َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة
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تـنــافـس سـعـودي  -قـطــــري
ن�شرت جملة الـ«تامي» الأمريكية حتقيقاً مو�سعاً تناول التناف�س ال�سعودي  -القطري على
«اقت�سام» اجلماعات ال�سورية امل�سلحة .وقالت املجلة �إن التناف�س يت�سبب يف �إيجاد فو�ضى عارمة
نتيجة االنتقائية يف توزيع ال�سالح ،وهو ما و�صفته املجلة بـ«لعبة ت�ضارب املح�سوبيات والوالءات».
وك�شفت املجلة �أن نائباً لبنانياً من تيار �سيا�سي معار�ض يتوىل يف تركيا مهمة توزيع ال�سالح
ال�سعودي على املعار�ضني ال�سوريني ،الذين �ص ّبوا جام غ�ضبهم على هذا النائب ب�سبب انتقائيته.
من جهة �أخ���رى ،أ�ك��دت م�صادر دبلوما�سية �سعودية� ،أن م�س�ؤو ًال خمابراتياً �سعودياً رفيع
امل�ستوى �سيلتقي قريباً
نْ
بالنائبي احلريري وجنبالط ،وبجعجع ،لبحث خطوات الت�ضييق �أكرث
على النظام ال�سوري انطالقاً من لبنان.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  11 -ذو القعدة 1433هـ  28 /أيلول  2012م.
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هل حقق إسالميو مصـر وتـونـس تطلعات جماهيرهم؟ []14

ّ
«الجيش الحر» تحول من أداة ضغط إلى عبء

تسعى
أنقرة
ّ
لمخرج «مـشـرف»
في سورية
ص []12
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 16حقائــق بـال أوهـام

قرم :قمة بكركي الروحية أكدت
أولوية األخالق في االقتصاد
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أحداث األسبوع
( العدد  )232اجلمعة � 28 -أيلول 2012 -
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االفتتاحية

دولــة الـنـعــامــة
ما �أن يحط الرئي�س مي�شال �سليمان يف ق�صر بعبدا ،حتى تبد�أ
دوائره بالإعداد للرحلة املقبلة ،وهو بذلك يت�شبه بالبابا يوحنا
واحلجة �أن فخامته يحمل
بول�س الثاين املل ّقب بـ«البابا الطائر»،
ّ
لبنان يف احلل والرتحال ،ويثبته على اخلريطة الكونية� ،أما وجه
ال�شبه بني الرجلني فهو �أن الأول َّ
دك جدار برلني ،فيما جدران
لبنان مثقوبة ومنتهكة وحتتاج �إىل �سد فجواتها..
لبنان لي�س زج ًال وكلمات م�سجوعة وت��رداد مر�ضي للأزمات
تقارب ه�شا�شة البلد الذي كان «�أخ�ضر حلو» ،فما بني «غاد َر ّ
وحط»
فخامته ،يراوغ رئي�س الوزراء قامو�ساً خ ّلبياً من «الن�أي بالنف�س»،
الذي بات �أعلوكة ،وهي بالفطرة �أ ّمارة بال�سوء ال�سيا�سي ،ويذهب
البلد من ف��راغ �إىل �آخ��ر ،وم��ن ركاكة �أمنية �إىل �صحوة تطبيق
قوانني ال�سري واقتنا�ص ال��دراج��ات واخل�لاف على منع تدخني
ال�سيجارة وال�سماح للرنجيلة ،رمبا لأنها عثمانية الأ�صل..
وح ّمى الداخل ال�سوري ت�سري يف ج�سد لبنان امل�شقوف
كل هذا ُ
ما بني م�ؤيد للدولة ال�سورية ،مبا هي عليه حالياً مع مطالبتها
ب��الإ���ص�لاح ،وم��ا ب�ين معار�ض لها ي��زج �أن��ف��ه وذراع���ه و�سالحه يف
�ش�ؤونها ،وميار�س معكو�س ال�سيا�سة املعلنة ر�سمياً.
���س�لاح مي���ر ،ورج����ال ت��ع�بر احل����دود ،وزع��ي��ق و���ش��ت��ائ��م وفحيح
مذهبي ،وبيئة حا�ضنة ملعار�ضة �سورية م�سلحة باتت ت�شارك يف
النزاع الداخلي املط ّيف ،من دون �س�ؤال عن م�ؤدى ومردود وغ ّلة
ذلك يف قادمات الأيام ،ما يطرح �أ�سئلة مف�صلية هو :ماذا �سيح�صل
عند انق�شاع غبار املعارك يف �سورية؛ �سلباً �أو �إيجاباً؟ وماذا �سيكون
موقف من زجوا �أنف�سهم طرفاً حتى النخاع؟ وما هو و�ضع البلد
وقتها؟
اجلواب� :إن بع�ض الغارقني يف �أحقادهم ما زال يمُ ني النف�س
�أ�سبوعاً تلو �آخر ب�سقوط الدولة ال�سورية ،و�إن «جماعته» هناك
قادمون مل�ساعدته على قلب الطاولة يف لبنان ،و�إعادة الغائبني �إىل
�سدة احلكم ،و�شطب مفاعيل «� 7أيار» �أو ًال ،و«� 11شباط» ثانياً.
واحل��ال �أن هذه ال�سيا�سة ّ
تغ�ضن نعامة ،لأنه كيفما كان امل�آل
يف ال�ش�أن ال�����س��وري ،ل��ن ينفذ لبنان بجلده ،فلو رب��ح املعار�ضون
امل��ع��رك��ة ،وه��ذا م�ستبعد ،ف���إن ق��وى داخلية ل��ن تقبل باالنقالب
على ال�ستاتيكو احلايل ،ال بل �ستعزز مواقعها ،خ�صو�صاً �أن هذه
املعار�ضة تنا�صب هذه القوى العداء مذهبياً و�سيا�سياً وثقافياً،
وعندما يح�سم اجلي�ش ال�سوري املعركة ،ويبد�أ احلديث ال�سيا�سي
ال��داخ��ل��ي ،ف����إن م��ن �أوغ���ل يف دم���اء ال�����س��وري�ين م��ن ع��ت��اة امل�شروع
امل�ستعرب املح�شو باحلقد �سيدفعون ثمناً غالياً ،فزمن العفو بات
�أبعد من مهوى ر�أ�س النعامة ،ويف احلالتني �سيكون لبنان يتق ّلى
يف ن�أيه عن ال��واق��ع ،ال بل خ��ارج��ه ،فيما لن يكون ل��دى الرئي�س
من يكاتبه ويتابع حياته مع �شارع عري�ض با�سمه ،مع العلم �أن
التاريخ ال يكرتث كثرياً ب�أ�سماء ال�شوارع ،وبد�أ النا�س يعتادون على
الأرق��ام� ،أما رئي�س ال��وزراء ف�سيكون نائياً يع ّد �أرباح �أعماله ،وهو
�أ�ص ًال ال يكرتث للتاريخ� ،أما لبنان ف�سيبقى حمكوماً مبنظومات
زجلية ،لأن��ه مل يفكر ي��وم��اً بتغيري نف�سه ،م�ستعي�ضاً ع��ن ذلك
مبحاولته �إ�سداء الن�صح للآخرين بتغيري ذواتهم.
غ�سان ال�شامي

انتخاب المغتربين مدخل للتزوير
وربـمــا لـقـلـب الـنـتــائـــج
حتتل م�س�ألة انتخاب املغرتبني اللبنانيني
اهتماماً فائقاً ل��دى ال�سيا�سيني ،لكن قبل
اخلو�ض يف �أي تفا�صيل حول هذه الق�ضية،
ث��م��ة �أ���س��ئ��ل��ة ع��دي��دة ت��ط��رح وتنتظر �أج��وب��ة،
ومنها:
 كيف ميكن حت��دي��د م��ن ه��و لبناين يفدنيا اهلل الوا�سعة ،وبع�ض املغرتبني �أو الكثري
منهم قطع كل �صلة له يف لبنان ،وال يحمل
اجلن�سية اللبنانية ،لأنه ولد وعا�ش يف املهجر
ومات �أهله و�أجداده دون �أن ي�سجلوه يف دوائر
النفو�س اللبنانية؟
 ك���ي���ف مي���ك���ن ���ض��ب��ط ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة؟وم���ن ه��ي اجل��ه��ة ال�����ص��احل��ة ال��ت��ي �ست�شرف
على االنتخابات يف ال�سفارات والقن�صليات
اللبنانية يف العامل؟
 ك��ي��ف ���س��ي��ك��ون ل��ل��م��ر���ش��ح�ين م��ن��دوب��ونعلى �صناديق االقرتاع؟ وماذا عن املر�شحني
الذين ال ميلكون مال «قارون وهارون»؟
 هل �سيتم االنتخاب يف املغرتبات يف نف�سمواعيد االنتخابات� ،أم قبل �أو بعد عمليات
االنتخاب يف لبنان؟
 هل �سرنى عمليات جتني�س على طريقةالتجني�س التي ح�صلت ذات مرة لالعبني كرة
القدم يف ت�سعينيات القرن املا�ضي؟
ي�ضاف �إىل كل هذا :من ي�ضمن دميومة
عمل املغرتبني اللبنانيني يف �أماكن انت�شارهم
�إذا م��ا ج��اءت نتائج اق�تراع��ه��م بعك�س �أه��واء
�سلطات الدول التي يعملون فيها؟
ف���ت�������ص���وروا م����ث ً
��ل�ا �إذا ك����ان����ت �أ�����ص����وات
امل��ق�ترع�ين اجل��ن��وب��ي�ين ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون يف
ال�سعودية ل�صالح الئحة حتالف املقاومة� ،أو
�إذا كانت �أ���ص��وات املغرتبني م��ن جبل لبنان
ل�صالح حتالف تكتل «التغيري والإ���ص�لاح»..
م��اذا �سيحل به�ؤالء اللبنانيني ،مع العلم �أن
ال�سعودية ،كما بات معلوماً ،بلغ جمموع ما
�ضخته م��ن �أم����وال يف ان��ت��خ��اب��ات ع���ام 2009
�أكرث من مليار دوالر ،ل�صالح قوى � 14آذار،
وه���ي ب����د�أت ك��م��ا ت�شري امل��ع��ل��وم��ات م��ن��ذ الآن
تتح�ضر للتدخل يف انتخابات � ،2013سواء
عرب ا�ستدعاء حلفائها يف لبنان ،للقاء مدير
ا���س��ت��خ��ب��ارات��ه��ا ���ص��اح��ب الأي�����ادي ال�����س��وداء يف
التدخل يف ال�����ش���ؤون الداخلية اللبنانية� ،أو
عرب الأم��وال التي �سرت�صدها ل�شراء الذمم
وال�ضمائر ،من �أجل �أن تكون «الدميقراطية»
يف ل��ب��ن��ان ،ت��ت��واف��ق وت��ت��ط��اب��ق م���ع ال��ت��ج��رب��ة

«الدميقراطية» ال�سعودية الفريدة من نوعها
يف العامل مع بداية العقد الثاين من الألفية
الثالثة.
وم�������اذا ���س��ي��ك��ون م�����ص�ير ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين يف
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة الأم�ي�رك���ي���ة �إذا ان��ت��خ��ب
امل��غ�ترب��ون ه��ن��اك ل��وائ��ح حت��ال��ف امل��ق��اوم��ة �أو
تكتل «التغيري والإ����ص�ل�اح»؟ و�أي تهمة قد
ل�صق ب��ه��م ،وخم��اب��رات��ه��ا ودبلوما�سيتها ال
ُت َ
ت�ترك و�سيلة مل��واج��ه��ة وحم��ا���ص��رة ك��ل قوى
التحرر والدميقراطية احلقيقية ،ومناه�ضي
العوملة والليربالية املتوح�شة ،وهي التي ت�شن
عقوباتها وح�صارتها على ال�شبهة دون �أي
دليل �أو �سند..؟ وغريها من الأمثلة �سواء يف
الدول العربية �أو الغربية.
ب�شكل عام� ،أخطر ما ميكن �أن تكون عليه
م�شاركة املغرتبني يف عمليات االن��ت��خ��اب يف
ال�سفارات والقن�صليات اللبنانية يف اخل��ارج،
�أنها قد تكون مدخ ً
ال جديداً ي�ؤ ّمن التزوير
والغ�ش االنتخابيني ،حيث لن ُت�ترك و�سيلة
���ض��غ��ط �إال و���س��ت��م��ار���س ع��ل��ى امل��ق�ترع�ين من
ال�سلطات املعادية لقوى املقاومة والتغيري
والدميقراطية يف البالد ،من دون �أن نن�سى
�أن �أ�صحاب املليارات والأعمال يف لبنان لهم
دوره���م ووج��وده��م وع�لاق��ات��ه��م يف كثري من
�أماكن االنت�شار اللبناين ،والذين �سي�ستغلون

ج�بروت��ه��م امل����ايل وال��ع��م��ل��ي مل��م��ار���س��ة جميع
�أ�شكال ال�ضغط ،لت�أتي النتائج وفق �أهوائهم
وم�صاحلهم وح�ساباتهم.
ورمب��ا يكون �ضرورياً لفت النظر �إىل �أن
الدول التي ي�شارك مغرتبوها يف االنتخابات
الربملانية يف العامل نادرة جداً ،و�إذا كان هناك
من م�شاركة فهي ت�صب يف �إط��ار االنتخابات
الرئا�سية� ،أو يف ا�ستفتاء على ق�ضية حمددة،
لي�س �إال.
ث���م �إن�����ه يف ك���ل ال��ع��م��ل��ي��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة،
حتى على م�ستوى ان��ت��خ��اب��ات ن��ق��اب��ات املهن
احل���رة ،كنا ن��رى ونلم�س ال�ضغوط و�أع��م��ال
الرتغيب والرتهيب التي كانت متار�س على
اللبنانيني ،م��ن �أج���ل �شحنهم يف الطائرات
ل�لاق�تراع ل�صالح ق���وى � 14آذار ،وم���ن ك��ان
ُي�شك يف والئه كان ال يعطى �إج��ازة انتخابية
ك��زم�لائ��ه ،و ُي��ح��رم م��ن ال�ترف��ي��ع وال��ع�لاوات
وغريها ،فت�أملوا ماذا �سيحل باللبنانيني يف
�أماكن �أعمالهم �إذا اقرتعوا لغري ما ت�شتهي
الدول التي يعملون فيها ..فهل �سنكون �أمام
باب جديد للتزوير؟ وهل �سيكون اللبنانيون
الذين يكدحون يف دنيا اهلل الوا�سعة مطية
لأطماع �أ�صحاب املال والرثوة والف�ساد؟

حممد �شهاب

ال وفداً �ض ّم مغرتبني لبنانيني يف الربازيل
الرئي�س مي�شال �سليمان م�ستقب ً

همسات
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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

لعدم الظهور
بالسالح

ب��د�أت جهات قيادية يف تيار
���س��ي��ا���س��ي م��ع��ار���ض يف ال�����ش��م��ال
ال��ل��ب��ن��اين ،ب���إع��ط��اء التعليمات
لعنا�صرها وت��ي��اره��ا ال�سيا�سي
مم���ن ي��ح��م��ل��ون ال�������س�ل�اح ،ب����أن
يخفوا ال�����س�لاح وع���دم �إظ��ه��اره
يف الأي����ام املقبلة ،لأن اجلي�ش
اللبناين ط��ال��ب ب��رف��ع الغطاء
ع����ن اجل���م���ي���ع ،و�إن حت��رك��ه��م
���س��ي��ك��ون ق��ا���س��ي��اً م���ع م���ن يخل
بالأمن.

مؤتمر حزبي ..وانتخابات
ي�سعى ح��زب من �أرك��ان ق��وى � 14آذار �إىل تقدمي موعد امل�ؤمتر العام للحزب ،وانتخاب
قيادة جديدة ،ومكتب �سيا�سي جديد ،مع الإبقاء على الرئي�س ،كونه من العائلة التي �أ�س�ست
احل���زب .وت���دور يف احل��زب امل��ذك��ور خ�لاف��ات ح��ادة ب�ين �أع�ضاء ال��ق��ي��ادة ،على خلفية اختيار
مر�شحني لالنتخابات النيابية املقبلة يف بريوت ،وتقريب موعد امل�ؤمتر العام قد يحل بع�ض
الإ�شكاالت يف احلزب.

نحو ما ال ُيحمد عقباه

«م��ا زال���ت الأج����واء الأم��ن��ي��ة يف خميم ع�ين احل��ل��وة غ�ير م��ري��ح��ة» ،ه��ذا م��ا ع�ّب رّ عنه �أح���د ال�ضباط
املتقاعدين من جي�ش التحرير الفل�سطيني ،بعد �أن �شاهد منذ �أيام دخول عدد كبري من الفل�سطينيني،
ومعهم �سوريون ولبنانيون و�سلفيون �إىل املخيم ،قادمني من ال�شمال اللبناين ،ما يوحي ،ح�سب ر�أي
ال�ضابط� ،إىل �أن الأمور متجهة �إىل ما ال ُيحمد عقباه.

( العدد  )232اجلمعة � 28 -أيلول 2012 -
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ّ
«فيلم اإلساءة» قسم اللبنانيين والعرب إلى طرفين:

«إال رسول الله» يتواجه مع «إال أميركا وإسرائيل»
ه��ل ب��ت��ن��ا �أم����ام م��ع��ادل��ة تق�سم ال��ع��رب
ع���رب�ي�ن :ع����رب ي��ت��ظ��اه��رون م�ستنكرين
الإ����س���اءة �إىل ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل��ه و�سلم ،يجمعهم �شعار معلَن هو «�إال
ر�سول اهلل» ،يف حني �أن بع�ض العرب ،وهم
م��ن ب��ات م��ت��ع��ا َرف على ت�سميتهم بـ«عرب
االع���ت���دال» ح��ي��ن��اً ،وع���رب االع��ت�لال حيناً
�آخ��ر� ،أو «الإ�سالميني اجل��دد» حيناً ثالثاً،
باعتبارهم مت�أمركني و�سائرين على نهج
املحافظني اجلدد اليهود يف �أمريكا ،ه�ؤالء
«عربان» �آخ��ر الزمان باتوا ّ
يف�ضلون رفع
���ش��ع��ار «�إال �أم�يرك��ا و�إ���س��رائ��ي��ل» بال�صوت
ال��ع��ايل ،فيما ن�سمع ا�ستنكارهم للإ�ساءة
�إىل نبيهم �أ�شبه بالهم�س!
ال���واق���ع �أن ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة يف كل
تق�صر يف م��واج��ه��ة الإ���س��اءة
�أق��ط��اره��ا مل ّ
�إىل الر�سول العربي ،لكن حتركها كان ه ّبة
�ساخنة مل ت�ستمر �أك�ثر م��ن ب�ضعة �أي��ام،
ّ
انق�ضت عليها بعدها الأنظمة م�ستنكرة
ردة فعلها �ضد ال�سفارات الأمريكية ،التي
كانت وما تزال �أوكار ت�آمر على البلدان التي
تعمل فيها ،و�إذا با�ستنكار احلكام للتعر�ض
لل�سفارات يغطي ويطغى على ا�ستنكارها
للتعر�ض لنبي امل�سلمني يف فيلم يف �أمريكا،
ويف ر�سوم كاريكاتورية يف فرن�سا ،بل ر�أينا
ال��ت��ف��ج��ع ل���دى ه�����ؤالء ع��ل��ى ج��ث��ة ال�سفري
الأمريكي �أقوى منه من رف�ضهم للتعر�ض
للنبي عليه ال�صالة وال�سالم ،وهكذا ُقمعت
التظاهرات ب�شدة وعنف يف م�صر وتون�س
وليبيا ،ال��ت��ي ظنت �شعوبها �أن��ه��ا حت��ررت
من القمع والطغيان ،وامتد القمع �إىل كل
بلد ع��رب��ي و�إ���س�لام��ي مي��ال��ئ الأمريكيني
وي�سري يف ركابهم ،يف حني �أن دول النفط
اخلليجية العربية التي حتاول �أن حتتكر
ال��ن��ط��ق ب��ا���س��م الإ����س�ل�ام وامل�����س��ل��م�ين ،متنع
التظاهر م��ن الأ���س��ا���س ،مم��ا غ ّيب موقف
�شعوبها ،با�ستثناء بع�ض ال��ت��ظ��اه��رات يف
القطيف ال�سعودية والبحرين واليمن ،ما
ي�شرع ال�س�ؤال عن �سر ال�برودة اخلليجية
يف الدفاع عن ال�سمعة النبوية.
عدة ت�صريحات وزالت الأل�سن تك�شف
جانباً من هذا ال�سر� ،إذ �إن الأمريكي يرفع
�شعاراً ين�ضوي حتته كل �أتباعه ،وه��و «ال
�صوت يعلو على �صوت الدفاع عن م�ستقبل
�إ���س��رائ��ي��ل» ،و«ال ���ص��وت يعلو ع��ل��ى �صوت
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يـقــال

حينما يتساوى الخاطف
مع المخطوف
مراجع قانونية وعدلية تقف بذهول �أمام
ق���رارات و�أح��ك��ام ق�ضائية تت�صل بالتطورات
ال�����س��وري��ة ،ح��ي��ث ي��ت��م االدع�����اء ع��ل��ى اخل��اط��ف
واملخطوف� ،أو امل�ساواة بني الطرفني ،في�صري
ال�سوري املخطوف من داخل الأرا�ضي ال�سورية
�إىل لبنان بالقوة والقهر ،م�ساوياً �أو متعاد ًال
م���ع اخل���اط���ف ،الأول ب��ت��ه��م��ة دخ�����ول ال��ب�لاد
خل�سة ،والثاين بتهمة ت�أليف ع�صابة م�سلحة
ب��ه��دف اخل��ط��ف ب��ق��وة ال�����س�لاح ..وب����ر�أي ه��ذه
املراجع ،يجب �إحالة هذه الأمور �إىل التفتي�ش
الق�ضائي ،وو�ضع حد لهذه «الهمايونية».

نداءات الحتالل سيناء

مظاهرة يف امل�سجد الأق�صى والقد�س �ضد الفيلم امل�سيء للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم

املعركة �ضد حمور املقاومة ممث ًال ب�سورية
و�إي������ران وح����زب اهلل» ،وه���ك���ذا ف�����إن ن���زول
ال��ع��رب وامل�����س��ل��م�ين �إىل ال�����ش��وارع هاتفني
�ضد �أمريكا و«�إ�سرائيل» هو �إف�شال لهذا
امل��خ��ط��ط� ،أو على الأق���ل ت���أج��ي��ل ملفاعيله
املنتظرة الهادفة �إىل ت�شكيل حتالف دويل
 ع��رب��ي �« -إ���س��رائ��ي��ل��ي» �ضد ه��ذا امل��ح��ور،وه��و ما ف�ضحته طبيعة التحالفات التي
�شهدناها �ضد املقاومة خالل العدوان على
لبنان ع��ام  ،2006وع��ل��ى غ��زة ع��ام ،2008
وحالياً يف اال�ستهداف اجلاري �ضد �سورية.
ك��ان م��ن ال��غ��ري��ب �أن يعمد «الإخ����وان
امل�����س��ل��م��ون» ،ال��ذي��ن يحكمون م�صر �أك�بر
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة� ،إىل �إل��غ��اء
تظاهرات �سبق �أن دعوا �إليها يف كل �أنحاء
م�صر ،و�أن يعترب رئي�س تون�س املن�صف
املرزوقي� ،أن ما جرى من احتجاج يف بالده
ال مي��ث��ل �شعبها ،و�أن ت��ق��وم ق����وات ليبية
م�سلحة باالنتقام بالقتل من اجلهات التي
اتهمت بالهجوم على ال�سفارة الأمريكية،
و�أن ي��ع��م��د «ت���ي���ار امل�����س��ت��ق��ب��ل» ال��ل��ب��ن��اين
�إىل ال��ت��ن�� ّك��ر لإ���س�لام��ه وي���ؤك��د علمانيته،
جتنباً للنزول �إىل ال�شارع و�إدان���ة �أمريكا
وال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ،وه��ك��ذا ن�سج ال�����س��ع��ودي��ون
وبقية �أمراء وم�شايخ النفط �سيا�ستهم على
هذا املنوال ،حتى ليظن املرء �أن ال�سعودية
التي �سجنت معتمراً م�صرياً لأنه �سبق �أن

أسماء الخاطفين معروفة
يفيد �أحد الأمنيني املتابعني للأحداث الأمنية
يف لبنان ،خ�صو�صاً عمليات اخلطف التي ح�صلت
م�ؤخراً ب�أن «معظم �أ�سماء اخلاطفني �أ�صبحت لدى
�إح��دى الأجهزة الأمنية يف لبنان ،و�سيقوم اجلهاز
املخت�ص مبالحقتهم واعتقالهم جميعاً».

المسلحون الجواسيس

�أقدم م�سلحو «اجلي�ش احلر» يف حلب ،وبتوجيه
م��ن غ��رف��ة عمليات «كيلي�س» ال��ت��ي ت��دي��ره��ا وكالة
املخابرات املركزية الأمريكية ،على مهاجمة «مركز
ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة» يف م��ن��ط��ق��ة «ال����زه����راء» غ��رب��ي

انتقد ملكها ،و�أقفلت �سفارتها يف القاهرة
�إثر تداعيات قرارها ،تقدم كرامة هذا امللك
على �سمعة و���ش��رف الر�سول ال��ذي تدعي
خدمة م�سجده النبوي ،و�شهدنا كيف �أن
العجز يبلغ �أق�صاه عندما تخرج تظاهرة
�صغرية يف ال��ق��اه��رة ت��ق��ول« :ي��ا �أوب��ام��ا يا
�أوب��ام��ا احل�ساب ي��وم ال��ق��ي��ام��ة» ،والغريب
ك��ذل��ك �أن يعترب «امل��ع��ت��دل��ون ال��ع��رب» �أن
«ال�����س��ل��ف��ي�ين اجل���ه���ادي�ي�ن» ه���م جم��اه��دون
عندما يفجرون ويقتلون عرباً وم�سلمني،
لكنهم ي�صبحون يف نظرهم «�إره��اب��ي�ين»
عندما يقتلون �أمريكيني و«�إ�سرائيليني».
ل���ك���ن ه�����ذا ال���ت���دل���ي�������س اخل���ل���ي���ج���ي مل
يفلح يف وق��ف ردود الفعل ال��رائ��ع��ة التي
���ش��م��ل��ت ���ش��ت��ى �أ���ص��ق��اع ال���ع���امل الإ���س�لام��ي
والعربي ،و�أثبت اللبنانيون �أنهم ما زالوا
يف ال��ط��ل��ي��ع��ة ب�ي�ن ال���ع���رب وامل�����س��ل��م�ين ،يف
ح�ين نه�ض العراقيون يخيبون ظ��ن من
يعترب �أن���ه ح��رره��م م��ن طاغيتهم ،وه��دد
�آالف املتظاهرين يف الب�صرة «با�ستهداف
����ش���رك���ات ال��ن��ف��ط الأم�ي�رك���ي���ة وال��غ��رب��ي��ة
العاملة يف ج��ن��وب ال��ب�لاد ،يف ح��ال تكرار
الإ����س���اءة للر�سول �صلى اهلل عليه و�آل���ه»،
��م�ْين الأم�يرك��ي
و�أح����رق امل��ت��ظ��اه��رون ال��ع��ل نْ
و«الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ،فيما ق��دم الباك�ستانيون
دم���اء غ��زي��رة ثمن �إ���ص��راره��م على �إع�لاء
�صوتهم امل��دوي �ضد الأمريكيني ،والأم��ر

حلب ،بهدف احتالله واال�ستيالء على حمتوياته
من الوثائق العلمية يف حال تعذّر ال�سيطرة عليه.
وبح�سب م�صادر مطلعة يف �أنطاكيا ،ف���إن �ضابط
وك���ال���ة امل���خ���اب���رات امل���رك���زي���ة؛ «ج������ورج ب�����و» ،ي��دي��ر
امل�سلحني اجلوا�سي�س يف «اجلي�ش احلر» ،من خالل
عمالء ل��ه ،جلهة ما يتعلق بـ«العمليات النوعية»،
وال��ذي��ن �أ���ش��رف��وا على مهاجمة امل��رك��ز ،وق��د متكن
امل�سلحون اجلوا�سي�س م��ن دخ���ول امل��رك��ز بعد قتل
حرا�سه� ،إال �أن وح��دة م����ؤازرة من اجلي�ش العربي
ال�سوري و�صلت �إىل املكان يف الوقت املنا�سب ،ودارت
م��ع��رك��ة ب�ين ال��ط��رف�ين م��ن ط��اب��ق �إىل �آخ����ر ،وم��ن
غرفة �إىل �أخ��رى ،انتهت بتحرير املركز من قب�ضة
اجلوا�سي�س املهاجمني الذين ُقتل العديد منهم.

نف�سه ح��دث يف ك��ل ال���دول الإ���س�لام��ي��ة يف
�أف��ري��ق��ي��ا و�آ���س��ي��ا والأم�يرك��ي��ت�ين ،ح��ت��ى �أن
بع�ض امل�سلمني حت���دوا ال��ق��رار الفرن�سي
مبنع التظاهر ،فت ّم اعتقال ثمانني منهم،
بينهم �أطفال ون�ساء.
�أح����د ال���ك��� ّت���اب ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ال���ب���ارزي���ن،
مم���ن ُي���ع���رف ع��ن��ه وع���ن ال�����ص��ح��ي��ف��ة ال��ت��ي
يكتب فيها يومياً عالقتهم الوطيدة جداً
بالأمريكيني وال�سعوديني ،يعرتف بهذا
الإرباك الذي يعي�شه حلفاء �أمريكا العرب،
ويقول باحلرف« :يف �أي حال ،بالن�سبة �إىل
العرب من حلفاء �أمريكا ،ف�إن م�ساعدتهم
لأوباما يف هذه املرحلة ال�صعبة معروفة،
وه�����ي ت���ق���دمي امل������ال وال���������س��ل�اح وال���دع���م
ال�سيا�سي ،وال�ضغط على العامل لإ�سقاط
ن���ظ���ام الأ�����س����د ،واال������ش��ت��راك يف حم��ارب��ة
الإرهاب ،لكنهم الي�ستطيعون القيام ب�أكرث
من ذلك ،لأنهم هم يف حاجة �إىل م�ساعدة
منه ،ومن �أمريكا عموماً ،بل �إىل حماية،
وه����ذا �أح����د م�����آزق ال��ت��ح��ال��ف ب�ين �أم�يرك��ا
والعرب».
الآن باتت �سمعة ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم طرفاً يف هذه املعادلة ،ولن
يبقى يف مقدور جتار النفط االدع��اء بعد
اليوم �أنهم ُخدّام لدين اهلل ور�سوله.

عدنان ال�ساحلي

�أطلق احلاخام «الإ�سرائيلي» املتطرف �شموئيل
�شموئيلي ،نداءات حلكومته ب�ضرب م�صر واحتالل
�سيناء «لإخافة» �سورية و�إيران وحزب اهلل.
وب��ح�����س��ب ���ص��ح��ي��ف��ة م���ع���اري���ف ال���ع�ب�ري���ة ،ق��ال
�شموئيلي �إن «اح��ت�لال �شبه جزيرة �سيناء �سيقدم
در���س��اً رادع���اً لإي���ران التي تتحدى �إ�سرائيل وتثري
خماوفها» ،م�ضيفاً« :لقد حان وقت العمل يف �سيناء،
لأنها لنا نحن �شعب اليهود ،فال بد من ا�ستعادة
�سيناء الآن ،لردع كل من �سورية و�إيران وحزب اهلل
وحتقيق ال�سالم يف �إ�سرائيل».

خوف أميركي من «القاعدة»

ك�شفت م�صادر دبلوما�سية غربية �أن ﺍﺨﻟﻮﻑ ﻣﻦ
ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ «ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ» ،ﻭﺗﻌﺎﻇﻢ ﺩﻭﺭﻩ ،ﻭﺗ�ﺴﻬﻴﻞ
ﻣﺮﻭﺭ ﺧﻼﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ �إﻰﻟ �ﺳﻮﺭﻳة ،ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ
ﺩﻭﺭ ﻭﺍ�ﺷﻨﻄﻦ ﻳﺨﻔﺖ �ﺷﻴﺌﺎً ﻓ�ﺸﻴﺌﺎً ،ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ �ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ
�ﺳﻮﺭﻳة �ﺃﺭ�ﺿﺎً ﺧ�ﺼﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﺎ ﻳ�ﺸﻜﻞ ﻋﻨ�ﺼﺮ
ﺟﺬﺏ ﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺎﺕ �ﺳﻠﻔﻴﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺑﺎﻛ�ﺴﺘﺎﻥ،
�ﺇ�ﺿﺎﻓﺔ �إﻰﻟ ﺃ�ن ﺍﺤﻟﺪﺙ ﺍ�ﻷﺑﺮﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍ�ﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟ�ﺸﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻘﻦﻴ ،ﻫﻮ ﺣ�ﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻔﺠﺮﻴﺍﺕ ﺍﺨﻟﻄﺮﻴﺓ ﺍ�ﻷﺧﺮﻴﺓ ﻲﻓ ﺩﻣ�ﺸﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻤﺗﻠﻚ
ﻭﺍ�ﺷﻨﻄﻦ �ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺗ�ﺆﻛﺪ �ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ �ﺻﻨﻊ «ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ».

ُّ
تنفس الصعداء في تشرين

لفتت م�����ص��ادر متابعة �إىل �أن ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍ�ﻷﺑﻴ�ﺾ
ينتظر ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻠﺐ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟ�ﺼﺮﺒ ،ﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ﺍﺠﺗﺎﻩ
ﺍ�ﻷﺯﻣﺔ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍ�ﻷﺭﺟﺢ ﻓ�ﺈﻥ ﻧﻈﺎﻡ
الرئي�س ﺍ�ﻷ �ﺳﺪ ﻟﻦ ﻳ�ﺴﻘﻂ ،ﻭﻫﻮ �ﺳﻴﺘﻨﻔ�ﺲ ﺍﻟ�ﺼﻌﺪﺍﺀ
ﻲﻓ �ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺗ�ﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻲﻧ ،ﻭﻲﻓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍ�ﻷﻭﻝ
كح ّد �ﺃﻗ�ﺼﻰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻲﻓ ﻇﻞ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﺨﻟﺎﺭﺟﻲ،
مع �ﺇ�ﺻﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﻭ�ﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟ�ﺼﻦﻴ ﻭ�ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻪ
ﻭﻣﺪﻩ ﺑﻜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﻤﻮﺩ ﻭﺍﻻ�ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.

قانون الستين مرفوض

تنفيذ مخطط «إسرائيلي»

���ش��دّد بابا الفاتيكان بعد مغادرته لبنان على الإج��م��اع
اللبناين ،خ�صو�صاً امل�سيحي ،على ع��دم القبول بالقانون
اللبناين املعروف بقانون ال�ستني ،وطالبهم ب�أن يتفقوا فيما
بينهم لأن يختاروا الأن�سب� :إما قانون الن�سبية ،و�إما م�شروع
القانون «الأرثذوك�سي».

�أعلنت م�صادر تركية مطلعة ملوقع «املنــار»
امل��ق��د���س��ي� ،أن ال��ق��ي��ادة ال�ترك��ي��ة احل��ال��ي��ة من
خ�ل�ال �سيا�ستها امل��ع��ادي��ة ل�ل��أم���ة ال��ع��رب��ي��ة،
وم�شاركتها ق��وى احل��ق��د وال��ت آ���م��ر يف �سفك
دم��اء �أبناء ال�شعب ال�سوري ،ملتزمة بتنفيذ
خمطط «�إ�سرائيلي»  -تركي مت التوقيع عليه
�سراً منذ �سنوات ،يهدف �إىل تفتيت الوطن
�ل�ق��ل��ي��ات تتحالف
ال��ع��رب��ي ،و�إق���ام���ة دول ل أ
م��ع «�إ���س��رائ��ي��ل» ،وه��ي دول��ة �أقلية يف الوطن
ال��ع��رب��ي ،وبتحقيق ه���ذا امل��خ��ط��ط وتنفيذه
ت�صبح «�إ�سرائيل» دولة �أقلية يف حميط يعج
بدول الأقليات ،وبالتايل تفكك عزلتها.

«إمداد» للضيوف
توا�صل م�ؤ�س�سة جلنة «الإمداد» يف لبنان توزيع وتقدمي
ح�ص�ص غذائية و�أغطية وغريها للعائالت ال�سورية التي
جل���أت �إىل منطقة البقاع واجلنوب وب�يروت وال�شوف ،على
�أن تكون هناك برامج م�ساعدات �أخرى �س ُيك�شف عنها الحقاً.
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أحداث األسبوع
المجموعات المسلحة في سورية تتناحر على «المغانم»
وتركيا على طريق باكستان ..وقطر والسعودية في النفق األخير
ي�ستغرب ذاك الدبلوما�سي الفرن�سي
املخ�ضرم ،الذي ُح ّول �إىل التقاعد منذ عدة
�سنوات ،بعد �أن خ��دم يف ع��دد من �سفارات
بالده يف العامل ،ومن بينها العامل العربي،
ك �ي��ف �أن ال �ع��رب �أو ب�ع���ض�ه��م ،خ���ص��و��ص�اً
ا ُ
حل �ك ��ام ،وحت ��دي ��داً ب��ائ�ع��ي ال �غ��از وال �ك��از،
ي�ح� ّرف��ون ال�ت��اري��خ وي�ج�ه��دون ل�ت�ق��زمي �أو
م�سخ ما �أنتجته احل�ضارات الب�شرية ،حتى
يعجبوا �سوى بدميقراطية
تخال �أنهم مل َ
الإم�ب�راط��ور ال��روم��اين ك��ال�ي�ج��وال ،ال��ذي
نّ
عي ح�صانه ع�ضواً يف جمل�س ال�شيوخ.
ح �ت��ى �أن «ن �خ �ب �اً» ث�ق��اف�ي��ة �أو ف�ك��ري��ة
عربية ،كما يطلَق عليها� ،أُ�شبعت نظرياتها
يف ال�سابق عن الثورة والتحرر االجتماعي
والدميقراطية ،ت�صبح بقدرة قادر حليفة
لدميقراطية «ال�سواطري»� ،سواء كانت هذه
«ال�سواطري» من �إنتاج «�أيف �سان لوران» �أو
املفتي ال�سعودي الراحل ابن باز ،الذي ك ّفر
من يقول �إن الأر�ض تدور وال�شم�س ثابتة!
ح �ت��ى ال �ت �� �س �م �ي��ات ال �ت ��ي ت �ط �لَ��ق ع�ل��ى
اجل�م��اع��ات ال��دي�ن�ي��ة �أو غ�يره��ا ال تنطبق
على احلقيقة وال��واق��ع ،فـ«ال�سلفية» هي
يف حقيقتها كما يقول هذا الفرن�سي ،هي
ع��ودة يف املعتقد الإ��س�لام��ي �إىل «ال�سلف
يف�سر للأمم
ال�صالح» ،فهل ميكن لأحد �أن ّ
وال�شعوب وقبلها كلها للأمة الإ�سالمية،
كيف �أن �شيخاً م�صرياً يدعو �إىل اجلهاد
��ض��د ال �ف��راع �ن��ة ،وت��دم�ير ك��ل م��ا خ�ل�ف��وه،
ومن بينها بالطبع الأهرامات ومتثال �أبو
الهول ،لأنه بر�أيه ي�شكلون ت�شويهاً ل�صورة
الإن�سان التي و�ضعها اهلل.
وي�ت���س��اءل الفرن�سي ه�ن��ا :ه��ل ال�شيخ
ه ��ذا ي�ف�ه��م �أك�ث��ر م��ن ال� �ف ��اروق ع �م��ر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،ال��ذي فتح م�صر
ون�شر الإ�سالم فيها ،وحافظ على كنوزها
احل�ضارية؟
وي�خ�ل����ص �إىل ن�ت�ي�ج��ة ه��ي �أن ال�ع��رب
اليوم ،وخ�صو�صاً حكوماتهم يف ال�صحراء
اخلليجية ،يج�سدون كل غرورهم وغبائهم
وحقدهم على �سورية الآن ،رمبا لأن نبي
الإ� �س�ل�ام ق ��ال ي��وم �اً «ال �ل �ه��م ب ��ارك ل�ن��ا يف

�شامنا» ،ورمب��ا لأن ال�شام بحد ذاتها �أول
عا�صمة يف التاريخ ،لكن قبل هذا وذاك ،لأن
أ�ه��ل هذه البالد يتميزون بحيوية فائقة،
وق � ��درة م��ذه �ل��ة ع �ل��ى م��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي
احل �� �ض��اري ،وق��د ر�أي �ن��ا احل�ق��د «ال �ب��دوي»
كيف جتلى ب�أب�شع �صورة �ضد العراق ،الذي
يكتنز تاريخه �أرف��ع احل�ضارات الإن�سانية
القدمية ،وذلك حينما �ش ّرع ه�ؤالء «البدو»
�أجواءهم ومطاراتهم للأمريكي الحتالل
�أر���ض ال��راف��دي��ن ،ونهب خ�يرات��ه وث��روات��ه
وك�ن��وزه التاريخية من �آث��ار وخمطوطات
و��ش��واه��د ..ه ��ؤالء الأع��راب بعد �أن دم��روا
العراق ،وبعد �أن قادهم �شخ�ص معتوه ال
يتميز ب�أي احرتام يف فرن�سا لدى �أي امرئ
يف ر�أ��س��ه عقل وا�سمه ب��رن��ار ه�نري ليفي،
يطلق على نف�سه لقب «فيل�سوف» ،لتدمري
ل�ي�ب�ي��ا وت�خ��ري�ب�ه��ا ،ه��ا ه��م الآن ي �ب��ددون
ع�شرات �إن مل نقل مئات مليارات الدوالرات
م��ن �أج��ل تخريب �سورية ،في�ستح�ضرون
كل امل�سلحني وحملة «ال�سواطري» من رياح
الأر�ض الأربعة للتخريب يف �سورية.
ويت�ساءل ه��ذا الدبلوما�سي الفرن�سي
العتيق عن معنى م�ؤ�س�سة ا�سمها «جامعة
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة» ،وي ��ؤك ��د �أن امل�ن�ظ�م��ات
الإق�ل�ي�م�ي��ة ت�ستحدث لتفعيل ال�ع�لاق��ات
بني ال��دول وال�شعوب وتبادل اخل�برات ،ال
لتبادل القبل �أو القنابل ،ولبلورة دينامية

نزاعات دموية يومية
بين «الجيش السوري
الحر» ومجموعات
«القاعدة»

قرار قضائي بوقف نشر
فيلم «براءة المسلمين»
�أو�ضح مكتب املحامية مي اخلن�ساء �أنها تق ّدمت بدعوى �أمام الق�ضاء
قبل أ�ي ��ام ،طالبت فيها بوقف ن�شر فيلم «ب ��راءة امل�سلمني» على مواقع
الإنرتنت يف لبنان ،ملا يت�ضمنه من «�إ�ساءة كبرية» .وبناء على الدعوى �صدر
قرار قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف بريوت؛ ندمي زوين ،بـ«وقف بث الفيلم».
تبي
ولفت املكتب يف بيان له �إىل �أن القا�ضي زوين قال يف قراره« :بعد �أن نّ
�أن فيلم «ب��راءة امل�سلمني» يت�ضمن لقطات فيها �إ�ساءة كبرية ،قرر �إبالغ
م��واق��ع يوتيوب واليفليك وه��ول�ي��وود ري�ب��ورت��ر ،وج��وب وق��ف ب��ث ون�شر
الفيلم يف لبنان ،وكل فيلم يت�ضمن لقطات منه» ،م�شرياً �إىل �أنه «طلب
�إبالغ وزارة االت�صاالت و�شركات توزيع الإنرتنت يف لبنان ،وجوب �إجراء
كل ما هو الزم لوقف بث ون�شر م�ضمون الفيلم».

