ومم��ار��س��ة العنفوالرتهيب ،من خالل عمليات قتل واغتيال املوالني
للنظام �أو �أبنائهم ،مع اال�ستمرار يف حم��اوالت �إغراء
القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني والإعالميني باملال،
�أو ترهيبهم بالت�صفية ،ل�لان�ق�لاب ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام �أو
االن�شقاق عنه.
ولعل ان�شقاق رئي�س الوزراء اجلديد ،وهروبه �إىل
الأردن ،متهيداً لالنتقال �إىل الدوحة ،يعطي م�ؤ�شرات
ع ّدة ميكن �أن نذكر منها ما يلي:
�إن عمليات الفرار التي حت�صل تفيد ب�شكل جازم
�أن اجلي�ش ال�سوري ما زال ي�سيطر على جميع �أنحاء
ال�ب�لاد ،بعك�س م��ا ي�شيعه امل�ت�م��ردون ،فلو ك��ان هناك
بع�ض املناطق التي ي�سيطر عليها ه ��ؤالء ب�شكل تام،
ويفر�ضون �سيطرتهم التامة عليها ،ملا ا�ضطر املن�شقون
للفرار �إىل خ��ارج �سورية ،ب��ل ك��ان��وا ان�شقوا وانتقلوا
لل�سكن يف املناطق التي ي�سيطر عليها «الثوار».
�إن ان�شقاق رئي�س وزراء معينّ حديثاً ي�ؤ�شّ ر �إىل
�ضعف ا�ستخباراتي ل��دى النظام ال���س��وري ،وه��و �أم��ر
ظهر جلياً يف وقت �سابق؛ حني ظهر ال�سالح يف ال�شوارع
ال�سورية ،واك ُت�شف �أن اخلاليا النائمة كانت تتح�ضر
وت��درب نف�سها منذ �سنوات للتح�ضري لعمليات ما يف
الداخل ال�سوري ،ويربز هذا ال�ضعف اال�ستخباري يف
ما ُنقل عن بع�ض امل�صادر �أن الرجل خطط منذ فرتة
طويلة لعملية الهروب ،و�أنه نقل �أمواله خل�سة ،وكل
حميطه العائلي ،يف عملية ا�ستمرت طوي ً
ال ،رمبا قبل
�إعالنه رئي�ساً للحكومة يف �شهر حزيران املا�ضي.
هذا الفرار يربز حاجة الدولة ال�سورية �إىل �ضبط
�أكرب حلدودها ،فعمليات تهريب ال�سالح واملال والعتاد
والفا ّرين املن�شقني والإرهابيني احلا�صلة على احلدود،
تفيد �أن احل��دود غري م�ضبوطة ،بل و«فالتة» ب�شكل
كبري ،وبالرغم من �أننا ندرك �أن �ضبط احلدود ب�شكل
ك��ام��ل ه��و �أم��ر تعجيزي م�ستحيل ،تعجز عنه �أق��وى
ال��دول امل�ستقرة ،ومنها ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،

السعودية ..وفهم الجغرافيا
ذك��رت ال�صحافة ال�سعودية �أن عائالت فل�سطينية فرت
�إىل غ��زة ع�بر ل�ب�ن��ان ،ب��اع�ت�ب��ار �أن ل�ب�ن��ان ي�ج��اور غ��زة! وق��د
ع ّلق �سيا�سي فل�سطيني على هذا اخلرب بالقول« :وا�ضح �أن
اجلغرافيا بالن�سبة �إىل ال�سعوديني متاماً مثل �سيا�ساتهم؛
ت�صدر الأوام ��ر فينفذون حتى ول��و ك��ان��ت خطيئة ولي�ست
خط�أ».

فشل المساعي
رغم امل�ساعي احلثيثة من عزام الأحمد؛ ممثل الرئي�س
الفل�سطيني ،ومن ال�سفري الفل�سطيني يف لبنان ،وم�س�ؤويل
اللجان ال�شعبية يف خميمات عني احللوة والر�شيدية ،ال تزال
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يـقــال

ال انتخابات
اع �ت�بر ��س�ي��ا��س��ي ل�ب�ن��اين خم�ضرم
�أن� � ��ه �إذا ب �ق �ي��ت الأو�� � �ض � ��اع الأم �ن �ي��ة
غ�ي�ر م�ط�م�ئ�ن��ة يف ل �ب �ن��ان ،ف���س�ت�� َّؤج��ل
االن�ت�خ��اب��ات النيابية لل�سنة املقبلة،
رغ � ��م اج� �ت� �م ��اع ��ات جم �ل ����س ال � � ��وزراء
املتعلقة بقانون ج��دي��د لالنتخابات،
خ�صو�صاً يف ما يتعلق بقانون الن�سبية
ت�سجل حوله خالفات كبرية.
الذي َّ

ضغوط تركية
على الطالب السوريين

ريا�ض حجاب ..انتهت مهمته ف أ�ُمر باالن�شقاق

التي ال ت�ستطيع �ضبط حدودها مع املك�سيك ،لكن يبقى
على ال�سلطة ال�سورية الت�شدد �أك�ث�ر ،فهجرة عائلة
رئي�س الوزراء بكاملها كان من املفرت�ض �أن تثري ّ
ال�شك
لدى الأجهزة املخت�صة� ،إال �إذا كانت غائبة متاماً.
�إن عمليات االن�شقاق التي حت�صل ،وف��رار ه��ؤالء
�إىل الدوحة ،يفيد �أن االن�شقاق ح�صل نتيجة عمليات
�إغ� � ��راء م ��ادي ��ة ،ول �ي ����س ب �ن��اء ع �ل��ى اق �ت �ن��اع مب�ط��ال��ب
املتمردين �أو ت�أييداً لثورة ما ،بالعك�س؛ ف�إن الفرار وما
يعقبه من غياب عن ال�ساحة الإعالمية وال�سيا�سية� ،أو
حتى امليدانية ،يفيد ب�أن عمليات االن�شقاق هي عمليات
خيانة وطنية لقاء بدل مايل.
�إن احل��دي��ث ب ��أن ف��رار رئي�س ال� ��وزراء ه��و �ضربة
قا�ضية للنظام هو جمرد متنيات ملطلقيها ،فالرئي�س
ال���س��وري ه��و القائد الأع�ل��ى للقوى امل�سلحة ،ولي�س
رئي�س الوزراء ،ثم �إن االغتيال الذي �أودى بحياة وزير
ال��دف��اع ونائبه ،وهما من ال��رم��وز الأ�سا�سية للنظام،
وهو ال�ضربة الأق�سى والأكرث �إيالماً للنظام ال�سوري،
مل ت� ؤ� ِّد �إىل انهيار النظام �أو �إ�ضعافه ،بل زادت��ه عزماً
و�شدة ،وجعلت من ال�شعب ال�سوري يلتفّ �أك�ثر حول
ق�ي��ادت��ه ،وه��و م��ا ظهر يف م�ع��ارك ح�ل��ب ،حيث ت�شري
التقارير �إىل �أن أ
اله��ايل يتعاونون مع اجلي�ش على
قتال امل�سلحني ،ومينعونهم من التمركز يف �أحيائهم،
ويحرمونهم م��ن البيئة احل��ا��ض�ن��ة ،ومي�ن�ع��ون جعل
اله ��ايل وامل�ن��اط��ق ال�سكنية دروع �اً ب�شرية يت�سرتون
أ
بها إلح��راج اجلي�ش ال�سوري وتكبيل يديه عن القيام
بهجوم �ساحق على الأحياء التي يتمركزون فيها ،خوفاً
من ح�صول جمازر يف تلك املناطق.

وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن غالبية املن�شقني ،ولغاية
اليوم ،مل ي�ؤثروا ال �سلباً وال �إيجاباً على �سري ال�صراع
الدائر يف �سورية اليوم ،فال ال�ضباط الذين ان�شقوا
وق�ي��ل �إن �ه��م ف� � ّروا �إىل ت��رك�ي��ا �أث� ��روا يف ��س�ير املعركة
امليدانية الدائرة ،وال ال�سيا�سييني �أو الدبلوما�سيني
الذين ف ّروا �إىل الدوحة �أثروا يف التوازن ال�سيا�سي� ،أو
ا�ستطاعوا �أن يثبتوا �أن النظام ال�سيا�سي منهار ب�شكل
يحرجه� ،أو يجعل كرة الفرار تتدحرج ككرة الثلج ،بل
�إن م��ن ين�شق يف ّر ل��وح��ده وبثيابه ،وبالوعد بقب�ض
�أم ��وال م��ن ق�ط��ر ،ي�ح��ال بعدها �إىل التقاعد ونهاية
اخلدمة بخيانة وطنية.
وهكذا يبدو من م�سار الأحداث يف الأزمة ال�سورية،
�أن ك��اف��ة الأوراق املتاحة ال�ت��ي ا�ستعملها املهاجم مل
ت ؤ� ِّد الهدف املرجو منها بانهيار النظام ،بينما ما زال
املُدافع يتلقى ال�ضربات ال�سيا�سية والأمنية والع�سكرية
والإعالمية ،وي�ص ّدها حمققاً جناحات ميدانية وقدرة
على التما�سك وامت�صا�ص ال�صدمات ،حمتفظاً ب�أوراق
قوة �إقليمية ودولية مل ي�ستخدمها بعد.
يف املح�صلة ،ت�ش ّكل ا�ستقالة رئي�س الوزراء ال�سوري
ال�سابق �ضربة للنظام ال�سوري ،لكنها �ضربة معنوية
�إعالمية ،ال ت�ؤثر يف �سري ال�صراع الدائر يف �سورية،
وال ت��ؤث��ر يف �سري امل��واج�ه��ات امليدانية ب�ين امل�سلحني
واجلي�ش ال�سوري يف مناطق عدة من �سورية ،خ�صو�صاً
بعد و�صول ال�صراع �إىل مرحلة احل�سم الع�سكري بني
الطرفني.

اخلالفات قائمة بني قادة الف�صيل الواحد ،ما زاد من ا�ستياء
�ساكني خميم عني احللوة جراء تدهور الأمور يف املخيم ،ما
�أدى �إىل نزوح عدد كبري منه �إىل اخلارج.

 4مرشحين لخالفة أنان
�أ� �ش��ارت م���ص��ادر �إع�لام �ي��ة �إىل وج ��ود �أرب �ع��ة مر�شحني
خلالفة املبعوث الأممي كويف �أنان لت�سوية الأزمة ال�سورية،
يت�صدرهم ميغيل �أن�خ�ي��ل م��ورات�ي�ن��و���س؛ وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
الإ��س�ب��اين الأ��س�ب��ق ،وم��ارت��ي اخت�ساري؛ الرئي�س الفنلندي
احل��ائ��ز على ج��ائ��زة نوبل لل�سالم ،ل��دوره يف �إن�ه��اء ال�صراع
يف كو�سوفو ،وك ��ارال دول ب��ون�ت��ي؛ امل��دع�ي��ة ال�ع��ام��ة ال�سابقة
يف حمكمة يوغو�سالفيا ال�سابقة� ،أم��ا املر�شح الأخ�ير فهو
�ستيفان دوم�سيتورا؛ مبعوث الأمم املتحدة �إىل �أفغان�ستان!

ليلى نقوال الرحباين

نفوذ فاعل
م ��ا ي� � ��زال ن� �ف ��وذ وزي� ��رت�ي��ن م ��ن احل� �ك ��وم ��ة ال �� �س��اب �ق��ة
(حم�سوبتني على تيار �سيا�سي معار�ض) يف كل من وزارة املال
ووزارة الرتبية الوطنية ،علماً �أن الوزيرتني هما من اجلن�س
اللطيف (وغري الناعم) ،ونفوذهما يتج�سد بات�صاالت �شبه
ي��وم�ي��ة وزي � ��ارات ي�ق��وم ب�ه��ا م��وظ�ف��ون يف ال ��وزارت�ي�ن ملنزيل
الوزيرتني لإعطائهما معلوماتهم و�أخذ تعليماتهما.

طلب على الشقق
�أك��د م�صدر �أمني �أن ع��دداً من ال�شقق ال�سكنية يف
بريوت و�ضواحيها يتم ا�ستئجارها من قبل جمموعات
�سلفية.

�أك � ��د م��وق��ع «احت� � ��اد ال �� �ش �ب��اب» يف
تركيا� ،أن فريقاً من �صحيفة «�آيدنلك»
الرتكية �ضبط عنا�صر تابعني خللية
ا��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ت��رك�ي��ة ت �ق��وم بتهديد
ال�شباب والطلبة ال�سوريني املقيمني يف
تركيا ،لإجبارهم على االن�ضمام �إىل
�صفوف ما ت�سمى «املعار�ضة ال�سورية».

الله يسعدو ..ويبعدو
ت� �ع� � ّر� ��ض ال� �ن ��ائ ��ب �أح � �م� ��د ف�ت�ف��ت
الن �ت �ق ��ادات م ��ن ب�ع����ض �أع �� �ض��اء ت�ي��ار
امل�ستقبل على خلفية مقابلة �صحافية،
�أك��د خاللها �أن تراجع تيار امل�ستقبل
يف ل�ب�ن��ان �سببه م��ايل �أو ًال ،وال�سبب
ال�ث��اين ع��دم ع��ودة رئي�س التيار �سعد
احل��ري��ري ،وال��ذي متنى له البقاء يف
اخلارج لأ�سباب �سيا�سية و�أمنية.

وسيط غير نزيه
ات���ص��ل رئ�ي����س �شعبة غ�ير مدنية
باملدعو «�أبو �إبراهيم» ،طالباً منه عدم
الت�س ّرع يف �إطالق الرهائن اللبنانيني
امل��وج��ودي��ن يف ت��رك�ي��ا ،وع��ار� �ض �اً عليه
ت � ��أم�ي��ن م �ب �ل��غ م� ��ن �إح � � � ��دى ال� � ��دول
اخلليجية مقابل ذلك.

زكاة المال للجيش الحر!
�أُبلغت جمموعات �سلفية ب�أن عدداً
م��ن ال�شخ�صيات اخلليجية �ستقوم
بدفع �أموال الزكاة لها �شرط �إي�صالها
�إىل «اجلي�ش ال�سوري احلر».

فض االعتصام..
ّ
بفضائية وإذاعة
�أك ��د �أح ��د �أن �� �ص��ار «الأ� �س�ي�ر»
ل� �ـ«ال� �ث� �ب ��ات»� ،أن �أح � ��د �أث� �م ��ان
ف � ��ك اع � �ت � �� � �ص ��ام �� �ش� �ي� �خ ��ه ك ��ان
مب� �ن� �ح ��ه ت ��رخ� �ي� ��� �ص� �اً الف� �ت �ت ��اح
ق�ن��اة و�إذاعة �ستبثان م��ن �شقة
ا�شرتاها مقابل م�سجد �سيدنا
بالل بن رباح يف عربا ،وكان قد
ا��ش�ترى ج ��زءاً م��ن التجهيزات
وامل � �ع � ��دات ال�ل��ازم� ��ة م ��ن ت �ي��ار
�سيا�سي معار�ض.
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أحداث األسبوع

هل تتوسع الحرب ضد سورية إلى إقليمية واسعة؟
يف � � 25ش �ب��اط م ��ن ع � ��ام  2007ق��ال
ال���ص�ح��ايف الأم�ي�رك ��ي امل �ع ��روف يف جم��ال
التحقيقات؛ �سيمور هري�ش ،رداً على �س�ؤال
حول ما �إذا كانت الواليات املتحدة �ستعتمد
نف�س ال�سيناريو الذي اتبعته �ضد االحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق يف �أفغان�ستان يف دعمها
للمجاهدين الأف �غ��ان ،ف � أ�ج��اب :امل �ب��د�أ هو
نف�سه؛ عدو عدوي هو �صديقي ،يف احلرب
�ضد ال�سوفيات اعتُمد على ال�سعوديني من
خ�لال بندر ،وم��رة أ�خ��رى يلعب بندر دوراً
وي���س��اع��د ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة يف التنظيم،
فاحلكومة الأمريكية اتخذت ق��راراً ب�أنها
ينبغي �أن تتحرك لي�س فقط �ضد �إي��ران،
�إمنا �أي�ضاً �ضد حزب اهلل ،والرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد ،وخال�صة ما �أريد قوله� :إنهم
ذاهبون �إىل حرب �ضد ه�ؤالء.
و�أك ��د ه�ير���ش �أن أ�م ��وراً ك�ث�يرة حت�صل
و�ستح�صل حول العامل ،ويف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط حت��دي��داً ،تقف ال��والي��ات املتحدة
وراءها ..ومنها م�س�ألة املال.
وي �� �ش�ير ق ��ائ�ل�اً :ل �ط��امل��ا ك��ان��ت ه�ن��اك
ع�ل�اق ��ات م ��ع امل �ج �م��وع��ات «اجل� �ه ��ادي ��ة»،
ف��الأم�ي�ر ب �ن��در ط �م ��أن الأم�يرك �ي�ين وق��ال
لهم :ال تقلقوا ،فاملجموعات اجلهادية يف
ل�ب�ن��ان لي�ست ��ض��د �أم�ي�رك��ا� ،إمن ��ا ه��ي �ضد
ن�صراهلل ،و�ضد ب�شار الأ�سد ،و�ضد �إيران.
ويف  31ك��ان��ون الأول  ،2011نقلت
جم�ل��ة «ف� ��ورن ب��ول�ي���س��ي» الأم�ي�رك �ي��ة عن
م�س�ؤولني يف الإدارة الأمريكية (مل تف�صح
عن هويتهم) قولهم� ،إن��ه بعد العديد من
االجتماعات التي عقدتها الإدارة الأمريكية
ملناق�شة الأزم��ة ال�سورية ،بد�أ مكتب الأمن
القومي الأمريكي بالإعداد لعملية �سرية،
لإي�ج��اد خ�ي��ارات تهدف �إىل تقدمي الدعم
وامل�ساعدة للمعار�ضة يف �سورية.
وت �� �ش�ي�ر اخل � �ي� ��ارات امل� �ط ��روح ��ة ،وف��ق
امل�ج�ل��ة الأم�ي�رك �ي ��ة� ،إىل �إم �ك��ان �ي��ة ف��ر���ض
م��ا ��س� ّم�ت��ه الإدارة الأم�يرك �ي��ة مم ��راً �آم�ن�اً
ع�ل��ى ط ��ول احل� ��دود ال���س��وري��ة  -ال�ترك�ي��ة
امل�شرتكة ،والقيام بتو�سيع دائرة امل�ساعدات
للم�سلحني ال��ذي��ن و�صفتهم ب �ـ«ال �ث��وار»،
واالن �خ ��راط �أك�ث�ر يف امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة
داخ ��ل وخ ��ارج ال �ب�لاد ،وت�شكيل جمموعة
ات�صال دولية ،وتعيني من�سق خا�ص للعمل
مع املعار�ضة ال�سورية؛ على غرار ما حدث
يف ليبيا.
ون���س�ب��ت امل �ج �ل��ة �إىل أ�ح� ��د امل �� �س ��ؤول�ين
الأمريكيني املطّ لعني على احلدث قوله �إنه
يتم الآن النظر يف اخل�ي��ارات املتاحة حول
�سورية ،خ�صو�صاً بعد وجود اعرتاف داخلي
ب�أن العقوبات املالية واالقت�صادية املفرو�ضة
على القيادة ال�سورية لن ت�ؤدي �إىل �إ�سقاط
النظام ،وبالتايل حتوّل الرتكيز حالياً �إىل
دعم املعار�ضة ال�سورية ب�شكل مبا�شر.
ويف ن �ف ����س ال� �ت ��اري ��خ ،ك �� �ش �ف��ت امل�ج�ل��ة
الأم �ي��رك� � �ي � ��ة م � ��ع � �ص �ح �ي �ف��ة «ي ��دي� �ع ��وت
أ�ح��رون��وت» ع��ن إ�ج ��راءات ي�ج��ري اتخاذها
ب�شكل �سري مل�ساعدة املعار�ضات ال�سورية
ب��امل��ال وال�سالح والتجهيزات اللوج�ستية،
و�إن ه��ذه الإج ��راءات يقودها رئي�س �شعبة
ال�شرق الأو�سط يف جمل�س الأم��ن القومي
الأم �ي�رك ��ي ،م �� �ش�يرة �إىل �أن ط��اق��م ه��ذه

الرئي�س الأ�سد م�ستقب ًال �أمني املجل�س الأعلى للأمن القومي الإيراين د� .سعيد جليلي

ال � ��وزارات �صغري مل�ن��ع ت�سريب امل�ع�ل��وم��ات ،ال���س��وري ،م��ن خ�لال عمل امل�سلحني على
وم��ن ب�ين أ�ع���ض��ائ�ه��ا :ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ف��ورد الأر���ض ال�سورية ،مع �ضغوطات وعقوبات
ه � ��وف ،ال � ��ذي ع �م��ل م ��ع ج � ��ورج م�ي�ت���ش��ل؛ تفر�ضها اجلامعة العربية على �سورية.
ب�أي حال ،فمنذ � 17شهراً و�سورية تواجه
املبعوث الأمريكي ال�سابق لل�سالم يف ال�شرق
الأو�سط ،والآن �أ�صبح مكلفاً لالت�صال بني وح��ده��ا ن�ح��و  85دول ��ة وحت�ق��ق ان�ت���ص��ارات،
الإدارة الأمريكية وب�ين �أع�ضاء املعار�ضة وب��ال�ت��ايل مل ي���س��جَّ ��ل �أن �أزم ��ة �إق�ل�ي�م�ي��ة �أو
دولية �شهدت هذا الكم الهائل من التدخل
ال�سورية.
ويف هذا ال�سياق� ،أكد �ستيفن هايدمن؛ والق�صف الإع�لام��ي والنف�سي من �أط��راف
ع�ضو معهد ال��والي��ات املتحدة الأمريكية دولية عديدة �ضد طرف واحد هو �سورية.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ث �م��ة ك �ث�ي�ر م ��ن م�ت�ط��ريف
ل�ل���س�لام يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،يف ح��دي��ث
متلفز بنف�س التاريخ ،هذا املخطط ،كا�شفاً ال �ع��امل وال �ع��رب ي�ح��ر��ض��ون وي�ع�م�ل��ون �ضد
عن وج��ود ع��دة توجهات �أمريكية �ستظهر ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال���س��وري��ة ،فتحت ع�ن��وان
يف ع��ام � ،2012أولها زي��ادة الدعم للتمرد «خماطر ع��دم التحرك يف �سورية» ،حرّ�ض
امل���س�ل��ح ،م��ع زي� ��ادة ال�ت�ن���س�ي��ق وال�ف�ع��ال�ي��ة ،م �ق ��ال م �� �ش�ت�رك ل �ث�ل�اث��ة م ��ن �أع �� �ض ��اء يف
وتو�سع العمليات الع�سكرية �ضد النظام جمل�س ال�شيوخ الأمريكي هم :جون ماكني،

بريطانيا ..واإلرهاب
ك�شفت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية� ،أن لندن ت��زود املجموعات امل�سلحة
يف �سورية ب�أحدث الهواتف التي تعمل على الأقمار ال�صناعية ،والهواتف النقالة
احلديثة املقاومة للماء وال�صدمات والغبار ،وامل�صممة للعمل يف بيئات �صعبة.
وقالت ال�صحيفة �إن توفري �أحدث جيل من هذه الهواتف التي ت�ستخدمها وزارة
ال��دف��اع الربيطانية ع��ادة ج��زء من مهمة وزارة اخلارجية الربيطانية لتحويل
امليلي�شيات امل�سلحة يف �سورية �إىل ائتالف قادر على ال�سيطرة ،م�ضيفة �أن م�صادر
يف احلكومة الربيطانية �أكدت �أي�ضاً �أن اخلارجية الربيطانية تدرب قادة املعار�ضة
ال�سورية على م�ه��ارات التفاو�ض ،وت�ق��دم لهم امل�شورة ب�ش�أن كيفية التعامل مع
ال�شعب ال�سوري واجلمهور الدويل ،لكنها �أ�شارت �إىل �أن املهمة تعقدت جراء تو�سع
نطاق النزاع �إىل جميع املدن ال�سورية الكربى.
�إىل ذلك ،ك�شفت �صحيفة «الديلي ميل» الربيطانية� ،أن املخابرات الربيطانية
زودت امل�سلحني الأ�صوليني يف �سورية ب�أ�سلحة متطورة ج��داً ،و�أن وح��دات من
«القوات اخلا�صة» و«القوات اخلا�صة البحرية» الربيطانيتني تعمل على الأرا�ضي
ال�سورية انطالقاً من الأردن ،وبالتواط�ؤ والتن�سيق مع خمابرات النظام الها�شمي.
ونقلت ال�صحيفة عن قائد اجلي�ش الربيطاين ال�سابق اجلرنال ريت�شارد كيمب،
وهو ع�ضو �سابق يف اللجنة احلكومية امل�شرتكة لال�ستخبارات ،قوله «�إن حكومة
اململكة املتحدة ال ميكن �أن تقدم الدعم العملي للمتمردين دون �أن يكون لقواتها
و�أجهزة خمابراتها وجود داخل �سورية ،و�أي وجود ملوظفني ر�سميني بريطانيني
يقومون بات�صاالت مع زعماء املعار�ضة يتطلب وجود حماية ل�صيقة من القوات
اخلا�صة» الربيطانية.

(�أ.ف.ب).

وج��وزف ليربمان ،وليند�سي غ��راه��ام� ،ضد
� �س��وري��ة ،ور�أوا �أن «ا� �ش �ت��داد ال�ق�ت��ال داخ��ل
��س��وري��ة ،وجت��دي��د املعار�ضة دعوتها للعامل
طلباً للم�ساعدة ،ال يتنا�سبان مع تدخل �إدارة
�أوباما وقيم الواليات املتحدة وم�صاحلها»،
�أي يريدون تدخ ًال �أ�شد و�أ�شر�س ،و�إذ ر�أى
ه � ��ؤالء ال�ث�لاث��ة �أن امل�ع��ار��ض��ة �أ��ص�ب�ح��ت يف
الأ�شهر الأخ�يرة �أكرث قدرة� ،إال �أنهم �أكدوا
�أن نظام الرئي�س ب�شار الأ��س��د ه��و �أب�ع��د ما
يكون عن االنتهاء.
واعترب «ال�شيوخ» الأمريكيون الثالثة
�أن اجللو�س على هام�ش املعركة يف �سورية
م��ن ��ش� أ�ن��ه �أن ي�ساعد يف حت��دي��د م�ستقبل
ال�شرق الأو�سط «يهدد م�صالح �أمننا القومي
ومكانتنا الأخالقية يف العامل».

السعودية وقطر تهددان
العاملين السوريين
بتلفيق تُهَ م تصل إلى
اإلعدام بالسيف إذا لم
ينقلبوا على دولتهم

ثمة حقيقة �أم��ام كل هذا الواقع ،وهي
�أن ه�ن��اك ��ص�م��وداً وم��واج�ه��ة �أ��س�ط��وري نْ�ْي�
للقيادة واجلي�ش وال�شعب ال�سوري جعال
الأم�يرك �ي�ين وال�بري�ط��ان�ي�ين وال�صهاينة
ي�ؤ�س�سون لوحدة حرب نف�سية �ضد �سورية،
م���س��اح�ت�ه��ا إ�ع �ل��ام ع��رب��ي وع��امل��ي ي�ف�برك
وي�ط�ب��خ وي �ح � ّر���ض ��ض��د ال��دول��ة الوطنية
ال���س��وري��ة ،يف نف�س ال��وق��ت ال ��ذي ُر��ص��دت
ف�ي��ه امل �ل �ي��ارات ل���ش��راء ال ��ذمم وال���ض�م��ائ��ر،

واخل�ي��ان��ة �أي���ض�اً ،م��ن �أج��ل ان�شقاقات عن
الوطن الأم ،وو�صلت الأمور �إىل حد عر�ض
املغريات املذهلة على وزراء ودبلوما�سيني
و�ضباط م��ن �أج��ل خيانة وطنهم و�إع�لان
االن�شقاق ،وحينما مل يتجاوب الكثريون
مع هذه الدعوات والإغراءات ،بد�أت �أعمال
التهديد والإج��رام �ضد عائالت كثرية من
امل�س�ؤولني.
وك� ��ان الف �ت �اً م� ��ؤخ ��راً �إع �ل��ان م �ن��دوب
�سورية ال��دائ��م يف الأمم املتحدة؛ ال�سفري
ب�شار اجلعفري ،ومن على من�صة اجلمعية
ال�ع��ام��ة� ،أن ت�ه��دي��دات ب��ال�ق�ت��ل والت�شهري
وُجّ هت �ضد عائلته.
وتفيد املعلومات �أن ال�سعودية وقطر
ع��ر��ض�ت��ا ع�ل��ى ال ��وزي ��ر ول �ي��د امل�ع�ل��م م�ئ��ات
ماليني ال��دوالرات ،وملا رف�ضها ُه�دِّد بقتل
�أوالده و�أفراد من �أ�سرته.
�إىل ذلك ،فقد عُلم �أن ماليني الدوالرات
ح ��اول ��وا �أن ي �غ��روا ف�ي�ه��ا ال �ل ��واء امل�ت�ق��اع��د
�إب��راه�ي��م �صايف م��ن �أج��ل إ�ع�ل�ان ان�شقاقه،
وملا رف�ضها هُدد �أي�ضاً بقتل عائلته ،وفع ًال
اغ�ت�ي��ل جن�ل��ه ف��را���س ع�ل��ى ط��ري��ق امل �ط��ار..
وغريها الكثري من احلكايات والأمثلة على
حجم الهجمة �ضد �سورية.
�إذاً ،ث �م��ة ه� �ج ��وم م �ت �ع��دد الأ�� �ض�ل�اع
والتوجهات �ضد الدولة الوطنية ال�سورية،
وت�شري املعلومات �إىل ت�ه��دي��دات خليجية
وغربية لكل مواطن �سوري موجود فيها،
فال�سعودية ب��د�أت تهديد كل �سوري يعمل
يف �أرا�ضيها بتلفيق تهمة له قد ت�صل �إىل
حد قطع ال��رق��اب بال�سيف �إن مل ينخرط
يف احل � � ��رب �� �ض ��د وط � �ن� ��ه ،وق � �ط ��ر ت �ه��دد
العاملني ال���س��وري�ين فيها ب��أف�ظ��ع م�صري
�إذا مل ي�ن�خ��رط��وا يف ع�م�ل�ي��ات ال�ق�ت��ل �ضد
�أبناء وطنهم ،وال��دول الغربية باتت كدول
متخلفة يف حم��اوالت�ه��ا تهديد ال�سوريني
م��ن ط�ل�اب وع �م��ال ورج ��ال �أع �م��ال �إذا مل
ينقلبوا على دولتهم الوطنية.
ب�شكل ع��ام� ،إنها ح��رب �أطل�سية بتمويل
ع��رب��ي  -خليجي ك��ام��ل ،ومب���ش��ارك��ة تركية
م �ي��دان �ي��ة م �ب��ا� �ش��رة � �ض��د ال �ن �ظ��ام ال��وط�ن��ي
التقدمي الذي يقوده الرئي�س ب�شار الأ�سد
يف �سورية ،ومل يعد ج��ائ��زاً حللفائه جمرد
الت�أييد وك�شف �أبعاد و�أخطار هذه امل�ؤامرة
ال �ق��ذرة ،ب��ل ال ب��د م��ن االن �خ��راط الفعلي
يف �إج�ه��ا���ض ه��ذه احل��رب وك�سرها وقهرها
وال �ت �غ �ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ،وه �ن��اك أ�� �ش �ك��ال ع��دي��دة
ومتنوعة مل�شاركة �سورية يف معركة امل�صري
القومي ،فهل ت�شكل زي��ارة مبعوث املر�شد
الأعلى للثورة الإ�سالمية يف إ�ي��ران؛ �سعيد
جليلي� ،إىل دم�شق ،بداية لرد فعلي وعملي،
ح�ي��ث ل��ن «ي�سمح بك�سر ال�ضلع الأ��س��ا��س��ي
(��س��وري��ة) يف حم��ور امل�ق��اوم��ة» ،ح�سب قول
جليلي؟ وما هي الر�سائل التي حملها وزير
اخلارجية الإيرانية علي �أكرب �صاحلي �إىل
أ�ن�ق��رة؟ وب ��أي لهجة أ�ُبلغت لأوغ�ل��و؟ ثم هل
�سيكون اجتماع طهران بداية للرد العملي؟
وه��ل �ستكون زي��ارة الرئي�س �أح�م��دي جناد
�إىل مكة املكرمة حل�ضور القمة الإ�سالمية،
ر�سالة لبع�ض املت�آمرين على �سورية؟

�أحمد زين الدين
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زيارة الحريري للدوحة هدفها تذليل «عقبات التعاون» مع الرياض

تبرعات دعم «العائالت السورية المنكوبة» تذهب للتسليح والتجهيز
�أنقرة  -الثبات
ك�شفت «زلة ل�سان» ملهم الدروبي؛ �أحد
القياديني البارزين يف جماعة «الإخوان» يف
�سورية ،عما كانت اجلماعة حتاول �إخفاءه
و�إب�ق��اءه ��س��راً ال يعرفه الكثريون يف داخ��ل
وخارج �سورية.
فقد اع�ت�رف ال��دروب��ي بقيام اجلماعة
بت�شكيل «كتائب م�سلحة» تنت�شر يف �أنحاء
��س��وري��ة ملقاتلة ال�ن�ظ��ام ،م�ك��ذب�اً ب��ذل��ك كل
حملة «ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة» ال�ت��ي ق��ام��ت بها
اجلماعة منذ اندالع الأزمة يف �سورية جلهة
«��س�ل�م�ي��ة» ه��ذه اجل�م��اع��ة ودمي�ق��راط�ي�ت�ه��ا،
ل�ت���ض��اف �إىل ادع � � ��اءات �أخ � ��رى �أدل � ��ت بها
اجل�م��اع��ة وث�ب��ت ك��ذب�ه��ا ،ك�م���س��أل��ة ال�ق�ب��ول
برئا�سة م�سيحي ،ودور امل��ر�أة يف ال�سيا�سة،
�إذ ك ��ان ع�م��ل اجل �م��اع��ة ع�ل��ى م�ن��ع و��ص��ول
م�سيحي �إىل رئ��ا��س��ة «جمل�س ا�سطنبول»
�شبه العلني دلي ًال حا�سماً على �أن الأق��وال
غ�ير الأف�ع��ال ،و�أن «امل�ه��م ه��و الو�صول �إىل
الغاية مهما كانت الو�سيلة» ،كما يقول �أحد
املعار�ضني ال�سوريني املناوئني لـ«الإخوان».
و�أظ �ه��ر ه��ذا ال�ت���ص��ري��ح �أي���ض��ا حقيقة
�أخ��رى ،وهي «ال�صراع الناعم» بني داعمتي
«احل ��راك ال �ث��وري» يف ��س��وري��ة؛ ال�سعودية

وق�ط��ر ،اللتني تقا�سمتا ن�شاط اجلماعات
امل���س�ل�ح��ة امل�ن�ت���ش��رة يف �أك�ث��ر م ��ن منطقة
��س��وري��ة .فبعد �أن انتقلت ق �ي��ادة «اجلي�ش
احل��ر» من قطر �إىل ال�سعودية ،ك��ان ال بد
حللفاء قطر من �إن�شاء هيكليتهم امل�سلحة
ل�ت�ن���ض��م �إىل ع �� �ش��رات ال �ه �ي��اك��ل الأخ� ��رى
املوجودة على ال�ساحة ال�سورية.
وي �ق��ول «ال �ن��ا� �ش��ط» ال �� �س��وري امل�ع��ار���ض
�إن ك��ل عمليات ال��دع��م امل��ايل ال�ت��ي حت�صل
عليها اجل�م��اع��ة م��ن «ال� ��دول ال���ص��دي�ق��ة»،
وم��ن حمالت ال�ت�برع��ات التي تقوم بها يف
�أماكن عديدة من العامل مل�ساعدة النازحني
ال���س��وري�ين وم���س��اع��دة ال�ع��ائ�لات ال�سورية
داخل �سورية وخارجها ،وهو عنوان جذاب،
يتم ا�ستعمالها ل�شراء ال�سالح و�إدخاله �إىل
�سورية ع�بر البلدان امل�ج��اورة .ففي غمرة
احل �م�ل�ات الإع�ل�ام �ي��ة ال �ت��ي ت �ت �ح��دث عن
معاناة املدنيني ،يوجد الكثري م��ن الذين
يقبلون بالتربع مل�ساعدة العوائل يف �شهر
رم���ض��ان ،وي ��أب��ون ال�ت�برع بال�سالح ل��زي��ادة
معاناة ه�ؤالء النا�س.
وقد �أثار هذا الت�صريح خالفات كبرية
داخ ��ل اجل �م��اع��ة ،خ���ص��و��ص�اً �أن ��ه أ�ت ��ى بعد
تقرير ل�صحيفة «ت�ل�غ��راف» الربيطانية،
التي ك�شفت ع��ن اجلناح الع�سكري «ال��ذي

يتمتّع بوجود ق��وي على ال�ساحة ال�سورية
ب�شكل ع��ام ،خ�صو�صاً يف العا�صمة دم�شق،
ويف امل�ن��اط��ق ال���س��اخ�ن��ة ،كحم�ص و�إدل� ��ب».
وذكرت ال�صحيفة �أن «امليلي�شيا التي يُطلق
ل�خ��وان
عليها ا��س��م «ال��رج��ال امل�سلّحون ل� إ
امل�سلمني» ،حتدّث �أحد قادتها (�أب��و حمزة)
ع��ن �أن�ه��ا «ت�شكلت بالتعاون م��ع �أع���ض��اء يف
املجل�س الوطني ال�سوري املعار�ض» .ونقلت
ال�صحيفة عن ح�سام �أب��و هابل ،ال��ذي كان
وال� ��ده ع���ض��واً يف «الإخ� � ��وان امل���س�ل�م�ين» يف
اخلم�سينات� ،أنه يجمع بني � 40إىل � 50ألف
دوالر �شهرياً لتمويل امل�سلّحني الإ�سالميني

يف حم�ص ،وم� ّده��م بال�سالح وامل�ساعدات.
وحت��دث��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة ع��ن وج� ��ود ان�ق���س��ام
بني «املجل�س الوطني ال�سوري» و«اجلي�ش
ال�سوري احل��ر» ،م�شرية �إىل �أن ال�سعودية
ت��دع��م «اجل�ي����ش احل� ��ر» ،يف ح�ين أ� ّن قطر
متول وتدعم «املجل�س الوطني» وامل�سلّحني
الإ�سالميني .ونقلت عن املدعو «�أبو بكري»،
وه��و ع�ضو يف جماعة مقاتلة �إ�سالمية يف
ح�ل��ب تطلق ع�ل��ى نف�سها ا��س��م «كتيبة أ�ب��و
�إم��ارة» ،اعتباره �أنها �ستكون «�إهانة» له ب�أن
ي�صفه �أحد ب�أنه من «اجلي�ش احلر».
أ�ح� � ��د ال �ن �� �ش �ط��اء حت � � �دّث ع ��ن ك�ي�ف�ي��ة

مقاتلون قادمون من تركيا �إىل �سورية

ق�ي��ام��ه ،بالتن�سيق م��ع بع�ض ال�سيا�سيني
ال�سُّ نة يف لبنان ،ب�شراء ال�سالح لـ«اجلي�ش
احل��ر» ب� أ�م��وال �سعودية .وتنقل ال�صحيفة
ع��ن ق �ي��ادي يف «اجل�ي����ش احل ��ر» م��وج��ود يف
غرفة العمليات املركزية يف تركيا ،قوله:
«لقد تلقينا ه��ذا الأ�سبوع كمية كبرية من
الذخائر والأ�سلحة الر�شا�شة ،وال�صواريخ
امل�ضادة للدروع».
ل�ف�ترة خ�ل��ت ك��ان��ت ك��ل م��ن ال�سعودية
وق �ط ��ر ت ��دع �م ��ان «اجل �ي �� ��ش احل � � ��ر» ،ل�ك��ن
الأمور تغيرّ ت اليوم ،بح�سب القيادي عينه،
وال��ذي ي�ضيف« :اليوم نحن ال نتعاون مع
القطريني ،ب�سبب �أخطاء عدة ارتكبوها يف
دعمهم ملجموعات �أخرى».
وقد أ�ث��ارت هذه التقارير  -واالعرتاف
العلني بها � -أزمة يف �صفوف اجلماعة ،التي
تبادل �أع�ضا�ؤها االنتقادات العلنية للمرة
الأوىل ،ف�ي�م��ا ا��ض�ط��ر مم�ث��ل رئ�ي����س كتلة
نيابية لبنانية �إىل مغادرة تركيا على عجل،
بعد تهديدات تلقاها.
و�أ�شارت م�صادر معار�ضة �إىل �أن الزيارة
ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ال�ن��ائ��ب �سعد احل��ري��ري �إىل
قطر خ�لال الأ��س�ب��وع املا�ضي ك��ان��ت بطلب
� �س �ع��ودي ،وت �ه��دف �إىل ت��ذل�ي��ل ال�صعوبات
العمالنية التي يعاين منها الطرفان على
الأر�ض.

