َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة
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نــكــران الـجـمـيـل

�أبدت جهات قيادية مهتمة بال�ش�أن الفل�سطيني ،ا�ستياءها من
خطاب خالد م�شعل يف م�ؤمتر «حزب العدالة والتنمية» الرتكي،
ال�سيما يف ما يتعلق بال�ش�أن ال�سوري� ،سائلة :لو �أن النظام ال�سوري
تعامل مع م�شعل كما تعامل معه النظام الأردين �أو �أي نظام �آخر
خ�صه م�شعل يف كلمته،
قبل �سنوات ،هل كان ال�شعب ال�سوري ،الذي ّ
�سيلقى ما يلقاه من ذبح وتقتيل على �أيدي امل�سلحني الذين جاءت
بهم �أم�يرك��ا و«ع��رب��ه��ا» م��ن جميع ال���دول؟ وه��ل نفهم م��ن كالم
م�شعل �أن���ه م��ع خ���راب ���س��وري��ة ال���ذي خططت ل��ه وت��ن��ف��ذه ال��دول
املعادية للمقاومة ،التي كان ينتمي �إليها قبل �أن يديل بدلوه؟

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  18 -ذو القعدة 1433هـ  5 /تشرين األول  2012م.
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شخصية لبنانية تشرف على توحيد الجماعات المسلحة ..بالمال والعتاد

وقائع ميدانية
تـفــرض شروط
التسوية في سورية
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جوزيف الزايك :قوات المقاومة
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[ ]4

أحداث األسبوع

2

( العدد  )233اجلمعة  5 -ت�رشين الأول 2012 -

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

االفتتاحية

صرخة الضمير
ونداء النفير :حماية لبنان
اال�ستحقاقات داهمة ،و�سيا�سيونا الهون يف ف�ضائحهم ،عابثون يف حما�ص�صاتهم ،ودولتنا
تقاعدت� ،أو �أقيلت عن مهامها ال�شرعية املنوطة بها ،مبوجب الد�ستور مل�صلحة م�شيخات و�أمراء
طوائف ،ين�صبون �أنف�سهم ملوكاً مل�صلحة الأجنبي.
مي��ر امل�شرق العربي راه�ن�اً يف مرحلة �صعبة دقيقة وح�سا�سة وم�صريية؛ تقرر م�صريه
وم�ستقبله� ،إزاء ما ُيتداول عن خريطة جديدة لل�شرق الأو�سط ،ت�ضع لبنان يف قلب العا�صفة
وتهدد وج��وده ك��دول��ة ،ف�أدخله �سيا�سيوه املقامرون يف لعبة �أمم لي�س فيها �إال �أداة تنفيذية
حم��دودة ،ب�سبب �سيا�سات خاطئة اتبعتها ال��دول��ة و أ�م��راء الطوائف الذين ال ه� ّم لهم �سوى
م�صاحلهم الذاتية ،تاركني االقت�صاد اللبناين تتقاذفه ري��اح املتغريات ،جم ّوعني اللبنانيني
ومفقريهم بالي�أ�س واال�شمئزاز ،الذي ال �شك عندنا ب�أن هذا ال�شعب �سينه�ض كالفينيق م�ستعيداً
دوره جم��دداً ،لكن يف هذه املرحلة ،وو�سط متغريات ما ُي�سمى «الربيع العربي» ،وما يخطط
ل�سايك�س بيكو جديدة ،جتعل لبنان غري قادر على النهو�ض �إذا �سقط ،ال قدر اهلل.
كيف ينه�ض وال دولة موجودة فيه ،وال �سلطة تهتم ب�أمن املواطن لتحميه من اخلطف؛ املهنة
امل�ستجدة والقتل كطريقة وافدة للعي�ش وال�سرقة كحرفة جاهلية ،ال ميتهنها فقط مواطنون
فقراء ،يهددون حياة املواطنني وال�سياح و�أبواب الرزق العام ،بل كذلك هي مهنة متتهنها قيادات
ت�ستغل غفلة ال�شعب عن حما�سبتها ،وال ترى فيه �إال �أداة لتنفيذ خمطط الفتنة الذي تعهدته
مل�صلحة اخلارج ،فتخطفه ر�صيداً ملعاركها الوهمية الفردية املح�سوبة املغطاة ب�أر�صدة فلكية،
ت�سوقه باملال حيناً وبالدعاية الكاذبة حيناً �آخر وب�أمراء الطوائف ،حمللني الفتنة حمرمني
الوحدة الوطنية ،باحلك على طاعون الطائفية واملذهبية ،ما ي�شعر املواطنني �أنهم بال رادع
وال واقٍ  ،لأن دولتهم تلفزيونية مو�سمية ،ومن كرتون غري مقوى عاجزة عن مواجهة املافيات؛
مافيات الدواوين والدوائر وامل�صالح يف كل ميدان ،لوال بع�ض الق�ضاء النزيه ،عندنا ال�ضنني
ب�أال تفقد العدالة �آخر �أقوا�سها يف وطن ال�شرائع ،وبع�ض الأمن احلري�ص على قيمه الوطنية
ب��اح�تراف ع��الٍ  ،دول��ة عاجزة عن مواجهة ا�ستحقاقات ال��واق��ع ب�أمن امل��واط��ن والأم ��ان العام،
وتوفري اخلدمات اجليدة له وكبح �أخطبوط الغالء ،و�صناعة اال�ستقرار الوطني الأ�سا�س لأي
�إ�صالح ،واملقدمة لدولة حديثة ت�ضمن جمانية التعليم و�إلزاميته ومكافحة االحتكار الرتبوي،
و�صيانة حق ال�شباب بالعلم واملعرفة ،اللذين ال وطن قوياً من دون تطورهما.
لكننا مبراقبة فاح�صة وخمل�صة ن��رى �أن �أب�سط حقوق امل��واط��ن مفقودة ،ومعاناة الأج�ي��ال
ال�صاعدة يف نيلها حقوقها الأ�سا�سية كبرية ،فت�ستغل يف تعليمها وتوظيفها كو�سيلة �إذالل لها،
مطعونة يف كرامتها وخياراتها ،ما يدفع ال�شعب للتنازل عن تعليم �أبنائه لت�أمني لقمة عي�شهم،
و�إفقارهم بعبودية تبعية مطلقة ،ت�ؤبد وراث��ة قيادات طائفية إ�ف��رادي��ة عفا عليها زم��ن ال�شعوب
الناه�ضة.
هذه الدولة ال�سراب؛ تطبيقاً وتنفيذاً ،هي وقف على مزاجية قياداتها امل�ستغلني مواردها
ومواقعهم فيها ،فكل يوم تفاجئنا �صفقة من هنا ،وفخ �سيا�سي و�أمني من هناك ،وخمطط فتنة
من هنالك ،يفوح منها ننت ما ُي�سمى انتخابات معلبة بقانون يحاول كل طرف تف�صيله وفق
مطامعه ،لإزادة نفوذه ومكا�سبه ،بعيداً عن توظيف الكفاءات مبناقبياتها الأخالقية للوطن ،ال
مل�صلحة الف�ساد وتكري�س بنيته وتعميق الهوة بني املواطن والدولة.
لذلك نطلق �صرخة ال�ضمري ون��داء النفري ال�ستفاقة ال�ضمري الوطني اللبناين :كفاكم يا
�سيا�سيي لبنان وطائفييه عهراً وا�ستغال ًال ل�شعبنا يف حياته ،واغتيا ًال مل�ستقبله ،ومنعاً لقيام الدولة
الرادعة العادلة القوية ،التي وحدها املالذ وامللج أ� واملرجتى ،دولة مقاومة من ي�ستهدف لبنان من
خارجه ،ومن يج ّوفه من داخله بتهجري �أهله و�شبابه بنظام اال�ستعباد ال�سيا�سي الطائفي الطبقي،
لنلب
والتفاوت احلقوقي يف عامل يدّعي العدل وامل�ساواة لكل بني الب�شر ،فكيف لأبناء وطن واحدِّ ..
�صرخة الواجب حلماية لبنان قبل فوات الأوان ،و�إن غداً لناظره قريب.
النائب ال�سابق في�صل الداود
الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي
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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

السجال على قانون االنتخاب
«كباش» حول من يحكم لبنان
ال ميكن لأح��د التنب�ؤ مب��ا �سي�ؤول
�إل�ي��ه «ال�ك�ب��ا���ش» ال�صاخب ال��دائ��ر حول
ماهية قانون االنتخاب ال��ذي �ستجري
على �أ�سا�سه االنتخابات النيابية خالل
العام املقبل .2013
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون م�ن�غ�م���س��ون يف «ح ��وار
ف�صل قانوناً على
طر�شان» ،فكل طرف ُي ّ
مقا�سه ،لذلك هم منق�سمون و�سيبقون
كذلك طاملا ال توجد جهة ما ،حتى الآن،
حتدد ما هو الأف�ضل للوطن وال�شعب،
ول �ي ����س ل��زع �م��اء ال �ع �� �ش��ائ��ر ال�ط��ائ�ف�ي��ة
وامل��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي تتحكم ب��رق��اب ال�ب�لاد
وال�ع�ب��اد ،وتفر�ض نف�سها ناطقاً �أوح��د
با�سم كل «قبيلة» من القبائل اللبنانية
«ال�ع��اج�ق��ة ال �ك��ون» ،ك�م��ا ي�ح�ل��وا لبائعي
الأوهام والأحالم امل�ستحيلة ت�سميتها.
�أه��ل ال�سيا�سة يف لبنان خمتلفون
لأنهم يدركون م��اذا يفعلون من خالل
حماولتهم و�ضع قانون انتخاب جديد،
�أو ب�ت�ط��وي��ر ال �ق��دمي �إذا �أم �ك��ن ذل��ك،
واللبنانيون ،خ�صو�صاً من خا�ض منهم
غ �م��ار ال���س�ي��ا��س��ة يف ال �ع �ق��ود ال���س��اب�ق��ة
واكتوى بنار القوانني االنتخابية التي
كانت تو�ضع لكل دورة مبا يختلف عن
�سابقاتها ،يدركون �أن قانون االنتخابات
يف�صل على قيا�س القوى
كان وما يزال َّ
ال �� �س��ائ��دة ،ل�ي�ت��م ل�ه��ا حت���ص�ي��ل �أك�ثري��ة
برملانية ت�ضمن بقاءها يف احلكم ،و�إدارة
��ش��ؤون ال��دول��ة والنا�س من دون منازع،
حتى لي�صح ال�ق��ول« :ق��ل يل �أي قانون
انتخاب تريد ،لأق��ول لك �أي فئة تريد
لها �أن حتكم».
ل �ك��ن الأم � � ��ر ال � �ي ��وم خم �ت �ل��ف ع��ن
ال�سابق ،لأن الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة
م�ن�ق���س�م��ة ع �ل��ى ن�ف���س�ه��ا ب���ش�ك��ل ع�م�ي��ق،
وال �� �ص��راع الإق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل يعك�س
تداعياته ب�شدة على الأو�ضاع اللبنانية،
وهذا ال�صراع بات �أ�شبه ب�صراع وجود� ،إن
كان على �صعيد �أطراف الن�سيج الداخلي،
�أو على �صعيد ال�ق��وى الإق�ل�ي�م�ي��ة ،وما
ت�شهده �سورية من خمطط لتدمريها
كدولة وم�ؤ�س�سات وكيان موحد ،ي�ؤكد
�أن الأم��ور �سائرة نحو ت�صعيد �سيا�سي
غري م�سبوق ،ولذلك جند ه��ذه احلدة
يف طرح م�شاريع قوانني االنتخاب التي
ي�ت��داول اللبنانيون �أرب�ع��ة من��اذج عنها،
كل واحد منها يناق�ض الآخر وي�صب يف
اجتاه يعاك�سه متاماً.
�أول هذه القوانني هو القانون الذي
�أُجريت على �أ�سا�سه انتخابات عام ،1960
وال � ��ذي اع�ت�م��د م �ع��د ًال يف االن�ت�خ��اب��ات
الأخ�يرة ع��ام  ،2009وي�شكو امل�سيحيون
م��ن �أن ��ه ي ��ؤم��ن ان�ت�خ��اب ممثليهم عرب
�أ�� �ص ��وات امل���س�ل�م�ين ،ب�ح�ي��ث ال ي�ت�ع��دى
ع��دد ال �ن��واب ال��ذي��ن ينتخبوا ب��أ��ص��وات
امل�سيحيني يف ظل هذا القانون اخلم�سة
ع �� �ش��ر ن ��ائ� �ب� �اً ،ول ��ذل ��ك ح �� �س��م جم�ل����س
املطارنة املوارنة موقفه املعار�ض لبقاء
العمل بهذا القانون ،و�أعلن البطريرك
امل� ��اروين م��وق�ف�اً ن�ه��ائ�ي�اً م �ن��ه ،مطالباً
باال�ستعا�ضة عنه بقانون �أك�ثر متثي ًال
للم�سيحيني.
ثاين القوانني هو م�شروع القانون
ال ��ذي �أع��دت��ه احل �ك��وم��ة و�أر� �س �ل �ت��ه �إىل
املجل�س النيابي ،وال��ذي تلبي فيه رغبة

�شعبية لبنانية قدمية باعتماد النظام
الن�سبي يف االنتخابات بدي ًال عن النظام
الأك� �ث ��ري ،م ��ع اع �ت �م��اد دوائ � ��ر ك�ب�رى،
مب ��ا ي�ح�ف��ظ ��ص�ي�غ��ة ال�ع�ي����ش امل���ش�ترك
ويلتزم ببنود اتفاقية ال�ط��ائ��ف� ،إال �أن
ق��وى �سيا�سية وطائفية فاعلة ترف�ض
القبول مبثل هذه القفزة النوعية التي
ت���ض��ر ب�ه��ا ،لأن �ه��ا بب�ساطة ت�سمح لكل
ط ��رف ب ��أخ��ذ ح�ج�م��ه احل�ق�ي�ق��ي وتلغي
واقعاً قدمياً ،طاملا افتعلت فيه زعامات
ووج ��وه �اً ،وج ��رى تكبري حجمها على
ح���س��اب ق��وى و� �ش��رائ��ح �شعبية �أخ ��رى،
ولأن قانون االنتخابات الن�سبي ي�ؤمن
يف حقيقة الأم��ر �صحة التمثيل العادل
وال�شامل ،يف حني �أن القانون الأك�ثري
احل ��ايل ط��امل��ا ه�م����ش �أط ��راف� �اً �سيا�سية
موجودة (خ�صو�صاً الأح��زاب العلمانية
والعقائدية والأقليات الدينية) وحرمها
من التمثيل.
ثالث م�شاريع القوانني هو قانون
اخلم�سني دائرة ،الذي و�ضعته قوى 14
�آذار ،وف��ق ق��اع��دة االحت�ساب الأك�ث�ري،
لكن يبدو �أن هذه القوى مل تتنبه �إىل
�أنه مطلوب منها �إعداد قانون النتخاب
«ن � ��واب الأم� � ��ة» ك �م��ا ي�ن����ص ال��د� �س �ت��ور،
ولي�س النتخاب خماتري ،حيث �سنفاج�أ
ب ��و� �ص ��ول ن � ��واب �إىل ال �ب�رمل� ��ان مب �ئ��ات
الأ� �ص��وات �أو بب�ضعة الآف منها ،فيما
ي�صل �آخ��رون بع�شرات االلآف ،يف حني
�أن املطلوب قانون انتخابي يحافظ على
االنتماء للوطن واملواطنة ال�صحيحة،
ول �ي ����س ق ��ان ��ون �اً ي ��زي ��د م ��ن ال �� �ش��رذم��ة
ال �ق��ائ �م��ة ،وي �ف��اق��م م��ن ح ��دة وع�صبية
اخلطابات الطائفية واملذهبية ال�سائدة،
ويعمقها ،ليتم اال��س�ت�غ�لال بال�سيا�سة
�أدن��ى الع�صبيات العائلية والع�شائرية
وامل�ن��اط�ق�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أن م�ث��ل ه��ذا
ال �ط ��رح ي �ت �ع��ار���ض م ��ع ال��د� �س �ت��ور وم��ع
ال��وح��دة الوطنية واالن�صهار الوطني،
وهذا ما ي�صدق على رابع هذه امل�شاريع،
وه � ��و امل� ��� �ش ��روع ال� � ��ذي و� �ض �ع��ه ال �ل �ق��اء
الأرثوذك�سي ،ال��ذي ين�ص على انتخاب
�أب�ن��اء كل طائفة ومذهب لنوابهم ،مبا
يعيد اللبنانيني �إىل �أي ��ام املت�صرفية،
ويق�ضي على �صيغة العي�ش امل�شرتك،

ال�ت��ي �أك��د عليها ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف ،ال��ذي
يتجاهل ك�ث�يرون ب�ن��وده الد�ستورية يف
ط��رح�ه��م للم�شاريع االن�ت�خ��اب�ي��ة ،فيما
ي�ن���ص�ب��ون أ�ن�ف���س�ه��م م��داف �ع�ين ع �ن��ه يف
حمطات ي�شاغبون فيها على الآخرين.
�إىل �أي� � � ��ن ت �� �س�ي�ر دف� � ��ة � �س �ف �ي �ن��ة
االن�ت�خ��اب��ات؟ ي�ب��دو م��ن حيث ال�شكل
�أن م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ق��دم�ت��ه
احل �ك��وم��ة ه��و الأوف � ��ر ح �ظ �اً� ،إذ �إن��ه
يحظى ب��أ��ص��وات  61ن��ائ�ب�اً ،لكن من
ال�صعب زي��ادة ه��ذا الرقم لإق��راره يف
ال�ظ��رف احل ��ايل ،أ�م��ا م���ش��روع اللقاء
الأرثوذك�سي فيبدو �أنه لل�ضغط على
ق��وى � 14آذار ل�ل�ق�ب��ول بالتخلي عن
قانون الـ ،60ومن ال�صعب على قوى
كثرية �أن ت�سجل على نف�سها �أنها قبلت
ب�تراج��ع االج�ت�م��اع اللبناين �إىل حد
�أن ي�صبح النواب نواب مذاهب ولي�س
نواب �أمة ووطن ،و�إن كان لهذا امل�شروع
ح�سنة اع �ت �م��اده �صيغة الن�سبية ،يف
ح�ي�ن �أن م �� �ش��روع اخل�م���س�ين دائ� ��رة،
مي�ث��ل ح���س��ب ك �ث�يري��ن ،ذروة ال�ط��رح
املذهبي  -الطائفي الإنغالقي ،الذي
ي�ساير امل�شاريع اخل��ارج�ي��ة امل�شبوهة
ال �ت ��ي ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق���س�ي��م امل�ن�ط�ق��ة
وتفتيت املق�سم ،خ�صو�صاً �أن الدوائر
الكربى جترب املر�شحني على تهذيب
خطابهم وجعله جامعاً ،بينما ت�صغري
ال��دوائ��ر ي�سهل ل��وح��و���ش امل ��ال ��ش��راء
�أ� �ص��وات ناخبيها وال���س�ي�ط��رة ب�سالح
املال على املجل�س النيابي برمته ،مما
يهيء البلد جمدداً للدخول يف حروب
�أهلية تعودت عليها بني حقبة و�أخرى.
ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ال م �ف��ر م��ن ال�ت��و��ص��ل
�إىل ق��ان��ون ان �ت �خ��اب ي��ر��ض��ي اجل�م�ي��ع،
لكن اجلميع ينتظرون نتائج ال�صراع
الإق �ل �ي �م��ي  -ال� ��دويل امل �ح �ت��دم ،وال ��ذي
ت�شتعل نريانه يف �سورية ،وحينما ينجلي
ال�غ�ب��ار ع��ن م ��آل ال�ت��وازن��ات يف املنطقة،
ت�سقط ره��ان��ات وت��رت�ف��ع أ�خ� ��رى ،وق��ت
ذل��ك ي�ح�ين م��وع��د ال�ت�ف��او���ض وت�ق��دمي
التنازالت ،مبا يتيح للبنانيني احل�صول
على قانون انتخاب ينتظرونه.

عدنان ال�ساحلي

همسات
ّ
شرابة الخرج

�أبدى �صحايف عتيق على عالقة ع�ضوية بقيادات � 14آذار ا�ستياء بالغاً من
التعاطي املتعايل معه من قبل ه��ؤالء ،وال �سيما من نواب كتلة احلريري،
حتى �أن بع�ضهم �أ�سمعه كالماً ين ّم عن ق ّلة احرتام و«تربيح جميلة» ،قائ ًال:
«لوال احلريري لأقفلت �صحيفتك منذ زمن» ،فر ّد ال�صحايف بالقول« :لوال
فلو�س احلريري لبقيتم �أقل من �أرجل كرا�سي ،و�أنتم اليوم ب�أي حال �ش ّرابة
ِخرج».

تخطيط الغتياالت ..عن ُبعد

ت �ت��داول �أو� �س��اط دب�ل��وم��ا��س�ي��ة غ��رب�ي��ة م�ع�ل��وم��ات ع��ن ات �ف��اق أ�م�ي�رك��ي -
« إ���س��رائ�ي�ل��ي» يق�ضي بنقل ط��ائ��رات أ�م�يرك�ي��ة (م��ن دون ط�ي��ار) �إىل �شمال
فل�سطني املحتلة ،تقوم باغتيال �شخ�صيات لبنانية مناوئة للواليات املتحدة،
ولها تاريخ مقاوم ،وتناه�ض ال�سيا�سة الأمريكية التدمريية يف املنطقة.
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أردوغـان  -مـشـعـل ..خذوا أسرارهم من صغارهم
ع �ك �� ��س م � ��ؤمت � ��ر ح� � ��زب ال� �ع ��دال ��ة
والتنمية الرتكي ،وما قيل يف دالالته
و�إ� �ش��ارات��ه ،احل��ال ال��ذي و�صلت �إليها
تركيا بقيادة �أردوغ ��ان ،خ�صو�صاً بعد
النتائج التي ب��د�أت تظهر للحراك يف
الدول العربية ،و�أهمها �سورية.
وب �غ �� ��ض ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن الإ�� � �ش � ��ارات
الداخلية للخطاب ،والتي ح��اول فيها
�أردوغ ��ان �أن يرهن م�ستقبل الأج�ي��ال
ال�ترك�ي��ة ل�ع�ق��ود ط��وي�ل��ة مقبلة ،وه��ي
تعني ال���ش�ع��ب ال�ترك��ي ب�شكل خ��ا���ص،
مي�ك��ن �أن نلفت �إىل بع�ض الإ� �ش��ارات
ال�سيا�سية الهامة للم�ؤمتر ،ويف هذه
الإ�شارات ما يلي:
� -1إ�شارات تركية وا�ضحة بالتوجه
نحو ال�شرق بد ًال من الغرب ،واالبتعاد
ع � ��ن احل � �ل� ��م ال �ت��رك � ��ي ب ��االن �� �ض �م ��ام
�إىل االحت� � ��اد الأوروب� � � � ��ي ،ف��اخل �ط��اب
الأردوغ� ��اين خ�لا م��ن �أي �إ� �ش��ارات �إىل
امل��و� �ض��وع ،ك�م��ا خ�لا احل���ض��ور م��ن �أي
م �� �س ��ؤول �أوروب � � � ��ي ،وق� ��د ي �ك��ون ذل��ك
ل���س�ب�ب�ين� :أول �ه �م��ا اق �ت �ن��اع ت��رك��ي ب ��أن
�صعود اليمني املتطرف يف ك��ل �أن�ح��اء
�أوروبا ،وال�سيا�سات الأوروبية امل�ستجدة
ال�ن��اب�ع��ة م��ن « إ�� �س�لام��وف��وب �ي��ا» ق��ات�ل��ة،
يجعل م��ن امل�ستحيل � -أق� ّل��ه يف امل��دى
امل �ن �ظ��ور  -ق �ب��ول ان���ض�م��ام ت��رك�ي��ا �إىل
االحتاد الأوروب��ي ،مقابل عدم حما�سة
تركية لالن�ضمام �إىل احت��اد �أوروب ��ي
غارق يف الكثري من امل�شاكل االقت�صادية
واملالية ،واملهدد بالغرق والتفكك.
ه��ذه امل�ستجدات وال �ت �ط��ورات على
ال �� �س��اح��ة ال ��دول� �ي ��ة م �ن��ذ ع� ��ام 2008
ول�غ��اي��ة ال �ي��وم ،جعلت �أردوغ� ��ان يحلم
بال�سيطرة على ال�شرق وا�ستعادة جمد
الإم�ب�راط��وري��ة «ال�ترك �ي��ة» ،ب ��د ًال من
التوجه �إىل الغرب ،وك��ان ه��ذا قد برز
يف جماالت عدة منها:
 التحقري ال ��ذي أ�ب� ��رزه �أردوغ� ��انجل� ��زء م ��ن احل� ��� �ض ��ارة الأوروب� � �ي � ��ة يف
خ�ط��اب��ه يف ال �ق��اه��رة ،ح�ي�ن اع �ت�بر �أن
ال���س�ل�ط��ان ال�ع�ث�م��اين حم�م��د ال �ف��احت،
ال � ��ذي ف �ت��ح ال �ق �� �س �ط �ن �ط �ي �ن �ي��ة� ،أن �ه��ى
«ح�ضارة �سوداء».
 التخلي ال�ترك��ي ع��ن ال�سيا�ساتال �� �س��اب �ق��ة ب��االن �ف �ت��اح ع �ل��ى الأق �ل �ي��ات
واح�ترام حقوقهم ،والتي كان االحتاد
الأوروب ��ي ق��د فر�ضها كمدخل لقبول

�أردوغان ..انح�سار املزايدات الرتكية يف الق�ضية الفل�سطينية

االن�ضمام ،فظهر الأم��ر على حقيقته
يف املجازر التي قام بها يف وقت �سابق،
والإعالن يف امل�ؤمتر الأخري عن تف ّرغه
مل �ح��ارب��ة الأك� � ��راد ،وال �ق �� �ض��اء ع�ل��ى �أي
مطالبة ل�ه��م ب�ح�ق��وق م���ش��روع��ة ،من
خالل احلديث عن موقعة «مالذكرد»
يف العام  ،1071حني ق�ضى ال�سالجقة
وال�سلطان �ألب �أر�سالن ،الذي متثل به
�أردوغان ،على الدويالت الكردية التي
كانت قائمة يف �شمال كرد�ستان ،قبل �أن
ينتقل �إىل حماربة الروم.
وق� � � ��د ان � �ع � �ك � �� ��س ه� � � ��ذا ال� �ط� �م ��وح
الأردوغ� ��اين امل�ستجد با�ستعادة جمد
الإمرباطورية «الرتكية» ،وهذه الرغبة
ب �ت��ز ّع��م ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي يف خطاب
خ��ال��د م�شعل؛ يف م�شهد ي��ذ ّك��ر باملثل
ال�شعبي القائل «خ��ذوا أ���س��راره��م من
�صغارهم» ،والذي بايع الرتكي «زعيماً
ع�ل��ى ال �ع��امل الإ� �س�ل�ام ��ي» ،يف ان�ح�ي��از
وا�ضح للفل�سطيني �إىل جانب الرتكي
يف � �ص ��راع ط��اح��ن ي� ��دور يف امل�ن�ط�ق��ة،
وحيث ال م�صلحة للفل�سطينيني وال
ل�ل�م�ق��اوم��ة الفل�سطينية يف االن�ح�ي��از
�إىل ط ��رف ل��دي��ه ات �ف��اق �ي��ات �سيا�سية
وع�سكرية واقت�صادية مع «�إ�سرائيل»،
وع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي.
 2-ان�ح���س��ار امل ��زاي ��دات الرتكية

(�أ.ف.ب).

يف الق�ضية الفل�سطينية ،فلم ي�شر
�أردوغ� � ��ان يف خ�ط��اب��ه �إىل االح �ت�لال
«الإ�سرائيلي» ،وال �إىل امل�ستوطنات،
وال �إىل ت �ه��وي��د ال� �ق ��د� ��س ،وال �إىل
ح �� �ص ��ار غ� � ��زة ،ف� �خ�ل�ال خ �ط ��اب ��ه يف
ال �ق��اه��رة اع �ت�بر �أردوغ� � ��ان �أن «ب�ك��اء
طفل فل�سطيني يف غ��زة ي��وج��ع قلب
�أم يف �أنقرة» ،وعلى الرغم من �أن بكاء
الأطفال الفل�سطينيني مل يتوقف ،مل
يقم ال هو وال خالد م�شعل بالطلب
من الرئي�س امل�صري فك احل�صار عن
غزة ،علماً �أن الأ�صوات �ضد �سيا�سات
م�صر ما بعد الثورة ب��د�أت تتزايد يف
غزة� ،إىل احلد الذي جعل مو�سى �أبو
مرزوق؛ نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حل��رك��ة ح �م��ا���س ،ي�ت�ح��دث ب���ص��راح��ة
�أك�ثر من مرة عن �أن �إغ�لاق الأنفاق
يف عهد الرئي�س حممد مر�سي �أكرث
م��ن ع �ه��د ال��رئ �ي ����س امل �خ �ل��وع ح�سني
مبارك.
 3ال � �ع� ��داء ال ��وا�� �ض ��ح ل �� �س��وري��ة،ال �ت��ي ق�ط�ع��ت ع�ل��ى �أردوغ� � ��ان أ�ح�لام��ه
ال �ت��و� �س �ع �ي��ة ،ورغ �ب �ت��ه ب �ت �ك��رار جت��رب��ة
الإمرباطورية «الرتكية» ،علماً �أن هذا
ال �ك��ره وال �ع��داء ي ��زداد ي��وم �اً ب�ع��د ي��وم،
خ���ص��و��ص�اً ب�ع��دم��ا ع�ج��ز �أردوغ� � ��ان عن
إ���س�ق��اط النظام ال���س��وري ،على الرغم

مــراكـز عـسكـريـة سـريــة

بدء التدخل القطري انتخابيًا

ق ��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون ال �ن �م �� �س��اوي �إن � �س��وري��ة ت��واج��ه
حرباً بالوكالة ،حيث يقدم الغرب والواليات املتحدة
الأمريكية ،وكذلك بع�ض الدول اخلليجية ،الأ�سلحة
وامل ��ال للمجموعات امل�سلحة يف ��س��وري��ة ،ع�بر تركيا،
م�شرياً يف حتقيق ن�شره على موقعه الإلكرتوين� ،إىل
العديد من التقارير التي ت�ؤكد انت�شار مراكز ع�سكرية
�سرية تركية � -أمريكية يف جنوب تركيا ،ي�شرف عليها
كبار ال�ضباط من كال البلدين� ،إ�ضافة �إىل م�س�ؤولني
ع�سكريني «�إ�سرائيليني»� ،أتوا خ�صي�صاً لتنظيم و�صول
هذه ال�شحنات ،والتوجيه ع�سكرياً لإدارة املعارك عرب
خرائط �أُخذت من وزارة احلرب «الإ�سرائيلية» ،حتدد
بالتف�صيل املواقع احل�سا�سة واحليوية يف �سورية.

الحظت جهات ر�سمية �أن قطر دخلت على ملف
االنتخابات النيابية اللبنانية ،لتح�صل على «ح ّم�ص يف
املولد»� ،إال �أن تلك اجلهات �أو�شت بالأمر جلهة على
ارتباط وثيق بال�سعودية ،التي تقوم بتمويل انتخابي
عادة للقوى املرتبطة بامل�شروع الأمريكي ،الأمر الذي
�أثار م�س�ؤولني �سعوديني ،ف ُوعدوا مبعاجلة الأمر ،لأن
ذلك �سي�أكل من معجن � 14آذار ال�سعودي.

مــشـاكـل ..فــاتـفـــاق؟

بعد رف�ض بكركي قانون ال�ستني ،ورف�ض م�سيحيي
� 14آذار الدوائر الكربى ،وف�شل جلنة بكركي يف حل
اخلالفات امل�سيحية والتوفيق بني الأفرقاء على �صيغة

م��ن ك��ل ال��دع��م والتح�شيد للمقاتلني
ال��ذي ق��ام ب��ه ،كما ف�شل يف دف��ع حلف
�شمال الأطل�سي �إىل التدخل ع�سكرياً
يف � �س��وري��ة ،و أ�خ �ي��راً ف�شل الأت � ��راك يف
جميع معاركهم امليدانية ،ابتداء بج�سر
ال�شغور ،وان�ت�ه��اء مبعركة ح�ل��ب ،التي
حتولت �إىل معركة مفتوحة ومعلنة بني
�سورية وتركيا ،ولعل إ�ع�لان امل�سلحني
�أن املعركة يف حلب هي معركة حياة �أو
موت ،ي�ؤكد �أن حلب باتت «�أم املعارك»،
فالفائز يف تلك املعركة �سيح�سم الأمر
ل �� �ص��احل��ه يف � �س��وري��ة ل �ع �ق��ود م�ق�ب�ل��ة،
ف�إما ي�ستعيد ال�سوريون �سيادتهم على
�أر� �ض �ه��م ،وي��وج �ه��ون � �ض��رب��ة ق��ا��ص�م��ة
للأتراك ومن ورائهم للم�شروع الغربي
يف املنطقة ،و إ�م ��ا ُتفتح للرتكي بوابة
حكم ال�شرق ،بتعيني «والٍ » على حلب،
وب�ع��ده��ا حت�ق�ي��ق ح�ل��م الإم�ب�راط��وري��ة
التي ميتد نفوذها على مناطق �شا�سعة
يف العامل العربي ،م�ستفيدة من تبعية
«الإ�سالميني اجل��دد» للوايل الرتكي،
وحت�ق�ي��ق امل �� �ش��روع ال �غ��رب��ي م��ن خ�لال
تعيني حرا�س ج��دد للم�صالح الغربية
يف املنطقة.
وك� �م ��ا �أردوغ � � � � ��ان ،ك ��ذل ��ك م���ش�ع��ل
وغ�يره��م على ام�ت��داد ال�ع��امل العربي،
جند �أن �سيا�سة اجلحود تبدو �سيا�سة
متجذرة لـ«الإ�سالميني اجل��دد» ،فكما
ا�ستفاد �أردوغ��ان من البوابة ال�سورية
ليطل على ال�شرق من بابه العري�ض،
كذلك م�شعل الذي غرف من ال�صحن
ال���س��وري مل��دة ط��وي�ل��ة ،وال ��ذي حتملت
��س��وري��ة ال�ك�ث�ير م��ن ال���ض�غ��وط لدعم
ح �م��ا���س وال �ق �� �ض �ي��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة،
وي���ض��اف �إىل تلك ال�سيا�سة ال�شاملة
ع��وام��ل �شخ�صية ل��دى م�شعل ،بعدما
ّ
مت الإع �ل ��ان �أن ال ع� ��ودة ل ��ه ل�ق�ي��ادة
ي�سجل نقاطاً
أن
�
أراد
�
�
ف
حما�س،
حركة
ّ
�إما لإح��راج من بعده يف القيادة ورهن
خ �ي��ارات �ه��م مل��ا أ�ع �ل �ن��ه م��ن م��واق��ف� ،أو
لت�سجيل مواقف نارية يذكرها التاريح
ل �ه��ذا «امل �ج ��اه ��د» يف ��س�ب�ي��ل ال�ق���ض�ي��ة
الفل�سطينية ،فيذكر له التاريخ مث ً
ال
�أن طريق القد�س الذي كان مير �سابقاً
يف جونيه يوماً ،بات  -على عهده  -مير
يف دم�شق وحلب.

ليلى نقوال الرحباين

جديدة لقانون االنتخابات ،وبعد تهديد الرئي�س بري
ب�أنه يف حال مل يتفق امل�سيحيون على قانون ف�سيكون
اخليار اتفاق الطائف ،تخوف �أحد املتابعني لهذا امللف
من حدوث م�شاكل �أمنية يف البلد ،كما هي العادة ،ليتم
بعدها اتفاق املتخا�صمني على �أي قانون ينا�سبهم.

ّ
التلون مطلوب

ا��س�ت��دع��ت ج�ه��ة خليجية رئ�ي���س�اً ��س��اب�ق�اً للحكومة
اللبنانية ،ووقفت عند ر�أيه ب�ش�أن �شخ�صية تريدها �أن
تتب ّو�أ من�صب رئا�سة اجلمهورية خلفاً للرئي�س مي�شال
�سليمان ،ففوجىء الرئي�س ال�سابق مبدى هزالة تفكري
زعماء ال��دول��ة اخلليجية ،ون�صح بعد نقا�ش �أن ير ّكز
ه ��ؤالء يف البحث عن �شخ�صية ق��ادرة على التل ّون مع
املراحل.
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يـقــال

انشقاقات في «التيار»

ي �ع��اين ت �ي��ار � �س �ي��ا� �س��ي ل �ب �ن��اين م �ع��ار���ض م��ن
الفو�ضى والتذمر بني �صفوف منا�صريه ،ال�سيما
يف بريوت ،على ال�صعيد ْين التنظيمي واملايل ،فبعد
�أن قام عدد من م�سو�ؤيل املن�سقيات املناطقية برفع
ر�سائل اعرتا�ضية على �أداء امل�س�ؤول الرئي�سي يف
بريوت ،وبعد عدة حماوالت فا�شلة من املعرت�ضني
ل �ت � أ�م�ين ل �ق��اءات م��ع م �� �س ��ؤول�ين م��ن غ�ي�ر ال�ت�ي��ار
املذكور ،لل�ضغط على «زعيمهم» املقيم يف اخلارج،
ق��ام الأخ�ي�ر بتعيني من�سق ع��ام جديد يف ب�يروت،
ما �أدى �إىل ا�ستياء �أن�صار امل�س�ؤول القدمي ،فقاموا
ب ��إر� �س��ال ر��س��ائ��ل �إىل ق�ي��ادت�ه��م م ��ؤك��دي��ن دعمهم
وت�أييدهم والتزامهم مع املن�سق القدمي ،ما �أدى
�إىل �شبه ان�شقاق داخلي بني «التيار» �سيظهر قريباً.

«لطف الله  »3أو «»4؟

ذك��رت م�صادر �أمنية �شمالية �أن عمليات نقل
ال�سالح املتو�سط والثقيل مازالت جارية على قدم
و�ساق ،حيث يتدفق عرب البحر �إىل مناطق �شمالية،
ومنها �إىل ج�ه��ات �سيا�سية معروفة ال�ت��وج��ه ،ثم
تقوم بتهريبها �إىل �سورية ،ما دفع �أحد املتابعني
مللف تهريب الأ�سلحة �إىل ال�س�ؤال :هل البواخر
ال�ت��ي ت�ق��وم بتفريغ حموالتها م��ن الأ��س�ل�ح��ة هي
«لطف اهلل � ،»3أو «»4؟ وهل الأحداث املفتعلة التي
وقعت م�ؤخراً يف طرابل�س هي ل�س ّد باب التدخل يف
�ش�أن البواخر املذكورة� ،أم هناك �ضغط دويل لعدم
التعر�ض لها مهما كانت حمولتها؟!

اإلحراق بعد اإلخفاق

�أعلن موقع «فال�ستني هالفو» الت�شيكي على
�شبكة الإن�ترن��ت �أن «مافيات» م�سلحة و�صلت �إىل
��س��وري��ة ،ت�ضم جم�م��وع��ات م��ن �إره��اب�ي�ين �أج��ان��ب،
�شكلتها ومولتها ودربتها دول حلف �شمال الأطل�سي
«الناتو» ،ومت تهريبها �إىل �سورية عرب تركيا ،التي
و�صفها املوقع بـ«احلليف املخل�ص» لـ«الناتو» .وقال
املوقع �إن ه�ؤالء الإرهابيني الأجانب الذين ان�ضموا
�إىل فرق «اجلي�ش احل��ر» يعملون مبقولة «عندما
ال تتتمكن م��ن ال�سيطرة على م�ك��ان ..فاحرقه»،
حم �م�ل ً�ا إ�ي ��اه ��م امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع��ن «ح� ��رق وت��دم�ير
م�ؤ�س�سات ثقافية وتاريخية و�أثرية يف �سورية ،التي
قدمت للعامل �أول �أبجدية يف التاريخ».
ولفت املوقع �إىل �أن ه��ذه الع�صابات متار�س
يف ��س��وري��ة الأع �م��ال ذات�ه��ا ال�ت��ي ق��ام بها تنظيم
«القاعدة» وحركة طالبان يف �أفغان�ستان ،عندما
ع �م��دا �إىل ت��دم�ير مت��اث�ي��ل ب� ��وذا ،وال �ت��ي ي�ع��ود
تاريخها �إىل  1700عام.