اليهودي الفرن�سي برنار هرني ليفي يوجّ ه عن�صرين من «اجلي�ش احلر»

م���ش�ترك��ة ت�ف���ض��ي �إىل ن ��وع م��ن ال�ت�ك��ام��ل
�أو ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي �أو ال�سيا�سي �أو
ال�ع���س�ك��ري ،ول�ي����س ل�ل�ت�خ��ري��ب وال�ت��دم�ير
وجلب ال�شر من �أنحاء الأر�ض.
ي�ت��اب��ع :ه ��ذه امل��ؤ��س���س��ات ال ت�ستحدث
لتكون داراً للم�سنني �أو م�أوى للعجزة ،كما
�أنها بالت�أكيد مل توجد لتكون حلبة مل�صارعة
الثريان� ،أو خمترباً لتجارب الفئران ..ومع
ا أل��س��ف ،مع �سورية حتولت ه��ذه اجلامعة
�إىل قافلة جمال يف �صحراء تقودها دويلة
�صغرية ا�سمها قطر ،كل مميزاتها �أنها ذات
�شعب حمدود العدد ،وفيها ث��روات مذهلة
تنهبها عائلة ��ص��ارت ت�خ��اف م��ن بع�ضها،
وحتى من خيالها ،وتريد تعميم الفو�ضى،
وت�ف�ت�ي��ت ال �ع��رب أ�ك �ث�ر مم��ا ه��م م�ف�ت�ت��ون،
حتى يبقى ه� ��ؤالء ،وه��م جمهولو ا أل��ص��ل
واالنتماء ،ق��ادة املرحلة ،بحماية القاعدة
الع�سكرية الأمريكية.
وي �� �س �ت��درك ه� ��ذا ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ه�ن��ا
بالقول� :إن قافلة اجلمال مل تعد حتتمل
�أن تكون م�شيخة قطر على ر�أ�سها ،لهذا
يحاول العجوز ال�سعودي �أن يتقدم ،في�أتي
ببندر ،ويحاول اململوك ال�سلجوقي يف تركيا
�أن ي�ت�ق��دم ،يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان الرئي�س
الفرن�سي ال�سابق نيكوال �ساركوزي يحاول
�أن ي � ؤ�ك��د ح���ض��وره ب�ع��د جت��رب�ت��ه الليبية،
وعلى نف�س الن�سق يحاول الرئي�س احلايل
ف��رن���س��وا ه��والن��د ،وه ��و �شخ�صية ف��اق��دة
للحد الأدن��ى من الكاريزما القيادية� ،أن
ي�ؤكد ح�ضوره للث�أر من �سورية ،التي �أكدت
على مدى �أكرث من �أربعني عاماً� ،أنها قوة
�إقليمية عظمى ،لكن على ه�ؤالء جميعاً �أن
ي��درك��وا �أن ال�سيد الفعلي ه��و الأم�يرك��ي،
وهم كلهم خدم �أو مماليك عنده.
ولهذا ،فاخلليجي والرتكي والفرن�سي،
ومعهم الربيطاين ،يتناف�سون على الوالء
ل�سيدهم ،وب��ر�أي هذا الفرن�سي املخ�ضرم،
بحكم هذا الواقع ،وبحكم ال�صمود املذهل
ل�ل��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال���س��وري��ة ،ومواجهتها
ب��اق�ت��دار ل�ك��ل ح�ل�ق��ات امل ��ؤام��رة وال�ه�ج��وم،

ب�ل�غ��ت ال�ب�ن�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�م��رد يف ��س��وري��ة
م��رح�ل��ة ال�ت�ف���س��خ واالن �ق �� �س��ام��ات احل ��ادة،
بينما أ�خ��ذت امل�ساعي الأمريكية والغربية
وال�ترك�ي��ة واخلليجية تعمل على ت�أخري
�إع�لان انت�صار الدولة الوطنية ،وانقالب
ال�صورة ب�شكل نهائي.
وي� �ت� �ح ��دث ع� ��ن امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل � � ؤ�ك� ��دة
املتوافرة لديه ،في�شدد على �أن التناحر بني
الت�شكيالت الع�سكرية للزمر الإره��اب�ي��ة
امل���س�ل�ح��ة ب ��د�أ ي�ت���ص��اع��د ب���ص��ورة خ�ط�يرة،
ت�سجل �صدامات دائماً بني ما ي�سمى
حيث َّ
«اجل �ي ����ش ال �� �س��وري احل� ��ر» وال�ت���ش�ك�ي�لات
امل�سلحة لـ«الإخوان امل�سلمني» وجمموعات
القاعدة ،وهي نزاعات دموية �صارت �شبه
يومية حول الزعامة واملغامن ،ومنها:
 اخ �ت�لاف وت�ن��اق����ض ب�ين امل�ع��ار��ض�ينال�سوريني واملقاتلني الأجانب.
 ان�شقاقات بني املعار�ضات العلمانية،والأ��ص��ول�ي��ة ،وه��ذه الأخ�ي�رة أ�خ��ذت تقوي
��ص�ف��وف�ه��ا ب��ا��س�ت�ج�لاب امل���س�ل�ح�ين م��ن كل
�أنحاء العامل.
 ه � �ن� ��اك ن � �ح ��و ث�ل��اث�ي��ن ت �� �ش �ك �ي�ل�اًم�سلحاً ين�سب ك��ل ت�شكيل �إىل نف�سه أ�ن��ه
«اجلي�ش احل��ر» ،وبالتايل ف ��إن الو�ضع يف
�صفوف امل�سلحني ب��ال��غ التعقيد ،فهناك
جمموعات م�سلحة جاءت �إىل �سورية من
ليبيا و أ�ف�غ��ان���س�ت��ان واجل��زائ��ر وال�شي�شان
وتون�س والعراق ،يت�ضاعف عددها ب�سبب
الإغراءات املالية ،بالإ�ضافة �إىل ما يتلقونه
من وعود حول وجود ن�ساء� ،أي ب�شكل �أدق:
ت��واف��ر ع�م�ل�ي��ات االغ�ت���ص��اب ،ول��و بالقهر
والقوة.
وب���ش�ك��ل ع� ��ام ،ف ��اخل�ب�راء ال �غ��رب �ي��ون،
�سواء ال��ذي يتابعون التطورات ال�سورية،
�أو ال��ذي��ن ي�شرفون على أ�ع�م��ال التدريب
والت�سليح والتجهيز ،بد�أوا يقرون ب�صعوبة
املهمة التي ي�شرفون عليها لعدة �أ�سباب،
�أبرزها:
 �أن امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة تفتقد �إىلبنية قيادية م��وح��دة ،و��ص��ار ه�ن��اك خوف

� �ش��دي��د م��ن ت���س�ل�ي�م�ه��م �أ� �س �ل �ح��ة م�ت�ط��ورة
�ست�صل يف النهاية �إىل القاعدة.
 �أن ق ��ادة م�ي��دان�ي�ين يف امل�ج�م��وع��اتامل�سلحة �صار ه ّمهم جمع املال و«املغامن»،
وت�أمني م�أوى �آمن ومريح لهم.
 مت ّرد ال�شارع على املجموعات امل�سلحةيف م�ع�ظ��م م�ع��اق�ل�ه��ا ،وح���ص��ول جم��اب�ه��ات
مع امل�سلحني ،تزامناً مع تو�سع الدعوات
لإلقاء ال�سالح.
أ�م��ام ه��ذه ال��وق��ائ��ع ،ك��ان ثمة ن��وع من
ل�ع��ب «اخل��رط��و��ش��ة» الأخ�ي��رة ،وه��ي عقد
امل �ع��ار� �ض��ات اخل��ارج �ي��ة «غ �ي�ر امل���س�ل�ح��ة»
م � � ؤ�مت ��راً ل �ه��ا يف دم �� �ش��ق ،ب �ع��د �أن ك��ان��وا
يعتقدون أ�ن�ه��م �س ُيمنعون م��ن ذل��ك ،لكن
املفاج�أة كانت ب�سماح ال�سلطات ال�سورية
ع�ق��د ه��ذا امل � ؤ�مت��ر ،ال ��ذي ح�ظ��ي بتغطية
�إعالمية وا�سعة ،لكن نتائجه كانت على
نحو ّ
«متخ�ض اجلبل فولد ف ��أراً»� ،إذ �أ�صر
ه ��ؤالء «امل�ع��ار��ض��ون» على �إ��س�ق��اط الدولة
الوطنية ،وعلى الرعاية الأجنبية� ،سواء
م ��ن ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة �أو الأمم
امل �ت �ح ��دة ،مل ��ا � �س � ّم��وه ع�م�ل�ي��ة «ال �ت �غ �ي�ير»،
وبالتايل لن تنفع الأ�ساليب امللتوية هذه
امل �ع��ار� �ض��ات ،ال �ت��ي ال ُي �ع��رف ع�ل��ى ح�ساب
م��ن تعي�ش يف اخل ��ارج ،وتقيم يف الفنادق
الفخمة ،وتنتقل بني العوا�صم بالدرجة
الفخمة يف ال�ط��ائ��رات ،من دون �أن نن�سى
�أن بع�ضها يتنعم وي�ع�م��ل وف��ق ن�ظ��ري��ات
�صديق برنار هرني ليفي؛ ع�ضو الكني�ست
الإ�سرائيلي ال�سابق عزمي ب�شارة.
ب��أي ح��ال� ،إذا كان التف�سخ ب��د أ� يع�صف
باملجموعات امل�سلحة يف �سورية على نحو
ما ذكرنا ،ف�إن حالة االهرتاء بد�أت ت�ضرب
يف الدول الداعمة واحلا�ضنة لهم ،وت�شري
املعلومات املتوافرة من ا�سطنبول� ،أن ثمة
ت�خ��وف�اً م��ن حت��ول ت��رك�ي��ا يف ظ��ل حكومة
رج��ب طيب �أردوغ ��ان �إىل باك�ستان ،التي
ي�ت� آ�ك�ل�ه��ا ال �ف �� �س��اد واالن �ق �� �س��ام والإره� � ��اب
والأزم� � ��ات االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة ،يف ظل
تنامي حركة التمرد الثوري التي يقودها
حزب العمايل الكرد�ستاين ،وو�ضع حكومة
�أردوغ��ان يف م ��آزق �صعبة ،ال يعرف كيفية
اخل� ��روج م�ن�ه��ا ،يف وق ��ت ب ��د أ� ال�ت�م�ل�م��ل يف
�صفوف القوات امل�سلحة الرتكية ،التي مل
تعد حتتمل املغامرات الطائ�شة لتحالف
�أردوغان � -أوغلو.
�أم��ا ال�سعودية التي تعاين م��ن �أزم��ات
داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ت �ن��اح��ر ال�ع��ائ�ل��ة
امل��ال�ك��ة ع�ل��ى امل ��ال وال���س�ل�ط��ة ،ف��إن�ه��ا جتد
�أن دوره � ��ا ا إلق �ل �ي �م��ي ي�ت�راج ��ع ،وتخ�شى
م��ع قطر ان���س��داد �أي �أف��ق �أم��ام�ه�م��ا ،كلما
جنحت دم�شق يف �إجها�ض امل�ؤامرة املتعددة
الأ�ضالع ،ولهذا حتاول الدوحة والريا�ض
ت � ��أزمي الأو� �ض ��اع ع�ل��ى احل ��دود ال���س��وري��ة،
�سواء من لبنان �أو الأردن �أو تركيا ،لكن
يف معظم ح�ساباتهم يكت�شفون �أن ح�سابات
حقلهم مل تتطابق مع نتائج البيدر.

�أحمد زين الدين
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أوباما ..ودروس المعركة السورية
مل ت �ك��ن �إ�� �ش ��ارة ال��رئ �ي ����س ا ألم�ي�رك��ي
ب ��اراك �أوب��ام��ا يف ن�ي��وي��ورك �إىل �أن نظام
الأ� �س��د «ي�ج��ب �أن ي�ن�ت�ه��ي» ،وال�ت��أك�ي��د �أن
على املجتمع ال ��دويل ال�ت�ح��رك م��ن �أج��ل
احليلولة من دون �أن يتح ّول التم ّرد �ضد
الأ��س��د �إىل «دائ��رة من العنف الطائفي»،
خ ��ارج� � ًة ع ��ن ال �� �س �ي��اق ال �ع ��ام ل�ل�ت�ط��ورات
ال �� �س��وري��ة وان �ع �ك��ا� �س��ات �ه��ا ع �ل��ى امل�ن�ط�ق��ة
الإق �ل �ي �م �ي��ة امل � �ج� ��اورة ،ب ��ل ع �ل��ى ال�ع�ك����س
متاماً؛ �إن هذا الإعالن بتوقيته ونتائجه
ي�شري �إىل عمق الأزم��ة التي و�صلت �إليها
الأطراف الفاعلة يف �سورية ،ومنها تركيا
ال �ت��ي ط�ل�ب��ت م ��ن ق� ��ادة «اجل �ي ����ش احل ��ر»
مغادرة الأرا�ضي الرتكية.
ويف حت�ل�ي��ل ل�ل�م�ع�ط�ي��ات ال �ت��ي ت��دف��ع
�أوب��ام��ا والإدارة الأمريكية �إىل مثل هذه
املواقف ،فتبدو �أ�سبابها كما يلي:
 -1ال � ��در� � ��س ال � �ه� ��ام ال � � ��ذي ت �ع � ّل �م��ه
الأم�يرك �ي��ون م��ن خ�ل�ال االع �ت��داء ال��ذي
ح�صل على �سفاراتهم يف العامل الإ�سالمي،
خ�صو�صاً يف دول «الربيع العربي» الذي
هند�سه الأمريكيون ب�أنف�سهم ،وق��د فهم
الأم�يرك �ي��ون �أن عقد ال�صفقات م��ع من
يدّعي �أو يرفع �شعارات �إ�سالمية لي�صل
�إىل ال�سلطة ،لن مي ّكنهم من �إزال��ة الكره
ون �ظ��رة ال �ع��داء ال�ت��ي �سببتها �سيا�ساتها
امل���س�ت�م��رة يف دع��م « إ�� �س��رائ �ي��ل» ،وان�ت�ه��اك
ح� �ق ��وق ال �� �ش �ع��وب م �ن��ذ ت ��أ� �س �ي ����س دول ��ة
«�إ�سرائيل» ولغاية اليوم ،م��روراً باحتالل
ال�ع��راق وم��ا �شابه م��ن م�ف��ردات عن�صرية
حتت �ستار ما �سمي «احلرب على الإرهاب».
�إن هذا الدر�س الدموي الذي �أدى �إىل
مقتل ال�سفري ا ألم�يرك��ي يف ليبيا ،هو ما
جعل وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري
كلينتون حت�ض ال�ع��امل على ال��وق��وف يف

نريان م�شتعلة �إثر االنفجارين اللذين ا�ستهدفا هيئة الأركان بدم�شق

وجه «املتطرفني» ،بعدما كانت قد دعمت
وم ّولت ه��ؤالء «املتطرفني» للق�ضاء على
معمر القذايف يف ليبيا ،وملحاولة �إ�سقاط
نظام الأ�سد يف �سورية.
ومي �ك��ن ف�ه��م الإ�� �ش ��ارات ال �ت��ي �أعلنها
االحتاد الأوروبي بالدعوة �إىل وقف ت�سليح
�أو ت�شجيع ت�سليح م��ا ت�سمى «معار�ضة
��س��وري��ة»� ،أو ع�ل��ى الأق ��ل ع��دم االن�خ��راط
يف العملية ،ب�أنها جزء من القلق املتنامي
لدى ه�ؤالء من احلركات التكفريية التي
تنت�شر يف �صفوف املعار�ضة ال�سورية.
 -2ح��اج��ة غ��رب�ي��ة وت��رك�ي��ة وخليجية

لتحفيز املقاتلني يف �سورية على اال�ستمرار
يف ال �ق �ت��ال� ،أو ع�ل��ى الأق� ��ل لإط��ال��ة عمر
الأزمة �إىل ما بعد االنتخابات الأمريكية،
ولال�ستمرار يف ال�ضغط من �أجل احل�صول
ع �ل��ى م �ك �ت �� �س �ب��ات � �س �ي��ا� �س �ي��ة ،م ��ن خ�ل�ال
العمل امل�ي��داين الع�سكري ال��ذي يغ ّذونه
ومي ��ول ��ون ��ه .وك ��ان ��ت ال �ت �ق��اري��ر امل�ت�ت��ال�ي��ة
ت���ش�ير �إىل ق �ت��ال � �ض��ا ٍر ب�ي�ن امل�ج�م��وع��ات
امل�سلحة مع بع�ضها البع�ض ،خ�صو�صاً بني
«اجلهاديني» وال�سوريني ،خ�صو�صاً بعدما
�أع�ل��ن «اجل�ه��ادي��ون» �أن�ه��م يف مواجهة مع
نْ
«جي�شي مرتد ْين»� ،أي اجلي�ش ال�سوري

و«اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،و�أنهم «عندما
ينتهون من �أحدهما يبد�أون مع الآخ��ر»،
كما ت�شري الوقائع امليدانية �إىل ان�سحاب
وم� �غ ��ادرة ب�ع����ض ال�ع�ن��ا��ص��ر «اجل �ه��ادي��ة»،
و�أه �م �ه��ا ال���ش�ي���ش��ان�ي��ة ،م �ت��ذرع�ي�ن ب�ع��دم
حمايتهم وحت�شيد خطوطهم اخللفية من
قبل «اجلي�ش ال���س��وري احل��ر» ،ومتهمني
املقاتلني ال�سوريني بالتخاذل.
 -3ال� �ي� � أ�� ��س ال � ��ذي ي �� �س��ود امل �ق��ات �ل�ين
امل���س�ل�ح�ين يف ال ��داخ ��ل ،خ���ص��و��ص�اً بعدما
ك� ّب��ده��م اجل�ي����ش ال���س��وري خ�سائر كبرية
يف الأرواح ،ويف ظل ان�ع��دام قيادة موحدة

فرضوا وجودهم بقوة السالح والمال ..والدين
«الجهاديون» في سورية يتحولون إلى مشكلة
�أنقرة  -الثبات
يوماً بعد آ�خ��ر يتحول «اجلهاديون» يف �سورية �إىل م�شروع م�شكلة داخ��ل �صفوف
املعار�ضة امل�سلحة ،التي زاد وجود ه�ؤالء من انق�ساماتها وخالفاتها ..و�صداماتها.
وال يكاد يخلو يوم واحد من �أخبار عن مواجهة �أو ا�شتباك بني هذه اجلماعات،
وب�ين اجلماعات ا ألخ��رى التي تتهم «اجلهاديني» ال�سوريني بتعزيز قوتها القليلة،
با�سترياد «املجاهدين» من �أنحاء العامل ،عرب احلدود الرتكية واللبنانية والعراقية،
وتقدر التقارير اال�ستخبارية الغربية عدد ه�ؤالء ب�أكرث من  5الآف يتزايدون كل يوم،
مع و�صول دفعات جديدة من «املتحم�سني» العرب والأجانب ،ويكفي للت�أكد من هذا
الأمر الوقوف يف �صالة اال�ستقبال العائدة ملطار هاتاي يف �أنطاكية� ،أو �أحد مطاري
غ��ازي عنتاب و�أ�ضنة ،حيث تكاد ال تخلو طائرة من �شخ�صني �أو  3ي�صلون ف��رادى
ويجتمعون يف اخلارج مع �سائق ومرافق ينتظران.
وترتكز قيادة ه ��ؤالء حالياً يف منطقة «ب��اب ال�سالمة»؛ املعرب ال��ذي رفعت عليه
�أع�لام «ال�ق��اع��دة» ،ا ألم��ر ال��ذي �أح��رج ا ألت ��راك ،وجعلهم يقفلون بوابتهم احلديدية
من اجلهة الرتكية ،للت�ضييق عليهم ،قبل �أن تعود �أنقرة وتر�ضخ ل�ضغوط مار�ستها
ا�ستخبارات عربية �سمحت ب�إعادة فتحه .وتقول �صحيفة «االيكونومي�ست» �أن عدد
املجموعات امل�ؤلفة من الأجانب القادمني من ليبيا و�أفغان�ستان واجلزائر والعراق قد
ت�ضاعف يف الأ�شهر الأخرية ب�ضع مرات ،بالإ�ضافة �إىل وجود مقاتلني �شي�شان ،ومن

جمهوريات قوقازية �أخرى .ويتمركز «املجاهدون» الأجانب يف مناطق خمتلفة منها
دم�شق وحم�ص و�إدل��ب ،كما ازداد عديدهم كثرياً يف حلب يف الآون��ة ا ألخ�يرة ،وتنقل
ال�صحيفة عن اجل��راح الفرن�سي ج��اك بريي�س؛ ال��ذي �سافر �إىل �سورية ع��دة م��رات،
وعمل يف امل�ست�شفى الع�سكري بحلب ،يقول �إن «ن�صف مر�ضاه ج�ه��ادي��ون» ،وه ��ؤالء
�أ�صبحوا يف هذه املدينة �أكرث عدداً بكثري يف الآونة الأخرية.
وقد �أدى وجودهم املكثف يف املدينة �إىل خلق نزاعات حملية بعد �سعيهم �إىل �إقامة
«احل��دود» على طريقتهم� ،سواء مبحاكمات علنية �صورية �أو عرب حتطيم امل�شروبات
الكحولية� ،أو حماكمة ن�ساء اتهمن بالدعارة عرب الـ«يوتيوب» ،و�صو ًال �إىل ارتكاب
جم��زرة ب�شعة بحق جمندين �أغ ��رار خل��دم��ة العلم يف ثكنة هنانو يف امل��دي�ن��ة ،لكن
احل��وادث الأه��م كانت عمليات الت�صفية املتبادلة التي متت بني الطرفني يف مناطق
عدة ،خ�صو�صاً حلب ،التي باتت تعترب املعقل الرئي�س للمجموعات الإ�سالمية مثل
«الفتح» و«التوحيد» ،و�إحدى ت�شكيالت «القاعدة» املعروفة بـ«جبهة الن�صرة» ،وكذلك
«�أحرار ال�شام» وجمموعة «فجر الإ�سالم».
وكتبت �صحيفة «غارديان» الربيطانية �أن النزاع بني املعار�ضة امل�سلحة واملتطرفني
الوافدين من اخل��ارج يتزايد ،ونقلت عن معار�ضني �أن املرتزقة الأج��ان��ب يخيفون
ال�سكان املحليني وينهبون من املواطنني امل�ساملني الأم��وال والأ�شياء الثمينة ،وقالت
ال�صحيفة �إن املرتزقة الأجانب ينتمون �إىل جن�سيات �أفغانية ومينية و�سعودية ومغربية
وليبية وباك�ستانية وم�صرية وغريها من البلدان الإ�سالمية.

له�ؤالء ،وفقدان الثقة بني بع�ضهم البع�ض،
وان �ت �� �ش��ار ال �ت �ك �ف�يري�ين ب�ي�ن امل �ج �م��وع��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ي �� �ض��اف �إل �ي��ه ق �ل��ق ال���س��وري�ين
املقاتلني من «املجاهدين الأجانب» ،الذين
ال ي �ع�ي�رون وزن � �اً لأي ق�ي��م �أخ�لاق �ي��ة وال
وطنية �سورية ،وال يهمهم نتائج فظاعاتهم
على الن�سيج االجتماعي ال�سوري.
ول �ع��ل ال�ت�ع�ب�ير الأ� �ص ��دق ع��ن ال�ي��أ���س
امل�ت�ح�ك��م ب �ه ��ؤالء ،ه��و م��ا أ�ع�ل�ن��ه ��ص��راح��ة
�أح ��د ال �ق��ادة امل�ي��دان�ي�ين ل �ـ«امل �ج��اه��دي��ن»،
والذي يعترب �أنه «من الوا�ضح �أن اجلي�ش
ال���س��وري �سريبح امل�ع��رك��ة ،لكننا ال نخرب
ال�ث��وار بحقيقة الأم ��ر ،ف�لا نريد تدمري
معنوياتهم».
 -4اق�ت�ن��اع ي ��زداد ي��وم�اً بعد ي��وم لدى
ال�غ��رب ع�م��وم�اً ،و�أم�ي�رك��ا خ���ص��و��ص�اً ،عن
ا�ستحالة �إ��س�ق��اط الأ� �س��د بوا�سطة خيار
ال �ت��دخ��ل ال �ع �� �س �ك��ري اخل ��ارج ��ي ،وف���ش��ل
الأوه � ��ام وق���ص��ور ا ألح�ل��ام ال �ت��ي �س ّوقها
�أردوغان وبع�ض قادة املعار�ضة اخلارجية،
وال �ت��ي �أث �ب �ت��ت �أن �ه��ا ال ت�ع�ل��م ال�ك�ث�ير عن
امل�ع�ط�ي��ات ال��داخ�ل�ي��ة ون �ق��اط ق��وة ا أل��س��د
الداخلية واخلارجية ،و�إال ملا راهنت على
�إ��س�ق��اط��ه ب�سرعة ب��وا��س�ط��ة ث ��ورة �شعبية
من الداخل ،وعلى انفراط عقد التحالف
الداعم له دولياً و�إقليمياً يف مرحلة ثانية.
 -5خ���ش�ي��ة �أم�ي�رك �ي��ة م��ن ان�ع�ك��ا��س��ات
الأزم ��ة ال���س��وري��ة على احلليف ال�ترك��ي؛
�سيا�سياً واق�ت���ص��ادي�اً و أ�م�ن�ي�اً ،فقد دفعت
تركيا �أثماناً باهظة منذ إ�ع�لان �أردوغ��ان
�سيا�سته العدائية جتاه احلكومة ال�سورية،
ودع��م املنظمات ال�سورية امل�سلحة ،فمن
ن��اح �ي��ة �أوىل ت��راج �ع��ت م� � ؤ��� �ش ��رات من��و
االقت�صاد الرتكي ب�شكل مت�سارع ،خ�صو�صاً
بعد إ�غ�ل�اق احل��دود ب�ين تركيا و�سورية،
وه�ب��وط ال���ص��ادرات الرتكية �إىل �سورية،
ومنها �إىل املنطقة ،بعدما كانت �سورية
ال�ب��واب��ة ال�ترك�ي��ة ع�ل��ى ال���ش��رق ،وتق ّل�ص
الفورة ال�سياحية خالل ال�سنة املن�صرمة،
وا� �س �ت �ق �ب��ال ع� ��دد ه ��ائ ��ل م ��ن ال�لاج �ئ�ين
ال�سوريني ،بالإ�ضافة �إىل الهجمات التي
ي�ش ّنها حزب العمال الكرد�ستاين ،وانعدام
ا ألم��ن واال�ستقرار يف املناطق احل��دودي��ة
م��ع � �س��وري��ة؛ امل �ع��روف��ة ب�ت�ن��وع�ه��ا ال�ث�ق��ايف
والديني والعرقي..
يف املح�صلة ،ي�ب��دو م���س��ار الأزم ��ة
ال�سورية متجهاً ــ ولو ب�صورة متباطئة
مل� ��ا ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء الأم�ي��رك � �ي�ي��ن م��ن
انتخاباتهم وا�ستقرار الإدارة اجلديدة
ــ نحو اقتناع القوى الفاعلة ب�ضرورة
إ�ي �ج��اد ح��ل ��س�ل�م��ي ل�ل�ق���ض�ي��ة ،وف�شل
الرهانات على اخليار الع�سكري ،لذا
ت�شهد دم���ش��ق ي��وم �اً ب�ع��د ي��وم انعقاد
م�ؤمترات ملعار�ضة الداخل الراف�ضة
للع�سكرة وال�ت��دخ��ل الأج�ن�ب��ي ،والتي
�ستكون يف وقت الحق الطرف املقبول
للحوار مع ال�سلطة ،وهو ما �سيجعل
ك �ث�يراً م��ن امل�ع��ار��ض�ين ال��ذي��ن ب ��رزوا
يف وق��ت �سابق ُي�ح��ال��ون �إىل التقاعد
مبكراً.

ليلى نقوال الرحباين
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لبنانيات
حوار للشجب
عندما يكون امل��رء على ُبعد �آالف الأميال عن
ب�لاده ،يجتاحه احلنني �إىل �سماع �أي خرب ،وعن
�أي �شيء ،وبالطبع يتمنى �أن تكون دوم�اً الأخبار
�سارة ب�شكل ع��ام ،ال�سيما ما يتعلق منها بال�ش�أن
الوطني ،رمبا لغاية املفاخرة �أمام الآخرين؛ �إىل
�أي جن�سية انتموا .لكن �أكرث ما ُي�صعق امل��رء ،ما
ي�أتيه من �أن�ب��اء تكون �أ��ص��دق تعبرياً عن حقائق
ط��امل��ا يحلم م�ن��ا��ص��رو الآب� ��اء امل�ت�ع��ددو اجلن�سية
لل�سيادة واال�ستقالل واحلرية ،ب�أنها �شائعات يف
�إطار «البخ ال�سيا�سي».
والعجيب� ،أن ي�أتيك زم�لاء لي�سوا من بلدك
مبثل تلك الأن �ب��اء التي ت�ؤ�شر �إىل ازدي ��اد ن�سبة
النق�ص يف املناعة الوطنية ،ويفاجئك مبالحظة
قد ت�ؤدي �إىل «ن�شفان» الدم يف العروق ،خ�صو�صاً
�إذا نزلت عليك املالحظة ،بعد خطاب عن كيفية
متكن اللبنانيني من �إحلاق �أكرب هزمية بالكيان
ال���ص�ه�ي��وين م�ن��ذ �إن���ش��ائ��ه ع�ل��ى �أر� ��ض فل�سطني،
وب�إمكانات ع�سكرية متوا�ضعة مقارنة ب�إمكانات
دول��ة ال�ع��دوان منفردة ،فكيف مع الإمكانات لها
ولأ�صحابها �أجمعني!
احلقيقة �أن ناقل املالحظة امل��ؤمل��ة مل يق�صد
ال�ت�ج��ري��ح وال اال��س�ت�ه��ان��ة� ،إمن ��ا ب��داف��ع احل��ر���ص
وب��االع �ت��زاز ال� ��ذي ح�ق�ق��ه ل�ب�ن��ان ��ش�ع�ب�اً وج�ي���ش�اً
وم �ق ��اوم ��ة ،وخ ��وف� �اً م ��ن ال �ت �ه��ور ال� ��ذي ي��رت�ك�ب��ه
ال���س�ي��ا��س�ي��ون ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ،وه��و ب ��ادر �إىل ال�ق��ول
حلظة التقاء ناظر ْينا« :ا�سمع يا �صديقي� ،أنتم
اللبنانيون �سوف ت�صبحون مثلنا» ..قلت« :نحن
يف الأ� �ص ��ل م �ث �ل �ك��م» ..وق �ب��ل �أن �أك �م��ل قاطعني
بحدة امللهوف قائ ً
ال« :نحن طاملا حلمنا �أن نكون
ب�شجاعتكم ،و�أن ي�ك��ون ل�ن��ا ف�خ��ر حتطيم هيبة
«�إ�سرائيل» ،وم ّرغ �أنف جي�شها يف الرتاب ،لكن بعد
اليوم� ،ستحاربون �إ�سرائيل بال�شجب ،وبال�شجب
فقط �سوف تنت�صرون» ،قلت ب�صوت مرتدد« :وما
الق�صد»؟ ��س��ارع ب��ال�ق��ول“ :يبدو �أن��ك مل تطلع
على جل�سة احلوار يف بلدكم الذي نفاخر» ،وقبل
�أن �أق�ل��ب �شفتي ج�ه� ً
لا ،تابع ال�ق��ول« :لقد �أعلن
ال�سيد وليد جنبالط �أن االتفاق مت على �شجب
�أي اعتداء �إ�سرائيلي بعد انتهاء االجتماع».
انتقلتُ ب�سرعة �إىل ال�شبكة العنكبوتية ،رغم
�شعوري بالغثيان املفاجئ ،ويف خميلتي ال�صورة
ال�شهرية يف ال�سفارة الأمريكية عندما جمعتهم
«م�س ك��ون��دي» وه��م ين�شدون�« :أكملوا احل��رب..
�أكملوا احلرب»!
ف �ـ«ط��وب��ى» ل �ل��ذي��ن ال ي�خ���ش��ون الإق � � ��رار مبا
يجهلون� ..أما الآخرون فالتاريخ كفيلهم.
يون�س

ً
فريق «لبنان أوال» يتجاهل
اعتداءات «الحر» على جيش الوطن
ت �ب ��دو احل� �م�ل�ات الإع�ل�ام �ي��ة
امل�ت�ت��ال�ي��ة ال�ت��ي ي�شنها «امل�ستقبل»
وح�ل�ف��ا�ؤه على �سالح امل�ق��اوم��ة ،هي
�أ�شبه بقنابل دخانية للتغطية على
� �س�ل�اح ف �ت �ن��وي ُي �� �س �ت �خ��دم ل���ض��رب
اال�ستقرار ال��داخ�ل��ي ،ويف االقتتال
بني مكونات ال�شعب اللبناين ،وما
ح�صل م � ؤ�خ��راً م��ن ح ��وداث �أمنية
اف�ت�ع�ل�ه��ا «امل �� �س �ت �ق �ب��ل» يف ال�ط��ري��ق
اجل��دي��دة وال�سعديات� ،إ�ضافة �إىل
اخل� ��روق� ��ات الأم �ن �ي ��ة امل �ت �ك ��ررة يف
منطقتي جبل حم�سن وباب التبانة
وحميطهما ،وال �ت��ي أ�ت ��ى معظمها
ع�ل��ى أ�ث ��ر اع �ت��داءات ق��ام ب�ه��ا أ�ت�ب��اع
«امل�ستقبل» على املارة من �أبناء جبل
حم�سن ،و آ�خ��ره��ا ك��ان يف الأ��س�ب��وع
ال��راه��ن ،ح�ي��ث مت ال�ت�ع��ر���ض لأح��د
أ�ب�ن��اء «اجل�ب��ل» يف منطقة «الريفا»
يف ال �ق �ب��ة ،وك ��اد ه ��ذا االع �ت ��داء �أن
ي� ��ؤدي �إىل الإط��اح��ة ب��ال�ه��دن��ة بني
«التبانة» «واجلبل» ،و�أن يعيد �أجواء
الفتنة املذهبية �إىل ط��راب�ل����س ،يف
ظ��ل تغلغل «املجموعات الوهابية»
فيها ويف املناطق املحيطة بها ،لن�شر
اخل�ط��اب التحري�ضي امل��ذه�ب��ي ،يف
حم��اول��ة ل���ض��م ب�ع����ض امل �ن��اط��ق يف
لبنان ال�شمايل �إىل م�سرح العمليات
ال�ع���س�ك��ري��ة يف � �س��وري��ة ،وب��ال �ت��ايل
�إقامة «منطقة عازلة» عمالنياً ،من
دون الإع�ل�ان عنها ب�شكل ر�سمي،
ال�ستهداف اجلارة الأقرب ،يف �ضوء

عنا�صر من اجلي�ش اللبناين يف منطقة عر�سال

ٍ
تغا�ض ر�سمي� ،إن مل نقل طواط ؤ�اً ح �ي ��ث ت �ت ��م م�ل�اح �ق ��ة امل �ط �ل��وب�ي�ن
وت � آ�م ��راً ،وه ��ذا م��ا أ�مل ��ح إ�ل�ي��ه امل��دي��ر ل�ل�ع��دال��ة وت��وق�ي�ف�ه��م ،وت �ل��ف �آالف
ال �ع��ام ل� أ
ل�م��ن ال �ع��ام ال �ل��واء عبا�س الدمنومات من ح�شي�شة الكيف.
يف امل�ق��اب��ل ،ال ت��زال االع �ت��داءت
�إبراهيم يف حديثه ال�صحفي الأخري
�إىل إ�ح � ��دى ال �ق �ن��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ت �ت �ك��رر يف � �ش �ك��ل � �ش �ب��ه ي��وم��ي على
وال��ذي قال فيه�« :إن بع�ض تهريب � �س ��وري ��ة ان� �ط�ل�اق� �اً م ��ن الأرا� � �ض� ��ي
ال �� �س�ل�اح �إىل � �س ��وري ��ة ي���س�ت�ه��دف ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال ��واق � �ع ��ة حت� ��ت ن �ف��وذ
ال �� �س��اح��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وحت ��دي ��داً «امل�ستقبل» ،ويف ه��ذا ال���ص��دد ت�ؤكد
ال�شمال ،و�إن الأمور حتتاج �إىل قرار م�صادر حزبية �شمالية لـ«الثبات»� ،أن
لفر�ض ال�سيطرة ،والأم ��ور لي�ست بع�ض املناطق احلدودية الواقعة يف
ع�صية على ال��دول��ة»� ،أي م��ا ي�ؤكد املنطقة ال�شمالية  -ال�شرقية حتوّلت
فقدان القرار ال�سيا�سي الذي ي�ؤمن �إىل من�صات ال�ستهداف اال�ستقرار
الغطاء للأجهزة املخت�صة لفر�ض ال � �� � �س ��وري ،ك��ا� �ش �ف��ة أ�ن � �ه ��ا ر� �ص��دت
ه �ي �ب��ة ال � � ��دول يف ال �� �ش �م ��ال ،ع�ل��ى جمموعة م�سلحة يف قرية الدبابية
غ��رار ما يحدث راه�ن�اً يف منطقتي يف عكار ،تقوم ب�ضرب قذائف «�آر بي
ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت والبقاع جي» يف اجتاه مدينة تلكلخ ال�سورية،
ال���ش�م��ايل ذات ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�شعبية من دون �أن يعرت�ضها �أي جهاز �أمني
امل� ؤ�ي��دة «حل��زب هلل» و«حركة أ�م��ل»� ،أو ع�سكري.

ومل تقف جتاوزات «امل�ستقبل»
ع ��ن ح � ��دود دع ��م الإره ��اب� �ي�ي�ن يف
��س��وري��ة وت�ه��ري��ب ال���س�لاح �إل�ي�ه��ا،
وت � أ�م�ي�ن امل �ل�اذ الآم � ��ن ل �ه��م على
الأرا�ضي اللبنانية ،يف �ضوء �سيا�سة
«ال�ن��أي بالنف�س» ،ب��ل و�صلت �إىل
ح��د ا�ستقدام ع�صابات م��ا ي�سمى
«اجلي�ش ال�سوري احلر» �إىل لبنان،
مل��واج�ه��ة اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين ال��ذي
يعوق تنفيذ خمططتهم الت�آمري
على �سورية ،وهذا ما حدث م�ؤخراً
يف خ ��راج ب�ل��دة ع��ر��س��ال البقاعية
املح�سوبة على «امل�ستقبل» �أي�ضاً،
ح �ي��ث اع �ت ��دت ع �� �ص��اب��ات «احل ��ر»
ع�ل��ى اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين يف ��ض��وء
غياب �أي موقف �شجب �أو ا�ستنكار
م��ن فريق «لبنان �أوالً» ،ال��ذي ال
ي��رى �إال يف ��س�لاح امل�ق��اوم��ة ال��ذي
ح�م��ى ل�ب�ن��ان أ�ن ��ه ي�شكل انتقا�صاً
من �سيادته ،ويغ�ض الطرف عن
االعتداءات الإرهابية على اجلي�ش
واخل ��رق الفا�ضح ل�سيادة لبنان،
الأمر الذي يطرح عدة �أ�سئلة :ما
هي معايري ال�سيادة لدى الفريق
امل � ��ذك � ��ور؟ وه � ��ل ي �ت�رجَ ��م � �ش �ع��ار
«ل�ب�ن��ان �أوالً» ب ��إدخ��ال جمموعات
�إره ��اب� �ي ��ة م �� �س �ل �ح��ة غ��ري �ب��ة �إىل
لبنان لالعتداء على رمز �سيادته
ووحدته؟

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ا�ستقبل وفد ًا من جمل�س علماء
فل�سطني ،برئا�سة ال�شيخ الدكتور ح�سني قا�سم ،وبعد اللقاء اعترب
الطرفان �أن كل الإ�ساءات واملخططات التي يقوم بها الغرب تهدف �إىل
�صرفنا عن ق�ضيتنا الأ�سا�س ،وهي الق�ضية الفل�سطينية ،واخرتاع �أعداء
وهميني لأمتنا بد ًال من العدو احلقيقي الذي هو العدو ال�صهيوين.
• ال��وزي��ر ال�سابق عبد ال��رح�ي��م م ��راد؛ رئي�س ح��زب االحت��اد ،دان
حماولة االغتيال الآثمة التي تعر�ض لها العماد مي�شال عون �أثناء زيارته
للجنوب ،معترب ًا �أنها ت�أتي يف �سياق ال�ضغوطات الكبرية التي متارَ�س
على الفريق الوطني التوحيدي لإ�ضعاف مقاومته مل�شروع الفتنة التي
حتمله بع�ض القوى تنفيذ ًا لأجندات خارجية ،داعي ًا ال�سلطات اللبنانية
�إىل �إجراء حتقيق �شفاف ومهني لهذه العملية ،واكت�شاف الذين يقفون
وراءها ،واالقت�صا�ص منهم.
• جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية اعتربت �أن ما يُن�شر من حني
�إىل �آخر من �صور وكلمات و�أفالم مدانة وم�ستنكرة تتطاول وت�سيء �إىل
�شخ�ص الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ،يتطلب وقفة ت�أمل حول
النتائج املق�صودة واملرادة التي ال عنوان لها �إال �إثارة ال�شر وبث الفنت،
وذلك يتطلب عم ًال جاد ًا من قبل كل العقالء واحلري�صني على �إ�شاعة
اخلري واال�ستقرار لو�ضع احللول احلا�سمة والناجحة التي متنع تكرار
مثل هذه الأعمال القبيحة.
ودعت اجلمعية امل�سلمني كافة �إىل تو�سيع �إقامة جمال�س ال�سرية النبوية،
وبيان منهج النبي القومي ،ليزداد امل�سلمون معرفة بدينهم و�سرية ونهج
نبيهم الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم ،ويزدادوا تعظيم ًا له.

