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عالقات خطيرة بين السعودية و«إسرائيل»
ك�شف موقع «بالنيت ن��و فيوالن�س» الفرن�سي ،يف تقرير حت��ت ع��ن��وان «ع�لاق��ات خطرية بني
ال�سعودية و�إ�سرائيل ..وع��ودة التهديد ال�سلفي» ،عن توافق امل�صالح ال�سعودية و«الإ�سرائيلية» يف
�سورية ،مبيناً �أن هذين الطرفني متورطان �إىل �أق�صى احلدود باللجوء �إىل «اجلهاديني» ال�سلفيني
«�صنيعة الديكتاتورية امللكية ال�سعودية»ّ ،
لبث الذعر بني ال�سوريني .ولفت التقرير �إىل �أن ما و�صفه
بـ«التحالف اليهودي ال�صهيوين الوهابي» مي�� ّول املتطرفني «الوهابيني» الذين يعملون خلدمة
امل�صالح الأمريكية وال�صهيونية يف ال�شرق الأو�سط ،مو�ضحاً �أن «الوهابيني» ال ي�ؤمنون بالتغيري
ال�سيا�سي ال�سلمي ،وهم «فاعلون جداً» يف �سورية ،عن طريق الرتويع والقتل على �أ�سا�س طائفي،
لتقوي�ض اجلهود الرامية �إىل الإ�صالح.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  4 -ذو القعدة 1433هـ  21 /أيلول  2012م.
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االفتتاحية

 ..ويستمر «مسلسل الهموم»
هموم اجتماعية واقت�صادية ومعي�شية و�أمنية وتربوية تواجه
اللبنانيني ،وم��ع ب��دء ال�ع��ام ال��درا��س��ي اجل��دي��د ي�شعر املواطنون
ال�غ�لاب��ة بثقل ال �ه �م��وم ،فتح�ضر يف ي��وم�ي��ات�ه��م ال�ت�ع�ب��ة ف��وات�ير
وا�ستحقاقات يقفون �أمامها ويت�أملون بواقعهم املر ،ومب�ستقبلهم
الأم ّر.
وت��زي��د على ه��ذا كله ه�م��وم ثقل دم ال�سيا�سيني اللبنانيني،
وف�ت��اوى الظالمية ،وك��أن��ه مل مي��ر يف التاريخ �إ��ش��راق��ات وروائ��ع
قدمت للإن�سانية �أبهى املعارف و�أ�سطع الأنوار ،فتبدو الأمور وك�أن
جمتمعاتنا تعي�ش ما يتناق�ض مع عبقرية الإ�سالم ونبي الإ�سالم.
الإ�سالم الذي �أم ّد احل�ضارات والثقافات بكل �إ�شعاعات النور،
فكان له ال��دور البارز وامل�ؤثر واملحوري يف �إنتاج ع�صر الأن��وار يف
�أوروبا.
قبل مئات ال�سنني ،ق��ال اب��ن ر�شد مبا معناه�« :إن اهلل �أمرنا
بتحديث الأزم�ن��ة ..ال بتخريبها» ،كما ق��ال�« :إن اهلل ال ميكن �أن
يعطينا عقو ًال ويعطينا �شرائع خمالفة لها» ،وقال �أي�ضاً« :احل�سن
ح�سنه العقل ،والقبيح ما قبحه العقل» ..ف�أين نحن من ذلك،
ما ّ
حيث حتولنا لعبة الأمم �إىل براميل فارغة� ،أو براميل مملوءة
تتدحرج على �أر�صفة الأمم بال حول وال قوة؟!
عودة �إىل همومنا ،حيث تنح�صر الأحالم الآن ب�ساعة كهرباء،
ع�ف��واً ��ض��وء ،ومب�ي��اه ال تنقطع �أو غ�ير ملوثة ،وب�صحة �سليمة،
وتوفري ثمن حبة دواء ،وب�أال ميوت فقري على باب م�ست�شفى ،و�أن
يع ّم الأمن كل الربوع والأحياء.
الأمن� ،أجل الأمن ،ومعه اال�ستقرار ..يا لها من كلمة �سحرية.
لبنانيون ي��زورون العتبات املقد�سة ُيخطفون على الطريق،
فيدخلون بازارات التفاو�ض وال�سبق الإعالمي ،فال ُتعرف اجلهة
اخلاطفة ،وهي مو�صوفة ،وال ُتعرف الدولة �أو الدول التي تعطي
اخلاطفني �أمناً وم��ا ًال ،وهي تع ّرف عن نف�سها لي�س على طريقة
«ك��اد امل��ري��ب �أن ي�ق��ول خ ��ذوين»� ،إمن��ا على ط��ري��ق و�أ��س�ل��وب « أ�ن��ا
�أفاو�ض� ..إذاً �أنا موجود ،ويل يف الأمر م�آرب �أخرى».
خمطوفون لبنانيون من ن��وع �آخ��ر ُيخطفون على الطرقات
العامة ،ال ل�شيء �إمنا لأ�سباب «ب�سيطة ج��داً» ،هي طلب الفدية،
وم��ع ذل��ك ،ومنذ ع��ام ونيف ،يتكرر امل�سل�سل ،وتتكرر املفاو�ضات
لتحديد املبالغ ..عجيب �أمر «داتا االت�صاالت» ،ملاذا مل مير على
هواتف اخلاطفني واملخطوفني!..
�إىل متى ي�ستمر م�سل�سل الهموم ،لن�صفق نحن اللبنانيني
ل��وزرائ�ن��ا ون��واب�ن��ا ،فـ 11وزي ��راً م��ن �أ��ص��ل ث�لاث�ين رف���ض��وا زي��ادة
روات�ب�ه��م ،وب ��الأدق رف�ضوا ا�ستغالل طلب امل��در��س�ين واملوظفني
بحقهم امل�صان يف القانون والد�ستور ب�سل�سة رتبهم ورواتبهم،
ليزيدوا رواتبهم وخم�ص�صاتهم.
هنيئاً لنا ب�سيا�سيني ال يريدون قانون انتخاب يط ّور احلياة
ال�سيا�سية ،ويجعل م�ؤ�س�ساتهم الت�شريعية �أكرث متثي ًال وت�شريعاً
و�إنتاجاً ،لأن ال �أحد غريهم وال قبلهم وال بعدهم..
حمى اهلل لبنان واللبنانيني..

جلسة جديدة للحوار ..بمن حضر
جولة جديدة من احلوار اللبناين ُيفرت�ض
�أن تبد أ� اليوم (اخلمي�س) يف ق�صر بعبدا ،لكن
ال�س�ؤال املل ّح ه��و :هل �س ُتعقد طاولة احل��وار
بح�ضور كامل �أع�ضائها؟
الوا�ضح حتى الآن �أنه لن يكون كل �أركانها
موجودين ،فعلى الأقل �سيكون هناك غائبان
ه �م��ا�� :س�ع��د ال��دي��ن احل ��ري ��ري؛ ال �غ��ائ��ب عن
ال�ب�لاد منذ �أك�ث�ر م��ن ع��ام ،و�سمري جعجع؛
ال��ذي �أعلن م�سبقاً مقاطعته للحوار ،وغاب
عن اجلل�ستني ال�سابقتني.
و�إذا كان رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان
يجهد بكل ثقله لأن تعقد طاولة احلوار� ،إال �أن
ال�ضباب الذي غ ّلف مواقفه منذ عيد اجلي�ش
يف الأول من �آب املا�ضي ،ب��د�أ يرتك ت�سا�ؤالت
ح��ول �أب �ع��اده��ا و�أه��داف �ه��ا وغ��اي��ات�ه��ا ،وي�ترك
ظالله على كثري من املواقف والتطورات التي
�شهدها لبنان يف هذه الفرتة.
ل �ك��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن اجل �ل �� �س��ة احل ��واري ��ة
اجلديدة ،التي �ستعقد مبن ح�ضر ،حمكومة
ب�أمرين هما:
احلوار الوطني اللبناين.
والأزمة ال�سورية.
ف � ��إذا ك ��ان الأم� ��ر الأول ي �� �ص� ّ�ب ،ك�م��ا ب��ات
معروفاً ،يف بلورة ا�سرتاتيجية دفاعية وطنية،
ك ��ان ق ��د ب �ل��ور خ�ط��وط�ه��ا ال �ع��ام��ة ال�ب�ي��ان��ات
ال��وزاري��ة منذ ال�ع��ام  ،2005وال�ت��ي تقوم على
املثلث الذهبي :ال�شعب واجلي�ش واملقاومة،
�إال �أن فريق � 14آذار مل يعد يف هذا الوارد بعد

«الثبات»

�إ�شهار ع��دائ��ه للمقاومة و�سالحها ،وحملته
ع�ل��ى اجل�ي����ش ال �ل �ب �ن��اين ،وال �ت��ي جت���س��دت يف
�أ��ش�ك��ال�ه��ا الب�شعة يف ع��دة م�ن��ا��س�ب��ات أ�ب��رزه��ا
ح��ادث��ة ال �ك��وي �خ��ات ،مب��ا ي�ع�ن��ي م� �ع ��اداة ه��ذا
الفريق للعقيدة الوطنية للجي�ش التي كانت
ق��د �أُر� �س �ي��ت م�ن��ذ �إع � ��ادة ب �ن��ائ��ه؛ م�ن��ذ مطلع
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،بقيادة العماد �إميل
جميل حلود ،وهو ب�أي حال ما يطرح عالمات
ا��س�ت�ف�ه��ام ع��دي��دة ح ��ول حقيقة م��وق��ف ه��ذا
الفريق ،ال��ذي يبدو يف طروحاته أ�ق��رب �إىل
مقدمات ال�ع��ام  ،1975التي أ� ّدت �إىل جتميد
دور اجل �ي ����ش ،ث��م ��ش��رذم�ت��ه ،م��ع رف ��ع وت�يرة
ال �ع��داء ل�ل�م�ق��اوم��ة ،وال �ت��ي ق ��ادت ال �ب�لاد �إىل
فواجع احل��رب الأهلية وتطوراتها ،مبا فيها
االجتياح «الإ�سرائيلي» عام .1982
�أم��ا الأم��ر ال�ث��اين ،وه��و الأزم��ة ال�سورية،
ف��إن�ه��ا حت�ضر ع�ل��ى ط��اول��ة امل �ف��او� �ض��ات ،و�إن
بطريقة غري مبا�شرة ،ذلك لأن نف�س الفريق
(�أي � 14آذار) ما زال يمُ ني النف�س بتطورات
دراماتيكية ،تعزز مواقع من يريد العودة �إىل
زم��ن االن�ت��داب� ،إمن��ا ه��ذه امل��رة حتت الرعاية
الأمريكية ،على اعتبار �أن فرن�سا مل تعد «الأم
احل�ن��ون» ،و�إن ك��ان امل�سلحون املتمردون على
دول�ت�ه��م ال��وط�ن�ي��ة ج�ع�ل��وا م��ن ع�ل��م االن �ت��داب
«علمهم الوطني».
واملفارقة هنا �أن هذا الفريق ال��ذي يرفع
�شعار «ال�سيادة واال�ستقالل» بد ًال من �أن يعمل
ل��ر��س��م �إط ��ار مي�ن��ع ت���س��رب الأزم� ��ة ال���س��وري��ة

�إىل ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��اين ،ن ��راه ينغم�س �أك�ثر
ال ومتويناً
ف�أكرث يف جلة هذه الأزم��ة؛ متوي ً
وت�سليحاً ،وبتح ّول �إعالمه �إىل ب��وق �سخيف
لرتداد الأكاذيب والفربكات العربية والغربية
والرتكية امل�شاركة يف �سفك الدم ال�سوري.
أ�م��ام هذا الواقع :هل �سي�صل حوار اليوم
�إىل نتيجة؟
ي � أ�ت��ي ان �ع �ق��اد ط��اول��ة احل � ��وار ه ��ذه امل��رة
بعد زي��ارة احل�بر الأع�ظ��م البابا بنديكتو�س
ال���س��اد���س ع���ش��ر ،ال ��ذي ك��ان��ت ق��د ُرف �ع��ت إ�ل�ي��ه
تقارير فيها الكثري من املعلومات اخلطرية
ح � ��ول ا� �س �ت �ه ��داف امل �� �س �ي �ح �ي�ين يف � �س��وري��ة،
خ�صو�صاً ا�ستهداف �أدي��رة وكنائ�س تاريخية،
وت�ه�ج�ير امل���س�ي�ح�ي�ين م��ن م�ن��اط��ق ك��ان��ت قد
و�صلت املجموعات التكفريية إ�ل�ي�ه��ا ،ولهذا
�أراد �أن يعمم الإر�شاد الر�سويل من لبنان ،و�أن
يدعو �إىل الكف عن �إر�سال ال�سالح وامل�سلحني
�إىل �سورية ،يف ر�سالة ال تخفى على لبيب.
ال ��ش��ك �أن رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة �سيحاول
بلورة ت�صور ما ير�ضي اجلميع ،لكن ثمة من
ي�س�أل :هل �سي�صنع «معجزة» بعد مواقفه منذ
عيد اجلي�ش؟
الثابت الوحيد هو �أن احلوار لن يتوقف،
و�سيتم حتديد جل�سة جديدة تليها جل�سات..
لكن �إىل �أين �ست�صل الأمور ،ما دام هناك من
ي�ضبط �ساعته على �ساعة ال�سيد الأمريكي..؟

حممد �شهاب

الرئي�س �سليمان مرتئ�ساً جل�سة احلوار الأخرية

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

أسئلة ميقاتية

سيناريوهات  14آذار

ب�ع��د �أن ا�ستقبل رئ�ي����س حكومة
ل�ب�ن��ان وف ��داً م��ن ق��وى � 14آذار ،ويف
درد� �ش��ة م��ع ال���ص�ح��اف��ة ،ق ��ال رئي�س
احل �ك��وم��ة جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ع�ن��د رده
على طلب «� 14آذار» ن�شر قوات دولية
على احلدود اللبنانية ال�سورية« :لو
كانوا هم يف احلكم اليوم هل ك��ان يف
ا�ستطاعتهم تنفيذ ما يعلنون عنه؟
وه ��ل ال��وق��ت م�ن��ا��س��ب ل��ذل��ك؟ وه��ل
اليونيفيل م�ستعدة لالنت�شار على
احلدود مع �سورية؟ وهل الأمر وارد
لديها»؟

بعد �أن رفعت الأمانة العامة لقوى � 14آذار مذكرة �إىل رئي�س اجلمهورية اللبنانية مي�شال �سليمان،
تدعو فيها �إىل طرد ال�سفري ال�سوري يف لبنان؛ علي عبد الكرمي علي ،والتي القت عدم اهتمام ،وبعد �أن
جاوبهم رئي�س احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي برف�ض الطلب ذاته ،ك�شف �أحد م�ست�شاري قوى � 14آذار
�أن ال�سيناريو الثاين �سيكون بتحري�ض ال�شعب اللبناين على النزول �إىل ال�شارع للمطالبة بطرد ال�سفري
و�إغالق ال�سفارة.

أفكار «جعجعية»
ردد قائد القوات اللبنانية �سمري جعجع �أمام زواره �أنه لن يح�ضر جل�سات احلوار الوطني التي دعا
�إليها رئي�س اجلمهورية و�أكد عليها خطاب الإر�شاد الر�سويل للبابا بنديكتو�س يف زيارته الأخرية لبريوت،
وي�شدد جعجع على حلفائه يف قوى � 14آذار لعدم ح�ضور اجلل�سات ،لل�ضغط على حزب اهلل لتقدمي تنازالت
يف ما يخ�ص �سالح املقاومة.
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زيارة البابا تأكيد على محورية دور لبنان ومسيحييه في المنطقة
ان �ت �ه��ت ال ��زي ��ارة ال �ت��اري �خ �ي��ة ل�ق��دا��س��ة
البابا ،منهية هدنة ق�سرية ُفر�ضت على
وم�سجلة
�أطراف النزاع ال�سيا�سي اللبناينّ ،
ح�ضوراً ر�سمياً و�شعبياً ،و�صورة زاهية مل
يعكرها بالن�سبة �إىل املواطنني �إال ظهور
الدولة اللبنانية وا�ستمرارها بعدم احرتام
حقوق الإن�سان ،بعدم �إ�صدار بيانات دورية
م��ن ق��وى الأم ��ن ال��داخ�ل��ي بتوقيت قطع
الطرقات للأيام الثالثة املتتالية ،وا�ستناد
امل ��واط �ن�ي�ن �إىل ب �ي��ان وح �ي��د � �ص��در قبل
ال��زي��ارة ،ح��دد فقط تاريخ قطع الطرقات
ليومي اجلمعة وال�سبت قبل الظهر خالل
زيارة الق�صر اجلمهوري.
وب �ع �ي��داً ع��ن م�ع��ادل��ة الأم ��ن واحل��ري��ة
وحقوق الإن�سان ،ال ّ
�شك �أن زيارة البابا �إىل
لبنان ،واملواقف التي �أطلقها وال�سينود�س
الذي و ّقعه� ،سيكون لها ت�أثري يف م�سار ر�سم
الأحداث واملواقف ال�سيا�سية يف املنطقة� ،إن
تعامل معها اجلمهور امل�سيحي كما يجب،
و�إن بنى عليها للم�ستقبل .ولعل ق��راءة ما
بني �سطور البابا جتعلنا ندرج املالحظات
التالية:
�أو ًال� :إقرار من البابا احلايل ،كما البابا
ال�سابق ،مبحورية دور لبنان وم�سيحييه يف
املنطقة ،ف��الإط�لال��ة على ال�شرق املتفجر
م ��ن ل �ب �ن��ان ي �ع �ن��ي �أن ال �ب��اب��ا وال�ك�ن�ي���س��ة
الكاثوليكية تعتربان لبنان املتعدد واملتنوع
دي�ن�ي�اً وث�ق��اف�ي�اً ح�ج��ر زاوي ��ة يف ال�سيا�سة
الفاتيكانية جتاه ال�شرق الأو�سط ،وق�ضايا
العامل العربي ،وعلى ما يبدو ك��ان هناك
ت�ف��وي����ض م�ب��ا��ش��ر م��ن ال �ب��اب��ا �إىل بكركي
للقيام بهذه املهمة ،ما يعني �أن البابا قد
ف ّوت على امل�صطادين باملاء العكر بينه وبني
بكركي فر�صة هامة ،و�أبلغ �إىل َم��ن يهمه
الأم ��ر �أن م��ا ي�ق��وم ب��ه ال��راع��ي وم��ا يقوله
ه��و �سيا�سة فاتيكانية ،و�إن ال�سري بخيار
معاداته يعني معاداة احلرب الأعظم.
ث��ان �ي �اً� :إ� � �ش ��ارات وا� �ض �ح��ة م��ن ال�ب��اب��ا
ب��أن��ه ميكن للعامل العربي  -ال��ذي ي�شهد
حتوالت دراماتيكية و�صعود قوى التطرف
والأ� �ص��ول �ي��ة ،ال�ت��ي ت��رف����ض الآخ ��ر وتنكر
وج ��وده � -أن يعتمد ال�ن�م��وذج اللبناين يف
احل�ك��م ،و�إن ال�صيغة التعددية اللبنانية
للحكم ميكن لها �أن تكون مثا ًال يحتذى،
مع مراعاة اخل�صو�صية العددية والثقافية
والدميوغرافية لكل بلد من البلدان.
ث��ال �ث �اً :ك ��ان ال �ت �ح��ذي��ر ال� ��ذي �أط�ل�ق��ه
ال�ب��اب��ا ،وال��دع��وة �إىل ع��دم ت��وري��د ال�سالح
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يـقــال

العرب والعجم في سورية
�أك� ��دت م �� �ص��ادر ع���س�ك��ري��ة و أ�ه �ل �ي��ة �أن نحو
 ٪75م��ن امل�سلحني ذوي اجل�ن���س�ي��ات العربية
والأج�ن�ب�ي��ة ال�ت��ي �أُر��س�ل��ت �إىل حلب ع�بر تركيا
لـ«اجلهاد» ،مت ّكن اجلي�ش ال�سوري من الق�ضاء
ع�ل�ي�ه��ا ،ب�ع��د �أن �أج�ب�ر ع ��دداً ك �ب�يراً منها على
الفرار خارج حمافظة حلب .و�أفاد �شهود عيان
يف الأح�ي��اء التي ّمت تطهريها ،ك�سيف الدولة،
والإذاع��ة ،و�صالح الدين ،ويف املناطق التي ما
زالت القوات ال�سورية تخو�ض ا�شتباكات فيها،
مثل مي�سلون وال�ع��رق��وب وامل �ي��دان� ،أن معظم
امل�سلحني هم من اليمن وليبيا وم�صر وتون�س،
وهناك �أي�ضاً عدد ال ب�أ�س به من دول �أجنبية،
ك�ترك �ي��ا وال �� �ش �ي �� �ش��ان ،وم �ن �ه��م زن� ��وج م��ن دول
يرجح �أنهم مرتزقة.
�أفريقية َّ
�سيارة البابا ت�شق الطريق للو�صول �إىل املن�صة الرئي�سية عند الواجهة البحرية لبريوت

�إىل ��س��وري��ة� ،إ� �ش��ارة وا��ض�ح��ة وج��دي��ة ب�أنه
يعترب �أن الت�صرف ال��ذي يقوم ب��ه الغرب
وبع�ض ال�ع��رب والأت ��راك بتوريد ال�سالح
والإره� ��اب �إىل ��س��وري��ة ه��و �أم��ر مرفو�ض،
و�أن الدميقراطية التي ت�ؤمن بالتعددية
وخ �ي��ار ال �� �س�لام وب �ن��اء � �س��وري��ة اجل��دي��دة
ال ميكن �أن ي�ق��وم يف ظ��ل انت�شار ال�سالح
وت�ق��وي����ض اال��س�ت�ق��رار وت�ه��دي��د امل��واط�ن�ين
الآمنني ،وانت�شار الب�ؤر الإرهابية املمولة
من اخلارج.
راب� �ع� �اً :دع� ��وة ال �ب��اب��ا �إىل امل�سيحيني
امل�شرقيني بعدم اخلوف والتجذر ب�أر�ضهم،
وعدم الهجرة وال�سعي للمحافظة على قيم
العي�ش امل���ش�ترك ،واالن�ف�ت��اح م��ع �إخوانهم
وم��واط�ن�ي�ه��م امل�سلمني ،ويف ه��ذه ال��دع��وة
جند م�ستويات عدة:
�أ -الإقرار ب�أن الغرب و�سيا�ساته ال�شرق
الأو�سطية ي�سعون لتهجري امل�سيحيني من
امل�شرق ،وعليه ف�إن البابا يدعو امل�سيحيني
�إىل ع� ��دم ال �� �س�ي�ر ب� �خ� �ي ��ارات ت � � ��ؤدي �إىل
تهجريهم وعدم ال�سماح للخطط الغربية
بالنجاح.
ب -ي�ؤكد البابا يف هذه ال�سيا�سة وهذه
الدعوة ما كان قد قاله العماد عون ودعا
امل�سيحيني �إليه ،خ�صو�صاً خالل زيارته �إىل
�سورية وال�صالة على �ضريح م��ار م��ارون،
ك�م��ا ي ��ؤك��د ��ص��واب�ي��ة اخل �ي��ار ال ��ذي اخ�ت��اره
التيار الوطني احلر باالنفتاح على ال�شرق،
وال �ت � أ�ك �ي��د ع �ل��ى خم��اط��ر ال���س�ي��ا��س��ة ال�ت��ي

مــــع أو ضـــد؟
قالت �شخ�صية �أردنية �إن انك�شاف عالقة بع�ض احلركات
الإ�سالمية يف الأردن بالواليات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،منح
النظام فر�صة للإطباق على احلركة ال�شعبية املت�صاعدة
�ضده ،لأن غالبية ال�شعب معادية لل�سيا�سة الأمريكية ،وملا
�سئلت ال�شخ�صية :هل النظام الأردين �ضد �أمريكا لي�ستفيد
من ذل��ك؟ أ�ج��اب :بالعك�س ،لكن ه��ذا ال�س�ؤال يحرجنا �إذا
ا�ستثمره الإ�سالميون.

محاولة لعالج ما أفسده الدهر
بعد �أن تال�شت �شعبية تيار �سيا�سي يف بريوت ويف
طرابل�س ،وذهاب منا�صريه �إىل �أحزاب وجمعيات ذات

ينتهجها ال �غ��رب واحل ��روب ال�ت��ي تغذيها
الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروب��ا ،وها
ق��د ب ��د�أت نتائجها ال�سيئة ت�ط��ال�ه��م ،كما
ح�صل م�ؤخراً يف دول «الربيع العربي».
ج -دع � ��وة ال �ك �ن��ائ ����س امل �� �ش��رق �ي��ة �إىل
االل �ت �ف ��ات �إىل �أو� � �ض ��اع رع ��اي ��اه ��ا ،وع ��دم
االك�ت�ف��اء بالوعظات وال �ك�لام ،وم��ا يوحي
ب�أنه عي�ش يف أ�ب��راج عاجية ،بينما الرعية
ت�ئ��ن م��ن ال�ق�ل��ق واجل ��وع وال�ف�ق��ر وال �ع��وز،
ويف ه��ذا امل �ج��ال �إن تثبيت امل�سيحيني يف
ال�شرق يتطلب من الكنائ�س إ�ع��ادة النظر
يف �سيا�ساتها االجتماعية ،خ�صو�صاً فيما
يخت�ص بالنطاق التعليمي واال�ست�شفائي
والتي ت�سيطر الكنائ�س والرهبانيات على
جزء كبري منه يف لبنان وامل�شرق.
ل��ذا ،على امل��ؤ��س���س��ات الكن�سية تقدمي
الت�سهيالت الالزمة التي ت�سمح للمواطن
امل �� �س �ي �ح��ي �أن ي �ع � ّل��م �أب � �ن� ��اءه يف امل ��دار� ��س
واجل��ام �ع��ات ،و�أن ي�ح���ص��ل ع�ل��ى ال�ط�ب��اب��ة
واال��س�ت���ش�ف��اء ب��أ��س�ع��ار مم�ك�ن��ة ،ك�م��ا القيام
بامل�شاريع التي ت�سمح لل�شباب باحل�صول
على م�سكن الئق للعي�ش وعدم الهجرة �إىل
اخلارج.
د -حتميل امل�س�ؤولية للمجتمع املدين
وم�ن�ظ�م��ات��ه لل�سعي �إىل �إن �� �ش��اء منظمات
غ�ير ح�ك��وم�ي��ة ،ت ��ؤ ّم��ن ن��وع�اً م��ن امل�ساندة
والت�ضاعد ب�ين امل�سيحيني وبينهم وبني
امل�سلمني ،لتثبيت امل�سيحيني يف �أر�ضهم،
وال �� �س �ع��ي �إىل �إع �ط��ائ �ه��م دوراً ف��اع�ل ً�ا يف

طابع �إ�سالمي ،تقوم قيادة التيار املذكور مبحاولة
ا��س�ت�ن�ه��ا���ض � �ش��ارع��ه ،رغ��م غ �ي��اب رئ�ي���س��ه .و ُع �ل��م �أن
القيادة ت�سعى �إىل تنظيم مهرجان �شعبي يف �أق��رب
وقت ممكن ،يح�ضره «زعيم» التيار ،بعد �أن غاب عن
لبنان �أكرث من �سنة ،على �أن يكون ح�ضوره مفاجئاً
للحا�ضرين الذين �سي�ستمعون �إىل كلمة له ،بعد �أن
ي�صل �إليهم على م�تن «يخته» م��ن البحر ،وليعود
ثانية بعد االنتهاء من حيث �أتى.

مساعي انتخابية
ت�سعى القوى امل�سيحية يف � 14آذار لل�ضغط على
بكركي و�سيدها البطريرك ب�شارة الراعي بخ�صو�ص
القانون االنتخابي اجل��دي��د ،ففي ال��دوائ��ر التي ال

(�أ.ف.ب).

جم�ت�م�ع��ات�ه��م ،و�إب� �ع ��اده ��م ع ��ن الإق �� �ص��اء
والتهمي�ش.
ه -ح� ّ�ث ال��دول��ة اللبنانية �إىل اعتماد
خ �ي ��ارات ت���س�ه��م يف �إب �ق ��اء ل�ب�ن��ان م���ص��دراً
للتنوع ومنارة للتعددية يف ال�شرق ،وذلك
من خالل احلفاظ على التوازن يف النظام
اللبناين ،وقد يكون من خالل �إقامة عقد
اجتماعي جديد ك��ان البطريرك الراعي
قد دعا �إليه خالل زيارته �إىل ال�شوف.
ز -ال �ط �ل��ب م ��ن امل �� �س �ل �م�ين احل �ف��اظ
على التنوع وعلى ه��ذه ال�ث�روة احلقيقية
بالتعاي�ش واالنفتاح واحلفاظ على الأخوة
مع امل�سيحيني ،ونبذ التطرف والأ�صولية
والتكفري ،فهذه احلركات لن ت��ؤدي فقط
�إىل ت�ه�ج�ير امل���س�ي�ح�ي�ين ،ب ��ل �إىل إ�ي� ��ذاء
امل�سلمني العقالء على حد �سواء.
يف املح�صلة ،كانت لزيارة البابا �أهداف
وم�ضامني ور�سائل متعددة ،ي�ؤمل �أن يتم
البناء عليها وال�سري بها من قبل الفرقاء
املعنيني بها �أو ًال ،وهم امل�سيحيون بفرعيهم
الكن�سي والعلماين ،وهي فر�صة تاريخية
ملقاومة ما ُي ّ
ح�ضر للمنطقة من خمططات
تق�سيمية وت�ه�ج�ير ق���س��ري للم�سيحيني،
�إن ع��رف امل�سيحيون ا�ستغاللها ك��ان لهم
اخلال�ص ،و�إن مل يعرفوا ف�سيكون �أمامهم
الكثري من الدماء والدموع ،وقد يقدمون
ذبائح على مذبح امل�صالح الغربية.

ليلى نقوال الرحباين

ي�شرتك فيها امل�سلم وامل�سيحي ،ي�ص ّوت امل�سيحيون
لنائب م�سيحي فقط ،وامل�سلم ي�صوت للم�سلم بدوره.
و ُعلم �أنه مت رف�ض هذا العر�ض ،ب�سبب عدم توافق
جميع امل�سيحيني عليه ،ما �أدى �إىل ا�ستياء م�سيحيي
قوى �14آذار ،وتكليف أ�ح��د «قادتها» مبتابعة الأمر
مع البطريرك.

«الكباري» لن تفيد
يتحدث �أع�ضاء يف وفد م�صري �إىل دولة كربى
بيقني �أن الرئي�س حممد مر�سي لن يكمل واليته
حتى لو فتح كل «الكباري» (اجل�سور) مع وا�شنطن،
لأن منحة «امل�ئ��ة ي��وم» و ّل ��ت ..و«ل���س��ه ك�لام��ه كالم
بكالم».

أنجلينا..
والـ«السي آي ايه»
قدّم حممد قا�سم �أوغلو؛ رئي�س حزب ال�شعب
اجلمهوري الرتكي املعار�ض الرئي�سي يف البالد،
�وج��ه �إىل وزي��ر
طلب ا��س�ت�ج��واب �إىل ال�برمل��ان م� ّ
ال��داخ�ل�ي��ة ،ي���س��أل ف�ي��ه ح��ول م��ا �إذا ك��ان��ت ل��دى
ال�سلطات الرتكية معلومات ا�ستخباراتية تفيد
ب�أن جنمة هوليود واملبعوثة اخلا�صة للمفو�ضية
العليا بالأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أجنلينا
جويل عميلة لـ«ال�سي �آي ايه» �أم ال.
وي �ع��ود ��س�ب��ب ت�ق��دمي ه��ذا اال��س�ت�ج��واب �إىل
ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ع �ق��ده وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ترك��ي
�إدري�س نعيم �شاهني ومدير املخابرات الرتكية
مع املمثلة ال�شهرية يف �أنقرة بعيداً عن عد�سات
ال�صحافيني.

«االنتصار» في اإلسكندرون
ك�شفت �صحيفة «ال�ت��امي��ز» الربيطانية يف
م �ق��ال ل�ل�ك��ات�ب��ة «� �ش�ي�را ف��ري�ن�ك��ل» ،ع��ن و��ص��ول
�سفينة من �إح��دى دول املغرب العربي ،حتمل
�شحنة م��ن الأ��س�ل�ح��ة ه��ي الأك�ب�ر م��ن نوعها،
ور��س� ّوه��ا يف ميناء الإ��س�ك�ن��درون يف تركيا ،و�أن
ه��ذه الأ��س�ل�ح��ة ب ��د�أت ت �ت��وزع ع�ل��ى امل�ج�م��وع��ات
امل�سلحة داخل �سورية.
وق��ال��ت ال�صحيفة �إن ال�سفينة حتمل ا�سم
«االنت�صار» ،وي�صل وزنها �إىل  400طن ،وعلى
متنها ��ص��واري��خ «��س��ام � »7أر� ��ض  -ج��و م�ضادة
للطائرات ،وقواذف «�آر بي جي» ،ونقلت عن �أحد
عنا�صر «اجلي�ش احلر» قوله �إنه �ساعد يف نقل
الأ�سلحة �إىل املجموعات امل�سلحة داخل �سورية.

محاوالت الستالم
مقاليد األمور
يفيد �أح��د م���ص��ادر هيئة علمائية حديثة
الن�ش�أة يف لبنان� ،أنها با�شرت يف و�ضع خطط
حيز التنفيذ ملحاولة ا�ستالم مقاليد الأمور يف
م�ؤ�س�سة دينية ر�سمية ،و�إدارة �ش�ؤون الطائفة
ال�سنية ،بعد �أن �أ�صبح ل��دى الهيئة ع��دد كبري
ُّ
م��ن الأئ �م��ة واخل�ط�ب��اء وامل��در��س�ين املح�سوبني
على امل�ؤ�س�سة والأوق ��اف الإ�سالمية واملحاكم
ال�شرعية ..وال يخفي امل�صدر امتعا�ض بع�ض
م ��ن ي�ن�ت�م��ون �إىل ال �ه �ي �ئ��ة ،ك��ون �ه��م ي�ع�ت�برون
�أنف�سهم الأق ��دم والأك�ث�ر �إمل��ام �اً ب � ��إدارة ��ش��ؤون
امل�ؤ�س�سة الدينية.
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أحداث األسبوع
حلف أعداء دمشق يزداد إرباكًا وعدوانية

المؤامرة على سورية ..من فشل إلى آخر
يبدو بعد م��رور �أك�ثر من � 18شهراً من
احلرب على �سورية� ،أن امل�ؤامرة انتقلت مع
منت�صف العام � 2012إىل مرحلة و�أ�سلوب
ج��دي��د ْي��ن ،ف�م�ن��ذ ��ش�ه��ر ح ��زي ��ران امل��ا��ض��ي،
يالحظ يف كل �شهرين تقريباً منط جديد
َ
ال� �س �ت �ه��داف � �س��وري��ة ،مُي � َّه ��د ل ��ه ب�سل�سلة
ت �ف �ج�يرات �إره��اب �ي��ة ت���س�ت�ه��دف �أح �ي ��اء من
دم�شق �أو حلب ،بق�صد دب الذعر والإرهاب
يف ق�ل��وب امل��واط �ن�ين ،وال ��ذي ب�ل��غ ذروت ��ه يف
اغتيال القادة ال�سوريني الأمنيني الأربعة
يف  17مت ��وز امل��ا� �ض��ي ،ح�ي��ث ك��ان��ت ت��وق�ع��ات
حلف �أع��داء �سورية �أن ي�صاب قلب العروبة
الناب�ض باالرتباك ،و�أن تفقد ال�سلطة زمام
القيادة وال�سيطرة ،يف الوقت ال��ذي تنطلق
ك��ل اخل�لاي��ا الإره��اب�ي��ة النائمة واملح�ضرة
م�ن��ذ م ��دة ط��وي�ل��ة يف ال ��داخ ��ل ،ل�ك��ن خ�ب�راً
و�صل «بال�صدفة» يومها �إىل جهات �أمنية
خم�ت���ص��ة ،ي�ف�ي��د ب�ت�غ�ل�غ��ل م �ئ��ات امل�سلحني
(الوا�صلني من لبنان والأردن وتركيا) يف
منطقة داريا بريف دم�شق ،فتعاطى اجلي�ش
ال �� �س��وري م��ع ه��ذه ال��زم��ر ،ق�ب��ل ي��وم واح��د
فقط من التفجري ،كما يلزم ،ملحقاً خ�سائر
فادحة يف �صفوف امل�سلحني ،الذين اتخذوا
من �سكان املنطقة دروع�اً ب�شرية ،وكل ذلك
ترافق مع ت�شغيل الإعالم العربي امل�شارك يف
�سفك الدم ال�سوري ،يف �سل�سلة من «الأخبار
العاجلة» التي فربكت �أخباراً عن انهيار تام
للنظام ،وعن توا�صل االن�شقاقات عن الدولة
الوطنية ال�سورية ،كان�شقاق مناف طال�س؛
وج� ّه��ز ل��ه بالتعاون ال�ت��ام مع
ال��ذي ُح��ّ��ض��ر ُ
املخابرات الفرن�سية والأمريكية ،وباعرتافه
��ش�خ���ص�ي�اً ،ث ��م ان �� �ش �ق��اق رئ �ي ����س احل�ك��وم��ة
ال�سابق ريا�ض حجاب ،وكل ذلك ُوظفت له
�إمكانيات مالية و�إعالمية مذهلة ،و ّفرتها
قطر وال�سعودية ،لكن ه��ذه اخلطة ُوئ��دت
يف م�ه��ده��ا� ،إذ ت�ب�ين �أن ح��رك��ة ط�لا���س مل
تكن �سوى م�سرحية هوليودية فا�شلة ،فيما
حجاب قبل �أن يعلن خيانته وفراره كان قد

�أع�ضاء اللجنة الرباعية خالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك يف القاهرة

�أ�صبح رئي�ساً �سابقاً للحكومة ،خ�صو�صاً �أن
القيادة الوطنية ال�سورية كانت قد ا�ستوعبت
الأمر ب�سرعة ،ف�أذهلت الأقربني والأبعدين
بعد عملية اغتيال القادة الأمنيني ،ال�سيما
ببدئها ال�ه�ج��وم املعاك�س ال���ش��ام��ل ،فك�سب
اجل�ي����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري م�ع��رك��ة دم�شق
وري �ف �ه��ا ،و�أح� �ك ��م ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م�ع��اق��ل
امل�سلحني والإرهابيني ،يف الوقت الذي تقدم
اجلي�ش ال�سوري يف مواجهة وت�صفية مراكز
وجم�م��وع��ات الإره��اب �ي�ين يف ح�ل��ب وري�ف�ه��ا،
واقرتابه من احل�سم يف خمتلف املحافظات
ال���س��وري��ة ،مب��ا ب ��د أ� ين�سج م�ن��اخ�اً �سيا�سياً
و�شعبياً ج��دي��داً مل�صلحة ال��دول��ة الوطنية
ال�سورية واجلي�ش العربي ال�سوري ،ما جعل
احل�ل��ف ال ��دويل  -ال�ع��رب��ي ��ض��د ��س��وري��ة يف
حالة �إرب��اك �شديد ،انعك�س على املعار�ضات
ال�سورية ان�شقاقات وتبادل بيانات التخوين
والف�ضائح وال�سرقات باجلملة واملفرق.
�لاح��ظ �أن ه��ذه املرحلة اجل��دي��دة من
ي َ
امل� ��ؤام ��رة ع�ل��ى � �س��وري��ة ت��راف �ق��ت م��ع خطة

(�أ.ف.ب).

جهنمية �أطل�سية مع دول اجل��وار ال�سوري ،اجلي�ش اللبناين ،حتديداً بعد �إطالق �سراح
ف�ق��د ل��وح�ظ��ت ح��رك��ة م�ك�ث�ف��ة جل�م��اع��ة  14ال�ضباط ،لكن حم��اوالت الت�سعري ف�شلت،
�آذار يف لبنان ،وت�صعيد يف إ�ط��ار ا�ستهداف و�إن ك��ان��ت ج�م��اع��ة التحري�ض ق��د ت��ذرع��ت
امل �ق��اوم��ة وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،ف�ك��ان��ت اخل �ط��ة ال�ت��ي ب��زي��ارة ال�ب��اب��ا �إىل ل�ب�ن��ان للكف ع��ن اللعب
�أُعدّت باالتفاق مع الأمريكيني والفرن�سيني ب��ال�ن��ار ،م��ن دون �أن نن�سى �أي���ض�اً حم��اوالت
وتركيا ب�إ�شعال معارك ال�شمال ،خ�صو�صاً التوتري يف البقاع� ،سواء يف حم��اوالت قطع
يف طرابل�س وعكار� ،سواء من خالل �إ�شعال طريق دم�شق الدولية قرب امل�صنع من قبل
ب��اب التبانة  -جبل حم�سن ،ث��م «تطهري» ما ي�سمى «ال�سلفيني» وجماعة «امل�ستقبل»،
ط��راب �ل ����س م��ن ح �ل �ف��اء امل �ق��اوم��ة و� �س��وري��ة� ،أو حم��اول��ة ال�ت��وت�ير يف ال�ب�ق��اع ال���ش�م��ايل،
والتي ُو�ضعت باالتفاق بني «تيار امل�ستقبل» م��ن خ�ل�ال حم� ��اوالت ج�م��اع��ة «امل���س�ت�ق�ب��ل»
وال ��وه ��اب� �ي�ي�ن امل �ت �ط ��رف�ي�ن ،وامل �ج �م��وع��ات يف ع��ر� �س��ال ،وال ��ذي ��ن م ��ا زال � ��وا ي�ج�ه��دون
ال�سورية امل�سلحة ،فكانت �سل�سلة التهديدات جلعل عر�سال التي قدمت مئات ال�شهداء
ل�ل�ق��وى ال��وط�ن�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة يف عا�صمة يف مواجهة ال�ع��دو «الإ�سرائيلي» وعمالئه
ال�شمال ،لكن ه��ذه القوى ا�ستطاعت ،رغم يف ال ��داخ ��ل ال �ل �ب �ن��اين ،يف ح��ال��ة ع� ��داء مع
ك��ل ال �ت �ه��دي��دات� ،أن ت��واج�ه�ه��ا جُوته�ضها ،حميطها ،ومع �سورية.
تزامناً مع تقدم اجلي�ش ال�سوري يف الداخل،
م��ع العلم �أن ه��ذه اخل�ط��ة ت��راف�ق��ت مع
ً
وت�صفية الكثري م��ن امل�سلحني ،خ�صو�صا خطة و�ضعتها قوى � 14آذار مع الأمريكيني
املتوغلني من ال�شمال.
والفرن�سيني لرتحيل احل�ك��وم��ة احلالية،
كذلك كانت حم��اوالت التوتري يف عكار وال�ع��ودة ب�ف��ؤاد ال�سنيورة رئي�ساً للحكومة،
منذ حادثة الكويخات ،وحماولة النيل من �أو يف �أ�سو�أ االحتماالت تر ؤ�ّ�س حممد �شطح

تجمع العلماء المسلمين ينظم ً
لقاء علمائيًا نصرة لرسول الله
نظم جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان لقاء علمائياً ن�صرة لر�سول اهلل حممد (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) ،وتنديداً بالفيلم الأمريكي ال�صهيوين امل�سيء للإ�سالم والر�سول الأكرم.
اف ُتتح اللقاء بكلمة لنقيب ال�صحافة حممد بعلبكي ،الذي قال �إن «النبي حممد (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) �أعظم من �أن تناله �سفاهة مثل تلك ال�سفاهة التي جت�سدت يف ذاك الفيلم،
الذي ظهرت فيه م�ؤامرة من �أب�شع امل�ؤامرات لإيقاع الفتنة بني امل�ؤمنني باهلل».
بدوره ،ح ّيا ال�شيخ �أحمد الزين امل�ؤمنني يف �سائر البالد العربية ،وقال« :يف هذه احلادثة
الأليمة �أظ�ه��ر �أع��داء الإ��س�لام م��ا يحملون يف �صدورهم م��ن كراهية و أ�ح�ق��اد للإ�سالم،
ولر�سول اهلل حممد (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،والنبي لي�س بحاجة ليدافع عنه �أحد من
النا�س ،لأن اهلل كرمه».
من جهته ،املفتي اجلعفري املمتاز؛ ال�شيخ �أحمد قبالن ،قال �إن زعماء العرب اليوم
�أمام خيارين� ،إما �أن ي�صبحوا حر�ساً ل�سفارات �أمريكا� ،أو يعيدوا تنظيم عالقاتهم العربية
وقال رئي�س جتمع علماء جبل عامل؛ ال�شيخ يو�سف دعمو�ش� ،إن �أمريكا ت�سعى لي ًال
الإ�سالمية ،و�إال ف�إن ما ح�صل �سيتحول �إىل جمر يحرق �أ�صحابه.
ً
ونهارا للفتنة بني ال�سنة وال�شيعة ،واليوم �أتت لتزرع فتنة بني امل�سلمني وامل�سيحيني.
إىل
بال
ن�ستنكر
أن
�
�
تدعو
من جانبه؛ ال�شيخ حممد �أبو القطع ،رد على الفتاوى التي
و�أكد �إمام م�سجد القد�س؛ ال�شيخ ماهر حمود� ،أنه يجب �أن يكون لدينا تعبري عارم يف
مل
إن
�
أل:
�
و�س
�اءة،
�
س
�
�
إ
ل
ا
عن
غ�ضب ،بحجة �أن النبي (�صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم) مبن�أى
لبنان ،ي�ضم كل الطوائف م�سلمني وم�سيحيني ،و�أن تكون هناك تظاهرة يف بكركي بدعوة
نغ�ضب لر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) فلمن نغ�ضب؟!
من كل الطوائف.

