َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

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

A T H A B A T 228
www.athabat.net

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م�ؤقتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  13 -شوال 1433هـ  31 /آب  2012م.

ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

FRIDAY 31 AUGUST - 2012

تـركيــــا تــواجـه خطـر االنقســام ..وجيشها يخشى المستنقع السوري []5

اشتبـاكـات
طـــرابـلــس

سباق بين الدولة
 ..و«اإلمــارة»

ص [ ]2

8

ماهر المقداد :يدنا
من حديد ..وقد تطال
األتراك خارج لبنان

5
مؤتمر عدم االنحياز..
 16الـقـوة الـثــــالثــــة

إشعال الساحات الشرق أوسطية

هل يبقى الخليج بمنأى؟

2

أحداث األسبوع
( العدد  )228اجلمعة � 31 -آب 2012 -
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االفتتاحية

عسانا نتعظ من تاريخنا
ق ��ر�أت م ��ؤخ��راً ق�صة م��ن ت��أل�ي��ف ر��ض��وى ع��ا��ش��ور عنوانها
«ثالثية غرناطة» ،كان الكاتب قد ح�صل من خاللها على �أعلى
جائزة للق�ص�ص املبنية على التاريخ يف مهرجان الإ�سكندرية.
الق�صة ه��ي ع��ن ث�لاث��ة �شبان م��ن الأن��دل ����س ،ال�ت�ق��وا عند
�أبو جعفر ال��و ّراق؛ الذي كان يج ّلد الكتب ويزخرفها باخلط
العربي� ،شاءت ال�صدف �أن ي�سلم احلاكم العربي يف غرناطة
�إىل الق�شتاليني ،و�سلمهم ق�صر احلمراء ،وعقد معاهدة �صلح
ت�ضمن عدم التعر�ض للعرب ال�ساكنني يف املقاطعة ،فانق�سم
العرب بني م�ؤيد للمعاهدة ،على اعتبار �أن الق�شتاليني �سوف
يحمون ال�سكان ،ويبقونهم على ديانتهم وعاداتهم ،وبني من
كان ال يثق بالق�شتاليني ،ويريد مقاومتهم ،ولكن اال�ست�سالم
ح�صل ودخلت القوة الق�شتالية �إىل غرناطة.
وب� ��د�أت رح �ل��ة امل �ع��ان��اة وال�ت���ش��ري��د وال�ت�ن���ص�ير الإك��راه��ي،
واال� �س �ت �ي�لاء ع�ل��ى ال �ب �ي��وت والأرزاق وال�ت�ه�ج�ير وامل�لاح �ق��ة،
وحمالت التفتي�ش واالدع��اءات املزيفة واحل��رق والتعذيب ثم
احلرق.
ال�شبان الثالثة كل واحد منهم ذهب يف ناحية ،ولكن كلهم
وحي
و�أوالده��م و�أح�ف��اده��م ،الق��وا نف�س م�صري �أه��ل غرناطة ّ
البيازين الذين كانوا فيه.
ونحن اليوم ،نعي�ش ون�سمع ونلم�س ما يجري يف فل�سطني
املحتلة م��ن م�لاح�ق��ات و�إذالل وتهجري وت�ضييق ،خم�سمئة
ع��ام بعد ا�ست�سالم غرناطة ،وال ن��زال ن�صارع ال��دول الغربية
واال�ستعمار ب�شكل ْيه القدمي واحلديث الذي �أن�ش�أ «�إ�سرائيل»،
واليوم يريد تفكيك ال��دول التي ال ت��زال تقاوم ه��ذه الدولة،
وتريد ا�ستعادة احلق العربي يف فل�سطني.
ما يح�صل يف �سورية ،هو جزء من م�ؤامرة كربى ،لتق�سيم
�سورية �إىل دوي�ل�ات مذهبية وعرقية متناحرة فيما بينها،
وب��ال�ت��ايل ت�صبح خ��ارج معادلة امل�ق��اوم��ة للدولة ال�صهيونية
وتوازن الرعب.
يريدون تق�سيم �سورية كما ح�صل �أمر واقع ()defacto
ق�سم ال�سودان و�أ�صبحت جم��اري نهر النيل
يف ال�ع��راق ،وكما ّ
العظيم حتت �سيطرة دول متحالفة مع الكيان ال�صهيوين،
زع��زع��وا ال�ي�م��ن ،ويف ج��زء �أ��س��ا��س��ي فيه والتحكم وال�سيطرة
باملدخل ال�شمايل للجزيرة العربية ،وعنيت به ت�ضييق باب
املندب ودجنوا م�صر وا�ستولوا على ليبيا واهلل و�أعلم ما يح�صل
يف تون�س.
�إنهم يعيدون ر�سم خريطة ال�شرق الأو�سط و�إلغاء �سايك�س
بيكو.
�إنهم ال يزالون يطاردوننا منذ خم�سمئة �سنة و�أكرث ،منذ
ا�ستالئهم على غرناطة ،وهي �آخر �إمارة عربية يف الأندل�س.
فع�سانا ن�ت�ع��ظ ،ون�ت�ح��د يف م��واج�ه��ة الهجمة علينا ،و�إال
فم�صرينا كم�صري �أجدادنا يف الأندل�س وغرناطة ،وهو الت�شتت
والتهجري والقتل واالندثار.
خالد الداعوق

موضوع الغالف

اشتباكات طرابلس
سباق بين الدولة ...و«اإلمارة»

�أن يت�صرف �سمري جعجع ب��اع�ت�ب��اره تلميذاً �سمري جعجع ع�ل��ى «الإخ � ��وان» وق��ول��ه ال�شهري:
جن�ي�ب�اً لب�شري اجل�م�ي��ل ف�ه��ذا �أم ��ر طبيعي ،لكن «ليحكم الإخوان».
�أن ي�صبح �سعد احلريري تلميذاً يف هذه املدر�سة
يريد زعيم «ح��زب امل�ستقبل» احتكار النطق
امليلي�شياوية ،التي تدربت وت�سلحت يف م�ستعمرات ب��ا��س��م امل���س�ل�م�ين م��ن «�أه� ��ل ال����سُّ �ن��ة واجل �م��اع��ة»،
الكيان ال�صهيوين ،فهو أ�م��ر غ��ري��ب ،وق��د يكون فيعتمد هو ون��واب��ه يف ال�برمل��ان و�سيلة الت�صويب
م�ستهجَ ناً من قبل كثريين.
وال�ت�ح��ري����ض ��ض��د ��س��وري��ة �إق�ل�ي�م�ي�اً ،وي�ج� ّي���ش��ون
ك� ��رر ج �ع �ج��ع ك ��ل خ� �ط ��وات ب �� �ش�ير يف ��س�ع�ي��ه مذهبياً �ضد ح��ي �صغري يف طرابل�س ،ه��و «جبل
للو�صول �إىل كر�سي بعبدا ،وعمل على اال�ستفادة حم���س��ن» ،ال ��ذي ي ��أخ��ذون��ه ره�ي�ن��ة ،ف�ه��و منطقة
م��ن �شبكة ال�ع�لاق��ات نف�سها التي �أو��ص�ل��ت ب�شري حم��ا�َ��ص��رة م��ن ك��ل اجل�ه��ات ،ي�ضم �شرائح فقرية
لأي ��ام ع��دة �إىل رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة ،و�أق ��دم على م��ن �أب �ن��اء امل��دي �ن��ة ،وال �ه��دف احل�ق�ي�ق��ي ل�ه��م هو
«توحيد البندقية امل�سيحية» ،واحتكار النطق با�سم التح�شيد بهدف �إيجاد قوة لهم قادرة على تنفيذ
امل�سيحيني ،وت�صوير نف�سه �أنه املنقذ الأوحد لهم� 7 ،أيار معكو�سة يف طرابل�س� ،ضد كل القوى التي
وكذلك قطع الطريق على كل احلاملني بالرئا�سة تخالفه ال ��ر�أي ،وتناف�سه يف االنتخابات املقبلة،
الأوىل.
فربْح االنتخابات النيابية عام  2013ب�أي ثمن هو
�سعد احل��ري��ري ي�ك��رر يف ه��ذه الأي� ��ام اللعبة طريق احلريري للعودة �إىل ال�سرايا� ،أما اخل�سارة
نف�سها يف طرابل�س وال�شمال ،وعينه على ال�سرايا فتعني �أف ��ول جنمه ال�سيا�سي ،ول��ذل��ك كلما م ّر
املجاورة لوادي �أبو جميل يف بريوت.
ال�ب�ل��د مبنعطف �سيا�سي ،ي�ت��م �إ��ش�ع��ال ال�ن��ار بني
ح��اول ممار�سة العمل امليلي�شياوي مبا�شرة ،احل ّيينْ الفقرييْن املتجاورين (جبل حم�سن وباب
ف��ان �ك �� �ش��ف � �ض �ع �ف��ه وف �� �ش �ل��ه ب �� �س��رع��ة ،ف��اع�ت�م��د التبانة) ،لتوجيه ر�سائل ملن يعنيهم الأمر.
اخل �ي��ار ن�ف���س��ه ب���ش�ك��ل م � � ��وارب ...ح ��اول ت��وري��ط
ج�رّب احلريري احل�سم يف الطريق اجلديدة
الفل�سطينيني ،فلم ينجح مبا يكفي ،ثم وج��د يف � �ض��د � �ش��اك��ر ال�ب�رج ��اوي وجن� ��ح ،ل �ك��ن مب���س��اع��دة
«الوهابيني التكفرييني» �ضالته ،معتقداً �أنهم هم ح�شود م��ن امل�سلحني ال��وه��اب�ي�ين الفل�سطينيني
احلل مل�شكلته ،على الرغم من حتذير الكثريين وال�سوريني ،وه��و يجرب ذل��ك الآن يف طرابل�س،
م��ن وج��وه «ت�ي��ار امل�ستقبل» م��ن �أن «ال�غ��ول ال��ذي وال نن�سى ما جرى يف امليناء يف طرابل�س وغريها،
نربّيه قد ي�أكلنا يف يوم ما» ،وهذه جتارب طرابل�س حيث يتم ا�ستفراد القوى الإ�سالمية وال�شخ�صيات
وال�شمال و�أحمد اال�سري ت�ؤكد ف�شله جمدداً ،وكم امل ��ؤي��دة خل��ط امل�ق��اوم��ة ،وي�ت��م ح�صارها �سيا�سياً،
هو مت�شابه رهان احلريري على الوهابيني ورهان وتهديدها �أمنياً لإخالء ال�ساحة لـ«تيار امل�ستقبل»،

عنا�صر م�سلحة يف طرابل�س خالل «ا�سرتاحة حمارب»

للتفرد يف حكم املدينة.
ه ��ذا ال �كل��ام ل�ي����س جم ��رد ات �ه��ام��ات جلماعة
احلريري ،بل وقائع ت�ؤكدها عمليات حرق املحال
وامل�ؤ�س�سات التجارية يف �أحياء مدينة طرابل�س ،بل
�إن البع�ض يتحدث عن «عمليات تطهري» متنوعة
�شهدتها وت�شهدها املدينة ،التي �سبق �أن خ�سرت
ب�ع����ض م�ك��ون��ات�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة خ�ل�ال �أح� ��داث ال�ع��ام
 ،1975ث��م ج��اءت مرحلة «احل ��االت العرفاتية»
لتطرد منها م�ك��ون��ات �أخ ��رى ،وه��ا ه��ي احل��وادث
املتكررة التي ن�شهدها منذ العام  2005ت�ضغط على
مكونات و�ألوان و�أ�صناف املنطقة ،وجتعل البقاء يف
املدينة والعي�ش فيها �صعباً ومكلفاً ،وكل ذلك يف
�سياق لطاملا عبرّ ت «زالت �أل�سن» �أن�صار احلريري
عنه ،بع�ضهم �سبق �أن حت��دث ع��ن �إق��ام��ة «جي�ش
لبناين حر يف ال�شمال» ،على وقع حمالت التجني
واالف�تراء على اجلي�ش الوطني ،وحم��اوالت ك�سر
هيبته وق��راره ال�سيا�سي ،والبع�ض حت��دث وعمل
على حماولة عزل ال�شمال كله عن لبنان ،ليكون
منطقة عازلة لقوى التدخل الأجنبي يف �سورية،
والبع�ض الآخر �صرّح ب�أن «طرابل�س عا�صمة �أهل
ال�سُّ نة»� ،إىل �أن و�صل الأم��ر ب�أحدهم �إىل الدعوة
�إىل �إق��ام��ة «جمل�س ع�سكري لل�سُّ نة» ،وبالطبع
�ستكون �أوىل مهام هذا املجل�س تطويع �أهل ال�سُّ نة
لينتظموا يف «القطار احل��ري��ري» ،ولي�س للدفاع
ع�ن�ه��م ،خ�صو�صاً �أن �أ��ص�ح��اب ه��ذه ال��دع��وات مل
ي��روا يوماً يف الوجود «الإ�سرائيلي» خطراً يهدد
امل���س�ل�م�ين ،وزالت ال�ل���س��ان ه��ذه ه��ي ال�ت��ي جعلت
«�شاهداً من �أهله» يقر ويعرتف ،هو النائب ال�سابق
م�صطفى علو�ش ،ال��ذي «�شهد» ب ��أن «ال�سعودية
وقطر و�سورية يحركون الأح��داث يف طرابل�س»،
وب� ��أن «ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة تعمل على
تفتيت املنطقة ،خ�صو�صاً �سورية ولبنان والعراق».
يدرك �سعد احلريري �أن رهانات ب�شري اجلميل
مل تنجح ،و�أن حماولة وريثه �أمني ف�شلت �أي�ضاً يف
مترير اتفاق � 17أي��ار ،ويف �إدارة الدولة يف لبنان،
و�أن تكرار جعجع خلطة ب�شري لن تو�صله �إال �إىل
حائط م�سدود ،حتى لو ارتدى جبّة وو�ضع زبيبة
وحمل �سبحة مبائتي حبة و�أ�صبح �شيخاً �سلفياً،
و�أن رهاناته � -أي احل��ري��ري  -ل��ن تكون �أف�ضل،
فالرهان على الداخل ينتج تفاهمات وطنية� ،أما
ال��ره��ان على اخل ��ارج فيو�صل �إىل ح��روب �أهلية
تدمر كل �شيء ،وال ترتك للطامعني كر�سي حكم
يتلذذون باجللو�س عليها.

(�أ.ف.ب).

عدنان ال�ساحلي

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

الخالفات إلى العلن ..قريبًا

قنبلة رفعت عيد

ت� ��دور يف الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى � 14آذار،
خ�لاف��ات ح��ادة ت�ع��ود مل��واق��ف �أح��د ف�صائلها من
القانون االنتخابي ال��ذي رفعه جمل�س ال��وزراء
�إىل جم�ل����س ال �ن��واب ل ل��إق ��رار وال�ت���ص��وي��ت ل��ه،
وال�سبب الآخ ��ر ه��و �أن��ه �أ��ص�ب��ح وا��ض�ح�اً تركيب
لوائح وتر�شيح �أ�سماء جدد يف انتخابات النيابية
عام  ،2013و�سيكون هناك تغيري يف العديد من
الأ�سماء احلالية يف معظم الكتل ال�سيا�سية لدى
ق��وى �14آذار ،م��ا �أدى �إىل خ�لاف��ات ي��ؤك��د «�أه��ل
البيت» �أنها �ستظهر قريباً �إىل العلن ،ال�سيما �أن
بع�ض كوادر الأحزاب اليمينية بد�أوا باالن�سحاب
التدريجي منها.

الحظت �شخ�صية طرابل�سية �أن القنبلة التي فجرها رفعت عيد ب�إعالنه �أن اللواء
�أ�شرف ريفي حاول �إغراءه لنقل بندقيته من كتف �إىل �آخر ،زادت يف تعا�ضد القوى املناوئة
للقوى التكفريية والعابثة بامل�ستقبل يف ال�شمال� ،سيما �أن رف�ض الإغ��راء ،رغم الو�ضع
اجلغرايف امليداين ال�صعب جلبل حم�سن ،كان �صارماً وغري قابل للتفاو�ض.

جنرال أميركي في القليعات
و�صل �إىل لبنان جرنال بحري �أمريكي تابع لهيئة �أركان اجليو�ش الأمريكية ،يف زيارة
ُو�صفت بال�سرية التامة ،وا�ستقبله كبار املوظفني يف ال�سفارة الأمريكية يف بريوت .وبعد
ا�سرتاحة قليلة يف �سفارة عوكر ،توجه اجل�نرال �إىل منطقة ال�شمال اللبناين ،حيث مت
م�سح �شامل للمنطقة املحاذية ملطار القليعات .وه��ذه هي امل��رة الثالثة التي ي��زور فيها
الأمريكيون املطار املذكور ،والالفت �أنه كان �إىل جانب اجل�نرال الأمريكي �أحد ر�ؤ�ساء
بلديات عكار ،وهو على معرفة م�سبقة باجلرنال الزائر.

( العدد  )228اجلمعة � 31 -آب 2012 -
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المخطوفون اللبنانيون ..مسلسل ابتزاز ممل
معبرّ الكالم ال��ذي يخرج على ل�سان املخطوف املحرر
من �سورية ح�سني عمر� ،سواء يف حديثه مع زواره املهنئني
بال�سالمة� ،أم مع ال�صحافيني ،و�إن كان يف هذا الكالم الكثري
الكثري م��ن احل��ذر ،لأن رف��اق��ه الع�شرة م��ا زال��وا يف قب�ضة
خ��اط�ف�ي�ه��م ،وال ��ذي ت�ع�ّب�رّ ع�ن��ه الف�ت��ة ع�م�لاق��ة �أم ��ام منزل
املخطوف املحرر يف حي ال�سلم «لن تكتمل الفرحة �إال بعودة
املخطوفني الباقني».
يف احلديث عن حتريره �أو عودته من اخلطف �أو الأ�سر
لفتت اجلميع العبارة التي �ساقها ح�سني عمر ع��ن ل�سان
نائب «�أب��و �إب��راه�ي��م»« :رئي�س احلكومة الرتكية �أردوغ ��ان
طالب ب�إطالقك �أنت �شخ�صياً».
كيف ومل��اذا ك��ان ه��ذا االخ�ت�ي��ار؟ ال ي��دري ب��ه �أح��د ،لكن
�إطاللته من الطائرة التي �أقلته من تركيا �إىل مطار بريوت
الدويل ،كان ت�شي بكثري من الدالالت واملعاين ،حيث ربطة
عنقه دُبغ عليها علم تركيا ،بعد �أن كان �أبو �إبراهيم ،الذي
جعلته بع�ض حمطات التلفزة اللبنانية «غيفارا» الع�صر ،قد
زوّده بثياب جديدة ،بينها ورمبا يف �أ�سا�سها ربطة العنق ،قبل
�ساعات من مغادرته نحو احلرية.
ح��ذر امل�خ�ط��وف اللبناين امل�ح��رر يف حديثه وح��وارات��ه
وكالمه �أمام النا�س ،فرفاقه ما زالوا حتت �إمرة «القائد» �أبو
�إبراهيم و«�أعوانه» ،ولهذا تراه يتحدث متعاطفاً مع «ق�ضية»
خاطفيه الذين قالوا له �أو زعموا (وزعموا هنا من عندنا
ولي�س من املخطوف املحرر) �أن «ثورتهم» �ضد الف�ساد ،لأنهم
بحاجة �إىل و�ساطات من �أجل �أن يتعلم �أبنا�ؤهم يف املدار�س
واجلامعات ،ومن �أجل �أن يدخلوا امل�ست�شفيات �أو يتطببوا..
هذا الكالم مل يُعجب الكثريين من الأقرباء �أو الزوار،
ال��ذي��ن ك ��ان ينتف�ض بع�ضهم � �ص��ارخ �اً :ه ��ذا ال �ك�لام غري
�صحيح.
ويذهب البع�ض الآخر �إىل �إعطاء �أمثلة كيف �أن �أقرباءه
على احل��دود اللبنانية  -ال�سورية ما يتعاجلون يف �سورية،
لأن دخ��ول امل�ست�شفيات هناك �أ�شبه باملجاين ،ولأن الأدوي��ة
التي يعجزون عن �شرائها يف لبنان ي��أت��ون بها من �سورية
ب�أرخ�ص الأ�سعار.
ويقفز �آخ��ر هنا ليقول �إن �أوالد عمه تعلموا يف �سورية
وحملوا �أعلى ال�شهادات من دون �أن يتكلف �أهلهم �شيئاً ،وبال
�أي وا�سطة ،رغم �أنهم غري �سوريني ،ويخت�صر ثالث احلديث
بح�سم �أنه «كذب وافرتاء».
تبقى ق�ضية ال ��زوار اللبنانيني امل�خ�ط��وف�ين الع�شرة،
ي�ضاف �إليهم ح�سان املقداد وحممد من�صور ،ورمبا غريهم،
مو�ضع اهتمام ومتابعة ،وتكر هنا الأ�سئلة حول كيف ومن
خطفهم ومن يقف وراء عملية اخلطف والر�سالة التي يراد
تبليغها..
هذه الأ�سئلة تعود �إىل ال�ساعات الثماين والأربعني التي
تلت عملية اخلطف ،ومنها:
كيف ومل��اذا حتركت طائرة �سعد احلريري اخلا�صة �إىل
تركيا ،للعودة باملخطوفني؟
ومل ��اذا �أب �ل��غ احل��ري��ري ال��رئ�ي����س نبيه ب��ري ع��ن �إط�ل�اق
املخطوفني و�أنهم �صاروا يف تركيا؟

سر مشاركة مسؤول كبير
ك�شفت معلومات �أن الهدف ّ
املبطن مل�س�ؤول لبناين
كبري من امل�شاركة �شخ�صياً يف قمة عدم االنحياز ،هو
لقاء �شخ�صية �أجنبية �ستح�ضر للمرة الأوىل �إىل
ط�ه��ران ،وال�شخ�صية ت�سلمت حديثاً مهمة دولية،
بعد �أن كان �صاحبها موظفاً يف خارجية بالده ،ولعب
دوراً ال ُي�ستهان به يف لبنان.

السبب ..نقص في «الشنطة»
ك���ش�ف��ت �أو� � �س ��اط ت �ي��ار «امل �� �س �ت �ق �ب��ل» �أن امل��وق��ف
االنتقادي احلاد لأحد م�س�ؤويل التنظيم يف ال�شمال
لدول ت�ؤ ّمن التغطية املالية امل�ستدامة لعمل التيار
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يـقــال

سيعود برفقة خبراء أجانب
ي� � ��ر ّوج م �ق��رب��ون م ��ن � �س �ع��د احل ��ري ��ري �أن ��ه
�سيعود منت�صف �أي�ل��ول �إىل لبنان ،لذلك ب��د�أت
ع�م�ل�ي��ة �إع � ��ادة ت ��أه �ي��ل ب�ي��ت «وادي �أب ��و ج�م�ي��ل»
ال�ستقبال �صاحبه برفقة خ�ب�راء �أم��ن �أج��ان��ب،
من دون حتديد جن�سية الأجانب املهتمني ب�سعد
احلريري.

تساؤالت في محلها

املحرر ح�سني عمر يقبل جبني والدته حلظة و�صوله �إىل منطقته

ومل��اذا ات�صل �أحمد داود �أغلو بالرئي�س جنيب ميقاتي
لنف�س الأمر؟
ومل � ��اذا ت��وق �ف��ت ع�م�ل�ي��ة �إط �ل��اق امل �خ �ط��وف�ين ي��وم �ه��ا يف
اللحظات الأخرية؟ وما هي الأ�سباب؟
ف�ه��ل م��ا ق��ال��ه امل��دع��و حم�م��د ن ��ور ،ال ��ذي و��ص��ف نف�سه
باملتحدث با�سم «ث��وار ع��زاز» ،بعد حترير املخطوف ح�سني
ع�م��ر�« :إن م�صري بقية امل�خ�ط��وف�ين �سيتم حت��دي��ده ،بعد
�إر�سال ر�سائل لدول جوار �سورية» ،هو املق�صود؟ ثم ما معنى
هذه اجلملة الغام�ضة التي ت�أتي على نف�س غاية و�أ�سلوب
عملية اخلطف الغام�ضة؟ رمب��ا ك��ان هنا �ضروري الإ�شارة
�إىل �أن «نور» هذا ،هو نف�سه من كان قد �أعلن لبع�ض و�سائل
الإعالم التي �أدمنت على التوا�صل معه ،عن مقتل �أربعة من
املخطوفني ،بعد �أن تردد �أن «�أعزاز» تعر�ضت للق�صف.
ومل��اذا مل تتحرك ق�ضية املخطوفني �إال بعد �أن خطف
�آل املقداد تركياً ،وكذلك جمموعة «املختار الثقفي» التي
خ�ط�ف��ت ت��رك�ي�اً �آخ� ��ر؟ ث��م ب�ع��د ذل ��ك ت���س��ارع��ت االت���ص��االت
وال��زي��ارات ،وع��ادت ق�ضية املخطوفني اللبنانيني �إىل دائرة
ال�ضوء.
�س�ؤال �إ�ضايف �آخ��ر يُطرح هنا ،ن�ستنتجه من كالم جاء
على ل�سان جن��ل املخطوف امل�ح��رر علي ح�سني ع�م��ر� ،أن��ه
عندما ذهب �إىل لقاء والده يف مكان احتجازه« ،كان �ضابط
ا�ستخبارات تركي ،يتوا�صل يومياً مع �أب��ي �إبراهيم عند
احلدود» ،وي�ضيف« :يف �إحدى املرات عندما كنت يف �أعزاز،
زارن��ا حاكم منطقة كيلي�س الرتكية وجل�س وحت��دث مع
املخطوفني ووعدهم خرياً» ،ويقول« :الأتراك �أو�صلوا يل

وبقائه مك ّوناً �سيا�سياً ،يعود �إىل نق�ص حاد ظهر يف
«ال�شنطة» ،حيث مل يكن �ضمن احل�سابات املالية.

خالفات قطرية على اإلعاشة
ن�شبت خالفات ح��ادة بني جمعية ذات طابع �إ�سالمي
تتعاطى ال�ش�أن االجتماعي والإن�ساين ،تابعة لأحد �أمراء
م�شيخة قطر ،وب�ين جمعية لبنانية ذات طابع �إ�سالمي
�أي�ضاً ،وو�صلت الأم��ور �إىل الت�ضارب ب��الأي��دي وا�ستعمال
ال���س�لاح اخل�ف�ي��ف ،م��ا �أدى �إىل ت��دخ��ل ق��وة م��ن اجلي�ش
اللبناين ،و�سبب اخلالفات مرده �إىل توزيع احل�ص�ص واملال
للنازحني ال�سوريني� ،إذ �إن اجلمعية الأوىل تريد �إعطاء
جميع امل�ساعدات لل�سوريني� ،أم��ا اجلميعة الثانية فرتيد
�إعطاء منا�صريها اللبنانيني يف بلدات عكارية.

(�أ.ف.ب).

�أن رجال اال�ستخبارات الرتكية �أحبوين ويريدون التوا�صل
معي ،على �أمل �أن �أجنح يف م�ساعدة بقية املخطوفني».
وبالتايل ،فال�س�ؤال هنا :ما هو ال��دور الرتكي يف كل
هذا ال�سيناريو؟ وي�ضاف �إليه �س�ؤال �آخر عن الغاية التي
�أرادتها �أنقرة من ت�سهيل حترك بع�ض الف�ضائيات للو�صول
ب�سرعة و�سهولة �إىل مقر احتجاز حرية املخطوفني.
يف اخل�لا� �ص��ة ال �ع��ام��ة ،ه��ل ن��ذه��ب م��ع ك �ث�يري��ن من
النا�س الذين يتابعون الفيلم الطويل الذي ي�صفه البع�ض
بـ«امل�سل�سل الرتكي» ،والذي يتمحور حول فكرة واحدة ،وهي
�أنه لوال مبادرة �آل املقداد وخطف مواطن تركي ،ملا ح�صل
ما ح�صل ،ومل��ا �سارعت �أن�ق��رة �إىل تن�شيط دبلوما�سيتها..
ورمبا خمابراتها ،لإط�لاق ح�سني عمر كبادرة ح�سن نية،
على �أمل �أن يتم قريباً جداً �إطالق الآخرين.
حتى يف ه��ذا امل �ج��ال ،رمب��ا �آل امل �ق��داد �سبقوا اجلميع
ب�ب��ادرة ح�سن نية حينما �أط�ل�ق��وا ��س��راح ع�شرات الأت��راك
وظلوا حمتفظني بواحد ،وبالتايل فلي�س هناك �أي جميل
لرتكيا.
ال يعني ذلك �أننا مع �إقدام �أي عائلة �أو ع�شرية على حل
م�شاكلها بطريقتها و�أ�سلوبها ،لكن حينما تكون ال�سلطات
�أو الدولة يف مرحلة غيبوبة وان�ع��دام ت��وازن ،ي�صبح يف كل
«�أمر �إن» ،ورمبا يف ق�ضية املخطوفني اللبنانيني الكثري من
ه��ذه ال�شرطية ..فع�سى �أن ي�ستيقظ البع�ض م��ن غيبوبة
احل�سابات اخلا�سرة والرهانات العبثية.

حممد �شهاب

ت���س��اءل �أح��د امل���س��ؤول�ين واملتابعني لأح��داث
ال�شمال ب�ين ب��اب التبانة وج�ب��ل حم�سن قائ ًال
�أم��ام �ضيوفه« :بعد �أن و�ضعنا ع��دة اجتماعات
لإنهاء امل�شاكل بني الطرفني ،وو�ضعنا عدة �أمور
للتهدئة وامل���ص��احل��ة ب�ين �أه ��ل امل�ن�ط�ق�ت�ين ،من
هي اجلهة اخلفية التي ال تريد التهدئة؟ وهل
هي عوامل خارجية تعمل على ت�أجيج ال�صراع
لي�صبح طائفياً ومذهبياً»؟ م�ضيفاً« :ه��ل كلما
تقدّم اجلي�ش ال�سوري يف الق�ضاء على امل�سلحني
املخالفني للنظام وق�ضى عليهم تكون النتيجة
فتح معركة مع اجلبل ،لتنفيذ �إمالءات الأجنبي،
ومع ال�شقيق العربي»؟!

استيطان خليجي مشبوه
ك�شف م�صدر خليجي عن تخ�صي�ص ال�سعودية
وقطر مبلغ خم�سة مليارات دوالر ،كر�أ�سمال �أويل
قابل ل�ل��زي��ادة ،م��ن �أج��ل ��ش��راء ال�ع�ق��ارات ال�سكنية
والزراعية التي ميتلكها �أب�ن��اء ال�ساحل ال�سوري.
وقال امل�صدر الذي مل ُي ِ
خف امتعا�ضه من امل�شروع
ال�سعودي ــ القطري�« :إن ثالثة مليارات مت دفعها
م��ن قبل احلكومة ال�سعودية ،بينما دفعت قطر
املبلغ الباقي» ،وق��د �أك��د ه��ذه املعلومات م�صدران
مقربان من �أو�ساط «جماعة الإخوان» يف ا�سطنبول
ولندن ،وك�شف �أحدهما �أن املبالغ جرى ت�سديدها
ل�صالح «�صندوق �سري» مل يعلن عنه ،جرى �إن�شا�ؤه
قبل �أكرث من �شهر حتت ا�سم «ال�صندوق الإ�سالمي
لإ�سكان و�إع��ال��ة �أه��ل ال�سنة واجل�م��اع��ة» ،و�أن �أمر
�إدارت��ه عُهد به للمع ّمم عدنان العرعور ،ولفريق
من العاملني معه ،وقال امل�صدر�« :إن من �أهداف
ال���ص�ن��دوق � �ش��راء ال �ع �ق��ارات ال��زراع �ي��ة وال�سكنية
اململوكة من قبل العلويني والإ�سماعيليني و�أهل
الذمة (امل�سيحيني) ،وا�ستئجار البيوت يف �ضواحي
املدن والبلدات ال�ساحلية بهدف توطني امل�سلحني
فيها ،القادمني من املدن واملحافظات الأخرى ،من
�أجل تفجري الو�ضع يف املنطقة ال�ساحلية ،بعد �أن
يكون قد ا�ستقر فيها عدد منا�سب من امل�سلحني،
وجرى �إدخال كميات كبرية من ال�سالح �إليها».

بين طلب التدخل ..والغدر

شو بدها «الست»؟

ك�شفت م�صادر دبلوما�سية �أوروب �ي��ة يف ب�يروت،
�أن ��ص��راخ تركيا وال��والي��ات املتحدة وبقية امل�ح��ور،
وحديثهم عن ت�أمني الأ�سلحة الكيماوية يف �سورية،
لي�س هو املن�شود� ،إمن��ا هو مقدمة لتدخل ع�سكري
مبا�شر ،بعد �أن ف�شلت كل الو�سائل الأخرى يف فر�ض
حظر ج��وي وت��دخ�لات �أر�ضية وا�ستخباراتية للـ َ ّي
ذراع �سورية .وقالت امل�صادر التي تنتمي �إىل املحور
امل��ذك��ور� ،إن ال�غ��در الأم�يرك��ي ـ�ـ ال�غ��رب��ي ـ�ـ ال�ترك��ي ــ
اخلليجي �أق�ب��ح م��ن ذن��ب طلب ال�ت��دخ��ل الع�سكري
املبا�شر� ،سيما �أن بع�ض ال�سيناريوهات تتحدث عن
ق�صف امل�ن���ش��آت الكيماوية م��ن اجل��و ،ل�ـ«�إح��راق�ه��ا»
ومنع انت�شارها.

ع��ادت �إىل ال�ظ�ه��ور ال�ع�ل�ن��ي ،وب�شكل كثيف،
ع�ن��ا��ص��ر ت��اب�ع��ة لتنظيم ج�ن��د ال �� �ش��ام يف خميم
ع�ين احل�ل��وة ،بعد �أن اب�ت�ع��دت ع��ن ال�ظ�ه��ور ملدة
ع� ��ام ،وق ��د ظ �ه��ر ب�ي�ن�ه��م �أ� �ش �خ��ا���ص م�ط�ل��وب��ون
للق�ضاء اللبناين ،ما �أدى �إىل خوف املواطنيني
الفل�سطينيني القاطنني يف املخيم املذكور ،وهو
م��ا ع�ّب�رّ ع�ن��ه �أح ��د م �� �س ��ؤويل ال�ل�ج��ان ال�شعبية
يف امل �خ �ي��م ق ��ائ�ل ً�ا« :ه��اق��د ع��دن��ا �إىل امل���ش��اك��ل
واال�ضطرابات مع بع�ضنا البع�ض» ،مت�سائ ًال:
«م ��اذا ت��ري��د م�ن��ا ال���س��ت ال�ت��ي ت��دع�م�ه��م»؟ على
اعتبار �أن «جند ال�ست» هو الت�سمية التي درجت
على هذا التنظيم.
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أحداث األسبوع
هل يبدأ حلفاء دمشق باستنهاض حركات التحرر العربية والعالمية؟

سورية تسير بخطى ثابتة نحو االنتصار

ي�ش ّبه جرنال م�صري متقاعد ما مت ّر به
�سورية الآن مبا مرت به م�صر �إبان العدوان
ال �ث�ل�اث��ي ع� ��ام 1956؛ ح �ي �ن �م��ا ه��اج�م�ت�ه��ا
بريطانيا التي كانت ُتنازع من �أج��ل البقاء
ك ��إم�براط��وري��ة ع�ظ�م��ى ،وف��رن���س��ا امل ��أزوم��ة
امل �ه��زوم��ة ،وال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ال ��ذي ك��ان
م� ّر على اغت�صابه فل�سطني ثماين �سنوات
بتواط�ؤ غربي  -عربي قل نظريه يف التاريخ،
ل�ك��ن ي��وم�ه��ا يف ظ��ل ��ص�م��ود م���ص��ر  -عبد
النا�صر و�إنذار الرئي�س ال�سوفياتي بولغانني
دول ال� �ع ��دوان ،ت��دخ�ل��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ورئي�سها ايزنهاور لثالثة �أ�سباب:
�أولها� :إنهاء دور بريطانيا كقوة عظمى،
و�إعالم فرن�سا �أن دورها قد انتهى ،و�أن القوة
الأمريكية ال�صاعدة هي قائدة اال�ستعمار
اجلديد.
وث��ان�ي�ه��ا :اخل���ش�ي��ة م��ن �أن ينفذ ال��دب
ال��رو� �س��ي ت �ه��دي��ده ،وب��ال �ت��ايل ي �ت �ق��دم �إىل
املنطقة وي�صبح ال�سيد العاملي اجلديد.
وث��ال �ث �ه��ا :احل ��ر� ��ص ع �ل��ى دور ال�ك�ي��ان
ال�صهيوين ،وجعله قاعدته املتقدمة حلماية
امل�شيخات و�آبار النفط ،التي بد�أت ال�شركات
الأمريكية ت�ستغلها مبفردها ،وحل�سابها.
ال �ف��ارق ه��ذه امل ��رة ،كما ي�ق��ول اجل�نرال
امل�صري الذي عا�صر العدوان الثالثي� ،أنه
لي�س هناك بولغانني وال احت��اد �سوفياتي،
و�إن ك��ان��ت مو�سكو وب�ك�ين �أظ�ه��رت��ا الكثري
من ال�صالبة يف الوقوف �إىل جانب دم�شق،
ب��الإ� �ض��اف��ة ط �ب �ع �اً �إىل ال� �ق ��وة الآ� �س �ي��وي��ة
والإ��س�لام�ي��ة ال�صاعدة �إي ��ران ،ال�ت��ي جتهر
بدعمها وانحيازها �إىل �سورية.
ثمة حقيقة هنا ي��ذك��ره��ا ه��ذا امل�صري
املخ�ضرم ،وهي �أن الإمربيالية الأمريكية،
و� �س �ي �ط��رة ال��وه��اب �ي��ة ع �ل��ى جن ��د واحل �ج��از
من خ�لال �آل �سعود ،وفر�ض الهيمنة على
اخلليج بعد ح��روب ��ص��دام ح�سني العبثية
على �إي ��ران وال�ك��وي��ت ،ق��د ح��رف��وا ال�صراع،

م�سلحون يتلقون التعليمات من «�أمري» املجموعة

من خالل ت�شويه مبادئ الإ�سالم ،وت�شكيل
فرق التكفري والتطرف ،التي يف ظلها كان
االنحراف يف �أ�شكاله املختلفة التي يعددها
على النحو الآتي:
 �إخراج م�صر من عملية ال�صراع العربي «الإ�سرائيلي» ،من خالل االنقالب الذيق��اده ال���س��ادات ع��ام  1971على النا�صرية،
وحتالفه مع «الإخوان» وجماعات تكفريية،
و�إعالنه قيام دول��ة «العلم والإمي��ان» ،التي
ف��رط��ت ب��ان�ت���ص��ار �أك�ت��وب��ر  ،1973ث��م زي��ارة
القد�س املحتلة عام  1977وتوقيعه اتفاقية
ك��ام��ب داي�ف�ي��د ع��ام  ،1979ال�ت��ي �أن �ه��ت دور
م�صر يف عملية ال���ص��راع ،وجعلتها حليفة
لوا�شنطن وتل �أبيب.
 ت �ق �دّم �آل � �س �ع��ود يف جن ��د واحل �ج��ازمبعتقداتهم الوهابية ،يف ظل طفرة نفطية

ه��ائ �ل��ة� ،أم �ك ��ن ت��وظ �ي��ف ق���س��م ��ض�ئ�ي��ل من
عائداتها لن�شر �أفكارهم ،حيث ب��د�أت تطل
الأف�ك��ار الظالمية والتكفريية التي �أخ��ذت
تك ّفر ك��ل م��ن ال يعتقد مبفاهيمهم ..كما
�أخ ��ذت «امل�ك��رم��ات» ال�سعودية تلقي بثقلها
ع�ل��ى ن�خ��ب وجم �م��وع��ات ث�ق��اف�ي��ة وف�ك��ري��ة
ق��وم�ي��ة وي �� �س��اري��ة وج �ه��ادي��ة ،وو� �س��ط ه��ذا
الدفق كان االجتياح ال�صهيوين للبنان عام
 ،1982وال��ذي ت��راف��ق م��ع م�ب��ادرة ال�سالم
ال�سعودية مع «�إ�سرائيل» يف قمة فا�س عام
 ،1981والتي تكر�ست يف قمة دار البي�ضاء
عام .1982
 وج ��راء االج�ت�ي��اح ال�صهيوين للبنانع ��ام  ،1982ان�ط�ل�ق��ت امل �ق��اوم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال�ت��ي �شكلت ح��دث �اً ن��وع�ي�اً يف ح�ي��اة الأم ��ة،
خ�صو�صاً �أن�ه��ا حققت ان�ت���ص��ارات ب��اه��رة يف

جوزيف أبـو فاضـل ..الـحـمد لله على الـسـالمـة
احل �م��د هلل ع �ل��ى ال �� �س�لام��ة ،ق��د ت �ك��ون �أب �� �س��ط كلمة
تقال لل�صديق املحامي جوزيف �أب��و فا�ضل ،ج��راء هجوم
«حكماء» الربابرة عليه وهو ي�سلك طريق دم�شق الدولية
قبيل نقطة امل�صنع.
بب�ساطة �أي�ضاً ،قد ال يكون هناك جديد يف االعتداء
على ج��وزي��ف؛ �صاحب ال��ر�أي احل��ر ،وال�ضمري الوطني،
والأخ�ل��اق ال�ع��ال�ي��ة ،لأن م��ن يعجز ع��ن م�ق��ارع��ة ال ��ر�أي
ب ��ال ��ر�أي ،واحل �ج��ة ب��احل �ج��ة ،وم ��ن يتجلبب ب��امل��ذه�ب�ي��ة،
وي�صبح همه امل��ال وال�ث�روة والت�شبيح ،ال يقدر �إال على
ال �غ��در ،وم��ن ي �ك��ون ال �غ��در دي��دن��ه ،ج��اه��ز وم�ستعد لأن
يعتنق «دميقراطية» ال�ساطور و«حرية» البلطات ،و«�إميان
التكبري» على ذبح الإن�سان ..والعياذ باهلل.
ح�سبك جوزف �أبو فا�ضل �أنك يف حلظة غدر �أرادوا �أن
يوقعوا بك ،لأن��ك انت�صرت عليهم ،وهزمت غدرهم ..ال
بل كل �أفكارهم ومعتقداتهم ..وم�ستقبلهم ..لتم�ضي يف
طريق احلرية ..وال�شم�س.