«فـلـتـة» زمــانــه
قال �أحد نواب � 14آذار �إن الكتلة النيابية
التي ينتمي �إليها �ستفاجئ اجلميع باقرتاح
ال �ت �م��دي��د ل��رئ �ي ����س اجل �م �ه ��وري ��ة م�ي���ش��ال
�سليمان .وف��اخ��ر ال�ن��ائ��ب امل��ذك��ور ،ال��ذي ال
يجيد اللغة العربية كونه غري عربي الأ�صل،
بتعليل «فكرة» التمديد العتمادها نوعاً من
ال�ضغط على قائد اجلي�ش اللبناين العماد
ج��ان قهوجي ،لـ«تطويعه» خلدمة م�شروع
ق ��وى � 14آذار ،ك ��ون الأخ �ي��ر ل��دي��ه ال�ن�ي��ة
للرت�شح لرئا�سة اجل�م�ه��وري��ة ،ح�سب زعم
النائب الذي ي�سميه البع�ض بـ«فلتة زمانه».
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أحداث األسبوع

سـوريـة تتـقدم في الـمـواجهـة
ْ
وتركيـا وقـطـر والـسـعودية يحصدن شـر أعمالـهن
يف ق�ن��وات ري ق��دمي��ة يف ري��ف دم�شق ،الدفاع الأمريكية ،وحتى الـ« »C.I.Aحينما
م��ن حكومة ب�غ��داد ب� أ�ع�م��ال الإره� ��اب ،ويف
�اء
�رج��ح أ�ن �ه��ا ت �ع��ود �إىل ال�ع�ه��د ال��روم��اين ،طالبا الإدارة ا ألم�يرك�ي��ة قبل �سنة أ�ث�ن�
كل ذلك فتحت عليها أ�ب��واب جهنم التي ال
ي� َّ
ً
ع� �ث ��رت وح � � � ��دة م � ��ن اجل � �ي � �� ��ش ال� �ع ��رب ��ي وجودهما يف نيويورك ،ن�صب �شبكة الدرع
تعرف كيف تغلقها ،خ�صو�صا �أن ما يتمتع
ال�سوري على �أ�سلحة خمتلفة ،منها �صنع ال�صاروخية فوق الأرا�ضي الرتكية.
ب��ه الأك ��راد يف ال�ع��راق ال ميكن �أن يحلموا
ف ��أردوغ��ان � -أوغ�ل��و بعد �أن تبني لهما
«�إ�سرائيلي» ،وبع�ضها من �صنع الواليات
ب��ه ،فرئي�س ال��دول��ة ووزي��ر اخلارجية هما
املتحدة الأمريكية ،وبع�ضها الآخ��ر يحمل ا�ستحالة �سقوط الدولة الوطنية ال�سورية
كرديان ،يف وقت تتمتع به كرد�ستان بحكم
يومها ،وبالتايل عدم �إمكانية فتح الطريق
�شارات تركية.
ذاتي ذات �سلطات وا�سعة ،وهو ما ال يحلم
ال�ل�اف��ت يف الأم � ��ر �أن ه ��ذه ا أل��س�ل�ح��ة لهما لنوع من «العثمانية اجل��دي��دة» ،كما
به �أكراد تركيا ،الذين بد أ� احللم يراودهم،
كانت خم ّزنة يف القناة بطريقة احرتافية ،ك��ان ينظر أ�ح�م��د داود أ�غ�ل��و ،ذه�ب��ا بعيداً،
و�صارت املواجهة ب�شكل يومي مع القوات
ليرتبعا
تدل على تلقي امل�سلحني تدريبات مكثفة ،ورمبا �أكرث من بايار  -مندري�س،
الرتكية حتمل �أنباء جديدة عن اخل�سائر
تمُ
وب�ت�ق�ن�ي��ة ع��ال �ي��ة ،يف ك�ي�ف�ي��ة إ�خ� �ف ��اء ه��ذه يف امل�ن�ط�ق��ة ك���س�ل�ط��ان ج��دي��د ،وه��و الأم��ر
التي نى بها تركيا ،يف وق��ت �صار أ�ك��راد
ال��ذي دف��ع ب ��أردوغ��ان لتحويل تركيا �إىل
الأ�سلحة عن الأنظار.
��س��وري��ة �أح��د خ�ط��وط ال��دف��اع ال�ه��ام��ة عن
ويف �أك�ث�ر م��ن م�ك��ان م��ن امل�ن��اط��ق التي نظام رئا�سي ،يتوىل خالل الأ�شهر املقبلة
الدولة الوطنية يف �سورية.
��ش�ه��دت م �ع��ارك ،ك�ح�ل��ب وح�م����ص ودرع ��ا ،رئا�سة ال�سلطنة اجلديدة ،حيث خ ّيلت له
ب���ش�ك��ل ع� ��ام ،ال�ت�ره��ل واالن �ك �ف��اء هما
ك��ان اجل�ي����ش ال�� �س��وري ي�ع�ثر ع�ل��ى خمابئ نف�سه �أنه قادر �أن ي�ضع يده �أو ميد نفوذه
ال �ل��ذان ي�ط�ب�ع��ان ح��رك��ة أ�ن �ق��رة الآن ،بعد
م�شابهة للأ�سلحة ،و�أي�ضاً للم�سلحني ،ما �إىل م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ون�ف�ط�ه��ا،
ات���ض��اح كلفة ال �ت��ورط العالية يف �سورية،
نْ
احلاكمي
ي�ؤ�شر على م��دى اال�ستعدادات التي كانت في�صري مع الكيان ال�صهيوين
ول��ن تنفعها ج��رع��ة ال��دع��م اللفظية التي
�د
�
ي
�
س
�
�
�
ل
ا
�اب
جت ��ري ل���ض��رب وت�خ��ري��ب � �س��وري��ة ،وال�ت��ي ال �ف �ع �ل �ي نْ�ْي� ل �ل �م �ن �ط �ق��ة حل �� �س �
أ�ط�ل�ق�ه��ا حم�م��د م��ر��س��ي ..وال ح�ت��ى خالد
تبني �أن ق�ي��ادات فل�سطينية ك��ان��ت دم�شق الأمريكي ،ولهذا رفع وترية عدائه وتدخله
م�شعل يف م�ؤمتر «حزب العدالة والتنمية»،
حت�ي�ط�ه��ا ب��رع��اي�ت�ه��ا وح�م��اي�ت�ه��ا ودع�م�ه��ا ،يف ��س��وري��ة ،وف�ت��ح مع�سكرات للمجموعات
ف�م��ا ي�ق��ول��ه م��ر��س��ي حت��ت ال �ط��اول��ة ووراء
ا�ستغلت هذه املعاملة املميزة وانخرطت يف امل�سلحة ،حت��ت غ�ط��اء خميمات للنازحني
ال�ك��وال�ي����س يختلف ك �ث�ي�راً ،لأن ك��ل حلف
امل�شروع املعادي ل�سورية ،وهي مع الأ�سابيع ال�سوريني ..ويبدو �أن��ه فاته امل�صري الذي
العداء ل�سورية ،ب��دءاً من ر�أ�سه الأمريكي
الأوىل لبدء تنفيذ امل�ؤامرة غادرت مقرها و�صل �إليه بايار  -مندري�س ،والذي يندفع
وال�صهيوين ،م��روراً بالرتكي والفرن�سي،
ال��دم���ش�ق��ي ل�ت���س�ت�ق��ر يف ال ��دول ��ة ال�ع��رب�ي��ة �إليه �أردوغان � -أوغلو  -غول ،بعد �سيا�ستهم
وم�ع�ه��م ال��زم��ر امل�سلحة ،ب��ات��وا يف مرحلة
امل��روع��ة يف ف���ش�ل�ه��ا ،ح�ي��ث ك��ان حلمهم يف
الأغنى يف �إنتاج الغاز.
ال�ب�ح��ث ع��ن خ�ط��ة ل �ل �خ��روج م��ن ال��ورط��ة
أ.ف.ب).
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ن���س��وق ه��ذه ال�ب�
ال �� �س��وري��ة ،خ���ص��و��ص�ا ب�ع��د ات���ض��اح العجز
اجل �م��ع ال ��ذي ال�ت�ق��ى يف ت��رك�ي��ا مبنا�سبة الأوروب� � ��ي ،ف�ع�ج��زوا ع��ن ذل ��ك ،فجاءتهم
ع��ن �إ� �س �ق��اط ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال���س��وري��ة،
انعقاد م��ؤمت��ر «ح��زب العدالة والتنمية» ،ي��د ا إلن �ق��اذ م��ن ب�شار ا أل� �س��د ،ع�بر نظرية الأو� �س��ط اجل��دي��د» ،القائم على الفو�ضى �أ�سقطتهما ،فكان ال��رد الرو�سي خمت�صراً ومل يبق �إال امل�م��ول القطري وال�سعودي،
وال ��ذي ج�م��ع يف م��ن ج�م��ع :رئ�ي����س م�صر ،ت�شبيك البحار اخلم�سة ،وتكوين جماالت اخل�لاق��ة ال �ت��ي ��س�ي�ك��ون ل�ترك�ي��ا الن�صيب وبليغاً؛ أ�ن��ه اتهام �سخيف ال ي�ستحق حتى اللذين يعرفان كم �ستكون التكلفة عليهما
ومم �ث �ل�ين ل�ل���س�ل�ط��ة اجل ��دي ��دة يف ت��ون����س ،اق �ت �� �ص��ادي��ة و إ�من ��ائ� �ي ��ة وت�ن���س�ي�ق�ي��ة ،لكن ال��واف��ر ف �ي��ه ،ورمب ��ا ال �ع��ودة �إىل امل���ش��روع جم��رد ال�ت�ع�ل�ي��ق ،وب�ع��د �أن ح ��اول ال�ترك��ي عالية ،ورمب��ا وج��د الأم�يرك��ي والغربي �أن
وخالد م�شعل ..وممثلني من لبنان كان من ا ألح �ل�ام ا إلم�ب�راط��وري��ة للحلف ال�ترك��ي الأ�صلي ال��ذي ُو�ضع لها يف بدايات القرن �أن يلعب بامل�س�ألة الكردية ،فكان �أن وقعت الأوان ح ّل لتحميلهما م�س�ؤولية الإره��اب
أ�ن �ق ��رة يف ��ش��ر أ�ع �م��ال �ه��ا ،ح�ي�ن�م��ا جت ��اوزت م��ن �أفغان�ستان �إىل ال�ع��راق �إىل � 11أيلول
بينهم الرئي�س الأعلى حلزب الكتائب �أمني جعلته يندفع يف ال�ع��داء ل�سورية ،بعد �أن املا�ضي ،ب�أن تكون ثالث �أو �أربع دويالت.
� ُ��ص � ّور لهم �أو ه��م ت��وه�م��وا �أن ال�ن�ظ��ام آ�ي��ل
اجلميل.
هل بقي �أمام هذا الرتكي من �أوراق؟ ك��ل ق��وان�ين وق��واع��د العالقات الدولية يف  ،2001و�إىل ما قبلها وبعدها ،وهنا يبدو
ً
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ح�ب�
م��ن الوا�ضح �أن��ه و�صل �إىل ح��د �ضرب عملها إلب��رام اتفاقية نفطية م��ع م�سعود امل�صري متحم�سا لعمل اللجنة الرباعية
�أردوغ � � ��ان وم��ر� �س��ي وم �� �ش �ع��ل ،وح �ت��ى �إىل وب��ال�ت��ايل ي��زال ال�سد امل��ان��ع أ�م ��ام ا ألح�ل�ام ر�أ�سه باجلدار ال�سميك ،فبات كاملجموعات ال�ب��رازاين ،م�ت�ج��اوزة احل�ك��وم��ة العراقية وت�ط��وي��ره��ا ،ليكون ل��ه دور يف احل��ل ،وهو
ت�صريحات �أمني اجلميل ،وغزلهم لـ«حرية» الإم�براط��وري��ة ،لكن كل ذلك كان �أ�ضغاث ال�سورية امل�سلحة التي تتحدث با�ستمرار امل��رك��زي��ة ،وح��اول��ت �أن ت�ستعدي حكومة عك�س ما ي�صرح به مر�سي.
ت��اب�ع��وا ج �ي��داً احل�م�ل��ة الفرن�سية على
ال�شعب ال�سوري �أث�ن��اء زيارتهم الرتكية� .أحالم ،لأن الأمريكي لديه م�شروعه الذي ع ��ن ان �� �س �ح��اب��ات ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة أ�م � ��ام ��ض��رب��ات كرد�ستان على ح��زب العمال الكرد�ستاين،
ثم على اجلميع ،وخ�صو�صاً �أولئك الذين ال يتزحزح عنه ،وه��و �أن ال�شرق الأو��س��ط اجلي�ش العربي ال���س��وري ،فالرتكي تذ ّكر ظناً منها �أنها بذلك تتمكن من حتويل ك ْرد اال�ستثمارات القطرية يف فرن�سا.
انتظروا انتهاء االنتخابات الرئا�سية
يت�شدقون باحلديث عن م�صالح امل�سلمني ،ماركة �أمريكية تريد دائماً �أن ت�شكله ح�سب ه ��ذا ا أل� �س �ب��وع إ�� �س �ق��اط ��س��وري��ة ط��ائ��رت� ْي��ه �سورية ل�صاحلها ،وجتعلهم يعادون دولتهم
�أن يتذكروا �أن �أردوغان � -أوغلو فاج�آ وزارة م���ص��احل�ه��ا ،وع �ن��وان��ه ه ��ذه امل ��رة «ال���ش��رق احل��رب �ي �ت نْ�ْي� ،ف��زع��م �أن م��و��س�ك��و ه��ي من الوطنية ،كما حمت طارق الها�شمي املتهم ا ألم�ي�رك �ي��ة ،ال�ت��ي مل ي�ع��د يف�صلها عنها
�سوى �أربعة �أ�سابيع.
راق�ب��وا ج�ي��داً م��ا يجري يف ال�سعودية،
أ�م�ي�ر مي��وت و�آخ��ر مي��ر���ض ،وث��ال��ث ي�غ��ادر،
وراب ��ع ي�ح��ذر ،وانتبهوا ج�ي��داً �أن م�س�ؤول
احلر�س الأمريي يف قطر هو من القاعدة،
و�أن احلمد ْين ن��ادراً ما �صارا يلتقيان ،و�إن
ك��ان حمد ب��ن خليفة يدعو ل��دخ��ول ق��وات
ع� ��ادت ��ش�خ���ص�ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة م �ع��روف��ة �إىل ل �ع��ب دور وذهاب ال�سالح «املميز» �إىل جهات غري مرغوب فيها.
الأم�يرك�ي�ين ،على ح�ساب القطريني ،الذين تراجعوا،
عربية �إىل �سورية ،يحاول من خاللها �أن
�أ�سا�سي يف عملية «رب��ط» املجموعات امل�سلحة املنت�شرة
وت�سعى ه��ذه ال�شخ�صية �إىل القيام بعملية �إغ��راء ل�سبب غري مفهوم ،عن الدعم الع�سكري لهذه اجلماعات،
«ي�شرعن» وجود املجموعات امل�سلحة يف كل
على الأرا��ض��ي ال�سورية ،خ�صو�صاً يف املناطق املحاذية م��ادي��ة وا��س�ع��ة ل�ق�ي��ادات ه��ذه اجل�م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة ،من مقابل الرتكيز على �إع��ادة ترميم الواجهة ال�سيا�سية
مكان ،لكن حتت ا�سم قوات عربية.
�إىل تركيا .وت�أتي عودة هذه ال�شخ�صية �إىل ال�ساحة مع دون ا�ستثناء احتمال «التوحيد الق�سري» ،وه��و م��ا مت املمثلة مبجل�س ا�سطنبول.
وق�ب��ل ك��ل ه��ذا وذاك ،ث�م��ة حت � ٍّد كبري
توقف الدعم املايل املخ�ص�ص للمجموعات امل�سلحة من تنفيذه يف ع��دد من الأم��اك��ن ،حيث هاجمت جمموعات
لكن ه��ذا ال يعني �أن القطريني ان�سحبوا من امللف
�أم� � ��ام ال �ع �م�ل�اق�ي�ن ال ��رو� �س ��ي وال �� �ص �ي �ن��ي،
قبل ا�ستخبارات الدوحة ،ل�صالح عودة النفوذ ال�سعودي ،م�سلحة جماعات �أخرى بهدف ت�صفيتها و�ضمان القرار بالكامل ،بل على العك�س؛ فاملعلومات الواردة من �شمال
وه� ��و ت��روي ����ض ال �ع �ق��ل ال �غ��رب��ي ع �ل��ى �أن
الذي ا�ستلم عملية الت�سليح والتمويل امل�شروطة.
ال�سيا�سي.
�سورية ت�شري �إىل ارتفاع ن�سبة الدعم القطري للجماعات
الدولة الوطنية ال�سورية بقيادة الرئي�س
م���ص��ادر يف امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ت�ت��وق��ع �أن تتو�ضح
وتقول امل�صادر املعار�ضة �إن الو�ضع يف املناطق التي الإ�سالمية املت�شددة ،فيما قد يكون عملية تبادل �أدوار
ب���ش��ار الأ� �س��د ت��واج��ه وت �ت �ق��دم وت�ن�ت���ص��ر..
هذه ال�صورة يف الأيام املقبلة ،مع عودة هذه ال�شخ�صية ت�سيطر عليها اجل�م��اع��ات امل�سلحة ،ب��ات �أ��ش�ب��ه بربكان بني اجلارين اخلليجيني املتناف�سني ،وهذا التبادل �سمح
وب��ان �ت �� �ص��اره��ا � �س �ي �ك��ون ه �ن��اك م ��ن ي��دف��ع
�إىل تركيا ب�صحبة �شخ�صية ب ��ارزة م��ن اال�ستخبارات يتح�ضر ل�لان�ف�ج��ار ،ح�ي��ث ال ي �ك��اد مي��ر ي ��وم م��ن دون بعودة ال�شخ�صية اللبنانية �إىل تركيا ،بعد �أن كانت قد
الثمن ..والثمن �سيكون كبرياً..
ال�سعودية ،للإقامة يف جنوب تركيا ،والإ�شراف من هناك ا�شتباكات على مواقع النفوذ ،وذلك نتيجة غياب الثقة تلقت «ن�صيحة» تركية باملغادرة لأ�سباب �أمنية.
على عملية «توحيد البندقية» يف �إط��ار واح��د منظم ،بني هذه الأطراف.
�أحمد زين الدين
عبد اهلل ال�صفدي
ملواجهة امل�خ��اوف الغربية من �ضياع الدعم الع�سكري،
وي�أتي التقدم ال�سعودي يف ه��ذا امللف ،بالتعاون مع
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موضوع الغالف

وقائع ميدانية تفرض شروط التسوية في سورية
ب�ع��د ث�م��ان�ي��ة ع���ش��ر ��ش�ه��راً م��ن احل��رب
ال�ع��امل�ي��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة ع�ل��ى ��س��وري��ة ،وم��ع
كل الدعم غري امل�شروع من الغرب وعرب
اخل �ل �ي��ج ،وف �ت��اوى م���ش��اي��خ امل �ل��وك ال��ذي��ن
ال ي �ج �ي��زون ال �ت �ظ��اه��ر � �ض��د « إ�� �س��رائ �ي��ل»
و�أم�ي�رك ��ا وم �ل��وك �ه��م ،وح �ت��ى االع�ت�را���ض
ع�ل��ى ا إل� �س ��اءة ل��ر��س��ول اهلل عليه ال�صالة
وال �� �س�ل�ام ،مل ت�ت�رك �أم�ي�رك ��ا وح�ل�ف��ا ؤ�ه��ا
�شيئاً �إال وفعلته يف �سورية؛ من الذبح على
طريقة «الإ�سالميني اجل��دد»� ،إىل تدمري
ال �ت��راث ال �� �س��وري� ،إىل ال �ن �ه��ب وامل �ج��ازر
وال ��دم ��ار ب��وا��س�ط��ة امل��رت��زق��ة وامل���ض�ل�ل�ين،
وبقيادة عمالء الداخل واخل��ارج ،و�آخرها
التفجريات االنتحارية التي وقعت يف حلب
(الأربعاء  3ت�شرين الأول) ،بهدف الت�أثري
ع�ل��ى ان��دف��اع��ة اجل�ي����ش ال���س��وري لتطهري
املدينة وريفها من الزمر امل�سلحة.
ل �ق��د ح ��دد امل �ع �ت��دون ال� �غ ��زاة م��واع�ي��د
إ�� �س �ق��اط ��س��وري��ة م ��رات وم� ��رات ،وح��اول��وا
إ�ظ �ه ��ار �أن امل���ش�ك�ل��ة ت�ن�ح���ص��ر يف �إ� �س �ق��اط
ال��رئ �ي ����س ا أل� � �س� ��د؛ م� ��رة ب���س�ب��ب ان�ت�م��ائ��ه
«امل ��ذه �ب ��ي» ،و أ�خ � ��رى ب�ح�ج��ة «ا إل�� �ص�ل�اح»
و«الدميقراطية» ،وهم الذين يفتقدونها يف
بالدهم ،لكن امل�شكلة الأ�سا�س �أنهم يريدون
�إ�سقاط �سورية ال��دول��ة بقيادتها وجي�شها
و�شعبها العربي املقاوم ،ولأن ال�شعب �أدرك
�أن الأمريكي والغزاة قد ركبوا موجة الثورة
�ضد الف�ساد ،فقد ت��راج��ع النا�س حلماية
دولتهم ،وبقي يف �أر�ض املعركة ُ�شذاذ الآفاق
من التكفرييني ،تقودهم �أجهزة املخابرات
الغربية وال�ع��رب�ي��ة ،وك�م��ا ذك��رت ال�صحف
الغربية ف�إن ن�سبة ال�سوريني يف ما ي�سمى
«اجلي�ش احلر» ال تتجاوز الـ.٪5
الأمريكيون وحلفا�ؤهم يف امل�أزق ميدانياً
و��س�ي��ا��س�ي�اً ،ل�ق��د وق�ع��وا يف ورط��ة رهاناتهم
اخلاطئة ،ويف فخ ال�صمود ال�سوري ،والآن

يبحثون ع��ن ت�سوية �سيا�سية حت�ف��ظ م��اء
وج��وه�ه��م ،ومت�ن��ع عنهم ت��داع�ي��ات ال��زل��زال
ال�سوري.
فالأتراك يهتزون داخلياً بني �ضربات
ح� ��زب ال �ع �م ��ال ال �ك ��رد� �س �ت ��اين ،وت �ف ��� ّ�س��خ
الن�سيج ال�شعبي الرتكي (علوي � -سني)،
وب�ي�ن امل�ع��ار��ض��ة و�أردوغ � � ��ان ،وب�ي�ن جي�ش
«ال�ع�ل�م��ان�ي��ة» و«ال�ع�ل�م��ان�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة»
ال��ذي ميثله حزب العدالة والتنمية ،بعد
�أن حا�صرت تركيا نف�سها مع دول اجلوار
وو� �ص �ل��ت �إىل م��رح�ل��ة «��ص�ف��ر ع�ل�اق��ات»،
و�صو ًال �إىل �إمكانية ح�صارها بالنار يف حال
تورطت �أو و ّرط�ه��ا الأمريكيون بالتدخل
الع�سكري الأحمق يف �سورية.
�أم ��ا ال���س�ع��ودي��ون ف�ه��م يف حل�ظ��ة ع��دم
ات ��زان �سيا�سي ،وع��دم ا��س�ت�ق��رار م�ي��داين،
يف ظل الأح��داث يف املناطق ال�شرقية مع
«ال�شيعة» ال�سعوديني ،ويف الريا�ض وجدة
«ال�سنة» ال�سعوديني ومظاهراتهم ،ويف
مع ُّ
جن��ران مع «الإ�سماعيليني» ال�سعوديني،
بالإ�ضافة �إىل ال�صراع على خالفة امللك
عبد اهلل ،وترتيب العائلة املالكة.
بينما الأمريكيون ال ي�ستطيعون البدء
بحرب ثالثة ،فبعدما �أنهوا ب�صعوبة حربني
فا�شلتني يف العراق و�أفغان�ستان ،و«العربان»
ال مي�ل�ك��ون �إال التحري�ض ودف��ع ا ألم ��وال،
خ���ص��و��ص�اً
قنينتي غ��از ق�ط��ر وال���س�ع��ودي��ة،
ْ
وال �ك��ل ع��اج��ز �إال ع��ن ال�ت�خ��ري��ب ،ل��ذا ن��رى
ب���ش��ائ��ر ال�ت���س��وي��ة ال �ت��ي ت�ف��ر��ض�ه��ا ال��وق��ائ��ع
امليدانية الع�سكرية ،والتي انقلبت ل�صالح
اجلي�ش ال�سوري ،لكن ال�س�ؤال يتمحور حول
ماهية الت�سوية ،وماهي بوادرها؟
�إن الأ�شهر الأربعة املقبلة هي �أ�شهر جمع
ال�ن�ق��اط امل�ي��دان�ي��ة لكل ط��رف ،فمن يجمع
نقاطاً �أك�ثر يف اجلغرافيا والأم��ن� ،سيكون
ق� � ��ادراً ع �ل��ى ف��ر���ض � �ش��روط��ه ع �ل��ى ط��اول��ة

�شي�شانيي قبل مغادرتهما حلب
نّ
ملقاتلي
نْ
�صورة «تذكارية»

امل�ف��او��ض��ات ال�سيا�سية� ،أو حتجيم �شروط
خ�صمه ال�سيا�سية والع�سكرية ،وال بد من
الت�أكيد على �أن ال�ط��رف املقابل للنظام يف
�سورية لن يكون املعار�ضة مبا�شرة ،بل هو
الأم�يرك��ي وح�ل�ف��ا�ؤه ،فاملعار�ضة لي�ست �إال
«بربارة» و�أداة ،خ�صو�صاً معار�ضة اخلارج.
لقد ظهرت بع�ض مقدمات الت�سوية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي � �س �ت �ب��د�أ ب��ال �ظ �ه��ور بعد
� �ش �ه��ري��ن �أو ث�ل�اث ��ة م� ��ن االن �ت �خ ��اب ��ات
الأم�يرك �ي��ة ،ل�ت�ك��ون م��ع الإدارة احلاكمة
اجل � ��دي � ��دة ،ويف خ � �ط ��وات ت �ل�ازم ��ت م��ع
الت�صعيد امليداين �شهدتها الأمور التالية:
ت � أ�ل �ي��ف جم �م��وع��ة ات �� �ص��ال م ��ن م�صر
وال�سعودية وتركيا و�إي ��ران ملعاجلة الأزم��ة
ال�سورية ،والتي مل تنتج بعد ،لكن ت�شكيلها
كان �إ�شارة �إيجابية ،والتي ال ميكن م�شاركة
م���ص��ر وال �� �س �ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا �إال مب��واف�ق��ة
�أمريكية ،حت�ضرياً للخطة «ب» (الرتاجع
والت�سوية مع النظام يف �سورية).

ت���ص��ري�ح��ات وزي ��ر ال��دف��اع ا ألم�يرك��ي
ب�أن الأ�سلحة الكيميائية يف �سورية ب�أمان،
ما يعني زوال اخلديعة الأمريكية التي
ا�س ُتعملت يف العراق ،ومبعنى �آخر� ،إعالن
ق��راره��م بعدم التدخل الع�سكري ،مهما
كانت الظروف.
� �س �م ��اح ال� �ن� �ظ ��ام ب� � إ�ق ��ام ��ة م� ��ؤمت ��ر ْي ��ن
للمعار�ضة ال�سورية يف دم�شق ،وبهذا الزخم
من حرية الر�أي �ضد النظام دون �أي ردة فعل
�سلبية من النظام ،وذل��ك ك�ـ«ب��روف��ة» �أولية
ع��ن �إمكانية احل��ري��ة ال�ق��ادم��ة �إىل �سورية،
وبرعاية دولية (رو�سيا وال�صني و�إيران.)..
��ض�ي��اع م��ا ي�سمى ق��ائ��د اجل�ي����ش احل��ر
ريا�ض الأ�سعد ،فهو غري معروف الإقامة
يف تركيا �أو يف ��س��وري��ة �أو يف «�إ��س��رائ�ي��ل»،
خ�صو�صاً بعدما نقل قيادته �إىل �سورية،
�إم ��ا لتخفيف ال �ع��بء ع��ن ت��رك�ي��ا� ،أو ب��دء
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�راج ��ع ال�ت�رك ��ي ال� �ه ��ادئ عن
التدخل والتورط يف �سورية.

سياحة المعارضين عند الحدود مع تركيا تزدهر
ّ
مجلس اسطنبول يرتفع إلى  450عضوًا ..وقطر تحضر األموال لـ«إقناع المعارضين»
�أنقرة  -الثبات
�سريتفع عدد �أع�ضاء «جمل�س ا�سطنبول» مرة جديدة ،لي�سجل رقماً قيا�سياً �سريتفع
معه عدد مقاعد هذا املجل�س �إىل �أكرث من  450ع�ضواً ،يف حماولة من القيمني على
املجل�س �إعادة بع�ض االعتبار �إىل ال�صورة املهتزة التي ظهر بها هذا املجل�س م�ؤخراً يف
�ضوء االن�سحابات املتتالية منه ،وظهور مناف�سني جدد ينازعونه على �أموال امل�ساعدات
اخلليجية والنفوذ امل�ستقبلي املزعوم.
وك�شفت م�صادر خليجية �أن قطر �ست�ست�ضيف اجتماعاً ملا ي�سمى «الهيئة العامة»
لهذا املجل�س �أواخر ال�شهر اجلاري ،بهدف �إعادة تعوميه ،بعد �سل�سلة الإخفاقات التي
�أ�صيب بها ،وم��ن خلفه جماعة «ا إلخ ��وان» التي ت�سيطر على مفا�صل ه��ذا املجل�س.
وت�سعى الدوحة �إىل ح�شد �أك�بر عدد ممكن من ال�سوريني املعار�ضني املوالني لها يف
هذا االجتماع ،وحماولة فر�ض «معايري جديدة» لالن�ضمام �إليه ،ملواجهة االنتقادات
الكثرية التي ِ�سيقت �ضده.
وتقول امل�صادر �إن قطر ر�صدت ميزانية �ضخمة لال�ست�ضافة ،مبعنى حماولتها
��ش��راء �أ� �ص��وات املنتقدين ال��ذي��ن ي ��أخ��ذون على الإخ ��وان ت�ف��رده��م يف ق�ي��ادة املجل�س،
واختيارهم رئي�ساً دمية ي�ساعدهم يف احلفاظ على ال�صورة «العلمانية» ،وي�ؤمن لهم
ال�سيطرة الكاملة على مقاليد هذا املجل�س.
وت�سعى القوى املعار�ضة �إىل �إعادة جتميع «ر�صيدها» قبيل انعقاد املجل�س ،بالتزامن

مع ظاهرة �سماها معار�ضون «ال�سياحة ال�سورية» ،وتتمثل هذه «ال�سياحة» بجوالت
منظمة يقوم بها بع�ض �أع�ضاء املجل�س �إىل الداخل ال�سوري ،بهدف �إظهار «االرتباط
مع النا�س» ،علماً �أن هذه الزيارات تقت�صر على التقاط ال�صور يف �أقرب الأماكن املمكنة
�إىل احل��دود مع تركيا .ويقول املعار�ض �إن ما �سماها �سياحة املعار�ضني �إىل «املناطق
املحررة» �أ�صبحت «�صنعة جديدة تدر مرابح خيالية ،وجتلب املنافع للطرفني؛ ال�سياح
ودليلهم ال�سياحي �أ�شاو�س «اجلي�ش احل��ر» ،وا�شتهر منهم بهذه امل�صلحة �شباب لواء
التوحيد ،فهم �أقدرهم بتوفري املواقع لل�صور التذكارية ل�صوركم ،ولكنهم �أغالهم
�سعراً ،ولكنك تدفع للخدمة خم�س جنوم التي يقدمونها لك ،فبخم�سة الآف دوالر
فهم يرافقونك من احلدود الرتكية �إىل حي حلبي ،ويعطونك «�أر بي جي» للت�صور
به ..وي�شكلون لك كتيبة لت�أخذ فيديو ..وت�شكل كتيبة حتت �أي ا�سم تريده ..و�إذا كنت
طالباً لل�شهرة �أك�ثر ،فهم �أكرث من �سعيدين بتقدميك على طبق لـ«�شبيحة النظام»
لقتلك وح�صولك على ال�شهادة املطلوبة ،كما حدث مع العديد من ال�سياح الد ّفيعة»..
�أما �سياحة �إدلب  -ي�ضيف املعار�ض  -فهي «رخي�صة ،ولكن لها خماطرها بالطبع ،ومن
هذه املخاطر �أن يخطفك الدليل ال�سياحي نف�سه �أو �أقربا�ؤه� ،أما وكالة عمار الواوي،
فهي خمت�صة باحلجاج والزوار من الكويت وحاملي العمالت اخلليجية فقط».
وتقول م�صادر يف املعار�ضة �إن هدف هذه الإج��راءات الفلكلورية ،هو �إعادة بع�ض
الر�صيد امل�ف�ق��ود ،وم��واج�ه��ة االت�ه��ام��ات املوجهة ل�ه��ؤالء ب�أنهم «معار�ضة ال�ف�ن��ادق»،
خ�صو�صاً ذات النجوم اخلم�س.

ب ��دء ان���س�ح��اب ك�ت��ائ��ب «ال���ش�ي���ش��ان�ي�ين
وال�ق��وق��ازي�ين» م��ن ح�ل��ب ،بحجة التنافر
م ��ع ب�ق�ي��ة امل���س�ل�ح�ين ،ب�ي�ن�م��ا ال �ه ��دف هو
ال�ب��دء بتخفيف ع��دد املقاتلني يف �سورية،
خ�صو�صاً يف حلب ،التي عجزوا عن ح�سمها
ل�صاحلهم ،وكذلك نقل ه ��ؤالء ال�سلفيني
�إىل بالدهم ،للبدء ب�إزعاج رو�سيا ،ملحاولة
ال�ضغط عليها �أثناء املفاو�ضات املقبلة.
ازدي � � ��اد اخل �ل�اف ��ات ب�ي�ن امل �ج �م��وع��ات
امل �� �س �ل �ح��ة ،وت �� �ش �ت �ت �ه��ا ،وت� �ع ��دد ق �ي��ادات �ه��ا
وخططها و�أه��داف �ه��ا ،وف��ق ارت�ب��اط�ه��ا مع
الدول الداعمة ،ما يربر بدء عملية تقنني
وت�خ�ف�ي����ض ال��دع��م ال�ع���س�ك��ري ل �ه��ا ،وف��ق
التعليمات الأم�يرك �ي��ة ،مب��ا يتنا�سب مع
التقدم �أو تباط�ؤ احلال ال�سيا�سي.
ا� �س �ت �ب �ع��اد ق �ط��ر ع ��ن جل �ن��ة االت �� �ص��ال
كمرحلة �أوىل ،لأنها �شكلت ر�أ���س احلربة
�ضد �سورية ،مع ترك الباب مفتوحاً �أمامها
لالن�ضمام �إىل جلنة ات���ص��ال ج��دي��دة ،يف
ح��ال تعهدت بالرتاجع ع��ن دع��م وت�سليح
املعار�ضة.
ت� � أ�ك� �ي ��د ا ألت � � � � ��راك ع �ل ��ى �أن احل� ��رب
الطائفية يف �سورية �ستمتد �إىل املنطقة
كلها ،مبا يف ذلك تركيا ،ك�إعالن عن بدء
ال�تراج��ع ال�ترك��ي ،حت��ت ع�ن��وان احل��ر���ص
على الن�سيج ال�شعبي الرتكي.
ل �ك��ن ال �� �س ��ؤال امل� �ط ��روح :ه��ل الأزم� ��ة
ال�سورية �ستنتهي قريباً؟
ً
اجل� ��واب م��ره��ون �أوال ب �ق��درة ال��دول��ة
ال �� �س��وري��ة ع �ل��ى ال �� �ص �م��ود �أم � ��ام ال�ب�راب ��رة
التكفرييني والغرب الداعم لهم ،بانتظار
اطمئنان الإدارة الأمريكية على الأنظمة
اجلديدة يف م�صر وتون�س وليبيا� ،أو ما ُ�سمي
املهجن �أمريكياً ،ف��إذا ما
بنظام «الإخ��وان» ّ
تبني للأمريكيني �أن م�صاحلهم �سيحميها
«امل �� �س �ل �م��ون اجل � � ��دد» ،ف �ي �ك �م �ل��ون م �� �ش��وار
�إ�سقاط النظام يف �سورية ،وت�سليح الإخوان
امل���س�ل�م�ين ،وي �ك �م �ل��ون م �� �ش��واره��م ل �ل��أردن
لإقامة الوطن البديل بقيادة خالد م�شعل،
ال��ذي  -ح�سب م�صادر مطلعة � -أوع��ز �إليه
باال�ستقالة من حما�س ،حتى يتفرغ ملن�صب
امل��ر��ش��د ال �ع��ام لل��إخ��وان امل�سلمني يف ب�لاد
ال�شام ،وحتت �شعار عدم تق�سيم الأمة ،يعلن
الأردن وطناً جديداً للفل�سطينيني ،لإراحة
«�إ�سرائيل» ومنع الالجئني من العودة.
ال��وق��ائ��ع ت ��دل ع�ل��ى �أن � �س��وري��ة ق ��ادرة
على الت�أقلم مع احل��رب الطويلة ،وق��ادرة
مع حلفائها لفر�ض �شروط الت�سوية ،و�إذا
�أمعن الأت��راك والعربان يف ت�أجيج املعركة،
فلن تت�أخر حتى ت�شتعل النار يف بالدهم،
و�سيقعون يف احلفرة التي حفروها ل�سورية،
و�أمريكا ال حتمي حلفاءها ،لأنها تعاملهم
ك�أدوات وعبيد ولي�س ك�أ�صدقاء.
املقاومة ب�أنظمتها وحركاتها �ستنت�صر،
والعمالء املت�آمرون �إىل الهزمية ،وعلى كل
عربي وم�سلم حر �أن يقاتل جبهة الباطل
التي حتا�صر �سورية ،فلي�س املطلوب ر�أ�س
�سورية فقط ،بل كل الوطنيني واملقاومني
يف بالد العرب والإ�سالم.
www.alnnasib.com
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لبنانيات
طاب الموت
بد�أت القوى التي �صادرت حقيقة الثورات العربية وخطفت البالد �إىل
حيث مل يرد «الثوار» احلقيقيون ،تعي �أن الرت ّبع على العرو�ش لن يكون
بال�صورة التي اعتقدوا ب�أنها �ستكون حممية بالكذب والتدلي�س..
فاليوم يعرتف رئي�س حكومة تون�س بالكذب والرياء الذي مار�سه حزبه
مع أ�ح��زاب الرتويكا ال�سلطوية ال��وارث��ة لزعامة زي��ن العابدين بن علي،
وقال حمادي اجلبايل« :كان علينا م�صارحة ال�شعب منذ البداية ب�أن فرتة
عام ال تكفي لتحقيق �آماله وتطلعاته امل�شروعة».
�أ ّما االعرتاف فهو يتزامن مع اقرتاب موعد انتهاء �شرعية احلكومة
يف  23من ال�شهر احلايل ،فيما بد�أ �أهايل بلدة بوزيان (حوايل � 26شخ�صاً)
�إ�ضراباً عن الطعام ملعرفة م�صري �أبنائهم املعتقلني ،الذين فقدت �آثارهم يف
مراكز �شرطة النه�ضة وحلفائها ،وتت�شكل حركة متلمل وا�سعة يف �صفوف
ال�شعب التون�سي مع انهيار الثقة بال�سلطة.
ويف م�صر ،حيث يهرب الرئي�س حممد مر�سي �إىل الأمام كي ال يواجه
النا�س بف�شل تنفيذ وعوده االجتماعية وال�سلطوية واال�ستقرار والأم��ان،
ومعاجلة الأو�ضاع االقت�صادية عرب �شنّ هجوم بائ�س على �سورية ،والتدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية من حتت العباءة الرتكية الو�سخة واملت�آخية ع�ضوياً
مع ال�سيا�سة الأمريكية ،يف خدمة امل�شروع امل�شرتك مع «�إ�سرائيل» الهادف
�إىل �إنهاء دور �سورية املواجهة لتلك ال�سيا�سة.
ال�سيد مر�سي يقول �إن��ه لن يهد أ� حتى ي��زول النظام يف �سورية ..ومل
يكمل �أنه �سيظل على هدوئه مع من قتل �آالف امل�صريني منذ �إن�شاء الكيان
ال�صهيوين ،الذي ي�شغل اليوم الرثوات امل�صرية وتكري�س مفاعيل اتفاقية
كامب دايفيد املهينة مل�صر و�شعبها.
وال �� �س ��ؤال :ه��ل �إ� �س�لام ال�سيد مر�سي يتيح ل��ه �إب��اح��ة دم امل�سلمني يف
�سورية..؟ وه��ل �إ�سالم �أردوغ��ان ي�سمح ب��أن ي�ستفيد املف�سدون يف الأر���ض
م��ن ال��دم ال���س��وري ،وت��دم�ير ت��اري��خ �سورية ،مثلما يفعل �أزالم��ه يف حلب،
واملدعومون من وهابية �آل �سعود و�أكاذيب �آل ثاين و�أ�سياد ه�ؤالء العبيد يف
البيت الأبي�ض؟ وهل التاريخ يرحم �أمثاله؟ وهل يدرك �أردوغ��ان �أن عني
اهلل تراه وترى �ش ّر �أعماله و�أقواله؟
أ� ّم ��ا يف ليبيا ،فرئي�س ال� ��وزراء �أق���س��م على اف �ت��داء ال�ع��امل الأم�يرك��ي
والإخال�ص له ،وال�شعب الليبي ذاهب �إىل حتفه يومياً كي ي�أتي �أبو �شاقور
الأمريكي اجلن�سية من قذارات الواليات املتحدة ليحكم با�سمه.
ويف لبنان وع��ود ومواعيد لأ�شباه �أول�ئ��ك ال�سما�سرة امل�ستعدين لبيع
الوطن مقابل كر�سي وحفنة من الرياالت وال��دوالرات ،ولو بالتحكم عن
بعد ..فمرحى باملرحلة..
ورميا �سن�صل �إىل حمطة نقول فيها «طاب املوت» ..فهل من رجال؟

مـــواقف

يون�س

• حركة الأم��ة ر�أت �أن ما يُطرح من قبل فريق � 14آذار من م�شاريع
لقانون االنتخاب هدفه حتويل البالد �إىل ن��وع من «جمهوريات موز»
متناحرة تابعة ملراكز النفوذ العاملية.
ودعت احلركة �إىل اال�ستفادة من التجارب االنتخابية التي م ّر بها لبنان
لإنتاج قانون جديد يطور احلياة ال�سيا�سية ويو�سع �آفاقها ،فالدائرة
الفردية يف قانوين  1953و� 1957أنتجت احل��رب الأهلية ،وع��ام 1958
�أفلتت الغول الطائفي والقبلي ،وكانت ال�سبب يف دقّ �أول «ا�سفني» يف
امليثاق الوطني.
و�أكدت احلركة �أن قانون  1960كان كمرحلة انتقالية لو�ضع حد للم�آزق
التي �أنتجتها املرحلة ال�سابقة ،والذي �أدى مهمته يف العام  ،1964وحينما
مل يتم تطوير القانون االنتخابي بد�أ لبنان يدخل يف مرحلة �أزمات جديدة
ُتوّجت يف العام  1975باحلرب الأهلية.
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي لفت �إىل �أن رئي�س
وزراء العدو «الإ�سرائيلي» بنيامني نتنياهو خلّ�ص تناق�ض موقفه مع موقف
وزير احلرب ايهود باراك املرتاجع عن توجيه �ضربة «�إ�سرائيلية» للمواقع
النووية الإيرانية ،ب�أنه مل ي�ستنتج من ذلك تراجعاً ،ور�أى �أن «�إ�سرائيل»
من حقها القيام بعمل ع�سكري �ضد �إيران ،وهو لن يتنازل عن هذا احلق،

اسـتـغـالل اإلشـكـــاالت الـفــرديــة
لـتـسـعـيـر الـفـتـنـة الـمـذهـبـيـة
رغم النجاحات التي يحققها اجلي�ش
ال�سوري يف عمليات �ضرب مواقع امل�سلحني
املنت�شرة يف امل�ن��اط��ق احل��دودي��ة امل�ح��اذي��ة
للبنان ،خ�صو�صاً يف القرى الواقعة على
احل��دود ال�شمالية  -ال�شرقية ،كالق�صري
والر�سنت و�سواهما يف ريف حم�ص ،اللتني
�شهدتا م�ؤخراً حاالت تفكك وانهيار لدى
املجموعات امل�سلحة ،كان �آخرها ا�ست�سالم
نحو مئة م�سلح يف الق�صري ،حيث قامت
الأج �ه ��زة امل�خ�ت���ص��ة ع�ل��ى ال �ف��ور بت�سوية
الأو�ضاع القانونية ملن مل تتلطخ �أيديهم
ب ��ال ��دم ال� ��� �س ��وري ،وع � � ��ادوا �إىل ح�ي��ات�ه��م
الطبيعية ،بعد �أن ت�ع�ه��دوا ب�ع��دم ال�ع��ودة
�إىل ا�ستخدام ال�سالح واالعتداء على �أمن
البلد ،ال يزال بع�ض اللبنانيني املراهنني
ع�ل��ى تغيري م��وازي��ن ال �ق��وى يف املنطقة،
ي�سعون �إىل رب��ط �أم��ن البلد وا�ستقراره
ب��ال��واق��ع ال �� �س��وري ال ��راه ��ن ،في�ستغلون
إ�� �ش �ك��ا ًال ف��ردي �اً م��ن ه�ن��ا ،وت��وق�ي��ف بع�ض
املطلوبني للعدالة من هناك ،يف حماولة
لت�سعري الفتنة املذهبية ،ع ّل �أن ي�سهم ذلك
يف ت�أجيج الأو�ضاع يف اجلارة الأقرب ،نظراً
�إىل خ�صو�صية ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن،
ال �سيما جلهة التداخل االجتماعي بني
ال�شعبني.
وفع ًال هذا ما ح�صل يف الأيام القليلة
امل��ا��ض�ي��ة ع�ن��د ن�ق�ط��ة امل���ص�ن��ع احل��دودي��ة،
حيث نفذت جماعة «م�سلمون بال حدود»
اعت�صاماً ،وذل��ك احتجاجاً على توقيف
اجلي�ش لـ«ح .ع» ،بعد دهم خمب�أ لل�سالح يف
البرية ــ را�شيا ،حيث كانت جترى تدريبات
ع�سكرية ويتم �إي��واء مقاتلني� ،إ�ضافة �إىل
توقيف ع�م��ال �إح ��دى امل�ط��اب��ع لإق��دام�ه��م
على طبع من�شورات خمالفة للقانون.
ون�صب عنا�صر املنظمة ،وهم يرتدون
�أك �ف��ان �اً ،خ�ي�م�اً �إىل ج��ان��ب ال �ط��ري��ق من
اجلهة اليمنى يف اجت��اه دم�شق ،وح��ذروا

�إىل متى �ستبقى الأحياء الفقرية تدفع الثمن؟

م��ن �أن ��ه يف ح��ال مل ي �ف��رج ع��ن امل��وق��وف،
ف��إن�ه��م �سيقطعون ال�ط��ري��ق ال��دول �ي��ة يف
االجتاهني.
�إ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ع ��ادت ال �ت��وت��رات
الأم �ن �ي ��ة ب�ي�ن ال �ت �ب��ان��ة وج �ب ��ل حم���س��ن،
انطالقاً من الإ�شكال الأم�ن��ي ال��ذي وقع
يف احل��ارة الربانية يف طرابل�س يف الأي��ام
القليلة املا�ضية ،بعد توقيف جهاز الأمن
ال �ع��ام �شقيق �أح ��د م �� �س ��ؤويل امل�ج�م��وع��ات
امل�سلحة يف احل��ارة الربانية ،وعلى الفور
هدد الأخري بفتح املعركة مع جبل حم�سن
يف حال مل يُطلَق �شقيقه ال��ذي �أحيل �إىل
الق�ضاء املخت�ص ،فنفذ (ز���.ص) تهديده
وفتح النار مع جمموعته يف اجتاه �أحياء
خمتلفة «اجلبل» ،عله ي�سهم ذلك يف �إ�شعال
خمتلف حماور «التبانة  -اجلبل» ،لكن مل
يرد عنا�صر احلزب العربي الدميقراطي
ب��امل �ث��ل ع �ل��ى م���س�ل�ح��ي احل � ��ارة ال�بران �ي��ة،
وجنبوا طرابل�س أ�ت��ون فتنة مذهبية قد
تتهدد عي�شها ال��واح��د ،ث��م ت��وىل اجلي�ش
اللبناين معاجلة الأمور ،ورد على م�صادر
النريان لإ�سكاتها.
ه � ��ذان ال� �ن� �م ��وذج ��ان م ��ن احل � ��وداث
الأمنية املفتعلة يف لبنان ،يطرحان جملة

ولن ي�سمح لإيران باالقرتاب من تخ�صيب املواد اخلا�صة بالقنبلة النووية،
بينما كيانه الغا�صب ميتلك تر�سانة �ضخمة من الأ�سلحة النووية خارج
مراقبة املنظمة النووية الدولية!
• ق��ام وف��د من جتمع العلماء امل�سلمني بزيارة مفتي اجلمهورية
اللبنانية ال�شيخ د .حممد ر�شيد ق�ب��اين ،ومت ال�ت�ط��رق يف قانون
االنتخابات ،و�ضرورة اخلروج من اللعبة الطائفية التي �أ�ضرت بلبنان
و�أدخلته يف حرب �أهلية ،داعني �إىل قانون يحفظ التمثيل ال�صحيح وال
يق�سّ م البلد على �أ�سا�س طائفي �أو مذهبي.
• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان اعتربت �أن قانون الن�سبية هو القانون
الأن�سب والأمثل والأف�ضل للبنان؛ بلد التعددية والطوائف� ،إذ �إن هذا
القانون ،عدا كونه ع�صري ًا ومتوازناً ،يت�ساوى فيه اجلميع من حيث التمثيل؛
ك ٌّل ح�سب حجمه وقدراته و�إمكانياته ال�شعبية واحلزبية على م�ستوى الوطن
ككل ،مما ي�ؤمّن العدالة ويحقق االن�صهار الوطني �إىل حد كبري.
• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان لفت �إىل وجود
م��ؤام��رة ك�برى ت�ستهدف املنطقة العربية والإ�سالمية ،خ�صو�ص ًا

من الأ�سئلة:
�أال ي�ؤكد هذا ال�سلوك على �أن خمطط
ا�ستهداف �سورية ان�ط�لاق�اً م��ن لبنان ال
يزال قائماً لدى بع�ض الأطراف ،خ�صو�صاً
�أن ا�شتباكات «التبانة  -اجلبل» حتمل بُعداً
مذهبياً قد ينعك�س على الواقع ال�سوري؟
وهل تُعترب حادثة «احل��ارة الربانية»
حم��اول��ة ل �ت �ك��رار ح��ادث��ة ت��وق �ي��ف � �ش��ادي
املولوي يف �أيار الفائت؟
وه��ل ك��ان (ز�� �.ص) ليتجر�أ على فتح
م�ع��رك��ة م��ن �أج ��ل �إط�ل�اق �شقيقه ،ل��و مل
يطلَق املولوي من قبل؟
�أال ي�سهم اخلطاب املذهبي ال�سائد يف
طرابل�س ،يف ت�أجيج ال�صراع املذهبي بني
�أبنائها ،وبالتايل ت�أمني الأج��واء املالئمة
لل�صراع امل�سلح؟
ويف ح � ��ال ك ��ان ��ت ح� ��ادث� ��ة «احل � � ��ارة
الربانية» جمرد ردة فعل ،فلماذا مل يتم
توقيف مفتعلها الأ�سا�سي ،ما ي�ؤ�شر �إىل
�أنه ال يزال يحظى بغطاء �أمني و�سيا�سي
م ��ن الأج � �ه ��زة والأط� � � ��راف ال �� �ش��ري �ك��ة يف
احلرب على �سورية!