للحكومة ،لكن ب�شكل عام مل تفلح كل هذه
امل� �ح ��اوالت ،رغ ��م م��ا راف�ق�ه��ا م��ن حتري�ض
�سيا�سي و�إعالمي وطائفي.
أ�م � ��ا يف دول اجل � � ��وار ا ألخ � � � ��رى ،ف�ق��د
ترافقت الهجمة على �سورية مع �سل�سلة من
الأعمال والتفجريات الإرهابية يف العراق،
ومب�ح��اوالت �إدخ��ال الأردن يف �أت��ون ت�سعري
الإره��اب يف الداخل ال�سوري على حدودها،
يف الوقت الذي ّ
تك�شف يف خميمات النازحني
يف تركيا� ،أن معظمها خميمات للم�سلحني
والإرهابيني الذين جاءوا من خمتلف �أنحاء
العامل ،ما جعل املعار�ضة الرتكية تتحرك
وتف�ضح �أهداف حكومة �أردوغان.
احل��رج واالرت �ب��اك ال�ع��رب�ي��ان امل�شاركان
يف امل ��ؤام��رة على �سورية يتجليان �أي���ض�اً يف
اج�ت�م��اع جل�ن��ة االت���ص��ال ال��رب��اع�ي��ة ،وال��ذي
غابت عنه ال�سعودية ،التي توحي ت�صرفاتها
برف�ضها ملهمة الأخ���ض��ر ا إلب��راه�ي�م��ي ،كما
كانت قد �أعلنت رف�ضها امل�سبق ملهمة كويف
�أنان قبل �أن يبا�شر مهمته.
و�إذ ت�شعر الريا�ض ب ��أن دوره��ا يتقل�ص
حل�ساب تركيا ،يف وقت تعاين من �صراعات
داخلية على اخل�لاف��ة وال�سلطة ب�ين �أف��راد
الأ�سرة احلاكمة ،حتاول ــ كما تفيد املعلومات
من م�صادر متابعة ــ �أن تعقد طائفاً ل�سورية؛
على غرار الطائف اللبناين ،ليكون لها دور
م��ؤث��ر ،لكن غ��اب ع��ن بالها �أن �سورية غري
ل�ب�ن��ان ،و�أن ��ه ل��وال دم���ش��ق مل��ا جن��ح الطائف
اللبناين.
ب�أي حال ،جلنة االت�صال با�شرت �أعمالها،
مب�شاركة ال�سعودية �أو من دونها ،وب�صرف
النظر ع��ن النتائج التي ميكن �أن تتو�صل
�إليها ،ف�إن حركتها بد�أت ،وبهذا اخل�صو�ص
حت ّرك وزير اخلارجية الإيراين نحو دم�شق،
و�إن ك��ان ال��رئ�ي����س امل���ص��ري حم�م��د مر�سي
حاول �أن يغري طهران لتتخلى عن �سورية،
لكن إ�ي ��ران مل مت��ر عليها م �ن��اورة مر�سي،
فعملت على تطوير اللجنة الرباعية �إىل
�سدا�سية ،ب�ضم العراق وفنزويال ،وب�إر�سال
جلنة مراقبني من هذا الدول �إىل �سورية.
يوماً بعد �آخر يت�ضح �أن م�صري الف�صل
اجلديد من امل�ؤامرات على الدولة الوطنية
ال���س��وري��ة ه��و ال�ف���ش��ل ،ول �ه��ذا ث�م��ة مرحلة
جديدة بد�أنا نرى �إطاللتها الآن ،كما نرى
تالويح ف�شلها ،من خالل الفيلم الأمريكي
 ال�صهيوين ال��رديء الذي ا�ستهدف النبيالأك��رم حممد �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم،
حيث كان ُيتوقع ،كما يرى متابعون ،موجة
م��ن ال�ف��و��ض��ى ال�ع��ارم��ة يف ال ��دول العربية
والإ� �س�لام �ي��ةُ ،ت�ستغل ف�ي��ه ا ألم� ��ور إلع ��ادة
�إ�شعال دم�شق وحلب وحم�ص ولبنان ،وقد
ر أ�ي �ن��ا من��وذج �اً م��ن ذل��ك يف ط��راب�ل����س ،من
توجه مل�صدر الأذى
خالل املظاهرة التي مل َّ
ب�ح��ق ال��ر� �س��ول الأك � ��رم� ،أي وا��ش�ن�ط��ن وت��ل
�أبيب ،إ�من��ا �ضد البابا بنيدكتو�س ال�ساد�س
ع�شر ،الذي كان يزور لبنان من �أجل توقيع
«الإر�شاد الر�سويل».

�أحمد زين الدين

( العدد  )231اجلمعة � 21 -أيلول 2012 -

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

تساؤالت عن الدور الذي يلعبه سلمان بن سلطان في تركيا

أنقرة حائرة تحت الضغط األميركي  -الخليجي ..والمعارضة الداخلية
�أنقرة  -الثبات
ت�ع�ي����ش ت��رك�ي��ا يف ال��وق��ت ال��راه��ن
«�أزم� ��ة خ �ي ��ارات» ك�ب�رى� ،إذ تتعر�ض
ق � �ي� ��ادات � �ه ��ا �إىل �� �ض� �غ ��وط داخ� �ل� �ي ��ة
وخارجية ،جتعلها �شبه م�شلولة عن
اتخاذ خيار ما تطلبه منها قوى دولية
وحتثها عيله دول �إقليمية ،ومتنعها
عنه �أو�ضاعها الداخلية.
فاملعار�ضة الرتكية ب��د�أت تك�سب،
م ��ن خ �ل�ال �أداء احل �ك��وم��ة يف امل�ل��ف
ال � �� � �س� ��وري ،ال� �ك� �ث�ي�ر م� ��ن ال �� �ش �ع �ب �ي��ة
وال�صدقية يف ال�شارع الرتكي ،الأمر
ال ��ذي و� �ض��ع ق �ي��ادات ح��زب «ال�ع��دال��ة
وال �ت �ن �م �ي��ة» أ�م� � ��ام خ � �ي� ��ارات ��ص�ع�ب��ة،
وجعلهم يعيدون النظر يف الكثري من
احل���س��اب��ات ،وق��د أ�ظ �ه��رت ال�ت�ظ��اه��رة
التي نظمتها املعار�ضة يف جنوب البالد
مدى قوتها ،خ�صو�صاً يف هذه املنطقة
التي ُيفرت�ض بها �أن تكون «احلا�ضنة»
للمعار�ضة ال�سورية ،ب�سبب الطبيعة
الدميغرافية للمنطقة التي �سلختها
اتفاقية «�سايك�س بيكو» عن �سورية.
غ �ي�ر �أن م� ��ا مل ي �ك ��ن ب �ح �� �س �ب��ان
ه� � � ��ؤالء� ،أن أ�ه� � ��ايل امل �ن �ط �ق��ة ال��ذي��ن
ت� � ��ذوق� � ��وا «ال� ��دمي � �ق� ��راط � �ي� ��ة» ع �ل��ى
الطريقة الرتكية ،كانوا �أكرث حتفظاً

مواطنون �أتراك يتظاهرون احتجاج ًا على �سيا�سة حكومتهم اخلارجية

يف ا��س�ت�ق�ب��ال�ه��م امل �ع��ار� �ض�ي�ن ،و�أك �ث�ر
ح�سا�سية ل�ت�ج��اوزات�ه��م ،ف�ق��د ��ش��ارك
ع �� �ش��رات االلآف م�ن�ه��م يف ت�ظ��اه��رة

تنديد بالتدخل الأمريكي يف �سورية،
معار�ضني �سيا�سة حكومتهم يف هذا
امل �ل��ف ،م��ا ا��ض�ط��ر ال���ش��رط��ة الرتكية

�إىل ا�ستعمال ال�غ��از امل�سيل للدموع،
ون �ف��وذه��ا الإع�ل�ام ��ي ل�ط�م����س حجم
التظاهرة.

احتجاجات طرابس على «براءة المسلمين»
وتوقيفات آل المقداد تكشف األقنعة
بعد حملة التوقيفات التي نفذها اجلي�ش اللبناين يف ال�ضاحية اجلنوبية ،والتي �شملت
�أ�شخا�صاً من �آل املقداد ،ا�ست�شعرت بع�ض الأجهزة ال�ضالعة يف امل�ؤامرة على �سورية باخلطر
على �أدواتها ،وخمططها الهادف �إىل �إقامة «مناطق �آمنة» لإيواء املجموعات امل�سلحة التي
ت�ستهدف اال�ستقرار ال�سوري انطالقاً من لبنان ،و�أيقنت هذه الأجهزة �أن اجلي�ش عازم
على مالحقة جميع املخ ّلني بالأمن ،وبالتايل ف�إن �أدواتها يف طرابل�س لن تكون يف من�أى
عن احلملة املذكورة التي ا�ستهلها اجلي�ش يف ال�ضاحية ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن «حزب
اهلل» و«حركة �أمل» رفعا الغطاء عن �أي خم ٍّل بالأمن ،الأمر الذي �أحرج الب�ؤر امل�سلحة يف
ال�شمال ومن يقف خلفها ،فبد�أت تتحينّ الفر�ص لتنفيذ عمل تخريبي يف طرابل�س ،ت�سعى
من خالله �إىل حتقيق هدفني يف �آن معاً:
 حماولة منع اجلي�ش من متابعة تنفيذ مهمته يف �إزالة املظاهر امل�سلحة على الأرا�ضياللبنانية كافة.
 احلفاظ على حرية احلركة التي حتظى بها راهناً يف بع�ض مناطق طرابل�س وعكار،لكي تتمكن من متابعة مهمتها الأ�سا�سية� ،أي ا�ستهداف اال�ستقرار ال�سوري.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن��ه ال ميكن للمجموعات التكفريية امل�سلحة �أن توجد يف بيئة
م�ستقرة �أمنياً واجتماعياً ،وق��د تتقاطع �أه��داف ه��ذه املجموعات مع اخلطاب املذهبي
التحري�ضي لبع�ض الأفرقاء ،وبالتايل ين�شط «التكفرييون» حتت غطاء ه�ؤالء الأفرقاء؛
بعلمهم �أو من دون علمهم.
ووجد املخربون يف ن�شر مقاطع من الفليم امل�سيء للإ�سالم والنبي حممد عليه ال�صالة
وال�سالم فر�صة ملحاولة تنفيذ خمططهم الآنف الذكر ،فا�ستغلوا حتركاً احتجاجياً حلزب
التحرير على الفيلم املذكور ،و�أحرقوا مطعم « ،»kfcثم هاجموا �سرايا طرابل�س ،ما ي�ؤكد
مبا يقطع ال�شك �أن الهدف احلقيقي الذي ي�سعى �إليه ه�ؤالء املخربون هو �ضرب م�ؤ�س�سات
الدولة ،لكن خاب ظنهم وظن الأجهزة التي تقف خلفهم ،وكان ظنهم �أن با�ستطاعتهم
من خالل ا�ستغالل عنوان «التحرك» ملا له من رمزية وقد�سية لدى امل�سلمني ،الإيقاع
بني اجلي�ش و أ�ه��ل ال�سنة يف عا�صمة ال�شمال ،ل�شل يده وثنيه عن مهامه ،ال�سيما �إزال��ة

كل املظاهر امل�سلحة ،لك ّنهم مل يحققوا من خالل العمل التخريبي الأخري� ،إ ّال املزيد من
العبث ب�أمن طرابل�س واقت�صادها ،وقطع �أرزاق �أبنائها ،لي�س �إ ّال.
ويف �سياق مت�صل ،ح� ّذر م�صدر حزبي طرابل�سي يف فريق الثامن من �آذار ،من قيام
الأجهزة ال�شريكة يف احلرب على �سورية من ا�ستهداف رموز و�أحزاب من�ضوية حتت لواء
الفريق املذكور ،بعد حماولة ا�ستهداف مقر ال�شيخ ها�شم منقارة ،وتهديد �آخرين من
الفريق عينه ،منتقداً غياب كل �أ�شكال التن�سيق بني �أطراف الفريق املذكور يف طرابل�س ،ما
ي�سهّل ا�ستهداف مكوناته «باملفرق» ،ح�سب ما قال امل�صدر.
ال ري��ب �أن ال�ت��وق�ي�ف��ات ا ألخ �ي�رة وال�ت�ح��رك��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة يف ط��راب�ل����س ع�ل��ى فيلم
«ب��راءة امل�سلمني» ،جاءت لتك�شف الأقنعة جم��دداً بني الفريق احلري�ص على دور الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،والفريق الذي يرعى التكفرييني ،فقد نزل مئات �آالف املواطنني �إىل ال�شارع
يف ال�ضاحية م��ن دون �أن حت�صل «�ضربة ك��ف»� ،إ�ضافة �إىل إ�ت�ل�اف مئات ال��دومن��ات من
احل�شي�شة يف مناطق ت�ؤيد غالبية مواطنيها «ح��زب اهلل» و«حركة �أم��ل» ،من دون �أعمال
�شغب ،بعك�س املناطق اخلا�ضعة لنفوذ «تيار امل�ستقبل» ،واحل��وادث الأمنية التي وقعت يف
طرابل�س م�ؤخراً دليل على ذلك ،والتي تهدف �أي�ضاً �إىل �إيهام الر�أي العام املحلي والدويل
ب�أن احلكومة عاجزة عن الإم�ساك ب�أمن البلد ،و�أن رئي�سها؛ ابن طرابل�س ،غري قادر على
فر�ض الأم��ن يف مدينته ،ع ّل هذه املمار�سات ت�سهم يف �إ�سقاط احلكومة و�إدخ��ال البلد يف
املجهول ،خ�صو�صاً يف ظل الظروف الإقليمية الراهنة ،يف وقت يبذل فريق الثامن من 8
�آذار ق�صارى جهوده للحفاظ على احلكومة؛ �صوناً ال�ستقرار لبنان وعدم �إدخاله يف نفق
مظلم ،وال �شك �أن اجلميع يدرك ا�ستحالة ت�شكيل حكومة جديدة يف حال �سقوط احلكومة
امليقاتية.
بعد هذا العر�ض ال ب ّد من �س�ؤال �أمام الر�أي العام اللبناين :من هو الفريق احلري�ص
على اال�ستقرار اللبناين؟ ومن الذي يربط م�صري لبنان مب�شاريع �إقليمية ودولية؟

ح�سان احل�سن

غ�ي�ر �أن ال�ن�ت�ي�ج��ة الأول� �ي ��ة ل�ه��ذه
التظاهرة كانت ق��راراً تركياً ب�إجالء
امل �ع��ار� �ض�ين امل�ن�ت���ش��ري��ن يف �أن�ط��اك�ي��ة
وج ��واره ��ا �إىل «ال �ع �م��ق ال �ع �ث �م��اين»،
لإبعادهم عن ا أله��ايل امل�ستائني ،فتم
إ�ب�ل��اغ امل �ع��ار� �ض�ين امل�ق�ي�م�ين يف �شقق
أ�ن �ط��اك �ي��ة ب� ��� �ض ��رورة اجل �ل��اء ع�ن�ه��ا،
ك�م��ا مت ال�ت���ش��دد يف م���س� أ�ل��ة ال�ظ�ه��ور
امل�سلح ل�ه��ؤالء حتت ذريعة «احلماية
ال�شخ�صية» بالت�أكيد على �أن ال�شرطة
الرتكية وحدها املخ ّولة حمايتهم.
وقد �شكلت ظاهرة انت�شار ال�سالح
حافزاً لبع�ض الأهايل الأتراك القتناء
ال�سالح دفاعاً عن �أنف�سهم ،بالإ�ضافة
�إىل خماوف ه�ؤالء من التزايد الكبري
يف عدد الوافدين «اجلهاديني» ،الذين
ي ��أت��ون �إىل م �ط��ارات املنطقة بلبا�س
�شبه ع�سكري ،ومعدات «ك�شفية» متر
م � ��رور ال� �ك ��رام ع�ب�ر الأم � ��ن ال�ترك��ي
املت�شدد.
ويف املقابل ،تتعر�ض �أنقرة ل�ضغوط
أ�م�ي�رك �ي��ة  -خ�ل�ي�ج�ي��ة ل ��زي ��ادة حجم
امل �� �س��اع��دات ال�ع���س�ك��ري��ة للمعار�ضني
ال �� �س��وري�ين وامل �ق��ات �ل�ين ال� �ع ��رب ،وق��د
نقلت �صحيفة تركية بداية الأ�سبوع
ع � ��ن م � �� � �ص ��ادر ت ��رك� �ي ��ة ق ��ري� �ب ��ة م��ن
«ا إل�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن» ،وج� � ��ود خم�ط��ط
�أم�يرك��ي لهجمات ت�شن على �سورية
يراد من �أنقرة قيادتها ال�شهر املقبل،
م �� �ش�يرة �إىل �أن ال �ه��دف ا آلخ � ��ر من
زي��ادة زي��ارات امل�س�ؤولني الأمريكيني
�إىل تركيا هو تقدمي الدعم حلكومة
ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ،إلن �ق��اذه��ا
م��ن امل��وق��ف احل ��رج ال ��ذي وق�ع��ت فيه
أ�م ��ام ال ��ر�أي ال �ع��ام ال�ترك��ي وال�ع��امل��ي،
على إ�ث��ر ع��دم ح�صولها على �أي دعم
بال�ش�أن ال���س��وري ،و�أدى ه��ذا ال�سبب
�إىل انخفا�ض �شعبية «ح��زب العدالة
والتنمية» احلاكم بن�سبة  8يف املئة».
وت� �ق ��ول امل �ع �ل��وم��ات «�إن ا ألم�ي��ر
��س�ل�م��ان ب��ن ��س�ل�ط��ان ب��ن ع�ب��د العزيز
يقيم يف تركيا ب�شكل �شبه تام ،كممثل
��ش�خ���ص��ي لأخ �ي��ه ب �ن��در ب��ن ��س�ل�ط��ان،
الذي يقود اال�ستخبارات ال�سعودية»،
وتقول�« :إن احل�ضور الكبري ل�سلمان،
ال��ذي عمل م�ط��و ًال �إىل ج��ان��ب �أخيه
يف ��س�ف��ارة وا��ش�ن�ط��ن واال��س�ت�خ�ب��ارات،
ي�ت�رك ��ز ع �ل��ى اجل� ��ان� ��ب ال �ع �� �س �ك��ري؛
باعتباره خبرياً ع�سكرياً» ،و�أو�ضحت
امل �ع �ل��وم��ات �أن ا ألخ �ي��ر ي �ق��ود غ��رف��ة
العمليات ال�سعودية التي تعمل على
تنظيم دخ��ول املقاتلني الأج��ان��ب �إىل
�سورية ،وتعزيز وج��وده��م يف املناطق
احلدودية القريبة من �إدلب حتديداً.
وب � �ي ��ن ال � �� � �ض � �غ� ��وط اخل� ��ارج � �ي� ��ة
وال �ت �م �ن �ي��ات اخل �ل �ي �ج �ي��ة ،وامل� �خ ��اوف
امل �ح �ل �ي��ة ،ت� �ب ��دو ح �ك��وم��ة «ال� �ع ��دال ��ة
والتنمية» يف م ��أزق حقيقي ،فما هو
االجتاه الذي �ست�سلكه؟
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لبنانيات
مشروع «القوات» االنتخابي ..والعودة إلى الخمسينيات

لكل صنف سعره
م � � � ��اذا ب � �ع� ��د «ال � �� � �ص � �ن� ��ف ال � �ع� ��اط� ��ل»
ال � ��ذي حت� ��دث ع �ن��ه «ال �ب �ي ��ك» امل� �غ ��رق يف
«اال��ش�تراك�ي��ة» ،وال ��ذي �أن�ت�ج��ت عبقريته
ط�ب�ق��ة �أو ��ش��ري�ح��ة ح��زب�ي��ة ت���ش��ارك�ي��ة يف
اقت�سام غنائم ُي َغ�ض الطرف عنها ،لت�س ّوغ
ل��ه ب�ه�ل��ون�ي�ت��ه ال���س�ي��ا��س�ي��ة ع �ن��دم��ا ت��دع��و
احلاجة؟!
�أم ��ام ه��ذه ال���ش��ري�ح��ة «ال���ش��ر��ش��وح��ة»
ه��ذه الأي ��ام م�ه��ام اع �ت��ادت على الت�صدي
مل�ث�ي�لات�ه��ا ،وه ��ذه امل �ه��ام تتلخ�ص ب�ع��ودة
الوئام مع ال�شريك املتجدد �سمري جعجع،
ب�ن��اء على ن�صيحة عبقري امل��رح�ل��ة وكل
امل��راح��ل ،ل�ي����س يف ل�ب�ن��ان وح���س��ب ،ب��ل يف
�أرج� ��اء امل �ع �م��ورة ..ز ّي ��ن اهلل ع��ودت��ه على
ال �ط��ائ��ر امل �ي �م��ون �إىل ل�ب�ن��ان ق�ب��ل نهاية
العام ،فهو �شيخ م�شايخ الح�سي الأي��ادي
ال���س�ع��ودي��ة ،وم��ا بعد بعد الأي ��ادي «ط��ال
عمرك».
أ�م ��ا ب��واب��ة ال�ع�ب��ور ال�ت��ي ي�ع�بر عربها
العابرون بالدولة ،فهي قانون االنتخاب،
ال��ذي يتيح عدالة ن�سبية ،فعال ال�صراخ
والنحب بعد �أن تقطعت ال�سبل ب�ه��ؤالء
الذين منوا النف�س ،كما معلمهم جيفري
فيلتمان ،ب�سقوط النظام ال���س��وري منذ
عام ون�صف العام ،وما زالوا على انتظارهم
واهمني.
ت�ق��ول امل�ع��ادل��ة اجل��دي��دة� :إذا اجتمع
ج��زء م��ن «ال���ص�ن��ف ال�ع��اط��ل» م��ع مط ِلق
الت�سمية �أو مكت�شف ج��زئ�ي��ات ال�صنف،
�إ� �ض��اف��ة �إىل راع� ��ي ال �ه �ي �ج��اء ع ��ن ُب �ع��د،
ف�ي�ت�ك� ّون م�ن� َت��ج ج��دي��د الج�ت��راح م�سمى
ل��ه ،لأن ع��ودة «االب��ن ال���ض��ال» كما يحلو
للعابثني بامل�ستقبل �أن ينعتوا جنبالط
ال �ي ��وم ،مل ت ��رق ل �ف��ار���س ف��ر� �س��ان ق�ب��ائ��ل
امل�ستعربني اجلدد� ،سيما �أن جنبالط كان
القائد «امللهِم» لكل تلك الأ�صناف ،ولأن
الأب ال��راع��ي ع��اد لفتح اخل��زان��ة ..ولكل
�صنف �سعره.

يون�س

الدعوة للدائرة الفردية استحضار للفتن والغرائز
لي�ست بريئة دع��وة �سمري جعجع
و«ق��وات��ه» �إىل قانون الدائرة الفردية،
وح�ت��ى ال ي��ذه��ب ال�ظ��ن ب��ه ب�ع�ي��داً ،قد
ت� �ك ��ون ق �ل��ة م �ع��رف��ة ودراي� � � ��ة وخ �ب�رة
ب��ال�ق��وان�ين االن�ت�خ��اب�ي��ة ،خ���ص��و��ص�اً يف
بلد مثل لبنان؛ هو �أ�شبه بلوح زج��اج،
قد تك�سره �أو حتطّ مه �أو حتى تخد�شه
�أي عملية تنظيف �أو م�سح غبار غري
دقيقة.
وللمعلومات ،ف�إن الدائرة الفردية
بد ًال من املحافظة التي كانت معتمَدة
منذ عهد االن�ت��داب الفرن�سي ،ك��ان قد
اع�ت�م��ده��ا ال��رئ�ي����س ك�م�ي��ل ��ش�م�ع��ون يف
قانون العام  ،1953وخف�ض عدد النواب
من  77نائباً �إىل  44نائباً.
فقانون انتخابات العام  1953هو
الذي و�ضع حداً لتطور لبنان ،وتعزيز
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،ذل ��ك لأن ��ه �أح ��دث
ال���ش��ق الأول ال� ��ذي ت���س��رب��ت م�ن��ه كل
�أ�سباب ت�صديع امليثاق الوطني ،وعندما
قُ�سّ م لبنان �إىل دوائر انتخابية فردية،
وخُ � ّف����ض ع��دد ال �ن��واب ،ف ��إن املر�شحني
�أ�صبحوا غ�ير ملزمني باتباع �سيا�سة
وح ��دوي ��ة ووط �ن �ي ��ة ،ف���ض�ع��ف ال� ��والء
الوطني ،وا�ستفاقت الغرائز وامل�صالح
الطائفية واملذهبية والعائلية.
وم� ��ن ي �ت��اب��ع احل� �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
والنيابية يف تلك ال�ف�ترة (ب�ين 1953
و� ،)1960سيجد �أن قانوين �شمعون �أديا
�إىل انخفا�ض م�ستوى نوعية النواب،
و�إىل دخول عدد �أكرب من الإقطاعيني
�إىل املجل�س النيابي ،كما اختفت الكتل
النيابية من اللعبة الربملانية.
ه ��ذا ال �ق��ان��ون وت�ق���س�ي��م ال��دوائ��ر
االن �ت �خ��اب �ي��ة م� � ّك ��ن ال��رئ �ي ����س ك�م�ي��ل
� �ش �م �ع��ون م ��ن ال�ت�خ�ل����ص م ��ن كتلتني
ن �ي��اب �ي �ت�ين ك �ب�ي�رت�ي�ن ط �ب �ع��ت احل �ي��اة
ال�سيا�سية اللبنانية بطابعهما ،منذ

رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية �سمري جعجع خالل م�ؤمتر �صحفي

ثالثينات القرن املا�ضي ،وعنينا بهما
الكتلة الوطنية والكتلة الد�ستورية،
ح �ي��ث ك��ان��ت ك ��ل م ��ن ال�ك�ت�ل�ت�ين ت�ضم
ن��واب�اً من خمتلف الطوائف واملذاهب
واالجتاهات ،فيما قانون كميل �شمعون
و�ضع ح��داً لهذا الت�آلف الوطني الذي
كان �سائداً.
ب�شكل عام ،فقانون �شمعون 1953
ح� � ّل ن �ظ��ام ال�لائ �ح��ة ال �ك�ب�رى ،ل�ي�ح� ّل
حمله نظام ال��دائ��رة الفردية ،بذريعة
�إدخ� ��ال امل��زي��د م��ن ال��دمي�ق��راط�ي��ة �إىل
االق�تراع وحماربة الإقطاع ال�سيا�سي،
لكنه �أدى �إىل ن�ت��ائ��ج �سلبية فظيعة،
كانبعاث التع�صب الطائفي واملذهبي،
وال� �ن ��زاع ��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة
واملناطقية ،وبذلك يُعترب قانون 1953
اخل�ط��وة الأ�سا�سية يف عملية التفكك
ال �� �س �ي��ا� �س��ي وال ��وط �ن ��ي ع �ل��ى م���س�ت��وى
التمثيل ال�شعبي يف لبنان.
و�إذا ك ��ان ك�م�ي��ل ��ش�م�ع��ون ح��اول
يف ال�ع��ام � 1957أن يح�سّ ن بع�ضاً من
ال �ق��ان��ون ��س�ي��ئ ال ��ذك ��ر ،ب��رف �ع��ه ع��دد
ال �ن��واب م��ن  44ن��ائ�ب�اً �إىل  66ن��ائ�ب�اً،

وتعديله يف ع��دد ال��دوائ��ر االنتخابية
ال �ت��ي جعلها  27دائ� ��رة ب ��د ًال م��ن 33
دائ� ��رة� ،إال أ�ن ��ه مل يفلح أ�ب� ��داً يف ر�أب
ال�صدع ال�سيا�سي والوطني الذي �أخذ
يتو�سع �شيئاً ف�شيئاً ،خ�صو�صاً يف ظل
انفالت الغرائز املناطقية والع�شائرية
وامل��ذه�ب�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ف�ع�ل��ى �سبيل
املثال ال احل�صر ،ف��إن أ�ح��د املر�شحني
لالنتخابات يف العام  ،1953كما جاء
يف �صحيفة «ل��وري��ان» يف  10حزيران
� ،1953أدىل بتو�ضيح �إىل �صحيفة
بريوتية كربى قدمته �إىل قرائها على
أ�ن��ه م��ن املر�شحني ال��ذي��ن يخو�ضون
حملتهم حتت علم «ح��زب الد�ستور»،
ف� �ي� �ق ��ول« :ب�ت�ر� �ش �ي �ح��ي يف م�ن�ط�ق��ة
ال�ف�ت��وح ،ف ��إين ال �أج��د ل��زام �اً علي �أن
�أعلن انتمائي �إىل حزب �سيا�سي ،ف�أنا
�أ�سعى �إىل احل�صول على مقعد نيابي
ك��ان �شغله وال��دي ال�سيد ج��ورج زوين
ط ��وال  42ع��ام �اً م��ن ع ��ام � 1911إىل
 ،1953وبهذه ال�صفة� ...آمل �أن �أح�صل
على الأ� �ص��وات ال�ت��ي تن�صب تقليدياً
على ا�سمي».

وع �ل��ى ه ��ذا ال�ن�ح��و ��ش�ه��د جمل�س
 1953و 1957تراجعاً يف م�ستوى احلياة
ال�سيا�سية والت�شريعية� ،إذ �إن كل متمول
�أو ثري ،وكل من كان من عائلة كبرية
العدد و�صل �إىل الندوة النيابية ،حيث
فاز البع�ض ب�أقل من � 1500صوت ،فيما
البع�ض الآخ��ر لزمه من �أجل �أن يفوز
�أكرث من خم�سة �أو �ستة �آالف �صوت.
يف اخل�لا��ص��ة ،ف ��إن ب �ل��داً كلبنان؛
ن� �خ ��رت ��ه االن� �ق� ��� �س ��ام ��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
وامل��ذه �ب �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة وامل���ص�ل�ح�ي��ة
واملناطقية ..وحتى القبلية ،ال ميكن
تطوير احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
وال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ف� �ي ��ه� ،إال وف � ��ق ق��ان��ون
انتخابي ج��دي��د ،ي��وف��ر خلطة عجيبة
ت �ف��ر���ض ع �ل��ى امل �ت �ط��رف م��ذه �ب �ي �اً �أو
�سيا�سياً حاجته �إىل الآخرين �سيا�سياً..
وم��ذه�ب�ي�اً �أي �� �ض �اً ،وي � ؤ�ك��د ل��ه أ�ن ��ه وف��ق
ل�م��ة جمعاء ولي�س
الد�ستور ممثل ل� أ
ملنطقة حم ��ددة وم�ع�ي�ن��ة ،و�أن مهمته
الت�شريع و��س��ن ال�ق��وان�ين مل�صلحة كل
لبنان وكل اللبنانيني ،ولي�ست مهمته
كع�ضو املجل�س البلدي؛ االهتمام بلمبة
الإن� ��ارة يف ال���ش��ارع� ،أو تزفيت طريق،
وال ت ��أم�ين وظ�ي�ف��ة ل�ه��ذا �أو ذاك ،كما
�أن مهمته لي�س مهمة املختار �أو ع�ضو
املجل�س االخ�ت�ي��اري ب ��أن يح�ضر امل ��آمت
والأفراح ،خ�صو�صاً مع اقرتاب املوا�سم
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ب��ل مهمته الت�شريع من
�أج ��ل ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال� �ق ��ادرة على
ال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
ال�شاملة ،وفق تنمية متوازنة وفاعلة،
تطوِّر البالد وتوفر املزيد من فر�ص
ال �ع �م��ل ،وت ��ؤ ّم ��ن ل�ل�م��واط��ن ح��اج�ي��ات��ه
الأ�سا�سية؛ من العلم والطبابة وال�سكن
و�ضمان ال�شيخوخة.

�أحمد �شحادة

مـــواقف
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،ا�ستقبل
ال�شيخ ح�سن قاطرجي ،وال�شيخ �أبو بكر الذهبي ،وال�شيخ �أ�سامة
�شهاب ،والدكتور �سامر منيمنة ،وعبد الكرمي جنون ،واحلاج
ماهر ال�صقال ،والعميد حافظ �شحادة ،ورفيق بلعة .وبعد
نقا�شات �صريحة وا�ستعرا�ض الثغرات التي ميكن �أن ت�شكل
خطر ًا على مناعة الأمة� ،أكد املجتمعون �أن امل�سلمني �أمة واحدة
كما �أرادهم اهلل �سبحانه وتعاىل ،ومدان وم�أثوم كل من يعمل
على �إ�شعال الفتنة واخلالف بني امل�سلمني و�إف�ساد املودة بينهم،
و�أن العدو التاريخي لأمة العرب وامل�سلمني هم ال�صهاينة.

• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان �أكدت يف الذكرى الثالثني
على جمزرة �صربا و�شاتيال التي ارتكبتها الع�صابات اليهودية
مب�شاركة ع�صابات الكتائب والقوات اللبنانية امل�سلحة �آنذاك،
على خيار اجلهاد واملقاومة يف الدفاع عن الأر���ض والإن�سان،
وحترير ما تبقى من �أرا���ض لبنانية حمتلة .ولفتت اجلبهة �إىل
�أنّ ا�ستهداف النبي الأك��رم �سيدنا حممد (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) هي �ضمن �سياق ا�ستخباراتي ممنهج ،املق�صود منها نزع
اخلا�صة ،وتناوله ك�أي
ّ
القدا�سة عن �شخ�ص ر�سول اهلل وحياته
�إن�سان عادي.

• حركة الأمة ر�أت �أن عر�ض الفيلم امل�سيء �إىل النبيّ حممد (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم) يُظهر حقد �أعداء الإ�سالم على كل ما ميت ب�صلة
�إىل الدين احلنيف و�سماحته وحثه على مكارم الأخالق.
و أ�ك���دت احل��رك��ة �أن ال�سكوت عما مت��ر ب��ه فل�سطني ،وا�ستهداف
املقد�سات� ،شجع �أعداء الأمة على التمادي يف غيهم الذي و�صل بهم
�إىل ح ّد اعتبارنا �أمة نائمة ،ولعل االعتداء اخلطري على �أ�شرف اخللق
�أيقظها.

• ال�ع�م�ي��د م���ص�ط�ف��ى ح �م ��دان؛ �أم�ي�ن الهيئة ال�ق�ي��ادي��ة يف حركة
النا�صريني امل�ستقلني  -املرابطون� ،أ�شار �إىل �أن االحتجاجات ال�شعبية
واملظاهرات احلا�شدة التي انطلقت للتعبري عن رف�ض امل�سلمني عموم ًا
لكل من يحاول الإ�ساءة �إىل قد�سية الر�سالة املحمدية احلنيفة ،لي�ست
تعبري ًا احتجاجي ًا حمدود ًا يف الزمان واملو�ضوع� ،إمنا هي رف�ض ل�سيا�سة
ممنهجة ومربجمة للعقل الأمريكي لتدمري �أ�س�س ح�ضارية و�إن�سانية
لديننا الإ�سالمي.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ،وا�ستنكار ًا للفيلم
الأمريكي  -اليهودي املخزي ،عقد لقاء مو�سع ًا وا�ستثنائي ًا برئا�سة ع�ضو
قيادة جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ال�شيخ �شريف توتيو ،الذي اعترب
�أن هذا الفيلم الفتنة هو مبنزلة حرب جديدة �شعواء ت�ستهدف �شخ�صية
الر�سول الأكرم (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،ت�ستهدف عقيدة و�شعائر
و�إميان �أكرث من مليار ون�صف املليار م�سلم يف العامل.
من جهته ،ال�شيخ د .عبد النا�صر ج�بري؛ �أم�ين ع��ام حركة الأم��ة،
طالب العامل احلر واملجتمع الدويل وكل ال�شرفاء وامل�سيحيني الأحرار
يف العامل ب�ضرورة �إ�صدار ميثاق �شرف عاملي يحرم ومينع التعر�ض
والتطاول على ر�سل اهلل والأنبياء والرموز الإ�سالمية.
• ال�شيخ يو�سف الغو�ش؛ �أمني عام هيئة علماء لبنان؛ �أ�شاد ب�إطاللة
ال�سيد ح�سن ن�صراهلل دفاع ًا عن ر�سول اهلل و�آله و�صحبه ومن واالهم،
ليثبت مرة جديدة للعامل �أن �صادق الوعد �صادق يف الدفاع عن احلبيب
امل�صطفى حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
وطالب ال�شيخ الغو�ش يف �أب�سط رد على الإ�ساءة لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،بطرد ال�سفرية الأمريكية من لبنان.