• النائب ال�سابق في�صل ال��داوود؛ الأمني العام حلركة الن�ضال
اللبناين العربي ،طالب الق�ضاء والأجهزة الأمنية الإ�سراع يف
�إجناز التحقيق يف تعرّ�ض �أحد مواكب العماد مي�شال عون لإطالق
النار ،لأن مثل هذه املحاوالت الآثمة واملجرمة وامل�ستنكرة �أ�صبحت
وجهة نظر �سيا�سية.
كما توجّ ه ال��داوود بالتعزية �إىل قيادة اجلي�ش وعائلة ال�شهيد
املقدم عبا�س جمعة ،الذي �سقط �شهيد ًا للدفاع عن �أمن املواطنني
وا�ستقرارهم.
• ال�شيخ يو�سف الغو�ش؛ �أمني عام هيئة علماء لبنان� ،أكد �أن
الأزم��ة يف �سورية �شارفت على نهايتها ،وتبا�شري الن�صر باتت
وا�ضحة املعامل ،و�سيبقى الرئي�س الأ�سد ح�صن فل�سطني ،وباب
العروبة واملمانعة ،و�سياج املقاومة ،ومنبع احلريات الدينية.
من جهة �أخرى قال ف�ضيلته :ال يحق لل�سعودية منع حجاج �سورية
�أو و�ضع العراقيل يف طريقهم لأداء منا�سك احلج ،لأن يف ذلك
�أذى و�إثم ًا كبرييْن.
• ال��دك�ت��ور �سمري �صباغ ر�أى �أن��ه لي�س من امل�ستغرب �أن متر
اعتداءات «اجلي�ش ال�سوري احلر» على جرود بلدة عر�سال مرور
الكرام على جبهة � 14آذار ،التي مل ي�صدر عنها ما يدينها ،ذلك
�أن اع�ت��داءات «جي�ش �سورية احل��ر» حليفها املو�ضوعي ال ي�شكل
خرق ًا لل�سيادة ،فال�سيادة من وجهة نظر � 14آذار هي يف خدمة
ال�سيا�سة ولي�س �أكرث.
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لو أعلن الجنرال غورو «مزرعة لبنان الكبير» ()5

شيء من تاريخ العالقات الكتائبية « -اإلسرائيلية»
معجب ومتم�سك �سامي �أم�ين اجلميل
بكل تاريخ حزبه ،فيما ابن عمه ندمي ب�شري
اجلميل يحاول يف اللقاءات الوا�سعة �أن يقلّد
�أبيه يف حركاته ومواقفه ..ومن �أجل الإفادة
يف ال�ت��اري��خ ال�سيا�سي ال��ذي «ي�ف�ت�خ��ران» به،
ن�ت��اب��ع ��س��رد ب�ع����ض م��ن ه��ذا ال �ت��اري��خ ،ال��ذي
�ساهم يف تفجري احل��رب الأهلية اللبنانية،
وو�صل ذروته مع وبعد االجتياح «الإ�سرائيلي»
ب��ان �ت �خ��اب �أب � � � �وَيْ ب �� �ش�ير و� �س��ام��ي رئ�ي���س�ْي�نْ
للجمهورية ،بالتتايل حتت حماية املجنزرات
«الإ�سرائيلية» يف العام .1982
�إذ ما �أن بد�أ العام  1982حتى �أ�صبح لبنان
على خط الزلزال ،خ�صو�صاً يف ظل الدخول
«الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» امل �ب��ا� �ش��ر ع �ل��ى خ ��ط الأزم� ��ة
اللبنانية ،وب��دء تبادل ال��زي��ارات بني قيادات
من الكتائب والقوات اللبنانية ،وم�س�ؤولني
«�إ�سرائيليني» كان يف مقدمهم �أرييل �شارون.
يف  12كانون الثاين  ،1982كانت الزيارة
الأوىل ل��وزي��ر ال��دف��اع الإ� �س��رائ �ي �ل��ي �أري �ي��ل
� �ش��ارون ،وك ��ان م�ع��ه يف ه��ذه ال��زي��ارة رئي�س
الأرك��ان مو�شيه ليفي ،وم�ساعد وزير الدفاع
اللواء �إبراهيم تامري ،وال�ضابط املظلي وقائد
�سالح امل�شاة العميد عامو�س ي��ارون ،ورئي�س
�شعبة ال�ع�م�ل�ي��ات يف ه�ي�ئ��ة الأرك � ��ان العميد
�أوري ��س��اغ��ي ،ورئ�ي����س �شعبة اال��س�ت�خ�ب��ارات
الع�سكرية اللواء يهو �شواع �ساغي ،وممثلون
عن املو�ساد ،بالإ�ضافة �إىل الطبيب بول�سالف
غولدمان (بوالك) ،الذي اعتاد �شارون دعوته
�إىل م��راف�ق�ت��ه يف ��س�ف��رات��ه ال���س��ري��ة ك�صديق
للعائلة ،كما ج��اء يف «ك��رة ال�ث�ل��ج» ل�شيمون
�شيفر ،ال��ذي ي�ضيف :ويف لبنان ،كان ممثلو
«امل��و��س��اد» العاملون م��ع الكتائب ه��م الذين
نظموا اللقاء ،و�أبلغوا ب�شرياً ب�أن �شخ�صيات
«�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ر��س�م�ي��ة رف�ي�ع��ة امل���س�ت��وى على
و�شك الو�صول �إىل جونيه.
وعند نزول الوفد من الطائرة (ي�سعور)
بالقرب من حمطة توليد الطاقة يف مدينة
جونيه ،خاطب ب�شري ��ش��ارون« :ع��رف��ت �أن��ك
�ستجيء ،وح�سناً فعلت ..لقد كنا يف انتظارك»،
وتعانق ب�شري و�شارون بحرارة.
بعد كلمات املجاملة وتقدمي امل�ست�شارين

م��ن ك�لا اجل��ان�ب�ين ،ت��وج�ه��ت امل�ج�م��وع��ة �إىل
قافلة ال�سيارات ال�ضخمة التي كانت تنتظر
بالقرب من املدرج امل�ؤقت ،الذي كان مطوّقاً
من قبل الكتائب املدججني بال�سالح.
يف ت � � �ل � � ��ك ال� � � �ل� � � �ح� � � �ظ � � ��ات� ،أوج � � � � � ��د
الأ�� �س ��ا� ��س الج �ت �ي ��اح ل �ب �ن ��ان� ،أو مل ��ا �أط �ل��ق
ع� �ل� �ي ��ه ا� � �س� ��م ع �م �ل �ي��ة �� �س�ل�ام ��ة اجل� �ل� �ي ��ل،
وي�صف الكاتب الإ�سرائيلي �شيمون �شيفر
يف كتابه «كرة الثلج» رحلة �شارون �إىل لبنان
فيقول:
«ان �ط �ل �ق��ت ال �ق��اف �ل��ة ع �ل��ى ال �ط��ري��ق ،يف
ال �� �س �ي��ارة الأوىل ال �ت��ي ك ��ان ي �ق��وده��ا ب�شري
بنف�سه ،جل�س �أري�ي��ل ��ش��ارون برفقة حر�سه
امل�سلحني ت�سليحاً ج�ي��داً ،و�شقت ال�سيارات
طريقها �إىل املكان املحدد للقاء الإ�سرائيليني
مع رجاالت الكتائب يف خليج �صغري بالقرب
م��ن ج��ون �ي��ة ،و�أق � ��ام ب���ش�ير اجل �م �ي��ل م ��أدب��ة
ع�شاء تكرمياً ل�ضيوفه ،وكانت تلك الأوىل
يف �سل�سلة م��ن امل � ��آدب ال�ت��ي مت�ي��زت بكميات
هائلة من امل�آكل الفاخرة ،وخليط غري عادي
م��ن �أط �ي��ب امل� ��أك ��والت ال���ش��رق�ي��ة ،وال�سلطة
واحلم�ص بالطحينة والكباب..
كانت الأج ��واء احتفالية ،ومثلها كانت
الأق � ��وال ال �� �ص��ادرة ع��ن ال���ض�ي��ف وامل���ض�ي��ف،
ا� �س �ت �ه��ل ب���ش�ير ال �ك�ل�ام ب � ��الإع � ��راب ،ب��ا��س�م��ه
وب��ا��س��م �أب �ي��ه ب�ي��ار وال��رئ�ي����س الأ� �س �ب��ق كميل
��ش�م�ع��ون وق� ��ادة �آخ ��ري ��ن ،ع��ن ع�م�ي��ق ��ش�ك��ره
ل��زي��ارة وزي��ر ال��دف��اع «الإ�سرائيلي» اجل�نرال
��ش��ارون؛ ال�شخ�ص ال��ذي حترتمه الكتائب؛
مل��ا��ض�ي��ه ك�ق��ائ��د ع���س�ك��ري ،ولآرائ � ��ه امل�ع��روف��ة
ع��ن ميزة ال�ت�ع��اون ب�ين اجلي�ش الإ�سرائيلي
و«امل�سيحيني» يف لبنان.
«�إننا نعمل يف مرحلة م�صريية يف حلظة
احلقيقة» ،قال ب�شري اجلميل« ،ولذلك يجب
�أن نعمل معاً».
و�شكر وزير الدفاع الإ�سرائيلي م�ضيفه
على ما �أدىل به من الأق ��وال ،وعلى برنامج
ال��زي��ارة ال ��ذي �أع ��د ل��ه ومل��راف�ق�ي��ه ،وق��د �أراد
�شارون �أن يعرب عن جزء من �آرائه يف امل�سائل
املدرجة يف جدول الأعمال ،وكعادته وبقناعة
عميقة بالذات ،وبلهفة �شديدة ،ك�شف الي�سري

من �آرائ��ه وخططه امل�ستقبلية .وعلى الرغم
من �أن ال�ساعة كانت مت�أخرة والوجبة منهكة،
فقد ب��د�أ ق�سم م��ن امل�شاركني يف امل ��أدب��ة ،من
لبنانيني و�إ�سرائيليني ،يفهم �أ�س�س املفهوم
اال�سرتاتيجي اللبناين لدى �شارون.
ق��ال�« :إن �إ�سرائيل تف�ضل ح ًال �سيا�سياً
للم�شكالت ال �ت��ي يعانيها «امل���س�ي�ح�ي��ون» يف
ل �ب �ن��ان ،مب �� �ش��ارك��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال�ت��ي
بقوتها فقط �سيكون يف الإمكان �إرغام �سورية
ومنظمة التحرير على �إجالء جي�شيهما عن
ل�ب�ن��ان ،ل�ك��ن ال �ت �ط��ورات يف املنطقة ون�شاط
امل�خ��رب�ين امل�ت��وا��ص��ل ��ض��د «�إ� �س��رائ �ي��ل» و�ضد
�أه��داف يهودية يف �أنحاء العامل ،على الرغم
من اتفاق وقف �إطالق النار الذي مت التو�صل
�إليه بو�ساطة فيليب حبيب قبل ب�ضعة �أ�شهر
فقط ،من �ش�أنها �أن تخلق يف املرحلة املنظورة،
ورمب ��ا يف ��ص�ي��ف ��س�ن��ة � ،1982أي �� �ض �اً و��ض�ع�اً
يتحتم فيه على اجلي�ش «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» �أن
يعمل للق�ضاء على بنية منظمات املخربني
التحتية يف لبنان».
�أ� �ض ��اف � �ش ��ارون ق ��ائ�ل�اً �« :إذاً ،وع�ن��دم��ا
يقدم اجلي�ش الإ�سرائيلي على التحرك �ضد
املخربني ،ف�إنه �سيوجه �إليهم �ضربة ت�ضمن
زوال ال��و� �ض��ع ال ��ذي � �س��اد يف �أع �ق��اب عملية
الليطاين �إىل غري رجعة� ،إننا �سنجتث بنية
الإرهاب التحتية يف لبنان من جذورها».
ووا�صل �شارون كالمه ،فقال« :ما جئتكم
ل�لات �ف��اق ع�ل��ى خ�ط��ة ع�م��ل م���ش�ترك��ة ،ف�ه��ذا
الأم��ر �سابق لأوان��ه ،لكن يهمني بالت�أكيد �أن
�أغادر و�أنا عارف بال�ضبط ،ما الذي تريدونه
وت�ستطيعونه �إذا ا�ضطر اجلي�ش الإ�سرائيلي
�إىل دخ ��ول ل�ب�ن��ان وال��و� �ص��ول �إىل م���ش��ارف
بريوت� ،أو عندما ي�ضطر �إىل ذلك».
«�إن � �ه� ��ا ل �ي ����س �� �س ��وى ال � ��زي � ��ارة الأوىل،
ون �ح��ن � �ش��رك��اء م���ص�ير و�إخ� � ��وة � �س�ل�اح منذ
الآن ،و�سيكون بيننا تن�سيق ولقاءات كثرية،
حتى نكون م�ستعدين لأي و�ضع يت�شكل يف
امل�ستقبل».
(يتبع)

المفتي «مفتي» والبابا «بابا»
والسيد «سيد»
ظ�ه��ر الفيلم امل���س��يء ل�ل�إ��س�لام ون�ب�ي��ه ال �ك��رمي ،يف وق��ت ك��ان بابا
الفاتيكان بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر يقوم بزيارة ر�سمية للبنان ..كل
القوى وال�شخ�صيات والأحزاب اللبنانية ا�ستنكرت و�شجبت هذا العمل
امل�سيء واجلبان ،حتى �ضيف لبنان الكبري.
متنت جهات �أمنية ور�سمية على اجلميع �أال تكون هناك مظاهرات
ا�ستنكار طيلة فرتة الزيارة ،حتى ال تنفلت الأمور من منظميها ،وتعيد
م�شهد الأح��د � 5شباط 2006؛ حني تعر�ضت ال�سفارة الدامناركية يف
لبنان العتداء على يد جمموعة من املعت�صمني ،احتجاجاً على ر�سوم
كاريكاتورية نُ�شرت يف جملة دمناركية� ،أ��س��اءت �إىل الإ��س�لام و�صورة
الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
ك��ل امل��راج��ع الإ�سالمية يف لبنان ا�ستنكرت ،وعلى ر�أ��س�ه��م مفتي
اجلمهورية اللبنانية ،الذي اتخذ موقفاً لفت �أنظار البعيد قبل القريب،
خالل خطبة اجلمعة التي �ألقاها تزامناً مع و�صول البابا� ،أعلن فيها �أن
الإدارة الأمريكية وال�صهاينة وراء الفيلم امل�سيء ،كما ا�ستنكر ال�صمت
العربي الر�سمي.
مل ي�سلم مفتي اجلمهورية من ت�صريحات البع�ض؛ هوجم وو�صل
�إليه بع�ض العتاب ،قالها البع�ض يف جمال�سه ب�أن املفتي «زادها».
غ��ادر البابا لبنان بعد زيارته الناجحة على كل امل�ستويات ،فدعا
ال�سيد ح�سن �إىل م�سرية ا�ستنكار رف�ضاً للفيلم امل�سيء ،وكانت مظاهرة
حا�شدة وكبرية ،ومب�شاركة �أغلبية القوى الإ�سالمية ،لكن مل ي�سلم
ال�سيد من ت�صريحات البع�ض ب�أنه �أي�ضاً «زادها».
ه � ��ؤالء ال�ب�ع����ض ه��م ن�ف����س ال �ف��ري��ق ال ��ذي �أغ� ��رق ال �ب�ل�اد بالفنت
واحلروب ،انتقدوا التظاهرة قبل �أن حت�صل ،كانت حجتهم اخلوف من
انفالت الأمور ،مذكرين بالتظاهرة التي ح�صلت يف ال�سابق ،والتي �أدت
�إىل اقتحام ال�سفارة الدمناركية ،انتهت التظاهرة التي دعا �إليها ،فكانت
منوذجاً ح�ضارياً.
اتهموا املفتي ب�أن امل��راد من مواقفه الأخ�يرة وظهوره الإعالمي،
ومنها على تلفزيون املنار بالذات ،تثبيت ح�ضوره ودوره ،ن�سوا �أن املفتي
ٍ
«مفت».
اتهموا ال�سيد ب�أنه دعا �إىل التظاهرة لـ«تعومي» �شعبيته من جديد،
ن�سوا �أن ال�سيد «�سيد».
ب�ع��د جن��اح ال�ت�ظ��اه��رة ،ك��ان االن�ت�ق��اد يف ح���ض��ور ال�سيد ن�صراهلل
�شخ�صياً �إىل التظاهرة ،متحدياً املخاطر الأمنية من �أجل حتدي زيارة
البابا ،وعر�ض احل�شود مقابل زيارة البابا ،ن�سوا �أن البابا «بابا».
ين�سون كل �شيء ،وال يتذكرون �إال م�صاحلهم ال�شخ�صية ،ال يهمهم
«البابا» وال املفتي وال ال�سيد ،اهتمامهم الأول والأخري �إر�ضاء �سيدهم
الأمريكي ،وتنفيذ الأجندة املطلوبة منهم قبل �أي �شيء �آخر.

�سعيد عيتاين

�أحمد �شحادة

هل ستلحق موازنتا  2012و 2013بسابقاتهما؟

الحكومة في إجازة ..وعدم إقرار السلسلة يهدد العام الدراسي
�سل�سلة الرتب وال��روات��ب ملوظفي القطاع العام،
يبدو �أنها دخلت يف �إج��ازة حكومية �إج�ب��اري��ة ،ب�سبب
توقف جمل�س الوزراء عن االجتماعات ملدة �أ�سبوعني،
بحكم �سفر رئي�س اجلمهورية يف زياراته الأمريكية
ال �ت��ي ي�ستهلها يف ال �ب�يرو حل���ض��ور ال�ق�م��ة العربية
 الالتينية ،و�سفر رئي�س احل�ك��وم��ة �إىل نيويوركحل�ضور االجتماعات العامة للأمم املتحدة ،وبالتايل
�سيتوقف البحث يف ق�ضية متويل ال�سل�سلة ،التي كان
جمل�س الوزراء قد قطع �شوطاً بعيداً يف �ش�أنها ،يف وقت
مل ينجز جمل�س الوزراء م�شروع موازنة العام ،2013
حيث ت�شري �أرقام النفقات العامة� ،إىل �أنها تقدر بنحو

� 23أل��ف مليار ل�يرة ،م��ن دون امل��وازن��ات امللحقة �أي
بزيادة نحو �ألفي مليار ل�يرة عن العام  ،2012الذي
مل ت�ق��ر م��وازن�ت��ه وال �ت��ي م��ا ت ��زال مقيمة يف اللجان
النيابية ،ومل تنجز لأن نقا�شات ال�ن��واب اللبنانيني
لهذه امليزانية يغلب عليها الطابع ال�سيا�سي ،و�إن كان
مغلفاً بغالف مايل.
وب�شكل ع��ام ،فاحلكومة التي تعي�ش الآن ب�شبه
�إج � ��ازة ل�ن�ح��و  15ي ��وم �اً ،ت��واج��ه م�ع��رك��ة م��ال�ي��ة من
خالل املوازنة ،ويحتل ت�أمني املوارد والتمويل واجهة
االه�ت�م��ام ،وب�ه��ذا ثمة م�لاح�ظ��ات باجلملة وامل�ف��رق،
ومعه بات املهتمون بال�ش�أن املايل واالقت�صادي يخ�شون

�أن ي �ك��ون م���ص�ير م��وازن �ت��ي  2012و 2013كم�صري
امل��وازن��ات ال�سابقة منذ  2005وح�ت��ى ال �ي��وم� ،أي «�أن
البلد ما�شي وال��رب راعيها» دون �أي �ضوابط ،ودون
م��وازن��ات ،بحيث �أن كثرياً من الف�ضائح تفوح منها،
خ�صو�صاً جلهة الهبات والإنفاقات غري املعروفة التي
باتت روائحها تزكم الأنوف.
كما ت��واج��ه ه��ذه احل�ك��وم��ة ،مع�ضلة اجتماعية،
تتمثل يف �إق��رار �سل�سلة الرتب وال��روات��ب يف جمل�س
ال �ن��واب ،وال �ت��ي ج��رى تق�سيطها ع�ل��ى م��دى خم�س
�سنوات ،وهو ما يرف�ضه الأ�ساتذة الر�سميون وموظفو
ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،وب��ال�ت��ايل ق��د ن��رى حت��رك�اً مت�صاعداً

ملوظفي القطاع العام� ،ستكون بدايته مع �إ�ضراب وا�سع
للمعلمني يف لبنان ،مع بداية هذا العام الدرا�سي ،ما
قد ي�ضع م�صري العام الدرا�سي  2013 – 2012على
املحك� ،إذا مل ي�سارع جمل�س النواب لت�صحيح اخللل
ال ��ذي �أق ��ر يف جم�ل����س ال � ��وزارء بتق�سيط ال�سل�سلة،
ولي�س كما جرى االتفاق عليه بني الأ�ساتذة واللجنة
ال��وزاري��ة ،حيث �ستت�آكل ه��ذه ال�سل�سلة من االرتفاع
امل�ستمر يف الأ�سعار وغ�لاء املعي�شة ،وهو الأم��ر الذي
ينبه �إليه املعلمون وموظفو القطاع العام.

حممود مرع�شلي
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مقابلة
حرب أميركا «الناعمة» متفوقة على الصين وروسيا

قرم :قمة بكركي الروحية أكدت أولوية األخالق في االقتصاد
حل الو�ضع االقت�صادي املايل يبقى ه�ش ًا ما دام العالج «ترقيعياً» ..الف�صل بني م�س�ألتي غالء املعي�شة
والزيادة على الأجر بداية حلل الأزمة املالية يف لبنان ،وقوى اال�ستعمار تتلطى مبنطق «حوار احل�ضارات» لت�أكيد
وجود ال�رصاع..
اخلبري االقت�صادي واملايل واملحلل ف�سل�سة الرتب وال��روات��ب ،يجب درا�ستها
ال�سيا�سي ج��ورج ق��رم ي�شرح يف حديثه ب�شكل علمي ،انطالقاً من حاجات كافة
جل��ري��دة «ال�ث�ب��ات» جملة م��ن الق�ضايا ف �ئ��ات امل��وظ �ف�ين واخ�ت���ص��ا��ص�ه��م ،وي�ج��ب
ال�سيا�سية ال�شائكة ،و�إليكم احلوار:
الف�صل نهائياً بني م�س�ألتي غالء املعي�شة
ي�ضع وزير املالية ال�سابق جورج قرم وبني زي��ادات الرواتب الأ�سا�سية»� ،س�ألناه
تعرث االق�ت���ص��اد اللبناين �إىل التفكري عن ال�سبب؟ يجيب ق��رم« :الغالء يعالج
املحدود البدائي واملب�سط ،بر�أيه �أ�صل كما ح�صل يف القطاع اخلا�ص من خالل
العلة تعود العتبار لبنان بلداً و�سيطاً ع��دة �أم��ور كاملكاف�آت املالية وغ�يره��ا� ،أما
ل�ل�خ��دم��ات اخل�ف�ي�ف��ة (��س�ي��اح��ة وجت��ارة ه�ي�ك�ل�ي��ة روات� ��ب ال ��دول ��ة ي�ج��ب درا��س�ت�ه��ا
وعقارات) ،انطالقاً من وجهة نظر املفكر ان �ط�لاق �اً م��ن م�ف�ه��وم �آخ� ��ر ،لأن ��ه خ� ْل��ط
اللبناين مي�شال �شيحا ،وغلبتها يف �إقناع الق�ضيتني ببع�ضهما ،ي�سبب عدم و�ضوح
معظم اللبنانيني بفوائد هكذا من��وذج ال��ر�ؤي��ة االق�ت���ص��ادي��ة امل�ف�تر���ض �أن تكون
اقت�صادي مايل ،يقول قرم« :رغم جناح حم�ض علمية».
التجربة ال�شهابية ،وك�سر النموذج املتبع
ع ��ن � �س �ب��ب ع� ��دم ان �ه �ي��ار االق �ت �� �ص��اد
ل�سنوات عديدة ،عاد اللبنانيون لل�سري ال�ل�ب�ن��اين ،م��ا دام ��ت ال�سيا�سات املعتمدة
على نف�س اخل�ط��ى بعد ان�ت�ه��اء احل��رب منذ �أوا�سط القرن املا�ضي لي�ست �سليمة،
�أواخ ��ر الت�سعينات ،ف�ك��ان ه��م �سيا�سات ف �ه��ل ا ألم � � ��ر ل ��ه ع�ل�اق ��ة ب��و� �ض��ع ل�ب�ن��ان
«احلريرية ال�سيا�سية» الأ�سا�سي ،العمل اجل �ي��وا� �س�ترات �ي �ج��ي امل �م �ي��ز يف ال �� �ش��رق،
على تنمية قطاع اخلدمات فقط ،ما �أدى وب�ضرورات احلفاظ عليه رغم اخل�ضات
�إىل بروز �أزم��ات اقت�صادية  -اجتماعية الأمنية وال�سيا�سية فيه �أو يف حميطه؟
متالحقة» ،ويعترب الباحث يف ال�ش�ؤون ي �� �ش��رح ا إلخ �� �ص ��ائ ��ي يف � � �ش � ��ؤون ال �� �ش��رق
املالية وامل�صرفية ،الدكتور ج��ورج قرم،
�أن الأزمة االقت�صادية يف لبنان انفجرت
يف الأ��ش�ه��ر الأخ�ي��رة ،م��ع ب��داي��ة تفكك
�سلطة الدولة ميدانياً على عدة مناطق،
ونتيجة ظ��روف �إقليمية ظاغطة ،هي
نتيجة �سيا�سات ومفاهيم خاطئة منذ
�أ�سا�س قيام الدولة اللبنانية».
احلل بالف�صل
ل�ك��ن م ��اذا ع��ن �أزم ��ة �سل�سلة ال��رت��ب
والرواتب التي �أقرتها احلكومة اللبنانية،
قبل �إي�ج��اد التمويل ال�ل�ازم وم��ع ارت�ف��اع
الأ�سعار؟ يرد القرم« :منطق املالية العام
ال �� �س��ائ��د م �ن��ذ ت���س�ع�ي�ن��ات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي
أ�ن�ت��ج فلتاناً م��ال�ي�اً ،م��ن ال�صعب جت��اوزه
ب�سيا�سات حمدودة ،املطلوب �سيا�سة مالية
خمتلفة جذرياً ،تقوم بها خمتلف وزارات
ال ��دول ��ة ل�ت�ن���ش�ي��ط االق �ت �� �ص��اد ال�ل�ب�ن��اين
وال� ��دورة ا إلن�ت��اج�ي��ة يف ل�ب�ن��ان ،وب��ال�ت��ايل
م��ا دم �ن��ا مل ن �� �ش��رع ب� ��إج ��راء �إ� �ص�لاح��ات
داخل النظام ال�ضريبي (با�ستثناء بع�ض
الإج ��راءات على ال�ضريبة امل�ضافة) ،لن
ن�شعر بالإ�صالح احلقيقي� ،إذ �إنه مل يعد
يكفي معاجلة طرق الإنفاق فقط ،هناك
فو�ضى عارمة على �صعيد مواد الد�ستور،
� �س��واء ت�ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة مب��ال�ي��ة ال ��دول ��ة �أو
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ق��ان��ون امل�ح��ا��س�ب��ة ال�ع�م��وم�ي��ة»،
ي�ضيف قرم «�ضمن هذه الظروف ،وحتت
�ضغط الفئات االجتماعية املختلفة ،قررت
احل �ك��وم��ة ت�ل�ب�ي��ة امل �ط��ال��ب االج�ت�م��اع�ي��ة
امل�شروعة ،رغ��م �أن بع�ض فئات املوظفني
ت�سعى للح�صول ع�ل��ى ام �ت �ي��ازات �أك�ب�ر..

منطق المالية العام
السائد منذ تسعينات
القرن الماضي أنتج فلتانًا
ماليًا من الصعب تجاوزه
بسياسات محدودة

الأو� �س��ط ودول ح��و���ض ال�ب�ح��ر املتو�سط
ج��ورج ق��رم� ،أن �ضخ الأم ��وال فيه وهمي،
ويعود الف�ضل فيه لهجرة اللبنانيني �إىل
اخل��ارج وم��ا ي�ستتبع ذل��ك م��ن حتويالت
م��ال�ي��ة إ�ل �ي��ه ،إ�� �ض��اف��ة �إىل إ�ق �ب��ال ال�ع��رب
والأغنياء اللبنانيني على �شراء العقارات
(امل�ضاربات)» ،يعقب قرم قائالً« :املعطى
الأخ�ي�ر ي��زي��د م��ن امل�شكلة ت�ع�ق�ي��داً ،لأن��ه
يرفع من �سعر الأرا�ضي وال�شقق ال�سكنية
ب���ش�ك��ل ج �ن��وين ،م��ا ي�ن�ع�ك����س ��س�ل�ب�اً على
الطبقة الو�سطى يف البلد».
تهنئة

وان � �ط �ل�اق � �اً م� ��ن ال �ق �م ��ة ال ��روح �ي ��ة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة – امل �� �س �ي �ح �ي��ة يف ب �ك��رك��ي،
و�إ��ش��ارت�ه��ا �إىل ��ض��رورة معاجلة الق�ضايا
االق �ت �� �ص��ادي��ة ب �ح��زم� � ،س � أ�ل �ن��اه ع��ن ت��أث�ير
ذل��ك ل��وق��ف ه�ج��رة اللبنانيني� ،سيما �أن
امل���س�ي�ح�ي�ين ي �ع��ان��ون � �ض �ع �ف �اً وا� �ض �ح �اً يف
خمزونهم الدميغرايف ،ما ي�ؤثر جدياً على
لبنان وميزته التنوعية؟ يقول الدكتور
ق ��رم« :ب �ي��ان ال�ق�م��ة ال��روح �ي��ة يف بكركي
مم�ي��ز ،لأن��ه يطلب ال �ع��ودة �إىل �أخ�لاق�ي��ة
االقت�صاد ،رغم �أن املجمع املاروين يف العام
 2004قد �أ�شار �إىل ذل��ك ،بقيت املتابعات
جد �ضعيفة» ،وي�ضيف�« :أخالقيات املجمع
امل� � ��اروين ت �ل��ك ،ت�ت���ش��اب��ه م ��ع �أخ�ل�اق �ي��ات
ال�ع�ق�ي��دة الإ��س�لام�ي��ة ب��ال�ع�م��وم ،وب��ال�ت��ايل
ه�ن��اك ح��اج��ة ل�ت��أك�ي��د �أن امل��ادي��ات لي�ست
غاية الإن�سان ،وت�أكيد العودة �إىل التعا�ضد
االجتماعي وامل �ب��ادئ النبيلة يف ال���ش��ؤون
االقت�صادية ،واليوم مع �صياغة هكذا بيان،
نهنئ القيمني عليه لأنه �صوب الأمور على
حقيقتها».
وهل من عالقة بني ارتفاع من�سوب
اخل �ط��ف والأزم � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة؟ ي��رد
قرم« :ال�سرقات اخلفيفة قد تكون على
عالقة بالفقر وال�ع��وز ،ولكن عمليات
اخلطف املدرو�سة على م�ستوى عالٍ من
التنظيم ،طابعها مافيوي �إجرامي وال
ميكن تربيره بذريعة احلاجة».
�سورية
بخ�صو�ص امل�شهد ال�سوري املت�أزم منذ
�أكرث من عام ون�صف ،هل احلرب الدائرة
ه�ن��اك ع�ل��ى ع�لاق��ة ب �ن��زاع احل �� �ض��ارات �أو
امل���ص��ال��ح االق�ت���ص��ادي��ة و��س�ي�ط��رة ال�غ��رب

على ال���ش��رق؟ ي�ق��ول ق��رم« :ه�ن��اك ثالثة
م�ستويات للأزمة ال�سورية ،املعطى الأول
حملي يتعلق بالتذمر االجتماعي املتنامي
بعد جملة �سيا�سات مالية مطبقة يف �سورية
(حترير االقت�صاد) ،وتراكم ثروات هائلة
بيد قلة مع انت�شار حالة الف�ساد» ،يكمل
قرم حديثه« :العن�صر املحلي غرق داخل
املعطى الإقليمي وال ��دويل ،فال�سعودية
وق �ط��ر ��س�ع�ي��ا لإ� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال���س��وي
ب��ال�ت���ض��ام��ن وال�ت�ك��اف��ل م��ع ت��رك�ي��ا �ضمن
�سيناريو النمط الليبي ،واملعطى الغربي
املتحم�س ل��ذل��ك ي��رم��ي م��ن خ�لال ذل��ك،
�ضرب مواقف �سورية الإقليمية املتعار�ضة
مع �سيا�ساتهم ال�شرق الأو�سطية (النظرة
لل�صراع العربي  -الإ�سرائيلي والنظرة
لإيران) ،تلك الأحداث امل�صحوبة بحراك
عربي عنيف� ،أجربتا رو�سيا وال�صني على
مناه�ضة �أوامر حلف «الناتو» ومواجهته
م��ن خ�لال ق ��رارات الفيتو داخ��ل جمل�س
الأم� ��ن ال � ��دويل ..ولأن أ�ح � ��داث ��س��وري��ة
�أ� �ص �ب �ح��ت ع �ل��ى ع�ل�اق��ة م �ب��ا� �ش��رة ب ��أم��ن
وثبات الكيان الإ�سرائيلي كما اجلمهورية
الإ�سالمية يف �إي ��ران ،تداعيات ا ألح��داث
ال�سورية �ستكون يف ح��ال �سقوط النظام
ال�سوري لي�ست �إال حمطة لإكمال الهجوم
الغربي على �إي��ران ،واليوم مع تعرث هذا
امل�شروع ،يكرث الكالم عن توجيه �ضربة
ع�سكرية �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة لإي � ��ران ،ال�ت��ي ت��رد
بنف�س الوترية ،ما ينبئ �أن الو�ضع خطر
للغاية».
ب� �ع ��د م �� �ض ��ي ع� ��ام �ي�ن و�أك � �ث� ��ر ع �ل��ى
الثورات العربية ،هل �أ�صبح ممكناً �سحب
اخل �ي��ط ا ألب �ي ����ض ع ��ن ا أل�� �س ��ود ل�ل�ح��راك
ال�شعبي العربي؟ وهل يختبئ وراء م�سرح
العمليات أ�ج�ه��زة خم��اب��رات حت��رك �أحجار
«ال �� �ش �ط��رجن»؟ ي �ق��ول ق ��رم« :م ��ع ب��داي��ات
الثورات حتركت اجلماهري باملاليني ب�شكل
عفوي من املحيط �إىل اخلليج (من عمان
�إىل م��وري�ت��ان�ي��ا) ..طبعاً ال�ق��وى الرجعية
العربية نظمت نف�سها باالتفاق مع الدول
ال�غ��رب�ي��ة ��ض�م��ن ن�ف����س ��س�ي�ن��اري��و ال�غ��رب��ي،
ل�ضرب املد الثوري �أيام جمال عبد النا�صر،
ول �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة حت��ال �ف��ت ق� ��وى دي�ن�ي��ة
حمافظة يف املنطقة م��ع �أوروب ��ا و�أم�يرك��ا
ال�ستيعاب احل��رك��ات ال�شعبية وال�سيطرة
ع�ل�ي�ه��ا ،لأن االن �ت �خ��اب��ات احل ��رة �ست�سمح
للقوى الإ�سالمية ال�سيطرة على مراكز
القرار ،لتوغلها داخ��ل الأو��س��اط ال�شعبية
الفقرية ،من خالل جمعيات خريية ممولة
من ملكيات و�إمارات دول اخلليج».
ح�ضارياً ي�ضع املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ال��دك �ت��ور ج� ��ورج ق��رم،
م�س�ألة حوار احل�ضارات �ضمن �سياق �صدام
احل���ض��ارات عينه ،يقول يف ه��ذا ال�سياق:
«العقل الغربي ي�سوق �أن م�شكلة فل�سطني
لي�ست ق�ضية حقوق م�ه��دورة ل�شعب ما،
كما �أن م�س�ألة غ��زو �أم�يرك��ا ل�ل�ع��راق من
دون ��س�ن��د ��ش��رع��ي م ��رده ل�ت���ص��ادم ق�ي��م..
وه��ذا املنطق للأ�سف تتحم�س ل��ه ال��دول

العربية والإ��س�لام�ي��ة ،وه��ذا الأم��ر بغاية
اخل �ط��ورة ،لأن مواجهة ال�غ��رب ح�ضارياً
ه ��ي خ��دي �ع��ة ك �ب�ي�رة ،وب��ال �ت��ايل م ��ن يقر
ب�ضرورة ح��وار احل�ضارات ،ي�ؤكد �ضمنياً
ب�أن �سبب احلروب والعنف تعود الختالف
احل�ضارات ،فيما �سبب القتل واحلروب يف
العامل هي نزعة الإن�سان نف�سه لل�سيطرة»،
ي �ك �م��ل ق � ��رم ح��دي �ث��ه جل ��ري ��دة ال �ث �ب��ات:
«ال �� �ص��راع احل �� �ض��اري  -ال��دي �ن��ي ي�ساند
م���ش��روع دول ��ة �إ� �س��رائ �ي��ل ال ي�ن��اه���ض��ه ،يف
معظم درا�ساتي� ،أ�شري �إىل �أن م�أ�ساة الدول
العربية ناجتة عن ق�ضايا و�ضعية وقوانني
ميدانية ال عالقة لها بالقيم ،وبالتايل
مم��ان�ع�ت�ن��ا ل�ل�ك�ي��ان ال �� �ص �ه �ي��وين ،ال ت�ع��ود
�إىل كونه ي�ه��ودي�اً ،ب��ل لأن��ه كيان غا�صب،
و�سواء كان بوذياً �سيكون لنا نف�س املوقف..
ت��وظ�ي��ف ال��دي��ن لتحليل ق�ضايا و�ضعية
بنظري ي�صب يف م�صلحة �إ�سرائيل».
ولكن كيف يف�سر قرم مقولة هيمنة
ال ��رج ��ل الأب� �ي� �� ��ض ع �ل��ى م �ع �ظ��م أ�ق� �ط ��ار
العامل ،وتنامي النفوذ ح�ضارة ال�صينية
وال�شرقية؟ وهل �صحيح �أن اجتاه ال�سالم
بالقوة عائد لتوازن القوى ال�صاعدة مع
القوى الهابطة؟ يرد قرم« :نحن ن�ستخف
كثرياً مبا ي�سمى القوى «الناعمة» للدول
ال�غ��رب�ي��ة ،ألن ��ه مهما ك��ان ��ص�ع��ود ال�صني
ورو� �س �ي��ا و�إي � ��ران وال�ه�ن��د يف ه��ذا امل�ج��ال،
ال ي ��زال ��ون دون امل���س�ت��وى امل �ط �ل��وب ،وم��ا
ا�ستقطاب اجلامعات والفنون والدرا�سات
العلمية للطالب ال�ع��رب خ�ير دل�ي��ل على
ذل��ك ..هذه املجاالت لها ت�أثري قوي على
تفكري النا�س عموماً ،وم��ا تفكري العرب
�أن العدو الأ�سا�سي لهم هي �إيران ولي�ست
�إ��س��رائ�ي��ل� ،إال نتيجة فعالية تلك القوى
ال�ن��اع�م��ة (�إع �ل��ام  -دور ن���ش��ر  -ت�سويق
�إعالين � -أفالم ومواقع الكرتونية) على
توجهات ال�شرقي ،وال�شخ�صية العربية
ال� �ي ��وم ت �ع �ي ����ش ال �ت �ن��اق ����ض ب�ي�ن إ�ع� �ج ��اب
بالثقافة الغربية من جهة وك��ره �سيا�سي
لدول الغرب من جهة ثانية».
وم� � ��اذا ع ��ن وق� ��ف ال �ن �م��و الإي� � ��راين
االقت�صادي وال�سيا�سي والتكنولوجي ،هل
من دواء له عرب املنظومات الناعمة وفق
�سيا�سات ال �غ��رب؟ ي�ق��ول ق��رم« :ال ترعى
الباك�ستان الدولة الإ�سالمية الراديكالية
غري امل�ستقرة ،نف�س اهتمام الغرب لإيران،
رغم امتالك الأوىل القنبلة الذرية ،العقل
الغربي منزعج من التطور التكنولوجي
العلمي إلي��ران وي�ستفزه تطورها ،ولهذا
ال�سبب قد تخو�ض �أمريكا حرباً �إقليمية
حتت مظلة عناوين ح�ضارية ،وللأ�سف
ال �� �ش��دي��د ي �� �س�ي�ر ال � �ع ��رب وف � ��ق ال �ن �م��ط
التفكريي عينه ،وال �أعتقد �أن الواليات
املتحدة الأمريكية �ستخو�ض حرباً على
ال�صني ،رغم �أن الو�ضع ال�سوري قد يت�أزم
�أكرث ،ورغم �إبقاء احتمال هجوم �إ�سرائيلي
على �إيران وارد».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

التطوع ..جانب إنساني مفقود
معظم ال �ط�لاب ،ويف ال�ف�ترة الأوىل
ال�ت��ي ت�ل��ي م��رح�ل��ة ال�ت�خ��رجُ ،ت �ت��اح لديهم
�أوق��ات ف��راغ ي�ستغلها البع�ض يف الراحة،
والبع�ض الآخ��ر يف البحث عن عمل� ،أما
بالن�سبة يل ،ف�ف�ك��رتُ �أن �أ�ستغل م��ا لدي
من وق��ت وطاقة يف خدمة �أو عمل ،يعود
فائدته علي وعلى م��ن ح��ويل ،خ�صو�صاً
�أنني منذ ال�صغر ،لدي ميل وحب خلدمة
الآخرين وم�ساعدتهم.
ب � � ��د�أت ع �م �ل �ي��ة ال �ب �ح��ث ع �ل��ى م��واق��ع
الإن�ت�رن��ت ،ال�ت��ي تعنى بت�شجيع املواطنني
ع�ل��ى ال�ت�ط��وع يف اخل� ��ارج ،م��ن �أج ��ل تقدمي
امل�ساعدات املتعددة ،كالتعليم وبناء البيوت
ورعاية الأوالد وتقدمي امل�ساعدات الطبية
وغ �ي�ره ��ا ،ل � ��دول ف �ق�ي�رة وت �� �ض �ع �ه��م حت��ت
رعايتها.
ك��ان��ت امل��واق��ع ت�ظ�ه��ر ب��امل �ئ��ات ،جتعلك
حت�ت��ار �إىل �أي��ن ت��دخ��ل وم��ن ت�خ�ت��ار ،لكنني
عندما ر�أي��ت �أن الأوْىل �أن �أ�ستغل طاقاتي
يف خ ��دم ��ة وط� �ن ��ي ،وج � ��دت �أن اخل� �ي ��ارات
�أمامي قليلة جداً ،مقارنة مع مئات املواقع
الأج�ن�ب�ي��ة ،وان�ت�ه��ى ب��ي امل�ط��اف �إىل اختيار
التطوع يف ال�صليب الأحمر؛ الذي بالن�سبة
يل كان الأكرث ت�شجيعاً وو�ضوحاً من غريه.
ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ه ��و ع �م��ل �إن �� �س��اين
ووج � ��داين ،ي �ه��دف �إىل امل �� �س��اع��دة وخ��دم��ة
الآخرين مهما كانت انتماءاتهم دون مقابل،
�أو مقابل أ�ج��ر قليل ال تتجاوز قيمته قيمة
ال��وق��ت واجل�ه��د امل �ب��ذول م��ن قبل �صاحبه،
م��ن �أج ��ل حتقيق م���س�ت��وى معي�شة �أف�ضل
ل��دى النا�س ،وه��و �أي�ضاً رك�ي��زة �أ�سا�سية يف
بناء املجتمع ،ون�شر التما�سك االجتماعي
بني املواطنني ،وال ي��زال العمل التطوعي،
من �أه��م العوامل امل�ؤثرة على إ�ع��داد اجليل
اجل� ��دي� ��د؛ ف �ه��و ي ��دخ ��ل � �ض �م��ن ت�ك��وي�ن�ه��م
خُ لقياً ونف�سياً واجتماعياً ،ويتيح الإف��ادة
م��ن ال�ط��اق��ات ال�شبابية وتنميتها خلدمة
امل �ج �ت �م��ع ،ك �م��ا ي �ع ��دل ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي
ال�سلوكيات ،ويوجه الأخالقيات ،وينمي روح
العطاء لدى الفرد.
أم�س احلاجة لهذه
ويف حني �أننا اليوم ب� ّ
القيمة وامل�ب��ادرة الإن�سانية والأخ�لاق�ي��ة يف
جمتمعاتنا ،التي تعاين من �أو�ضاع اقت�صادية
واج �ت �م��اع �ي��ة و��ص�ح�ي��ة م �ت��ده��ورة ،ون���س�ب��ة
�أم�ي��ة مرتفعة وع��دم ا�ستقرار وغ�يره��ا من
امل�شاكل ،وهي جمتمعات يغلب عليها الطابع
الإ� �س�ل�ام��ي ،ال �ت��ي ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ��ش��رائ��ع
�سماوية �أخرى ت�شدد وحتث على عمل اخلري
وتقدمي العون ،بل و�أحيانا توجبه� ،إال �أننا
نفتقد �إىل هذه القيمة والثقافة ال�سامية،
ونلحظ �أن عدد املنظمات التطوعية الفعالة
يف لبنان والعامل العربي ،قليلة جداً �إىل حد
خمجل مقارنة مع مثيالتها يف دول اخلارج
ك�أوروبا و�أمريكا مثالً.
ف �ق��د �أظ� �ه ��رت الإح� ��� �ص ��اءات� ،أن ع��دد
اجل �م �ع �ي��ات اخل �ي�ري ��ة غ �ي�ر ال��رب �ح �ي��ة يف
الواليات املتحدة يبلغ  1.514.000جمعية،
ويف ب��ري�ط��ان�ي��ا وح��ده��ا  350.000جمعية،
ويف فرن�سا  600.000جمعية ،ي�شارك فيها
م�لاي�ين املتطوعني �سنوياً ،وت�صل �أح�ج��ام
ال�ت�برع��ات امل�ع�ط��اة للمنظمات واجلمعيات

املهند�س حممد علي اجلنّون يف �إحدى الندوات

غري الربحية �إىل مليارات الدوالرات �سنوياً .أ�خ ��رى ك��ال�ت��ي ع�ن��دن��ا ،ال ت�شهد م�ث��ل ه��ذا
ل �ك��ن ا ألم � � ��ر ال� � ��ذي ي �ث�ي�ر ال��ده �� �ش��ة امل �ن��اخ ،وه ��و م��ا مي�ك��ن ت�ف���س�يره ب �ع��دد من
واخليبة �أكرث ،هو عدد املنظمات التطوعية ال�ع��وام��ل ،م��ن أ�ه�م�ه��ا غ�ي��اب روح االن�ت�م��اء
املوجودة يف الكيان ال�صهيوين؛ التي قُدرت الوطني ،واالن�شغال بال�ضغوط االقت�صادية
ب�ح��وايل  40أ�ل��ف منظمة يف ال�ع��ام  ،2007والتعليمية ،ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل �ضعف ال��دور
وه��ي أ�ي���ض�اً يف ت��زاي��د ،حيث يعترب الدعم �شبه الغائب مل�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية،
احلكومي من أ�ه��م م�صادر الدخل لديها ،أ�ب ��رزه ��ا ا أل� � �س� ��رة ،وامل � ؤ�� �س �� �س��ة التعليمية
يف املقابل بلغ ع��دد املنظمات التطوعية يف (امل��در� �س��ة ،اجل��ام �ع��ة) ،وو� �س��ائ��ل ا إلع�ل�ام،
ال�ع��امل العربي ح��وايل  35أ�ل��ف منظمة يف وا ألح ��زاب ال�سيا�سية ،واجل�م��اع��ات املهنية
نهاية ال�ع��ام  ،2006وه��و ع��دد �أق��ل مم��ا هو وغريها.
يف الكيان ال�صهيوين ،علماً �أن ع��دد �سكان
ويف مقابلة أ�ج��ري�ن��اه��ا م��ع املهند�س
ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،ي�ف��وق ع��دد تلك الأخ�ي�رة حممد علي اجل� ّن��ون؛ رئي�س جمل�س �إدارة
بع�شرات املرات.
مركز لبنان للعمل التطوعي ،ورئي�س مركز
ه��ذا التفاوت الكبري ال��ذي جن��ده بني التدريب العربي للعمل التطوعي عن قارة
آ���س�ي��ا ،وع���ض��و امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�لاحت��اد
العربي للعمل التطوعي ،حدّثنا عن بع�ض
ال���ص�ع��وب��ات ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا امل��رك��ز ال��ذي
أُ�ن���ش� أ� ع��ام  ،2006وال��ذي يُعترب �أول مركز
لبناين ،يجمع حتت مظلته بع�ض الهيئات
عدد المنظمات
واملنظمات واجلمعيات واملراكز ،التي تعنى
التطوعية في الكيان ب��ال �� �ش ��أن ال�ت�ط��وع��ي ع�ل��ى ك��اف��ة الأرا� �ض ��ي
اللبنانية م��ن ال���ش�م��ال �إىل ب�ي�روت ونحو
الصهيوني
اجل�ن��وب دون متييز ،م��ن خ�لال ن�شاطات
حوالي  40ألف منظمة ع��دي��دة يعمل امل�ت�ط��وع��ون م��ن خ�لال�ه��ا يف
أ�ه��م املجاالت التالية :ن�شر وتعميم ثقافة
التطوع ،ن�شاطات بيئية ،حمالت ت�شجري،
في المقابل بلغ عدد
ح�م�لات ط�ب�ي��ة ،االه�ت�م��ام بامل�سنني وذوي
المنظمات التطوعية
االحتياجات اخلا�صة ،الكوارث ،امل�ؤمترات،
ال�ب�ط��والت ،ال �ن��دوات ،ال��زي��ارات للمر�ضى،
في العالم العربي
الدورات املتعلقة باملهام املذكورة.
حوالي  35ألف منظمة
خ�ل�ال ح��دي �ث��ه إ�ل �ي �ن��ا ،ذك ��ر م�شكلة
التمويل فقال« :نحن ال ي�أتينا دعم مايل،
ال م��ن احلكومة وال م��ن أ�ي��ة دول��ة عربية،
و ألن� �ن ��ا غ�ي�ر ت��اب �ع�ين لأي ج �ه��ة �سيا�سية
وحزبية ،ال نتلقى الدعم من �أي �شخ�صية
العامل العربي واخلارج ،ال بد �أن له �أ�سباباً ��س�ي��ا��س�ي��ة ،ال �ت��ي غ��ال �ب �اً م ��ا ت �ك��ون ل��دي�ه��ا
تقف عائقاً �أمام تطور اجلمعيات واملنظمات جمعياتها اخل��ا��ص��ة» ،ث��م ي�ضيف« :هناك
ال�ت�ط��وع�ي��ة واحل ��د م��ن ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ،وال�ت��ي �أي �� �ض �اً م�شكلة ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي �أ�صبحنا
حتول دون �إقبال النا�س ،وخ�صو�صاً ال�شباب ن �ت �ج��اوزه��ا الآن� ،إذ �إن ه��دف�ن��ا ه��و جعل
عليها ،وال��وا��ض��ح م��ن ه��ذا االخ �ت�لاف� ،أن النا�س من جميع املناطق حتتك وتتوا�صل
هناك دو ًال ت�شهد بيئة اجتماعية وثقافية مع بع�ضها البع�ض ،بالإ�ضافة �إىل �صعوبة
و�سيا�سية مهيئة للتطوع ،بينما هناك دول أ�خ � ��رى ،ه��ي ع ��دم ق� ��درة اجل �م �ع �ي��ات على