حقيقة الوضع في شمال سورية
«�إن املعارك التي تدور يف مدينة حلب وريفها راهناً املرحلة الراهنة» ،ح�سب ما قال مرجع �أمني �سوري� .سببه ح��ر���ص اجل�ي����ش ع�ل��ى �أرواح امل��واط �ن�ين ،وعلى للدولة ال�سورية التي ت�شرتي منه حما�صيل القمح
مل تفاجئ اجلي�ش ال�سوري ،وكانت �أجهزة اال�ستعالم
ويلفت املرجع �إىل �أن معركة حلب قد ت�ستمر بع�ض املباين ذات الطابع الرتاثي فيها ،مرجحاً �أال يطول وتقدم له الإعانات الزراعية ،م�ؤكداً �أن رئي�س الوزراء
يح�ضر للمدينة من ال��وق��ت ،ن�ظ��راً �إىل دق��ة الو�ضع امل�ي��داين يف العا�صمة الوقت طويالً.
ال���س��وري��ة ع�ل��ى ع�ل��م م�سبق مل��ا ّ
ال�ترك��ي رج ��ب ال�ط�ي��ب �أردوغ� � ��ان مل ي�ف�ل��ح يف إ�ث ��ارة
خ��ارج احل ��دود ،ل��ذل��ك ف ��إن اج�ت�ث��اث امل�سلحني منها االقت�صادية ل�سورية ،فهي تختلف عن دم�شق لناحيتيْ
وي �ل �ف��ت امل ��رج ��ع �إىل �أن خم �ي �م��ات «ال�ل�اج �ئ�ي�ن» النعرات املذهبية يف منطقة اجل��زي��رة العربية التي
ب��ات �أم��راً حمتوماً ،لكن معركة حلب ،رغ��م �أهميتها االكتظاط ال�سكاين واالن�ف�لا���ش اجل�غ��رايف ،كما �أنها ال�سوريني يف تركية باتت ت�شكل عبئاً عليها ،وقد تهدد متتد �إىل ري��ف حلب ،وبالتايل مل ي�ستطع حتري�ض
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ل��ن ت�ك��ون الأخ�ي�رة وامل���ص�يري��ة كما �أكرث اكتظاظاً و�أو�سع انت�شاراً� ،إ�ضافة �إىل �أنها مفتوحة الأم��ن القومي الرتكي ،خ�صو�صاً �أنها حتوي �أع��داداً �أب �ن��اء ه��ذه املنطقة ع�ل��ى احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة ،ن�ظ��راً
ي�صفها بع�ض الإع�لام واملحللني ،بل �ست�شهد مناطق ع�ل��ى احل ��دود م��ع ت��رك�ي��ا ال�ت��ي ت�ق��دم دع �م �اً لوج�ستياً كبرية من املقاتلني الوهابيني ،الأمر الذي دفع �أنقرة الرتباطهم االقت�صادي واملعي�شي معها.
أ�خ � ��رى م �ع��ارك ج��دي��دة م��ع الإره ��اب� �ي�ي�ن ،يف ��ض��وء غ�ير م�سبوق للم�سلحني ،وت�شكل �أرا�ضيها القاعدة �إىل �إقحام �أكرب عدد من «املقاتلني» املوجودين لديها
وي �ع �ت�بر امل ��رج ��ع �أن �أردوغ � � � ��ان ارت� �ك ��ب إ�خ �ف��اق �اً
ا��س�ت�م��رار ت��دف��ق امل��ال اخلليجي املخ�ص�ص لتخريب الأ�سا�سية النطالق امل�سلحني �إىل �سورية.
يف معارك �شمال �سورية ،علّها حتقق من خالل ذلك ا��س�تراجت�ي�اً خ �ط��راً ،ع�ن��دم��ا ق��رر خ��و���ض ح��رب��ه على
��س��وري��ة ،ويف غ�ي��اب �أي ح��ل �سيا�سي ل�ل�أزم��ة فيها يف
وي�ؤكد املرجع �أن الت�أخري يف ح�سم املعركة يف حلب هدفني يف �آن معاً ،الأول :الإمعان يف حماولة ال�ضغط �سورية ،خ�صو�صاً �أن منطقة �شرق الأنا�ضول املتاخمة
على �سورية و�إنهاك جي�شها ،والثاين :التخل�ص من ل�سورية والتي ت�ضم نحو  35مليون مواطن من �أ�صول
امل�سلحني املوجدين لديها.
ك��ردي��ة وع��رب�ي��ة وع�ل��وي��ة و�سريانية ،ه��ي يف غالبيته
ويجزم املرجع �أن تركية لن حتقق يف حربها على معار�ضة للحكومة الرتكية ،ولها ام�ت��داد ع�شائري
�سورية �أي هدف ا�سرتاجتي ،م�ؤكداً �أن اجلي�ش عازم وقومي ومذهبي يف منطقتي �شمال الفرات يف �سورية
على مالحقة الإره��اب�ي�ين واجتثاثهم �أينما وج��دوا وال�ساحل ال�سوري ،ال�سيما �أن منطقة لواء ا�سكندرون
ومهما بلغت الت�ضحيات� ،صوناً لأمن �سورية و�شعبها ،هي يف الأ�صل قطعة من �سورية ،وقد ترتد حربه على
كا�شفاً �أن غالبية الع�شائر يف منطقة ال�شمال ت��ؤازر �سورية �إىل الداخل الرتكي.
الدولة يف حربها �ضد االرهاب ،خ�صو�صاً �أن �أبناء هذه
وي�شري �إىل �أن �أهم �أكرب امل�صانع ال�سورية و�أهمها
الع�شائر مل ي�سلموا من �إج��رام املجموعات الإرهابية م��وج��ود يف ح�ل��ب ،و�أن �إي ��ران وال �ع��راق ت�ستورد الكم
امل�سلحة ،ما زادها اقتناعاً ب�ضرورة اقتالعها.
الأك �ب��ر م��ن م�ن�ت�ج��ات ه ��ذه امل �� �ص��ان��ع ،ف�ب��ال�ت��ايل لن
وي ��رى امل��رج��ع �أن م �ع��ارك م��ا ب�ع��د ت�ط�ه�ير حلب ت�شكل العا�صمة االقت�صادية ال�سورية بيئة حا�ضنة
�ست�أخذ طابع املالحقات واملداهمات يف معظم الأوقات ،للم�سلحني ،و�سيح�سم اجلي�ش ال�سوري املعركة فيها
م�ؤكداً �أال ميكن لع�صابات مرتزقة �أن تتفوق على �أي عاج ًال �أم �آجالً.
جي�ش نظامي يف العامل ،و�أن �سورية باتت قاب قو�سني
ويختم امل��رج��ع ب��ال�ق��ول« :م��ن امل�ح�ت��وم �أن نهاية
�أو �أدنى من �إعالن انت�صارها.
�أردوغان �ستكون بعد ح�سم اجلي�ش ال�سوري املعركة يف
ويف ال�سياق عينه ،ي�شري مرجع ا�سرتاتيجي �إىل حلب ،والآتي لناظره قريب».
�أن منطقة �شمال الفرات ت�شكل جمتمعاً زراعياً م�ؤلفاً
ح�سان احل�سن
من مزيجٍ من ع�شائر البادية والأكراد ،يدين بالوالء
عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يف �شارع �صالح الدين بحلب بعد تطهريه من امل�سلحني
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لبنانيات
ُ
لماذا طلب عدم إطالق سراح المخطوفين اللبنانيين في سورية؟
م�أ�ساة  -ملهاة تكاد تتحول ق�صة
امل �خ �ط��وف�ين ع �ل��ى احل � ��دود ال���س��وري��ة
 ال �ت�رك � �ي� ��ة ،وال � �ت� ��ي ي ��ري ��د ال �ع �ق��لال �� �ص �ح��راوي احل��ام��ي �أن ي��دخ�ل�ه��ا يف
ب��ازارات��ه الت�آمرية على �سورية� ،سواء
ع�ل��ى م�ستوى االت �� �ص��االت وال�ل�ق��اءات
التي جت��ري خلف الكوالي�س� ،أو على
�أر���ض امل�ي��دان ،فقد ب��د�أ العد العك�سي
ملعركة حلب الفا�صلة ،حيث يحت�شد
يف مواجهة اجلي�ش العربي ال�سوري
�آالف امل�سلحني الذين ا�ستُقدموا من
خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل ،م ��ع خ�ب�رات
�أم�يرك�ي��ة وغ��رب�ي��ة رف�ي�ع��ة دخ�ل��ت عرب
ت��رك�ي��ا وم��رت�ب�ط��ة م�ب��ا��ش��رة ب��الأق �م��ار
ال�صناعية ،لتزودها ب�أدق املعلومات.
ويف املعلومات املتداولة ،ف�إن تركيا،
التي تولت منذ بداية عملية اخلطف
امل� �ن ��اورة ب��ال�ق���ض�ي��ةُ ،ت�ع�ت�بر امل���س��ؤول��ة
الأ�سا�سية ،خ�صو�صاً �أن هناك معلومات
كثرية عن امل�سرحية التي ج��رت بُعيد
اخ �ت �ط��اف �ه��م ،ع ��ن ق � ��رب إ�ط�ل�اق� �ه ��م،
وحترك طائرة احلريري اخلا�صة �إىل
ا�سطنبول لنقلهم ،وتفا�صيل ال جمال
ل�سرد وقائعها الآن ،حفاظاً على �سالمة
امل�خ�ط��وف�ين ،ل�ك��ن أ�ه ��ايل املخطوفني
�أ�صابوا الهدف مبا�شرة حينما حمّلوا

من أ�م��ام ال�سفارة الرتكية يف الرابية،
أ�ن �ق��رة امل���س��ؤول�ي��ة امل�ب��ا��ش��رة ،خ�صو�صاً
أ�م ��ام دخ ��ول ه��ذه الق�ضية يف حبكات
م�سرحية جديدة ،من خالل حتويلها
�إىل �سباقات على بع�ض �شا�شات التلفزة
التي حوّلت �أحد اخلاطفني �إىل «بطل»
و«ف��اع��ل خ�ي�ر» ،مي��نّ على املخطوفني
وذوي�ه��م بات�صاالت هاتفية ،وبلقاءات
تلفزيونية مبا�شرة.
وع� � �ل � ��ى ه � � � ��ذا ال� � �ن� � �ح � ��و ،حت � � �وّل
املخطوفون �إىل �شهود عيان يتحدثون
ع �ل��ى ال �� �ش��ا� �ش��ات ال �� �ص �غ�يرة ،ال �ت��ي ما
عرفت أ�ب ��داً بحياديتها خ�لال الأزم��ة
ال�سورية وال��دم��ار ال��ذي يطال املنازل
املخطوفون اللبنانيون كما ظهروا على �شا�شة الـ«»lbc
وال � �ب � �ي� ��وت ،وي �ق �� �ض��ي ع �ل ��ى الأرواح
وه �ن��ا ،ووف �ق �اً ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي
وامل�م�ت�ل�ك��ات ،ف�ي�ت�ح�وّل امل���س�ل�ح��ون �إىل و�سعد احل��ري��ري وع�ق��اب �صقر و أ�ح��د
«ث� � ��وار» ل �ل �ع��دل وامل� ��� �س ��اواة واحل��ري��ة ،امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ا ألم� �ن� �ي�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين �أكدها �أكرث من م�صدر ،ف�إن ال�سعودية
وحت� �وّل اخل��اط��ف �إىل «ث��ائ��ر �إن���س��اين للم�ساهمة يف �إط �ل�اق ��س��راح�ه��م ،ما دفعت �أكرث من مليوين دوالر للجهة
يك�شف عن �أبعاد هذه الق�ضية ،وي�ؤكد امل�شرفة على عملية اخلطف من �أجل
زاهد يف املال واجلاه».
و�إذا ك ��ان ل��ذل��ك م��ن دالل� ��ة ،ف ��إن على املهمة املطلوبة منها ،و�إذا كان عدم �إطالق �سراح املخطوفني ،طالبة
م�ع�ن��اه �أن ال���ش��ا��ش��ات ال�ت��ي واج �ه��ت �أو ال�ب�ع����ض ي �ح��اول �أن ي�ح�ل�ل�ه��ا نف�سياً بقاءهم يف الأ�سر ،ويف �أمكنة ي�شغلها
حت��دث��ت �أو قابلت امل�خ�ط��وف�ين ،كانت ب�أنها نوع من التعاطف بني اخلاطف امل�سلحون ،م��ع اق�ت�راب م��وع��د ح�سم
حتمل ر�سائل من اجلهة املمولة لهذه واملخطوف ،ف�إنه حتليل م�شبوه ،لأنه معركة حلب ،وعليه كان الفتاً �سباق
ال���ش��ا��ش��ة �أو ت �ل��ك ،وم ��ا ل�ف��ت االن�ت�ب��اه ك�ي��ف ي ��راد إلن �� �س��ان �أن يتكلم وخلف ال�شا�شات على ا�صطحاب بع�ض ذوي
ه��و طلب �أح��د املخطوفني منا�شدته اجلدار الذي ي�سند �إليه ظهره ،فوهات املخطوفني �إىل مكان احتجاز �أبنائهم،
من �أج��ل حتميل الدولة ال�سورية �أي
امل �م �ل �ك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة وق �ط��ر وت��رك �ي��ا ،بنادق ومتفجرات؟!

خ�ط��ر يلحق مب�صري امل�خ�ط��وف�ين يف
ال�ساعات املقبلة.
كما �أن قطر وتركيا �شددتا على
اخل ��اط� �ف�ي�ن ،وم� ��ن ك� ��رم احل �م��دي��ن،
�ضرورة عدم �إطالق �سراح املخطوفني،
ال��ذي��ن رمب ��ا دخ �ل��ت ق���ض�ي�ت�ه��م ن�ف�ق�اً
جديداً مع املخطط املخابراتي الدويل
ال��ذي نفذ عمليات اخ�ت�ط��اف ال��زوار
ا إلي��ران�ي�ين �إىل دم�شق ،حيث �أ��ش��ارت
امل�ع�ل��وم��ات �إىل �أن ع�م�ل�ي��ات اخلطف
ترمي لل�ضغط على الدولة ال�سورية
إلج��راء عمليات تبادل ل�ضباط كبار
م��ن جن�سيات عربية وغربية ،بينهم
أ�ك�ث�ر م��ن ��ص�ي��د ث�م�ين مت اعتقالهم
يف معارك حلب ،لكن �سورية رف�ضت
الربط بني ا ألم��ري��ن ،كما �أن طهران
�أعلنت أ�ن�ه��ا ل��ن تر�ضخ لأي �ضغوط،
م � ��ؤك� ��دة �أن � �ش��رط �ه��ا ال ��وح� �ي ��د ه��و
ا إلط�لاق الفوري وال�سريع للرهائن
م��ن دون �أي ��ش��روط م�سبقة ..و أ�م��ام
ذلك مل يب َق �أمام الرتكي وال�سعودي
والقطري �سوى الرهائن اللبنانيني،
ال��ذي��ن ت�ن��أى حكومتهم بنف�سها عن
وجع الر�أ�س.

�أحمد �شحادة

مـــواقف
• احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي� ،أثنى على
كالم الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل عندما قال �إن
فريق � 14آذار ال يريد احلوار وال ا�سرتاتيجية دفاعية وال حماية لبنان،
بل يريد �سالح املقاومة و�إ�سقاط احلكومة واجللو�س مكانها ،وابتزاز
الدولة واملراهنة على توجيهات اخلارج.
ولفت غندور �إىل �أن ال�شعب اللبناين يعلم �أن من قدّم ال�شاي للعدو يوم
كان يت�ساقط ال�شهداء دفاع ًا عن الوطن ،ال ميكن �أن تكون لديه �أي
ر�ؤية ا�سرتاتيجية �أو دفاعية تتعلق مبجابهة العدو «الإ�سرائيلي».
• قيادة حزب االحت��اد ا�ستقبلت وفد ثالثة �أح��زاب مينية� ،ضم ك ًال
من التنظيم الوحدوي ال�شعبي النا�صري ،وحزب احلق ،وحزب البعث
العربي اال�شرتاكي ،برئا�سة الأمني العام امل�ساعد للتنظيم الوحدوي
ال�شعبي النا�صري ،وقد طرح املجتمعون خالل اللقاء �أهمية �إيجاد
م�شروع عربي ملواجهة ما يخطَّ ط للأمة ،و�أهمية بناء ائتالف عربي
للقوى احلية للأمة من خمتلف ت�شكيالتها ،ويف �ساحات العمل الوطني
بني �أحزابها.
كما �أكد حزب االحتاد على �ضرورة وحدة اليمن بوجه ما يخطط لها
من حماوالت تفكيك وحدتها التي كانت عنوان ًا م�ضيئ ًا يف مواجهة واقع
االنق�سام التي كانت ت�شهدها املنطقة العربية.
• املحامي عمر زين؛ �أمني عام احتاد املحامني العرب ،نعى «�شهداء
الواجب من �أبناء القوات امل�سلحة امل�صرية ،الذين اغتالتهم يد الإرهاب
الأ�سود والغدر يف �ساعة الإفطار ،و�أثناء �أدائهم واجبهم الوطني يف
حماية احلدود امل�صرية ،واملعابر مع قطاع غزة الفل�سطيني» ،معترب ًا
�أن «هذه اجلرمية ال�شنعاء ينبغي �أال مت ّر دون حما�سبة املتورطني فيها،
والتي ت�شري �إىل ا�ستهداف الأمن القومي امل�صري ،يف واحدة من �أهم
النقاط احل��دودي��ة مع العدو ال�صهيوين ،وال��ذي ال ن�شك حلظة يف
�ضلوعه يف كل ما يهدد الأمن العربي امل�صري».

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان دان عملية الهجوم
الدموي الذي ا�ستهدف مركز ًا �أمني ًا حلر�س احلدود امل�صري يف �سيناء
من قبل م�سلحني جمهولني« ،قيل �إنهم ينتمون �إىل تنظيم �إ�سالمي
متطرف» .ولفت اللقاء �إىل �أن من يريد مقاتلة العدو ال�صهيوين ال يبد�أ
بقتل �إخوانه يف الدين و�أبناء وطنه وع�شريته وجلدته ،مما يجعلنا ن�ضع
�أكرث من عالمة ا�ستفهام حول الدافع واملخطِّ ط واملنفِّذ لهذا الهجوم
الرببري.
ويف ال�ش�أن الداخلي اعترب اللقاء �أنّ حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي
ا�ستطاعت جتاوز قطوع ملف املياومني بحنكة وم�س�ؤولية ،وبر�ضى جميع
ف�ض االعت�صام يف �صيدا الذي كان �سبب ًا ولفرتة زمنية
الأطراف ،وكذلك ّ
�إىل مزيد من القلق وال�شحن الطائفي واملذهبي يف البالد.
• العميد م�صطفى حمدان؛ �أمني الهيئة القيادية يف حركة النا�صريني
امل�ستقلني  -املرابطون ،زار على ر�أ�س وفد من �أع�ضاء الهيئة القيادية،
�أمني عام حركة الن�ضال اللبناين العربي؛ النائب ال�سابق في�صل الداود.
وبعد اللقاء توجه حمدان �إىل وزير اخلارجية عدنان من�صور ب�ضرورة
الطلب من حكومة الن�أي بالنف�س طرد ال�سفرية الأمريكية يف لبنان مورا
كونيللي ،ب�سبب ما تقوم به من ن�شاطات وت�صريحات ت�شجع فيها على
العنف ودعم الإرهاب والإرهابيني واملخربني من لبنان باجتاه �سورية،
وذلك حفاظ ًا على الوطن اللبناين و�شعبه ،م�شري ًَا �إىل �أن ت�صريحها
الأخري «العنف �سي�ستمر على املناطق املحاذية ل�سورية مادام ب�شار الأ�سد
موجوداً» يحمل معامل وا�ضحة الأه��داف يف حتري�ض الإرهابيني ب�شكل
علني لتوريط لبنان يف املناطق املحاذية ل�سورية.
من جهته ،اعترب ال��داود �أن املرحلة التي متر بها �سورية هي التي �ستقرر
م�صري امل�شرق العربي ب�شكل عام ،من خالل مدى جناح �سورية باجتياز املحَ ن
التي تتعر�ض لها من الإدارة الأمريكية ،وما ي�سمى عرب اخلليج والأوروبيني
الذين يخططون ل�ضرب املوقف القومي ،وبناء دويالت طائفية ت�ساعد ب�شكل
مبا�شر على بقاء العدو «الإ�سرائيلي» ،ول�ضرب خط املقاومة واملمانعة.

مكافأة خليجية
لـ«زعيم» لبناني
أ�ف��ادت م�صادر �سيا�سية �أن اجتماعاً عُقد
ي��وم  21/7/2012يف أ�ح��د ال�شقق يف منطقة
مقربي من رئي�س كتلة
نْ
�شخ�صي
نْ
فردان ،بني
نيابية وقائد ملي�شيا �سابق ،وبني �سفري دولة
خليجية ك�برى يف ب�يروت ،و�أن الأخ�ير �سلم
املندوبي مبلغاً قيمته ع�شرة ماليني دوالر،
نْ
مل�ساعدة رئي�س الكتلة على ��ش��راء ال��ذمم يف
منطقة �سورية حمددة.
ووف�ق�اً لهذه امل�صادر ،ف ��إن حديثاً �سُ جّ ل
ب �ت��اري��خ  14/7/2012ب�ي�ن رئ �ي ����س ال�ك�ت�ل��ة
النيابية و�سفري نف�س تلك ال��دول��ة ال�سابق،
ال��ذي ي�شغل الآن من�صباً وزاري � �اً يف ب�لاده،
ي � ؤ�ك��د ف �ي��ه ال ��وزي ��ر اخل�ل�ي�ج��ي ��ش�ك��ر دول �ت��ه
ل �ـ«ال��زع �ي��م» ال�ل�ب�ن��اين ع�ل��ى دع �م��ه «اجل�ي����ش
احل��ر» ،لأن �سفريهم يف ب�يروت �أبلغهم عن
م��د ال��زع�ي��م ل�ه��ذا «اجل�ي����ش» بال�سالح ال��ذي
نقله �إليهم من م�ستودعاته.

( العدد  )226اجلمعة � 10 -آب 2012 -
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الفــراغ يخـلف «الخــط األحــمر»

سعيد ميرزا ..متقاعد يكره السياسة
ويفضل «لعب الطاولة»
ّ
ترك القا�ضي �سعيد مريزا من�صبه كمد ٍع
عام للجمهورية اللبنانية ،ذاهباً �إىل التقاعد
ب��د ًال م��ن ال�سجن كما ي��أم��ل خ�صومه ،ت��ارك�اً
خ�ل�ف��ه ال�ك�ث�ير م��ن ال �ت �� �س��ا�ؤالت ،وال�ك�ث�ير من
عالمات اال�ستفهام حول رجل هادئ الطباع �إىل
حد الربودة ،وكثري االنفعال �إىل حد «املكابرة».
ارت�ب��ط ا��س��م القا�ضي م�ي�رزا بق�ضايا �آل
احلريري ،فقد �أراده الأب مدعياً عاماً متييزياً
منذ البداية؛ عندما كان يح�ضّ ر طاقمه و»عدة
ال�شغل» ال�ت��ي �أراد �أن يحكم بها ال�ب�لاد ،فقد
كان مريزا زمي ًال لرفيق احلريري يف املدر�سة،
وبقيا على توا�صل بعدها ،فكان من الطبيعي
�أن يثق احلريري به �أكرث ،لكن مبا �أن الق�ضاء
ك��ان خ�ط�اً �أح�م��ر ل��دى ال�ق�ي��ادت املعنية بامللف
ال�ل�ب�ن��اين ،ف�ق��د رجّ ��ح امل �� �س ��ؤول��ون ال���س��وري��ون
ال�ق��ا��ض��ي ع��دن��ان ع���ض��وم ،ال��ذي ف��از باملن�صب
وامل��وق��ع احل�سا�س� ،إال �أن �سخرية ال�ق��در �أت��ت
مب�ي��رزا يف وق ��ت الح� ��ق ،ل �ك��ن ا ألم � ��ر مت بعد و�إقالته ب�سبب ارتكاباته»� .أما العميد م�صطفى
اغتيال احلريري يف العام  ،2005فقد «اقتنع» حمدان فر�أى يف منح رئي�س اجلمهورية العماد
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة «االن�ت�ق��ال�ي��ة» �آن� ��ذاك جنيب مي�شال �سليمان و��س��ام الأرز للقا�ضي �سعيد
ميقاتي مبريزا ،ويقول البع�ض �إنه �أُقنع نتيجة م�ي�رزا «ت�ك��رمي�اً مل��ن خ��ان الأم��ان��ة الق�ضائية،
مداخالت دولية وعربية.
ورهن مهنته و�ضمريه حلفنة من الف�ضّ ة عند
غ��رق ال�ق��ا��ض��ي م�ي�رزا يف «وح ��ول امللفات �آل احلريري الفا�سدين واملف�سدين» ،واعتربا
ال�سيا�سية» ،لكن �أبرزها كان من دون �شك ملف �أن «� �ص��اح��ب ال�ف�خ��ام��ة جت��اه��ل م��ا ��س�م�ع��ه يف
�شهود ال ��زور ،ال��ذي ن��ال ب�سببه لقب «قا�ضي احلقيقة ليك�س عن �أ ّن �سعد احلريري مْ�شغِّل
�شهود ال��زور» ،ولعل ه��ذا اللقب ي�برر الغ�ضب �سعيد م�يرزا ليت�آمر م��ع امل��دع��و حممد زهري
الهائل الذي انتاب اللواء جميل ال�سيد عندما ال�صديق يف ت�ضليل التحقيق ،وبالطبع ف��إن
ر�أى ع�ل��ى ال�ت�ل�ف��از رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة العماد � �ص��اح��ب ال �ف �خ��ام��ة جت��اه��ل ال �� �س�يرة ال��ذات �ي��ة
مي�شال �سليمان مقلداً م�ي�رزا و��س��ام�اً رفيعاً ،الفا�سدة للفا�سد �سعيد م�يرزا ،والتي يعرفها
م �ع �ت�براً �أن «ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي ����س ك� ��ان ،ك�سائر ج� ّي��داً ،خ�صو�صاً يف ق�ضية احل�ق��وق امل�سروقة
اللبنانيني ،على اطّ �ل�اع ت��ام وم�ع��رف��ة معمقة لأهلنا يف «ال�سوليدير» ،والتي باع �أي�ضاً فيها
بتبعية مريزا العمياء لل�سيا�سة ،وبدوره الفا�سد ��س�ع�ي��د م �ي�رزا ��ض�م�يره ب�ح�ف�ن��ة رخ�ي���ص��ة من
يف العديد من الق�ضايا ،وعلى ر�أ�سها م�ؤامرة الدّوالرات».
�شهود الزور يف اغتيال الرئي�س رفيق احلريري،
بالطبع ،بقي م�يرزا يف من�صبه بعد تويل
ك�م��ا �أن ف�خ��ام�ت��ه ك��ان ق��د �أ� �ش��ار ،يف �أك�ث�ر من ف��ؤاد ال�سنيورة رئا�سة احلكومة مرتني ،و�سعد
منا�سبة خا�صة� ،إىل �أن احلكومة ع��اج��زة عن احل��ري��ري امل ��رة ال�ث��ال�ث��ة ،ف�ه��و ك ��ان م��ن «ع��دة
�إقالة مريزا ،كونه يحظى بدعم �سيا�سي ،وكونه ال�شغل ال��دول�ي��ة» ،حتى �أن��ه ك��ان اال��س��م الأول
ال ي��وج��د ت��واف��ق ��س�ي��ا��س��ي ي�سمح مبحا�سبته ال��ذي طُ ��رح على ميقاتي عند تكليفه رئا�سة

حصص تموينية من «حركة
األمة» للضيوف السوريين
وزعت حركة الأمة ح�ص�صاً متوينية على العديد من الإخوة
ال�سوريني ،الذين يحلون يف هذه الظروف �ضيوفاً على لبنان.
وكانت حركة الأم��ة ،قد �أقامت �إفطاراً رم�ضانياً لل�ضيوف
ال�سوريني ،الذين يحلون بني �أهلهم و�إخوانهم ،وقد �ألقيت بعد
الإفطار كلمات لفتت �إىل �أنه يف زمن ال�صعوبات واملحَ ن يُعرف
الرجال وا أله��ل احلقيقيون وال�صادقون ،فكما ك��ان ال�سوريون
�أه ًال للبنانيني يف حرب متوز  ،2006على اللبنانيني �أن يكونوا
�أه�ل�اً لإخ��وان�ه��م ال���س��وري�ين ،ال�سيما يف �شهر ال�ط��اع��ة واملحبة
واخلري و�صلة الرحم.

احل�ك��وم��ة ق�ب��ل ت��أل�ي�ف�ه��ا ،جل�ه��ة الإ� �ص��رار على
احلفاظ عليه من قبل ال�سفراء الأجانب الذين
توافدوا لزيارة ميقاتي.
لكن م�يرزا ك��ان وا�ضحاً يف أ�ن��ه يريد بعد
اعتزاله الق�ضاء وال�سيا�سة اال�ستمرار يف هذا
االع �ت��زال ،ب��اع�ت�ب��ار �أن ��ه «�أدى ق�سطه للعلى»،
ويريد التمتع بتقاعد هانئ ،قبل �أن مينع عنه
الأطباء �سيجاره الكوبي الذي يف�ضله بعد 45
عاماً من العمل الق�ضائي ،والتنقل بني املراكز،
حيث �سيتمكن م��ن �أن يلعب ال�ط��اول��ة بهدوء
عند بحر ب�يروت ،وهو ما منعنه عنه الظروف
ال�سيا�سية.
القا�ضي الذي ي�صفه زمال�ؤه ب�أنه «داهية»،
ي ��ؤك��د �أن ��ه ال يحمل «�أي ط�م��وح ��س�ي��ا��س��ي ،وال
مي�ل��ك ع�ق�ل ًا ��س�ي��ا��س�ي�اً» ،وي�صفه ع��ارف��وه ب��أن��ه
ه��ادئ الأع���ص��اب �إىل ح��د «ال�ب�رودة القطبية»،
يتعامل مع النا�س ب�شخ�صية املحقق ،جلهة قلة
الكالم وك�ثرة اال�ستماع� ،أم��ا الذين ال يحبونه
فيطلقون عليه لقب «الإمرباطور» ،ويعتربون
�أن ��ه «م �ل��ون أ�ك�ث�ر م��ن ال �ل��ازم» ،ف�ه��و ا�ستطاع
التعامل مع وزراء عدل من خمتلف االجتاهات
ال�سيا�سية من دون �أن «ي�ؤخذ عليه �أي �شيء».
و�أي�ضاً ،مريزا كان حمققاً عدلياً يف ق�ضية
اغتيال الرئي�س ب�شري اجلميّل ،و�أ�صدر قراره
االت�ه��ام��ي بـ� 150صفحة ،ك��ذل��ك ك��ان حمققاً
عدلياً يف ق�ضية اغتيال الرئي�س رينيه معوّ�ض،
ال�ت��ي مل تنته التحقيقات فيها ،وب��ال�ت��ايل مل
ي�صدر ق��راره ،وهو �أي�ضاً كان املحقق يف ق�ضية
«النفايات ال�سامة» ال�شهرية ،وطبعاً مل ي�صدر
عنها �أي �شيء.
ينتمي مريزا �إىل عائلة لبنانية متو�سطة،
در� ��س يف امل ��دار� ��س ال��ر��س�م�ي��ة ث��م يف اجل��ام�ع��ة
اللبنانية ،حيث �أنهى �إجازته يف احلقوق .عمل
يف ح� �رَف خمتلفة وه��و يف ��ص�ف��وف��ه ال�ث��ان��وي��ة
ح�ين انتقل �إىل ال��درا��س��ة الليلية ،ث��م موظفاً
يف م�صلحة ال�ش�ؤون اجلغرافية أ�ث�ن��اء درا�سته
اجلامعية ،وعند انتهائها ا�ستقال ودخ��ل �إىل
معهد الق�ضاء.

الجيش اللبناني نبراس
الوحدة وشعلة اإلباء
ب�ي��ارق ال�ع��ز ت�ل��وح ب��ا ألف��ق ،راي ��ات الن�صر تعتلي القمم،
هامات ال�شموخ ت�سمو للعلى ،همم الأب�ط��ال ح��ررت الوطن،
قب�ضة ف�ك��ت ق�ي��د ال ��ذل وال �ه ��وان ،خبطة أ�ق��دام �ه��م ك�سرت
�أغالل االحتالل ،هم�سات �إباء خرقت �آذان اخلانعني ال�صماء،
�صرخات عز ت�صدعت لها جدران اخل�ضوع واخلنوع� ،سفينة
عطاء متخر عباب ال�شرف وال��وف��اء ،فيطفو زب��د الت�ضحية
على بحر ال�ق��وة والإرادة ،تراتيل ع��زم وع�ن�ف��وان� ،آي��ات حب
ووالء ،قدادي�س جر�أة وكرامة ،تبا�شري �إميان ووئام..
هو ذا اجلي�ش اللبناين ،رجال تهتز الأر�ض حتت �أقدامهم
لب�سالتهم و�شجاعتهم ،هم �سياج الوطن وال��درع احل�صني،
هم �أ�سالك �شائكة يف وجه التفتيت والتق�سيم ،هم �سد منيع
بوجه الطائفية واملذهبية ،هم حلقة الو�صل بني �أبناء ال�شعب
اللبناين بكل �أطيافه وطبقاته ،طائفتهم لبنان ،مذهبهم
�شرف� ،أخالقهم وفاء ،م�سريتهم ت�ضحية ،نهجهم مقاومة..
هو ذا اجلي�ش اللبناين ،عني ال ت�سهو وال تغفو ،فكيف
حل��ام��ل ال��ر��س��ال��ة �أن ي �ن��ام؟ خ���ص��و��ص�اً �أن ر��س��ال�ت��ه «ح�م��اي��ة
الوطن».
 67عاماً من اجلهاد والن�ضال ،دماء �سالت من في�ض روح
معطاءة ،ف�أينعت �سنابل املجد تتمايل مع ن�سيمات العالء على
وقع خفقات الكربياء..
�صانوا احل��دود ،جعلوا من �أج�سادهم ج��داراً مانعاً ومن
�أرواحهم �أ�سالكاً �شائكة� ،شيدوا ب�أعمدة ال�صمود قلعة ال�شموخ،
ه��و ذا اجلي�ش اللبناين ،م�سرية تاريخية ت�ستوقفني فيها
�صفحة العماد املقاوم �إميل حلود ،الذي وحد اجلي�ش اللبناين
عام  ،1990فجعل منه جي�شاً لكل لبنان ،بعد �أن �شرذمته رياح
الطائفية واملذهبية ،وق��ف �إىل جانب امل�ق��اوم��ة عندما كان
قائداً للجي�ش ،وم��ازال حتى اليوم متم�سكاً بخيار املقاومة
والنهج الن�ضايل ،على عهده تكاتف اجلي�ش مع املقاومة يداً
بيد ،فاملقاومة جي�ش واجلي�ش مقاومة� ،صنعوا الن�صر معاً،
هللوا ،كربوا ،هتفوا ،رتلوا «الن�صر لنا» فدوى ال�صدى «هنيئاً
لكم ف�أنتم حماة الديار».
ما �صنعه فخامة املقاوم العماد �إميل حلود ،فخر جلي�شنا
و�شعبنا ولكل وطننا ،ب�صمة عز على جبيننا ،فكيف لقلمي
اخلجول �أن يخط جمد قائد ي�ستحق لقب القائد احلقيقي،
فبتوحيده وحد �شعب لبنان ب�أ�سره ،فعذراً منك �أيها العماد �إن
كان ومي�ض حرويف �سريعاً كربق ال�سماء.
ه��و ذا اجلي�ش اللبناين حامي احل�م��ى ،حمطات كثرية
ت�ستوقفنا ،ف�م��ن ن�ه��ر ال �ب��ارد ع��ام  ،2008يوم ف�ت��ك ب ��أوك��ار
الإره��اب التابعة لفتح الإ�سالم ،حمققاً �إجن��ازاً نوعياً� ،أثبت
جم��دداً أ�ن��ه ال�ضامن الوحيد ألم��ن وا�ستقرار البالد ،حرب
اجلي�ش يف ال �ب��ارد ا�ستمرت  106أ�ي ��ام ،ق��دم��وا خاللها 169
��ش�ه�ي��داً ،ويف اخل �ت��ام أ�ه� ��دوا االن�ت���ص��ار ل�ك��ل ل�ب�ن��ان ،وال �ي��وم
غ�صة أ�خ��رى يف أ�ح��داث طرابل�س واحلمم املتقدة يف املناطق
املحاذية للحدود مع �سورية ،وهنا فالظروف ا آلن�ي��ة ت�شهد
للعماد ج��ان قهوجي ال�ت��زام��ه امل�س�ؤولية الوطنية ب��إي�ع��ازه
للجي�ش توجيهاته لإخماد نريان النعرات يف ال�شمال ،و�سعيه
الد�ؤوب ل�ضبط الو�ضع على احلدود املحاذية ل�سورية ،بهدف
احل��د م��ن ت��داع�ي��ات تلك ا ألح� ��داث ،وم�ن�ع�اً الن�ت�ق��ال الفتنة
�إىل الداخل اللبناين ،و�ضبط احل��دود للح�ؤول دون تهريب
ال�سالح من لبنان �إىل �سورية ،م�شرياً �إىل �أن اجلي�ش �أكرث
�صالبة ومتا�سكاً وا��س�ت�ع��داداً لتحمل م�س�ؤولياته الوطنية،
وفقاً لقرارات ال�سلطة ال�سيا�سية وتوجيهاتها ،م�ؤكداً ف�شل كل
املحاوالت الرامية للإيقاع بني اجلي�ش و�أهله ،فالوالء للوطن
وحده ،فمخطئ من يظن �أن اجلي�ش يواجه حتدي احلفاظ
على وحدته.
يف عيد اجل�ي����ش ،ال��رح�م��ة لأرواح �شهدائنا ،وع�ه��دن��ا �أن
نكمل م�سريتكم� ،أن ن�صون ر�سالتكم ،وللأحياء �أدامكم اهلل
ذخراً للبنان و�سنداً ل�شعبه ،يف عيدكم �أيها البوا�سل ،لكم مني
�ألف �سالم وحتية� ،سريوا ف�أل�سننا تلهج بالدعاء لكم� ،سريوا
ف�أنتم كنز لبنان وذخر الأمة.