( العدد  )231اجلمعة � 21 -أيلول 2012 -

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

الجبهة الوطنية اللبنانية
جبهة كل المقاومين ..وكل الوطن
م� �ن ��ذ 1948؛ ع� � ��ام ال� �ن� �ك� �ب ��ة ،ت �ت �ك��رر
االعتداءات «الإ�سرائيلية» على دول اجلوار
الفل�سطيني ،تطبيقاً مل���ش��روع ال�صهيونية
العن�صري التو�سعي اال�ستيطاين ،ويف عام
 1982ك��ان االع �ت��داء «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» �أك�بر
االع� �ت ��داءات ،لأن ��ه و� �ص��ل �إىل ح��د اح�ت�لال
�أول عا�صمة عربية ،و�أغلب مناطق اجلنوب
واجلبل ،وق�سم من بريوت.
منذ اللحظة الأوىل ل�ل�ع��دوان ،ت�صدت
امل�ق��اوم��ة الوطنية  -الفل�سطينية امل��وح��دة
حت��ت ��ش�ع��ار «ال �ق��وات امل �� �ش�ترك��ة» ،ب�ك��ل ق��وة
وت�صميم وب���س��ال��ة ،غ�ير �أن احل�ج��م الكبري
للم�ؤامرة الدولية العربية التي كانت وراء
العدوان الذي اجتاح لبنان ،كان �أكرب و�أقوى
من تلك املقاومة .كان من املعلن �أن االجتياح
الذي �سُ مي بعملية «�سالمة اجلليل» �سيكون
�إىل م�سافة �أربعني كيلومرتاً �شمال الأويل،
ب�ح�ي��ث ُي�ق���ض��ى ع�ل��ى ال��وج��ود الفل�سطيني
ال� ��ذي ي���ص��ل م ��دى � �ص��واري �خ��ه �إىل ��ش�م��ال
«�إ�سرائيل» .طبعاً تراجعت القوات امل�شرتكة
�إىل ت�ل��ك احل � ��دود ،ل�ك��ن ط ��ر أ� ت �ط��ور جتلى
ب���ش�ك��ل م � ��ؤام� ��رة ج ��دي ��دة ،ق� ��ام ب ��ه ت��واط ��ؤ
ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ،ممثلة
بوزير خارجيتها ي��وم��ذاك؛ «الك�سندر هيغ
والثنائي بيغن – �شارون» ،وبع�ض الأنظمة
العربية ،بحيث يتمدد العدوان �إىل ما بعد
حدود �أربعني كيلومرتاً ،لي�صل �إىل م�شارف
ب�يروت ،وم��ا �أن و�صل ال�ع��دوان �إىل م�شارف
ب�يروت ،حتى فُر�ض عليها ح�صار ع�سكري
�شديد ،فحا�صرها من �أغلب اجلهات ،تاركاً
منفذاً واح��داً؛ هو ال�شمال م��روراً ببريوت،
ال�ت��ي ك��ان��ت منق�سمة �إىل غربية و�شرقية،
فاحتل ال�شرقية وتعاون مع قواها ال�سيا�سية
ال �ن��اف��ذة ،بحيث أ���ص�ب�ح��ت ب�ي�روت الغربية
حتت رحمته� ،إ�ضافة �إىل اجلنوب واجلبل،
ومل ي�صل هذا العدوان �إىل حد �إغالق طريق
�سورية ،لأ�سباب �سيا�سية ودول�ي��ة تفر�ضها
لعبة الأمم.
ب�ي�روت ك��ان��ت م��ن �أك�ب�ر امل ��دن ال�ع��امل�ي��ة
ال�ت��ي حت��ا� َ��ص��ر وت��رف����ض اخل���ض��وع ،وحت �وّل
�أبنا�ؤها �إىل مقاومني يرف�ضون اال�ست�سالم،
ويتحملون �أعباء احل�صار من كل النواحي،
حيث ا�ستمر الق�صف على هذه القطعة من
بريوت من البحر وال�شمال واجلنوب وال�شرق
وال�سيا�سية ،وكانوا حتت �ضغط مفاو�ضات
� �ش��ر� �س��ة ،ت �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين
والأم�ي��رك� ��ي وال��رج �ع��ي ال �ع��رب��ي ،وح�ل�ي��ف
« إ�� �س��رائ �ي��ل» ال�ل�ب�ن��اين ،ح�ي��ث ك ��ان احل���ص��ار
يفر�ض م���ص��ادرة وم�ن��ع ك��ل أ�ن ��واع التغذية،
لكن الأ� �س��و أ� م��ن ه��ذا ال �ع��دوان واالح�ت�لال،
ك��ان احلليف «الإ�سرائيلي» اللبناين ،الذي
��ص��ادر رغيف خبز وحتى زج��اج��ة امل��اء التي
يحملها طفل عائد �إىل بريوت.
ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ج��رت خاللها مفاو�ضات
�شر�سة ودقيقة� ،أبطالها ال��والي��ات املتحدة
و�شارون ممث ً
ال «�إ�سرائيل» ،ومعهما الو�سيط
الأم�يرك��ي فيليب حبيب ،ال��ذي ك��ان ينقل
�شروطهما �إىل القيادة امل�شرتكة ،وكان �سقف
املطالب «الإ�سرائيلية»  -الأمريكية ا�ست�سالم
امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ا�ست�سالماً ك��ام�لاً،
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من ّنسي قضية األمة
لــن يرف لـه جـفن ّ
لنبيها

اليوم التايل �أم��ر ت�أطري املقاومة الوطنية
املنت�شرة ب�ين اجل �ن��وب واجل �ب��ل وب�ي�روت يف
جبهة واحدة.
يوم � 16أيلول عام  1982اجتمع قائدان
من قادة احلركة الوطنية ،و�أعلنا من منزل
ك �م��ال ج�ن�ب�لاط ان �ط�لاق��ة ج�ب�ه��ة امل�ق��اوم��ة
ال
الوطنية اللبنانية ،فكان ذلك اليوم هو فع ً
يوم انطالقة اجلبهة؛ مل يعرت�ض �أحد على
ذل��ك ،لأن هدف اجلميع كان توحيد العمل
ومقاومة العدو.
ث�ل�اث ��ون ع ��ام� �اً م � ��رت ع �ل��ى ان �ط�لاق��ة
اجل �ب �ه��ة ،وه ��و ي ��وم � �س��طّ ��ر ف �ي��ه امل �ق��اوم��ون
اللبنانيون �سطراً جديداً مبقاومتهم ،وهم
منخرطون بجبهة مقاومة واح��دة ،وخالل
ع �� �ش��رة �أي � ��ام مل ي���س�ت�ط��ع ال �ع��دو ال �ب �ق��اء يف
املدينة ،ف�أعلن �أنه من�سحب بعد �أن �أقام يف -
ر�أيه  -حكماً حليفاً له ،وك�أنه يقول «الأر�ض
ملن يحررها» ،ولكن خاب ،فبعد ان�سحابه من
ب�يروت واجلبل واجل�ن��وب مُكرهاً� ،أ�صبحت
هذه املقولة هي مقولة الوطنيني.
ث�ل�اث ��ون ع ��ام �اً م ��رت وف �ك ��رة امل �ق��اوم��ة
الوطنية للعدو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» تكرب يوماً
بعد يوم ،واليوم حملت املقاومة الإ�سالمية؛
التي وُلدت من رحم املقاومة الوطنية ،راية
حررت بها كامل �أر�ض اجلنوب ،ما عدا بقعة
��ص�غ�يرة يف امل���س��اح��ة ك�ب�يرة يف ال���س�ي��ادة ويف
الرثوة ،ثم خا�ضت حرباً يف عام  2006قلبت
فيها املعادالت ،وقهرت جي�ش العدو الذي ال
يُقهر ،و�ضربت فكرة ال��ردع لديه ،فلم يعد
يقدر على القيام ب�أي عدوان؛ كما ح�صل عام
 ،1982لأن املقاومة له باملر�صاد ،واملقاومني
ينتظرون مالقاته بفارغ ال�صرب.
روح اجلبهة الوطنية اللبنانية مكتوبة
يف التاريخ ،لأنها �أول مقاومة عربية للعدو
ال�صهيوين ،اليوم يقاتل املقاومون اللبنانيون
جميعاً حتت راي��ة املقاومة ،أ�م��ا ق�صة توقف
عمليات اجلبهة الوطنية اللبنانية ،فذلك
مو�ضوع �آخر ،وله جمال �آخر.

من يدّعي �أن الإدارة الأمريكية ال علم لها مبا كان
يح�ضَّ ر من �أعمال �ضد �أنبياء اهلل والدين الإ�سالمي فهو
ك��اذب ،ومن يعتذر منها عن ردات الفعل التي �صدرت بعد
الفيلم امل�سيء للإ�سالم والر�سول (حممد �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم) فهو �شريك يف اجلرمية.
الأمريكي املت�صهني هو عدو الإ�سالم منذ ن�ش�أته ،فقد
�أعلن احلرب عليه حتت م�سميات عديدة ،منها «الإره��اب»،
مع العلم �أنهم ميار�سونه بكافة �أ�شكاله ،وحقدهم العن�صري
�أعماهم ،ف�أ�شعلوا نريان الفنت واحلروب يف بالدنا.
مل ي�ن�ج��ح �إره��اب �ه��م ال�ع���س�ك��ري ،لأن امل �ق��اوم��ة التي
قادتها ال�شعوب العربية والإ�سالمية دحرتهم ،فلج�أوا �إىل
الإره��اب العقائدي والفكري والثقايف ،وهدفهم الق�ضاء
على كل املعتقدات ،والت�شكيك بالرموز الدينية والأنبياء،
من �آدم ومو�سى وعي�سى� ،إىل حممد� ،صلوات اهلل عليهم
�أجمعني.
الدوائر الأمريكية الر�سمية اعتمدت خطة الت�شكيك
بالقر�آن ال�ك��رمي ،فعمدت �إىل �إن�شاء مراكز �أب�ح��اث علمية
وثقافية من �أجل ذلك ،وقد جنحت يف دفع العديد من و�سائل
الإعالم الغربية وال�صهيونية �إىل الهجوم على الإ�سالم� ،إىل
حد اعتبار �أن امل�سلمني ي�أخذون من القر�آن الكرمي الدليل
ل�ـ«ال�ه�ج��وم» و«ال �ت �ع��دي» على ال�غ��رب وال�صهاينة ،م��ا دفع
البع�ض �إىل �إجراء حماكمات للقر�آن الكرمي والهجوم عليه،
وعلى الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وو�صل �إجرامهم
�إىل املطالبة بتدمري الكعبة امل�شرفة.
ك��ل الإدارات الأم�يرك�ي��ة دع�م��ت ب�شكل مبا�شر وغري
مبا�شر هذه احلرب ،وغطتها و أ�مّنت لها احلماية والدعم
الكاملي ،فمن املدعو جريي فالويل ،الذي قال �إن حممداً
نْ
كان �إرهابياً ،و�إنه كان رجل عنف وحروب� ،إىل املدعو هانتي
كوملز ،الذي اتهم الر�سول �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم ب�أنه
ل�ص وقاطع طريق� ،إىل املدعو جونز ،ال��ذي �أح��رق ن�سخة
من القر�آن الكرمي �أمام امللأ.
�أ�سماء عديدة و�أغلبيتهم من رموز الإدارة الأمريكية� ،أو
من اللوبي ال�صهيوين� ،أو حتت �إ�شرافهما .هذه �سيا�ستهم؛
قائمة على ف�ك��رة مكافحة «الإره � ��اب» ،وه��ي نف�سها التي
زرعت الكيانات الإرهابية ،ولعل �إب��ادة ال�شعب الفل�سطيني
وط��رده من �أر�ضه ،و�شعب �أفغان�ستان وال�صومال والعراق
الذي يتم �إرهابهم كل يوم� ،أ�صدق دليل على ذلك.
م�شاريعهم ق��ائ�م��ة ع�ل��ى حم��ارب�ت�ن��ا وال�ق���ض��اء علينا،
ف�أين امللوك والزعماء والر�ؤ�ساء املح�سوبون باال�سم على
الإ� �س�لام؟ أ�ي��ن ردات الفعل الر�سمية على الفيلم امل�سيء
للإ�سالم وللر�سول �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه و�سلم؟ مل نرَهم
�إال م�صرّحني ومعتذرين عن ردات الفعل التي ظهرت �ضد
ذل��ك ..تهافت زعما�ؤنا لتقدمي التعازي مبقتل �سفريهم
يف بنغازي ،ب��دل ات�خ��اذ موقف ج��ريء و�شجاع .ووا�سوهم
ب�سفريهم وتنا�سوا م��ا فعلوه يف بنغازي وليبيا وال�ع��راق
و�أفغان�ستان ..تنا�سوا �سجن �أب��و غريب وهتكهم �أعرا�ض
امل�سلمني.
�أين ردة فعلك يا حمد ،ويا �أردوغ��ان احلامل بالذهاب
�إىل مقام الأيوبي �صالح الدين ،الذي لو كان حياً لقاتلكم
قبل قتالهم؟
أ�ي ��ن دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون ،واجل��ام �ع��ة ال�لاع��رب�ي��ة،
ومنظمة امل � ؤ�مت��ر ال�ل�إ��س�لام��ي ،ن�ب��يّ الأم ��ة ي�ه��ان ،و�أن�ت��م
على عرو�شكم وكرا�سيكم غري �آبهني ،وك��أن على ر�ؤو�سكم
الطري ..واهلل �ستحا�سَ بون.
لكن يف النهاية ن�ق��ول� :إن ك��ان زع�م��اء الأم��ة تنا�سوا
ق�ضية الأم ��ة فل�سطني ،وحت��ال�ف��وا م��ع َم��ن احتلها ،فهل
�سريفّ لهم جفن عند االعتداء على نبيّ الأمة؟!

د� .سمري �صباغ

�سعيد عيتاين

دبابة �إ�سرائيلية تق�صف من �أحد �سهول البقاع

وك��ان ال��رد الفل�سطيني �أن امل��وت أ�ه��ون من
ذلك ،ويف نهاية املفاو�ضات تو�صل اجلانبان
�إىل موافقة ق��وات ال�ث��ورة الفل�سطينية �إىل
خ��روج املقاتلني ب�أ�سلحتهم ال�ف��ردي��ة ،وك��ان
هذا هو قمة ال�صمود ،وقمة �إف�شال املخطط
ال�صهيوين الأمريكي من هذا العدوان.
يف � 4آب  1982ح ��اول «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون»
دخول املدينة من حمورين :خلدة واملتحف،
فت�صدت لهم قوات القيادة امل�شرتكة ،وردتهم
على أ�ع�ق��اب�ه��م ،بعد حم ��اوالت ع��دة مل��دة 24
�ساعة ت�صدت لهم يف خلدة وكبدتهم خ�سائر،
وت�صدى لهم أ�ب�ط��ال ح��زب االحت��اد وحركة
�أمل ،وبع�ض القوات ال�سورية والفل�سطينية،
ويف ب�ي��روت يف حم ��ور خ �ل��دة ت �� �ص��دت لهم
ال �ق��وات امل�شرتكة امل� ؤ�ل�ف��ة م��ن «امل��راب�ط��ون»
و�أن�صار احل��زب ال�شيوعي ،ومنظمة العمل
ال�شيوعي ،ومقاتلي جتمع اللجان والروابط،
ومن بقي على هذا املحور من الفل�سطينيني
وال�سوريني بقيادة العميد م�صطفى حمدان.
مبا�شرة بعد خروج املقاومة الفل�سطينية
ب �ك��ام��ل أ�ع �ت��دت �ه��ا �إىل ح �ي��ث �أرادت ،ك��ان��ت
قيادة العمل الوطني� ،أي احلركة الوطنية،
جت �ت �م��ع مب �ف��رده��ا ل �ت �ق��رر ع�م�ل�ه��ا يف ه��ذه
امل��رح�ل��ة اجل��دي��دة ،وك��ان ال ��ر�أي متفقاً من
ق�ب��ل ك��ل ال�ف���ص��ائ��ل ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى ��ض��رورة
موا�صلة الكفاح �ضد العدو «الإ�سرائيلي»،
ويف آ�خ��ر اجتماع� ،أي يف يوم  14و� 15أيلول،
ال حول �إن�شاء جبهة قتالية
كان االتفاق كام ً
ت�ضم هذه الف�صائل ،باعتبار �أن كل ف�صيل
كان ينظم مقاومة م�ستقلة.
يف ليلة مقتل ب�شري جميل ،وحتديداً يوم
� 14أيلول عام  ،1982عُقد اجتماع لتنظيم
امل �ق��اوم��ة ،ويف ال �ي��وم  15م��ن ال�شهر نف�سه
نُظمت جنازة ب�شري اجلميل ،وقد عاد منها
ركن من �أرك��ان احلركة الوطنية مبعلومات
موثوقة ب�أن اجلي�ش «الإ�سرائيلي» �سيدخل
�إىل منطقة ب�يروت الغربية املحا�صرة ،ومل
ي�ستطع الدخول �إليها ،يف نف�س الليلة عُقد
اجتماع كالعادة يف مركز احل��زب ال�شيوعي
يف منطقة ال��زي��دان�ي��ة ،فتقرر �أن يُبحث يف
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مقابلة
رأى أن ّما يُ حكى عن «ربيع عربي»« ..بربرية»

األب مونس :زيارة البابا عرس وطني
ي � ؤ�ك ��د م��ون ����س � �ض �ل��وع احل��ا� �ض��رة
طرابل�س ،لت�شريع القتل بحد ال�سيف
التطور الب�رشي والإن�ساين �سينبذ دعوات خطاب فقه «الدماء» والتكفري ،مهما عال �صوته ،فحركة التاريخ
�سبق �أن �شهدت دعوات مماثلة ،لكن القيم الروحية والأخالقية تنت�رص يف النهاية ..يف ال�رشق العربي اجتاه �صوب وما �شابه ،لكل �آخر خمتلف �سواء كان الفاتيكانية ال�ش�أن القيمي للإن�سان،
�شيعياً �أو م�سيحياً �أو علوياً �أو درزي �اً ،من دون االنغما�س يف ال�ش�أن ال�سيا�سي
ظالمية فكرية وعقلية ،ال نحو «ربيع عربي».
وهذا الأمر غري مقبول على الإطالق» .ك�م��ا ت�ف�ع��ل ال� ��دول يف ال �ع��امل ،ي�ق��ول:
يكمل الأب م��و ّن����س م�ق��ارب�ت��ه للتاريخ «الدفاع عن احلريات العامة والكرامة
�أمني عام اللجنة الأ�سقفية لو�سائل ال �ق��د���س ،وت �غ�ي�ر وج �ه �ه��ا احل �� �ض��اري،
ق��ائ�لاً« :ال ب��د م��ن ع��ودة �سيادة العقل الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة ،وال � ��دف � ��اع ع� ��ن ح �ق��وق
الإع�ل�ام؛ الأب ال��دك�ت��ور يو�سف مون�س� ،إذ ب ��ات احل���ض��ور امل���س�ي�ح��ي ف�ي�ه��ا �شبه
يف امل�شرق ،واحل�ضارة امل�شرقية �ستنزع امل�ه�م���ش�ين يف ال �ع��امل وال �ف �ق��راء ،كلها
خ ��� ّ�ص ج ��ري ��دة «ال �ث �ب ��ات» ب �ه��ذا احل ��وار معدم ،ب�سبب ال�سيا�سات «الإ�سرائيلية»
عنها الرببرية والوح�شية ،متاماً كما ق�ضايا �إن�سانية ي�سعى الفاتيكان للحد
ال �� �ش �ي��ق ،مل�ن��ا��س�ب��ة زي � ��ارة ق��دا� �س��ة ال�ب��اب��ا الرامية �إىل متزيق الن�سيج االجتماعي
ف�ع�ل��ت �أوروب � ��ا يف ع�لاق��ات الكاثوليك منها ،دينياً «الفاتيكان» هي مدينة اهلل،
بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر للبنان.
ك � ��ام �ل �اً .»..ي �ت��وق��ف م��و ّن ����س حل �ظ��ات
والربوت�ستانت ،يف لبنان �شهدنا �أي�ضاً والبابا الطوباوي يوحنا بول�س الثاين
مييز الأب يو�سف مونّ�س بني زيارة وي �ت��اب��ع م�ق��ارب�ت��ه التحليلية لأح ��داث
موجات �إق�صائية للآخر وجتاوزناها ،كان ي�س�أل على ال��دوام «م��اذا يريد منا
قدا�سة البابا ال��راح��ل الطوباوي يوحنا ال�ت�ط��ورات يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ق��ائ�لاً:
وب��ات يعلم اللبنانيون جيداً �أن قدرنا اهلل يف ه��ذا ال��زم��ن؟» ،وه��ذه هي نف�س
بول�س الثاين �إىل لبنان عام  ،1997وزيارة «ولكن الإر��ش��اد الر�سويل اليوم ،يحمل
�أن ن�ك��ون م�ع�اً ،ولي�س ك��ل طائفة على ت��وج �ه��ات ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا ب�ن��دي�ك�ت��و���س
احلرب الأعظم بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر يف ط�ي��ات��ه دع ��وة ل�ت�خ�ل��ي الإن �� �س��ان عن
ال �� �س��اد���س ع���ش��ر ال��داع �ي��ة �إىل احل��ب
حدى».
ه��ذا ال �ع��ام؛ ب��ر�أي��ه ج��اءت الأوىل يف ظل بربريته ووح�شيته بالعودة �إىل قبول
ورداً على ��س��ؤال ت��راج��ع ح�ضارات وال�سالم وامل�صارحة ،واكت�شاف الآخر
ظروف �صعبة عا�شها اللبنانيون عموماً الآخ��ر ،واح�ترام االختالف ال��ذي فيه،
وتنامي �أخ��رى ،يرف�ض مون�س مقولة وامل�غ�ف��رة والعي�ش م�ع�اً ،لأن��ه م��ن هذه
وامل�سيحيون خ�صو�صاً ،يقول« :حتى قبل لأن مقولة الإن�سان ذئب لأخيه الإن�سان
ان ��دث ��ار �أي � ��ة ح �� �ض ��ارة« ،ه� �ن ��اك ت�ت��اب��ع ال�ق�ي��م ال��روح �ي��ة والأخ�ل�اق �ي��ة ،يرقى
الإر��ش��اد الر�سويل اخلا�ص باللبنانيني ،وف ��ق م�ق��ول��ة ال�ف�ي�ل���س��وف ال�بري�ط��اين
وت� �ط ��ور ،أ�ن �ظ �م��ة احل �ك��م ت �ت �ب��دل ن�ع��م ،الإن�سان وينال كرامته ،وعندما يرف�ض
واعتبار لبنان �أكرث من بلد ،لأنه ر�سالة ت��وم��ا���س ه��وب ����س ،ل�ي���س��ت م �ق �ب��ول��ة يف
ول�ك��ن احل���ض��ارات ف�لا ،الإم�برط��وري��ة ال�ب��اب��ا غ��زو أ�م�ي�رك��ا وال �غ��رب ال �ع��راق،
و�أمنوذج ح�ضاري لل�شرق والغرب� ،أ�صدر ع�صرنا اليوم».
ال��روم��ان�ي��ة ،على �سبيل امل �ث��ال ،ذهبت ،امل���س� أ�ل��ة لي�ست �سيا�سية ب�ق��در م��ا هي
�س�ألنا �أم�ين عام اللجنة الأ�سقفية
البابا الراحل يوحنا بول�س الثاين ،نداء
ولكن ح�ضارتها بقيت وانتقلت وتطورت موقف �أخالقي روحي ..لأن «�أور�شليم»
هاماً للم�سلمني من �أجل املحافظة على لو�سائل الإع�ل�ام الأب يو�سف مون�س
مدينة اهلل هي جلميع النا�س وجلميع
وتطعّمت بح�ضارات �أخرى».
بع�ضهم ب�ع����ض ،ول�ي�ب�ق��ى الإ� �س�ل�ام دي��ن عن تراجع دور امل�سيحيني يف امل�شرق؟
امل � ��ؤم � �ن �ي�ن ب � � ��اهلل ،وب ��ال � �ت ��ايل م��وق��ف
رح �م��ة ،ولإب� �ع ��اد � �ص��ورة الإ�� �س�ل�ام ال�ت��ي ي�شري �إىل �أن مغادرة امل�سيحيني لبع�ض «املقا�صد» و«ال�شيعة» يف حفل ا�ستقبال ال �إ�سقاطات على حركية التاريخ الكني�سة الكاثوليكية ،هو موقف فقهي
ت���س��وق �أن ��ه ي��رف����ض الآخ � ��ر ،وم ��ن �أج��ل امل�ن��اط��ق ،ه��دف��ه الأول امل�ح��اف�ظ��ة على الرتحيب بقدا�سته على املطار� ،أو من
�أخالقي �أدب��ي ،متاماً كدعم الفاتيكان
خ�لال م�شاركتهم يف القدا�س احلربي
احل �ف��اظ ع �ل��ى ل �ب �ن��ان من ��وذج� �اً للعي�ش
وع� � ��ن ع �ل�اق ��ة ال� ��� �ش ��رق ب��ال �غ��رب حل��ق ال���ش�ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف �أر� ��ض
امل���ش�ترك� ..أم��ا زي��ارة البابا بنديكتو�س
يف بريوت� ،أو خمتلف املحطات الأخرى ،وحتفيز الأخ�ير لقدوم امل�سيحيني من ووط��ن ،ودف��اع��ه ع��ن حرية اجلماعات
ال�ساد�س ع�شر اليوم ،فهي ت�أتي يف ظروف
مت��ام �اً ك�م��ا ف�ع��ل �أخ��وت �ه��م امل�سيحيون البلدان العربية العتبارات دميغرافية( ،ال�ط�ق��و���س  -امل�ع�ت�ق��دات) ،واح�ترام��ه
خمتلفة ،فالإر�شاد الر�سويل موجه �إىل
يف لبنان»؛ وي�ضيف مون�س« :م�شاركة ينفي م��ون����س وج ��ود ت�ل��ك ال�ط��روح��ات ل�ل�ق�ي��م الإ� �س�ل�ام �ي��ة امل ُ �ك��ر���س ب��وث�ي�ق��ة
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كافة م�سيحيي امل�شرق العربي ،والزيارة
اجل� ��ام� ��دة ،الف� �ت� �اَ �إىل �أن احل �� �ض��ارة �صادرة عن املجمع الفاتيكاين الثاين،
ت�أتي يف ظل تنامي احلركات الأ�صولية
بطاركة ومطارنة و�أ�ساقفة كاثوليك الأوروبية عرفت �سابقاً ازدهاراً وتطوراً وه��ذه القيم نتمنى على ال�سيا�سيني
الإ�سالمية ،واحلركات ال�سلفية ،ودعوات اإلرشاد الرسولي يحمل و�أورث��وذك ����س وب��روت���س�ت��ان��ت ،وم�شايخ ه ��ام � �اً ،يف ظ ��ل احل� ��� �ض ��ارة امل���س�ي�ح�ي��ة ال�سري بها».
�إلغاء الآخ��ر وانتهاك حقوقهم» ،ي�ضيف
درزي��ة و�شيعية و�سنية وعلوية� ،إ�ضافة الداعية الحرتام قيم الإن�سان وكرامة
الوحدة امل�سيحية
الأب مون�س« :ما يُ�سمى «الربيع العربي» في طياته دعوة للعودة �إىل جم��يء كافة الزعماء ال�سيا�سيني ،ال�شخ�ص الب�شري ،مثلما عرفت خ�ضات
ال ميكن ت�سميته ربيعاً ،لأن فيه يظهر إلى قبول اآلخر واحترام كانت لفتة بالغة الأهمية ،وكانت عر�ساً وا��ض�ط��راب��ات ودع ��وات إ���ص�لاح�ي��ة من
اجت ��اه �اً وا� �ض �ح �اً ن�ح��و ظ�لام�ي��ة العقل
وع �م ��ا �إذا ك� ��ان ح� ��ان وق� ��ت ج�م��ع
للم�سيحيني وامل�شرقيني ،لبناء لبنان خالل ن�شوء احلركات الربوت�ستانتية،
وال��دي��ن وامل�ع�ت�ق��دات ،وب��ال�ت��ايل الإر� �ش��اد
جديد و�شرق جديد و�إن�سان قائم على واجتياح الثورة املارك�سية ملعظم �أوروبا ،امل �� �س �ي �ح �ي�ين يف ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ��س�ي��ا��س��ة
االختالف الذي فيه..
ركيزتا
وهما
واملحبة،
االحرتام
مبدئيْ
الر�سويل موجه للم�سيحيني يف ال�شرق
ودع ��وات العلمنة امل��ادي��ة املنح�سرة ،»..واح ��دة م��وح��دة ،ي��رى الأب مون�س �أن
ومقولة اإلنسان ذئب ال�سالم احلقيقي».
ال�ع��رب��ي كما للم�سلمني ،ليحافظا معاً
يكمل م��ون����س ح��دي�ث��ه« :ع ��رف ال�شرق وح ��دة امل�سيحيني ع�ل��ى ال�ق�ي��م لي�ست
�أي �� �ض �اً ع�بر ت��اري�خ��ه ال�ط��وي��ل ت�ع��ددي��ة ب��ال �� �ض��رورة ت ��وحّ ��داً ع �� �ض��وي �اً ملختلف
على ج��و احل��ري��ة والأخ� ��وة ،لأن العي�ش ألخيه اإلنسان ليست
التكفري موجة لن ت�ستمر
م �ع �اً ه ��ي �إرادة اهلل ،وه ��ي دالل � ��ة على
دي �ن �ي��ة وت� �ن ��وع� �اً ث �ق��اف �ي �اً ،م ��ن خ�ل�ال م �� �ش��ارب �ه��م ال���س�ي��ا��س�ي��ة« ،ال �ب �ط��ري��رك
مقبولة في عصرنا
عي�ش �إن�سانيتنا ،لأن��ه من يرف�ض عي�ش
الطوائف واملذاهب املختلفة ،فتفاعلت الراعي جمع الزعماء ال�سيا�سيني على
�إن�سانيته و�إرادة اهلل ،هو يف حالة اخلط�أ
وع ��ن ت �ط��ور ال �ت��اري��خ وال�ب���ش��ري��ة ال �ث �ق��اف��ات ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا� �� ،س ��واء ك��ان��ت ت �ن��وع �ه��م ،وه �ن ��اك ت�ل�اق ف�ي�م��ا بينهم
امل �م �ي��ت ،ويف خ�ط��ر � �ش��دي��د ،لأن ال�سري
وموجات الظالمية وحركات التكفري ،يونانية �أو �سريانية �أو قبطية �أو حب�شية على بع�ض الق�ضايا ،التبعرث يف بع�ض
وف��ق منطق «فقه ال��دم» وك��ره الآخ��ر يف
يعترب مون�س �أن م��وج��ات التكفري يف �أو ع��رب�ي��ة ،نحن يف ه��ذا امل�ج��ال ننتقل ال�ق���ض��اي��ا ال ي�ع�ن��ي ع ��دم امل�ل�اق��اة على
ه��ذا ال���ش��رق امل�ت�ن��وع ،يجعل امل�سيحيني
الإ� �س�ل�ام ل��ن ت ��دوم ،ي �ق��ول« :الب�شرية م��ن جم�ت�م��ع �إىل �آخ� ��ر ،ول �ب �ن��ان ع��رف بع�ض ال�ق���ض��اي��ا الأخ � ��رى ،يف النهاية
غ�ير مطمئنني ع�ل��ى وج��وده��م ،وي��دف��ع
م�ت�ج�ه��ة �إىل الأم � � ��ام ،رغ� ��م ال �ع�ث�رات تبدالت كثرية على امل�ستوى الدميغرايف ال��ر ؤ�ي��ة املتنوعة دالل��ة �صحية يعي�شها
بهم للهجرة واالنتقال �إىل �أمكنة �أكرث احل �ي��اة ال�ب���ش��ري��ة م��ن خ�ط��ر التهديد ال �ت ��ي ت���ص�ي�ب�ه��ا م ��ن ح�ي�ن لآخ� � ��ر ،ك��ل الطوائفي ،كما ح�صل لق�سم من الدروز امل�سيحيون ،لأنهم ال يعي�شون عبودية
ا�ستقراراً».
اجل�سدي ،العائالت ورب الأ�سر �ضنينون �أ�ساتذة فل�سفة التاريخ ي�شريون �إىل �أن ال � ��ذي ت �ع �م��د ،وب��ال �ت��ايل ل �ب �ن��ان �شهد متتابعة ،والنا�س من حقهم �أن يعي�شوا
على املحافظة على حياة �أ�سرهم ،متاماً احل�ضارات تنمو وت�سقط ،ثم ال تلبث تبدالت دميغرافية ملكوناته الطوائفية اختالفهم وتنوعهم ،وهذا ال يعني على
تراجع ..ولكن
ك � أ�ي��ة ج�م��اع��ة ب���ش��ري��ة ت�شعر باخلطر �أن تنه�ض ،ال ��ش��يء ث��اب��ت يف ال�ت��اري��خ ،رغ ��م ك��ون��ه ب �ل��د الأق� �ل� �ي ��ات» ،وي�ضيف الإط�ل�اق دع��وة للخالف واالف�ت�راق..
الأم � �ن� ��ي ..ن �ع��م ه �ن��اك ه �ج��رة ك�ب�يرة لأن��ه نهر ج��ارف ،ول�ه��ذا ال�سبب بع�ض الأب مون�س« :امل�س�ألة لي�ست «�أتيكيت» امل�س�ألة لي�ست «جَ � ْم�ع��ة» يف �صف واح��د
ي �ك �م��ل م ��و ّن �� ��س ح ��دي �ث ��ه« :ب �ع ����ض حت�صل للم�سيحيني وب � أ�ع��داد كبرية ،احل��رك��ات ال�ظ�لام�ي��ة و�إن مل�ع��ت بع�ض ج��ام��دة ،ب�ق��در م��ا ه��ي ح��رك��ة للتاريخ كالتالمذة ال�صغار ،هناك حرية فردية،
امل�سيحيني ُه �ج��روا ع�ن��وة ب�ع��د تفجري ول�ك��ن زي ��ارة ال�ب��اب��ا بندكتو�س � 16إىل ال�شيء فلن تدوم كثرياً ،وها هي تون�س وت �ط ��ور ل �ل �ح �� �ض��ارات ،ع�ل�ي�ن��ا ال�ق�ب��ول لأن ك��ل �إن�سان ح��ر يف اختياراته ،وهو
كنائ�سهم ومنازلهم� ،سواء يف الإ�سكندرية لبنان يف ظ��ل ه��ذا اجل��و� ،أ�ضفت روح�اً تراجعت �إىل ال ��وراء يف ع��دة م�سائل ..بحركيته ،لأنه نهر جارف ،وهو بحركة فريد من نوعه ،وا�ستقالليته وفرادته
يف م�صر� ،أو العراق� ،أو �سورية م�ؤخراً ،من الرجاء لإعادة بناء امل�ستقبل ،وهذه م��ع الأ� �س��ف ،امل ��ؤ� �ش��رات لي�ست متجهة م�ستمرة ،وامل�سائل تنتقل من فكرة �أو تبقى موجودة �سواء يف اجلماعات �أو يف
م��ن خ�ل�ال ت�ه�ج�ير م���س�ي�ح�ي��ي حم�ص ه��ي عظمة لبنان ،لأن��ه مبجيئه عا�ش �إىل «ربيع عربي» ،فهناك تراجع خُ لقي نظرية �إىل فكرة �أو نظرية معاك�سة �إىل الأفراد».
وحلب وبع�ض املناطق ،فكيف �إذا �أ�ضفنا امل�سيحيون واللبنانيون عر�ساً وطنياً ،ل�صالح بربرية معينة ،تزامناً مع �إيجاد نتيجة �أو نظرية جديدة وتطور جديد
�أجرى احلوار :بول با�سيل
�إليها تهجري امل�سيحيني يف «�أور�شليم» خ���ص��و��ص�اً م��ع م���ش��ارك��ة ب �ن��ات و��ش�ب��اب كتب تدعو �إىل «فقه» الدم كما وُجد يف باجتاه امل�ستقبل».
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تحقيق
أحـيــاء فـقـيرة ومـهـمـشــة تـفـتـقـر للـخــدمــات

بـــيروت لـيـست فـنـدق خـمـس نـجــوم

ينظر البع�ض بحقد �إىل العا�صمة
ب �ي��روت ،ل�ظ�ن�ه��م أ�ن �ه ��ا امل��دي �ن��ة ال�ت��ي
«تلتهم» جميع احل�ق��وق واخل��دم��ات،
ال �ت��ي ب � إ�م �ك��ان احل �ك��وم��ة ت��وف�يره��ا،
ه��م يح�سدونها على ارت�ف��اع معدالت
ال�ت�غ��ذي��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وت��واف��ر امل�ي��اه،
وت �ع �ب �ي��د ال� �ط ��رق ��ات وم� ��د اجل �� �س��ور،
واحل��ر���ص ع�ل��ى ال�ن�ظ��اف��ة وال�ت�ط��وي��ر
العمراين يف بع�ض �أرجائها ،ب�صفتها
إ�ح� ��دى أ�ب� ��رز م �ع��امل ل�ب�ن��ان ،والأك�ث�ر
ا��س�ت�ق�ط��اب�اً ل� �ل ��زوار وامل �ق �ي �م�ين ،لكن
احل �ق �ي �ق��ة� ،أن ال�ع��ا��ص�م��ة ت�خ�ب��ئ بني
ثناياها الكثري م��ن الأوج ��اع والآالم،
يف ب �ي��روت مي �ك �ن��ك �أن ت �ت �ح��دث بال
ح� ��رج ع ��ن ع� ��دد ك �ب�ي�ر م ��ن الأح� �ي ��اء
الفقرية واملهملة ،عن خميمات تفتقر
�إىل �أب�سط اخل��دم��ات الإن�سانية ،عن
تق�صري يف الأم� ��ن ،وع��ن ال�ك�ث�ير من
امل�شاكل التي ال ح�صر لها� ،سواء من
ح�ي��ث ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي� ،أو
ان�ق�ط��اع امل �ي��اه واالع �ت �م��اد ع�ل��ى الآب ��ار
االرت� ��وازي� ��ة ال �ت��ي ال ت�ك�ف��ي ح��اج�ي��ات
اجل�م�ي��ع� ،أو ارت �ف��اع ال��ر��س��وم البلدية
وال�ضرائب.
رداً ع�ل��ى م��ا ت�ع��ان�ي��ه ب�ع����ض �أح �ي��اء
ب�ي��روت ،ج ��رى ان �ع �ق��اد م � ؤ�مت��ر إ�ط�ل�اق
«م�شروع املدن الآمنة وال�صديقة» ،التي
تعد ب�ي�روت م��ن حمطاته الأوىل ،وهو
ي��رك��ز اه�ت�م��ام��ه ع�ل��ى الأح �ي��اء الفقرية
واملهم�شة لتطويرها واالرتقاء بها ،كما
يعمل على ت�أمني ال�سالمة العامة واحلد
من العنف وحت�سني نوعية احلياة للن�ساء
وال���ش�ب��اب والأط �ف ��ال ،وال يتحقق ذل��ك
م��ن دون ت�ع��اون ب�ين ال�سلطات البلدية
واملجتمع املحلي ،لذلك فقد تبنت بلدية
بريوت ،ممثلة برئي�سها بالل حمد هذه
املبادرة ،كما حازت على دعم اليوني�سيف،
بالإ�ضافة �إىل برناجمي un-habitat
و  un-womenلتنفيذها.
وت� ��� �ش ��ارك � �س �ب �ع��ة ب� �ل ��دان أ�خ� ��رى
ل�ب�ن��ان يف ه��ذا امل �� �ش��روع ،منها امل�غ��رب
وك�ي�ن�ي��ا وال�ب��رازي� ��ل ،اخ �ت �ي��ار ب�ي�روت
جاء انطالقاً من �أن بلديتها ملتزمة
ب ��االه� �ت� �م ��ام ب� � أ�ح� �ي ��اء حم � � ��ددة ،ع�بر
م�ب��ادرات ،من أ�ج��ل �إنتاج حياة �أف�ضل
وحت�سني م�ستوى اخلدمات يف �أحياء
عديدة.
وم ��ن امل �ق��رر �أن ت���س�ت�م��ر اخل�ط��ة
اجل� ��دي� ��دة خل �م ����س � �س �ن��وات م�ق�ب�ل��ة،
وتنتهي املرحلة الأوىل يف �آخر ال�سنة
احل��ال �ي��ة ،وق ��د أ�جن � ��زت ح �ت��ى ال �ي��وم
خ �ط��وات ع ��دة ،ح� ��ددت ،م �ث�لاً� ،سبعة
أ�ح �ي��اء ف �ق�يرة لإع � ��داد درا� �س��ة �أول �ي��ة
عنها :ك��رم ال��زي�ت��ون ،احل��ي الغربي،
امل��دور ،الطريق اجلديدة ،حي اللجا،
ال�ب���س�ط��ة ،وط��ى امل�صيطبة ،باعتبار
�أن ه��ذه الأح �ي��اء ت�ع��اين م��ن تق�صري
حكومي ف ��ادح ،وم��ن غ�ي��اب اخل��دم��ات
واحل �ق��وق يف ق�ط��اع��ات م�ت�ع��ددة ،وقد

و��ص��ف حمد ه��ذه الأح �ي��اء بـ«املهملة
إ�من��ائ �ي �اً» ،ب�ي�ن�م��ا ج ��رى اخ �ت �ي��ار ه��ذه
الأح �ي��اء م��ن دون غ�يره��ا ،ب �ن��اء على
م�ع��اي�ير حم ��ددة م���س�ب�ق�اً ،م�ث��ل م��دى
ت� ��واف� ��ر اخل� ��دم� ��ات ف �ي �ه��ا� ،أو م��دى
م�ل�اءم ��ة ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ح��اج��ات
ال�سكان ،مقارنة مع عددهم وع�شوائية
الأبنية و�شرعيتها ،أ�ُ�ستند يف حتديد
ذل� ��ك �إىل درا� � �س� ��ات ق� ��ام ب �ه��ا ال�ب�ن��ك
ال � ��دويل وج �م �ع �ي��ات م��دن �ي��ة حم�ل�ي��ة،
و��س�ي�ت��م حت��دي��د ،ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ال �ع��ام،
بالتعاون مع بلدية بريوت حي واحد
�أو اثنني ،لتنفيذ امل�شروع يف نطاقه،
على أ�م��ل �أن تتو�سع امل �ب��ادرة لت�شمل
الأحياء ال�سبعة املذكورة �آنفاً� ،سي�ؤمن
ذل ��ك ،لل�سلطات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،درا� �س��ات
إ�ح���ص��ائ�ي��ة ح��ول ال��واق��ع االجتماعي
واالقت�صادي والأمني لهذه الأحياء،
عدا �سعي امل�شروع �إىل �إ�شراك املجتمع
امل�ح�ل��ي يف ج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات ،وحت��دي��د
حاجاته و�أولوياته.
وك ��ان ح�م��د ق��د أ�ك ��د �أن م�شاكل
الأح � �ي� ��اء ال �ف �ق�ي�رة حت �ظ��ى ب ��أول��وي��ة
ق���ص��وى يف أ�ج �ن��دة امل�ج�ل����س ال�ب�ل��دي،
ي�ن��درج ذل��ك يف �سياق م�ب��ادرة املجل�س

لإع��داد الت�صور ال�لازم لإمن��اء بريوت
ع�م��وم�اً ،ل ��ذا ،يهتم املجل�س برتميم
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،و إ�ن �� �ش��اء م��زي��د من
امل�ساحات اخل�ضراء ،وت��أم�ين مواقف
ل�ل���س�ي��ارات ل�ل�ح��د م��ن �أزم� ��ة ال���س�ير،
ناهيك عن حماولة االرتقاء بالأحياء
الفقرية واملهم�شة وم�ساعدتها.
م � ��ن خ� �ل ��ال امل� � ��� � �ش � ��روع� � ،س �ي �ت��م
ت �ع��زي��ز ق � ��درات ال �� �س �ل �ط��ات امل��رك��زي��ة
واملحلية ،والأط��راف املعنية الأخ��رى،
ك ��ي ت�ت�م�ك��ن م ��ن دم ��ج م �ف �ه��وم امل ��دن
الآمنة وال�صديقة ،كما يقول عنوان
امل�شروع ،ومقاربتها �ضمن �أطر الإدارة
وال �ت �خ �ط �ي��ط احل� ��� �ض ��ري ٬وت �ن �ف �ي��ذ
امل � �ب� ��ادرات امل��رت �ب �ط��ة مب �ف �ه��وم امل ��دن
الآم�ن��ة وال�صديقة ،وتطبيق الأدوات
امل��رت �ب �ط��ة ب��ال �ت��دري��ب وال ��درا�� �س ��ات
امل�ي��دان�ي��ة ٬و�أخ�ي�راً ولي�س �آخ ��راً ٬من
ت�ف�ع�ي��ل م �� �ش��ارك��ة ال �ن �� �س��اء وال �� �ش �ب��اب
والأطفال ،من خالل �ضمان م�شاركة
من�سقة من الن�ساء والأطفال يف جميع
الأن�شطة.
ويعول الكثري على ما �ستقوم به
بلدية بريوت يف هذا اخل�صو�ص� ،إذ �إن
العامل الرئي�سي لنجاح هذا امل�شروع،

ه ��و ال � ��دور ال ��رائ ��د ال � ��ذي مي �ك��ن �أن
تقوم به احلكومات يف امل��دن الرائدة،
ور�ؤ�ساء البلديات واملجال�س البلدية،
وذل��ك بالتعاون مع �أك�بر ع��دد ممكن
من املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص،
و�أ� � �ص � �ح� ��اب امل �� �ص �ل �ح��ة ال��رئ �ي �� �س �ي�ين
الآخرين.
�إىل جانب هذه املبادرة� ،أمام بلدية
ب�يروت الكثري م��ن امل�شاكل لتقاربها
وتعاجلها يف الأحياء ال�سبعة املذكورة
�آن �ف �اً ،ح�ي��ث ي�ط�غ��ى ال�ف�ق��ر ع�ل��ى ج��زء
ضال ع��ن وج��ود
كبري م��ن �سكانها ،ف� ً
تعديات على الأرا�ضي ،وم�ساكن غري
��ش��رع�ي��ة ون�ق����ص ك�ث�ي��ف يف اخل��دم��ات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة� ،أو رداءت � �ه� ��ا م ��ن ح�ي��ث
البنى التحتية واخل��دم��ات ال�صحية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وع� ��دم م�ل�اءم��ة بع�ض
املباين لل�سكن و��ش��روط حياتية غري
�صحية وتهمي�ش اجتماعي� ،إال يف وقت
االنتخابات.
وغالباً ما ترتفع �صرخات �أبناء
امل��دن البقاعية �أو ال�شمالية للحديث
عن نق�ص يف اخل��دم��ات وع��ن تق�صري
ح �ك��وم��ي ه ��ائ ��ل ،يف ح�ي�ن �أن ب�ي�روت
ت��و��ص��ف ب��أن�ه��ا م��دي�ن��ة خ�م����س جن��وم،
حيث يتوافر كل �شيء ،بينما الواقع
على الأر�ض مغاير متاماً ،فكما توجد
يف ب �ي��روت �أح � �ي ��اء راق� �ي ��ة وخ ��دم ��ات
 ،24/24هناك �أحياء داخلية ومناطق
برمتها تفتقر �إىل اخل��دم��ات� ،ش�أنها
يف ذل��ك ��ش��أن �ضواحي ب�يروت وامل��دن
النائية.
�أم��ا بالن�سبة للكهرباء ،فالو�ضع
ل�ي����س م��رف �ه �اً ك �م��ا ي �� �ص��ور ال�ب�ع����ض،
ف�ف��ي الأ� �ش �ه��ر الأخ �ي��رة وم �ن��ذ ب��داي��ة
�أزم ��ة امل�ي��اوم�ين يف ��ش��رك��ة ال�ك�ه��رب��اء،
�أ��ص�ب��ح ن�صيب ب�ي�روت م��ن االن�ق�ط��اع
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ي��رت �ف��ع ب �ع ����ض ال �� �ش��يء،
وبعدما كان االنقطاع حم��دداً بثالث
�ساعات ،بد�أت �أحياء بريوت تعاين من
انقطاع ل�ساعات �أطول ،ومن تقطع يف
الكهرباء كل ن�صف �ساعة ،مما �أ�سفر
عن م�شاكل جمة ،مثل احرتاق الأدوات