ح�سان احل�سن

ال��دول امل�ج��اورة لدويلة الغ�صب ال�صهيوين يف فل�سطني املحتلة،
وذلك من �أجل تق�سيمها وتفتيتها وجتز�أتها و�إ�ضعافها ،ونهب و�سرقة
خرياتها وثرواتها ومياهها ،ومن ثم حتويلها �إىل دوي�لات طائفية
وعرقية و�أثنية ومذهبية متناحرة ت�ستقوي بالعدو اخلارجي �ضد
بع�ضها البع�ض ،وما يجري يف �سورية اليوم جزء من هذا املخطط
 امل�ؤامرة ،التي تطال النظام ال�سوري وال�شعب ال�سوري العظيم يف�آن واحد معاً.
• جل�ن��ة م�ت��اب�ع��ة «م ��ؤمت��ر ب�ي�روت وال �� �س��اح��ل» رح�ب��ت مب��ا حققه
النا�صريون يف م�صر من وحدة تنظيمية ،معتربة �أن التيار النا�صري
هو الذي ي�شكل التيار ال�شعبي الغالب يف م�صر ،واملعرب عن عروبتها
وتوجهات �شعبها يف التحرر والوحدة والعدالة.
و�أب��دت اللجنة ارتياحها لتم�سك هيئة التن�سيق الوطنية ال�سورية
برف�ض �أي تدخل خارجي يف �سورية ،ورف�ضها االحرتاب الداخلي،
وكل طرح طائفي ومذهبي ،جمددة قناعتها ب�أن �إطالق حوار وطني
�شامل بني ال�سلطة واملعار�ضة الوطنية هو املقدمة الأ�سا�سية لإنقاذ
�سورية من املخططات اال�ستعمارية ،لتمزيقها و�ضرب وحدة كيانها
وعروبتها وا�ستقاللها.
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لو أعلن الجنرال غورو «مزرعة لبنان الكبير»

شيء من تاريخ العالقات الكتائبية « -اإلسرائيلية» ()2
عندما أ�ن�ه��ى ��ش��ارون ك�لام��ه ،نه�ض ب�شري
م��ن مكانه و�شكره على �صراحته م��رة �أخ��رى،
وق� ��ال�« :إن �ن��ا ن�ستمع م��ن م���س�ت��وى رف �ي��ع� ،إىل
ك�لام وا��ض��ح يقوم على ثقة متبادلة» ،و�أ��ض��اف
ب���ش�ير« :ل�ك��ن م��ن الأه �م �ي��ة مب �ك��ان� ،أن يتذكر
اجلرنال عدد امل�شكالت الأ�سا�سية التي يواجهها
امل�سيحيون� ،أوالً� ،إننا يف «اجلبهة اللبنانية» ،كنا
دائماً مدركني وك�أولوية �أوىل ،ل�ضرورة حترير
منطقة �شمال جونية ،وتعداد �سكانها نحو ن�صف
املليون ن�سمة ،من �سيطرة ال�سوريني و�أتباعهم
مثل فرجنية ،فتحرير هذه املنطقة� ،سي�ؤ�س�س
لبنان امل�سيحي بنحو مليون ن�سمة من ال�سكان
امل�سيحيني ،بتوا�صل �إقليمي عرب ال�سيطرة على
ذلك اجلزء احليوي من جبل لبنان ،حيث ــ كما
تعرفون ــ ي�ستطيع كل من ي�سيطر عليه �أن ميلي
عملياً ما �سيحدث يف لبنان كله».
��ش��ارف��ت امل ��أدب��ة على نهايتها ،وك��ان��ت تلك
ال���س��اع��ات ه��ي الأوىل يف م�ع� ّي��ة ق ��ادة «اجل�ب�ه��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»؛ ف ��ادي ف ��رام رئ�ي����س �أرك � ��ان جي�ش
الكتائب ،وزاه��ي الب�ستاين امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
اال� �س �ت �خ �ب��ارات يف ق �ي��ادة ال�ك�ت��ائ��ب ،وج ��ان ن��ادر
امل�ست�شار ال�سيا�سي الأكرث مواالة لـ«�إ�سرائيل» يف
قيادة الكتائب ،ورئي�س فرع احلزب يف الأ�شرفية
ببريوت ومركز ال�ش�ؤون املالية ،وق��د ك��ان �أكرث
املقربني م��ن ب�شري ،و ُق�ت��ل م��ع ق��ائ��ده يف عملية
ت�ف�ج�ير م �ق��ر ال �ك �ت��ائ��ب ب �ع��د وق ��ت ق���ص�ير من
انتخاب ب�شري رئي�ساً ،وكان هناك �أي�ضاً :جوزيف
�أبو خليل؛ �أحد قدماء املجموعة ،وكان قد طلب
يف املا�ضي م�ساعدة «�إ�سرائيل» �إيلي حبيقة قائد
الوحدة اخلا�صة يف قوات الكتائب.
ك��ان��ت ال�ساعة ق��د ق��ارب��ت منت�صف الليل،
الربنامج ال��ذي �أع��د لل�ضيوف م��ن «�إ�سرائيل»
ك��ان طافحاً ،وا�ستعجل ب�شري اجلميل �ضيوفه

ال�ت��وج��ه �إىل ال �� �س �ي��ارات ،وان�ط�ل��ق امل��وك��ب على
الطريق من جونية يف اجتاه بريوت.
ك��ان ب�شري اجلميل روح اجل��ول��ة ،تنقل مع
�ضيوفه بني املواقع ،وهو يتحدث عن امل�شكالت
وطرق الدفاع عن املدينة ،و�إن ما ناله ب�شري من
احرتام و�إعجاب عند مواقع حرا�سة الكتائب ،مل
مير من دون �أن يرتك انطباعاً ،وحتى ال�ضيف
ال �ق��ادم م��ن «�إ� �س��رائ �ي��ل» ك��ان ي�ن��ال ذل��ك �أي���ض�اً،
عندما يتعرفون عليه هناك ،ومل يخف �أرييل
�شارون ا�ستمتاعه بذلك.
يف ال� � ��زي� � ��ارة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل� � �ب �ي��روت ،جت ��ول
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون وم���ض�ي�ف��وه��م ل���س��اع��ات قليلة،
و�شملت اجلولة نقاط املراقبة التي كان ميكن
ع�ب�ر الإط �ل��ال م�ن�ه��ا ،ت�ك��وي��ن � �ص��ورة وا��ض�ح��ة
لطابع املدينة ،وخلط احلدود الذي يق�سمها �إىل
�شطرين ،وللنقاط الرئي�سية التي متنح موقع
��س�ي�ط��رة مل��ن ي���س�ت��ويل ع�ل�ي�ه��ا ،ول�شبكة ال�ط��رق
الرئي�سية والطرق الفرعية.
يف بيت ب�شري اجلميل يف الأ��ش��رف�ي��ة ،عُقد
لقاء ثان ،كان البيت حماطاً باحلر�س وب�أكيا�س
ال��رم��ل ،وك��ان��ت ��ص��والجن زوج��ة ب�شري اجلميل
والعاقلة ،ت�ستقبل القادمني وه��ي حتمل ابنها
على ذراعيها.
يف غرفة اال�ستقبال جل�س اثنان طاعنان يف
ال�سن ،وهما :بيار اجلميل وكميل �شمعون ،وهما
�شخ�صيتان ترمزان �أكرث من �أي �شيء �آخر �إىل
ما�ضي لبنان ،بعد امل�صافحة وتبادل املجامالت،
ا� �س �ت �ق��ر اجل �م �ي��ع ع �ل��ى ك��را� �س �ي �ه��م ،وق �ب��ل ب��دء
احل��دي��ث يف �صلب امل��و��ض��وع ،ا�ستطاع ال�ضيوف
الإ�سرائيليون � -شارون ومو�شيه ليفي وممثل
«املو�ساد» � -إلقاء نظرة حولهم ،يف املكتبة التي
انت�صبت بعيداً ،برز كتاب مو�شيه دايان «حجارة
الطريق» برتجمته الإنكليزية ،وعلى احلائط

علقت �صور للم�ضيفني يف لقاءات مع �شخ�صيات
ب��ارزة؛ رئي�س ال��والي��ات املتحدة ال�سابق جيمي
كارتر ،وح�سني ملك الأردن.
وو� �ص��ف ب �ي��ار اجل�م�ي��ل م�ع��ان��اة امل�سيحيني
وت�ضحياتهم منذ �سنة  1975ليختم كالمه:
«�إن الو�ضع خطر ج��داً� ،إن م�ستقبلنا وم�صرينا
برمته متعلقان بالتعاون مع �إ�سرائيل» ،و�أ�ضاف
اجلميل الأب فقال �إنه قد �سمع من ابنه ب�شري
تلك الأفكار التي طرحها اجلرنال �شارون و�إنه
يباركها.
ثم ج��اء دور �شمعون ،ال��ذي ك��ان قد جتاوز
الثمانني من عمره ،تكلم بت�أن ،و�شدد على �أنه
كان �صاحب نهج �إيجابي �إزاء «�إ�سرائيل» عندما
كان رئي�ساً للبنان يف اخلم�سينات ،و�أثنى �شمعون
على الروابط التي توثقت بني لبنان و«�إ�سرائيل»
منذ بداية احلرب الأهلية �سنة  ،1975كما �أثنى
الزعيمان الطاعنان يف ال�سن على مناحم بيغن،
فقد كان بالن�سبة �إليهما �صلباً ذا جذور عميقة،
ال يرتاجع عن كلمته ويفي بتعهداته.
ورد � �ش ��ارون ،ف�ن�ق��ل حت �ي��ات م�ن��اح��م بيغن
احل��ارة ،ثم كرر ب�صورة عامة ما �سبق �أن �أبلغه
لب�شري اجلميل.
وب � ��د�أ االج �ت �ي��اح الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ل �ل �ب �ن��ان يف
 4ح ��زي ��ران  ..1982و�أع� �ل ��ن ب���ش�ير ت��ر��ش�ح��ه
للرئا�سة ،الذي ح�صل يف �أيلول ،لكنه اغتيل يف
� 14أيلول ،ليكون �أمني رئي�ساً بديالً ..ولتكون
مرحلته الأخ�ط��ر على ت��اري��خ لبنان ،ففيه كان
� 17أيار الذي �أ�سقط ،وفيه كان �ضرب االقت�صاد
وتدهور اللرية الفظيع ،ليختم عهده بال رئي�س
جمهورية.
ولذلك تتمة..

�أحمد �شحادة

سلسلة الرتب والرواتب
بين الشارع والحكومة الباحثة عن تمويل
يبدو �أن جمل�س ال ��وزراء �سيق�ضي �شهر ت�شرين الأول يف
�إج ��ازة� ،إذ �إن��ه بعد �سفر رئي�س احلكومة �إىل ن�ي��وي��ورك ،كانت
مغادرة رئي�س اجلمهورية �إىل البريو ،وبعدها �ستكون مغادرة
رئي�س احلكومة �إىل الكونغو ،ثم ي�أتي عيد الأ�ضحى املبارك.
و� �س��ط ك��ل ذل��ك ت�ظ��ل ه �م��وم ال�ل�ب�ن��ان�ين ع�ل��ى ��س�ك��ة الأم ��ل،
بانتظار و�صول بواخر الطاقة ،التي ك��ان م�ق��رراً �أن ت�صل �إىل
�شواطئنا يف �أيلول ،لكن �ساريتها مل تطل بعد ،يف الوقت الذي
يظل اللبنانيون م�شرعني على كل �أنواع التن�صت ،بانتظار قانون
يحفظ وي�صون �سرية خمابراتهم.
�أما �سل�سلة الرتب والرواتب التي ما �أن ي�صدر ب�صي�ص �أمل
بحلحلتها ،حتى يحل الت�شا�ؤم من جديد ،وعلى هذا النحو ،مل ير
م�شروع قانونها طريقه �إىل نور جمل�س النواب ،لأن وزارة املالية،
كما قبل ،مل ت�ؤمّن م�صادر متويل ال�سل�سلة ،وبالتايل بد�أت هيئة
التن�سيق النقابية تتح�ضر وتتحفز ل�سل�سلة حتركات دفاعاً عن
حقها ،ما �سيجعل العام الدرا�سي يف م�صري جمهول ،خ�صو�صاً
�أن هيئة التن�سيق النقابية �أعلنت عن تنفيذ �إ��ض��راب يف جميع
املدار�س والثانويات الر�سمية واخلا�صة ،ومعاهد التعليم املهني

والتقني ،وجميع الوزرات والإدارات العامة يف العا�شر من ال�شهر
احلايل ،ورمبا �صعدت الهيئة من حتركاتها� ،إذ �أكدت يف بيانها
�أنه «يخطئ بع�ض امل�س�ؤولني واملرجعيات والهيئات االقت�صادية
�إذا اعتقدوا �أن هيئة التن�سيق �ستقف متفرجة �أم��ام املحاوالت
املفتعلة لعرقلة �إح��ال��ة �سل�سلة ال��رت��ب وال��روات��ب �إىل املجل�س
النيابي» ،وفع ًال فقد ه��ددت هيئة التن�سيق النقابية بخطوات
ت�صعيدية �شاملة ،ما قد يهدد فع ًال بتعطيل العام الدرا�سي.
و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذل��ك تهديد �أ��س��ات��ذة اجل��ام�ع��ة اللبنانية
ب�ضرورة تعيني عمداء للكليات ومطالبة الأ�ساتذة املتعاقدين
بحقهم يف التفرغ� ،سنكون أ�م��ام تعطيل �شامل للعام الدرا�سي
بجميع مراحله.
فماذا تنتظر احلكومة ،وكيف �أن ملواطنيها حقاً �أهم من حق
متويل حمكمة دولية ،يريد �أ�صحابها �أن تكون �سيفاً م�سلطاً لتهديد
لبنان ،ويريد من يعمل فيها �أن ت�ستمر ،لأنها م�صدر هام للرثوة
واملال.

حممد �شهاب

فلسطين لن يحررها
إال الصادقون األوفياء
�أعلمه الرماية كل يـــوم
وكم علمته نظم القوافــــي

فلما ا�شتد �ساعــده رماين
فلما قال قافية هجانــــي

تتعر�ض �سورية ال�ي��وم مل��ؤام��رة خارجية ك�برى على
خلفية مواقفها الداعمة للمقاومة يف فل�سطني ولبنان،
ولإرادت �ه��ا ال�سيا�سية ال�صلبة املمانعة �إىل جانب إ�ي��ران،
وهذه امل�ؤامرة هدفها �ضرب حتالف فل�سطني مع املقاومة،
وب��ال�ت��ايل �ضرب وح��دة �سورية االجتماعية وال�سيا�سية،
وتق�سيمها �إىل دويالت طائفية.
��س��وري��ة ال�ت��ي �آوت امل �ق��اوم�ين ،وحت�م�ل��ت م��ن �أجلهم
�ضغوطات عربية ودول�ي��ة وع�ق��وب��ات ،وح���ص��اراً اقت�صادياً
ومالياً ،والتي احت�ضنت قادة املقاومة الفل�سطينية ،ووفرت
لهم الدعم اللوج�ستي وال�سيا�سي ،فتحت لهم �أبوابها بعد
�أن �أُغلقت الأبواب يف وجههم.
ق��ادة وك��وادر حما�س واجل�ه��اد الإ�سالمي والف�صائل
الفل�سطينية امل�ق��اوم��ة مل ي�ج��دوا ملج�أ لهم �إال �سورية،
وبع�ض القيادات العربية التي ما تزال حتكم بعد الثورات
ال�ع��رب�ي��ة ،وال��ذي��ن و��ص�ف�ه��م ال��رئ�ي����س الأ� �س��د ب�ـ« أ�ن���ص��اف
ال��رج��ال» �إث��ر ح��رب مت��وز  ،2006يقفون ب�شرا�سة �ضده
الآن ،ال حباً يف الدميقراطية ،وال بحثاً عن حرية ال�شعب
ال�سوري� ،إمن��ا انتقاماً منه وم��ن مواقفه �إىل جانب من
�آواهم ،وخدم ًة للأجندة الغربية ال�صهيونية.
�أُغ � ��ري ال�ن�ظ��ام يف ��س��وري��ة ب�ع��رو���ض ك �ث�يرة لتهدئة
الو�ضع ،مقابل وقف الدعم للمقاومة ،لكنه �أبى ورف�ض،
فق�ضية القد�س وفل�سطني لي�ست ملكاً حلما�س �أو غريها،
ب��ل ه��ي ق�ضية الأم ��ة ،وواج ��ب على ��س��وري��ة �أن تقف �إىل
جانبها.
لقد قدمت �سورية حلما�س عموماً ،وخلالد م�شعل
خ�صو�صاً ،م��ا مل يقدمه �أح��د ،لكنه رغ��م ذل��ك ا�ستجاب
لأم��راء النفط واخليانة ،وخ��رج من �سورية �إىل الدوحة،
حيث القواعد الع�سكرية الأمريكية.
�أمريكا كلفت قطر مبحاولة احتواء �سورية و�إبعادها
عن �إيران واملقاومة ،و�سبق �أن عُر�ض على �سورية  30مليار
دوالر لكي تبتعد ع��ن �إي ��ران وتنهي ب��ل ت�صفّي املقاومة
وقيادييها ،لكن غاب �سعي قطر و�أ�سيادها.
مل نكن نت�صور يوماً ارتكاب جرمية قلة الوفاء من
الذي فُتحت له الأب��واب على م�صراعيها ،فلي�س املكر من
�شيم العربي ،وال م��ن �شيم امل�سلم ..خرجت م��ن �سورية
فلك احلرية ،لكن ال تطعن مبن �آواك ون�صرك ودعمك
باملال وال�سالح واملعنويات ،حني تخلى عنك القريبون قبل
غريهم.
�إن م��ا تتعر�ض ل��ه ��س��وري��ة ال�ي��وم ي��ا « أ�ب ��ا ال��ول�ي��د» من
ع��دوان وا�ستهداف ال عالقة له باحلريات والدميقراطية
وحقوق الإن�سان� ،إمنا هو خمطط ا�ستعماري قدمي جديد
لتفكيك و�إ�ضعاف الدولة ال�سورية ،وعليك �أن تت�ضامن مع
�سورية ،وفر�ض عليك �أن تقف �إىل جانبها وهي متر بهذه
املحنة (ولن نقول ب�سببكم).
م��ال ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ا�ست�ضافتك الآن ي��ا «�أب��ا
الوليد» يغدق بغزارة من �أجل الفو�ضى يف العامل العربي،
ليبقى ال�صهاينة مرتاحي ال�ب��ال ،وي�ؤ�سفنا �أن نقول لك،
و�أنت الأعلم� ،أن الأموال نف�سها كانت تر�سَ ل من �أجل املوت
والدمار يف فل�سطني ،وبلدان ال�شتات التي احت�ضنتكم.
فل�سطني العرفان باجلميل ،فل�سطني الوفاء والكرامة
مت�ضامنة مع �سورية الداعمة لها قبل وجودك ،لأنها على
يقني ب�أن �سورية �صامدة مهما حاولوا النيل منها ،كيقينها
من �أن حتريرها لن يكون على �أيدي �أمثالك ،فذلك �شرف
لن يناله �إال ال�صادقون الأوفياء.

�سعيد عيتاين
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مقابلة
جعجع منذ خروجه من السجن ال يرسم شارة الصليب كاملة

جوزيف الزايك :قوات المقاومة اللبنانية السترداد «القوات»
لن نقبل بلح�س امل رِْبد كرمى عيون �أحد ..رفاقنا الأحياء واملنا�ضلون ال�شهداء دافعوا عن لبنان والوجود
امل�سيحي احلر ،ال ليمرروا التوطني كما يفعل ال�سيّد جعجع وزوجته ،اللذان ي�سطوان على القوات اللبنانية..
دقّ «الإ�سفني» بني م�ؤ�س�سي القوات اللبنانية فيما بينهم وما بني «حنا العتيق» بتقارير �إخبارية حتليلية لن
تفيدهم ب�شيء ،لأن وجهتنا لبنان  10452كلم 2ولي�س كانتون ًا خا�صاً ،فالتن�سيق والتكامل فيما بيننا �شبه يومي
وعلى �أدقّ التفا�صيل.
أ�م �ي��ن ع� ��ام ه �ي �ئ��ة «ق ��دام ��ى ال �ق ��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة»؛ ج��وزي��ف ال ��زاي ��ك ،ي�ت�ح��دث
لـ«الثبات» عن �آخر تطورات البيت القواتي
ال��داخ �ل��ي ،وي���ش�ير �إىل ان �ط�لاق��ة ح��رك��ة
م�ؤ�س�سة «ق��وات املقاومة اللبنانية» ،التي
�ستكون وفية وعلى «ال��وع��د» مع الرئي�س
ب�شري اجل�م�ي��ل يف ب�ي��ت عنيا يف ك���س��روان
ال�سبت املقبل ،و�إليكم احلوار:
يبد�أ جوزيف الزايك حديثه بالإ�شارة
�إىل دور هيئة ق��دام��ى ال �ق��وات اللبنانية،
بل ّم �شمل املمتع�ضني واملهم�شني من قبل
ال �ق �ي��ادة احل��ال �ي��ة ل �ل �ق��وات ،وال �ت��ي ك��ان��ت
نتيجتها حركة الرفيق «حنا العتيق» يف دير
�سيدة اجلبل  -فتقا؛ ي�ؤكد الزايك �أ ّن��ه ال
ميكن و�ضع تاريخ القوات اللبنانية �ضمن
دائ ��رة �شخ�ص م�ه�م��ا ك�بر ح�ج�م��ه ومهما
دع�م�ت��ه ال �� �س �ف��ارات ،ي �ق��ول« :خ ��طّ ال�ق��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال ��ذي ب ��د�أ م��ن ال��رئ�ي����س ب�شري
اجلميل ،على نقي�ض حراك جعجع ،القوات
اليوم خمطوفة بقوة ال�سالح وبغدر �سمري
ج�ع�ج��ع «لأوادم» امل�ن��ا��ض�ل�ين ال�ق��وات�ي�ين،
وا��س�ت�ي�لاء الأخ�ي��ر لل�سلطة ك ��ان نتيجة
حذفهم ج�سدياً باالغتياالت والقتل ،هناك
�أجيال و�شهداء و�أبطال وك��ادرات ،ال ميكن
حمو تاريخهم بتزوير احلقائق« ،احلنون»
�أح��د ه ��ؤالء الأ�شخا�ص الذين �ساروا منذ
�أي��ام ب�شري ،وك��ان واح��داً من الذين دفعوا
ثمن خيارات �سمري جعجع غري ال�صائبة
وال�شخ�صية ،ه��ذه امل��ؤ��س���س��ة لي�ست ملك
عائلة جعجع ،ونحن كهيئة قدامى قوات
نن�سّ ق م��ع �أيّ ق��وات��ي ،لأ ّن ي��دن��ا مم��دودة
للجميع للدفاع لي�س عن القوات اللبنانية،
بل عن مبادئها وم�بر ّر وجودها ،واملتمثلة
اليوم برف�ض التوطني وال��زود عن لبنان
الـ 10452كلم 2و�أيّ اح�ت�لال لأرا��ض�ي��ه»،
ي�ضيف ال��زاي��ك« :ن��ؤي��د ح��راك «احل�ن��ون»،
ونحن من أ�وّل الداعمني له ب�شكل تلقائي،
لأ ّن ال �ق��وات اللبنانية على �أي ��دي جعجع
م���س�ل��وب��ة وم��ره��ون��ة مل���ش��روع وه��اب��ي ،وم��ا
وث��ائ��ق ويكيلك�س ح��ول ال�ت��وط�ين وقبوله
بها� ،سوى �إحدى تلك امل�ؤ�شرات».
قوات املقاومة اللبنانية
ول �ك��ن �أمل ي �ح��ن وق ��ت ط��ي �صفحة
�أح��داث املا�ضي بني امل�سيحيني ،خ�صو�صاً
بعد ع��ودة العماد مي�شال ع��ون من منفاه
ال �ب��اري �� �س��ي ،وال �ع �ف��و ع ��ن ��س�م�ير جعجع
وخروجه من ال�سجن ،فل َم ال يت ّم تثبيت
الدعائم التي جتمع امل�سيحيني ونبذ نقاط
االف�تراق؟ ير ّد الزايك متح�سراً�« :أقولها
مبرارة ،لو اتفق ك ّل امل�سيحيني على و�ضع

خطّ ة وا�ضحة ،ال ميكن الوثوق ب�شخ�ص
ا�سمه «�سمري جعجع» ،ه��ذا ال��رج��ل يغدر
مبن يتفق معهم ،وينق�ض ك ّل االتفاقيات
ال�شفهية �أو املكتوبة�� ،س��واء يف بكركي �أو
خ��ارج�ه��ا ،إ�ن��ه يطعن ال�ن��ا���س بظهورهم..
ول� �ك ��ن ان� �ط�ل�اق� �اً م� ��ن �إي � �ج � ��اد ال �ن �ق��اط
امل�شرتكة ،من � ّد ي��دن��ا ك��ل ي��وم وك � ّل دقيقة
لأيّ رفيق قواتي لإنقاذ القوات من املحنة
التي تعي�شها ،ولهذا ال�سبب وقف قدامى
القواتيني مع «احلنون» لل ّم �شمل م�ؤ�س�سة
القوات ،لأ ّن ما تبقّى منها فقط الأم��وال
امل��و��ض��وع��ة يف ح���س��اب��ات جعجع اخل��ا��ص��ة،
ورئي�س خمتبئ يف ق�صر».
ي�ت��ذ ّك��ر ال��زاي��ك �أ ّن ��ه ع�ل��ى �أي ��ام ب�شري
امل�ؤ�س�س ،النا�س �أعطت �أبناءها للدفاع عن
لبنان� ،أي��ن هي ثقة القواتيني بقيادتهم
ال� �ي ��وم؟ ال �ن��ا���س ال �ي��وم ت��رف ����ض خ �ط��وات
ج �ع �ج��ع ،ول� �ه ��ذا ال �� �س �ب��ب ت� ��أت ��ي ح��رك�ت�ن��ا
لت�صويب امل���س��ار ،ي�ق��ول« :ل�ل�ح�ف��اظ على
ت�سمية قوات لبنانية� ،أطلقنا ت�سمية هيئة
ق��دام��ى ال �ق��وات اللبنانية ،ولكننا ال�ي��وم
باالتفاق مع رئي�س الهيئة ال�سيّد «جو �إده»
وال��رف��اق� ،سنُطلق ت�سمية «ق��وات املقاومة
اللبنانية» لإيقاف املتاجرة بدماء �شهدائنا
و�أحبائنا القواتيني».
يكمل �شقيق ال�شهيد اليا�س الزايك
ح��دي�ث��ه للثبات ق��ائ�لاً« :امل �ق��اوم��ة لي�ست
ب��ال �� �س�لاح ف �ق��ط ،ل �ع��ل م �ق��اوم��ة ال���س�لاح
م��ن �أ��س�ه��ل ��س�ب��ل امل��واج �ه��ة ،لأ ّن ��ه ميكنك
ب�سهولة حتديد العدو من ال�صديق ،اليوم
م�ق��اوم�ت�ن��ا ه��ي حم ����ض ��س�ل�م�ي��ة وم��دن�ي��ة
و��س�ي��ا��س�ي��ة ،ون �ح��ن ب��ال�ت��ايل ن��رف����ض فتح
«دك ��ان ��ة» �أو إ�م � ��ارة � �ص �غ�يرة ت�ع�ت��ا���ش من
أ�م� ��وال ال��وه��اب�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،لأ ّن لبنان
بح�سب �إمياننا ومعتقداتنا ،بلد التعاي�ش
بني الأدي��ان ،ال بلد التكفري بني املذاهب
والأديان».
ولكن تربير جعجع مل� ؤ�ي��دي��ه ينطلق
من جميء «ال�سنية ال�سيا�سية» (احلركة
الوطنية �أيام احلرب) ،من م�شروع �إميانها
بالوحدة العربية �إىل م�شروع منطق لبنان
 الكيان؟ يجيب الزايك مت�سائالً« :هلنهائية لبنان تكون بفتح منطقة عازلة يف
عكار وطرابل�س؟ هل م�صلحة لبنان تكون
ب�إيواء اجلي�ش ال�سوري احل ّر وك ّل وهابيي
ال�ع��امل التكفرييني فيما بيننا؟ م��ا ر�أي��ه
بفتح الإ�سالم والذي ح�صل يف خميّم نهر
ال�ب��ارد؟ مل التدخل بال�ش�ؤون ال�سورية؟
ومل �إق �ح��ام امل�سيحيني يف م���ش��روع حكم
الإخ ��وان يف امل�ن�ط�ق��ة؟» ..يتوقف ال��زاي��ك
قلي ًال وي�ضيف ق��ائ�لاً« :م�صلحة جعجع
�شخ�صية م��ال�ي��ة� ،أ ّم ��ا م�صلحة الإخ ��وان

فا�سرتاتيجية ..وبقليل من الأموال مهما
ك�ثرت تبقى بخ�سة أ�م��ام م�شروع تطيري
لبنان ،لأ ّن لبنان بفقدانه م�سيحييه يفقد
ميزته ومربر وجوده».
وعن ت�سخيف قيادة القوات احلالية
لأي ح��راك خ��ارج عن �إرادة وطاعة �سمري
جعجع ،ير ّد �شقيق ال�شهيد اليا�س الزايك:
«يف �إح��دى التحليالت ال�صحفية ،جرى
د ّق «�إ�سفني» بني ك ّل من ح�ضر لقاء �سيدة
اجل�ب��ل و«ح �ن��ا ال�ع�ت�ي��ق» ،ن��و�ّ��ض��ح للجميع
�أننا على تن�سيق كامل فيما بيننا ،وعملنا
تكاملي ،ونحن على توا�صل يومي ودائم،
وع�ل��ى ات �ف��اق ع�ل��ى �أد ّق ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ،نحن
�أ� �ص �ح��اب م �� �ش��روع وا� �ض ��ح «ن ��ري ��د إ�ع� ��ادة
امل��ؤ��س���س��ة �إىل �أ��ص�ح��اب�ه��ا» ،وم��ن منربكم
ب��ال��ذات �أدع��و جميع القواتيني (�أح ��رار -
تنظيم  -حرا�س �أرز  -كتائب) يف ك�سروان
�إىل ل�ق��اء ب�ي��ت عنيا يف ك �� �س��روان ،لإع ��ادة
ت���ص�ح�ي��ح ح��رك �ي��ة ال� �ق ��وات ،لأ ّن ال �ق��وات
بح�سب مفهومنا ه��ي لي�ست ح��زب�اً بقدر
ما هي مقاومة للدفاع عن لبنان� ،صحيح
�أن جل �ع �ج��ع � �س �ف ��ارات و�أم� � � ��وال اخل�ل�ي��ج
و�أجهزة خمابرات دولية ،لكن نحن لدينا
ال�ع��زمي��ة وال �ك��رام��ة ال�ت��ي ن���س�ت�م� ّده��ا من
�أحبائنا ال�شهداء للزود عن لبنان و�شعبه..
و��س�ن�ح�ف��ر ط��ري�ق�ن��ا ب ��أي��دي �ن��ا و�أظ��اف��رن��ا،
ورحلتنا ال�صعبة ال�شاقّة نخطوها بفرح
�إمي��اين م�سيحي ،ويف النهاية «ل��ن ي�ص ّح
�إ ّال ال�صحيح» وي�ضحك جيداً من ي�ضحك
�أخ�يراً» ،وي�ضيف الزايك« :لن ت�ستطيعوا
و�ضع «�إ�سفني» بني جو �إده والزايك ،وبني
ال��زاي��ك و«احل �ن��ون» �أو احل �ن��ون و«ب��و��س��ي
الأ��ش�ق��ر» ،لأن�ن��ا كلّنا ��س��ائ��رون على نف�س
االجت� ��اه وع �ل��ى ن�ف����س امل��وج��ة ،وم ��ن م��د ّد
لنف�سه منذ العام  1985وحتى اليوم بالقوة
واخلبث والت�ضليل لرهن قرار القواتيني
ب�شخ�صه ،و�إن غاب لظرف ما ت�سلم �أمور
احلزب لزوجته».
وي�ق��ول ال��زاي��ك« :م�شاريعنا كثرية،
وموعدنا املقبل ال�سبت القادم يف ال�ساد�س
من ال�شهر اجل��اري ،يف دير عنيا (ال�ساعة

اخلام�سة م�ساء) ،والكالم �سيكون قواتياً
بحتاً ،لأن ال�ب��داي��ة �أردن��اه��ا ان�ط�لاق�اً من
ي��وم «ال��وع��د» ال��ذي �أطلقه الرئي�س ب�شري
اجلميل م��ن ك�سروان حت��دي��داً ..ويف هذا
املجال نحن منثل كل �شخ�ص طيّب يف هذا
البلد يحبّ وي�سعى �أن يكون وطنه نظيفاً
عن �أيّ تدخّ ل غريب».
يرف�ض الزايك ت�صنيف قوات املقاومة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة حت��ت راي� ��ة الأح � � ��زاب ،ي �ق��ول:
«القوات اللبنانية مل تكن يوماً من الأيام
حزباً ،كانت م�ؤ�س�سة ناظمة لكافة �شرائح
امل�ق��اوم��ة اللبنانية ال�ت��ي ق��اوم��ت ال��وج��ود
ال�سوري يف لبنان والتدخل الفل�سطيني يف
�ش�ؤوننا ،مل يخطر ببال ب�شري اجلميل يوماً
من الأيام ت�سمية القوات اللبنانية بحزب،
ويدعونا ال�سيّد جعجع لت�أليف حزب �آخر،
نقول له« :لن ن�ؤ�س�س �أيّ حزب ،ومن ي�سرق
ت��اري��خ املنا�ضلني ال���ش��رف��اء و�أم��وال �ه��م ،ال
يح ّق له �سلب �إرادتنا ..املجتمع امل�سيحي يف
�أيام احلرب دفعوا دماً وت�ضحيات و�أمواالً،
ال ليتنعّم بها جعجع وعائلته ،بل من �أجل
ال��دف��اع ع��ن حقوق جمتمعهم وال ��زود عن
م�صاحلهم ..أ�م ��وال الأ�سلحة ملك أ�ب�ن��اء
ال���ش�ه��داء ،وال مي�ك��ن و�ضعها يف ح�سابات
جعجع اخلا�صة يف �أوروبا».
وم� ��ا ال �ع �ي��ب ب�ت���س�م�ي��ة ح� ��زب ق ��وات
امل �ق��اوم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م ��ا دام امل�ن���ض��وون
�إل�ي�ه��ا يتعاطون ال���ش��أن ال�ع��ام ال�سيا�سي؟
ي��ر ّد ال��زاي��ك« :ا�ستخدامنا لكلمة «ق��وات
املقاومة اللبنانية» هدفه وق��ف ا�ستغالل
ت�سمية «ال �ق��وات اللبنانية» بغري مكانه،
وك �ل �ن��ا ن �ع��رف ذل � ��ك ،لأ ّن م �� �س��ار جعجع
العمومي واخل�صو�صي يف املكان اخلط�أ..
وما حتالفه مع ال�سوريني عندما كانوا يف
لبنان وانقالبه عليهم بعد خروجهم خري
دليل على ذلك».
لتوطني امل�سيحيني العراقيني
وع ��ن ت��وق�ع��ه مل��وق��ع «ق� ��وات امل�ق��اوم��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ال �� �ش �ع �ب��ي ،ي �ق ��ول ال ��زاي ��ك:
«امل ��ؤام��رة م�ستمرّة لتهجري امل�سيحيني..
ماذا تبقى منهم يف العراق؟ يف املنا�سبة مل
ال يتم توطينهم يف لبنان لإع��ادة التوازن
�إىل دميغرافية البلد مع جتني�س ع�شرات
�آالف الفل�سطينيني؟ م�سيحيو ال�ع��راق
للأ�سف حطّ وا يف لبنان بانتظار ح�صولهم
على ت�أ�شريات اخلروج �إىل �أوروبا ورحلوا..
نعم �أق��ول�ه��ا ب�صراحة ،يح ّق لنا املطالبة
بتوطينهم م��ا دام ��ت الأم� ��ور مل تُ�صحح
يف ل�ب�ن��ان� ،إع� ��ادة ال �ت��وازن ح � ّق ل�ن��ا ،ف��إ ّم��ا
تُ�سحب اجلن�سيات م��ن غ�ير امل�ستحقينّ ،
و�إ ّم � � � ��ا ن ��وطّ ��ن ال �ع ��راق �ي�ي�ن امل���س�ي�ح�ي�ين
للحفاظ على التنوّع اللبناين ..بالأم�س
خُ طفت �إرادة ال��زح�لاوي�ين بتجني�س 20
�أل��ف �سني يف الق�ضاء ،وال�غ��د يُعمل على
ق�ضم �أق�ضية �أخ ��رى ..وه��ذا الأم ��ر �شاذ
وم��رف��و���ض ،وال �ق��وات ب�ق�ي��ادت�ه��ا احل��ال�ي��ة
ف ��رح ��ة ب �ه ��ذا ال �ع �م��ل حل �� �ص��ول �ه��ا ب�ع����ض

ال �ن��واب ،لأ ّن �ه��ا ال ت�ف� ّك��ر أ�ب �ع��د م��ن أ�ن�ف�ه��ا،
وهم �أ�شبه بالإن�سان الذي يلح�س املِربد».
ويقول الزايك« :لبنان من دون م�سيحيني
� �ش��رق م�ظ�ل��م ،ول �ه��ذا ال���س�ب��ب ي�ع�م��ل على
تهجريهم ب�سيا�سة ذك�ي��ة طويلة الأم��د،
وه ��ذا امل�ع�ط��ى ي�ت� أ� ّم��ن م��ن خ�ل�ال �شخ�ص
�سمري جعجع وغوغائيته ،نحن كـ«قوات
مقاومة لبنانية» ن�سعى يف هذا املجال جمع
ك ��وادر ال�ق��وات�ي�ين ال��ذي��ن ح�م�ل��وا ال�سالح
يوماً ما للدفاع عن لبنان ،ويدنا ممدودة
لك ّل لبناين نظيف».
وعن توجّ ه حركتهم اجلديدة تر�شيح
�أع�ضاء للندوة الربملانية عام  ،2013يقول
الزايك« :هدفنا لي�س الرت�شّ ح لالنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ه��دف �ن��ا ح �م��اي��ة امل���س�ي�ح��ي من
غ��وغ��ائ �ي��ة ج �ع �ج��ع ،ال �ت��ي ت�ب�ع�ثر ق��وت�ه��م
بت�ضليل م��ن ه�ن��ا �أو � �ش��راء �أ� �ص ��وات من
هناك ،ومو�ضوع تر�شّ ح من قبلنا ،ال يزال
احلديث عنه مبكراً ،رغم وجود مر�شحني
دائمني على بع�ض الدوائر».
الربيع العربي
ورداً على �س�ؤال عن احل��راك العربي
وانعكا�س ذلك على م�سيحيي ال�شرق؟ يقول
ال��زاي��ك« :امل�سيحي ال ي�شعر باخلطر من
جراء ذلك� ،إنّه بقلب العا�صفة ..التهجري
جا ٍر على قدم و�ساق من داخل كل الأقطار
العربية ..من يقتل مطراناً وكاهناً داخل
كنائ�س ال �ع��راق ،لي�ست ت�ه�ج�يراً وا�ضحاً
مل�سيحيي امل�شرق! ما ن�شاهده يف قلب حلب
وغ�يره��ا م��ن امل�ح��اف�ظ��ات ال���س��وري��ة ،لي�س
ت�ه�ج�يراً للم�سيحيني حت��ت غ�ط��اء �شعار
«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،وه ��ذا ال��رب�ي��ع العربي
مبعظم حراكه م��زوّر وفا�سد ..وما ح�صل
يف ليبيا واليمن وتون�س خطة ممنهجة
لو�ضع يد الإخ��وان على املنطقة ،وجعحع
ي �ت � ّب��ع ت �ل��ك ال���س�ي��ا��س��ة م �ن��ذ خ��روج��ه من
ال�سجن ،ولن يجر ؤ� على اخلروج عنها».
ورداً ع �ل��ى � � �س � ��ؤال ،ي� � ؤ�ك ��د ال ��زاي ��ك
«ح�صول توا�صل مع �سرتيدا جعجع قبل
خ ��روج زوج �ه��ا م��ن ال���س�ج��ن ،وم��ع جعجع
ن�ف���س��ه �أث� �ن ��اء � �س �ف��ره يف �أوروب � � ��ا ،ول�ق��ائ��ه
يف � �ش �م��ال �أوروب � � ��ا ع �ل��ى �� �ض ��رورة ال���س�ير
مب�صاحلة م�سيحية ،ولكنّه للأ�سف نكث
بعهده من �أج��ل ال�سري مبخطط إ�خ��واين
ي �ك��ون ف�ي��ه م�ق��ال�ي��د ح�ك��م امل���س�ي�ح�ي�ين له
وح��ده ،ينهي الزايك حديثه« :هل تعتقد
�أن جعجع مقتنعاً بحكم الإخ��وان؟ لو كان
م�سيحياً �شريفاً وي�ؤمن باهلل ملا �سار بتلك
صال مل نره يوماً منذ
ال�سيا�سات امللتوية� ،أ� ً
خروجه من ال�سجن ير�سم �شارة ال�صليب
كاملة على جبينه و�صدره ،يف �إحدى املرات
ر��س��م ن�صف ��ش��ارة ال�صليب ليُخربنا �أ ّن��ه
م�سيحي ،وهو ميار�س التقية جيداً �أكرث
بكثري من غ�يره ،وبع�ض و�سائل الإع�لام
تقوم بالباقي».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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بــيروت مـدينـة رقمية تضاهي العواصم العـالمية
يف خطوة جرى انتظارها مطوالً،
لت�صبح ب�ي�روت يف م���ص��اف ال�ع��وا��ص��م
العاملية املتقدمة م��ن حيث التقنيات
ال��رق�م�ي��ة ،ج��رى أ�خ�ي��راً الإع�ل��ان عن
امل��رح �ل��ة الأوىل م ��ن ق �ي ��ام «م�ن�ط�ق��ة
ب�يروت الرقمية» ،التي �شملت � 5آالف
مرت مربع من الأبنية ،بينما من املقرر
�أن ت�شمل  40أ�ل��ف م�تر م��رب��ع ،مبنياً
لدى االنتهاء من تنفيذ اخلطة برمتها
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات اخل �م ����س ال �ق��ادم��ة،
تنق�سم ع�ل��ى ال�شكل ال �ت��ايل� 26 :أل��ف
مرت منها �سيخ�ص�ص للمكاتب ،ونحو
� 10آالف مرت لل�شقق املفرو�شة وال�شقق
ال �� �ص �غ�يرة ل���س�ك��ن ال �� �ش �ب��اب ،وك��ذل��ك
�ستخ�ص�ص نحو � 4آالف مرت للحدائق
واملطاعم واملقاهي وامل�ح��ال التي تبيع
كل ما يتعلق بالتكنولوجيا واالت�صاالت،
وم ��راك ��ز خم���ص���ص��ة ل �ل �ن��دوات وور� ��ش
العمل ،ومركز �أبحاث لتطوير القطاع
التكنولوجي وحتفيز االبتكار والتعاون
التقني والفني.
و��س�ي�ح�ق��ق امل �� �ش��روع ف��ائ��دة ك�برى
لي�س فقط جلهة تعزيز �صورة بريوت
ك�أحد أ�ب��رز العوا�صم العربية و�أكرثها
ت� � �ط � ��وراً ،ب� ��ل أ�ي� ��� �ض� �اً ع �ل ��ى ال �� �ص �ع �ي��د
االقت�صادي ،كونه �سيوفر أ�ك�ثر من 4
�آالف فر�صة عمل ل�شباب بريوت ولبنان
ككل يف قطاعات املعلوماتية كافة.
وق � ��د أُ�ط� �ل� �ق ��ت «م �ن �ط �ق��ة ب �ي�روت
الرقمية» جلذب امل�ستثمرين الأجانب يف
احلقل الرقمي ،وتعزيز ن�شاط ومبادرة
رج ��ال الأع �م��ال امل�ح�ل�ي�ين ،وامل�ساهمة
يف ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة امل���س�ت��دام��ة،
وت���ش�ج�ي��ع امل �غ�ترب�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين على
العودة لوطنهم ،علماً �أن هذه املنطقة
الرقمية ت�ق��دم بنية حتتية متقدمة،
وح��واف��ز وخ�ف��و��ض��ات �ضريبية و�أبنية
ل�ي �ج��ار
جم �ه��زة ب � أ�ح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ل� إ
�أو البيع ب�أ�سعار تناف�سية ت�شجيعية،
وذلك من �ضمن خمطط توجيهي عام،
كما ت�ؤمن البيئة احلا�ضنة والإط�لاع
وال� �ت ��دري ��ب امل �� �س �ت �م��ري��ن ع �ل��ى أ�ح ��دث
التقنيات واالخ�ت�راع��ات واالب �ت �ك��ارات،
وت�سمح بتبادل اخل�برات والتجارب يف
ما بني العاملني يف ال�شركات املقيمة،
وت�ت���ص��ل امل��دي �ن��ة ال��رق �م �ي��ة يف ب�ي�روت
ب��الإن�ترن��ت ع�بر �شبكة أ�ل�ي��اف ب�صرية
فائقة ال�سرعة.
ه��ذا و�سي�ستفيد املنتفعون كذلك
م� ��ن ال� ��دع� ��م وامل� ��� �س ��اع ��دة يف ت �ط��وي��ر
الأع � �م� ��ال ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اخل��دم��ات
امل �ه �ن �ي��ة ،م �ث��ل امل �ح��ا� �س �ب��ة وم��راج �ع��ة
وت��دق �ي��ق احل �� �س��اب��ات ،واال� �س �ت �� �ش��ارات
القانونية التي �سيعمل القيمون على
امل�شروع لتوفريها للجميع ومب�ستويات
عالية.
وق ��د � �ش��دد ال�ق�ي�م��ون ع�ل��ى أ�ه�م�ي��ة
ال�ف�ك��رة ال�ت��ي يطرحها امل���ش��روع ،وهي
�أن امل ��دي �ن ��ة ال��رق �م �ي��ة ل �ي �� �س��ت ح �ك��راً
ل �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،لأن أ�ب ��واب� �ه ��ا م�ف�ت��وح��ة
ل �ل �� �ش��رك��ات الإق �ل �ي �م �ي ��ة وال ��دول � �ي ��ة،

ول�ل�ب�ن��ان�ي�ين امل �غ�ترب�ين ال�ن��اج�ح�ين يف
ك��ل أ�م��اك��ن ان�ت���ش��اره��م ،وب��ال �ت��ايل ف ��إن
بريوت �ست�صبح حمطة ال�ستقطاب �أهم
ال�شركات املعلوماتية والتقنية ،ورمبا
تتحول ذات يوم لت�صبح على غرار وادي
ال�سيليكون الأمريكي..