خلود حمد الرمح
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مقابلة
االستنزاف على المدى الطويل ليس لصالح سورية

ُ
الوليد سكرية :ورقة سورية الرابحة ستخرس حكام العرب وتركيا نهائيًا
معادلة �سورية مقابل
«�إ�رسائيل» لن جتر املنطقة �إىل
حرب عاملية وال حتى �إقليمية..
حمور املمانعة عليه التحرك
يف �ساحة اخل�صم ،و�إال فلتت�رصف
�سورية وفق مقت�ضيات م�صاحلها
القومية ..احلرب الإقليمية يخ�شاها
الغرب ،ولهذا ال�سبب يعمل
لالنق�ضا�ض على �سورية بحرب
ا�ستنزاف طويلة ،لتكون �إيران
وحزب اهلل املرحلة التالية ..رو�سيا
وال�صني يعرقالن امل�شاريع
الأمريكية ،لكنهما حتى الآن
يعتمدان �سيا�سة دفاعية،
واملطلوب التحرك هجومياً.
ع�ضو كتلة «الوفاء للمقاومة»؛ النائب
العميد الوليد �سكرية �شرح لـ«الثبات» وجهة
نظره للم�شهد ال�سوري  -الإقليمي ،وكيفية
معاجلة الو�ضع ،ولكم احلوار الآتي:
مل��ع��رف��ة امل�����ش��ه��د الإق��ل��ي��م��ي ع���ن ك��ث��ب،
ي��ف�����س��ر ال���ن���ائ���ب ال���ول���ي���د ���س��ك��ري��ة طبيعة
ال�����ص��راع وم��اه��ي��ة �أب���ع���اده ،وم��وق��ع �سورية
اال���س�ترات��ي��ج��ي ..ب��ر أ�ي��ه� ،صمود �سورية �أو
عدمه يقرر م�صري نظام ال�شرق الأو�سط
اجل��دي��د ،والنظام العاملي اجل��دي��د ،يقول:
«�سورية هي الدولة العربية الوحيدة التي
تعي�ش حالة حرب مع �إ�سرائيل ،واالن�سحاب
الأم�ي�رك���ي ال����ذي مت م���ن ال���ع���راق �سيعزز
اجل��ب��ه��ة ال�����س��وري��ة  -الإي��ران��ي��ة ،م��ا ي�شكل
ت��ه��دي��داً وج���ودي���اً لإ���س��رائ��ي��ل ،وللم�شاريع
الأم�يرك��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،و���س��ت��ك��ون نتيجته
حت��رراً �أك��ي��داً للبلدان العربية من النفوذ
الأم�يرك��ي ال��غ��رب��ي» .يلفت �سكرية �إىل �أن
«التفوق الع�سكري لإ�سرائيل ُي��رك��ع حكام
العرب �أم��ام �أم�يرك��ا ،وم��ن ال ير�ضخ لتلك
امل���ط���ال���ب ،ف��ه��ن��اك ال���ت����أدي���ب الإ���س��رائ��ي��ل��ي
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن �أم�ي�رك���ا ،ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب ف���إن
�صمود دم�شق يف وجه ال�ضغوطات الغربية
�سيعزز حتالفها مع �إيران بان�ضمام العراق،
و�سيحقق تفوقاً ال مهرب منه لهذا املحور
�آج ًال �أم عاجالً ،من هنا العمل جار مبختلف
ال�����س��ب��ل ل��ك�����س��ر ����س���وري���ة» .ي��ك��م��ل ���س��ك��ري��ة
حديثه« :بدل �أن تكون �سورية �إح��دى دول
الطوق التي تحُ رج �إ�سرائيل� ،ست�شكل دم�شق
مع عمان والقاهرة عندئذ دول حزام �أمان
ل��ه��ا ،و�ستنتهي ق�ضية فل�سطني �إىل �أج��ل
غري م�سمى ،و�ستزود دولة �إ�سرائيل بالأمان
ل��ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن ،ب��ع��د �إغ������راق املنطقة
ب����أت���ون ال�����ص��راع��ات امل��ذه��ب��ي��ة وم���ا ���ش��اك��ل،
وبالتايل �ستُعطل �أي قوة عربية (العراق)
�أو �إ�سالمية (�إيران) من �إمكانية احلرب مع
�إ�سرائيل ،لفقدانهما احلدود مع �إ�سرائيل،
ويف مثل هكذا معطيات �سيتحقق التفوق
الإ���س��رائ��ي��ل��ي املطلق على ال���دول العربية،
و�سيتكوّن ال�شرق الأو���س��ط اجل��دي��د ال��ذي
تطمح �إليه �أمريكا و�إ�سرائيل».

ب�������ر�أي ال���ن���ائ���ب ���س��ك��ري��ة ن���ح���ن �أم�����ام
خيارين� ،إما �شرق �أو�سط تكون فيه الغلبة
لأم�ي�رك���ا و�إ����س���رائ���ي���ل ،و�إم�����ا ���ش��رق �أو���س��ط
تكون فيه الغلبة لدول املمانعة ،وال جمال
للت�سوية يف ه��ذا امل��ج��ال ،وال�سيطرة على
ال�����ش��رق الأو����س���ط م ؤ������ش��ر ل��ل�����س��ي��ط��رة على
ال���ع���امل ،وم����ن ه��ن��ا ن��ف��ه��م م���واق���ف رو���س��ي��ا
وال�صني ودول «الربيك�س» الداعمة ل�سورية
للحفاظ على م�صاحلهم احليوية (برتول
وغ������از وم����وق����ع ون�����ف�����وذ) ،ي����ق����ول« :خ�����روج
الأ�سطول الرو�سي من املياه الدافئة ،يعني
خ��روج��ه م��ن مياه بحر املتو�سط الدافئة،
وي��ع��ن��ي ذل����ك ان���ح�������س���اراً ل���ن���ف���وذه يف بحر
ق��زوي��ن ،لت�صبح ع��ن��دئ��ذ رو���س��ي��ا دول���ة من
دون خمالب ،وهكذا �ستتحول مو�سكو �إىل
العب من ال�صنف املتو�سط ،لأنها وال�صني
���س��ت��ق��ع��ان حت���ت رح���م���ة ال���ت����أث�ي�ر ال��ه��ي��م��ن��ة
الأم�ي�رك���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،وح���اج���ة ال�����ص�ين
للمواد النفطية توازي يف هذا املجال حاجة
قارة �أوروبا وحدها».
الورقة ال�سورية الرابحة
وم����اذا ب��ع��د ا���س��ت��م��رار ال��ه��ج��وم امل��ر ّك��ز
م��ن قبل �أم�يرك��ا وحلف �شمال الأطل�سي
على �سورية ،وغياب خطة املواجهة ملحور
امل��م��ان��ع��ة يف امل��ن��ط��ق��ة؟ مل��ا ال ُت��ن��ق��ل الأزم���ة
�إىل داخ��ل امللعب الآخ���ر؟ ي��رد ع�ضو كتلة
ال��وف��اء للمقاومة الوليد �سكرية« :حتى
الآن ن�شهد ه��ج��وم��اً غ��رب��ي��اً على �سورية،
�أ�سقطوا النظام الليبي بالقوة ،وا�ستفادوا
م��ن ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز وج��وده��م
�أو فرملتها على الأق���ل ،امل��وق��ف ال�صيني
 الرو�سي مينع ح�صول ت��دخّ ��ل خارجي،لهذا ال�سبب هناك م�سا ٍع لإ�شعال الفتنة
ال��داخ��ل��ي��ة يف ����س���وري���ة ،ب���دع���م امل��ع��ار���ض��ة
امل�����س��ل��ح��ة ال�������س���وري���ة ب���امل���ال واجل���ه���ادي�ي�ن
والأ�سلحة والإع�ل�ام ،ف�صحيح �أن �سورية
حتى اليوم تعتمد �سيا�سة الدفاع ،لكنها مل
تفقد املبادرة يف نقل املعركة �إىل �إ�سرائيل،
ب���ر�أي���ي �إن ا���س��ت��م��رار ال��و���ض��ع ع��ل��ى ح��ال��ه
�سي�ضعف �سورية وحمور املمانعة ،فاجلي�ش
ال�سوري ،ورغم تكبيده الإرهابيني خ�سائر
فادحة ،هناك ا�ستنزاف للدولة ال�سورية
وجل��ي�����ش��ه��ا ع��ل��ى امل�����دى ال��ب��ع��ي��د ،وه��ن��اك
تدمري ممنهج ملعظم مدن �سورية» .ي�س�أل
�سكرية« :وم��اذا بعد؟ �سيا�سة حل�س املربد
مع ا�ستمرار النزف ال�سوري يرهق الدولة
ال�سورية ،ويغرقها يف م�ستنقع التمذهب
ال�سني  -ال�شيعي ،وب��ال��ت��ايل على دم�شق
وطهران ومو�سكو در���س خيار نقل النزف
�إىل ال��داخ��ل الإ�سرائيلي ،ويف ح��ال تريّث
إ�ي���ران ورو���س��ي��ا ،فب�إمكان �سورية منفردة
�إ�شعال احل��رب م��ع �إ���س��رائ��ي��ل ،لأن �سورية
اليوم قادرة بجي�شها و�صواريخها ،املقدرة
ب��ع�����ش��رات �آالف ال�������ص���واري���خ ،ع��ل��ى �إي����ذاء
إ����س��رائ��ي��ل و�أك��ث��ر ،ل��ك��ن يف ظ���ل ا���س��ت��م��رار
النزف الداخلي �ستغرق �سورية يف م�ستنقع
ال���دم���اء ،ف��ان��دالع احل���رب الع�سكرية مع
ت��ل �أب��ي��ب �سيعيد ال���ت���وازن الإق��ل��ي��م��ي �إىل

ال���دول���ة وال��ن��ظ��ام واجل��ي�����ش يف ت��داع��ي��ات
امل����ع����ارك ال���داخ���ل���ي���ة ،وخ���ط���ط ال���غ���رب ال
ت��ت��وان��ى ،تف�شل �إح��داه��ا ف��ت أ���ت��ي الأخ���رى،
ال��ك�لام ع��ن دم�����ش��ق وحت��ري��ر دم�����ش��ق ك��ان
هدفه عد العدة حللب لتحويلها منطقة
�آم��ن��ة يف ال�����ش��م��ال ع��ل��ى احل����دود ال�ترك��ي��ة،
ولت�صبح ب���ؤرة لتمركز املجاهدين الآت�ين
من كل �أ�صقاع الأر�ض ،وبالتايل ف�إن ح�سم
املعركة ل�صالح اجلي�ش ال�سوري �سيكون
مكلفاً لناحية خراب مدينة حلب» .ي�شري
�سكرية �إىل �أن �أخ��ذ �أه��ل حلب رهائن من
قبل املرتزقة والتكفرييني� ،سيبطئ من
حركة اجلي�ش ال�سوري لتحرير املدينة».
حم��ور ���س��وري��ة ،و�سيُحرج ال��ع��رب وتركيا،
و�سيجعل �إ�سرائيل تعي�ش خطراً وجودياً
حقيقياً ،لأنه يف املح�صلة النهائية الدمار
التي �سيُلحق ب�سورية لن يكون أ�ك�ثر من
الدمار الذي �سينتج من املعار�ضة امل�سلحة
الداخلية».
م�صلحة �سورية العليا
وع������ن ق���������درات ف����ري����ق امل���م���ان���ع���ة يف
ال�ضغط ع��ل��ى �أم�يرك��ا يف ملعبها ،ي�شري
�سكرية �إىل �إم��ك��ان��ي��ة الإي�����ذاء يف اخلليج
و�أوروب��������ا ،وغ�ي�ره���ا م���ن امل��ن��اط��ق ،ي��ق��ول:
«لي�س بال�ضرورة �أن يكون الرد يف �سورية،
اال����س���ت���م���رار ب����رد ال�������ض���رب���ات ل���ن يحفظ
���س��وري��ة ع��ل��ى امل�����دى ال��ب��ع��ي��د»��� .س���أل��ن��اه:
وه��ل �ستعمد �سورية لإ���ش��ع��ال احل��رب مع
«�إ���س��رائ��ي��ل» م��ن دون التن�سيق م��ع اي��ران
ورو�سيا؟ يجيب النائب �سكرية« :التن�سيق

بدل أن تكون سورية
إحدى دول الطوق التي
تُحرج «إسرائيل»..
المراد أن تشكل دمشق
مع عمان والقاهرة دول
حزام أمان لها وستنتهي
قضية فلسطين
إلى أجل غير مسمى

م���ع رو���س��ي��ا و�إي������ران ح��ا���ص��ل ،وال���دع���م يف
امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة م��ت��وف��ر ،ل��ك��ن امل�صلحة
احل���ي���وي���ة ال�������س���وري���ة ت��ق��ت�����ض��ي ���س��ي��ا���س��ة
هجومية ال دفاعية» .قاطعناه م�شريين

�إىل احتمال اندالع حرب عاملية ،لأن الغرب
لن يتفرج على �سقوط «�إ�سرائيل» ،وال�شرق
لن يتوانى عن دع��م �سورية؟ ي��رد النائب
ول���ي���د ���س��ك��ري��ة« :ل��ي�����س ب���ال�������ض���رورة ،لأن
ان��دالع حرب بني �سورية و�إ�سرائيل قد ال
تنجر �إليه ال �أمريكا وال �إيران ،وقد تنتهي
ب�سورية و�إ�سرائيل ،احلالة �ست�شبه حرب
متوز ،ولكن بحجم �أكرب وتداعيات �أكرب،
ويف مثل ه��ذه احل��ال��ة �سيدعم الأم�يرك��ي
�إ���س��رائ��ي��ل ب��ال�����س�لاح ول��ك��ن��ه ال ي�ستطيع
التورط ع�سكرياً مع �إ�سرائيل على الأر�ض
لقتال �سورية ،لأنه �سيكون موقفه حمرجاً
للغاية �أم���ام ال�شعوب العربية ،وبالتايل
هل تركيا ت�ستطيع الدخول يف حرب �ضد
�سورية عندما تكون الأخرية يف حرب �ضد
�إ�سرائيل» ي�ضيف العميد �سكرية« :يف حال
قرر الأطل�سي �أو تركيا احلرب �إىل جانب
�إ�سرائيل� ،ستتدخل �إي���ران يف احل��رب �إىل
جانب �سورية ،وعندئذ �سينتقل ال�صراع
�إىل حرب �إقليمية ،لت�شمل ال�شرق الأو�سط
ك���ام�ل�اً ؛ م���ن �أف��غ��ان�����س��ت��ان �إىل فل�سطني،
وم����ن ب��ح��ر ق���زوي���ن ����ش���م���ا ًال �إىل اخل��ل��ي��ج
العربي واملحيط الهندي جنوباً ،وحينها
�أي�ضاً �ستُ�ضرب كل امل�صالح الأمريكية يف
املنطقة».
الغرب يلعب بذكاء
ي��ت��اب��ع ال��ن��ائ��ب �سكرية ���س��رد توقعه:
«�أه��ون على الأمريكيني �أن تنتهي احلرب
بني �إ�سرائيل و�سورية من �أن تندلع حرب
إ�ق��ل��ي��م��ي��ة وا���س��ع��ة لي�ست ل�����ص��احل��ه��م ،ويف
النهاية �أعتقد �أن القيادة ال�سورية تدر�س
كل االحتماالت ،مبا فيها خيار جر �إ�سرائيل
�إىل احلرب ،لأنه �أف�ضل ل�سورية �أن تخرب
يف ح���رب م��ع �إ���س��رائ��ي��ل م��ن ان ت��خ��رب يف
ح��رب داخ��ل��ي��ة ي��ق��وم بها ع��م�لاء �إ�سرائيل
بالإنابة ،وبهذا الت�صرف ت�ستطيع �سورية
قلب الطاولة على جميع الالعبني؛ تركيا
وقطر وال�سعودية ،لأن ال�س�ؤال �سيكون:
من يحارب �إ�سرائيل؟ ومن يدعم فل�سطني
وم��ن ي��ت آ���م��ر على ال��ع��رب و���س��وري��ة خدمة
للم�صالح الإ�سرائيلية»؟
ب���ر�أي �سكرية ،ال��غ��رب يلعب �سيا�سة
ذكية« ،ف�إغراق �سورية بالدماء �سي�ضعف

ن�أي لبنان عن �سورية
مطلب غربي
وعن انعكا�س ازمة �سورية على لبنان،
ي���ؤك��د �سكرية �أن الأو���ض��اع يف ب�يروت على
حالها؛ لبنان منذ ما قبل ان��دالع الأزم��ات
العربية ك��ان ال�ساحة ال��وح��ي��دة املتحركة
يف املنطقة ،وك��ان��ت �أم�يرك��ا ت�ستغل �ضعف
بنيته للدفع مب�شروعها ال�شرق الأو�سطي
اجل���دي���د ،ي��ق��ول« :ت��وج��ي��ه ال���ق���رار الظني
ب��اغ��ت��ي��ال احل���ري���ري جت���اه ح���زب اهلل ك��ان
م��ق��دم��ة لفتنة م��ذه��ب��ي��ة �سنية � -شيعية
تبد�أ من لبنان ،بغية االنتقال بها �إىل كافة
الدول العربية ،للإيحاء لل�شعوب العربية
�أن ع���دوه���م الأ���س��ا���س��ي ه���و إ�ي������ران ولي�س
�إ�سرائيل ،وبالتايل ف�إن ال�سالم مع الأخرية
�أجدى و�أنفع من اخلطر الإيراين» .ويقول
�سكرية �أي�����ض��اً���« :س�لاح امل��ق��اوم��ة يف لبنان
مبعزل عن �سورية ال ميكنه ح�سم التفوق
حل���زب اهلل ع��ل��ى �إ���س��رائ��ي��ل ،ل��ه��ذا ال�سبب
ال��ي��وم ���س��وري��ة ب�����ص��م��وده��ا ���س��ت��ق��رر م�صري
املنطقة ب�أ�سرها ،ولهذا ال�سبب يريد الغرب
من لبنان اعتماد �سيا�سة الن�أي عن الذات،
لأن اال�ستقرار اليوم يفيدها».
وعن توقع توجه الأح��داث الإقليمية
�إيجاباً �أم �سلباً ،يرى الوليد �أنه ال جمال
للت�سوية يف ال�صراع الإقليمي« ،ال تراجع
عن ال�سري مبعركة ك�سر الع�ضم ،الت�سوية
بني �إ�سرائيل من جهة و�سورية وايران من
جهة �أخرى مل تعد �صاحلة ،واليوم يف ظل
الظروف الراهنية ال جمال �أي�ضاً لاللتقاء
ب�ين رو���س��ي��ا وال�����ص�ين م��ن ج��ه��ة و�أم�يرك��ا
و�شمال الأطل�سي من جهة ثانية».
�س�ألناه عن الواقعية العمالنية التي
ت�����ش�ير �إىل ع���دم ق����درة �أي م��ن الأط����راف
ح�����س��م امل���ع���رك���ة ل�������ص���احل���ه ،ي�����رد ال��ع��م��ي��د
�سكرية« :حرب اال�ستنزاف لي�ست ل�صالح
����س���وري���ة ،ب���ل ل�����ص��ال��ح م��ع�����س��ك��ر �أم�ي�رك���ا،
والنظام ال�سوري هو من يت�آكل ،واجلي�ش
ال�����س��وري ه���و ال����ذي ُي�����س��ت��ن��زف ،وب��ال��ت��ايل
�أمريكا �ست�ستمر مب�شروعها رغم تعرثه،
واحل����ل ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ب��اع��ت��م��اد �سيا�سة
ال��ه��ج��وم ،و�أح���د احل��ل��ول ب��ر�أي��ي ه��و بنقل
احلرب �إىل �إ�سرائيل».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

بيروت تستقطب عدسات المخرجين في شهر رمضان
�����ش����ه����د ال�����ع�����دي�����د م������ن امل�������س���ل�������س�ل�ات عوا�صم ال��ع��امل ،كما �أن فيفي عبده جل���أت
التلفزيونية ال��ت��ي ي��ج��ري عر�ضها يف �شهر �إىل بريوت مرة جديدة لت�صوير م�شاهد من
رم�ضان املبارك ،ت�صوير م�شاهدها الداخلية م�سل�سلها «كيد الن�سا» ،حيث �شوهدت وهي
واخل���ارج���ي���ة يف ����ش���وارع ب��ي�روت وف��ن��ادق��ه��ا ،تتنقل بني املنارة والرو�شة وتت�سوق من �شارع
وبعدما ك��ان ه��ذا الأم���ر يقت�صر يف الأع���وام احلمراء يف بريوت ،وكعادتها يف كل م�سل�سل
امل��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى م�سل�سلني �أو ث�لاث��ة ،ن��ظ��راً رم�ضاين ،جاءت املمثلة غادة عبد الرازق �إىل
للتكلفة الإن��ت��اج��ي��ة العالية ال��ت��ي يتطلبها لبنان ال�ستكمال ت�صوير م�سل�سلها «مع �سبق
�سفر النجوم والفنيني وم��ع��دات الت�صوير ،الإ�صرار» يف بريوت التي ت�صفها عبد الرازق
جل���أ ع��دد كبري م��ن الأع��م��ال ه��ذا ال��ع��ام �إىل ب�أنها عا�صمة الفن واجلمال واملو�ضة ،لذلك
الت�صوير يف العا�صمة اللبنانية ،بدعوى �أن فهي ال ت�ستغني عنها يف كل م�سل�سل ت�صوره،
الأحداث الدرامية تتطلب ذلك ،كما خرجت وال تقت�صر زيارتها لبريوت على اختيار �أبرز
م�سل�سالت �أخ����رى م��ن ق��ي��ود ا���س��ت��دي��وه��ات ال�شوارع و�أفخم الفنادق واملنازل املطلة على
ال���ق���اه���رة و����ش���وارع���ه���ا ودول اخل���ل���ي���ج� ،إىل البحر للت�صوير فيها ،بل �أي�ضاً لأنها جتمع
بريوت و�شوارعها و�ضواحيها ،ملا حتمله من �أه���م خ�ب�راء التجميل ودور امل��و���ض��ة ،علماً
ت�ألق وجمالية و�سحر خا�ص ،ولعل �أبرزها �أن��ه ك��ان من املفرت�ض �أن يتم ت�صوير هذه
الكورني�ش البحري ومنطقة الرو�شة وفردان امل�شاهد يف �إيطاليا� ،إال �أن الأزمة الإنتاجية
واحل��م��را وو���س��ط ب�يروت طبعاً ،ناهيك عن ت�سببت يف ال�سفر �إىل بريوت ،وذلك لتقليل
اجلميزة والأ�شرفية.
التكاليف وللعثور على مواقع جذابة جداً
على �سبيل املثال ال احل�صر ،قرر املخرج تغني عن الت�صوير يف �إيطاليا.
جم��دي ال��ه��واري ت�صوير ع��دد م��ن م�شاهد
يف دراما و�سينما اخلم�سينات وال�ستينات
م�سل�سل «الزوجة الرابعة» مل�صطفى �شعبان وم���ا ب��ع��د ،ك���ان ���ص��ن��اع ال��ف��ن ال��ع��رب��ي عندما
وع�لا غ��امن ول��ق��اء اخلمي�سي يف العا�صمة ي��ري��دون ت�صوير م�شاهد طبيعية جميلة،
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ي�روت ،ب��اال���ش�تراك م��ع املمثل �أو ال��ت�����ص��وي��ر يف م���واق���ع م��ط��ل��ة �أو غنية
اللبناين غ�سان مطر ووج��وه فنية لبنانية ب��ال��دي��ك��ورات اجل��ذاب��ة وبال�شكل ال��ع��م��راين
ع��دة ،و���ص��وّر املخرج حممد م�صطفى ع��دداً املميز ،ع��ادة م��ا يلج�أون �إىل ب�يروت لتكون
من م�شاهد «� 9شارع جامعة الدول العربية» م�سرحاً لذلك ،وقد ا�ست�ضافت بريوت عدداً
خلالد �صالح يف بريوت �أي�ضاً ،وحني مل ي�سعف ال يح�صى م��ن ق��دام��ى املمثلني و�أ�شهرهم،
الوقت �أ�سرة م�سل�سل «مولد و�صاحبه غايب» ففيها تلتقي �شخ�صيات هاجرت �أو �سافرت
لهيفاء وهبي وفيفي عبده و�إخ��راج �شريين بق�صد الدرا�سة �أو البيزن�س �أو ال�سياحة �أو
ع��ادل لل�سفر �إىل �إ�سبانيا ،مت نقل ت�صوير العمل ،ومتثل كل منها دولة عربية ،لتتفق
م�شاهد �إ�سبانيا �إىل ب�يروت الغنية باملواقع وتختلف وت��ت��ع��اون وتت�شاجر ،ح�سب �إرادة
الت�صويرية اجل��اه��زة ،والتي ت�ضاهي �أرق��ى امل����ؤل���ف وامل���خ���رج ،ك�����أن ب��ي�روت ه���ي جامعة

ال������دول ال��ع��رب��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ،وق����د ���س��اع��د �إىل ت��ق��دمي ���ص��ورة فنية خمتلفة وج��دي��دة
على ال�تروي��ج ل��ه��ذه ال�����ص��ورة ط��اب��ع ب�يروت وجاذبة لعني وقلب امل�شاهد.
الكوزموبوليتاين وغناها بالثقافات املختلفة
قبل �سنوات عدة جاء الفنان عادل �إمام
وانفتاحها على ال�شرق والغرب ،ف�ض ًال عن لي�صور بع�ض م�شاهد فيلمه «زه��امي��ر» يف
ب��روزه��ا كعا�صمة تتمتع بخدمات ومرافق ب�ي�روت ،ولقي ك��ل الرتحيب والت�سهيالت،
�سياحية وترفيهية ك��ث�يرة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل وه��ذا العام �أي�ضاً ا�ست�ضافته ب�يروت وعدد
املناظر الطبيعية اخلالبة والفن العمراين من امل��دن اللبنانية مع فريق عمل م�سل�سل
وللربامج التلفزيونية ن�صيب
وح�سن ال�ضيافة والتعامل مع الزوار.
«ف��رق��ة ناجي عطا اهلل» ،حيث مت نقل غزة
باخت�صار ،لطاملا �شكلت بريوت بالن�سبة �إىل ب��ي�روت ،ومت إ�ث����راء امل�سل�سل مب�شاهد
ومن عامل التمثيل �إىل عامل التقدمي،
ل�����ص��ن��اع ال����درام����ا ،ج��ام��ع��ة ل��ل��ج��ن�����س��ي��ات من جاذبة للعا�صمة.
ول���ي�������س ع������ادل �إم�������ام وم�����ن ت���ق���دم م��ن حيث ت�ست�ضيف بريوت و�شاطئها جمموعة
خم��ت��ل��ف ق������ارات ال����ع����امل ،ف���ه���ذه ال��ع��ا���ص��م��ة
ال�����ص��غ�يرة ،ب�����ش��وارع��ه��ا امل��م��ي��زة ،ومالحمها ممثلني م�صريني هم فقط من حلوا �ضيوفاً م��ن ال�برام��ج التلفزيونية ال��ت��ي تعر�ض يف
التي ال تتكرر ،لطاملا فتحت �أبوابها وقلوبها على بريوت ،بل �إن فنانني كرثاً من اخلليج ال�سهرات الرم�ضانية ،وهي« :بالبحر �سوا»
لكل من يق�صدها بهدف الإب���داع ،وبالتايل ت��واف��دوا �إىل ب�ي�روت لت�صوير م�شاهد من ل��ل��م��ق��دم و���س��ام ب��ري��دي ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة ال�����ـ«�أم.
فقد توافد �إليها الباحثون عن بيئة متنوعة م�سل�سالتهم يف �شوارعها ال �سيما يف و�سط ت��ي.يف»« ،ببريوت» لبالل العربي وزميالته
و�أر�ض خ�صبة الحت�ضان املواهب ،وال�ساعون العا�صمة ،وم��ن �أب��رزه��م املمثلة البحرينية عرب ال��ـ«�أل.ب��ي���.س��ي» ،و«الليلة ال�سهرة عنا»
جل����وزف ح��وي��ك وجم��م��وع��ة م���ن امل��ق��دم�ين
ع�بر �شا�شة امل�ستقبل ،وه���ي ث�لاث��ة ب��رام��ج
تبثها القنوات اللبنانية خالل �شهر رم�ضان
ال��ف�����ض��ي��ل ،وي��ج��م��ع ب��ي��ن��ه��ا ���ش��اط��ئ ب�ي�روت
و�سما�ؤها و�أ�سواقها.
ففي ال��ع��ام املا�ضي ق��دم و���س��ام بريدي،
برنامج «بالهوا �سوا» ،حيث ا�ست�ضاف باقة
كبرية من الفنانني على منت مطعم طائر
ع�ضالتهم ،وال�سباق بني بع�ضهم البع�ض ،وجتاهلهم مفتاح �سيارته �صباح كل يوم حتى يتلو دع��اءه املعهود»
يف الهواء فوق �صخرة الرو�شة ،وهذا العام،
من
ل�شارات املرور وقوانني ال�سري ،و�أخري ًا اعتقادهم ب�أنهم اهلل ي�سرتنا من �شي �شوفرية ،الفت ًا �إىل «�أن كثريات
ظهر بريدي يف �إعالنات من حتت املاء معلناً
�شاطرات
الفتيات تقتلنه بالزمامري يومي ًا وطبع ًا هن
زمالء مايكل �شوماخر يف القيادة!
ع��ن امل��و���س��م اجل��دي��د م��ن ب��رن��اجم��ه ،وه��ذه
وبالعك�س
الي�سار،
أق�صى
�
إىل
�
اليمني
أق�صى
�
من
بالدوبلة
املرة «بالبحر �سوا» ،حيث ي�ست�ضيف النجوم
�شكاوى الرجال
من دون �أي �إ�شارة».
والفنانني هذه املرة على منت يخت يف عر�ض
بحر بريوت ،مقدماً الفكرة نف�سها لربنامج
ردود الفتيات
بداية مع الرجال الذين قدموا �شهادات حية عن
«ال��ل��ي��ل��ة ال�����س��ه��رة ع��ن��ا» ال����ذي ت��ع��ر���ض��ه قناة
ت�سبب الن�ساء ب��احل��وادث وزح�م��ة ال�سري اخلانقة يف
امل�ستقبل على منت قارب كبري مع ال�ضيوف
رد ًا على هذه االتهامات ،تعترب منال حركة �أن:
بريوت ،يقول حممد خزعلي« :العامل امل�شرتك بني �أكرث
وال�شيف والفرقة املو�سيقية.
قاتلني وهما :اجللطات وحوادث ال�سري ،هو املر�أة ،املر�أة «احلرب على املر�أة يف كل �شيء� ،سواء قيادة ال�سيارة
�أم������ا ب��ل��ال ال���ع���رب���ي ون���ان�������س���ي ي��ا���س�ين
تت�سبب بكليهما» ،وي�ؤكد �أن «التربج �أثناء القيادة وراء �أم حتى و�صولها �إىل مراكز متقدمة يف عملها فيقال
ورين �سبيتي وغنى �أميوين وجمموعة من
الكثري من حوادث ال�سري ،ف�أثناء ذهابي �إىل العمل كثري ًا الرجل هو الأح��ق لهذا املن�صب ،وكذلك اليوم يقال
املقدمات ،فهم يقدمون برنامج «ببريوت»
ما �أ�صادف فتيات ي�ضعن املا�سكارا �أو �أحمر ال�شفاه �أثناء �إن الرجل هو الأكرث حر�ص ًا يف القيادة ،بينما هو يف
ع�ب�ر ال���ـ«�أل.ب���ي����.س���ي» خ�ل�ال رم�����ض��ان من
القيادة ،غري مبالني بطوابري ال�سيارات خلفهن �أو مبرور الواقع �أكرث عر�ضة للإلهاء وت�شتت الفكر ،فما �أن يرى
�أ�سواق ب�يروت ،وقد حاور مقدمو الربنامج
�سيارة م�سرعة من �أمامهن ،مما يخلق زحمة ال�سري تنورة ق�صرية حتى ي�ضيع متاماً».
يف الق�سم الأول م��ن��ه ع����دداً م��ن الفنانني،
وت�ضيف« :يحب الرجال �إب��راز ع�ضالتهم �أثناء
ويت�سبب بحادث مريع».
وامل��م��ث��ل�ين ،وال�����س��ي��ا���س��ي�ين ،وال��ري��ا���ض��ي�ين،
التي
اجلميالت
إحدى
�
عن
التجاوز
حماولني
القيادة،
الدلع
من
�سالحهن
الن�ساء
«ت�ستخدم
وي�ضيف:
و أ����ص��ح��اب االخت�صا�ص ،منهم ،ف��ادي عبود
تفوقهم
يثبتون
أو
�
نظرها
يلفتون
علهم
�سيارتها،
تقود
أو
�
املرور
�شرطي
مع
ا
ً
�صعب
ا
ً
موقف
يواجهن
والغنج حني
وزي������ر ال�������س���ي���اح���ة ال���ل���ب���ن���اين ،ال������ذي ك��ان��ت
�سيما
ال
ا
ً
جد
�شائع
أمر
�
وهذا
القيادة،
فن
يف
عليها
يقعن
وبع�ضهن
احلادث،
وقوع
بعد
وحتى
ما،
مع �سائق
ا�ست�ضافته ت�أكيداً على �أهمية هذا الربنامج
حيث
البي�ضاء،
والرملة
املري�سة
وعني
الكورني�ش
على
أة
أع�صابها
�
�
�ر
�
مل
«ا
ً:
ا
متابع
ال�صدمة»،
بفعل
منهارات
ال��ذي ي��روج للعا�صمة اللبنانية ون�شاطاتها
يدفع
�ا
�
مم
الفتيات،
ال�صطياد
�ن
�
ك
�ا
�
م
�
أ
�ا
�
ه
�
ن
�
أ
يظنون
املزدحمة
يف
ال�سرعة
أو
�
الطرق
م�شقة
تتحمل
وال
خفيفة
و�سياحتها.
بالكثريات �إىل جتنب امل ��رور م��ن هناك يف �أوق��ات
القيادة ،ما يجعلها دائم ًا مرتبكة».
�أما �سائق التاك�سي �أبو �أحمد فيقول�« :إنه ما �إن يدير كثرية ،و�أنا منهن».
هبة �صيداين

حوادث السير في بيروت ..ابحث عن السبب
تُعترب بريوت من �أكرث املدن العربية التي ت�سجَّ ل
فيها حوادث مرورية مقارنة بعدد �سكانها وم�ساحتها،
ال �إح�صاءات فعلية ودقيقة عن عدد احلوادث املرورية
يف العا�صمة وحدها ،و�إن كانت تقدر بنحو �ألف حادث
�سنوي ًا يف لبنان ك�ك��ل ،لكن � �ش��وارع ب�ي�روت ع��ادة ما
تعرتيها زحمة �سري خانقة ب�سبب حادث �سري داخل نفق
ما� ،أو و�سط �شارع رئي�سي� ،أو على �أوتو�سرتاد مف�صلي،
وغ�يره��ا م��ن احل��االت التي تت�سبب باختناق م��روري
وتفجر غ�ضب ال�سائقني.
يف ا�ستطالع �سريع لآراء بع�ض البريوتيني عن �سبب
ارتفاع معدالت احلوادث يف �شوارعهم� ،أتت الإجابات
متنوعة ،ال �سيما بني اجلن�سني ،بحيث حاول كل طرف
رمي الكرة يف ملعب الآخر.
بع�ض الن�ساء يقدن وك��أن «ال�شارع ملك �أبيهن»،
«يتربجن �أثناء القيادة» ،و«يقفن عند تقاطع الطرق
برتدد» ،و«ال يُدركن كيفية تقدير امل�ساحة بينهن وبني
ال�سيارات الأخ��رى»« ،هن يت�سبنب مبعظم احل��وادث»..
�شكاوى ال تنتهي يقدمها الرجال عن ت�سبب الن�ساء
بزحمة ال�سري وبحوادث املرور.
يف املقابل ،ال تقف الن�ساء مكتوفات الأي��دي ،بل
تقدمن الكثري من الدالئل على �أن الرجال هم فع ًال من
يت�سببون بزحمة ال�سري واحلوادث املتزايدة ب�سبب �أمور
كثرية منها :معاك�ستهم للفتيات ،ورغبتهم يف عر�ض

�أم��ي��رة حم��م��د ،ال��ت��ي ����ص���ورت م�����ش��اه��د من
م�سل�سل «ال�سلطانة» يف أ�ح��د فنادق بريوت
وب��ع�����ض ����ش���وارع���ه���ا وم��ط��اع��م��ه��ا ،وامل��م��ث��ل��ة
الكويتية �سعاد بد اهلل التي حطت �ضيفة يف
بريوت لت�صوير م�شاهد من م�سل�سل «خوات
دنيا» يف و�سط بريوت واحلمرا ،وهو م�سل�سل
يقدم ق�صة ام���ر�أة تريد حتقيق ذات��ه��ا رغم
العقبات.
ه������ذا ال�����ع�����ام ق�����ارب�����ت ال���������ص����ورة ع��ل��ى
االكتمال ،و�أ�صبحت بريوت مق�صداً ملبدعني
ع����رب م���ن �أق���ط���ار خم��ت��ل��ف��ة ،ج������ا�ؤوا �إل��ي��ه��ا
لإجناز �أعمالهم� ،إما نتيجة ظروف و�أحداث
ح��ال��ت دون ت�����ص��وي��ر �أع��م��ال��ه��م يف ب�لاده��م،
و�إم���ا ع��ن �سبق إ����ص��رار وت��ر���ص��د وب��ح��ث��اً عن
مدينة حتت�ضن جن�سيات خمتلفة ،ومالمح
جميلة وجاذبة ،وتن�صهر فيها لهجات ولغات
وعادات وتقاليد متنوعة بكل احلب واملودة،
وهو ما ميكن �أن يرثي �أي عمل فني ،وينقله
�إىل �آف��اق أ�ك�ثر رحابة وات�ساعاً ،ومن امل�ؤكد
�أن جذب القائمني على الأعمال الفنية لي�س
�أمراً جديداً على بريوت التي كانت مق�صداً
لكبار املبدعني العرب يف املا�ضي.
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عــربــي
استهداف الجنود المصريين في سيناء
مخطط لشيطنة القطاع والفلسطينيين
تثري عملية ا�ستهداف اجلنود امل�صريني
يف �سيناء الكثري من الأ�سئلة ،ومن ذلك �أنه
�إذا كان هدف من قاموا بالعملية يف الأ�سا�س
مهاجمة قوات االحتالل ،فلماذا مل يقوموا
مبهاجمة مواقع االحتالل من دون اقرتاف
اجل��رمي��ة الب�شعة ب�ح��ق اجل �ن��ود امل�صريني
من عنا�صر حر�س احل��دود؟ ومل��اذا مل تُتخذ
الإج � ��راءات امل�ط�ل��وب��ة م��ن اجل��ان��ب امل�صري
ف��ور طلب حكومة االح�ت�لال ،قبل الهجوم
بيومني ،من كافة «الإ�سرائيليني املوجودين
يف �سيناء �إىل مغادرتها ف��وراً»؟ و�س�ؤال �آخر:
ملاذا �سارعت و�سائل �إع�لام عديدة �إىل اتهام
فل�سطينيني بتنفيذ الهجوم ،والأهم القول:
�إن ه�ؤالء قدموا من قطاع غزة؟
بداية� ،إن الهجوم على اجلنود امل�صريني
هو عمل جبان ومدان� ،أياً كان العنوان الذي
يتلطى املهاجمون وراءه ،فلو �أن�ه��م �أرادوا
بالفعل تنفيذ عملية �ضد ق��وات االحتالل،
فقد ك��ان ذل��ك ممكناً دون ال�ب��دء مبهاجمة
امل��واق��ع امل�صرية ،وعليه ف��إن م�سار العملية
يك�شف م��ن ن�ق�ط��ة ال �ب��داي��ة وج ��ود �أه ��داف
غ�ير ت�ل��ك ال �ت��ي ج��رى الإع�ل��ان ع�ن�ه��ا ،من
�أن ال �ه��دف ك��ان احل���ص��ول ع�ل��ى �آل �ي��ات من
امل��واق��ع امل�صرية ،ال�ستخدامها يف مهاجمة
م��واق��ع جي�ش االح �ت�لال ،ف��الآل�ي��ات يف هذه
احلالة تكون هدفاً �سه ًال للتدمري ،بعك�س
تنفيذ هجوم اقتحامي بالأ�سلحة الر�شا�شة
والقاذفات؛ على غرار ما حدث يف االعتداء
على مواقع حر�س احلدود امل�صري .وبكلمات
�أخ ��رى ،ف ��إن ال�ه�ج��وم مبا�شرة على مواقع
االح �ت�ل�ال ب��الأ��س�ل�ح��ة اخل�ف�ي�ف��ة �أوق ��ع �أث ��راً
بكثري من التقدم نحوها بوا�سطة عربة مت
تدمريها بالفعل بعد دق��ائ��ق م��ن حتركها،
وفق الروايات الإعالمية ،حول ما حدث.
يف م��ا ُذك ��ر ي�ت�ب�ين �أن ال �ه��دف ك��ان قتل