والأج�ه��زة االلكرتونية والكهربائية،
ج � ��راء االن� �ق� �ط ��اع ال �ع �� �ش��وائ��ي ال ��ذي
اعتربه البع�ض �أن��ه مق�صود ،وك�أمنا
ي � ��راد م �ن��ه م �ع��اق �ب��ة � �س �ك��ان ب�ي��روت،
ع�ل�م�اً �أن أ�ه ��ايل ب�ي�روت مل يق�صروا
ق��ط يف دف��ع ف��وات�ير ال�ك�ه��رب��اء ،حيث
تظهر الإح�صاءات �أن املخالفات التي
حت�صيها ��ش��رك��ة ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ،هي
الأقل يف بريوت ،بينما ترتفع الن�سبة
�صاروخياً يف ال�ضواحي ،كما �أن �سكان
بريوت ال يق�صرون يف دفع م�ستحقات
م�ؤ�س�سة ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ،فيما يتلك أ�
�آخرون ويتنا�سونها.
�إىل ذلك ،ي�شري عدد من البيارتة
�إىل �أن الإي �ج��ارات واملعي�شة عموماً،
أ�ك�ثر كلفة يف ب�يروت من �أي منطقة
أ�خ � ��رى يف ل �ب �ن��ان ،وب��ال �ت��ايل ف � ��إن ما
يدفعه ال�سكان من ر�سوم بلدية ومن
�ضرائب و�إيجارات عالية ،يفر�ض على
احلكومة ت�أمني ولو احلد الأدنى من
اخل��دم��ات لعا�صمة ل�ب�ن��ان الإداري� ��ة،
ال �ت��ي ت���ش�ك��ل م�ل�ت�ق��ى ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين من
خم �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق ،ف �م��ع االك �ت �ظ��اظ
ال �� �س �ك��اين ،وزح� �م ��ة ال �� �س�ي�ر ،وت��رك��ز
الإدارات وامل� ؤ���س���س��ات ،م��ن امل�ستغرب
هجوم البع�ض على ب�يروت وو�صفها
ب � أ�ن �ه ��ا ت� � أ�ك ��ل احل� �ق ��وق واخل� ��دم� ��ات،
وال «ت�ت�رك �شيئاً ل�غ�يره��ا» ،ف�ب�يروت
تدفع ثمن م��ا تتقا�ضاه م��ن خدمات
ال ب��ل �أك�ث��ر ،وال ت�ستحق �أن تر�شق
ب �ح �ج��ارة االت �ه��ام��ات ك �م��ا ي �ج��ري يف
الآونة الأخرية ،فمن يرغب مبطالبة
احل�ك��وم��ة مبمار�سة واج�ب��ات�ه��ا ،عليه
�أال يطلب منها �أن تق�صر يف منطقة
ل�ت��ؤم��ن ح�ق��وق منطقة �أخ ��رى ،علماً
�أن أ�ه��ايل ب�يروت ي�شعرون م��ع �سكان
ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق وال �� �ض ��واح ��ي ،ال�ت��ي
تفتقر �إىل اخلدمات والبنى التحتية،
وت�ضم �صوتها �إىل �أ�صوات املطالبني
ب �ح �ي��اة أ�ف �� �ض��ل ،ك��ون �ه��ا م��دي �ن��ة حتب
احلياة وتقدرها.
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عــربــي
حكومة فياض :حلول مؤقتة ..واستمرار األزمة البنيوية
تراجعت حكومة ال�سلطة الفل�سطينية
يف رام اهلل ع� ��ن � �س �ل �� �س �ل��ة الإج � � � � ��راءات
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ف��جّ ��رت غ�ضباً ع��ارم�اً
يف ال�شارع الفل�سطيني ،لكنه من ال�سابق
لأوانه احلديث عن انتهاء الأزمة ب�شقّيها
ال���س�ي��ا��س��ي واالق �ت �� �ص��ادي ،ف � ��الأول ق��ائ��م،
والثاين ناجت عن �أ�سباب بنيوية ،ما ي�شي
مب�ل�ازم �ت��ه ل�لاق �ت �� �ص��اد ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف
�صورته الراهنة.
وق��د ل��وح��ظ �أن ال�ق�ي��ادات الفتحاوية
التي �أطلقت الهجوم على رئي�س احلكومة
��س�لام فيا�ض و أ�ي ��دت التحرك يف ال�شارع
� �ض ��ده ،ب ��ل ودف �ع ��ت �إل� �ي ��ه ،م ��ا زال� ��ت على
موقفها ذات ��ه ،على ال��رغ��م م��ن التغطية
التي منحها رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س
لرئي�س حكومته ،ويرتدد �أن موقف قيادات
فتح مرتبط باالنتخابات التي �ستجري يف
ال�ضفة ،يف حني يذهب حمللون �إىل ربطها
بخالفة عبا�س نف�سه ،ما يعني �أن الأزمة
مر�شحة لال�ستمرار.
�سالم فيا�ض مرتئ�ساً اجتماعاً حلكومة رام اهلل
�أم ��ا ع�ل��ى ال�صعيد االق �ت �� �ص��ادي ،فقد
جل�أ فيا�ض �إىل حماولة امت�صا�ص غ�ضب ك �ي �ف �ي��ة ت �ط �ب �ي��ق االح � �ت�ل��ال ل�ل�ات �ف��اق ،ت�شكيكية ،ف��االق�ت���ص��اد الفل�سطيني يف
ال �� �ش��ارع ع�ب�ر ح �ل��ول ت�ل�ف�ي�ق�ي��ة ه��ي �أب �ع��د ولي�س يف االتفاق نف�سه ،وذلك يف الوقت ال�ضفة وغ��زة ينمو رمب��ا بن�سب �أق��ل من
م��ا ت�ك��ون ع��ن ت�شكيل �إج��اب��ة فعلية على ال � ��ذي ت ��ذه ��ب غ��ال �ب �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي�ي�ن ال�سنوات املا�ضية ،لكنه ينمو» ،و�أ�ضاف:
الأزم ��ة االقت�صادية احل ��ادة ،الأم��ر ال��ذي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين امل�ت�خ���ص���ص�ين �إىل �أن «ه � �ن ��اك ف � ��رق ب �ي�ن اجل ��اه ��زي ��ة وو� �ض��ع
يجعل الأو��ض��اع قابلة لالنفجار جم��دداً ،االت�ف��اق ي�شكل �إع��اق��ة فعلية لالقت�صاد االقت�صاد ،ومواجهة �أزمة مالية ،ال يعني
م��ع م�لاح�ظ��ة �أن ك �ث�ي�راً م��ن امل�ق�ترح��ات الفل�سطيني ،و�أن هذا االقت�صاد ال ميكن �أنه ال يوجد عندنا مقومات لإدارة �أنف�سنا
التي عر�ضها فيا�ض مبنية على �أمنيات �أن ينمو يف ظل اتفاقية باري�س ،ناهيك ب��أن�ف���س�ن��ا ،وال ي��وج��د ت �ع��ار���ض بينهما،
موجهة �إىل ال��دول العربية ،و�إىل ال��دول عن �إمكان حتقق �أي نوع من النمو بوجود واقت�صادنا منا على الرغم من ممار�سات
املانحة كي تتدخل من �أجل �إنقاذ االقت�صاد االحتالل �أ�صالً.
االحتالل».
الفل�سطيني ،ك�م��ا وُجّ �ه��ت ال��دع��وات �إىل
ال تبدي امل�ؤ�س�سات الدولية التي كانت
رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة رام اهلل؛ ��ص��اح��ب
وا�شنطن كي تتوىل ال�ضغط على حكومة ن �ظ��ري��ة ال �ت �ن �م �ي��ة حت ��ت االح � �ت �ل�ال ،ما تقدم �شهادات ح�سن الأداء ل�سالم فيا�ض
االحتالل ،بغية الإفراج عن �أموال ال�سلطة زال ُم���ص� ّراً على �صوابية م��وق�ف��ه ،وهو ن�ف����س امل ��وق ��ف ،وت �ق ��دم ر�ؤي � ��ة م�ت���ش��ائ�م��ة
املحتجزَة.
ق ��ال م ��ا ن �� �ص��ه« :ن ��زع ��ة ال �ت �� �ش��ا�ؤم ل��دى لالقت�صاد الفل�سطيني وم�ستقبله ،فقد
يرف�ض فيا�ض االقرتاب من اتفاقية املحللني واخل�براء االقت�صاديني امتدت قال تقرير �صدر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة
ب��اري ����س ،وي �ع �ت�بر �أن امل���ش�ك�ل��ة ت�ك�م��ن يف �إىل اخل�ب��راء ال��دول �ي�ي�ن ،وه ��ذه دع ��وات ل�ل�ت�ج��ارة وال�ت�ن�م�ي��ة «الأون �ك �ت ��اد» ،وج��رى

عر�ضه يف م�ؤمتر �صحفي عُقد يف رام اهلل:
«�إن �أداء االق�ت���ص��اد الفل�سطيني �سيزداد
� �س ��وءاً ع�ل��ى امل ��دى ال �ط��وي��ل ،رغ ��م النمو
احلايل».
و�أعرب التقرير عن القلق �إزاء التق�شف
امل ��ايل ،وان �ع��دام الأم ��ن ال �غ��ذائ��ي ،وت��زاي��د
الفقر ،وتراجع القطاع ال��زراع��ي ،والآث��ار
ال�سلبية الناجمة عن ا�ستمرار االحتالل،
وانخفا�ض الدعم املايل املقدم من اجلهات
املانحة.
وع��ر���ض ال�ت�ق��ري��ر مم�ث��ل «الأون �ك �ت��اد»
يف الأرا��ض��ي الفل�سطينية م�سيف م�سيف،
الذي قال�« :إن ما حتقق من منو اقت�صادي
خ�ل�ال ع��ام  2011بن�سبة  9.9يف امل �ئ��ة ،ال
ينبغي �أن ي�ساء فهمه ،لأن ه��ذه الن�سب

غضب مطلوب ألجل القدس
عمت موجة من الغ�ضب ال�شارع العربي والإ�سالمي احتجاجاً على الفيلم امل�سيء
و�أ��ش��ارت الو�سائل الإع�لام�ي��ة �إىل �أن نتيجة الت�صويت ال�شفهي بـ«نعم» �أو «ال»
للإ�سالم ،وال��ذي تناول �شخ�ص الر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ،للحزب ال��دمي�ق��راط��ي فيما يتعلق باعتبار ال�ق��د���س عا�صمة ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» ،مل تكن
لهذا الغ�ضب مربراته العميقة ،خ�صو�صاً مع ا�ست�سهال كثريين يف الغرب الإ�ساءة وا�ضحة ،حيث بدا االرتباك على �أنطونيو فيالرايجو�سا؛ عمدة لو�س �أجنلي�س ،الذي
للإ�سالم وللم�سلمني ومقد�ساتهم دون رادع ،فالغرب ميرر هذه الت�صرفات الكريهة ي�شغل �أي�ضاً من�صب رئي�س امل�ؤمتر الوطني للحزب الدميقراطي ،عندما مل يظهر �أي
حتت دعاوى حرية الر�أي والتعبري ،لكن هذا الغرب املنافق نف�سه ،ال يحرتم �شيئاً من من الطرفني� ،أنه الأعلى �صوتاً ،وكانت قاعة امل�ؤمتر غري ممتلئة قبيل بدء الأن�شطة
تلك احلريات ،عندما يتعلق الأمر بال�صهاينة ،وكلنا يعرف ت�أثريات ما ي�سمى «قوانني الرئي�سية لتلك الأم�سية ،حيث مل يكن جميع املندوبني الـ 6000قد ح�ضروا بعد،
مكافحة العداء لل�سامية» ،على كل من يحاول تقدمي رواية خمتلفة للتاريخ والوقائع ،وح��اول فيالرايجو�سا �إج��راء الت�صويت م��رة �أخ��رى ،أ�م�ل ًا يف احل�صول على نتيجة
عن تلك التي عممتها احلركة ال�صهيونية ،وفر�ضت على العامل تبنيها كرهاً.
�أو�ضح ،ولكن الت�صويت بنعم �أو ال بدا مت�ساوياً.
عر�ض الفيلم امل�سيء للإ�سالم على �شبكة الإنرتنت جاء بعد �أيام من تبني احلزب
وبعد املحاولة الثالثة ،ومل يكن قد حدث تغيري كبري� ،أعلن �أن االقرتاع مت متريره
الدميقراطي الأمريكي ،ومر�شحه ب��اراك �أوباما ،ق��راراً يقر لل�صهاينة ما يزعمونه بت�أييد الثلثني ،وقال تيودور �سرتيكالند؛ احلاكم ال�سابق لوالية �أوهايو ،وهو يعلن
ب�ش�أن القد�س «عا�صمة موحدة لدولة �إ�سرائيل».
التغيري« :الرئي�س �أوباما يعرتف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،وكذلك يتعني على
فقد �أعاد احلزب الدميقراطي الأمريكي �إىل برناجمه االنتخابي عبارة تعلن �أن برنامج احلزب االعرتاف بذلك».
اه �ت �م��ام امل��ر��ش�ح�ين ال��رئ��ا��س�ي�ين الأم�ي�رك �ي�ي�ن ب��احل���ص��ول ع�ل��ى أ��� �ص ��وات ال�ي�ه��ود
القد�س عا�صمة «�إ�سرائيل» ،وقال م�س�ؤول يف احلزب الدميقراطي�« :إن هذه العبارة
�أعيدت لتعك�س وجهة النظر ال�شخ�صية للرئي�س باراك �أوباما» ،ومت تعديل �صياغة الأمريكيني ،ودعم اللوبيات ال�صهيونية ،يدخلهم كل مرة يف �سباق يُظهرون معه مدى
ال�برن��ام��ج االن�ت�خ��اب��ي يف ت�صويت ب��رف��ع ال���ص��وت ب�ين امل�ن��دوب�ين ال��دمي�ق��راط�ي�ين يف التزام �أمن الكيان ال�صهيوين ،وتبني مواقفه على ح�ساب حقوق الفل�سطينيني والعرب،
وي�شجع ال�صمت العربي والإ�سالمي عامة ،املر�شحني الأمريكيني على إ�ط�لاق هذا
م�ؤمترهم يف ت�شارلوت بوالية نورث كارولينا.
ونقلت و�سائل �إعالم عن م�صادر احلزب املذكور ت�أكيدها �أن �أوباما تدخل �شخ�صياً النوع من املواقف واال�ستخفاف مب�شاعر امل�سلمني عامة ،والعرب على وجه اخل�صو�ص.
التعبري ع��ن الغ�ضب الفعلي �إزاء مثل ه��ذه امل��واق��ف ،ه��و الكفيل بتغيري تلك
لإج��راء تعديالت على الربنامج ال�سيا�سي االنتخابي للحزب ،ب�إ�ضافة اع�تراف ب�أن
القد�س عا�صمة لـ«�إ�سرائيل» ،وزعم �أحد املندوبني الر�سميني الذي رف�ض الك�شف عن النظرة وال�سلوك الأمريكيني ،والقد�س ت�ستحق �أن نغ�ضب من �أجلها �أي�ضاً ،فهي �أوىل
نف�سه� ،أن «�أوباما تعر�ض حلملة �شر�سة من قبل اجلمهوريني �أجربته على �إجراء مثل القبلتني ،وثالث احلرمني ال�شريفني ،وم�سرى الر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،ومنها كان معراجه �إىل ال�سماء.
هذه التعديالت».

رفعها النمو يف قطاع غزة بن�سبة  23يف املئة
الناجت عن �أن�شطة �إع��ادة الإعمار ،يف حني
بلغت ن�سب النمو يف ال�ضفة الغربية 5.2
يف املئة ،ومع ذلك ما زال ن�صيب الفرد من
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف غزة،
�أقل من  10يف املئة عن م�ستوى عام ،»2005
وذك��ر م�سيف �أن النمو ال��ذي حتقق عام
 2011وم�ستهل عام  2012لي�س م�ستدمياً،
و�أن ن�سبة ك�ب�يرة م��ن النمو تعتمد على
املعونة من اخلارج.
و�أ�شار �إىل �أن التو�سع االقت�صادي الذي
�شهده العام املا�ضي ،اقرتن برتاجع الأجور
احلقيقية و�إنتاجية اليد العاملة ،ومل ي ؤ� ِد
�إىل خف�ض معدالت البطالة املرتفعة ،التي
ظلت عند م�ستوى  26يف املئة ،وهو �أ�شد يف
غزة عنه يف ال�ضفة ،يف حني يبلغ م�ستواها
�أي�ضاً يف القد�س ال�شرقية ن�سبة  78يف املئة.
واع �ت�ب�ر ال �ت �ق��ري��ر �أن االح� �ت�ل�ال هو
ال���س�ب��ب احل�ق�ي�ق��ي وراء إ�ع ��اق ��ة التنمية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة« ،ف �غ��زة م��ا زال ��ت خا�ضعة
ل�ل�ح���ص��ار االق �ت �� �ص��ادي ،وع ��دد احل��واج��ز
املفرو�ضة على تنقل الفل�سطينيني وال�سلع
يف ال�ضفة الغربية ،زاد من  500حاجز يف
عام � ،2010إىل  523حاجزاً عام .»2011
وذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر �أن امل �ع��ون��ة ��ش�ك�ل��ت يف
ال�سنوات املا�ضية عام ًال �أ�سا�سياً ال�ستدامة
االق�ت���ص��اد ،واحل�ي�ل��ول��ة دون وق��وع �أزم��ات
اجتماعية اقت�صادية �أعمق ،الفتاً �إىل �أن
ت��راج��ع ال��دع��م امل�ق��دم م��ن ال��دول املانحة،
�سيكون له تداعيات اجتماعية اقت�صادية
خطرية.
ودع��ا التقرير �إىل تركيز اجلهود على
م �ن��ع امل��زي��د م��ن ال �ت �ع��دي ع �ل��ى ال �ق��اع��دة
الإن� �ت ��اج� �ي ��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة م� ��ن خ�ل�ال
امل�ستوطنات واالحتالل ،وميكن �أن ي�ؤدي
عك�س م�سار ال��و��ض��ع ال�ق��ائ��م� ،إىل متهيد
ال�سبيل نحو بناء دول��ة فل�سطينية لديها
م�ق��وم��ات ال�ب�ق��اء ،كما أ���ش��ار �إىل ا�ستمرار
ع �ج��ز م ��وازن ��ة ال �� �س �ل �ط��ة ،رغ� ��م ت��وا� �ص��ل
جهودها خلف�ض الإنفاق وتعزيز الإيرادات
ال�ضريبية ،لكن الهوام�ش التي تتيحها
مثل هذه الإجراءات تظل حمدودة.
وع��زا التقرير ا�ستمرار ال�ضعف املايل
لل�سلطة� ،إىل غ�ي��اب ال���س�ي��ادة احلقيقية
على الأر� ��ض وامل�ع��اب��ر ،وت�سرب الإي ��رادات
�إىل «�إ��س��رائ�ي��ل» ،وف�ق��دان ن��واجت و�إي ��رادات
ممكنة ،من جراء التدابري التي يفر�ضها
االح �ت�ل�ال ،وت�ف��اق��م آ�ث ��ار �ضعف �إي� ��رادات
ال �� �س �ل �ط��ة ،ج � ��راء ت ��راج ��ع دع� ��م اجل �ه��ات
املانحة.
من الوا�ضح �أن ما يخل�ص �إليه التقرير
يف زاوي��ة حم��ددة ،يتفق م��ع ر�أي ال�سلطة
التي بنت اقت�صاداً متعي�شاً على امل�ساعدات
وتقدميات ال��دول املانحة ،والتعي�ش على
امل �ن��ح ،ي�ع�ن��ي رب ��ط ال �ت �ق��دمي��ات ب��امل��واق��ف
ال�سيا�سية املطلوبة من ال�سلطة ،والأخرية
ج��اه��زة ل�ل�ت�ك� ّي��فَ ،ب �ي��د �أن ث �م��ن التكيف
امل�ط�ل��وب� ،أك�ب�ر م��ن �أن ت�ستطيع ال�سلطة
دفعه يف ه��ذا الوقت ،وم��ا ج��رى يف �شوارع
ال�ضفة ،يقدم دالالت كثرية عما ميكن �أن
ت�أخذه م�سارات الأحداث يف الأيام املقبلة.

عبد الرحمن نا�صر
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المرجعيات الصحية المعنية بالفلسطينيين في لبنان
ّ
عجز متواصل عن تلبية مقومات حياة الالجئين
�إذا �س�ألت فل�سطينياً يف لبنان عن
�أك �ث�ر الأم � ��ور ال �ت��ي ت� ��ؤرق ��ه� ،سيكون
ج� ��واب� ��ه ح� �ت� �م� �اً ،ال �ع �ج��ز ع� ��ن ت�ل�ب�ي��ة
املتطلبات ال�صحية املتزايدة كل يوم،
وذل��ك نظراً �إىل التعقيدات احلياتية
ال �ي��وم �ي��ة ،ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ال�ت�راج ��ع
املتوا�صل يف امل�ستوى املعي�شي ،وعدم
القدرة على حتقيق احلد الأدن��ى من
االكتفاء الذاتي اجتماعياً واقت�صادياً،
وبالتايل �صحياً ،وق��د تولت جهاتان
امل �� �س ��ؤول �ي��ة امل �ب��ا� �ش��رة ع ��ن اجل��وان��ب
ال�صحية لالجئني الفل�سطينيني منذ
النكبة عام  ،1948وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني «الأون� ��روا»
وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني.
ت ��رك ��ز ع �م��ل وك ��ال ��ة الأون � � � ��روا يف
خدماتها املقدّمة �إىل الفل�سطينيني
على النواحي الطبية الوقائية يف �أكرث
من  30مركزاً يف اخت�صا�صات التوليد،
وط��ب الأط� �ف ��ال ،وال�ت�ن�ظ�ي��م العائلي
والوقاية من الأمرا�ض املعدية وغري
املعدية.
لكن ،امل�شاكل الأ�سا�سية بالن�سبة
ل �ل �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين ،غ ��ال � �ب � �اً ت��رت �ب��ط
ب ��اخل ��دم ��ات اال� �س �ت �� �ش �ف��ائ �ي��ة ،ن �ظ��راً
الرت � �ف� ��اع ت �ك��ال �ي��ف ال � �ع �ل�اج ال �ط �ب��ي
اال��س�ت���ش�ف��ائ��ي ،واالن �خ �ف��ا���ض ال��دائ��م
يف امل �ي��زان �ي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،امل�خ���ص���ص��ة
ل �ل �ح��االت امل��ر��ض�ي��ة امل �ع �ق��دة ن��وع �اً ما
م��ن جهة ،وت��ردي الأو� �ض��اع املعي�شية
االقت�صادية م��ن جهة أ�خ ��رى ،ومنذ
ال�ع��ام  1993أ���ص��درت وك��ال��ة الأون��روا
ق� � � � ��راراً ح� ��� �ص ��رت ف� �ي ��ه امل� ��� �س ��اع ��دات

فعاليات إحياء
ذكرى مجزرة
صبرا وشاتيال

السنوات
تمضي
والذكرى تكبر
مل �ن��ا� �س �ب��ة ال� ��ذك� ��رى ال �ث�لاث�ين
ملجزرة �صربا و�شاتيال ،نظم عدد
م��ن الهيئات وامل�ن�ظ�م��ات الدولية
وال �ف �� �ص��ائ��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ويف
مقدمتها جلنة «كي ال نن�سى �صربا
و�شاتيال»� ،سل�سلة من الن�شاطات
وال�ف�ع��ال�ي��ات امل��رت�ب�ط��ة ب��ال��ذك��رى،
التي �شارك فيها املئات من �أهايل

الفل�سطيني ،لكن ذلك ال مينع الكثري
من الفل�سطينيني وحتى بع�ض فقراء
اللبنانيني ،من اللجوء �إىل مراكزها
طلباً للعالج ،خ�صو�صاً يف مراكز عالج
الأ� �س �ن��ان وال� �ط ��وارئ ،ح�ي��ث ال يوجد
بديل �آخر.
وتعاين اجلمعية من �شح يف موازناتها
امل ��ال �ي ��ة ،أ� ّث� � ��ر � �س �ل �ب �اً ع �ل��ى ت�ق��دمي��ات�ه��ا
ال �� �ص �ح �ي ��ة ،وت� �ع� �م ��ل م �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات �ه��ا
وم�ستو�صفاتها ب�صورة تفتقد للمقومات
امل�ف��رو��ض��ة يف �أي م�ؤ�س�سة طبية بهذا
احل�ج��م ،وم��ا ت��زال تعاين م��ن نق�ص يف
ال �ك��ادر ال�ط�ب��ي املتخ�ص�ص ،ون�ق����ص يف
الأدوي��ة ،وحتى م�ست�شفياتها التي تقوم
ب� � إ�ج ��راء ال�ع�م�ل�ي��ات اجل��راح �ي��ة ،ف� إ�ن�ه��ا
تفتقد �إىل الكثري من �شروط ال�سالمة
العامة والكفاية من الأج�ه��زة الالزمة
لإجراء العمليات اجلراحية ،مع الإ�شارة
ه�ن��ا �إىل �أن بع�ض اخل��دم��ات ال�صحية
التي يقدمها ال�ه�لال ،مل تعد جمانية
كلياً بعد �أن فر�ضت ر�سوماً خفيفة على
املر�ضى.
وي � �ل � �ج � � أ� ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف ظ��ل
ان�سداد الأف��ق يف ما يخ�ص الق�ضايا
�سوء حالة البنى التحتية وتداخل �شبكات ال�صرف ال�صحي والكهرباء �سبب رئي�سي يف ارتفاع ن�سبة الأمرا�ض
اال� �س �ت �� �ش �ف��ائ �ي��ة� ،إىل ال� �ك� �ث�ي�ر م��ن
اجلمعيات اخل�يري��ة �إذا واج�ه�ت��ه �أي��ة
املخ�ص�صة لبع�ض احل��االت ال�صحية و 150حالة للطبيب الواحد يومياً.
للمر�أة احلامل� ،أخ��ذت الأون��روا على م�شكلة �صحية طارئة ،خ�صو�صاً بعد
احل��رج��ة ،و�أوق�ف��ت توظيف الأط�ب��اء،
وخالل ال�سنوات الأخرية ،امتنعت عاتقها تغطية نفقات ال��والدة الأوىل تزايد احلاالت املر�ضية ،نتيجة تلوث
وخ�ف���ض��ت خم���ص���ص��ات ال�ت�ج�ه�ي��زات الوكالة عن تقدمي اخلدمات الطبية ف �ق��ط ،ول�ت�غ�ط�ي��ة ن �ف �ق��ات ال�ع�م�ل�ي��ات مياه ال�شرب واال�ستعمال ،والطرقات
ال�ط�ب�ي��ة و� �ص �ي��ان��ة ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ،ملن هم فوق ال�ستني عاماً ،مع العلم �أن اجل��راح�ي��ة ،فقد اع�ت�م��دت ��ص��رف  25ال�ضيّقة ،وال�صرف ال�صحي والبنية
و�أمام تعليق توظيف الأطباء ،ا�ضطر هذه الفئة العمرية ،هي �أكرث الفئات يف املئة م��ن القيمة الفعلية للعملية التحتية ،حيث �إن املجارير املك�شوفة
الأط�ب��اء العاملون ملعاينة ع��دد كبري حاجة �إىل تلقي اخل��دم��ات ال�صحية ،اجلراحية ،وو�صلت يف بع�ض احلاالت ب�ي�ن ال �ب �ي ��وت ،ت��زي��د ن���س�ب��ة ال �ت �ل��وث
م��ن امل��ر� �ض��ى مب��ا ي �ت��راوح ب�ي�ن  100وبالن�سبة للخدمات الطبية املقدّمة م ��ؤخ��راً �إىل  40يف امل�ئ��ة� ،إذ ال متتلك ب�شكل كبري ،نتيجة �سوء التخطيط
الأونروا م�ست�شفيات ،و�إمنا تتعاقد مع يف تو�صيالت �شبكة املياه وتداخلها يف
امل�ست�شفيات اللبنانية التي تت�سم غالباً كثري من املناطق مع �شبكات ال�صرف
بالتعقيد الإداري� ،أو مع م�ست�شفيات ال�صحي ،واع�ت�م��اد الآب ��ار االرت��وازي��ة
ال���ش�ه��داء واجل��رح��ى وامل�ف�ق��ودي��ن � �ص�ب�را و� �ش��ات �ي�لا ج��رمي��ة ح ��رب،
ال �ه�لال الأح �م��ر الفل�سطيني ،حيث وع ��دم م��راق�ب�ت�ه��ا دوري� � �اً ،مم��ا يجعل
ً
ا
وج��رمي��ة ��ض��د الإن �� �س��ان �ي��ة ،ن�ظ��ر
واملخطوفني.
الإمكانات املتوا�ضعة.
ن�سبة التلوث كبرية جداً ،وت�ؤدي �إىل
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وق � ��د أُ��� �س� ��� �س ��ت ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال انت�شار الأوبئة والأمرا�ض ،خ�صو�صاً
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الأح �م ��ر الفل�سطيني ع ��ام  1968يف الإ�سهال والكولريا� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع
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املجتمع
الأردن ،ويف العام  1969مت اعتبارها ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض اجللدية يف
ولبنان ،و�أن عدم حماكمة املجرمني ال�صهيوين على اال�ستمرار يف نهج
اجلهاز ال�صحي واالجتماعي لل�شعب الآون��ة الأخ�يرة ،ناهيك عن االزدحام
على جرائمهم� ،شجع ال�ع��دو على القتل والإرهاب والتدمري.
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الفل�سطيني،
ال �� �س �ك��اين ،وال �ب �ي��وت امل �ت �ق��ارب��ة ال�ت��ي
التمادي يف ارتكاب جمازره ،كذلك
م�شاركة
وكان الفتاً هذا العام،
ال��وط �ن��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وب �ع��د خ��روج حت �ج��ب ن ��ور ال���ش�م����س وال� �ه ��واء �إىل
ف�إن الوفاء ل�شهداء �صربا و�شاتيال
أجانب،
ل
ا
النا�شطني
من
كبري
عدد
املنظمة من لبنان ع��ام  1982وخالل داخل املنازل ،م�سببة �أمرا�ضاً مزمنة
وت�ضحياتهم ،هو با�ستعادة الوحدة
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احل� ��رب الأه �ل �ي��ة يف ل �ب �ن��ان ،واج �ه��ت يف اجل�ه��از التنف�سي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الوطنية ،وموا�صلة الن�ضال لدحر
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اجلمعية �صعوبات كبرية بعد �أن خ�سرت الأم � ��را� � ��ض ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ك��ال �� �س �ك��ري
االح �ت�ل�ال واال� �س �ت �ي �ط��ان ،واع�ت�بر
أنحاء
�
خمتلف
من
ونا�شطة
ً
ا
نا�شط
معظم �إمكانياتها الطبية ،حيث دمرت و�ضغط الدم املرتفع و�أمرا�ض القلب
امل� ��� �ش ��ارك ��ون �أن جم � � ��زرة � �ص�ب�را
العامل.
ونهبت معظم م�ست�شفياتها وعياداتها ،وف �ق��ر ال � ��دم وع��وار� �ض �ه��ا و�أم ��را� ��ض
و�شاتيال ،ال ت�سقط بالتقادم ،لأنها
وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل امل �� �س�ي�رات
و�أهمها جممّع غزة الطبي يف منطقة نف�سية �أخرى وغريها.
ج��رمي��ة ح� ��رب ،وي �ج��ب حم��ا��س�ب��ة
أر�ض
�
توالت
التي
والن�شاطات
على
�صربا ،وم�ست�شفى القد�س يف منطقة
�إن ا� �س �ت �م��رار م �ع��ان��اة ال�لاج�ئ�ين
مرتكبيها ومعاقبتهم على خمتلف
منطقة
يف
�زرة
�
ج
�
مل
ا
�شهداء
مقربة
احلازمية ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من الفل�سطينيني يف لبنان ،وعدم القدرة
امل�ستويات.
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�
ح
�ر
�
ل
ا
املراكز وامل�ستو�صفات.
ع �ل��ى ت �ل �ب �ي��ة احل ��اج ��ات وامل �ت �ط �ل �ب��ات
�زرة
�
جم
أن
�
�ون
�
ك
�ار
�
ش
�
�
�
مل
ا
و�أك � ��د
مليتا،
معلم
يف
وجال
لبنان،
جنوب
وحافظت اجلمعية على وج��وده��ا اليومية ،خ�صو�صاً ال�صحية ،وتراجع
ت�ستحق
�ت
�
ن
�ا
�
ك
لا،
�
ي
�
ت
�ا
�
ش
�
�
� �ص�برا و
ده�شتهم
عن
امل�شاركون
أعرب
�
حيث
ب �� �ش �ك��ل م �ت��وا� �ض��ع ج � � ��داً ،ب��امل �ق��ارن��ة خ��دم��ات الأون � ��روا وال �ه�ل�ال الأح�م��ر
وهيئاته
�ه
�
ت
�ا
�
س
�
�
�
س
�
�
�
ؤ
�
م
و
�امل
م��ن ال �ع�
على
ي�شهد
الذي
املعلم
بهذا
هزمية
م� ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات ال ��و�� �ض ��ع ال �� �ص �ح��ي الفل�سطيني ،ي�ن��ذر ب�ع��واق��ب وخيمة
ً
ا
خ�صو�ص
ً،
ا
جدي
ً
ا
موقف
احلقوقية،
كما
ال�صهيوين،
لال
�
ت
�
ح
اال
جي�ش
للفل�سطينيني يف لبنان ،حيث اقت�صر وخ �ط�ي�رة� ،إذا مل ي�ت��م ال�ع�م��ل ب�شكل
ب� �ع ��د ت ��أ� �س �ي �� ��س جم �ل ����س ح �ق��وق أ�ط��ل الوفد على فل�سطني املحتلة
ح�ضورها على بع�ض املخيمات ،وب�شكل �سريع على معاجلة ذلك.
الإن �� �س��ان ،وذل ��ك ب��اع�ت�ب��ار جم��رزة من على تلة مارون الرا�س.
�شبه رم��زي ال يرتقي �إىل املتطلبات
واالح �ت �ي��اج��ات امل �ت ��زاي ��دة للمجتمع
�سامر ال�سيالوي

12

( العدد  )231اجلمعة � 21 -أيلول 2012 -

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

ملف خاص

بالـتزام أخـالقـه

ننصــر الرســول

المقـاطعة االقتصادية هي الـرد
لم تخفت العاصفة التي أثارها فيلم «براءة المسلمين» المسيء
للرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ،ليس فقط في العالم
عمت االحتجاجات ،وتظاهر
العربي بل في مختلف أنحاء العالم ،حيث ّ
ماليين المسلمين منددين بالفيلم ومنتجيه .لكن عدد الجرحى والقتلى
الذين سقطوا خالل االحتجاجات التي شابها في بعض األوقات تحركات
عصبية وعنيفة ،دفع البعض إلى إطالق الدعوات التي تطالب بنصرة
الرسول ولكن بأخالق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ،وبطرق سليمة
وغير عنفية ،حفاظًا على صورة االسالم وتعاليمه.
من أبرز هذه الدعوات كانت مطالبة المسلمين بمقاطعة البضائع
األميركية ،إلنزال خسائر اقتصادية بالواليات المتحدة ،إلى أن تتم
محاكمة منتجي الفيلم وجميع من شارك في إعداده ونشره ،وإنزال أشد
العقوبات بهم ،فضالً عن تقديمهم اعتذارات رسمية عما قاموا به.
إلى ذلك ،أعرب عدد كبير من المسلمين حول العالم عن بدء مقاطعة
موقع ( )youtubeالذي ساهم في نشر هذا الفيديو المسيء ،إلى أن
تتم إزالته.
�أعمال عدة م�سيئة

امتصاص
الغضب
يف حم��اول��ة الم�ت���ص��ا���ص غ�ضب
ال�شارع الإ�سالمي ،ا�ستجوبت �شرطة
ل��و���س أ�جن �ل��و���س م�ن�ت��ج ف�ي�ل��م «ب ��راءة
ل���س�لام ،نيقوال
امل�سلمني» امل�سيء ل� إ
با�سيل نيقوال ،وذل��ك بهدف الت�أكد
م� ��ن اح �ت��رام � ��ه ل� ��� �ش ��روط إ�ط �ل��اق
��س��راح��ه امل���ش��روط ال��ذي يخ�ضع له
كونه �سجيناً �سابقاً بتهمة التزوير.
لكنه ع��اد وغ��ادر مفو�ضية ال�شرطة
بعد فرتة وجيزة من دون �أن تر�شح
�أي م�ع�ل��وم��ة ع�م��ا دار داخ ��ل امل��رك��ز.
وب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل�ب��ه ،وف ��رت ال�شرطة
الأمريكية احلماية الأمنية الكاملة
له بعد �أن تخوفت من االحتجاجات
التي �أ�سفرت عن م�صرع � 4أمريكيني،
ب�ي�ن�ه��م ال���س�ف�ير ل ��دى ل�ي�ب�ي��ا خ�لال
ه �ج��وم ع�ل��ى القن�صلية الأم�يرك �ي��ة
يف بنغازي ،وهو الهجوم ال��ذي تبنى
تنظيم القاعدة يف اليمن م�س�ؤوليته
رداً ع �ل��ى م�ق�ت��ل ال ��رج ��ل ال �ث ��اين يف
التنظيم� ،أبو يحيى الليبي.

يف الواقع ،مل يكن الفيلم الأمريكي الذي
طاول �شخ�ص الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله
و��س�ل��م) ور��س��ال�ت��ه ه��و ال�ع�م��ل ال��وح�ي��د ال��ذي
أ�ن �ت �ج��ه ب�ع����ض امل�ت�ع���ص�ب�ين اجل�ه�ل��ة ملهاجمة
مت إ�ن �ت ��اج ال�ع��دي��د
ال��دي��ن الإ� �س�ل�ام��ي ،ف�ق��د ّ
من الأع�م��ال امل�سيئة من قبل ،والتي تهاجم
الإ�� �س�ل�ام وامل���س�ل�م�ين ،م�ن�ه��ا «ق � ��ر�آن راب���س��و»
ب��ال��ر� �س��وم امل �ت �ح��رك��ة ال� ��ذي ي �� �س��يء ل �ل �ق��ر�آن
ال�ك��رمي ،وم�سل�سل «احل��رم�ل��ك» ،ال��ذي ي�شوّه
�صورة زوج��ات الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) ،وم�سل�سل «فتنة» الدمناركي ،والذي
ي���ص�وّر امل�سلمني ع�ل��ى أ�ن �ه��م �إره��اب �ي��ون .ومل
تقت�صر الإ� �س��اءة ع�ل��ى الأف �ل�ام وامل�سل�سالت
فقط ،بل لعل �أكرث الأعمال �إ�ساءة هي الر�سوم
ال��دمن��ارك�ي��ة ال�ت��ي نُ�شرت يف �صحيفة «جيال
ندزبو�سنت» يف � 12أيلول  ،2005التي ت�ضمنت
 12ر�سماً كاريكاترياً م�سيئاً للر�سول (�صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و آ�ل ��ه و� �س �ل��م) ،الأم ��ر ال ��ذي �أ��س�ف��ر
عنه مقاطعة املنتجات الدامناركية .والالفت
�أن اجلامع امل�شرتك بينهما لي�س فقط امل�س
بالر�سول الكرمي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)،
بل كونهما �أي�ضاً نُ�شرا يف �شهر أ�ي�ل��ول ،حيث
ي�ج��ري ا�ستذكار أ�ح ��داث  11أ�ي�ل��ول  2001يف
الواليات املتحدة كل عام ،واملق�صود طبعاً هو
ت�شويه �صورة الإ�سالم ،والإيحاء ب�أن امل�سلمني
جميعاً هم يف خانة «الإرهاب» و«القتلة».
يف ج �م �ي��ع احل � ��االت ال �� �س��اب �ق��ة ،ان�ت�ف����ض
امل���س�ل�م��ون ح��ول ال �ع��امل ا��س�ت�ن�ك��اراً للتطاول

ع �ل��ى ال �ن �ب��ي حم �م��د (� �ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و آ�ل ��ه
و�سلم) ،والإ� �س��اءة �إىل الإ� �س�لام ،وق��د عمدوا
�إىل �إط �ل��اق احل� �م�ل�ات ال �ن��اج �ح��ة مل�ق��اط�ع��ة
الب�ضائع الدامنركية والهولندية وغريها،
وهي حمالت �آتت ثمارها و�أ�سفرت عن خ�سائر
اقت�صادية �شتى.
و�إزاء م��ا ي�ح��دث ال �ي��وم ،دع��ا ال�ع��دي��د من
علماء الدين ومن الن�شطاء �إىل �إطالق حملة
جديدة ملقاطعة الب�ضائع الأمريكية بد ًال من
التظاهر يف ال�شوارع ور�شق �سال�سل املحالت
الأمريكية باحلجارة �أو �إحراقها� ،أو التنفي�س
عن الغ�ضب ب�أ�شكال عنيفة.
ورغم �أن البع�ض عار�ض مقاطعة املنتجات
الأم�ي�رك� �ي ��ة ب��ذري �ع��ة �أن ال �ف �ي �ل��م مل ي���ص��در
ع��ن ج�ه��ة ر��س�م�ي��ة وال ي �ع� رّّبر ع��ن ل���س��ان ح��ال
الأم�ي�رك �ي�ي�ن ،ب��ل ح �ت��ى �أن ُم �ع �دّه وخم��رج��ه
هو امل�صري الأ��ص��ل (نيكوال با�سيلي نيكوال)،
�إال �أن داع�م��ي حمالت املقاطعة أ�ك��دوا وج��وب
ا�ستكمالها ك�ن��وع م��ن أ�ن ��واع ال�ضغط ،حتى ال
يكرر امل�سيئون تلك الإه��ان��ات ويتطاولوا على
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) مرة �أخرى،
وحتى ت�صبح اجلهات الر�سمية الغربية �أكرث
وعياً ب�ضرورة احلد من التحركات التع�سفية
امل�سيئة للإ�سالم� ،سواء من �أفالم �أو مقاالت� ،أو
�أي طريقة تعبري �أخرى.