جدي بني القطاعني العام واخلا�ص،
حيث مي��ول القطاع اخل��ا���ص امل�شروع
ب ��ال� �ك ��ام ��ل ،ب �ي �ن �م��ا ي �ق �ت �� �ص��ر ال� � ��دور
الر�سمي على تقدمي ح��واف��ز و�أ�سعار
ت�شجيعية وت���س�ه�ي�لات ل�لا��س�ت�ث�م��ار،
وج ��ذب ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف امل�ج��ال

رعاية ر�سمية
ح �ظ��ي امل� ��� �ش ��روع ب ��رع ��اي ��ة رئ�ي����س
الوزراء جنيب ميقاتي �شخ�صياً؛ الذي
حر�ص على افتتاحه من خ�لال مبنى
واح ��د ي�ضم ت�سعة ط��واب��ق يف منطقة
البا�شورة ،على �أن يلحقه مبنى �آخر يف
املنطقة نف�سها املجاورة لو�سط بريوت
بعد �أ�شهر قليلة ،ويت�ضمن املبنى الأول
املكاتب وال�شركات العاملة يف جماالت
التكنولوجيا واملعلوماتية واالت�صاالت،
وامل�ب�ن��ى الآخ ��ر �سيخ�ص�ص لـ«جمعية
ب�يرت�ي��ك» ،احل��ا��ض�ن��ة ل�ل�م���ش��روع ،وم��ن
مهامها ت�سهيل عمل ال�شركات والأفراد
واح �ت �� �ض��ان �ه��م ،والإ�� � �س � ��راع يف عملية
منوهم.
ي �ق��وم ه ��ذا امل �� �ش��روع ع �ل��ى ت �ع��اون

«منطقة بيروت
الرقمية» ستوفر
 4آالف فرصة عمل
لشباب بيروت
ولبنان في قطاعات
المعلوماتية كافة

الـمـنـطقــة الــرقــمــيـــــة
املنطقة الرقمية هي مكان جغرايف يحتوي على �أبنية ،يتم ت�أجريها
ب�أ�سعار تناف�سية ببنى حتتية مواكبة للتكنولوجيا ،ب�أ�سعار تناف�سية هي
�أي�ضاً وف��ق حاجات املنطقة ،خللق بيئة حا�ضنة لل�شركات التي تعمل يف
جماالت االت�صاالت والتكنولوجيا.
واملدن الرقمية قد تعني تكتالت ل�شركات تتكامل يف ما بينها ،وتتبادل
اخل�ب�رات م��ن خ�ل�ال ح��واف��ز تقدمها ال��دول��ة مل�ع��اون��ة ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص،
وت�شجيع اال�ستثمار يف القطاع املعلوماتي ككل ،وهناك ثالثة �أطراف معنية
مبا�شرة بتحويل بريوت �إىل مدينة رقمية ت�ضاهي عوا�صم العامل ،الطرف
الأول هو وزارة االت�صاالت التي �ست�ؤمن البنى التحتية ب�أ�سعار خمف�ضة،
وحوافز لت�شجيع اال�ستثمار فيها وامل�ساعدة يف الرتويج له حملياً وخارجياً،
و�شركة «برييتك» التي �ستكون احلا�ضنة لكل ال�شركات النا�شئة ،و�ستوفر
البيئة املنا�سبة لتطوير الأفكار اخلالقة والتعجيل يف منوها وامل�ساعدة
يف متويلها ،و�شركة  ZREللتطوير العقاري التي �ست�ؤمن �أ�سعاراً تناف�سية
للمكاتب ،و�ستكون مبنزلة البيئة احلا�ضنة لل�شركات العاملية واملحلية
املخ�ضرمة.

ال��رق�م��ي م��ن خ�ل�ال ال�تروي��ج اجل�ي��د،
علماً �أن الهدف من وراء امل�شروع ،كما
تقول وزارة االت�صاالت ،هو خلق بيئة
رق�م�ي��ة متكاملة لت�شجيع ال�شركات
والأف ��راد ،ال��ذي��ن يعملون يف جم��االت
التكنولوجيا واملعلوماتية واالب�ت�ك��ار
ل �ف �ت��ح م �ك ��ات ��ب ل �ه ��م يف ل� �ب� �ن ��ان ،م��ع
اال�ستفادة من احل��واف��ز والت�سهيالت
الر�سمية وت �ق��دمي �أ��س�ع��ار ت�شجيعية
ل� �ب ��دالت إ�ي� �ج ��ار امل �ك��ات��ب يف ب �ي�روت،
وذلك يف مكان تتوفر فيه بنية حتتية
متكاملة من �إنرتنت وات�صاالت ،وكل
ذلك ب�أ�سعار تناف�سية.
وجت � ��در الإ� � �ش � ��ارة �إىل �أن � ��ه ع�ق��ب
ت��د� �ش�ين امل��رح �ل��ة الأوىل م��ن امل��دي�ن��ة
ال��رق�م�ي��ة ،ب��ات ل�ب�ن��ان ق��اب ق��و��س�ين �أو
�أدن ��ى م��ن ت���ص��دي��ر اخل��دم��ات وال�سلع
الرقمية �إىل ك��ل ال �ع��امل ،وم��ن فر�ض
نف�سه من�صة �إق�ل�ي�م�ي��ة ل�ك��ل املنطقة،
فاملدينة الرقمية يف بريوت ،هي املحطة
الأوىل على �أن تلحقها يف غ�ضون �سنة
من الآن مدن رقمية عدة يف كل �أنحاء
لبنان ،وفق ما ي�ؤكده وزير االت�صاالت
نقوال �صحناوي؛ ع��راب الفكرة ،الذي
لفت �إىل �أن لبنان قادر على «�أن يتفوق
على دب��ي خ�لال �� 5س�ن��وات ،و�أن يكون
يف قلب االقت�صاد ال��رق�م��ي�� ،ش��رط �أن
يتوحد الأف��رق��اء على ��ض��رورة تطوير
هذا القطاع» ،واقتناع �صحناوي مبني
على �أ�س�س واقعية« ،فلبنان ميلك �أهم
الكفايات ،وق��درة مميزة على الإب��داع،
وح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير ،وال �ن �ظ��ام ال�ترب��وي
امل�ت�ط��ور� ،إ��ض��اف��ة �إىل ��س��رع��ة الأل �ي��اف
ال�ضوئية ووفرة كبرية يف ال�سعة».
وث �م ��ة ح ��واف ��ز جل� ��ذب ال �� �ش��رك��ات
ال��رق �م �ي��ة �إىل ب� �ي��روت ،ل �ع��ل أ�ب ��رزه ��ا
الأ�سعار الت�شجيعية للخدمات الهاتفية
واخل ��دم ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��الإن�ترن��ت وك��ل
خ��دم��ات االت� ��� �ص ��االت ،ع �ل��ى �أن حت��دد
ن�سبتها مب��ر��س��وم ي���ص��در ع��ن جمل�س
ال ��وزراء� ،إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف ��إن �أ�سعار
امل�ك��ات��ب ت�شجيعية ج� ��داً ،م�ق��ارن��ة مع
�أ� �س �ع��ار �إي � �ج ��ارات امل �ك��ات��ب ال �ع��ال �ي��ة يف
ب �ي�روت� ،إذ �سيتم ت ��أج�ير امل�ت�ر امل��رب��ع

بنحو  200دوالر ،يف حني �أن �سعره يف
و�سط ب�يروت يقدر بنحو  350دوالراً،
علماً �أن ال��دول��ة �ست�ساعد يف الرتويج
�إىل ه��ذه املناطق ،عرب �إف��ادة ال�شركات
من احلوافز التي تقدمها «�إيدال».
يف ه��ذا الإط��ار� ،أك��د رئي�س جمعية
«ب�يرت�ي��ك» م ��ارون �شما�س� ،أن��ه م�ؤمن
ب�إمكان ج��ذب ال�شركات العاملية ،التي
��س�ت�ج��د ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة م��ن إ�ن�ترن��ت
ب �� �س �ع��ات ع��ال �ي��ة و�أ� �س �ع ��ار خم�ف���ض��ة يف
ب�يروت ،ملخ�صاً دور اجلمعية بتوفري
املكان املنا�سب لعمل ال�شركات ال�صغرية
وامل �ب��ادرات الفردية ،مع ت�أمني الدعم
ال�ت�ق�ن��ي وال�ل��وج���س�ت��ي وامل� ��ادي �إذا ل��زم
الأم��ر ،وتوقع �أن ت�ستقطب «برييتك»
ل��وح��ده��ا ن �ح��و � � 100ش��رك��ة خ �ل�ال 7
� �س �ن ��وات ،مي �ك��ن �أن ت��وف��ر ن �ح��و أ�ل ��ف
فر�صة عمل ،لكن ،ما هي الأرب��اح التي
�ستجنيها «ب�يري �ت��ك»؟ ي�ق��ول �شما�س،
«من البديهي �أنه عندما ن�ستثمر عرب
ال�شركات� ،سنح�صل على ن�سبة معينة
من هذا اال�ستثمار».
ب��دوره �أو��ض��ح �صحناوي �أن هناك
طريقتني للدخول �إىل مدينة بريوت
الرقمية� ،إم��ا ع�بر ا�ستئجار مكتب يف
املدينة� ،أو عرب ا�ستئجار مكان يف �شركة
«بريتك» ،م�شرياً �إىل �أن اخليار الثاين،
ه��و الأف �� �ض��ل ل�ل���ش�ب��اب ،لأن ال���ش��رك��ة
�ستكون مبنزلة البيئة احلا�ضنة لهم،
و�ستمرّنهم للدخول �إىل �سوق العمل،
جم ��دداً ال�ت� أ�ك�ي��د ع�ل��ى �أن ه�ن��اك مئات
�آالف الوظائف �ست�ؤمن من خالل هذا
امل�شروع.
وعن اجلدوى االقت�صادية املتوقعة
م��ن امل �� �ش��روع ،أ�ك ��د �أن �ه��ا ك �ب�يرة ج ��داً،
م�شرياً يف ه��ذا ال�سياق �إىل �أن «هناك
جزءاً من الإدارة يف الدولة معتاد على
العرقلة ،ومهما �سهلنا العمل و�ساعدنا،
يكون هناك عراقيل من قبل البع�ض»،
م �� �ش��دداً ع �ل��ى أ�ن� ��ه «م ��ن امل �ف�تر���ض �أن
ن �ت ��وح ��د ج �م �ي �ع �اً لإط� �ل� ��اق امل �ج �ت �م��ع
الرقمي».
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عــربــي
تنافس على رئاسة «حماس»
وغياب الحديث عن خيارات السياسة
ب�ي�ن�م��ا ت ��رجّ ��ح ب �ع ����ض ال�ت���س��ري�ب��ات
ال�صادرة عن قيادات يف حركة حما�س �أن
يكون مو�سى �أبو مرزوق ،الرجل الأوفر
ح�ظ�اً للفوز برئا�سة املكتب ال�سيا�سي
ل�ل�ح��رك��ة ،ت�ت�ح��دث م���ص��ادر أ�خ ��رى عن
�أن امل��ر��ش�ح�ين ك�ث�ر ،ورمب ��ا ي�ك��ون ا�سم
رئي�س املكتب ال�سيا�سي اجلديد مفاجئاً،
ومن خارج الأ�سماء املتداولة ،فقد قال
ال �ق �ي��ادي يف ح�م��ا���س أ�� �س��ام��ة ح �م��دان:
«�إن هناك �أ�سماء ع��دة مر�شحة لقيادة
احلركة ،بع�ضها غري معروف �إعالمياً
ب�شكل كبري ،كما �أن هناك �أ�سماء تتداول
�إعالمياً على �أنها مر�شحة على خالف
ال��واق��ع» ،ورف����ض ح�م��دان الك�شف عن
أ�ب��رز ه��ذه الأ��س�م��اء ،حتى ال ت�ؤثر على
عملية االنتخابات.
امل �ع �ل��وم��ات الأك �ث ��ر ت � � ��داو ًال ت�ب�ق��ي
من�صب رئي�س املكتب ال�سيا�سي ،الذي
ي�شغله الآن خالد م�شعل ،ب�ين اثنني:
مو�سى �أبو م��رزوق؛ نائب رئي�س املكتب
ال���س�ي��ا��س��ي ح��ال �ي �اً ،ورئ �ي �� �س��ه الأ� �س �ب��ق،
وب�ين �إ�سماعيل هنية رئي�س احلكومة
الفل�سطينية يف غزة.
رئي�س املكتب
ومدير مكتب ال�شيخ
بح�سب متابعني لل�ش�أن الفل�سطيني،
ف ��إن املفا�ضلة ب�ين أ�ب��و م��رزوق وهنية،
تعطي �أرج�ح�ي��ة ل�ل��أول ،وال ��ذي يزخر
� �س �ج �ل��ه احل ��رك ��ي مب� �ن� �ج ��زات ك �ث�ي�رة،
ال ع��ن كونه �أول رئي�س للمكتب
فف�ض ً
ال���س�ي��ا��س��ي حل��رك��ة ح �م��ا���س ،ف�ق��د ك��ان
ال��رج��ل ال ��ذي أ�ع� ��اد ب �ن��اء احل��رك��ة بعد
ال�ضربة الأمنية الكبرية التي تلقتها
مطلع الت�سعينيات ،و�أدت �إىل اعتقال
كل قيادات وكوادر حما�س الأ�سا�سية يف
حينه ،يومها دخل �أبو مرزوق �إىل قطاع
غ��زة ،ث��م �إىل ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،ليقوم
بت�أ�سي�س جديد للحركة ،وب�ضمن ذلك
ت� أ���س�ي����س ج�ن��اح�ه��ا ال�ع���س�ك��ري (ك�ت��ائ��ب
الق�سام) ،و أ�ب��و م��رزوق هو من الرعيل
الأول ال��ذي عمل يف �صفوف الإخ��وان
داخ� ��ل غ ��زة وخ ��ارج �ه ��ا ،ع �ل��ى تن�شيط
ال �ف��رع ال �غ��زاوي للجماعة ب�ع��د نك�سة
حزيران  ،1967وكان من �أبرز الأع�ضاء
النا�شطني يف اخلليج ،والذين حافظوا
ع�ل��ى �صلة وث�ي�ق��ة بالتنظيم يف قطاع
غزة.
وث �م��ة م��ن ي�ت�ن��در ب��ال �ق��ول« :ل��و �أن
مو�سى مل يذهب �إىل الواليات املتحدة
ويُعتقل ،لكان �صعباً على خالد م�شعل
�أن ي�صل �إىل رئ��ا��س��ة املكتب ال�سيا�سي
حل��رك��ة ح �م��ا���س» ،ف � أ�ث �ن��اء اع �ت �ق��ال أ�ب��و
م��رزوق انتخب م�شعل لرئا�سة املكتب
ال�سيا�سي للحركة ،وبعد الإف ��راج عنه
� �ص��ار ي���ش�غ��ل م��وق��ع ال �ن��ائ��ب ،وتقل�ص
ن�ف��وذه ك�ث�يراً داخ��ل �صفوف حما�س يف
اخل ��ارج ،و�إىل احل��د ال��ذي مل ي�ستطع
م �ع��ه احل �� �ص��ول ع �ل��ى ع���ض��وي��ة امل�ك�ت��ب

�صامتاً حتى الآن ،ل��دى حما�س اخل��ارج،
لكن بقاءه يف هذا امل�ستوى غري م�ضمون
من الناحية العملية ،ولأ�سباب معروفة،
فقد ير�ضي انتخاب «�أبو مرزوق» الداخل
واخلارج معاً ،لكن �سطوة حما�س/غزة لن
ترتاجع ،و�سيظل للقيادات احلم�ساوية يف
القطاع ت�أثري كبري.
اخليارات ال�سيا�سية

رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س خالد م�شعل ونائبه مو�سى �أبو مرزوق �إىل ي�ساره

ال�سيا�سي يف االنتخابات ال�سابقة ،ولكن
م�شعل ع� ّي�ن��ه تعييناً يف من�صب نائب
رئي�س املكتب ال�سيا�سي.
ووفق املتابعني �أي�ضاً ،ف�إن �أبو مرزوق
جنح يف الفرتة الأخرية يف تعزيز مكانته
ون �ف��وذه داخ ��ل احل��رك��ة ،م���س�ت�ف�ي��داً من
الو�صل الن�شط مع حما�س يف قطاع غزة،
وم��ن خ�لال ن�شاطه يف ملف امل�صاحلة،
وكذلك من �إبقائه على خطوط مفتوحة
م��ع ج �ه��ات مل ي��ول �ه��ا م���ش�ع��ل االه �ت �م��ام
الكايف.
على العك�س م��ن م��و��س��ى ،ال يعترب
هنية من القيادات ذات الثقل التاريخي
يف ج �م��اع��ة الإخ � � � ��وان �أو يف ��ص�ف��وف
ح�م��ا���س ،ف�م��دي��ر مكتب ال���ش�ي��خ �أح�م��د
ي��ا� �س�ين؛ م� ؤ���س����س احل��رك��ة ،مل يُظهر
دوم �اً االل�ت��زام الكايف ب�ق��رارات القيادة،
وقد تعر�ض للنقد وامل�ساءلة حني �أ�صر
على تر�شيح نف�سه النتخابات املجل�س
الت�شريعي الأول ،ب�ع��د ق�ي��ام ال�سلطة
الفل�سطينية يف أ�ع �ق��اب ات�ف��اق �أو��س�ل��و،
وذل ��ك خ�لاف �اً ل �ق��رار ح�م��ا���س يف حينه
مبقاطعة هذه االنتخابات ،كما �أنه من
املتحم�سني لت�شكيل ح ��زب اخل�لا���ص
ال ��ذي مل ي�ح����ض مب �ب��ارك��ة ك��اف�ي��ة من
قيادة حما�س.
الرجل ال��ذي ك��ان يو�صف بالطيبة
والزهد ،حتوّل مناف�ساً قوياً بعد تر�أ�سه
احلكومة الفل�سطينية ،عقب انتخابات
املجل�س الت�شريعي الثاين ،وب��د�أ يظهر
كقائد م�ؤثر بعد ال�ع��دوان ال�صهيوين
ع �ل��ى ق �ط��اع غ ��زة ن �ه��اي��ة  2008مطلع
 ،2009لكن تغرياً فارقاً حدث مع جناح
ال�ت�ح��رك ال�شعبي يف م���ص��ر ،ب�إ�سقاط
ر�أ�س النظام امل�صري ح�سني مبارك ،ثم
م��ع ف��وز الإخ ��وان امل�سلمني بانتخابات
جمل�س ال�شعب ،ثم برئا�سة اجلمهورية.

ت �� �ص��رف ه �ن �ي��ة ب��و� �ص �ف��ه ج� � ��زءاً م��ن
ال �ف ��ري ��ق امل �ن �ت �� �ص��ر م �� �س �ت �ع �ي��داً م��رح�ل��ة
ارت�ب��اط تنظيم الإخ��وان يف غ��زة مب�صر،
وق ��د ل�ف��ت ان�ت�ب��اه امل��راق �ب�ين م�ن��ذ بع�ض
ال��وق��ت �إ� �ص��رار ه�ن�ي��ة ع�ل��ى ل �ق��اء حممد
مر�سي الرئي�س امل�صري ،على ر�أ���س وفد
من احلكومة الفل�سطينية يف غ��زة ،بعد
لقاء عقده الرئي�س امل�صري ،مع رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلما�س خالد م�شعل،
وتتحدث م�صادر قريبة من حما�س ،عن
�أن الرئي�س امل�صري عر�ض ا�ستقبال وفد
مو�سع من قيادات احلركة برئا�سة م�شعل
وب�ح���ض��ور ه�ن�ي��ة ،ول�ك��ن الأخ �ي�ر رف����ض،
و�أ� �ص��ر على ا�ستقبال منفرد ب�ع�ي��داً عن
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركته ،وت��ردد
�أن الأخري �أظهر غ�ضباً �شديداً جتاه هذا
ال�سلوك ،لكن ال �شيء يغري من حقيقة
�أن هنية طامح ،وال �شيء يقنعه بالرتاجع
عن هذا الطموح.
الداخل واخلارج
حت ��دث ب�ع����ض ق ��ادة ح �م��ا���س ،ع��ن �أن
احل��رك��ة ال مي�ك��ن �أن ت�ك��ون ��س��اذج��ة �إىل
احلد ال��ذي جتعل معه كل قيادتها حتت
رح �م��ة االح �ت�ل�ال ،وذل ��ك يف �إ� �ش ��ارة �إىل
تعذر انتخاب رئي�س للمكتب ال�سيا�سي
حم��ا��ص��راً يف ق�ط��اع غ ��زة ،ل�ك��ن ي�ب��دو �أن
تغرياً يف املعادلة قد وقع ،ففي ت�صريحاته
ي�ق��ول �أ��س��ام��ة ح�م��دان�« :إن��ه لي�س هناك
قيود على اختيار رئي�س املكتب من داخل
ف�ل���س�ط�ين» ،م ��ؤك��داً «�أن ال �ع�برة بتوافر
ال �� �ش��روط يف ال �ق �ي��ادة اجل ��دي ��دة ول�ي����س
مبكان وجوده».
ن�ظ��ري�اً ،ف� ��إن ه��ذا ال �ك�لام يعني فتح
ال �ب��اب أ�م � ��ام ت��ر� �ش��ح ه�ن�ي��ة وغ �ي��ره ،و�إن
ك��ان ي�ب��دو �أن��ه املق�صود ب�ه��ذا الت�صريح،

فاحلديث عن مر�شحني من غزة لرئا�سة
املكتب ال�سيا�سي ،يتعلق برت�شح �إ�سماعيل
ه�ن�ي��ة� ،إال �إذا ك��ان��ت ه �ن��اك �أ� �س �م��اء غري
معروفة على ما يقول حمدان.
واقع احلال �أن حما�س تواجه و�ضعية
�شبيهة بتلك التي واجهتها التنظيمات
الفل�سطينية كلها ،واملت�صلة بالعالقة
ب�ين بنى ه��ذه التنظيمات داخ��ل الأر���ض
املحتلة ،وبني بناها خارج فل�سطني ،هذه
ال��و��ض�ع�ي��ة ت �ب��دو �أك�ث�ر ت�ع�ق�ي��داً يف حالة
حما�س ،فحما�س الداخل قوية مبا يكفي
ك��ي جت �ع��ل دور اخل � ��ارج ه��ام �� �ش �ي �اً ،فهي
ت�سيطر ع�ل��ى �أر� ��ض �شبه حم ��ررة ،ولها
حكومة وم�ؤ�س�سات ت�شبه م�ؤ�س�سات دولة،
وتقيم عالقات مع اجل��وار الآن (م�صر)
ولها �صلتها وات�صاالتها يف الإقليم ،وهذه
عادة تكون من اخت�صا�ص بنى اخلارج.
ومن ال�سذاجة �إغفال وجود خالفات
بني مكونات احلركة يف الداخل واخلارج
ع�ل��ى م�ل�ف��ات ع��دي��دة ،وم�ن�ه��ا امل���ص��احل��ة،
مثل ه��ذه اخل�لاف��ات ،خرجت �إىل العلن
أ�ك�ثر من م��رة ،وو�صفت ب�أنها اجتهادات
ال ت�صل �إىل حد اخل�لاف ،وقد ا�ستخدم
ح �م��دان ن�ف����س ال �ع �ب��ارات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف
و�صف اخلالفات القائمة الآن ،والتي لها
بُعد تنظيمي وا�ضح ،يقول حمدان�« :إن
هناك ف��ارق�اً ب�ين اج�ت�ه��ادات يف ال ��ر�أي ال
تتعلق باجلغرافيا وانق�سامات وم�شاكل»،
و�أ� �ض��اف �أن «االج�ت�ه��ادات داخ��ل احلركة
م�ت��اح��ة ل�ك��ن ح��رك��ة ح�م��ا���س ت�ع�م��ل وف��ق
م�ؤ�س�سات ،وال ميكن لأح��د �أن يقول� ،إن
هناك تطابقاً كام ًال يف الآراء ،لكن هناك
احرتاماً لهذه امل�ؤ�س�سية يف العمل».
ب�ع�ي��داً ع��ن ه��ذا الن�ص الدبلوما�سي
�إىل حد ما ،ف�إن كالماً قد جتاوز الهم�س
عن رغبة قيادات غزة باال�ستئثار بالقرار
احلركي كله ،الأمر الذي ينعك�س غا�ضباً

ح�ت��ى الآن ال ت �ق��دم ق �ي��ادات حما�س
م��وع��داً حم��دداً لإجن��از انتخابات املكتب
ال�سيا�سي يف اخل ��ارج ،وب��ال�ت��ايل ال�شروع
يف عملية ان�ت�خ��اب رئ�ي����س ل�ه��ذا املكتب،
ولكن التقديرات تتحدث عن نهاية العام
اجل��اري ك�أبعد ح��د ممكن لالنتهاء من
العملية االنتخابية كلها.
امل� ��دى ال��زم �ن��ي امل �� �ش��رع ه� ��ذا ،يبقي
كثرياً من االحتماالت قائمة ،ومن بينها،
ع��ودة خالد م�شعل عن ق��راره ،والرت�شح
جم��دداً لرئا�سة املكتب ال�سيا�سي ،حيث
ي�ق��ول �إن��ه ميلك م��ؤي��دي��ن ك�ثر ،وهناك
من متنى عليه البقاء يف من�صبه ،لفرتة
جديدة مينحه �إي��اه��ا النظام االنتخابي
يف احل ��رك� �ةـ و�إن ك ��ان ��س�ي�ظ�ه��ر يف ه��ذه
احل��ال��ة با�سم رئي�س اللجنة التنفيذية
حلما�س ،بد ًال من رئي�س املكتب ال�سيا�سي
وف��ق ال�ت�ع��دي�لات الأخ�ي��رة ع�ل��ى النظام
الداخلي.
م �� �ش �ع��ل ي �� �ش��دد ع �ل��ى �أن ل ��ن ي �ج��دد
تر�شيحه ،وثمة م��ن يتحدث ع��ن توليه
من�صباً كبرياً يف التنظيم الدويل جلماعة
الإخ ��وان امل�سلمني� ،أو �أن ي�ك��ون مراقباً
عاماً لتنظيم الإخ��وان يف فل�سطني ،وهو
ظ�ه��ر �إىل ج��ان��ب �أردوغ� � ��ان وم��ر� �س��ي يف
م�ؤمتر العدالة والتنمية ،متبنياً خطاباً
�إخوانياً بحتاً ،ما ف�سره البع�ض متهيداً
للمن�صب اجلديد.
وك � ��ان الف� �ت� �اً �أن م���ش�ع��ل يف خ�ط��اب��ه
ال�ترك��ي حت��دث ع��ن دول��ة فل�سطينية يف
الأرا� �ض��ي املحتلة ع��ام  ،1967تبني هذا
اخليار مل يعد مفاجئاً وال ج��دي��داً عند
قيادات حما�س ،والتي ي�صر بع�ضها على
التذكري �أحياناً بخيارات �سيا�سية قدمية،
عن املقاومة وحترير كل فل�سطني ،وغري
ذل��ك م��ن مكونات خطاب كانت تعتمده
احلركة.
يف كل ح��ال ،يبدو الفتاً لالنتباه �أنه
وبعيداً عن التندر الذي قد يثريه اختيار
هذا الو�صف للهيئة القيادية يف حما�س،
وه� ��و ��ش�ب�ي��ه ب��و� �ص��ف الإط � � ��ار ال �ق �ي��ادي
الأول يف منظمة التحرير الفل�سطينية
(اللجنة التنفيذية) ،ف ��إن م��ا ه��و غائب
يف ظ��ل احل��دي��ث ع��ن ف��ر���ص املر�شحني،
واحتماالت ف��وز ه��ذا �أو ذاك ،هو اخليار
ال�سيا�سي ،م�شعل حتدث يف هذا املو�ضوع،
الآخ ��رون ال يتحدثون� ،إىل �أي��ن مت�ضي
حما�س؟

عبد الرحمن نا�صر
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تداعيات تعطيل دور الحراك الشبابي الفلسطيني
وفشل المراهنة على إنهاء االنقسام
واك � ��ب ال �� �ش �ب��اب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف
ال��وط��ن وال���ش�ت��ات احل ��راك ال�شبابي
ال � ��ذي ل �ع��ب دوراً ك� �ب�ي�راً يف عملية
التغيري ال��دمي�ق��راط��ي ،خ�صو�صاً يف
تون�س وم�صر من خالل الثورات ،وما
�آلت �إليه من نتائج �إيجابية و�سلبية،
وعلى ال��رغ��م م��ن امل �ح��اوالت الكثرية
لدى ال�شباب الفل�سطيني لل�ضغط من
�أجل تغيري الواقع الفل�سطيني� ،إال �أن
تلك امل�ح��اوالت بقيت حم��دودة ج��داً،
يف ظ��ل ح��ال��ة االن�ق���س��ام الفل�سطيني
املزمن ،وال�ضياع ال�سيا�سي يف تناول
امل� �ل ��ف ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ع �ل��ى خم�ت�ل��ف
الأ�صعدة ،فبد�أت احلمالت باملطالبة
ب� إ�ن�ه��اء االح �ت�لال ،وان�ت�ه��ت مبطالب
�إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن �أن ال �� �ش �ع��ب
الفل�سطيني ق��د جن��ح ب��إي���ص��ال ر�سائل
ك � �ث �ي�رة �إىل ال� � �ع � ��امل ،خ� ��� �ص ��و�� �ص� �اً يف
م���س�يرات ال �ع��ودة و��س�ق��وط ال���ش�ه��داء يف
أ�ي��ار وح��زي��ران � ،2011إال �أن االنحراف
عن مو�ضوع املطالبة ب�إنهاء االحتالل
مل�صلحة �إنهاء االنق�سام ،كان له تداعيات
�سلبية يف تعطيل دور احل��راك ال�شبابي
الأع�لام الفل�سطينية واليافطات التي
الفل�سطيني.
ت �ع��ددت ال �� �ش �ع��ارات وم �ن �ه��ا« :م �ع �اً ت�ط��ال��ب ب��ا��س�ت�ع��ادة ال��وح��دة الوطنية
و�سوياً لإنهاء االنق�سام»« ،نعم ال�ستعادة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ع ��دد من
الوحدة الوطنية» ،وتنوّعت احلمالت املطالب ال�سيا�سية والوطنية الأخرى،
ال�شبابية لإنهاء االنق�سام ،التي �شاركت امل��وج �ه��ة ��ض��د االح �ت�ل�ال ال���ص�ه�ي��وين
فيها القطاعات ال�شبابية والطالبية ،ومم ��ار�� �س ��ات ��ه؛ اال� �س �ت �ي �ط��ان وت �ه��وي��د
�إىل ج ��ان ��ب ال �ف �� �ص��ائ��ل وامل �ن �ظ �م��ات ال �ق��د���س وج � ��دار ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري
وال �ف �ع��ال �ي��ات وال� �ق� �ي ��ادات ال���س�ي��ا��س�ي��ة والعدوان امل�ستمر على قطاع غزة.
مل تفلح كل تلك التحركات ،وبقيت
وال��وط �ن �ي��ة وامل � ؤ�� �س �� �س��ات واجل�م�ع�ي��ات
الأهلية ،ورف��ع امل�شاركون يف امل�سريات ح��ال��ة االن�ق���س��ام الفل�سطيني ع�صية

تظاهرة �شبابية فل�سطينية لإنهاء االنق�سام

ع �ل��ى ك��ل اجل �ه��ود ال�ن�ب�ي�ل��ة ال��س�ت�ع��ادة
ال ��وح ��دة ،ومي �ك��ن ال �ق��ول �إن ال�ترك�ي��ز
يف مرحلة م��ن امل��راح��ل على مو�ضوع
�إن �ه��اء االن�ق���س��ام ا�ستنفد ال�ك�ث�ير من
الهمم ،و�أدى �إىل تراجع املراهنات على
�إمكانية �إط�ل�اق انتفا�ضة فل�سطينية
جديدة للأ�سباب التالية:
امل��راه�ن��ة امل�ب��ال��غ فيها على مو�ضوع
�إنهاء االنق�سام ،حيث �إن تركيز احلمالت
على مو�ضوع االحتالل والق�ضاء عليه،

دراسة حول واقع المهنيين الفلسطينيين
نحو تنظيم جديد للعالقة بين الدولة اللبنانية والالجئين
خ��رج��ت ن�ت��ائ��ج درا� �س��ة ح��ول ال�ت�ع��دي�لات القانونية
وواق ��ع املهنيني الفل�سطينيني يف ل�ب�ن��ان ،ال�ت��ي �أع��ده��ا
الباحث الفل�سطيني فتحي كليب ،بخال�صات أ�ب��رزه��ا،
�أن احل��ال��ة الراهنة والفو�ضى القانونية التي يعي�شها
العمال الفل�سطينيون يف لبنان� ،سواء الأج��راء �أو حملة
ال�شهادات اجلامعية من �أ�صحاب املهن احل��رة ،تتطلب
تنظيماً ج��دي��داً من قبل ال��دول��ة اللبنانية ،ينهي حالة
الغنب الواقعة على الفل�سطينيني ،ف�ه��ؤالء م��وج��ودون
على الأرا�ضي اللبنانية ،وبع�ضهم ميار�س املهنة بطرق �أو
ب�أخرى� ،أي �أن املطلوب هو �إعادة ربط ه�ؤالء بالقوانني
املرعية ،من خالل و�ضع قانون ي�أخذ باالعتبار الو�ضع
اخلا�ص للفل�سطينيني يف لبنان ،باعتبارهم ج��زءاً من
�شعب �شقيق يختلف واقعهم القانوين عن بقية الرعايا
العرب والأجانب املقيمني يف لبنان.
ك��ذل��ك ،وب �ع��د ت �ق��دمي درا� �س��ة ح��ال��ة خ��ا��ص��ة مبهنة
التمري�ض ،ط��رح ال�ب��اح��ث م��و��ض��وع توحيد املرجعيات

القانونية املتعلقة باملمر�ضات واملمر�ضني الفل�سطينيني،
لأن الو�ضع ال��راه��ن هو �أ�شبه بحالة من الفو�ضى بني
مرجعيات ث�لاث��ة ،لكل منها �صالحيات تتعار�ض مع
بع�ضها يف غالب الأحيان (وزارة ال�صحة ،وزارة العمل
ونقابة املمر�ضات واملمر�ضني) ،بالإ�ضافة �إىل ت�شريع
و�ضع الفل�سطينيني من �أ�صحاب املهن احلرة� ،سواء من
خ�لال النقابات املهنية اللبنانية� ،أو من خ�لال مراعاة
الو�ضع اخل��ا���ص للفل�سطينيني ب��االع�تراف بنقاباتهم
املوجودة على الأرا�ضي اللبنانية ،يف �إطار معاجلة امللف
الفل�سطيني ب�شكل عام..
وع�ل��ى ال�صعيد الفل�سطيني ،دع��ا ال�ب��اح��ث منظمة
التحرير الفل�سطينية يف لبنان ،والف�صائل على اختالفها،
ل�ل�ع�م��ل م��ن �أج ��ل ت��أ��س�ي����س ن�ق��اب��ة خ��ا��ص��ة ب��امل�م��ر��ض��ات
وامل�م��ر��ض�ين وامل�ح��ا��س�ب�ين ،ب�ه��دف حت�م��ل م�س�ؤولياتها
جلهة الدفاع عن م�صالح املهنيني الفل�سطينيني ،و�إثارة
م�شكلتهم على خمتلف امل�ستويات وبجميع الأ�شكال.

كان يجب �أن يكون الأولوية� ،أما مو�ضوع
االنق�سام ف�سيكون «حت�صيل حا�صل»� ،إذا
جن�ح��ت احل �م�لات يف �إج �ب��ار االح�ت�لال
على الرتاجع عن ممار�ساته ،من خالل
خلق ر�أي عام دويل �ضاغط.
ت �ع��دد اجل �ه��ات ال��داع �ي��ة �إىل إ�ن �ه��اء
االنق�سام ،وعدم توحيد الأه��داف و�آلية
حتقيقها يف ال��وط��ن ويف ال�شتات ،حيث
وج��دن��ا ع���ش��رات احل�م�لات على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وب�شكل ع�شوائي
� �ش �ت �ت��ت ال �ك �ث�ي�ر م ��ن اجل � �ه ��ود اجل � ��ادة
ل ��دى ع ��دد م��ن امل �ج �م��وع��ات ال���ش�ب��اب�ي��ة
الفل�سطينية ذات ال�برام��ج ال�سيا�سية
الواعدة.
اتباع عدد من الف�صائل الفل�سطينية
��س�ي��ا��س��ة ت �ق��زمي ال�ت�ح��رك��ات ال�شبابية،
خ�صو�صاً تلك املعنية ب�إنهاء االنق�سام
ع�بر ط��رح «�أج� �ن ��دات» خ��ا��ص��ة يف �سياق
عملية ح��راك �شبابي بعيدة ك��ل البعد
ع��ن م��و��ض��وع ال��وح��دة الوطنية و إ�ن�ه��اء
االنق�سام.
االن���ش�غ��ال ب�ع��دد م��ن اال�ستحقاقات
الفل�سطينية يف �أوج احلمالت املطالبة
ب�إنهاء االحتالل واالنق�سام ،وعلى ر�أ�سها
م��و� �ض��وع ع���ض��وي��ة ف�ل���س�ط�ين يف الأمم
املتحدة ،وقد �أثبتت التجربة �أن املو�ضوع
ال ي �ت �ج��اوز ح ��دود امل� �ن ��اورة ال�سيا�سية
للم�س�ؤولني يف ال�سلطة الفل�سطينية.
االنتظار غري املجدي لنتائج ت�أثري
ب �ع ����ض ال � �ث� ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى امل�ل��ف
الفل�سطيني ،واقتناع الكثريين بجدوى
اال��س�ت�ف��ادة م�ن�ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً ال �ث��ورة يف
م�صر وم�ستقبل اتفاقية كامب دايفيد،
التي مل تمُ �س لغاية اليوم على الرغم
من تغيري النظام امل�صري.
أ�م��ا على م�ستوى احل��راك ال�شبابي

ل�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ل �ب �ن��ان ،ف��ال���ش�ب��اب
الفل�سطيني يف لبنان ق��ام ب��دور فاعل
ع �ل��ى خم �ت �ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات يف م �� �س��ار
احل ��راك ال�شبابي الفل�سطيني ال�ع��ام،
وك��ان �أعظمها تقدميه �ستة �شهداء يف
ذك� ��رى ال�ن�ك�ب��ة خ�ل�ال م���س�يرة ال �ع��ودة
�إىل فل�سطني ،وك��ان إ���ص��رار ع��دد كبري
م�ن�ه��م ع�ل��ى جت ��اوز ال���ش��ري��ط الفا�صل
مع فل�سطني املحتلة ،ومواجهة العدو
ال �� �ص �ه �ي��وين خ�ي�ر دل �ي��ل ع �ل��ى إ�مي��ان��ه
بالعودة ،ورف�ضه العي�ش يف واقع اللجوء
الأليم ،خ�صو�صاً يف لبنان ،حيث يواجه
مم��ار��س��ات �سيا�سية وق��ان��ون�ي��ة معقدة،
وذل ��ك ب�سبب تقاع�س ل�ب�ن��ان الر�سمي
ع��ن التقيد ب��ال��واج�ب��ات امل�ترت�ب��ة عليه
جت��اه الفل�سطينيني ،لكن إ���ض��اف��ة �إىل
الأ� �س �ب��اب �آن �ف��ة ال ��ذك ��ر ،ف � ��إن ال���ش�ب��اب
الفل�سطيني يف لبنان يعاين الكثري يف
ما يخ�ص احلالة االجتماعية ،وعملية
موا�صلة التحركات للفل�سطينيني يف
ل�ب�ن��ان حت�ت��اج �إىل �شحذ ال�ه�م��م ،حيث
الهموم اليومية التي تطغى على حياة
الالجئني.
وق �ط��اع ال���ش�ب��اب ه��و ج ��زء أ���س��ا��س��ي
م��ن جمتمع ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني
يف ل�ب�ن��ان ،و أ�ك�ث�ر امل�ت� أ�ث��ري��ن باحلرمان
من �أب�سط احلقوق ،حيث �إن ال�شباب يف
املخيمات يعاين �أو�ضاعاً معي�شية و�سكنية
رديئة ،ف�إذا �أرادو �إ�صالح البنية التحتية
للمخيم ،ي�صطدمون مبنع �إدخال مواد
الإعمار ،حتت عنوان «رف�ض التوطني»،
و�إذا �أ�سعف احل��ظ أ�ح��ده��م بدعم مايل
من جهات عائلية ل�شراء �شقة �سكنية،
واجه قانون حرمان الفل�سطينيني من
امللكية العقارية ،و�إذا دمر املخيم حيث
يعي�ش كما يف حالة نهر البارد ،ي�ضطر
لل�سكن يف برك�سات حديدية �أ�شبه بعلب
ال���س��ردي��ن ،أ�م ��ا ال���ش�ب��اب يف التجمعات
خ� � ��ارج امل �خ �ي �م ��ات ،وه � ��ي ت �� �ض��م �آالف
الالجئني ،ف ��إن ع��دم اع�ت�راف الأون��روا
ب� �ه ��ا ،ي �ح��رم �ه��م م ��ن اخل� ��دم� ��ات ال �ت��ي
توفرها ،خ�صو�صاً عدم ا�ستيفاء منازل
الالجئني للمتطلبات الأ�سا�سية للحق
يف �سكن ك��اف وم�ن��ا��س��ب وف��ق م�ق� ّوم��ات
ال �ع �ي ����ش ال� �ك ��رمي ،ن��اه �ي��ك ع ��ن ق�ضية
ف��اق��دي الأوراق ال �ث �ب��وت �ي��ة ،وم���ش��اك��ل
بطالة وهجرة ال�شباب املتوا�صلة التي
تهدد حق العودة ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل
التعليمية واملهنية..
ت�ب�ق��ى امل��راه �ن��ة ع�ل��ى �إرادة ال�شباب
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف جت� � ��اوز ال �ك �ث�ي�ر م��ن
ال� �ع� �ق� �ب ��ات وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
واخلارجية ،من خالل ت�ضافر اجلهود
وتوحيد الأهداف واالعتماد على النف�س
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن جت ��ارب االن�ت�ف��ا��ض��ات
الفل�سطينية ال�سابقة ،خ�صو�صاً بعد
ا�ستمرار تدهور الأو��ض��اع الفل�سطينية
ومتادي االحتالل..