وزير احلرب ال�صهيوين ايهود باراك يتفقد املوقع الذي مت االعتداء منه على اجلنود امل�صريني (�أ.ف.ب).
اجل �ن��ود امل���ص��ري�ين ،ول�ي����س تنفيذ «عملية ك��ون املهاجمني ق��د ق��دم��وا م��ن قطاع غ��زة ،ت��وا��ص��ل و��س��ائ��ل �إع�ل�ام ال�صهاينة احلديث
ف��دائ �ي��ة» ��ض��د م��واق��ع االح �ت�ل�ال ،وجم��رى وعرب الأنفاق ،وبعد �ساعات فقط كان هناك ع��ن انت�شار جمموعات ق��ادم��ة م��ن غ��زة �إىل
الأح � ��داث ب�ع��د ذل��ك ي ��ؤك��د ه��ذا اال��س�ت�ن�ت��اج «م �� �ص��ري��ون» ،أ�ح��ده��م ي�ح�م��ل ��ص�ف��ة خبري �سيناء ،وتطالب احلكومة امل�صرية بالتحرك
امل�ب�ك��ر ،و�إذا ك ��ان ال �� �س ��ؤال ع��ن ع ��دم ات�خ��اذ ا� �س�ترات �ي �ج��ي ،ي�ط��ال�ب��ون اجل�ي����ش امل���ص��ري �ضدهم.
ال�سلطات امل�صرية �إج� ��راءات متنا�سبة مع بق�صف قطاع غ��زة بالطائرات! وبال�ضبط
ال�سهولة التقليدية يف توجيه االتهامات
التحذير الذي وجهته احلكومة ال�صهيونية ع �ل��ى غ� ��رار م��ا ت�ف�ع�ل��ه ط ��ائ ��رات االح �ت�ل�ال �إىل قطاع غزة �أخذت طابعاً خطرياً جداً يف
لل�صهاينة امل��وج��ودي��ن يف �سيناء ب��امل�غ��ادرة ،جت� ��اه ال �ق �ط ��اع ب �ع��د ت �ن �ف �ي��ذ ع �م��ل ف��دائ��ي هذه املرة .فعلى الرغم من �أن و�سائل �إعالم
�سيظل � �س ��ؤا ًال م�ع�ل�ق�اً ،وب��ان�ت�ظ��ار الأج��وب��ة ��ض��د االح �ت�ل�ال ،وح �ت��ى دون وج ��ود ن�شاط النظام امل�صري يف زم��ن م�ب��ارك ،خ�صو�صاً
امل�صرية الر�سمية ،ف��إن امل�سارعة �إىل اتهام فل�سطيني من هذا النوع غالب الأحيان.
ع�بر م�ت�ح��دث�ين ر��س�م�ي�ين و��ش�ب��ه ر�سميني،
عادة ما ي�ست�سهل البع�ض توجيه �أ�صابع ك��ان��ت ت�ع�م��ل ع�ل��ى «��ش�ي�ط�ن��ة ال �ق �ط��اع» وم��ن
الفل�سطينيني يف قطاع غزة بتنفيذ الهجوم،
�أو امل���س��اع��دة على تنفيذه ،تف�ضح الغايات االتهام نحو القطاع ،فهناك ف�صائل املقاومة فيه بكل ال�ط��رق املمكنة ،ف ��إن املنحى ال��ذي
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ت �ل��ك اجل ��رمي ��ة ال�ب���ش�ع��ة بحق امل�سلحة امل��وج��ودة بكثافة يف غ��زة ،وكذلك ت�أخذه الأمور بعد قتل هذا العدد الكبري من
يجري الرتويج منذ فرتة لوجود جماعات اجلنود امل�صريني ،خمتلف متاماً عن كل ما
عنا�صر و�ضباط اجلي�ش امل�صري.
م�سلحة على �صلة بتنظيم «القاعدة» ،وقد �سبق ،ففي املا�ضي كانت امل�س�ألة تبدو مت�صلة
�أ�صابع االتهام نحو غزة ..ملاذا؟ ت��وىل إ�ع�ل�ام ال�ع��دو ال�صهيوين ،ب��ال��ذات يف بتحليالت ومواقف ،وحتذيرات ،لكن عندما
الآونة الأخرية ،ترويج �شريط م�صور يظهر ي�سيل دم امل�صريني و ُي�ت�ه��م فيه إ�ن��ا���س من
رمب��ا ك��ان �إط�ل�اق ال�ن��ار م��ا زال م�ستمراً فيه بع�ض الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعلنون قيام غزة ،فلي�ست هناك حاجة لـ«�شيطنة» القطاع
حني بد�أت و�سائل �إعالم عديدة تتحدث عن «تنظيم ج�ه��ادي» جديد يف قطاع غ��زة ،كما و�أهله ،بل �سيبدو ه�ؤالء ال�شيطان ذاته ،لي�س

إدانة فلسطينية لجريمة قتل الجنود المصريين
دانت احلكومة الفل�سطينية يف قطاع غزة ما و�صفتها بـ«اجلرمية الب�شعة» التي الأنفاق على احلدود امل�صرية ،و�إعالن ا�ستنفار كافة �أجهزتنا الأمنية على احلدود
�أودت بحياة عدد من اجلنود امل�صريني بالقرب من احلدود الفل�سطينية امل�صرية .مع م�صر ل�ضبط �أية حماولة للت�سلل �إىل غزة».
كما �شددت على الرف�ض القاطع الزج بقطاع غزة يف هذه الأحداث امل�ؤ�سفة دون
وق��ال الناطق با�سم احلكومة طاهر النونو يف بيان للحكومة يف غ��زة� ،إننا ندين
ا�ستهداف اجلنود امل�صريني ،ونتقدم بخال�ص التعازي �إىل م�صر رئا�سة وجي�شاً حتقق �أوحتقيق،يفحماولةلت�أليبال�شارعامل�صريعلىغزة،وقالت«�إنناننعىاجلنود
امل�صريني ،ونح�سبهم من ال�شهداء ،وال نزكي على اهلل �أحداً ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».
وقيادة و�شعبا و�إىل �أهايل ال�ضحايا.
ك�م��ا ا��س�ت�ن�ك��رت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة والأم� ��ن ال��وط�ن��ي يف ق�ط��اع غ��زة م��ا و�صفته من ناحيته ،نعى رئي�س احلكومة الفل�سطينية يف قطاع غزة؛ �إ�سماعيل هنية ،بكل
بـ«اال�ستهداف الغادر للجنود امل�صريني يف �سيناء» ،واعتربته «حماولة للعبث وزرع عبارات احلزن �شهداء اجلي�ش امل�صري ،و�أكد �أن �أمن م�صر من �أمن فل�سطني.
ومن جهته� ،أفاد م�صدر فل�سطيني مطلع �أن احلكومة الفل�سطينية يف قطاع غزة
الفتنة من قبل االحتالل ال�صهيوين».
وق��ال��ت ال ��وزارة يف ب�ي��ان لها ن�شرته على موقعها الإل �ك�ت�روين� ،إن «م�ث��ل هذا قامت ب�إغالق جميع الأنفاق بني م�صر وقطاع غزة حتى �إ�شعار �آخر .وكان الفتا يف
احل��ادث امل�ؤ�سف ي�شري ب�أ�صابع االتهام �إىل االحتالل «ال�صهيوين» ال��ذي يحاول هذا ال�سياق ،مطالبة القيادي يف حما�س حممود الزهار ،احلكومة امل�صرية ب�إغالق
العبث ب�أمن م�صر ،ون�شر الفتنة والوقيعة بني ال�شعب امل�صري و�أهايل قطاع غزة ،كافة الأنفاق ،وفتح معرب رفح ،ما ي�سهل مراقبة احلركة ،وك�شف من يخططون
ال�ستهداف �أمن م�صر ،و�أمن قطاع غزة.
و�سرقة �إجنازات الثورة امل�صرية».
وقد دانت الف�صائل الفل�سطينية كافة ،جرمية قتل اجلنود امل�صريني ،وحذرت
و�أكدت �أن «احلدود مع م�صر حممية وم�ؤمنة من قبلنا ،وقالت �إننا نعترب الأمن
القومي امل�صري من �أولوياتنا ،و�أمن م�صر هو �أمننا ،كما �أعلنت الوزارة �إغالق كافة من خمطط خبيث ،يريد �أ�صحابه يف النهاية� ،ضرب القطاع واملقاومة فيه.

يف نظر الإع�لام �أو املتحدثني واملحللني ،بل
بنظر ال�شعب امل���ص��ري ك�ل��ه ،ف�ه��ل ه��ذه هي
الغاية من كل ما حدث؟
ه ��ي ك��ذل��ك مت ��ام �اً يف ال ��واق ��ع ،وع�ل�ي��ه
ف ��إن ه�ن��اك ط��رف�اً واح ��داً م�ستفيداً م��ن كل
م��ا ح�صل ،ه��و الكيان ال�صهيوين ،ومنطق
الأ� �ش �ي��اء ُي�ظ�ه��ر بب�ساطة �أن م��ن ق��ام بهذا
الفعل هو ال�صهاينة ب�شكل مبا�شر� ،أو عمالء
يرتبطون بهم ب�شكل كامل� ،أياً كان اال�سم �أو
العنوان الذي يحملونه.
ت��ال�ي�اً� ،إن ك��ل م��وق��ف ي � أ�خ��ذه امل�صريون
ر��س�م��ي �أو ��ش�ع�ب��ي جت ��اه ال �ق �ط��اع� ،أو جت��اه
ال�شعب الفل�سطيني والق�ضية الفل�سطينية
�سوف يكون مربراً بالدم الذي �سال افرتا�ضاً
على ي��د الفل�سطينيني ،و�سيجد االحتالل
فر�صته الآن يف موا�صلة العدوان على قطاع
غ ��زة ،م��ن دون �أن ي�ت��دخ��ل امل���ص��ري��ون حتى
للتو�سط.
ال�سيناريو املراد و�إمكانيات �إف�شاله
ح �ت��ى الآن ي �ب��دو وك � � ��أن ال���س�ي�ن��اري��و
ال ��ذي ج��رى ر��س�م��ه ي���س�ير وف��ق م��ا �أراده
امل �خ �ط �ط��ون ل ��ه ،وت �ت��وىل و� �س��ائ��ل إ�ع�ل�ام
م�صرية ،ومن منطلقات متعددة ،الت�أجيج
�ضد الفل�سطينيني يف القطاع ،ويبدو �أنه
لي�س هناك م��ن يريد حتى الآن التوقف
�أم��ام امل�ج��ري��ات ،وط��رح الأ�سئلة املنطقية
للح�صول ع�ل��ى �إج��اب��ات منطقية أ�ي���ض�اً،
يكون من �ش�أنها �إف�شال املخطط اخلبيث.
ورغ��م مواظبة القوى الفل�سطينية ،و�إىل
ح��دود املبالغة �أح�ي��ان�اً ،يف نفي االتهامات
امل��وج�ه��ة �إىل الفل�سطينيني يف غ ��زة ،مل
تظهر يف م�صر ردود فعل متقبلة للنفي
الفل�سطيني ،ودف ��اع الفل�سطينيني عن
�أنف�سهم ..وهذا م�ؤ�شر خطري.
امل�شكلة �أن ت�شكل قناعة م�صرية من
النوع املطلوب ،يحتاج �إىل ك�شف الكثري من
املعطيات ،وال��وق��وف على حقائق مت�صلة
بحقيقة ما جرى ،وهو ما �سيعمل الالعب
ال���ص�ه�ي��وين ع�ل��ى إ�ع��اق �ت��ه ب�ك��ل ال��و��س��ائ��ل
املمكنة ،م��ا يعني ح�شد جهود م�صرية -
فل�سطينية ت�سري يف اجت��اه واح��د ،وي�ب��د أ�
ذل��ك فعلياً بخطوتني م�ت��زام�ن�ت�ين :كف
و�سائل الإع�ل�ام امل�صرية ع��ن التحري�ض
املتوا�صل على الفل�سطينيني ،وكذلك كف
الكثريين م��ن امل�س�ؤولني يف حكومة غزة
عن املبالغة التي تعطي نتائج عك�سية ،فقد
يكون هناك بع�ض الفل�سطينيني من بني
منفذي االع�ت��داء على اجلنود امل�صريني،
وال �ك �� �ش��ف ع ��ن ح�ق�ي�ق��ة ه � � ��ؤالء وح�ق�ي�ق��ة
ارتباطاتهم �سوف تكون مقدمة منا�سبة
للك�شف عن مالب�سات كثرية ،رمبا تك�شف
بالفعل ك��ل ج��وان��ب املخطط ال�شيطاين،
وك��ل ا�ستهدافاته أ�ي���ض�اً ،فمن امل ��ؤك��د �أن
ف�صائل امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ال ميكن
�أن تقدم على مهاجمة جنود م�صريني يف
طريقها ل�ضرب مواقع االحتالل.

عبد الرحمن نا�صر
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إلـغــاء تصـاريح الـدخـول إلى مخـيم نهـر البـارد
إنجاز أساسي في معالجة القضايا اليومية للنازحين
على أ�ث��ر انتهاء امل�ع��ارك ب�ين اجلي�ش
اللبناين وتنظيم فتح الإ��س�لام منت�صف
ال �ع��ام  ،2007ق ��ام اجل�ي����ش بتنفيذ ع��دد
من اخلطوات االح�ترازي��ة ،ومنها �إقامة
ح ��واج ��ز ع �ل��ى م ��داخ ��ل امل �خ �ي��م ،وو� �ض��ع
نظام للت�صاريح ،ي�سمح مبوجبه لأه��ايل
املخيم واملعنيني ب�إعادة الإعمار بالدخول
�إىل ال�ق���س��م اجل��دي��د م��ن امل �خ �ي��م ،تفهم
الفل�سطينيون هذا الإجراء ،خ�صو�صاً بعد
الت�أكيد ب�أنه م�ؤقت ولدوا ٍع �أمنية طارئة،
وذل��ك بالرغم من املعيقات التي واجهها
�أهايل املخيم يف عملية الدخول �إىل املخيم
و�صعوبة �إجراءات احل�صول على ت�صاريح،
وك��ان إ�ل�غ��اء ن�ظ��ام الت�صاريح والتخفيف
من الإج��راءات الأمنية من الوعود التي
�أطلقتها �أك�ثر من جهة لبنانية ،ت�سهي ًال
حلركة تنقل الفل�سطينيني ،خ�صو�صاً بعد
البدء بعملية �إعادة الإعمار.
والق��ى ق��رار إ�ل�غ��اء ت�صاريح ال��دخ��ول
� � �ص � ��دى إ�ي � �ج � ��اب � �ي � �اً ل � � ��دى ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
الفل�سطينيني وخمتلف القوى والتيارات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ال �ت��ي اع �ت�ب�رت اخل �ط��وة
نقلة ن��وع�ي��ة يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع الالجئني
الفل�سطينيني ،خ�صو�صاً بعد الأح ��داث
الأخ�ي�رة التي �شهدها خميم نهر البارد
و�سقوط �شهداء وج��رح��ى ،وب�ع��د ت�شكيل

احلكومة اللبنانية جلنة جديدة برئا�سة
الأ� �س �ت��اذ خ �ل��دون ال���ش��ري��ف؛ ال ��ذي عقد
م ��ؤمت��راً �صحفياً حت��دث ف�ي��ه ع��ن خطة
عمل اللجنة خالل املرحلة املقبلة ،ويقول
�أب��و ب�سام احل�سن م��ن �أب �ن��اء ال �ب��ارد�« :إن
ن�ظ��ام الت�صاريح �أع ��اق �إىل درج��ة كبرية
ح��رك��ة تنقل الفل�سطينيني ،مم��ا �أوج��د
ا��س�ت�ي��اء ك �ب�يراً ل��دى الأه� ��ايل ع�ل��ى م��دى
خ�م����س ��س�ن��وات م��ن الإج� � ��راءات الأم�ن�ي��ة
املعقدة على امل��داخ��ل ،ل��ذل��ك تعترب هذه
اخلطوة �إيجابية على خمتلف امل�ستويات،
خ �� �ص��و� �ص �اً م ��ن ن��اح �ي��ة ت �ط��وي��ر ع�لاق��ة
الفل�سطينيني باجلي�ش بعد االحتجاجات
والتحركات ال�سلمية الأخرية».
وق��د ج��اءت التحركات ال�سلمية التي
�شهدتها املخيمات ،خ�صو�صاً خميم نهر
البارد ،نتيجة للواقع ال�صعب الذي و�صل
إ�ل�ي��ه الفل�سطينيون يف لبنان والأو� �ض��اع
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ال���ص�ع�ب��ة،
خ�صو�صاً بعد ال�شعور بتال�شي ال��وع��ود
ال �ت��ي �أُط �ل �ق��ت يف ال���س��اب��ق جل�ه��ة حت�سني
الأو�ضاع املعي�شية و�إعادة الإعمار ،والعمل
ع�ل��ى ت ��أم�ين احل �ق��وق الأ��س��ا��س�ي��ة لل�شعب
الفل�سطيني� ،أم حممد اللوباين؛ نازحة
يف خميم ال �ب��داوي ت�ق��ول« :ح�ين �أُطلقت
ال��وع��ود ب ��إع��ادة �إع �م��ار امل�خ�ي��م وال �ع��ودة،

املدخل ال�شمايل ملخيم نهر البارد
اع�ت�برن��ا �أن امل��و��ض��وع حقيقي ،خ�صو�صاً
�أن ال��وع��ود �أُط�ل�ق��ت م��ن ج�ه��ات �سيا�سية
م�س�ؤولة ،لكن كل الوعود تال�شت ك�أنها مل
تكن ،والكل يتهرب من امل�س�ؤولية ،ونحن
مازلنا نعي�ش النزوح بكل ما فيه من �أمل
وع � ��ذاب» ،وت���ض�ي��ف« :ك��ل ب�ضعة ��ش�ه��ور،
ننتظر الأونروا لت�أمني جزء من �إيجارات
ال�ب�ي��وت الآخ ��ذة ب��االرت �ف��اع ،وال ي�ب��دو �أن

هناك جديداً يف م�س�ألة �إعادة الإعمار».
النا�شطة احلقوقية الفل�سطينية فداء
علو�ش تقول« :يجب العمل على تطوير
العالقات بني اللبنانيني والفل�سطينيني،
م��ن خ�ل�ال م�ع��اجل��ة امل �ل��ف الفل�سطيني،
ويف مقدمها الت�سريع يف ت�أمني ما يلزم
ال�ستكمال إ�ع��ادة �إعمار خميم نهر البارد،
بالإ�ضافة �إىل �إقرار احلقوق الإن�سانية ،ويف

ً
 211طفال و 7أسيرات في سجون االحتالل
ك�شف ن��ادي الأ��س�ير الفل�سطيني ع��ن تقرير �إح�صائي ،يبينّ �أن عاماً بتهم خمتلقة ،منها ت�أليف جمموعات للعمل �ضد «�إ�سرائيل»،
الكيان ال�صهيوين يحتجز يف �سجونه � 4423أ� �س�يراً ،م��وزع��ون على وقد �أظهرت تقارير لعدد من اجلمعيات ال�صهيونية ،ومنها م�ؤ�س�سة
ع�شرين معتق ًال تفتقر �إىل �أدن��ى املقوّمات الإن�سانية ،ويتعر�ضون «ب�ت���س�ل�ي��م» ،ع��ن � �س��وء م�ع��ام�ل��ة الأط �ف ��ال الفل�سطينيني يف �سجون
ل�شتى االنتهاكات واملمار�سات التع�سفية واملهينة.
االحتالل ،وعن انتهاكات يف �أ�سلوبيْ التوقيف والتحقيق.
و�أظهر التقرير �أن �سلطات االحتالل مازالت توا�صل احتجاز 7
كما لفت التقرير �إىل �أن االحتالل يحتجز � 250أ�سرياً �إدارياً حتى
�أ�سريات يف �سجن «ه�شارون» ،م�ضى على اعتقال بع�ضهن �أك�ثر من �أواخر �شهر متوز املا�ضي ،وحذرت �أكرث من جهة حقوقية م�ؤخراً من
� 10سنوات ،بالإ�ضافة �إىل احتجاز  211طف ًال تقل �أعمارهم عن  16تدهور الأو�ضاع ال�صحية لعدد من الأ�سرى نتيجة الظروف ال�سيئة
ال� �ت ��ي ي �ع �ي �� �ش��ون �ه��ا ،وت ��زاي ��د
االنتهاكات التي يتعر�ضون لها
على �أي��دي �سجّ انيهم ،و�أو�ضح
ال�ت�ق��ري��ر �أن م�ع�ظ��م الأ� �س��رى
من ال�ضفة الغربية موزعون
كالتايل :نابل�س� 770 :أ�سرياً،
اخلليل� 753 :أ�سرياً ،رام اهلل:
 712أ��� �س�ي�راً ،ط��ول �ك��رم586 :
�أ�سرياً ،جنني� 569 :أ�سرياً ،بيت
حل��م� 345 :أ� �س�ي�راً ،ال�ق��د���س:
� 151أ� � � �س �ي��راً� ،أري� � �ح � ��ا56 :
�أ��س�يراً ،قلقيلية 245 :أ���س�يراً،
بالإ�ضافة �إىل � 435أ�سرياً من
ق �ط��اع غ � ��زة ،ي �ت ��وزع ��ون ع�ل��ى
�سجون �أبرزها :عوفر ،نفحة،
ال��دام��ون ،تلموند ،ع�سقالن،
ب� ��الإ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل ع� � ��دد م��ن
ال�سجون الأخرى.
ا�ستمرار معاناة الأ�سريات يف �سجون االحتالل ..انتهاك �صارخ حلقوق الإن�سان

مقدمها تطبيق قوانني العمل وال�ضمان
ال � ��ذي � �ص ��در يف ال� �ع ��ام  ،2010و إ�ي� �ج ��اد
ح�ل��ول لأ��ص�ح��اب امل�ه��ن احل ��رة ،وتخفيف
الإجراءات الأمنية عن املخيمات ،وال�سماح
ب�إدخال مواد البناء �إىل املخيمات ،تخفيفاً
للكثافة ال�سكانية ال�ه��ائ�ل��ة ال�ت��ي ت�شمل
معظم املخيمات» ،وت�ضيف� :أن «الهموم
اليومية واحلالة املعي�شية ال�صعبة التي
يعي�شها أ�ه��ايل خميم نهر ال�ب��ارد ،تعترب
م��ن �أب��رز ال�ت�ح��دي��ات ،وي�ج��ب العمل على
ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن ح � ّدت �ه��ا ب �ك��ل ال��و� �س��ائ��ل
امل�م�ك�ن��ة ،جت�ن�ب�اً لأي ��ة خ���ض��ات اجتماعية
كما ح�صل م� ؤ�خ��راً ،وبالتايل عدم �إعطاء
ف��ر��ص��ة ل�ل��ذي��ن ي��ري��دون ال���ص�ي��د يف امل��اء
العكر وتوتري الأو��ض��اع ،وا�ستخدام امللف
الفل�سطيني يف �أي �صراع ممكن».
�إن ال �ع �م��ل ع �ل��ى حت �� �س�ين الأو� � �ض ��اع
امل �ع �ي �� �ش �ي��ة ل �ل �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين يف ل �ب �ن��ان،
وا�ستكمال �إعمار خميم نهر البارد يف هذه
املرحلة� ،سي�شكل �سداً منيعاً و�أ�سا�سياً يف
الت�صدي لأية حماولة لإ�شعال فتنة بني
الفل�سطينيني و�أي جهة لبنانية �أخ��رى،
خ���ص��و��ص�اً يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ت��ي ت�شهد
الكثري من التحديات املحلية والإقليمية.

�سامر ال�سيالوي

القضاء الصهيوني
يمنع الفلسطينيين
من رفع دعاوى
في المحاكم
وقّع وزير الق�ضاء ال�صهيوين «يعقوف نئمان» على قرار،
مينع مبوجبه الفل�سطينيني والعمال الأج��ان��ب من التوجه
�إىل الق�ضاء يف الكيان الغا�صب� ،إال �إذا كان بحوزتهم هوية �أو
جواز �سفر «�إ�سرائيلي».
وذكرت �صحيفة ه�آرت�س �أن التعليمات واللوائح اجلديدة
مت�س الفل�سطينيني ال��ذي��ن ي�ن��وون ت�ق��دمي ق�ضايا تعوي�ض
�ضد «اجلي�ش الإ�سرائيلي»� ،إال �إذا كان بحوزتهم جواز �سفر،
وق��ال «ع��ودد فيلر» حمامي جمعية حقوق املواطن يف الكيان
ال�صهيوين� ،إن �إقرار الأوامر اجلديدة ،من �ش�أنه امل�س �أ�سا�ساً
بالفل�سطينيني الذين يقدمون مئات ال��دع��اوى �سنوياً �ضد
ممار�سات اجلي�ش ،لأن الغالبية ال ميلكون جوازات �سفر.
وذكرت الإذاعة العربية �أن القرار �سيبد�أ تنفيذه مطلع
�شهر �أيلول املقبل ،ومن اجلدير ذكره� ،أن ذلك �سيزيد من
ممار�سات التمييز العن�صري �ضد كل ما هو غري �صهيوين
يف الكيان العربي ،كذلك �سريفع من وترية االنتهاكات التي
تطال الفل�سطينيني ،خ�صو�صاً يف ال�ضفة ،كما �أنه �سي�سقط
الكثري من الق�ضايا ال�سابقة التي رفعها فل�سطينيون �ضد
اجل�ي����ش ال���ص�ه�ي��وين� ،أو ح�ت��ى ��ض��د ال��دول��ة ال�ع�بري��ة ،كما
�أن��ه �سيقل�ص من حقوق العمال الفل�سطينيني والأج��ان��ب،
و�سيرتك الباب مفتوحاً �أمام ج�شع �أرباب العمل.
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ملف خاص

حـقـول «الـذهـب األخضر» بـانـتـظــار الـحـل

هـل تـتجــه الحـكـومــة إلـى
مجددًا اشتعلت الجبهة بين القوى األمنية ومزارعي الحشيش
في بعلبك ،لكنها هذه المرة اتخذت منحى أكثر خطورة ،بعد
إقدام المزارعين على إطالق الرصاص وقذائف الهاون على
العناصر األمنية التي تقوم بالتلف بواسطة الجرارات الزراعية،
والتهديد بإحراق النفس وسط حقول الحشيش ،وتنفيذ
التحذيرات بقطع الطرقات ،ناهيك عن السالح الذي انتشر
بكثرة بيد الشبان الذين أقسموا على حماية مزروعاتهم بدمهم،
فالحشيش هو الذي «يجلب ربطة الخبز إلى عائالتهم ،ويؤمن
قوتهم ومعيشتهم» ،وما من بديل آخر.
في الواقع ،فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد الزراعات
البديلة كالشمندر السكري والبطاطا ،التي يمكنها أن تعيل آالف
العائالت في بعلبك والبقاع ،من هنا برزت دعوات محلية لقوننة
زراعة الحشيش ،وربما االستفادة منه ألغراض طبية بد ًال من
تلفه ،ويسوق هؤالء أمثلة عالمية كثيرة ،منها أن الحشيش أو
القنب الهندي يساهم بـ 1400مليار دوالر في السنة في اقتصاد
والية كاليفورنيا فقط!

زراعات بديلة
منذ �أع��وام ق��ررت احلكومة �أن تنفذ برنامج ال��زراع��ات اال�سرتاتيجية
من �ضمن م�شروع الزراعات البديلة ،مثل زراعة اجلوز التي كانت م�شهورة
مبنطقة بعلبك  -الهرمل ،وخ�صو�صاً يف مناطق الهرمل على نهر العا�صي،
وذلك يف� إطار ت��أم�ين دخ��ل متو�سط الأم��د للمزارعني ،بانتظار الأ�شجار
اال�سرتاتيجية ال�ث��ان�ي��ة ،وال�ت��ي تت�ضمن زراعة الف�ستق احللبي والبندق
والك�ستناء ،لكن ب��دا ل�ل�م��زارع�ين �أن ال ��دول تتقاع�س ع��ن تنفيذ وع��وده��ا،
ومتاطل يف نتفيذ ه��ذا الربنامج ،كما متاطل يف ما �أعلنت عنه من �إدخ��ال
لزراعات �سريعة كزراعة الزعفرا ن والكافور والكانوال وغريها من البذور.
وقد حاول بع�ض املزارعني القيام مببادرات فردية والتخلي عن زراعة
احل�شي�ش لالنخراط يف زراعات بديلة كزراعة البطاطا مثالً ،غري �أن ف�شل
املزارعني يف احل�صول على دخل مرتفع من �إنتاج حما�صيل بديلة� ،أدى �إىل
عودتهم يف ال�سنوات الأخرية لزراعة احل�شي�شة ،ال�سيما مع الغالء الفاح�ش يف
الأ�سعار .مع الإ�شارة �إىل �أن زراعة احل�شي�ش ال تكلف �شيئاً ،فقط كيلوغرامني
من القنبز (طعام الع�صافري) ال تزيد تكلفتها على ع�شرة �آالف لرية ،كما
�أن نبتة احل�شي�ش ال حتتاج �إىل الكثري من املياه ،وت�ستطيع �أن تنمو من دون
�أ�سمدة و�أدوية اللتني ت�ضيفان لتكلفة الزراعات الأخرى.

مهنة متوارثة

«ر�سم احل��دث»�« ،شعث»« ،دي��ر الأح�م��ر»،
«ال�ن�ب��ي ع �ث �م��ان»« ،ح��و���ش ال ��ذه ��ب» ،ت�ع��ددت
�أ�سماء القرى والهم واحد� ،إهمال تام من قبل
تتوارث العديد من العائالت يف قرى بعلبك
ال��دول��ة ،غ�ي��اب لأب���س��ط اخل��دم��ات ،نق�ص يف وال�ب�ق��اع زراع��ة نبتة احل�شي�شة ع�بر الأج�ي��ال،
امل�ستو�صفات واملدار�س والبنى التحتية ،هموم كونها الأكرث مالءمة للزراعة يف ظل الظروف
معي�شية ت�ف��وق االح �ت �م��ال ،ك��ل ذل��ك ي�شرع املناخية و�شح املياه، ما يجعلها �أكرث املحا�صيل
الأبواب �أمام نبتة احل�شي�ش التي جت�سد ذهباً م��واءم��ة اق �ت �� �ص��ادي �اً ،ه � ��ؤالء ل�ي����س ل��دي�ه��م ما
�أخ���ض��ر يف ع�ي��ون ال�ك�ث�يري��ن ،وي �ج��دون فيها ي�خ���س��رون��ه ،ال�ك�ث�ير م��ن ال �ع��ائ�لات والأق � ��ارب
مالذاً و�إن لي�س �شرعياً لتفادي الفقر والعوز ،والع�شائر ميتهنون زراعة احل�شي�ش ،التي كانت
علماً �أن مزارعي احل�شي�ش هم الأقل دخ ًال يف تدر يف الثمانينات من القرن املا�ضي دخ ًال يقدر
�سل�سلة االجتار باملخدرات وبيعها.
بـ 500مليون دوالر �سنوياً على منطقة بعلبك
وي��رى الكثريون �أن ح�شي�شة الكيف هي الهرمل ،وال�سالح جاهز يف كل بيت للت�صدي
ال�سبيل الوحيد لتغطية النفقات ال�ضرورية ،مل��ن ي�ت�ح��داه��م ،ح�ت��ى و�إن ك��ان��وا عنا�صر ق��وى
ال�سيما و�أن كمية امل ��ال ال ��ذي ي��وف��ره��ا ه��ذا الأمن ،كل عام ي�صرون على حتدي قوى الأمن
املنتوج تزيد من رغبة النا�س يف االنخراط يف الداخلي ومكتب مكافحة املخدرات ،ويزرعون
زراعته وترويجه� ،أما �إذا �س�ألتهم عن اجلانب نبتتهم ،فتعاود هذه القوى تلف ما تي�سر ،لكن
ال��دي �ن��ي ،ف ��اجل ��واب ه ��و ال� ��� �ض ��رورات تبيح هناك مناطق ال ميكن لقوى الأم��ن الو�صول
املحظورات ،وتراهم ي�سردون عليك ظروفهم �إليها من دون معركة ،ب�سبب حت�صنها بال�سالح
املادية ويت�ساءلون عن كيفية العي�ش يف ظل والنظام الع�شائري.
الفقر والتهمي�ش.
وح �ت��ى ال �ع��ام  2006ك��ان��ت ق ��وى الأم ��ن

تتلف �سنوياً ما بني  1000و 6500هكتار من
احل�شي�شة يف جممل قرى بعلبك  -الهرمل،
ل �ك��ن ب �ع��د ح ��رب مت ��وز  ،2006ث ��م ان���ش�غ��ال
ال��دول��ة بحرب خميم نهر ال�ب��ارد مع تنظيم
فتح الإ�سالم عام  ،2007دفع بالكثريين �إىل
العودة �إىل زراعة احل�شي�ش من جديد.
�صرخة املزارعني
ال �ي��وم ،ارت �ف �ع��ت ��ص��رخ��ة امل ��زارع�ي�ن بعد
قرار احلكومة بتلف املح�صول ال�سنوي قبل
نحو �شهر م��ن قطافه ،وه��و م��ا �ضاعف من
�سخط الأهايل واملزارعني ودفعهم �إىل قطع
الطرقات و�إ��ش�ه��ار �سالحهم يف وج��ه القوى
الأمنية ،الأه��ايل ي��ؤك��دون �أن غياب البديل
هو ال��ذي يدفعهم باجتاه زراع��ة احل�شي�شة،
و�أن من حقهم �أن ي�ست�شيطوا غ�ضباً عندما
يروا اجلرارات الزراعية وهي تتلف حم�صو ًال
انتظروه منذ �أ�شهر ،فزراعة � 5آالف كيلومرت
مربع من احل�شي�ش تنتج نحو  250كيلوغراماً
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شرعنة زراعة الحشيش؟
برنامج األمم المتحدة

من احل�شي�شة� ،أي ما تقدره قيمته مبئة �ألف با�ستخدام م�ستخل�صات نبات القنب الطبية
دوالر أ�م�يرك��ي على أ�ق��ل تقدير ،واجل��رارات ع�ن��د امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن مل ي�ستجيبوا ل�ل�أدوي��ة
احلكومية �أتلفت الكثري يف غ�ضون �أيام ،وهو الأخ��رى ،ناهيك عن ا�ستخدام ه��ذه النبتة يف
ما ا�ستدعى الت�صعيد من قبل الأهايل.
ت�صنيع �أدوي��ة معاجلة اال�ضطرابات احلركية
ويف ظ��ل ال��دع��وات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تطالب ومر�ض الباركن�سون� ،إذ �إن هناك درا�سات ت�شري
ب�شرعنة زراع��ة احل�شي�ش ،تربز اليوم حمالت �إىل مقدرة الأدوية امل�ستخرجة من نبات القنب
ت��دع��و �إىل ع��دم تلف حم�صول احل�شي�شة ،بل على التحكم يف اال�ضطرابات احلركية الناجتة
قطفه وا�ستخدامه لأغرا�ض طبية ،خ�صو�صاً عن مر�ض باركن�سون».
�أن م�ن��اف�ع��ه ك �ث�ي�رة ،و�أن امل �خ �ت�ب�رات الطبية
وي �ت��اب��ع ال � � ��وزان« :ك �م��ا �أن ل�ن�ب�ت��ة ال�ق�ن��ب
ت�ستخدمه يف ا�ستخال�ص الكثري من الأدوي��ة ال �ه �ن ��دي ق � ��درة ع �ل��ى ت �خ �ف �ي��ف الأمل ،وه��ي
وال�ع�لاج��ات ،وب��ال�ت��ايل ه�ن��اك م��ن ي�ق�ترح على ت�ستخدم لت�صنيع بع�ض أ�ن��واع م��واد التخدير
الدولة تنظيم زراعة احل�شي�ش والإ�شراف عليها الطبية ،وتعترب بع�ض مكونات القنب م�سكنات
بنف�سها لبيعها لأغ��را���ض طبية ب��د ًال م��ن �أن مفيدة ،لكن املختربات الطبية تتوخى احلذر
يجري ا�ستغاللها لإنتاج املخدرات وت�صديرها� .أث�ن��اء ت�صنيع ه��ذه الأدوي ��ة ،بحيث ال تت�سبب
يف م�شكالت م�ستقبلية للمري�ض ،ومن فوائد
ا�ستخدامات طبية
القنب الهندي ع�لاج �إ�صابات ال��ر�أ���س ،فهناك
مركب م�شتق من مكونات نبات القنب يدعى
بح�سب ال���ص�ي��دالين حم�م��د ال� ��وزان ،ف ��إن دك���س��اب�ي�ن��ول� ،أج��ري��ت ع�ل�ي��ه ب�ع����ض ال�ت�ج��ارب
لنبتة احل�شي�ش �أو القنب الهندي فوائد طبية ال�سريرية لتقييمه يف معاجلة ر�ضو�ض الدماغ
ال حت�صى ،لكن �إن �أ��س��يء ا�ستخدامها ،ف�إنها وحاالت نق�ص و�صول الأك�سجني �إليه ،والنقطة
تت�سب بتلف الأع �� �ص��اب وب ��أم��را���ض ع ��دة ،ل��ذا املهمة هو �أنه ال ميلك ت�أثريات نف�سية» .
ف��إن�ه��ا حت�م��ل ال��وج�ه�ين ،وه��ي تخ�ضع لإرادة
وي�ضيف الوزان الذي �أجرى بحثاً جامعياً
منتجيها.
عن فوائد القنب الهندي« :م��ن امل�ع��روف ب�أن
وي�ل�خ����ص ال� ��وزان ا��س�ت�خ��دام��ات�ه��ا الطبية تدخني نبات القنب يثري ال�شهية جتاه الطعام،
ب��ال �ق��ول�« :إن� �ه ��ا م �� �ض��ادة ل�ل�غ�ث�ي��ان والإق� �ي ��اء وخ���ص��و��ص�اً يف ح ��االت الإ� �ص��اب��ة ب��الأم��را���ض
عند املر�ضى ال��ذي��ن تتم معاجلتهم ب��الأدوي��ة ال �ت��ي ت���س�ب��ب ف �ق��دان �اً يف ال � ��وزن م �ث��ل م��ر���ض
املقاومة لل�سرطان ،يف حالة ع��دم ا�ستجابتهم الإي��دز وال�سرطان ،ويف ح��االت فقدان ال�شهية
ل �ل��أدوي ��ة الأخ� � ��رى امل �� �ض��ادة ل �ل �غ �ث �ي��ان ،وم��ن الأنورك�سيا ،لذا ف��إن الكثري من الأدوي��ة التي
ه��ذه امل���ش�ت�ق��ات ه��و م��رك��ب ن��اب�ي�ل��ون ،وم��رك��ب تعالج هذه احلاالت تعتمد على هذه النبتة ،كما
درونابينول ،كما �أنها ت�ستخدم لعالج ت�صلب �أن الدرا�سات ال�سريرية �أي��دت ه��ذا الفعل عن
الأن�سجة وال�شد الع�ضلي ،فقد �أ��ش��ارت بع�ض طريق مادة درونابينول ،وهي �إحدى م�شتقات
التقارير الطبية �إىل �أن لنبات القنب �أهمية ن �ب��ات ال�ق�ن��ب ب�ج��رع��ة ق��دره��ا  2.5م�ل�ل�ي�غ��رام
يف معاجلة اال�ضطرابات ذات املن�ش�أ الع�صبي� ،صباحاً وم���س��اء ،وك��ان��ت النتائج �إيجابية من
مثل ت�صلب الأن�سجة والأ� �ض��رار التي ت�صيب حيث حت�سني ال�شهية جت��اه الطعام وحت�سني
احلبل ال�شوكي ،و�أن مثل ه�ؤالء املر�ضى تكون املزاج وقلة التعر�ض للغثيان ،وبالتايل حت�سني
لديهم �أع��را���ض ك��رب موجعة وحم��زن��ة ،ولقد درج ��ة من��ط احل�ي��اة ل��دى امل��ر���ض ،وخ�صو�صاً
ل��وح��ظ حت���س��ن يف احل ��د م��ن ه ��ذه الأع��را���ض م��ر��ض��ى الإي � ��دز ،ل�ق��د ك��ان��ت الآث� ��ار اجلانبية

�أثناء احلرب الأهلية يف لبنان يف الفرتة املمتدة بني عامي  1975و،1990
كان �سهل البقاع اخل�صب ينتج ما ي�صل �إىل نحو �ألف طن من احل�شي�ش �سنوياً،
وبني  30و 50طناً من الأفيون الذي ي�ستخدم يف �صنع الهريوين.
مع نهاية احلرب الأهلية يف لبنان عام � ،1990أطلقت احلكومة اللبنانية
برنامج ا�ستئ�صال املخدرات بالتعاون مع برنامج التنمية التابع للأمم املتحدة،
وم��ن خ�لال ال��وع��ود الت�شجيعية ال�ت��ي قدمتها امل�ساندة احلكومية وال��دع��م
املايل العاملي ،توقف الفالحون عن زراعة احل�شي�شة ،وبحلول عام � 1994أعلن
برنامج التنمية التابع للأمم املتحدة �أن �سهل البقاع خال من املخدرات ،ولكن
متويالت التنمية مل تتحقق كلها ،فاملبلغ الذي قدره برنامج التنمية التابع
للأمم املتحدة والالزم لتنمية البقاع ،كان  300مليون دوالر �أمريكي من �أجل
جعل البقاع ال يعود �إىل �إنتاج املخدرات ،ولكن القيمة التي مت ت�سلمها من هذا
املبلغ ،هي  17مليون دوالر �أمريكي فقط حتى حلول عام .2001
لذا �سرعان ما ف�شل الربنامج� ،إال �أن برنامج التنمية التابع للأمم املتحدة
ا�ستمر يف البحث عن طرق جديدة ،لإقناع املزارعني بزراعة املحا�صيل ال�شرعية
الأخرى البديلة مثل النباتات ذات اخلوا�ص الطبية ،والتي من املمكن �أن تباع
�إىل ال�شركات املنتجة للأدوية.
ومنذ �سنوات ،ظهرت هذه الزراعة بقوة من جديد ،يف الوقت الذي تبذل
فيه ق��وات الأم��ن ج�ه��وداً م�ضنية لل�سيطرة على البالد و�سط االعت�صامات
القائمة باجلملة ،وال توجد �إح�صائيات يعتد بها ب�ش�أن حجم احل�شي�ش الذي
يتم �إنتاجه يف لبنان الآن.
وبالعودة �إىل تاريخ هذه الزراعة ،فهناك من يقول �إن اجلي�ش الإنكليزي
نقلها من الهند �إىل م�صر ،وعندما وج��دوا يف لبنان املناخ املنا�سب لزراعتها
اخت�صروا امل�سافات وانتقلوا �إىل لبنان ،وبع�ض الأح��ادي��ث ال�شعبية تقول �إن
لا أ�ت��ى بها من �أوروب��ا داخ��ل ع�صا جموفة ،فانت�شرت البذور وب��د�أ النا�س
رج� ً
بزراعتها ،وتطورت هذه الزراعة ومرت مبراحل تقدم ت�أثراً بالأو�ضاع الأمنية
وال�سيا�سية ،لكن بعد احلرب وغياب ال�سلطة الأمنية انت�شرت بقوة ،ال�سيما مع
تردي احلالة االقت�صادية لقرى منطقة بعلبك الهرمل ،حتى �أنها انت�شرت �إىل
البقاع الغربي ،ويف الثمانينات �أدخلت زراعة الأفيون ،بحيث �إن احل�شي�شة كانت
تزرع �صيفاً والأفيون �شتاء ،وقد كانت �شحنات الهريوين اللبناين ،واحل�شي�ش
تهرب �إىل �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية و�أ�سرتاليا وم�صر.