�سالح �سلمي
يعترب اخلبري االقت�صادي مالك احلاج
علي �أن «املقاطعة االقت�صادية ه��ي ال�سالح

ال��وح �ي��د ال���س�ل�م��ي وال �ف �ع��ال يف ي ��د ال �ع��رب
وامل�سلمني ،لأنها لي�ست فقط �صورة من �صور
االحتجاج واال�ستنكار ،لكنها �سالح اقت�صادي
�إي �ج��اب��ي ،ف��دع��وة امل�ق��اط�ع��ة �إذا حّات ��د عليها
امل�سلمون جميعاً لي�س فقط يف العامل العربي
ب��ل يف ال �ع��امل ك �ك��ل ،ك�م���س�ل�م��ي �أن��دون�ي���س�ي��ا
و�أفغان�ستان والبلقان وغريهم� ،ستكون ذات
ت�أثري كبري ،و�أي ت�أثري ول��و طفيف �سي�ؤثر
على االقت�صاد الأمريكي املرتاجع ،و�سيظهر
حت��دي��داً يف البور�صة الأم�يرك�ي��ة ،خ�صو�صاً
�إذا توقف اال�سترياد من اجلانب الإ�سالمي،
وب��ذل��ك �سيو�صل امل�سلمون �صوتهم ب�شكل
�إي �ج��اب��ي وح �� �ض��اري ،و��س�ي�ع�بر ع��ن ال�ه��وي��ة
الإ�سالمية احلقيقية».
و�أ�شار �إىل �أن املقاطعة لكي تكون فعالة
«يجب �أن تطاول كل ال�سلع الغذائية ،ولي�س
ذلك فح�سب ،بل �أي�ضاً الكماليات ،ف�إذا امتنع
امل���س�ل�م��ون ع��ن � �ش��راء ال�سيارات والأجهزة
الإل �ك�ترون �ي��ة الأم�يرك �ي��ة م �ث�لاً ،ف�م��ن ��ش��أن
ذلك �أن يكون له ت�أثري كبري ،وهنا ال بد من
الإ��ش��ارة �إىل وج��ود جهات دولية ق��ادرة على
�أن حت��ل حم��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،و�أن توفر
ال�ب���ض��ائ��ع ذات �ه��ا ،كال�صني وال�ه�ن��د ورو��س�ي��ا
مثالً».
وت ��اب ��ع ع �ل��ي« :ال � �ش��ك يف �أن م�ق��اط�ع��ة
�سلع وم�ن�ت�ج��ات ال ��دول امل�ع��ادي��ة للم�سلمني
��س�ت��ؤدي �إىل ك�ساد تلك املنتجات وتكد�سها
يف م�ستودعات ال�شركات ،ومن ثم انخفا�ض
دخ��ل ت�ل��ك ال���ش��رك��ات ،وال �ت��ي ��س��وف تُ�ضطر
�إىل ت�سريح الآالف من الأيدي العاملة ،و�إىل

انت�شار البطالة ،مما �سي�شكّل عامل �ضغط
على حكومات تلك ال�شركات لتعديل امليل
يف �سيا�ساتها اخلارجية ،ولتح�سني عالقاتها
م��ع ال ��دول امل�ستهلكة ،وال �ت��ي ت ��أت��ي ال��دول
الإ� �س�لام �ي��ة ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا ،ن �ظ��راً �إىل ال�ق��وة
ال�شرائية للدول الإ�سالمية ،علماً �أن املقاطعة
االق�ت���ص��ادي��ة ل��ن ت ��ؤث��ر ك �ث�ي�راً ع�ل��ى ال ��دول
الإ� �س�لام �ي��ة ،لأن ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن ال��دول
التي متلك عالقات ودية مع الدول العربية
والإ��س�لام�ي��ة ،وال�ت��ي ي��وازي �إنتاجها� ،إن مل
يفُقْ �أحياناً منتجات الدول املعادية للإ�سالم،
�سواء يف الأغذية واملركبات� ،أو الإلكرتونيات،
�أو غ�يره��ا ،ف��إن�ت��اج ال�ي��اب��ان و أ�مل��ان �ي��ا وك��وري��ا
اجل �ن��وب �ي��ة وك� �ن ��دا وال �� �س��وي��د وال�ب��رازي� ��ل،
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،مي��اث��ل �أو ي�ف��وق الإن �ت��اج
الأم�ي�رك��ي يف ك�ث�ير م��ن ال���س�ل��ع وامل�ن�ت�ج��ات،
ولكي تلعب املقاطعة االقت�صادية دوراً فاع ً
ال
وم��ؤث��راً ،ال بد من وج��ود �آلية ملزمة� ،سواء
على امل�ستوى ال��دويل (ال ��دول الإ�سالمية)
�أو الإق�ل�ي�م��ي (ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة) �أو املحلي
(اللجان الوطنية) لتنفيذ ق��رارات املقاطعة
االقت�صادية ،وو�ضع اللوائح والقوائم املنظَّ مة
لعملية امل�ق��اط�ع��ة االق�ت���ص��ادي��ة .وه�ن��ا ال بد
من الإ�شارة �إىل �أن الواليات املتحدة نف�سها
ت�ستخدم ��س�لاح املقاطعة االقت�صادية �ضد
الدول املناوئة لها ،حيث تفر�ض حظراً على
تعامل ال�شركات الأمريكية مع بع�ض الدول،
مثل �إي��ران وال�سودان وليبيا وغريها� ..أفال
ن�ستخدم نحن �أ��ص�ح��اب احل��ق ه��ذا ال�سالح
امل�شروع للدفاع عن حقوقنا ومقد�ساتنا»؟!
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دفاع ..ور�أي
ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د آ�خ� ��ر ،ه �ن��اك م��ن حت ��دث عن
�أن ال�شركات و�سال�سل امل�ح�لات «الفران�شايز»
الأمريكية املنت�شرة ح��ول العامل ،وال �سيما يف
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،م��ن م�ط��اع��م وم �ق��ا ٍه وحم��ال
م�ل�اب ����س وم � ��ا � �ش ��اك ��ل ،ت ��وظ ��ف امل�ل�اي�ي�ن م��ن
امل���س�ل�م�ين ،وم�ق��اط�ع�ت�ه��ا ��ص�ع�ب��ة ،ك ��ون عمّالها
وعائالتهم �سيت�ضررون �إىل ح ّد كبري يف املقام
الأول ،لأنه �سيت ّم ت�سريحهم �أو خف�ض رواتبهم،
ل��ذل��ك ه �ن��اك م��ن دع ��ا حت��دي��داً �إىل مقاطعة
الب�ضائع الأم�يرك�ي��ة اال�ستهالكية امل�ستوردة،
ولي�س �إىل مقاطعة فروع ال�شركات الأمريكية
يف ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة ،فاالقت�صاد الأم�يرك��ي
�سيت�أثر ب�أي نوع من املقاطعة ،ويف �أي منتج.

�أ�شكال �أخرى
�إىل ج��ان��ب امل�ق��اط�ع��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ب��رزت
الدعوات للرد على الفيلم امل�سيء بفيلم مقابل
ي��و��ض��ح ��س�م��ات وحقيقة الإ� �س�ل�ام ور� �س��ول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم).
م��ن ج�ه�ت�ه��م ،وب �ع��دم��ا ت���س��رب��ت م�ع�ل��وم��ات
ت�ؤكد �أن الفيلم امل��ذك��ور ال��ذي �أنتجه ع��دد من
�أقباط املهجر مت بدعم من منظمات هولندية
م�ت�ط��رف��ة ،أ�ط �ل��ق ع��ام�ل��ون يف جم��ال ال�سياحة
والآث ��ار يف بع�ض ال��دول العربية ،منها م�صر،
م �ب��ادرة مل�ق��اط�ع��ة الأف � ��واج ال�سياحية ال��واف��دة
م��ن ه��ول �ن��دا وال �ب �ع �ث��ات الأث ��ري ��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة،
ود�شنت املبادرة �صفحات على مواقع التوا�صل
االجتماعي وحملت �شعار «�إال ر�سول اهلل».

رد ح�ضاري
ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ��ش�ك��ل امل �ق��اط �ع��ة ،فقد
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�أث �ب �ت��ت �أن �ه��ا و��س�ي�ل��ة ن��اج�ع��ة �إذا ج ��اءت على
ن �ط��اق وا� �س��ع ع�ل��ى م���س�ت��وى ال� ��دول العربية
والإ��س�لام�ي��ة ،ففي ح��ال��ة ال��دمن��ارك �أ�صابت
مقاطعة املنتجات االقت�صاد الدمناركي بعجز
ملمو�س ،ونتج عن ذلك اعتذار الدمنارك عن
الر�سوم امل�سيئة للر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) ،و�أع�ل��ن وزي��ر اخلارجية �آن ��ذاك؛ بيار
م��ول�ل��ر� ،أن املقاطعة الإ��س�لام�ي��ة ب��ات��ت ت�أخذ
�أبعادها وت�أثريها على الب�ضائع الدمناركية،
بحيث ُق� �دّرت خ�سائر ال�شركات الدمناركية
ب�أكرث من  350مليون دوالر� ،أي بن�سبة 11

يف امل �ئ��ة م��ن ال �� �ص��ادرات ال��دمن��ارك �ي��ة ل��دول
�إ�سالمية.
�إىل ذل��ك ،ك��ان ع��دد م��ن الن�شطاء نفذوا
حملة دول �ي��ة ملقاطعة امل�ن�ت�ج��ات الهولندية،
ب�سبب �سماح احلكومة الهولندية بعر�ض فيلم
«فتنة» الذي ي�سخر من النبي حممد (�صلى
اهلل عليه و�آل ��ه و��س�ل��م)� ،إىل ج��ان��ب ب��ث فيلم
رت��وين �إب��اح��ي بعنوان «حرملك» عن �آل بيت
وزوجات الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)،
وق��د تبني �أن  1.6مليار م�سلم ق ��ادرون على
الت�أثري باالقت�صاد الهولندي رداً على تلك

الفيلم الركيك
�أق� ��ل م ��ن رب ��ع � �س��اع��ة ه ��ي م ��دة «ال�تري �ل��ر»
ال�سينمائي ال ��ذي ت��داول �ت��ه م��واق��ع الإن�ترن��ت
لفيلم «ب��راءة امل�سلمني» ،يتخللها متثيل رديء
وخ��دع �سينمائية �شديدة البدائية ،ومل يحظ
ب�شهرة على الإط�لاق يف ال��والي��ات املتحدة قبل
انطالق االحتجاجات �ضده.
وق ��د ��ش�ك�ك��ت ب�ع����ض امل �ع �ل��وم��ات ال�صحفية
الأم�يرك�ي��ة ب��وج��ود الفيلم يف الأ� �ص��ل ،حماولة
الإي � �ح ��اء ب � أ�ن ��ه ع �ب ��ارة ع ��ن جم �م��وع��ة ل�ق�ط��ات
ق�صرية ،لتعود معلومات أ�خ��رى وت� ؤ�ك��د �ضلوع
الق�س املتطرف تريي جونز ،وموري�س �صادق؛
أ�ح��د ن�شطاء أ�ق �ب��اط امل�ه�ج��ر ،يف بع�ض مراحل
إ�ع��داد الفيلم .وبح�سب املعلومات التي قدمها
با�سيلي ،ف ��إن الفيلم مدته �ساعتان ،وكلفته 5
م�لاي�ين دوالر ،لكن الفيلم �شديد ال� ��رداءة يف
�أ�سلوب الت�صوير والإ��ض��اءة ،ومن امل�ستحيل �أن
يتكلف هذا الفيلم ال�ضعيف  5ماليني دوالر.
�إىل ذلك ،تبني �أن غالبية املمثلني يف الفيلم
تعر�ضوا للخداع من القائمني عليه ،ومل يعلموا
م�سبقاً �أن��ه ي�سيء للر�سول حممد (�صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم) ،بل اعتقدوا أ�ن��ه ي�صور حياة
امل���ص��ري�ين ق��دمي �اً ،وك��ان��ت ت��رج�م��ة احل ��وار �إىل
العربية مغايرة للن�ص الأ�صلي الذي ُقدّم لهم.

الإ�ساءات� ،إذ هدد التجار يف هولندا مبقا�ضاة
ال �ن��ائ��ب ال�ب�رمل��اين ال ��ذي ��س�م��ح ب�ب��ث الفيلم
امل���س��يء ب�ع��دم��ا ق��اط��ع امل���س�ل�م��ون منتجاتهم،
و�سادت حالة من القلق لدى كربيات ال�شركات
ال �ه��ول �ن��دي��ة ب���س�ب��ب اخل �� �س��ائ��ر م �ن �ه��ا «� �ش��ل»
و«فيليب�س» و«�أونيليفر» ،واملتابع حلركة الرد
على فيلم «فتنة» يالحظ �أن وترية التعبري عن
الغ�ضب كانت �أكرث ه��دوءاً وعقالنية و�إدراك�اً
لل�سياقات والواقع الذي تتحرك فيه ،فهي مل
تغفل الإ�ساءة �أو تغفرها ،ولكن �سعت للتعامل
معها وف��ق ال�ق��وان�ين امل�ع�م��ول بها يف ال�غ��رب،
من اللجوء للق�ضاء ملحا�سبة النائب فيلدرز،
حيث رفع االحتاد الإ�سالمي الهولندي دعوى
ق�ضائية �ضد الفيلم ،ومل يكد مير ي��وم على
ب��ث «ف�ت�ن��ة» ح�ت��ى ع��ر��ض��ت ال��راب�ط��ة العربية
الأوروب �ي��ة بهولندا فيلماً بعنوان «املفتنون»
م ��ن ��س�ب��ع دق ��ائ ��ق ،ي �ع��ر���ض ت �ط��رف ف�ي�ل��درز
وعالقاته بـ«�إ�سرائيل» ،معتربة �أن ما قامت به
هو رد ح�ضاري ،وقد بقيت حتركات امل�سلمني
يف هولندا حمل �إعجاب من الكثريين ،نظراً
�إىل جلوئهم �إىل الق�ضاء والتحركات ال�سلمية
للتعبري عن رف�ضهم للأمر.

كيفية املقاطعة
ال ري��ب �أن ال��دول الإ�سالمية ب��ال��ذات تُع ّد
�أ�سواقاً مثالية للب�ضائع واملنتجات الأمريكية،
ابتداء من «الكوال» ووجبات الهمربغر ،مروراً
ب �� �س �ي��ارات ال �ف ��ورد والـ ،GMCول �ي ����س ان�ت�ه��اء
ب �ط��ائ��رات «اجل��ام �ب��و» و«الإف  ،»15وغ�يره��ا،
ومعلوم �أن الأرق��ام الفلكية التي تُدفع مقابل
ه ��ذه ال � � ��واردات ال���ض�خ�م��ة ت���ض��خ يف اخل��زان��ة
الأمريكية دون توقف!
فعلى �سبيل امل�ث��ال ،ف ��إن �صناعة ال�سيارات
والأج�ه��زة واملالب�س والأطعمة التي ت�ستهلكها
ال���ش�ع��وب الإ� �س�لام �ي��ة ،وال �ت��ي ت �ق �دَّر مب�ل�ي��ارات
الدوالرات ،ت�ضخ يف خزينة ال�شركات الأمريكية
�أك �ث�ر ب�ك�ث�ير مم��ا ت���ض�خ��ه ��ص�ف�ق��ات الأ��س�ل�ح��ة
وامل��رك �ب��ات ال �ت��ي ت�برم�ه��ا ال � ��دول ،ف�م��ا تنفقه
ال�شعوب الإ�سالمية والعربية مبح�ض �إرادتها
يُع ّد رافداً للواليات املتحدة واقت�صادها.
لكن هناك من قد يت�ساءل عن كيفية ت�أثري

املقاطعة االقت�صادية على دولة قوية كالواليات
املتحدة ،وما �إذا كانت مقاطعة منتجات �شركة
�أو �شركتني �أو �أكرث �ست�ؤثر على اقت�صاد برمته،
لذلك �سنورد مثا ًال مب�سطاً ،وتو�ضيحياً لذلك:
من املعلوم �أنه يف عامل االقت�صاديات ال�ضخمة
تت�شابك امل�صالح ،وتتعقد الروابط بني �أ�صحاب
ر�ؤو� ��س الأم� ��وال و�أرب� ��اب ال���ش��رك��ات ،بحيث �أن
اه�ت��زاز �شركة ما �أو �إفال�سها �سي�ؤدي �إىل �آث��ار
�سلبية �أك�ي��دة على ال�شركات الأخ ��رى ،وبع�ض
ت�ل��ك الآث� ��ار �آين احل ��دوث وبع�ضها متو�سط،
وبع�ضها مت�أخر لكنه حتمي الوجود.
فعلى �سبيل املثال ،لو �أن �شركة �أمريكية ما
تنتج مالب�س «جينز» ،وتوظف نحو �ألف عامل،
فهي مبوجب القانون م�ضطرة لدفع الت�أمني
ال���ص�ح��ي ل�ل�ع�م��ال ل���ش��رك��ة أ�خ � ��رى ،وال ب��د �أن
تطلب من �شركة أ�خ��رى �أن توفر لها حافالت
لنقل عمالها من و�إىل مقر العمل ،وهي كذلك
جم �ب��ورة ع�ل��ى ت ��أم�ين ال �غ��داء ل�ه��م م��ع ك��ل ما
يتطلبه من جتهيز �صالة للطعام و إ�ب��رام عقد
مع �إحدى �شركات التغذية لت�شغيله والإ�شراف
عليه ،ف�ه��ذه جمموعة �شركات لها م�صاحلها
وع�ق��وده��ا م��ع ال�شركة حم��ل امل�ث��ال .فلنفر�ض
الآن �أن �شركة امللبو�سات هذه فقدت  50يف املئة
من الأ�سواق امل�ستهلكة نتيجة املقاطعة ال�شعبية
الإ��س�لام�ي��ة ،فما ه��ي النتيجة؟ النتيجة �أنها
�ستفقد ن�صف �أرباحها ،وبالتايل �ست�سرح ن�صف
عمالها ،و�ستخف�ض التعامل مع �شركة الت�أمني
ال�صحي �إىل  50يف املئة ،وهكذا �إىل �آخر �شركة
ت�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ،وي�ن�ب�غ��ي �أال ي�غ�ي��ب ع��ن ال�ب��ال
�أن ال�ك���س��اد ال ��ذي �سي�صيب ال���ش��رك��ات املنتجة
وامل���ص��درة �سيعود �سلباً على حجم ال�ضرائب
املدفوعة ق�صراً للحكومة الفيدرالية ،ف� ً
ضال
ع��ن ع���ش��رات الآالف م��ن امل��وظ�ف�ين وال�ع�م��ال��ة
امل�سرحني يف ال�شوارع ،والذين �سي�شكلون عبئاً
ثقي ًال على ميزانية احلكومة واقت�صادها.

حرية التعبري
وجّ ��ه ع��دد م��ن الن�شطاء دع ��وة �إىل الأمم
املتحدة لدرا�سة �سبل ردع مثل هذه املمار�سات
اخلاطئة واالنتهاكات بحق الأديان ،و�أن ت�صدر
ت���ش��ري�ع�اً ي �ح��رم ذل ��ك؛ م�ث�ل�م��ا ��ش��رع��ت ق��ان��ون
حترمي معاداة ال�سامية ،لأن لهذه الت�صرفات
�آث � ��اراً خ �ط��رة ،ف��ال�ف�ي�ل��م امل �� �س��يء ي �ه��دد ال�سلم
واال� �س �ت �ق��رار ل ��دى ال �� �ش �ع��وب اخل�ل�ي�ط��ة ال�ت��ي
فيها م�سلمون وم���س�ي�ح�ي��ون ،ورمب ��ا ينجرون
�إىل �أعمال عنف غري حم�سوبة ب�سبب م�شاعر
الغ�ضب لدى امل�سلمني.
ورغ��م �أن البع�ض داف��ع ع��ن معدي الفيلم
ب��اع�ت�ب��ار �أن م��ا ف�ع�ل��وه ي���ص��ب يف خ��ان��ة ح��ري��ة
ال��ر�أي والتعبري الفردية التي يكفلها الد�ستور
الأم�ي�رك ��ي ،وب��ال �ت��ايل ي�ج��ب ع��دم حما�سبتهم
�أو ح�ت��ى التحقيق م�ع�ه��م ،جت��در الإ� �ش��ارة �إىل
�أن مقاطعة «وي ��ك» يف والي ��ة ن ��ورث كارولينا
الأمريكية اعتمدت قواعد جديدة حتظر عدم
تناول الأدي��ان والأع ��راق� ،سواء باملدح �أو ال��ذم،
يف امل�ح��ا��ض��رات ال�ت��ي يلقيها �ضيوف امل��دار���س،
وذلك بعدما حتدث من�صّ ر �أمريكي بال�سوء عن
الإ��س�لام والنبي حممد (�صلى اهلل عليه و�آل��ه
و�سلم) يف حما�ضرة له ب�إحدى املدار�س التابعة
ل �ه��ا ،وت��و��ص�ل��ت امل��در� �س��ة م��ن خ�ل�ال التحقيق
ال��ذي �أجرته �إىل �أن املحا�ضرة كانت تتمثل يف
نقل وج�ه��ات نظره املعادية للإ�سالم وامل��ؤي��دة
للم�سيحية.

�إعداد هناء عليان
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عربي
 11أيلول  ..2012فليخرج األميركيون
اف�ت�ع�ل��ت امل �خ��اب��رات الأم�ي�رك �ي��ة �أح ��داث
� 11أي�ل��ول  ،2001يف عملية مركبة ظاهرها
�إ� �س�لام��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،ع�ل��ى �أي� ��دي «ال �ق��اع��دة»
امل�صنعة �أمريكياً واملمولة خليجياً ،وفتحت
�أب ��واب ال�ع��امل� نْْين ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي للغزو
الأم�يرك��ي ،بذريعة الق�ضاء على «القاعدة»
يف �أفغان�ستان ،والق�ضاء على حركة طالبان،
التي �صنعتها أ�م�يرك��ا �أي�ضاً ع�بر املخابرات
الباك�ستانية ،للق�ضاء على جيل املجاهدين
الذين قاتلوا االحت��اد ال�سوفياتي بعد غزوه
�أفغان�ستان ،فتحولت بذلك �أحداث �11أيلول
 2001ج���س��راً ل�ع�ب��ور اجل�ي��و���ش الأم�يرك�ي��ة
والغربية �إىل �أفغان�ستان ،لل�سيطرة عليها،
وللإقامة على حدود رو�سيا وال�صني و�إيران،
ب��ان�ت�ظ��ار احل ��روب امل�ق�ب�ل��ة م��ع ه ��ذه ال ��دول،
وقيادة عمليات زعزعة الأمن الداخلي فيها،
وحركات املعار�ضة امل�صنّعة �أمريكياً ،كثورات
الربتقال يف �أوك��ران�ي��ا ،واخل���ض��راء يف �إي��ران
وال���ص�ين ،وث ��ورة الأرز يف ل�ب�ن��ان ،وجحافل
التكفرييني يف �سورية والعراق.
بعد ال�سيطرة الأمريكية على �أفغان�ستان،
ان �ت �ق ��ل الأم�ي��رك � �ي� ��ون �إىل ب �ل��اد ال �ن �ف��ط،
ف�غ��زوا ال�ع��راق ون�ه�ب��وه ،وت��رب�ع��وا على عر�ش
ق �ي ��ادة ال �ع ��امل م �ن��ذ �أي� �ل ��ول � ،2001إىل �أن
�أن�ت��ج الأم�يرك�ي��ون وال�صهاينة فيلم «ب��راءة
امل�سلمني» ،يف حت ٍّد �سافر �ضد ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل ��ه و�سلم وزوج��ات��ه ،وامل�سلمني
والقر�آن الكرمي ،لتحقيق الأهداف الآتية:
� -إح � ��داث ف�ت�ن��ة ط��ائ�ف�ي��ة ب�ين امل�سلمني

وامل�سيحيني ،خ�صو�صاً على ال�ساحة امل�صرية
ب�ي�ن الأق � �ب ��اط ،ل�ت�ف�ج�ير ال �ث ��ورة امل���ص��ري��ة،
و�إ� �ش �ع��ال احل ��رب الأه �ل �ي��ة ،وت�ق���س�ي��م م�صر
(ال�ت�رك �ي ��ز ع �ل��ى �أن م �ن �ت��ج ال �ف �ي �ل��م قبطي
م�صري).
 الإي � � �ع � ��از ل �ل �ت �ك �ف�ي�ري�ي�ن ال ��واف ��دي ��ن�إىل � �س��وري��ة ب��االق�ت���ص��ا���ص م��ن امل�سيحيني
ال�سوريني ،مم��ا يعجل يف تهجريهم نهائياً
من �سورية ،كما حدث يف العراق وفل�سطني،
�أو ا�ستخدامهم كذريعة للتدخل الع�سكري
يف �سورية حلماية امل�سيحيني ،بعد ان�سداد
الأفق عرب جمل�س الأمن واجلامعة العربية
يف ت�أمني التدخل اخلارجي لإ�سقاط النظام.
 ابتزاز امل�سيحيني اللبنانيني وو�ضعهم�أم ��ام خ�ي��اري��ن� ،إم ��ا اخل���ض��وع للتحالف مع
امل���س�ت�ق�ب��ل وح �ل �ف��ائ��ه ال���س�ل�ف�ي�ين ،وت�ف�ك�ي��ك
ال�ت�ح��ال��ف م��ع ح ��زب اهلل ،ل���ض�م��ان بقائهم
يف لبنان� ،أو حتمل امل�س�ؤولية ودف��ع الثمن
بالتهجري والقتل ،كما ح�صل يف العراق ،وكما
يح�صل يف �سورية الآن.
وال �ه��دف الأ� �س��ا���س �أي �� �ض �اً ه��و م��ا درج��ت
عليه ال�صهيونية؛ �صاحبة املعتقد اليهودي
امل �ن �ح��رف وامل �� �ش �وّه ،يف �إ� �س �ق��اط ك��ل ع�ق�ي��دة
خم��ال�ف��ة ،وت��دم�ير م�ن�ظ��وم��ة الأخ�ل��اق عرب
الأف �ل�ام الإب��اح �ي��ة ،ون���ش��ر ال��رذي�ل��ة واملثلية
اجلن�سية ،وتدمري الكني�سة ،ون�شر القذارات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،و�إن �� �ش ��اء احل ��رك ��ات ال�ع�ق��ائ��دي��ة
امل �ن �ح��رف��ة ،وق ��د ب � ��د�أت � �ض��د امل���س�ي�ح�ي��ة من
ع�ق��ود ،ومل يت�ص َّد لها �أح��د ،فكانت الأف�لام

م�سريات تع ّم العامل الإ�سالمي ا�ستنكاراً للإ�ساءة لنبي الأمة عليه ال�صالة وال�سالم

امل�شينة لل�سيد امل�سيح ومرمي العذراء عليهما
نْ
ال�سالم ،ب�شكل متكرر وحاقد على
امل�ستويي
ال���س�ي�ن�م��ائ��ي والإع�ل�ام ��ي ،وت��دح��رج��ت ك��رة
التعدي ال�صهيونية على الإ�سالم وامل�سلمني،
ف �ك��ان��ت ال ��ر� �س ��وم امل���س�ي�ئ��ة ل �ل��ر� �س��ول �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و�آل ��ه و��س�ل��م م��ن �أح ��د ال��ر��س��ام�ين
الدامناركيني ،ورواي��ات املرتد �سلمان ر�شدي
ال�شيطانية ،و إ�ح ��راق الأب جونز الأم�يرك��ي
ن�سخة من امل�صحف ال�شريف ،و�إح��راق ن�سخ
م��ن امل���ص��اح��ف يف ال �ع��راق م��ن ق�ب��ل اجل�ن��ود
الأم�ي�رك �ي�ي�ن ،وك ��ل ه ��ذه الأف �ع ��ال مت��ت �إم��ا

ع�ل��ى �أر�� ��ض �أم�يرك �ي��ة �أو غ��رب �ي��ة ،وب��رع��اي��ة
وحماية �أم�يرك�ي��ة وبريطانية ،حت��ت عنوان
«حرية ال��ر�أي» ،ذاك ال�شعار الكاذب الذي مل
يح ِم الفيل�سوف الفرن�سي روج�ي��ه غ��ارودي
ذا الثمانني عاماً من ال�سجن ،عندما �شكك
باملحرقة اليهودية (الهولوك�ست) ،وتعر�ض
الكثري من الأدباء وال�سيا�سيني والإعالميني
للعقاب بحجة م �ع��اداة ال�سامية ،وك��ل ذلك
ب�ت�ع��اون �أم�يرك��ي وخ���ض��وع ع��رب��ي و�إ��س�لام��ي
�ضعيف ال يجر�ؤ على الت�صدي �أو اال�ستنكار
ال�صادق والرادع.

أزمـــة الـمـيــــاه فـي العـــالــم الـعـــربـــي
كثرية هي القراءات اال�سرتاتيجية التي تتحدث عن
انفجار �أزم��ة امل�ي��اه ،وال�سيما �أن هناك دو ًال عربية عدة
تت�ضرر من هذه الأزمة� ،إ�ضافة �إىل �أن هذه الدول تعاين
من �أزمات وحروب عدة منذ �سنوات خلت ،ورمبا �ست�ستمر
الأم��ور كذلك يف الأرب�ع�ين عاماً املقبلة على �أق��ل تقدير،
وه ��ذا ق��د يجعل م��ن منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط م�سرحاً
ل�صراعات ك�برى ،ق��د تكون �أع�ن��ف م��ن ح��روب فل�سطني
جمتمعة ،ولعل ال�صراع على م�صادر املياه ،واحد من �أكرث
الق�ضايا اجلاهزة لالنفجار يف حماور ثالثة على الأقل:
املحور الأول� :سيكون بني العدو الإ�سرائيلي وجريانه.
املحور الثاين� :سيكون يف حو�ض نهر النيل.
املحور الثالث� :سيكون بني الدول املطلة على الرافدين
دجلة والفرات والالفت يف هذه الأزمة امل�ستع�صية� ،أن هذه
الأنهار الكبرية كلها ،تنبع من خ��ارج البالد العربية ،ما
ي�ضاعف من حدة الأزمة مع الدول املجاورة.
من ناحية �أخ��رى ،يبدو �أن ال��دول العربية مل ت�ضع
ح�ت��ى الآن خ�ط�ط�اً م�ستقبلية للتعامل م��ع �أزم ��ة امل�ي��اه
املقبلة عليها ،كما مل ت�ضع خططاً للحد من انعكا�سات
التغريات املناخية التي ب��د�أت تلوح يف �أف��ق املنطقة� ،أ�سوة
بالعديد من مناطق العامل ،علماً �أنه قد قدمت درا�سات
�إىل م�ؤمتر القمة العربية االقت�صادية االجتماعية ،التي
عقدت يف الكويت يف  19كانون الثاين  ،2009ح��ذرت من
�أن معظم ال��دول العربية� ،ستكون من �أك�ثر دول العامل
ت�أثراً بالتغريات املُناخية ،ب�سبب وقوع معظمها يف املناطق
القاحلة ،ما يجعلها تفتقر �إىل املياه العذبة ،والتكنولوجيا
احلديثة ،والكوادر املدربة للم�ساهمة يف حل تلك املع�ضلة
�أو باحلد الأدنى للم�ساهمة يف تخفيف عواقبها.

مم��ا قدمته تلك ال��درا��س��ات م��ن ح�ل��ول ،ك��ان �إن�شاء لقمة �سائغة لكل من هب ودب ورغب يف ا�ستغالل بالدهم
م��رك��ز إ�ق�ل�ي�م��ي ل�ل�ت�غ�يرات امل�ن��اخ�ي��ة ،م��ا ي���س�ه��ل عملية و�شعوبهم وثرواتهم ،فلم يعد ي�ستثنى من ا�ستغالل الغرب
التعامل م��ع ت ��أث�يرات ال�ت�غ�يرات املُ�ن��اخ�ي��ة ،كما أ���ش��ارت ل�ل�ع��رب �أي � �ش��يء ،ال �أرا��ض�ي�ه��م ،وال ث��روات �ه��م ،وال حتى
الدرا�سات� ،إىل �أن م�صر تعد من �أكرث دول العامل ت�أثراً ن�سائهم ،كل �شيء �أ�صبح هدفاً لال�ستغالل.
بتلك املتغريات ،ب�سبب ارت�ف��اع �سطح البحر يف العديد
يقدر خ�براء االقت�صاد يف ال�ع��امل� ،أن ال��دول العربية
من املناطق املنخف�ضة يف دلتا النيل ،وقد ت�ؤثر التيارات حتتاج �إىل ا�ستثمارات ال تقل عن  40مليار دوالر لتوفري
البحرية على الإنتاج ال�سمكي وال�شعاب املرجانية ،كما امل �ي��اه خ�ل�ال ال���س�ن��وات ال�ع���ش��ر امل�ق�ب�ل��ة ،وم��ن امل��رج��ح �أن
تعاين ال�سعودية من الت�صحر وندرة امل�صادر املائية ،ما تنفق ال��دول العربية واح��داً يف املئة من إ�ج�م��ايل ناجتها
ي�ؤثر على الزراعة� ،أما املناطق ال�ساحلية التي متتد على املحلي �سنوياً ،لت�أمني م��وارد كافية من املياه ،وخ�صو�صاً
البحر الأحمر واخلليج العربي وبارتفاع �سطح البحر ،يف امل��دن ،حيث التجمعات ال�سكانية الكربى ،علماً أ�ن��ه يف
ف�ستواجه امل�شكلة ب�شكل أ�ق���س��ى ،و��س�ت��واج��ه الإم� ��ارات البلدان العربية نحو  45مليون �إن�سان ،ال يح�صلون على
والبحرين وامل�غ��رب وال���س��ودان التحديات نف�سها ،حتى م�صادر مياه نظيفة ،ب�سبب عدم كفاية التمديدات املائية،
دول البحر املتو�سط ،لي�ست ببعيدة عن ه��ذه املخاطر ،وال�لاف��ت �أن معظمهم م��ن ال�ف�ق��راء ال��ذي��ن يعي�شون يف
فهذه الدول تواجه خماطر متزايدة من ارتفاع م�ستوى املناطق البعيدة� ،أو يف جتمعات �سكانية حول املدن الكربى
البحر والت�صحر ،وذلك لأ�سباب منها:
�أو العوا�صم ،ولعلهم هم الأكرث عر�ضة النت�شار الأمرا�ض
 �سنوات اجلفاف املتالحقة.التي تنتقل عرب املياه.
 غ�ي��اب التن�سيق ب�ين أ�ق�ط��ار امل�غ��رب العربي بخ�صو�صه��ذه املعطيات كلها ت�ساهم يف خلق أ�ج ��واء م��ن عدم
حماية البيئة.
اال�ستقرار على امل�ستوى املحلي يف الدولة الواحدة ،علماً
 هناك درا�سة �إ�سبانية قد حذرت من �أن البحر املتو�سط �أن ال�صراعات مع �أط��راف من خ��ارج الوطن العربي �شبهيتزايد ب�شكل الفت ،و�أنه قد ي�ؤدي �إىل «نتائج» كارثية� ،إذا م� ؤ�ك��دة ،رغ��م ذل��ك ال يظهر ما يطمئن على حل امل�شكلة
مل تتوقف تداعيات التغري املناخي يف املنطقة.
الأوىل� ،أو اال��س�ت�ع��داد مل��واج�ه��ة �أي ت�ه��دي��دات مي�ك��ن �أن
ه ��ذه ال �ت �ح��دي��ات ،ال جت��د م��ن ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة �أي تقطع املياه عن البلدان العربية ال حرباً وال �سلماً ،من
حتركات فعلية لوقفها ،مبا ي�ؤكد �أن املعارك املتوقعة �سواء خالل اتفاقيات ال ت�أخذ باحل�سبان التغريات االقت�صادية
للمحافظة على م��وارده��م الطبيعية �أو �ضد التغريات والب�شرية لبالد ،يتوقع �أن يبلغ ع��دد �سكانها ع��ام 2025
املناخية ،لن ت�أتي يف �صاحلهم ،ورمب��ا ت�ضع وجودهم يف نحو  490مليون ن�سمة.
مو�ضع �أخطر من الآن ،فهم منغم�سون حتى �آذان�ه��م يف
حممد �أمني ال�ضناوي
الت�آمر على بع�ضهم ،و�ضالعون يف تخريب بلدانهم وجعلها

�إن ر�� �س ��ول اهلل � �ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه و آ�ل� ��ه
و�سلم عزيز على اهلل �سبحانه ،وعلى �أتباعه
و�أن�صاره امل�ؤمنني امل�سلمني ،وكرامته �أرف��ع
من �أن يدن�سها حاقد �أو عميل �أو م�ستعمر،
والر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم
ال يطفئ نور ر�سالته الإ�سالمية �أحد ،وذاك
وع ��د اهلل ��س�ب�ح��ان��هُ } :ي � � ِري � �دُو َن ِل � ُي��طْ � ِف � ُئ��وا
َالل ُم ِت ُّم ُن��و ِر ِه َو َل� ْو َك� ِر َه
ُن��و َر اهلل ِب�أَ ْفوَاهِ ِه ْم و هَّ ُ
ا ْل � � َك ��ا ِف � �رُونَ{ ،ب��ل مي�ك��ن �أن ت �ك��ون الإ� �س��اءة
للر�سول فر�صة للم�سلمني ال�ستعادة الوعي،
وت �� �ص��وي��ب ال �ب��و� �ص �ل��ة ال �ت��ي ت � ؤ�� �ش��ر ل�ل�ع��دو
احل�ق�ي�ق��ي امل�ت�م�ث��ل ب � أ�م�ي�رك��ا و« إ�� �س��رائ �ي��ل»،
وح �ل �ف��ائ �ه��م و أ�ت �ب��اع �ه��م ،وف��ر� �ص��ة ل�ل��وح��دة
الإ� �س�لام �ي��ة ،وا��س�ت�ع��ادة ال���س��اح��ة احلقيقية
للمعركة ،بنقلها من ال�ساحة الإ�سالمية بني
�أتباع الدين الواحد� ،إىل �ساحة قتال املحتلني
والغزاة وامل�ستعمرين اجلدد ،الذين ينهبون
النفط وال�ثروات عرب حكام نواطري ن�صّ بهم
الإنكليز والأمريكيون على �شعوبهم لقمعهم
وم�صادرة ثرواتهم.
ميكننا حتويل  11أ�ي�ل��ول � 2012إىل عام
لإخ ��راج الأم�يرك�ي�ين م��ن ب�لادن��ا ،وط��رده��م
من منظومة وعينا امل�شلول ،وا�ستعادة ثقافة
ال�ث�ق��ة ب��ال�ن�ف����س وال �ع �ق �ي��دة ،وك���ش��ف ع ��ورات
احل��رك��ات والأح � ��زاب الإ��س�لام�ي��ة املهيمنة،
ال�ت��ي تخلت حتى اللحظة م��ن إ�ب ��داء ر أ�ي�ه��ا
يف ه ��ذا امل��و� �ض��وع ،واك �ت �ف��ت ب�ت�ردي��د كلمات
�سطحية وف��ارغ��ة ودب�ل��وم��ا��س�ي��ة ،يت�صدرها
اال�ستنكار لقتل الدبلوما�سيني الأمريكيني،
ك��ل ذل��ك خ��وف�اً م��ن �أن ت�ضيع ال�سلطة من
�أيديهم ،وبني خيار االلتزام باملبد أ� والعقيدة،
�أو االح �ت �ف��اظ ب��ال���س�ل�ط��ة اخ �ت ��اروا ال�سلطة
اجلوفاء ،مبا يخالف منهج و�سلوكيات ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ومبادءه ،وهو
القائل« :واهلل لو و�ضعوا ال�شم�س يف مييني
والقمر يف ي�ساري ،على �أن �أترك هذا الأمر،
ما تركته حتى يظهره اهلل �سبحانه وتعاىل،
�أو أ�ه �ل��ك دون � ��ه» ،وه ��ا ه��ي ب�ع����ض احل��رك��ات
الإ�سالمية التي ال مت�سك �إال ببع�ض فتات
ال�سلطة واحلكم قد تركت مبادءها ،وجلمت
� �س�لاح �ه��ا يف ف�ل���س�ط�ين ،ع�ل�ه��ا ت �� �س�تري��ح يف
فنادق قطر وال�سعودية ،ويرتبع بع�ضها على
عرو�ش الرئا�سة واحلكومات ،وتنكرت ملبادئها
و��ش�ع��ارات�ه��ا ،وال�ظ��اه��ر �أن ك��ر��س��ي ال�سلطة،
ميحو كل نوافل ال�صالة و�أدعية العبودية هلل
�سبحانه.
�سيخرج الأمريكيون من ديارنا ،ولتكن
معارك ن�صرة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ه��ي احل��رب املقدّ�سة حلماية الأم��ة،
وا� �س�ت�رج��اع ال �ك��رام��ة ع�ل��ى ط��ري��ق حت��ري��ر
القد�س وكل فل�سطني.
فلتتوحد الأمة يف حلظة �إهانتها ودينها
وقر�آنها ور�سلها ،كل يف موقعه لإنكار هذا
امل�ن�ك��ر ،ور� �س��ول اهلل ي �ق��ول« :ب ��د�أ الإ� �س�لام
غريباً و�سيعود غريباً ،فطُ وبى للغرباء».
جل�بن
ل���س�ن��ا � �ض �ع �ف��اء ،ل�ك�ن�ن��ا أُ�� �ص �ب �ن��ا ب��ا ُ
واخل ��وف ،فنحن م�سلمون بالهوية ،لكننا
مق�صرون يف ال�سلوك وال��واج�ب��ات ..ر�سول
اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه و��س�ل��م يجمعنا
ويقودنا من جديد ،فمن يتخلف عن الفتح
هو اخلا�سر.
www.alnnasib.com
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«اإلسالميون الجدد» يخافون إغضاب أميركا و«إسرائيل»
وق � ��ع «الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ون اجل � � ��دد» يف
��ش��ر «��ص�ف�ق��ات�ه��م» ،وم��ن ح��ق البع�ض
االعتقاد ب��أن خلف ذل��ك� ،إرادة وق��درة
�إلهيتني� ،إذ يعجز �أخ�صامهم الب�شر
عن تن�سيق �أحداث ورطتهم وم�صادفة
تتابع توقيتها مبا يدفعهم �إىل قاعها،
ك�م��ا ه��و ح��ا��ص��ل ،م��ن خ�ل�ال الإرب ��اك
املهني ال��ذي يعي�شون ف�صوله حالياً،
خ �� �ص��و� �ص �اً �أن� �ه ��م ي �� �ش �ه��دون م��رح�ل��ة
�سماها بع�ضهم مرحلة «�إ�سقاط املبادئ
والنظريات على �أر�ض الواقع».
ف� � �ق � ��د ك � �� � �ش � �ف ��ت وق � � ��ائ � � ��ع ن � � ��دوة
«الإ� �س�ل�ام �ي��ون وال� �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة»؛
ال �ت��ي ان �ع �ق��دت يف ال ��دوح ��ة ع��ا��ص�م��ة
�إم ��ارة ق�ط��ر ،الأ� �س �ب��وع ال�ف��ائ��ت ،م��دى
ارتباك ه�ؤالء عند تطرقهم �إىل ق�ضية
العالقة مع �أمريكا و«�إ�سرائيل»� ،إذ �إن
بع�ضهم ي�ه��رب م��ن ه��ذا اال�ستحقاق
بالقول «�إن الأولوية لي�ست لها» ،فيما
ال يخفي �آخرون قناعتهم ب�أن «امل�شكلة
لي�ست يف ال��دول��ة ال �ع�بري��ة» ،وي��دع��و
غ�يره��م �إىل «ال ��دخ ��ول يف ت�ف��اه�م��ات
خ ��ارج� �ي ��ة ج ��دي ��دة مب ��ا يف ذل � ��ك م��ع
�إ��س��رائ�ي��ل» ،وي �ن��ادي �آخ ��رون «ب��وج��وب
اح�ترام املعاهدات ال�سابقة (املق�صود
كامب ديفيد حتديداً) والتعامل معها
بوعي وعقالنية» ،وكر�س غريهم هذا