�سامر ال�سيالوي
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ملف األسبوع

تصاعد انتهاكات «الجيش الحر»
فلتان حدودي
تمتد الحدود اللبنانية  -السورية على مسافة
 330كيلومترًا تقريبًا ،وهي غير مضبوطة تمامًا،
مرسم أو محدد ب��وض��وح ،فيما
وبعضها غير ّ
تنتشر عليها المسالك الترابية غير الشرعية
التي تستخدم منذ عقود في عمليات التهريب
المختلفة ،وال��ت��ي تُ ستخدم ال��ي��وم لتهريب
األسلحة والمتمردين.
وتشير المعلومات إلى وجود أكثر من 800
مسلح من الجيش السوري الحر على الحدود
اللبنانية  -السورية وع��دد هائل من األسلحة
المنتشرة في بلدة عرسال وغيرها من البلدات،
خصوصًا أن المتمردين يملكون عالقات وثيقة
مع قيادات معينة في بعض البلدات الحدودية،
وهم يرون فيها مالذًا آمنًا ونقطة انطالق لشن
هجمات على الجيش النظامي ،ال سيما أن تلك
المنطقة لم ترسم حدوديًا بين لبنان من جهة
وتحوي الكثير من البساتين التي تبيقهم بمنأى
عن النيران السورية والهروب منها عند الحاجة،
أضف إلى ذلك أن القوى السياسية اللبنانية
الموجودة في بعض البلدات تكمن العداء للنظام
ال��س��وري وتسعى مع الساعين إلسقاطه بأي
كلفة ممكنة ،وإن كان األم��ر على حساب قرى
وبلدات لبنانية قائمة على الحدود.
وت��ل��ف��ت ال��م��ع��ل��وم��ات األم��ن��ي��ة والعسكرية
بوضوح إلى وجود كميات كبيرة من األسلحة
لما يسمى بـ«الجيش السوري الحر» في المناطق
الحدودية اللبنانية البقاعية والشمالية ،بحيث
يساعدهم لوجستيًا بعض أه��ال��ي البلدات
والقرى المستفيدين ماليًا وسياسيًا من األحداث
الجارية في سورية.
وتؤكد بعض المعلومات أن عناصر «الجيش
ال��ح��ر» نشطت ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة ف��ي تلك
المناطق ،وبشكل ملحوظ بعد إع�لان قائدها
ري��اض األسعد بالعودة إل��ى سورية لممارسة
أعماله العسكرية ،وتتخوف المصادر األمنية من
أن يكون الكالم هذا مؤشرًا إلى بدء العد العكسي
لقيام تلك المجموعات بعمل ما انطالقًا من
عرسال ومحيطه ،للسيطرة على مواقع الحدود
السورية ،في محاولة التفافية وص��والً لوادي
خالد ش��م��االً يساعدهم ف��ي ذل��ك عناصر من
القاعدة.

�سُ جلت يف الآونة الأخرية جمموعة
اع� �ت ��داءات ع�ل��ى الأرا�� �ض ��ي اللبنانية
م��ن قبل عنا�صر م��ا ي�سمى «اجلي�ش
ال�سوري احلر»؛ بني تفجريات وقتل،
وا��س�ت�ه��داف مل��راك��ز اجل�ي����ش ،وتهديد
حلياة املواطنني على احلدود.
ت � �ع� ��ددت االن� �ت� �ه ��اك ��ات ل �ل �� �س �ي��ادة
اللبنانية ،و�سط �صمت ت��ام م��ن قبل
م�ع�ظ��م الأط � ��راف ال�سيا�سية ال��ذي��ن
ان �ت �ه �ج��وا ��س�ي��ا��س��ة «غ ����ض ال �ط��رف»
و«الن�أي بالنف�س» ،ومل يحركوا �ساكناً
ح�ت��ى م��ع ��س�ق��وط قتلى م��ن اجل��ان��ب
اللبناين.
امل �ف ��ارق ��ة �أن ت��رك �ي��ا ال �ت��ي تبنت
«اجل �ي �� ��ش ال� ��� �س ��وري احل � ��ر» وم��دت��ه
ب��امل��ال وال�سالح ق��د ب��د�أت تتذمر من
ممار�ساته ،ووجهت �إليه انتقادات حادة
اللهجة ،بينما ي�صر فريق لبناين على
مدحه والإ�شادة فيه ،غري مكرتث مبا
ميار�سه من انتهاك حلقوق املواطنني
و�أرا�ضيهم وحياتهم!
وم�ه�م��ا ح��اول��ت ب�ع����ض الأط� ��راف
ال�سيا�سية التعتيم على ما يجري ،فال
يخفى على �أح��د ،ال �سيما م��ن �سكان
امل �ن��اط��ق احل ��دودي ��ة� ،إن يف ال���ش�م��ال
�أو يف ال �ب �ق��اع� ،أن اجل� ��رود اللبنانية
ب��ات��ت م��رت�ع�اً مل�ج�م��وع��ات م��ن اجلي�ش
ال �� �س��وري احل ��ر ال��ذي��ن ي�خ�ت�ب�ئ��ون يف
امل �غ��اور واجل �ب��ال ،ومم��ن ال ي�ت��وان��ون
ع ��ن م �ه��اج �م��ة امل ��واط� �ن�ي�ن امل��دن �ي�ين
والع�سكريني من �أجل حتقيق م�آربهم
وتهريب ال�سالح وامل�سلحني.
مواطنون كرث ا�شتكوا من عنا�صر

م�سلحة تنت�شر يف املنطقة احلدودية ح��اول نفيه ب��داي��ة ،وق��د أ�ع��رب ه��ؤالء
اللبنانية ولي�س ال�سورية ،و�أكدوا �أنهم عن امتعا�ضهم من إ�ج��راءات اجلي�ش
ع��ر��ض��ة للق�صف وال�ت�ه��دي��د يف ح��ال اللبناين على احل��دود ،وع��دم �إط�لاق
تنقلوا بني بع�ض الأم��اك��ن يف القرى اليد للم�سلحني واملهربني ،ومن مثال
احل ��دودي ��ة ،ل�ك��ن م��ا م��ن جم�ي��ب من ذل��ك �ضبطه خ�ل�ال الأي� ��ام ال�سابقة
الأجهزة الأمنية� ،إذ لطاملا كانت �أرواح ل�ل�ح��ادث��ة ��ش��اح�ن��ة ق��رب م�ع�بر ال�ق��اع،
اللبنانيني «بخ�سة» مقارنة بالأجندات وع �ل��ى م�ت�ن�ه��ا � � 5س��وري�ي�ن و��س��ائ�ق�ه��ا
وامل�صالح ال�سيا�سية املرتبطة باخلارج .ال�ل�ب�ن��اين حم�م�ل��ة ب � أ�ع �ت��دة ع�سكرية
وم �ن��اظ�ير ح��رب �ي��ة و أ�ج� �ه ��زة ات���ص��ال
هجوم على اجلي�ش
ال�سلكي وقنابل يدوية ،كانت متجهة
ن�ح��و حم�ل��ة م���ش��اري��ع ال �ق��اع املتاخمة
ال�ل�اف ��ت �أن االع� � �ت � ��داءات ك��ان��ت للحدود ال�سورية.
وقحة للغاية ،فقد هاجم جنود من
وق� ��د ت��وق �ف��ت م ��راج ��ع ��س�ي��ا��س�ي��ة
«اجل �ي ����ش ال �� �س ��وري احل � ��ر» م� ��ؤخ ��راً م���س��ؤول��ة أ�م� ��ام م�ه��اج�م��ة ال���س��وري�ين
مركزاً للجي�ش اللبناين على احلدود املتمردين للجي�ش اللبناين باعتباره
ال�شرقية يف جرود عر�سال ،وهو خرب خطوة بالغة اخل�ط��ورة ،كونها مت�س
�أكدته قيادة اجلي�ش ،رغم �أن البع�ض مبا�شرة ب�سيادة ال��دول��ة ،ال �سيما �أن

ع��دد ه��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر ،ح�سب م�صادر
أ�م�ن�ي��ة ر�سمية ،بلغ ال�ع���ش��رات وناهز
الـ 150عن�صراً ،وهي مزودة بالأ�سلحة
ال ��ر� �ش ��ا� �ش ��ة اخل �ف �ي �ف��ة وامل �ت��و� �س �ط��ة
وبقواذف «الأر.بي.جي».
بدورها ،اعتربت امل�صادر الأمنية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أن ن �ف��ي «اجل �ي ����ش احل��ر»
دخول املنطقة غري �صحيح ،و�أن عدد
امل�سلحني ال��ذي��ن ع�بروا احل��دود كان
كبرياً ،بحيث ال ميكن �إخفاء �أو �إنكار
هذه الواقعة.
ففي بيانني منف�صلني �أو�ضحت
ق �ي��ادة اجل�ي����ش  -م��دي��ري��ة ال�ت��وج�ي��ه
�أن عنا�صر اجلي�ش امل��وجل�ين حماية
احل��دود اللبنانية و�ضبطها ا�شتبكوا
�أكرث من مرة مع عنا�صر من «اجلي�ش
ال�سوري احلر» و�أجربوه على الفرار،
وه ��ذا ت��أك�ي��د وا��ض��ح ع�ل��ى �أن اجلي�ش
اللبناين ال يتن�صل م��ن م�س�ؤولياته
مهما بلغت الت�ضحيات ،لكن الأخطر
من هذا كله �أن قيادات «اجلي�ش احلر»
�صرحت يف و�سائل االعالم �أنها حتيّد
ج �ن��ود اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين و��ض�ب��اط��ه
من حربها ،و�أن عنا�صرها يتبادلون
التحية وال�سالم مع عنا�صر اجلي�ش،
ويف هذا الكالم اتهام مبا�شر للجي�ش
ب��أن��ه يغ�ض ال�ن�ظ��ر وي���س� ّه��ل مهامهم
الإره��اب �ي��ة ،لأن �ه��م ي�ح�م�ل��ون ال�سالح
على الأرا� �ض��ي اللبنانية ب�شكل غري
�شرعي ،وينتهكون حرمة �أرا�ضيه.
وا��س�ت�غ��رب��ت امل �� �ص��ادر ت��روي��ج نفي
«اجل� �ي� �� ��ش احل � � ��ر» م� ��ن ق �ب ��ل ج �ه��ات
��س�ي��ا��س�ي��ة و إ�ع�ل�ام �ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،رغ��م
� � �ص ��دور ب� �ي ��ان وا� � �ض ��ح ع ��ن اجل �ي ����ش
ال�ل�ب�ن��اين يف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،ف�ه��ل يتم
تكذيب اجلي�ش ل�صالح جمموعة من
امل�سلحني املتمردين؟!
م��ن ال��وا��ض��ح �أن ه�ن��اك جمموعة
ب��اع��ت ن�ف���س�ه��ا ل�ل���ش�ي�ط��ان وت�ن���ص�ل��ت
م��ن ك��ل م���س��ؤول�ي��ة ل�ه��ا ح �ي��ال لبنان
و�شعبه ،حتى �أن �شعار «حرية و�سيادة
وا�ستقالل» قد انتهى وط�أطىء الر�أ�س
�أمام انتهاكات «اجلي�ش احلر».
مرور الكرام
مر خرب االعتداء على اجلي�ش
م��رور ال�ك��رام ومل يخرج �أ�صحاب
امل ��واق ��ف ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت�ن��دي��د مبا
ج� ��رى ع �ل��ى غ�ي�ر ال � �ع� ��ادة ،ع �ل �م �اً
�أن امل �ن �ط �ق��ة اجل� ��ردي� ��ة امل �م �ت��دة
م��ن م���ش��اري��ع ال �ق��اع وح�ت��ى ج��رود
ع ��ر�� �س ��ال ،م � � � ��روراً ب �خ��رب��ة داود
ووادي ال�شاحوط والطفيل وحام
ومعربون داخل الأرا�ضي اللبنانية
ت���ش�ك��ل م��ا ي���ش�ب��ه م�ل�ع�ب�اً م�ف�ت��وح�اً
لتحركات «اجلي�ش ال�سوري احلر»
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داخــل األراضـي اللـبــنـانـيــة
و�سالحه وخميماته ،وال�سبب ه��و عدم
و�ضوح وتر�سيم خط احلدود ،والب�ساتني
املوجودة يف تلك املنطقة التي ت�ؤمن غطاء
وم�ل��اذاً ،وغ �ي��اب االع�ت�را���ض الر�سمي،
ودع��م بع�ض الأف��رق��اء الللبنانيني لهذا
التواجد امل�سلح ،رغم �أنهم ال يتوانون يف
كل منا�سبة عن التنديد ب�سالح املقاومة
وتوجيه االتهامات �إليه ب�أنه يهدد ال�سلم
واال�ستقرار.
ورغم �أن اللواء ال�ساد�س من اجلي�ش
ال�ل�ب�ن��اين م�ن�ت���ش��ر ه �ن��اك ،ومت ت�ع��زي��زه
بكتيبة �إ��ض��اف�ي��ة وب��وح��دات م��ن ال�ف��وج
املجوقل� ،إال �أن وعورة املنطقة جتعل من
ال�صعب مالحقة امل�سلحني املنت�شرين
ب�ك�ث��اف��ة �أو ال�ق�ب����ض ع�ل�ي�ه��م ،خ�صو�صاً
يف ظ��ل الت�سهيالت ال�ت��ي قدمها بع�ض
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين وال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال �ن��اف��ذة
والبلديات واملواطنني.
قربان للحر
الأم ��ر امل�ث�ير ل�لا��س�ت�غ��راب ه��و غياب
الت�صريحات املنددة بهذه املمار�سات من
الفريق ال�سيا�سي اللبناين ال��ذي يدعم
«ال� �ث ��ورة ال �� �س��وري��ة» ،ف�ه��ل ق ��رر ت�ق��دمي
لبنان قرباناً لـ«اجلي�ش ال�سوري احلر»؟
وه� ��ل ت �غ��ا� �ض��ى ب �ب �� �س��اط��ة ع ��ن ال �ه �ج��وم
الذي تعر�ض له اجلي�ش اللبناين الذي

يفرت�ض �أنه ي�شكل خطاً �أحمر ال يجوز
اخرتاقه؟ وما يثري الريبة هو �أن ه�ؤالء
مل يخرجوا ع��ن �صمتهم لإدان ��ة مقتل
ال �� �ش��اب ع�ب��د اهلل ح���س��ن م ��راد و�إ� �ص��اب��ة
��ش�ق�ي�ق��ه مم � ��دوح ح �� �س��ن م � ��راد ب �ج��روح
خ�ط��رة أ�ث�ن��اء توجههم �إىل ب�ل��دة طفيل
احلدودية ،إ�ث��ر �إط�لاق نار من «اجلي�ش
ال�سوري احل��ر» باجتاههم ،وق��د �شيّعت
بلدة «ح��ام» احلدودية جنلها بلوعة من
دون �أي �شجب �سيا�سي ملا ج��رى .ورغم
�أن اجلميع يعلم �أن «اجل�ي����ش ال�سوري
احل��ر» ه��و م�س�ؤول ع��ن قتل ال�شاب� ،إال
�أن بع�ض اجل�ه��ات آ�ث��رت توجيه االتهام

�إىل اجلي�ش ال�سوري النظامي باعتباره
م���س��ؤو ًال ع��ن احل��ادث��ة ،وه��و �أم��ر يتكرر
ب�شدة يف الآون��ة الأخ�ي�رة ،بحيث ترتفع
وترية انتهاكات «اجلي�ش ال�سوري احلر»
التي يتم �إل�صاقها بالنظام.
احلقيقة أ�ن��ه منذ م��دة ،وقبيل ا�ست�شهاد
امل� ��واط� ��ن ع �ب��د اهلل ح �� �س��ن م � � ��راد ،ي���ش�ت�ك��ي
امل��واط �ن��ون ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ،ال ��س�ي�م��ا يف «ح ��ام»،
م��ن دخ��ول جمموعات م�سلحة م��ن «اجلي�ش
ال �� �س��وري احل� ��ر» �إىل الأرا� � �ض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
و�إط�لاق �ه��ا ال �ن��ار ب��اجت��اه احل ��دود اللبنانية،
لكن اجلهات ال�سيا�سية يف تلك املناطق ،وهي
داع �م��ة ل �ـ«امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة» ،ن�ف��ت وج��ود

تهديد
لـ«حزب الله»
ال ي �� �س��ع امل� � ��رء �إال �أن ي �ت �� �س��اءل ع��ن
�إ�� � �ص � ��رار ب �ع ����ض ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ع �ل ��ى دع ��م
«اجلي�ش ال�سوري احل��ر» ،وت�أمني املالذ له
ول�سالحه ،رغم �أن بع�ض قادته من منطقة
ال ��زب ��داين يف ري ��ف دم �� �ش��ق ال �ق��ري �ب��ة من
احل��دود اللبنانية كانوا قد توعدوا «حزب
اهلل» بـ«م�صري قامت» بعد �سقوط نظام ب�شار
الأ��س��د ،م��ؤك��دي��ن �أن «ق��وات اجلي�ش احلر
�ستدخل البقاع واجلنوب اللبنانيني كجي�ش
حترير �سوري لتعقّب «ح��زب اهلل» و�إي��ران
وا�ستعادة �آالف ال�صواريخ و�أطنان الأ�سلحة
وال��ذخ��ائ��ر وامل �ع ��دات ال �ت��ي وه�ب�ه��ا الأ� �س��د
لهما بحجة مقاومة «�إ�سرائيل» ،و�إذا بهما
ي�ستخدمان هذه الأ�سلحة لقتل ال�شعبني
ال�سوري واللبناين» ،ومل يخرج �أي ت�صريح
�شاجب �أو مندد لهذا التهديد ،مما يظهر
�أن بع�ض الأفرقاء اللبنانيني على ا�ستعداد
للتعامل م��ع �أي ك��ان بغية التخل�ص من
�سالح املقاومة.

م�سلحني من «اجلي�ش احلر» هناك بداية ،ويف حرا�سة تابعة ل�شرطة احل��دود ال�سورية
وقت الحق �أكدت �أن هذه املمار�سات م�صدرها يف م �ن �ط �ق��ة خ ��رب ��ة ج��و� �س �ي��ة امل �ت��اخ �م��ة
اجلي�ش ال�سوري؛ يف تكذيب وا�ضح للمواطنني للأرا�ضي اللبنانية من ناحية م�شاريع
الذين يرون ب�أم العني ما يجري هناك.
ال� �ق ��اع ،وجن� �ح ��وا يف خ �ط��ف  4ع�ن��ا��ص��ر
م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن جت � ��ر ؤ� م���س�ل�ح��ي م��ن �شرطة احل ��دود ونقلهم �إىل داخ��ل
«اجل �ي ����ش احل� ��ر» ع �ل��ى م�ه��اج�م��ة م��رك��ز الأرا��ض��ي اللبنانية �سرياً على الأق��دام،
للجي�ش اللبناين يعود بالدرجة الأوىل ومن ثم عمدوا �إىل نقلهم عرب م�سالك
�إىل ه��ذا الدعم الالمتناهي من بع�ض وع � ��رة ب �� �ش��اح �ن��ة ن �ق��ل � �ص �غ�ي�رة ب �ه��دف
الأط��راف اللبنانية؛ �سيا�سياً و�إعالمياً احتجازهم يف عر�سال ،حيث ا�ستطاعت
واقت�صادياً ،وكانت ق��وى � 14آذار رفعت دوري��ة تابعة للجي�ش اللبناين توقيفهم
ق �ب��ل � 3أ� �س��اب �ي��ع م ��ذك ��رة �إىل ال��رئ�ي����س يف جرد بلدة ر أ����س بعلبك قبل و�صولهم
ال �ل �ب �ن��اين ب �� �ش ��أن ال��و� �ض��ع ال �ق��ائ��م على �إىل ع��ر��س��ال ،ح�ي��ث ك��ان��وا يتكلون على
احل��دود ،طالبته فيها بعدة بنود ،ومن م�ساعدة كبرية لهم هناك.
�ضمنها ن�شر ق��وات دول�ي��ة على احل��دود
ويعمل امل�سلحون ال�سوريون ورفيقهم
امل �� �ش�ت�رك��ة ،ورف � ��ع � �ش �ك��وى �إىل الأمم اللبناين مع «اجلي�ش ال�سوري احلر» يف
املتحدة ب��االع�ت��داءات ال�سورية املتكررة حم��ور ج��و��س��ة اخل��راي��ب ورب �ل��ة و��ص��و ًال
ع �ل��ى امل �ن �ط �ق��ة احل� ��دودي� ��ة ،ك �م��ا ق��ام��ت �إىل م���ش��اري��ع ال �ق��اع ح�ي��ث ت �ك��ون نقاط
ب�ت�ح��رك��ات �شعبية ط��ال�ب��ت ف�ي�ه��ا بطرد انطالقهم نحو الأرا�ضي ال�سورية ،وهم
ال���س�ف�ير ال �� �س��وري م��ن ل �ب �ن��ان ،و إ�ل �غ��اء ل�ي���س��وا ن��ا��ش�ط�ين مب �ف��رده��م ،ب��ل هناك
االتفاقيات املعقودة بني البلدين ،وهو جم�م��وع��ات م�شابهة ك�ث�يرة تختبىء يف
م��ا اع�ت�بره الكثري م��ن امل��راق�ب�ين خرقاً املغاور واجلبال الوعرة اللبنانية.
ل�سيا�سة «الن�أي بالنف�س» ،لكن الغريب
كما ت��روّج بع�ض املعلومات �أن هناك
�أن ه��ذه ال�ق��وى مل تتحرك لنهر ق��وات أ�ك �ث�ر م��ن جم �م��وع��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة م�سلحة
«اجلي�ش ال�سوري احلر» عما يقوم به من تعمل بالتن�سيق مع عنا�صر من «اجلي�ش
انتهاكات بحق مواطنني لبنانيني!
احلر» داخل الأرا�ضي ال�سورية املتاخمة
وم ��ع جل ��وء ال �ع��دي��د م��ن امل�ت�م��ردي��ن ل �ل �ح��دود م��ع ل �ب �ن��ان ،ح �ي��ث ي �ت��م ت �ب��ادل
ال�سوريني �إىل لبنان ،لي�س �إىل عر�سال الأ�سلحة و�شن هجمات على مواقع تابعة
وال�ب�ق��اع ف�ق��ط ،ب��ل أ�ي���ض�اً �إىل ال�شمال ،للجي�ش ال�سوري النظامي وفرق حرا�سة
ي �خ �� �ش��ى ال �ك �ث�ي�ر م ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين م��ن احلدود ال�سورية.
ان�سياق بلدهم �إىل ال�صراع الدائر حالياً
وق � ��د و�� �ض ��ع ه � ��ذا ال� �ه� �ج ��وم امل �� �س �ل��ح
يف �سورية ،وال��ذي ت��زداد وتريته ب�صورة اللبناين ــ ال�سوري انطالقاً من لبنان،
م�ضطردة ،وتتزايد املخاوف من �أن يتم والإقدام على �أ�سر  4عنا�صر من �شرطة
جر حدود لبنان ال�شمالية  -حيث يوجد احل ��دود ال���س��وري��ة ق�ب��ل �أن ي�ت��م اط�لاق
دع ��م ك�ب�ير ل �ـ«اجل �ي ����ش ال �� �س��وري احل��ر» ��س��راح�ه��م ،ال�ق��وى الع�سكرية والأم�ن�ي��ة
وخميمات و�أعتدة ومراكز تدريب � -إىل املنت�شرة على طول خط احلدود ال�شرقية
ال���ص��راع امل�ت�ف��اق��م يف اجل��ان��ب ال���س��وري ،مع �سورية يف ح��ال ا�ستنفار جديد� ،إثر
وتقول املعلومات �إن هناك نحو خم�سة اكت�شاف �أول عملية �أ�سر جلنود �سوريني
مع�سكرات وخميمات لـ«اجلي�ش احل��ر» تابعني للنظام ال�سوري يتم نقلهم �إىل
يف ال�شمال ،و�إن امل�سلحني يحظون بدعم داخ��ل االرا��ض��ي اللبنانية ،بعد �أن كانت
كبري من قبل قيادات �سيا�سية نافذة يف املجموعات اللبنانية الداعمة لـ«اجلي�ش
املنطقة ،ول�سنا بحاجة هناك �إىل كثري احل ��ر» تكتفي ب�ن�ق��ل �أ��س�ل�ح��ة وج��رح��ى.
م ��ن ال �ت �ف �ك�ير مل �ع��رف��ة م ��ن ي �� �س � ّه��ل لهم وقالت م�صادر �أمنية متابعة عند احلدود
االنتقال من اجلانب ال�سوري ال�ستهداف مع �سورية �إن القوى الع�سكرية اللبنانية
القوات النظامية ال�سورية على اجلانب �أف�شلت منذ بدء االزمة ال�سورية ع�شرات
ال�سوري من احلدود.
حم ��اوالت تهريب ال�سالح �إىل ال��داخ��ل
وك��ان��ت ت��رددت معلومات ع��ن ه��روب ال �� �س��وري م��ن ق�ب��ل جت ��ار حم�ترف�ين �أو
ن�ح��و �� 30ض��اب�ط�اً ل �ـ«اجل �ي ����ش ال���س��وري منا�صرين للمعار�ضة ال�سورية ،لكنها
احل ��ر» �إىل ال���ش�م��ال ،و أ�ن �ه��م ت��وزع��وا يف املرة الأوىل التي تف�شل فيها عملية �أ�سر،
ق��رى معينة يف منطقة ال���ش�م��ال ،بعد ورمبا جراء هذه العملية حقد «اجلي�ش
�أن قامت ع�شائر عربية �شمالية ب�إبدال ال���س��وري احل ��ر» ع�ل��ى اجل�ي����ش اللبناين
ثيابهم و إ�ع�ط��ائ�ه��م ث�ي��اب ب��دو ،وتقدمي وق ��رر م�ه��اج�م��ة م ��رك ��زه ،ال ��س�ي�م��ا بعد
«العهد» لهم بحمايتهم.
قيام اجلنود اللبنانيني بتوقيف �شاحنة
حم�م�ل��ة ب��الأ��س�ل�ح��ة وال �ع �ت��اد ،موجهني
�أ�سر جنود
بذلك �ضربتني متتاليتني �إىل «اجلي�ش
احلر».
ويف تطور �أمني الفت� ،شن م�سلحون
�إعداد هناء عليان
لبنانيون و�سوريون هجوماً على نقطة
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عربي
انخراط النظام المصري الجديد في «لعبة األمم»
«ل �ع �ب��ة الأمم» ..ت�ع�ن��ي ه ��ذه ال �ع �ب��ارة �أن يكون لتحركاته و�أع�م��ال��ه ه��ذه عالقة
ذل��ك الن�شاط ال��ذي كانت قد ب��د أ�ت��ه وزارة ب�أ�سباب النجاح يف اللعبة ،بل �إنها ميكن �أن
اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة يف وا��ش�ن�ط��ن منذ تقلل من فر�ص النجاح نف�سه.
زم��ن خ�لال الإدارات املتعاقبة ال�ت��ي مرت
 -3يف ل�ع�ب��ة الأمم ال ي��وج��د ف��ائ��زون
على هذا البلد ،وذلك بغية و�ضع امل�شاريع ال�ب�ت��ة ،ب��ل ال�ك��ل خ��ا��س��رون ،ول�ه��ذا مل يكن
وامل �خ �ط �ط ��ات امل �ن��ا� �س �ب��ة ل �ب �� �س��ط ال �ن �ف��وذ حر�ص كل العب على النجاح بقدر ما هو
الأم�يرك��ي ،ولفر�ض ال�سيطرة الأمريكية حر�ص على جتنب ال�ضياع واخل�سارة.
ع �ل��ى ك��اف��ة ب�ل�اد ال �ع ��امل ،وذل� ��ك اع �ت �م��اداً
�أم��ا الهدف امل�شرتك جلميع الالعبني
ع �ل��ى ط��ري��ق ال���س�ي��ا��س��ة واخل � ��داع امل�سمى امل�شاركني يف «لعبة الأمم» ،فهو لي�س �سوى
ب �ـ«ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي» ،ب ��د ًال م��ن ال �ل �ج��وء �إىل رغبتهم يف املحافظة عليها م�ستمرة دون
طريقة احلرب امل�سلحة واملواجهة املبا�شرة توقف ،لأن توقف لعبة الأمم ال يعني �إال
و�أ�سلوب القتال الع�سكري.
�شيئاً واحداً فح�سب� ،أال وهو احلرب.
وتختلف لعبة الأمم ع��ن غ�يره��ا من
و�إذا �أردن� ��ا �أن نفهم لعبة الأمم على
�أن ��واع ال�ل�ع��ب وال�ل�ه��و يف ع��دة ن ��واح مهمة ،حقيقتها ،ف�م��ا علينا �إال �أن ن�ضع ن�صب
نذكر منها:
�أعيننا القواعد التالية:
 -1ل�ك��ل الع��ب يف ه��ذه اللعبة ال�ق��ذرة
�أن �أول �أه ��داف �أي��ة �أم��ة م��ن الأمم �أو
�أه��داف��ه وم��آرب��ه وم�صاحله اخلا�صة التي دولة من الدول املنخرطة يف هذه اللعبة هو
تختلف عن �أه��داف الآخرين ،وقد تتباين �أن تبقى فيها ،فال تخرج �أو يتم �إخراجها
�أو تتناق�ض مع م�آربهم وم�صاحلهم ،كما �أن منها ،لأن خروجها من لعبة الأمم يعني
حتقيق هذه الأهداف هو املقيا�س لنجاح كل �أن قرارها مل يعد ب�أيديها ،و�أن �إرادتها قد
من الالعبني امل�شاركني فيها.
باتت م�سلوبة ب�أيدي الآخرين.
�أن ال � � ��دول والأن � �ظ � �م ��ة غ ��ال� �ب� �اً م��ا
 -2ك��ل م��ن امل���ش��ارك�ين يف ه��ذه اللعبة
ي �ك��ون م �ق �ي��داً ب��ال �ظ��روف ال �� �س��ائ��دة داخ��ل ت�ت���ص��رف ب �� �ص��ورة ال ت �ه��دف م�ع�ه��ا �إىل
ب�ل�اده ،وب��ال�ت��ايل فهو جم�بر ،ب�سبب هذه �إحراز �أي جناح يف داخل اللعبة ،بقدر ما
ال �ظ��روف ،على ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال وحت��رك��ات تهدف �إىل ا�ستمرار الت�أييد اجلماهريي
حم ��ددة ��ض�م��ن جم ��ال ال�ل�ع�ب��ة ،وم ��ن دون لزعيمها �أو رئي�سها.

الرئي�س امل�صري د .حممد مر�سي

�أن من ال�سذاجة اخلاطئة مبكان �أن
يف�سر �أي ت�صريح ر�سمي حول ال�سيا�سة
اخل��ارج�ي��ة وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ب�صفاء
ال�ن�ي��ة وخ �ل��و���ص ال �� �س��ري��رة ،ب��ل امل �ن��اورة

وامل��راوغ��ة وامل��وارب��ة ��ش��رط �أ�سا�سي لأي
زعيم يخ�ضع ل�شروط هذه اللعبة ،فهو
يظهر م��ا ال يبطن ،وال ي�ق��ول �شيئا �إال
وهو يعني به �شيئاً �آخر.

السلطات الليبية تعجز عن حل الميليشيات الخاصة ..واألمن نحو األسوأ
بني احل�ين والآخ��ر ،تثري ال�سلطات الليبية م�س�ألة
ان�ت���ش��ار ال���س�لاح ال�ع���ش��وائ��ي ،وت�ع��اظ��م ق��وة امليلي�شيات
اخل��ا��ص��ة ،ولكنها ال متلك ال�ق��درة الع�سكرية ملواجهة
ال�ف�ل�ت��ان الأم �ن��ي ال ��ذي ت�سببه ه��ذه امليلي�شيات يف كل
�أنحاء ليبيا ،كما مل ت�ضع حتى الآن اخلطط اجلدية،
ومل ت ؤ�مّن امل�صادر املالية ال�ستيعاب العنا�صر امل�سلحة يف
�صفوف اجلي�ش والقوى الأمنية الر�سمية.
فامل�شكلة �إذن لي�ست ول�ي��دة ال�ي��وم ،ب��ل �إن ال�سلطات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وم�ع�ه��ا ب�ع����ض ع �ق��داء اجل�ي����ش ال���س��اب�ق�ين،
ت�ع�ترف بعجزها ع��ن �ضبط امليلي�شيات اخل��ا��ص��ة منذ
اللحظة الأوىل ل�سقوط نظام العقيد معمر ال�ق��ذايف،
ف��اخ �ت��ارت ال�ت�ح��ال��ف م�ع�ه��ا خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة ،بل
ب��الأح��رى التعاقد معها ومنحها الرتاخي�ص بالعمل
على معاجلة الأو�ضاع الأمنية ،وجتنيد عنا�صر جديدة،
و�إن�شاء ال�سجون اخلا�صة ،واعتقال املواطنني من دون
الرجوع �إىل ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة.
وع �ل��ى أ�ث� ��ر ال �ه �ج��وم الأخ �ي��ر ع �ل��ى م �ق��ر ال �� �س �ف��ارة
الأم�ي�رك �ي��ة يف ب �ن �غ��ازي ،وم �ق �ت��ل ال���س�ف�ير وع� ��دد �آخ��ر
م��ن الدبلوما�سيني� ،أث ��ارت ال�سلطات الليبية امل�س�ألة
جمدداً ،ولكن ب�شكل ا�ستعرا�ضي وبال فعالية على �أر�ض
الواقع ،وذلك بهدف �إر�ضاء القوى الأجنبية من جهة،
والمت�صا�ص نقمة املعرت�ضني على املمار�سات ال�شاذة،
التي �أخذت مت�س م�صالح املواطنني و�أمالكهم ،وتنتهك
حرماتهم دون وازع �أو رقيب.
ففي �سبيل ح��ل �إح��دى امليلي�شيات ،جت��د ال�سلطات
ال�سيا�سية نف�سها م�ضطرة لال�ستعانة مبيلي�شيا �أخرى،
وذلك لقاء منحها املزيد من التنازالت ال�سيا�سية وتو�سيع
نطاق نفوذها على الأر���ض� ،إ�ضافة �إىل احلوافز املالية
ال�سخية� ،إن امليلي�شيات اخلا�صة تعترب نف�سها �صاحبة
ال �ث��ورة ،وتن�سب �إل�ي�ه��ا دون غ�يره��ا الف�ضل يف �إط��اح��ة
القذايف ،وهي بالتايل لن ت�سمح لل�سلطات الر�سمية «�أن

تنقلب عليها دون تعوي�ضها مادياً ومعنوياً عن دوره��ا
الرئي�س يف جناح الثورة».
على أ�ث��ر ق��رار �إغ�ل�اق م��راك��ز امل�سلحني ،ق��ال قائد
�إحدى امليلي�شيات الليبية القوية� ،إن جمموعته «ترف�ض
تلبية مطلب احلكومة بحل امليلي�شيات ،لأن احلوافز
املعرو�ضة لي�ست �سخية بدرجة كافية ،مطالباً مبنازل
و�سيارات وقرو�ض من دون فوائد لرجاله حتى ميكنهم
حتقيق �أحالمهم» ،و�أ�ضاف� ،أن لديه � 20ألف رجل حتت
قيادته ..و�أن��ه �سي�شكل حزباً ج��دي��داً للمناف�سة يف �أول
انتخابات يف البالد ،واملقرر �أن جتري يف وقت الحق هذا
العام.
ومل يكرتث زعيم ميلي�شيا �أخ��رى ب�ق��رار احلكومة
بتعيني �ضابط يف اجلي�ش بدي ًال عنه لقيادة املجموعة،
وق��ال �إن ال�ضابط املعني ه��و ع�ضو يف ه��ذه امليلي�شيا،
وي�شكل تعيينه يف القيادة جمرد ترقية داخلية ،و�ست�ستمر
العمليات واملهمات من دون �أي تغيري يُذكر ،و�أكد �أنه لن
يخ�سر دوره ال�ه��ام ��س��واء داخ��ل امليلي�شيا حالياً �أو على
ال�صعيد ال�سيا�سي يف امل�ستقبل.
�إن ال���ض�ج��ة ال�ت��ي ت�ث�يره��ا احل�ك��وم��ة الليبية ح��ول
م �� �س ��أل��ة ح��ل امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات ت�ن�ح���ص��ر ب�ح���س��ب امل��راق �ب�ين
واملحللني ،مبحاولة ت�شجيع امليلي�شيات التي ما زالت
بعيدة عن ال�سلطة �أن تتقدم بطلبات الرتخي�ص للعمل
«حت��ت إ�� �ش��راف ال ��دول ��ة»� ،أو ��ض��م ع�ن��ا��ص��ره��ا �إىل ق��وى
اجلي�ش وال�شرطة لقاء تعوي�ضات معينة ،وهذا يعني �أن
احلملة املعلنة �ضد ال�سالح اخلا�ص ،ال تهدف فع ًال �إىل
حل امليلي�شيات بقدر ما ت�سعى �إىل ت�شجيعها على تن�سيق
ن�شاطها مع ال�سلطات املعنية واحل��د من «ا�ستقالليتها
املفرطة».
وي��رك��ز امل��راق �ب��ون ع�ل��ى امل �ح��اول��ة اجل� ��ادة ال��وح�ي��دة
للحكومة لب�سط �سيطرتها على منطقة برقة الغنية
بالنفط ،حيث �أعلنت حل كافة اجلماعات امل�سلحة فيها،

ولكن الوقائع على الأر�ض ت�شري �إىل �أن جناح العملية ال
يتوقف على تلبية امليلي�شيات مطلبها ،بل على �إمكانية
التو�صل �إىل اتفاق مع القبائل املحلية التي تتحكم فعلياً
مبنابع النفط ،وهي حتى اللحظة ترف�ض التفاو�ض مع
ال�سلطات الر�سمية.
ل�ق��د ج ��اءت ردة ف�ع��ل وا��ش�ن�ط��ن ب�ع��د ��ض��رب بعثتها
الدبلوما�سية ،من�سجمة مع هذه الأج��واء ال�سائدة من
الفلتان الأمني يف كل �أنحاء ليبيا ،فاعتمدت بدورها على
مفهوم «الأمن الذاتي» ،ف�أر�سلت مدمرتني �إىل ال�سواحل
الليبية مع ب�ضع ع�شرات من م�شاة البحرية التابعني
لوحدة التحرك ال�سريع ،التي تت�صرف بحرية كاملة
يف �أجواء ليبيا ومياهها الإقليمية وعلى الأر�ض ،وك�أنها
ميلي�شيا م�ستقلة ترعى م�صاحلها اخلا�صة ،وتدافع عن
مواقعها يف البالد دون الرجوع �إىل ال�سلطات املحلية.
�إن من م�صلحة وا�شنطن خ�صو�صاً ،والقوى الغربية
الأخ��رى عموماً� ،أن ي�ستمر الفلتان الأم�ن��ي ،و�أن تبقى
ال���س�ل�ط��ات ال��ر��س�م�ي��ة ع��اج��زة ع��ن ��ض�ب��ط امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات
اخلا�صة ،و�إر�ضاء طموحاتها يف ال�سيطرة على ال�سلطة
وال�ثروة� ،إن القوى الغربية م�ؤهلة أ�ك�ثر من احلكومة
الليبية على ا�ستمالة قادة امليلي�شيات وزعماء الع�شائر،
وتوظيفهم يف خ��دم��ة خمططاتها امل�شبوهة يف ليبيا
وعموم البلدان املحيطة.
�سيظل تغييب ال�سلطة املركزية وانعدام الأمن �صفة
م�لازم��ة لليبيا ف�ت�رات ط��وي�ل��ة ،ب��ل �إن ال�ب�لاد م��وع��ودة
مب��زي��د م��ن ال�ت��ده��ور واالن�ه�ي��ار يف ط��ري��ق تثبيت حالة
مل �شمل �أهلها،
التفتيت واالنق�سام ،بد ًال من توحيدها و ّ
وذلك متهيداً ال�ستكمال املخططات املعادية الرامية �إىل
ت�سهيل التو�سع ال�صهيوين على ح�ساب جمموع بلدان
املنطقة و�شعوبها.

عدنان حممد العربي

وباالنطالق من هذه القراءة الواقعية
وال�صحيحة لل�سيا�سة الدولية ،ن�ستطيع
�أن ن�ف�ه��م ح�ق�ي�ق��ة ال �ك �ث�ير م��ن ال��وق��ائ��ع
والأح � � ��داث ال �ت��ي جت ��ري ح��ول�ن��ا يف ه��ذا
ال�ع��امل ،خ�صو�صاً �أن لل��إدارة الأمريكية
مطامع �صريحة ومبا�شرة ،كما يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،ون�ستطيع �أن ن�ستك�شف
م� ��ن ت ��وج� �ه ��ات الأن � �ظ � �م� ��ة وت �� �ص ��رف ��ات
امل���س��ؤول�ين وت���ص��ري�ح��ات�ه��م ،وك��ذل��ك من
حتليالت املحللني (امل�سي�سني واملدفوعني
للتحليل) م�لام��ح امل���ش��اري��ع الأم�يرك�ي��ة
اجل��دي��دة وف�صول امل ��ؤام��رات التي حتاك
�ضد �شعوب املنطقة.
وع �ن��دم��ا ن ��رى �أم ��واج� �اً م��ن ال��دع��م
الأم�ي�رك ��ي ت�ت�ه��اط��ل ل�ت���ش�ك��ل ال��راف �ع��ة
الأج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا ال �ن �ظ��ام
امل �� �ص��ري اجل��دي��د ،ب ��د ًال م��ن �أن ي�سري
ه��ذا ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د ع�ل��ى ��ض��وء �أ�س�س
ال �ث��ورة وم�ب��ادئ�ه��ا ،وينطلق االنطالقة
ال���ص�ح�ي�ح��ة م��ن خ�ل�ال االع �ت �م��اد على
الإرادة ال�شعبية واجلماهريية وحدها،
وج�ع��ل ال���ش�ع��ب ه��و ال��راف �ع��ة احلقيقية
ل ��ه ،ف� إ�ن�ن��ا ب��ذل��ك ن�ستطيع �أن نتكهن،
ب��ل �أن جن��زم ،ب ��أن ه��ذا ال�ن�ظ��ام اجلديد
(ب�ه�ي�ك�ل�ي�ت��ه ال �ق��دمي��ة) ه ��و يف �أح �� �س��ن
احل ��االت �أع�ج��ز م��ن �أن ي�ك��ون مب�ستوى
ط�م��وح��ات و آ�م ��ال ال�ث��ورة امل�صرية التي
ي�سي هذا
�أت��ت بهذا النظام ،وب ��أن م��ن رّ
ال�ن�ظ��ام ال �ي��وم ،وه��م «ج�م��اع��ة الإخ ��وان
امل�سلمني»� ،إمنا ي�أخذون البالد والعباد
�إىل طريق �آخر ،لي�س هو الطريق الذي
يرونه ،وال هو اخليار الذي يريدون.
وكذلك �أي�ضاً عندما ن�سمع عن تلقي
النظام امل�صري اجلديد مل�ساعدة قطرية
تبلغ قيمتها ملياري دوالر ،إ�ث��ر املواقف
غري املتزنة� ،أو على الأقل غري املدرو�سة،
وغري املو�ضوعية ،وغري امل�س�ؤولة ،وغري
احليادية ،وغ�ير الو�سطية ،التي �أعلنها
الرئي�س الدكتور حممد مر�سي يف كلمته
التي �ألقاها يف قمة دول ع��دم االنحياز،
والتي �أثلجت قلوب �أعداء هذه الأمة ،من
م�س�ؤولني �صهاينة و�أمريكيني ،ف�إننا ال
ن�ستطيع �أن نتلقى خرباً كهذا �إال يف �سياق
دفع �أتعاب تلك املواقف ،التي �أقل ما يقال
فيها �إنها مواقف ال تخدم �صالح ال�شعوب
العربية والإ�سالمية ،وال تخدم الهيبة
وال��و� �س��اط��ة وامل��وق �ع �ي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
والقيادية ،التي يجدر مب�صر اجلديدة
�أن ت�ستعيدها ب�ع��د ع �ق��ود م��ن العمالة
ل �ل ��إرادات وامل���ش��اري��ع الأج�ن�ب�ي��ة يف عهد
النظام البائد.
�إن امل��أم��ول من النظام امل�صري اليوم
�أن يجري �إع��ادة تقييم لقراءته ومواقفه
م��ن �سري الأح ��داث ال��دول�ي��ة والإقليمية
اجل��اري��ة يف امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��امل� ،إذ بذلك
فقط يت�سنى للجمهورية امل�صرية  -على
امل�ستوى املحلي كما اخلارجي � -أن تعود
ل �ق �ي��ادة ه ��ذه الأم� ��ة وحت��دي��د م���س��ارات�ه��ا
ال�صحيحة ،ب��دال م��ن تركها ب��أي��دي دول
م�شيخية �صغرية ال تعرف من احلريات
وال من �أ�صول الدميقراطية �شيئاً.