امل�سجلة يف هذه الدرا�سات متو�سطة وخفيفة،
و�أن أ�ك�ثر ه��ذه الآث ��ار اجلانبية كانت الن�شوة
والدوخة �أو الدوار .
ومي�ك��ن ا�ستخدامها يف معاجلة م�شكالت
�صعوبة التنف�س� ،إذ تعمل مادة « »THCاملوجودة
يف النبتة على تو�سيع الق�صبات التنف�سية عند
�إعطائها بالفم �أو من خالل خ�لاالت هوائية،
ومكونات نبات القنب له خا�صية الفعل لفرتة
زمنية طويلة ب�سبب تخزين مكونات القنب
يف ده��ون اجل�سم ال�ت��ي ت�شكل خم��ازن ل�ل��دواء،
ع�ل�م�اً �أن ت��دخ�ين ال�ن�ب��ات ب�شكله اخل ��ام ،ينتج
عنه ت�ضيق يف الق�صبات الهوائية ب�سبب حرق
مكونات النبات� ،إ�ضافة �إىل تكوين القطران
امل�ؤذي للرئتني».
ول� �ف ��ت �إىل �أن � � ��ه «ه � �ن� ��اك ت� ��� �ض ��ارب ب�ين
الدرا�سات ،فبع�ضها �أ�شار �إىل �أن القنب يزيد

من الإ�صابة بالذهان والع�صاب ،ويكون �سبباً
لظهور حاالت القلق ،وبع�ض احل��االت �أظهرت
فع ًال مبا�شراً للقنب �ضد االكتئاب ،ولذلك ف�إن
احلاجة ما�سة لإج��راء املزيد من الأب�ح��اث يف
هذا املجال».
كيفية ت�صنيع املخدرات
يف ب�ع�ل�ب��ك ت�ن�ت���ش��ر ال �ك �ث�ير م ��ن ال �غ��رف
البي�ضاء ال�ت��ي ت�ستخدم لإن �ت��اج امل �خ��درات،
فعادة ما تكون الغرفة مغطاة متاماً بالقما�ش
الأبي�ض الذي يكون عادة من احلرير ،بينما
ي �ب��د�أ ال�ع��ام�ل��ون يف ��ض��رب �أوراق احل�شي�شة
بالع�صي مغطني �أنوفهم بقطع من القما�ش.
�شيئاً ف�شيئاً يبد�أ الغبار يت�صاعد يف الغرفة،
وي�ع�ل��ق ع�ل��ى الأق�م���ش��ة البي�ضاء واحل��ري��ري��ة،

ت�ستمر عملية ال�ضرب ل�ساعات ،وعقب االنتهاء
منها ،ت�ب��د أ� عملية النخل ،حيث ي�ب��د�أ العمال
يف نخل ما بقي من امل�سحوق باملناخل ،وهكذا
ف�إن ما ينزل من املناخل هو �أردئ الأن��واع ،وما
يبقى فيها من الأن��واع املتو�سطة� ،أم��ا ما علق
على الأقم�شة البي�ضاء املو�ضوعة على جدران
الغرفة فهو النوع الأرق��ى والأغ�ل��ى ثمناً ،بعد
ذل��ك يتم جتميع ال�ن��وع الأرق ��ى والأغ �ل��ى بعد
�إنزاله من االقم�شة احلريرية ،حيث يتم عجنه
ب�أوزان خمتلفة ليتم ت�صديره.
ويباع حم�صول احل�شي�ش مبا�شرة ملنتجي
احل �� �ش �ي ����ش امل �ح �ل �ي�ي�ن ،ب �ح �ي��ث ي� � أ�ت ��ي م�ن�ت�ج��و
احل�شي�ش ويدفعون ثمنه للمزارعني ويذهبون،
علماً �أن حق ًال م�ساحته �أل��ف م�تر مربع يدر
على �صاحبه  20أ�ل��ف دوالر مقارنة بـ� 5آالف
دوالر للم�ساحة نف�سها املزروعة بطاطا.
ه��ذا بالن�سبة للح�شي�ش ،أ�م ��ا بالن�سبة
لزهرة الأفيون ،ف�إن الأمر يختلف ،حيث يتم
جرحها يف وقت معني من ال�سنة بال�سكاكني،
وم��ا ي�ن��زل منها م��ن �سائل يتم معاجلته يف
م�ع��ام��ل خ��ا��ص��ة ال� �س �ت �خ��راج م ��ادة الأف �ي��ون
املعروفة ومادة الهريوين.
تعوي�ضات مالئمة
درج وزير الداخلية مروان �شربل يف الآونة
الأخ�يرة على التدخل الحتواء الأزم��ات وفك
االع �ت �� �ص��ام��ات ال��واح��د ت�ل��و الآخ � ��ر ،ويف ه��ذا
الإط��ار ،توجه �شربل �إىل اليمونة ،حيث قطع
مزراعو احل�شي�شة الطرقات ،وحاول تهدئتهم
ب�إعالنه تفهمه ملوقفهم.
و�أك��د م��روان �شربل �أن��ه �سيطرح مو�ضوع
تلف احل�شي�شة وزارعتها خالل جل�سة جمل�س
ال� ��وزراء ،و�أن «م��ن االف �ك��ار ال�ت��ي �سيطرحها،
م��و��ض��وع ال�ت�ع��وي����ض ع��ن امل ��زروع ��ات ال �ت��ي مت
تلفها �أو التي �ستتلف يف امل�ستقبل ،بالإ�ضافة
�إىل اقرتاحات حول الزراعات البديلة».
وقال ��ش��رب��ل�« :أن ��ا �أق��ف م��ع ال��دول��ة ومع
ال�شعب يف �آن ،و�أتعهد �أن الق�صة �ست�أخذ املنحى
اجل��دي ،ول��ن �أت��رك املو�ضوع �أب��داً ول��ن �أتنازل
ع�ن��ه» ،و�أ��ض��اف «و��ض��ع م��ن ي��زرع امل�خ��درات أ�ن��ا
عاي�شته منذ  30عاماً لي�س فقط يف اليمونة
�إمن��ا يف كل املنطقة» ،وتابع «�سنعمل على حل
هذا املو�ضوع على قاعدة ال ميوت الديب وال
يفنى الغنم».
وقال �شربل �إن «الو�ضع �أ�صبح �أن الع�سكري
يتلف احل�شي�شة لأبيه وهذا ما �أح�س به ،ويجب
�أن جند طريقة حلله كي يبقى الأمن م�ستتباً»،
وطالب «الأه��ايل بفتح الطريق» ،و�أو��ض��ح �أن
«�أغلب املطلوبني للعدالة هم بتهمة املخدرات»،
�سائالً« :ملاذا �أجرب كدولة لبنانية املزارعني �أن
يزرعوا احل�شي�شة ،ثم �أطلب توقيفهم»؟
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السعودية رافعة االستعمار التركي الجديد
ك��ل ي��وم تتك�شف �أوراق ج��دي��دة على
مدى وعمق التورط الرتكي  -ال�سعودي
يف ال� ��دم ال �� �س��وري ،ب��ل يف ال� ��دم ال�ع��رب��ي
ع�م��وم�اً ،ودم امل�سلمني خ�صو�صاً ،ولي�س
اع�ت�راف ب�سمة ق�ضماين؛ ع�ضو املجل�س
اال�سطنبويل ،ب�أن تركيا وال�سعودية وقطر
يقدمون الأ�سلحة للمعار�ضة� ،إال اعرتاف
م�ت��أخ��ر ب ��أن امل�ت��آم��ري��ن على وطنهم منذ
اليوم الأول لبداية الأزم ��ة ،كانوا جمرد
م��رت��زق��ة ال ي �ع��رف��ون م ��اذا ي�ع�ن��ي ال�ك�ي��ان
الوطني ،و�إال كيف ي�أمنون خل�صم تاريخي
بعدما مل�سوا ب�أيديهم ور�أوا ب�أم عيونهم �أن
ال�ن�ظ��ام ال�ترك��ي ان�ق�ل��ب ع�ل��ى م��ن ف�ت��ح له
الأبواب وا�سعة وعلى م�صاريعها لالنفتاح
على الدول العربية وعلى ال�شرق عموماً،
ب�ع��د �أن ك��ان ي�غ��زل يف «��ش��رن�ق��ة» االحت��اد
الأوروبي الذي رف�ضه؟!
طبعاً ،ا�ستغلّت القيادة «الأردوغ��ان�ي��ة
 الأوغ �ل��وي��ة» ال�ث�ق��ة امل�م�ن��وح��ة لهما منجانب �سورية مع و�صولهما �إىل ال�سلطة
الرتكية ،باعتبار �أنهما ميثالن الإ�سالم
املعتدل ،كما قدما نف�سيهما �ضمن خطة
خطرية تبطن م��ا ن��راه ال�ي��وم م��ن �أطماع
و أ�ح �ل�ام ج��وه��ره��ا ا��س�ت�ع�م��اري وظ��اه��ره��ا
«انفتاحي دمي�ق��راط��ي» ،ت�ب�دّت مظاهرها
ال��دم��وي��ة ع �ل��ى ك ��ل � �ش�بر م ��ن الأرا�� �ض ��ي
ال�سورية.
�إال �أن امل �ح �ط��ة ا ألخ �ط ��ر ال �ت��ي مل�سها
ال �ع��امل ،انعك�ست يف اخل �ط��وة ال�ت��ي �أق��دم

عليها �أح �م��د داود �أوغ �ل��و يف زي��ارت��ه �إىل
مدينة كركوك العراقية ،دون التن�سيق مع
القيادة العراقية ،ا�ستكما ًال لزيارته �إىل
�أربيل ،وحماولته �إقناع م�سعود ال�برازاين
رئ �ي ����س �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان ب��ال �ت �ع��اون �ضد
�سورية.
ولأنه مل ينجح كما تخيّل يف التجاوب

امل �ط �ل��وب م ��ع ال � �ب� ��رازاين ،رغ ��م «امل ��ون ��ة»
الأم�ي�رك� �ي ��ة امل �� �ش�ت�رك��ة ،ان ��دف ��ع يف ت�ل��ك
اخل�ط��وة اال�ستفزازية التي ا�ستدعت من
احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ا إلق� ��دام ع�ل��ى خطوة
ج��ري�ئ��ة ب��ا��س�ت��دع��اء البعثة الدبلوما�سية
الرتكية ،وطلب تربير حقيقي للزيارة.
واحل �ق �ي �ق��ة �أن ال� ��زي� ��ارة ه ��دف ��ت �إىل

�إر��س��ال ر�سالة تركية تبطن جوهر احللم
ال�ترك��ي ،وف�ح��واه��ا �أن ك��رك��وك العراقية
ذات �أغلبية ال�سكانية الرتكمانية ،هي جزء
من الأرا�ضي الرتكية ،ويحق للم�س�ؤولني
الأتراك زيارتها وك�أنها جزء من الأرا�ضي
ال�ترك�ي��ة ،وذل��ك يف ان�ت�ه��اك �صريح ووق��ح
لل�سيادة العراقية.

(�أ.ف.ب).

الرئي�س م�سعود الربازاين م�ستقب ًال وزير اخلارجية الرتكي �أحمد داود �أوغلو

حكومة مرسي األولى تكرس تقاسم السلطة
انتظر امل�صريون ،ومعهم ال�شارع العربي� ،إع�لان ت�شكيلة احلكومة امل�صرية
الأوىل ،بعد فوز الإخوان امل�سلمني مبن�صب الرئا�سة الأوىل ،ليحكموا على املرحلة
اجل��دي��دة ،ه��ل حتمل لهم ت�غ�ي�يراً يف �سيا�سات م�صر ي�ضع نهاية ل��زم��ن التبعية
واخلنوع للواليات املتحدة والكيان ال�صهيوين و�صندوق النقد الدويل� ،أم �ستكر�س
اتفاق تقا�سم ال�سلطة بني الإخوان واملجل�س الع�سكري ،الذي مت برعاية وا�شنطن؟
املدقق يف ت�شكيلة احلكومة وتوزيع احلقائب فيها ،وردود الفعل عليها ،يخل�ص
�إىل �أنها ترجمت ب�أمانة االتفاق بني «الإخوان» و«الع�سكري» على نحو ي�ضمن بقاء
التزام النظام امل�صري باالتفاقيات واملعاهدات الدولية ،و�أهمها «كامب ديفيد» ،مع
�إعطاء هام�ش للإخوان يف �إدارة ال�سيا�سات الداخلية.
ويظهر ذلك من خالل:
�أوالً :على �صعيد توزيع احلقائب:
 -1ا�ستحوذ املجل�س الع�سكري على الوزارات ال�سيادية :وزاراة الدفاع ،والإنتاج
احلربي� ،أ�سندتا لرئي�س املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�شري طنطاوي الذي
يت�سلم وزارة الدفاع يف عهد مبارك منذ ع�شرين �سنة ،اخلارجية لـ«حممد كامل
عمرو» الذي توىل هذه ال��وزارة يف حكومة اجلنزوري املا�ضية التي عينها املجل�س
الع�سكري ،الداخلية لـ«�أحمد ال�سيد جمال ال��دي��ن» وه��و ل��واء يف الداخلية متهم
بامل�س�ؤولية عن ازدياد عمليات التعذيب ،واملالية للوزير ال�سابق ممتاز ال�سعيد.
� -2ضمت احلكومة �إىل جانب  7وزراء من حكومة اجل�ن��زوري 5 ،وزراء جدد
يُعدّون من رموز النظام ال�سابق ،مثل وزير التنمية املحلية �أحمد زكي عابدين الذي
كان حمافظاً لكفر ال�شيخ وا�ستمر بعد الإطاحة مببارك.
� -3أما ا إلخ��وان فقد حازوا على وزارات الإع�لام ،والقوى العاملة ،واالقت�صاد،
والتعليم العايل ،والإ�سكان ،وغريها من الوزارات غري ال�سيادية.
ثانياً :على �صعيد ردود الفعل:
لقد جاءت ردود الفعل لت�ؤكد هذا التقا�سم لل�سلطة ،حيث اعرت�ض على الت�شكيلة
احلكومية كل القوى والتيارات ال�سيا�سية يف البالد ،حتى تلك التي حتالفت مع
الإخوان ودعمت مر�سي يف انتخابات الرئا�سة ،و�أبرز هذه القوى والتيارات :ائتالف

�شباب الثورة� 6 ،أبريل ،حزب النور ال�سلفي ،اجلماعة الإ�سالمية ،حيث �أخذت على
مر�سي عدم الوفاء بتعهداته �إن كان لناحية عدم اختيار �شخ�صية وطنية م�ستقلة
لرئا�سة احلكومة� ،أو لناحية عدم االلتزام بت�شكيل حكومة ائتالف وطني.
فيما ر�أت فيها الكني�سة القبطية ظلماً للأقباط لأنها مل تعك�س حجم وزنهم
التمثيلي.
ثالثاً :بالتزامن مع �إع�لان الت�شكيلة احلكومية ،اختار الرئي�س مر�سي رئي�س
احلكومة ال�سابق اجل�ن��زوري م�ست�شاراً ل��ه ،ومنحه ق�لادة اجلمهورية تكرمياً له
وت�ق��دي��راً جل�ه��وده ،الأم��ر ال��ذي اعترب ج��زءاً م��ن االت�ف��اق م��ع املجل�س الع�سكري،
خ�صو�صاً و�أن اجلنزوري هو من �أركان نظام مبارك ،واتهم الإخوان بامل�س�ؤولية عن
امل�شكالت التي يعاين منها امل�صريون.
انطالقاً مما تقدم ميكن ا�ستخال�ص الآتي:
 -1تقا�سم احلقائب بني الإخوان والع�سكري توخى احلر�ص على �إبقاء ال�سيا�سات
الأمنية والدفاعية واخلارجية بعهدة رم��وز النظام ال�سابق يف املجل�س الع�سكري
وخارجه ل�ضمان ا�ستمرار النظام جزءاً من اال�سرتاتيجية الأمريكية.
� -2إن ما ح�صل ي�ؤكد �أن نظام مبارك مل ي�سقط ،و�إمنا مت �إعادة �إنتاجه ب�صيغة
جديدة مموهة ب�صبغة �إخوانية.
� -3إن احلديث عن مواجهة التحديات التي تواجه احلكومة �أمنياً واقت�صادياً،
يعك�س �أن الأولوية للحكومة هي داخلية ،وهو ما �أكد عليه مر�سي عرب �إ�صراره على
�ضرورة �أن تنتج م�صر الغذاء وال��دواء وال�سالح ،لكن هذه امل�سائل اال�سرتاتيجية
ال �ث�لاث حت �ت��اج �إىل حت��ري��ر ال �ق��رار ال���س�ي��ا��س��ي امل���ص��ري م��ن ال�ت�ب�ع�ي��ة ال�سيا�سية
واالقت�صادية للواليات املتحدة والكيان ال�صهيوين.
� -4إن حكومة حمكومة باالتفاق مع الع�سكر ،وفيها رم��وز نظام م�ب��ارك ،لن
ت�ستطيع تلبية تطلعات ال�شعب ،لهذا �ستكون يف مواجهة معار�ضة �سيا�سية و�شعبية
قوية.

ح�سني عطوي

�إال �أن االج �ت �م��اع ال �ع��راق��ي ال���ش��دي��د
اللهجة ،وال��ذي ا�ستُتبع ب � إ�ج��راءات ك��ادت
تو�صل �إىل ال���ص��دام واال��س�ت�ف��زاز الرتكي
لي�س الأول من نوعه ،ف�أنقرة وفرت مالذاً
آ�م �ن �اً ل �ط��ارق ال�ه��ا��ش�م��ي؛ ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س
العراقي ،واملتورط يف �أعمال �إرهابية �ضد
بلده ،وهو املطلوب للعراق ،وبحقه مذكرة
توقيف دولية.
وك��ذل��ك ،لي�ست ه��ذه امل�س�ألة الوحيدة
ال �ت��ي ت � ��ؤجّ ��ج ال �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن،
فبالإ�ضافة �إىل االنتهاك املتكرر لل�سيادة
ال �ع��راق �ي��ة ع�ب�ر ا� �س �ت �ه��داف م��واق��ع ح��زب
العمال الكرد�ستاين يف الأرا�ضي العراقية
بالغارات اجلوية ،ف�إن �أنقرة تقوم بخطوات
منفردة مع �شمال ال�ع��راق ل�شراء النفط،
خالفاً لالتفاقات الدولية.
والواقع �أن املوقف العراقي من الأزمة
ال�سورية ا�ستف ّز القيادة الرتكية امللتحقة
بذيل ال�سيا�سة الأم�يرك�ي��ة ،والتي حتاول
عرب الهيمنة على ال��دول العربية �سيا�سياً
�أن ت�ق��دم نف�سها الع�ب�اً ك�ب�يراً يف املنطقة،
ع� ّل�ه��ا حت�ظ��ى با�ستكمال ال��ر��ض��ى الغربي
 «ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي» ع�ل�ي�ه��ا� .إال �أن ال�ق�ي��ادةالعراقية بزعامة ن��وري املالكي مل مترر
لأردوغ ��ان و�أوغ�ل��و غيهما ال��ذي ميكن �أن
يكون يف خلد ا ألت ��راك ،ب ��أن تكون الزيارة
ال�سابقة وت��داً ي�شبه م�سمار جحا للأيام
امل�ق�ب�ل��ة ،ول��ذل��ك ع�ّب�رّ ال �ع��راق ع��ن غ�ضبه
ال��ذي ع��رف ا ألت ��راك ،امل�ت��ورط��ون يف ال��دم
العربي تاريخياً� ،أن الأم��ور لن ت�سري كما
ت�شتهي �سفنهم ،فا�ضطر رئي�س ال ��وزراء
�أردوغان �إىل حماولة التخفيف من �أهمية
ال��زي��ارة ،ب ��أن ق��ال �إن وزي ��ره يحمل ج��واز
�سفر �أحمر (دبلوما�سي) ،وم��ن الطبيعي
�أن يزور منطقة �إداري��ة ،وبعد ذلك يتوجه
�إىل كركوك التي ال تبعد �سوى  40كلم عن
�أربيل «للقاء �أقاربه»� ،إال �أن زيارة الأقارب
التي تت�ضمن انتهاكاً وا�ضحاً مل يزعج �أي
بلد عربي ،ال�سيما املتورطني مع ا ألت��راك
يف ال ��دم ال �� �س��وري ،وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م ع��ائ�ل��ة
�آل ��س�ع��ود ال�ت��ي ت��وف��ر ر�أ� ��س ج�سر للعبور
ال�ترك��ي للهيمنة على امل �ق��درات العربية،
تلك العائلة التي تعمل بد�أب على تق�سيم
العراق ،وحلمها �أن ت�صبح الدولة الأكرب يف
املنطقة� ،إذا جنح امل�شروع الغربي يف تق�سيم
ال �ع��راق و� �س��وري��ة ب��اع�ت�ب��ار �أن ال���س�ع��ودي��ة
امل�ه�ي�م�ن��ة ع�ل��ى م���ش�ي�خ��ات اخل�ل�ي��ج تهيمن
الح �ق �اً ع�ل��ى ب�ق�ي��ة �أج� ��زاء ال �ع��امل ال�ع��رب��ي
املمزق ،فتقدم نف�سها ناطقاً با�سم العرب
�أم� ��ام ��س�ي��د ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ،وت���ش�ك��ل مع
تركيا ثنائي الطوق على �إيران ،على طريق
ا�ستهداف رو�سيا.
وم��ن ه�ن��ا يفهم ال���ش�ع��ب ال�ع��رب��ي مل��اذا
�سخّ رت ال�سعودية كل الإمكانات ملوا�صلة
التفجريات الدموية يف العراق �أو ًال وتالياً،
وكذلك ت�سخري كل الإمكانات املالية من
أ�ج ��ل ت�خ��ري��ب وت��دم�ي�ر � �س��وري��ة ،ولي�ست
خ�ط��وت�ه��ا ا ألخ�ي��رة يف الأمم امل�ت�ح��دة إ� ّال
بتعليمات أ�م�يرك �ي��ة ،ب��اع�ت�ب��ار �أن �ه��ا ب��د�أت
تلعب دوراً دولياً.
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تعذيب النساء ..الملف الفاضح للنظام في البحرين
يُعترب �ضرب الن�ساء وتعري�ضهن
ل �ل �ت �ع��ذي��ب م ��ن �أق �� �س��ى �أن � � ��واع ال�ت�ج�ل�م��د
العاطفي وانعدام ال�ضمري ،ذلك لأن املر�أة
بطبعها ك��ائ��ن ن��اع��م ،ال تتحمل ا إلي�ل�ام
النف�سي بغري ا�ستحقاق ،فكيف بالإيالم
اجل�سدي الكبري.
يف البحرين احلافلة بع�شرات الأنواع
من انتهاكات حقوق الإن�سان ،يربز ملف
تعذيب الن�ساء على أ�ن��ه الأ��ش��د إ�ي�لام�اً
يف املجتمع ،وعلى الرغم من �أن النظام
احلاكم يف البحرين كان قد اعتقل املر�أة
قبل تفجر «ث��ورة  14فرباير» احلالية،
�إال �أن االع � �ت � �ق ��االت ال �� �س��اب �ق��ة ك��ان��ت
حم��دودة ج��داً ،وتنتهي غالباً بالتحقيق
وا إلب� �ق ��اء ف�ت�رة يف ال �� �س �ج��ن ،ل �ك��ن بعد
حالة اله�سترييا التي �أ�صابت النظام يف
مار�س  ،2011و إ�ن��زال العقاب اجلماعي
ب��ال�ق��رى وا ألح �ي��اء ،ن��ال الن�ساء م��ا نال
إ�خ��وان �ه��ن ال ��رج ��ال ،وب�ل�غ��ت امل�ع�ت�ق�لات
يومها ما يقارب املائة والع�شرين امر�أة ع��ام�ل��وه��ن بق�سوة م�ت�ن��اه�ي��ة ،ويف غاية
يف ف�ت�رة م��ن ال� �ف�ت�رات ،وق ��د تعر�ضت اخل�سة واملهانة ،مثل التحر�ش اجلن�سي،
�أولئك الن�سوة ،الالتي ي�صطلح عليهن وتعريتهن ،وهو ديدن �ضباط املخابرات
يف ال� �ب� �ح ��ري ��ن ب� ��احل� ��رائ� ��ر ،ل �� �ص �ن��وف امل�صابني بالرنج�سية وال�سادّية يف التلذذ
التعذيب ،ومن قبل �ضباط الأمن الذين بالتعذيب ،ولقد جتر�أت بع�ض املعتقالت

اعتقال الن�سوة يف البحرين ..باجلملة

على ال�ب��وح العلني ببع�ض م��ا تعر�ضن
لهن من التعذيب.
وم��ن �أوائ��ل من �أعلن عن التعذيب،
ال�صحافية نزيهة �سعيد ،حيث �أو�ضحت
بعد ن�صف ي��وم م��ن اعتقالها يف �أي��ار/

مايو  ،2011بعد تدخل جهات فرن�سية
إلط�ل�اق �سراحها ،حيث تعمل مرا�سلة
ق�ن��اة «ف��ران����س – ( ،»24ا��س�ت� ّل��ت إ�ح��دى
اجل �ل��ادات �أن �ب��وب �اً ب�لا��س�ت�ي�ك�ي�اً (ه ��وز)
وب � � ��د�أت ب���ض��رب�ه��ا يف خم �ت �ل��ف م�ن��اط��ق

التهجير القسري والفرز السكاني في خدمة التقسيم والتفتيت
ت�ت�ع��اظ��م م���ش�ك�لات ال�ت�ه�ج�ير وال� �ن ��زوح ال�ق���س��ري،
�إن واق ��ع التق�سيم وال�ت�ف�ت�ي��ت احل ��ايل يف ال �ع��راق،
ب�أ�شكال متعددة ولأ�سباب خمتلفة ،يف معظم البلدان ن��اجت ب��ال��درج��ة الأوىل ع��ن عمليات التطهري العرقي
امل�ست�ضعفة يف �أمريكا الالتينية و�آ�سيا و�إفريقيا ،ولكنها والطائفي واملذهبي ،التي جرت حتت �إ�شراف املخابرات
تتتخد يف العاملني العربي والإ�سالمي اجتاهاً ت�صاعدياً «الإ�سرائيلية» ،وبالتن�سيق بني قوى االحتالل وع�صابات
ال ع��ودة بعده �إىل الو�ضع ال�سابق ،خ�صو�صاً يف بلدان ترويع الآمنني التي ت�سمى خط أً� «املنظمات الإرهابية»،
«الربيع العربي» ،حيث تت�صف عمليات التهجري والنزوح وك��ذل��ك احل��ال يف جتربة احل��رب الأهلية يف لبنان� ،إذ
الداخلي ،بالتطهري العرقي والطائفي والقبلي ،الذي انتهى التطهري الطائفي وامل��ذه�ب��ي �إىل ف��رز �سكاين
ي�ستهدف تهمي�ش امل�ج�ت�م��ع و��ش��ل ف�ع��ال�ي��ات��ه ،يف �إط��ار ي�سهل تنفيذ اخلطط املبيتة لتق�سيم البلد وتفتيته عند
خمططات التق�سيم والتفتيت امل�ب� ّي�ت��ة ،لعموم بلدان �أول فر�صة �سانحة.
ويالحظ �أن �أكرث عمليات التهجري والنزوح ،ترتافق
املنطقة وجمالها احليوي الإقليمي.
من الوا�ضح �أن احلكومات املحلية والأحزاب امل�س�ؤولة عادة مع الق�صف الع�شوائي واملجازر الوح�شية وعمليات
يف مناطق التهجري وال�ن��زوح ،ال تقوم ب��أي دور رئي�سي الإذالل والنهب والتخريب واالغت�صاب ،وجت��ري على
ملعاجلة امل�س�ألة ،وال ت�ضمن الأمن وال�سالمة للمواطنني ه��ام����ش أ�ج� ��واء م��ن ال�ف��و��ض��ى وال�ع�ن��ف وان �ع��دام ا ألم��ن
العاديني ،كي يبقوا يف �أحيائهم �أو يعودوا �إليها ،ويرتك والأمان التي ت�شاع دون مربر �أمني وا�ضح ،ومبعزل عن
ا ألم��ر ملنظمات املجتمع ال��دويل واجلمعيات اخلريية� ،أية �ضوابط �أخالقية �أو �سيا�سية �أو ع�سكرية ،ويف غياب
التي تعالج امل�شكلة يف البداية على �أنها حدث طارئ من ه��ذه ال�ضوابط ي�ستحيل حتديد م�س�ؤولية الفاعل �أو
ب��اب «التعاطف الإن���س��اين» ،ولكنها ال متلك اخلطط ،هويته.
وقد �أتى «الربيع العربي» املزعوم ب�أكرب موجة من
�أو ال تعطى لها القدرة �أو ال�سلطة إلع��ادة الأم��ور �إىل
الفو�ضى والعنف ،فت�ضاعفت �أعداد املهجرين والنازحني
و�ضعها ال�سابق.
�إن ال�ه�ي�ئ��ات ال�ت��ي تن�شئها منظمة الأمم املتحدة ح�سب �إح�صائيات الأمم املتحدة بن�سبة  ٪20مع نهاية
لرعاية �ش�ؤون الالجئني وم�ساعدة املنكوبني� ،سرعان عام  ،2011ويتوقع املراقبون �أن ت��زداد الن�سبة احلالية
م��ا تتحول �إىل م�ؤ�س�سات بريقراطية  -نفعية ،تكون �إىل ال�ضعف ب�سبب الأحداث اجلارية يف اليمن و�سورية،
ع ��ادة م�ستقلة ع��ن ال�سلطات املحلية ومنفتحة على �إن م��ا يحدث يف هذين البلدين على �أي��دي املتمردين
«املجتمع ال ��دويل» ،فتعالج م�شكالت التهجري وك�أنها وع�صابات الرتويع ،ال يختلف �أبداً عما جرى يف ال�سابق
�أزمات دائمة ،وهذا ما يدفعنا �إىل االعتقاد ب�أن التهجري وما يجري الآن يف ليبيا والعراق من تنكيل باملواطنني،
الق�سري وعمليات النزوح ،هي بالفعل �أعمال مق�صودة م��ن ه��ذه ال�ط��ائ�ف��ة �أو ت�ل��ك ،ودف�ع�ه��م �إىل ال�ل�ج��وء �إىل
ي��رج��ى م�ن�ه��ا �إع � ��ادة ت��وزي��ع ال���س�ك��ان مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب مع املناطق ذات اللون الطائفي املعني.
وب�سبب ف��داح��ة اجل��رم ،ن�لاح��ظ �أن جميع أ�ط��راف
ال�ت�م��زي��ق ال�ع��رق��ي وال�ط��ائ�ف��ي وامل��ذه �ب��ي ،ال ��ذي ترمي
�إليه املخططات ال�صهيونية املر�سومة لبلدان املنطقة النزاع تتن�صل من امل�س�ؤولية ،ويلقي �أحدها اللوم على
الآخ ��ر ،بينما ي�ج��ري تفتيت املجتمع ومتزيقه ويكون
و�شعوبها.

ال��وط��ن ب��رم�ت��ه اخل��ا��س��ر ا ألك �ب�ر ،وك� ��أن مهمة ال���ص��راع
امل�سلح ه��ي ب��ال�ت�ح��دي��د حتقيق ه��ذه اخل �� �س��ارة� ،أو ك ��أن
قيادات العمل امل�سلح باتوا يتبعون نف�س قواعد اال�شتباك
الع�سكري التي ر�سخها جي�ش الكيان ال�صهيوين وقوات
االحتالل الأمريكية ،ب�إباحة �ضرب املدنيني كلما ت�سللت
�إىل �أحيائهم قوات اخل�صم.
�إن املو�ساد «الإ�سرائيلي» وخمابرات «ال�سي �أي �إيه»
الأمريكية ،هي التي ترعى ع�صابات الرتويع ،وت�ؤمن لها
الت�سهيالت اللوج�ستية ،كي تتنقل من بلدة �إىل �أخرى،
وم��ن حي �إىل آ�خ��ر ،لن�شر الفو�ضى والعنف الع�شوائي،
ك��ي ت�سهل عملية التهجري وال�ف��رز العرقي والطائفي
والقبلي وما �إىل ذلك ،ففي معظم احلاالت التي ت�شهدها
املنطقة ،منذ تهجري ال�شعب الفل�سطيني من �أر�ضه عام
 1948وحتى اليوم ،يالحظ �أن ع�صابات ترويع الآمنني
هي الأداة الأك�ثر فعالية يف إ�ك��راه املواطنني على ترك
بيوتهم و�أرزاقهم والنزوح �إىل داخل البالد �أو �إىل الدول
املجاورة.
�إن على الأطراف املتنازعة داخل الوطن الواحد� ،أن
تكف عن ا�ستخدام العنف الع�سكري �إذا كان هذا العنف
�سي�صيب امل��دن�ي�ين ال �ع��زل وال �ع��ائ�لات ا آلم �ن��ة وي��دم��ر
أ�ح�ي��اءه��م ويدفعهم �إىل ال �ن��زوح ،وم��ن �أوىل واجباتها
الأخالقية وال�سيا�سية� ،أن متنع التهجري الق�سري وتكف
عن تخريب احلياة العامة ،وامل�س�ؤولية ال تزول مبجرد
�أن يدّعي �أحد �أطراف ال�صراع ب�أن خ�صمه يتخد املدنيني
رهينة ،لأن جميع الأط��راف مطالبون ب�ضمان �سالمة
املدنيني وحمايتهم ،و�إال ف�إنهم م�ت��ورط��ون ،بق�صد �أو
خالفه ،مب�ؤامرة متزيق بالدنا وت�سليمها لقمة �سائغة
لأعداء الأمة.