بانتظار يد العون التي �ستمتد �إليهم

التعاون مع بع�ضها البع�ض ،فكما تعلمون
يف لبنان ،كل واح��د بحب يعرب�ش عالتاين
ليو�صل».
�إن للعمل التطوعي �أهمية كبرية يف
�أي جمتمع كان� ،إذ تعود فوائده لي�س فقط
على حت�سني و�ضع املجتمع وتطويره ،بل
�أي�ضاً على املتطوع� ،سواء كان على �صعيد
ال�صحة �أو ال�ع�م��ل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ف��وائ��د
�أخرى ،تعود على القطاع التطوعي نف�سه،
وقد �أثبتت العديد من الأبحاث ذلك.
و أ�م��ا على �صعيد العمل ،ووف�ق�اً مل�سح
أ�ج ��رت �� ه timebank employer a t
 titude surveyع��ام  2004يف اململكة
املتحدة ،تبني �أن  ٪81من �أ�صحاب العمل
ال��ذي��ن �شملتهم ال��درا� �س��ة ،ي�ن�ظ��رون �إىل
املوظفني الذين قاموا بعمل تطوعي ،نظرة
أ�ك�ث�ر إ�ي�ج��اب�ي��ة ،و  ٪43م��ن �أرب� ��اب العمل
يعتقدون �أن امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن يخ�ضعون
لأعمال تطوعية ويتعلمون مهارات جديدة،
لديهم فر�صة �أف�ضل للرتقي وك�سب �أعلى
املرتبات ،كما �أن  ٪68من �أ�صحاب العمل،
ي���ش�ع��رون ب� ��أن ال�ت�ط��وع مي�ك��ن �أن ي�ضيف
املهارات �إىل القوى العاملة لديهم.
أ�م��ا بالن�سبة للفوائد ال�صحية� ،أظهر
امل�سح الذي �أجرت ه to make a diffe r
ence day survey,icm research

ع��ام � ،2004أن ما يقارب ن�صف املتطوعني
( )٪47ق��ال��وا �إن ال�ت�ط��وع ق��د ح����سّ ��ن من
�صحتهم ولياقتهم البدنية ،يف حني �أن ٪25
من الأ�شخا�ص الذين يتطوعون �أكرث من
خم�س م��رات يف ال�سنة ،ق��ال��وا �إن التطوع
�ساعد على �إنقا�ص وزنهم ،وما يقارب الثلث
( )٪30ممن هم بني � 18إىل  24عاماً من
املدخنني ،قالوا �إن التطوع �ساعدهم على
تقليل م��ن ن�سبة ال�ت��دخ�ين ،كما �أن ن�صف
ال�سكان ( )٪48الذين تطوعوا ألك�ثر من
ع��ام�ي�ن ،ق��ال��وا �إن ال �ت �ط��وع يجعلهم �أق��ل
عر�ضة لالكتئاب ،بالإ�ضافة �إىل  ٪63ممن
�أعمارهم بني  25و� 34سنة و ٪62ممن هم
فوق الـ 65عاماً ،قالوا �إن العمل التطوعي
جعلهم �أقل توتراً.
هبة عطوي (� 20سنة) طالبة لبنانية

تدر�س يف كندا ،ت�شاركنا جتربتها يف جمال
التطوع �أث�ن��اء درا�ستها يف اجلامعة هناك،
ف�ت�ق��ول�« :إن العمل التطوعي ه��و و�سيلة
رائ �ع��ة ل�ت���ص�ب��ح �إن �� �س��ان �اً �أك�ث��ر ف��اع�ل�ي��ة يف
املجتمع� ،إذ حتتك م��ع �أن��ا���س ينتمون �إىل
خلفيات متنوعة ،ميكن �أن يكون �أي�ضاً من
�أج ��ل ق�ضية ك�ب�يرة م�ث��ل ج�م��ع ال�ت�برع��ات
وامل�ن��ا��س�ب��ات اخل�ي�ري��ة ،ب�ن��اء ع�ل��ى جتربتي
اخل��ا��ص��ة ،متكنت م��ن التعرف على املزيد
مما يقدمه جمتمعي ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
يد العون لغريي ،يف الآون��ة الأخ�يرة ،قمت
ب��امل���ش��ارك��ة وال �ت �ط��وع يف �أن���ش�ط��ة متعلقة
ب��امل �ن��اه��ج ال ��درا�� �س� �ي ��ة يف ح � ��رم ج��ام�ع�ت��ي
ك�م�ج�ت�م��ع ال �ط�ل�اب ال ��دول �ي�ي�ن ،وcibc
الت�سابق ل�ل�ع�لاج ،وجمل�س الطلبة ال��ذي
كنت جزءاً منه».
تتابع هبة ب��ال�ق��ول « :إ�ح ��دى ا ألع�م��ال
ال�ت��ي قمت ب�ه��ا ،ك��ان��ت م�ساعدة القادمني
اجل ��دد �إىل اجل��ام�ع��ة ع�ل��ى ال���ش�ع��ور ب�أنهم
مرحبون داخل حرمنا اجلامعي ،وتعريفهم
على جميع اخلدمات املتوفرة التي يريدون
�أخذ فكرة عنها ،وكم �سيبدو ذلك جيداً يف
ال�سرية الذاتية ،ف�أرباب العمل ال يبحثون
يف مقابالتهم عن ط�لاب متخرجني ذوي
خلفية علمية ج �ي��دة ف �ق��ط ،ب��ل يبحثون
�أي�ضاً عمن ميتلكون مهارات توا�صل جيدة،
ويتمتعون بجانب �إن�ساين ملنحهم ال�سبق
للمن�صب الوظيفي ال��ذي تقدموا بطلب
للح�صول عليه� ،إنه عمل مُ�سلٍ  ،وجم ٍز �أي�ضاً
كما �أنه مليء بالتحدي».
م��ن خ�لال م��ا ذك��رن��اه يتبني ل�ن��ا� ،أن
ال�ت�ط��وع قيمة �أ�سا�سية يف ح�ي��اة ك��ل منا،
ومي �ك��ن االخ �ت �� �ص��ار ب��ال �ق��ول ،إ�ن ��ه يعطي
للإن�سان القدرة على اكت�شاف نف�سه ،و�أن
ي�ح��دث ف��رق�اً يف حياته وح�ي��اة ا آلخ��ري��ن،
ل��ذل��ك ي �ج��ب ال �ب ��دء ب�ت�ط��وي��ر امل�ن�ظ�م��ات
ال�ت�ط��وع�ي��ة وف�ع��ال�ي�ت�ه��ا ،ودع ��م امل �ب��ادرات
ال�ت�ط��وع�ي��ة ،ب ��دءاً م��ن ا أل� �س��رة وامل��دار���س
واجلامعات ،و�إن كانت ب�أب�سط الن�شاطات،
لأن فيها م�صلحة اجلميع.
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عــربــي
تهديدات عباس باالستقالة وإلغاء أوسلو..
الحقائق واالنفعاالت
تتحدث و�سائل الإعالم عن جل�سة
عا�صفة عقدتها القيادة الفل�سطينية،
ب ��الأح ��رى ع��ن ل �ق��اء ع��ا� �ص��ف ع�ق��ده
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س ،مع قيادات يف ال�سلطة وحركة
فتح ومنظمة التحرير الفل�سطينية،
وي�ب��دو �أن الو�صف ال��ذي أ�ط�ل��ق على
ال� �ل� �ق ��اء ،ن ��اج ��م ع ��ن ح � ��ال ال�غ���ض��ب
امل �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى رئ �ي ����س ال �� �س �ل �ط��ة،
و�أ� �س �ب��اب ه��ذه احل ��ال م �ت �ع��ددة ،وف��ق
ما جرى ت�سريبه ،و�أي�ضاً مما ميكن
ا�ستنتاجه من وقائع الأي��ام الأخرية،
خ���ص��و��ص�اً م��ا ي�ت���ص��ل ب��ال�ت�ظ��اه��رات
االح �ت �ج��اج �ي��ة ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا م��دن
ال�ضفة الغربية ،رداً على الإج��راءات
االقت�صادية حلكومة �سالم فيا�ض،
ف�ق��د ح ��اول رئ�ي����س ال�سلطة تغطية
وح�م��اي��ة رئ�ي����س ح�ك��وم�ت��ه ،ل�ك��ن من
ق ��اد ال �ت �ظ��اه��رات � �ض��د ف �ي��ا���ض ،هم
�أع���ض��اء وم�ن��ا��ص��رو ح��رك��ة فتح التي
ير�أ�سها حممود عبا�س ،والت�صريحات
ال �ن��اري��ة ال �ت��ي أ�ط �ل �ق��ت ��ض��د حكومة
ال�سلطة� ،إمن��ا �صدرت عن �أع�ضاء يف
اللجنة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف�ت��ح ،ولعل
ه��ذا م��ا دفعه �إىل توجيه ل��وم �شديد
للحا�ضرين من قيادة احل��رك��ة ،ومل
ت�سلم القوى واملنظمات املنخرطة يف
�إط��ار منظمة التحرير الفل�سطينية
من العتب ال�شديد �أي�ضاً ،فهي كانت
�شريكة وبقوة يف التظاهرات الأخرية.
لكن هذا ي�شكل جانباً واحداً فقط
م��ن �أ��س�ب��اب الغ�ضب ،فاحلديث ي��دور
عن �شعور قوي بالإحباط لدى رئي�س
ال���س�ل�ط��ة ،وم ��ن امل ��ؤك��د �أن ه ��ذا لي�س
ناجماً عن عدم �إطاعة قياديني يف فتح
لأوامره املتعلقة بحكومة �سالم فيا�ض
وح�سب ،على �أهمية ذلك ،ولكنه يت�أتى
م��ن ال�ف���ش��ل ال� ��ذي الق �ت��ه حم��اوالت��ه
املتكررة لإع��ادة �إط�لاق املفاو�ضات مع

يف الآون� ��ة الأخ �ي�رة م�ط��ال�ب��ات ب��إل�غ��اء
اتفاق باري�س االقت�صادي بني ال�سلطة
وحكومة االح�ت�لال ،مع العلم �أن من
تابع الدعوات �إىل حل ال�سلطة و�إلغاء
االتفاق مع االحتالل ،كان يلحظ دوماً
�أن القوى املنتفعة من وجود ال�سلطة،
ه��ي ال �ت��ي ت �ق��ف يف وج ��ه ه ��ذا اخل �ي��ار
وبقوة.
�إل �غ��اء �أو��س�ل��و يعني ح��ل ال�سلطة،
و�إع ��ادة تعيني الق�ضية الفل�سطينية
بو�صفها ق�ضية حت��رر وط�ن��ي ل�شعب
حت ��ت االح � �ت�ل��ال ،وه� ��و ي �ن �ه��ي ك��ذب��ة
و�أوهاماً مرت عليها �سنني من املعاناة،
وتكري�س االحتالل ،وت�ضييع احلقوق
الوطنية الفل�سطينية.
و�إل� �غ ��اء االت� �ف ��اق ب �ه��ذا امل �ع �ن��ى هو
خ �ط��وة وط�ن�ي��ة ك �ب�يرة وم �ط �ل��وب��ة� ،إذ
م��ن دون ال��دخ��ول يف تفا�صيل كثرية،
مل ي �ج��ن ال �� �ش �ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي من
ه ��ذا االت �ف��اق � �س��وى اخل �ي �ب��ات ،بينما
بنيامني نتنياهو م�صافحاً حممود عبا�س
ح�ق��ق االح �ت�لال مكا�سب ك �ب�يرة ،من
حكومة االحتالل ،وكذلك من ال�صدى �سيتوجه �إىل نتنياهو ويبلغه ب�إلغاء االح �ت�ل�ال ال��رخ�ي����ص امل��ري��ح ،و��ص��و ًال
�إىل التهويد وتعزيز اال�ستيطان ،وخلق
امل�ن�خ�ف����ض ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�اً ،ح ��ول ع��زم��ه االتفاق.
م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح ب ��داي ��ة �أن رئ�ي����س وه ��م ل ��دى الفل�سطينيني ب��ام�ت�لاك
ال��ذه��اب جم ��دداً �إىل الأمم امل�ت�ح��دة،
لنيل ع�ضوية لفل�سطني يف اجلمعية ال���س�ل�ط��ة أ�ط �ل��ق ك�ل�م��ات��ه ت �ع �ب�يراً عن �سلطة ودولة.
ال يريد رئي�س ال�سلطة �إلغاء االتفاق
العامة ،ففي املرة املا�ضية كان التحرك الغ�ضب ،وه��ي ج��اءت انعكا�سا حلالة
م��دع��وم�اً ب��ال�ت�ف��اف �شعبي وا� �س��ع� ،أم��ا م��ن االنفعال ال�شديد ،والن�ص ال��ذي ح �ق �اً ه��و ي �ن��اور جم � ��دداً ،ورمب� ��ا ي�ك��ون
الآن فال يظهر الفل�سطينيون �أي نوع يتحدث عن الذهاب �إىل نتنياهو ي�ؤكد ��ص��ادق�اً يف �إب ��داء ع��دم رغبته بالرت�شح
من االهتمام بالتحرك اجلديد ،وهم ذل��ك ،فلو ك��ان الأم ��ر ج��دي �اً ،مل��ا كانت جم � ��دداً ل��رئ��ا� �س��ة ال���س�ل�ط��ة ،ه ��و �أك�ث�ر
ال يثقون ب�ق��درة ال�سلطة على �إجن��از هناك حاجة من �أي ن��وع للذهاب �إىل من اخترب واقعياً حقيقة ه��ذا املن�صب
خ �ط��وة ذات ق�ي�م��ة ،ف�ه�ن��اك اع�ترا���ض رئي�س حكومة االحتالل ،ومن املمكن الوهمي ،لكنها لي�ست املرة الأوىل ،مرة
�أم�يرك��ي م�سبق ،وغ�ي��اب ملوقف عربي الإع �ل��ان ع��ن إ�ل �غ��اء االت �ف��اق م��ن رام �أخ ��رى رمب��ا ي�ك��ون ��ص��ادق�اً يف اللحظة
ج � ��دي ،ث ��م ه �ن��اك �أالع� �ي ��ب ال���س�ل�ط��ة اهلل �أو من �أي مكان يف العامل ،كما �أن التي �أط�ل��ق فيها ال�ك�لام املن�سوب �إليه،
وارت �ب��اك �ه��ا ال��وا� �ض��ح ع �ل��ى �أك�ث��ر من كالم عبا�س لي�س تلويحاً يحمل �صفة لكن ح�سابات ال�ساعة التالية �ستكون
التهديد� ،إال �إذا ك��ان التهديد موجهاً خمتلفة كثرياً ،ولأ�سباب عديدة �أي�ضاً،
�صعيد.
النقطة الأه��م التي تتحدث عنها مل��ن ك��ان��وا ي�ح���ض��رون االج �ت �م��اع ،على يعرف الكثري منها عبا�س وحده ،ويعرف
التقارير امل�سربة عن اجتماع القيادة �سبيل الدفع بهم �إىل اخليار الأق�صى الفل�سطينيون الكثري منها �أي�ضاً.
الفل�سطينية ،هي تلك املت�صلة بحديث وم ��راق� �ب ��ة ردود ف �ع �ل �ه��م احل�ق�ي�ق�ي��ة
عبا�س ع��ن �إل�غ��اء �أو��س�ل��و ،وق��ول��ه ب�أنه عليه ،وخ�صو�صاً بعد �أن ردد البع�ض
عبد الرحمن نا�صر

مشعل لن يترشح
ثانية لرئاسة
مكتب حماس
ت � ؤ�ك ��د م �� �ص��ادر م �ق��رب��ة م ��ن ق �ي��ادة
حركة حما�س� ،أن رئي�س املكتب ال�سيا�سي
ل�ل�ح��رك��ة خ��ال��د م���ش�ع��ل� ،أب �ل��غ ق �ي��ادات
احل��رك��ة ال�ت��ي ع�ق��دت اج�ت�م��اع�اً مو�سعاً
يف القاهرة ،بقرار ال رجعة عنه ،يق�ضي
ب��االم�ت�ن��اع ع��ن ال�تر��ش��ح ثانية لرئا�سة
املكتب ال�سيا�سي للحركة.
وه� ��ذا ل�ي����س ج ��دي ��داً ،ف �ق��د حت��دث
م�شعل م ��راراً يف ه��ذا امل��و��ض��وع ،وتلقّى
ع�ل��ى م��ا ق ��ال م�ق��رب��وه م�ن��ا��ش��دات ع��دة
ل�ل�ع��ودة ع��ن ق� ��راره ،ك�م��ا �أن ع� ��دداً من
ال�صحافيني والكتاب الدائرين يف فلكه
دبجوا مقاالت يف ف�ضائله ،و�أ�شاروا �إىل
«�ضرورة بقائه على ر�أ�س القيادة يف هذه
الظروف اخلا�صة».
مع جتدد احلديث عن عدم تر�شحه،
عاد الكتّاب �أنف�سهم لن�شر مقاالت بذات
امل�ع�ن��ى ،و�أ� �ض��اف��وا �إل�ي�ه��ا ح��دي�ث�اً ع��ن �أن
قيادات حما�س التي اجتمعت يف القاهرة
مت�ن��ت ع�ل��ى م�شعل ال �ع��ودة ع��ن ق ��راره،
ك�م��ا �أن الأخ�ي�ر بح�سب ق��ول�ه��م ،تلقى
منا�شدات مماثلة من قيادات �إخوانية
عربية ،للبقاء يف من�صبه لوالية �أخرى.
إ�ي��راد هذه املعلومات ،جعل البع�ض
ي �ف�ت�ر���ض �أن رئ �ي ����س م �ك �ت��ب ح �م��ا���س
ال���س�ي��ا��س��ي ،ي���س��وق ��ش�ي�ئ�اً م��ن ال ��دالل،
ويريد �أن يبدو كمن فر�ض عليه تويل
القيادة جمدداً ،ولي�س برغبته بقدر ما
هو ا�ستجابة لرغبات اجلمهور.
ل �ك��ن م �� �ص��ادر �أخ � ��رى ت �ت �ح��دث عن
�أن ق ��رار م�شعل ن�ه��ائ��ي ،و�أن املناف�سة
حمتدمة بني عديدين لتويل املن�صب،
أ�ب��رزه��م �إ��س�م��اع�ي��ل هنية وم��و��س��ى �أب��و
م� � ��رزوق ،امل �� �ص��ادر ن�ف���س�ه��ا ت���ش�ير �إىل
وج � ��ود خ�ل�اف ��ات و� � �ص ��راع م�ع���س�ك��رات
داخ��ل احل��رك��ة ،حيث يتحدث البع�ض
ع��ن ا�ستعادة ق�ي��ادة حما�س التي ذهبت
�إىل م�شعل نتيجة ظرف حم��دد ،وذلك
يف �إ�� �ش ��ارة �إىل اع �ت �ق��ال �أب ��و م� ��رزوق يف
الواليات املتحدة منذ �سنوات ،وانتخاب
م�شعل حينها رئي�ساً للمكتب ال�سيا�سي.

آالف المعتقلين في سجون االحتالل
ق��ال الأ��س�ير ال�سابق ،الباحث املخت�ص ب�ش�ؤون
الأ� �س��رى ،عبد النا�صر ف��روان��ة ،ب��أن��ه ال ي��زال يقبع
يف �سجون ومعتقالت االح�ت�لال ال�صهيوين قرابة
( � ) 4500أ� �س�ير ،ي�ت��وزع��ون ع�ل��ى ق��راب��ة � 17سجناً
ومعتقال ومركز توقيف �أبرزها نفحة ،رميون� ،شطة،
جلبوع ،اي�شل ،ع�سقالن ،ه�شارون ،هدارمي ،الرملة،
النقب ،عوفر ،جمدو.
و�أ�ضاف� ،أن من بني �إجمايل الأ�سرى واملعتقلني
ي��وج��د ( )198ط �ف�ل�اً مل ت���ش�ف��ع ل �ه��م ط�ف��ول�ت�ه��م،
ويتعر�ضون ل�صنوف خمتلفة من التعذيب لت�شويه
م�ستقبلهم ،و(  ) 7أ���س�يرات �أقدمهن الأ��س�يرة لينا
اجلربوين من املناطق املحتلة عام  ،1948واملعتقلة
منذ �أك�ثر من ع�شر �سنوات ،و( )215معتق ًال �إداري�اً
دون تهمة �أو حماكمة ،و( )14نائباً ،ويعترب النائب

�أحمد احلاج علي (  ) 72عاماً �أكربهم �سناً ،بالإ�ضافة
لثالثة وزراء �سابقني وعدد من القيادات ال�سيا�سية
والأكادميية واملهنية.
ويف ال �� �س �ي��اق ذات � ��ه� ،أو� �ض ��ح ف ��روان ��ة �أن� ��ه ي��وج��د
م��ن ب�ين الأ� �س ��رى ،م�ئ��ات الأ� �س��رى امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن
يعانون من �أمرا�ض ج�سدية ونف�سية خمتلفة ،فيما
الع�شرات منهم يعانون من �أمرا�ض مزمنة وخبيثة
و�إع��اق��ات م�ستدمية ،و�أو�ضاعهم ال�صحية تتدهور
يف ظل �سيا�سة الإهمال الطبي املتبعة من قبل �إدارة
ال�سجون ،وه�ؤالء بحاجة �إىل اهتمام ورعاية خا�صة
وع �ل�اج ع��اج��ل و� �س��ري��ع لإن �ق��اذ ح�ي��ات�ه��م ،كمقدمة
للإفراج عنهم قبل فوات الآوان.
وب نّ�ّي� ف��روان��ة ب ��أن االع�ت�ق��االت مل تتوقف يوماً،
و أ�م���س��ت ظ��اه��رة ي��وم�ي��ة ،وم�ع��دل�ه��ا خ�ل�ال ال�شهور

املن�صرمة من العام اجلاري ترتاوح ما بني ( ) 10-8
حاالت يومياً ،و�أن غالبيتها العظمى جترى يف ال�ضفة
يليها القد�س ،ثم حاالت حمدودة وحمدودة جداً من
قطاع غزة ،مما يعني �أن الرقم الإجمايل للأ�سرى يف
حراك م�ستمر نظراً ال�ستمرار االعتقاالت اليومية
وكذلك الإفراجات.
و�أك��د ف��روان��ة ب ��أن ه�ن��اك انخفا�ضاً ملحوظاً يف
�أع��داد املعتقلني الإداري�ي�ن ،حيث مل ي�ص ُل �إىل هذا
الرقم منذ كانون ثاين املا�ضي ،حينما كان عددهم
(  ) 309معتقلني ،وهذه نتيجة طبيعية للإ�ضرابات
واالحتجاجات على �سيا�سة االعتقال الإداري ،وما
حظيت به هذه الق�ضية من اهتمام حقوقي وقانوين
على امل�ستوى املحلي والإقليمي وال��دويل ،مما �شكل
عامل �ضغط على �سلطات االحتالل.

و�أ�شار فروانة �إىل وجود ع�شرات الأ�سرى العرب
م��ن جن�سيات عربية خمتلفة ،وخا�صة ( الأردن -
�سوريا  -م�صر ) ،بع�ضهم معتقل منذ �أكرث من ع�شر
�سنوات.
وب� نّ�ّي� ف��روان��ة �أن ق��راب��ة ث�ل�ث��ي الأ�� �س ��رى� ،صدر
بحقهم �أحكاماً خمتلفة ،فيما يوجد بينهم ()530
أ�� �س�يراً م��ن ب�ين جم�م��وع الأ� �س��رى يق�ضون �أح�ك��ام�اً
بال�سجن امل�ؤبد ملرة واحدة �أو ملرات عديدة.
وك�شف فروانة �أن قائمة ج�نراالت ال�صرب «وهو
م�صطلح يُطلق على من م�ضى على اعتقالهم �أكرث
من � 25سنة» ،ت�ضم (� )21أ��س�يراً ،و�سرتتفع خالل
الأ��س��اب�ي��ع القليلة امل�ق�ب�ل��ة لت�صل م��ع ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
اجل ��اري �إىل (� )23أ� �س�يراً بينهم �سبعة أ�� �س��رى من
املناطق املحتلة عام .1948
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أسر شهداء الفلسطينيين في لبنان
معاناة اقتصادية حادة وتمييز في الرواتب بين العائالت
ي�ق��وم أ�� �س��ر ال���ش�ه��داء الفل�سطينيني
م��ن ذوي احل��اج��ات اخل��ا��ص��ة لي�ستكملوا
يف لبنان ،ب�سل�سلة حتركات لإب��راز معاناة
م�شوار عطائهم ،ف��إذا بالبطالة حتوّلهم
ع��وائ��ل ال�شهداء وال �ظ��روف االقت�صادية
�إىل ع ��بء ك �ب�ير ع �ل��ى أ�� �س��ره��م امل �ف �ق��رة،
ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ي�ع�ي���ش��ون حت��ت وط ��أت �ه��ا،
خ�صو�صاً �إذا كانوا بحاجة لعالجات دائمة
وطالبوا ب�ضرورة �إن�صاف العائالت على
و�أدوية دورية.
خمتلف امل�ستويات ،وك��ان �آخ��ره��ا ت�سليم
�سكينة توفيق ( 68عاماً) زوجة �شهيد
م ��ذك ��رة �إىل ال �� �س �ف�ير ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف
ت�ق��ول« :ال��رات��ب ال يكفي ل���ش��راء ال��دواء
لبنان� ،شرحوا فيها الوقائع االقت�صادية
الأ�سبوعي وال�ع�لاج ال��دائ��م ،بالرغم من
وامل �� �ص ��اع ��ب وال �� �ض �ي��ق امل� �ف ��رو� ��ض ع�ل��ى
امل�ساعدات املتوا�ضعة يف املو�ضوع الطبي،
الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،الذي
خ�صو�صاً �أن الأون� ��روا وال�ه�لال الأح�م��ر
اعتمد طيلة اخلم�سة و�ستني ع��ام�اً من
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي واجل� �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�صحة
ال �ل �ج��وء ح��رم��ان �ه��م م ��ن �أدن � ��ى احل �ق��وق
الفل�سطينيني ،ال تقوم بواجباتها جتاه
االقت�صادية.
الأه ��ايل ،والأم ��ور تذهب نحو الأ� �س��و أ� يف
�أوج � � � ��ه امل � �ع� ��ان� ��اة ت� �ت� �ع ��دد ،و�آث � ��اره � ��ا
ظل ارتفاع تكاليف العالج واملعي�شة».
االجتماعية تظهر بق�سوة ،ف�أ�سرة ال�شهيد
زادت امل� � ��رارة م � ��ؤخ� ��راً ،ب �خ �ل��ق ��ش��رخ
ذات الع�سر ال�شديد ،ح�صلت على اعتمادها
يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن أ�� �س ��رة ال�شهيد
من �سجالت �أ�سر �شهداء فل�سطني ،لكن
الع�سكري و�أ��س��رة ال�شهيد من املنا�ضلني
ال �ك �ث�ير م �ن �ه��ا مل ي �ع �ت �م��د ،لأن م�ع��اي�ير
املدنيني ،فقد ا�ست�شعرت منظمة التحرير
االنتظام ما زال��ت ت�سخّ ر مل�صالح فئوية،
الفل�سطينية� ،أن روات ��ب �أ� �س��ر ال�شهداء
فنجد خ�لاف�اً يف اع�ت�م��اد رت��ب ال�شهداء،
واجل��رح��ى ال ت�سد ال�ع��وز ،وحت��ت �ضغوط
مبا يخلق ه��وة وا�سعة يف املخ�ص�صات� ،إذ
التحركات لأه��ايل ال�شهداء ،ورغم بع�ض
يتم اعتماد رتب عالية ل�شهداء التنظيم
ال��دع��م الآين ال ��ذي ��س��اه��م ف�ي��ه برنامج
�أ�سرة تزور �أحد �شهدائها يف مقربة خميم برج الرباجنة
امل�ه�ي�م��ن ،وف �ق �اً ل�ل�ظ��روف زم��ان �اً وم�ك��ان�اً
احل � ��االت ال���ص�ع�ب��ة  hard casesيف
الأون � ��روا ال ��ذي ب ��د أ� ج �ي��داً وم �ع �ق��والً ،مت
واملواقف ال�سيا�سية ،بينما يعتمد �أ�صحاب
ال �ق ��رار يف ه�ي�ئ��ة � �ش ��ؤون أ�� �س��ر ال���ش�ه��داء من املتطلبات الأ�سا�سية يف بداية ال�شهر ،ق��ا��س�ي��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ال�ف�ئ��ة ال���ش��اب��ة ،ب�سبب مالية منتظمة لها ،وال �ضمان اجتماعياً تقلي�صه حتى ك�أنه اندثر بحجة دائمة،
واجل ��رح ��ى ،ت�خ�ف�ي����ض رت ��ب م��ا تعتمده نحن ال نطلب �سوى حتقيق حياة كرمية �إغالق جماالت العمل �أمام الآالف منهم ،ل�سداد احتياجاتها.
هي عدم توفري تربعات كافية من خارج
التنظيمات التي ينت�سب لها ال�شهداء ..والعي�ش بكرامة �إىل ح�ين ي��أخ��ذ الكرمي ودف�ع�ه��م ل�ل�ه�ج��رة ب�ح�ث�اً ع��ن م ��ورد رزق،
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ع
ه ��ذه الأ� �س ��ر م�
م��وازن��ة الأون � � ��روا ،ع�ل��ى �أي ح ��ال ج��اءت
�أمانته».
خ�صو�صاً م��ن ال�ف�ئ��ات املتعلمة مهنياً �أو ل �� �ش �ه��داء ال� �ث ��ورة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال��ذي��ن زي� ��ادة امل�ن�ظ�م��ة م�ف��رح��ة لأ� �س��ر ال���ش�ه��داء
وهكذا.
وت�شكّل عائالت ال�شهداء قطاعاً وا�سعاً جامعياً ،ويف مواجهة البطالة تت�أثر فئات وهبوا حياتهم لفل�سطني ،وبع�ض الأ�سر الع�سكريني ،و�أ�صابت بالإحباط وال�شعور
�أم خ�ل�ي��ل ( 75ع ��ام �اً) �أم ل�شهيدين
فل�سطينيني م��ن �سكان جت� ّم��ع ال��داع��وق م��ن امل�ج�ت�م��ع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،ح�ي��ث ي�ق�دّر الفل�سطينيني بن�سب متنوعة ،الأ�سو�أ فيها مل ي�ست�شهد املعيل ،لكنه �أ�صيب بجروح ب��ال�ت�م�ي�ي��ز ال���س�ل�ب��ي ��ض��د أ�� �س��ر ال���ش�ه��داء
�� �س �ت �غ��راب،
ت �ق��ول« :ل�ي����س يل م�ع�ي��ل ،واب�ن�ت��ي تعي�ش البع�ض �أن ثلث ال�ع��ائ�لات الفل�سطينية ه��ي الأ� �س��ر ذات ال �ظ��روف ال�ق��ا��س�ي��ة ،كما �أع��اق��ت قدرته على الإن�ت��اج ال�ع��ادي الذي امل ��دن� �ي�ي�ن ،الأم� � ��ر امل �ث�ي�ر لل� إ
معي يف البيت مع عائلتها ،واملعا�ش الذي تقريباً هي من �أ�سر ال�شهداء �أو اجلرحى ،ت�صنّفها الأون � ��روا ،وه��ي عملياً عائالت يكفي �أ��س��رت��ه ،خ�صو�صاً �أن جمتمعنا مل وك ��أن العائالت الأوىل تعي�ش يف اقت�صاد
�أت�سلمه من ال�ش�ؤون ،ال يكفي احلد الأدنى وتعاين العائالت بكل �أفرادها من ظروف خ�سرت معيليها الأ��س��ا��س�ي�ين ،وال م��وارد ينجح يف �إقامة م�شاغل عمل تراعي ه�ؤالء و�شروط مالية تختلف عن الفئة الثانية.
ت��رك��زت م�ط��ال��ب الأه� ��ايل ع�ل��ى أ�م��ور
حم��ددة �أهمها :زي��ادة ال��روات��ب لعائالت
ال���ش�ه��داء امل��دن�ي�ين امل�صنفني (متوفني)
اليوم ،هناك خطر حقيقي يداهم الع�شرات من املنازل املهددة بالإزالة
امل�ع�ت�م��دي��ن م��ن ق�ب��ل م� ؤ���س���س��ة ال �� �ش ��ؤون
ومت
والإخ �ل�اء يف جت� ّم��ع القا�سمية ع�بر مطالبة �أ��ص�ح��اب الأر� ��ض ب�ه��ا،
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،ومب � ��ا ي �� �ض �م��ن م �� �س��اواة
حتريك قرار الق�ضاء ب�إخالء و�إزال��ة املنازل املقامة منذ �أكرث من ن�صف
روات�ب�ه��م ب��روات��ب ال���ش�ه��داء الع�سكريني،
قرن ،والإجراءات املرافقة ت�ؤ�شر ملحاولة تطبيق م�شاريع و�أهداف لإزالة
بعد �أن �أم���ض��وا ��س�ن��وات حياتهم يف دعم
هذا التجمّع ،وتهديد املخيمات الأخ��رى بالتبديد والتهجري ،خ�صو�صاً
الثورة الفل�سطينية ،والدفاع عن احلقوق
�أن العديد من املخيمات والتجمعات مقامة على �أم�لاك الغري و�أم�لاك
الوطنية امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني،
بعد نكبة عام  ،1948لعب العامل االقت�صادي يف انتقال عدد من العائالت حكومية مثل جت� ّم�ع��ات ج��ل ال�ب�ح��ر ،ال�شربيحا ،ال��وا��س�ط��ة ،العيتانية،
ويف م�ق��دم�ه��ا ح��ق ال �ع ��ودة وف �ق �اً ل�ل�ق��رار
الفل�سطينية �إىل مناطق جرداء عند ال�ساحل بني �صيدا و�صور ،للعمل يف كفربدا ،عدلون..
الدويل  ،194واعتماد ال�شهداء الذين مل
الزراعة لدى عدد من �أ�صحاب الأرا�ضي الذين �أردوا اال�ستفادة من خربة
تقدمي
دون
من
البلدية
و�ضريبة
الكهرباء
فاتورة
ّع
م
التج
ويدفع �أهايل
يعتمدوا حتى الآن ودون متييز مبا ي�ضمن
الفل�سطينيني ،وقد جرى العُرف على الت�ساهل يف �إيوائهم وعائالتهم على
ال�ضريبة
ودفع
ّعات،
م
التج
هذه
معظم
لدى
الكهرباء
إي�صال
�
ب
خدمات
أي
�
ح �ي��اة ك��رمي��ة لأ� �س��ره��م ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
قطع من الأرا�ضي ،وهي عموماً كانت فارغة ،ومنها جتمّع القا�سمية.
يعترب م�ؤ�شراً على اعرتاف اجلهات الر�سمية بهذه التجمعات الأخرى� ،أما
توفري ال�ضمان ال�صحي لأ��س��ر ال�شهداء
الأونروا التي طاملا تهربت من م�س�ؤولياتها جتاه هذه التجمعات ،فالأهايل
كافة ،مبا ي�شمل التغطية الكاملة لتكاليف
يطالبونها بالعمل اجل��دي حل��ل امل�شاكل وم�ع��ان��اة ه��ذا ال�شعب ومعاجلة
الأدوية واال�ست�شفاء بن�سبة  ،٪100وتوفري
�شرعية �إقامة هذه التجمّعات لدى اجلهات الر�سمية و�أ�صحاب الأرا�ضي..
منح التعليم الثانوي واجلامعي لأبنائهم.
عرب
وتوجه الأه��ايل مبطالبهم �أي�ضاً �إىل ال�سلطات الر�سمية اللبنانية،
يعترب الراتب املخ�ص�ص من منظمة
لدى
جلنة احل��وار اللبناين  -الفل�سطيني بالعمل حلل امل�شاكل املرتاكمة
التحرير الفل�سطينية لكل �أ�سرة �شهيد،
املنازل
�أب�ن��اء ال�شعب الفل�سطيني يف �إعطائه احل�ق��وق ،وال�سماح برتميم
ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري يف ا� �س �ت �م��رار احل �ي��اة،
ال�شريط
الآيلة لل�سقوط يف خميمات ال�شريط ال�ساحلي ،ومعاملة جتمّعات
وع��دم مواكبة الرواتب للحد الأدن��ى من
ال�ساحلي كباقي املخيمات الر�سمية من خدمات عامة ،وبنى حتتية وحت�سني
مقوّمات املعي�شة والغالء املتزايد كل يوم،
�أو�ضاع العيادات وزيادة عدد الأيام لها ،و�شدد الأهايل على �أن �أبناء خميم
قد يعيق ا�ستمرار احلياة لدى قطاع وا�سع
القا�سمية وم�ع��ه ب��اق��ي امل�خ�ي�م��ات� ،سيبقون متم�سكني ب�ح��ق ال �ع��ودة �إىل
منهم.
فل�سطني؛ و�إىل الديار التي هجروا منها ،باعتبار �أن هذه التجمعات هي
حمطات عبور م�ؤقتة نحو فل�سطني.
�سامر ال�سيالوي

مهددة بالتهجير
عائالت
ّ
في تجمع القاسمية
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موضوع الغالف

ّ
«الــجــيــش الــحـــــر» تــحــــول

أنـقـــرة تـسـعى لـمـخـــرج
سالح مفقود
ف��ي مفاجأة غير س���ارة على
اإلطالق للسلطات التركية ،أميط
اللثام حديثًا عن حادثة خطيرة
تتمثل ب��ف��ق��دان مجموعة من
األسلحة المتطورة التي جاءت
كمساعدات إلى «الجيش الحر»،
ليتبين أن بعض المقاتلين من
ه���ذا ال��ج��ي��ش ق��د ب��اع��وه��ا إل��ى
«ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي»
خفية ،ومن دون علم السلطات
التركية ،التي ما أن علمت حتى
ثارت غضبًا.
وف��ي التفاصيل أن مسؤوالً
تركيًا يتولى مهمة إيصال الدعم
إلى المجموعات المسلحة داخل
سورية ،اكتشف خالل عملية نقل
موجودات أحد المخازن فقدان
عدد من قطع السالح المتطور،
موجهة بالليزر ضد
ّ
كصواريخ
المدرعات ،باإلضافة إلى صواريخ
«أرض  -ج��و» ،واختفاء عشرات
صناديق السالح العادية األخرى
من المخزن نفسه ،وبعد عمليات
ت��ح��ق��ي��ق ت��ب��ي��ن وج����ود تنسيق
ب��ي��ن ب��ع��ض المقاتلين وبعض
التجار المحليين الذين يقومون
بتهريب السالح لمصلحة حزب
العمال الكردستاني.
وت��ح��اول الحكومة التغطية
على هذه الحادثة ،ألنها ستشكل
مادة مناسبة للمعارضة التركية
ال��ت��ي ستستغل ذل���ك لتوجيه
انتقادات ضد أردوغان وسياسة
ح��ك��وم��ت��ه ،إذ إن وص���ول ه��ذه
األسلحة إل��ى أي��دي المسلحين
األك�����راد ستتسبب ف��ي وق��وع
خسائر بشرية كبيرة في صفوف
الجنود األتراك.