التوجه بفتوى ت�شبه تلك التي �سرتت
جرمية �أن��ور ال�سادات بزيارة القد�س،
باال�ست�شهاد ب�آية قر�آنية «�أمتوا �إليهم
عهدهم �إىل مدته» ،و�صو ًال �إىل القول
«يف ك��ل الأح � ��وال ال يليق بامل�سلم �أن
ي�ك��ون خ��ائ�ن�اً وغ� ��ادراً بالعهد ،لكن يف
ال��وق��ت نف�سه ،يجب �أن ن�سارع بذكاء
وبلطافة �إىل التخل�ص من ذل��ك ..وال
يكلف اهلل نف�ساً �إال و�سعها».
هكذا �إذاً ،يعترب بع�ض «الإ�سالميني
اجل � � ��دد» �أن �إل � �غ� ��اء م� �ع ��اه ��دة ال� ��ذل
وال�ع��ار التي عقدها �أن��ور ال�سادات مع
«�إ�سرائيل» خيانة وغدراً ،و�أن تعديلها
يجب �أن يكون «بلطف وذك��اء» ،بل �إن
«التفاهمات اخلارجية» يجب �أن ت�شمل
«�إ�سرائيل» ،وه�ؤالء هم �أنف�سهم الذين
يكتوي امل�سلمون بفظاظتهم و�شدتهم،
ي��دع��ون �إىل اللطافة م��ع «�إ��س��رائ�ي��ل»
و�أمريكا.
وج��اءت ال��واق�ع��ة ال�ك�برى بالن�سبة
�إىل ه � � ��ؤالء ،ب �ع��ر���ض م�ق�ت�ط�ف��ات من
الفيلم الأمريكي  -ال�صهيوين املمول
ي�ه��ودي�اً ،وامل���س��يء ل��ر��س��ول اهلل حممد
ب��ن عبد اهلل عليه ال���ص�لاة وال���س�لام،
فكان �صمت البع�ض �أكرث بالغة ،وجاء
ا��س�ت�ن�ك��ار �آخ��ري��ن ل� ��ردود ال�ف�ع��ل على
الإ��س��اءة بتعابري �أ�شد من ا�ستنكارهم

ل���س��اءة نف�سها ،لتف�ضح امل ��آل ال��ذي
ل� إ
و��ص��ل إ�ل�ي��ه أ�ت �ب��اع �أم�يرك��ا م��ن �أدع�ي��اء
الإ�سالم من ذل ومهانة وخ�ضوع.
و�إذا �أخذنا مناذج حمددة عن ردود
ف �ع��ل ه � � ��ؤالء�� ،س�ن�ج��د ال �ع �ج��ب ف�ي�ه��ا،
فـ«�أردوغان» تركيا وحزبه «الإخواين»،
تذكّر فج�أة قبل �أيام �أنه يريد ال�صالة
م��ع �أرك� ��ان ح��زب��ه يف امل���س�ج��د الأم ��وي
يف دم �� �ش��ق ،ل �ك �ن��ه مل ي �ق��ل ي ��وم� �اً أ�ن ��ه
يريد ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى� ،أو
أ�ن��ه ي�ن��وي حماية ه��ذا امل�سجد؛ �أوىل
القبلتني وثالث احلرمني من التهويد
الذي ي�شرف على نهاية ف�صوله.
وحني �صدرت الإ�ساءة بحق النبي
ع�ل�ي��ه ال �� �ص�لاة وال �� �س�ل�ام ،مل ي�ت�ج��ر أ�
اردوغان و�أركانه على توجيه كلمة نقد
واح��دة بحق الإدارة الأم�يرك�ي��ة ،التي
ت�شجع مثل ه��ذه ال�ظ��واه��ر وحتميها،
وجتارب �إحراق الأب ال�صهيوين جونز
لن�سخ م��ن امل�صحف ال�شريف� ،سابقة
على ذلك ،وال�شارع الرتكي ت�ساءل بحق
عن �سبب غياب جموع جماهري «حزب
العدالة والتنمية» عن �ساحات ا�ستنكار
الإ� �س��اءة للر�سول ،وع��ن �صمت ه ��ؤالء
ع��ن ت��وج�ي��ه �أي ك�ل�م��ة ن�ق��د ل�ل��واق�ف�ين
خلف الإ�ساءة من �أمريكيني و�صهاينة.
وم� ��� �س� ��ؤول ��و امل �م �ل �ك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة

ووه ��اب ��وه ��ا ان� �ت� �ق ��دوا ال �ف �ي �ل��م ،ل�ك��ن �� �س ��اح ��ات ال �ع ��وا� �ص ��م ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي
ا��س�ت�ن�ك��اره��م الأ� �س��ا� �س��ي ك ��ان م��وج�ه�اً يحكمها «الإ�سالميون اجلدد» ،جمازر
�ضد ردود الفعل املوجهة نحو الفاعل ب �ح��ق ال �� �ش �ب��اب امل �ت �ح �م ����س وامل �ن��دف��ع
احل�ق�ي�ق��ي وه ��و الإدارة الأم�ي�رك �ي��ة ،وامل�ستنكر للإ�ساءة �إىل نبيه ،ف�سقط
وح � ��زب «الإخ � � � � ��وان» يف م �� �ص��ر �أل �غ��ى قتلى بالع�شرات وجرح املئات واعتقلت
تظاهرته التي كان دعا �إليها احتجاجاً أ�ع��داد مماثلة ،ول��و ق��ام �أي نظام غري
ع �ل��ى الإ� � �س� ��اءة ل �ل �ن �ب��ي ،ع �ن��دم��ا �سمع ه��ذه الأن�ظ�م��ة بقمع �شعبه باحلديد
ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك� ��ي ب� � ��اراك �أوب ��ام ��ا وال �ن ��ار ك�م��ا ف �ع �ل��وا ،الرجت ��ت الأر� ��ض
ي�صنف م�صر يف خانة «غري احلليف» ،ب��اح�ت�ج��اج��ات الأم�يرك �ي�ين و�أت�ب��اع�ه��م
وبيانات ال�سعودية وتركيا و�أمثالهم دف��اع �اً زائ �ف �اً «ع ��ن ح �ق��وق الإن �� �س��ان»،
من �أتباع �أمريكا ،كانت �شبيهة حرفياً حتى �أن حكام ليبيا اجل��دد مل يجدوا
ب�ب�ي��ان ال���س�ف�يرة الأم�يرك �ي��ة يف لبنان ح��رج �اً لإر�� �ض ��اء أ�م�ي�رك��ا م��ن ال �ق��ول،
(ك��ون �ي �ل �ل��ي)؛ ال �ت��ي ان �ت �ق��دت ال�ف�ي�ل��م �إن �ه��م ح ��ددوا ه��وي��ة خم�سني �شخ�صاً
و�صبت ج��ام غ�ضبها على ردود الفعل �ستتم حما�سبتهم على ا�شرتاكهم يف
ال�ت��ي أ�ع�ق�ب�ت��ه ،ح�ت��ى �أن ق��وة �سيا�سية مهاجمة ال�سفارة الأمريكية ،التي مل
م�ث��ل «ت �ي��ار امل�ستقبل» يف ل�ب�ن��ان ت�بر�أ يخجل �أح��د الكتاب امل�ع��روف بذيليته
م��ن �إ��س�لام�ي�ت��ه ب��رم�ت�ه��ا ،وه ��و ال��ذي لل��أم�ي�رك �ي�ي�ن والإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ع��ن
طاملا ادع��ى متثيله للم�سلمني ال�سُّ نة و�صفها «بفاجعة بنغازي» ،فهل يتعظ
يف لبنان ،جتنباً منه النتقاد �أم�يرك��ا ح �ك��ام ال�ف�ت�ن��ة وم �� �ش��اي��خ ال���س�لاط�ين،
و�سيا�ستها جت��اه الإ� �س�لام وامل�سلمني ،م ��ن ح�ك�م��ة ن� ��زول ج �م �ه��ور امل���س�ل�م�ين
ل�� �س��اءة �إىل
وه � ��ذا ال �ت �ي��ار ق� ��ال ع �ل��ى ل �� �س��ان �أح ��د �إىل ال �� �ش��ارع ا��س�ت�ن�ك��اراً ل� إ
م�س�ؤوليه ،رداً على �س�ؤال البع�ض عن نبيهم ،ب�أن �أمريكا لن تنفعهم عندما
عدم اتخاذه موقفاً من الإ�ساءة لر�سول تنك�شف حقيقة تخلي ه ��ؤالء احلكام
اهلل ب��ال�ق��ول ،إ�ن��ه «ت�ي��ار وط�ن��ي ولي�س عن نبيهم ودينهم �إر��ض��اء للأمريكي
تياراً دينياً» ،و«نحن ل�سنا حزباً دينياً ،وال�صهيوين؟
بل تيار وطني جامع».
عدنان ال�ساحلي
ه �ك��ذا ،وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق� ،شهدت

بين حكم اإلعدام للهاشمي ..وأهداف التدخل التركي
احلكم غيابياً بالإعدام �شنقاً على طارق الها�شمي؛
نائب الرئي�س العراقي بعد �إدان�ت��ه بتهم الإره ��اب ،وما
تبعه من ردود فعل عراقية وتركية ،ي�شري �إىل �أن الأزمة
ال�سيا�سية ،التي تخبو ت��ارة ،وتظهر ت��ارة �أخ��رى ،تتجه
�إىل مزيد م��ن التوتر والتفاقم ،و�أن ق�ضية الها�شمي
رغم بعدها القانوين الق�ضائي� ،إال �أنها ال تعدو كونها
ال��واج�ه��ة ال�ت��ي تك�شف ع�م��ق ه��ذه الأزم� ��ة ،ب�ين ال�ق��وى
ال�سيا�سية املكونة للربملان ال�ع��راق��ي م��ن جهة ،وحجم
التدخل اخلارجي يف �ش�ؤون العراق الداخلية من جهة
�أخرى.
فرغم �أن احلكم �صدر عن هيئة ق�ضائية ،ال ت�ضم
ق�ضاة �شيعة للحيلولة دون �إعطاء احلكم البعد املذهبي
وال�سيا�سي� ،إال �أن الأط��راف ال�سيا�سية احلري�صة على
ع��دم قيام دول��ة امل�ؤ�س�سات وال�ق��ان��ون ،والتي ت�سعى �إىل
تكري�س نظام يقوم على التوازنات الطائفية واملذهبية،
يوفر احلماية للقيادات الطائفية التي تدين بنفوذها
ووجودها يف ال�سلطة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية،
وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ك��ري���س��ه م��ن خ�ل�ال اال� �س �ت �ق��واء ب�ترك�ي��ا،
�صورت احلكم ب�أنه �سيا�سي ،وي�ستهدف الطائفة ال�سنية،
(ال�ق��ائ�م��ة ال�ع��راق�ي��ة برئا�سة �إي ��اد ع�ل�اوي ،ال�ق�ي��ادي يف
التحالف الكرد�ستاين حممود عثمان ،الرئي�س جالل
طلباين).
لكن كان من الالفت م�سارعة امل�س�ؤولني الأتراك �إىل
تقدمي ال�ضمانة للها�شمي بالبقاء يف تركيا «بح�سب ما
ي�شاء ودون اك�تراث بقرار احلكم بحقه ،و�أن تركيا لن
ت�سلمه �أبداً ،و�سيبقى يف تركيا مادام يريد البقاء».
غري �أن املوقف الرتكي املذكور ،ال يعك�س حب تركيا
لها�شمي ،بقدر ما �أنه يعك�س توجهاً تركياً يندرج يف �سياق
�سيا�سة متكاملة ،ت�ستهدف ا�ستغالل ق�ضية الها�شمي،

ال طارق الها�شمي
رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان م�ستقب ً

املح�سوب �سيا�سياً على وا�شنطن ،واخلالف بني حكومة
ب�غ��داد ،وحكومة كرد�ستان ح��ول عقود النفط وغريها
لأجل حتقيق الأهداف الآتية:
ال �ه��دف الأول :تعزيز ن�ف��وذ ت��رك�ي��ا يف ال �ع��راق من
خ�لال حماولة الظهور مبظهر من يدافع عن ال�سنة،
وي��وف��ر لهم امل�ل�ج��أ ،وال��دع��م �إن ك��ان��وا �أك� ��راداً� ،أو ع��رب�اً،
وبالتايل حتول �أنقرة �إىل العب �أ�سا�سي يف �صوغ معادلة
احلكم يف العراق ،نيابة عن الواليات املتحدة الأمريكية،
مبا مينع هذا البلد من التمتع ب��أي ا�ستقالل حقيقي،
بعيداً عن االرتباط باال�سرتاتيجية الأمريكية ،ويحول
دون تفرغه لإع��ادة بناء دولة قوية تكون حليفة لإيران
و�سورية.

ال �ه��دف الثاين :ممار�سة ال���ض�غ��ط ع�ل��ى رئي�س
ال � ��وزراء ن��ور امل��ال �ك��ي ،ل�ل�ت��وق��ف ع��ن حت�ج�ي��م ال�ق��وى
احلليفة لوا�شنطن و�أن �ق��رة ،وال�ق�ب��ول مب�شاركتها
الفعلية يف ال�سلطة ،على قواعد تكري�س املحا�ص�صة
الطائفية وامل��ذه�ب�ي��ة ،لتكون مبنزلة م�سمار جحا،
يتيح ل�ه��ا ال�ت��دخ��ل ��س��اع��ة ت���ش��اء يف ال���ش��أن ال�ع��راق��ي
الداخلي ،كما تتدخل وا�شنطن يف لبنان ،باال�ستناد
�إىل القوى الطائفية واملذهبية املوالية لها ،والتي
ت�ستمد نفوذها من طبيعة النظام الطائفي ،الذي
بني بعهد اال�ستعمار الفرن�سي على �أ�سا�س املحا�ص�صة
الطائفية.
الهدف الثالث :دفع املالكي �إىل تعديل موقفه من

الأزمة ال�سورية ،والرتا�صف خلف املوقف الأمريكي
ال�ت�رك ��ي ال �� �س �ع��ودي ال �ق �ط ��ري ،ب��دع��م اجل �م��اع��ات
الإره ��اب �ي ��ة امل���س�ل�ح��ة يف � �س��وري��ة ،وحت��وي��ل امل�ن��اط��ق
العراقية املتاخمة ل�سورية� ،إىل قاعدة انطالق لهذه
اجلماعات.
ال �ه��دف ال ��راب ��ع :ت�ع��زي��ز ن �ف��وذ ت��رك�ي��ا يف �شمال
العراق ،للح�صول على ح�صة الأ�سد من عقود النفط
والغاز ،يف هذه املنطقة الغنية بهذه الرثوة احليوية
بالن�سبة لالقت�صاد العاملي ،ومتثل ذل��ك من خالل
ن�سج عالقات مبا�شرة بني �أنقرة واربيل ،ت�شمل عقود
النفط وتبادل التن�سيق الأمني وال�سيا�سي على نحو
يتجاوز احلكومة العراقية املركزية ،مبا يكر�س واقع
االنق�سام يف ال�ع��راق ،والتعامل معه باملفرق ،ولي�س
ك��دول��ة م��وح��دة ،وه��و م��ا ول��د �أزم��ة ح��ادة ب�ين بغداد
واربيل من جهة ،وبني بغداد و�أنقرة من جهة �أخرى.
وب��دا وا�ضحاً التن�سيق الرتكي الأمريكي يف هذا
امللف ،من خالل مباحثات ثنائية �أجريت �أوائل ال�شهر
يف �أنقرة ب�ش�أن ق�ضايا الطاقة ،والت�أكيد على �أن حل
الأزمة املحتدمة بني بغداد واربيل ،يكون عرب احلوار
بني الطرفني ،ويف �إطار الد�ستور العراقي.
على �أن التفجريات الإرهابية الدموية التي �شهدها
العراق  -وال يزال � -إمنا تندرج يف �سياق حتقيق هذه
الأه��داف الرتكية الأمريكية ،وموا�صلة اللعب على
الوتر املذهبي ،لتعميق ال�شرخ بني مكونات املجتمع
العراقي ،وجعل العراق يف حالة عدم ا�ستقرار� ،إذا كان
�سيبقى يف موقع النقي�ض للموقف الأمريكي الرتكي،
فيما يتعلق بالق�ضايا ال�ساخنة يف املنطقة.
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اليابان تستعيد الروح العدوانية ..بدفع أميركي
يف �صبيحة كل يوم ي�صل مئات ال�شبان
وال �� �ش��اب��ات �إىل ال �� �ش��ارع ال� ��ذي ت �ق��ع فيه
ال�سفارة اليابانية يف بكني ،ويف كل دقيقة
ي�ت��زاي��د احل���ش��د وت ��ردد احل�ن��اج��ر ب��إي�ق��اع
يخرتق الروح مع الأذن �شعارات �ضد عودة
ال��روح العدوانية لليابان ،واخلامدة منذ
نهاية احلرب العاملية الثانية.
ال ي�شك ال�صينيون يف �أن الإمربيالية
اليابانية تريد «ر�� ّ�ش امللح على اجل��راح»
امل� �ن� �ك ��وءة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن امل �ت �ج��اوري��ن
ج �غ��راف �ي �اً ع�ب�ر ت��اري��خ زاخ� ��ر ب��ال �ع��دواة
والدم ،ال�سيما خالل االحتالل الياباين
جلزر «دياويو» ،التي متثل اليوم الفتيل
القابل لال�شتعال ب�شرارة �صغرية ،ت�سعى
ال�صني �إىل درئها.
ال �ي��وم ،حت ��اول ال �ي��اب��ان م��دع��وم��ة من
�أم�ي�رك��ا (ال���س��اك�ت��ة ع��ن احل ��ق) �أن تعيد
تكري�س اح �ت�لال اجل ��زر ال�ت��ى حت ��ررت يف
احل ��رب ال �ع��امل �ي��ة ،ب�ع��د ان ك��ان��ت ال�ي��اب��ان
احتلتها ع��ام  1894ع�ن��دم��ا ك��ان��ت يف �أوج
ق��وت�ه��ا ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ع��دوان �ي��ة ،واحل�ج��ة
�أن الإم�ب�راط ��ور ك��ان ا� �ش�تراه��ا يف غ��ارب

الأزم��ان من عائلة «كوريهارا» ،باعتبارها
مالكاً خا�صاً لتلك اجل��زر املطوقة حالياً
بقطع حربية من الطرفني.
ال ي � � ��رى ال �� �ص �ي �ن �ي ��ون �أي م �� �س��وغ
لـ«امل�سرحية الهزلية» من جانب اليابان،
ل�ك��ن م��ا ي�ث�ير ا��س�ت�غ��راب�ه��م ذاك ال�صمت
الأمريكي غري املفهوم وغري املربر� ،سيما
�أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ��ش��ري��ك االن�ت���ص��ار
على الفا�شية اليابانية يف احلرب العاملية
ين ال�ق��اه��رة
ال�ث��ان�ي��ة ،وك��ذل��ك ف� ��إن �إع�ل��ا ْ
وبوت�سدام الالحقينْ أ�ق �رّت بهما «مملكة
ال�شر العاملي».
ال�صينيون ي��روْن �أن ال�ه��دف الياباين
يتمثل يف ط��رح م��و��ض��وع اجل��زر كمو�ضع
ن ��زاع م��ع ال���ص�ين وف��ق ال�ق��ان��ون ال ��دويل،
وبالتايل ف�إن ما تفعله اليابان امل�ستقوية
بوا�شنطن ميثل رف�ضاً لنتائج االنت�صار
على الفا�شية ،وا�ستعادة للروح الع�سكرية
العدوانية ،وحت � ٍّد خطري للنظام ال��دويل
النا�شئ بعد احلرب العاملية الثانية ،لإن�شاء
نظام على رميمه.
�أم� ��ا الأه � � ��داف ال �ك��ام �ن��ة وراء اخل�ب��ث

مواطنون �صينيون ي�شاركون يف فعاليات احتجاج �ضد ا�ستحواذ اليابان على جزر دياويو

الأم�ي�رك ��ي ،ف�م��ن �أب ��رزه ��ا ال �ت �ح��ول نحو
�آ�سيا ،وفق املخطط اجلديد ،بعد اكت�شاف
خم ��زون ه��ائ��ل ل�ل�ط��اق��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وه��ذا
التحول اال�سرتاتيجي يقول عنه اخلرباء
�إن ��ه ل��ن ي�ح��ل امل���ش�ك�لات الآ��س�ي��وي��ة بهذه

الطريقة ،بل �سي�ضيف �شكوكاً ،و�سيزيد
الأمور تعقيداً.
ل �� �س��ان ح ��ال ال���ص�ي�ن�ي�ين ،وه ��م ال��ذي��ن
ي�شتهرون ب ��آداب ال�سلوكيات ،يقول عند
ط��رح الق�ضية �أم��ام�ه��م :م��ادام��ت اجل��زر

�أرا� �ض��ي �صينية ،ف�ل�م��اذا ت��ري��د وا�شنطن
�إخ�ضاعها لالتفاقية الأمنية  -الأمريكية
اليابانية؟
هناك اتفاقية بعد احلرب لإعادة اجلزر
و�أرا���ض غريها ،وه��ذه م�س�ألة �سيادة غري
قابلة للتفريط ،وال�س�ؤال هنا :مل��اذا تثري
ال�ي��اب��ان امل���ش��اك��ل ،ف�ك��وك��ب الأر� ��ض يت�سع
للجميع ،ولي�س من داع لأن ننا�صب العداء
للآخرين ،مبا فيهم �أمريكا؟!
يقول �صيني خم�ضرم �شارك يف حتقيق
القفزات النوعية لالقت�صاد� :صحيح �أننا
حققنا ع�بر �سيا�سة الإ� �ص�ل�اح واالن�ف�ت��اح
ث��اين �أك�بر اقت�صاد يف ال�ع��امل ،لكن ر�أ�سنا
�سيبقى بارداً ،ولن نتعجرف ،ولن نبادر �إىل
ا�ستفزاز �أحد ،وال نعترب الآخرين �أعداءنا.
يف امل �ح �� �ص �ل��ة ،ي � ��درك ال �� �ص �ي �ن �ي��ون �أن
الواليات املتحدة تُبطن �شيئاً ،و�أن الروح
ال�ع��دوان�ي��ة لليابان م��ا ك��ان��ت لتكون لوال
الرعاية الأمريكية التي جوهر �سيا�ستها
«فرّق ت�سد».

يون�س عودة

العملة الموحدة تقسم أوروبا إلى معسكرين متناحرين
�أو��ص�ل��ت �أزم��ة ال�ي��ورو ال��دول الأوروب �ي��ة
�إىل م �ف�ت�رق م �� �ص�ي�ري ،وف��ر� �ض��ت عليها
االختيار ب�ين �أن تلتزم بتنفيذ املقرتحات
التكنوقراطية؛ ال�ت��ي تطالب مب��زي��د من
االن ��دم ��اج ال���س�ي��ا��س��ي وامل � ��ايل ب�ح�ج��ة حل
الأزم��ة ،وب�ين اخل��روج ال�ف��ردي �أو اجلمعي
م��ن ع�ضوية منطقة ال �ي��ورو ،الأم��ر ال��ذي
�سي�ؤدي عاج ًال �أو الحقاً �إىل انفراط عقد
االحت��اد الأوروب ��ي ،والق�ضاء على م�شروع
ال��وح��دة م��ن �أ� �س��ا� �س��ه .وي ��رى امل�ح�ل�ل��ون يف
حقلي ال�سيا�سة واالق�ت���ص��اد على ال�سواء،
�أن جم�م��ل ��ش�ع��وب �أوروب� ��ا ودول �ه��ا �ستكون
اخلا�سرة يف كلتا احلالتني.
قبيل مترير القانون الذي ي�سمح لأملانيا
ب�ت��أم�ين ح�صة الأ��س��د م��ن الأم ��وال لإن�ق��اذ
الدول امل�أزومة يف منطقة اليورو ،الأ�سبوع
املا�ضي ،ذه��ب رئي�س املفو�ضية الأوروب�ي��ة،
خو�سيه مانيويل بارو�سو �إىل م��ا ه��و �أبعد
من ق��رار الربملان الأمل��اين ،وطالب �أع�ضاء
االحتاد الأوروبي مبزيد من اخلطوات نحو
الوحدة املالية وال�سيا�سية ،كما �سمح للبنك
امل��رك��زي ب�شراء �سندات ال��دي��ون ال�سيادية
من احلكومات التي تلتزم ب�شروط ترويكا
البنك املركزي الأوروب ��ي ،و�صندوق النقد
الدويل ،ومفو�ضية االحتاد الأوروبي.
ول �ك��ن ب��ارو� �س��و مل ي�ك��ن ي� ��روج بالفعل
ل��وح��دة �أوروب �ي��ة حقيقية ،ب��ل �إىل تو�سيع
��س�ل�ط��ة ال�ت�روي �ك��ا ع�ل��ى ح���س��اب ال �ق ��رارات
الوطنية ل�ل��دول الأع���ض��اء ،م�ت� أ�ث��راً ب�أفكار
االق �ت �� �ص��ادي ورج ��ل الأع �م ��ال الأم�ي�رك��ي،
جورج �سور�س ،الذي ا�شرتط على امل�ست�شارة
مريكل ،يف مقالة ن�شرها بتاريخ � 10أيلول

رئي�س املفو�ضية الأوروبية خو�سيه مانيويل بارو�سو

اجلاري� ،أن تتحمل العبء الأكرب يف عملية
�إن �ق��اذ ال �ي ��ورو ،و�أن ت�ت�ق�ب��ل خ�ط��ط رئي�س
البنك املركزي الأوروب��ي يف توحيد النظام
امل��ايل يف ب�ل��دان االحت ��اد ،وم��راق�ب��ة ق��رارات
ج�م�ي��ع ال�ب�ن��وك الأوروب� �ي ��ة� ،أي ال�سيطرة
على  6000م�صرف م��ن خمتلف الأح�ج��ام
واالخت�صا�صات.
وي��رى منتقدو �شراء ال�سندات الوطنية
وت�شجيع ال��دول امل��أزوم��ة على طلب املزيد
من القرو�ض� ،أن البنك املركزي الأوروبي،
�سيواجه م�شكلة مالية م�ستجدة يف حال
ال�ع�ج��ز ع��ن دف��ع امل�ستحقات يف م��وع��ده��ا،

(�أ.ف.ب).

مما ي�ستدعي عمليات �إنقاذ جديدة ،ورغم
�أن هذه االنتقادات حمقة من حيث ال�شكل،
ف � ��إن االق�ت��راح� ��ات ت�خ�ف��ي يف م���ض�م��ون�ه��ا
الفعلي �إي���ص��ال ه��ذه ال��دول �إىل حالة من
العجز التام والإفال�س ،بحيث ي�سهل رهن
مقدرات �شعوبها وتركيعها.
ح �ت��ى �أن �أمل ��ان �ي ��ا ،ال �ق��وي��ة ب��اق�ت���ص��اده��ا
والواثقة بنظامها امل�صريف ،حتفظت على
م�ق�ترح��ات ب��ارو��س��و ،و�سبب ه��ذا التحفظ
ال ي�أتي من حكمة مريكل �أو حر�صها على
م���ص��ال��ح ال���ش�ع��ب الأمل � ��اين ،ب��ل لأن معظم
عمليات امل���ص��ارف الأمل��ان�ي��ة املعنية ترتبط

بن�شاط املنظمات الأهلية املحلية ،كبنوك على التن�صل م��ن م�س�ؤولياتهم ب��د ًال من
الت�سليف ال��زراع��ي والإ��س�ك��اين والتعاوين اعتماد �سيا�سة التكافل والت�ضامن وتعزيز
وجم��ال ����س ال �ب �ل��دي��ات يف امل ��دن والأري � ��اف ،التوجهات الوحدوية.
وم��ا �إىل ذل��ك م��ن ال�ن���ش��اط��ات ال�ت��ي تعني
ففي خ�ضم ال�صراع بني املع�سكرين ،ينمو
ح�ي��اة امل��واط��ن ال �ع��ادي ،وب��ال�ت��ايل ال يجر�ؤ ن�ف��وذ التكنوقراطيني ،ال��ذي��ن ال َه��م لهم
ال�سيا�سيون على ت�أييد امل�شاريع التي ت�سلب �سوى �ضبط ميزان املدفوعات والعائدات،
ال�ب�ن��وك املحلية حقها يف �إدارة عملياتها وحت�ق�ي��ق امل� ��ردود ال �ع��ايل للتوظيف امل��ايل
ب�شكل م�ستقل.
وم� �ن ��ح ال � �ق ��رو� ��ض ،ب �ي �ن �م��ا ي �ت�راج ��ع دور
ثمة خ�ي��ار �أ��ص�ع��ب �أم ��ام �أمل��ان�ي��ا ،وه��و �أن احلكومات الوطنية ،والأح��زاب ال�سيا�سية،
ت�خ��رج م��ن منطقة ال �ي��ورو ،وت�ت�رك بقية واملنظمات الأهلية ،وهيئات املجتمع املدين،
الأع�ضاء لتحل م�شاكلها بنف�سها ،وبهذا ،قد واحل��رك��ات النقابية ،مم��ا يفاقم الأزم ��ات
تتحمل �أملانيا تكاليف هبوط �سعر اليورو امل �ع �ي �� �ش �ي��ة وامل �� �ش��اك��ل االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي
املفاجئ �إىل �أدن��ى م�ستوى ،وبالتايل �ضياع ت�سبب االن�ح��دار اخللقي ،وانت�شار الف�ساد
اجل��زء الأك�بر من الأم��وال التي �أقر�ضتها االقت�صادي والفو�ضى ال�سيا�سية وانتعا�ش
ل �ل ��دول امل � ��أزوم� ��ة ،ول �ك��ن ب�ع����ض امل�ح�ل�ل�ين امليول العن�صرية املتطرفة ،واحتمال ن�شوب
يعتقدون باملقابل �أن لأمل��ان�ي��ا م�صلحة يف احلروب الأهلية.
ان�خ�ف��ا���ض قيمة ال �ي��ورو ،الأم ��ر ال ��ذي قد
يتخوف البع�ض من تفكك �أوروبا ،الأمر
ينع�ش اقت�صادات ال��دول الدائنة ،وميكّنها الذي ين�سف فكرة خلق النموذج الوحدوي،
م��ن دف��ع دي��ون�ه��ا على امل��دى املتو�سط ولو ال��ذي يعزز ق��درة املجتمعات املتباينة على
بكلفة �أقل.
تخطي اخ�ت�لاف��ات�ه��ا وم�صاحلها ال�ف��ردي��ة
يف جميع الأح ��وال� ،أ�صبح ال�ي��ورو �سبباً ل�صالح االندماج ،ولكن اخلوف على الأفكار
ل ل��أزم ��ات ب ��د ًال م��ن ك��ون��ه ع��ام� ً
لا م��وح��داً الوحدوية ،ال ي�برر �أن يعاين اليوم ن�صف
ل �ل �ق��ارة ،ويف ظ��ل ن �ظ��ام ال�ع�م�ل��ة امل��وح��دة ،مليار مواطن �أوروبي ،من تالعب امل�صارف
ت�ن�ق���س��م �أوروب � � � ��ا ال� �ي ��وم �إىل م�ع���س�ك��ري��ن املركزية و�صندوق النقد الدويل ،وال�شروط
«متناحرين» ،يت�شكل �أواله�م��ا م��ن ال��دول التعجيزية التي حت��ول دون تقدم املجتمع
امل��رك��زي��ة ال��دائ �ن��ة وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا �أمل��ان �ي��ا ،وحت ��رره ،رمب��ا ك��ان يف ه��ذا ال��و��ض��ع امل��زري
وث��ان�ي�ه�م��ا م��ن ال ��دول امل�ستدينة املهم�شة عربة لكل حكومات العامل ،التي تتنازل عن
داخ��ل االحت��اد الأوروب ��ي ،وم��ع تفاقم �أزم��ة م�س�ؤولياتها ،وترهن مقدرات بلدانها لإرادة
ال��دي��ون ال���س�ي��ادي��ة ال�ت��ي تثقل ك��اه��ل دول غريبة عن �آمال �شعوبها يف الرقي واالزهار
الأط ��راف ،يفر�ض التكنوقراط �شروطهم والعي�ش الكرمي.
وخططهم على �أ�صحاب ال�ق��رار ال�سيا�سي
عدنان حممد العربي
يف ك ��ل ال� � ��دول الأع� ��� �ض ��اء ،وي���ش�ج�ع��ون�ه��م

( العدد  )231اجلمعة � 21 -أيلول 2012 -
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بــــــروفــــــــايـــــــــل
متهم بـ«تضخيم» أعداد النازحين السوريين ..وبتغطية جرحى المسلحين

وائل وهبي أبو فاعور ..ربيب «البيك» ومرساله
م ��ن خ �ل��ال م��وق �ع��ه ك ��وزي ��ر ل �ل �� �ش ��ؤون
االجتماعية ،يلعب ال��وزي��ر وائ��ل �أب��و فاعور
هذه الأيام دوراً ح�سا�ساً يف تعاطيه مع ملف
النازحني ال�سوريني ،وي��رى معار�ضوه �أن��ه
ي�ستغل هذا امللف بطريقة «غري مهنية» ،من
خالل ت�ضخيم الأعداد ،وتقدمي �أرقام «غري
�صحيحة» عن �أو�ضاعهم.
وق � � ��د ات� �ه� �م ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ق � �ي ��ادي ��ة يف
«امل��راب �ط��ون» يف ب�ي��ان ر�سمي ال��وزي��ر «وائ��ل
وهبي �أب��و فاعور» ب�أنه �صدى للت�صريحات
الأم�يرك�ي��ة واخلليجية يف امل�ل��ف ال���س��وري،
متهمة �إي��اه ب�أنه ال�ساعي �إىل توفري البيئة
احل��ا� �ض �ن��ة لإق ��ام ��ة م �ع �� �س �ك��رات ال�ت�خ��ري��ب
والإره ��اب حت��ت م�سميات �إن�سانية ،تنفيذاً
لإم�ل��اءات فيلتمان ،منتقدة «ج�ع��ل لبنان
م�شفى للم�صابني من الإرهابيني واملخربني،
وقد برز ذلك �إعالمياً من خالل املقابالت
التي �أج��ري��ت م��ع ه ��ؤالء الإره��اب�ي�ين ،وع��دم
�أخذ الإجراءات بحقهم».
وال�لاف��ت ك��ان �إ� �ص��رار «امل��راب �ط��ون» على
ت�سمية أ�ب��و ف��اع��ور با�سمه ال�ث�لاث��ي ،ال��ذي
يتجنب هو ذكره يف �سريته الذاتية الر�سمية
املن�شورة على موقع جمل�س النواب ،كما ال
تظهر يف العديد من امل��رات التي ُع�ّي�نّ فيها
وزي��راً ووزع��ت دوائ��ر جمل�س ال��وزراء ال�سري
الذاتية ل�ل��وزراء ،وه��ذا الإ��ص��رار فيه تلميح
�إىل ما تردد خالل احلملة االنتخابية لأبو
فاعور من قبل خ�صومه ،عن عالقات والده
وهبي أ�ب��و فاعور مع «الإ�سرائيليني» ،و�أن��ه
«ع �م��ل د ّال ًال ل ��دى اجل�ي����ش «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»
خ�لال اجتياح العام  ،1982حيث ك��ان يقوم
بالداللة على منازل قادة احلزب ال�شيوعي
ومنظمة ال�ع�م��ل ال�شيوعي وب�ق�ي��ة قادتهم
وم�ستودعات �سالحهم يف اجلنوب  ،ال�سيما
منطقة حا�صبيا ،وه��و م��ا �أدى �إىل اعتقال
الع�شرات منهم و�سوقهم �إىل معتقل �أن�صار،
ثم معتقل اخليام».
وق��د ارت �ب��ط ا��س��م وال ��د �أب ��و ف��اع��ر أ�ي���ض�اً
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يف حادثة �أدت �إىل مقتل �أح��د م�شايخ قرية
الكفري ،خالل احلادث الذي ح�صل يف بلدة
اخل�ل��وات يف  10ني�سان  2006ب�ين عنا�صر
م��ن احل��زب التقدمي اال��ش�تراك��ي و�أخ��رى
م��ن م��راف�ق��ي ال��وزي��ر ال���س��اب��ق وئ ��ام وه��اب،
ال��ذي ح�ضر يف حينه للم�شاركة يف ت�شييع
ال��راح��ل ع�م��اد �سليم عبد ال�ك��رمي؛ اب��ن عم
النائب ال�سابق في�صل ال��داود ،وال��ذي �أدى
�إىل مقتل ال�شيخ ،بعدما حمّل ذوو ال�ضحية
امل���س��ؤول�ي��ة ع��ن ه��ذا احل ��ادث ل��وال��د ال��وزي��ر
وائ��ل أ�ب��و ف��اع��ور؛ وه�ب��ي �أب��و ف��اع��ور ،ال��ذي
ب ّر�أته املحكمة الحقاً ،لكن �أبو فاعور «حُ كم»
من قبل م�شايخ املنطقة بالنفي عن القرية،
التي مل يعد �إليها �إال بعد عامني مبواكبة
�أم�ن�ي��ة وع���س�ك��ري��ة ان�ت�ق��ده��ا ال�ن��ائ��ب ط�لال
�أر�سالن ب�شدة.
ال��وزي��ر �أب��و ف��اع��ور ه��و م��ن مواليد العام
 1972يف خلوات الكفري يف حا�صبيا ،تلقّى
درو�سه االبتدائية والتكميلية والثانوية يف
م��دار���س م�سقط ر�أ��س��ه الر�سمية ،ثم انتقل
بف�ضل منحة م��ن م�ؤ�س�سة احل��ري��ري �إىل
اجلامعة الأمريكية يف ب�يروت ،وح��از منها
على �إجازة يف �إدارة الأعمال.
انتمى �إىل «منظمة ال�شباب التقدمي»

�أكاد �أجزم �أن خالفات النا�س فيما بينهم� ،أمر
طارئ وم�صطنع ،ولي�س من �أ�صل طباعهم ،ومبا
�أن ال�سائد م��ن اخل�لاف��ات ت�ب��دو �أزل �ي��ة ،يحاول
علماء النف�س واالج �ت �م��اع وال�سيا�سة� ،إقناعنا
ب ��أن ال�شر مت�أ�صل يف أ�ط�ب��اع النا�س ،وال طريق
ال�ستئ�صاله بغري ال���ص��راع وال�ق�ت��ال� ،إين �أتكلم
هنا على مفهوم اخلالفات والنزاعات ،وال �أق�صد
االخ �ت�لاف��ات ال�ت��ي نجُ �م��ع ع�ل��ى اع�ت�ب��اره��ا نعمة
ولي�س نقمة.
لقد ن�ش�أت على الإمي ��ان ب ��أن الإن���س��ان ب�شكل
عام مفطور على اخلري ،و�أن ال�شر �أمر يكت�سبه
امل��رء يف مرحلة حم��ددة من احلياة ،ووف��ق توفر
بع�ض ال�شروط االجتماعية التي تُولّد م�سلكيات
متغايرة ،ومن هذه الزاوية� ،أنظر �إىل الفروقات
بني الفجور والتقوى� ،إن �ص ّح يل يف هذا املجال
�أن �أ�ستخدم التعابري الدينية ،و�أدرك �أن �إ�صالح

�أث� � �ن � ��اء درا� � �س � �ت ��ه اجل ��ام� �ع� �ي ��ة ،وت � � � ��درّج يف
م�س�ؤولياتها من أ�م�ين �س ّر مكتب اجلامعة
الأمريكية� ،إىل ع�ضو �أمانة عامة عام ،1994
ويف العام  1997انتُخب �أميناً عاماً للمنظمة،
وب�ق��ي مي��ار���س م�ه��ام الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة حتى
العام  ،2002ويف العام  1999انتُخب ع�ضواً يف
جمل�س قيادة «احلزب التقدمي اال�شرتاكي»،
وهو ع�ضو الأمانة العامة يف «احتاد ال�شباب
العربي».
يف العام  2005حان وقت االنطالق للعمل
ال�سيا�سي الر�سمي ،من خ�لال دف��ع النائب
جنبالط به �إىل الواجهة يف معركة «ك�سر
العظم» مع خ�صومه الدروز ،فكان �أن تر�شح
ال�شاب املغمور عن املقعد ال��درزي يف دائ��رة
البقاع الغربي  -را�شيا ،مقابل النائب في�صل
ال��داود ،وجن��ح بف�ضل دع��م «تيار امل�ستقبل»
له.
ك��ان وا��ض�ح�اً �أن �أب ��و ف��اع��ور ه��و «النجم
ال �� �ص��اع��د» يف ال �ت �ق��دم��ي ،ف��رئ�ي����س احل��زب
يعامله وك�أنه ابنه ،وه��و الوحيد ال��ذي نال
ال��دع��م م��ن «ج� ْي��ب» البيك اخل��ا���ص ،خالفاً
لأي من ال�صاعدين واحلاليني يف احل��زب،
ح �ت��ى �أن � ��ه ي��رت �ب��ط م �ع��ه ب �ع�ل�اق��ة ع��ائ�ل�ي��ة
وط�ي��دة� ،سمحت لـ«البيك» ب ��أن مي��ون على
�أب��و ف��اع��ور يف حياته العائلية ،إ���ض��اف��ة �إىل
خياراته ال�سيا�سية ،و�أبو فاعور معروف ب�أنه
«امل��ر��س��ال» امل��وث��وق م��ن قبل جنبالط ،فهو
يدفع به يف جميع االجتاهات داخلياً لتمرير
الر�سائل وح�صد الردود.
ول �ه��ذا ك��ان طبيعياً �أن ي �ك��ون وائ ��ل �أب��و
ف��اع��ور وزي ��راً يف حكومة ال��وح��دة الوطنية
التي �شكلها ف��ؤاد ال�سنيورة يف العام ،2008
و�أع�ي��د تعيينه وزي��ر دول��ة يف حكومة �سعد
احل��ري��ري يف ال�ع��ام  ،2009ث��م ُع�ين وزي��راً
ل�ل���ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة يف ح�ك��وم��ة الرئي�س
جنيب ميقاين احلالية.
�أبو فاعور متزوج من ال�سيدة زينة حمادة،
ولهما ابنتان.