ماذا ميكن القول عن جمموعة �أو جمموعات �أو حتى
جحافل حينما ينزلقون يف طريق املال الغبي ،ويف ثقافة
ال�سلطة �أو الت�سلط الغبية!
يا ج��وزي��ف� ..إن م�شكلة «ال��رع��اع» يف ه��ذا ال��زم��ان هي
م�شكلة �سالطني هذا الزمان ،فكما «الرعاع» ال ي�صنعون
ت��اري�خ�اً ،كذلك �سالطينهم و�أول �ي��اء �أم��ره��م ال يدخلون
هوام�ش التاريخ ،هم ال ي�صنعون �إال الهباء ،لأنهم كلهم
حطام وجتار دماء ورماة جثث ..ويوماً ما� ،أو يف حلظة ما
�سي�صبحون مرم ّيني على مزابل التاريخ ،ال ُيذكرون �إال
على طريقة ذاك ال�ضابط النم�ساوي اخلائن يف ح�ضرة
نابليون بونابرت.
�أما �أن��ت� ..أنت جوزيف �أبو فا�ضل؛ ح ّر وح ّر بهامتك،
بعقلك ،بقلبك ،بقلمك ،فتحية ل��ك ..واحل�م��د هلل على
ال�سالمة.
«الثبات»

جم��رى كفاحها� ،إال �أن امل�ف��ارق��ة هنا كانت
�أي �� �ض �اً يف م� �ب ��ادرة ال �� �س�لام ال �ع��رب �ي��ة ال�ت��ي
طرحتها ال�سعودية يف قمة ب�يروت يف �آذار
 ،2002والتي كان من �أهم �إجنازاتها الغزو
الأم�يرك��ي للعراق يف ني�سان  ،2003وال��ذي
ت�ب�ين �أن ��ه ح�صل ب�ت��واط��ؤ ع��رب��ي  -وغ��رب��ي
فظيع ،لتعتقد وا�شنطن بعدها �أن املنطقة
 ال بل العامل � -أ�صبح ملعباً لها وحدها،ف�ك��ان��ت � �ش��روط ك��ول��ن ب��اول��ن ال�ت��ي حملها
للأ�سد ،والتي قوبلت بالرف�ض وم��ا ي�شبه
الطرد للم�س�ؤول الأمريكي.
 بعدها كانت �سل�سلة ال�ت�ط��ورات؛ مناغ�ت�ي��ال رف �ي��ق احل��ري��ري� ،إىل ح��رب مت��وز
� ،2006إىل احلرب على غزة يف نهاية 2008
وب��داي��ة  ..2009كلها تبني فيها �أن مركز
قوتها و�صمودها وانت�صاراتها ينطلق من
دم�شق ،فكانت اخلطة اجلهنمية با�ستهداف
قلب العروبة الناب�ض مبخطط ُو�ضع منذ
ب��داي��ات ال �ع��ام  2001يف دوائ ��ر ال�ب�ن�ت��اغ��ون
الأمريكي والـ«�سي �آي �إيه».
وك �م��ا ي ��ؤك ��د ه ��ذا اجل �ن��رال امل �� �ص��ري
امل �خ �� �ض��رم ،ف� � ��إن ك ��ل امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة
املر�شحة لأكرث من �سايك�س  -بيكو جديد،
ال�سيما �أن التورط الأمريكي  -الغربي -
الرتكي  -اخلليجي يف احلرب العاملية على
��س��وري��ة بلغ م ��داه ،وب ��د�أ ي�ستنفد ق��درات��ه
وهوام�شه املتاحة ،و�أف��رز احل��راك الدويل
حول �سورية و�ضدها طوال � 18شهراً واقعاً
جديداً ،وهو �أن �سورية ب�صمودها �أ�سقطت
كل ما يجري فيها وحولها من م�ؤامرات،
ما يعني �أن ثمة مرحلة جديدة ب��د�أت قد
تكتنفها الكثري من املواجهات ،و�أن الغرب
الذي اندفع ب�ضخ امل�سلحني بد�أ مبراجعة
ح�ساباته ،حيث ت�شري امل�ع�ل��وم��ات �إىل �أن
اللقاء الأمريكي  -الرتكي يف �أنقرة تخلله
ب�ح��ث م�ع�م��ق يف كيفية احل��د م��ن ان�ت�ق��ال
ال�ن��ار ال�سورية �إىل دول اجل��وار ال�سوري،
خ���ص��و��ص�اً �أن ت��رك�ي��ا ه��ي م��ن �أول ال��دول
املر�شحة النتقال العدوى.

ث�م��ة ح�ق�ي�ق��ة ه�ن��ا �أج �م��ع ع�ل�ي�ه��ا خ�ب�راء
وم�ت��اب�ع��ون ل�ل�ت�ط��ورات ال �� �س��وري��ة ،وه��ي �أن
دم�شق �أدركت متاماً النوايا اخلبيثة للغرب
وال�ت�رك ��ي وم���ش�ي�خ�ت� ْ�ي ق�ط��ر وال���س�ع��ودي��ة،
ب�إ�شعال ح��روب وا�سعة ومنتقلة يف خمتلف
الأرج � ��اء ال���س��وري��ة ،ف�ك��ان��ت م���س��أل��ة ت��وري��د
ال �ق��اع��دة وك��اف��ة الأ� �ص��ول �ي��ات �إىل ��س��وري��ة،
وا�ستخدامها بعمليات مركبة عرب �أتون نار
ي�شعل اجل�م�ي��ع ،وي � ��ؤدي �إىل ��ض��رب امل�ك��ون
ال�سوري ،وهذا ما �أ�شارت �إليه و�سائل �إعالم
فرن�سية ،عرب ت�صدير �أكرث من ع�شرة �آالف
م�ق��ات��ل م��ن ال�ق��اع��دة م��ن جن�سيات عربية
و�آ�سيوية وغربية و�أفريقية ،حتى �أن م�س�ؤو ًال
ك�ب�يراً يف حلف الأط�ل���س��ي �أب�ل��غ هيثم املناع
بت�صدير �أكرث من  1600مقاتل من القاعدة
من �أ�شر�س املقاتلني للتخريب والقتال يف
� �س��وري��ة ،ل�ك��ن ح���س��اب��ات احل �ق��ل مل تطابق
ح�سابات البيدر� ،إذ متكنت القيادة ال�سورية
م��ن م��واج�ه��ة امل���ش��روع اجلهنمي ،و�أف�شلت
م�شروع تفتيت �سورية ،كما �أف�شلت نقطة
االن�ه�ي��ار ال�ت��ي �أرادوه � ��ا يف تفجري دم�شق،
وال �ت��ي اع � ُتب��رت نقطة ل�لارت�ك��از الن�ط�لاق
امل �� �ش��روع ال �غ��رب��ي  -ال�ت�رك��ي  -اخل�ل�ي�ج��ي،
ف�ك��ان��ت م�ع��رك��ة دم���ش��ق وري�ف�ه��ا ال�ت��ي ميكن
ال �ق��ول �إن �ه��ا ُح�سمت يف ��س��رع��ة قيا�سية مل
تتجاوز الـ� 48ساعة ،و�إن ظلت لبع�ض الوقت
ب�ؤر التوتر هنا وهناك.
ث��م ك��ان��ت م�ع��رك��ة ح�ل��ب وري�ف�ه��ا ب�سبب
ت��داخ�ل�ه��ا ال �ت��اري �خ��ي م��ع اجل� ��وار ال�ترك��ي،
والتي ت�شهد الآن معاركها النهائية بتحقيق
انت�صارات نوعية للقوات امل�سلحة ال�سورية،
ويجمع اخل�براء واال�سرتاتيجيون على �أن
الأ��س��د ف � ّوت على احل�ل��ف اجلهنمي فر�صة
��ض��رب ح�ل��ب وف�صلها ع��ن ري�ف�ه��ا ،و�إي �ج��اد
منطقة عازلة كانت تريدها تركيا.
ثمة حقيقة �أخرية هنا ،وهي �أن �سورية
تتقدم يف املواجهة واالنت�صار ،وهنا قد ت�شكل
املبادرة الإيرانية ب�ش�أن حل الأزمة ال�سورية
فر�صة ن��ادرة خل��روج وا�شنطن وتركيا من
امل�آزق ،بعد �أن �أخذوا يت�أكدون �أن م�شروعهم
�سقط ،وبالتايل فهم يبحثون عمن ينزلهم
ع��ن ��ش�ج��رة �أع�م��ال�ه��م ال���س�ي�ئ��ة ،وك�م��ا �صار
معروفاً ،ف��إن امل�ب��ادرة الإيرانية ترتكز على
��ض��رورة احل��وار ،و�أن الرئي�س الأ��س��د خ��ارج
�أي بحث ،مع قابلية البحث عرب حل �سيا�سي
من خ�لال حكومة وح��دة وطنية �أو م�ؤمتر
وطني� ،أو انتخابات ت�شريعية جديدة.
ب ��أي ح��ال ،احل��رب على �سورية مل تنته
بعد ،لكنها حتماً �آيلة �إىل ال�سقوط ،ويت�أكد
ذل��ك م��ن خ�ل�ال ��س�ع��ي ال ��دول امل �ت��ورط��ة يف
احل��رب على ��س��وري��ة �إىل ترميم معنويات
ال�ع���ص��اب��ات امل���س�ل�ح��ة و��س�ل���س�ل��ة ال���ش��ائ�ع��ات
والأك � � ��اذي � � ��ب ال� �ت ��ي �أ� �ص �ب �ح ��ت م �ك �� �ش��وف��ة
ومف�ضوحة ،كما �أ�شار روب��رت في�سك الذي
ف�ضح تركيبة الع�صابات امل�سلحة و�إجرامها،
وم��دى عزلتها عن ال�شعب ال�سوري ،مبيناً
كم �أن اجلي�ش ال�سوري َ
حمت�ضن من النا�س،
وال يرون اخلال�ص �إال من خالله.

�أحمد زين الدين
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إشعال الساحات الشرق أوسطية ..هل يبقى الخليج بمنأى؟
مل تكد احلرب العاملية تبد�أ يف �سورية،
وما �أن ا�شتعلت النريان يف اجل�سم ال�سوري،
ح �ت��ى ت ��وال ��ت ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وال��دول�ي��ة ال�ت��ي ت��دع��و �إىل حتييد لبنان
ع��ن ال���ص��راع ال��دائ��ر يف ��س��وري��ة ،باعتبار
�أن ال �ت��وازن ال��دق�ي��ق وال�ه��� ّ�ش يف ال��داخ��ل
اللبناين مع ّر�ض ب�شكل دائم لالهتزاز ،ما
ي�ؤدي �إىل خطورة انفجاره يف �أية حلظة.
وبالفعل ،كانت هناك خ�شية لبنانية
م�شروعة ،جت ّلت يف �سيا�سة �أُ�سميت «الن�أي
بالنف�س» ،مل يعار�ضها عاقل يف البداية،
باعتبار �أن�ه��ا ق��د ت�ك��ون ن��وع�اً م��ن حتييد
ل�ب�ن��ان ع��ن ال �� �ص��راع ال��دائ��ر يف املنطقة،
ل �ك��ن ال���س�ي��ا��س��ة ت �ل��ك حت��ول��ت �إىل ق�ن��اع
يخفي وراءه عمليات �سيا�سية و�إعالمية
وم�ي��دان�ي��ة ،ت��واك��ب احل ��رب ال ��ذي ي�شنها
الغرب ودول اخلليج وتركيا على النظام
ال �� �س��وري لإ��س�ق��اط��ه ،ف�ت�ح��ت ��س�ت��ار �شعار
الن�أي بالنف�س ،ومن دون ح�س بامل�س�ؤولية
ال��وط �ن �ي��ة والأخ�ل�اق� �ي ��ة ،ي �ح ��اول بع�ض
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين رب ��ط ال���س��اح�ت�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وال�سورية بع�ضهما ببع�ض ،وك��أن ترابط
اجل�غ��راف�ي��ا وال�ت��اري��خ وال��دمي�غ��راف�ي��ا بني
ال�ب�ل��دي��ن غ�ير ك � ٍ
�اف ل�ه� ّز ا��س�ت�ق��رار لبنان
ُ
باهتزاز اال�ستقرار ال�سوري ،لت�ضاف �إليه
خطط مربجمة لإ�شعال ال�ساحة اللبنانية
خدمة لأه��داف حم��ددة يف �سورية ،وذلك
كما يلي:

قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي

من الناحية امليدانية:
�أ -تعي�ش ال�ساحة اللبنانية على �إيقاع
التطورات الدائرة يف �سورية ،فحني يحتاج
امل �ح��ور ال�غ��رب��ي و�أت �ب��اع��ه �إىل التعمية عن
اخل�سائر التي يتكبدها ميدانياً يف �سورية،
يقوم ب�إ�شعال نار تثري دخاناً يف لبنان ،وحت ّيد
الأن �ظ��ار ع�م��ا يح�صل يف ال��دول��ة امل �ج��اورة،
وهكذا ك��ان �إ�شعال النار يف طرابل�س ،كلما
الح��ت ب��وادر هزمية للم�سلحني يف املناطق
ال �� �س��وري��ة ،وذل ��ك لإع �ط��اء ف��ر��ص��ة للغرب
�إعالمياً وع�سكرياً و�سيا�سياً لت�أمني غطاء

لتلك اخل���س��ارة امل�ي��دان�ي��ة ،و�إم�ك��ان�ي��ة �إع��ادة
التح�شيد.
ب -ا� �س �ت �غ�لال ح��ادث��ة خ �ط��ف ل�ل�ق�ي��ام
ب�خ�ط��ف م���ض��اد وت��وت�ي�ر م��ذه �ب��ي ،بق�صد
�إ��ش�ع��ال ال �ن��ار يف الن�سيج ال�ل�ب�ن��اين ب ��إث��ارة
فتنة �سنية � -شيعية ،وميكن �إدراك الهدف
احلقيقي لهذه الأعمال من خالل مان�شيت
ب�ع����ض ال �� �ص �ح��ف ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ع�ن��ون��ت
«�شيعة يخطفون �سوريني»� ،أو قتال ُ�س ّني
علوي يف طرابل�س ،وك ��أن الأح ��داث عبارة
ع ��ن اق �ت �ت��ال ط��ائ �ف��ي م��ذه �ب��ي ال ع�لاق��ة

لل�سيا�سة ولل��أح��داث ال��دائ��رة يف �سورية
ب��ه ،وك��ان ال�ب��ارز م�سارعة اخلليجيني �إىل
دع��وة رعاياهم مل�غ��ادرة لبنان ،بالرغم من
ت�أكيد اجلميع على احرتامهم وتقديرهم،
ل�ك��ن ال��دع��وة ت�ل��ك �أ� �ش ��ارت �إىل �أن ه�ن��اك
نيات مبيتة ي�ضمرها اخلليجيون لل�ساحة
اللبنانية ،قد يكون منها �إ�شعال نار الفتنة
املذهبية.
ج� -إ�ضعاف اجلي�ش اللبناين و�إظهاره
�أنه جي�ش فئوي ،وذلك من �أجل تكبيل يده
ومنعه من القيام مبهامه ،وبالتايل �إما �أن
يكون �شاهد زور على ما يح�صل من عمليات
تهريب �أعتدة و�سالح ورجال من لبنان �إىل
�سورية� ،أو �إخراجه من تلك املناطق لتكون
م�ستباحة للم�سلحني والإرهابيني.
من الناحية ال�سيا�سية:
�أ -م���س��ارع��ة بع�ض ال �ق��وى اللبنانية،
املدعية الن�أي بنف�سها� ،إىل ا�ستغالل حادثة
ت��وق�ي��ف ال��وزي��ر الأ��س�ب��ق مي�شال �سماحة،
لإع�لان عدائها الوا�ضح للنظام ال�سوري،
ومن ه��ؤالء من الر�ؤ�ساء َمن حاول تقليد
ال�سيا�سة الأردوغانية جتاه �سورية ،متلب�ساً
عنجهية �أردوغان وغروره ،ومتخي ًال نف�سه
زعيماً م�شرقياً كبرياً ال تدور دورة ال�سيا�سة
ال�شرق الأو�سطية من دون �إذنه� ،أو ب�إ�شارة
منه.
ب -ا�� �س� �ت� �م ��رار م �ي �ق ��ات ��ي مب �ح��اول��ة
ا�سرت�ضاء اململكة العربية ال�سعودية ،التي

المسلحون السوريون يتجولون في المناطق الحدودية ..ومخازن السالح بين المنازل

تركيا تواجه خطر االنقسام ..وجيشها يخشى المستنقع السوري
�أنقرة  -الثبات
تتهم املعار�ضة الرتكية ،رئي�س وزراء البالد واحلزب احلاكم؛ رجب طيب �أردوغان،
ب�إدخال البالد يف «امل�ستنقع ال�سوري» ،و�سط تزايد يف م�ؤ�شرات «اخلطر» يف البنيان
الداخلي الرتكي ،جراء انغما�س قيادة البالد يف الأزمة ال�سورية �إىل ما فوق الأذنني.
ف�إ�ضافة �إىل الأزم ��ة ال�ك��ردي��ة الناجمة ع��ن مت�سك احل��زب احل��اك��م ب�سيا�ساته،
وحماولته «التو�سع» يف حم��ارب��ة الأك ��راد �إىل م��ا وراء احل��دود ،يتبدى ب�شكل الفت
ال��رف����ض امل�ت��زاي��د م��ن ق�ب��ل امل��واط�ن�ين الأت� ��راك يف امل�ن��اط��ق احل��دودي��ة للمعار�ضني
ال�سوريني ،الذين يت�صرفون بطريقة تثري املخاوف ،فه�ؤالء باتوا يتحركون ب�سالح
�شبه ظاهر ،فيما حتولت منازلهم �إىل خمازن لل�سالح والذخرية ،من دون �أن يجر�ؤ
رج��ال ال�شرطة على مواجهتهم ،و�إال كانت عقوبتهم امل��وت ،كما ح�صل مع �شرطي
تركي ح��اول نزع �سالح �أحدهم على حاجز تفتي�ش .وفيما يقبع ع�شرات االلآف من
الالجئني يف مع�سكرات �أ�شبه مبع�سكرات االعتقال منها ب�أماكن «ال�ضيافة» ،يتجول
بحر ّية مطلقة ،ومن دون �أوراق ثبوتية ،وقد
امل�سلحون الفاعلون يف املدن احلدودية ُ
قال نائب تركي لوكالة فران�س بر�س� ،إن بع�ض ال�سوريني رف�ضوا دفع ح�سابهم يف �أحد
املطاعم وبادروا بالقول�« :أر�سلوا الفاتورة �إىل رئي�س الوزراء رجب طيب �أردوغان ،فهو
الذي دعانا» ،ويف «كيلي�س» ،على مقربة من احلدود ،يبدي �صاحب �أحد املطاعم قلقه
ويقول« :يت�سببون لنا مبتاعب� ،إنهم �أ�شبه بقنبلة موقوتة ،وهذا خطري».
وفيما يبدو احلزب احلاكم م�ستعج ًال على قطف «الثمار ال�سورية» ،تبدو �صورة
االنق�سام ال�سيا�سي وا�ضحة ،فاملعار�ضة تقف �ضد هذه ال�سيا�سات ،واجلي�ش خائف ،وقد
ذ ّكر تقرير ملعهد وا�شنطن باالنق�سام الذي �ساد يف تركيا يف العام �ألفني وثالثة ،على
خلفية احلرب الأمريكية على العراق ،عندما عار�ض الأت��راك العلمانيون واجلي�ش
احل��رب على ال�ع��راق ،بينما دعمها «ح��زب العدالة والتنمية» ،وف ّند املعهد يف تقرير
مواقف املعار�ضني الأت��راك ،حيث �أ�شار �إىل رف�ض ح��زب ال�شعب اجلمهوري (حزب
املعار�ضة الرئي�سي) دعم �سيا�سة حزب العدالة والتنمية جتاه �سورية ،ولفت �إىل �أن
اجلي�ش الرتكي يحث احلكومة �سراً على تخفيف مواقفها ب�ش�أن �سورية ،خ�شية �أن

تخاطر تركيا مبواجهة �سورية وحدها دون دعم الواليات املتحدة ،واخلوف من تخلي
الإدارة الأمريكية عن تركيا مبواجهة احلكومة ال�سورية �أدى �إىل ف�شل الطرفني يف
التو�صل �إىل اتفاق بخ�صو�ص الطرح الرتكي ب�إقامة ممرات �أو منطقة عازلة داخل
الأرا�ضي ال�سورية ،بعد التحفظ الأمريكي على هذا املو�ضوع.
وقد بعث كمال كليت�شدار �أوغلو؛ زعيم حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�ض يف تركيا،
ر�سالة خطية �إىل رئي�س الوزراء رجب طيب �أردوغان ،قال فيها�« :إن احلزب يقف �إىل
جانب �سورية كدولة م�ستقلة لها �سيادة ،مع �ضرورة حماية وحدة �أرا�ضيها ،لذا من
ال�ضروري على تركيا اتباع �سيا�سة ال�سالم وامل�صاحلة ،والعمل على ت�أمني �إنهاء �أعمال
العنف بال�سرعة املمكنة ،لكي ال تلحق تلك التطورات ال�سلبية �أ�ضراراً كبرية لرتكيا».
و�أت��ت ه��ذه الر�سالة بعد منع نائبني من ح��زب ال�شعب اجلمهوري املعار�ض من
دخول مع�سكر «�آبايدين» الذي يتح�صن فيه قادة ما ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» ،ما �أثار
لغطاً كبرياً ت�ساءل بعده كيليت�شدار �أوغلو عما �إذا كان املخيم قاعدة �أمريكية ،وما �إذا
كانوا يدربون فيه عنا�صر املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة.
وروى النائبان عن «ال�شعب اجلمهوري» املعار�ض؛ خور�شيد غوني�ش و�سليمان
�شلبي ،كيف ُمنعا من دخ��ول املع�سكر ،فقاال�« :إن النا�س يف منطقة اال�سكندرون قد
نقلوا �إليهما �شكاوى من مع�سكر «�آبايدين» وما يجري فيه ،ويقول النائبان �إن م�س�ؤو ًَال
يف املع�سكر ،وهو يف الوقت ذاته �ضابط يف «اجلي�ش ال�سوري احلر» ،قال لهما �إنه يقوم
بالتدريب يف املع�سكر» ،فيما قال الكاتب يف �صحيفة «مللييت» حممد تزكان «�إنه لي�س
خميم الجئني ،بل قاعدة للتدريب ورمبا للتخريب ،من يعلم؟ وت�ساءل« :ملاذا هناك
�سالح يف مع�سكر �آبايدين؟ �ألي�س هناك �سالح يف املخيمات الأخرى؟ ومن يقطن داخل
املخيم ،هل هم فقط �سوريون �أم هناك �صوماليون و�أفغان وتون�سيون و�شي�شان»؟
وكان ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف الربملان الرتكي حممد علي �أديب
�أوغلو قال �إن هناك ثالثة مع�سكرات لتدريب امل�سلحني ال�سوريني والأجانب
يف تركيا ،يف «�آبايدين» ،و«�إ�صالحية» قرب غازي عينتاب ،ويف منطقة «كيلي�س»،
و�أو�ضح �أن هناك العديد من املع�سكرات ال�سرية على احلدود الرتكية مع �سورية،
وقال �إنه يعتقد �أن املخطوفني اللبنانيني موجودون يف �أحد هذه املع�سكرات.

تعامله ب�سيا�سة «خذ وطالب» ،والتي جتعله
يقدم التنازل �إثر التنازل ،منها على �سبيل
امل�ث��ال ال احل�صر� ،إح��راج الأم��ن والق�ضاء
اللبنانيينْ ب�إخراج الإرهابي �شادي املولوي
م��ن ال �� �س �ج��ن ،وم�ع��ام�ل�ت��ه ك�ب�ط��ل ق��وم��ي،
وع��رق �ل��ة امل �� �ش��اري��ع احل�ي��ات�ي��ة ال���ض��روري��ة
للمواطن.
ج -تعامل امل�ؤ�س�سات الر�سمية املختلفة
ب���ش�ك��ل ي��دع��م امل���س�ل�ح�ين ال �� �س��وري�ين على
الأرا�ضي اللبنانية ،وي�ؤكد �شرعيتهم ،فمن
ال�سماح لهم بالت�سلح الظاهر� ،إىل ت�أمني
الطبابة واال�ست�شفاء لهم ،وغريها ..حتى
املواقف الدبلوما�سية التي كانت ُتتخذ من
باب الن�أي النف�س ،مت التخلي عنها م�ؤخراً،
ومل ي�ع��د م��ن ال �ن ��أي بالنف�س ��س��وى ع��دم
تلبية وزير اخلارجية واملغرتبني ملطالبات
بع�ض الفئات بطرد ال�سفري ال�سوري من
لبنان.
�أما من الناحية الإعالمية ،فحدّث وال
ح��رح ،فممار�سات بع�ض الإع�ل�ام فيها ما
يندى له جبني كل مواطن �شريف ،فبع�ضه
ك��اد يت�سبب بفتنة مذهبية ،وبع�ضه يبدو
غ�ير م�ك�ترث مل�ع��ان��اة و�أوج� ��اع اللبنانيني،
وم �ع �ظ �م��ه ف��اق��د ل�ل�م�ه�ن�ي��ة والأخ�ل�اق �ي ��ة
الوطنية.
يف ك��ل الأح � ��وال ،و�إن ك��ان البع�ض مل
يتعظ م��ن جت��ارب املا�ضي بتحويل لبنان
�إىل �ساحة تنفي�س لل�صراعات ال��دائ��رة يف
امل�ن�ط�ق��ة ،و�إن ك��ان البع�ض الآخ ��ر يعتقد
�أن ب�إمكانه اال�ستمرار ب�أن يكون �أداة ل�شنّ
ح ��رب م��ن ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال �� �س��وري
الجتثاثه ،و�إن التفوه بالعبارات النابية،
ومنها امل�ستمد م��ن كتاب «كليلة ودم�ن��ة»،
كالتي كانت ت�شهدها �ساحات � 14شباط،
�ستجعل النظام ال���س��وري ي�ن�ه��ار� ..إن كان
كل ه�ؤالء واخلليجيون الذين يدعمونهم،
ال يدركون �أن النار التي يحاولون �إ�شعالها
قد متتد لتحرقهم قبل �أن حترق الن�سيج
ال�ل�ب�ن��اين وال �� �س��وري ،ف�ل�ع��ل االط �ل�اع �إىل
م��ا يح�صل يف تركيا ال�ي��وم ،والقلق ال��ذي
يعي�شه الأت��راك خوفاً من متدد النار التي
�أ�شعلوها يف �سورية ،يعطي م�ث��ا ًال وع�برة،
وي��دق النفري عالياً ،ع ّل من هم يف احلكم
الآن يتعظون.
لقد �أجمعت التحليالت اال�سرتاتيجية
�سابقاً ،على �أن اخلوف م�شروع من امتداد
اللهيب ال�سوري �إىل لبنان والعراق ،باعتبار
�أن ال���س��اح��ات ال �ث�لاث م�تراب�ط��ة ع�ضوياً
ودميغرافياً وطائفياً و�سيا�سياً ،لكن ما مل
يح�سب ح�سابه �أح ��د� ،أن مت�ت��د ال�ن��ار �إىل
اله�شيم ال�ترك��ي ،ول�ع�ل��ه مل يخطر ببال
الأت� ��راك �أن مت�ت��د ال�ن��ار �إىل ع�ق��ر داره��م،
فهل يكون ربيع للأكراد بديل عن «الربيع
يتح�سب اخلليجيون ملا قد
العربي»؟ وهل ّ
جت� � ّره احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى � �س��وري��ة ،وم��ا
يحاولون �إ�ضرامه يف لبنان من ن��ار وقود
نفطهم وقابلية ا�شتعالها كقابلية ا�شتعال
�صحرائهم اجل��اف��ة ،ال�ت��ي ل��و اب �ت��د�أت فقد
تولع يف ه�شيم �ساحاتهم �أ�شياء مل يحلموا
يوماً ب�أنها قابلة لال�شتعال؟

ليلى نقوال الرحباين
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لبنانيات
التعاطي األمني ..بين حزم العهد السابق والتزلف الحالي
يف �أواخ ��ر ال�ع��ام  1999ح ��اول بع�ض
«ال��وه��اب�ي�ين» �إق��ام��ة ب� ��ؤرة �أم�ن�ي��ة لهم يف
م�ن�ط�ق��ة ال �� �ض �ن �ي��ة ،مب �ع��رف��ة ن � ��واب من
الأكرثية الراهنة ،يومها مل تن�أى الدولة
بنف�سها ع�م��ا ح��دث �آن� ��ذاك يف ال���ش�م��ال،
ف ��أب��دت ح��زم �اً � �ش��دي��داً يف ال�ت�ع��اط��ي مع
م�سلحي ال�ضنية ،الذين �ضلوا الطريق
وح��اول��وا ا�ستهداف اال�ستقرار اللبناين،
ف ��أُع �ط �ي��ت الأوام� � ��ر ل�ل�ج�ي����ش ب��ال�ت�ح��رك
ال���س��ري��ع لإزال ��ة ال �ب ��ؤر امل�سلحة ،و�إع ��ادة
ب�سط هيبة ال��دول��ة ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة التي
�سيطر عليها امل�سلحون ،ال��ذي��ن متكنوا
م ��ن اع �ت �ق��ال ال �ع �ق �ي��د ال �� �ش �ه �ي��د م �ي�لاد
ال � �ن� ��داف و� �س��ائ �ق��ه يف ق ��ري ��ة ع��ا� �ص��ون.
مل ي�ج�ل��ب ه ��ذا االع� �ت ��داء ع �ل��ى اجل�ي����ش
وال��دول��ة �إال م��زي��داً م��ن الت�صميم على
مكافحة ظاهرة الإرهاب؛ �أياً تكن الأثمان،
فتم تعزيز الوحدات الع�سكرية املنت�شرة
يف ال�شمال ب�ف��رق م��ن الأف� ��واج القتالية
اخل��ا� �ص��ة ،و� �س�لاح امل��دف�ع�ي��ة ال�ستئ�صال
هذه الظاهرة ،وكان الأمر ،فنفذ اجلي�ش
ه�ج��وم�اً وا��س��ع ال�ن�ط��اق وب�لا ه ��وادة �ضد
امل�سلحني يف «ال���ض�ن�ي��ة» ،و�أت�ب�ع��ه بحملة
م��داه �م��ات لأوك � ��ار امل���س�ل�ح�ين يف بع�ض
مناطق ال�شمال ،م�سقطاً م��ن خاللهما
حلم «الإم ��ارة ال��وه��اب�ي��ة» ،بعد قتل عدد
ك�ب�ير م��ن امل���س�ل�ح�ين واع �ت �ق��ال البع�ض
الآخ��ر ،على رغ��م �ضريبة ال��دم الباهظة
ال �ت��ي دف�ع�ه��ا ج �ن��ود ال�ن�خ�ب��ة يف اجل�ي����ش،
وك��ان �أب��رزه��ا ا�ست�شهاد العقيد ال�ن��داف.
ع�ل��ى رغ ��م ه ��ول اخل �� �س��ارة يف ح�ي�ن��ه ،مل
ت�سمح الدولة مب�س هيبتها وال بتطيبق
نظرية الأم��ن بالرتا�ضي� ،أو العودة �إىل
ما ت�سمى «اللجان الأمنية» ،ومل ت�أخذ دور

ما هي الق�ضية الأ�سا�س التي تُزهَق من �أجلها الأرواح؟

الو�سيط ،وبرهنت �أنه ال �سالح يعلو فوق
�سالح ال�شرعية ،وح��ددت وجهة ال�سالح
ال��وح �ي��دة � �ص��وب ال �ع��دو «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي».
وب �ع��دم��ا ف��ر��ض��ت ال ��دول ��ة ه�ي�ب�ت�ه��ا ،ن� ِع��م
لبنان بحال من اال�ستقرار انعك�س �إيجاباً
على خمتلف قطاعات الدولة ،خ�صو�صاً
ال�ق�ط��اع نْ�ْي� ال�ن�ق��دي وال�سياحي ،وجتلى
ذل��ك م��ن خ�لال ق��دوم مئات الآالف من
ال�سياح �إىل لبنان واال�ستثمارات الأجنبية
فيه� ،إ�ضافة �إىل ح�صوله ممث ًال ب��وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ع�ل��ى ج��وائ��ز ع��امل�ي��ة يف جم��ال
م�ك��اف�ح��ة اجل��رائ��م ،ع�ل��ى رغ��م الأو� �ض��اع
اخل�ط��رة ال�ت��ي ع�صفت باملنطقة �آن��ذاك،
خ�صو�صاً االج�ت�ي��اح الأم�يرك��ي للعراق.
وا� �س �ت �م ��ر ه � ��ذا اال�� �س� �ت� �ق ��رار �إىل ح�ين

وق� � ��وع ال � ��زل � ��زال ال �ك �ب�ي�ر ال� � ��ذي � �ض��رب
لبنان واملنطقة باغتيال الرئي�س رفيق
احل��ري��ري ،حيث ا�ستغلت ال��دول املعادية
مل�ح��ور امل�ق��اوم��ة احل��ادث��ة ،ووج ��دت فيها
فر�صة �سانحة لالنقا�ض على هذا املحور،
ف�أوعزت �إىل �أدواتها يف الداخل مبحاكمة
ق��ادة الأج�ه��زة الأمنية يف ال�شارع بتهمة
اغتيال احلريري ،تنفيذاً لأوامر دم�شق،
مت�ه�ي��داً ال��س�ت�ه��داف ر�أ� ��س ال�ن�ظ��ام فيها،
وع �م��د ج �م �ه��ور «ث � ��ورة الأرز» �إىل رف��ع
�صور القادة الأمنيني يف �ساحة ال�شهداء
واملطالبة ب�إقالتهم ثم حماكمتهم ،ولبّت
حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي الأوىل
ه��ذه امل �ط��ال��ب ،و�أم �� �س��ك ف��رع امل�ع�ل��وم��ات
ب��زم��ام ال��و��ض��ع الأم �ن��ي ،و�أدى ذل��ك �إىل

مـــواقف
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان رحّ ب
مببادرة �إطالق �سراح �أحد املختطفني اللبنانيني يف �سورية،
وب�إطالق �سراح عدد من املخطوفني ال�سوريني يف لبنان،
معترب ًا �أن هذه املبادرات �إيجابية متهيد ًا لإطالق �سراح
جميع اللبنانيني وال�سوريني والأتراك يف لبنان و�سورية.
من ناحية �أخرى ،متنى اللقاء على امل�س�ؤولني وال�سيا�سني
والأم�ن�ي�ين �إخ ��راج مدينة طرابل�س م��ن �أزمتها الأمنية
وال�سيا�سية واالجتماعية اخلانقة ،وت�سليم اجلي�ش اللبناين
م�س�ؤولية الأمن فيها.
كما ندّد اللقاء بجرمية القتل التي وقعت يف دوحة احل�ص،
وطالب الأجهزة الأمنية مبالحقة الفاعلني وحما�سبتهم،
الداخليي.
نْ
حر�ص ًا على الأمن واال�ستقرار
• الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد،
�أ�سف ملا ت�شهده مدينة طرابل�س خا�صة ،وال�شمال عموماً،
معترب ًا �أن له انعكا�سات خطرية على جممل الو�ضع الوطني،
جتعل لبنان �ضمن دائ��رة اال�ستهداف ،ون�شر الفو�ضى،
جلعله ب�ؤرة �صاحلة انطالق ًا من ال�شمال لتحقيق ما يرغب
به الأمريكي من تفكيك جمتمعاتنا الوطنية حل�ساب �أمن
الكيان ال�صهيوين.
• حركة الأمة ر�أت يف احلملة امل�سعورة �ضد ال�سفري ال�سوري
يف لبنان ،خدمة جمانية للعدو «الإ�سرائيلي».

(�أ.ف.ب).

تدهور الأو�ضاع و�إىل مزيد من االغتياالت
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ووق� ��وع امل�ت�ف�ج��رات املنتقلة
ب�ي�ن م�ن�ط�ق��ة و�أخ� � ��رى يف ظ ��ل ال��رع��اي��ة
الأم�ن�ي��ة «للمعلومات» ،ال��ذي مل يتمكن
حتى ال�ساعة من ك�شف جرمية واح��دة.
بعدها خا�ض فريق «ثورة الأرز» االنتخابات
النيابية يف ال�ع��ام  ،2005م�ستغ ًال دم��اء
ال� ��� �ش� �ه ��داء ،وحت � ��ت �� �ش� �ع ��ارات م��ذه�ب�ي��ة
مل ي�سمعها ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون �إب� ��ان «احل ��رب
الأه �ل �ي��ة» ،فح�صل ع�ل��ى غ��ال�ب�ي��ة نيابية
ولي�ست �شعبية ،وك��ان �أول �إجن��از ملجل�س
ن ��واب � 2005إق� ��رار ق��ان��ون ع�ف��و ع��ام عن
م�سلحي ال�ضنية ،الذين �شارك بع�ضهم
الحقاً يف حوادث «نهر البارد» ،يف مقاي�ضة
مذهبية �أف�ضت �إىل خ��روج قائد القوات

ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ��س�م�ير ج�ع�ج��ع م��ن ال���س�ج��ن.
و�أع� �ق ��ب االن �ت �خ��اب��ات امل ��ذك ��ورة ع ��دوان
مت ��وز  ،2006وح �ق��ق ل�ب�ن��ان ن �� �ص��راً على
«�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ب�ف���ض��ل م �ع��ادل��ة «اجل �ي ����ش
وال �� �ش �ع��ب وامل� �ق ��اوم ��ة» ومل ي� �ن� ��أَ رئ�ي����س
اجل �م �ه��وري��ة �إم� �ي ��ل حل� ��ود ب�ن�ف���س��ه عما
حدث يف لبنان �آنذاك ،فجال على القطع
الع�سكرية وعلى م��راك��ز ال�ن��ازح�ين ،رغم
ك��ل ال�ع��زل��ة ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��ر���ض لها،
واالت� �ه ��ام ��ات ال �ت ��ي ط��اول �ت��ه وع��ائ �ل �ت��ه.
ومل مي�ض وقت طويل على عدوان متوز
حتى وق�ع��ت ح��وادث «ن�ه��ر ال �ب��ادر» ،حيث
ب ��ذل اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ق �� �ص��ارى ج�ه��ده
لتجنيب لبنان فتنة ك��ادت تهدد وحدته
االجتماعية ،وذل��ك مب�ساعدة لوج�ستية
�سورية �أقر بها وزير الدفاع اليا�س املر .
�أما اليوم فجاءت حوادث طرابل�س لتك�شف
ه�شا�شة الو�ضع الأمني ،يف ظل الأجهزة
الأمنية التي عيّنتها «ث��ورة الأرز» ،وعلى
�سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر ،ي�ف��او���ض وزي��ر
الداخلية القريب من رئي�س اجلمهورية،
متعدياً على الأم�ل�اك العامة يف �صيدا
ل�ف�ت��ح ال �ط��ري��ق ال � ��دويل ،وي�ج�ت�م��ع ق��ادة
الأجهزة الأمنية يف ال�شمال مع م�س�ؤويل
حماور القتال يف باب التبانة ،وهذا يعني
ال �ع ��ودة �إىل ��س�ي��ا��س��ة ال �ل �ج��ان الأم �ن �ي��ة.
من هنا يُفهم �سبب املقارنات التي يجريها
بع�ض املراقبني بني العهد الراهن والعهد
ال�سابق ،واال�ستياء ال�شديد ال��ذي �أب��داه
مرجع كبري يف الدولة لدى �سماعه من
�أحد ال��زوّار مقارنة بني �أح��وال البالد يف
عهده ،وتلك يف عهد �سلفه؛ على ما ذكرت
�إحدى ال�صحف.

ح�سان احل�سن

مـــن هنــــا وهنـــــاك
و�أكدت احلركة �أنها كانت تفهم هذه احلملة امل�شبوهة
�ضد ال�سفري ال�سوري ،لو كان «ال�سياديون» اجلدد ي�ستنكرون
التدخل الوقح وال�سافر لل�سفرية الأمريكية يف ال�ش�ؤون
الداخلية اللبنانية ،وحتري�ضها اللبنانيني �ضد بع�ضهم.
وت�ساءلت حركة الأم��ة :مل��اذا ال ي�ستنكر ه ��ؤالء اخلروقات
«الإ�سرائيلية» امل�ستمرة للأجواء اللبنانية ،واالعتداء بني
الفرتة والأخرى على احلدود اللبنانية؟
• جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان رحّ ��ب با�ستعادة
الهدوء يف طرابل�س ،ومتنى �أن ي�ستمر هذا اجلو حتى
يتمكن اجلي�ش من �إعادة ال�سيطرة على الأر�ض ،ومنع
العودة لالقتتال العبثي ،الذي ال ي�ستفيد منه �سوى �أعداء
الوطن ،وال ي�صب �إال يف خدمة الكيان ال�صهيوين.
• احت��اد املحامني ال�ع��رب وجّ ��ه ر�سالة �إىل ملوك
ور�ؤ�ساء الدول امل�شاركني يف القمة ال�ساد�سة ع�شرة
لدول حركة عدم االنحياز ،ر�أي فيها �أن الأه��داف
العظيمة التي قامت من �أجلها حركة عدم االنحياز
ما زالت قائمة ،ويتعني عليها �أن ت�ستخدم قدراتها
الكامنة والهائلة التي تتمتع بها لكي تعيد �صياغة
نظام عاملي جديد ،ي�ضرب كل الآث��ار التي خلفها
نظام القطب الأح��ادي ال��ذي ابتلع وهيمن على كل
�شيء يف العالقات الدولية.