علي حم�سن

( العدد  )233اجلمعة  5 -ت�رشين الأول 2012 -

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

15

حبل الكذب األقصر للنظام الخليفي ينقطع بقتل شاب عمدًا
ب�ي�ن رج� ��وع ال ��وف ��د ال��ر� �س �م��ي ل�ل�ن�ظ��ام
اخلليفي م��ن ج�ن�ي��ف ،ح�ي��ث ع�ق��د جمل�س
ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال �ت��اب��ع ل�ل ��أمم امل�ت�ح��دة
جل�ساته ملناق�شة ق�ضية ال�ب�ح��ري��ن ،وبني
�سقوط الفتى ال�شهيد علي ح�سني نعمة،
�أيام قالئل ،فالفو�ضى التي �أحدثها الوفد
ال��ر��س�م��ي ه�ن��اك يف بع�ض اجل�ل���س��ات حني
يتحدث ال��وف��د احل�ق��وق��ي الأه �ل��ي ،والتي
ا�ستدعت من رئا�سة اجلل�سات ،طرد بع�ض
م�شاغبي ال��وف��د الر�سمي �أك�ث�ر م��ن م��رة،
تذكرنا بطريقة النظام «ال�صدّامي»؛ الذي
كان يقوم بذات املمار�سات الهوجاء يف بع�ض
امل�ؤمترات التي يتعر�ض فيها للنقد.
مل ي�ك�ت��ف ال �ن �ظ��ام اخل�ل�ي�ف��ي ب�سل�سلة
الأك��اذي��ب ال�ت��ي �سطرها يف جنيف ،ليوهم
خ�ب�راء دول عملوا �سنني ط��وال يف املجال
احلقوقي ،ب�أنه جا ٍّد يف تطبيق ما يقارب ٪90
من التو�صيات  ،176التي طالب بها مندوبو
دول العامل ،وهي �أكرب ن�سبة من التو�صيات
حت�ظ��ى ب�ه��ا دول ��ة يف ال �ع��امل ،ح�ت��ى حت��رك
�إع�لام��ه ال�ت��ي ت �ق��وده ��س�م�يرة رج��ب وزي��رة
الإعالم يف حفلة ليوهم نف�سه ومواليه ب�أنه
حقق انت�صارات عظمى يف جنيف ،للتغطية
على االنتهاكات الوا�سعة له يف جمال حقوق
الإن�سان ،ولي�س ذلك بغريب ،فوزيرة الإعالم
البحرينية ،هي بعثية الفكر ،ومن املعجبات
ب �� �ص��دام ح �� �س�ين وم��در� �س �ت��ه الإع�ل�ام �ي ��ة،
وال�ت��ي ك��ان �آخ��ر �أ�ضوحكاتها حممد �سعيد
ال�صحاف ،وهو يظهر على ال�شا�شة متحدثاً
عن انت�صارات زائفة ،وبغداد تتهاوى حتت
�ضربات االحتالل الأمريكي.

م���س�ل���س��ل ال� �ك ��ذب ا� �س �ت �م��ر يف �أروق � ��ة
الأمم املتحدة يف جنيف ،حيث التقى وزير
ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال�ب�ح��ري�ن��ي � �ص�لاح علي
بتاريخ � 25سبتمرب مب�س�ؤولني يف جمل�س
حقوق الإن�سان ،مدعياً �أن حكومته جادة
يف تطبيق ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،و�أن �ه��ا تطلب
م�ساعدتهم يف عقد ور���ش عمل عن حقوق
الإن�سان يف ب�لاده ،ويف � 27سبتمرب التقى
وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �ب �ح��ري �ن��ي مب���س��اع��دة
وزيرة اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط �إليزابيث جونز ،م�ستعر�ضاً معها
ق�ضية ردود حكومته على تو�صيات جنيف،
ومل يفته بالطبع الإ��ش��ادة بالتن�سيق بني
حكومته والإدارة الأم�يرك�ي��ة يف خمتلف
املحافل الدولية ،وبدورها بادلته امل�س�ؤولة
الأمريكية م�سل�سل النفاق قائلة �إنها ت�شيد
بالدور الإ�صالحي حلكومة (امللك) حمد.
ح�ب��ل ك ��ذب ت�ط�ب�ي��ق ت��و��ص�ي��ات ح�ق��وق
الإن �� �س ��ان مل ي �ط��ل ط ��وي�ل�اً ،ف �ف��ي ��س��اع��ة
مت�أخرة من ليل � 28سبتمرب ،ويف بلدة �صدد
التي تبعد م�سافة ق�صرية جداً عن منطقة
ق�صور (امللك) حمد� ،أقدمت ق��وات الأمن
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ن�ظ��ام ع�ل��ى �إط �ل�اق ال��ر��ص��ا���ص
الإن�شطاري (ال�شوزن) على م�سرية �شبابية
حتمل أ�ه��داف و�شعارات الثورة (امل�سريات
ال�شبابية تخرج ليلياً يف �أح�ي��اء ع��دة مدن
وب� �ل ��دات يف ال �ب �ح��ري��ن) ،ف ��أ� �ص��اب��ت تلك
الطلقات الفتى ال�شاب علي ح�سني نعمة
البالغ من العمر  17عاماً ،ومن �شدة نزف
الدم و�ضربة على الر�أ�س� ،سقط الفتى على
الأر���ض دون �أن ت�سعفه ق��وات الأم��ن ،حتى

الـسـعوديــة

بين «موت أميرة» وفيلم
«براءة المسلمين»
الريا�ض  -الثبات
االنتفا�ضة �آتية يف ال�سعودية ..هذه هي النتيجة التي يخرج بها كل
من يعرف بالد جند واحلجاز ،ب�سبب التناق�ضات العميقة التي تعي�شها،
وت�ع��دد بع�ض امل�صادر املطلعة بدقة على ال��واق��ع ه��ذه التناق�ضات التي
�ستتحول �إىل مقتل على النحو الآتي:

حمتجون يف الريا�ض يحرقون العلم الأمريكي ا�ستنكاراً للفيلم امل�سيء للنبي الأكرم

ا�ست�شهد دفاعاً عن حقوق �شعبه ،وهو الفتى
الثاين خالل �أقل من  40يوماً تقتله قوات
الأمن بالر�صا�ص الإن�شطاري ،بعد الفتى
ح�سام احل��داد ( 16ع��ام�اً) ال��ذي ا�ست�شهد
قبل يوم من عيد الفطر الأخري ،وكعادتها
ادعت وزارة داخلية النظام اخلليفي كذباً،
ب�أن الفتى نعمة كان يف حالة هجوم عليها،
متاماً كالكذبة التي ا�ستخدمت لتربير قتل
ال�شهيد ح�سام ،ويدح�ض �أ�ضاليل النظام
�أن الر�صا�ص الإن�شطاري وجد مملوءاً يف
ج�سميهما م��ن ج��ان��ب ال�ظ�ه��ر ف�ق��ط ،مما
ي��دل على �أنهما مل يكونا يف حالة هجوم
كما تدعي �أجهزة النظام.
و�إذا ع�ل�م�ن��ا �أن ال �ب �ح��ري��ن خ��ا��ض�ع��ة
ل�لاح�ت�لال ال���س�ع��ودي ،ف ��إن ذات منهجية
القتل ا�ستخدمت يف نف�س الأي ��ام يف قتل
ثالثة �شباب مبنطقة القطيف والعوامية
باملنطقة ال�شرقية للجزيرة العربية ،وهم
ال���ش�ه��داء خ��ال��د ال�ل�ب��اد وحم �م��د املنا�سف
وح�سن الزاهري ،هذه هي حقيقة نظامي
�آل خليفة و�آل �سعود ،اللذين ينتميان ملنهج
ف��رع��ون يف ال�ق�ت��ل وال �ق �ه��ر ،ك�م��ا يف ق��ول��ه
ت�ع��اىل} :ق��ال �سنقتّل �أب�ن��اءه��م ون�ستحي
ن �� �س��اءه��م و�إن � ��ا ف��وق �ه��م ق� ��اه� ��رون{ ،ه��ذه
املنهجية �أدت �إىل قتل ع���ش��رات الأط�ف��ال
وال�شباب وال�شيوخ والن�ساء يف البحرين،
ويف ال� �ف�ت�رة الأخ �ي ��رة وب �� �س �ب��ب ال� �غ ��ازات
ال���س��ام��ةُ ،ق�ت��ل ال�ع��دي��د م��ن الأج �ن��ة بلغوا
اخلم�سة ع�شر جنيناً.

ال�سيد جعفر العلوي

موكب ت�شييع ال�شهيد علي ح�سن نعمة قرب العا�صمة البحرينية

 تناق�ض على امل�ستوى العقيدي� ،إذ �إنه يف الوقت الذي ا�ستنكرت ب ��أوخ��م ال�ع��واق��ب ،حيث ت�ق��ول الإح �� �ص��اءات �إن �ستني يف امل�ئ��ة منفيه مملكة ال��ذه��ب الأ� �س��ود فيلم الإ� �س��اءة للر�سول عليه ال�صالة ال�سعوديني ه��م دون الع�شرين ،معظمهم لي�س ل��دي��ه �أي أ�م��ل يف
وال�سالم ،وحرمت �أي ا�ستنكار �أو تعبري عن الر�أي �ضد هذه الإ�ساءة ،احل�صول على وظيفة.
يتذكر فيه العامل فيلم «موت �أمرية» عام  ،1980الذي يتحدث عن
�سبعني يف املئة من ال�سعوديني غري قادر على متلك منزل.
ق�ضية الأم�ي�رة م�شاعل بنت فهد بنت حممد ب��ن عبد العزيز �آل
�أربعني يف املئة دون خط الفقر.
�سعود ،التي ارتبطت �أثناء درا�ستها يف لبنان بق�صة حب مع قريب
يف وقت يبلغ عدد �أفراد الأ�سرة املالكة من �آل �سعود نحو ع�شرين
لل�سفري ال�سعودي يف بريوت ،لكن الأ�سرة املالكة رف�ضت هذه امل�س�ألة �ألف رجل وامر�أة ميلكون غالبية الأرا�ضي وامل�صالح ،و�إ�ضافة �إىل �أن
من �أ�سا�سها ،فحاولت الهرب �إىل خارج ال�سعودية مع حبيبها بعد �أن لكل فرد من الأ�سرة املالكة راتباً �شهرياً وثروة �ضخمة ،فيما فر�ص
تخفت يف زي رجل ،لكن �أمرها اك�شتف ،ورجتها �أ�سرتها �أن ال تعرتف العمل تقل �أم��ام ال�سعوديني البالغ عددهم نحو  19مليون ن�سمة،
بالذنب ،حتى يقع فقط على حبيب القلب ،لكنها �أ�صرت ،فكانت �أن بينما هناك نحو �ستة ماليني عامل �أجنبي ي�سريون الأع�م��ال يف
�أُعدمت يف مر�آب لل�سيارات يف بناية امللكة يف جدة ،كما �أعدم �أي�ضاً البالد.
احلبيب.
 ه�ن��اك ت�ن��اق���ض��ات وف �ج��وات وا��س�ع��ة ب�ين امل�ن��اط��ق والأق��ال �ي��م،ه��ذه الق�صة ا�ستوحيت يف فيلم �سينمائي ،وب��ث ع�ل��ى �إح��دى فاحلجاز واملنطقة ال�شرقية يرزحون حتت �ضغط التمييز العن�صري
الأقنية التلفزيونية الربيطانية ،على �أن يعر�ض يف ع��دة �صاالت ال��ره �ي��ب ،وي�خ���ض�ع��ون ل�ل�تره�ي��ب ال ��دائ ��م وامل���س�ت�م��ر يف حياتهم
�سينمائية ،فقامت قيامة ال�سلطات ال�سعودية ،وقطعت عالقاتها ووجودهم و�أعمالهم ،مما ينذر بانفجار كبري ،بد�أت طالئعه تتمثل
الديبلوما�سية مع بريطانيا ،لكن ظل الإ�صرار على عر�ض الفيلم ،بعمليات خطف واختفاء ق�سري لكثري من الأفراد و�أرباب العائالت
فكان �أن هددت الريا�ض بقطع النفط عن بريطانيا وقطع عالقاتها الذين تعرف عائالتهم �شيئاً عن م�صريهم ،علماً �أن بع�ضهم يقبع
التجارية معها ،وهنا التزمت لندن ،بوقف عر�ض الفيلم ،وبالتايل ،يف الزنازين منذ �سنوات.
ف ��إن جملة م��ن ال�ت���س��ا�ؤالت يف ب�لاد جن��د واحل�ج��از ت�ط��رح :ه��ل �أن
ثمة جمر يتقد حتت رم��اد الكبت والتهديد ،والفقر واجل��وع،
ق�ضية عر�ض فيلم يخ�ص العائلة املالكة �أكرب من الإ�ساءة للر�سول يف الوقت الذي بد�أت فيه مملكة الذهب الأ�سود تخ�شى من كل ما
عليه ال�صالة وال�سالم؟
يحيط بها ،فهي لها م�شاكل مع كل جريانها الذين بد�أوا يتململون
 تناق�ضات ك�ب�يرة مت�شعبة ومتو�سعة ب��ا��س�ت�م��رار ب�ين أ�ف ��راد م��ن ال���ض�غ��وط��ات ال���س�ع��ودي��ة وم��ن �أط�م��اع�ه��ا يف �أرا� �ض��ي دول �ه��م..العائلة املالكة ،مع تقدم �أبناء عبد العزيز امل�ؤ�س�س بالعمر كثرياً ،يف ول��ن يطول ال��وق��ت �أخ�ي�راً ب��ر�أي امل��راق�ب�ين ،حتى تندلع انتفا�ضة
وقت ينتظر فيه الأحفاد و�صول �أبائهم ليكون لهم ح�صة من كعكة ال ت�ستطيع العائلة ال��وه��اب�ي��ة حتملها ،كما ل��ن ت�ستطيع قاعدة
احلكم ،و�آخرهم كان وفاة الأمري ذهلول بن عبد العزيز ،الذي مل الظهران الأمريكية ،عمل �شيء ،رغم كل و�سائل التن�صت والر�صد..
يتبو�أ �أحد من �أفراد �أ�سرته م�س�ؤولية ،وهكذا احلال مع غريه مما فالظهران عامل خمتلف متاماً ،ويح�س املرء نف�سه يف داخلها �أنه يف
تبقى من �أمراء معروفني وغري معروفني.
ال�س فيغا�س ،ولي�س يف مملكة �آل �سعود ،وهو تناق�ض �إ�ضايف يف دولة
 -تناق�ضات طبقية خطرية ،تو�سع الفجوات االجتماعية وتنذر �آل �سعود.
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دولي

الصين ..التنمية االقتصادية والحريات مقارنة بالغرب
كثريون ،ال بل الغالبية العظمى على
الكرة الأر�ضية ال يعرفون �أن يف ال�صني
ثمانية أ�ح��زاب ت�شارك يف ال�سلطة ،و�أن
ب �ق �ي��ادة احل� ��زب ال���ش�ي��وع��ي ال� ��ذي ي�ق��ود
ال���ش�ع��ب حت��ت ��س�ل�ط��ة ال ��دول ��ة ،وه� ��ؤالء
ير�سمون طريق تنمية ال�ب�لاد لتحقيق
النه�ضة التي ب��د�أت تعطي ثمار �سيا�سة
«الإ�صالح» و«االنفتاح» امل�ستمرة منذ ما
ي�ق��رب الأع� ��وام ال�ث�لاث�ين ،ع�بر ثمانني
مليون ع�ضو ينت�سبون �إىل احلزب.
ت���س�ت�ع��د ال �� �ص�ي�ن ب �ع��د �أي� � ��ام ل�ت�غ�ي�ير
قياداتها عرب امل�ؤمتر العام للحزب ،وهذا
ال�ت�ع�ب�ير ،ال ��ذي ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه جم� ��ازاً يف
ال�غ��رب ت ��داول ال�سلطة ،وه��و يف ال��واق��ع
الغربي لي�ست �إال تبدي ًال للوجوه ،وهذا
�أك �ث�ر م��ا ت�ل�م���س��ه ال �� �ش �ع��وب يف ال �ب �ل��دان
املو�ضوعة على تلك الأه ��داف الغربية،
بينما يف ال�صني ي�ك��ون إ�ت��اح��ة الفر�صة
ألج� � �ي � ��ال ج� ��دي� ��دة خ �ب��رت جت � � ��ارب م��ا
�سبق وراك�م��ت درو��س�اً وع�ب�راً ،وا أله��م يف
امل�س�ألة االقت�صادية ،لأن ال�شغل ال�شاغل

للقيادات ال�صينية بعد ان�ت�ه��اء مراحل
الثورات االجتماعية وال�صراع الطبقي،
ه��و اج�ت�راح «�سلة غ��ذائ�ي��ة» تطعم نحو
 22يف امل�ئ��ة م��ن �سكان ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة،
ي�ستغلّون نحو ���سُ ��د���س ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة،
وه��ذا يعني زي��ادة �سكانية كبرية مقارنة
ب��امل���س��اح��ة الأر� �ض �ي��ة ال�ت��ي ت�ت�ك��ون منها
اجلغرافيا ال�صينية ،وهناك نحو خم�سة
مفاهيم رئي�سية على امل�ستوى النظري،
يف طليعتها تبنّي مفهوم الإن�سان كمقام
�أول ،مقروناً بقناعة را�سخة ب�أن الثورات
امللوّنة ل��ن ت� ؤ� ّث��ر يف ال�صني وال تخيفها
رغ��م ال���س�ع��ي ال�ع��امل��ي امل �ن��اوئ وحم��اول��ة
افتعال م�شكالت من حني لآخ��ر ،لكنها
تذوي يف مهدها.
ال ي �ج��زع ال �� �ص �ي �ن �ي��ون ع �ل��ى خمتلف
امل�ستويات م��ن الإق ��رار ب��وج��ود نواق�ص
ي�سعون بكل جهد لإزالتها حتقيقاً ملزيد
م��ن ال��رف��اه االج�ت�م��اع��ي ،ول��ذل��ك ت��أخ��ذ
ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة احل �ي��ز ا ألك �ب�ر
والأو�سع يف جماالت اخلطط اخلم�سية،

من �أجل �إجناز الرخاء للجميع ك�أولوية
�أي�ضاً ،ففي ال�صني  56قومية يتعاي�شون
ب � ��روح ال �ت �� �ض��ام��ن ،ي �� �س��اه �م��ون م �ع �اً يف
ازده��ار ال��دول��ة ،وه��و م��ا �أن�ت��ج �سيا�سة �أو
ق��اع��دة ذه�ب�ي��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ث�ق��ايف،
تُعرف بالت�سامح واالنفتاح ،وهو ال�شعار
الأ��س��ا���س م�ق��رون�اً ب��ال�ع��دال��ة واالن�سجام
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د االج�ت�م��اع��ي م��ع ت�شكيل
احلامية ال�سيا�سية عرب الدميقراطية
و�� �س� �ي ��ادة ال� �ق ��ان ��ون ،ول� �ك ��ن ل �ي ����س ع�ل��ى
الطريقة الغربية التي ب��ر�أي ال�صينيني
�أنها «ت�شيطن» ما تريد ،وت�ؤلّه ما تريد
وكالهما باطل.
هناك �أمثلة ي�ضربها ال�صينيون بفخر
على �أدائ �ه��م وتعاطيهم م��ع بقية �شعوب
الأر� � ��ض ق �ي��ا� �س �اً �إىل ال �ت �ع��اط��ي ال �غ��رب��ي،
فالواليات املتحدة مث ًال ت�شنّ احلروب يف
خمتلف �أنحاء العامل ،خالفاً لالدعاءات
ال �ت��ي ت��رف�ع�ه��ا ب��احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة
و�أنها دولة دميقراطية ،بينما ال�صني دولة
فيها من املوارد الب�شرية القادرة �أكرث من

�أي دولة يف العامل ،لكنها لي�ست لديها روح
عدوانية وال نوايا ل�شنّ احلروب.
يقول ال�صينيون �إنه لأ�سباب تاريخية،
ف ��إ ّن غالبية ال�شعب ال�صيني نحو  90يف
املئة ب�لا دي��ن ،لكن ب��اب ال��دع��وات مفتوح
والقانون ال مينع ذلك ،وميكن لل�صينيني
�أن يفعلوا م��ا ي��ري��دون ،ل�ك��ن ال�صينيني
الذين بال دين مل يحرقوا القر�آن الكرمي
يوماً ،ومل يتطاولوا على �أي من الأدي��ان،
ومل ينتجوا أ�ف�لام �اً �ضد �أي دي��ان��ة ،فهل
الدين يف الغرب ي�سمح بتناول الأديان التي
يعتربونها ب�أنف�سهم معادية �أو مناه�ضة؟
نحن يف ال�صني نحرتم الأدي��ان املختلفة،
ولدينا م�سلمون ميار�سون �شعائرهم كما
يريدون وباحرتام كامل ،كما لدينا بع�ض
امل���س�ي�ح�ي�ين ..ف�ه��ل ت�ن��اول�ه��م �أح ��د ب�سبب
ال��دي��ن ..ه��ذا م�ستحيل ..وح��رق ال�ق��ر�آن
وال�ت�ط��اول على امل�سلمني ح�صل فقط يف
الدول التي تدّعي الإميان وت�ضع ا�سم اهلل
على عملتها الورقية.
عندما ت�أتي على ذك��ر حقوق الإن�سان،

ي �ف��اج �ئ��ك ال �� �ص �ي �ن �ي��ون ب �ك��م امل �ع �ل��وم��ات
وال �ث �ق��اف��ة ال �ت��ي ل��دي �ه��م وامل �ت��اب �ع��ة عرب
الإ� �ش��ارة �إىل م��ا ت�شيطنه ال��دول الغربية
ع�بر ال�ت�لاع��ب ب��ال�ك�ل�م��ات ،وق��درت�ه��ا على
جت��وي��ف م���ص�ط�ل�ح��ات مب �ه��ارة وت�ق��دي����س
�أخ � ��ر� � ��س ،ورمب� � ��ا ذل � ��ك ب �� �س �ب��ب ��س�ي��ا��س��ة
«ال���س��وق ال�ف��اج��رة» ،وم��ن ا ألم�ث�ل��ة احلية،
ق�ي��ام ال��والي��ات املتحدة باعتقال طالبني
ب��ري�ط��ان�ي�ين حل�ظ��ة ن��زول�ه�م��ا ع�ل��ى �أر���ض
امل� �ط ��ار ق ��ادم�ي�ن م ��ن ب�ل�اده �م ��ا ،و أ�ث� �ن ��اء
ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ع�ه�م��ا ،ع�ل�م��ا �أن ج�م�ل��ة على
م��دون�ت�ه�م��ا االل �ك�ترون �ي��ة ت �ق��ول �سنقوم
ب��رح�ل��ة ��س�ي��اح�ي��ة �إىل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
قبل زوالها ،ويقول الطالبان بعد حتقيق
ع�سري معهما ملدة طويلة« ،لي�س الرهيب
ما فعلناه ،و�إمنا الأرهب هو كم من العيون
الأمريكية تراقبنا عرب االنرتنت»..
ه��ل �سمعتم بدميقراطية وح��ري��ة من
هذا النوع؟

يون�س عودة

أزمة الثقة بين نتنياهو وأوباما ..وآفاق العالقة بينهما
�أثار تفاقم ما �سميت ب�أزمة انعدام الثقة بني رئي�س
وزراء العدو ال�صهيوين بنيامني نتنياهو ،والرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما ،على خلفية املوقف من ال�ضربة
الع�سكرية للربنامج النووي الإيراين ،الت�سا�ؤالت حول
�أ�سبابها ،هل هي تعود �إىل تباين جوهري يف موقف
احلكومتني الأمريكية والإ�سرائيلية� ،أم هي حم�صورة
فقط يف كيفية التعامل م��ع �إي ��ران م��ع ملف ال�ن��ووي
الإيراين ،وملفات املنطقة الأخرى والتكتيك الواجب
اتباعه؟ وا�ستطراداً ما هي �آفاق العالقة بني الرجلني
يف حال عودة انتخاب �أوباما لوالية رئا�سية ثانية؟
�أوالً� :أ�سباب �أزمة انعدام الثقة:
من دون �شك� ،إن �إحل��اح نتنياهو على �إدارة �أوباما
بر�سم خطوط حمر لإي��ران ملنعها م��ن الو�صول �إىل
ال���س�لاح ال �ن��ووي ،يعك�س �أزم ��ة ان�ع��دام الثقة بينهما،
فنتنياهو ب��ات ع�ل��ى ي�ق�ين ب ��أن �إدارة �أوب��ام��ا ال تريد
توجيه �ضربه ع�سكرية لإيران ،ال الآن ،وال يف امل�ستقبل،
وت���ص��ري�ح��ات م���س��ؤول�ي�ه��ا وخ���ص��و��ص�اً اجل �ن��راالت يف
البنتاغون ت�ؤكد ذل��ك ،و�أن الإدارة الأمريكية و�صلت
�إىل قناعة ب�أن التعامل مع �إيران دولة نووية ،مع و�ضع
�ضوابط متنع ت�صنيعها ال�سالح النووي� ،أقل خطورة
بكثري من اللجوء �إىل احلرب.
�أما �أوباما ف�إنه مل يعد مرتاحاً للتعامل مع نتنياهو
الذي جتاوز حدوده يف التعاطي مع الإدارة الأمريكية،
وي���س�ع��ى �إىل ف��ر���ض �أول��وي��ات��ه ع�ل�ي�ه��ا ،دون �أن ي��أخ��ذ
باالعتبار �أول��وي��ة امل�صالح الأم�يرك�ي��ة الغربية ،التي
وجدت «�إ�سرائيل» �أ�ص ًال من �أجل حمايتها.
كما ي��رى �أوب��ام��ا ب ��أن نتنياهو جت��اوز ك��ل احل��دود
يف ال�ع�لاق��ة م�ع��ه ،عندما دخ��ل على خ��ط االنتخابات
الأم�يرك�ي��ة داع�م�اً مناف�سه اجل�م�ه��وري ميت روم�ن��ي،
ع�ل��ى �أن ظ�ه��ور نتنياهو يف ��ش��ري��ط دع��ائ��ي يف �سياق
احلملة االنتخابية التي ينظمها احل��زب اجلمهوري
مل�صلحة مر�شحه� ،شكل ا�ستفزازاً لأوباما ،دفع الأخري

الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ورئي�س جمل�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو

�إىل رف�ض لقاء نتنياهو ،و�إعالن رف�ض و�ضع خطوط
حمر لإيران يتعني على الأخرية عدم تخطيها.
ولأن �أوباما يدرك �أن االجتماع مع نتنياهو� ،سي�صب
يف خ��دم��ة الأخ �ي�ر وح�ل�ي�ف��ه روم �ن��ي ،و ألج ��ل معاقبة
نتنياهو على تدخله يف ال�ش�ؤون الأمريكية ،قرر �صد
كل حم��اوالت التو�سط من قبل نتنياهو لعقد اللقاء،
وا��س�ت�ب��دل��ه ب��ات���ص��ال ه��ات�ف��ي ال ي �ت �ج��اوز امل �ج��ام�لات،
واملوقف العام الذي يتحدث عن تفاهم الطرفني على
ع��دم ال�سماح لإي��ران بامتالك ال�سالح ال�ن��ووي ،وهو
ما يعني تكري�س اخل�لاف بني اجلانبني حول �أ�سلوب
التعامل مع �إيران.
من هنا ف ��إن جهود نتنياهو لعقد لقاء مع �أوباما
ع �ل��ى ه��ام ����ش اج �ت �م��اع��ات اجل �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل ل��أمم
املتحدة ب��اءت بالف�شل ،وج��اء االت���ص��ال الهاتفي بعد
«ان�ت��زاع �أنفا�س نتنياهو» ال��ذي ب��ات ي�ستجدي اللقاء

دون جدوى ،ما �شكل �صفعة �شديدة ل�صورته كرئي�س
حكومة �إ�سرائيلية يف �أمريكا.
ثانياً :كيف �سيكون و�ضع العالقة �إذا ما
�أعيد انتخاب �أوباما؟
من دون �شك �أن نتنياهو يتمنى خ�سارة �أوب��ام��ا يف
االنتخابات ،وجن��اح حليفه املخل�ص ل��ه ميت رومني،
الذي ينتمي هو و إ�ي��اه �إىل مدر�سة املحافظني اجلدد،
امل ��ؤي��دة ل�ضرب إ�ي ��ران ومل��وق��ف نتنياهو م��ن القد�س،
ورف�ض حل الدولتني.
ول�ه��ذا ف� إ�ن��ه يف ح��ال ف��از �أوب��ام��ا ،بح�سب م��ا ت�شري
ا�ستطالعات ال ��ر�أي حتى الآن ،ف ��إن �أزم��ة الثقة بني
ال��رج �ل�ين � �س �ت��زداد ،لأن �أوب ��ام ��ا ل��ن ي�غ�ف��ر لنتنياهو
انحيازه يف االنتخابات مل�صلحة مناف�سه رومني ،فيما
تعار�ضه م��ع تكتيكات و�أ��س��ال�ي��ب نتنياهو يف التعامل

مع الأزم��ات يف املنطقة ،ومع امللف النووي ا إلي��راين،
�سيت�سع خ�صو�صاً م��ع جنوح الإدارة الأم�يرك�ي��ة نحو
رف�ض الذهاب �إىل حروب جديدة ،بعد حربي العراق
و�أفغان�ستان الفا�شلتني ،وخماطر �أي حرب جديدة.
ويبدو �أن فوز �أوباما �سي�شكل حمطة جديدة يف زيادة
من�سوب التباعد يف امل��واق��ف الأمريكية الإ�سرائيلية،
�إال �إذا قرر نتنياهو االنحناء ،وعدم موا�صلة �إغ�ضاب
�إدارة �أوباما ،والرتا�صف خلف تكتيكاتها يف التعامل مع
ملفات املنطقة على قاعدة حفظ م�صالح �أمريكا �أوالً،
ومن �ضمنها حماية �أمن «�إ�سرائيل»..
على �أن الأزم ��ة ال تكمن يف الإ�سرتاتيجية ،و إ�من��ا
تكمن يف التكتيك الواجب اعتماده ،وال��ذي ي�ستدعي
ا ألخ��ذ باالعتبار املتغريات ،وم��وازي��ن القوى الدولية
والإقليمية النا�شئة ،وال�ت��ي مل تعد تتيح لوا�شنطن
الت�صرف على ه��واه��ا ،وكذلك ال ت�سمح لـ«�إ�سرائيل»
القفز فوقها وجتاوزها.
فالزمن ال��ذي كانت تعربد فيه «�إ�سرائيل» يف ظل
الهيمنة الأمريكية على القرار الدويل ،ويف ظل �صعود
نفوذ املحافظني اجلدد يف وا�شنطن انتهى ،وحل مكانه
زمن �آخر �أفلت فيه الهيمنة ل�صالح التعددية الدولية
الإق�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ت��ول��د الآن نتيجة ��ص�م��ود ��س��وري��ة،
وتنامي وتعاظم قوة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
التي تلجم العدوانية الأمريكية الإ�سرائيلية ،وحتول
دون ح�صول احلرب املدمرة يف املنطقة ،وهو ما �أ�سهم
�إ�سهاماً كبرياً يف خلق �أزم��ة بني وا�شنطن وت��ل �أبيب،
وتعميق �أزمة انعدام الثقة بني �أوباما ونتنياهو.
وال ��ش��ك ب� ��أن �أزم� ��ة ال�ث�ق��ة ه ��ذه يف ظ��ل امل�ت�غ�يرات
امل��ذك��ورة� ،ستتعمق �أك�ث�ر ب�سبب ان�ت�م��اء نتنياهو �إىل
مدر�سة املحافظني اجلدد يف وا�شنطن ورف�ضه التكيف
مع املتغريات ،و�إعادة النظر يف تكتيكاته ،التي مل تعد
تتالءم مع الواقع الدويل والإقليمي اجلديد.

ح�سني عطوي
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األزمة المالية تعصف باالتحاد األوروبي
إسبانيا مهددة بالتشظي ..وشرارتها قد تصل إلى دول أخرى
مدريد  -الثبات
م��ع ازدي� ��اد ق�ي�م��ة ال��دي��ون ع�ل��ى ال��دول��ة
الإ�سبانية ال�ت��ي ت�غ��رق بها ا ألق��ال�ي��م الـ17
املكونة للدولة ،وعدم قدرتها على امل�ساهمة
يف ت �خ �ف �ي��ف ا ألع � �ب� ��اء وم �� �س��اع��دة ال� ��دول
امل��رك ��زي ��ة ،ث �م��ة �أ� �س �ئ �ل��ة ت��واج��ه احل�ك��وم��ة
الإ�سبانية ،وت�ضعها �أم��ام حتديات معاجلة
ال��واق��ع امل��ايل واالقت�صادي ال�صعب ،ولعل
�أخطر ه��ذه الأ�سئلة ،هي هل �ستكون هذه
الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة م��دخ�ل�اً ل�ت�ف�ت�ي��ت ال��دول��ة
الإ�سبانية ،وه��ل تكون ال��دول��ة املركزية يف
�آخر مراحلها؟
�أكرث ما يدهم وي��ؤرق احلكومة الإ�سبانية
يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ال�صعبة واحل��رج��ة ،تتمثل
بعودة الروح الإنف�صالية �إىل �إقليم كاتالونيا،
يف الوقت ال��ذي يتجدد فيه ارتفاع الأ�صوات
املطالبة بحقوق ال�سكان يف �أق��ال�ي��م �أخ��رى،
و�أبرزها �إقليم البا�سك الذي كان ي�شهد مترداً
م�سلحاً �أمكن �إخماده قبل �سنوات قليلة ،لكن
اجلمر ما يزال حتت الرماد.
�أم��ا يف ك��ات��ال��ون�ي��ا ،فقد ع��ادت ال ��روح بقوة
�إىل املطالبة القدمية باال�ستقالل واحلقوق،
والذي جتلى ب�شكل وا�ضح يف املظاهرة الأكرب
يف تاريخ هذا الإقليم ،التي ح�صلت يف � 11أيلول
امل��ا��ض��ي يف عا�صمة الإق�ل�ي��م بر�شلونة �إح�ي��اء
لليوم الوطني لكاتالونيا ،والتي ح�صلت حتت
عنوان« :كاتالونيا الدولة القادمة يف �أوروبا».
وتفيد الأنباء �أن هذه املظاهرة �ضمت �أكرث
م��ن م�ل�ي��ون ون���ص��ف م�ل�ي��ون ك�ت��ال��وين ،رف�ع��وا
�شعارات عميقة يف دالالتها منها:
«�إ�سبانيا تغ�شنا ،و�أخ��ذوا منا لغتنا ،والآن
ي��ري��دون �أن ي ��أخ��ذوا م�ن��ا ك��ل � �ش��يء»« ،نحن
خمتلفون ع��ن �إ�سبانيا ،ول��دي�ن��ا ثقافة ولغة
خمتلفتني» ،و«نحن نحب كاتالونيا وحريتها»،
على �أن �أخ�ط��ر ه��ذه ال�شعارات ك��ان��ت« :نحن
أ�م��ة تامة ونقرر م�صرينا ب�أنف�سنا» ،و«وداع �اً
�إ�سبانيا و أ�ه�ل ًا بكتالونيا الدولة اجلديدة يف
االحتاد الأوروبي».
وع�ل��ى ��ض��وء ه��ذه امل �ظ��اه��رة ،ج��اء اجتماع
رئي�س وزراء كاتالونيا �أرثور ما�س ،يف الع�شرين
من �أيلول املا�ضي ،مع رئي�س الوزراء الإ�سباين

مئات امل�شاركني يف تظاهرة و�سط العا�صمة الإ�سبانية مدريد

ماريانو راخوي ،لالتفاق على معاهدة جديدة
للميزانية.
ما�س وقبل الدخول �إىل االجتماع ،كان له
ت�صريح �إذ قال« :ال �شيء �سيكون �سهالً ،لكن
كل �شيء ممكن» ،و�إذ مل يتو�صل هذا االجتماع
�إىل بث اتفاق نهائي ،ومن الوا�ضح أ�ن��ه يريد
ات�ف��اق�اً اق�ت���ص��ادي�اً ج��دي��داً ي�ضمن كما يقول
ما�س «لنا حقوقنا و�إال فنحن ذاه�ب��ون نحو
حتقيق ا�ستقاللنا عن �إ�سبانيا».
مل ��اذا ت � أ�ج �ي��ج يف ه ��ذه ال �ظ��روف ال �ن��زاع��ات
الإنف�صالية لبع�ض �أقاليم �إ�سبانيا ،وخ�صو�صاً
�إقليم كاتالونيا؟
تفيد املعلومات �أن �أ�سباب الأزم��ة الراهنة
اق�ت���ص��ادي��ة ،ج��راء رف����ض احل�ك��وم��ة امل��رك��زي��ة
ملطالب حكومة كاتالونيا ،بتخفي�ض م�ساهمة
يف املالية املركزية �إىل الن�صف ،لأنها جتد �أن
م�ساهمتها املالية هي الأكرب والأهم يف ت�أمني
اخلدمات والإجنازات يف جميع �أنحاء �إ�سبانيا،
وال��ذي ي�أتي على ح�ساب الكاتالونيني ،حيث
بلغت وفقاً لدرا�سات وزارة املالية الإ�سبانية يف
العام  2005بني  13.1و 17.8مليار يورو ،كما
�أن حكومة كاتالونيا تطالب بح�صول على
ن�سبة عالية م��ن م��وارده��ا ،و�إن���ش��اء �صندوق
خا�ص بها يف جم��ال ال�ضرائب ،على نحو ما
ه��و م�ع�م��ول ب��ه يف �إق�ل�ي�م��ي ال�ب��ا��س��ك ون��اف��ارا،

�أ�ستعيد �أحا�سي�سي وخ��واط��ري ال���س��وداء يف بلدان
الغربة ،كلما �سمعت خرباً م�أ�ساوياً عن غرق املهاجرين
«غ�ي�ر ال���ش��رع�ي�ين» ق ��رب ��ش��واط��ئ ال �ي��ون��ان و�إ��س�ب��ان�ي��ا
و�إيطاليا ،و�أت�ساءل ما الذي يدفع باملوجات املتتالية من
�آالف العائالت وال�شباب �إىل رك��وب املخاطر ،يف �سبيل
اللجوء �إىل البلدان الغنية� ،أو بيع كل ما ميلكونه ل�شراء
ت�أ�شرية مزورة من «مافيا املهربني» ،للدخول �إىل كندا
�أو الواليات املتحدة الأمريكية؟
قد يجيبك البع�ض �أن �ضيق الفر�ص والفقر واجلوع
�أ�سباب كافية لكي يختار املواطن بني �أه��ون ال�شرين:
املوت البطيء يف «�أح�ضان» الوطن� ،أو املوت غرقاً على
�شواطئ الرجاء والأمل ،وقد ي�أتي �آخر بجواب فل�سفي
أ�ك�ث�ر عمقاً ،فيقول �إن ا�ستبداد احل�ك��ام وا�ستئثارهم
بال�سلطة وال�ث��روة ،وان �ع��دام احل��ري��ات ال�ع��ام��ة ،كلها

(�أ.ف.ب).

ويحظى هذا ال�شرط مبوافقة �أكرث من  80يف
املئة من الكتالونيني.
ب�أي حال ،ورغم �أن �إقليم كاتالونيا يحظى
بحكم ذات��ي منذ نحو  35عاماً� ،أي منذ وفاة
اجلرنال فرانكو عام  ،1978لكن الكتالونيني
�سئموا م��ن ت���ص��رف��ات احل�ك��وم��ة ا إل��س�ب��ان�ي��ة،
وخ���ص��و��ص�اً �أن �ه��م ي �ع �ت�برون �أن�ف���س�ه��م �أن�ه��م
ينا�ضلون م�ن��ذ أ�ك�ث�ر م��ن  150ع��ام�اً لو�ضع
«ال �ق��وم �ي��ة ال �ك �ت��ال��ون �ي��ة» يف م �ك��ان م�ن��ا��س��ب،
لكنهم ف�شلوا ،لأن القومية الإ�سبانية بر�أيهم
مل تتقبل وجود القومية الكتالونية.
ويف اخلال�صة العامة ،مل يتو�صل اجتماع
رئي�س حكومة كاتالونيا مع رئي�س احلكومة
الإ�سبانية املركزية �إىل نتائج حا�سمة ،ولهذا
كانت ن�صيحة ما�س بـ«جمل» ،وفيها ب�أنه على
احلكومة الإ�سبانية� ،أن ال تقلل «م��ن جدية
م�سرية  11أ�ي�ل��ول» ،وطالبها ب��إج��راء ا�سفتاء
�شعبي ملعرفة ر�أي الكتالونيني.
�أزم � � ��ة �إ� �س �ب��ان �ي��ا امل ��ال� �ي ��ة ،يف اخل�ل�ا� �ص��ة
لي�ست �سهلة �أب ��داً ،فهي باتت تهدد وحدتها
وم���س�ت�ق�ب�ل�ه��ا ،و� �ش��رارت �ه��ا ل��ن ت�ق�ت���ص��ر على
�إ�سبانيا ،فثمة دول �أخرى يف االحتاد الأوروبي
كالربتغال واليونان ،وعلى الطريق فرن�سا،
تع�صف بها الأزم��ات ،ويف العادة «من ال�شرارة
ينطلق اللهيب».