اللجنة الرباعية يف القاهرة قبل نحو ع�شرة
�أيام ،بغياب ال�سعودية ،وفيها ات�ضح �أمران،
الأول :ط�م��وح م�صر للعودة �إىل لعب دور
قيادي يف تطورات املنطقة ،وهو ما ال تريده
ال�سعودية ،التي ت�ستعمل مع القاهرة �أ�سلوب
الرتغيب والرتهيب ،وال�ث��اين« :احل�شرة»
اخل��ان�ق��ة ال�ت��ي تعي�شها ت��رك�ي��ا ،ح�ي��ث طلب
�أح �م ��د داود أ�غ� �ل ��و ،م ��ن وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة
الإيرانية علي �أكرب �صاحلي ،م�ساعدة �أنقرة
يف اخل��روج م��ن ال��وح��ول ال���س��وري��ة ،بعد �أن
تبني �أن لكل من الواليات املتحدة وفرن�سا
ح�ساباتها وم�صاحلها التي تبقى ف��وق �أي
اعتبار ،و�أنه لكل من ال�سعودية وقطر �أي�ضاً
ح�ساباتها ،ف ��الأوىل ت�شعر ب�تراج��ع دوره��ا
الإقليمي ،ولهذا ب��د�أت ب�ضخ املال وال�سالح
وامل�سلحني ،والثانية ت�شعر أ�ن��ه �إذا ما اتفق
الأرب �ع��ة ال�ك�ب��ار ،ف��إن�ه��ا �ستتحول �إىل �أق��ل
م��ن م�شيخة ،ول �ه��ذا �ستندفع مب��زي��د من
احل�سابات اخلاطئة وامل�غ��ام��رات ،وبالتايل
أ�م� ��ام ه ��ذه ال �ت �ط��ورات واه �ت��راء الأو� �ض ��اع
ال��داخ �ل �ي��ة يف ت��رك �ي��ا؛ �أم �ن �ي �اً واق �ت �� �ص��ادي �اً،
وتقهقر �شعبية «ح��زب العدالة والتنمية»،
باتت �أنقرة بحاجة �إىل خمارج وحلول ،وهو
ما حاوله �أوغلو مع �صاحلي.
�سخونة الأحداث تهز تركيا

يبدو �أن �إعالن «اجلي�ش ال�سوري احلر» عملية كبا�ش غري ر�سمية دخلت فيها فرن�سا إ�ب�ل�اغ �ن��ا ب��ه يف وق ��ت الح� ��ق ،وب �ع��د ت��دخ��ل
نقل قيادته من تركيا �إىل الداخل ال�سوري وقطر وال�سعودية والواليات املتحدة.
و�سطاء ،وبناء على ذلك ح�ضرنا االجتماع،
�إذاً ،بعد �أن ا�شتدت وط�أة الأزمة ال�سورية،
لي�س موجهاً �إىل النظام ال�سوري بقدر ما
وي �ب��دو �أن اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�ف��رن���س�ي��ة ،ووجدنا ال�سفري الفرن�سي يف تركيا موجوداً يبدو �أن �سخونة الأحداث بد�أت تطال تركيا
هو موجه �ضد أ�ط��راف املعار�ضة ال�سورية ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ملجل�س يف االج �ت �م��اع ،وه��و �أم ��ر ي�ث�ير أ���س�ئ�ل��ة ،كما مبا�شرة ،دافعة �إياها �إىل التململ مما �آلت
امل���س�ل�ح��ة وغ�ي�ر امل �� �س �ل �ح��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ن��اف����س ا�سطنبول برهان غليون؛ املعروف ب�صالته ح�ضر نحو  40من كبار ال�ضباط املن�شقني� ،إل�ي��ه الأم ��ور ،ورمب��ا �إىل ال�ن��دم الحت�ضانها
يف م��ا بينها ع�ل��ى إ�ث �ب��ات ال��وج��ود يف �أر���ض الوثيقة ب�ه��ذه اال��س�ت�خ�ب��ارات ،ب ��د�أت تعمل وبع�ض املدنيني من �أع�ضاء املجل�س الوطني «اجلي�ش احلر» ،ومده بالدعم وال�سالح.
معركة خريطتها احلقيقية أ�ك�ثر تعقيداً حثيثاً لدعم اللواء املن�شق حممد احلاج يف ال�سوري بينهم غليون» ،معرتفاً ب�أن اللواء
ح � ��وادث ب��اجل�م�ل��ة ت���س��جَّ ��ل ي��وم �ي �اً بني
مما حت��اول بع�ض و�سائل الإع�ل�ام العربية مواجهة ريا�ض الأ�سعد ،ومن ورائه جماعة حممد احل��اج رف�ض التحدث �إليه �إال بعد �أف � � ��راد «اجل �ي ����ش احل � ��ر» وب�ي��ن امل��واط �ن�ي�ن
ت�صويره.
«الإخ� � � ��وان» ال �ت��ي ت���س�ي�ط��ر ع �ل��ى «امل�ج�ل����س تدخل بع�ض ال�ضباط.
الأت��راك ،الذين ب��د�أوا يتذمرون من تدفق
فهذه القيادة التي �أخ��ذت امتياز اال�سم الوطني» ،مبا قد ي�ؤ�شر �إىل «نوايا انتقامية»
وه �ك��ذا �أع �ل��ن الأ��س�ع��د ع��ن ان�ت�ق��ال��ه �إىل الالجئني واجل�ن��ود املن�شقني �إىل بالدهم،
«اجلي�ش ال�سوري احلر» بد�أت ت�شعر بوجود من غليون ،الذي مل ين�سَ بعد ا�ستبعاده عن ال ��داخ ��ل ال �� �س��وري ،ف�ي�م��ا ك��ان��ت ال�ف��ر��ص��ة وم��ن ممار�سات غ�ير مقبولة يقومون بها،
مناف�سة حقيقية من تيارات �أخ��رى ت�سعى رئا�سة هذا املجل�س مب�ؤامرة «�إخوانية».
م�لائ �م��ة ل ��ه ل�ل�ت�خ�ل����ص م ��ن ح �ي��اة امل�خ�ي��م ت ��ؤذي �ه��م وت���ض� ّر مب���ص��احل�ه��م ،وب��أو��ض��اع��م
لإعالن جي�ش جديد ين�ضم �إىل «اجليو�ش»
وه �ك��ذا وج ��د الأ� �س �ع��د ن�ف���س��ه م���ض�ط��راً ب ��االن � �ت � �ق ��ال �إىل م � �ن� ��زل حم � ��رو� � ��س م��ن املعي�شية والأمنية ،فعلى �سبيل املثال ،تردد
ال �ع ��دي ��دة امل �ن �ت �� �ش��رة يف ال ��واق ��ع ال �� �س��وري �إىل �إج��راء «حتالف تكتيكي» مع ما ت�سمى اال�ستخبارات الرتكية ،مع بع�ض الطالت �أن بع�ض اجلنود ال�سوريني املن�شقني رف�ضوا
بتمويالت خارجية متنوعة.
«املجال�س الع�سكرية» التي �أن�ش�أها خ�صمه التي �أري��د �أن يقال من خاللها �إن��ه ب��ات يف دفع ح�سابهم يف �أحد املطاعم الرتكية على
ومع دخ��ول الفرن�سيني اجل��دي م�ؤخراً وج � � ��اره يف خم �ي �م��ات ه� ��ات� ��اي؛ م���ص�ط�ف��ى �سورية ،والتي يق�سم جنود الجئون يف تركيا احلدود ،وبادروا بالقول �إىل �صاحب املطعم
على خط التمويل والت�سليح ،برزت م�شكلة ال�شيخ ،ملنع «احلاج» من �سحب الب�ساط من �أن الأ�سعد مل يط�أها منذ رحيله عنها قبل عند مطالبتهم بت�سديد الفاتورة الكبرية:
ج��دي��دة بالن�سبة �إىل ه��ذه ال �ق �ي��ادة ،التي حتت �أقدامهما معاً ،وبالتايل ذهاب الدعم �سنة ون�صف.
«�أر��س�ل��وا الفاتورة �إىل رئي�س ال ��وزراء رجب
ت�سيطر وه �م �ي �اً ع�ل��ى ك��ل احل� ��راك امل�سلح امل��ادي الكبري �إىل «م��زاري��ب �أخ��رى» ،واتهم
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذه اخل�ط��وة هي طيب �أردوغ� ��ان ،فهو ال��ذي دع��ان��ا» ،وهناك
داخل �سورية ،وت�سيطر عملياً على قطاعات الأ�سعد القائمني على م��ا ي�سمى «اجلي�ش دعائية ،فقد قوبلت ب�سخرية بالغة من قبل ح��وادث مماثلة ال تحُ �صى دفعت ب��الأت��راك
حم��دودة م��ن امل��رت��زق��ة ،وق��د �أدى الإع�ل�ان ال�سوري الوطني» �صراحة ب�أنهم «يريدون املقاتلني يف ال��داخ��ل ،م��ا ق��د ي�ؤ�شر �إىل �أن �إىل مطالبة حكومتهم بتعديل مواقفها،
ع��ن ت�شكيل م��ا ي�سمى «اجل�ي����ش ال���س��وري �أن يخطفوا الثورة بعد �سنة ون�صف ال�سنة عباءة «اجلي�ش احلر» مل تعد ت�شكل الغطاء وب�إيجاد حل ل�ه��ؤالء «ال�ضيوف» املتمردين
ال��وط �ن��ي» ،ب�ق�ي��ادة ل ��واء من�شق م��وج��ود يف من بدايتها» ،و�أنهم «يريدون الق�ضاء على املالئم للعديد من ه��ؤالء الذين ي�سخرون حتى على م�ضيفيهم.
الأردن� ،إىل ات �ه��ام ال�ف��رن���س�ي�ين ،م��ن قبل التوجه الديني للثورة» ،و�أ�ضاف �أن االجتماع من «قيادتهم» ،ب�شكل ي�ؤكد مبا ال لب�س فيه
وج��راء املمار�سات غري الأخالقية التي
«اجلي�ش احلر» ،بال�ضغط لـ«خطف الثورة» ،الذي عُقد يف ا�سطنبول الأ�سبوع املا�ضي «مل �أن قياداتهم يف �أماكن �أخرى متاماً.
يقوم بها �أف��راد من «اجلي�ش احل��ر» ،بحيث
فيما ت�شري ال��وق��ائ��ع �إىل �أن م��ا ي�ج��ري هو يتم التن�سيق ب�ش�أنه معنا م�سبقاً ،بل جرى
ويف جمرى هذه التطورات كان اجتماع ي�ت�ج��ول��ون يف الأح� �ي ��اء ال�ترك �ي��ة ��ش��اه��ري��ن
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مـــن أداة ضــغـــط إلــى عـبء

ّ
«مـشـرف» فــي سـوريــة
�سالحهم ،وي�ستولون على ما يريدونه من
امل �ح��ال ع �ن��وة ،وي�ت�غ��ا��ض��ون ع��ن دف ��ع ب��دالت
�إيجار ال�شقق التي يقطنونها ،رغم امل�ساعدات
املالية الكثرية التي يتلقونها� ،أكد املواطنون
الأت� � ��راك يف امل� ��دن احل ��دودي ��ة ،ال ��س�ي�م��ا يف
كيلي�س� ،أن «الالجئني ال�سوريني يت�سببون
لنا مبتاعب؛ �إنهم �أ�شبه بقنبلة موقوتة».
ك �م ��ا ال ُي �خ �ف ��ي امل� ��واط � �ن� ��ون الأت� � � ��راك
غ�ضبهم م��ن �سيا�سات ب�لاده��م امل�ن�ح��ازة يف
امللف ال�سوري ،ويقول �أحدهم �إن ال�سيا�سات
الغربية التي ينفذها �أردوغان �ستنعك�س �سلباً
على تركيا ،جازماً ب�أن تركيا �ستكون الهدف
ال �ث��اين ب�ع��د � �س��وري��ة ،وي���ض�ي��ف« :مل ��اذا نقوم
مبا نقوم به �ضد �إخواننا يف �سورية ل�صالح
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و إ���س��رائ�ي��ل ..ه��ذا الرجل
ي�ق��ود ب�لادن��ا نحو اخل ��راب»! ويف ا�سطنبول
ي�شري ��ش��اب��ان ت��رك�ي��ان ،بعربية يغلب عليها
ط��اب��ع ��س�ك��ان ال���س��اح��ل ال �� �س��وري« :ن�ح��ن مل
نكن نتحدث العربية ،لكننا اليوم نتحدثها
يف بيوتنا و�شوارعنا ب�سبب كرثة الالجئني»،
وي�شكو ال�شابان اللذان يعمالن يف �أحد فنادق

امل��دي�ن��ة ،م��ن وج ��ود «ال �ن��ازح�ين ال���س��وري�ين»
الذين يتجولون ب�سالحهم ،مرددين روايات
عدة عن مقتل �شرطي تركي على يد معار�ض
�سوري ،ويقول �أحدهما �إن «ه�ؤالء النازحني
مل يجلبوا لنا ��س��وى امل�صائب والفو�ضى»،
ل�ي���ض�ي��ف الآخ � ��ر�« :إن �ن ��ا م���س�ت�ع��دون حلمل
ال�سالح ملواجهة ما يجري� ،إذا ا�ضطررنا �إىل
ذلك».
انق�سام �سيا�سي
وق ��د �أدت ه ��ذه ال �ن��زاع��ات �إىل ان�ق���س��ام
�سيا�سي يف تركيا� ،إذ انتقد عدد متزايد من
ن��واب املعار�ضة علناً دع��م حكومة �أردوغ ��ان
للجي�ش ال���س��وري احل ��ر ،واع �ت�ب�روا �أن ه��ذا
الدعم يجب �أن يتوقف يف حال كان يتعار�ض
م��ع م�صلحة الأت ��راك ،وي��ؤث��ر عليهم �سلباً؛
كما يجري الآن.
وطرح ه�ؤالء النواب العديد من عالمات
اال��س�ت�ف�ه��ام ح��ول الأن���ش�ط��ة ال�ت��ي جت��ري يف
بع�ض املخيمات على احل��دود ،التي حتولت

على حد قولهم �إىل خميمات تدريب ملقاتلي
«اجل �ي ����ش احل � ��ر» ت �ع��ج ب��ال �� �س�ل�اح ،م�ب��دي��ن
تخوفهم م��ن انت�شار ال���س�لاح الع�شوائي يف
املنطقة احلدودية ،مبا يهدد بتفجري نزاعات
متفرقة.
وق ��د �أث �ي�رت ال���ش�ب�ه��ات ح ��ول م��ا يجري
دخ��ل املخيمات ،بعدما رُف�ض ال�سماح لوفد
من حزب املعار�ضة الرئي�سي (حزب ال�شعب
اجلمهوري) بزيارة خميم «�أبايدين» ،الذي
ي � ��ؤوي ع���ش��ري��ن ج�ن��را ًال وع �� �ش��رات اجل�ن��ود
ال�سوريني.

تململ تركي
خ� �ل ��ال زي � � � � ��ارة وزي � � � � ��رة اخل ��ارج � �ي ��ة
الأم�يرك�ي��ة ه�ي�لاري كلينتون م��ؤخ��راً �إىل
تركيا ،وبح�سب م���س��ؤول كبري يف الإدارة
الأمريكية ،ف��إن الأت��راك ا�شتكوا من �أنهم
«مل ي �ع��ودوا ق��ادري��ن ع�ل��ى ت��دب�ير � �ش ��ؤون
الالجئني ال�سوريني ال��ذي��ن تدفقوا على
البالد ب�أعداد مل تكن متوقعة يف البداية،
وق� ��د ط �ل �ب��وا م ��ن احل �ك��وم��ة الأم�ي�رك �ي��ة
والآخرين �أن يتدخلوا من خالل ت�أ�سي�س
منطقة م�لاذ �آم��ن حممية بحظر طريان
داخل �سورية نف�سها» .و�أ�شار ذلك امل�س�ؤول
�إىل �أن الأتراك خالل اللقاء املذكور ،حذروا
م��ن �أن �أق�صى ع��دد لالجئني ي�ستطيعون
التعامل معه هو � 100ألف الجئ.
ويف مواجهة املنا�شدات الرتكية ،ردت
كلينتون بالقول �إن فر�ض منطقة حظر
ط �ي�ران � �س��وف ي�ت�ط�ل��ب ت��دخ�لا ع���س�ك��ري�اً
�أج�ن�ب�ي�اً ،ال تعتقد ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أن��ه
�سي�ساعد يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،وه��و م��ا �أث��ار
غ�ضب الأتراك ،الذين �أبدوا �سخطهم من
�أنهم يتحملون وزر الالجئني مبفردهم،
و�سط غياب الدعم ال��دويل امل��وع��ود الذي
انتظروه طويالً.

وي�ت�خ��وف ال �ن��واب م��ن �أن ي�ق��وم بع�ض
اجل� �ن ��ود امل �ن �� �ش �ق�ين ب � ��إط �ل�اق ال �� �ص��واري��خ
وال �ق �ن��اب��ل م��ن داخ� ��ل الأرا� � �ض ��ي ال�ترك�ي��ة
باجتاه �سورية ،مما يعني ،ح�سب الأع��راف
الدولية� ،أن تركيا يف حالة حرب مع �سورية،
يف ح� ��ال مل ت �ت �ح��رك احل �ك��وم��ة ال�ترك �ي��ة
لو�ضع حد لت�صرفات الالجئني الع�سكريني
على �أرا�ضيها.

وي��دف �ع��ون �ه��ا ع �ل��ى ال �� �س �ل��م وي�ل�ت�ق�ط��ون
�صورها بهواتفهم املحمولة.
ك�م��ا انت�شر ع�ل��ى الإن�ت�رن��ت واح ��د من
�أب�شع �أفالم الفيديو ،ويظهر فيه م�سلحو
ا
امل �ع��ار� �ض��ة وه� ��م ي��ذب �ح��ون ب �ب��طء رج�ل� ً
مع�صوب العينني ،وحني بد�أ رجل يف ذبحه
�سمع يف اخللفية �أ�صوات ت��ردد «اهلل �أكرب»
و«احلمد هلل»!

ممار�سات وح�شية

�صراع طائفي

يف نطاق �آخر� ،أعرب عدد متزايد من
الن�شطاء الأت� ��راك واجل�م�ع�ي��ات املدنية
واحلقوقية ع��ن ا�ستنكارهم املمار�سات
الوح�شية التي يقوم بها عنا�صر «اجلي�ش
احل��ر» بحق بع�ض اجل�ن��ود ال�سوريني؛
م ��ن ذب ��ح وت �ع��ذي��ب ورم � ��ي م ��ن أ�� �س �ط��ح
الأب�ن�ي��ة ،منتقدين حكومتهم لدعمها
ه ��ذا اجل �ي ����ش ال� ��ذي ي �ط��ال��ب ب��احل��ري��ة
وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا مي��ار���س �شتى
�أ�ساليب العنف �ضد الآخر.
جراء ذلك تردد �أن املخابرات الرتكية
وجّ هت توبيخاً �شديد اللهجة لعدد من
قادة الكتائب امل�سلحة التابعة لـ«اجلي�ش
احل ��ر» ،ع�ل��ى خلفية ن�شر م�ق��اط��ع على
الإن �ت�رن� ��ت ُت �ظ �ه��ر مم��ار� �س��ات وح���ش�ي��ة
ل �ل �م �ق��ات �ل�ين يف م��دي �ن��ة ح� �ل ��ب ،خ�ل�ال
تعاملهم مع �أ�شخا�ص م�ؤيدين للنظام
ال�سوري وقعوا يف قب�ضتهم.
وه ��دد ال���ض�ب��اط الأت � ��راك باحتمال
قطع امل���س��اع��دات اللوج�ستية والإم ��داد
بالأ�سلحة التي تورَّد ملقاتلي املعار�ضة ،ال
�سيما يف حلب ،يف حال ا�ستمر املقاتلون
بت�صوير �أنف�سهم وهم ميار�سون �أعمال
تعذيب وقتل ب�شعة بحق موالني للرئي�س
الأ�سد ،ون�شرها على موقع «اليوتيوب».
وق��د ت�سببت ه��ذه ال���ص��ور وامل�شاهد
باحلرج للحكومة الرتكية ،لي�س فقط يف
الداخل ،بل �أي�ضاً �أمام منظمات حقوقية
دولية ،ب�سبب دعمها مل�سلحني ميار�سون
�أع �م��ا ًال منافية وب�شكل خطري حلقوق
الإن�سان.
وكانت قد ُبثّت على موقع «اليوتيوب»
لقطات مروعة ملقاتلي «اجلي�ش احلر»
وه��م يذبحون �شاباً مع�صوب العينني،
ويلقون بع�ض اجلثث من �أحد الأ�سطح
على ح�شود فرحة تهلل يف الأ�سفل ،ويف
�أح��د �أف�لام الفيديو كانت اجلثث تُلقى
من �سطح مكتب للربيد ،و�سط وابل من
الر�صا�ص ،و�أمكن �سماع �صوت ارتطام
اجلثث بالأر�ض ،و�شوهد �أفراد غا�ضبون
م� ��ن احل� ��� �ش ��د وه� � ��م ي ��رك� �ل ��ون اجل �ث��ث

�إىل ذل ��ك ،ه �ن��اك ت �خ��وف ت��رك��ي من
�أن احل��رب الأهلية التي ي�سعى البع�ض
�إىل ت�أجيجها بني ال�سوريني ،من خالل
ت�صوير النزاع على �أنه �سُ ني  -علوي ،قد
تنتقل �إىل الداخل الرتكي ،حيث توجد
أ�ي���ض�اً أ�ق�ل�ي��ات ع�ل��وي��ة ك�ب�يرة ج ��داً ،مما
يولد توترات غري مرغوبة بني ال�سكان
العلويني وال�سُّ نة داخل تركيا نف�سها.
وذك ��رت م���ص��ادر غربية �أن ال�سلطات
الرتكية بد�أت تقرع �أبواب �آالف الالجئني
ال�سوريني يف مدينة �أنطاكيا ،وتطالبهم
إ�م��ا بالعي�ش يف املخيمات �أو االنتقال �إىل
داخ ��ل ت��رك�ي��ا ،خ��وف �اً م��ن ت�ف�ج��ر ال���ص��راع
الطائفي يف املنطقة ،وطُ لب من الالجئني
ت�ن�ف�ي��ذ الأوام � � ��ر ف� � ��وراً ،و�إخ� �ل��اء امل �ن��ازل
امل�ست�أجرة.
و�أ�شارت التقارير �إىل �أن هذه الإجراءات
ال�صارمة مت� ّث��ل حت��و ًال ك�ب�يراً م��ن جانب
حكومة رج��ب طيب �أردوغ ��ان ،التي ب��د�أت
ت�شكو م��ن �أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أوروب ��ا
والأمم املتحدة تخلوا عن تركيا ،وتركوها
وحدها على خط املواجهة يف �صراع ين�ساب
عرب حدودها ويهدد بحرقها.
وك� ��ان ��س�ي��ا��س�ي��ون م ��ن �أن �ط��اك �ي��ة قد
�أك ��دوا يف ت�صريحات متفرقة �أن هناك
م�ؤامرة يجري �إعدادها من �أجل حتقيق
�شرخ �أهلي وحتري�ض ال�سنة والعلويني
يف امل��دي�ن��ة ع�ل��ى االق �ت �ت��ال ،وذ ّك ��ر ه ��ؤالء
مبجزرة مارا؛ املدينة اجلنوبية ال�شرقية،
حيث اقتتل العلويون وال�سُّ نة ،وقُتل 111
علوياً ،وجُ ��رح �آالف ال�سُّ نة والعلويني يف
ا�شتباكات طائفية ع��ام  ،1978و�أ� �ش��اروا
�إىل �أن هناك الع�شرات من الأمريكيني
ال��ذي��ن ي��ذه�ب��ون �إىل مطعم «�أن��ا��ض��ول��و»
و��س��ط �أنطاكيا ك��ل ليلة ،مت�سائلني عن
��س�ب��ب جم�ي�ئ�ه��م ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل رج��ال
فرن�سيني و�إيطاليني ،بحيث ميكن ر�ؤية
«اجلوا�سي�س الأج��ان��ب يف ك��ل م�ك��ان ،ويف
و�ضح النهار».
هناء عليان
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عربي
األسباب المعيقة إلحياء دور مصر الريادي تبقى على حالها
على �أث��ر �سقوط نظام ح�سني مبارك
يف مطلع عام  ،2011توقع �أكرث املراقبني
وامل �ح �ل �ل�ي�ن� ،أن ت���س�ت�ع�ي��د م �� �ص��ر دوره� ��ا
ال �ق �ي��ادي يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،و�أن حتتل
مكاناً بارزاً على ال�صعيد الإقليمي ،ولكن
التوقعات كانت جم��رد �أم��اين �ساذجة ،ال
�سبيل لتحقيقها على �أر���ض الواقع ،ذلك
لأن الأ�سباب التي �شلّت ال��دور امل�صري يف
العهد ال�سابق ما زالت على حالها يف ظل
العهد اجل��دي��د ،رغ��م �صعود ق��وة جديدة
�إىل �سدة احلكم وتبدل اخلطاب ال�سيا�سي
والفكري.
ل �ق��د ت �ب�ي�ن ح �ت��ى الآن �أن ال���س�ل�ط��ة
اجل��دي��دة ال �ت��ي مي�ث�ل�ه��ا ال��رئ�ي����س حممد
م��ر��س��ي ال مت�ل��ك ال ��ر�ؤي ��ة ال���س�ل�ي�م��ة ،وال
اخلطط الكفيلة ب�إزالة العوائق ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة والأم� �ن� �ي ��ة ،وغ�ي�ره ��ا من
ال �ع ��وام ��ل ال �ت��ي ال ت �ب �ق��ي م �� �ص��ر ره�ي�ن��ة
ما�ضيها فح�سب ،ب��ل ت�ضعها على عتبة
خماطر التق�سيم والتفتيت وال�صراعات
ال�ب�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي جت �ت��اح ال �ع��امل نْ�ْي� ال�ع��رب��ي
والإ� �س�لام��ي ،وم�صر يف ه��ذا ال�سياق هي
�إح ��دى �أه��م ال ��دول امل�ستهدفة بالهجمة
ال�صهيونية الأم�يرك �ي��ة امل���س�ت�ج��دة على
املنطقة.
ت�أتي معاهدة كامب ديفيد يف طليعة
العوائق التي كبّلت يد م�صر ،و�أبعدتها عن
حميطها العربي والإ�سالمي ،وال يرتك
مر�سي فر�صة ليعيد ت�أكيد التزام حكومته

بهذه امل�ع��اه��دة ،مت�سلحاً ،بعك�س مبارك،
باخلطاب ال�شرعي املتعلق باحرتام العهود
وامل��واث�ي��ق ،لكن ال يختلف اث�ن��ان على �أن
التغيري احلقيقي ي �ب��د�أ ب��إن�ه��اء معاهدة
ال �� �س�لام امل��ذل��ة م��ع ال �ك �ي��ان ال���ص�ه�ي��وين،
لأن العالقة بهذا الكيان هي �أ�صل العلة،
و� �س �ب��ب ت �خ �ل��ف م �� �ص��ر ع ��ن ل �ع��ب دوره� ��ا
الإق�ل�ي�م��ي الطبيعي يف � �ص��راع الأم ��ة مع
�أعدائها املحليني والعامليني.
يعتقد البع�ض �أن الإنكفاء الأمريكي
ال�ظ��اه��ري يف ال�ع��راق و�أفغان�ستان وبقية
دول امل�ن�ط�ق��ة ،ق��د �أح� ��دث ف ��راغ �اً �أم�ن�ي�اً
و��س�ي��ا��س�ي�اً ع�ل��ى �صعيد امل�ن�ط�ق��ة ،ي�شجع
ك�ب�ري��ات ال� ��دول الإق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�ع��ب �أدوار
�سيا�سية و�أم �ن �ي��ة �أك �ب�ر ،ول �ك��ن ب ��د ًال من
ال�ت�ع��ا��ض��د وتن�سيق امل��واق��ف ال ��ذي يعلنه
ال��رئ�ي����س م��ر��س��ي ب��ال �ك�لام امل �ن �م��ق ،ت�غ��رق
م�صر يف الواقع يف لعبة الت�سابق اجلاري
بني �إيران وتركيا ،ومعهما ال�سعودية �إىل
حد معني ،على ملء الفراغ املزعوم.
�إن حم��اوالت تفعيل ال��دور الإقليمي
ل ��دول امل�ن�ط�ق��ة ،ي�ت�ح��ول ب�ف�ع��ل ال�ضغط
ال�صهيوين الأم�يرك��ي �إىل ت�سابق وهمي
ع �ل��ى م� ��لء ال � �ف� ��راغ ،و�إىل ا� �ص �ط �ف��اف��ات
مذهبية وحم ��اور مت�صارعة ،وذل��ك لأن
ال �ف��رق��اء امل�ع�ن�ي�ين ي�ت�ن��ا��س��ون �أن ال�ك�ي��ان
ال���ص�ه�ي��وين ه��و امل�ت���س��اب��ق الأك �ب�ر بينها،
و�أن الواليات املتحدة ،ومن ورائها دوائر
ال�صهيونية العاملية ،لن تتخلى عن هذا

رفع علم كُتب عليه «ال �إله �إال اهلل» بعد �إنزال العلم الأمريكي �أمام ال�سفارة يف القاهرة

ال�ك�ي��ان ،ب��ل �ستعطيه «الأح �ق �ي��ة» يف ملء
الفراغ لتجعله الدولة الإقليمية املهيمنة
على كل ال�صعد.

ه��ذا ه��و ج��وه��ر الهجمة ال�صهيونية
الأمريكية امل�ستجدة على املنطقة ،والتي
ب��د�أت بالغزو واالح �ت�لال املبا�شر لبع�ض

هل حقق إسالميو مصر وتونس تطلعات جماهيرهم؟
بعد �سقوط نظامي بن علي يف تون�س ،وح�سني مبارك
يف م�صر ،وو��ص��ول الإخ ��وان �إىل ال�سلطة يف البلدين،
ان �ت �ظ��رت اجل �م��اه�ير ال�ت��ون���س�ي��ة وامل �� �ص��ري��ة ،املتطلعة
�إىل ال �ت �غ �ي�ير ،حت���س�ين م���س�ت��وى م�ع�ي���ش�ت�ه��ا وح�ي��ات�ه��ا،
وحتقيق ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،واال��س�ت�ق�لال الوطني،
ون�صرة الق�ضايا القومية للأمة العربية ،ويف الطليعة
ق�ضية فل�سطني ،و��ص��و ًال �إىل ��س�ي��ادة م�ن��اخ��ات احلرية
والدميقراطية احلقيقية ،وحكم القانون وامل�ؤ�س�سات.
غري �أن احل�صاد الذي خرجت به اجلماهري ،بعد ما
يناهز ال�سنة ،كان �سلبياً على كل ال�صعد املذكورة».
�أوالً :على ال�صعيد االقت�صادي االجتماعي :مل ن�شهد
�أي تغيري يف ال�سيا�سات التي كانت �سائدة ،وت�سببت يف
�إنتاج الأزمة االقت�صادية واالجتماعية ،وبالتايل الثورة،
وكما هو معروف املقدمات ت�صنع النتائج ،ونحن مل ن َر
بعد �أي مقدمات ت�ؤ�شر �إىل �أن تغيرياً حقيقياً �سيح�صل،
يرد االعتبار لالقت�صاد الإنتاجي التنموي الذي ينمي
الرثوة الوطنية ،ويحل م�شكلة البطالة والفقر ،ويحد
من التفاوت االجتماعي ،ويحقق العدالة االجتماعية.
ولأن ال���س�ي��ا��س��ات ال���س��اب�ق��ة ازداد ت��ده��ور الأو� �ض��اع
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة ،ومت� �ث ��ل ذل � ��ك ب�ت�ف�ج��ر
االحتجاجات االجتماعية على نطاق وا�سع ،للمطالبة
بتح�سني الو�ضع املعي�شي ،وان�ضم �إىل املعلمني وعمال
امل�صانع املحتجني ،ال�صحافيون و�ضباط �صف يف اجلي�ش
يف �أول اع�ت���ص��ام ع�ل�ن��ي ي �ق��وم ب��ه ع�ن��ا��ص��ر م��ن ال �ق��وات
امل�سلحة.
�أما يف تون�س ،ف�إن ظاهرة ال�شهيد بو عزيزي ،الذي
�أ�شعل ج�سده االحتجاجات ال�شعبية �ضد نظام بن علي،

عادت وتكررت مع عمار غرز اهلل الذي �أ�ضرم النار بنف�سه
حتى املوت احتجاجاً على فقدانه عمله.
فيما امل��دن التون�سية ،وخ�صو�صاً �سيدي بوزيد التي
انطلقت منها �شرارة الثورة على بن علي� ،شهدت تظاهرات
ع��دي��دة م�ستنكرة ��س�ي��ا��س��ات ح��زب النه�ضة الإ��س�لام��ي
احلاكم ،وقامت باقتحام مقره و�إ�شعال النار فيه.
ث��ان�ي�اً :على ال�صعيد ال�ق��وم��ي :ك��ان الف�ت�اً �أي���ض�اً �أن
�سيا�سات ب��ن علي وم�ب��ارك توا�صلت ،وع�ل��ى نحو �أك�ثر
فجاجة ،ومتثل ذل��ك� ،إىل جانب توطيد العالقات مع
�أمريكا واحلفاظ على معاهدة كامب ديفيد ،والعالقة
مع الكيان ال�صهيوين ،يف املوقف من نظام الرئي�س ب�شار
الأ�سد املقاوم لل�سيا�سات الأمريكية ال�صهيونية ،حيث
ك��ان الرئي�س حممد مر�سي �أك�ث�ر ترا�صفاً �إىل جانب
حلفاء �أمريكا يف �إ�شهار العداء لنظام الرئي�س الأ�سد،
وو�صل به الأمر حد القول �إن ما يح�صل من احتجاجات
على فيلم امل�سيء للر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�سلم،
هدفه �إبعاد الأنظار عما يجري يف �سورية.
�أم��ا حكومة الإخ ��وان يف تون�س ،ف�إنها �سارعت �إىل
ا�ست�ضافة م��ؤمت��ر �أع ��داء �سورية بقيادة �أم�يرك��ا ،فيما
زعيمهم را�شد الغنو�شي �سارع ف��ور و�صوله �إىل احلكم
�إىل تلبية دعوة معهد وا�شنطن لدار�سات ال�شرق الأدنى،
الذي �أ�س�سته وترعاه منظمة �أيباك ال�صهيونية بالتن�سيق
مع املخابرات الأمريكية ،وحت��ول فج�أة من مدافع عن
املقاومة �ضد االحتالل ال�صهيوين� ،إىل خنجر م�سموم
�ضد ��س��وري��ة قلعة امل�ق��اوم��ة العربية ،خ��دم��ة للم�شروع
الأمريكي ،و�أ�صبح عنده حترير �سورية �أهم من حترير
فل�سطني.

ثالثاً� :أما على �صعيد احل��ري��ات ،ف��إن�ه��ا مل ت�شهد
حت�سناً ،حيث ي�سود  يف تون�س الفو�ضى ،وتهديد التنوع
يف املجتمع ،نتيجة تنامي ظاهرة التطرف الديني بغطاء
الإخوان ،يف حني ت�صاعد القلق يف م�صر من خطر فر�ض
املزيد من الرقابة على احلريات ال�صحافية  ،واحلريات
العامة يف الد�ستور اجلديد ،و�سط اتهام حزب احلرية
وال �ع��دال��ة ،ب��ال���س�ير ع�ل��ى ن�ف����س خ�ط��ى وم�ن�ه��ج احل��زب
الوطني يف م�صادرة احلريات ،بعد الك�شف عن جتاه لدى
اجلمعية الت�أ�سي�سية التي ي�سيطر عليها الإخوان ،لإعادة
امل ��واد املتعلقة مب���ص��ادرة ال�صحف واحل�ب����س يف ق�ضايا
ال�سب وال�ق��ذف ،والتي �ألغيت ع��ام  ،2006وبعد �أن �أث��ار
حب�س ال�صحايف �إ�سالم عفيفي التهامه مهاجمة الرئي�س
مر�سي ،تظاهرات معار�ضة ل�ل�إخ��وان ،ا�ضطرت مر�سي
�إىل �إ�صدار قانون يلغي عقوبات ال�سجن يف جرائم الن�شر
كمخرج لقرار املحكمة.
وهكذا ميكن القول� ،إن الإ�سالميني يف تون�س وم�صر،
قد خذلوا قواعدهم ال�شعبية على كل امل�ستويات ،فعندما
و�صلوا �إىل ال�سلطة ،تخلوا عن كل وعودهم و�شعاراتهم،
فال هم حققوا تطلعات اجلماهري يف التغيري ،وال هم
ح�ت��ى ن���ص��روا ال��ر� �س��ول الأك� ��رم و�أخ � ��ذوا امل��وق��ف ال��ذي
ين�سجم مع ما يدعونه من �إميان ،حيث دانوا ما تعر�ضت
له �سفارات �أم�يرك��ا من هجمات احتجاجاً على الفيلم
امل�شني ،وجتنبوا �إدان��ة ال�سيا�سة الأم�يرك�ي��ة والغربية،
التي �سمحت بن�شر مقاطع من الفيلم حتت �شعار حرية
الر�أي والتعبري.

ح�سني عطوي

الدول الإ�سالمية والعربية ،و�إذا مل تدرك
حكومة مر�سي ه��ذه احلقيقة ،ف�إنها لن
حت�ق��ق �أه��داف �ه��ا امل�ع�ل�ن��ة ،ول ��ن ت�ستطيع
ال �ت � أ�ث�ير مب �ج��ري��ات الأح � ��داث مب��ا يفيد
الأم ��ة وي�ضعها على ال�ط��ري��ق ال�صحيح،
وهذا الأمر ال ينطبق على م�صر وحدها،
بل ي�شمل بقية الدول املعنية.
�أم� ��ا ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال��داخ �ل��ي ،فثمة
معيقات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية،
ال ت ��ؤه��ل م���ص��ر ل�ل�ع��ب ال� ��دور الإي �ج��اب��ي
حل�ق�ب��ة ج �م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ع�ل��ى �صعيد
امل�ساهمة يف تقدم بلدان املنطقة وازدهارها،
لقد متكنت تركيا ،على �سبيل امل�ث��ال ،من
تن�شيط دورها الثقايف والتجاري وال�سياحي
يف البلدان املجاورة ،ومنها الدول العربية،
من خالل تركيزها على حت�سني �أو�ضاعها
االقت�صادية و�ضمان االكتفاء الذاتي ،وعلى
الن�سق ذاته� ،أحرزت �إيران جناحات م�شابهة
يف حميطها.
ل�ق��د ع��ا��ش��ت م�صر يف ال�ع�ق��ود املا�ضية
�أو�ضاعاً داخلية مرتدية على كل ال�صعد،
و�أب��رزه��ا الو�ضع االجتماعي االقت�صادي،
ال ��ذي ج�ع��ل م�صر م��زرع��ة لنخبة فا�سدة
م��ن امل�ت�ن�ف��ذي��ن ،ال��ذي��ن ف��رط��وا مب�ق��درات
ال���ش�ع��ب امل �� �ص��ري ،و��س�ل�ب��وه ك��ل م�ق��وم��ات
احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة ،وب��اع��وا م���ص��ادر ال��دول��ة
مقابل منافع �شخ�صية رخي�صة ،وره�ن��وا
ق��رارات�ه��ا امل���ص�يري��ة ،الأم�ن�ي��ة وال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،ل �ل��دول ال �غ��رب �ي��ة ودوائ� ��ر
احلركة ال�صهيونية العاملية و«�إ�سرائيل».
ف �م��ا مل ت �ع �م��ل ح �ك��وم��ة م��ر� �س��ي بجد
وم �ث��اب��رة ع �ل��ى ت�غ�ي�ير ال �ب��و� �ص �ل��ة ب��اجت��اه
ال�ت�ح��رر امل��ايل م��ن هيمنة ��ص�ن��دوق النقد
الدويل ،واال�ستغناء عن «الهبات واملعونات
الأم �ي�رك � �ي ��ة» ،و�إط� �ل ��اق ور�� �ش ��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ال��زراع�ي��ة وال�صناعية ،ال ميكن مل�صر �أن
تلعب دوره��ا ال��ري��ادي على �صعيد العامل
العربي والإ�سالمي.
�إ� �ض ��اف ��ة �إىل ال �� �ض �ع��ف االق �ت �� �ص��ادي،
وت��ردي الأو� �ض��اع االجتماعية ،وال�غ��رق يف
م�ت��اه��ات امل �ح��اور الإق�ل�ي�م�ي��ة ،ف ��إن الو�ضع
الأم�ن��ي الداخلي ،وتف�شي ظاهرة الت�سلح
يف املناطق النائية ،يف ال�ن��وب��ة ،ويف معظم
مدن قناة ال�سوي�س ،ويف �سيناء ،مما يهدد
ب�ضرب ال�سلطة املركزية وانحالل اجلي�ش
ال��وط�ن��ي ،كلها ع��وام��ل تعيق ت��دخ��ل م�صر
الفاعل يف �ش�ؤون الأمة.
�أُ� �س��وة ب��ال��دول املحيطة ،ت��واج��ه م�صر
خم��اط��ر ال�ت�ف�ت�ي��ت وال�ت�ق���س�ي��م واحل� ��روب
الأه �ل �ي��ة ،الأم � ��ر ال ��ذي ي�ف��ر���ض ع�ل��ى �أي��ة
ح �ك��وم��ة �أن جت �ع��ل �إ� � �ص �ل�اح ذات ال �ب�ين
م��ن �أوىل م�ه��ام�ه��ا ،ف�ف��ي خ�لا���ص م�صر،
بو�صفها �أك�ب�ر دول��ة ع��رب�ي��ة ،م��ن م��ؤام��رة
التق�سيم �إح �ي��اء لآم ��ال ال�شعوب العربية
والإ�سالمية يف احلرية والوحدة واالزدهار،
ول��ن يعيد مل�صر دوره��ا التاريخي املن�شود
يف امل�ن�ط�ق��ة ��س��وى وع�ي�ه��ا حل�ج��م الهجمة
ب�أبعادها الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ،وال�ع�م��ل اجل ��اد ع�ل��ى مواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ب � ��د ًال م ��ن اخل �ط ��ب ال��رن��ان��ة
وال�شعارات الفارغة من كل م�ضمون.

عدنان حممد العربي
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«غونتنامو» في البحرين ..وأبطال صامدون
قد ي�س�أل البع�ض :ما هو الرابط بني
«غونتنامو» والبحرين؟
ال��راب��ط ب�سيط ووا��ض��ح ،وه��و �أن كال
البلدين حتت �سيطرة الواليات املتحدة؛
�سيا�سياً وع�سكرياً و�أم �ن �ي �اً ،وم��ا يجري
هناك يجري هنا.
   يف «غ ��ون �ت �ن ��ام ��و» ك � ��ان ال �� �س �ج �ن��اء
ال�بري �ئ��ون ي �ع � َّذب��ون ب�ب���ش��اع��ة ،و�إذا ك��ان
اليمني عدنان املجيدي الذي توفى هناك
بعد �سجن وتعذيب ث��م ب � ّر�أت��ه املحكمة،
ففي «غونتنامو» البحرين قُتل العديد
م��ن امل��واط�ن�ين حت��ت ال�ت�ع��ذي��ب ،دون �أن
ي�ف�ك��ر �أو ي�ح�ق��ق ال�ق���ض��اء البحريني يف
��س�ب��ب ق�ت�ل�ه��م .و� �س �ج � ّل ح �ق��وق الإن �� �س��ان
ي �ح �ف��ل مب ��ا ي��زي��د ع �ل��ى ع �� �ش��ري��ن مم��ن
قتلوا  ب�سبب  التعذيب ،وم �ن �ه��م على
�سبيل املثال ال احل�صر� :سعيد العويناتي،
وحم�م��د غ�ل��وم ،وجميل ال�ع�ل��ي ،وال�شيخ
ج �م��ال ال�ع���ص�ف��ور ،ور� �ض��ي زي��ن ال��دي��ن،
وال�سيد علي �أمني ،ونوح �آل نوح ،و�سعيد
الإ��س�ك��ايف ،وال�شيخ عبا�س را�ستي ،وعبد
ال�ك��رمي ف �خ��راوي ،وح�سن جا�سم مكي،
وجابر عليوات ،وزكريا الع�شريي ،وعلي
ال�صقر ،ويو�سف املوايل ،والأ�سماء ال�ستة
الأخرية وقعت بعد تفجر ثورة  14فرباير
احل��ال�ي��ة ،ع��دا ع���ش��رات مم��ن يقتلون يف
البحرين ب�سبب القمع اليومي.
�إال �أن ما مييز الأ�سماء املذكورة �أن كل
قتلهم  حدث ب�سبب التعذيب يف�  سجون

�إ�صرار على احلرية ..رغم ت�ضييق اخلناق واملالحقات

�آل خليفة ،وعلى الرغم من لعبة  تقرير
الب�سيوين فقد ا�ستمر النظام يف منهجية
ال� �ت� �ع ��ذي ��ب ال � � ��ذي مي ��ار�� �س ��ه ج� �ل��ادون
حم�ت�رف ��ون ،ب�ع���ض�ه��م م ��ن ب �ق��اي��ا ع�ه��د

الربيطاين هندر�سون؛ مدير املخابرات
ال�ب�ح��ري�ن��ي ل�ع��دة ع �ق��ود ،وال ��ذي م��ا زال
يعمل كم�ست�شار ،وبع�ضهم من «فدائيي»
�� �ص ��دام ،وب�ع���ض�ه��م م �ت �ط��وع��ون ،ك � أ�ب �ن��اء

(�أ.ف.ب)

الديكتاتور احلاكم حمد ،واللذين مار�سا
التعذيب بحق �شخ�صيات من املعار�ضة
البحرينية.
يف «غونتنامو» البحرين وق��ع �أ��س��و�أ

الـتـطـرف فـي ليـبـــيا ..وعــواقـبـــه
احللقة الأخرية يف العنف امل�سند �إىل الإ�سالميني
املتطرفني يف ليبيا ،متثـلت يف الهجوم على ال�سفارة
الأمريكية يف بنغازي ،فال �شك �أن ما ح�صل لي�س
وا�ضحاً ،وال يُظهر امل�س�ؤولية التي يتحملها امل�س�ؤول
ع��ن تنفيذ م��ا ح���ص��ل ،و ُي �ع��د من��و ه��ذه اجل�م��اع��ات
تطوراً خطراً ي�ضاعف �أهمية التقارب الأمريكي مع
ال�سلطة الليبية احلالية.
ان�شقت اجلماعة الإ�سالمية الليبية املقاتلة �إىل
ف�صيلني �سيا�سيني بعد �سقوط ال �ق��ذايف ،وتناف�س
هذان الف�صيالن يف االنتخابات الت�شريعية يف متوز
 ،2012وبالرغم م��ن تخلـي اجلماعة الإ�سالمية
الليبية املقاتلة عن �أ�سلحتها بعد احلرب ،وانخراطها
يف العملية ال�سيا�سية� ،إال �أن جماعات جهادية جديدة
ق��د ب ��د�أت يف ال�ظ�ه��ور ،مب�ج��رد �أن انق�شعت الغيوم
وا�ستتب الأمر.
�أن �� �ص��ار ال���ش��ري�ع��ة يف ب �ن �غ��ازي ب �ق �ي��ادة حممد
زهاوي ،هي �أكرب تلك الفرق ،فهم يتمتعون يف ليبيا
ب��رواب��ط وثيقة م��ع ال�ع��دي��د م��ن الكتائب ال�سلفية
اجل�ه��ادي��ة ،ال�ت��ي ت�شمل جماعة ظ��ل ت�سمى �أن�صار
ال�شريعة يف درن��ة بقيادة �أب��و �سفيان ب��ن ق��وم��و� ،إن
�أ�شد ما ي�سعى �إليه ه�ؤالء ،هو جعل هذه اجلماعات
م�ؤ�س�سات ذات توجه دي�ن��ي ،فهم مل يتبنوا �أعمال
ال�شغب والقتل التي حت��دث با�سم الإ��س�لام ،لكنهم
يثنون على مرتكبيها.
�أم ��ا م��ا ت�سمى «�أل��وي��ة ال�شيخ ال�سجني عمر
ع �ب��د ال ��رح� �م ��ن» ،ك��ان��ت م �� �س ��ؤول��ة ع ��ن �سل�سلة
الهجمات التي وقعت يف بنغازي يف �أيار وحزيران

امل��ا� �ض �ي�ين ،ح �ي��ث وق �ع��ت ه�ج�م�ت��ان ��ض��د اللجنة
ال��دول�ي��ة لل�صليب الأح �م��ر ،وق��ع ه�ج��وم بقنبلة
�ضد القن�صلية الأم�يرك�ي��ة ،وه�ج��وم على موكب
ال�سفري الربيطاين� ،إال �أن الالفت يف �أم��ر هذه
اجلماعات� ،أنه ال توجد روابط عملياتية بني تلك
اجلماعات الليبية والقاعدة �أو املنتمني �إليها ،وقد
ذكرت «ال�سي �أن �أن» عرب تقارير ا�ستخباراتية� ،أن
القاعدة قد �أر�سلت ن�شطاء من باك�ستان لتكوين
خاليا يف ليبيا ،لكن دون �أي �أدلة على ذلك.
مم� ��ا � �س �ب��ق م� ��ن ك �ث��اف��ة احل � � ��راك ال �ق��اع��دي
وال�سلفي املتطرف يف ليبيا ،انخرط بع�ض مقاتلي
االنتفا�ضة الليبية يف احل��رب امل��دن�ي��ة ال�سورية،
وهي ظاهرة خمتلفة جداً ،فقد �شجع م�شايخ هذه
املجموعات ال�شباب على ال�سفر �إىل �سورية بغية
«اجلهاد يف �سبيل اهلل» ،ح�سب ر�أيهم ،وت�شري تقارير
موثوقة �إىل �أن ع�شرات الليبيني� ،إن مل يكن �أكرث،
قد ان�ضموا �إىل لواء الأمة ،وهو جماعة معار�ضة
م�سلحة يف �سورية بقيادة مهدي احل��رات��ي؛ وهو
مواطن م��زدوج اجلن�سية «�أيرلندي  -ليبي» ،كان
يف ال�سابق ق��ائ��داً ل�ل��واء يف طرابل�س ال�غ��رب ،وقد
�أفادت التقارير وجود �أربع حاالت م�ؤكدة لليبيني
توفـوا يف �سورية خالل املعارك اجلارية فيها.
�� �ص ��ارت ل�ي�ب�ي��ا �إث � ��ر ذل� ��ك االن �ت �� �ش��ار ال�ك�ث�ي��ف
ل�ل�ج�م��اع��ات ال�ق�ت��ال�ي��ة ف�ي�ه��ا م �ع�ب�راً مل�ق��ات�ل�ين من
��ش�م��ال �أوروب � ��ا وامل �غ��رب م�ت��وج�ه�ين �إىل ��س��وري��ة،
فالتقارير الإخ�ب��اري��ة وامل���ص��ادر اجل�ه��ادي��ة ،ت�ؤكد
�أن بع�ض الأف��راد قد ح�ضروا مع�سكرات التدريب