• �شعار احللفاء ي�ستفز
ن�شب خالف حاد خالل االجتماع الذي
ُع�ق��د ب�ين منظمات ق��وى � 14آذار ال�شبابية
لبحث الأمور التنظيمية املتعلقة باالعت�صام
�أمام وزارة اخلارجية اللبنانية ،وحتديداً بني
ممثل ح��زب ك��ان رئي�سه م�سجوناً  11ع��ام�اً،
وب�ي�ن مم�ث��ل «ج�م��اع��ة» ذات ط��اب��ع �إ��س�لام��ي،
ع�ل��ى خلفية رف����ض الأول رف��ع �أع �ل�ام كُتب
عليها ��ش�ع��ار «اجل �م��اع��ة» ،ب��اع�ت�ب��ار �أن «�أه��ل
امل�ن�ط�ق��ة ال مي�ك�ن�ه��م حت � ّم��ل � �ش �ع��ارات ك�ه��ذه،
كونها ا�ستفزازية»! فلج�أ «املمثل الإ�سالمي»
�إىل التهديد بعدم امل�شاركة� ،إىل �أن ت��دارك
باقي الأفرقاء الأم��ر ،وتو�صلوا �إىل م�شاركة
حمدودة من قبل «اجلماعة».
• انت�شار �أمني ا�شرتاكي
ا�ستغرب نائب عن حمافظة جبل لبنان
انت�شار م�سلحني ا�شرتاكيني لي ًال يف مناطق
اجل�ب��ل ،ال�سيما �أن�ه��ا زدات ب�شكل الف��ت بعد
عمليات اخلطف التي انت�شرت يف لبنان.
• ا�سرتاحة حمارب
ع��اد �إىل منطقة ال�شمال �أك�ث�ر م��ن 60

مقات ًال معظمهم م��ن منطقة ع�ك��ار ،بعدما
ق�ضوا فرتة يف �أحياء بريوتية ي�سيطر عليها
تيار �سيا�سي لبناين معار�ض� ،إال �أن الالفت
كان تزامن العودة مع �أعمال اخلطف الأخرية
التي قام بها �أفراد من �آل املقداد.
• وقفت على املفرقعات
تقوم وح��دات من ق��وى الأم��ن الداخلي
وبع�ض ح��ر���س ال�ب�ل��دي��ات مبالحقة مطلقي
امل�ف��رق�ع��ات ال�ن��اري��ة ،تنفيذاً ل�ل�ق��رار ال�صادر
عن وزي��ر الداخلية والبلديات املتعلق مبنع
�إط�ل�اق امل�ف��رق�ع��ات ال �ن��اري��ة ،وال ��ذي ي�ستمر
ا�ستخدامها ب�شكل ع�شوائي ،فعلق �أحد جتار
املفرقعات على القرار قائالً�« :إنو وقفت على
املفرقعات».
• جولة �أجمد الأ�سري
تت�ساءل م�صادر �أمنية عن مغزى اجلولة
ال�ت��ي ق��ام بها �أجم��د الأ��س�ير (�شقيق ال�شيخ
�أح �م��د الأ� �س�ي�ر) ب�ي�ن دوح ��ة ع��رم��ون وح ��ارة
ال�ن��اع�م��ة ب�ع��د احل ��ادث ال ��ذي �أوق ��ع قتيلني،
ال�سيما �أن �أجمد الأ�سري دعا امل�شايخ و�أقارب
املقتولي �إىل االقت�صا�ص من حزب اهلل.
نْ
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كمال جنبالط ..رجل التحوالت الكبرى
هل كُتب على اللبنانيني �أن تبقى عيونهم
م�سمّرة على امل���س��رح ال�سيا�سي ،حيث يرف�ض
املهرّج النزول عن اخل�شبة،وال نعرف �إن كنا �أمام
مظاهر دول��ة �أم مظاهر غ��اب��ة� ،أم يف ع�صر ما
قبل اللوياجريغا ،ب�أقنعة �سيا�سية تتبدل ح�سب
الطلب والغاية واجلموح نحو املال وال�سلطة..
والإثراء على ح�ساب دموع النا�س �أو دمائهم.
يبدو �أنه مل يحن بعد �أوان نزول املهرّجني
ع��ن امل���س��رح ال�سيا�سي ،و�إذا ا�ستعر�ضنا �أ�سماء
ال�سيا�سيني الذين بدّلوا مواقفهم وقناعاتهم،
وانتقلوا م��ن م�ك��ان �إىل نقي�ضه ،الحتجنا �إىل
مو�سوعات ،فكمال جنبالط بد�أ حياته ال�سيا�سية
فرن�سي امليول والهوى يف الأربعينيات ،ليتحوّل
يف مطلع اخلم�سينيات م��ن ال�ق��رن املا�ضي �إىل
الإنكليز ،لي�ستمر التحوّل يف نهجه ،حيث ينقل
عنه �أكرم احلوراين ،وكان الجئاً �سيا�سياً يف لبنان
ع��ام  ،1953ه��رب�اً م��ن ن�ظ��ام �أدي ��ب ال�شي�شكلي،
والذي انقلب عليه جنبالط �أي�ضاً ،حيث يقول:
«يف �أح ��د الأي � ��ام م��ن ��ش�ه��ر ��ش�ب��اط ،1953
زارتنا ام��ر�أة قدمت لنا نف�سها على �أنها «مدام
خ� � � ��وري» ..ك��ان��ت زوج� �ت ��ي م� ��وج� ��ودة ،وك��ذل��ك
الأ�ستاذ �شبلي العي�سمي ،لكنها طلبت مني ومن
الأ�ستاذ مي�شال عفلق �أن جتتمع بنا على انفراد،
قالت الزائرة�« :إنني موفدة من قبل احلكومة
الإ�سرائيلية التي ترغب بالتفاهم معكم ،وهي
م�ستعدة لإر� �س��ال موفديها لالجتماع بكم يف
ب�يروت ،و�إذا كان ذلك متعذراً ،ففي �إيطاليا �أو
يف �أي مكان �آخر».
�أ�صابتني الده�شة واالرتباك والغ�ضب ،لكنني
متالكت نف�سي ،ودارت بيننا املحاورة التالية:
 من �أنتِ ؟ �إنني درزية من لبنان و�أرملة كامل ح�سني. ك�ي��ف مي�ك��ن ل�ف�ت��اة ع��رب�ي��ة ب�ع��د م��ا ح��دث يففل�سطني �أن تتعاون مع «الإ�سرائيليني»؟
 �أن��ا ل�ست عميلة� ،إمن��ا �أفعل ذلك مل�صلحتكماومل�صلحة �سورية ،ف�أنتما ق��ادة حزب ول�ستما �أوالداً
�صغاراً ،حتى ميكن لـ«الإ�سرائيليني» �أن ي�ستغلوكما

مبا هو �ضار مل�صلحة بلدكما ،وبالإمكان �أن ترف�ضا
�أو توافقا على ما فيه فائدة ،دون االلتزام ب�أي �شيء
يعترب �ضاراً بالبلد.
�س�ألناها:
 كيف متكنت من اال�ستدالل على منزلنا؟كيف جترين ات�صاالتك مع «الإ�سرائيليني»؟
 �أذهب �إىل فل�سطني ثم �أعود �إىل لبنان؟ �أال تخافني من قوى الأمن العام؟ �إن�ه��ا ه��ي ال�ت��ي ت�سهل �أم��ر رواح ��ي وجميئي�إىل فل�سطني ،ث��م �أردف� ��ت :احل ��دود مفتوحة بني
فل�سطني ولبنان ،وميكن لأي �إن�سان �أن يعربها ،و�إن
ال�ضباط «الإ�سرائيليني» ي�سهرون �أحياناً يف بريوت
ثم يعودون �إىل فل�سطني( ،وهذا ما كانت ال�صحف
اللبنانية ت�شري �إل�ي��ه وتنبه �إىل �شبكات املخابرات
«الإ�سرائيلية» يف لبنان).
قررنا بعد ذلك �أن ن�س�أل الأ�ستاذ كمال جنبالط
ع��ن �صحة ادع ��اء امل� ��ر�أة ب ��أن��ه �أو��ص�ل�ه��ا بنف�سه �إىل

درس فرنسي :تسليم كامل
الداتا اعتداء على الحرية والدستور
ه��ل �ستقتنع ق ��وى � 14آذار وبع�ض
باخت�صار �شديد ،الفرن�سيون �أك��دوا
الأجهزة الأمنية �أن الدخول �أو اال�ستماع ل�ل��وف��د ال�ل�ب�ن��اين �أن ت�سليم ك��ام��ل دات��ا
�أو التن�صت على خ�صو�صيات النا�س كل االت�صاالت خمالف للد�ستور الفرن�سي،
النا�س ،ومهما كانت الأ�سباب ،تعترب �أحد وال ميكن ت�سليمها ب�أي حال من الأحوال،
الكبائر يف �أي نظام دميقراطي �أو مدعي و�أن ح��رك��ة االت �� �ص��االت ج ��زء ال ي�ت�ج��ز�أ
الدميقراطية؟
م��ن ح��ري��ة ال�ت�خ��اب��ر ال �ت��ي ي�ن����ص عليها
رمب��ا م��ا وف��رت��ه املعلومات ع��ن زي��ارة القانونان الفرن�سي واللبناين ،وبالتايل
ال��وف��د ال�ق���ض��ائ��ي ـ �ـ الأم �ن��ي �إىل فرن�سا ال ي�ح��ق ل�ل�أج �ه��زة احل �� �ص��ول ع�ل��ى دات��ا
ل�لاط�لاع �إىل �آل�ي��ة اع�ترا���ض املخابرات ،االت�صاالت� ،إال من خ�لال طلبات معللة
فيه ج��واب كبري م��ن «الأم احل�ن��ون» �إىل وحم�صورة ب��أرق��ام و�أ�شخا�ص حمددين،
�أوالده��ا وجنبائها اللبنانيني ،خ�صو�صاً � �ش��رط �أي �� �ض �اً �أن ت �ك��ون ه ��ذه ال�ط�ل�ب��ات
تلك الأجهزة التي �أكدت مراراً وتكراراً �أن متنا�سية مع الغاية �أو نوع اجلرم ..ولي�س
دول العامل تعطي للأجهزة الأمنية داتا بال�شكل الفالت التي ت�صرخ عليها قوى
االت�صاالت كاملة.
� 14آذار .1978

السالح في لبنان
من الهواية إلى التجارة..
فاالستيراد والتصدير

منزلنا ،ف�أخربنا ب�أن ما قالته الفتاة �صحيح ،و�أنها
تعمل بعلم املكتب ال�ث��اين اللبناين ،و�أن��ه ق �دّر �أن��ه
ميكن اال�ستفادة من بع�ض معلوماتها.
م��رت بعد ذل��ك ال�شهور والأع ��وام ،و�إذا ب�أخبار
هذه املر�أة تربز فج�أة يف ال�صحف اللبنانية ،و�أظن �أن
ذلك كان عام  ،1958مبنا�سبة مقتل �شاب فل�سطيني
من جماعة �سمت نف�سها «ك��ل مواطن خفري» وقد
اتهمت املر�أة بتدبري مقتله.
ويف ر�سالة من ال�سفارة الربيطانية يف بريوت
يف الأول م ��ن �آذار � 1954إىل وزارة اخل��ارج �ي��ة
الربيطانية جاء فيها:
�إىل وزارة اخلارجية
 -1ق��ام كمال جنبالط بزيارة للم�سرت �سكوت
يف � 24شباط� ،إعادة لزيارته �إليه قبل �أ�سبوعني ،وقد
يهمكم االطالع على �آرائه حول �سورية وفل�سطني.
 -2ق��ال ك�م��ال جنبالط متحدثاً ع��ن �سورية
 قبل ان�ف�ج��ار ال��و��ض��ع فيها � -إن��ه ه��و وغ�ي�ره منال��دروز يفكرون يف القيام مبغامرة ع�سكرية ،وقال
�إن ال�شي�شكلي ل��دي��ه ق��وة ت�ق��در بـ 15000يف دم�شق
وحواليها ،وهم لي�سوا خمل�صني له جميعاً ب�أي حال
من الأح��وال ،وكان جنبالط يعتقد �أنه �إذا تقدمت
ق��وت��ان ق��وام ك��ل منهما ح��وايل � 1000شخ�ص ،من
كل من الأردن وحلب ،ف�إن كل �شيء ميكن �أن ينتهي
خالل �أربع وع�شرين �ساعة.
وقال �إن كل هذا ميكن �أن ي�صبح م�ؤكداً متاماً
�إذا دخل رتل ثالث من العراق ،وكان يعتقد بوجود
ا�ستياء كبري من ال�شي�شكلي لدى عامة النا�س ويف
�صفوف اجلي�ش على ال�سواء ،وقد �أثبتت الأح��داث
�سريعاً �أنه كان م�صيباً.
� -3أما ب�ش�أن «�إ�سرائيل» فقد قال جنبالط� :إن
على الأق�ط��ار العربية �أن تقبل بوجودها كحقيقة
واق �ع��ة ،ل�ك��ن ن �ظ��راً �إىل �أن بع�ضها يحكمها حكام
ديكتاتوريون يحتاجون �إىل �شيء خارجي يقدمونه
ل�شعوبهم ،لكي يحوّلون عن م�ساوئ حالتهم ،ف�إن
«�إ�سرائيل» ت�ستعمل كنقطة تركيز لال�ستياء ،وكان
احلل الذي يقرتحه جنبالط هو �أن الدول العربية
جميعاً يجب �أن توجِ د نوعاً من النظام الدميقراطي
الذي يتو�صل �سريعاً �إىل تفاهم مع «�إ�سرائيل» ،طاملا
كانت الأقطار العربية بحاجة �إىل تعاون «�إ�سرائيل»
لتطوير حالتها وحت�سينها.
� -4إن�ن��ي مر�سل ن�سخة م��ن ه��ذه الر�سالة �إىل
دم�شق و«تل �أبيب».
وملا و�صل هذا التقرير �إىل وزارة اخلارجية يف
لندن ،علق عليه امل�سرت ماليت ،من موظفي الدائرة
ال�شرقية وامل�س�ؤول عن �ش�ؤون �سورية ،مبا ي�أتي:
«الفقرة � 2-إن كمال جنبالط �إىل حد ما ،عدمي
ال�شعور بامل�س�ؤولية ،ولكنه ك��ان م�صيباً يف اعتقاده
ب�أنه لن يكون من ال�صعب الإطاحة بال�شي�شكلي.
الفقرة � 3-إن كثريين من العرب يقولون (يف
�أحاديثهم اخلا�صة) �إن وجود «�إ�سرائيل» يجب قبوله
كحقيقة واق �ع��ة ،ول �ك��ن ق�ل��ة م�ن�ه��م ي��واف �ق��ون على
التفاهم معها».
وبعد ،ن�سوق هذه الأمثلة وغريها الكثري عن
التحوالت وال�ت�ب��دالت ل��دى �سيا�سيي لبنان الذين
ي��رف �� �ض��ون �أي ��ش�ك��ل م��ن �أ� �ش �ك��ال ت �ط��وي��ر ال�ن�ظ��ام
وب��ال�ت��ايل ال��دول��ة ..لأن�ه��م باخت�صار «�أك�ل��ة جبنة»،
ح�سب تعبري الرئي�س ف�ؤاد �شهاب..
(يتبع)

ق�صة ال���س�لاح يف لبنان ق��دمي��ة ت��رج��ع �إىل م��ا قبل
انهيار ال�سلطنة العثمانية ،فكرثة الطوائف وقلة عدد
اللبنانيني وثقتهم بوطنهم جعال لكل طائفة خمزناً �أو
خم��ازن لل�سالح ،واخل��وف واجل�ه��ل دفعا البع�ض منهم
لالدعاء ب�أن هذا ال�سالح هو حلماية وجود الطائفة ،فلكل
زعيم وبيك و�شيخ و�أم�ير و�سيد وبا�شا رجاله وعنا�صره
ال��ذي��ن ي �ق��وم��ون ب�ب���س��ط ��س�ل�ط��ة ق��ائ��ده��م وم��ر��ش��ده��م
الع�سكرية والأمنية على البالد للبط�ش بالعباد.
ال �ي��وم� ،أغ�ل��ب الأح ��زاب وال �ق��وى ال�سيا�سية ،وحتى
ب�ع����ض الأح � ��زاب واجل�م�ع�ي��ات ال��دي�ن�ي��ة ،ب��ل وال�ع��ائ�لات
وال�ع���ش��ائ��ر ل��دي�ه��ا ق ��وة ��ش�ب��ه ع���س�ك��ري��ة حت��ت م�سميات
عديدة ،فمن الك�شافة �إىل حر�س املكتب �أو املركز �أو منزل
«ال��زع �ي��م» جن��د ع ��دداً م��ن امل�سلحني ،ب��داع��ي احل��را��س��ة
وحماية امل�ك��ان وال�شخ�صية ،والغريب �أن املفهوم العام
لل�سالح تغري ،فمن كون ال�سالح ظاهرة� ،أ�صبح ظاهراً،
مع �أن القانون اللبناين مينع حمل ال�سالح ب�شكل علني،
لكن الأغ��رب �أن الدولة و�أجهزتها تتغا�ضى عن البع�ض
الذي �أ�صبح ال�سالح بالن�سبة �إليه زينة� ،أو هواية جلمعه،
�أو لإبالغ الآخرين �أنه موجود على ال�ساحة!
لبنان مل يكن يف يوم من الأيام مبن�أى عن نف�سه جتاه
املتغريات التي حت�صل �أمام حميطه العربي �أو الإقليمي،
وجتار ال�سالح يدركون �أن اخلالفات والتوترات الأمنية
فر�صة ومو�سم كمو�سم ال�سياحة للبع�ض ،ف ��إذا تزعزع
الو�ضع الأمني يف ال�شمال و�أ�صبح حمور باب التبانة -
جبل حم�سن م�شتعالً ،ي�سعى تاجر ال�سالح «التباين»
لإمت��ام ال�صفقة مع «خ�صمه» ،والعك�س �صحيح ،فتاجر
ال���س�لاح ال ي�ع��رف �إال ال�ب�ي��ع ،وال ع�لاق��ة ل��ه بطائفة �أو
مذهب.
��س��وق ال���س�لاح يف ل�ب�ن��ان ن�شط وي�شتد م��ع ا��ش�ت��داد
االزم � ��ات ،وال �ت �ج��ار ب��ات��وا ي���س�ت��وردون ب�ضاعتهم ولهم
م�صادرهم اخلا�صة ،و�أبرزها من العراق وتركيا والأردن،
والأ��س�ع��ار ارتفعت �أ��ض�ع��اف�اً م�ضاعفة ،فال�سوق يرتبط
ب�ت���ص��ري�ح��ات ال���س�ي��ا��س�ي�ين ،وخ�لاف��ات �ه��م م��ع بع�ضهم،
وكذلك �أ�صبح ال�سوق اللبناين يتبدل مع موازين القوى
الإقليمية وال��دول�ي��ة ،والتاجر اللبناين ط�م��وح ،ف�أحب
�سوق العمل واال�سترياد والت�صدير حتى بال�سالح ،وبعد
احلوادث يف �سورية تبني �أن ال�سوق اللبناين �صدّر ال�سالح
�إىل �سورية ،وبطرق ملتوية ،وكلها �أ�صبحت �أمام العيان
بعد احل��واث الأليمة التي �ضربت �سورية ،وقبل تفجّ ر
الأو�ضاع يف �سورية كانت الأ�سواق اللبنانية ال�سوداء تُعترب
امل�صدر الأ�سا�سي للمجموعات ال�سورية التي «ان�شقت»،
وح �ت��ى امل�ج�م��وع��ات ال �ت��ي ق��دم��ت ل�ل�ت�خ��ري��ب وج ��دت ما
حتتاجه من �أدوات بانتظارها ،وبـ»�شطارة» بع�ض التجار
وط�م�ع�ه��م و��س��وق�ه��م ال �� �س��وداء ُم�ل�ئ��ت ��س��وري��ة ب��ال���س�لاح،
ال�سيما يف ظل �سعي دول �إقليمية ودولية لتغطية ودعم
�إر�ساله ،لكن تبقى �سورية حتت «لطف اهلل».
ن�شاط التاجر اللبناين مل يتوقف عن جمع ال�سالح
من هنا وهناك لإر�ساله �إىل �سورية ،و�أ�صبحت ال�شواطئ
اللبنانية مر�سى ل�ب��واخ��ر الأ��س�ل�ح��ة امل�ه��رب��ة �إىل لبنان
لتُنقل �إىل �سورية ،فتحوّل تاجر ال�سالح اللبناين �إىل
ترانزيتري.
ل�ك��ن ي�ب�ق��ى يف ل�ب�ن��ان م��ن ي�ح�م��ل ال �� �س�لاح ليحمي
ويدافع ،ف�شتان بني �سالح الهواة واملتاجرة واال�سترياد
والت�صدير ..وبني �سالح املقاومة.

�أحمد �شحادة

�سعيد عيتاين
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مقابلة
مستلزمات ضيافة التركي «توفان» ّ
مؤمنة ..وصحته إلى ّ
تحسن

ماهر المقداد :يدنا من حديد ..وقد تطال األتراك خارج لبنان
زهو املقداديني بعائلتهم
كبري ،فالع�شرية ا�ستطاعت
حتريك ق�ضية ابنها ح�سان املقداد؛
املخطوف يف �سورية ظلم ًا وجوراً،
رغم تقاع�س احلكومة اللبنانية،
ورغم عمليات خطف اللبنانيني يف
�سورية ،وتواط�ؤ حكومات عربية
و�أجهزة خمابرات دولية ..فمرحلة
ما قبل نزول املقدايني واختطاف
الرتكيني لي�ست كبعدها ،بح�سب
�أمني �رسّ «رابطة �آل املقداد»؛
خ�ص جريدة
ماهر املقداد ،الذي ّ
«الثبات» بهذا اللقاء ،و�إليكم
احلوار:
ك � ّم ه��ائ��ل م��ن االت �� �ص��االت الهاتفية
تلقاها ماهر املقداد بغ�ضون ن�صف �ساعة
خم�ص�صة ملقابلة جريدة «الثبات» ،فن�صف
��س��اع��ة ال �ت��ي ج�م�ع�ت�ن��ا ب ��ه ،ط��ال��ت لت�صبح
�ساعتني و�أكرث يف ناعورة �آل املقداد يف �شارع
املقداديني يف ال�ضاحية اجلنوبية ،فاملكاملات
الهاتفية ي�ج��ب متابعتها حل�ظ��ة بلحظة
بح�سب املقداديني ،فمنها الإقليمي والغاية
منها اال�ستعالم عن حالة الرتكي «�آي��دن
ت��وف��ان ت �ك�ين» ال �ت��ي ت�ست�ضيفه ال�ع��ائ�ل��ة،
ومنها املحلي ال��ذي يريد االطمئنان عن
امل�خ�ط��وف�ين اللبنانيني يف ��س��وري��ة ،منها
امل �ف��رح لأن االت �� �ص��ال ب��ال�ع��ائ�ل��ة ي�ح�م��ل يف
طياته م�شاعر ت�أييد حلراك العائلة ،ومنها
املقلق لأن البع�ض يريد ز ّج ا�سم العائلة
ب �� �ص��ورة ع�ل��ى غ�ي�ر � �ص��ورت �ه��ا ..ف��ال�ب��داي��ة
ك��ان��ت باال�ستعالم ع��ن االت���ص��ال الهاتفي
ال� ��ذي ت �ل �ق��اه ع��ن ح �� �ص��ول ع�م�ل�ي��ة خطف
وابتزاز مادي ،مع ز ّج متعمّد ال�سم العائلة
بتلك امل���س��أل��ة ،يعلّق م��اه��ر امل �ق��داد ،مقلباً
بني يديه �صوراً فوتوغرافية للخاطفني:
«ال�صور تثبت عدم �ضلوع �آل املقداد مب�س�ألة
اخل�ط��ف ه ��ذه� ،أج��ري��ت ات���ص��ا ًال تن�سيقياً
ب��ال��رائ��د يف ق��وى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي يو�سف
املقداد لو�ضعه بحقيقة املو�ضوع ،نحن يف
نهاية الأمر ال نر�ضى �إل�صاق �أيّة زعرنة بنا
يقوم بها طرف �آخ��ر ،خروجنا عن الدولة
بلحظة معينة وا�ضح وهدفه ح��ثّ الدولة
للقيام بواجباتها ،عملية خطف الرتكي
وعنا�صر من اجلي�ش ال�سوري احلر ،كانت
لتحريك ق�ضية ابننا ح�سان املقداد املظلوم،
وج��ود ال��دول��ة يريحنا ،وتطبيق القانون
يطمئننا ،و«��ش��و عبالنا» ل��و تقوم الدولة
بعملها ،لأننا ال نفرح كثرياً ب�إتعاب �أنف�سنا
ب�ح�م��ل ال �� �س�لاح ،ون�ق�ل��ق ك �ث�يراً بتعري�ض
�أرواح �أبنائنا للخطر».
ن�ستطيع خطف املزيد
من الأتراك
ع��ن الت�صعيد ال ��ذي راف ��ق ��ص�ع��ود �أو
ن�شوء «ال�ق��وة الع�سكرية» لآل امل�ق��داد مع
بداية خطف ح�سان املقداد ،والتهدئة التي

الزميل بول با�سيل مع �أمني �سر رابطة �آل املقداد ماهر املقداد

ال إفراج عن التركي
قبل اإلفراج عن حسان
المقداد

تلتها� ،سيما �أنه مت التداول يف الإعالم عن
تهديد قطري بطرد جميع اللبنانيني من
قطر ،ي�شرح املقداد �أنه مع بداية الأحداث،
� �ش��اب ال�ع��ائ�ل��ة ف��و��ض��ى �إع�لام �ي��ة ع��ارم��ة،
خ�صو�صاً �أ ّن التلفزيونات التي تبثّ مبا�شرة
على الهواء ،كانت تفتّ�ش عن �أيّ رجل من
�آل املقداد لأخذ �أيّ ت�صريح حول املو�ضوع،
ي�ق��ول« :الغ�ضب ال�ع��ارم ك��ان يختلج قلب
امل �ق��دادي�ين ،ولكننا يف ال �ي��وم ال ��ذي ت�لاه،
�أوكلت العائلة تفوي�ضي للتحدث با�سمها
ر�سمياً ،وبالتايل منذ تلك اللحظة �أ�صبحت
ال�ع��ائ�ل��ة م���س��ؤول��ة ع��ن ك � ّل كلمة �أو ع�ب��ارة
�أتلفّظ بها ،و�أيّ حديث ي�صدر خارج الإطار
الر�سمي ال يلزمنا ب�شيء ،ويف النهاية بيت
املقداد مل يوجهوا االتهام يف عملية خطف
ح�سان املقداد �إ ّال للجي�ش «ال�سوري احلر»،
والأت � ��راك ال��ذي��ن ي ��أوون �ه��م ويدعمونهم
لوج�ستياً ومالياً وع�سكرياً و�سيا�سياً،»..
قاطعناه م�ستفهمني عن حتييد ال�سعودية
وقطر الداعمتني للجي�ش ال�سوري احلر
ع�لان�ي��ة؟ ي ��ر ّد امل �ق��داد« :ن�ح��ن حري�صون
على لبنان و�صناعته و�سياحته وجتارته،
ون� �ح ��ن ن� ��أخ ��ذ ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار م���ص��ال��ح
اللبنانيني ،يهمنا احل�ف��اظ على العالقة
الطيبة بني لبنان و�أ�شقائه ال�ع��رب ،لهذا
ال���س�ب��ب ن �ح��ن ب��ال�ف�ع��ل مل ن �ت �ع � ّر���ض لأي
عربي وال �أيّ لبناين ال من قريب وال من
بعيد ،وحتى الآن مل ترق نقطة دم واحدة

ب�سبب اخ�ت�ط��اف اب�ن�ن��ا «ح���س��ان امل �ق��داد»،
هدفنا حماية ال�سلم الأهلي الذي من �أجل
تعكريه جاء اختطاف ابننا «ح�سان» ،ونحن
يف ه ��ذا امل �ج��ال ن��وجّ ��ه ك�لام �ن��ا لل��أت��راك
ب�صريح العبارة من ي�ستطيع خطف تركي
ب ��إم �ك��ان��ه خ�ط��ف ع���ش��ري��ن �آخ ��ري ��ن ،ن��أم��ل
م��ن الأت � ��راك �أال ي �ك��رروا جت��رب��ة �سيا�سة
اخلارجية الأمريكية التي يكنّ لها العداء
معظم �شعوب العامل ،لأنّه بت�صرّف حكومة
�أردوغان هناك ت�أ�سي�س لعالقة متوترة بني
�شعبها و�شعوب املنطقة».
ف�ضل �آل املقداد
رغ��م ال�ت��وا��ص��ل امل�ب��ا��ش��ر واالت���ص��االت
الهاتفية ب�ين �آل امل�ق��داد ووزي��ر الداخلية
م � � ��روان � �ش��رب��ل م ��ن ج �ه ��ة ،وم ��دي ��ر ع��ام
الأم ��ن ال �ع��ام ال �ل��واء ع�ب��ا���س �إب��راه �ي��م من
جهة �أخ��رى ،حتى الآن مل ير�شح �أي �شيء
ع��ن «ح �� �س��ان امل� �ق ��داد» ،رغ ��م الإف � ��راج عن
ح�سني عمر ،يقول ماهر امل�ق��داد« :ق�ضية
امل�خ�ط��وف�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين الأح � ��د ع���ش��ر يف

لو اختُطف آالف
من «السوري الحر»
ال يهم األتراك ..بينما
خطف تركي من أصل
أوروبي حرّك كل
المشاعر األردوغانية

�سورية ،مل تتحرّك ق�ضيتهم ل��وال خطف
الرتكيني يف لبنان� ،س�أقولها بالفم امللآن،
عوائل  11عائلة لبنانية تكلموا كثرياً على
الإع�لام وتوا�صلوا مع القيادات الر�سمية،
ومل ي�صلوا �إىل �شيء ،هم تظاهروا وقطعوا
طريق املطار والنتيجة كانت وع��وداً كاذبة
واب�ت��زازاً و�أفالماً خمابراتية يف الإع�لام..
لي�سمح ل�ن��ا جميع اللبنانيني فالقا�صي
وال��داين �أ�صبح يعرف �أ ّن ف�ضل �آل املقداد
يف ه��ذا امل��و��ض��وع وا� �ض��ح ،رغ��م �أ ّن حراكنا
ه��دف��ه �إط�ل�اق ��س��راح «ح�سان امل �ق��داد» بيد
�أ ّن اجلهة اخلاطفة هي واحدة ،و�آل املقداد
ال ي �ت ��أث��رون بت�سويف م��ن ه�ن��ا ومماطلة
و�سيناريوهات من هناك ،وم�سرحيات على
�شاكلة «�أب��و �إبراهيم» وط�لاء دواء الأحمر
ع�ل��ى نف�سه ل�ل�إي �ح��اء ب ��أ ّن��ه دم ال تنطلي
على املقداديني ،الرتكي مل يتحرّك لوال
و�صول امل ��أزق �إىل داخ��ل �أروق��ة ا�سطنبول،
امل�ع��ار��ض��ة ال�ترك�ي��ة ب ��د�أت ت��زع��ج احلكومة
وح ��ال الأخ �ي��رة غ�ي�ر م�ط�م�ئ�ن��ة» ،ي�ضيف
ماهر املقداد« :خطف العائلة للرتكي هي
نقطة التحوّل ،ونحن يف هذا املجال نقول،
لو خ��رج الـ 11خمطوفاً ،ومل يفرجوا عن
«ح�سان امل�ق��داد»� ،سيبقى الرتكي «توفان»
يف ��ض�ي��اف�ت�ن��ا ،و�إن �أ� �ص ��اب اب �ن �ن��ا «ح���س��ان
امل �ق��داد» �أيّ م �ك��روه ،فحينها ��س�ي��أخ��ذون
الرتكي ال��ذي بحوزتنا جثة ه��ام��دة ،لأ ّن��ه
به �ستكون االفتتاحية للر ّد على المباالة
تركيا وهمجية «اجلي�ش ال�سوري احل �رّ»،
وه��ذا ال�ق��رار بالن�سبة للعائلة وا��ض��ح وال
لب�س فيه».
اختطاف الأتراك وحده يفيد
�س�ألناه ع��ن �أهمية اختطاف عنا�صر
اجل �ي ����ش ال �� �س��وري احل � � ّر يف ه ��ذا امل �ج��ال،
يو�ضّ ح املقداد« :لو ّمت اختطاف الآالف من
عنا�صر اجلي�ش ال�سوري احلرّ ،الأتراك مل
يحركوا �ساكناً ،ت�صوّر �أ ّن اختطاف الرتكي
الآخر الذي هو من �أ�صل عربي مل يكرتثوا
لأمره الأتراك ،ما يهمّهم هو فقط الرتكي
ذو الأ� �ص��ول الأوروب� �ي ��ة ،»..قاطعنا ماهر
امل �ق��داد لال�ستفهام ع� ّم��ا �إذا ك��ان ال�ترك��ي
«توفان» نا�شط يف جمال خمابراتي معينّ ،
ي��ر ّد ب�ح��زم وج��زم «ه��ذه الأم ��ور ال تعنينا،
نحن ل�سنا �سلطة ر�سمية تبغي التحقيق
م�ع��ه ،ك � ّل م��ا يعنينا ب��امل��و��ض��وع �أن��ه تركي،
ولل��إف��راج عنه يجب الإف ��راج ع��ن ح�سان
امل�ق��داد ،وم��ا ن�ستطيع قوله يف ه��ذا املجال
�أنّه ب�أمان وهو «مب�سوط» و�إن �ساءت حالته
الطبية ن�ؤمّن له طبيباً ،و�إن �أراد الدخول
�إىل «�� �ش ��اول» (�أي احل �م ��ام) ن��دخ �ل��ه �إىل
«��ش��اول» ،ك� ّل م�ستلزمات ال�ضيافة م�ؤمنّة
للرتكي «توفان» على �أح�سن حال».
يعوّل ماهر املقداد على الوزير �شربل
واللواء �إبراهيم حللحلة م�س�ألة اختطاف
ابنهم ،يقول« :للأ�سف ال قيمة للإن�سان
العربي ،القيمة فقط لغري العربي ،ولهذا
ال �� �س �ب��ب ن �ح��ن ن ��ر ّك ��ز يف اخ �ت �ط��اف �ن��ا على
الرتكي ذات الأ�صول الطورانية».

ثالثون �ألف ًا
يقول ماهر املقداد عن العائلة« :عدد
ن��اخ�ب��ي ال�ع��ائ�ل��ة ه��و ع���ش��رة �آالف ،فمعنى
ذل ��ك �أ ّن ع��دي��دن��ا ي�ت�ج��اوز ال�ث�لاث�ين �أل �ف �اً،
عائلتنا تت�ألف من امل�سيحي (الأورثوذك�سي
يف ام� �ي ��ون) وال �� �س �ن��ي يف ع �ك��ار (امل �ح �م �رّة)
وطرابل�س ،و��س��وري��ة ،وال�شيعي يف اجلنوب
وجبيل والبقاع وب�يروت ،وبالتايل انت�شارنا
ي�ط��ال ك��اف��ة الأرا� �ض��ي اللبنانية ،وحمبتنا
لبع�ضنا ب�ع����ض وغ�يرت �ن��ا ع�ل��ى ج�م�ع�ي��ة �آل
املقداد ،جعلنا ن�ستحدث قوة م�سلحة لع�شرية
�آل املقداد للإفراج عن ابننا «ح�سان» ،ي�ضيف
ماهر امل�ق��داد :وع��ن العالقة م��ع ح��زب اهلل
وح ��رك ��ة �أم� ��ل ي �ق ��ول� :أر� �ش �ي��ف ال���ص�ح��اف��ة
واجل��رائ��د والإذاع � ��ات وال ��دوائ ��ر الر�سمية
ت��زخ��ر بالعالقة امل�ت��وت��رة بيننا وب�ين حزب
اهلل ،و�آخ��ر تلك العالقة املت�شنجّ ة ح�صلت
م�ن��ذ ��ش�ه��ري��ن ت�ق��ري�ب�اً� ،إذ ب�ق��ي ال��ر��ص��ا���ص
يتطاير فيما بيننا لعدة �أي��ام» ،يتابع ماهر
املقداد حديثه« :مياهنا «املعوكرة» مع حزب
اهلل ال تعني �أ ّن��ه ال يوجد �شباب من العائلة
من�ضوية يف حزب اهلل �أو حركة �أمل»« ،عائلتنا
جزء من ن�سيج البنية احلا�ضنة حلزب اهلل
التي تكنّ العداء لـ«�إ�سرائيل» ،ولكن ذلك ال
يعني التحاق عائلتنا ب�أيّ تنظيم حزبي ،وما
نريد �أن ن��ؤك��ده ه��و �أن��ه لي�س لنا م��ن ع��دو،
�سوى العدو الإ�سرائيلي ،وبالتايل ،فنحن
من الن�سيج العام لبحر املقاومة ،التي نعتز
ب ��أن للعائلة ك�ث�يراً م��ن ال�شهداء فيها ،كما
نعتز بتاريخ املقاومة وانت�صاراتها العظيمة
وت�ضحياتها اجلليلة».
البيئة احلا�ضنة
ع��ن �سبب اخ�ت�ي��ار ال�شيعة يف عملية
خ�ط��ف �شيعة ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ي ��ؤك��د م��اه��ر �أ ّن
امل �� �س ��أل��ة ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ب��ال �ت ��أك �ي��د ب���ض��رب
«�إ��س�ف�ين» ب�ين ح��زب اهلل وبيئته احلا�ضنة
�شيعياً ،ويقول�« :أج�ه��زة املخابرات تن�شط
جيداً يف �سورية».
وبخ�صو�ص عتاب �آل املقداد على وزير
اخلارجية اللبنانية عدنان من�صور املح�سوب
على ال�شيعة وعلى كتلة التنمية والتحرير،
يقول ماهر املقداد« :كالمك �صحيح ،وهذا
الأم��ر ه��و املُ�ضحك امل ُبكي يف امل��و��ض��وع ،مل
ي�س�أل الوزير من�صور عن املواطن اللبناين،
ب��ل ع��ن امل��واط��ن ال�ت�رك��ي ،ت��وا��ص�ل�ن��ا ال�ي��وم
ي�ق�ت���ص��ر ف �ق��ط م ��ع ال ��وزي ��ر � �ش��رب��ل ال ��ذي
نحرتمه ونحن ب�صدد ال�تر ّي��ث والتهدئة،
على �أمل االنتهاء من هذه املعاناة ،والطابة
اليوم هي يف «ملعب الرتكي».
وح� ��ول �إم �ك��ان �ي��ة ع� ��ودة ال�ت���ص�ع�ي��د يف
حال عدم التو�صل �إىل ح ّل مل�س�ألة «ح�سان
امل �ق��داد» ،ي��ؤك��د م��اه��رامل�ق��داد« :ك � ّل الأم��ور
واردة ،يدنا من حديد وب�إمكانها �أن تطال
الرتكي �سواء يف لبنان �أو خارجه ،والرتكي
يفهم جيداً ما نقول».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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قل لي ماذا تأكل ..أقل لك من أنت
«اج �ع��ل غ� ��ذاءك دواءك ودواءك
غ� ��ذاءك» ،ق��ول �شهري للرجل امللقب
ب��أب��و ال�ط��ب الغربي اب �ق��راط ،امل��ول��ود
�سنة  460قبل امل�ي�لاد ،وال ��ذي يعترب
�أح��د الرموز ال�ب��ارزة يف تاريخ الطب،
ه�ك��ذا ك��ان��ت امل�ع��ادل��ة ��س��اب�ق�اً ،ب��ل على
م ��دى ك ��ل ال �ع �� �ص��ور ال �ت��ي م� ��رت� ،إال
�أن�ه��ا ب��د�أت تتغري تدريجياً م��ع تطور
الإن�سان وتقدمه تكنولوجياً لت�صبح
امل�ع��ادل��ة بعد ح��وايل �أل�ف��ي �سنة «حبة
دواء لكل داء».
ال ي�سعنا �إال االل�ت�ف��ات �إىل ن�سبة
الرتاجع ال�صحي ل��دى الإن�سان كلما
ازداد يف ال�ع�ل��م ت �ط��وراً ،وع�ل��ى ال��رغ��م
تو�صل
من االكت�شافات العلمية التي ّ
�إل �ي �ه��ا ال�ع�ل�م��اء م��ن �أدوي � ��ة وع�لاج��ات
جديدة و�أجهزة طبية حديثة تزيد من
ن�سبة ال�شفاء لدى املر�ضى� ،إال �أن عدد
الأم��را���ض ال ي��زال يف ازدي ��اد م�ستمر،
ه��ذا وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أن معظم ه��ذه
االبتكارات مل يكن لها من داعٍ� ،إذ مل
تكن الأم��را���ض منت�شرة وقتئذ بهذا
ال�شكل ،عندما ك��ان ال�ن��ا���س يتمتعون
بلياقة ور�شاقة ج�سدية ال مثيل لها،
ال عن معدل عمر طويل ي�صل �إىل
ف�ض ً
ما فوق املئة عام ،حتى �أن هناك �أ�سماء
و�أن��واع �أمرا�ض نعاين منها اليوم ،مل
ي�سمع بها �أجدادنا من قبل يف حياتهم.
ال�صحة العاملية يف تراجع
�إن � ��ه واق � ��ع م ��ؤ� �س��ف ل �ك��ن ��ص�ح�ي��ح،
فالو�ضع ال�صحي يف العامل غري مطمئن
وهو يتجه نحو اال�سو�أ� ،إذ ذكر التقرير
اخلا�ص بال�صحة يف العامل يف العام2007
�أن ه ��ذا ال �ع��امل ال ��ذي ت �ت��زاي��د �أط��راف��ه
لا ي�شهد ظهور �أمرا�ض
ترابطاً وت��داخ� ً
ج ��دي ��دة ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م �� �س �ب��وق ،ول�ت�ل��ك
الأمرا�ض القدرة ،يف غالب الأحيان ،على
عبور احلدود ب�سرعة واالنت�شار يف بلدان
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�أخرى ،وقد مت ،منذ عام  ،1967اكت�شاف
ما ال يق ّل عن  39من العوامل املمر�ضة
اجل� ��دي� ��دة ،مب ��ا يف ذل� ��ك ال �ف�ي�رو� �س��ات
امل�سبّبة ل�ل�أي��دز وح�م��ى �إي�ب��وال النزفية
وح�م��ى م��ارب��ورغ وامل �ت�لازم��ة التنف�سية
احل��ادة الوخيمة� ،أ ّم��ا الأخ�ط��ار الأخ��رى
القائمة منذ عدة قرون ،مثل الإنفلونزا
اجلائحة واملالريا وال�سل ،فال تزال تهدّد
�صحة الإن�سان ب�سبب تعرّ�ضها ملجموعة
من الطفرات وزيادة مقاومتها للأدوية
امل �� �ض��ادة ل�ل�ج��راث�ي��م وه���ش��ا��ش��ة ال� ُن�ظ��م
ال�صحية.
ع ��وام ��ل ع ��دي ��دة ت�ت���س�ب��ب ب�ت�ف��اق��م
ال�ت��ده��ور ال�صحي ل�ل�إن���س��ان ت�ع��زى �إىل
الأو� � �ض ��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والأمنية ،التي تلعب دوراً مهماً يف الت�أثري
�سلباً على �صحته اجل�سدية والنف�سية،
�إال �أن اجلزء الأك�بر من امل�س�ؤولية ،يقع
على الإن�سان ذاته ،الذي ي�ستدرج الأذية
وامل�صيبة لنف�سه دون �أن يدري بذلك� ،أما
ال�ع��ادات الغذائية ال�سيئة التي يتبعها،
ف��إن�ه��ا يف طليعة الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي ت ��ؤدي
�إىل متركز الأم��را���ض يف ج�سمه ،يليها
�أ� �س �ل��وب ح�ي��ات��ه� ،إذ ي���ض��ع ال�ع�م��ل وامل��ال
وال �� �س �ع��ادة وامل �ظ��اه��ر اخل��ارج �ي��ة �ضمن
�أول��وي��ات��ه ،يف ح�ين ين�سى �صحته التي
�إذا فقدها ال يبقى لكل الأم��ور الأخ��رى
طعم وال فائدة ،فكم من غني �سقيم مل
يقدر مباله �أن يجد عالجاً ل�سقمه ،وهو
م�ستعد للتخلي عن كل ما ميلك فقط
من �أجل ا�سرتجاع عافيته.
«ال �أذك � ��ر �أن� �ن ��ي ��س�م�ع��ت مب��ر���ض
ال���س��رط��ان عندما كنت ��ص�غ�يرة ،فلم
ي �ك��ن ا� �س �م��ه م ��أل��وف �اً ع �ل��ي ب �ع��د ،لكن
عندما كربت قليالً� ،سمعت يف البلدة
التي كنت �أعي�ش فيها عن وجود امر�أة
واح��دة فقط كانت م�صابة ب��ه» ،تقول
ج��دت��ي ال�ت��ي م��ا زال ��ت تتمتع ب�صحة
جيدة حتى اليوم� ،أم��ا �أم جدتي التي
مل تفارقنا �إال منذ �سنتني تقريباً ،فما
زلت �أ�شعر بقب�ضة يدها التي ت�ساوي
قوتها ق��وة ع�شرة رج��ال ،على الرغم
من كرب �سنها كلما كانت مت�سك بيدي.
«ك��ان��ت �أم ��ي ت ��أك��ل الب�صل نيئا»،