تدفع النا�س �إىل الهجرة ،وقد يُب�سّ ط البع�ض ا ألم��ر،
فيخت�صر الأ�سباب بالطموح ال�شخ�صي وحب املغامرة.
يف مطلع �ستينيات القرن املا�ضي� ،أي قبل �أن تكت�سب
امل�سببات املذكورة �أعاله معانيها ال�سائدة اليوم ،اجتاحت
جمتمعاتنا العربية وا إل��س�لام�ي��ة موجة م��ن الهجرة
«غ�ير ال�شرعية» ،كانت موجة منظمة� ،أو ب��ا ألح��رى،
م�سهلة ع��ن ط��ري��ق ج�ه��ات م��ا زال ��ت جم�ه��ول��ة الهوية
حتى الآن ،ويف ال�سابع ع�شر م��ن ع�م��ري� ،سافرت �إىل
�أملانيا �أ�سوة مبئات ،بل �آالف ال�شباب الذين «هاجروا»
�إىل ال��دامن��ارك وال�سويد وفرن�سا و�إيطاليا م��ن دون
ت�أ�شريات دخول.
كنا نعود �إىل البلد طوعاً ،ثم ن�سافر ،ثم نعود مرات
ع��دي��دة خ�لال ال�سنة ال��واح��دة ح�سب امل ��زاج ،ويف أ�ك�ثر
الأحيان ،كانت ال�سلطات املعنية يف تلك البلدان مت�ساهلة

على نفسها جنت براقش
}ف ��إذا ا�ستويت �أن��ت وم��ن معك على الفلك فقل احلمد هلل ال��ذي جنانا من
القوم الظاملني{ امل�ؤمنون.28 :
خ��امت النبيني �سالم اهلل عليك وعلى آ�ل��ك م��ا تعاقب الليل وال�ن�ه��ار ،وج��رت
اجلداول والأنهار ..ما �ضرّك �أن حفنة وقحة فظّ ة حاولت النيل من طهر منبتك
و�سامي ر�سالتك!
هذه اجلماعة الدونية التي جتر�أت على االعتداء ال�سافر على �شخ�ص الر�سول
و�سريته و�سمعته وعرتته� ،إمنا اعتدت على امل�سلمني وامل�سيحيني على ح ّد �سواء..
فالفيلم «الفتنة» هذا ال تقت�صر غاياته ومراميه ال�شريرة على الإ�ساءة املعنوية
وح�سب� ..إمنا املق�صود �إحداث �شرخ بني امل�ؤمنني من �أتباع ال�شرائع ال�سماوية على
م�ستوى وم�ساحة امل�سكونة} ..و�إذا قيل لهم ال تف�سدوا يف الأر�ض قالوا �إمنا نحن
م�صلحون � -أال �إنهم هم املف�سدون ولكن ال ي�شعرون{ البقرة.12 – 11 :
�إنه الفكر ال�صهيوين ال�ساعي على الدوام �إىل التخريب والهدم ،بدءاً باحلجر،
وانتهاء بالب�شر ،وعلى جميع الأ�صعدة وامل�ستويات الأخالقية واملناقبية والقيمية،
والإخاء الإن�ساين ،القائم على احلوار والتفاهم والت�سامح واملحبة واالبتعاد عن
الإثرة ب�إحالل الغريية ..تلك هي دعوة الدين احلنيف ال�سمح ،وتعاليم ال�سيد
امل�سيح..
هذا الأمر يتعار�ض مع توجهات وتوجيهات ال�صهيونية العاملية ومن يدور يف
فلكها� ..إذ �إن امل�ؤامرة على �شعوبنا و�أوطاننا تقت�ضي منها �صبّ الزيت على النار،
لتعطيل مفاعيل العقل ،و�إلهاب الغرائز يف بع�ض النفو�س ،لت�أتي �أعماالً ،حرّمها
الدين ،و�أنكرتها الأخالق واملثل ،فتتحقق امل�ؤامرة..
ففي قوله تعاىل} :لو خرجوا فيكم ما زادوكم �إال خبا ًال ولأو�ضعوا خاللكم
يبغونكم الفتنة وفيكم �سمّاعون لهم واهلل عليم بالظاملني{ التوبة.47 :
خ�سيء هذا الفكر ،وهذا الظنّ  ،وهذا الوهم ..ففي �شعوبنا و�أنا�سنا من الوعي
والتعقّل والب�صر والب�صرية ،ما ب�إمكانه تفويت الفر�صة على املرتب�صني �شراّ
ب�أمتنا و�أوطاننا..
ل��ذا نهيب باملجتمع ال ��دويل ،ال�سيما هيئة الأمم املتحدة وجمل�س ا ألم��ن،
ا�ست�صدار ت�شريع ي�سائل فيه ويحاكم كل من ت�سول له نف�سه الإ�ساءة �أو االعتداء
على جوهر الأديان وم�شاعر و�أحا�سي�س ومعتقدات �أتباعها ،و�إىل �أ�شخا�ص الر�سل
والأنبياء وحما�سبته ..أ�ي�اً كانت الذرائع وامل�ب�ررات ،حتى تلك املعروفة بحرية
الر�أي والتعبري.
حتى لو كان بع�ض الظنّ �إثم ..فنحن ن�شكك بقدرة املجتمع الدويل ،بل برغبة
هذا املجتمع القيام مبثل هذه اخلطوات الإجرائية الرادعة ،لأن ال حول له وال
طول ..فهو مقيّد اليدين ،وم�صادر القرار من قبل ال�صهيونية ..هذا ما �أكدته
وت�ؤكده جمريات الأحداث ،جرّاء االعتداءات املتكررة على مقد�ساتنا يف فل�سطني
املغت�صبة وغ�يره��ا م��ن ا ألم��اك��ن ..م��ن غ�ير �أن ي�ج��ر ؤ� جمل�س الأم��ن �أو تتجر�أ
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ا�ست�صدار قرار �إدانة ولو باحلد الأدنى..
لذلك نحن نتوجه �إىل العامل احلر املتفلت من القيود ال�صهيونية ،الوقوف
بحزم وثبات أ�م��ام ه��ذه الهجمة الرببرية ال�شر�سة ،التي تطاول الإن�سانية يف
ال�صميم..
ك�م��ا ن��دع��و أ�م�ت�ن��ا �إىل ال�ت�م��ا��س��ك وال�ت�ع��ا��ض��د �أك �ث�ر ،وت�ف��وي��ت ال�ف��ر��ص��ة على
امل�صطادين يف املاء العكر ..فقد جاء يف حمكم كتابه العزيز} :مثل الذين كفروا
بربّهم �أعمالهم كرماد ا�شتدّت بها الريح يف يوم عا�صف ال يقدرون مما ك�سبوا على
�شيء ذلك هو ال�ضلل البعيد{ �إبراهيم ،18 :واهلل من وراء الق�صد.

�إىل �أبعد احل��دود ،وتتحمل �أي�ضاً تكاليف ال�سفر ،فكنت
�أتق�صد �أن يُلقى القب�ض عليّ كلما ا�شتقت �إىل �أهلي �أو
�أ�صحابي يف احلي.
وكانت التعليمات تعطى لنا من فم من �سبقونا ،ب�أن
يختلق ك ّل منا عذراً لتربير دخوله «غري ال�شرعي» ،فمنا
من طلب «اللجوء ال�سيا�سي» هرباً من حرب �أهلية� ،أو
بدعوى �صدور حكم بالإعدام من جانب هذه امليلي�شيا �أو
تلك� ،أو «اللجوء االقت�صادي» ،مبعنى الهروب من الفقر
واجل��وع ،وك��ان املحامون يتربعون لتمثيل كل احل��االت،
و�إقناع ال�سلطات مبنح الإقامة الدائمة ،وبني م ّد وجزر،
منت اجلاليات العربية وامل�سلمة يف �أوروبا يف نهاية الأمر.
ول �ك��ن ،ي �ج��ري احل��دي��ث ال �ي��وم ع��ن ج��ال�ي��ات عربية
وم�سلمة ت�ث�ير ق�ل��ق «امل�ج�ت�م��ع ال �غ��رب��ي» ،ال ��ذي يرف�ض
تثبيت وجودها ويعرقل ان�صهارها يف احلياة العامة ،ف�أيّ

نبيه الأعور

م�صري ينتظر هذه اجلاليات؟ و�إذا جنح املرتب�صون بها يف
�إذكاء نار «ال�صراع بني احل�ضارات» ،هل �سيتحول �أبنا�ؤها
�إىل رهائن كما ح�صل للجالية اليابانية يف �أمريكا �أثناء
احلرب العاملية الثانية؟
إ�ن�ه��ا دع��وة �إىل �صرف النظر ع��ن الهجرة ،ألن�ه��ا لن
ت�أتي باحلل املن�شود ،خ�صو�صاً بعد �أن انقلبت ال�صورة
ر أ���س�اً على عقب :م��ن يبحث ع��ن ال��رخ��اء وال�ث�راء ،فلن
يجدهما يف �أوروب ��ا احلديثة التي تعي�ش �أ��س��و أ� �أزماتها
االق�ت���ص��ادي��ة وال�سيا�سية واملعي�شية؛ وم��ن ي�ه��رب من
اال��س�ت�ب��داد وال�ت���س�ل��ط� ،سيجدهما يف ت�ن��ام��ي ال�ن��زاع��ات
العن�صرية والتع�صب �ضد الأجانب يف �صفوف ال�شباب
الأوروب� ��ي و�أح ��زاب اليمني امل�ت�ط��رف؛ وم��ن يبحث عن
م�غ��ام��رات ال�سفر وال�ترح��ال� ،ستالحقه ن�ظ��رات ال�شك
واالتهام بالإرهاب عند كل بوابة حدود.
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بيروتيات
مرفأ بيروت ..بوابة العالم نحو بر الشام []3/2

مدحت باشا وفخري بك يهتمان بإصالح المرفأ
با�شر مدحت با�شا �إثر تعيينه والياً على �سورية
وو���ص��ول��ه �إىل ب��ي�روت ،ب��در���س م��ا حت��ت��اج��ه ال��ب�لاد
من �إ�صالحات يف خمتلف امل��ج��االت ،ور�أى توجيه
اهتمامه �إىل وج���وب إ�ن�����ش��اء م��رف���أ ك��ب�ير ،و�ساعده
يف جهوده �صديقه �إبراهيم فخري بك  -املعروف
بفخري بك  -وك��ان مقرباً منه ،وق��د ت��وىل رئا�سة
بلدية بريوت ،وكان على درجة عالية من الثقافة،
ويتقن عدة لغات منها الفرن�سية ،كما كان يتمتع
بثقة ال��ن��ا���س واح�ترام��ه��م ،ول���ه �أي����ا ٍد بي�ضاء على
املدينة.
وب��ه��مّ��ة م��دح��ت ب��ا���ش��ا و���س��ع��ي ف��خ��ري ب���ك ،عُقد
اجتماع يف �سراي ب�يروت برئا�سة مت�صرف املدينة
رائ��ف �أفندي وح�ضور �أع�ضاء املجل�س البلدي ،مت
التدار�س مبو�ضوع �إن�شاء املر�سى وتو�سيعه ،فتقرر
�إن�شاء املر�سى من نقطة ال�شامية قرب خان �أنطون
ب��ك ،مم��ت��داً �إىل ج��ه��ات بناية اخل��واج��ات م���دورن،
كما تقرر ت�سليم التعليمات ب�ش�أنه �إىل الكونت دي
ب��رت��وي ،على �أن ي���أخ��ذ ه��ذا الأخ�ي�ر النفقات التي
يدفعها لتخطيط ر�سم املر�سى من ال�شركة التي
قرروا العمل على �إن�شائها �أو من بلدية بريوت.
وق���ر ر�أي املجتمعني ع��ل��ى �أن �إجن����اح امل�����ش��روع،
ي��وج��ب إ�ع������ادة ال��ن��ظ��ر ب����أ����س���واق ب��ي�روت ال��ق��دمي��ة،
وتو�سيع بع�ض طرقاتها لت�سهيل انتقال الب�ضائع
وح��رك��ة النقل م��ن امل��رف���أ و�إل��ي��ه ،ف��در���س��وا إ�ح���داث
طريقني� ،أحدهما من حمل الكرنتينا القدمية -

وك��ان موقعها يف حملة امل��رف���أ � -إىل ع�صور �ساحة
ري���ا����ض ال�����ص��ل��ح ،وال���ث���اين م���ن حم���ل ال��ر���س��وم��ات
(اجل����م����رك) �إىل ���س��اح��ة ب����رج ال��ك�����ش��اف ��� -س��اح��ة
ال�شهداء � -أو ب���أي �شكل آ�خ��ر نافع للبلدة ومفيد
للعموم وحم�سن لأو�ضاع البلدة القدمية ،و�إن كان
يف احلقيقة ح�صل نفعة ل�شركة املرف�أ.
وق���درت الأك��ل�اف يف حينه بخم�سة ع�شر �أل��ف
�سهم ،قيمة ال�سهم الواحد ،ع�شرون لرية عثمانية،
تدفع على �أربعة �أق�ساط ف�صلية مت�ساوية ،وفر�ضوا
على �أه���ايل ب�ي�روت اال���ش�تراك ب�ألفني وخم�سمئة
�سهم ت�أميناً لل�شركة �إذا رف�ضت ا�شرتاك الأه��ايل،
واكتفوا ب�سبعمئة وخم�سني �سهماً� ،أي مببلغ خم�سة
ع�شر أ�ل���ف ل�يرة وزع���ت كما ي��ل��ي :إ�ب��راه��ي��م خ��وري
بك  2000ل�يرة� ،أ�سعد ملحمة  ،500حممد �أيا�س
 ،2000اخل��واج��ة ب�سرت�س  ،3000ال�����س��ادات بيهم
 ،2000جرج�س التويني  ،1000رعد وهاين ،500
اخلواجات �سر�سق  ،3000نخلة م��دور  ،500يوحنا
�أبكاريو�س  ،500و�أر���س��ل م�شروع امل��رف���أ �إىل دي��وان
االم��ت��ي��ازات ال��ع��ايل يف الأ�ستانة بعد تعديل ي�سري
يف الئحة البلدية ،ورفعت �أوراق التقرير �إىل الباب
العايل ،وانتدب جمل�س بلدية ب�يروت م�صر يل �أو
غلي � -أي اب��ن م�صر � -أن��ط��ون بك �صاحب اخلان
املعروف با�سمه ملالحقة امل�شروع يف الأ�ستانة ،ويبدو
�أن نقل مدحت با�شا من والي��ة �سورية ثم ما تبع
ذلك ،جعلت امل�شروع ينام يف �أدراج ق�صر يلدز.

وم��ن ال��ط��ري��ف ا إل����ش���ارة �إىل �أن���ه يف �أوائ����ل �سنة
��� 1882ش��ك��ا �أه�����ايل امل��دي��ن��ة م���ن �أن ق��ا���س��م �أف��ن��دي
مالزم اجلندية ومن كان برفقته يف ميناء بريوت،
ح�صروا خروج الركاب يف حمل يقع قرب املجيدية
عند مينة اخل�شب ،وعملوا للدرج باباً تقف �أمامه
الركاب ،وال ي���ؤذن باخلروج �إال ملن دفع ر�سم املرور
�إىل ملتزم ال��درج املذكور والأ�سحة الواقعة �أمامه،
واعترب الأهايل هذا العمل من قريحة قا�سم �أفندي
وطالبوا بنقله.
�صدور امتياز �إن�شاء املرف�أ وحتويله �إىل �شركة
فرن�سية
وبنتيجة املالحقة� ،صدرت �إدارة �سنية يف �شوال
�سنة 1304هـ /حزيران 1887م ،مبنح امتياز �إن�شاء
املرف�أ �إىل يو�سف �أفندي املطران.
وت�����ض��م��ن االم��ت��ي��از ع���دة ����ش���روط ع��ل��ى �صاحب
االمتياز التقيّد بها ،منها:
 جواز نقل االمتياز �إىل الغري. جواز م�ساهمة الأجانب مع �صاحب االمتياز. احل��ق مبد طريق ت��رام��وي يف امل��رف���أ ويف قلبالبلدة ،ت�سهي ًال لنقل الب�ضائع والركاب.
 حق �صاحب االمتياز بالأرا�ضي التي �ستطمر،وت��ب��ل��غ � 250أل����ف ذراع ،ع��ل��ى �أن ي��ك��ون لأ���ص��ح��اب
الأم��ل�اك امل���ج���اورة ح��ق ���ش��راء ق�سم منها بال�سعر
امل�ألوف  -الرائج  -خالل �ستة �أ�شهر من �إعدادها.
 -ح��ق �صاحب االم��ت��ي��از ب�إن�شاء خم��ازن على

�شطوط املرف�أ خل��زن الب�ضائع ،وحقه با�ستيفاء
ر����س���وم ع��ل��ى ال��ب�����ض��ائ��ع واحل���ي���وان���ات ال�������ص���ادرة
وال���واردة من املدينة و�إليها ،وكذلك على جميع
املراكب احلربية التجارية وال�شراعية.
 ح��ق��ه ب���إن�����ش��اء خم�����ازن ودك���اك�ي�ن ل�ل أ��ج���رة
وطرقات و�شوارع ،و�أن مينح �إدارة الرتاموي التي
�سيمدها باملرف أ� وقلب املدينة �إىل �شركة وطنية �أو
�أجنبية.
وقد ح��ددت مدة االمتياز ب�ستني �سنة ،و�أل��زم
املمنوح له ب�إيداع �ضمانة نقدية قدرها �ستة �آالف
لرية عثمانية يف البنك العثماين ،بخالل ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �صدور االمتياز.
ويظهر �أن ���ص��دور االمتياز بهذا ال�شكل ،مل
يكن �إال تفادياً من �صدوره با�سم �شركة �أجنبية
م��ن��ذ ال��ب��دء� ،إذ مل مت��ر ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ع��ل��ى منح
االمتياز لل�سيد مطران ،حتى متت مقاولة بني
هذا الأخري وبني �شركة فرن�سية ،فنقل االمتياز
�إليها بكافة حقوقه وموجباته بهمة الكونت دي
بروتوي ،الذي �سبق �أن �أخذ امتياز �إن�شاء طريق
بريوت  -دم�شق �سنة  ،1857وكان ناظراً ل�شركة
واب�������ورات امل�����س��اج��ري ال��ف��رن�����س��ي��ة يف ال�����ش��ط��وط
العثمانية.
من «بريوتنا»

�أحمد

حزب االتحاد يحيي ذكرى عملية سليم سالم
ب���ح�������ض���ور ال�����ق�����وى ال���وط���ن���ي���ة جمموعات بريوتية يف هذه الأزقة
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية وممثلي ج����اءت �إىل اجل�����س��ر ب��ق��وة الإرادة
الأح�������زاب ومم���ث���ل ق���ائ���د اجل��ي�����ش ،وعزمية املقاومة ترمي ال�صهاينة
ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي نفذها لهيب �أمتنا العربي ،تدفعها ملا بعد
مقاتلو ح���زب االحت����اد ع��ل��ى ج�سر ب��ي�روت ،ل��ت���ؤك��د �أن��ن��ا �سنحرر ه��ذه
�سليم �سالم يف ب�يروت ،دعا احلزب الأر������ض ���ش�براً ���ش�براً م��ه��م��ا كانت
�إىل ح�����ش��د وط���ن���ي �إح����ي����اء ل��ه��ذه التكاليف ،ومهما كانت الت�ضحيات،
العملية ،حيث �أ�ضاء �شعلة املقاومة �إىل �أن ج�����اء دور رج������ال اهلل يف
وفجر مكامن القوى التي تختزنها امليدان».
وخ����ت����م ب����ال����ق����ول« :ن�����ق�����ول يف
بريوت يف مواجهة الآلة الع�سكرية
الذكرى الثالثني لعملية اجل�سر،
ال�صهيونية.
وق���د �أل���ق���ى �أح����د امل�����ش��ارك�ين يف �إن بريوت تقول من طرد ال�صهاينة
ال���ع���م���ل���ي���ة؛ حم���م���د غ���ن���ي���م ،ك��ل��م��ة خ����ارج �أ����س���واره���ا ل��ن تع�صى عليه
ذكّ����ر ف��ي��ه��ا ب���أن��ه ع��ن��دم��ا «انطلقنا ط��رد عمالء ال�صهاينة القادمني
يف رح���ل���ة ال��ت��ح��ري��ر وف����ق ب��و���ص��ل��ة �إليها م��ن ن��اف��ذة ال�سيا�سة العفنة
فل�سطني ،مل نكن تنظيماً مدعوماً و�صناديق االقرتاع املزيفة».
كلمة «حركة �أمل» �ألقاها ع�ضو
دول���ي���اً �أو ح��رك��ة م�سلحة ن��وع��ي��ة،
ب���ل جم��م��وع��ات م���ؤم��ن��ة �أن خطة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف احل���رك���ة؛
الألف ميل تبد�أ بر�صا�صة يف �صدر ح�سن قبالن ،ف�أ�شار �إىل �أن��ه على
ب��ن��ي ���ص��ه��ي��ون ،م���ن ه��ن��ا م���ن على ج�سر �سليم �سالم قام النا�صريون
ه���ذا اجل�����س��ر ا�ستكملنا م��واج��ه��ات ب�أنبل املعارك ،و«كلنا يف هذا اليوم
الإخ�����وة م���ع ال�����ص��ه��اي��ن��ة يف ج��ن��وب ن ؤ���ك��د �أن خيارنا �سينت�صر ،وه��ذا
لبنان و���ص��و ًال �إىل ب�ي�روت ،م���روراً امل���ح���ور امل����ق����اوم؛ م���ن ل��ب��ن��ان �إىل
مب��ع��ارك خ��ل��دة ،ال��ت��ي ���س��طّ ��ر فيها فل�سطني �إىل ���س��وري��ة ،وه��و خيار
مقاتلو االحتاد اال�شرتاكي العربي امل��ق��اوم��ة وخ���ي���ار ال�����ص��م��ود وزوال
والقوات امل�شرتكة �أروع البطوالت الكيان ال�صهيوين».
�أما كلمة حزب االحتاد ف�ألقاها
مبتدئني الرحلة نحو فل�سطني.

ع�����ض��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ح��زب؛
ه�شام طبارة ،فلفت �إىل �أن بريوت
ه����ي ث���غ���ر ب��ل��اد ال�������ش���ام ،وع��م��ق��ه��ا
�سورية ،وارتباطها ب�صمود �سورية
ه��و ق��در وم�صري ل��ن ن�سمح لأح��د
�أن يحول ب�يروت �إىل وك��ر للت�آمر
على �سورية العربية املقاومة ،ولن
ي�����س��ت��ط��ي��ع��وا حم���و ذاك���رت���ن���ا ،ول��ن
ن�سمح ب�شطب أ�ب��ط��ال��ن��ا �أو طم�س
ال���ت���اري���خ امل�����ش��رف ال�����ذي ���س��ط��روه
بدمائهم.
وق������ال ط�����ب�����ارة« :ب����ي���روت ه��ي
لأه��ل��ه��ا ال�����ش��رف��اء ق��ب��ل �أن ت��ك��ون
م�ساحات عقارية للبيع وال�شراء..
بريوت هي قلعة الأح��رار على مر
الزمن ،قبل �أن تكون مرف�أ للتجارة
وال�سياحة ،ولن تكون املاخور الذي
تريدونه للعائالت املالكة امل�ستبدة
التي تت�آمر على �سورية وحتا�ضر
علينا بـ«الدميقراطية» ..ب�يروت
هي قلب لبنان و�صورة عن ن�سيجنا
الوطني ال��واح��د ،ول��ن ن�سمح لكم
بتمزيقها طائفياً ومذهبياً ،ولن
ن�سمح ل��ك��م ب�����أن ت��ق��ل��ب��وا ال�����ص��ورة
ب�أي ذريعة� ،أو �أن تقيموا فيها ب�ؤر
العداء للمقاومة البطلة التي هي
�شرفنا وعزتنا وكرامتنا».

مقدمة احل�ضور

جانب من امل�شاركني
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اقتصاد

«مافيات تبييض» األموال تعود لتنشط في لبنان
ت���رددت يف الآون���ة ا ألخ�ي�رة معلومات
ب��ال��غ��ة احل�����س��ا���س��ي��ة ،ع���ن ق���ي���ام م��اف��ي��ات
�أوروب�����ي�����ة ب��ن��ق��ل �أع���م���ال���ه���ا م����ن ال���ع���راق
وكرد�ستان �إىل بريوت ،ال �سيما يف ما خ�ص
تبيي�ض الأم���وال بطرق بالغة احلرفية،
و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن هذه املافيات تدير
عملياتها ع�بر �سال�سل م��ت��اج��ر جت��اري��ة
�ضخمة� ،أي �أن��ه��ا ت�برر و�ضع الأم���وال يف
امل�صارف ن��ق��داً ،ب���أن م�صدر امل��ال ه��و من
ه��ذه املحال التجارية ،وق��د ا�شرتت هذه
ال�شركات حتى الآن �أك�ثر من  12متجراً
من �أ�ضخم املتاجر يف لبنان ،ومما ال �شك
فيه� ،أن هذه املعلومات تهدد و�ضع لبنان،
بعدما متكن يف ال�سنوات الأخرية وبجهود
كبرية بذلتها جهات ع��دة ،وعلى ر�أ�سهم
حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة ،من
احل��د م��ن عمليات غ�سيل الأم����وال عرب
امل�صارف.
بعد �شيوع ه��ذه املعلومات� ،سرعان ما
ع����ادت �إىل ال��واج��ه��ة جم��م��وع��ة ���ش��ائ��ع��ات،
كانت قد طاولت بع�ض املحال التجارية،
وخ�صو�صاً منها حم��ال امللبو�سات خالل
ه��ذا ال��ع��ام ،ال �سيما منها بع�ض املحال يف
منطقة احل���م���راء وو���س��ط ب��ي�روت ،حيث
تفتتح ه��ذه املتاجر �سل�سلة ف��روع لها كل
فينة و�أخ���رى وتو�سع من �أعمالها ،بينما
ح���ال ال�����س��وق راك����د وامل��ب��ي��ع��ات منخف�ضة
ب�شهادة موظفيها ،وا إلي���ج���ارات مرتفعة
�إىل حدود مبالغ فيها ،وهناك من يت�ساءل
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة رب����ح ه����ذه امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة
ال�ضخمة وبقائها يف ال�سوق ،ال بل افتتاح
ف��روع ج��دي��دة لها ،بينما ه��ي بالكاد تبيع
يومياً نظراً لقلة الزبائن ،على �سبيل املثال،
يبلغ �إيجار حمل �صغري يف �أ�سواق بريوت
نحو � 50أل��ف دوالر ،ناهيك عن الأك�لاف
والنفقات الأخ���رى ال��ت��ي يتكبدها املحل،
فكيف تتمكن الإدارة من �إبقائه مفتوحاً
يف ظل تراجع حركة ال�شراء �إىل حد كبري،
حتى �أن بع�ض العاملني يف املتاجر ي�شتكون
من �أنهم بالكاد يحققون يومياً  200دوالر،
فيما متر بع�ض الأيام من دون �أن يتمكنوا
من بيع ولو قطعة واحدة!
�إزاء م����ا ي����ج����ري ،ال ي���ج���د اخل��ب��راء
االق��ت�����ص��ادي��ون ت��ف�����س�يراً �آخ���ر مل��ا ي��ج��ري،
�سوى عمليات تبيي�ض الأموال ال�ضخمة،
التي ي�تردد �أن��ه��ا ع��ادت بقوة �إىل لبنان،
ال ���س��ي��م��ا م���ع ت��ع��ر���ض دول ع��رب��ي��ة ع��دة
ال�ضطرابات وثورات ،ومع جنوح منظمات
ومافيات متخ�ص�صة بالتبيي�ض للتوجه
�إىل ل��ب��ن��ان ،حيث ت��ت��واىل �أخ��ب��ار احلرية
امل�����ص��رف��ي��ة وان���ع���دام االن�����ض��ب��اط وغ��ي��اب
امل�������س���اءل���ة ،يف ظ���ل ان�����ش��غ��ال امل�����س���ؤول�ين
مبلفات �أمنية ومعي�شية خانقة.
بطبيعة احلال ،ف�إن املق�صود بتبيي�ض
الأم����وال ،ه��و العملية ال��ت��ي م��ن خاللها
ت�سعى املافيات واملنظمات الإجرامية �إىل
�إخ��ف��اء ن�شاطاتها والأم���وال الناجتة عن
جتارتها غري امل�شروعة ،و�إىل ت�أمني غطاء
ق��ان��وين لها ،وق��د ع�� ّرف��ه ق��ان��ون مكافحة
تبيي�ض الأم��وال اللبناين ،ب�أنه كل عمل
ي��ق�����ص��د م��ن��ه �إخ����ف����اء امل�������ص���در احل��ق��ي��ق��ي

للأموال غري امل�شروعة� ،أو �إعطاء تربير
ك��اذب لهذا امل�صدر ب���أي و�سيلة كانت� ،أو
حتويل الأم��وال �أو ا�ستبدالها ،مع العلم
ب�أنها �أموال غري م�شروعة لغر�ض �إخفاء
م�صدرها �أو متويه �أو م�ساعدة �شخ�ص
���ض��ال��ع يف ارت���ك���اب اجل����رم ع��ل��ى ا إلف��ل�ات
م��ن امل�����س���ؤول��ي��ة� ،أو مت��ل��ك الأم�����وال غري
امل�شروعة �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها �أو
توظيفها ل�شراء �أم���وال منقولة �أو غري
منقولة� ،أو للقيام بعمليات م��ال��ي��ة ،مع
العلم ب�أنها �أموال غري م�شروعة.

اليوم ،وبح�سب م�صادر ر�سمية مطلعة
يف ملف �إدارة مكافحة تبيي�ض الأموال يف
لبنان ،ف���إن��ه وخ�لاف��اً لالعتقاد ال�سائد،
ف�����إن م��ع��ظ��م ع��م��ل��ي��ات ت��ب��ي��ي�����ض ا ألم�����وال
جت���ري ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ع��م��ل��ي��ات امل�صرفية،
ويف ق��ط��اع��ات غ�ير م��راق��ب��ة ،وه��ن��ا مبعث
اخل��ط��ورة ،وذل���ك بف�ضل اجل��ه��د الكبري
ال���ذي ق��ام��ت ب��ه امل�����ص��ارف ب��ال��ت��ع��اون مع
البنك املركزي ،لكن هذا ال مينع ا�ستحداث
و���س��ائ��ل ج��دي��دة لتبيي�ض الأم����وال ،على
�سبيل امل��ث��ال ال احل�صر ،يتم ا ألم���ر عرب
���ش��راء ���س��ب��ائ��ك ذه���ب �أو جم���وه���رات ذات

ق��ي��م��ة ع��ال��ي��ة� ،أو ق��ط��ع أ�ث���ري���ة �أو فنية
معروفة عاملياً� ،أو �سيارات فارهة نقداً بعد
ح�سم جزء من ثمنها� ،أو �إن�شاء �أو �شراء
امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة للملبو�سات واملطاعم
وال��ك��ازي��ن��وه��ات وامل��ن��ت��ج��ع��ات ال�سياحية،
و�إدارت����ه����ا ب��ط��ري��ق��ة ت��ظ��ه��ر �أن الأم�����وال
املبي�ضة هي مبنزلة �أرباح حمققة ،كذلك
ا ألم��ر تتم عمليات التبيي�ض عن طريق
ا�ستعمال ���ش��رك��ات ال��ب��ور���ص��ة ،م��ن خالل
بيع وهمي مل�ستندات م�سعرة يف البور�صة
من البائع نف�سه ،بوا�سطة �إن�شاء فريق،
يحقق عن طريقها �أرباحاً وهمية لإخفاء
امل�صدر احلقيقي غري امل�شروع ،كما تتم
ع��م��ل��ي��ات ت��ب��ي��ي�����ض ا ألم�������وال ع���ن ط��ري��ق
�إن�شاء امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية والتعليمية
واخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ح��ي��ث تو�ضع
ا ألم����وال غ�ير امل�شروعة فيها على �شكل
ت�برع��ات وه��ب��ات ،ث��م ت��ع��ود الأم�����وال �إىل
�أ�صحابها عن طريق القيام بعمل وهمي،
ويلج�أ مبي�ضو الأموال �أي�ضاً �إىل �شركات
ال�سياحة وال�سفر ،حيث يقومون ب�شراء
تذاكر �سفر ،ثم بيعها �أو ردها يف بلد �آخر،
بعد ح�سم جزء ب�سيط من ثمنها ،في�شكل
الثمن املرجتع مربراً لوجود املال.
وميكن تلخي�ص عملية غ�سيل الأموال
عرب �أ�ساليب عديدة تتدرج من الب�ساطة
�إىل التعقيد وهذه تتلخ�ص مبا يلي:
�أوالً :ال����ت����ه����ري����ب :وه������و م�����ن �أب������رز
الأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ي يتم بها غ�سيل الأم����وال،
فيقوم �أ�صحاب هذه الأموال بتهريبها �إىل
الداخل �أو اخلارج ح�سب احلاجة ،وهذا �أمر
ال جدال فيه ،باعتبار �أن احلدود اللبنانية
مل تكن حممية ب�شكل �صارم يف ال�سنوات
الأخرية ،ال �سيما املعابر غري احلدودية.

ث��ان��ي��اً :عمليات البيع وال�����ش��راء :يتم
ال��ت��م��وي��ه ع��ن م�����ص��در ه���ذه الأم�����وال عن
طريق �شراء الأ�شياء العتيقة كالعقارات
وال����ذه����ب وال���ل���وح���ات ال�����ن�����ادرة ،ث���م يتم
يف م���رح���ل���ة الح���ق���ة ب��ي��ع��ه��ا واحل�������ص���ول
على �صكوك ت�ستخدم يف فتح ح�سابات
م�صرفية.
ث����ال����ث����اً :ن���ق���ل ا ألم����������وال ع����ن ط��ري��ق
امل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة غ�يرامل�����ص��رف��ي��ة :وه��ي
امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف عمليات تبادل
النقود ،مثل �شركات ال�صرافة و�شركات
�سم�سرة الأوراق املالية.
راب���ع���اً��� :ش��رك��ات ال��واج��ه��ة :ه��ن��ا يلج�أ
غا�سلو الأموال �إىل �إن�شاء �شركات �صورية،
ال حتقق الغر�ض املن�صو�ص عليه يف عقد
الت�أ�سي�س ،بل تقوم بالو�ساطة يف عمليات
غ�سيل الأم���وال ،وهي ال تخ�ضع للرقابة
التي تخ�ضع لها امل�صارف.
خام�ساً :التمويل اليومي للنقود (ال
تتم ك��ث�يراً يف لبنان) :يتم �إي���داع النقود
لدى �أحد امل�صارف ،ثم يحولها �أ�صحابها
�إىل م�صارف �أخرى ،وامل�صرف الذي ينفذ
عملية التحويل ال يعلم الغر�ض منه� ،إذ
يعمد غا�سلو ا ألم��وال �إىل ا�ستخدام هذا
الأ�سلوب لإي���داع الأم���وال ل��دى م�صارف
يف اخل��ارج دون احلاجة �إىل الإع�لان عن
�أ�سمائهم.
���س��اد���س��اً :امل�����ص��ارف الإل��ك�ترون��ي��ة:
وه�����ي م����ن �أه�������م و�أخ�����ط�����ر ال���و����س���ائ���ل
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة احل����دي����ث����ة� ،إذ ت��ت��ي��ح
لغا�سلي الأم���وال ،نقل كميات �ضخمة
م��ن الأم����وال ب�سرعة و�أم����ان ،بالقيام
ب��ال��ع��م��ل��ي��ات امل���ال���ي���ة و�إدخ���������ال ���ش��ف��رة
���س��ري��ة م��ن �أرق����ام �أو أ�ح����رف بوا�سطة

ال���ك���وم���ب���ي���وت���ر ،ف��ي�����س��ت��ط��ي��ع حت��وي��ل
الأم������وال ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي أ����م���ر بها
اجل��ه��از ،وق��د ع��ان��ى لبنان ل��ف�ترة من
هذه العمليات ،قبل �أن يتم �ضبطها.
���س��اب��ع��اً :ال��ب��ط��اق��ة ال���ذك���ي���ة :وه��ي
ال��ب��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب�����ص��رف النقود
التي كان قد �سبق حتميلها من العميل
م��ب��ا���ش��رة� ،إىل ال��ق��ر���ص املغناطي�سي
ع��ن ط��ري��ق ماكنة حت��وي��ل �آل��ي��ة �أو �أي
ه���ات���ف م��ع��د ل���ه���ذا ال���غ���ر����ض ،ول��ه��ذه
البطاقة خا�صية االحتفاظ مباليني
ال�����������دوالرات ،خم���زن���ة ع���ل���ى ال��ق��ر���ص
اخلا�ص بها ،فيمكن ب�سهولة نقل هذه
الأموال �إلكرتونياً �إىل بطاقة �أخرى.
وق������د ت�������س���ل���ك م����اف����ي����ات ت��ب��ي��ي�����ض
الأموال م�سالك طويلة لإخفاء امل�صدر
احلقيقي للأموال ،ثم تعود �إىل الدول
الأ�سا�سية على �أن��ه��ا �أم���وال م�شروعة،
وهناك العديد من التقنيات منها:
• ال�����ش��راء ن��ق��داً :ك�����ش��راء ال�����س��ي��ارات
الفخمة ،وال�����ص��ك��وك امل��ال��ي��ة ،وامل��ع��ادن
ال��ث��م��ي��ن��ة ..ب�����س��ع��ر �أق�����ل م���ن قيمتها
احلقيقية ،عرب دفع القيمة احلقيقية
نقداً وباليد ،ثم بيعها بال�سعر احلقيقي
ولو بخ�سارة.
• اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع ال�سياحي:
وه���ي ط��ري��ق��ة لإخ��ف��اء ومت��وي��ه أ�م���وال
غ�ير ���ش��رع��ي��ة ،وذل����ك ب��ا���س��ت��ث��م��اره��ا يف
كازينوهات ومطاعم وفنادق ،ثم �إظهار
ه��ذه الأم���وال على أ�ن��ه��ا �أرب���اح حمققة
�شرعية.
• ال�شيكات القابلة للتظهري :وهي
ع��م��ل��ي��ات م�سل�سلة ت��ه��دف �إىل �إخ��ف��اء
م�صدر الأموال.
• وك��االت ال�سفر :وذل��ك عن طريق
�شراء تذاكر �سفر ،ثم بيعها يف بلد �آخر،
�أو ردها يف بلد �آخر.
• ا�ستعمال بطاقات االئتمان :حيث
يقوم املبي�ض ب���إي��داع ح�سابات �ضخمة
يف البنوك يف ح�ساب البطاقة ،ثم يعمد
�إىل �سحبها نقداً يف �أي يف العامل.
• ال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة :ت��ق��وم ال�سفن
بنقل �أموال من دولة �إىل �أخرى.
• �إن�شاء ال�شركات :يعمد املبي�ضون
�إىل �إن�������ش���اء ���ش��رك��ات خم��ت��ل��ف��ة وج��ن��ي
�أرب��اح وهمية منها ،تكون هي الأم��وال
املبي�ضة ،وقد يتم �أي�ضاً �إن�شاء �شركات
وهمية.
• أ�ن��دي��ة ال��ق��م��ار :وه��ي و�سيلة مهمة
لتبيي�ض الأم���وال ،حيث يتم ا�ستبدال
ال��ف��ي�����ش وق�������س���ائ���م ال���ل���ع���ب ب����ا ألم����وال
ال��ن��ق��دي��ة ،ث��م �إب�����دال ال��ف��ي�����ش ب�شيكات
م�سحوبة على امل�صارف.
�إىل ذل����ك ،ن��ذك��ر ال��ت��ح��وي�لات من
امل��غ�ترب�ين� ،إن�����ش��اء امل ؤ������س�����س��ات امل��ال��ي��ة،
الفوترة املزدوجة ،امل�ضاربة بالبور�صة،
�إن�شاء امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية ،التبيي�ض
ب�����االن��ت��رن�����ت ،ال���ت���ح���وي���ل ال���ت���ل���غ���رايف
للأموال ،احلواالت الربيدية.

هنا مرت�ضى
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تقيك من عين الحسود
«صيانة» النعمة
ِ

هل حدث لك موقف �أ�ضرّك �أو مر�ض
�أ�صابك ب�سبب عني احل�سود ،وتبدل حالك
من حال �إىل حال ،وك�أن ال�سحر �أ�صابك؟
هل تتجنبني بع�ض ال�صديقات �أو اجلارات
املتطفلة اتقا ًء ل�شر ذل��ك ال�شعاع املنطلق
من عيونهن؟
ال�� �ش ��ك �أن � �ن� ��ا ن� ��� �ص ��ادف ال���ش�خ���ص�ي��ة
احل�سودة يف العمل �أو يف ال�شارع� ،أو حميط
العائلة والأ� �ص��دق��اء ..ه ��ؤالء الأ�شخا�ص
الذين يتمنون زوال النعمة من بني يديك
بقلب ملئ بالغل والكره واحل�سد.
احل �� �س��د ه��و مت �ن��ي زوال ال�ن�ع�م��ة عن
املح�سود� ،أما العني �أو النظرة فهي �إ�صابة
الأ��ش�ي��اء ،خ�صو�صاً ج�سد الإن���س��ان ،بعني
احلا�سد �أو نظره ،وه��ذا املفهوم �شاع بني
النا�س با�سم احل�سد �أي�ضاً� ،إذ يغلب على
ال��ص��اب��ة بالعني �أن
�صاحب ال�ق��درة على إ
ي�ك��ون ح��ا��س��داً ،ول�ف��ظ «ال �ع�ين» يق�صد به
ذل��ك الأث ��ر ال ��ذي ي�سبب للمنظور �إل�ي��ه
ال�ضرر.
خلل ع�صبي
كيفية حدوث ال�ضرر ،تناولته �إحدى
الدرا�سات اليابانية التي �أ��ش��ارت �إىل �أن
احل�سد موجة من الطاقة تطلقها عني
احل��ا� �س��د ،ف�ت���ص�ي��ب امل �ح �� �س��ود ب�خ�ل��ل يف
جهازه الع�صبي ،وقد �أجرى عامل ياباين
درا� �س��ة ح��ول وظ��ائ��ف الأع �� �ض��اء ،ووج��د
�أن بع�ضاً م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ق ��ادرون على
التحكم يف بع�ض ال��وظ��ائ��ف ال�ل�ا�إرادي��ة
للجهاز الع�صبي.
والح ��ظ ال �ع��امل م��ا مي�ك��ن �أن ينتاب
ال���ش�خ����ص ال �ع��ادي م��ن ت ��أث�ي�ر ال�ترك�ي��ز
العقلي امل��وج��ه ل��ه م��ن احل��ا��س��د ،فوجد
�أن��ه ي�سبب خل ًال يف مقايي�س تدفق الدم
و�سرعة التنف�س ،ومنها ا�ستطاع العامل
ت�صميم �أج�ه��زة دقيقة لقيا�س الطاقة،
�أث �ب �ت ��ت �أن ان �ب �ع ��اث ط ��اق ��ة م ��ن ج���س��د
ال�شخ�ص احل��ا��س��د ن�ح��و امل�ح���س��ود ت��ؤث��ر
فيه ،فت�ؤدي �إىل �أمل �أو مر�ض �أو �ضعف
�أو ف�ساد.
الن�ساء �أكرث

علماء النف�س يف �أملانيا �أك��دوا يف بحث
اج �ت �م��اع��ي� ،أن احل �� �س��د �أ� �ص �ب��ح م�شكلة
م �ت��زاي��دة يف جم�ت�م��ع ال�ع���ص��ر احل��دي��ث،
وال ��ذي مي�ك��ن �أن ت�شعر ب��ه �إذا م��ا ام�ت��دح
رئي�سك يف العمل �أح��د زم�لائ��ك� ،أو حني
ي�ن�ج��ح �أح� ��د الأ�� �ص ��دق ��اء �أو اجل �ي��ران يف
�إنقا�ص وزنه ب�صورة ملحوظة ،فال�سعادة
الخ ��رون غالباً م��ا تكون
التي يتمتع بها آ
�صعبة التحمل للآخرين.
و�أ��ش��ارت درا��س��ة �أخ��رى �إىل �أن الن�ساء
�أكرث قابلية لل�شعور باحل�سد ،لأنهن عادة
ال يتمتعن بحقوقهن كاملة ،والطريف �أن
ه��ذا احل�سد ال يوجه �إىل ال��رج��ال ،لأنهم
�أكرث متتعاً باحلقوق ،لكنه غالباً ما يتجه
نحو ن�ساء �أخريات ميتلكن �أكرث ،لكنهن ال
يتمتعن بحقوقهن رغم ذلك.
و�أ��ض��اف��ت ال��درا��س��ة �أن الن�ساء لديهن
م���ش�ك�ل��ة م� ��زدوج� ��ة ،لأن� �ه ��ن ال ي��واج �ه��ن

م�شكلة �إح�سا�سهن باحل�سد ،بينما يفخر
الرجال فقط مبا حققوه ،و�إذا �شعرت املر�أة
باحل�سد ،فهي ع��ادة ال تظهر ذل��ك �أب ��داً،
فهي غالباً ما تلج�أ �إىل �أ�صدقائها لتجد
راحتها يف النميمة ب�ش�أن ما يقلقها ويثري
ح�سدها.
�شعاع ي�شبه الليزر
�أم � ��ا احل �� �س��د يف ال �ث �ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة
فريتبط دائ�م�اً باملنظور الديني ،حيث
ذُكر يف القر�آن الكرمي والأحاديث ،كما
�أن ��ه ي �ع � ّد مع�صية م��رت�ب�ط��ة ب ��أم��را���ض

القلوب ،والبع�ض الآخ��ر ي��راه مبنظور
اخل��راف��ة وامل�ف��اه�ي��م الغيبية ،فريتدي
«اخل��رزة الزرقاء» وغريها من املظاهر
ال �ت��ي ي�ع�ت�ق��د ال �ب �ع ����ض �أن� �ه ��ا ت �ق��ي من
احل�سد.
ال�شيخ ال�شعراوي رحمه اهلل قال �إنه
ال ميكن لأحد �إنكار احل�سد ،واهلل تعاىل
ي�ق��ول} :وم��ن �شر حا�سد �إذا ح�سد{،
وقال �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�آله
و��س�ل��م« :ال ح�سد �إال يف اث�ن�ت�ين :رج��ل
�آتاه اهلل ما ًال فهو ينفقه �آناء الليل و�آناء
ال�ن�ه��ار ،ورج ��ل علمه اهلل ال �ق��ر�آن فهو
يقوم به �آناء الليل و�آناء النهار».