عدنان حممد العربي

ج �� �س �م �ه��ا ال� � � ��ذي أ�خ� � � ��ذ ي� �ت� �ل ��وى حت��ت
ال�ضربات لت�سقط نزيهة �أر�ضاً� ،سرعان
ما بد�أت اجلالدات برف�سها ،واال�ستهزاء
منها ،ورميها ب�ألفاظ بذيئة ،بع�ضها ذو
ط��اب��ع مذهبي « أ�ن �ت��م أ�ب �ن��اء امل�ت�ع��ة» ..مل
تكن �سوى � 12ساعة ق�ضت نزيهة ع�شراً
منها تتعر�ض لل�ضرب ..مت �سحب نزيهة
وبد أ� ال�ضرب بالأنبوب البال�ستيكي على
ي��دي�ه��ا وق��دم�ي�ه��ا وج���س�م�ه��ا ،ا�ستنزفت
ن��زي �ه��ة ك ��ل ق��وت �ه��ا ،وب �ع��د إ�ن ��زال� �ه ��ا مت
�إجال�سها على كر�سي بطريقة معاك�سة،
ح� �ي ��ث ك� � ��ان ظ� �ه ��ره ��ا ي� �ق ��ع مب��واج �ه��ة
اجل �ل ��ادات ال�ل�ائ ��ي أ�خ � ��ذن يف ��ض��رب�ه��ا
بوح�شية فوق ظهرها ،وملا ر�أت اجلالدات
�أن نزيهة يف و�ضع �صعب ،قرّبت �إحداهن
قنينة مب �ح��اذاة ف�م�ه��ا ط��ال�ب��ة م�ن�ه��ا �أن
ت���ش��رب ق��ائ�ل��ة ب���س�خ��ري��ة « إ�ن� ��ه ب ��ول هل
�ست�شربني منه!
الطالبة اجلامعية زه��رة ال�شيخ (22
ع��ام �اً) املعتقلة ح��ال�ي�اً ،ول�ل�م��رة الثانية،
�أج � ��رت الإع�ل�ام �ي ��ة مل�ي����س ��ض�ي��ف ح� ��واراً
م�ع�ه��ا ب �ع��د ا إلف � � ��راج ع �ن �ه��ا ،ومم ��ا ق��ال�ت��ه
زه ��رة« :ف �ن��ادى النقيب غ��ازي مرتزقته
خل�ل��ع م�لاب����س زه� ��راء ب��ال�ك��ام��ل ،توقعت
�أن ي���ض��رب��وين ب��ا ألن��اب �ي��ب وال �� �س �ي��اط �أو
يعلقوين ويحرقون ج�سدي كما يفعلون
مع املعتقلني ،مل �أتخيل ..مل �أتوقع منهم
�أن ينزعوا ثيابي! ت�س�ألها ملي�س :هل كان
م�ع��ك ��ش��رط��ة ن���س��ائ�ي��ة؟ فتجيب زه ��راء:
ال �أح ��د � �س��وى ت�ل��ك ال ��ذئ ��اب ،ومل يكتف
ال�ن�ق�ي��ب ب�ف�ع�ل�ت��ه ،ف �ج��اء ب�ع���ص��ى غليظة
وه� � ��ددين ب ��الإع� �ت ��داء اجل �ن �� �س��ي يف تلك
الغرفة ال�ضيقة» ،و أ���ض��اف��ت« :اعتقلوين
يف الرابعة ع�صراً ،و�أودع��وين الزنزانة يف
ال��راب�ع��ة ف�ج��راً (م��ن ال�ي��وم ال �ت��ايل) حتى
�أن ال�شرطيات تعجنب من موعد و�صويل
خ�ل�ال ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة ..مل أ�ح �� �ص��ل حتى
ع�ل��ى ��ش��رب��ة م ��اء ،وك��ان��وا يفتحون �أرج��ل
ال���س�ج�ي�ن��ات ك��ال��دج��اج ،يتفح�صنهن بال
ح �ي��اء ،ل��و نطقت ج ��دران ال�سجن ل��روت
م��ا ال ُي � ��روى ع��ن م��ا ي �ج��رى خ �ل��ف تلك
الأ�سوار».
ك�م��ا ج��اء يف م��وق��ع «م ��ر�آة البحرين»
عن تعذيب �إح��دى الن�ساء �أنهم «�أدخلوها
التوقيف بعد �أن عذبوها بـ«الهوز» ،وقام
رج��ال الأم��ن بق�ص �شعرها ،بل �أك�ثر من
هذا؛ قاموا بتلم�س �أماكن عفتها ..كل هذا
حدث �أثناء التحقيق معها وهي مع�صوبة
ال �ع �ي �ن�ين ،م�ك�ب�ل��ة ا ألي� � ��دي ،وق ��د ان �ه��ارت
يف الأي ��ام الأوائ ��ل ب�سبب �إيقافها ف�ترات
طويلة دون حت��رك ،وه��ددوه��ا ع��دة مرات
باالغت�صاب».
وق ��د حت��دث��ت ال��دك �ت��ورة ن ��دى �ضيف
وروال ال�صفار ال�لات��ي اعتقلن يف ق�ضية
الكادر الطبي بعد خروجهن من ال�سجن
لعدد من اجلهات الإعالمية الأجنبية عن
بع�ض ما تعر�ضن له من التعذيب.
ه��ذا امللف ه��و الأك�ث�ر وق�ع�اً ،والعديد
من املواجهات ال�شر�سة بني �شباب الثورة
ورجال الأمن هو من فعل هذا امللف.

�صالح عبد القادر
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إيــران  -تــركـيــــا ..صـراع أم هــدنــة؟
ك��ان��ت م�ع��رك��ة «ج��ال��دي��ران» يف � 23آب
ع��ام 1514م� ،آخ��ر امل��ع��ارك ب�ين ال�صفويني
يف إ�ي�����ران ،وال��ع��ث��م��ان��ي�ين ال�سالجقة على
امل�����س��ت��وي�ين ال��ع�����س��ك��ري وال���ع���ق���ائ���دي ،ومت
بعدها تطبيع العالقات على مبد أ� حفظ
م�صالح الطرفني االقت�صادية والأمنية،
وع��دم التدخل يف �ش�ؤون بع�ضهما البع�ض
حتى ال��ق��رن التا�سع ع�شر؛ حيث تطورت
العالقات بني البلدين بعد انهيار الدولة
العثمانية وو���ص��ول ك��م��ال �أت��ات��ورك و�شاه
�إيران ر�ضا بهلوي ،فان�ضوى االثنان حتت
العباءة الأمريكية  -الغربية.
ب��ع��د ان��ت�����ص��ار ال����ث����ورة الإ����س�ل�ام���ي���ة يف
�إي��ران ،عاد االف�تراق ال�سيا�سي بني تركيا
و�إي��ران ،ب�سبب خ��روج �إي��ران من التحالف
الأم�يرك��ي  -الغربي ،و�إع�لان اجلمهورية
الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي ق��ط��ع��ت ع�لاق��ات��ه��ا مع
«�إ�سرائيل» وفتحت �أول �سفارة لفل�سطني
يف العام ،1979بينما بقيت تركيا يف حلف
الناتو وحليفاً ا�سرتاتيجياً لـ«�إ�سرائيل»،
وف��ق النظام العلماين املحا�صر للإ�سالم
يف تركيا ،لكن هذا التمايز واالختالف مل
يتطور �إىل م�ستوى ال�صراع الع�سكري �أو
قطع العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية.

م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ،ت�����ش�ترك ال��دول��ت��ان
يف �إره��ا���ص��ات امل�شكلة ال��ك��ردي��ة ،واملطالب
الكردية بت�شكيل دول��ة كرد�ستان الكربى
يف أ�ج����زاء م��ن (ت��رك��ي��ا � -إي����ران  -ال��ع��راق
 ���س��وري��ة) ،م��ع مت��اي��ز ال��واق��ع ال��ك��ردي يفال���ع���راق وت��رك��ي��ا ،وال����ذي يت�صف بالعنف
والعمل امل�سلح منذ عقود� ،أكرث مما ت�شهده
ال�ساحة الإيرانية ،وانعدامه على ال�ساحة
ال�سورية ،مع الإ���ش��ارة �إىل �أن «ح��زب اهلل»
ال�ترك��ي ق��د �أ���س�����س��ت��ه امل��خ��اب��رات ال�ترك��ي��ة
�ضد ح��زب العمال الكرد�ستاين من جهة،
ول��ت��وت�ير ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن احل����زب و�إي������ران،
و�إثارته للعمل امل�سلح يف الداخل الإيراين
من جهة �أخرى.
ب��ع��د و����ص���ول ح���زب ال��ع��دال��ة والتنمية
ب���ق���ي���ادة ال��ث��ن��ائ��ي �أردوغ���������ان  -غ����ول بعد
ان��ق�لاب��ه��م��ا ع��ل��ى �أ���س��ت��اذه��م��ا جن���م ال��دي��ن
�أربكان ،الذي مثل الأب املعا�صر للإ�سالم
ال�سيا�سي يف تركيا ،فُتحت الأب����واب �أم��ام
�أردوغ�������ان  -غ����ول ،يف ل��ع��ب��ة ذك��ي��ة ق��ادت��ه��ا
�أمريكا و«�إ�سرائيل» ،ل�صناعة قوة �إقليمية
متثل «الإ���س�لام ال�سُّ ني ال�سيا�سي» ،مقابل
�إي��������ران ال���ت���ي مت���ث���ل «الإ������س��ل��ام ال�����ش��ي��ع��ي
ال�����س��ي��ا���س��ي» ،وذل����ك ���ض��م��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة

�ضرب الإ�سالم احلركي والفاعل ،وتدمري الناتو على الأرا���ض��ي ال�ترك��ي��ة ،مب��ا يهدد
ق�����واه م���ن ال����داخ����ل ،ل��ل��ت��خ��ل�����ص م���ن �آخ���ر الأم�������ن ال���ق���وم���ي الإي���������راين وال���رو����س���ي،
القوى العادية للإمرباطورية الأمريكية ،ويوفر الإنذار الإ�ستباقي لـ«�إ�سرائيل» من
وف�سح املجال �أم��ام التكفرييني والوهابية ال�����ص��واري��خ الإي��ران��ي��ة .وب��ع��د غ��ي��اب ال��دور
ال�����س��اذج��ة املهجنة ف��ك��ري��اً ،وال��ق��ائ��م��ة على ال�سعودي وامل�صري على م�ستوى القيادة
بع�ض الق�شور الفكرية وال�سلوكية الغريبة ،لـ«الإ�سالم ال�سُّ ني ال�سيا�سي»� ،شمّرت تركيا
وال����ت����ي ت��ف��ت��ق��ر �إىل ال���ف���ق���ه���اء امل��ف��ك��ري��ن ع��ن ���س��واع��ده��ا و�أع��ل��ن��ت نف�سها «ال��ق��ائ��د»
وال��ع��ن��ا���ص��ر ال��واع��ي��ة ،وت��ن��ه��ج م��ب��د أ� ال��ذب��ح امل���ي���داين «لل�سنية ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» املرتبطة
والقتل الأعمى لكل من يخالفها الر�أي �أو ب�أمريكا وامل�شروع الغربي واملتحالفة مع
من توعز �إليها �أجهزة املخابرات بقتله.
«�إ�سرائيل» ،ويف خداع للر�أي العام العربي
ويف حل���ظ���ة م��ف�����ص��ل��ي��ة ت�����س��م��ى جم�����ازاً والإ�����س��ل�ام����ي واخ����ت���راق ل���ل���وع���ي وم�����س��ح
«ال��رب��ي��ع ال���ع���رب���ي» ،مت ب��رع��اي��ة �أم�يرك��ي��ة ال��ذاك��رة ،ع�برت تركيا وب�شكل �سريع من
التزاوج بني الوهابيني والإ�سالم العلماين النافذة الفل�سطينية وم�سرحية «�سفينة
«تركيا» حل�صار الإ�سالم الأ�صيل (املذاهب مرمرة» الهوليوودية ،والتي كانت «املفتاح»
اخل��م�����س��ة) ،وحم����ور امل���ق���اوم���ة وامل��م��ان��ع��ة ،الرتكي للدخول �إىل غرف النوم العربية.
ول��ت��ف��ج�ير ال��ف��ت��ن��ة امل��ذه��ب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة
انقلبت تركيا على حتالفاتها ،وك�شفت
ل��ت��ق�����س��ي��م امل��ن��ط��ق��ة �إىل �إم�������ارات وك��ي��ان��ات عن وجهها الت�آمري على امل�ستوى ال�سيا�سي
�ضعيفة �ضمن م�����ش��روع ال�����ش��رق الأو���س��ط واملذهبي ب�أمر �أمريكي ،فتدخلت يف العراق
اجل��دي��د ،ب��ع��دم��ا �سقط امل�����ش��روع يف ح��رب م��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق «�أه����ل ال�����س��ن��ة» وح��م��اي��ة
لبنان الثانية عام .2006
ط��ارق الها�شمي نائب الرئي�س العراقي،
ظ���ه���رت ن��ق��ط��ة اخل��ل��اف ال��ث��ان��ي��ة بني املتهم ب��الإره��اب ،وحتالفت مع ال�برازاين
�إي���ران وتركيا يف ه��ذه املرحلة ب�شكل حاد يف تركيا ،ودعمت العمل امل�سلح يف �سورية
يف امل���و����ض���وع ال�������س���وري ،و���س��ب��ق��ه اخل�ل�اف انطالقاً من قاعدة مذهبية �ضد العلويني،
ح�����ول ن�����ش��ر ال�������درع ال�������ص���اروخ���ي���ة حل��ل��ف وب�����د�أ �أردوغ�������ان ب��ا���س��ت��خ��دام امل�صطلحات

«السيانيم» ..ودورهم في دعم العدو الصهيوني
ما معنى ال�سيانيم؟
«ال�سيانيم» هي جمع كلمة «�سايان» ،امل�أخوذة من كلمة
«ي�ساعد» بالعربية ،و«ال�����س��اي��ان» تطلق على� أي يهودي
�أ�صلي يعي�ش خارج «�إ�سرائيل» ،ويخدمها طوعاً من جمال
عمله ،ويدعم �أن�شطة املو�ساد اال�ستخباراتية يف بلده مهما
ك��ان��ت ال��ظ��روف ،ول��و على ح�ساب م�صلحة البلد ال��ذي
يعي�ش فيه.
ب��اخ��ت�����ص��ار «ال�����س��ي��ان��ي��م» ���ش��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة م���ن ال��ي��ه��ود
املتطوعني خلدمة �سيا�سات «�إ�سرائيل» حتى ولو اقت�ضى
الأمر خمالفة القانون.
ما هو دور ال�سيانيم يف م�ساعدة العدو «الإ�سرائيلي»؟

�لا ع��ن��دم��ا اح���ت���اج ع��م��ي��ل امل���و����س���اد (william
ف��م��ث ً
 )barkaج���واز �سفر نيوزيلندي ال�ستغالله يف عملية
�سرية� ،ساعده أ�ح��د ال�سيانيم ( )tony resnickعلى

الفور يف نيوزيلندا لت�سهيل العملية ،لأن حامل اجلواز
النيوزيلندي يدخل دو ًال عديدة دون ت�أ�شرية ،وقلما ي�شك
فيه �أحد.
اجلا�سو�س الآخ��ر ال��ذي ا�ستوىل على اهتمام «مائري»
هو «وولفغانغ لوتز» اليهودي الأمل���اين ،ال��ذي و�صل �إىل
فل�سطني خالل �سنوات الثالثينات من القرن الع�شرين،
اختاره املو�ساد يف قائمة من املر�شحني للقيام بعمليات
جت�س�س يف م�صر التي دخلها ب�صفة �أملاين �شرقي ،كان قد
خدم يف �صفوف القوات الأملانية يف �إفريقيا خالل احلرب
العاملية الثانية ،ولذلك قرر العودة �إىل م�صر التي كان قد
عرفها من ممار�سته العمل التجاري.
بعد عامني من الن�شاط التج�س�سي ،اكت�شفت الأجهزة
امل�صرية اجلا�سو�س «الإ�سرائيلي» وحُ كم عليه بال�سجن،
رمب��ا ك��ي يتم تبادله م��ع �أ���س��رى م�صريني يف حالة قيام
ح��رب ،ح��اول « أ�م��ي��ت» التمكن من �إط�لاق �سراحه ب�شتى

ال��ط��رق ،واق�ترح��ت « إ����س��رائ��ي��ل» مبادلة «ل��وت��ز» وزوج��ت��ه
بجميع �سجناء احلرب امل�صريني املوجودين يف ال�سجون
«الإ�سرائيلية».
لكن ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر رف�ض
االق��ت�راح ،فلج أ� «م��ائ�ير �أم��ي��ت» �إىل ممار�سة ال�ضغوط
النف�سية ،قال�« :أفهمت ال�سجناء امل�صريني �أن بقاءهم يف
ال�سجون «الإ�سرائيلية» يعود �إىل رف�ض عبد النا�صر �إعادة
�شخ�صني �إ�سرائيليني» ،و�سُ مح لهم بالكتابة �إىل ذويهم،
لكن هذا كله بقي دون �أي �صدى.
ثم تقدم «�أميت» باقرتاح �آخر ،هو �إظهار الأمر وك�أنه
انت�صار علني للرئي�س امل�صري من دون ذكر �أي كلمة عن
�إطالق �سراح «لوتز» وزوجته.
رف�ض ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر ه���ذا ال��ع��ر���ض اجل���دي���د ،فلج أ�
«الإ�سرائيليون» �إىل امل�س�ؤول عن عنا�صر االرتباط لدى
الأمم املتحدة الذي �سافر �إىل القاهرة :وح�صل على وعد
بـ«�إطالق �سراح «لوتز» وزوجته» الحقاً ،ثم بعد �شهر غادر
«لوتز» وزوجته القاهرة �إىل جنيف ب�أكرب قدر ممكن من
ال�سرية ،وكانوا بعد �ساعات يف مكتبي» ،كما �صرح �أميت.
فهم «م��ائ�ير أ�م��ي��ت» �سريعاً �أن ع��م�لاءه بحاجة �إىل
دع��م لتنفيذ مهماتهم ،هكذا �شكل �شبكة «�سيانيم»؛ �أي
املتطوعني اليهود للتعاون كل يف جماله ،فمن يعمل منهم
مث ًال يف وك��االت لل�سفر ي�سهل تقدمي �سيارة جلوا�سي�س
امل��و���س��اد م��ن دون ع��راق��ي��ل ،وامل�����ص��ريف ي��ق��دم الت�سهيالت
املالية املطلوبة ،والطبيب قد ي�ساهم ب�إخراج ر�صا�صة من
دون �إعالم ال�سلطات.
مل يكن «مائري �أميت» يعرت�ض ،بالطبع ،على حماوالت
التج�س�س ،لكنه كان ي�ؤكد على �ضرورة التخطيط اجليد
لها ،وكان قد �أ�صر كذلك على �إيجاد �شبكة عاملية لل�صالت
مع و�سائل الإعالم التي كان ي�ستخدمها برباعة كبرية.
فمث ًال كان يتبع قيام �أي اعتداء �أو تفجري يف �أوروب��ا

ح��دوث ت�سريبات �إىل ال�صحافة بق�صد �إث��ارة مقاالت يف
االجت��اه الذي يريده جهاز املو�ساد ،بل والقيام بحمالت
الت�ضليل الإعالمي �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
ويف ك��ل م��رة ك��ان ينبغي اختيار �أن تكون «�إ�سرائيل»
ال��ه��دف �أو ال�ضحية ،وك���ان ال��ق��رار ي��ع��ود �إىل اع��ت��ب��ارات
�سيا�سية حم�ضة ترمي �إىل حتويل الأن��ظ��ار عن مناورة
دبلوما�سية تنوي «�إ�سرائيل» القيام بها يف ال�شرق الأو�سط،
�أو احل�صول على التعاطف معها خ�صو�صاً يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
تابع «رايف �إيتان» عمليات االغتيال يف �أوروب��ا بوا�سطة
ال��ق��ن��اب��ل ال��ت��ي ي��ج��ري ت��ف��ج�يره��ا ع��ن ب��ع��د� ،أو بوا�سطة
م�����س��د���س «ب�ي�ري���ت���ا»؛ ال�����س�لاح امل��ف�����ض��ل ب��ال��ن�����س��ب��ة جل��ه��از
املو�ساد ،و�أظهر �إيتان براعة كبرية يف جتنيد املتطوعني
«�سيانيم» مل�ساعدة املو�ساد من بني اليهود يف اخلارج ،وكان
ي�ستجلبهم ،كما �شرح قائال« :كنت �أ�شرح لهم �أن �شعبنا
قد �أم�ضى �ألفي عام وهو يحلم ،و�أننا �صلينا نحن اليهود
خالل تلك املدة كلها كي ي�أتي يوم اخلال�ص ،واحتفظنا
بذلك احللم يف �أغانينا وكتاباتنا وقلوبنا ،واليوم �أ�صبح
حقيقة ،ثم كنت �أ�ضيف :كي ت�ستمر هذه احلقيقة نحن
بحاجة لأن��ا���س م��ن أ�م��ث��ال��ك��م» ،ويف املح�صلة وج��د �إيتان
نف�سه على ر�أ���س �أك�ثر من مئة �شخ�ص بينهم املحامي،
والطبيب ،والتاجر ،وربة املنزل ،وكلهم م�ستعدون لتنفيذ
�أوامره يف خمتلف �أنحاء �أوروبا.
�إذن كل يهودي يف العامل تقريباً جمنـد خلدمة دولة
«�إ�سرائيل» ،ولعل الالفت يف الأمر �أن ه�ؤالء «ال�سيانيم»
يقومون بعملهم مب��لء �إرادت��ه��م والتزاماً منهم بحماية
دولتهم حتى لو كانوا خارجها ،وحتى لو مل يزوروها وال
مرة.

حممد �أمني ال�ضنـاوي

والأل���ف���اظ امل��ذه��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة دون ح��رج،
وا�ستمال حركة «حما�س» لإخ��راج��ه��ا من
�سورية واال�ستعانة ب�إمكانياتها للعمل �ضد
النظام يف �سورية ،واالنف�صال ع��ن إ�ي��ران
بتحري�ض مذهبي ،ويُخ�شى من انخراط
«ح��م��ا���س» يف ه��ذا امل�����ش��روع ،ال���ذي �سيكون
مب��ن��زل��ة �إع�����دام ���س��ي��ا���س��ي ل��ه��ا ،ال���س��ي��م��ا �أن
رئي�س املجل�س الت�شريعي؛ الدكتور عزيز
دوي����ك ،مت��ن��ى �أن ي��ك��ون ال��ع��ي��د ع��ي��دي��ن يف
�سورية :عيد الفطر وعيد �إ�سقاط ب�شار
الأ�سد ،نا�سياً عيد حترير القد�س!
�إن العالقة الإيرانية  -الرتكية ت�سري
ع��ل��ى ���ش��ف�ير ال���ه���اوي���ة ،وي��ع��م��ل الأم�ي�رك���ي
و«الإ���س��رائ��ي��ل��ي» لإي���ق���اع ال�����ص��دام بينهما
لتحقيق هدفني �أ�سا�سيني:
 ت����دم��ي�ر ق�����وة الإ������س��ل��ام ال�����س��ي��ا���س��يب��ج��ن��اح��ي��ه «ال�����س��ن��ي وال�����ش��ي��ع��ي» ،يف ت��ك��رار
ل��ل��ح��رب الإي���ران���ي���ة  -ال��ع��راق��ي��ة وال���غ���زو
العراقي للكويت.
 إ����ش��ع��ال الفتنة املذهبية ب�ين «ال�سنةوال�شيعة» ،والتي متثل �آخر حلقات احلرب
الأمريكية.
�إن �إرها�صات التوتر الرتكي  -الإيراين
ب���د�أت بالظهور م��ن النافذة ال�سورية ،مع
حر�ص الطرفني على تفادي ال�صدام حفظاً
مل�صلحتهما ،لكن �إن جتاوز الأتراك التدخل
ال�سيا�سي وال��دع��م الع�سكري واللوج�ستي
وامل���ادي للم�سلحني ،ف�سيبادر الإي��ران��ي��ون
�إىل تطبيق معاهدة ال��دف��اع امل�شرتك مع
�سورية ،و���ض��رب اجلي�ش ال�ترك��ي؛ الع�ضو
يف حلف ال��ن��ات��و ،ال��ذي �ستُفتح ل��ه الأب���واب
ل��ل��ت��دخ��ل اخل���ارج���ي خ�����ارج �إط������ار جمل�س
الأم��ن بحجة م�ساعدة تركيا ،ما �سي�شعل
النار يف كل املنطقة ،ولي�س يف ذلك مبالغة
�أو تهويل ،لأن �سقوط �سورية هو اخلطوة
الأوىل لإ�سقاط العراق ،ثم �إ�سقاط �إيران،
و���ص��و ًال �إىل �إ���س��ق��اط رو���س��ي��ا وال�����ص�ين؛ يف
عملية «دوم��ي��ن��و» �سيا�سي مت�سل�سل ،لكن
ال�������س����ؤال امل����ط����روح :ه���ل �أم�ي�رك���ا وال��غ��رب
ج��اه��زون لهذه احل��رب ال�شاملة؟ الوقائع
والإمكانيات ت�ؤكد عجزهم عن ذلك ،فهم
يف م��رح��ل��ة ال�����ض��ع��ف ال��ع�����س��ك��ري والأزم�����ة
املادية ،ولذا ف�إن تركيا �ستدفع ثمن تهورها
واندفاعها امل�شبوه يف �سورية ،و�ستلحق بها
قطر وال�سعودية ،ف�أول الإنذارات الإيرانية
ك��ان��ت حت��م��ي��ل ت��رك��ي��ا وق��ط��ر وال�����س��ع��ودي��ة
م�����س���ؤول��ي��ة خ��ط��ف ال������زوار الإي���ران���ي�ي�ن يف
دم�شق ،وه���ذا �أول ات��ه��ام للبلدان الثالثة
مب�����س���ؤول��ي��ة �إ���ش��ع��ال امل��ن��ط��ق��ة ،وم���ن ي�شعل
النار ال بد �أن يكون م�س�ؤو ًال عن تداعياتها،
و�ست�صيبه كما �أ�صابت الآخرين ،و�ستكون
ال����ق����واع����د الأم��ي�رك����ي����ة يف ق���ط���ر وت��رك��ي��ا
واخل��ل��ي��ج وم�����ص��ايف ال��ن��ف��ط �أع�����واد ال��ث��ق��اب
لإح���راق من يريد �إ�سقاط حم��ور املمانعة
ابتداء من �سورية ..فهل يكون املخطوفون
الإيرانيون واحلراك الكردي بداية ا�شتعال
املنطقة يف �آب � ..2012أم بداية التفاو�ض
ال�ساخن من �أجل ت�سوية حتفظ اجلميع؟
www.alnnasib.com
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اقتصاد

«الربيع العربي» لم يحد من هجرة العرب
بعد م��رور وق��ت ال ب�أ�س به على ان��دالع
ال�شرارة الأوىل ل��ـ«ال��ث��ورات العربية» ،وما
خلفته م��ن �أو����ض���اع �سيا�سية واقت�صادية
متوترة ،ارتفعت ن�سبة املهاجرين العرب
�إىل �أوروب����ا ب���د ًال م��ن �أن تخفت ،ال ب��ل �إن
الإح�صاءات �أك��دت �أن عدد طالبي اللجوء
من تون�س وم�صر وليبيا و�سورية وغريها
من ال��دول العربية �إىل ال��دول الأوروب��ي��ة،
ق��د ت�ضاعف �إىل ح��د ك��ب�ير ،الأم����ر ال��ذي
�أع�������اد �إىل ال���واج���ه���ة اجل������دل ال����ق����دمي -
اجلديد حول املهاجرين العرب يف �أوروب��ا،
وت�أثري املد الإ�سالمي على القارة العجوز
واقت�صادها املتهالك.
مع تدفق املزيد من املهاجرين من دول
الثورة ،بد�أت احلركات واملواقف العن�صرية
ت��زداد وتريتها يف �أوروب���ا ،ولوحظ و�صول
ع��دد من الأح���زاب اليمنية املتطرفة التي
تنتقد املهاجرين وت��ري��د ت�ضييق اخلناق
ع��ل��ي��ه��م �إىل ال�����س��ل��ط��ة يف �أك��ث��ر م���ن بلد
�أوروب��ي ،كما توالت القوانني والت�شريعات
واخل����ط����اب����ات ال���ت���ي حت���م���ل مت���ي���ي���زاً ���ض��د
امل�سلمني وانتقاداً لهم ول�شريعتهم.
ل���ط���امل���ا ����س���اد االع���ت���ق���اد ب�������أن ال����ث����ورات
الدميقراطية غالباً ما ت�ؤدي �إىل احلد من
الهجرة �إىل اخلارج ،وتدفع باملواطنني �إىل
التم�سك ب�أوطانهم �أم ًال بواقع �أف�ضل ،لكن
الأرق��ام والإح�صاءات اليوم تقول العك�س،
فقد تبني �أن ع��دد املهاجرين �إىل �أوروب���ا

الهاربني من ال��دول العربية التي �شهدت
ث���ورات وحت��رك��ات نحو التغيري ال�سيا�سي
والدميقراطي ،قد ارتفع بوترية ملحوظة،
مم��ا �أع����اد اجل���دل الأوروب������ي ح���ول ق�ضية
هجرة امل�سلمني والعرب �إىل الواجهة.
�إح�صاءات متفرقة
يف ه��ذا الإط���ار� ،أعلنت وكالة الإح�صاء
الأوروب��ي��ة «ي��ورور���س��ت��ات»� ،أن ع��دد طالبي
ال��ل��ج��وء م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ودول غ��رب
إ�ف��ري��ق��ي��ا �إىل �أوروب��������ا ،ت���زاي���د م���ع م��وج��ة
الثورات العربية التي باتت تعرف بـ«الربيع
العربي».
و�أو�����ض����ح����ت �أن ط���ل���ب���ات ال���ل���ج���وء م��ن
التون�سيني ارتفعت بن�سبة  92.5يف املئة،
لت�صل �إىل  6330طلباً العام املا�ضي ،ومن
الليبيني بن�سبة  76يف املئة لت�صل �إىل 2900
طلب ،فيما ارتفع عدد الفارين من �سورية
ب��ن�����س��ب��ة  50يف امل���ئ���ة ،رغ����م �أن ال��ق��ت��ال مل
يت�صاعد هناك �إال مع �أواخر العام املا�ضي.
يف ال�����س��ي��اق ،ق��ال��ت م���ؤ���س�����س��ة بروكينغز
ل�ل��أب���ح���اث ب��وا���ش��ن��ط��ن� ،إن ن��ح��و م��ل��ي��وين
�شخ�ص ن��زح��وا ع��ن دي��اره��م ال��ع��ام املا�ضي،
ن��ت��ي��ج��ة م��وج��ة ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي يف �شمال
�إفريقيا وال�شرق الأو���س��ط ،وت��وج��ه العدد
الأكرب من املهاجرين �إىل �أوروبا.
وان���ع���ك�������س���ت ه������ذه ال������زي������ادة يف �أع�������داد

الالجئني يف �أوروب���ا على ت�صريحات عدد
من قادة الدول الأوروبية ،منهم يف فرن�سا
رئي�سة ح��زب اجلبهة الوطنية املتطرفة
م��اري لوبن ،التي و�صفت �صالة امل�سلمني
يف ���ش��وارع فرن�سا ،ب�أنها ع��ودة �إىل النازية
يف احل��رب العاملية الثانية ،والتي انتقدت
ارت���داء امل�سلمات احل��ج��اب وانت�شار اللحم
احل��ل�ال يف ف��رن�����س��ا ،ك��م��ا ه��ن��اك ال��رئ��ي�����س
الفرن�سي ال�سابق نيكوال �ساركوزي الذي
�أط��ل��ق �سل�سلة خ��ط��وات ���ض��د امل��ه��اج��ري��ن،
منها تهديده ب�سحب فرن�سا من اتفاقية
���ش��ن��غ��ن اخل���ا����ص���ة ب���حُ ���ري���ة ال�������س���ف���ر ع�بر
احل��دود يف االحتاد الأوروب���ي ،ما مل تتخذ
خطوات حلماية ح��دود �أوروب��ا ،ف�ض ًال عن
ق��رارات �سابقة �أ�صدرها لطرد الكثري من
املهاجرين من الأرا�ضي الفرن�سية ،بذريعة
�أنهم عبء على االقت�صاد و�أنهم يروجون
للجرمية ،حتى �أن���ه دع��ا �إىل خف�ض عدد
ال�لاج��ئ�ين م���ن  180أ�ل���ف���اً �إىل � 100أل���ف
�سنوياً ،وغني عن الذكر موقف �ساركوزي
املت�شدد �ضد امل�سلمني ،حيث برزت يف عهده
قوانني متنع امل�سلمات من ارتداء النقاب.

ب�ين ب��ل��دان��ه ،وتفيد خمططات املفو�ضية
الأوروب����ي����ة ب أ���ن��ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال����دول الـ27
الأع�ضاء� ،أن تتو�صل �إىل �شروط موحدة
ال�ستقبال طالبي اللجوء ،وم��ن ب�ين تلك
ال�����ش��روط ،و���ض��ع ح��د مل��م��ار���س��ات ال��غ�����ش يف
ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات ال���ل���ج���وء ،وت��ق��وي��ة وك��ال��ة
ح��م��اي��ة احل�����دود الأوروب�����ي�����ة ف��رون��ت��ي��ك�����س
وم��ك��ت��ب ال��ل��ج��وء امل�����ش�ترك؛ ال��ل��ذي��ن يتم
اال�ستعانة بهما كنظامي �إن����ذار مبكرين
ملراقبة �أ�سراب الالجئني ور�صد امل�شكالت،
ي���ذك���ر يف ه�����ذا الإط��������ار �أن ف��رون��ت��ي��ك�����س
�أرغ��م��ت � 6آالف ط��ال��ب جل���وء �إىل ال��ع��ودة

م�شاعر عداء
وف��ي��م��ا ب����رزت م�����ش��اع��ر ع����داء متنامية
للمهاجرين ال��ع��رب وامل�سلمني يف ك��ل من
�إيطاليا و�إ�سبانيا و أ�مل��ان��ي��ا ،ه��ددت ك��ل من
النم�سا و�أملانيا ب�إعادة �إجراءاتها احلدودية
يف منطقة �شنغن� ،إذا مل يتم التوافق �أوروبياً
على وقف املد املتزايد من املهاجرين.
ويف �أي��ل��ول م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي اق�ترح��ت
املفو�ضية الأوروب���ي���ة ال�سماح للحكومات
م����ؤق���ت���اً ب���ال���ع���ودة �إىل ات���ب���اع إ�ج���راءات���ه���ا
احل��دودي��ة� ،إذ �أثبتت ف�شل ال��دول املجاورة
ب�شكل م��ت��ك��رر يف ال��ت�����ص��دي ل��ل��ه��ج��رة غري
امل�شروعة.
وقد متثلت �إحدى االنعكا�سات املبا�شرة
ل�لان��ت��ف��ا���ض��ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ب��ع�����ض ال��ب��ل��دان
ال��ع��رب��ي��ة يف ت���زاي���د ان��ت��ق��اد امل��ه��اج��ري��ن يف
�أوروب���������ا ،وت�����ص��اع��د اخل���ط���اب���ات امل���روج���ة
للإ�سالموفوبيا ،علماً �أن هناك  20مليون
م�سلم يف �أوروب�����ا م��ن �أ���ص��ل ع���دد ال�سكان
البالغ  500مليون يف تلك القارة.
وح��ت��ى الآن �أخ���ف���ق االحت�����اد الأوروب������ي
يف اعتماد خمطط لتوزيع ع��بء الهجرة

�إىل �أوطانهم يف العام  ،2011ما أ�ث��ار حنق
املنظمات الإن�سانية التي تدافع عن حقوق
الالجئني ،وتدعو �إىل رعايتهم وحت�سني
ظروف ا�ستقبالهم.
هجرة م�ستمرة
يف امل��ح�����ص��ل��ة ،ي��ب��دو �أن ال��رب��ي��ع العربي
ف��ر���ض واق��ع��اً ج��دي��داً �أك�ث�ر ت��ع��ق��ي��داً ،جعل
ال���ه���ج���رة ق�����س��ري��ة �أك���ث��ر م��ن��ه��ا ط��وع��ي��ة،
حيث �أدت اال�ضطرابات وع��دم اال�ستقرار
واحل�����روب الأه��ل��ي��ة ال��ت��ي ���ش��ه��ده��ا ال��ع��امل
العربي العام املا�ضي �إىل نزوح البع�ض بحثاً
عن مكان �آمن بد ًال من التم�سك بالوطن.
وم��ن��ذ ان���دالع ال���ث���ورات ،ف��ر الآالف من
امل�����ص��ري�ين وال��ل��ي��ب��ي�ين وال��ت��ون�����س��ي�ين �إىل
الأرا�ضي الإيطالية واليونانية والفرن�سية،
حيث ت�صدرت م�صر الدول الأكرث ت�صديراً
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ،ورغ����م �أن ث����ورة  ٢٥ي��ن��اي��ر

امل�����ص��ري��ة ،وال����ث����ورات ال��ل��ي��ب��ي��ة وال�����س��وري��ة
وال��ت��ون�����س��ي��ة ،دع���ت ع��ل��ى إ�ح�����داث تغيريات
�إيجابية ،ال �سيما على م�ستويات املعي�شة
واالق��ت�����ص��اد ،و�أذك����ت �إىل م���ال ب��الإ���ص�لاح،
�إال �أن توقف عجلة الإنتاج ،واال�ضطرابات
ال�سيا�سية التي ع�صفت وتع�صف ببلدانهم،
ف�ض ًال ع��ن ت��راج��ع م��ع��دالت النمو خيبت
�آمال الكثريين ،و�أثارت املخاوف لديهم من
احتمال تردي الأو�ضاع �أكرث مما هي عليه.
على �سبيل املثال ،دفعت احلرب الأهلية،
ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا ليبيا ح��ت��ى ���س��ق��وط نظام
ال��ع��ق��ي��د م��ع��م��ر ال���ق���ذايف ،وع����دم ا���س��ت��ق��رار
الأو������ض�����اع يف ت���ون�������س �إىل ارت����ف����اع ن�����س��ب
امل��ه��اج��ري��ن ،ح��ي��ث أ�ك����دت وزارة الداخلية
الإيطالية �أن نحو  48أ�ل��ف تون�سي وليبي
و�صلوا �إليها ع��ام  ،2011ومنحت �إيطاليا
العام املا�ضي تراخي�ص �إقامة م�ؤقتة لأكرث
م��ن � 20أل��ف مهاجر تون�سي غ�ير �شرعي،
كانوا قد و�صلوا �إىل ال�سواحل الإيطالية
بعد الثورة.
وا�ستقبلت اليونان �أي�ضاً النازحني من
�سورية ،وذلك من خالل احل��دود الرتكية
التي م��ا زال��ت ت�ست�ضيف �آالف الالجئني
من �سورية ،يف ظل معار�ضة ق�سم كبري من
اليونانيني الذين ينظرون �إىل النازحني
باعتبارهم عبئاً عليهم.
ومن جانبها� ،أكدت ال�سلطات اليونانية،
أ�ن��ه يف الوقت ال��ذي تطالب فيه احلكومة
اليونانية ال�شعب بتقدمي ت�ضحيات من
خ�لال خف�ض روات��ب��ه��م لإن��ق��اذ ال��ب�لاد من
الأزم������ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ع��اين منها،
ف���إن��ه م��ن امل�ستحيل عملياً ت��وف�ير فر�ص
للمهاجرين ب�صورة غري �شرعية.
ويف ظل هذه ال�ضغوط انق�سمت الدول
الأوروب�����ي�����ة ح����ول ه����ذه امل�������س����أل���ة ،فمنهم
م��ن ات��خ��ذ �إج�����راءات �أك�ث�ر ���ص��رام��ة للحد
م���ن ت��دف��ق امل��ه��اج��ري��ن ،وم��ن��ه��م م���ن حث
زعماء الأنظمة العربية اجلديدة لإج��راء
إ�����ص�ل�اح���ات اق��ت�����ص��ادي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة حتى
ت�ضمن بقاء املهاجرين يف �أوطانهم.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أ�ك�����دت م��ن��ظ��م��ة «ه��ي��وم��ن
رايت�س ووت�ش»� ،أن «اال�ضطرابات يف �شمال
�إفريقيا جلبت �آالف املهاجرين وملتم�سي
ال��ل��ج��وء �إىل ال�����ش��واط��ئ الأوروب����ي����ة ،و�أدت
�إىل ت���زاي���د �أع�����داد امل��ه��اج��ري��ن ال��ق��ت��ل��ى يف
البحر ،م�شرية �إىل �أن جهود �إ�صالح قواعد
اللجوء امل�شرتكة داخ��ل االحت��اد الأوروب��ي،
ما زالت معطلة �إىل حد بعيد ،و�أن الرتكيز
ع��ل��ى م��راق��ب��ة احل�����دود ج����اء ع��ل��ى ح�����س��اب
حماية حقوق املهاجرين و إ�ت��اح��ة احل��ق يف
اللجوء.
وع��ل��ى ه��ذا ال�صعيد ،ق��ال��ت الباحثة يف
�ش�ؤون غرب �أوروبا يف هيومن رايت�س ووت�ش
«ج��ودي��ث ���س��ون��درالن��د»« :يتحدث االحت��اد
الأوروب������ي ك��ث�يراً ه���ذه الأي�����ام ع��ن �صيانة
قيمه يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر ب��امل��ه��اج��ري��ن
وملتم�سي ال��ل��ج��وء ،فكثرياً م��ا تلقى هذه
القيم من النافذة».
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بيروتيات

في رمضاننا ..هل يشعر الميسور بجوع الفقير؟
م��ن �أ��س�م��ى م�ع��اين �شهر رم�ضان
املبارك� ،أن ي�شعر ال�صائمون مبعاناة
ال�ف�ق��راء وج��وع�ه��م ،و�أن ي � أ�خ��ذوا من
ه��ذا ال�شهر الف�ضيل ،فر�صة مل��د يد
العون وامل�ساعدة للمحتاجني.
يف لبنان ،تعاين �آالف الأ��س��ر من
الفقر وعدم وجود مورد رزق ثابت لهم
يقيهم العوز ،مما يدفعهم خا�صة يف
�شهر رم�ضان للإفطار على ما تي�سر
لهم من طعام ،و�إن كان ال يكفي جميع
�أف��راد العائلة� ،أو حتى الإف�ط��ار على
م��وائ��د الرحمن ،وه��ي قليلة مقارنة
مع �أعداد الفقراء املتزايدة� ،أو االتكال
على الإعانات ،ال بل �أن البع�ض و�صلت
به احلال �إىل البحث عن كفاف يومه
ال��رم���ض��اين م��ن ��ص�ن��ادي��ق ال�ق�م��ام��ة،
ال �ت��ي ت��رق��د �أم ��ام امل�ط��اع��م وال�ف�ن��ادق
الكربى والبنايات الفاخرة.
يف ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ،ولأن ال���ص��وم
يق�ضي باالمتناع عن الطعام وال�شراب
ل �ك��ي ي���ش�ع��ر امل �ي �� �س��ور ب �ج��وع ال�ف�ق�ير
وع�ط���ش��ه ،ب ��رزت م�ظ��اه��ر ع��دي��دة من
ال �ت �ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي :م �ث��ل �إق��ام��ة
م��وائ��د ال��رح�م��ن لإف �ط��ار ال�صائمني
م��ن ال �ف �ق��راء� ،أو ت��وزي��ع م���س��اع��دات
غذائية تخفف من معاناتهم اليومية
يف ظل الأزم��ة االقت�صادية واملعي�شية
اخلانقة� ،أو دفع ال�صدقات والتربعات
ل�ن �ف��اق منها
للجمعيات اخل�يري��ة ل� إ
على �سد حاجة املعوزين والأيتام ،لكن
احل ��ال ان�ق�ل��ب ال �ي��وم ،فبينما ترتفع
ن�سبة الفقر ،ي�سجل تراجع التكافل
والإح���س��ان وعمل اخل�ير �إزاء البحث
عن املظاهر والبذخ.
على م��وائ��د الأث��ري��اء وامل�س�ؤولني
تتوزع �شتى �أ�صناف الطعام وال�شراب،
ال��ذي ع��ادة م��ا ي�ك��ون م�صري معظمه
ح��اوي��ات ال�ق�م��ام��ة ،ك��ون��ه يفي�ض عن
م�ع��دات امل��وج��ودي��ن ،بينما يف ال�شارع
املقابل ميكنك ب�سهولة العثور على
ع��ائ�ل�ات ت���ش��د �أح ��زم ��ة ال �ب � ؤ����س على
ب �ط��ون �ه��ا اخل� ��اوي� ��ة ،وك ��ذل ��ك الأم� ��ر
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م�ط��اع��م ال �ك �ث�ي�رة ال�ت��ي
تتخل�ص من الف�ضالت حتى و�إن مل
يلم�سها �أح� ��د ،يف م�ك�ب��ات ال�ن�ف��اي��ات،
ب� ��� �ش� �ه ��ادة ال� �ك� �ث�ي�ر م � ��ن �أ� �ص �ح��اب �ه��ا
وال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ،ح�ت��ى �أن �أ��ص�ح��اب
حمال اخل�ضراوات يف�ضلون �أن يرموا
ما بقي يف حمالهم على توزيعه على
الفقراء �أو بيعهم �إياه بربع ثمنه.
�أما بالن�سبة للمعونات والإعا�شات
الرم�ضانية ،فال يخفى على �أح��د �أن
معظمها م�سي�س ويهدف �إىل حتقيق
غايات �سيا�سية وانتخابية ال �أكرث.
و� �س��ط ه ��ذه احل��ال��ة امل�ت�ردي ��ة ،ال
ب��د م��ن ال �ع��ودة �إىل ت�ع��ال�ي��م رم�ضان
ال�ت��ي ال تقت�صر على �إع ��داد ال��والئ��م
عند الإف �ط��ار وال���س�ح��ور� ،أو التباري
يف � �ش��راء احل �ل��وي��ات� ،أو ال��ذه��اب �إىل
امل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي ي��وم�ي�اً ك�شيء من
«ال�بر��س�ت�ي��ج» االج �ت �م��اع��ي ،وليتذكر
اجلميع �أن العائالت الفقرية غالباً

ما تكون عزيزة النف�س ومرتفعة عن
مد اليد والطلب ،من هنا يقت�ضي �أن
ي�شعر اجلار الغني بجاره الفقري ،و�أن
ال بالقول« :عندما تعطي
ي�ساعده عم ً
اليد اليمنى فاليد الي�سرى يجب �أال
تعلم» ..وهناك ط��رق كثرية لتحقيق
ذلك يف �شهر رم�ضان اليوم.