ت�ك�م��ل ج��دت��ي« ،ال�ب���ص��ل وال �ث��وم كانا
عن�صرين �أ�سا�سيني على املائدة ،وكان
�أكرث طعامنا حبوباً وخ�ضاراً ،نزرع يف
حدائقنا ون��أك��ل منها� ،أم��ا اليوم فقد
ا��س� ُت�ب��دل ال�شيب�س وال�سكاكر وامل��واد
امل�صنعة ال�ضارة بالأطعمة ال�صحية،
فما كان من ن�سبة الأمرا�ض والوفيات
�إال �أن ارت�ف�ع��ت يف جمتمعاتنا ال�ي��وم،
و�أ�صبحنا عر�ضة لأمرا�ض م�ستع�صية
ك��ال���س��رط��ان وغ�يره��ا ال �ت��ي ال ترحم
�صغرياً وال كبرياً».
�شهر مللء البطون
ويعاين جمتمعنا العربي بالفعل
م��ن جهل كبري يف الثقافة ال�صحية،
وخ�ير دليل على ذل��ك ،م��ا يح�صل يف
�شهر رم�ضان ،الذي من املفرت�ض �أن
يكون �شهراً لتجديد م�ستوى ال�صحة
لدينا� ،إذ قال الر�سول �صلى اهلل عليه
و�آل ��ه �سلم يف ف�ضل ال���ص��وم «�صوموا
ت�صحوا» ،وقد �أكد �أحد علماء ال�صحة
الكبار يف �أمريكا؛ الدكتور ماك فادون
يف ك �ت��اب �أل �ف��ه ع��ن ال �� �ص��وم ،ب �ع��د �أن
ظهرت له نتائج عظيمة من �أث��ره يف
الق�ضاء على الأم��را���ض امل�ستع�صية،
�أن كل �إن�سان يحتاج �إىل ال�صيام ،و�إن
مل يكن مري�ضاً ،لأن �سموم الأغذية
والأدوي� ��ة جتتمع يف اجل�سم فتجعله
كاملري�ض ،وتثقله ويقل ن�شاطه ،ف�إذا
�صام خف وزن��ه وحتللت هذه ال�سموم
من ج�سمه ،وذهبت عنه لي�صفو بعد
ذلك �صفاء تاماً.
لكن بدل �أن ت�صبح �صحتنا �أف�ضل
حاالً ،ف�إنها ترتاجع نحو الأ�سو�أ ،وذلك
�أن همنا الأول �أ�صبح «م��اذا �سنتناول
م��ن ط�ع��ام» ،ليتحول بذلك م��ن �شهر
الروحانية والعبادة واخلفة� ،إىل �شهر
مل��لء ال �ب �ط��ون ،م�ن��ذ �أن ي�ح�ين موعد
الإفطار وحتى �آخر دقيقة من ال�سحور
باحللويات وال��زي��وت والع�صائر وكل
ما ت�شتهيه النف�س ،يليه ك�سل وتعب
وخ �م��ول ��ش��دي��د �أث �ن��اء ف�ت�رة ال�ن�ه��ار،
وعندما ت�أتي نهاية ال�شهر تلحظ �أن

النا�س ازدادت بدانة ،وازدادت �أمرا�ض
ال�سكري والقلب وغريها ب�سبب �سوء
ال�ت�غ��ذي��ة ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ك�م�ي��ات كبرية
م��ن �أطعمة ال حتتوي على العنا�صر
الغذائية الالزمة.
النظام الغذائي الآ�سيوي..
الأف�ضل يف العامل
ويف هدف لإظهار انعكا�س احلمية
الغذائية املنا�سبة على �صحة الإن�سان
ب�شكل �إيجابي� ،أقيمت درا�سات �أمريكية
�أظ� �ه ��رت �أن م �ع ��دالت ال�ك��ول�ي���س�ترول
والإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سرطان
لدى �سكان الدول الآ�سيوية ،تقل ب�شكل
ك�ب�ير ع��ن م�ث�ي�لات�ه��ا ل ��دى ��س�ك��ان دول
�أوروب��ا و�أم�يرك��ا ،وق��د الح��ظ الباحثون
�أي�ضاً �أن �سكان ال��دول الآ�سيوية �أك�ثر
نحافة ور�شاقة ،ويعود ال�سبب يف متتع
ال�ي��اب��ان�ي�ين ب�صحة ج�ي��دة �إىل النظام
ال �غ��ذائ��ي الآ� �س �ي��وي ال�ت�ق�ل�ي��دي ،ال��ذي
يعترب ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي الأك�ث�ر �صحة

الوضع الصحي
في العالم غير مطمئن
وهو يتجه نحو األسوأ

يف العامل ،و�أ�سا�سه هو اخلبز واحلبوب
والبقوليات وفواكه وخ�ضروات طازجة،
بالإ�ضافة �إىل الفول واملك�سرات وقليل
من ال�سمك والدجاج.
�إن ل �ل �ج �� �س��م ق � � ��درة ه ��ائ �ل ��ة ع�ل��ى
�شفاء نف�سه ذات�ي�اً ،هكذا ت�ؤمن جمعية
جري�سون املعاجلة لأمرا�ض ال�سرطان
و�أمرا�ض مزمنة �أخ��رى ،دون ا�ستخدام

�أية عقاقري طبية ،ولكن ب�إعطاء اجل�سم
عنا�صر ال�غ��ذاء ال�لازم��ة التي ت�ساعده
على القيام بهذه الوظيفة وح��ده ،لكي
ي�ت�خ�ل����ص م��ن ال�ع�ل��ل ال �ت��ي ت�ت�خ�ل�ل��ه �أو
لتجنبها ،وذلك عن طريق تناول �أطعمة
الع�ضوية واالب �ت �ع��اد ع��ن ك��ل الأط�ع�م��ة
ال�سامة التي ت�ؤدي �إىل اختالل وظائف
اجل�سم و�إ�ضعافه ،فربع ما ن�أكله اليوم
يبقينا على قيد احلياة وثالثة �أرباع ما
ن�أكله يبقي الطبيب على قيد احلياة
على حد تعبريهم.
وعلى الرغم من ت�شكيك عدد من
الأطباء االخت�صا�صيني بهذه الطريقة،
و�أع �ل �ن��وا ع��دم ت��واف��ر �أدل ��ة علمية على
ق��درات �ه��ا ال �ع�لاج �ي��ة ،و�أك � ��دوا � �ض��رورة
ال�ت�ق�ي��د ب��ال��و��س��ائ��ل ال�ط�ب�ي��ة العالجية
للق�ضاء على امل��ر���ض� ،إال �أن��ه يبقى له
م ��ؤي��دوه ال �ك�ثر ،وه��و و�إن مل ت�ك��ن له
ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ق���ض��اء ع�ل��ى ال���س��رط��ان،
�إال �أن اعتماده على الفواكه واخل�ضار
والأط �ع �م��ة الطبيعية وال�ع���ض��وي��ة هو
�أمر �صحي وجيد ،وبد ًال من نبذ الطب
البديل ،ف�إن من احليوي لنا �أن ندقق يف
اجلوانب املفيدة له.
�إذاً ق��ل يل م��ا ت ��أك��ل �أق ��ل ل��ك من
�أن��ت ،ف��ال�غ��ذاء ال�صحي يعك�س �صحة
� �س �ل �ي �م��ة وراح � � ��ة ن �ف �� �س �ي��ة ،وال �ع �ك ����س
�صحيح ،وه�ن��اك �أم�ث��ال �أخ��رى كثرية
ت�شدد على �أهمية االهتمام وامل��داراة
بال�صحة واالب�ت�ع��اد ق��در الإم�ك��ان عن
الأدوي� ��ة وال�ع�ق��اق�ير� ،إال �إذا اقت�ضت
احلاجة «فالوقاية خريمن العالج»،
لكن املواطن و�إن كان �شديد احلر�ص
ع �ل��ى ن�ف���س��ه و� �ص �ح �ت��ه ،ت �ب �ق��ى ه�ن��اك
ع��وام��ل �أخ � ��رى ال ت �� �ض��رب بال�صحة
اجل�سدية للمواطن فقط ،بل النف�سية
�أي�ضاً ،كالفقر والتلوث و�سوء الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة وال� �غ� �ي ��اب ال� �ت ��ام ل �ل��رق��اب��ة
ال��ر��س�م�ي��ة ع�ل��ى ال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة،
وغريها من الأمور التي جتعله يهمل
نف�سه �أحياناً رغماً عن �إرادته ،ويف هذه
احلالة ت�صبح �صحته مرهونة بالقدر.
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مصر ..والوقوف على حدود المعبر
م��ن امل�ف�تر���ض �أن ي�ك��ون م�ع�بر رف��ح قد
عاد �إىل العمل ل�ساعات حمددة من ال�صباح
�إىل امل�ساء يومياً ،ويف االجتاهني ،وذلك بعد
�إغ�لاق ا�ستمر �أ�سابيع ،على خلفية الهجوم
امل�شبوه واملدان على موقع للقوات امل�صرية،
وم����ا �أع��ق��ب��ه م���ن ات���ه���ام���ات وج��ه��ت ل��غ��زي�ين
بالتورط يف الهجوم.
عودة املعرب �إىل العمل ا�ستُقبلت بحفاوة
يف ال���ق���ط���اع ،ب��ع��د �أن زادت �أي������ام الإغ��ل��اق
الطويلة معاناة �أهايل القطاع يف التنقل عرب
املمر الوحيد املتاح لهم ،والذي ي�شكل نافذة
توا�صلهم الوحيدة مع اخلارج.
ع�����ش��ي��ة ال���ق���رار امل�����ص��ري ب����إع���ادة اف��ت��ت��اح
املعرب ،خرجت بع�ض القيادات الفل�سطينية
ع���ن ال�����ص��م��ت ال���ط���وي���ل ،وب���ع���د ت�����ص��ري��ح��ات
متنوعة يف �إدان��ة الهجوم ال��ذي تعر�ضت له
القوات امل�صرية ،ويف الت�أكيد على العالقات
الوثيقة مع م�صر ،ويف الت�شديد على حجم
الآم��ال الكبرية التي يعلقها الفل�سطينيون
على الرئا�سة امل�صرية اجلديدة ،كان هناك
من ا�ستنكر ا�ستمرار �إغ�لاق املعرب ،ما �شكل
نوعاً من العقاب اجلماعي لأكرث من مليون
ون�صف املليون فل�سطيني ،وم��ع �أن البع�ض
ممن �أطلقوا هذه الت�صريحات ،قد تراجعوا
عنها ب�سرعة ،وادع��وا عدم �صلتهم بها ،فقد
ا�ستمر البع�ض الآخر على موقفه الراف�ض
لتطبيق عقاب جماعي �شامل على ال�شعب
الفل�سطيني يف قطاع غ��زة ،حتت �أي عنوان
كان.
امل����وق����ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل����ت���راوح ب�ين
ال���������ص����م����ت ،وب���ي���ن االن�����ت�����ق�����اد اخل����ج����ول،

معرب رفح الربي..املتنف�س الوحيد لأهايل غزة
ف��ال�تراج��ع ع��ن��ه وب�����س��رع��ة ،دف���ع ب��ق��ي��ادي
فل�سطيني ،لإب���داء خ�شيته من �أن ي�صبح
انتقاد ال�سلطة امل�صرية اجلديدة من بني
امل��ح��رم��ات ،وي��دخ��ل يف قائمة املمنوعات،
مالحظاً �أن القيادات الفل�سطينية «كانت
ت�سارع �إىل انتقاد �سلوك ال�سلطات امل�صرية
جتاه القطاع ،كلما بدر من هذه ال�سلطات

م��وق��ف م����دان وم���رف���و����ض جت����اه ال��ق��ط��اع الأم�����ر م�����ش��ف��وع��اً بتلم�س ال���ع���ذر ل��ل��ق��ي��ادة
و�أه��ل��ه ،و�أن ه��ذه ال��ق��ي��ادات ت�تري��ث كثرياً ال�سيا�سية امل�����ص��ري��ة اجل��دي��دة «امل�شغولة
الآن قبل �إ�شهار �أي موقف يت�صل مب�صر» .بكثري م��ن امللفات ال�شائكة على ال�صعيد
وم������ن امل�����ع�����روف �أن ق������وى ���س��ي��ا���س��ي��ة الداخلي ،واملتعر�ضة ل�ضغوط كبرية من
فل�سطينية رئي�سية ،وخ�صو�صاً يف القطاع ،اخلارج».
واظ���ب���ت ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��ق �آم������ال ك���ب�ي�رة على
ورغ�������م �أن ال�����س��ي��ا���س��ي�ين امل�����ص��ري�ين
التغيري ال��ذي ح��دث يف م�صر ،وظ��ل هذا مب�������س���ت���وي���ات���ه���م امل���خ���ت���ل���ف���ة ق�����د �أط���ل���ق���وا

قمة عدم االنحياز ..والمشاركة الفلسطينية
�سواء �أك��ان �إ�سماعيل هنية قد تلقى دعوة من �إيران
حل�ضور قمة عدم االنحياز ،واعتذر عنها على ما قالت
م�صادر احلكومة يف غ��زة� ،أم �أن��ه مل يتلق ه��ذه الدعوة
�أ�صالً ،و�سواء �أكان حممود عبا�س ،قد ا�شرتط حل�ضوره
ع���دم ح�����ض��ور ح��ك��وم��ة غ���زة� ،أم ك���ان الأم����ر ك��ل��ه التبا�ساً
ومزيجاً من �سوء الفهم ،والت�سريبات الإعالمية ،فقد
انك�شف ال��واق��ع الفل�سطيني على حقيقة مريعة :لقد
���ص��ار االن��ق�����س��ام  -ع��دا ك��ل �صفاته الأخ����رى  -ف�ضيحة
�أي�����ض��اً ،م�سبباً للإح�سا�س باخلجل ال�شديد م��ن لدن
ك��ل فل�سطيني ،ي�شعر مب��دى الت�آكل ال��ذي �أح��دث��ه هذا
االنق�سام الكريه ،مبكانة الق�ضية الفل�سطينية ،وم�ستوى
ح�ضورها كق�ضية ع��دل وح��ري��ة ،كق�ضية حت��رر وطني
جتمع من حولها كل قوى اخلري يف العامل ،و�شكل انعقاد
قمم ع��دم االنحياز منا�سبة تاريخية وه��ام��ة لها ،منذ
�أيام عمالقة هذا التجمع العاملي ال�ضخم (عبد النا�صر،
نهرو ،تيتو )..وحتى �سنوات قليلة م�ضت ،فقد كان هذا
التجمع لوقت طويل ،عنواناً مق�صوداً لقوى وحركات
التحرر الوطني ،جتد فيه ح�ضناً دافئاً ،ومظلة �سيا�سية
�ضخمة ،ت�ضمن ل��ق��وى ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي دع��م��اً متعدد
الأ�شكال.
�صحيح �أن ال��غ��اي��ات ال��ت��ي ط��م��ح ل��ه��ا امل���ؤ���س�����س��ون يف
«ب���ان���دون���غ» مل حت��ق��ق ب��ال��ك��ام��ل ،و���ص��ح��ي��ح �أن ال��ق��وى
اال�ستعمارية جنحت يف اخ�تراق ه��ذه الكتلة ال�سيا�سية
ال�ضخمة ،عرب الذيليني وال��ت��واب��ع ،والعمالء ال�صغار،

ل��ك��ن ال��ت��ج��م��ع اح��ت��ف��ظ بهيبة ك��ب�يرة ،وه���و ي��خ��و���ض يف
حتديات متنوعة.
ربحت الق�ضية الفل�سطينية مكانة كبرية من خالل
منظمة ع��دم االن��ح��ي��از ،وي��ع��ود ج��زء كبري م��ن املنجزات
ال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،إىل دور دول
عدم االنحياز ،ولعل �أو�ضح الأمثلة على ذلك ،هو ح�ضور
الق�ضية واملنظمة يف اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�ل��أمم املتحدة،
وهيئاتها املختلفة ،وثمة تالزم وا�ضح بني تراجع مكانة
ودور دول عدم االنحياز ،وبني ا�شتداد الت�آمر على ق�ضية
فل�سطني ،وال�تراج��ع��ات ال��ت��ي �سجلت يف مكانتها خالل
ال�سنوات املا�ضية.
ث��م��ة ع��وام��ل ع��دي��دة وراء ت��راج��ع دور ه���ذه املنظمة
ال��دول��ي��ة ال��ك��ب�يرة ،وال��ت��ي مت��ث��ل كتلة �ضخمة ج���داً من
�شعوب العامل ،وبالقدر نف�سه تتوافر اليوم عوامل لإعادة
�إنها�ضها و�شروعها يف ا�ستعادة جوانب كبرية من دورها
املفقود ،ومن ذلك �أن القمة تنعقد يف بلد يتمتع با�ستقالل
حقيقي ،و�أن املناخ ال��دويل يعاد ت�شكيله من جديد ،مع
العودة الرو�سية وال�صعود ال�صيني املتوا�صل ،وتقدم دور
جمموعات دول��ي��ة فاعلة :منظمة �شنغهاي ،وجمموعة
ال�بري��ك�����س ..وه���ذا بالطبع ال يعني ط��ري��ق��اً م��ع��ب��داً �أم��ام
ال���دول ال��ط��احم��ة ال���س��ت��ع��ادة دور وم��ك��ان��ة ع��دم االن��ح��ي��از،
فحجم ال���دول التابعة ،وال��ت��ي ال تنطبق عليها �أو���ص��اف
عدم االنحياز كثرية ،ولها ق��درة على الت�أثري يف ق��رارات
املنظمة.

لكنها تبقى فر�صة حقيقية �أمام الق�ضية الفل�سطينية،
يف ه��ذا ال��وق��ت ب��ال��ذات ،وال���ذي ي�شهد تغييباً ك��ب�يراً لها،
بع�ض �أ�سبابه �أو جلها ،له طابع حملي ،والبع�ض الآخ��ر
حم�صلة ظرف مو�ضوعي وم�ؤامرات مق�صودة.
�سيح�ضر وفد فل�سطيني �إىل القمة ،و�سيتلو خطاباً
ت��ق��ل��ي��دي��اً مي��ك��ن ال��ت��ك��ه��ن ب��ك��ل��م��ات��ه م��ن��ذ الآن ،و���س��ت��ك��ون
هناك ق���رارات خا�صة بالق�ضية الفل�سطينية ،ويبقى �أن
الفل�سطينيني قد �أ�ضاعوا فر�صة كبرية ،وميكن التكهن
ب���أن االهتمام ب�شكل التمثيل الفل�سطيني� ،سيطغى على
االهتمام مبا هو جوهري ،ومبا هو منتظر لفل�سطني من
جتمع بهذا احلجم ،وعلى هذه الدرجة من الأهمية.
ك��ان ب��الإم��ك��ان �إي��ج��اد �صيغة مالئمة لتمثيل يعك�س
وحدة يف املوقف الفل�سطيني ،ويخفف من الرتا�شق حول
«ال�����ش��رع��ي��ات» ،وم��ن يحق ل��ه وم��ن ال يحق ل��ه احل�ضور،
هذا النوع من النقا�ش �سيئ لفل�سطني ول�شعب فل�سطني
وللق�ضية الفل�سطينية ،وه��ذا النوع من النقا�ش يراكم
خ�سارة �إ�ضافية ،لق�ضية كانت حم��ور اهتمام التجمعات
الدولية الكربى ،و�صارت اليوم مو�ضوعاً خمتلفاً عليه،
بني من يدعون قيادة �شعبها �إىل حريته ،على اختالف
مواقعهم ،بينما هم يقودون الق�ضية نف�سها �إىل موا�ضع
خالفات ال تليق ال ب�ضخامتها وال بت�ضحيات �شعبها ،وال
مبعاناته حتى.

نافذ �أبو ح�سنة

ت�����ص��ري��ح��ات ح�����ول مت�����س��ك��ه��م ب��ات��ف��اق��ي��ة
ك��ام��ب دي��ف��ي��د ،وق���دم���وا ت��ع��ه��دات علنية
ل�ل��أم�ي�رك���ي�ي�ن ح����ول م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع�لاق��ة
م��ع الكيان ال�صهيوين ،وخ�صو�صاً جلهة
املحافظة على «امل��ع��اه��دة» ،فقد غ��اب �أي
���ص��وت ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع���ن ان��ت��ق��اد الإف�����راط
امل�صري يف التذكري بالتم�سك باالتفاقيات
املعقودة م��ع كيان االح��ت�لال ،مب��ا يف ذلك
اتفاقية معرب رفح.
هنا يعترب القيادي الفل�سطيني بوجود
«خط�أ كبري يف ال�سلوك الفل�سطيني ،الذي
يتعامل بكثري من التعاطف وتلم�س الأعذار
ل��ل��م�����ص��ري�ين ع��ل��ى ح�����س��اب م���واق���ف وث��واب��ت
وطنية فل�سطينية ال جمال للتالعب فيها،
�أو املجاملة حولها» ،م�ضيفاً« :بعد كل هذا
�سيبدو كل انتقاد فل�سطيني لل�سلوك امل�صري
م�ستهجناً وغري مقبول ،وبعد �أن كنا نقيم
عالقاتنا على �أ�سا�س ق��رب ه��ذا ال��ط��رف �أو
ذاك م��ن تبني امل��وق��ف ال�صحيح واملطلوب،
جت����اه ق�����ض��ي��ة ف��ل�����س��ط�ين و���ش��ع��ب��ه��ا� ،ستحل
اع��ت��ب��ارات �أخ���رى ،حم��ل ه��ذا امل��وق��ف الثابت
واملبدئي».
الإعالن عن �إعادة فتح املعرب �أمام حركة
امل�سافرين ،ترافق مع قيام القوات امل�صرية
ب��ت��دم�ير ع���دد ك��ب�ير م��ن الأن���ف���اق ال��وا���ص��ل��ة
ب�ي�ن غ����زة والأرا�����ض����ي امل�����ص��ري��ة ،وال���ت���ي مت
م���ن خ�لال��ه��ا ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى احل�����ص��ار خ�لال
ال�سنوات املا�ضية ،وقد حتدث مراقبون عن
التالزم بني �إع��ادة فتح املعرب ،وب�ين تدمري
الأنفاق ،م�شريين �إىل �أن ال�سلطات امل�صرية
رمب���ا ه��دف��ت م��ن الإع��ل�ان ع��ن ف��ت��ح امل��ع�بر،
تخفيف ردة الفعل على ت��دم�ير ع��دد كبري
م��ن الأن���ف���اق ،واال���س��ت��ع��داد ل��ه��دم م��ا تبقى
منها ،علماً �أن املعرب خم�ص�ص لتنقل الأفراد
فقط ،وال متر الب�ضائع من خالله ،ما يعني
بب�ساطة� ،أن تدمري الأنفاق من دون ترتيب
تدبري ي�ضمن و�صول الب�ضائع �إىل القطاع،
�ستكون له انعكا�سات �شديدة ال�سلبية على
الأو�ضاع املعي�شية يف غزة.
على امل�ستوى ال�سيا�سي ،تبقى النقطة
الأه�������م ت���ق���ع يف م���ك���ان �آخ�������ر ،ل���ق���د وج��ه��ت
ان��ت��ق��ادات �شديدة يف ال�سنوات ال�سابقة �إىل
الأداء ال��ر���س��م��ي امل�������ص���ري ،وال������ذي قل�ص
الدور امل�صري جتاه فل�سطني وق�ضيتها �إىل
حدود معرب رفح ،وم�س�ألة �إغالقه �أو فتحه،
و�ساعات عمله اليومية ،وا�ستنزف هذا الأمر
ك���ث�ي�راً م���ن اجل��ه��د وال��ن�����ش��اط ،ودار ح��ول��ه
جانب كبري من اخلطاب ال�سيا�سي اليومي.
م���ا ك����ان م��ن��ت��ظ��راً م���ن ال��ت��غ��ي�ير ال���ذي
�شهدته م�صر ،يتعلق ب���إع��ادة االع��ت��ب��ار �إىل
ال��دور امل�صري ،جتاه الق�ضية الفل�سطينية،
واحل��دي��ث ي���دور ه��ن��ا ع��ن ال����دور التاريخي
مل�صر ،ولي�س االن�����ش��غ��ال مبلفات م��ن قبيل
ملف معرب رفح.
وم��ع �أن امل���ؤ���ش��رات على ا���س��ت��ع��ادة ال��دور
املن�شود ،ما تزال متوا�ضعة جداً ،وللحقيقة
م��ع��دوم��ة مت��ام��اً ،ف����إن ال��وق��وف ع��ل��ى ح��دود
امل��ع�بر ،ه��ذه امل���رة �أي�����ض��اً ،يخلف خيبة �أم��ل
كبرية ،وينطبق عليه املثل القائل «ك�أنك يا
�أبو زيد ما غزيت».

عبد الرحمن نا�صر
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تراجع خدمات األونروا يجعلها حاجة ملحة للفلسطينيين
ت��ك��رّ���س ع��م��ل امل���ؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف
ال��و���س��ط ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي داخ�����ل امل��خ��ي��م��ات
بداية ال�سبعينيات ،خ�صو�صاً مع ت�أ�سي�س
جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ،التي
ب���د�أت بتقدمي اخل��دم��ات الطبية ،نتيجة
الأو���ض��اع امل���أ���س��اوي��ة ال��ت��ي عا�شها ال�شعب
الفل�سطيني يف لبنان منذ عام .1948
ومع تنامي التحديات قبيل االجتياح
ال�����ص��ه��ي��وين ل��ل��ب��ن��ان ع����ام  ،1982ب����د�أت
امل�ؤ�س�سات االجتماعية وال�صحية ،ت�أخذ
دوراً �أكرب بعد تدمري عدد من املخيمات،
كالنبطية و�شاتيال وتل الزعرت ،وارتفاع
عدد املهجّ رين الفل�سطينيني ،خ�صو�صاً
ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ق��دم اخل���دم���ات الإغ���اث���ي���ة،
كجمعية النجدة االجتماعية وم�ؤ�س�سة
ب��ي��ت �أط���ف���ال ال�����ص��م��ود واالحت������اد ال��ع��ام
ل��ل��م��ر�أة الفل�سطينية ..وغ�ي�ره���ا ،وب���د�أ
يت�سع ن�شاط ه��ذه امل�ؤ�س�سات بعد تزايد
حاجات املجتمع ،نتيجة ارت��ف��اع الكثافة
ال�سكانية م��ن جهة ،وت��راج��ع دور وكالة
غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
«الأون��روا» يف عدة فرتات خالل الثالثة
عقود ال�سابقة.
وف�����اء ك���ام���ل؛ امل�������س����ؤول���ة يف �إح����دى
ت���ل���ك اجل���م���ع���ي���ات م����ن خم���ي���م ال��ب�����ص
ت����ق����ول« :ل���ع���ب���ت امل����ؤ����س�������س���ات ال��ع��ام��ل��ة
يف ال��و���س��ط ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م��ن��ذ مطلع
ال�سبعينيات ،دوراً �أ�سا�سياً يف �سد جزء
ك��ب�ير م��ن احل���اج���ات املجتمعية ،وعلى

ك��ل امل�����س��ت��وي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال�صحية
والإغاثية ،وتطور هذا ال��دور تدريجياً
ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح��ت ه���ذه امل���ؤ���س�����س��ات ت�شكّل
رك��ن��اً �أ�سا�سياً يف مواجهة التحديات يف
ظ���ل الأزم������ات امل��ت��وا���ص��ل��ة خ�ل�ال ع��ق��ود
م���ن ال���ل���ج���وء» ،وت�����ض��ي��ف« :اخل���دم���ات
ال��ت��ي تقدمها الأون����روا ك��ان��ت وم��ازال��ت
حم������دودة ،وال ت��ف��ي احل����د الأدن������ى من
حاجات الالجئني الفل�سطينيني ،لذلك
ع�� ّو���ض ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي ق��ط��اع��اً من
العجز ،خ�صو�صاً على امل�ستوى الرتبوي
وب�����رام�����ج ت����ق����دمي امل����ن����ح وامل�������س���اع���دات
للطالب ال�سيما املتفوّقني منهم ،كذلك
اخل����دم����ات الإغ���اث���ي���ة حل�����االت ال��ع�����س��ر
ال�����ش��دي��د �إ���ض��اف��ة �إىل ال����دور يف ت�شغيل
جزء من الطاقة العاملة الفل�سطينية».
وعلى امل�ستوى الرتبوي �أي�ضاً ا�ستطاع
ع��دد م��ن اجلمعيات �سد ث��غ��رة �أ�سا�سية
يف حلقات التعليم ل��دى الفل�سطينيني
من خالل �إن�شاء ريا�ض الأطفال ،حيث
�إن التعليم يف الأون�����روا ي��ب��د�أ م��ن �صف
الأول ابتدائي من دون �أن مير الطفل
مبرحلة متهيدية ،فتجد اليوم ع�شرات
الرو�ضات يف املخيمات ت���ؤدي دوراً مهماً
يف �صقل �شخ�صية الطفل مبا يحتاجه
ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال��ت��رب�����وي وال���وط���ن���ي،
حيث تقوم ب�إحياء املنا�سبات الوطنية،
ك��ذك��رى النكبة وي��وم الأر����ض والالجئ
والأ�سري وال�شهيد ،وذلك عرب م�سريات

الأطفال التي جتوب املخيمات �أو �إقامة
احل����ف��ل�ات الإن���������ش����ادي����ة ..وغ��ي��ر ذل����ك،
كما ت��ق��وم مب�سابقات م��ن من��ط الر�سم
ع��ل��ى اجل����دران وال��ت�����ص��وي��ر ،ن��اه��ي��ك عن
اللوحات الفلكلورية والرتاثية والأعمال
ال��ي��دوي��ة ،وبع�ض امل�ؤ�س�سات ذه��ب��ت �إىل
ح��د ت�أ�سي�س ب��رام��ج خ��ا���ص��ة بالتطريز
الفل�سطيني ،ح��ف��اظ��اً على ال��ه��وي��ة من
خ�لال �إظ��ه��ار التقاليد يف امللب�س التي
ت�شمل معظم القرى الفل�سطينية.
�سهى عبدالرحمن؛ اخلبرية يف ق�ضايا
التطريز تقول« :ال �شك �أن عملية �إب��راز
ال��ت�راث الفل�سطيني حت��ت��اج �إىل الكثري
من املعرفة واخلربة والدقة ،نظراً للغنى

والتنوّع الكبري يف التقاليد الفل�سطينية،
ح��ي��ث �إن امل�لاب�����س ال�تراث��ي��ة تختلف من
قرية �إىل �أخ���رى ،ون��وع اخليط و�أ�سلوب
التطريز ،واجلميل �أن هناك دائماً �أ�شياء
جديدة تكت�شف وتبتكر يف عامل التطريز
و�إحياء الرتاث».
وب����رز دور ت��ل��ك امل���ؤ���س�����س��ات يف الآون����ة
الأخ�ي�رة م��ن خ�لال احل��م�لات امل�شرتكة،
و�أهمها حملة مقاطعة «�إ�سرائيل» ،وحملة
حم��ا���س��ب��ة جم���رم���ي احل�����رب ال�����ص��ه��اي��ن��ة
ب��ع��د ال����ع����دوان ع��ل��ى ل��ب��ن��ان  2006وغ���زة
 ،2009ك���ذل���ك ح��م��ل��ة م�����س��ان��دة ق�ضية
فاقدي الأوراق الثبوتية ،ودع��م احلقوق
الإن�سانية لالجئني وحق العمل والتملّك،

«كرسي اليونيسكو» لـ«غزة»
إنجاز فلسطيني ثالث خالل عام
جن��ح��ت فل�سطني م���ن حت��ق��ي��ق �إجن�����از ع��امل��ي ج��دي��د يف منظمة
اليوني�سكو ،بعد متكنها من احل�صول على كر�سي اليوني�سكو ،وذلك
بف�ضل الطلب املوّحد ال��ذي تقدمت به  3جامعات فل�سطينية هي:
الأزهر ،والإ�سالمية والأق�صى ،التي تقدمت بخطة عمل للكر�سي يف
العام املقبل يف جمال الفلك والفيزياء وعلوم الف�ضاء.
ويُعطى الكر�سي غالباً جلامعات عريقة لها �سمعة وت��اري��خ يف
الأب��ح��اث والعالقات الدولية ،من �أج��ل ذل��ك ،يعترب احل�صول على
كر�سي الأوني�سكو من الإجنازات العاملية.
حامل الكر�سي الربوفي�سور الفل�سطيني �سليمان ب��رك��ة� ،أك��د �أن
الكر�سي يعترب اع�تراف��اً من اليوني�سكو بجودة التعليم الفل�سطيني،
واعرتافاً برغبة الفل�سطينيني بامل�ساهمة يف العلوم احلديثة وتطويرها.
و�أو�ضح بركة؛ اخلبري يف علوم الف�ضاء والفلك� ،أن برنامج الكر�سي
يهدف �إىل تعزيز علم الفلك يف مناهج املدار�س واجلامعات الفل�سطينية.
ومنحت اليوني�سكو �أكرث من  800كر�سي يف  180دولة يف �أكرث من 70
تخ�ص�صاً منذ العام  ،1991ويقدم الطلب لليوني�سكو من دولة ولي�س
من جامعة يف �أغلب الأح��ي��ان ،لكنه مت الأخ��ذ باجلهود الفل�سطينية
املثابرة ،والتي لعبت اجلامعات الفل�سطينية يف غزة دوراً مبا�شراً فيها.
وم����ن اجل���دي���ر ذك�����ره �أن ك��ر���س��ي ال��ي��ون��ي�����س��ك��و ي��ع��ت�بر الإجن�����از
الفل�سطيني الثالث خ�لال ع��ام ،بعد الع�ضوية الكاملة لفل�سطني
يف منظمة اليوني�سكو ،و�إدراج مدينة بيت حلم كمدينة تراث عاملي
بعد الرف�ض ال�صهيوين  -الأمريكي ،وافتعال �صراع دبلوما�سي �أدى

�إىل �إحلاق هزمية دبلوما�سية جديدة بالكيان الغا�صب ،ومن خلفه
الواليات املتحدة الأمريكية.

وا�ستطاعت ه��ذه احلمالت مبا فيها من
ن�شاطات وحتركات �إبراز معاناة الالجئني
الفل�سطينيني ب�شكل كبري.
وع����دد م��ن ت��ل��ك امل���ؤ���س�����س��ات ،يخت�ص
ب����ال����درا�����س����ات اخل����ا�����ص����ة ب���ح���ق ال����ع����ودة
والالجئني ،واحلقوق الإن�سانية والعمل
وال�ضمان ال�صحي واالج��ت��م��اع��ي ،وتقوم
ب����درا�����س����ة ح�����اج�����ات امل���ج���ت���م���ع وت���ق���دمي
اقرتاحات باحللول بالتعاون مع ال�شركاء،
خ�صو�صاً يف ور�ش العمل وحلقات النقا�ش
التي تتم غالباً يف املخيمات ،ومعظم هذه
امل�ؤ�س�سات لديها غطاء من جهات �سيا�سية
فل�سطينية خمتلفة ،والبع�ض يعترب �أن
ع���دداً م��ن ه��ذه امل���ؤ���س�����س��ات ت�شكّل الوجه
االجتماعي للف�صائل الفل�سطينية.
يرتاجع ويتقدم دور هذه امل�ؤ�س�سة �أو
تلك بح�سب جناح الربامج واحلفاظ على
امل�ستوى املنا�سب من التمويل ،ويح�صل
جزء من امل�ؤ�س�سات على متويل مل�شاريعهم
من م�ؤ�س�سات �أجنبية تعترب «�أن دور هذه
امل�ؤ�س�سات مكمّل ل��دور الأون���روا» بح�سب
ج������ون؛ �أح������د الأج�����ان�����ب امل�������ش���رف�ي�ن ع��ل��ى
امل�شاريع يف خميم ب��رج ال�براج��ن��ة ،ال��ذي
ي�ؤكد �أهمية رعاية امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
يف امل��خ��ي��م��ات ودع��م��ه��ا ،وي��ع��ت�بره��ا ج���زءاً
حيوياً من حياة الالجئني.
ب�لال قا�سم؛ �أح���د اخل�ب�راء يف جمال
العمل االجتماعي يقول�« :أغلب امل�ؤ�س�سات
حري�صة على التدقيق يف م�صدر التمويل،
وه��ن��اك �إج��م��اع على حم��ارب��ة �أي ن��وع من
التمويل امل�شتبه فيه» ،وي�ضيف« :الربامج
ال���ت���ي ت����ؤدي���ه���ا ه�����ذه امل����ؤ����س�������س���ات ك��ث�يرة
وم��ت��ن��وع��ة ،وب��ح��اج��ة �إىل ت��ط��وي��ر �أك�ب�ر
وتعاون بني الأط��راف ب�شكل �أكرث فعالية
لتطوير الأداء ،كما �أن هناك حاجة �إىل
تن�سيق �أكرب مع وكالة الغوث وامل�ؤ�س�سات
الدولية الأخ��رى املعنية بالفل�سطينيني،
وو����ض���ع �آل���ي���ة ع��م��ل م�����ش�ترك يف خمتلف
ال��ق�����ض��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ه��م��وم ال��ي��وم��ي��ة
ل�لاج��ئ�ين ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف خم��ي��م��ات
لبنان».
معظم العاملني وال��ع��ام�لات يف هذه
امل���ؤ���س�����س��ات ،م��ن ال��ك��ف��اءات الفل�سطينية
و�أ���ص��ح��اب اخل��ب�رة يف ����ش����ؤون ال�لاج��ئ�ين
وامل��ع��ان��اة ال��ط��وي��ل��ة يف امل��خ��ي��م��ات ،ك��م��ا �أن
هناك دوراً للطاقات ال�شابة ،خ�صو�صاً يف
تنظيم الن�شاطات بطريقة تتنا�سب مع
املتطلبات الع�صرية واخل�ب�رات يف جمال
احلوا�سب و�شبكات االن�ترن��ت واالت�صال
والتوا�صل االجتماعي.
�إن دور ه���ذه امل���ؤ���س�����س��ات يف املخيمات
يجعلها ح��اج��ة م�� ّل��ح��ة يف ظ���ل ال�تراج��ع
احل���اد يف خ��دم��ات الأون������روا ،وي�ضعها يف
م��وق��ع ق��ي��ادة ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي ،كذلك
يجعلها �أ�سا�سية يف رف��ع ال��وع��ي الوطني
يف ظ��ل اال���س��ت��ه��داف املمنهج للمخيمات،
وحماولة ز ّج �أيدلوجيات مغلقة وغريبة
على املجتمع الفل�سطيني بكل م�ستوياته.

�سامر ال�سيالوي
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ملف خاص

حـلقــات الخطـف مستـمــرة

هيبــة الـدولــة في قبـضـة
بين الخطف والخطف المضاد بلغ الفلتان األمني حدوده القصوى،
حتى بات لبنان أشبه بأفغانستان المتوسط .مسلسل الرعب متواصل
وعنوانه األبرز «إنا خلقناكم شعوبًا وعشائر لتخاطفوا» ..أما انعدام األمن
واالستقرار فقد حوّ ل صيف لبنان إلى «جحيم» بحق.
لعل أكثر ما يؤرق المواطن اللبناني هو حكومته الغائبة عن السمع،
وأجهزتها األمنية التي تراقب ما يجري وكأن على رؤوسها الطير .عمليات
الخطف تخطت المعقول ،متجاوزة الخطف العشائري والسياسي إلى
خطف رجال أعمال وأطفال ،بينما الحكومة ما تزال تنأى بنفسها عما يجري
في الداخل ،وكأنها ال تريد تعكير صفو عطلتها الصيفية.
بين بيت الدين ،والعواصم األوروبية ،واليخوت الفاخرة ،يوزع
السياسيون اهتماماتهم ،وال يبذلون كثيرًا من الجهد ،لتناسي ما تورده
المالحق اإلخبارية على مدار اليوم من أخبار خطف وإطالق نار وما شاكل..
فهل هو لبنان أم جمهورية الموز؟!
من �آثار عجز الدولة اللبنانية

بنك �أهداف متنقل

على خطى املقداديني

ع�ل��ى خ�ط��ى �آل امل �ق��داد ،ان�ب�رت ع��ائ�لات
ب � ��د�أت �أوىل ح �ل �ق��ات اخل �ط��ف ب ��إع�ل�ان
ع�شرية �آل امل�ق��داد �أن «جناحها الع�سكري» وجم�م��وع��ات �أخ��رى لتمار�س اخل�ط��ف بحق
�سيعمل ع�ل��ى خ�ط��ف ��س��وري�ين ي�ن�ت�م��ون �إىل ال�سوريني يف لبنان .ظهرت كتيبة «املختار
اجل�ي����ش ال �� �س��وري احل ��ر �أو ي��دع �م��ون��ه ،رداً الثقفي» ،التي «ا�ست�ضافت» بدورها جمموعة
على اعتقال ح�سان امل�ق��داد يف �سورية .حدد م��ن ال�سوريني قبل �أن تطلق ��س��راح خم�سة
املقداديون «بنك �أه ��داف» ،واختطفوا ع��دداً م�ن�ه��م ك �ب��ادرة «ح���س��ن ن �ي��ة» ،ك�م��ا مت خطف
اعتربوه منا�سباً من ال�سوريني� ،إ�ضافة �إىل م ��واط ��ن ت��رك��ي �آخ � ��ر ع �ل��ى ي ��د جم �ه��ول�ين،
م��واط��ن ت��رك��ي ،ل�ي�ع�ل�ن��وا الح �ق �اً ع��ن توقف ليظهر يف ��ش��ري��ط م���ص��ور م��ع ج ��واز �سفره
العمليات الع�سكرية ،لكن الأم��ور مل تتوقف ويطالب ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احلر»
هنا ،بل خرجت متاماً عن ال�سيطرة ،فالأمر ب��إط�لاق ال��ره��ائ��ن اللبنانيني ،و��س��رع��ان ما
ن�ف���س��ه راق ل �ع��دد م ��ن �أه � ��ايل امل�خ�ط��وف�ين ات �� �س �ع��ت ح�ل�ق��ة اخل �ط��ف ل�ت���ص��ل �إىل م��دن
اللبنانيني الـ 11يف �أعزاز (قبيل �إطالق �سراح لبنانية خمتلفة ،تراوحت بني زحلة و�شتورة
ح�سني عمر) فا�ست�ضافوا بدورهم مواطنني والكوال واملريجة ،لتبلغ ح�صيلة املخطوفني
�سوريني ،لت�سجل يف الأي��ام التالية �صوالت ال�سوريني يف لبنان على �أقل تقدير نحو 40
تركيي اثنني.
وج � � ��والت م ��ن اخل �ط ��ف ب � ��رزت ع �ل��ى ط��ول خمطوفاً� ،إ�ضافة �إىل نْ
الأرا�ضي اللبنانية ،وبرزت الت�سمية اخلا�صة
نزيف �أمني
«ه��م لي�سوا خمطوفني ب��ل �ضيوف لدينا»!
تعددت الت�سميات ،واملطالب واخلطف واحد.
�إزاء ه ��ذا امل �� �ش �ه��د ،وف �ي �م��ا ي �ن��زف �أم ��ن
بعد التحركات امل�ق��دادي��ة ،ب��دا �أن لبنان
�سقط يف قب�ضة �سالح الع�شائر ،و�أن هناك ال � �ب �ل�اد ع �ل��ى ال � �ط ��رق ��ات ،اخ �ت �ف��ى ع��ام�لا
م��ن �أخ �ط ��أ يف تقييم تر�سانتها و�إمكاناتها الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار م��ن نفو�س اللبنانيني،
الع�سكرية� .أم��ام ك��ام�يرات التلفزيونات مت واملغرتبني الذين يزورون بالدهم يف العطلة
ا�ستجواب «الأ� �س��رى» وحت��دي��د انتماءاتهم ،ال�صيفية ،والرعايا العرب والأج��ان��ب .هُرع
وفيما ك��ان معظم حاملي ال�سالح مقنعني ،امل�غ�ترب��ون وال���س�ي��اح ب��اجت��اه امل�ط��ار بانتظار
وقف بع�ضهم �أمام الكامريات �سافري الوجوه الرحلة الأوىل �إىل وجهتهم املنتظرة ،على
وك�أنه ال توجد هناك دولة لتطالهم وال من �أمل �أن تكون الطريق مفتوحة ،بعدما كانت
يحزنون ..كيف �سيحرتمون الدولة التي مل قد حتولت طريق املطار �إىل �ساحة اعت�صام
ي�س�أل وزيرها خالل لقائه معهم �سوى عن ر�سمية لكل من ميلك ق�ضية ومطلباً.
�أما املواطنون اللبنانيون فقيدوا بدورهم
م�صري ال�ترك��ي امل�خ�ط��وف ،متجاه ًال بقية
حت��رك��ات�ه��م ،وف��ر� �ض��وا رق��اب��ة � �ص��ارم��ة على
املو�ضوع!