ذات البني يتم من خالل القول احل�سن والقدوة
احل�سنة.
و أ�ن �ظ��ر ال�ي��وم �إىل م��ا يحيط بنا م��ن غرائب
الدنيا وعجائبها ،ف�أجد النا�س يتقاتلون فيما
بينهم على أ�ت�ف��ه الأم ��ور ،و ُي�ح� ّك�م��ون غرائزهم
وع�صبياتهم العمياء يف نزاعاتهم وخالفاتهم
ال�ط��ارئ��ة ،وال�صفة الغالبة لهذا امل�شهد املقيت
تتلخ�ص بعدم القبول ب��الآخ��ر ..ف�أحياناً ي�أتي
رف�ض الآخر ب�سبب �آرائه املغايرة ،و�أحياناً ل�سبب
جن�سه و�إثنيته ،ولكن دائ�م�اً ،وه��ذه هي الطامة
الكربى ،ب�سبب طائفته �أو مذهبه.
�إن قبول الآخ��ر هو القاعدة� ،أم��ا رف�ضه فهو
اال�ستثناء ،و�إن �صح القول ب��أن اال�ستثناء يثبت
ال �ق��اع��دة ،ف � ��إن ح�ق�ب��ات ال �� �ص��راع ال ��دم ��وي هي
اال�ستثناء ،و�أن ال�سالم هو القاعدة ،تن�سجم هذه
املعادلة مع فطرة النا�س ،وهي التي تبقي �شعلة

المدرسة الوطنية
مفتاح اإلصالح
الرتبية هي العامل الأ�سا�س ،واللّغز العجيب يف التكوين الوطني ،فهي
تتمايز عن التعليم يف �أك�ثر من مف�صل ،ف��إذا كان التعليم عامل تخزين،
فهي بالت�أكيد عامل تكوين.
وعليه تكون مهمة الرتبية �صعبة و�شائكة ،حتتاج �إىل �صفاء فكري،
و�صراط م�ستقيم يف التوجه وامل�سلك ،ومعرفة عميقة بجوهر احلقيقة
الوطنية..
ف�إذا كنّا فع ًال نريد بناء وطن يليق بالإن�سان والع�صر ،و�إذا كنّا جادين يف
توحيد الوطن ،و�إلغاء الأوطان القائمة فيه اليوم ،فما علينا �إال و�ضع ر�ؤية
تربوية وطنية �إ�صالحية تنتقم للبنان احلرف والثقافة واحل�ضارة ،من
ال�صنمية واجلهل واجلاهلية واجلاهليني ،بتفعيل قدرات املدر�سة الوطنية
وال�سهر وال�سخاء عليها.
مل��اذا ن�ع��ول على ال�ترب�ي��ة ولي�س على التعليم وح���س��ب؟ بب�ساطة ،لأن
الرتبية كناية عن حراك دائم تبعث فينا احلياة وجتدّدها ،فهي ال تعرف
ال�سكون وال تقبل املهادنة ،كي ال يدركها املوت �أو الفناء..
�إ�ضافة �إىل �أن التعليم يف لبنان ال يزال م�ضطرباً تكتنفه الفو�ضى ،فهو
ي�سري القهقرى ،لأنه يفتقد �إىل خطة منهجية ومو�ضوعية ،تفي بحاجات
�سدنة التعليم وحتملهم على الطم�أنينة واال�ستقرار النف�سيني ،وما ينطبق
على الب�شر ين�سحب على احلجر �أي�ضاً يف غري مكان..
ل��ذا ن�ؤكد على دور ال��دول��ة ،لأنها هي حا�صل اجلمع لكل ما يتمتّع به
الأف��راد من ق��درات� ..أج��ل �أيتها الدولة املو�سومة بالت�سويف ،واملماطلة،
والهروب من املواجهة ،عليك الوقوف بعزم وحزم وثبات �أم��ام التحديات
امل�ط��روح��ة ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن ��ص�ع�ي��د ..ول�ت�ك��ن االن�ط�لاق��ة الإ��ص�لاح�ي��ة من
املدر�سة فاجلامعة..
فرتبية املجتمع تنبثق من تربية الفرد ..وعلى الإن�سان �أن يتعلم ليبدع
يف جمتمعه ووطنه وعلى م�ساحة الإن�سانية ..فالأجيال الطالعة هي الأمل
الذي يعقده عليهم الوطن ،فهم نقطة الرجاء يف �صحراء اليبا�س.
فمثلما ي�ستم ّد الب�صر نوره من الأثري املجاور ،كذلك النف�س الإن�سانية
ت�ستم ّد ن��وره��ا م��ن �ضياء العلم وامل�ع��رف��ة ..فلكل ط��ور م��ن أ�ط ��وار احلياة
�أخطاره وجتاربه� ،إال �أن ال�شباب �أك�ثر تلك الأط��وار أ�خ�لاق�اً ،فهو الزمن
الذي تن�ش�أ فيه العادات وتت�أ�صل يف النّف�س ،بل هو ينبوع امليول واالجتاهات
املختلفة ،ويف خالل هذا الطور يتّخذ الإن�سان �صفة معنوية ثابتة ،ويلب�س
الثوب الذي يظل يك�سوه �إىل نهاية العمر..
زد على ذلك م�أثرة ربمّ ا تتفرّد فيها املعرفة� ..أال وهي �أ ّن نارها املتوهّجة
على ال��دوام ،تلتهم اخلبائث �أنى وجدت يف الإن�سان ..فاملثقفون هم دوماً
و�أبداً وقود النه�ضة وقادة التغيري ،ناهيكم عن أ� ّن الثقافة نافذة تط ّل على
البعد الإن�ساين ،وميدانه «حقيقة الإن�سان وقيمة الإن�سان» ،و�إذا ما جتلببت
باملثل ،واملناقب ،والقيم� ،أ�شرفت على جوهر الذات الب�شرية يف عليائها..
لتتّحد نف�س الإن�سان بالفكر الأزيل اخلالد ،لذا فلنويل حقل التكوين ما
ي�ستحقه من رعاية ،من غري �أن نغفل م�ستوى التعليم..

نبيه الأعور

الأمل ب�أن ال�سالم �آتٍ ال حمالة مهما طال الأجل .يبق عندي �سوى ذراع��يّ  ،وها أ�ن��ا �أفردهما طلبا
وما دمنا موعودين بالنهايات ال�سعيدة ،علينا للعناق ..واخلنجر ما زال يف يدي الآخر ،ف�إما �أن
�أن ن�سرع يف ال��و��ص��ول إ�ل�ي�ه��ا ،فنخت�صر ال�صراع يرميه �أو يغرزه يف �صدري ..ولن �أقاوم.
�إىل حده الأدنى ،ونح�صره يف ردع �أعداء الب�شرية
يد الآخر تهتزّ ،يكاد اخلنجر ي�سقط من نف�سه،
الفعليني ،ونبد�أ �أو ًال ب�إنهائه بني الإخوة ،متهيداً وق�سمات الوجه تتبدّل ،تارة تق�سو وطوراً تلني..
لن�شر ال���س�لام على الأر� ��ض حتى تنعم فيه كل وي��داي مم��دودت��ان ،ور أ���س��ي مرفوع �إىل الأعلى،
ال�شعوب والقبائل� ..أ�سمح لنف�سي هنا �أن �أقتب�س وعيناي حتدقان يف ال�سماء ،وال �أدري ما يدور يف
من كالم كنت قد كتبته يف منا�سبة �أخرى:
ر�أ�س الآخر ،ولكني ثابت على موقفي.
أ�ن��ا والآخ ��ر ملحمة � �ص��راع ،ميدانها الأر���ض
راح ��ت ع�ي�ن��ا الآخ� ��ر ت�ف�ت����ش ع��ن ع�ي�ن��يّ ي��ري��د
وزم��ان �ه��ا ال� � ّده ��ر ،ول �ق��د ت�ع�ب��ت م ��ن ��ص��والت�ه��ا خم��اط�ب�ت��ي :ه��ا ق��د ان�ت���ص��رت عليك و أ�ن ��ت �آخ��ر
وجوالتها� ..أري��د �أن �أتوحّ د مع ذات��ي ،و�أت�صالح �إن�سان يتبقى يف هذه الدنيا ،ف��إن قتلتك تنتهي
مع حميطي ،و أ�ع�ل��ن ول��و من ط��رف واح��د� ،أين امللحمة ،و�سوف �أحيا من بعدك وحدي..
رميت كل �أ�سلحتي وكل و�سائل دفاعي وهجومي..
�أجبته من غري كالم ،ح� ّد ْد خيارك وال تتلك�أ،
فافعلوا بي ما �شئتم...
ف�أنا مل �أعد �أطيق االنتظار.
انا والآخ��ر متال�صقان ،وال�سالح الأبي�ض هو
آ�خ��ر م��ا ميكن ا�ستخدامه ل�شدّة االق�ت�راب ،مل
ع .العربي
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بيروتيات
شرطة بيروت ..الدوائر التابعة لمديرية الشرطة العامة أيام زمان
ي ��ر�أ� ��س ال �� �ش��رط��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة م �ف��و���ض ع ��ام �أو
م ��دين (ح� ��دث ذل ��ك م ��رة واح � ��دة ف �ق��ط) يتبعها
دوائ��ر الأدل ��ة اجلنائية ،ق�سم الب�صمات والك�شف
اجلنائي الفني ما عدا الطب ال�شرعي ،حيث كان
الأطباء ال�شرعيون تابعني للنيابة العامة ،ويعملون
با�ستنابة منها مع الأدلة اجلنائية وال�سجل العديل
ودوائر التحري يف املحافظات اخلم�س ،حيث توجد
دوائر تابعة لها.
وكان للمباحث العامة و�شرطة الآداب ومكافحة
البغاء� ،صلة عمل وثيق مع البلدية � -أطباء ال�صحة
البلدية التابع لها  -م�ست�شفى الأمرا�ض ال�سارية
لعالج امل�صابات من البغايا ،وت�شمل �صالحية �شرطة
الآداب م��راق�ب��ة ال�ف�ن��ادق وامل�لاه��ي وال�ك�ب��اري�ه��ات،
وتخ�ضع جميع العامالت من وطنيات و�أجنبيات
�إىل املعاينة الطبية �أ�سبوعياً ب�إ�شراف الآداب.
ا م ��ن ��ص�لاح�ي��ات
� �ش��رط��ة ال �� �س�ير وه ��ي �أ�� �ص�ل� ً
ال �ب �ل��دي��ة� ،إذ ك��ان��ت ��ش��رط��ة ال�ب�ل��دي��ة ت���ش��رف على
ح��رك��ة امل ��رور وم��راق�ب��ة خم��ال�ف��ات ال���س�ير� ،إال �أنها
يف اخلم�سينيات� ،أحلقت بدوائر ال�شرطة العامة،
م��ا ع ��دا ال �ن��واح��ي ال�ف�ن�ي��ة م�ن�ه��ا ،ال �ت��ي ب�ق�ي��ت من
اخت�صا�ص ال��دوائ��ر البلدية ،مثل تنظيم هند�سة
املرور ،تركيز املواقف واملعاينة ال�صحية لل�سواقني

م��ع ارت� ��داء ال�برن����س الأب �ي ����ض (�إل��زام �ي �اً) وو��ض��ع
ال�شارات الكهربائية.
تطور ال�شرطة:
من �شرطة (�سريعة) دوري��ات ت�ستعمل يف مهماتها
ال�ع�ج�لات ال�ه��وائ�ي��ة ،جت��وب �أق���س��ام امل��دي�ن��ة ومناطقها
و�سائلها االت�صالية هواتف املخافر� ،إىل دراجات بخارية
و��س�ي��ارات جيب اب�ت��داء م��ن ع��ام  ،1941و�أج�ه��زة ات�صال
ال�سلكية عام  1959ب�سيطة وحم��دودة امل�سافات ،انتهاء
بنه�ضة حقيقية ب��د�أت �أوا�سط اخلم�سينات ،حني توىل
املديرية العامة لل�شرطة القا�ضي نا�صر رعد (متزوج من
�أملانية) وكان م�شمو ًال برعاية خا�صة من رئي�س البالد،
فا�ستطاع �أن ينتزع لل�شرطة �صالحيات الأم��ن العام،
وه��ي �إ��ص��دار ج��وازات ال�سفر ،ومراقبة دخ��ول الأجانب
ل�ل�ب�لاد يف احل� ��دود الب��ري��ة وامل ��رف ��أ وامل �ط ��ار ،ف� ��ازدادت
م���س��ؤول�ي��ات ال���ش��رط��ة ك�م��ا ازدادت م�ي��زان�ي�ت�ه��ا ،وه�ك��ذا
ا�ستطاع امل��دي��ر رع��د �أن ير�سل بعثة �إىل �سكوتلنديارد
يف بريطانيا ع��ادت للعمل يف جهاز �أم�ن��ي ،ه��و املباحث
العامة ومكافحة اجلرائم ومالحقة املجرمني بال�سرعة
املطلوبة ،وب�أ�ساليب جديدة مل تكن معروفة قبل ذلك،
وقامت بينها وب�ين دائ��رة التحري التقليدية ،مناف�سة

مهنية عادت ب�أح�سن النتائج على الأم��ن ،و�أثناء رئا�سة التجاذبات يف عهد الرئي�س �شهاب بدمج ال�شرطة
املقدم (اجلرنال) عزيز الأحدب� ،أن�شئت القوة ال�ضاربة ك��اف��ة ،النظامية منها والبلدية و�شرطة ال�سري
وال�شرطة الق�ضائية بكافة ف��روع�ه��ا ،حت��ت ا�سم
املتميزة الفرقة  16املوجودة حتى اليوم.
«الأم� ��ن ال��داخ �ل��ي» ،و�أل�غ�ي��ت ال �ك�لاب البولي�سية
�شرطة بحرية وكالب بولي�سية و�إ�صالح :ووزع ��ت ع�ل��ى رج ��االت ال��دول��ة ،ك�م��ا ح�ل��ت �شرطة
املباحث احلديثة ،و�أع�ي��دت �صالحيات اجل��وازات
مت يف ف�ترة توليه املديرية العامة لل�شرطة ،واملرف�أ واملطار �إىل الأمن العام.
وا��س�ت�ب��دل��ت م��دي��ري��ة ال���ش��رط��ة ب��ا��س��م ق�ي��ادة
�إن���ش��اء �شرطة بحرية ق��وام�ه��ا زورق ��ان �سريعان،
مقرها يف القاعدة البحرية يف امل��رف��أ ،ومهماتها � �ش��رط��ة ب �ي��روت ،وب �ق �ي��ت ال �� �ش��رط��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة
م��راق �ب��ة وق �م��ع خم��ال �ف��ات ال���ص�ي��اد ب��ال��دي�ن��ام�ي��ت بجميع فروعها وجميع املحافظات حت��ت ا�سم
وم��راق�ب��ة ال�شواطئ ملنع ال��داخ�ل�ين والتهريب �أو ال�شرطة الق�ضائية ،كما بقيت �شرطة ال�سري
وعملها على الطريق نف�سها التي ا�ستحدثت قبل
املخلني بالأمن العام.
كما �أر�سلت بعثة برئا�سة املفت�ش كمال لبابيدي ذلك :قائد بد ًال من مفو�ض.
وك� � ��ان م ��ن � � �ش� ��روط ال ��دم ��ج ح �ف �ظ �اً حل �ق��وق
�إىل �إجن �ل�ت�را ،وا��ص�ط�ح�ب��ت م�ع�ه��ا ع���ش��ري��ن كلباً
بولي�سياً ،وتدرب �أفرادها على معاملة تلك الكالب املفو�ضني ،حق من بقي منهم يف اخلدمة بعد ع�شر
وطريقة عي�شها وتدريبها ،و�أ�ساليب ا�ستخدامها �سنوات من الدمج ،بجمل الرتبة املوازية لرتبته:
يف مالحقة املجرمني وتتبع الأثر ،وك�شف خمابئ مفو�ض ثالث وثان = مالزم ثان و�أول ،مفو�ض �أول
امل �خ��درات ،وق��د جنحت ه��ذه ال�ق��وة جن��اح�اً باهراً = رائد ،مفو�ض عام ثاين = مقدم ،مفو�ض عام �أول
ف�ساهمت يف ردع امل�ج��رم�ين� ،إال �أن ال�ت�ج��اذب يف = عقيد ،مفو�ض عام ممتاز = زعيم �أي عميد اليوم.
عن «بريوتنا»
ال�صالحيات ب�ين خمتلف ا ألج �ه��زة الأم�ن�ي��ة من
�شرطة ودرك و�أم ��ن ع��ام ،وت�غ�ير ال�ع�ه��ود ،ق�ضت
�أحمد
على هذه امل�ستجدات املتطورة� ،إىل �أن انتهت هذه

متى يعود الحرس البلدي فعليًا إلى بيروت؟
ارتفعت �صرخة �أهايل بريوت يف الآونة
الأخ�ي��رة ،لتعزيز دور احل��ر���س ال�ب�ل��دي،
لأه�م�ي�ت��ه يف ح�ف��ظ الأم ��ن يف ��ش��وارع�ه��ا،
ف�ض ًال عن متنياتهم بتكثيف ال��دوري��ات،
والإ�سراع يف تثبيت النقاط الثابتة ،املقرر
ن�شرها يف املناطق البريوتية ،كونها ت�ساهم
يف �إ�شاعة جو من الطم�أنينة ،بعد ازدي��اد
عمليات ال�سرقات واخلالفات امل�سلحة.
واحلقيقة �أن ق�صة احل��ر���س البلدي
لي�ست ب�ج��دي��دة ،فبني الفينة والأخ ��رى
ترتفع املطالبات بتفعيل دورهم كما يجب،
لكنها تعود فتخفت ،و�سط تلك�ؤ اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة وجت��اه�ل�ه��ا مل�ط��ال��ب ال�ب�يروت�ي�ين،
وم � ��ع ذل � ��ك ي �� �ص��ر �أب � �ن � ��اء ب� �ي ��روت ع�ل��ى
حاجتهم املا�سة ،ال �سيما يف ظل الأو�ضاع
الراهنة �إىل وجود حر�س يحمي �أمالكهم
ومنازلهم و�شوارعهم.
ي��ذك��ر �أن� ��ه وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن تعيني
عدد ال ب�أ�س به من عنا�صر فوج احلر�س
البلدي ،ليبلغ تعدادهم نحو  650عن�صراً،
�أي م ��ا ي�ك�ف��ي حل �م��اي��ة ب�ي��روت و�أه �ل �ه��ا،
�إال �أن ع�ن��ا��ص��ر احل��ر���س م ��وزع ��ون على
الإدارات الر�سمية ،ب�ع�ي��داً ع��ن االهتمام
بحماية ب�ي��وت و�أرزاق النا�س يف ب�يروت.
«الدومري» هي كلمة تركية تعني عن�صر
احل��ر���س ال �ب �ل��دي� ،أم ��ا امل �ه��ام امل��وك�ل��ة �إىل
احلر�س فت�شمل حرا�سة الأم�لاك العامة
واخلا�صة ،وامل�ساعدة يف حل �أزمة ال�سري،
وق��د الت�صق احل��را���س ال�ب�ل��دي��ون بتاريخ
ب �ي�روت وت��راث �ه��ا وع��ادات �ه��ا وت�ق��ال�ي��ده��ا،
و�أ��ص�ب�ح��وا ج ��زءاً منها منذ �أي ��ام احلقبة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،ف��احل��ار���س ال�ل�ي�ل��ي �شخ�ص

حمبب ل��دى �أه��ل العا�صمة الذين كانوا
يكرمونه دوماً لقاء خدماته ،فيقدمون له
الطعام والفاكهة واحللوى ،لي�ستعني بها
على �سهر الليل.
وكان الوايل العثماين يعني من جنده
حرا�ساً لأب��واب بريوت ،حني كانت املدينة
م���س�وّرة ب�سور ل��ه �أب ��واب تقفل يف الليل،
لكن ال ��وايل امل���ص��ري يف ب�ي�روت �إب��راه�ي��م
با�شا ط��ور املنظومة الأم�ن�ي��ة يف املدينة،
وات�ب��ع ن�ظ��ام اخل�ف��ر ،فجعل لكل زق��اق يف
امل��دي�ن��ة خ�ف�يراً مهمته حفظ الأم ��ن من
امل�غ��رب حتى ال�ف�ج��ر ،بحيث مينع دخ��ول
الغرباء ويرتقب حركة النا�س ،ويتعقب
الل�صو�ص ،و�أُطلق على النظام ا�سم «نظام
احلر�س».
وب �ع��د خ � ��روج احل �م �ل��ة امل �� �ص��ري��ة من
ب�يروت �سنة  ،1840ا�ستمر العمل بنظام
احل ��ر� ��س ،لأن �أج � ��زاء ك �ب�يرة م��ن �أب ��واب

ب�ي�روت ال�سبعة ،دم ��رت وت��داع��ت نتيجة
الأع �م ��ال ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ت��ي ح���ص�ل��ت قبل
ان�سحاب جي�ش �إبراهيم با�شا ،و�أ�صبحت
املدينة مفتوحة تقريباً ،وك��ان ال بد من
الإبقاء على هذا النظام.
وق��د قُ�سّ م احلر�س البلدي �إىل ثالث
ف �ئ ��ات« :احل��ر� �س �ج��ي» وه ��و ال� ��ذي ي�ق��وم
ب��احل��را� �س��ة ،و«اجل��اوي ����ش» امل �� �س ��ؤول عن
احل��را���س وم��راق�ب��ة عملهم ،و«اجل��اوي����ش
ب��ا� �ش��ي» امل �� �س ��ؤول ع��ن �أف � ��راد اجل��اوي ����ش،
والأعلى رتبة منهم ،وهو الذي يت�أكد من
ح�سن عمل كل من اجلاوي�ش واحلر�سجي.
وع�ن��دم��ا انت�شرت امل�خ��اف��ر يف ب�يروت،
انتقل جزء كبري من �صالحيات احلر�س
البلدي �إىل قوى الأمن الداخلي والدرك،
ومت االت � �ف ��اق ع �ل��ى �أن ي �ق ��وم احل ��را� ��س
البلديون بحفظ الأمن لي ًال فقط.
وك ��ان �أن ان��دل �ع��ت احل ��رب اللبنانية

عام  ،1975فغريت وجوهاً ومعامل كثرية
من تقاليد العا�صمة وتراثها ،ومن هذه
امل �ع��امل ،اخ�ت�ف��اء احل��ر���س ال�ب�ل��دي ،ال��ذي
�أ�شيع �أن العا�صمة �سوف ت�ستعيده ،من
دون �أن نرى تطبيق ذلك على الأر�ض.
بح�سب �أحد البيارتة القدامى ،ويدعى
احل ��اج جن�ي��ب ال���ص�ي��داين« ،ق�ب��ل احل��رب
كان احلار�س البلدي العني التي ال تغفل،
فكان دخول �أي �شخ�ص غريب �إىل ال�شارع
ي�ستدعي ت�أهب احلار�س لل�س�ؤال عن �سبب
وجوده ،واجلهة التي يق�صدها ،بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ك��ان احل��ار���س يعمل على �ضبط
خمالفات البناء وال�ن�ظ��اف��ة ،لكن امل�شهد
تبدل ال�ي��وم ،ف�أ�صبحت املو�ضة الرائجة
يف بريوت احلديثة ،وجود �شركات حلماية
مكاتب ه��ذا احل��زب �أو ذاك ،وجمموعات
حل�م��اي��ة امل �� �س ��ؤول�ين ،ن��اه�ي��ك ع��ن وج��ود
جمموعات من ال�شبان الذين ي�سهرون يف

ال�شوارع ،وي�ستعدون الفتعال �أي م�شكل،
يف ظل غياب الرقيب واحل�سيب».
ولفت �إىل �أن «ب�ي�روت عرفت �أف��واج�اً
م�ن��ذ ن �� �ش ��أة ال�ب�ل��دي��ة ح�ت��ى ق�ب�ي��ل احل��رب
الأهلية ،وكانت نتائج هذا الفوج �إيجابية
ب�ك��ل امل �ع��اي�ير ،ل�ك��ن ت��وق�ف��ت �أع �م��ال ه��ذا
الفوج عندما انت�شرت امليلي�شيات امل�سلحة،
و�أخ � ��ذت ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا م���س��ؤول�ي��ة الأم ��ن
الأه�ل��ي ،ومب��ا �أن احلياة الطبيعية عادت
�إىل بريوت ،و�أعيد ت�شكيل جميع الأجهزة
مب��ا ي �ت�ل�اءم وامل �ت �ط �ل �ب��ات الأم �ن �ي��ة ،ف ��إن
وج��ود حر�س البلدية �ضروري ال�ستكمال
اخل �ط��وات ال�ت��ي ت � ؤ�م��ن م�ث��ل ه��ذا الأم��ن
امل�ط�ل��وب ،وال يكفي ف�ق��ط �أن ن�ق��ول �إن�ن��ا
�أع��دن��ا �إح �ي��اءه ،ب��ل امل�ه��م ه��و تفعيل دوره
على الأر�ض».

هنا مرت�ضى
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اقتصاد

قمة «أبيك» في قلعة القياصرة

روسيا ..والطموح القديم بالتوسع آسيويًا
ت���س�ت���ض�ي��ف رو� �س �ي��ا ل �ل �م��رة الأوىل،
اجتماع قادة منتدى التعاون االقت�صادي
ملنطقة �آ�سيا واملحيط ال�ه��ادئ (�أب�ي��ك)،
وق ��د اخ� �ت ��ارت ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك يف م��وق��ع
ك ��ان � �س��اب �ق �اً ق�ل�ع��ة ع�ظ�ي�م��ة ل�ل�ق�ي��ا��ص��رة
وال���س�ل�ط��ة ال���س��وف�ي�ي�ت�ي��ة ،وه ��ي منطقة
ف�ل�ادي �ف��و� �س �ت��وك ال � ��ذي ي �ع �ن��ي ا��س�م�ه��ا
بالعربية «�سيد ال�شرق» ،احتفا ًال بهذه
املنا�سبة ،كتب الرئي�س فالدميري بوتني
م�ق��االً ،يركز على اعتبار رو�سيا ج�سراً
اق �ت �� �ص��ادي �اً ب�ي�ن �أوروب � ��ا و�آ� �س �ي��ا ،ف�ق��ال:
«رو�سيا لديها الكثري لتقدمه ،نحن نبني
ال موانئ ع�صرية يف �أق�صى ال�شرق
�أ�ص ً
ال��رو� �س��ي ،ون�ع�م��ل ع�ل��ى حت��دي��ث البنى
التحتية اخلا�صة بقطاع النقل وال�شحن،
وحت�سني التقاليد الوطنية والإج��راءات
الإدارية».
ووف��ق تقييمات اخل�ب�راء يف جمل�س
الأع� �م ��ال اال� �س �ت �� �ش��اري ال �ت��اب��ع مل�ن�ت��دى
ال� �ت� �ع ��اون االق� �ت� ��� �ص ��ادي مل �ن �ط �ق��ة �آ� �س �ي��ا
واملحيط الهادئ� ،سي�ساهم تطبيق هذه
امل�شاريع ،يف تعزيز حركة ال�ت�ج��ارة بني
�أوروب��ا ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ،
عرب الأرا�ضي الرو�سية بخم�سة �أ�ضعاف
على الأق��ل بحلول ع��ام  ،2020وال �شك
�أن عمليات ال�شحن ه��ذه تناف�سية من
حيث الكلفة ،بف�ضل الطرقات التقليدية
عرب م�ضيق ملقا وقناة ال�سوي�س ،وهي
ت�ضمن منافع عدة على م�ستوى ال�سرعة
والأمان.
لطاملا كانت رو�سيا جزءاً ال يتجز�أ من
منطقة �آ�سيا واملحيط ال�ه��ادئ ،ويف هذا
الإطار� ،أكد الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني «�أننا نعترب هذه املنطقة احليوية
�أه� � ��م ع ��ام ��ل ي �� �ض �م��ن جن � ��اح م���س�ت�ق�ب��ل
ال عن تطوير �سيبرييا
البلد كله ،ف�ض ً
وال�شرق الأق�صى ،نتوقع �أن تثبت قمة
فالديفو�ستوك املرتقبة للعامل �أن رو�سيا
ه��ي دول� ��ة ل��دي�ه��ا ف��ر���ص وا� �س �ع��ة ،وه��ي
م�ستعدة للتعاون مع الدول املجاورة من
�أجل حتقيق �أهدافنا املبتكرة امل�شرتكة».
فر�صة �سانحة
بالن�سبة �إىل ب��وت�ين ،ت�ع�ت�بر القمة
ف��ر� �ص��ة لإ� � �ش� ��راك رو� �س �ي��ا يف ال�ن�ق��ا���ش
ال�سيا�سي واالقت�صادي يف �آ�سيا ،وجلذب
االن �ت �ب��اه �إىل �أق �� �ص��ى ال �� �ش��رق ال��رو��س��ي
املن�سي ،خ�ضعت مدينة فالديفو�ستوك
حلملة حت��دي��ث بقيمة  20مليار دوالر
قبل القمة ،وقد �شملت بناء طرق �سريعة
جديدة ،و�أطول ج�سر كابالت يف العامل،
وه��ي حماولة لإث��ارة انطباع جيد لدى
ال � ��زوار اخل��ارج �ي�ي�ن ،ف�ل�ا ت ��زال رائ�ح��ة
ال �ط�لاء ت�ف��وح م��ن امل �ب��اين اجل��دي��دة يف
فالديفو�ستوك.
لكن قد تكون بع�ض املباين جديدة� ،إال
�أن اهتمام بوتني ب�آ�سيا ،يعك�س طموحات
رو�سيا القدمية وغري املحققة.

جذب اال�ستثمارات

رو�سيا وال�صني

ال�ي��وم ،يح�صل �أق��ل م��ن رب��ع التجارة
ال��رو� �س �ي��ة م��ع �أع �� �ض��اء م�ن�ت��دى ال�ت�ع��اون
االقت�صادي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ،
وي �ه��دف ب��وت�ين �إىل تغيري ه��ذا ال��و��ض��ع،
�إذ مت�ل��ك رو��س�ي��ا م���ص��ادر ال�ن�ف��ط وال �غ��از
الطبيعي ال�ت��ي حت�ت��اج �إل�ي�ه��ا �آ��س�ي��ا لدعم
تو�سعها االق�ت���ص��ادي ،ل�ك��ن ح�ت��ى ال�ف�ترة
الأخ�ي�رة ،كانت جميع خطوط الت�صدير
تتدفق غرباً نحو �أوروب��ا ،تريد رو�سيا �أن
ت�صبح �أكث��ر م��ن جم��رد بلد ي��وف��ر امل��وارد
الطبيعية �إىل �آ�سيا ،وهي تتوق �إىل جذب
اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ت��ي حت�ت��اج �إل�ي�ه��ا لتنويع
اقت�صادها وحتديثه ،بد�أ ت�شغيل �أول خط
�أنابيب لإر�سال النفط �شرقاً نحو ال�صني
يف بداية عام  ،2011من املقرر �أن يتو�سع
خط الأنابيب �إىل ميناء فالديفو�ستوك،
على �أن يتم ا�ستكماله يف نهاية هذا العام،
ك��ذل��ك ،ت��ري��د رو��س�ي��ا ب�ن��اء امل�صانع هناك
لإن �ت��اج م ��واد ب�تروك�ي�م��اوي��ة و�أ� �س �م��دة ،ما
يزيد قيمة �صادراتها.
ت���ض��م امل �ن��اط��ق ال �� �ش��رق �ي��ة يف رو��س�ي��ا
�أي �� �ض �اً روا� �س��ب غ�ن�ي��ة ب��ال�ف�ح��م وامل �ع��ادن،
وغابات �شا�سعة والكثري من الأرا�ضي غري
امل���س�ت�غ�ل��ة ،ح�ي��ث مي�ك��ن زرع احل �ب��وب مبا
يتما�شى مع تزايد الطلب يف ال�صني.

بعد احل��رب العاملية الثانية ،ا�ضطرت
الواليات املتحدة �إىل التحرك �ضد النفوذ
ال �� �س��وف �ي��ات��ي يف �آ� �س �ي��ا ،ب���س�ب��ب االل �ت ��زام
الأم�يرك��ي ال�ق��دمي باحلفاظ على ميزان
القوى يف منطقة املحيط الهادئ ،فكانت
ح ��رب ��ا ك ��وري ��ا وف �ي �ت �ن��ام ج� � ��زءاً م ��ن ت�ل��ك
اجلهود ،وينطبق الأمر نف�سه على �سيا�سة
نيك�سون -كي�سنجر املبنية على االنفتاح يف

العالقات مع بكني ،يف هذه الأيام ،تتحدث
رو�سيا عن التعاون مع ال�صني ،وهي تعمل
م ��ع ال �� �ص�ين يف الأمم امل �ت �ح��دة ،لإع��اق��ة
امل�ب��ادرات الغربية كتلك املتعلقة ب�سورية،
وتبذل ق�صارى جهدها لإزع��اج وا�شنطن
واحل ��د م��ن ن �ف��وذه��ا ،ه��ل ي�ع�ن��ي ذل ��ك �أن
ال��والي��ات املتحدة يجب �أن تعترب ن�شاط
رو�سيا يف املحيط ال�ه��ادئ تهديداً عليها،
و�أن ت�صف رو�سيا ب�شريكة بكني اخلطرية
يف اللعبة الآ�سيوية؟
لي�س الو�ضع ك��ذل��ك على الأرج ��ح ،يف
املقام الأول ،ال ت��زال رو�سيا ق��وة �ضعيفة،
وال �سيما يف منطقة املحيط الهادئ ،وعلى
امل�ستويني الدميغرايف واالقت�صادي ،حتل
رو��س�ي��ا يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة يف �آ��س�ي��ا ،وم��ن
املتوقع �أن تبقى كذلك يف امل�ستقبل املنظور،
وم�ق��ارن��ة ب��ال�ق��وى ال�ن��اف��ذة احلقيقية يف
امل �ن �ط �ق��ة� ،أي ال �� �ص�ين وال �ه �ن��د وال �ي��اب��ان
وال��والي��ات املتحدة ،تبقى رو�سيا مت�أخرة
بع�ض ال�شيء.
�صحيح �أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ورو��س�ي��ا
لديهما وجهات نظر خمتلفة حول م�سائل
عاملية عدة ،وهما تختلفان ب�شدة حول القيم
ال�سيا�سية �أي�ضاً ،لكن يبدو �أن م�صاحلهما
يف �آ�سيا متقاربة على نحو مفاجئ ،ت�شعر
رو� �س �ي��ا ب�ق�ل��ق � �ش��دي��د م��ن ت �ن��ام��ي ال�ن�ف��وذ
ال�صيني يف �آ��س�ي��ا ع�ل��ى خ�ل�اف م��ا تعك�سه
ت�صريحات الت�ضامن واحلب الأب��دي التي
ت�صدر خالل اجتماعاتهما املتكررة.
لكن يبقى الو�ضع معقداً رغم كل �شيء،
ففي �آ�سيا الو�سطى ،تعمل رو�سيا وال�صني
على التفوق يف اجلمهوريات ال�سوفياتية
ال���س��اب�ق��ة ،ت��ري��د ال���ص�ين اال� �س �ت �ف��ادة من
امل ��وارد امل��وج��ودة يف تلك ال ��دول وتو�سيع
مناطقها النائية ،تريد رو�سيا ا�ستعادة ما
كانت متلكه ،فقد حتتدم تلك اخل�صومة
ت��زام �ن �اً م��ع ت��راج��ع ال ��وج ��ود الأم�ي�رك��ي
ت��دري �ج �اً يف امل�ن�ط�ق��ة ،ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د �آخ ��ر،
تخ�شى رو��س�ي��ا وال���ص�ين ت�ن��ام��ي الإ� �س�لام
املتطرف يف �آ�سيا الو�سطى ،وتعتربان �أن
تلك النزعة مرتبطة با�ستقرار مناطقهما
التي ت�ضم �شرائح وا�سعة من امل�سلمني.

�أف�ضل م�سار
يف ال�شرق الأق���ص��ى ،ال تهتم رو�سيا
كثرياً بالأرا�ضي التي تطالب بها ال�صني
يف بحر ال�صني اجلنوبي ،وال �أحد يهتم
لا ب��ر�أي رو�سيا يف ه��ذا امل�ل��ف ،تريد
�أ��ص� ً
رو��س�ي��ا �أن حت�صل ع�ل��ى ��ص��وت �أع �ل��ى يف
م���س��ائ��ل الأم ��ن الآ� �س �ي��وي ،وق��د حت��اول
�إدراج هذا البند يف النقا�ش ،لكن لي�ست
هذه امل�س�ألة الأهم بالن�سبة �إىل مو�سكو،
وقد ت�ستنتج رو�سيا �أن تعاطفها ال�شفهي
م� ��ع ال �� �ص�ي�ن ح � ��ول م �� �س��ائ��ل م �ت �ن��وع��ة
مرتبطة بخ�صومة بكني مع وا�شنطن،
هو �أف�ضل م�سار ميكن اتباعه ،لأنها تعلم
بب�ساطة �أن بكني ت�ق��در قيمة الكلمات
اللطيفة ،بينما ت�ستطيع وا�شنطن يف
امل�ستقبل القريب �إدارة و�ضعها يف �آ�سيا
من دون م�ساعدة رو�سيا.
م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر ال��والي��ات امل�ت�ح��دة،
� �س �ت �ك��ون �إع� � � ��ادة �إح � �ي� ��اء ن� �ف ��وذ رو� �س �ي��ا
ون�شاطها االقت�صادي يف ال�شرق الأق�صى
�أم � � ��راً م �ف �ي��داً ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل���س�ت��وي��ات
ت�ق��ري�ب�اً ،ب ��ر�أي الأم�يرك�ي�ين املتعجرف،
ف��إن��ه م��ا م��ن طريقة جلعل رو�سيا �أب��رز
تهديد على ميزان القوى الآ�سيوي� ،إال
�إذا ان��دث��رت ال�صني نتيجة وب��اء معني
�أو غ��رق��ت ال �ي��اب��ان يف ال �ب �ح��ر ،نتيجة
ت���س��ون��ام��ي ج��دي��د ،ل ��ذا ��س�ي��زي��د م�ي��زان
ال �ق��وى الآ� �س �ي��وي ت�ع�ق�ي��داً مل�ج��رد وج��ود
رو��س�ي��ا يف املنطقة وجن��اح�ه��ا يف حتقيق
االزدهار ،وبالتايل �سي�صعب على �أي بلد
�أن ي�سيطر على املنطقة.
�سيكون �أي تطوير للموارد الطبيعية
ب�ه��دف تقلي�ص املناف�سة ال��دول�ي��ة على
تلك املوارد� ،أمراً �إيجابياً �أي�ضاً� ،إذ تريد
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أن حت���ص��ل ال���ص�ين
وال�ق��وى الآ��س�ي��وي��ة ال�صناعية الأخ��رى
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط وال �غ��از ،م��ن دون التفكري
ب � أ�ن �ه��ا حت �ت��اج �إىل ب �ن��اء ج�ي��و���ش وق ��وات
بحرية �ضخمة ل�ضمان �أمنها ،كما �أنها
ال تريد ب��أي �شكل �أن تتمحور ال�سيا�سة
الدولية ح��ول ال�صراعات اليائ�سة على
�إمدادات الطاقة غري الكافية.
�إذا جنحت رو�سيا فعلياً يف ب�ن��اء ممر
ترانزيت من ال�شرق الأق�صى �إىل �أوروب��ا
عرب تذويب القطب ال�شمايل� ،أو بب�ساطة
ع�ب�ر ب �ن��اء ط��ري��ق م ��ا ع �م�ل�اق ي��رب��ط ما
فالديفو�ستوك والعا�صمة الأملانية برلني،
ف���س�ي�ت�ع��زز ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي،
و�سيرتاجع التهديد املطروح على املمرات
البحرية اجلنوبية.
ق��د ال حتبذ رو�سيا ه��ذا ال��واق��ع ،لكن
ط �م��وح��ات �ه��ا يف امل �ح �ي��ط ال � �ه ��ادئ ت��دع��م
�أج�ن��دت��ه العاملية ،فالديفو�ستوك مدينة
جميلة ت�ضم واح��داً من �أعظم امل��وان��ئ يف
ال �ع��امل ،ي�ج��ب �أن ي�ستمتع جميع ال ��زوار
بوقتهم هناك.

�أحمد الطب�ش
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عالم المرأة

الـحــب يقــي الـزوجــين مـن األمـــراض
ما �أجمل �أن يق�ضي الإن�سان حياته مع
�شريك عمر لطيف منبع للذوق واحلنان
واحل ��ب أ�ي �� �ض �اً ،حينئذ �ستُكت�شف احل�ي��اة
بوجهها احل�سن واملبت�سم دائ�م�اً ،و�سيجد
الإن�سان نف�سه بكامل �صحته و�سعادته� ،إذا
�أ�ضاء احلب قلبه.
لقد �أظهرت الدرا�سات �أن الزواج يح�سّ ن
ال�صحة العقلية ،وينقّ�ص ال�ك��آب��ة ،ويقول
علماء االج�ت�م��اع� ،إن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن مل
ي �ت��زوج��وا ،ك��ان��وا الأك�ث�ر ط�ل�ب�اً للم�ساعدة
النف�سية ،مو�ضحني �أن العديد من الن�ساء
ي�شعرن بالر�ضا العميق من الألفة املوجودة
يف ال��زواج ،وذل��ك الإح�سا�س بِاالنتماء يعزز
�إح���س��ا��س�ه��ن بقيمة �أن�ف���س�ه��ن وه��دف�ه��ن يف
احلياة ،كما يح�سن ا�ستقرارهن العقلي.