يف تقدمي كراتني �إعا�شة �أكرب من تلك
التي يقدمها.
للأ�سف م��ا تقوله ال�سيدة ال�ستينية
�صحيح للغاية ،فلطاملا ارتبطت كرتونة
الإعا�شة يف لبنان ب�أجندات �سيا�سية ،فال
ي�ت�ك��رم ��ص��اح��ب ال���س�ل�ط��ان ع�ل��ى ال��رع�ي��ة
�إال �أثناء حاجته لأ�صواتهم ،وامل�ؤ�سف �أن
الإعا�شات ارتبطت بال�سيا�سيني عموماً،
م��ع �أن ه�ن��اك فئة ك�ب�يرة م��ن املي�سورين
يف لبنان التي يغيب عن خاطرها �ضرورة
تقدمي هذا النوع من الإعانات الغذائية،
ال � �س �ي �م��ا يف � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان ل �ل �ع��ائ�لات
الفقرية.

موائد الرحمن
ت �ع ��د م� ��وائ� ��د ال ��رح� �م ��ن ت �ق �ل �ي��داً
رم���ض��ان�ي�اً ت�ت���ش��ارك ف�ي��ه دول عربية
ع� � ��دة ،وه � ��و ي� �ق ��وم ع �ل��ى ا� �س �ت �� �ض��اف��ة
جم �م��وع��ة م ��ن ال �� �ص��ائ �م�ين وت � أ�م�ي�ن
الإفطار لهم ،يف الواقع ،توجد بع�ض
موائد الرحمن التي ا�شتهرت يف لبنان
م�ن��ذ � �س �ن��وات ،بحيث يعتمد العديد
م��ن اللبنانيني ال�ف�ق��راء واملحتاجني
غ�ي�ر ال �ق��ادري��ن ع �ل��ى ت � أ�م�ي�ن ق��وت�ه��م
اليومي على هذه املوائد لت�أمني طعام
الإف�ط��ار ،وتنت�شر ه��ذه امل��وائ��د ب�شكل
خ��ا���ص يف ال �ع��دي��د م ��ن امل �� �س��اج��د يف
لبنان ،كما يف امل�ؤ�س�سات االجتماعية،
ويف �أم��اك��ن خ��ا��ص��ة يقيمها ع��دد من
املي�سورين والأغنياء.
لكن املالحظ هو قلة هذه املوائد
م �ق��ارن��ة ب��امل �ح �ت��اج�ين ،الأم � ��ر ال ��ذي
يت�سبب يف �أحيان كثرية بوجود ازدحام
كبري يف �أحد املراكز التي تقدم مائدة
�إفطار ،وي��ؤدي �إىل ع��ودة البع�ض �إىل
م�ن��ازل�ه��م خ��ائ�ب�ين ،ل��ذل��ك ال ب��د من
توجيه دع��وة �صادقة ل�ضرورة �إقامة
ه ��ذه امل��وائ��د و�إح �ي��ائ �ه��ا ب���ش�ك��ل كبري
لي�س فقط من قبل الأغنياء ،بل حتى
�ضمن الأح �ي��اء ال�صغرية وال�شعبية،
بحيث ي�ساهم �أه��ل احل��ي مثالً ،وكل
مبا ا�ستطاع ،بت�أمني مائدة ال ب�أ�س بها
ال�ست�ضافة املحتاجني وم�ساعدتهم
على �إم�ضاء هذا ال�شهر الف�ضيل.
م� ��ن �أب� � � ��رز م� ��وائ� ��د ال ��رح� �م ��ن يف
ل �ب �ن��ان ،م��ائ��دة م��رك��ز ت��وف�ي��ق ط�ب��ارة
ال �ث �ق��ايف ،ال �ت��ي ت �ق��ام م �ن��ذ �أك�ث��ر من
عقد م��ن ال��زم��ن ،ويرتادها الفقراء
م��ن كافة الأع�م��ار م��ن �أط�ف��ال ون�ساء
و�شيوخ ،يف هذا الإط��ار ،يقول حممد
علي طبارة؛ املدير ال �ع��ام ل�ل�م��رك��ز،
�إن ع��دد الذين يق�صدون املركز وقت
الإفطار يزداد عاماً بعد عام ،وب�سبب
� �ض �ي��ق امل � �ك� ��ان امل �خ �� �ص ����ص ل �ت �ق��دمي
الإف �ط��ار ،فقد مت��ت تو�سعته �أخ�ي�راً،
لكن مع ذلك ف�إن العدد يتزايد ،وهو
ما يدفع البع�ض �إىل اال�صطفاف على
الأدراج ،ل�ك��ن اجل�م�ي��ع يح�صل على
الإف� �ط ��ار ك��ون�ن��ا ن�ح��ر���ص ع�ل��ى ذل��ك،
علماً �أن امل��رك��ز ي�ستقبل يومياً �أك�ثر
من � 300صائم.
ولفت �إىل �أن متويل امل�شروع ب��د�أ
م��ن �أ� �ص �ح��اب امل ��رك ��ز ،ل �ك��ن لتغطية
احل��اج��ات امل �ت��زاي��دة ،مت ال�ل�ج��وء �إىل
بع�ض املمولني من �أ�صحاب الأعمال
اخل�يرة للم�ساهمة يف دف��ع التكاليف
وك�سب الأج��ر والثواب ،و�أ�شار �إىل �أن

معاناة اخلادمات

�أن� ��واع ال�ط�ع��ام ال�ت��ي ت�ق��دم يف امل��رك��ز،
ه��ي نف�سها ال�ت��ي يتناولها �أي �صائم
يف م�ن��زل��ه ،منها الفتو�ش وال�شوربة
والبطاطا والأرز وال��دج��اج واللحم،
�إ�ضافة �إىل احللويات والع�صائر.
م��ن جانبه اع�ت�بر ال�شيخ خلدون
عويط وه��و �أح��د م�شايخ دار الفتوى
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ب ��أن �ه��ا
ت��دل ع�ل��ى الت�ضامن وال�ت�راح��م بني
�أب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع الإ�� �س�ل�ام ��ي ،ل��ذل��ك
ال ب ��د م ��ن ت �ع ��زي ��زه ��ا ،و�أ� � �ض � ��اف �أن
�إق ��ام ��ة م ��وائ ��د ال ��رح� �م ��ن ه ��ي ��س�ن��ة
يقوم بها املي�سورون �إىل جانب زك��اة
�أم��وال �ه��م ،ان�ط�لاق�اً م��ن ق��ول��ه تعاىل
}ويف �أم��وال �ه��م ح��ق م�ع�ل��وم لل�سائل
واملحروم{.

الإعا�شات الرم�ضانية
يف املا�ضي كان التناف�س حثيثاً بني
ال�سيا�سيني ع�ل��ى ت �ق��دمي الإع��ا� �ش��ات
الرم�ضانية ،لكنه ب��د�أ يخفت اليوم،
رمب� � ��ا ب �� �س �ب��ب الأو� � � �ض � � ��اع الأم� �ن� �ي ��ة
وال�سيا�سية املتبدلة.
ت �ع �ت��ب �أم حم �م��د ع �ل��ى ال���س��ا��س��ة
واجلمعيات الذين ن�ضبت تقدمياتهم
ال ��س�ي�م��ا يف ب �ي��روت ،ف �م��ن ال��وا� �ض��ح
ب��ر�أي�ه��ا �أن �سفر احل��ري��ري وب�ق��اءه يف
اخل� ��ارج« ،دف ��ع بجماعته �إىل ال�ع��ودة
ع��ن ت �ق��دمي ك��رت��ون��ة الإع��ا� �ش��ة ال�ت��ي
ا�شتهر ب�ه��ا» ،ع��ازي��ة ال�سبب �إىل عدم
احل��اج��ة للناخبني ال �ي��وم ،وب��ال�ت��ايل
ف ��إن املناف�سني له مل يجدوا �ضرورة

وي���س�ت�م��ر احل��دي��ث ع��ن الطبقات
ال� �ف� �ق�ي�رة وم �ع��ان��ات �ه��ا يف رم �� �ض��ان،
ل �ن �ت��وق��ف ه � ��ذه امل� � ��رة ع �ن ��د ظ ��اه ��رة
اخل� � ��ادم� � ��ات امل� ��� �س� �ل� �م ��ات يف امل � �ن� ��ازل
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف�م��ن امل �ع��روف �أن لبنان
يتمتع ب�أ�سو�أ �سجل �إن�ساين يف ما خ�ص
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ع��ام�لات الأج�ن�ب�ي��ات؛
اللواتي �أقدم عدد منهن على االنتحار
تعبرياً عن �ضيقهن ،مبا يعانينه داخل
جدران بع�ض املنازل اللبنانية.
ال�ي��وم ،ويف �شهر الرحمة ،ميكنك
م�صادفة عدد كبري من اخلادمات يف
الأ�سواق اللواتي تبدو عليهن �إمارات
التعب والوهن� ،أثناء احلديث �إليهن،
ي � ؤ�ك��د م�ع�ظ�م�ه��ن �أن ال �ع �م��ل امل �ن��زيل
ي�ت���ض��اع��ف يف ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ،ف ��إىل
تنظيف امل �ن��زل وااله �ت �م��ام ب� ��الأوالد،
ه �ن��اك م �� �س ��ؤول �ي��ات �أخ� � ��رى ت���ض��اف
ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ن ،ل�ي����س �أق �ل �ه��ا الت�سوق
ب�شكل ي��وم��ي للح�صول على اللحوم
واخل � �� � �ض ��راوات ال� �ط ��ازج ��ة ،و�إع� � ��داد
الإفطار �أو امل�ساهمة يف �إع��داده (كون
بع�ض ربات البيوت يف�ضلن الإ�شراف
ع �ل��ى �أط � �ب� ��اق امل � ��وائ � ��د) ،ث ��م اجل �ل��ي
وال�ت�ن�ظ�ي��ف ب�ع��د الإف� �ط ��ار ،و�إح���ض��ار
�أط �ب��اق ال�ف��اك�ه��ة واحل �ل��وي��ات و�إع ��داد
اجل�ل��اب وال �ت �م��ور و�أن � � ��واع ال �� �ش��راب
والع�صائر املختلفة ،واجلدير بالذكر
�أن العديد من العامالت الأجنبيات،
ال ��س�ي�م��ا الأث �ي��وب �ي��ات واحل�ب���ش�ي��ات،
ي���ص��رون ع�ل��ى ��ص�ي��ام ��ش�ه��ر رم���ض��ان،
وبالتايل يعانون الأم��ري��ن �أث�ن��اء يوم
�صيامهم ،فقط لأن رب��ات البيوت ال
ترحمهن من طلباتهن املتزايدة.
وامل � � ؤ�� � �س� ��ف �أن� � ��ه وب �ي �ن �م��ا مت���ض��ي
ال �ك �ث�يرات وق �ت �اً ط��وي� ً
لا يف ال�ت���س��وق،
و�إع� � � � ��داد ال� �ط� �ع ��ام وت� �ق ��دمي ��ه ،ف � ��إن
ن�صيبهن م��ن الإف �ط��ار ي�ك��ون انتظار
�أرباب عملهن لالنتهاء من طعامهم،
ليت�سنى لهن الإفطار على الف�ضالت
و�إن كانت كثرية ،كثريات �أك��دن �أنهن
يفطرن على كا�سة ماء بانتظار العائلة
اللبنانية لتنتهي من طعام الإفطار،
فهل هذه روحية رم�ضان؟

�أحمد الطب�ش
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رمضانيات
كيف نكسب ليلة القدر؟
�إن من �أعظم ا�ستغالل الفر�ص
يف ال��دن �ي��ا ،احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ل�ي��ايل
الع�شر الأواخر من رم�ضان ،ف�إن مل
يكن ،فعلى الأقل ليلة ،25 ،23 ،21
 ،29 ،27لأن ليلة القدر لن تتعدى
�إحدى هذه الليايل ،كما قال �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم« :حتروا ليلة
القدر يف الوتر من الع�شر الأواخر
م��ن رم �� �ض��ان»� ،إال �إذا ك��ان هناك
اختالف بني دول العامل الإ�سالمي
يف دخ ��ول رم���ض��ان ،ف� ��إن الأح ��وط
ال�ع�م��ل ك��ل ل�ي��ايل ال�ع���ش��ر ،ال�سيما
�أن اهلل ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ق ��ال} :
ليلة ال�ق��در خ�ير م��ن �أل��ف �شهر{،
فكم �سنة تعدل ليلة القدر؟ �أكرث
من ثالث وثمانني �سنة! فاحر�ص
ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى ه��ذه الليلة �أال
ت �ف��وت��ك ،وذل� ��ك ب �ق �ي��ام ك��ل ل�ي��ايل
الع�شر الأخرية ،وا�ستغالل كل ليلة
منها ك�أح�سن ما يكون اال�ستغالل؛
كقدوتنا وحبيبنا حممد �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم ،كما روت عنه �أم
امل�ؤمنني �سيدتنا عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها �أنه «�إذا دخل الع�شر �شد املئزر،
و�أحيا ليله ،و�أيقظ �أهله».
ماذا تفعل يف هذه الليلة؟
 اال��س�ت�ع��داد لها منذ الفجر،فبعد ��ص�لاة الفجر حت��ر���ص على
�أذك � ��ار ال���ص�ب��اح ك�ل�ه��ا ،وم ��ن بينها
احر�ص على ق��ول« :ال �إل��ه �إال اهلل

أحـكـــام
فقـهـيـة
رمضانية

وح��ده ال �شريك ل��ه ،ل��ه امل�ل��ك وله
احل�م��د وه��و على ك��ل ��ش��يء قدير»
مئة م��رة ،مل��اذا؟ ملا رواه �أب��و هريرة
(ر�ضي اهلل تعاىل عنه)� ،أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :من
قال ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك
ل��ه ،له امللك ول��ه احلمد وه��و على
كل �شيء قدير يف يوم مئة مرة كان
له عدل ع�شر رقاب ،وكتبت له مئة
ح���س�ن��ة ،وحم�ي��ت ع�ن��ه م�ئ��ة �سيئة،
وكانت له حرزاً من ال�شيطان يومه
ذل��ك ح�ت��ى مي���س��ي ،ومل ي� ��أت �أح��د

ب�أف�ضل مما ج��اء به �إال �أح��د عمل
�أكرث من ذلك».
 احر�ص على �أن تُفطر �صائماً،�إما بدعوته� ،أو ب�إر�سال �إفطاره� ،أو
ب��دف��ع م��ال ل�ت�ف�ط�يره ،و�أن ��ت بهذا
ال �ع �م��ل ت �ك��ون ح���ص�ل��ت ع �ل��ى �أج ��ر
�صيام �شهر رم�ضان مرتني ،ملا رواه
جل� َه�ن��ي ع��ن ر�سول
زي��د ب��ن خالد ا ُ
اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل � ��ه و��س�ل��م
�أن��ه ق��ال« :م��ن ف��طّ ��ر �صائماً كتب
له مثل �أج��ره ال ينق�ص من �أج��ره
�شيء».

من �سمع الأذان ف�أفطر ثم تبني له �أن
ال�شم�س مل تغرب ،فعليه الق�ضاء ،لت�ساهله
يف حت ��ري ال� �غ ��روب ،وي �ح ��دث ه ��ذا ك �ث�يراً
ع�ن��دم��ا ي���س�م��ع ال���ص��ائ��م � �ص��وت امل��ذي��اع �أو
التلفاز �أو خط�أ �أح��د امل�ؤذنني يف الأذان� ،أو
تالعب الأطفال مبكربات ال�صوت اخلا�صة
بامل�ساجد� ،أو تقليدهم ل�ل��أذان ،فكل ذلك
وغ�ي��ره ق��د ي�ج�ع��ل ال �� �ص��ائ��م ي���س�ت�ع�ج��ل يف
الإف �ط��ار ،م��ا يوقعه يف ح��رج بعد ذل��ك من
حيث الق�ضاء والإث��م ،لأن��ه مل يتحقق من
غ ��روب ال���ش�م����س� ،إمن ��ا اع�ت�م��د ع�ل��ى غ�يره
يف ذل ��ك ،وه ��ذا خ �ط ��أ ف�لا ب��د ل�ل���ص��ائ��م �أن
يتحقق م��ن غ ��روب ال���ش�م����س ح�ت��ى يفطر
على بينة ،و�صحيح �إذا كان امل�ؤذن ي�ؤذن على
الوقت بعد حتري الغروب ،وعُرفت عدالته
و��ص��دق��ه وحت��ري��ه ال��وق��ت ،ف�ي�ج��وز للنا�س
ال�صوم والفطر ب�أذانه ،لكن لو تبني خط�ؤه

 عند غروب ال�شم�س ادع �أي�ضاً�أن ي�ع�ي�ن��ك وي��وف �ق��ك ل �ق �ي��ام ليلة
القدر.
 ج� ّه��ز �صدقتك ل�ه��ذه الليلةم ��ن ل� �ي ��ايل ال �ع �� �ش��ر ،ول �ي �ك��ن ل��ك
ادخ� ��ار ط ��وال ال���س�ن��ة ل�ت�خ��رج��ه يف
هذه الليايل الفا�ضلة ،فال تفوتك
ليلة م��ن ل�ي��ايل ال��وت��ر �إال وتخرج
�صدقتها.
 ب ��ادر ب��ال��ذه��اب �إىل امل�سجدق�ب��ل الأذان ،لت�صلي ��س�ن��ة دخ��ول
امل�سجد ،ولتتهي أ� بانقطاعك عن

و�أذن قبل الوقت لزم اجلميع الق�ضاء.
احل��ائ����ض وال�ن�ف���س��اء �إذا ط�ه��رت��ا �أث�ن��اء
النهار وجب عليهما الق�ضاء ،ويجب عليهما
عدم الإم�ساك ذلك اليوم ،لأنهما لي�ستا من
�أه��ل ال��وج��وب يف ذل��ك ال�ي��وم ،ول�ع��دم توفر
النية من �أول النهار ،ولأن ذلك اليوم غري
حم�ت�رم يف ح�ق�ه�م��ا ،وم�ع�ل��وم �أن ��ه ال ي�صح
منهما ال�صيام وال يجب ،ف�إن �صامتا ف�سد
�صيام ذل��ك اليوم ،وا�ستحقتا الإث��م بذلك،
لأنهما ارتكبتا �أم��راً حم��رم�اً ،وه��و ال�صوم
�أثناء احلي�ض والنفا�س.
امل�سافر �إذا قدم �إىل بلده نهاراً ،يلزمه
الق�ضاء دون الإم�ساك ،لأنه مل ينو ال�صوم
من �أول النهار ،ولو نوى ال�صوم قبل الفجر
ثم و�صل �إىل بلده ف�صيامه �صحيح.
�إذا ب ��رئ امل��ري ����ض وه ��و م�ف�ط��ر �أث �ن��اء
النهار ،وجب عليه الق�ضاء دون الإم�ساك.

الدنيا وم�شاغلها علك تخ�شع يف
�صالتك ،ثم �إذا �أذن ردد معه وقل
�أذك ��ار الأذان ث��م �صل النافلة ،ثم
اذك ��ر اهلل ح�ت��ى ت �ق��ام ال �� �ص�لاة� ،أو
اق ��ر�أ يف امل���ص�ح��ف ،واع �ل��م �أن ��ك ما
دم��ت يف ان�ت�ظ��ار ال���ص�لاة ف ��أن��ت يف
��ص�لاة ،كما روى ذل��ك �أب��و هريرة
(ر��ض��ي اهلل ت�ع��اىل ع�ن��ه) �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال�« :إن
�أحدكم يف �صالة ما دامت ال�صالة
حتب�سه ،واملالئكة تقول اللهم اغفر
له وارحمه ،ما مل يقم من �صالته
�أو يحدث»..
ف�إذا �أُنهك ج�سدك ،ف�ألقه على
ال�سرير و�أن��ت تذكر ربك بالتهليل
وال�ت���س�ب�ي��ح وال�ت�ح�م�ي��د وال�ت�ك�ب�ير
واال� �س �ت �غ �ف��ار ،وال �� �ص�لاة وال���س�لام
على ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،ف�إن منت ف�أنت م�أجور
ب�إذن اهلل ،ثم ا�ستيقظ ل�صالة قيام
الليل يف امل�سجد ،وليكن لك �ساعة
خلوة مع ربك �ساعة ال�سحر ،فتفكر
يف عظمة خالقك ،ونعمه التي ال
حت�صى عليك ،فمهما كنت فيه من
حال �أو �شدة ف�أنت �أح�سن حا ًال ممن
هو �أ�شد منك.
�أخرياً ،وقبيل الفجر ال بد من
ال���س�ح��ور ،ول��و مب��اء ،م��ع احت�ساب
العمل بال�سنة؛ ملا رواه �أن�س ر�ضي
اهلل ت �ع��اىل ع �ن��ه ،ق ��ال :ق ��ال �صلى
اهلل عليه و�سلم«:ت�سحروا ف ��إن يف
ال�سحور بركة».
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عالم المرأة

دليل المرأة الذكية في رمضان
دل�ي��ل امل ��ر�أة الذكية يف رم�ضان �أك�ب�ر فر�صة
للتغيري على كافة م�ستويات احلياة ،فالنه�ضة
الإميانية والهمة العالية والنفحات الربانية ،لن
تثمر املزيد من العبادة اخلا�شعة فح�سب ،لكنها
تثمر التغيري على امل�ستوى النف�سي العميق الذي
ي�أمله ك��ل �إن���س��ان ،ث��م حت��دث تغيريات حقيقية
ع �ل��ى م �� �س��اح��ات ال �ت��وا� �ص��ل الإن �� �س��اين وطبيعة
ال�ع�لاق��ات االجتماعية ال�ت��ي يعي�شها الإن���س��ان،
وتت�سع الفر�صة لإج��راء �أك�بر م�صاحلة يف حياة
الإن�سان ،تبد�أ من ال��ذات وت�شمل �شريك احلياة
والأب� �ن ��اء ،وت�ت���س��ع ح�ت��ى ت�شمل ج�م�ي��ع الأق ��ارب
واجلريان والأ�صدقاء.
واملر�أة الذكية هي التي ت�ستثمر هذه الأجواء
الرم�ضانية يف تغيري وت�ع��دي��ل م���س��ار حياتها،
فلي�س من املبالغة يف �شيء القول� ،إن كثرياً من
الزوجات ي�شعرن بالأ�سى والأ�سف الذي قد ي�صل
ببع�ضهن �إىل حافة االك�ت�ئ��اب ،فالكثريات على
خ�ل�اف م��ع ال� ��زوج ،ف��ال�ع�لاق��ة م�ت��وت��رة تتخللها
ن��وب��ات غ�ضب ،واحل ��وارات قليلة وتت�سم بطابع
عملي ج��اف ،وت��دور ح��ول م�شاكل الأب�ن��اء ونحو
ذلك ،واملر�أة تعاين من امللل ،على الرغم من كرثة
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها ،فهي ال ت�ستمع
بها وت�شعر �أنها عبء نف�سي عليها ،وهي ع�صبية
دائ �م �اً م��ع الأوالد ،وغ�ير را��ض�ي��ة ع��ن �سلوكهم،
وفا�شلة يف عقد �صداقة معهم ،وه��ذا كله جعل
الكثري م��ن ن�سائنا حمبطات م��ن حياتهن ،بال
�أم��ل يف التغيري احلقيقي ،وم�ست�سلمات متاماً
للآلية التي بها مت�ضي حياتهن ،و�أ�صبح جمرد
اال�ستمرار فيها واحلفاظ ال�شكلي عليها هو �أكرب
و�أهم �أهدافهن.
امل� ��ر�أة ال��ذك�ي��ة وح��ده��ا ت�ستطيع اال��س�ت�ف��ادة ت�ت��ذك��ر ق��ول��ه ت �ع��اىل} :ف�ق�ل��ت ا��س�ت�غ�ف��روا رب�ك��م
م��ن ن�ف�ح��ات رم���ض��ان يف ��ض�ب��ط �إي �ق��اع حياتها� ،إن��ه ك��ان غفاراً • ير�سل ال�سماء عليكم م��دراراً •
ب��ل الإ� �ص�لاح اجل��ذري لها ،مهما تراكمت فيها وميددكم ب�أموال وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل
لكم �أن�ه��اراً{ ،فاال�ستغفار �ضمان ال��رزق ،وال��رزق
امل�شكالت ..فكيف يحدث ذلك؟
يف وق��ت ال�سحر ،وب�ع��د �أن تنهي امل ��ر�أة �صالة هنا �أغلى من املال؛ �إنه احلب والدفء واالحتواء..
التهجد ،وب�ع��د �أن جل�ست ت�ستغفر اهلل بخ�شوع يف ه��ذا الوقت امل�ب��ارك ترفع يديها تدعو اهلل �أن

يرزقها ال�سعادة وراحة البال ،و�أن ي�ؤلف بني قلبها
وقلب زوجها ،ويبارك لها يف �أبنائها.
ثم جتل�س مع نف�سها جل�سة �صغرية ،وتبد�أ
بالت�سا�ؤل عن نقاط القوة يف زوجها؟ يا �إلهي،
�إن �ه��ا ك �ث�ي�رة ،ك�ي��ف مل �أ� �ش �ك��ره ع�ل�ي�ه��ا؟ مل ��اذا مل
�أ�ستبدل كلمة �شكراً الباردة املقت�ضبة التي �أقولها

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أهـمـيــــة الريـاضـة لـصـحـة الـطـفـل
حتتل الريا�ضة مكانة و�أهمية كربى لدى الأطفال ،فممار�سة
ال��ري��ا� �ض��ة ت�ع�ت�بر م��ن �أه ��م ال� �ع ��ادات ال �ت��ي ي�ح��ر���ص ال�ط�ف��ل على
ممار�ستها ،وهناك خط أ� يقع فيه بع�ض الآب��اء والأم�ه��ات ،وهو �أن
مينعوا الأطفال من ممار�سة اللعب والريا�ضة ،ظناً منهم �أن اللعب
وك�ثرة الريا�ضة ت�ؤثران �سلباً على �صحة الطفل ،لذلك نريد �أن
نو�ضح للآباء والأم�ه��ات �أن ذلك املعتقد يُع ّد معتقداً خاطئاً فقد
�أو�صى الإمام الغزايل رحمه اهلل ب�أن يتم ال�سماح للطفل ب�أن يلعب
لعباً جميالً.
ف�إن منع الطفل من اللعب والريا�ضة يت�سببان يف �إرهاق الطفل،
حيث يظل حبي�ساً بني جدران البيت للدرو�س واال�ستذكار بامل�ساء،
ويف ال�صباح بالدرا�سة يف امل��در��س��ة ،وتلك الطريقة ت ��ؤدي �إىل �أن
ي�صبح الطفل �صاحب قلب ميت وذكاء الطفل ينخف�ض ،وهذا ما
�أكدته �أغلب الدرا�سات.
كل الدرا�سات احلديثة تن�صح الوالدين �أنهم ال بد �أن يدركوا �أن
احتياجات الأطفال للعب ب�أنواعه املختلفة و�أدواته و�أ�ساليبه متثل
احتياجات منائية تتطور مع تطور عملية النمو ل��دى الأط�ف��ال،
والآن ن�سوق لهم �أهمية ممار�سة اللعب والريا�ضة بالن�سبة للطفل.

• �أهمية ممار�سة الريا�ضة للطفل
 كلما مار�س الطفل الريا�ضة ،زاد منوه ب�شكل مطمئن وم�ستقر،وذلك لأن اللعب والريا�ضة ت�ساعدان على منو الع�ضالت ليكت�سب
الطفل املهارات احلركية التي يحتاجها يف تنقالته.
 اللعب يطوّر ال�ق��درات اجل�سمية والعقلية واالنفعالية لدىالطفل ،وي�ساعد على تن�شئته تن�شئة اجتماعية متزنة عاطفياً
وانفعالياً.
 ممار�سة اللعب وال��ري��ا��ض��ة �أي���ض�اً ت�ساعد على ت�ط��ور النمواللغوي لدى الأطفال ،من خالل تبادل الآراء واحلديث املتوا�صل
ال��ذي ين� أش� ب�سبب التفاعل امل�شرتك ب�ين الأط �ف��ال امل�شاركني يف
اللعب ،وه��و مينح الطفل فر�صاً ثرية وم��واق��ف حياتية طبيعية
ت�ع�م��ل ك�ن�م��اذج م�ث�ل��ى يف ت�ك��وي��ن ال�شخ�صية ال���س��وي��ة ،م��ن خ�لال
العالقات املتبادلة وامل�شاركة والتعاون واملناق�شة والت�شاور واحلوار
مع الآخرين ،واال�شرتاك يف اتخاذ القرارات اجلماعية ،وتقبل ر�أي
الغري واحرتامه ،حتى �إن كان مغايراً لآراء الطفل ال�شخ�صية.
 علماء النف�س والرتبية ي��ؤك��دون �أن الأل�ع��اب التي ميار�سهاالأطفال متثل الطريق الأمثل للتفكري ال�صحيح ،و�سالمة البدن
والعقل والثقة بالنف�س ،ومواجهة م�صاعب احلياة يف امل�ستقبل،
كذلك اللعب والريا�ضة ميثالن متعة للأطفال ،وحرمانه منها
جتعل الطفل يحيا حياة لي�ست طبيعية مثل باقي �أقرانه.

حتى ال ي�ستطيع �أن مي�سك علي خط أ� بنظرة حب
وع�ين المعة وابت�سامة ناعمة وح��روف تتدفق
باحلرارة؟ ملاذا مل �أفخر به �أمام �أهلي و�أمام �أهله
بال مبالغة؟ مل��اذا �أن��ا بخيلة يف منحه املزيد من
الثقة يف نف�سه؟
مل��اذا �أواج ��ه غ�ضبه بغ�ضب ،وكلماته احل��ادة
بكلمات �أ��ش��د منها ح��دة ،و�أ��ص��رخ و�أب�ك��ي و�أ�شعر
بالظلم واملرارة و�أحكي لأمي و�أخواتي ،بل �أذهب
�أحياناً غا�ضبة رغم مرور كل هذه ال�سنوات على
زواج ��ي؟ ه��ل ه��ذا ه��و ��س�ل��وك ال��زوج��ة ال��ذك�ي��ة؟
هل هذا هو �سلوك امل��ر�أة امل�ؤمنة املحت�سبة؟ �أمل
يقل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن ال�صائم:
«و�إن امر�ؤ �شامته �أو قاتله ،فليقل �إين �صائم �إين
�صائم»؟ هذا مع الإن�سان العادي ،فلماذا �أتعامل
مع زوج��ي بهذه الندية املقيتة؟ مل��اذا ال �أتنف�س
بعمق و�أردد يف �أعماقي �إين �صائمة� ،إين �صائمة؟
ملاذا ال �أتخيل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وهو
يقول« :ال تغ�ضب ..ال تغ�ضب ..ال تغ�ضب»؟
مل��اذا ال �أحت�سبها عند اهلل ت�ع��اىل؟ ث��م مل��اذا ال
�أع�ت�رف ب� أ�خ�ط��ائ��ي؟ م��اذا ل��و كنت اع �ت��ذرت منذ
ال�ب��داي��ة يف ه��ذه امل��رة ال�ت��ي و��ص��ل فيها �شجارنا
لدرجة �أن �سمع �صوتنا اجلريان؟ تخيلي لو �أنك
و�ضعت ي��دك على كتفه يف ه��ذه امل��رة ونظرت يف
عينيه وب�صوت خفي�ض اعتذرت ،رمبا كان �سيلقي
بيدك من على كتفه ورمبا نظر �إليك بغ�ضب..
ورمب��ا خرج وتركك و�صفع الباب وراءه ..ولكن
بالت�أكيد ك��ان �سيعود �إليك ،ول��ن يحدث بينكما
ما حدث يف هذه املرة من م�شاجرة عنيفة امتدت
لعدة �أيام من ال�شقاق املر.
ت��ذك��ري ج �ي��داً؛ ه��ل حت��ا��ص��ري��ه ب� أ���س�ئ�ل�ت��ك:
�أي ��ن ك �ن��ت؟ ك��م ك��ان��ت ال �ع�ل�اوة اجل ��دي ��دة؟ متى
�سنخرج للت�سوق؟ مل��اذا تق�ضي ك��ل ه��ذا الوقت
مع �أ�صدقائك؟ ملاذا �أنت �صامت؟ �أ�سئلتك بنكهة
االت �ه��ام! حتكمني ق �ي��ودك ع�ل�ي��ه! ال ت�ترك��ي له
م�ساحة من احلرية!
وال �ن �ت �ي �ج��ة ه � ��ارب �إىل �أه� �ل ��ه و�أ� �ص ��دق ��ائ ��ه،
ومتحدث بارع معهم و�سجني �صامت يف بيتك..
ت��ذك��ري يف ت�ل��ك اجل�ل���س��ة �أم امل ��ؤم �ن�ين خديجة
(ر�ضي اهلل عنها) كيف كانت ترتك النبي يتحنث
يف ح ��راء ال�ل�ي��ايل ذات ال �ع��دد ..متنحه حريته،
فالزواج لي�س قيداً �أو �سجناً ،بل تعينه وتعد له
ال�ط�ع��ام ،وت��ذه��ب بنف�سها ل�ت��زوده ب��ه ،ث��م ه��ي ال
تفر�ض نف�سها على وحدته وعزلته.
ليتك توقفت عن حديثك التقليدي املكرر عن
�شجار الأبناء وغالء الأ�سعار وحكايات اجلارات،
وغيابه الطويل وحظك العاثر ونحو ذلك ،مما
يجعله زاهداً فيك ..تذكري �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة
ورجاحة عقلها يوم احلديبية ،تذكري �أم امل�ؤمنني
خديجة (ر�ضي اهلل عنها) وحديثها للنبي عند
بدء الوحي ..ملاذا ال تتغريين وتغريين حديثك،
�شجعيه على الطموح ..التعلم ..حدثيه �أحاديث
عامة ب�صورة غري مفتعلة ..ا�ستمعي لر�أيه بهدوء
ودون م�ق��اط�ع��ة ،ث��م ناق�شيه �أو ا��س��أل�ي��ه ب�ه��دوء
ال خمتلفاً للحياة.
�أي�ضاً ..تخيلي �شك ً
و�أخي�راً ،وقبل �أن تقومي من جل�ستك هذه،
هال تذكرتي قوله تعاىل�} :أحل لكم ليلة ال�صيام
ال��رف��ث �إىل ن���س��ائ�ك��م{ ..ه��ل تعلمني �أن �إج��اب��ة
زوج��ك �إىل ال�ف��را���ش واج �ب��ة ،يف ح�ين �أن �صالة
القيام �سنة ..ال �أدعوك �إىل ترك القيام بالطبع،
ول�ك��ن �أري� ��دك �أن ت�ضعي ك��ل ��ش��يء يف مو�ضعه
ال�صحيح ..هل تعلمني �أن معظم خالفات النهار
تكون ب�سبب �إح�ب��اط��ات الليل ،و�أن��ك ت�ستطعني
التحكم يف غ�ضبه وانفعاله وغيابه..