حتركات �أبنائهم ،فقد تعدت عمليات قطع
الطرقات واخلطف البعد ال�سيا�سي لت�شمل
اخ �ت �ط��اف رج� ��ل الأع � �م� ��ال رج� ��ا ال��زه�ي�ري
واملطالبة بفدية ،قبل �أن يتم اطالق �سراحه
م��ن دون م� ��ال ،ول�ت���ش�م��ل ك��ذل��ك ج�م��اع��ات
جمهولة مار�ست اخلطف الع�شوائي لالبتزاز
واملطالبة بفديات� ،أو  -بب�ساطة  -لبث الذعر
يف البالد ،فرتددت �أخبار كثرية عن اختطاف
�شاب وفتاة يف بعقلني ،ومن ثم اختطاف �شاب
من �آل الق�صا�ص من داخل �سيارته ،وحوادث
كثرية ال حت�صى.
ومما زاد من الطني بلة ،حادثة اختطاف
الطفل حممد ذي ال�سبعة �أ�شهر من ح�ضن
وال��دت��ه ،ع�ل��ى ي��د ��س��ائ��ق �أج ��رة و��ش��ري��ك ل��ه،
ب �ع��دم��ا مت � ّك �ن��ا م ��ن ت �خ��دي��ره��ا ب��ال�ع���ص�ير
و�إل�ق��ائ�ه��ا خ��ارج ال���س�ي��ارة .جميع م��ن �شاهد
املفجوعي لغياب ولدهما �أح�سّ وا
نْ
الأب��وي��ن

اهايل املخطوفني اللبنانيني

باملرارة وال�ضيق من بلد هاجر منه �أمنه هو
الآخر ،حتى مل يعد با�ستطاعة الفرد التنقل
ب�سيارة �أجرة ،ولو يف و�ضح النهار .الأع�صاب
ظلت م���ش��دودة �أم��ام ه��ول م��ا ي�ج��ري؛ �صور
احل��رب الأهلية الأليمة ع��ادت لتتدفق �إىل
ذاك��رة اللبنانيني بزخم �أق��وى من ذي قبل،
حتى بعد العثور على الطفل يف بكفيا ،من
دون �أن ي���ص�ي�ب��ه �أي م �ك ��روه ،ب�ق�ي��ت ه�ن��اك
�أ�سئلة كثرية معلقة عن م�ستقبل البلد و�أي
م�صري ينتظره ،فيما العبارات التي ترتدد
على الأل�سنة ال توحي بالطم�أنينة� :سقوط
الدولة مقدمة ل�سقوط البلد يف حرب �أهلية
جديدة!
�أ�ضرار كثرية
لعل �أبرز الأ�ضرار الناجمة عن انتفا�ضة
اخل �ط��ف واخل� �ط ��ف امل �� �ض ��اد� ،أن� �ه ��ا �أرع �ب��ت
اللبنانيني ،بعد �أن تيقنوا �أن�ه��م �أم��ام فتنة
طائفية ومذهبية متنوعة ،قد ت�شعل بلدهم
يف �أي حلظة� ،إذ من ال�سهل حتويلها �إىل فنت
�شاملة ت�ط��ال جميع اللبنانيني واملقيمني
ع�ل��ى �أر�� ��ض ل �ب �ن��ان ،وت � ��ؤدي �إىل ت�ه�ج�ير �أو
ترحيل �آالف ال�سوريني والعرب والأجانب،
و��ص��و ًال �إىل ترحيل اللبنانيني املقيمني يف
�سورية ،ومن دول عربية ع��دة ،فبمعزل عن
ممار�سات ما ي�سمى «اجلي�ش ال�سوري احلر»،
ع��ا���ش �آالف ال���س��وري�ين وال �ع��رب والأج��ان��ب
املقيمني على �أر� ��ض ل�ب�ن��ان ،ي��وم�اً ره�ي�ب�اً يف
� 15آب املا�ضي ،ب�سبب ك�ثرة ال�شائعات عن
اخل �ط��ف ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ،واخل �ط��ف امل �� �ض��اد،
وتوخّ ى جميع اللبنانيني احل��ذر ال�شديد يف

بيوتهم ،وحتا�شوا التنقالت غري ال�ضرورية،
نظراً �إىل غياب �أركان الدولة �شبه التام عن
ال�سمع.
ب��اخ �ت �� �ص��ار ،ب � ��دت ال� ��دول� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
خم �ط��وف��ة يف ان �ت �ف��ا� �ض��ة ال �ع �� �ش��ائ��ر ،وب ��ات
اخلاطفون منت�صرين عليها ،وهم يطلقون
تهديداتهم عرب و�سائل الإع�ل�ام ،و�إن كانوا
يطلبون مطلباً حمقاً ب�إطالق �سراح جنلهم.
ف�خ�لال انتفا�ضة الع�شائر وم��ا �أعقبها
م ��ن ان �ت �ف��ا� �ض��ة جل �ه��ات جم �ه��ول��ة م��ار� �س��ت
اخلطف هي الأخرى ،بدا لبنان على م�شارف
الهاوية ،الأمر الذي دفع خم�س دول خليجية
ه��ي ال�سعودية وق�ط��ر وال�ك��وي��ت والبحرين
والإم ��ارات العربية املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل
الدولة الرتكية� ،إىل توجيه حتذيرات عاجلة
لرعاياها ب�ضرورة مغادرة لبنان فوراً .ول�صب
ال��زي��ت على ال�ن��ار ،ملّ�ح��ت دول��ة قطر التخاذ
�إج ��راءات موجعة ج��ذري��ة تطال اللبنانيني
العاملني فيها ،يف ح��ال تعر�ض مواطنيها
للخطر يف لبنان ،ما دفع اجلناح الإعالمي
يف �آل امل �ق��داد �إىل ال�ت��أك�ي��د ل�ل��رع��اي��ا ال�ع��رب
ب�أنهم �ضيوف وغري م�ستهدفني ،وب�أنهم من
�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء يف م�ساعدة لبنان!
تعريف اخلاطف

لأن ق���ض�ي��ة �آل امل� �ق ��داد حم �ق��ة ،ق ��رروا
االت �ك ��ال ع�ل��ى م�ن�ط��ق ال �ق ��وة ،ب�ع��دم��ا مل���س��وا
ال�ت�ق���ص�ير احل �ك��وم��ي يف م�ل��ف امل�خ�ط��وف�ين
اللبنانيني يف اع ��زاز ،لكن ت�شعبت عمليات
اخلطف التي افتتحوها ،بحيث خرجت عن
ال�سيطرة و�أت��اح��ت امل�ج��ال للم�صطادين يف
املاء العكر للتحرك ب�إطار وا�سع �شمل جميع
الأرا�ضي اللبنانية.
بح�سب عاملة االجتماع �سامية حرب ف�إن
مقدمات هذه الظاهرة يف �أي جمتمع «تُعترب
خ �ط�يرة �إال �أن �ه��ا حت �ت��اج لتحليل دواف�ع�ه��ا
وكيفية عالجها ،لأن من يرتكبون عمليات
اخل �ط��ف ع� ��ادة ه��م م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال�ت��ي
لديها ا�ستعداد �شخ�صي للجرمية حتى لو مل
ي�سبق لهم ارتكابها ،حيث حدد علم النف�س
ه��ذه ال�شخ�صية ب��ال��رع��ون��ة واالن��دف��اع من
دون النظر يف العواقب ،وب�شعورها بدرجة
ك�ب�يرة م��ن ال�لام�ب��االة ح�ي��ال ال���ض��رر ال��ذي
ي�سببه هذا الفعل من �إيذاء للآخرين ،فهذا
ال�شخ�ص الذي يبادر �إىل خطف �إن�سان �آخر
م�ه�م��ا ك��ان��ت ال �ظ��روف وي�ح�ت�ج��زه م���ص��ادراً
حريته وح�ق��وق��ه ،يتمركز تفكريه و�سلوكه
ح��ول ذات��ه وم�صاحله �أوالً ،وت�ك��ون طبيعته
فوقية �إذ �إن خياله ي�صور له �أنه من الذكاء
بحيث �أنه �أذك��ى من الآخرين ويح�صل على
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الخـاطـفــين
الكويتي املفرج عنه ع�صام احلوطي مع عائلته

ح�سان املقداد

ما يريده بقوة ومهارة ت�ساعده على الإفالت
م��ن العقاب وال��وق��وع حت��ت طائلة القانون،
واجلدير بالذكر �أننا نتحدث هنا عن عمليات
اخلطف عموماً ،وال نخ�ص �آل املقداد ،ففي
حالتهم ه�ن��اك اع�ت�ب��ارات ع�شائرية و�أح�ك��ام
خا�صة يحتكمون �إليها ،وبالتايل ف�إن تعريف
اخلاطف ال ينطبق عليهم متاماً».
و�أ�ضافت �أن «�شخ�صية اخلاطف يف �صورة
ف ��رد �أو ج�م��اع��ة ت �ك��ون دائ �م �اً م��ن ال�ن��وع�ي��ة
ال�ت��ي ن���ش��أت يف ظ ��روف �أو م�ن��اط��ق ي�سودها
حكم ال�ق��وة ف�ق��ط� ،أو يف ظ��ل ظ��روف يغيب
فيها الأم ��ن وت�تراخ��ى فيها �أج �ه��زة الأم��ن
وال�شرطة ،وترجع خطورة مثل هذه الأفعال

�إىل �أن املجتمع ي���ص��اب ب�ن��وع م��ن ال��زع��زع��ة
جت��اه الأم ��ن والأم� ��ان ،م��ا ي��زي��د م��ن ارت�ب��اك
�أح ��وال الأ��س��ر التي ت��رى مثل ه��ذه الأف�ع��ال
وتخ�شاها ،وهو ما ي�ؤ�س�س حلالة من الذعر
تعم البالد ت�شبه حاالت احلرب».
رف�ض الظاهرة اجلديدة
وك ��ان ��ت ق ��د ب � ��رزت �أ� � �ص� ��وات ك �ث�ي�رة من
امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ال�ل�ب�ن��اين راف �� �ض��ة ظ��اه��رة
اخل�ط��ف املقيتة ،كونها م�ت��وارث��ة ع��ن حقبة
احلروب ،وال طائل منها �سوى الأذى النف�سي
واملعنوي.

ويف هذا الإط��ار ،اعترب الأم�ين العام ملركز
اخل �ي��ام ل �ت ��أه �ي��ل ��ض�ح��اي��ا ال �ت �ع��ذي��ب؛ حممد
� �ص �ف��ا ،ال� ��ذي ك ��ان ق ��د ن �ظ��م اع �ت �� �ص��ام �اً �ضد
ع�م�ل�ي��ات اخل�ط��ف اللبنانية وال���س��وري��ة �أم��ام
ال�سراي احلكومي بعنوان «�ضد اخلطف مع
املخطوفني»� ،أن «اخلطف هو اعتداء على حق
الإن���س��ان يف احل�ي��اة وان�ت�ه��اك للحقوق املدنية
وال�سيا�سية للمخطوف ،حقه يف احلرية ،احلق
يف الأم ��ان ال�شخ�صي واالج�ت�م��اع��ي ،احل��ق يف
ع��دم التعر�ض للتعذيب وامل�ح��اك�م��ة ال�ع��ادل��ة،
كما �أن اخلطف انتهاك ب�شع حلقوق االن�سان
وجرمية دولية ،وهي ال تقت�صر على ال�ضحايا،
بل ت�شمل عائالت املخطوفني و�أحبائهم».
و�أ�ضاف« :من هذا املنطلق نعترب اختطاف
امل� ��واط� ��ن ال �ل �ب �ن��اين ح �� �س��ان امل � �ق� ��داد وق�ب�ل��ه
اللبنانيني الـ 11الذين اختُطفوا يف � 22أي��ار
امل��ا� �ض��ي يف ح �ل��ب ج��رمي��ة دول� �ي ��ة ،وان �ت �ه��اك �اً
لكل امل�ب��ادئ الإن�سانية ،خ�صو�صاً لالتفاقية
الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من الإخفاء
الق�سري ،والتفاقية جنيف الرابعة التي حتظّ ر
التعر�ض للمدنيني ،لكن ال��رد على جرمية
اخلطف الب�شعة ال ميكن �أن يكون بالأ�سلوب
نف�سه ،فاخلطف ال ي��واجَ ��ه باخلطف امل�ضاد
�أو بقطع الطرقات �أو بتعري�ض ال�سلم الأهلي
للخطر� ،أو مب�س احلريات العامة وال�شخ�صية
وان �فل��ات ال�غ��رائ��ز ال�ع��ائ�ل�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة ،مع
تقديرنا الكامل مل�شاعر العائالت وت�ضامننا
املطلق مع حتركاتهم من �أج��ل �إط�لاق �سراح
�أبنائهم».
وتابع �صفا�« :إن ق�ضية املخطوف ح�سان
املقداد �أو املخطوفني الـ� 11أو ق�ضية املخطوفني
ب�شكل عام هي ق�ضية وطنية و�إن�سانية يجب �أن
تكون حمط �إجماع كل اللبنانيني وكل قواها
ال�سيا�سية ،وال يجوز �أن تكون ه��ذه الق�ضية
ع��ام��ل ان�ق���س��ام� ،أو زج�ه��ا يف �إط ��ار ال�ت�ج��اذب��ات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ك �م��ا ي� �ج ��ري» ،حم�م�ل ًا
احلكومة اللبنانية واملجل�س النيابي اللبناين
و�أج�ه��زة ال��دول��ة امل�س�ؤولية بالتق�صري الفادح
يف معاجلة ملف املخطوفني اللبنانيني و�سائر
عمليات االختطاف ال�سابقة �أو الالحقة لهذه
الق�ضية ،ف�بر�أي��ه �أن احلكومة مل تتعاط مع
ق�ضية املخطوفني اللبنانيني يف �أعزاز كق�ضية
بحجم الوطن ،فلم تلج�أ �إىل املحافل الدولية،
ومل ت�ستنفر بعثاتها يف اخل ��ارج� ،أم��ا ت�شكيل
جلنة وزاري��ة بعد ثالثة �أ�شهر م��ن اختطاف
اللبنانيني فهي خطوة مت�أخرة ،و�إن �أ�سفرت
عن �إطالق �سراح خمطوف واحد.
ويف تف�سريه ل�ظ��اه��رة اخل�ط��ف ال�ت��ي تعم
ل�ب�ن��ان ر�أى �أن «غ �ي��اب احل�ك��وم��ة وتق�صريها
وت ��واط � ��ؤ امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل وع �ج��ز امل�ج�ت�م��ع
املدين عن احت�ضان ق�ضية املخطوفني �أطلقوا

اقتراح قانون
إزاء ما يجري من عمليات خطف عش���وائية ،دعا «مركز الخيام
لتأهي���ل ضحايا التعذي���ب» لجنة حقوق اإلنس���ان النيابية إلى
«تقديم مشروع عاجل للمجلس النيابي يعتبر الخطف والخطف
المضاد جريمة بحق اإلنسانية» ،واقترح المركز ما يلي:
 إعتبار كل عمل من أعمال االختفاء القس���ري جريمة ضدالكرامة اإلنسانية.
 الدولة تتحمل المس���ؤولية المباش���رة أو غير المباش���رةجزائيًا ومدنيًا في حاالت الخطف.
 اعتب���ار جريم���ة االختف���اء القس���ري جريمة مس���تمرةومتمادية ،وال تخضع لمرور الزمن.
 إقرار مبدأ التعويض لصالح ضحايا االختفاء وعائالتهم.ب���دوره ،اعتبر محمد صفا م���ن «مركز الخيام» أن���ه على اللجنة
الوزاري����ة المعنية بملف المخطوفي����ن إذا كانت جدية أن
تقوم بما يلي:
 استدعاء السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي ،ووضعهمأمام مسؤولياتهم.
 التقدم بدعوة عاجلة لمجلس األمن الدولي ،وتقديم شكوى. قيام اللجن���ة الوزارية مع وفد من أهال���ي المخطوفين بزيارةجنيف ،وطرحها القضية أمام مجلس حقوق اإلنسان.
 مقاضاة الخاطفين ،واعتبارهم مجرمي حرب.كم���ا طالب المجتمع الدولي بممارس���ة الضغط على مرتكبي
عملي���ة خط���ف اللبنانيين أو غي���ر اللبنانيي���ن باعتبار الخطف
جريمة بشعة ضد اإلنسانية.

ال�ع�ن��ان لعمليات اخل�ط��ف امل���ض��اد ك��ردة فعل،
ل�ك�ن�ه��ا ل�ي���س��ت الأ� �س �ل��وب ال���ص�ح�ي��ح .اخل�ط��ف
ج��رمي��ة �إن���س��ان�ي��ة ب��امل�ط�ل��ق واخل �ط��ف امل���ض��اد
ي���ش�وّه ال�ط��اب��ع الإن �� �س��اين ل�ل�ق���ض�ي��ة ،وت�خ��دم
اخل��اط��ف ول�ي����س امل �خ �ط��وف� .صرختنا يجب
�أن تتعاىل �ضد اخلطف وم��ن �أج��ل حرية كل
املخطوفني اللبنانيني وال�سوريني والأت��راك،
مطالبني احلكومة بالتحرك ال�سريع للإفراج
ع��ن املخطوفني اللبنانيني الع�شرة املتبقني
باعتبارها �أول��وي��ة وطنية ،وع��دم جعل لبنان
��س��اح��ة للخطف واخل �ط��ف امل���ض��اد وللفلتان
الأمني والطائفي».
م��ن جهتها ،دان��ت بع�ض اجلمعيات التي
تتابع ق�ضايا املعتقلني واملنفيني اللبنانيني
عمليات اخل�ط��ف ،ور�أت �أن «عملية اخلطف

ُت �ع � ّد ج��رمي��ة ��ض��د الإن���س��ان�ي��ة ع�م��وم�اً ،لذلك
ال بد من ايقافها وو�ضع حد لها» ،م�ستنكرة
«�صمت احلكومة املريب حول املو�ضوع» ،ودعت
ال��دول��ة �إىل حتمل م�س�ؤولياتها �إزاء عمليات
اخلطف التي تتنقل يف مناطق لبنانية خمتلفة
االنتماءات ،م�شددة على �ضرورة الإف��راج عن
املعتقلني ك��اف��ة ،وب���س��رع��ة ق�ب��ل ت�ط��ور امل�ل��ف،
وم�شرية �إىل �أن��ه « ال ميكن للدولة �أن تُبعد
نف�سها ع��ن ه��ذه الق�ضية ،وه��ي م�س�ؤولة عن
املواطنني يف لبنان» .كما حمّلت الأمم املتحدة
م�س�ؤولية تنامي عمليات اخلطف ،م�ؤكدة �أن
«على ال��دول��ة اللبنانية واملجتمع ال��دويل �أن
يتحملوا م�س�ؤولياتهما».

�إعداد هناء عليان
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عربي
ّ
التبعية االقتصادية المصرية للغرب تكرس «كامب ديفيد»
ان�ت�ظ��ر ال���ش�ع��ب ال�ع��رب��ي امل���ص��ري �أن
ي�ق��ود ��س�ق��وط ال��رئ�ي����س ح�سني م�ب��ارك،
وو�صول الإخ��وان امل�سلمني �إىل ال�سلطة،
و�إح �ك��ام قب�ضة ال��رئ�ي����س حم�م��د مر�سي
ع�ل��ى م�ف��ا��ص�ل�ه��ا� ،إىل ت�غ�ي�ير ال�سيا�سات
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة مب��ا يحقق
انفراجاً يف الأزم��ة املعي�شية التي يعاين
منها ،لكن يبدو �أن �آماله يف ذل��ك منيت
بخيبة كبرية.
فبعد �أن �أكد النظام امل�صري برئا�سة
م��ر� �س��ي ا� �س �ت �م��رار ال� �ت ��زام ��ه ب��ات�ف��اق�ي��ة
ك��ام��ب دي�ف�ي��د ،وم��ا تعنيه م��ن موجبات
التن�سيق الأمني مع الكيان ال�صهيوين،
وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ،وال��ذي
جت���س��د يف �إدخ � ��ال اجل�ي����ش امل �� �ص��ري �إىل
�سيناء لأج��ل �ضبط الأم��ن فيها ،و�إع��ادة
�إحكام احل�صار على غزة مبا يحمي �أمن
ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين� ،أق� ��دم م��ر��س��ي على
جتديد وت�أكيد موا�صلة م�صر ل�سيا�ساتها

االقت�صادية واالجتماعية ،القائمة على
االرت� �ب ��اط ب�ع�ج�ل��ة ال �ن �ظ��ام ال��ر�أ� �س �م��ايل
ال� �غ ��رب ��ي ،م ��ن خ �ل��ال ط �ل��ب ا� �س �ت��دان��ة
 4.8م�ل�ي��ار دوالر م��ن � �ص �ن��دوق النقد
ال � ��دويل ،وق �ب��ول � �ش��روط��ه االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية ،التي تعزز تبعية االقت�صاد
امل�صري للدول الر�أ�سمالية الغربية ،ويف
�أم�يرك��ا ،وا�ستطراداً التبعية ال�سيا�سية،
ذل��ك �أن م�ؤ�س�سة ال���ص�ن��دوق ال ��دويل ال
ت �ع��دو ك��ون �ه��ا � �س�لاح �اً غ��رب �ي �اً لإخ �� �ض��اع
ال��دول ،بوا�سطة القرو�ض والت�سهيالت
امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ،م�ق��اب��ل دف��ع ه��ذه
ال � � ��دول امل �ق�ت�ر� �ض��ة الع� �ت� �م ��اد و� �ص �ف��ات
ال���ص�ن��دوق االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة،
التي تقوم على:
 التق�شف يف الإنفاق. حترير االقت�صاد وت�صفية القطاع العام. رف� ��ع ال ��دع ��م ع ��ن ال �� �س �ل��ع الأ� �س��ا� �س �ي��ةاحليوية.

 ت �ق ��دمي ال �ت �� �س �ه �ي�لات ل�ل�إ� �س �ت �ث �م��اراتاخلارجية.
 خف�ض �أ�سعار العملة.ومثل هذه الإجراءات التي اعتُمدت يف
م�صر على مدى العقود املا�ضية� ،إىل جانب
ت�صفية ك��ل منجزات املرحلة النا�صرية،
ه��ي ال �ت��ي �أن �ت �ج��ت الأزم� � ��ة االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية ،و�أدت �إىل �ضرب بنى الإنتاج،
ودور الدولة االجتماعي ،وتعميق التفاوت
االجتماعي ،ال��ذي متظهر بن�شوء طبقة
االن�ف�ت��اح وامل�ل�ي��ون�يري��ة ،و�سحق الطبقات
الو�سطى وزي��ادة الفقراء ف�ق��راً ،وانت�شار
�أح�ي��اء الب�ؤ�س ح��ول امل��دن ،وحت��ول املقابر
�إىل م�ساكن ملاليني امل�صريني الذين باتوا
بال م�أوى.
ول �ه��ذا ف ��ان الإم� �ع ��ان يف ��س�ل��وك ه��ذه
ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية من
قبل حكم الإخوان امل�سلمني يعني:
�أوالً :ت� � �ك � ��ري� � �� � ��س ن � �ظ� ��ام ال� �ع�ل�اق ��ات

االق� � �ت� � ��� � �ص � ��ادي � ��ة ،ال� � �ق � ��ائ � ��م ع � �ل� ��ى ن �ه��ج
ال�ن�ي��ول�ي�برال�ي��ة ،ال ��ذي ح ��ول م���ص��ر منذ
توقيع اتفاقية كامب ديفيد� ،إىل جرم يدور
يف فلك التبعية للنظام الر�أ�سمايل الغربي
ب�ق�ي��ادة �أم�ي�رك��ا ،احل�ل�ي��ف اال��س�ترات�ي�ج��ي
لكيان العدو ال�صهيوين.
ثانياً :عدم وجود توجه لدى الإخوان
امل���س�ل�م�ين يف �إح � ��داث ت�غ�ي�ير ح�ق�ي�ق��ي يف
ال�سيا�سات ،يقود �إىل ا�ستعادة م�صر دورها
اال�ستقاليل يف االقت�صاد وال�سيا�سة ،الذي
ف�ق��دت��ه ب�ع��د رح �ي��ل ال��رئ�ي����س ج �م��ال عبد
النا�صر.
ثالثاً� :إن ما يجري يف م�صر ،ال يعدو
كونه �إعادة تكري�س وجتديد نظام التبعية
ب�ك��ل �أ� �ش �ك��ال��ه االق �ت �� �ص��ادي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
والأمنية والع�سكرية ،الذي جرى �إ�شادته
بعد توقيع اتفاقية ك��ام��ب دي�ف�ي��د ،التي
نقلت م�صر م��ن م��وق��ع ال��دول��ة العربية
امل�ستقلة اقت�صادياً و�سيا�سياً ،والقائدة

شعب البحرين حسم خياراته لصالح التغيير الشامل
خا�ض �شعب البحرين �أرب��ع انتفا�ضات يف اخلم�سني
�سنة الأخ�ي�رة قبل تفجّ ر ال�ث��ورة احلالية ،وه��ي يف �أع��وام
( 1956و 1965و 1980و ،)1994ويف كل تلك االنتفا�ضات
ق�دّم ع�شرات ال�شهداء واجلرحى ،و�آالف املعتقلني الذين
ذاق��وا التعذيب واملهانة يف �أقبية ال�سجون ،ومل ت�ستطع
كل تلك االنتفا�ضات والت�ضحيات الهائلة من تغيري منط
النظام يف ا�ستبداده وتنكّره حلقوق ال�شعب.
حني جاء احلاكم احلايل حمد ( )1999وطرح م�شروع
�إ�صالح النظام ،وقام بـ«تبيي�ض» ال�سجون وال�سماح بعودة
املعار�ضني من اخل��ارج ،ت��ر�آى يف الأف��ق �أم��ل التغيري ،لكن
ال��ذي ح��دث �أن��ه جعل م��ن نف�سه ملكاً ،وق��ام ه��و وعائلته
ب�أب�شع �أنواع ال�سرقة والنهب لأرا�ضي و�سواحل البحرين،
مب��ا مل ي�ح��دث م��ن ق�ب��ل ،حتى امل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة التابعة
للدولة مت �إف��راغ�ه��ا م��ن �أم��وال�ه��ا بحجج خمتلفة ،وعمّر
حمد العديد من الق�صور اجلديدة ،م�ستولياً على معظم
جزر البحرين ،جاع ًال �إياها خا�صة له ولعائلته.
وحني �ساد التململ بني �أو�ساط ال�شباب ،وبد�أ ال�شعب
ي�ضغط باجتاه احل�صول على ا�ستحقاقاته ال�سيا�سية� ،أعاد
حمد م��رة �أخ��رى ك��ل �آل�ي��ات القمع ،اب�ت��داء م��ن ال�سجون
وال �ت �ع��ذي��ب ،ومت ال���ض�غ��ط ع �ل��ى اجل �م �ع �ي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة
وحرمانها م��ن ح��ق التعبري ،ولجُ �م��ت ال�صحافة ،و�أُب�ط��ل
حق التجمع بقوانني جائرة �أ�صدرها برملان �صوري تابع
لل�سلطة .وحني تفجرت الثورة يف  14فرباير  ،2011ور�أت
اجلماهري مدى غدر ال�سلطة وقتلها لعدد من ال�شهداء ،ثم
قيامها مبجزرة الدوار ،ونزول قوات االحتالل ال�سعودي،
وما قامت به مت�ضامنة مع قوات الأمن من عمليات قمع
وقتل وتخريب ونهب وهدم للم�ساجد ،وتعديات وانتهاكات
وا�سعة للأعرا�ض واملمتلكات ،و�صلت اجلماهري البحرينية
�إىل يقني ب�ضرورة الثورة �ضد نظام �آل خليفة ،وب�أنه مل
يعد بالإمكان التعاي�ش ب�أي �شكل مع نظام بولي�سي ال يفهم
�إال لغة العنف والذبح والتعدي على كل �شيء ،و�أ�صبحت
��ش�ع��ارات ال �ث��ورة الأ��س��ا��س�ي��ة ه��ي (ارح �ل��وا ..ال�شعب يريد
�إ��س�ق��اط ال�ن�ظ��ام ..ي�سقط ح�م��د) ،وبقيت ه��ذه ال�شعارات
وال �ع �م��ل ب�ه��ا ه�م��ا ط��اب��ع وحت ��رك اجل �م��اه�ير امل�ت�ظ��اه��رة
وحركاتها الثورية.

لقد و�صلت �أك�ثر اجلماهري يف البحرين �إىل قناعة
م�ؤكدة ب�أن �آل خليفة ال ميكن �أن ي�صدر منهم �إ�صالح �أبداً،
و�أن �أي تطور �إيجابي �صغرياً كان �أم كبرياً لن ي�أتي من هذه
ال�سلطة ،التي متعن كل م��رة ،بعد �إع�لان ال�شعب رغبته
يف التطوير ال�سيا�سي� ،إىل املزيد من الظلم واال�ستهتار
والعقاب اجلماعي له ،فقد خان عهوده مراراً ،ومل يحرتم
�أياً من تعهداته ال�سابقة.
و�إىل ذات ه��ذه النتيجة و�صل العديد م��ن الباحثني
امل���س�ت�ق�ل�ين ،ف�ف��ي ب�ح�ث�ه��ا ال ��ذي ُن���ش��ر يف ك �ت��اب احل��رك��ات
االحتجاجية يف ال��وط��ن العربي (م��رك��ز درا��س��ات الوحدة
العربية  ،)2011قالت الدكتورة هبة ر�ؤوف عزت« :و�صلت
الإ��ص�لاح��ات ال�سيا�سية يف البحرين �إىل نقطة اجل�م��ود،
وحزمة القوانني املقيدة للحريات جتعل من ال�صعب �أن
تتطور تلك التجربة الإ��ص�لاح�ي��ة �إىل الأم ��ام� .إن ال��ذي
هيمن يف الع�شر ��س�ن��وات املا�ضية على اخل�ي��ال ال�سيا�سي
للأ�سرة احلاكمة يف البحرين هو عقلية الدفان؛ من دفن
املطالب الد�ستورية� ،إىل دف��ن البحر ،ومعه دف��ن مفهوم

الدولة� ،إىل دفن ال�شعب حتت ركام التجني�س ،ما ي�ؤدي �إىل
انكما�ش ن�سبة متثيل ال�شيعة وال�سنة يف مواجهة غري العرب
ممن يتم جتني�سهم من جن�سيات �أخ��رى ،ون�سبة ال�شيعة
ب��امل�ق��ارن��ة بال�سنة ،و�إىل دف��ن احلقيقة لتجنب املحا�سبة
الدولية للنظام ،و�أخرياً دفن املجتمع املدين حتت ركام من
الت�شريعات املقيّدة حلقوق الإن�سان وحرية التعبري ،ودفن
االحتجاجات حتت خطاب �إدانة العنف والإرهاب».
لقد اقتنع معظم �شعب البحرين �أن �أمانيه ال ميكن
�أن تتحقق �إال من خالل نظام جديد خارج حكم �آل خليفة،
وقد �أ�شار �إىل هذه النتيجة عدة من ق��ادة ورم��وز الثورة،
منهم الأ�ستاذ املجاهد عبد الوهاب ح�سني قبل اعتقاله،
يف ح�ين ق��ال �سماحة �آي��ة اهلل ال�سيد ه��ادي امل��در��س��ي�« :إن
التفكري يف �إ�صالح النظام اخلليفي مبنزلة من يفكر يف
�إ�صالح حاكم ظامل طاغ مثل فرعون ويزيد ،و�إن النظام
الذي يفكّر يف �إ�سقاط �شعبه ي�ستحق �أن يُ�سقَط نهائياً».

ملك البحرين يزور وزير اخلارجية الربيطانية طالباً امل�ؤازرة

ال�سيد جعفر العلوي

(�أ.ف.ب).

ل�ل�م���ش��روع ال �ق��وم��ي ال �ع��رب��ي ال �ت �ح��رري
النه�ضوي ال�ساعي �إىل حترير الأم��ة من
ال�سيطرة اال�ستعمارية� ،إىل موقع الدولة
ال�ت��اب�ع��ة ال �ف��اق��دة لأي ا��س�ت�ق�لال وط�ن��ي
واق�ت���ص��ادي واحل�ل�ي�ف��ة لأم�ي�رك��ا وال�ع��دو
ال�صهيوين.
راب� � � �ع� � � �اً� :إن م ��ا ي �ح �� �ص��ل م ��ن ح�م�ل��ة
ع���س�ك��ري��ة يف ��س�ي�ن��اء �إث� ��ر ال �ه �ج��وم ال��ذي
ت�ع��ر���ض ل��ه اجل �ن��ود امل���ص��ري��ون يف نقطة
رفح ،والقلق الإ�سرائيلي لدخول الدبابات
وال�ط��ائ��رات امل�صرية �إىل �سيناء باعتباره
خمالفة التفاقية كامب ديفيد� ،إمنا يندرج
يف ال�سياق ذاته ،وهو تكري�س التزام م�صر
بتعهداتها الأمنية مع الكيان ال�صهيوين،
الأمر الذي �أعاد الت�أكيد عليه وزير الدفاع
امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي ال��ذي عينه
مر�سي بدي ًال عن امل�شري طنطاوي ،عرب
جتديد االلتزام باتفاقية كامب ديفيد.
وه �ك��ذا ي�ب��دو �أن ح�ك��م الإخ� ��وان يعيد
تثبيت �سيا�سات مبارك التي جعلت م�صر
ج ��زءاً م��ن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة يف
املنطقة ،وه��و م��ا دف��ع قطر �إىل املوافقة
على �إر� �س��ال ودي�ع��ة �إىل امل�صرف املركزي
امل�صري بقيمة ملياري دوالر ،و�صل منها
خم�سمئة مليون ،وتزامن ذلك مع زيادة يف
حجم اال�ستثمارات القطرية يف م�صر يف
جماالت امل�صارف والعقارات.
ف �ه��ل ت� ��أت ��ي زي� � ��ارة م��ر� �س��ي امل��رت�ق�ب��ة
ل��وا��ش�ن�ط��ن يف �أي �ل��ول امل �ق �ب��ل ،ع�ل��ى غ��رار
زيارة زميله را�شد الغنو�شي ،لتتوج تطمني
وا��ش�ن�ط��ن ب� ��أن م�صر ل��ن ت �غ��ادر حتالفها
معها؟

ح�سني عطوي

لماذا وافقت مصر على
االقتراض من صندوق
النقد الدولي؟
ت��وق��ف امل��راق �ب��ون م �ل �ي �اً ع �ن��د م���س��ارع��ة
«ح��زب احل��ري��ة وال�ع��دال��ة» �إىل املوافقة على
االق�ترا���ض م��ن ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل ،يف
حني كان يعار�ض ذلك قبل و�صول الرئي�س
حممد مر�سي �إىل �سدة الرئا�سة.
ور�أى امل��راق�ب��ون �أن ت�بري��ر امل��واف�ق��ة ب��أن
«م�صر قد ورث��ت �إرث �اً ثقي ًال من التحديات
االق �ت �� �ص��ادي��ة» ،ال ي �ت �ع��دى ك��ون��ه حم��اول��ة
للتغطية على تنفيذ «الإخ ��وان» للتفاهمات
ال�ت��ي ع�ق��دوه��ا م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،و�أف���ض��ت �إىل
�إع� �ط ��اء الأخ �ي ��رة ال �� �ض��وء الأخ �� �ض��ر مل��دي��ر
�صندوق النقد ال��دويل للموافقة على منح
القاهرة قر�ضاً بقيمة  4.8مليار دوالر.
يذكر �أن �صندوق النقد ال��دويل يخ�ضع
لهيمنة الواليات املتحدة الأمريكية والدول
ال�غ��رب�ي��ة احل�ل�ي�ف��ة ل �ه��ا ،وه��و ي�شكل �إح��دى
�أدواتها ال�ستدراج الدول �إىل �شرك املديونية
و� �ش��روط �ه��ا ل��رب��ط اق�ت���ص��ادات�ه��ا ب��أ��س��واق�ه��ا
الر�أ�سمالية.

( العدد  )228اجلمعة � 31 -آب 2012 -
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غزو الوهابية لتونس المالكية
ي�ست�شعر ال�شعب التون�سي ال��ذي �أطلق
��ش��رارة االنتفا�ضات العربية ال�ت��ي حرفت
عن م�ساراتها ،خوفاً ي�صل �إىل درجة الرعب
م��ن م ��ؤ� �ش��رات خم�ي�ف��ة ل �ت��دم�ير ال�ن���س�ي��ج
االجتماعي غ�ير الطائفي وغ�ير املذهبي
وال حتى الإثني.
وم��رد ه��ذا ال��رع��ب امل�ت�ن��ام��ي ه��و ال�غ��زو
«ال��وه��اب��ي» للمجتمع الآت ��ي ب�ت�م��وي��ل من
�أ� �س��رة �آل �سعود حت��ت غ�ط��اء غ�ير �شرعي،
ب �ه��دف �إط �ل��اق �أك�ب��ر � �ش��رك��ة ت�ك�ف�يري��ة يف
املغرب العربي والإ�سالمي.
وي�ع�ت�ق��د ال �ت��ون �� �س �ي��ون ب�غ��ال�ب�ي�ت�ه��م �أ ّن

الهدف هو �إيجاد فتنة ،و�أ ّن �شعار الوهابية
ثالثي التكوين ..تنظري ..تكفري ..تفجري،
و�أ ّن امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة ،ه��ي �أداة و��ص��ل بني
التكفري والتفجري ،و�أ ّن الهدف من الفتنة
ه��و �إج�ه��ا���ض ال �ث��ورة التون�سية م��ن خالل
ال��دع��وة التي يتبعونها مرتزقة الوهابية،
وبد�أت مالحمها ال�شريرة تعبرّ عن نف�سها
يف االعتداء على مهرجان «ن�صرة الأق�صى»
يف م��دي�ن��ة ب �ن��زرت منت�صف ال���ش�ه��ر ،حيث
هاجم نحو مئتي م�سلح بال�سيوف والع�صي
واحلجارة بزعم االحتجاج على وجود عميد
ال�سابق للأ�سرى العرب يف �سجون االحتالل

ال�صهيوين �سمري القنطار يف املهرجان.
ال�س�ؤال الذي يطرحه التون�سيون على
�أنف�سهم مب ��رارة ب��ال�غ��ة ،ه��ل ب��ات��ت «ن�صرة
الأق�صى» ت�ستف ّز الوهابيني وعلى ر�أ�سهم
�أ�سرة �آل �سعود؟
رمب � ��ا ه �ن ��ا اخل � �ط � ��ورة ال� �ت ��ي ي �ح ��اول
ال�ك�ث�يرون ع��دم ال�ن�ظ��ر �إل�ي�ه��ا ،ل�ك��ن الأم��ر
ال��ذي حت��اول احلكومة التون�سية بزعامة
ح��رك��ة النه�ضة معاجلته ب�سطحية رغ��م
اال��س�ت�ي��اء ،دف��ع ال�شيخ عبد ال�ف�ت��اح م��ورو،
ال� �ق� �ي ��ادي ال � �ب� ��ارز يف ح ��رك ��ة «ال �ن �ه �� �ض��ة»
الإ�سالمية التي تر�أ�س االئتالف احلاكم يف

هل �سيحر�ص الوهابيون على العي�ش امل�شرتك يف تون�س؟

(�أ.ف.ب).

تون�س� ،إىل �إلقاء حجر كبري ،بل �صخرة يف
بحر تون�س املائج منذ ترحيل زين العابدين
بن علي عن ال�سلطة ،ومل ت�ستقبله �سوى
�أ�سرة �آل �سعود.
ف��ال�ق�ي��ادي «ال�ن�ه���ض��وي» �أع�ل�ن�ه��ا بالفم
امل ل��آن ،ودون م��وارب��ة� ،أن مملكة �آل �سعود
ت���س�ع��ى �إىل «ف �ت �ن��ة» يف ت��ون ����س ،م��ن خ�لال
�إغراء �شباب لي�س لهم معرفة دينية �سابقة،
وحديثي العهد بالفكر الوهابي على �أيدي
دع ��اة ��س�ع��ودي�ين يعلمونهم ال�ف�ك��ر امل��ذك��ور
يف «دورات تكوينية مغلقة» ،ويدفعون لهم
مقاب ًال مادياً ،وقال مورو« :هذا �أمر خطري
لن نقبله وال نر�ضاه� ،سيدخل علينا ارتباكاً،
ونحن يف تون�س لدينا املذهب املالكي ووحدة
اجتماعية» ،وق��ال متوجهاً �إىل التون�سيني
حم��ذراً من غزو الوهابية« :ه��ذا باب فتنة
�إيّاكم منه».
وال �� �س ��ؤال الآخ � ��ر ،ه��ل ف �ع�ل�اً و��ض�ع��ت
تون�س رجليها على �أول املنزلق اخلطري؟
والغريب عن تكوينها االجتماعي واملذهبي
املت�سامح ،البع�ض يرى �أن الهدف امل�ستعجل
للوهابيني التكفرييني بطبيعتهم� ،إيجاد
احتقان مذهبي يطيح تدريجياً باعتدال
وت�سامح ال�شعب التون�سي ،الأمر الذي دعا
ال�ع��دي��د م��ن الأو� �س��اط �إىل التحذير ممّ ا
�أع ّد يف اخلفاء لتون�س ولثورة �شعبها ،حتى
�أن وزارة الثقافة �أهابت «بجميع الأطراف
ال�ت���ص��دي مل�ث��ل ه��ذه ال�ظ��واه��ر امل�ت�ط��رف��ة»،
ودع ��ت �إىل حم��ا��س�ب��ة الأط � ��راف امل�ت��ورط��ة
وع ��دم ال�ت���س��ام��ح م�ع�ه��ا ،ك�م��ا �أ ّن ال��راب�ط��ة
ال�ت��ون���س�ي��ة ل �ل��دف��اع ع��ن ح �ق��وق الإن �� �س��ان
(م���س�ت�ق�ل��ة) ،ح � �ذّرت م��ن �أن امل�ج�م��وع��ات
ال�سلفية «العنفية واخلارجة على القانون،
والفالتة من العقاب ،ت�صول لتن�شر الرعب

اكتشاف الغاز بكميات هائلة
السبب الرئيس لالقتتال في الوطن العربي ()1
ب� ��ات م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح ل �ل �ع �ي��ان� ،أن الأو� � �ض ��اع
ال�سيا�سية واجل�غ��راف�ي��ة والأم �ن �ي��ة ،ل��ن ت�ستقر
ولن يهد�أ لها بال بعد االكت�شاف الغازي الهائل
يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،وعلى وجه
التحديد يف احلقل «الإ�سرائيلي» اجلبار الذي
�أطلقت عليه احلكومة «الإ�سرائيلية» «ليفياثان»
« ،»Leviathanوه��ذه الت�سمية م�ستوحاة
من ال�ت��وراة ،وه��ي ت�سمية لوح�ش خ��رايف ،يخرج
من ج��وف البحر ،ويبتلع ما تقع عليه عيناه يف
ال�سواحل واملدن منه على ال�شاطئ ،لكن املو�ضوع
�أب�ع��د م��ن �إح�ي��اء ال��رم��وز ال�ت��ورات�ي��ة والتلمودية
ب�ك�ث�ير ،ف�ل�ه��ذا ال�ت�ع�ب�ير ال �ت��ورات��ي «ل�ي�ف�ي��اث��ان»
مفاهيم �أخرى �أكرث ب�شاعة من الوح�ش اخلرايف.
لقد ج��اء اخ�ت�ي��ار ا��س��م «ل�ي�ف�ي��اث��ان» ل�ل�إ��ش��ارة
�إىل حدود �سلطات الدولة ذات ال�سلطة املطلقة،
ال�ت��ي ب�شر ب�ه��ا ت��وم��ا���س ه��وب��ز ،وه��ي م��ن وجهة
نظره :الدولة احلديثة التي يتوىل فيها ال�سلطة
قطب واحد� ،أو م�ؤ�س�سة واحدة ،ترتبط �أطرافها
ب�ع�لاق��ة حت��ال��ف ،وم �ع��اه��دة م���ص�يري��ة ل�ت��أم�ين

امل���ص��ال��ح امل���ش�ترك��ة ،وال ُت�ن�ق����ض امل �ع��اه��دة حني
ت�ك��ون الأط � ��راف يف خ�ط��ر ،ب��ل ُت�ن�ق����ض يف حالة
انهيار نظام امل�ؤ�س�سة احلاكمة ،وهذه هي الغايات
الدفينة التي �سنو�ضحها يف هذا املقال.
ع�ث�رت «�إ� �س��رائ �ي��ل» ع�ل��ى ك�ن��ز غ ��ازي ع�م�لاق،
يف ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين  2010ي� �ح ��اذي ال �� �ش��واط��ئ
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ب �ع �م��ق خ �م �� �س��ة ك �ل ��م ،يف امل �ي��اه
االقت�صادية ،والتي تبد�أ من الطرف الغربي مليناء
حيفا ،ثم تتمدد بالطول والعر�ض لتقرتب من
ال�شواطئ اللبنانية وال�سواحل ال�سورية ،وت�ضم
معها م�ق�ترب��ات ج��زي��رة ق�بر���ص ،وحت�ت��وي على
كميات هائلة من الغاز الطبيعي ،ي�صل حجمها
التخميني �إىل مئات املليارات من الأمتار املكعبة.
وبالتايل ،ف�إن االكت�شاف الغازي اجلديد غري
احل�سابات التعبوية وال�سوقية ،وفجر الأو�ضاع
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وق�ل�ب�ه��ا ر�أ�� �س� �اً ع�ل��ى ع �ق��ب ،وزع ��زع
اال��س�ت�ق��رار يف ��س��وري��ة ول�ب�ن��ان ،فاحلقل ال�غ��ازي
اجلبار يب�سط مكامنه البحرية يف املياه اللبنانية
وال�سورية والرتكية ،ومن امل�ؤكد �أنه �سيخلق املزيد

من التعقيدات يف امل��واق��ف والأو��ض��اع ال�سيا�سية
ال�شرق �أو�سطية ،وظهرت ب��وادر تلك التعقيدات
بعد التدخل القطري والرتكي املبا�شر يف املنطقة،
لأنهما ميثالن املخالب اخلفية النطالق خطوط
�أنابيب م�شروع «نابوكو» ،ما يعني �أننا نقف على
بعد �أيام معدودات من �إعالن والدة خليج عربي
ج��دي��د ،يف اجل ��زء ال���ش��رق��ي م��ن ح��و���ض البحر
الأبي�ض املتو�سط ،و�أن احل��روب ال�ساحقة التي
زع��زع��ت ا�ستقرار املنطقة ،وا�ستنزفت ثرواتها
يف العقود القريبة املا�ضية� ،سيعاد تفعيلها من
جديد ب�صيغة �أخرى �ستغري مالمح خريطة بالد
ال�شام ب�أ�ساليب طائفية رخي�صة.
يف ال�ع��دد املقبل �سنف�صـل م��ا ذك��رن��اه يف هذا
امل �ق��ال ،ل�ت�ق��ف ع��زي��زي ال �ق��ارئ ع�ل��ى حقيقة ما
يحاك ملنطقتنا من م�ؤامرات� ،أقل ما يقال فيها:
�إن الدين واجلهاد مبفهمومه الإ�سالمي الراقي
النزيه وال�شريف منها براء.