يف م�صراتة ،وبنغازي ،ويف ال�صحراء القريبة من
بلدة ه��ون ،واجلبل الأخ�ضر يف ال�شرق ،علماً �أن
دقة هذه التقارير غري م�ؤكدة.
يبدو �أن الكثريين من املقاتلني الذين ي�أتون
�إىل ��س��وري��ة ،يعتنقون فهماً م�ت���ش��دداً ل�ل�إ��س�لام،
ول�ك��ن لي�س م��ن ال �� �ض��روري �أن ي�ك��ون��وا مقاتلني
جهاديني� ،أو مم��ن ه��م م��ع ال�ق��اع��دة ،م��ا يعني �أن
ه � ��ؤالء امل�ق��ات�ل�ين الإ� �س�لام �ي�ين الأج ��ان ��ب ال��ذي��ن
�شاركوا يف عدد من ال�صراعات الأخرية يف اخلارج،
ق��د � �ص��اروا �سبباً ل�لا��ض�ط��راب عند ع��ودت�ه��م �إىل
ب�ل�اده ��م ،م��ن ه �ن��ا �أ� �ص �ب��ح ال ب��د م��ن م��وت �ه��م �أو
اعتقالهم يف �سورية� ،ضمانة لعدم �إث��ارت�ه��م لأي
ا�ضطرابات يف بالدهم يف حال عودتهم �إليها� ،سواء
حقـقوا ما جاءوا لأجله �أو مل يحقـقوه ،ولعل هذا
ال على من يغ�ض الطرف
االنفالت �سي�ؤثر م�ستقب ً
عنهم اليوم ،و�أعني بذلك �أمريكا وحلفاءها من
الأنظمة العربية.
�إن االجت� ��اه اجل �ه��ادي يف ليبيا ل��ه ق��اع��دة دع��م
��ض�ئ�ي�ل��ة ،ف��امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات وال �ق �ب��ائ��ل ت�ت�م�ت��ع ب��ال�ت��أث�ير
الأكرب على النا�س ،و�أن معظم الليبيني ينفرون من
التطرف الإ��س�لام��ي ،وم��ع ذل��ك ال ب��د م��ن االنتباه
�إىل تنامي هذه الظاهرة ،واحلد من توريد املقاتلني
الليبيني املتطرفني �إىل �سورية ،فهم غري مرغوب
فيهم يف بلدهم الأم ،فهل �سريحب بهم يف �أي مكان
�آخر؟

حممد �أمني ال�ضناوي

�أن� ��واع ال�ت�ع��ذي��ب ،وم�ن��ه اغ�ت���ص��اب بع�ض
من �أقطاب وكوادر الثورة احلالية ،ومنه
التحر�ش اجلن�سي ،وتعرية املعتقل ،وهو
الأ�سلوب ال��ذي تعر�ض له العديد ممن
اعتُقلوا يف عهد الثورة احلالية ،ويف زمن
ال��دي�ك�ت��ات��ور ح�م��د ،ال ��ذي ي�ت�ح��دث بلغة
الأول �ي��اء وال���ص��احل�ين ،ومي��ار���س نظامه
�أ�شد �أنواع البط�ش والتنكيل باملعار�ضني.
�    إال �أن يف ال�ب�ح��ري��ن ه �ن��اك �سجل
بطوالت �أي�ضاً ،فال�صمود والب�أ�س �صفتان
متيزان �شباب الثورة ،عرب نزولهم اليومي
يف امل �ي��ادي��ن وال �� �ش��وارع وال�ت�ظ��اه��ر ،رغ��م
قمع�  آالت و�أ�سلحة اجلي�شني ال�سعودي
واخلليفي ،وق��وى الأم��ن التي ت�ستخدم
الر�صا�ص ال�شوزن والغازات ال�سامة ،وكذا
امل�شاركة الفعالة من قبل �شابات وكبريات
يف ال�سن يف املظاهرات ،وهي �صورة ثانية
تكمل موازييك الثورة والبطولة.
    يف جنيف ،وخ�لال ال�شهر احل��ايل،
ج� �ل ��ب ال � �ن � �ظ ��ام اخل �ل �ي �ف ��ي ع � � � ��دداً م��ن
املوظفني ومدفوعي الأجر ليدافعوا عن
االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي �أح��رج��ت ح�ت��ى ال��دول
امل�ساندة له ،فكان ن�صيب البحرين �أكرب
ع ��دد م��ن ال�ت��و��ص�ي��ات (� ،)176أم ��ا على
الأر�ض فهناك تع�سف وقتل وقمع يومي،
�إال �أنه يف �سجون البحرين ميار�س النظام
كل غطر�سته وتنمره على �سجناء الر�أي
وق� ��ادة ال �ث��ورة امل�ع�ت�ق�ل�ين ،م�ع��و��ض�اً عرب
تعذيبهم خ�سائره ال�سيا�سية والأمنية
وال ��دول� �ي ��ة .ويف امل �ق��اب��ل ن� ��رى �أول �ئ ��ك
ال�سجناء الأب �ط��ال ي�ت�ح��دون ال�ن�ظ��ام يف
دار م�ظ��امل��ه ال �ك�ب�رى ،ف��الإ� �ض��راب��ات عن
ال�ط�ع��ام ال ت�ت��وق��ف ،و�آخ��ره��ا الإ� �ض��راب
احلايل ل�سماحة العالمة املجاهد ال�شيخ
حممد علي املحفوظ؛ �أمني عام «جمعية
�أم ��ل» امل�ع��ار��ض��ة ،وال ��ذي ب ��د�أ ب��االم�ت�ن��اع
عن الطعام ع��دا التمر وامل��اء ،احتجاجاً
على تع�سف �أم��ن النظام جتاه ال�سجناء،
ثم دخل يف �إ�ضراب كامل مع � 37سجيناً
منذ �أكرث من �أ�سبوع �إىل الآن ،و�شاركت
يف �إ��ض��راب��ه �شخ�صيات معروفة ،ومنهم
ال�ع�لام��ة ال���ش�ي��خ ع�ب��د ال�ع�ظ�ي��م املهتدي
ال �ب �ح��راين ،والأ� �س �ت��اذ م�ه��دي �أب ��و ذي��ب؛
رئي�س «جمعية املعلمني» ،وال�سيد مهدي
املو�سوي.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن � �س �ق��وط ب�ع����ض
امل �� �ض��رب�ي�ن و�أخ� � ��ذ ال �ب �ع ����ض م �ن �ه��م �إىل
امل�ست�شفى� ،إال �أن النظام يكابر يف �إبقاء
�أولئك الأب�ط��ال يف �أو��ض��اع �سيئة وه��م يف
داخل ال�سجن.
    ال�شيخ امل� �ح� �ف ��وظ ال� � ��ذي ي �ل � َّق��ب
ب� �ـ«الأ�� �س ��د» يف � �س �ج��ون �آل خ�ل�ي�ف��ة ،ن��ال
ك �غ�يره م��ن ق ��ادة ال �ث��ورة ن���ص�ي�ب�اً ك�ب�يراً
من التعذيب ،وم��ن ذل��ك �أن��ه ك��ان يعذب
بو�سائل م�ت�ع��ددة مل��دة ط��ال��ت ال�شهرين،
وذات م��رة �أو�صلوه �إىل درج��ة امل��وت ،من
�أج��ل �أن يعتذر للملك وي�ت�بر�أ من عمله
املعار�ض يف ت�صوير يعر�ضه التلفزيون،
لك�سر �شوكة الثوار� ،إال �أنه رف�ض مطلقاً،
قائ ًال �إن «ما �أالقيه ال ي�ساوي دمعة من
�أم �شهيد».
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دولي

التراجــع األميركــي ..حقائــق بـال أوهـام
� �ص��در ال�ت�ق��ري��ر اال��س�ترات�ي�ج��ي ملجل�س
امل� �خ ��اب ��رات الأم�ي��رك� ��ي � �ض �م��ن ال �ت �ق��ري��ر
احلكومي بعنوان «االجتاهات العاملية حتى
العام ،»2025والذي يحاول التنب�ؤ ب�أحداث
ال�سيا�سة الدولية خالل العقدين املقبلني،
خ�صو�صاً على م�ستوى ال ��دور ا ألم�يرك��ي
يف العامل بعد انفرادها منذ العام 1990؛
تاريخ تفكك االحتاد ال�سوفياتي ،بال�سيطرة
على مقاليد ال�سيا�سة الدولية.
وق��د �أك��د التقرير �أن ق��وة نفوذ الإدارة
الأمريكية �ستتقل�ص على امل�ستوى الدويل،
يف ظل م�ستقبل غري م�ستقر يف التحالفات
وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ،ب�سبب ال���ص��راع على
املوارد الطبيعية املتناق�صة (النفط والغاز
واملياه.)..
وقد �أ�شار بع�ض اخلرباء �إىل �أن االقت�صاد
العاملي يعي�ش �إرها�صات وم�ؤ�شرات احلالة
االق�ت���ص��ادي��ة ق�ب��ل احل��رب ال�ع��امل�ي��ة الأوىل
التي �سبقت انهيار الإمرباطورية العثمانية
وت�ق��ا��س��م �إرث �ه��ا ال���س�ي��ا��س��ي اجل �غ��رايف ،مع
ا�ستثناء متناق�ض مع ظروف اندالع احلرب
العاملية الأوىل �أو ال�ث��ان�ي��ة ،وه��و عجز �أي
ط��رف للمبادرة لإ�شعال ه��ذه احل��رب على
امل�ستوى العاملي ،واالكتفاء ب�إ�شعال حرائق
مو�ضعية �إقليمية ،خ�صو�صاً مناطق ال�شرق
الأو��س��ط ،ويف االحت��اد الرو�سي ودول �آ�سيا
الو�سطى ،ومنطقة الهند وال�صني ،و�أي�ضاً
كوريا ال�شمالية ،ويظهر العجز والرتاجع
الأمريكي احلقيقي والذي تثبته الدرا�سات
والوقائع امليدانية فيظهر �ضمن التايل:
ال��و��ض�ـ�ـ��ع االق �ت �� �ص �ـ �ـ��ادي� :إن ال��و��ض��ع
االقت�صادي الأمريكي بعد الأزمة املالية

العاملية ،والتي �ضربت �أمريكا خ�صو�صاً ،ان �خ �ف ����ض م ��ن العالمة(� )AAAإىل
عجزت أ�م�يرك��ا عن جت��اوزه��ا حتى الآن ،العالمة(.)+AA
الـدوالر� :أ�صدرت الأمم املتحدة درا�سة،
ومل ت���س�ت�ط��ع وف ��ق ال �ت��ده��ور ال���س��ري��ع،
وم��ا زال ��ت م �ع��دالت ال�ب�ط��ال��ة والنفقات أ�ك��دت فيها �أن ال��دوالر مل يعد ق��ادراً على
الع�سكرية للحروب اخلارجية ومناف�سة ل�ع��ب دور ال�ع�م�ل��ة االح�ت�ي��اط�ي��ة ال��وح�ي��دة
ال �� �ص�ين اق �ت �� �ص��ادي �اً لأم�ي�رك ��ا �إىل حد للعامل ،ألن��ه ال يتمتع باال�ستقرار ،وتتجه
ابتالع االقت�صاد الأمريكي عرب الديون أ�ك�ثر امل�صارف املركزية ال�ستبدال ال��دوالر
ال�صينية لأمريكا ،والتي جتاوزت  1200ب���س�ل��ة م��ن ال �ع �م�ل�ات ،ك �ت��دب�ير اح�ت�ي��اط��ي
مليار دوالر (1.2تربليون دوالر) ،وميكن ل�ل ��أزم� ��ات ال �ع��امل �ي��ة يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،ح�ي��ث
�أن تلج أ� �أمريكا �إىل املماطلة بحل فاعل ت��راج �ع��ت ن���س�ب��ة ال � ��دوالر يف االح�ت�ي��اط��ات
خلف�ض ال�ع�ج��ز ،مم��ا ��س�ي��ؤدي �إىل �أزم��ة املالية للم�صارف املركزية �إىل .٪57.3
ديون طويلة املدى ،و�سي�ستمر انخفا�ض
امل��وق �ـ��ف ال���ش�ع�ب�ـ��ي م �ـ��ن أ�م�ي�رك �ـ��ا :وف��ق
قيمة ال ��دوالر ط��وال الأزم ��ة ،خ�صو�صاً ا�� �س� �ت� �ط�ل�اع ل� � �ل � ��ر�أي ن �� �ش ��رت ��ه � �ص �ح �ي �ف��ة
�أن ال�ت���ص�ن�ي��ف ا إلئ �ت �م��اين ألم�ي�رك��ا قد «ال �غ��اردي��ان» ال�بري�ط��ان�ي��ة ،أ�ظ�ه��ر ت��راج�ع�اً

يف ثقة ال�شعوب ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،لي�س
على م�ستوى العامل العربي �أو الإ�سالمي،
ب��ل ت �ع��داه �إىل م�ن��اط��ق ع��دي��دة يف ال�ع��امل،
وقد مت ا�ستنزاف النفوذ الأمريكي والثقة
بالتحالف معها ،ب�سبب اخلوف والتجارب
التي �أثبتت �أن النوايا الأمريكية احلقيقية
تتناق�ض مع �شعاراتها ،حيث تعلن وقوفها
�إىل ج ��ان ��ب امل� �ط ��ال ��ب ال ��دمي ��وق ��راط �ي ��ة
والتعددية ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو��س��ط،
بينما حلفا�ؤها والذين حتميهم من امللوك
والأمراء ،ال يعرفون الدميقراطية �أو تداول
ال�سلطة ،وي�ع�ت�م��دون ال��وراث��ة ال�سيا�سية
ب ��دي�ل�اً ع ��ن ال �ت �ع��ددي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،وق��د
�أظهر اال�ستطالع �أن عدد الذين ال يثقون

متظاهرون �أمريكيون يرفعون الفتات تـنتقد �سيا�سة بالدهم

اإلعالم الصيني يبحث عن قضية
• بكني  -يون�س عودة
م��ن احل�ق��ائ��ق ال�ت��اري�خ�ي��ة وال��واق�ع�ي��ة واجل�غ��راف�ي��ة �أن
ال�صني البالغة م�ساحتها �سد�س الكرة الأر�ضية ،يعي�ش
فيها ما يزيد على مليار وثالثمئة مليون ب�شري ،ي�شكلون
ما ن�سبته  22يف املئة من �سكان العامل ،وه��ؤالء يُعتربون
�أكرب م�ستهلك �إعالمي يف العامل� ،إن من حيث عدد و�سائل
الإع�ل��ام ال�ت��ي ي�ح��وزه��ا امل�ج�ت�م��ع ال���ص�ي�ن��ي� ،أو م��ن حيث
الن�سبة الب�شرية املهتمة بالإعالم؛ قيا�ساً �إىل ما ي�شهده
الكون من تطور م�ضطرد يف هذا املجال.
قد يفاجَ �أ املرء �أن يف بالد ال�صني �ألفيْ �صحيفة يومية،
وثمامنئة و�ست ع�شرة �صحيفة متخ�ص�صة (اقت�صاد ،مال،
مهن ،نقابات ،وغريها) ،كما �أن هناك ت�سعة �آالف جملة،
وثالثمئة و�ستون قناة تلفزيونية ،تبث على �أكرث من �ألفي
قناة ،كما يوجد �ستمئة و�ستون حمطة �إذاعية.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن االن�ت���ش��ار ال��وا� �س��ع لل� إ�ن�ت�رن��ت ،مل
تت�أثر �أي من الو�سائل املذكورة� ،إمنا هي يف تطور متنامٍ،
حيث يوجد خم�سمئة وثمانية وثالثون مليون م�ستخدم
لل��إن�ت�رن��ت ،و�أك�ث��ر م��ن ث�لاث�م�ئ��ة م�ل�ي��ون ي�ستخدمون
املدونات ال�صغرية للتعبري والتذمر ،وهناك مثال حيوي
يفرج عنه رئي�س حترير �صحيفة «االقت�صاد» اليومية� ،أن
 15مليون مت�صفح ي��زورون موقع اجلريدة االلكرتوين،
فكيف �إذاً بال�صحف الأخرى ،مثل �صحيفة «ال�شعب»؟

يعرتف امل�س�ؤولون املهنيون بتلقائية نادرة بالهواج�س
الإعالمية التي تقلقهم ،لأن �إعالمهم ،رغم ات�ساعه ،مل
يواكب القفزات االقت�صادية النوعية ،واملنوي املحافظة
عليها برمو�ش ال�ع�ين ،واالن��دف��اع بها �إىل ا ألم ��ام ،رمبا
الحتالل املوقع الأول عاملياً بدل الواليات املتحدة ،من
دون االعالن عن ذلك ،والأرجح من باب التوا�ضع ،ك�سمة
�صينية م�شهود لها.
ل �ك��ن امل ��ري ��ب يف ه � ��ذا ال �ت ��وا� �ض ��ع م ��ا ق ��ال ��ه ام��ام��ي
ال�بروف�ي���س��ور «��ش��ي �أن ب�ي�ن» ،م��ن ج��ام�ع��ة «ت�شينغهوا»،
عندما �أعلن �أن «ال�صني قوة عظمى لكن ه�شة» ،وتابع:
«لذلك نقول �إن ال�صني يف مرحلة النمو والتحوّل ،و�إن
و�سائل الإع�لام متر يف مرحلة انتقالية ،لأنها يف خ�ضم
املرحلة الإ�صالحية من �ضمن نهج الإ�صالح واالنفتاح.
�إال �أن ه��ذه امل��رح�ل��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��داخ �ل��ي تحُ قق
جناحات غري حمققة على امل�ستوى العاملي ،مثلما جنحت
حمطات ل��دول �أق��ل �ش�أناً بكثري من ال�صني� .أم��ا �أ�سباب
ذلك فتعود �إىل احلرية يف ا�ستلهام �أ�سلوب من الأ�ساليب
الأربعة املعمول بها يف العامل:
ال �ن �م��وذج الأم�ي�رك ��ي :ح�ي��ث ت�ع�م��ل امل � ؤ�� �س �� �س��ات وف��ق
العوامل التجارية «�سوق حرة» ،لكن هذا النموذج تعرتيه
م�شكلة كبرية ،وهي «جتاهل م�صالح عامة النا�س» ،وهنا
ميكن �أن تكون ف�ضيحة طغيان الإع�ل�ام الغربي مث ًال
�ساطعاً.

من��وذج امل�س�ؤلية االجتماعية� :إح ��دى خ�صائ�ص هذا
ال�ن�م��وذج تكمن يف ع��دم اع�ت�م��اده��ا على الإع�ل�ان��ات فقط
لت�أمني مواردها ،بل على م�صادر عامة ،و�صناديق متويل،
ومن امل�شاهد الذي يدفع ر�سوماً.
النموذج ال�سلطوي :وه��و �أن متار�س احلكومة �سلطة
رقابة على و�سائل الإعالم ب�شكل �صارم.
النموذج ال�شيوعي :وهو عندما يكون الإعالم تابعاً كله
للدولة ،وهذا ال يتنا�سب مع االنفتاح والإ�صالح ،ولذلك
تتجه ال�صني �إىل النموذج الثالث وت�ستفيد م��ن الأول،
وت��رى �أن امل��واءم��ة ب�ين النموذجني الآن�ف��ي ال��ذك��ر ت�شكّل
منوذجاً حالياً ميكن ت�سميته بـ«النموذج التنموي» ،بحيث
يكون االنفتاح تدريجياً حتت رقابة احلكومة ،والنظر �إىل
احتياجات ال�سوق.
�إال �أن ه��ذا اخليار ال ي��زال حتت التجربة؛ كي تتبلور
ر�ؤي��ة ميكن اعتمادها ،تكون ق��ادرة على حتقيق االخرتاق
العاملي املتوخَّ ى ،واملناف�سة القادرة على جم��اراة ومواكبة
الإجنازات االقت�صادية.
ي��رجّ ��ح أ�ح��د كبار اخل�ب�راء ال�صينيني �أن هناك حاجة
لق�ضية �سيا�سية يتمنطقها الإعالم ال�صيني ،وملا �سئل :ملاذا
ال تكون ق�ضية الإع�لام هي الدفاع عن الإن�سانية ،ما دام
ا إلع�لام الغربي عموماً ي��روّج لل�شر ويدافع عنه؟ أ�ج��اب:
«�أوافق على �أن تكون لالعالم ق�ضية» ..وحتى ذلك احلني
يبقى البحث م�ستمراً.

ب�أمريكا يف العامل العربي وكذالك باك�ستان
ح ��وايل  ،٪70و�أك ��د ح ��وايل � ٪39أن �ه��م ال
ي �ث �ق��ون ب ��أم�ي�رك��ا ع �ل��ى الإط �ل ��اق ظ��اه��راً
وباطناً.
الت�صحــر الع�سكــري ا ألم�يرك�ـ��ي :منذ
ال�ع��ام  ،2001ت��و��س��ع االح �ت�لال واالن�ت���ش��ار
الع�سكري الأم�يرك��ي يف ال�ع��امل ،حتى كاد
يغطي عرب القواعد الع�سكرية �أو االحتالل
امل�ب��ا��ش��ر ثلثي ال �ع��امل ،و�إذا م��ا أ���ض�ي��ف له
احللفاء ،فال يبقى يف العامل �سوى بع�ض
الدول الناجية من الوجود الع�سكري� ،أما
الآن ،ف�إن الت�صحر قد �أ�صاب هذا الوجود
ب�ع��د االن���س�ح��اب م��ن ال �ع��راق واالن���س�ح��اب
املقرر من �أفغان�ستان ،وحتى لو بقي وجود
ع�سكري ،ف�إن هذا الوجود له مردود معنوي
ورم � ��زي �أك �ث�ر م��ن ف�ع��ال�ي�ت��ه ال�ق�ت��ال�ي��ة �أو
الردعية ،بل ويعاين حلف الناتو من العجز
الب�شري لتغطية مناطق انت�شاره ،وحتى
الأمريكيون ف�إنهم بدوا مرتددين يف ليبيا
من التدخل املبا�شر ،ويف �سورية يدفعون
غريهم ،خ�صو�صاً تركيا للتورط ،ويبعدون
�أنف�سهم عن الك�أ�س املرة.
ت�ساقـط احلكـام احللفـاء :لقد ت�ساقط
حلفاء �أمريكا يف ال�شرق الأو�سط ،خ�صو�صاً
ح�سني م �ب��ارك يف م���ص��ر ،وزي ��ن ال�ع��اب��دي
ب��ن ع�ل��ي يف ت��ون����س ،وع�ل��ي ع �ب��داهلل �صالح
يف ال �ي �م��ن ،وال� �ق ��ذايف يف ل�ي�ب�ي��ا ،واه �ت��زت
البحرين ،وب��د�أ الت�شقق يف العائلة املالكة
ال �� �س �ع��ودي��ة ،وك��ذل��ك يف ال �ك��وي��ت ،وق�ط��ر
جت �ل ����س ع �ل��ى ب �ح��ر ه��ائ��ج ي �ح �م��ي ا ألم �ي�ر
وعائلته نف�سه ب��ال�ت�ن��ازالت للأمريكيني،
وتقدمي خدمات الفتنة يف العامل العربي،
خ�صو�صاً يف �سورية.
لقد ف�شل امل�شروع الأمريكي يف �سورية
بعد ثمانية ع�شر �شهراً م��ن ب��دء احل��راك
ال���س��وري ،وجن��ح الأم�يرك �ي��ون وحلفا�ؤهم
الأعراب والأت��راك و«�إ�سرائيل» والغرب ،يف
تدمري �سورية وتخريب الأمن االجتماعي
واالق �ت �� �ص ��ادي ل�ل���ش�ع��ب ال �� �س ��وري ،ال ��ذي
جت� ��اوزت خ���س��ائ��ره ك��دول��ة وك���ش�ع��ب الـ70
مليار دوالر حتى الآن كخ�سائر مبا�شرة
وغ�ير مبا�شرة ،لكن الأ��س��ا���س �أن امل�شروع
الأم�ي�رك ��ي ف���ش��ل وان �ه ��زم ن�ت�ي�ج��ة ��ص�م��ود
ث�لاث �ي��ة امل �ق ��اوم ��ة وال� �ع ��روب ��ة يف � �س��وري��ة
(القيادة واجلي�ش وال�شعب) ،و�إن ا�ستنزفت
�سورية ،لكنها �أ�سقطت امل�شروع ،و�سيجرب
اجل�م�ي��ع ل �ل �ع��ودة ل�ل�ح��ل ال���س�ي��ا��س��ي ،ال��ذي
يكون فيه النظام �أ�سا�ساً يف �إعادة احلياة �إىل
�سورية واحلفاظ على وحدتها.
�إن عاد �أوباما رئي�ساً لأمريكا ،فلن يكون
أ�م��ام��ه �سوى �سلوك طريق املفاو�ضات مع
الثالثي (رو�سيا و إ�ي��ران وال�صني) لإع��ادة
ترتيب امل�شهد ال�سيا�سي الدويل والإقليمي.
�أم�ي�رك ��ا ت �ت�راج ��ع ..وحم � ��ور امل �ق��اوم��ة
وامل �م��ان �ع��ة م��ا زال � �ص ��ام ��داً�� ..ص�ح�ي��ح �أن
الأث � �م ��ان ع��ال �ي��ة ،ل �ك��ن ال �ك��رام��ة وال �ع��زة
واحل��ري��ة وح �ف��ظ الأوط� � ��ان ،ال ت �ك��ون �إال
ب��ال��دم��اء والت�ضحيات ،ولي�س بالتنازالت
وا�ستجداء املعونة من الآخرين.
www.alnnasib.com
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رأي
الشيخ جبري في ذكرى تأبين الشهيد رباني:

قتال العدو ال يحتاج إلى فتوى أو إذن من أحد
احل�م��د هلل وك�ف��ى ،وال���ص�لاة وال�سالم
على عباده الذين ا�صطفى ،وبعد :فال�سيد
ال��رئ�ي����س ،ال �� �س��ادة الأج�ل��اء م��ن العلماء
واحل�ك�م��اء وال�ع�ق�لاء وامل�ف�ك��ري��ن ،ال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�إنه ليحزنني �أن �أقف بني �أيديكم هذا
امل��وق��ف م��ؤ ّب�ن�اً �سماحة الرئي�س املجاهد
ال�شهيد الرباين «برهان الدين» ،وال�شهادة
ال مينحها اهلل تعاىل �إال خلا�صة �أوليائه،
وع�ن��دم��ا طُ �ع��ن اخل�ل�ي�ف��ة ال �ث��اين عمربن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،جاءه رجل وقال
له« :هنيئاً لك يا �أمري امل�ؤمنني� ،صحبت
ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه و�سلم
حياً ،وها أ�ن��ت متوت �شهيداً» ،ونقول لك
�أي�ه��ا ال�شيخ ال��رب��اين« :هنيئاً ل��ك ،ع�شت
جم��اه��داً وم��ت �شهيداً» ،فلك م��ن ا�سمك
ن�صيب }ول�ك��ن ك��ون��وا ربانيني مب��ا كنتم
تعلمون ال�ك�ت��اب ومب��ا كنتم ت��در��س��ون{،
�إال �أنني كنت �أود �أن �أزورك مهنئاً بزوال
كل االحتالالت عن �أر�ض �أفغان�ستان ،وال
يبقى يرفرف يف �سمائها �إال بريقها ،حيث
م��ذ ع��رف�ت��ك ع�ل�م��تُ ك��راه�ي�ت��ك للمحتل
الأم�ي�رك ��ي وم ��ن م �ع��ه م��ن االح �ت�ل�االت
الأخرى.
ع��رف �ت��ك �أي� �ه ��ا ال �� �ش �ه �ي��د ال ��رب ��اين يف
امل �ح��اف��ل الإ� �س�لام �ي��ة ال �ك�ب�رى� � ،س��واء يف
املغرب العربي �أم امل�شرق الإ�سالمي ،لتكون
�أفغان�ستان حا�ضرة يف العقول والقلوب مع
�صعوبة �أو��ض��اع�ه��ا ،وق��د حظيت بوداعك
قبل ثالثة �أيام من ا�ست�شهادك.
�إن فل�سفتك ونظريتك (رح�م��ك اهلل)
كانتا تنطقان م��ن ثقافتك الإ�سالمية،
ع�م�ل��ت و��س�ع�ي��ت م��ن �أج� ��ل �أال ت�ست�سلم
�أفغان�ستان للأمر الواقع ،فهي بلد عريق
وحمور مهم يف املنطقة على مر الع�صور
قبل الإ�سالم وبعده ،وهوالبلد الذي �أخذ
ع�ل��ى ع��ات�ق��ه ال��دف��اع ع��ن ��ش�ع��وب املنطقة
ون���ش��ر الإ� �س�ل�ام وه��زمي��ة اجل�ي��و���ش التي
�أرادته ب�سوء.
وح���ض��ارت��ه هنا وه�ن��اك ��ش��اه��دة على

ذل� � ��ك ،م� ��ن خ �ل��ال ال �ب �� �ش��ر واحل� �ج ��ر،
وعلمت �أن ال�ت�ح��رر م��ن االح �ت�لال من
ق �ب��ل ال� �ق ��وات امل �ت �ع��ددة اجل �ن �� �س �ي��ات ال
تكون �إال بوحدة ال�صف وجمع الكلمة،
فقمت ت�سعى لل�صلح ب�ين �أب �ن��اء الأم��ة
ال��واح��دة ،فاجلهاد وامل�ق��اوم��ة م��ن �أج��ل
ال �ن �� �ص��ر وط � ��رد ال� �ع ��دو ال ي �ك��ون��ان �إال
بالوحدة ،فهاكم لبنان �أيها ا ألخ��وة ،ما
ا�ستطاعت املقاومة الإ�سالمية بقيادتها
الع�سكرية بقيادة �سماحة ال�سيد ح�سن
ن �� �ص��راهلل امل� �ب ��ارك ��ة� ،أن ت�ن�ت���ص��ر ع�ل��ى
املحتل الإ�سرائيلي وت�ط��رده من لبنان
�إال ب��ال��وح��دة ب�ين جميع �أب�ن��اء ال��وط��ن،
م���س�ل�م�ين وم���س�ي�ح�ي�ين�� ،س�ن��ة و��ش�ي�ع��ة
ودروز ،وك��ذل��ك ب��امل�ق��اوم��ة الع�سكرية،
فخرج املحتل �صاغراً ،ولكن مل ن�ستطع
�أن ن�ستكمل الن�صر الع�سكري حتى دخل
علينا العدو من خالل الفرقة املذهبية
وال �ع��رق �ي��ة ،ك��ذل��ك �إخ��وان �ن��ا يف ال �ع��راق
ال�شقيق ،فحذار �أن تقعوا مبا وقعنا فيه،
فالعدو لن يرتكنا ،ويعمل على فرقتنا
لنقتتل فيما بيننا ،ونكفيه �شر �أنف�سنا،
فامل�ؤمن ال يقتل �أخاه ،وكيف يفعل هذا

ينتقد البع�ض تو�سع امل��دن القائمة ون�شوء امل��دن
اجلديدة ،ويعتربها كارثة بيئية واجتماعية خطرية،
ت�ق��ود املجتمع ال�ب���ش��ري وب�ق�ي��ة ال�ك��ائ�ن��ات احل�ي��ة �إىل
ال�ه�لاك ،ويف واق��ع ا ألم ��ر ،ه�ن��اك ن��وع��ان م��ن التمدد
ال�ع�م��راين؛ الق�سم الأك�ب�ر منه يتم ب�شكل ع�شوائي،
ح�ي�ن ت���ض�ي��ق ف��ر���ص ال�ع�ي����ش يف ا ألط� � ��راف ،فتهاجر
اجلماعات الفقرية نحو املدن الكربى ،والباقي يجري
وفق خطط مدرو�سة حتت �إ�شراف ال�سلطات املخت�صة،
وال�ف��رق بينهما ينح�صر فقط يف ال�شكل وال��دي�ك��ور،
وكالهما ،من حيث اجلوهر ،يف�سد �أوجه احلياة على
كوكب الأر�ض بنف�س املقدار.
امل���ش�ك�ل��ة ال ت�ع�ن��ي م�ن�ط�ق��ة ج�غ��راف�ي��ة حم ��ددة من
ال�ع��امل �أو جمتمعاً معيناً ،ب��ل ت�ط��ال ك��ل ال�ب�ل��دان يف
القارات اخلم�س ،فقد بينت �إحدى الدرا�سات يف جمال
التخطيط امل ُدين� ،أن العامل �سي�شهد تو�سعاً �إىل درجة
غري معهودة يف عام  ،2030بحيث تت�ضاعف م�ساحات

واهلل تعاىل يقول} :وم��ا كان مل�ؤمن �أن
يقتل م�ؤمناً �إال خ�ط��أً{ ،فالنفي للقتل
من قبل امل�ؤمن للم�ؤمن ،و�أنا ال �أت�صور
�أبداً �أن القاتل ل�شيخنا ال�شهيد من �أهل
الإمي� ��ان .ج��اء بع�ض ال�صحابة للنبي
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و آ�ل� ��ه و��س�ل��م يطلبون
الإذن لقتل ر�أ���س املنافقني عبداهلل بن
�أبي بن �سلول ،فرف�ض النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم وغ�ضب وقال :تريدون
�أن ي�ق��ال �إن حم�م��داً يقتل أ���ص�ح��اب��ه؟!
�أمل يقر أ� ه��ؤالء النا�س قول اهلل تبارك
وت �ع��اىل} :وم��ن يقتل م��ؤم� ًن��ا متعمدًا
فجزا�ؤه جهنم خالدًا فيها وغ�ضب اهلل
عليه ولعنه و�أعد له عذابًا عظيمًا{؟
�أم � ��ا ق �ت��ال ال �ع ��دو امل �ح �ت��ل ف�ل�ا ي�ح�ت��اج
�إىل �إذن من �أح��د �أو فتوى ،ف ��إن ال�شرائع
ال�سماوية وكذلك ال�شرائع الدولية كلها
�أم��رت ب��ه ،ووجهت �إل�ي��ه ،لأن��ه حق طبيعي
ب��ال��دف��اع ع��ن النف�س وال�ع��ر���ض والأر� ��ض،
«من قتل دون ماله فهو �شهيد ،ومن قتل
دون داره فهو �شهيد ،ومن قتل دون عر�ضه
ف �ه��و ��ش�ه�ي��د ،وم ��ن ق �ت��ل دون وط �ن��ه فهو
�شهيد» ،فامل�ؤمن م�س�ؤول عن احلفاظ على
�أن�ف����س ال�ن��ا���س ،فما ب��ال��ك بنف�س امل��ؤم��ن؟
«�إن دم��اءك��م و�أم��وال�ك��م و�أعرا�ضكم عليكم
ح��رام ،كحرمة يومكم ه��ذا ،يف بلدكم هذا
يف �شهركم هذا» ،وكذلك نهى النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم زجراً وتخويفاً فقال:
«ال ترجعوا بعدي ك�ف��اراً ي�ضرب بع�ضكم
رقاب بع�ض».
�أي�ه��ا الإخ ��وة ،يجب علينا �أن نبني هذا
للنا�س ،فحتى ال ي�سعى �شهيدنا لل�صلح بني
النا�س ،قتلته اليد ال�صليبية مع كل �أ�سف.
�أ�سال اهلل �أن يقبل منا هذا القربان ،و�أن
يكون دمه ثمناً مع دماء ال�شهداء لتحرير
الأر�� � ��ض والإن� ��� �س ��ان ،ل �ت �ع��ود �أف�غ��ان���س�ت��ان
ب��وح��دت �ه��ا وحم�ب�ت�ه��ا ح��ام �ل��ة م ��ن ج��دي��د
ل��واء القوة واملنعة لت�ستمر بن�شر الإ�سالم
وال �� �س�ل�ام يف ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة م ��ن ال �ع��امل،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املدن ثالثة �أ�ضعاف م�ساحتها احلالية ،ومن الطبيعي
�أن تتزايد احلاجة �إىل املواد الأولية وا�ستنزاف م�صادر
الطاقة وا�ستهالكها يف �إن�شاء البنى التحتية ملاليني
الأبنية ال�سكنية وت�أمني خدماتها العامة.
التكلفة ال تقت�صر على ا�ستنزاف امل��وارد فح�سب،
بل �سي�ساهم التو�سع املديني يف عملية الق�ضاء على
امل�ساحات اخل�ضراء� ،أي خم��ازن الكربون ال�ضرورية
حلفظ التوازن البيئي ،والتي يجري تدمريها ل�سبب
�أو غريه بوترية خميفة ،و�سيمحي من الوجود �أكرث
من  200نوع من الكائنات احلية ،ويق�ضي على �آالف
البيئات الطبيعية لأجنا�س حيوانية ونباتية متنوعة.
ل �ط��امل��ا ب��ال��غ ع �ل �م��اء االج �ت �م��اع ،وم �ع �ه��م اخل�ب�راء
«امل�ت�ج��اه�ل��ون» ،مب�خ��اط��ر ال�ن�م��و ال���س�ك��اين ،وت��وع��دوا
الب�شرية بنق�ص امل��واد الغذائية ،وبثوا ثقافة «احلد
من الن�سل» لأ�سباب اقت�صادية واجتماعية ،ثم اتخذوا
الإج ��راءات القانونية ملنع الأزواج من الإجن��اب ،كما

أعطانا سالمه ومضى
�أتت زيارة ر�أ�س الكني�سة الكاثوليكية �إىل لبنان يف زمن مف�صلي و�صعب ،هذه
اللفتة الإن�سانية النبيلة من قدا�سة احل�بر الأعظم البابا بنيدكتو�س  16جتاه
لبنان ،واختياره �إياه لتوقيع الإر�شاد الر�سويل لعموم الكثلكة� ،إمنا تن ّم عن حمبة
عميقة و�صادقة لهذا الوطن ،الذي ذاق العذابات واملرارات طوال �سنوات و�سنوات..
فهو توجّ ه �إىل امل�سيحيني وعربهم �إىل �سائر اللبنانيني لـ«اعتماد املحبة» ،ففي
ما يتعلق باحلوار الإ�سالمي  -امل�سيحي ..ذكّر اللبنانيني باخلربة الطويلة التي
تراكمت ب�سبب العي�ش جنباً �إىل جنب ط��وال ق��رون عديدة ..وهم مدعوون �إىل
ا�ستعادة هذه العالقات ،من �أجل الأفراد والأمة برمتها..
الدعوة �إىل الت�ضامن مع العامل العربي..
�إن م�سيحيي امل�شرق العربي وم�سلميه ،عرفوا يف تاريخهم �أيام ع ّز و�أيام ب�ؤ�س،
مدعوون �إىل �أن يبنوا معاً م�ستقبل عي�ش م�شرتك وت�ع��اون ،يهدف �إىل تطوير
�شعوبهم تطويراً �إن�سانياً و�أخ�لاق�ي�اً ،ما قد ي�ساعد على حتقيق اخلطوة ذاتها
يف بلدان أ�خ��رى ،وقد �أك��د على م�سيحيي لبنان حتديداً� ،ضرورة املحافظة على
عالقاتهم الت�ضامنية مع العامل العربي وتوطيدها.
يف بناء املجتمع..
�أكد الإر�شاد �أن اللبنانيني مدعوون �إىل االهتمام ببلدهم ،وحثهم على بناء نظام
�سيا�سي واجتماعي ع��ادل ومن�صف ،يحرتم الأ�شخا�ص وجميع االجت��اه��ات التي
يت�ألف منها البلد ،ليبنوا معاً بيتهم امل�شرتك ،كما نوّه باالهتمام بجيل ال�شباب،
ال��ذي��ن ميثلون ث��روة لبلدهم ،فمن حقهم �أن يتلقوا تربية �إن�سانية �أخالقية
وروحية نوعية.
حقوق الإن�سان..
ي�شدد الإر��ش��اد على مفهوم حقوق الإن���س��ان� ..إذ ي�صفه �أن��ه من بني العنا�صر
الأ�سا�سية لقيام دولة القانون« ،القيمة الإن�سانية تفوق كل نظام اجتماعي» ،كما
ينوه قدا�سته ب�أنه ال ميكن �إعادة بناء جمتمع ،ما مل ي�سع كل من �أفراده وعائالته
وخمتلف اجلماعات التي ت�ؤلفه� ،إىل اخلروج من العالقات النزاعية ،ف�إن �صيانة
حقوق الإن�سان �ش�أن ملّح ،فالأمر يتعلّق مب�ستقبل �أم��ة ،بل مب�ستقبل الب�شرية
جمعاء.
داعية احلوار..
نحن روّاد حوار ،احلوار الذي يرقى �إىل م�صاف التفاهم بني �أبناء الإن�سانية،
وح��ر��ص�اً م� ّن��ا على �سالمتكم ،فلتحذروا ال�صّ هاينة ب�ين ظهرانيكم ،فقد �سبق
�أن غ��دروا بقدا�سة البابا بول�س ال�ساد�س؛ مطلق احل��وار ا إل��س�لام��ي امل�سيحي،
وبالكاردينال بيمونوللي؛ داعي هذا احلوار..
قدا�سة احلرب الأع�ظ��م ..احل��وار الإ�سالمي امل�سيحي �أوقفته يف ما�ضي الأي��ام
ال�صهيونية العاملية ..واليوم ممار�سات «�إ�سرائيل» العداونية �شبه اليومية على
�أر�ضنا و�شعبنا ومقد�ساتنا ،فاحلوار ممكن فقط يف بالد امل�شرق من غري «�إ�سرائيل».
م�ضى عائداً قدا�سة احلرب ،امل�ؤمن بقوة احلق ..حام ًال الوطن الر�سالة  -لبنان
 يف عقله وقلبه ووجدانه ،فيما بقيت عني ال�شر ال�صهيونية القائلة« :بحق القوة»،ترتبّ�ص الدوائر بالوطن ،الذي يفتقر �إىل الزمتني �أ�سا�سيتني يكمالن الإر�شاد؛
خطة دفاعية «خارجياً» ،وقانون انتخابي «داخلياً».

نبيه الأعور

ح�صل يف ال�صني ال�شعبية ،ولكنهم مل يحركوا �ساكناً اخ�ت��اره��ا ل�ترث الأر� ��ض دون ال�ع��امل�ين ،ف�ك��أمن��ا هناك
��ض��د م���ص��در اخل �ط��ر احل�ق�ي�ق��ي ال ��ذي ي�ق���ض��ي على خطة مدرو�سة لتجميع �آالف املاليني من �سكان العامل
ال�ن���ش��اط ال��زراع��ي ،م���ص��در ال �غ��ذاء ال��وح�ي��د ،وي�ه��دد يف �أم��اك��ن �ضيقة حتى ت�سهل عملية إ�ف�ن��ائ�ه��م دفعة
الب�شرية باجلوع.
واح ��دة�� ،س��واء ب��احل��روب ال�ن��ووي��ة �أو ع��ن طريق ن�شر
ق��د ي �ظ��ن ال�ب�ع����ض �أن ال �ت��و� �س��ع ال �ع �م��راين �سببه الأوبئة الفتاكة� ،أو التجويع� ،أو عن طريق اجلمع بني
ال�ن�م��و ال���س�ك��اين ،ويف ال��واق��ع ال ع�لاق��ة ل�ه��ذا ب��ذاك ،كل هذه الو�سائل الكفيلة بتدمري املجتمع الب�شري.
ال م��ن ق��ري��ب وال م��ن بعيد ،ذل��ك �أن تركيز الكثافة
والغريب �أن ال�سلطات املعنية واملنظمات البيئية
ال�سكانية يف امل�ساحات املدينية على ح�ساب االنت�شار يف وعلماء الإجتماع ،وكل من يدّعون الغرية على حماية
رح��اب الأر���ض الوا�سعة ،هو ال��ذي يق�ضي على امل��وارد البيئة واملجتمع الب�شري ،يدركون م�سببات اخلراب،
الطبيعية وي�ش ّل القدرات الإنتاجية ،ويعقد امل�شكالت ويعرفون ال�سبل الكفيلة لتجنبها وتعطيل مفاعيلها،
يل نعمتهم» الذي
االجتماعية ،وين�شر املفا�سد ال�سلوكية والأخالقية ،ولكنهم ال يتجر�أون على معاندة «و ّ
وين�شئ البيئات غري ال�صاحلة للعي�ش الكرمي ،حيث ي�ست�أجر خدماتهم وي���س��رف يف إ�غ��رائ�ه��م باملداخيل
تتف�شى الأم��را���ض النف�سية واخلبيثة واجل��رائ��م ،وما اخليالية التي ت�ضمن لهم عي�ش الأذالء ،ه ��ؤالء هم
�إىل ذلك.
اخل��ائ�ن��ون لأم��ان��ة العلم ور��س��ال�ت��ه يف خ��دم��ة اجلن�س
ن�ع��ود جم ��دداً �إىل نظرية امل ��ؤام��رة ال�ت��ي يُفرت�ض الب�شري.
ع .العربي
�أن حتيكها جماعة ب�شرية معينة ،ت��رى �أن «اخلالق»
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بيروتيات
مرفأ بيروت ..بوابة العالم نحو بر الشام [)3/1
�شكل م��رف��أ ب�يروت على م� ّر ت��اري��خ املدينة نقطة
و�صل هامة بني ال�شرق والغرب ،فقد كان مرف�أ البوابة
البحرية التي يدخل منها الأجنبي وينطلق منها �إىل
بر ال�شام ،وكانت لأه��ايل املدينة واقعات عديدة عند
تلك البوابة ،نذكر منها يف الع�صر احلديث هجمات
الرو�س واليونان والإنكليز والطليان وغريهم ،بحيث
ي�صح القول« :يف كل وا ٍد �أثر من ثعلبة».
�أراد الكثريون اال�ستيالء على هذ الثغر ،ذكر ابن
طولون الدم�شقي يف كتابه «مفاكهة اخلالن»« :جيء
بر�ؤو�س �إفرجن �إىل دم�شق مع جماعة من �أهل بريوت،
و�أخ�ب�روا �أن��ه يف � 28شوال �سنة  926ه�ـ /كانون الأول
1520م ،طلع من البحر عند عني البقر قرب املرف�أ،
ه�ؤالء الإفرجن يف زي الأروام وراموا �أخذ ميناء بريوت،
فت�صدى لهم �أهل البلد واقتتلوا ،فقتل من ه�ؤالء نحو
مائة ،ومن الإفرجن نحو الأربعمائة ،وهرب الباقون،
وقد ج��ا�ؤوا يف ت�سعة مراكب منها �أربعة �أغربة (جمع
غ��راب وهو نوع من ال�سفن ي�شبه الغراب) ،ويف اليوم
ال�ت��ايل و��ص��ل �إىل دم�شق خم�سة �أح �م��ال م��ن ر�ؤو���س
الإف � ��رجن امل �ق �ت��ول�ين ب���س��اح��ل ب �ي��روت ،و ُف ��رق ��ت على
احلارات ،وا�ستمرت معلّقة �إىل �أن �أكل غالبها الكالب».
ك��ان انح�سار الهجمات الع�سكرية يتم مل�صلحة
الهجمات االقت�صادية� ،إذ ب��د�أت ال�شركات والتجار
منذ ال��رب��ع الأول م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�شر ي��ر ّك��زون
اهتمامهم على مرف�أ ب�يروت كم�ستودع لب�ضائعهم،
ونقطة انطالق للتوزيع منه على مناطق بالد ال�شام.