وم��ن الناحية العلمية� ،شبّه ال�شيخ
ال���ش�ع��راوي رح�م��ه اهلل احل���س��د ب�شعاع
الليزر الذي يخرتق بالإ�شعاع والطاقة،
وال يت�سبب فى نزيف الدماء ،و�إن ر�أت
ال �ع�ين ��ش�ي�ئ�اً ت�ك��ره��ه ت �� �ص �وّب �شعاعها
�إليه ،وكل واحد منا لديه هذه الطاقة،
لكن م��ع اخ�ت�لاف الب�شر ،لأن البع�ض
يحر�سها ب��ا إلمي��ان ،وال يح�سد �إن�ساناً
�آخر على نعمة منّ بها اهلل تعاىل عليه.
و�أك � ��د ال���ش�ي��خ ال �� �ش �ع��راوي �أن خري
م��ا يحفظ ��ش��ر ال�ع�ين ه��ي �آي ��ات ��س��ورة
«الفلق» }قل �أع��وذ ب��ربّ الفلق من �ش ّر
ما خلق وم��ن �ش ّر غا�سق �إذا وق��ب ومن

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

خطورة «هزهزة»
الطفل الرضيع
«هزهزة» الطفل الر�ضيع من الأمور بالغة اخلطورة
على �صحة الطفل ب�شكل عام ،ويطلق عليها متالزمة
الطفل املهزوز ،حيث يلج�أ الوالدان �إىل ه ّز الطفل
ب�شدة حينما يبكي ب�شكل متزايد ،رغبة يف �أن يهد�أ،
من دون �أن يدركوا خطورة هذه الأمور.
تت�سبب هزهزة الطفل يف تعري�ض الطفل ملخاطر
متعددة ،منها:
�إمكانية �إ�صابة الطفل بنزف يف ال��دم��اغ وال�شبكية

الن �� �س �ج��ة احل���س��ا��س��ة ل�ل���ض��وء ال �ت��ي ت�ب�ط��ن مقلة
( أ
العني).
�إحداث تلف دائم يف الدماغ.
احتمالية حدوث ك�سور يف ج�سم الطفل ،نتيجة هزه
ب�شدة وعنف.
حدوث تلف يف الرقبة� ،أو احلبل ال�شوكي.
تعري�ض الطفل للوفاة.
معاناة الطفل من �أورام وكدمات نتيجة الهز العنيف.
لكن ال توجد �إح�صائيات دقيقة عن ن�سب الأطفال
امل�ع��ر��ض�ين ل�ل�إ� �ص��اب��ة مب�خ��اط��ر م �ت�لازم��ة الطفل
الح�ي��ان ،تت ّم حما�سبة
امل�ه��زوز� ،إال �أن��ه يف كثري من أ
الأبوين على ال�سلوك العنيف يف التعامل مع الطفل
�أثناء «الهزهزة».

�ش ّر النفّاثات يف العقد ومن �ش ّر حا�سد
�إذا ح�سد{ ،وهناك اتقاء �آخر ،وحت�صني
للنعم من �شر عني احل�سود ،وهي �أن �أي
نعمة �أنعم اهلل بها عليك حني تراها ال
تن�سب الف�ضل �إىل نف�سك ،وقل «ما �شاء
اهلل وال قوة �إال ب��اهلل» ،ف��أي نعمة تذكر
عليها ذلك ال ترى عليها عطبة ،و�شبّه
ال�شعراوي الأمر ب�أن هذا الذكر العظيم
كـ«كتالوج» ال�صيانة للنعمة التي �أنعم
اهلل بها عليك.
ي�أكل احل�سنات
من جهته� ،أكد ال�شيخ الدكتور حممد
العريفي �أن احل�سد ي� أ�ك��ل احل�سنات كما
ي�أكل النار احلطب ،لأنه ي�ؤدي �إىل املعا�صي
كالغيبة ،لأنه �إذا مُدح ال�شخ�ص املح�سود يف
جمل�س ،يقوم احلا�سد ب�سرد امللحوظات
ال�سلبية عنه ،لأن احلا�سد ال يفرح مبدح
الآخرين �أمامه ،وكلما مُدح يبد�أ احلا�سد
يف ذم � ��ه ،وب��ال �ت��ايل ي � أ�خ ��ذ امل �ح �� �س��ود من
ح�سنات احلا�سد.
و�أو� �ض��ح خ�ل�ال �أح ��د حم��ا��ض��رات��ه� ،أن
احل �� �س��د ي �ج��ر ال �� �ش �خ ����ص �إىل االف �ت��راء
والكذب ،ف��إذا ح�سدت �شخ�صاً ب��د�أت تقول
فيه كذا وكذا ،ورمبا كذبت عليه ب�أمر غري
�صحيح� ،إ�ضافة �إىل �أن النبي عليه ال�صالة
وال�سالم عندما �سئل :من هم �أهل اجلنة؟
قال« :كل خمموم القلب �صدوق الل�سان»،
قالوا� :صدوق الل�سان نعرفه ،فما خمموم
القلب ،قال« :هو التقي النقي ال �إثم فيه،
وال بغي ،وال غل ،وال ح�سد على �أح��د من
امل�سلمني.
واهلل �سبحانه وت �ع��اىل ع�ن��دم��ا و�صف
امل�سلمني قال} :يوم ال ينفع مال وال بنون
�إ ّال م��ن �أت��ى اللهّ بقلب �سليم{ ،ال ب��د �أن
يكون القلب �سليماً من ال�شرك واحل�سد
وال �غ ��ل واحل �ق ��د ع �ل��ى �أح� ��د م ��ن �إخ ��وان ��ه
امل�سلمني.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

رائحة القهوة
سر جاذبيتها
ت��و� �ص��ل ع �ل �م��اء ب��ري�ط��ان�ي��ون
�إىل ال�سر وراء اختالف مذاق
القهوة عن رائحتها ال�شهية
التي جتذب �إليها الكثري من
الأ�شخا�ص ،ال �سيما يف بداية
النهار ووقت البدء يف العمل.
ورجح العلماء �أنه من خالل
عملية البلع ،ير�سل م�شروب
ال �ق �ه��وة م��وج��ة م ��ن ال�ع�ب�ير
�إىل اجل� ��زء اخل�ل�ف��ي ل�ل�أن��ف
الم��ر الذي
من داخ��ل الفم ،أ
يفعّل حا�سة ثانية من ال�شم
يف املخ ،والتي تكون �أقل تقب ً
ال
لنكهة القهوة ،التي تت�سبب
يف اخ �ت�ل�اف ُك �ل��ي يف ال�ط�ع��م
و�شعور �أقل بالر�ضا.
وق��د �أو� �ض��ح اخل �ب�راء �أن ��ه يف
امل �ق��اب��ل ،ق ��د جن ��د يف بع�ض
الح �ي ��ان �أن ��واع� �اً م��ن اجل�بن
أ
رائحتها مقززة ،لكن طعمها
ل � ��ذي � ��ذ ،لأن ال� �ب� �ع� �� ��ض ق��د
ي�ست�سيغ ال �ط �ع��م ح �ت��ى بعد
مروره على الأنف.
وق� � ��ال ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ور ب ��اري
�سميث م��ن ج��ام�ع��ة اب��ردي��ن،
خ� �ل ��ال م � �ه� ��رج� ��ان ال� �ع� �ل ��وم
ال�ب�ري� �ط ��اين� ،إن إ
الن� ��� �س ��ان
مي� �ت� �ل ��ك ح ��ا�� �س� �ت�ي�ن ل �ل �� �ش��م،
واح��دة تعتمد على ا�ستن�شاق
الروائح من الطبيعة والبيئة
الخ ��رى تعتمد
اخل��ارج�ي��ة ،و أ
ع � �ل ��ى خ � � � ��روج ال � � �ه� � ��واء م��ن
الإن�سان ،ورجوعه �إىل الأنف
مرة �أخرى.

ّ
ّ
الشاي يحسن وظائف الشرايين ..ويقوي المناعة

سن اليأس المبكر ّ
يعرض ألزمات قلبية
�أ�شارت درا�سة حديثة �إىل �أن ال�سيدات الالتي يبلغن �سن الي�أ�س مبكراً ،يواجهن بزيادة ت�صل �ضعفي فر�ص املعاناة من
�أمرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية والأزمات القلبية.
و�أو�ضح الباحثون �أن الزيادة وجدت بني ال�سيدات ذوات الأ�صول العرقية املختلفة ،ب�سبب االعتماد على العوامل البيئية
والوراثية املتحكمة بهن ،والتي تعمل على زيادة �أو خف�ض فر�ص الإ�صابة بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية.
و�أ�شارت الأبحاث �إىل �أن ال�سيدات الالتي بلغن مرحلة �سن الي�أ�س مبكراً ،كن �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالأزمات القلبية
وال�سكتات الدماغية ،لي�صل �إجمايل ال�سيدات الالتي تعر�ضن للأزمات القلبية نحو � 50سيدة ،مقابل � 37سيدة تعر�ضن
ل�سكتات دماغية.
وكانت الأبحاث �أجريت على ما يقرب من � 5000سيدة ،تراوحت �أعمارهن ما بني  45و 48عاماً ،مت تتبعهن لقرابة �ستة
�أعوام ،حيث وُجد �أن ما يقرب من  ٪28منهن بلغن مرحلة �سن الي�أ�س مبكراً قبل الو�صول �إىل �سن  46عاماً.

طــريـقـة اللعـب

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

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1م �ت�ل�ازم��ة االل �ت �ه��اب ال�ت�ن�ف���س��ي
احلاد
1
 4قرب  /حيث يلتقي امللتقون.
 5جم �م��وع��ة ط �ق��و���س وت�ق��ال�ي��د
2
حلدث ما  /احد الوالدين.
� 6أخط�أ  /قدح وذم �شعرا � /س�أم
3
و�ضيق من بطء مرور الوقت.
4
 7للنداء  /عك�س منغلق
 8ال �� �س �ن��ة ال� �ن ��ار ال �� �ش ��دي ��دة /
5
مت�شابهات
 9ن�صف خ ��روج  /ت��وق��ف لعمل
6
�شيء جانبي �أثناء القيام برحلة
7
�أ�سا�سية.
 10ب�ط�ل��ة ك � أ�� ��س ال �ع ��امل ل�ك��رة
8
ال �ق��دم  / 1998ا�ستجد و�أظ�ه��ر
لونا جديدا.
9

10

�أفــقــي

 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم  / 2006ن�صف طعام.
 2طري طويل الأرج��ل واملنقار � /سئم  /لتف�سري املعنى
واال�ستطراد.
 3جمموعات من الأوام ��ر للكمبيوتر لعمل �شيء ما /

عـــامـــودي

 1بطلة ك�أ�س العامل لكرة القدم
.1994
 2يقطع بالأ�سنان وخا�صة اللحم
 /مدينة باك�ستانية
� 3أ�شياء غري مفهومة �أو �صعبة
الفهم  /ي�صيبه اجلنون

�أك��دت درا��س��ة حديثة �أن ال�شاي م��ن �أك�ثر
امل� ��� �ش ��روب ��ات غ �ن��ى مب� ��� �ض ��ادات الأك �� �س ��دة
وال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات يف ال� �ع ��امل ،مم ��ا ي�خ��ال��ف
االعتقاد ال�شائع لدى الكثريين ب�أن ال�شاي
م�ضرّ ،كونه ي�ؤدي �إىل �سحب احلديد من
اجل�سم.
ال� �س ��ود �أن
فيمكن ال �ي��وم مل�ح�ب��ي ال���ش��اي أ
ي�ستمتعوا بهذا امل�شروب م��ن دون خ��وف،
ح�ي��ث �أ� �ش��ارت ه��ذه ال��درا� �س��ة ال�ت��ي نُ�شرت
م�ؤخراً يف �إح��دى ال�صحف الأوروبية� ،إىل
�أن فوائد ال�شاي تظهر حني يُ�شرب لوحده
مع املاء املغلي فقط ،بينما هناك عادة لدى
البع�ض بتقدمي ال�شاي مم��زوج باحلليب،
مما يفقده بع�ض فوائده ال�صحية.
وق��ام الباحثون بدرا�سة � 16شخ�صاً بالغاً
ي�شربون �أقداحاً من ال�شاي الأ�سود مع املاء
املغلي ف�ق��ط ،و�آخ ��رون مي��زج��ون��ه مبقدار
��ض�ئ�ي��ل م��ن احل�ل�ي��ب م �ن��زوع ال��د� �س��م ،ثم
قاموا بقيا�س ت�أثري ه��ذه امل�شروبات على
وظ��ائ��ف الأوع�ي��ة ال��دم��وي��ة ،وبعد املقارنة
ب�ين �أ� �ص �ح��اب امل ��اء امل�غ�ل��ي ،ت�سبب ال�شاي
ال� � �س ��ود يف حت���س�ين وظ ��ائ ��ف ال �� �ش��راي�ين
أ
لديهم ،بينما تبني لهم �أن �إ�ضافة احلليب
�إىل ال�شاي �أفقدته هذا الت�أثري الإيجابي
على �صحة ال�شرايني.
وكرر العلماء التجربة على فئران املعمل،
لي�صلوا �إىل نف�س النتائج التي ف�سروها
ب��وج��ود بع�ض الفيتامينات يف احلليب،
رمبا حتيّد �أو توقف خ�صائ�ص م�ضادات
الأك�سدة يف ال�شاي.
ال�� �ش ��ارة �إىل �أن درا� �س��ات �سابقة
جت��در إ
�أظهرت �أن ال�شاي مق ٍّو للمناعة ،وي�ساعد
يف ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ع �ط��ب اخل�ل�اي ��ا ،ول��ه
عالقة �أي�ضاً مبكافحة الت�سو�س وحت�سني
م�ستوي ال�سكر يف ال��دم ،بالإ�ضافة �إىل
ف��وائ��ده ال�صحية ل�ل�أوع�ي��ة ال��دم��وي��ة يف
القلب.

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

 4فعل �أم��ر يقال عند ال�صالة  /خوف
مر�ضي.
 5ارتفع وعال.
 6بحر  /فجوات بالغة ال�صغر يف اجل�سم
�أو ورق النبات.
 7عك�س احلرب  /من ينعق
 8ن�صف نبات  /ما يو�ضع على الأث��اث
حلمايته �أو لزينته فتفر�ش عليه
 9العب ليبي يف نادي ال�شباب ال�سعودي.
 10العب وفاق �سطيف اجلزائري.
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هل يعوض موسى حجيج
على النجمة «ميلودراما»
الموسم الماضي؟
ف�ق��د ال�ن�ج�م��ة ل�ق�ب��ي ال � ��دوري وال �ك ��أ���س
امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي يف ظ ��رف �أ� �س �ب��وع واح ��د..
دخلت بطولة لبنان خزائن ال�صفاء للمرة
الأوىل ،ب �ع��د �أن ت �� �ص��در ال �ن �ج �م��ة معظم
املراحل ،وظفر الأن�صار بالك�أ�س يف مباراة
نهائية دراماتيكية ،كان فيها مو�سى حجيج
والعبوه الأقرب �إىل الفوز ..وبعد �أن كانت
جماهري النجمة متني نف�سها ب�إحراز لقب
«الدوبليه» للمرة الأوىل يف ت��اري��خ النادي
ال�شعبي العريق ،خرجت ت�ضرب كفاً بكف،
متح�سرة ع�ل��ى ��ض�ي��اع �إجن ��از ت��اري�خ��ي ك��ان
مبتناول اليد.
ويف ن��اد �ضارب يف ج��ذور الكرة اللبنانية
ك��ال �ن �ج �م��ة ،ك ��ان ال ب ��د م ��ن ق � ��راءة م�ت��أن�ي��ة
للأ�سباب التي خلفت �إخفاق املو�سم املا�ضي،
وم��ن تابع ا�ستعدادات الفريق لهذا املو�سم،
مل�س اجلهد ال��ذي بذلته الإدارة مع اجلهاز
الفني م��ن �أج��ل معاجلة ال�ث�غ��رات ،وت��دارك
الأخ�ط��اء التي ب��رزت يف �صفوف «النبيذي»،
دفاعاً وو�سطاً وهجوماً.
ويف الأ�سبوع الأول للدوري اللبناين لهذا
املو�سم ،وج��ه النجمة �إن ��ذاراً �شديد اللهجة
مل�ن��اف���س�ي��ه ،ب �ع��دم��ا اك�ت���س��ح م���ض�ي�ف��ه ��ش�ب��اب
الغازية  ،1-7ما �أكد عزم الفريق على جتاوز
كبوة املو�سم املا�ضي ووقائعه الدراماتيكية..
عنوان املو�سم اجلديد بالن�سبة للنجمة
ك��ان جت��دي��د ال�ث�ق��ة ب��امل��درب م��و��س��ى حجيج
«اب ��ن ال �ن��ادي» ��ص��اح��ب ال�شخ�صية ال�ق��وي��ة،
والباع يف التعامل مع الالعبني ..وعلى عاتق
الأخري تقع مهمة ال يح�سد عليها ،وال �سيما
ب�ع��د �أن خ�سر ال�ن�ج�م��ة ج�ه��ود ق�ل��ب ال��دف��اع
املميز بالل �شيخ النجارين �أف�ضل العب يف
لبنان املو�سم املا�ضي ،والذي انتقل للعب مع
ب��راذرز يونيون الهندي مع املهاجم ال��دويل
�أك��رم املغربي ،ال��ذي �شارك �أ�سا�سياً يف �أكرث
م��ن م �ب��اراة ملنتخب ل�ب�ن��ان �ضمن ت�صفيات
املونديال.
ول�ك��ن يف امل�ق��اب��ل ا�ستعاد النجمة بع�ضاً
من حر�سه القدمي ،على ر�أ�سهم قائده عبا�س
�أحمد عطوي بعد ف�ترة اح�تراف��ه مع نادي
دبي الإماراتي ،وزكريا �شرارة الذي احرتف
مع ن��ادي كواالملبور اف �سي املاليزي ،و�ضم
امل��داف��ع ال�برازي�ل��ي العمالق فابيو دا �سيلفا
ال ��ذي ل�ع��ب ��س��اب�ق��ا ل�ل�أن���ص��ار وال�ع�ه��د وم��ع
ال�ك��رام��ة ال���س��وري ويف الإم � ��ارات ،وامل�ه��اج��م
الليبي الدويل �أ�سامة الفزاين ،والفل�سطيني
 ال�ل�ي�ب��ي حم�م��د ق��ا� �س��م ،ك�م��ا ع ��زز حجيجت�شكيلته ب�سامر زي��ن ال��دي��ن وع�ل��ي ال�ه��ادي
رم��ال احل��ار���س ال�شاب حم�م��ود ف�خ��رو (من
�أكادميية تورينو يف �إيطاليا).
وتبدو كل املعطيات مهي�أة ليكون النجمة

فريق النجمة

من �أب��رز املناف�سني على اللقب ه��ذا املو�سم،
ب��وج��ود جم�م��وع��ة ��ش��اب��ة �أث �ب �ت��ت جتان�سها،
خ�صو�صاً الظهري الدويل علي حمام والعب
ال ��و� �س ��ط حم �م��د ج �ع �ف��ر وامل� �ه ��اج ��م ح���س��ن
املحمد� ،إ�ضافة اىل الالعب ال��دويل يف كرة
ال�ق��دم لل�صاالت خ��ال��د تكه ج��ي العائد �إىل
«امل�ستطيل الأخ�ضر» ،واملدافع �أحمد املغربي
و�إب��راه�ي��م بح�سون م��ع املخ�ضرمني ح�سني
حمدان وخالد حمية ،وك�سبت هذه الت�شكيلة

اخلربة الكافية لتكون مناف�سة وق��ادرة على
جتيري اللقب للقلعة النبيذية لأول مرة منذ
مو�سم .2009 - 2008
و�سيتفرغ النجمة هذا املو�سم للمناف�سات
املحلية ب�ع��د �أن ودع ك ��أ���س االحت ��اد العربي
للأندية ،بخروجه املفاجئ على يد �شعب اب
اليمني ،فبعدما حقق الأهم بفوزه على �أر�ض
مناف�سه يف �صنعاء ،بهدفني نظيفني� ،سقط
ب�شكل خمالف للتوقعات يف بريوت  ،3 - 1يف

 ..والعباً يف مباراة فريقه احلا�سمة مع ال�صفاء يف املو�سم املا�ضي

مو�سى حجيج على الأكتاف بعد �إحدى املباريات

م�ب��اراة اعتربها حجيج در��س�اً لالعبيه ،وال
ومن بني الب�صمات البارزة حلجيج ،الثقة
�سيما �أنهم ا�ستهرتوا مبناف�سهم ،وخا�ضوا ال�ت��ي منحها لبع�ض الالعبني ال�صاعدين
اللقاء من ب��اب ت�أدية ال��واج��ب ،متنا�سني �أن املميزين وخ�صو�صاً حممد جعفر (� 21سنة)،
ك��رة ال�ق��دم ال تعطي �إال م��ن يعطيها عرقاً والع ��ب اجل �ن��اح ح�سن امل�ح�م��د ال ��ذي افتتح
وجهداً وتعباً ،وال مكان فيها �إطالقاً للغرور املو�سم بطريقة رائعة م�سج ًال � 4إ�صابات يف
والتعايل.
�شباك الغازية ،وي�ؤكد املحمد يوماً بعد �آخر
وي�ب��دو حجيج ال�ي��وم يف حت��د م��ع نف�سه� ،أنه جنم امل�ستقبل ،يف �سماء الكرة اللبنانية،
�إذ �إن��ه ي�سعى ليثبت �أن النجومية لي�س لها وال �سيما �أنه ميلك امل�ؤهالت الفنية الرفيعة
��س�ق��ف �أو ح ��دود ،ف�ب�ع��دم��ا خ�ط��ف الأ� �ض��واء وال�سرعة واحلما�سة يف اللعب ،وهو ما دفع
العباً يجيد حتريك فريقه يف امللعب ،وي�شعل باملدير الفني ملنتخب لبنان ثيو بوكري �إىل
احلما�سة لدى اجلمهور يف املدرجات ،ها هو ا�ستدعائه ل�صفوف الفريق ال��ذي يخو�ض
يلعب ال��دور عينه ،لكن كمدرب «جوكر»� ،إذ ت�صفيات ك�أ�س العامل.
ال يكتفي ب ��إدارة اللعبة من مقاعد البدالء،
وب�ي�ن الأم� ��ور ال�ت��ي ت�ث�ير ق�ل��ق اجلمهور
بل �إنه ي�شارك كالعب يف �أوقات معينة يراها ال�ن�ج�م��اوي ه��ذا امل��و��س��م خ��ط ال��دف��اع ،حيث
م�ن��ا��س�ب��ة ل��دع��م الع �ب �ي��ه ،وا��س�ت�غ�لال ن�ق��اط يلعب يف متو�سط هذا اخلط الربازيلي فابيو
�ضعف الفريق املناف�س.
�إىل جانب النا�شئ �سامر زين الدين ،وعلى
وي�ساعد حجيج ثقة �إدارة النجمة به ،الرغم من �أن الأول ميلك اخل�برة ،وعامل
ف���ض� ً
لا ع��ن ت�ع�ل��ق اجل �م �ه��ور ال �ن �ج �م��اوي يف ال �ط��ول ال ��ذي ي���س��اع��ده يف دع��م املهاجمني
امل��درج��ات وك�ثرت��ه ع�ل��ى ال���س��اح��ة ال�ك��روي��ة ،خ�صو�صاً يف ال�ضربات الثابتة ،حيث يقتن�ص
بالفريق الطامح �إىل الألقاب ،ولعل حجيج الكثري من الأه��داف عرب ال�ك��رات الر�أ�سية،
يدرك متاماً �أن امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه ف�إنه يبدو بطيئاً يف االرت��داد �إىل اخللف ،ما
كبرية ج��داً ،وال �سيما �أن��ه يلعب دور القائد ي�ساعد املناف�سني على انتهاز فر�ص الهجمات
 امل��درب بالدرجة الأوىل ،ث��م دور الالعب امل��رت��دة لهز �شباك النجمة ال�ت��ي يحر�سهااخلبري واملحنك ،حني يطلق العنان لأفكاره ال�شاب نزيه �أ�سعد ،والأخ�ي�ر أ�ث�ب��ت جدارته
وقدميه بنزوله �إىل امللعب حمركاً فريقه ،ب�أن يكون الرقم واحد يف «القلعة النبيذية».
وق��د جن��ح يف ت�سجيل إ�� �ص��اب��ات ح��ا��س�م��ة يف
ويف ال ��و� �س ��ط � �س �ي �ك��ون ع� �ط ��وي حم��ور
ال ��دوري امل��و��س��م امل��ا��ض��ي .وه��و ي�سعى للعب الألعاب بخربته ور�ؤيته الثاقبة للم�ستطيل
الدور عينه هذا املو�سم ،وال �سيما �أنه ال يزال الأخ �� �ض��ر ،و�إىل ج��ان�ب��ه «ال��دي �ن �م��و» حممد
يتمتع بلياقة بدنية طيبة وح�س كروي رفيع� ،شم�ص والوافد اجلديد الفل�سطيني حممد
وق ��د ع ��زز ح�ج�ي��ج ق��درات��ه ب �ث�لاث ��ش�ه��ادات قا�سم ،الذي يتوقع منه النجماويون الكثري
متقدمة يف ال �ت��دري��ب ،ف���ض� ً
لا ع��ن �إ��ش��راف��ه ه��ذا امل��و��س��م� ،أم��ا يف الهجوم فيملك حجيج
على فريق اخليول يف الدرجة الثانية ،خالل �أكرث من ورقة رابحة كاملحمد وزكريا �شرارة
لا ع ��ن ال���ص��اع��دي��ن
ال�سنوات املا�ضية ،كما �شاركه �أي�ضاً العباً ،وخ ��ال ��د ت �ك��ه ج ��ي ف �� �ض� ً
ول�ك��ن مل تتحقق ط�م��وح��ات��ه ب��إي���ص��ال��ه �إىل ك �م �ح �م��د ج �ع �ف��ر وحم �م ��د ق � ��دوح وح���س�ين
ال��درج��ة الأوىل ل�ل�م��رة الأوىل يف ت��اري�خ��ه� ،شريفة ،و�سيك�سب ه��ذا اخل��ط ق��وة �إ�ضافية
واح �ت��ل امل��رك��ز ال �ث��ال��ث يف ب�ط��ول��ة ال��درج��ة بعد �أن يتماثل الليبي �أ�سامة الفزاين لل�شفاء
الثانية على رغم �إمكاناته املتوا�ضعة.
من الإ�صابة التي �أملت به م�ؤخراً.

( العدد  )233اجلمعة  5 -ت�رشين الأول 2012 -
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أبطال أوروبا :خسارة بويول تفسد فرحة الفوز على بنفيكا..

و«مهــرجــان تـوريـنـو» لــم يكـتـــمل

فرحة العبي بر�شلونة بالت�سجيل يف مرمى بنفيكا ويبدو القائد بويول يف املقدمة قبل �إ�صابته

فرحتان مل تكتمال يف اجلولة الثانية من العلم �أن «الكال�سيكو» ال�ق��ادم يعني الكثري
ال��دور الأول مل�سابقة دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا ..ل�ل�ن�ج��م الأرج�ن�ت�ي�ن��ي امل ��وه ��وب ،ال ��ذي ت��رك
بر�شلونة ال�سعيد بعودة كارلي�س بويول ،فقد توقيعه يف مرمى ال��ري��ال  15م��رة يف تاريخ
جم��دداً جهود قائده �إث��ر �إ�صابة دراماتيكية ل �ق��اءات ال�ف��ري�ق�ين ،وه��و ي�سعى ل�لاق�تراب
ت �ع ��ر� ��ض ل �ه ��ا �أم� � � ��ام ب �ن �ف �ي �ك��ا ال�ب�رت� �غ ��ايل ،م��ن الأ��س�ط��ورة ال�ف��ري��دو دي �ستيفانو جنم
وج��وف �ن �ت��و���س ال � ��ذي ا� �س �ت �ق �ب��ل م �ن��اف �� �س��ات ال��ري��ال ال���س��اب��ق و��ص��اح��ب ال��رق��م القيا�سي
البطولة على �أر�ضه للمرة الأوىل منذ ثالثة ب�ع��دد الأه ��داف يف الكال�سيكو ( ..)18لكن
�أع��وام ،مل يقدم جلمهوره ف��وزاً كان منتظراً من املفارقات الغريبة �أن مي�سي معتاد على
على �شاختار دانييت�سك الأوكراين� ،إذ انتهت الت�سجيل يف «�سانتياغو برنابيو» �أك�ثر من
املباراة بالتعادل .1 – 1
ملعب فريقه قي «نوكامب»� ،إذ �إن��ه �سجل 9
ويف حني كانت �أنظار جماهري بر�شلونة �إ�صابات يف مدريد و 6يف بر�شلونة!
��ش��اخ���ص��ة ب��اجت��اه �أر�� ��ض م�ل�ع��ب «ال� �ن ��ور» يف
وي�سعى الفريق الكاتالوين بقيادة مدربه
ل�شبونة حيث انتزع فريقهم فوزاً ثميناً من اجل��دي��د� ،إىل ا��س�ت�ع��ادة ال � ��دوري الإ��س�ب��اين
بنفيكا  ،0 – 2كان تفكريهم يف مكان �آخر ..ولقب دوري �أبطال �أوروبا الذي فاز به مرتني
ملعبهم الكبري يف «نوكامب» حيث �سيجمعهم يف املوا�سم الأربعة الأخرية ،وعلى الرغم من
«الكال�سيكو» م��ع غرميهم التقليدي ري��ال ف ��وزه يف م�ب��اري��ات��ه ال���س��ت ه��ذا امل��و��س��م منذ
م��دري��د الأح ��د ،حيث ب��ات م��ن امل��ؤك��د غياب مطلع املو�سم املحلي احل��ايل ،ويف مباراتيه
بويول لتعر�ضه خللع يف كوعه الأي�سر.
الأول �ي�ين يف دوري الأب �ط��ال ،ف ��إن بر�شلونة
ويف ح�ين أ�خ �ف��ق ب��وي��ول يف ال �ه��روب من عانى كثرياً يف �أكرث من مباراة ،و�أب��رز دليل
ل�ع�ن��ة الإ� �ص��اب��ات ال �ت��ي ت�لاح�ق��ه م�ن��ذ ف�ترة على معاناة بر�شلونة �أن��ه �سجل � 10أه��داف
ط��وي �ل��ة ،ج ��اء ال �ف��رج يف م �ك��ان �آخ � ��ر ،حيث من �أ�صل  19هذا املو�سم يف الدقائق الع�شرين
� �س �ج��ل ل �ق ��اء ب�ن�ف�ي�ك��ا ع � ��ودة جن ��م ال��و� �س��ط الأخرية.
�أندري�س �إينيي�ستا ،ما ب�شر ب�إمكانية خو�ضه
«الكال�سيكو» ،وه��و �أم��ر يعني الكثري ملدرب
الفريق تيتيو فيالنوفا ولالعبي «الربثا»،
بالنظر �إىل �أهمية وجود �إينيي�ستا �إىل جانب
رفاقه يف �أر�ض امللعب.
م��ن جهته ،ت��اب��ع ليونيل مي�سي مهمته
اجل ��دي ��دة يف ��ص �ن��اع��ة الأه � � ��داف ب� ��د ًال من
ت�سجيلها ،وع�ل��ى غ ��رار م �ب��اراة �أ�شيبيلة يف
ال� ��دوري الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي� ،أدى «ل �ي��و» دور
امل �م ��ون ب �� �س �خ��اء ،ف �ق��دم ه��دي �ت�ين غ��ال�ي�ت�ين
لزميليه الت�شيلي اليك�سي�س �سان�شيز و�سي�سك
فابريغا�س ،موجهاً يف الوقت عينه ر�سالة �إىل
ج��وزي��ه مورينيو والع�ب�ي��ه ،ب��أن��ه يف ح��ال مل
يدك �شباكهم بهدف �أو �أكرث ،ف�إنه قادر على
فك �شيفرة دف��اع��ات «الأبي�ض امللكي» مهما
كانت �أحوال بيبي ورفاقه يف دفاع الريال ،مع

جنما جوفنتو�س ماتري وفوجينيت�ش ويبدو خلفهما العبو �شاختار يحتفلون بهدفهم يف مرمى «ال�سيدة العجوز»

ميونيخ الأملاين وبنفيكا الربتغايل.
احتفالية تورينو
وت� � � � �ع � � � ��ود امل � � � � � �ب � � � � � ��اراة الأخ � � � �ي � � ��رة
كانت مباراة جوفنتو�س مع �شاختار ل �ل �ـ«ب �ي��ان �ك��ون�يري» ع�ل��ى �أر� �ض ��ه يف ه��ذه
الأوىل لفريق ال�سيدة العجوز يف دوري امل���س��اب�ق��ة �إىل  8ك��ان��ون الأول ،2009
�أب� �ط ��ال �أوروب� � � ��ا ع �ل��ى م�ل�ع�ب��ه اجل��دي��د ح�ي�ن م�ن��ي ب�ه��زمي��ة ق��ا��س�ي��ة يف اجل��ول��ة
«يوفنتو�س اري �ن��ا» ،كما �أن�ه��ا الأوىل له الأخرية من الدور الأول ( )4-1على يد
ب�ين ج�م�ه��وره يف امل�سابقة ال�ق��اري��ة الأم ب��اي��رن ميونيخ ال��ذي ك��ان ي�شرف عليه
الهولندي لوي�س فان غال.
منذ ثالثة �أعوام.
ويبدو �أن ما بني �أحالم جمهور «اليويف»
وعلى رغم �أهمية اللقاء ،راوح الفريق
م�ك��ان��ه يف دائ ��رة ال �ت �ع��ادالت مت��ام �اً كما والواقع هوة كبرية ،ف�صحيح �أن جوفنتو�س
ح��دث يف اجل��ول��ة الأوىل خ��ارج قواعده عاد �إىل �ساحة التتويج املحلي دون �أن يلقى
عندما �أج�بر ت�شل�سي الإنكليزي حامل �أي هزمية يف جميع امل�ب��اري��ات الـ 38التي
اللقب على االكتفاء بالتعادل معه  .2-2خا�ضها املو�سم املا�ضي ،والتي امتدت �إىل
وي �ح �ل��م ج��وف �ن �ت��و���س ب� � ��أن ي�ستعيد  44يف بداية املو�سم احلايل� ،إال �أنه يفتقد
م�ك��ان�ت��ه ب�ي�ن ك �ب��ار ال �ق��ارة ال �ع �ج��وز من �إىل جنوم العيار الثقيل و�إىل هداف قاتل
خالل الفوز بهذه امل�سابقة للمرة الثالثة لأن� ��ه ال مي �ل��ك يف ��ص�ف��وف��ه الأرج�ن�ت�ي�ن��ي
يف تاريخه بعد عامي  1985و ،1996علماً ليونيل مي�سي (بر�شلونة الإ��س�ب��اين) �أو
أ�ن��ه يت�شارك ال��رق��م القيا�سي م��ن حيث ال�برت �غ��ايل ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو (ري ��ال
ع��دد امل �ب��اري��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال�ت��ي خ�سرها مدريد الإ�سباين) �أو حتى العبه ال�سابق
يف ه��ذه امل�سابقة ( 5م��رات أ�ع��وام  1973ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش (باري�س
و 1983و 1997و 1998و )2003مع بايرن � �س ��ان ج ��رم ��ان ال �ف��رن �� �س��ي) ،ك �م��ا �أن � ��ه ال
يرتقي �إىل م�ستوى �أندية مثل مان�ش�سرت
يونايتد وت�شل�سي وب��اي��رن ميونيخ التي
متلك يف �صفوفها  22العباً دولياً ،ي�ضاف
�إىل ذل��ك �أن ال�ت��اري��خ ال ي�ق��ف �إىل جانب
«ال�سيدة العجوز» على ال�صعيد القاري يف
ما يخ�ص االعتماد على اللعب اجلماعي
ح�صراً دون النجوم الكبار ،لأنه يف املرتني
اللتني توج خاللهما باللقب القاري ،كان
ميلك يف �صفوفه العبني رائعني من طراز
ال�ف��رن���س��ي م�ي���ش��ال ب�لات�ي�ن��ي وال�ب��ول�ن��دي
زب�ي�غ�ن�ي��و ب��ون�ي�ي��ك ( )1985وال�ي���س��ان��درو
دل ب�ي�يرو وجانلوكا ف�ي��ايل ( ،)1996وال
ت�ضم الت�شكيلة احلالية جنوماً من العيار
الثقيل ،با�ستثناء الع��ب ال��و��س��ط �أن��دري��ا
بريلو واحل��ار���س جانلويجي بوفون ،لكن
االث �ني��ن جت� ��اوزا ال �ث�لاث�ين م��ن عمرهما
وو�صال �إىل نهاية م�شوارهما الكروي.

العبو بايرن يف مباراتهم مع باتي بوري�سوف ..من دون تعليق!

�صفعة البايرن
يف �أب� ��رز م �ف��اج ��آت اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة من
ال ��دور الأول ،ج��اء ��س�ق��وط ب��اي��رن ميونيخ
امل ��دوي �أم ��ام ب��ات��ي ب��روي���س��وف البيالرو�سي
على �أر�ض الأخري ،ليرتك عالمات ا�ستفهام
عدة حول قدرة الفريق الأملاين على مقارعة
كبار �أوروبا هذا املو�سم ،بعك�س الدوري املحلي
حيث ي�سري بخطى ثابتة نحو ا�ستعادة اللقب
ال ��ذي ه�ي�م��ن ع�ل�ي��ه ب��رو��س�ي��ا دورمت ��ون ��د يف
املو�سمني املا�ضيني.
وخ ��ال ��ف ب��وري �� �س��وف ج �م �ي��ع ال �ت��وق �ع��ات
ب�إحلاقه الهزمية بالفريق البافاري العمالق
 1-3وال � ��ذي ي�ح�ق��ق ان �ط�ل�اق��ة ��ص��اروخ�ي��ة
ه��ذا امل��و��س��م ،ح�ي��ث ف��از يف م�ب��اري��ات��ه ال�ست
يف ال ��دوري امل�ح�ل��ي ،ويف م�ب��ارات��ه الأوىل يف
امل�سابقة الأوروبية.
وك��ان بوري�سوف حقق املفاج�أة يف اجلولة
الأوىل بفوزه على ليل الفرن�سي  0-2يف عقر
دار الأخ�ي�ر يف اجل��ول��ة الأوىل ،حم�ق�ق�اً �أول
انت�صار ل��ه يف دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا ،و�أظ�ه��ر
الفريق الذي يقوده العب الأر�سنال الإنكليزي
ال�سابق الك�سندر هليب �أنه منظم جداً دفاعياً،
ويجيد االعتماد على الهجمات املرتدة.
أ�م��ا البايرن ،فظهر بعيداً عن م�ستواه،
وت �ب��اع��دت خ�ط��وط��ه ب�شكل م�ف��اج��ئ خ�لاف�اً
مل�ب��ارات�ي��ه الأخ�يرت�ين يف ال ��دوري ،حيث فاز
على �شالكه وف�ي�ردر برمين بنتيجة واح��دة
.0-2
وي�سعى الفريق الذي يقوده املحنك يوب
هاينكي�س� ،إىل تعوي�ض خيبة املو�سم املا�ضي،
حيث خ��رج خ��ايل الوفا�ض بحلوله ثانياً يف
ال ��دوري وال�ك��أ���س املحليني ،وثانياً �أي�ضاً يف
دوري �أبطال �أوروبا على الرغم من �أن املباراة
النهائية �أمام ت�شل�سي الإنكليزي �أقيمت على
ملعبه.

جال قبطا
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كاريكاتير

سعيـد
عيتاني

عـــــائــلـــــــة ضـــيـوف «الــــشــــــرف»

�سيقام الع�شاء ال�سنوي ملجل�س ن��واب اليهود
�ضيفي �شرف.
الربيطانيني هذه ال�سنة بح�ضور
ْ
ال ،لي�س باراك �أو �أوباما� ،أو نتنتياهو� ،أو هيالري..
لي�ست كوندي� ..NO NO NO،إنهما امللك الأردين
عبد اهلل الثاين ،وزوجته امللكة رانيا.
اجلدير بالذكر �أن والد امللك الأردين الراحل
ح�سني كان �ضيف �شرف الع�شاء ال�سنوي للمجل�س
قبل ع��دة �سنوات ،وللتذكري فقط ،ف���إن �أم امللك
الأردين بريطانية ا�سمها �أنطوانيت ،و�أطلق عليها
�أبوه حينما تزوجها ا�سم منى.
�أح��د ال��ن��واب اليهود الربيطانيني ق��ال :متر
هذا العام الذكرى الثامنة ع�شرة التفاق ال�سالم
بني «�إ�سرائيل» والأردن ،و�شعرنا ب�أن من املنا�سب
�إح����ي����اء ه����ذه ال����ذك����رى م���ن خ��ل�ال دع�����وة امل��ل��ك
الأردين ،ال���ذي ك��ان حري�صاً على التوا�صل مع
اجلالية اليهودية.
ويعترب جمل�س ن���واب اليهود الربيطانيني
من �أكرث اجلهات دعماً للكيان ال�صهيوين باملال
والنفوذ يف بريطانيا وخارجها ،واملجل�س ينظم
عدة �أن�شطة جلمع تربعات للجي�ش «الإ�سرائيلي»،
ول���دع���م احل��ك��وم��ة «الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة» يف م��واق��ف��ه��ا
املتطرفة �ضد الفل�سطينيني.
ال���ع�������ش���اء ال�������س���ن���وي مل��ج��ل�����س ن�������واب ال���ي���ه���ود
الربيطانيني �سيقام يف العا�صمة الربيطانية
لندن يف ت�شرين ال��ث��اين املقبل ،فعلى الراغبني
ب��احل�����ض��ور م��ن بع�ض ال��ر ؤ����س��اء وامل��ل��وك ال��ع��رب
م���راج���ع���ة ���ص��دي��ق��ه��م وم�����س��ت�����ش��اره��م ل��ل�����ش���ؤون
التق�سيمية و«الربيعية» برنار هرني ليفي.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

بــاق
الكل ذاهـبــون ..واألســـد ٍ

معظم ال�سيا�سيني يف العامل ال يعلقون الآم��ال على الآخرين يف تكملة طريقهم ال�سيا�سي؛ يعملون
ويجتهدون ويتوا�صلون مع �شعبهم الذي �أعطاهم الثقة ليمثلوه يف الدوائر واملراكز الر�سمية واحلكومية،
وعندما تنتهي فرتة واليتهم وي�أتي مو�سم االنتخابات يجدد ال�شعب لهم.
أ�م��ا �سيا�سيو لبنان فغريبون؛ كل يغني على لياله� ..سيا�سيو � 14آذار �أ�صبح ج ّل اهتمامهم الو�ضع
ال�سوري والرئي�س الأ�سد ،يحددون نهاية ال�سنة موعداً ل�سقوط النظام ،يف حني ي�ضع �سيا�س ّيو � 8آذار
التاريخ نف�سه موعداً النتهاء الأزمة يف �سورية ،ببقاء القيادة ال�سورية برئا�سة الأ�سد.
ما دخل �سيا�سيي لبنان �إن بقي الأ�سد �أو رحل؟ ومل تعلّقون الآمال على بقائه �أو رحيله؟
باخت�صار ،كل �سيا�سيي لبنان ذاهبون ،لأن ال�شعب اللبناين «زهق منهم» ،و�سيبقى الرئي�س الأ�سد.

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

ُ
ْ
من يزر قطر
يصبح غنيًا
مرافقو �شخ�صية لبنانية
ب�����������د�أوا ي��ل�اح����ظ����ون ث�����روة
ف��ج��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
امل��وك��ل�ين م��راف��ق��ت��ه��ا ،فبعد
م�ضاعفة روات���ب العاملني
معه �أ�ضعافاً ،و�شرائه �شقة
���س��ك��ن��ي��ة ب��ق��ي��م��ة  800أ�ل����ف
دوالر ،و�شراء قطعتي �أر�ض
ق��ي��م��ة ال����واح����دة � 600أل���ف
دوالر� ،إ����ض���اف���ة �إىل �أر�����ض
وا�سعة يريد �إق��ام��ة جممع
«تربوي» و«�إن�ساين» عليها،
ت��ب�ين �أن ك���ل ه����ذه ال��ث�روة
واملمتلكات �أتت بعد �أن زارت
هذه ال�شخ�صية دولة قطر،
ال��ت��ي �أع��ط��ت��ه دف���ع���اً م���ادي���اً،
وبالتايل معنوياً ونف�سياً.
و ُع����ل����م �أن ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
«املزنكلة» زارت قطر ثالث
م���رات ،وح�صلت على مبلغ
ي���ق���در بـ 15م��ل��ي��ون دوالر،
ب���ال���ت���ايل «وق����ف����ت ال����زي����ارة
ال���واح���دة بخم�سة ماليني
دوالر».
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