حممد �أمني ال�ضناوي

وتعنف م��ادي�اً ومعنوياً الن�ساء واملثقفني
وال �� �ص �ح��اف �ي�ين ،وامل �ب��دع�ي�ن وال�ن�ق��اب�ي�ين
وال�سيا�سيني ،ومنا�ضلي حقوق الإن�سان،
ولتعتدي على احل��ري��ة الأك��ادمي�ي��ة وعلى
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ودور العبادة ،ومقرات
ال �ن �ق��اب��ات والأح� � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،م��ع ما
راف ��ق ذل ��ك م��ن ت��وظ�ي��ف ل�ل��دي��ن وتكفري
للمواطنني وتخوينهم».
واحلقيقة �أي�ضاً ،ويف �إط��ار منع انت�شار
وب��اء الوهابية التكفريي ،ح �ذّرت دع��وات،
��س�ي�م��ا م��ع �إع �ل��ان ال��وه��اب �ي�ين ك��راه�ي�ت�ه��م
للمالكية ،بتجرمي معتنقي الفكر الوهابي
ال�ت�ك�ف�يري ،فيما ذه��ب البع�ض �إىل قطع
العالقات مع بلد املن�ش�أ �أي مملكة �أ�سرة �آل
�سعود.
هناك مالحظات جارحة على احلكومة
االئتالفية ب�سبب تق�صريها و�صمتها عمّا
تقوم به الوهابية ،خ�صو�صاً يف حماولتها
اال�ستيالء على ج��ام��ع الزيتونة ال�شهري،
وه ��و الأق � ��دم يف امل �غ��رب ال �ع��رب��ي ،وت �خ �رّج
منه �آالف العلماء ال�صاحلني وامل�صلحني،
و�أمام ذلك الو�ضع اخلطري ،انطلقت حركة
مفكرين يتوقع �أن تقود املرحلة يف مواجهة
ال��وه��اب�ي��ة ال�ت��ي تعمل �أي �� �ض �اً ع�ل��ى ت�شويه
ال�سلفية ال��دي�ن�ي��ة ،و�أط �ل��ق م�ف�ك��رون مثل
حممد الطالبي وال���ص��ادق بلعيد وريا�ض
ال�صيداوي «�صيحة ف��زع» حلماية مرحلة
االنتقال الدميقراطي من حتويل وجهتها
م��ن ق�ب��ل «�أ� �ص��وات ال�ت�ط��رف وال�ظ�لام�ي��ة»
التي حتمل فكراً فا�شياً.
�إذن ،ال�شعب التون�سي ينتف�ض مبواجهة
الوهابية.

يون�س عودة

مــركـز التـعلــيـم والتـعلـــم الــيـومـي
Daily Teaching and Learning Center

يــــعــــــــلــــن
عــــــن اســتــقــبــــــــــال أوالدكــــــــم
لمساعدتهم في دروسهم اليومية
وتـقــويـتـهــــم في الـمـــواد كــافـــة
لجـمــــيـع الــمــراحـل التـعـلــيـمــيــــة
مــن االبـتــدائي حـتـى الــثــــانـــــــوي
عـلـى أيـدي أســـــاتـذة ومـعـلـمـــــات
مـتـخـصــصـــيـن ومـتـخـصــصـــــــات
بيروت ،كورنيش المزرعة ،سنتر النجـوم ،قـرب
مسجـد جمـال عبـد الناصـر ،هاتف67/406086 :
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مؤتمر عدم االنحياز ..القوة الثالثة
ينعقد م�ؤمتر القمة ملنظومة دول عدم
االنحياز يف �إي��ران ،يف حلظة مف�صليّة على
ال���ص�ع�ي��د ال� ��دويل ع��ام��ة وم�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق
الأو�� �س ��ط اخل��ام��ة ت���ش��اب��ه م��رح�ل��ة م��ا بعد
احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وم ��ا ن �ت��ج عنها
م��ن تق�سيم ل�ل��دول (�أمل��ان �ي��ا� )..أو ا�ستعمار
واحتالل �أو قيود م�ؤبدة (اليابان.)..
وت�ع�ت�بر م�ن�ظ��وم��ة دول ع ��دم االن �ح �ي��از،
�إح ��دى نتائج احل��رب العاملية الثانية على
ال�صعيد ال���س�ي��ا��س��ي ،ح�ي��ث ت�شكلت يف ع��ام
 1955يف م�ؤمتر باندونغ بجهد م�شرتك بني
الزعيم الهندي نهرو ،والرئي�س اليوغ�ساليف
تيتو ،وامل�صري جمال عبد النا�صر ،لت�شكيل

ق��وة م��ن دول «ال �ع��امل ال�ث��ال��ث» �أو «ال ��دول
النامية» ،بعيداً عن الإ�صطفافات ال�سيا�سيّة
ذات الأذرع ال�ع���س�ك��ري��ة ،م�ث��ل ح�ل��ف الناتو
(�أم�يرك��ا و�أوروب ��ا) وحلف وار��س��و (االحت��اد
ال�سوفياتي وال ��دول الإ��ش�تراك�ي��ة) ،وميكن
القول� ،إن هذه املنظومة مل ت�ستطع �إحداث
ت� ��أث�ي�رات م�ف���ص�ل�ي��ة �أو رق��اب��ة ك��ام�ل��ة على
النزاعات ،بل مثلت اعرتا�ضاً �صادقاً و�سلمياً
على احلرب الباردة وال�ساخنة بني املحورين
الغربي وال�شرقي.
�إن انعقاد القمة برئا�سة �إي ��ران للفرتة
امل �م �ت��دة ح �ت��ى ال �ع��ام  ،2015مي �ث��ل ف��ر��ص��ة
��س�ي��ا��س�ي��ة دب�ل��وم��ا��س�ي��ة لإي � ��ران ،ت���س��اه��م يف

مقاومة احل�صار واحلرب االقت�صادية �ضدها
و�ضد حلفائها يف حمور املقاومة واملمانعة،
والذي تو�سع لي�صبح حمور مواجهة امل�شروع
الأم�يرك��ي وملحقاته ،و�إ��س�ق��اط منظومة
القطب الواحد الأمريكي� ،أو ب�شكل �أو�ضح،
حم��ور �إ��س�ق��اط االم�براط��وري��ة الأم�يرك�ي��ة
بعد ان�ضمام رو�سيا وال�صني وجمموعة دول
الربيك�س �إىل دائ ��رة امل��واج�ه��ة ل�ل��دف��اع عن
نف�سها وم��واج�ه��ة م��ا حت�ضره �أم�يرك��ا لها،
خ���ص��و��ص�اً رو��س�ي��ا ع�بر حت�شيد اجل�م��اع��ات
امل�سلحة يف �شمال القوقاز ودع��م املعار�ضة
ال��داخ�ل�ي��ة ،وال���ص�ين (الأق �ل �ي��ة الإ��س�لام�ي��ة
وق�ضية التيبت.)..

�إن ان �ع �ق��اد م ��ؤمت��ر ال �ق �م��ة ل� ��دول ع��دم
االنحياز يف �إيران ،يحقق عدة مكت�سبات على
امل�ستوى الإيراين �أوالً ،وعلى م�ستوى املحور
املتحالف معها ،ومن هذه الأحداث:
ك�سر عزلة �إيران ال�سيا�سية على ال�صعيد
الدويل ،حيث �ست�شارك �أكرث من مئة دولة،
منها �أك�ثر م��ن ثالثني دول��ة على م�ستوى
الر�ؤ�ساء والزعماء.
�إلغاء وت�سخيف االتهام الأمريكي لإيران،
ب��أن�ه��ا دول ��ة خ��ارج��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ون ال��دويل
وم�ؤ�س�ساته ،عرب ح�ضور الأمني العام للأمم
امل �ت �ح��دة ب ��ان ك��ي م ��ون ومم�ث�ل��ي امل�ن�ظ�م��ات
الإقليمية.

األزمة اليونانية بين «امتيازات» البقاء في منطقة اليورو
وعواقب االلتزام بشروط العضوية
و�صلت �أزمة اليونان املالية اليوم �إىل مفرتق ح�سا�س ،يفر�ض على الدولة االختيار اليونان ،تعد يف الواقع �أعلى بكثري مما كان من املمكن �أن تدفعه لو كانت هذه الدولة
بني االحتفاظ بع�ضويتها يف منظومة اليورو واتباع ال�سيا�سة التق�شفية ال�صارمة ك�شرط خارج االحتاد النقدي ،وذلك نتيجة القيود على قدرتها على التعامل مع �أزمتها ..وهو
للح�صول على الأم��وال املطلوبة ،وب�ين العودة �إىل عملتها ال�سابقة لتتحمل وحدها ما يعني �أن وجودها داخل االحتاد كان �أمراً مكلفاً لها من الناحية املالية».
تبعات انخفا�ض الدراخما بن�سب عالية ت�ضع البالد على حافة االنهيار التام وانت�شار
لكن �سامارا�س ال يتفق مع هذا التحليل ،ويرى �أن العودة �إىل الدراخما �سيفقد العملة
الفو�ضى ،وت�سعى احلكومة االئتالفية اجلديدة �إىل �إقناع �أملانيا وفرن�سا باختيار �أهون  ٪70من قيمتها على الفور ،وهذا بنظره ما ال ميكن للبلد حتمل تبعاته ،غري �أن القوى
«ال�شرّين» ،وذلك ب�إعطاء اليونان املزيد من الوقت لإنعا�ش احلياة االقت�صادية تفادياً اليونانية املعار�ضة ،ب�شقيها اليميني والي�ساري ،تعتقد �أن رئي�س احلكومة تنازل كثرياً
النفجار اجتماعي من املحتم وقوعه على املدى املنظور.
�أثناء مفاو�ضاته مع مريكل ،واعتربوا �أن امل�ست�شارة ت�صرفت كمرابية «عدمية الرحمة»،
�إذا جنح رئي�س الوزراء اليوناين؛ �أنطوني�س �سامارا�س� ،إثر جولته الأوربية الأ�سبوع لعدم جتاوبها ب�صورة فعلية مع مطلب ت�أجيل البدء بربنامج التق�شف ،وهي ،بنظرهم،
املا�ضي ،ب�إقناع ق��ادة الدولتني الأب��رز داخ��ل منطقة ال�ي��ورو ،بتلبية مطالبه بت�أجيل ال تكرتث بتنامي ي�أ�س اليونانيني الذين ينتحرون بالآالف ب�سبب و�ضعهم االقت�صادي.
�إج��راءات التق�شف وخف�ض النفقات حتى عام  ،2016يكون يف الواقع قد جمد مفاعيل
ال يبدو �أن خ��روج اليونان من منطقة ال�ي��ورو �سيحل الأزم��ة ،كما ال توجد دالئل
الأزمة ب�ضعة �أ�شهر فقط ،بينما يت�أجل الإنفجار ال�شعبي �إىل مرحلة الحقة ،ولكن رغم ب�أن تتحمل الدول املهيمنة على املنظومة االقت�صادية نفقات �إنقاذ البلد ،بل ت�صرعلى
موقف احلكومة اليونانية احل��رج ،امتنع كل من الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند حتميل ال�ي��ون��ان�ي�ين ال�ف�ق��راء �أع �ب��اء ال�ب�ق��اء يف ع���ض��وي��ة ال �ي��ورو م�ق��اب��ل الأوه � ��ام ب ��أن
وامل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل عن �إ�صدار �أي قرار حا�سم ب�ش�أن مطالب �سامارا�س« ،الإ�صالحات» املفرو�ضة على احلكومة هي الطريق الأق�صر للخروج من الأزمة ،ولكن،
�إىل حني �صدور التقرير ال��ذي تعده ترويكا �صندوق النقد ال��دويل والبنك املركزي يف مقابل هذين ال�شرّين ،تظهر يف الأف��ق ب��وادر القيام بانتفا�ضة �شعبية قد تخرتق
الأوروبي واملفو�ضية الأوروبية خالل �شهر �أيلول القادم.
احلدود وت�صيب �أوروبا يف ال�صميم.
ويتوقع املراقبون �أن ال يكون التقرير املنتظر يف م�صلحة احلكومة اليونانية ،الأمر
عدنان حممد العربي
الذي �سيعيد الأزمة �إىل املربع الأول ،وذلك بتوتري الأجواء ال�سيا�سية وتفاقم الو�ضع
املعي�شي للمواطنني .ورغم �إبداء مريكل وهوالند رغبتهما ب�إبقاء اليونان داخل منطقة
ال�ي��ورو ،يظل �سيف التهديد بنزع الع�ضوية م�سلطاً كو�سيلة لل�ضغط على احلكومة
اجل��دي��دة ،واب �ت��زاز ال�ب�ل��د ،وال�ت�لاع��ب مب�ق��درات��ه الفعلية وب��ال�ف��ر���ص القليلة املتاحة
خلروجه من الأزمة.
ي��رى امل��راق �ب��ون �أن ال�ت�ه��دي��د ب ��إخ��راج ال�ي��ون��ان لي�س �أك�ث�ر م��ن ت�ه��وي��ل ف ��ارغ ،لأن
احلكومات الأوروبية ال ميكنها حتمل وزر هذا ال�سيناريو اخلطري ،الذي قد ي�ؤدي �إىل
�أزمة عاملية مفتوحة ،فالتهديد احلقيقي للعملة املوحدة ال ي�أتي من جانب اليونان ،بل
من ال�ضغوط التي متار�سها �إيطاليا و�إ�سبانيا ،والتي جتعل نهاية اليورو «م�س�ألة وقت».
وعليه ،يعتقد العديد من املراقبني �أن حكومات ال��دول الأع�ضاء تبحث جدياً يف
م�س�ألة العودة �إىل عمالتها الوطنية ،الأمر الذي يتيح لها تبنّي �سيا�سات نقدية م�ستقلة
من دون الر�ضوخ للبنك املركزي املوحد ،الذي ت�ستفيد من ع�ضويته بالدرجة الأوىل
االقت�صادات الكربى ،ويرى املراقبون �أن هذه االقت�صادات الكربى ،هي التي حتر�ص
�أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا على ا��س�ت�م��رار ال �ي��ورو ،وب��ال�ت��ايل حت��ر���ص �أي���ض�اً على ب�ق��اء اليونان
والربتغال وايرلندا �أع�ضاء يف منطقة اليورو.
�صرّح �أحد املقربني من امل�ست�شارة مريكل ،على هام�ش لقائها الأخري مع �سامارا�س،
�أن �إخ��راج اليونان من منطقة ال�ي��ورو ،لن ي�ؤثر �أب��داً على املنظومة ،ولكن املراقبني
يعتربون هذا الكالم جمرد ادعاء ت�ضليلي ،لأن ا�ستبعاد �أي من الدول الأع�ضاء ،مهما
كان وزنها االقت�صادي ،له ت�أثري �سلبي حمتم على احلياة االقت�صادية العامة يف �أوروبا
والعامل على حد �سواء.
�إن �أزمة اليونان تت�أتى ب�شكل رئي�سي من حقيقة �أنها تدفع معدالت عائد خيالية على
�سنداتها ،ويرى بع�ض املراقبني «�أن معدالت الفائدة الفعلية ،التي تدفعها دولة مثل
فرن�سوا هوالند و�أجنيال مريكل بعد تباحثهما يف م�شكلة اليونان االقت�صادية (�أ.ف.ب).

م�شاركة الرئي�س امل�صري كممثل حلركة
الإخ � ��وان امل���س�ل�م�ين ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال�ن�ظ��ام
الر�سمي ،مبا يحا�صر �إىل حد ما املخطط
الأمريكي  -ال�صهيوين الداعي �إىل ت�أجيج
ال �ف �ت �ن��ة امل��ذه �ب �ي��ة يف ال �ع ��امل الإ� �س�ل�ام��ي،
وتغليب مبد�أ احلوار والدعوة احل�سنة.
م�شاركة بع�ض دول اخلليج ،مما يخفف
م��ن ح��ال��ة االح�ت�ق��ان بينها وب�ي�ن �إي� ��ران يف
الأحداث بالبحرين وال�سعودية.
ح���ش��د م�ظ��اه��رة دول �ي��ة �سيا�سية مقابل
ال�غ�ط��ر��س��ة الأم�ي�رك �ي��ة وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،ال��ذي��ن
ي�ع�م�ل��ون ع�ل��ى �إن �ت��اج م ��ؤمت ��رات ومنظمات
(غ��ب الطلب) (م��ؤمت��ر �أ��ص��دق��اء �سورية)،
كمحاولة �إلتفافية على خ�سارتهم ملجل�س
الأم ��ن ب�ع��د ال�ت���ص��دي ال��رو��س��ي  -ال�صيني
امل�شرتك.
�إعطاء الأوك�سجني الدويل والإ�سالمي ملا
بد�أ يف م�ؤمتر مكة الإ�سالمي ،مل�شروع ك�سر
اجلليد وف�ت��ح ق�ن��وات االت���ص��ال ب�ين القوى
امل ��ؤث��رة يف املنطقة وخ���ص��و��ص�اً يف ��س��وري��ة،
وحم��اول��ة �إي��ران�ي��ة بالتن�سيق م��ع حلفائها
وب��ال�ت���ش��اور م��ع ال���س�ع��ودي��ة وت��رك�ي��ا وم�صر
لإط�ل��اق م �ب��ادرة ��ش��ام�ل��ة ل�ل��جْ ��م ال�ع�ن��ف يف
�سورية ب�شكل متواز مع بدء احلوار ،وترتكز
املبادرة الإيرانية وفق بع�ض املعلومات على
التايل:
ت���ش�ك�ي��ل جم�م��وع��ة ات �� �ص��ال م��ن (�إي� ��ران
وت��رك�ي��ا وم�صر وال���س�ع��ودي��ة) م��ع الأخ�ضر
الإب� ��راه � �ي � �م� ��ي ك �م �م �ث��ل ل� �ل� ��أمم امل �ت �ح��دة
واجلامعة العربية.
�إع�ل��ان وق ��ف الأع �م ��ال ال�ع���س�ك��ري��ة من
ك��ل الأط� ��راف (احل�ك��وم��ة وامل�ع��ار��ض��ة ) مع
االحتفاظ مبواقع وجود كل طرف ،مع منع
عمليات الت�سليح للمعار�ضة ال�سورية.
�إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية
�إىل املحتاجني ،وعدم العرقلة من �أي طرف.
تعيني ممثلني ع��ن ف���ص��ائ��ل امل�ع��ار��ض��ة
ال�سورية للتحاور مع احلكومة ال�سورية،
بح�ضور ورع��اي��ة جمموعة االت�صال وفق
حم��اور وعناوين حم��ددة قبل احل��وار ،مع
�أف�ضلية �أن يكون مقر احل��وار يف �سورية،
مع �ضمانات من احلكومة ال�سورية بعدم
ال �ت �ع��ر���ض لأي ك � ��ان ،دون اع�ت�را� ��ض �أو
ا�ستبعاد لأي طرف معار�ض يف الداخل �أو
اخلارج.
حت��دي��د ف�ت�رة احل � ��وار مب�ه�ل��ة �أق���ص��اه��ا
�شهرين من تاريخ البدء ،للو�صول �إىل نتائج
ملمو�سة وم��ن دون �شروط م�سبقة ،ماعدا
�ضرورة وقف �إطالق النار حماية للمدنيني.
�إن ال�ه��دف الإي ��راين الأ��س��ا���س ،ه��و �إع��ادة
احلياة ملنظومة ع��دم االنحياز ،وتطويرها
لتكون (ق��وة ث��ال�ث��ة) ت�ضاف �إىل منظومة
دول (ال�بري�ك����س) وح�ل��ف (ال�ن��ات��و) ب�شقيه
ال�سيا�سي والع�سكري ،لت�أكيد انتهاء ع�صر
ال�ق�ط��ب الأم�ي�رك��ي ال��واح��د ،وب ��دء مرحلة
العامل املتعدد الأقطاب ،ملواجهة اال�ستعمار
اجلديد الزاحف على �شعارات الدميقراطية
وحرية الر�أي املزيفة واخلادعة.
www.alnnasib.com

د .ن�سيب حطيط

( العدد  )228اجلمعة � 31 -آب 2012 -

17

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

رأي
تمسكه بقناعاته جعله هدفًا دائمًا لسهام «14آذار»

عدنان منصور ..تاريخ دبلوماسي وثوابت سياسية
يكفي ل�ل�إ��ش��ادة ب� ��أداء وزي��ر اخل��ارج�ي��ة
الدكتور عدنان من�صور �أن نقر�أ االنتقادات
التي توجهها �إليه ق��وى «�14آذار» �صباحاً
وم�ساء ،على خلفية مواقفه الثابتة حيال
�سورية والعالقات الأخوية بني البلدين،
ورف �� �ض��ه االجن � ��رار �إىل ل�ع�ب��ة امل �ح ��اور يف
مواجهتها.
فرغم غياب «املا�ضي ال�سيا�سي» للوزير
م �ن �� �ص��ور� ،إال �أن م��ا��ض�ي��ه ال��دب�ل��وم��ا��س��ي
احلافل يجعله �أكرث قدرة على التعامل مع
امللف الذي يتواله بجدارة وزيراً للخارجية
وامل �غ�ت�رب�ي�ن ،م��ع ق �ن��اع��ة ل��دي��ه ب �� �ض��رورة
انفتاح لبنان على عمقه العربي و�صداقاته
اخلارجية.
عندما حاولت قوى «� 14آذار» ا�ستغالل
طلب رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان
االح �ت �ج��اج ع�ل��ى احل� ��وادث احل��دودي��ة مع
�سورية ،رف�ض ال��وزي��ر من�صور حم��اوالت
ق��وى املعار�ضة و�صفها ب��االع�ت��داءات ،كما
ا��س�ت�ن�ك��ر حم� ��اوالت «امل �ق��ارن��ة» م��ع ال�ع��دو
الإ�سرائيلي قائالً« :الفارق بني الأمرين
ه��و �أن «�إ��س��رائ�ي��ل» ع��د ّو ت��اري�خ��ي للبنان،
ون � ّف ��ذت اع �ت ��داء م �ب � ّي �ت �اً وحم �� ّ��ض ��راً ،و�إن
اع �ت��داءه��ا الأخ �ي��ر ي ��أت��ي ��ض�م��ن �سل�سلة
اع �ت��داءات متوا�صلة ارتُكبت منذ تطبيق
القرار  ،1701وقد بلغت حتى اليوم �أكرث
من  9000خرق� ،أمّا ما يح�صل يف ال�شمال
فهو خمتلف� ،إذ وقعت قذيفة خط�أ نتيجة
اال�شتباكات يف الأرا� �ض��ي ال�سورية ،داخ��ل
الأرا�ضي اللبنانية ،ف�أودت بحياة �أبرياء».
يرى الوزير من�صور �أن «هناك من يريد
�أن يفجر ال�ع�لاق��ات ب�ين لبنان و��س��وري��ة،
وهذا لن نقبل به و�سنت�صدى له».
ال� ��وزي� ��ر م �ن �� �ص��ور م� ��ن م ��وال� �ي ��د ب ��رج
ال �ب�راج � �ن ��ة يف ال � �ع� ��ام  ،1946جم � ��از يف
العلوم ال�سيا�سية والإداري ��ة من اجلامعة
ال�ي���س��وع�ي��ة ،وح��ا��ص��ل ع�ل��ى م��اج���س�ت�ير يف
النظرية ال�سيا�سية ،ودك �ت��وراه يف العلوم
ال�سيا�سية.

اخل��ارج�ي��ة ،ليعود يف ال�ع��ام � 1995سفرياً
فوق العادة مطلق ال�صالحية لدى �إيران
لغاية  ،2007/6/18حيث انتقل �سفرياً
�إىل بروك�سل ولوك�سمبورغ ،ولدى االحتاد
الأوروب ��ي ،ومن�سقاً للبنان يف االحت��اد من
�أجل املتو�سط.
ي �ت �ق ��ن ال � ��وزي � ��ر م� �ن� ��� �ص ��ور ال �ع��رب �ي��ة
وال�ف��رن���س�ي��ة والإن �ك �ل �ي��زي��ة ،ول��دي��ه �إمل ��ام
بالفار�سية ،وله حما�ضرات عديدة �ألقيت
يف ال �ب �ل ��دان ال �ت��ي ع �م��ل ب �ه��ا ،ودرا�� �س ��ات
ُت� �ع� � ّد ل �ل �ط �ب��ع ،وه� ��و ح��ائ��ز ع �ل��ى �أو� �س �م��ة
ال �ك��وم��ون��دور م��ن احل �ك��وم��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة،
وع�ل��ى و� �س��ام ال�ل�ي��وب��ارد ،وه��و �أرف ��ع و��س��ام
كنغويل (زائريي).
م �ت ��أه��ل م��ن ال���س�ي��دة ل�ي�ل��ى ف��اخ��وري،
ورحلة العمر التي تكللت ب�شابني و�صبية؛
التحق بال�سلك الدبلوما�سي يف ثاين ال��دك �ت��ور ح �� �س�ين م �ن �� �ص��ور اخ�ت���ص��ا��ص��ي
�أي��ام ال�سنة اجلديدة عام  ،1974بعد فوزه �أط �ف��ال و��س�م�ن��ة وب��دان��ة ل ��دى الأط �ف��ال،
مبباراة الدخول �إىل ال�سلك ،فالتحق �أو ًال وح�سام مهند�س ات�صاالت� ،أم��ا ليال فهي
مبديرية ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والقن�صلية ،متخ�ص�صة باالقت�صاد النقدي من فرن�سا،
ث ��م مب ��دي ��ري ��ة ال� ��� �ش� ��ؤون االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وت�ق��ول زوج�ت��ه �إن��ه على ال��رغ��م م��ن عمل
فبمديرية ال �� �ش ��ؤون الإداري � ��ة وامل��ال�ي��ة يف ال ��زوج يف ال�ب��داي��ة كدبلوما�سي والتنقل
وزارة اخلارجية ،وبد�أت رحلته خارج لبنان بني البلدان� ،إال �أن العائلة والوطن كانا
يف �آب  ،1977حيث غادر �إىل ال�سودان قائماً دوم �اً الهاج�س الأول لهما ،فمنزلهما يف
ب��أع�م��ال ال���س�ف��ارة ،وقن�ص ًال يف اخل��رط��وم �أي بلد ك��ان �صورة عن لبنان ،و�أوالده�م��ا
حتى ني�سان  ،1981ويف �أي��ار  1981التحق «ن�ش�أوا يف كنف �أ�سا�سه الأخالق احلميدة،
بال�سفارة اللبنانية يف �أثينا ب�صفة م�ست�شار من دون التخلي عن التقاليد والأع��راف
ح �ت��ى ك ��ان ��ون ال� �ث ��اين  ،1984ح �ي��ث عني التي اعتدنا عليها كعرب» ،وت�ضيف�« :إنه
قن�ص ًال ع��ام �اً للبنان يف م�ل�ب��ورن (والي��ة يقد�س العمل ،لذلك هو يحاول �أن يتممه
ف�ك�ت��وري��ا يف �أ��س�ترال�ي��ا) ل�ي�ع��ود يف ال�ع��امم ع�ل��ى �أك �م��ل وج ��ه ،وب�ط�ب�ي�ع��ة احل ��ال ه��ذه
نف�سه �إىل الإدارة املركزية ،قبل �أن ينطلق امل�س�ألة تفر�ض عليه �ضغطاً بع�ض ال�شيء،
جم��دداً �إىل م�صر يف العام  1985قن�ص ًال فيكون دائماً متابعاً ومرتقباً على مدى
عاماً للبنان يف الإ�سكندرية.
الـ� 24ساعة لكل م��ا يجري ح��ول��ه ،وذل��ك
يف ال� �ع ��ام  1990ان �ت �ق��ل م �ن �� �ص��ور �إىل كي ال ي�شوب عمله �أية �شائبة».
زائ�ي�ر �سفرياً للبنان ف��وق ال �ع��ادة ،مطلق
ه��واي��ات��ه م�ت�ع��ددة� ،أه�م�ه��ا ال�ك�ت��اب��ة ،كما
ال �� �ص�لاح �ي��ة ل� ��دى ك�ن���ش��ا��س��ا  -ال�ك��ون�غ��و �أن��ه يهتم بالعديد من ال�ق��راءات ،و�أحياناً
ال ��دمي � �ق ��راط � �ي ��ة ،ل� �ي� �ع ��ود جم � � � ��دداً �إىل ع �ن��دم��ا ت���س�ن��ح ال �ف��ر���ص ي �ح��ب اك�ت���ش��اف
الإدارة امل��رك��زي��ة ب�ع��د � � 4س �ن��وات م��دي��راً البلد الذي نقيم فيه من خالل الرحالت
للرموز واالت�صاالت (ال�شيفرة) يف وزارة والقيام «بالبيك نيك».

كثرياً ما ن�سمع �أو نقر�أ يف الأخبار ،حول اجتماعات
�سرية ت�ضم نخباً من ال�شخ�صيات العامة من كافة
بلدان العامل ،ولكننا ال نح�صل عادة على تفا�صيل ما
يُفرت�ض �أن يح�صل وراء الأب��واب املغلقة� ،إىل درجة
جتعلنا ن�شكك ب�صحة املعلومات �أو بدقة م�صداقيتها،
وع �ل �ي��ه ،ت��ران��ا م���ض�ط��ري��ن ل�ت�ح��ا��ش��ي ال �ك�ل�ام عليها
باجلدية الكافية ،خم��اف��ة �أن ُنتّهم باعتناق نظرية
امل�ؤامرة املغ�ضوب عليها من عمالقة الإع�لام ،الذين
يقررون �سلفاً ما يجب �أو ما ال يجب ك�شفه �أمام الر�أي
العام.
يف ربيع العام اجلاري ،ا�ستطاعت و�سائل �إعالمية،
يديرها نفر من «املارقني» ،من �أمثايل ،البعيدين كل
البعد ع��ن جهابذة احل�ق��ل� ،أن تر�صد جتمعاً ي�شمل
�أكرث من مئة �شخ�صية حتتل �أعلى املراكز ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية ،يف بلدان القرار املتحكمة
مب�صري كوكب الأر���ض ،منهم ر�ؤ�ساء بنوك مركزية،

و� �ش��رك��ات اح �ت �ك��اري��ة ك�ب�رى ،وجم �م��وع��ات �إع�لام�ي��ة
رائ��دة ،ور�ؤ��س��اء جمال�س وزراء وجمهوريات ،حاليون
و�سابقون ،ومر�شحون م��ن ال��ذي��ن ي�ضمنون م�سبقاً
جناح حمالتهم االنتخابية� ،أي ر�ؤ�ساء م�ستقبليني.
ال�ت�ق��ى اجل�م��ع يف ف�ن��دق م�ن�ع��زل مب��دي�ن��ة �شانتلي،
والية فرجينيا ،على بعد ع�شرين مي ًال من وا�شنطن،
وقد تولّت �أهم امل�ؤ�س�سات الأمنية ،اخلا�صة والر�سمية،
مهمة حماية ال�ضيوف ومنع «املتطفلني» من الو�صول
�إىل املنطقة املحيطة بالفندق ،يُعرف التجمع با�سم
«جمموعة ب�ل��دي��رب�يرغ» ،وق��د ح��ر���ص املنظمون على
عقد امل�ؤمتر �سنوياً من دون انقطاع منذ عام ،1954
ومب�ج��رد االط�ل�اع على الئ�ح��ة امل��دع� ّوي��ن م��ن الذين
�شاركوا يف اللقاءات ال�سابقة ،ندرك �أن املجموعة تتمتع
بقدرة فائقة على معاجلة الأحداث الكربى ،وحتديد
م�سارها على م�ستوى العامل.
وم� ��ن امل �ث�ي�ر �أن م �ع �ظ��م ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات امل �� �ش��ارك��ة

وأد اإلصالح تحت قبة البرلمان
بئ�س الإ�صالح والتطوير والتنوير والتنظري يف «الوطن الغاب» الذي بات
ب�أم�س احلاجة �إىل «تطهري».
ما�ض ،حا�ضرٌ ،م�ستقبلٌ ،ن�ضالٌ ،انعزال ،تقدمٌ� ،إقطاعٌ ،طوائفيون ،مذهبيون،
ٍ
حيتان مال ،جتار رقٍّ ،جميعهم مهددون باالنقرا�ض� ،إذا ما طبق قانون الإ�صالح
الإنتخابي ..فتنادوا �إىل ال�ساحات «املعاقل» العتالء املنابر «املتاري�س» دفاعاً عن
احليا�ض وت�أبيداً لل�صريورة ،ف�إن ُه ُم توانوا �أو �أحجموا عن و�أد هذا املولود الذي
ال ي�شبه نهجهم وتاريخهم فالعواقب وخيمة وامل�صري على �أكفهم.
نظام مف�سد وف��ا��س��د ،يتجمهر م��ن ج��دي��د ،يح�شد ط��اق��ات��ه ،ي�ستنفر ق��واه
الذاتية وغري الذاتية للإجهاز على حماولة �إ�صالح يتيمة «العرّاب»� ،إذ مل يعد
اليتم ليقت�صر على الأبوين!
قانون انتخاب ك�أين به «مولود �سفاح» ،هذا الذي ا�ستغرقت فرتة حمله ثالث
�سنوات من عمر املجل�س احلايل ،و«وحام» دام زهاء الع�شرين عاماً ،منذ �أٍوحى
الطائف لعباده اللبنانيني� ،أنهم �سريزقون مبولود� ،آدمي ،ع�صري ،يُقيلهم من
عرثاتهم وما �أكرثها ،مولود من نطفة وطنية ال ترقى �إليها ال�شبهات ،ي�ساهم
يف �إر�ساء دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،ف��إذا باملولود امل�سكني الذي مل يكد يب�صر
النور تتلقفه �أيادي قابالت قانونيات ا�سماً ،عابثات ،فعالً ،حماوالت من جديد
تقميطه بخرق طائفية رثة بالية ،روائحها تزكم الأنوف املتطيبة بعبق بخور
الوطنية والإن�سانية رغم قلتها.
تباً للتكاذب واخل ��داع� ..إن تكن لبنانياً منذ �أك�ثر من ع�شر �سنوات ،فهذا
اجتهاد لقانون و�ضعي عابر غري حمرتم ..فال�صحيح والأهم مع احرتامنا �أن
تكون طائفياً متع�صباً ،متزمتاً ،ال تقبل الآخر املختلف طقو�سياً ،كي يحق لك �أن
ت�شغل من�صباً ما ،موقعاً ما ،وظيفة ما ،وتكون من �أهل احلل والربط يف البلد..
�أما �أن تكن لبنانياً �أو ًال و�أخرياً ،فال مكان لك ،وال طعماً �أو لوناً� ،أو رائحة،
ف�أنت جمرد نكرة معرّفة ب�ألـ«يف بع�ض الأحايني».
�أجل! ففي وطنٍ �إن�سانه يتنف�س طائفياً ،ي�شرب طائفياً ،ي�أكل طائفياً ،يرتبى
طائفياً ،يتعلم طائفياً ،يتثقف طائفياً ،يتزوج طائفياً ،ميوت طائفياً ،ال مكان
لك �أيها املتجرئ على التغيري واملغايرة!
فبح�سب زعمهم ..قانون ال�ستني عفا عليه الزمن ..وقانون غازي كنعان الذي
فُ�صل تنانري وفق مقا�سات ومزاجات يف ما�ضي الأيام� ،أ�صبح «.»démodé
�أم ��ا ال�ط��ائ��ف ال ��ذي ن����ص ع�ل��ى ا��س�ت�ح��داث ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي ب�ع��د ال�ن�ظ��ر يف
التق�سيمات الإداري��ة ،فقد �أغفلوه و�أهملوه لأن الظروف الداخلية ال ت�سمح..
والأ�صح القول« :ب�أنه ال يخدم م�صالح املقاطجيه».
اليوم ت�سقط الأقنعة ..وتظهر احلقيقة للعيان ..فمن �أ�ضمر ال�سوء ،واجتهد
يف �إخفاء نواياه عن ال�شعب طوال �سنوات ،بل وعقود ،ها هي ال�ساعة زفت جلالء
العتمة التي اكتنفت مواقف كثريين مثلوا على ال�شعب ،بعدما مثلوا بالقوانني
والد�ستور �أك�ثر من م��رة� ..أن يخجل ه��ؤالء من ت�صرفاتهم ،فهذا �ضرب من
امل�ستحيل« ..فالذين ا�ستحوا ماتوا».
يا ه�ؤالء و�أولئك ..كفاكم تقطيعاً ب�أو�صال الوطن وم�ؤ�س�ساته ..وبال�شعب
وطموحاته� ..أال اتقوا اهلل بلبنان وبنيه ..فدميقراطية الـ ٪51وهيمنتها على
 ٪49مرفو�ضة ،مرفو�ضة ..فالربيع ب��ات منكم ق��اب قو�سني �أو �أدن��ى ..فماذا
ع�ساكم �صانعون؟

اكت�سبت �أه�م�ي�ت�ه��ا اخل��ا��ص��ة ف�ق��ط ب�ع��د دع��وت�ه��ا �إىل
م��ؤمت��ر بلديربريغ :ج��ورج بو�ش الأب ��ش��ارك يف عام
 1985و�أ�صبح رئي�ساً عام  ،1988وبيل كلينتون ح�ضر
االجتماع عام  1991وت�سلم الرئا�سة بعد �سنة ،وح�ضر
ت��وين بلري يف ع��ام  1993وت�سلم رئا�سة ال ��وزراء عام
 ،1997وروم �ن��و ب ��رودي يف ع��ام  1999وت �ولىّ رئا�سة
مفو�ضية االحت��اد الأوروب ��ي يف وق��ت الح��ق من العام
نف�سه ،و�ألقى ال�سيناتور الأمريكي جون �إدوارد كلمة
�أم��ام امل�ؤمتر عام  ،2004فعينه املر�شح الرئا�سي جون
كريي نائباً للرئي�س يف حملته.
�إن ما يهمني من االطالع على هذه املعلومات اململة،
والتي ال �أ�ستغرب حدوثها على الإط�ل�اق ،هو فهمنا
حلقيقة �أن من ن�صنّفهم يف عداد �صنّاع القرار لي�سوا
يف احلقيقة كذلك ،بل �إن ثمة �صانع قرار �آخر� ،أكرث
نفوذاً واهتماماً مبا يح�صل يف عامل اليوم ،هو الذي
ي�صنع الر�ؤ�ساء والقادة الذين نلقي عليهم الأ�ضواء،

نبيه الأعور

ونُ�سرف يف تعظيم �ش�أنهم.
وعليه ي�صبح منطقياً اال�ستنتاج ب��أن «االنتخابات
احل��رة» التي يُبجّ لها دع��اة احلداثة والتمدن ،لي�ست
�أك�ثر من لعبة تتلهى بها ال�شعوب «املتح�ضرة» ،ذلك
�أن القوة التي ت�ستطيع جمع الر�ؤ�ساء وال�شخ�صيات
العامة يف لقاء يُحاط مبثل هذا التكتم ،رغم اختالف
امل��واق��ف ال�سيا�سية وت�ضارب م�صالح البلدان املعنية
على م�ستوى االقت�صاد والأم��ن وم��ا �شابه� ،إمن��ا هي
التي تتحكم مب�سار الأح��داث الكربى ،وتقرر م�صري
�شعوب الأر�ض.
فهل من �سبيل �إىل تعطيل ه��ذا الطاغوت وقطع
دابره؟ �س�ؤال �أعرتف �أين ال �أعرف ملن �أوجهه ،لعلمي
�أن �أحداً ال ي�صغي ملا يُن�سب يف هذا الع�صر العجيب �إىل
«نظرية امل�ؤامرة».
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بيروتيات
مدارس بيروت ..من الكتاتيب إلى الجامعات
كانت مدار�س بريوت يف القرن التا�سع ع�شر
و�أوائل القرن الع�شرين عبارة عن كتاتيب (جمع
ك�ت��اب) ت�ضم جمموعة م��ن �أب �ن��اء امل�ح�ل��ة ،حتت
ي��د م � ��ؤدّب ،يعلمهم ال�ع�ق��ائ��د ال��دي�ن�ي��ة و�صنعة
اخل��ط والأرق � ��ام ال�ه�ن��دي��ة ،ف�ي�خ��رج ال��ول��د وق��د
�أ�صبح ب�إمكانه �أن «يفك احلرف» كما يقال ،ف�إذا
�آن�س منه �أهله ر�شداً ،دفعوه �إىل بع�ض ال�شيوخ
يعلمونه م�سائل الفقه وال�صرف والنحو على
«الم�ي��ة ال �ع��رب» لل�شنفري ،و«امل�ق���ص��ورة» البن
ال من احل�ساب
دريد ،و«�ألفية ابن مالك» ،وقلي ً
والتاريخ.
كان احلاج حممد املكوك من �أوائل امل�ؤدِّبني يف
دكانه يف �سوق العطارين ،يعلّم الكتابة واحل�ساب،
ويكتب دفاتر التجار ،وكان ال�شيخ حممد اليايف
يعلم �أم��ام ب��اب اجل��ام��ع العمري الكبري اخلط
واحل �� �س��اب ،وف�ت��ح ال�شيخ عي�سى ق��ا��س��م كتوعة
كتاباً يف حملة احل��درة با�سم «املدر�سة الوطنية
الإ� �س�ل�ام �ي��ة» ،و ُع ��رف ��ت ب��ا��س��م «م��در� �س��ة املعلم
عي�سى» ،تخرج منها الأديب عمر فاخوري ،وفتح
ك��ل م��ن ال�شيخ عبد الرحمن النحا�س (نقيب
الإ��ش��راف) وال�شيخ ح�سن البنّا كتاتيب لتعليم
ال�ق��ر�آن الكرمي وحُ �سن اخل��ط ،كما فتح ال�شيخ
ن��دمي الأرن � ��ا�ؤوط «م��در��س��ة تنوير الأف �ك��ار» يف
حم�ل��ة اخل �ن��دق ال�غ�م�ي��ق ،وف �ت��ح ال���ش�ي��خ نعمان
احلنبلي مدر�سة يف املحلة نف�سها ،فيما فتحت

رجـال حـول
الرسول 

أبــو الــدرداء
ّ
أي حكـيم كـان

«مدر�سة النجاح» يف ر�أ���س النبع الغربي ،وكان
لل�شيخ �سعد ال��دي��ن �صربا كتاباً يف ر�أ���س النبع
ال�شرقي تخرًّج منه العميد عفيف قليالت (�أبو
علي) ،تبعته احلاجة علياء العدو بكتاب لل�صغار.
وك��ان لكل حملة كتابه ،ففتح ال�شيخ حممد
العبد كتاباً لأبناء حملة البا�شورة وبناتها ،وكان
ه��ذا ال�شيخ �شديداً على تالمذته ،خلف ابنته
التي خلفت ابنها ال�شيخ جمعة ،واخت�ص ال�شيخ
ع�ب��د ال�غ�ف��ور ب� ُك� ّت��اب حم�ل��ة امل�صيطبة ،و�أ��س����س
ال�شيخ حممد العيتاين مدر�سة ر�أ� ��س ب�يروت،
وال�شيخ م�صباح دعبول كتاباً يف الأ�شرفية.
ك � ��ان ال� � ُك� �ت ��اب ع � �ب ��ارة ع ��ن غ ��رف ��ة � �ص �غ�يرة
متوا�ضعة يف بيت �صاحبه� ،أو ملحقة بالبيت،
متوا�ضعة الأثاث ،يقعد التالميذ على ح�صرية،
ويقعد ال�شيخ يف زاوي��ة الغرفة و�أم��ام��ه طاولة
منخف�ضة ،ي�ضع عليها ال�ك�ت��اب ومي�سك بيده
ع���ص��ا ط��وي �ل��ة ،ب�ح�ي��ث ي �ط��ال م��ن م�ق�ع��ده �آخ��ر
تلميذ يف ال�صف ،وكان الأوالد يخلعون �أحذيتهم
وي�ضعونها �ضمن خزانة خ�شبية عند املدخل.
كانت «الفلقة» و�سيلة الت�أديب املتعارف عليها،
فـ«الع�صا مل��ن ع���ص��ى» ،وق��ام حلف م��ا ب�ين الأه��ل
والأ�ستاذ على �أ�سا�س �أن العظمات للأهل واللحمات
لل�شيخ ،وم��ن هنا امل�ث��ل ال�ب�يروت��ي ال�ق��ائ��ل« :راح
العيد وفرحاتو ولإجا ال�شيخ وقتالتو»� ،أو« :راح
العيد وفرحه وجاء ال�شيخ وفلقاتو».