م��وق��ع امل ��رف ��أ ب�ي�ن ب��رج�ين ه �م��ا :ب ��رج ال �ف �ن��ار وب��رج
ال�سل�سلة ،و�أن ال�سل�سلة املذكورة كانت تغط�س يف البحر
نهاراً في�سمح للمراكب باالقرتاب من ال�شاطئ ،وترفع
لي ًال �أو عند اخلطر ،فتُمنع املراكب من الدخول.
ت�ع��ددت النقاط التي اع� ُت�برت م��راف��ئ على طول
ال�شاطئ املمتد من م�صب نهر بريوت �إىل الأوزاع��ي،
وكان يقال لكل منها مينة (ميناء) منها مرف�أ الغنا�س
وميناء العقارب (لكرثة ال�ع�ق��ارب) ،وم��وان��ئ الب�صل
وال�ب�ط�ي��خ واخل �� �ش��ب وال �ق �م��ح ،وك�ل�ه��ا ن �ق��اط تفريغ
الب�ضائع املذكورة ،ومنها كذلك ميناء احل�صن (ن�سبة
جتديد الر�صيف �سنة 1864
حل�صن ق��ري��ب م �ن��ه) ،وامل��ري���س��ة (ت�صغري م��ر��س��ى)،
مبعاونة ح�سن الكعكي رئي�س املرف�أ
ومينة الدالية يف �شوران ،وغريها.
ازده��ر مرف�أ بريوت �إثر حملة �إبراهيم با�شا على
من جملة الإ�صالحات التي نفذها حممود بك حاكم
بالد ال�شام ،ف�أ�صبحت خمازن بريوت مليئة بالب�ضائع
الأوروب � �ي ��ة والأم�ي�رك �ي ��ة ،وات �خ��ذ ال �ت �ج��ار الأج��ان��ب ب�يروت م��ن قبل إ�ب��راه�ي��م با�شا ،جتديد ر�صيف املرف�أ
وال �ق �ن��ا� �ص��ل ال �ط��ري��ق ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ع��رف ب �ـ«ط��ري��ق القدمي� ،إال �أن عا�صفة قوية هدمت الر�صيف املذكور،
امل�لاح�ين» امل�م�ت��دة على ال�شاطئ �إزاء امل��رف ��أ ،م��رك��زاً مما ا�ستدعى البحث عن �إقامة ر�صيف جديد ،وهو ما

ل�سكنهم وملمار�ستهم التجارة ،وامتلأت املدينة بال�سلع
املختلفة �أنواعاً وم�صادر ،وثبت مثلنا العامي القائل
«رزق البحر ب�ح��ر» ،وق��د �سبق ملفتي ب�ي�روت يف تلك
احلقبة �أن نظّ م املثل املذكور �شعراً فقال:
�أن ترم يذهب ع�سر عنك �أو ي�أتيك ي�سر
جاور البحر و�أب�شر	�إن رزق البحر بحر
كما �سبكه بيتني �آخرين هما:
قه يا ذا الأغر
�س�ألوين من كثري رز
قلت بحر العلم فاعلم	�إن رزق اهلل بحر

اجلار والدار ..ورزق البحر
يبدو �أن النقطة التي يوجد فيها املرف�أ اعتُمدت
منذ القدم كميناء للمدينة ،وذك��ر �صالح بن يحيى

رجال حول الرسول

زيـــد بــن
ثابت..
جامع القرآن
الـكـريـم
�إذا ح �م �ل��ت امل �� �ص �ح��ف ب�ي�م�ي�ن��ك،
وا�ستقبلته بوجهك ،وم�ضيت تت�أنق يف
رو�ضاته �سورة �سورة ،و�آية �آية ،فاعلم

�أن من بني الذين تدين لهم بال�شكر
وال�ع��رف��ان على ه��ذا ال�صنع العظيم،
رج ً
ال كبرياً ا�سمه زيد بن ثابت ،فهو
م��ن ال��ذي��ن يرجع �إليهم ف�ضل جمع
القر�آن الكرمي ،وترتيبه وحفظه.
هو �أن�صاري من املدينة ،كان �سنّه
يوم قدمها النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و��س�ل��م م �ه��اج��راً ،إ�ح ��دى ع���ش��رة �سنة،
و�أ�سلم ال�صبي ال�صغري مع امل�سلمني
من �أهله ،وبورك بدعوة من الر�سول
له.
�صحبه �آبا�ؤه معهم �إىل غزوة بدر،
لكن ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و آ�ل��ه
و�سلم ردّه ل�صغر �سنه وحجمه ،ويف
غزوة �أحد ذهب مع جماعة من �أترابه
�إىل الر�سول يحملون �إليه �ضراعتهم
ك��ي يقبلهم يف �أي مكان م��ن �صفوف
املجاهدين ،لكن �أعمارهم كانت باكرة،
و�أج�سامهم غ�ضة ،فوعدهم الر�سول
بالغزوة املقبلة ،فبد أ� زيد جماهداً يف
�سبيل اهلل يف غزوة اخلندق.
ك��ان��ت �شخ�صيته امل�سلمة امل�ؤمنة
تنمو من� � ّواً ��س��ري�ع�اً وب ��اه ��راً ،ف�ه��و مل
ي�ب�رع كمجاهد فح�سب ،ب��ل كمثقف
م �ت �ن��وع امل� ��زاي� ��ا أ�ي� ��� �ض� �اً ،ف �ه��و ي�ت��اب��ع
القر�آن الكرمي حفظاً ،ويكتب الوحي
لر�سوله ،ويتفوق يف العلم واحلكمة،
وحني يبد�أ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه

مرف�أ بريوت عام 1939

ت�سميه العامة «�سن�سول» ،وكانت الأمواج تك�سر كل �سنة
عدداً كبرياً من الفالئك القوارب يف امليناء ،فاهتم وايل
�سورية ب��الأم��ر ،وك� ّل��ف ن��اظ��ر ر��س��وم��ات ب�ي�روت (ناظر
اجل�م��ارك) �إبراهيم بك مبعاونة رئي�س ميناء بريوت
يف حينه ح�سن الكعكي ،باتخاذ الإج��راءات ال�ضرورية
لوقاية املراكب من �سطوة الأم��واج ،ف�أن�شئ �سنة 1864
حو�ض بجانب اجلمرك ،و�أقيمت بجانبه خمازن للتجار
تكفل احلفاظ على �أموالهم خالل وجودها يف الدائرة.
�إال �أن امل��رف ��أ ك��ان قليل العمق ي�ستقبل امل��راك��ب
ال�شراعية فقط ،وعند اقرتابها من ال�شاطئ كانت
تو�ضع عليها �صقاالت ،عبارة عن �ألواح خ�شبية ،ت�صل
بينها وبني الياب�سة ،فيعرب عليها امل�سافرون.
�أما ال�سفن الكبرية فكانت تر�سو يف عر�ض البحر،
ويتم نقل ال��رك��اب والب�ضائع �إىل ال�شاطئ بوا�سطة
م��راك��ب �صغرية ،وك��ان��ت ال�ب��واخ��ر تر�سو جت��اه مرف�أ
املدينة �صيفاً ،وتلج�أ يف ال�شتاء �أثناء هبوب العوا�صف
�إىل ر�أ���س اخل�ضر �أو م�صب نهر ب�يروت ،ويف �أمثالنا
العامية «اختلف الريح والبحر ،طلعت الفلة باملراكب»
الذي �سبكه ال�شيخ الأغر بقوله:
�أخاف �أن قام حرب ما بني خل و�صاحب
لكل ما�ش وراكب
يكون فيه هالك
فالريح والبحر ملا جتاذبا باملناكب
مل يعتقد ال�صلح �إال	 على هالك املراكب
يذكر �أن الغراندوق ق�سطنطني �أمري رو�سيا ،زار
ب�يروت يف �أي��ار �سنة  1859ور�ست باخرته بعيد أ� عن
امل��رف ��أ� ،أم��ا م��ا ك��ان ي�صادفه ال��رك��اب م��ن م�ضايقات
النوتية �أثناء االنتقال من البواخر �إىل ال�شاطئ ،ففيه
الكثري من الطرائف.
من «بريوتنا»

�أحمد

و�آل ��ه و��س�ل��م يف �إب �ل�اغ دع��وت��ه للعامل وحفظته ك�ب�يراً ،فما ك��ادت ن��ار ال��ردّة من مكانه ،لكان �أهون عليّ مما �أمروين
اخل��ارج��ي ك�ل��ه ،و�إر�� �س ��ال كتبه مللوك ت�خ�ب��و وت�ن�ط�ف��ئ ،ح�ت��ى ف ��زع ع�م��ر بن به من جمع ال�ق��ر�آن» ،لكن توفيق اهلل
الأر� ��ض وق�ي��ا��ص��رت�ه��ا ،ي ��أم��ر زي ��داً �أن اخل�ط��اب �إىل اخلليفة �أب��ي بكر ر�ضي ك��ان م�ع��ه ،ووع��ده ال�ق��ائ��ل } :إ�ن��ا نحن
يتعلم بع�ض لغاتهم ،فيتعلمها يف وقت اهلل ع�ن�ه�م��ا ،راغ� �ب� �اً �إل �ي��ه ب� ��إحل ��اح �أن ن��زل �ن��ا ال ��ذك ��ر و إ�ن � ��ا ل ��ه حل��اف �ظ��ون{،
وجيز.
ي�سارعوا �إىل جمع القر�آن الكرمي قبل فنجح يف مهمته ،و�أجنز على خري وجه
�أن ي��درك امل��وت وال�شهادة بقية القرّاء م�س�ؤوليته وواجبه.
واحلفاظ.
مهمة جمع القر�آن الكرمي
ويف خ�ل�اف ��ة ع� �ث� �م ��ان ر�� �ض ��ي اهلل
ا� �س �ت �خ��ار اخل �ل �ي �ف��ة رب � ��ه ،و�� �ش ��اور عنه ،وامل�سلمون يوا�صلون فتوحاتهم
ك��ان ال��وح��ي يتنزل على ر��س��ول اهلل �صحبه ،ثم دعا زيد بن ثابت وقال له :وزح ��وف� �ه ��م ،م �ب �ت �ع��دي��ن ع ��ن امل ��دي ��ن،
�صلى اهلل عليه و�آل ��ه و��س�ل��م ،وال��ر��س��ول «�إنك �شاب عاقل ال نتّهمك» ،و�أمره �أن مغرتبني عنها ،والإ�سالم ي�ستقبل كل
يتلو ،وي�ب� ّل��غ ،وك��ان��ت هناك ثلة مباركة يبد�أ يف جمع القر�آن الكرمي ،م�ستعيناً ي��وم �أف��واج �اً تلو أ�ف ��واج م��ن الداخلني
حترّك حر�صها على القر�آن من �أول يوم ،بذوي الكفاءة يف هذا املو�ضوع.
فيه ،بد�أت الأل�سنة تختلف على القر�آن
ف��راح بع�ضهم يحفظ منه م��ا ا�ستطاع،
ن�ه����ض زي ��د ب��ال�ع�م��ل ال� ��ذي ت��وق��ف الكرمي حتى بني ال�صحابة الأقدمني
وراح ال�ب�ع����ض الآخ � ��ر ،مم��ن ي�ج�ي��دون ع �ل �ي��ه م �� �ص�ير الإ� � �س �ل�ام ك �ل��ه ك��دي��ن ،والأول�ي�ن ،فتقدم �إىل اخلليفة عثمان
الكتابة ،يحتفظون ب��الآي��ات م�سطورة ،و أ�ب� �ل ��ى ب�ل�اء ع�ظ�ي�م�اً يف �إجن � ��از �أ� �ش��ق فريق من الأ�صحاب ر�ضي اهلل عنهم،
وك��ان على ر�أ��س�ه��م علي ب��ن �أب��ي طالب ،املهام و�أعظمها ،فم�ضى يجمع الآيات ع �ل��ى ر�أ�� �س� �ه ��م ح��ذي �ف��ة ب ��ن ال �ي �م��ان،
و�أب� ��يّ ب��ن ك�ع��ب ،وع �ب��داهلل ب��ن م�سعود ،وال �� �س��ور م��ن � �ص��دور احل� � ّف ��اظ ،وم��ن مف�سرين ال�ضرورة التي حتتم توحيد
وعبداهلل بن عبا�س ،و�صاحب ال�شخ�صية مواطنها املكتوبة ،ويقابل ،ويعار�ض ،امل�صحف ،وا�ستخار اخلليفة ربه و�شاور
اجلليلة التي نتحدث عنها الآن زيد بن وي�ت�ح�رّى ،حتى جمع ال�ق��ر�آن الكرمي �صحبه ،وكما ا�ستنجد �أبو بكر ال�صديق
ثابت ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
مرتّباً ومن�سّ قاً ،وقد زكّى عمله �إجماع م��ن قبل ب��زي��د ب��ن ث��اب��ت ،ا�ستنجد به
وبعد �أن ّ
مت ن��زوال ،وخ�لال الفرتة ال���ص�ح��اب��ة ر� �ض��ي اهلل ع �ن �ه��م ،ال��ذي��ن ع�ث�م��ان �أي �� �ض �اً ،ف�ج�م��ع زي ��د أ���ص�ح��اب��ه
الأخ� �ي ��رة م ��ن ف �ت��رات ت �ن��زي �ل��ه ،ك��ان ع��ا��ش��وا ي�سمعونه م��ن ر�سولهم �صلى و�أع��وان��ه ،وج��ا�ؤوا بامل�صاحف من بيت
الر�سول ي�ق��ر�أه على امل�سلمني ،مرتّباً اهلل ع�ل�ي��ه و آ�ل� ��ه و��س�ل��م خ�ل�ال ��س�ن��وات ح�ف���ص��ة ب �ن��ت ع �م��ر ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��ا،
�سوره و�آياته.
ال��ر��س��ال��ة جميعها ،ال ��س� ّي�م��ا العلماء وك��ان��ت حمفوظة ل��دي�ه��ا ،وب��ا��ش��ر زيد
وبعد وفاته عليه ال�صالة وال�سالم ،منهم واحلفاظ والكتبة.
و�صحبه مهمتهم العظيمة اجلليلة،
���شُ �غ��ل امل���س�ل�م��ون م��ن ف��وره��م ب�ح��روب
وق ��ال زي ��د وه ��و ي �� �ص �وّر ال�صعوبة وكلما كانوا يختلفون ،وقلما كان ذلك،
ال ��ردّة ،ويف معركة اليمامة ك��ان عدد ال �ك�برى ال�ت��ي �شكلتها ق��دا��س��ة املهمة ج�ع�ل��وا ر�أي زي��د وك�ل�م�ت��ه ه��ي احلجة
ال �� �ش �ه��داء م��ن ق � �رّاء ال� �ق ��ر�آن ال�ك��رمي وجاللها« :واهلل لو كلفوين نقل جبل والفي�صل.
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اقتصاد

الملف االقتصادي حاضر بقوة
في حملة االنتخابات األميركية
ت�ع��اين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن جملة
م�شاكل اقت�صادية ،من �ش�أنها �أن ت�شكّل
عائقاً �أم��ام �أي رئي�س جديد ،ويف �سياق
احلملة الرئا�سية القائمة بني الرئي�س
باراك �أوباما ،ومناف�سه اجلمهوري ميت
رومني ،يربز امللف االقت�صادي بقوة.
ي � � �ح� � ��اول امل � ��ر� � �ش � �ح � ��ان ال �ت��روي � ��ج
لأجندتهما االق�ت���ص��ادي��ة ،جل��ذب كافة
�أطياف ال�شعب الأمريكي ،ومن الوا�ضح
�أن رومني ي�ستغل نقاط �ضعف �أوباما يف
جم��ال االقت�صاد ،خ�صو�صاً م��ع ارتفاع
م�ع��دل ال�ب�ط��ال��ة ل�ي�ت�ج��اوز عتبة الـ 7يف
املئة.
وكانت درا�سة �أمريكية �شملت واليات
ال ��ر�ؤ�� �س ��اء ال �� �س��اب �ق�ين؛ ج�ي�رال ��د ف ��ورد
وجيمي ك��ارت��ر ورون��ال��د ري�غ��ان وج��ورج
بو�ش� ،أثبتت مدى ت�أثري البطالة على
الت�صويت� ،إذ خ�سر فورد وكارتر وبو�ش
االن�ت�خ��اب��ات ب�ع��د ف�ت�رة رئ��ا��س��ة واح ��دة،
على خلفية ارتفاع معدل البطالة خالل
تلك الفرتة فوق  7يف املئة ،يف حني �أفلت
ري �غ��ان ف�ق��ط م��ن ه��ذا امل���ص�ير ،ب�ع��د �أن
جن��ح يف خف�ض م�ع��دل ال�ب�ط��ال��ة خ�لال
ال�شهور التي �سبقت االنتخابات.
ل ��ذل ��ك ال ع� �ج ��ب ب� � � ��أن ي �� �س �ت �خ��دم
امل��ر� �ش��ح اجل �م �ه ��وري ورق � ��ة ال �ب �ط��ال��ة،
كمطرقة لتحطيم فر�ص ف��وز مناف�سه
الدميقراطي بفرتة رئا�سة ثانية.
يف ه� ��ذا الإط � � � ��ار ،ك �ت��ب روم� �ن ��ي يف
م �ق��دم��ة ب��رن��اجم��ه االن �ت �خ��اب��ي امل �ك��ون
من � 160صفحة« ،ما يحدث يف �أمريكا
اليوم ،يحطم قلبي ،والبطالة من بني
هذه الأ�شياء» ،وهو ما يدل على �إيالئه
اهتماماً كبرياً لهذا امللف.
يف املقابل ،مل ي�سلّم �أوب��ام��ا �أ�سلحته
ال��دف��اع�ي��ة ،رغ��م �أن �أداءه االق�ت���ص��ادي
يف والي �ت��ه الأوىل ،مل ي�ك��ن ب��امل���س�ت��وى
امل �ط �ل��وب ،ب ��ل �إن� ��ه ج �ع��ل �إن �ع��ا���ش �أك�ب�ر
اقت�صاد يف ال �ع��امل� ،إىل ج��ان��ب حت�سني
م���س�ت��وى م�ع�ي���ش��ة الأم�ي�رك �ي�ي�ن ال�ب��ال��غ
ع��دده��م  310م�لاي�ين ن���س�م��ة ،يف قلب
ح�م�ل�ت��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة ال��راه �ن��ة ،وي �ق��ول
�أوب� ��ام� ��ا« :يف خم �ت �ل��ف �أن� �ح ��اء ال �ب�ل�اد،
�أقابل �أ�شخا�صاً يعانون من �أج��ل �سداد
ف��وات�يره��م� ،أو ع�م��ا ًال م�سنني ي�شعرون
بالقلق من التقاعد� ،أو �شباباً يعانون من
البطالة �أو تراكم الديون عليهم� ،أ�سمع
�أ��ص��وات�ه��م عندما �أ�ستيقظ ك��ل �صباح،
وه ��ذه الأ� �ص��وات ت��رن يف ر�أ� �س��ي عندما
�أخلد �إىل النوم».
وي �ت �ب �ن��ى �أوب� ��ام� ��ا ف �ك ��رة احل �ك��وم��ة
القوية امل�س�ؤولة ،التي ت�ضمن العدالة
والتحديث ،وتقف للدفاع عن البيئة يف
مواجهة م�صالح املجموعات ال�صناعية،
وت�ن�ف��ق م�ل�ي��ارات ال � ��دوالرات ع�ل��ى ه��ذه
امل � �ج� ��االت ،رغ� ��م االرت � �ف� ��اع ال �ك �ب�ير يف
معدل الدين العام ،ويريد �أوباما زيادة

ويريد �أن يتخل�ص من ال�ضرائب على
ال�ضرائب على الأثرياء الذين يدفعون جلبة ل��دع��وت��ه ،ب� ��أن ي��دف��ع امل��واط�ن��ون
غ��ال�ب�اً ن�سبة أ�ق��ل م��ن دخ�ل�ه��م ،مقارنة الأم �ي�رك � �ي� ��ون الأث � ��ري � ��اء امل ��زي ��د م��ن الأرباح الر�أ�سمالية والتوزيعات النقدية
وال��دخ��ل من الفائدة ،ما دام ال�شخ�ص
بن�سبة ال�ضرائب على الطبقة الو�سطى ،ال�ضرائب.
وذلك من �أجل متويل ا�ستثمارات �إعادة
ب� ��دوره ،ي��رف����ض روم �ن��ي �إ��ص�لاح��ات امل�ع�ن��ي ي�ق��ل دخ�ل��ه ع��ن � 200أل ��ف دوالر
تدريب العاطلني وم�شروعات الطاقة �أوب��ام��ا امل��ال�ي��ة ،ع�ل��ى �أ��س��ا���س أ�ن �ه��ا قيود قبل حت�صيل ال�ضرائب ،عالوة على �أنه
النظيفة� ،إىل ج��ان��ب خ�ل��ق امل��زي��د من مفرطة ،تهدد اقت�صاد ال�سوق احل��رة ،يخطط لإلغاء ال�ضريبة العقارية ،التي
ال��وظ��ائ��ف ،كما ي��ري��د إ�� �ص�لاح القطاع وه � ��و ي ��ري ��د إ�ح � �ي� ��اء أ�ف � �ك� ��ار ال ��ر ؤ��� �س ��اء ي�صفها معار�ضون ب�أنها «�ضريبة املوت»،
امل��ايل ملنع ت�ك��رار ال�ك��ارث��ة امل��ال�ي��ة ،التي اجل�م�ه��وري�ين ال�سابقني رون��ال��د ريغان التي متت إ�ع��ادة تطبيقها من جديد يف
�ضربت ال��والي��ات املتحدة عامي  2007وج� � ��ورج ب ��و� ��ش الأب ال �ل��ذي��ن خ�ف���ض��ا الآونة الأخرية.
ال�ضرائب على الأغنياء ،وفقاً لنظرية
و.2008
ويف إ�ط��ار حملته على �أوب��ام��ا ،اعترب
ويرى �أوباما� ،أن ال�سيا�سة ال�ضريبية «ت���س��اق��ط ال �ث �م��ار» ،ك�م��ا ي � ؤ�م��ن روم�ن��ي روم� �ن ��ي �أن ال��رئ �ي ����س �أوب� ��ام� ��ا اع�ت�رف
ل�سلفه اجلمهوري ج��ورج ب��و���ش ،كانت برفع ي��د ال��دول��ة ع��ن االقت�صاد متاماً ،بالهزمية يف مو�ضوع االقت�صاد ،وق��ال
ل�صالح الأث��ري��اء على ح�ساب الغالبية وت ��رك ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ي�سيطر عليه روم� �ن ��ي يف إ�ع� �ل ��ان ن �� �ش��ر ع �ل��ى ��ش�ب�ك��ة
ال �ع �ظ �م��ى م ��ن الأم�ي�رك� �ي�ي�ن ،وي�ع�ت�ق��د ب�أقل قدر من القيود.
االن �ت�رن� ��ت« :يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ي�ع��اين
�أن إ�ج � ��راء خ�ف����ض ال �� �ض��رائ��ب ،بينما
و�ستدعو خطط رومني «منذ اليوم ف�ي��ه امل�ل�اي�ي�ن م��ن ال���ش�ع��ب الأم�ي�رك��ي،
كانت ب�لاده تخو�ض ح��رب�ين ،وان��زالق الأول» على توليه ال�سلطة� ،إىل خف�ض أ�ق��ر الرئي�س بهزميته» ،و�أ��ض��اف« :قبل
اقت�صادها يف رك��ود ،قد �ساهم يف زيادة ال�ضرائب على ال�شركات �إىل  25يف املئة  5أ���ش�ه��ر م��ن ان�ت�ه��اء والي �ت��ه ،ق��ال �إن��ه
العجز ،وخ�لال ف�ترة رئا�سته ،خف�ض ف�ق��ط ،وت�ع��د ال��والي��ات امل�ت�ح��دة واح��دة ل��ن ي �ح��اول ال �ق �ي��ام ب� ��أي ت�غ�ي�ير ح�ت��ى»،
�أوباما ب�شكل تدريجي العبء ال�ضريبي من �أعلى معدالت �ضرائب ال�شركات يف م�ت���س��ائ�لاً�« :أال ي ��ؤك��د ذل��ك ع�ل��ى ف�شل
ع�ل��ى ال ��دخ ��ول امل�ت��و��س�ط��ة وال���ش��رك��ات العامل ي�صل �إىل  35يف املئة ،وهو معدل �أوباما ب�أن يكون قائداً لنا»؟
ال���ص�غ�يرة ،ل�ك��ن ال�ك��ون�غ��ر���س اع�تر���ض يرى رومني� ،أنه ي�ضر بقدرة البالد على
وان�ت�ق��د روم�ن��ي الرئي�س الأم�يرك��ي
ج ��زءاً مهماً م��ن برناجمه ال�ضريبي ،املناف�سة.
لإعالنه �أن الو�ضع يف العا�صمة وا�شنطن
وه��و �إ� �ص�لاح �ضريبي بعيد امل ��دى ،مت
وي �ع �ت �ق ��د أ�ن � � ��ه م � ��ن غ �ي��ر امل� �ج ��دي و� �ص��ل �إىل ط��ري��ق م �� �س��دود ،وان���ش�غ��ال��ه
�إط�لاق��ه �أواخ��ر ع��ام  ،2011و�سعى �إىل اقت�صادياً ،و�ضع �أ�صحاب الدخل املرتفع ب ��احل �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ع ��و� �ض �اً ع��ن
��س��د ال�ث�غ��رات ع�ل��ى الأث��ري��اء وم��دي��ري واملتو�سط يف مواجهة بع�ضهما البع�ض« ،توحيد البالد يف مرحلة الأزمة» ،وقال
��ص�ن��ادي��ق ال �ت �ح��وط والأف � � ��راد ،ال��ذي��ن ويعتزم رومني تطبيق �إ�صالح �ضريبي رومني م�ست�شهداً مبعطيات اقت�صادية
مي �ت �ل �ك��ون ط ��ائ ��رات خ��ا� �ص��ة و� �ش��رك��ات �شامل ،يرتكز على مبد أ� �ضرورة احتفاظ تظهر ت��راج��ع ال��دخ��ل الأ� �س��ري وتف�شي
برتول ،وا�شتكى �أوباما من �أن نحو  55امل��واط�ن�ين يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ب�أكرب البطالة يف  44والية �أمريكية «يف ال�شهر
�ألف مليونري ،يدفعون معد ًال �ضريبياً قدر ممكن من الأموال التي يك�سبونها ،املن�صرم ،تدمر املزيد من الأ�سر ،وعانى
متدنياً ب�شكل فعلي ،عن ماليني الأ�سر ويقول �إن النظام يجب �أن يكون «ب�سيطاً املزيد من القلوب ،وت�ساءل �أطفال كرث
من الطبقة املتو�سطة ،وخطوة تعديل وع � ��ادالً» ،وت �ك��ون م�ع��دالت��ه ال�ضريبية ما �إذا كانوا �سريون والديهم يبت�سمون
ه� ��ذا ال��و� �ض��ع م �ع��روف��ة يف ال ��والي ��ات متدنية على امل��دى الطويل ،مع وجود جم��دداً يف يوم من الأي��ام ،لأن الأم��ل يف
امل�ت�ح��دة با�سم «ق��اع��دة ب��اف�ي��ت» ،ن�سبة قاعدة �ضريبية �أو��س��ع ،غري �أن رومني تعايف الو�ضع االقت�صادي اندثر يف 44
�إىل امل�ستثمر وامل �ل �ي��اردي��ر الأم�يرك��ي مل يو�ضح ب�شيء من التف�صيل ما يعنيه والية ،يف الواليات الـ ،50يبحث ال�شعب
وارن ب��اف�ي��ت؛ ال ��ذي ت�سبب يف ان��دالع ذلك ب�شكل فعلي.
الأمريكي عن قائد يف البيت الأبي�ض»،

م�شرياً �إىل �أن «ك��ل م��ا يح�صلون عليه
م��ن رئي�سهم ه��و اخل ��وف ،والإح �ب��اط،
واملالمة».
وي � �ق� ��ول م� ��دي� ��رو ح �م �ل��ة روم � �ن ��ي،
�إن م �ع��دل ال �ب �ط��ال��ة امل ��رت �ف ��ع ،ت�سبب
يف الإط ��اح ��ة ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال��ر�ؤ� �س��اء
الأم�ي�رك �ي�ي�ن م ��ن م�ن���ص�ب�ه��م ال��رف �ي��ع،
ف�ف��ي ع��ام  1992خ�سر ال��رئ�ي����س ج��ورج
ب��و���ش الأب ال��رئ��ا��س��ة ل���ص��ال��ح مناف�سه
الدميقراطي بيل كلينتون ،ال��ذي رفع
�شعار «�إن��ه االقت�صاد ي��ا غ�ب��ي» .واقتنع
الناخبون �أن الرئي�س ب��و���ش ،مل ي��درك
حقيقة الأزم��ة االقت�صادية التي كانت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ت��واج �ه �ه��ا يف ذل��ك
الوقت ،والآن ميكن �أن يتكرر ال�سيناريو
يف االنتخابات القادمة.
وي���ض�ي��ف ه � ��ؤالء يف ��س�ي��اق احلملة
على �أوب��ام��ا« ،بعد � 3سنوات م��ن أ���س��و�أ
�أزم� ��ة اق�ت���ص��ادي��ة ت���ش�ه��ده��ا ال��والي��ات
املتحدة وال�ع��امل منذ احل��رب العاملية
ال�ث��ان�ي��ة ،لي�س م�ستغرباً �أن يتعر�ض
�أوب��ام��ا الن �ت �ق��ادات ع�ن�ي�ف��ة ،ف�ق��د أ�ن�ف��ق
تريليونات ال ��دوالرات ،ووف��ر ماليني
ال��وظ��ائ��ف اجل��دي��دة ،يف ال��وق��ت ال��ذي
ظ��ل ف�ي��ه م �ع��دل ال�ب�ط��ال��ة الأم�ي�رك��ي
�أكرث من  8يف املئة لثالث �سنوات على
ال�ت��وايل ،ومل ت�شهد ال��والي��ات املتحدة
ا�ستمرار معدل البطالة املرتفع لهذه
الفرتة الطويلة املت�صلة منذ �سنوات
ال�ك���س��اد ال�ك�ب�ير يف ث�لاث�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
ال�ع���ش��ري��ن ،ك�م��ا ت � أ�ت��ي الأن �ب��اء ال�سيئة
ل�لاق�ت���ص��اد الأم�ي�رك ��ي م��ن ال���ش��اط��ئ
الآخ��ر للمحيط الأطل�سي ،حيث تهدد
الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة الأوروب � �ي ��ة االق�ت���ص��اد
العاملي ككل ،وه��و ما يجعل االقت�صاد
الأم�يرك��ي �أب�ع��د م��ا يكون ع��ن التعايف،
فبعد قمة جمموعة ال��دول الع�شرين
ال � �ك �ب�رى يف م �ن �ت �ج��ع ل ��و� ��س ك��اب��و���س
امل�ك���س�ي�ك�ي��ة خ�ل�ال ح ��زي ��ران امل��ا� �ض��ي،
ق ��ال �أوب ��ام ��ا «�أع �ت �ق��د أ�ن� ��ه م��ن ال�ع��دل
القول� ،إن �أي�اً من كل هذه املو�ضوعات
االقت�صادية� ،سيكون له ت�أثري حمتمل
على االنتخابات الرئا�سية الأمريكية»،
لكنه �أ�ضاف �أن امل�شكلة ال تت�صل ب�شكل
مبا�شر ب�أدائه كرئي�س ،وقال �إن «�أوروبا
ككل هي أ�ك�بر �شريك جت��اري لنا ،و�إذا
انخف�ضت م�شرتيات عدد من الأ�سر يف
باري�س �أو برلني ،فهذا يعني �أننا �سنبيع
كميات �أق��ل من ال�سلع يف بيت�سربج �أو
كليفالند ،مما �سينعك�س علينا �سلباً».
ف�ه��ل ��س�ي��ؤث��ر ال��و� �ض��ع االق�ت���ص��ادي
امل�ت��ردي ،ع�ل��ى ح �ظ��وظ �أوب ��ام ��ا ب��ال�ف��وز
ب��والي��ة رئ��ا� �س �ي��ة ث��ان �ي��ة� ،أم �أن وع ��وده
ب�إ�صالح الأو�ضاع� ،ستلقى �صدى �إيجابياً
لدى الناخبني؟
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حددي شخصية حماتك ..لتتعاملي معها بذكاء
تُع ّد احلماة �إحدى م�صادر القلق لأي
ف �ت��اة مقبلة ع�ل��ى ال � ��زواج ،ن �ظ��راً �إىل
الفكرة التي تتناقلها و�سائل الإع�لام
ع ��ن ��ش�خ���ص�ي��ة �أم ال � ��زوج امل �� �س�ت �ب��دة،
وت�صفها ب�أب�شع ال�صفات ،لكن الواقع
ي�ف��ر���ض ع�ل�ي��ك ت�ق�ب��ل ح�م��ات��ك ��س��واء
ك��ان��ت م�لاك �اً �أو �شيطاناً ،لأن �ه��ا أ�ح��د
املداخل �إىل قلب زوجك و�سعادة بيتك.
ت �ع��ريف �إىل ��ش�خ���ص�ي��ة ح �م��ات��ك حتى
تتمكني م��ن التعامل معها بطريقة
دبلوما�سية ،لكن احر�صي دائماً على �أن
تكون حياتك الزوجية لها خ�صو�صية
دون تدخّ ل حماتك �أو �أمك.
اختبار للتقييم
االختبار النف�سي التايل ميكّنك من فهم
�شخ�صية حماتك بطريقة �أف�ضل ،كل ما
عليك ،ه��و الإج��اب��ة ع��ن الأ��س�ئ�ل��ة التالية
باختيار (�أ) �أو (ب) �أو (ج) �أو (د).
 1اقرتب يوم ميالد زوجك ،و�أنت ب�صددالتخطيط لإقامة حفل �صغري من �أجله،
ومب��ا �أن �أه�ل��ه يقطنون يف نف�س املدينة،
ف�إنك تتقدمني �إليهم بالدعوة �أي�ضاً ،ماذا
حدث:
�أ -حماتك م�ستاءة لأنك مل تطلعيها على
احلفل مبكراً ،وت�شعر بالتجاهل ،وتتهمك
بالت�صرف من تلقاء ذاتك وت�شكوك �إليه،
وحتاول تغيري ر�أيه فيما يتعلق باحلفل؟
ب -عندما تتقدمني بدعوتها �إىل الع�شاء،
ف�إن �أول ما تو ّد �أن تعرفه هو نوع الأطعمة
ال �ت��ي ت�ط�ه�ي�ن�ه��ا ،ل �ت �ق�ترح ع �ل �ي��ك بع�ض
التعديالت بقائمة الأطعمة ،معللة ذلك
ب�أنها �أعلم منك مبا يحبه زوج��ك ،كونها
عا�شرته �أكرث مما عا�شرت� dأنت؟
ج -ت�ق��وم حماتك ب��زي��ارة ل��ك قبل موعد
احل �ف��ل ب � أ�ي ��ام ق�لائ��ل ك��ي ت�ن��اق����ش بع�ض
التفا�صيل معك ،وتقرتح عليك �أن حت�ضر
مبكراً عن املوعد لت�ساعدك يف التجهيزات،
كما �أنها ال تكف عن الإحل��اح حتى تعرف
ال �ه ��دي ��ة ال �ت ��ي ج �ل �ب �ت �ه��ا الب �ن �ه��ا يف ه��ذه
املنا�سبة؟
د -تت�صل ب��ك ق�ب��ل م��وع��د احل �ف��ل ب � أ�ي��ام
قالئل لت�شكرك على دعوتها ،وبعد قليل
من الدرد�شة ت�ست�أذن منك لإنهاء املكاملة،
لأن لديها الكثري لتقوم به ،وقبل �أن تغلق
اخلط تعر�ض عليك م�ساعدتها �إذا كنت يف
حاجة �إليها؟
 - 2ق�ب��ل الأع �ي��اد ب��وق��ت ق���ص�ير ،ق��ررتِ
�أنتي و�شريك حياتك �أن مت�ضيا الإج��ازة
وح��دك�م��ا ،ول��ن ت�ق��وم��ا ب��زي��ارة وال ب��دع��وة
والديه اللذين يعي�شان يف مدينة ال تبعد
ك �ث�ي�راً ع�ن�ك�م��ا ،وع �ن��دم��ا ت� ��درك ح�م��ات��ك
خطتك:
�أ -ت�صطنع �إ�صابتها بانهيار ع�صبي على
الهاتف ،ب�أداء ت�ستحق عليه جائزة �أو�سكار،
حتى ي�أتي ابنها �إليها وبذلك ت�ضمن عدم
ق�ضائه الوقت معك؟
ب -ت�س�ألك على الفور عن �سبب �إعرا�ضك
عن املجيء ،وت�س�ألك عن خططك البديلة،
وعندما تعرف �أن والديك لن يكونا جزءاً
من الإجازة تهد�أ �إىل حد ما؟
ج -ت�ق��ول ل��ك ك��م ه��ي ح��زي�ن��ة لأن�ك�م��ا لن
ت�أتيا ،بيد �أنها تتقبل املوقف وال حتاول �أن
تثنيكما عن قراركما ،ومع ذلك تت�صل على

الأقل  3مرات يف يوم العيد ،وتر�سل �إليك فهي تق�ضي وقتاً �أط��ول مبنزلك مقارنة
الكثري من الأ�شياء ،لتذكر زوجك ب�أعياده ب��ال��وق��ت ال � ��ذي ت�ق���ض�ي��ه مب �ن��زل �ه��ا ،وال
ت�ستطيع �أن متنع نف�سها من املجيء كلما
القدمية؟
د -ت�سعد من �أجلكما ،وتتمنى لكما يوماً ذهبتِ �إىل طبيب الن�ساء ،كما �أنها تود �أن
جميالً ،فقد قررت �أن تتخلى عن تقاليد تكون موجودة لدى و�ضعك لطفلك؟
الأع �ي��اد ،وح�ج��زت لنف�سها ولزوجها �سراً د� -إذا التم�ست ر�أي�ه��ا ،تو�ضح لك املزايا
وامل���س��اوئ وخ�لاف ذل��ك ،فهي تعتقد �أن
لق�ضاء رحلة يف اخلارج؟
� - 3أن��تِ وخطيبك ت��ودّان عقد قرانكما ،ال �ق ��رار ي��رج��ع �إل �ي ��ك ،وم ��ع ذل ��ك ف��أن��ت
فتُخربان عائلتيكما بالأخبار ال�سعيدة� ،أي توقنني ب�أنه ميكنك االعتماد عليها مهما
من العبارات التالية تبدو وك�أنها تنطبق كان قرارك؟
ُ - 5ول � ��د ط �ف �ل��ك وم� ��ا زل� ��ت حت��اول�ين
على حماتك:
�أ� -أال تعتقدين �أن ال��وق��ت م��ا زال مبكراً التكيّف مع املوقف اجلديد ..م��اذا تفعل
حماتك؟
على هذه اخلطوة؟
ب -احر�صي على االعتناء بابني العزيز كل �أُ -ت�ن��اك��دك ب�سبب ك��ل م��ا تفعلينه ويف
مواقف حمتدمة ت�شكو منك ،وي�صل بها
العناية؟
ج -م��رح �ب �اً ب��ك يف ع��ائ�ل�ت��ي ،و�أمت �ن ��ى �أن الأمر �أي�ضاً �إىل �إهانتك ،ومبجرد معرفة
زوج��ك ب��الأم��ر تنكر متهمة �إي��اك ب�أنك
نن�سجم مع بع�ضنا؟
تودين �أن توقعي بينها وبني ابنها؟
د -مبارك� ..أنا �سعيدة جداً من �أجلكما؟
� - 4أن ��تِ وزوج ��ك ��س�ُتررُ زق��ان بطفل بعد ب -ال ت�ك��ف ع��ن ال �� �س ��ؤال ع��ن ح�ف�ي��ده��ا،
ثالثة �أ�شهر ،فتناق�شان معاً �إجازة الو�ضع وت�ستمر يف �إ� �س��داء الن�صائح �إل�ي��ك يف ما
والروتني اليومي للطفل ..كيف تت�صرف يتعلق ب�أول �أ�سبوعني بعد الو�ضع ،وت�ؤكد
طوال الوقت على كم الأ�شياء التي ميكنك
حماتك؟
�أ� -أو ًال تُطلعك على طبيعة الأم��ور على القيام بها يف هذه املرحلة املهمة ،وتق�ص
أ�ي��ام �ه��ا ،وت���ش��دد عليك م��ن دون �أي �شك عليك ق�صة لكل موقف حمتمل؟
�أن الأم وطفلها ينتميان لبع�ضهما بع�ضاً ج -تت�صل بك يومياً لتطمئن على �صحتك
وال��رج��ل ه��و كا�سب العي�ش ،تلك طبيعة و�صحة الطفل ،ولكي ت�ستف�سر عن �أف�ضل
موعد ميكنها فيه زي��ارة حفيدها ثانية،
الأمور؟
ب -حت�ضر معها العديد من الكتب التي وعندما حت�ضر ع��ادة ما تبقى مدة �أطول
تتناول مو�ضوع احلمل والو�ضع ،وتتدخل م��ن ال�ل�ازم ،لأن�ه��ا ال ت�ستطيع االنف�صال
ط ��وال ال��وق��ت يف م�ن��اق���ش�ت�ك�م��ا ،ودون �أن عن حفيدها ،كما �أنها تو ّد �أن تعرف كافة
توجهي �إليها �أ�سئلة ت�شرع يف ق�ص جتربتها تفا�صيل الوالدة؟
ال�شخ�صية ،ولديها دليل داح�ض لكل ما د -حتب �أن تعرج عليكما� ،شريطة �أن تكون
مدعوة ،وتت�أكد دائماً من �أنه ال غ�ضا�ضة
تقولينه؟
ج -تظل ت�ؤكد عليك �أنها على ا�ستعداد تام يف ح�ضورها ،وعادة ما ت�أتي حمملة بهدية
لرعاية الطفل �إذا ما �أردتِ وزوجك العودة ومت��د ل��ك ي��د ال�ع��ون كلما خرجت الأم��ور
للعمل بعد والدة الطفل ،عالوة على ذلك عن �سيطرتك؟

م��ع ه ��ذا ال �ن��وع م��ن احل� �م ��وات ،م��ادم��ت
النتيجة
ت�سمحني لها بتحقيق بغيتها.
والآن ،اح���س�ب��ي ع ��دد م� ��رات اخ �ت �ي��ارك � -إذا كان معظم �إجاباتك (ج) :حماتك
امر�أة حنونة وودودة ،وتكاد تكون مثالية،
للإجابة (�أ) و(ب) و(ج) و(د).
 �إذا ك ��ان م�ع�ظ��م �إج��اب��ات��ك (�أ) :أ�ن��ت وال ي���س�ع��ك � �س��وى الإع� �ج ��اب ب �ه��ا ،فهيال ت�ت�م�ت�ع�ين ب �ح �ي��اة � �س �ه �ل��ة ،ف�ح�م��ات��ك تعامل �أ�صدقاء و�شركاء حياة �أبنائها كما
مت�سلطة ،وه��ي دائماً ما حتقق م�آربها ،لو كانوا جزءاً من العائلة ،تتعامل ب�شكل
واجل�م�ي��ع يف�سحون لها ال�ط��ري��ق طلباً ط �ي��ب م��ع ك��ل م��ن ح��ول �ه��ا وت �ت��وق��ع كل
ل�ل���س�لام وال� �ه ��دوء ..ه��ي ح���س��ا��س��ة ج��داً رغباتك ورغبات زوجك ،و�إذا ما كنت يف
جت��اه �أي م�ع��ار��ض��ة ،وتعتقد أ�ن �ه��ا �أع�ل��م حاجة للم�ساعدة فهي دائماً ما تقدم يد
النا�س ب�صالح ابنها (زوج��ك) ،وبالتايل العون ،تربط بينها وبني �أبنائها عالقة
ال تتوارى يف ما يتعلق ب�إمالء ما يجب حميمية قوية جتعلها تتعامل معهم كما
ع �ل �ي��ك ت �غ �ي�ي�ره ،وال ت �ك��ف ع ��ن ال�ن�ق��د لو كانت �صديقاً حميماً.
والتعبري عن ا�ستيائها ،وه��ذا النوع من • ن�صيحة :تُف�صح لك حماتك عن �أمور
احل�م��وات ي�صعب التعامل معه� ،إذ �إنها �شديدة اخل�صو�صية ،وتتوقع منك املثل
ت�شعر على ال�ف��ور بالظلم �إذا م��ا ب��درت و�إط�لاع�ه��ا على �أدق تفا�صيل عالقتك
منك �أي عالمة على معار�ضتك �إياها ،ب�شريك ح�ي��ات��ك ،ف��اح��ذري م��ن ال��وق��وع
وال��وا��ض��ح �أن�ه��ا تنظر �إىل �شريكة حياة يف ذل��ك ،وع�وّدي�ه��ا على �أن حتافظ على
ابنها كعدو ،وب�سبب خوفها من فقدان م�سافة �صحية لأجل عالقتك.
اب �ن �ه��ا� � ،س �ت �ح��اول ال ��دف ��اع ع��ن مكانتها � -إذا ك��ان معظم �إجاباتك (د) :تهانينا
ل ��ك ،ف �م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ل��دي��ك أ�ف���ض��ل
ب�شرا�سة.
• ن�صيحة :يجب عدم حتري احلر�ص حماة يف ال�ع��امل ،فهي عطوفة وب�سيطة
يف تعاملك معها وح�سب ،بل يجب �أي�ضاً و��ص��ري�ح��ة ،وودودة دون غ�م��و���ض ،وق��د
�أن ت�صربي �صرباً جميالً ،لأنه �سي�صعب وق��ع ح��ب ك��ل منكما يف قلب الآخ��ر من
عليك �أن حت��اف�ظ��ي ع�ل��ى ع�لاق��ة ه��ادئ��ة �أول حلظة ،وميكنكما احلديث حول �أي
�شيء ،كما ميكنك �إقامة عالقة �صداقة
معها دائماً.
 �إذا ك ��ان م�ع�ظ��م �إج��اب��ات��ك (ب) :نية معها ،و�أح �ي��ان �اً ت�شعرين ب��ال�ق��رب منهاحماتك ح�سنة ،وع��ادة ما تتعامل معك ولكن لي�س �إىل حد التقيد.
ب� ��أدب وك ��رم� ،إال �أن �ه��ا أ�ي���ض�اً م�سيطرة • ،ن�صيحة :حماتك حترتم خ�صو�صيتك،
وتتدخل يف حياتك أ�ك�ثر من ال�لازم يف وهي التي ت�ضع ح��دوداً من تلقاء ذاتها،
ر�أيك ،فهي تعلم كل �شيء وتعلق على كل تاركة �أبناءها يعي�شون حياتهم اخلا�صة
�شيء ،متزمتة �أخالقياً ،على الرغم من ب �ك��ل ت �ب �ع��ات �ه��ا ،ف��ا��س�ت�ف�ي��دي م ��ن ذل ��ك،
�أنها ت�سدي ن�صائحها دائماً بنربة ودودة .كونه يعزز من العالقة ال��ودودة الهادئة
• ن�صيحة :حماتك ال تعتربك عدوة بينكما ،والقائمة على االحرتام املتبادل.
م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره��ا ،ل�ك�ن�ه��ا ت�ب�ح��ث عن
رمي اخلياط
الأف���ض��ل البنها ،ل��ذا ميكنك االن�سجام
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مـنــوعــــات

البقدونس يجدد خاليا الجسم ..ويرفع قدرة جهاز المناعة
البقدون�س من اخل�ضروات الغنية بفتامني ()C
و( ،)Aكما �أنه يحتوي على فيتامني ( ،)Bالذي
ا م���س��اع��داً حلماية اجل�ل��د يف ف�صل
ُي�ع� ّد ع��ام�ل ً
ال�صيف ،بالإ�ضافة �إىل معدن احل��دي��د املقاوم
لل��إره��اق وال�ت�ع��ب ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل فيتامينات
( ،)B2 - B3 - B6والكال�سيوم والفو�سفور
وال �ب��وت��ا� �س �ي��وم وال �ك�ب�ري��ت وال� �ي ��ود وال�ن�ح��ا���س
والزنك.
ي�ؤكد اخلرباء �أن البقدون�س ي�ساعد اجل�سم على
امت�صا�ص م��ادة احل��دي��د امل��وج��ودة يف الأغ��ذي��ة
الأخ��رى ،بعك�س ال�شاي الذي مينع اجل�سم من
امت�صا�ص احلديد �إذا �شُ رب بعد الطعام.
لذلك يفيد ع�صري البقدون�س يف جتديد خاليا
اجل�سم ،ورفع قدرة جهاز املناعة ،ويزيل البقايا
احلم�ضية من اجل�سم ،كما �أنه ي�ساعد على حرق
الدهون الزائدة ،وميكن �شربه يومياً للتخل�ص
من �سموم اجل�سم وتنقيته ،عن طريق غلي 50
جراماً من بذوره �أو �أوراقه �أو جذوره يف لرت ماء
مل��دة  5دق��ائ��ق� ،أو نقعه مل��دة رب��ع �ساعة ،ويُ�شرب
كوبان منه يومياً.