يف درا� �س ��ات ح��دي �ث��ة ،م��ن �أن الأ��ش�خ��ا���ص
الذين اعتادوا على كبت م�شاعرهم وعدم
الإف�صاح عنها ،قد يدفعون ثمناً غالياً من
�صحتهم وذاكرتهم وقدراتهم الذهنية.
وق ��د �أظ �ه��ر ف��ري��ق ب�ح�ث��ي �أن إ�خ �ف��اء
الأح��ا� �س �ي ����س وع � ��دم إ�ظ �ه ��اره ��ا ب��و� �ض��وح،
ي�ضعف قدرة الإن�سان على تذكر الأحداث
واملواقف املميزة.
لي�ستمر احلب

احلب �إدمان
ل��ذل��ك ي���س�ت�م��ر احل ��ب ب�ي�ن الأزواج
بن�سب خمتلفة ،وال �� �س ��ؤال امل �ط��روح :هو
ملاذا ال ميل املتزوجون حديثاً من بع�ضهم
البع�ض؟
�أك ��دت ال��درا��س��ات احل��دي�ث��ة �أن احلب
نوع من الإدم��ان الكيميائي ،وجرى م�سح
للدماغ بالرّنني املغناطي�سي ملعرفة �أ�سرار
احل��ب ،فتبينّ �أن الوقوع يف احل��ب ين�شط
م��راك��ز «ال �� �س��رور» يف ال��دم��اغ ،وي��زي��د من
�إنتاج «الدوبامني» الكيميائي الباعث على
االرت �ي ��اح ،وال ��ذي ي�ل�ع��ب دوراً رئ�ي���س�ي�اً يف
الإدمان ،كما هو احلال عند �أكل ال�شوكوال،
ف�ي��ؤث��ر ذل��ك ع�ل��ى نف�س م�ن��اط��ق ال��دم��اغ،
ول �ه��ذا ال�سبب م��ن ال�صعب ال�ت��وق��ف عن
تناول قطعة حلوى واحدة.
وعند حتليل الأم��ر ،يظهر �أن اندفاع
«ال��دوب��ام�ي�ن» ،ي�شكل ج ��زءاً م��ن كوكتيل
كيميائي يرفع م�ستويات الطاقة وامل��زاج،
وي�شحذ القدرة على الرتكيز على احلبيب،

لكن هل من املحتمل ال�شعور بذات الت�سارع
ب �ع��د ال� � ��زواج ل �ع��دة � �س �ن��وات؟ ب��ال �ت ��أك �ي��د،
فالتجديد ين�شط «الدوبامني» �أي�ضاً.
يقوي املناعة
كما �أثبتت درا�سة حديثة� ،أنه مبقدور
احلب �أن يحمي من �أمرا�ض القلب ،ويقلل
من معدالت املواد الكيميائية التي حتطم
جهاز املناعة، بالإ�ضافة �إىل �أن احلب يطيل
ال�ع�م��ر ،لأن��ه يقلل م��ن خم��اط��ر الإ��ص��اب��ة
بالأمرا�ض عموم اً.
وت�ستند ال��درا��س��ة �إىل نظرية ت�ؤكد

ال �ت ��أث�ي�ر ال��وق��ائ��ي ل�ل�ح��ب ع �ل��ى ال���ص�ح��ة
اجل�سدية ع�م��وم�اً ،و��ض��د �أم��را���ض القلب
خ�صو�صاً ،ا�ستناداً �إىل �أن الب�شر يحتاجون
�إىل التوا�صل وال�ك�لام كغريزة لها ت�أثري
مهدّئ على اجلهاز الع�صبي ،حيث ي��زداد
ال�شعور بالأمان واالرت�ي��اح ،مما يقلل من
�ضغط الدم.
يخف�ض الوزن
و�أظ� �ه ��رت درا� �س ��ة ج��دي��دة يف جم��ال
التغذية والوزن� ،أن احلب يُع ّد من �أف�ضل
ال��و��س��ائ��ل الفعالة للتخل�ص م��ن البدانة

وال ��وزن ال��زائ��د ،و�أ� �ش��ار الباحثون �إىل �أن
ثمانية من كل ع�شرة يعتقدون �أن الوقوع
يف احل ��ب� ،أف���ض��ل ط��ري�ق��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل
الر�شاقة وال�شكل املنا�سب للج�سم لكل من
الرجال والن�ساء على حد �سواء.
وك�شف خرباء التغذية� ،أن احللويات،
خ �� �ص��و� �ص �اً ال �� �ش ��وك ��والت ��ه وال �ن �� �ش��وي��ات
وامل��واد الكربوهيدراتية الأخ ��رى ،تن�شط
الكيماويات التي تنقل الإ�شارات الع�صبية
امل���س��ؤول��ة ع��ن الإح���س��ا���س ب��ال���س�ع��ادة ،على
ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا ت� ��ؤدي �أي���ض�اً �إىل ت��راك��م
ال�سعرات احلرارية.
وع �ل ��ى ج ��ان ��ب �آخ� � ��ر ،ح� ��ذر ب��اح �ث��ون

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

مـرض لــين الـعـظــام عـنـد األطـفـــــال؟
ُي�ع� ّد مر�ض ل�ين العظام ()rickets من
�أخطر الأمرا�ض التي ت�صيب الأطفال ،ويت�سبب
ه��ذا امل��ر���ض يف إ�ث ��ارة العديد م��ن امل�خ��اوف لدى
الأم�ه��ات ،وذل��ك ن�ظ��راً �إىل خم��اط��ره على �صحة
الأطفال.
كيف ميكن اكت�شاف �إ�صابة الطفل مبر�ض
لني العظام؟
ميكن اكت�شاف الإ�صابة مبر�ض لني العظام،
�إذا ظهرت على الطفل الأعرا�ض التالية:
 ازدي ��اد ح�ج��م ال��ر�أ���س ،وب ��روز اجل�ب�ه��ة ،وت�غ� رّّير�شكلها الدائري.
 ت�أخر �أو عدم ظهور الأ�سنان. ظ�ه��ور ن �ت��وءات على �شكل م�سبحة يف أ�ط��رافالأ�ضالع عند ات�صال الغ�ضاريف بالعظام.
 بروز عظام ال�صدر �إىل الأمام� ،أو حدوث تقعّر يفاجلزء ال�سفلي منه على امتداد ارتباط احلجاب
احلاجز بجدار ال�صدر من الداخل.
 وج��ود انحناءات جانبية �أو �أمامية يف العمودالفقري ب�شكل غري طبيعي.
 -ت�أخّ ر منو عظام احلو�ض ،مع حدوث ت�شوهات

متنوعة.
 ت�ضخّ م نهايات ع�ظ��ام الأط ��راف ح��ول الر�سغوالكاحل ،مع وجود انحناءات يف العظام الطويلة
للأطراف العلوية وال�سفلية ،تظهر ب�شكل وا�ضح
عند تقوّ�س ال�سيقان �أو تالم�س الركبتني.
 ارتخاء �أو ليونة �أربطة املفا�صل. حدوث �ضعف عام يف ج�سم الطفل ،بحيث يت�أخريف الزحف واحلبو واجللو�س والوقوف وامل�شي.
 الك�سل. �ضعف ع�ضالت اجل�سم. بروز البطن �إىل اخلارج.• �أ�سباب مر�ض لني العظام
ترتكز �أهم �أ�سباب مر�ض لني العظام يف نق�صان
فيتامني «د» ،فهو امل�س�ؤول عن زي��ادة م�ستويات
ال �ك��ال �� �س �ي��وم وال �ف �� �س �ف��ور يف ال� � ��دم ،م ��ن خ�ل�ال
ام�ت���ص��ا���ص �أم�ل��اح ال�ك��ال���س�ي��وم وال�ف���س�ف��ور من
الأمعاء ،وتقليل �إفرازها مع البول ،ثم انتقالها
�إىل باقي العظام ،وحتويل الأج��زاء الغ�ضروفية
الليّنة �إىل �صلبة.

ولكن ما هي م�صادر احل�صول على فيتامني «د»؟
ميكن احل�صول على فيتامني «د» من خالل:
 م�صادر طبيعية. كما ميكن احل�صول على فيتامني «د» من خاللت�صنيعه من الكول�سرتول باجللد عقب تعر�ضه
لأ�شعة ال�شم�س البنف�سجية.
 م�صادر غذائية. وميكن زي��ادة معدالت فيتامني «د» من خاللت�ن��اول احلليب وم�شتقاته م��ن اجل�بن والق�شدة
والزبد ،وكذلك البي�ض وزيت ال�سمك والكبد.
• ومَن هم الفئات الأكرث عر�ضة للإ�صابة
مبر�ض لني العظام؟
 الأطفال الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية واليتعر�ضون لأ�شعة ال�شم�س ،وكذلك �أمهاتهم.
 الأطفال الذين يعانون من ح�سا�سية الالكتوز،وال يتناولون احلليب يف فرتة الر�ضاعة.
 الأم ال�ت��ي ت�ع��اين م��ن ان�خ�ف��ا���ض يف م�ستوياتفيتامني «د» ،وب��ال�ت��ايل ق��د يرتتب عليه �إ�صابة
طفلها باملر�ض.

و�أك � ��د أ�� �س��ات��ذة ال �ط��ب ال�ن�ف���س��ي� ،أن
احل��ب ب�ين ال��زوج�ين ي�شبه �إىل ح��د كبري
ر�صيد الإن���س��ان م��ن امل��ال ال��ذي ي�ضعه يف
�أي بنك من البنوك ،مبعنى أ�ن��ه كلما زاد
ر��ص�ي��د ك��ل ط ��رف ل ��دى ال �ط��رف الآخ ��ر،
ي�ستطيع كالهما ال�سحب على املك�شوف،
ويف�سرون ذلك ب��أن «احلياة ال ت�سري على
وترية واح��دة ،وكلنا منر بحاالت متباينة
تتقلب بني احلني والآخر ،حتى العواطف
لي�ست ثابتة القيمة وامل�ع��دل» ،لكن الزوج
�أو الزوجة الذكية ،هو من ي�ضع يف ر�صيد
الآخ ��ر امل��زي��د م��ن اللحظات احل�ل��وة التي
تتجمع يف النهاية �إىل ر�صيد كبري.
بعبارة �أخ��رى ،عندما ت�أتي اللحظات
العجاف ،يعتمد على خمزون الإن�سان من
تلك العواطف ،لكي ت�ستمر احلياة من دون
�أن تفرت امل�شاعر بني الزوجني ،والر�صيد
الذي ي�ضعه كل طرف لدى الطرف الآخر،
ال يقت�صر على الهدايا �أو اخلروج يف نزهة
�أو دع��وة ع���ش��اء ،لكنه ي�شمل امل���ش��ارك��ة يف
حت�م��ل امل���س��ؤول�ي��ات ،وتلبية االح�ت�ي��اج��ات
النف�سية والعاطفية لكل ط��رف ،وحتمّل
حلظات ال�ضعف والغ�ضب التي قد ي�صاب
بها �أحد الزوجني يف وقت ما.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

ُ
شاف يكسب الرشاقة
اإلجـــاص ..غذاء
ٍ
الإج��ا���ص من الفواكه اللذيذة قليلة ال�سعرات،
ل��ذل��ك مي�ك�ن��ك اال� �س �ت �غ �ن��اء ب �ه��ا ع ��ن احل� �ل ��وى ،كما
أ�ن �ه��ا حت�ت��وي ع�ل��ى ن�سبة م��ن الأح �م��ا���ض الع�ضوية،
وال�ك�ث�ير م��ن الفيتامينات ،و��س�ك��ر ال�ف��رك�ت��وز املفيد
ملر�ض ال�سكري ،بالإ�ضافة �إىل الن�شويات والربوتني
والدهون و�أمالح البوتا�سيوم والكال�سيوم والفو�سفور
واحلديد.
وي�ؤكد الأط�ب��اء �أن الإج��ا���ص ت�شفي من �أمرا�ض
الكلى ،وتعمل على بناء اخلاليا وجتديدها ،ومزيلة

للر�شح ال��داخ�ل��ي ال�ن��اجت ع��ن أ�م��را���ض الكلى والكبد
والقلب ،ومرطبة ومفيدة للمعدة والأمعاء.
لذلك يو�صي اخل�براء مر�ضى ال�سكر والبدانة
باحلر�ص على تناولها ،ل�ضبط ال��وزن الزائد و�سكر
الدم ،الحتوائها على قليل من �سكر الفاكهة ،و�ألياف
تقلل من �سرعة االمت�صا�ص ،والكثري من الفيتامينات
والأم�ل�اح املعدنية ال�لازم��ة لبناء وجت��دي��د اخلاليا
والأح �م��ا���ض ال�ع���ض��وي��ة ال�ه��ا��ض�م��ة وامل�ل�ي�ن��ة للجهاز
اله�ضمي.

تفيد القلب
تُعترب الإجا�ص من الفواكه التي ت�ستعمل ثمارها
لعالج �ضغط ال��دم ،ال�سيما خ�لال املرحلة العمرية
التي ترتاوح مابني  60 - 50عاماً� ،إ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن الإجا�ص لها دورها يف معاجلة ت�صلب ال�شرايني
ومر�ض الكلى و�أمرا�ض القلب.
وميكن تق�شري كيلو الإجا�ص وتناول الثمار على
دف�ع��ات ط��وال ال�ي��وم ،ب�شرط �أال يتناول املري�ض �أي
�سوائل �أخرى وتكرر العملية ملدة �أ�سبوعني �أو ثالثة
�أ�سابيع.
وت���ش�ب��ه الإج ��ا� ��ص ال�ت�ف��اح م��ن ن��اح�ي��ة ال�ترك�ي��ب
الكيميائي� ،إذ تبلغ ن�سبة امل��واد ال�سكرية فيها ،٪15
وال حتتوي �إال على ن�سبة �ضئيلة من امل��واد الدهنية
والربوتينات ،وتتوافر فيها العنا�صر املعدنية ،و�أهمها
الفو�سفور والكال�سيوم ،كما توجد فيها ن�سبة متو�سطة
من احلديد والبوتا�سيوم ،مثل التفاح.
وبالرغم من �أن التفاح يُع ّد �أغنى من الإجا�ص
فيما يتعلق باحتوائه على فتياميني «�أ» و«ج» ،لكن
الإج��ا���ص تفوقه مب��ا ي��وج��د بها م��ن كمية �أك�ب�ر من
فيتامني «ب» ،حيث ترتكز الفيتامينات حتت الق�شرة
مبا�شرة ،لذلك ي�ستحب تناول ثمار الإجا�ص بق�شرها
بعد غ�سلها جيداً.

�أنها حتتوي على العديد من العنا�صر الهامة
واملفيدة للج�سم.
و ُت�ع� ّد الإج��ا���ص �أي�ضاً منظفاً ق��وي�اً للمعدة
والأم � �ع� ��اء ،ك �م��ا �أن ق���ش��رت�ه��ا غ�ن�ي��ة ب ��الأم�ل�اح
املعدنية ،كما �أن ال�سكر امل��وج��ود فيها ال ي�ؤثر
على امل�صابني بال�سكر ،وق��د ن�صحت ال��درا��س��ة
الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض معوية بتق�شري
الإجا�ص قبل �أكلها ،لأن الق�شرة بطيئة اله�ضم.
فوائد للب�شرة
كما ميكن ا�ستخدام الإجا�ص يف الأغرا�ض
التجميلية ،خ�صو�صاً ل��ذوات الب�شرة الدهنية،
وال�ت��ي تكرث ال�ب�ث��ور ال���س��وداء واللمعة ال��زائ��دة
وات���س��اع م�سامها ،ل��ذا ين�صح خ�ب�راء التجميل
ب�ضرورة الإقالل من تناول الدهون ،و�شرب املاء
بكرثة ،وعمل قناع من الإجا�ص للتخفيف من
حدة الدهون بالب�شرة.
ق�ن��اع الإج��ا���ص للب�شرة ال��ده�ن�ي��ة :ام��زج��ي
ثمرة الإجا�ص مع ملعقة ع�سل ،ثم �ضعيها على
الب�شرة ملدة ربع �ساعة ،ثم ا�شطفيها مباء دافئ
يعقبه ماء بارد.
ولكل ذوات الب�شرة اجلافة نقدم هذا القناع
الطبيعي من الإجا�ص والبي�ض ،ويتم حت�ضريه
بالطريقة التالية:

تقوي املناعة
• املكونات:
 ربع ثمرة �إجا�ص.�أث �ب �ت��ت ال ��درا� �س ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة احل��دي �ث��ة� ،أن
 بيا�ض بي�ضة.ثمرة الإجا�ص تعد من الثمار الغنية ب�أحما�ض
 ن�صف ملعقة ع�سل.ال�ك��اف�ئ�ين وال �ك��وروج �ي �ن��ك ،وح�م����ض ال�ك��اف�ئ�ين
• اال�ستعمال:
يحفز كثرياً جهاز املناعة.
تدهك الإجا�ص جيداً ثم ت�ضاف �إىل خليط
كما وجد الباحثون �أن حم�ض الكلوروجنيك
وت ��زج ج�ي��داً ث��م ُت��ده��ن على
له ن�شاط م�ضاد لفريو�س الإي��دز ،ويجب تناول الع�سل والبي�ض ،مُ
ال��وج��ه ،م��ع م��راع��اة ت �ف��ادي امل�ن�ط�ق��ة املحيطة
الإجا�ص يومياً.
و�أ�شارت الدرا�سات الأخرى �إىل �أن الإجا�ص بالعني.
 يرتك القناع ملده  15دقيقة ثم ينظَّ ف باملاءتعمل ع�ل��ى خف�ض �ضغط ال ��دم امل��رت�ف��ع ،ن�ظ��راً
�إىل احتوائها على املاغني�سيوم ،بالإ�ضافة �إىل الفاتر.

طــريـقـة اللعـب

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

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ال�صخر الناجت عن الرباكني
بعد �أن يربد
1
 5طوي وثني  /حرف عطف /
حديقة غناء
2
 6ع��ام��ل م��اه��ر يف ح��رف��ة م��ا /
طرد
3
 7ع �ب��د ه �ن��د ال � ��ذي ق �ت��ل �سيد
4
ال�شهداء حمزة  /تفوق وانت�شر
 8ت� ��راب ح �ب��ات��ه ك �ب�ي�رة � /أداة
5
حربية قدمية  /توج�س
 9حب  /القارة ال�سمراء
6
 10خم�ل��وق م��ا ق�ب��ل ال�ت��اري��خ /
7
ن�شاط ان�ساين ي�شمل العديد من
نتاج املواهب املختلفة
8

9
10

�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

عـــامـــودي

 1امل��ادة تطلى بها الأواين حتى
ال يلت�صق ال�ط�ع��ام � /أن� ��واع من
الزهور
 2اال�سم الذي ي�شري به املحامي
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 �سوريا

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 /مت�شابهان
 5الذ يحكي احلكايات يف املقاهي ال�شعبية
قدميا  /تو�ضع فيه الع�صافري
 6الف�ضة ال�سائلة  /عملة اوروبا
 7مر�ض الع�صر  /م�شي
� 8سكب � /شك
 9م�شروب �ساخن (معكو�سة)  /ق�شور �أو
طبقات جلدية تغطي بع�ض احليوانات
 10مت�ضغ بالفم مطوال  /حم��ل لبيع
الأ�شياء
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الصفاء

يؤكد بقاءه
على سكة
البطوالت
فرحة فريق ال�صفاء بك�أ�س النخبة

ي�ع�ي����ش ن� ��ادي ال �� �ص �ف��اء ح�ق�ب��ة ج��دي��دة،
ع �ن��وان �ه��ا احل �� �ص��اد ب �ع��د أ�ع� � ��وام ط� ��وال من
اجل �ف��اف ال� ��ذي أ�ح � ��اط ب �خ��زائ �ن��ه يف وط��ى
امل�صيطبة ،وب�ع��د �أن فتحت ه��ذه اخل��زائ��ن
�أبوابها للقب الدوري اللبناين للمرة الأوىل،
يف املو�سم املا�ضي ،ا�ستقبلت مبكراً هذا املو�سم
ك ��أ���س ال�ن�خ�ب��ة ،ال �ت��ي أ�ح ��رز لقبها ال�ف��ري��ق
الأ��ص�ف��ر ب �ف��وزه ع�ل��ى ال�ع�ه��د  2ـ��ـ  0الإث�ن�ين
املا�ضي يف املباراة التي جمعت الفريقني على
ملعب �صيدا البلدي.
�أك��د اللقب اجل��دي��د �سري ال�صفاء على
درب الأل� �ق ��اب وال �ب �ط ��والت ،وه ��و اك�ت���س��ب
أ�ه �م �ي �ت��ه ،لأن امل � �ب ��اراة م ��ع ال �ع �ه��د جمعت
ال�ف��ري�ق�ين الأف �� �ض��ل ع�ل��ى ال���س��اح��ة املحلية
حالياً ،فهما يحمالن �سمة البطل ،العهد
ح ��ام ��ل ل �ق��ب ال �ن �خ �ب��ة يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي
وال�صفاء بطل ال��دوري ،وكالهما كان ي�أمل
تعزيز «نخبويته» كماً ون��وع�اً ،فالعهد كان

ي�سعى الن �ت��زاع ال�ل�ق��ب ل�ل�م��رة ال��راب�ع��ة بعد
أ�ع ��وام  2008و 2010و ،2011بينما يطمح
ال�صفاء للحفاظ على �سمعته التي اكت�سبها
ب��زخ��م يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي وي���ض�ي��ف اللقب
الثاين ،وهو ما جنح به عرب هدفني نظيفني
مل�ح�م��د ح �ي��در م��ن � �ض��رب��ة ج� ��زاء ول �ل��واف��د
اجلديد من ال�شباب العربي عمر الكردي.
و�أكدت لقاءات ال�صفاء املتكررة مع العهد
أ�ن �ه��ا حت��ول��ت �إىل «درب � ��ي» ح�ق�ي�ق��ي يف ظل
الأندية التي حتوط ب�أداء الفريقني ،اللذين
مي �ل �ك��ان الأك �ث�ري ��ة يف امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي،
فالعهد ل��دي��ه ح�سن �شعيتو وح�سني دقيق
وهيثم فاعور وحممود العلي و�أحمد زريق،
�أم��ا ال�صفاء فلديه احل��ار���س زي��اد ال�صمد
وعامر خان وعلي ال�سعدي وحممد حيدر.
و�صحيح �أن ال�صفاء انتظر حتى الوقت
الإ�ضايف ،لكي يخرج فائزاً بعد انتهاء الوقت
الأ�صلي بالتعادل ال�سلبي� ،إال �أن «الأ�صفر»

ال بهدفه بني �أو�شينا وحممد حيدر
الكردي حمتف ً

وك��ان العهد ق��د ف��از على ال�صفاء يف
فر�ض �إيقاعه طوال دقائق املباراة م�ستفيداً
من «غيبوبة» عهداوية مفاجئة ،لكن ذلك افتتاح مناف�سات ك�أ�س النخبة � 0 – 2أي�ضاً،
ال ي ��أخ��ذ م��ن ح��ق ال �� �ص �ف��اوي�ين ب��الإ� �ش��ادة ل�ك��ن ب�ط��ل ال � ��دوري جن��ح يف ال �ث ��أر لي�س
والتقدير ل�ل�أداء ال��ذي قدموه ،وخ�صو�صاً خل�سارته الأخ�ي�رة فح�سب ،بل ل�سقوطه
خط الدفاع ،وكذلك الهجوم عرب الثالثي أ�م � ��ام ال �ع �ه��د �أي �� �ض �اً يف ن �ه��ائ��ي ال�ن���س�خ��ة
النيجريي �أوت���ش��ي وحممد حيدر وحممد املا�ضية  ،4 – 2قبل �أن يكرر العهد فوزه
 3ـ  1يف ك�أ�س ال�سوبر قبيل انطالق املو�سم
زين طحان.
وكاد ال�صفاء �أن يخرج بنتيجة كبرية لو املا�ضي.
وب �ف��وزه ب�ك� أ����س النخبة� ،أك��د ال�صفاء
وفّق مهاجموه ،ولوال براعة احلار�س حممد
�سنتينا ال��ذي ت��أل��ق يف �صد ال�ك��رات ،وتقدم جاهزيته لالحتفاظ باللقب ع�شية املو�سم
ال�صفاء يف ال�شوط الثالث �أو الإ�ضايف الأول ،اجل��دي��د  ،2013 – 2012ح �ي��ث يفتتح
وحتديداً يف الدقيقة الأوىل من الوقت بدل مبارياته بلقاء الإخ��اء الأهلي عاليه على
ال�ضائع من �ضربة ج��زاء ،بعد مل�سة يد على ملعب بحمدون يف � 28أيلول اجلاري.
ورف � ��ع ال �ف��ري��ق الأ� �ص �ف��ر �أ� �س �ه �م��ه يف
ح�سن مزهر ترجمها حيدر بنجاح �إىل تقدم
�صفاوي ،هذا التقدم عززه الالعب البديل بور�صة الرت�شيحات ،بعد �أن �ضم نخبة
عمر الكردي يف ال�شوط الثاين الإ�ضايف من من الالعبني الواعدين على ر�أ�سهم عمر
متريرة حيدر ،الفتاً الأنظار ب��الأداء اجليد الكردي من ال�شباب العربي وعالء البابا
م��ن الأه �ل��ي ��ص�ي��دا ،وال�لاع�ب��ان يعتربان
يف الدقائق التي �شارك فيها.
من �أب��رز الوجوه ال�صاعدة على ال�ساحة
املحلية ،وهما يجيدان اللعب على الأطراف
ويف العمق ،وقد مثال املنتخب الأوملبي يف
ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا الأخرية ،التي �أجريت
يف �سلطنة ع�م��ان ،وع��زز ال�ب��اب��ا وال�ك��ردي
وج��ود نخبة م��ن ال�لاع�ب�ين ،على ر�أ�سهم
املغربي طارق العمراتي ،والنيجريي نغو
او��ش�ي�ن��ا ��س��ام��وي��ل ،وال��دول �ي��ون احل��ار���س
زي��اد ال�صمد وعلي ال�سعدي وعامر خان
وحممد حيدر� ،إىل جانب حممد قرحاين
ون��ور من�صور وحمزة عبود وروين ع��ازار
وحممود الزغبي وحممد زين طحان.
وكان ال�صفاء ت�أهل �إىل املباراة النهائية
لك�أ�س النخبة ،بتغلبه على الأن�صار يف ن�صف
النهائي � ،0-1سجله النيجريي �أو�شينا ،وهو
خا�ض مباراتني يف الدور الأول فخ�سر �أمام
العهد  0ـ  ،2ثم فاز على الإخاء الأهلي  6ـ ،1
و��س�ب��ق ل�ل���ص�ف��اء �أن �أح� ��رز ل�ق��ب ك��أ���س
النخبة م��رة واح��دة مو�سم  2009ـ��ـ 2010
ع �ل��ى ح �� �س��اب ال �ع �ه��د �أي �� �ض �اً  2ـ���ـ  ،1و��س�ب��ق
لل�صفاء �أن و�صل �إىل النهائي مو�سم  98ـ
 99وخ�سر �أمام النجمة ب�ضربات الرتجيح
بعدما �أ�سفر الوقت الأ�صلي عن تعادلهما

 1ـ��ـ  ،1كما خا�ض نهائي الن�سخة املا�ضية
وخ�سر �أمام العهد .4 - 2
وانطلقت ك��أ���س النخبة قبل  16ع��ام�اً،
ففاز النجمة باللقب  7مرات والعهد  3مرات
والأن�صار مرتني والهومنمن وال�صفاء مرة
واح��دة ،ومل تقم امل�سابقة مرتني .و�أ�سفرت
ن�سختها الأوىل الأحد  1996/9/29عن فوز
النجمة باللقب على ح�ساب غرميه التقليدي
الأن�صار  ،0 - 1بينما فاز الأن�صار يف الثانية
على ح�ساب النجمة  ،0 - 2ثم ا�ستعاد النجمة
ل�ق��ب ال�ب�ط��ول��ة يف ن�سختها ال�ث��ال�ث��ة بف�ضل
�ضربات الرتجيح ( )3 - 4بعد تعادله مع
ال�صفاء  ،1 - 1وكانت الن�سخة الرابعة من
ن�صيب الهومنمن على ح�ساب �شباب ال�ساحل
 ،1 - 2واخلام�سة من ن�صيب الأن�صار على
ح�ساب الت�ضامن �صور .0 - 1
وا� �س �ت �ع��اد ال�ن�ج�م��ة ال �ل �ق��ب يف ال�ن���س�خ��ة
ال���س��اد��س��ة ،بف�ضل ��ض��رب��ات ال�ترج�ي��ح على
ح�ساب الت�ضامن �صور  3 - 5بعد التعادل
 ،4 – 4واحتفظ النجمة باللقب يف الن�سخة
ال�سابعة والثامنة والتا�سعة والعا�شرة ،بفوزه
توالياً على العهد ب�ضربات الرتجيح  3 4بعد
التعادل ،1 - 1وعلى العهد �أي�ضاً  ،1 - 2ثم
على العهد �أي�ضاً  5 - 6ب�ضربات الرتجيح بعد
التعادل  ،1 - 1و�أخ�ي�راً على ح�ساب غرميه
التقليدي الأن�صار ،0 - 3ومل جتر مناف�سات
ال�ب�ط��ول��ة يف الن�سختني  11و ،12لأ��س�ب��اب
�إدارية بعد توزيع برناجميهما ،بينما �أ�سفرت
م�ن��اف���س��ات ال�ن���س�خ��ة الـ 13ع��ن ف ��وز العهد
باللقب على ح�ساب الأن�صار  ،1 - 3و�أح��رز
ال�صفاء الن�سخة  14بفوزه على العهد ،1 – 2
بينما �أحرز العهد لقب الن�سخة الـ 15بفوزه
على الأن���ص��ار  3-4ب�ضربات الرتجيح بعد
تعادلهما يف الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف – 0
 ،0واحتفظ العهد بلقبه العام املا�ضي بفوزه
على ال�صفاء  4ـ ـ  2يف نهائي الن�سخة الـ16
على ا�ستاد املدينة الريا�ضية ،و�سجل للعهد
ح�سن �شعيتو ( )3وح�سن معتوق ،ولل�صفاء
خ�ضر �سالمة وهيثم عطوي ،و�أحرز ال�صفاء
لقب الن�سخة الـ 17بفوزه على العهد ،0 – 2
�سجلهما حممد حيدر وعمر الكردي.
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خرج رونالدو عن صمته
فاستعاد مورينيو كبرياءه

كرة رونالدو داخل ال�شباك معلنة عن الهدف الثالث للريال

ع� � �ب� ��رت ال � � �ف� � ��رح� � ��ة ال� �ه� ��� �س� �ت�ي�ري ��ة
لكري�ستيانو رون ��ال ��دو وم��درب��ه ج��وزي��ه
مورينيو ،بالهدف الثالث للأول يف مرمى
مان�ش�سرت �سيتي عن مدى القلق والتوتر
اللذيْن كانا يتملكان الرجلني ،قبل اللقاء
احل�سا�س لريال مدريد أ�م��ام الـ«�سيتيز»،
يف دوري أ�ب� �ط ��ال �أوروب � � � ��ا ..ورمب� ��ا ك��ان
م�شهد التعبري عن تلك الفرحة امل�شابه
لا ع�ل��ى حالتهما النف�سية
بينهما ،دل �ي� ً
امل�أزومة ،قبل فوز النادي امللكي  2 - 3على
مان�ش�سرت �سيتي يف �إحدى �أجمل مباريات
دوري �أبطال �أوروبا منذ �سنوات.

احتفال رون��ال��دو بهدفه ج��اء لينهي
قطيعته مع �أفراح الت�سجيل ،فهو رف�ض
االح�ت�ف��ال بثنائيته يف م��رم��ى غرناطة،
التزاماً باملوقف الذي �أعلنه يف ت�صريحه
الأخ �ي�ر ،ح�ي��ث ت�سبب ب�ضجة �إع�لام�ي��ة
كبرية عندما �أع�ل��ن �أن��ه «غ�ير �سعيد» يف
ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي ،وت���س�ب��ب ه��ذا الت�صريح
برتددات �سلبية ،ودفع و�سائل الإعالم �إىل
التكهن ب ��أن النجم ال�برت�غ��ايل �سريحل
عن النادي ،لكن رئي�س الأخري فلورنتينو
برييز �أك��د �أن النجم الربتغايل ال يريد
الرحيل.

فرحة رونالدو بالفوز على مان�ش�سرت �سيتي

�أما مورينيو ،الداخل يف عملية «�شد
حبال» مع �إدارة امللكي ،فلم تكن مواقفه
�أقل �سخونة� ،إذ قال �إنه ال «ميلك فريقاً»،
موجهاً �أ�صابع االتهام �إىل ر�أ�س الهرم يف
النادي ،بعد �أن رف�ضت مطالبه بتدعيم
�صفوف الفريق قبل املو�سم احلايل.
بالفوز على مان�ش�سرت �سيتي ،ا�ستعاد
مورينيو والريال «كربياء الكبار» ،بعد
بداية متعرثة يف ال��دوري املحلي ،نزف
فيها النادي امللكي نقاطاً ثمينة� ،إذ خ�سر
مباراتني م��ن �أ��ص��ل �أرب��ع (�أم��ام خيتايف
و�أ�شبيلية) وتعادل مع فالن�سيا ومل يفز

��س��وى يف م �ب��اراة واح ��دة على غرناطة.
وه ��ذه �أ� �س��و أ� ب��داي��ة ل�ل��ري��ال يف ال ��دوري
املحلي منذ مو�سم  ،2002-2001الذي
أ�ح ��رز ف�ي��ه ل�ق��ب دوري الأب �ط��ال للمرة
التا�سعة يف تاريخه (رق��م قيا�سي) مع
املدرب في�سنتي دل بو�سكي.
و�شكلت املباراة الرائعة يف جمرياتها
حت��دي �اً مل��وري �ن �ي��و ،ال ��ذي �أج� ��رى ث�لاث��ة
تبديالت مفاجئة يف فريقه ،دفع ثمنها
امل ��داف ��ع � �س�يرخ �ي��و رام ��و� ��س وال �ظ �ه�ير
الأي �� �س��ر ال�ب�رت �غ��ايل ف��اب �ي��و ك��وي �ن�تراو
و�صانع الألعاب الأمل��اين م�سعود �أوزي��ل،

 ..وفرحة مدربه مورينيو

و أ�� �ش��رك ب ��د ًال منهم امل��داف��ع الفرن�سي
ال� ��� �ش ��اب راف� ��اي� ��ل ف � � ��اران وال�ب�رازي� �ل ��ي
مار�سيلو والع��ب الو�سط الغاين مايكل
اي�سيان ،ويبدو �أن مورينيو �أراد معاقبة
ال �ث�ل�اث��ي ع �ل��ى ع��رو� �ض �ه��م امل �خ �ي �ب��ة يف
امل �ب��اراة الأخ �ي�رة ،ال�ت��ي خ�سرها فريقه
�ضد ا�شبيلية  1-0يف الدوري.
و�أثبت اللقاء �أن الريال لن يت�ساهل
يف ال ��دف ��اع ع ��ن ��س�م�ع�ت��ه ه� ��ذا امل��و� �س��م،
خ�صو�صاً �أنه تخلف مرتني �أمام الفريق
الإنكليزي� ،إذ ت�أخر  1 - 0و ،2 - 1قبل
�أن ي�ح���س��م رون ��ال ��دو ورف��اق��ه النتيجة
مل�صلحة ناديهم؛ �صاحب الرقم القيا�سي
يف ع��دد الأل�ق��اب يف دوري أ�ب�ط��ال �أوروب��ا
( 9مرات) ،والذي حقق انت�صاره الرقم
 100يف امل�سابقة املرموقة ،ويحتل ريال
مدريد حالياً مركزاً مت�أخراً يف الرتتيب
هو العا�شر بر�صيد �أربع نقاط فقط.
وب��الإم �ك��ان ال�ق��ول �إن ال��ري��ال ك�شف
وجهه احلقيقي �أم��ام مان�ش�سرت �سيتي،
وظ�ه��ر يف امل���س�ت��وى ال��رائ��ع ال ��ذي �أه�ل��ه
يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي ،ل�ت�ح�ط�ي��م الأرق � ��ام
القيا�سية للدوري الإ�سباين ،ولوال ت�ألق
ح��ار���س «�سيتي» ج��و ه ��ارت ،لكانت غلة
«�أوالد مورينيو» �أكرث من ثالثة �أهداف.
ك��ذل��ك وف��رت امل �ب��اراة ل��ري��ال مدريد
أ�ج� � � ��واء ج ��دي ��دة ب �ع �ي��دة ع ��ن ال���ش�ح��ن
ال��ذي راف��ق ال�ف�ترة املا�ضية ،وااله�ت��زاز
ال��ذي �أ��ص��اب ال�ن��ادي م��ن ج��راء النتائج
ال���ض�ع�ي�ف��ة يف ال � � ��دوري ،وت �� �ص��ري �ح��ات
رونالدو ومورينيو ،علماً �أن الأخري فتح
ال�ب��اب على امل��رح�ل��ة املقبلة عندما قال
ال ب�أن
بعد املباراة �إنه «ا�ستعاد فريقه»� ،آم ً
«ال يختفي جمدداً».
ومل تعد املباراة الثقة لرونالدو فقط،
بل لأك�ثر من جنم مدريدي ،خ�صو�صاً
الربازيلي مار�سيلو ال��ذي �أظهر براعة
ك�ب�يرة يف امل��واك �ب��ة ال�ه�ج��وم�ي��ة ،و�سجل
هدفاً وال �أروع ،والفرن�سي كرمي بنزميا
�صاحب الهدف الثاين.
وت �ك �ت �� �س��ب دوري الأب � �ط� ��ال �أه �م �ي��ة
ا�ستثنائية ملورينو هذا املو�سم� ،إذ ي�سعى
�إىل ت �ك��رار الإجن� ��از م��ع ال�ف��ري��ق امللكي
الباحث عن لقبه الأول يف امل�سابقة منذ
 ،2002وال��ذي �شاهد غرميه بر�شلونة
يحرز اللقب �أعوام  2006و.2011 2009
وي �ت �م �ت��ع م��وري �ن �ي��و ب �� �س �ج��ل ن��ا��ص��ع
يف امل���س��اب�ق��ة ال �ق��ا ّري��ة� ،إذ أ�ح� ��رز لقبها
م ��ع ب ��ورت ��و ال�ب�رت �غ ��ايل و إ�ن� �ت��ر م�ي�لان
الإي� �ط ��ايل ،م� �ع ��اد ًال إ�جن � ��از ال�ن�م���س��اوي
ارن�ست هابل والأملاين اومتار هيت�سفلد،
وبحال قيادته ريال �إىل لقب «ال دي�سيما»
(العا�شر)� ،سينفرد ب�إجناز التتويج مع
ثالثة �أندية خمتلفة.

جالل قبطان
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كاريكاتير

سعيـد
عيتاني

الحكومة باقية بـ«دلع» أنجلينا جولي
رغم كل العراقيل وال�ضغوطات من بع�ض
ال���دول الإقليمية وال��ع��رب��ي��ة ،وح��ت��ى داخلياً،
حكومة ميقاتي باقية ،وال يخفى على �أحد
�أن الرئي�س ميقاتي يجيد اللعب مع اجلميع،
و ُير�ضي كل الأطراف؛ الداخلية واخلارجية.
مل ين�أَ الرئي�س ميقاتي بنف�سه عن �أجنلينا
جويل؛ �سفرية «النيات احل�سنة» للمفو�ضية
ال��ع��ل��ي��ا ل�������ش����ؤون ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال���ت���ي زارت������ه يف
ال�سراي ،فانهالت االت�صاالت عليه� ،شخ�صيات
�سيا�سية واجتماعية طالبته ب���إدارج �أ�سمائهم
مع الوفد الذي ي�ستقبله ..ن�أى بنف�سه و�أبى
امليقاتي�« :أن��ا �أو ال �أح��د ،ب��اقٍ يف ال�سراي �إىل
�آخر يوم ،و�أنا من يحدد من ي�أتي �إيلّ».
رئي�س احلكومة اللبناين ووزي��ر ال�ش�ؤون
االجتماعية وائ��ل �أب��و فاعور ووزي��ر الرتبية

والتعليم ال��ع��ايل ح�����س��ان دي���اب ا�ستقبلوها،
واحل�سد بعيون الوزراء الباقيني.
زارت خم���ي���م ال�����زع��ت��ري ع���ل���ى احل�����دود
الأردن�����ي�����ة ال�������س���وري���ة ،وب���ك���ت ع���ل���ى �أح������وال
ال��ل�اج����ئ��ي�ن ال���������س����وري��ي�ن ،وزارت ال���ق���رى
احل���دودي���ة يف ال�����ش��م��ال ،وال��ت��ق��ت ال��ع��ائ�لات
ال�����س��وري��ة« ،حنونة ك��ت�ير» ،ن�سيت ج��ويل �أن��ه
يوجد الجئون غري �سوريني وم�ضطهدون،
وتنا�سوا م�ستقبـِلو ج��ويل �أن يقولوا لها �إن
�أغلبية ال�شعب اللبناين ُي َع ّد الجئاً يف بلده،
بف�ضل احلكومات املتعاقبة �إىل حكومة «براد
بيت ميقاتي».
زارت لبنان و�شكرت اللبنانيني وغ��ادرت
�إىل تركيا ،بقي الالجئ الجئاً ،وبقي امليقاتي
يف ال�سراي..

ّ
نــائـب لـبــــنـانـــي «مـعــتر»
�أن نرى عما ًال وموظفني من القطاع العام �أو اخلا�ص يطالبون بزيادة مرتباتهم
وخم�ص�صاتهم� ،شيء طبيعي ،نظراً �إىل الغالء والكوارث املعي�شية التي متر بها البالد..
لكن �أن يطالب بع�ض النواب بزيادة خم�ص�صات« ،اهلل ال يزيدن».
لن نذكر ا�سم النائب �أو حجم ثروته� ،أو عدد البنوك التي يزورها�« ،أكيد م�ش زيارة
«ح�س �شوي ب�أبناء
تعارف» ،لكن قبل �أن تطالب �أيها النائب املحرتم بزيادة خم�ص�صاتكّ ،
«ح�س» ب�أبناء الوطن،
دائرتك يلي انتخبوك نائباً �أكرث من دورة نيابية» ،لن نقول لك ّ
لأنك ال تدري معنى وطن.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

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

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

موريتانيا أيضًا:
شكرًا قطر
م��وري��ت��ان��ي��ا ب��اع��ت ،وق��ط��ر ا���ش�ترت ،ليبيا
ا���س��ت��ل��م��ت ..ال�����س��ن��و���س��ي ي�����س��اوي  225مليون
دوالر.
ا���س��ت��ل��م��ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة ع���ب���داهلل
ال�����س��ن��و���س��ي ،ب��ع��د م���زاد ���س��ري ب�ين ال�سلطات
املوريتانية وقطر ..ال�سنو�سي ال��ذي يعتربه
البع�ض �أخطر رج��ل ا�ستخباراتي يف العامل،
و�شُ ّبه بـ«ال�صندوق الأ�سود» لأ�سرار القذايف.
املزاد يكون عادة علنياً ،لكن قطر ال حت ّبذ
ذل���ك ،ف��ك��ان امل����زاد ���س��ري��اً ،ف��م��ن  100مليون
دوالر« ،وزيادة  50فوقهم» ،مل ينته املزاد بعد،
تن�س ف�ضل القذايف
فموريتانيا �إىل هنا مل َ
عليها.
ع��ادت املفاو�ضات« ..قطر :منزيدهن 50
مليون دوالر ..زين يا موريتانيا».
 200مليون دوالر مبلغ كبري ج��داً جداً،
وت�سقط أ�م��ام��ه الكثري م��ن احل��واج��ز ،قطر
�أ�ضافت  25مليون دوالر ،لي�صبح املبلغ 225
م��ل��ي��ون دوالر« ،ك���ل م��وري��ت��ان��ي��ا مل ت��� َر مبلغاً
كهذا ،حتى على �شا�شات التلفزة (نظراً �إىل �أن
غالبية ال�شعب هناك من الفقراء وال يوجد
تلفاز).
متت ال�صفقة�ُ ،سلم ال�سنو�سي ..موريتانيا:
�شكراً قطر..
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