بينما كانت جيو�ش الإ� �س�لام ت�ضرب يف مناكب
الأر�ض ،كان يقيم يف املدينة فيل�سوف عجيب ،وحكيم
تتفجر احلكمة من جوانبه يف كلمات تناهت ن�ضرة
وب�ه��اء ،وك��ان ال يفت�أ يقول مل��ن ح��ول��ه�« :أال �أخربكم
ب�خ�ير �أع�م��ال�ك��م ،و�أزك��اه��ا ع�ن��د ب��اري�ك��م ،و�أمن��اه��ا يف
درج��ات �ك��م ،وخ�ي�ر م��ن �أن ت�غ��زو ع��د ّوك��م ،فت�ضربوا
رق��اب �ه��م وي �� �ض��رب��وا رق��اب �ك��م ،وخ�ي�ر م ��ن ال ��دراه ��م
وال��دن��ان�ير»؟ فت�شرئب �أع �ن��اق ال��ذي��ن ين�صتون له،
وي�سارعون ب�س�ؤاله�« :أي �شيء هو يا �أب��ا ال��درداء»؟
ي�ست�أنف �أب��و ال ��درداء حديثه فيقول ووج�ه��ه يت�ألق
حتت �أ�ضوء االميان واحلكمة« :ذكر اهلل ..ولذكر اهلل
�أكرب».
مل ي�ك��ن ه ��ذا احل�ك�ي��م ال�ع�ج�ي��ب يب�شر بفل�سفة
انعزالية ،ومل يكن بكلماته هذه يب�شر بال�سلبية ،وال
باالن�سحاب من تبعات الدين اجلديد ،تلك التبعات
التي ي�أخذ اجلهاد مكان ال�صدارة منها ،فهو الذي
حمل �سيفه جماهداً مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم منذ �أ�سلم ،حتى جاء ن�صر اهلل والفتح ،بيد
�أنه كان من ذلك الطراز الذي يجد نف�سه يف وجودها
املمتلئ احليّ كلما خال �إىل الت�أمل ،و�أوى �إىل حمراب
احلكمة ،ونذر حياته لن�شدان احلقيقة واليقني.
لقد كان حكيم تلك الأي��ام العظيمة �أب��و ال��درداء
ر�ضي اهلل عنه �إن�ساناً يتملكه �شوق ع��ارم �إىل ر�ؤي��ة
احلقيقة واللقاء بها ،فهو �إذ قد �آمن باهلل وبر�سوله
�إمياناً وثيقاً ،فقد �آم��ن كذلك ب��أن هذا الإمي��ان مبا
ميليه من واجبات وفهم ،هو طريقه الأمثل والأوحد
�إىل احلقيقة.
لقد انتهى جهاد �أب��ي ال ��درداء �ض ّد نف�سه ،ومع
نف�سه �إىل تلك ال ��ذروة ال�ع��ال�ي��ة؛ �إىل ذل��ك التفوق
ال�ب�ع�ي��د� ،إىل ذل��ك ال�ت�ف��اين ال��ره �ب��اين ،ال ��ذي جعل
حياته ،كل حياته ،هلل رب العاملني.
�سئلت �أم��ه ع��ن �أف���ض��ل م��ا ك��ان يحب م��ن عمل،

ك ��ان ال �ت �ك��رار وال�ت�ه�ج�ئ��ة �أ� �س �ل��وب احل �ف��ظ،
ف��ال�ت�ك��رار يعلم ال���ش�ط��ار ،دال فتحة (د) ،وراء
فتحة (ر)�� ،ص��اد فتحة (�� ��ص)� ..أل ��ف ال �شيء
عليها ،الباء نقطة من حتت ،التاء نقطتان من
ف ��وق ..وك��ان��ت ع��دة الأوالد كي�س حل�م��ل ال�ل��وح
واملمحاة و�سندوي�ش الزعرت ،ملا من فائدة لهذه
النبتة يف تقوية الذاكرة على ما كان يقال.
وكان بع�ض �أ�صحاب الكتاتيب ال هم لهم �إال
�أن يختم الطالب القر�آن الكرمي لينالوا «املعلوم»
من الوالدين ،وكان �أغلبهم ي�صطلحون على �أن
الطالب متى �أن�ه��ى ��س��ورة �آل ع�م��ران فقد ختم
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،فيعلمون �أهله بذلك ،فري�سل
ه��ؤالء الكعك ،وكانت العادة �أن يجل�س التلميذ
�أم � ��ام ��ش�ي�خ��ه ،ف �ي��وم��ئ ال���ش�ي��خ �إىل واح� ��د من
الطالب �أو اثنني �أن يقفا خلف الطالب ،حتى �إذا
تال �سورة الفاحتة و�أتبعها ب�سورة البقرة ،خطفا
طربو�شه و�أ�سرعا عدواً �إىل منزله لتب�شري �أهله
منادين« :ختم ،ختم» ..فتُعطى لهما الب�شارة،
ويعاد الطربو�ش وقد ملئ بامللب�س.
وك� ��ان ب�ع����ض �أ� �ص �ح��اب ال �ك �ت��ات �ي��ب مي�ن�ع��ون
�صبيانهم من النزول �إىل البحر ،ويقال �إن املعلم
عي�سى ات�خ��ذ خ�ت�م�اً خ��ا��ص�اً ك��ان يختم ب��ه �أذرع
تالمذته ي��وم اخلمي�س م��ن ك��ل �أ��س�ب��وع ،ويعود
ليدقق ب��ه �صباح ال�سبت ،وه��و ع�ب��ارة ع��ن ختم
خ�شبي منقو�ش عليه ا�سم �شيخ الكتاب ،يُطبع

على ر�سغ التلميذ �أو �ساقه ملنعه من ال�سباحة،
وك ��ان ف ��رك ح�ل�م��ة الأذن م��ن و� �س��ائ��ل معاقبة
التلميذ امل�سيء.
�أم��ا الق�سط ف�ك��ان ي��دف��ع �صباح ك��ل خمي�س
وي�سمى اخلمي�سية ،ويح�ضر الولد �أي��ام العيد
العيدية.
وب �ع��د ف�ت�رة حت��ول��ت ب�ع����ض ال�ك�ت��ات�ي��ب �إىل
م��دار���س اب�ت��دائ�ي��ة وت�ك�م�ي�ل�ي��ة ،ك��امل��در��س��ة التي
�أ�س�سها املرحوم ال�شيخ حممد العيتاين يف ر�أ�س
ب�ي�روت ،وع� ّل��م فيها ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي وال �ق��راءة،
وي��ذك��ر �أن ��ه ك��ان��ت لل�شيخ حم�م��د امل��ذك��ور ع��دة
كرامات �شهدها كثريون من �أهايل ر�أ�س بريوت.
وجد البريوتيون احلاجة ما�سة �إىل املدار�س
العالية ،ف�أ�س�سوا مدر�سة يف جامع النوفرة بهمة
ال�شيخني حم�م��د احل ��وت ع�ب��د اهلل خ��ال��د ،كما
�أ�س�س املعلم بطر�س الب�ستاين «املدر�سة الوطنية»،
فكانت هاتان املدر�ستان حجر الزاوية يف النه�ضة
العلمية الوطنية التي �شهدتها بريوت فيما بعد.
ومنذ ت�أ�سي�س املقا�صد� ،أخذت بواكري النه�ضة
تت�سع ،ففتحت املقا�صد م��دار���س للبنات �ضمّت
�إح ��داه ��ا ن �ظ�يرة حم��ا��س�ب�ج��ي (وال � ��دة الرئي�س
ريا�ض ال�صلح) وعنربة الرببري (والدة الرئي�س
�صائب �سالم) ،كما فتحت اجلمعية عدة مدار�س
�أخ��رى واهتمت برتبية النا�شئة م��ن اجلن�سني
وتعليمهم علوم الدين وعلوم الدنيا.

ف�أجابت« :التفكر واالعتبار» ،لقد وعى قول اهلل عز
وجل يف �أكرث من �آية} :فاعتربوا يا �أويل الأب�صار{،
يح�ض �إخوانه على الت�أمل والتفكّر ،يقول
وكان هو ّ
لهم« :تفكُّر �ساعة خري من عبادة ليلة».
ي��وم اقتنع بالإ�سالم ديناً ،وبايع الر�سول �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم على ه��ذا الدين ال�ك��رمي ،كان
ت��اج��راً ناجحاً من جت��ار املدينة النابهني ،وك��ان قد
ق�ضى �شطر حياته يف التجارة قبل �أن ي�سلم ،بل وقبل
�أن ي�أتي الر�سول وامل�سلمون �إىل املدينة مهاجرين،
يقول ر�ضي اهلل عنه:
«�أ��س�ل�م��ت م��ع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أن��ا
ت��اج��ر ،و�أردت �أن جتتمع يل ال�ع�ب��ادة وال�ت�ج��ارة فلم
يجتمعا ،فرف�ضت ال�ت�ج��ارة و�أق�ب�ل��ت على ال�ع�ب��ادة،
وم��ا ي�سرّين اليوم �أن �أبيع و�أ��ش�تري ف��أرب��ح كل يوم
ثالثمائة دي �ن��ار ،حتى ل��و ي�ك��ون ح��ان��وت��ي على باب
امل�سجد� ..أال �إين ال �أق��ول لكم �إن اهلل ح �رّم البيع،
ولكني �أحبّ �أن �أكون من الذين ال تلهيهم جتارة وال
بيع عن ذكر اهلل»!
لا ين�شد تخ�ص�صاً روح�ي�اً وتفوقا
لقد ك��ان رج� ً
ي��رن��و �إىل �أق �� �ص��ى درج � ��ات ال �ك �م��ال امل �ي �� �س��ور لبني
الإن�سان� ،أراد العبادة كمعراج يرفعه �إىل عامل اخلري
الأ�سمى ،فكم من جتار �صاحلني ،وكم من �صاحلني
جتار..
�سمّوه �إن �شئتم ت�صوّفاً ،لكنه ت�صوّف رجل توفّر
له فطنة امل�ؤمن ،وقدرة الفيل�سوف ،وجتربة املحارب،
وفقه ال�صحابي ،ما جعل ت�صوّفه حركة حيّة يف بناء
الروح ،ال جمرّد ظالل �صاحلة لهذا البناء.
�إنه مت�أثر حتى �أعماق روحه ب�آيات القر�آن الكرمي
ال��رادع��ة ع��ن }ال ��ذي جمع م��اال وع� �دّده • يح�سب
�أن ماله �أخ�ل��ده{ ،ومت�أثر حتى �أعماق روح��ه بقول
ال��ر��س��ول} :م��ا ق � ّل وك�ف��ى ،خ�ير مم��ا ك�ثر و�أل�ه��ى{،
من �أجل ذلك كان يرثي لأولئك الذين وقعوا �أ�سرى

ط�م��وح ال�ث�روة وي �ق��ول« :ال�ل�ه��م اين �أع ��وذ ب��ك من
�شتات القلب»� ،سُ ئل :وما �شتات القلب يا �أبا الدرداء؟
ف�أجاب�« :أن يكون يل يف كل وا ٍد مال»« ..من مل يكن
غنياً عن الدنيا ،فال دنيا له».
ع�ن��دم��ا ُف�ت�ح��ت ق�بر���ص وحُ �م�ل��ت غ�ن��ائ��م احل��رب
�إىل املدينة ،ر�أى النا�س �أبا ال��درداء يبكي ،فاقرتبوا
منده�شني ي�س�ألونه :يا �أبا الدرداء ،ما يبكيك يف يوم
�أعز اهلل فيه الإ�سالم و�أهله؟ ف�أجاب �أبو ال��درداء يف
حكمة بالغة وفهم عميق :ما �أه��ون اخللق على اهلل
�إذا هم تركوا �أمره ،بينما هي �أمة ظاهرة قاهرة ،لها
امللك ،تركت �أمر اهلل ،ف�صارت �إىل ما ترى!
�أج ��ل ،وب�ه��ذا ك��ان يعلل االن�ه�ي��ار ال�سريع ال��ذي
تلحقه جيو�ش الإ��س�لام بالبالد املفتوحة؛ �إفال�س
تلك ال�ب�لاد م��ن روح��ان�ي��ة ��ص��ادق��ة تع�صمها ،ودي��ن
�صحيح ي�صلها باهلل ،ومن هنا �أي�ضاً كان يخ�شى على
امل�سلمني �أياماً تنح ّل فيها عرى الإمي��ان ،وت�ضعف
روابطهم باهلل ،وباحلق ،وبال�صالح.
يقول ر�ضي اهلل عنه و�أر� �ض��اه« :لي�س اخل�ير �أن
يكرث مالك وول��دك ،ولكن اخل�ير �أن يعظم حلمك،
ويكرث علمك ،و�أن تباري النا�س يف عبادة اهلل تعاىل».
ويف خ�لاف��ة ع �ث �م��ان ،ك ��ان م �ع��اوي��ة (ر� �ض��ي اهلل
عنهما) �أم�يراً على ال�شام ،رف�ض �أب��و ال��درداء رغبة
اخلليفة يف �أن يلي ال�ق���ض��اء ،وك��ان��ت ال���ش��ام يومئذ
مت��وج باملباهج والنعيم ،فجمعهم �أب��و ال��درداء وقام
فيهم خطيباً وق��ال :يا �أه��ل ال�شام� ،أنتم الإخ��وان يف
الدين ،واجلريان يف الدار ،والأن�صار على الأعداء..
لكن مايل �أراكم ال ت�ستحيون؟ جتمعون ما ال ت�أكلون،
وتبنون ما ال ت�سكنون ،وترجون ما ال تبلّغون ،وقد
كانت القرون من قبلكم يجمعون فيوعون ،وي�ؤمّلون
فيطيلون ،ويبنون فيوثقون ،ف�أ�صبح جمعهم بورا،
و�أماهم غرورا ،وبيوتهم قبورا� ،أولئك قوم عاد ،مل�ؤوا
ما بني عدن �إىل عمان �أموا ًال و�أوالداً.»..
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اقتصاد
الواليات المتحدة في مأزق اقتصادي جديد

موجة الجفاف األعنف منذ العام 1956
ت �ع��اين ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة راه �ن �اً من
�أق�سى موجة جفاف ت�ضربها منذ عقود
طويلة� ،أدت �إىل تلف املحا�صيل وازدي��اد
القلق العام حول ت�أثريات التغيري املناخي،
ووف �ق �اً لتقارير م��رك��ز ال�ب�ي��ان��ات املناخية
الأم�يرك�ي��ة ،ف ��إن ه��ذه امل��وج��ة ل��ن تنح�سر
قريباً ،ال بل من املرجح �أن ت�صبح حاالت
اجل �ف��اف �أك�ث�ر ت��وات��راً و� �ش��دة ،ال�سيما يف
جنوب غرب الواليات املتحدة الأمريكية،
مم � ��ا � �س �ي �ه ��دد امل � ��زي � ��د م � ��ن امل �ح��ا� �ص �ي��ل
واملزروعات.
ه��ذا اجلفاف ال��ذي هو �أق��ل �شدة ،لكنه
الأك�ث�ر ان�ت���ش��اراً م��ن ال�ن��اح�ي��ة اجلغرافية
من موجة اجلفاف التي �ضربت الواليات
امل�ت�ح��دة يف ال�ث�لاث�ي�ن��ات ،وال�ت��ي ت�سببت يف
خ�سائر زراع �ي��ة ��ش��دي��دة ،ي ��ؤث��ر الآن على
�أك�ث�ر م��ن  60يف امل�ئ��ة م��ن ال �ب�لاد ،و 78يف
امل �ئ��ة م��ن م�ن��اط��ق زراع ��ة ال� ��ذرة ،وبح�سب
«ملخ�ص مر�صد اجلفاف الوطني» ،ف�إنه
«يف  18والية رئي�سية لزراعة ال��ذرة ،يوجد
 30يف املئة من املح�صول الآن يف حالة �سيئة
�أو �سيئة جداً ،وعالوة على ذلك ،ف�إن حالة
ن�صف املراعي يف البالد ت�تراوح بني �سيئة
�إىل �سيئة جداً.
ه� � ��ذا وا�� �س� �ت� �ج ��اب ��ت وزارة ال � ��زراع � ��ة
الأمريكية لهذه امل�شكلة بتقرير مفاده� ،أن
�أك�ثر من  1000حمافظة يف  26والي��ة هي
مناطق كوارث طبيعية ،مما ي�ؤهل املزارعني
املت�ضررين للح�صول على قرو�ض طارئة
منخف�ضة الفائدة من وكالة خدمة املزارع،
وه��و م��ا ي�ضيف �إىل الأع �ب��اء االقت�صادية
التي تعاين منها البالد.
ي�شكل اجلفاف غري امل�سبوق الذي �ضرب
الواليات املتحدة عبئاً ثقي ًال على املزارعني،
ففقدان املحا�صيل ي�سبب �ضغوطاً نف�سية
واق �ت �� �ص��ادي��ة لأ�� �س ��ر امل� ��زارع�ي��ن ،ك �م��ا �أن ��ه
يفاقم من الأزم��ات االقت�صادية يف البالد،
و�سي�ؤدي �إىل ارتفاع �أ�سعار بع�ض املحا�صيل
لي�س يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة فح�سب ،ب��ل يف
العامل �أي�ضاً.
ففي بع�ض املقاطعات الأمريكية التي
تقع يف املناطق الأكرث ت�ضرراً من اجلفاف،
قد ال يتمكن املزارعون من ح�صاد حم�صول
ال��ذرة �أو فول ال�صويا يف خريف هذا العام
�إذا مل ينزل املطر ،ما ينذر بعواقب كارثية،
وبارتفاع �صاروخي يف �أ�سعار هذا املحا�صيل
على م�ستوى العامل �أجمع.
ويذكر �أن ال��والي��ات املتحدة هي �أكرب
منتج ل�ل��ذرة يف ال �ع��امل ،مب��ا ي�ع��ادل  40يف
املئة من العر�ض العاملي ،ولذلك قد تكون
ع ��واق ��ب ه ��ذا اجل �ف ��اف خ �ط�ي�رة ل�ل�غ��اي��ة،
وت ��ؤث��ر ع�ل��ى اجل�م�ي��ع م��ن امل ��زارع�ي�ن �إىل
امل�ستهلكني ،يف جميع �أنحاء العامل ،الأمر
الذي �سيرتتب عليه ارتفاع �أ�سعار جنوين،
خ�صو�صاً �إذا م��ا ت��راف��ق ذل��ك م��ع ارت�ف��اع
�أ�سعار النفط ،وه��و �أم��ر مرجح للغاية يف
ظ��ل ا��س�ت�م��رار ف��ر���ض ال�ع�ق��وب��ات القا�سية
على النفط الإيراين.

�أ�سعار الغذاء

�أن �أو�سع موجة جفاف ت�شهدها الواليات
كارثة �أمريكية
امل �ت �ح��دة م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ن���ص��ف ق ��رن من
ك��ان وزي��ر ال��زراع��ة ت��وم فيل�ساك ،قد ال��زم��ن ،ق��د ازدادت وط ��أت �ه��ا حت��دي��داً يف
�أكد بعد لقائه الرئي�س باراك �أوباما �أخرياً ال� ��والي� ��ات ال ��زراع� �ي ��ة ب��ال �غ��رب الأو�� �س ��ط
للتحدث ع��ن ه��ذه ال�ك��ارث��ة ال�ت��ي ت�ط��اول وال�سهول العليا.
وي � ��رى ب �ع ����ض امل � ��زارع �ي��ن امل �ح��ا� �ص �ي��ل
ن�ح��و  60يف امل �ئ��ة م��ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة،
�أن ال��و��ض��ع يف ال �ب�لاد «ه��و الأخ �ط��ر منذ النقدية التي يعتمدون عليها وه��ي تذهب
 25ع��ام �اً» ،ب�ع��دم��ا تكبد االق�ت���ص��اد ع��ام �أدراج الرياح ،بينما ا�ضطر �آخرون �إىل ح�صاد
 1988ع�شرات مليارات ال��دوالرات ب�سبب حم�صول ال��ذرة قبل م��وع��ده لي�ستخدموه
اجلفاف ،ون�شرت وزارة الزراعة توقعاتها ك�أعالف للحيوانات ،وهو م�شروع ذو ربحية
اخلا�صة ب�أ�سعار الإنتاج لعام  ،2013والتي �أق��ل بكثري ،و�صرح ب��ات كوين ،حاكم والية
�أظ�ه��رت �آث��ار موجة اجل�ف��اف احلالية� ،إذ
�إن ثمن املحا�صيل قد يكون �أغلى ما بني
ثالثة و�أربعة يف املئة العام املقبل.
علماً �أن �أرقام عام  2013تعك�س ت�ضخماً
�أك�ب�ر م��ن امل�ع�ت��اد ،وي�ع��زى ذل��ك جزئياً �إىل
آثار
اجلفاف و�أ�سعار املحا�صيل املرتفعة ،وال
توقعات بارتفاع
ب��د�أت تظهر على م�ستوى امل ��زارع ،ولكنها
أسعار الغذاء
ق��د ت�ستغرق ب�ين �شهرين و��س�ن��ة لتنت�شر
يف ال���س�ل���س�ل��ة ب��أك�م�ل�ه��ا ،ل�ت�ظ�ه��ر ال�ع��واق��ب
للم�ستهلك بني اخلريف وبداية عام .2013
�أما خرباء الأر�صاد اجلوية ،فيعتربون

�إلينوي ،بعد قيامه بجولة يف املزارع املنكوبة
يف املناطق اجلنوبية من الوالية ،قائ ًال «�إنها
ح�ق�اً �أزم��ة ك�ب�يرة ،ال �أعتقد �أن�ن��ي ر�أي��ت �أي
�شيء مثل هذا طيلة حياتي».
الأم��ر الالفت للنظر يف موجة اجلفاف
هذه هو ات�ساع نطاقها ب�صورة كبرية ،حيث
تتعر�ض  55يف امل�ئ��ة م��ن م�ساحة ال��والي��ات
ال�شا�سعة م��ن كاليفورنيا حتى �أركن�سا�س
ومن تك�سا�س حتى داكوتا ال�شمالية ،ملوجة
جفاف �شديدة �أو معتدلة ،ول��ذا تعد �أك�بر
منطقة ت�ت�ع��ر���ض ل�ل�ج�ف��اف يف ال �ب�لاد منذ
كانون الأول  ،1956ح�سبما �أك��دت احلكومة
الأمريكية ،وبينما يعتقد كثريون �أن �أحوال
امل ��زارع�ي�ن يف ال��وق��ت احل ��ايل مت�ك�ن�ه��م من
الت�صدي لآثار موجة اجلفاف ب�صورة �أف�ضل
بكثري مما كان الو�ضع عليه منذ عقدين من
الزمان ،ي�ؤكد اخلرباء �أن التقديرات ت�شري
�إىل �أن  80يف املئة من حم�صول الذرة وفول
ال�صول يف البالد مل يتم الت�أمني عليه.
وات�سع اجلفاف احلاد لي�شمل نحو  59يف
املئة من والي��ة اي��وا� ،أك�بر ال��والي��ات املنتجة
للذرة وال�صويا ،ارتفاعاً من  13يف املئة عن
العام املا�ضي ،وكان نحو  95يف املئة من والية
الينوي؛ ثاين �أك�بر الواليات املنتجة للذرة
وال���ص��وي��ا ،ي�ع��اين م��ن ج�ف��اف ح��اد �أو �أ��ش��د
ارتفاعاً من  66يف املئة قبل �سنة.
و�أح� �ك ��م اجل �ف��اف �أي �� �ض �اً ق�ب���ض�ت��ه على
منطقة ال�سهول العليا ،حيث واج��ه  68يف
امل�ئ��ة م��ن امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي ت�ضم ��س��ت والي��ات
جفافاً حاداً �أو �أ�شد� ،صعوداً من  56يف املئة
يف وقت �سابق من هذا العام.
وك� ��ان ن �ح��و  ٪64م��ن والي� ��ة ك��ان���س��ا���س
يف حالة جفاف ح��اد �أو ا�ستثنائي ،م�سجلة
ارتفاعاً من  ،٪28وو�صف خرباء يف الأر�صاد
اجلوية موجة اجلفاف ب�أنها الأ�سو�أ منذ عام
. 1956

من جانب �آخ��ر ،ح��ذرت وزارة الزراعة
الأم�يرك�ي��ة ،م��ن ارت �ف��اع �أ��س�ع��ار ال �غ��ذاء يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال �ع��ام ال �ق ��ادم ،ب�سبب
اجل�ف��اف ال��ذي ي�ضرب �أج��زاء وا�سعة من
البالد ،و�أك��دت ال��وزارة �أن �أ�سعار احلليب
والبي�ض وال�ل�ح��وم� ،سرتتفع ف��وق معدل
الت�ضخم االعتيادي ،لأن اجلفاف �سي�ؤدي
�إىل زي��ادة �أك�لاف تغذية احل�ي��وان��ات ،هذا
وق��د ارتفعت �أ�سعار ال��ذرة وف��ول ال�صويا
ب�سبب ج�ف��اف احل�ق��ول وذب��ول املحا�صيل
التي فيها� ،أم��ا ن�سبة الت�ضخم الطبيعي
بالن�سبة ملحال البقالة فهي نحو  2.8يف
املئة �سنوياً.
وال يتوقع �أن ي�ؤثر اجلفاف على �أ�سعار
اخل �� �ض��روات وال �ف��واك��ه ،لأن معظم ه��ذه
املحا�صيل تعتمد على ال��ري يف زراعتها
ولي�س الأم �ط��ار ،وت�ت��وق��ع وزارة ال��زراع��ة
الأمريكية الآن ارت�ف��اع �أ�سعار ال�غ��ذاء مبا
بني  2.5و 3.5يف املئة خالل  ،2012ثم ما
بني  3و 4يف املئة يف  ،2013وقالت الوزارة
�إن �أ�سعار الغذاء �سرتتفع بوترية �أ�سرع من
�إجمايل الت�ضخم الأمريكي خالفاً للنمط
املعتاد ،وم��ن املتوقع �أن يبلغ الت�ضخم يف
الواليات املتحدة  2يف املئة هذا العام و1.9
يف املئة يف  ،2013وبلغ ت�ضخم �أ�سعار الغذاء
 3.7يف املئة العام املا�ضي ،لكنه كان  0.8يف
املئة فقط يف .2010
انعكا�سات �أخرى
يف ��س�ي��اق �آخ� ��ر ،حت ��دث �أح ��د م ��دراء
ال�شركة الوطنية خلدمات الت�أمني على
املحا�صيل الزراعية� ،أن �شركات الت�أمني
ع�ل��ى املحا�صيل ال��زراع �ي��ة ق��ام��ت بدفع
تعوي�ضات قيا�سية يف العام املا�ضي بلغت
 11مليار دوالر ،و�أن هذا يجب �أن يكون
مثا ًال جيداَ على ما يتوقعه املزارعون يف
العام احل��ايل ،لكن �آث��ار موجة اجلفاف
احل��ال�ي��ة ام�ت��دت مل��ا وراء ال��زراع��ة ،ففي
والي ��ة م�ي���س��وري� ،أدت درج ��ات احل ��رارة
املرتفعة �إىل الت�سبب يف ان��دالع حرائق
الغابات ،التي ت�شبه موجة احلرائق التي
�شهدها الغرب الأمريكي ،حيث اندلعت
 117م��ن ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات يف حممية
م��ارك توين الوطنية للغابات يف والي��ة
م �ي �� �س��وري ،وه ��و رق ��م ق�ي��ا��س��ي ب��ال�ف�ع��ل،
وزادت م��وج��ة اجل �ف��اف ب���ص��ورة ك�ب�يرة،
ل��درج��ة �أن �أح� ��د ال �ت �ق��اري��ر ي���ش�ير �إىل
اندالع النريان يف كومات التنب املوجودة
يف �إح ��دى احل�ظ��ائ��ر م��ن ت�ل�ق��اء نف�سها،
ويف الأث�ن��اء نف�سها ،تنخف�ض م�ستويات
ال
املياه اجلوفية يف خ��زان��ات امل��دن ،ف�ض ً
عن امل�ج��اري املائية الكبرية مثل نهري
امل�سي�سبي و�أوهايو.

�أحمد الطب�ش
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عالم المرأة

«الصفح» ..ممارسة تضيء حياتك الزوجية
ه ��ل ت �ع � ّل �ق�ين ل ��زوج ��ك ع �ل��ى ك��ل
�صغرية وكبرية ..ت�ضخّ مني امل�شكالت
ب�سبب ومن دون ال�سبب؟ كم مرة قمت
بتوبيخه ب�سبب دع��وة �أ�صدقائه �إىل
امل�ن��زل لتناول وجبة ال�غ��داء م��ن دون
موعد م�سبق؟ كم م��رة قمت بافتعال
م �� �ش��اج��رة ب���س�ب��ب غ�ي�رت��ك ال�ع�م�ي��اء،
وك��ان اخل�صام واجلفاء هما �سالحك
لعقابه؟
ال �شك �أن مواجهة امل�شاكل �أم��ر
ع � ��ادي ف ��ى احل� �ي ��اة ال ��زوج� �ي ��ة ،ل�ك��ن
ال�ل�ج��وء �إىل اخل���ص��ام ل �ف�ترات يهدد
ح �ي��ات��ك ال��زوج �ي��ة ،واحل� ��ل ي�ك�م��ن يف
قوة «ال�صفح» ..هل جربت هذا احلل
ال�سحري من قبل؟

حياتك؟ عندما يختار الإن�سان �أن يحب،
ب��د ًال م��ن �أن يغلق قلبه ويعطيه فر�صة
مل�ل��ئ ع��امل��ه ب��ال���ص��راع��ات ،عليه �أن ي�صفح
ويعفو عن الآخرين ،وي�ساعدهم على �أن
ي�صفحوا مثله.
ثقي بزوجك

لي�ست مثالية
يقول خ�براء العالقات الزوجية
�إن ال �ق �ل��وب ت�ت�ف�ت��ح ب�ع���ض�ه��ا لبع�ض
ع �ن��دم��ا ي�ظ�ل�ه��ا احل� ��ب ال� ��دائ� ��م ،و�إن
�أه��م م�ه��ارة نحتاج �إل�ي�ه��ا ه��ي ال�صفح
والت�سامح ،فال�صفح عن �أخطاء �شريك
حياتنا ي�سمح لك �أن تغفري لنف�سك
عدم كونك مثالياً ،وعندما ال ن�صفح
لبع�ضنا ال�ب�ع����ض ،ف� ��إن احل ��ب ال��ذي
يجمعنا ��س�ي�ك��ون ب��درج��ات م�ت�ن��وع��ة،
مق�صوراً على الأمور احلياتية فقط.
وي ��و�� �ض ��ح ع �ل �م��اء االج� �ت� �م ��اع �أن ��ه
ب�إمكاننا �أن نحب الآخرين ،لكن لي�س
بنف�س ال��درج��ة ،ع�ن��دم��ا ي�ك��ون القلب
مغلقاً يف عالقة ما ،ف�إنه يدق ب�ضعف
يف بقية عالقتنا بالأ�شخا�ص الآخرين.
وي �ع��رف ال�ع�ل�م��اء «ال���ص�ف��ح» ب��أن��ه
م�سكّن للإح�سا�س ب ��الأمل ،فاملغفرة
ت�سمح لنا �أن مننح احلب مرة �أخرى،
وت�ساعدنا على �أن نفتح قلوبنا لكي

نعطي ون�ستقبل احلب ،وعندما تكون
قلوبنا مغلقة ،ف�إننا نخ�سر مرتني.
معاناة ..و�صراع
كلما زاد حبك لزوجك ،زادت معاناتك
عندما ال ت�صفحني عنه ،وكثري من النا�س
يقدمون على االنتحار ب�سبب املعاناة التي
نتجت عن عدم ال�صفح والت�سامح ل�شركاء
حياتهم.
�إننا نتم�سك مب�شاعر املرارة واال�ستياء،

لي�س لأننا توقفنا عن حب �شريك حياتنا،
ولكن لأننا ال ندري كيف نغفر ون�سامح� ،إذا
مل نعد ن�شعر باحلب وتوقفنا عن احلب،
ع�ن��دئ��ذ ل��ن ن�شعر ب ��الأمل ع�ل��ى الإط�ل�اق،
فكلما زادت ق��درت�ن��ا ع�ل��ى احل ��ب� ،شعرنا
بالأمل لعدم قدرتنا على ال�صفح واملغفرة.
وي ��ؤك��د ال�ع�ل�م��اء ال�ن�ف���س�ي��ون ع�ل��ى �أن
ال �ق��درة ع�ل��ى امل�غ�ف��رة م��وج��ودة يف داخلنا
جميعاً ،لكن كما هو الأم��ر مع �أي مهارة
�أخرى ،يجب علينا �أن منار�سها ،يف البداية
�سوف يتطلب ذلك وقتاً ،حيث جند �أنف�سنا

وقد �صفحنا عن �شريك حياتنا ،ثم نبد�أ يف
�إلقاء اللوم عليه يف اليوم التايل.
�إن �إتقان مهارة ال�صفح يف العالقات
يتطلب وق�ت�اً ،ول�ك��ن م��ع املمار�سة ي�صبح
ال�صفح ا�ستجابة طبيعية.
ي �ج��ب �أال ت�ن���س��ي �أن اهلل ��س�ب�ح��ان��ه
وت �ع��اىل ي��ر��ض��ى ع�ن��ك كلما �صفحت عن
�شخ�ص م��ا }فا�صفح ال�صّ فح اجلميل{
(��س��ورة احل�ج��ر)} ،ولـْيَعفوا ولـْي َْ�صفحوا
�أال حتبـ ّون �أن يغفر اهلل لكم واهلل غفور
رحيم{ (�سورة النور) ،فما بالك ب�شريك

م ��ع مم��ار� �س �ت��ك ل�ل���ص�ف��ح ،ين�صحك
اخت�صا�صيو احل �ي��اة ال��زوج �ي��ة ال�سعيدة
مبنح الثقة ل�شريك حياتك ،و�أال متار�سي
ع �ل �ي��ه � �ض �غ��وط �اً ت �� �ش �ك��ك يف ا� �س �ت �ق��ام �ت��ه
وم�صداقيته لديك.
وع��ن �أه�م�ي��ة ه��ذا الأم ��ر ي��ذك��رون �أن
احلاجة �إىل �أن يكون الرجل يف مو�ضع ثقة
ه��ي احل��اج��ة �إىل اع�ت�راف �شريكة حياته
ب ��أن��ه �شخ�ص ��ص��ال��ح وم�ستقيم ،وعندما
تنعدم الثقة ،ف ��إن النا�س يقفزون دائ�م�اً
�إىل اال�ستنتاج ال�سلبي يف ما يتعلق بنوايا
�شخ�ص ما ،بينما جتعلك الثقة تلتم�سني
الأعذار لت�صرفات زوجك ال�سلبية ،والثقة
ت �ق��ول« :الب ��د �أن ه�ن��اك م�ب�رراً وراء ه��ذا
الت�صرف».
�إن ثقة امل ��ر�أة بالرجل جتذبه �إليها،
وعندما تثق به ت�ستطيع �أن جتعله يبذل
�أق���ص��ى م��ا ي�ستطيع ،بالت�أكيد �إذا وثقت
امل ��ر�أة ب ��أن زوج �ه��ا م�ث��ايل ف��إن�ه��ا �ست�صاب
ب�خ�ي�ب��ة �أم� � ��ل� ،إذا وث �ق��ت �أن � ��ه ي�ستطيع
م�ساعدتها و�أن��ه �سوف ي�ساعدها ،عندها
�سوف يدرك �أهميته لديها ،و�إن ما يقدمه
لها كاف لكي يالقي القبول والتقدير من
جانبها� .إن ثقتها به �سوف جتعله يظهر
�أف�ضل �صفاته ،وعندما تظهر املر�أة ثقتها
النابعة من حبها ،ف�إن الرجل يكون قادراً
على �إدراك قدراته ومواهبه ومهاراته.

رمي اخلياط

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

معالجة مرض السكر عند األطفال
يعي�ش الآباء يف حالة من الرعب مبجرد معرفتهم �أن �أحد �أطفالهم
قد �أ�صيب مبر�ض ال�سكر يف �سن مبكر ،ويخ�شون �أن ي�ؤثر ال�سكر على
�صحة الطفل على املدى الطويل ،لكن الأطباء يو�ضحون �أنه ال داعي
لالنزعاج والقلق ،فاالنتظام يف عالج مر�ض ال�سكر يجنب الطفل
من �أي خماطر قد حتدث له م�ستقبالً.
• ما هو مر�ض ال�سكر؟
مر�ض ال�سكر ( )diabetesهو مر�ض مزمن ينتج عندما تتوقف
خ�لاي��ا البنكريا�س ع��ن �إن�ت��اج الأن���س��ول�ين (ال�ه��رم��ون امل���س��ؤول عن
تنظيم ال�سكر يف ال��دم) ،وم��ن ثم ي�صبح اجل�سم عاجز عن متثيل
ال�سكر (اجللوكوز) املوجود يف الغذاء ،فيحدث ارتفاع غري عادي يف
م�ستوى ال�سكر يف الدم.
• كيف يكت�شف الآباء �إ�صابة الطفل مبر�ض ال�سكر؟
مر�ض ال�سكر قد ي�صيب الأطفال يف ال�سنة الأوىل من العمر ،ولي�س
من ال�سهل معرفة �أع��را���ض مر�ض ال�سكر عند الأط�ف��ال ،لأنها قد
تكون غري وا�ضحة ،لكن هناك �أعرا�ض قد تظهر عند ارتفاع ال�سكر
يف الدم ،و�أخرى تظهر عند انخفا�ض ال�سكر يف الدم ،وهي كالتايل:
عند ارتفاع ال�سكر يف الدم:
 التبول �أكرث من املعتاد ،خ�صو�صاً يف الليل. -العط�ش ال�شديد ،و�شرب كثري من املاء وال�سوائل ب�صورة متالحقة.

 الر�ؤية امل�شو�شة. اال�ستيقاظ �أكرث من مرة خالل الليل ،و�إ�صابة الطفل بالأرق. فقدان الوزن ،رغم زيادة ال�شهية. �شعور الطفل بالإجهاد والع�صبية ،وانخفا�ض م�ستوى التح�صيلالدرا�سي.
 عدم التئام اجلروح ب�سرعة. عند انخفا�ض ال�سكر يف الدم �شعور بدوخة (دوار) ،ورع�شة ،وميل �إىل النعا�س. التعرق ال�شديد. �صداع ،و�إعياء �شديد. جفاف الفم واجللد. عدم التئام اجلروح ب�سرعة.�أما عن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل �إ�صابة الأطفال مبر�ض ال�سكر ،فهي
�أ�سباب غري حمددة ب�شكل قاطع ،وقد �أرج��ع العلماء �أ�سباب مر�ض
ال�سكر �إىل عوامل وراث�ي��ة ،وعوامل بيئية ،وق��د يكون �إث��ر العدوى
ببع�ض الأمرا�ض التي تلعب دوراً يف الإ�صابة مبر�ض ال�سكر.
ماذا عن �أنواع مر�ض ال�سكر عند الأطفال؟
ال �ن��وع الأول (��س�ك��ر الأط � �ف ��ال) :ي �ف��رز اجل���س��م ك�م�ي��ة ق�ل�ي�ل��ة من
الأن���س��ول�ين� ،أو ال ي�ف��رز �أن���س��ول�ين ،وه��ذا ال�ن��وع ي�صيب الأط �ف��ال،
وال�شباب �أق��ل من � 30سنة ،ويعالَج هذا النوع من ال�سكر بجرعات
الأن�سولني ،كي يحافظ على م�ستوى ال�سكر يف الدم.