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

تقسيم وجبة اإلفطار تقي جسمك من التعب
ي�شري اخت�صا�صيو التغذية �إىل �أن
ع��دم الإف ��راط يف تناول الطعام عند
الإفطار ،وتق�سيم الفرتة املمتدة بني
الإفطار وال�سحور �إىل ثالث وجبات
معتدلة ،ي�سهمان ب�سد اجلوع و�إعادة
ال �� �س �ك��ر �إىل م �� �س �ت��واه ال �ط �ب �ي �ع��ي يف
اجل�سم.
وي �ن �� �ص��ح االخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��ون �أن
ي �ب��د�أ ال �� �ص��ائ��م �إف� �ط ��اره ب��ال���س��وائ��ل
والأطعمة الرطبة ،كالتمر واحل�ساء،
مل��وازن��ة ال�سكر مبا�شرة يف اجل�سم،
وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ال �� �ش �ع��ور ب��اجل��وع،
وبالتايل جتنب الإكثار من الطعام،
نا�صحاً بتناول ال���س��وائ��ل ،وال�سيما
املاء والع�صائر املنزلية ،ليالً ،وعلى
فرتات متقطعة.
ك� �م ��ا ي �ن �� �ص��ح االخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��ون
ب� � ��� � �ض � ��رورة الإك � � � �ث � � ��ار م� � ��ن ت � �ن� ��اول
اخل�ضراوات والفواكه الطازجة ،لأنها
حت�ت��وي ع�ل��ى ك�م�ي��ات ج�ي��دة م��ن امل��اء
والأل �ي��اف ال�ت��ي تطيل ف�ترة ال�شعور
بال�شبع ،ومتنع زي��ادة ال ��وزن ،داع�ين
�إىل تقليل ع��دد الأ��ص�ن��اف الغذائية،
وجتنب تناول الأغذية املحتوية على
ن�سبة كبرية من البهارات والتوابل،
كونها تزيد ال�شعور بالعط�ش.
وين�صح االخت�صا�صيون بتجنب
��ش��رب الع�صائر املحتوية على م��واد
�أو م �ل��ون��ات ��ص�ن��اع�ي��ة ون���س�ب��ة كبرية
م��ن ال���س�ك��ر وا��س�ت�ب��دال�ه��ا بالع�صائر
ال�ط��ازج��ة وال �ف��واك��ه ،والإق�ل��ال ق��در
الإم �ك��ان م��ن امل�ل��ح وت �ن��اول املخلالت
والد�سم واملعجنات.
ويلفتون �إىل �أن وج�ب��ة ال�سحور
م�ه�م��ة ج� ��داً يف ال �ي ��وم ال��رم �� �ض��اين،
ح �ي��ث ت �ع�ي�ن ال �� �ص��ائ��م ع �ل��ى ق �� �ض��اء
ن �ه��اره ب�ن���ش��اط وح �ي��وي��ة ،وت���س�ه��م يف

جت�ن��ب الإ� �ص��اب��ة ب��الإع �ي��اء وال���ص��داع
�أثناء النهار ،وت�ساعد على التخفيف
م ��ن الإح �� �س��ا���س ب ��اجل ��وع وال�ع�ط����ش
ال���ش��دي��دي��ن وحت��اف��ظ ع�ل��ى م�ستوى
ال�سكر يف الدم خالل فرتة ال�صيام.
ويعترب اخت�صا�صيو التغذية �أن

طــريـقـة اللعـب

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

ال���ص�ي��ام ه��و مب�ن��زل��ة ح�م�ي��ة غ��ذائ�ي��ة
يومية يف ح��ال اتبع ال�صائم ن�صائح
غ��ذائ�ي��ة �سليمة حت�ق��ق ل��ه ت��وازن �اً يف
ج�سمه ،ومتنع من زيادة وزنه ،الفتني
�إىل �أن الإر� � �ش� ��ادات ال���ص�ح�ي��ة متنع
�إ��ص��اب��ة الأ��ش�خ��ا���ص ب��أع��را���ض تلحظ

زي��ادت�ه��ا يف �شهر رم���ض��ان ،كالتخمة
والتلبك اله�ضمي والإم�ساك.
وعن الن�شاط البدين خالل �شهر
رم�ضان ،ي�ؤكد اخت�صا�صيو التغذية
�ضرورة اال�ستمرار مبمار�سة الريا�ضة
واحلفاظ على اللياقة البدنية ،ولكن

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ياب�سة � /أن����س  /م��ن ميتهن
�سقاية املاء.
1
 5ا��س��م رئ�ي����س حت��ري��ر �صحيفة
الأه��رام �سابقا  /من �صفاته �أنه
2
خنا�س
3
 6مي�شي متقارب اخلطوة  /تعب�أ
 7نحب ونرغب  /ت�صدير
4
 8ال� � ��� � �ش � ��ام  /ج � �م� ��ع �� �س ��دمي
(معكو�سة).
5
� 9صاحب ال�شيء ومالكه  /من
6
اه ��م اع �م��ال ن�ي�ك��و���س ك��ازن�ت��زاك��ي
الأديب اليوناين املعا�صر.
7
 10خم�ترع التل�سكوب و�صاحب
نظرية الأر�ض كروية يف الع�صور
8
الو�سطى � /ضمري متكلم.

9
10

�أفــقــي
�1شجاع ويج�سر على خو�ض غمار ال�شيء  /خمرتع �أموا�س
احلالقة.
 2الزي الياباين ال�شهري.
 3ممثل هوليوودي متمر�س يف ريا�ضة الدفاع عن النف�س /
توجه �إىل.

عـــامـــودي
 1ن�صف جابر  /جميل وفيه بهاء
 /يو�ضع على احل�صان.
 2خمرتع الديناميت.
 3ه��د�أ  /غ��از يدخل يف تركيب
ملح الطعام.
 4خمرتع حمرك الديزل
 5رجل (باالجنليزية)  /ثالثة

من خالل �أن�شطة معتدلة ال تنق�ص
ن�سبة ال�سكر بالدم مثل امل�شي.
وي� ��� �ش�ي�رون �إىل � � �ض ��رورة جت�ن��ب
ال�ت�ع��ر���ض امل�ب��ا��ش��ر لأ� �ش �ع��ة ال�شم�س،
خ�صو�صاً يف �أوق ��ات ال ��ذروة ،وات�خ��اذ
�إج� � ��راءات احل �م��اي��ة يف ح ��ال تتطلب
الأم � � � ��ر ،م� �ث ��ل الأل� �ب� ��� �س ��ة اخل �ف �ي �ف��ة
القطنية البي�ضاء وح�م��اي��ة ال��ر�أ���س
واجل � �ل� ��د ،والإك� � �ث � ��ار م ��ن ال �� �س��وائ��ل
خ�ل�ال ف�ت�رة الإف �ط ��ار ،لتعوي�ض ما
قد يخ�سره ال�شخ�ص خ�لال ال�صيام
ب�سبب التعر�ض لل�شم�س والتعرق.
وف�ي�م��ا ي�خ����ص الأط� �ف ��ال ،يف�ضل
اخت�صا�صيو التغذية �أال ي�صوم من هم
دون �سن العا�شرة ،و�أال يجربوا بغ�ض
النظر عن �أعمارهم على ال�صيام ،كي
ال يلج�أوا �إىل تناول الطعام بال�سر،
وق ��د ت �ت �ح��ول �إىل ع � ��ادة ف �ي �م��ا ب�ع��د،
مبينني �أنه ويف حال ظهر على الطفل
ال�صائم �أي عوار�ض �إره��اق ،يجب �أن
ينهي �صيامه.
ويبني االخت�صا�صيون �ضرورة �أن
ي�ست�شري ال�شخ�ص امل ُ�سن �أو مري�ض
القلب �أو ال�سكري �أو الكلية طبيبه
ق�ب��ل ال �� �ص �ي��ام ،ح �ف��اظ �اً ع�ل��ى �صحته
ومنعاً من تفاقم مر�ضه يف حال اتبع
�سلوكيات �صحية خاطئة ،معتربين
�أن الأم��ر ينطبق �أي�ضاً على احلامل
وامل��ر��ض��ع اللتني حت�ت��اج �إىل برنامج
غذائي منظم ،يراعي �صحتها و�صحة
جنينها �أو طفلها.
وي ��رى االخ�ت���ص��ا��ص�ي��ون �أن �شهر
رم���ض��ان فر�صة ج�ي��دة ل� إ
ل�ق�لاع عن
ال �ت��دخ�ي�ن ،ب�ح�ي��ث ي���ض�ط��ر ال���ص��ائ��م
ل�لاب �ت �ع��اد ع ��ن ال �ت��دخ�ي�ن ل �ع��دد من
ال �� �س��اع��ات ،وب��ال �ت��ايل ت�شجيعه على
الإقالع النهائي عنه.

الحل السابق
2 1
 1ر و
 2ا ع
 3ب و
 4ح د
 5م
 6ا ر
 7ج
 8ر �س
ق
9
� 10س ا

6
ا
ن
ك
ا

5 4 3
ا ن د
ل م
م
م
�ش
ا
ن ح ر
ي ا ف
م
ا ز
ج
ا ي ت ب
م ي ا ل

9 8 7
ث ر
خ
ن
�س ب
و ر م
ر ي ا
ق ط ر
ر ا �س
ط ن
ا ي
ج ا ب

10
ا
�س
م
ا
ط
ي
ل
م
ط
ر

حروف من راوي.
 6خمرتع الآلة البخارية  /ن�صف �سرور.
 7عملة يابانية  /ارتقاء ورفعة.
 8خمرتع قلم احلرب .
� 9أو�سمة �أو �أو�شحة امل�س�ؤولية كالرئا�سة وغريها.
 10خمرتع امل�صباح الكهربائي.
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ريَ اضـَ ة

االجتماعي إلى الدرجة األولى

الـكـرة الطـرابلـسية
تـــعــزز حضــورهـــا
في دوري األضـــواء
فرحة �إداريي والعبي االجتماعي بعد اللقاء مع الغازية

أ�ع� � � ��اد �� �ص� �ع ��ود ف ��ري ��ق االج �ت �م��اع��ي �أقيمت يف طرابل�س مبنا�سبة الذكرى
وان�ضمامه �إىل جاره طرابل�س يف الدرجة الـ 25ال�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد ر�شيد
الأوىل ،الهيبة للكرة الطرابل�سية ،التي كرامي ،و�شارك يف الدورة �أندية بارزة يف
غابت طوي ً
ال عن الأ�ضواء ،بعد �أن �شكلت طرابل�س وال�شمال ،هي ال�سالم زغرتا
ل�ع�ق��ود ع ��دة ،وخ���ص��و��ص�اً ع�بر �سفريها وال�شباب – طرابل�س والريا�ضة والأدب
العريق الريا�ضة والأدب ،دعامة �أ�سا�سياً وا ألم� � ��ل – ط��راب �ل ����س وامل �ح �ب��ة و��ش�ك��ا
من دعائم كرة القدم اللبنانية.
و�أ��ش�ب��ال امليناء وال��وح��دة واالجتماعي
وي ��أت��ي جن ��اح االج�ت�م��اع��ي يف حجز وامل � ��ودة وح��رك��ة ال���ش�ب��اب وح ��رف اردة
موقع له بني الكبار ،يف �سياق النه�ضة والتعاون والربق – البداوي ومرياطة
التي تعي�شها الكرة الطرابل�سية حالياً ،والفجر – زغرتا.
ويعترب الو�صول �إىل الدرجة الأوىل
وت ��درج� �ه ��ا و� � �ص� ��و ًال لأن ت �� �ش �ك��ل ق��وة
م�ستقبلية ال ي�ستهان بها ،وذلك بف�ضل حت��دي �اً ن��وع�ي�اً لإدارة ن ��ادي االجتماعي
خ� ��زان ه��ائ��ل م��ن امل ��واه ��ب واخل��ام��ات الن�شيطة ب��رئ��ا��س��ة ع�ب��د اهلل النابل�سي،
ال�شابة ،وما وجود هذا العدد الكبري من ابن ع��راب النادي حممد النابل�سي (�أبو
الالعبني الطرابل�سيني يف منتخبات � �ص�ب�ري) ال� ��ذي ي�ع�ت�بر م��ن �أع �ل��ام ك��رة
الفئات العمرية� ،سوى دليل على ذلك .القدم ال�شمالية.
وم��ن الطبيعي �أن يبد�أ االجتماعي؛
وا� �س �ت �ع��اد االج �ت �م��اع��ي م��وق �ع��ه يف
الدرجة الأوىل بعد � 20سنة �أم�ضاها يف ال ��ذي يتلقى دع �م �اً م��ادي �اً م��ن الرئي�س
الدرجة الثانية ،وحتديداً منذ مو�سم جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ،م �ن��ذ الآن ب��درا� �س��ة
 ،1993 - 1992وذلك على �إثر املباراة ال �� �س �ب��ل ال �ك �ف �ي �ل��ة ب��ال �ظ �ه��ور ال�ل�ائ ��ق يف
ال�ت��ي ت�ع��ادل فيها م��ع ال�شباب الغازية ال� ��درج� ��ة الأوىل ،ومب� ��ا ي �ل �ي��ق ب��ال �ك��رة
 ،0 - 0لريفع ر�صيده �إىل  11نقطة الطرابل�سية ،حيث يراهن كثريون على
يف «امل��رب��ع ال��ذه �ب��ي» ألن��دي��ة ال��درج��ة
الثانية.
وك��ان��ت اجلمعية العمومية الحت��اد
كرة القدم ،قد قررت ا�ستكمال مناف�سات
ال��درج��ة الثانية ،بعد �أن ت�أهلت �أندية
ال�شباب الغازية واالجتماعي والأهلي
النبطية والنه�ضة بر اليا�س �إىل املربع
الذهبي ،وبالتايل متابعة البطولة بني
الأندية الأربعة املذكورة وفقاً لنظامها
املعتمد ،واملوافقة ا�ستثنائياً على عدم
هبوط �أي ناد �إىل الدرجة الثالثة لهذا
املو�سم فقط ،وهذا القرار �سريفع عدد
الأندية يف الدرجة الثانية خالل املو�سم
املقبل �إىل  16نادياً ،بعد �صعود ناديني
م��ن ال��درج��ة ال �ث��ال �ث��ة ،ه�م��ا ال��ري��ا��ض��ة
والأدب ون��ا� �ص��ر ب��ر ال �ي��ا���س ،و��س�ق��وط
امل�برة وا أله�ل��ي �صيدا ،فيتم تق�سيمها
�إىل جمموعتني ت�ضم كل منها � 8أندية.
وي� �ع� �ت�ب�ر االج� �ت� �م ��اع ��ي م� ��ن ا ألن� ��دي� ��ة
الطليعية يف ط��راب�ل����س ،وه��و ي�ضم يف
�صفوفه نخبة من الالعبني املميزين،
ويتمتع ب ��إدارة �ساهرة ،علماً �أن��ه أ�ح��رز،
يف أ�ي ��ار امل��ا��ض��ي ،لقب بطولة الرئي�س
ر��ش�ي��د ك��رام��ي ب �ف��وزه ع�ل��ى ال��ري��ا��ض��ة
والأدب  0 – 2يف املباراة النهائية التي

ق��درة االجتماعي وج��اره طرابل�س على
ت�شريفها بني الكبار.
وب��رز يف �صفوف االجتماعي خالل
م�ب��اري��ات دوري ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة �أك�ثر
من الع��ب ،يف مقدمهم احل��ار���س �أحمد
قرحاين وحممد عبيد وم��روان حمزة،
وحممود بلح�ص ،وحممود الدن ،حممد
احل� �ل ��وة وه �� �ش��ام ن��اب �ل �� �س��ي وم���ص�ط�ف��ى
الق�صعة و�أمين مق�صود.
و�سبق لنادي االجتماعي �أن تقا�سم
م ��ع ج � ��اره ال��ري��ا� �ض��ة والأدب � �س �ف��ارة
ط��راب�ل����س يف ال ��درج ��ة الأوىل م��و��س�م�اً
واح��داً ( ،)1993 – 1992قبل �أن يعرث
بهما احل��ظ م�ع�اً فيهبطان �إىل دوري
ال � �ظ� ��ل ،ويف ح �ي�ن � �ص �ع��د ال � �ث� ��اين م��ن
الدرجة الثالثة �إىل الثانية هذا املو�سم،
ا�ستعاد االجتماعي ح�ضوره بني الكبار،
م ��ؤك��داً امل�ستقبل ال��زاه��ر ال��ذي ينتظر
الكرة الطرابل�سية.
وعرفت طرابل�س فريق االجتماعي
�أول الأم��ر فريقاً هاوياً حتت ا�سم «قبة
الن�صر» ،ولعب هذا الفريق ل�سنوات يف

فرحة العبي االجتماعي بال�صعود �إىل دوري الأ�ضواء

�أح�ي��اء طرابل�س و�ساحاتها ،و��ش��ارك يف ج ��ورج خ��رم��ا م��دي��راً ل�ل�ن��ادي ال ��ذي ك��ان
دوراتها الودية ،و�أحرز �ألقاب عدد منها .ي��ر أ���س��ه �إدوار ع �ك��اوي ،وب�ين أ�ب ��رز العبي
ويف ع ��ام  1955ح���ص��ل ال �ن��ادي على االجتماعي يف تلك احلقبة عامر ح�صني
ترخي�ص ر�سمي حتت ا�سم «االجتماعي» ،وع �ث �م��ان امل�ي�ر وحم �م��د ح �ن�ترو و أ�ح �م��د
وت ��أل �ف��ت ه�ي�ئ�ت��ه الإداري � � ��ة الأوىل من حمزة وجمال عياد وحممد النابل�سي وذو
�سا�سني جرج�س عبود و�سعد اهلل ميق الفقار يون�س وجمال ملوك.
وم ��ع ق �ي��ام احت ��اد �أي� ��ار  ،1985كثف
ون� �ع ��وم خ � ��وري وج ��رج �� ��س ف �� �ض��ل اهلل
ويو�سف عكاوي و�إداور عكاوي ،وبعد نحو االج �ت �م��اع��ي م���ش��ارك��ات��ه يف ال�ب�ط��والت
عام ح�صل النادي اجلديد على ترخي�ص الر�سمية ،وك��ان مو�سم 1992 – 1991
مبزاولة لعبة ك��رة القدم ،ووق��ع �إعطاء أ�ك�ثر املوا�سم إ���ش��راق�اً يف تاريخ النادي،
العلم واخل�بر حينذاك وزي��ر الداخلية ف �ف �ي��ه حت �ق��ق ح �ل��م «ال� �ق� �ب ��ة» ب �� �ص �ع��ود
فريقها �إىل دوري الأ�ضواء بعدما ت�صدر
الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي.
ويف مطلع احل��رب الأهلية ،وحتديداً دورة الت�صنيف الرباعية ،والتي �ضمته
يف م��و� �س��م  1977 – 1976ج ��رى دم��ج �إىل ف��رق امل�ج��د وال���س�لام ��ص��ور وه��دى
االج�ت�م��اع��ي م��ع ف��ري��ق آ�خ ��ر ه��و «ف�ت�ي��ان الر�سالة ،وكانت مباراة احل�سم يف هذه
ال�ق�ب��ة»؛ ال��ذي��ن وج ��دوا يف ال�ن��ادي الأول الدورة بني االجتماعي وهدى الر�سالة،
�ضالتهم� ،إذ كانوا يبحثون عن ترخي�ص وه ��ي أ�ج ��ري ��ت ع �ل��ى م�ل�ع��ب ال �� �ص �ف��اء يف
ل �ي �ت �م �ك �ن��وا مب��وج �ب��ه م ��ن امل �� �ش ��ارك ��ة يف وطى امل�صيطبة ،الأح��د � 31أي��ار ،1992
البطوالت الر�سمية ،ويف �أواخر ال�سبعينات و�أ��س�ف��رت ع��ن ف��وز االجتماعي ب�إ�صابة
وم �ط �ل ��ع ال �ث �م ��ان �ي �ن ��ات ،ان �ت �ق ��ل ج�م�ي��ع �سجلها ك�م��ال امل���ص��ري ،وك��ان��ت �صفوف
الع�ب��ي «ف�ت�ي��ان ال�ق�ب��ة» �إىل االج�ت�م��اع��ي ،الفريق يف ه��ذه امل�ب��اراة ت�ضم ع��دداً من
وك ��ان �آن� ��ذاك جن��م ال��را��س�ي�ن��غ واملنتخب ال�لاع�ب�ين امل�م�ي��زي��ن ،ك��احل��ار���س حممد
حنرتو وف��ادي عياد وحممد علي دياب
و أ�ح �م��د دروي ����ش و�أح �م��د ه��و��ش��ر ،وق��اد
الفريق حينذاك املدرب برهان اليماين.
وك��ان مو�سم  1993 – 1992ا ألك�ثر
�سخونة يف عقد الت�سعينات� ،إذ �ضم 17
فريقاً وك��ان ل��زام�اً �أن يهبط يف ختامه
خم�سة فرق �إىل الدرجة الثاين ،ما �ألهب
ال�صراع على حزام النجاة من الهبوط،
وب �� �س �ب��ب ق �ل��ة خ �ب��رة الع� �ب� �ي ��ه� ،أخ �ف��ق
االجتماعي يف البقاء بني الكبار ،فهبط
مع املجد والأهلي �صيدا والت�ضامن –
طرابل�س وحركة ال�شباب.
ومن بني املحطات الالفتة يف م�سرية
النادي ،دعوته عام  1993للنجم الغاين
ال���ش�ه�ير ع�ب�ي��دي بيليه ل��زي��ارة ل�ب�ن��ان،
ول�ب��ى ا ألخ�ي�ر ال��دع��وة ،وزار ال �ن��ادي يف
طرابل�س ،و�شارك يف مباراة ا�ستعرا�ضية
بني االجتماعي ومنتخب ال�شمال ،كما
زار م �ع��امل ط��راب �ل ����س الأث ��ري ��ة ،ووع��د
ل ��دى م �غ��ادرت��ه ل�ب�ن��ان ب�تر��ش�ي��ح بع�ض
الالعبني املميزين يف بالده لالن�ضمام
�إىل االجتماعي ،وبعد �أ�شهر قليلة �أر�سل
ثالثة العبني هم �شقيقه الال �سيال و�أبو
بكر ال�صديق �آدم؛ ال��ذي لعب بعد ذلك
للأن�صار و�أبو بكر كاري.

( العدد  )226اجلمعة � 10 -آب 2012 -
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لندن  :2012 -المنافسة تشتعل بين الصين
وأميركا ..وفيلبس وبولت يخطفان األضواء

ال�سباح الأمريكي مايكل فيلب�س

توا�صل ال�سباق بني الواليات املتحدة
وال�صني على زع��ام��ة ا ألل�ع��اب الأوملبية
ال�ت��ي تختتم ا ألح ��د املقبل يف ل�ن��دن ،يف
ح�ين ب��رزت معطيات فنية ع��دة حولت
احل� ��دث حم �ط��ة ت��اري �خ �ي��ة ب �ك��ل معنى
الكلمة� ،أبرزها
اخ �ت �ت��ام ال �� �س �ب��اح ا ألم�ي�رك ��ي م��اي�ك��ل
فيلب�س م�شواره يف عامل ال�سباحة ،برقم
قيا�سي خرايف يف الألعاب الأوملبية ي�صعب
حتطيمه على املدى الق�صري ،وذلك بعد
�أن رفع ر�صيده �إىل  22ميدالية ،و�أثبت
الإع�صار اجلامايكي او�ساين بولت مرة
ج��دي��دة ب� أ�ن��ه ا أل��س��رع يف ال�ع��امل ،عندما
ال
اح�ت�ف��ظ بذهبية ��س�ب��اق 100م م�سج ً
 9.63ثانية (رقم �أوملبي جديد).
و أ�ح��رز فيلب�س  4ذهبيات يف ال��دورة
احل� ��ال � �ي� ��ة ،و 18ذه� �ب� �ي ��ة يف جم �م��وع
م�شاركاته الأوملبية ،رافعاً غلته ورقمه
القيا�سي �إىل  22ميدالية يف  3دورات
�أومل� �ب� �ي ��ة ( أ�ث� �ي� �ن ��ا  2004وب �ك�ي�ن 2008
ولندن  ،)2012هي  18ذهبية وف�ضيتان
وبرونزيتان ،وهو حطم الرقم القيا�سي
يف ع��دد امليداليات يف ا ألل�ع��اب الأوملبية
( 18ميدالية) ،الذي كان بحوزة العبة
اجل�م�ب��از ال�سوفياتية الري���س��ا التينينا
(بني  1956و.)1964
أ�م ��ا ال��رق��م ال ��ذي �سجله ب��ول��ت فهو
ال �ث��اين ا ألف���ض��ل يف ك��ل الأزم �ن��ة ،علماً
أ�ن ��ه ي�ح�م��ل ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي وم �ق��داره
 9.58ثانية ،و�سجله يف بطولة العامل يف
برلني عام  ،2009وبات بولت ثاين عداء
يف ال �ت��اري��خ يحتفظ بلقبه يف ال�سباق
ال�سريع بعد الأ�سطورة الأمريكي كارل
لوي�س عامي  1984و.1988
و أ�ج� �م ��ع ال �ن �ق��اد ب �ع��د �أومل �ب �ي��اد بكني
 ،2008ثم بطولة العامل يف برلني يف
العام التايل ،ب��أن بولت ال يقهر بعد �أن
ن��زل بالرقم القيا�سي �إىل درج��ات دنيا،
بيد �أنه وجد يف �صديقه ومواطنه يوهان

ب�لاي��ك م�ن��اف���س�اً خ �ط�ي�راً ه ��ذا امل��و��س��م،
وجن ��ح الأخ �ي��ر ع �ل��ى ا ألق � ��ل يف ت��وج�ي��ه
�ضربة معنوية له خالل جتارب املنتخب
اجلامايكي امل�ؤهلة �إىل الألعاب الأوملبية
احل��ال�ي��ة يف ل �ن��دن ،ع�ن��دم��ا ت �ف��وق عليه
يف �سباقي 100م و200م ،كما أ�ن��ه �سجل
�أف�ضل توقيت منذ مطلع العام احلايل،
لكن بولت كانت له الكلمة ا ألخ�ي�رة يف
أ�ك�ب�ر حمفل ري��ا��ض��ي ،و أ�ث �ب��ت أ�ن��ه ع��داء
املنا�سبات الكبرية ،علماً �أن ا�ستبعاده من
�سباق  100م يف بطولة العامل يف دايغو
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ب�سبب ان�ط�لاق��ة خاطئة
�سمحت لباليك ب�إحراز اللقب.
ويف ك ��رة امل �� �ض��رب ،أ�غ� �ن ��ت ��س�يري�ن��ا
وي �ل �ي��ام ����س ( 30ع ��ام� �اً واح �ت�رف� ��ت يف
� )1995سجلها احل��اف��ل ب��ا ألل�ق��اب (43
لقباً) بالذهبية الأومل�ب�ي��ة ،وم��ن ح�سن
حظها �أن املناف�سات �أجريت على مالعب
وميبلدون الع�شبية ،وهي املف�ضلة لها،
وق��دم��ت ا ألم�يرك�ي��ة ال�ت��ي غ��اب��ت معظم

العداء اجلامايكي �أو�ساين بولت

ف�ت�رات ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ب�سبب الإ��ص��اب��ة،
�أداء رائ�ع�اً ،حا�صدة اللقب على ح�ساب
الرو�سية ماريا �شارابوفا يف النهائي.
ول��دى ال��رج��ال ،ع��و���ض الربيطاين
�أن ��دي م ��وراي �إخ�ف��اق��ه منذ أ�ع ��وام عدة
يف �إح � ��راز ل�ق��ب ك �ب�ير ،وخ �� �س��ارت��ه قبل
نحو �شهر لقب بطولة وميبلدون �أم��ام
ال�سوي�سري روجيه فيدرر ،بتغلبه على
ا ألخ�ير ب�سهولة تامة  2-6و 1-6و4-6
يف طريقه لإح ��راز ذهبية م�سابقة كرة
امل�ضرب لفردي الرجال ،والتي ان�سحب
م�ن�ه��ا الإ� �س �ب��اين راف ��اي ��ل ن � ��ادال ح��ام��ل
ذهبية بكني قبل انطالق ال��دورة ب�سبب
الإ�صابة.
وال��ذه �ب �ي��ة ه ��ي الأوىل مل� � ��وراي يف
الأل�ع��اب الأوملبية ،يف حني أ�ح��رز فيدرر
ميداليته الأومل�ب�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة� ،إذ �أ��ض��اف
الف�ضية �إىل ذهبية زوجي الرجال التي
�أح ��رزه ��ا يف ب �ك�ين  2008م��ع م��واط�ن��ه
�ستاني�سال�س فافرينكا.

�سريينا ويليام�س تتو�سط �شارابوفا وازارنكا على من�صة تتويج تن�س ال�سيدات

الغلة العربية
حت���س�ن��ت ال�غ�ل��ة ال �ع��رب �ي��ة ،خ�صو�صاً
ب�ع��د ال �ي��وم ال�ع��ا��ش��ر ال ��ذي ��ش�ه��د ح�صاد
خ �م ����س م� �ي ��دال� �ي ��ات ج � ��دي � ��دة ،ذه �ب �ي��ة
وف �� �ض �ي �ت��ان وب ��رون ��زي� �ت ��ان ،ت �� �ض��اف �إىل
ف�ضية وب��رون��زي�ت�ين ��س��اب�ق�ت�ين ،وارت�ف��ع
ر�صيد العرب �إىل  90ميدالية يف الألعاب
الأوملبية من دورة �أم�سرتدام  1928حتى
ال �ي��وم ال�ع��ا��ش��ر م��ن �أل �ع��اب ل�ن��دن ،2012
وجميعها يف الألعاب الفردية حتى الآن.
وك��ان��ت ح�صيلة ال��ري��ا��ض�ي�ين ال�ع��رب
يف �أوملبياد بكني ثماين ميداليات ،ثالث
ذهبيات وثالث ف�ضيات وثالث برونزيات،
توزعت على البحرين (ذهبية) وتون�س
(ذه �ب �ي��ة) واجل ��زائ ��ر (ذه �ب �ي��ة وف���ض�ي��ة
وب��رون��زي��ة) وامل�غ��رب (ف�ضية وبرونزية)
وال�سودان (ف�ضية) وم�صر (برونزية).
أ�ح � � ��رز ال � �ع� ��داء اجل � ��زائ � ��ري ت��وف �ي��ق
خملويف امليدالية الذهبية ل�سباق 1500
مرت ،يوم الثالثاء � 7آب ،و�أح��رز امل�صري
ك��رم جابر ف�ضية يف وزن  84كلغ �ضمن
امل�صارعة اليونانية الرومانية ،وحققت
ف�ضية أ�ي���ض�اً ال �ع��داءة التون�سية حبيبة
الغريبي يف �سباق � 3آالف م��وان��ع �ضمن
�ألعاب القوى ،ونالت �شرف �أن تكون �أول
ريا�ضية تون�سية حتقق ه��ذا الإجن ��از يف
الأومل �ب �ي��اد ،بعد �أن اقت�صرت ميداليات
الدولة ال�شمال �أفريقية يف �أك�بر م�سرح
ريا�ضي على فئة الرجال و�أبرزهم عداء
امل �� �س��اف��ات ال �ط��وي �ل��ة حم �م��د ال �ق �م��ودي
الذي �أحرز ثالث ميداليات بينها ذهبية
وف���ض�ي�ت��ان يف ال���س�ت�ي�ن��ات وال���س�ب�ع�ي�ن��ات،
وال���س�ب��اح أ���س��ام��ة امل�ل��ويل �صاحب ذهبية
وب ��رون ��زي ��ة يف ب �ك�ي�ن  2008وال�ن���س�خ��ة
احل��ال �ي��ة ع�ل��ى ال� �ت ��وايل ،ون ��ال ال�ك��وي�ت��ي
ف �ه �ي��د ال ��دي� �ح ��اين ب ��رون ��زي ��ة م���س��اب�ق��ة
ال�تراب �ضمن ريا�ضة الرماية ،و�أح��رزت
ال�سعودية برونزية م�سابقة قفز احلواجز

للفرق �ضمن الفرو�سية ،و�سبق للم�صري
عالء الدين �أبو القا�سم �أن �أح��رز ف�ضية
� �س�لاح ال���ش�ي����ش يف امل� �ب ��ارزة ،وال �ق �ط��ري
نا�صر العطية �أن افتتح الر�صيد العربي
بربونزية م�سابقة ال�سكيت يف الرماية،
وال�ت��ون���س��ي �أ� �س��ام��ة امل �ل��ويل ب��رون��زي��ة يف
�سباق  1500م يف ال�سباحة.
وامليداليات الـ 90للعرب يف الأوملبياد
ح�ت��ى الآن ه��ي  22ذه�ب�ي��ة و 24ف�ضية
و 44برونزية وموزعة على م�صر ()24
وامل �غ��رب ( )21واجل��زائ��ر ( )15وتون�س
( )9ول �ب �ن��ان ( )4و� �س��وري��ة ( )3وق�ط��ر
( )3واجلمهورية العربية املتحدة ()2
والعراق ( )1وا إلم��ارات ( )1وال�سعودية
( )3وال � �ك ��وي ��ت ( )2وج �ي �ب ��وت ��ي ()1
وال�سودان (.)1
وح �� �س��ب ا ألل � �ع� ��اب ،ف � ��إن امل �ي��دال �ي��ات
موزعة على �ألعاب القوى ( 37ميدالية)
ورف��ع الأث�ق��ال ( 12ميدالية) واملالكمة
( 14ميدالية) وامل�صارعة ( 10ميداليات)
واجل� � � ��ودو ( 4م� �ي ��دال� �ي ��ات) وال �غ �ط ����س
( )2وال ��رم ��اي ��ة ( )4وال �ف��رو� �س �ي��ة ()2
والتايكواندو ( )1وال�سباحة (.)2
ون��ال��ت امل �� �ش��ارك��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ل�ن��دن،
اه �ت �م��ام �اً �إع�ل�ام� �ي� �اً م�ن�ق�ط��ع ال �ن �ظ�ير،
خ�صو�صاً مع دفع دولتني هما ال�سعودية
وق� �ط ��ر مب� ��ن مي �ث �ل �ه �م��ا يف م �ن��اف �� �س��ات
ال�سيدات للمرة الأوىل يف تاريخ الدورات
الأوملبية.
وي�ع�ت�بر خ ��روج م�ن�ت�خ��ب م���ص��ر من
م�سابقة كرة القدم من �أبرز الإخفاقات
العربية يف لندن ،حيث ودع «الفراعنة»
ال��دور رب��ع النهائي بعد خ�سارة قا�سية
�أمام اليابان  ،3 – 0و�سبق �أن بلغ منتخب
م�صر الدور ن�صف النهائي مرتني عامي
 1928يف �أم�سرتدام و 1964يف طوكيو
وحل فيهما يف املركز الرابع.

جالل قبطان
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كاريكاتير

ّ
خبأ أمواله في الفرن ..فقامت زوجته بإحراقها
اعتقد رج��ل من مدينة �سيدين اال�سرتالية أ�ن��ه وج��د املكان املنا�سب ليخبئ مبلغاً
مالياً ،ولكنه دفع الثمن غالياً بد ًال من ذلك.
فقد قام الرجل بو�ضع  15.000دوالر يف الفرن بعدما باع �سيارته الـ«تويوتا �سوبرا»،
كو�سيلة لدفع �أحد قرو�ضه ،لكن قررت زوجته �أن ت�سخن «�أ�صابع الدجاج» لطفلتيها،
ف�أحرقت جميع املبلغ على غفلة منها.
�لا م��ن حماقته ،ألح���د امل��واق��ع
ف�ضل ع��دم الك�شف ع��ن هويته خ��ج ً
وق���ال ال��رج��ل ،ال���ذي ّ
الإلكرتونية« :لقد كان ذلك املال كل ما �أملك» ،و�أ�ضاف« :ال �أملك �أي �شيء الآن ،لقد ات�صل
بي البنك يوم الأحد لي�س�أل عن موعد دفع قر�ضي ،فلم �أدفع �سنداً واحداً من قبل».
وذكرت م�صادر �أن زوجته انهارت ب�شدة ،ومل ت�ستطع التوقف عن البكاء عندما �أخربت
زوجها ،ومل يكن من املعروف �إذا كان الرجل �سي�ستطيع ا�سرتداد ماله ،فعملة �أ�سرتاليا
الورقية م�صنوعة من البال�ستيك ،وقد ذابت جميعها.

ّ
تصفحت اإلنترنت فوجدت أن طفلها معروض للبيع
ا���س��ت��ن��ج��دت ام������ر�أة ك��ن��دي��ة ب��ال�����ش��رط��ة بعد
واعترب برييت �أن «مرتكب هذا العمل لديه
اكت�شافها �إع�لان��اً على الإن�ترن��ت يعر�ض ابنها ح�س فكاهة منحرف� ،إذ ي�ضع �إعالناً يعر�ض فيه
للبيع.
طف ًال للبيع» ،م�شرياً �إىل �أن اجلاين نف�سه ن�شر
وذكرت م�ؤ�س�سة البث الكندية (�سي بي �سي) يف وقت �سابق �إعالناً يعر�ض كلباً نافقاً للبيع.
و�أو�����ض����ح ب�ي�ري���ت �أن ال����وال����دة امل��ق��ي��م��ة يف
�أن �شرطة اخليّالة امللكية الكندية تلقّت ات�صا ًال
م��ن ام����ر�أة ت�� ّدع��ي ع��ث��وره��ا على �إع�ل�ان يعر�ض مدينة «ف��ورت �سانت ج��ون» بوالية «بريتي�ش
طفلها للبيع على الإنرتنت ،با�ستخدام �صور له كولومبيا» مل ت��ع��دّل يف ���ش��روط اخل�صو�صية
�سبق �أن ن�شرتها على ح�سابها يف موقع التوا�صل حل�سابها يف موقع «الفي�سبوك» ،ما يعني �أ ّن
�أياً كان ميكنه �أن يطّ لع على �أخبارها و�صورها.
االجتماعي «في�سبوك».
وق�����ال ب�ي�ري���ت« :م����ع الأ�����س����ف ،غ���ال���ب���اً ما
وق���ال ال�ضابط يف �شرطة اخل��ي��ال��ة؛ �ستيف
برييت� ،إن الإع�لان �أزي��ل هذا الأ�سبوع ،م�شرياًَ ي�ضع الأ���ش��خ��ا���ص معلومات خ�صو�صية على
�إىل �أن املحققني اجلنائيني الرقميني لديهم الإن�ت�رن���ت ،م��ا ي�����س�� ّه��ل ع��ل��ى الآخ���ري���ن �سرقة
هوياتهم».
م�شتبه به.
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

ّ
السباح األولمبي
األميركي يقر بأنه
يبول في حوض
السباحة
�أق���������� ّر ال����ب����ط����ل الأومل�����ب�����ي
الأم���ي��رك������ي يف ال�������س���ب���اح���ة؛
مايكل فيلب�س ،ال��ذي �أ�صبح
يف �أومل��ب��ي��اد ل��ن��دن ال��ري��ا���ض��ي
ال����ذي ي��ج��م��ع �أك��ب�ر ع���دد من
امليداليات يف تاريخ الألعاب،
وخالل مقابلة �صحافية� ،أنه
غ��ال��ب��اً م���ا ي��ت��ب��ول يف ح��و���ض
ال�سباحة!
و�أو�ضح فيلب�س ( 27عاماً)
�أن ال�سباحني امل��ح�ترف�ين ال
ي أ����خ���ذون ع��ن��اء ال��ت��وج��ه �إىل
امل��رح��ا���ض ع��ن��دم��ا ي�����ش��ع��رون
باحلاجة �إىل ذلك.
وق������ال ف��ي��ل��ي��ب�����س�« :أظ�����ن
�أننا نتبول جميعاً يف حو�ض
ال���������س����ب����اح����ة ،م��������ؤك�������داً �أن������ه
�أم�����ر ط��ب��ي��ع��ي ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل
ال�����س��ب��اح�ين» ،الف���ت���اً �إىل �أن���ه
عندما مي�ضي امل��رء �ساعتني
يف املياه ،ال يخرج �أبداً للتبول.
وختم «مطمئناً»�« :إن الكلور
يق�ضي على كل ذلك ،لذا ف�إن
الأمر غري مهم».
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