الدهون املرتاكمة يف اجل�سم ،كما �أن تناوله على
الريق ي�ساهم يف غلق ال�شهية ،ويقلل امليل �إىل
تناول الطعام.
تنقية للب�شرة

ال�شعر الغامق ،وكم�ضاد لق�شر ال�شعر ،كما يُ�ستخدم
يف تنظيف الب�شرة الدهنية �أو امل�صحوبة بظهور حب
ال�شباب ،ملا له من ت�أثري فعال يف تخلي�ص امل�سام من
الدهون الزائدة والقاذورات املرت�سبة بها.
كما ميكن ا�ستعمال منقوع البقدون�س كغ�سول
وغرغرة للفم ،وللتغلب على الروائح الكريهة
لبع�ض امل� ��أك ��والت ،م�ث��ل ال �ث��وم ،ومي �ك��ن م�ضغ
بع�ض �أعواد منه.
عيوب الب�شرة

كما يُ�ستخدم البقدون�س كم�ستح�ضر جتميلي
فعال من الطبيعة لتنقية اجللد ،وللتخل�ص من
�شوائب الب�شرة ،حيث يزيد م��ن ن�ضارتها من
هذه الو�صفات ،كما ميكن االعتماد عليه لغ�سل
وي���س�ت�خ��دم ال�ب�ق��دون����س يف ال�ت�ج�م�ي��ل ،ولإزال� ��ة
الوجه يف حالة الإ�صابة باحلبوب �أو البثور.
ويُ�ستخدم منقوع البقدون�س كغ�سول ممتاز لغ�سل البقع واحلبوب والبثور من على الوجه ،بغ�سل

عالج فعّال
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ف��وائ��د ال���س��اب�ق��ة ،ي���ص��ف خ�براء
الطب ال�شعبي ع�صري البقدون�س كعالج فعال
لإنقا�ص ال��وزن ال��زائ��د ،واحل�ف��اظ على حيوية
اجل�سم ور�شاقته يف �آن واح��د ،وذلك عن طريق
ت �ن��اول ك ��وب م��ن ع���ص�ير ال�ب�ق��دون����س ال�ساخن
�صباحاً قبل الإفطار.
ويذكر اخلرباء �أنه يتم عمل ع�صري البقدون�س
ب�إح�ضار حزمة من البقدون�س وغ�سلها جيداً ثم
تقطيعها وو�ضعها يف إ�ن��اء فيه كوبان من امل��اء،
ورفعها على نار لدرجة الغليان ملدة  20دقيقة،
ث��م ن�ترك��ه مل ��دة  5دق��ائ��ق ،ث��م ن �ق��وم بت�صفيته
لع�صري فقط ،ثم يُ�شرب �ساخناً.
وقد �أثبتت الدرا�سات �أن ماء البقدون�س ي�ساعد
يف إ�ن�ق��ا���ص ال ��وزن ال��زائ��د ،لأن ��ه ف�ع��ال يف �إذاب ��ة

طــريـقـة اللعـب

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

ال��وج��ه مبنقوعه مرتني يف ال�ي��وم ،كما ي�ساعد
على ت�صفية الب�شرة بغ�سلها �صباحاً وم�ساء مدة
�أ�سبوع ،مبغلي ما مقداره ثالث مالعق كبرية يف
ن�صف لرت ماء ملدة  15دقيقة ،ويُ�ستعمل فاتراً.
ال��ر�ؤو���س ال���س��وداء� :إذا ك�ن��تِ تعانني م��ن كرثة
انت�شار الر�ؤو�س ال�سوداء على ب�شرتك ،وتبحثني
ع��ن ط��رق خمتلفة للق�ضاء على ه��ذه امل�شكلة،
يقدم لك اخلرباء طريقة �سهلة ومفيدة للق�ضاء
على الر�ؤو�س ال�سوداء وهي:
 اخفقي البقدون�س يف اخلالط الكهربائي ،ثمح�ضري بخار ماء.
 �ضعي البقدون�س املخفوق على �أماكن الر�ؤو�سال���س��وداء ،وعرّ�ضي وجهك لبخار امل��اء وخليط
البقدون�س عليه مل��دة خم�س دق��ائ��ق ،ثم افركي
ال
ال��ر�ؤو���س ال���س��وداء بالبقدون�س ،و ُي�ت�رك قلي ً
على الوجه.
للب�شرة الدهنية :ميكنك عمل قناع البقدون�س
�إذا كانت ب�شرتك دهنية ،وذل��ك بفرم كمية من
البقدون�س مبقدار ملعقتني ،ثم تو�ضع يف ماء
مغلي مل��دة ع�شر دق��ائ��ق ،ث��م تُ�صفى اخلال�صة
وتخلط ببيا�ض بي�ضة �أو قليل م��ن احلليب،
وت��و��ض��ع ع�ل��ى ب���ش��رة ال��وج��ه وال��رق�ب��ة وال���ص��در
والظهر مدة ن�صف �ساعة ،ثم تُغ�سل مباء دافئ
يعقبه ماء بارد ،وين�صحك اخلرباء بتكرار هذه
العملية ك��ل أ���س�ب��وع حتى احل�صول على ب�شرة
�صافية.
لتفتيح ل��ون ال�ب���ش��رة :ع��ن ط��ري��ق �سحق باقة
من �أوراق البقدون�س ،و�إ�ضافة عدة مالعق من
احلليب الرائب� ،أما اخلليط الذي يتم احل�صول
عليها فيو�ضع على الوجه على �شكل قناع ،ويزال
بعد  20دقيقة.
لنعومة الوجه و�إزال��ة البقع ال�صباغية :يُن�صح
ب��ده��ن ال ��وج ��ه مب �ن �ق��وع ال �ب �ق��دون ����س ��ص�ب��اح�اً
وم�ساء� ،أو ب�سحق ثالث مالعق طعام من �أوراق
البقدون�س امل�سحوقة ،وتُغلى  15دقيقة فى 200
جرام من املاء يُ�صفَّى ،وبعد ذلك يُدهن الوجه
بقطعة من القطن املبلل.

� 4إمارة عربية
 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ماكنة حت��رك م��ا نركبه برا
1
وبحرا وجوا
 6ان�خ�ف��ا���ض درج ��ة احل � ��رارة /
2
ن���ص��ف راي ��ة  /ال �ع��زوة وامل�ك��ان��ة
العائلية
3
 7اح ��د ال��وال��دي��ن � /صباحك
4
مثله  /ياب�سة
 8ن �ب��ات ط �ي��ب يف ال���س�ل�ط��ة /
5
منطقة متنازع عليها يف جنوب
م�صر
6
 9قبول ح�سن
7
 10م �ث��ل ع ��رب ��ي ق � ��دمي ي �ق��ال
يف ت��واف��ق اث �ن�ين يف ال���ش�ك��ل �أو
8
ال�شخ�صية

9
10

�أفــقــي

 1نبتة ع�شبية جبلية تو�ضع لتزكية ال�شاي �أو للعالج /
قوام
 2ف�ضة �سائلة � /أر�شد  /ن�صف فارغ
 3طائر ا�سطوري يحيا بعد احرتاق  /كثري جدا

عـــامـــودي

 1وحدة معلومات يف الكمبيوتر
 /نبات �صحراوي
 2ي� � � ��ؤوي وي �ع �ط��ي الأم� � � ��ان /
م�س�ؤول  /مت�شابهان
 3ع � �م � �ل� ��ة ع � ��رب� � �ي � ��ة (ج � �م� ��ع
ومعكو�سة)  /دم��ر وق�ل��ب ر�أ��س��ا
على عقب

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

 4م�ؤن�س  /فول �سوداين
 5من اوالد �آدم  /ندرة (معكو�سة)
 6من االطراف  /ا�ستح�سنه
 7تدعو للخجل  /وزراء امللك وحا�شيته
 8جهنم (معكو�سة)  /وبخ
 9توقف  /من يعطي النا�س دينا مقابل
فائدة
 10جمموعة (كلمتان)
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مـنــافـســة ربــــاعيــة عــلــى لـقـب الـدوري اللبــــنـاني
تنطلق ي��وم اجلمعة مناف�سات املو�سم
ال �ك��روي اجل��دي��د  2013 – 2012بلقاء
حامل اللقب ال�صفاء م��ع الإخ��اء الأهلي
ال �� �س��اع��ة  15.30ع �ل��ى م �ل �ع��ب ب �ح �م��دون
ال �ب �ل��دي ،و� �س��ط �أج � ��واء م��ن الأم � ��ل ،ب ��أن
ينعك�س ت��أل��ق منتخب لبنان يف ت�صفيات
ك�أ�س العامل ،على البطولة ،فت�ستمد منه
تلك ال��روح املعنوية العالية ،التي �أنع�شت
اللعبة يف خريف عمرها ،متخطية العوائق
التي تعرت�ض طريقها وهي كثرية� ،أبرزها
ت�ن�ظ�ي�م��ي ي�ت�م�ث��ل ب �غ �ي��اب اجل �م �ه��ور عن
امل�ل�اع��ب ،و�آخ��ره��ا ول�ي����س �آخ��ره��ا ،م��ادي
مرده �إىل ال�شح املايل يف �صناديق الأندية،
ف �� �ض�ل�اً ع ��ن م �ع��ان��اة ال�ل�اع ��ب ال �ل �ب �ن��اين
النجمة
نف�سه م��ن ج ��راء ال �ت ��أرج��ح ب�ين ال�ه��واي��ة
واالحرتاف.
وت�ق��ام  6م�ب��اري��ات يف امل��رح�ل��ة الأوىل،
فيلعب اجلمعة ال�صفاء مع الإخاء الأهلي،
ويلعب ال�سبت العهد مع االجتماعي على
ملعب املدينة الريا�ضية ،والت�ضامن �صور
مع جاره ال�سالم يف �صور ،وتختتم املرحلة
الأحد بثالث مباريات ،في�ستقبل ال�شباب
الغازية النجمة يف �صور ،ويتقابل �شباب
ال�ساحل مع الرا�سينغ على ملعب �صيدا
البلدي ،فيما ي�ست�ضيف طرابل�س الأن�صار
يف طرابل�س ،وتقام جميع املباريات ال�ساعة
 3.30بعد الظهر.
ج ��دي ��د ه � ��ذا امل ��و�� �س ��م ه� ��و رف � ��ع ع ��دد
ال�ل�اع �ب�ي�ن الأج� ��ان� ��ب �إىل ث�ل�اث��ة يف كل
ال�صفاء حامل اللقب
فريق ،ويف حني �أكملت بع�ض الأندية عقد
�أجانبها ،ف�ضل البع�ض الآخر �ضم العبني
ويتطلع العهد �إىل ا�ستعادة اللقب الذي
ضال ع��ن ال�سوري
�أج�ن�ب�ي�ين ف �ق��ط ،وه ��و �أم ��ر م�ب�رر يف ظل �صيدا ع�لاء ال�ب��اب��ا ،ف� ً
الو�ضع االقت�صادي امل�أزوم ،و�صعوبة �إيجاد �أحمد العمري .وينعم ال�صفاء مبيزة عن انتزعه منه ال�صفاء ،يف املو�سم املا�ضي ،وذلك
غريه من الفرق تتمثل يف اال�ستقرار املايل بعد �أن ع��زز �صفوفه بالعبي امل�ب�رة ط��ارق
�أجنبي مميز ب�سعر منا�سب.
ف�ن�ي�اً ،ي�ب�رز �أك�ث�ر م��ن م��ر��ش��ح لإح ��راز ال��ذي ت�ؤمنه �إدارت ��ه ،وعلى ر�أ�سها رئي�س العلي وح�سن حمود ،و�سين�ضم الالعبان �إىل
جم�م��وع��ة مم�ي��زة م��ن ال�لاع�ب�ين ،يتقدمها
اللقب ،وخ�صو�صاً الرباعي ال�صفاء حامل جمل�س الأمناء بهيج �أبو حمزة.
وي �ن �ت �ظ��ر ال �� �ص �ف��اء م��و� �س �م �اً � �ش��اق �اً ،كتيبة املنتخب الوطني التي ت�ضم الدوليني
اللقب وبطل ك��أ���س النخبة والعهد بطل
ل�ب�ن��ان  3م ��رات يف الأع� ��وام الـ 5املا�ضية ،فبالإ�ضافة �إىل الدوري والك�أ�س املحليني ،حممود العلي وهيثم فاعور وح�سني دقيق
والأن �� �ص��ار ب�ط��ل ال�ك��أ���س وك ��أ���س ال�سوبر ،يخو�ض الفريق مناف�سات ك��أ���س االحت��اد و�أحمد زريق وح�سن �شعيتو ،وا�ستعاد العهد
الآ� �س �ي��وي مل��و��س��م �� ،2013س��اع�ي�اً ل�ت�ك��رار حار�سه حممد حمود ،بعد �أن �شهدت العالقة
والنجمة العريق.
وي �ح �م��ل ال �� �ص �ف��اء م �� �س ��ؤول �ي��ة ك�ب�يرة �إجنازه التاريخي ،حني بلغ املباراة النهائية بني الطرفني بع�ض الفتور ال��ذي �أدى �إىل
ه��ذا امل��و��س��م تتمثل يف ال��دف��اع ع��ن لقبه ،للم�سابقة عام  2008وحل و�صيفاً للمحرق ابتعاد الالعب ومقاطعة التمارين.
ويثري غياب اال�ستقرار الفني يف الفريق
وه��و ي�ع��ول على غنى �صفوفه ب��امل��واه��ب ،البحريني.
ب��دوره ع��زز الأن���ص��ار �صفوفه ب�أجنبيني قلق م��درب��ه حممد ال��دق��ة ،امل�ط��ال��ب ب��إب��راز
ويف م�ق��دم�ه��ا امل �غ��رب��ي ط� ��ارق ال�ع�م��رات��ي
والنيجريي نغو او�شينا �صامويل وال�سوري م��ن ط��راز رف�ي��ع ،هما ال�برازي�ل��ي مار�سيللو الوجه احلقيقي لفريقه� ،إذ ي��رى كثري من
�أح�م��د العمري وال��دول �ي��ون احل��ار���س زي��اد وامل �ه��اج��م ال �غ��اين وي � ��زدوم ،والح ��ت ب�شرى املتابعني �أن العهد ق��ادر على تقدمي نتائج
ال�صمد وقلب الدفاع علي ال�سعدي والعب للفريق الأخ�ضر ،هذا املو�سم ،ب�إحرازه لقب وع��رو���ض �أف�ضل ،وال �سيما �أن��ه ي�ضم نخبة
الو�سط عامر خان واملهاجم حممد حيدر ،ال�ك� أ����س ال�سوبر ،على ح�ساب ال�صفاء بطل من الالعبني املحليني ،وينعم باال�ستقرار
�إىل جانب الظهري الأي�سر حممد قرحاين ال � ��دوري  ،0 – 1يف امل� �ب ��اراة ال �ت��ي جمعت الإداري.
وبرز تفاوت �أداء العهد يف نتائجه املو�سم
ون��ور من�صور وح�م��زة عبود وروين ع��ازار الفريقني ال�سبت املا�ضي على ملعب املدينة
املا�ضي ،وتوا�صل يف ك�أ�س النخبة ،حيث حقق
وحم �م��ود ال��زغ�ب��ي وحم �م��د زي��ن ط�ح��ان ،الريا�ضية.
وت �� �ض��م � �ص �ف��وف الأن� ��� �ص ��ار ن �خ �ب��ة م��ن ف ��وزاً الف �ت �اً ع�ل��ى ال���ص�ف��اء ب�ط��ل ال� ��دوري يف
وال� ��واف� ��دان ح��دي �ث �اً ع �ل�اء ال �ب��اب��ا وع�م��ر
الالعبني على ر�أ�سهم احل��ار���س الري مهنا افتتاح امل�سابقة  ،0 - 2قبل �أن يعود وي�سقط
الكردي.
وفك ال�صفاء يف املو�سم املا�ضي نح�ساً ق�ل��ب ال��دف��اع ال ��دويل امل�ع�ت��ز ب��اهلل اجلنيدي �أمامه يف النهائي بالنتيجة عينها ،يف مباراة
ا م��ع اللقب ،وحت��دي��داً منذ والربازيلي رامو�س وحممد حمود و�سامي �أظ �ه��رت ال�ك�ث�ير م��ن ال�ث�غ��رات يف ال�صفوف
الزم��ه ط��وي�ل ً
�صعوده �إىل الدرجة الأوىل يف املو�سم  1962ال���ش��وم وق��ا��س��م ليال ورب�ي��ع عطايا وحممد العهدية.
وي�سعى النجمة ل�ت�لايف �أخ �ط��اء املو�سم
ــ � ،1963أي بعد نحو ن�صف قرن من الزمن ،عطوي وحممود كجك ون�صرات اجلمل.
وميني جمهور الأن�صار النف�س با�ستعادة املا�ضي ،حني ف��رط بلقبي ال��دوري والك�أ�س
وه��و ع��زز �صفوفه ه��ذا املو�سم بنخبة من
الالعبني �أمثال منري ري�شوين القادم من اللقب بعد غياب دام � 6سنوات ،وحتديداً من يف �أ��س�ب��وع واح ��د ،فخ�سر ال� ��دوري مل�صلحة
�أملانيا ،وعلي ا�سماعيل من فرن�سا ،والعبي مو�سم  2007 2006-حني �أح��رز «الأخ�ضر» ال �� �ص �ف��اء ،و� �س �ق��ط يف ن �ه��ائ��ي ال �ك ��أ���س �أم ��ام
الأن�صار يف مباراة دراماتيكية .2 – 1
ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي ع�م��ر ال �ك��ردي والأه �ل��ي اللقب للمرة الأخرية.

االن�صار

العهد

وا� �س �ت �ع��اد ال �ن �ج �م��ة ،ب �ق �ي��ادة م��و��س��ى
ح�ج�ي��ج�� ،ص��ان��ع أ�ل �ع��اب��ه ع�ب��ا���س ع�ط��وي
ومهاجمه زكريا ��ش��رارة ،بعد جتربتني
احرتافيتني يف اخل ��ارج ،وه��و م��ا ي�شكل
دع��ام��ة �إ� �ض��اف �ي��ة ل�ل�ف��ري��ق ب��ال�ن�ظ��ر �إىل
امل�ستوى املميز لالعبني.
وع��زز النجمة �صفوفه بقلب الدفاع
الربازيلي فابيو ،ال��ذي ت�ألق يف ال�سابق
يف امل�ل�اع ��ب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م ��ع الأن �� �ص ��ار
والعهد ،كما �ضم الليبي �أ�سامة الفزاين
والفل�سطيني ق��ا��س��م حم�م��د ،وذل ��ك يف
�إطار �سعي النادي ال�ستعادة اللقب الذي
ف��از ب��ه للمرة الأخ�ي�رة مو�سم – 2008
.2009
ال�سجل الذهبي
مي �ل��ك الأن� ��� �ص ��ار ال ��رق ��م ال �ق �ي��ا� �س��ي يف
ع��دد م ��رات ال �ف��وز بلقب ال� ��دوري اللبناين
( 13م � ��رة) ،ي�ل�ي��ه ال�ن�ج�م��ة وال�ه��وم�ن�ت�م��ان
( ،)7والنه�ضة ( ،)5والرا�سينغ واجلامعة
الأم�يرك�ي��ة و�سكك احل��دي��د وامل��رف ��أ والعهد
وال�ه��وم�ن�م��ن ( ،)3وال �� �ص �ف��اء والأومل �ب �ي��ك
بريوت ( ،)1وهنا ال�سجل:
 :1934/1933النه�ضة:1935/1934 ،
اجلامعة الأم�يرك�ي��ة� :1936/1935 ،سكك
احل��دي��د وامل ��رف ��أ :1937/1936 ،اجل��ام�ع��ة
الأم �ي��رك � �ي � ��ة :1938/1937 ،اجل��ام �ع��ة
الأم�يرك �ي��ة� :1939/1938 ،سكك احل��دي��د
واملرف�أ� :1941/1940 ،سكك احلديد واملرف�أ،

 :1942/1941ال�ن�ه���ض��ة:1943/1942 ،
ال �ن �ه �� �ض��ة :1944/1943 ،ال �ه��وم �ن �ت �م��ان،
 1945/1944ال �ه��وم �ن �م��ن1946/1945 ،
ال �ه��وم �ن �ت �م��ان 1947/1946 ،ال �ن �ه �� �ض��ة،
 :1948/1947الهومنتمان:1949/1948 ،
ال �ن �ه �� �ض��ة :1951/1950 ،ال �ه��وم �ن �ت �م��ان،
 :1954/1953الهومنمن:1955/1954 ،
ال �ه��وم �ن �ت �م��ان :1956/1955 ،ال��را��س�ي�ن��غ،
 :1957/1956الهومنمن:1961/1960 ،
ال�ه��وم�ن�م��ن :1963/1962 ،ال�ه��وم�ن�ت�م��ان،
 :1965/1964ال��را��س�ي�ن��غ:1967/1966 ،
ال�شبيبة املزرعة :1969/1968 ،الهومنتمان،
 :1970/1969ال��را� �س �ي �ن��غ1973/1972 ،
ال � �ن � �ج � �م� ��ة :1975/1974 ،ال� �ن� �ج� �م ��ة،
 :1988/1987الأن �� �ص ��ار:1989/1988 ،
الأن� � ��� � �ص � ��ار :1991/1990 ،الأن � �� � �ص� ��ار،
 :1992/1991الأن �� �ص ��ار:1993/1992 ،
الأن� � ��� � �ص � ��ار :1994/1993 ،الأن � �� � �ص� ��ار،
 1995/1994الأن� ��� �ص ��ار:1996/1995 ،
الأن� � ��� � �ص � ��ار :1997/1996 ،الأن � �� � �ص� ��ار،
 :1998/1997الأن� ��� �ص ��ار1999/1998 ،
الأن � � �� � � �ص� � ��ار :2000/1999 ،ال �ن �ج �م ��ة،
 :2001/2000أ�ل� �غ� �ي ��ت:2002/2001 ،
ال �ن �ج �م��ة� 2003/2002 ،أومل �ب �ي��ك ب�ي�روت،
 :2004/2003ال �ن �ج �م��ة2005/2004 ،
ال� �ن� �ج� �م ��ة :2006/2005 ،الأن � �� � �ص � ��ار،
 :2007/2006الأن �� �ص ��ار:2008/2007 ،
ال� � �ع� � �ه � ��د :2009/2008 ،ال� �ن� �ج� �م ��ة،
 :2010/2009العهد :2011/2010 ،العهد،
 :2012/2011ال�صفاء.
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إلى أين تقود حسابات إدارة «ميالن» الخاطئة «اليغري»؟
و�ضعت اخل�سارة الأخرية �أمام �أودينيزي
 ،2 - 1الأحد املا�ضي ،يف الدوري الإيطايل،
وم��ن قبلها التعادل ال�سلبي م��ع �أن��درخل��ت
البلجيكي يف دوري �أب �ط��ال �أوروب � ��ا� ،إدارة
نادي ميالن ومدربه ما�سيميليانو اليغري
يف م ��أزق ..نتائج هزيلة �أخ��رت بطل �أوروب��ا
��س�ب��ع م� ��رات �إىل امل ��رك ��ز اخل��ام ����س ع���ش��ر،
وع��رو���ض ت��راج �ع��ت ك �ث�ي�راً ع��ن ت�ل��ك ال�ت��ي
�أهلت «الرو�سونريي» لإح��راز لقب الدوري
الإيطايل للمرة الثامنة ع�شرة.
�أ� �ص��اب��ع االت� �ه ��ام ح ��ائ ��رة ب�ي�ن ال�ي�غ��ري
والإدارة ..ولأن امل��درب هو دائماً يف واجهة
العوا�صف والأعا�صري ،ف��إن اليغري يتلقى
الن�صيب الأكرب من �سهام النقد والتجريح،
ولكن يف قراءة مت�أنية لواقع الفريق ،تبدو
ال�صورة على ال�شكل التايل :الإدارة تهربت
من م�س�ؤولياتها ،وب��د ًال من �إع��داد اليغري
وف��ري�ق��ه ملعركة ه��ذا امل��و��س��م ،ج��ردت�ه��م من
�أ�سلحتهم و�أر�سلتهم �إىل اجلبهة..
وم��ن ال��وا��ض��ح �أن ال �ن��ادي ال�ل��وم�ب��اردي
يدفع ه��ذا املو�سم ثمن اخل�ي��ارات التي قام
بها هذا ال�صيف ،بالتخلي عن العبني من
ط ��راز ال���س��وي��دي زالت ��ان ابراهيموفيت�ش،
وال�ب�رازي �ل��ي ت�ي��اغ��و �سيلفا ل�ب��اري����س ��س��ان
جرمان الفرن�سي ،و�أنطونيو كا�سانو للجار
الإن�ت�ر ،وذل��ك بهدف «التجديد واالعتماد
على عن�صر ال�شباب».
وي �ق��ف خ�ل��ف ب�ي��ع ال�لاع �ب�ين امل�م�ي��زي��ن
الأزم��ة املالية التي مير بها رئي�س النادي
�سيلفيو بريلو�سكوين ،الذي ال يبدو النادي
ب�ي�ن �أول��وي��ات��ه ه ��ذا امل��و� �س��م ،ف��اه�ت�م��ام��ات��ه
كثرية ،وعوائد بيع الالعبني بالن�سبة �إليه
�أجدى و�أنفع من كرة القدم برمتها.
وك��ان��ت بع�ض ال�صحف املحلية جريئة
حني و�ضعت الأ�صبع على اجل��رح ،و�أ�شارت
�إىل �أن �إدارة م �ي�ل�ان ه ��ي ال �ت��ي و��ض�ع��ت
املدرب يف هذا املوقف ال�صعب� ،إذ �إن �سيا�سة
ال�ت�ق���ش��ف ال �ت��ي �أرادت اع �ت �م��اده��ا �أف���ض��ت
�إىل ت��رح�ي��ل الع�ب�ين ال مي�ك��ن تعوي�ضهم،
وحتديداً ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش
والربازيلي تياغو �سيلفا ،ويف الوقت الذي
ي �ع��اين ف �ي��ه م �ي�ل�ان ل�ل�ت���س�ج�ي��ل وحل�م��اي��ة
�شباكه ،يت�ألق الثنائي امل��ذك��ور م��ع باري�س
��س��ان ج�يرم��ان ال�ف��رن���س��ي ،وذل ��ك م��ن دون
�أن ي��وظّ ��ف ال�ن��ادي الإي �ط��ايل املبلغ الكبري
( 62مليون ي��ورو) ال��ذي ح�صل عليه جراء
انتقالهما.
وما يزيد يف املوقف تعقيداً� ،أن التخلي
ع��ن ابراهيموفيت�ش وتياغو ج��اء يف حقبة
تغيري حقيقية ي�شهدها ميالن ،الذي ودع يف
املو�سم املا�ضي جي ًال من الالعبني باعتزال
فيليبو �إينزاغي ،وق��رار بع�ض املخ�ضرمني
اختتام م�سريتهم الكروية يف بلدان خمتلفة
كالربازيل (كالرن�س �سيدورف) و�سوي�سرا
(جينارو غاتوزو) وكندا (الي�ساندرو ني�ستا)
ومارك فان بومل (هولندا).
ويدخل على اخل��ط احتجاب باتو عن
الأ� �ض��واء واب�ت�ع��اده ب�سبب الإ��ص��اب��ة ،وهو
م��ا ب��ات يتطلب ق ��راراً جريئاً م��ن الإدارة
ب �خ �� �ص��و���ص امل �ه��اج��م ال�ب�رازي� �ل ��ي ،ال ��ذي
يلعب مباراة واحدة ويغيب مباريات كرث،

خيبة العبي ميالن بعد اخل�سارة �أمام �أودينيزي

ب�سبب ه�شا�شة ع�ضالته و�سهولة تعر�ضه
ل�ل�إ� �ص��اب��ة ،وم ��ن � �س��وء ح��ظ م �ي�ل�ان� ،أن
مواطنه روبينيو ان�ضم �إىل قافلة امل�صابني
ه��ذا امل��و��س��م ،يف ظ��ل �سعي ن��ادي��ه ال�ق��دمي
�سانتو�س ال�ستعادته �إىل �أح�ضانه.

وكانت اخل�سارة �أم��ام �أودي�ن�ي��زي هي
الهزمية الثانية على ال�ت��وايل والثالثة
يف �أربع مباريات مليالن يف الدوري ،وهي
�أ� �س��و�أ ب��داي��ة لللرو�سونريي يف ال��دوري
منذ  80عاماً.

اليغري مذنب �أم بريء؟

و�أثبتت مباراة �أودينيزي عدم جناعة
االعتماد على عن�صر ال�شباب ،وال �سيما
�أن ميالن ا�ضطر �إىل �إكمال اللقاء بت�سعة
الع �ب�ين ،ب�ع��د ط��رد ال��واف��د اجل��دي��د من
فياريال الإ�سباين الكولومبي كري�ستيان
زاباتا ( ،)64والغاين كيفن برين�س بواتنغ
( ،)82فيما مل ينفع دخول الوافد الآخر
الإ�سباين بويان كركيت�ش ،ومل يكن على
م�ستوى الآمال �سوى �ستيفان ال�شعراوي
ال � ��ذي � �س �ج��ل ه� ��دف ال� �ت� �ع ��ادل ل�ف��ري�ق��ه
يف ال��دق �ي �ق��ة  54ب �ت �� �س��دي��دة م ��ن خ ��ارج
املنطقة ،وذل��ك بعد �أن افتتح ال�سويدي
ماتيا�س رانيغيه الت�سجيل لفريق املدرب
فران�شي�سكو غ�ي��دول�ين يف ال��دق�ي�ق��ة 40
ب �ك��رة ر�أ� �س �ي��ة� ،إث� ��ر � �ض��رب��ة ح ��رة ن�ف��ذه��ا
امل �غ��رب��ي م �ه��دي ب��ن ع�ط�ي��ة ،وك ��ان ه��دف
ال�ت�ق��دم وال �ف��وز لأودي �ن �ي��زي م��ن ن�صيب
قائده وهدافه �أنتونيو دي ناتايل �سجله
يف الدقيقة  68م��ن �ضربة ج��زاء ت�سبب
بها بواتنغ و�أدت �إىل ط��رده بعد ح�صوله
على �إنذار ثان �إثر �إ�سقاطه رانيغيه داخل
املنطقة.
وف���ش��ل م �ي�لان ب��ال�ف��وز  3م ��رات على
م �ل �ع �ب��ه �� �س ��ان � � �س �ي�رو ،ب �ي �ن �ه��ا م��واج �ه��ة
ان��درخل��ت البلجيكي يف دوري الأب �ط��ال،
وما زاد يف الطني بلة اخلالف الذي ن�شب،
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ب�ين ال�ي�غ��ري وامل�ه��اج��م
ال �� �س��اب��ق ف�ي�ل�ي�ب��و ان ��زاغ ��ي ال � ��ذي يعمل
مدرباً لفريق ال�شباب� ،إذ نقلت ال�صحف
الإيطالية �أن ان��زاغ��ي رف�ض رد ال�سالم
على اليغري ال��ذي ك��ان ي��زور ال�ن��ادي ما
�أغ�ضب الأخ�ي�ر ،كما �أن املهاجم ال�سابق
اعترب ب��أن م��درب الفريق الأول ال ي�أخذ
مهمته «على حممل اجلد» فعال ال�صراخ
وال���س�ب��اب حت��ت �أن �ظ��ار أ�ه ��ايل الالعبني
ال�شبان.
واه�ت�م��ت و��س��ائ��ل الإع �ل�ام الإي�ط��ال�ي��ة
مب��ا ج��رى ب�ين ال�ي�غ��ري وان��زاغ��ي� ،إال �أن

م���س��ؤويل م�ي�لان قللوا م��ن �أه�م�ي��ة تلك
احل��ادث��ة ،واتهموا و�سائل الإع�ل�ام ب�أنها
�ضخمت الأمر بني الرجلني.
ي ��ذك ��ر �أن ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن �إي� �ن ��زاغ ��ي
واليغري مل تكن على ما ي��رام يف الفرتة
املا�ضية ،حيث اتهم انزاغي مدربه �أليغري
ب�أنه هو من دم��ره يف ال�سنوات الأخ�يرة،
حني كان ال يعطيه الفر�صة للم�شاركة يف
املباريات.
من جهة ثانية� ،أقر اليغري �أن فريقه
يفتقد �إىل العن�صر ال�سحري :الأه��داف
«�إذا مل ت���س�ج��ل ل��ن ت��رب��ح ،وه ��ذا الأم ��ر
يجب �أن نعمل عليه» ،علماً ب ��أن ميالن
مل ي�سجل �سوى � 4أهداف� ،أي �أقل ب�سبعة
�أهداف من جوفنتو�س املت�صدر.
وي ��رى امل��راق �ب��ون �أن ت�غ�ي�ير ال�ي�غ��ري
لن ينفع يف هذه الفرتة احلرجة ،بل �إنه
�سي�أتي ك��رد فعل مت�سرع ،وب ��ر�أي ه ��ؤالء
�إنه �إذا كان من مذنب ف�إن الإدارة تتحمل
اجلزء الأكرب من امل�س�ؤولية ،لأنها خالل
عملها يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،مل تفكر يف
امل�ستقبل ،وت���س��اءل امل ��ؤي��دون لأل�ي�غ��ري:
ملاذا اليوم يحملونه نتائج ما يجري بعد
�أن رفعوه على الأكتاف يف املو�سم ما قبل
املا�ضي ،حني �أعاد الهيبة مليالن وقاده �إىل
لقب الدوري يف مو�سمه الأول معه؟ وهل
تغيريه �سيكون ق��راراً �صائباً �أم �سي�ضاف
�إىل �سل�سلة �أخ �ط��اء �إدارة ال �ن��ادي ،التي
يبدو �أنها فقدت البو�صلة متاماً؟
وت�خ�ت���ص��ر ح��ال��ة ال �ي �غ��ري م��ع م�ي�لان
اجل��دل�ي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة يف ع��امل ك��رة ال�ق��دم،
حيث يتلقى املدرب �أوىل ال�ضربات و�أق�ساها
ب�سبب النتائج ال�ضعيفة ،يف حني مل تتحمل
الإدارة يف ي��وم من الأي��ام نتاج الإخفاقات،
ع�ل��ى رغ��م ك��ون�ه��ا م��ذن�ب��ة يف ك�ث�ير م��ن من
املرات..

جالل قبطان
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سعيـد
عيتاني

«جمهورية عرسال» بانتظار اعتراف األمم المتحدة
لكل جمهورية رئي�س� ،أم��ا نحن فلنا رئي�سان؛ رئي�س اجلمهورية اللبنانية ،ورئي�س
اجلمهورية العر�سالية.
اجلمهورية اللبنانية �أعلنت ا�ستقاللها عام  ،1943وجمهورية عر�سال �أعلنت ا�ستقاللها
عام  ،2012وتنتظر اعرتاف الأمم املتحدة بها.
ن�صبت رئي�س بلديتها علي حممد احلجريي رئي�ساً ب�صالحيات عديدة.
جمهورية عر�سال ّ
اجلمهورية اللبنانية لها جي�شها وحدودها ،واجلمهورية العر�سالية لها جي�شها وحدودها،
التي متتد من قاع عر�سال ،و�صو ًال �إىل ريف الزبداين ،وفقاً ملا �أعلنه رئي�س جمهوريتها علي
احلجريي ،والذي �أكد �أن الرئي�س ب�شار الأ�سد لن يبقى رئي�ساً للجمهورية العربية ال�سورية،
وجمهوريته �سوف تعمل على �إ�سقاطه مع نظامه ب�شتى الو�سائل.
ن�سيت جمهورية عر�سال �أن هناك جمهورية لبنانية ،ولها هيبتها و�سلطتها الأمنية
والق�ضائية التي ينبغي عليها حما�سبة مدعي رئا�ستها.

أمن السفـارة ال بـد مـنـه ..ولكن

بديل أوباما في سرير زوجته

�أن تقوم �سفارة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية يف لبنان
بو�ضع خطط �أمنية حلماية مقرها و�سفريتها ،فهذا �ش�أن
�أمني ال عالقة لنا به ،ف�أمن ال�سفارة �شيء ال بد منه.
لكن �أن ت��ق��وم ���س��ي��ارات �أم��ن��ي��ة تابعة ل�سفارة ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية يف منطقة «ال�ضبية مارينا» ،مبراقبة
كل ال�سيارات التي تقف على �شاطئ البحر مقابل ال�سفارة
وتتق�صد م�ضايقة ال�ساهرين هناك،
يف منطقة ع��وك��ر،
ّ
والتع ّر�ض لـ«الع�شاق» ،فهذا الأمر ال ي�ستند �إىل �أي قانون
ي�سمح جل��ه��از ال�����س��ف��ارة ب��ال��ت��دخّ ��ل يف ال�����ش���أن ال�شخ�صي
للمواطنني اللبنانيني� ،أو �إزعاجهم.

ك�شفت مي�شيل �أوب��ام��ا؛ زوج��ة الرئي�س الأم�يرك��ي ب���اراك �أوب��ام��ا ،بع�ض
احلقائق للمرة الأوىل ،من خالل مقابلة �أُجريت معها ،ومن الأم��ور التي
�أف�صحت عنها:
من وقت �إىل �آخ��ر أ�ت��رك كلبنا الربتغايل «ب��و» ينام يف �سريري حينما ال
يكون باراك موجوداً.
مل �أح�ضر ال�صف الثالث االبتدائي ،و ُرفعت مبا�شرة �إىل الرابع االبتدائي.
�أف�ضل الأوق��ات حينما �أقوم باجلوالت االنتخابية هي لقاء �أنا�س طيبني
وملهمني ،و�أمر �آخر جيد هو تذ ّوق كل طيبات الواليات املختلفة يف �أمريكا.
نحب أ�ن��ا وزوج���ي �أن ن�شاهد الريا�ضة ،خ�صو�صاً �إن ك��ان هناك كامريا
خم�ص�صة للقبالت.

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

انتحار الوزير..
خبر ليس عاديًا
�أقدم ياباين يدعى «تاداهريو مات�سو�شيتا «على
االن��ت��ح��ار ..ن�سمع بخرب ك��ه��ذا يف ب�لادن��ا العربية
عموماً ،ولبنان خ�صو�صاً�( ،أي �إن اخلرب عادي).
املدعو «تاداهريو مات�سو�شيتا»؛ هو �أحد �أع�ضاء
حكومة رئي�س ال����وزراء يو�شيهيكو ن���ودا ،ويحمل
حقيبتي ال�ش�ؤون املالية والإ�صالح الربيدي (اخلرب
لي�س عادياً).
ان��ت��ح��ر وزي����ر احل��ق��ي��ب��ت�ين ،ل��ي�����س ب�����س��ب��ب ك�شف
�سلطات ب�لاده اختال�سه أ�م���وال وزارت���ه� ،أو بتهمة
الإثراء غري امل�شروع� ،أو �سرقة املال العام� ،أو التهم
املتعارف عليها بالن�سبة �إىل املوظفني الكبار� ،إمنا
�سبب االنتحار ج��اء قبل يومني من ن�شر مقال يف
جملة «�شوكان �شين�شو» اليابانية؛ املتخ�ص�صة ب�إثارة
الف�ضائح ،والتي كانت �ستن�شر مقا ًال عن «ف�ضيحة»
ت��ورط فيها مات�سو�شيتا «ب�ش�أن ام���ر�أة» يقيم معها
عالقة عاطفية خارج �إطار الزواج.
خرب لي�س عادياً �أكيد ،ولن ن�سمع بخرب كهذا يف
بالدنا العربية ..انتحر الوزير واملجلة مل تن�شر بعد
ف�ضيحته!
يف بالدنا ،يدخل الوزير �إىل احلكومة بن�صف
حقيبة ،لي�س بحقيبتني ،ولديه ح�ساب يف البنك،
ف��ي��خ��رج م��ن احل��ك��وم��ة ول��دي��ه أ�م����وال ام��ت�ل�أت بها
البنوك ،وال نن�سى هواية �أغلبية الوزراء وامل�س�ؤولني
العرب (فتح احل�سابات يف البنوك ال�سوي�سرية).
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