النوع ال�ث��اين :ي�صيب الأ�شخا�ص الأك�بر �سناً ،وميكن تنظيم هذا
النوع من ال�سكر بالتغذية املنا�سبة ،وقد ال يحتاج املري�ض �إىل تناول
جرعات الأن�سولني ،بل بتناول الأدوية عن طريق الفم.
هناك بع�ض الن�صائح التي يجب �أن يتبعها الوالدين مع الطفل
امل�صاب مبر�ض ال�سكر ،ومنها:
 تثقيف الأبوين بطبيعة املر�ض ،و�أنه لي�س مر�ض قاتل كما يظنالبع�ض ،وميكن ال�سيطرة عليه ب�إتباع �إر�شادات الطبيب.
 تن�شئة الطفل ب���ص��ورة طبيعية ،بحيث ال مُي�ن��ع م��ن �أداء بع�ضالأن�شطة التي يقوم بها الأطفال.
 تدريب �أفراد الأ�سرة على �إعطاء حقنة ال�سكر لإ�سعاف الطفل عندحدوث هبوط يف معدل ال�سكر داخل ج�سم الطفل.
 تدريب الطفل على �إعطاء حقنة ال�سكر لنف�سه ،ومعرفة موا�ضعاحلقن يف اجل�سم.
 تدوين ومتابعة منو الطفل مرتني �سنوياً لالطمئنان على النموالطبيعي للطفل.
 قيا�س م�ستوى ال�سكر عن طريق فح�ص عينة من ال��دم مرتنييومياً ،كي يت�سنى للأم معرفة كمية ال�سكر الذي يحتاجها الطفل.
 ت �ن��اول ال�ط�ع��ام ال���ص�ح��ي ،واحل ��د م��ن وج ��ود ال��ده��ون امل�شبعة يفالطعام؛ حتى ال يت�أثر القلب يف امل�ستقبل.
 تعويد الطفل على ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية ،فالريا�ضة ت�ساعدعلى حت�سني الدورة الدموية ،وبالتايل منع ارتفاع م�ستوى ال�سكر.

( العدد  )228اجلمعة � 31 -آب 2012 -
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مـنــوعــــات

شرب الماء ..بين النحافة أو زيادة الوزن
املاء هو �سر احلياة على الأر���ض ،وم�صدر ال�صحة
ل�ك��ل �إن �� �س��ان ،ف�م��ن دون امل ��اء تهلك ك��ل ال�ك��ائ�ن��ات،
ال�سيما �أن له فوائد �شتى على ج�سم الإن�سان ،فهو
يخل�ص اجل�سم من ال�سموم ،وينظم عمل الكلى،
ويرطب اجللد وينظفه ،وي�ؤدي �إىل ن�ضارة الب�شرة.
�أوالً� � :ش��رب امل� ��اء ال �ب ��ارد ج� ��داً ي �ح��رق ال���س�ع��رات
احلرارية
ه��ذه حقيقة ،ف��درج��ة ح��رارة امل�ي��اه ال�ب��اردة ه��ي يف
ح��دود  4درج��ات مئوية� ،أم��ا م�ع��دل درج��ة ح��رارة
ج�سم الإن�سان فهو  36درج��ة مئوية ،ما يعني �أن
اجل�سم الب�شري �سين�شط عند �شرب املياه الباردة،
م��ن �أج ��ل ت�سخني امل �ي��اه وم�ع��اجل��ة ال �ت �ف��اوت بني
درج �ت��ي احل� ��رارة ،م��ا يتطلب ب��ال�ت��ايل ا�ستهالك
كمية كبرية من طاقة ال�شخ�ص ،و�إح��راق العديد
من ال�سعرات احلرارية ال�ضرورية لإمتام املهمة.
ثانياً� :شرب املاء “على الريق” ي�ؤدي �إىل النحافة
ه��ذه خ��راف��ة ،ف�شرب امل��اء “على الريق”� ،أي قبل
تناول الطعام ،ي�ساعد فقط على ترطيب اجل�سم
من جفاف نوم ليلة كاملة ،لكن ذلك ال ي�ؤدي �إىل
التنحيف ،وال ��ذي ميكن �أن ي�ح��دث ه��و �أن �شرب
املاء “على الريق” يخف�ض بع�ض ال�شيء ال�شهية
املبا�شرة لتناول الطعام ،قبل �أن تعود �إىل طبيعتها
بعد ف�ترة وج �ي��زة ،وي �ب��د�أ الإن �� �س��ان ب�ت�ن��اول نف�س
كميات الطعام التي يتناولها عادة.
ثالثاً :املاء الذي يحتوي على فقاعات الغاز ي�ؤدي
�إىل اكت�ساب الوزن
ه��ذه خرافة �أي�ضاً ،ف ��إذا ق��ار ّن��ا امل��اء ال��ذي يحتوي
على الغاز بنوعيات �أخ��رى من املرطبات الغازية،
ف�سنجد �أن ال�سكر املوجود يف املرطبات الغازية هو
الذي ي�ؤدي �إىل �إك�ساب الوزن ،ولي�س غاز الكاربون
املوجود فيها.
راب �ع �اً :ه��ل ��ش��رب امل��اء �أث �ن��اء ت�ن��اول ال�ط�ع��ام يعيق
عملية اله�ضم؟
هذه خرافة� ،إذ لي�س هناك �أ�سا�س علمي ي�ؤكد ذلك،
لكن ال ميكننا املبالغة يف �شرب امل��اء �أث�ن��اء تناول
الطعام ،ف�شرب ليرت من املاء �أثناء تناول الطعام
ي�ؤدي �إىل �شعور ال�شخ�ص بالغثيان.

طــريـقـة اللعـب

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

خام�ساً :هل �شرب املاء مفيد للب�شرة؟
ه��ذه حقيقة ،ف��امل��اء � �ض��روري ج ��داً لإزال� ��ة بع�ض
العنا�صر الكيميائية ال�سامة التي ينتجها اجللد،
وال �ت��ي ت �خ��رج م��ع ال �ت �ع��رق ،وي �ك��ون ل�ه��ا يف بع�ض
الأحيان مفعول �ضار على اجللد ،فالب�شرة ت�صبح
رط�ب��ة بف�ضل ا�ستخدام امل��اء يف تنظيفها� ،أو عن
طريق ال�شرب ،حيث يتم التخل�ص من العنا�صر
الكيميائية ال�ضارة ،وي�صبح ملم�س الب�شرة �أكرث
نعومة ،وبعد التعرق تكون الب�شرة خ�شنة ،لكن بعد
غ�سلها و��ش��رب نحو ليرت م��ن امل��اء ،ت�سهل عملية
عودة الب�شرة �إىل طبيعتها ال�صحية.
�ساد�ساً :هل من املمكن �شرب نحو ليرتين من املاء
يومياً؟
�شرب ليرتين من املاء يومياً له فوائد ال حت�صى،
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العنب يحمي
قلوب الرجال

من حيث تنظيم عملية اله�ضم وحت�سني وظيفة
الكليتني وجتنب اجلفاف ،ولكن الدرا�سة حذرت
م��ن �أن ��ش��رب ث�لاث��ة ل �ي�ترات �أو �أك�ث�ر ل��ه �أ� �ض��رار
تتمثل يف احتبا�س املياه يف اجل�سم ،و�إرباك وظيفة
الكليتني ،وتف�سري ذلك �أن الإف��راط يف �شرب املاء
يُربك الدماغ �أثناء �إر�ساله �إ�شاراته �إىل الكليتني،
فت�ضيع الكمية الزائدة يف اجل�سم ،وال تعرف �إىل
�أين تتجه.
�سابعاً :هل من املمكن �شرب املاء من دون ال�شعور
بالعط�ش؟
ميكن �أن ي�شرب الإن�سان املاء حتى من دون �شعوره
بالعط�ش ،لكن �ضمن كمية ليرتين ،لكن ال�شعور
بالعط�ش يعني �أن اجل�سم بحاجة �إىل املاء ،و�أن ثمة
جفافاً ما ،خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1يقال لطعام االرز يف جمتمعات دول اخلليج  /وقت الغروب
� 2ساحر (معكو�سة)  /تلب�سه املر�أة والرجل
 3اول ملكة بريطانية ت�سكن ق�صر باكنجهام  /ثلثا �شام
 4ال�صخر الناجت عن الرباكني بعد �أن يربد
 5طوي وثني  /حرف عطف  /حديقة غناء

 6عامل ماهر يف حرفة ما  /طرد
 7عبد هند ال��ذي قتل �سيد ال�شهداء
حمزة  /تفوق وانت�شر
 8ت��راب حباته ك�ب�يرة � /أداة حربية
قدمية  /توج�س
 9حب  /القارة ال�سمراء
 10خملوق ما قبل التاريخ  /ن�شاط
ان�ساين ي�شمل العديد من نتاج املواهب
املختلفة
عـــامـــودي
 1امل� ��ادة ت�ط�ل��ى ب�ه��ا الأواين ح�ت��ى ال
يلت�صق الطعام � /أنواع من الزهور
 2اال�� �س ��م ال � ��ذي ي �� �ش�ير ب ��ه امل �ح��ام��ي
لزبونه  /ا�سم علم ب�صفة احلمد
 3ثمرة عمل �شخ�ص �أو دولة �أو عملية
ح�سابية  /عك�س جناح
 4ينت�سب �إىل منطقة يف ��س��وري��ا /
مت�شابهان
 5ال ��ذ ي�ح�ك��ي احل �ك��اي��ات يف امل�ق��اه��ي
ال�شعبية قدميا  /تو�ضع فيه الع�صافري
 6الف�ضة ال�سائلة  /عملة اوروبا
 7مر�ض الع�صر  /م�شي

�أ� � � �ش� � ��ارت درا�� � �س � ��ة ط�ب�ي��ة
حديثة �إىل �أن تناول الرجال
ل �ل �ع �ن��ب ب� ��� �ص ��ورة م�ن�ت�ظ�م��ة،
خ �� �ص��و� �ص �اً �أول � �ئ� ��ك ال ��ذي ��ن
ي �ع ��ان ��ون م ��ن خ �ل��ل يف �آل �ي��ة
التمثيل الغذائي يف اجل�سم،
ي�ساعد يف حماية قلوبهم من
عدد من املخاطر.
و�أظ �ه��رت الأب �ح��اث التي
�أج��ري��ت يف ه��ذا ال���ص��دد على
جمموعة من الرجال يعانون
م��ن ا��ض�ط��راب �آل�ي��ة التمثيل
ال �غ��ذائ��ي ،وت �ن��اول��وا ك�م�ي��ات
من العنب ب�صورة منتظمة،
�أن هناك تراجعاً يف معدالت
� �ض �غ��ط ال � � ��دم ،وحت �� �س �ن �اً يف
�آل �ي��ة ت��دف �ق��ه يف ال �� �ش��راي�ين،
بالإ�ضافة �إىل تراجع معدالت
االل� �ت� �ه ��اب ��ات ،وذل � ��ك ب���س�ب��ب
غنائه مب��واد “البوليفينول
وم�ضادات الأك�سدة”.
و ُي � �ع� ��د ا� � �ض � �ط ��راب �آل� �ي ��ة
التمثيل ال�غ��ذائ��ي يف اجل�سم
ع � �ب� ��ارة ع� ��ن جم� �م ��وع ��ة م��ن
اخللل ،منها ارتفاع يف �ضغط
الدم وم�ستوى متثيل ال�سكر
يف ال��دم والكولي�سرتول ،مع
ت��راك��م وت �ك��د���س ال ��ده ��ون يف
منطقة اخل���ص��ر والأرداف،
يف ال��وق��ت ال ��ذي ُي�ع��د ارت�ف��اع
م� � �ع � ��دالت ال� �ك ��ول� �ي� ��� �س�ت�رول
ال� ��� �س� �ي ��ىء يف اجل� ��� �س ��م �أح� ��د
�أه��م الأ��س�ب��اب وراء الإ��ص��اب��ة
ب�أمرا�ض القلب.

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

� 8سكب � /شك
 9م�شروب �ساخن (معكو�سة)  /ق�شور �أو
طبقات جلدية تغطي بع�ض احليوانات
 10مت���ض��غ ب��ال �ف��م م �ط��وال  /حم��ل لبيع
الأ�شياء

22

( العدد  )228اجلمعة � 31 -آب 2012 -

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

ريَ اضـَ ة

كيف تغيرت
أحوال منتخب السلة
بـين «غـرب آسـيـــــــا»
و«كـــأس جــــونــــــز»؟
خ��ا���ض منتخب ل�ب�ن��ان ل �ك��رة ال�سلة
يف ك� ��أ� ��س ج ��ون ��ز الـ ،34ال �ت ��ي �أق �ي �م��ت
يف ت��اب �ي��ه ب�ي�ن  18و 25م ��ن ��ش�ه��ر �آب،
مت�سلحاً مبعنويات عالية بعد �إح��رازه
بطولة غرب �آ�سيا ،لكن الرياح مل جتر
�إطالقاً مبا ت�شتهيه �سفن املدرب غ�سان
�سركي�س� ،إذ �أنهى اللبنانيون م�شاركتهم
بح�صيلة خميبة ت�ضمنت  5خ�سارات و3
انت�صارات.
وعلى رغم الطابع الإعدادي للبطولة
والعقبات التي اعرت�ضت اال�ستعدادات،
و�أبرزها �إ�صابة بع�ض الالعبني ،و�آخرهم
�� �ش ��ارل ت ��اب ��ت ،وغ� �ي ��اب ال �ب �ع ����ض الآخ ��ر
لأ�سباب خا�صة ،ف ��إن م�شاركة املنتخب
اللبناين ر�سمت عدة عالمات ا�ستفهام،
وال �سيما �أنها تندرج �ضمن خطة الإعداد
ل �ك ��أ���س �آ� �س �ي��ا (�ستانكوفيت�ش ��س��اب�ق�اً)،
وال�ت��ي ت�ست�ضيفها العا�صمة اليابانية
طوكيو بني  14و� 22أيلول املقبل ،حيث
يلعب فيها لبنان يف املجموعة الأوىل مع
ال�صني وماكاو والفيليبني و�أوزبك�ستان.
وحتمل ك�أ�س وليام جونز ا�سم �أحد
م�ؤ�س�سي االحت��اد ال��دويل لكرة ال�سلة،
وهي بطولة تقام �سنوياً بدءاً من 1977
وي�شارك فيها منتخبات �آ�سيوية ب��ارزة
مثل ك��وري��ا اجلنوبية وال�ي��اب��ان و�إي��ران
وت��اي��وان وق �ط��ر وال�ف�ي�ل�ي�ب�ين ،وا�ستهل
م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان م �� �ش��واره يف ال�ب�ط��ول��ة
ب��اخل �� �س��ارة �أم � ��ام م �ه��رام الإي� � ��راين 74
–  ،89وب��رز من املنتخب اللبناين يف
املباراة �إيلي �إ�سطفان بت�سجيله  18نقطة
و�أ�ضاف العب االرتكاز اجلديد املجن�س
جاريد فاميو�س ( 17نقطة).
ويف امل � �ب� ��اراة ال �ث��ان �ي��ة خ �� �س��ر ل�ب�ن��ان
�أم��ام كوريا اجلنوبية  ،94 – 78و�سجل
فاميو�س  18نقطة ،و�إ�سطفان  14وكارل
�سركي�س .13
وتلقى منتخب لبنان خ�سارته الثالثة
�أم��ام الأردن بفارق  19نقطة ،87 – 68
و� �س �ج��ل ل �ل �ب �ن��ان �إ� �س �ط �ف��ان  20ن�ق�ط��ة،
و�أحمد �إبراهيم  20نقطة وفاميو�س .15
وخ�سر لبنان م�ب��ارات��ه ال��راب�ع��ة على
التوايل �أم��ام تايبه «�أ»  74ــ  ،81و�سجل
ج ��ان ع �ب��د ال� �ن ��ور  19ن �ق �ط��ة ،وح���س�ين
اخل� �ط� �ي ��ب ( )14وف� ��امي� ��و�� ��س ()13
ورودريغ عقل ( )10و�إيلي �إ�سطفان ()10
وكارل �سركي�س (.)6
وحقّق املنتخب فوزه الأول بعد �أربع

مدرب منتخب لبنان غ�سان �سركي�س موجهاً العبيه يف ك�أ�س جونز

خ�سارات ،على تايبه «ب» � ،67 – 88أما ثم �أمام اليابان يف مباراته الأخرية.
الفوز الثاين فكان على الفيليبني  91ــ
وافتقد املنتخب يف ك��أ���س جونز �إىل
 ،72ثم حقق منتخب لبنان فوزاً م�ستحقاً ج�ه��ود ق��ائ��ده ف ��ادي اخل�ط�ي��ب ل�ظ��روف
ول �ك��ن ��ص�ع�ب�اً ع�ل��ى ف��ري��ق م��ن امل�لاع��ب عائلية ،لكن م�صادر املنتخب �أك��دت �أن
الأم�ي�رك� �ي ��ة  ،67 – 70و� �س �ج��ل �إي �ل��ي اخلطيب �سيكون حا�ضراً يف بطولة �آ�سيا،
�إ�سطفان  27نقطة وجاريد فاميو�س  17يف املقابل �ضمت �صفوف منتخب لبنان
نقطة وح�سني اخلطيب  8نقاط وعلي العب االرتكاز املجنّ�س جاريد فاميو�س
كنعان  8نقاط ورودري ��غ عقل  6نقاط 2.11( ،م ،مواليد � )1988إىل جانب كارل
وم�ن��ي منتخب لبنان بخ�سارة خام�سة �سركي�س ،ميغيل مارتينيز ،ندمي �سعيد،
يف ختام م�شاركته بهزميته �أمام اليابان رودري��غ عقل� ،أحمد �إبراهيم ،جان عبد
 70-89يف اجلولة الثامنة والأخ�ي�رة ،النور ،ح�سني اخلطيب� ،إيلي �إ�سطفان،
وت�صدر فاميو�س قائمة م�سجلي النقاط بول ا�سكندر ،ربيع ا�سكندر ،علي كنعان.
بـ 21ن�ق�ط��ة ،و أ��� �ض ��اف �أح �م��د �إب��راه �ي��م
وو�ضعت ك��أ���س جونز عملية اختيار
وح�سني اخلطيب  13نقطة لكل منهما .ال�ل�اع��ب الأم�ي�رك ��ي ج��اري��د ف��امي��و���س
واح� �ت ��ل ل �ب �ن��ان امل ��رك ��ز ال �� �س��اب��ع يف على ب�ساط النقا�ش ،وال �سيما �أن �أ�سماء
ال�ب�ط��ول��ة ب �ف��وزه ث�ل�اث م ��رات متتالية ع��دة ك��ان��ت مر�شحة للتجني�س ،وي��رى
على املنتخب الثاين لتايوان والفليبني بع�ض املراقبني �أن اختيار فاميو�س جاء
وف ��ري ��ق م ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن الأم�ي�رك� �ي�ي�ن م�ت���س��رع�اً ،يف ح�ين ر�أى �سركي�س ،قبل
امل �ح�ترف�ين ،ب�ي�ن�م��ا خ���س��ر يف �أول �أرب ��ع ال�ب�ط��ول��ة� ،أن ��ه م�ن��ا��س��ب ج ��داً ملتطلبات
جوالت �أمام مهرام الإيراين ومنتخبات املنتخب لناحية ع��ام��ل ال�ط��ول وال�سن
كوريا اجلنوبية والأردن وتايوان الأول 24( ،ع ��ام� �اً) ،ك�م��ا ��ش�ك�ل��ت ك ��أ���س ج��ون��ز،

فادي اخلطيب افتقد املنتخب جهوده

فر�صة الختبار التفاهم ب�ين فاميو�س
وباقي الالعبني ،للبت يف �إمكان التعاقد
م�ع��ه ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة الأم� ��د ك�م��ا ح�صل
�سابقاً مع جو فوغل ،لكن اجلهاز الفني
ات �خ��ذ ق � ��راراً يف ن�ه��اي��ة الأم � ��ر ،ب�صرف
النظر عن جتني�سه واللجوء من جديد
�إىل خ�ي��ار م��واط�ن��ه غ��ارن�ي��ت طوم�سون
الذي نال اجلن�سية �أ�سا�ساً قبل �شهرين
ع�ن��دم��ا م� ّث��ل منتخب ل�ب�ن��ان يف بطولة
غرب �آ�سيا.
وك��ان �سركي�س ينوي االع�ت�م��اد على
الأم�يرك��ي �سي ج��اي غايلز ،ال��ذي وقع
�أي�ضاً ع�ق��داً م��ع ال�شانفيل ،ولكن تبني
�أنه مرتبط بعقد مع املحرق البحريني،
ف �ب��د�أ ال�ب�ح��ث م��ن ج��دي��د �إىل �أن ر��س��ا
اخليار على فاميو�س.
والالفت �أنّ منتخب لبنان ا�ستطاع
خ�ل�ال م�ب��اري��ات��ه �أن ي�ت�ق�دّم �أو يتخلّف
ب �ف��وارق قليلة ج ��داً يف ن�ه��اي��ة الن�صف
الأول ،قبل �أن يرتاجع �أدا�ؤه يف الن�صف
الثاين ،وال�س�ؤال هو :هل ذلك هو ناجت

ح�سني اخلطيب ت�ألق يف «جونز كاب»

ع��ن ع��دم جاهزية الفريق� ،أم �أنّ �سببه
تبديالت غري موفقة؟
واع �ت��رف امل � ��درب غ �� �س��ان ��س��رك�ي����س
�أن امل�ن�ت�خ��ب ب ��د�أ ب�شكل �سيئ يف ب��داي��ة
البطولة ،وهو توقع ذلك لكن بعد ذلك
بد�أ املنتخب يجد الإيقاع املطلوب ويلعب
بطريقة �أف�ضل ،وقال �إن معاناة فريقه
م��ن ب�ع����ض الإ� �ص��اب��ات و��ض�ع��ت �ضغطاً
ج�سدياً كبرياً على الالعبني الآخرين،
و�أكد �سركي�س �أنه ي�ؤمن الآن ب�أن هوية
املنتخب �أ��ص�ب�ح��ت  ٪80وا� �ض �ح��ة ،وه��و
بانتظار ع��ودة الكابنت ف��ادي اخلطيب
وحممد �إبراهيم والعبي االرتكاز ندمي
ح��اوي و��ش��ارل تابت ال��ذي��ن �سي�ضيفون
فعالية �أكرب �إىل املنتخب يف ك�أ�س �آ�سيا،
ور�أى �أن امل�ن�ت�خ��ب احل� ��ايل ق� ��ادر على
الو�صول �إىل املونديال ،للمرة الرابعة
على التوايل ،وهو الإجناز الذي ينتظره
اللبنانيون بفارغ ال�صرب.
ور�أى �أن م��ا ح�صل يف «ج��ون��ز ك��اب»
ك��ان طبيعياً ،وال �سيما �أن ال�ف��ري��ق مل
ي�ت��درب بال�شكل ال�ك��ايف ومل يخ�ض �أي
م �ب��اراة �إع ��دادي ��ة ،وامل���س��اب�ق��ة ك��ان��ت هي
املع�سكر الذي يطمح من خالله �إىل رفع
م�ستوى الالعبني من خالل االحتكاك
مب�ن�ت�خ�ب��ات � �ش��رق �آ� �س �ي��ا ال �ت��ي ت �ط��ورت
كثرياً ،ومع مرور املباريات حت�سّ ن الأداء
كثرياً ،وحقق املنتخب ثالثة انت�صارات
متتالية.
ي ��ذك ��ر �أن م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان ت��راج��ع
مرتبتني يف الت�صنيف الدويل ملنتخبات
كرة ال�سلة ال�صادر بعد �أوملبياد لندن� ،إذ
�أ�صبح يف املرتبة الـ  25بـ 47.7نقطة� ،إال
�أ ّن��ه بقي يف املرتبة ثالثة �آ�سيوياً خلف
ال�صني ( )11و�إي��ران ( )20لكنّه تراجع
�إىل امل��رت �ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ع��رب �ي �اً ب�ع��د تقدم
تون�س �إىل املرتبة الأوىل� ،إثر م�شاركتها
يف الأل � �ع ��اب الأومل� �ب� �ي ��ة وق ��د �أ� �ص �ب��ح يف
ر�صيدها  65.8نقاط.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة� ،سينطلق ال ��دوري
اللبناين لكرة ال�سلة يف مو�سمه اجلديد
 2012ـــ  2013ال�سبت يف  27ت�شرين الأول
املقبل مب�ب��اراة جتمع ال�شانفيل (بطل
ال��دوري) و�أنيبال زحلة (بطل الك�أ�س)
ع�ل��ى ل�ق��ب ال �ك ��أ���س ال �� �س��وب��ر ،يف جممع
مي�شال امل��ر ال��ري��ا��ض��ي ،على �أن تنطلق
عجلة الدوري يف اليوم التايل �أي الأحد
يف  28ت�شرين الأول .2012
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مورينيو مطالب بالرد على التساؤالت
في بداية موسم ريال مدريد
خ���س��ارت��ان �أم� ��ام ب��ر��ش�ل��ون��ة يف ذه��اب
ال �ك ��أ���س ال���س��وب��ر وخ �ي �ت��ايف يف ال� ��دوري،
وتعادل مع فالن�سيا ..انطالقة غاب عنها
طعم االنت�صارات ،وكرثت فيها عالمات
التعجب ح��ول �أداء ف��ري��ق ري��ال مدريد
حامل لقب بطل الدوري الإ�سباين.
ورمب��ا مل يتوقع �أ�شد املت�شائمني �أن
يتخلف الريال بخم�س نقاط عن غرميه
التقليدي بر�شلونة بعد الأ�سبوع الثاين
لليغا ،وال �سيما �أن ال�ن��ادي امللكي �أنهى
املو�سم املا�ضي برقمني قيا�سيني مع 121
ه��دف�اً و 100نقطة ب�ف��ارق  9نقاط �أم��ام
بر�شلونة ال��ذي فقد اللقب �أم��ام غرميه
التقليدي بعد  3موا�سم ،وحرم من لقبه
الرابع على التوايل ،يف مو�سمه الأخري
مع مدربه ال�شاب خو�سيب غوارديوال.
وب � ��دا ري � ��ال م ��دري ��د يف و� �ض��ع جيد
لتحقيق فوزه الأول لهذا املو�سم ،بعد �أن
ا�ستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل
�أمام �ضيفه فالن�سيا ( ،)1-1وذلك بعدما
ت �ق��دم ع �ل��ى م���ض�ي�ف��ه وج � ��اره امل��دري��دي
خ �ي �ت��ايف ب� �ه ��دف � �س �ج �ل��ه الأرج �ن �ت �ي �ن��ي
غ��ون��زال��و ه �ي �غ��واي��ن ،ل�ك��ن �أداء ال �ن��ادي
امللكي تراجع يف ال�شوط الثاين ،ما �سمح
لأ�صحاب الأر���ض بتعديل النتيجة عرب
خوان فالريا ،ثم بت�سجيل هدف التقدم
وال�ف��وز عرب املغربي عبد العزيز ب��رادة،
وه��ي خ���س��ارة فتحت ال �ب��اب �أم ��ام جملة
من الت�سا�ؤالت ،التي يبدو مدرب الريال
الربتغايل جوزيه مورينيو  -على غري
ع��ادت��ه  -غ�ير ق��ادر على الإج��اب��ة عنها،
حتى الآن.
و�أحرجت هذه النتائج النادي امللكي
�أم��ام غرميه بر�شلونة ال��ذي خ��رج فائزاً
من مباراتيه الأول�ي�ين �أم��ام �سو�سييداد
و�أو��س��ا��س��ون��ا ،م��ا �أث ��ار حفيظة مورينيو
ال��ذي �ألقى باللوم على العبيه ،وا�صفاً
الأداء ال ��ذي ق��دم��وه يف م �ب��اراة خيتايف
بـ«ال�شنيع» ،وم�شرياً �إىل �أنه مل يكن يريد
التحدث �إليهم بعد ال�ل�ق��اء ،يف املقابل،
ح��اول بع�ض �أن�صار الريال التقليل من
�أهمية الأم��ر ،يف �إ��ش��ارة منهم �إىل ريال
اخ �ت�بر الأم� ��ر ذات ��ه يف م�ستهل امل��و��س��م
املا�ضي �أم��ام ليفانتي ( 1-0يف املرحلة
ال��راب �ع��ة) ورا��س�ي�ن��غ ��س��ان�ت��ان��در ( 0-0يف
املرحلة اخلام�سة) قبل �أن ينتف�ض حتى
تتويجه باللقب للمرة الأوىل يف �أربعة
موا�سم.
وال ي� � ��زال ري� � ��ال م ��دري ��د وم ��درب ��ه
ي�ع��ول��ون ك�ث�يراً على قوتهم الهجومية
ال�ضاربة بقيادة الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو والأرجنتيني غونزالو هيغواين
وال�ف��رن���س��ي ك ��رمي ب �ن��زمي��ا� ،إىل ج��ان��ب
ال� ��دويل الأرج�ن�ت�ي�ن��ي الآخ� ��ر ان �خ��ل دي
م��اري��ا ،وه ��ذه ال �ق��وة ت �ع��ززت بان�ضمام
ال �ك��روات��ي ل��وك��ا م��ودري �ت ����ش ،يف �صفقة

جوزيه مورينيو

بلغت  37مليون يورو ،وهي �صفقة �أثارت
ب ��دوره ��ا ت �� �س��ا�ؤالت ح ��ول الإف� � ��ادة ال�ت��ي
�سيجنيها الريال من �ضم �صانع �ألعاب
توتنهام ال�سابق ،ففي حني ف�ضل بع�ضهم
كاكا عليه ،معتربين �أن للربازيلي مزايا
فنية �أف�ضل بكثري ،ر�أى البع�ض الآخر �أن
الفريق بحاجة �إىل دماء جديدة يف و�سط
امللعب ،واعتربوا �أن مودريت�ش ( 26عاماً)
قادر على تقدمي هذه الإ�ضافة ،وال �سيما
�أن��ه ت��أل��ق م��ع «�سبريز» ومنتخب ب�لاده،
يف املو�سم املا�ضي ،وب��ات مودريت�ش رابع
الع��ب ك��روات��ي يلعب للريال بعد داف��ور
��س��وك��ر وب��روزن�ي���س�ك��ي وغ� ��ارين وال��ذي��ن
لعبوا مع مدريد خالل الت�سعينات.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،ط��رح ق��دوم مودريت�ش
ت �� �س��ا�ؤالت ح ��ول ق��درت��ه ع�ل��ى ال�ت�ف��اه��م مع
الأمل� ��اين م���س�ع��ود �أوزي� ��ل و��س��ط امل�ل�ع��ب ،ومل
يح�سم مورينيو خياراته حتى الآن ب�إ�شراك
�أح� ��د ال�لاع �ب�ين �أو ال� ��زج ب�ه�م��ا م �ع �اً ،وه�ن��ا
ت�ب�رز ت �� �س��ا�ؤالت ح��ول م��دى ق��درت�ه�م��ا على
االن�سجام معاً ،و�أداء ال��دور املطلوب منهما
من دون �أي تعار�ض يف املهمات� ،أما يف الدفاع،
فرتتفع الأ�صوات مطالبة ب�إ�شراك الظهري

كري�ستيانو رونالدو

الأي�سر الربازيلي املت�ألق مار�سيللو بد ًال من
الربتغايل فابيو كوينرتاو ،الذي بدا ع�صبياً
ومتهوراً يف مباريات الريال الأخرية ،غري �أن
موطنه مورينيو ال ي��زال يعطيه الأف�ضلية
يف ه��ذا امل��رك��ز� � ،ض��ارب �اً ع��ر���ض احل��ائ��ط كل
االنتقادات املوجهة �إليه يف هذا الإطار!
مو�سم الأبطال
على �صعيد �آخر ،تعد الن�سخة الـ 82لليغا
الإ�سبانية مميزة� ،إذ �سيح�ضر فيها الأبطال
الت�سعة ال��ذي��ن ح���ص��دوا ال�ل�ق��ب ،ب�ع��د �ستة
�أعوام من �آخر مو�سم �ضمهم معاً.
وتقا�سمت ت�سعة �أندية الفوز يف  81ن�سخة
�سابقة ،ه��ي ري��ال م��دري��د ( )32وبر�شلونة
( )21و�أتلتيكو مدريد ( )9و�أتلتيك بلباو ()8
وفالن�سيا ( )6وريال �سو�سييداد ( )2و�إ�شبيلية
( )1وريال بيتي�س ( )1وديبورتيبو الكورونيا
( ،)1وبعودة ديبورتيفو �إىل الدرجة الأوىل،
يح�ضر الأب�ط��ال الت�سعة جم��دداً يف الليجا،
للمرة الأوىل منذ مو�سم  2006ـــ  2007الذي
فاز به ريال مدريد بقيادة امل��درب الإيطايل
فابيو كابيللو.

وعا�شت �ستة من الأندية الت�سعة التي � 9أه� ��داف ع�ل��ى ال��رق��م القيا�سي ال��ذي
��س�ط��رت ا�سمها يف ق��ائ�م��ة �أب �ط��ال الليغا ك��ان ق��د �سبقه �إل�ي��ه كري�ستيانو رون��ال��دو
جحيم ال��درج��ة الثانية ،وه��ي الكورونيا م��و��س��م  2010ـ�ـ�ـ  ،2011وح���ص��ل مي�سي
وبيتي�س و�سو�سييداد و�أتلتيكو مدريد للمرة الثانية على جائزة �أف�ضل هداف
وفالن�سيا و�إ�شبيلية ،وم��ن ب�ين  62نادياً يف ال ��دوري ،ال�ت��ي �سبقه �إليها قبل نحو
لعبت يف ال��درج��ة الأوىل ،ه�ن��اك ثالثة  60ع��ام�اً �أح��د املهاجمني ال�ك�ب��ار للكرة
ف�ق��ط مل ي�سبق ل�ه��ا ال �ه �ب��وط ه��ي ري��ال الإ�سبانية ،تيلمو زارا� ،إذ ح�صل عليها 6
م��رات� ،آخرها مو�سم  1952ـــ  ،1953كما
مدريد وبر�شلونة و�أتلتيك بلباو.
ومتكن ريال مدريد يف املو�سم املا�ضي ف��از بهذه اجلائزة �ألفريدو دي �ستيفانو
 ال �ث��اين ل �ل�برت �غ��ايل ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و و�إنريكي كا�سرتو وهوغو �سان�شيز خم�سك �م��درب ل�ل�ف��ري��ق  -م��ن حت�ط�ي��م ال��رق��م م��رات ،وخلفهم فرينيك بو�شكا�ش ب�أربع
القيا�سي لعدد النقاط ( ،)100متفوقاً مرات.
ويعترب احل��ار���س �أن ��دوين زوبيزاريتا
على رق��م بر�شلونة مو�سم 2010-2009
عندما �أح ��رز  99نقطة ،و�صنع الفريق الأك �ث��ر خ��و� �ض �اً ل �ل �م �ب��اري��ات يف ال� ��دوري
امللكي �أرق��ام�اً �أخ��رى املو�سم املا�ضي ،من الإ�سباين� ،إذ لعب  622مباراة مع �أتلتيك
بينها �أك�ب�ر ع ��دد م��ن االن �ت �� �ص��ارات ( 32بلباو وبر�شلونة وفالن�سيا ،يليه الهداف
من  38مباراة) و�أك�بر عدد من الأه��داف امل �خ �� �ض��رم راوول غ��ون��زال �ي ����س بـ550
( )121و�أكرب عدد من االنت�صارات خارج م�ب��اراة جميعها م��ع ري��ال م��دري��د ،وعلى
م�ستوى املدربني يت�صدر القائمة لوي�س
�أر�ضه (.)16
تبدو هذه الأرقام �صعبة على املناف�سة� ،أراغ��ون �ي ����س بـ 757م �ب��اراة يليه خافيري
وك ��ذل ��ك ع ��دد الأه � � ��داف ال �ت��ي �أح ��رزه ��ا �إيروريتا بـ  612مباراة.
النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي الذي
جالل قبطان
�سجل لرب�شلونة  50هدفاً ،ليتفوق بفارق
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كاريكاتير

طلبت الخلع ..بسبب انقطاع الكهرباء والماء
انتهى الأمر بزوجة م�صرية �إىل اللجوء لرفع ق�ضية
خلع لإنهاء معاناتها يف بيت زوجها ،ب�سبب تكرار انقطاع
الكهرباء واملياه يف �أحد �أحياء العا�صمة امل�صرية.
وق���ال���ت ال���زوج���ة يف دع���واه���ا �إن م�����س��ك��ن ال��زوج��ي��ة
�أ�صبح يف ال�سنوات الأخ�يرة غري مالئم على الإط�لاق،
خ�صو�صاً بعد �إجنابها طفلتني ،لأن ال�شوارع املحيطة
ممتلئة بالباعة اجلائلني ،وت�ؤوي الكثري من امل�سجلني
واملطلوبني جنائياً.
و�أك���دت ال��زوج��ة �أن ت��ك��رار انقطاع الكهرباء واملياه
م����ؤخ���راً ك���ان ال��ق�����ش��ة ال��ت��ي ق�صمت ظ��ه��ره��ا ،م��ا دفعها
ملطالبته بتغيري مكان بيتهما ،والبحث عن مكان �آخر

مالبس جديدة
للموتى ..إلدخال
السرور عليهم
«الأزياء» من ال�سمات املميزة لل�شعوب،
لذا تهتم كل دول��ة بالزي الر�سمي الذي
ُي��ع�� ّد ع��ن��وان��اً ل��ه��ا ،وق���د �أ���ص��ب��ح ل��ك��ل بلد
ب��ل ل��ك��ل ق��ري��ة ط��ق��و���س خ��ا���ص��ة مبالب�س
مواطنيها.
ويف الف��ت��ة ط��ري��ف��ة� ،أخ���رج ال��ق��روي��ون
����س���اك���ن���و ح����ي «ت������وراج������ا» م����ن م��ق��اط��ع��ة
«���س��والوي��زي» الأن��دون��ي�����س��ي��ة ،م��وم��ي��اوات

يعي�شان فيه� ،سيما �أن��ه �أ�صبح مي�سور احل���ال ،واملكان
�أ�صبح ميثل خطراً على طفلتيه.
وب�سبب رف�����ض ال���زوج طلب ال��زوج��ة ن�شبت بينهما
م�����ش��ادة ك�لام��ي��ة عنيفة ،واح��ت��دم ال��ن��ق��ا���ش وت��ط��ور �إىل
م�شاجرة تعدى عليها فيها بال�سب وال�ضرب بع�صا �أمام
طفلتيه ،الأمر الذي ا�ضطرها لرتك املنزل والتوجه �إىل
منزل �أ�سرتها.
و�أنهت الزوجة دعواها ب���أن زوجها رف�ض تطليقها،
و�أن��ه��ا رف�ضت جميع حم��اوالت �أ�سرتيهما الرامية �إىل
الإ����ص�ل�اح ب��ي��ن��ه��م��ا ،م��ا دف��ع��ه��ا ل��رف��ع دع����وى خ��ل��ع �أم���ام
املحكمة.

تشاجرت مع دجاجاتها ..فأصيبت بجلطة
�أ�صيبت �سيدة �أردنية يف الأربعينات من عمرها ،بجلطة خفيفة يف القلب ،بعد عراك مع دجاجاتها «املدللة»،
طبقاً ملا ذكره مقربون من ال�سيدة التي تعي�ش وحيدة ،حيث قالوا �إن ال�سيدة اعتادت على �إطعام دجاجاتها يف
كل �صباح ،حتى الحظت يف �إحدى الأيام �أن الدجاج مل ي�أكل «العلف» الذي رمته لها ،فقامت بحب�س الدجاجات
داخل القن ،لإجبارها على الأكل ،لكنها مل تفعل.
و�أ�ضافوا« :بعد ذلك قامت ال�سيدة بال�صراخ طويالً ،و�ضربت دجاجاتها ،و�أم�سكت بر�ؤو�س الدجاج لإجبارها
على الأكل من ذلك الطعام ..لكن من دون جدوى».
ثم عادت املر�أة �إىل داخل منزلها وهي ترجتف من الغ�ضب ،وقد �شعرت ب�ضيق يف النف�س ،ف�أُغمي عليها ،فتم
نقلها �إىل امل�ست�شفى بناء على طلب من الطبيب الذي �أكد �إ�صابتها بجلطة خفيفة يف القلب ،نتيجة الغ�ضب
الذي اعرتاها.
جريان تلك املر�أة ك�شفوا �أي�ضاً �أنها «معروفة بالغ�ضب ال�سريع ،ومن �أي �شيء كان ،و�أنها كثرياً ما تتعارك
مع دجاجتها» ،مو�ضحني �أن «وحدتها قد تكون لها �أثر كبري يف ذلك».

دورية شرطة
تتعرض للسرقة

م���وت���اه���م م����ن ق���ب���وره���م ،وغ���ي���روا ل��ه��م
مالب�سهم ،و�أع���ادوه���م م��رة �أخ���رى حتت
الأر�ض.
وق���������د ذك�����������رت �إح�������������دى ال�������ص���ح���ف
االندوني�سية �أن ه��ذه الطقو�س تقام كل
ثالث �سنوات ،حيث يذهب �أف��راد الأ�سرة
�إىل قرب فقيدهم ،ثم يخرجونه ويغيرّ ون
ل��ه ملب�سه ال���ق���دمي ،وي��ع��ط��ون��ه مالب�س
جديدة تكرمياً له ،وتخليداً لذكراه!
و�أف���������ادت ال�����ص��ح��ي��ف��ة �أن م���ث���ل ه���ذه
ال��ط��ق��و���س ت��ق��ام اع��ت��ق��اداً م��ن �أن �أج����داد
امل��وت��ى �أح��ي��اء بينهم وي��ع��ي�����ش��ون مثلهم،
ومي�����ش��ون ف��ى �أن���ح���اء ال��ق��ري��ة ،ل���ذا ال بد
من تغيري مالب�سهم �إدخا ًال لل�سرور على
موتاهم!

تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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

ا�ستعادت القوات اخلا�صة لأمن الطرق يف ال�سعودية قبل
�أي��ام قليلة� ،سيارة دوري��ة تابعة للقطاع ،بعد فرتة ق�صرية
م��ن �سرقتها ،خ�لال مبا�شرتها حل��ادث م���روري على �أح��د
الطرقات.
وقالت م�صادر مطلعة �إن ال�شاب ال��ذي يرجح معاناته
م��ن م��ر���ض نف�سي ،ا�ستغل مبا�شرة رج���ال الأم���ن حل��ادث
م��روري والذ بالفرار بالدورية ،فيما ج��رى تتبع ال�سيارة
�إىل �أن متت ا�ستعادتها و�ضبط ال�شاب و�إحالته �إىل اجلهات
املخت�صة ،م�ؤكدة �أن ال�سيارة متت ا�ستعادتها خ�لال فرتة
ق�صرية من �سرقتها ،ومل تتعر�ض لأي �أ�ضرار تُذكر.
ت ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــع الأوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:
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